
িবjান o ধমর্ – সংঘাত নািক সমnয়? 
সmাদনা:  aিভিজৎ রায় 
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সূিচপt  

ভূিমকা  [ িkক কrন]         ৭

pথম aধয্ায় :    মহািবশব্ o ঈশব্র ১ ৮   [ িkক কrন]  

 ঈশব্রi িক সিৃ র আিদ কারণ? :  aিভিজৎ রায় ১৯  [ িkক কrন]   
 িবjান o ধমর্  :   আলবাটর্ আiনsাiন  ( িদগn সরকার)  ২ ৬   [ িkক কrন]    
 আiনsাiেনর মহাজাগিতক ধমর্ o anাn pসংগ :  িরচাডর্ ডিকn ( aজয় রায়) ৩ ৪   [ িkক কrন]
 sাধীন iচ্ছা,  মn o ঈশব্েরর aিst :  aপািথর্ব  ৪৫  [ িkক কrন]  
 িবjােনর ধমর্ o ঈশব্র pসঙ্গ :  aজয় রায়  ৪৯  [ িkক কrন]   
 সংশয়ীেদর ঈশব্র :  আহমাদ েমাsফা কামাল  ৮১  [ িkক কrন]
 মহািবশব্ o ঈশব্র :  eকিট দাশর্িনক আেলাচনা :  aিভিজৎ রায়  ৯৪  [ িkক কrন]   

িdতীয় aধয্ায় :   পিরকlনা,  িডজাiন o ঈশব্র ১২০ [ িkক কrন]  

 িবjান িক ঈশব্রেক খুঁেজ েপেয়েছ? :  িভkর েsঙ্গার (pদীপ েদব) ১২১   [ িkক কrন]
 পিরকিlত মহািবশব্? :  িsেভন oেয়iনবাগর্ ( িদগn সরকার)  ১ ২ ৮   [ িkক কrন]   
 ঈশব্েরর aিst – সৃি র যুিk খন্ডন :  aপািথর্ব  ১৩৭  [ িkক কrন]   
 s া eবং ধমর্ যখন aসঙ্গিতর :  ৈসকত েচৗধুরী ১৪৩  [ িkক কrন]    
 বয্াড িডজাiন :  aিভিজৎ রায়  ১৫১  [ িkক কrন]   
 বাগােন েগাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না েশােহiল মতািহর েচৗধুরী ১৬০ [ িkক কrন]  
 আেমিরকায় iেন্টিলেজন্ট িডজাiেনর নােম িক হেচ্ছ? : বnা আহেমদ o aিভিজৎ রায় ১৬২ [ িkক কrন]   

2



ততৃীয় aধয্ায় :   ধমর্ o িবjান -  aিনবাযর্ সংঘাত নািক সহাবsান? ১৯৫[ িkক কrন]

 িবjানমন  ধারা,  ধমর্াচ্ছn েsাত:   iরিতশাদ আহমদ  ১৯৬   [ িkক কrন]
 ধমর্,  িবjান o িবjানমনsতা:  শিহdল iসলাম ২২০ [ িkক কrন]
 ধমর্ েচতনা o ঈশব্র িবশব্াস:  oয়ািহদ েরজা ২৩৬  [ িkক কrন]
 ধমর্িবশব্াস,  িবjানিবশব্াস o eক িচl েত iিতহাস :  pদীপ েদব ২৫৪  [ িkক কrন]
 সৃি তেttর aসারতা বনাম িববতর্নতেttর সাফলয্ :  িদগn সরকার ২৬৬  [ িkক কrন]
 ডারuiিনজেমর আতংক :  িভkর েsংগর ( বnা আহেমদ) ২ ৮ ৯   [ িkক কrন]
 িবjান o iসলাম -  aিnম সংঘাত :  টড িপকক ( তানবীরা তালুকদার) ২ ৯ ৫   [ িkক কrন]  
 ধমর্ীয় দাবী সmেn েয কারেণ আিম সংশয়বাদী :  পল কাজর্ ( জােহদ আহেমদ o aিভিজৎ রায়) ৩১৪
 sতnt বলয় :  িsেফন েজ gl (খান মুহাmদ) ৩২৫  [ িkক কrন]
 িবjােনর aংগেন যখন ধেমর্র pেবশ :  িরচাডর্ ডিকn ( তানবীরা তালুকদার)  ৩ ৪ ০   [ িkক কrন]
 িবjান o ধমর্ :  সংঘাত নািক সমnয়  মাkর্বােদর দিৃ েত :  শঙ্কর রায় ৩ ৪ ৭  [ িkক কrন]
 ধমর্ o িবjান:  সংঘাত- সমnেয়র রণনীিত- রণেকৗশল :  েমাঃ জােন আলম ৩ ৫ ৬  [ িkক কrন]
 ধেমর্র srপ eবং িবjান :  আবুল েহােসন েখাকন ৩ ৬ ১  [ িkক কrন]
 ধমর্ নয়,  িবjান :  আকাশ মািলক ৩ ৬ ৬  [ িkক কrন]

চতুথর্ aধয্ায় :   ধমর্gেn িবjান ৩ ৭ ০  [ িkক কrন]  

 িবjানময় িকতাব :   aিভিজৎ রায় ৩ ৭ ১   [ িkক কrন]
 িবjান,  ধমর্ eবং aপিবjান – েকাথায় টানব সীমােরখা? :  জােহদ আহমদ ৩ ৮ ৯  [ িkক কrন]
 ধেমর্ িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnান নািsেকর ধমর্কথা ৪ ০ ০  [ িkক কrন]
 িবjান,  ধমর্ o িবশব্াস :  aপািথর্ব ৪ ১ ১  [ িkক কrন]
 iসলামী িবjােনর েপৗরািণক কািহনী :  খান মুহাmদ ৪ ১ ৭  [ িkক কrন]
 ভগবদ্গীতায় িবjান aেnষণ eবং anাn :   aনn িবজয় ৪ ২ ৯  [ িkক কrন]
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পঞ্চম aধয্ায় :   ধমর্,  ৈনিতকতা o মলূয্েবাধ ৪৫০ [ িkক কrন]  

 ৈনিতকতা িক শুধiু েবেহেs যাoয়ার পাসেপাটর্? :  aিভিজৎ রায় ৪৫১  [ িkক কrন]
 ধমর্i িক ৈনিতকতার uৎস? :  aপািথর্ব ৪ ৭ ৩  [ িkক কrন]
 হতবুিd,  হতবাক!  :  মীজান রহমান ৪ ৭ ৫  [ িkক কrন]
 আমােদর মূলয্েবাধ িক ঈশব্র হেত আগত? :  িভkর েsংগর ( মুিn েকফােয়তুlাহ)  ৪ ৮ ৮  [ িkক কrন]
 িববতর্েনর দৃি েত ৈনিতকতার udব :  aপািথর্ব ৫ ০ ০  [ িkক কrন]
 ' sাথর্পর িজন'  - eর আেলােক সহেযািগতা eবং আtতয্াগ :  িদগn সরকার ৫ ০ ৬  [ িkক কrন]
 pসংগ – ৈনিতকতা :  পুrিজত সাহা ৫ ১ ৬  [ িkক কrন]
 নািsকতা িনেয় িকছু ভুল ধারণা :  sাম হািরস ( িদগn সরকার)  ৫ ১ ৯   [ িkক কrন]

ষ  aধয্ায় :   ধেমর্র uৎস eবং aিsেtর ৈবjািনক বয্াখয্া ৫ ২ ৫  [ িkক কrন]  

 ধেমর্র uৎস সnােন :   িদগn সরকার ৫ ২ ৬  [ িkক কrন]
 ধেমর্র uৎপিt :  utর পুrষ ৫ ৩ ৯  [ িkক কrন]
 ধেমর্র uপেযািগতা :   িরচাডর্ ডিকn ( জােহদ আহমদ,  বnা আহেমদ)  ৫ ৪ ৬  [ িkক কrন]
 িবশব্াস িক মানব মেন েpািথত? :  আিশক মাহমুদ rপম ৫ ৫ ৬  [ িkক কrন]
 মাnেষর udব িক েকান sগর্ীয় sেশর্র ফসল? :  বnা আহেমদ ৫ ৬ ২   [ িkক কrন]
 িববতর্েনর দৃি েত জীবন :  aপািথর্ব ৫ ৭ ২  [ িkক কrন]
 ধেমর্র pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় েগেছ? :  খান মুহাmদ ৫ ৮ ১  [ িkক কrন]
 ধমর্ীয় েচতনার aিst :  সামািজক পিরচেয়র দৃি েত!  :  িবpব পাল ৫ ৯ ৩  [ িkক কrন]

সpম aধয্ায় :   aেলৗিককতার ৈবjািনক anসnান ৬০৩ [ িkক কrন]  

 পািথর্ব জগেতর aপািথর্বতা িবে ষণ :   aনn িবজয় ৬ ০ ৪  [ িkক কrন]
 আtা বেল সতয্i িক িকছু আেছ? :  aিভিজৎ রায় ৬ ৩ ২  [ িkক কrন]
 pাথর্না িক েকান কােজ আেস? ফিরদ আহেমদ ৬ ৬ ২  [ িkক কrন]
 মহাpাবেনর বাsবতা :   aনn িবজয় ৬ ৭ ২  [ িkক কrন]
 িযশুর মৃতুয্ রহs :   oয়ািহদ েরজা ৬ ৮ ৪  [ িkক কrন]
 মাnেষর পয়গmর হেয় oঠার sলুক- সnান :  দীkক dািবড় ৭ ০ ২   [ িkক কrন]
 পরকােলর পরাবাsবতা :   মাiেকল শারমার ( ফিরদ আহেমদ)  ৭ ১ ৯  [ িkক কrন]
 িমথয্ার েবসািত :  নীল আমর্sTং eর মুসিলম হেয় oঠার কlকািহনী :   লাiটহাuজ ৭৩৭  [ িkক কrন]

 িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা o তার ময্াথিমিটকল িমরাকল: নািsেকর ধমর্কথা ৭ ৪ ৩ [ িkক কrন]
 oঁ গেনশায় নম!  :   িবpব পাল ৭ ৫ ০   [ িkক কrন]
 নােটর gr eিরক ফন দািনেকন  :  sপন িবশব্াস ৭ ৫ ৩  [ িkক কrন]
 aেলৗিকক সংখয্াতtt :  নািsেকর ধমর্ কথ ৭৫৮ [ িkক কrন]
 kরআেনর সাংিখয্ক মাহাtয্:  িভnমত রায়হান আবীর  ৭৬৫ [ িkক কrন]
 েকারােনর িমরাকল ১৯ - eর uিনশ- িবশ ৈসকত েচৗধুরী eবং aনn িবজয় ৭ ৭ ৩  [ িkক কrন]
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a ম aধয্ায় :   ধমর্িনরেপkতা, ধমর্ীয় aসিহ ুতা eবং েমৗলবাদ ৭৯৭ [ িkক কrন]

 েসkয্লািরজম মােন িক সব ধেমর্র pিত সমান dা? :   aিভিজৎ রায় ৭ ৯ ৮   [ িkক কrন]
 হাiেপিশয়া – eক গিণতj নারীর েবদনাঘন uপাখয্ান :   aিভিজৎ রায় ৮ ০ ৪  [ িkক কrন]
 brেনার মৃতুয্ eবং িকছু p  :  শিহdল iসলাম ৮ ১ ৪   [ িkক কrন]
 iসলােমর িচnার iিতহােস যারা সেতয্র শহীদ :   nrjামান মািনক ৮ ২ ৩  [ িkক কrন]
 ধমর্ সবিকছুেক িবষাk কের তুলেছ :  িkেsাফার িহেচনস ( aিg aিধrঢ় )  ৮ ৪ ৫  [ িkক কrন]
 brেনা' র সমকালীন আেরা যােদর হতয্া করা হেয়িছল :  nrjামান মািনক ৮ ৫ ০  [ িkক কrন]
 েমৗলবাদ :  uৎস সnান,  iিতবৃt eবং সমকালীন েpিkত :  রিবuল iসলাম ৮ ৫ ৩  [ িkক কrন]
 েমৗলবােদর জn o িবকাশ -  rখেত হেব কীভােব :  েমাঃ জােন আলম ৮৮৪ [ িkক কrন]

নবম aধয্ায় :   ধমর্ o নারী ৮ ৯ ৬  [ িkক কrন]  

 পুrষ রিচত 'ধেমর্' িবকলাংগ নারী :  নিnনী েহােসন ৮ ৯ ৭  [ িkক কrন]
 ' সনাতন ধেমর্' র দৃি েত নারী :  aনn িবজয় ৯ ১ ০  [ িkক কrন]
 িচরকালীন েমাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার :   রিবuল iসলাম ৯ ১ ৯  [ িkক কrন]
 নারীেক kমতাহীন কেরেছ eকক ঈশব্েরর pবkারা :  দীkক dািবড় ৯ ৪ ৪  [ িkক কrন]

দশম aধয্ায় :   anাn ৯ ৫ ৪  [ িkক কrন]  

 সৃি তেttর গালগp বনাম িববতর্েনর িশkা :  েমhল কামদার ( তানবীরা তালুকদার) ৯ ৫ ৫  [ িkক কrন]
 sjা-  সংঘাত o সমnেয়র uেধব্র্ :  দীেপন ভTাচাযর্ ৯ ৬ ১  [ িkক কrন]
 মানব pকৃিত িক জnগত নািক পিরেবশগত? :  aপািথর্ব ৯ ৭ ৪  [ িkক কrন]
 সমকািমতা ( সমেpম)  িক pকৃিতিবrd? :  aিভিজৎ রায় ৯ ৮ ০  [ িkক কrন]
 সমকািমতা সmিকর্ত িকছু বয্িkগত মতামত :  িsgা আলী ৯ ৯ ৬  [ িkক কrন]
 জুিলেয়েটর জn :   িরচাডর্ ডিকn (aিg aিধrঢ়) ৯৯৮  [ িkক কrন]
 আtঘাতী kসংsার :  pদীপ েদব ১ ০ ০ ৫  [ িkক কrন]
 মহাশূেn িশবিলংগ :  নৃেপnd নাথ সরকার ১ ০ ০ ৯  [ িkক কrন]
 সবর্gাসী aপবাদ বনাম eকজন আরজ আলী মাতুbর :  রণদীপম বs ১ ০ ১ ৬  [ িkক কrন]
 আমার sগর্ eখােন :   মীজান রহমান ১ ০ ২ ৭  [ িkক কrন]
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পিরিশ :   তকর্ িবতকর্ ১ ০ ৩ ২  [ িkক কrন]  

 ধমর্ o িবjানঃ েকাথায় সংঘাত eবং েকন সমnেয়র p ? sরিজত মুখাজর্ী ১ ০ ৩ ৩  [ িkক কrন]
o eকিট তাৎkিণক pিতিkয়া :  aিভিজৎ রায় ১ ০ ৩ ৭  [ িkক কrন]
o সংঘাত- সমnয় eর p ঃ সাবেজকিটভ না aবেজকিটভ? েমাঃ জােন আলম ১ ০ ৪ ২  [ িkক কrন]

 আিsকতা বনাম নািsকতা :  েমজবাহuিdন জoেহর ১ ০ ৪ ৬  [ িkক কrন]
o �আিsকতা বনাম নািsকতা� র pতুয্tের :  aিভিজৎ রায় ১ ০ ৬ ২  [ িkক কrন]

uপসংহার ১ ০ ৭ ৭  [ িkক কrন]  
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ভূিমকা 
ধম eবং িবjােনর আদেপi িক কান সমnয় হoয়া সmব, নািক eেদর মেধ  সতত িবরাজ করেছ eক 
িনরnর সংঘাত?  e p  aেনক পুেরান। িবগত কেয়ক বছের  িবjান eবং ধমেক সমnয় করার িবিভn 
pেচ া eবং কৗশল লk  করা গেছ িবিভn পt-পিtকা সহ বাংলােদেশর aেনক িমিডয়ায়। ধু সমnেয়র 
pেচ াi নয় – সi সােথ খুব কৗশেল িবjােনর নােম aপিবjানo ছড়ােনা হেয়েছ, eমন িক িবিভn 
ধমgেnর pাচীন আয়াত আর ােকর সােথ সমিnত করার চ া করা হেয়েছ আধুিনক িবjােনর নতুন নতুন 
আিবsারেক – মহািবেsারণ তtt, িড.eন.e, আেপিkকতা, কৃ গhর িকংবা কাল-pসারণ iত ািদ। 
কখেনা বা চঁােদ আজান েন নীল আমsং-eর মুসিলম হেয় যাoয়ার কািহনীo িমিডয়ায় জাের সাের pচার 
করা হেয়েছ।  িকnt, সত i িক pাচীণ ধমgngেলােত আধুিনক িবjােনর aমনতর িনদশন রেয়েছ? সত i 
নীল আমsং চঁােদ নেম আজান েনিছেলন? সত i িক s া pকৃিতেত তার aিsেtর িবিবধ আলামত রেখ 
িগেয়েছন? সত i িক িবjান ঈ রেক শষ পযn খুেঁজ পেয়েছ?  e বiিটেত িনেমাহ eবং িনরেপkভােব 
grtপূণ ei p gেলার utর খঁাজার চ া করা হেয়েছ eবং বjািনক বাsবতােক তুেল ধরার pয়াস 
নয়া হেয়েছ।  

pিতিট যুেগ খুব ফলাo কের ধম-িবjােনর সমnয় িকংবা সmpীিতর কথা বলা হেলo িবjান eবং ধেমর 
dndযুেdর রkাk iিতহাস কােরা aজানা নয়।  ী জেnর পঁাচশ বছর আেগ িপথােগারাস, eনাকু িসমেnর 
মত aনুসিnৎসু দাশিনেকরা জািনেয়িছেলন পৃিথবী সূেযর eকিট gহমাt,  সূযেক িঘের aন  সকল gেহর মত 
পৃিথবীo ঘুরেছ।   ধমিবেরাধী ei মতামত pকােশর জন  eেদর aেনকেকi স সময় সiেত হেয়িছল 
িনযাতন।  ei ‘কুফির’ মতবাদেক di হাজার বছর পের পুsকাকাের তুেল ধেরিছেলন পাল ােnর 
িনেকালাস কাপািনকাস।  বাiেবল িবেরাধী ei সূযেকিndক তtt  pচােরর জন  কাপািনকাস,  গ ািলিলo 
আর brেনােক িকরকমভােব aত াচােরর িsমেরালার চালােনা হেয়িছল স eক iিতহাস।  brেনােক তা 
পুিড়েয়i মারেলা ঈ েরর সুপুtরা। তারপেরা িক সূেযর চািরিদেক  পৃিথবীর ঘারা ঠকােনা গল?   

 ধু brেনাi নন, তার সমসামিয়ক লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কট, বােথৗেলািমu িলেগট সহ 
aেনকেকi ধমাnেদর হােত িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয় িনহত হেত হয়।   ীে র জেnর চারশ প াশ 
বছর আেগ  eনােkােগারাস বেলিছেলন চেndর িনেজর কান আেলা নi। সi সে  সিঠক ভােব aনুসnান 
কেরিছেলন চেndর hাস বৃিd আর চndgহেণর কারণ।  eনােkােগারােসর pিতিট আিবsারi িছল ধমবাদীেদর 
চােখ জঘন  রকেমর aসত । ঈ র িবেরািধতা, ধম িবেরািধতা আর aসত  pচােরর aপরােধ দীঘ আর িন ুর 
িনযাতেনর পর তঁােক দশ থেক িনবািসত করা হয়।  ষাড়শ শতেক সুiজারল ােnর বেসল িব িবদ ালেয়র 
রসায়ন শাst eবং ভষজিবদ ার aধ াপক  িফিলpাস প ারােসলসাস ঘাষনা করেলন- মানুেষর aসুsতার 
কারণ কান পােপর ফল িকংবা a ভ শিk নয়, রােগর কারণ হল জীবাণু। oষুধ pেয়ােগ  জীবাণু নাশ 
করেত পারেলi রাগ ভাল হেয় যােব।  প ারােসলসােসর ei ‘udট’ তtt েন ধেমর জাধারীরা হা র র 
কের uঠেলন।  সমােজর পেk kিতকারক ধমিবেরািধ মতবাদ pচােরর জন   প ারােসলসাসেক হািজর করা 
হেয়িছল ‘িবচার’ নামক eক pহসেনর মুেখামুিখ। ধমাn িবচারেকরা  brেনার মতi প ারেসলসাসেক মৃতু দেn 
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দিnত কেরিছেলা। প ারােসলসাসেক সিদন জীবন বঁাচােত  মাতৃভূিম ছেড় পালােত হেয়িছেলা।  aত াচার 
আর িনযাতন ধু ী ানেদর eকেচিটয়া ভেব িনেল ভুল হেব - আজেক মুসিলমরা iবেন খািলদ, িযরহাম, 
আল িদিমিs, oমর খয়াম, iবেন িসনা, iবেন বাজা, আল িকnী, আল রািজ িকংবা iবেন rশেদর মত 
দািশিনকেদর জন  গবেবাধ কের – িকnt স সব দাশিনকেদর সবাi তােদর সমেয় বjািনক সত  িকংবা 
মুkমত pকােশর কারেণ মৗলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, িনযািতত িকংবা িনহত হেয়িছেলন।  

 আজেকর িদেনর পিরবিতত পিরেবেশ  িবjানীেদর uপর eত ঢালাoভােব aত াচার করা িকংবা ডাiনী 
পাড়ােনার মত তােদর পুিড়েয় মারা না গেলo ধমাn মৗলবাদীেদর দল স্ুেযাগ পেল eখেনা িবjােনর 

agগিত ঠকােত মুিখেয় থােক।  যখনi িবjােনর কান নতুন আিবsার তােদর িনজ িনজ ধমgেn বিণত 
িব ােসর িবপরীেত যায়, খাদ িবjানেক ফেল িদেত চায় আsাকুেঁড়।  তােত আবশ  লাভ হয় না িকছুi। 
aযথা গালমাল বািধেয় িনেজরাi বরং সময় সময় হাস াsদ হন।  aিধকাংশ ধািমেকরাi eখেনা িববতন 
তttেক মন থেক মেন িনেত পােরন িন কারণ ডারuiন pদt বjািনক তেttর aবsান  ধমgেn বিণত 
সৃি র কlকািহনী gেলার eকশ আিশ িডgী িবপরীেত।  eখেনা সুেযাগ পেলi ধমাn মাlার দল pগিতশীল 
দাশিনক, িবjানী িকংবা সািহিত কেদরেক ‘মুরতাদ’ আখ া দয়, চাপািত িদেয় কাপায় িকংবা দশ থেক 
িনবািসত কের।  e তা গল আমােদর মত দশgেলার aবsা। তথাকিথত ‘unত িবে ’ eখেনা aিশিkত 
আর aধিশkত পাdী আর মাlারা uপযাজক সেজ িবjানীেদর পরামশ িদেত আেস িবjানীেদর কান 
গেবষণা নিতক, আর কানটা aৈনিতক; িকংবা  দাবী তূেল িবjােনর পাঠ সূচীেত িববতেনর পাশাপািশ 
‘iেnিলেজn িডজাiন’ িকংবা সৃি তেttর গালগpgেলা anভুk করার।  িকnt e ধরেণর দাবী কতটুকু 
যৗিkক?  e বiিটেত স দাবীgেলােক সাmpিতক বjািনক গেবষণার আেলােক িবে ষণ কেরেছন 
লখেকরা।   

িবjান eবং ধেমর স াত eড়ােত সাmpিতক সমেয় পি মা িকছু িচnািবদেদর পk থেক  psাব করা 
হেয়েছ ‘sতnt বলয়’ তেttর- iংেরজীেত যােক aিভিহত করা হয় ‘ননoভারল ািপং ম ােজেsিরয়া’ 
(Nonoverlapping Magisteria) নােম।   িবখ াত িববতনবাদী িবjানী িsেফন জ gl 1999 সােল 
pকািশত তার ‘রকস aব eেজস’ বiেয় eমিন eকিট মত িদেয়িছেলন ei বেল য, িবjান eবং ধেমর 
aবsান সmূণ dিট আলাদা বলেয় – য বলয় dিট eেক aপেরর সােথ থােক aসmৃk।  eক বলেয় থােক 
িবjান - যার কাজ হেc ভৗত বাsবতার আেলােক pাকৃিতক রহস াবলীর ব াখ া দoয়া, আর aন  বলেয় 
aবিsত ধেমর কাজ হেc নীিত নিতকতার চচা করা, eবং তার আেলােক সমাজ িনমাণ করা। gl মেন 
করেতন,  eভােব di pবল pতাপশালী যাdােক di বলেয় আটেক রেখ সমূহ যুd থেক িবরত রাখা 
যােব।  আমরা gেlর ‘sতnt বলয়’ pবnিট e বiেয় anভুk কেরিছ। pবnিট বাংলােদেশর পাঠকেদর 
িচnাজগেত pভাব ফলেব িনঃসেnেহ।  

িবjান eবং ধেমর সমnেয়র kেt িsেফন জ gেlর psাব খুব আকষনীয় িহেসেব িবেবচ  হেলo, সবাi 
য e psাবেক িনিdধায় মেন িনেয়েছন তা নয়।  যমন, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক িরচাড ডিকn 
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তার ‘িবjােনর aংগেন যখন ধেমর pেবশ’ pবেn gেlর psাবিটেক িবিভn িদক থেক সমােলাচনা 
কেরেছন। আমরা oi pবnিটেকo e বiেয় anভুk কেরিছ।  aধ াপক ডিকn ছাড়াo মাiেকল শারমার, 
পল কাজ eবং িভkর s ােরর মত িচnািবদ eবং িবjানীরা  মেন কেরন gেlর psাবিটর িভতেরi রেয় 
গেছ আসেল ভ েরর ফঁািক। eেদর মেত, সেত র pকৃিত  কখেনাi di বলেয় িবভk নয়।  
সামিgকভােব সেত র সnান করা যেত পাের ধুমাt eকিট পdিতেতi – সটা হল বjািনক 
aণুসিnৎসা।  বjািনক aণুসিnৎসােক ‘ধমীয় িব াস’ eর বলেয় pেবশ করেত না দoয়ার aথi হল 
জার কের সাধারণ মানুেষর মেধ  anিব াস, aপিব াস, কুসংsােরর বাজার িটিকেয় রাখা।  বjািনক 

aণুসিnৎসার বেলi eকটা সময় সmব হেয়েছ ভূেকিndক সৗর-মেডলেক হিটেয় সূযেকিndক তtt pিত ার – 
তা স যতi ধম িবেরাধী হাক না কন; িকংবা হটােনা সmব হেয়েছ মাt ছয় হাজার বছেরর পৃিথবীর বয়েসর 
বdমূল ধারণােক।  িববতন তtt pিত ার পর থেক আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার সনাতন ধারণাo 
পালেট গেছ।  pাথনায় কাজ হয় িকনা aথবা ieসিপ, টিলপ ািথ, জnাnর বেল িকছু আেছ িকনা িকংবা  
তnt-মেnt কােরা pাণ-হরণ করা সmব িকনা egেলা িবষেয়  িনয়িntত পিরেবেশ বjািনক পরীkা কের 
িসdােn আসা সmব। শরীরিবjান eবং মেনািবjােনর িনিরেখ বjািনক ব াখ া দoয়া সmব ব িk িবেশেষর 
মরণ-pািnক aিভjতার িকংবা আধ ািtক eবং aপািথব aনুভূিতর।  eমনিক  নীিত- নিতকতার ব াপার 
স াপার- যgেলােক ধমবাদীরা সবসময়i িনেজেদর পিtক সmিt বেল ভােবন, সমাজ িববতেনর 
ধারাবািহকতায় সgেলার uৎস eবং kমিবকাশo  আজ িনধারণ কেরেছ িবjান।   

য সমস াgেলােক eক সময় বjািনক গেবষণার বাiের বেল মেন করা হত, মেন করা হত িবjান স সব 
pে র utর দােন akম, সgেলার aেনকgেলাi িবjান আজ সমাধান কেরেছ িকংবা করেত চেলেছ। স 
সব pািnক সমস াgেলার মেধ  আেছ মহািবে র uৎপিt, জীবেনর uৎপিt o িবকাশ,  নিতকতার uৎস, 
ধেমর uৎপিt, জীবন-মৃতু র ব াখ া, মানব pকৃিতর rপ – e ধরেণর নানা আকষনীয় িবষয়।  সব িকছুর 
ব াপাের চূড়াn িসdােn eখেনা পঁৗছুেনা না গেলo, িবিভn দেশ িবjানীরা গেবষণা চািলেয় যােcন, eবং 
pিতিদনi আমােদরেক নতুন jােনর আেলায় আেলািকত কের চেলেছন িনরলসভােব।  তেব ধািমক eবং 
ধমেবtােদর  aেনেকi আবার dঃিখত eবং শি ত হেয়েছন; তারা e সমs pািnক িবষেয় আজেকর 
িবjানীেদর eেহন গেবষণােক  িনেয়েছন তােদর বলেয় aযািচত pেবশ িকংবা িব ােসর uপর আgাসন 
িহেসেব।  তােদর aেনেকi আবার ঢালাoভােব মnব  কেরেছন, ‘িবjান কখেনাi সব pে র utর িদেত 
পারেব না’।  কখেনা িনেষেধর িকংবা নীিত- নিতকতার pাচীর তুেল গেবষণা থেক িনরs করেত চেয়েছন।  
িকnt তােত কের বjািনক agগিত থামােনা যায়িন।  

িবjান eবং ধেমর মেধ  পাথক  আেছ, eটা তা asীকার করার জা নi।  িবjােনর তথা বjািনক 
pিkয়ার  মূল িভিt হেc মুkমন (open mind) মুkােnষা (free inquiry), সংশয়ী মেনাবৃিt (critical 
thinking), পরীkা-িনরীkা (experiment)  eবং পdিতগতভােব লb pাকৃিতক-jান, যটােক iংেরজীেত 
বেল – ‘methodical naturalism’। িবjান কান aনুকlেকi িবনা pে  মেন নয় না eবং বjািনক 
pিkয়ায় pাp ফলাফলgেলা, দশ, কৃি  িকংবা সংsিৃতেভেদo পিরবিতত হয় না।  বjািনক পযেবkণ 
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িকংবা pাp aনুিসdাngেলা  য কান দেশর গেবষণাগাের বেস পুনরাবৃিt করা সmব।  িবjান স aেথ 
সাবজনীন। ধমo eক ধরেণর সাবজনীনতা দাবী কের, তেব  তােদর ‘সত তা’ pায় সব kেti িনভর কের 
লাককথা, uপকথা, ঐশী বাণী, pত ােদশ, পিবt িকতাব gn, নবী-পয়গmর, সাধু সn, িভk ু িকংবা 
মাlােদর বচেনর uপর।  ‘িব ােস িমলায় বst’ – সকল ধেমরi মূল uপজীব । িকnt e সব আpবাক  িকংবা 
ঐশী বচেনর চেয় গেবষণারত িবjানীেদর কথাi আজ aেনক kেt বশী gহণীয়।  তাi মহািবে র জn 
eবং পিরণিত িনেয় eকজন পাপ িকংবা বায়তুল মাকারেমর খিতেবর চেয় িsেফন হিকং িকংবা 
oয়াiবােগর মত িবjানীেদর মতামতi e সমেয় সেচতন মানুষেদর কােছ বশী আকষনীয়।  

িকnt তারপরo সমােজ ধেমর eকটা বড় ভূিমকা আেছ।  iসলাম ধম, ী  ধম, িহnু ধম, বৗd ধম  pভৃিত 
ধমgেলা মানব iিতহােস aেনক বড় ধরেণর pভাব িবsার কেরেছ।  e সমs ধেমর pিরত পুrষ, নবী রসুল 
আর ধমgrেদর uৎসািরত বাণী, পিবt gngেলার aনুেpরণা, pত ােদশসমূহ eবং  তােদর তির 
আধ ািtকতা, রীিত-নীিত,  কলা, কৃি , pাথণা-গীত, স ীত –শ ামা স ীত, কাoয়ালী, গজল, ভজন; িকংবা 
মিnর, মসিজদ, প ােগাডা, ক ােথ াল, নামাজ, রাজা, পূজা-পাবন, বড়িদন, বুd পূিণমা, ঈদ িকংবা মহরম 
- egেলা আমােদর সংs ৃিতর সােথ  oেতাpেতাভােব জিড়ত।  সমাজ সভ তার িবন ােস , িকংবা iিতহােসর 
পিরkমায় ধম িনঃসেnেহ  eকিট শিkশালী িনয়ামক।  আর eটাo ভুেল গেল চলেব না য, বাংলােদশ তা 
বেটi, পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষi কান না কান ধেম িব াসী।  কােজi সমাজ eবং iিতহাস িবে ষেণ 
ধমেক আলাদা কের grt িদেতi হেব। সমাজ গঠেন িক িব ােসর eকটা বড় ভূিমকা আেছ?  িব াস িক 
তেব মানব মেন pািথত িছল pথম থেকi? িকংবা সমাজ িববতেনর ধারায় িটেক থাকার সংgােম ‘িব াস’ 
ব াপারটা  কান বাড়িত uপেযািগতা তির কেরিছল?  আেবগ িদেয় নয়, বjািনক ভােবi e p gেলার 
utর খঁাজা জrরী। e বiেয় লখেকরা আধুিনক গেবষণা eবং তেথ র আেলােক স সমs pে র  utর 
খুঁজেত সেচ  হেয়েছন।   

 

e বiেয়র pথম aধ ােয় মহািবে র uৎপিtর পছেন ঈ েরর কান ভূিমকা আেছ িকনা eর utর খঁাজার 
চ া করা হেয়েছ।  ঢালাoভােব সবসময়i মেন করা হেয়েছ ঈ রi হেc মহািব  ‘সৃি র’ পছেন pথম 
কারণ। আিম আমার pথম pবেn ei সjাত ধারণািট িনেয় আেলাচনা কেরিছ।  eর পেরর লখািট 
আলবাট আiনsাiেনর।  িমিডয়ায় খুব ফলাo কের আiনsাiেনর মত িবjানী কত বড় ধািমক িছেলন তা 
pচার করা হয়। ধম o িবjান িবষেয় আiনsাiেনর িনেজর লখা থেকi (িদগn সরকার aনুিদত) 
পাঠেকরা eর সত তা খুেঁজ িনেত পারেবন।  আiনsাiন খুব পিরsার কেরi বেলেছন – ‘মানুেষর 
নিতকতার জন  তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর 
সামািজকতার। মানুষ যিদ পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ  মহtt কাথায় 
থােক?’ সmpিত আiনsাiেনর eকিট নতুন িচিঠ িনলােম  eকশ সtর হাজার পাuেn িবিk হেয়েছ।  স 
িচিঠেত আiনsাiন ঈ র িব াসেক ‘বালিখল  কুসংsার’ (childish superstition) িহসেব aিভিহত 
কেরেছন। িদগn সi িচিঠিটর  pেয়াজনীয় aংশটুকু aনুবাদ কের e বiেয় anভুk করার pয়াস 

10



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ভূিমকা 

 
 
 
িনেয়েছন।  e ছাড়াo eেত সংকিলত হেয়েছ আiনsাiেনর িবিভn রচনা থেক ধম o িবjান িবষেয় বশ 
িকছু িচtাকষক udিৃত। e aধ ােয়র পেরর লখািট akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক িরচাড ডিকেnর।  
e লখািটেত ঈ র o ধম সmেn আiনsাiেনর  মেনাভাবেক আেরা গভীের িগেয় িবে ষণ কেরেছন 
ডিকn।  pবnিট aনুবাদ কেরেছন িশkা আেnালন মে র পুেরাধা ঢাকা িব িবদ ালেয়র pাkন aধ াপক ড. 
aজয় রায়। সmািনত পাঠেকরা e pবn dিট থেক আiনsাiেনর মেনাজগৎ সmেn িনেজরাi eকিট 
িসdােn uপনীত হেত পারেবন। eর পেরর pবnিট মুkমনা সদস  পদাথিবদ aপািথেবর।  ‘sাধীন icা, 
মn o ঈ েরর আিst’ নােমর pবnিটেত aপািথব িবে ষণ কের দিখেয়েছন য মানুেষর sাধীন icা eবং 
ঈ েরর সবjতা আসেল পর র-িবেরাধী। মেnর যুিk তথা ‘আgেমn aব iিভল’-eর িনিরেখ ঈ েরর 
aিstেক aপািথব p িবd কেরেছন শিkশালী যুিkেত। eর পেরর pবnিট িলেখেছন ড. aজয় রায়। িতিন 
eকজন aেjয়বাদী পদাথিবেদর দৃি েকান থেক ঈ র eবং ধমেক িবে ষণ কেরেছন।  e aধ ােয়র পরবতী 
pবnিট eেসেছ eকজন সংশয়ীর দৃি েকান থেক।  আহমাদ মাsফা কামাল  e pবnিটেত বলেত 
চেয়েছন, লালন, oমর খয়াম, িমজা গািলব, হািফজ, rিম, রবীndনাথ, আiনsাiন eঁরা কui আিsক 
িছেলন না; আবার তারা য নািsক িছেলন eমন কােনা pমাণo পাoয়া যায় না। জনাব কামােলর মেত, 
eঁরা িছেলন সংশয়ী। e aধ ােয়র শষ pবnিটেত আিম মহািবে র uৎপিt eবং ঈ র িনেয় eকিট দাশিনক 
আেলাচনা করার pয়াস িনেয়িছ।  

 

বiেয়র িdতীয় aধ ােয় পিরকlনা, িডজাiন o ঈ র িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  e ব াপারgেলা পি মা 
িমিডয়ায় iদািনং নতুন কের আেলাচনায় uেঠ eেসেছ, িবেশষত, iেnিলেজn িডজাiন বা সৃি র বুিdদীp 
aনুকl বাজারজাত হবার পর থেকi। ধমবাদীেদর aেনেক সূk সমnেয়র যুিk (Fine tuning 
argument) eবং নরtবাচক যুিk (Anthropic argument) pভৃিত যুিkমালা সািজেয় ঈ রেক খুজঁবার 
চ া করেছন।  সi ‘যুিk’gেলার eকিট চমৎকার জবাব িদেয়েছন pখ াত পদাথিবদ aধ াপক িভkর 
s র তার ‘িবjান িক ঈ রেক খুেঁজ পেয়েছ?’ pবেnর মাধ েম। pবnিট আমােদর জন  aনুবাদ কেরেছন 
ড. pদীপ দব।  e aধ ােয়র িdতীয় pবnিট নােবল পুর ার িবজয়ী পদাথিবjানী িsেভন oেয়iনবােগর। 
তঁার ‘পিরকিlত মহািব ?’ pবেnর মাধ েম  িতিন দিখেয়েছন মহািবে র uৎপিtর পছেন কান aপািথব 
সttার  পিরকlণা বা িডজাiন জিড়ত িছল না। pবnিট aনুবাদ কেরেছন  িদগn সরকার।  eর পেরর pবেn 
ঈ েরর aিst িনেয় সৃি র যুিkেক খnন কেরেছন aপািথব।  s া eবং ধম যখন aস িতর – pবেn ঢাকা 
িব িবদ ালেয়র িশkাথী সকত চৗধুরী  s া eবং ধম িব ােস যুিkর সংকটgেলার িকছু নমুনা তুেল 
ধেরেছন।  eর পেরর লখািটেত আিম দিখেয়িছ য, িববতেনর যেহতু কাজ কের ধুমাt িবদ মান 
বিশ gেলার oপর িভিt কের দীঘ সময় ধের পিরবিতত eবং পিরবিধত হoয়ার ফলrিতেত, তাi খুব 
যুিkস ত কারেণi pাণীেদেহ aেনক trিটপূণ a pত  দখা যায়, কান সবj s ার িনখুতঁ  িডজাiেন 
িকংবা পিরকlনায় তির হেল eমনিট ঘটেতা না। ‘বাগােন গাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না’ 
pবেn শােহiল মতািহর চৗধুরী জন uiজডেমর ‘ধেমর দশন’ বiিট থেক নoয়া িবখ াত ‘মালী’-র 
rপেকর সাহােয  দখােত সেচ  হেয়েছন য, িববদমান di পk মহািব  সmেক িকংবা eর পছেন কান 
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িডজাiনার থাকা বা না থাকা সmেn তােদর মেনর ভাবেক pকাশ করেলo সিট য জগৎ সmেক সত  হেব 
তা হলফ কের বলা যােব না। ei aধ ােয়র শষ লখািটেত বন া আহেমদ আর আিম আেমিরকায়  
iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িকভােব ধমাnতা, কুসংsার আর aৈবjািনকতা uেs দoয়া হেc, আর 
egেলার পছেন কলকািঠ কারা নাড়েছন– তার eকিট িবsৃত বণনা হািজর কেরিছ।  

ততৃীয় aধ ায়িটেত বiেয়র কndীয় িচnার uপsাপন ঘেটেছ। e aধ ায়িটেত utর খঁাজার চ া করা 
হেয়েছ ধম o িবjােনর স াত িনরnর চলেত থাকেব থাকেব নািক থাকেব সহাবsান।  pথম লখািটেত 
(িবjানমন  ধারা, ধমাcn sাত) ড. iরিতশাদ আহেমদ বিল ভােব দিখেয়েছন ধম o িবjােনর মধ কার 
anিনিহত dnd। তার মেত, িবjান যখােন িনত  নতুন jােনর সnান কের চেলেছ ধম  তখন ভুল ধারণা, 
িমথ া গl-কািহনী আর আজgিব কlনার uপর িনভরশীল হেয় রেয়েছ। িতিন মেন কেরন,  ধু িবjান নয়- 
সংs ৃিতর িবকl িহসােবo ধম প াদপদ কারণ ধম মানুষেক rিচশীল হoয়ার কান pরণা যাগায়না; ধম 
মুল েবােধর uৎস িহসােবo apেয়াজনীয়, eবং ধম eমন িক আধ ািtকতার িবকােশo িনতাni apতুল 
eবং িনmমােনর। eর পের ‘ধম, িবjান o িবjানমনsতা’ শীষক pবnিটেত aধ াপক শিহdল iসলাম 
aত n পিরsার ভােব দিখেয়েছন য, ধম হেc ভাববােদর সেবাc rপ। সখােন যুিkর কান sান নi। 
যুিkহীন িব াসi হল ধেমর pধান শিk। িকnt িবjান o দশন তা নয়। িবjান িনেভজাল বstতািntক।    
ধমেচতনা o ঈ রিব াস নামক তৃতীয় pবেn ড. oয়ািহদ রজা  ধমেচতনা eবং ঈ ের িব ােসর িবিভn 
aেযৗিkকতা িনেয় আেলাচনা কেরেছন eবং িবিভn ধেমর iিতহাস পযােলাচনা কের দিখেয়েছন - মানুেষর 
ধমেচতনা o ঈ র িব াস আপাতঃ দৃি েত চকমেক সেত র মেতা মেন হেলo আসেল aবাsব o aলীক।  
eর পেরর pবn ‘ধমিব াস, িবjানিব াস o eক িচl ত iিতহাস’-e ড. pদীপ দব  ধম o িবjােনর 
মধ কার রkাk dndযুেdর iিতহাস আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন।  ‘সৃি তেttর aসারতা বনাম 
িববতনতেttর সাফল ’ pবnিটেত িদগn সরকার দিখেয়েছন িক ভােব িকভােব িবjান সৃি তেttর 
গালগpgেলােক ধীের ধীের হিটেয় িদেc। eকটা সময় মানুষ সমতল পৃিথবীর ধারণায় িনমিjত িছল, তখন 
িবjানীরাi মানুষেক তা থেক মুk কেরেছন। eখন আর কu সমতল পৃিথবীর কlনায় িব াn হয় না। 
িদগn আশা কেরন aদূর ভিবষ েত kমাগত pমাণ o পরীkার সাহােয  িববতনবাদo জনমানেস eকi ভােব 
sান কের নেব। বন া আহমেদ aনুিদত ‘ডারuiিনজেমর আত ’ pবnিটেত aধ াপক িভkর s র 
দিখেয়েছন বjািনকভােব pমািণত eকিট িবষয় হoয়া সেtto িববতনবাদ কন eখেনা ধমাnেদর মেধ  

‘আতংক’ িহেসেব িবরাজ করেছ।  ‘িবjান o iসলাম  - aিnম সংঘাত’ pবnিটেত টড িপকক দিখেয়েছন 
আজেকর iসলািমক dিনয়া সিত কার িবjান চচার aভােব িকভােব ধীের ধীের আেরা পছেনর িদেক চেল 
যােc। pবnিট aনুবাদ কেরেছন তানবীরা তালুকদার।  eর  পেরর pবnিটেত pখ াত মানবতাবাদী aধ াপক 
eবং সকু লার িহuম ািনজেমর pিত াতা পল কাজ বণনা কেরেছন কন িতিন ধমীয় দাবী সmেn 
সংশয়বাদী।  পেরর pবnিট িsেফন জ gেlর  বhল িবতিকত ‘aসmৃk sতnt বলয়’, যা আিম e লখার 
pথমিদেক আেলাচনা কেরিছ।  pবnিট aনুবাদ কেরেছন বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব 
টকেনালিজর িশkাথী খান মুহাmদ। gেlর pবnিটর সােথ eকমত পাষণ না কের pবnিটর িবিভn যুিk 
খnন কেরেছন aধ াপক িরচাড ডিকn।  ডিকেnর pবnিট aনুবাদ কেরেছন তানবীরা তালুকদার।  eর 
পেরর pবেn শ র রায় মাkীয় দৃি েকাণ থেক িবjান o ধেমর মেধ  সmক খঁাজার চ া কেরেছন।  
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গণেফারাম কndীয় কিমিটর গেবষণা, পিরকlনা o পিরসংখ ান িবষয়ক সmাদক মাঃ জােন আলম 
দিখেয়েছন, আধুিনক ধমেবtারা যতi pানাnকর pয়াস পাক না কন, িবjান িদেয় ধমেক pমাণ করা 
িকংবা িবjান o ধেমর মেধ  যৗিkক সমnয় সানার পাথরবািটর মত aসmব eকিট pকl। িকnt তারপরo 
ধমেক তার aবsান o আমজমগেণর মানেস তার সুদৃঢ় িশকড়েক asীকার করাo aসmব eকিট ধারণা বেল 
মেন কেরন িতিন। তাi িতিন তার  pবn ‘ধম o িবjান: সংঘাত-সমnেয়র রণনীিত-রণেকৗশল’ –e িতিন 
সমূহ স াত eড়ােত িকছু  pােয়ািগক রণনীিত o রণেকৗশলগত eকিট pকেlর psাবনা utাপন 
কেরেছন।  ‘ধেমর srপ eবং িবjান’ pবেn আবুল হােসন খাকন দিখেয়েছন য, ঢালাoভােব য মেন 
করা হয় iসলাম ধম আিবভােবর আেগ জােহিলয়া যুেগ পৃিথবীর মানুষ িছল পুেরা aসভ -ববর eবং প তুল , 
আর iসলাম eেস আমােদর স aবsা থেক udার কেরেছ, eিট eেকবােরi িমথ া। িতিন আেরা মেন 
কেরন, eখােন ধম-িবjােনর eেক-aপেরর সমnেয়র িকছু নi। বরং আেছ সংঘাত, eবং aিনবাযভােব 
আেছ িমথ ার ধবংস বা মৃতু ।  e aধ ােয়র ‘ধম নয় িবjান’ শীষক শষ pবেn  আকাশ মািলকo pায় 
eকi aিভমত িদেয়েছন য, ধম নয়, বরং িবjােনর মেধ i লুিকেয় রেয়েছ আমােদর ভিবষ েতর সmাবনা; 
তাi ধম eবং িবjােনর সমnেয়র pেচ া aথহীন।  

 

চতুথ aধ ােয় eেসেছ ধমgেn আধুিনক িবjান খুেঁজ পাoয়ার িবষয়িট।  ‘িবjানময় িকতাব’ নােমর pথম 
pবnিটেত আিম দিখেয়িছ িকভােব iদািনং শতাbী pাচীন ধমgngেলার িবিভn আয়াত বা াকেক িবিভn 
চতুর aপব াখ ার মাধ েম আধুিনক িবjান খুেঁজ পাoয়ার চ া করা হেc।  eর পেরর  pবnিটেত জােহদ 
আহেমদ বjািনক পdিত বলেত িক বাঝায় তা সিবsাের ব াখ া কেরেছন eবং কাথায় িবjান ধম eবং 
aপিবjােনর সীমােরখা টানা যেত পাের e িনেয় আেলাকপাত কেরেছন।  pবnিটর িশেরানাম সংগত 
কারেনi – ‘িবjান, ধম eবং aপিবjান – কাথায় টানব সীমােরখা?’।  eর পেরর pবnিটেত নািsেকর 
ধমকথা নােমর লখক দিখেয়েছন ধমgেn আধুিনক িবjােনর সnান করা আসেল িনম গােছ আেমর সnান 
পাoয়ার মতi aবাsব eনং হাস কর।  ‘িবjান, ধম o িব াস’ pবnিটেত aপািথব  ধমবাদীরা য িবjােনর 
সােথ ধমেক যুk কের দাবী কেরন য, ধেমর িবিভn আয়াত o াকgেলা পাঠ কেরেল িবjানেক পাoয়া 
যায় – ei দাবীর ািn িনেয় মেনাj আেলাচনা কেরেছন। eর পের ‘iসলামী িবjােনর পৗরািণক কািহনী’ 
শীষক pবেn খান মুহাmদ দিখেয়েছন iসলােমর pচীন পৗরািণক কািহনী gেলােক িকভােব নানা ধরেণর 
aপব াখ া কের বjািনকতার লবাস পরােনা হেc। e aধ ােয়র শষ pবn ‘ভগবdীতায় িবjান aেnষণ 
eবং aন ান ’ –e aনn িবজয় দিখেয়েছন িকভােব িহnু মৗলবাদীরা ীমdগবdীতার মেধ  aথহীন ভােব 
আধুিনক িবjােনর সnান কের চেলেছন। 

 

প ম aধ ােয় নিতকতা o মূল েবাধ কতটা ধম থেক uৎসািরত তা িনেয় বstিন  আেলাচনা করা হেয়েছ।  
নিতকতা ব াপারিটেক কবল  sগীয় ব াপার মেন কের  ব াপারটার  uপর eক ধরেণর ঐ িরক আবরণ 
দoয়ার চ া করা হয়।  e ধরেণর দাবী কতটা যৗিkক তা িনেয় আিম pথম pবn – ‘ নিতকতা িক ধুi 
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বেহেs যাoয়ার পাসেপাট?’ –e আেলাচনা কেরিছ।  ধমi নিতকতার uৎস  - ei সjাত eবং বhল 

pচিলত ধারণািটেক p িবd কেরেছন aপািথব তঁার pবেn।  ‘হতবুিd, হতবাক’ pবেn মীজান রহমান 
কারান িবে ষণ কের দিখেয়েছন iসলাম ধেমর নিতকতা aেনক kেt aমানিবক ধু নয়, যুিk 
বুিdহীনo বেট। আমােদর মূল েবাধ য আসেল ঈ র হেত আগত িকছু নয় – বরং সমাজ িববতেনর ফলrিত 
িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিt িহেসেব গেড় uেঠেছ – তা আেলাচনায় eেনেছন aধ াপক িভkর 
s র।  pবnিটর aনুবাদ কেরেছন  মুিn কফােয়তুlাহ।  ei ধারনািটেকi পেরর pবn ‘িববতেনর দৃি েত 
নিতকতার udব’-e আেরা িবsৃত কেরেছন aপািথব- ব াখ া কেরেছন িববতেনর পটভূিমকায় নিতকতার 
udব o িবকাশেক। সmূরক আেরকিট pবেn িদগn সরকার িরচাড ডিকেnর ‘sাথপর িজন’ তেttর 
আেলােক পার িরক সহেযািগতা, সহমিমতা eমনিক আtত ােগর pবণতার udবেক ব াখ া কেরেছন। eর 
পেরর pবn ‘pসংগ – নিতকতা’ ত পুrিজত সাহা নিতকতার িকছু দাশিনক সমস া িনেয় আেলাচনা 
কেরেছন। e aধ ােয়র শষ pবেn নািsকতা িনেয় িকছু ভুল ধারণার aবসান ঘটােত চেয়েছন স াম 
হ ািরস। pবnিটর aনুবাদ কেরেছন িদগn সরকার।  

 

ষ  aধ ােয় আধুিনক aথ  o তেttর আেলায় ধেমর uৎস িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  pথম pবnিট 
িদগn সরকােরর। eর পেরর pবnিট utর পুrেষর। dেটা pবেni িকছু pা ল uদাহরেণর মাধ েম দখােনা 
হেয়েছ িকভােব িবিভn িমথ কােলর পিরkমায় ধম িহেসেব বেড় uঠেত পাের। pথম pবnিট জীবিবjান 
(দলগত িনবাচন, িমম িবন াস pভৃিত) দৃি েকান থেক, িdতীয়িট সমাজিববতেনর  দৃি েকান থেক।  ‘ধেমর 
uপেযািগতা’ pবেn aধ াপক িরচাড ডিকn  ব াখ া কেরেছন  ডারuiনীয় িববতেনর ধারায় ধেমর ভূিমকা 
eবং aিsেtর কারণ।  eর পেরর pবেn আিশক মাহমুদ rপম ‘িব াস’ ব াপারটা pথম থেকi মানব মেন 
‘ pািথত’ িছল িকনা তা িনেয় বstিন  আেলাচনা কেরেছন। িতিন pবnিটেত িব ােস িববতেনর ভূিমকা 
িনেয়o আেলাচনা কেরেছন আধুিনক তেথ র আেলােক।  ‘মানুেষর udব িক কান sগীয় sেশর ফসল?’ 
নােমর  pবnিটেত বন া আহেমদ দিখেয়েছন, মানুেষর বিশ  pকৃিতর aন  pানীেদর তুলনায় আপাত 
দৃি েত িভn মেন হেলo কান sগীয় sেশ eর udব ঘেটিন, ঘেটেছ িববতেনরi kমধারায়।  eর পেরর 
pবnিটেত aপািথব িববতেনর দৃি েত জীবনেক  ব াখ া কেরেছন।   পরবতী pবেn খান মুহাmদ 
(িশkানিবস) রবাট eiচ লািভর িবে ষণ হািজর কের aিভমত িদেয়েছন য ধেমর pেয়াজনীয়তা pিতিট 
যুেগi িছল, eখেনা eর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যায় িন।  aধ ােয়র শষ pবnিটেত সামািজক পিরচেয়র 
দৃি েত ধমীয় চতনার aিsেtর ব াখ া িদেয়েছন ড. িবpব পাল ।  

 

সpম aধ ােয়  আেলৗিকক বেল কিথত িবিভn ঘটনার বjািনক aনুসnান কেরেছন লখেকরা।  pথম 
pবnিটেত aনn িবজয় দাশ ঈ র দশন, aতীিndয় aনুভূিত, টিলপ ািথ সহ বশ িকছু aেলৗিকক ঘটনার 
বjািনক ব াখ া হািজর কেরেছন।  eর পেরর pবেn আিম দিখেয়িছ আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া 
করার pবণতািট খুবi pাচীন eবং aৈবjািনক। sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, জেনিটk আর 
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িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা আtােক আkিরক ভােবi র ম  থেক হিটেয় িদেয়েছ।  ‘pাথনা িক 
কান কােজ আেস?’  pবnিটেত ফিরদ আহেমদ ঐ িরক শিkর কােছ pাথনার anঃসারশূন তা তুেল 
ধেরেছন।  ‘মহাpাবেনর বাsবতা’ pবnিটেত aনn িবজয় দাশ গািনিতক ভােব িহেসব কেষ eবং aন ান  
সাk -pমাণ হািজর কের দিখেয়েছন য, নূেহর আমেলর মহাpাবেনর বণনা কবল uপকথা িকংবা 
aিতকথন ছাড়া আর িকছু নয়।  পেরর pবnিটেত িয র মৃতু  রহস  uেnাচন কেরেছন ড. oয়ািহদ রজা।  
eর পেরর pবেn মানুেষর পয়গmর হেয় oঠার সুলুক-সnান কেরেছন দীkক dািবড়। ‘পরকােলর 
পরাবাsবতা’ pবnিটেত দীপক চাপড়া পরকােলর aিsেtর sপেk য সমs ‘pমাণ’ হািজর কেরেছন 
সাmpিতক ‘Life After Death: Burden of Proof’ বiেয়  তা যুিkিন ভােব খnন কেরেছন মাiেকল 
শারমার ।  শারমােরর pবnিট aনুবাদ কেরেছন ফিরদ আহেমদ।  আমরা ছাটেবলায় বাংলােদেশ েন েন 
বড় হেয়িছলাম নীল আমsং নািক চঁােদর মািটেত নেম আজান েন মুসিলম হেয় গেছন। ei বhল 
pচিলত ‘িমথ ার বসািত’িটেক খnন কেরেছন লাiট হাuজ তার pবেn।  ‘িডেmর সnান eবং রােশদ 
খালীফা o তার ম াথিমিটকল িমরাকল aব কারআন তtt’ – pবnিটেত রাশাদ খািলফা িকভােব কারান 
টmািরং কের  তার িবখ াত ‘19 তtt’ হািজর কের কারােনর আৈলিককতা দািব কেরেছন – তার মুেখাশ 

uেnাচন কেরেছন নািsেকর ধম কথা।  eর পেরর pবnেত িবpব পাল গেনেশর dধ খাoয়ার aেলৗিককতা 
খnন কেরেছন, যা বছর কেয়ক আেগ ভারেত িহnুেদর মেধ  গন-িহেsিরয়া তরী কেরিছল। eর পেরর 
pবnিট eিরক ফন দািনেকনেক িনেয় – িযিন িবগত শতেকর আিশ eবং নbi-eর দশেক খুবi িবখ াত হেয় 
uেঠিছেলন  - মহাজাগিতক pানীরা eকসময় পৃিথবীেত eেস আমােদর মানব সভ তার পtন আর িবকাশ 
ঘিটেয়িছেলা, আর তার িনদশন আমরা পাi  িপরািমড থেক r কের  কুতুব িমনার পযn  aেনক িকছুেত– 
তােক িনেয় eকিট pবn িলেখেছন sপন িব াস।  aধ ােয়র শষ pবnিটেত ‘aেলৗিকক সংখ াতtt’ িনেয় 
যাবতীয় ভঁাoতাবািজর srপ uদঘাটন কেরেছন নািsেকর ধমকথা। 

 

a ম aধ ােয়   ধমিনরেপkতা, ধমীয় aসিহ ুতা eবং মৗলবােদর pস  eেসেছ। আমােদর uপমহােদেশ 
ধমিনরেপkতা বা সকু লািরজমেক ভুলভােব সংjািয়ত কের ‘সব ধেমর pিত সমান dা’ িহসেব িচিhত 
করা হয়। িকnt সকু লািরজেমর মমাথ সিট নয়, বরং ধমেক রাে র কােজর সােথ জড়ােনা যােব না- eটাi 
য সকু লািরজেমর মাdা কথা, eবং সিট য কu s  কের বেলন না, তা ব াখ া কেরিছ। পেরর 
কেয়কিট pবেn ধমীয় aসিহ ুতার ব াপারিট uেঠ eেসেছ।  aতীেত (eবং eমনিক বতমােনo) বh pখ াত 
িবjানী িকংবা মুkমনা দাশিনক ধমীয় কাপানেল িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয়িছেলন (িকংবা eখেনা 
হেcন)।  তার িকছু নমুনা ei pবngেলােত পশ করা হেয়েছ।  হাiেপিশয়ােক িনেয় pবnিটেত আিম 
গিণতj হাiেপিশয়ার বদনাঘন uপাখ ান বণনা কেরিছ – িকভােব eকসময় ীি য় মৗলবািদরা তার দহ 
টুকেরা টুকেরা কের হত া কেরিছেলা।  ‘brেনার মৃতু  eবং িকছু p ’ –pবেn ড. শিহdল iসলাম 
কাপািনকােসর সৗরেকিndক তtt সমথেনর জন  িকভােব ীি য় চােচর পুেরাধারা জ াn পুিড়েয় মেরিছেলা 
তার বণনা হািজর কেরেছন।  িতিন আমােদর eo sরণ কিরেয় িদেয়েছন য, 1992 সােল – গ ািলিলoর 
মৃতু র চারশ বছর পের চাচ গ ািলিলoর  pিত চাচ য aমানিবক আচরণ  কেরিছেলা তার জন  kমা pাথনা 
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কের; িকnt brেনার pিত চাচ aদ াবিধ eমন কান sীকােরািk pদান কেরিন।  িবjানী আর দাশিনকেদর 
uপর aত াচােরর  ব াপারটা য কবল ী ানেদর eকেচিটয়া িছেলা না, বরং ‘iসলােমর িচnার iিতহােস 
সেত র শহীদ’ য কম নয়, তার বশ িকছু নমুনা পশ কেরেছন নুrjামান মািনক তার pবেn। িkেsাফার 
িহেচনস তঁার pবেn (aিg aিধrঢ় aনূিদত) দিখেয়েছন ধম িজিনসটা সামািজক, রাজৈনিতক, সাংs ৃিতক 
সব িকছুেক িকভােব ধীের ধীের িবষাk কের তুলেছ। পেরর pবেn নুrjামান মািনক মেন কিরেয় িদেয়েছন 
য, brেনা ধু নয়, তার সমসামিয়ক আেরা aগিনত িবjানী আর দাশিনকেদর uপর aত াচােরর 
িsমেরালার চািলেয়িছেলা ধেমর জাধারীরা- আমরা যন সgেলা ভুেল না যাi।  eর পেরর pবn –
‘ মৗলবাদ : uৎস সnান, iিতবৃt eবং সমকালীন pিkত’ –e রিবuল iসলাম মৗলবােদর iিতহাস 
আমােদর সামেন তুেল ধেরেছন eবং e থেক মুিkর িকছু uপায়o বাৎ ল িদেয়েছন।  মাঃ জােন আলম 
তার pবেn মৗলবােদর জn o িবকাশ িনেয় আেলাচনা কেরেছন, eবং িকভােব eেক rখা যায় তা িনেয় 
িবsৃত আেলাচনা কেরেছন। e aধ ােয়র সব শষ pবnিটেত আিম ধমানুভূিত eবং ধেমর aসিহ ুতার 
pkাপট বণনা কেরিছ।  

 

নবম aধ ােয় ধম o নারীর pস  eেসেছ।  pথম pবেn  নিnনী হােসন বণনা কেরেছন িকভােব পুrষেদর 
রিচত ‘ধম’ নারীেদর সামািজকভােব িবকলাংগ কের রােখ। িবিভn iসলামী িকতাব ঘঁেট নিnনী দিখেয়েছন, 
ধেমর মেধ  থেক পুrেষর সমান aিধকার দািব করাটা aেনকটা ‘ সানার পাথরবািট’র মতন। িহnু ধেমo 
য মেয়েদর aবsা খুব eকটা ভাল িকছু নয় তা িহnুেদর ধমgn আর পুরাণ ঘেট দিখেয়েছন aনn িবজয় 
দাশ তার ‘'সনাতন ধেম'র দৃি েত নারী’ pবেn।  aধ েয়র পরবতী pবn- ‘িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর 
সমানািধকার’ ত রিবuল iসলাম দিখেয়েছন িকভােব মাlারা ধমেক ব াবহার কের নারীেদর aবrd কের 
রােখ িচরকাল। aধ ােয়র শষ pবেn দীkক dািবড় মত pকাশ কেরেছন য, eকটা সময় নারী পুrেষর 
সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় মানব সভ তার পtন ঘিটেয়িছেলা, সi নারীেক পরবতীেত kমতাহীন কেরেছ 
আসেল মেনািথiজম বা eকক ঈ েরর pবkারা।  

 

দশম aধ ােয়  aন ান  pসংগ। ‘সৃি তেttর গালগp বনাম িববতেনর িশkা’  pবেn  মhল কামদার 
(aনুবাদ- তানবীরা তালুকদার) বণনা কেরেছন িক ভােব ধেমর িবিভn গালগpgেলা eমন ভােব মানুেষর 
মেধ  জঁািকেয় বেসেছ য সgেলা রীিতমত যুd কের আমােদর তাড়ােত হেc। sjা িনেয় eকিট সুnর 
লখা িলেখেছন ড. দীেপন ভ াচায, িতিন দিখেয়েছন eর aেনক িকছু সমাধােনর জন  ভিবষ ৎ িবjান 
গেবষণার িদেক তািকেয় থাকেত হেব; তঁার মেত  e eখেনা সংঘাত- সমnেয়র uে । মানব pকৃিত িক 
জnগত নািক পিরেবশগত – e িনেয় সুgিnত আেলাচনা কেরেছন aপািথব।  সমকািমতা (সমেpম) 
pকৃিতিবrd কান ব াপার িকনা তা িনেয় জীবিবjােনর দৃি েকান থেক আেলাচনা কেরিছ আিম। eকi 
িবষয় িনেয় সামািজক দৃি েকান থেক eকিট সmূরক লখা িলেখেছন িsgা আলী।  িরচাড ডিকেnর  মেয় 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ভূিমকা 

 
 
 
জুিলেয়েটর দশম জnিদন uপলেk তার মেয়েক লখা ডিকেnর লখা িচিঠর aনুবাদ কেরেছন aিg 
aিধrঢ়।  ‘আtঘাতী কুসংsার’ pবেn ড. pদীপ দব দিখেয়েছন িকভােব সমােজ জেম থাকা িবিভn 
কুসংsারgেলা রীিতমত আtঘাতী হেয় oেঠ।  ‘মহাশূেন  িশবিলংগ’ pবnিটেত ড. নৃেপnd নাথ সরকার তার 
ছাটেবলাকার িবিভn ঘটনা সািজেয় মানুেষর মেধ  জেম থাকা কুসংsােরর চমৎকার বণনা িদেয়েছন।   

‘সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম eকজন আরজ আলী মাতুbর’ pবেn রণদীপম বসু কৃষক-দাশিনক আরজ আলী 
মাতুbর-eর জীবন দশন সহজ ভাষায় পাঠকেদর জন  তুেল ধেরেছন। বiিটর সবেশষ pবn ‘আমার sগ 
eখােন’ ত ড. মীজান রহমান  uেlখ কেরেছন িতিন ধমgেn বিণত কান পিততালয় সদৃশ কান sগ চান 
না, বরং িতিন মেন কেরন, আমােদর মত aধািমক মানবতাবাদীেদর  sগ eখােনi, ei  মহামানেবর 
সাগরকূেল - যখােন মনুষ t আেছ, নারীর pিত সmান আেছ, কুমারী িকেশারীর pিত আেছ sেহর দৃি , 
সখােনi আমােদর sগ। inারেনেটর মুkমনা সাiেটর জন  িলিখত e pবngেলা ছাড়াo বাংলােদশ থেক 
আেরা িকছু আকষনীয় লখা মূল বiেয় anভুk হেব।  

 

বiিট সংকলেনর শষ মুহূেত সুরিজত মুখাজী িবjান eবং ধেমর সংঘাত িকংবা সমnেয়র pেচ া aথহীন 
uেlখ কের মাঃ জােন আলেমর eকিট pবn (e বiেয়র তৃতীয় aধ ায় dঃ) খnন করেত সেচ  হন। ei 
pবnিট মুkমনায় িকছু িবতেকর জn দয়। pিতিkয়া িহেসেব আিম িনেজ eকিট তাৎkিণক pিতিkয়া ব k 
কির। মাঃ জােন আলমo সুরিজত বাবুেক eকিট utর দন। আমরা সgেলা ei বiেয়র পিরিশে  
anভুk কেরিছ।  বছর খােনক আেগ eক সময় জনাব মসবাহuিdন জoেহর-eর সােথ  আমার 
আিsকতা-নািsকতা শীষক eকিট মেনাj িবতক হেয়িছল।  pাসি ক মেন করায় সi িবতকিটেকo আমরা 
বiেয়র পিরিশে  anভুk কেরিছ। 

   

পিরেশেষ আিম ধন বাদ জানািc e বiেয়র সকল লখক আর ভানুধ ায়ীেদর যারা শত ব sতার মেধ o 
বiিটর জন  লখা িদেয়েছন eবং মূল বান uপেদশ িদেয় আমােক ধন  কেরেছন। আমরা আশা করব e 
বiেয়র pবngেলা পাঠেকর চতনা জগেত সাড়া জাগােব।   

 

aিভিজৎ রায়  
সmাদক, ‘িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?’ 
জুলাi 2008 

17



pথম aধয্ায় :    মহািবশব্ o ঈশব্র ১ ৮  [ িkক কrন]  

 ঈশব্রi িক সিৃ র আিদ কারণ? :  aিভিজৎ রায় ১৯  [ িkক কrন]
 িবjান o ধমর্  :   আলবাটর্ আiনsাiন  ( িদগn সরকার)  ২ ৬  [ িkক কrন]
 আiনsাiেনর  মহাজাগিতক ধমর্ o anাn pসংগ :  িরচাডর্ ডিকn ( aজয় রায়) ৩ ৪  
 sাধীন iচ্ছা,  মn o ঈশব্েরর aিst :  aপািথর্ব ৪৫  [ িkক কrন]
 িবjােনর ধমর্ o ঈশব্র pসঙ্গ :  aজয় রায় ৪৯  [ িkক কrন]
 সংশয়ীেদর ঈশব্র :  আহমাদ েমাsফা কামাল ৮১  [ িkক কrন]
 মহািবশব্ o ঈশব্র :  eকিট দাশর্িনক আেলাচনা :  aিভিজৎ রায় ৯৪   [ িkক কrন]
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ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 
aিভিজৎ রায় 

বা াn রােসল তঁার িবখ াত ‘Why I am not a Christian’ pবেn pথম কারণ সmেn বেলন:  
 

‘আমােদর আেগi বুেঝ রাখা দরকার য জগেতর যা িকছু আমরা দখেত পাi, সব িকছুর eকিট কারণ 
আেছ। ei কারণেক p  করেত করেত আপিন পছেনর িদেক eিগেয় িগেয় aবশ i pথম কারেণর 
(First Cause) সm ুখীন হেবন, eবং ei pথম কারণেকi sতঃিসdভােব ‘ঈ র’ িহেসেব ধের নoয়া 
হয়।... আিমo বhদিন ধেরi eিটেক sতঃিসd িহেসেব gহণ কের িনেয়িছলাম িকnt eকিদন, যখন 
আমার বয়স আঠােরা, আিম জন sুয়াট িমেলর আtজীবনী পড়িছলাম, আর পড়েত িগেয়i সখােন ei 
বাক িট গলাম : ‘আমার বাবা আমােক p  করেলন- ‘ ক আমােক তির কেরেছ?’ আিম e pে র utর 
িদেত পািরিন। িকnt ei p িট আমােক আরo eকিট pাসি ক pে র িদেক ঠেল িদল। যিট হল- 
ঈ রi যিদ আমােক তির কের থােকন, তেব ঈ রেক তির কেরেছ ক?’ আিম eখনo মেন কির 
‘ঈ রেক তির কেরেছ ক?’ ei সহজ সরল বাক িট pথম কারণ সmিকত যুিkর দাষিট সi pথম 
আমােক দখােলা। যিদ pিতিট িজিনেসর eকিট কারণ থােক, তেব ঈ েররo কারণ থাকেত হেব। আবার 
যিদ কারণ ছাড়াi কান িকছু থাকেত পাের ( যমন ঈ র), তেব ei যুিk ঈ েরর জগেতর জন o 
সমানভােব pেযাজ ।’ 

 
‘িবগ ব াং’ তttিট বjািনক সমােজ গৃহীত হoয়ার পর পরi িব াসীেদর মেধ  নতুন কের ‘pথম কারণ’িটেক 
pিত া করার নব udীপনা লk  করা গল। 1951 সােল Pope Pius XII পিnিফকাল eকােডমীর সভায় 
বেলi বসেলন- 
 

‘যিদ সৃি র r থােক, তেব aবশ i ei সৃি র eকজন s াo রেয়েছ, আর সi s াi হেলন ঈ র।’ 
 
জ ািতিবjানী eবং ধমযাজক জজ হনির লিমিt (িযিন ‘িবগ ব াং’ pিতভােসর eকজন aন তম pবkা) 
পাপেক স সময় িবনেয়র সে  e ধরেনর যুিkেক ‘a াn’ িহেসেব pচার করা থেক িবরত থাকেত পরামশ 
িদেয়িছেলন।  
 
 
iদািনংকােল ‘কালাম কসমলিজকাল আgেমn’ (Kalam Cosmological Argument) নােম eকিট 
দাশিনক যুিkমালা সাধারণ িব াসীেদর কােছ খুবi জনিpয় হেয় uেঠেছ। ী ধেম দীিkত সুদশন দাশিনক 
eবং পশাদার িবতািকক uiিলয়াম লন kiগ (William Lane Craig) 1979 সােল লখা The  
Kalam Cosmological Argument বiেয়র মাধ েম যুিkর ei ধারােক সাধারণ মানুেষর কােছ জনিpয় 
কের তুেলন। ধারািটেক িনেচর চারিট ধােপর সাহােয  বণনা করা যায় : 
 

1। যার r (ঊৎপিt) আেছ, তার পছেন eকিট কারণ রেয়েছ। 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 

 
 

2। আমােদর আজেকর ei মহািবে র eকিট ঊৎপিt আেছ। 
3। সুতরাং ei মহািবে র পছেন eকিট কারণ আেছ। 
4। সi কারণিটi হল ‘ঈ র’। 

 
দাশিনেকরা কালােমর যুিkেক তীbভােব আkমণ কেরেছন িবিভn সমেয়i*। e বiেয়o কেয়কিট pবেn 
‘আিদ কারেণর’ যুিkgেলার খnন anভুk হেয়েছ।  eখােন ‘বাhল  িবধায়’ সgেলার পুনrেlখ করা হল 
না। তেব eকিট grtপূণ ব াপার uেlখ না করেলi নয়। সবিকছুর পছেনi ‘কারণ’ আেছ বেল পছােত 
পছােত িব াসীরা ঈ েরর কােছ িগেয় হঠাৎ কেরi থেম যান। e সময় আর তারা যন কান কারণ খুেঁজ 
পান না। মহািবে র জিটলতােক ব াখ া করার জন  যিদ ঈ র নামক eকিট সttার আমদািন করেতi হয়, 
তেব সi ঈ রেক ব াখ া করার জন  eকi যুিkেত আেরকিট ‘ঈ র’ ক কারণ িহেসেব আমদািন করা 
uিচৎ।

                                                

 তারপর সi ‘ঈ েরর ঈ র’-eর aিst ব াখ ার জন  লাগেব আেরকজন ঈ র।  eভােব আমদািনর 
খলা চলেতi থাকেব eেকর পর eক, যা আমােদরেক aসীমেtর িদেক ঠেল দেব। ei ব াপারিট 

sাভািবকভােবi সকল িব াসীেদর কােছ আপিtকর। তাi ধমবাদীরা িনেজরাi ‘সবিকছুর পছেনi কারণ 
আেছ’ ei sতঃিসেdর ব িতkম িহেসেব ঈ রেক কlনা কের থােকন আর সাcাের ঘাষণা কেরন- ‘ঈ েরর 
aিsেtর পছেন কান কারেণর pেয়াজন নi।’ সমস া হল য, ei ব িতkমিট কন ধু ঈ েরর kেti 
pেযাজ  হেব, মহািবে র kেt কন নয়- eর কান যুিkgাহ  ব াখ া তারা িদেত পােরন না। 
 
 
দশন ছেড় eবার িবjােনর িদেক চাখ ফরােনা যাক। ‘যার r আেছ তার পছেন কারণ থাকেতi হেব’- 
কালােমর যুিkমালার pাথিমক ধাপিটেক িবjােনর জগেত aেনক আেগi খ ন করা হেয়েছ কারণিবহীন 
কায়াnাম াকচুেয়শেনর uদাহরণ হািজর কের। আণিবক পিরবৃিt (Atomic Transition), আণিবক 
িনuিkয়ােসর তজিkয় aবkেয়র (Radio active decay of nuclei) মেতা কায়াnাম ঘটনাসমূহ 
‘কারণিবহীন ঘটনা’ িহেসেব iিতমেধ i বjািনক সমােজ sীকৃত। হাiেজনবােগর aিন য়তা তtt 
(uncertainty principle) aনুযায়ী সামান  সমেয়র জন  শিk (যা E = mc2 সূেtর মাধ েম শিk o ভেরর 
সমতুল তা pকাশ কের) uৎপn o িবনাশ ঘটেত পাের- sতঃsুতভােব- কান কারণ ছাড়াi। egেলা 
সবgেলাi পরীিkত সত । কােজi uপেরর uদাহরণgেলাi কালােমর যুিkেক খ ন করার জন  যেথ । 
 
 
আিম আমার লখা ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’† বiিটেত তথাকিথত শূন  থেক িকভােব জড় 
কিণকা সৃি  হয় তা িনেয় িবশদভােব আেলাচনা কেরিছ। ei ধারণািটেক সmpসািরত কের বh িবjানীi 
আজ মেন কেরন eক কারণ িবহীন কায়াnাম াকচুেয়শেনর (Quantum Flactuation) মধ  িদেয় ei 
মহািব  সৃি  হেত পাের, যা পরবতীেত সৃ  মহািব েক sীিতর (Inflation) িদেক ঠেল িদেয়েছ, eবং 

 
* uৎসাহী পাঠেকরা www.mukto-mona.com  eবং www.infidels.org  oেয়ব সাiট dিট দখেত পােরন। 
†  আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী (a ুর pকাশনী, 2005) -মূল বiেয়র সpম aধ ায় দখুন। 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 

 
 
আেরা পের পদাথ আর কাঠােমা তিরর পথ সুগম কেরেছ‡। egেলা কান কlকািহনী নয়। মহািব  য শূন  
থেক uৎপn হেত পাের pথম e ধারণািট ব k কেরিছেলন eডoয়াড ি য়ন 1973 সােল ‘ নচার’ নামক 
িবখ াত বjািনক জানােল§ । eর পর আিশর দশেক sীিত তেttর আিবভােবর পর থেকi বh িবjানী 
pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শের ধারণােক sীিত তেttর সােথ জুেড় িদেয় মেডল বা pিতrপ িনমাণ 
কেরেছন।  শনূ  থেক ei মহািব  সৃি র ধারণা যিদ aৈবjািনক eবং াni হত, তেব সgেলা pখ াত 
বjািনক সামিয়কী (Scientific Journal) gেলােত কখনi pকািশত হত না। মূলতঃ sীিত-তttেক 
সাmpিতককােল বশ িকছু পরীkার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ, eবং pায় সবgেলােতi ei তtt aত n 
সাফেল র সােথ e পযn utীণ হেয়েছ**।  sীিত তtt গ ালািkর kাsািরং, ek রি  eবং aবেলািহত 
তজিskয়তার িবন াস, মহািবে র pসারেণর হার eবং eর বয়স,  মহািব  গঠেন eর uপাদান gেলার pাচুয 

– সব িকছুi ব াখ া করেত পেরেছ িনখুতঁ সৗnেয।  আিম eর কািরগরী িদকgেলা eখােন আেলাচনা 
করিছ না, egেলা িনেয় িবsৃতভােব িগেয় মুkমনায় আেগ eকটা লখা িলেখিছলাম ‘sীিত তtt eবং 
মহািবে র udব’  িশেরানােম††।  
  
 
আসেল iনে শন বা sীিত িনেয় আঁেd িলেn আর তার দলবেলর সাmpিতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিত  
হেয় থােক তেব সিত কার aেথi সi ‘utp িবগ ব াং’ - যার মাধ েম পনর’শ কািট বছর আেগ eক 
মহািবেsারেণর মাধ েম e মহািব  তরী হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় eেস 
িগেয়েছ। কারণ, সাmpিতক গেবষণা বলেছ, িবগ ব াং িদেয় মহািবে র r নয়, বরং মহািবে র r হেয়েছ 
iনে শন িদেয়। aথাৎ, িবগব াং eর পের iনে শেনর মাধ েম মহািব  তরী (যা িকছিুদন আেগo সিত  
বেল ভাবা হত) হয়িন, বরং iনে শেনর ফলrিতেতi িকnt িবগব াং হেয়েছ, তারপর সৃ  হেয়েছ আমােদর 
মহািব । তার কথায়‡‡:  
 

‘Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the 
contrary, the big-bang is the part of inflationary model’ 

  
  
আরo মজার ব াপার হল, oi iনে শেনর ফেল ধু য eকবারi িবগব াং বা মহািবেsারণ ঘেটেছ তা িকnt 
নয়, eরকম িবগ ব াং িকnt হাজার হাজার, কািট কািট eমনিক aসীম-সংখ কবার ঘটেত পাের; তরী হেত 
পাের aসংখ  ‘পেকট মহািব ’। আমরা সmবতঃ eমনi eকিট পেকট-মহািবে  aবsান করিছ বািকgেলার 
aিst সmেn jাত না হেয় (e ব াপারিটেক বলা হয় ‘মািlভাস বা aনn মহািবে র ধারণা§§)। ei ধারণা 
                                                 
 
§ E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97. 
** িবsািরত তেথ র জন  The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. 
Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দখুন। 
†† eকi লখা eকট ুপিরবিতত আকাের মািসক সােয়n oয়ােlর িডেসmর সংখ ায় (বষ 5, সংখ া 60, িডেসmর 2006) ‘iনেফশন িথoির : 
s াnাড িবগ ব াং মেডেলর িবদায় িক তেব আসn?’ িশেরানােম pকািশত হেয়িছল। 
‡‡ Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998 
§§ aনn মহািবে র সnােন, aিভিজৎ রায়, দিনক সমকাল, 15 জুলাi 2006 । 
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aনুযায়ী আমােদর মহািব  যােক eতিদন pকৃিতর পুেরা aংশ বেল ভেব নoয়া হত, আসেল হয়ত eিট 
eক িবশাল কান “aমিনভাস” (Omniverse)-eর খুব k ুd aংশিবেশষ ছাড়া আর িকছু নয়। আমােদর 
aবsাটা eেতািদন িছল সi বhল pচিলত 'aেnর হিs দশন' গেlর an লাকিটর মত - হাতীর কান ছুেঁয়i 
য ভেব িনেয়িছেলা oiটাi বুিঝ হাতীর পুেরা দহটা!  যােহাক, নীেচর ছিবিট দখেল িলেnর সাmpিতক 
sীিত তttিট ( যিটর নামকরণ করা হেয়েছ Chaotic inflation) িক বলেত চাiেছ e সmেn হয়ত িকছুটা 
ধারণা পাoয়া যােব: 
 

 
  
ছিব: িলেnর সাmpিতক তtt বলেছ কoিটক iনে শেনর ফেল সৃি  হেয়েছ aসংখ  সmpসািরত বুdদু eবং pিতিট 
সmpসািরত বdুদi আবার জn িদেয়েছ eক eকিট 'িবগ-ব াং'-eর। আর সi eক eকিট িবগ-ব াং পিরেশেষ জn িদেয়েছ 
eক eকিট পেকট মহািবে র। আমরা e ধরেনরi eকিট পেকট মহািবে  বাস করিছ (ছিবর uৎস – সােয়িnিফক 
আেমিরকান)। 
 
 
দখা যােc, e তtt aনুযায়ী কoিটক iনে শেনর ফেল সৃি  হেয়েছ aসংখ  সmpসািরত বুdুদ 

(expanding Bubbles) eবং pিতিট সmpসািরত বdুদi আবার জn িদেয়েছ eক eকিট ‘িবগ-ব াং’-eর। 
আর সi eক eকিট িবগ-ব াং পিরেশেষ জn িদেয়েছ eক eকিট পেকট মহািবে র। আমরা e ধরেনরi 
eকিট পেকট মহািবে  বাস করিছ। eতtt আজ aেনেকর মােঝi তরী কেরেছ ‘সৃি  সুেখর ulােস কঁাপা’ 
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eক সাবজনীন দাশিনক আেবদেনর- e মহািব  যিদ কান িদন ধবংস হেয় যায়o, জীবেনর মূল সttা হয়ত 
িটেক থাকেব aন  কান মহািবে , হয়ত aন  কান ভােব, aন  কান পিরসের । 
 
 
িলেnর মেত e তেttর সমাধানিট eতটাi সরল য, eর আেগ eিট িবjানীেদর মাথায় কন আেস িন তা 
ভেব িলেn িনেজi aবাক হেয় িগেয়েছন। a ােলন gথ, যােক ‘iনে শন তেttর জনক’ িহেসেব aিভিহত 
করা হয়, িতিন তার ‘দ  iনে শনারী iuিনভাস’ বiেয় িব সৃি েক eকিট ‘আলিটেমট ি  লা ’ িহেসেব 
aিভিহত কের বেলন, 
 

‘Most important of all, the Question of the Origin of the matter in the 
Universe is no longer thought to be beyond of science. … If inflation is 
correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of 
essentially all the matter and energy in the Universe. …After two thousand 
years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said 
‘Nothing can be created from nothing’) was wrong. Conceivably, 
everything can be created from nothing. And “everything” might include a 
lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it 
is fair to say that Universe is the ultimate free lunch!’ 

 
aেনক িবjানী eবং দাশিনেকরাi মেন কেরন, কায়াnাম াকচুেয়শেনর ধারণার সােথ সমিnত করা 
iনে শন বা sীিত তtt যখন eেকবাের শূন  থেক িব সৃি র eকিট pাকৃিতক eবং যৗিkক সমাধান িদেত 
পারেছ, তখন ঈ র সmবত eকিট ‘বাড়িত হাiেপািথিসস’ ছাড়া আর িকছু নয়। 
 
iনে শন বা sীিত তtt ছাড়াo আেরকিট তtt  মহািব েক ব াখ া করার kেt iদািনং জনিpয় হেয় 
uেঠেছ।  পল siনহাট eবং নiল টুরেকর psািবত ei চkাকার মহািব  বা   ‘সাiিkক মেডেল’  তারা 
দিখেয়েছন আমােদর মহািবে র কান r নi, শষ নi।  e eক চলমান aনn, aফুরn মহািব  

(endless universe)।  তঁােদর আঁকা e ছিবেত ‘িবগ ব াং’ িদেয় sান-কােলর (space-time) r নয়, 
িবগ ব াং- ক তারা দিখেয়েছন কবল eকিট ঘটনা িহেসেব – যার udব হয়  িsংতািtকেদর কিথত dেটা 
bেনর সংঘেষর (collision of branes) ফলrিতেত। eবং কবলমাt eকবারi ei মহািবেsারণ ঘটেব 
বা ঘেটেছ তাo নয়,  বরং e মহািব  pাকৃিতক  িববতেনর চেk  িচর চলমান।  তারা গািনিতকভােব 
দিখেয়েছন, মহািবে র যাtাপেথর pিতিট চেk িবগ ব াং udব ঘটায় utp পদাথ eবং শিkর। কােলর 
পিরkমায় kমশ শীতল হেয় eর থেক তির হয় গ ালািk আর তারকারািজ, যা আমরা আজ চাখ মলেলi 
দখেত পাi।  আজ থেক ি িলয়ন বছর পের আবােরা িবগ ব াং ঘটেব  eবং তির করেব নতুন চেkর।  
পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত মেডলেক সাধারণ পাঠেকেদর কােছ িনেয় eেসেছন  
সmpিত ‘Endless Universe’ বiেয়র মাধ েম***।  নতুন e তtt aনুযায়ী মহািবে র যেহতু কান ‘ r’ 

                                                 
*** 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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নi, eর পছেন কান s া বসােনার চ া aথহীন।  িব াসীেদর aিত-িpয় কালােমর যুিkমালা e 
মেডেলর জন  eেকবােরi pােয়ািগক নয়।  
 
 
 

 
ছিব: পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত ei চkাকার মহািব  বা   ‘সাiিkক মেডেল’  দিখেয়েছন আমােদর 
মহািবে র কান r নi, শষ নi, eবং পদাথ eবং শিkর udব হয় dেটা bেনর সংঘেষর ফলrিতেত, eবং ei pিkয়া 
চলেত থাকেব aনnকাল।  
 
 
মহািবে র সিত কার pকৃিত বুঝবার জন  হয়ত আমােদর ভিবষ েতর কািরগরী jােনর িদেক তািকেয় থাকেত 
হেব,  তেব eটুকু  বলা যায় িনঃসেnেহ য, iনে শনারী িকংবা সাiিkক – য মহািব i ভিবষ েত সিঠক 
pমািণত হাক না কন, e dিট তেttর কান তtti তােদর তttেক সাথকতা দoয়ার জন  কান aেলৗিকক 
সttার uপর িনভর করেছ না, মেডলgেলা িনমান করা হেয়েছ আমােদর জানা শানা পদাথিবjােনর িনয়ম 
নীিত aনুসরণ কেরi।  
 
 
আেরকিট কথা বলা pাসি ক হেব e ব াপাের।  িবjান িকnt কান িবষয় সmেক পরম বা িনখুতঁ jান িদেত 
পাের না। আজেক আণিবক sানাnর, িনuিkয়ােসর তজিkয় িবিকরণ বা কায়াnাম াকচুেয়শেনর মত 
ঘটনার কারণ পাoয়া যােc না- ভিবষ েত পাoয়া যেতi পাের। কui স সmাবনােক asীকার করেছ না। 
ভিবষ েত পাoয়া যেত পাের মহািব  সৃি র ‘আিদ’ কারণo। িকnt সi কারণিট য ‘ঈ েরর মত 
মহাপরাkমশালী ‘সttা'i হেত হেব, eিট ভেব নoয়ার কান যৗিkক কারণ নi, বরং কারণিট হেত পাের 
সmূণভােবi ‘pাকৃিতক’। oেয়স মিরসন তার ‘Must the Beginning of the Universe Have a 
Porsonal Cause? A critical Examination of the Kalam’s Cosmological Argument’-e বেলন- 
 

‘সৃি র সব িকছরু পছেনi কারণ আেছ- e ব াপারিট rব সত  নয়। আর যিদo বা iিতহােসর 
পিরkমায় কখনo বর হেয় আেস য মহািব  সৃি র পছেন eকিট ‘আিদ’ কারণ রেয়েছi, তবুo eকথা 
ভেব নoয়ার কারণ নi য, সi আিদ কারণিট ঈ েরর মত eকিট ‘ব িk সttাi’ হেত হেব।’  
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মুkমনা পদাথিবদ ড. িভkর sংগরo eকi ধরেনর মত ব k কের বেলন- 
 

‘ধের িনলাম কালােমর কথা aনুযায়ী মহািবে র eকিট কারণ রেয়েছi, তা সi কারণ কন eকটা sফ 
pাকৃিতক কারণ হেত পারেব না?  কােজi দখা যােc - কালােমর যুিkমালা pােয়ািগক eবং তািttক – 
d’িদক থেকi ব থ হেc।’ 

 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com    
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িবjান o ধম 
আলবাট আiনsাiন 

aনুবাদঃ  িদগn সরকার

 

মানুেষর আধ ািtকতার iিতহাস জানেত গেল মেন রাখেত হেব য আমরা মুলত আমােদর pেয়াজেনর 
বেশi কাজ কের eেসিছ। আমােদর agগিতর পছেন dিট মূল চািলকাশিk িছল আমােদর aনুভূিত আর 
আকা া। িকnt কান aনুভূিত আর আকা া মানুষেক ধমিচnার িদেক িনেয় গল? eকটু িচnা করেলi 
বাঝা সmব, য আিদম মানুেষর ভয়i ei pাথিমক ধমিচnার মূেল - ei ভয় কখনo k ুধার ভয়, কখনo 
আgাসী জntর ভয় আবার কখনo pকৃিতর তা েবর ভয়। dবল মানবিচেt eiসব কাযকারেণর পারsিরক 
কাকতালীয় যাগসূেtর মাধ েম eক কাlিনক চিরেtর udব হয় - যার icা o িচnার oপেরi ভীিতকর 
eiসব ঘটনা পিরচািলত হয়। আর ei কাlিনক চিরেtর বা চিরtgেলার কrণা বা কৃপালােভর uেdেশ  
সৃ  aসংখ  যাগযj o আচার-িবচার যুগ-যুগ ধের pজেnর পর pজn ধের হsাnিরত হেত হেত মূল ধেমর 
আকার ধারণ কেরেছ। আিম ei ভীিতসবs ধেমর কথাi বলিছ। ei ধেমর uপজাত িহসােব তরী হেয়েছ 
eক পুেরািহত- ণী, যারা সাধারণ মানুেষর সােথ ei কাlিনক ভীিতকর চিরtিটর মলবnন ঘিটেয় দন। 
ei পুেরািহত ণী িনেজেদর pভাব খািটেয় শাসকে ণীর সােথ আঁতাত গেড় িনজ-িনজ sাথিসিd কের 
গেছ।  

ধেমর udেবর পছেন সামািজক কারণo কম িছল না। পরামশ, ভালবাসা আর সাntনা পাবার আশায়o 
মানুষ ঈ ের িব াসী হেয়েছ। ei ঈ র আবার eক পরম-jানী নীিতিন  ঈ র, িযিন িবচার কেরন - শািs 
o পুরsার দন। iিনi মৃেতর আtােক সংরkণ কেরন, িব াসীেক পেদ পেদ সাহায  কেরন, মানবজািতেক 
পথ দখান। ei ঈ র eক নীিতিন  িবেবকবান ঈ র।  

ঈhদীধেম ei ভীিতকর ধম আর নিতকতা বা িবেবেকর ধম - eক থেক aেন  utরেণর িকছু িকছু 
িনদশন পাoয়া যায় - ol থেক িনu টsােমেn। ধু ঈhদী ধেম নয়, যা কােনা ধেমi আদেপ ei di 
ণীর িব ােসর িম ণ পাoয়া যায়। আর ভেয়র ধম থেক িবেবেকর ধেম utরণi মানুেষর জীবেন eকটা 

বড় পদেkপ।  

তেব ei di pকার ঈ র-িব ােসর মেধ  eকিট ব াপার লk  করা যায় - ঈ েরর মেধ  মানিবক gণাবলী 
আেরােপর pেচ া। িকnt আমার িব াস তৃতীয় আেরক ধরেণর ধমিব াস আেছ যােত ঈ েরর মানবীকরণ 
করা হয় িন। ei ধরেণর মহাজাগিতক ধম কাuেক ব াখ া কের বাঝােনা ক কর।  

িনেজর আকা া বা বাসনার তুcতা aনুভব করেত িশেখ আর িব bmাে র িবশালতা আর শৃ লাবdতায় 
িবেমািহত হেয় মানুষ সমg মহািবে র aিভjতা িনেজর iিndয় িদেয় aনুভব করেত চায়। sােপনহাoয়ার 
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লখা থেক জানা যায় য বৗdধেম ei ধরেনর মহাজাগিতক eকাtতার কথা বলা আেছ। সবকােলর সরা 
ধমgrরা িকnt ei ধরেণর ব িk-ঈ র-িবহীন o িনয়মকানুন-িবহীন মহাজাগিতক ধেমর pচারi কের 
গেছন। তােদর কu কu সমসামিয়কেদর মেধ  সাধুসn িহসােব আখ ািয়ত হেয়েছন আর নাহেল নািsক 
বেল পিরগিণত হেয়েছন। eেদর মেধ  যমন আেছন গৗতম বুd, তমনi আেছন ডেমািkটাস, 
িsেনাজা আর ািnস aব আিসিস।  

িকnt িক ভােব ei মহাজাগিতক ধম মানুেষর মেধ  pচার লাভ করেত পাের? eর মেধ  তা কােনা 
ঈ রিব ােস বালাi নi, নi কােনা িনয়মকানুন, আচার-আড়mর। আমার ধারণা িবjান আর চাrকলাi 
পাের eেক মানুেষর কােছ পৗেছ িদেত। 

eiভােব দখা যােc, ধম আর িবjােনর আেলাচনা eক িভn pkাপেট eেস দঁািড়েয়েছ। aথচ 
iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল মেন হেব eরা যন eেক aপেরর pিতdnী। আর মেন হoয়াi sাভািবক। 
য ব িk কাযকারণ সmেক সmূণ ধারণা আর আsা রােখ, য oi কাযকারেণর বjািনক িভিt সmেক 
সম ক jান রােখ স িকছুেতi তার মেধ  eক কাlিনক চিরেtর aদৃশ  হsেkেপর গl মেন িনেত পাের 
না। ei ব িkর কােছ কােনা ঈ েরর শািs দoয়া আর পুরsােরর ধারণা পুেরা গlকথার মত লাগেব। 
কারণ স জােন সব মানুষi বািহ ক বা আnিরক pেয়াজেনর বেশi কাজ কের, স কাজ আপাতদৃি েত 
আমােদর কােছ ভাল লাgক বা না লাgক। তাi eক পরম-jানীর চােখ স কখনi aপরাধী হেত পাের 
না। ei মতবাদ pসােরর মূল িভিt যুিk আর িবjান, তাi aিভেযাগ করা হয় য িবjান নািক নিতকতার 
শtr। ei কারেণi ধমpিত ান যুেগ যুেগ িবjােনর সােথ লড়াiেত নেমেছ - যােত তােদর ধেমর 
aনুসারীরা তােদর ছেড় না চেল যায়। aথচ ei aিভেযাগ aত n হাস কর। মানুেষর নিতকতার জন  
তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর সামািজকতার। মানুষ যিদ 
পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ  মহtt কাথায় থােক? 

িবjানসাধনায় ei িব জগেতর সােথ eকাtতা কতটা grtপূণ তা বেল বাঝােনা সmব নয়। কপলার বা 
িনuটন কত যুিk িচnা আর সাধনার মেধ  িদেয় মহাজাগিতক বstর গিতিবিধ সmেক সিঠক সূেt 
পঁৗেছিছেলন - তা ei মহাজাগিতক ধেমর pভাব ব িতেরেক সmব হত িক? যারা িকছু িবjােনর সূt পেড় 
িবjানীেদর সmেক ধারণা কেরন য eরা চারিদেকর জগত সmেক সদা-সিnহান, aসামািজক আর সবদা 
িকছু সূt আিবsাের মg থােকন - তােদর পেk কােনাভােবi বাঝা সmব হেব না eকজন িবjানীর 
pেচ ার মম। যারা িনেজরা erপ গেবষণায় িনেজরা সময় কািটেয়েছন তারাi বুঝেত পারেবন য সত  
udাটেনর জন  আজীবন pেচ া চািলেয় বারবার িবফল হoয়া সেtto িক eক aপািথব চািলকাশিk ei 
িবjানীেদর মেধ  শিk স ার কের গেছ। মহাজাগিতক ধমi ei শিk pদান কের - সূt আিব ােরর 
শিk, সত  udাটেনর শিk। আমার eক সমকালীন িবjানী বেলেছন য আজেকর যুেগ যিুkিন  
িবjানীরাi eকমাt ধািমক বেল িনেজেক দাবী করেত পােরন - আমার তা মেন হয় uিন িঠকi বেলেছন।  

[ লখাটা আiনsাiেনর ধম o িবjান িনেয় লখা হােত গানা কেয়কিট লখার মেধ  eকিট থেক 
aনূিদত। লখািট pকািশত হেয়িছল 1930 সােলর 9i নেভmর, িনu iয়ক টাiমস ম াগািজেন। 
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আiিডয়াস a াn oিপিনয়n আর দ  oয়াl a াস আi িস iট - ei dেটা বiেতo ei লখাটা পের 
pকািশত হেয়েছ] 

*** 

আiনsাiেনর নতনু িচিঠ -  eকটা ব াপার uপেরর লখা  থেক পির ার বাঝা যােc য 
আiনsাiন aেনক কথােতi ধম বা ঈ েরর কথা uেlখ করেলo িতিন ধম িহসােব pচিলত িব াসেক 
মানেতন না। uিন বরং eক মহাজাগিতক ধেম িব াসী িছেলন।  

আiনsাiন য pিতি ত কােনা eেক রবাদী ধেম িব াস করেতন না, সকথা িতিন বhবার বh জায়গায় 
বেলেছন। তার আtজীবনীেতo aত n s  কেরi সকথা জািনেয়েছন1। তাহেল eত িবতক কন? 
িবতক  eজন  য, আiনsাiন pচিলত ধেম িব াস না করেলo িতিন ধম সmেক আেলাচনা করেত িকংবা 
িলখেত পছn করেতন।  pায়শঃi তঁার লখায় ঈ রেক ব বহার করেতন rপক িহেসেব।  সi সব 
rপকাি ত uপমােক িশেরাধায কের িব াসীরা বরাবরi আiনsাiেনর ধম িনেয় জল ঘালা কেরেছন 
eতকাল। আiনsাiেনর বিণত eমিন eকিট uপমা িছল – ‘science without religion is lame, 
religion without science is blind’।  aথাৎ, ‘ধমহীন িবjান হেলা খ  আর িবjানহীন ধম হেলা 
an’। 1941 সােল লখা তার  ‘Science, Philosophy and Religion : A Symposium’ pবেn িতিন 
e মnব িট কেরিছেলন। তারপর য কত মানুষ তার ei বkব িট ধের তােক eকজন আিsকক-ধমভীr  
িবjানী বানােত চ া কেরেছন, তার iয়tা নi। eর মেধ  িফিলপ িজ. া  থেক r কের সাmpিতক 
জীবনীকার oয়াlার আiজ াকসন সহ aেনেকi আেছন। আiনsাiেনর আেরকিট িবখ াত মnব  িছেলা, 
‘God does not play dice [with the universe].’। aথাৎ, ‘ঈ র [মহািব  িনেয়] পাশা খেলন না’।  
আiনsাiন e বkব িট কেরিছেলন 1926 সােল নীলস বােরর সােথ িবতেক কায়াnাম বলিবদ ার 
aসmূণতােক তুেল ধরেত eবং pাকৃিতক িনয়ম কানুন dারা পিরচািলত সুষম eবং িsিতশীল মহািবে র 
মেডলেক তুেল ধরেত। aথচ িব াসীরা uপমার তাৎপয না বুেঝ  আiনsাiেনর e ধরেণর বkব েক 
ঈ ােরর aিsেtর সাk  িহেসেব ব বহার করেতন।  

তেব আiনsাiেনর eকিট িচিঠ e িবষেয় সমs িবতেকর iিত টেন িদেয়েছ বেল মেন করা হেc। গত ম 
মােস (2008) e িচিঠিট pায় রকড দােম িনলােম িবিk হল। eমনটা য হেব তা িকnt সবাi আশা কেরন 
িন। িনলাম আেয়াজনকারী সংsা eর মূল  aনুমান কেরিছল মাt ছয় থেক আট হাজার পাuেnর মেধ । 
িকnt িবে র িবিভn pাn থেক aভূতপূব সাড়া পেয় তােদর টনক নেড়। শষ aবিধ িনলােম aংশgহণকারী 
আnজািতক kতােদর কথা মাথায় রেখ 11িট টিলেফান লাiেনর ব বsা করেত হয়। িচিঠিটর দাম oেঠ 1 
লাখ সtর হাজার পাun আর সব খরচা িমিলেয় িনলাম-িবজয়ী kতা 2 লাখ-eর িকছু বশী পাun খরচা 
কেরন ei িচিঠেক তার ব িkগত সংgেহ আনেত। ei মূল  eর আেগ তার stীেক লখা আinটাiেনর 

                                                 
1 ড. শিহdল iসলাম দিনক সমকােল ‘আiনsাiেনর ধমিব াস’ িশেরানােম eকিট সুnর লখা িলেখেছন। 
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53িট িচিঠর িনলােম oঠা দােমর চেয় িকছু কম হেলo eিটi তার eককভােব িবিkত সবািধক মূেল র 
িচিঠ।  

িক িছল সi িচিঠেত? 1954 সােল eিরক গাটিকnেক লখা ei ব িkগত িচিঠর িকছু aংেশ তার ধম 
eবং ঈ র সmেn তঁার িচnার pিতফলন দখা যায়। গািডয়ােনর oেয়বসাiেট পাoয়া গল িচিঠর িকছু 
aনূিদত aংশ। মূল িচিঠিট জামান ভাষায় লখা o তা থেক iংেরজীেত aনুবাদ কেরেছন জায়ান 
s ামবাগ। ধম-িবjান সংkাn aংশটুকু বাংলায় aনুবাদ করলাম িনেচ -  

"ঈ র শbিট আমােক মানুেষর dবলতার বিহঃpকাশ ছাড়া আর িকছুi মেন করায় না। 
বাiেবল আসেল aেনকgেলা সmািনত aথচ ছেলেভালােনা গেlর eকটা সংকলন ছাড়া 
িকছুi না। নতুন কের তার মােন aনুসnান কের আমার ei ধারণায় পিরবতন আনা সmব 
নয়। eiসব নতুন কের খুেঁজ বর করা aনুবাদgেলার সােথ মূল বkেব র কােনা 
যাগসূti নi। আমার কােছ pচিলত aন  সব ধেমর মত ihদী ধমo eরকম িকছু 
িশ সুলভ কুসং ােরর সিmিলত rপ। আিম িনেজ ihদী হoয়া সেtto বলেত পাির য 
ihদীেদর সােথ aন  ধেমর আেরা দশজন মানুেষর কােনা তফাৎ নi। আিম মােটo 
ihদী জনেগা ীেক ঈ েরর বাছাi করা কােনা গা ী বেল মেন কির না।  

সাধারণভােব আিম মানুষ িহসােব আর ihদী িহসােব আমার di আলাদা গেবর sেmর মেধ  
যাগসাধন করেত যেথ  যntণােবাধ কির - কারণ eেদর মেধ  eক সুuc pাচীর দঁািড়েয় 
আেছ। মানুষ িহসােব আিম যমন কাযকারণ সূেtর সnােন সাধনা কির বেল গবেবাধ 
করেত পাির, তমনi ihদী িহসােবo eেক রবােদ িব ােসর কারেণ গবেবাধ করেত পাির। 
িsেনাজাi হয়ত pথম লk  কেরন pাচীেরর eকপােশ কাযকারণ সূেtর ei সীমাবdতা 
আদেপ কাযকারেণর aিsttহীনতা ছাড়া আর িকছুi না। pকৃিতর িবিভn শিkেক 'জীবn' 
ধের নবার pেচ া ঈ েরর মrকরেণর মাধ েমo সৃ  eেক রবােদo দূর করা যায় িন। 
ei di (কাযকারণ আর ঈ র) িবপরীতমুখী িচnাভাবনার মােঝ eক কৃিtম pাচীর দঁাড় 
কিরেয় আমরা িনেজেদর বাকা বানাi aথচ আমােদর নিতকতােবাধo eর মাধ েম সমৃd 
হয় না।" 

*** 

ধম o িবjান িনেয় আiনsাiেনর আেরা িকছ ুpাসি ক udিৃত (আiনsাiেনর িবিবধ 
রচনা থেক সংকিলত) : 

‘আমার ধম-pীিত িনেয় যা শানা যায় তার সবটাi িমেথ  o uেdশ মূলকভােব pচািরত। আিম কােনা ব িk 
ঈ ের িব াস কির না eবং eটা আিম s ভােব বারবার জািনেয় eেসিছ। আমার মেধ  ধমীয় ভাব বলেত 
ধু আেছ ei aসীম রহস ময় মহািবে র িবশালতার pিত eক িবsয়’।  
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- Albert Einstein, in a letter March 24, 1954; from Albert Einstein, the Human 
Side, Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1981, p 43  
 

 
‘আিম তা eমন ঈ েরর কথা ভাবেতi পাির না য তার িনেজর সৃি েক শািs দয়। যার uেdশ  িবেধয় 
আমােদর িনেজেদর মত কের বানােনা। সাজা কথায়, eরকম ঈ র মানবচিরেtর pিতফলন। আর মানুষ িক 
ভােব মৃতু র পেরo বঁেচ oেঠ তাo কােনাভােবi আমার কােছ িব াসেযাগ  নয়, যিদo ভয় পেয় বা ধমীয় 
aহংেবােধর বশবতী হেয় dবলিচt মানুষ তা িব াস কের। আিম ei সবব াপী জীবেনর আর সুিবশাল 
মহািবে র িনেয় গেবষণা করেতi ভালবািস। ei িবশাল pকৃিতরােজ  কাযকারেণর য সামান  বিহঃpকাশ 
সামেন আেস, তা খুেঁজ বর করােতi আমার আনn’। 

-  Albert Einstein, The World as I See It, Citadel Press, 1930  
 
 
“কল াণময়, সবশিkমান o নীিতবাগীশ eক ব িk-ঈ েরর ধারণা য aসহায় মানুষেক সাntনা o সহায়তার 
জন i দরকার িছল, কােরার পেki তা asীকার করা সmব নয়। ধারণািট সহজ সরল হoয়ায় মানুেষর মেন 
সহেজi sানo কের িনেয়েছ। িকnt aন িদেক ei ধারণার dবলতাo িছল। iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল 
তা বােরবাের দখা যায়। সহজ িহসােব, যিদ ঈ র সবশিkমান হন, তাহেল মানুেষর সব কাজ, icা বা 
িচnা আদেপ তারi কতৃেt। তাহেল, মানুষেক িক ভােব তার কৃতকেমর জন  দায়ী করা সmব? ঈ র মানুেষর 
িবচার কের শািs বা পুর ার িদেয় তাহেল তা িনেজর কৃতকােযরi িবচার করেছ। eর সােথ িকভােব 
কল াণময় o নীিতবাদী ঈ েরর ধারণােক মলােনা যায়? 
  
eক ব িk-ঈ র সব pাকৃিতক ঘটনাবলীেক িনয়ntণ কের - ei ধারণােক বjািনকভােব aসত  pমাণ করার 
কােনা uপায় নi। কারণ ei ধারণাgেলা তখন eমন সব যুিkর আ য় নেব যসব িবষয় িবjান তখনo 
আয়েt আনেত পাের িন। 
  
নিতকতার ভালর জন i ধমpচারকেদর uিচত ei ব িk-ঈ েরর ধারণা থেক সের আসা। eর aথ হল, 
য শািsর ভয় আর পুরsােরর লাভ ei ধমpচারক সাধু-সেnর eত kমতার u�স, তা থেক মানুষেক 
মুk করেত হেব।”  
  

- Science, Philosophy and Religion, A 1934 Symposium, published by the 
Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the 
Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.  

 
“ধেম য সৗ াতৃেtর কথা বলা আেছ, তা আদেপ যুdেkেtর সিনকেদর কঁােধ কঁাধ মলােনার বnুt, 
aেকsায় সুের সুর মলােনার বnুt নয়।”  
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- Published in Ideas and Opinions, Crown Publishers, Inc., New York, 1954. 
  
 
“আিম তা eমন ঈ েরর কথা ভাবেতi পাির না য তার িনেজর সৃি েক শািs দয়। যার uেdশ  িবেধয় 
আমােদর িনেজেদর মত কের বানােনা। সাজা কথায়, eরকম ঈ র মানবচিরেtর pিতফলন। আর মানুষ িক 
ভােব মৃতু র পেরo বঁেচ oেঠ তাo কােনাভােবi িব াসেযাগ  নয়, যিদo ভয় পেয় বা ধেমর iেগার বশবতী 
হেয় dবলিচt মানুষ তাo িব াস কের ।”  
  

- Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955 

 

“ব িk ঈ েরর ধারণা আমার কােছ eেকবােরi িভন দিশ, eবং ktিবেশেষ খুবi সরল।” 

- Albert Einstein in a letter to Beatrice Frohlich, December 17, 1952; from The 
Expanded Quotable Einstein, p. 217.  

 

“আিম eকজন গভীরভােব ধমিন  aিব াসী। eিটেক বলা যেত পাের eক ণীর নতুন ধম”।    

 - Albert Einstein in a letter to Hans Muehsam, March 30, 1954; from The 
Expanded Quotable Einstein, p. 217.  

 

“ব িk ঈ েরর ধারনা আমার কােছ কlনার নরাtেরাপ ছাড়া আর িকছু নয়, আর eটােক আিম eত গrt 
সহকাের িনেত পাির না। আিম মানবীয় বৃেtর বাiের কান uেdশ  eবং গnব  কlণা করেত পাির না। 
আমার িচnাধারা aেনকটা িsেনাজার দশেনর কাছাকািছ- সৗnেযর pিত যার িছল pগাঢ় pশিsেবাধ, আর 
শৃংখলার সরল যুিkর uপর িছল িব াস - eেক আমরা আsাদন করেত পাির িবনm িচেt িকnt 
aসmূণভােব।” 

  - Albert Einstein, 1947, from Banesh Hoffmann, Albert Einstein: Creator and 
Rebel, New York: New American Library, 1972, p. 95.  

 

“আিম িব াস কির না য ঈ র মহািব  িনেয় পাশা খেলন।” 

- Albert Einstein on Quantum Mechanics,  published in London Observer, April 
5, 1964 
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“ কন আপিন ভাবেছন য ‘ঈ র iংেরজেদর শািs দেবন’ –ei ধারণা আিম সমথন করব? আমার ঈ র 
িকংবা iংেরজ – e d’জেনর কারo সােথi কান সmক নi।   আমার ধু খারাপ লােগ e কথা ভেব 
য, ঈ র তার aগিনত সnানেদর iেcমত শািs িদেত পােরন তােদর িনবিুdতার জন , aথচ য সব 
িনবিুdতার মূল কারণ আসেল ঈ র িনেজ – eকটা aযুহােতi িতিন তা থেক মুিk পেত পােরন, আর তা 
হল তার aনিst।  

- Albert Einstein, letter to Edgar Meyer, a Swiss colleague, January 2, 1915,   
from The Expanded Quotable Einstein, p. 201.  

 

“যতi মানব সভ তা সামেনর িদেক eিগেয় যােc, ততi আিম খুব িনি তভােব বুঝেত পারিছ য, 
সিত কােরর (মানিবক) ধমপরায়নতা কখেনাi জীবন িকংবা মৃতু ভেয় ভীত থাকেত পাের না, an িব ােস 
িনমিjত থাকেত পাের না, বরং eিট যৗিkক jােনর পছেন ধািবত হেব।”  

- Science, Philosophy and Religion, A 1934 Symposium, published by the 
Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to the 
Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.  

 

“আিম স রকম ঈ েরর ধারনােক মন থেক মেন িনেত পাির না যার িভিt গেড় uেঠেছ মৃতু  ভীিত থেক 
িকংবা anিব ােসর কঁােধ ভর কের”।  

-Albert Einstein, from Einstein: The life and Times, p. 622. 

“আিম িsেনাজার ঈ ের িব াসী য ঈ র মহাজাগিতক ছেn িনেজেক ধরা দন, আর সi ঈ ের আিম 
িব াস রাখেত পাির না য মানুেষর কৃতকম িনেয়i ব s থােকন।” 

 - Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert 
Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a 
cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?"  

 

“িকছু িকছু ক াথিলক সংsার আচার-আচরণ ক াথিলক ধমাবলmীেদর পেk খুবi kিতকর। সারা পৃিথবীেত 
যখন জনসংখ া বৃিdর সমস া পৃিথবীর শািn িবি ত করেত চেলেছ, সi aবsায়o তারা জnিনয়ntেণর 
িবেরািধতা কের চেলেছ।” 
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 - Albert Einstein, letter, 1954 

 

“আিম মানুেষর aমরেt িব াসী নi। আিম মেন কির নিতকতা মানুেষর জন  ভাল িকnt eটা ব াখ া করার 
জন  কােনা aিতpাকৃিতক শিkর কlনা করার pেয়াজন নi।” 

 - Albert Einstein, letter to a Baptist Pastor, from Albert Einstein: The Human 
Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press 

 

“ বjািনক গেবষণার িভিt হেc pাকৃিতক িনয়মকানুেনর সাহােয  সবিকছুর ব াখ া দয়া। কােজi eিট 
কাযকারেণর সােথ যুk।  স কারেণ, eকজন বjািনক গেবষক িব াস কেরন না য pাথনার মাধ েম কান 
িকছু pভািবত হয়, িকংবা কান aেলৗিকক সttার icা-aিনcায় িকছু ঘেট।” 

 - Albert Einstein in response to a child who had written him in 1936 and asked if 
scientists pray; from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and 
Banesh Hoffman, Princeton University Press, p 32.  

“মানুেষর নিতকতার জন  তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর 
সামািজকতার। মানুষ যিদ পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ  মহtt কাথায় 
থােক?” 

- Albert Einstein, Religion and Science,  New York Times Magazine, 9 November 
1930 

 

আলবাট আiনsাiন  (মাচ 14, 1879 - eিpল 18, 1955) জামািনেত জngহণকারী  িবংশ শতাbীর 
aন তম  িবjানী। িতিন তার িবখ াত আেপিkকতার তtt eবং িবেশষত ভর-শিk সমতুল তার সূt 
আিব ােরর জন  িবখ াত। িতিন 1921 সােল আেলাক-তিড়ৎ িkয়া সmকীত গেবষণার জন  পদাথিবjােন 
নােবল পুরsার লাভ কেরন।  

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 
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আiনsাiেনর  মহাজাগিতক ধম o aন ান  pসংগ   

িরচাড ডিকn  
aনুবাদ : aজয় রায়

  

eকজন গভীরভােব ধমিন  aিব াসী 

“আিম ব িk ঈ েরর কlনা করেত চাiনা; আমরা আমােদর aসmূণ iিndেয়র সহায়তায় য মহািবে র গড়ন 
eখন পযn সম ক বুঝেত পেরিছ eেতi dািমি ত ভেয় আমরা আplত।” 

- আলবাট আiনsাiন। (1) 

hদয় িনঃসৃত dা িল 

eকিট িকেশার সবুজ ঘােসর oপর aেধামুেখ শািয়ত, oর িচবুক d'হােতর তালুর oপর িব াম করেছ। হঠাৎ 
কেরi স aিভভূত হেয় পড়ল জটপাকােনা িকশলয় আর িশকেড়র ucিকত সেচতনতায়, িকmা kুd জগেত 
বেনর আিবভােব, aথবা িপঁপড়া o িঝঁিঝঁ পাকার rপাnিরত eক জগেতর আকিsক uপিsিতেত; eমন িক 
aিভভূত হেয় ঊঠেত পাের, যিদo স সময় aত িবশদ জানত না, কািট কািট ব ােkিরয়ার সমাহার kুd 
জগেতর sl পিরসের িন ূপ o aদৃশ ভােব পু ীভূত হেয় oঠায়। aকsাৎ মেন হল, সবুজ ঘােসর চাদেরর kুd 
বনানীিট যন ফুেল ফঁেপ uঠল eবং মহািবে র সােথ eক হেয় িমেশ গল; আর বালকিট িনিব  মন িনেয় eর 
গভীের হল আtমg। ei aভূতপূব aিভjতার স ব াখ া দঁাড় করাল ধমীয় দৃি েকাণ থেক - eকিট 
aেলৗিকক ঘটনা rেপ। পরবতীকােল িকেশারিট পিরণত হল eকজন পুেরাপুির পুেরািহেত। িতিন e িলয়ান 
পুেরািহত িহেসেব দীিkত হেলন, eবং হেয়িছেলন আমার িবদ ালেয়র ধমgr o আমার eকজন িpয় িশkক। 
তঁােক আিম খুব dা করতাম। তঁার মত চমৎকার uদারপnী eকজন পাdী পেয়িছলাম - e আমার ভাগ ; 
কােজi আমােক কu বলেত পারেব না য স সময় ধেমর aমৃত আমােক গলাধঃকরণ করােনা হেয়িছল। 

aন  কান মুহূেত eবং aন  কাথাo, ঐ িকেশারিট হেত পারতাম আিম - নktখিচত কােলা আকােশর নীেচ - 
aিভভুত হিc কালপুrষ, কাশ েপয় eবং সpষী pভৃিত তারাপুে র মাহনীয় দৃেশ , মািহত হিc a সজল 
চােখ ছায়াপেথর a “ত স ীেতর মুcনায়, aথবা লাল জসিমেনর রােতর সুবােস eবং আি কার uদ ান থেক 
ভেস আসা ug ানযুk ফুেলর সৗরেভ আিম িবেমািহত। p  হেc eকi ধরেনর aনুভূিত বা hদয়ােবগ 
আমার ধমgrেক ঠেল িনেয় গল eকিদেক, আর আমােক িঠক িবপরীেত, aন িদেক - িকnt কন? utরিট 
িকnt সহজ নয়। pকৃিত o মহািবে র pিত আধা-মরমী সাড়াদান িবjানী o যুিkবাদীেদর মেধ  eকিট সাধারণ 
ঘটনা। eর সােথ আিধেভৗিতক বা aিতpাকৃত িব ােসর কান সmক নi। আমার ধমgr, anত শশবকােল, 
আমার মেন হয় ডারuেনর 'দ  aিরিজন aব িsিসেজর' সমাপনী পঙিkgেলার কথা জানেতন না (eবং আিমo 
না), সi িবখ াত 'eনট া l ব াংক' aনুেcদিট, যার aভ nের রেয়েছ সi aনুপম কথাgc :  
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“ যখােন ঝাপঝােড়র oপর পাখীরা গাiেছ, যখােন িবিচt ধরেনর পাকা-মাকড় iতsত 
ঘুরেছ-িফরেছ, আর যখােন আd মািটর নীেচ কীট-কৃিমরা gিটgিট কের pেবশ করেছ ..  । ”  

 িতিন যিদ ei কথাgেলা তখন জানেতন তাহেল তৎkণাৎ ei কথাgেলার সােথ eকাt হেয় যেতন, আর 
পিরণােম পাdী না হেয়, হেয় uঠেত পারেতন eকজন ডারuiনবাদী eবং িব াস করেতন, সবিকছুi 'uৎপn 
হেয়িছল আমােদর চতুিদেক িkয়াশীল িনয়েমর ভতর িদেয়': (2) 

পাঠgহণ কােল আমােদর খলা িছল - তঁােক ধমীয় পুsেকর পৃ া থেক সিরেয় eেন 'ফাiটার কমােnর' বা e 
ধরেনর কিতপয় রামা কর গেlর িদেক টেন আনা। িতিন রয় াল িবমান বািহনীেত যুdকালীন কেম িনযুk 
িছেলন; ei hদ তা িনেয়, eবং সে  iংল ােnর চােচর pিত eখনo পাষণকরা িকছু ভালবাসা িনেয় (anত 
pিতেযািগতার সােথ তুলনা কের), আিম পরবতীকােল জন বৎ জম ােনর কিবতা পেড়িছঃ আমােদর পাdী 
eকজন পুরােনা বমািনক, তারা eখন িন ুরভােব তঁার ডানাgেলা কতন কেরেছ, িকnt eখনo রিk uদ ােনর 
পতাকাবাহী দnিট aেনক ucতর িবষয়ািভমুেখ িদক িনেদশ কের .. .. .. ।  

সুতরাং, pকৃিতর যুd থেক, dিভk o মৃতু  থেক আমােদর কlনায় aিধকাংশ সেবাৎকৃ  মূল বান বstিনচয়, 
যমন ucতর জীব-জntর uৎপিt, সরাসির uপজাত হয়। জীবেনর e ধরেনর দৃি ভি েত মহt আেছ, যার 
সােথ জিড়েয় আেছ নানা pকৃিতর kমতা, যা আিদেত কিতপয় rেপ বা eকেক িনঃ াস-p াস gহণ করত; eবং 
যখন িচরnন aিভকেষর িনয়ম aনুযায়ী ei gহিট চkাকাের আবিতত হেত থাকল, aিত সরল আরm থেক 
anহীন rেপ pােণর িববতন িছল চমৎকার o িবsয়াপn, eবং তা kমাগত িববিতত হেc।  

' পল bl ডট' e কাল সাগান িলেখিছেলন : 

eিট িক রকম ব াপার হল য, কান ধমi িবjােনর pিত সামান তম দৃি পাত কের বেলিন, “eিট আমরা যা 
ভেবিছলাম তার চাiেত ভাল। আমােদর পয়গmররা যা বেলিছেলন তার চাiেত মহািব  িক aেনক বৃহৎ, 
মহtর, সূkতর, aিধকতর সুচাr?” পিরবেত তঁারা বেলন, “না, না, না। আমার দবতা eক kুd দবতা, eবং 
আিম চাiব তােক স ভােবi রাখেত।”(3) মহািবে র িবশালতার oপর, যা iেতামেধ i আধুিনক িবjান 
দিখেয় িদেয়েছ, য ধম, তা পুরাতনi হাক আর নতুনi হাক, aিধকতর grt দেব সi ধম aবিশ  
dােক আকষণ করেত পারেব; eবং মেন হয় না য pথাগত িব াস থেক uৎkিরত ভয় িমি ত dােক ধম 

আর ধের রাখেত পারেব।  

  

কাল সাগােনর বigেলা তুরীয় িবsেয়র sায়-ুpাnেক sশ কের - য aপার িবsয়েক গত শতাbীgেলােত ধম 
eতিদন িনেজর কুিkগত কের রেখিছল। আমার লখা বigেলাo স eকi আকাkkােতi লখা। ফেল আিম 
aিভেযাগ নেত পাi য, আিম না িক গভীরভােব ধমিন । জৈনক আেমিরকান ছাt আমােক িলেখিছল য স 
তার aধ াপকেক িজেjস কেরিছল য আমার সmেn তঁার কান ধারণা আেছ িক না। িতিন utর িদেয়িছেলন 
'aবশ i'। 'তঁার iিতবাচক িবjান ধেমর সােথ স িতহীন, িকnt িতিন pকৃিত o মহািবে র চারপােশ মােমর 
পািলশ লািগেয় হেষাৎফুl পিরেবশ সৃি  কেরন। আমার কােছ eটাi তা ধম।'  
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িকnt ধম িক সিঠক শb ? নােবল পুরsার িবজয়ী পদাথিবদ (eবং নািsক) িsেভন ভাiনবাগ তঁার 'ি ম aব 
ফাiনাল িথoির' gেn aেনেকর মতi e বkব  রেখিছেলন ◌ঃ 

aেনেক ঈ র সmেক বশ uদার, pশs eবং নমনীয় দৃি ভি  পাষণ কেরন - ফেল eিট 
aসmব নয় য তারা যখােন ঈ রেক খুজঁেব সখােনi তঁার দখা িমলেব। আমরা eমন 
কথাo বলেত িন - 'ঈ রi হেলন চরম বা শষ পিরণিত', িকmা 'ঈ র হেলন pকৃিতর 
সুnরতম pকাশ', aথবা 'ঈ রi হেলন মহািব '। aবশ i, য কান শেbর মত ঈ র শেbর 
oপরo আমরা পছn মত aথ আেরাপ করেত পাির। আপিন যিদ বলেত চান -'ঈ রi শিk' 
aবশ i তা বলেত পােরন, eবং তাহেল আপিন eকখn কয়লােতo তঁার সnান পােবন।  

  

ভাiনবাগ aবশ  সিঠক বেলেছন য ঈ র শbিট, যিদ না eর aথ মানুেষর কােছ aেকেজা হেয় পেড়, জনগণ 
সাধারণত য ভােব বােঝ সi aেথi ব বhত হoয়া uিচত ◌ঃ aথাৎ eকজন আেলৗিকক সৃি কতােক িচিhত 
করেত eবং িযিন আবার “আমােদর যথাযথ uপাস ”। 

aিতpাকৃত ধম থেক আiনsানীয় ধমেক পৃথক করেত না পারার ব থতার কারেণ aেনক dভাগ জনক 
সংশেয়র সৃি  হেয়েছ। aেনক সময়, নানা pসে  আiনsাiন ঈ র শbিট ব বহার কেরেছন (eবং বলাবাhল , 
িতিনi eকমাt নািsক িবjানী নন, িযিন e কাজ কেরেছন), যার ফেল aেনক ভুল বাঝাবুিঝর সৃি  হেয়েছ। 
আর eিট করেত pয়াস পেয়েছন aিতpকৃিতিবদরা; e ঁরা aিত uৎসােহ মহান িচnািবদেক তােদর িনেজেদর বেল 
দাবী কের ei ািn িবলােস inন জুিগেয়েছন। িsেফন হিকংেয়র 'কােলর সংিkp iিতহাস'(4) বiিটর - 
“তাহেল ঈ েরর মেন কী আেছ তা আমােদর জানা uিচত” - ei নাটকীয় (না িক d বিুd pেণািদত?) সমািp 
বাক িটর গঠনৈশলী কুখ াতভােব trিটপূণ। eর ফেল ভুলkেম হেলo মানুষ িব াস কের য, হিকং হেলন 
eকজন ধমpাণ ব িk। 'দ  সেkড ডপ  aব নচার' e কাষ জীবিবjানী uরসুলা gডeনাফ য সব uিk 
কেরেছন তােত তঁােক মেন হেত পাের হিকং বা আiনsাiেনর তুলনায় aিধকতর ধমিন । তার লখা থেক 
িগজা, মিnর, মসিজদ ভালবােসন eবং তঁার পুsেকর aসংখ  aনুেcদ apাসি কভােব তুেল eেন aিতpাকৃত 
ধেমর পেk গালা বাrদ িহেসেব ব বহার করা যেত পাের। eমন িক িতিন িনেজ 'ধমpাণ pকৃিতবাদী' 
(Religious Naturalist) িহেসেব আখ ািয়ত হেত ভালবােসন। িকnt তবুo যেtর সােথ তঁার বiিট পড়েল 
সেnহাতীতভােব pতীয়মান হেব য, আিম যতটা কেঠার নািsক, িতিনo, pকৃতপেk ততটাi।  

pকৃিতবাদী eকিট aিনি তাথক বা d থক শb। আমার কােছ eিট আমার শশেবর নায়ক িহঊ লাফিটংেয়র 
ডkর দািলটলেক ঐকািnকভােব আবাহন করার মত (িযিন pস kেম হেলন eমন ব িk যার রেয়েছ তার 
চারপােশ eiচ eম eস িবগেলব 'দাশিনক' pকৃিতবাদীর sশ । a াদশ o ঊনিবংশ শতাbীেত pকৃিতবাদী 
বলেত যা বাঝান হত আজo শbিট স aেথi আমােদর কােছ বাধগম  ◌ঃ 'pাকৃিতক জগেতর eকজন 
িশkাথী'। িগলবাট হায়াiট থেক r কের pকৃিতবাদীরা ei aেথ aিধকাংশi িছেলন পাdী। আর ডারuiন 
িনেজ়o চেয়িছেলন চােচ যাগ িদেত - ei আশায় য চােচ তঁার িনrপdব gামীণ জীবেন িঝিঁঝঁ পাকার pিত 
তঁার pবল আসিk িনেয় কািটেয় দেবন। িকnt দাশিনেকরা 'pকৃিতবাদী' ক aেনক বশী িভn aেথ ব বহার কের 
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থােকন - িঠক 'aিতpকৃিতবাদী'র িবপরীত aেথ। জুিলয়ান বািjিন নািsকতার(5) pস িটর ব াখ া কেরেছন 
eভােব ◌ঃ  

'aিধকাংশ নািsকরা িব াস কেরন য যিদo মহািব  eকi pকার পদােথ পিরপূণ eবং তা হল ভৗত, তাহেলo 
ei ভৗত বst থেকi আেস মন, সৗnয, আেবগ, নিতক মূল েবাধ .. .. eক কথায় জীবন pপে র সকল 
sরgাম - যা মনুষ  জীবনেক সমৃd কের।' 

  

মিsেsর aভ nের সংঘিটত ভৗত সtািদর aিত জিটল িমথিskয়া থেক udূত হয় মানুেষর িচnা o আেবগ। 
eকজন নািsক ব িk ei aেথ দাশিনক pকৃিতবাদী িযিন মেন কেরন pকৃিত o পািথব জগেতর বাiের িকছু 
নi, দৃশ মান মহািবে র anরােল oৎ পেত থাকা aিতpাকৃত সৃি শীল কান বুিdমtার aিst নi, 
দহাতীত আtা নi eবং নi কান aেলৗিককতা - ব ত য় কবল য eমন িকছু pাকৃিতক pিতভাস রেয়েছ 
যা আমরা eখনo পুেরাপুির বেুঝ uঠেত পাির িন। যিদ eমন কান aেবাধ  ঘটনা থােক যা আমােদর কােছ 
eখনo ব খ াতীত, আমরা মেন কির aদূর ভিবষ েত eর রহস  uেnািচত হেব, eবং তা pাকৃিতক ব খ ার 
পিরম-ল থেকi। আমরা যখন রংধনুর রহস  ভদ কির, eর aপার সৗnয - চমৎকািরt িকnt িবnুমাt hাস 
পায় না।  

আপাত দৃি েত মেন হেলo, আমােদর কােলর  িবjানীরা িকnt মােটo ধমবাদী নন যিদ আপিন তােদর 
িব াসgেলােক aিভিনেবশ সহকাের িবে ষণ কের দেখন। eকথা িনঃসেnেহ আiনsাiন o হিকংেয়র kেt 
সিত । বতমান 'esনমার রয় াল' o 'রয় াল সাসাiিটর' সভাপিত মািটন িরস বেলিছেলন য িতিন চােচ যান 
eকজন 'aিব াসী e িলকান' িহেসেব .. .. াiবিটর pিত aনুগত তা বশত। তঁার কান ধমীয় িব াস নi, 
তেব কিবtময় নসগবােদ aংশ নন যা মহািব  aন  িবjানীেদর মেধ o জািগেয় তােল, যােদর কথা আিম 
আেগ uেlখ কেরিছ। সmpিত টিলিভশেন pচািরত কথেপাকথেন pস kেম ধাtীিবদ ািবশারদ o িbিটশ 
ihিদবােদর eকজন নমস  sm, আমার বnু রবাট uiনেsানেক চ ােল  ছুেড় িদেয়িছলাম eিট sীকার করােত 
য তঁার ihিদবািদতা হল ei pকৃিতর eবং িতিন সিত i eমন িকছুেত িব াস কেরন না যা aিতpাকৃত। িতিন 

eিট pায় sীকার কের িনেলo, শষ পযn বড়ার আড়ােল আ য িনেলন (সেত র খািতের বলেত হয় য িতিনi 
আমার সাkাৎকার িনিcেলন, eর uেlাটা নয়)। আিম চেপ ধরেল িতিন বেলিছেলন য ihিদ ধম তঁােক 
শৃ লার মাধ েম জীবন গঠেন সাহায  কেরিছল eবং সুnর জীবন যাপন করােত িশেখেয়িছল। হয়েতা তা িঠক; 
িকnt তা, aবশ i, aিতpাকৃত কান দাবীর মেূল র oপর সামান তম pভাবo রােখ না। aেনক নািsক বুিdজীবী 
রেয়েছন যঁারা গেবর সােথ িনেজেদর ihিদ বেল পিরচয় িদেয় থােকন eবং ihিদ রীিত নীিত পালন কেরন - 
সmবত pাচীন ঐিতেহ র pিত dাবশত aথবা িনহত আtীয় sজনেদর pিত আনুগেত র কারেণ; e ছাড়াo 
কারণ হল হতবুিd o সংশয়ী icায় িনেজেক সেব রবাদী ভিkমেতর সােথ িচিhত করা, যা আমরা aেনেকi 
eর মহান pবতেকর সােথ aংশ িনেত চাi, িতিন আলবাট আiনsাiন। তারা হয়েতা িব াস কের না, তেব 
ড ািনেয়ল ডেনেটর শbgc ধার কের বলা যায়, তারা 'িব ােসর oপর িব াস রােখ' (believe in belief)। 

আiনsাiেনর eকিট বhল udতৃ মnব  হল 'ধম ছাড়া িবjান খ , িবjান ছাড়া ধম an।'(6) িকnt 
আiনsাiন eo তা বেলিছেলন,  
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আমার ধমীয় িব াস সmেক আপনারা যা পেড়ন তা aবশ i িমথ া, eিট eমন eক িমথ া যা 
kমাnেয় পdিতগতভােব পুনরাবৃt হেত থােক। আিম কান ব িk ঈ ের িব াস কির না eবং 
কখনo asীকার কির িন বরং পির ারভােব pকাশ কেরিছ। আমার মেধ  যিদ eমন কান 
িকছুেক ধমীয় বেল সনাk করা যায় তা হল িবে র গড়েনর জন  আমার aনািবল pশংসা, য 
িব -গড়নেক আমােদর িবjান e পযn uেnািচত কেরেছ। (2) 

  

uk বkব  থেক িক মেন হেত পাের য, আiনsাiন sিবেরািধতা কেরিছেলন ? তঁার কথাgেলা িক uভয় 
পেkর সমথেন তুেল eেন যুিk িহেসেব ব বহার করা যায়? না। 'ধম বা িরিলিজয়ন' শbিটেক আiনsাiন 
eেকবােরi িভn িবছ ু িকছু aেথ ব বহার কেরেছন যা pচিলত aেথ ব বhত 'ধম' শb থেক সmূণ sতnt। 
aিতpাকৃত বা আেলৗিকক ধম o আiনsাiনীয় ধেমর মেধ  পাথক  বাঝােত আিম যখন agসর হিc, মেন 
রাখেবন য আিম কবল aিতpাকৃত দবতার িব ািn বা pব না িনেয় কথা বলিছ। 

আiনsাiন থেক আরo কিতপয় ud ৃিত চয়ন করা যাক, যা থেক তঁার ধম-pকৃিতর িকছুটা সৗরভ পাoয়া 
যােব: 

আিম গভীরভােবi ধমীয় aিব াসী (religious non believer)। eিটেক বলা যেত পাের eক ণীর নতুন 
ধম। আিম কখনo pকৃিতর oপর কান uেdশ  আেরাপ বা eর সােথ কান লk  যুk কিরিন। aথবা eমন 
িকছু আেরাপ করেত চাi না যার ব াখ া হেত পাের 'নৃ-rপকাি ত' (anthropomorphic)। pকৃিতর মেধ  
আিম যা দিখ তা হল eর চমকpদ গড়ন - যার রহস  আমরা খুব সামান i uেnাচন করেত পেরিছ, eবং 
pকৃিতর ei িবশাল িবsয় য কান িচnাkম মানুষেক িবনয় o নmতায় ভিরেয় দয়। e হল eক সিত কার 
ধমীয় aনুভূিত যার সােথ aবশ  মরমীবােদর (mysticism) কান সsক নi।  

ব িk ঈ েরর ধারণা আমার কােছ eেকবােরi িভনেদশী (alien) eবং eমন িক মেন হয় বশ সরলo। 
আiনsাiেনর মৃতু র পের aিধক সংখ ক ধমবাদীরা বাধ  কারেণi তঁােক িনেজেদর বেল দাবী করেত থােক। 
সমকালীন ধািমক সহকমীেদর aেনেক aবশ  তঁােক দেখিছেলন িনেজেদর থেক aেনক আলাদা কের, িভn 
দৃি েত। 1940 সােল আiনsাiন তঁার সi য িবখ াত uিk - 'আিম ব িk ঈ ের িব াস কির না',(7) eর 
সমথেন eকিট িবখ াত pবn িলেখিছেলন। ei pবn eবং e ধরেনর aেনক বkেব  ধমীয় গাড়ােদর কাছ 
থেক আসা িচিঠর ঝড় uেঠিছল স সময়। eর মেধ  aেনকgেলা তঁার ihিদ-uৎসেক পেরাk কটাk কেরo 
লখা হেয়িছল। আiনsাiেনর বkেব র য িনযাস পরবতী aংেশ তুেল ধরা হেয়েছ তা ম াk জােmেরর লখা 

'আiনsাiন en িরিলিজয়ন' পুsকিট থেক। (আমার ব বhত আiনsাiেনর ধম িবষয়ক ud ৃিতgেলার মূল 
uৎসo ei gnিট)। 

কানসাস শহেরর রাম ান ক ােথািলক িবশপ বেলিছেলন, 
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'eটা খুবi dঃখজনক য, য ব ািk পুরাতন বাiেবল (Old Testament) বিণত জািত থেক 
udূত eবং ঐ ধমgn থেক িশkালাভ কেরেছন, িতিন িকনা আজ সi জািতর মহান 
ঐিতহ েক asীকার করেছন।'  

  

aন  ক ােথািলক পাdীরাo eকi সুের সুর িমিলেয় বলেছন ◌ঃ  

  

“ব িk ঈ র ব িতেরেক aন  কান ধরেনর ঈ র নi। .. .. আiনsাiন জােনন না িতিন কী বলেছন। িতিন 
যা বলেছন সব াn । িকছ ুব িk, যেহতু তঁারা কান িবেশষ kেt ucতর jান aজন কেরেছন, স কারেণ 
মেন কেরন য সব ব াপােরi মতামত ব k করেত তঁারা পারদশী।”  

  

ধম eমন eকিট kt যখােন য কারo পেk িবেশষj সাজার দাবী িবনা pে  মেন নয়া যায় না। যমন, 
কান eক পরী-িবেশষj eেস hট কের পরীেদর ডানার যথাথ আকৃিত o রং িনেয় jানদান করেত থাকেল ঐ 
পাdী মেহাদয়, িন য় িবনা বাক ব েয় তার কথা মেন নেবন না। িতিন o িবশপ uভয়i মেন কেরন য, যেহতু 
আiনsাiেনর ধমতেttর oপর কান pিশkণ নi, তাi িতিন ঈ েরর srপ aনুধাবন করেত পােরন িন। িকnt 
e কথা সত  নয়, আiনsাiন ভালমতi জানেতন িতিন কী asীকার কেরেছন।  

জৈনক যুkরা ীয় রামান ক ােথািলক আiনজীবী, িযিন সমg ি ি য়ান চাচ সেmলেনর পেk কাজ করেতন, 
eক সময় আiনsাiনেক িলেখিছেলন ◌ঃ 

'আপিন eমন বnব  রেখেছন যােত আমরা গভীর dঃখ pকাশ করিছ, ... কারণ ei বkেব র মধ  িদেয় ব িk 
ঈ েরর ধারণােক আপিন পিরহাস কেরেছন। গত দশ বছের কান িকছু eমনভােব িহেসব কের দখা হয় িন 
যােত জনগণ মেন করেত পাের য জামানী থেক ihিদ িবতাড়েনর পছেন িহটলােরর সামান তম যুিk থাকেত 
পাের, যা আপনার বkব  কেরেছ। আপনার বাক sাধীনতা aবশ i আেছ sীকার কের িনেয়o, আিম বলব 
আপনার (ঈ র সmেn) বkব  য়ুkরাে  aশািnর বৃহtম uৎস িহেসেব দখা িদেয়েছ।' 

  

জৈনক িনয়কবাসী ihিদ যাজক uিk কেরেছন, “আiনsাiন aবশ  p াতীতভােব বড় মােপর িবjানী, িকnt 
ধম সmেক তঁার দৃি ভি  ihিদ-ধম থেক eকশত আিশ িডিg’ িবপরীেত aবিsত।” 
'িকnt'? 'িকnt'? 'eবং' বলা হল না কন? 

িনu জািসেত eকিট iিতহাস সাসাiিটর সভাপিত িচিঠ িলেখিছেলন যখােন eত জঘন ভােব ধমীয় মেনাভি র 
dবলতা pকাশ পেয়েছ য eিট d'বার পঠনেযাগ  ◌ঃ 
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“আমরা আপনার িবদ ামtার pিত dাশীল, ড. আiনsাiন। িকnt eকিট িজিনষ রেয়েছ যা আপিন শেখন 
িন- ঈ র হল eকিট চতন ময় সtা বা eকিট চতনা যঁােক দূরবীkণ বা aণু◌ুবীkণ িদেয় ধরা যায় না, িঠক 
যমন মগজেক িবে ষণ কের মানেুষর ধ ান-ধারণােক বা আেবগেক দখা যায় না।(8) 

“ যমনিট সবাi জােন ধেমর িভিt হল িব াস, jান নয়। pিতিট িচnাkম ব িk মাti, সmবত কান না কান 
সময় ধম িনেয় সেnহ-ভীিতেত আkাn হেয় থােক। আমার িনেজর িব াসo aেনকবার িচর খেয়েছ। িকnt 
আমার aধ ািtক aেপরেনর কথা কারo কােছ কখনo pকাশ কির িন dিট কারেণ ◌ঃ (1) আমার ভয় হত য 
eিট pকাশ করেল eমন িক সামান  iি তo, আমার কান কান সহেযাগীর জীবন o আশার িবচলন ঘটােত o 
kিত সাধন করেত পাের; (2) কারণ আিম eকজন লখেকর সােথ eকমত, িযিন বলেতন, “ য কান ব িkর 
মেধ  স ীণ লkণ থাকেত পাের যা কান ব িkর িব াসেক ংস কের িদেত পাের। " .. .. আিম আশা কির, 
ড. আiনsাiন, আপনার বkব েক ভুলভােব utাপন করা হেয়েছ, eবং আপিন aিচেরi aিধকতর মধুর কথা 
আেমিরকান জনগেণর িবশাল aংশেক শানােবন যারা আনেnর সােথ আপনার মত pিতভােক সmান জানােত 
চায়।” 

  

িক মারাtক kিতকর hদয় uেnািচত পt ! pিতিট বােক র সােথ যন বুিdবৃিtক o নিতক িভrতা ঝের ঝের 
পড়েছ।  

কম হয় pিতপnকারী, িকnt aিধকতর মমntদ হল oকলােহামায় aবিsত 'ক াভালির তােবনাকল 
eেসািসেয়শেনর' pিত াতার লখা িচিঠিটঃ    

“pেফসর আiনsাiন, আমার িব াস আেমিরকার pিতিট ি s ধমাবলmী আপনােক জবাব 
দেব, -আমরা আমােদর ঈ র eবং তঁার পুt িয  ি েsর oপর থেক আমােদর িব াস 
সিরেয় নব না, িকnt আপিন যিদ ei জািতর জনগেণর ঈ রেক িব াস না কেরন তাহেল 
আমরা আপনােক আhান জানািc আপিন যখান থেক eেসেছন সখােন িফের যেত। 
আিম isাiেলর কল ােণ আমার kমতায় যথাসাধ  কেরিছ, eবং তখন আপিন eেদেশ চেল 
eেলন, eবং সােথ আপনার ঈ র িনnুক িজhা িনসৃত eকিট বাক ; isাiলেক ভালবােস 
eমন সব ি s ধমাবলmীেদর সিmিলত pেচ া আমােদর দশ থেক ihিদ িবেdষ দমন করেত 
যা পাের স তুলনায় ঐ ধমিবেdঘী বাক িট আপনার জনগেণর sােথর aেনক বশী kিত 
কেরেছ। pেফসর আiনsাiন, যুkরাে র pিতিট ি s ধমাবলmী আপনােক eখনi pতু tর 
দেব, ‘আপনার পাগলােট o াn িববতনবাদেক সােথ িনেয় জামানীেত িফের যান, যখান 
থেক eেসেছন; aন  িবকlিট হল য জনগণ eেদেশ আপনােক aিভনnন জািনেয় gহণ 
কেরেছ িঠক সi সময় যখন আপনার িনজেদশ আপনােক পালােত বাধ  কেরেছ সi 
জনগেণর িব াসেক ভেঙ ফলার চ া থেক িবরত থাকুন।” 
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তঁার আিsক সমােলাচকরা eকিট িবষেয় সিঠক য আiনsাiন তােদর eকজন নন। তঁােক য বলা হত 'িতিন 
eকজন আিsক' তা িতিন বাববার দৃঢ়তার সােথ asীকার কের eেসেছন। তেব িক িতিন ভলেতয়ার বা 
দাiেদরেতর মত pত ােদশিবেরাধী ঈ রবাদী? aথবা িsেনাজার মত সেব রবাদী - যঁার দাশিনক মতবােদর িতিন 
pশংসা কেরেছন :   

আিম িsেনাজার ঈ রেক িব াস কির, িবরাজমান শৃ লাময় ঐকতােন িযিন িনেজেক মেল 
ধেরেছন, eমন কান ঈ ের নয় িযিন িনেজেক মানুেষর ভাগ  কম o ভালমেnর সােথ সmৃk 
রােখন।(9)  

  

ব বhত কেয়কিট পিরভাষার aথ িনেয় d'eকিট কথা বলা যাক। eকজন আিsক বা ঈ রবাদী aিতpাকৃত 
বুিdমtার aিsেt িব াসী, িযিন pথেমi মহািব  সৃি র আসল কাজিট সmn করা ছাড়াo, eখনo আেশ 
পােশi আেছন তঁার সৃি র তদারিকর জন  eবং তঁার আিদ সৃি র oপর pভাব িবsােরর জন । aেনক 
aিsক বাদী িব াস-পdিতেত দবেদবীরা মনুষ  িবষেয় িনিবড়ভােব সmৃk থােকন।(10) িতিন (ঈ র) ভেkর 
pাথনায় সাড়া দন, পাপ kমা কেরন বা eর জন  শািs দন, আেলৗিকক ঘটনা ঘিটেয় জগেত হsেkপ করেত 
ভালবােসন, মnকাজ o ভালকাজ িনেয় মাথা ঘামান eবং িতিন জােনন কখন তা আমরা করব (eমন িক করার 
িচnা করেলo)। eকজন pত ােদশ িবেরাধী আিsক’o (deist) aিতpাকৃত বুিdমtায় িব াসী, িকnt িতিন eমন 
eকিট সtা িযিন কবল য িনয়মািদ pথমিদেক সৃ  মহািব  পিরচালনা কের সi সব তরীেতi িনেজেক 
সীমাবd রেখিছেলন, aন  কান িবষেয় নয়। pত ােদশ িবেরাধী আিsেকর ঈ র eর পর থেক আর কখনo 
হsেkপ কেরন িন, eবং মনুষ  সংি  িবষয়ািদেত aবশ i তঁার কান আকষণ নi। সেব বাদীরা 
(pantheist) aিতpাকৃত ঈ ের িব াস কের না, তেব তারা ঈ র শbিট ব বহার কের pকৃিতর নািতpাকৃত 
সমাথক শb rেপ; aথবা মহািব েক বাঝােত, িকংবা পিরপূণ িনয়মািদ বাঝােত, য িনয়মািদর মাধ েম pকৃিতর 
িkয়ািদ সmািদত হয়। pত ােদশ িবেরাধীরা ক র ঈ রবাদীেদর থেক sতnt ei aেথ য তােদর ঈ র pাথনায় 
কণপাত কেরন না, পাপ বা sীকােরািkেত কান ঔৎসুক  নi, আমােদর মেনর কথা পড়েত পােরন না, চমকpদ 
আেলৗিককt দিখেয় জাগিতক ব াপাের হsেkপ কেরন না। pত ােদশ িবেরাধী ঈ রবাদীরা সেব রবাদীেদর 
থেক ei িহেসেব sতnt য তােদর ঈ র eক eকক, মহাৈবি ক বুিdমtা - aন িদেক সেব রবাদীেদর ঈ র 
হেলন আল ািরক বা rপক (metaphoric) - যন মহািবে র িনয়মাবলীর জন  চয়নকৃত কিবtময় pিতশb। 
সেব রবাদ হল pমt নািsকতার eক কাব ময় pকাশ, আর pত ােদশ িবেরাধী ঈ রবাদ হল জল িদেয় লঘকুৃত 
আিsকতা। 

e কথা মেন করার যেথ  যুিk আেছ য আiনsাiনবাদ বা আiনsাiেনর নােম কিথত ধম সmেক তঁার 
মতবাদ কান kেমi pত ােদশ বিজত আিsকতা নয়, eবং aবশ i িব d আিsকতার pকাশo নয়। য 
বাক াবলী বা udিৃতসমূহ তঁার ধম-দৃি ভি র িনেদশক বেল ধরা হয় সgেলা িবেবচনা করেলi eর pমাণ পাoয়া 
যায়। e ধরেনর pায়শ udতৃ বাক াবলীর মেধ  রেয়েছ, যমন ◌ঃ 'ঈ র সূkানুভূিতময় িকnt pিতেশাধপরায়ণ 
নন', 'িতিন পাশা খেলন না', 'মহািব  সৃি েত ঈ েরর িক কান িবকl পছn িছল', . । (3)  
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'ঈ র পাশা খেলন না' - e বাক িটর aনুবাদ হoয়া uিচত 'সকল বstর anের iতsততা (randomness) 
িবরাজ কের না'। 'মহািব  সৃি েত ঈ েরর িক কান পছn িছল' - e কথার aথ 'মহািব  িক aন  কান 
pিkয়ায় বা পdিতেত r হেত পারত?' আiনsাiন 'ঈ র' শbিটেক িব d rপক o কািব ক aেথ ব বহার 
কেরিছেলন। িsেফন হিকংo, eবং aিধকাংশ পদাথিবদi আiনsানীয় aেথ ei শbিট ব বহার কের থােকন, 
িবেশষ কের য সব পদাথিবদ ধমীয় aল ািরক ভাষার আ য় িনেত ভালবােসন। পল ডিভেসর রিচত 'ঈ েরর 
মন' (The Mind of God), আমার মেন হয়, আiনsানীয় সেব রবাদ o eক ধরেনর as  pত ােদশ 
বিজত ঈ রবােদর মধ বতী sােন iতsত িবচরণ কের। e কােজর জন  aবশ  পল ডিভসেক টmlন 
পুরsাের ভূিষত করা হেয়িছল।(11)  

sয়ং আiনsাiন থেক আর eকিট ud ৃিত িদেয় আিম আiনsানীয় ধম িনেয় আেলাচনার uপসংহার টানেত 
চাi :  

“ কান িকছুর প ােত, যা aিভjতা-uপলbনীয়, তা aনুধাবন করেত হেল ‘eমন িকছরু’ 
aিst sীকার করেত হয় যা আমােদর anর সম কভােব বুেঝ uঠেত পাের না eবং eর 
সৗnয o গিরমা আমােদর কােছ uপনীত হয় apত kভােব eবং aিত dবল pিতফলেনর 
আকাের। eিট ধমপরায়ণতা। ei aেথ আিম ধমপরায়ণ।” 

  

ei aেথ আিমo ধমপরায়ণ- ধু সi ব াক াংশিট সmেক যখােন বলা হেয়েছ , “ আমােদর anর সম কভােব 
বুেঝ uঠেত পাের না” সিট সmেক আিম িভn মত পাষণ কির। ei বাক িটর aথ কখনo হেত পাের না য 
ei মুহূেত aেবাধ  কান সtা “িচরকােলর জন i aেবাধ ” হেয় থাকেব। িকnt আিম কখনo 'ধািমক বা 
ধমপরায়ণ' ei aিভধায় িচিhত হেত পছn কির না, কারণ eিট লােকর কােছ ভুল aথবহন করেব। eিট 
মারাtকভােব kিতকর o াn aথবাহী কারণ জনগেণর বৃ tর aংেশর কােছi 'ধেমর' anিনিহত aথ হেc 
'aিতpাকৃত' (supenatural)। কাল সাগান সুnরভােব eিট utাপন কেরেছন,   

“.. .. যিদ 'ঈ র' শb িদেয় মহািব েক িনয়ntণকারী eকgc পািথব িনয়ম’ ক কu বুঝেত 
চান, তাহেল িন য় স ধরেনর ঈ র রেয়েছ। e ধরেনর ঈ র ভাবােবেগর িদক থেক িকnt 
eেকবােরi aসেnাষজনক .. .. aিভকষ িনয়েমর কােছ মাথা ঠিকেয় নামাজ, পুেজা বা 
pাথনা করার কান aথ হয় না।”  

কৗতুক uেdক করেলo, সাগােনর শষ বkব িট িকnt আেমিরকার ক াথিলক িব িবদ ালেয়র eকজন aধ াপক 
রভােরn ডkর ফুলটন জ শীেনর বkেব  aেনকটাi কািলমািলp হেয় গেছ। ei বkব  িছল আiসsােনর 

1940 খ াত 'ব িk ঈ র িবেরাধী' ধারণার oপর ভয়ানক আkমণ চালনার aংশ িবেশষ। শীন িবdrপাtক 
ভি েত psাব রেখেছন eমন কu িক আেছন িযিন 'ছায়াপেথর' জন  pাণ িবসজেন pstত? িতিন মেন 
ভেবিছেলন য িতিন আiনsাiেনর বkেব র িবrেd জারােলা নmর aজন কেরেছন, িনেজর মেতর পেk 
যতটা নয়। কারণ িতিন eর সােথ আরo সংেযাজন কেরেছন : 
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“তঁার (আiনsাiেনর) মহাজাগিতক ধেমর (cosmical religion) eকিট মাt trিট রেয়েছ 
: িতিন শbিটেত eকিট aিতিরk (iংেরজী) akর বিসেয়িছেলন - akরিট হল ‘eস’ 
s( )।”  

 না, আiনsাiেনর ধেম comical বা কৗতুকpদ িকছু নi। িকnt স যাi হাক, পদাথিবjানীেদর কােছ 
আমার aনুেরাধ য তঁারা যন তােদর 'pতীক বা rপক' aেথ ঈ র শbিটর ব বহার করা থেক িবরত থােকন। 
rপকােথ বা সেব রবাদী aেথ ব বhত পদাথিবদেদর 'ঈ র' বাiেবেলর, পুেরািহত-পািd- মাlা-ihিদ যাজকেদর 
সবিবষেয় হsেkপ-icুক, aেলৗিকক ঘটনা ঘিটয়সী, anর-পঠনkম, পােপর শািs িবধায়ক, pাথনায় 
সাড়াদানকারী, eবং সাধারেণর ভাষায় ব বhত ঈ র থেক আেলাক-বষ যাজন দূের aবিsত। ei dিট sতnt 
ধারণােক eক কের icাকৃত সংশয় সৃি র aপেচ া আমার মেত, eকিট uc বুিdবৃিtক িব াসঘাতকতা। 

 

aনবুাদেকর টীকা  
1। িরচাড ডিকn পিরিচিত ◌ঃ িরচাড ডিকn eকজন খ াতনামা িববতনবাদী জীবিবjানী, তািttক aিভব িkবাদী। 
2। আiনsাiেনর pাসি ক iংেরিজ ud ৃিতিট হল ◌ঃ I do not believe in a personal God and I have 
never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called 
religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our 
science can reveal it. 
3। eখােন আiনsাiেনর বাংলায় udিৃতgেলার যথাkিমক iংেরজী বাক gেলা হলঃ 
God is subtle but he is not malicious 
He does not play dice 
Did God have a choice in creating the Universe ?  

পাদটীকা  
1) আiনsাiন কিথত বাক িটর iংেরিজ হেc ◌ঃ I don’t try to imagine a personal God: It suffices to 
stand in awe at the structure of the world, insofar as it allows our inadequate senses to 
appreciate it. ' 

2) মলূ iংেরজী বাক িট িছল all was `produced by laws acting around us’.  

3) মূল iংেরজী বাক িট িছল No, no, no! My god is a little god, and I want him to stay that way.  

4) A brief History of Time, Stephen Hawking, Bantam Press, London, 1988 

5) বiিটর পুেরা িশেরানাম ◌ঃ Atheism: A Very Short Introduction to the meaning of an atheist’s 
commitment to nautralism  

6) ‘Science without religion is lame, religion without science is blind.’  

7) ‘I do not believe in personal God.’ 
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8) ভারতীয় bhবাদীরাo বেলন য পরম ‘bh’ হেলন চতন ময়, eকমাt িরয়ািলিট। ei bেhরi pকাশ হল জড় জগৎ 
মহািব । 

9) pাসি ক iংেরিজ বাক িট িছলঃ I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the ordinary 
harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of 
human beings।  

10) uদাহরণ: িহnু পৗরািণক ধেম bhা, িব ,ু মেহ র ছাড়াo aেনক ছাটখােটা দবেদবী (লkী, সরsতী, dগা, কালী, 
কািতক, গেণশ, িব কমা .. ) মানুেষর জীবেনর সােথ আে  পৃে  জিড়েয় থােক। িঠক তমিন iসলামপূব আরেব কাবার 
aসংখ  দবেদবী কারাiশ o aন  আরব গােtর মানুষেদর ভাগ  িনয়ntণ করত। 

11) টmlন ফেnশন (Templeton Foundation) থেক pিতবছর পুরsার িহেসেব িবপুল aথ eকজন িবjানীেক 
pদান করা হয়। িবjানীেক aবশ  ধম সmেক িকছ িকছু সু◌ুnর কথা বলেত হয়। 

 

 
 
ড. িরচাড ডিকn, আজেকর dিনয়ার সবেচেয় pভাবশালী িবjানী, গেবষক eবং দাশিনকেদর aন তম। 
পশায় িববতনবাদী জীবিবjানী, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক। যুিkবাদী eবং সমাজসেচতন 
লখািলিখর কারেণ সাধারণ মানুেষর মেধ  ড. িরচাড ডিকেnর খ ািত আজ আkিরক aেথi তু sশী। 

‘bাin oয়াচেমকার’, ‘ সলিফশ িজন’, ‘আেনােয়িভং দ  রiনেবা’, ‘kাiিmং মাun iেmpােববল’, ‘ ডিভলস 
চ ােpiন’ eবং ‘a ােnসটর টল’ সহ aসংখ  পাঠকনিnত জনিpয় ধারার িবjানিভিtক বiেয়র রচিয়তা।  
সmpিত িনজ uেদ ােগ তরী কেরেছন ‘িরচাড ডিকn ফাuেnশন’। তঁার সবেশষ বi - ‘দ  গড িডলুশন’ 
eখন পযn িবগত বাiশ সpাহ ধের িনuয়ক টাiমেসর ‘ বs সলার’ তািলকায় রেয়েছ। 
 
ড. aজয় রায়,  ঢাকা িব িবদ ালেয় পদাথিবদ ার aবসর pাp aধ াপ, জনিpয় িবjান লখক, pাবিnক o 
কলাম লখক। iিতহাস পিরষেদর aন তম সহ সভাপিত, িশkা আেnালন মে র সভাপিত o দিkণ eশীয় 
মৗলবাদ o সামpদািয়কতা িবেরাধী সংগঠেনর সভাপিত মnলীর সদস । 

 

44



ü¡d£e CµR¡, j¾c J DnÄ−ll A¢Ù¹aÆ - Af¡¢bÑh S¡j¡e 
 

DnÄ−l ¢hnÄ¡−pl f−r HLV¡ r¢aL¡lL k¤¢š² qm j−¾cl (°e¢aL J fË¡L«¢aL) k¤¢š² 
(Argument from Evil) k¡ ¢Le¡ h−m −k, SN−a j−¾cl Ef¢ÙÛ¢a DnÄ−ll 
A¢Ù¹aÆq£ea¡ fËj¡Z L−l, L¡lZ j−¾cl Ef¢ÙÛ¢a prm kr›namytar ¢h−l¡d£, Bl 
phÑLl¦e¡jua¡ DnÄ−ll HL¢V pw‘¡uL …Zz djÑh¡c£l¡ (Apologists) HC k¤¢š²l ¢hl¦−Ü 
k¤¢š² −ce −k, j¾c ü¡d£e CµR¡l AhnÉñ¡h£ gmz DnÄl j¡e¤o−L ü¡d£e CµR¡l A¢dL¡l£ Ll¡l 
g−mC j−¾cl Eáhz j¾c j¡e¤−ol ¢e−Sl pªø, a¡l ü¡d£e CµR¡l à¡l¡z pw‘¡ Ae¤k¡u£ DnÄl 
phÑn¢š²j¡e, prm kr›namy Hhw phÑ‘z HMe pjpÉ¡ qm DnÄl k¢c phÑ‘C qe a¡q−m 
−LF BN¡j£L¡m ¢L Ll−h a¡ DnÄ−ll BSC S¡e¡l Lb¡z ¢L¿¹¥ a¡ q−h ü¡d£e CµR¡l 
f¢lf¿Û£, L¡lZ, BN¡j£L¡m B¢j ¢L Llh −pV¡ DnÄl h¡ AeÉ −k kaera BS S¡e¡ b¡L¡l 
j¡−eC q−µR Bj¡l L¡SV¡ f§hÑ¢edÑ¡¢laz L¡lZ, Ÿkˆ Zid VgamIkal …kiF kaj kreb 
bel pãit¯a ker, −pC L¡SV¡ DnÄ−ll S¡e¡ L¡SV¡C q−a q−h, AeÉ −L¡e L¡S euz B¢j 
−no j¤q¨−aÑ je f¢lhaÑe L−l AeÉ −L¡e L¡S Ll−a f¡¢le¡z ¢L¿¹¥ fËL«a ü¡d£e CµR¡ −no 
j¤q−̈aÑ je f¢lhaÑe Ll¡l A¢dL¡l −cu¡lC Lb¡ z L¡−SC ü¡d£e CµR¡ J DnÄ−ll phÑ‘a¡ 
flØfl ¢h−l¡d£z DnÄ−ll phÑ‘a¡ ü£L¡l Ll−m ü¡d£e CµR¡ Aü£L¡l Ll−a quz −p −r−œ 
Bl HLV¡ pjpÉ¡ qm −LE k¢c −L¡e AfLjÑ L−l a¡q−m −pV¡ f§hÑ¢edÑ¡¢la, Bjl¡ B−NC 
a¡ −c−M¢Rz ¢L¿¹¥ L¡l à¡l¡ f§hÑ¢edÑ¡¢la? ¢eÕQu DnÄlz j¡e¤−ol AfLjÑ k¢c DnÄl ¢edÑ¡¢la qu 
a¡q−m DnÄl phÑLl¦e¡ju eez Bl k¢c DnÄl ¢edÑ¡¢la e¡ qu a¡q−m AhnÉC fËL«¢a 
¢edÑ¡¢la,  −p −r−œ DnÄl phÑn¢š²j¡e ¢Le¡ −p fËnÀ J−Wz 

Hh¡l DnÄ−ll A¢Ù¹−aÆl f−r ü¡d£e CµR¡l k¤¢š² (Free Will Defense) ¢e−u B−m¡Qe¡ 
Ll¡ k¡Lz a¡l B−N B¢Ù¹La¡l ¢hl¦−Ü j−¾cl k¤¢š²l p¡l¡wn hZÑe¡ ¢c−u l¡¢M: 

j−¾cl k¤¢š: 
1z DnÄl phÑn¢š²j¡e, phÑLl¦e¡ju Hhw phÑ‘ (B¢Ù¹L−cl c¡h£) 
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2z DnÄl −k−qa¥ phÑ‘, −p−qa¥ i¢hoÉv j¾c pÇf−LÑ Ju¡¢Lhq¡mz 
3z DnÄl −k−qa¥ phÑLl¦e¡ju, j¾c ¢eh¡lZ C ay¡l A¢ifË¡u 
4z DnÄl −k−qa¥ phÑn¢š²j¡e, j¾c ¢eh¡lZ ay¡l f−r pñh 
5z 2,3,4 Ae¤k¡u£ j−¾cl Ef¢ÙÛ¢a DnÄ−ll A¢Ù¹aÆq£ea¡ fËj¡Z L−l 
6z fª¢bh£−a j¾c B−R 
7z 5 Hhw 6 Ae¤k¡u£ DnÄl (1 Hl pw‘¡ Ae¤k¡u£) Ae¤f¢ÙÛa 
 
pwnuh¡c£ J e¡¢Ù¹L−cl Ef−l¡š² j−¾cl k¤¢š²l ¢hf−r B¢Ù¹Ll¡ ü¡d£e CµR¡l k¤¢š² −ce, k¡l 
p¡l¡wn qm: 
 
ü¡d£e CµR¡l k¤¢š²: 
1z DnÄ−ll ¢eLV c¤−V¡ ¢hLÒf −M¡m¡ A−R : (L) ü¡d£e CµR¡f§ZÑ j¡e¤o pª¢ø Ll¡  
   (M) ü¡d£e CµR¡¢hq£e j¡e¤o pª¢ø Ll¡ 
2z j¾c L¡−S prj ü¡d£e CµR¡f§ZÑ j¡e¤o j¾c L¡−S Arj ü¡d£e CµR¡¢hq£e j¡e¤−ol 
   −Q−u J −nËuz 
3z DnÄl AhnÉC k¡ −nËu a¡C L−le 
4z Ef−ll 2 Hhw 3 Hl f¢l−fË¢r−a j¾c L¡−S prj ü¡d£e CµR¡f§ZÑ j¡e¤o pª¢ø R¡s¡ 
DnÄ−ll −L¡e ¢hLÒf −eCz 
 
c¤iÑ¡NÉhna: Ef−l¡š² ü¡d£e CµR¡l k¤¢š²l L−uL¢V œ¥¢V dl¡ f−sz fËbja, ÷aDIn †¬Car 
maDYem mÆd kaj krar sQmta, mÆd kaej †¬CaHIn AQmtar Ÿcey Bal ikCu ikna - 
… bYapariF ŸmaeFw ibteàkr ˆeàDb nyz k¡l¡ j¾c L¡−Sl à¡l¡ EfL«a qu n§d¤ a¡l¡C 
…et ¢eÑ¢àd¡u sÚmit janaet f¡−lz j−¾cl iSkar k¡l¡ (pwMÉ¡…l¦) a¡l¡ LMeC HV¡ 
j¡e−he e¡z B¢Ù¹L−cl Bl HL¢V k¤¢š² qm, ü¡d£e CµR¡ ¢hq£e j¡e¤o, k¡l¡ j¾c L¡S Ll¡l 
h¡pe¡ f§l−Z Arj, a¡l¡ −l¡hV pcªnz  
 
B¢Ù¹L−cl HC k¤¢š²l ¢hf−r pãSÈ kra k¡u −k, ŸsãP ‰Sÿerr VedS ba †¬Car bSbàtI 
Hey …kjn ÷aDIn †¬CapUàN manux Zid AnYay ŸTek ibrt Taek a¡q−m −pJ ¢L HLV¡ 
−l¡hV eu?z AbQ −plLj j¡e¤oC DnÄ−ll h¡ B¢Ù¹L−cl cª¢ø−a f§ZÉh¡Zz ¢L¿¹¥ j¾c L¡−S 
Arj ü¡d£e CµR¡ ¢hq£e −l¡hV ¢L j¾c L¡−S prj ü¡d£e CµR¡ f§ZÑ −l¡h−Vl −Q−u −nËu (km 
ibpdjnk) eu? ¢àa£ua Ef−ll 2 ew k¤¢š²−a "−nËu' hm¡l AbÑ HC −k B¢Ù¹Ll¡ DnÄ−ll 
j−el Lb¡ k¡−eez DnÄl Ÿkan bYaparFaek −nËu j−e L−le a¡ j¡e¤−ol S¡e¡l Lb¡ euz 
B¢Ù¹L−cl HV¡ hm¡ L¡−kÑl f−l L¡lZ −M¡yS¡l n¡¢jmz j¾c B−R h−mC a¡−cl HC k¤¢š²z 
k¢c Hje qa −k SN−a −L¡e j¾c −eC a¡q−m a¡l¡ k¤¢š² ¢c−ae −k, DnÄl −k−qa¥ prm 
kr›namy, a¡C mÆd bel ikCu Ÿn†! 
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Bl HL B¢Ù¹L cnÑe h−m −k, i¡m h¡ öi Hl AbÑhqa¡l SeÉC j¾c h¡ Aö−il 
fË−u¡kez j¾c h¡ Aöi hÉ¢a−l−L i¡−m¡ h¡ öi −k−qa¥ AbÑq£e, −p−qa¥ j¾c h¡ Aöi 
pÇf¨ZÑ c§l Ll¡ DnÄ−ll f−rJ Apñh Hhw k¤¢š²q£ez a¡q−m fËnÀ J−W DnÄl −Le f§ZÉ 
L¡−Sl Ef−cn −ce J f§ZÉ L¡S e¡ Ll−m n¡¢Ù¹l iu −cM¡e? Øføa ph¡C k¢c öd¤ f§ZÉ 
L¡S L−l a¡q−m …k† Zui¹¡et i¡−m¡ h¡ öi Hl AbÑhqa¡ b¡−Le¡z L¡−SC DnÄl−L ¢LR¥ 
j−¾cl ¢eÕQua¡ ¢hd¡e Ll−aC q−hz Bh¡l −pC j−¾cl SeÉ j¡e¤o−LC DnÄl n¡¢Ù¹ −ch¡l 
¢hd¡e −cez L¡−SC HLV¡ Ap‰¢a −b−LC k¡−µRz B¢Ù¹L−cl HC k¤¢š²l Bl HLV¡ 
¢hf‹eL ¢cL qm, −LE −L¡e AfLjÑ Ll−m HC h−m BaÈfr pjbÑe Ll−a f¡−l −k, 
AfLjÑV¡ a¡l ¢e−Sl L¡l−Z eu, DnÄ−ll ¢LR¥ j−¾cl ¢eÕQua¡ ¢hd¡eC a¡l AfL−jÑl L¡lZ! 
 
i¡ml SeÉ ¢LR¥ j−¾cl fË−u¡Se BhnÉL£u q−m fËnÀ J−W ü−NÑ −Le Ae¡¢hm p¤¤−Ml 
fË¢anË¥¢a? Bl HLV¡ fËnÀ J−W −k i¡ml AbÑhqa¡l SeÉ ¢elfl¡d ¢nö qaÉ¡, e¡l£ doÑ−Zl 
ja j−¾cl ¢L fË−u¡ke? Bl a¡R¡s¡ −pV¡ ¢L phÑLl¦e¡jua¡l p−‰ Ap‰¢af§ZÑ eu ¢L? 
Bl HL¢V œ¥¢V qm, ü¡d£e CµR¡ j¡−eC j¾c Ll¡l pñ¡he¡ ¢e¢ÕQa Ll¡, B¢Ù¹L−cl HV¡ d−l 
−eu¡z ¢L¿¹¥ Bp−m ü¡d£e CµR¡l AbÑ qm L−uL¢V ¢hL−Òfl j−dÉ −k −L¡e HLV¡ −h−R −eu¡l 
rja¡z ¢L¿¹¥ ¢hLÒf j¾cC q−a q−h Hje −L¡e Lb¡ −eCz ü¡d£e CµR¡ L−uL¢V i¡−m¡ 
¢hL−Òfl j−dÉ −k −L¡e HLV¡ −h−R −eu¡l rja¡J Ÿta q−a f¡−lz DnÄl k¢c phÑn¢š²j¡e, 
phÑLl¦e¡ju C qe a¡q−m j¾c ¢hLÒf…¢m Afp¡lZ L−l öd¤ i¡−m¡…−m¡ l¡M−a f¡l−ae e¡ 
¢L? ¢Q¿¹¡ Ll¡l ¢houz −LE k¤¢š² ¢c−a f¡−le −k j¾c Ll¡l rja¡ −L−s ¢e−u ¢hL−Òfl 
pwMÉ¡ p£¢ja Ll−m ü¡d£e CµR¡−LC MhÑ Ll¡ quz Hl Eš−l hm¡ k¡u −k j¾c Ll¡l rja¡ 
b¡L¡ p−aÆJ Ÿta  A−eL ¢LR¥ Ll¡l rja¡ j¡e¤−ol −eC, −kje, E−s −hs¡e, k−¿»l p¡q¡kÉ 
hÉ¢a−l−L, h¡ ¢e−S−L AcªnÉ Ll¡z L¡−SC j¾c Ll¡l rja¡ −L−s ¢e−m …ZNa −L¡e ag¡v 
q−h e¡z 
 
HLV¡ Lb¡ ØjlZ L¢l−u −cu¡ E¢Qa −k ü¡d£e CµR¡l k¤¢š²l à¡l¡ j−¾cl p−‰ DnÄ−ll 
…e¡h¢ml p¡j¾SpÉ fËj¡−Z B¢Ù¹L−cl −Qø¡u DnÄ−ll A¢Ù¹aÆ ¢L¿¹¥ fËj¡¢Za qu e¡z −kje B¢j 
k¢c k¤¢š² −cC −k Bj¡l HLn g¥V EµQa¡ m¡g¡el c¡h£l p−‰ Bj¡l O¾V¡u HLn j¡Cm 
−h−N −c±s¡el c¡h£l −L¡e ¢h−l¡d −eC, Bj¡l HC k¤¢š² p¢WL q−mJ HV¡ fËj¡¢Za qu e¡ −k 
B¢j HLn g¥V EµQa¡ m¡g ¢c−a f¡¢l h¡ O¾V¡u HLn j¡Cm −h−N −c±s¡−a f¡¢lz 
 
B−lLV¡ ¢h−hQÉ ¢hou qm −k j¡e¤−ol j¾c L¡S Ll¡l L¡lZ ¢LR¥V¡ hwn¡Z¤ (gene) 
S¢ea, Bl ¢LR¥V¡ f¢l−hn S¢eaz −k−qa¥ H c¥−V¡l −L¡eV¡C j¡e¤−ol Bu−š eu, p¢aÉL¡l 
A−bÑ j¾c L¡−Sl c¡¢ušÄ DnÄl j¡e¤−ol O¡−s Q¡f¡−a f¡−le e¡ e£¢aNai¡−hz 
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HarZ Bjl¡ °e¢aL j−¾cl Lb¡C B−m¡Qe¡ L−l¢R, k¡ manux kret paer z ¢L¿¹¥ 
fË¡L«¢aL c¤−kÑ¡N S¢ea j¾c? j¡e¤o L«a j¾c e¡ qu ü¡d£e CµR¡l k¤¢š²l à¡l¡ hÉ¡MÉ¡ Ll¡ 
k¡u, k¢cJ a¡ œ¥¢Vf§ZÑz ¢L¿¹¥ fË¡L«¢aL c¤−kÑ¡N ¢L−pl à¡l¡ hÉ¡MÉ¡ Ll−he B¢Ù¹Ll¡? fË¡L«¢aL 
c¤−k¡N S¢ea j¾c, DnÄ−ll phÑLl¦e¡jua¡l p−‰ Ap‰¢af§ZÑ eu ¢L? B¢Ù¹Ll¡ k¤¢š² −ce, 
HV¡l à¡l¡ DnÄl j¡e¤o−L fl£r¡ L−lez fËnÀ J−W −L¡e j¡e¤o−L? k¡l¡ −hy−Q lCm? ¢L¿¹¥ k¡l¡ 
HC fË¡L«¢aL c¤−kÑ¡−N j¡l¡ −Nm a¡l¡ Ÿta Hl B−Nl Ÿkan na Ÿkan fË¡L«¢aL c¤−kÑ¡−N −hy−Q 
¢Rmz  
 
fl£r¡l −L¡e p¤¤gm Ÿta a¡l¡ −f−m¡ e¡z BS k¡l¡ −hy−Q lCm a¡−cl Aenek† Ÿta 
i¢hoÉv Hl −L¡e c¤−kÑ¡−N mara ŸZet paer z …Drenr fl£r¡l AbÑ ¢L ta Hel? Bl 
HL cm B¢Ù¹Ll¡ h−me, H…−m¡ q−µR DnÄ−ll HL Ni£l m£m¡ −Mm¡z Bjl¡ k¡ j¾c h−m 
j−e L¢l a¡ Bp−m DnÄ−ll hªqšl i¡mlC Awnz Bj¡−cl A‘a¡l SeÉC Bjl¡ a¡ 
h¤T−a f¡¢le¡z k¡l¡ HC k¤¢š² −ce fËnÀ J−W a¡l¡C h¡ DnÄ−ll HC Ni£l hªqšl L¡l−Zl Lb¡ 
S¡e−me −Lje L−l? Efl¿¹¥ Hl fËaÉ¥š−l HV¡J Ÿta  Guirey hm¡ k¡u −k Bjl¡ k¡ i¡m 
j−e kriC −pV¡ Bp−m DnÄ−ll hªqšl j−¾clC Awnz HC k¤¢š² AeÉV¡l −Q−u −L¡e Aw−n 
Lj AL¡VÉ euz j¤n¢Lm qm HClLj k¤¢š² GFna GFar f−l …r L¡lZ −My¡S¡z k¢c SN−a 
−L¡e j¾c e¡ b¡L−a¡ a¡q−mJ hm¡ −ka −k DnÄl cu¡m¤ −p−qa¥ j¾c −eCz ¢L¿¹¥ j¾c B−R 
h−m a¡l¡ k¤¢š² −cu −k j¾c q−µR DnÄ−ll HL A‘¡a L¡lZ S¢ea i¡ml Awnz AbÑ¡v 
PlaPl k¡C −q¡L e¡ −Le L¡−kÑl p−‰ p‰¢a ¢j¢m−u L¡lZ −My¡S¡ q−µRz kaej† Bjl¡ 
HC ¢pÜ¡−¿¹ Efe£a q−a h¡dÉ q¢µR −k j−¾cl A¢Ù¹aÆ J ü¡d£e CµR¡ DnÄ−ll phÑLl¦e¡jua¡, 
phÑn¢š²jš¡ Bl phÑ‘a¡l p−‰ Ap‰¢af§ZÑz  
 
English version of the article can be viewed at: 
 
ON THE FREE WILL DEFENSE AGAINST ARGUMENT FROM EVIL 
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িবjােনর ধম o ঈ র pস    
aজয় রায় 

 
weÁvb ej‡Z Avgiv Kx eywS G wb‡q g‰Z‡K¨ Avmv KwVb e¨vcvi bq| weÁvb nj kZvãx-cÖvPxb 
GKwU cª‡Póv hv c×wZMZ wPš—vi gva¨‡g we‡k¦i Bw› ª̀qMÖvn¨ cÖcÂmg~n‡K hZ ~̀i m¤¢e m¤ú~Y©fv‡e 
GKwU ms ’̄vi g‡a¨ GKwÎZ K‡i| mvn‡mi mv‡_ ej‡Z n‡j ejv hvq †h aviYv-cÖwµqvKiY 
c×wZi †fZi w`‡q Aw¯—‡Z¡i DËiKvjxb cyb©MV‡bi GwU GKwU cÖqvm|1

Ñ AvjevU© AvBb÷vBb    
 
weÁvb- ag©-`k©b wb‡q GKv‡WwgK I gy³ Av‡jvPbv Avgv‡`i mgv‡R KLbI ¯^w¯—cÖ` wQj 

bv, AvRI †bB we‡kl K‡i eZ©gvb evsjv‡`‡ki ag©vÜ ‡gŠjev`x DMÖ cwi‡e‡k|  
 
evsjv I ms¯‹…Z fvlvq Ôag©Õ kãwUi wekvjZv i‡q‡Q, i‡q‡Q eûgvwÎKZv| Bs‡iRx‡Z 

†cÖvcvwU©, ‡KvqvwjwU, K¨v‡i±vwiw÷Km, GwUªweDUm cÖf„wZ k‡ãi mv‡_ hy³ A_©‡KI Avgiv A‡bK 
mgq evsjvq ag© kã w`‡q cÖKvk Kwi| †hgb Avgiv ewj R‡oi ag© ÔRvW¨Õ (inertia), Av‡jvi ag© 
ÔJR¡j¨Õ, AwMœi ag© Ô`vwnKvÕ BZ¨vw`| ms¯‹…Z mvwn‡Z¨ ejv n‡q‡Q Ôhv Avgv‡K aviY K‡i _v‡K ZvB 
Avgvi ag©|Õ Avevi Bs‡iRx ÔwiwjwRqbÕ kãwUi evsjvI Avgiv ag© K‡iwQ, hw`I Zv m¼xY© A‡_©| 
Avwg e¨vcK A‡_©B kãwU e¨envi K‡iwQ m¼xY© ÔwiwjwRqbÕ A‡_© bq| 

 
G `ywU k‡ãi cv_©K¨ †evSv‡Z Aaybv A‡b‡K wiwjwRq‡bi kãv_© K‡i‡Qb ÔDcvmbv ag©Õ| 

A_©vr Ck¦i Dcvmbv, ag©xq AvPvi Abyôv‡bi mv‡_ Rwo‡q _vKv gvby‡li †h wµqvKvÊ Zv‡KB ejv 
n‡q‡Q gvby‡li Dcvmbv ag© ev wiwjwRqb| GB A‡_© Bmjvg, Lªxw÷q, wn›`y Ggb wK †eŠ× I ˆRb 
ag©‡K Dcvmbv ag© ev wiwjwRqb wn‡m‡e MY¨ Ki‡Z cvwi| Z‡e wiwjwRqbÕ Gi g~j wfwË nj e¨w³ 
Ck¦‡ii Aw¯—‡Z¡ wek¦vm| wKš‘ wiwjwRqb ev Dcvmbv-ag©B gvby‡li GKgvÎ ag© bq- Gi evB‡iI 
gvby‡li i‡q‡Q ˆewPÎgq ¸Yvejx ev ag©, hv‡K GK K_vq Avgiv ej‡Z cvwi Ôgvbe ev gbyl¨ ag©Õ, 
iexb`ªbv_ hv‡K e‡j‡Qb ÔAwZ gvbexqZvÕ (super humanism), i‡q‡Q KmwgK wiwjwRqb 
(cosmic religion) ev gnvRvMwZK ag©|  

 
iex›`ªbv‡_i gbyl¨ a‡g©i g~j myiwU iex›`ªbv‡_i fvlv‡ZB e¨³ Kiv hvK, †h K_v¸‡jv wZwb 

1930 mvj †_‡K A·‡dv‡W© wnevU© e³…Zvgvjv wn‡m‡e Ges cieZ©xKv‡j †KvjKvZv (1933) I 
AÜª wek¦we`¨vj‡q (1933) cÖ`vb K‡iwQ‡jb t  

 

                                                 
1 A. Einstein, Science, Philosophy and Religion, a speech delivered in a symposium in 1940 (Published, 
New York, Harper, 1941); “ It would not be difficult to come to an agreement as to what we understand by 
science. Science is the century-old endeavor to bring together by means of a systematic thought the 
perceptible phenomena of this world into as thoroughgoing an association as possible. To put it boldly, it is 
the attempt at the posterior reconstruction of existence by the process of conceptualization.”     
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Ògvby‡li GewU w`K Av‡Q †hLv‡b welqeyw× wb‡q †m Avcb wmw× †Luv‡R| †mBLv‡b Avcb e¨w³MZ 
RxehvÎv-wbe©v‡n Zvi Ávb, Zvi Kg©. Zvi iPbvkw³ GKvš— e¨vc„Z| †mLv‡b †m Rxeiƒ‡c euvP‡Z Pvq| 
wKš‘, gvby‡li Avi-GKUv w`K Av‡Q hv GB e¨w³MZ ˆelwqKZvi evB‡i| †mLv‡b RxebhvÎvi Av`‡k© 
hv‡K ewj ¶wZ ZvB jvf, hv‡K ewj g„Z ÿ †mB AgiZv| †mLv‡b eZ©gvb Kv‡ji Rb¨ e¯‘ msMÖn Kivi †P‡q 
AwbwðZ Kv‡ji D‡Ï‡k AvZ¥Z¨vM Kivi g~j¨ †ewk| †mLv‡b Ávb Dcw¯’Z-cÖ‡qvR‡bi mxgv †cwi‡q hvq, 
Kg© ^̄v‡_©i cÖeZ©bv‡K A ^̄xKvi K‡i| †mLv‡b Avcb ¯^Zš¿ Rxe‡bi †P‡q †h e‡ov Rxeb †mB Rxe‡b gvbyl 
euvP‡Z Pvq|Ó (cwiwkó-3 ‡`Lyb) 
 
gvby‡li GB weivUZ¡‡K, hv‡K iex›`ªbv_ e‡j‡Qb wek¦gvbeZv AbymÜvb Ki‡Z n‡e gvby‡li 

Aš—‡i, evDj Kweiv †hgb ej‡Zb, Òg‡bi g‡a¨ g‡bi gvbyl K‡iv A‡š^lY|Ó bvbv KweZvq Zvuvi 
ÕZzwgÕ n‡jb †mB Aš—‡ii gnvgvbe| bgybv ¯^ic, MxZvÄwj †_‡K GKwU KweZvi K‡qK QÎ D‡j −L 
Kiv hvK t 

Avgvi wgjb jvwM Zzwg 
AvmQ K‡e †_‡K 

‡Zvgvi P›`ª m~h© †Zvgvq 
ivL‡e †Kv_vq †X‡K|  (MxZvÄwj) 

 
KmwgK wiwjwRqb ev gnvRvMwZK ag© m¤ú‡K© `y-Pvi K_v ejv †eva nq AcÖvmw½K n‡e bv| 
gnvRvMwZK ag© ej‡Z Avgiv Kx eywS, Gi Drm ‡Kv_vq Ges wfwËB ev wK? GKUz wek‡` hvIqv 
hvK| ag© m¤ú‡K© AvBb÷vB‡bi wewfbœ Dw³ I †jLv we‡k−lb K‡i Zuvi ag©-wPš—v‡K AvL¨v †`qv 
n‡q‡Q ÔKmwgK wiwjwRqbÕ| AvBb÷vB‡bi gZ gnvb weÁvbx †_‡K mvaviY weÁvbx  hLb †Kvb 
PgKcÖ` Awe®‹vi K‡ib ZLb GK ai‡bi we¯§‡q Awff~Z n‡q c‡ob Zuviv Ges GK we‡kl ai‡bi 
Avb‡›` Avc −yZ nb, hv‡K ejv hvq ¯^M©xq| wbDU‡bi mbvZbx wek¦wP‡Î, A_ev jW© †Kjwf‡bi 
Zvcejwe`¨vi wØZxq wbq‡gi PgrKvwi‡Z¡, A_ev g¨v·I‡q‡ji †¶Î mgxKi‡Yi Amvavib 
mijZvq, wKsev AvBb÷vB‡bi Av‡cw¶K Z‡Ë¡i Awe¯§iYxq g‡bvnvwi‡Z¡, †m&ªvwWsMv‡ii Zi½ 
mgxKi‡Yi Abycg mij Mo‡b Hme e‡iY¨ ‰eÁvwbK †_‡K weÁvb M‡elKiv hy‡M hy‡M we¯§qvf~Z 
¯^M©xq Avb‡›` Avc −yZ n‡q‡Qb; GB ¯^M©xq Avb›`gq Abyf~wZ‡KB A‡bK weÁvbx e‡j‡Qb ag©vbyf~wZ| 
GB A‡_© cÖwZwU weÁvbxB ag©cÖvY| GB ag©vbyf~wZ‡KB weÁvbxiv AvL¨v w`‡q‡Qb ÔKmwgK wiwjwRqbÕ  
ev ÔgnvRvMwZK ag©Õ|  
 
GK_v †KD A¯^xKvi K‡ib bv †h cÖwZwU weÁvbxi (Ggb wK `vk©wbKI) ¯^-D™¢vebx c×wZi ga¨ 
w`‡q AbymÜvb K‡ib m‡Z¨i g~jbxwZ I †mŠ›`h© hv †_‡K M‡elK cÖwZôv K‡ib mv_©K ZË¡ Ñ 
AwfÁZvi †ev‡a hv m‡Z¨ cwiYZ nq| GKRb ZvwË¡K c`v_©we‡`i GB m‡Z¨ DcbxZ nIqvi 
cÖwµqv‡K A‡b‡K e‡jb ÔKwVb mZ¨Õ (hard fact), Avevi GB AwfÁZv‡K †KD AvL¨v †`b 
Ôinm¨gq AwfÁZvÕ (mysterious experience)|  ÔKwVb mZ¨ÕB †nvK Avi Ôinm¨gq AwfÁZvÕB 
†nvK Ñ GB Abyf~wZi cÖwZwµqv GK GK Rb weÁvbxq GK GK ai‡bi n‡Z cv‡i| AvBb÷vBb 
GB mZ¨vbyf~wZ‡KB e‡j‡Qb ÔKmwgK wiwjwRq‡biÕ wfwË (.. .. this fact is the basis of cosmic 
religion)| GB e¨w³MZ cÖwµqv‡K ÔKmwgK wiwjwRqbÕ ejv n‡jI c`v_©ve`¨vi Z_¨ I bxwZgvjv 
Gi Bw½Z enb K‡i bv; Aek¨B aviYv Kiv †h‡Z cv‡i †h GB ai‡bi cÖwZwµqv - hv weÁvbxi g‡b 
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m„ó nq, weÁv‡b Zvi mywókxj ¶gZvi mv‡_ m¤ú„³| ZvB‡Zv AvBb÷vBb `„pZvi mv‡_ ej‡Z 
cv‡ib ‡h, Ñ  

“ .. .. (this) knowledge, this feeling, is at the centre of true religiousness. In this 
sense, and in this sense only, I belong to the ranks of devoutly religious men. Ó 

 
myZivs †`Lv hv‡”Q †h AvBb÷vB‡bi Kv‡Q ÒMvwYwZK c`v_©we`¨vi m¤¢vvebvi (possibility)Ó g‡a¨ 
GB wek¦vm cÖvq a‡g©i m‡½ Awfbœ (identical)| AvBb÷vB‡bi gnvRvwMwZK ag© n‡”Q GKwU Acvi  
‡mŠ›`©gq I aviYvMZfv‡e mij cÖZxKx c×wZi m¤¢ebvq wek¦v&m Ñ hv †_‡K wbixw¶Z Z_¨mg~‡K 
‡hŠw³fv‡e (logically) †ei K‡i Avbv hvq| wbD‡Uvbxq c`v_©we`¨v mß`k kZ‡K gnvRvMwZK 
ag©‡K cÖ_g Zz‡j a‡iwQj †mB A‡_© - wVK †h A‡_© wesk kZvãxi c`v_©we`¨v gnvRvMwZK ag©‡K 
Zz‡j a‡i‡Q| 
 

weÁvb k‡ãi A_© 
¯’vb Kvj cvÎ †f‡` GKwU k‡ãi A_© e`‡j hvq| cÖvPxbKv‡j ev ga¨hy‡M weÁvb kãwUi 

†h A_© wQj AvR Avi Zv †bB| kãMZ A‡_© ejv n‡q _v‡K weÁvb nj Ôwe‡kl ÁvbÕ ev Abycy•L 
Ávb| GB we‡kl Ávb wK †Kvb we‡kl  wel‡qi Ici A_ev cwic~Y© Áv‡bi mvgwMÖKZv‡K †evSv‡e 
Zv Aek¨ kãMZ A_© †_‡K †evSv hv‡e bv|  

 
fviZxq cÖvPxb `vk©wbK‡`i, we‡kl K‡i k¼ivPv‡h©i nv‡Z c‡o †e`vš—ev`xiv weÁvb†K 

ÔeªþÁv‡bÕ `uvo Kwi‡qwQ‡jb, Avi †eŠ×vPv‡h©iv weÁvb‡K cwiYZ K‡i‡Qb Ôwe&Ávbev‡`Õ Ges 
Ôk~b¨ev‡`Õ|2 GKUz wek‡` hvIqv hvK t 

 
fviZxq cÖvPxb `vk©wb‡Kiv weÁvb ej‡Z eySv‡Z †P‡q‡Qb Ck¦ivbyfywZ m¤ú‡K© ‡h ZË¡ÁvbÑ 

we‡kl Ávb ev c‡iv¶ Ávb ZvB nj weÁvb| cÖvPx‡biv †h A‡_© weÁvb ey‡S‡Pb Zv nj fveev`x 
Pig ev cig Ávb‡K A_©vr †e`vš—ev`xi `„wó‡Z Zv nj ÔeªþÁvbÕ| Ab¨w`‡K †eŠ× wf¶z‡`i 
„̀wóf½x‡Z †h weÁvb `k©b M‡o D‡V‡Q Zvi bvg ÔweÁvbev`Õ hvi mv‡_ †e`vš—ev`xi †`Lvi cv_©K¨ 

i‡q‡Q| weÁvbev`x‡`i g‡Z Avgv‡`i Kv‡Q †h „̀k¨gvb e ‘̄ Zv gbvRM‡Zi GKwU fve gvÎ Gi 
evwn¨K †Kvb Aw —̄Z¡ †bB| †eŠ× a‡g© g~jZ Pvi †kªYxi `vk©wbK wPš—v mbv³ Kiv hvq, Gi g‡a¨ `ywU 
nxbhvb kvLvi Aš—f©y³ Ab¨ `ywU gnvhvb kvLvi- G `ywU‡K ejv nq weÁvbev` I k~b¨ev`| 
nxbhvbx‡`i `ywU kvLvi cÖ_gwU‡Z ejv n‡q‡Q Ôe¯‘i cÖZ¨¶ Aw¯—Z¡‡evaB nj ÁvbÕ, cieZ©x av‡c 
Avi GKUz GwM‡q ejv n‡q‡Q †h ÔaviYvi ga¨ w`‡q m‡Z¨i †eva jvf Kiv hvqÕ| Gi d‡j 
fveev‡`i w`‡K †eŠ× `k©b AviI GwM‡q wM‡q gb I eš‘i g‡a¨ GK ai‡bi Kzqvkv ev hewbKvi 
Aš—ivj m„wó n‡q‡Q, wKQyUv wgw÷K ev inm¨ev‡`iI| Ab¨w`‡K gnvhvbx `vk©wb‡Kiv GB c‡_ AviI 
GKavc GwM‡q wM‡q e‡j‡Qb ÔAvgiv †h e ‘̄ m¤ú‡K© aviYv m„wó Kwi Zv nj fve †_‡K D™¢~Z GKwU 
cÖwZwjwc (replica), hvi cðv‡Z e¯‘i †Kvb cÖK…Z ev evn¨ Aw¯—Z¡ †bB, _vK‡Z cv‡i bv| GwUB nj 
                                                 
2 e¯‘RM‡Zi †Kvb Aw¯—Z¡ †bBÑe ‘̄ nj  g‡bvRM‡Zi m„ó cÖwZwjwc (replica) gvÎ| Avi bvMvR©yb (1g kZvãx) cÖewZ©Z 
k~b¨ev‡`i gg©K_v nj ewn©RMr I g‡bvRMr †KvbwUiB Aw¯—Z¡ †bB Ñ meB k~b¨ (void)| bvMvR©y‡bi `k©b wPš—vi cÖwZaŸwb 
ïb‡Z cvIqv hvq wnDg I evM©‡muvi wPš—vavivq| 
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weÁvb ev`x‡`i g~j K_v Ñ Avi mKj AwfÁvZv‡K ejv n‡q‡Q Ôg‡bi g‡a¨ ci¤úivµ‡g mw¾Z 
aviYv gvÎÕ| GB `vk©wbK wPš—vavivi cieZ©x iƒc nj bvMvR©y‡bi mv‡c¶ev‡`i I Ae‡PZb mËvi 
aviYv hvi Ici wfwË K‡i wZwb M‡o Zz‡jwQ‡jb Zuvi `k©b cÖwµqv hv‡K ejv n‡q _v‡K Ôgva¨wgK 
ev ga¨c_Õ| Gi Ab¨ bvg Ôk~b¨ev`Õ| GB `k©‡bi g~j K_v¸‡jv n‡”Q Ñ Ôgb aviYvq wewkó nq, 
d‡j ZLb _v‡K †Kej KZK¸‡jv AmsnZ avibv I Dcjwä, wKš‘ G‡`i m¤^‡Ü wKQyB wbw`©ó K‡i 
ejv hvq bv| Zvn‡j Avgiv †cuŠ‡Q hvB Ggb wKQy‡Z hv‡K aiv †Quvqv hvq bv, Ggb wKQy hv Avgv‡`i 
mxgve× g‡bi AMg¨, Avgiv cÖKvk Ki‡Z cvwi bv, hvi msÁv w`‡Z cvwi bv| eo †Rvi ejv †h‡Z 
cv‡i, GK cÖKv‡ii mswer Ñ weÁvb (†KŠZznjx cvV‡Ki Rb¨ G wb‡q AviI Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q 
cwiwkó-1 G) | 
 
 

AvaywbK weÁvb 
AvayvbK weÁv‡bi m~Pbv ejv hvq M¨vwjwjIi (1559-1642) nvZ †_‡K mß`k kZ‡K3  hv c~Y©Zv 
cvq wbDU‡bi (1642-1727) cÖwZfvi ¯ú‡k© wcÖwÝwcqvi cÖKv‡ki (1687) ga¨ w`‡q| AvaywbK 
weÁv‡bi GKwU msÁv AvBb÷vB‡bi (1879-1955) D×„Z Dw³i ga¨ w`‡q ejvi †Póv K‡iwQ| 
GiI Av‡M 19 kZ‡Ki Bs‡iR `vk©wbK nve©vU© †¯úbmvi (1820-1903) e‡jwQ‡jb ÔweÁvb nj 
mymsMwVZ ÁvbÕ, Avi DBwjqvg nvw¾wUi (Willium Haziiti: 1778-1830) fvlvq weÁvb n‡”Q 
ÔKviY'‡K Rvbvi Zxeª GlYvÕ| mij K_vq ejv hvq AvaywbK weÁvb nj GKwU cÖwµqv hvi ga¨w`‡q 
weÁvbxiv `„k¨gvb RMr m¤ú‡K© m‡Z¨ †cuŠQv‡Z †Póv K‡i _v‡Kb| ewn©RMr m¤úwK©Z hLb †Kvb 
NUbv N‡U, GB NUbvi ¯^iƒc D˜NvU‡bi Rb¨ weÁvbxi cÖ‡qvRb Abycy•L ch©‡e¶Y, cix¶YÑ GB 
ch©‡e¶Y I cix¶‡Yi wbwgË weÁvbx‡K eyw×e„wËK Dcvq D™¢veb Ki‡Z nq, GgbwK ch©‡e¶Y‡K 
AviI my² ch©v‡q wb‡q †h‡Z ‰Zix Ki‡Z nq hš¿e¨e¯’v| Aek¨B GB mZ¨ ev Ávb AvcvZ 
(relative), KviY weÁv‡b cig (absolute) e‡j wKQy †bB| weÁvbxi Ô†`Lv mZ¨Õ Ges ag©ev`x ev 
`vk©wb‡Ki †`Lv mZ¨ GK bvI n‡Z cv‡i, Ggb wK `vk©wbK hw` e¯‘ev`xI nb| e¯‘ev`x `vk©wb‡Ki 
e ‘̄ ev ewn©RMr weÁvbxi †`Lv ewn©RMr GK bq| GKwU mnR D`vniY †`B, †hgb gvK©mev`x 
e ‘̄ev`xiv e‡j _v‡Kb ÔMwZ nj R‡oi ag©Õ Ñ K_vUv GK A‡_© mZ¨ Avevi GK A‡_© mZ¨ bq| 
KviY cig MwZ e‡j wKQy †bB, MwZ welqwU Av‡cw¶K| †h `k©‡Ki Kv‡Q e¯‘wU MwZgq e‡j g‡b 
n‡e, e¯‘wUi mv‡_ Pjgvb †Kvb `k©‡Ki Kv‡Q g‡b n‡e †mwU w¯’i|  
 

e¯‘i hvwš¿K ag© (mechanical property) nj Zvi RoZv ev RvW¨¸Y (inertia)| e¯‘i GB 
RvW¨¸‡Yi Avi GK cÖKvk nj Zvi fi (mass)| weÁv‡bi mZ¨vbymÜv‡bi c_ GKw`‡K †hgb 
cix¶Y wbf©i, GKB mv‡_ eyw×e„wËKI| cix¶Y-ch©‡e¶Y‡K weÁvbx hLb eyw×e„wËK ms‡k − &l‡Yi 
ga¨w`‡q GKwU mvavib m~Î ev ZË¡ cÖwZôv K‡ib ZLb Zuvi Abym„Z c_wU‡K ejv nq Av‡ivnx 
(inductive) c×wZ| GB ZË¡ †_‡K wZwb †hgb mgKvjxb NUbvi e¨L¨v w`‡Z cv‡ib, †Zgwb 
fwel¨r NUbv cÖevn m¤ú‡K©I c~e©vfvl w`‡Z cv‡ib| Ab¨w`‡K weÁvbx Zuvi gbb †gav mÁv-cÖÁvi 
gva¨‡g ewn©RMr ev †Kvb ¯’vwbK NUbvi eY©bvi D‡Ï‡k¨ KZK¸‡jv aviYvi ga¨ w`‡q GKwU g‡Wj 
wbg©vY K‡ib Ges Gi gva¨‡g RvMwZK NUbvejxi PgrKvi e¨vL¨ w`‡Z m¶g nb, c‡i NU‡Z cv‡i 
                                                 
3 M¨vwjwjIÕi weL¨vZ MÖš’ ÔDialogueÕ cÖKvwkZ nq 1632 mv‡j| 
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Ggb NUbv m¤ú‡K© fwel¨ØvYx Ki‡Z cv‡ib| cix¶Y-ch©‡e¶‡b Zv wUK‡j g‡WjwU Z‡Z¡ DbxœZ 
nq| GB c×wZ‡K mvaviYfv‡e Ae‡ivnx (deductive) e‡j wPwýZ Kiv nq| cÖ_g c×wZi D`vniY 
wn‡m‡e K¬vK© g¨v·I‡qj D™¢vweZ ZvwoZ †PŠ¤^K †¶‡Îi K_v D‡j−L Ki‡Z cvwi|  1864 mv‡j 
wZwb we`¨yr, Pz¤^KZ¡ I Av‡jv mswk −ó bvbv Rvbv Z_¨-DcvË we‡k−lY K‡i ÔZvwoZ †PŠ¤^K †¶ÎÕ bv‡g 
GKwU GKxf~Z Z‡Ë¡ DcbxZ nb, hvi mvi K_v gvÎ PviwU mvaviY mgxKi‡Yi gva¨‡g cÖKvk K‡ib| 
wØZxq c×wZi PgrKvi D`vniY nj wbDU‡bi MwZi wbqg I AwfKl© ZË¡ Ges AvBb÷vB‡bi 
we‡kl I mvaviY Av‡cw¶K ZË¡| we‡kl Av‡cw¶K ZË¡ cÖwZôvq AvBb÷vBb gvÎ `ywU AbywgwZi 
Avkªq wb‡qwQ‡jb (K) Av‡jvi MwZ mKj mg‡q mKj ¯’v‡b, ch©‡e¶Y wbwe©‡k‡l aª“e, Avi (L) 
c`v_©we`¨vi m~Îvejxi ev wbq‡gi iƒc mKj RvW¨ cÖm½ KvVv‡gvq (inertial frame of reference) 
AcwiewZ©Z _vK‡e (invariant)| Ab¨w`‡K, wPivqZ ejwe`¨vi wekvj KvVv‡gvwU wbDUb Kw_Z gvÎ  
wZbwU MwZi wbq‡gi Ici `vuwo‡q Av‡Q| Avgiv ˆeÁvwbK c×wZi mvgvb¨ Avfvm †`evi †Póv 
Kijvg gvÎ|  
 

weÁvb mvabvi D‡Ïk¨ wb‡q weÁvbx‡`i g‡a¨ mvgvb¨ gZ‡f` i‡q‡Q| wba©viYev`x 
(deterministic) ˆeÁvwb‡Kiv e‡jb †h weÁvb mvabvi g~L¨ D‡Ïk¨ nj cÖK…wZ‡K †evSv, ewn©RMr I 
cÖK…wZi wbqg Kvbyb Avwe®‹vi K‡i Zvi inm¨ †f` Kiv| AvBb÷vBb ej‡Zb, Òc`v_©we`¨vi †Póv 
nj ev¯—eZvi ^̄iƒc‡K Abyaveb Kiv, †h ev¯—eZv ch©‡e¶Y e¨wZ‡i‡KB we`¨gvb| GB A‡_©B †f¨Z 
ev¯—eZvi K_v ejv n‡q _v‡K| †Kvqv›Uvg c~e© mg‡q c`v_©we`¨vq GwU Kx fv‡e eyS‡Z n‡e Zv wb‡q 
†Kvb wØav wQj bv| wbDU‡bi Z‡Ë¡ ¯’vb I Kv‡j GKwU Ro we›`y w`‡q ev¯—eZv wbY©xZ nZ; 
g¨v·I‡q‡ji Z‡Ë¡ ¯’vb I Kv‡j GKwU †¶Î w`‡q|Õ Ab¨w`‡K AwbðqZvev`x weÁvbx‡`i gZ nj 
cÖK…wZi wbqg I wewa D˜NvUb Kiv weÁvbxi KvR bq, eis cÖK…wZ Kx Zvi cÖK…Z wPÎ Dc¯’vcb KivB 
weÁv‡bi KvR| Zvuiv e‡jb Ô¯’yj RMr I Ôm~² RMrÕ ev ÔAe-cvigvYweK RMrÕ wb‡q we‡f` iPbv 
Kiv wbi_©K| Ô†Kvqv›Uvg RMrÕ e‡j wKQy †bB| †Kvqv›Uvg c`v_©we`¨vi gva¨‡g †Kvb weÁvbx †Kvb 
†fŠZ cÖc‡Âi †Kvqv›Uvg eY©bv w`‡Z cv‡i gvÎ| G cÖm‡½ Avgiv AwbðqZvev`x weÁvbx‡`i cÖe³v 
bxjm †ev‡ii GKwU Dw³ ¯§iY Ki‡Z cvwi t Ò ÔcÖK…wZ †Kgb Zv Avwe®‹vi Kiv Õ Ñ GwU 
c`v_©we‡`i KvR bq; eis cÖK…wZ m¤ú‡K© Avgiv Kx ej‡Z cvwi Ges Kx fv‡e ej‡Z cvwi, Ñ GwUB 
weÁv‡bi KvR|Ó wKš‘ weÁv‡bi Avmj ˆewkó¨ nj RbKj¨v‡Y (AKj¨v‡YI ?) Gi cÖ‡qvM-awg©Zv I 
cÖhyw³| i‡KU I wgmvBj Dr‡¶cb wbDU‡bi MwZwe`¨vi mdj cÖ‡qvM, Zvc ejwe`¨vi 2q m~‡Îi 
mdj cÖhyw³ nj Zvc-BwÄb, fi-kw³i mgZzj¨Zv bxwZ cÖ‡qv‡M AvYweK Pzwj− ev GUg †ev¤^ †_‡K 
wbDwK¬q kw³i D˜MxiY, e¨v‡±wiqv RwbZ †ivM wbevi‡Y †cwbwmwjbmn bvbv Gw›Uev‡qvwU‡Ki mdj 
e¨envi ... weÁv‡bi cÖ‡qvM-awg©Zvi K‡qKwU D`vniY gvÎ| cÖ‡qvM-awg©Zv bv _vK‡j weÁvb weÁvb 
n‡Zv bv|   

 
weÁv‡bi AbymÜvb cÖwµqv we‡k−lY Ki‡j Gi wKQy wKQ~ Abb¨ ˆewkó¨ aiv c‡o| †hgb, 

weÁvb nj ch©‡e¶Y-cix¶‡Y Afx¶b mv‡c‡¶ hyw³ev`x eyw×e„wËK P”P©v| GwUB nj weÁv‡bi g~j 
ag© ev ˆewkó¨| weÁvb g‡b K‡i ch©‡e¶Y Ab‡c¶ GKwU ewn©RM‡Zi Aw¯—¡Z¡ Av‡Q, hv †Kej 
Avgv‡`i g‡bvRM‡Zi m„ó †Kvb fvemgwó bq| Avgiv cÖK…wZ ej‡Z hv eywS Zv GB †fŠZ RM‡Zi 
cÖKvk gvÎ|  
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weÁvbPP©v K‡qKwU †gŠwjK bxwZi Ici `Êvqgvb|  
 

(1) mijZvi bxwZ t †Kvb ˆewk¦K NUbv‡K hZ`~i m¤¢e mijZg ZË¡ ev wbq‡gi gva¨‡g e¨L¨v †`qv 
m¤¢e|  
 
(2) mgZzj¨Zvi bxwZ t mgZzj¨ZvI weÁv‡bi GKwU ag© - †hgb wbDU‡bi ÔAwfKl© fiÕ Ges ÔRvW¨ 
fiÕ mgZzj¨| AvBb÷vBb †`wL‡q‡Qb †h Ro I kw³ ci¯ú‡ii mgZzj¨| GB mgZzj¨ZviB ev¯—e 
cÖ‡qvM cvigvYweK Pzwj − I A¨vUg †evgv| Avevi †KvqÈvg RM‡Z KYv I Zi½ mgZzj¨| A_©vr 
GKwU B‡jKUªb KYv g~jZ KwYKv iƒ‡c Avgv‡`i Kv‡Q mvaviYfv‡e `„k¨gvb n‡jI Ae¯’v we‡k‡l 
Ro-Zi½ iƒ‡c AvPiY Ki‡Z cv‡i| Pjgvb B‡jKUªb KwYKvmgwó we`¨yr kw³ iƒ‡c ‡`Lv †`q- hvi 
ev¯—e cÖ‡qvM †Zv AninB †`LwQ|  Avevi H B‡jKUªbmgwóB ‡Kjv‡mi ga¨w`‡q MgbKv‡j 
cigvYy¸‡”Qi mv‡_ Zi½iƒ‡c wg_w®Œqv NwU‡q Av‡jvi gZB B‡jKUªb AceZ©b cÖwZfv‡mi Rb¥ 
†`q| GB B‡jKUªb Zi½‡KB e¨envi K‡i Avgiv B‡jKUªb gvB‡µv‡¯‹v‡c ¶z̀ ª KYv‡K eû¸Y ew×©Z 
K‡i `„k¨gvb K‡i Zzwj, hv mvaviY AYyex¶Y h‡š¿ aiv †`q bv| Avevi Zi½ Pwi‡Îi Av‡jvK iwk¥B 
e¯‘KYv (†dvUb) iƒ‡c †`Lv w`‡q Av‡jvK-Zwor cÖc‡Âi (photoelectric effect) Rb¥ †`q| iwk¥ I 
KYvi mgZzj¨Zvi Avi GKwU wb`k©b nj ÔhyM¥ KwYKvi m„RbÕ (pair production) Ges Gi wecixZ 
cÖwµqv Ôiwk¥i weKvkÕ| cÖ_g cÖwµqvq iwk¥ †_‡K KwYKv-cÖwZKwYKvi (B‡jKUªb-cwRUªb) m„wó nq 
d‡j iwk¥i webvk N‡U (annilation of radiation), Avi wØZxq cÖwµqvq GKwU KwbKv-hyM¥ 
(B‡jKUªb-cwRUªb) wgwjZ n‡q ZvwoZ-‡PŠ¤^K Zi½, †hgb Mvgv iwk¥, m„wó K‡i|       
               
(3) GKxf~Z ZË¡ t KZK¸‡jv †fŠZ mËvi mgZyj¨Zv cÖwZôvi m¤cÖmvwiZ I mve©Rbxb iƒcB nj 
weÁvbx‡`i ¯^cœ GKxf~Z Z‡Ë¡i aviYv| GwU‡K Avgiv ej‡Z cvwi weÁv‡bi, we‡kl K‡i 
c`v_©we`¨vi ÁvbZ‡Ë¡i GKwU ¸i“Z¡c~Y© bxwZ Ñ h_vm¤¢e Kg msL¨K cÖvK…wZK wbq‡gi gva¨‡g 
RvMwZK NUbvi e¨L¨v †`qv| Gi AMÖcw_K wQ‡jb gnvgwZ wbDUb whwb AwfKl© †_‡K cÖvK…wZK 
bvbv NUbv‡K ejwe`¨vi (†gKvwbK‡mi) AvIZvq wb‡q G‡mwQ‡jb, Ggb wK Av‡jvÕ‡KI wZwb 
†gKvwbK‡mi ag© wn‡m‡e †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb; Aek¨ G‡Z wZwb mdj nb wb| Zv‡ci MZxqZË¡ I 
Zvcejwe`¨vI (thermodynamics) GKxf~Z n‡q †Mj| B‡Zvc~‡e©B ej n‡q‡Q †h, K¬vK© 
g¨vKmI‡qj Av‡jvK-we`¨yr-Pz¤^KZ¡ AvcvZ`„wó‡Z ¯^Zš¿ cÖcÂmg~‡K mgš^q NwU‡q GKwU mvgwMÖK 
GKxf~Z †¶ÎZ‡Ë¡i Rb¥ w`‡qwQ‡jb |  
 

wbDU‡bi we‡k¦ Ô ’̄vb I KvjÕ nj ỳwU ^̄Zš¿ cig mËv| wbDUbxq mxgve× Av‡cw¶K 
ZË¡vbyhvqx  Ñ ÔmKj RvW¨ cÖm½ KvVv‡gvq ej‰ew`¨K wbqgvewj GKB iƒ‡c †`Lv ‡`qÕÑ hv cig 
¯’v‡bi aviYv‡K bm¨vr K‡i †`q| wKš‘ mgm¨v i‡q ‡Mj wbDUbxq ejwe`¨vi mv‡_ g¨v·I‡q‡ji 
†¶ÎZË¡‡K †gjvb hvw”Qj bv - `ywU k„•Ljv ¯^Zš¿ c‡_ GwM‡q Pjj| g¨·I‡q‡ji mgxKiY¸‡jv 
M¨vwjjxq ¯’vbvš—‡i AcwiewZ©Z _v‡K bv, hv weÁvbx‡`i wePwjZ K‡i Zz‡jwQj| GB AvcvZ 
we‡ivwaZv †_‡K c`v_©we`¨v‡K gy³ Ki‡jb AvBb÷vBb we‡kl Av‡cw¶K Z‡Ë¡i cÖ¯—vebv K‡i 
(1905)|        
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wek‡` bv wM‡qI ejv hvq †h AvBb÷vB‡bi we‡kl Av‡cw¶K ZË¡  †gKvwbKm I ZvwoZ-
‡PŠ¤^K †¶ÎZ‡Z¡i g‡a¨ AvcvZ we‡iva wgwU‡q `yÕGi g‡a¨ mgš^q mvab Kij- M¨wjwjq ¯’bvš—‡ii 
cwie‡Z© AviI mve©Rbxb j‡iÄxq ’̄vbvš—i e¨e ’̄v MÖnY K‡i| bZzb e¨e ’̄vq wbDUbxq ejwe`¨v 
ÔAv‡cw¶K ZË¡xq ejwe`¨vÕ (relativistic mechanics) bv‡g bZzb iƒc avib Kij| we‡kl 
Av‡cw¶K Z‡Ë¡i ga¨ w`‡q †ewi‡q Gj †h Avgv‡`i ewn©RMr PZ©ygvwÎK Ñ wZbwU ¯’vwbK gvÎvi mv‡a 
Awew”Qbœfv‡e hy³ ÔKvjÕ| ’̄vb I Kvj ỳ‡q wg‡j iPbv Kij BDwK¬wWq PZz©gvwÎK ¯’vb-Kvj mš—wZ 
(space time continuum)| ỳwU NUbvi g‡a¨ mg‡qi e¨eavb ev `ywU ¯’vwbK we› ỳi g‡a¨ ~̀iZ¡ aªye 
bq, wbf©i Ki‡e RvW¨ cÖm½ KvVv‡gvi Av‡cw¶K MwZi Ici| MwZi mv‡c‡¶ `~iZ¡ m¼zwPZ 
(contraction) nq Avi Kvj-e¨eavb ewa©Z (time dilation) nq; Kvj-e¨eav‡bi cÖm½-KvVv‡gvi 
wbf©iZvi Kvi‡Y `ywU `~ieZ©x NUbvi Kvj-ÔhyMcËZvÕ (simultaneity) Avi iBj bv| d‡j ~̀wU e¯‘ 
KwYKvi g‡a¨ Zvr¶wYK `~i wµqv (action at a distance) e‡jI wKQy _vK‡Z cv‡i bv (†hgbwU 
wbDUb †f‡ewQ‡jb)|4 fi‡e‡Mi msi¶Y bxwZ I kw³i msi¶Y bxwZ GK‡Î GKwU bxwZ‡Z 
cwiYZ n‡q‡Q| 

 
c`v_©we`‡`i Avi GKwU †Póv Zuv‡`i m~‡Î e¨eüZ mgxKiY mg~‡n aªye‡Ki msL¨v hZ Kg 

ivLv hvq| d‡j †Kej gvÎ gvÎvnxb aª“eKmg~nB ¯’vb cv‡e c`v_©we`¨vi †gŠwjK mgxKiYmg~‡n| 
GwU‡K ejv †h‡Z cv‡i weÁv‡bi mijxKi‡bi cÖKvk| AvBb÷vBb G cÖm‡½ D‡jL K‡i‡Qb t  

 
Avwg GKwU Dccv‡`¨i AeZviYv Ki‡Z PvB hv eZ©gv‡b †Kej cÖK…wZi ÔmijZv A_©vr  ‡evaMg¨ZvÕÑ GB 
wek¦v‡mi wfwËi Ici cÖwZwôZ Ab¨ wKQyi Ici bq t G ai‡bi † ^̄”Qv Av‡ivwcZ †Kvb aª“eK ’̄vb cv‡e bv; 
A_©vr cÖK…wZ Ggbfv‡e MwVZ †h „̀pfv‡e wba©vwiZ wbqgmg~n †hŠw³fv‡e cÖwZôv Kiv m¤¢e, †h me wbq‡g 
†hŠw³Kfv‡e m¤ú~Y©fv‡e wba©vwiZ aª“eKmg~nB ¯’vb cv‡e| 5

 
wKš‘ mgm¨v i‡qB †Mj| wbBUbxq ÔRvW¨ fiÕ Avi ÔAwfKl© fiÕ wK mgZzj¨? PgrKvi GKwU 
cix¶vq †`Lv †Mj †h ỳwU fi AweKj I A‡f`| Avi GKwU gyw¯‹j nj g¨v·jxq ZË¡ iwk¥i kw³-
ag© wb‡q wKQy ej‡Z cv‡i bv; G e¨vcv‡i we‡kl Av‡cw¶K ZË¡I †Kvb mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i bv| G 
cÖm‡½ g¨v‡Ki cÖkœ wQjt ÒGwU wK K‡i nq †h RvW¨ cÖm½ e¨e¯’vmg~n Ab¨ mKj ¯’vbv¼ e¨e¯’vi 
PvB‡Z Abb¨Ó Ñ Gi GKwU m`yËi Luy‡R cvIqv PvB| G cÖm‡½ AvBb÷vB‡bi gš—e¨ wQj t ÒGB 
Ae¯’v `„‡ó Avwg wbwðZ njvg †h we‡kl Av‡cw¶ Z‡Ë¡i KvVv‡gvq AwfKl© Z‡Ë¡i †Kvb m‡š—vlRbK 
¯’vb †bB|Ó6

 
ÔRvW¨ fiÕ Avi ÔAwfKl© f‡iÕi mgZzj¨Zv ZvwË¡Kfv‡e cÖgvwYZ I mij‰iwLK RvW¨ 

KvVv‡gvq e›`x c`v_©we`¨v‡K gyw³ w`‡Z AvBb÷vBb mvaviY Av‡cw¶K Z‡Ë¡i cÖwZôv Ki‡jb 

                                                 
4 wbD‡bi g‡Z ~̀ieZ©x ỳwU Ro KwYKvi g‡a¨ AvKl©b Zvr¶wYK, Gi Rb¨ mg‡qi cÖ‡qvRb nq bv| G‡KB ejv nq `~i wµqv| 
5 ‘I would like to state a theorem which at present can not be based upon anything more than upon a faith in 
the simplicity, i.e., intelligibility, of nature: there are no arbitrary constants of this kind; that is to say, 
nature is so constituted that it is possible logically to lay down such strongly determined constants occur, ..’ 
6 This convinced me that, within the frame of the special theory of relativity, there is no room for a 
satisfactory theory of gravitation. (Ref: Autobiographical notes, Albert Einstein: Philosopher – Scientist, 
editor Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Evanston, Illinois, 1949). 
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(1915)| wZwb †`Lv‡jb †h RvW¨ I ARvW¨ (†Kvb RvW¨ cÖm½ KvVv‡gvi mv‡c‡¶ Z¡wiZ cÖmO&M 
KvVv‡gv) KvVv‡gv wbwe©‡k‡l c`v_©we`¨vi wbqgmg~‡ni iƒc (form) AcwiewZ©Z (invariant) _v‡K| 
†`Lv †Mj †h †Kvb AvcvZ w¯’i KvV‡gvi mv‡c‡¶ †Kvb ÔZ¡igvb cÖm½ KvVv‡gvqÕ Aew¯’Z KwYKv‡K 
ch©‡e¶Y Ki‡j †`Lv hv‡e †h KwYKvwUi Ici †hb GKwU ej wµqv Ki‡Q (GB ej‡K ejv nq 
QÙej)| G †_‡K AvBb÷vBb Ae‡k‡l †`Lv‡jb †h AwfKl© Avm‡j †Kvb ^̄Zš¿ †Kvb †fŠZ mË¡v 
bq| mvavib Av‡cw¶K ZË¡ †_‡K †ewi‡q Av‡m †h ¯’vb-Kvj BDwK¬wWq PZz©gvwÎK bq, ivB‡gbxq 
PZz©gvwÎK eµ-R¨wgwZK mš—wZ Ñ hv wK bv e×nxb wKš‘ mmxg (boundless and finite)| GB bZzb 
¯’vb-Kvj Avi wbw®Œq bq, R‡oi Dcw¯’wZ‡Z Gi eµZvi cwieZ©b nq hv AwfKl© ‡¶Î iƒ‡c †`Lv 
†`q| AwfKl©‡K Avi †fŠZ cÖwZfvm bq, ¯’vvb-Kv‡ji R¨wgwZK a‡g©i cÖKvk|  

 
cieZ©x avc wQj ZvwoZ †PŠ¤^K ZË¡ mn mvaviY †¶Î‡K Gi Aax‡b Avbvi me©vZ¥K †Póv| 

ejvevûj¨ AvBb÷vB‡bi cieZ©xKv‡ji wbijm cÖvq GKK cÖ‡Póv mv_©K nq wb| wZwb AwfKl© †¶Î 
I ZvwoZ †PŠ¤^K †¶Î‡K mvaviY Av‡cw¶K Z‡Z¡i KvVv‡gv‡Z GKxf~Z Ki‡Z cv‡ib wb| hw`I, 
mgMÖ †¶‡Îi Rb¨ cÖ‡hvR¨ wZwb ZvwËKfv‡e PgrKvi PviwU †¶Î mgxKiY cÖwZôv Ki‡Z m¶g nb| 
GB mgxKiY PZzóq †_‡K we‡kl †¶Î wn‡m‡e Avgiv mn‡RB weï× AwfKl© †¶‡Î DcbxZ n‡Z 
cvwi hv wbDU‡bi AwfKl© ZË¡‡K mve©RbxbZv cÖ`vb K‡i| Avgiv DcbxZ n‡Z cvwi mwbœK‡l©i ga¨ 
w`‡q we‡kl Av‡cw¶K Z‡Ë¡I| GB mgxKiY¸‡jv m¤ú‡K© AvBb÷vB‡bi wb‡Ri e³e¨ wQj t 
ÔAvgvi wek¦vm †h GB mgxKiY¸”Q iPbv Ki‡e AwfKl© mgxKiYmg~‡ni me©v‡c¶v ¯^vfvweK 
mvavibxKiY| G‡`i †fŠZ Dc‡hvwMZv cÖgvY Kiv mwZ¨B n‡e GKwU `ytmva¨ mvabv, †Kej gvÎ 
wKQy wKQy mwbœKl©Y Avbqb Kiv h‡_ó n‡e bv| Z‡e Avmj cÖkœ nj t G mKj mgxKi‡Yi me©Î 
cÖ‡hvR¨ wbqwgZ mgvavb Kx n‡e ? .. .. Õ      

 
AvBb÷vBb mdj bv n‡jI cÖK…wZ‡Z we`¨gvb AwfKl©, ZvwoZ‡PŠ¤^K, `ye©j wbDwK¬q I 

mej wbDwK¬q ejmg~n‡K GKxf~Z Kivi mvabv ˆeÁvwbK‡`i g‡a¨ GwM‡q Pj‡Q, Z‡e wLbœ c‡_| 
B‡Zvg‡a¨B lv‡Ui `k‡Ki †klv‡a© M −v‡mv, mvjvg I fvBbevM© ZvwoZ †PŠ¤^K I `ye©j wbDwK¬q ej 
`ywU‡K GKxf~Z K‡ib (1967); GB `ywU e‡ji GKwÎZ bvg ÔZvwoZ `ye©jÕ (electro weak)| G 
Kv‡Ri Rb¨ 1979 mv‡j †bv‡ej cyi¯‹v‡i f~wlZ nb Zuviv| GLb †Pó Pj‡Q ÔZvwoZ `ye©jÕ I Ômej 
wbDwK¬q ejÕ `ywUi GKwÎKi‡Yi wbijm †Póv Ôgnvb GKxf~Z ZË¡vejxÕi gva¨‡g|7 B‡Zvg‡a¨ 
ZËxqfv‡e ZvwoZ ỳe©j I mej wbEwK¬q ej ỳwUi GKwÎKiY m¤¢e n‡q‡Q| AwfKl©‡K Ôgnvb 
GKxf~Z Z‡Ëi Õ fuv‡R Avbvi †Póv Pj‡Q AvaywbKZg mycvi w÷ªs ZË¡ wfwËK 10-gvwÎK ¯’vb-Kv‡ji 
†cÖ¶vc‡U| GB me©e¨vcx Z‡Ë¡i bvg †`qv n‡q‡Q Ôme©wel‡qi ZË¡Õ (Theory of Everything: TOE) 
ev ÔGKxf~Z me©vel‡qi ZË¡Õ (Unifued Theory of Everything: UTE)|        
 

Am¤¢ve¨Zvi bxwZ  
c`v_©weÁv‡b †hgb mgZzj¨Zvi bxwZi cÖwZôv †c‡q‡Q †Zgwb bxi‡e GB weÁv‡b KZK¸‡jv 

Am¤¢ve¨Zvi bxwZ ¯’vb †c‡q‡Q| GB bxwZmg~n‡K wbgœfv‡e cÖKvk Kiv †h‡Z cv‡i t 

                                                 
7 ZvwË¡K fv‡e HK¨ cÖwZwôZ n‡jI GLbI cixw¶Z nq wb; GB gnvb Z‡Ë¡i BsiRx bvg t Grand Unified Theories: 
GUTs. 
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• Zvc ejwe`¨ †_‡K †`Lvb n‡q‡Q †h ÔGgb †Kvb e¨e ’̄v D™¢veb Kiv m¤¢e bq hv w`‡q wPiš—bÕ MwZ 
(perpetual motion i.e. perpetuum mobile) m„wó Kiv hvq|  

• ‡Kvb ‰eÁvwbK M‡elYvMv‡i cig k~b¨ ZvcgvÎv (0 K) AR©b Kiv hv‡e bv|  
• cÖK…wZ‡Z m¤ú~Y© wbLuyZ ùwUK cvIqv hv‡e bv ev j¨ve‡iUwi‡Z K…wÎgfv‡e m¤ú~Y© wbLuyZ ùwUK ˆZix Kiv 

hv‡e bv|    
• ‡Kvb Ro e¯‘i MwZ‡eM gnvk~‡b¨ Av‡jvi MwZ‡eM‡K AwZµg Ki‡Z cv‡i bv|  
• ‡Kvq›Uvg RM‡Z ỳwU K¨v‡bvwbKvj ivwki GKB mv‡_ GKkZ fvM wbðqZv wb‡q cwigvcb Am¤¢e (†hgb 

†Kvb KwYKvi MwZ I Ae¯’vb)|  

• GKB mv‡_ †Kvb †fŠZ mËv (†hgb Av‡jv ev B‡jKUªb) Zvi wewKiY ag© I Ro ag© cÖKvk Ki‡Z cv‡i 
bv| cÖK…wZ Zv Ki‡Z †`q bv| 

• Ggb wKQy mËv i‡q‡Q hvi Aw —̄Z¡  RvW¨ (ev ARvW¨) KvVv‡gvq m¤úvw`Z cix¶‡Yi gva¨‡g cÖgvY Kiv 
Am¤¢e| †hgb cig MwZ, ’̄vbKv‡ji cigZv (absoluteness), K¬vwmKvj c`v_©wh` Kwj−Z C_i BZ¨vw`|       

 
G ai‡Yi AviI D`vniY nq‡Zv Luy‡R cvIqv hv‡e|  
 
 

weÁv‡bi ÁvbZË¡  
weÁv‡bi mgm¨v nj cÖK…wZK †Kvb NUbvi e¨L¨vq †Kvb Z‡Ë¡i AeZviYv Ki‡Z n‡j †Kvb 

c‡_ AMªmi nIqv hvq| GB Aby‡”Q‡` Avgiv weÁv‡bi a¨vb-avibv I c×wZ wb‡q msw¶ß Av‡jvPbv 
Zzje, Ges weÁv‡bi `k©©‡bi cÖm½wUI Avm‡e|       

 
cÖK…wZi ‡Kvb NUbvi e¨Lv¨vq cÖ¯—vweZ ‡Kvb ZË¡‡K MÖnY ev AMÖvn¨ Kiv cÖm‡½ cÖ_g 

`„wófw½ nj: ZË¡wU Aek¨B AwfÁZvjä Z_¨mg~‡K A¯^xKvi ev we‡ivwaZv (contradiction) Ki‡e 
bv| eis AwfÁZvjä Z_¨vejx ZË¡xq wfwËi mywbwðZKi‡Yi mv‡_ mswk−ó| 

 
wØZxq `„wófw½wU Aek¨ e¯‘MZ ch©‡e¶‡Yi mv‡_ mswk−ó bq| eis Zv ¯^qs ZË¡wUi A½‡bi 

(premises) mv‡_ m¤úwK©Z Ñ A_©vr A½bwU‡Z Ò¯^fvweKZvÓ(naturalness) ev Ò†hŠw³K mijZvÓi 
(logical simplicity) i‡q‡Q wK bv| GB `„wófw½wUi h_vh_ m~Îvqb KwVb n‡jI, ¯§iYvZxZ Kvj 
†_‡K Z‡Ë¡i wbe©vP‡b Ges g~j¨vq‡b ¸i“Z¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i Avm‡Q|  

 
G me K_v Aek¨ Avgv‡`i Kv‡ji †kªôZg ˆeÁvwbK AvjevU© AvBb÷vB‡bi wPš—v avivi 

A‡bKUv  cÖwZaŸwb| AvBb÷vBb ZË¡ wbe©vPb cÖm‡½ e‡j‡Qb t  
 
A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises is, the 
more different kinds of things it relates, and the more extended is its area of 
applicability.8                      

                                                 
8 Autobiographical Notes, Albert Einstein, Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Editor: Paul Arthur 
Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Ecanston, Illinois, 1949 
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G cÖm‡½ Avgiv Zvcejwe`¨vi (thermodynamics) wekvj I e¨vcK cÖ‡hv‡Mi K_v ej‡Z cvwi| 
 

g¨v· c −v¼ KZ©„K wewKi‡Yi †Kvq›Uvg aviYvi (quantum concept of radiation) ga¨ w`‡q 
ÔK…òKvq wewKi‡YiÕ ZË¡ cÖwZôvq †`Lv †Mj cÖK…wZ‡Z Ggb A‡bK NUbv i‡q‡Q mgKvjxb 
c`v_©we`¨vi Av‡jv‡K Zvi mgvavb †`qv hvq bv| †KejgvÎ ÁvZ Z_¨vw`i wfwË‡Z cÖK…Z wbqgvejx 
Avvwe®‹vi Kiv m¤¢e bq-  G K_v †f‡e AvBb÷vBb nZvk n‡q gš—e¨ K‡iwQ‡jb t 
 

The longer and more despairingly I tried, the more I came to the 
conviction that only the discovery of a universal formal principle could 
lead us to assured results. 9

 
Zvcejwe`¨vi †¶‡Î GB mve©Rbxb bxwZwU wQj †h ÔcÖK…wZi wbqg mg~n Ggb †h, wPiš—b 

MwZ (perpetuum mobile) m„wó Kiv Am¤¢eÕ| c −v‡¼i wewKiY m~Î cÖwZôvi †¶‡Î GB mve©Rbxb 
bxwZwU n‡”Q ÔwewKi‡Yi i‡q‡Q †Kvqv›Uvg PwiÎÕ (quantum character)| we‡kl Av‡cw¶K ZË¡ 
cÖwZôvq AvBb÷vB‡bi Kv‡Q cÖZxqgvb n‡qwQj †h GB mve©Rbxb bxwZwU n‡”Q cÖ_gZ gnvk‡b¨ 
ÔAv‡jvi `ª“wZ mKj RvW¨ KvVv‡gvq mgvb Ges wØZxqZ †jv‡iÄ ¯’&vbvš—‡ii mv‡c‡¶ c`v_©we`¨vi 

wbqgvejx AcwieZ©bxq (invariant)Õ|     
 
Ab¨w`‡K †Kvqv›Uvg ejwe`¨v D™¢veb Kv‡j nvB‡mbe‡M©i Kv‡Q ÔAch©‡e¶Y‡hvM¨ ‡fŠZ 

ivwk c`v_©we`¨vi Z‡Ë¡i m~Îvq‡b ¯’vb †c‡j Zv n‡e Am¤ú~Y©Õ Ñ GwU mvaviY bxwZ iƒ‡c cÖwZfvZ 
n‡qwQj| Avevi Zi½ ejwe`¨vi RbK †mªvwWsMv‡ii Kv‡Q KwYKvi †h Zi½ PwiÎ i‡q‡Q Zv‡K 
GKwU ¯’vb I Kv‡ji A‡c¶K ϕ (r,t) iƒ‡c cÖKvk Kiv hvqÑ GwUB wQj Zvi Kv‡Q mvaviY bxwZ Ges 
Gi wfwË‡ZB Zi½-A‡c¶‡Ki Rb¨ GKwU PgrKvi mgxKiY `uvo Kwi‡qwQ‡jb|  

 
wKš‘ AhyZ Wjvi g~‡j¨i cÖkœ nj ÔGB mve©Rbxb bxwZ Kx fv‡e cvIqv hv‡e ?Õ Avgv‡`i 

Bw›`ª‡qi gva¨‡g cÖZ¨¶Y †_‡K cÖvß AwfÁZv m~Pbvq mvgvb¨ cÖv_wgK aviYv v`‡Z cv‡i gvÎ, Gi 
†ekx bq| †Kvb NUbv we‡k−&lYKvix wbq‡gi Avwe®‹vi Ki‡Z n‡j weÁvbx‡K NUbvi mv‡_ m¤úwK©Z 
mve©Rbxb bxwZ‡K D™¢veb Ki‡Z n‡e| GB D™¢veb †Kej ch©‡e¶Y †_‡K cÖvß AwfÁZvg~jK DcvË 
(empiric datum) we‡k −lY K‡i cvIqv hv‡e bv; GwU Avm‡e weÁvbxi gy³ wPš—vi (free thinking) 
dmj wn‡m‡e| AwfÁZvg~jK DcvË we‡k−lY K‡i Avgiv eo‡Rvi NUbvi e¨vL¨v`vqx GKwU (ev 
GKvwaK) AwfÁZvag©x m~Î (empirical formula) Awe®‹vi Ki‡Z cvwi, cÖK…wZi inm¨‡f`Kvix 
†Kvb ZË¡ D™¢veb Ki‡Z cvee bv| c −&¨v¼ KZ…©K 1900 mv‡j cÖ_‡g AwfÁZvev`x c×wZ‡Z 
(empirical method) K…òKvqv wewKi‡Yi m~Î cÖwZôv Ges 1904 mv‡j weï× ZËxqfv‡e GKwU 
mve©Rbxb bxwZ‡K Avkªq K‡i wewKi‡Yi m~‡Îi D™¢veb Gi cÖK…ó D`vniY| GB AbywgwZwU wQj, hv 

                                                 
9 H, c„ôv 53 
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c~‡e©B D‡jÍL Kiv n‡q‡Q t ÔK…òKvq e¯‘wU (black body) iwk¥ †kvlYKv‡j Ges wbtmiYKv‡j 
ZvwoZ †PŠ¤^K Zi½‡K ¸”QvKv‡i (in quantum) ‡kvlY ev wbsmiY K‡i _v‡K|Õ 

 
g¨v· c −¨v¼ ej‡Zb †h weÁv‡bi `k©‡b `ywU ci¯úiwe‡ivax aviYv eZ©gvb t GKwU nj 

Awawe`¨vMZ (metaphysical) I Ab¨wU nj `„óev`xmyjf (positivistic)| AvBb÷vBb‡K wKš‘ 
Awawe`¨vi cÖe³v †Zv ejv hv‡eB bv, Ggb wK wZwb cÖPwjZ A‡_© `„óev`x wQ‡jb ZvI cÖwZôv Kiv 
hvq bv|  

 
`„óev‡`i Avw` cÖe³v AvM÷ †KuvrGÕi (August Comte: 1798-1867) g‡Z ˆeÁvwbK 

Z_¨B Áv‡bi wfwË I m‡Z¨ †cuŠQvevi c_| cieZ©xKv‡j c`v_©we` Avb©÷ g¨v‡Ki nv‡Z AviI 
DbœwZ I e¨cKZv cvq| wesk kZvãx‡Z wf‡qbv‡Mvôxi nv‡Z AvaywbK c`v_©we`¨vi AfyZc~e© 
Dbœq‡bi Av‡jv‡K GB `„óev` Ô†hŠw³K `„óev‡`Õ (logical postivism) cwiYZ n‡qwQj| A‡b‡K 
Avevi GB weÁvb-`k©b‡K Ô†hŠw³K AwfÁZvev`Õ (logical empiricism) bv‡gI AwfwnZ K‡i 
_v‡Kb| 1829 mv‡j †KuvrG wj‡LwQ‡jb t 10

.. .. every positive theory has to be based on observations, it is on the other hand, 
also true that our mind needs a theory in order to make observations.      
 
Avb©÷ g¨vK (Ernst Mach: 1838-1916) †h `„óev` M‡o †Zv‡jb Zvi mvi K_v nj: 

ˆeÁvwbK wbqgvejx Avm‡j cix¶Yjä NUbvejxi msw¶ßmvi; RwUj DcvËmg~n‡K gvbexq †ev‡ai 
D‡Ï‡k¨ Dc‡hvMx K‡i Gme (wbqgvejx) ˆZix Kiv nq| A‡b‡K G †_‡K fve‡Z cv‡ib †h 
ˆeÁvwbK wbqgvejx g‡bi evB‡i w¯’Z ev¯—eZvi mv‡_ hZLvwb bv m¤úwK©Z Zvi PvB‡Z g‡bi mv‡_B 
G‡`i m¤ú„³Zv A‡bK wbweoZi| wZwb ej‡Zb †h †fŠZ weÁv‡bi j¶¨ n‡Z n‡e ch©‡e¶Y †_‡K 
cÖvß Z_¨vejx‡K mijZg Ges hZ`~i m¤¢e ¯^í cwim‡i msw¶ß AvKv‡i (Economical abstract 
expression) Zz‡j aiv| ^̄í ¶gZvm¤úbœ gvby‡li gb Kx fv‡e cÖK…wZi wekvjZv‡K avib K‡i 
Dc ’̄vcb K‡i Ñ Zv †evSv †ek k³ e¨vcviÑ Gi mvgvb¨B †m Abyfe Ki‡Z cv‡i| GKRb 
ˆeÁvwbK Kx fv‡e weÁv‡bi M‡elYvq I Z_¨ we‡k−l‡Y AMÖmi nq †m m¤ú‡K© Zuvi gš—e¨ nj : 11

 
In mentally separating a body (representing a physical reality) from the 
changeable environment in which it moves, what we really do is to extricate a 
group of sensations on which our thoughts are fastened and which is of relatively 
greater stability than the others, from the stream of all our sensations. 

 
g¨vK cÖZ¨¶ eY©bv Avi AcÖZ¨¶ eY©bvi g‡a¨ cv_©K¨ K‡i‡Qb| cÖ_gwU mivmwi AwfÁZvjä 
Dcv‡Ëi mv‡_ RwoZ; Ab¨w`‡K, †k‡lv³ eY©bvq ch©‡e¶Yjä c‡`i †Kvb ¯’vb †bB GB eY©bv †`qv 
nq MvwYwZK cwiKíbvi (mathematical scheme) mv‡_ Zzjbv K‡i|   
 

weÁvb‡K A‡bK mgqB ÔwePvi I åvwš—Õi (trial and error) ga¨ w`‡q AMÖmi n‡Z nq| 
†hgb cix¶Y I ch©‡e¶Y †_‡K cÖvß Z_¨vejxi Zzjbv Ges myweb¨¯— Ki‡Z G ai‡Yi c×wZ 
                                                 
10 Positive philosophy (A. Comte, Cours de philosophie positive, Premiere Lecon) 
11 Ernst Mach, The Principle of Comparison in Physics, Popular Scientific Lectures, 1894 
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weÁvbxiv cÖ‡qvM K‡ib| GB myk„•LjKi‡Yi d‡j weg~Z© aviYv I Zv‡`i g‡a¨ cvi¯úwiK m¤ú‡K©i 
wewa¸‡jv †ewi‡q Av‡m| aviYv¸‡jv A_©en ZLbB n‡q I‡V hLb Avgiv †h eš‘i mv‡_ G 
aviYv¸‡jv hy³ †mB e¯‘wU‡K wb‡ ©̀k Ki‡Z cvwi| 12

 
A‡b‡K e‡j _v‡Kb †h AvBb÷vB‡bi weÁv‡bi M‡elYvq g¨v‡Ki wPš—vaviv h‡_ó mnvqK 

f~wgKv cvjb K‡iwQj| mvaviY Av‡cw¶K ZË¡ D™¢veb Kv‡j wKš‘ AvBb÷vBb eyS‡Z †c‡iwQ‡jb 
†h g¨v‡Ki GB cÖZ¨q AwZmijxKiY| cÖK…Zc‡¶ mvaviY Av‡cw¶K Z‡Ë¡ c`v_©we`¨vi mvaviY 
evK¨¸‡jv Avm‡j cÖZxKmg~‡ni g‡a¨ (†hgb mvaviY ¯’vbv¼ e &̈e¯’v, AwfKl© wefe BZ¨vw` .. .. ) 
cvi¯úwiK m¤úK©vw`i cÖKvk, hv †_‡K wm×vš— Uvbv hvq, Ges †m me wm×vš— cieZ©xKv‡j 
ch©‡e¶Yxq ivwk¸‡jv m¤úwK©Z evK¨vw`i g‡a¨ ¯’vbvš—i‡hvM¨ | ch©‡e¶Y †_‡K mvaviY bxwZ‡Z 
DËi‡Yi †h mnR iv¯—v g¨vK †`Lv‡Z †P‡q‡Qb, AvBb÷vBb wKš‘ Zv mn‡R gvb‡Z ivRx bb| 
1933 mv‡j wZwb G cÖm‡½ †h Dw³ K‡iwQ‡jb Zv nj Dbwesk kZve`xi cÖK…wZK `vk©wb‡Kiv g‡b 
Ki‡Zb †h c`v_©we`¨vi aviYv¸‡jv I ¯^xKvh©mg~n‡K (postulates) wb®‹vkb cÖwµqvi (abstraction) 
ga¨w`‡q Ñ A_©vr †hŠv³K Dcv‡q AwfÁZv †_‡K ‡ei Kiv hvq (deduce); Giv †hŠw³K avibvq 
gbyl¨ †gavi gy³ D™¢veb bq| wZwb ¯úó K‡i e‡j‡Qb: 

 
A clear recognition of the erroneousness of this notion really only came with the 
general theory of relativity, .. . the fictitious character of the fundamental 
principles is perfectly evident from the fact that we can point to two essentially 
different principles, both of which correspond with experience to a large extent. .. 

 
GB wfwË¸‡jv n‡”Q wbDU‡bi Ges AvBb÷vB‡bi AwfKl© bxwZ `ywU| AvBb÷vBb AviI e‡j‡Qb 
†h G †_‡K cÖgvwYZ nq †h ejwe`¨vi †gŠwjK aviYvmg~n I ¯^xKvh©mg~n cÖv_wgK AwfÁZv †_‡K 
†hŠw³K Avni‡Yi cÖwZwU cÖ‡Póv e¨_©Zvq ch©ewmZ n‡Z eva¨| wbtm‡›`‡n †ek K‡Vvi Dw³| wesk 
kZvãxi AvaywbK weÁv‡bi †cÖ¶vc‡U ejv hvq †h c`v_©we`¨vi mvaviY bxwZmg~n m~ÎÖvwhZ n‡q‡Q 
Ggb me kã I cÖZxK e¨envi K‡i Ñ hviv MvwYwZK I †hŠw³K Dcv`v‡bi `xN© k„•L‡ji Øviv 
ch©‡e¶bxq aviYv¸‡jvi mv‡_ m¤úwK©Z| AvBb÷vBb Gi mv‡_ AviI hy³ K‡i‡Qb t G me 
mvaviY bxwZgvjvi wKQy dj Aek¨ _vK‡Z n‡e Avi Zv nj G me bxwZgvjv ch©‡e¶bxq 
aviYvmg~‡ni gva¨‡g myÎvwqZ Kiv hv‡e Ges †h¸‡jv‡K Aek¨B cÖZ¨¶ ch©‡e¶b Øviv hvPvB Kiv 
hv‡e| GB A‡_© AvBb÷vB‡bi `„wófw½‡K `„óev`x e‡j, e¨cKZi A‡_©, A‡b‡K Aby‡hvM Ki‡ZB 
cv‡ib| Z‡e AvBb÷vBb, g¨v‡Ki wecix‡Z g‡b K‡ib †h weÁv‡bi wbqgvejx I ch©‡e¶‡Yi g‡a¨ 
c_wU nj `xN© I K¬vwš—KiÑ †gv‡UB mnR I mij bq, †hgbwU g¨vK ev Zuvi Abymvixiv fve‡Zb| 
eis be¨ †hŠw³K `„óev`x‡`i `„wófw½ AvBb÷vB‡bi KvQKvwQ| G&&‡u`i g‡Z AvaywbK c`v_©we`¨vq 
wbqgvejx‡K mij aviYvi ga¨w`‡q cÖKvk Kiv m¤¢e bq; GB bxwZmg~n‡K g‡b Kiv nq gy³ gvbexq 
Kíbv kw³i (imagination) dmj Ges Gme bxwZgvjvq †h †Kvb Òweg~Z© c`Ó ev cÖZxK Aš—f©~³ 
n‡Z cv‡i, Z‡e Gme bxwZ †Kvb µ‡gB Kíbvi Øviv, mÁvi (intution) gva¨‡g, wK¤^v Ggb wK 
†hŠw³K mvij¨ ev †mŠ›`‡h©i cÖwZ Av‡e`b K‡i cÖgvwYZ Kiv ev Gi ˆeaZv cÖwZôv Kiv hv‡e bv| 

                                                 
12 Physikalische Zeitschrift (XVII, 1916) 'G cÖKvwkZ Avb©÷ g¨v‡Ki Ici cÖKvwkZ AvBb÷vBb wjwLZ RxebMv_v- G 
cÖm‡½ ª̀óe¨| 

 
60



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjােনর ধম o ঈ র pস  

 
 
bxwZmg~n‡K ÔmZ¨Õ e‡j MY¨ Kiv n‡e hw` †hŠw³K wm×vÜ Øviv ch©‡e¶Y m¤úwK©Z e³e¨¸‡jv‡K 
AvniY Kiv m¤¢e, hv cÖK…Z AwfÁZvi Øviv cÖgvwYZ n‡Z cv‡i| AvBb÷vBb †ek `„pZvi mv‡_ 
e‡j‡Qb †h weÁv‡bi bxwZgvjv A_©vr c`v_©we`¨vi ZË¡mg~‡n Ggb me A¯¿ gRyZ _v‡K †h¸‡jvi 
mvnv‡h¨ Avgiv Avgv‡`i Bw›`ªqRvZ AwfÁZv‡K mh‡Zœ Rwic Ki‡Z cvwi| Z‡e GK_v g‡b ivL‡Z 
n‡e †h Gme Aš¿-‡KŠkj gvbexq axkw³iB (human ingenuity) D™¢veb| G cÖm‡½ wZwb 
c~Y©msL¨vi D`vniY †U‡b Dw³ K‡i‡Qb t  
 

.. .. .. The series of integers is obviously an invention of human mind, a self 
created tool which simplifies the ordering of certain sensory experiences.13  

 
weÁv‡bi D‡Ïk¨ c_-cš’v wb‡q Avgiv AvBb÷vB‡bi wPš—vavivi GKwU msw¶ß wPÎ cwiwk‡ó Zz‡j 
aijvg (cwiwkó-2 †`Lyb)|  
 
Z‡e Pz¤^K K_v¸‡jv n‡”Q t- 
 

1. cÖvK…wZK weÁv‡bi D‡Ïk¨ nj Avgv‡`i AwfÁZv¸‡jv‡K mgwš^Z Kiv Ges GKwU †hŠw³K 
c×wZi g‡a¨ wb‡q Avmv| †hŠw³K `„wó‡Z †`L‡j ej‡Z nq †h eš‘i mv‡_ mswk−ó 
aviYv¸‡jv n‡jv Ògbyl¨ g‡bi gy³ m„RbÓ| 14 weÁvbxi †gavi Ôgy³ D˜NvU‡biÕ Ici ¸i“Z¡ 
w`‡jI ˆeÁvwbK Áv‡bi †¶‡Î AwfÁZvi f~wgKvi K_v wZwb fy‡j hv wb; GKB mv‡_ 
ciciB wZwb e‡j‡Qb, Ò Experince may suggest the appropriate mathematical 
concepts, but they most certainly cannot be deduced from it.Ó AviI e‡j‡Qb †h,   Ô 
†Kvb MvwYwZK Mo‡bi †fŠZ Dc‡hvwMZvi GKgvÎ wbY©vqK GLbI Aek¨ AwfÁZv; wKš‘ m„Rbkxj bxwZ 
i‡q‡Q MwY‡Zi g‡a¨B| GRb¨ †Kvb †Kvb †¶‡Î .. .. Avwg mwZ¨ e‡j g‡b Kwi †h weï× wPš—vi ga¨ 
w`‡qB Avgiv ev¯—eZv‡K mg¨Kfv‡e Abyaveb Ki‡Z cvwi, hv Avgv‡`i cÖvPx‡biv Kíbv K‡iwQ‡jb|Õ  

2. ZË¡xq c`v_©e`¨vi D™¢vebx Z‡Ë¡i, ga¨ w`‡qB †fŠZ ev¯—eZv‡K †evaMg¨ K‡i †Zvjv hvq| 
AvBb÷vBb e‡jwQ‡jb †h RMr †eva¨, Avi GwU nj mePvB‡Z AevK Kiv KvÊ|15  

3. AvBb÷vBb †fŠZ Z‡Ë¡i mijZvi Ici †Rvi w`‡q‡Qb: nature is the realization of the 
simplest conceiving mathematical ideas| D`vniY ¯^iƒc Avgiv g¨v·I‡q‡ji Abycg 
mgxKiYmg~‡ni K_v A_ev AvBb÷vB‡bi mvwe©K Av‡cw¶K Z‡Ë¡i †¶Î-mgxKiY¸‡jvi 
PgrKvwi‡Z¡i K_v D‡j−L Ki‡Z cvwi|  

4. ZË¡xq c`v_©we`¨vi AMÖMwZi w`‡K g‡bv‡hvM w`‡j †`Lv hvq †h Avgiv Áv‡bi `ywU AvcvZ 
A-c„_K‡hvM¨ Dcvs‡ki gy‡LvgyLx n‡qwQ t AwfÁZvcÖm~Z Ávb Ges hyw³wm× (rational) 
Ávb| AvBb÷vB‡bi g‡Z, weï× †hŠw³K wPš—vi gva¨‡g Avgv‡`i AwfÁZvjä RM‡Zi 
†Kvb Ávb AvniY Kiv hvq bv| wZwb GKwU PgrKvi Dw³ K‡i‡Qb t “All knowledge of 
reality starts from experience and ends in it.” 

                                                 
13 Albert Einstein, Remarks on Bertrand Russell’s Theory of Knowledge, (Paul A. Schilpps, The Pgilosophy 
of Bertrand Russel, 1944, p 287) 
14 Albert Einstein, `On Physical Reality’ in Franklin Institute, Journal, 121, 1936. 
15 ‘The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.’, Albert Einstein, `On 
Physical Reality’ in Franklin Institute, Journal, 121, 1936.     
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cÖkœ nj Ggb wK †Kvb bxwZ cÖwZôv Kiv m¤¢e hvi mv‡_ m½wZ †i‡L aviYv¸‡jvi mv‡_ 
ms‡e`b¸‡jvi GKwU mymgš^qx wbe©vPb m¤úv`b Kiv †h‡Z cv‡i| GwWsU‡bi gZ weqqvwkªZ 
`vk©wbK weÁvbx nq‡Zv ej‡Zb ÔAek¨B m¤úv`b Ki‡Z n‡eÕ, wKbZz AvBb÷vB‡bi DËi Lze m¤¢e 
n‡e mywbwÏ©ó ÔbvÕ, KviY AvBb÷vb evievi „̀pZvi mv‡_ e‡j‡Qb †h ÔaviYvÕ wb®‹vkb cÖwµqvq 
AwfÁZv †_‡K Dw`Z nq bv|         
 

`vk©wbK I weÁvbx‡`i GB ‡h wek¦vm †h weÁv‡bi †gŠwjK aviYv¸‡j gbyl¨ KíbvcÖm~Z Zv 
†_‡K A‡b‡KB wm×vš— Uvb‡Z cv‡ib †h, Avgiv weÁv‡bi mywbwÏ©ó †gŠwjK bxwZgvjvq (definitive 
basic principles) nq‡Zv KLbI †cuŠQv‡Z cvie bv| A‡b‡KB cÖkœ Zz‡j‡Qb †hgb c`v_©weÁvbx 
Ges Ô†hŠw³K AwfÁZvev‡`iÕ (logical empiricism) cÖavb cÖe³v †nbix cquKvi (Henri 
Poincare), †h c`v_©we`¨vq G ai‡bi †Kvb ÔmwVK wfwËÕ wK _vK‡Z cv‡i? AvBb÷vBb wKš‘ Gme 
weÁvbx I `vk©wb‡Ki mv‡_ wfbœgZ †cvlY K‡ib| nve©vU© †¯úbmvi e³…Zvq, 1933 mv‡j, wZwb gš—
e¨ K‡i‡Qb t  

If it is true that this axiomatic basis of theoretical physics cannot be extracted from experience but 
must be freely invented, can we ever hope to find the right way? Nay more, has this right way any 
existence outside our illusion.. .. I answer without hesitation that there is, in my opinion, a right 
way, and that we are capable of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that 
nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas. I am convinced that we can 
discover by means of purely mathematical constructions the concepts and the laws connecting 
them with each other, which furnish the key to the understanding of natural phenomena. 16  
 

†h‡nZz ZË¡xq DcvskwU AwfÁZv †_‡K AvniY Kiv hvq bv, ZvB ZË¡xq c`v_©we`¨v wbR¯^ wKQ~ 
Ae`vb cÖK„wZi ˆeÁvwbK aviYv‡Z ivL‡Z cv‡i| Gi A_© nj weÁv‡bi c×wZ‡Z `„óev‡`i †Kvb 
¯’vb †bB Kvib `„óev`x ZË¡vbymv‡i mKj ZË¡xq Zvrch© Avgv‡`i AwfÁZvcÖm~Z| ÁvbZ‡Ë¡ Gi 
GKwU ¸p Zvrch© i‡q‡Q KviY ˆeÁvwbK ZË¡ Avgv‡`i weÁv‡bi welq I ev¯—eZv m¤ú‡K© Ávb 
†`q, ïay gvÎ welqvwkªZ Mo‡bi (subjective construct) Ávb bq| GB wm×vš— †_‡K †h AwfgZ 
†ewi‡q Av‡m Zv nj e¯‘i ¯^-mËv'‡K (thing in itself) ‰eÁvwbK cš’vq Rvbv hvq Ges ˆeÁwvbK 
cš’vq †mB e ‘̄wU‡K wb‡q bvovPvov Ki‡Z cvwi; †hgb GKSvuK B‡jKUª‡bi Ici M‡elYvMv‡i bvbv 
ai‡bi ci¶v-wbix¶v Pvjv‡Z cvwi Ñ wUwf‡Z Qwe Drcv`‡b e¨envi Kwi, B‡jKUªb gvB‡µv‡¯‹v‡c 
ÔAv‡jvK exgÕ wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z cvwi, Ges ‰`bw›`b Rxe‡b avZe Zv‡ii †fZi w`‡q cÖevn 
m„wó K‡i we` ÿr kwv³ Drcv`b Kwi| myZivs weÁvb `vex Ki‡Z cv‡i †h †m ZË¡we`¨v‡K 
(ontology) I ÁvbZË¡‡K (epistemology) cÖK…Z ˆeÁvwbK I `vk©wbK gh©v`vq cyb©¯’vcb K‡i‡Q|                        

         

g¨v· c−̈ v‡¼i „̀wófw½ 
Ab¨w`‡K ewn©we‡k¦i †evaMg¨Zv wb‡q c −̈ v‡¼i „̀wófw½ wKQyUv wfbœ| Avgiv ewn©RM‡Zi Aw¯—

‡Z¡ wek¦vm Kwi, wKš‘ Gi AbymÜvb Kiv m¤¢e bq| c`v_©we`¨vq Avgiv †h cÖZxK¸‡jv e¨envi Kwi 
Zv wek¦wP‡Îi Dcv`vb hv A‡bKUvB †¯^”Qvµ‡g wbe©vwPZ; wek¦wP‡Î ch©‡e¶Yxq ivwki ¯’vb †bB| 
ch©‡e¶Yxq ivwk¸‡jv AwfÁZvi we‡k¦i Awaevmx; GB AwfÁZv wbf©i we‡k¦i †cQ‡b i‡q‡Q cÖK…Z 

                                                 
16 Albert Einstein, Herbert Spencer Lecture, in The World As I see It, p 36, 1933 
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ev Avmj RMr (real world) hv Avgiv Dcjw× Ki‡Z cvwi †Kej gvÎ Avgv‡`i Bw›`ªqvbyf~Z 
AwfÁZvi gva¨‡g| c −̈ v¼ GB ÔcÖK…Z RMr'‡KÕ g‡b K‡ib ÔcigÕ (absolute) iƒ‡c, Avi GB 
cig‡KB wZwb c`v_©we`¨vq cÖwZôvi †Póv K‡iwQ‡jb Ñ kw³i Ges GbUªwcÕi cig gvb w`‡q 
(absolute value), Ggb wK ¯’vb-Kv‡ji cwigvcb wel‡qI| c −̈ v¼ Zuvi AvZ¥K_vq e‡j‡Qb t  

 
.. ..  In this it is of essential significance that the external world represents 
something independent of ourselves, something absolute that we are facing, and 
the search for the laws that hold for this absolute seem to me the most satisfying 
task for the life’s work as a scientist.17  

 
AwfÁZvi RMr I avibvMZ RM‡Zi g‡a¨ †h e¨eavb Zvi †mZzeÜ‡bi †Póv A‡b‡Ki Kv‡Q 

g‡b n‡Z cv‡i Kvw›Uq mgvav‡bi gZ| c −̈ v¼ hLb e‡jb †h wPš—b cÖwµqvi wbqgmg~n Bw› ª̀qvbyf~Z 
ms‡e`‡bi c‡_i mv‡_ wg‡k hvq, ZLb g‡b nq Zv Kv‡›Ui mÁvi iƒc‡iLvi I weï× eyw×i g‡a¨ 
†mZzeÜ‡bi gZ Ñ hvi d‡j ewn©RM‡Zi †evaMg¨Zv m¤ú‡K© wbwðZ nIqv hvq| GB ỳB RM‡Zi 
g‡a¨ AvBb÷vB‡bi †mZz eÜ‡bi cÖqvm wKQyUv wfbœZiÑ welqwU wZwb e¨w³ weÁvbxi nv‡ZB †Q‡o 
w`‡Z Pvb, Z‡e Zuvi „̀p wek¦vm †h †mZz eÜ‡bi h_v‡hvM¨ c_ Lyu‡R Aek¨B cvIqv hvq| c_ 
AbymÜv‡bi †h Bw½Z wZwb w`‡q‡Qb Zv Zvi GKwU Dw³i †fZi w`‡q cÖKvk K‡i‡Qb : 

 
.. without hesitation there is, in my opinion, a right way, and that we are capable 
of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that nature is the 
realization of the simplest conceivable mathematical ideas. I am convinced that 
we can discover by means of purely mathematical constructions the concepts and 
the laws connecting them with each other, which furnish the key to the 
understanding of natural phenomena.18    

 
A‡b‡KB Awf‡hvM K‡i _v‡Kb †h wZwb Zvui weÁvbvbymÜv‡b Ôewn©RM‡Zi ev¯—eZv'‡K c −̈ v¼ 

†h fv‡e we‡ePbvq G‡b‡Qb †mfv‡e Av‡bb wb| wKš‘ Awf‡hvMwU mZ¨ bq| AvBb÷vB‡bi D×„wZ 
†_‡KB Zv ¯úó t 

 
The belief in an external world independent of the perceiving subject is the basis 
of all natural science. Since, however, sense perception only gives information of 
the external world or of the physical reality indirectly, we can only grasp the later 
by speculative means.19  

 
c −̈ v‡¼i Dw³i mv‡_ GB Dw³i †Kvb ¸YMZ †f` Av‡Q e‡j g‡b nqbv| ‰eÁvwbK 

AbymÜv‡b AvBb÷vB‡bi c~e©vbygwZi ¸i“Z¡c~Y© w`K nj †Kvb †fŠZ Z‡Ë¡i wfwË wbg©v‡Yi GKwU 

                                                 
17 M. Planck, Wissenschaftliche Selbstbiographie, Leipzig, 1948  
18 Albert Einstein, ‘Clerk Maxwell’s influence on the Evolution of the Idea of Physical Reality’ in The 
World as I see it , New York, 1934, p 36 
19  H, c„ 60 
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Avewk¨K kZ© nIqv PvB mijZvi bxwZ Avi GB wfwË †_‡K †ewi‡q Avmv c`v_©we`¨vi †hŠw³K 
ZË¡wUI aviY Ki‡e mvij¨ ag©| Avmj K_vwU nj GKwU †fŠZ Z‡Ë¡i Rb¨ GK Rv‡Zi MwYZ‡K 
wbe©vPb Ki‡Z n‡e hv mvgwMªKZvi mv‡_ m½wZ †i‡L GKwU mymsnZ A_©vr msm³ ZË¡‡K my›`ifv‡e 
eY©bv `v‡b m¶g| Z‡e ˆeÁvwbK Kx fv‡e M‡elYv c×wZ wbe©vPb K‡ib †m m¤ú‡K Zuvi †kl K_v 
nj t 
 

If you want to find out anything from the theoretical physicists about the methods 
they use, I advise you to stick closely to one principle: don’t listen to their words, 
fix your attention on their deeds.20     

 
†`Lv hv‡”Q, weÁv‡bi ÁvbZvwË¡K c×wZi mv‡_ `k©‡bi c×wZi cv_©K¨ i‡q‡Q Ñ `vk©wb‡Ki 

Ávb g‡bvRMr wbf©i, Ges Ávbxi wbR ^̄ f~e‡bi g‡a¨ mxgve×| Ab¨w`‡K ˆeÁvwbK ÁvbZË¡ 
GKw`‡K †hgb weï× wPš—vi dmj †Zgwb AwfÁZv jä ev¯—e RM‡Zi mv‡_ wbweofv‡e m¤ú„³| 
Kv‡RB ˆeÁvwbK Ávb †Kej e¨w³ Ávbxi Aa¨vZ¥xq (subjective) welq bq, GB Ávb AwZ Aek¨B 
g~jZ e¯‘MZ (objective) |  

 
H †h AvBb÷vBb cÖvqk ej‡Zb Ô I hold it true that pure thought can grasp reality, as 

the ancient dreamed Õ Ñ GB Dw³i Zvrch© Dc‡ii Av‡jvPbvq wbðq LvwbKUv cÖùzU n‡q‡Q| 
GKwU D`vniY w`‡q welhwUi Zvrch© †evSvi †Póv Kiv hvK, mvaviY Av‡cw¶K Z‡Ë¡i cÖm½ †U‡b| 
Avgv‡`i †fŠZ RMr GKwU PZzg©vwÎK mš—wZ (¯’vb-Kvj) (four dimensional continuum) gvÎ, hv 
wig¨vbœxq eµ R¨vwgwZK ag© †g‡b P‡j, BDwK¬wWq R¨vwgwZ bq| GB mvaviY ZË¡ †_‡K †ewi‡q 
Av‡m †h cªK…wZi AwfKl© †¶Î Avm‡j ¯’vb-Kv‡ji eµZvi cÖKvk| ¯’vb-Kv‡ji mv‡_ cÖvK…wZK 
cÖcÂ AwfK‡l©i m¤úK© AvBb÷vBb Kx fv‡e ¯’vcb Ki‡jb ‡m m¤ú‡K© e‡j‡Qb t  

 
ÒIf I assume a Riemannian metric in it (space-time) and ask what are the simplest 
laws which such a metric system can satisfy, I arrive at the relativistic theory of 
gravitation.”   
 
Abyiƒcfv‡e, gy³ ’̄v‡b GKwU †f±i †¶‡Îi Dcw¯’wZ Abygvb K‡i wZwb g¨v·I‡qj mgxKiY 

mg~‡n DcbxZ n‡qwQ‡jb| ¯’vb-Kvj †Kvb weg~Z© aviYv bq, AwZ Aek¨ †fŠZ ev¯—eZvi mv‡_ 
mshy³| myZivs ˆeÁvwbK ÁvbZ‡Ë¡ ¯’vb-Kv‡ji Mob nj Áv‡bi ˆeÁvwbK e¯‘iB Mob; ¯’vb-Kv‡ji 
iƒc‡iLv †fŠZ cÖK…wZ‡Z Ae¯’vb K‡i, †Kvb Ávbxi gw¯—‡®‹ bq|21 G †_‡KB Avgiv Dcjwä Ki‡Z 
cvwi AvBb÷vB‡bi Dw³wUi Zvrch©| Avi GLv‡bB wbwnZ i‡q‡Q Kvw›Uq ÁvbZ‡Ë¡i mv‡_ ˆeÁvwbK 
ÁvbZ‡Ë¡i cv_©K¨, whwb e‡jb ¯’vb I Kvj `ywU ¯^Zš¿ mËv, Dciš‘ : space and time are 

                                                 
20 H, c„ 30 
21 G cÖm‡½ b_©c Dw³ K‡i‡Qb : …. ‘Ultimate basis of space-time in the public, contingent, physical object of 
knowledge, rather than in the necessary constitution of the epistemological knower ..’ (F.S.C Northrop, 
Einstein’s Concept of Science in Albert Einstein: Philosopher Scientist, Ed. Paul Arthur Schilpp, The 
Library of Living Philosopher, Inc., Evaston, Illinois, 1949)  
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empirically real, but transcendtlly ideal Õ| Ges ¯’vb I Kvj m¤ú‡K© GB aviYv gvbe g‡b c~e© 
†_‡KB †cÖvw_Z (a priori)|  GB A‡_© AvBb÷vBbmn mKj weÁvbxB AKv›Uev`x|  

ˆeÁvwbK Áv‡bi ZvwË¡K Dcv`vbwU †h gbyl¨ †gavi Ôgy³ D™¢vebÕ G K_wU D‡j −L Kv‡j 
AvBb÷vBb wbDU‡bi ˆeÁvwbK c×wZ m¤ú‡K© e‡jwQ‡jb †h, ÔwbDUb, ZvwË¡K c`v_©we`¨vi e¨vcK 
Ges Kvh©Ki c×wZi mªóv n‡hI, wek¦vm Ki‡Zb †h Zuvi c×wZi †gŠwjK aviYvmg~n Ges wbqgvejx 
AwfÁZv †_‡K †ei K‡i Avbv hvq| m‡›`n †bB GwUB nj Zuvi †mB weL¨vZ Dw³ Ô hypotheses 
non fingo (I feign no hypotheses).. .. Õi Zvrch©| Õ AvBb÷vBb †L‡`i mv‡_ e‡jwQ‡jb †h 
e¨envwiK †¶‡Î wbD‡Uvbxq wmm‡U‡gi Af~Zc~e© mvdj¨ ^̄qs wbDUb I mgKvjxb weÁvbx I 
`vk©wbKKzj‡K wbD‡Uvbxq c×wZi wfwËi KíwbK PwiÎ‡K eyS‡Z euvav n‡q `uvwo‡qwQj|  &Dciš‘ 
†mKv‡ji cÖvK…Z `vk©wb‡Kiv (natural phiosopher) wek¦vm Ki‡Zb †h c`v_©we`¨vi †gŠwjK 
aviYvmg~n I ¯^xKvh©mg~n †hŠw³K we‡ePbvq gbyl¨ †gavi Ôgy³ D™¢vebÕ n‡Z cv‡i bv; eis wb®‹vkb 
cÖwµqvq AwfÁKv †_‡K AvniY Kiv †h‡Z cv‡i|  

 
wbDUb Zuvi ˆeÁvwbK cš’vi †h cwiPq w`‡q‡Qb Zv Zuvi bx‡Pi Dw³ †_‡K †ewi‡q Av‡m t 

 
I have not as yet been able to discover the reason for these properties of gravity 
from phenomena, and I do not feign hypotheses. For whatever is not deduced 
from the phenomena must be called a hypothesis; and hypotheses, whether 
metaphysical or physical based occult qualities or mechanical, have no place in 
experimental philosophy. In this philosophy particular propositions are inferred 
from the phenomena, and afterwards rendered general by induction.22                                    

                                                                  
†evSvB hv‡”Q AvvBb÷vB‡bi wecix‡Z wbDUb ˆeÁvwbK M‡elYvq Av‡ivnx c_ Abymi‡Yi c¶cvZx 
hvi ïi“Uv n‡e cÖwZfvm †_‡K, hw`I wZwb wKš‘ Ae‡ivnx c×wZB cÖ‡qvM K‡i‡Qb|  
 
 

A‡Áqev`, mskqev` Ges Ck¦i weåvwš—  
GZ¶Y weÁv‡bi ag© wb‡q †h Av‡jvPbv Kijvg Zv weÁv‡bi weï× A½‡b wb‡R‡K e›`x 

†i‡L| G Av‡jvPbv †_‡K GwU cÖZxqgvb n‡q‡Q †h weÁvb M‡elYvq A‡jŠwKKZv, Awawe`¨v ev 
Aa¨vZ¥ev‡`i Ges cig mËvi †Kvb ’̄vb †bB | wKš‘ ïay weÁvb wb‡qB †Zv gbyl¨ Rxeb bq| G 
RM‡Zi evB‡i i‡qQ Aa¨vZ¥ev`, Ck¦iev`, fveev`, Awawe`¨v I a‡g©i RMr| G RM‡Zi mv‡_ 
weÁvbi RM‡Zi wg_w®Œqv NUv ¯^vfevweK| fve‡jv‡Ki evwm›`viv Zviv; cÖZxP¨ ev cÖvP¨ †h `vk©wbK 
c‡_i AbymvixB nb, Zv‡`i mvi K_vwU nj Ô‡fŠZ ev¯—eZv ev e¯‘ RMr e‡j wKQy †bB, e ‘̄ RMr 
e‡j hv cÖZxqgvb nq, Zv Avm‡j g‡bvRM‡Zi mywó, †mLv‡bB Zvi Aw¯—Z¡| bvMvR©yb †Zv AviI GK 
avc GwM‡q ej‡jb g‡bvRMr e‡jI †Kvb wKQyi Aw —̄Z¡ †bB| me k~b¨| Ck¦iev`x ev ag©ev`xiv, 
Ab¨w`‡K, GK ai‡bi BnRM‡Z wek¦vmx| Giv cÖvq mevB Ck¦i bv‡gi GKwU cig mËvq wek¦vmx, 

                                                 
22 Sir Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia, 1687 
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whwb m„wói AZxZ, ¯^q¤¢y , me©e¨vcx Ges mKj ¶gZvi Avavi|23  Bwb Pwi‡Î e¨w³ Ck¦i, gvby‡li 
fvj g‡›`i wePviK, fvj Kv‡R cyi¯‹vi I g›` Kv‡R kvw¯— †`b| wKš‘ gyw¯‹j nj GB me© ¶gZv 
m¤úbœ m„wó KZ©vi Aw¯—Z¡ cÖgvY Ki‡Z Zuv‡`i Abymvixiv cv‡ib bv | fveev`x fyqv `k©‡bi hyw³, 
Zuvi A‡jŠwKZ¡, agK fq fxwZ Ges ciKv‡j cyi¯‹v‡ii †jvf †`wL‡hI hLb ag©ev`xiv Zvui Aw¯—Z¡ 
cÖgv‡Y e¨_© n‡jb ZLb Zuviv GK`j QÙ‡ekx ˆeÁvwb‡Ki Avkªq MÖnY Ki‡jb| GB †Kbv weÁvbxiv 
ÔBb‡›Uwj‡R›U wWRvBbÕ I ÔdvBb wUDwbsÕ bv‡gi Ac‰eÁvwbK Z‡Ë¡i bv‡g Ck¦‡ii Avw¯—Z¡ cÖgv‡Y 
Av`v Rj †L‡q gv‡V bvg‡jb| wKš‘ †av‡c wUKj bv| Giv we&Áv‡bi RM‡Z VuvB †cj bv| 24 GLb 
cÖkœ nj ˆeÁvwbKfv‡e ev `vk©wbK †Kvb c×wZ‡Z wK Ck¦‡ii Aw¯—Z¡ cÖgvY Kiv hvq ? fveev`x 
`k©‡b G †Póv bdj nq wb, hw`I fywi fywi K_vi dzjSwi †QUvb n‡q‡Q| GK`j `vk©wbK e‡j 
_v‡Kb Avgiv †h Ck¦i m¤^‡Ü Abyfe KiwQ, wek¦vm Kwi ev bv Kwi, GwUB Ck¦i-w¯’wZi cÖgvY| Zuviv 
hyw³ †`b †h †Kvb wKQyi Aw¯—Z¡ bv _vK‡j gvby‡li †PZbvq ev g‡b ¯’vb †cZ bv| wKš‘ G ai‡Yi 
K_v w`‡q weÁvbgb®‹ ev hyw³ev`x gvbyl‡K †evSvb k³| Gi wecix‡Z i‡q‡Qb, wbixk¦iev`xiv 
QvovI, A‡Áqev`x I mskqev`xiv|  

 
A‡Áqev` Kx - G cÖ‡kœi m~Î a‡i ejv hvq e ‘̄ev`x `k©‡b A‡Áqev` nj GKwU `vk©wbK 

wPš—v c×wZ| GB `k©b g‡Z, Òe¯‘RvMwZK NUbvi evB‡i †Kvb wKQy Rvbv hvq bv, - A_©vr cÖ_g 
KviY Ges A`„k¨ RMr Avgv‡`i Kv‡Q ARvbv (unknown) Ges AvcvZ `„wó‡Z A‡Áq 
(unnowable)Ó| GB gZev`‡K ejv n‡q _v‡K A‡Áqev` (agnosticism) Ges Gi Abymvixiv 
n‡jb A‡Áqev`x (agnostic)| a‡g©i „̀wó‡Kvb †_‡K ejv †h‡Z cv‡i Ck¦i ev BnRM‡Zi evB‡i 
†Kvb wKQyi Aw¯—Z¡ m¤ú‡K© †Kvb wKQB Rvbv Am¤¢e - G gZev`‡K ejv n‡q _v‡K A‡Áqev`| 
Ck¦i Av‡Qb wK bv, ci‡jvK I ¯^M© biK Av‡Q wKbv Ñ G ai‡Yi cÖkœ †Zvjv Aevš—i| myZivs 
Avwa‡fŠwZK RMr m¤ú‡K© Av‡jvPbv wbi_©K| KviY G meB †fŠZ ev¯—eZvi KvVv‡gvi evB‡ii| 
Ck¦i m¤ú‡K© A‡Áev`x‡`i e³e¨ †R †R ivgv‡bm fvlvq (G J Ramanes)  PgrKvifv‡e dz‡U 
D‡V‡Q, hvi mvi K_v nj eZ©gv‡b we`¨gvb mv‡¶¨i Av‡jv‡K Ck¦i bvgK mËv GKwU A‡Áq mËv 
25| 

 
ïay  Ck¦i ev cvi‡jŠwKK welq bq, Ggb wK ‡Kvb cvw_©e NUbvI we`¨gvb Z‡_¨i wfwË‡Z 

Avgiv eyS‡Z cvwi bv, hZ¶Y bv H NUbv m¤ú‡K© ch©vß bZzb Z_¨ AwR©Z n‡”Q †mwU Avgv‡`i 
Kv‡Q ARvbvB †_‡K hv‡e| weÁvb †Kvb wKQy‡KB cig mZ¨ ev cig Ávb e‡j g‡b K‡i bv, webv 
cÖgv‡Y I mv‡¶¨ weÁvb †Kvb wKQy‡K MÖnYI K‡i bv| bZzb bZzb Z_¨ AvniY-ms‡hvRb, ms‡k −lY-
we‡k −lY, ZË¡ cwi‡kvab-gvwR©ZKiY Ñ G fv‡eB weÁvb AMÖmi nq bZzb Áv‡bi cÖwZôvq hyw³ 
                                                 
23 GLv‡b Ck¦i kã w`‡q ïaygvÎ wn›`y a‡g©i Ck¦i aviYv‡K †evSvb nq wb| G kã w`‡q MW, Avj−An&Zvjv Ges wn› ỳ a‡g©i 
^̧̄ Y eªþ A_©vr ÔCk¦i’†K †evSvb n‡q‡Q| Giv mevB cig ¶gZvkvjx  e¨w³ Ck¦i (personal God)| 

 
24 Ôeyw×`xß bKmv t hy³iv‡óª m„wóZ‡Ë¡i weeZ©bÕ - AwfwRr ivq I eb¨v Avn‡g`, gy³v‡š̂lv, cÖ_g el© 2q msL¨v, c„ 51, 2008; 
ÔBw›Uwj‡R›U wWRvBb wb‡q K’UKvPvwjÕ - AwfwRr ivq, ¯̂Zš¿ fvebv (ARq ivq m¤úvw`Z), c„ 107, Pviw`K, XvKv, 2008; 
AviI †`Lyb, Av‡jv nv‡Z Avuav‡ii hvÎxÕ Ñ AwfwRr ivq, A¼zi cÖKvkbv, cwiewa©©Z I ms‡kvwaZ ms¯‹iY, 2006|    
25 By agnosticism, I understand a theory of things which abstains from either affirming or 
denouncing the existence of God; all it undertakes to affirm is that, upon existing evidence, the 
being God is unknowable. - G J Ramanes  

 
66



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjােনর ধম o ঈ র pস  

 
 
evw`Zv I gbbkxjZv‡K Avkªq K‡i| G‡K hw` †KB Ômskqev`Õ ej‡Z Pvb ej‡Z cv‡ib| 
mskqevw`Zv wK ? msksev‡`i (skepticism) mv‡_ hyw³i wbweo m¤úK© †hgb i‡q‡Q weÁv‡bi 
mv‡_| Zvi Av‡M hyw³ev` (rationalism) Kx G wb‡q `yÕPvi K_v ejv hvK| Avgvi `„wó‡Z 
i¨vkbvwjRg †Kvb wek¦vm ev WKwUªb bq| GwU nj KviY (reason), hyw³ (logic) I ˆeÁvwbK 
Z‡_¨i wfwË‡Z m‡Z¨ DcbxZ nIqvi we‡k −lYg~jK c×wZ (system)| `k©‡b Aek¨ wPivqZ 
hyw³ev‡`i AvbyôvwYK msÁv †`qv n‡q‡Q, †hgb t 

 
1. `The principle or practice of accepting reason as the only authority in 

determining one’s opinion or course of action.’  
2. In philosophy, the theory that the reason or intellect, is the true source of 

knowledge, rather than sensess. 
3. In theology, the doctrine that rejects that revelation and the supernatural, and 

makes reason the sole source of knowledge.  
 
myZivs hyw³ev‡`i g~‡j i‡q‡Q ÔKviY ev hyw³' (reason) I eyw×gËv (intellect)| mskq I wRÄvmv 
ev AbymwÜrmv (free inquiry ) hyw³evw`Zvi cðv‡Z PvjK kw³|  mskq e¨wZ‡i‡K AvcvZ mZ¨ ev 
NUbv‡K MÖnY bv Kivi bxwZ‡KB ejv n‡q‡Q mskqev` Ges Gi Abymvix‡`i ejvq mskqev`x 
(skepticist)| mskq e¨wZ‡i‡K †Kvb wKQy, hv AvcvZ `„wó‡Z hZ `y‡e©va¨B †nvK, MÖnY Kiv Rb¥ 
†`q wek¦v‡mi| Avi cÖkœvZxZ wek¦vm †V‡j †`q AÜ g~pZvi w`‡K| †Kvb NUbv m¤ú‡K©, Zv 
Z_vKw_Z ˆ`eB †nvK ev cvw_©e †nvK, ÔwRÁvmv I cÖkœ KivÕ iPbv K‡i we‡k−lYx c×wZi wfwË hv 
†_‡K Rb¥ †bq hyw³evw`Zv|  
 

Ck¦i wek¦v‡mi w`K †_‡K gbyl¨ †kªYx‡K ỳ fv‡M fvM Kiv †h‡Z cv‡i – hvi GK cÖv‡š— 
i‡q‡Q e¨w³ Ck¦iev`xiv, A_©vr Avw¯—‡Kiv (theist) Ges Ab¨ cÖv‡š— i‡q‡Q bvw¯—K ev wbixk¦iev`xiv 
(atheist)| Gi gvSvgvwS‡Z Ae ’̄vb K‡ib A‡Áqev`x I mskqev`xiv| G QvovI i‡q‡Qb 
cÖZ¨v‡`k we‡ivax Ck¦i ev`xiv (deist) - hviv AwZcÖvwKZ GK eyw×gË mËvq wek¦vmx, Z‡e wZwb 
Ggb GewU mËv whwb †Kej gnvwek¦ m„wó Avi Zvi cwiPvjb bxwZ ˆZix K‡i w`‡q wbðzc i‡q‡Qb, 
Ab¨ †Kvb wel‡q n¯—‡¶c K‡ib bv; i‡q‡Q m‡e©k¦iev`xiv (pantheist), hviv AwZcÖvK…Z Ck¦‡i 
wek¦vm K‡ib bv, Z‡e cÖK…wZi ÔbvwZcÖvK…Z mgv_©KÕ kã iƒ‡c (super natural synonym) Zvuiv 
ÔCk¦iÕ kãwU A‡bK mgq e¨envi K‡i _v‡Kb| GK K_vq ejv hvq Ôm‡e©k¦iev` nj ÔcÖgË bvw¯—
KZviÕ GK Kve¨gq cÖKvk, Avi cÖZ¨v‡`k we‡ivax Ck¦iev` nj Rj w`‡q ZijK…Z Avw¯—KZv|Õ  

 
a‡g© Awek¦v‡mi cÖ‡kœ A‡b‡KB, †hgb cj KvR©, DMÖ bvw¯—KZvi cwie‡Z© mskqev` kãwU 

e¨env‡ii c¶cvZx| wZwb g‡b K‡ib mskqev` kãwU ÔA‡Áqev` I bvw¯—KZvev‡`iÕ PvB‡Z A‡bK 
†ekx e¨vcK Ges wbg©j| Ck¦‡ii Ici Av‡ivwcZ bvbv AwZ›`ªxq ¸Yvejx I Zuvi Aw¯—‡Z¡i c‡¶ 
Ck¦iev`xiv †h me Z_¨ I mv¶¨ cÖgvY Dcw¯’Z K‡ib Zv mskqev`x‡`i Kv‡Q h‡_ó bq| G Kvi‡Y 
Zviv ej‡Z cv‡ib †h we`¨gvb cÖgv‡Yi †cÖw¶‡Z Ck¦i GKwU ARvbv mËv Ges A‡Áq| GB A‡_© 
mskqev`x Aek¨B GKRb A‡Áqev`x, Z‡e ZdvrUv nj mskqev`x Av‡jvPbvi `iRvUv eÜ K‡i 
†`b bv| AviI bZzb Z_¨ D˜NvwUZ †nvK, ZLb fvev hv‡e|  
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‡h‡nZz we`¨gvb Z_¨ cÖgv‡bi mv¶¨ AcÖZzj †m wfwË‡Z Ck¦‡ii Aw¯—Z¡ Av‡Q gvbv hvq bv| 

†b „̀wó‡Z †`L‡j mskqev`x‡K Aek¨B bvw¯—K ejv †h‡Z cv‡i| GLb Ck¦i cÖgv‡Yi `vqfvM eZ©vq 
Avw¯—K¨ev`x‡`i Ici| wKš‘ Avwg hw` wb‡R‡K wbixk¦iev`x e‡j †NvlYv Kwi Zv cÖgv‡Yi `vwqZ¡ 
Avgvi Ici eZ©vq| †m w`K †_‡K cj Kv‡R©i g‡Z mskqev`x ejv A‡bK wbivc` I cÖvmw½K| 26 
G‡Z cÖgvwYZ nq †h mskqev` AbymÜvb I M‡elYvi Ici A‡bK ¸i“Z¡ Av‡ivc K‡i _v‡K|   

 
GLb †`Lv hvK c`v_©we`¨v wK Bk¦‡ii ev Ab¨ †Kvb Awawe`¨vMZ ev AwZ›`ªxq mËvi Aw¯—Z¡ 

m¤ú‡K© cÖgvY w`‡Z cv‡i wK bv| Avgv‡`i Av‡jvPbv †_‡K GwU ¯úó †q, c`v_©weÁvb Gw`K †_‡K 
A‡Áqev‡`i KvQvKvwQ| Avgiv B‡Zvc~‡e©B †`wL‡qwQ †h c`v_©we`¨v A‡Áqev‡`i gZ wKQy 
Am¤¢f¨Zvi bxwZ cÖwZôv K‡i‡Q| Gi g‡a¨ GKwU nj †h †Kvb †fŠZ KvVv‡gvq m¤úvw`Z †fŠZ 
cix¶Y w`‡q †fŠZ RM‡Zi †Kvb Ôcig ivwkÕ wbY©q Kiv m¤¢e bq| Ck¦i aviYv ïay cig mËv bq, 
avwg©‡Kiv `vex K‡ib †h GB mËv ¯’vbKv‡ji mxgvq Ave× bq, A_©vr Gi Aw¯—Z¡ GB wek¦ eªþv‡Êi 
evB‡i| Avgv‡`i gnvwe‡k¦i evB‡i Ab¨‡Kvb gnvwe‡k¦i wZwb evwm›`v wKbv Zv Aek¨ ag©we`iv 
cwi®‹vi K‡i e‡jb bv| †Kviv‡b Avj −n&Zvjvi Ae¯’vb m¤ú‡K© GKvwaK Avqv‡Z D‡j −L Av‡Q, †hgb 
myiv Giv‡d ejv n‡”Q, ÒAvj−vn& †Zvgvi cÖfy| wZwb Avmgvb Rwgb m„wó K‡i‡Qb Qq w`‡b| c‡i 
wZwb Avi‡k mgvmxY nb| .. .. .. Ó (myiv miv Givd 7/54)| Avmgvb A_© AvKvk ev k~b¨¯’vb Ñ 
GLv‡b nq‡Zv gnvwek¦‡K †evSvb n‡q‡Q| evsjv GKv‡Wgxi Awfav‡b Avik k‡ãi A_© Kiv n‡q‡Q 
me©e¨vcx †Lv`vi Avmb, †e‡nk‡Zi D”PZg Avmb ...| GB Avm‡bi Ae¯’vb ®úó bv n‡jI Zuvi m„ó 
RM‡Zi evB‡i †h Ae¯’vb Zvi Bw½Z cvIqv hvq| Avi wØZxq A_©wU aiv n‡j GB Avmb Avgv‡`i 
†Pbv gnvwe‡k¦i evB‡i †e‡nkZ bvgK Kí‡jv‡K| myZivs Avj −nZvjv Avgv‡`i gnvwe‡k¦i i¨v‡gwbq 
R¨vwgwZK wbqg †g‡b Pjv eµ ¯’vbKv‡ji evB‡i| AZGe c`v_©we`¨vi cix¶‡b Ck¦‡ii Aw¯—Z¡ 
cÖgvY Kiv hv‡e bv, myZivs GKRb c`v_©w‡`i `„wó‡Z wZwb GK A‡Áq mËv|  

 
Zvn‡j cÖkœ DV‡Z cv‡i weÁv‡bi RM‡Z Kx Ck¦i ev AwZ› ª̀xq †Kvb mËvi Aw¯—Z¡ †bB? Gi 

mnR DËi, bv †bB| Z‡e †Kvb weÁvbx e¨w³ Rxe‡b †h †Kvb a‡g©i Abymvix n‡Z cv‡ib, Ck¦i‡K 
c~‡Rv ev Avivabv Ki‡Z cv‡ib| Aevi A‡bK weÁvbx Av‡Qb hviv wbwik¦iev`x| weÁvbx‡`i 
e¨w³MZ ag©wek¦vm wb‡q Av‡jvPbv Kiv G cÖe‡Üi D‡Ïk¨ bq| ÔweÁvbxi ag©Õ wb‡q GKwU ¯^Zš¿ 
cÖeÜ fwel¨‡Z †jLvi B‡”Q Av‡Q| cÖm½Z ïa~ ỳÕPvi K_v eje|  

 
AwaKvsk weÁvbxB nq cÖK…wZev`x, A‡Áqev`x ev mskqev`x| wbDUb eve‡ejxq Ck¦‡i 

wek¦vm Ki‡Zb, wbDU‡bi mgmvgwqK Rvg©vb MwYZÁ `vk©wbK MU‡d«BW †jBwebR(Gottfried 
Leibniz)I wQ‡jb KÆi i¶Ykxj ag©ev`x| wbDU‡bi ejwe`¨v‡K wZwb †g‡b wb‡Z cv‡ib wb, G‡K 
D‡Ïk¨ev`x bxwZ (telelology) Øviv cÖwZ¯’—vcb Ki‡Z †P‡qwQ‡jb| 27

                                                 
26 Ô‡Kb Avwg mskqev`xÕ - cj KvR©, gy³v‡š̂lv, cÖLg el©, 2q msL¨v, c„ 12, Rcbyqvix 2008| Bs‡iRx cÖeÜ Ô Why I am 
Skeptic Õ Gi e½vbyev`;  Abyev` K‡i‡Qb Rv‡n` Avng`   
27 The doctrine that the existence of everything in nature can be explained in terms of purpose. 
Ges GB D‡Ïk¨ Ck¦i cÖYvw`Z| Baruch Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, 1670; Short Treatise on God 
Man and His well being (English translation: A. Wolf), London, 1910 
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Ab¨w`‡K A÷v`k kZ‡Ki L¨vZbvgv MwYZÁ I c`v_©we` j¨vcjvm wQ‡jb Ck¦i m¤ú‡K© 

D`vmxb, A‡bKUv AvBb÷vB‡bi gZB| ïay ag© wek¦v‡m bq weÁv‡bi bxwZi e¨vcv‡iI Zvi mv‡_ 
AvBb÷vB‡bi bxwZi †ek wgj Luy‡R cvIqv hvq| G cÖm‡½ Zvui GKwU Dw³ D×„Z Kiv †h‡Z cv‡i t 

 
If men were restricted to collecting facts the sciences were only a sterile 
nomenclature and he would never have known the great laws of nature. It is in 
comparing the phenomenon with each other, in seeking to grasp their 
relationships, that he is led to discover these laws.28  

 
GB ˆeÁvwbK c×wZi mv‡_ AvBb÷vB‡bi wPš—vi wK A™¢yZ wgj|  

 
GiI Av‡M mß`k kZvãxi Ij›`vR `vk©wbK-weÁvbx evi“P w¯ú‡bvRvi (Baruch 

Spinoza) g‡Z Ck¦‡ii cÖwZ wbtkZ© AvZ¥mgc©b I APjv fw³B (Obedience and piety) nj mKj 
a‡g©i g~j bxwZ; a‡g©i evKx me wKQy~B G †_‡K †ewi‡q Av‡m| cÖPwjZ A‡_© w¯ú‡bvRv ag©wek¦vmx 
bb- Zuvi ag©wek¦vm A‡bKUv m‡e©k¦iev‡`i (pantheism) Abyiƒc, cÖK…wZi g‡a¨B wZwb Ck¦‡ii ¯^iƒc 
Luy‡R †c‡Zb; †mB A‡_© Zuvi Ck¦i n‡jb cÖK…wZ-Cki (Nature God)|  G Kvi‡YB cÖK…wZev`x 
weÁvbx I D`vigbv gvby‡li wZwb wcÖqcvÎ| ÁvbZ‡Ë¡i `„wó‡Z w¯ú‡bvRv wQ‡jb m¤ú~Y©iƒ‡c `vk©wbK 
ev weÁvbx| bx‡Pi Dw³ †_‡KB Zvi cÖgvY †g‡j t 

 
Philosophy has no end in view save with truth; faitk looks for nothing but 
obedience and piety. 29            

 
AvBb÷vbxq wek¦vmI w¯ú‡bvRvi wek¦v‡mi KvQvKvwQÑ Avi G Kvi‡YB AvBb÷vBb Dw³ K‡iwQ‡jb 
†h wZwb Ggb GK Ck¦‡i wek¦vm Kwi whwb gvby‡li KvRKg© ev fvjg›` wb‡q gv_v Nvgvb bv, wKš‘ 
cÖK…wZi HK¨Zv‡bi g‡a¨ wb‡R‡K cÖKvk K‡ib|30

 
G K_v Aek¨ †g‡b wb‡Z n‡e †h, Dbwesk kZvãxi L¨Zbvgv weÁvbx‡`i g‡a¨ AwaKskB wQ‡jb 
cÖPwjZ A‡_© ag© wek¦vmx Ñ GB  ZvwjKvq i‡q‡Qb L¨vZbvgv cix¶Ywe` gvB‡Kj d¨viv‡W, ZvwË¡K 
c`v_©w` K¬vK g¨v·I‡qj, weªwUk c`v_©we` DBwjqvg DBjmb, †R †R _gmb (jW© †Kjwfb), jW© 
iv`vi‡dvW© cÖgyL| mvgcÖwZK Kv‡ji K_vq Avmv hvK| 1998 mv‡j †bPvi KZ©„K PvwjZ GKwU 
mgx¶vi djvd‡j †`Lv †Mj hy³iv‡lUªi AwfRvZ weÁvbx‡`i g‡a¨ (b¨vkbvj GKv‡WwgK Ae 
mv‡q‡Ýi m`m¨) gvÎ 7% e¨w³ Ck¦‡i wek¦vmx| 20.8 kZvsk weÁvbx wb‡R‡`i A‡Áqev`x 

                                                                                                                                                 
 
28 Exposition du systeme du monde; Pierre-Simon Laplace, http://www-history:mcs.st-
andews.ac.uk/Biograhies/Laplace.html 
29 Baruch Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, 1670; Short Treatise on God Man and His 
well being (English translation: A. Wolf), London, 1910 
30  I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the ordinary harmony of what exists, not in a God 
who concerns himself with fates and actions of human beings. 
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(agnostic) e‡j AwfwnZ K‡i‡Qb| evKxiv wecyjfv‡e wbwik¦iev`x, Aš—Zt evB‡ejxq Ck¦iev‡`i 
wbwi‡L Ñ A_©vr 72.2 kZvsk mivmwi bvw¯—K ev Ck¦‡i wek¦m K‡ib bv| 31 G djvd‡j AevK nevi 
wKQy †bB KviY cÖK…Z weÁvb mva‡Ki G Qviv MZ¨š—i †bB| weivkx eQi Av‡M 1916 mv‡j mKj 
†kªbxi weÁvbx‡`i (RxeweÁvbx, c`v_©ve`, MwYZÁ .. ) Ici PvwjZ mgx¶v‡ZI †`Lv wM‡qwQj †h  
e¨w³ Ck¦i wfwËK Ck¦iev‡` (theism) Ck¦‡i wek¦vmxi msL¨v wQj 40%| hyw³ev` I weÁv‡bi 
DbœwZ‡Z G msL¨v †h µgk n«vmgvb Zv 1997 I 1998 mv‡ji mgx¶v¸‡jv‡Z aiv c‡o‡Q| 
Avgv‡`i Kv‡j cÖL¨vZ K‡qKRb we&Ávbx-`vk©wbK‡`i g‡a¨ bvw¯—K¨ev‡`i cÖwZf~ n‡jb wiPvW© WwKÝ 
- whwb Lye ¯úó K‡iB e‡j‡Qb †h, m„wókxj weÁvbx n‡Z n‡j Zuv‡K Awek¦vmx n‡ZB n‡e, 32 wf±i 
†÷ªsMvi 33, mskqv‡`i cj KvR© Ges e¨w³ eveB‡ejxq Ck¦i wek¦vmx‡`i gyLcvÎ n‡q `vwo‡q‡Qb 
hy³ivóª kvLvi miKvix ÔwnDg¨vb †R‡bvg cÖK‡íiÕ (Human Genome Project) L¨vZbvgv Rxe 
weÁvbx dªvwÝm Gm Kwjb¥| 34  mv‡_ †c‡q‡Qb †ek KÕRb weªwUk weÁvbx, Zv‡`i g‡a¨ Ab¨Zg 
n‡jb Av_©vi wcKK (Arthur Peacocke)|   
 

wKš‘ Ck¦iev`x KwjÝ wb‡R WviDBwbR‡g wek¦vmx hLb wZwb e‡jb Ñ Ò Science reveals 
that the universe, our own planet, and the life itself are engaged in an evolutionary 
process. Ó Ggb wK weeZ©‡bi c‡¶ Ggb K_vI e‡j‡Qb, Ò .. .. in my view evolution might 
have been God’s elegant plan for creatin humankind. ..Ó| Kwj‡Ýi g‡a¨ ag© I weÁv‡bi 
ˆeci‡Z¨i N‡U‡Q A™¢yZ GK mswgkªY| ag©wek¦vmx n‡qI †h mwZ¨Kvi A‡_© wbÚvevb weÁvbx nIqv 
hvq KwjÝ Zuvi `„óvš—| G cÖm‡½ XvKv wek¦we`¨vj‡q Avgvi `yÕRb kª‡×q I wcÖq wk¶‡Ki K_v 
D‡j−L Ki‡Z PvB- hv‡`i Kv‡Q Avwg c`v_©we`¨vi cvV MÖnY K‡iwQ| G‡`i g‡a¨ GKRb Aa¨vcK 
mykxj P›`ª wek¦vmÑ whwb wQ‡jb GKvav‡i wbôvevb M‡elK I wb‡ew`ZcÖvY wk¶K| wZwb †mB wÎ‡ki 
`k‡K imvqb c`v_©we`¨vi M‡elYvq wQ‡jb cw_K…r, ag©wek¦v‡m wQ‡jb wbôvevb wn› ỳ wbqwgZ a¨vb-
avibv Ki‡Zb| Ab¨Rb Avgvi wcÖq wk¶K beŸB E×© Aa¨vcK Bbœvm Avjx, Avgv‡`i ‡`‡ki 
mePvB‡Z Avš—R©vwZKfv‡e cwiwPZ c`v_©©we`, hvi nvZ a‡i M‡elYvMv‡i D”PZi M‡elYvq cÖ‡ek 
K‡iwQjvg, wKš‘ GKwbô †KvivwbK Ck¦‡i wek¦vmx| wb‡Ri Rxe‡bi AR©b‡K †`‡L‡Qb Ck¦‡ii 
gwngv`xß cÖKvk wn‡m‡e, ‡h AwfÁZvi K_v wZwb cÖKvk K‡iwQ‡jb ÒRevealing the Glory of 
God in my LifeÓ|35 Kwj‡Ýi gZB ag©wek¦vm Zv‡`i weÁvb mvavbvq cÖwZeÜK n‡q `uvovq wb| 
fve‡Z AevK jv‡M ˆe wK| evsjv‡`‡ki weÁvbx‡`i g‡a¨ ag©wek¦vm wb‡q †Kvb A_©en Abykxjb 
n‡q‡Q e‡j Avgvi Rvbv †bB, Z‡e AvcvZ `„wó‡Z g‡b nq weÁvbx‡`i g‡a¨ GKwU weivU msL¨K 
Ck¦i wek¦vmx| cwiwPZ mnKg©©x‡`i g‡a¨ Aek¨ †ek  †qKRb i‡q‡Qb huviv †Kvb ai‡bi Ck¦‡iB 
wek¦vm K‡ib bv| GLvbKvi wKQy AcweÁvbx ÔweÁvb I a‡g©i KK‡UjÕ evwb‡q mvaviY gvbyl‡K 
weåvš— Ki‡Q Ges B‡jKUªwbK wgwWqv¸‡jv‡Z Zv eêvnxbfv‡e cÖPvwiZ n‡”Q| 

 

                                                 
31 E. J. Larson and L. Witham, ‘Leading Scientists still  reject God, Nature, 394,  1998, 313 
32 Rnchard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, Lomdon, 2006 
33 Victor J Strenger, Has Science found God ? ...., New York: Prometheus Books, 2003 
34 Francis S. Collins, The Language of God, Free Press, New York, 2007 
35  M. Innas Ali, Revealing the Glory of God in my Life, Asiatic Civil Military Press, Bangladesh, 
1997 
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GKwU ¸i“Zi cÖ‡kœi w`‡K cvV‡Ki `„wó AvKl©Y K‡i Avgvi G cÖeÜwUi BwZ Uvb‡Z PvB| 
gvm K‡qK Av‡M Avgv‡`i †`‡ki L¨vZbvgv `vk©wbK knx` Aa¨vcK W. †Mvwe›` †`‡ei ˆe`vwš—K 
`k©b wb‡q Av‡jvPbvi Rb¨ cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Avgv‡K Avgš¿bY Rvbvb n‡qwQj| mg‡eZ 
`vk©wbK eÜ„ I mnKg©x‡`i Kv‡Q Avwg GKwU cÖkœ †i‡LwQjvg, Òag© I ag©kv‡¯¿v³ Ôm‡Z¨iÕ mv‡_ 
ÔˆeÁvwbK m‡Z¨iÕ Awgj ev msNl© (conflict) eva‡j ZLb GKRb `vk©wbK wn‡m‡e Avcbvi Ae¯’vb 
†Kv_vq n‡e ? Avcwb wK ˆeÁvwbK mZ¨‡K A¯^xKvi Ki‡eb ?Ó  

 
evB‡ejxq ev †Kviv‡bi Ck¦iev`x‡`i wKš‘ wm×vš— wb‡Z gyn~Z© wej¤^ n‡e bv, †hgb 

evB‡ejxq Ck¦iev`x †nbwi †gvwim „̀pZvi mv‡_ †NvlY&v w`‡q‡Qb t 
  

When science and the Bible differ, science has obviously misinterpreted its 
data.36  
 
‡ek K‡qKgvm Av‡M ‡Kvb GKwU B›Uvi‡bU ‡dviv‡g cÖKvwkZ Ò Science and Quran Ó cÖe‡Üi 
cªwZwµqvq GKvwaK cÎ‡jLK gZ cÖKvk K‡i‡Qb †h †Kvivb I ˆeÁvwbK m‡Z¨i g‡a¨ we‡iva 
eva‡j Zviv †Kviv‡bi gZ‡KB cÖavb¨ †`‡e, KviY weÁvb k~b¨ †_‡K †Kvb wKQy m„wó Ki‡Z cv‡i bv, 
Ab¨ w`‡K Avj−vnvZvjv me wKQyB m„wó K‡i‡Qb Ô‡Kvb wKQy bvÕ (nothingness)| AÁvbZvi K_v 
†ek `„pZvi mv‡_ cÖPvi Ki‡Z Avgiv †gv‡UB wØavMÖ¯— nB bv|37 GB nj Avgv‡`i weÁvb mvavbvi 
cwibwZ|     

0000 0000 0000 
 

 
 
cwiwkó 1 
Am½ I bvMvR©y‡bi fveev`x `k©b 

fviZxq cÖvPxb `vk©wb‡Kiv weÁvb ej‡Z eySv‡Z †P‡q‡Qb Ck¦ivbyfywZ m¤ú‡K© ‡h ZË¡ÁvbÑ we‡kl Ávb ev 
c‡iv¶ Ávb ZvB nj weÁvb| cÖvPx‡biv †h A‡_© weÁvb ey‡S‡Pb Zv nj fveev`x Pig ev cig Ávb‡K| †e`vš—
ev`x‡`i g‡Z GB Ávb nj ÔeªþÁvbÕ| Ab¨w`‡K †eŠ× wf¶z‡`i „̀wóf½x‡Z nv‡Z weÁvb `k©b M‡o D‡V‡Q Zvi bvg 
ÔweÁvbev`Õ hvi mv‡_ †e`vš—ev`xi †`Lvi cv_©K¨ i‡q‡Q| weÁvbev`x‡`i g‡Z Avgv‡`i Kv‡Q †h „̀k¨gvb e ‘̄ Zv 
g‡bvRM‡Z m„ó GKwU fve gvÎ Gi evwn¨K †Kvb Aw¯—Z¡ †bB| nxbhvbx‡`i `k©b wPš—vq ejv n‡q‡Q Ôe¯‘i cÖZ¨¶ 
Aw¯—Z¡‡evaB nj ÁvbÕ, cieZ©x av‡c Avi GKUz GwM‡q ejv n‡q‡Q †h ÔaviYvi ga¨ w`‡q m‡Z¨i †eva jvf Kiv 
hvqÕ| Gi d‡j fveev‡`i w`‡K †eŠ× `k©b AviI GwM‡q wM‡q gb I eš‘i g‡a¨ GK ai‡bi Kzqvkv ev hewbKvi 
Aš—ivj m„wó K‡i‡Q, wKQyUv wgw÷K ev inm¨ev‡`iI| Ab¨w`‡K gnvhvbx `vk©wb‡Kiv GB c‡_ AviI GKavc GwM‡q 
wM‡q e‡j‡Qb ÔAvgiv †h e ‘̄ m¤ú‡K© aviYv m„wó Kwi Zv nj fve †_‡K D™¢~Z GKwU cÖwZwjwc (replica), hvi 
cðv‡Z e ‘̄i †Kvb cÖK…Z ev evn¨ Aw¯—Z¡ †bB, _vK‡Z cv‡i bv|Õ Ab¨fv‡e ejv n‡q‡Q, Ôevn¨ RMr e‡j wKQy †bB, hv 

                                                 
36 H. R. Moris, The Long War Against God, New York: Master Books, 2000 
37 k~b¨ †_‡K Kx fv‡e cÖK…wZ‡Z R‡oi m„wó nq Zv Rvb‡Z n‡j †`Lyb, ÔAv‡jv nv‡Z Pwjqv‡Q Auvav‡ii hvÎxÕÕ, c„ 91 - 96, 
AwfwRr ivq, A¼zi cÖKvkbx, XvKv, cwiewa©Z I bs‡kvwaZ ms¯‹iY, 2006| GQviv †`Lyb, Ò Has Science Found God 
...., by Victor J Stenger, Prometheus Books, 2003 Ó  
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Av‡Q Zv g‡bvRMr gvby‡li gw¯—‡®‹ hvi w¯’wZ|Õ mKj AwfÁvZv‡K ejv n‡q‡Q Ôg‡bi g‡a¨ ci¤úivµ‡g mw¾Z 
aviYv gvÎÕ| GB nj weÁvbev`x‡`i g~j K_v| 

weÁvbev‡`i g~j cÖe³v Am½ n‡jI GB `k©b‡K cwic° K‡i Zz‡j‡Qb emyeÜz, kvš—iw¶Z cÖg~L| Am‡½i 
g‡Z Avgv‡`i Áv‡bi Aej¤^b ev DcvË hw` ewn©e ‘̄ †_‡K Av‡m, Zvn‡j Avgv‡`i g‡b †h Qvc c‡o †mB QvcwU 
(impression) I ewn©e ‘̄ GK n‡Z cv‡i bv| GB QvcwU †Zv ewn©e¯‘i cÖZxK gvÎ| g‡bvRM‡Z m„ó GB Qvc †_‡K 
evn¨RM‡Zi Aw —̄‡Z¡i K_v †h Agiv ewj Zv ïay Kíbv| Avi hw` mwZ¨ mwZ¨B ewn©RM‡Zi Aw¯—Z¡ _v‡K Zv Avgv‡`i 
Rvbevi Dcvq †bB|  hw` cÖkœ †Zvjv nq †h Avgv‡`i g‡bvRM‡Z †h fve ev Qv‡ci m„wó nq Zvi cðv‡Z †Kvb 
GKwU †nZz)†Zv _vKv PvB, Zvi DË‡i Am½ev`xiv e‡j _v‡Kb ewn©e¯‘B †h H †nZz ev KviY n‡Z n‡e Zvi †Kvb 
wbðqZv †bB| Zv‡`i g‡Z e¯‘ m¤ú‡K©© Avgv‡`i g‡a¨ †h aviYv ev Kb‡mÞ m„wó n‡q _v‡K Zv Avm‡j KZK¸wj 
fvemgwó| wRwbm gv‡b ms‡e`b¸”Q| ˆPZb¨ †_‡K ^̄Zš¿ Aw¯—Z¡ _vK‡Z cv‡i bv, KviY hv wKQyi DrcwË nq Zv 
¶wYK| Am‡½i g‡Z mviv wek¦B eyw×gq, Avgv‡`i hv wKQy cÖ‡qvRb Ñ fv‡ei m‡½, ewn©e ‘̄i Aw¯—‡Z¡iI †KvbI 
cÖ‡qvRb Avgv‡`i nq bv| e ‘̄i †h ag© Ñ ˆ`N©, cȪ ’, ^̄v`, MÜ cÖf„wZ mg¯—B e¨w³ wbf©i ev welqx-AvwkªZ| 
weÁvbev`xiv AviI Pig K_v e‡jbÑ ÔP› ª̀, m~h©, MÖn b¶Î, cvnvo, ce©Z cªf„wZ Z_vKw_Z evn¨e ‘̧̄ wj Avgv‡`i 
gvbwmK AwfÁZv gvÎ| ewn©e ‘̄ †Kej K_vi K_v, Avgv‡`i Pviw`‡K †h NUbv N‡U †m¸‡jv ïay Avgv‡`i g‡bi 
m„wó| GK mycÖwZwôZ gvbwmK k„•Ljv †_‡K ‡m¸‡jvi Af¨y`q| Am‡½i Gme fveev`x ZË¡K_v cieZ©xKv‡j evK©‡j 
I wdK‡Ui `k©‡bI Gi cÖwZaŸwb †kvbv hvq|  

 
emyeÜ e‡j‡Qb †h, †h‡nZz ewn©e ‘̄i g‡bi evB‡i †Kvb Aw —̄Z¡ †bB, ZvB Kbv‡`i gZvbymv‡i ’̄yj e ‘̄ †h 

cigvYy mgš^‡q MwVZ G aviYvI weÁvbev`x‡`i „̀wó‡Z evwZj n‡q hvq Ges cigvYyiI †Kvb Aw¯—Z¡ _vK‡Z cv‡i 
bv| kvš—iw¶‡Zi g‡Z cigvYy GK AvKvkKzmyg Kíbv| weÁvbev‡`i „̀wó‡Z ÔweÁv‡bi ỳwU wµqv, GKwU Dcjwä 
Avi GKwU e¨vL¨vÕ| GB Dcjwä I e¨L¨vi ga¨w`‡q AwfÁZvi ÁvbI M‡o I‡V| Áv‡bi Aw¯—Z¡ Av‡Q GB K_vwUB 
Avgiv mwVKfv‡e Rvwb| mgMª wek¦B weÁvb ev eyw× Ñ mKj e¯‘B weÁv‡bi mv‡_ m¤úwK©Z| wPš—vi evB‡i †Kvb e¯‘i 
Aw¯—Z¡ †bB| wPš—vB Áv‡bi Avw` I Áv‡bi †kl| 

 
ey× ej‡Zb RoRM‡Zi †h `ytL-†e`bv, K¬vwš—-welv`, Rov-g„Z¨y-Amy¯’ZvÑ G me‡K AwZµg K‡i g‡bi 

GK Awbe©Pbxq gyw³i ¯—‡i DcbxZ nIqviB Aci bvg Ôwbe©vYÕ ev gyw³| G †Kvb eªþÁvbI bq, cigeª‡þ wgwj‡q 
hvIqvI bq, Ck¦icÖvwßI bq| weÁvbev`xiv wbe©v‡Yi wek` e¨L¨v w`‡q‡Qb; Zv‡`i g‡Z Ôwbe©vYÕ Pvi cÖKvi| cÖ‡Z¨K 
Rx‡ei †h ï× cweÎ Avw` iƒc Zvi bvg ag©Kvi, GB ag©Kvi GK ai‡bi Ôwbe©vYÕ| mKj ỳtL I †K¬k †_‡K gy³ 
n‡qI hLb ch©š— wKQyUv R‡oi eÜb _v‡K Zv‡K Dcvwa‡kl Ôwbe©vYÕ ejv nq| Abycvwa‡kl wbe©v‡Y Rx‡ei mg¯— 
k„•Lj gy³ n‡q hvq| mK‡ji †kl Ôwbe©vYÕ hLb Av‡jvKcÖvß nq, we‡k¦i g½jB Zvi welq nq ZLb Ôwbe©vYÕ Zvi 
m‡e©v”P ¯—‡i †cuŠQvq| 
  

Avi GB `vk©wbK wPš—vavivi cieZ©x iƒc nj cÖ_g Lªx÷v‡ã weKwkZ weL¨vZ †eŠ× cwÊZ bvMvR©y‡bi 
mv‡c¶ev‡`i I Ae‡PZb mËvi aviYv hvi Ici wfwË K‡i wZwb M‡o Zz‡jwQ‡jb Zuvi `k©b c×wZ hv‡K ejv n‡q 
_v‡K Ôgva¨wgK ev ga¨c_Õ| c‡i Zv k~b¨ev` bv‡g mgwaK cwiwPwZ jvf K‡i| GB `k©‡bi g~j K_v¸‡jv n‡”Q Ñ 
Ôgb aviYvq wewkó nq, d‡j ZLb _v‡K †Kej KZK¸‡jv AmsnZ avibv I Dcjwä, wKš‘ G‡`i m¤^‡Ü wKQyB wbw`©ó 
K‡i ejv hvq bv| Zvn‡j Avgiv †cuŠ‡Q hvB Ggb wKQy‡Z hv‡K aiv †Quvqv hvq bv, Ggb wKQy hv Avgv‡`i mxgve× 
g‡bi AMg¨, Avgiv cÖKvk Ki‡Z cvwi bv, hvi msÁv w`‡Z cvwi bv| Zuvi hwy³ cÖwµqv Gfv‡e AMÖmi nq Ñ 
ewn©RM‡Zi hw` Aw —̄Z¡ bv _‡K Zvn‡j g‡bvRM‡Zi †h Aw —̄Z¡ Av‡Q ZviB ev cÖgvY †Kv_vq? Avgv‡`i g‡bi evB‡i 
ewn©e ‘̄ hw` bv _v‡K Zvn‡j Dcjwäi evB‡i AvZ¥-‡PZbvB †h Av‡Q Ggb g‡b Kivi g‡Zv wKQy bvB| ỳtL, Kó, 
†e`bv, Abyfe, B”Qvkw³ .. ..  e¨ZxZ weÁvb ev eyw×i †Kvb Aw¯—Z¡ _vK‡Z cv‡i bv| hw` welq bv _v‡K Zvn‡j 
welqxI †bB| welqMZ m¤^Ü bv _vK‡j RMZI _v‡K bv| myZivs bvMvR©y‡bi g‡Z ewn©RMr I g‡bvRMr DfqB k~b¨ 
(void)| 
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Zuvi hyw³ g‡Z RMr ev¯—e n‡j Zvi KLbI cwieZ©b m¤¢e n‡Zv bv, Avevi RMr hw` †Kej fv‡ei mgwó 
nq Zvn‡jI Zvi DbœwZ I cÖMwZ Am¤¢e n‡q c‡o| wKš‘ g~j †eŠ× `k©b g‡Z RMr cÖwZgyn~‡Z©B cwieZ©bkxj fe-
Db¥yL Ñ  WvB-B‡jw±K¨vj c_ a‡i| wZwb g‡b Ki‡Zb †h RM‡Zi mKj c`v_© mrI bq, AmrI bq, mZ I Amr 
GB Dfq cÖKvi bq, c„_KI bq, AbvMgI bq, AwbM©gI bq| gva¨wgK m~‡Î ejv n‡q‡Q, ÒwRwbm ¶wYKI bq, 
Abš—I bq, mgyrc`I bq, D‡”Q`I bq, AwfbœI bq, c„_KI bq, AbvMgI bq, AwbM©gI bq| µgweKv‡ki 
c×wZiƒ‡c RM‡Zi †KvbI Pig ev¯—eZv †bB| e¯‘ hw` evn¨ nZ Zvn‡j Zvi D`q I weKvk _vKZ bv| kKU †hgb 
KZK¸‡jv ev¯—e a‡g©i mgwó, gvbylI †Zgwb KZK¸‡jv ev¯—e I gvbwmK a‡g©i mgwó| ag© QvovI kKU I gvby‡li 
cÖÁwß 38  Av‡Q| GK Abš— avivevwnK †kªYx‡Z GB ag© KZK¸‡jv ¶wYK ev gyn~Z© we‡kl| wPš—vi wKQy evn¨ †nZz 
_vK‡Z cv‡i Z‡e wPš—vi Avmj †nZz nj c~e©eZ©x wPš—v| cÖ̀ x‡ci wkLvi ’̄vwq‡Z¡i cÖwZ gyn~Z©, †Zj I cj‡Zi Ici 
wbf©i Ki‡jI, Avm‡j Zv wkLvi c~e©gyn~‡Z©i avivevwnKZv| RM‡Z ¯^q¤¢y e‡j wKQy †bB| meB Ab¨ wKQyi Ici 
wbf©ikxj| bvMvR©yb e‡j‡Qb ÒBn cÖZxZ¨mgyrc` k~b¨Zg cÖP¶‡Z|Ó 39 A_©vr GB cÖZxZ¨ mgyrcv`‡KB k~b¨Zv 
e‡j| Rb¥ bq, g„Z¨y bq, mËv bq, wejywß bq, GK bq, eû bq, Avmv bvB, hvIqv bvB Ñ GB n‡”Q k~b¨Zv| \ 

 
bvMvR©y‡bi g‡Z ewn©e¯‘ A‡eva¨ ZvB ewn©e¯‘ Aev¯—e, weÁvbI A‡eva¨ †mBRb¨ weÁvbI Aev¯—e| G RMr ïay 
m¤^Ü| m¤^‡Üi RwUjZv‡KB Avgiv RMr ewj| GB m¤^Ü¸‡jv `y‡e©va¨| Avgv‡`i mgMÖ AwfÁZvi RMr ïay Avfvm 
Ñ KZK¸‡jv ỳ‡e©va¨ m¤^‡Üi mgwó| e ‘̄ I ‰PZb¨, †`k I Kvj, KviY I Kvh©, MwZ I w¯’wZ meB wfwËnxb ¯^cœ, 
G‡`i †cQ‡b KYvgvÎ ev¯—eZv †bB| GB cwÊZcÖe‡ii g‡Z Av‡jv I AÜKvi †hgb hyMcr _vK‡Z cv‡i bv †Zgwb 
Ams¯‹…Z I ms¯‹…Z e¯‘ GKmv‡_ _vK‡Z cv‡i bv| ms¯‹…Z e¯‘ Aev¯—e| AZxZ, eZ©gvb I fwel¨r Kv‡ji aviYv 
eyw×i AMg¨| AZxZ m‡›`nRbK, fwel¨r AwbwÏ©ó| eZ©gvb‡KB KZKUv mZ¨ e‡j g‡b nq| AZxZ I fvel¨Z bv 
_vK‡j eZ©gvb A_©nxb n‡q c‡o| hvi Avw` bvB, Aš— bvB Zvi ga¨‡`k _vKv Kx fv‡e m¤¢e ? ïb¨ †_‡K wPš—vi 
AvKvi iƒ‡c Kv‡ji DrcwË| bvMvR©y‡bi Gme fveev`x ZË¡K_v Avg‡`i Kv‡Èi K_v gb Kwi‡q †`q|  
 

Avgiv e ‘̄‡K Zvi ¸Y w`‡q Rvwb| ¸‡Yi c~‡e© e ‘̄i Aw¯—Z¡ _vK‡Z cv‡i bv, KviY e¯‘ Zvn‡j ¸Ynxb n‡q 
c‡o| GLb cÖkœ nj GB ¸Y¸‡jvi Aw —̄Z¡ †Kv_vq ? ¸Ynxb e ‘̄ ‡hgb Aby‡aq bq, †Zgwb e ‘̄nxY ¸‡Yi Aw¯—¡Z¡ 
_vK‡Z cv‡i bv| †mRb¨ GKevi e¯‘ †_‡K ¸‡Y Avevi ¸Y †_‡K e¯‘‡Z Uvbv‡cv‡ob Kwi A_P e¯‘ I ¸Y GK bv 
c„_K Zv Avgiv Rvb‡Z cvwi bv| eY©, ¯^v`, MÜ, †KvgjZ¡, KwVbZ¡ cÖf„wZ ¸Y welqx AvwkªZ| Bw›`ªq Av‡Q e‡jB 
†m¸‡jvi Aw —̄Z¡, P¶z Qvov eY©, KY© Qvov k‡ãi Aw —̄Z¡ †bB| ¸‡Yi wb‡Ri †Kvb Aw¯—Z¡ _vK‡Z cv‡i bv, mg¯— ¸YB 
Avfvm| Kv‡RB †h e ‘̄‡K Avkªq K‡i ¸‡Yi cÖKvk Zv ev —̄e n‡Z cv‡i bv| †gvÏv K_v ùov‡”Q e ‘̄ I ¸Y ci¯úi 
m¤úwK©Z †KvbwUB mgMÖfv‡e ev¯—‡e cÖ‡qvM Kiv hvq bv| hvi Aw¯—Z¡ Av‡Q Zv e ‘̄I bq ¸YI bq| hv‡Z ¸Y Av‡Q 
Zv‡K e ‘̄ e‡j Avgiv AwfÁZvq †g‡b wb‡jI Avm‡j e ‘̄ e‡j wKQy †bB| GB nj bvMvR©yb `k©b k~b¨ev‡`i mvi 
K_v| 

 
bvMvR©yb e‡j‡Qb, ÒÁv‡bi ‡KvbI cÖK…Z e¨L¨v †`qv hvq bv| ms‡e`bv †_‡K ‡hgb fve Av‡m, †Zgwb 

Avevi fve †_‡K ms‡e`bvi DrcwË n‡Z cv‡i| `k©‡bw› ª̀q †`‡L bv, Avevi hv `k©‡bi Bw›`ªq bq ZvI †`‡L bv, 
Zvn‡j †K I Kx `k©b K‡i ? Kv‡RB `k©K, `k©b, Ges `k©bxq AwPš—¨bxq e¨cvi n‡q `uov‡”Q| Dcjwä I Dcjä 
ci¯úi A½v½x| bvMvRy©b Av‡cw¶Zvi Ici †Rvi w`‡q‡QbÑ †hgb ej‡Zb AvKvi Qvov †hgb Kj‡mi Aw¯—Z¡ †bB, 
†Zgwb Kjm Qvov AvKv‡ii Aw¯—Z¡ Afvebxq| Kv‡RB mg¯— wRwbmB Av‡cw¶K| †Zgwb `ª‡e¨i ev e¯‘i mKj ag© 
Av‡cw¶K, Pig ev cig e‡j wKQy †bB|  

  
k~b¨Zv †evSv‡Z bvMvR©yb cÖvYcvZ K‡i‡Qb, ZvI Zv aiv †Quvqvi evB‡i i‡q †M‡Q| ey‡×i Pig m‡Z¨i 

cÖm½ †U‡b wZwb k~b¨ †evSv‡Z wM‡q ej‡Z †P‡q‡Qb †h, ey‡×i Pig †h mZ¨ Zv k~b¨ bq, Ak~b¨ bq, k~b¨ Ak~b¨ 

                                                 
38 cÖÁwß A_© nj weÁvcb| we‡klfv‡e ÁvZKiY ev wb‡e`b| GLv‡b ejv n‡”Q †h ¯^fvweK ag© QvovI kKU ev gvby‡li 
wb‡R‡K Rvwni Kivi wKQy  Avjv`v ˆewkó¨ ¸Yvejx _vK‡Z cv‡i| 
39 ÔcÖZxZ¨mgyrc`Õ A_© nj ÔKZK¸wj e ‘̄‡K Aej¤^b Kwiqv Zvnv nB‡Z Aci e ‘̄i Drcv`b ev D™¢e|Õ 
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Efq bq, k~b¨ Ak~b¨ †_‡K c„_K bq, †mB Pig mZ¨‡K wPwýZ Kivi Rb¨B k~b¨Zv ejv nq| Avevi Ab¨Î ej‡Qb 
Ôk~b¨Zv Øviv meB m¤¢e nq, k~b¨Zv e¨ZxZ wKQyB m¤¢e nq bvÕ| RM‡Zi GKgvÎ ZË¡ k~b¨Zv| k~b¨Zvi Aw¯—Z¡ ev 
Abw¯—Z¡ †bB, Zv †`LvI hvq bv, DcjwäI Kiv hvq bv| bvMvR©yb k~b¨Zv m¤ú‡K© †h cig Ávb Zv‡KB wbe©vY 
e‡j‡Qb| k~b¨Zvi †h Ávb Zv n‡”Q cigv_© ev cig Ávb| gva¨wgK KvwiKv‡Z ej n‡q‡Q, Ôey‡×i a‡g© `ywU mZ¨ 
Av‡Q| GKwU †jŠwKK eyw× iƒc mse„wZ Avi GKwU k~b¨iƒc cig mZ¨|Õ bvMvR©y‡bi Dw³mg~n we‡k−lb Ki‡j †`Lv 
hvq wZwb GKwU †MvjK auvavh cwZZ n‡q‡Qb hv †_‡K †ewi‡q Avm‡Z cv‡ib wb| †e`vš—ev`xivI †Zv cÖKvivš—v‡i 
GKB K_v e‡j _v‡Kb cig eªþB nj k¦vk¦Z ev cig Ávb| Rxe hLb GB Ávb jvf K‡i ZLb Zvi †gv¶jvf nq| 
wKš‘ GB eªþ †evSv‡Z †e`vš—ev`xi Mj`Ng© n‡jI mdj nb bv| Ae‡k‡l nvj †Q‡i w`‡q e‡jb Ôeªþ Kx Zv 
Dcjwäi welqÕ Ávb Øviv Zv‡K Rvbv hvq bv|    

 
bvMvR©yb k~b¨ev‡` †cuŠQv‡Z †h c×wZ e¨envi K‡i‡Qb Zv nj ms‡k−lY g~jK hyw³| ZvB wZwb †Kej 

m¤úK©B ‡`‡L‡Qb, e¯‘ †`‡Lb wb| †Kej cÖevn †`‡L‡Qb, NUbv †`‡Lb wb| d‡j GB ms‡klY g~jK hyw³ Zv‡K 
†U‡b wb‡q †M‡Q Aš—nxb GK †MvjK e„‡Ë| †mLv‡b wZwb DcbxZ n‡q‡Qb A‡Üi gZ| ms‡klY I we‡klY c×wZ 
hw` Avjv`v Avjv`v fv‡e cª‡qvM Kiv nq Zv cÖvq †¶‡ÎB GK‡`k`k©x I AÜ Mš—‡e¨ †cuŠ‡Q †`q| bvMvR©y‡bi 
†¶‡ÎI ZvB N‡U‡Q| GB GK‡`k`k©x AÜ ms‡klY hyw³i c_ a‡i AMÖmi n‡q wZwb GK weivU MnŸ‡i cwZZ 
n‡q‡Qb| ïaygvÎ ms‡klY g~jK hyw³i c_ a‡i AMÖmi n‡Z wM‡q wZwb ey‡×i †gŠwjK WvB‡jKwUK c_ †_‡K weP¨yZ 
n‡q c‡o‡Qb| ey× ¯úó K‡iB e‡j‡Qb, ÔcÖ‡Z¨K wRwbm †mB wRwbmI e‡U Aevi †mB wRwbm bqI e‡UÕ| wZwb GB 
c_ cwinvi K‡i †Kej e ‘̄i evwn¨K m¤^Ü †`‡L‡Qb e ‘̄i Avf¨š—wiK m¤^Ü †`‡Lb wb, d‡j e¯‘i Avf¨š—wiK 
cwieZ©b Ñ RM‡Zi µgweKvk Zvi Kv‡Q wg_¨v g‡b n‡q‡Q| bvMvR©y‡bi `k©b Av‡cw¶Kev` I m‡›`nev‡`i GK 
A™¢yZ mswgkªY| bvMvR©y‡bi `k©b wPš—vi cÖwZaŸwb ïb‡Z cvIqv hvq wnDg I evM©‡muvi wPš—vavivq| 
 
cwiwkó 2 
weÁv‡bi D‡Ïk¨-c_ wb‡q AvBb÷vB‡bi wPš—vavivi msw¶ß wPÎ t  
 

• mKj weÁv‡bi D‡Ïk¨ nj Avgv‡`i AwfÁZv¸‡jv‡K mgwš^Z Kiv Ges GKwU †hŠw³K c×wZi g‡a¨ wb‡q 
Avmv| Avgv‡`i aviYv¸‡jvi hv_v_©̈  †Kej Giv Avgv‡`i AwfÁZvi RwUjZv‡K ms‡¶‡c wea„Z K‡i gvÎ, 
Gi evB‡i G‡`i †Kvb ˆeaZv †bB| weÁv‡bi wel‡q `vk©wbK‡`i Ah_v n¯—‡¶c‡K AvBb÷vBb 
mgv‡jvPbv K‡i‡QbÑ wZwb g‡b K‡ib Zuviv weÁvb-wPš—vi AMÖMwZ‡Z A‡bK mgqB evavi m„wó K‡i‡Qb, 
Zuviv AwfÁZvev‡`i †¶Î †_‡K KwZcq †gŠwjK aviYv‡K, †h¸‡jv wbqš¿‡Yi g‡a¨ wQj, †SuwU‡h we`vq 
K‡i c~e© wbwÏ©ó (a priori) bvgK A‡eva¨ GK D”PZvq wb‡q †M‡Qb|  

hw` g‡bI nq †h, fv‡ei wek¦‡K (Universe of Ideas) †hŠw³K c×wZ‡Z AwfÁZv †_‡K 
wbg©vY Kiv hvq bv, wKš‘ GwU †Zv wVK †h GB wek¦ nj gbyl¨ gb‡bi m„wó, hv e¨wZ‡i‡K weÁv‡bi †Kvb 
Aw¯—Z¡ _v‡K bv; wKš‘ Z_vwc, Ôfvegq wek¦Õ Avgv‡`i AwfÁZvi cÖK…wZ †_‡K ZZUzKzB ^̄vaxb, hZUv 
cwi‡aq e¯¿ gvbe‡`‡ni AvKvi †_‡K ¯^vaxb| GwU we‡klfv‡e mZ¨ Avgv‡`i ¯’vb I Kvj m¤úwK©Z aviYvi 
e¨vcv‡i, †h `ywU mËv‡K c`v_©we`iv Z‡_¨i wfwË‡Z c~e© wbwÏ©ó (a priori) iƒc †mŠ‡ai P~ov †_‡K bvwg‡q 
G‡b‡Q Zv‡`i‡K mwVK †cÖw¶‡Z myweb¨¯— Ki‡Z Ges G‡`i‡K Kvh©v‡cv‡hvMx Ae¯’vq (serviceable 
condition) `uvo Kiv‡Z|

40

• †hŠw³K „̀wó‡Z †`L‡j ej‡Z nq †h eš‘i mv‡_ mswk−ó aviYv¸‡jv n‡jv Ògbyl¨ g‡bi gy³ m„RbÓ41, Z‡e 
G‡`i A_© I h_v_©Zv `vqe× n‡q Av‡Q Bw›`ªqvbyf~Z Qvc¸‡jvi mvgwMÖKZvi Kv‡Q Ñ hvi mv‡_ Giv 

                                                 
40 Kv‡›Ui g‡Z ’̄vb I Kvj gvbe g‡b c~e© wbwÏ©ó mËv (a priori concept) iƒ‡c †cÖvw_Z| Kv›Uxq `k©b Abymv‡i t Ô 
Space and Time are Empirically Real. But Transcedentally Ideal. Õ AvBb÷vB‡bi e³‡e¨i Rb¨ †`Lv †h‡Z cv‡i : 
Albert Einstein, The Meaning of Relativity, Princeton Lecture, 1921 
41 Albert Einstein, `On Physical Reality’ in Franklin Institute, Journal, 121, 1936 

 
74



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjােনর ধম o ঈ র pস  

 
 

mymgwš^Z Ges hvi mv‡_ cÖZ¨¶fv‡e ev š^ÁvZfv‡e m¤úwK©Z| GKwU ÔcÖK…Z e ‘̄‡KÕ Zz‡j aiv hvq GKgvÎ 
GB Kvi‡Y †h, GB aviYv¸‡jvi Ges Zv‡`i cvi¯úwiK m¤úK©̧ ‡jvi ga¨ w`‡q Agiv nq‡Zv Bw› ª̀qvbyfyZ 
Ôms‡e`b¸‡jvi †MvjKauvaviÕ (labyrinth of sense impressions) inm¨ wbim‡bi c_ Lyu‡R †c‡Z 
cvwi| Zvn‡j Avgv‡`i ˆ`bw›`b AwfÁZv cÖm~Z ÔcÖv_wgKÕ aviYv, gbyl¨ †gav m„wRZ aviYv Ges Zv‡`i 
g‡a¨ m¤úK©̄ ’vcbKvix wbqgmg~n, hviv ˆeÁvwbK Z‡Ë¡i wfwË wbg©vY K‡i, GK‡Î nj Ôgy³ D™¢vebÕ|  
cÖkœ nj Ggb wK †Kvb bxwZ cÖwZôv Kiv m¤¢e hvi mv‡_ m½wZ †i‡L aviYv¸‡jvi mv‡_ ms‡e`b¸‡jvi 
GKwU mymgš^qx wbe©vPb m¤úv`b Kiv †h‡Z cv‡i| GwWsU‡bi gZ weqqvwkªZ `vk©wbK weÁvbx nq‡Zv 
ej‡Zb ÔAek¨B m¤úv`b Ki‡Z n‡eÕ, wKbZz AvBb÷vB‡bi DËi Lze m¤¢e n‡e mywbwÏ©ó ÔbvÕ, KviY 
AvBb÷vb eveevi `„pZvi mv‡_ e‡j‡Qb †h ÔaviYvÕ wb®‹vkb cÖwµqvq AwfÁZv †_‡K Dw`Z nq bv|   
 

weÁvbxi †gavi Ôgy³ D˜NvU‡biÕ Ici ¸i“Z¡ w`‡jI ˆeRTvwbK Áv‡bi †¶‡Î AwfÁZvi 
f~wgKvi K_v wZwb fy‡j hv wb; GKB mv‡_ ciciB wZwb e‡j‡Qb, Ò Experince may suggest the 
appropriate mathematical concepts, but they most certainly cannot be deduced 
from it.Ó  

• AviI e‡j‡Qb †h,   Ô †Kvb MvwYwZK Mo‡bi †fŠZ Dc‡hvwMZvi GKgvÎ wbY©vqK GLbI Aek¨ AwfÁZv; 
wKš‘ m„Rbkxj bxwZ i‡q‡Q MwY‡Zi g‡a¨B| GRb¨ †Kvb †Kvb †¶‡Î .. .. Avwg mwZ¨ e‡j g‡b Kwi †h 
weï× wPš—vi ga¨ w`‡qB Avgiv ev¯—eZv‡K mg¨Kfv‡e Abyaveb Ki‡Z cvwi, hv Avgv‡`i cÖvPx‡biv Kíbv 
K‡iwQ‡jb|Õ (.. .. I hold it true that pure thought can grasp reality, as the ancient 
dreamed)| AvBb÷vBb wKš‘ †eŠ× wf¶z‡`i ev k~b¨ev`x bvMvR©y‡bi gZ e¯‘'‡K †Kej g‡bvRM‡Zi m„wó 
e‡j g‡b Ki‡Zb bv, Avgv‡`i ch©‡e¶Y wbi‡c¶ †fŠZev¯—evZvi Aw¯—¡Z¡B nj Zvi weÁvb mvabvi wfwË, 
Ges GB †fŠZ ev¯—eZv Avgv‡`i Bw›`ª‡qi ga¨ w`‡q Zvi Aw¯—Z¡‡K cÖKvk K‡iÑ †mB Bw›`ªqvbyf~Z ms‡e`b 
hZB Avw`g e‡j g‡b †nvK| G Kvi‡YB AvBb÷vBb KLbI ch©‡e¶‡Yi ¸i“Z¡‡K A¯^xKvi K‡ib wb, Ges 
gbyl¨‡gavi m„ó ZË¡‡K Aek¨B ch©‡e¶‡Yi cix¶vq DËxY© n‡Z n‡e| we‡kl ev mvaviY Av‡cw¶K ZË¡ 
hw` cix¶vi Kwócv_‡i bv wUKZ Zvn‡j AvBb÷vB‡bi mKj ZË¡ hZB mve©Rbxb, my›`i, we‡gvwnZ Ges 
gbyl¨‡gavi PgKcÖ` DrKl©Zvi wb`k©b e‡j cÖwZfvZ †nvK bv †Kb, Awa‰ew`¨K `k©‡bi †Kv‡j Avkªq wbZ, 
weÁv‡b DbœxZ nZ bv| G Kvi‡YB wZwb ej‡Z †c‡iwQ‡jb t ÔGKwU MvwYwZK wbg©v‡Yi †fŠZ Dc‡hwMZvi 
†¶‡Î Ñ AwfÁZv, Aek¨ GLb Aewa, GKgvÎ wbY©vqK| wKš‘ m„Rbkxj bxwZ MwY‡ZB Ae ’̄vb K‡i|42 G 
cÖm‡½ Avgiv „̀pZvi mv‡_ ej‡Z cvwi ‡h weÁvbxiv GKwU mve©Rbxb bxwZ MÖnY K‡i‡Qb Zvnj weÁvb 
PP©vi D‡Ïk¨ nj AwfÁZvjä Z_¨¸‡jvi g‡a¨ mgcK© cÖwZôv Kiv hv‡Z †Kej we`¨gvb ÁvZ NUbvejxiB 
e¨L¨v `vb bq, G †_‡K fwel¨Z NUbviI wbðqZvi mv‡_ Avfvm †`Iqv m¤¢e| Avgv‡`i Aek¨ fy‡j †M‡j 
Pj‡e bv †h weÁvb †Kej Dc‡hvMx cÖ‡KŠkj bq ev fwel¨Ze³v bq, GwU GKwU hš¿e¨e¯’vI e‡U hvi 
gva¨‡g Avgiv myk„•Lj, Ae‡ivnx c×wZ‡Z m~ÎvwqZ, AwfÁZvi Øviv hvPvBK…Z ev —̄eZvi aviYv¸‡jv‡K 
AR©b Ki‡Z cvwi|  

• ZË¡xq c`v_©ÿ`¨vi Afvebxq mvdj¨ †`‡L †KD Aš^xKvi Ki‡Z cv‡i bv †h, weÁvbx‡`i ¯^-D™¢vebx cš’v 
(heuristic method), A_©vr MvwYwZK mvij¨ I †mŠ›`h© AbymÜv‡bi †Póv, PgrKvi mv_©K ZË¡mg~‡ni 
D™¢veb NwU‡q‡Q| Ges GB me ZË¡ AwfÁZvi Av‡jv‡K ÔmZ¨Õ wn‡m‡eI cÖwZwôZ n‡q‡Q| G ai‡Yi 
cš’vq cÖvß mZ¨‡K A‡b‡KB e‡j‡Qb ÔKwVb mZ¨Õ, Avevi A‡b‡K AwfwnZ K‡i‡Qb g~jZ ÔAwfÁZvjä 
mZ¨Õ (empirical fact)| G ai‡Yi Av‡eMgq cÖwZwµqv bvbv ˆewP‡Îi n‡Z cv‡i, †hgb mswk −ó weÁvbxi 
Kv‡Q g‡b n‡Z cv‡i GK ai‡Yi Ôgigx AwfÁZvÕ (mystic experience)| AvBb÷vBb e‡jwQ‡jb †h 
RMr †eva¨, Avi GwU nj mePvB‡Z AevK Kiv KvÊ| 43 

                                                 
42 Experience remains, of course, the sole criterion of the physical utility of a mathematical 
construction. But the creative principle resides in mathematics. Ibid.  
43 ‘The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.’, Albert Einstein, `On 
Physical Reality’ in Franklin Institute, Journal, 121, 1936  
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• Z‡e GwUI mZ¨ A‡bK weÁvbxB Dc‡i hv ejv nj Zvi mv‡_ GKgZ bb| cÖK…wZ‡Z mij wbq‡gi Aw¯—Z¡ 
wb‡q cÖkœ Zz‡j wc. Wwe −D. weªRg¨vb (P. W. Bridgman) gZ e¨³ K‡i‡Qb †h G e¨vcv‡i `ywU AwfgZ 
i‡q‡Qt cÖ_gZ, m¤¢eZ mij wbq‡gi Aw¯—Z¡ i‡q‡Q hv GLbI Abvwe®‹ „…Z; Ab¨wU nj †h cÖK…wZi mij 
wbq‡gi cÖwZ i‡q‡Q c¶cvwZZ¡ ev AbyivM| G `ywU `„wófw½i g‡a¨ †Kvb we‡ivwaZv ‡bB, cv_©K¨ †Kej 
Dc¯’vcbv ˆkjx‡Z| Avgiv hLb ÔmijÕ ewj ZLb †eSv‡Z †Póv Kwi Avgv‡`i aviYvi gva¨‡g mij iƒ‡c 
cÖZxqgvb nIqv| evš—weK A‡_© Avgv‡`i aviYv¸‡jv wKš‘ mywbwÏ©ó I ¯úó bq, eis Giv †auvqv‡k Ges 
mwVKfv‡e cÖK…wZi mv‡_ Lvc Lvq bv| GZ` m‡ËI wKQy mxwgZ cwiwa‡Z †ek wKQy mij wbqg ‡`Lv hvq 
GwU mwZ¨B Avðh©RbK| 44  

• Ab¨w`‡K AvBb÷vBb †fŠZ Z‡Ë¡i mijZv Ges Z‡Ë¡ e¨eüZ cÖZxK mg~‡ni PgrKvi †mŠ›`‡h©i Ici 
AwaKZi ¸i“Z¡ Av‡ivc K‡i _v‡Kb, hvi ga¨ w`‡q †fŠZ ev —̄eZv Avgv‡`i Kv‡Q aiv †`q (nature is 
the realization of the simplest conceiving mathematical ideas)| D`vniY ¯^iƒc Avgiv 
g¨v·I‡q‡ji Abycg mgxKiYmg~‡ni K_v A_ev AvBb÷vB‡bi mvwe©K Av‡cw¶K Z‡Ë¡i †¶Î-
mgxKiY¸‡jvi PgrKvwi‡Z¡i K_v D‡j −L Ki‡Z cvwi| GB †mŠ›`h© A‡bK weÁvbxi g‡b mÂvi K‡i 
cÖksmv, A‡b‡Ki g‡b kª×vgq fw³; Ab¨w`‡K cÖK…wZ‡Z GZ mij wbq‡gi Aw¯—¡Z¡ weªRg¨v‡bi Kv‡Q D`q 
nq Avðh©‡eva iƒ‡c| „̀wófw½i GB wfbœZv Aek¨ †fŠZ RMr ev ‡hŠw³K c×wZ Ñ h-Øviv wek¦‡K ˆeÁvwbK 
`„wó‡Z eY©bv †`qv nq, m¤ú‡K© wfbœ`„wófw½i Bw½Zevnx bq| GB cv_©K¨ e¨w³MZ cÖwZwµqvi g‡a¨B 
mxgve×| 

• Áv‡bi Ab¨vb¨ kvLvi gZ c`v_©weÁv‡biI eo mgm¨v nj Bw›`ªqvbyfyZ AwfÁZvRvZ RMr Ges aviYv I 
cÖwZÁvi (propositions) ga¨w`‡q m„ó RM‡Zi g‡a¨ AvcvZ mg~`ªmg e¨eav‡bi g‡a¨ Kx fv‡e †mZzeÜ 
iPbv Kiv m¤¢e ? ‰eÁvwbK Áv‡bi †¶‡Î ỳwU Dcvsk i‡q‡Q Ñ GKwU nj „̀óev`-m¤ú„³ AwfÁZv †_‡K 
Avmv Ges mywbwÏófv‡e Zvr¶wYK, Avi Ab¨wU nj Kíbvi ga¨ w`‡q I ZË¡xqfv‡e m„ó| †klv³ Áv‡bi 
PwiÎ AwfÁZv †_‡K Zvr¶wYK Ávb †_‡K †ek ¯^Zš¿| ZË¡xq c`v_©we`¨vi AMÖMwZi w`‡K g‡bv‡hvM 
w`‡j, we‡kl K‡i Z‡Ë¡i Av‡aq Ges AwfÁZvjä Z†_¨i mvgwMÖKZvi g‡a¨ m¤úK©̧ ‡jvi Ici „̀wó wb‡ek 
Ki‡j, †`Lv hvq †h Avgiv Áv‡bi `ywU AvcvZ A-c„_K‡hvM¨ Dcvs‡ki gy‡LvgyLx n‡qwQ t (K). 
AwfÁZvcÖm~Z Ávb Ges (L). hyw³wm× (rational) Ávb| AvBb÷vB‡bi g‡Z, weï× †hŠw³K wPš—vi 
gva¨‡g Avgv‡`i AwfÁZvjä RM‡Zi †Kvb Ávb AvniY Kiv hvq bv| wZwb GKwU PgrKvi Dw³ K‡i‡Qb 
t  All knowledge of reality starts from experience and ends in it.  

• ‡KejgvÎ weï× †qŠw³K Dcv‡q AwR©Z cÖwZÁvmg~n ev¯—eZvi mv‡c‡¶ m¤ú~Y©iƒ‡c duvcv| ms‡¶‡c ejv 
†h‡Z cv‡i †h ˆeÁvwbK Áv‡b i‡q‡Q ^̄xKvh©wfwËK bvgvw¼Z, Ae‡ivnx c×wZ‡Z m~ÎvwqZ Dcvsk Ges 
Av‡ivn‡bi gva¨‡g cÖ̀ Ë, mywPwýZ, AwfÁZvjä Dcvsk| G cÖm‡½ AvBb›UvBb e‡j‡Qb †h Avgiv ZvwË¡K 
c`v_©we`¨vi c×wZ‡Z weï× †nZz (reason) ev wePvieyw× Ges AwfÁZv Av‡ivc K‡iwQ| c×wZwUi Mob 
nj †nZz ev wePvieyw×i KvR; AwfÁZvcÖm~Z Dcvsk¸‡jv Ges Zv‡`i ga¨Kvi m¤úK©¸‡jv Aek¨B ZË¡wUi 
wm×vš—mg~‡ni g‡a¨ Zv‡`i cÖwZwbwaZ¡ Lyu‡R cv‡e| ˆeÁvwbK Áv‡b Gfv‡e Ae‡ivnx c×wZ‡Z m~ÎvwqZ 
ZvwË¡K DcvskwU nj Ôgbyl¨ †gavi gy³ D™¢vebÕ| †h‡nZz ZË¡xq DcvskwU AwfÁZv †_‡K mimwi AvniY 
Kiv hvq bv, ZvB ZË¡xq c`v_©we`¨v wbR¯^ wKQ~ Ae`vb cÖK©wZi I ev¯—eZvi ˆeÁvwbK aviYv‡Z ivL‡Z 
cv‡i| Gi A_© nj weÁv‡bi c×wZ‡Z `„óev‡`i †Kvb ’̄vb †bB Kvib „̀óev`x ZË¡vbymv‡i mKj ZË¡xq 
Zvrch© Avgv‡`i AwfÁZvcÖm~Z| ÁvbZ‡Ë¡ Gi GKwU ¸p Zvrch© i‡q‡Q KviY ˆeÁvwbK ZË¡ Avgv‡`i 
weÁv‡bi welq I ev¯—eZv m¤ú‡K© Ávb †`q, ïay gvÎ welqvwkªZ Mo‡bi (subjective construct) Ávb 
bq Ñ hv be¨ Kv›Uev`x Ávbx‡`i Øviv cÖw¶ß| GB wm×vš— †_‡K †h AwfgZ †ewi‡q Av‡m Zv nj e¯‘i ¯^-
mËv'‡K (thing in itself) ‰eÁvwbK cš’vq Rvbv hvq Ges ˆeÁwvbK cš’vq †mB e¯‘wU‡K wb‡q bvovPvov 
Ki‡Z cvwi; †hgb GKSvK B‡jKUª‡bi Ici M‡elYvMv‡i bvbv ai‡bi ci¶v-wbix¶v Pvjv‡Z cvwi Ñ 

                                                 
44 weªRg¨v‡bi AwfgZ m¤c‡K© we¯—…Z Rvbvi Rb¨ Ñ  P W Bridgman, The Logic of Modern Physics, 2nd Edition, 
New York, 1946, 201-3 
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wUwf‡Z Qwe Drcv`‡b e¨envi Kwi, B‡jKUªb gvB‡µv‡¯‹v‡c ÔAv‡jvK exgÕ wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z cvwi, 
Ges ‰`bw›`b Rxe‡b avZe Zv‡ii †fZi w`‡q cÖevn m„wó K‡i we`¨yr kwv³ Drcv`b Kwi| myZivs weÁvb 
`vex Ki‡Z cv‡i †h †m ZË¡we`¨v‡K (ontology) I ÁvbZË¡‡K (epistemology) cÖK…Z ˆeÁvwbK I 
`vk©wbK gh©v`vq cyb©¯’vcb K‡i‡Q|  

• AvBb÷vB‡bi g‡Z Avgv‡`i ˆ`bw›`b wPš—vcÖm~Z ewn©RM‡Zi aviYv¸‡jv `vuwo‡q i‡q‡Q Bw›`ªqvbyf~Z Qv‡ci 
(sense impression) Ici; Avi c`v_©we`¨ Abykxjb K‡i Bw› ª̀qvbyf~Z AwfÁZvmg~n wb‡q Ges G‡`i 
g‡a¨ Ò†eva`vqxÓ (comprehending) m¤úK©̧ ‡jv wb‡q| weÁv‡b GB †mZze‡Üi †Póv Kx fv‡e Kiv nq 
Zv Avgiv B‡Zvg‡a¨ Av‡jvPbv K‡iwQ| Kv›U Zvi ÁvbZvwË¡K `„wó‡Z Kx fv‡e AwfÁZvcÖm~Z RM‡Zi mv‡_ 
eyw×gËvq m„ó RM‡Zi mgš^‡qi †Póv K‡iwQ‡jb ÔAwfÁZvjä ev¯—eZvÕ (empirical realism) I ÔZzixq 
fveev`Õ (transcendental idealism) bvgK `ywU mËvi (entity) ga¨ w`‡q †m m¤ú‡K© we`» Rb 
AeMZ Av‡Qb| ZvB Avwg †m cÖm‡½ hve bv| Kv‡›Ui `k©‡b ejv n‡q‡Q †h cÖK…wZi wbqg nj cÖK…wZi 
AwfÁZvi wbqg| wZwb g‡b K‡ib †h wPš—vi wbqg I wPš—vi ms‡k−lx GK‡Z¡i bxwZi g‡a¨ HKZvb 
we`¨gvb| Avgv‡`i eyw×e„w×K †KŠk‡j i‡q‡Q msÁv, ’̄vb I Kv‡ji iƒc‡iLv Ges weï× ‡evaMg¨Zvi 
bxwZgvjv| `ywUB ÔÁv‡biÕ Dcv`vb Z‡e Zv AwfÁZvcÖmyZ e¯‘i g‡a¨B mxwgZ, hw`I meUvB AwfÁZv 
†_‡K cÖvß bq| G Dcv`vb¸‡jv c~e© wba©vwiZ (a priori); wKš‘ Kv‡›Ui Ôc~e© wba©vwiZÕ †Zv KvwjK bq hvi 
mv‡_ c~e© AwfÁZvi †Kvb m¤úK© i‡q‡Q Ñ GwU nj †hŠw³K AwfÁZv-Ab‡c¶ Ôc~e© wba©vwiZÕ| 45 

• AvBb÷vBb wj‡L‡Qb: Ò Avgv‡`i ÔBw› ª̀qvbyf~Z AwfÁZvÕ ¸‡jv‡K (sense experience) †h wPš—‡bi 
gva¨‡g myk„•LwjZ Kiv hvqÑ GwU mwZ¨B we¯§qKi, wKš‘ Zv KLbI †evSv hv‡e bv|Ó 46 GB cÖwµqvq 
†Kvb c~e© wbwÏ©ó KvVv‡gv (a priori framwwork) †bB, Ggb wK Bw›`ªqvbyf~Z AwfÁZv¸‡jv‡K mv‡_ 
aviYv¸‡jvi ev Zv‡`i ci¯ú‡ii g‡a¨ mg ^̄‡qi †Kvb cieZ©x (posteriori) KvVv‡gvI ’̄vcb Kiv hvq 
bv| d‡j AvBb÷vB‡bi wPš—vq G¸‡jv Ô†Kvb fv‡e m¤úwK©ZÕ A_ev ÔaviYvMZ c×wZi cÖwZÁvmg~n‡K 
„̀pfv‡e Bw› ª̀qvbyf~Z AwfÁZv¸‡jvi mv‡_ hy³ _vK‡Z n‡e Ñ BZ¨vw` K_v A‡bKUvB †avuqv‡k myÎvq‡bi 

gZ g‡b n‡Z cv‡i| Z‡e Zuvi g‡Z ÔGKwU c×wZÕ M‡o †Zvjvi Rb¨ wKQy wewa w ’̄i Kiv cÖ‡qvRbxq, †hgb 
†Kvb †Ljv †Lj‡Z n‡j wbqg _vK‡Z nq, hw`I wbqg¸‡jv A‡bKUv † ^̄”Qvµ‡g w ’̄iK…Z, Zvn‡jI Gi 
gva¨‡gB †LjvwU m¤¢e| Aek¨ wewa¸‡jvi cwieZ©b n‡Z cv‡i ev¯—e-cwi‡cÖw¶‡Z| 

 
cwiwkó - 3 
iex› ª̀bv‡_i gvby‡li ag© 

AvBb÷vB‡bi mv‡_ 1930 mv‡j AvjvcPvwiZvq GB gbyl¨ ag© cÖm½ G‡m‡Q| Avgiv †h 
gnvwek¦ †`wL Zv‡K iex›`ªbv_ AvL¨v w`‡q‡Qb Ôgvbexq gnvwek¦Õ KviY gvby‡li Amxg e¨w³Z¡ 
gnvwek¦‡K Abyaveb Ki‡Z cv‡i| GK_vi ga¨ w`‡qB Kwe¸i“i Ôgvby‡li ag©Õ GB Awfe¨w³i g~j 
wfZwU †ei n‡q G‡m‡Q| gvbyl ej‡Z Kwe KZ¸‡jv ¯^Zš¿ e¨w³ gvby‡li †hvMdj bq, GKwU KwVb 
c`v‡_© Ro KYv¸‡jv †hgb Zv‡`i gv‡S k~b¨ ¯’vb (void) _vKv m‡ËI weÁv‡bi m~‡Î ci¯úi †j‡M 
†_‡K KwVb c`v‡_©i iƒc †bq, wVK Abyiƒcfv‡e ¯^Zš¿ gvbe mËv¸‡jv cvi¯úwiK m¤ú‡K©i ga¨ 
w`‡q M‡o ‡Zv‡j gbyl¨ RM‡Zi Rxeš— HK¨ - GB mËvB nj gvbe ev gvbe mËv| GB gvbe mËv 
A_©vr Avgiv Ô¯^Zš¿ mËv wn‡m‡e gnvwe‡k¦i mv‡_ hy³ n‡q AvwQ - GwU nj gvbexq gnvwek¦|Õ 
GKRb gvby‡li `y\†L Ab¨ gvbyl GwM‡q Av‡m †m `ytL wbivg‡q, KviY Ôme©gvbemËv ci¯úi 
†hvMhy³Õ|  iex› ª̀bv‡_i g‡Z gvby‡li a‡g©i ỳwU w`K i‡q‡Q t GKwU nj Zvi Rxe mËv Ab¨ †h 
†Kvb Rx‡ei gZB Zvi i‡q‡Q ˆRweK mxgve×Zv- Zvi ¶zav-Z…òv i‡q‡Q, Zvi i‡q‡Q ¯^v_© 

                                                 
45  Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (tr. N K Smith), MacMillan, London, 1964 
46 Albert Einstein, `On Physical Reality’ in Franklin Institute, Journal, 121, 1936    
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civqbZv; i‡q‡Q †µva-wnsmv-Kvgbv-evmbv cÖf„wZ lo wicy; GB ¶z`ª gvbyl wbR ¯^v_© PwiZv‡_©i 
Rb¨ †h †Kvb Ab¨vq KvR Ggb wK nZ¨vKv‡ÊI wjß n‡Z cv‡i| Avevi GB gvbylB wecbœ gvbyl‡K 
i¶vi Rb¨ wb‡Ri Rxeb w`‡Z KzÉv †eva K‡i bv| GB gvby‡li g‡a¨B i‡q‡Q †cÖg cÖxwZ, fvjevmv 
civ‡_© Rxeb wewj‡q †`evi gnvb eªZ, Zvi g‡a¨ i‡q‡Q wke-my›`i-g½j‡gi mvabv| c‡ii wnZv‡_© 
GB gvby‡li ivRvB AKvZ‡i ivR wmsnvmb †Q‡o w`‡q wfwLixi Rxeb †e‡Q wb‡Z KzÉv‡eva K‡i bv| 
gvby‡li Kg©, Ávb I fw³ A_©vr fvjevmv nj gbyl¨ a‡g©i cÖKvk| Rxe gvbyl kÎ“‡K nZ¨v Ki‡Z 
wcQcv nq bv, wKš‘ gnvgvbyl e‡j ÒkÎ“‡K ¶gv K‡iv|Ó Mv‡j Po †L‡j Ab¨ Mvj †c‡Z `vI, whïi 
G K_v †Kej Avß evK¨ bq, gnr gvby‡li ag©| Gme ¸Yvejx‡K iex›`ªbv_ ej‡Z †P‡q‡Qb 
Ôgvby‡li ag©Õ 47 - †h ag© e¨w³ gvby‡li mxgvbv AwZµg Kwi‡q gnËi gvby‡l cwiYZ K‡i| GB 
gvbyl‡KB iex› ª̀bv_ ej‡Z †P‡q‡Qb Ôgnvgvbe, AwZgvbe ev wek¦gvbe|  

iex› ª̀bv_ g‡b K‡ib GB gvbeZv‡eva wb‡Ri g‡a¨B i‡q‡Q, GB gvbe‡K evB‡i †LvuRvi 
cÖ‡qvRb †bB Ñ Avgv‡`i Aš—‡iB Zvi evm, Zv‡K Dcjwä Ki‡Z n‡e| wZwb me©Rbxb me©Kvjxb 
gvbe, Z‡e Avgv‡`i Aš—‡iB Zvi Awaôvb, Òm`v Rbvbvs ü`‡q mwbœweóÕ| gvby‡li Avi GKwU 
we‡kl ag© nj †m ¯^‡í Zzó bq, wb‡Ri MÊxe× Ávb Zv‡K Z…ß K‡i bvÑ †m Rvb‡Z Pvq gnvwek¦‡K, 
f~gv‡K Rvb‡Z Pvq| Òf~‰ge myLs bv‡í myLgw¯—| gvbyl Pvq A‡í myL †bB e„n‡ZB myLÓ|   
Kwe¸ii fvlvq ...  

 
Ògvby‡li Av‡Z¥vcjwä evwni †_‡K Avš—‡ii w`‡K AvcwbB wM‡q‡Q, †h Aš—‡i w`‡K Zvi wek¦RbxbZv, 
†hLv‡b e¯‘i †eov †cwi‡q †m †cŠ‡P‡Q wek¦ gvbm†jv‡K Ñ †h †jv‡K Zvi evYx, Zvi kªx, Zvi gyw³| ... 
gvby‡li g‡a¨ †mB Rxe‡K †cwi‡q †M‡Q †h mËv †m Av‡Q Av`k©‡K wb‡q| .... G Av`k© GKUv wbM~p 
wb‡ ©̀k| †Kvb w`‡Ki wb‡ ©̀k| †h w`‡K †m wew”Qbœ bq, †h w`‡K Zvi c~Y©Zv, †h w`‡K e¨w³MZ mxgv †m 
Qvwo‡q P‡j‡Q, †h w`‡K wek¦gvbe|Ó  

 
eªþÁvb wccvmy Qv‡Îi DË‡i Dcwbl‡`i Fwl e‡jb, wb‡Ri AvZ¥vi g‡a¨B Zvi Dcjwä| ÔAvcwb 
†K ?Õ †mB Avwg †mvnns| A_©vr mxgve× gybyl¨Rx‡ei g‡a¨B jywK‡q Av‡Q ÔgnvgvbeÕ| 
AvBb÷vB‡bi mv‡_ AvjvcPvwiZvq GB gnvgvb‡ei cÖm‡½ Dw³ K‡iwQ‡jb, Òe¨w³ Avwgi Aw¯—‡Z¡ 
AwZ e¨w³K gvby‡li (super personal man) I wek¦Rbxb kw³i g‡a¨ mgš^q mvabvB Avgvi ag© | 
GwUB wQj Avgvi wnŸvU©  e³©„Z…vi welq, hv‡K Avwg AwfwnZ K‡iwQ Ògvby‡li ag© Óbv‡g| 48  

GB gvbyl e¨w³MZ ms¯‹vi Qvwo‡q †h‡Z cv‡i Zvi wRÁvmv, Zv‡ZB †m †cŠ‡Q hv‡e wek¦MZ 
Áv‡bi we‡k¦, cÖwZwôZ n‡e weÁvb|  Z‡e GB jywK‡q _vKv gbyl¨B nj iex›`ªbv‡_i Kû KweZvi 
ÔZzwgÕ| iex›`ªbv_ e‡jb GB Zzwg Aš—‡iB weivRgvb| Ògvby‡li †`eZv gvby‡li g‡bi gvbyl, Áv‡b 
K‡g© fv‡e †h cwigv‡Y mZ¨ nB †mB cwigv‡YB †mB g‡bi gvb~l‡K cvB Ñ Aš—‡i weKvi NU‡j †mB 

                                                 
47 Ôgvby‡li ag© Õ - iex›`ªbv_ VvKzi, KwjKvZv wek¦we`¨vjq, 1933| GB cy¯—‡Ki wZbwU cÖeÜ 1933 mv‡j 16, 18 I 20 †k 
Rvbyqvix‡Z Kwe ÔKgjv eZ…ZvÕ bv‡g cvV K‡iwQ‡jb| H eQ‡iB 8, 9, I 10B wW‡m¤^i Zvwi‡L wZwb AÜ« wek¦we`¨vj‡q GKB 
wel‡q Bs‡iRx‡Z eZ…Zv †`b| 1937 mv‡j H wek¦we`¨vj‡hi GK MÖš’gvjvq Ô Man Õ bv‡g cÖKvwkZ nq| Bs‡iRx fvlvi GB 
iPbv wZbwU †g gv‡m 1934 mv‡j Ô The Viswa-Bharati NewsÕ G,  AMv÷ I †m‡Þ¤^i gv‡m Ô Modern Review        
Õ †Z h_vµ‡g Ô Man, Super Man I I Am He Õ GB wk‡ivbv‡g cÖKvwkZ n‡qwQj|     
48 1930 mv‡j †g gv‡mi 19, 21 I 26 Zvwi‡L A·‡dv‡W© g¨v‡b&P÷vi K‡j‡R wnevU© eZ…Zvq Ô The Religion of Man Õ 
wk‡ivbv‡g iex›`ªbv_ wZbwU eZ…Zv w`‡hwQ‡jb Bs‡iRx‡Z| 1931 mv‡j G¸‡jv MÖš’vKv‡i cÖKvwkZ nq| The Religion of 
Man, Rabindranath Tagore, 1931.     
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Avcb g‡bi gvbyl‡K g‡bi g‡a¨ †`L‡Z cvB †b|Ó A‡bK KweZvi g‡a¨ GKwU KweZvi K‡qKwU 
PiY D×„Z Kiv hvK bgybv ¯^iƒc t  

cÖf~, †Zvgv jvwM AuvwL Rv‡M| 
‡`Lv bvB cvB 

c_ PvB, 
‡mI †gvi fvj jv‡M| (MxZvÄwj) 

A_ev,  
‡Kvb& Av‡jv‡Z cÖv‡Yi cÖaxc 
R¡vwj‡q Zzwg aivq Avm Ñ 
mvaK I‡Mv, †cÖwgK I‡Mv, 

cvMj I‡Mv, aivq Avm| (MxZvÄwj) 
 
evDj Kwei  

 
ÒAvwg †Kv_vq cve Zv‡i 

Avgvi g‡bi gvbyl †h †i |Ó  
 
GB evYx Kwei fvlvq †cj bZzb e¨Äbv| †mB evDjB Avevi ej‡Qb, †m gvbyl Aš—‡ii Mfx‡i Ñ 
Ò‡ZviB wfZi AZj mvMi|Ó Ges e‡jwQj, Òg‡bi g‡a¨ g‡bi gvbyl K‡iv A‡š^lY|Ó †mB 
AwZgvb‡ei mÜv‡b Kwe wj‡L‡Qb ARmª KweZv, ZviB mÜv‡bÑ 
 

Ò ... g„Z ÿ‡i bv Ki k¼v| ỳw ©̀‡bi AkÖ“Rjaviv 
g¯—‡K cwo‡e Swi, Zvwi gv‡S hve Awfmv‡i 

Zvwi Kv‡Q Rxebme©̄ ^ab Awc©qvwQ hv‡i 
Rb¥  Rb¥ awi| 

 
‡K †m Rvwb bv| wPwb bvB Zv‡i| 

ïa~ GBUzKz Rvwb, Zvwi jvwM ivwÎ-AÜKv‡i 
P‡j‡Q gvbehvÎx hyM n‡Z hyMvš—i cv‡b ... .. 

R¡vjv‡q awiqv mveav‡b 
Aš—i-cÖ̀ xcLvwb| Ó. 

 
gvby‡li ag© nj,  
Òm‡eŸ mËv mywLZv †nvš—, Av‡eiv †nvš—, myLx AËvbs cwiniš—| m‡eŸ mËv `yKLcgyÂš—| m‡eŸ mËv 
gv h_vjä-m¤úwË‡Zv weM”Qš—|Ó 
 

 
ড. aজয় রায়,  ঢাকা িব িবদ ালেয় পদাথিবদ ার aবসর pাp aধ াপক; িবjানী, িশkািবদ, জনিpয় িবjান লখক, pাবিnক 
o কলাম লখক । মানবতাবাদী o মানবািধকার রkায় সদা ucক  e িবjানী চতনা িচnায় pকৃিতবাদী o সংশয়বাদী eবং 
মেনpােণ সকু লািরs। ছাtাবsা থেক ভাষা আেনাদালনসহ সকল বামপnী o গণতািntক আেnালেন সিkয় aংশ 
িনেয়িছেলন। eকাtেরর মুিkযুেd সিkয় aংশgহণ eরi sাভািবক পিরণিত। িবিভn িবষেয় িলেখেছন সহsািধক pবn। স 
তুলনায় পুsক িলেখেছন aেনক কম। তাঁর লখা ‘আিদ বাঙালী’ o ‘জেড়র সnােন’ িশেরানােম gn dিট পাঠকিpয়তায় ধন । 
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বাংলা eকােডমী pকািশত 5খেn লখা ‘বাংলা eকােডমী িবjান কােষর’ aন তম সmাদক o লখক। িশkা, সংsৃিত o 
মানবািধকার সংগঠেনর সােথ যুk। iিতহাস পিরষেদর aন তম সহ সভাপিত, িশkা আেnালন মে র সভাপিত o দিkণ 
eশীয় মৗলবাদ o সাmpদািয়কতা িবেরাধী সংগঠেনর সভাপিত মnলীর সদস ।  iেমiল: roya_k2003@yahoo.com    
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সংশয়ীেদর ঈ র 
আহমাদ মাsফা কামাল 

 

1 
eকজন তrণ িশlীর কে  লালেনর ‘kম kম aপরাধ’ গানিট নেত নেত আিম যখন pায় মাহমুg, 
তখন পােশ বেস থাকা আমার eক বn ু বলেলন, ei গানিটর মেধ  িতিন মাকসবাদী dািndকতা খুেঁজ পান। 
আিম িনেজ oটার মেধ  সরকম িকছু খুেঁজ পাi না বলা বাhল  e আমারi মুখতা, িনেরট মুখতা; িকnt 
িতিন কীভােব খুেঁজ পেলন তা আমােক ভািবেয় তুলেলা। িনেজর মুখতার জন  িনেজেক িতরsার করলাম, 
িবনেয় নুiেয় িগেয় বn ুিটেক িজেjস করলাম গানিটর িঠক কাথায় eবং কীভােব িতিন মাকসবাদী dািndকতা 
খুেঁজ পেলন! আমার ajতায় িতিন aবাক হেলন না, তেব িনতাni তািcেল র সে  বলেলন, আিম যন 
গানিট মেনােযাগ িদেয় আেরকবার েন দিখ। eকবার নয়, বhবার েনo কােনা লাভ হেলা না, aথা� 
মাকসবাদী dািndকতা আিব ার করা আমার পেk সmব হেলা না। মেন হেলা মাকসবাদ হয়েতা আিম 
িঠকমেতা বুঝেতi পাির না, িকnt সiসে  eকটা p  মাথায় পাকাপািকভােব ঢুেক গেলা যা আিম aেনক 
চ ায়o খুেঁজ পািc না, আমার বn ুিট সহেজi সটা পেলন কীভােব? আর কনi-বা গানিটেক মাকসবাদী 
নাnিনকতা িদেয় িবচার করেত গেলন িতিন? সটা না করেল eর রসাsাদেন িক কােনা kিত হয় তার? 
বলা িনspেয়াজন য, আমার বn ুিট গভীরভােব মাকসবােদ িব াস কেরন eবং জীবন o পৃিথবীর সবিকছুi 
মাকসবােদর আoতায় eেন িবচার-িবে ষেণর চ া কেরন, সi aনুযায়ী  gহণ বজনo কের থােকন। আর 
সটাi আমার ভাবনার িবষয়। যারা eকিট িনিদ  দশেন গভীরভােব িব াস sাপন কের থােকন, তারা সখান 
থেক বrেত পােরন না কন, কনi-বা সবিকছুেক সi দশেনর আoতায় িনেয় আসেত চান eবং মেন 
কেরন য, eর বাiের aন  কােনা িকছু নi, aন  কােনা ধরেনর ব াখ া-িবে ষণo gহণেযাগ  নয়? 
তােদর মানসগঠনিট eরকম বd কন?  

গােনর কথায় িফের আিস। য িশlীর কথা বলিছলাম, িতিন বয়েস তrণ হেলo তার ক িট কাrকাযময়, 
গলায় চম�কার সুর আেছ, কে  দরদ আেছ। সবেচেয় বিশ আেছ য-িজিনসিট তার নাম মgতা। eমন মg 
হেয় গানিট গাiেলন িতিন য, মেন হেলা গান নয়, িতিন pাথনা করেছন। আমরা যারা oখােন িছলাম 
সবাi-i sb হেয় বেসিছলাম, হেয় uেঠিছলাম আd-কrণ, eবং asীকার করেবা না খািনকটা ভাববাদী। 
আমার বn ুিটর মেতা আর কu মাকসবাদী dািndকতার কথা ভেব সরকমিট হেয়িছেলন কী না জানা হয় িন, 
তেব মেন হেয়িছেলা eকিট pাথনা সংগীত (হঁ া, লালেনর oi গানিটেক আিম pাথনা সংগীতi বলেবা) 
নেল আমরা সবাi eমন আd-কrণ হেয় uিঠ কন? আর কনi-বা pিতিট মানুেষরi জীবেনর কােনা-

না- কােনা সময় pাথনা করেত iেc কের? তারেচেয় grtপূণ p  হেc pাথনাটা কার কােছ? pাথনার 
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কথা বলেল ei p িট আসেবi, আর pে র িপেছ িপেছ aিনবাযভােব আসেব ঈ েরর pস , তঁার aিst-
aনিsেtর pস , আিsকতা-নািsকতার pস । ei লখািট সiসব pস  িনেয়i। নতুন কােনা িবষয় 
নয়, বলাi বাhল । pচুর কথা হেয় গেছ পৃিথবীেত, e িনেয়। নতুন কথাo খুব বিশ বলা যােব না। তবু 
িনেজর uপলিbর কথা বেল যেত দাষ কী!   

2 
eখন, আমােদর সমেয়, কােনা ‘আিsক’ sীকার করেত লjা পান য, িতিন আিsক কারণ সেkেt 
তােক pিতিkয়াশীল aিভধা পেত হেত পাের। aন িদেক ‘নািsক’রা pকােশ  বলেত িকি � ‘ভয়’ পেলo 
আ ায় বা ঘেরায়া পিরেবেশ বশ গব কেরi বেলন য, িতিন নািsক। aথা� নািsকতা গৗরেবর আর 
আিsকতা লjার! িকnt adুত শানােলo সিত  য, eর eকিট যিদ নিতবাচক হয় তেব eকiভােব 
aন িটo নিতবাচক শb। আমােদর eখােন eকিট ধারণা pচিলত আেছ ei dেটা শb পরsেরর িবপরীত 
aথ বহন কের। িকnt সত  হেc ei য, আিsকতার িবপরীত শb নািsকতা নয়, ei dেটা শb dেটা 
িব ােসর pিতিনিধt কের। eকিট ঈ েরর aিsেt িব াস, aন িট ঈ েরর aনিsেt িব াস। িযিন aনিsেt 
িব াস কেরন িতিন আবার ঈ েরর পিরবেত pকৃিত বা ei ধরেনর aন  কােনািকছুেত িব াস কেরন। ei 
শb dেটার িবপরীত শb হেc সংশয়। eকজন সংশয়বাদীেক িক eর য- কােনা eকিট িব ােসর িবrেd বা 
পেk দঁাড় করােনা যােব? য- কােনা eক পেk দঁাড় করােল তার aন  পেk চেল যাবার সmাবনািটo 
পুেরামাtায় রেয় যােব। সংশয়বাদীেদর িনেয় না হয় eকট ুপের বিল, তার আেগ বরং আিsক-নািsকেদর 
িনেয়i িকছু িচnাভাবনা করা যাক।  

pথম কথা হেc আমােদর দেশ আিsকতা-নািsকতার ধারণািট খুবi adুত। িবষয়িট আর ঈ েরর aিst-
aনিsেt িব ােসর oপর দঁািড়েয় নi; দঁািড়েয় গেছ ধেম িব াস-aিব ােসর oপর। aথা� িযিন ধেম িব াস 
কেরন িতিন আিsক, িযিন কেরন না িতিন নািsক। ei কনেসpিটেক পিরপূণ বলা যায় না। ধমgেn বিণত 
ঈ েরর pিত যার িব াস নi aথচ aন  কােনা মহামিহম kমতাবান aিsেtর pিত িব াস আেছ, 
আমােদর দেশ তােক িন য়i কu আিsক বলেত চাiেবন না। িকnt pকৃতপেk িতিন তা আিsকi। 
ধমgেn িব াস আেছ িক নi সটা তা কােনা p i নয়। aন িদেক ঈ র সmেn eেকবােরi কােনা 
ভাবনা-িচnা নi aথচ ধম-pণীত আচার আচরণ মহা সাড়mের পালন কেরন eমন সব ব িkেক সবাi 
আিsক বলেবন, যিদo তার আিsক  িনেয় p  তালার যেথ  কারণ আেছ। 

p  uঠেত পাের ধমgেn বিণত ঈ ের আsা নi eমন লাকেক আিsক বলা যায় কীভােব? pচিলত 
দৃি েকাণ থেক তঁােক আিsক বলা যায় না বেট, িকnt আমার ব িkগত aিভমত হেc ধম মেন চলা বা 
ধমgেn বিণত মাটামুিট িন ুর eবং ভয়ংকর eকজন ঈ ের িব াস করার পিরবেত eকজন মানুষ তার 
িনেজর মেতা কের eকজন ঈ েরর কlনা করেত পােরন eবং সেkেt তঁােক আিsক বলেল খুব বিশ ভুল 
করা হেব না। e pসে  আমরা লালেনরi আেরকিট গােনর uদাহরণ িদেত পাির। পাের ক যািব নবীর 
নৗকােত আয় ei গানিটর কেয়কিট পংিk eরকম : 
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নবী না মােন যারা 

                   মoয়া ছদ কােফর তারা 

          আেখের হয় 

ei পংিk েন য কu মেন করেবন, লালন iসলাম ধেম pচািরত মেতরi pিত িন করেছন। িকnt eর 
পেরর বাক gেলা eরকম  

          য মুিশদ সi তা রাসুল iহােত নাi কােনা ভুল খাদাo স হয় 

ei পংিk aবশ i iসলােমর মূল তtt িবেরাধী। কারণ eখােন মুিশদ aথা� eকজন সাধারণ মানুষেক 
(হেত পােরন িতিন সাধক পুrষ)  pথমত রাসুেলর সে  িমিলেয় ফলা হেয়েছ (রাসুল িনেজ কােনা সাধারণ 
পুrষ নন, iসলাম ধমমেত িতিন আlাহর pিরত পুrষ মহামানব)। তবু শরীয়তপnী লােকরা হয়েতা e 
কথািট মেন িনেত আপিt করেবন না, কারণ রসুলi বেলেছন আিম তামােদরi মেতা সাধারণ মানুষ, 
পাথক  ধু ei য, আমার  কােছ আlাহর aিহ আেস তামােদর কােছ আেস না  (eটােক aবশ  তঁার 
aপূব িবনেয়র pকাশ বেলi মেন হয় আমার। কারণ যঁার কােছ আlাহর aিহ আেস িতিন সাধারণ মানুষ হন 
কীভােব?)। িকnt লালন যখন বেলন খাদাo স হয় তখন iসলাম ধেম িব াসীেদর pিতবাদ srপ 
eকসে  চঁিচেয় oঠার কথা। কারণ রসুল uপেরাk কথািট বেলিছেলন যন তার aনুসারীরা আlাহর সে  
তঁােক িমিলেয় না ফেলন eবং তঁােকi আlাহ বেল ভাবার মেতা ভুল না কেরন। িকnt eখােন লালন তাi 
কেরেছন। মুিশদ (সাধারণ মানুষ), রসুল (মহাপুrষ) o খাদা (সৃি কতা) ক িতিন িমিলেয় িমিশেয় 
eকাকার কের ফেলেছন eবং পংিkিট পির ারভােব e কথািটi বলেত চায় য, মানুষ eবং খাদা eকi 
rেপর িdিবধ pকাশ aথবা মানুেষর মেধ i খাদা িবরাজমান তঁার আলাদা কােনা aিst নi। ei মত 
মূল iসলাম সমথন কের না (যিদo eর সে  সুিফবাদ কিথত মেতর বশ িমল পাoয়া যায়)। p  হেলা 
লালেনর খাদা তাহেল ক, ei ধারণাi-বা িতিন কীভােব eবং কােtেক পেলন? 

e pসে  রবীndনােথর কথাo বলা যায়। মানব-iিতহােসর িবিভn সময়কােল যতgেলা pিতভা pকািশত 
হেয়েছ রবীndনাথ তােদর aন তম, আর রবীndনােথর বhমািtক pিতভার সেবাc pকাশ ঘেটেছ তঁার গােন। 
কী কথায় কী সুের িতিন eক aতুলনীয় ব িkt। পৃিথবীেত eমন ‘সংগীত pিতভা’ আর দখা যায় না। 
মানুেষর জীবেনর eমন কােনা aনুভূিত নi যা তঁার গােন ধরা পেড় িন। আমার তা মেন হয় মানুেষর 
জীবেনর pিতিট মুহূেতর সে  মািনেয় যাবার মেতা eকটা না eকটা গান রবীndনােথর আেছ। িকnt তঁার ei 
বhিবিচt গানgেলার মেধ  সেবাc pিতভার ছঁায়া পেয়েছ তঁার pাথনা সংগীতgেলা। মানুেষর সমপণ o 
আতœিনেবদেনর eমন aসামান  আকুিত o আিত anত আমার জানামেত aন  কােনািকছুেত ধরা পেড় 
িন। তা, তার eকিট pাথনা সংগীেতর uদাহরণ দi,  
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          যিদ e আমার hদয় dয়ার বn রেয় গা কভু 

          dার ভেঙ তুিম eেসা মার sামী িফিরয়া যoনা pভু।  

রবীndনােথর আিsকতা িনেয় কu p  তুলেবন না, জািন, িকnt ei গােনর pভু কান ধমgেnর? িবিভn 
ধমgেn বিণত কােনা ঈ র তা তার aনুরাগীর eমন aন ায় আbার রাখেবন বেল মেন হয় না, eমন 
pমময় আhােন তােক পটােনা যােব না, uেlা dার বn দেখ িতিন রেগ যেত পােরন। pভুর eমন কী 
দায় পেড়েছ য, বn dার ভেঙ aনুরাগীর hদেয় pেবশ করেবন? 

ধু কিবেদর মেধ i নয়, িবjানীেদর মেধ o কখেনা কখেনা eমন adুত ঈ র িব াস দখা যায়। মানব-
iিতহােসর আেরক িবsয়কর pিতভা আiনsাiন eকবার aিন য়তা তtt িনেয় িবতেক (িতিন ঐ তেttর 
িবপেk িছেলন) যুিk িদেয় সুিবধা করেত না পের িদ গড ক ান নট গ াmিলং বা ঈ র জুয়া খলেত পােরন 
না বেল adুত eক aৈবjািনক মnব  ছুেঁড় িদেয়িছেলন। িকnt ei মnব িট থেকi তার মানসজগ� সmেn 
ধারণা পাoয়া যায় : 1. িতিন ঈ র িব াসী িছেলন eবং 2. ei ঈ র কােনা ধমgেn বিণত ঈ র নন। 
িবষয়িট ব াখ া করার চ া করা যাক। আiনsাiন ধমিব ােসর িদক থেক ihিদ িছেলন। ধরা যাক তঁার 
ঈ র িব াস ihিদ ধম pভািবত। সেkেt বলেতi হয়, য- কােনা ধমgেn বিণত ঈ র জুয়া খলেত খুবi 
পছn কেরন eবং pায়শi জুয়া খেল থােকন। aথা� কােনা িনয়ম কানুেনর তায়াkা না কেরi িতিন যা 
iেc তা-i কেরন, eবং যা iেc তা-i করার kমতাo তঁার আেছ। aতeব ঈ েরর জুয়া খলেত পােরন 
না বেল িতিন যমন তঁার kমতােক সীমাবd কের িদেলন (পােরন না শbিটi সীমাবdতার পিরচায়ক) 
aন িদেক iি ত করেলন তঁার ঈ র aবশ i িনয়ম কানুন মেন চেলন, িবjানীেদর কাজi সi িনয়ম 
কানুনgেলা আিব ার করা জুয়ািড়েদর মেতা কােনা aিনি ত ব াপার স াপার িনেয় কাজ করা তঁার পেk 
সmবi নয়। ei কথািট aেনক পের িsেফন হিকংo বেলেছন। তঁার মেত eকজন ঈ র যিদ থেকo 
থােকন তাহেল িতিন মহািব  সৃি র সময়i িকছু িনয়ম কানুন বঁেধ িদেয়েছন eবং eiসব িনয়ম কানুেন 
িতিন নতুন কের হsেkপ কেরন না, কােনা পিরবতন কেরন না, সিত  বলেত িক সi kমতাi তার নi। 
ধািমকরা তা িব াস কেরন ঈ েরর iেc ছাড়া গােছর eকিট পাতাo নেড় না, aথচ হিকং বলেছন 
মহািব  সৃি  করার সময় িনয়ম কানুন বঁেধ দয়ার মেধ  িদেয় ঈ েরর কাজ শষ হেয় গেছ, eর পের তঁার 
আর কােনা ভূিমকা নi। আiনsাiন বা হিকং-eর ei ঈ রi বা কান ঈ র? কােনা ধেমর সে  িক 
তা মেল? 

লালেনর দয়াল/ খাদা, রবীndনােথর pভু িকংবা আiনsাiেনর গড কােনা ধমgrেnর ঈ র নন, aথচ eঁরা 
pেত েক ঈ েরর মেতা কােনা eকজনেক কlনা কেরেছন। eঁেদরেক িক আমরা আিsক বলেবা? আিsক 
বলেত তা আমরা কােনা ধমাবলmীেক বাঝাi, aথচ pচিলত কােনা ধেম eঁেদর আsা িছেলা না। 
সেkেt তঁারা তা আিsকi থােকন না, আবার নািsকo তা বলা যােc না, তঁারা য িব াস কেরন! আিম 

eতkণ ধের তঁােদরেক আিsকi বেলিছ, িকnt eখন সmবত বলা যায় eঁরা pেত েকi সংশয়ী। pচিলত 
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ঈ র ধারণার pিত eঁেদর সকেলরi সংশয় িছেলা বেল তঁারা নতুন eমন eকজন ঈ েরর pকl দঁাড় 
কিরেয়েছন যটা তঁােদর দাশিনক pতীিতর সে  মেল।  

3 
ei ঈ েরর srপটা িকরকম? eঁরা ei ঈ েরর ধারণাi-বা পান কােtেক? কu হয়েতা লালেনর oপর 
সুিফবােদর pভাব খুেঁজ পােবন, aথবা ভারতবেষর pম ভিkবােদর eবং বৗd সহিজয়াবােদর pভাবo খুেঁজ 
দখেত চাiেবন। রবীndনােথর oপর তা লালন, কবীর pমুখ মরমীেদর pভাব pায় s । িকnt য pভাবi 
থাকুক না কন, ধমgেnর ঈ েরর সে  য তঁােদর ঈ েরর িমল pায় নi eকথা সবাi বােঝন। eমন িক 
iসলাম ধেমর সে  a াaি ভােব সmিকত সুিফবােদর ঈ রo iসলামী ঈ র নন! সুিফরা মেন কেরন 
মানুষ হেc ঈ েররi eকিট pকাশ মাt eবং মানুষ সাধনার মাধ েম িনেজেক eমন eক sের unীত করেত 
পাের যখন মানুষ o ঈ েরর মেধ  কােনা পাথক  থােক না, তঁারা eকi সttায় পিরণত হন। e pসে  
মনসুর হlােজর uদাহরণ টানা যেত পাের। কিথত আেছ িতিন সাধনার eমন eক ucতর sের আেরাহন 
কেরিছেলন য, িনেজেক আlাহ থেক পৃথক করেত না পের ‘আিমi সত ’ (আনাল হক) বেল দািব 
কেরিছেলন। শিরয়েতর দৃি েত গিহত ei aপরােধর শািs িহেসেব মনসুর হlাজেক মৃতু দে  দি ত করা 
হেয়িছেলা (শিরয়তপnীেদর মেত, িনেজেক বা aন  কাuেক, eমনিক নবীেকo, আlাহর সে  তুলনা করা 
যােব না, আlাহর শরীক বা aংশ িহেসেব বণনা করা যােব না। িনেজেক আlাহ িহেসেব দািব করা তা 
ভয়াবহ aপরাধ। jানত বা ajানত আlাহর কােনা শরীক করা মৃতুদে র মেতা শািsেযাগ  aপরাধ)। 
তা, মৃতু দ  কাযকর করার পর তঁার রk থেকo আনাল হক িন বিরেয় আসেত থােক, aতঃপর তঁার 
সারাশরীর কেট টুকেরা টুকেরা করা হয়, িকnt pেত কিট টুকেরা থেক আনাল হক শbিট িনত হেত 
থাকেল টুকেরাgেলা পুিড়েয় ফলা হয়। িকnt মাংস- পাড়া ছাi থেকo eকi িন িনগত হেত থাকেল 
শিরয়তপnীরা ভয় পেয় ঐ ছাi সাগের িনেkপ কেরন, eবং পিরণােম সাগেরর পািন ফুেলেফঁেপ uেঠ আনাল 
হক িনেত সমs শহর ভািসেয় িনেত uদ ত হয়। মনসুর হlাজ িনেজর ei পিরণিত আেগ থেকi 
জানেতন, (িযিন িনেজেকi খাদা বেল দািব কেরন, িতিন য আেগ থেকi িনেজর পিরণিত জেন ফলেবন 
স আর িবsয়কর কী!) তাi তঁার eক aনুসারীেক eরকম পিরিsিতেত কী করেত হেব সটা আেগভােগi 
বেল িগেয়িছেলন, ফেল সবােরর মেতা শহরিট রkা পায়। 

যােহাক, সুিফবােদর ei আlাহর সে  মূল iসলােমর আlাহর ব াপক পাথক  রেয়েছ। মূল iসলােমরর 
কনেসp aনুযায়ী আlাহ eকিট iuিনক (eকক/aিdতীয়) সttা, aন  সবিকছু তঁার সৃি । aথা� সmকটা 
eখােন s া o সৃি র। আর সুিফবাদ বলেছ আলাহ eবং তঁার সৃ জগেতর মেধ  মূলত কােনা পাথক  নi, 
কারণ আlাহ তঁার সৃি র মেধ  িদেয় িনেজেক pকাশ কেরেছন মাt। ei ধারণা eখন আর আমােদর কােছ 
বpিবক বেল মেন হয় না, িকnt সুিফবােদর জnকােল eসব কথাবাতা কী ভয়ানক pিতিkয়া সৃি  কেরিছেলা 
ভেব দখুন! iসলােমর পিরকাঠােমার মেধ  থেক, iসলাম সৃ  আlাহেক মেন িনেয় eবং নবীেক eবং 
ঈমােনর aন ান  aনুষ gেলােক sীকার কের িনেয়i তঁারা আlাহর িভnতর eকিট rপ দঁাড় কিরেয়িছেলন।  
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ei য pচিলত ধমমতসমূেহর বাiের িগেয় ঈ র সmেn eকিট নতুন ধারণা সৃি  বা িনেজর জন i ঈ েরর 
eকিট rপ তির কেরন মনীষীরা, তার কারণ িক? সিঠক কারণিট িনণয় করাটা খুবi drহ; সmাব  কারণিট 
হয়েতা ei য, তারা aনুভব কেরন িনেজেক সমপেণর জন , িনেবদেনর জন  eমন eকজেনর aিst থাকা 
pেয়াজন। কমন eকজন? pমময়, দয়াময়, kমাশীল eকজন। eমন eকজন িযিন কথায় কথায় নরেকর 
ভয় দখান না, sেগর লাভo দখান না, শািs দবার জন  uদ ত হেs িযিন দঁািড়েয় থােকন না, aনুরাগীর 
aপরাধেক িতিন দেখন kমাসুnর দৃি েত, যঁার কােছ দািব করা যায়, যঁার oপর aিভমান করা যায়, রাগ 
করা যায়, eমন িক তঁার কােনা িন ুরতার জন  তঁােক aিভযুko করা যায়। pম িনেবদেন িযিন আনিnত 
হন, aনুরাগীর সমপণ যঁােক খুিশ কের তােল। pেমর মাtাটা বিশ হেয় গেল িযিন িনেজর িবরাটt ভুেল 
িগেয় aনুরাগীর বn dয়ার খুেল ঢুেক পেড়ন, িনেজেক pকাশ কেরন aনুরাগীর pেমর মেধ  িদেয়, pমাণ 
কেরনÑ িতিন ভয়ংকর নন, বীভ�স নন, িবেdষপরায়ণ নন, শািsদাতা নন, ভীিতকর নন িতিন pমময় eবং 
সুnেরর পুজারী, সমপণ আর িনেবদনi তঁার কােছ সবািধক grtপূণ িবষয় আর িকছু নয়।  

4 
িকnt eমন eকজন ঈ েরর aিst কন sীকার কের নন মনীষীরা? pচিলত কােনা ধেম যঁােদর আsা 
নi, তঁারা কন eরকম eেককিট নতুন নতুন ঈ র-ধারণার জn দন, িতিন না থাকেল তঁােদর eমন িক 
যায় আেস? eসব pে র utর দয়া কিঠন, কারণ, utর জানেত হেল eঁেদর মেনাজগ�িট বুঝেত হেব। 
eকজন সৃি শীল মানুেষর মেনাজগ� বাঝা সহজ কাজ নয়। লখেকর সািহত কম, িশlীর িশlকম, 
িবjানীর বjািনক তtt iত ািদ িদেয় সংি েদর দাশিনক uপলিbর জগ�িট খািনকটা বাঝা গেলo 
মেনাজগ� বাঝা dsর। eর কারণ dেটা। pথমত : সৃি শীল মানুষিট যতi pিতভাবান হন না কন, তঁার 
uপলিbর খুব কম aংশi িতিন শষ পযn pকাশ কের যেত পােরন aিধকাংশটুকুi রেয় যায় apকািশত 
aবsায়। pকাশ করার মেতা সময়, uপযুk ভাষা বা pকরণ খুেঁজ পান না তঁারা। িকnt eসেবর চেয় সিত  
কথািট হয়েতা ei য, সi uপলিbেক যথাথভােব pকাশ করেত পারাটাi eক aসmব ব াপার। য সুগভীর 
মgতার ভতর eঁেদর কােছ সi মহামিহম rপিট ধরা দয়, সেচতন হেলi িতিন হািরেয় যান, কবল রেয় 
যায় তঁার রশটুকু। eখােন সi মgতার কথািটo eকটু বলা দরকার। মানব-iিতহােসর যসব মহামানেবর 
সৃি কম দেখ আমরা িবিsত o aিভভূত হi, তার aিধকাংশi oi মgতা থেক u�সািরত। সািহত িশlীর 
সািহত কম, িবjানীর তtt, সংগীতেjর কথা o সুর eসবিকছুর মেধ  যgেলা কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধের 
আমােদর আplত, িবেমািহত o aিভভূত কের যায় সgেলার জn যন কােনা sাভািবক pিkয়ায় হয় িন 
বেল মেন হয় আমােদর, যন কােনা aজানা-aেচনা সূt থেক সgেলার আিবভাব ঘেটেছ। d-eকিট 
uদাহরণ দয়া যাক। শহীদ সংগীতj আলতাফ মাহমুেদর তম কীিত হেc আমার ভাiেয়র রেk 
রাঙােনা eকুেশ ফb“য়াির গানিট সুর করা। ei সুরিট যখন বেজ oেঠ তখন ণী- পশা-ধম-বণ 
িনিবেশেষ বাংলােদেশর pিতিট মানুষ িকছুkেণর জন  হেলo থমেক দঁাড়ায়, তােদর মন eকবােরর জন  
হেলo কঁেদ oেঠ; eমনিক ভাষা আেnালেনর iিতহাস জানা না থাকেলo সুরিটর কাrকায মানুেষর মনেক 
eক aজানা বদনােবােধ আkাn কের। আমার মেন হয় eেদেশর মানুেষর কােছ eকুেশ ফb“য়াির eমন 
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আদরণীয় হেয় oঠার পছেন ei সুরিটর eকিট aত n গভীর pভাব আেছ। eর কারণ হয়েতা ei য, 
ei সুেরর মেধ  িদেয় ei জািতর কাnা মূত হেয় uেঠেছ, আর আলতাফ মাহমুদ হয়েতা সিটi করেত 
চেয়িছেলন। বাঙািল জািত sরণাতীত কাল থেক িনপীিড়ত, িনযািতত হেয় eেসেছ িকnt কােনািদনi 
তমন কােনা কাযকর pিতেরাধ গেড় তুলেত পাের িন। আর তা পাের িন বেলi ei িনরীহ জািতিট eক 
সুগভীর বদনায় িনমিjত হেয়েছ, কাnায় gমের মেরেছ আলতাফ মাহমুদ eকিট সুেরর মেধ  িদেয় সi 
বদনা dঃখ ক  কাnা eবং িনপীিড়ত-িনযািতত হবার iিতহাসেক মূত কের তুলেত চেয়িছেলন, eবং 
বলাবাhল , িতিন সফল হেয়েছন। e য কী িবশাল pিতভার পিরচয় দয় তা ভাবা যায় না। ei গানিটর 
কথা িকnt তমন শিkশালী বা hদয়sশী নয়, সিত  বলেত িক কথাgেলা য আেদৗ grtপূণ নয় সটা 
বাঝা যায় ei ঘটনা থেক য, আলতাফ মাহমুদ সুর করার আেগ গানিট আবdল লিতেফর সুের pায় eক 
যুগ ধের গীত হেয়েছ িকnt মানুেষর মেন সিট তমন কােনা aিভঘাত তির করেত পাের িন। বাঝা যায় 
আবdল লিতেফর সুের আলতাফ মাহমুদ সnt  িছেলন না eবং িতিন িনেজi eিটেত সুর করার কথা 
ভেবিছেলন। লkণীয় িবষয় হেc ei গানিট রিচত হবার eবং pথমবার সুর হেয় যাবার পর িতিন নতুন 
সুর করেত eক যুেগরo বিশ সময় নন। আেগi বেলিছ, িতিন eমন eক সুর খুঁজিছেলন যা িদেয় হাজার 
বছেরর বাঙািলর চেপ রাখা কাnাটােক মূত কের তালা যায় eবং তমন eকিট সুর সহসা পাoয়া যায় না 
তার জন  aেপkা করেত হয়, সাধনা করেত হয় eক যুগ ধের হয়েতা িতিন সটাi করিছেলন eবং 
aবেশেষ কািkkত সুরিট তােক ধরা দয়। ei aসামান  সুরিট িতিন পেয়িছেলন কাথায় e-িক তঁার 
সেচতন সৃি  নািক গভীর কােনা মgতার ফল য মgতা তঁােক সুরিট uপহার িদেয়িছেলা! 

আেরকিট uদাহরণ দয়া যায়। আiনsাiন তঁার িবখ াত sশাল িথেয়াির aব িরেলিটিভিট pণয়ন কেরন 
1905 সােল যখন তঁার বয়স মাt 23! ei তtt মহািব  সmেn মানুেষর pচিলত ধারণাgেলােক আমূল 
বদেল দয়। ধু িবjােনi নয়, eর pভাব পেড় সািহেত , দশেন, মেনািবjােনর আেলাচনায়, সংsিৃতেত 
eমনিক aথনীিত eবং রাজনীিতেতo। মানব iিতহােস eমন যুগাnকারী বjািনক তtt আর আেস িন। e 
সmেn িবsািরত আেলাচনার জায়গা eিট নয়, আিম ধু d-eকিট pসে র uেlখ করেবা। ei তেttর 
rেতi িতিন dেটা sতঃিসd (postulates) দন। eর pথমিট আেলার বগ সংkাn, যা পুেরা uিনশ 

শতক জুেড় চলেত থাকা iথার সংkাn বjািনক িবতেকর aবসান ঘটায়। eকিট মাt বােক  য-যুবক 
eকেশা বছেরর িবতেকর aবসান ঘটান তঁার pিতভা সmেn সংশয় pকাশ করাটাo সাহেসর কাজ স-সাহস 
আজ পযn কােনা িবjানকমী কের uঠেত পােরন িন। িdতীয় sতঃিসেd িতিন পদাথিবjােনর িনয়মgেলােক 
পৃিথবীর সংকীণ গি  থেক মুিk িদেয় মহািবে র aসীম পিরম েল ছিড়েয় দন। িতিন বেলন 
পদাথিবjােনর িনয়মgেলা পৃিথবীর মেতাi মহািবে র সবt eকiভােব pেযাজ  হেব। ei dেটা sতঃিসd 
তঁার মূল কােজর কণামাt নয়, aথচ িতিন যিদ কবল ei dেটা কথা িলেখi মের যেতন তাহেলo 
িবjােনর জগ� িচরকাল তঁােক dাভাের sরণ করেতা eমনi িছেলা eর grt। তঁার মূল তtt িছেলা 
aভূতপূব সব ধারণার সমnয় যা মানুেষর pচিলত ধারণােক িচরকােলর জন  পােl দয়। eর মূল কথািট 
হেলা পরম বেল কােনািকছূ নi, সবিকছুi আেপিkক; কােনািকছুেক িবচার করা যায় কবল aন  
কােনািকছুর সােপেk। িকnt পদাথিবjােনর িনয়েমর মেধ  থেক গািণিতক শৃ লা মেন িতিন য তtt 
আিব ার করেলন তা ঝােমলা পাকােলা দশেনর আেলাচনায়। সখােনo চেল eেলা আেপিkকতা। সবিকছুi 
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আেপিkক e কথািট যন বদবােক র মেতা হেয় uঠেলা। eমনিক ঈ রo। aথা� ঈ র কােনা পরম সttা 
নন, পরম সত o নন। িতিনo আেপিkকভােব সত । িব াসীেদর কােছ িতিন সত , aিব াসীেদর কােছ 
িমথ া। আেপিkকতেttর জন  ঈ েরর ei পিরণিত দেখ আiনsাiন ব িথত হেয়িছেলন কী না জািন না, 
িকnt িব াসী হoয়া সেtto তঁার সমs তtti িগেয়িছেলা ধমgেn বিণত ঈ রিচnার িবrেd। 1917 সােল 
জনােরল িথেয়াির aব িরেলিটিভিট তেtt িতিন আেলার গিতপথ সmেn ভিবষ dাণী করেত িগেয় বেলিছেলন 
আেলা সবসময় সরল রখায় চেল না, কখনo কখনo বঁাকা পথo aনুসরণ কের। eিটo িছেলা eকিট 
aিব াস , আ য psাব। কারণ, eর আেগ পযn মানুষ িব াস কের eেসেছ আেলা কবল মাt 
সরলেরখােতi চেল। তঁার কথা pথেম মেন নয়া হয় িন। পের যখন পরীkা কের তঁার কথার সত তা 
পাoয়া গেলা তখন িতিন বেলিছেলন ‘আেলা যিদ না বঁাকেতা তাহেল ঈ েরর জন  dঃখ করা ছাড়া আমার 
িকছু করার িছেলা না, কারণ আিম জানতাম আেলা বঁেকi আসেব, িতিন না বঁাকােল আিম কী করেবা!’  
aথা� ঈ রেক চলেত হেব আiনsাiেনর িনয়ম মেন! e কমন ঈ র! আেগi বেলিছ, আiনsাiেনর 
সমs তtti িছেলা pচিলত ঈ র ধারণার িবrেd, aথচ িতিন িনেজ ঈ র-িব াসী িছেলন। eর মােন কী? 
িতিন কান ঈ রেক িব াস করেতন? e িক তঁার িনেজর বােনােনা ঈ র? তঁার কথাবাতা থেক বাঝা যায় 
তঁার ঈ র বশ িনয়মকানুন মেন চেলন eবং কান কান িনয়ম িতিন মেন চেলন বা চলেবন সটা মানুেষর 
পেki বেল দয়া সmব।  aথা� ঈ েরর কথা িতিন িনেজ বলেবন না, বলেব মানুষ। তাহেল যসব gnেক 
ঐ িরক বেল দািব করা হয় সসেবর আর মযাদা রiেলা কাথায়? রiেলা না। আiনsাiন সgেলার 
তায়াkাo কেরন িন। তবু য িতিন eকজন ঈ েরর aিst কlনা কেরিছেলন তার কারণ হয়েতা ei য, 
তঁার সেচতন মন o aিভব িk তঁার তttgেলার জn-pিkয়ােক ব াখ া করেত পারেতা না। eকজন alবয়সী 
যুবক যসব কথাবাতা বেলিছেলন, কীভােব তা তঁার পেk সmব হেয়িছেলা সটা বলা সিত i dsর। 
িবjানীরা আtেভালা হন, আiনsাiন সmেno eমন গl aেনক ছিড়েয় আছ তার কারণ হয়েতা ei য, 
eক সুগভীর মgতা তঁােদরেক দনিnন জীবেনর বাsবতা থেক িবিcn কের ফেল। আর oi মgতা, 
সাধনা, ধ ানi জn দয় oরকম aভূতপূব সব বjািনক ধারণা, aসামান  সুর, ব াখ াতীত সািহত  
iত ািদর। মg থােকন বেল eঁরা িবিcn থােকন দনিnন বাsবতা থেক, তুcািততুc pাত িহকতা থেক 
আর ei িশlীরা মেন কেরন তঁােদর সৃি কেমর জn হেয়েছ কােনা aজানা u�স থেক, eসেবর পছেন 
যন কােরা হাত আেছ। eসব যন তঁারা সৃি  কেরন না, তঁােদরেক ধরা দয় (eেদেশর eকজন aন তম 

pধান কথাসািহিত ক আমােক eকবার বেলিছেলন, িনেজর লখাgেলা পের পড়েত িগেয় মেন হয় লখার 
সময় আিম যন aন  কােরা করতেল িছলাম, মেন হয় ogেলা আিম িলিখ িন, আমােক িদেয় aন  কu 
িলিখেয় িনেয়েছ!)।  য u�স থেক eসব আেস তােকi তঁারা দয়াল বেলন, pভু বেলন, গড বেলন pচিলত 
ঈ েরর সে  যঁার িমল নi বলেলi চেল। ei ঈ র তঁােদর িনজs ঈ র িযিন তঁােদরেক সৃি কম uপহার 
দন, তঁার সে  তাi সmকিট ভেয়র নয়, pেমর o কৃতjতার। আর ei pম o কৃতjতা থেকi জn 
নয় সমপণ। িব াসীরাi ধু তােদর ঈ েরর কােছ সমিপত হন কথািট িঠক নয়, aিব াসী eবং সংশয়ীরাo 
জীবেনর কােনা-না- কােনা সমেয় সমিপত হন কােরা-না-কােরা কােছ; হয়েতা কােনা সুিনিদ  ঈ েরর 
কােছ নয়, তবু িতিন কােনা-না- কােনা aেথ সমিপত ব িkিটর চেয় aেনক বড়, মহান eবং দয়াময়। 
pকৃতপেk নািsক বা সংশয়ীেদর ei সমপণ aেনক বিশ তা�পযপূণ, কারণ তােদর কােনা সংjািয়ত 

88



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সংশয়ীেদর ঈ র 

 
 
ঈ র নi। আমার তা মেন হয় িব াসীরা কােনািদনi আপাদমsক সমিপত হেত পােরন না, তােদর ঈ র 
ধারণা সুিনিদ  eবং সংjািয়ত বেলi ঈ র সmেn গভীরভােব িচnাভাবনা করার সময় তােদর নi, তারা 
তাi ধেমর কতgেলা আচার মেনi সnt  থােকন। ফেল তােদর িনয়িমত ধমচচা িনছক আচারসবsতায় 
পিরণত হয়। 

5 
লালন, oমর খয়াম, িমজা গািলব, হািফজ, rিম, রবীndনাথ, আiনsাiন eঁরা কui হয়েতা pথম জীবেন 
pচিলত কােনা ধেম পুেরাপুির আsা sাপন কেরন িন; আবার তারা য নািsক িছেলন eমন কােনা pমাণo 
পাoয়া যায় না। pকৃতপেk eঁরা িছেলন সংশয়ী। িনেজেদরেক তঁারা রেখিছেলন িব াস-aিব ােসর 
মাঝখােন। ফেল তঁােদর জীবেন যখন eক ধরেনর সমপেণর pেয়াজন দখা িদেয়িছেলা িনেজেদর মেতা কের 
eকজন ঈ েরর ধারণা তঁারা তখন তির কের িনেয়িছেলন।   

রবীndনােথর eকিট কিবতার কথা বলা যাক :   

          pেমর হােত ধরা দব  

          তাi রেয়িছ বেস 

          aেনক দির হেয় গল 

          দাষী aেনক দােষ।       

                                       িবিধিবধান-বঁাধন- ডাের 

                                       ধরেত আেস, যাi য সেরÑ  

                                                         তার লািগ যা শািs নবার 

                                      নব মেনর তােষ 

                                      তাi রেয়িছ বেস। 

  

                                      লােক আমায় িনnা কের,  
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                                      িনnা স নয় িমেছÑ  

                                      সকল িনnা মাথায় ধের 

                                      রব সবার নীেচ।  

                                      শষ হেয় য গল বলা 

          ভাঙল বচা- কনার মলা  

          ডাকেত যারা eেসিছল 

          িফরল তারা রােষ 

          pেমর হােত ধরা দব 

          তাi রেয়িছ বেস।   

বলাবাhল  e হেc আচারসবs ধেমর pিত eকিট সূk িবdrপ। aন িদেক ei কিবতািটেক সংশয়ীেদর 
সমপণ সmেn eকিট চম�কার uপলিbর pকাশ বেলo ধের নয়া যায়। িবিধিবধান যখন তােদরেক ধরেত 
আেস তখন তারা সের যান, aেনক দােষ দাষী হন, aেনকভােব িনিnত হন eসব তারা মেনo নন, তবু 
pেমর হােত ধরা দবার জন i বেস থােকন। আেরকিট কিবতায় রবীndনাথ বেলিছেলন  

          eকিট নমsাের, pভু,  

          eকিট নমsাের 

          সকল দহ লুিটেয় পড়–ক 

          তামার e সংসাের। 

হয়েতা সংশয়ীেদর সমপণ eমনi, তঁারা যখন সমিপত হন তখন eকবাের লুিটেয় পেড়ন, eমন গভীর তােদর 
সমপণ।    

6 
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eত কথার aবতারণা করেত হেতা না যিদ আমার বn ুিট লালেনর ঐ গানিট িনেয় oরকম eকিট মnব  না 
করেতন। িpয় পাঠক, আিম আপনােদর সামেন গানিট তুেল ধরিছ। আপনারাo eকটু দখুন eর মেধ  
মাকসবাদী dািndকতা খুেঁজ পান কী না।   

          kম kম aপরাধ, দােসর পােন eকবার চাo হ দয়াময়। 

          বড় সংকেট পিড়য়া দয়াল বােরবার ডািক তামায় ॥ 

তামারi kমতায় আিম 

যা কর তাi পার তুিম 

রাখ মার স নাম-নািম 

তামাির e জগ�ময় ॥ 

পাপী aধম তিরেত সঁাi 

তামার পাবন নাম নেত পাi 

সত  িমথ া জানব হ সঁাi 

তরাiেত আজ আমায় ॥ 

কসুর পেয় মার যাের 

আবার দয়া হয় তাহাের 

লালন বেল e সংসাের 

আিম িক তার কহi নয় ॥  

আেগi বেলিছ, আিম ব িkগতভােব ei গােনর মেধ  কােনা dািndকতা খুেঁজ পাi িন, পেয়িছ সমপণ, 
তুমুল সমপণ। দয়ােলর কােছ kমা pাথনা। বড় সংকেট পেড়েছন িতিন স তা বলেছন-i, পেড় দয়ালেক 
ডাকেছন তঁার aজানা aপরাধ kমা করার জন । ei গােনর মেধ  আেছ pম, আেছ ভােলাবাসার দািব 
আিম িক তার কহi নয় িকnt dািndকতা কাথায়? eমন aসামান  eক সমপেণর মেধ  আমার বn ু তাহেল 
সটা খুেঁজ পান কন? কন গানিটেক eকিট গি র মেধ  আবd কের ফেলন? eর কারণ িনিহত আেছ 
আিsক o নািsকেদর মানসেলােকর মেধ । পৃিথবীর সবিকছুেক মাকসবােদর আoতায় িনেয় eেস ব াখ া 
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করার চ া আর সবিকছুেক ধেমর আoতায় িনেয় eেস ব াখ া করা eকi ধরেনর রাগ বেল মেন হয় 
আমার। ei di ধরেনর মানুষi জীবন o পৃিথবীর সবিকছুেক ব াখ া করার জন  eকিট ম তির কেরন 
আর oi মেকi িতিন s াnাড বেল মেন কেরন। পৃিথবীর সবিকছুেকi oi েম বnী কের ফলাটা 
তার eকমাt কাজ হেয় দঁাড়ায়, eকাni কােনা িবষয় যিদ সi েমর মেধ  না পেড় তাহেল সটােক 
তীbকে  asীকার কেরন। আিsকেদর জন  নািsকতা আর নািsকেদর জন  আিsকতা হেc েমর 
বাiেরর ব াপার েম ফেল িবষয়িটেক তারা ব াখ া করেত পােরন না বেলi asীকার কেরন। aন িদেক 
সংশয়ীেদর eমন কােনা সুিনিদ  ম থােক না, ফেল তারা য কােনা িবষয়েকi sীকার বা asীকার না 
কের িবেবচনায় নন, সংশয় pকাশ কেরন, িবষয়িটর ভােলা-মn, iিত o নিত খিতেয় দেখন আর eiিদক 
থেক িবচার করেল মেন হয় সংশয়ীরা দাশিনকভােব aন ান েদর চেয় eিগেয় আেছন। তােদর িবেবচনার 
আকাশিট aেনক বড়, তােদর ভাবনা-িচnার জগ�িট মবnী নয়, আর তাছাড়া ক না জােন আকাশেক 
কখেনা মবnী করা যায় না!   

7 
িকnt সংশয়ীেদর িনেয় eকিট বড় সমস াo আেছ। সিট হেc দাশিনকভােব তঁােদর oপর কােনা আsা 
রাখা যায় না। তঁারা য কখন কান দেল যােবন স ব াপাের আগাম িকছুi বলা যায় না। আপিন আিsকেদর 
oপর আsা রাখেত পােরন, পােরন নািsকেদর oপেরo কারণ তােদর সুিনিদ  িব াস আেছ। আপিন 
ধমপিnেদর oপর আsা রাখেত পােরন, পােরন মাকসবাদীেদর oপেরo কারণ তােদর মেনাজগেতর প াটানিট 
আপনার মাটামুিটভােব জানা। িকnt সংশয়ীরা কানিদেক যােব তা আপিন বুঝেবন কীভােব? না, বাঝার 
uপায় নi। aতeব আপিন যিদ কােনা সুিনিদ  লেk  পঁৗছােত চান তাহেল ভুেলo সংশয়বাদীেদর কথা 
নেত যােবন না। লেk  পঁৗছােনার পেথ সংশয়বাদী দশন eক িবরাট pিতবnক। e জন i বেলিছ, 

আিsকেদর শt“ নািsকরা নয়, নািsকেদরo শt“ নয় আিsকরা কারণ eরা পরsেরর srপ জােন, eরা 
বড়েজার পরsর িবেরাধী। pকৃতপেk শt“ হেc সংশয়ীরা, কারণ eঁেদর srপ কu জােন না। eঁেদর 
মাকােবলা করেত হেল আপনােক aবশ i eকিট িনিদ  আকােরর ম তির করেত হেব, সবিকছুেক সi 
েম বnী কের িবচার করেত হেব eবং েমর বাiেরর সবিকছুেক িনমমভােব ছঁেট ফলেত হেব, যিদo 

eরকম করেল আপিন হেয় uঠেবন eকজন ছঁােচ ঢালাi করা মানুষ তােত kিত নi যিদ আপনার লk িট 
aিজত হয়।  

সংশয়ীেদর oপর যিদ আsা না-i রাখা যায় তাহেল তঁােদর িবশাল আকাশ থেক লাভটা িক হেলা? তঁারা তা 
সবদা পিরত াজ । না, আমােদর দনিnন জীবেনর ছাটখােটা লk  aজন বা জাতীয় জীবেনর কােনা লk  
aজেনo সংশয়ীরা তমন কােনা ভূিমকা রাখেত পােরন না, তঁারা বরং পিরত াজ i, িকnt জীবন তা ধু 
ব িkগত িকংবা জাতীয় জীবেনর বষিয়ক লk  aজেনর মেধ i সীমাবd নয়, eর মহtম কােনা দাশিনক 
লk o থাকেত পাের। সরকম কােনা মহtর uপলিb aজন করেত হেল আপনােক সংশয়ীi হেত হেব। 
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eকটা uদাহরণ দয়া যাক। আমােদর দেশ যারা সমাজতািntক িবpেবর sp দেখন eবং সi লেk  কাজ 
কেরন, িকংবা iসলামী hকুমত কােয়েমর sp দেখন eবং সi লেk  কাজ কেরন তারা বলেত পােরন না 
য, ei লk  aিজত হেয় গেল তােদর পরবতী করণীয় কাজিট কী হেব! িচnািটেক আেরকটু বৃহtর 
পিরসের িনেয় যাoয়া যাক। ধরা যাক, সারা িব i eকিদন সমাজতািntক িবে  rপাnিরত হেলা বা 
সারািবে i eকিদন iসলামী hকুমত কােয়ম হেয় গেলা, eরপর মানুষ কী করেব? oরকম কােনা aবsা 
যিদ সিত  সিত  তির হয় তাহেল সi পৃিথবী িক আর বসবাসেযাগ  থাকেব? পৃিথবীর pিতিট মানুষ আlাহর 
ভেয় জেড়াসেড়া হেয় কাnাকািট করেছ, িকংবা পৃিথবী জুেড় মানুষ eকিট aিভেযাগহীন জীবনযাপন কের 
যােc eরকম পৃিথবী তা ভয়াবহ।  oরকম বিচt হীন পৃিথবীেত আtহত া করা ছাড়া মানুেষর মুিkর আর 
কােনা পথ খালা থাকেব বেল তা মেন হয় না। মুশিকল হেলা ei pে র মুেখামুিখ হেয় কu-i সহেজ 
মুখ খুলেত চান না, বরং আেগ তা সi সমাজ aিজত হাক eরকম কথা বেল eিড়েয় যাবার চ া কেরন। 
iসলামপিnেদর মেধ  দাশিনক খুেঁজ পাoয়া আর eক সমুd জেল eকিট সঁুi খুেঁজ পাoয়া eকi কথা তাi 
তােদর কাছ থেক eর সdtর পাoয়ার আশা করাi বৃথা। িকnt বামপিn দাশিনকরা কন eটা িনেয় কথা 
বেলন না? কন তারা বেলন আেগ তা সi সমাজ aিজত হাক তারপর দখা যােব! কন পের দখা 
যােব? কন eখনi বলা যােব না? ei pে র মুেখামুিখ হেত না চাoয়া বা p িট eিড়েয় যাবার কারণিট 
হয়েতা ei য, ei দাশিনকরা জােনন oরকম eকিট সমাজ aিজত হoয়া পযni কবল মাt তােদর 
দশন িkয়াশীল থাকেত পাের eরপর তার আর কােনা ভূিমকা থাকেব না। জেন েনo কন তারা aমন 
eকিট aল নীয় ম তির কেরন বলা মুশিকল। ব িkগতভােব আিম মাকসবাদেক মানব-iিতহােসর 
aন তম  দশন বেল মেন কির eবং ei দশন মানুেষর জন  য ধরেনর সমাজ কামনা কের সিত  সিত  
যিদ তা aিজত হয় তাহেল সটা হেব ei দশেনর িবরাট সাফল , eরপর eর মৃতু  ঘটেলo িকছু যায় আেস 
না। তেব eমন eকিট aসামান  দশেনর মৃতু র পরo সংশয়ীরা িkয়াশীল থাকেত পােরন। সংশয়ীেদর 
কৗতূহেলর শষ নi, pে রo শষ নi আর তাi aনুসnােনরo শষ নi। শষ নi বেলi সংশয়ীরা 
কাথাo দাঁড়ান না, aিব াnভােব eিগেয় চেলন। ঈ রিবহীন পৃিথবীেত তঁারা নতুন ঈ েরর জn িদেত 
পােরন হয়েতা eভােবi কােনা eক সুদূর aতীেত কােনা eক সংশয়ী মানব সমােজ ঈ র ধারণার সূচনা 
কেরিছেলন। eকiভােব ঈ রময় পৃিথবীেত তঁারা সংশয়ী p  কের ঈ েরর aিsেtর pিত p  ছুেঁড় িদেত 
পােরন। aথা� কােনা aবsাi তঁােদর জন  শষ aবsা নয়। aন  সব দশন যখােন হের যায়, থেম যায় 
সংশয়ীরা তখনo থােকন চলমান। ei eকিট জায়গায় সংশয়ীরা aন  সবার  থেক ।     

 
 
আহমাদ মাsফা কামাল,  বাংলােদেশ বসবাসরত লখক। তঁার গl-uপন াস-pবেn কুশলী 
কলেম তেুল ধেরন সমােজর নানা বকল  o িবকার, aন ায় o aস িত, aসুখ o sলেনর 
িচt।  আগntক, িdতীয় মানষু, আমরা eকিট গেlর জন  aেপkা করিছ, সংশয়ীেদর ঈ র 
সহ বh gেnর pেণতা।   
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মহািব  eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা 
aিভিজৎ রায় 

 
 
বছর ছেয়ক আেগর কথা। eকবার eকিট বাংলােদশী i- ফারােম eক ভdেলােকর সােথ দশনগত িকছু 
িবষয় িনেয় আেলাচনা হিcল। আিম তখন সেবমাt i- ফারামgেলােত লখািলিখ r কেরিছ। ভdেলাক 
আমােক তার জীবেনর eকিট ঘটনা গlcেল uেlখ কের বলেলন, 
 

গতকাল আিম আমার eক বn ুর বাসায় যািcলাম, পািটেত। িকnt বrেত িগেয় aযথাi 
আমার দরী হেয় গল। কারণ বাড়ীর বাiের পা িদেয়i দিখ pচn বৃি । আমার বাড়ীর 
চারপাশটা বৃি র পািন জেম eমনভােব ভরাট হেয় িছল য, বn ুর বাসায় যাoয়াটাi শষ 
পযn মুশিকল হেয় দঁাড়ােলা। 
 
eমন সময় আমর বড়র পােশর eকট গাছ হঠাৎ কেরi ভেঙ পড়ল আর তরপর জেম 
থাকা পািনর uপর ভাসেত লাগল। ভাসেত ভাসেতi গােছর ডাল-পালা িবিlং eর eখান 
oখােন বািড় খেয় ভেঙ পেড় যেত লাগল আর শষ পযn যা ঘটল তা eককথায় 
aিব াস  - চােখর সামেন দখলাম িবশাল গাছিট eকটা নৗকায় পিরণত হেয় গল। ei 
নৗকায় চেপi আিম aবেশেষ আমার বn ুর বাসায় পঁৗছুেত পারলাম। aবাক ব াপার, 
তাi না? নৗকািট িছল eকদম িনঁখুত, gাম বাংলার মািঝরা য নৗকাgেলায় দঁাড় বায় - 
eকদম সi রকম। eমন eকটা নৗকা িনেজ থেকi তরী হেয় িগেয়িছল কান মানুেষর 
pেচ া ছাড়াi- আমার চােখর সামেন! 
 
 ‘যত সব ননেসn’ - আপিন হয়ত ধয হািরেয় বেল uঠেবন – 
 
‘িকভােব eকটা নৗকা কান মানুেষর pেচ া ছাড়াi িনেজ থেক তরী হেয় যেত 
পাের?’ 
 
‘আপনার eভােব িনেজ িনেজ নৗকা তরী হেয় যাoয়ার কািহনী েন মেন হেc কu 
eকজন যন দায়ােতর বাতল থেক কািল িনেয় iেc মত িদেs িদেs কাগেজ িছিটেয় 
িদল আর তা সুnর eকটা aিভধােন পিরণত হেয় গল!’ 
 
‘িকভােব নৗকার মত eকটা িজিনস কান পিরকlণা ছাড়া, কােরা pেচ া ছাড়া eমিন 
eমিন তরী হেয় যেত পাের?’ 
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তাহেল aিভিজৎ সােহব, আমায় বলুন তা যখান eকটা সাধারণ নৗকাi কারা ic 
ছাড়া িনেজ থেক তরী হেয় পািনেত ভেস থাকেত পাের না, সখােন িকভােব আমােদর 
দেহর মত জিটল িসেsম hট কের কান কারণ ছাড়াi তরী হেয় যেত পাের? 

 
িকংবা, 
 
িকভােব ei জিটল মহািব  কােরা udশ  বা পিরকপণা ছাড়া eমিন eমিন তরী হয় যেত 
পাের?’ 

 
 
খুবi যৗিkক p । যখােন eকিট নৗকা িনেজ থেক তরী হেয় পািনেত ভেস থাকেত পাের না, সখােন 
িকভােব ei জিটল মহািব েক ‘সয়mু’ বেল আমরা ভেব িনেত পাির? িকভােব ধারণা করেত পাির ei য 
সুশৃ ল িব , pাণী-জগৎ, pকৃিত, gহ-তারা eত সব িকছু িনজ থেক সৃ  হেয় eমিন aবsায় eেস 
পঁৗেছেছ কান পরম পুrেষর হােতর ছঁায়া ছাড়া? সৃি কতার ভূিমকা ছাড়া সৃ  হেয়েছ e নয়নািভরাম 
িব ? বলেলi হল নািক! মানব-মন সত i সায় িদেত চায় না e ধরেনর তথাকিথত ‘aবাsব’ aনুকেl। 
তাi আমােদর ei িব জগেতর পছেন সিত কােরর ‘পরম-িপতা’জাতীয় কu আেছন - ei sjাত ধারণা 
তািড়ত কেরেছ, ভািবত কেরেছ যুেগ যুেগ দাশিনকেদর। 390 ী  পূবােb সেkিটস তার eকিট লখায় 
বেলিছেলন1 – 
 

‘pাণময় সৃি র মেধ  eমন পূবকিlত িচেhর aিst সেto আপিন কমন কের সেnহ পাষণ কেরন য eরা 
পছnকৃত বা নকসাকৃত কােযর ফসল নয় ?’  

 
pেটাo ভেবেছন য, ei মহািব  দেখ বাঝা যায় য, eর পছেন eকজন নkাকার (Designer) 
রেয়েছন। তেব সবচাiেত সুnরভােব ei ধারণািট ব k কেরেছন uiিলয়াম প ািল নােম eক ধমজাজক 
1802 সােল তার ‘ন াচারাল িথoলিজ’ (Natural Theology) নােমর eকিট বiেয়2 : 
 

‘ধরা যাক জ েল চলেত চলেত eক ভdেলাক হঠাৎ eকিট ঘিড় কুিড়েয় পেলন। uিন িক ভেব নেবন 
য ঘিড়িট িনেজ থেকi তরী হেয় জ েল পেড় িছল, নািক কu eকজন ঘিড়িট তরী কেরিছল?’ 

 
প ািলর ei আরgেমnিট দশন শােst পিরিচত হেয়েছ -  সৃি র যুিk বা ‘আgেমn aব িডজাiন’ নােম। 
মহািবে র uৎপিtর পছেন ঈ েরর aিsেtর পেk eিট eকিট aত n জাড়ােলা যুিk িহেসেব িবগত 
সময়gেলােত ব বhত হেয়েছ। eকিট ঘিড় যমন িনেজ থেক সৃ  হেয় জ েল পেড় থাকেত পাের না, িঠক 
তমিন ei মহািব o িনজ থেক সৃ  হেয় eমিন aবsায় চেল আসেত পাের না। ঘিড় তরীর পছেন যমন 

                                                 
1 390 B.C., Xenophon, Gk. historian, quotes Socrates, "With such signs of forethought in the design of 
living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?" 
2 Natural Theology ; Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. Collected from the 
Appearances of Nature, William Paley, Lincoln-Rembrandt Pub.; 12th edition (August 1, 1986) 
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ঘিড়র কািরগেরর ভূিমকা আেছ, তমিন মহািব  ‘ তরীর’ পছেনo ঈ র জাতীয় কান ‘কািরগেরর’ হাত 
থাকেতi হেব; ei ধারণািট eকটা সমেয় আিsকেদর মেধ  aত n িচtাকষক যুিk িহেসেব িবেবিচত হত। 
eখনo বশ িকছু বাংলােদশী ফারােমi ei যুিkিট ঈ েরর িব ােসর সপেk aত n জাড়ােলাভােব ব বhত 
হয়।  
 
তেব যারা ‘িনরেপk’ দৃি ভি  িনেয় jান িবjান আর যিুkবােদর চচা কের যােcন, তােদর কােছ িকnt 
প ািলর যুিkর dবলতা gেলা aেনক আেগi ধরা পেড়েছ। আিম আমার ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাtী’  (a ুর pকাশনী, 2006) বiেয় e িনেয় িবsািরত ভােব আেলাচনা কেরিছ। পাঠকেদর uেdেশ  eর 
িকছু তুেল ধরা হল - 
 
1) ঘিড়র কািরগেরর িপতা : 
ঘিড়র যমন ঘিড়র কািরগর থােক, তমিন pেত ক কািরগেররi থােক িপতা। তাহেল মহািবে র কািরগর 
rপী ঈ েরর িপতািট ক? ei p  মেন আসাo sাভািবক। আর সi িপতার িপতাi বা ক িছেলন, আর 
তার িপতা? - eমিন ভােব pে র ধারা চলেতi থাকেব। ei p  আমােদর ঠেল দেব anহীন aসীমেtর 
িদেক। িব াসীরা সাধারণতঃ ei ধরেনর pে র হাত থেক রহাi পেত সাcাের ঘাষনা কেরন য, ঈ র 
সয়mু। তার কান িপতা নi, তার udেবর কান কারণo নi। িতিন aনািদ- aসীম। eখন eিট নেল 
aিব াসীরা/যুিkবাদীরা sভাবতi p  ছুেঁড় িদেত চাiেবন, ‘ঈ র য সয়mু তা আপিন জানেলন িক কের? 
ক আপনােক জানােলা? কu জািনেয় থাকেল তার জানািটi য সিঠক তারi বা pমাণ িক? আর য 
যুিkেত ঈ র সয়mু বেল ভাবেছন, সi eকi যুিkেত িব bমােnরo সৃি  s া ছাড়া eিট ভাবেত aসুিবধা 
কাথায়?’ দশনশােst ‘akােমর রজর’ (Occam's razor) নােম eকিট সূt pচিলত আেছ, যার িনিরেখ 
িব াসীেদর ঈ ের িব াসিটেক সহেজi সমােলাচনা করা যেত পাের  (pবেnর শেষ িটকা d ব )। 
 
2) ঘিড় বানায় ঘিড়র কািরগর, আর নৗকা বানায় নৗকার কািরগর : 
আিম pবেnর rেত বিণত ঘটনােত িফের যাi। বn ুর বাড়ীেত যাoয়ার পেথ হঠাৎ কের eকিট নৗকা দেখ 
uk ভdেলােকর নৗকািটর িপছেন কািরগর থাকার কথা মেন হেয়েছ। িকnt eকিট নৗকা দেখ িক কােরা 
মেন হেত পাের য, eকজন ঘিড়র কািরগর নৗকািট বািনেয়েছ? কখনi না। আমেদর sভাবতi মেন আেস 
নৗকার কািরগেরর কথা। তমিন ভােব আমােদর সমােজ আমরা দিখ- জুতা বানায় জুতার কািরগর, ঘিড় 
বানায় ঘিড়র কািরগর, সানার কাজ কের সানার কািরগর (sণকার)। eকi কািরগর তা সবিকছু বানােc 
না3। eকi যুিkেত তাহেল আমােদর সৃ  জীবেনর জন  দরকার eকজন জীবনীকার, সূেযর জন  চাi 
                                                 
3 িহnু শােst eধরেণর কািরগেরর eকিট তািলকা রেয়েছ- eেদরেক বলা হয় ‘নবশাখ’; বাংলায় e 9 জািত সmেক য ছড়ািট pচিলত তা হল: 
 

‘িতিলমালী তাmুলী গাপনািপত গাছালী 
কামার কুমার পুতুলী iিত নবশাখাবলী।’ 

 
aন িদেক bhৈববত পুরােণ নবশাখ সmেক বলা হেয়েছ : 
 

তার মােঝ মালাকার তঁািত কmকার। 
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‘সূযকার’ (সূেযর কািরগর), চেndর জন  eকজন ‘চndাকার’, আর বৃি র জন  চাi eকজন ‘বৃি কার’, 
iত ািদ। িকnt ঘিড়র জন  ঘিড়র কািরগেরর uপমা িনেয় r করেলo িব াসীরা মহািবে র kেt pিতিট 
বstর জন  যুিkহীন ভােব eকজনমাt সবশিkমান ঈ েরর কlণা কের থােকন। e ছাড়া আমােদর e 
মহািব  ছাড়াo যিদ eকািধক মহািব  থেক থােক4, তাহেল eকািধক ঈ র থাকেতi বা বঁাধা কাথায় ? 
 
3) ন  হেত ঘিড়ঃ সাiবাবার ম ািজক? 
ঘিড় বা নৗকা বানােনার জন  য সমs uপাদােনর pেয়াজন তা িকnt pকৃিতেত িবদ মান। নৗকার kেt 
কাঠ পাoয়া যায় গাছ কেট। ঘিড়র িভতেরর কল কbাgেলা বানােনা হয় লাহা, তামা, a ালুিমিনয়াম 
iত ািদ ধাতুেথেক। িকnt বলা হয়, সব শিkমান ঈ র ei মহািব ৈতরী কেরেছন sফ ন  হেত (ex 
Nihilo) । সুতরাং ঘিড়র কািরগেরর সােথ মহািবে র কািরগেরর িমল খঁাজার চ ািট ভুল। 
 
4)ভলু সাদশৃ  : 
ঘিড়র কািরগেরর সাদৃশ িট আেরকিট কারেণ ভুল তা হল, eখােন aবেচতন মেন ভেব নoয়া হেc য, 
যেহতু dিট বst eকিট কমন বিশ  িবিনময় করেছ, aতeব, তােদর ততৃীয় eকিট কমন বিশ  িবদ মান 
থাকেব। 
 
যমন ধরা যাক নীেচর uদাহরনিটঃ 

 
1. ঘিড়র গঠন জিটল 
2. ঘিড়র জন  eকজন কািরগর দরকার। 
3. মহািবে র গঠনo জিটল 
4. সুতরাং মহািবে র জন  eকজন কািরগর আবশ ক। 

 

                                                                                                                                                 
শ কার কুmকার আর কাংস কার।। 
.. .. .. 
                              সূtধর িচtকর আর sণকার। 
bhশােপ িনপিতত oেহ gণাধার।। 
( রফােরn: আিদ বাঙালী  ◌ঃ নৃতািttক o সমাজতািttক িবে ষণ, aজয় রায়, বাংলা eকােডমী, 1997, পৃ 187)। িহnুধেম আবার 
eকজন মহাকািরগরo রেয়েছন, িতিন িব কমা। 
 

4 eকািধক মহািব  থাকার ব াপারিট কান কlকািহনী নয়। আমােদর মহািব  যিদ কায়াnাম াকচুেয়শেনর মধ  িদেয় sান-কােলর  শূন তার িভতর 
িদেয় আিবভতূ হেয় থােক, তেব ei পুেরা pিkয়ািট eকািধক বার ঘটেত পাের, eবং হয়ত বাsেব ঘেটেছo। eকািধক মহািবে র aিsেtর ধারণািট 
আসেল pাথিমকভােব িবjানী ি য়ন eবং িলেnর গেবষণা থেক বিরেয় eেসেছ। বলা হেয় থােক, সৃি র uষা লেg সmpসািরত বুdুদ (expanding 
bubbles) থেক আমােদর মহািবে র মতi aসংখ  মহািব  তরী হেয়েছ, যgেলা eকটা aপরটা থেক সংsশহীন aবsায় দূের সের িগেয়েছ।  
আমরা সi সব aসংখ  মহািবে রi eকিটেত aবsান করিছ, aন gেলার aিst সmেn eেকবােরi jাত না হেয়। তেব eকািধক মহািব  থাকার ei 
ধারণািট সিঠক নািক ভুল, eিট e মুহূেত জানার uপায় নi। িকnt কu যিদ সjাতভােব ভেব নন, আমােদর ei মহািব  ছাড়া আর কান মহািব  
নi, িকংবা তরী হoয়া সmবপর নয়, তেব ি য়ন eবং িলেnর গেবষণা থেক আhত সমাধােনর ভুল ধিরেয় িদেয় িনেজর সjাত ধারণািট pমােনর 
দািয়t থাকেছ তার ঘােরi। 
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শষ পদেkপিট ভুল। কারণ, eিট eমন eকিট uপসংহােরর িদেক আমােদর িনেয় গেছ যা িবচােরর নীিত 
বা িননায়ক dারা সমিথত নয়। uপেরর যুিkর ভুলিট নীেচর আেরকিট uদাহরেনর সাহােয  আেরা ভালভােব 
পিরsার করা যায়ঃ 
 

1. পাতার গঠন জিটল 
2. পাতা গােছ জnায়। 
3. টাকার িহসাব (Money bills) eর গঠনo জিটল 
4.সুতরাং টাকা গােছ জnায় (eিট pবােদ হেত পাের, িকnt বাsেব নয়!)। 

 
5) aস িত : 
প ািলর আরgেমেn ধের নoয়া হেয়েছ ঘিড়র গঠন pকৃিতেত pাp পাথর, খিনজ বা পাহাড়-পবেতর মত 
সহজ সরল o িবশৃংখল নয়। তাi তার কািরগর লাগেব। আবার eকi সােথ মহািবে র গঠন ধের নoয়া 
হেয়েছ জিটল eবং সুশৃংখল (‘সহজ সরল’ pকৃিত eর eকিট aংশ হoয়া সেtto)। তাi eিট eকিট aসম 
তুলনা। 
 
6) চkাকার যুিk : 
‘ ক বানােলা eমন িনখুতঁ মহািব ?’ aথবা, ‘বলুন তা, আমােদর তরী কেরেছ ক?’- pায়শঃi e pে র 
সmুখীন হেত হয় যূিkবাদীেদর। িকnt যারা e ধরেনর p  কেরন তারা বােঝন না য, eধরেনর p  
িবjােনর চােখ aথহীন p । সিঠক p িট হেব ‘ei সৃি  রহেস র pিkয়ািট িক?’ বা ‘আমােদর জীবন 
গঠেনর মূল িpিnপালিট িক?’ eবং িবjান সবদাi eধরেনর pে র utর খুজেত সেচ  eবং aিধকাংশ 
kেti িদেত সkম। িবjান আজ পিরsারভােবi জােন য মহািবে র িনয়ntক কান ‘ঈ র’ নামক কান 

‘বড় বাবু’ নন, বরং পদাথিবjােনর িকছু সহজ সুtাবলী (Laws of Physics)। আসেল e মহািবে  যা িকছু 
ঘটেছ তা পদাথিবjােনর িনয়ম মেনi ঘটেছ। 
 
pাকৃিতক, aিতpাকৃিতক কােরা পেki পদাথিবjােনর িনয়মেক িডি েয় কান িকছু করা সmব নয়। আিম 
আমার বi ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ ত বেলিছলাম, আমােদর e পযn পাoয়া jান থেক 
বলা যায় ‘ঈ র’ বেল কাuেক আিভিহত করেত চাiেল তা করা uিচত আসেল পদাথিবjােনর pাণহীন 
সূtgিলেক5।  
 

                                                 
5  িsেনাজা eবং আiনsাiন য ঈ ের িব াস করেতন  তা হেc ei pাণহীন পদাথিবjােনর সেূtর ঈ র, মহািবে র 
কািরগরrপী কান ব িkসttা নয়। e pসে  কাল স াগান তার ‘God Hypothesis’ pবেn লেখন – ‘Einstein was 
constantly interpreting what God would or what God wouldn’t do. But by God they 
meant something not very deferent from the sum total of physical laws of the universe; 
that is gravitation plus grand unified field theories plus a few other things equaled God’.   
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প ািলর ei ‘আgেমn aব িডজাiন’ পদাথিবjােনর পাশাপািশ eক সময় uৎসােহর সােথ ব বhত হত 
জীবিবjােনo।  pানীেদেহর চাখ, কান pভৃিত aংগ pত ংগ  দবাৎ কান িবিkp pিkয়ায় িনেজ থেক 
তির হেয় যেত পাের না বেল মেন করা হত। প ািল িনেজo বেলেছন,  কান ধরেনর পিরকlনািবহীন 
িkয়া-কলােপর মাধ েম হয়েতা আঁিচল, আঁব, জrল, িতল, bেণর মত িজিনসপt তরী হেত পাের, িকnt 
কানভােবi চাখ নয়।  ডারuiেনর ‘িববতনতtt’ র মে  আসার আগ পযn e ধরেণর যুিk খুব জারােলা 
যুিk িহেসেব ব বhত হত।  িকnt 1859 সােল ডারuiন-oয়ােলস psািবত ‘pাকৃিতক িনবাচন pিkয়ার 
মাধ েম ঘটা িববতনতtt’ আkিরক aেথi জীবিবjােন  প ািলর ‘িডজাiন আgেমেnর’ িবদায় ঘ া বািজেয় 
দয়।  ডারuiন pমান করেলন চাখ বা eমিন ধরেনর ধরেণর জিবক uপাে র udেবর পছেন িডজাiন বা 
পিরকlনার মত  ঐ িরক ‘uেdশ ’  না খুেঁজ  pাকৃিতক িনবাচন নােমর pিkয়ািটর মাধ েম লাখ লাখ বছর 
ধের ধােপ ধােপ গেড় oঠা পিরবতেনর ফেল চােখর মত aত n জিটল aংগ-pত ংগ গেড় oঠােক ব াখ া 
করা  সmব। eকািধক ধােপর ei kমবধমান িনবাচেনর মাধ েম য ধােপ ধােপ য জিটল a -pত  udুত 
হেত পাের তা iেতামেধ i বjািনকভােব pমািনত হেয়েছ।  পাঠেকরা e িনেয় িবsতৃভােব জানেত চাiেল 
aধ াপক িরচাড ডিকেnর ‘The Blind Watchmaker’ বiিট দখেত পােরন। আমরা eখনo আমােদর 
চারপােশ িববতন pিkয়ায় িনবািচত িবিভn ধােপর চােখর aিst দখেত পাi, aেনক আিদম pাণীর মেধ  
eখনo িবিভn রকেমর eবং sেরর আিদ- চােখর aিst দখা যায়। িকছু eকেকাষী জীেব eকটা আেলাক-
সংেবদনশীল জায়গা আেছ যা িদেয় স আেলার িদক সmেক খুব সামান i ধারণা করেত পাের, আবার িকছু 
কৃিমর মেধ  ei আেলাক-সংেবদনশীল কাষgিল eকিট ছাট aবতল কােপর মেধ  বসােনা থােক যা িদেয় 
স আেরকটু ভােলাভােব িদক িনণয় করেত সkম হয়। সমতেলর uপর বসােনা নামমাt আেলাক 
সংেবদনশীলতা থেক r কের িপনেহাল ক ােমরার মত মrদnী pাণীেদর aত n unত চাখ পযn সব 
ধােপর চাখi দখা যায় আমােদর চারপােশ, eবং তা িদেয়i িববতন pিkয়ার িবিভn sর ব াখ া করা সmব। 
বন া আহেমদ তার  ‘িববতেনর পথ ধের’ বiেয়  (aবসর pকাশনা, 2007) e ধরেণর  aসংখ  uদাহরণ 
হািজর কের  প ািলর সৃি তেttর aসারতা দিখেয়েছন।  বstতঃ ডারuiন আসার পর  ‘বলুন তা, আমােদর 
ক বািনেয়েছ?’ ধরেনর aথহীন pে র utর খুঁজেত আমােদর সময় ব য় করেত হয় না। কারণ,  e তtt 
আমােদর দিখiেয়েছ য, মানুষ িকংবা aন ান  pাণী কান uপরoয়ালার িনেদশনা ছাড়াi ধুমাt pাকৃিতক 
পdিতর মাধ েম aেপkাকৃত সরল জীব থেক kমাnেয় udুত হেত পাের। e জন i দাশিনক ডিনেয়ল 
ডেনট িববতনতtt নােমর ‘িবপjনক psাব’িটেক ‘iuিনভাসাল eিসড’ বা রাজাm িহেসেব িচিhত 
কেরেছন। iuিনভাসাল eিসড যমন তার িব ংসী kমতায় সকল পদাথেক পুিড়েয়-গিলেয় ছারখার কের 
িদেত পাের, তমিন ডারuiেনর িববতনবাদী তtt সমs pথাগত ধমীয় ধ ান ধারণা আর কুসংsারেক 
eেকবাের dর কের িদেত পাের6।   
 
িব াসীেদর তরফ থেক করা ‘ ক আমােদর বািনেয়েছ’ e ধরেনর p  আেরকিট কারেণ aথহীন তা হল, 
eখােন pcn ভােব utরিট আেগ থেকi gহন কের নয়া হেয়েছ -‘ ক আবার বানােব - ঈ র!’। eিট 

                                                 
6 জীবিবjােনর দৃি েত প ািলর য িkর খnন সmেn আেরা িবষদভােব জানেত চাiেল ei বiেয়র িdতীয় aধ ােয় সিnেবিশত pবn ‘আেমিরকায় 
iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িক হেc? ‘ দখুন । 
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িনঃসেnেহ eকিট ‘ লােডড কাে ন’। aথাৎ ঈ র আেছ eটা ধের িনেয়i eধরেনর p কের utর 
খঁাজার চ া eক ধরেনর চkাকার pেচ া। মুkমনা সদস  eবং পদাথিবদ aপািথব জামান তার ‘Who 

Created you?’ পবেn ব াপারিট খুব পিরsার ভােবi ব াখ া কেরেছন7 : 
 

“আপনেক ক সৃি  কেরেছ’ e ধরেণর pে র কান aথ হয় না, কারণ pথমত p িটর মেধ i eর utর 
ধের নoয়া হেয়েছ- য eকজন সৃি কতা রেয়েছ। eবং যিদ সৃি কতা থেক থােকন তাহেল p িটর 
utর eক ধরেণর পুনrিk (tautology) ছাড়া আর িকছু নয়; সৃি কতা আপনােক সৃি  কেরেছ। 
সুিনি তভােবi বলা যায় য p কারী সৃি কতার নাম জানার জন  p িট কেরন িন। সুতরাং eিট eকিট 
aথহীন p । আিম য বেলিছ যথাথ p  হল জীবন সৃি র কারণ eবং pিkয়ািট কী ( ক নয়), যিদ 
কান কারণ থেক থােক। eবং utর হল যা আিম uপের িদেয়িছ (যার সােথ aিধকাংশ নামকরা 
পদাথিবদ o জীবিবjানীরা eকমত)।”  

 
pাচীনকােল jান-িবjান যখন সীমাবd িছল, তখন pাকৃিতক িবিভn ‘ দব’ ঘটনার কান সেnাষজনক 
ব াখ া না পেয় নানা ধরেনর ‘aিতpাকৃিতক সttার’ কlনা কের িনেয়েছ মানুষ। বেন হঠাৎ দাবানেল সমs 
িকছু যখন পুেড় ছাi হেয় যত, তখন ভেয় পেয় মানুষ eর পছেন ‘aিg দবীর’ কlনা কের িনেয়েছ8। 
পুেজা-acনা কের সi দবীেক তু  করেত চেয়েছ বােরবােরi ভিবষ ৎ িনরাপtার আশায়। বৃি  কন হয় 
e ব াপারিটo eক সময় মানুেষর জানা িছল না। তাi ঝড়-বৃি  িনয়ntেনর জন  মুসিলমরা যমিন ‘িমকাiল 
ফেরsার’ কlনা কেরেছ িহnুরা কেরেছ ‘ দবরাজ iেndর’ eবং ‘বrেণর’ কlনা। িকnt আজ sুেলর ছাট 
ছেলিটo জােন িমকাiল ফেরsা বা iেndর হােতর কারসািজেত নয়, বৃি  হয় পদাথিবjােনর িনয়ম মেন 
জলচk (Water Cycle) aনুসরন কের। িকভােব জল বা  হেয় uপের uেঠ যায়, িকভােব তা মেঘ 
পিরনত হয়, আর িকভােব তা আবার বািরধারায় rপাnিরত হেয় িফের আেস তা আজ pাiমারী sুেলর 
বigেলােতi পাoয়া যায়। ei পৃিথবীটা িকভােব শূেন  ঝুেল থােক তা eকসময় মানুেষর জানা িছল না, 
রহস  সমাধান করেত িগেয় আমরা ধিরtী মাতােক বিসেয়িছ কখনo aদৃশ  গrর িশং eর uপর aথবা 
দত াকার কান কcেপর িপেঠ9 িকংবা মহাসপ বাসুকীর ফণার uপর। িকnt আজেকর sুেল পড়ুয়া ছাtরাo 
eটলাস-গr-কcপ ছাড়াi sফ িনuটেনর মহাকষ সুt খুব ভালভােবi ন পেথ gহ-নktািদর িবচলন 
ব াখ া করেত পাের। মৃতু র ব াপারিট বুঝেত না পের মানুষ eকসময় কlনা কেরেছ ‘aদৃশ  আtার’। 
কlনা কেরেছ যমদূত বা আজরাiেলর মত কাlিনক চিরেtর। িকnt িবjান আজ আজরাiেলর pাণহরেনর 
গালগp বা আtার aমরt ছাড়াi pকৃিত জগেতর িনয়ম-কানুন িদেয় মৃতু েক ব াখ া করেত পারেছ। e 
িবষেয় আেরা িবsতৃভােব জানেত চাiেল, uৎসাহী পাঠেকরা আমার আর ফিরদ আহেমেদর লখা ‘মহািবে  

                                                 
7 মুkমনা oেয়ব সাiট থেক aপািথেবর pবn ‘Who Created you?’ d ব । 
8 যমন, আয নােম পিরিচত pাচীন কৗম জনেগা ী বেদ ’aিg’ দবতার কlনা কেরিছেলন। 
9 বাটা  রােসল সmেক eকিট চমৎকার গl চালু আেছ। িতিন eকবার সৗর জগেত সূযেক কnd কের পৃিথবী সহ gহরাজী িকভােব শূেন  ঝুেল থেক 
সূযেক পির মণ করেছ eবং সূয িকভােব আবার আমােদর ছায়াপেথ ঘুরেছ তা িনেয় মেনাj বkৃতা িদিcেলন। বkৃতা শষ হেল eক বৃdা uেঠ দািড়েয় 
বেল uঠেলন, ‘eতkণ তুিম বেলছ- সব বােজ কথা। পৃিথবী আসেল সমতল, আর রেয়েছ eকিট িবরাট কcেপর uপর।’ রােসল হেস বৃdার uেdেশ  
p  ছুরেলন, ‘কcপটা তাহেল কার uপর দঁািড়েয় আেছ ?’ বৃdার জবাব, ’ ছাকরা, তুিম খুব  চালাক। তেব জেন রখ,  কcপটার তলায় আেরকটা 
কcপ, আর oiটার তলায় আেরকটা- eভােব পরপর সবi কcপ রেয়েছ। e eক aনn aনুkম! 

100



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? মহািব  eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা 

 

pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ বiিট (aবসর pকাশনা, 2007) পেড় দখেত পােরন। e ছাড়া ei বiেয়র 
সpম aধ ােয় anভুk  ‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ d ব ।  
 
eটা িঠক য মহািব  সৃি র আিদ িনয়ামকgেলার aেনক িকছুi eখনo aজানা, aেনক িকছুi ei মুহূেত 
ব াখ াতীত, িকnt তা বেল e নয় য তার পছেন ঈ র নামক কান কাlিনক সttােক আমােদর মেন িনেত 
হেব। আজেকর িবjানীেদর কােছ যা aজানা ভিবষ েতর িবjানীরা তার সমাধান িনেয় আসেবন, eবং তা 
তারা সমাধান করেবন িবjানেক ব বহার কেরi। eভােবi pিতিনয়ত আমােদর jান egেc। aেনেকi e 
ব াপারিট বুজেত চান না। যখনi কান রহস  সমাধান করেত তারা ব থ হন, eর পছেন ঈ েরর ভুিমকােক 
কlনা কের নন। যখনi আমােদর jান-িবjােনর মেধ  কান ফঁাক ফাকর দখেত পান, eর িভতের 
ঈ রেক gেজ িদেয় eর eকটা সহজ সমাধান িদেত সেচ  হন। eধরেনর আgেমnেক দশেনর পিরভাষায় 
বেল ‘God in gaps’। eকটা uদাহরণ দi। সৃি র আিদেত a ািমেনা eিসেডর মত জিটল aনু িকভােব 
তরী হল তার পুেরা pিkয়ািট eখেনা আমােদর aজানা। িব াসীরা sভাবতi eর পছেন ঈ েরর হাত 
থাকার ব াপারিট িনিdধায় মেন নন। eটা aেনকটা pাচীনকােল বৃি  িকভােব হয় তা বুঝেত না পের eর 
পছেন ‘িমকাiল ফেরsা’ ক কlনা কের গঁাজািমল দoয়ার মত ব াপার। আমরা জািন, যতi িবjান 

egেc ei ধরেনর ফঁাক ফাকর থেক ঈ রেক সিরেয় বjািনক যুিk িদেয় তা ভরাট করবার চ া 
করেছ। কারণ মানুষ জােন ঈ র বা aন  কাlিনক সttােক হািজর কের কান িকছু ব াখ া করা আসেল 
ajানতার সািমল। রাhল স ৃত ায়ন তার ‘নতুন মানব সমাজ’ gেn ঈ র pসে  বেলেছন10 -  
 

‘ajতার aপর নামi হল ঈ র। মানুষ তার ajতােক সাজাসুিজ sীকার করেত ভয় পায় তাi ঈ র 
নামক eকিট সmাn নাম খুঁেজ বর কেরেছ। ঈ র-িব ােসর aপর কারণ মানুেষর aসামথ  eবং 
aসহায়তা।’  

 
খুবi সিত  কথা। ‘ঈ র কান িকছু বািনেয়েছন’ দাবী করা আসেল ঘুিরেয় পিচেয় sীকার কের নoয়া য - 
‘আিম জািন না’। পাঠকেদর aেনকেকi হয়ত sুল জীবেন পদাথিবjােনর পরীkায় ‘আকাশ নীল কন’ বা 
‘রংধনু িকভােব তরী হয়’ - eধরেনর pে র সmুখীন হেত হেয়েছ। পরীkাথীরা sভাবতi e ধহরেনর 
pে র utের anিনিহত বjািনক কারণgেলাi ব াখ া কেরেছন। িকnt কান পরীkাথী যিদ বjািনক 
ব াখ া বাদ িদেয় ‘আকাশ নীল কারণ আlাহ আকাশেক নীল কের তরী কেরেছন ’- e ধরেনর utর 
পরীkার খাতায় িলেখ আেস, তেব স কত নmর আশা করেত পাের? sফ শূন । পরীkক ধেরi নেবন য 
‘আকাশ নীল কন’ ei pে র utর সi পরীkাথী জােন না, তাi আেবাল-তােবাল িলখেছ। কােজi 
মহািব  িকভােব সৃি  হল তার utের কu ঝিদ বেলন ‘ঈ র বািনেয়েছন’ তেব তা হেব আসেল oi 
পরীkাথীর utেরর মতi হাস কর eবং ajতাসূচক। তাi দশেনর পিরভাষায় ei ধরেনর কুযুিkেক বেল 
‘Argument from ignorance’ বা ‘ajতাpসূত যূিk’। 
 

                                                 
10 নতুন মানব সমাজ (pবn সংকলন), রাহল সাংকৃত ায়ন, (aনবাদ: শmুনাথ দাস), বুকস a া  িপিরয়িডকালস, কলকাতা, বাংলা 1375, 1968 পৃ: 
28। মূল gnিট 1939 সােল জলখানা থেক ’তুমহাির kয়’ নােম িহnীেত লখা। 
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eবার দশন থেক eকটু িবjােনর জগেত পা রাখা যাক। আমরা জািন, আমােদর ei পিরিচত মহািব  pায় 
1500 কািট বছর আেগ eক মহা-িবেsারেনর মাধ েম aসীম ঘনেtর eক utp পুি ভূত aবsা {যােক 
পদাথিবjােনর ভাষায় বলা হয় aৈdত িবnু (Singularity point)} থেক সৃ । দশ কােলর ধারণাo 
eেসেছ ei িবগ-ব াং-eর পর মুhত থেকi; কােজi তার আেগ িক িছল - ei p  িবjােনর ভাষায় 
eেকবােরi aথহীন,  মূল ধারার aিধকাংশ িবjানীরা তাi ভাবেতন। তারা বলেতন, িবগ-ব াং-eর আেগ িক 
িছল e p িট ‘utর মrর utের িক আেছ?’ বলার মতi শানােব। আসেল aথহীন e কারেণ য, 
আমােদর পিরিচত পদাথিবjােনর সুtgেলা িদেয় oi aবsােক ব াখ া করা যায় না। আমরা দেখিছ 
িনuটেনর সূtেক আেলার বেগর কাছাকািছ aবsায় eেস ভেঙ পড়েত। তমিন আiনsাiেনর 
আেপিkকতttসহ aন ান  য সূtgেলা মহািবে র রহস  uদঘাটেন আজ ব বhত হেc - িসংgলািরিট 
িবnুেত িগেয় সgেলাo িকnt কাযকািরতা হািরেয় ফেল। িবjানী িsেফন হিকং e ব াপারিটেক খুব 
ভালভােব ব াখ া কেরেছন11 – 
 

‘aৈdততা হল eমন eকিট জায়গা যখােন eেস sান o কােলর সনাতনী ধারণাgিল ভেঙ পেড়, যমন 
ভেঙ পেড় পদাথিবjােনর সকল jাত িনয়ম। eর কারণ হল eসব িনয়ম সূtায়ন করা হেয়িছল 
সনাতনী sান-কােলর পটভূিমেত। .. .. ei ভেঙপড়ািট িকnt কবল সিঠক তtt সmেক আমােদর 
ajতা pসূত নয়, বরং (aৈdতার) ভিবষ ৎ সmেক আগাম বলেত পারার আমােদর সামথ ের মৗিলক 
সীমাবdতার pিতিনিধt কের eিট। ei সীমাবdতা সাধারণ কায়nাম মকািনক াল aিন য়তা নীিত 
কতৃক আেরািপত সীমাবdতার সদশৃ eবং aিতিরk।’   

 
তার মােন দঁাড়ােc য, ঈ র যিদ মহািব  সৃি  কের থােকন তা কেরেছন eক uেdশ িবহীন eবং িনয়ম 
িবহীন aবsা (aৈdত িবnু) থেক। িব াসীরা সবদাi ei মহািব  eবং মানবজািতর সৃি র পছেন eক 
মহাবুিdমান eক ajাত সttার ‘সুs  uেdশ ’ eবং ‘aভািবত িদক িনেদশনার’ সnান লাভ কেরন। িকnt 
p  হেc সবj ঈ র যিদ কান িনিদ  কারেণ মহািব  সৃি  কেরনi তেব িতিন তা uেdশ িবহীন 
(purposeless) িনয়মিবহীন (lawless) eবং িবশৃংখল (chaotic) aবsার মেধ  িদেয় িনেজর সৃি েক িনেয় 
যােবন কন? তার সৃি র pিkয়া তা হoয়া uিচৎ aেনক বা য়, ব াp, uেdশ মূলক eবং 
িন য়তাpদানকারী। িকnt বাsবতািট িঠক uলটা। দাশিনক কুেয়িnন িsথ (Quentin Smith) তাi তার 
‘Simplicity and Why the Universe Exists’ pবেn বেলন12 – 
 

‘বলা হেয় থােক য, ঈ র iেc করেলi িব সিৃ  মুহূেত aৈdতিবnেুত হsেkপ করেত পারেতন, eবং 
িঠক কের িদেত পারেতন য,  eিট িবগ-ব াং আকাের pচ ভােব িবেsািরত হেব আর তার সােথ সmkৃ 
থাকেব থাকেব eমন সব িনয়মাবলী eবং জাগিতক শতাবলী,  যা িববতেনর মধ  িদেয় বুিdদীp জীবেনর 
িবকাশ ঘটােব।  িকnt e ধরেণর বkব  aেযৗিkক, কারণ  eভােব যিদ মহািব  আর পরবতীেত বুিdদীp 
pাণ সৃি  করা হয়, তাহেল সিট করা হেব eকিট aেযৗিkক পnায়;  eমন ধরেণর aৈdত িবnু সৃি র 

                                                 
11 Stephen Hawking, Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse’, Physical Review D 14, 2460 
(1976). 
12 Quentin Smith, Simplicity and Why the Universe Exists, Philosophy 71 (1997): 125-32. 
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পছেন কান যাuিkক িভিt থাকেত পাের না। কারণ e থেক pত ািশত ফলাফল পেত হেল বাiের 
থেক কাuেক তাৎkিণকভােব হsেkপ করেত হেব।’ 

 
নােবল িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন oেয়iনবােগর কথায়o লk  করা যায় eকi সুর13 : 

 
‘ য িব  eেকবাের িবশৃ ল, িবিধিবহীন, তমন eকিট িব েক কান মুেখর সৃ  বেল ধের নoয়া যেত 
পাের।’ 

 
আেরকিট িবষয় eখােন uেlখ করা pেয়াজন। িব াসীেদর aেনেকi ভেব নন য সৃি র আিদেত ন  
থেক মহািবে র uৎপিt sফ aেলৗিকক eকিট ব াপার - eবং ei ব াপারিট কবল ‘ঈ র’ নামক eকিট 
সttার ‘ ভিlবািজ’ িদেয়i কবল ব াখ া করা যায়। eমনভােব ভাবার কারণo আেছ। আমরা ছাটেবলায় 
পদাথিবjােনর বiেয় পেড়িছ ন  থেক কান িকছু সৃি  হেত পাের না। তাহেল - ei য আমরা আজ 
চােখর সামেন পিরিচত পদাথ আর শিkর জগৎ দখিছ তার udব কাথা থেক ঘটল? িকভােব শূন  থেক 
পদােথর সৃি  হল? িকভােব তরী হল আমােদর e িব জগৎ?  
 
আসেল e p gেলার utর িদেত হেল আমােদর sুেলর পদাথিবjােনর পাঠ চুিকেয় কায়াnাম পদাথিবদ ার 
পাঠ িনেত হেব। ব াপারিট সাধারণ পাঠেকর জন  বাঝা eকটু জিটল। সহজ বাংলায় বলেল বলেত হয়, 
‘ ন  থেক কান পদাথ তরী হয় না’- e ধারণািট িচরায়ত পদাথিবjােনর জগেত হয়ত সত , তেব 
কায়াnাম পদােথর জগেত সত  নয়। কায়াnাম পদাথিবদ া খুব ভালভােবi দিখেয়েছ য, aিন য়তা তtt 

aনুসরন কের ন  থেক পদাথ o শিk তরী হেত পাের। ei pিkয়াটােক বেল ‘ভ াকুয়াম াকচুেয়শন’ 
(vacuum fluctuation)। 
 
‘রহস ময়’ ei শূন  শিk িকংবা ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর বjািনক িভিtিট গেড় uেঠেছ হাiেজনবােগর 
িবখ াত aিন য়তা তেttর কঁােধ ভর কের। 1927 সােল জামান পদাথিবদ oয়ানার হাiেজনবাগ 
গািনিতকভােব pমাণ কের দখান য, কান বstর aবsান eবং ভরেবগ যুগপৎ eকসােথ িনি ত ভােব িনণয় 
করা সmব নয়। বstর aবsান িঠক ঠাক মত মাপেত গেল দখা যােব, ভরেবেগর তথ  যােc হািরেয়, আবার 
ভরেবগ চুলেচরা ভােব পিরমাপ করেত গেল বstর aবsান aজানাi থেক যােব। কােজi হাiেজনবােগর 
ei সূt সিত  হেয় থাকেল, eমনিক পরম শূেন o eকিট কণার ‘ াকচুেয়শন’ বজায় থাকার কথা, কারণ 
কণািট িন ল হেয় যাoয়ার aথi হেব eর aবsান eবং ভরেবগ সmেn আমােদরেক িনি ত তথ  জািনেয় 
দoয়া, যা pকারnের হাiেজনবােগর aিন য়তা তেttর লংঘন। 

 
িবখ াত পদাথিবjানী, দাশিনক eবং লখক পল ডিভস তার eকিট বiেয় uেlখ কেরেছন14, 
 

                                                 
13 e বiেয়র িsেভন oেয়iনবাগ-eর (িদগn সরকার aনুিদত) ‘পিরকিlত মহািব ?’  pবn d ব  
14 God and the New Physics, Paul Davies, J.M. Dent & Sons, London, 1983, p 162 
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“pাত িহক জগেত শিkর পিরমান aপিরবতনীয়ভােব িsর; িচরায়ত পদাথিবদ ার pধান িভিtpsর হল 
’শিkর িনত তা’ নীিত (law of energy conservation)। িকnt কায়াnাম আণুবীkিণক জগেত 
শিk aনিst থেক (nowhere) sতঃsুথভােব eবং aিনি তভােব আিবভতূ eবং aদশৃ  হেত 
পাের।”       

 
aেনক িবjানীi মেন কেরন য, ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ন  থেক sতsুতভােব িব জগৎ তরী 
হoয়া কান aসmব বা aেলৗিকক ব াপার নয়। eবং eভােব িব জগৎ তরী হেল তা পদাথিবjােনর কান 
সূtেকi আসেল asীকার করা হয় না। কায়াnাম তtt aনুসরণ কের শূন  aবsা থেক য িব জগৎ তরী 
হেত পাের- e ধারণািট pথম ব k কেরিছেলন িনuiয়ক িসিট iuিনভািসিটর eডয়াড ি য়ন (Edward 
Tryon), eকিট বjািনক জানােল 1973 সােল15। তেব তারo আেগ ‘িবগ-ব ােঙর জনক’ গ ােমার 
মাথােতo ধারণািট eেসিছল। গ ােমা তার ‘My World line’ gেn 1940 সােল আiনsাiেনর সােথ 
কেথাপকথেনর eকিট ঘটনা uেlখ কেরন। গ ােমা খুব হাlা চােল সিদন আiনsাiনেক বেলিছেলন16, 
‘আমার eক ছাt সিদন আপনার সমীকরন gেলা িনেয় নাড়াচাড়া করেত িগেয় দখেলা য eকিট নkt 
িকnt sফ শূন  থেক udুত হেত পাের, কারণ আপনার সমীকরেন ঋণাtক মাধ াকষন শিk ধণাtক ভর-
শিkেক িনিkয় কের দয়।’ েন আiনসটাiন eকটু থমেক দাড়ােলন। গ ােমা বলেলন, ‘আমরা oi সময় 
dজেন রাsা পার হিcলাম, আর eত গািড় ঘাড়ার ভীের আমােদর কথা শষ পযn হািরেয় গল’ । 
 
আমরা জািন পদােথর ভর eবং শিk সmিকত হয় আiনসটাiেনর িবখ াত সমীকরণ E=mc2 িদেয়। যিদ 
পযাp শিk িবদ মান থােক, ফাটন থেক য কান সময় পদাথ-pিত পদাথ যুগল তরী হেত পাের। eর 
নাম ‘যুগল uৎপাদন’ (pair production) eবং ei ব াপারিটi মহািবে র ভর সৃি র জন  দায়ী। 
 
ি য়েনর ধারণা aনুযায়ী আমােদর ei মহািবে র udব হেয়েছ শূন াবsা থেক বড় সড় eক ভ াকুয়াম 
াকচুেয়শেনর মধ  িদেয়। আসেল কায়াnাম তttানুযায়ী শূন তােক আেনক তাৎপযপূণ বেল মেন করা হয়। 

শূন তা মােন আkিরক aেথ শূন  নয়- পদাথ িবjানীেদর মেত য শূন েদশেক আপাতঃ দৃি েত শাn, 
সমািহত মেন হেc, তার সূksের সবসময়i নানান pিkয়া ঘেট চেলেছ। eর মেধ  িনিহত শিk থেক 
পদাথকণা sতঃsুতভােব তরী হেc, আবার তারা িনেজেক সi শিkেত িবলীন কের িদেc। যমন, 
শূন াবsা থেক সামান  সমেয়র ঝলকািনর মেধ  iেলকটন eবং পিজটন (কিণকা- pিতকিণকা যুগল) থেক 
পদাথ তরী হেয়i আবার তা শূন তায় িমিলেয় যেত পাের। পুেরা ব াপারটার sায়ীtকাল মাt 10-21 
সেকn। ভ াকুয়াম াকচুেয়শন প ীরাজ ঘাড়ার মত কান rপকথার জীব নয়, নয় কান গািনিতক িবমূত 
মতবাদ; িবjানীরা িকnt ব বহািরকভােবi eর pমাণ পেয়েছন। eকিট pমাণ হেc ‘ল াm িশফট’, যা 

                                                 
15 Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, E. P. Tryon, Nature 246(1973), 396-97 
16 George Gamow, My World Line: My world line; an informal autobiography, Viking, New York, 
reprinted 1970; Also see: Inflation for Beginners, John Gribbin, 
http://aether.lbl.gov/www/science/inflation-beginners.html 
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আিহত পরমাণুর মধ িsত dেটা sের শিkর তারতম  pকাশ কের। তেব কায়াnাম াকচুেয়শেনর সবেচেয় 
জারদার pমাণ পাoয়া গেছ িবখ াত ‘কািসিমেরর pভাব’ থেক 17।  

 
িরচাড মিরেসর ভাষায়18, 
 

‘আধুিনক পদাথিবjােন ‘শূন তা’ বেল আসেল িকছু নi। eমনিক িব d ন sােনo pিতিনয়ত aসদ 
কিণকা বা ভাচয়ুাল পািটেকল যুগল kমাগত udুত হেc, আবার িবনাশ পােc। ei সব কিণকার aিst 
কান গািনিতক কlণা নয়। যিদo eেদরেক সরাসির pত k করা যায় না, িকnt egেলার কাযকর pভাব 
খুবi s  eবং বাsব। eেদর aিsেtর aনুিমিতর িভিtেত য সব ভিবষ dানীেত uপনীত হoয়া গেছ, 
তা িকnt পরীkা-িনরীkার মাধ েম খুব িনখুতঁ ভােবi pমািণত হেয়েছ।’  

 
তেব ি য়ন pথেম য ভােব ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মধ  িদেয় মহািব  সৃি  হেয়েছ বেল ধারণা কেরিছেলন, 
তােত বশ িকছু সমস া িছল। pথমতঃ ei pিkয়ায় 1500 কািট বছর আেগকার পৃিথবীর udেবর 
সmাবনািট খুবi কম। আর িdতীয়তঃ ei মহািব  যিদ শূন sান (empty space) থেক সৃি  হেয় থােক, 
তেব p  থেক যায়- আিদেত সi শূন sানi  বা eেলা কাথা থেক (পাঠকেদর e pসে  sরণ কিরেয় 
িদেত চাi য আiনsাiেনর আেপিkক তt aনুযায়ী, মহািব  sান-কােলর বkতার pকাশ)। 1982 সােল 
আেলকজা ার িভেলি ন (Alexander Vilenkin) eর eকিট সমাধান দoয়ার চ া কেরন eভােব19 - 
মহািব  সৃ  হেয়েছ কায়াnাম াকচুেয়শেনর মধ  িদেয় আkিরক aেথi ‘শূন ’ থেক - তেব ei 
শূন াবsা ধু ‘জড়হীন’ শূন াবsা নয়, বরং সiসােথ সময়শূন তা eবং sানশূন তাo বেট। িভেলি ন 
কায়াnাম টােনিলং eর ধারণােক ি য়েনর তেttর সােথ জুেড় িদেয় বলেলন, e মহািব  যাtা r কেরেছ 

eক শূন  জ ািমিত (empty geometry) থেক eবং কায়াnাম টােনিলং eর মধ  িদেয় utীণ হেয়েছ 
aশূন  aবsায় (non-empty state) আর aবেশেষ মহাsীিতর বা iনে শেনর মধ  িদেয় বলুেনর মত 
আকাের বেড় আজেকর aবsােন eেস দঁািড়েয়েছ। ei মহাsীিতর ধারণািটেক আিশর দশেকর rেত 
আেরা দৃঢ় গািনিতক িভিtর oপর দঁাড় করােলন সািভেয়ত িবjানী আেd িলেn (Andre Linde) eবং 
আেমিরকার আ ােলন gথ (Alan Guth)20। ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মেধ  িদেয় শূন  aবsা থেক 
িকভােব আমােদর e মহািবে র udব আর িবsার ঘটেত পাের তা সাধারণ পাঠকেদর জন  সাধারণ ভাষায় 
তুেল ধেরেছন িsেফন হিকং তার িবখ াত ‘িদ িbফ িহিs aব টাiম’ gেn21: 
 

‘মহািবে  ei পিরমাণ জড়পদাথ কন রেয়েছ তা মহাsীিতর ধারণা িদেয় ব খ া করা যায়। মহািবে র 
য সব a ল আমরা পযেবkণ করেত পাির সখােন রেয়েছ দশ িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন 
িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন (aথাৎ 1 eর 

                                                 
17 ‘কািসিমর eেফকট’ - 1948 সােল ডাচ পদাথিবদ হনিরখ কািসিমেরর ভিবষ dানী, যা পরবতীেত মাকস s ােণ, িsভ লেমারাk pমুখ 
িবjানীেদর পরীkায় pমািণত হয়।     
18 Richard Morris, The Edges of Science, New York, Prentice Hall, 1990, p25 
19 Alexander Vilenkin, Creation of Universe from Nothing, Physics letters 117B  (1982) 25-28 
20 িবsািরত ভােব জানেত পড়ুন, Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books, March 17, 1998 
21 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 
paper back ed. 1988, p. 136. 
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িপেঠ আিশিট শূন  = 1.0 x 1080) সংখ ক জড়-কিণকা। কােtেক egেলা সব eেলা? eর utর হল 
কায়াnাম তtt aনুযায়ী শিk থেক কিণকা o তার pিত-কিণকা ei যুg আকাের কিণকা সৃি  হেত 
পাের। িকnt p  হল ei শিk eল কােtেক? eরo utর হল মহািবে র মাট শিkর পিরমাণ হল 
শূন । মহািবে  জড় সৃি  হেয়েছ ধনাtক শিk থেক। aবশ  জড়পদাথ মহাকষেণর dারা িনেজেক 
পিরপূণভােব আকষণ করেছ। dিট বstখ  যখন কাছাকািছ থােক তখন তােদর শিkর পিরমাণ যখন তারা 
aেনক দূের থােক তা থেক কম। eর কারণ হল eেদরেক পৃথক করেত হেল য মহাকষীয় বল dারা 
তারা পরsেরর িদেক আকৃ  হেc সi বেলর িবrেd আপনােক শিk ব য় করেত হেব। তাi eক aেথ 
মহাকষীয় kেtর রেয়েছ ঋণাtক শিk। eমন eকিট মহািবে র kেt, যা মাটামুিট sািনক সুষম 
(approximately uniform in space), দখান যেত পাের য ei ঋণাtক মহাকষীয় শিk 
জেড়র pিতিনিধtকারী ধনাtক শিkেক িনখুতঁভােব িবলুp কের দয়। কােজi মহািবে র মাট শিkর 
পিরমাণ সব সময়i শূন ।’ 

 
 
sীিত বা iনে শন তেttর আিবভােবর পর আধুিনক পদাথিবjান খুব পিরsারভােবi আমােদর দিখেয়েছ 
মহািবে  মাট শিkর পিরমাণ শূন ; মহািবে র মাট গিতশিk eবং মাধ াকষেণর ঋণাtক শিk পর রেক 
িনিkয় কের দয়।  eর মােন হেc মহািব  ‘সৃি ’র জন  বাiের থেক আলাদা কান শিk আমদানী বা 
pেয়াগ করার pেয়াজন হয় িন। সহজ কথায়, iনে শন ঘটােত যিদ শিkর নীট ব য় যিদ শূন  হয়, তেব 
বাiের থেক কান শিk আমদানী করার pেয়াজন পেড় না। a ালান gথ eবং siনহাট িনu িফিজk 
জানােল (1989) দিখেয়েছন, iনে শেনর জন  কান তাপগতীয় কােজর দরকার পেড় না। মুলতঃ 1981 
সােলর পর থেক বh তািttক পদাথিবjানী pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহাজাগিতক 
sীিতেক সমিnত কের তােদর মেডল বা pিতrপ িনমাণ কেরেছন। বh বjািনক জানােল সgেলা 
pকািশতo হেয়েছ eবং eখেনা হেc22। সাধারণ পাঠকেদর জন  পপারgেলা aিতিরk pােয়ািগক eবং 
জিটল মেন হেত পােরi, িকnt eখােন ei ব াপারিটর uেlখ e কারেণi করা হল, যােত বুঝেত সুিবধা হয় 
য, বh িবখ াত পদাথিবদi আজ sফ ন াবsা থেক sতsুতভােব িব bkােnর uৎপািtর সmাব তার 

ei বjািনক ধারণািটর uপর জার নজর িদেcন, হাস কর বা ‘ননেসn’ ভেব কu uিড়েয় িদেcন না। 
ধারণািট যিদ sফ ‘ননেসn’i হত, তেব বjািনক জাণালgেলােত ei ধারণার uপর আেলাকপাত করা 
পপারgেলা সাmpিতক সমেয় কখনi pকািশত হত না। 

 
                                                 
22 uদাহরণ িহেসেব eখােন বাijািনক জানােল pকািশত িকছু পপােরর uেlখ করা যেত পাের : 
David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25 
(1982): 2065-73; 
S.W. Hawking and I.G.Moss "Super cooled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters 
B110(1982):35-38;  
Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B  (1982) 25-28,  
Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,  
Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-
405  
Victor Stenger, “The Universe: the ultimate free lunch", European Journal of Physics 11 (1990) 236-243. 
etc. 
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িভkর sংগর পশায় iuিনভািসিট aব হাoয়াi িব িবদ ালেয়র  ‘পদাথিবদ া o জ ািতিবjান’ িবভােগর 
iমািরটাস aধ াপক eবং কলারােডা িব িবদ ালেয়র দশেনর সংযুk aধ াপক।  িতিন ‘কেলারােডা িসিটেজন 
aব সােয়n’ eরo pিসেডn আর নশায় যুিkবাদী। িতিন আমােদর মুkমনা ফারােমর eকজন সmািনত 
সদস ।  আমােদর ei বiিটেতo িভkর sংগেরর বশ িকছু িচnা জাগােনা pবn anভুk হেয়েছ। িতিন  
2003 সােল pকািশত তার ‘Has Science Found God? The Latest Results in the Search for 
Purpose in the Universe’ বiিটর ‘The Uncreated Universe’ aনুেcেদ বণনা কেরেছন 
পদাথিবjােনর িনত তার সূt লংঘন না কেরi িকভােব শূন  থেক িব জগৎ সি  হেত পাের; eবং eর মেধ  
‘aেলৗিককt’ িকছু নi। তার ভাষায়- 
 

‘aন  কথায়, মহািব  “সৃি েত” বাiের থেক কান শিkর pেয়াজন হয় িন। aিধকnt, eিট হল 
মহাsীিত মহািব তেttরo eকিট ভিবষ dাণী, যা পযেবkণ dারা সমিথত হেয়েছ। সুতরাং আমরা 
িনি তভােবi বলেত পাির, যিদ শূন  শিkর eকিট pাথিমক শূন তা (void) থেক udূত হেয় থােক 
তাহেল শিkর িনত তার লংঘন হয় না।’       

 
িতিন তঁার aিভমতেক আেরা িবsতৃ কেরেছন সmpিত pকািশত ‘God: The Failed Hypothesis’ 
বiেয়23।  বiিট e বছেরর িনuiয়ক টাiমস-eর বs সলার।  িতিন বiিটর ‘কসিমক eিভেডn’ 
aধ ােয় দিখেয়েছন য,  পদােথর uৎপিt, মহািবে র udব, পদাথিবjােনর সূেtর uৎপিt, মহািবে র 
শৃংখলা, মহািবে র aিsেtর কারণ – য gেলােক িকছুিদন আেগo মানুেষর বুিdর aগম  aিnম রহস ময় 
সমস া বেল ভাবা হত,  দoয়া হত aেলৗিকক িকংবা ঐ িরক pেলপ, সgেলােক আজ পদাথিবjােনর 
জানা jােনর সাহােয i ব াখ া করা সmব।  মুkমনায় ড. sংগেরর ‘কসিমক eিভেডn’ aধ ায়িটর uপর 
িভিt কের eকিট pবn রাখা আেছ; aনলাiেন pবnিট পড়া যেত পাের24।  
  
শূন  থেক ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ei মহািব  সৃি র সmাবনা  ছাড়াo আেরা dেটা সmাবনাo 
আধুিনক িবjােন sান কের িনেয়েছ। eর মেধ  eকিট হেc  পল siনহাট eবং নiল টুরেকর psািবত 
চkাকার বা ‘সাiিkক’ মেডল। িsং তেttর di সমাnরাল bেনর kিমক সংঘেষর uপর িভিt কের গেড় 
oঠা e সাmpিতক তtt বলেছ,  মহািবে র কান r নi, শষ নi।  ি িলয়ন বছেরর ব িpেত ঘটা 
bেনর সংঘেষর ফেল uৎপn  হয় পদাথ eবং শিkর, য ঘটনােক আমরা িবগ ব াং নােম aিভিহত কির।  
িবগ ব াং য eকবারi ঘেটেছ তা নয়, ি িলয়ন বছর পর পর e ধরেনর িবগ ব াং ঘটেত থাকেব anহীন 
চেkর আবেত। তেব e মুহূেত সবেচেয় িবpবাtক তtt হল, জুিলয়ান বাবােরর ‘দ  en aব টাiম’- eর মুল 
কথা হেc সময় বেল pকৃতপেk িকছু নi – eিট মিssস াত eক ধরেনর pেহিলকা বা িব ম। আর স 
জন i িবগ ‘ব াং-eর আেগ িক িছল’ – ei সমস ােক eর আেগ যৗিkকভােব  সমাধান করা যায় িন। 
যতবারi ‘সময়’eর uৎসেক আমরা ধরেত গিছ – আ ুেলর ফঁাক গেল তা বিরেয় গেছ – মrভূিমর 

                                                 
23 Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist, 
Prometheus Books (2007) 
24 Victor Stenger, The Scientific Case Against A God Who Created The Universe, Mukto-Mona.  
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মরীিচকার মত।  কারণ বাবােরর গেবষণা থেক বিরেয় আসেছ -সময় বেলi য আসেল িকছু নi! a াডাম 
া   িডsভার ম াগািজেনর মাচ সংখ ায় (2008) মহািবে র uৎপিt িনেয় আধুিনক িবjােন pভাব 

িবsারকারী e সময়কার িতনিট তtt িনেয় মেনাj আেলাচনা কেরেছন25।  eখন মহািবে র udব eবং 
aিsেtর পছেন   কাn তttিট সিঠক, তা পযেবkণ করার জন  আমােদর  ভিবষ েতর বjািনক jান eবং 
কািরগরী agগিতর িদেক তািকেয় থাকেত হেব;  তেব eিট িঠক য, e িতনিট তেttর কানিটi কান 
আেলৗিকক সttার হsেkপেক গানায় eেন মহািব েক ব াখ া করেছ না, বরং ব াখ া করেছ পদাথিবjােনর 
জানা jােনর সাহােয i। e ছাড়াo pাকৃিতক uপােয় মহািবে র udবেক ব াখ া কের তির করা হয়েছ বh 
গািণিতক মেডলo26।  ‘মহািব  কখেনাi pাকৃিতক uপােয় udুত হেত পাের না, eর জন  কান 
aেলৗিকক হsেkপ লাগেবi’ -  e বjািনক মেডলgেলা e সjাত িব াস িনভর ধারনােক নস াৎ করার 
জন  e মুহূেত যেথ ।  
 
মহািবে র uৎপিtর  পাশাপািশ শৃংখলা বা জিটলতা বৃিdর িবষয়িটo আেলাচনায় আনা দরকার।  aেনেক  
িকছুিদন আেগo pকৃিতেত িবিkp বা eেলােমেলা aবsা থেক শৃংখলায় uেtারেনর িবষয়িটেক 
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূেtর লংঘন বেল ভাবেতন।  িবেশষত জীবেকােষর বৃিd, িবকাশ eবং িববতেনর 
িবrেd eিট aেনেকর কােছi খুব আকষনীয় ‘যুিk’ িহেসেব  িবেবিচত হত; তারা ভাবেতন eকমাt 
‘ঐ িরক কারণ’ ছাড়া aন  িকছু িদেয় eেক ব াখ া করা যায় না।  িকnt আমােদর বjািনক jােনর 
agগিতর সােথ সােথ আমরা দেখিছ তােদর e aনুমান াn। তাপগিতিবদ ার িতনিট সুt আেছ। eর মেধ  
িdতীয় সূtিট বলেছ : ‘তাপ কখনo িনেজ থেক শীতল বst হেত গরম বstেত যেত পাের না।’ সূtিটেক 
aেনক সময় eভােবo বলা হয় : ‘eকিট বd িসেsেম eন িপ কখনo কমেত পাের না।’ eন িপ 
ব াপারিটেক aেনকসময় সাদামাটাভােব িবশৃ লা বা disorder িহেসেব দখােনা হয়। eন িপ কমার aথ 
হেc সাদামাটা ভােব িবশৃংখলা কমা। তাপগিতিবদ ার 2য় সূt বলেছ বd িসেsেম eন িপ কমেত পারেব 
না, বাড়েত হেব।  
 
বাঝা যােc য, তাপগিতিবদ ার 2য় সূtিট য ভােব বলা হেc তা ধু বd িসেsেমর জন i pেযাজ । 
আমােদর বাসার ি েজর uদাহরণিট হািজর করা যায়। আমরা সবাi জািন য, ি েজ তাপেক 'uেlা িদেক' 
চািলত করা হয়, aথাৎ, গরম িজিনসেক ঠাnা করা হয় -  ফেল সখােন পািন জেম বরফ হেত পাের। 
বjািনকভােব eর aথ হেc রি েজটেরর িভতের eন িপ কেমেছ। িকnt তাপেক ei 'uেlা িদেক' 
চািলত করার জন  রি েজটরেক বাড়িত িকছু কাজ করেত হয়। কাজ করবার শিkটুকু ি জিট কাথা হেত 
পায়? রি েজরেটর পছেন লাগােনা মাটর আর িকছু jালানী ei শিkটুকু সরবরাহ কের। িকnt ei 
শিkটুকু সরবরাহ করেত িগেয় তারা ঘেরর eন িপেক বািড়েয় তােল। eবাের খাতা কলম িনেয় িহেসব 
কষেল দখা যােব পািনেক বরফ কের রি েজটর তার ভতের eন িপ যত না কিমেয়েছ, তার চেয় ঢর 
বশী বািড়েয় তুেলেছ ঘেরর eন িপ। কােজi যাগ-িবেয়াগ শষ হেল দখা যােব eন িপর নীট বৃিd 

                                                 
25 Adam Frank, 3 Theories That Might Blow Up the Big Bang, Discover, March 25, 2008 
26 Victor J. Stenger, A Scenario For A Natural Origin Of Our Universe Using A Mathematical Model 
Based On Established Physics And Cosmology, Philo 9(2) d ব ।  aনলাiন িল  :  
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Origin.pdf  
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ঘেটেছ। কান aনিভj ব িk ধুমাt ি েজর িভতরটার িদেক তািকেয় ভাবেত পাের, eন িপ তা কেম 
গেছ, িকnt সামিgকভােব পুেরা িসসেটম (oেপন িসেsম) গানায় ধরেল দখেব য, eন িপ আসেল 
কেমিন, বরং বেড়েছ।  
 
িববতেনর ব াপারটাo তমিন। সূয আমােদর e পৃিথবীেত pিত িনয়ত শিkর যাগান িদেয় চেলেছ। সi 
শিkেক কােজ লািগেয় জীবেদেহ কােষর বৃিd ঘেট, eবং কােলর পিরkমায় িববতনo ঘেট। ধুমাt 
জীবেদেহর িদেক তািকেয় থাকেল মেন হেব য eন িপ কেমেছ। িকnt িঠকমত িহেসব-িনেকশ করেল তেবi 
বাঝা যেব য, ei ‘আপাতঃ eন িপ’ কমােত িগেয় শিkর যাগানটা পড়েছ aেনক বশী। কােজi 

eন িপর আসেল নীট বৃিdi ঘটেছ।  
 
সরল aবsা থেক জিটল aবsার utরণেক যারা 'eন িপ কমার' aজুহাত তুেল তাপগিতিবদ ার িdতীয় 
সূেtর লংঘন ভােবন তারাo ভুল কেরন। pকৃিতেত সরল aবsা থেক জিটল aবsায় utরেণর uদাহরেণর 
aভাব নi। eমনিক জড়জগেতo eধরেনর 'আপাতঃ eন িপ' কমার uদাহরণ রেয়েছ িবsর। ঠাnায় 
জলীয়-বা  জেম তুষার কিণকায় পিরণত হoয়া, লবেনর মেধ  কলাস তরী, িকংবা পাথুের জায়গায় পািনর 
ঝাপটায় তরী হoয়া জিটল নকসার ক ােথ ােলর aিst e পৃিথবীেত িবরল নয়। uদাহরণ আেছ গ ালািk 
ফরেমশন, িকংবা sেnিনয়াস ম ােgিটজেমর। কানিটর kেti তাপগিতর সূt ব হত হয়িন। কােজi 
কােলর পিরkমায় সরল জীব থেক িববিতত হেয় জিটল জীেবর aভু দয় কান aসmব ঘটনা নয়, নয় 
তাপগিতিবদ ার লংঘন।  বন া আহেমদ তার ‘িববতেনর পথ ধের’ বiেয় e ব াপারটা pা ল ভাষায় 
পাঠকেদর জন  পিরsার কেরেছন27।  মুলতঃ িবগত শতেক হাবেলর সi যুগাnকারী আিবsােরর পর  যখন 
থেক আমরা জানেত পেরিছ মহািব  pসারণশীল,  তখন থেক আমরা জািন - sািনক শৃ লা বৃিd 

(localized order) তাপগিতিবদ ার কান ল ন নয়, কারণ পুেরা মহািবে র eন িপ বৃিdর িনিরেখ সi 
sািনক ‘আপাতঃ eন িপ’ কমা খুবi সmব।  
 
uপেরর uদাহরণgেলা ধমবাদীেদর জন  িনঃসেnেহ eক ধরেণর সতকবাণী িনেয় eেসেছ।  রহস েক ব াখ া 
করার জন  সহজ সমাধান িহেসেব  যারা ঈ ররেক gঁেজ িদেতন, িকছুিদন পের তারা িনেজরাi লিjত 
হেয়েছন, কারণ দখা গেছ agসর বjািনক jােনর সাহােয  স রহস েক ব াখ া করা যােc।  প ািলর 
‘িডজাiন আgেমn’ থেক r কের ‘eন িপ hােসর’ াnযুিkgেলা স ব াপারিটi আমােদর কােছ 
পিরsার কের দয়। e ধরেনর আেরা িকছু uদাহরণ দoয়া যায়।  
 
eগােরা শতেকর ভারতীয় দাশিনক uদয়ন আচায (Udayana) ঈ র থাকার ‘pমাণ’ িহসেব পঁাচিট িবষেয়র 
uেlখ কেরিছেলন।  আমরা সgেলা িবেবচনায় আনেত পাির।  pথমতঃ uদয়েনর মেত আমােদর চনা জানা 
বstজগেতর সব িকছুর পছেন eকটা কারণ আেছ। তার মেত কu না কu ei বstজগত তির কেরেছ। 

                                                 
27 বন া আহেমদ, িববতেনর পথ ধের, aবসর pকাশনা, 2007, বiিটর পিরিশ  d ব ।  
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সi সttাi ঈ র28।  eখন আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার jােনর সােপেk আমরা জািন, সব িকছুর 
পছেনi কারণ থাকার ব াপারিট কান rব সত  নয়।  eেটািমক ািnশন, রিডo eিkভ িডেক, 
কায়াnাম াকচুেয়শন pভৃিত ঘটনার uেlখ করা যায়, যgেলা ‘কারণ িবহীন ঘটনা’ িহেসেব sীকৃত।  আর 
তাছাড়া, সব িকছুর পছেন যিদ কারণ থােকi, তাহেল ঈ েরর পছেন কন কান কারণ থাকেব না, 
সটাo তা পিরsার কের বলা চাi।   

 
ঈ র থাকার িdতীয় ‘pমাণ’ িহসেব িতিন যা বলেতন তা আজেকর িদেন তমন eকটা শানা যায় না। 
িবষয়টা eকটু পঁ াচােলা। uদয়ন বলেতন, সব িকছুi তির হেয়েছ পরমাণু িদেয়, eবং িবিভn পরমাণু িমেল 
বড় বst তির কের।  িকnt সi বnন িনেজ িনেজ তির হেত পাের না, সi বnন তির হয় সjাত সttার 
হsেkেপ।   িকnt আজেকর jােনর সােপেk আমরা জািন eিট িমথ া।  আমরা জািন পরমানুর িমথিskয়ার 
নানা সুtাবলী (laws of atomic interactions) রাসায়িনক িkয়া িবিkয়ার মাধ েম গেড় oঠা পরমাণুর 
বnনেক খুব সহেজi ব াখ া করেত পাের।  িবjােনর য শাখায় িবষয়gেলা আেলাচনা করা হয় তার নাম – 
‘রসায়ন’ (chemistry)।  রসায়েনর িনয়মনীিত aনুসরণ কের িকভােব িবিভn পদােথর মেধ  রাসায়িনক 
বnন তির হয়, তা আজেকর sুেলর ছাt-ছাtীরাo বলেত পারেব।  
 
 
তার তৃতীয় ‘pমাণ’িট িছল পৃিথবীর েন  ঝুেল থাকার সমাধান িহসেব। uদয়ন তখনকার  jােনর সােপেk 
ভাবেত পােরনিন িকভােব আমােদর ei পৃিথবীটা েন  ঝুেল আেছ। িতিন মেন করেতন কu না কu 
িন য়i পৃিথবীটােক ধের রেখেছ। িতিনi ঈ র।  আজ আমরা জািন, মাধ াকষন সূt সহেজi পৃিথবীর ei 
শূেন  ঝুেল থাকােক ব াখ া করেত পাের; কান aদৃশ  সttার দারs হেত হয় না। 
 
uদয়েনর চতুথ ‘pমাণ’িট  িছল  মানব দkতার aিভjতা িভিtক।  ei ‘pমাণ’িট aেনকটা আজেকর 
িদেন eিরক ফন দািনেকেনর ‘pমােণর’ মত। কu আমােদর না দিখেয় িদেল আমরা িকছু করেত পারতাম 
না। ei য সভ তার agগিত – eটা eমিন eমিন ঘেট িন, কu না কu uপর থেক আমােদর দিখেয় 
িদেয়েছ, বেল িদেয়েছ।  কান uপরoয়ালা ছাড়া মানব সভ তা eেগায়িন িকংবা egেত পারেব না e 
ব াপারটা ক বলল? eটার িবrেd eত যুিk দoয়া যায় য, আজেকর িদেন eটা আদেপ কান যুিk নয় 
বেলi pতীয়মান হয়। 
 
প মতঃ  uদয়ন িহnু ধমgn gেলােক ঐ িরক ভাবেতন। িতিন মেন করেতন বদ eক pমান  ধমgn।  
কান মানুেষর পেk বদ িলখা সmব নয়।  িকnt আজেকর িদেনর jােনর সােপেk আমরা জািন, বদ 
সরকম কান ঐ িরক gn নয়, বরং স সময়কার মুিন ঋিষেদর িচnাভাবনার সংকলন বলা যেত পাের।  
বেদর aেনক িকছুi আজেকর jােনর সােপেk aৈবjািনক,  সেকেল eমনিক aমানিবক  বেল pমািণত 
হেয়েছ।  তারপর uদয়ন িকংবা তার মত কu বদ িকংবা aন  ধমgnেক ‘ঐ িরক’ ভাবেত পােরন, িকnt 
তােত কের ঈ েরর aিst pমািণত হেc না।  
                                                 
28 uদয়েনর ei pথম ‘pমাণ’িট aেনেকটা পি মা িবে  ‘কালাম কসেমালিজকাল আgেমেnর’  সমতুল , যখােন ঈ রেক ‘আিদ কারণ’ িহেসেব 
দখােনা হেয়েছ।  কালােমর যুিkমালার খnন ei বiেয়র pথম pবেn আেলািচত হেয়েছ। 
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uদয়েনর uদাহরণgেলা থেক বাঝা যােc,  আেগকার িদেনর িচnাশীল মানুেষরা িবিভn যুিk সািজেয় 
ঈ ােরর aিst pমাণ করেত সেচ  হেয়িছেলন, িকnt সফল য হেয়িছেলন তা বলা যােব না।  িবjােনর 
agগিতর সােথ সােথ oi ‘pমাণ’gেলা িনেজ িনেজi aপাংকেkয় হেয় গেছ।  
 
e ছাড়াo ‘িব াসীেদর থিলেত’ ঈ ােরর aিsেtর sপেk আেরা aেনক িকmুতিকমাকার ‘pমাণ’ আেছ।  
eর aেনকgেলাi খুবi হাস কর eবং খেলা। যমন,  iতালীর ক াথিলক পাdী থমাস eকুিনয়াস 
(Thomas Aquinas) ঈ েরর aিsেtর ‘pমাণ’ িহেসেব বলেতন – 
 

“আমরা জািন ei পৃিথবীেত িবিভn বstর gণ aবsা ভেদ িভn। যমন, ভােলাt িকংবা uৎকষতা 
ব াপারটা িডিg বা মাtার uপর িনভরশীল। আমরা ভােলাt eবং uৎকষতােক পিরমাপ করেত পাির eক 
পরম বা সেবাc মােনর সােপেk। মানুেষর মেধ  ভােলা খারাপ dii আেছ। কােজi মানুেষর মেধ  
ভালেtর সেবাcাবsা (absoulute goodness) থাকেত পাের না। সুতরাং eমন কাথাo িন য় 
আেছ যখােন ভােলাt িকংবা uৎকষতা থাকেব মােনর সেবাc sেল। সটাi ঈ র”।  

 
িকnt eটা িক কান ‘যুিk’ নািক? aধ াপক িরচাড ডিকn তঁার সাmpিতক ‘গড িডলুশন’29 বiেয় eর জবাব 
িদেয় বেলন, 
 
গােয়র dগno তা মানুষ ভেদ িভn হয়। তাহেল িন য় কাথাo eমন কu আেছন িযিন dগেnর চুড়াn। 
সi পরম গnমাধবi হেcন ঈ র। কমন শানায় eখন?   

 
aিত সmpিত িব াসীেদর পk থেক নতুন িকছূ যুিkর aবতারণা কের ঈ েরর aিst pমােণর চ া করা 
হেয়েছ। eর মেধ  সব চাiেত জনিpয় মতবাদিট হল : ‘বুিdদীp পিরকl’ বা Intelligent Design 
Argument। eিট মূলতঃ প ািলর িডজাiন যুিkরi বিধত rপ। মাiেকল িবেহ, ঊiিলয়াম ডmিs, জজ 
eিলস pমুখ e তttিটর pবkা। eঁেদর যুিk হল আমােদর িব bhা  eমন িকছু পিরবত  রািশর 
(variables) সুk সমnেয়র (Fine Tuning) মধ  িদেয় সৃ  হেয়েছ য ei সমnেয়র eকচুল হর ফর 
হেল আমােদর পৃিথবীেত pােণর িবকাশ হত না। eর aথ হল সৃি র eক পযােয় ঈ র pাণ সৃি  করেবন ei 
সুp iেcটা মেন রেখ িতিন মহািব  তরী করেলন, আর e কারেণi আমােদর মহািব  িঠক যমনিট আেছ 
তমন- eত িনখুতঁ o সুসংবd। ব াপারিট িনেয় eকটু আেলাচনা করা যাক। ধরা যাক মহাকষেণর কথা। 
িনuটেনর মহাকষ সূেt eকিট rবক sতঃভােবi uদয় হয়- যােক আমরা  বিল মহাকষ “বক, G 
(Gravitational constant)। সi সূt থেক দখা যায় য dিট বstকণার মেধ  আকষণ বেলর পিরমাণ 
িনধািরত হেব ঐ মহা “বেকর সংখ াবাচক মান dারা। যিদ rবকিটর মান eখন যা আেছ তা না হেয় 
aন রকম হত তাহেল dিট কিণকার মেধ  আকষণ বেলর পিরমাণo বদেল যত। সাদা চােখ ব াপারিট 
সামান  মেন হেত পাের। আকষণ বেলর তারতম  ঘটেল eমন িক eেস যায়। িকnt িবjানীেদর কােছ eিট 
সামান  নয়- eর eকিট সুদূর pসারী pভাব পরেব আমােদর িব bhাে র uপর। তঁারা বেলন য ঐ মহাকষ 
rবেকর বতমান মান আসেল আমােদর পিরিচত মহািবে র pকৃিত িনধারণ কেরেছ। rবকিটর মান aন রকম 
                                                 
29 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin, 1 edition  (2006) 
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হেল তারকােদর মেধ  হাiে ােজেনর পিরমাণ কেম িগেয় িহিলয়াম uৎপাদেনর মাtােক বদেল িদত। 
হাiে ােজন-িহিলয়ােমর পযাpতা ধু ei মহাকষ rবেকর uপরi aবশ  নয়, মহাকষ o dবল িনuিkয় 
বেলর মধ কার শিkর ভারসােম র uপরo aেনকাংেশ িনভরশীল। যমন, তঁারা দিখেয়েছন য dবল 
িনuিkয় বেলর শিk যিদ সামান  eকটু বিশ হত, ei মহািব  পুেরাটাi aথাৎ শতকরা eকশ ভাগ 
হাiে ােজন পরমাণুেত পূণ থাকত, কারণ িডuেটািরয়াম (eিট হাiে ােজন পরমাণুর মামােতা ভাi, যােক 
িবjােনর পিরভাষায় বেল ‘আiেসােটাপ’) িহিলয়ােম পিরণত হবার আেগi সমs িনu ন িনঃেশষ হেয় যত। 
আবার eর uেlািট ঘটেল, aথাৎ dবল িনuিkয় বেলর শিkমtা আর eকটু কম হেল সারা মহািবে  কবল 
থাকত শতকরা eকশ ভাগ িহিলয়াম। কারণ স kেt িনu ন িনঃেশিষত না হেয় তা uৎপn pেটােনর 
সােথ যুk হেয় হাiে ােজন তরীেত বঁাধা িদত। কােজi e ধরেণর di চরম aবsার য কান eকিট ঘটেল 
মহািবে  কান নktরাজী তির হoয়ার মত aবsা কখন সৃি  হত না, ঘটত না আমােদর ei মলয়শীতলা 
ধরণীেত ‘কাবন-িভিtক’ pােণর নাnিনক িবকাশ। আবার, িবjানীরা লk  কেরেছন য iেলক েনর ভর 
িনu ন o pেটােনর ভেরর পাথেক র চেয় িকছুটা কম। তারা মেন কেরন য eর ফেল eকিট মুk িনu ন 
সহেজi pাটন, iেলক ন o pিত-িনuি েনােত rপাnিরত হেত পেরেছ। যিদ iেলক েনর ভর সামান  
বিশ হত, িনu ন তাহেল সুিsত হেয় যত, আর সৃি র  pারেm uৎপািদত সকল pেটান o iেলক ন িমেল-
িমেশ িনu েন পিরণত হত। eর ফেল যা ঘটত সিট আমােদর জন  খুব eকটা সুখpদ িকছু নয়। eমনতর 
পিরিsিতেত খুব কম পিরমাণ হাiে ােজন িটেক থাকত, আর তাহেল নkেtর জন  পযাp জালানী aবিশ  
থাকত না। জন িড. ব েরা eবং া  জ. িটপলার e ধরেণর রহস ময় নানা  যাগােযাগ তুেল ধের eকিট 
বi িলেখিছেলন 1986 সােল, নাম ‘The Anthropic Cosmological Principle’। তঁােদর বkব  হল, 
আমােদর মহািবে  g ািভেটশনাল িকংবা aন  মহাজাগিতক rবকসমূেহর মান eমন কন, িকংবা মহািবে র 
চহারাটাi বা eমন কন হেয়েছ eর utর পেত হেল aনুসnান করেত হেব পৃিথবীেত pাণ eবং মানুেষর 
আিবভােবর মেধ । pােণর িবকাশ o সেবাপির বুিdদীp মানুেষর aভু দেয়র জন  eসব মৗিলক rবকo 
পিরবত  রািশgিলর মান িঠক eমনi হoয়া aত াবশ ক িছল, আর সজন i rবকgিলর মান e রকম 
হেয়েছ। হঠাৎ কের বা দবkেম eিট ঘেট িন, বরং eর পছেন িবধাতা পুrেষর eকিট সুs   icা িনিহত 
িছল। মানুেষর aভু দয়েক কেnd রেখ িব bhাে র িনয়ম-নীিত-সূtসমুেহর ব খ া করার ei pয়াসেক বলা 
হয় ‘Anthropic Argument’ বা ‘নৃ- কিndক যুিk’।  
 
e ধরেনর যুিkgেলা pথম দৃি েত বশ আকষণীয় মেন হেলo aনুসিnৎসু চাখ িদেয় দখেল িকnt নানা 
dবলতা বিরেয় আেস। pথমতঃ e kেt ধেরi নয়া হেয়েছ য আমােদর পৃিথবীেত য ভােব কাবন 
িভিtক pােণর িবকাশ ঘেটেছ সভােব ছাড়া aন  কানভােব pােণর সৃি  হেত পাের না। যমন pায়শঃ বলা 
হয় য পৃিথবীেত তাপ, চাপ সবিকছূ যিদ যথাযথ aনুপােত না থাকত, তেব pােণর িবখাশ ঘটত না। ei য 
পৃিথবীর কk-তল িবষুববৃেtর তেলর সােথ 23.5 িডgী হেল আেছ, তার eকচুল eিদক-oিদক হেল তাপ 
o চােপর aনুপােতর eমন তারতম  দখা িদত য pােণর uেnষ eকিট aসmব ব াপাের পিরণত হত। িকnt 
aেনক িবjানীi আেছন যঁারা pােণর e ধরেনর স ীণ সংjার সােথ eকমত নন। eঁেদর মেত ‘আমরা e 
ধরেণর সেবাtম’ পিরেবেশ udুত হেয়িছ বেলi আমরা ধের িনেয়িছ য pােণর uৎপিtর জন  িঠক e 
ধরেনর পিরেবশi লাগেব। aথাৎ বাতােস সিঠক aনুপােত aিkেজন, নাiে ােজন বা কাবন-ডাiakাiড 

112



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? মহািব  eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা 

 

iত ািদর uপিsিত, আবহম েলর চাপ, তাপ iত িদ পিরেবশ িনধারক পিরবত  রািশgিলর মান বতমােন যা 
আেছ তা না থাকেল নািক pােণর িবকাশ ঘটত না, ঘটেব না। eিট eকিট সjাত ধারণা-  pমািণত সত  
নয়। aিkেজনেক জীবন রkার aন তম uপাদান বেল মেন করা হয়, িকnt মািটর িনেচ eমন aেনক 
ব াকেটিরয়ার সnান পাoয়া গেছ যােদর জন  aিkেজন ধু apেয়াজনীয়i নয়, রীিতমত kিতকর। 
সমুেdo গভীর তলেদেশ, eমনিক কেরািসন তেলর ভতেরর বির পিরেবেশo pােণর িবকাশ ঘেটেছ eমন 
pমাণ িবjানীেদর কােছ আেছ য ধরেনর পিরেবেশর সােথ আসেল আমােদর পিরিচত ‘সেবাtম পিরেবেশর’ 
কান িমলi নi। কােজi সুিনি তভােব বলা যায় না য, মহাজাগিতক “বক আর পিরবত  রািশgিলর 
মান aন  রকম হেল মহািবে  pােণর aভু দয় ঘটত না। খ াতনামা জ ািতপদাথিবদ িভkর sংগর তঁার 
‘The Unconscious Quantum’ বiিটেত দিখেয়েছন য মহাজাগিতক rবক আর পিরবত  রািশgিলর 
মান পিরবতন কের আমােদর মহািবে র মত আরo aসংখ  মহািব  তির করা যায়, যখােন pােণর udেবর 
মত পিরেবেশর সৃি  হেত পাের। e জন  ‘ফাiন িটuিনংেয়র’ কান pেয়াজন নi। e ব াপারিট বুঝােনার 
জন  িতিন ’মাি  গড’ নােম eকিট কিmuটার pাgাম িলেখেছন যার প ারািমটারgেলা িনিবচাের মান বিসেয় 
সi তথাকিথত ‘Anthropic coincidence’ ঘটােনা যায় কান ঐ িরক হsেkপ ছাড়াi। ‘মাি  গড’ 
নেত খেলা শানােলo eিট কান ছেলেখলা নয়, বরং িরচাড ক ািরয়ােরর30 ভাষায়, eকিট িসিরয়াস 

িরসাচ pাডাk’, যা Philo জানােল বশ grেtর সােথ pকািশত হেয়েছ31। আিম িনেজo ড. sংগেরর 
ei pাgামিট তঁার oেয়বসাiট থেক বhবার ব বহার কেরিছ। কােজi িতিন যখন বেলন, “বতমান jােন 
eমন কান িভিt নi যােত সুk সমnয়বাদীরা aনুমান করেত পােরন য eকমাt eকিট স ীণ, aসmাব  
সীমার মেধ  আবd প ারািমটার ছাড়া জীবন সৃি  aসmব” -  তখন তঁার ei বkব েক নস াৎ করা যায় না। 
eছাড়াo ‘Physical Review’ জানােল সmpিত pকািশত eকিট বjািনক pবেn িবjানী a াnিন a াgির 
(Anthony Aguirre) sতntভােব দিখেয়েছন মহািবে র ছয়িট প ারািমটার বা পিরবত রািশgেলা িবিভnভােব 
aদলবদল কের gহ, তারা eবং পিরেশেষ কান eকিট gেহ বুিdদীp জীবন গঠেনর uপেযাগী পিরেবশ তির 
করা সmব- কান ধরেনর ‘Anthropic Argument’ eর আমদািন ছাড়াi32।  
 
‘ফাiন িটuিনংেয়র’ বkেব র সমােলাচনা কের নােবল পুরsার িবজয়ী িবjানী িsেভন ভাiনবাগ তঁার 
‘পিরকlত মহািব ’ িশরনােম লখা pবেn বেলন33: 
 

‘ কান কান পদাথিবদ আেছন যারা বেলন pকৃিতর কিতপয় rবেকর মানgেলার eমন িকছু মােনর সােথ 
খুব রহস ময়ভােব সুk সমnয় ঘেটেছ যgেলা জীবন তিরর সmাব তা pদান কের। eভােব eকজন মানব 
দরদী সৃি কতােক কlনা কের িবjােনর সব রহেস র ব াখ া করার চ া করা হয়। আিম e ধরেণর সুk 
সমnয় ধারণায় মােটo সnt  নi। ‘  

 

                                                 
30 িরচাড ক ািরয়ার- pখ াত যুিkবাদী, িবতািকক, secular web eর pাkন pধান সmাদক, iিতহাসিবদ। 
31 "Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." Philo 3(2000): 50-67. 
32 Anthony Aguirre, “The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic 
Arguments”, Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001. 
33 পূেবাk 

113



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? মহািব  eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা 

 

িতিন কাবন তিরর পছেন a ানে ািপক যুিkর চাiেত পদাথিবjােনর ব াখ ােকi বিশ gহণেযাগ  মেন 
কেরন। eছাড়া আেd িলেn, a ােলন gথ pমুেখর গেবষণা থেক pাp জ ািতপদাথিবjােন iনে শন বা 
sীিততেttর সাmpিতক ফলাফলgেলাo তথাকিথত ‘ফাiন িটuিনং’ eর িবrেd গেছ। e িনেয় 
িবsািরতভােব জানেত ei বiেয় anভুk ‘আেমিরকায় iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িক হেc?’ pবnিট 
পড়া যেত পাের।  
 
ei আপাত চমকদার বুিdদীp aনুকlিট ধু জ ািতিবদ ায় নয়, খুব uৎসােহর সােথ iদািনং ব বহার হরা 
হেc জীবিবjােনo। িকnt মজার ব াপার হল, জীবিবjােনর ‘ফাiন িটuনার’রা য ভােব যুিk সািজেয় 
থােকন, জ ািতিবjােনর ফাiন িটuনাররা দন িঠক uেlা যুিk। জীবিবjােনর ’ফাiন িটuনার’রা বেলন 
আমােদর িব bhা  pাণ সৃি র পেk eতটাi aনুপযkু য pাকৃিতক িনয়েম eখােন eমিন eমিন pােণর 
সৃি  হেত পাের না। আবার জ ািতিবjােনর ফাiন িটuনাররা িঠক eর িবপরীত কথা বেলন, ei িব bhা  
pাণ-সৃি র পেk eতটাi uপযkু য ei িব bhা  pাকিৃতক িনয়েম কানভােবi সৃ  হেত পাের না। 
eকi সােথ di িবপরীত মrর কথা তা সত  হেত পাের না। মাiেকল আiেকদা, িবল জি স, িভkর 
sংগর, িরচাড ডিকnসহ aেনক িবjানী মেন কেরন য ফাiন িটuিনং বা a ানে ািপক যুিkgিল আসেল 
সi পুরান ‘গড iন গ াপেসর’ যুিkবােদরi নব  সংsরণ। যখােন রহেস র গn পাoয়া যােc, িকংবা 
িবjােনর সীমাবdতার কারেণ িকছু িবষয় ব াখ া করা যােc না, সখােনi ঈ রেক টেন আনা হেc। 
eভােব মুkবুিd o িবjান চচােক uৎসািহত না কের বরং an িব ােসর কােছ মানুষেক আtসমপেণ 
uৎসাহী করা হেc। e কারেণi িরচাড ডিকn তঁার eকিট pবেn বেলন34:  
 

সারল  থেক িকভােব জিটলতার udব ঘেট তার ব খ া িবjান আমােদর কােছ হািজর কের। িকnt 
‘ঈ েরর aনুকl’ কান িকছুর জেন i gহণেযাগ  ব াখ া িদেত পাের না, কারণ আমরা যা িকছুর ব াখ া 
িদেত চ া কির ei aনুকl তা sীকার কের নয়। 

 
বstত aেনক িবjানীi আজ মেন কেরন য, মহািব  মােটi আমােদর জন  ‘ফাiন-িটun’ নয়, বরং 
আমরাi মহািবে  িটেক থাকার সংgােম ধীের ধীের িনেজেদরেক ফাiন-িটun কের গেড় িনেয়িছ। aথাৎ 
সহজ কথায়- “মহািব  মনুষ েtর জন  সুkভােব সুসমিnত নয়, বরং মনুষ ti মহািবে র সােথ সুkভােব 
সুসমিnত” । ব াপারটা হয়েতা িমেথ  নয়। আমােদর চােখর কথাi ধরা যাক। মানুেষর চাখ িববিতত 
হেয়েছ eমনভােব য, eিট লাল থেক বgনী পযn সীমার তািড়তেচৗmক বণালীেত কবল সংেবদনশীল। 
eর কারণ হল আমােদর বায়ুম ল ভদ কের ei সীমার আেলাi বছেরর পর বছর ধের পৃিথবীেত eেস 
পঁৗছুেছ। কােজi সi আবsার সােথ স িত রেখ চােখর গড়ন স ভােবi িববিতত হেয়েছ। পুেরা 
ব াপারিটেক আবার aন  কu uেlাভােবo ব াখ া করেত চাiেত পােরন। যমন িতিন বলেত পােরন য 
ঈ র আমােদর চাখেক লাল- বgনী সীমায় সংেবদনশীল কের তির করেবন বেলi বায়ুম েলর িভতর িদেয় 

                                                 
34 A lecture by Richard Dawkins extracted from The Nullifidian (Dec 94), 
(http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/World of Dawkins-archive/ 
Dawkins/ Work/Articles/1994- 12religion.shtml 
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ei সংকীণ পিরসেররর (aথাৎ লাল থেক বgনী) আেলা আমােদর চােখ pেবশ করেত দন। তাi 
আমােদর চাখ eরকম। িকnt e ধরেনর ব াখ াকরণ কতটা যৗিkক? aেনকটা ঘাড়ার আেগ গাড়ী জুরবার 
মতi শানায়। eর পরo সুk সমnয়কারীরা িঠক e ধরেণর যুিk িদেতi পছn কেরন। মহাজাগিতক 
rবকgিল কন e ধরেনর মান gহণ করল eর বjািনক ব খ া না খুেঁজ- তা ‘না হেল পের পৃিথবীেত pােণর 
সৃি  আর মানুেষর আিবভাব ঘটত না’ e ধরেণর যুিk utাপন কের থােকন। 
 
pাণ সৃি র uেdশ i যিদ মুখ  হয়, তেব িবগ-ব াংেয়র পর ঈ র কন 700 কািট বছর লািগেয়িছেলন ei 
পৃিথবী তরী করেত, আর তারপর আরo 600 কািট বছর কািটেয়িছেলন পৃিথবীেত ‘মানুেষর aভু দয়’ 
ঘটােত- eর িক কান যৗিkক ব াখ া মেল? পৃিথবী সৃি র iিতহাস-পিরkমায় আমরা তা আজ জািন য 
মানুষ পুেরা সমেয়র মাt eকশ’ ভােগর eক ভােগর কম সময় ধের পৃিথবীেত রাজt করেছ। তারপরo 
মানুষেক eত বড় কের তুেল ধের মহািব েক ব াখ া করার িক pেয়াজন? eছাড়া pাণ িকংবা মানব সৃি র 
uেdশ i যিদ মুখ  হয়, তেব বলেতi হয় মহান ঈ র তঁার সৃি র pিkয়ায় সৃি র চেয় aপচয়i কেরেছন 
বিশ। কািট কািট বছর পর পৃিথবী নামক সাধারণ eকিট gেহ pাণ সৃি  করেত িগেয় aযথাi সারা 
মহািব  জুেড় তির কেরেছন হাজার হাজার, কািট কািট, ছাটবড় নানা gহ, uপgহ, gহানুপু - যারা 
আkিরক aেথi আমােদর সাহারা মrভূিমর চেয়o বn া, uষর আর pাণহীন। ধু কািট কািট pাণহীন 
আর িনsb gহ, uপgহ তির কেরi ঈ র kাn হনিন, তির কেরেছন aবািরত শূন তা, gp পদাথ eবং 
gp শিk- যgেলা িনpাণ তা বেটi, pাণ সৃি র কিlত মহান uেdেশ র pkাপেট িনতাni বমানান। 
ঈ েরর সৃি  যিদ eত ‘িনখুতঁ’i হেব তেব p  uঠেতi পাের, কন eত aথহীন aপচয়? 
 
আসেল ’ঈ র িনধািরত মানবেকিndক’ সংsােরর ভুত মেন হয় কােরা কােরা মাথা থেক যােc না। সi 
টেলমীর সময় থেকi আমরা তা দেখ আসিছ। আমােদর ei ছা  পৃিথবীিট কািট কািট gহ নkেtর 
মেধ  হািরেয় যাoয়া সাধারণ eকিট gহ মাt- eিট না সৗর জগেতর না, না মহািবে র কnd। আর e 
সত িট gহণ করেত আমােদর লেগেছ aেনক িদন। ভূেকিndক মেডেলর sােন কাপািনকােসর সৗরেকিndক 
মতবাদ pিত ার জন  িবjান সাধনাi যেথ  িছল না, eর জন  কাপািনকাস, brেনা, গ ািলিলo pমুখ 
মুkিচnার মানুষেক সiেত হেয়েছ িনযাতন। eকi দৃি ভি র pকাশ ঘেটেছ ঊনিবংশ শতাbীেত যখন চালস 
ডারuiন eবং আলে ড রােসল oয়ােলস pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম জীবজগেতর িববতেনর psাব 
(1859) utাপন করেলন। িববতেনর ধারণা সাধারণ মানুষ eখনo মন থেক মেন িনেত পাের িন, কারণ 
e তtt gহণ করেল ’ঈ েরর aনুgহpাp’ িবেশষ সৃি  মানুেষর িবিশ তা kুn হয়। আর e কারেণi মানুষ 
আজo িনেজেক সৃি র  ভেব িনেজেক সৃি র মধ মিণ কের, পৃ◌াথবীেক মহািবে র মােঝ বিসেয় সমস ার 
সমাধান খঁাজার চ া কের। ফাiন িটuিনং o a ানে ািপক যুিkgিল e জন i মানুেষর কােছ eখনo eত 
আকষণীয়।       
     
সিত  বলেত িক মহািব  সৃি র পছেন ‘ঈ েরর aিsেtর’ pেয়াজন eকিট িব াস-িনভর ধারণা মাt, 
eিটেক কান দাশিনক বা বjািনক যুিk বা তtt িদেয় pিত া করা যায় না। ধমpাণ মানুেষর anেরর 
aনুভূিত o িব াসi eর আসল িভিt।  
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aেনক িবjানীi ব িkগতভােব ধমভীr হেত পােরন, িকnt তঁারা ei িব াসেক ব িkগত পিরিধেতi 
সীমাবd রােখন, বjািনক গেবষণার সােথ জিড়েয় ফেলন না। তঁারা িনরাসkভােব বjািনক তেttর 
সাফল জনক pেয়ােগর মধ  িদেয়i মহািবে র সৃি রহস  udাটন করেত pয়াসী হেয়েছন, eবং বh kেti 
সেnাষজনক ব াখ া িনেয় হািজর হেcন। eভােবi ধােপ ধােপ িবjানীরা egেcন। তার পেরo eিট 
sীকার করেত হয় য আমােদর jান-িবjােনর রােজ  aেনক জায়গােত eখনo ’ফঁাক’ বা aপূণতা রেয় 
গেছ; aসমািধত রেয় গেছ aেনক dেjয় রহস । যমন, আমরা eখনo জািন না পদাথিবjােনর সূtgিল 
িকভােব eক সময় তরী হল, আমরা eখেনা বুেঝ uঠেত পািরিন সৃি র সূচনায় pকৃিত কন pিত-কিণকার 
তুলনায় পkপািতt দিখেয়িছল কিণকােদর pিত, কৃ  গhেরর কেndi বা িক রেয়েছ, কনi বা মহািব  
tিরত হেc, আমােদর মহািবে র মত িক আেরা aসংখ  মহািবে র aিst রেয়েছ? িবগ-ব াংেয়র পূেব sান 
বা কােলর িক কান ধারণা করা যায়? e ধরেণর নানা p  আমােদর মনেক নাড়া দয়। আবার মহান 
eকীভূত তtt বা সািবক eকীভূত তেttর sপেk eখনo পরীkণলb pত k pমাণ মেলিন, sূলজগৎ o 
আণুবীkিণক জগৎ িনিবেশেষ আেপিkক তtt o কায়াnাম তেttর সাথক মল-বnন আমরা eখনo ঘটােত 
পািরিন। e ধরেনর  pািnক  p  eবং সমস াgেলা  হয়েতা  সামিয়কভােব আমােদর িচnা- চতনােক aনn 
pেহিলকার মেধ  িনেয় যেত চায়, িকnt িবjানীরা জােনন িক কের pেহিলকা কাটােত হয়, কীভােব মানুষেক 
আেলািকত করেত হয়। যুগ যুগ ধের আমরা তাi দেখ eেসিছ। সজন i তােদরেক আিম আমার বiেয় 
আখ ািয়ত কেরিছ আেলার pদীপ হােত চলা আঁধােরর যাtী িহেসেব। িবjানীেদর ei িনিবড় সাধনায় 
ঈ েরর ‘আেলৗিকt’, িকংবা সঁাiবাবা aথবা সাঈিদর মত ঐndজািলক ব বসার কান sান নi, eমন িক 
িবjানীর ব িkগত ঈ র-িব াস বা aিব ােসর sানo eখােন গৗণ35। সিত কার বjািনেকর কাজ হল 
sেমধা uৎkিরত তtt, মেডল আর পরীkেণর িভিtেত মহািব  o pকৃিতর রহস েক aনুধাবন কের সত েক 
uদঘাটন করা।  
 
আিম আমার ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ বiিট শষ কেরিছলাম eকিট মজার ঘটনা uেlখ কের। 
ঘটনািট পেড়িছলাম িবখ াত জ ািতপদাথিবদ মঘনাদ সাহার ‘িহnু ধম- বদ-িবjান’ সmিকত eকিট 
িচtাকষক বাদানুবাদ থেক36। e pবnিটo আিম শষ করিছ সi ঘটনািটর পুনrেlখ কের। বিণত ঘটনািট 
eরকম: 
 

                                                 
35 পৃিথবীর aিধকাংশ িবjানী ঈ ের িব াস কেরন িকনা, ei p িট সাধারণ পাঠকেদর কােছ সব সময়i eকিট কৗতুহেলাdীপক িবষয় িহেসেব গণ  
হয়, যিদo eটা আমােদর মেন রাখেত হেব কােরা ব িkগত িব াস aিব ােসর oপর িকnt বjািনক সত তা কখনi িনভর কের না, িনভর কের 
বjািনক pিkয়ায় লb pমােণর oপর। যা হাক, 1998 সােল করা eকিট সাmpিতক সমীkা aনুযায়ী ন াশনাল eকােডিম aব সােয়েnর 
(National Academy of Science) তািলকাভুk খ াতনামা িবjানীেদর মেধ  মাt 7 শতাংশ িবjানী ব িk-ঈ ের (Personal God) 
িব াস কেরন বািক 93 শতাংেশর মেধ  72.2 শতাংশ সরাসির নািsক (Atheist) বা ঈ ের aিব াসী িহেসেব িনেজেদর aিভিহত কেরেছন, eবং 
20.8 ভাগ aেjয়বাদী (Agnostic)। িবsািরত তেথ র জন  দখুন, Edward J. Larson and Larry Witham, Leading scientists 
still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313, (1998). 
;http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html 
 
36 আধুিনক িবjান o িহnুধম : aিনলবরণ রােয়র সমােলাচনার utর, মঘনাদ সাহা, মঘনাদ রচনা সংকলন (শািnময় চে াপাধ ায় সmািদত), পৃ া 
127-169, oিরেয়n লংম ান, কিলকাতা, 1908 শকাb (2য় সংsরণ)। 
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িবখ াত গিণতj লাpাস তার সুিবখ াত ‘Mechanique Celeste’ gেn gহসমূেহর eবং চেndর গিতর খুব 
সেnাষজনক ব াখ া pদান কেরন। িতিন pমাণ কেরন য, গিততtt o মাধ াকষণ িদেয় পযেবিkত সকল 
gহগিতর সmূণ ব াখ া দান সmব। িতিন যখন gnিট নেপািলয়নেক uৎসগ করার জন  aনুমিত চাiেত 
গেলন, তখন নেপািলয়ন রহস  কের বেলন: 

 
‘মিসঁেয় লাpাস, আপিন আপনার বiেয় বশ ভালভােবi মহাকােশর gহ-নkেtর চালচলন ব াখ া 
কেরেছন; িকnt আিম দখলাম আপিন কাথাo ঈ েরর uেlখ কেরন িন। আপনার মেডেল ঈ েরর sান 
কাথায়?’  

 
লাpাস utের বলেলন:  

‘Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese’ aথাৎ- ‘Sire, I have no need 
of that hypothesis.’ (ei aনুকেlর কান pেয়াজন আমার কােছ নi)। 

 
[pবnিট ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ (a ুর pকাশনী)র সpম aধ ােয়র uপর িভিt কের রিচত। 
2005 সােল pথম pকাশ eবং  2006 সােল বiিটর 2য় সংsরণ pকােশর পর নতুন িকছু বjািনক 
আিবsােরর সােপেk ঈষৎ পিরবিতত eবং িববিধত] 
 

*** 
িটকাঃ 
akােমর kরু 
akােমর kুরেক দশন শােst aেনক সময় ‘িমতব িয়তার নীিত’ (Principle of Parsimony/Economy) িকংবা 
সরলতার নীিত (Principle of Simplicity) িহেসেব aিভিহত করা হয়। সংেkেপ eর মূল নীিতিট হল : 
 
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without 
neccssity). 
 
বাংলা করেল দঁাড়ায়- 
‘aনাবশ ক বাhল  সবদাi বজনীয়’। 
 
ei নীিত pেয়াগ িকnt িবjােন, ধেম, দশেন খবুi ব াপক। যমন- িবjােনর kেt ‘akােমর kুেরর’ pেয়াগ হরহােমশাi 
লk  করা যায়। িবjানীরা ‘akােমর য মূল নীিতিট aনুসরণ কেরন তা হল- ‘যিদ dিট বjািনক মেডল eকi রকম 
ভিবষ dাণী  কের থােক, তেব aেপkাকৃত সহজ মেডলিট সমাধান িহেসেব gহণ কর।’ যমন,  eকটা সময় gহেদর aিনয়ত-
গিতpকৃিত জ ািতিবদেদর কােছ বড় ধরেনর তািttক সমস া িহেসেব িচিhত হেয়িছল। কপলার ei সমস া সমাধান করেত 
আমােদর সামেন হািজর কেরিছেলন িতনিট সূt। আর পরবতীেত eকi সমস া সমাধানা করেত িগেয় কপলােরর িতনেট 
িনয়েমর বদেল িনuটন আমােদর িদেলন eকিট মাt সূt- ‘মহাকষীয় ব sবগীয় িনয়ম’ (nverse Law of Gravity) - যা 
িদেয় gহ uপgেহর চলাচলজিনত সমস াgেলার eকটা সহজ সমাধান পাoয়া গল। দখা গল, ei িনয়ম থেক কপলােরর 
িনয়মgেলা sতঃিসdভােবi বিরেয় আেস। কােজi যখন থেক িনuটেনর মহাকষ সূtিটেক ‘ বjািনক মেডল’ িহেসেব gহণ 
করা হল, কপলােরর বািক সূtgেলা ‘aনথক বাhল ’ িহেসেব পিরত k হল স ত কারেণi। eিটi akােমর সূেtর eকিট 
খুবi সাথক pেয়াগ। 
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akােমর kুেরর আেরকিট সাথক pেয়াগ দখা যায় iথােরর kেt। uনিবংশ শতাbীর পদাথ িবjানীরা আেলা চলাচেলর জন  
মাধ ম িহেসেব ‘iথার’ নামক eকিট aদৃশ , ঘষণহীন, রাসায়িনকভােব িনিkয় eবং ‘সবভূেত িবরাজমান’ eক রহস ময় পদাথ 
কlনা কেরিছেলন। তঁােদর ধারণা িছল শb চলাচেলর জন  যমন মাধ েমর pেয়াজন, তমিন আেলা চলাচেলর জন o eকিট 
মাধ ম থাকেতi হেব। তারা ধের িনেয়িছেলন ei পুেরা মহািব টাi ডুেব রেয়েছ iথােরর eক aৈথ মহাসমুেd। আর eর 
ফেলi আেলা aেনকটা শেbর মতi তর াকাের চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। িকnt 1880 সােল মাiেকলসন-মিলর িবখ াত 
পরীkা আর তারo পের 1905 সােল আলবাট আiনsাiেনর ‘আেপিkক তtt’ তািttকভােব ঈথােরর aিstেক নস াৎ কের 
িদল। গnহীন, sশহীন রহস ময় ‘iথার’ ‘aেহতুক বাhল ’ িহেসেব পিরত k হল।  
 
akােমর kুেরর ব বহার দশেনi ব াপক। নািsক বাদী দাশিনকরা, akােমর kুেরর pেয়ােগ যুিk দিখেয় থােকন, ঈ েরর 
aনুমান িনতাni eকিট apেয়াজনীয় aনুকl। যমন- িনেmাk dিট হাiেপািথিসস িবেবচনায় আনা যাক। 
 

 আমােদর সামেন eক জিটল মহািবে র aিst রেয়েছ, যিট pাকিৃতক িনয়েম (Natural Process) udুত 
হেয়েছ।  

 আমােদর সামেন eক জিটল মহািবে র aিst রেয়েছ, eবং eকজন ‘ঈ র’o রেয়েছন িযিন ei মহািব  তির 
কেরেছন। eখােন ‘ঈ র’ sভাবতi eকিট পৃথক সttা িহেসেব দখা িদেয়েছ। 

 
যিদ ei diিট পেথর মেধ  eকিটেক পছn করেত হয়, তেব ‘akােমর সূt’ eেদর মেধ  aেপkাকৃত সহজিটেক সমাধান 
িহেসেব gহণ করেত বলেব- aথাৎ pথম সমাধানিট eেkেt gহণেযাগ  িহেসেব িবেবিচত হেব। 
 
কu কu aবশ  তৃতীয় eকিট সমাধানেক aেপkাকৃত সহজ িহেসেব িবেবচনা করেত পােরন- 

 আমােদর সামেন কান জিটল মহািবে র aিst নi- আসেল সবi মায়া আমােদর কlনা! 
 
তেব ei তৃতীয় সমাধানিট আমােদর সিলপিসজেমর (Solipsism) eর পেথ িনেয় যায় যা aিধকাংশ যুিkবাদীেদর কােছ 
agহণেযাগ ।  
 
‘akােমর kুর’ মধ যুগীয় দশেনর eক grtপূণ নীিত িহেসেব িবেবিচত হয়। ‘akােমর kুর’ নামক ei udট পিরভাষািট 
আসেল eেসেছ iংেরজ দাশিনক uiিলয়াম aকহােমর (William Ockham, 1285 -1349) eর নাম থেক। aকহাম 
িনেজ যিদo ei সূtিটর udাবক িছেলন না, তেব ei সূtিট িতিন pায়শi িবিভnভােব ব বহার করেতন বেল শানা যায়। আর 
সজন i তার নাম ei সেূtর সােথ oতেpাতভােব eখন জিড়েয় রেয়েছ। আিম aবশ  জািন না য, নািপেতর ‘দঁািড় 
কামােনার kেুরর’ মত ভয়sর eকটা িকছুর আদেল তার নাম িনেয় ei udট পিরভাষা সৃি র সােথ িতিন eকমত হেতন 
িকনা, তেব িতিন চান বা না চান তার নামিট িকnt িবখ াত ei সেূtর সােথ আজ oতেpাতভােবi জিড়েয় রেয়েছ। 
 
রিসকজেনরা িকnt ei সূtিট িনেয় নানা ধরেনর রিসকতা করেতo ছােড়নিন। যমন- কu কu ei সূtিটেক aিভিহত 
কেরন ‘Kiss’ সূt (Keep it simple, stupid) িহেসেব। কuবা ei সূtিটর িনযাসেক তুেল ধেরন eভােব- 
 

‘যখন কাথাo ঘাড়ার ডাক শান, তখন ঘাড়ার কথাi মাথায় রেখা, জbা বা িজরােফর নয়’। 
 
িবখ াত িচtকর o িবjানী িলoনােদা দ  িভি  (1452 - 1519) িছেলন aকহােমর সমসামিয়ক ব িkt। িতিনo তার মত 
কের eকিট ‘akােমর kুর’ তির কেরিছেলন। তঁার রিচত ‘akােমর kুরিট’ িছল e রকম- 
 

“Simplicity is the ultimate sophistication” 
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ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com   
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িdতীয় aধয্ায় : পিরকlনা,  িডজাiন o ঈশব্র ১২০ [ িkক কrন]

 িবjান িক ঈশব্রেক খুঁেজ েপেয়েছ? :  িভkর েsঙ্গার (pদীপ েদব)  ১২১   [ িkক কrন]
 পিরকিlত মহািবশব্? :  িsেভন oেয়iনবাগর্ ( িদগn সরকার)  ১ ২ ৮   [ িkক কrন]
 ঈশব্েরর aিst – সৃি র যুিk খন্ডন :  aপািথর্ব  ১ ৩৭  [ িkক কrন]
 s া eবং ধমর্ যখন aসঙ্গিতর :  ৈসকত েচৗধুরী  ১ ৪৩  [ িkক কrন]
 বয্াড িডজাiন :  aিভিজৎ রায় ১৫১  [ িkক কrন]
 বাগােন েগাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না: েশােহiল মতািহর েচৗধুরী ১৬০[ িkক কrন]
 আেমিরকায় iেন্টিলেজন্ট িডজাiেনর নােম িক হেচ্ছ? : বnা আহেমদ o aিভিজৎ রায় ১৬২
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িবjান িক ঈ রেক খুেঁজ পেয়েছ? 

িভkর s ার 

aনুবাদঃ pদীপ দব   

1992 সােল কs িমক ব াকgাun ekেpারার (COBE)* স ােটলাiট থেক pাp ফলাফলgেলা যখন 
pথমবােরর মত জনসমেk pকািশত হেলা, ei িমশেনর িবjানী জজ sুট** মnব  করেলন, “আপিন যিদ 
ধািমক হেয় থােকন, eটা aেনকটা ঈ েরর মুেখামুিখ হoয়ার মেতা”। pচার মাধ মgেলা লুেফ িনল ei 
মnব । eকটা ট াবলেয়ট পিtকার pথম পৃ ায় e খবেরর সােথ দখা গেলা মহািবে র ঝাপসা আবেহর 
মােঝ ভাসেছ মধ যুেগর িশlীেদর আঁকা যী ি েsর মুখ।   

1998 সােল বাকেলর সnার ফর িথoলিজ en সােয়n-e aনুি ত “সােয়n en িদ িsিরচুেয়ল 
কােয়s” কনফােরেnর িরেপাট pকাশ করেত িগেয় িনuজuiক তােদর 20 জলুাi সংখ ার pcদ 

pিতেবদেন eেকবাের ঘাষণাi িদেয় িদল “িবjান ঈ রেক খুেঁজ পেয়েছ”।   
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সi কনফােরেn uপিsত কেয়ক শ’ িবjানী o িথoলিজয়ান আপাতদৃি েত সবসmিতkেম eকমত হেয়েছ 
য িবjান o ধম kমশ eেক aপেরর সােথ িমেল যােc। আর য িবষেয় িবjান o ধম eেক aপেরর সােথ 
িমেশ যােc স িবষয়টা হেলা ‘ঈ র’। দিkণ আি কার জ ািতিবjানী o কােয়কার (Quaker)*** 
জজ eিলস তঁার িব ােসর কথা pকাশ করেলন eভােব, “িবপুল পিরমাণ তথ  o uপাt ঈ েরর aিstেক 
সমথন করেছ। eখন p  হেলা আমরা কীভােব eর মূল ায়ন করেবা”।  

িনuজuiেকর pিতেবদেন uেlখ  করা হেয়েছ, “আধুিনক িবjােনর kমশ agগিতর ফেল মেন হেত পাের 
য ধেমর সােথ িবjােনর িবেরাধ বাড়েছ eবং ধেমর pিত মানুেষর িব াস কেম যােc”। িকnt যাi হাক, 

“kমবধমান সংখ ক িবjানী বলেছন, eসব বjািনক আিব ার তঁােদর ধমীয় িব ােসর িভত শk করেছ 
eবং ঈ েরর aিsেtর সপেki iি ত করেছ”। pিতেবদনিট আেরা জানােc, “পদাথিবjানীরা eখন 
বুঝেত পারেছন য মহািব  eকজন s ার হােতi িবেশষ ভােব তির হেয়েছ pাণ o চতনার িবকাশ 
সাধেনর লেk ”। e pিতেবদেন  িবগ ব াং  জ ািতিবদ া, কায়াnাম মকািনk, ক ােয়াস িথoির সব 
িকছুেকi বলা হেc “ঈ েরর eক eকিট pেবশ পথ - যা িদেয় ঢুেক ঈ র e পৃিথবীেত কাজ কেরন”।   

িকnt pিতেবদেন যতi বলা হাক “kমবধমান সংখ ক” িবjানী বjািনক aনুসnােন ঈ েরর pিত িব ােসর 
সপেk pমাণ খুেঁজ পােcন, কান জিরেপ িকnt সরকম দখা যােc না। আেমিরকার ন াশনাল eকােডিম 
aব সােয়n eর সদস েদর oপর চালােনা সাmpিতক eকিট জিরেপ দখা যােc মাt 7% সদস  ব িkগত 
সৃি কতায় িব াস কেরন। 1933 সােল e িব ােসর হার িছল 15% eবং 1914 সােল e হার িছল 
29%। আর যাi হাক, বিশর ভাগ িবjানী ধমীয় িব ােসর িদেক ঝঁাকার চেয় ধম-িব াস থেক দূের 
সের যােcন eটাi সত ।   

দখা যােc িবjানীেদর ধমিব াস সmেক আমরা যা নিছ তা বিশর ভাগ িবjানীর কথা নয়, তা আসেল 
িবেশষ eকটা গা ীর aথপু  eকটা kিয় ু সmpদােয়র গলাবািজ। বাকেলেত য সেmলন হেয়েছ তা 
eকধরেণর সংরkণবাদী সেmলন যখােন িকছু িশkািবদ তঁােদর বdমূল ধারণা িটিকেয় রাখেত চােcন য 
ঈ েরর aিst আেছ। aন িদেক িবjানীেদর sাভািবক বjািনক কাজকম চািলেয় যাবার জন  ঈ েরর 
aিsেt িব াস করার কান দরকারi হেc না।   

সীমানা পেরােনার চ া  

বাকেল িমিটং সmেক আেলাচনা করেত িগেয় িনuiয়ক টাim স eর িবjান লখক জজ জনসন বেলেছন, 
“মেন হেc সাmpিতক কােল ধমিব াসীরা তােদর সীমা aিতkম করেত চাiেছ aতীেতর য কান সমেয়র 
চেয় বিশ। তারা বjািনক তথ  o uপাtেক eমন ভােব ব াখ া করেত চাiেছ যন তা তােদর িনজs 
ধমীয় িব াসেক সমথন কের”।   

ধমিব াসীেদর বিশর ভােগর কােছi ঈ র িবহীন িবে  জীবন ধারণ aথহীন। খুবi আnিরকতার সােথ তারা 
মেন কেরন জীবন ধারেণর জন  ঈ েরর pেয়াজন eবং তাi তারা ঈ র িবহীন মহািবে র সmাবনার ধারণা 

122



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান িক ঈ রেক খুেঁজ পেয়েছ? 

 
 
বািতল কের দন। স কারেণ তােদর কােছ ধুমাt কােরা হােত তির মহািব i সত । eবং তাi তারা মেন 
কেরন বjািনক তথ  o uপাt gেলােক তােদর “সত ” কi সমথন করেত হেব, eর aন থা হoয়া চলেব 
না।   

যাi হাক, আদশ বjািনক aনুশীলেনর pধান শতi হেc য সব িকছু িনেয়i p  করা যােব। তথ  
uপাt িবে ষণ করার সময় য পdিত aবলmন করা হয়, স সব পdিত িনেয়o p  তালা যােব। য কান 
বjািনক পdিতেতi িকছু না িকছু পূবধারণা বতমান থােক। িকnt ei ধারণা gেলা সমেয়র সােথ পিরবিতত 
হয়। যখন আেরা শিkশালী o সিঠক ধারণা পাoয়া যায় তখন পূবধারণা gেলা বদেল যায়। িকnt 
সংরkণবাদীরা, তােদর িব ােস aনড় থেক আদশ িবjান চচার মূল িবষয়েক eিড়েয় িগেয় যখন বjািনক 
তথ  o uপাtেক িডজাiনার iuিনভাস বা পিরকিlত মহািবে র ধারণার মেধ i চেপ রাখেত চাiেছন, 
তারা আসেল িবjােনর নােম aপিবjােনর চচা করেছন।   

ধমিব াসীেদর মেত িবগ ব াং তtt “pমাণ” িদেc য মহািব  eকিট িনিদ  সমেয় সৃি  হেয়েছ। িঠক 
eরকম কথাi লখা আেছ বাiেবেলর (ব ািবলনীয়) পাতায়। eকদম শূন  থেক কান িকছু সৃি  হেত পাের 
না। সুতরাং মহািবে রo eকজন সৃি কতা দরকার। িকnt ei সৃি কতােক আসেত হেc eেকবাের শূন  
থেক। কারণ মহািব  য ধরেণর “লিজক” মেন চেল  ঈ র  তার চেয় িভn ধরেণর “লিজক” মেন 
চেলন। ei িবেশষ ধরেণর লিজেক ঈ েরর া লােগ না। aবশ  ঈ েরর জন  ার দরকার কন নi, বা 
মহািব o কন ঈ েরর মত শূন  থেক সৃ  হেত পারেব না স সmেক িথoলিজয়ানরা পির ার কের 
কখেনাi িকছু বেলন না।   

ধম-িব াসী সংরkণবাদীরা বুঝেত পেরেছন য তঁারা িকছুেতi pমাণ করেত পারেবন না য ঈ র আেছন। 
তঁারা ধু eটুকুi গভীর ভােব িব াস কের থােকন য মহািবে র eমন সূkািতসূk িনয়েমর সমnয় ধুমাt 
iিnিলেজn িডজাiেনর পেki রায় দয়। িকnt তােদর জন  dঃখজনক হেলo সত  য িবjান কান 
ধরেণর গভীর িব ােসর pিতi কান সহমিমতা দখায় না, তা স িব াস যতi আnিরক হাক না কন। 
মহািব  িনেজর িনয়েমi চলেছ চলেব। ক কী ভাবেছ বা কী িব াস করেছ তােত মহািবে র িকছুi যায় 
আেস না। আমােদর টিলেsাপgেলা িদেনর পর িদন eকটা সত i pিত া কের চেলেছ য, পৃিথবী হেলা 
িবশাল সাহারা মrভূিমর বুেক eক কণা বািলর মত। eর বাiের আর িকছু আমরা ভাবার kমতাo মানুেষর 
নi। আমােদর ei সত  মেন নয়া uিচত eবং সটা মেন চলার িশkা gহণ করা uিচত।   

aিব াসীরা বুঝেত পেরেছন য তারা ঈ র য নi তা pমাণ করেত পারেবন না। তঁারা ধু eটুকুi বলেত 
পােরন য ঈ র িবহীন মহািবে র ধারণাi হেলা সবেচেয় সুিবধাজনক o gহণেযাগ । সমs বjািনক তথ  
o uপাt ei ধারণার পেki রায় দয়। কান কারণ ছাড়াi বা কান ধরেণর পিরকlনা ছাড়াi হঠাৎ 
eেকবাের শূন  থেক মহািবে র সৃি  হেয়েছ e ধারণা মেন িনেল পদাথিবদ ার eকিট সূtেকo aমান  করা 
হয় না। মহািবে র মাট শিkর পিরমাণ িহেসব করেল দঁাড়ায় শূন । সুতরাং “শূন ” থেক মহািবে র সৃি  
হেত গেল aন  কান aেলৗিকক শিkর ভলিকবািজর দরকার হয় না। aনুrপ ভােব মহািবে র িনয়মgেলা 
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তির হবার জেন o কান ধরেণর aেলৗিককতার দরকার হয় িন। বst জগেত sতsূত িনয়ম খুবi sাভািবক 
ঘটনা।   

জীবন সেুর বঁাধা   

সাmpিতক বছর gেলােত eকটা ব াপার খুব মাথাচাড়া িদেয় uঠেছ। মেন করা হেc য pােণর uৎপিt o 
িবকােশর লেk  পদাথিবjােনর সূtgেলােক “সূk সুের” (Fine Tuning) বঁেধ িদেয়েছ কu। 
ধমিব াসীেদর পাশাপািশ aেনক িবjানীo ei ধারণায় িব াস করেত r কেরেছন। আসেল িবjান o ধম 
িবষেয় সmpিত যত আেলাচনা হেc তার মেধ  ei সূk সমnেয়র-eর pিত যতটা মেনােযাগ আকৃ  হেয়েছ 
সরকম আর কান িকছুর pিত হয়িন।   

“সূk সুর”i বলুন িকংবা “সূk সমnয়”i বলুন - e ধরেনর pে  যুিk তক r হেয়েছ মূলত কেয়কিট 
বjািনক সেত র িভিtেত, যgেলােক বলা হেc নৃেকিndক সমাপতন বা “eন িপক কাiিnেডn”। 
আসেল তারা বলেত চায় য মহািব  eখন যভােব আেছ, eর মৗিলক rবক gিলর মান খুব সামান  eকটু 
eিদক oিদক হেলi মহািবে  জীবন সৃি র জন  pেয়াজনীয় uপাদান, যমন কাবন, aিkেজন iত ািদর 
uৎপিt হেতা না। pােণর uৎপিtর পিরেবশi তখন সৃি  হেত পারেতা না।   

“সূk সমnয়”-eর জাধারীরা মেন কেরন য ধুমাt eক ধরেণর pােণর িবকাশi সmব। িকnt 
পদাথিবjােনর িভn িভn িনয়ম o rবক মেন িনেয় pচিলত pাণসttার চেয় িভn ধরেণর pােণর িবকাশo 
সmব। য ব াপারটা সবেচেয় জrির তা হেলা নktgেলার পযাp সময় ধের িটেক থাকা - যােত pােণর 
uৎপিt o িবকােশর জন  pেয়াজনীয় মৗলgেলা uৎপn হেত পাের। eবং pােণর মত জিটল eকিট নন-
িলিনয়ার িসেsেমর udব ঘটেত পাের। আিম িনেজ পদাথিবjােনর aেনকgেলা rবেকর মান icামেতা 
বhgণ বদেল িদেয় সi নতুন rবক gেলা ব বহার কের eকিট নতুন মহািব  তির করা সmব িকনা 
দেখিছ।  িহেসব কেষ দেখিছ মহািবে র aবsা তখন কমন হয়। pায় সব ধরেণর rবক বদেল িদেয়o 
মহািব  গড়া সmব, eবং তখনকার নktgেলার আয়ু দখা গেছ eকশ কািট বছেররo বিশ। e ধরেণর 
সmাব  সব মহািবে i pােণর uৎপিt সmব।   

সমীকরেণর ঈ র  

সাmpিতক সংলাপgেলােত আেরা eক ধরেণর যুিkর aবতারণা করা হেc। বলা হেc গিণত o 
পদাথিবjােনর সমীকরণgেলা থেক pেটািনক মহািবে র আলামত পাoয়া যােc, য মহািব  আমােদর 
পিরিচত মহািবে র চেয় আেরা unত।  

ি sান ধমতািttকেদর সাmpিতক চালচলন o িবjােনর pিত তােদর eকটা সমেঝাতার মেনাভােবর কারেণ 
ি sান ধম  eখন eমন eকিট aবsােন চেল eেসেছ যখােন pাকৃিতক িনয়েমর মাঝখান থেকi ঈ র 
খঁাজার চ া করা হেc। aবশ  ei ঈ র খুঁজেত িগেয়  pাকৃিতক িনয়মgেলা য sান, কাল eবং বstর 
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ধেমর uপর িনভরশীল তা তারা মেনi রাখেছন না। আসেল, ঈ েরর ব াপাের আধুিনক কােলর পি মা 
ধােচর িথoলিজক াল মেনাভাব িসs িটন চ ােপেলর িসিলং-e আঁকা সাদা দািড়oয়ালা িজoভা/িজuস বা 
দয়ােল আঁকা দািড়ছাড়া জসাস/eেপােলার চেয় সmবত pেটািনক ধঁােচর ঈ েরর বিশ  কাছাকািছ।   

িকছু িকছু িবjানী o ধমতািttক সাmpিতক কােল য ব াপাের eকমত হেয়েছ বেল মেন হেc তা হেলা 
কায়াক, পরমাণু, পাথর, গাছপালা, gহ-uপgহ বা নkt পযেবkণ কের aিজত aিভjতা থেক পরম 
বাsবতার ধারণা পাoয়া সmব নয়। আসেল পরম বাsবতা িনিহত আেছ গািণিতক িব dতা eবং 
পদাথিবjােনর সমীকরেণর মেধ । পরম ঈ র তখন eসব সমীকরণ o গািণিতক িব dতার মেধ  সহাবsান 
কেরন যা সাধারণ মানুেষর পেk দখা সmব নয়। ঈ রেক জানা সmব আমােদর সামেন তঁার শারীিরক 
uপিsিত dারা নয়, বরং  pেটািনক বাsবতার মধ  িদেয় তঁার uপিsিতর মধ  িদেয়। আমােদর aিst 
আসেল “ঈ েরর মন”-e।   

ঈ েরর aিst সmেক aতীেতর যৗিkক মতপাথক gেলার বিশর ভাগi দাশিনক o ধমতািttকেদর মেধ  
সীমাবd িছল। eসব তকিবতেক ধুমাt যুিkর খািতের যুিkর ব বহার করা হয়, পযেবkণ o পরীkা 
িনরীkার oপর খুব eকটা জার দয়া হয় না। তাi eসব তক িবতেক িবjানীরা মােটo মনেযাগ দন িন, 
তা স িবjানী ঈ ের িব াসী  বা aিব াসী যাi হান না কন। eখন সৃি তেtt িব াসী িবjানীরা দাবী 
করেছন য তঁারা গতানুগিতক ধমতািttক যুিk দখােcন না আর, বরং তঁােদর পযেবkণ o 
সমীকরণgেলােত iেnিলেজn িডজাiেনর pত k pমাণ দখােcন।   

পল ডিভস যমন বেলেছন, “আসল কথা হেলা, ei য মহািব  সৃি শীল, ei য িবে র িনয়মনীিতgেলা 
eমন সব  জিটল জিটল কাঠােমা তির করার জন  uপযুk, eসব থেক eকটা িবষয় মেন আেস eবং kমশ 
তা eকিট বােধর িদেক িনেয় যােc - aন  ভােব বলা যায়, ei য মহািব  িনেজর ভতর eকটা িনজs 
সতকতার ব বsা কের িনেয়েছ - eটাi আমার কােছ শিkশালী আলামত য ‘eকটা িকছু আেছ’ ei সব 
িকছুর পছেন। ei য পিরকlনা বা িডজাiন কের দয়ার ধারণা - eটা আসেলi খুব grtপূণ”। খয়াল 
করা দরকার য পল ডিভেসর uিkেত  “pমাণ (proof)” eর বদেল “আলামত (evidence)” শbিট 
ব বhত হেয়েছ।   

তবুo, pেটািনক ঈ েরর সােথ বাiেবেলর ঈ র বা aন  কান কাlিনক বা ব িkগত ঈ েরর কান িমল 
নi। eবং সমীকরণgেলােক কান ধরেণর দবতার pিতিনিধt করেত হয় না। eটা সত  য pেটািনক 
পদাথিবjানীরা কায়াnাম িফl o ‘ sস-টাiম মি ক টনসর’ কায়াক o iেলক েনর চেয় “ বিশ 
বাsব” মেন কের। িবপরীতkেম বstগত পদাথিবjানীরা মেন কেরন য কায়াক o iেলক ন মি ক 
টনসর বা aন  কান িফেlর চেয় বিশ বাsব। কারণ egেলা মানুেষর তির। িকnt pেটািনক বা বাsিবক 
d’িশিবেররi বিশর ভাগ িবjানী d’ধরেণর সmাবনার কানিটেকi দবতা মেন করেছন না। তােদর কান 
পki মেন কেরন না য মহািব  সৃি  o pােণর udেবর জন  eকিট “aেলৗিকক ভলিকবাজী”র দরকার 
আেছ।   
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গঁাজািমেলর ঈ র  

গঁাজািমল দয়ার জন  eখেনা ঈ েরর খঁাজ পেড়। eেতi বাঝা যায় য িবjান o ধেমর মেধ  সমেঝাতা 
তির হেc বেল য দাবী করা হেc তা ভােলা কের পরীkা কের দখা দরকার। iিতহােসর িদেক তাকান। 
িবjান সব সময় তার পযেবkণ gেলা ব াখ া কেরেছ লৗিকক বা pাকৃিতক (aেলৗিকক বা apাকৃত নয়) 
ধারণা বা মতবােদর মাধ েম। িকnt িবjান যখােন কান ঘটনা সmেক সmূণ ব াখ া িদেত পােরিন বা চুপ 
কের থেকেছ ধম সবসমেয়i সখােন apাকতৃ বা aিতpাকতৃ ব াখ া eেন হািজর কেরেছ গঁাজািমল িদেয় 
ব াখ ািবহীন ফঁাকgেলা পূরণ করার জন । য কান kেti eকটা ব াখ াi িটেক থেকেছ - তা হেলা 
মানুেষর পযেবkণ।   

pাচীন যুেগর aরণ বাসী সাধুরা মেন করেতন য পাহােড়র চূড়া থেক পাথর গিড়েয় িনেচ পেড় যাবার কারণ 
হেলা িjন-পরীর কাজ।  িনuটেনর মাধ াকষণ বেলর ব াখ া আসার আগ পযn eরকমi চলিছল। 
পুেরািহতরা মেন করেতন য “ঈ র” মানুষেক তঁার িনেজর আদেলi  তির কেরেছন। িকnt ডারuiন eেস 
যখন বলেলন য মানুষ আসেল িববিতত হেয়েছ বানর pজািতর aনুrপ থেক তখন সব বদেল গেলা। 
eখন নতুন pজেnর “ধািমক-িবjানী” (সােয়িns-িথoলিজয়ান) eেস আবার তক r কেরেছ ei 
কারেণ য িবjান e ধারণার পুেরাপুির ব াখ া িদেত পারেছ না eখেনা। eবং তাi তারা বলেত পারেছ য, 
eখেনা আমােদর মেধ  ঈ েরর জন  জায়গা রেয় গেছ। আমরা ব াখ া কের বলেত পারিছ না য কন 
pকৃিতর aেনক gেলা rবেকর মান eমন। তখন মেন হেত পাের য ঈ রi eমন ভােব তির কেরেছন। 
আমরা “গিণেতর aেযৗিkক কাযকািরতা” ব াখ া করেত পারিছ না, তাi মেন হেc হয়েতা ঈ রi গিণত 
সৃি  কেরেছন।   

হয়েতা বা। িকnt ei আধুিনক গঁাজািমেলর ঈ র িক aরণ বাসী ফিকর বা পুেরািহতেদর ঈ েরর চেয় 
বিশ  যৗিkক? িবjান হয়েতা eকিদন ei ফঁাকgেলা পূরণ কের দেব, eবং তা করেব ঈ রেক ব বহার না 
কেরi।   

______________________  

aনবুাদেকর সংেযাজনঃ  

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

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

ড. িভkর s র, হাoয়াi িব িবদ ালেয়র পদাথিবদ া o জ ািতিবদ া িবভােগর eিমিরটাস aধ াপক, eবং 
কেলারােডা িব িবদ ালেয়র দশন িবভােগর সংযুk aধ াপক।  িতিন ‘কেলারােডা িসিটেজন aব সােয়েnর’  
pিত াতা eবং মুkমনার eকজন সmািনত সদস ।  িতিন Not By Design:  The Origin of the 
Universe, Physics and Psychics:  The Search for a World Beyond the Senses, The 
Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology, Timeless 
Reality:Symmetry, Simplicity and Multiple Universes, Has ScienceFound God? : The 
Latest Results in the Search for Purpose in the Universe. সহ aসংখ  বiেয়র pেণতা।  তার 
সাmpিতক বi God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist  
িনuiয়ক টাiম বs সলার।  

ড. pদীপ দব aেsিলয়ার eকিট িব িবদ ালেয় pভাষক িহেসেব কমরত। iেমiল -   
Pradip.Deb@utas.edu.au. pকািশত বiঃ aেsিলয়ার পেথ পেথ (2005), আl বুকারিক থেক 
হিলuড (2006), আiনsাiেনর কাল (2006)।  তার e লখািট aধ াপক িভkর s েরর 'হ াজ 
সােয়n ফাun গড?' pবেnর aনুবাদ।   
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পিরকিlত মহািব ? 

িsেভন oেয়iনবাগ  

aনুবাদ : িদগn সরকার

 

ei মহািব  িক কােরা পিরকlনা িকংবা হােতর নকশায় তরী বেল আমার মেন হয় িকনা – e িনেয় আমায় 
িকছু িলখেত বলা হেয়েছ। িকnt নকশাকারী সmেক িবnুমাt ধারণা না থাকেল e িনেয় িক ভােব বstিন  
আেলাচনা সmব? য কােনা মহািব i সাদা চােখ কােরা না কােরা নকশা িকংবা পিরকlনায় তরী বেল মেন 
করা যেত পাের। যিদ সi মহািবে  কােনা সূt না খােট আর সটা eেকবাের িবিkp আর eেলােমেলা হয় – 
তাহেল সটা হেব হয়ত কােনা মূেখর তরী মহািব ।  

বরং যটা িনেয় িকছু আেলাচনা চলেত পাের, সটা হল আমােদর মহািব  িক আমােদর িবিভn ধমgেn যমন 
ভােব বিণত হেয়েছ - সরকম কান ঈ েরর বা শিkমান কােনা ব িkর সৃি ? p টা আমােদর বুিdর aগম  নয় 
বেলi আিম মেন কির। আমােদর ei মহাপিরকlনাকারী পােপর বাসsান িসsাiন চ ােপেলর ছােদর খাদাi 
করা ভাsেযর মত না হেলo eক ধরেনর ব িktময়, বুিdদীp eবং সৃ  জীবেনর pিত, িবেশষত মানব জীবেনর 
pিত কrণাময় হেবন বেল ভাবা যেত পাের। আিম মেন কির আপনােদর aেনেকi eখােন িনিখল িবে র 
eরকেমর eকজন নকশাকারীর িচরnন pিতমূিতেত আsাশীল নন। আপনার মানসপেট হয়ত রেয়েছ আেরা 
িবমূত িকছ ু - pকৃিতর সুষম eবং সাম স ময় িনয়েমর মেধ  ব p eক মহাজাগিতক িবমতূ সttা - aেনেকটা 
আiনsাiন যমন কlণা কেরিছেলন। আপিন aবশ i আপনার িচnার লাটাiেক eরকম aসীম নীিলমায় িনেয় 
যেত পােরন, িকnt সরকম িবমূত eকিট ধারণােক কন ''নকশাকারী' িকংবা 'ঈ র' িহেসেব aিভিহত করেত 
হেব, তা আমার সত i বাধগম  নয়।  

য কােনা জীেবর িকছু aত া য kমতা o বুিdমtা দেখ মেন হয় ei সৃি কতা জীবেনর ব াপাের বশীi 
uৎসাহী। আgন, বৃি  বা ভিূমকmo িক সi ঈ েরর িনয়ntেণ? আজেকর জগেত আমরা eসব pাকৃিতক 
শিkর মূেল য সূtgেলা কাজ কের তার aেনকটাi জেন ফেলিছ। তাo, আেরা পরম িকছু সূt আর আমােদর 
জানা সূtgেলার িkয়াকলােপর িনখুতঁ পিরমাপ কের ভিবষ তবাণী করাo আমােদর পেk eখনo সmব নয়। 
আমরা জািন বৃি  িক ভােব হয়, কান কান pাকৃিতক শিk eেক িনয়ntণ কের – িকnt আজ থেক িঠক eক 
মাস পের বৃি  পড়েব িক না, সটা আমরা সিঠক ভােব বলেত পাির না। মানুেষর মনo eরকমi িকছু dেবাধ  
সূেt চেল, যা আমরা িকছু িকছু জািন – িকnt সামিgক ভােব ভিবষ তবাণী করার মত aবsায় আিস িন।  

ei সমs িবষেয় আমােদর সীমাবdতা সেtto আমরা eকটা িবষেয় িsরিনি ত য মূল pাকৃিতক সূtাবলীর 
কােনা ব িতkম হয় না – aন ভােব বলেল, aেলৗিকক িকছু ঘেট না। যা ঘেট তােক কােনা না কােনা 
pাকৃিতক সূt িদেয় ব াখ া করা সmব – আজেক স সূt না জানা থাকেল কালেক তা আিব তৃ হেবi। সখােন 
aিধকাংশ ধমi দঁািড়েয় আেছ ei ধরেণর িকছু aেলৗিককতার oপর – যমন মৃত যী র বঁেচ oঠা বা কােনা 
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eক দবদূেতর মহmেদর কােছ eেস uপেদশ পেড় শানােনা – e সবi বাsব বা লৗিককতার ঊে । ei সব 
aেলৗিকক গlকথারা িবjােনর চােখ rপকথার পরীর গেlর মতi শানায় – আর আমরা আজেকর িদেন 
rপকথায় িব াস রািখ না। আমরা eমন িক বুেঝ গিছ য মনুষ জািত হাজার হাজার বছেরর kমিববতেনর 
ফসল – pজেnর পর pজn ধের eকটু eকটু কের পিরবিতত হেত হেত ei aবsায় eেসেছ।  

ei aবsায় আিম পরম িকছু সূt ছাড়া আর কাথাo তা কােনা সৃি কতার নকশা থাকার সmাবনা দখেত 
পাi না – বািক সবi তা pাকৃিতক uপােয় তরী। ei পরম সূtgেলােক বলা যেত পাের শষ o পরম সত  – 
যার oপর িভিt কের সমg pকৃিত o pাকৃিতক শিkgেলা পিরচািলত হয়। আমরা সi সূtgেলা eখেনা 
সিঠকভােব জািন না বেট, িকnt eটুকু aনুধাবন করার মত জায়গায় পঁৗেছিছ য eর মেধ  জীবন বা জীেবর 
কােনা িবেশষ ভূিমকা নi। িরচাড ফiনম ান বেলi গেছন –  

“ei সুিবশাল িব bmাn দেখ o তার সূtgেলা বুেঝ oঠার পের eটা মেন নoয়া খুবi শk য ঈ র মহািব  
সৃি i কেরেছন মানুেষর ভাল-মn িবচােরর জন ।” 

ei pসে  মেন পেড়, কায়াnাম মকািনk যখন pথম িবjানীমহেল আেলািচত হত, তখন aেনেকi মেন 
কেরিছেলন য eরi মাধ েম pাকৃিতক সূেt আবার মানুেষর sান িফের eল – কারণ, কায়াnাম মকািনেkর 
সূtgেলা aেনকটাi পযেবkক িনভর। িকnt গত চিlশ বছের হাফ eভােরট (Hugh Everett) থেক r 
কের  তার পরবতী িবjানীেদর aেনেকi কায়াnাম মকািনkেক আবার aন  eক মাtা দান কেরেছন – eখন 
তাi আর িবjানীরা মানুষ-পযেবkেকর ধারণা িনেয় কাজ কেরন না, তারা পযেবkকেক আর দশটা pাকৃিতক 
বstর মতi মেন কেরন।  

eটা পদাথিবদ িহসােব আমােক sীকার করেতi হেব য পরম-সূেt পঁৗছবার পেরo পদাথিবেদরা মহািবে র 
সমs কাযকলােপর সিঠক ব াখ ায় পঁৗছেত পারেবন না। কারণ তখন eকটা নতুন p  uেঠ আসেব বারবার – 
“ কন ei সূti সব ব াখ া িদেত পাের – aন  কােনা সূt যা পাের না?” কায়াnাম মকািনেkর কথাi ধরা 
যােত পাের কারণ eর সূtgেলা eখন মাটামুিট পযেবkণলb jান িদেয় pিতি ত। খুব সmবত egেলাo পরম 
সূেtরi aংশ িহসােব sান কের নেব। িকnt কায়াnাম মকািনেk িনuটেনর মহাকষ সূtgেলার মত কােনা 
িনি ত ভিবতব  বেল িকছু নi – সব ফলাফেলরi কম হাক, বিশ হাক- িকছ ুনা িকছ ুসmাবনা থেক যায়। 
সুতরাং িবjােন িকছুটা রহস ময়তা সব সময়i হয়েতা থেকi যােব – যােক আেরা িনখুতঁ ভােব ভিবতব  
আকাের pকাশ করাi সmব হেব না। িকছু ‘ কন’ পরম সূt আিব ােরর পরo aজানা রেয় যােব।  

ei দৃি ভ ী িদেয় দখেল ধমিভিtক সব ব াখ ারo eকi সমস া। eকটা মাtার পের আর ‘ কন’-র utর 
মেল না। যিদ ঈ রেক কােনাভােব িনিদ  না করা যায় তার আচরণ িদেয় তেব সi ব াখ ার তা কােনা 
মােনi দঁাড়ায় না – সখােনo p  আেস কন ঈ েরর আচরণ িনিদ  নয়? আর যিদ মেন করা হয় ঈ র 
মানুষেক ভালবােসন, বা ঈষাপরায়ণ বা তীk বুিdসmn – সখােনo সi eকi p  ঘুেরিফের আেস – কন? 
ধেম বলা থাকেত পাের মহািব  ঈ েরর dারা পিরচািলত হয় eবং সi ঈ র মানুষেক ভালবােসন, িকnt 
কােনাভােবi জবাব িদেত পাের না য কন eমন ঘেট।  
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ei আেলাচনা থেক আমার মেন হেয়েছ য িবjান ei সব ‘ কন’র utর িকছুটা হেলo িদেত পাের, ধম তা-
o পাের না। িবjােনর সূtgেলা হয়ত বলেত পাের না য কন egেলা eেকবাের সmূণ আলদা কন হল না – 
িকnt সামান  িকছুটা আলাদা কন নয় তা সহজ aে র মাধ েমi বুিঝেয় দoয়া সmব। যমন কায়াnাম 
মকািনkেক সামান  িকছু পিরবিতত rেপ িবে ষণ করেল িকংবা আেপিkকতার সােথ সমিnত করেত চাiেল 
সমীকরণgেলা aবাsব, aসীম বা ঋণাtক সmাবনার ফলাফল দয়। eকদম িঠকঠাক ভােব না সাজােল ei 
সূtgেলা িকছু aবাsব ভিবষ তবাণী করেত থােক। aন িদেক ধমীয় ব াখ া সবদাi পিরবতনkম – যুেগ যুেগ 
কতবার য eেদর ব াখ া পিরবিতত হেয়েছ তার শষ নi – ভিবষ েতo হেব। ধমীয় ব াখ া aনুসাের কালেকi 
হয়ত পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘারা বn কের িদেত পাের কােনা aদৃশ  ঈ েরর icায় – িবjােনর তtt মেন তা 
পাের না।  

aেনক পদাথিবেদর দাবীমেত আমােদর মহািবে র মহাজাগিতক rবকgেলার মান রহস ময়ভােব িঠক eমনi 
(সূk-সমnয়), যােত আমােদর মহািবে  pােণর স ার হoয়া সmব। তােদর দখেল মেন হয় য যন কােনা 
পিরকlনাকারী মানgেলা eমন ভােবi সািজেয়েছন যােত পরবতীেত িতিন pােণর স ার করেত পােরন। আিম 
ei সূk-সমnয় তেttর সmূণ িবেরাধী। eকটা uদাহরণ নoয়া যাক। কাবন িনuিkয়ােসর বhল pচািরত 
uদাহরণi বঁেছ নi। িব সৃি র pথম কেয়ক িমিনেট সৃ  মৗলgেলা িছল হাiে ােজন আর িহিলয়াম। eর 
মেধ  কাবন, নাiে ােজন বা aিkেজেনর তখেনা কােনা নামগni িছল না। ei জীবেনর জন  pেয়াজনীয় ভারী 
মৗলgেলা তরী হেয়েছ pথম যুেগর িকছু নkেtর মেধ , আর তারপের তারার িবেsারেণর পের ছিড়েয় গেছ 
মহািবে । eরকমi িকছ ু মৗল-সমৃd aংেশi পের সৗরজগত গিঠত হেয়েছ। 

ei হালকা মৗল থেক ভারী মৗল তরী হবার pথম ধাপ হল িতনিট িহিলয়াম পরমাণুর িনuিkয়াস িমেল eকটা 
কাবন পরমাণুর িনuিkয়াস গঠন। িকnt িতনেট িহিলয়াম পরমাণুেক জাড়া দoয়া তা সহজ কাজ 
নয়। নkেtর মেধ  যেথ  পিরমােণ তজিskয় কাবন সংে ষ হেত গেল তার শিk মাtা  হেত হেব িতনেট 
িহিলয়াম িনuিkয়ােসর শিk মাtার সমান - সাধারেণর তুলনায় 7 থেক 7.7 িমিলয়ন iেলিkক- ভাl 
(MeV)eর মেধ । eকবার তজিskয় কাবন গঠন হেয় গেল সখান থেক সহেজi তা তজিskয় িবিকরেণর 
মাধ েম সাধারণ কাবেন পিরণত হেত পারেব - যা আমােদর পৃিথবীেত আমরা পাi। িকnt সবi িনভর কের oi 
িতনেট িহিলয়াম থেক eকটা তজিskয় কাবন িনuিkয়াস গঠেনর oপর।  

কাবন িনuিkয়াস eমনi eকিট তজিskয় aবsা আেছ যােত স সাধারেণর তুলনায় 7.65 MeV eনািজ 
লেভল-e থােক। ei মান মাt আেরা eক শতাংশ (7.70 - 7.65 = 0.05) বশী হেল িকnt তারায় আর 
কাবন সংে ষ হত না। ঝট কের দখেল মেন হেব যন ei মান কাবন পরমাণু তরী হবার জন i সাজােনা। 
িকnt আেরা গভীের গেল বাঝা যায় ব াপারটা মােটo eমনিকছু সাজােনা নয়। আমােদর দখেত হেব িঠক 
কন সাধারেণর তুলনায় 7.7 MeV uc eনািজ লেভল দরকার হয় তারায় কাবন সংে েষর জন । কারণ, 
dেটা ধােপ তজিskয় কাবন সংে ষ হয়। pথথম ধােপ, dেটা িহিলয়াম িনuিkয়াস eকেজাট হেয় গঠন কের 
বিরিলয়াম 8 বেল eকধরেণর আiেসােটাপ, যা পেরর ধােপ আেরকিট িহিলয়াম পরমাণুেকo সােথ িনেয় 
তজিskয় কাবন গঠন কের। তাহেল eখন আমরা কাবনেক আর িতনিট িহিলয়ােমর সংযুিk না ভেব eকিট 
বিরিলয়াম আর eকিট িহিলয়ােমর সংযুিkর ফেল pstত হেয়েছ বেল মেন করেত পাির। সাধারণ aবsায়, eকিট 
বিরিলয়াম আর eকিট িহিলয়ােমর িমিলত eনািজ লেভল 7.4 MeV। তাহেল, আসল ফ াkর হল ei 
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aিতিরk 0.3 MeV শিk, যা নkেtর মত তাপমাtায় পাoয়া d র। তাহেল আসল ফ াkর দঁাড়ায় ei 
0.25 MeV aিতিরk (7.65-7.40=0.25) শিk, যা িকনা আেরা 0.05 MeV বশী হেলi তারায় 
কাবন সংে ষ drহ হেয় যত। তাহেল ফ াkর হল eক শতাংশ নয়, pায় কুিড় (0.05/0.25 = 20%) 
শতাংশ - যা মােটo মুেখর কথা নয়। তাi কাবন সংে ষ িনেয় সাজােনা মােনর দাবী িবতিকত।  

  

 

িচtঃ িtপল আলফা িবিkয়ায় কাবেনর udব 

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

  

eখেনা আমার পেk বলা সmব নয় য কন কসেমালিজকাল কনs াn-eর মান eত কম - কােনা সূt eখেনা 
aবিধ eর মান কম হবার ব াখ া দয়িন। িকnt সাmpিতক িকছু গেবষণায় pকািশত তথ  থেক িকছুটা aনুমান 
করা সmব কন আমােদর মহািবে  rবকgেলার মান eত িনখুঁতভােব সিjত। আেndi িলেnর "ক াoিটক 
iনে শন" তtt aনুসাের আমরা য গ ালািkর সমি েক মহািব  বেল জািন তা হয়ত আসল মহািবে র eকটা 
aংশমাt আর য মহািবেsারেণ আমােদর দৃশ মান িব  তরী, সরকম aসংখ  িবগ-ব াং বা মহািবেsারণ 
eরকম বh সংখ কক মহািবে  তরী কের চেলেছ। আর pিতিট মহািবেsারেণর ফেল সৃ  aন ান  মহািবে র 
মহাজাগিতক rবকgেলার মান িভn িভn মােনর।  

ei aবsায় আমােদর বুঝেত aসিবধা হবার কথা নয় য, aসংখ   মহািবে র মেধ   আমরা স মহািবে i বাস 
কির সটায় জীবেনর uৎপিt হেত পেরেছ কারণ eর মহাজাগিতক rবকgেলার মান হয়েতা জীবন গঠেনর 
uপেযাগী। আেরা aেনক মহািবেsারেণর ফেল  udুত aন  মহািবে র মহাজাগিতক rবকgেলার মান হয়ত 
তমন uপেযাগী নয় - তাi সখােন pােণর িবকাশo হয় িন। আমরা নাহয় বাসেযাগ  aংেশ বেস আধ ািtকতার 
ঢuেয় ভেস িগেয় কিlত সৃি কতােক p  করেত পাির য কন eখােন জীবন আেছ, িকnt আেরা হাজারটা 
মহািবে র িকংবা ei মহািবে র aিধকাংশ sােন  e ধরেণর p  করার মত কu থাকেবo না। যিদ eধরেনর 
কােনা তtt sীকৃিত পায়, তার পেরo মহাজাগিতক rবকgেলা িনেয় ei রকেমর p  করার aথ হেব eকটাi - 
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"ঈ র আমােদর পৃিথবীেত sাপন না কের যিদ k বা plেটােত sাপন করেতন আমােদর কত না সমস াi হত। 
আমরা eখােন জল, মািট, বাতাস আর aিভকেষর কল ােণ কত ভালভােব বঁেচ থাকেত পারিছ। সৗরজগেত 
পৃিথবী ছাড়া আর কােনা জায়গায় িক আমরা eভােব বঁাচেত পারতাম ?" 

  

 

িচtঃ মািlভাস বা aনn মহািবে র কিlত িচt 

ei রকেমর যুিkেক বলা হয় নৃ- কিndক বা e িপক। eর বkব  eরকম, pকৃিতর সূtgেলা আমােদর িঠক 
ঠাক মত বঁেচ থাকার জন i aমন ভােব তির। আমরা যােত বঁেচ থাকেত পাির - স জন i সূtgেলা aমন- 
eছাড়া তােদর কােছ আর কােনা ব াখ া নi।  e gেলা আমার চােখ eকগািদ আধ ািtক জবর জং ছাড়া 
আর িকছ ু মেন হয় না। aথচ uেlািদক থেক ভাবেল,  হাজােরা মহািবে র ভীের য জায়গাটায় সূtgেলা 
eরকম, সখােনi জীবন গিঠত হেত পেরেছ - আর সজন i আমরা eখােন - সরকম ভােব বাধ হয় ভাবেত 
চাi না। আর aনn মহািবে র িবিভn aংেশ িবিভn মহাজাগিতক rবক থাকেল সমg মহািবে র বাসেযাগ  
aংেশi আমরা কন আিছ ei p  করা আর সৗরজগেতর plেটা বা নপচেুন না থেক কন পৃিথবীেত আিছ - 
eকi ব াপার। কসেমালিজকাল কনs াn -eর মান eত kুd য তা নkt গঠেন কােনা বাধাদান কের না। 
িকnt আমরা সিত  জািন না কন eর মান eরকমi - eর মান aন  িকছু হoয়া আেদৗ সmব িছল িকনা। 
আমার ব িkগত ধারণা, মাধ াকষেণর কায়াnাম  তtt ei pে র utর ভিবষ েত িদেত পারেব।  

আেরা aেনক kেti pত াশার চেয় জীবনটা আেরা aেনকটা সহজ হেল eেক না হয় ঈ েরর সৃি  বেল মেন 
নoয়া যত। eখােন  আনn িকংবা সুখানুভূিতর কথা ভাবেল মেন রাখেত হেব, মানুেষর বা যেকােনা জীেবর 
সাধারণ aনুভূিতgেলার aেনক িকছুi িকnt pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম তােদর বিশে  sান কের িনেয়েছ। 
কারণ বঁেচ থেক িনেজেদর িজন পরবতী pজেn বহন কের িনেয় যাবার জন  খাদ gহণ বা pজনন করেতi 
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হয়। হয়ত eটা pত াশার বাiের য pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম aন  কােনা gেহ eকদল জীব সৃি  হেব যারা 
আমােদর মত aবসর সমেয় জিটল িবjান-িচnায় মg থাকেব।  eেkেt eকদল খুব ভাগ বান িকছু ব িk 
সংকীণ নমুনা থেক িসdাn িনেয় িনেজরা সৃি কতার নকশার কথা ভেব বাহবা িদেc। eেক িবjােনর ভাষায় 
বেল 'িসেলকশন eেফk'। 

  

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

  

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

  

যারা সবশিkমান o ম লময় ঈ ের িব াসী তারা aেনক সমেয়i ei dঃখ-ক  দেখ িবিsত হন। আবার 
aেনকসমেয় 'ি  uiল'-eর কথা বলা হয়। িমlন তার প ারাডাiস লs-e িলেখেছন : 

"আিম তােদর বnনহীন সৃি  কেরিছ আর তারা তাi থাকেব যতিদন না তারা আমার দাসt sীকার কের, নাহেল 
আমােক তােদর pকৃিত পিরবতন করেত হেব আর আমার আেগর আiন sাধীনতার নীিত পিরবতন করেত হেব - 
eভােব তারা িনেজেদর পতন ডেক আনেব।" 

আমার ভাiেবােনেদর জামানেদর হােত মৃতু  িক তাহেল জামানেদর 'ি  uiল'-eর pভাব? তাo aেন র হােত 
মৃতু র kেt মেন নoয়া যায়, ক াnাের মৃতু  িক িটuমােরর ি  uiেলর ফল? 

  

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

  

uiিলয়াম প ােলর ei 'আgেমn ম িডজাiন' eখন আর মানুেষর মাথায় সরকম ভােব নi। ধেমর সmান 
eখন নিতকতার u�স িহসােব। আিম eখন ক  কের ei লখাটা িলখিছ কারণ আিম মেন কির নিতকতা 
pসে  ধেমর aবদান মােটo খুব eকটা ভাল নয়। eখােন eকটা বড়সড় p িচh থেকi যায়। eকিদেক 
দখেল ধেমর জন  মানবসভ তার iিতহােস কুসংsার, িজহাদ আর kুেসেডর মত ঘটনা ঘেটেছ। আমােদর ei 
শতেকi eকজন মুসিলম ধমাn হত া কেরেছ সাদাতেক, ihদী ধমাn হত া কেরেছ র ◌্যািবনেক আর িহnু 
ধমাn হত া কেরেছ গাnীেক। িহটলারেক ী ান ধমাn বলাটা হয়ত বাড়াবািড় হেব, িকnt eটাo িঠক য ী ীয় 
সংsৃিতেত যুগ-যুগাnেরর ihদীিবেdষ না থাকেল িহটলার হয়ত ihদীিনধেন uদ ত হেতন না। আবার aন িদেক 
দখেল aেনক ধািমক ব িki সমােজ মূল বান aবদান রেখ গেছন। যমন পদাথিবদ ি ম ান ডাiসন তার 

iম ািজনড oয়াl বiেত িলেখেছন দাসpথার িবrেd ধেমর কল াণময় সমথেনর কথা।   

আিম আমার ব িkগত িকছু মnব  করব ei দাসpথা িনেয়। হয়ত িকছু ধমpাণ ব িk সিত i দাসpথার িবrেd 
লড়াi কেরিছেলন - যমন iংল ােn uiিলয়াম uiলবারেফাস বা আেমিরকায় uiিলয়াম eেলির চ ািনং। িকnt 
eটাo সিত  য আর aেনক ধেমর মত ী ান ধমo কেয়ক শতক ধের দাসpথােক মেন িনেয়i চলিছল। 
দাসpথার uেlখ িনu টsােমেno পাoয়া যায়। তাহেল uiলবারেফাস বা চ ািনং-eর kেt আলাদাটা িক 
হেয়িছল? eরা তা কােনা দবােদশ পেয়েছন বেলo দাবী কেরন িন, আবার কােনা নতুন পিবt gno 
আিব ার হয় িন। বরং a াদশ শতেক যুিkবাদ eবং মানবতাবাদ pসােরর সােথ সােথi aেনেকi দাসpথার 
িবেরািধতা r কেরন - যমন a াডাম িsথ বা জেরিম বেnম। সমারেসেটর য কেসর রােয়র সােথ সােথ 
iংল ােn দাসpথার িবলুিp ঘেট (যিদo uপিনেবশgিলেত জাির িছল) , সi রায় িযিন িদেয়িছেলন, সi ধমpাণ 
লড ম ানিফl িকnt তার রােয় ধেমর কথা eকবােরর জন o uেlখ কেরনিন। ধমীয় নিতকতা আমার মেত 
যুেগর সােথ তাল িমিলেয়i চেল, বরং ধম dারা যুগ কমi pভািবত হয়।  

  

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

 

িsেভন oেয়iনবাগ 1979 সােল পদাথিবদ ায় নােবল পুর ার িবজয়ী িবjানী।  বতমােন টkাস 
িব িবদ ালেয়র (aিsন) aধ াপক।  িবjান লখক eবং বতমান সমেয়র aন তম আেলািচত দাশিনক। 
The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe, Dreams of a 
Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature সহ aেনক জনিpয় বiেয়র 
লখক।  ei লখাটা িনu iয়ক িরিভu aব বুকস –e pকািশত হেয়িছল 21 শ aেkাবর, 1999 সােল। 

e িনেয় uিন িকছু আেলাচনাo কেরিছেলন ম াগািজেনর সাiেট।  

িদগn সরকার, আেমিরকায় বসবাসরত কিmuটার pেকৗশলী eবং িবjান লখক। iেমiল - 
diganta_sarkar@yahoo.com 
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DnÄ−ll A¢Ù¹−aÆl pjbÑ−e HLV¡ k¤¢š²l Aha¡lZ¡ B¢Ù¹Ll¡ fË¡−uC L−l b¡−Le, k¡ pª¢øl k¤¢š² h¡ 
Argument From Design e¡−j f¢l¢Qaz HC k¤¢š²l p¡ljjÑ qm HC −k Bj¡−cl HC 
¢hnÄ J fËL«¢a −k Ha nª́ Mm¡hÜ, ¢h¢d¢eu¢¿»a J E−ŸnÉfË−Z¡¢ca, Hje¢V f¢lm¢ra qJu¡l 
HLV¡C hÉ¡MÉ¡ −k Hl −fR−e p−Qae −L¡e paÆ¡ B−Rez −kM¡−eC ¢h¢d B−R −pM¡−e ¢hd¡eLaÑ¡ 
b¡L−a h¡dÉz −kM¡−e pª¢ø, −pM¡−e pª¢øLaÑ¡ b¡L−a h¡dÉz HC lLj k¤¢š² phÑp¡d¡l−el j−e 
p¡d¡lZ ¢Q¿¹¡ ¢qp¡−h Bp¡V¡ ü¡i¡¢hLz HV¡ HLV¡ A¢a f¤l¡ae i¡he¡ J k¤¢š²z ¢L¿¹¥ p¡d¡lZ 
¢Q¿¹¡u k¡ B−p a¡ −k phÑc¡C dË¥h paÉ q−h a¡l −L¡e ¢eÕQua¡ −eCz f−l H ¢e−u ¢hÙ¹¡¢la 
B−m¡Qe¡u Bphz Cc¡¢ew ¢h‘¡−el ¢LR¥ ea¥e d¡lZ¡ J fË‘¡−L L¡−S m¡¢N−u pª¢øl k¤¢š²l 
HLV¡ ea¥e pwúl−Zl Aha¡lZ¡ Ll¡ q−u−Rz HV¡−L hm¡ qu h¤¢Üj¡e pª¢øl k¤¢š² h¡ 
Intelligent Design Argument z ¢h‘¡−el HC ea¥e fË‘¡ qm, fË¡−Zl A¢Ù¹−aÆl SeÉ 
−k −hn LaL…−m¡ p§rÁ pjeÄ−ul (Fine Tuning) fË−u¡Se, a¡l phV¡C OV−a −cM¡ k¡u 
h¡Ù¹−hz −kje jq¡LoÑ h¡ a¢svQ¥ðL£u h−ml p¡j¡eÉaj a¡lajÉ q−m NËq erœ ab¡ fË¡−Zl pª¢ø 
q−a f¡lae¡z A‰¡l (L¡hÑe) Hl HLV¡ ¢h−no n¢š²l Ù¹l e¡ b¡L−mJ fË¡−Zl pª¢ø q−a 
f¡lae¡, CaÉ¡¢cz fc¡bÑ¢h‘¡−el LuL¢V −j±¢mL dË¥h−Ll (Fundamental Constants) 
j¡−el p§rÁ pjeÄu e¡ OV−m fË¡−Zl ¢hL¡n OV−a f¡lae¡z fË¡Z pª¢øl S−eÉ fË−u¡Se£u HClLj 
p§rÁ pjeÄu h¡Ù¹¢hLC OV−a −cM¡ k¡u, k¡ OV¡l −L¡e Bf¡a L¡lZ −eCz HV¡ L¡La¡m£u 
qJu¡l pñ¡he¡J A¢a r¥â (A¿¹a a¡C j−e Ll¡ quz Bp−mC r¥â ¢Le¡ −pV¡ aLÑp¡−fr, 
f−l ¢hnc B−m¡Qe¡u k¡h) z a¡C HLj¡œ fË¡Z pª¢øl S−eÉ −L¡e p−Qae paÆ¡l h¤¢Üj¡e 
A¢ifË¡−ul à¡l¡C HC p§rÁ pjeÄu OV¡ pñhz Bl HC p−Qae paÆ¡C DnÄlz HV¡C qm h¤¢Üj¡e 
pª¢øl k¤¢š²z HC k¤¢š²l A¿¹¢eÑ¢qa œ¥¢V ¢e−u f−l B−m¡Qe¡u Bphz B−NC h−m l¡¢M −k HC 
fËh−å "pª¢ø' në¢V fËd¡ea p−Qae paÆ¡l A¢ifË¡uk¤š² ¢ejÑ¡Z h¡ °al£ A−bÑC hÉhq¡l Ll¡ 
q−u−Rz ¢LR¥ ¢LR¥ −r−œ në¢V öd¤ ¢ejÑ¡Z h¡ °al£ A−bÑC hÉhq©a q−u−R, AbÑ¡yv pËø¡l −L¡e 
ül©f e¡ d−l ¢e−uCz fËp‰ Ae¤k¡−u HV¡ f¢lú¡l q−u k¡−h −L¡e A−bÑ "pª¢ø' hm¡ q−µRz 
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pª¢øl k¤¢š²l (pª¢ø b¡L−mC pª¢øLaÑ¡) HLV¡ œ¥¢V qm, −k HV¡ −L¡e k¤¢š² eu, HV¡ ¢àl¦¢š² j¡œz 
pª¢ø b¡L¡ Bl pËø¡ b¡L¡ HLC Lb¡z L¡−SC pª¢ø B−R AaHh pª¢øLaÑ¡ B−Re, HC k¤¢š² qm 
k¡ fËj¡Zp¡−frÉ (AbÑ¡v pËø¡ B−Re) a¡−L d−l ¢e−u −pV¡C fËj¡Z Ll¡l HLV¡ Qœ²¡L¡l −Qø¡z 
−L¡e hÙ¹¥l A¢Ù¹aÆ p−Qae paÆ¡l A¢ifË¡uj§mL LjÑ h¡ fË¡L«¢aL ¢eu−jl gm - HC c¤C Hl 
à¡l¡C pñhz pª¢øl k¤¢š² HL¢V fËL«a k¤¢š² q−m, Bj¡−cl L¡−R k¡ pªø h¡ Designed h−m 
j−e qu, a¡ −k Bp−mC pªø (p−Qae paÆ¡l à¡l¡) −pV¡C fËj¡Z Lla z ¢L¿¹¥ pª¢øl k¤¢š² a¡ 
L−le¡z pª¢øl k¤¢š²l HC pqS AbQ p§rÁ œ¥¢V A−e−Ll L¡−RC dl¡ f−se¡z a¡l L¡lZ j−e j−e 
A−e−LC pËø¡ B−Re HV¡ HLV¡ üa¢p−Ül jaC d−l −eez A−eLV¡ ü‘¡a (Intuitive) 
i¡−hCz ¢L¿¹¥ k¤¢š²n¡−Ù» ü‘¡a d¡le¡l ÙÛ¡e −eCz L¡lZ ü‘¡a d¡le¡ −L¡e −L¡e −r−œ i¥m 
q−a f¡−lz C¢aq¡−p Hl hý eS£l B−Rz −kje fª¢bh£ pjam, h¡ p§kÑC fª¢bh£−L fËc¢rZ L−l, 
HC d¡le¡…−m¡ HLpju M¤hC Se¢fËu ¢Rmz k¤¢š²¡−Ù» öd¤ Aï¡¿¹ k¤¢š² J fËj¡Z h¡ p¡rÉC 
(Logic and Evidence) NËqZ−k¡NÉz k¤¢š² q−a q−h −qaÆ¡i¡p (Fallacy)j¤š²z k¤¢š²l 
Aï¡¿¹a¡ ¢e¢Õqa Ll¡l fËZ¡m£ k¤¢š²n¡−Ù»C B−Rz Hhw fËj¡Z h¡ p¡−rÉl (Evidence) 
Aï¡¿¹a¡ k¡Q¡C Hl SeÉ Q¡C fl£rZ J ¢el£r−Zl (Test and Observation) j¡dÉ−j 
p¡hÑSe£e j°aLÉ fË¢aù¡ Ll¡z 
 
 
 
B¢Ù¹L−cl pª¢øl k¤¢š²l B−lLV¡ œ¥¢Vf§ZÑ ¢cL B−R −kje : 
 

1z ¢h−nÄl nª́ Mm¡ h¡ ¢h¢d¢e¢cÑøa¡l L¡lZ ¢qp¡−h DnÄ−ll A¢Ù¹aÆ ü£L¡l Ll¡z 
2z DnÄl ¢e−S Apªø, BhnÉL£u i¡−h A¢Ù¹j¡e (existing necessarily) Hhw 
pc¡ ¢hl¡Sj¡e (Ae¿¹ Aa£a −b−L Ae¿¹ i¢hoÉv fkÑ¿¹) HC c¡h£ Ll¡z 

 
Ef−l¡š² 2 ew Ae¤k¡u£ DnÄl Hl A¢Ù¹aÆ ¢h−nÄ nª́ Mm¡ h¡ ¢h¢d¢e¢cÑøa¡ b¡L¡ h¡ e¡ b¡L¡l Jfl 
¢eiÑl L−le¡, L¡lZ DnÄl pc¡ ¢hl¡Sj¡e z L¡−SC 1 ew Hl œ¥¢V Hhw 2 ew Hl p−‰  Hl 
Ap‰¢a HM¡−eC dl¡ f−sz a¡R¡s¡ ¢h−nÄl ph¢LR¥ pªø f¢lm¢ra qJu¡V¡J j¡e¤−ol j−el HLV¡ 
frf¡ac¤ø d¡lZ¡z Hl L¡lZ Bj¡−cl f§hÑ A¢i‘a¡ Bl Bj¡−cl ¢Qlf¢l¢Qa f¡¢lf¡¢nÄÑLa¡z 
−kje HLV¡ O¢s −cM−m Bjl¡ avre¡v ¢pÜ¡¿¹ ¢e−a f¡¢l −k H¢V j¡e¤o pªø, L¡lZ Bjl¡ f§hÑ 
A¢i‘a¡ −b−L S¡¢e −k Ae¤l©f Bl HL¢V O¢s j¡e¤−ol à¡l¡C °al£ q−u¢Rmz Abh¡ O¢s¢Vl 
−ia−ll ¢ØfËw h¡ Q¡L¡ −c−MJ Ae¤j¡e Ll¡ k¡u −k H¢V j¡e¤−ol °al£, L¡lZ f§hÑ A¢i‘a¡ 
−b−L S¡e¡ B−R −k ¢ØfËw h¡ Q¡L¡ j¡e¤−ol °al£z L¡−SC pª¢øl k¤¢š² HLV¡ A¢i‘a¡ J fËp‰ 
¢i¢šL d¡le¡ −b−L Eá¥az L¡−SC k¡ ¢LR¥C pªø h−m fË¢ai¡a qu a¡C p−Qae −L¡e pËø¡l 
CµR¡f§hÑL ¢œ²u¡l gm, HC k¤¢š²V¡ qm f¢l¢Qa A¢i‘a¡ −b−L B−l¡q£ k¤¢š²l (Inductive 
Logic) j¡dÉ−j Efe£a HL ¢pÜ¡¿¹z B−l¡q£ k¤¢š²l Aï¡¿¹a¡ pLm −r−œ ¢e¢ÕQa Ll¡ k¡u e¡z 
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SN−al k¡ha£u hÙ¹¥ J fËf’ (Phenomenon) −L Bjl¡ c¤C −nËZ£−a ¢hiš² Ll−a f¡¢lz 
fËbj −nËZ£l hÙ¹¥ qm k¡ ¢LR¥ j¡e¤o pªø (¢h−no L−l −L¡e E−Ÿ−nÉl L¡l−Z) h−m fËa£uj¡e qu 
(HLC lLj hÙ¹¥ j¡e¤−ol à¡l¡ pªø qJu¡l f§hÑ A¢i‘a¡l cl©e), −kje O¢s, N¡s£ CaÉ¡¢c, Hhw 
¢àa£u −nËZ£l hÙ¹¥ qm k¡ ¢LR¥C Aœ²¢jL (Random) ,pñ¡he¡nËu£ (probabilistic)  h¡ 
fËL«¢aS¢ea, HL Lb¡u Apªø,  AbÑ¡v j¡e¤−ol à¡l¡ pªø eu Hje hÙ¹¥ pj§q, −kje f¡b−ll 
V¥L−l¡, −jO, lwde¤ CaÉ¡¢cz ¢LR¥ hÙ¹¥ B−R k¡ B¢Ù¹Ll¡ pªø h−m NZÉ L−l Bl e¡¢Ù¹L J 
k¤¢š²h¡c£l¡ Apªø (Aœ²¢jL h¡ fËL«¢aS¢ea) ¢qp¡−h NZÉ L−l, −kje föfË¡Z£, j¡e¤oz HC ¢e−u 
f−l ¢hÙ¹¡¢la B−m¡Qe¡u k¡hz L¡−SC Bj¡−cl HC j¡e¢oL j¡e¢Qœ Ae¤k¡u£ SNa pªø J 
Aœ²¢jL HC c¤C −nËZ£l hÙ¹¥ J fËf’ pjeÄu N¢Wa, k¡l p¡q¡−kÉ Bjl¡ B−l¡q−el 
(Induction) j¡dÉ−j k¡cª¢µRL (arbitrary) −k −L¡e hÙ¹¥ pªø e¡ Aœ²¢jL, HC ¢hQ¡l Ll−a 
f¡¢lz ¢L¿¹¥ HC B−l¡q£ p¡j¡eÉ£LlZ (Inductive Generalization) pjNË ¢h−nÄl ja 
Q¨s¡¿¹ −r−œ fË−u¡N Ll¡ AbÑhq q−a f¡−le¡z L¡lZ Bjl¡ HLV¡ ¢hnÄ−LC S¡¢ez HLC lLj 
A−eL ¢h−nÄl eS£l Bj−cl S¡e¡ −eC k¡−a L−l Bjl¡ B−l¡q−el j¡dÉ−j Bj¡−cl HC 
f¢l¢Qa ¢hnÄ −k pªø, −pC  ¢hQ¡l Ll−a f¡¢l, L¡lZ Bj¡−cl ¢h−nÄl ül©f AeÉ −L¡e ¢hnÄ −k 
−L¡e pËø¡l à¡l¡ pªø Hje¢V Bj¡−cl S¡e¡ −eCz a¡C Bj¡−cl HC ¢hnÄ −k −L¡eJ pËø¡l à¡l¡ 
pªø, HC ¢pÜ¡¿¹ k¤¢š²¢i¢šL eu, hlw ¢hnÄ¡p ¢i¢šLz a¡R¡s¡ Bj¡−cl ¢h−nÄ pªø J Aœ²¢jL, HC 
c¤C −nËZ£l hÙ¹¥C B−Rz pªø SN−a Aœ²¢jL AbÑ¡v Apªø hÙ¹¥ b¡L−m p¢WL A−bÑ HV¡ hm¡ i¥m 
q−h −k SNaV¡ pªøz Hh¡−l B¢p j¡e¤o J fË¡Z£ (AbÑ¡v fË¡Z) pËø¡ pªø e¡ fËL«¢a pªø −pC fË−nÀz 
fË¡Z£ h¡ fË¡Z −L B¢Ù¹Ll¡ pªø hÙ¹¥ h¡ fËf’ h−m NZÉ Ll¡l L¡lZ qm −k f¡bl h¡ −j−O −L¡e 
A¿¹¢eÑ¢qa E−ŸnÉ h¡ AbÑ −cM¡ k¡ue¡, −kje¢V fË¡Z h¡ fË¡Z£−a −cM¡ k¡uz B¢Ù¹Ll¡ E−ŸnÉq£e 
h¡ AbÑq£e hÙ¹̈ fËL«¢a pªø h−m −kje NZÉ L−le, aâ¨f E−ŸnÉ h¡ AbÑ f§ZÑ hÙ¹¥−L p−Qae 
paÆ¡l pªø h−m NZÉ L−lez ¢L¿¹¥ HClLj ¢Q¿¹¡ h¡ k¤¢š² ïjn§eÉ euz −L¡e hÙ¹¥ h¡ fËf’ p−Qae 
pËø¡l ¢ppªr¡l L¡l−Z pªø Bl −L¡e¢V fËL«¢al ¢eu−j h¡ Aœ²¢jL i¡−h pªø HC ¢pÜ¡¿¹V¡ j§ma 
AdÉ¡aÈ£u (Subjective). −p¡S¡ Lb¡u j−el hÉ¡f¡lz −L¡e hÙ¹¥l j−dÉ A¢ifË¡−ul Bi¡p 
−cM−m Bjl¡ −pC hÙ¹¥ pËø¡l pªø h−m j−e L¢l Hhw Bi¡p e¡ −cM−m j−e L¢l fËL«¢al pªøz 
¢L¿¹¥ HV¡ ¢L ïjn§eÉ ? ¢LR¥ Ec¡ql−ZC Hl yEšl ¢jm−hz HLV¡ ¢hj§aÑ ¢QœC dl¡ k¡Lz HV¡ −k 
−L¡e ¢hMÉ¡a ¢QœL−ll ByL¡ −pV¡ B−N i¡−N S¡e¡ e¡ b¡L−m HV¡ j−eC q−a f¡−l −k ¢QœV¡ 
Aehd¡ea¡ h¡ c¤OÑVe¡ hna lw ¢RV¡el L¡l−Z pªøz L¡lZ H−a −L¡e A¢ifË¡−uu Bi¡p f¡Ju¡ 
k¡ue¡z Afl¢c−L HV¡J pñh −k −L¡e ¢nÒf£l Aehd¡ea¡hna lw ¢RV¡el L¡l−Z Ae¢i−fËa 
pªø R¢hJ HLSe e¡j£ ¢nÒf£l kaÀ pqL¡−l A¢ˆa ¢Qœ h−m j−e q−a f¡−l, k¢c R¢h¢Vl pª¢øl 
−efbÉ L¡¢qe£ S¡e¡ e¡ b¡−L ! −e¡−hm ¢hSu£ fc¡bÑ¢h‘¡e£ Ju¡Ceh¡NÑ HC paÉ¢V p¤¤¾cli¡−h 
hÉš² L−l−Re : 
 
   "−k ¢hnÄ H−Lh¡−l ¢hnª́ Mm, ¢h¢d¢hq£e, −aje HL¢V ¢hnÄ−LJ −L¡e j§−MÑl 
   pªø h−m j−e Ll¡ −k−a f¡−l ' 
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L¡−SC d¡l¡ h¡ ¢eu−jl (pattern or  regularity)  p¡−b −kje p−Qae pËø¡l A¢ifË¡−ul 
−L¡e Bh¢nÉL −k¡Np§œ −eC, −aj¢e Aœ²j (randomness) h¡ ¢hnª́ Mm¡l p¡−b p−Qae pËø¡ 
h¡ pËø¡l A¢ifË¡u e¡ b¡L¡lJ −L¡e Bh¢nÉL −k¡Np§œ −eCz 
 
HV¡ S¡e¡ B−R −k fËL«¢al ¢eu−jl (AbÑ¡v ¢h‘¡−el ¢eu−jl) f¢lZ¢a−a c¤C lLj 
hÙ¹¥ h¡ fËf−’l Evf¢š q−a f¡−l, k¡l HLV¡ Bj¡−cl L¡−R Aœ²¢jL h¡ H−m¡−j−m¡ j−e qu, 
Bl AeÉV¡ E−ŸnÉf§ZÑ, AbÑhq J abÉpjªÜ j−e quz fËL«¢al ¢eu−jl g−m ¢L dl−el hÙ¹¥l 
Evf¢š q−h a¡ ¢eiÑl L−l fËL«¢al ¢euj ¢Li¡−h Hhw La pju d−l L¡S Ll−R a¡l Jflz 
−kje −jO J lwde¤ c¤−V¡C ¢h‘¡−el ¢eu−jl f¢lZ¢a−a pªøz H−m¡−j−m¡ −jO−L Bjl¡ LMeC 
p−Qae paÆ¡l pªø h−m j−e L¢le¡z lwde¤ h¡ p¤¤¾cl g¥m−L p−Qae paÆ¡l pªø h−m Bjl¡ 
¢LR¥V¡ j¡e−a f¡¢lz Bj¡−cl j−e¡l¾S−el SeÉC −ke lwde¤l pª¢ø, h¡ −fËj h¡ L¡−hÉl p¤¤¢hd¡−bÑC 
g¥−ml pª¢ø CaÉ¡¢cz Afl¢c−L j¡e¤o−L p−Qae paÆ¡l pªø h−m A−e−L öd¤ j−eC L−le¡, 
p−Qae paÆ¡ R¡s¡ pª¢ø pñh eu h−mJ −O¡oZ¡ −cuz a¡q−m −cM¡ k¡−µR −k H−m¡−j−m¡ −jO 
−b−L p¤¤¾cl lwde¤, a¡ −b−L fË¡Z£ fkÑ¿¹ œ²jhdÑj¡e −L¡e …e h¡ djÑ B−R k¡ Bj¡−cl 
d¡le¡−LJ œ²−j œ²−j f¡ÒV¡−µR h fËi¡¢ha Ll−Rz ¢L HC …Z? S¢Vma¡ a−šÄ (Complexity 
Theory) h¡ abÉ¢h‘¡−e (Information Theory)  a−bÉl Ni£la¡ (Depth of 
Information) h−m HLV¡ d¡le¡ B−R, k¡l p¢WL pw‘¡ HM¡−e −cu¡ k¡−µRe¡z HC −pC djÑz 
fË¡−Zl a−bÉl Ni£la¡ ph−Q−u −hn£z HC a−bÉl Ni£la¡l a¡la−jÉl SeÉC −L¡e hÙ¹¥−L Apªø, 
Bh¡l −L¡e¢V−L pªø j−e quz j¡e¤−ol a−bÉl Ni£la¡ a¡l hwn¡Z¤-pj¢ø (Genome) −a 
¢e¢qa, k¡ Bh¡l j¡e¤−ol S£hŸn¡u j¢Ù¹−×Ll ¢hL¡−nl (FÜÑ j¢Ù¹−×L haÑe£ h¡ Synaptic 
Circuits NW−el j¡dÉ−j) p−‰ hª¢Ü f¡uz 
 
¢L¿¹¨ HV¡ j−e l¡M¡ fË−u¡Se −k a−bÉl Ni£la¡l a¡lajÉ fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢eu−jC O−Vz fË¡Z 
pª¢øl j§−mJ B−R fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢h¢dz ¢L¿¹¥ lwde¤l ja fË¡Z HL d¡−f h¡ AÒf pj−ul ¢œ²u¡u 
pªø euz fË¡−Zl pª¢ø q−u−R −L¡¢V −L¡¢V hRl d−l −R¡V −R¡V d¡−f fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢h¢dl fË−u¡−Nl 
à¡l¡, k¡ ¢hhaÑe e¡−j f¢l¢Qaz ¢hhaÑe fË¡L«¢aL ¢ehÑ¡Qe (Natural Selection) J f¢lhÉ¢š² 
(Mutation),  HC c¤C −j±¢mL ¢œ²u¡l à¡l¡ O−Vz ¢hhaÑ−el cl©eC a−bÉl Ni£la¡ h¡s−a 
h¡s−a HL fkÑ¡u Ss hÙ¹¥ −b−L °Sh hÙ¹¥ (−kje DNA AZ¤), ¢X.He.H −b−L HL−L¡o£ fË¡Z£, 
œ²−j œ²−j S¢Vmal fË¡Z£ Hhw HL fk¡Ñ−u j¡e¤o fË¡Z£l j¡−T BaÈp−Qaea¡l (Self-
Consciousness) Eáh quz 
 
¢L¿¹¥ HV¡ hm¡ ¢WL q−h e¡ −k fË¡Z pª¢øl ¢hnc hÉ¡MÉ¡ S¡e¡ q−u −N−Rz Bhq¡Ju¡ fc¡bÑ¢h‘¡−el 
¢eu−jC ¢eu¢¿»a qu, Bl fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢euj J Bj¡−cl S¡e¡z ah¤J Bhq¡Ju¡l f§hÑ¡i¡p 
Bjl¡ ïjn§eÉa¡l p¡−b (Accurately) Ll−a f¡¢le¡z R¡u¡fb (Galaxy)  J fc¡bÑ¢h‘¡−el 
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¢eu−jC pªø, ¢L¿¹¥ R¡u¡fb NW−el ¢hnc hÉ¡MÉ¡ ¢h‘¡e£l¡ HMeJ S¡−ee e¡z fË¡Z, Bhq¡Ju¡, 
R¡u¡fb H phC qm ¢hnª́ Mm a−¿»l (Chaotic System) Ec¡qlZz ¢hnª́ Mm a−¿»l 
B¿¹¢eÑ¢qa S¢Vma¡l SeÉC fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢euj ¢eM¤a i¡−h S¡e¡ b¡L−mJ HC a¿»pj§−ql 
¢hÙ¹¡¢la S¡e¡ pñh euz 
 
L¡−SC k¢cJ fË¡Z h¡ fË¡Z£ Bj¡−cl ¢eLV HL BÕQkÑÉSeL h−m j−e qu, k¡l pª¢ø p¡d¡lZ 
−h¡dn¢š²−a Ni£l lqpÉ¡hªa, k¡l −L¡e Bf¡a hÉ¡MÉ¡ −eC h−m j−e qu, ¢L¿¹¥ Ni£li¡−h a¢m−u 
−cM−m fË¡Z pª¢øl HLV¡ pñ¡hÉ Hhw ¢hnÄ¡p−k¡NÉ °h‘¡¢eL hÉ¡MÉ¡ pñhz lqpÉV¡ fË¡−Zl pª¢ø−a 
eu, hlw fc¡bÑ¢h‘¡−el p§−œl Ev−pl fË−nÀz L¡lZ −cM¡ k¡−µR ph hÙ¹¥ h¡ fËf−’l j§−m B−R 
fc¡bÑ¢h‘¡−el A−j¡O ¢h¢dz fËL«a A−bÑ fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢eujC k¡ha£u pª¢øl pËø¡z ¢L¿¹¥ 
fc¡bÑ¢h‘¡−el p§œ Bp−m¡ −L¡b¡ q−a? fc¡bÑ¢h‘¡−el p§−œl pËø¡ ¢L h¡ −L? Q¨s¡¿¹ lqpÉ 
−b−LC k¡−µRz B¢Ù¹Ll¡ h−me −k DnÄ−ll −L¡e pËø¡l fË−u¡Se −eC, DnÄl üuñ̈z −pC HLC 
k¤¢š²−a c¡h£ Ll¡ k¡u −k fc¡bÑ¢h‘¡−el p§−œlJ −L¡e pËø¡l fË−u¡Se −eCz HC c¡h£ DnÄ−ll 
−L¡e pËø¡l fË−u¡Se −eC I c¡h£l Q¡C−a −L¡e Aw−nC Lj ¢hnÄp−k¡NÉ euz ¢L¿¹¥ fËL«a paÉ 
−L¡eV¡ −pV¡ HMeJ k¤¢š² a−LÑl h¡C−lz 
 
HCh¡l B¢p h¤¢Üj¡e pª¢øl k¤¢š²−a, k¡−a ¢h‘¡−el p§rÁ pjeÄ−ul d¡lZ¡ hÉhq¡l L−l DnÄ−ll 
A¢Ù¹−aÆl fËj¡−Zl −Qø¡ Ll¡ quz fË¡−Zl pª¢øl SeÉ LaL…−m¡ dË¥h−Ll p§rÁ pjeÄu −k−qa¥ M¤hC 
Apñ¡hÉ j−e qu, −p−qa¥ h¤¢Üj¡e pËø¡l A¢Ù¹−aÆl Lb¡ hm¡ quz ¢L¿¹¥ HC k¤¢š²J °h‘¡¢eL 
cª¢ø−a œ¥¢Vf§ZÑz HC œ¥¢Vl L¡lZ qm, f¢lpwMÉ¡e pÇf−LÑ AfkÑ¡ç ‘¡e Hhw L¡kÑ L¡l−Zl 
°ce¢¾ce A¢i‘a¡ fËp§a ü‘¡a d¡lZ¡l AffË−u¡Nz fËb−j¡š² L¡l−Zl Ec¡qlZ −cu¡ k¡Lz cnV¡ 
R‚¡l Oyy¥¢V HLC p¡−b −gm−m 6526553214 qu¡l pñ¡he¡ Bl 6666666666 qu¡l 
pñ¡he¡ pÇf¨ZÑ HL, Bl Hl −k −L¡e HL¢V qu¡l pñ¡he¡ A¢a r¥âz HC pñ¡he¡l j¡e qm 
= (1/6)x(1/6)x(1/6)x(1/6)..... (1/6 −L cnh¡l …e Ll¡l gm)z ¢L¿¹ 6666666666 
q−m Bjl¡ M¤h BÕQkÑÉ¡¢eÄa qC, Bl HC g−ml p¡−b −L¡e hs f¤lú¡l S¢sa q−m−a¡ °ch 
qÙ¹−r−fl Bi¡p My¥−S f¡Cz Bl 6526553214 q−m HL j¡j¤m£ hÉ¡f¡l j−e qu, k¢cJ 
c¤−V¡l OV¡l pñ¡he¡l j¡e pÇf¨ZÑ HLz pñ¡he¡l HLV¡ °h¢nø qm −k f¢lpwMÉ¡−e pju J 
pwMÉ¡l …l¦aÆf§ZÑ i¨¢jL¡z fkÑ¡ç pju ¢c−m üÒf pñ¡he¡l −L¡e OVe¡J OV−a h¡dÉz h¡ üÒf 
pñ¡he¡l HLC l©f A−eL OVe¡ HLp¡−b OV¡−e¡l −Qø¡ Ll−m, −L¡e HLV¡ −Qø¡ pgm q−a 
h¡dÉz −kje HLSe j¡e¤o 10¢V R‚¡l Oyy¥¢V−L k¢c 6x6x6x6x6x6x6x6x6x6 h¡l −g−m 
a¡q−m gm¡gm HLh¡l 6666666666 (h¡ 1111111111) q−a h¡dÉz −aj¢e 
6x6x6x6x6x6x6x6x6x6 Se j¡e¤o k¢c HLC p¡−b 10¢V R‚¡l Oyy¥¢V −g−m a¡q−m 
HLS−el gm 6666666666 q−a h¡dÉz fª¢bh£−a fË¡−Zl pª¢øl hÉ¡f¡l¢VJ A−eLV¡ a¡Cz 
jq¡¢h−nÄ −L¡¢V −L¡¢V NËq erœ A−Rz Bj¡−cl S¡e¡j−a −Lhm HL¢V−aC fË¡Z pªøl SeÉ 
fË−u¡Se£u ph naÑ¡¢c f§lZ q−u−Rz HV¡ A−eLV¡ 6x6x6x6x6x6x6x6x6x6 Se j¡e¤−ol 
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HLC p¡−b 10¢V R‚¡l Oyy¥¢V −gm¡l ja hÉ¡f¡lz Bj¡−cl fª¢bh£−a fË¡−Zl pª¢ø HLS−el gm 
6666666666 qJu¡l jaC OVe¡z Ha pwMÉL NËq B−R −k HLV¡−a fË¡−Zl pª¢ø q−a h¡dÉz 
¢L¿¹¥ fc¡bÑ¢h‘¡−el LuL¢V −j±¢mL dË¥h−Ll j¡−el p§rÁ pjeÄ−ul hÉ¡f¡lV¡? k¡l SeÉ fË¡−Zl pª¢ø 
B−c± pñh (fª¢bh£ −q¡L h¡ AeÉ −L¡e NË−qC −q¡L), a¡l ¢L hÉ¡MÉ¡? Bjl¡ −a¡ HLV¡C ¢hnÄ 
B−R h−m S¡¢ez a¡C fc¡bÑ¢h‘¡−el −j±¢mL dË¥hL…¢ml j¡−el p§rÁ pjeÄu A−eL pwMÉL  
¢h−nÄl A¢Ù¹aÆ ¢c−u hÉ¡MÉ¡ Ll¡ pñh euz HM¡−e HLV¡ p§rÁ hÉ¡f¡l mrÉ Ll¡l jaz −pV¡ qm, 
HV¡ j−e Ll¡ ¢WL eu −k fc¡bÑ¢h‘¡−el −j±¢mL dË¥hL…¢ml fËL«a j¡−el f§hÑ¢edÑ¡¢la pñ¡he¡ 
(Apriori Probability) dË¥hL…¢ml AeÉ −L¡e j¡−el f§hÑ¢edÑ¡¢la pñ¡he¡ HLz AbÑ¡v 
dË¥hL…¢ml ph j¡eC pjpñh (equally probable) HV¡ d−l −eu¡l −L¡e L¡lZ −eCz HV¡ 
e£¢aNai¡−h pñh −k fc¡bÑ¢h‘¡−el Q¨s¡¿¹ h¡ hÉ¡fL ašÄ (Theory of  Everything), k¡ 
HM−e¡ Bj¡−cl S¡e¡ −eC −pC ašÄ dË¥hL…¢ml Hje HL j¡e −hy−d −cu, k¡ HMeL¡l fËL«a 
j¡−el pj¡ez AbÑ¡v p§rÁ pjeÄu −k fc¡bÑ¢h‘¡−el Q¨s¡¿¹ a−šÄl AhnÉñ¡h£ gm −pV¡ E¢s−u 
−cu¡ k¡u e¡z p§rÁ pjeÄ−ul Bl HLV¡ hÉ¡MÉ¡ qm, −L¡e −L¡e pª¢øašÄ Ae¤k¡u£ Bj¡−cl ¢hnÄC 
HLj¡œ ¢hnÄ euz Bj¡−cl ¢h−nÄl pj¡¿¹l¡m A…e¢a A−eL ¢hnÄ B−Rz fc¡bÑ¢h‘¡−el −j±¢mL 
dË¥hL…¢ml j¡e ¢h¢iæ ¢h−nÄ ¢h¢iæ q−a f¡−lz öd¤ HL¢V ¢h−nÄC j¡e…¢m fË¡Z pª¢øl SeÉ 
fË−u¡Se£u p§rÁ pjeÄ−ul j¡−el pj¡e, −pV¡C Bj¡−cl ¢hnÄz HV¡ A−eL NË−ql j−dÉ fª¢bh£−aC 
fË¡−Zl pª¢øl ja hÉ¡f¡lz −j¡VLb¡ ¢hnÄ¡−pl Efl ¢eiÑl e¡ L−l k¤¢š² p¡−−rÉl Efl ¢eiÑl 
Ll−m ¢hnÄ h¡ fË¡−Zl pª¢øl SeÉ p−Qae paÆ¡l −Q−u °h‘¡¢eL h¡ fË¡L«¢aL L¡lZC A¢dL 
k¤¢š²k¤š²z ¢h‘¡−el p¢WL fË−u¡N à¡l¡ DnÄ−ll (p−Qae pËø¡l) A¢Ù¹aÆ fËj¡Z Ll¡ k¡u e¡z a−h 
¢hnÄ¡p −V−e Be−m −p Bl HL Lb¡z 
 
 
 
 
 

pRun ŸlKekr AnYanY Zui¹¡badI pãbÉ W 
 

 Dàm† ik onitktar ˆ‡s? 
 ÷aDIn †¬Ca, mÆd ‰Sÿerr Aió»tÔ  

 
pãbÉiF mu¹¡-mnay pãkaiSt …b„ s„kilt - mhaerFr, mu¹¡mna 
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s া eবং ধম pস  যখন aস িতর 
সকত চৗধুরী 

 
 
 
সভ তার ঊষালg থেকi মানুষ ধমিব াসেক ধারণ কের আসেছ। তেব pথম িদেক তা িছল aসংগিঠত; 
িকছু িবিcn িবষেয় িব াস o তার আরাধনার মেধ i সীমাবd িছল। কালkেম ধম সংগিঠত হেত r কের 
eবং জিটল আকার ধারণ কের। আধুিনক যুেগ পৃিথবীেত aসংখ  ধম দখা যায়। যমন- iসলাম, িহnু, 
বৗd, ি sান, জন, িশখ, ihিদ, বাহাi iত ািদ। আবার বতমান িবে  জনসংখ ার eকটা বড় aংশi 
ধমহীন। 
 
ধমীয় িব াস বনাম যিুk  
 
ধমgেলার pধান শত o eকমাt aবলmন ‘িব াস’। ধমgেলােক কখেনা যুিk dারা pমাণ করা সmব হয় না, 
যিদo pেত ক ধম িনজ িনজ ধেমর aনুকূেল aেনক যুিkর aবতারণা কের; তেব তা কখনo যথাথ যুিk 
হেয় oেঠিন। ধমgেলােক যুিk dারা pমাণ করা যায় না বেলi হয়ত তা ধম, নiেল তা পিরণত হত 
িবjােন। pিতিট ধেমর িভিt হল িব াস, যুিk নয়। ধমীয় িব ােসর kেt কu কu যুিkর আ য় 
িনেয়েছ, িকnt তা ধেমর কান িবেবচ  িবষয় নয়। তেব যুিkর সােথ িব ােসর সmক িঠক যন পরsর 
িবপরীতমুখী; কননা িব ােসর p  তখনi আেস যখন তার সmেক সেnেহর aবকাশ থােক eবং যুিkর 
সাহােয  pমাণ সmব হয় না। যা যুিkর সাহােয  pিতপাদন সmব, তােক িব াস করার জন  কu বলেব না। 
eেkেt uদাহরণ িহেসেব িবjােনর কথা বলা যায়। িবjান যুিk িনভর, তাi িবjােনর কােনা িবষয় িব াস 
করার জন  কাuেক আhান জানােনা হয় না, যমনিট ধম কের সব সময়। িব ােসর জন  aেপkা করেত 
পাের কবল িমথ াi। আর সত  সবসময়i সত । িব ােসর জন  নi তার aেপkা। ধমgেলার িবষেয় 
আেরকিট কথা না বলেলi নয়। কান িনিদ  ধেমর সকল মানুষ যিদ িঠক e মুহূেত ঐ ধমেক aিব াস কের 
তেব, তাৎkিণক তার িবলুিp ঘটেব। তাহেল ধমgেলা িক ধুমাt মানুেষর িব ােসর uপর িনভরশীল নয়? 
eকমাt মানুেষর িব াস ব তীত ধেমর আলাদা িক কােনা aিst আেছ? 
 
s ায় িব াস 
 
s ায় িব াস ধমgেলার pধান িভিt। তেব s া িবষয়িট eেকক ধেম eেকক রকম। তঁার বিশে  রেয়েছ 
নানা বিচt , eমনিক নােমo। িহnুরা s ােক বেলন ঈ র িকংবা ভগবান, মুসলমানরা আlাহ, ি sানরা 
গড, ihিদরা জেহাভা। িব াসীরা s ােক বেলন আিদকারণ (first cause)। তারা বেলন সব ঘটনার পছেন 
যেহতু কারণ আেছ তাi e মহািব  eবং eর যাবতীয় ঘটনার পছেন eমন eকিট িবেশষ কারণ থাকেত 
হেব যার আর িনেজর কান কারণ নi (Uncaused cause)। আর ei িবেশষ কারণেকi তারা aিভিহত 
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কেরেছন ঈ র িহেসেব। িবষয়িট িনেয় eকটু িবsািরত আেলাচনা করা যাক। pথেমi মেন কির, আমরা 
s ার aিst সmেক িকছুi জািন না, আর ei িব জগৎ ছাড়াo আর কান িব জগেতর সােথ পিরিচত 
নi। আমােদর যাবতীয় ব াখ া িববৃিত– সব িকছুi  আমােদর দখা শানা eবং aিভjতার ফসল। আর 
aেনক kেti পূবসংsার যৗিkক িসdাn gহেণ বাধা দয়। eখন সমস ািটর গঁাড়ায় নজর দয়া যাক। 
আমরা আমােদর pাত িহক ঘটনার িদেক নজর িদেল দখেত পাi, সব িকছরু পছেন eকটা কারণ আেছ। 
কারণ ছাড়া িকছুi হয় না। আবার সi কারেণর পছেনo eকটা কারণ আেছ। eখন, আমরা আমােদর 
িচnার uৎস িহেসেব e কথািটেক িনেত পাির, ‘সবিকছুর পছেন eকটা কারণ আেছ’। eবার আমরা, 
কারেণর কারণ aনুসnান করেত িগেয় ধের িনেত পাির -  ‘সব িকছুর পছেন eকজন ঈ র আেছন, িতিন 
সবিকছুর কারণ, তার আর কােনা কারণ নi’। eবার আবার আমােদর িচnার uৎ সর িদেক নজর দয়া 
যাক- pথেমi আমরা ধের িনেয়িছ - ‘সব িকছুর পছেন eকিট কারণ আেছ’  িকnt পের আবার িনেজরাi 
বলিছ - -‘ঈ েরর পছেন কােনা কারণ নi’ । ei dিট িসdাn সmূণ সাংঘিষক o িবপরীতমুখী। আমরা 
যেহতু pথেমi sতঃিসd িহেসেব ধের িনেয়িছ  - ‘সবিকছুর পছেন eকিট কারণ আেছ’ তাi ঈ েরর 
পছেন কােনা কারণ থাকেব না তা হেত পাের না। e pসে  মনীষী বা াn রােসল (1872-1970) বেলন, 

“If everything must have cause, then God must have a cause”। আমরা সহজ ভাষায় বলেত পাির, 
সবিকছুর পছেন যিদ eকজন s া থাকেতi হয় তেব িতিন আlাহ বা ঈ র যাi হান না কন, তার 
পছেনo eকজন s া থাকেতi হেব। 

 
আিদ কারেণর িবষেয় আেরা িকছু কথা বলা যায়।  িব াসীরা আসেল ঘুিরেয় পঁিচেয় বলেত চান – ‘ঈ র 
ছাড়া সব িকছুর পছেনi কারণ আেছ’।  িকভােব বুঝব য eিট sতঃিসd? কথা হেc ঈ রেক আমরা 
দিখিন। আমরা চােখর সামেন যা দখিছ তা হল- আমােদর চারপােশর িব জগত।  কারণ ছাড়া কান 
িকছুর aিst যখন িব াসীরা sীকার কের িনেয়েছনi, তখন ‘ঈ র’ পযn যাoয়া কন,  িব জগেত eেসi 
বা আমরা থেম যাi না কন? e দাবীিট আমােদর সামেন  utাপন কেরিছেলন ডিভড িহuম  1947 সােল 
তার Dialogues Concerning Natural Religion রচনায়1:  
 

‘But if we stop, and go no farther, why go so far? Why not stop at the 
material world? ... By supposing it to contain the principle of its order 
within itself, we really assert it to be god; and the sooner we arrive at that 
Divine Being, so much the better. When you go one step beyond the 
mundane system, you only excite an inquisitive humor, which it is 
impossible ever to satisfy’.  

 
ডিভড িহuম যখন e কথাgেলা বেলিছেলন, তখেনা আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার ফলাফলgেলা জানা 
যায় িন। আজ যখন আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার ফলাফলgেলা আমােদর চােখর সামেন আসেত r 
কেরিছ, তখন দখিছ আধুিনক িবjােনর বh তেtti ন  থেক মহািব   uৎপিtর কথা বলা হেc। 
পাঠেকরা e সংkাn িবষেয় ধারনা লাভ করেত চাiেল aিভিজৎ রােয়র  ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
                                                 
1 David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith (Indianapolis: Bobbs-
Merril, 1947), pp. 161-62. 
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যাtী’ বiিট2 পেড় দখেত পােরন।  e বiেয়র শষ aধ ােয় aিভিজৎ কায়া াম দাdল মানতা 
(quantum fluctuation) pিkয়ায় িকভােব জড় কিণকা তির হয়, তার িবsৃত বণনা িদেয়েছন।  pখ াত 
িবjানী িsেফন হিকং তঁার ‘bীফ িহিs aব টাiম’ gেn sীিততেttর জনক eেলন gেথর udৃিত িদেয় 
মহািব েক  ‘আিlেমট ি  লা ’ বেল aিভিহত কেরেছন।  িহuম য কথাটা aেনক আেগ বেলিছেলন, 
আধুিনক কায়াnাম পদাথিবদ া সিটi আমােদর সামন তুেল ধেরেছ – কায়া াম দাdল মানতা pিkয়ার 
মাধ েম pাকৃিতক ভােবi ন  থেক মহািব  সৃি  হেত পারেল ঈ র পযn যাoয়ার দরকার িক? 
  
আিদকারেণর িবষেয় আেরা িকছু সমস া আেছ। ধািমকেদর আিদকারণ য eক o aিdতীয় তার যুিk কী? 
eমনo িক হেত পাের না, আসেল আিদকারণ eকিট নয় eকািধক। e pসে  iসলােমর eকমাt o s  
বkব  হল, ‘আসমান o জমীেন যিদ আlাহ ব তীত eকািধক iলাহ থাকত, তেব uভয়i ংস হেয় যত।’ (সূরা আিmয়া-
22) 
 
 eবার আমরা যিদ মানুেষর িদেক তাকাi, তেব দখেত পাi eকািধক মানুষ িমেল সাধারনত 
eকজন থেক aিধকতর ভাল o সুnর িকছু তির করেত পাের। বতমান যুেগ aেনক িকছুi বh 
মািলকানাধীন, যা িনেয় dn খুব কমi হয়। তাহেল s ার ব াপাের তার ব িতkম ঘটেব কন? eকজেনর 
বিশ হেলi তারা কন মধ যুগীয় রাজার মত eকজেনর oপর আেরকজন pভুt িবsােরর চ া করেবন 

aথবা পরsর পরsেরর সৃি  ংেস মেত uঠেবন, তা বাধগম  নয়। eছাড়া তারা eেককজন যিদ 
িনেজর মত কের eেককিট মহািব   বা মািlভাস সৃি  কেরন তােতi বা বাধা ক িদেব? আবার তারা সকেল 
িমেল সবার মতানুসাের eকিট মহািব  তির করেলi বা সমস া কাথায়? eছাড়া তােদরেক য eকটা িকছু  
তির করেতi হেব eমনo তা নয়।  ei মহািব  তিরর আেগ ঈ র িকছু না কেরi যমন aলস সময় 
কাটািcেলন তমিন ভােবi কািটেয় িদেত পারেতন aনn সময়। তাi eকtবােদর যুিk কতটা gহণেযাগ  
তাo ভেব দখেত হেব। iবেন oয়ারাক তঁার ‘Why I am Not a Muslim’ gেn হাlা রিসকতা কের 
বেলন, পিলিথiজম থেক মেনািথজেম আসেত যমন বh ‘গড’ ক ছঁেট ফলা হেয়েছ, তমিন কােলর 
পিরkমায় মেনািথiজম থেক eিথজেম uেtারেণর জন  বাকী eকিট ‘গড’ কo ভিবষ েত ছঁেট ফলা 
হেব।  
 
 uেdশ বাদীরা বেল থােকন, s া eকিট িবেশষ uেdেশ  মানুষেক সৃি  কেরেছন। s ার মানুষ 
তিরর uেdশ  eেকক ধেম eেকক রকম। যমন- iসলাম ধমমেত,  
 
‘িজন o মানুষ জািতেক আিম কবলমাt আমার iবাদেতর জন  সৃি  কেরিছ’ (51: 56)। 
 
eখােন p  eেস যায়, s ার তা কান aভাবেবাধ থাকেত পাের না eবং iবাদেতরo তার কােনা pেয়াজন 
নi। তাহেল কন মানুষেক iবাদত বা uপাসনা করার জন  সৃি  করেলন। বতমােন লb jােন আমরা 
জািন মহািবে র তুলনায় আমােদর পৃিথবী eকিট িবnুসম। আর ei পৃিথবীেত য মানুষgেলা আেছ তা 

                                                 
2 aিভিজৎ রায়, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ aংকুর pকাশনী, 2005 
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িন য়i s ার জন  বড় eকটা ব াপার হেত পাের না। আধুিনক যুেগর পূেব সামান  িকছু মানুষ ব তীত সকল 
মানুষi িছল িনরkর। আধুিনক যুেগo eেস মানুষেক স aবsা থেক পিরtাণ করা যােc না। সi 
মানুষgেলােক s া কনi বা eত ucাশার সােথ তির করেলন। 
 
 মানেুষর চেয় unততর কােনা pাণী নi িবধায় আমরা আমােদর সীমাবdতা আঁচ করেত না পের 
িনেজেদরেক aত n jানী o kমতাবান মেন করেত থািক। তাi হয়ত কlনা কির য, aসীম jানী s া 
আমােদর stিতেত সnt  হেবন না কন। 
 
 eখােন আেরকিট কথা eেস যায়, ধমgnসমূহ মেত য uেdেশ  মানুষ সৃি  করা হেয়েছ স uেdশ  
িক পূরণ হেয়েছ? আমরা iসলােমর iিতহােস দখেত পাi কখেনা মুসলমানেদর সংখ া aমুসিলমেদর চেয় 
বিশ হয় নাi। eছাড়া মানুষ সাধারণত ধেমর দৃি েত যতটা না সৎকাজ কের তার তুলনায় পাপাচার হেc  
ঢর বিশ। আর dিভk, খরা, বন া, ভূিমকm িকংবা সুনামীেত হাজাের হাজার নারী, পুrষ আর িনরপরাধ 
িশ  মারা যােc। eবার কu হয়ত বলেত পােরন s া আমােদরেক পৃিথবীেত পরীkা করেছন। তাহেল 
বলব, পরীkার ফল িক হল? িতিন কন তুc মানুষেদর িনেয় পরীkা-িনরীkা করেছন। eটা িক তার 
পিবtতার বরেখলাপ নয়? যেহতু সকল ধম মেতi s া eকিট িনিদ  uেdেশ  মানুষ সৃি  কেরেছন তাi 
আপিtিট িকছুটা পিরবিতত rেপ সকল ধেমর kেti utাপন করা যায়। 
 
 aেনেক আবার s ার aিst pমােণর জন  মহািবে র শৃঙখলার দাহাi দন। e িবষেয় নােবল 
িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন oয়াiনবাগ বেলন, ‘ য িব  eেকবাের িবশৃ ল, িবিধিবহীন, তমন eকিট িব েক 
কােনা মূেখর সৃ  বেল ধের নoয়া যেত পাের।’ 

 
 aেনেক eমনo বেলন, s ােক আপিন বুঝেবন না। s ােক যিদ নাiবা বুিঝ তেব তােক িব াস 
করব িকভােব? যখােন eেকক ধেম eেকক ধরেনর s া; eছাড়া তার aিsেtর িবেরািধতা aেনেকi 
কেরেছন। আর আমরা s ােক না বুঝেল িতিন য uেdেশ  আমােদর সৃি  কেরেছন বলা হয়, তা পূণ হেবi 
বা িকভােব? aবশ  s া িবষয়িট মানুেষর যিদ aেবাধগম  হয়, তেব তা িনেয় মাথাব থার কান কারণ নi। 
কননা তাহেল িতিন aবশ i মানুষেক তঁার আরাধনা বা stিতর জন  নয়, aন  কান uেdেশ  সৃি  
কেরেছন। eিট aিতবতী ঈ রবাদীেদর(Deist) িব াস। যিদo ‘ধেমর সােথ সmকহীন’  ঈ েরর পছেন 
জারােলা কােনা যুিk নi, তেব তা আমােদর ব িk o সমাজজীবেন তমন কােনা িবrপ pভাব ফেল না, 
িবধায় তা মn হয়ত বলা যায় না। আেরকিট কথা, আমরা সাধারণতঃ বেল থািক s াi আমােদর সৃি  
কেরেছন। আমরা বমালুম ভুেল যাi য, আমরা নর o নারীর (িপতা-মাতা) মাধ েম জিবক pিkয়ার মধ  
িদেয় জngহণ কেরিছ। আমােদর জn সmূণi তােদর (িপতা-মাতা) icা িকংবা সmেকর uপর িনভরশীল 
িছল। 
 
 িবিভn ধমমেত s ার িবিভn gণ রেয়েছ। যমন- িতিন খুিশ হন, রাগ কেরন, দেখন, শােনন, 
বুেঝন। বলা হয় িতিন িনরাকার। আবার তঁার নূর বা জ ািত রেয়েছ! eছাড়া s ার dিট gণ aসীম দয়ালু o 
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ন ায়িবচারক পরsরিবেরাধী। িযিন ন ায়িবচারক, িতিন দয়ালু হন িকভােব আর িযিন দয়ালু, িতিন 
ন ায়িবচারক হন িকভােব? eছাড়া তার বসবার জন  রেয়েছ িসংহাসন (আরশ); s ােক বলা হয় aসীম 
আবার তােক কndীভূত করা হয় িনিদ  eকিট জায়গায়। s ােক বলা হয় িতিন aসীম kমতাবান। তাহেল 
িতিন িক eমন িকছু তির করেত পারেবন যা িতিন িনয়ntেণ akম। p িটর utর হ া বা না যিটi হাক 
তা তার akমতা pকাশ করেব। aথাৎ aসীম kমতাবান বা সবময় kমতার aিধকারী বলেত িকছু নi। 
eছাড়া s া িবষেয় আেরকিট p  grtপূণ, s ার িক eমন কান gণ রেয়েছ যা সীিমতভােব মানুেষর মেধ  
নi? তা তা থাকার কথা িছল, িকnt নi। eেত িবষয়িট পিরsার য, মানুেষর পেk s ার o তার 
gণাবিলর কlনা সmব eবং মানুষ তা-i কেরেছ। 
 
িবিভn ধেমর সিৃ তtt o aন ান  িকছ ুpস  
 
বাiেবেলর পুরাতন িনয়ম মেত, ঈ েরর icায় sগ, পৃিথবী, জীবজগৎ o িবে র সবিকছু সৃি  হেয়েছ eবং 
তারপর িতিন আদম (a াডাম) o হাoয়া (iভ) নামক pথম মানব-মানবীেক মািট থেক তির কের pাণ 
দন। সৃি মূhেত পৃিথবী িছল আকারহীন o শূণ  eবং মহা anকাের িনমিjত। িব  মহাpলেয়র মাধ েম 
ংস হেব আর ঐ িদনi ঈ র সকেলর কৃতকেমর িবচার করেবন। 

 
 বাiেবল gnিট sিবেরািধতায় পূণ। েdয় ডাঃ oয়ািহদ রজা তঁার ‘ধমেচতনা o ঈ রিব াস’ (e 
বiেয়র তৃতীয় aধ ােয় সংকিলত) pবেn মানুষ সmিকত বাiেবেলর 6িট sিবেরাধী uিk uেlখ কেরেছন : 
 

1। মানুষ সৃি  হoয়ার আেগ গাছ eেলা ( জেনিসস 1: 11-12) মানুষ তির হoয়ার পর গাছ সৃি  হেলা 
( জেনিসস 1: 7-9)। 
2। জnt জােনায়ারেদর পের মানুষ সৃি  হেলা ( জেনিসস 1: 25-26) জnt জােনায়ারেদর আেগ মানষু সৃি  হেলা 
( জেনিসস 2: 18-20) 
3। আদম jানবেৃkর ফল খাoয়ার িদনi মরেব ( জেনিসস 2: 17) আদম 930 বছর বেঁচিছল ( জেনিসস 5: 
5) 
4। ঈ র মানুষেক লাভ দখান না ( জমস 1: 13) ঈ র মানুষেক লাভ দখান ( জেনিসস 22 : 1/2 স ামুেয়ল 
24 :1) 
5। কান মানুষ ঈ রেক দেখিন বা দখেত পাের না (জন 1 : 18/1 িটম 6 : 16) aেনেকর কােছi িতিন দখা 
িদেয়েছন ( জেনিসস 26 : 2/ eেkাডাস 24 : 9-10, 33 : 22-23) 
6। কui ঈ েরর মুখদশন করার পর বেঁচ থাকেত পাের না (eেkাডাস 33 : 20) জকব o মসুা dজেনi 
ঈ রেক মুেখামুিখ দেখেছন িকnt মেরন িন ( জেনিসস 32: 30, eেkাডাস 33 : 11) 

 
বাiেবল o কারােনর মেত পৃিথবী িsর। বাiেবেলর ei ধারণার কারেণ সৗরেকিndক মতবােদর জন  
brেনােক পুিড়েয় মেরিছল ি sান ধমপুrষরা, গ ািলিলoেক কেরিছেলা গৃহবিn। eবার কারােন আসা 
যাক। কারােনর ভাষায়3- 
 
                                                 
3 ব ানুবাদ কারান শরীফ মাo. ফজলুর রহমান মুিn। 
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 ‘িন য় আlাহ আসমান o জিমনেক িsর রােখন, যােত টেল না যায়।’ (35:41, তফসীর মাআেরফলু kারআন) 
 ‘iহা তার িনদশনসমূহ-আসমান জিমন তারi hকুেম িsরভােব দঁািড়েয় আেছ।’ (30:25)  
 
সৃি সmেক কারােনর aন t বলা হেয়েছ, 
 
 ‘আর িতিন eমন য, সমs আসমান o জিমন সিৃ  কেরেছন ছয় িদেন, তখন আরশ4 িছল পািনর uপের।’ 
(11:7) 
  
 ‘আlাহ pেত ক pাণীেক পািন হেত সৃি  কেরেছন’ (24:45) আবার িকয়ামত সmেক বলা হেয়েছ, ‘ সিদন 
আটজন ফেরশতা রেবর আরশ বহন করেবন’ (69:17) 
 
 সূরা িনসার 11 o 12 নং আয়াত মেত, মৃত ব িkর মা, বাবা, di মেয় o eক stী থাকেল তার 
সmিtর মা পােব 1/6, বাবা 1/6, di মেয় 2/3 o stী 1/8 aংশ। তাহেল মাট aংশ দঁাড়ায় 
(1/6+1/6+2/3+1/8) = 27/24 aংশ, যা মূল পিরমােণর চেয় বিশ। পের হজরত আলী তা সংেশাধন 
কেরন, যা ফরােয়েজ আiেন ‘আuল’ নােম পিরিচত। 
 
 সূরা ফােতহা (িবেশষত আয়াত চার থেক সাত) আlাহর বাণী হয় িকভােব? পুেরা সূরািট পড়েল  
সুরািটেক আlাহর কােছ pাথনা বেলi মেন হয়। সখােন আlাহর কােছ সিঠক পথ দখােনার আহবান 
জানােনা হেয়েছ।  iবেন oয়ারাক তার ‘Why I am Not a Muslim’ gেn e িনেয় িবsৃতভােব িলেখেছন। 
আিম সুরা ফােতহা সmেক iবেন oয়ারােকর বi থেক eকিট pাসি ক udিৃত িদিc5 – 
 

‘These words are clearly addressed to God, in the form of prayer. They are 
Muhammad’s words of praise to God, asking God’s help and guidance’ 

 
eছাড়া সূরা তoবা sতnt সূরা নািক aন  কান সূরার বা সূরা আনফােলর aংশ তা িনেয় িবেভদ আেছ। সূরা 
ফীল o কারাiশ eক সূরা নািক পৃথক dিট সূরা তা িনেয় aেনক িবতক িছল। তাছাড়া কারােনর আয়াত, 
শb, বণ, সংখ া িনেয় িবেভদ রেয়েছ, তা aেনেকi খয়াল কেরন না। 
 
 eবার আিস হািদেস। আবু যর গফাির (রা.) eকিদন রাসুলুlাহ (সাঃ) eর সােথ সূযােsর সময় 
মসিজেদ uপিsত িছেলন। রাসুলুlাহ (সাঃ) বলেলন আবু যর, সূয  কাথায় as যায় জােনা? আবু যর 
বলেলন, আlাহ eবং তঁার রাসুলi ভাল জােনন। তখন রাসুলুlাহ (সাঃ) বলেলন, সূয চলেত চলেত আরেশর 
িনেচ পঁৗেছ সজদা কের। হযরত আbুlাহ iবেন oমর থেকo ei সmেn হাদীস বিণত হেয়েছ য, pত হ 
সূয আরেশর িনেচ পঁৗেছ সজদা eবং নতুন পির মেণর aনুমিত pাথনা কের। aনুমিত লাভ কের নতুন 
পির মণ r কের6।  
                                                 
4 আরশ শেbর aথ রাজিসংহাসন; আlাহর আসন।  
5 Ibn Warraq, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, 1995 
6 সহীহ বুখারী, হািদস নং 4/54/421 dঃ;  তফসীর মাআেরফলু কারআন, পৃ া-1133 
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eখন p  হল পৃিথবীর eক জায়গায় সূযাs হেল aন  জায়গায় থাকেব dপুর, আেরক জায়গায় থাকেব 
সূেযাদয়। তাহেল যা বলা হল, তার ব াখ া কী? 
 
 িব সৃি র আিদেত য aবsা িবরাজ করিছল, িহnুধেমর মনুসংিহতার ঋিষ তা বণনা কেরেছন 
eভােব, ‘ei য িব সংসার চােখর সামেন pত k তা িছল গাঢ় anকাের িনমিjত। ei anকার জগ� 
িছল আমােদর jােনর aতীত, কােনা লkেণর সাহােয  e সmেক aনুমােনর কােনা uপায় িছল না। ei 
জগ� িছল aেjয়, যন সবেতাভােব গাঢ় িনdায় আcn। ei pলয়াবsার পর sয়mূ সূkrপী ভগবান 
প মহাভূত pভৃিতেত ব k করেলন- িতিন aিমতেতজা, pলয়াবsার িবনাশক rেপi যন আিবভূত হেলন।’ 
(মনুসংিহতা 1: 6-7) 
 
 সৃি র আিদেত কী িছল তা ঐিতেরয় uপিনষেদ’ িববৃত হেয়েছ- ‘সৃি র পূেব ei জগৎ aিdতীয় 
আtsrেপi বতমান িছল; িনেমষািদ িkয়াশীল aন  িকছুi িছল না। সi আtা ei rপ ঈkন কিরেলন- 
“আিম লাকসমূহ সৃজন কিরব”।’ (1:1:1) 
 
 বৃহদারণ ক uপিনষেদর মেত, ‘পূেব িকছুi িছল না, ei জগ� ভাজেনcাrপ মৃতু  dারা আবৃত 
িছল, কারণ বুভুkাi মৃতু । ‘আিম সমনs হiব’- eirপ uেdশ যুk হiয়া ঐ মৃতু  কাযপযােলাচনkম 
মেনর সৃি  করেলন। িতিন আপনােক পূজা কিরয়া িবচরণ কিরেত লািগেলন। িতিন যখন aচনারত িছেলন, 
তখন uদক (জল) uৎপn হiল।’ (1:2:1) ‘জলi aক। uk sেল জেলর uপের সেরর ন ায় যাহা 
হiয়ািছল, uহা গাঢ় হiল; eবং uহা পৃিথবীেত পিরণত হiল। পৃিথবী সৃি  হiেল াn kাn সi মৃতু  
থেক তেজারস িনগত হiল; (iিনi) aিg aথাৎ িবরাট।’ (1:2:2) 

 
 e বণনা থেক eটাi uপলিb হয় য, িহnুধেমর সৃি তেttর সােথ িবjােনর কানo সmক নi 
eবং তা আিদম কlনা ব িকছু নয়।  
 
uপেরর আেলাচনা থেক s  দখা যায়, যুিkর সােথ িব ােসর dnd pকট eবং িবরাট। যুিkর oপর ভর 
কের িবjান দঁািড়েয়। আর িব ােসর oপর ভর কের ধমgngেলা। eখন আপিন কানিট gহণ করেবন? 
 
আমরা e কথা s ভােব মেন কির- ধারণ কির, আমােদরেক aবশ i ধমgngেলা পড়েত হেব, যার যার 
িনেজর ভাষায়, যুিk pেয়াগ কের বুঝেত হেব ধমgেn বাণীসমূেহর মমাথ। ধু পুণ লােভর আশায় পিবt 
ভাষায় না বুেঝ, পাঠ করা থেক িবরত থাকেত হেব। না বুেঝ পাঠ করেল ধুi ajতাi বৃিd পায়, jান 
বােড় না। আর ei ajতা নামক dবলতার সুিবধা নয় আমােদর চারপােশর িকছু ভ   মাlা- মৗলিভ, 
িপর-ফিকর, ঠাকুর pমুেখরা। তাi আমােদর সমাজেক িবjানমন , যুিkবাদী, pগিতশীল কের তুলেত হেল, 
আসুন আমরা যুিkর আ য় নi। ঝেড় ফিল সকল ajতা, কুসংsার আর পিবt িব ােসর নােম 
aপিব াসgেলা। eর কােনা িবকl নi। 
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সকত চৗধুরী ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশkাথী। িবjান o যুিkবাদী কাuিnল-eর সদস । যুিk পিtকািটেত 
িনয়িমতভােব তার লখা pকািশত হয়। 
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ব াড িডজাiন  

aিভিজৎ রায় 

িস াপুের থাকাকালীন সময়gেলােত সpাহােn eকবার হেলo সরা ুন যতাম। িস াপুের বসবাসরত বাঙালীরা 
সবাi সরা ুন জায়গটােক চেনন। বাঙালী খাবার দাবার খেত, িকংবা বাংলা পt-পিtকা পড়েত চাiেল 
সরা ুন ছাড়া কােরা গিত নi। ধু খাবােরর দাকান বা বাংলা পিtকাi বা বিল কন, সরা ুেন িক নi! 
বাঙালী লিু , গামছা িকংবা ‘হালাল মাংস’ থেক r কের মৗসুমীর ছিব সmিলত ‘ ফান কাড’, িকংবা িবপাশার 
ছিবoয়ালা ‘লাk সাবান’, িতbতী কdর তল সবi পােবন সখােন। আমার aবশ  কdর তল কনার শখ িছল 
না কখনo। আমার kেt যটা হত আমার বাসার পােশ কেমিnর ফডু sেল রাজ রাজ চাiিনজ বা মােল 
খাবার খেত খেত eকসময় arিচ ধের যত। হঠাৎ কেরi তখন eকিদন iেc হত ধেন পাতা আর টম ােটা 
িদেয় বাঙালী কায়দায় রাnা করা riমাছ িদেয় ভাত খেত। তখন eম.আর.িট (িস াপুেরর পাতাল রেলর নাম) 
চেপ সটান চেল যতাম সরা ুেন। 

 
eমিন eকিদন রিববােরর aলস dপুের ঘুম ভেঙ িবছানায় eকট ু গিড়েয় িনিc। রাববার ছিুটর িদন। 
iuিনভািসিট যাoয়ার তাড়া নi। িবছানা ছাড়েত iেc করেছ না eকদমi। eরকম uঠেবা-uিঠ কের গড়াগিড় 
করেত করেতi সকাল পার কের dপুের কের ফললাম। পেট িখেদ মাচর িদেত r করায় গা ঝাড়া িদেয় 
uঠেতi হল শষ পযn। ভাবলাম খেত যখন হেবi সরা েুন িগেয়i খাoয়া যাক। চােখর সামেন ভেস uঠল 
riমােছর ঝাল, বgন ভািজ, আলুভতা, ডাল। তড়াক কের িবছানা ছেড় uেঠ পড়লাম। হাতমুখ ধুেয়i 
বাiের বিড়েয় পড়লাম, তারপর সাজা eম.আর.িট sশেন। সরা ুেন নেম সখানকার eক বাঙালী খাবােরর 
দাকােন ( মাহাmদীয়া রsুেরn) খেয় দেয় তnেয় eকটু ঢু মারার জন  uেঠ পড়লাম। তnয় হেc কঁাচা 
বাজােরর দাকান। বাঙালীেদর জন  মাছ আর ‘হালাল’ মাংেসর আরত। সােথ পঁুi শাক, ডাটা শাক আর 
কচুশাক, িঝ া, বgন, লাu সবi পােবন। ভাবলাম eেসিছ যখন বাজারটা সের যাi। িকnt ঢুকেত িগেয় থমেক 
দঁাড়ালাম। eক ‘সুলিলত’ কে র oয়াজ-মাহিফেলর আoয়াজ কাথা থেক যন ভেস আসেছ। আমার তা 
আেkল grম। ei ভর dপুের eখােন oয়াজ করেছ ক র বাবা! গলাটা বাড়ােতi হল। দখলাম তnেয়র 
পােশ নতুন গিজেয় oঠা ক ােসেটর দাকান থেক আসেছ ei আoয়াজ। ক ােসেটর দাকােন বাজেব গান-মাnা 
দ, সুমন িকংবা নিচেকতা না বাজুক, anতঃ মমতােজর ‘বুকটা ফাiট া যায়’ তা বাজেত পাের! িকnt সব ছেড় 
ছুেড় হের গলায় oয়াজ কন। দাকানদারেক িজjাসা কের জেন িনলাম eটা নািক দেলায়ার হােসন-
সাঈদীর oয়ােজর ক ােসট। oটা নেল নািক ‘বালা মিুসবৎ’ দূর হয়! ei ধমীয় িজিকর তুেল ‘বালা মুিসবৎ’ দূর 
করার ব াপারিট iদািনং সব জায়গােতi বাধহয় ঢুেক গেছ। মেন আেছ ছাটেবলায় ঢাকা থেক দূর পাlার 
বােস কের যখন চ gাম যতাম, তখন বােসর াiভার ক ােসট pয়াের চািলেয় িদত িহিn ছিবর গান। আর 
আমরা গােনর তােল তােল পা ঠুকতাম - ‘হাoয়া ম uড়েত যােয়, মের লাল দাপা া...’। িকnt নbi দশেকর 
পর সi বাসgেলােতi যখন uঠতাম তখন সখােন িহিn গােনর বদেল নেত পতাম kারী হািববুlাহ বলালীর 
কারান তেলায়াত (eখন বাধ হয় বাজেত থােক সাঈদীর oয়ােজর ক ােসট, ক জােন!)। কu সgেলা বn 
করার সাহসটুকু দখােত পারত না। খাd সৃি কতার বাণী বেল কথা! ধু ei দৃ াn থেকi বাঝা যায় 
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িবjানমন  সমাজ িনমােণ আমরা কতটুকু egেত পেরিছ। যােহাক, সিদন আিমo তnেয়র পােশ oi 
ক ােসেটর দাকােন দঁািড়েয় িনেজর ‘বা মিুসবৎ’ দূর করার মানেসi বাধ হয় সাঈদীর oয়ােজর pিত মেনােযাগী 
হলাম। ভdেলাক বয়ান কেরন ভাল। বাংলােদেশর হতদিরd লাকgেলা দূর-দূরাn থেক িকেসর আশায় তার 
বয়ান নেত পাগেলর মত সাঈদীর oয়ােজ ছুেট যান, তা বাঝা যায়। মানুেষর ‘আেবগ আর dবলতা’ িনেয় 
খলেত পােরন বেট ভdেলাক। কখনo তার িpয় নবীজীর oপর কােফরেদর aত াচােরর িফিরিs িদেত িদেত হাu 
মাu কের কঁাদেত থােকন, আবার কখনo বা ihিদ-নাসারােদর oপর pিতেশাধ sৃহায় aিgশমা হন। নামাজ-
রাজার ফিজলত থেক r কের নারীেদর বপদা চলােফরার িবপদ-সবi আেছ তার বয়ােন। e পযn সবi িঠক 
ঠাক িছল; বয়ান করেত করেত ভdেলাক ‘সবজাnা শমেশেরর’-eর মতi দশন আর িবjােনর জগেতo ঢুেক 
পড়েলন। কঁাপা কঁাপা গলায় িফিরিs িদেত থাকেলন আlাহতালার সৃি  কত িনখুতঁ, কত ‘পারেফk িডজাiন’। 
কাথাo কান খুতঁ নi! তারপেরo নািsেকরা কন য আlাহয় িব াস কের না! সাঈদী সােহব খাদা-তালার 
সৃি  য কত িনখুতঁ তা pমাণ করার জন  বেছ িনেলন মানবেদেহর grtপূণ a  ‘ চাখ’ ক। আিম তা 
aবাক। ভাবলাম eকিবংশ শতেকর ‘uiিলয়াম প ােল’র আিবভার হল নািক! মেনােযাগ িদেয় নলাম hজুর িক 
বেলন। পাকা দাশিনেকর মত বেল চলেলন, eমন িনখুতঁ a  নািক কাথাo নi। খাদাতালার aপূব িডজাiন। 
িবjানীরা হাজার চ ােতo aমনতর চাখ কখনo তির করেত পােরিন, পারেবo না iত ািদ। 

 
আিম মেন মেন হাসলাম। বুঝলাম আধুিনক িবjান িকছুi তার পড়া হয়িন, যিদo আiিড (ID বা 
Intelligent Design) বা ‘বুিdমt পিরকl/নকসা’ নামধারী আধুিনক সৃি বাদীেদর ভলু pচারণােক gহণ 
কেরেছন বশ ভালভােবi। িবjানীরা বেলন সাঈদীর মত লােকরা চাখেক যতটুকু িনখুঁত ভােবন, সরকম 
মােটi নয়। pাণীেদেহ চােখর udব eকিদেন হয়িন, হেয়েছ দীঘকােলর িববতেনর পথ ধের। আর িববতন বা 
pাকৃিতক িনবাচন যেহতু ধুমাt িবদ মান বিশ gেলার oপর িভিt কের দীঘ সময় ধের পিরবিতত eবং 
পিরবিধত হয়, তাi খুব যুিkস ত কারেণi pাণীেদেহ aেনক tিটপূণ a pত  দখা যায়। মানুেষর চাখo তার 
ব ািতkম নয়। মানুেষর চােখর aিkপেটর িভতের eকধরেনর আেলাgাহী কাষ আেছ যারা বাiেরর আেলা gহণ 
কের eবং তারপর eকgc aপিটক নােভর মাধ েম তােক মিsে  পঁৗেছােনার ব বsা কের, যার ফেল আমরা 
দখেত পাi। মানুেষর চাখ যিদ কান বুিdমান s ার ‘সবা  সুnর o িনখুতঁ নকসা’ (perfect design) হত 
তা হেল িন য়i জােলর মত কের ছিড়েয় থাকা ei sায়ুgেলােক আেলাgাহী কাষgেলার সামেনর িদেক বসােনা 
থাকত না! কারণ e ধরেনর নকসায় aপিটক নােভর জািলেত বাধা পেয় আেলার eকটা বড় aংশ িফের যায় 
আর আমরা eমিনেত যতখািন দখেত পতাম তার থেক কম দখেত পাi eবং eর ফেল আমােদর দৃি র মান 
aেনক কেম যােব! িকnt adুত ব াপার হেc, বাsেবi আমােদর চাখ oরকম। আমােদর aিkপেটর িঠক সামেন 
ei sায়ুgেলা জােলর মত ছড়ােনা থােক, ধু তাi না, ei sায়ুgেলােক য রkনালীgেলা রk সরবরাহ কের 
তারাo আমােদর aিkপেটর সামেনi িবsৃত থােক, eর ফেল আেলা বাধা পায় eবং আমােদর দৃি শিk িকছুটা 
হেলo কেম যায়। ধু তাi নয়, sায়ুgেলার ei aসুিবধাজনক aবsােনর কারেণ আমােদর চােখ আেরকিট বড় 
সমস া দখা িদেয়েছ। e sায়িবক জালিট মিsে  পঁৗেছােনার জন  aিkপটেক ফুেটা কের তার িভতর িদেয় পথ 
কের নয়। eর ফেল eকিট anিবnুর (blind spot) সৃি  হয়। 
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িচt : চােখর ভতর তির হoয়া an sট 

 
আমােদর pেত েকর চােখi eক িমিলিমটােরর মত জায়গা জেুড় ei anিবnুিট রেয়েছ, আমরা আপাততভােব 
বুঝেত না পারেলo oi sটিটেত আসেল আমােদর দৃি  সাদা হেয় যায়। মানুেষর চােখর আরo সমস া আেছ। 
বয়স বাড়ার সােথ সােথ দৃি শিk কমেত r কের। দখা দয় দূরদৃি  বা kীণদৃি সহ নানা ধরেনর সমস ার। 
eর কারণ হেc আমােদর কিনয়ার মেধ  সংরিkত তরল সমেয়র সােথ সােথ তার scতা হািরেয় ফেল। চুরnৃ 
বা আiিরস eবং লেnর ফাকাস িনয়ntণকারী মাংসেপশীgেলার গিতশীলতা সমেয়র সােথ সােথ aেনক কেম 
যায়; লn ঝাপসা হেয় আেস, রেঙর ব িতচার ঘেট। ধু তাi নয়, য রিটনা আমােদর চারপােশর ছিবgেলােক 
আমােদর মিsে  sানাnেরর জন  দায়ী - aেনক সময় aিত সহেজi চােখর পছন থেক িবযুk বা িবিcn হেয় 
যায়, যার ফেল eমনিক ant পযn ঘটেত পাের। িবjানীরা দেখেছন সামান  ‘ির-iি িনয়ািরং’ eবং ‘ির-
িডজািনং’ ei ব াড িডজাiন থেক মুিk িদেত পাের। িনেচর ছিবেত pেকৗশলিবেদর দৃি েকাণ থেক চােখর 
িডজাiন জিনত সমস ার সমাধান দখােনা হেয়েছ। 

 

সাঈদী সােহব যাi বলুন না কন, aেনক pাণীর চাখi তথাকিথত ‘সৃি র সরা জীব’ মানুেষর চােখর চেয় 
unত। কুকুর, িবড়াল িকংবা ঈগেলর দৃি শিk য মানুেষর চােখর চেয় বিশ তা সবাi জােন। মানষু তা 
বলেত গেল রাতকানা, িকnt aেনক pাণীi আেছ রােত খুব ভাল দখেত পায়। আবার aেনক pাণীi আেছ 
যােদর চােখ কান anিবnু নi। যমন, sুiড বা aেkাপােসর কথাi ধরা যাক। eেদর মানুেষর মতi 
eকধরেনর লn eবং aিkপটসহ চাখ থাকেলo aপিটক নাভgেলা aিkপেটর িপছেন aবsান কের eবং তার 
ফেল তােদর চােখ কান anিবnুর সৃি  হয়িন। 
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িচt : কান সবj s ার িনখুতঁ সৃি েত নয়, বরং pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম চােখর udব হoয়ায় আমােদর 
চােখ aেনক ধরেনর ‘িডজাiন-জিনত’ trিট রেয় গেছ, যgেলার aেনকgেলাi iি িনয়ােরর দৃি েকাণ থেক 
সুচাrভােব ‘ির-িডজাiন’ কের সমাধান করা সmব। 

 
আসেল িববতন তেttর মাধ েম আমােদর চােখর ei সীমাবdতা বা trিটেক খুব সহেজi ব াখ া করা যায়। 
িববতন কাজ কের ধুমাt iেতামেধ  তির বা িবদ মান গঠনেক পিরবতন করার মাধ েম, স নতুন কের িকছু 
সৃি  বা বদল করেত পাের না। মানুেষর মত মrদ-◌ী pাণীর চাখ সৃি  হেয়েছ মিsে র বাiেরর িদেকর aংশেক 
পিরবতন কের যা aেনক আেগi সৃি  হেয়িছেলা, বhকাল ধের িববতন pিkয়ায় মিsে র ei সংেবদনশীল 
কাষgেলা aিkপেটর আকার ধারণ করেলo মিsে র পুেরােনা মূল গঠনিট তা আর বদেল যেত পােরিন, তার 
ফেল ei জােলর মত ছিড়েয় থাকা sায়ুgেলাo তােদর আেগর aবsােনi রেয় গেছ। িকnt aন িদেক sুiড 
জাতীয় pাণীর চাখ িববিতত হেয়েছ তােদর চামড়ার aংশ থেক, মিsে র aংশ থেক নয়। eেkেt tেকর 
sায়ুgেলা মিsে র মত িঠক বাiেরর sের না থেক িভতেরর sের সাজােনা থােক, আর e কারেণi sায়ুgেলা 
মলাে র চােখর aিkপেটর সামেন নয় বরং িপছেনi রেয় গেছ। আমােদর চাখ যিদ eভােব লাখ লাখ বছর 
ধের pাকৃিতভােব িববিতত না হেয় কান পূবপিরকিlত িডজাiন থেক তির হত তাহেল হয়েতা চােখর eত 
সীমাবdতা িনেয় িবjানীেদর মাথা ঘামােত হত না। 

 
সাঈদী সােহব য বেলেছন িবjানীরা কখেনা চাখ তির করেত পারেব না, eিটo s◌্ে◌রফ িমথ াচার। মানুেষর 
চােখর চেয় শিkশালী ‘ চাখ’ aেনক আেগi তির করা হেয়েছ। আসেল মানুেষর চাখ aপিটক াল iেমিজং 
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িডভাiস িহসােব খুবi dবল - কবল লাল থেক বgণী বণালীর সীমায় সংেবদনশীল। ফেল মানুষ িবিকরণ 
skােমর eক kুd aংশ (400-700 ন ােনািমটার*) মাt দখেত পায় (1 nm = 10-9m)। িবjানীেদর 
তির aবেলািহত টিলেsাপgেলা eর চাiেত aেনক বিশ পিরসের সংেবদনশীল। ogেলার কথা না হয় বাদ 
িদন, বাজাের পাoয়া য কান সsা দােমর ক ােমরাo মানুেষর চােখর থেক aেনক বিশ শিkশালী। আর য 
বjািনক ক ােমরাgেলা জ ািতিবjােনর জগেত ব বhত হেc (িবd ৎ-চুmকীয় তর  িকংবা বণালী িবে ষণ o 
udাটেন), সgেলা মানুেষর চােখর চেয় হাজারgণ শিkশালী। 

  

 

িচt: a ােপিnk দেহর কানi কােজ লােগ না, বরং বতমােন a ােপিnসাiিটস রােগর বড় u�সi হল ei 
a ােপিnk। 

 

মানবেদেহ e ধরেনর ‘trিটপূণ িডজাiেনর’ aেনক pমাণ হািজর করা যায়। eর মেধ  uেlখেযাগ  pমাণ হল 
মানবেদেহ থেক যাoয়া িবলুp pায় aে র aিst¡। যমন, আমােদর পিরপাকতেntর a ােপিnk িকংবা পুrেষর 
sনবৃn। egেলা তা দেহর কান কােজ লােগ না, বরং বতমােন a ােপিnসাiিটস রােগর বড় uৎসi হল 
a ােপিnk নােমর বাড়িত pত িট। তা হেল egেলা দেহ থাকার পছেন িক ব াখ া? eকজন সবj s া 
িকংবা বুিdদীp পিরকlেকর (iেnিলেজn িডজাiনােরর) সৃি  eত বুিdহীন (আনiেnিলেজn) হেব কন য 
trিটgেলা ছা- পাষা সাধারণ মানুেষর চােখo ধরা পেড়? ধু তা a ােপিnk নয়, আমােদর দেহ রেয় িগেয়েছ 
চােখর িনিkেটিটং িঝিl, কান নাড়াবার িকছ ু পশী, ছদক, পষক eবং আেkল দঁাত, মrদেnর eকদম িনেচ 
থেক যাoয়া লেজর হাড়, িসকামসহ শতািধক িনিkয়, aবাnর eবং িবলুp a ািদ। কান মহান ‘সৃি  তtt’ 
িকংবা ‘iেnিলেজn িডজাiন’ িদেয় egেলা ব াখ া করা যায় না। e মুহূেত egেলােক সফলভােব ব াখ া করেত 
পাের কবল িববতন তtt। দখা গেছ, eেপিnk eবং িসকাম মানুেষর কােজ না লাগেলo তৃণেভাজী pাণীেদর 
খাদ  হজম করার জন  aত াবশ কীয় a । pাচীন নরবানর যমন Australopithecus robustus তৃণসহ 
সলুেলাজ জাতীয় খাদ  pচুর পিরমােণ gহণ করত। eখেনা িশmা ীরা মাংশাসী নয়। িকnt মানুষ খাদ াভাস 
বদল কের লতা পাতার পাশাপািশ eকসময় মাংশাসী হেয় পড়ায় দহিsত ei a িট ধীের ধীের eকসময় 
aেকেজা eবং িনিkয় হেয় পেড়। তাi eখন a ােপিnk eবং িসকাম আমােদর কােজ না লাগেলo রেখ িদেয় 
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গেছ আমােদর জন  aিত pেয়াজনীয় ‘িববতেনর সাk ’। e ধরেনর মn নকসার দৃ াngেলা িববতন ছাড়া আর 
কানভােবi ব াখ া করা যায় না। 

 

 

িচt: সােয়িnিফক আেমিরকােনর 2001 সােলর মাচ সংখ ায় মানবেদেহর িবিভn ‘dবল িডজাiন’ িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। 

 

সােযিnিফক আেমিরকােনর 2001 সােলর মাচ সাংখ ায় eস জ oলশ াি , brস কয়ানস eবং রবাট eন 
বাটলার িলিখত 'If Humans were build to last' িশেরানােম eকিট pবn pকািশত হয়। স pবেn 
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লখকtয় মানবেদেহর িবিভn ‘ব াড িডজাiন’ িনেয় িবsৃতভােব আেলাচনা কেরন। ধু তাi নয়, eকজন দk 
pেকৗশলিবেদর দৃি েকাণ থেক তারা স সমs িডজাiনজিনত trিট-িবচু িতgেলার সমাধান িদেয় বেলেছন, 
‘eভােব trিটgেলা সািরেয় িনেত পারেল সবারi eকশ বছেরর বিশ দীঘজীবন লাভ সmব।’ 

 

িচt: মানবেদেহর িবিভn ‘dবল িডজাiন’ দূর কের শতায়ুর aিধকারী কাঠােমা বানােনা সmব (সােয়িnিফক 
আেমিরকান, 2001 সােলর মাচ সংখ ার সৗজেন )। 

pবnিট থেক িকছু uদাহরণ হািজর করার লাভ সামলােত পারিছ না। দখা গেছ আমােদর দেহ িtশ বছর 
গড়ােত না গড়ােতi হােড়র kয় r হেয় যায়, যার ফেল হােড়র ভ ুরতা বৃিd পায়, eকটা সময় 
aিsoপেরািসেসর মত রােগর udব হয়। আমােদর বkিপ েরর য আকার তা দেহর সমs aভ nরীণ a -
pত gেলা রkা করার জন  যেথ  নয়। ধু হাড় নয়, আমােদর দেহর মাংসেপশীo যেথ  kয়pবণ। বয়েসর 
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সােথ সােথ আমােদর পােয়র রগgেলার িবsৃিত ঘেট যার ফেল pায়শi পােয়র িশরা ফুেল oেঠ। সিnsল বা 
জেয়ngেলােত থাকা লুিbেকn পাতলা হেয় সিnsেলর kয় tরািnত কের। পুrেষর pােsট g াn সমেয়র 
সােথ সােথ বৃিd পেয় psােবর ব াঘাত ঘটায়। 

 
oলশ াি , কয়ানস eবং বাটলার pবnিটেত দিখেয়েছন trিট িবচু িতgেলা দরূ করার পর ‘পারেফk িডজাiেনর’ 
aিধকারী মানবেদেহর চহারা িঠক িকরকম হেত পাের। e ধরেনর দেহ থাকেব িবরাট কান, তারসংযুk চাখ, 
বঁাকােনা কঁাধ, সামেনর িদেক ঈষৎ ঝুেঁক পড়া কবn, kুdকায় বাh eবং কাঠােমা, সিnsেলর চািরিদেক aিতিরk 
আsরণ বা প ািডং, aিতিরk মাংসেপশী, পুr sাiনাল িডs, িরভাসড হঁাটুর জেয়n iত ািদ। িতিন হয়ত 
আমােদর বতমান তথাকিথত ‘ সৗnেযর s nাড’ aনুযায়ী ভুবনেমািহনী িpয়দিশনী িহেসেব িবেবিচত হেবন না, 
িকnt শতায়ু হবার জন  সিঠক কাঠােমার aিধকারী িহেসেব gহণেযাগ  হেতi পােরন। 

 
মn o trিটপূণ নকসার uদাহরণ আেরা aেনক আেছ। মিহলােদর জননতnt pাকৃিতকভােব eমনভােব িববিতত 
হেয়েছ য aেনকসময়i িনিষk sাম iuেটরােসর বদেল aবাি তভােব ফ ােলািপয়ান িটuব, সািভk বা 
oভািরেত গভস ার ঘটায়। e ব াপারিটেক বেল ‘eকেটািপক pগন ািn’। oভারী eবং ফ ােলািপয়ান িটuেবর 
মেধ  aিতিরk eকিট গহবর থাকার ফেল ei ধরেনর পিরিsিতর সৃি  হয়। eিট মানবেদেহ ‘ব াড িডজাiেনর’ 
চমৎকার eকিট uদাহরণ। আেগকার িদেন e ধরেনর পিরিsিতর udব হেল িশ সহ মােয়র জীবন সংশয় দখা 
িদত । eখন িচিকৎসা িবjােনর unিতর ফেল আেগ থেকi গভাপাত ঘিটেয় মােয়েদর জীবনহানীর আশ া 
aেনকটাi কািটেয় তালা গেছ। 

  

 
িচt: ‘eকেটািপক pগন ািn’: মানবেদেহর মn নকসার আেরকিট uদাহরণ। 

 
মানুেষর িড eন e ত ‘জা  িডeনe’ নােমর eকিট apেয়াজনীয় aংশ আেছ যা আমােদর আসেল কান 
কােজi লােগ না। িডsিফন িজনgেলা ধু apেয়াজনীয়i নয়, সময় সময় মানবেদেহ kিতকর িমuেটশন 
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ঘটায়। িড eন e’র িবশৃkkলা ‘হািnংটন িডিজেজর’ eর মত বংশগত রােগর সৃি  কের। আমােদর গলায় মুখ 
গহb বা ফ ািরংস eমনভােব তির য eকটু aসাবধান হেলi াস নালীেত খাবার আটেক আমরা ‘ চাk’ কির। 
egেলা সবi pকৃিতর মn নকসার বা ‘ব াড িডজাiেনর’ uদাহরণ। 

 
ব াড িডজাiেনর uদাহরণ ধু জীবিবjােন নয়, জ ািতিবদ ােতo দৃশ মান। িব াসীরা যিদo সব িকছুর পছেনi 
‘মানব সৃি র’ সুমহান uেdশ  খঁাজার চ া কেরন, তেব তােদর যুিk কানভােবi ধােপ টেক না। pাণ সৃি র 
uেdশ i যিদ মুখ  হয়, তেব মহািবেsারেণর পর ঈ র কন 700 কািট বছর লািগেয়িছেলন ei পৃিথবী তির 
করেত, আর তারপর আেরা 600 কািট বছর লািগেয়িছেলন ‘মানুেষর uেnষ’ ঘটােত তার কান যৗিkক ব াখ া 
পাoয়া যায় না। eিট িনঃসেnেহi মn নকসায়েনর বা ব াড িডজাiেনর uদাহরণ। পৃিথবী সৃি র iিতহােসর 
পিরkমায় আমরা আজ জািন, মানুষ তা পুেরা সমেয়র eকশ ভােগর eক ভােগরo কম সময় ধের পৃিথবীেত 
রাজt করেছ। তারপরo মানুষেক eত বড় কের তুেল ধের মহািব েক ব াখ া করার িক pেয়াজন? aথচ 
তথাকিথত মনুষ েকিndক যুিkর দািবদােররা তা করেতi আজ সেচ । আর তা ছাড়া pাণ িকংবা পিরেশেষ মানব 
সৃি র uেdশ i যিদ মুখ  হয়, তেব বলেতi হয় মহান সৃি কতা তঁার সৃি র pিkয়ায় সৃি র চেয় aপচয়i 
কেরেছন বিশ। িবগ ব াং ঘটােনার কািট কািট বছর পর পৃিথবী নামক eকিট সাধারণ gেহ pাণ স ার করেত 
িগেয় aযথাi সারা মহািব  জুেড় তির কেরেছন হাজার হাজার, কািট কািট ছাট বড় নানা gহ, uপgহ, 
gহাণুপু  - যারা আkিরক aেথi আমােদর সাহারা মrভূিমর চেয়o বn া, ঊষর আর pাণহীন। ধু কািট 
কািট pাণহীন িনsb gহ-uপgহ তির কেরi ঈ র kাn হনিন, তির কেরেছন aবািরত শূন তা, gp পদাথ 

(Dark matter) eবং gp শিk (Dark energy)- যgেলা িনpাণ তা বেটi, eমনিক pাণ সৃি র মহান 
uেdেশ র pkাপেট িনতাni বমানান। আসেল e ব াপারgেলােকo িববতনবাদী দৃি ভি েত িবচার না করেল 
কান সমাধােন পঁৗছুেনা যােব না। আমরা যতi িনেজেদর সৃি র কndsেল বিসেয় সাn¡না খঁাজার চ া কির 
না কন, ei মহািব  eবং ei পৃিথবীেত pােণর udেবর পছেন আসেল কান িডজাiন নi, পিরকlনা নi, 
নi কান বুিdদীp সtার সুমহান uেdশ । pখ াত জীবিবjানী eবং akেফাড iuিনভািসিটর ‘িবjােনর জন-
ধীশিk িবষয়ক’ িবভােগর aধ াপক ড. িরচাড ডিকn সিটেকi s  কেরেছন িনেচর ক’িট aসাধারণ 
পঙিkমালায় (সােয়িnিফক আেমিরকান, নেভmর, 1995:85): 

‘আমােদর চারপােশর িব জগেত িবদ মান বিশ gেলা দখেলi বাঝা যায় eর মেধ  কান 
পিরকlনা নi, uেdশ  নi, নi কান ভা েভর aিst; আসেল an, কrণাহীন 
uদাসীনতা ছাড়া eখােন আর িকছুi চােখ পেড় না’। 

   

 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাত◌্রী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com    
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বাগােন গাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না 
শােহiল মতািহর চৗধুরী 

 

 
aেনকিদন ধের aবেহলায় পেড়িছেলা তােদর বাগান। বাগােনর মািলক di বn ু বhিদন পর খঁাজ িনেত eেস 
দখেলন ছাট ছাট আগাছায় ভের গেছ বাগানিট তেব আগাছাgেলার মােঝ িকছু ফুেলর গাছ হেয়েছ 
যgেলা ভারী সুnর। eক বn ু আেরক বnেুক বলেলা, "িন য়i কােনা মালী eখােন আেস eবং ei 
ফুলগাছgেলার পিরচযা কের"। e িবষেয় তারা খঁাজখবর করা r করেলা িকnt কােনা pিতেবিশi eমন 
খবর িদেত পারেলা না য তারা কাuেক ei বাগােন কখনo কাজ করেত দেখেছ। বn ুিট তখন তার মালী 
য আেস সi বkেব র পেk যুিk িদেলা, "যখন সব মানুষ ঘুিমেয় যায় মালীিট িন য় তখন আেস। 
সজন i কu তােক দখেত পায়না"। িdতীয় জেনর পাlা utর, "না, কu না কu িন য়i শb নেত 
পেতা। তাছাড়া, কu যিদ ei ফুলগাছgেলার যt িনেতi eখােন আসেতা, তাহেল স িন য়i 
আগাছাgেলাo কঁেট- ছঁেট রাখেতা"।  

বাগান 

িdতীয় বn ু তার িব ােস aটল। স বলেলা, " দেখা, কীভােব egেলা সাজােনা। বুঝাi যােc eখােন eকিট 
সৗnযেবাধ কাজ করেছ eবং eর eকটা uেdশ  আেছ। সুতরাং আিম িব াস কির কu eকজন আেস। 
হেত পাের eমন কu আেস যােক ন র চােখ দখা যায় না। আিম িব াস কির, যত ভােলাভােব আমরা 
িবষয়িট পরীkা কের দখেবা তেতা বিশ আমরা ei সত  সmেক িনি ত হেবা য কu eকজন আেস"। 
তারপর তারা বাগানিটেক ভােলাভােব পরীkা করা rকরেলা। কখনo কখনo তারা eমন িকছুর সংsেশ 
আসেলা যা iি ত কের য সিত i eকজন মালী ei বাগােন আেস। কখনo কখনo তারা িঠক িবপরীত 
িকছুর pমাণ পেলা। আবার কখনo তােদর eমনo মেন হেলা য, য লাকিট বাগােন চুিপসাের আেস স 
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kিত করার uেdেশ i ঢােক, স d  লাক। বাগানিটেক িনিবড়ভােব পরীkা তা তারাi করেলাi। 
তাছাড়াo eকিট বাগানেক ফেল রাখেল িক ঘেট তা জানার জন  তারা গেবষণা করেত থাকেলা।  

eiসব পরীkা িনরীkা থেক eকজন যা জানেত পায় তা আেরকজন িশেখ। পরীkা-িনরীkা আর গেবষণার 
শেষ eকজন বলেলা, "আিম eখনo িব াস কির eকজন মালী আেস"। aন জন বলেলা "আিম িব াস 
কির না"। তােদর গেবষণায় বাগান সmেক তােদর পযেবkণ eকiরকম। িকnt তােদর িসdাngেলা িভn 
িভn। pাp তেথ  uপােt কােনা পাথক  িছল না। eমন িক তারা যিদ আেরা বিশ পরীkা-িনরীkা 
চালােতা তােতo কােনা পাথক  তির হেতা না বেলi তারা মেন কের। িকংবা eিবষেয়o তােদর কােনা 
মতপাথক  নi য ফেল রাখেল eকিট বাগান drত aেগাছােলা o জংলা হেয় যায়।  

ei পযােয়, ei পিতত বাগান o তার গাছপালা সmেক "eকজন মালী আেস" িবষয়ক হাiেপািথিসসিট 
আর গেবষণার িবষয় থাকেলা না। eকজন হাiেপািথিসসিট মেন িনেc eবং aন জন মেন িনেc না। 
মজার িবষয় হেলা dজেনর কui বাগােনর kেt eমন িকছু ঘটেব বেল আশা করেছ না যা aন জন 
করেছ। বাsব িবষয়gেলা সmেক dজেনর ধারণাi eকরকম। তাহেল, d'জেনর মেধ  পাথক টা কী? 
eকজন বলেছ, "A gardener comes unseen and unheard. He is manifested only in his works 
with which we are all familiar".। aন জন বলেছ, "No, there is no gardener"। 

মালী সmেক তারা য আলাদা আলাদা কথা বলেছ তার uপর িভিt কের বাগানিটর সmেক তােদর aনুভূিত 
আলাদারকম হেয় যােc। eকi তথ -uপাt িদেয় d'জন diভােব িবষয়িটর ব াখ া িদেc। তােত বাগানিটর 
বতমান aবsা সmেক eকটা িভn িচt পাoয়া যােc। বাগােনর aতীতিটo িভn হেয় যােc ei ব াখ ায়। 
তেব বাগানিটর ভিবষ ত সmেক তােদর আশা-আকা া eকiরকম মেন হেc। d'জনi চায় আগাছামুk 
সাজােনা- গাছােনা eকিট বাগান।  

uপেরর "মালী"-র rপকিট eকিট িবখ াত rপক। জন uiজডম তার ধেমর দশন বiিটর r কেরিছেলন 
ei গl িদেয়। ei গlিটর সারকথা হেলা, িববদমান di পk iিndয় িদেয় aনুভব করা যায় eমন তথ -
uপাt িবষেয় আপিt তােল না, eমনিক ভিবষ েত পরীkা-িনরীkায় িক পাoয়া যেত পাের তা িনেয়o 
কােনা িবেরােধ িলp হয় না। বরং eকi ধরেনর তথ -uপাt িনেয় তারা িভnভােব pিতিkয়া দখায়। 

uভয়পki পৃিথবী িকংবা মহািব  সmেক (িকংবা eর পছেন কান িডজাiনার থাকা বা না থাকা সmেn) 
তােদর মেনর ভাবেকi কথার মাধ েম pকাশ করেছ। তেব কােনা বkেব  ভােবর pকাশ ঘটেলi সিট য 
জগৎ সmেক সত  কথা তা বলা যােব না।  

 

শােহiল মতািহর চৗধুরী, inারেনেটর বাংলা bেগ িলেখ থােকন। iংল ােn গেবষণারত e লখক ি  ল াn 
aনুবাদক িহেসেবo কাজ কেরেছন। লখা pকািশত হেয়েছ বাংলােদেশর aেনক পিtকােতi। iেমiল - 
ShohailMC@aol.com   
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আেমিরকায় ‘iেnিলেজn িডজাiেনর’ নােম িক হেc? 
বন া আহেমদ o aিভিজৎ রায় 

bYaparFa ŸSx pàZÇ» Vbarw ŸkaàF kacair pàZÇ»† gRaela, Zidw Vemirkar jnY ŸsFa ntun Ÿkan 
bYapar† ny| 2004 saelr ihesÜr maes ŸhaBar SHerr srkarI ô™l Ÿbaàh ib¯aenr pafYsUcIet 
ibbàtnbaedr paSapaiS sâiîFr buiÁdIÐ Anukæp ba †eÆFilejÆF ihja†n (V†ih) pRaenar isÁaÇ» 
inel ŸsKankar ViBBabekra tar ibr›eÁ mamla kret baDY Hn| ŸkaeàFr jj jn †. ŸjaÆs  
ibó»airtBaeb V†ihr pãb¹¡a  …b„ V†ihr ibpeQ daƒúRaena úpãKYat jIbib¯anIedr b¹¡bY ŸSanar 
pr 2005 saelr ihesÜr maes ray ideln - Vdaletr saQI ŸTek ŸdKa Zae¬C ŸZ V†ih Dàm …b„ 
sâiîFte¹Ôr ˆpr iBi¹ ker otir …kiF mtbad, ta† srkarI Ÿkan ô™elr pafYsucIet …ek AÇ»àBu¹¡ 
krar isÁaÇ»iF pirïarBaeb Vemirkar sa„ibDaink V†nek  (Establishment Clause, 
Vemirkar s„ibDaenr pãTm s„ŸSaDnIr …† A„SiFet pirïarBaeb ŸlKa VeC ŸZ, srkar 
ŸkanBaeb† Ÿkan Deàmr peQ ba ta pãitîfa krar peQ ba ibpeQ Ÿkan V†n otir kreb na) l„Gn 
ker| jj saeHb Vrw bleln, …† mamla ŸTek …w pirïarBaeb ŸbaJa ŸgeC ŸZ, ibbàtnbad 
…kiF ZTaàT ib¯an …b„ ta  ob¯aink mHel bûlBaeb smiàTt, …† te¹Ôr saeT Ÿkan VelOikk 
sãîFa VedO VeC ik Ÿn† tar Ÿkan ÃÆdÔ Ÿn† 1|  
ikÇ¼ jj saeHb blel ik Heb, Vjek Vemirkar AtYÇ» rQNSIl ikÇ¼ Qmtaban KãIîFan ŸmOlbadI 
 

 †eÆFilejÆF ihja†n (V†ih)blet ik buJay? 

Vemirkar suipãm ŸkaàF 1987 sael …k ŠitHaisk raey  "iº¡eySn saeyÆs' ba DàmIy sâiîFt¹ek 
"AEb¯aink' …b„ "irilijyas hgma'  iHeseb iciH¡t ker Ÿdwyar pr pr† sâiîFbadIraw bueJ igeyiCeln 
ŸZ Ÿs† purena sâiîFt¹Ô idey ŸbaD Hy Vr jnsaDarNek Ÿbaka bainey raKa Zaeb na| Pel ibbàtnbaedr 
ibr›eÁ ZuÁ cailey Zabar jnY mUltW tKn ŸTek† taedr pãŸyajn Hey peRiCela VerkFu "siPsiFekeFh' 
te¹Ôr|  sÚpãit taedr pQ eTek ntun ikCu Zui¹¡r AbtarNa ker ntun ŸmaRek "Ÿs† …k† pueran 
sâiîFt¹Ô'ek  Haijr kra HeyeC, Zar nam He¬C sâiñr "buiÁdIÐ Anukæp' (Intelligent Design argument), 
ba s„ŸQep V†ih| ma†ekl ibeH, ˆ†ilyam ŸhÜiô,  iPilp jnsn, ŸjanaTn weylssH pãb¹¡aedr 
skel† ŸmaFa Ae«r AàTpuîF rQNSIl KãIîFan s„gfn ihsúkBair †ÆsiFiFˆeFr (Discovery Institute) 
saeT Zu¹¡|  …ƒedr Zui¹¡ Hl, Vmaedr ibSÿbãüaÆh …b„ seàbapir ojb jIbn …t† jiFl …b„ AnnYsaDarN 
ŸZ pãakâitk ˆpaey Ÿs§ela ˆÄut Het paer na, …b„ …r ŸpCen …k buiÁdIÐ pirkæpnakarIr pirkæpnar 
Cap VeC| …† te¹Ôr pãb¹¡ara mHaibSÿ …b„ pâiTbIet pãaN sâiñr ipCen KãIiîFy ‰Sÿr jiRt Takbar 
bYaparFa muK P™eF srasir na blelw taedr ibiBÊ ŸlKaliKet ta suîpîFBaeb P™eF wef| tara beln, 
ob¯aink ŸhFa ba ˆpa¹§ela ìDu pãakáitk inym idey bYaKYa kra sÝb ny ik„ba ˆic‡ w ny, …§elaek 
sifkBaeb ŸbaJa Zaeb tKn†, ZKn …k sâjnSIl s¯at s¹Ôar (intelligent agent) suýpñ ˆeÀeSYr 
Velaek …§elaek ŸdKar Ÿcña …b„ ibeSåxN kra Heb| …† "V†ih' †dain„kael kaera kaera kaeC …tFa† 
§r›tÔ ŸpeyeC ŸZ, taƒra Aenek† …† t¹ÔiFek ib¯aenr VwtaBu¹¡ ker (multW harˆ†nIy ibbàtenr 
ibkæp iHeseb) ô™l-kelejr pafYsUcIr AÇ»àBu¹¡ kret can, …b„ … iney Vmairkay VeÆdalnw ìr› 
kereCn|  
A„S …b„ srkar Ÿta ta bleC na| …† Ÿta Ÿsidnw taedr ŸpãisehÆF jàj buS idibY bel ideln 
ŸZ, ô™el V†ih …b„ ibbàtn dueFa† naik smanBaeb pRaena ˆict| sa†iÆFiPk Vemirkan 
jaànaelr AkeFabr, 2006 s„KYar …k jirep ŸdKa Zae¬C ŸZ, …edeSr rQNSIl irpabilkan 
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delr 60%† He¬C sâiîFt¹ÔbadI …b„ maº 11% ibbàtnbaed Vóùa raeK, Vr widek Ÿhemaº¡YaFedr 
meDY 29% sâiîFt¹ÔbadI …b„ 44% ibbàtnbadek sifk bel sÔIkar ker| ˆdarEnitk (liberal) 
pãgitSIl Vemirkanedr meDY 63%, ikÇ¼ rQNSIl A„eSr maº 37% ibàbtnbadek Ÿmen 
ineyeC| ib¯aenr sifkta ik teb rajEnitk r˜me‚† inàDairt Heb? ikÇ¼ AnY Ÿkan ob¯aink 
Vibôar ŸZmn ibduY‡, cuÜktÔ, ŸFileôap ŸTek ìr› ker maDYakàxN, VepiQk t¹Ô ik„ba ibg bYa„- 
ŸkaniFek pãitiîft kret† ikÇ¼ rajEnitk delr ik„ba DàmIy ŸgaîfIr kr›Na ba sÚmitr drkar 
peRin! saÚpãitk …kiF pirs„KYaen ŸdKa ŸgeC  Vemirkar jngeNr 82 Sta„S sitYkaerr ÷eàg 
ibSÿas ker, …mnik Stkra 51 Bag Buet pàZÇ» ibSÿas ker,  Vr Ÿs tulnay ibbàtenr mt 
ob¯aink …kiF te¹Ô ibSÿas ker maº Stkra 28 Bag Ÿlak 2| nYaSnal ijwgãaiPk mYagaijenr 
neBÜr, 2004 s„KYay pãkaiSt "Was Darwin Wrong?' pãbÉ ŸTek ŸdKa Zay ŸZ, 45% 
Vemirkan …Knw men ker ŸZ, sâiîFkàta gt 10 Hajar bCer Ÿkan …k smey manuxek …Baeb† 
bainey pâiTbIet paifey ideyiCeln| ib¯anI hglas P™Fu†ma tar "Evolution' b†ey ileKeCn ŸZ, 
Stkra 40 Baegrw ŸbSI Vemirkan …Knw manuexr ibbàten ibSÔas ker na, ATc widek 
†ˆeraepr ŸbiSrBag manux ibbàtnbadŸk sifk bel Ÿmen ineyeC| ¯an ib¯aen …t Agãsr bel 
kiTt Vemirkanedr ibbàtn sÚpeàk Vóùar Abóùa ŸdeK †ˆerapbasIr Aenek† naik ibisMt na 
Hey paer na 3| Sta×Ir pr Sta×I Der samÇ»taiÇ½k rQNSIl caeà¬cr saeT ib¯aenr dÆdÔ, iSæp 
ibpåb, PrasI ibpåb, du'iF ibSÔZuÁ, ibSÔbYapI ˆpinebeSr Absan †tYaid ŸTek pawya iSQar 
kareN† Hyeta †ˆerapbasIra Vjek ¯an ib¯aenr ŸQeº …† Agãsr Buimka inet sQm HeyeC| 
inˆ sa†iÆFóF magYijen b¹¡bY idet igey imiSgan †ˆinBarisiFr iSQk jn imlar beln ŸZ, 
(ˆÊt ŸdS§elar meDY) Vemirka† men Hy …kmaº ŸdS ŸZKaen ibbàtnbad iney …† rQNSIl 
QmtaSalI A„S rajEnitk ŸKlay ŸmeteC, pâiTbIr ŸbSIrBag ŸdeS† …Fa Vr Ÿkan †suY† ny 4| 
ibiBÊ irepaàF ŸTek ŸdKa Zae¬C ŸZ, ŸjeniF¤sH VDuink jIbib¯aenr ibiBÊ SaKar intY ntun 
Vibïaerr Pel ŸZKaen sara pâiTbIet º¡mSW manuexr meDY ibbàtenr peQ smàTn baReC ŸsKaen 
…† rajEnitk ŸKlar iSkar Hey Vemirkay ta kmitr idek| Kub† Vbak laget Babet ŸZ,  
Vjek Zid Vemirkar srkar …b„ QmtaSalI A„eSr …† Abóùa Hy taHel pãay du'S bCr Veg 
… ŸdeSr pãitîfata rajnIitibedra ik ker Dàmek raîFã ŸTek Vlada kret ŸperiCela?  …Kn Ÿta 
men He¬C …edeSr pUàbsurIedr Agãsr dâiîFB˜Ir kareN† Hyeta …Knw Vemirkar ô™l kelej 
ib¯an iFek VeC! taHel ik Vmra blb ŸZ samãajYbadI Si¹¡et pirNt Hwyar saeT saeT 
Vemirka º¡magtBaeb ˆdarEnitk Agãsrta ŸTek ipiCey pReC? Het† paer| teb Vera …kFa 
ijins …Kan ŸTek pirïar Hey Zay ŸZ, Ÿkan ŸdeS ib¯aenr bR bR Vibïar GFel† ŸsKaen 
ib¯anmnï jait geR wef na, ib¯anmnïtar jnY ca† …mn …k smaj, raîFãbYbóùa …b„ sectn 
jnegaîfI Zaedr maDYem rajEnitk …b„ samaijkBaeb ob¯aink dâiîFB˜Iek jnsaDareNr maeJ 
jnipãy ker Ÿtalar pãecîFa Ÿnwya Heb|  
 
…tQN Ÿta ŸdKlam Vemirkar mt ˆÊt ŸdeS ibbàtnbaedr ik Abóùa| †dain„ kael ìDu Ÿta 
Vmirkay† ny pâiTbIr ibiBÊ ŸdeS Har›n †yaiHyaedr (tUàkI ŸdSIy) mt sÔeGaixt "ib¯anI'raw 
Vbar V†ih smàTn kret ìr› kereCn| tara V†ihr sâiîFte¹Ôr saeT inejedr sâiîFt¹Ô imiley 
ibbàtenr ibr›eÁ ZueÁ ŸnemeCn| Vr widek Vmaedr mt tâtIy ibeSÔr ŸdS§elar kTa ŸbaD Hy 
Vr na bla† Bal| odink smkael kalesãat ibBaeg … bCr (2006 sal) masaiDk kal Der 
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pãkaiSt He¬C  ûmayun rSIedr ŸlKa "ba„laedeS ik ibbàtn pRaena He¬C?' naemr …kiF isirj|  
w† isirej ba„laedeSr iSQabYbóùar  ŸZ kr›N Cib P™eF ˆefeC ta stY† ByabH| ô™l kelejr 
Caº-CaºIra Ÿta beF†, …mnik jIbib¯aenr ÷namDnY iSQk iSiQkaraw ibbàtnek DàmiberaDI 
Vj§ib DYan DarNa bel men kern| tara men kern prIQa paeSr jnY …sb "Haib jaib' ijins 
pRa ŸZet paer, kKn† w§ela stY bel Ÿmen Ÿnwya Zaeb na! 5 
   
ibbàtnbad iney rQNSIl mHel …t oH oc Ÿkena? 
 
ibbàtniberaDIra harˆ†injmek ìDu pãtYaKYan ker† QaÇ» Hyin, smó» "Sytainr caibkaif' iHeseb 
iciH¡t kret ŸceyeC| Vemirkar rQNSIl A„eSr mddpuîF ihsúkBair †ÆsiFˆeFr pueraDa bYi¹¡tÔ 
…b„ †eÆF†lejÆF ihja†enr AnYtm pãb¹¡a iPilp jnsenr met, ŸZeHtu AibSÿasIra harˆ†enr 
mtanusaer men ker manux banr ŸTek ˆÄut HeyeC, ŸseHtu tara ŸZ Ÿkan Drenr "naPrmain' 
kret paer - smkaimta, gàBpat, peàNagãaiP, talak, gNHtYa sbikCu 6! …mn …kFa Bab, 
harˆ†n Vsar Vg pàZÇ» sara pâiTbI ŸZn …§ela ŸTek …ekbaer† mu¹¡ iCl!   "Vnsair„ 
Ÿjeniss' naem …kFa ŸmOlbadI KãIîFan weybsa†F VeC, Zara …Kena men ker pâiTbIr bys 
C'Hajar bCerr ŸbSI ny| … weybsa†eFr ˆeÀSY† He¬C ŸZ Ÿkan ˆpaey ibbàtnek Ÿfkaena Vr 
"pãmaN kra' ib¯an Za† bluk na Ÿkn, ba†ebel Za ŸlKa VeC ta† ifk7| tara Kub suÆdr ker caàF 
bainey ŸdiKeyeC ibbàtn manel pawya Zaeb Ÿrisjm, PYaisjm, kimˆinjm, naijjm Vr 
Ÿjeniss manel … pâiTbIet Takeb Ÿpãm Balbasa, ŸøH,  maya Vr mmta! widek Har›n †yaiHyar 
mt bYi¹¡ra Vbar idibY bel ŸbRae¬Cn ŸZ, ibbàtnbad piëcma-ViDptYbadI Si¹¡r dÔara sâîF 
…kDreNr "pãtarNa' CaRa naik Vr ikCu† ny! 
 
÷Babt† pãSÈ ˆfet paer sb ŸCeR CueR  ibbàtn te¹Ôr ˆpr …† ibeSx mHliFr …eta Veº¡aS 
Ÿkn? ib¯aenr Ÿta Vera HajarFa SaKa VeC, k† Ÿs§ela iney Ÿta …mn "ˆeÀSYmUlk' Baeb 
ibtàk otrI kra He¬C na? …mnik jIbib¯aenr iBterw Ÿta VeC ŸkaxibdYa, b„SgitibdYa, 
sa†eFaejeniF¤ ik„ba VNibk jIbibdYa †tYaid|  w§ela ineyw ibeSx mHliFr Ÿkan maTabYTa 
Ÿn†, ibtàkw Ÿn†|  taHel inëcy† harˆ†enr ibbàtn te¹Ôr meDY tara …mn ikCu Kuƒej ŸpeyeC 
Za taedr gaey iBxN jÔala Draenar jnY ZeTîF| ik ŸsiF? Vsel sitY blet ik, ibbàtnt¹Ô 
smó» pueran sâiîFtai¹Ôk DYan DarNa Vr k™s„ôaerr buek tIbã VGat ŸHeneC| pâiTbIr AiDka„S 
Deàmr mUl iBi¹ sâiîFt¹Ôek† pãSÈibÁ ker ŸPeleC ibbàtnbad|  
 
sBYtar ŒxalgÈ ŸTek† inejr jnM rHsY iney manux ibiBÊBaeb pãSÈ ker …eseC| Zueg Zueg, 
ibiBÊ jaitr meDY ta† jnM HeyeC nana DreNr Deàmr …b„ sâiîFte¹Ôr| teb piëcma ibeSÿ ˆnib„S 
Sta×Ir pãTm idek ˆ†ilyam pYaelr klYaeN ‰Sÿerr Aió»etÔr pãmaN iHeseb sâiîFr pirkæp Zui¹¡ 
(Design argument) pãblBaeb jnipãy HeyiCl| harˆ†enr ibbàtnbadI t¹Ô† 1859 sael 
pãTmbaerr meta …ek Si¹¡SalIBaeb cYael² ker Bul pãmaiNt krela| ibbàtnbad Kub pirôar 
Baeb† ŸdiKey idl ŸZ, manuxsH ibiBÊ pãjaitr ibbàtn …b„ ˆÄebr ŸpCen Ÿkan ÷àgIy karN 
ŸKaƒjar drkar Ÿn†| AnYanY pìpaiK, gaCpala ŸZ pÁitet pâiTbIet …eseC, manux naemr 
"iÃpdI pãaNI'iFw ifk …k† ibbàtenr DarabaiHktay … pâiTbIet …eseC| AàTa‡ jIbib¯aenr 
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dâiîFet manux Vsel pãaNIjgetr A„S CaRa Vr ikCu† ny, ta Ÿs inejek Zt† "AnnY saDarN'  
men kr›k na Ÿkn! daàSink Ÿhineyl ŸhenF …jnY† ibbàtnt¹Ôek "†ˆinBaàsal …ish' 
(universal acid)  ba rajaß iHeseb iciH¡t kereCn8| †ˆinBaàsal …ish ŸZmn tar ibDÕ„sI 
Qmtay skl pdaàTek puiRey-giley CarKar ker idet paer, Ÿtmin harˆ†enr ibbàtnbadI t¹Ô 
smó» pãTagt sâiîFtai¹Ôk DYan DarNa Vr k™s„ôarek …ekbaer dur ker idet paer|  ADYapk 
ŸhenF tar ibKYat b†iFet8 ibbàtn t¹Ôek "harˆ†enr ibp°nk pãó»ab' (Darwin's 
dangerous idea) bel ˆeLK kereCn| …iF "ibp°nk' karN …iF bel ŸZ, manux …b„ AnYanY 
jIb Ÿkan sâiîFkàtar ineàdSna CaRa† ìDumaº pãakáitk pÁitr maDYem AepQakât srl pãaN ŸTek 
º¡manÓey ˆÄut Het paer| inWseÆdeH …iF sâiîFbadIedr jnY ibpedr kTa| A¤ePaeàhr ibSp 
sYamueyl ˆ†lbarePaàs (Samuel Wilberforce), iZin harˆ†enr bÉ™ ib¯anI Ha¤ilr saeT 
JgRa-JaiFr kareN ibKYat Hey VeCn (2y ADYay ÅîFbY), s˜t kareN† pãakâitk inàbacenr 
maDYem GFa ibbàtnek A÷Ikar kern …† bel9: "pãakâitk inàbacn naemr t¹ÔiF ‰Sÿerr baNIr 
saeT ŸmaeF† s˜itpUàN ny| …iF br„ ‰Sÿerr sâiîFr saeT ‰Sÿerr Ÿpãirt baNIr iberaD GFay|' 
 
Ÿs Za† ŸHak, clun …bar ŸdKa Zak Vjekr rQNSIl VemirkabasIedr kaeC "HFú Ÿkk' 
†eÆFilejÆF ihja†n t¹ÔiF Vsel ik blet ca†eC, …† t¹ÔiFek jnipãy ker Ÿtalar pãecîFar 
ipCen Vsel ik ˆeÀSY kaj kreC| …r muel ŸZet Hel Vmaedrek V†ih te¹Ôr Vó»ana 
ihsúkBair †niýFiFˆeF …kbar zƒu Ÿmer Vset Heb| wKaen kara kalkaif naReCn, ik bleCn 
…b„ Ÿkn bleCn ta …kFu Kitey ŸdKelw ŸbaD Hy ŸhaBar SHerr jj saeHebr Ÿdwya saÚpãitk 
raeyr AàT pirôar Hey Zaeb| ikÇ¼ V†ih pãb¹¡aedr jnM rHsYFa ifkmt buJet Hel Vmaedrek 
VerkFu duer ŸZet Heb, ŸcaK raKet Heb Ÿs† Vfaera Stek, ˆ†ilyam pYaelr kael| sâiîFte¹Ôr 
†itHaesr b†Far Ÿs smykar pata§ela …kFu Baelamt ˆleF paleF ŸdKet Heb karN taedr† 
ˆ¹rsuir iHeseb jnM HeyeC …† nbY V†ih pãb¹¡aedr!  
 
ˆ†ilyam pYael …b„ tar pirkiæpt sâiîFr Zui¹¡   
 
ˆ†ilyam pYael (1743-1805)'r ibKYat b† "Natural Theology, or Evidence of 
Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences of Nature' 
pãkaiSt Hy 1802 sael| Dàmt¹Ô w dàSenr †itHaes inWseÆdeH …iF §r›tÔpUàN …kiF b†| 
ŸjYaitiàb¯an ineyw pYael ŸBebiCeln ibó»r, ikÇ¼ inej† ŸSx pàZÇ» beliCeln "buiÁdIÐ sãîFar 
Aió»tÔ pãmaeNr jnY ŸjYaitiàb¯an ˆpZu¹¡ maDYm ny' 10  ; … ŸQeº pYaelr  "ˆpZu¹¡ maDYm' men 
HeyiCl br„ jIbib¯anek| Vr pUàbbàtI AnYanY nYacaral iTwilijyanedr mt† pYaelw 
jIbjgtek pàZebQN kret igey jIebr AiBeZajenr Qmta ŸdeK mu© HeyiCeln| pYael lQY 
keriCeln ŸZ, pãitiF jIbedeH iniàdîF kaj krbar jnY  iniàdîF A„g-pãtY˜ reyeC, Za jIbiFek 
…kiF iniàdîF Ÿkan pirebeS iFek Taket sHayta ker|  itin jiFl jIbedHek GiRr kafaemar 
saeT tulnIy men keriCeln, Vr tar meDY† ŸdeKiCeln sãîFar sumHan pirkæpna, ˆeÀSY Vr  
inpuN tuilr Vƒcr|  pYaelr Baxaet† 11 : 
 

"Dra Zak ŸJapJaerr mDY idey clet igey Hfa‡ Vmar pa …kFa paTer Ÿleg 
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Ÿgl| Vim inejek pãSÈ krlam, …† paTrFa Ÿkae¾ek …ela?  Vmar men ˆ¹r 
Vseb- pãkâitr AnY Aenk ikCur mt paTrFaw Hyt sbsmy† …Kaen iCl| ... 
...ikÇ¼ Dra Zak Vim pT clet igey …kFa GiR k™iRey Ÿplam|  …bar ikÇ¼ Vmar 
kKn† men Heb na ŸZ GiRiFw sb smy† …Kaen peR iCl|' 
 
 

inWseÆdeH GiRr gfn paTerr mt srl ny| …kiF GiR ŸdKel ŸbaJa Zay- GiRr iBterr ibiBÊ 
ŸCaF ŸCaF A„S§ela Ÿkan …k kairgr …mnBaeb otrI kereCn ŸZn Ÿs§ela sifkBaeb sminÓt 
Hey kaƒFa§elaek hayaelr carpaeS mapmt Guirey ifk fak mt smeyr iHesb raKet paer| 
kaej† peT GiR k™iRey Ÿpel ŸZ Ÿkˆ Babet baDY ŸZ wKaen Vpna Vpin GiRr jnM Hyin br„ 
…r ŸpCen …kjn kairgr reyeCn iZin Ait Ztþ ker …kiF ˆeÀSYek samen ŸreK GiRiF otrI 
kereCn*| …k† Zui¹¡malar prbàtI pdeQp iHeseb pYael ŸbeC ineyiCeln Vmaedr jIbedeHr 
AtYÇ» §r›tÔpUàN A„g ŸcaKek|  ŸcaK naemr …† A„giFek pYael  GiRr mt† …k Drenr jiFl ZÇ½ 
iHeseb Der ineyiCeln, karN tar met, " GiRr mt† …iF (ŸcaK) bû  ŸCaF-KaF gitSIl klkÖa 
sminÓt …k DreNr jiFl ZÇ½ iHeseb Vmaedr kaeC VibàBUt Hy, ŸZ§elar pãetYkiF …ksaeT kaj 
ker A„giFek kmàQm ker tuel|' 12|  
 
 
ŸcaKek pYael AenkFa  ojb-ŸFileôap iHeseb Der ineyiCeln|  ta† Kub ÷aBaibk Baeb† isÁaeÇ» 
ˆpnIt HeyiCeln ŸZ, GiR ik„ba ŸFileôap otrI krar jnY ŸZeHtu …kjn kairgr drkar, ŸcaK 
"sâiîF krar jnY'w pãeyajn …kjn Anurœp Ÿkan kairgerr| Ÿs† kairgr ŸZ …kjn "bYi¹¡ ‰Sÿr' 
(Personal God)† Het Heb ta pYael Kub pirôar ker† beln 11 : 
 

"Ÿkan pirkæpnakarI (Designer) CaRa Ÿkan pirkæpna (Design) Het paer na, 
ŸZmin Vibôàta CaRa Ÿkan Vibôar Het paer na|... ...pirkæpnar Cap …eta† 
pãbl ŸZ …ek A÷Ikar kra sÝb ny| …† pirkæpnakarIek AbSY† …kjn bYi¹¡ 
Het Heb| Ÿs† bYi¹¡† He¬Cn ‰Sÿr|'  
 

pirkæpnaibHInBaeb pãakâitk ˆpaey ŸcaeKr ˆ‡pi¹r sÝabnaek …eqbaer ˆiRey idey pYael 
beleCn11  : "manbedeH ŸsãP odba‡ pãiº¡yay AàTa‡  Ÿkan Drenr pirkæpna (Design) ibHIn 
iº¡ya-klaepr maDYem Hyeta Vƒicl, Vƒb,  jr›l, itl, bãeNr mt ijinspº otrI Het paer  
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 
* pYaelr  …† "GiRr kairgerr Zui¹¡' dàSnSaeó½ pirict Hey VeC "pirkæp Zui¹¡' ba "Argument from Design' iHeseb|  

ìDu jIb ib¯aenr ŸQeº ny, ŸjYaitiàb¯aenr ŸQeºw tTa mHaibeSÿr ˆ‡pi¹r ŸpCen ‰Sÿr namk "kairgerr' Aió»etÔr peQ 
AtYÇ» ŸjaRaela Zui¹¡ iHeseb Aenkkal Der pYaelr …† Zui¹¡mala bYbHât HeyeC| …kiF GiR ŸZmn inej ŸTek sâîF Hey peT 
peR Taket paer na, ifk Ÿtmin mHaibSÿw inj ŸTek sâîF Hey …min Abóùay cel Vset paer na| GiR otrIr ŸpCen ŸZmn 
GiRr kairgerr BUimka VeC, Ÿtmin mHaibSÿ otrIr ŸpCenw ‰Sÿr jatIy Ÿkan kairgerr Hat Taket† Heb, …† DarNaiF …k 
smy sâiîFbadIedr meDY AtYÇ» ic¹akàxk Zui¹¡ iHeseb bYbHât Ht| ŸjYaitiàb¯aenr dâiîFet pYaelr Zu¹¡mala iney Velacna 
…b„ KÆhn …† pãbeÉr pirserr ba†er| ˆ‡saHI pafekra  …r jnY …† b†eyr pãTm  ADYaeyr pãbÉ§ela ŸdKet paern| 
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ikÇ¼ ŸkanBaeb† ŸcaK ny|' ... ŸkaTaw Ÿkan ˆeÀSY ba AiBpãay CaRa  Ÿkan ikCur Aió»tÔ  Taket 
paer na|  
 
 
harˆ†n inWseÆdeH pYaelr ˆi¹¡guela peRiCeln …b„ …r …kiF ŸZagY jbabw men men ifk 
keriCeln Za itin  ideyiCeln per tar "pãjaitr ˆÄb' b†eyr maDYem|  harˆ†n pãó»ab kreln 
jIbedHek Ÿkbl GiRr mt ZeÇ½r mt ikCu ŸBeb bes Takel cleb na| jIbjg‡ ZÇ½ ny; kaej† 
ZÇ½ iHeseb icÇ»a kra bad idet parel …r ŸpCen Vr Ÿkan Ÿkan ihja†n ba pirkæpnaar  mt 
"ˆeÀSY' ŸKaƒjar drkar Ÿn†| jIbjget ŸcaeKr ˆÄb w ibbàtenr ŸpCen harˆ†n pãó»ab  kreln 
…k "AÉ kairgerr', nam pãakáitk inàbacn- ŸZ pãiº¡yar maDYem laK laK bCr Der Daep Daep geR 
wfa pirbàtenr Pel ŸcaeKr mt AtYÇ» jiFl A„g-pãtY„g geR wfa sÝb| … pãiº¡yaiFr nam 
º¡mbàDman inàbacn (cumulative selection)| …kaiDk Daepr …† º¡mbàDman inàbacenr maDYem ŸZ 
Daep Daep ŸZ jiFl A˜-pãtY˜ ˆÄut Het paer ta †etameDY† ob¯ainkBaeb pãmaint HeyeC 13| 
ìDu ta† ny, … pÁitet V„iSkBaeb ŸcaeKr ˆ‡pi¹ w ibkaS ŸZ sÝb …b„ ta ibiBÊ pãitkšl 
pirebeS ŸZ …kiF jIebr iFek Takar sÝabnaek Aenka„eS baiRey tulet paer tarw Ajsã 
ˆdaHrN reyeC Vmaedr carpaeS|  harˆ†n tar "pãjaitr ˆ‡pi¹' (1859) b†ey beln 14 : 

 
"ŸcaeKr VeC ikCu AnukrNIy ˆpkrN, Za idey …iF ibiBÊ dUretÔr saeT ŸPakas 
kret paer, ibiBÊ maºar Vela …r iBter zuket idet paer, …b„ Ÿgalakar  w 
bàNIy AeprNek s„eSaDn kret paer, ŸsiF pãakâitk inàbacenr maDYem ˆÄut 
HeyeC men kra Hyt AsÝb bYapar bel† men Het paer| tbuw Zui¹¡ Vmaek bel 
ŸZ, Zid AtYÇ» AsÚpUàN w srl ŸcaK ŸTek inƒKut w jiFl ŸcaK pàZÇ» Aenk 
keykiF ó»r ŸTek Taek …b„ pãitiF ó»r tar Darekr jnY ˆpkarI Hy bel ŸdKaena 
Zay; Vr Zid ŸcaK§ela samanY pirmaenw pirbàtnSIl Hy, …b„ ibiBÊta§ela 
b„Sanusât Hy (Za AbSY† sÝb), Vr Zid Ae˜r ibiBÊta§ela ba pirbàtn§ela 
jIbenr pirbàtnSIl pirióùitet pãaNIr jnY ˆpkarI bel ibebict Hy, taHel 
pãakâitk inàbacenr maDYem º¡manÓey inKuƒt w jiFl ŸcaeKr ˆÄb Zt† Abaó»b 
ŸSanak na Ÿkn,  na GFar Ÿkan karN Ÿn†|' 

 
ibbàtn ba pãakáitk inàbacn lQ lQ bCr Der Daep Daep GeF| Vjek Vmra ŸcaeKr ŸZ pUàNa„g 
gfn ŸdeK mu© H† ta …kiden otir Hyin, ta bûkal Der º¡manÓey GFet Taka ŸCaF ŸCaF 
pirbàtenr PlSã›it iHeseb ibkaS laB kereC| harˆ†enr per gt ŸdReSa bCer Vmra ŸcaKsH 
ibiBÊ Ae˜r ibbàtn sÚpeàk Vrw gBIrBaeb janet ŸperiC|  ibbàtenr †itHaes, Kub sÝbt, 
ŸbS keykbar† Vlada VladaBaeb ŸcaeKr ibkaS GeFeC- kKnw makRsa, kaƒkRa, ibiBÊ Ÿpakar 
mt siÉbÁ (arthropod) pãanIedr meDY, Vbar kKnw Ae¢apas, Samuk, iJnuk jatIy mlaô 
(Mollusk) pãaNIedr meDY …b„ kKnw ba Vmaedr mt Ÿmr›dÆhI (Vertebrates) pãaNIedr meDY| 
…† itniF gã›epr meDY† Vlada VladaBaeb ŸcaeKr sâiñ …b„ ibkaS GeFeC - …† ibiBÊ Drenr 
ŸcaK§ela …ekFa …ekk rkm pÁitet kaj krelw ŸSx pàZÇ» …ra sba† ŸcaeKr Buimka† paln 
ker| Kub sÝbt Velar pãit s„ebdnSIl …kDrenr øayibk Ÿkax ŸTek pãTm ŸcaeKr ibkaS ìr› 
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Hy| tarpr Hajar Hajar bCr Der ibiBÊBaeb pirbiàtt …b„ pirbiàDt Het Het Vjek tara …† 
rœp gãHn kereC| kt§ela s„ebdnSIl Ÿkaxek kaepr mt Abtel Zid ifkmtBaeb sajaena Zay  
taHel ŸZ ntun …kiF Vid-ŸcaeKr ˆÄb Hy tar peQ Velar idk inàNy kra sÝb Hey ˆef| 
 
 

 

 
icº 10.1 : ŸcaeKr ibbàtn : ŸcaeKr mt …kiF jiFl pãtY˜ sHej† Velar pãit s„ebdnSIl Kub srl øayibk 
Ÿkax ibiSîF "V†-ýpF' ŸTek ibiBÊ Daep Daep pirimt iBÊtar mDY idey ibbiàtt Het paer| ZKn† … Drenr 
Ÿkan pirbàtn - Za ikCuFa Helw baRit suibDa pãdan ker, ta DIer DIer pãjnM ŸTek pãjnMaÇ»er jnpue² CiRey 
peR|  
(ŸsOjnY : http://www.millerandlevine.com/km/evol/lgd/index.html) 
 
…Kn Zid …† kapiFr Dar§elaek ŸkanBaeb bÉ kra Zay taHel VDuink pin-hole camera-…r 
mt ŸcaeKr ˆ‡pi¹ GFeb| tarpr …ksmy git inàDarN kret paer …mn …kiF AiQpF (Retina) 
ba r„ buJet paer Ÿkaenr (cone) mt …mn …kiF A„S ibkaS laB ker taHel Vrw ˆÊt …kiF 
ŸcaeKr sâiîF Heb| …rpr Zid ibbàtn pãiº¡yar maDYem V†irs hayaÒaemr (Iris diaphragm) 
ˆ‡pi¹ GeF taHel ŸcaeKr iBter ktKain Vela zukeb ta inyÇ½N kra sÝb Heb| …rpr Veó» 
Veó» Zid ŸleÆsr (lens) ˆÄb GeF ta taek Velar smnÔy …b„ ŸPakas kret sHeZaigta kreb 
Vr …r Pel ŸcaeKr ˆpeZagIta Vrw baReb| …†Baeb† smeyr saeT saeT imˆeFSenr maDYem 
ŸcaeKr º¡manÔiyk pirbàtn GeFeC| Vmra …Knw Vmaedr carpaeS ibbàtn pãiº¡yay inàbaict 
ibiBÊ Daepr ŸcaeKr Aió»tÔ ŸdKet pa†, Aenk Vidm pãaNIr meDY …Knw ibiBÊ rkemr …b„ 
ó»err Vid-ŸcaeKr Aió»tÔ ŸdKa Zay| ikCu …kŸkaxI jIeb …kFa Velak-s„ebdnSIl jayga VeC 
Za idey Ÿs Velar idk sÚpeàk Kub samanY† DarNa kret paer, Vbar ikCu káimr meDY …† 
Velak-s„ebdnSIl Ÿkax§il …kiF ŸCaF Abtl kaepr meDY bsaena Taek Za idey Ÿs VerkFu 
BaelaBaeb idk inàNy kret sQm Hy| smtelr ˆpr bsaena nammaº Velak s„ebdnSIlta 
ŸTek ìr› ker ipneHal kYaemrar mt Ÿmr›dÆhI pãaNIedr AtYÇ» ˆÊt ŸcaK pàZÇ» sb Daepr ŸcaK† 
ŸdKa Zay Vmaedr carpaeS, …b„ ta idey† ibbàtn pãiº¡yar ibiBÊ ó»r bYaKYa kra sÝb|  
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k) 
 

K) 
 

 
g) 

c) 

 

 
G) 

 
–) 

 
icº 10.2 : pãkâitet ibdYman ibiBÊ Drenr ŸcaK :  k) AÉ §Ha maC Ÿmi¤kan ŸFFäa (Astyanax 
mexicanus);  (K) AÉ cave salamander:  Kub sUQBaeb lQY krel camRar nIec "Vidm 
pãkâitr' ŸcaeKr Abóùan ŸbaJa Zaeb; (g) Vidm niFlaesr ipn-ŸHal kYaemra sdâS ŸcaK; (G) 
påanairyam : kap "V†ýpF'  (–) AYaÆFaàkiFk iº¡l (c) manuexr ŸcaK| 
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ibbàtnbad : …k †ˆinBaàsal …ish 

 
pâiTbIet ob¯aink DYn DarNar Ÿkan kmit Ÿn†, ikÇ¼ Kub km ob¯aink DarNa† jnsaDareNr manspeF óùayIBaeb 
ibpåb GFaet ŸpereC| ibKYat ib¯anI …b„ daàSink Tmas k™n (Thomas Kuhn) … Drenr ZugaÇ»karI ibpåbatMk 
DarNaek "pYaraihm iSPFú' (Paradigm Shift) naem AiBiHt kretn 15| pYaraihm iSPFú ikÇ¼ Hr-HaemSa GeF na| 
manb sBYtar †itHas tama-tama ker Kuƒjelw du'…kiFr ŸbiS pYaraihm iSPeFúr ˆdaHrN pawya Zaeb na| 
pdaàTib¯aenr ŸQeº Ÿkapaiànkaesr ŸsOrekiÆÅk t¹Ô iCl …kiF pYaraihm iSPFú, Za Vmaedr icrecna ibSÿbãüaeÆhr 
CibFa† ideyiCl VmUl bdel| ifk …k† Baeb jIbib¯aenr ŸQeº pYaraihm iSPeFúr ˆdaHrN Hl ibbàtnt¹Ô 16|  
…† ibbàtn t¹Ô† Vmaedr iSiKeyeC ŸZ, Ÿkan pãjait† icrÇ»n ba ióùr ny, br„ Vidm …k ŸkaxI pãaNI ŸTek ìr› 
ker …k pãjait ŸTek pirbiàtt Het Het Verk pãjaitr sâiîF HeyeC, Vr manux sH pâiTbIr sb pãaNI† Vsel 
ŸkaiF ŸkaiF bCr Der taedr puàbpur›x ŸTek ibbiàtt Het Het …Kaen …es ŸpOƒeCeC|  harˆ†n ìDu … Drenr …kiF 
ibpåbatMk DarNa pãó»ab ker† QaÇ» Hnin, ibbàtenr …† pãiº¡yaiF (pãakâitk inàbacenr maDYem) ikBaeb kaj ker 
tar pÁitw bàNna kereCn sibó»aer 17, pãTmbaerr mt 1859 sael "pãjaitr ˆÄb' ba "Airijn Ab iýpiSj' 
b†ey| Kub Abak Het Hy …† ŸBeb, ŸZ smyFaet sâiîF rHesYr smaDan kret igey pãay skl ib¯anI Vr 
daàSink† seb Dn nIl-min w† ba†ebelr Ÿjeniss ADYaey muK Tuber peR iCeln Vr ba†eblIy gNnay ŸBeb 
ineyiCeln pâiTbIr bys sàbsak™elY maº C'Hajar bCr  Vr manux He¬C ibDatar …k "ibeSx sâiîF', Ÿs smyFaet 
jnM ineyw harˆ†enr maTa ŸTek  …min …kiF ZugaÇ»karI DarNa Ÿbirey …esiCela Za ìDu ob¯aink Agãgitek† 
trainÓt kerin, Ÿs† saeT cabuk ŸHeniCela Vmaedr Gaer isÆdabaedr Buetr mt swyar Hwya smó» DàmIy s„ôaerr 
buek|  daàSink Ÿhineyl ŸhenF …jnY† ŸbaD Hy beliCeln, "Vmaek Zid pâiTbIr sàbŸSãîf DarNaiFr jnY kaˆek 
purïât kret bla Hy, Vim inˆFn, V†nýFa†nedr kTa men ŸreKw iniàÃDay harˆ†nek† ŸbeC Ÿnb|' 18 

"harˆ†enr bulhg'  bel kiTt ib¯anI iF …†c Ha¤il harˆ†enr "pãjaitr ˆÄb' b†iFek inˆFenr "ipãiÆsipyar' 
pr ¯an VHreNr ŸQeº sbecey Si¹¡SalI "mHaó½' iHeseb bàNna keriCeln; Vbar Ÿs† saeT Vbar duWKw 
keriCeln …† ŸBeb - "…eta† ineàbaD Vim ŸZ …t sHj bYaparFa Veg Vmar maTay Vesin|' 19  ib¯anI VeànýF 
mayar beleCn, "harˆ†inyIy ibpåb ŸZ manb †itHaesr sàbeSãîf DarNa - …iF  ŸZ kaera peQ KÆhn kra kifn† 
Heb|' 20  iýFePn Ÿj §æh men kretn tab‡ piëcma ibeSÿr VDa hjn baCa baCa te¹Ôr meDY harˆ†enr t¹Ô 
Takeb SIàxóùaen| 21 Vr ADYapk ircaàh hikÆs Ÿta men† kern ŸZ, ìDu pâiTbI ny smgã mHaibeSÿ ŸkaTaw pãaeNr 
ibkaS GFel ta Hyt harˆ†nIy pÁitet† GFeb, karN harˆ†nIy ibbàtn sÝbtW …kiF "saàbjnIn stY' 
(universal truth)|22  smgã mHaibeSÿr ŸpãQapeF "saàbjnIn stY' ikna ta …Kena pãmaiNt na Helw ÷Ikar ker 
inet† Heb pâiTbIet pãaeNr ˆÄb Vr …r naÆdink ibkaSek bYaKYa krar ŸQeº harˆ†enr ibbàtn te¹Ôr Ÿcey 
Bal Ÿkan t¹Ô … muHUeàt Vmaedr Haet Ÿn†| Vmra ctuàT ADYaey beliC pdaàTib¯aenr ŸQeº V†nýFa†enr 
VepiQk t¹Ô ŸZmn …kiF sPl t¹Ô, jIbib¯aenr ŸQeº harˆ†enr t¹Ô Ÿtmin …kiF AtYÇ» saàTk t¹Ô| 
 
daàSink Ÿhineyl ŸhenF ibbàtnt¹Ôek "†ˆinBaàsal …ish' (universal acid)  ba rajaß iHeseb iciH¡t kereCn 
8| †ˆinBaàsal …ish ŸZmn tar ibDÕ„sI Qmtay skl pdaàTek puiRey-giley CarKar ker idet paer, Ÿtmin 
harˆ†enr ibbàtnbadI t¹Ô smó» pãTagt DàmIy DYan DarNa Vr k™s„ôarek …ekbaer dur ker idet paer|  
ADYapk ŸhenF tar ibKYat b†iFet 8 ibbàtn t¹Ôek "harˆ†enr ibp°nk pãó»ab' (Darwin's dangerous idea) 
bel ˆeLK kereCn|  …iF "ibp°nk' karN …iF bel ŸZ, manux …b„ AnYanY pãaNI Ÿkan ˆprwyalar ineàdSna 
CaRa† ìDumaº pãakáitk pÁitr maDYem AepQakât srl jIb ŸTek º¡manÓey ˆÄut Het paer|  
 
 
sâiîFte¹Ôr ibbàtn  
 
iBe¢airyan Zuegr ŸSx nagad ibãeFnsH sara †ˆeraepr iSiQt mHel† harˆ†nIy ibbàtnbad 
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gãHneZagY Hey wef,  ib¯anIedr meDY Ÿta beF†, …mnik caeàcr paÅIedr meDYw 16| ikÇ¼ 
†ˆeraepr Abóùa ZtKain na Bal Het Takl,  Vemirkar Abóùa Het lagela paLa idey ttFa† 
Karap|  tar karN, ŸsKaen ibbàtenr bYapariF iSQa˜en sImabÁ Takelw saDarN manuexr meDY 
ta Ÿkanrkm sectnta jagaet bYàT Hy|  Vr manuxek Asectn raKet pueramaºay †Én Zuigey 
cel ŸsKankar KãIiîFy caàc …b„ Vemirkar rQNSIl srkar§ela| Pel ŸdKa Ÿgl, jamana paeæF 
Ÿgelw ŸbiSrBag Vemirkan† ba†ebl biàNt sâiîFt¹Ôek† "iSeraDaàZ' ker bes VeCn**| sara 
duinya jueR iSQa˜en ŸZ nIrb ibpåb GeF ŸgeC tar ŸCaƒya ŸZn Vemirkanra lagaet† ca†eln na 
gaey|  DIer DIer Vemirkar Ÿpãs …b„ imihyarw ŸcaeKw ibbàtn bnam sâiîFte¹Ôr AiliKt ÃeÆÃr 
bYaparFa njer pRl …b„ taedr ŸdOlet† 1890 saelr pr ŸTek …† ibtàkek "jngeNr meDY' 
CiRey Ÿdwya ìr› Hl| …Knw Vemirkay jngeNr meDY ibbàtn …b„ sâiîF t¹Ô iney ibteàkr Ÿkan 
ŸSx Ÿn†|  Aenek† Hyt jaenn na ŸZ, Vemirka pâiTbIr iÃtIy pãDan DàmpãaN ŸdS (Baretr 
pr†)|  ATc †ˆeraep ikÇ¼ pirióùit …kdm† AnYrkm, ŸsKaen †ˆeraepr ŸbSIrBag manux† 
Vjek ibbàtnbadek ob¯aink t¹Ô iHeseb Ÿmen ineyeCn|  
 
…kiF ijins …Kaen pirôar kra drkar| Vemirkar saDarN manux ba rQNSIl rajnIitibd ba 
pãBabSalI bYi¹¡ra Za† ibSÿas kr›k na Ÿkn Vjekr iden jIbib¯anIedr skel† ikÇ¼ 
ibbàtnbadI| ibbàtnbaedr sIÔkáit CaRa Vjek jIbib¯aenr sb SaKa† Acl| Ÿkan ob¯aink 
jaànael† ibbàtenr mul ibxyiFr smaelacna ba iberaiDta kra Hy na; ŸsKaen Hyeta ibbàtnFa 
ikBaeb GFeC tar pÁit iney (ŸZmn DIr gitet GFeC naik ˆLÛn GFeC) mtaEnkY Het paer, 
ibtàk Het paer ibbàtenr pÁit ik Pa†eliFk (phyletic), sYaleFSn (saltation) naik 
ŸkayaÆFam (quantum) … iney;  ikÇ¼ ibbàtn ŸZ GFeC† Ÿs bYapaer jIbib¯anI …b„ 
pãaNrsaynibdedr meDY …Kn Ÿkaena s„Sy† Ÿn†|  
 
pãay AàD Stekrw ŸbSI Het clela iSQayten (academia) ibbàtn iney Ÿkan ibtàk Ÿn†, Za 
ibtàk sb† w† rajEnitk mHel, V†n-Vdalet, imihya, ô™l Ÿbaeàh ik„ba †ÆFareneFr ibiBÊ 
ŸParam …b„ weyb sa†eF|  ŸbaJa kîFkr ny "sItar AigÈprIQar' mt harˆ†nIy ibbàtn t¹Ôek 
Ÿkn bar bar ob¯aink prIQa-inrIQar sÚmuuKIn Het HeyeC, Ÿkn ŸFen iHƒceR …mnik Vdaletr 
kafgRaetw iney Zawya He¬C barbar; ikÇ¼ …Kn pàZÇ» pãitiF ŸQeº† harˆ†nbad AtYÇ» saPelYr 
saeT† ibpdek samal idet ŸpereC|  †itHaesr ŸZ V†nI lRa†§ela  ibgt Sta×Ir ViSr dSk  
pZàÇ» Vemirkar jngeNr meDY sbecey ŸbSI saRa jagaet smàT HeyeC Ÿs§ela Hl : ŸFinisr  
Ÿôaps "mai«' Fäayal (Scopes  Trial, 1925), Vrkansaesr BarsamYmUlk ibcaerr Dara 
(Arkansas Balanced Treatment Act, 1981), lu†ijyanar sâiîFbadI Dara (The Louisiana 
Creationism Act, 1987)23| …r meDY Ÿôaps Fäayaelr ray ibbàtnbadIedr ibpeQ Ÿgelw …et 
 
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 
**  "dY iº¡eySinýFs' (1992) b†eyr ŸlKk Ÿranaæh naÜaresr met pãTm idek sâiîFbad (creationism) S×iF "ibbàtn-

iberaDI' skl ŸQeº bYbHœt Ht na; karN,  ibbàtn iberaDIedr Ÿs smy Ÿkan sâiîFr Ÿkan ibeSx mtbad ba dâiîFB˜I iney 
Škmt iCl na| ikÇ¼ 1920 saelr pr ŸTek Vemirkay ba†eblIy sâiîFt¹Ô  ibbàtn-iberaDI mHel ibbàtnte¹Ôr ibkæp 
mtbad iHeseb pãitiîft Hey Zay|  
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taedr "onitk ibjy' Aiàjt Hy, Vr baik§elar ŸQeº sâiîFtai¹Ôkedr ŸSacnIy prajy GeF|  
luijyanar V†nI lRa† Ÿta …ekbaer suipãm ŸkaàF pàZÇ» gRay|  ŸSxpàZÇ» Vrkansas …b„ 
luijyana -du jaygar Vdalt† tTakiTt "sâiîFib¯an' (Creation science)Ÿk "ib¯aenr 
CdMebSDarI …k DàmIy mtbad' (Religious  dogma) iHeseb VKYaiyt ker "Asa„ibDaink' 
iHeseb baitl ker Ÿdy|  
 
Ÿôaps Fäayaelr kTa Vlada ker blet† Hy| 1925 sael jIbib¯aenr iSQk jn Ÿôapsek 
ŸFensIr ehFn ŸTek ŸgãPtar kra Hy ô™elr Caºedr "ibbàtn pRaenar AjuHaet'| Vjekr idenr 
pirbiàtt pirióùitr ŸpãQapeF bYaparFa ìnet Kub AÄut ŸSanaeb, ikÇ¼ Ÿssmy ŸsFa† iCl rœ• 
baó»bta| multW 1895 sael na†ejiryay ba†ebl ibSÿasIedr …kiF sBa Anuiîft Hy, Zaek 
"na†ejirya ba†ebl knPaerÆs' iHeseb AiBiHt kra Hy| …† sBay gâHIt isÁaÇ» ŸTek† 
Vemirkar "ŸmOlbadIra' (fundamentalists) ibiBÊ pãedeS "ibbàtn-iberaDI V†n'  blb‡ krar 
jnY srkaerr ˆpr nanaBaeb cap sâiîF ker| sâiîFbadIedr ŸdOratM Ÿssmy …eta† ŸbiS iCl ŸZ 
ŸFinis, imisisip …b„ Vrkansaesr mt pãedSguelaet ô™l kelej ibbàtn pRaena† iCl 
ApraD| wklaHamar pafYpuó»k ŸTek ibbàtn ˆifey Ÿdwya HeyiCl, Vr ŸPçairhay harˆ†nbadek 
"DÕ„satMk' iHeseb iciH¡t ker ŸHy kra HeyiCl24| …mn …k pirióùitet Caºedr meDY 
ib¯anmnôta sâiîF krbar leQY jn iF Ÿôaps naemr ŸFinisr …k Ha†ô™l iSQk Caºedr ibbàtn 
piRey ŸsKankar ibbàtn-iberaDI V†enr bil Hbar isÁaÇ» ineln| ZTarIit Ÿôapsek ŸgãPtar 
kra Hl …b„ Vdaletr Haet Ÿsapàd kra Hl| Ÿôapesr peQ leRiCeln ibKYat V†nibd 
Ÿ£erÆs hYaera (Clarence Darrow)| Vr ˆeæFa peQ iCeln itn itnbar (bYàT) ŸpãisehÆF 
pdpãaàTI …b„ taiàkk ˆ†ilyam Ÿjin„s bãayan (Willium Jennings Bryan)| duàBagYº¡em Vdalt 
ibeSx¯ ib¯anIedr saQY gãHeN Apargta ŸdKay, Za caàls hYaeraek HtaS ker Ÿdy| tarprw 
caàls hYaerar Ÿjray jàjirt Hey bãayan Ÿjin„s …kFa smy ÷Ikar kret baDY Hn ŸZ pâiTbIr 
bys ba†ebl biàNt 6000 bCerr  Ÿzr ŸbiS 23|  puera ŸkaàF pirNt Hy ŸZn …k jljYaÇ» 
saàkaes|  
 
Za ŸHak, ŸSx pàZÇ» Ÿôapsek ibbàtn piRey ŸFenisr V†n Ba–ar ApraeD (Za itin stY† 
keriCeln) …kS hlar jirmana kra Hy| prbàtIet AbSY Ÿôaps Vipl kray Ÿs dÆhw mwk™P 
Hey Zay|  ikÇ¼ …Kaen puera bYapariFet Vsel ibbàtnbadIedr onitk ibjy GeF| ŸFinisr 
Vdalt sara Vemirkaet† …k fa´a tamasar paº Hey wef| ibeSx ker …†c …l Ÿmnekn 
(H.L. Mencken) naemr …k piºkar irepaàFar tar Q™rDar ŸlKnIet ŸmOlbadI sâiîFtai¹Ôkedr 
…ekbaer tuelaDuena ker CaeRn| dIàGidn Der mamla ŸmakÀmar cap Vr ŸdS jueR fa´a tamasa 
sHY kret na Ÿper ray pãdaenr idn keyekr meDY† bãayan Ÿjin„esr Akal mâtuY GeF|  1960 
sael Ÿôaps Fäayalek iBi¹ ker ýFYanil º¡amaerr (Stanley Kramer) ineàdSnay …kiF ibKYat 
clicº iniàmt Hy -"Inherit the wind'| ŸsiFet  hYaerar BUimkay ViBny kern ibKYat AiBenta 
Ÿýpnsar ŸFäis (Spencer Tracy), bãayan Ÿjin„esr BUimkay iCeln ŸÒhirk maàc (Fredric 
March), Vr Ÿmnekenr Buimkay iCeln jIn Ÿkil (Gene Kelley)|  CibiF Ÿs smy dàSkedr 
meDY dar›n jnipãyta ŸpeyiCl …b„ …Kn pàZÇ» ta †itHaesr AnYtm "£aisk' Cib iHeseb 
ibebict| 
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sâiîFbadIra Ÿôaps Fäayaelr pr ŸTek ntun ˆdYem …b„ ntun Daray inejedr mtbad pãcaer t‡pr 
Hey wef|  ba†ebel biàNt sâiîFte¹Ôr Ÿkan ikCu† ob¯aink te¹Ôr saeT imleC na ŸdeK, 1961 
sael jn û†FkÜ (John Whitcomb) …b„ ŸHnrI mirs (Henry Moris) "The Genesis 
Flood' naem …kiF b† pãkaS kern| ŸlKekra dabI kern ŸZ sada ŸcaeK Zt† Ÿbmanan la§k na 
Ÿkn, ba†ebelr sâiîF t¹Ô Vsel ib¯aenr saeT s„gitpUàN| ob¯aink mHel b†iF Ÿkan 
gãHneZagYta na Ÿpelw DàmaÉ ŸmOlbadIra …† b†iFr meDY harˆ†nIy ibbàtnbadek Ÿfkaenar 
AiBnb  ikCu pÇùa Kuƒej pay|  1963 sael  ŸHnrI mirs Creation Research Society (CRS) 
…b„ s¹r dSekr idek "Institute of Creation Research' (ICR) pãitîfa kern|  taedr lQY 
iCl ô™l kelj§elaet … ntun sâiîFt¹Ôek "ob¯ainkBaeb' pRaenar jnY cap sâiîF kra|  mirs 
…b„ tar sa˜pa˜ra pirôar ker† beln 24 : 
 

"Vmra ŸZ ŸcîFaek miHmainÓt kir ta Hl  pãTem …iF ŸbaJa ŸZ ‰Sÿerr baNI He¬C 
‰Sÿerr baNI; …b„ ‰Sÿerr AiBpãay ‰Sÿr pirôar ker† blet sQm, …b„ Za 
beln ta sifkBaeb† ineàdS kern| ba†ebel ifk ta† reyeC, Za Vmaedr 
mUlmÇ½| …Fa Vmra Ÿmen Ÿn†, Vr tarpr ob¯aink ˆpa¹§elaek Ÿs† 
(ba†eblIy) kafaemar iBter ŸPel bYaKYa kir|' 

 
ICR …r weyb sa†eFw ŸlKa VeC  25 : 
 

‘The Bible is the written word of God … To the student of nature 
this means that the account of origins in Genesis is a factual 
presentation of simple historical truth.’ 

 
… Drenr "irsaàc' ktFa "ob¯aink' ta iney sb smy† s„Sy Ÿta ŸTekeC†, ta Haisr w ŸKarak 
HeyeC pueramaºay| gebxNa krar smy ib¯anIra ŸKala  men "irsaàc krebn' …Fa† Der Ÿnwya Hy| 
ib¯anIra isÁaÇ» Ÿnn inrepQBaeb kra prIQeNr PlaPelr iBi¹et| ikÇ¼ ba†ebl ibSÿasI 
"ib¯anIra' ta kern na|  tara ba†ebl ŸZ "AÙaÇ»' Ÿs isÁaeÇ»† sb smy AFl Taekn| Vr 
VDuink ib¯aenr teTYr Velaek ba†eblek "punàbYaKYa' kern|  ZKn "punàbYaKYa' kret paern 
na, ik„ba DàmgãeÇùr saeT taedr sâiîFr gæp§elar …tFa† paàTkY pirliQt Hy, tKn tara ŸKad 
ib¯aenr saQY-pãmaN§elaek† pãSÈibÁ kret Taekn| nIecr kaàFuniF ŸdKel† ŸbaJa Zaeb 
sâiîFbadIedr ib¯an "Creation Sceince' ikBaeb kaj ker| bla baûlY, Ÿkan ob¯aink jaànael 
kKn† …† "sâiîF-ib¯anI'edr Ÿkan pãbÉ pãkaiSt Hyin| hW †ˆijn ôF (Eugenie Scott) …b„  
hW ŸHnrI Ÿkal (Henry Cole) …kbar …kiF smIQay ŸdiKeyiCeln ŸZ, …† sâiîFib¯anIra 
VFxi´iF jaànael taedr ob¯aink gebxNar PlaPl paf[Ÿt paretn, ikÇ¼ inejra† bueJiCeln ŸZ 
Ÿs§ela …t† inmÈmaenr ŸZ pafaenar ˆpZu¹¡ ny, ik„ba Zidw ba ikCu paifeyiCeln, s˜t kareN† 
Ÿs§ela pãtYaKYatw HeyiCela 26|  
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icº 10.3 : kaàFun : pãkât ob¯aink pÁit bnam sâiîF ib¯aenr pÁit 

 
 
miresr paSapaiS sâiîFte¹Ôr Verk mHariT iCeln dueyn igS (Duane Gish)| baeyaekimiýFäet 
h¢erF kra … BÅelak, AtYÇ» dQ taiàkk|  ibgt Sta×Ir ViSr dSek … BÅelak sara 
Vemirkar ˆpkšl jueR ÙmN kretn Vr ibbàtnbadI jIbib¯anIedr saeT mueKamuiK ibteàk ilÐ 
Hetn| jIbib¯anIedr AiDka„S† ŸZeHtu lYab-irsaàc iney† peR Taketn, taedr Aenek† 
bakpFu iCeln na, Aenek pãkaSY ibteàk ABYó»w iCeln na| igS ŸbeC ŸbeC … Drenr 
jIbib¯anIedr inejr sHj iSkaer pirNt kretn| Vr saDarN manuxedr ŸZeHtu ibbàtenr jiFl 
ŸFkinkal ibxy§ela iney Ÿkan suýpîF DarNa iCl na, sueZagiF pueramaºay bYbHar kretn igS| 
pãkaSY sBay ibiBÊ cFkdar b¹¡bY VˆeR itin pãitpQ jIbib¯anIedr DraSayI krar B˜I ker 
dàSkedr "baHba' k™Raetn| Vr dàSk sairr …kFa bR A„S† iCl Vbar caàcgamI KãIîFan| tara 
igeSr pãitiF ibtàk sBay dlbl iney ŸZagdan kretn Vr igeSr pãitiF kTar pr† Hat tailr 
bnYa b†ey idetn| Pel pãTm ŸTek† tara …mn …k pirióùitr sâiîF kretn ŸZ, ibtàk ìr›r 
Veg† men Ht igS buiJ jyI Hey igeyeCn|  
 
inWseÆdeH … smó» cmkbajIr pãBab Vemirkay peRiCl|  Aicer† rQNSIledr caep Vàkansas 
…b„ luijyanay ibbàtenr paSapaiS sâiîFt¹Ôekw pafYpuó»ek AÇ»àBu¹¡ krar jnY "BarsamYmulk' 
V†n pãbàtn kra Hl|  …† V†nek "Asa„ibDaink' iHeseb cYael² ker mamla kreln 
Vemirkan isiBl ilbaiàFj †ˆinyn (ACLU)|  Pel ibbàtn-sâiîFte¹Ôr "ÃÆÃ' Vbarw  Vdaletr 
kafgRay ˆef …l| …bar Vàkansaesr Vdalt pirNt Hl "sâiîF ib¯anI'edr tamasay| ŸsKaen 
…ekk "sâiîF ib¯anI' …ekk Baeb inejedr ibSÿas ˆpóùapn kret Taekn, Zui¹¡ …b„ buiÁr ŸlS 
CaRa†|  ŸZmn, halaesr Dàmtai¹Ôk nàman Ÿg†slar (Norman Geisler) ŸGaxna kreln - "‰Sÿer 
AibSÿas kerw ‰Sÿr ŸZ VeC taet inejr ibSÿas Vna sÝb|' itin Vera bleln, VkaeS ŸdKa 
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†ˆ…Pw ba ˆRÇ» cakI§ela naik Sytaenr cr! Verk ŸmOlbadI sâiîFtai¹Ôk w kiÚpˆFar 
ibeSx¯ ŸHnrI Bs (Henry Voss) ek Ÿta iPirey† Ÿnwya Hl karN itin ibcar ìr›r ifk Veg 
Sytaenr VraDna kret ìr› keriCeln|  
 
sâiîF-ib¯anIedr Aenek† Vdalet ÷Ikar kreln ŸZ tara gebxNar naem Za kreCn ta Vsel 
ib¯an ny| Ÿlama ilÆha ibSÿibdYaleyr HYaræh kiPn (Harold Coffin) bleln, "na, sâiîF-ib¯an 
ob¯ainkBaeb prIQNeZagY ny|'  Ÿlama ilÆhar Verk "ib¯anI' …ireyl rT(Ariel Roth)Ÿk ZKn 
ij¯asa kra Hl sâiîFib¯an Vsel† ib¯an ikna itin bleln - "Zid Vpin ib¯anek s„¯aiyt 
kern prIQNeZagYta Vr pUàbaBaseZagYtar inireK, teb Vmar ˆ¹r,  na!'|  HYaræh kiPn 
(Harold Coffin) kYaÜiryan ibeýParn, mDYbàtI Piselr ABab †tYaid nana AiBeZaeg ibbàtnek 
AiBZu¹¡ kreln| ikÇ¼ ŸkaƒsulIr Ÿjrar samen Vsl ŸgamR Paƒs Hey Ÿgl|  
 
Ÿjrar nmuna : 
 

pãW 1955 sael Vpnar ip …†c ih-r pr Ÿta Ÿkblmaº duiF ob¯aink pãbÉ VeC 
ýFYaÆhaàh saeyiÆFiPk jaànael, na? 
 
ˆW HƒYa, ifk| 
 
pãW bla Hy ŸZ kYanahar baeàjs ŸSl (Burgess shale) Ÿta 500 imilyn bCerr 
ŸbSI pueran, ikÇ¼ Vpnar Ÿta DarNa …iFr bys maº 5000 bCr, ta† na? 
 
ˆW HƒYa| 
 
pãW ba†ebl na Takel Ÿta pâiTbI ŸZ imilyn bCerr pueran ta manet Vpnar 
Ÿkan AsuibDa iCl na, ta† na? 
 
ˆW HƒYa, Zid ba†ebl na Takt| 
 

ŸdKa Ÿgl ŸZ paƒcjn ib¯anIek sâiîF-ib¯an smàTn krar jnY Vdalet Vna HeyeC tara sba†  
Creation Research Society (CRS)-…r  sdsY|  tara skel† …kiF SpTnamay saQr 
keriCeln …† meàm ŸZ tara ba†ebelr  baNIek VQirk  (literal interpretation) AeàT† gãHN 
kern|  CRS …r Ba†s ŸpãisehÆF maàgaerF ŸHlhar (Margatet Helder) Vdalet ÷Ikar 
kreln ŸZ ibeSx sâiîFbaedr (special creation) peQ Ÿkan ob¯aink saQY pãmaN Ÿn†|  
 
ŸPhaerl jj ˆ†ilyam wBaàFenr samen Vrkansaesr BarsamYmUlk ibcaerr Daraek 
"Asa„ibDaink' iHeseb ŸGaxNa kra CaRa Vr Ÿkan pT ŸKala Takela na|  itin 1982 saelr 5† 
januyarI ibcaerr raey ŸGaxNa kreln …† tTakiTt "sâiîF ib¯an' Vsel "sâiîFr ba†eblIy 
BaxYek srkarI ô™elr pafYsUcIet AÇ»àBu¹¡ krar suctur pãyas CaRa Vr ikCu ny|' … Drenr 
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pãecîFa Vemirkar s„ibDaenr pãTm s„eSaDnIek l„Gn ker|   
 
…k†Baeb 1985 sael lu†ijyanaetw ŸPhaerl jj AYaihäyan hupåaiÆFyar (Adrian Duplantier)  
"Asa„ibDaink' VKYa idey tTakiTt sâiîFib¯anek baitl ker Ÿdn| prbàtIet Vipelr 
pirepãiQet mamla suipãm ŸkaàF pàZÇ» gRay| Vemirkar suipãm ŸkaàF 1987 saelr raey sâiîFt¹Ôek 
ib¯aenr CdMebeS "DàmIy ŸpãapagaÆha CRaenar' AiBeZaeg AiBZu¹¡ ker ô™l kelej …r AnupãebS 
inixÁ ker Ÿdy 24|  
 
 
†iÆFilejÆF ihja†n : "VDuink sâiîFbad' …r jnM 
 
Vemirkar suipãm ŸkaàF 1987 sael …k ŠitHaisk raey  iº¡eySn saeyÆsek "Eb¯aink ny' br„ 
"irilijyas hgma'  iHeseb iciH¡t ker Ÿdwyar pr pr† sâiîFbadIraw bueJ igeyiCeln ŸZ …Baeb 
Vr sectn jnsaDarNek Ÿbaka bainey raKa Zaeb na| tara ZKn ŸdKela ŸZ ib¯anImHl ikCuet† 
taedr AEb¯aink Zui¹¡guuelaek smàTn kreC na tKn tara sitYkar AeàT† mirya Hey ˆfl|  
Ÿgapen Ÿgapen jnM Hl "VDuink sâiîFbaedr'| …† "VDuink sâiîFbadI'ra taedr puàbsUrIedr Bul 
ŸTek mUltW itniF iSQa inelnW  
 

pãTmtW tara bueJiCeln Ÿkan ibeSx sÚpãdaeyr ibSÿasek (sectarian belief) 
ib¯an iHeseb calaena Zaeb na, br„ saàbjnIn sâiîFkàtar peQ† "saQY-pãmaN' Haijr 
kret Heb| 
 
iÃtIytW sâiîFte¹Ôr ŸZ smó» pUàbtn dabI§ela HasYkr ŸSanay …b„ ob¯aink mHel 
…b„ sectn jngeNr meDY †etameDY† pirtY¹¡ HeyeC (ŸZmn ba†ebl kiTt 
pâiTbIr bys- C'Hajar bCr) Ÿs§ela bad idey VDuink …b„ ibSÿaseZagY Zui¹¡ 
Haijr kra| 
 
tâtIytW ib¯an ŸZ Ÿkbl "pãakâitk inym idek jg‡ek bYaKYa ker' -…† 
menaBabek "ŸgaƒRamIpUàN' iHeseb iciH¡t ker ApaiàTb AelOikk s¹Ôaek DIer DIer 
ib¯aenr Vwtay iney Vsa|  

 
ŸmaÀa kTa Hl ibbàtenr ibr›eÁ ZuÁ cailey Zabar jnY taedr mUltW du'eFa ntun pÁit AblÜn 
kret Hela: …kidek taedr pãŸyajn Hey pRela VerkFu "siPsiFekeFh' te¹Ôr Vr AnYidek 
AàT pãitpi¹ …b„ rajEnitk caelr ŸjaeR srkarI maDYm§elaet V†ihr peQ smàTn ŸjagaR 
kra|  AàTa‡, Ÿsaja peT Zid ô™l kelej taedr sâiîFt¹Ô Ÿzakaena na Zay taHel baƒka peT Zawya 
CaRa Vr ˆpay ik, ibeSxtW ZKn Qmta …b„ AàT ŸkanFar† taedr ABab Ÿn†| Vr tar† 
PlaPl He¬C Vjekr …† sâiñr "buiÁdIÐ Anukæp' (Intelligent Design argument),  ba 
s„ŸQep V†ih|   
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t¹Ô iHeseb "†iÆFilejÆF ihja†n' ba "buiÁdIÐ Anukæp'ek saDarN manuexr samen Haijr kra Hy 
ibgt nbÕ† …r dSek| ma†ekl ibeH, ˆ†ilyam ŸhÜiô,  iPilp jnsn, ŸjanaTn weyls pãmuK 
… t¹ÔiFr pãb¹¡a …b„ pãcark| pãb¹¡aedr skel† ŸmaFa Ae«r AàTpuîF rQNSIl KãIîFan s„gfn 
iheôaBair †ÆsiFiFˆeFr (Discovery Institute) saeT Zu¹¡| …ƒedr Zui¹¡ Hl, Vmaedr ibSÿbãüaÆh 
…b„ seàbapir ojb jIbn …t† jiFl …b„ AnnYsaDarN ŸZ pãakâitk ˆpaey Ÿs§ela ˆÄut Het 
paer na, …b„ …r ŸpCen …k buiÁdIÐ pirkæpnakarIr pirkæpnar Cap VeC| …† te¹Ôr pãb¹¡ara 
mHaibSÿ …b„ pâiTbIet pãaN sâiñr ipCen ‰Sÿr jiRt Takbar bYaparFa muK P™eF srasir na blelw 
Ÿsidek† pãaySW †i˜t ker beln, ob¯aink ŸhFa§ela ìDu pãakáitk inym idey bYaKYa kra sÝb 
ny ik„ba ˆic‡ w ny, …§elaek sifkBaeb ŸbaJa Zaeb tKn†, ZKn …k sâjnSIl s¯at s¹Ôar 
(intelligent agent) suýpñ ˆeÀeSYr Velaek …§elaek ŸdKar Ÿcña …b„ ibeSåxN kra Heb| 
pãTm idek ob¯aink mHel suibDa kret na parelw ib¯an ibxey Asectn rajEnitk …b„ 
samaijk pirmÆhel …† "VDuink sâiîFbadI'ra VQirk AeàT† tàk-ibteàkr Fa†P™n CuiFey idet 
smàT Hy| Vr braberr mt Ÿta Vemirkan srkar Vr ŸmOlbadI KãIîFan caàc ŸpCn ŸTek klkaif 
naRar jnY Ÿta muiKey iCl†| ŸZmn,  iBeynar Ÿraman kYaTilk Vàc ibSp Christoph 
Schonborn "inˆ †yàk Fa†ms' …r 7 † jula†, 2005 s„KYay pirôar ŸGaxNa kern ŸZ 
kYaTilk caàc pãakâitk inàbacenr maDYem GFa ibbàtnek A÷Ikar ker| …r …kmas per† 
Vemirkar ŸpãisehÆF jàj buS …kiF Ÿpãs knPaereÆs ŸGaxNa kern ŸZ, itin ô™l kelej ibbàtn 
…b„ "†eÆFilejÆF ihja†n' dueFa† pRaenar peQ 27|  
 
tara taedr ŸkOSelr A„S iHeseb DàminrepQ jngeNr kaeC igey dabI ker ŸZ …† "†eÆFilejÆF 
ihja†n' te¹Ôr saeT Vsel Deàmr Ÿkan† sÚpàk Ÿn†| …iF sÚpUàN Baeb† …kiF ob¯aink t¹Ô| 
ŸZmn, †eÆFilejÆF ihja†enr AnYtm pãb¹¡a …b„ iheôaBair †ÆsiFiFˆeFr  AnYtm pueraDa bYi¹¡tÔ 
ˆ†ilyam ŸhÜiô tar "The Design Revolution' (2004) b†ey beln 28 : 
 

"sâiîFr buiÁdIÐ AnukæpiF Ÿkan ŸpãaeFýFYaaÆF- KãIîFan s„º¡aÇ» ibxy na, …mnik 
saDarN KãIiîFy ibSÿaesr bYaparw ny ....  …iF …k Agãsr ob¯aink gebxnamUlk 
kàmsUcI|  … Anukeæpr pãb¹¡ara …Far ˆ‡kàxta …b„ nYaZYta Ÿkan Drenr DàmIy  
Vebdn Haijr na ker† ob¯aink mHel ˆ¾apn kret secîF|' 

 
Ÿs† ŸhÜiô† Vbar KãIîFanedr sBasimitet  igey taedr saeT …katMta ŸGaxna ker beln,  tar 
lQY† He¬C ZIì KãIîFek ib¯aenr jget punWpãitiîft kra| itin tar "Intelligent Design: The 
Bridge Between Science and Theology' (1999) b†ey suýpîF Baeb† ileKiCeln 28 : 
 

"ib¯aenr ŸZ smó» dâiîFBi˜ ZIì KãIîFek dâSYpF ŸTek ibtairt ker ideyeC 
Ÿs§elaek ŸmOilkBaeb º›iFpUàN iHeseb ŸdKet Heb| ZIìek bad idey Ÿkan 
ob¯aink te¹Ôr ˆpr gBIr DarNa laB kra Zay na|'     
 

AàTa‡, V†ihr pãb¹¡ara ifk kereCn tara saDarN manuexr meDY igey "rTw ŸdKebn' Vbar 
"klaw Ÿbƒcebn'| jngeNr ŸskY™lar A„Sek Hat krar leQY tara º¡magt pãcar calan ŸZ taedr 
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t¹Ô ob¯aink, …r saeT Deàmr Ÿkan† sÚpàk Ÿn†, ikÇ¼ taedr Vsl ŸgamR Paƒs Hey Zay ZKn 
tara rQNSIl ŸmOlbadI s„gfenr Ÿlakjenr saeT imSet igey ibSÿaesr Jƒaip ˆpur ker Ÿdn!  
 
iheôaBair †ÆsiFˆeFr Verk kàNDr ŸjanaTn weyls "Unification Church' …r VjIbn 
sdsY| itin "Moonie in-house journal' … "Darwinism : Why I went for a second 
PhD' iSeranaemr …kiF pãbeÉ pirôar ker† beln tar jIbenr …kmaº bãt† He¬C harˆ†injm 
Ÿfkaena| itin ileKeCn 29 : 
 

"iptar (caeàcr Padar Reverend Moon) ˆpedS, Vmar iSQa Vr pãaàTna 
Vmaek …† meàm ˆÃuÁ kereC ŸZ Vim Vmar puera jIbn harˆ†injm DÕ„s krar 
kaej ineyaijt krb, ifk ŸZminBaeb Unification Church …r Aenk sdsY 
maià¤jm DÕ„s krar kaej ˆ‡sàg kereCn| ZKn ipta 1978 sael ip…†cih 
Ÿpãagãaemr jnY Vmaek (Vera …khjn ŸsimnarI gãYajueyF Caeºr saeT) inàbacn 
kreln, Vim saeT saeT …† sÚmuK smer ŸZagdan krar sueZag lueP inlam|' 

 
ib¯an pRel† ŸZ manux "ib¯anmnô' Hy na ŸjanaTn weylesr ˆpera¹¡ ˆi¹¡etw ta Vbaera 
pãmaiNt Hy| ADYapk ircaàh hikÆs … pãse˜ beln, "This quotation alone casts doubt on 
any claims Wells might have had to be taken seriously as a disinterested seeker 
after truth-which would seem a fairly minimal qualification for PhD in science'|  30   
…† VDuink sâiîFtai¹Ôkedr duriBsiÉ jnsmeQ Vera …kbar pãkaiSt Hey Zay ZKn Hfa‡ ker† 
iheôaBair †ÆsiFiFˆeFr …k "Ÿgapn dill'  1999 sael †ÆFareneF Paƒs Hey Zay|  dilliF 
"weyj hk™emÆF' (wedge document) naem k™KYat| dilliF 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2437/wedge.html sa†eF …Knw 
raKa VeC| dilliFr Paƒs Hey Zabar bYapariF …b„ …r inàBrŸZagYta iheôaBair †ÆsiFiFˆF inej† 
÷Ikar keriCl 28| dilliFet ŸlKa VeC, "†iÆFilejÆF ihja†n'- …r pueraDaedr pãDantm lQY† 
He¬C ob¯aink bó¼badek iSQa, rajEnitk …b„ samaijk A˜n ŸTek HiFey idey sb jaygay 
BabbadI dâiîFB˜Iek pãitiîft kra Vr ŸZ pãakâitk …b„ bóu»badI dâiîFB˜Ir maDYem ib¯aenr ŸsOD 
geR ˆefeC tar mUel k™faraGat kra| mjar bYaparFa He¬C, dilliFet Vrw bla HeyeC, taedr 
mUl Veº¡aSFa He¬C bó¼baedr pueraDa harˆ†n, maà¤ …b„ ÒŸyehr ˆpr| tara ib¯aenr iberaDIta 
kret ŸZey …t† AÉ Hy ŸgeCn ŸZ, harˆ†n, maà¤ …b„ ÒŸyh sbar dàSnek …kakar ker 
ŸPeleCn, taedr paàTkY§ela ŸbaJarw Qmta Hairey ŸPeleCn| Ÿs Za† ŸHak, Vjek Aenk 
Vgãsr Daiàmk …b„ sâiîFbadI bYi¹¡† ibbàtnek Ÿmen ineyeCn …† bel ŸZ taedr bYi¹¡gt ibSÔaesr 
saeT …r Ÿkan ÃÆÃ Ÿn†| ikÇ¼  iPilp jnsnsH V†ih pãb¹¡ara …tFa† AÉ ŸmOlbadI ŸZ taedr 
Daiàmk ibbàtnbadIedr (Zara ‰Sÿerr Aió»etÔ ibSÿas kern, …b„ ibbàtnbadekw …kiF baó»bta 
iHeseb ÷Ikar ker ineyeCn) pãitw ibÆdumaº sHanuBUit Ÿn† 24| 
 
†eÆFilejÆF ihja†n pãb¹¡ra pUàbtn sâiîFte¹Ôr saeT taedr paàTkY kret ca†elw pãitbar† 
taedr pãecîFa maef mara ŸgeC| …mnik ŸhaBar ŸkaeàFr mamlay …iFw pãkaiSt Hey peR ŸZ, Of 
Pandas and People  naemr ŸZ b†iF  tara ŸhaBar ô™elr pafY puó»k iHeseb inàbacn 

178



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? আেমিরকায় ‘iেnিলেজn িডজাiেনর’ নােম িক হেc? 

 
 
keriCeln  ŸsiFr mUl ŸlKk Dean Kenyon …r ikCuidn Veg† What is Creation 
Science?  naem …kiF b†eyr Buimka ileKiCeln|  b†eyr iÃtIy ŸlKk Percival Davis Vbar 
ba†eblIy Cy Hajar bCerr "†y„ VàT' smàTn ker …kiF b† ileKiCeln Zar nam - A Case for 
Creationism|  teb sbecey l°akr ŸZ bYapariF pãkaiSt Hey Zay ta Hl,  Of Pandas and 
People b†iF inej† …kiF sâiîFtai¹Ôk b†, ŸZiF 1983 sael "Creation Biology' naem 
pãkaiSt HeyiCl| 1986 sael …k† b† Ÿberay "Biology and Creation' naem|  Of Pandas 
and People b†iF Vsel "Biology and Creation' …r† ûbû kip ìDu "creation' S×iF 
sirey idey "Intelligent design' S×iF bisey Ÿdwya HeyeC, Vr "Creator' …r jaygay 
"Designer' bsaena HeyeC| 
 
inWseÆdeH sectn mHelr kaeC V†ih pãb¹¡aedr …eHn "luekacuir ŸKla' …kdm† gãHneZagYta 
pay in|  †eÆFilejÆF ihja†n te¹Ôr pãb¹¡ara t¹ÔiFek ob¯aink t¹Ô iHeseb calaet ca†elw 
ob¯aink mHel …iF sÚpUàN pirtY¹¡ HeyeC; ìDu ta† ny, …iFek "ˆ¹m ŸmaRek sâiîFbad' (better-
packaged creationism), "só»a jYaekeF sâiîFbad' (creationism in a cheap tuxedo), 
lukaena sâiîFbad (stealth creationism) †tYaid ibiBÊ AiBDay AiBix¹¡ kra Hy 31|  
 
Vjek VemirkasH sara ibeSÔr ib¯anIra ibeSx ker jIbib¯anIra, ib¯aenr …b„ inejedr iFek 
Takar sÔaeàT† bYapariFek AtYÇ» §r›etÔr saeT ibebcna kreCn| ŸbSIr Bag jaygay† V†ih 
smàTkedr prajy GFelw ŸCaF KaeFa ikCu jaygay tara idibY zuek pRet ŸpereC, wHa†w …b„ 
kansaesr du'iF ŸCaF ô™l Ÿbaàh (ŸZKaen rQnSIl irpabilkan delr sdsY s„KYa ŸbSI) 
†etameDY† taedr jIbib¯aenr pafYsucIet ibbàtnbaed s„Sy pãkaS kra ˆict bel la†n ŸZag 
ker ideyeC| jiàjyay kb kaˆiÆF ô™l Ÿbaàh ibbàtn …kiF t¹Ô Helw ta stY ny bel b†et 
iýFkar laigey Ÿdy, per AbSY tara ta tuel inet baDY HeyiCela| jIbib¯anI hW iFm ŸbRa tar 
(Evolution and the Myth of Creationsim: a basic guide to the facts in the Evolution 
Debate) b†eyr Buimkaet ileKeCn ŸZ …tidn ib¯anIra sâiîFt¹ÔbadIedr …†sb kàmkaÆhek 
AbeHla ker …eseC, ìDu gebxNar kaj kraek† kàtbY men kereC| ikÇ¼ Vjek Vemirkay …ra 
…t† Si¹¡SalI Hey ˆefeC ŸZ, …ra manb sBYtar ¯an ib¯an càcar ŸmOilk AiDkaerr ibr›eÁ 
cº¡aÇ» ìr› kereC, ib¯anIedr jnY Vr cup ker bes Taka ifk Heb na|  ta† Vjek VemirkasH 
paëcaetYr bR bR jIbib¯anIra ŸZKaen† V†ih iney mamla He¬C ŸsKaen† CueF Zae¬Cn saQY 
idet, imihyar b¹¡bY raKeCn, ib¯an ibeSxtW ibbàtnbaedr pãeyajnIyta iney b† ilKeCn, 
†ÆFareneF …b„ ibSÔibdYaleyr weybsa†F§elaet ibó»airt ilKeCn …b„ ibiBÊBaeb … ibxey 
jnsaDareNr meDY sectnta otirr jnY ˆef peR ŸlegeCn|  
 
†iÆFilejÆF ihja†enr Ÿdwya "Zui¹¡'§ela  
 
"†iÆFilejÆF ihja†n' ba buiÁdIÐ Anukeæpr duiF BaxY pawya Zay| …kiF BaxY pawya Zay 
ŸjYaitàpdaàTib¯aenr dâiîFet, ŸZiF bel Vmaedr …† ibSÿbãüaÆh …mn ikCu clk ba BYaireybelr 
sUQþ smnÓeyr (Fine Tuning) saHaeZY otrI HeyeC ŸZ …r …kcul ŸHr ŸPr Hel Vr Vmaedr … 
pâiTbIet kKn† pãaN sâiñ Ht na| AàTa‡, prbàtIet pãaN sâiñ krebn …† †¬CaiF maTay ŸreK ‰Sÿr 
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(ik„ba Hyt AnY Ÿkan buiÁman s¹Ôa) ibSÿbãüa¸ otrI keriCeln, Vr Ÿs jnY† Vmaedr 
mHaibSÿifk …rkm; …t inKuƒt, …t sus„bÁ|  
 
Vr widek "†iÆFilejÆF ihja†n'…r jIbib¯aenr BaxYiF bleC ifk tar ˆleFa kTa| 
jIbib¯aenr V†ih pãb¹¡a "Pa†n iFˆnar'ra ŸZ Baeb Zui¹¡ saijey Taekn, ŸjYaitiàb¯aenr "Pa†n 
iFˆnar'ra Ÿdn ifk ˆleFa Zui¹¡| jIbib¯aenr V†ihr pãb¹¡ara beln Vmaedr ibSÿbãüaÆh pãaN 
sâiîFr peQ …tFa† AnupZu¹¡ ŸZ pãakâitk inyem …Kaen …min …min pãaN sâiîF Het paer na| 
Vbar ŸjYaiàtib¯aenr V†ih wyalara ˆleFa Baeb beln, …† ibSÿbãüaÆh pãaN sâiîFr peQ …tFa† 
ˆpZu¹¡ ŸZ …† ibSÿbãüaÆh pãakâitk inyem ŸkanBaeb sâiîF Het paer na| …ksaeT du† ibprItDàmI 
kTa Ÿta stY Het paer na|  buiÁdIÐ Anukeæpr …† duiF BaxY iney† taHel Vlada Vlada Baeb 
Velacna kra Zak|  
 
Vmra jIbib¯aenr "buiÁdIÐ Anukæp'§ela† ibebcnay Vnb Veg| karN, duinya jueR …edr 
pãablY Vr Ÿjayar† ŸbSI| tara† harˆ†nIy ibbàtnbadek pafYpuó»k ŸTek HiFey "†iÆFilejÆF 
ihja†n'ek tar óùlaiBix¹¡ kret can|  … pãse˜ daàSink Ÿhineyl ŸhenF beln 27 : 
 

"ŸsOBagYº¡em AZTa klH-ibbad sâiîF krar jnY Vjekr iden pdaàTibdedr Kub 
ŸbSI pãeNadna Ÿn†| karN pdaàTibdedr Vr saDarN manuxedr kaeC igey igey 
ŸkayaÆFam blibdYa Vr VepiQk t¹Ô buJaenar ŸcîFa ker smy nîF kret Hy na 
karN w§ela †itmeDY† ob¯aink mHel …b„ tar ba†er seÆdHatIt Baeb pãmaiNt 
Hey ŸgeC|  
 
ikÇ¼ ibbàtenr bYaparFa Vlada|  pãakâitk inàbacenr maDYem ibbàtenr ŸmOilk 
DarNaiF ìDu maº icÇ»ar ˆeÅgkark† ny, …iF AtYÇ» Si¹¡SalI "ihja†n VàguemÆF'Ÿk 
baitl ker Ÿdy, ŸZiF dIàGidn  ‰Sÿerr Aió»etÔr peQ pãDantm Zui¹¡ iHeseb bYbHât 
Ht| Ÿs jnY† Zt pãeNadna Vjw ŸdKa Zay tar pãay sb† jIbib¯anIedr 
Ÿfkaenar ŸQeº|' 

 
 
V†ihr jIbib¯anIra Ÿs† pueran ŸcaKek Vbaera taedr te¹Ôr …k pãDan Aó½ iHeseb bYbHar 
kret ìr› kereCn| Vsel "†eÆFilejÆF ihja†n'-…r bYanaer, pYaelr Ÿs† sâîFte¹Ôr Zui¹¡† ŸZ 
ibgt keyk dSek Vbar ntun ŸmaRek iPer …eseC ta ŸcaK iney V†ih pãb¹¡aedr ntun ker 
gijey wfa "buiÁdIÐ Zui¹¡' §ela Velacna krel† ŸbaJa Zaeb| Vbarw ŸcaeKr gfn iney tara 
Aenk oH Ec ìr› kreCn, taedr met Vmaedr ŸcaeKr gfn …t jiFl, suQM …b„ inKƒut ŸZ buiÁman 
Ÿkan sãîFar ihja†n CaRa ta sâiîF† Het paer na| 5%, 10%, isikBag ba AeàDk ŸcaK naik jIebr 
Ÿkan kaej Vset paer na| hW ircaàh hikÆs, hW †ˆijn ôF, hW Ÿjir keyn, hW ŸkenT imlar 
sH Aenk ib¯anI †itmeDY† taedr …† daib§elaek Bul bel pãmaiNt kereCn|  
 
Aenek† men kern ŸZ ŸcaeKr (ik„ba kan, paKa, P™sP™s †tYaid) mt …kiF §r›tÔpuàN A„S DIer 
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DIer ibiBÊ pàZaey sâiîF Het paer na, karN mDYbàtI pàZay§ela sÔtÇ½Baeb ifkmt kaj kret 
pareb na, …b„ tar Pel taedr Ÿkan ˆpeZaigta† Taket paer na| tara Vsel …Kaen ibbàtenr 
AnYtm §r›tÔpuàN idkiF† buJet paern na ba …iRey ŸZet can| Vmra Veg† ŸdKiC ŸZ, jIebr 
Ÿkan A„Sek pãakáitk inàbacenr dâiîFekan ŸTek suibDajnk AbýHaen Vsar jnY puàNa„gBaeb 
ibkaiSt Het Hy na| AÉ Hwyar ŸTek V„iSk dâiîFSi¹¡ Taka Aenk Baela| Vmaedr meDY 
Aenekr† dâiîFQINtar (myopia) ba duerr ba kaeCr dâiîFHIntar smsYa VeC, tar Pel Vmra 
duer ba kaeC AýpîF ŸdiK| ikÇ¼ Vmra Zid Vidm kaelr mt bnY jIbn Zapn krtam …† 
sImabÁtasH ŸcaK† Vmaedrek AenkKain suibDa …en idet pareta| Vmra Kawya, VSãy, s˜I 
ba iSkarI pìedr ŸdKet Ÿptam, taedr nRacRa buJet partam| ŸZ jnsmiîFr meDY Ÿkan 
dâiîFSi¹¡† Ÿn† ba Kub† sIimt dâiîFSi¹¡ VeC taedr jnY ŸcaeKr ˆÄb ba ŸcaeKr mt ŸZ Ÿkan 
Ae˜r ibÆdumaº ˆÊit† Aenk baRit suibDa …en Ÿdeb| …ekbaer† dàSnSi¹¡ na Taka maen He¬C Ÿs 
puerapuir† AÉ, …Kn pãaNIiFr meDY Zid AeàDk ba isikBag dâiîFQmtaw ibkaS laB ker taHel† 
Ÿs ikCu Helw tar iSkarIr gitibiD ŸdKet paeb ba buJet pareb| ŸcaeKr …†Fuk™ V„iSk 
ibkaS† pãaNIiFr Ÿbƒec Taka ba na Takar meDY ibSal …kiF Buimka raKet paer| …k† Zui¹¡ KaeF 
paKar ŸQeºw, Vmra  carpaeS V„iSk paKasH pãcur pãaNI ŸdKet pa†| iFkiFik, bYa–, Samuk 
jatIy gåa†h ker cel …mn Aenk pãaNIr meDYw V„iSk paKar mt A„S ŸdKet pawya Zay| 
gaeC Taek …mn Aenk pãaNIr du† jeyeÆFr maJKaen paKar mt …kDrenr camRar Aió»tÔ ŸdKa 
Zay ŸZFa V„iSkBaeb ibkiSt paKa ob Vr ikCu ny| paKaiF kt ŸCaF ba bR ta …Kaen bYapar 
ny, pãaNIiF Zid kKnw gaC ŸTek peR Zay taHel w†Fuk™ paKa bYbHar ker† Ÿs tar jIbn 
baƒcaet pareb Za ikna taek iFek Taket baRit suibDa Ÿjagaeb|  
 
V†ih pãb¹¡aedr VerkiF Aitipãy Zui¹¡ He¬C ŸcaeKr inKuƒt gfn Za taedr met Ÿkan buiÁdIÐ 
sâiîFkàtar Hó»eQp CaRa sâiîF† Het paer na| Vr AnYidek ib¯anIra beln, ibbàtn ba pãakáitk 
inàbacn ŸZeHtu ìDumaº ibdYman obiSîFY§ilr ˆpr iBi¹ ker dIàG smy Der pirbiàtt …b„ 
pirbàiDt Het Het Vrw ˆÊttr rœep pirNt Hy, ta† Kub Zui¹¡s˜t kareN† pãaNIr meDY Aenk 
º›iFpUàN A„gpãtY„g ŸdKa Zay| … epãiQet …Kn ŸdKa Zak V†ih-wyalara ŸZmniF dabI kreCn, 
manuexr ŸcaK Vsel† Ÿsrkm º›iFHIn ba inKuƒt ikna| ŸcaeKr AiQpeFr (Retina) iBter 
…kDrenr Vela-gãHnkarI (Photoreceptor or photo cells) Ÿkax VeC Zara ba†err Vela 
gãHn ker …b„ tarpr …k§¬C dàSn øayur (Optic nerve or ganglion cells) maDYem taek 
mió»eîk ŸpOƒCaenar bYbýHa ker, Zar Pel Vmra ŸdKet pa†| Ÿkan buiÁman sãîFa inëcy† jaelr 
mt ker CiRey Taka …† øayu§elaek Vela gãHnkarI Ÿkax§elar samenr idek bisey Ÿdebn na! 
karN taHel Ÿta ŸbS ikCu Vela baDa paeb, Vmra …† baDaFuk™ na Takel ZtKain ŸdKet Ÿptam 
tar ŸTek km ŸdKet paeba …b„ …r Pel Vmaedr dâiîFr man Aenk kem Zaeb! ikÇ¼ AÄut 
bYapar He¬C, baó»eb† Vmaedr ŸcaK wrkm| Vmaedr AiQpeFr ifk samen …† øayu§ela jaelr 
mt CRaena Taek, ìDu ta† na, …† øayu§elaek ŸZ r¹¡nalI§ela r¹¡ srbraH ker taraw Vmaedr 
AiQpeFr samen† ibó»ât Taek, …r Pel Vela baDa pay …b„ Vmaedr dâîFSi¹¡ ikCuFa Helw kem 
Zay|  
 
øayu§elar …† AsuibDajnk AbýHaenr karen Vmaedr ŸcaeK VerkiF bR smsYa ŸdKa ideyeC | 
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…† øayibk jaliF mió»eîk ŸpOCaenar jnY AiQpFek P™eFa ker tar iBtr idey pT ker Ÿny| 
…r Pel …kiF AÉibÆdu (blind spot)-…r sâiîF Hy| Vmaedr pãetYekr ŸcaeK† …k imilimFaerr 
mt jayga jueR …† AÉibÆduiF reyeC, Vmra VpatBaeb buJet na parelw w† jaygaiFet 
Vsel Vmaedr dâiîF sada Hey Zay|  
 
taHel ik ŸcaK sâiîFr smy …† sImabÁta§ela Ÿmen Ÿnwya CaRa Vr Ÿkan ˆpay ŸKala iCela na? 
taw Ÿta ifk ny! Vmaedr samen† …rkm pãaNIrw ˆdaHrN Ÿta reyeC Zaedr øayu§ela Kub 
inKuƒtBaeb Vela-gãHnkarI Ÿkax§elar ipCen bsaena VeC! ýk™†h …b„ AkeFapaesrw Vmaedr 
mt† …kDrenr ŸlÆs-…b„-AiQpFsH ŸcaK VeC, Zar pãeyajnIy øayu§ela AiQpeFr ipCen 
AbýHan ker …b„ tar Pel taedr ŸcaeK Ÿkan AÉibÆdu-…r sâiîF Hyin| Vsel ibbàtn te¹Ôr 
maDYem Vmaedr ŸcaeKr …† sImabÁta ba º›iFek ek Kub sHej† bYaKYa kra Zay| ibbàtn kaj 
ker ìDumaº †itmeDY otrI ba ibdYman gfnek pirbàtn krar maDYem, Ÿs ntun ker ikCu sâiîF ba 
bdl kret paer na| ŸmrdÆhI pãaNIr ŸcaK sâiîF HeyeC miýteîkr ba†err idekr A„Sek  pirbàtn 
ker Za Aenk Veg† sâiîF HeyiCela, bûkal Der ibbàtn pãiº¡yay miýteîkr …† A„SiF pirbiàtt 
Het Het Velar pãit s„ebdnSIlta laB kereC| mió»eîkr …† s„ebdnSIl Ÿkax§ela AiQpeFr 
Vkar DarN krelw mió»eïr pueraena mUl gfniF Ÿta Vr bdel ŸZet paerin, tar Pel …† 
jaelr mt CiRey Taka øayu§elaw taedr Vegr AbýHaen† rey ŸgeC| ikÇ¼ AnYidek mlaï 
(ô™†h ba AkeFapas) jatIy pãaNIr ŸcaK ibbiàtt HeyeC taedr camRar A„S ŸTek, mió»eîkr A„S 
ŸTek ny| …eQeº tÔekr øayu§ela mió»eîkr mt ifk ba†err ó»er na ŸTek iBterr ó»er sajaena 
Taek, Vr … kareN† øayu§ela mlaeïr ŸcaeKr AiQpeFr samen ny br„ ipCen† rey ŸgeC| 
Vmaedr ŸcaK Zid …Baeb laK laK bCr Der pãakáitkBaeb ibbiàtt na Hey Ÿkan pUàbpirkiæpt 
ihja†n ŸTek otrI Ht taHel Hyeta ŸcaeKr …t sImabÁta iney ib¯anIedrw Vr maTa Gamaet 
Ht na|  
 
VNibk jIbib¯aenr kTa na ˆeLK krel ŸcaK iney Velacna Ÿta sÚpUàN† Heb na| ibgt keyk 
dSek jIbib¯aenr …† SaKaiF rIitmt ibpåb GiFey ideyeC|  jIbib¯aenr mUl gebxNa …Kn 
ŸcaeKr mt "bR kafaema' ŸTek ser …es tar Ÿkaex …es ŸfekeC|  saÚpãitk gebxNa ŸTek pawya 
PlaPl§ela rIitmt ibsMykr| ŸdKa ŸgeC, kIF-pte˜r ŸcaeKr saeT manuexr ŸcaeKr kafaemagt 
Zt obsadâSY† Tak™k na Ÿkn, …ra …k† Drenr b„Sanusât ÅbY idey otrI|  Velar pãit 
s„ebdnSIl ŸpãaiFn Opsins …b„  Pax6 naem …kiF  pãDan inyamk ijn (master controll 
gene) Kuƒej ŸpeyeCn ib¯anIra Za idey tara †ƒdur ŸTek ìr› ker ÒuF Pça† …b„ ÒuF Pça† ŸTek 
ìr› ker manux pàZÇ» skl pãjaitr ŸcaeKr ˆÄbek bYaKYa kret paern35|  ìDu ta† ny  AÉ 
häesaiPlar meDY … ijniF pãebS kirey kâiºmBaeb ŸcaeKr ˆÄbw GFaena HeyeC 35, 36|  …† 
ijenr Vibôar ŸcaeKr ibbàtenr DaraiFek Vera ýpîF Baeb Vmaedr samen tuel DereC|  … 
kareN† Ÿn†l SYa«s tar "gh dY ŸhiBl …Æh harˆ†n' b†ey ˆeLK kereCn - "ŸcaeKr bYaparFa 
ibbàtnbaedr jnY cYael² Hey ˆfar bdel br„ Vj ibbàtenr peQ pãmaN iHeseb† br„ VibàBUt 
HeyeC|' 12  

 
ilHa† ibSÿibdYaleyr pãaNrsaynibd hW ma†ekl ibeH †eÆFilejÆF ihja†enr …kjn AnYtm 
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pãb¹¡a| taƒr "Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (1996) 
b†Fya inWseÆdeH saÚpãitk kael †neFilejÆF ihja†enr smàTen sbecey Si¹¡SalI b†| … b†ey 
hW ibeH Häas-AeZagY jiFlta (Irreducible complexity) naem …kiF ntun Sai×k pirBaxa sâiñ 
kereCn …b„ ŸdKaet ŸceyeCn, srl Abóùa Het jiFl jIbjgetr sâiîF ìDumaº pãakáitk inyem 
sâiñ Het paerna|  ikÇ¼  "Häas-AeZagY jiFlta'- ijinsFa ik? hW ibeH tar b†ey bYaKYa kereCn 
32 : 
 

"ŸZ smó» ojb tÇ½ (Biological system) nana Drenr, pàZayº¡imk, ik„ba samanY 
pirbàtenr mDY idey ŸkanBaeb† gift Het paer na, taedr Vim "Häas-AeZagY 
jiFl' (Irreducible complex) naem AiBiHt kir| "Häas-AeZagY jiFlta' Vmar 
Ÿdwya …k bàNazY S×mala Zar maDYem Vim parîpirk imTiõyay (interaction) 
A„S Ÿnwya …kaiDk ZÇ½a„eSr …kiF iseýFmek ŸbaJa†  - Zar mDY ŸTek …kiF A„S 
Kuel inel† iseýFmiF Vr kaj kreb na|' 
  

ibeH puera bYapariF ŸbaJaet manuexr ihja†n kra †ƒdur Drar kelr (mouse trap) ˆdaHrN 
Haijr kereCn| … saDarN ZÇ½iFr meDY Taek 1) kaefr paFtn, (2) Datb HatiR Zar saHaeZY 
†dur mara Hy, (3) iýpã„ Zar ŸSx maTaiF HatuiRr saeT VFkaena Taek, (4) …kiF Paƒd Za 
iýpã„iFek ibmu¹¡ ker (5) …b„ …kiF Datb dÆh Za Paƒedr saeT Zu¹¡ Taek …b„ HaturIiFek Der 
raeK| ibeHr Zui¹¡ Hl ìDu påYaFPàm ba iýpã„ …r saHaeZY †ƒdur Dra Zay na| †ƒdur tKn† kel Dra 
Zaeb ZKn puera iseýFemr skl ZÇ½a„S§ela …k saeT kaj kreb|  ŸZ Ÿkan …kiF ZÇ½a„Sek Kuel 
ŸPlel† †ƒdur Drar kelr kaàZkairta nîF Hey Zaeb| kaej† ibeHr met, …iF …kiF "Häas-AeZagY 
jiFl' iseýFemr Bal ˆdaHrN| ifk …k†Baeb ibeH men kern pãkâitet bYkeFiryar 
PçYaejlam§ela "Häas-AeZagY jiFl'|  … PçYaejlam§elar pãaÇ»edeS …k Drenr ojb-ŸmaFr VeC  
ŸZ§elaek bYakeFiryar Ÿkax§ela ÷-pãcalenr (self-propulsion) kaej bYbHar ker| tar saeT 
cabuekr mt ŸdKet …k rkemr pãeplarw VeC, ŸZ§ela w† Vnibk ŸmaFerr saHaeZY Guret 
paer| Ÿpãaeplar§ela …kiF "†ˆinBaàsal jeyeÆFr' maDYem ŸmaFerr saHaeZY lagaena Taek| 
ŸmaFriF Vbar …k Drenr ŸpãaiFenr maDYem jaygamt raKa Taek, ŸZ§ela ibeHr met ýFYaFerr 
BUimka paln ker|  Verk Drenr ŸpãaiFn buiS„ pdaeàTr BUimka paln ker Zar Pel calk-
ó»ÝdÆh (drive shaft)iF bYakeFiryar Ÿmmebãnek ibÁ  kret paer|  ibeH beln, bYakeFiryar 
PçYaejlamek ifkmt kàmQm raKet  hjnKaenk iBÊ iBÊ ŸpãaiFn siÚmilt Baeb kaj ker| ŸZ 
Ÿkan …kiF ŸpãaiFenr ABaeb PçYaejlam kaj kreb na, …mn ik Ÿkax §elaw ŸBe˜ pReb|  
 
jIbib¯anIra ibeHr sb§ela Zui¹¡ek† KÆhn kereCn| ibeHr ˆdaHreN biàNt w† †dƒur Drar 
kliFr kTa† Dr›n|  kliF õu häa†Bar idey Kuel …r Paƒd …b„ Datb dÆhiF sirey inn|  …bar 
Vpnar Haet ŸZiF Takeb ŸsiF Vr †ƒduerr kl ny; br„ AbiSîF itniF ZÇ½a„S idey gift  
ŸmiSniFŸk Vpin sHej† Fa† i£p ik„ba Ÿppar i£p iHeseb bYbHar kret parebn| …baer 
iýpã„iFek sirey inn| …baer Vpnar Haet Takeb du†-ZÇ½a„eSr …k caibr Ÿc†n| Vbar pãTem 
sirey Ÿnwya PaƒdiFek maC Drar iCp iHesebw Vpin bYbHar kret paern, ifk ŸZmin Baeb 
kaefr paFatniFek bYbHar kret paern "Ÿppar-weyF' iHeseb|  AàTa‡ ŸZ iseýFmiFek …tQN  
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"Häas-AeZagY jiFl' bel Baba Hi¬Cl, taek Vera ŸCaF ŸCaF Baeg ŸBe˜ ŸPel AnYanY Aenk 
pãeyajnIy kaej lagaena Zay|  
 
bYkeFiryar PçYaejlam §elar ŸQeº Vsa Zak| ibeH ŸZmn ŸBebiCeln Ÿkan ŸpãaiFn sirey ŸPlel 
PçYaejlam Vr kaj kreb na, AàTa‡ puera iseýFmiF† Aekeja Hey pReb, ta ŸmaeFw sitY ny|  
bãaˆn †ˆinBaiàsiFr ADYapk ŸkenT imlar prIQa ker ŸdiKeyeCn ikCu §r›tÔpUàN ŸpãaiFn sirey 
ŸPlar prw PçYaejlam§ela kaj kereC; bû bYakeFirya …iFek AnY Ÿkaexr iBter ibx Ÿzel 
Ÿdwyar ˆpkrN iHeseb bYbHar kreC| AàTa‡ ib¯anIra pãmaN kret ŸpereCn ŸZ, PçYaejlaemr 
ibiBÊ A„S§elar Vlada Baeb iBÊ iBÊ  kaj Takelw  pãakâitk inàbacenr maDYem tara suibDa 
Ÿpet paer| jIbib¯aen …mn Aenk ˆdaHrN Ÿdwya Zay ŸZ ibiBÊ A˜-pãtY˜§ela …k smy …k 
ˆeÀSY bYbHât Helw prbàtIet AnY kaej bYbHât HeyeC| ˆeLKeZagY ˆdaHrN He¬C srIsâepr 
Ÿcayaelr HaR ŸTek ó»nYpayI pãaNIr kaenr ˆ‡pi¹|  Vjek Vmaedr kaenr idek takael wFaek 
"Häas-AeZagY jiFl' bel men Het paer, ikÇ¼ Videt ta iCl na| …mn ny ŸZ, Hfa‡ ker† 
…kidn ó»nYpayI pãaNIedr kÖaibHIn Ÿcayaelr HaÍguela ifk krl tara kaenr HaeR pirNt Hey 
Zaeb; br„ …r jnY ibbàtenr pT Der DIr pirbàtenr maDYem Aenk cRa† ˆ‡ra† Ÿpirey† tara 
Vjekr rœp DarN kereC| kaej† ˆ‡pi¹r samigãk †itHas na Ÿjen ìDumaº ŸcaK, kan ik„ba 
PçYaejlaemr idek takael w§elaek "Häas-AeZagY jiFl' bel men Het paer obik|   
 
… Zuegr pãiTtZSaW s„SybadI, ŸFinis ibSÿibdYaleyr ˆiÄdibdYa ibBaegr ADYapk hW maisema 
ipigåˆis taƒr "Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and 
neo-creationism' pãbeÉ beln, jIbjget Hyt ŸbS ikCu ˆdaHrN Taket paer ŸZ§elaek 
jIbib¯anIra ibbàtn te¹Ôr Velaek … muHUeàt bYaKYa kret pareCn na; karN jIbib¯anIedr Haet 
ZeTîF pirmaN tTY Ÿn†| kaej† …iF mUltW A¯ta sUck Zui¹¡ (Argument from ignorance), 
kKn† ibeHr tTakiTt Irreducible complexityr pãmaN ny| Vmra … pãbeÉ Veg† ˆelK 
keriC ŸZ, ˆ†ilyam pYael ZKn pãTm Vfaera Stek "VàguemnF Ab ihja†n' ba sâiîFr Anukeæpr 
AbtarNa keriCeln, tKn itin ŸcaeKr gfn ŸdeK Zar pr na† ibisMt HeyiCeln| pYael 
ŸBebiCeln ŸcaeKr mt …kiF jiFl pãtY„g Ÿkan Baeb† pãakâitk ˆpaey ibbiàtt Het paer na| 
ikÇ¼ Vjekr idenr jIbib¯anIra pàZaÐ teTYr iBi¹et pãakâitk inyem ŸcaeKr ibbàtenr Dap§ela 
sÜeÉ puerapuir iniëct HeyeCn| mYaF  †y„ tar "Grand Designs and Facile Analogies: 
Exposing Behe's Mousetrap and Dembski's Arrow' pãbeÉ beln: "VDa-ŸcaeKr Zui¹¡ 
gãHNeZagY He¬C na ŸdeK hW ibeH …Kn VDa PçYaejlaemr Zui¹¡ Haijr kereCn; Vr …kFa galBra 
namw Kuƒej Ÿbr kereCn -"†irihˆisbl kÚpeli¤iF'| ikÇ¼ …iF w† pueraena VDa ŸcaeKr Zui¹¡†|  
Vr galBra pirBaxa bad idel …iF ŸSx pàZÇ» w† A¯tasUck Zui¹¡ ba God in gaps|' 33 

 
…baer ŸjYaitàpdaàTib¯aenr dâiîFet "sâiñr buiÁdIÐ Anukæp' …r bYaparFa bYaKYa kra Zak34| Dra 
Zak maDYakàxeNr kTa| inˆFn tar maDYakàxN sUeº …kiF Dã›bk bYbHar keriCeln Zaek Vmra 
bil inˆFnIy Dã›bk, ba gãYaiBeFSnal knýFYaÆF| inˆFn tar Ÿs† ibKYat sUeº ŸdiKeyiCeln, dueFa 
bó¼r meDY VkàxNbelr pirman ifk ktFa Heb ŸsFa inàNey …† gãYaiBeFSnal knýFYaÆF naemr 
raiSiF …kFa §r›tÔpUàN BUimka paln ker| Zid w† Dã›bkiFr man …Kn Za VeC ta na Hey AnYrkm 
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Ht VkàxN belr pirmaNw ŸZt bdel| sada ŸcaeK men Heb ŸZ bYaparFa samanY†, VkàxN bl 
bdlaelw ŸbaD Hy Ÿtmn ikCu Zaeb Vseb na| ikÇ¼ ib¯anIra beln, w† Dã›bekr man Vsel 
Vmaedr …† pirict ibSÿbãüaeÆhr pãkâit inàDarN kreC| wFar man …Kn Za VeC ta na Hey Zid 
AnY DreNr ikCu Ht ta Hel …† ibSÿ bãüaÆhFa† Ht AnYrkm| w† Dã›bekr man iBÊ Hel taraedr 
meDY Ha†Ÿhäaejn inWeSixt Hey iHilyam ˆ‡padenr maºaek idt bdel| Ha†Ÿhäaejn-iHilyaemr 
pàZaÐta ìDu …† gãYaiBeFSnal knýFYaÆF …r ˆpr† ny, mHakàx …b„ duàbl parmaNibk belr 
mDYkar Si¹¡r BarsaemYr ˆprw Aenka„eS inàBrSIl| ŸZmn, taƒra ŸdiKeyeCn, duàbl parmaNibk 
belr Si¹¡ Zid …kFu ŸbSI Ht, …† mHaibeSÿ pueraFa† maen Stkra …kS Bag Ha†Ÿhäaejen pUàN 
Takt, karN ihˆeFiryam (…iF Ha†Ÿhäaejenr …kiF mastut Ba†, Zaek ib¯aenr Baxay bel 
"V†esaeFap') Vr iHilyaem pirNt Hbar Veg† smó» inˆFän inWeSx Hey ŸZt| Vbar duàbl 
parmanibk belr Si¹¡m¹a VerkFu km Hel sara mHaibeSÿ Stkra …kS Bag† Ht iHilyam| 
karN Ÿs ŸQeº inˆFän inWeSixt na Hey ta ˆ‡pÊ pãeFaenr saeT ŸZag idey Ha†Ÿhäaejn otrIet 
baDa idt| kaej† … du' crm Abóùar ŸZ Ÿkan …kiF sifk Hel mHaibeSÿ Ÿkan nQºraij otrI 
Hwyar mt Abóùa† kKnw otrI Ht na, GFt na Vmaedr …† mlySItla DrNIet kaàbn-iBi¹k 
pãaeNr naÆdink ibkaS| Vbar,ib¯anIra †elkFäenr Br mapet igey ŸdeKeCn …† Br inˆFän-
ŸpãaFenr Berr paàTekYr Ÿcey ikCuFa km Zar Pel tara men kern, …kiF mu¹¡-inˆFän sHej† 
ŸpãaFn, †elkFän w AYaiÆF-inˆiFäenaet pirnt Het ŸpereC|  
 

 
icº 10.4 : Aenk ib¯anI beln mHaibeSÿr Kub sIimt pirserr meDY jIbenr ibkaS GeFeC; …mn Ÿkn HeyeC tar 

ˆ¹r Ÿpet Hel bYaKYa Kuƒjet Heb pâiTbIet pãaN …b„ manuexr ˆpióùitr idek taikey| 
 
Zid †elkFäenr Br samanY ŸbSI Ht, inˆFän taHel suióùt Hey ŸZt, Vr ˆ‡pÊ smó» †elkFän 
Vr ŸpãaFn sb …ksaeT imel-imeS inˆFäen pirNt Hey ŸZt| …r Pel ŸZFa GFt ŸsFa Vmaedr 
jnY Kub …kFa suKpãd ikCu ny| Ÿs ŸQeº Kub km pirmaen Ha†Ÿhäaejn† ŸSx pàZÇ» iFek Takt Vr 
ta Hel nQeºr jnY pàZaÐ jÔalanI† Hyt Kuƒej pawya ŸZt na|  
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jn ih. bYera …b„ Òa« Ÿj. iFplar … Drenr nana Drenr rHsYmy "ŸZagaeZag' tuel Der …kiF 
b† ileKeCn 1986 sael, nam- "The Anthropic Cosmological Principle'| taƒedr b¹¡bY 
Hl, Vmaedr mHaibeSÿ gãYaiBeFSnal ATba ksmlijkal Dã›bk§elar man …mn Ÿkn, ik„ba 
mHaibeSÿr ŸcHaraFa† ba …mn Ÿkn HeyeC tar ˆ¹r Ÿpet Hel bYaKYa Kuƒjet Heb pâiTbIet pãaN 
…b„ manuexr ˆpióùitr idek taikey| pâiTbIet pãaN sâiîFr jnY seàbapir manuexr VibàBaebr jnY 
…† ŸmOilk Dã›bk Vr clk§elar man ifk …mn† Hwya drkar iCl - Ÿs jnY† w§ela wrkm| 
odbº¡em w§ela GeF in, rr„ …r ŸpCen …k buiÁdIÐ s¹Ôar (ibDatar) …kiF suýpîF ˆeÀSY 
reyeC| manuxek ŸkeÆÅ ŸreK ibSÿbãüaeÆhr inym-nIit§elaek bYaKYa krbar …† Zui¹¡ek bla Hy 
"AYanŸTãaipk VàguemÆF' ba "nrtÔback Zui¹¡'| giNtibd …b„ daàSink hW ˆ†ilyam ŸhÜiô 1999 
sael pãkaiSt taƒr "Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology' 
b†ey tTY ib¯aenr saHaeZY pãmaN krar Ÿcña kereCn, Vmaedr …† mHaibeSÿr iBtr ŸZ Drenr 
ibmUàt tTY lukaena VeC ta Ÿkan Baeb† pãakáitk inyem sâñ Het paer na| 
 
…Drenr Zui¹¡guela pãTm dâiîFet Kub VkàxNIy ŸdKaelw, AnusiÉ‡su s„SybadI ŸcaK idey ŸdKel 
ikÇ¼ nana duàblta pãkaS pay| pãTmtW bYaera …b„ iFpalar ŸZ Zui¹¡ ideyeCn Ÿs ŸQeº …iF Der† 
Ÿnwya HeyeC Vmaedr pâiTbIet ŸZ Baeb kaàbn iBi¹k pãaeNr ibkaS GeFeC ŸsBaeb CaRa Vr AnY 
ŸkanBaeb pãaN sâîF Het pareb na| …† s¯at DarNaiF kKn† seÆdeHr ˆeàDÕ ny| ŸZmn, ib¯anIra 
ikÇ¼ kaàbenr paSapaiS isilkn iBi¹k pãaeNr ibkaSekw †dain„ kael ZeTñ §r›tÔ idey ibebcna 
kern| pãkáitet pawya hayaFm§ela (jIbib¯aenr Baxay …§ela …k Drenr eukaryotic 
algae) …min …kiF ˆdaHrN| Vbar Vmra pãaySW† ìin ŸZ, Vmaedr pâiTbIet tap, cap sbikCu 
Zid sifk Anupaet na Takt, teb naik pãaeNr ibkaS GFt na| …† ŸZ pâiTbIFa 23.5 ihgãIet 
ŸHel VeC, tar …k cul …idk widk Hel tap Vr caepr …mn obxmY otrI Ht ŸZ, pãaN sâiîF† 
AsÝb …kiF bYapaer pirNt Ht| ikÇ¼ Aenek† pãaeNr …† Drenr "s«IàN' s„¯ar saeT …kmt 
ŸpaxN kern na| tara beln, Vmra w† DreNr "seàba¹m' pirebeS ibkiSt HeyiC bel Vmra 
men kir pãaeNr ˆ‡pi¹r jnY ifk wDreNr pirebS† lageb| ŸZmn, bataes sifk Anupaet 
Ai¤ejn, cap, tap †tYaid| …§ela ifk ifk Anupaet na Takel naik jIbenr ibkaS GFeb na| 
…iF …kiF s¯at DarNa, pãamaiNt stY ny| Ai¤ejnek jIbn ibkaeSr AnYtm ˆpadan bel men 
kra Hy, ikÇ¼ maiFr nIec …mn Aenk bYakeFiryar sÉan pawya ŸgeC Zaedr jnY Ai¤ejn ìDu 
ApãeyajnIy† ny, rIitmt Qitkr| xaeFr dSek Vemirkan jIbib¯anI Fmas bãk (Thomas 
Brock) …b„ tar sHkàmIra wya†wim„ …r †eyelaeöan nYaSnal paeàkr  160 ihigã PaernHa†F 
ba 70 ihigã Ÿslisyas tapmaºar ˆx— pãsãben …k Drenr srlakáitr ANujIb (Microbes) 
Vibïar kern 37| Ÿkan bûekaxI jIb† saDarNtW …† tapmaºay iFek Taket paer na| smueÅr 
gBIr tledeS …mnik Ÿkrisn Ÿtelr iBterr obrI pirebeSw pãaeNr ibkaS GeFeC …mn pãmaN 
ib¯anIedr kaeC VeC - ŸZ pirebeSr saeT Vsel Vmaedr s„¯aiyt "seàba¹m pirebeSr' 
Ÿkan† iml Ÿn†| ŸZ smó» "pãaN' …† Drenr By„kr obrI pirebeS iFek Taket paer taedrek 
bla Hy crmjIbI (Extremophile)| pâiTbIet ŸbS keyk hjn crmjIbIr Aió»tÔ reyeC| 
 
kaej† HlP ker bla Zay na ŸZ, mHajagitk Dã›bk Vr clk§elar man AnYrkm Hel …† 
mHaibeSÿ pãaeNr ibkaS GFt na| ibKYat ŸjYaitàpdaàTibd ADYapk iBkFr ŸýF„gr tar "The 
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Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' b†ey 
ŸdiKeyeCn clk Vr Dã›bk§elar man pirbàtn ker Vmaedr ibSÿbãüaeÆhr mt† As„KY 
ibSÿbãüaÆh otrI kra Zay, ŸZKaen pãaeNr ˆÄebr mt pirebS ˆÄb GFet paer| …r jnY Ÿkan 
sUQM smnÓy ba "Pa†n iFˆin„' …r Ÿkan pãeyajn Ÿn†| hW ŸýF„gr ZKn beln, "sUQM-smnÓybadIedr 
dabIr …mn Ÿkan iBi¹ Ÿn† Zaet tara Anuman kret paern ŸZ, …kmaº …kiF s«IàN sIma CaRa 
jIbn sâiîF AsÝb'- tKn ŸsiFek §r›tÔ na idey Vmaedr ˆpay Taek na|  …CaRaw "Physical 
Review' jaànael sÚpãit pãkaiSt …kiF ob¯aink pãbeÉ AYaÇùin AYa§ir (Anthony Aguirre) 
÷tÇ½Baeb ŸdiKeyeCn, mHaibeSÿr CyiF pYaraimFar ba pirbàtY raiS§ela ibiBÊBaeb Adlbdl ker 
gãH, tara …b„ pireSex Ÿkan …kiF gãeH buiÁdIÐ jIbn gfenr ˆpeZagI pirebS otrI kra sÝb - 
Ÿkan Drenr "Anthropic Argument'-…r VmdanI CaRa† 38| 
 
†nePçSn ba ýPIit te¹Ôr39 saÚpãitk PlaPl§elaw tTakiTt "Pa†n-iFˆin„'-…r DarNa§elaek 
pãtYaKan kreC| †nePçSn ba ýPIit t¹Ô iney pãKYat pdaàTibd VƒeÅ ileÆh Vr tar dlbelr 
saÚpãitk gebxNar PlaPl Zid sitY Hey Taek, ta Hel Vmaedr mHaibeSÿr mt† baó»eb Vera 
mHaibeSÿr Aió»tÔ reyeC| …kaiDk mHaibeSÿr DarNaiF Ÿkan fak™rmar J™ilr rœpkTa ny, ny Ÿkan 
ýFarŸFäk muiB ba VismeBr saeyÆsiPkSn| Ait s„eQep AnÇ» mHaibeSÿr DarNaiFek 
ob¯ainkBaeb bY¹¡ kra Zay …Baeb 40 : 
 

Vmaedr mHaibSÿ Zid ŸkayaÆFam PçakcueySenr mDY idey óùan-kaelr SUnYtar iBtr 
idey VibàBUt Hey Taek, teb …† puera pãiº¡yaiF ikÇ¼ …kaiDkbar GFet paer, …b„ 
Hyt baó»eb GeFeCw|  …† …kaiDk mHaibeSÿr Aió»etÔr bYapariF pãaTimkBaeb 
iFäyn, AYaeln §T, Vr prbàtIet mUltW VeÅ ileÆhr gebxNa ŸTek Ÿbirey 
…eseC| bla Hey Taek sâiîFr ˆxalegÈ †nePçSenr maDYem  pãsarNSIl buÃud 
(Expanding Bubbles) ŸTek Vmaedr mHaibeSÿr mt† As„KY mHaibSÿ otrI 
HeyeC, ŸZ§ela …kFa AprFa ŸTek s„ýpàSibHIn Abóùay dUer ser ŸgeC| … Drenr 
As„KY mHaibeSÿr …kiFet† Hyt Vmra Abóùan kriC AnY §elar Aió»tÔ sÜeÉ 
…ekbaer† ¯at na Hey| 

 
maiæFBaàs ba AnÇ» mHaibeSÿr DarNa ikÇ» ŸSelr mt† VGat kereC "†iÆFilejÆF ihja†n'-…r 
pãb¹¡aedr buek| karN, sada mafa kTay … t¹Ô bleC ŸZ, Hajaera-lQ-ŸkaiF mHaibeSÿr BIer 
Vmaedr mHaibSÿw …kiF| ŸsãP sÝabnar inireK† …mn …kiF mHaibeSÿ clk§elar man …minet† 
…t sUQBaeb sminÓt Het paer, AnY§elaet Hyt Hyin| Vmaedr mHaibeSÿr clk§ela 
VkiîmkBaeb …† rœep sminÓt Het ŸpereC bel† …et pãaeNr ˆenMx GeFeC; …et …t VëcàZ 
Hbar ikCu Ÿn†! Ÿkmibãj ibSÿibdYaleyr reyl Ÿsasa†iF irsaàc pãePsr maiàFn rIs ŸsiF† Kub 
cm‡karBaeb …kiF ˆpmar maDYem ˆeLK kereCn 12 : 
 

"As„KY mHaibeSÿr BIer Vmaedr mHaibSÿw …kiF| AnY mHaibeSÿ ib¯aenr sUº Vr 
clk§ela Hyt …ekbaer† AnYrkm Heb|... kaej† GiRr kairgerr sadâSY …Kaen 
…ekbaer† Acl| tar bdel br„ Vmaedr ibSÿbãüaÆhek AenkFa pirtY¹¡ ŸsekÆh 
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HYaÆh kapeRr Ÿdakaenr saeT tulna kra ŸZet paer| Ÿdakaenr mjud Zid ibSal 
Hy teb Ÿdakaenr Ÿkan …kiF jama Vpnar gaey ifkmt Ÿleg Ÿgel Vpin inëcy 
taet ibisMt Hebn na! ifk …k†Baeb Vmaedr mHaibSÿ Zid CiRey Taka As„KY 
mHaibeSÿr …kiF Hey Taek, Ÿdakaenr …kiF jamar mt† sUQ-smnÓy ŸdeK VëcàZ 
Hbar ikCu Ÿn†|' 

 

 
 

icº 10.5 : maliFBaàs Ha†epaiTiss AYaeÆTãaipk …b„ Pa†n-iFˆin„ VàguemeÆFr  …kiF sHj smaDan Ÿdy| 
 
"Pa†n iFˆin„' VàguemeÆFr …r smaelacna kereCn Ÿnaebl ibjyI ib¯anI iýFeBn wey†nbaàgw| 
itin "A Designer Universe?' pãbeÉ … Drenr Zui¹¡r smaelacna ker beln : 
 

"Ÿkan Ÿkan pdaàTibd VeCn Zara beln pãkâitr ikCu Dã›bekr man§elar …mn ikCu 
maenr saeT Kub rHsYmyBaeb sUQ-smnÓy (fine-tune) GeFeC ŸZ§ela jIbn gfenr 
sÝabYta pãdan ker| … Baeb …kjn manb drdI sâiîFkàtaek kæpNa ker ib¯aenr 
sb rHsY bYaKYa krar ŸcîFa kra Hy| Vim …† Drenr suQþ-smnÓeyr DarNay ŸmaeFw 
sÇ¼îF n†|' 

 
ma†ekl V†ekda, ibl ŸjiÒs, iBkFr ŸýF„gr, ircaàh hikÆs sH Aenk ib¯anI† men kern …† 
"Pa†n iFˆin„' ba "…nŸTãaipk' VàguemÆF§ela Ÿs† pueran "gh †n gYaps' VàguemeÆFr† nya 
s„ôrN| ŸZKaen rHsY pawya Zae¬C, ik„ba VDuink ib¯aenr sImabÁtar kareN ikCu bYaKYa kra 
Zae¬C na, ŸsKaen† Aitpãakâitk Ÿkan ikCu VmdanI ker …kFa bYaKYa daƒR kraena He¬C| …Baeb 
mu¹¡-buiÁ …b„ ib¯an cà¬aek ˆ‡saiHt na ker br„ AÉ ibSÿaesr kaeC pãkarÇ»er nit ÷Ikaer 
Vmaedrek baDY kra He¬C| 
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Vsel Aenk ib¯anI† Vj …† metr saeT puerapuir VóùaSIl ŸZ, mHaibSÿ ŸmaeFw Vmaedr jnY 
"Pa†n iFˆnh' ny, br„ Vmra† …† ibSÿbãüaeÆh iFek Takar s„gãaem DIer DIer inejedrek "Pa†n 
iFˆÆh' ker geR ineyiC| bYaparFa Hyt imeTY ny| Vbarw Vmaedr ŸcaeKr kTa† Dra Zak| 
manuexr ŸcaK ibbiàtt HeyeC …mnBaeb ŸZ, …iF lal ŸTek Ÿb§in pàZÇ» -…† sImar tiR¬cuÜk 
bàNailet† Ÿkbl s„ebdnSIl| …r karN Hl, Vmaedr bayumÆhl ŸBd ker …† sImar Vela† 
bCerr pr bCr Der pâiTbIet …es ŸpOƒCue¬C| kaej† Ÿs† Abóùar saeT s˜it ŸreK Vmaedr 
ŸcaKw ŸsBaeb† ibbiàtt HeyeC| …Kn …† puera bYapariFek Ÿkˆ ˆleFaBaebw bYaKYa kret 
ca†et paern| blet paern ŸZ, Ÿkan …k buiÁdIÐ s¹Ôa Vmaedr ŸcaKek Ÿk lal ŸTek Ÿb§nI 
Velar sImay s„ebdnSIl ker gRebn bel† bayumÆhelr maDYem itin Ÿs† sImar mDYbàtI 
pirserr Vela Vmaedr ŸcaeK pãebS kret Ÿdn| ta† Vmaedr ŸcaK …rkm| ikÇ¼ …Baeb bYaKYa 
kraFa ktFa ŸZOi¹¡k? AenkFa ŸGaRar Veg gaRI jueR Ÿdwyar mtn† ŸSanay| tarprw "Pa†n 
iFˆnar'ra ifk …Baeb† Zui¹¡ idet pCÆd kern| mHajagitk Dã›bk§elar man …rkm Ÿkn, 
ob¯ainkBaeb …iF na Kuƒej …r bYaKYa iHeseb "na Hel per pâiTbIet pãaeNr Vr manuexr VibàBab 
GFt na' …† DreNr Zui¹¡ Haijr kern| pãaN sâiîFr ˆeÀSY† Zid mUKY Hy, teb mHaibeýPareNr pr 
sâiîFkàta Ÿkn 700 ŸkaiF bCr laigeyiCeln …† pâiTbI otrI kret, Vr tarpr Vera 600 
ŸkaiF bCr laigeyiCeln "manbtar ˆenMx' GFaet tar Ÿkan ŸZOi¹¡k bYaKYa pawya Zay na| pâiTbI 
ˆ‡pi¹r †itHaesr pirº¡may Vmra Vj jain, manux Ÿta puera smeyr …kS Baegr …k Baegrw 
km smy Der pâiTbIet rajtÔ kreC| tarprw manuxek …t bR ker tuel Der mHaibSÿek bYaKYa 
krar ik pãeyajn? 
 
Vsel Sta×I-pãacIn "manbekiÆÅk' s„ôaerr But men Hy kaera kaera maTa ŸTek Zae¬C† na| Ÿs† 
FelmIr smy ŸTek† Vmra ta ŸdeK …esiC| Vmaedr …† pâiTbIFa ŸZ mHakaeSr ŸkaiF ŸkaiF gãH-
nQeºr BIeR Hairey Zawya …kFa intaÇ» saDarN gãH maº, -…iF ŸZ Ÿkan ikCur† ŸkeÆÅ ny - na 
ŸsOrjgetr, na …† ibSal mHaibeSÿr - … stYiF gãHN kret manuexr AenkFa smy ŸlegeC| 
pâiTbIek ŸsOrjgetr ŸkÆÅ ŸTek sirey idel …r ibiSîFta Q™Ê Hy …† Bey† ŸbaD Hy FelmIr 
"BU-ŸkiÆÅk' mehl jnmanes rajtÔ kereC pãay du'Hajar bCr Der, Vr Dàm iberaDI stY ˆ¬careNr 
jnY Ÿkapaiànkas, bã›ena, gYaililwedr s†et HeyeC inàZatn| …k† dâiîFBi˜ Vmra ŸdeKiC 
ˆnib„S Sta×Iet (1859 sal) ZKn caàls harˆ†n …b„ VleÒh raesl wyaels pãakáitk 
inàbacenr maDYem jIbjgetr ibbàtenr pãó»ab ˆ¾apn kreln| ibbàtenr DarNa saDarN manux 
…Knw "mn ŸTek inet paer in' karN …† t¹Ô gãHN krel "sâiîFr Ÿsra jIb' manuexr ibiSîFta 
Q™Ê Hey Zay! …† s„ôaerr But …k-du iden dUr Hbar ny| ta† rHsY ŸdKel†, jiFlta ŸdKel† 
manux Vjw inejek sâiîFr ŸkeÆÅ ŸreK, pâiTbIek mHaibeSÿr ŸkeÆÅ bisey smaDan ŸKaƒjar ŸcîFa 
ker| "Pa†n-iFˆin„' Vr "AYanŸTãaipk' Và§emÆF§ela …jnY† manuexr kaeC …Knw …t VkàxNIy 
bel men Hy| 
 
AiDka„S ib¯anI† Vj men kern mHaibeSÿr Aió»etÔr ŸpCen "sâiñr buiÁdIÐ' AnukæpiF 
(jIbib¯an …b„ ŸjYaitàpdaàTib¯an ˆBy ŸQeº†) ikCu ŸgaƒRa KãIîFanedr DàmibSÿas ŸTek ˆÄut 
…kiF ibSÿas-inàBr DarNar ctur AiBbYi¹¡ maº …b„ …iF sifkBaeb s„¯aiytw ny ŸZ …iFr 
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stYta Ÿkan Drenr ob¯aink prIQa Ãara kKnw inàNIt Hwya sÝb| ŸsjnY† …iF kKnw 
ib¯aenr AÇ»àBu¹¡ Hwyar dabI kret paer na| ib¯anIra ib¯aenr ibiBÊ te¹Ôr saPlYjnk 
pãeyaeg† mHaibeSÿr rHsY ˆdGaFn kret pãyasI HeyeCn, bû ŸQeº† seÇ»axjnk bYaKYa iney 
Haijr He¬Cn| …Baeb† Daep Daep Vmra …§i¬C| tar perw …iF AbSY† ÷IkaàZ ŸZ, Vmaedr 
¯an-ib¯aenr ŸQeº Aenk jaygaet† …Knw "Paƒk' rey ŸgeC; rey ŸgeC Aenk dueà¯y rHsY| 
ikÇ¼ tar maen …† ny ŸZ jiFl ikCu ŸdKel† ib¯an tar ŸpCen Ÿkan sâjnSIl s¯at s¹Ôaek 
ob¯aink t¹Ô iHeseb …t sHej† obDta idey Ÿdeb| srl iseöm ŸTek jiFl iseöemr ibkaeSr 
ˆdaHrN pãkáitet Kuƒjel† Aenk pawya Zaeb| fa¸ay jlIy-baîp jem tuxar kiNkay pirNt 
Hwya, ik„ba batas Vr painr JapFay paTuer jaygay otrI Hwya jiFl nksar kYaeThäaelr 
Aió»tÔ … pâiTbIet† VeC| ZKn paHaŸRr zal Ÿbey Ÿnem Ves ibicº n¤ar iHmbaH, ik„ba …k 
pSla bâiñr pr piëcmakaeS ˆdy Hy biàNl r„Dnur, mu© Hy Vmaedr Aenekr mn, ikÇ¼ Vmra 
Ÿkˆ …§ela otrI Hwyar ŸpCen Vmra Ÿkˆ s¯at s¹Ôar dabI kir na| karN Vmra sba† jain 
w§ela sb† otrI Hy Ÿkan s¯at s¹Ôar Hó»eQp CaRa†, pdaàTib¯aenr ktk§ela pãaNHIn 
inymek AnusrN ker| kYaleöF ibSÿibdYaleyr pdaàT ib¯an ibBaegr AbsrpãaÐ …imirFas 
ADYapk maàk ŸpraK sÚpãit "Unintelligent Design' naem …kiF b† ileKeCn| b†iFet itin 
ˆ†ilyam ŸhÜiô, ma†ekl ibeH Vr iPilp jnsn sH AnYanY V†.ih pãb¹¡aedr smó» Zui¹¡ K¸n 
ker ˆps„Har ŸFeneCn …† bel ŸZ, V†.ih kKn† ib¯an ny, br„ CdMebSI ib¯an, Zaek 
†„erjIet Vmra bil pseudoscience. hW ŸpraK tar b†ey intYidenr ŸbS ikCu saDarN 
ˆdaHrN Haijr ker ŸdiKeyeCn, jiFlta maen† buiÁm¹ar pãkaS ny, AnàTk jiFlta br„ 
pãkarÇ»er buiÁHInta† pãkaS ker| taƒr Baxay, "Ÿkan ZÇ½ ta Ÿs Ÿmkainkal† ŸHak Vr 
baeyaemkainkal† ŸHak, Zid Aitir¹¡ jiFl Hy, ta br„ buiÁHIn ˆ‡esr idek† ineàdS ker' 
(Vn†eÆFilejÆF ihja†n, maàk ŸpraK, 2004, pâîfa 126)|  kaej† mHaibeSÿr ik„ba jIbjgetr 
jiFltaek buiÁdIÐ Anukeæpr pãmaN Babar Ÿkan ŸZOi¹¡kta Ÿn†|  
 
Vr taCaRa V†.ihr ibr›eÁ sbca†et bR Zui¹¡ Ÿta Haetr samen† rey ŸgeC| Vmaedr …† 
"jiFl' mHaibeSÿr Aió»tÔek bYKar jnY Zid Ÿkan buiÁdIÐ s¹Ôar stY† pãeyajn Hy, teb Der† 
Ÿnwya ŸZet paer Ÿs† buiÁdIÐ s¹Ôaek …† mHaibeSÿr Ÿceyw jiFl ikCu Het Heb| ta Hel Ÿs† 
jiFl buiÁdIÐ s¹Ôar Aió»tÔek bYaKYa krbar jnY w† …ik Zui¹¡et Vbar tetaiDk jiFl Ÿkan 
s¹Ôar VmdanI kret Heb, …min Baeb jiFltr s¹Ôar VmdanIr ŸKla Hyt clet† Takeb …ekr 
pr …k| … Drenr Zui¹¡ ta† Vmaedrek AnàTk AsImetÔr idek Ÿfel Ÿdy, Za baàFäaÆh raesl …b„ 
ŸhiBh iHˆemr mt daàSinekra Aenk Veg† AgãHNeZagY bel baitl ker ideyeCn| Ztidn pàZÇ» 
na V†.ih ob¯aink pÁit, Zui¹¡ Vr s„Sybaedr prIQay ˆ¹IàN He¬C, ttidn pàZÇ» V†.ih 
pãb¹¡aedr BaegYr iSek iCƒReC na bel† men He¬C|  
 
 
sâiîFbadIedr ibbàtn: …r ŸSx ŸkaTay?   
 
V†ih-wyalaedr Ÿcey br„ pãgitSIl Abóùaen VeCn "ibSÿasI ibbàtnbadI' (theistic 
evolutionist) Ÿdr dl| taƒra men kern ‰Sÿr …k smy pâiTbIet pãaeNr ˆenMx GFaelw 
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prbàtIet Vr …et Hó»eQp kernin, ibbàtenr maDYem pãaNek ibkiSt Het ideyeCn| pãyat 
Ÿpap jn pl 2 … Drenr ibSÿasI ibbàtnbadI iCeln iZin ibbàtnek baó»bta iHeseb ÷Ikar ker 
ineyiCeln| pãitiF Zueg† sâiîFbadIra ob¯aink AgãZaºaek Ÿfkaenar nanaBaeb ŸcîFa ker …eseC| 
ibeSxtW ZKn† DàmgãeÇùr saeT iberaD ŸdeKeC ib¯aenr, ib¯anek CuƒeR ŸPel idet ŸceyeC 
Vó»ak™ƒeR| ikÇ¼ taet kaj Hyin| ba†ebl-iberaDI sUàZekiÆÅk t¹Ôek smàTn krar jnY gYaililw, 
bã›enar mt ib¯anIek kereC inàZatn| tarprw ‰Sÿr w tar puºra sUeàZr cairidek pâiTbIr ŸGara 
Tamaet paernin| Ÿkapaiànkaesr t¹Ô …Kn sâiîFbadIra Ÿmen inelw ba†ebelr baNIek 
VQirkBaeb gãHN ker ibbàtn Ÿfkaenar pãecîFa …Knw Ÿkan Ÿkan mHel lQYnIy| ŸZmn, "†y„ 
VàT iº¡eySinýF'edr dl ba†eblIy DarNay ibSÿas kern pâiTbIr bys maº C'Hajar bCr| ibgt 
keyk dSek taedr VýPalnw ikÇ¼ kem …eseC, karN VDuink Ÿrihw AYakiFB ŸhiF„ …r 
maDYem Kub inàBreZagYBaeb pâiTbIr bys inàNy kra igeyeC, Za ba†ebl biàNt byesr Ÿcey Aenk 
Aenk ŸbSI| ìDu ta† ny, imilyn bCr Vegkar Pislw Vibýkât HeyeC| ib¯anI hglas 
P™Fu†ma "sâiîFbadIedr ibbàtenr' …kiF DarabaiHk Cib tar "†BluSn' b†et ˆeLK kereCn  
…Baeb: 
 

 
 

icº : sâiîFbadIedr ibbàtenr rœperKa (Ref. Evolutionary science, creationism 
and society, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc.  
p525) 

 
ib¯anI iB¢r ŸýF„gr … pãse˜ Kub ta‡pàZpUàN mÆtbY kern : 
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"The species of religious thought called creationism 
continues to evolve by a process of natural selection. While, 
as National Center for Science Education executive director 
Eugenie Scott has pointed out, there has always been a 
continuum of creationist views from extreme to moderate, 
we can still identify a few dominant strains.' 

 
Vmra men kir pâiTbIr AiDka„S manux† DIer DIer …kFa smy ojb ibbàtnek …kiF baó»bta 
iHeseb gãHN kret baDY Hebn, …b„ ŸSxŸmx buJebn jRjg‡ …b„ jIbjgetr sbikCu† pãakâitk 
ˆpaey ˆ‡pÊ Vr ibkiSt HeyeC …b„ … sb† GeFeC ibbàtenr DarabaiHktay, ifk ŸZBaeb  
keyk ŸSa bCr lagelw ŸSx pàZÇ» sUàZekiÆÅk pâiTbIr DarNaFa pãitiîft HeyiCela jnsaDareNr 
meDY| jIbib¯an, pãtþt¹Ôib¯an, ŸjeniF¤, VNibk jIbibdYar Ÿkan SaKa† ibbàtenr Ÿkan 
saeQYr iberaiDta Ÿta kreC† na, br„ Zt idn Zae¬C ibbàtenr DaraiF sbar kaeC ýpîF ŸTek 
ýpîFtr Hey ˆfeC| Pisl CaRaw, ŸjeniF¤ …b„ VNibk jIbibdYar mt ntun SaKa§ela ŸZBaeb 
ibbàtenr peQ saQY-pãmaN …ekbaer ŸcaeK V˜ul idey ŸdiKey idet ìr› kereC, …iF …Kn ŸsãP 
smeyr bYapar maº|  
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িবjানমনs ধারা ধমাcn sােত 

iরিতশাদ আহমদ 

 

িব াস আর িবjােনর সহাবsান 
eকটা চািব মাiরা িদেছ ছাiড়া,  
জনম ভiরা চলেত আেছ  

– আবdর রহমান বয়াতী 

িবjানচচা বনাম িবjানমনsতা   

pেকৗশল িব িবদ ালেয়র pথম িক িdতীয় বছের আমােদর রসায়েনর eকটা কাস িনেত 
হেয়িছল। কাসটা িযিন পড়ােতন, িতিনi িছেলন পাঠ  বiটার লখক। বiেয়র ভিূমকায় 
শষাংেশ স ার সৃি কতার pশংসা কের িলেখিছেলন, aণু-পরমাণ-ুiেলkন-িনu ন-
pাটেনর জিটল জগত সmেক িতিন যতi জেনেছন, সবশিkমান আlাহতালার 
kমতার eবং বুিdমtার য সীমা-পিরসীমা নi তা uপলিd কের ততi aিভভূত 
হেয়েছন। সৃি র aপার রহস  jানাজেনর মাধ েম যতi তার কােছ uেnািচত হেয়েছ 
ততi িতিন মুg হেয়েছন সৃি কতার িবsয়কর kমতার পিরচয় পেয়। িতিন িবjানী 
িছেলন, রসায়নশােst পিnতo িছেলন।  িকnt ei ধারায় যারা িচnা কেরন, িবjানী 
হেলo িক তােদরেক িবjানমনs বলা যায়? য িবjানgnিট িতিন রচনা কেরেছন, য 
িবjানসmত pমাণ পdিতর বণনা িতিন িনেজi তার লখা বiেত িদেয়েছন, তার 
তায়াkা না কেরi িতিন ধের িনেয়েছন য, ei িব bhাn eবং eর anভুk সবিকছুর 
িনয়ামক আlাহতালা নামক eকজন সৃি কতা। য jান িতিন িবjানচচার মাধ েম aজন 
কেরেছন সi jানেক সৃি কতার aিsেtর ধু নয়, তার aপিরসীম বুিdমtার িনদশন 
িহেসেব ধের িনেয়েছন। তার ei ধারণার িভিtেত আেছ িব াস, কান সাk pমাণ নয়। 
ei sিবেরািধতার ব াখ া িক?   

যিদ রসায়নিবদ না হেয় আমােদর িশkক eকজন aিশিkত কৃষকo র য় যেতন, 
তাহেলo খুব সmবতঃ িতিন সৃি কতায় িব াসী eকজন পরেহজগার বাnা হেয়i 
থাকেতন। pিতিদন িনয়মমািফক সকােল সূেযাদয় eবং সn ায় সূযাs দেখ দেখ rিজ-
রাজগােরর মািলক খাদাতালার দরবাের কিরয়া আদায় করেতন। গােছর ফল, kেতর 
ফসল আর নদীর জল-মাছ পেয় হয়েতা গেয় uঠেতন, ‘ei সুnর ফুল, ei সুnর 
ফল, িমঠা নদীর পািন, খাদা তামার মেহরবানী।‘ সবাi তা আর আরজ আলী 
মাতুbেরর (1900-1985)(1) মেতা p  তােলন না, “আিম ক? খাদা িক 
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মনুষ ভাবাপn? কন তঁাহােক ধমযাজকগণ পািথব মানুেষর o তােদর কাযকলােপর সােথ 
তুলনা কিরয়া জনসাধারণেক বুঝ দয়ার pয়াস পান?”  

দখা যােc, সারাজীবেনর িবjান িশkা eবং চচা আমােদর কিমিs স ারেক তার 
আজnলািলত ধমিব াস থেক মুিkেতা দয়iিন, বরং আেরা বশী কের ধেমর িদেক 
ঠেল িদেয়েছ। যিদo িবjান p  না কের eবং সাk pমােণর িভিtেত সdtর না পেল 
কান িকছুi মেন না িনেত িশkা দয়।   

p  হেc, eকজন িবjানচচাকারীর মেন িবjান আর িব ােসর eেহন সমnয় িকভােব 
সmব। ei pে র utর খুঁেজিছ দীঘ িদন ধের বেট, িকnt িনেজর আtীয়-sজন আর বnু-
বাnবেদর মেধ  িব াস আর িবjােনর সহাবsান দেখ দেখ aেযৗিkক মেন হেলo 
eেকi sাভািবক বেল মেন িনেয়িছ eকসময়। মেন িনেয়িছ য, িবjানী হoয়া আর 
িবjানমনs হoয়া eক কথা নয়। িবjানচচা কের িবjানী হoয়া যায়, িকnt মুkবুিdর 
চচা না করেল িবjানমনs হoয়া যায় না। তাi দিখ, বাংলার aধ াপক হেয়o eকজন 
মুkবুিdর চচা কের পিরণত হন িবjানমনs মানুেষ, আর eকজন িবjানী সারাজীবন 
িবjানচচা কেরo রেয় যান ধমাcn। ধম িটেক থােক িব ােস, িবjান িবকিশত হয় 
সংশেয়; ধেমর িভিt ঈমােন, আর িবjােনর মূল সাk pমােণ।    

আেমিরকায় আসার পের eখােনo দেখিছ আপাতদৃি েত যােদরেক আধুিনক, িচnা-
চতনায় agসর, ucিশিkত, কুসংsার-মুk বেল মেন হেc সi আেমিরকানেদর 
মেধ o aেনেকi রেয়েছ যারা আkিরক aেথi আদম-হাoয়ার গালগেl িব াস কেরন। 
ছয় হাজার বছর আেগ ছয়িদেন ঈ র ei পৃিথবী সৃি  কেরিছেলন, িবনা pে  eধরেণর 
আজgিব কথােক পরম সিত  বেল মােনন। eেদর দৃি েত ঈ র বা িব s া লmা 
দািড়oয়ালা pৗঢ়বয়েসর eকজন পুrষ।   

ei ধরেণর িচnার মূল হtাভাস (ফ ালািস) হেc ei য, সৃি তেtt িব াসী মানুষ 
িনেজর aজােni সৃি কতােক মানুেষর সীমাবdতার িনরীেখ তুলনা কের। ধমিব ােসর 
মূেল রেয়েছ ei ধারণা য, ভগবান বা আlাহ বা ঈ র সব িবjানীর সরা িবjানী, সব 
iি নীয়ােরর সরা iি নীয়ার, সব িশlীর সরা িশlী, সব ভাsেরর সরা ভাsর, সব 
gnকােরর সরা gnকার। মানুেষর  িবকাশ তার সৃি শীলতায় আর মননশীলতায়। 
তাi মাiেকলeে েলা, িলoনােদা দা িভি র সৃি শীলতায় আর আiনsাiন, 
রবীndনােথর মননশীলতায় আমরা হi িবsয়ািভভুত। িবjােন, pেকৗশেল, sাপেত  
pিতভার পিরচয় পেয় আমােদর িচt হয় dায় aবনত।   

eমন িক eকজন ঘিড়র কািরগরo হেয় যান আমােদর pশংসার পাt। সৃি তেtt 
িব াসীরা ঘিড়র সােথ সৃি র তুলনা করেত খুবi পছn কেরন। কারন ঘিড়র িডজাiনার 
ঘিড়র মেধ  sয়ংিkয় ভােব চলার সামথ  ঢুিকেয় দন, বা ‘চািব মাiরা ছাiড়া দন’ যা 
চলেত থােক ‘জনমভর’। যা চলেছ, তা কu না কu চািলেয় িদেয়েছন, ei ধরেণর 
িচnা করেতi আমরা বিশ aভ s।   
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প ািলর ঘিড়তtt  

ঘিড়তেttর জনক হেcন uiিলয়াম প ািল (1743- 1805)(2) নােমর eকজন 
ধমযাজক।  প ািলর Natural Theology – or Evidences of the Existence and 

Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature pকািশত হয় 
1802 সােল। প ািল িলেখেছন,  

“আমরা যখন eকটা ঘিড়র িভতরটা ভালভােব পরীkা কির, আমােদর মেন ধারণা 
জেn য, eর িবিভn aংশgিলর eকটার সােথ আেরকটােক যুk করা হেয়েছ 
কান uেdশ  বা লk েক মেন রেখ। ei aংশgিলেক বানােনা eবং লাগােনা 
হেয়েছ eমনভােব যােত eর মেধ  গিতর স ার হয়, eবং সi গিতেক eমনভােব 
িনয়িntত করা হেয়েছ যােত ঘিড়টা িদেনর ঘ ানুযায়ী সময় িনেদশ করেত পাের। 
যিদ, eর িবিভn aংশgিল িভn আকােরর হেতা, aথবা যিদ সgেলা aন ভােব 
eকটা আেরকটার সােথ যুk থাকেতা, তাহেল ei যntটার মেধ  কান গিতর 
স ার হেতানা, বা হেলo য সময় িনেদশ করার জন  eটােক বানােনা হেয়েছ 
ঘিড়টা তা করেত পারেতা না ... আমরা aবধািরত ভােবi ধের িনেত পাির, 
ঘিড়টােক িন য়i কu না কu বািনেয়েছ, কানo না কান সমেয়, কাথাo না 
কাথাo, eক বা eকািধক িনমাতা, eর িনমান eবং ব বহার সmেক পূব-
পিরকlনা কেরi eটােক বািনেয়েছ eকটা িবেশষ কাজ করার জন , আর তা হেc 
সময় িনেদশ করা”।     

ei হেc প ািলর aকাট  যুিk; ধঁায়ার পছেন যমন থােক আgন, তমিন pেত কটা 
ঘিড়র পছেন আেছ কািরগর, আর তমিন ei িব bhােnরo আেছ eক িনমাতা! 
মজার ব াপার, প ািল বiেয়র নােম ‘eিভেডn’ শbটা ব বহার কেরেছন। কান িকছুর 
সত তা দাবী করেত হেল য, pমাণ িহেসেব সাk  বা eিভেডn দরকার (িবjােনর নীিত 
aনুযায়ী) প ািল pকারাnের তাi sীকার করেছন। যিদo সােk র (সৃি , পৃিথবী) সােথ 
pমােণর (s ার aিst) সmক pিত া করেত িগেয় প ািল ল ন কেরেছন বjািনক 
পরীkা-িনরীkার িনয়ম - aনুমােনর িভিtেত কান pমাণ gহনেযাগ  হেত পােরনা, 
যতkন না পযn সi aনুমানেক সত  িহেসেব pিতি ত করা যােc। প ািলর pাথিমক 
aনুমান (hypothesis) হেc, ei পৃিথবী ‘িডজাiন’ করা হেয়েছ। ei aনুমান য াn 
নয়, প ািল তা pমােণর pেয়াজনীয়তাi aনুভব কেরনিন। স ত কারেনi, eখন পযn 
কােরা পেki eটা pমাণ করা সmব হয়িন।   

iদানীংকােলo iেnিলেজn িডজাiন তেttর pবkারা ei ধরেণর যুিki দন। eরা 
বেলন, িব bhাn eতi জিটল য, কান ucতর শিkর িডজাiন ছাড়া eর aিst 
aসmব। তারা বেলন য, জিটলতাiেতা pমাণ কের ucতর kমতার aিধকারী বুিdমান 
কান িডজাiনার eটা বািনেয়েছন। সাধারন িচnায় ei যুিkর aসারতা চ  কের ধরা 
পেড় না। eর সুেযােগi eরা iেnিলেজ  িডজাiনেক িববতনতেttর পাশাপািশ িবকl 
তtt িহেসেব (মািকন যুkরাে র কান কান a রােজ ) sুল-কেলেজ পড়ােনার দাবী 
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জানােc। ‘iেnিলেজn’, ‘িডজাiন’, eবং ‘জিটলতা’ শbgিলর ভুল ব াখা eবং 
pেয়ােগর oপেরi ei তtt দঁািড়েয় আেছ। কান সাদা িজিনষ দেখ যিদ কu বেল, 
“িজিনষটা eতi সাদা, eটা dধ না হেয়i যায় না,“ আমােদর বুঝেত aসুিবধা হয়না ei 
বােক র বkার সাদা িজিনষ eবং dধ সmেক aিভjতা সীিমত। যারা মেন কেরন, 
“জিটলতা মােনi iেnিলেজn িডজাiন” তারাo জিটলতা eবং িডজাiন সmেক তােদর 
সীিমত jােনরi পিরচয় দন।    

িরচাড ডিকn(3) তঁার The Blind Watchmaker–e প ািলর ধারনা সmেক লেখন, 

“pকৃিতেত (বা Nature-e) সব িকছুi পদাথিবjােনর িনয়েম চেল। যিদ ঘিড়র 
কািরগর কাuেক বলেতi হয়, তেব তা পদাথিবjােনর িনয়মাধীন an সূtgিল। 
সিত কােরর ঘিড়-িনমাতার থাকেত হয় সm ুখদৃি ; ঘিড়র িবিভn পাটস, কল-কbা 
eবং তােদর মধ কার সংেযাগিkয়া ঘিড়-িনমাতার িডজাiন eবং পিরকlনার 
ফলrিত। ঘিড়-িনমাতা তার মন kুেত দখেত পান ei ঘিড়র ভিবষ ত 
কাযকািরতা o uেdশ  । ডারuiন আিব তৃ ‘ন াচারাল িসেলকশন’ বা pাকৃিতক 
িনবাচেনর pিkয়া an eবং aেচতন। ei pিkয়া  িনেজ িনেজi চেল। 
আপাতদৃি েত জীবেনর uেdশ  আেছ মেন হেলo জীবেনর aিst ব াখ াকারী 
pাকৃিতক িনবাচন pিkয়ার কান uেdশ  নাi। ei pিkয়ার কান মন নাi, 
মন kু নাi। ভিবষ েতর জন  eর কান পিরকlনা নাi, কান anদিৃ  নাi, নাi 
কান সm ুখদিৃ o। আসেল eর কান দৃি i নাi। pকৃিতেত ‘ন াচারাল 
িসেলকশন’-eর ভুিমকা যিদ ঘিড় িনমাতার মেতাi হেব, তেব বলেত হয়, e হেc 
eক an ঘিড়িনমাতা।“  
  

 

মানুেষর িচnাশিkর সীমাবdতা  
সীমার মােঝ aসীম তুিম বাজাo আপন সুর,  
আমার মেধ  তামার pকাশ তাi eত মধুর   

                                                         - রবীndনাথ ঠাকুর  

জিটল o ‘পারেফk’ িডজাiন  

িডজাiন যত জিটল হয়, iি নীয়ািরং-eর কলােকৗশল যতi সাধারণ মানুেষর 
বাধগম তার আoতার বাiের হয়, ei dা আর pশংসার মাtা ততi বশী হয়। আর 
তাi সৃি কতায় িব াসীেদর মেত, সবেচেয় জিটলতম ঘিড়, ei িব bhাn িযিন 
বািনেয়েছন সব pশংসােতা তারi pাপ  হoয়া uিচৎ। িব bhােnর মেতা বা pােণর 
মেতা ‘জিটল’ ‘িসেsম’ িডজাiন ছাড়া বানােনা হেয়েছ eবং ei িসেsমgিল কান 
‘পিরকlনা’ ছাড়া ‘িনয়মমািফক’ চলেছ eটা মেন নoয়া aেনেকর পেki কিঠন। 
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যুিkটা হেc eরকম - িব bhাn িন য়i বানােনা হেয়েছ, না বানােল আসেলা 
কােtেক? আর বানােনা যখন হেয়েছi, কu না কu বািনেয়েছন, সi কu না কui 
হেcন ভগবান। ei ধারণাi হেc তথাকিথত ‘iেnিলেজn িডজাiন’ তেttর িভিtমূল। 
  

‘জিটল’ ‘িসেsম’ ‘পিরকlনা’ ‘িনয়মমািফক’ ‘iেnিলেজn’ ‘িডজাiন’ ei শbgিল 
আমরা aথাৎ মানুেষরাi udাবন কেরিছ। egেলা sগ থেক কান আসমানী িকতােবর 
মাধ েম আেসিন। আমােদর ধরা- ছঁায়ার মেধ  য জগৎ, তােক আর স জগেতর মেধ  য 
কমকাn আমরা চমচেk pত k করিছ, তােক ব াখ া eবং বণনা করেত িগেয় আমরা 
ei শbgিল udাবন কেরিছ। aথচ আমরা আবার ei শbgিলেকi ব বহার করিছ য 
জগৎ আমােদর কােছ eখেনা aজানা, রহস ময় তােক ব াখ া করেত। ঘিড়েক তুলনা 
িহেসেব ব বহার করিছ, যা আসেল ঘিড়র মেতাi নয় তার সােথ। আর িনেজেদর 
আিব ৃত তুলনার aিভনবেt িনেজরাi হিc মুg িবsেয় aিভভুত। িনেজরাi িনেজেদর 
মেনর মাধুরী িমিশেয় কlনার s া সৃি  কেরিছ।  

ডিকn ফ ালািসটার ব াখ া িদেয়েছন eiভােব, “পদাথিবjােনর িনয়মাধীন ei পৃিথবীেত 
িববতেনর জিটল pিkয়া, eমন িক pােণর aিsto, সিত i িবsয়কর – aথবা বলা 
uিচত আপাতঃ িবsয়কর; কারণ, িবsয় হেc eক ধরেনর আেবেগর বিহpকাশ যা 
মানুেষর মিs pসূত, য মিs  আবার সi খাদ িবsয়কর pিkয়ারi ফলrিত”।(4)   

রবীndনােথর ভাষায়, ‘সীমার মােঝ aসীেমর’ সুর নিছ, আবার িনেজর মেধ  সi 
aসীেমর ‘মধুর pকােশর’ আধ ািtক চতনায় হিc udািসত। রবীndনাথ aত n 
pিতভাবান eকজন কিব িছেলন, তঁার কিবতার ei ছtিটেত িতিন ধু য eক 
আধ ািtক uপলিdর adুত সুnর pকাশ ঘিটেয়েছন তাi নয়; আমােদর aথাৎ, মানুেষর 
িচnার সীমাবdতােকo (বলা িনpেয়াজন, তঁার িনেজর কাব ভাবনা pকােশর 
সীমাবdতােক নয়) ফুিটেয় তুেলেছন তঁার aননুকরণীয় রচনাৈশলী িদেয়। আiনsাiনo 
ei ধরেনর আধ ািtক uপলিdর কথা বেলেছন। বেলেছন য, য কান িচnাশীল মানুষ 
'সৃি 'র িবরাটেt aিভভতূ eবং মুg হেত বাধ । িতিন eেক eক ধরেনর ‘িরিলিজয়াস’ 
aনুভূিতর সােথ তুলনা কেরেছন। ডিকn ei pসে  বলেছন, আiনsাiন ‘িরিলিজয়াস’ 
বলেত ধািমকতা বাঝান িন, খুব সmবত আধ ািtকতা বুিঝেয়েছন।  ডিকেnর মেত 
আiনsাiন ঈ ের িব াসী িছেলন না।(5) 

িকnt জিটলতার aন  ব খ াo আেছ। িবশৃ লা তtt (Chaos Theory) aনুসাের, 
জিটলতা িবশৃ লা থেক udুত হেত পাের; জিটলতার িপছেন কান পিরকlনা নাo 
থাকেত পাের। আসেল, পিরকlনার aনুপিsিতেতi জিটলতা সৃি  হoয়ার সmাবনা বিশ। 
নয় িক? কান pিkয়ার uপর িনয়ntন না থাকেলi pিkয়াটা জিটল হেয় পড়েত দখা 
যায়। মেন রাখা দরকার, জিটল কথাটা eেসেছ জট থেক, জট পাকােত িক িডজাiন 
লােগ? িবশৃংখল eবং পিরকlনাহীন িববতনi ei িবে  জিটলতার কারণ; ei মেতর 
পছেন যুিk আেছ।  
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িবশৃ লা তেttর aন তম udাবক নােবল িবজয়ী পদাথিবদ iিলয়া িpেগািজন, iসােবল 
s ারস-eর সােথ লখা তঁার বi Order Out of Chaos, Man’s New Dialogue with 

Nature – e িনেয় িবsািরত িলেখেছন।(6) মাdা কথা হেলা, িবে ; বিশর ভাগ িসেsমi 
unুk, আবd নয়, (open systems, as opposed to closed systems); আর unুk 
িসেsমgিল তােদর পিরেবেশর সােথ pিতিনয়ত শিk, পদাথ aথবা তথ  আদান-pদান 
করেছ। িনসেnেহ, জিবক eবং সামািজক িসেsমgিল unুk, eবং তাi egেলােক 
যািntকভােব বুঝেত চ া করেল তা ব থ হেত বাধ । uiিলয়াম প ািল িঠক ei ভলুটাi 
কেরিছেলন, িব bhাnেক ঘিড়র সােথ তুলনা করেত িগেয়।  

আবার eটাo মেন রাখার দরকার য জিটল মােনi ‘পারেফk’ নয়। iেnিলেজn িডজাiন 
তেttর pবkারা দাবী কেরন য, সৃি  ধু জিটলi নয়, ‘পারেফk’o। aথচ, ‘পারেফk’ 
বলেত আমরা িক বুিঝ e িনেয় রেয়েছ িব ািn। সিদন inারেনেট দখলাম eকজন p  
রেখেছন, খাদাতালা যিদ আমােদর পারেফk কেরi সৃি  কের থাকেবন, তেব আমরা 
খৎনা (pচিলত কথায় মুসলমািন) করাi কন? p টা হাlা হেত পাের, তেব uিড়েয় 
দবার মেতা িক?   

trিটপূণ  িডজাiেনর আর  eকটা uদাহরণ -  আlাহতালা আমােদর eমন িনঁখুত eবং 
সুিবন s পৃিথবী uপহার িদেয়েছন য, ‘িলপ iয়ার’ িদেয় ‘িঠক’ করার পেরo pচিলত 
 gগিরয়ান  ক ালnাের ‘ভুেলর’ পিরমান pিতিদন pায়   সাতাশ  সেকেnর মেতা, aথাৎ 
pিত িতন হাজার diশত ছিtশ বছের pায় eকিদন কের। খারাপ িডজাiেনর আেরা সব 
িচtাকষক uদাহরণ আেছ aিভিজৎ রােয়র চমৎকার লখা “ব াড িডজাiন” (7)-e, যা e 
বiেয়র িdতীয় aধ ােয় সিnেবিশত হেয়েছ। 

  

িববতনতtt বাঝার সমস া 

িববতন তtt সহেজ মেন নয়া আমােদর aেনেকর পেki মুশিকল। িরচাড ডিকেnর 
মেত eর কারণ হেc,   

“মেন হয়, মানুেষর মিs  যন icাকৃতভােব িডজাiন করা হেয়েছ ডারuiেনর 
িববতনতttেক ভুল বাঝার জন  - যন ei তttটােক মেন িনেত ক  হয়। 
সৃি শীল িডজাiনার িহেসেব আমােদর aথাৎ মানুেষর িবরাট সাফল i আমােদর 
মিsে  মেন হয় ডারuiনতেttর সহজাত িবেরািধতার জn িদেয়েছ। pেকৗশল আর 
িশlকলার চমৎকার সব সৃি  আমরা pিতিনয়তi দখিছ আমােদর চারপােশ। 
জিটল, িবsয়কর eবং adুত সুnর ei সৃি gিল পূবপিরকিlত মধাবী িচnার 
aবধািরত ফলrিত। িডজাiন ছাড়া জিটল কান িজিনেষর সৃি  সmব হেত পাের, 
eমন ধারণােত আমরা aভ s নi। sাভািবক eবং সহজাত বুিd-িবেবচনার 
িবপরীেত িনেজেদর িচnার জগেত eক িবরাট utরণ ঘটােত না পারেল ডারuiন 
(1809-1882) আর oয়ােলেসর(1823-1913) (8) পেk িকছুেতi বলা সmব 

201

http://www.mukto-mona.com/Special_Event_/Darwin_day/2007/avi_bad_design.pdf


মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjানমনs ধারা ধমাcn sােত 

 
 

হেতা না য, pােণর িববতন  pিkয়ােক বাঝার িবকl eক পথ আেছ; eবং 
eকবার ভােলাভােব বুঝেত পারেল ei পথটােকi aিধক যুিkস ত মেন হেত 
বাধ । িচnার ei utরণ eতi ব াপক য, aেনেকi eখন পযn তা ঘটােত 
পােরনিন িনেজেদর মেন”।(9)      

সীমাবd িচnাশিkর ফেলi মানুেষর মেন সৃি কতার aবয়ব তরী হেয়েছ eকজন 
iেnিলেজn িডজাiনােরর iেমেজ। ফ ালািসটা হেc মানুেষর িচnাশিkর সীমাবdতাi 
ei ধরেণর িচnার বা কlনার uৎস। িব bhাn বা pাণ আমােদর aেনেকর কােছ eক 
িবsয়কর মিশন বা iি ন িবেশষ। eজন i কিlত সৃি কতােক আমরা মানুেষর আদেল 
িচnা কির, মানুেষর gনাবলীর চূড়াn rপgিল তঁার uপর আেরাপ কির। ধু িক 
gনাবলীi, আমরা মানুেষর দাষ-trিটর চরম pকাশo ei কিlত সৃি কতার চিরেt 
দখেত চাi।  বেলo থািক, মানুেষর জন  যা পাপ দবতােদর বলায় তাi লীলােখলা। 
আমরা ঈ রেক মানুেষর মেতাi kমতােলাভী িরপুতািড়ত eকজন pভূ িহেসেব কlনা 
কির। তার মেধ  দখেত পাi মানবীয় gনাবলীর চরমতম িবকাশ, আর দানবীয় 
িরপুপরায়নতার চূড়াn pকাশ। ei pভ ূপরম কrনাময়, িকnt আবার িনয়ntন করেত 
পছn কেরন; দাrন িনরাসk, জাগিতক সব চাoয়া-পাoয়ার uে , িকnt আবার stিত-
pশংসা পেল ভীষন খশুী হন; মহাপরাkমশালী aত াচারী রাজা-মহারাজােদর মেতা 
আনুগত  দাবী কেরন eবং না পেল কেঠার শািs দন। ei pভু মানুেষর মেতাi 
তাষামেদ তু  হন, aবাধ তায় হন r ।   

হাজার হাজার বছর ধের মানুষ ধমীয় িচnা- চতনায় আcn হেয় eমিন সব পরsর- 
িবেরাধী ধারণায়, কুসংsাের eবং আজgিব কl-কািহনীেত িব াসী িছল। eখেনা 
aেনেকi আেছন সরকম। মানুেষর িচnার সীমাবdতার জন i eকসমেয় পৃিথবীর 
চািরিদেক সূয বৃtাকাের ঘুরেছ ভাবা হেতা। eবং বলা হেতা eটাi ধেমর কথা। িকnt 
িবjান যখন বলেলা য, না ব াপারটা আসেল uেlা, পৃিথবীi ঘুরেছ সূেযর চারপােশ। 

r হেয় গল সংঘাত। পৃিথবী, সূয, gহ, নkt িনেয় িবjান যখনi নতুন কান ধারণার 
কথা বেলেছ, যখনi নতুন কান ব াখ া িদেয়েছ, ধমবাদীরা তখনi তেড়- মের ছুেট 
eেসেছ। aথচ িবjােনর কাজ সেত র aনুসnান আর তাi িবjােনর চািলকা শিk হেc 
aনুসিnৎসা। ধমেক চ ােল  করা িবjােনর মূল uেdশ  নয়। িকnt িমথ া ধারণার uপর 
pিতি ত বেলi, িবjােনর eক eকিট আিব াের ধম নতুন নতুন চ ােলে র সmুখীন 
হয়। ধমাnেদর মেধ  r হেয় যায় ঘারতর pিতিkয়ার।    

 
aিনবায সংঘাত  

িবjােনর uেnষ ঘেট ধমশািসত সমােজর মধ  থেক। িবjান মাথা তুেল দঁাড়ায় ধেমর 
কােলi। িনেকালাi কাপািনকাস (1473-1543) (10)  িছেলন eকজন ক থিলক 
ধমযাজক। তার লখা On the Revolutions of the Heavenly Bodies-e pথম (1543) 
শানা যায় সূযi িব bhােnর কেnd eবং পৃিথবী তার চারপােশ ঘুরেছ। (যিদo 
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সূযেকিndক ধারণার কথা শানা িগেয়িছল আেরা আেগ, gীক দাশিনক িপথােগারাস, 
eিরsারখাস pমুেখর ধারণায়।) চােচর সমথনপু  টেলমীয় পৃিথবীেকিndক ধারণােক ei 
pথম িবjান সরাসির p িবd কের তুলেলা। কাপািনকােসর ধারণাo পুেরাপুির সিঠক 
িছল না, িতিন ভেবিছেলন ei ঘূণেনর গিতপথ বtৃাকার। মজার ব াপার হেc 
কাপািনকাস তার gn uৎসগ কেরিছেলন পাপেক। সটা কেরo বাধ হয় ছাড় পেতন 
না িতিন। পৃিথবীেক eবং তার ভতের বসবাসকারী সৃি র সরা মানব সmpয়দায়েক 
িবে র কnd থেক িবচু ত করার মহা aপরােধ তােক হয়েতা শািs পেতi হেতা। যিদ 
না বiিট য বছর pকািশত হয় স বছেরi িতিন মারা যেতন। কিথত আেছ, যিদন 
বiটা তঁার হােত আেস সিদনi িতিন মৃতু র কােল ঢেল পেড়ন। স যুেগ রাে র বদেল 
চাচ িছল রাজৈনিতক o সামািজক kমতার uৎসsল। তাi ধমীয় pিত ান িহেসেব চােচর 
মেধ i চলেতা jান-িবjােনর চচা িকংবা িচnাভাবনা। কাপািনকােসর মত eকজন 
ধমযাজেকর aবসের িবjানচচা তাi সi সমেয়র pkাপেট মােটo asাভািবক িকছুi 
িছল না।  

 মানুেষর iিতহােস ধেমর eবং ধমিভিtক আচার-আচরন o িচnা-ভাবনার udব হেয়েছ 
aেনক আেগ, কমপেk কেয়ক হাজার বছর আেগ। তুলনামুলক িহসােব িবjান মাt 
সিদনকার ঘটনা, িবjােনর বয়স বড়েজার চার থেক পঁাচশ বছর। িবjােনর 

aনুপিsিতেত সব pে র utর, সব সমস ার সমাধান ধেমi খঁাজা হেতা। আেগকার 
িদেন ধমi িছল িবjােনর িবকl। ধু বjািনক নয়, সামািজক, নিতক, আধ ািtক, 
সাংsৃিতক, রাজৈনিতক, সব িকছুর িবিধ-িবধান আiন-কানুেনর uৎস িছল ধম। eখনo, 
ei যুেগo ধমাcn o ধমাn মানুেষরা মেন কেরন তাi হoয়া uিচত। িকnt িবjােনর 
kম-agগিত সমস ায় ফেল িদেয়েছ ধমানুসারীেদর।  িবjান যতi agসর হেয়েছ, ধম 
ততi pিতিkয়াশীল ভুিমকা িনেয়েছ। ei ভুিমকা eক eক যুেগ eক eক রকেমর, 
আেগ িছল মারমুখী সংঘােতর eখন aেনকটা সমnেয়র, সহাবsােনর। িবjােনর সােথ 
যুd ঘাষনা কের আর য পার পাoয়া যােc না eবং যােবo না, ধেমর pবkারা তা 
মাটামুিট বুেঝ িনেয়েছন। তাi সরাসির সংঘােতর কথা আর নয়, বরং আজকাল তােদর 
মুেখi সমnেয়র কথা শানা যায়। লk ণীয় য, সিত কােরর িবjানমনs যারা, তােদর 
ei ধম আর িবjােনর সমnয় িনেয় মাথাব থা নাi। আgহটা সবসময়i দখা যায় 
আসেছ ধমoয়ালােদর িদক থেক।    

 

সংঘাত, সহাবsান, সমnয়–ধমিভিtক িচnাধারার kমপ াদপসরন 

মানষু ঈ র শbটােক aত সহেজ বাদ িদেত পাের না, যত সহেজ ঈ েরর ধারণাটােক 
বািতল কের িদেত পাের।  – বা াn রােসল। (11) 

সমnয় কন?   
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বা াn রােসেলর (1872-1970) ‘ধম o িবjােনর’ (Religion and Science) য 
সংsরনটা আমার হােত আেছ, তােত uপkমিণকা (introduction) িলেখেছন িবjান-
দশেনর pখ াত eবং িবতিকত পিnত গেবষক মাiেকল িরuস।(12) ei uপkমিণকায় 
মাiেকল িরuস িলেখেছন, ধম আর িবjােনর মেধ  সংঘাত-সমnেয়র চারিট rপ দখা 
যায়।  

eক – যুdংেদহী, িবেরাধমুলক। যখন ধমবাদীরা মেন কেরন, িবjােনর আিব ার িমথ া। 
ধমাnেদর ei দেল ফলা যায়।  eরা ছয় হাজার বছর আেগ ছয় িদেন ei িব  সৃি  
হেয়িছল িব াস কেরন, আদম-হাoয়ার গl, নুেহর pাবন eসব গlকািহনী সিত  বেল 
মােনন। eরা িব াস করেত পােরন না য আমsংরা চঁােদ িগেয়িছেলন। আেমিরকায় 
eরাi হেcন ‘িkেয়শন’ তেttর aনুসারী।   

di – পাথক তায় িব াসী, সহাবsানমুলক। eরা মেন কেরন য, ধম আর িবjােনর মেধ  
সংঘােতর কান কারণ নাi। কারণ dেটা সm ূন আলাদা িজিনষ। eেদর কাজ-কারবার 
সm ূন িভn ব াপার-স াপার িনেয়। ধেম যসব pে র utর পাoয়া যায়, িবjােন তা 
পাoয়া যােবনা, আর িবjােনর গেবষণায় ধমীয় pে র মীমাংসা হেবনা। eেদর মেধ  
aেনেকi িশিkত, eমনিক িবjানীরাo আেছন। eরা ‘িব ােস িমেল হির, তেক বhদূর’ 
ei নীিতর pবkা eবং সহেজ িবjানমন েদর সােথ তেক িলp হন না। eরা মেন 
কেরন, িবjােন পাoয়া যায় ‘িকভােব হয়’ (how) pে র utর, আর ধেম ‘ কন হয়’ (why) 
pে র। eরা আদম-হাoয়ার গl সিত  িক িমথ া ei তেক যান না, িকnt ei গেlর 
anিনিহত িশkায়, আমােদর িক করা uিচৎ eবং কন করা uিচৎ তােত িব াস কেরন। 
eরা মেন কেরন আমােদর s ার pিত aনুগত থাকা uিচৎ eবং s ার সৃি র pিত 
দািয়tশীল থাকা uিচৎ। eেদর aেনেকi iেnিলেজn িডজাiন তেtt মেনpােণ িব াস 
কেরন।   

িতন – সংলােপ িব াসী, সমnয়মূলক। eরা মেন কেরন ধম আর িবjােনর িবষয় িভn 
হেলo d’eর মেধ  সংেযাগ আেছ eবং িকছ ু িকছ ু ব াপার ধম আর িবjান dেটারi 
আoতায় পেড়। তাi e d’eর মেধ  সমnয় আবশ ক। eরা ধমেক যুিkর সাহােয  
gহনেযাগ  কের তালার pেয়াজনীয়তা sীকার কেরন। eেদর aেনেকi বাiেবলীয় 
আজgিব গlgিলর সবকিটেক akের akের সিত  বেল মেন কেরন না; িনরnর চ া 
কেরন ei গlgিলর পছেনর rপকাথ আিব ার করেত eবং তা aিব াসীেদর বাঝােত। 
eরা eকিদেক িববতনতtt sীকার কের নন, aন িদেক eকেজাড়া আিদ মানব-মানবীর 
ধারণায়o িব াস কেরন। sভাবতi sিবেরাধী, চেপ ধরেল eরা িdতীয় grেপর ধমাcnেদর 
মতi বেল বেসন, িবjান িক পেরেছ ঈ র নাi তা pমাণ করেত? িকnt ঈ েরর aিst 
বা aনিst pমাণ করার দািয়t য যুিkশােstর িনয়মানুসাের িবjােনর oপর বতায় না, 
eরা তা বােঝন না। eেদর িব াস িবjান যখােন সীমাবd, ধমi পাের সখােন পথ 
দখােত।   

204



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjানমনs ধারা ধমাcn sােত 

 
 
চার – সিmলেন িব াসী, aিভnতামূলক, সm ৃkতাবাদী। ei ধারায় যারা িচnা কেরন 
তারা মেন কেরন, ধম আর িবjােনর মেধ  আসেল কান dn নাi। িবjােনর পযেবkেণ 
eবং সাk pমােণ ধমীয় মতবােদর সিঠকতাi pমািণত হয়। eেদর ধারনা ধম আর 
িবjােনর মধ কার পাথক  কৃিtম। eরাo িববতনতেttর বjািনক ব াখ া পুেরাপুিরi 
মােনন, িকnt eটাo মেন কেরন য, িববতন pিkয়ার মাধ েম ঈ রi মানুষেক সৃি র 
সরা জীেব পিরনত কেরেছন। িকnt কন কেরেছন ei pে র সdtর িদেত eরা ব থ 
হন।   

বলা দরকার, মাiেকল িরuস eকজন সমnয়পnী, যিদo িনেজেক নািsক বেল দাবী 
কেরন। িববতনতtt পুেরাপুির মেন িনেয়o খৃ ান িহেসেব জীবন যাপন করা যায় বেল 
িতিন মেন কেরন। (13)  তাi িতিন কাথায়o বেলন িন, যারা কান না কান ভােব 
ধমাcn ধুমাt তারাi ei uপেরাk চার grেপর কান eকিটেত পেড়ন। িতিন বা াn 
রােসলেক সংঘাতপnী িহেসেব িচিhত কেরেছন। িকnt eটা বাঝা দরকার য, মাiেকল 
িরuসরা সব িবjানমনs মানুষেকi সংঘাতপnী মেন কেরন। আসল ব াপারটা হেলা ei 
য, সিত কােরর িবjানমনs কান ব িki সমnয়পnী িকংবা সহাবsানপnী হেত পােরন 
না। eবং স কারেণ তারা সংঘাতপnীo নন। িবjান িবষয়ক আেলাচনায় ধম বা ধমীয় 
মতবাদ pাসি ক িকংবা pেয়াজনীয় নয়। e pসে  ফরাসী গিণতj o জািতিবদ িপেয়র-
সাiমন ল াপলােসর (1749-1827) কথা pিণধানেযাগ । জািতিবদ ার oপের 
ল াপলােসর লখা বiটা দেখ নেপািলয়ন নািক বেলিছেলন, “আপনার লখা বiটা খুবi 
ভােলা, িকnt ঈ েরর কান uেlখ দখিছনা কন?’ ল াপলাস িনিবকাের utর 
িদেয়িছেলন, “স ার, আমার oi aনুমানটার (hypothesis) কান pেয়াজন িছল না”।  

(মাiেকল িরuেসর মেত, ডারuiন নািক প ািল-বিনত িডজাiন খুঁজেত িগেয় িববতনতtt 
আিব ার কের বেসন। মাiেকল িরuস আেরা মেন কেরন য, িডজাiনতtt ছাড়া নািক 
িববতনতেtর আিব ার সmব হেতা না। িববতনবাদীেদর eiজন  নািক প ািলর 
iেnিলেজn িডজাiন তেttর কােছ কৃতj থাকা uিচৎ। adুত যুিk বেট! রাজতেntর হাত 
থেক ভারেতর মুিkর জন  eবং ভারেত গণতnt pিত ার জন  ভারতবাসীেক যন বলা 
হেc বৃিটশ সাmাজ বােদর কােছ কৃতj থাকেত!)   

ধম আর িবjােনর মেধ  সংঘাত-সমnেয়র ei চার aবsােনর বণনা দয়ার পর খুবi 
চতুরতার সােথ িরuস ei uপkমিণকােতi িলেখেছন য, িতিন বলেছন না ei চারিটর 
মেধ  কানিট সিঠক eবং কানgিল বিঠক। িতিন রােসেলর বiেয়র পাঠকেদর আমntণ 
জানােcন ei বেল য ei িসdাn “আপনােদর পাঠকেদর”। আবার eo বলেছন য, 
রােসেলর ei বiিটেত িবjানমনsরা (তঁার মেত, িবjানবাদী সংঘাতপnীরা) পােবন 
তােদর aবsােনর পেk খুবi পির ার eবং জারােলা যুিk। িরuস সমnয়পnীেদরo 
(মােন, ধমাcnেদরo) বলেছন ei বiিট পড়েত, িবপেkর যুিk সmেক জানার জন , 
“িনেজর aবsােনর িবপেk সবেচেয় ধারােলা যুিk যিদ নেত চান, পড়ুন ei বiিট, 
িবjােনর পেk eবং ধেমর িবrেd eমন যুিkপনূ আেলাচনা আর কাথায়o পােবন না; 
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তেব সাবধান, আপনার মত পিরবিতত হেয় যেত পাের”। রােসেলর ‘িরিলিজয়ন en 
সােয়n’-eর য কান পাঠকi মানেবন, িরuেসর আশংকা aমুলক নয়।   

িরuেসর ব িkগত মতামত যাi হাক না কন, eটা িঠক য, পৃিথবীেত ধমাcn মানুেষর 
সংখ াi বশী eবং তারা িরuস-বিণত চার grেপর কান eকিটেত পেড়ন।  

pথম দেলর (ধমাcn সংঘাতবাদী) pভাব pধানত aিশিkত মানুেষর oপর। িকn িdতীয়, 
তৃতীয় o চতুথ দেল aেনক িশিkত লাকজন আেছন। আমরা eঁেদরেকi দিখ pিতিদন 
আমােদর চারপােশ। িবjান সংkাn pে র utেরর জন  eরা ei যুেগ আর ধেমর dারs 
হন না। িকnt নিতকতা আর মূল েবােধর িশkার জন  ধেমর oপর িনভর কেরন।   

ধেমর িপছু হটা  

িবjােনর uেnষকােল ধেমর পরাkম িছল pবল। কাপািনকােসর সূযেকিndক তtt তাi 
িছল িবpবাtক। ধমবাদীেদর মেধ  r হেলা ব াপক pিতিkয়ার। বলা হেলা, সৃি কতা 
পৃিথবীেক eত জিটল কের বানানিন; িব bhােnর সবিকছুi িনখুতঁ eবং সুিবন s; ঈ র 
পৃিথবীেক ei মহািবে র কেnd বিসেয় িদেয়েছন কারণ পৃিথবী হেc মানুেষর বাসভূিম; 
সৃি কতা সবিকছ ুমানুেষর pেয়াজেনi সৃি  কেরেছন। (ধমবাদীেদর sিবেরািধতা eখােন 
লk নীয়; eরা আেগ জিটলতােক asীকার করেত চেয়েছন, পের জিটলতােকi 
‘িডজাiেনর pমাণ’ বেল দাবী কেরেছন।) 

পাপেক uৎসগ করার পেরo কাপািনকােসর বiেয়র pকাশক oিসয়াnেরর sিs িছলনা। 
িতিন (সmবত কাপািনকােসর aমেত) বiেয়র ভুিমকায় িলেখ দন, ei gেn বিণত 
পৃিথবীর গিত-তttিট eকিট aনুমান িবেশষ, eেক pমািণত সত  িহেসেব দাবী করা 
হেcনা। (14) কাপািনকাস o তার pকাশকেক কৗশেলর আ য় িনেত হেয়িছল ধমীয় 
aনুশাসেনর (স া শন) ভেয়। পের রিন ডকােট (1596-1650) কাপািনকােসর 
তেtর pিত মৃd সমথন জািনেয়িছেলন, তাo ভেয় ভেয়। িজoদােনা brেনােক (1548-
1600) ক াথিলক চােচর আেদেশ পুিড়েয় মারা হেয়িছল 1600 সােল। গ ািলিলo 
গ ািলিলেক (1564-1642) শািsেভাগ করেত হেয়িছল আমরণ।  

িকnt িবjােনর জয়যাtা থেম থােকিন।  থেম যানিন িনuটন, ডারuiন, eবং 
আiনsাiন। তঁারা eবং তঁােদর সহযাtীরা িবjানেক pিতি ত কেরেছন সত  
aনুসnােনর eকমাt পnা িহেসেব। ধম kমাগত হেয়েছ কাণঠাসা, ধমবাদীেদর kমশ 
িপছােত হেয়েছ, সংেশাধন (eডজাs) করেত হেয়েছ িনেজেদর aবsান। প দশ- ষাড়শ 
শতাbীেত ধেমর দাপেট িবjােনর aবsান িছল আtরkামুলক, আর আজ ধমবাদীরাi 
িবচিলত, িবjান ধেমর পিরসীমায় নাক গলােc বেল িচিnত। আেগ বলা হেতা, ধেমর 
কান আoতা বা বলয় নাi, ধম সবব াপী। আর আজ সমnয়বাদীেদর মুেখ শানা যায় 

‘sতnt বলেয়’র  কথা।  
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িsেফন জ gেlর “sতnt বলয়” বা Nonoverlapping Magisteria তtt (15) যা NOMA 
নােম খ ািত পেয়েছ, তার মূল কথা হেc িবjান-সংkাn pে র utর ধম িদেত পাের 
না, তাi ধেমর uিচৎ িবjােনর আoতার বাiের থাকা; eকi যুিkেত িবjােনরo uিচৎ 
নয়, ধেমর বলেয় নাক গলােনা।  di িববদমান পkেক সংঘাত থেক িবরত রাখার যন 
eক pাণাnকর চ া! gেlর মেত eটাi হেc সmানজনক পnা; তঁার ভাষায় ধু 
কূটৈনিতক নয়, নিতক eবং বুিdবৃিtক িবেবচনায়o।  

িরচাড ডিকn sতnt বলয় তেttর (Nonoverlapping Magisteria) িবrেd জারােলা যুিk 
িদেয়েছন।(16) ডিকn সব ধমীয় িব াসেক িবjােনর আoতার বাiের রাখার চ ােক aসৎ 
মেনাবৃিtর পিরচায়ক মেন কেরেছন। তঁার ভাষায়, ধেম য সমs aেলৗিকক গl-কািহনী 
িদেয় সাধারণ মানুষেক বাকা বানােনা হয়, সi গlgিলর মেধ  ব বহার করা হয় 
িবjােনর uপকরণ; আর িবjান যখন ei সব গঁাজাখুির গl-কািহনীর সত তা eবং 
সmাব তা িনেয় p  তুেল তখনi বলা হয়, িবjান ধেম নাক গলােc। আপাতদৃি েত 
sতnt বলেয়র pবkােদর মেন হয় শািnকামী, িকnt িমথ ােক মেন িনেয় য শািn, তা 
কাম  হoয়া uিচৎ নয়। দূভােগ র ব াপার, aেনক নািsক িবjানীo ধুমাt সমnেয়র 
খািতের ধমবাদীেদর সােথ আেপাষ করেত pstত। িsেফন gl eবং মাiেকল িরuস 
হেcন ei দেলর িবjানী। sতnt বলয় বা Nonoverlapping Magisteria হেc তঁােদর 
ei ধরেনর মানিসকতারi ফলrিত। eঁরা িবjানী হেলo িব ািnর িশকার eবং 
িবপjনক ভােব ধমাcn। তানবীরা তালুকদার ডিকেnর pবnটার বাংলা aনুবাদ 
কেরেছন ‘মুkমনা’য়(17) । লখািট e বiেয়র ততৃীয় aধ ােয় anভুk হেয়েছ।  uৎসাহী 
পাঠেকরা পেড় দখেত পােরন।  

িবjানমনs মানুেষরা িবjানেক কখেনাi ধম বানােত চাননা, িকnt সমnয়পnী ধমাcnরা 
ধমেক সবসমেয়i িবjানসmত pমাণ করেত ব িতব s হেয় পেড়ন। তাi ধম আর 
িবjােনর dn িনেয় িবjানমন রা খুব eকটা িবচিলত নন, বরং ধমাcnেদরi e িনেয় 
বশী হiচi করেত দখা যায়। ei d’eর মেধ  সমnেয়র pেয়াজনo ধেমর pবkারাi 

aনুভব কেরন বশী। ধমবাদীরাi ধমেক িবjােনর pিতপk িহেসেব দঁাড় কিরেয় িদেয়েছ, 
িবjানমনsরা নয়। রােসেলর ভাষায়, “িবjানমন  মানুেষরা মােন না, grtপূণ িকংবা 
কতৃtসmn কu বেলেছ বেলi কান িকছু মেন িনেত হেব – বরং িঠক uেlাটা, 
সাk pমাণ o পযেবkেণর িভিtেত যা জানা যায় ধুমাt তােকi তারা সত  বেল মেন 
নয়। ei ‘নতুন’ পdিতর aভুতপূব সাফল  – তািttক eবং ব বহািরক uভয়িবধ – 
ধমবাদীেদর বাধ  কের ধীের ধীের িবjােনর সােথ িনেজেদর খাপ খাiেয় িনেত”।(18)  

স যুেগ ধম িবjােনর agগিতর পেথ বাধা িছল, আজকাল তা আর সরকম ভােব নাi। 
eখন ধমবাদীরা ভীত িবjান ধেমর িবকােশ না বাধা হেয় দঁাড়ায়। িবjানেক তাi ধেমর 
বলয় থেক দূের রাখার চ া পিরলিkত হয়। eটা িনসেnেহ িবjােনর apিতহত 
agযাtার, আর ধেমর kমপ াদপসরেনর িনদশন। সংঘাত ধমবাদীরাi সৃি  কেরেছ, 
িবjান নয়। সমnয়o ধমবাদীেদরi মিs pসুত, িবjােনর pেয়াজন নাi সমnেয়র। 
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ধম যখােন pিতিনয়তi aবsান পিরবতন করেছ িবjানেক জায়গা কের িদেত, িবjােনর 
agযাtা সখােন apিতেরাধ , apিতহত। িবjােনর কাজi হেc সেত র সnােন eিগেয় 
যাoয়া, িনত i নতুন jােনর পছেন ছাটা।  

িবjােনর সীমাবdতা, ধেমর apেয়াজনীয়তা  
ধm সাধারণ লােকর কালচার, আর কালচার িশিkত, মািjত লােকর ধm  

                                                       - মাতাহার হােসন চৗধুরী(19)  

ধেমর pভাব  

ন ায়-aন ােয়র সংjা আর ধম-িনেদিশত পাপ-পূেণ র ধারণার মেধ  ধমাcnরা কান 
পাথক  খুেঁজ পান না। িবেবক-বুিdর চেয় ধেমর aনুশাসেনর oপেরi eেদর আsা বশী। 
eেদর aেনেকi মেন কেরন, িবjােনর পযেবkণ eবং আিব ার সিত  হেলo ধেমর 
pেয়াজন আেছ। আেছ িক? eকটু পের ei p টা িনেয় আবার আেলাচনায় আসেবা। 
eখন ধ ুবেল রািখ, ধম ধু িবjােনর pিতপk িহেসেবi ব থ নয়, মানুেষর নিতক, 
সাংsৃিতক, সামািজক, eবং আধ ািtক pেয়াজন মটােতo শাচনীয়ভােব ব থ।  

ধমীয় আচার-আচরণ o ধ ান-ধারণার aসারতা িনেয় যত কথাi বলা হাকনা কন, 
pকৃত aবsা হেc ধম আেছ আমােদর চারপােশ, eবং আেছ ব াপকভােবi। সমােজ 
ধেমর সবব াপী pভাবেক asীকার করার কান uপায় নাi। ধমাcn মানুেষর সংখ া 
িবjানমনs মানুেষর চেয় ঢর বশী। eেদর aেনেকর কােছi ধেমর eবং সৃি কতায় 
িব ােসর pেয়াজন aনsীকায। কথায় কথায় ‘iনশাlা,’ ‘গড uiিলং,’ ‘সবi হিরর 
icা’ নেত আমরা aভ s। পৃিথবীর আপামর মানুেষর খাদ সমস ার সমাধান না হেলo 
িনত -নতুন মসিজদ-মিnর-গীজা-িসনাগগ- টmল তরীর কমিত নাi। চ ািরিটর 
টাকাপয়সার িসংহভাগ ব িয়ত হয় eসেবর পছেনi। sুল-কেলজ-হাসপাতােল নয়, 
মসিজদ-মাdাসা-দরগােতi মানুষ দান-খয়রাত করেত পছn কের বশী। সাpািহক 
‘টাiম’ ম াগািজেনর eকটা pিতেবদেন জানা যায় আেমিরকায় পরেলােক eবং ঈ ের  
িব াসীেদর সংখ া মােটo কেমিন, যিদo aেনেকi জােননা তারা আসেল িকেস িব াস 
কের।(20)   

eখেনা শানা যায় দািয়tশীল মানুেষর মুখ থেক, ‘আlা আমােদর পরীkা করেছন,’ 
‘আlার মাল আlায় িনেয়েছন’ ধরেণর কথাবাতা। মহাtা গাnীo eলাহাবাদ ভুিমকেmর 
(1934) পের বেলিছেলন ঈ র আমােদর শািs িদেcন। (21)  

ধেমর নােম 1947-e সাmpদািয়ক দা ার ফেল লk লk মানুেষর জীবনহািনর মধ  িদেয় 
ভারত িবভk হয়। eরi ধারাবািহকতায় আবারo 1971-e আেরা কেয়ক লk মানুেষর 
জীবনদােনর মধ  িদেয় বাংলােদশ রাে র pিত া হয়। ধেমর নােমi আেজা মধ pােচ  
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(প ােলsাiেন, iরােক) চলেছ aন ায় জবরদখল, সntােসর তাnব, মানুষ হত ার uৎসব। 
পৃিথবীর iিতহােস ধমীয় ভাবধারার udব থেক আজ পযn aশািn, হানাহািন, 
খুেনাখুিনর মূল কারণ aিধকাংশ kেti ধম।  ঠাnা মাথায় িচnা করেল eেক স বd 
পাগলামী (collective madness) ছাড়া আর িক বলা যায়?  

আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুbরেদর সংখ া হােত গানা যায়; ধমাcn মানুেষর 
ভীেড় িবjানমনs মানুেষরা jােনর আেলায় udািসত হেয় anকার আকােশ ujjল 
নkেtর মেতা দদীপ মান, িকnt তােদর সংখ া eখনo তমন বশী নয়।  

িবjােনর আoতা  

eখেনা aেনক িকছুi রেয় গেছ আমােদর aজানা, সৃি -রহেস র aেনক িকছুi eখেনা 
রেয় গেছ আমােদর ধরা- ছঁায়ার বাiের। িকnt যতটুকুi জেনিছ, তার সবi িবjােনর 
মাধ েম, বjািনক পরীkা-িনরীkা আর পযেবkেণর ফেল। রােসল বেলেছন, “jান 
যতটুকুi aজন করা যায়, aজন করেত হেব বjািনক পdিতর মাধ েম; আর িবjান যা 
আিব ার করেত পাের না, মানুেষর পেk তা জানা সmব নয়”।(22)  

ধমবাদীেদর মুেখ eকটা কথা pায়i শানা যায়, ‘ নিতকতা, মুল েবাধ, ন ায়-aন ায় 
jান (eিথk) িবjান িদেত পােরনা। তাi ধেমর pেয়াজন আেছ’। যন ধমi 
আমােদরেক চুির-চামাির, খুন-খারািব, aত াচার-ব ািভচার eবং যাবতীয় aন ায় কাজ 
করা থেক িনবৃt রাখেত পাের। িকnt আমােদর aিভjতা তা বেল aন  কথা। য 
বাংলােদেশর aিধকাংশ মানুষ ধমভীr, স দেশ dনীিতর ব পকতা; আর য মািকন 
যুkরাে র বিশর ভাগ মানুষ সৃ কতার aিsেt িব াসী, স দেশ ধমিবেরাধী aবাধ 
যৗন-aনাচার, ধমীয় aনুশাসন য খুব eকটা কাযকর নয় তাi pমাণ কের। 
আেমিরকায় iদানীংকােল খাদ ক াথিলক ধমযাজকেদর মেধ  যৗন-aনাচােরর pাদূভাব 
e pসে  uেlখেযাগ ।  

ধেমর মেতা িবjােন সব pে র utর খুঁজেত যাoয়াটাi বাকািম। আসেল িবjানমনsরা 
তা কেরo না। কারণ, িবjান ধেমর মেতা dিনয়ার সব pে র udট, মনগড়া utর দয় 
না। ধমবাদীরাi িবjানেক ধেমর pিতপk িহেসেব দাড় কিরেয় িদেয় বেল, িবjান 
মূল েবাধ, নিতকতা, ‘eিথk’, ন ায়-aন ায় সংkাn pে র utর িদেত পােরনা। ‘তাi 
িবjানেক মেন িনেলo ধমেক বাদ দয়া যায় না; ধম মানুষেক নীিতেবাধ, মূল েবাধ 
িশkা দয়, িবjান িক িদেত পাের?’, ধমাcnরা বলেব। িকnt eকথা না বুেঝ য 
িবjােনর কাজ মানুষেক নীিতেবাধ, মূল েবাধ, ন ায়-aন ায় jান দয়া নয়, ধু eবং 
ধুমাt সেত র aনুসnান করা।   

িবjােনর সীমাবdতা িবjােনর সংjার মেধ i িনিহত। িবjান সাk -pমান ছাড়া 
কানিকছুেকi সত  বেল মেন িনেত পােরনা। িবjান কান আদশ, মতবাদ, িকংবা 
িব াসব বsা (belief-system বা creed) নয়। ন ায়-aন ােয়র সংjা, পাপ-পূেণ র 
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পাথক  িবjােন পাoয়ার কথা নয়। p  uঠেত পাের, তাহেল িক মানুেষর ন ায়-aন ায়, 
নীিতেবাধ, মূল েবাধ িনেয় িচnা করার কান দরকারi নাi? aবশ i আেছ, তেব তা 
িবjােনর আoতায় আেসনা।   

িবjােনর কাজ নয় মানুষেক বলা, “সদা সত  কথা বিলেব”। িকnt সত  বলাটা য, 
মানুেষর জন  sাভািবক, িমথ াটা য সহজাত নয়, িবjােনর পযেবkেণ তা pমািণত 
হেত পাের। aপরাধpবনতা কান জািতেগা ীর মেধ  বংশানুkেম পাoয়া জnগত sভাব 
িক না,  িকংবা সমকািমতা পিরেবশ-pিতেবশ udুত আচরণজিনত কুaভ ােসর ফল িক 
না, বjািনক গেবষণায় তার িনsিt হেত পাের। (23) 

পেk-িবপেk িবjানীরা (সিত কােরর সত ােnষী eবং ধাnাবাজ, di ধরেনরi) e িনেয় 
তেক মেত uঠেত পােরন। িকnt িবjান বেল না, বলেত পােরনা, “সমকািমতা 
িবjানসmত আচরণ নয়, তাi aনুিচত” িকংবা “চুির-ডাকািত করাটা িবjােনর 
নীিতিবrd”।   

ধমাcn গা ীgিল িবjােনর পযেবkণেক ( ktিবেশেষ পযেবkেণর aপব াখ ােক) 
িনেজেদর sােথ ব বহার করার জন  সবসময়i সেচ ।  যখনi িবjােনর রায় তােদর 
aবsােনর পেk যায়, তখন তারা িবjােনর সi পযেবkেণর পেk জার pচারণা 
চালান। যখন যায়না, তখন বেলন িবjান aসm ূণ, aপযাp। uদাহরণ িহসােব বলা 
যেত পাের, সমকামীেদর মেধ  ‘eiডস’ রােগ আkাnেদর সংখ া বিশ ei 
পিরসংখ ানেক ব বহার কের ধমবাদীরা দাবী কের থােক য, ধমীয় aনুশাসন না মেন 
চলেল ঈ র eiভােবi পাপীেদর শািs দন। ‘eiডস’ রাগী ছাড়া aন  পাপীরা কন 
তােদর জীবdশায় শািs পােব না eবং কন মৃতু র পের তােদর aনnকাল ধের নরেকর 
আgেন পুড়েত হেব, ei pে র কান gহণেযাগ  utর ei ধমবাদীেদর কাছ থেক 
পাoয়া যায় না। আবার যখন, িবjানসmত গেবষণার ফলাফেল pমািণত হয় য, pাথনা 
কান কােজi আেস না, তখন eরা বেলন pাথনা িবjােনর আoতাধীন িবষয় নয়, িকংবা 
িবjান সবসময় িনভলু নয় ।(24)  ফিরদ আহেমেদর মুkমনায় pকািশত “pাথনা িক কান 
কােজ আেস?” (ei বiেয়র সpম aধ ায় d ব ) pবেn pাথনার aকাযকািরতা সmেক 
eকটা তথ িনভর আেলাচনা আেছ।(25)  

িবjান আদেশর িভিt হেত পােরনা। মুল েবাধ, ন ায়-aন ায়, সুnর-aসুnেরর তুলনা 
িবjােনর আoতার বাiের। ধেমর pবkারা, সৃি কতায় িব াসীরা, ধমেক িবjােনর 
pিতপk িহেসেব দঁাড় কিরেয় দন, িবকl িহেসেব দেখন। য সব pে র utর িবjােনর 
দয়ার কথা, স সবo িদেয় দয়ার pয়াস পান, eমনিক আজgিব হেলo। আর য সব 

pে র utর িবjােন পাoয়ার কথা নয়, যমন মূল েবাধ, আদশ, ন ায়-aন ায়-সংkাn 
তা িবjান িদেত পােরনা বেল aযথা িবjানেক aকাযকর বেল দাবী কের বেসন। e 
pসে  বলা দরকার, e ধরেণর তেক sাথােnষীরা িবjানেক, বলা uিচৎ িকছু aসৎ 
িবjানীেক, িনেজেদর sােথ ব বহার করার চ া করেত পােরন eবং কেরেছনo। যমন, 
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eকবার েনিছলাম, eক িমশরীয় কিmuটার pাgামার কিmuটারেক িদেয় ‘pমাণ’ 
কিরেয়েছন য, কারান কান মানুেষর dারা িলিখত হেত পাের না। বলা বাhল  pাgামটা 
িতিন িনেজi িলেখিছেলন। eেত কের কারান য আসমািন িকতাব তা pমািণত হয় িন, 
বরং কিmuটার িবjােনর জগেত pচিলত ‘গারেবজ iন, গারেবজ আuট’ কথাটার 
আেরকটা ভাল uদাহরণ পাoয়া িগেয়িছল।   

িবjােনর aজনেক ধেমর পেk কােজ লাগােনার ei ধরেনর বালিখল  uদাহরণ pচুর 
দখা যায়, e িনেয় িবচিলত হoয়ার তমন কান কারণ দিখ না। তেব eর চেয়o 
িবjােনর aেনক বিশ িবপjনক ব বহার সmব। বা াn রােসল িবjানেক ধ ুমারণাst 
আর যুdাst তিরর জন i দায়ী কেরন িন, িতিন পৃিথবীেত সi সমেয়র (1935) 
aথৈনিতক aবsার নরােজ র জন o িবjানেক pকারাnের দায়ী মেন কেরেছন। িdতীয় 
িব যুdপূব সমেয় রািশয়ায় কমু িনজম আর জামািনেত নাৎসীবােদর aভু দেয় রােসল 
খুবi িবচিলত হেয়িছেলন eবং িবjােনর agযাtা পেরাkভােব হেলo e aবsার সৃি  
কেরেছ বেল মেন করেতন।  তঁার লখা “িরিলিজয়ন en সােয়n”-e ei আশংকা ব k 
কেরেছন য, ei যুেগ িবjােনর চ ােল  আর ধম বা চাচ থেক আসেবনা, আসেব 
আিধপত বাদী সরকারgেলা থেক। eবং eরা ধমেক নয়, বরং িবjানেকi ব বহার 
করেত চাiেব তােদর আিধপত  বজায় রাখার জন । সুেযাগ বেুঝ eরা িনেজেদর 
সকু লার বেলo দাবী করেব, eবং িবjােনর দাহাi িদেয় িনপীড়ন-িনযাতন চািলেয় 
যাoয়ার সুেযাগ খুজঁেব। pথেমi বিল হেব বুিdবৃিtক sাধীনতা (intellectual 
freedom)। বুিdবৃিtক sাধীনতার oপেরi িনভর কের িবjােনর agগিত, আর eখােনi 
রােসেলর আশংকা।(26) ei আশংকা মােটo aবাsব নয় eবং তখনকার (1935) 
তুলনায় ei যুেগ মেন হয় তা আেরা বিশ, যিদo িভn মাtার eবং িভn চিরেtর। 
pস টা ei রচনার মূল িবষয়বstর বাiের বেল িবsািরত আেলাচনার সুেযাগ নাi তেব 
রােসেলর মেতা আিমo মত pকােশর sাধীনতা akুn রাখার জন  সাcার হoয়ার 
pেয়াজন আেছ বেল মেন কির । িবেশষ কের, িবjানমনs মানুষেদর e ব পাের সেচতন 
থাকা uিচৎ।  

ধম িক pেয়াজনীয়?  

pথেম দখা যাক বা াn রােসল e সmেক িক বেলেছন। 1935 e যখন রােসেলর 
িবখ াত “িরিলিজয়ন en সােয়n” pকািশত হয় তখন সমােজ ধেমর দাপট িছল 
িনসেnেহ আজেকর তুলনায় aেনক বিশ।  (1950e রােসেলর সািহেত  নােবল 
পুরsার পাoয়ার aন তম কারন ei বiটা।) যিদo ডারuiেনর িববতনতtt iেতামেধ  
ধেমর িভিtমূেল জােরেশাের নাড়া লািগেয়েছ।  

রােসেলর মেত, িkড (Creed, যােক আিম বলিছ ‘িব াসব বsা’) হেc ধম আর 
িবjােনর মধ কার সংঘােতর বুিdবৃিtক uৎস। aেনক ধমাcn মানুষ িনেজেদর ব িkগত 
নীিতেবাধ আর মূল েবাধ আহরণ কেরন ei িব াসব বsা থেক। আর ei জন i তারা 
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ধমেক মেন কেরন aপিরহায।  ব াপারটা রােসল সুnর কের বুিঝেয়েছন ‘খুন করা কন 
খারাপ কাজ’ ei pে র aবতারণা কের; নীেচর aংশটা রােসেলর ei সmিকত লখার 
ভাবানুবাদ।(27)  

ধরা যাক eক বয়াড়া সংশয়বাদী eক পুেরািহতেক p  কের বসেলা, “আcা 
বলেতা, খুন করেল িক হেব? আিম কন খুন করেবা না?” বলা যেত পারেতা, 
“তাহেল তামার ফঁািস হেব”। িকnt ফঁািস কন হেব তার পছেন তমন জারােলা 
নিতক বা তািttক ব াখ া নাi, আর ফঁািস য হেবi (ধরা যাক, পুিলেশর 
দূনীিতপরায়নতা বা aেযাগ তার কারেণ) তারo কান িন য়তা নাi। তাi 
পুেরািহেতর পেk খুব সহজ utর হেব, “ধেম িনেষধ, মানুষ হত া মহাপাপ, 
পরকােল শািs aবধািরত”। তেকর খািতের মেন নয়া যায় eেত কাজ হেতo 
পাের eবং সi বয়াড়া মানুষটা খুন করা থেক িনেজেক িনবৃt রাখেব পরকােল 
শািsর ভেয় । িকnt মুশিকল হেc, ধম মানেল সূয পৃিথবীর চারিদেক ঘুরেছ তাo, 
eবং ei ধরেনর আরo aেনক িমথ া o আজgিব কথা, মেন িনেত হয়, আর না 
মানেল oi বয়াড়া মানুষটােক খুন করা থেক িনবৃt রাখা যােব না ei ধরেনর 
eকটা আশংকার সৃি  হয়।  

রােসেলর মেত ধম য আেজা িটেক আেছ তার eকটা বড় কারণ ei ধরেনর আশংকা। 
িকnt খুন করা য aন ায়, aৈনিতক কাজ, ei মূল েবাধ িক ধমীয় িশkার oপর 
িনভরশীল? হাভােডর aধ াপক মাক হuজােরর (Marc Hauser) মেত নীিতেবাধ 
িব জনীন বা ‘iuিনভাসাল’। মানব সভ তায় ভাষার udেবর মেতা নীিতেবােধরo udব 
ঘেটেছ।  সব ভাষার ব াকরেণর মেধ  (সংsৃিতেভেদ তারতম  থাকেলo সব ভাষার 
anিনিহত কাঠােমার গভীের) আেছ িব জনীনতা, িঠক তমিন নীিতেবােধর মেধ o 
eকi ধরেনর িব জনীনতা দখা যায়। eর মেধ  ধেমর কান pভাব আেছ বেল pমাণ 
পাoয়া যায় না, কান িবেশষ ধেমর তা নয়i।(28) জীবজগেতর িববতেনর মেতা মানুেষর 
মেনাজগেতo িববতেনর pিkয়া কাজ কের। aপািথব জামান তঁার "ধমi িক নিতকতার 
uৎস?" (e বiেয়র প ম aধ ায় দখুন) pবেn eর oপের তথ পূণ আেলাচনা 
কেরেছন।(29) uপসংহাের বেলেছন, নিতক আচরণ হেc ব িk বা জনেগা ীর 
kমিববতমান বিশ ।  

দখা যােc িবেবকেবাধ, নীিতেবাধ, মূল েবাধ, িবচারেবাধ, ন ায়-aন ােয়র ধারণা, 
eসেবর uৎস ধম নয়। ধমপরায়ন না হেয়o িবেবকবান মানুষ হoয়া যায়। নরেকর ভেয় 
পাপকায  থেক িবরত থাকার, আর sেগর লােভ পূণ কাজ করার মেধ  য সিত কােরর 
মূল েবােধর eবং নীিতেবােধর পিরচয় পাoয়া যায় না, তা িক বুিঝেয় বলার দরকার 
আেছ? তাহেল ধেমর pেয়াজন কাথায়?  

িকnt ধেমর aনুপিsিতেত, ডিকেnর sভাবজাত ভাষায়, মানুেষর মগেজ ঈ র-সাiেজর 
য গতিটর (গ াপ) সৃি  হেব তােক ভরাট করা হেব িক িদেয়? ডিকn eর utর িদেয়েছন 
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- বেলেছন িবjান িদেয়, pিতিনয়ত সত ানুসnান যার কাজ। ডিকেnর আশা eর মধ  
িদেয়i গেড় uঠেব নতুন eক পৃিথবী - িমথ া নয়, সেত র িভিtেত।(30)  

আিম বলেবা, ধু িবjান িদেয় নয়, িবjানমনs মানুষেদর িদেয় গেড় uঠেব য কালচার 
বা সংsৃিত তাi িদেয়। aধ াপক িসরাজুল iসলাম চৗধুরীর ভাষায়, “চুড়াn িবচাের 
সংsৃিত হেc rিচ। oi rিচেত ভােলা-মেnর বাধ আেছ, আেছ আকাkা, সৃি র sৃহা। 
rিচেক সূk বলা হয়, িকnt rিচেতi সংsৃিত ধরা পেড়; aিভব k হয় িনজsতা o 
মৗিলকt। ei rিচটা সমি গত, ব িk যার aংশীদার”।(31) 

য সংsৃিতর কথা eখােন বলা হেc তার িভিt ধম, জাতীয়তা, রা  বা a ল নয়, তার 
িভিt হেc িবjানমনsতা। মাতাহার হােসন চৗধুরী ei সংsৃিতর কথাi ভেবেছন 
ধেমর িবকl িহেসেব। নােবল িবজয়ী aথনীিতিবদ aমত  সনo ei িব জনীন 
কালচােরর pেয়াজনীয়তার কথা িলেখেছন তঁার ‘আiেডিnিট en ভােয়ােলn' (Identity 

and Violence) বiেয়।(32) aমত  সন সাংsৃিতক sাধীনতার oপেরo grt িদেয়েছন, 
aেনকটা বা াn রােসেলর ‘বুিdবৃিtক sাধীনতা’র মেতা কের। মত pকােশর sাধীনতা, 
সাংsৃিতক sাধীনতা, আর বুিdবৃিtক sাধীনতা নতুন সত  আিবsােরর জন  জrরী। আর 
নতুন সত  আিবsার করাiেতা িবjােনর কাজ। রােসেলর কথা, “নতুন সত  pায়শi 
asিsকর, িবেশষত kমতাধরেদর কােছ; িকnt িন ুরতা eবং ববরতার কদয iিতহাস 
সেto, আমােদর বুিdসmn, যিদo দূিবনীত, মানবpজািতর eটাi সবেচেয় grtপূণ 
aজন”।(33)  

শেষর কথা   

ধম িবjান িহসােব ব থ কারণ ধম ভুল ধারণা, িমথ া গl-কািহনী আর আজgিব কlনার 
uপর িনভরশীল, সংsৃিতর িবকl িহসােব প াদপদ কারণ ধম মানুষেক rিচশীল হoয়ার 
pরণা যাগায়না; ধম মুল েবােধর uৎস িহসােব apেয়াজনীয়, কারণ মূল েবাধ ধেমর 
চােখ পুরsার-িতরsােরর aথহীন eবং aৈনিতক মাপকািঠেত িবচায; eবং ধম eমন 
িক আধ ািtকতার িবকােশo িনতাni apতুল eবং িনmমােনর।   

ধমেক বাদ িদেয়i গেড় তুলেত হেব জীবনমুখী সংsৃিত, যার মূেল থাকেব সুrিচ - 
সমি গত eবং ব িkগত। সংsৃিতi হেব ব িkক eবং সামািজক দািয়tেবাধ, মূল েবাধ 
আর নীিতেবােধর ধারক o বাহক। সিmিলত সেচতনতা (collective consciousness)-র 
uৎস হেব কালচার, ধম নয়। rিচশীল সংsৃিতেত আধ ািtকতা হেব সিত কােরর 
uপেভােগর িবষয়, িবকতৃ aিতpাকিৃতক (Supernatural) িচnা- চতনার uৎস না হেয়। 
মানুষ আধ ািtকতার িবকাশ o pকাশ uপেভাগ করেব, সংগীেতর মূছনায়, কিবতার 
কাব ময়তায়, ধেমর an চারাগিলেত নয় । সৗnেযর aিভব িk খুঁজেব সািহেত , 
িশlকলায়। rিচর uৎকষতা দেব unত সংsৃিত, আর unত সংsৃিত গড়েব unত 
সমাজ।   
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িমথ া আর আজgিব গl-কািহনীর oপর িভিt কের unত ন ায়িভিtক সমাজ য গেড় 
তালা যায় না, তা তা আর চােখ আ ুল িদেয় দিখেয় িদেত হেব না। ধমিভিtক সমাজ 
বা রা  মানুষেক aন ায়-aনাচার থেক মুিk িদেয়েছ, মানবসভ তার iিতহােস তা দখা 
যায় না। বর  যুেগ যুেগ ধমেকi দখা গেছ, aন ায়-aনাচার, িনপীড়ন-িনযাতেনর 
কােজ খুবi কাযকরী হািতয়ার িহেসেব ব বhত হেত।    

তাi, ধমাcn anকাের unত সংsৃিত গেড় তালার জন  িবjানমনs আেলািকত মানুষ 
চাi আেরা, আেরা aেনক। ধেমর নােম স বd পাগলামী (collective madness) নয়, 
চাi কালচােরর চচার ফেল ঋd সিmিলত সেচতনতা (collective consciousness)।   

ধমাcn sােত িবjানমনs ধারািট kীণ হেলo ujjলতায় ভাsর। eকিদন 
ধমাcnতােক ছািপেয় ei িবrd ধারািটi পিরণত হেব pবল sােত, িবjােনর iিতহাস 
তাi বেল।  
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(25) ফিরদ আহেমদ, “pাথনা িক কান কােজ আেস?” মুkমনা।  
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(27) বা াn রােসল, (Bertrand Russell), Religion and Science, Oxford University 
Press, Oxford and New York, 1997, p. 10-11.  

(28) মাক হuজার, (Marc Hauser), Marc Hauser Discusses Moral Grammar,  

Available: http://formsmostbeautiful.blogspot.com/2008/04/marc-hauser-
discusses-moral-grammar.html, and  
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Available: 
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(29) aপািথব জামান, “ধমi িক নিতকতার uৎস?” মুkমনা। 

Available: http://www.mukto-
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(30) িরচাড ডিকn, (Richard Dawkins), The God Delusion, Transworld Publishers, 
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(31) িসরাজুল iসলাম চৗধুরী, “রাজনীিত থাকেব সামেন, শিk থাকেব সংsৃিতেত,” 
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ধম, িবjান o িবjানমনsতা 
শিহdল iসলাম   

 

সচনাব বূ  

2. 
িশেরানােম ‘িব ান’ শ িট দবার ব বহার করা হেয়েছু । তদপির আিম eকজনু  িব ােনর ছা । তাi e প ধারণার জ  নoয়া 
aস ব নয় য আজেকর লখািট িব ান িবষয়ক। মােটi তা নয়। আজেকর লখার মেধ  িব ান নাi। আেছ মলত দশনূ , সiসে  
iিতহাস। দশন o iিতহােস কানরকম িনং না থাকা eকজন িব ােনর ছাে র পে  িবষয়টা য কতটা িবপ নক, তা পাঠেকরা 
হয়ত uপলি  করেত পারেবন। বিটশ ৃ i  iি য়া কা ানীর শাসনামেল 2895 সােল স ার uiিলয়াম জানস কালকাতায় 
eতদa েলর iিতহাস গেবষণার ক  িহেসেব ‘eিশয়ািটক সাসাiিট’ িত া কেরন। মলত eিট eকিট iিতহাস গেবষণা কূ । 
সাধারণভােব iিতহাস স েক আমরা যা বিঝু , তা িনেয় কাজ করা খব eকটা ক কর মেন হয়ু  না। িক  ‘iিতহােসর দশন’-eর কথা 
uঠেল থমেক দাড়ােত হয়ঁ । তখন আর িবষয়টা aত সহজ-সরল থােক না। iিতহােসর সে  তখন সমাজ-সংগঠন, aথনীিত, 
সমাজত , দশন, রাজনীিত সব eকাকার হেয় কাজিট কিঠনতর কের তােল। িঠক আজেকর িবষয়িটo তমিন জিটলতর। আমার 
পে  ei িশেরানােমর পে  কতটা সিবচার করা স বু , স সে হ মাথায় রেখi িকছ কথা আজেকর ei পি ত মহেল ু বলার চ া 
করেবা। তাi থেমi eকজন িব ােনর ছা  হেয়o ei aসীম ধৃ তার জন  আপনােদর কােছ মা াথনা করিছ। 

3. 
িবংশ শতা ীর থম ি শ বছের িব ােনর জগেত eক িবরাট িব ব ঘেট গেছ। T.S. Kuhn eর ভাষায় ei ি শ বছের eক নতুন 
‘প ারাডাiেমর’ জ  হেয়েছ।2 িব ােনর aিধিবদ ক পিট ংস হেয় যায় eবং িব ান eকিট চ ল, সদা-পিরবতনশীল eকিট 
কমকাে  পিরণত হেয়েছ। সi িব ব “led to the ideas of science as being in constant flux.”3 eমিন eকিট সদা-
পিরবতনশীল, যা aনবরত প বদলায় সরকম eকিট পে র সং া িনণয় করা খবi কিঠনু । তাi িবশ-শতেকর দু’জন িদকপাল 
িব ােনর iিতহাস রচিয়তা জজ সাটন4 eবং জ. িড. বানাল5 কui িব ােনর সং া িনণেয়র চ া কেরনিন। সাটন বলেছন “It 

(seience) began whenever and whatever men tried to solve the innumerable problems of life.”6 জ  থেকi মানষ ু
হাজারটা সমস ায় জজিরত। তার মেধ  ধান য aি  র ার স ট তা বাধহয় ভল নয়ু । মানষ িনেজi যিদ না বােচ তাহেল আর ু ঁ
িক থােক! তাi মানেষর aি  র ার সং ােমর মধ  থেকi িব ােনর u বু । কােজi স চ া না করাi ভাল। তেব আমার মেন 
হয় মল লখায় ঢাকার আেগ সামাূ ন  iিতহােসর পাতায় চাখ রাখা a ‡য়vজনীয় হেব না। িব ােনর ei সংি  iিতহােসর মেধ  
যমন িব ান স েক eকিট ধারYv পাoয়া যােব তমিন িব ানমন তার বা তার িবেরাধী মেনাভােবর eকিট পেরখাo স 
আেলাচনায় uেঠ আসেব বেলi আমার মেন হয়। 

4. 
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3118 সােলর কান eক সমেয় বাংলােদেশর কান eক পাবিলক িব িবদ ালেয়র দশন িবভাগ আমােক আম ণ জািনেয়িছল 
‘িব ােনর দশন’-eর oপর eকিট ব তা দবার জনৃ । সিদন আমার সে  আর মা  eকজন ব া সখােন uপি ত িছেলন। িতিন 
u  িব িবদ ালেয়র িব ান aণষেদরু  বীণতম aধ াপকেদর eকজন। িতিন সিদন যা বলেলন তা আমােক হতবাক কেরিন। কারণ 
সদীঘ চি শ বছেরর কান eক পাবিলক িব িবদ ালেয়র িব ান aনষেদ িশ কতা করার aিভ তা আমােক বেল দয় আমােদর ু ু
দেশর তথাকিথত িব ান-িশ া o গেবষণার ক িল e ধরেনর পি েতর ারা পিরপণূ। িতিন িব ােনর সে  স িতহীন কারােনর 
আয়ােতর uে খ কেরন eবং ei বেল শষ কেরন য, “আমার মন আেছ বেলi পিথবীেত ব রািশর aি  আেছৃ ।” সামেন দশন 
িবভােগর ছা  িশ করা চপ কের তার ব ব  নিছেলনু ঁ । আমার ব তার eক পযােয় ৃ সিদন াতােদর য  কেরিছলাম আজ 
আিম আপনােদর uে েশ  সi িট u াপন কের ei aংেশর কথা  কির। আিম সিদন িজে স কেরিছলাম “আপনারা িক 
িব াস কেরন য আিম আিছ বেলi আপনারা আেছন? আমার aি -aনি ে র সে  আপনােদর aি -aনি  স িকত? আিম 
না থাকেল আপনােদর কান aি  থাকেব না?” uপি ত সবাi সিদন eকবােক  বেল uেঠিছেলন “না।” aথাৎ আমার aি ে র 
সােথ তােদর aি ে র কান স ক নাi। িব - þvÊ eবং তার aভ ের যাবতীয় ব রািশ ‘আিম’ িনরেপ । aথাৎ ব রািশর 
aি  মানব-িনরেপ । eটাi িব ােনর থম o ধান দশন। স কথায় পের আিস। মানষ যখন থেক িচু া করেত িশেখেছ, তখন 
থেকi ei িটেক িঘের িব জেনরা িচ াভাবনা করেত  কেরেছন। সiসে  আেরা যসব  মানষেক ভািবেয়েছ তাহল ু

‘ব রািশর সে  মানেষর স ক িকু ?’ ‘ ান িক?’ ‘ ােনর uৎস িক?’ ‘ ান o সত  িক eক?’ ‘সব ানi িক সিত ?’ ‘সব 
সিত  িক ান?’ ‘মেনর িক কান আলাদা স া আেছ?’ ‘ব  বা মেনর স কi বা িক?’ ‘ব  মনেক িনয় ণ কের নািক মন 
ব েক?’ eমিন সব ে  িব জেনরা ধানত দi ভােগ িবভ  হেয় পেড়ু ন। eকদল ‘মন’ ক াধান  দন। সi aধ াপেকর মত 
মেন কেরন ‘মন আেছ বেলi ব রািশর aি  আেছ।’ দশেনর জগেত eরা ভাববাদী বেল পিরিচত। aন  দেলর মেত ‘ব ’i 
ধান। বেলন ‘ব i মন বা িব াস িনয় ণ কের।’ দশেন eরা ‘ব বাদী’ বেল পিরিচত। 

 

5. 
সভ তার সচূনাল  িকংবা তারo আেগ থেক সম  িব  িছল eক ‘ধম য় িব ছিব’র aধীন। তখন মানেষর ব ান িছল িন  ু
পযােয়। কিতেত যা িকছ ঘটত তার িপছেন কান eক aিত াকত শি েক খেঁজৃ ৃু ু  িফরত সিদেনর িব জেনরা। সব াণবাদী ধেম 
কিতর েত কিট ঘটনার িপছেন ৃ eক বা eকািধক দবেদবীর uপি িত ক না করত সিদেনর মানষু। সয িছল ফাূ েয়বােসর রথ। 
সi রেথ চেড় সয পিথবীর চািরিদেক ঘের বড়াতূ ুৃ । দবতা িজuস বা থােরর শি শালী a  িছল মঘগজন o িবদ তু -ঝলকািন। 
ব ন িছল বি র দবতাৃ । eেদর তু  কের মানভ ন করাi িছল সিদেনর ধমেব ােদর ধান কম। ‘aনি ’ দবেদবীর aি  
তােদর কােছ িছল সে েহর aতীত। সiসব aি হীন দবেদবীর aি  তােদর কােছ িছল aিভ তাল  সিত র চেয়o সিত । 
eকা ভােব কিতর oপর িনভৃ রশীল মানবজািতর জন  সটাi িছল যৗি ক িব াস-aিব াস।7 o সi সব কিত িনয় ণকারী ৃ
দবেদবীেদর তু  করার জন  সৃি  হয় নানাধরেণর ম ািজক, জ ািতষশা  eবং ধম য় মতবাদ। তাi িব ান o িব ানমন তার 
আেলাচনায় াভািবকভােবi ম ািজক, জ ািতষশা , ধম o দশেনর কথা eেস যায়। িব ানেক বঝেত ু হেল সমাজ পিরবতেন eসব 
aনষ িলর uৎপি  o িবনােশর আেলাচনা aপিরহাযু । 
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6. 
সাত/আট হাজার বছর আেগ কিষর আিব ার o বন প র গৃহপালন সমােজ eক ণগত পিরবতন ঘটায়ৃ । eক নতুন প ারাডাiম 
মানেষর িচ াভাবনাু , সমাজ-সংগঠন, সবিকছর eক €ব িবক পা র ঘটায়ু । স আিব ার মানবজািতর eক a িত ী আিব ার। 
মানেষর িশকারী ভবঘের জীবেনর aবসান ঘেটু ু । আবাদী জিমেক ক  কের মানষ eক জায়গায় ি ত হয়ু । মানেষর জীবনযা ায় ু
aভতপব পিরবতন আেনূ ূ । যাযাবর জীবেনর ব  দবেদবীিভি ক হামােরর িব ছিব নতুন সমাজ বা বতায় aনকল মেনু ূ  হয় না। 
েয়াজন দখা দয় ক ীভত eক সমাজ বূ ব ার িব ছিব। দু/িতনশ বছর কিষৃ -িভি ক ায়ী সমােজ বসবাস করার ফেল মানেষর ু
মন থেক িশকারী যাযাবর জীবেনর ছিব েমi ীণ থেক ীণতর হেয় আেস। নতুন সমাজ কাঠােমা মানেুষর িচ ার জগেত eক 
নতুন দশেনর জ  দয় যা িকনা িশকারী জীবেনর দশন থেক স ণ আলাদাূ । জিমর পিরচযা, প পালন, ফসলেবানা, ফসলেতালা 
iত ািদ কাজi হেয় oেঠ মানেষর জীবেনর থমু  দািয় । নতুন সমাজ কাঠােমা মানেষর মেন তঃু িস  eক সমাজ কাঠােমা িহেসেব 
ান কের নয়। সiসে  িচ ার জগেতo আেস eক €ব িবক পিরবতন।  

6/7 ি ঃ পবাে  uপিরu  িলর ব াখ া িনেয় পিথবীর িবিভ  ােন আিবভতূ ৃ ূ  হন বশ ক’জন ধম চারক। আ েযর িবষয় 
সiসব আিদ ধম চারকব  কu ঈ েরর িতিনিধ িহেসেব দািব কেরিন িকংবা ঈ েরর বাণী বহন কের eেনেছন eমন দািব ৃ
করেত সাহস পানিন। বরং তােদর বলা যায় পরবত  দাশিনক নামধারী পি তজেনর পবসরীূ ূ । তােদর কােছ যি i িছল মানেষর ঁ ু ু
ভাবগত €বিশ । তাi তারা মানেষর ঁ ু ‘যি েবােধরু ’ কােছ আেবদন জানান। তারা পরেনাু  গা ীব  সমােজর ধমমত িলেক 
আ মণ কেরন।  চীেন লাu- স eবং কনিফuিসয়াস  ি পবােূ  যৗি ক €নিতকতা িশ া দবার জন  – তাoiজম o 
কনিফuিসয়ািনজম ধম চার কেরন। ায় eকi সে  ভারতবেষ গৗতমবু  া ণ ধেমর বণেভদ থার িব ে  িবে াহ ঘাষণা 
কেরন eবং মানব জািতেক তার জ -মৃতু র পবিনধািরত বণেভূ েদর aচলায়তেনর দয়াল ভে  ম  কেরন eবং কােজর oপরi য ু
মানেষর সামািজক aব ান িনণ ত হয় স িু v দন। €নিতক- ণাবলীi িছল তার থম o ধান িশ া। oিদেক iরােনর পরেনা ু
ধম থেক ব -ঈ রবাদ, aসরূ-পজাূ , ম ািজক o আচার পরায়ণতার দূর করার জন  আিবভত হূ ন জরথু । িতিন িশ া দন পরেনাু  
যেগু র গাি -ঈ রগণ িছল a ভ শি । িতিন সাথক ব বসা-বািণেজ র জন  নরবলী দবার থার সমােলাচনা কেরন eবং দািব 
কেরন eকজন ঈ েরর oপর সম  িব - াে র ািয়  িনভরশীল। িতিন গ-নরেকর ধারণার সি  কেরনৃ । ক ীভত eক সমাজ ূ
বা বতায় তারo আেগ aবতীণ হয় eেক রবাদী পেরাু ন বাiেবল। নতুন িহ  পয়গ র আেমাস, হািসয়া, iসা ব -ঈ রবাদ, 
মিতপজা eবং ম ািজক iত ািদেক আ মণ কেরনূ ূ ।8

7.  
eকi শতেক ি েসর আেমািনয়ায় জ  নন ‘ াকিতক দশেনরৃ ’ (িব ান) জনক বেল খ াত থিলস (735-651 ি ঃ পঃূ)। িব ােনর 
iিতহােস থিলস eকিট মাiল ফলক। aেনেক তার আেগর সময়েক ‘ াকৈব ািনক যগু’ বেল িবেবচনা কেরন। যিদo স যেগ ু
মানষ aেনক িকছ আিব ার কেরেছু ু । যমন আ ন, কিষৃ , প পালন, তামা- লাহা-িন াশন প িত eবং  €তিরর কলােকৗশল, 
eলেকাহল, পাকা চামড়া, চাকা, নৗকা, ক ােল ার eমিন আেরা aেনক িকছ।ু িক  তবo থিলসেকi িব ােনর জনক িহেসেব মেন ু
নবার কারণ িক? কারণ িতিন সম  ‘ব রািশ’র মেধ  eকিট ঐেক র স াবনা ল  কেরিছেলন eবং িস াে  eেসিছেলন য 
পিথবীর সম  ৃ ‘ব রািশ’ eকিট মা  ব  থেক €তির eবং স ব িট পািন। eরপর  হেয় যায় খাজাখিঁজর পালাু । কu বেলন 
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পািন, কu বাতাস, কu মািট, কu বা আ ন। কu ei চারিটেক মৗিলক ব  বেল মেন নন। যমন eির টল। ায় 
িতন/চারশ বছর e িনেয় তক-িবতক aব াহত থােক। ei িতনশ বছের aথনীিতর ে  eক নতুন প ারাডাiেমর জ  হয়। আর 
eকিট মৗিলক িব ব। কিষ সভ তারৃ -aবশ াবী-ফল িহেসেব ীতদাস থার uে ষ ঘটেত থােক। স ীতদাস-িনভর সমােজর 
যৗি কতা মােণর জন  দশেনর জ  হয়। যি র েয়ােগর মাধ েম uপিরu  িলর u র খাঁেজ দশু ন। সiসে  ীতদাস 
থার যৗি কতা। িব াস-িনভর ধেমর সে  যি  িনভর দশেনর eক সংঘাতময় পিরি িতর সিু ৃ  হয়। ডেমাি টােসর কিত ৃ
দশেনর িব ে  েটার aব ােনর কথা সবজনিবিদত। e ির টলo মেন করেতন সে িটস-পব কিতূ ৃ -িব ানীরা কবল কিত ৃ
িনেয়i ভাবেতন – তােদর মেধ  কান ঈ র ভাবনা িছলনা। 

6ম-7  ি ঃ পবােূ  কেলােফােন জ হণ কেরন জেনােফন। তার স ে  না বলেল িব ােনর কথা aসমা  থেক যায়ঁ । কারণ 
িতিনi িছেলন “one of the first critics of anthropomorphism and mythology.” সi সময় িতিন য িচ া কেরিছেলন, ভাবেল 
আজ aবাক হেত হয়। িতিন িস াে  eেসিছেলন য মানষi ু  তার িনেজর চহারার মত কের ঈ র সি  কেরৃ । আেরা বেলন য aন  
কান প - াণীর যিদ ঈ র থাকত তাহেল তােদর ঈ েরর চহারা তােদর মতi হত।9 যা হাক সi ধারাবািহকতায় িলuিস াস 

(611–511) o ডেমাি টাস (571–481) eটেমর াব কেরন। কান রকম পরী া-িনরী া ছাড়া তারা কবল যি র সাহােয  ঁ ু
eটেমর aি  ক না কেরিছেলন। ব র সবকিন  aংশ, eখনকার ভাষায় বলা যায় ‘ মৗিলক-কিণকা’ যা ভা া যায়না। তারপর ায় 
আড়াi হাজার বছর aভ র eটমু  িব ানীেদর মি  দখল কেরিছল। 29৯8 সােল J. J. Thomson iেল ন আিব ােরর মাধ েম 
মাণ করেলন eটম aভ র িকংবা ব র সবকিন  aংশ নয়ু । বরং আেরা তু র কিণকার ারা গিঠত eকিট পদাথ। 

আেগi ‘ভাববাদ’ o ‘ব বােদর’ কথা বেলিছ। ধম হে  ভাববােদর সেবা  প। সখােন যি র কান ান নiু । যি হীন িব াসi ু
হল ধেমর ধান শি । িক  দশন তা নয়। ‘মন’ ‘স া’ আেগ না ‘ব ’ আেগ তা দশেনর aন তম ধান aনস ােনর িবষয়ু । 
যি র সাহােয  দাশিনকগণ তােদর িনেজেদর দাশিনক ত  িনমান কেরনু ঁ । ধেম ‘ভাববাদী’ িকংবা ‘ব বাদী’ eমন কান িবভি  
নাi। ধম িনেভজাল ভাববাদী। তাi থম কেয়কশ বছর দশেনর সে  ধেমর চেলিছল eক িনরবি  লড়াi। স লড়াi-eর থম 
শহীদ সে িটস। হাজার হাজার যি বাদী মানষ ধমু ু -িব ােসর যপুতেল াণ িবসজন িদেয়েছন। ধম o েটাবােদর (যি বাদু ) মেধ  
সরহা করার জন  জ  হয় ু ‘িনo- েটাবাদী’ দশন। স  aগাি ন সi দশেনর থম সাথক পকার। িক  ধেমর সে  যি র ু
সম য় করেত িগেয় িত হল যি বােদরু । 63৯ ি াে  েটার ‘eকােডমী’ ব  কের দoয়া হয় eবং সiসে  ‘ বেনিড াiন’ 
আেদেশর মাধ েম থম ‘মঠ’ িত া হয়। eভােব 63৯ সােল ি ক-দশেনর oপর ি ীয় চােচর ভারী-ঢাকনা চাপা দoয়া হয়। 

 হয় মধ যেগর a কারময় ি ীয় চােচর eকাু িধপত । িশ া- া সহ সমােজর যাবতীয় িকছর oপর মঠ সমেহর eকক কতু ূ ৃ  
ািপত হয়। মধ যগ থেক eভােব িব ান িতেরািহত হয়ু । িক  িব ােনর আেলা িনব িনব লেতi থােকু ু । কারণ মানষেক বেচ ু ঁ
থাকেত হয়। তার জন  ব  িনেয় নাড়াচাড়ার কখনo শষ হয়না। 

 

8. 
িক  িব ান িনেভজাল ব তাি ক। ব হীন িব ান ক নাতীত। িব ােনo ভাববাদী o ব বাদী eমন কান িবভাজন নাi। িব ান 
eকশভাগ ব বাদী। আমরা দেখিছ ি ক সভ তার টা ভালi িছল। থিলস, িলuিস াস, ডেমাি টাস, e ানাে ােগারাস, 
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e ানাি িমনস, জেনােফন ভিত াকিতক দাশিনেকৃ ৃ র হােত িব ােনর আিদ েপর uে ষ ঘটেত থােক। তােদর আ েহর ঁ
ক িব  আিধেভৗিতক কান সবশি মান ঈ র নয়ু , তােদর আ েহর ধান জায়গা কিত aথাৎ বৃ । যি র মাধ েম কিতর ু ৃ

aদৃশ  রহস  uদঘাটেন তারাঁ   য বান হন eবং aভতপব সাফল  aজন কেরনূ ূ । রাদ-বিৃ -জল-ঝড়-ভূিমক -aসখু-িবসখ iত ািদু  
াকিতক ঘটনাবলীরৃ  কারণ তারা কিতর মােঝi খাঁেজনঁ ৃ । িহেপাে িটস (571–488 ি ঃ পঃূ) ি ক িচিকৎসা িব ােনর  o 
পা ত  িচিকৎসা িব ােনর জনক। তাi তারা ঁ  সবাi ‘ কিত দাশিনকৃ ’। তােদর স aনস াু েনর ধান a  িছল যিু  eবং স 
যি র েয়াগ দেখু  আiন াiন িবি ত হেয়িছেলন। 

আেগi বেলিছ  থেকi িব ােসর সে  যি র eক aিবি  সং াম  হয়ু । িক  িব ান যত শি  স য় করেত থােক, িব াস 
o যি র মেধ  িবেরাধ ততi াস পেত থােক eবং eক সময় িব াস o যি  তােদর িবেরাধ িমিটেয় নয় eবং বু ু বাদী িব ােনর 
িব ে  ঐক ব  িবেরািধতা  কের। মধ যেগর েত আমরা স  aগাি েনর কথা জেনিছু । iটািলর রেনসা র সমান  
আেগ সাম বাদী iuেরােপর সমােজ o aথনীিতেত যখন পিজবাদী uৎপাদন স ক েমi  হেয় uঠেছু ঁ , আরিব o ফারিস 
ভাষায় াচীন ি ক িব ান যখন পনরািব ার হেত  হেয়েছু , মধ যেগর a কােরর মধ  থেক েটাু , eির টল o টেলমীর নাম 
যখন আেলায় uেঠ আসেছ, িঠক তখন মধ যেগর সবে  iuেরাপীয় দাশিনক স  টমাস e াকiনাস ু ু (2336-85 ি ) eির টেলর 
িব ােনর সে  ি ীয় ধমতে র সম য় সাধেন তী হন eবং িনo-eির টলবােদর জ  দন। িক  তার আেগ িবখ াত মসিলম ঁ ু
দাশিনক iবেন শদ (2237–22৯9 ি ঃ) eির টেলর দাশিনক মতবাদ সমথন কেরন eবং গাড়া ধম য় পি ত iমাম গা ািলর 
কাপানেল পেড়ন। eির টল িব াস করেতন িব  o ব জগৎ িনত  o শা ত – aনািদকাল থেকi িবদ মান। আ া o দহ eকi 
ব । তাi দেহর মৃতু র সােথ সােথ আ ারo মৃতু  ঘেট। eমত কতািব ধম-িবেরাধী। শদ ব র িনত তা o ব ি গত আ ার 
ন রতার কথা চার কেরন। বেলন ব  িনত  eবং সি বাদ সৈবব িমথ াৃ । সম  িব া  কতক িল সসংব  নীিত o িনয়ু েমর 
ারা পিরচািলত। eেত কবল মসিলম ধমেব ারা ননু , ি ীয় ধমযাজরাo iবেন শেদর oপর দা ন েপ গেলন। 2321 
ি াে  শদ-চচা িনিষ  হয়। 2342 সােল পােপর িনেদেশ শেদর বi পড়া িনিষ  ঘাষণা করা হয়।৯ স  টমাস e াকুiনাস 
িনেজo iবেন শেদর িব ে  দাড়ােলন eবং িভ  পেথ eির টেলর িব ােনর িভি েত তার ঁ ঁ ‘ লাসিটিসজম’ দশেনর িভত াপন 
কেরন। eভােব ধেমর সে  িব ােনর সম য় সাধন শষেমশ িব ােনরi িত কের। ‘ লাসিটিসজম’ িব ান চচার পথ aব  
কের দয়। 

aেনেক মেন কেরন 2654 সােল কপারিনকােসর সযেকি ক িব া  আিব ােরর মধ  িদেয় আধিনক িব ােনর যা া ূ ু । কu 
কu মেন কেরন 2628 সােল চােচর িব ে  িবে াহ ঘাষণাi iuেরােপ আধিনকতার জ  দয়ু । eভােব কান ব ি  িবেশেষর 
আিব ার বা কিতৃ  বড় কের দখার চাiেত সমােজর o aথনীিতর সামি ক পা েরর কথা রণ করা িব ানস ত। eকথা িমথ া 
নয় য িনেজ eকজন যাজক হেয়o কপারিনকাস ধ eির টল o টেলিমর িব ানেকiু  িমথ া মাণ করেলন তা নয়, িতিন 
বাiেবেলর eকিট গ েকo িমথ া বেল িতপ  কেরন। িব ােনর জগেত eটা আর eকিট নতুন প ারাডাiম বা িব ব। িক  সমােজ 
aথনীিতর পিরবতনo ত ঘটিছল। পিজবাদ মশ সাম বাদেক সিরেয় িদি লু ঁ । সi পিজবাদi আধিনক বেজায়া সমাজ িত া ু ঁ ু ু
কের। গিতশীল সi পিজবাদ স সাু ঁ রেণর সে  আধিনক িব ােনর িমলন ঘেটু । তাi রেনসার পর iuেরােপর সমােজঁ , িবেশষ 
কের iংল াে র সমােজ পিরবতেনর জায়ার আেস। eক নতুন প ারাডাiেমর সি  হয়ৃ । রেনসাঁ, ধমসং ার o িশ িব েবর পথ 
পািড় িদেয় পিজবােদর ি ত হেত uিনশ শতেকর মাঝামািঝ সময় লেগ যায়ু ঁ । সাম বাদী িবিভ  িত ােনর সে  নানা ধরেনর 
সংঘেষর মধ  িদেয় পিজবাদেক তার যৗি ক জায়গায় পৗছােত হয়ু ঁ । 
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সiসে  2731 সােল াি স বকেনর ‘ নাভাম aগানাম’ লাসিটিসজেমর oপর বড় রকেমর আঘাত হােন। বকন পরী া-িনরী া 
িনভর আেরাহী প িতর াব কেরন eবং আধিনক িব ােনর পথ স শু ু  কেরন। সi পথ ধের 28 শতেকর শেষ িনuটেনর 
আিবভাব। আর eক নতুন প ারডাiম। ায় দু’শ বছর রাজ  করার পর িনuটেনর বলিবদ ার সীমাব তা মাণ কেরন িবশ শতেকর 
থেমi আলবাট আiন াiন। নতুন eক িব ছিবর জ  দন িতিন। িবশ শতেকর থম ি শ বছের পদাথিব ােন য িব ব ঘেট 
তা eতিদেন ‘normal’ িব ােন পিরণত হেয়েছ। আiন াiেনর িব ছিব মাণ কের য িব ােন শষ বেল িকছ নাiু । যা আেছ 
তাহল আেপি কতা। 

তাi আiন াiেনর বড় ভ  o বড় সমােলাচক কাল পপার িবশ শতেকর মাঝামািঝ আর eক নতুন িব ােনর দশন িনেয় হািজর 
হন। িতিন বকেনর আেরাহী প িতেক তী  ভাষায় আ মণ কেরন eবং িব ােনর সে  aিধিবদ া o aপিব ােনর পাথক  করার 
জন  ‘খ নেযাগ তা’ (Falsibiality) নােম eকিট i ােরি ং িব ােনর দশেনর জ  দন। 

 

9. 
মধ যেগর েত স  aগাি েনর েচ া ব থ না হেলo শষপাু েদ স  টমাস e কiনােসর েচ া ব থ হয়ু । িতিন িব ােনর 
a গিত  করেত পােরনিন িঠকi িক  গিত িকছটা হেলo ু থ করেত সমথ হেয়িছেলন। eকিদেক পিজবাদ o মধ প ী বেজায়া ু ঁ ু
ণীর u ান, aন িদেক eেকর পর eক €ব ািনক আিব ার; সiসে  মািটন লথুােরর ধম সং ার আে ালন। ei িতেনর 

আ মেণ iuেরােপর সমাজ তিব ত। েনােক হত া কের, গ ািলিলoেক সারাজীবন কারাদ  িদেয়o িব ােনর a যা া ঠকােনা 
যায়িন। 

আমরা দেখিছ েত িব ােসর সে  যি র eক aিবি  য   হেয়িছলু ু । িক  িব ান যত শি  স য় করেত থােক, িব াস o 
যি  তােদর িবেরাধ িমিটেয় eকে  িব ােনর িব ে  দাড়ায়ু ঁ । তােদর স িমিলত শি  িব ানীেদর oপর কবল aত াচারi কেরিন, 
তারা নানা তে র aবতারণা কের িব ান স েক মানেষর মেন া  ধারণা €তির করেত সেচ  হয়ু । িব ােনর পথ ক কাকীণ কের 
তালার চ া কের। ফেল িব ােনর a যা া সামিয়ক হেলo কখনo কখনo ম র হেয় গেছ। কখনo মেন হেয়েছ িব ােনর মৃতু  
হেয়েছ। িক  তা স ব হয়িন। কারণ িব ােনর মতুৃ  মােনi মানেষর মৃতুু । বরং ধম o দশেনর স িমিলত শি  মা েয় িব ােনর 
কােছ হার মােন। িব ােনর শি  মশ বিৃ া  হেয়েছ। স দশ শতাি র পর িব ানেক আর িপছন িদেক তাকােত হয়িন। মাণ 
হেয়েছ aিভ তািনভর াযি ক o যি বাদী িব ােনর a যা া a িতেরাধু ু । ধম য় িব াস o ভাববাদী দশেনর সামেন আজ স 
কিঠন চ ােল  ছেড় িদেয়েছু ঁ । পিজবােদর u ানু ঁ , কপারিনকােসর আিব ার, মািটন লথােরর ধমু -সং ার আে ালন o আধিনক ু
িব ােনর ‘ েফট’ াি স বকেনর আেরাহী প িত আধিনক সভ তার ােরাদঘাটন কেরু । মানষ িনেজর শি  স েক সেচতন হেয় ু
oেঠ। দীঘিদেনর ধম য় o ভাববাদী দশেনর দাসে র শ ল িছেড় মানষ মশঃ আ িব সী হেয় oেঠৃ ঁ ু । ম বি র aবদমনু ু , িচ ার 
দাসে র িব ে  আধিনক িব ান হেয় oেঠ eক শি শালী হািতয়ারু । সবজনীন িশ ার পথ শ  হয়, খাদ - া -বাস ান মানেষর ু
মৗিলক aিধকার িহেসেব ীকিত লাভৃ  কের। মানষ তার ব ি াতে  ভা র হেয় oেঠু । ধম o ভাববাদী দশেনর শ লৃ - মাচন কের 
ধীের ধীের বিরেয় আেস আধিনক িব ানু । িব ান আজ eক াধীন, সাবেভৗম স ায় পিরণত হেয়েছ। িব ােনর স জগৎ আজ 
ল - কািট মানেষর কমসং ান করেছু । িব ােনর সামেন আজ আর কান িতপ i বাধা হেয় দাড়ােত পাের নাঁ । 
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oিদেক য লথার ক াথিলক ধেমর িতি য়ার দেগ আঘাত কের আেপি ক গিতশীল েট া  ধম বতন কেরনু ু , িতিনi আবার 
কপারিনকােসর সযেকি কতার িব ে  aব ান ননূ । 2657 সােল মৃতু র আেগ িতিন কপারিনকাসেক হত ার পিরক না 
কেরিছেলন। েট া রা হত া কের সােভটাসেক আর েনােক হত া কের ক াথিলকবৃ । মাণ হয় ক াথিলক o েট া  ধম 
িব ােসর ে  পর র শ  হেলo িব ােনর িব ে  তারা uভেয়i িছল খড়গহ । aতঃপর নানা িনপীড়ন o aত াচার-িনযাতেনর 
িশকার হেয়o আধিনক িব ান কপলারু , ােহ, গ ািলিলo-র হাত ধের িনuটেন eস িশখর শ কের। িব ােনর জগৎ আজ 
মিহমায় u ল। িব ানi আজেকর পিথবীৃ । তাi আজ নানা ধম o নানািবধ ব িব ংসী-ভাববাদী দশন িব ােনর িব ে  ঐক ব  
হেয়েছ। eখন তারা পর েরর শ  নয় – পিরপরকূ । কারণ আজেকর পিজবাদী িবে  তােদর াথ aিভু ঁ । 

‘িব ান o িব ানমন তা’ শীষক আেলাচনার পেব সামান  ঐিতহািসক াপটিটর েয়াজন িছলূ । আিম eখােন িনেজর কথা 
বিলিন। বলার যাগ তাo আমার নাi। eসব িবষেয় যারা গভীর গেবষণা কেরেছনঁ , তােদর বi পেড়, তােদরi কথা বেলিছ। ei 
aংশিট শষ কের eেনিছ। iuেরােপ িব ােনর u ােনর কারণ স েক রবী নাথ ঠাকর বেলেছনু ,  

“ধমশাে র িত সখানকার মনষে র ঐকাি ক য িনভর িছলু , সটা েম েম িশিথল হেয় eল। eকিদন সখােন মানেষর ােনর ু
ে র ায় সম টাi ধমশাে র স ণ a গত না হাকূ , a ত শাসনগত িছল। লড়াi করেত করেত aবেশেষ সi aিধকােরর 

কত ভার তার হাত থেক িলত হেয়েছৃ । িব ােনর সে  যখােন শা বােক র িবেরাধ, সখােন শা  আজ পরাভতূ ; িব ান আজ 
আপন ত  বদীেত eেক র েপ িতি ত। ভেগালূ , iিতহাস ভিত মানেষর aন ান  িশ ণীয় িবষয় €ব ািনক যি প িতর ৃ ু ু
aনগত হেয় ধমশাে র ব ন থেক মি  পেয়েছু ু । িবে র সম  াতব  o ম ব  িবষেয় মানেষর িজ াসার বণতা আজ ু
€ব ািনক। a বােক র মাহ তার কেট গেছ।”21

িবংশ শতা ীর eকজন থম সািরর িশ ার দাশিনক Stella Van Petten Henderson-eর মেখo eকi কথা িনু , 

“While Science was growing in the estimation of man, philosophy and even religion were losing its prestige.”22

আধিনক িবে  ধেমর aব ােনর oপর eক িবশাল গু েবষণা কেরেছন Steve Bruce. স বi eর ততীয় aনে েদর িশেরানাম হল ৃ ু
‘The Erosion of the Supernatural’. িতিন বলেছন, “the modern urban industrial society of Western Europe, North 

America and Australia are considerably less religious than the formations that preceded them.”23

িব ান যখন িব াে  মানেষর u ব o ভিমকা িবষয়ক আেলাচনায় িনম  হয়ু ূ , তখন ধম o দশন তােদর পেবর  হারায়ূ । 
eকথা যমন সিঠক, তমিন eকথাo সিঠক য ধম o দশন তােদর জিম কখনi িব ােনর কােছ পেরাপির ছেড় দয়িনু ু । তাi 
আজেকর ei €ব ািনক পিথবীেত চরম aৈব ািনক ধম o দশন তার হারােনা সা াজ  িফের পেত চাiেছৃ । আর স চাoয়ার িপছেন 
বড় শি  িহেসেব কাজ করেছ মরেচ ধরা িতি য়াশীল পিজবাদ o বেজায়াু ঁ ু -পিথবীর মাড়ল u ত িবৃ । তাi িব ােনর সে  ধম o 
দশেনর ঐিতহািসক লড়াi আজo তার যৗি ক পিরনিতেত পৗেছিন। পৗছােত পারেছ না। 

e পয  িব ােনর সাবেভৗম সা াজ  িব াের o িত ােন য’কিট নাম রণীয় তারা হেলন uষালে  থিলস o ডেমাি টাসঁ , 
মধ যেগ কপারিনকাসু , আধিনক যেগ গ ািলিলoু ু , িনuটন, বকন, ডারuiন o আiন াiন। থিলস o ডেমাি টাস িব ােনর লা টা ু
ঘিরেয় িদেয়িছেলন ু – ধম য় িব ছিবর মেধ  বাস কের ব বাদী দশেনর জ  দন। ধম য়-ভাববাদী িব ছিবর মেধ  বাস কের যাজক 
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কপারিনকাস ধম য় o ভাববাদী দশেনর কিফেন থম পেরকিট ঠােকন। আর বকন-গ ািলিলo-িনuটন-ডারuiন-আiন াiনেদর 
হাত ধের িব ান আজ সাবেভৗম o ায় শািসত ব বাদী দশেনর eক €ব ািনক িব ছিব uপহার িদেয়েছন। তাi ei সচনা ব ব  ূ
বাধহয় eভােব শষ করা যায় য aিতেত মানেষর aি  র ােথ ধম o দশন eক ধনা ক ভিমকা পালন কেরিছলু ূ , স িবষেয় কান 

 থাকার aবকাশ নাi। স ানিট আজ িব ােনর দখেল। আধিনক িব ােনর জে রু  পর মানেষরু  ব ান মশ eমন eক ের 
পৗেছেছ, যার কান ব াখ া করা ধম o ভাববাদী দশেনর পে  স ব নয়। িব ােনর কান শাখায় u তর ানাজন ছাড়া ধম o 
ভাববাদী দশেনর পে  আজেকর ব ােনর ি সীমানায় পৗছােনা স ব নয়। iিতহােসর ব বাদী ব াখ া আমােদর ei িশ া দয়। 

 

িব ান o িব ানমন তা 

2. 
িব ােনর সে  িব ানমন তার পাথক  আকাশ-পাতাল। িব ান €নব ি ক িক  িব ানমন তা চ ভােব ব ি ক। ব েক িনেয়i 
িব ােনর কারবার। ব র কান ধম নাi, বণ নাi, জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত নাiৃ । তাi িব ােনরo কান ধম নাi, বণ নাi, 
জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত নাiৃ । িব ান ব েক কবল ব  িহেসেবi দেখ। তার aভ রীণ সংগঠন আিব াের য বান হয়। 
কিত o িব াৃ ে র a িনিহত িনয়মাবলী খেঁজ বার করেত চায় ু – তার সে  মানেষর স ক িক তা িনণয় করেত চায়ু । আর 
মানষ হল িব ােনর কারবািরু । মানেষর ধম আেছু , বণ আেছ, জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত আেছৃ । eসব িনেয় মানষ গব aনভব ু ু
কের। মানষ সচরাচর eiসব ণাবলী বা €বিশে র uেধ uঠেত পােরু  না। eiসব ণাবলী বা €বি  িনেয়i মানষ ু িব ানচচায় 
িনেয়ািজত হয়। ব  মানব িনরেপ । eকজন বিহরাগেতর মত মানষ সi ব চচায় িনেয়ািজত হয়ু । সi তৎপরতার নামi িব ান। 
িক  িব ান-চচা বা ব -চচায় িনেয়ািজত হবার সময় মানষ সচরাচু র তার িনজ  ণাবলী বা €বিশে র িত aনগত থােকু । থাকেত 
ভালবােস। িক  eেত €ব ািনক গেবষণার ফলাফেল কান পাথক  সিচত হয়নাূ । যমন ধ ন, eকজন মসিলমু , িহ ু, ি ান, i দী 
িকংবা বৗ  ধেম িব সী মানষ যিদ eকিট মৗিলক কিণকা আিব ার কেরনু , তাহেল ঐ মৗিলক কিণকািট আিব ারেকর ধম হণ 
কের না। িক  আমরা মানষ জ সে  eকিট ধম লাভ কিরু ূ । আমরা বলেত পাির না য ঐ মৗিলক কিণকািট মসলমানু , িহ ু, ি ান, 
i দী বা বৗ । eকজন eকশভাগ মসিলম আ স সালাম o eকজন eকশ ভাগ নাি ক ি েভন oয়াiনবাগ eকে  ু ু 2৯8৯ সােল 
পদাথিব ােন নােবল পর ার পেয়িছেলন eকi আিব ােরর জনু । e স েক সালাম বেলন,  

“it made no basic difference to our work whether I was an ‘avowed believer’ and Weinberg an ‘avowed atheist’. We 
were both ‘geographically and ideologically’ remote from each other. When we conceived the same theory of 
physics of unifying the weak and the electromagnetic forces.”2

তাi িতিন কান ধম য় আদশািয়ত বা সা দািয়ক িব ােন িব াস কেরন না। সা দািয়ক িব ােনর ধারণা ঁিড়েয় িদেয় িতিন  
ভাষায় বেলন, 

“There is only one universal science; its problems and modalities are international and there is no such science as 
Islamic science just as there is no Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, no Christian science.”3
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ei কথািটi আেরা জােরর সে  বেলন সবকােলর  িব ানী আলবাট আiন াiন, 

“Scientific results are entirely independent from religion or moral consideration. Those individuals to whom we owe 
the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this 
universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge.”4

e সে  রবী নােথর eকিট ব েব র কথা মেন পড়ল। 2437 সােল িতিন িলেখিছেলন, Òযি র িনয়ম সকল দেশi সমানু , য-
সকল পদাথ মােণর িবষয় তাহািদগেক মাণ কিরবার ণালী সব  eক। ভারতবেষর iিতহােসর তথ িবচার eক িনয়েম হiেব আর 
iংলে র aন  িনয়েম হiেব iহা হiেতi পাের না, িব ােনর প িত o তাহার ফল দশেভেদ িবিভ  হiেব iহাo aস ব। aতeব 
বি বি মলক য িশ া য়েরাপ পিথবীেক িদেতেছ তাহা সবু ৃ ূ ু ৃ  eক হiেবi।”5 

িব ােনর বড় বড় আিব ােরর জন  আজ যারা রণীয় o বরণীয় তারা ায় সবাi কান না কান ধেম িব াস করেতনঁ ঁ । তারা িব াস ঁ
করেতন আমােদর ei িব া  িনখতঁ eবং যেকান যি বাদ বা €ব ািনক aনস ান িব া  স েক e সেত  ফাটলু ু ু  ধরােত 
পাের। তাi িব ােনর সচনাল  থেকi ধম o ভাববাদী দশন কিত িনেয় গেবষণােক সনজের দেখিনূ ৃ ু । কারণ কিতর গঢ় রহস  ৃ ূ
আিব ত হেল ধম o ভাববাদী দশেনর aেনক গামড় ফাস হেয় যােবৃ ঁ । তাi েটা-eির টল াক-সে িটক কিতৃ -দাশিনকেদর 
আ মন কেরিছেলন। মানেষর ব ান যত িন  পযােয় থাকেব ধম o ভাববাদী দশেনর ভাব ততi বােড়ু । কথািট য সত , তা িক 
মাণ হয়িন? গ িলিলoর oপর য aিবচার কেরিছল তখনকার পাপ, তার জন  িবংশ শতা ীেত eেস পাপ মা াথনা কেরিন? 
েনার বi েলার oপর পাপ য িনেষধা া জারী কেরিছেলন, তা আজo ত াহার করা হয়িন। 

সi রণীয় o বরণীয়েদর কান ধেম িব াসী হবার কারেণ তােদর আিব ার ব থ হেয় যায়িনঁ । সবাi তা আiন াiেনর মত 
ত াদড় ছেল নয়। i দী মা-বাবার স ান হেয়o িযিন মা  23 বছর বয়েস ধেমর িত িব াস হারান eবং বেলন য বাiেবেল বিণত 
সব গ i সত  নয়। মধ যেগ বা আধিনক যেগর সচনালে o িতিন যিদ eকথা বলেতনু ুু ূ , তাহেল িনঘাত তােক িবচােরর স খীন হেত ঁ ু
হত। আiন াiন আি ক িছেলন না নাি ক িছেলন পাঠকi তার িবচার করেবন। বাiেবেলর সব গ  য সিত  নয়, িতিন ধ eকথা ু
বেলi া  হনিন। আেরা বেলেছন, “€ব ািনক গেবষণায় কান aিত াকত শি  বা ঈ েরর কান ভিমকা নাiৃ ূ ।” িতিন আ ার 
কান াধীন স ায় িব াস করেতন না। িব াস করেতন না মৃতু -পরবত  জীবেন। পর ার িহেসেব গ eবং শাি প নরেকo ু
িব াস করেতন না। তােক িক িব সী ঁ বলা যায়? যাক বা না-যাক, তােত িকছi যায়ু -আেস না। িতিন আি ক হন িকংবা নাি ক, িতিন 
যা আিব ার কের গেছন তা িবংশ শতা ীেত eক নতুন িব ছিবর জ  িদেয় গেছ, যা আজo তমন কােনা িতপে র স খীন ু
হয়িন। আেপি ক ত  বা E=mc2 আজo সত । িতিন যা আিব ার কের গেছন তা আiন াiন িনরেপ । আiন াiেনর ধম o 
€নিতকতা যাi হাক না কন, তার আিব ার মানেষর িচ ার জগেত eক €ব িবক পিরবতন eেনেছঁ ু । স আিব ার তার িব াস-
aিব াস িনরেপ । তার িব াস যাi হাক না কনঁ , তার আিব ােরর আেগ কান সা দািয়ক িবেশষণ ঁ জেুড় দয়া যােব না। 

 

3. 
eবার আমরা আর eকজেনর কথা বিল, িযিন মধ যগীয় ধম য়ু -eির টলীয়-টেলমীয় িব াে র কাফেন থম পেরক ঠুেকিছেলন। 
সচনাব েবূ  তার কথা eেসেছঁ । িতিন িক  eকজন সা া ক াথিলক-ধম যাজক। কােজi তার ঁ ধম িব াস িনেয় কান  তালা 
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যােবনা। িতিন হেলন কপারিনকাস। ভেয় ভেয় িতিন সত  কাশ কের গেছন, তা িক িমথ া হেয় গেছ? ধম  বলেছ, সরা 
দাশিনক o িব ানী eির টল বলেছন, টেলমী বলেছন, পিথবীi সৗরজগেতর কৃ । সয পিথবীেক দি ণ করেছূ ৃ । তােদর কথা ঁ
aিব াস করার মতা কার আেছ? পৃিথবীর িতিট মানষ হাজার বছর ধের তা িব াস কের eেসেছু । পিথবীর সব মানষ হাজার ৃ ু
হাজার বছর যা িব াস কের আেস, তাi য সত  হেয় যায় না, কপারিনকাস সটাi মাণ করেলন। িব ােনর সত াসত  িনণেয় 
গণত  খােট না। eকিট €ব ািনক আিব ার সত  না িমথ া, সংখ াগির  মানেষর ভােট তা িনণ ত হয় নাু । কপারিনকাস মের 
বেচিছেলনঁ । তার সত িট মেন eবং চার করেত িগেয় িজoদােনা েনােক সবশি মান পােপর সামেন িবচােরর কাঠগড়ায় ঁ
দাড়ােত হেয়িছলঁ । িবচাের তার মৃতু দ  হেয়িছলঁ । 2711 ি াে  তােক খালা আকাঁ েশর িনেচ আ েন পিুড়েয় মারা হেয়িছল। 
কপারিনকােসর আিব ারেক আজo কu া  মাণ করেত পােরিন। বরং িব ােনর জয়যা া e সত েক আেরা জা ল মান কের 
তুেলেছ। eভােব িব ােনর সত  মাণ করেত িগেয় গ ািলিলoেক aত াচািরত হেত হেয়িছল। পিথবীর aপর গালােধ দশ আেছৃ , 
মানষ আেছু , e সত  u ারণ কের পােপর িবচাের াণ িদেয়িছেলন সেকা দাে ািলেক। কারন পিথবী য গাল eবং aপর গালােধ ৃ
য মানষ থাকেত পােরু , eরকম িব াস িছল ধম িবেরাধী। পিথবীর aপর িপেঠ য দশ আেছৃ , সখােন মানষ আেছু , আেছ াকিতক ৃ
স েদর ভা ার, eকথা বাঝােত কল াস দশ বছর পতুগাল, ন, iংল  o াে র রাজ-দরবাের ঘের বিড়েয়েছনু । িবেশষ গণ 
তার াব নাকচ কের দনঁ । শেষ েনর রাজা ফািডন া  o রানী iসােবলা তার যি েত িব াস াপন কেরন eবং সব রকেমর ঁ ু
সাহায  দবার িত িত দন। 2523 সােল কল াস আেমিরকায় িগেয় পৗছান। iuেরােপর মানেষর কােছ তার আেগ আেমিরকাু , 
সেদেশর মানষ o স দ aজানা িছলু । ধমযাজক o ভাববাদী পি তেদর a ানতার জন  দাে ািলেক জীবন িদেত হেয়িছল। 

 

4. 
eটা মাণ হল আশা কির য ব ি গত িব াস-aিব াস িব ান গেবষণার ফলাফেলর oপর কান ভাব ফেল না। িব ান চচার 
ে  তা কান সমস ার সি  কেরৃ  না। আধিনক িব ান আমােদর ei িশ া দয় য ব  মানব িনরেপু । ei িব াস 

িব ানমন তার eকিট ধান । মা  সিদন 2994 ি াে  সসমেয়র খ াত পদাথিবদ আেন  মােখর ‘Mechanics’ 
বiখািন কািশত হয়। াকিতক িব ান বলেত িতিন িক বঝেতন তা  ভাষায় স বiেত িলেখেছনৃ ু , “All natural science can 

only picture and represent complexes of those elements which are ordinarily call sensation.”6 িব ােনর দশেনর জগেত 
মাখ িছেলন eকজন িবখ াত দৃ বাদী-positivist. তেব পদাথিব ানী িহেসেব িতিন য কাজিট কেরিছেলন তাহল িতিন িনuটেনর 
দু’শ বছেরর পরেনা বলিবদ ার িট েলা শনা  কেরিছেলনু । আiন াiনেক তা দা ণভােব আক  কেরিছল eবং িতিন জীবেনর ৃ
53িট বছর মােখর দৃ বাদী দশেনর ারা মাহা  িছেলন। মােখর ব  িব ংসী দৃ বাদ থেক িন িত পেত তােক ৃ 2৯32 সাল পয  
aেপ া করেত হেয়িছল। 

িক  2৯19 সােল িভ. আi. লিনন মােখর সi দৃ বাদী দশন কতটা িব ান িবেরাধী o ভাববাদী তা মাণ কেরন তার িব খ াত 
‘Materialism and Empirio-Criticism’ বiেত।7 িতিন eকিট  u াপন কেরিছেলন, “Did Nature Exist Prior To Man?” 
সচনাূ  ব েব  পাবিলক িব িবদ ালেয়র িব ােনর সi বীণ aধ াপেকর কথা রণ ক ন। লিনন িলেখিছেলন, “Natural Science 

positively asserts that the earth once existed  in such a state that no man or any other creature existed or could have 
existed on it. Organic matter is a later phenomenon, the fruit of long evolution.”8 ক র মা বাদ িবেরাধী িবংশ শতা ীর 
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aন তম ধান িব ােনর দাশিনক কাল পপােরর মেখi eর u রটা শানা যাকু । িতিন 2৯93-94 সােল কািশত ‘Quantum 

Theory and the Schism in Physics’ বi eর ভিমকায়ূ  িলখেছন, “ য ভৗত-িবে  আমরা বাস কির তার বা িবকতা – আমােদর 
aি  ছাড়াo eিট িবে র aি  আেছ eiমেম বা বতা; আমােদর ক তমৃ  aনকু  aনসােরু  আমরা যতদরূ  জািন – জীবেনর 
aি ে র পেবiূ  িবে র aি  িছল, আমােদর সবার িনি  হেয় যাবার পরo, eবং aব াহতভােবi, eর aি  িবদ মান থাকেব – 
eiমেম বা বতা। ”9 2৯88 সােল ি েভন oয়াiনবাগ িবষয়িট আেরা স র ভােব বিঝেয়িছেলনু ু । িতিন বলেছন যখন ‘িবগ-ব াং’ 
িব রণ ঘেট, তার 2/211 সেকে র মেধ  পিথবীর তাপমা া িছল eকশ হাজার িমিলয়ন ৃ (2122) িড ী সি ে ড। সi তাপমা ায় 
আমােদর চনা ব  জগেতর কান িকছরু aি  থাকা স ব িছল না। সi তাপমা ায় কবল iেলক ন, পিজ ন, িনuি েনাস o 
ফাটন aথাৎ আেলার aি  িছল।৯ িতিন আেরা িলখেছন, “Much later, after a few hundred thousand years, it would 

become cool enough for electrons to join with nuclei to form atoms of hydrogen and helium.”21 আধিনক িব ােনর ু
‘পয়গ র’ বকন দৃ বাদী। মাখo দৃি বাদী। মােখর দৃ বাদ যিদ ব িব ংসী eবং ভাববাদী হয়, তাহেল বকেনর দৃ বাদ নয় কন? 
আসেল আধিনক িব ােনর সবেচেয় বড় িবজেয়র িত যিদ আমােদর আ া থােক তাহেল eর ব াখ া পাoয়া যায়ু । জজ সাটন 
বেলেছন, “ ােনর আেপি কতার ধারণার িত মানেষর িব াু স াপনi হল িব ােনর সবেচেয় বড় িবজয়।”22 তাহেল বাঝা যায় 
মােখর দৃ বাদ কন aৈব ািনক আর স দশ শতা ীর বকেনর দৃ বাদ কন িব ােনর ব  দরজা খেল িদলু । বকেনর সময় 
িব ােনর দরজা  করা হেয়িছল। ধম য় o eির লীয় িব ােনর সম েয় গিঠত ‘ লাসিটিসজম’ িব ােনর a সর হoয়ার সব 
পথ ব  কের রেখিছল। বকেনর দৃ বাদ o আেরাহী প িত স দরজা খেল িব ানেক eিগেয় যাবার পথ কের িদেয়িছলু । আপনারা 
পিজবােদর কথাi ধরেত পােরনু ঁ । সচনালে  পিজবাদ িছল eকিট গিতশীল aথৈনিতক কাঠােমাূ ঁু । সাম তে র aমানিবকতা ংস 
কের পিথবীেত eক নতুন িব ছিব াপন কেরিছলৃ । কােলর গিতেত আজ তা িতি য়ার দেগ পিরণত হেয়েছূ । 

 

5. 
eবাের আমরা িব ানমন তার িদেক দৃি  দব। িব ানমন তার সং া িনণয় খবi জিটল িবষয়ু । আিম িনেজ িবষয়িট যভােব বিঝু , 
িঠক সভােব ভাষায় কাশ আমার কােছ aস ব মেন হয়। eটা ভাষার সীমাব তা, নািক আমার সীমাব তা, আিম িঠক বঝেত ু পাির 
না। িব ানমন তা মেনর িবষয় – মানেষর ু িব াস aিব ােসর ব াপার। তাi িব ানমন তা বলেত eক eকজন eক eকরকম 
বঝেবু , eটাi াভািবক। মেনর সে  ােনর স ক িনেয়i যত ঝ াট। ানতে র  থেক পি ত, দাশিনকগণ e িনেয় 
ভাবেছন। িবিভ  ত  িনমাণ করেছন। িব ানমন তার িট তাi ানতে র সে  a াি ভেব যু । ােনর uৎস িক? eিট 
দশেনর মৗিলক । মানষ িক ান িনেয় জ হণ কেরু ? েটা (539/538-458 ি ঃ পঃূ) তাi মেন করেতন। নািক জে র পর 
aিভ তার মাধ েম ানাজন কের? aিভ তাবােদর ধান ব া জন লক (2743-2815 ি ঃ) তাi মেন করেতন। আবারo বিল ei 
ে র u র খজঁেত দাশিনকরা দিট পর র িবেরাধী িশিবের িবভ  হেয় পেড়নু ু । ভাববাদী o ব বাদী। িব ান যেহতু ব বাদী তাi 
আমরা aনায়ােস ভাববাদী ানত েক আমােদর িহেসেবর বাiের রাখেত পাির। ব বােদর মেধ i আমােদর দৃি  সীমাব  রাখেবা। 

 

6.  
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পিথবীর সমাজৃ -সভ তা- ান-িব ান-ধম-দশন সবi মিবকােশর aধীন-আেপি ক। িবংশ শতা ীর আেগ eকথা আমরা u ারণ 
করেত পারতাম না। আমার e ব ব  িবংশ শতা ীর নতুন প ারডাiেমর ফসল। িবংশ শতা ীেত পদাথিব ােন মহািব েবর ফেল 
আমােদর দৃি  আজ পরমাণর aভ েরর জিটল গঠন ণালী uে াচন কেরেছু । uি দ o াণী জগেতর RNA-DNA ত িগেয় 
ঠেকেছ। িব াে র বহৎ পিরসের আমােদর দৃি  িগেয় পেড়েছৃ । ি পব প ম শতা ীেতূ  িলuিস াস o ডেমাি টাস eটেমর 
াব করেলo 2৯16 সােলর আেগ তা আিব ার হয়িন। তাi আজেকর িব ানমন তা পরমাণ িঘেরi আবিতত হয়ু । তমিন 296৯ 

সােল ডারuiেনর ‘Origin of Species’ বiিট কােশর পর িব ানমন তার জগেত eক িবরাট িব ব সািধত হয়, যমন হেয়িছল 
কপারিনকােসর পর। 

তমিন 2৯68 সােল মহাকাশ িবজেয়র লে  uৎে িপত থম টুিনক আমােদর িচ ার জগেত আর eক িব ব সাধন কের। তাi 
মানেষর িব াসু -িনরেপ  িব ানচচার ফলাফল িব ানমন তার ে  বড় ধরেনর ভাব রােখ। িব ান চচা িব ানীর িব াস-
aিব াস িনরেপ  হেলo, তার আিব ার িল িব ানমন তার সীমানা িনধারক। সাধারণত যসব িব ােস িব াস াপন করেল িকংবা 
যসব িব ােস aিব াস াপন করেল eকজনেক িব ানমন  বলা যায়, সসব িব াস-aিব াস িল িক  পিরবতনশীল। ei 
পিরবতেন িব াস াপন করা িব ানমন তার eকিট ধান ল ণ। 

িবগত আড়াi হাজার বছেরর িব ােনর ঐিতহ  o aিভ তা িপছেন রেখ আজ যসব িব াস-aিব স আমােদর কােছ শা ত মেন 
হয়, াচীন o মধ যেগ eকজন িব ানমন  মানেষর কােছ তা আশা করা ু ু iিতহাস স ত নয়। তবo সi াচীন o মধ যেগ যারা ু ু
কিতবাদী বা ব বাদীৃ  বেল িতপ  সমাজপিতেদর হােত িনগৃহীত হেয়িছেলন, তারাi িছেলন স সমেয়র িব ানমন  ব িঁ । 
সযেগ তারাi িছেলন গিতবাদীু ঁ । e ানাে ােগারােসর (611-539 ি ঃ পঃূ) িব ে  ধমে াহীতার aিভেযাগ আনা হেয়িছল eবং 
তােক মৃতু দ  দয়া হেয়িছল। eেথ  থেক িতিন পািলেয় বােচনঁ ।23 তােদর িব ানম তা িনেয়  তালা গেলo eকথা তা ঁ
িমথ া নয় য িব ান o ব বাদী দশেনর মিবকােশর মহাসড়েক তারাঁ  িচর ায়ী জায়গা কের িনেয়েছন। থিলস, e ানাি েম ার, 
e ানাি িমনস, e ানাে েগারাস, জেনােফন মখ যােদর হােত ি ক দু ঁ শন o কিত িব ােনর যা া  হেয়িছলৃ , তারা সবাi 
িছেলন ব বাদী। তখনকার ধম য় িব ছিবর মেধ  বাস কেরo তারা iহজাগিতক ঘটনাবলীর মেধ i iহজাগিতকঁ / াকিতক িনয়মৃ -
কানন aনস ােন িনেজেদর িনেয়ািজত কেরিছেলনু ু , eটা কম বড় কথা নয়। পরবত  ি ক দাশিনকেদর aেনেকi eঁেদর িব ে  
দািড়েয়িছেলনঁ । তােদর মেধ  মহা ানী েটা eির টল দঁ ু’জনi আেছন। েটা কিতবাদী িবেশষ কের ডেমাি টােসর সম  ৃ
লখা পিড়েয় ফলেত চেয়িছেলনু । 

 

7. 
সমাজ পিরবতেনর সi যগসি েণ যখন পািরবািরক ু ‘ ীতদাস থা’ eকিট সিনিদু  মল aথূ ৈনিতক কাঠােমায় পা িরত হে , 
সi সময় ধেমর সােথ কিতৃ -িব ােনর সংঘষ তুে  oেঠ। জয় হয় ীতদাস থার পে র দাশিনকগেণর, েটা, eির টল 
মেখু র। িক  স সংঘষ থেম যায়িন। পের eিপিকuরাস, লে িশয়াস মখ কিত িব ানী ধম য় দশেনর িবু ু ৃ ে  সং াম চািলেয় 
যান। আবার ীতদাস aথনীিতর ংেসর মধ  িদেয় যখন সাম বাদী aথৈনিতক কাঠােমার জ  হে  তখনo সম  পিথবী সংঘৃ ষময় 
হেয় uেঠিছল। িক  স সংঘষ মলত ধেমর সােথ ধেমর ূ eবং যি র সােথ িব ােসরু । সাম বাদী aথনীিতর aন তম €বিশ  হল ei 
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য, তা aেনকটা ব া। তখন ানিব ান চচার তমন eকটা েয়াজন হয়িন। িক  তর/ চা  শতেক পিজবােদর আগমন বাতা ু ঁ
আর eকিট নতুন প ারাডাiেমর জ  দয়; eক নতুন সংঘেষর পব ল ণূ । গিতশীল o a সরমান পিজবাদ সাম বাদেক ংস ু ঁ
করার সােথ সােথ িব ােনর  দরজা uে াচন কের। eবাের সংঘষ বােধ ধম o ভাববাদী দশেনর সে  ব বাদী দশন o তার 
সেবা  প িব ােনর। স সংঘেষ aেশষ aত াচার-িনযাতেনর শেষ িব ােনরi জয় হয়। িক  তার আেগর দীঘ ায় eক হাজার 
বছেরর সাম বাদী সং িতেত aিভিস  ৃ মেন িব ান-সং িত সহেজ েবশ করেত চায় নাৃ । িক  িব ােনর aভতপব িবজয়রথ ূ ূ
eিগেয় চেল। নতুন নতুন আিব াের পরেনা পিথবীর আদল পাে  যায়ু ৃ । মানেষর মেন তা নানা ধেরেনর ি য়াু - িতি য়ার ঝড় 
তােল eকথা িঠক িক  মানেষর ু মনিট িব ানমন তার জারক রেস িভজেত aেনক সময় লেগেছ। eমন িক আজo eকশ ভাগ 
িব ানমন  সমাজ িতি ত হয়িন। 

আবারo রবী নােথর শরণাপ  হi। 2439 সােল লখা তার ঁ ‘িশ ার মলা’ বে  িতিন িলখেছন, “পবেদেশূ  আমরা য সমেয় 
রাগ হেল ভেতর oঝা ডাকিছূ , €দন  হেল হশাি র জন  €দবে র াের দৗড়ি , বস মারীেক ঠিকেয় রাখবার ভার িদি  
শীতলােদবীর ‘পের, আর শ েক মারবার জেন  মরণ uচাটন ম  আoরােত বেসিছ, িঠক সi সময় পি ম মহােদেশ ভলেটয়ারেক 
eকজন মেয় িজ াসা কেরিছেলন, ‘ েনিছ নািক ম েণ পালেক পাল ভড়া মের দয়া যায়, স িক সিত ?’ ভলেটয়ার জবাব 
িদেয়িছেলন, ‘িন য়i মের ফলা যায়, িক  তার সে  যেথািচত পিরমােণ সেকা িবষ থাকা চাiঁ ।’ য়েরােপর কােনা কাু েণ-কানােচ 
জাদমে র পের িব াস ু িকছমুv  নi eমন কথা বলা যায় না, িক  e স ে  সেকা িবষটার িত িব াস সখােন ায় ঁ
সববািদস ত।”24 আiন াiেনর কথায় ‘scientific results’ যিদ সিত i ‘entirely independent’ হয় ‘from religious or 

moral consideration’, তাহেল আমােদর দেশর eকজন সফল ডা ার eকিট aপােরশন করার আেগ য দi রাকাত নফল নামাজ ু
পেড়ন, তার কান ভাব িক aপােরশেনর oপর পেড়? aপােরশেনর সাফল  িকংবা ব থতা কানমেতi িক নামাজ পড়ার oপর 
চাপােনা যােব? 

াি স বকন ‘ নাভাম aগানম’-eর 49 িস াে  বলেছন “iিতমেধ  য সব িব াস o িমথ া ধারণা মানেষর uপলি র জায়গা িল ু
দখল কেরেছ eবং মেনর মেধ  দৃঢ় আসন গেড়েছ, মানেষর মেন সত  েবেশর পেথু  স েলা কবল মহা a রায় হেয় রেয়েছ তাi 
নয়, সত  েবশ করেলo িব ােনর সােথ তা িমেশ যেত পাের না।”25 বকন eরকম চারিট ‘Idol’ বা িব াস িচি ত কেরিছেলন।  
57 িস াে  িতিন eকিট গ  বেলন।  সi গে র মেধ  িব ানমন তার eকিট সং া দাড়ঁ  করােনা যায়।  গ িট eরকম।  ‘জাহাজ 
ডিবরু  পর িকছ ুযা ী িনি ত মৃতু র হাত থেক র া পেয়িছল eবং ঈ েরর কােছ শপেথর তােদর eকিট aি ত িচ  মি েরর 
দয়ােল টা ােনা িছল।  সi ছিবিটেক দিখেয় জৈনক ব ি েক িজে স করা হল য eরপরo িক ঈ েরর মতা স েক তার কান 
সে হ আেছ? লাকিট u ের চমৎকার জবাব িদেয়িছেলন! বেলিছেলন, “ঈ েরর কােছ াথনা করার পরo যারা মৃতু বরণ কেরেছ, 
তােদর ছিব কi?”26

 

8. 
রবী নাথ u  বে  যসব কসং ার o িব ানু - চতনা-িবেরাধী ঘটনাবলীর িব ে  িলেখিছেলন, 99 বৎসর পর তা আমােদর মাঝ 
থেক আজo িবল  হয়িনু । বরং ধমা তা, কসং ার o িব ানু -িবেরািধতা, সামািজক o রা ীয় চােপ আজ তা শাখা, শাখায় িব ত ৃ
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হেয়েছ। পীর-আoিলয়ােদর করামিতর িত eেদেশর u িশি েতর য িব াস, তা মধ যেগর iuেরােপর কথা মেন কিরেয়ু  দয়। 
তাi লi পা র িনেজ aতু  ধমভী  হoয়া সে o িতিন ধেমর সে  িব ােনর িমলেনর চ ার িবেরািধতা কের িলেখিছেলন, “ কবল 
িবপথগামী মনi িব ােনর জগেত ধেমর aন েবশ ঘটােত চ া কেরনু । তারা আেরা বশী িবপথগামী যারা uে ািট কেরন aথাৎ ঁ ঁ
ধেমর জগেত িব ােনর aন েবশ ঘটােনার চ া কেরনু । কারণ তারা িব ােনর প িতেক বিশ া কেরন।”27

eকজন ব ি , eকজন িব ানী যিদ িব ানমন  না হয় তাহেল সমােজর o রাে র তমন কান িত হয় না। িক  eকিট সমাজ, 
eকিট রা  িকংবা eকিট ধম-স দােয়র মানষ যিদ িব ানমন  না হয়ু ; না হয় যি বাদীু , তাহেল সi সমাজ, রা  বা ধম 
স দােয়র সমহ িবপদ aিনবাযূ । e িবষেয় দিট কথা বেল শষ করেবাু । 9ম, ৯ম o 21ম শতেক মসলমানেদর িব ানু -তৎপরতার 
কথা আমরা আজo গবভের u ারণ কির। তারপর কন আমরা হািরেয় গলাম, সকথা মসিলম আেলম স দায় খব কমi ু ু
আেলাচনা কেরন। তারা কবল aিতেতর িতনশ ঁ বছেরর  দেখন। েফসর আবদস সালামু , িবশ শতেকর eকমা  মসিলম ু
নােবল-িবজয়ী িব ানী e িনেয় চর ভেবেছন eবং িলেখেছনু । তমিন eকটা লখা ‘Islam and Science’ 2৯95 সােল 
িলেখিছেলন, 

“Of the major civilizations on this planet, science is the weakest in the Islamic Commonwealth. Unfortunately, some 
of us Muslims believe that while technology is basically neutral, and that its excess can be tempered through the 
adherence to the moral precepts of Islam, science - on the contrary – is value-loaded. It is believed that modern 
science must lead to ‘rationalism’, and eventually apostasy; that scientifically trained men among us will ‘deny’ the 
metaphysical presumptions of our culture.”28

মসলমানেদর ভয় িব ান পড়েল তােদর মেধ  যি বােদর সার ঘটেবু ু , eকসময় তারা ধম ত াগ করেত পাের, আমােদর ধেমর 
আিধেভৗিতক িস া িল a ীকার করেত পাের। সালাম সিদন যা বেলিছেলন তা িমথ া নয়। তার মাণ পাoয়া যায় 2৯94 সােল 
কেয়েত aনি ত iসলািম িব ান সে লেনু ু । আরব ভিমর ূ 28িট িব িবদ ালেয়র aধ াপকরা সখােন iসলািম িবে  িব ান o যি র ু
পেথ বাধা িল শনা  o তা দর করার জন  িমিলত হেয়িছেলনূ । িক  আেলাচনা সীমাব  হেয় পেড় eকিট েক িঘের, ‘Is 

Science Islamic?’ The Saudis held that pure science tend to produce ‘Mu’tazilite tendencies’ potentially subversive 
of belief. Science is profane because it is secular; as such – it goes against Islamic beliefs.”29 মতািজলা স দােয়র ু
িত সা া মসলমানেদর াভ eখনo িনরসন হয়িনু । িব ােন যা িকছ aবদান ঐ িতনশ বছের তার সবটাi মতািজলা স দােয়র ু ু
মানেষরু । iবেন িসনা, iবেন শদ সবাi মতািজলা ু িছেলন - যিু বাদী। সিদন যি বাদেক টিট চেপ হ া করার পিরণিত ু ু
মসলমানরা আজo ভাগ করেছু । সালােমর কথা িদেয়i লখািট শষ কির। িতিন বেলেছন, 

“religious orthodoxy and the spirit of intolerance are two of the major factors responsible for killing the once 
flourishing enterprise of science in Islam.”2৯

 

তথ িনেদশনা 

সচনাব বূ  
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ধম চতনা o ঈ র-িব াস 
oয়ািহদ রজা 

 
 

 1  
 
আিদম বা আদম মানব মানব গা ীর pারিmক যুেগ পৃিথবীেত না িছল কােনা ঈ র, না িছেলা কােনা ধেমর 
aিst। মানুেষর মন থেকi ধেমর জn, ঈ র নামক aদৃশ  aলীক ব িkিটর গভপাত। তারপরo মানুষ 
তার a-মানুষ sর থেক মানুেষর aবsায় িববিতত হoয়ার কােল কন বা িক কের ধািমক হেয় uঠেলা eবং 
আজ পযni বা কন ধমিব াসেক আগেল রেখেছ, কান িনয়েম বা কান pেয়াজেন মানুষ তার আিদম 
জীবেনর s ুল ধমীয় ধারণােক পরবতী যুেগ ucতর মািজত রৈ◌প দান কেরেছ e pে র সবেচেয় সংিkp 
utরিটেত য কথাgেলা uেঠ আেস, তা হেলা সmpদােয়র আিধপত  িবsার o ধমীয় চতনার ধঁায়ার 
as তায় kমতার িলpা । aথাৎ pভুt। ধমীয় মৗলবােদর রাজt। aরাজকতা। মানবতার aবমূল ায়ন। 
মানুেষর sািধকার হরেণর eকct শাষণ। 
 
আজ ঐিতহািসকভােব e কথা pমািণত সত  য, pিত া pাp কােনা ধমi রkপাতহীন pিত া লাভ কের 
িন। সব ধেমরi pািত ািনকতার পিবt হােত লেগ রেয়েছ লk লk মানুেষর রেkর দাগ। ধম তার ei 
তথাকিথত agগিতর সে  িনেজর যথাথতা িনrপেণর জন  aতীয়িndয় সtার সমথন ব তীত ধম sেpর 
aথহীন িশlকলায় বা eকিট সুnর মায়ায় পযবিসত হয়। িবsতৃ িব জগেতর anিনিহত সtার সে  রেয়েছ 
ধমেবােধর িচরৈবিরতা। আজ িবjান o বstবাদী দশেনর kমuৎকষকােল মানুেষর মৗিলক মধা, মনন o 
jান চচা যখন pিত পেদ পেদ সকল রকম কুসংsার o anেtর কােলা পদা িছঁেড় িছঁেড় িব মানবতার 
সাবজনীন ঊষার আেলামুিখ ধাবমান তখন ধেমর anঃসার শূণ তা o ধমেবােধর aযথাথতা য আগামী 
eকিদন pমািণত হেবi e ব াপাের কােনা সেnহ থাকেত পাের না। তখন ংস হেয় যােব ধেমর ভীিতকর 
aলীক ঈ রতtt। ধুলায় িমিলেয় যােব ধমীয় লাভ o িবভীিষকার তথাকিথত sগ-নরেকর পরেলৗিকক 
বাগাড়mর। 
 
মানুেষর jান িবকােশর pাথিমক sরিট িছল ভয়, সংশয়, িdধা, dেndর aধ ায়। pাকৃিতক িববতন, আেলাড়ন, 
dেযাগ iত ািদ e সেবর মূল কারণ। তৎকালীন সময় aথাৎ pাৈগিতহািসক যুেগ e সমs pাকৃিতক 
কাযিবিধর যেথাপযুk ব াখ া-হীনতারi eকমাt কারণ, aবলmন বা ধারণাi মানব মিs েক বাধ  কেরেছ 
aতীিndয় বা aেলৗিকক নামক ভুয়া সংশেয়র কােছ আtসমপেণ। যার ধারাবািহক aিনবায ফল িত হেলা 
ধমেচতনা। আর ei ধমেচতনাi হেয় দঁািড়েয়েছ পরবতী unত মানুেষর মৗিলক unিতর pধান anরায়। 
পুরাকােল ei মেতর সমথক িছেলন eিপিকuরীয় দাশিনকগণ eবং ল ািটন কিব লু েkিটয়াস। তঁারা 
ধমিব াসেক কুসংsােরর যমজভাi িবেবচনা করেতন। পে ািনয়ােসর িবখ াত eকিট পংিkেত ei মেতর 
সংিkpসার পাoয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (pাথিমকভােব ঈ েরর pিত আনুগত  ভয় 
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থেক eেসেছ)। আধুিনককােল িহuম ধমীয় িkয়াকলােপর uৎস িহেসেব ভেয়র uপরi grt আেরাপ 
কেরেছন। aবশ  সi সে  িতিন আেরা eকিট কথা যাগ কের িদেয়েছন- ঈ েরর pিত ভয়, তঁার সিদcা 
লােভর rপ পিরgহ কের। আধুিনককােল aেনক িবখ াত মেনািবjানী, যমন িরবট ei ‘ভীিতর মতবাদ’ ক 
সমথন কেরন। আিদম aবsায় ধেম ভেয়র য eকটা grtপূণ ভূিমকা িছেলা তােত কােনা সেnহ নi। 
eকিট রহস ময় শিkেত িব ােসর uপর pিতি ত ধমেচতনা। ধমীয় মেনাভাব হেলা aিধকতর শিkশালী 
কােনা aদৃশ  ব িkর িনকট আtসমপণ। eেক রবাদী ধম িব bkােnর aনn শিkেক eকজন ব িk 
িহেশেব িচnা কের। আর সi aদৃশ  ব িkিটi হেলন ঈ র বা আlাহ। eিট aবশ  unত ধমেচতনার 
আধুিনক পিরণিত। pাথিমক sের আিদ টােটম িছেলা তার pতীক। রবাটসন িsথ ei মত দৃঢ়তার সে  
সমথন কেরন। তঁার বh পিরিচত eকিট aনুেcদ eখােন udৃত হেলা, ‘আিদম মানুেষরা aসংখ  িবপেদর 
dারা িনেজেদর পিরেবি ত বেল মেন করেতা, সিঠকভােব তারা িবপদটা িক জানেতা না; িকnt aদৃশ  কােনা 
ব িkর রহস ময় শিki য িবপেদর (pাকৃিতক dেযাগ) কারণ eমন eকটা uপলিb বা ধারণা তােদর মেধ  
জn লাভ কের। eবং ei uপলিb থেক তারা বুঝেত শেখ য সi aদৃশ  ব িk মানুেষর চেয়o 
aিধকতর শিkশালী ’ (W. R. Smith, The Religion of Semites, P. 55)। মূলত ei pাচীন uপলিb 
বা ধারণা থেকi ঈ র o ধমেচতনার আিদ a ুেরর িবকাশ। ধমেবােধর আিদ aবsা থেক আধুিনক 
ধমেচতনা ভয়-ভীিত pদশেনর ভূিমকা য লুp হেয় যায়িন তার পির ার দৃ াn হেলা বাiেবল o কারান। 
ol ট ােমেnর জনিpয় নীিত হেc, ‘pভুর pিত ভয়i হেলা jানলােভর সূচনা’ (eg Ps. exi.10. Prov. 
ix. 10) eবং িনuেট ােমেn মানুষেক সতক কের দoয়া হেয়েছ ei বেল, ‘ঈ রেক sীকার কের িনেয় 
uপাসনা কেরা িকnt ঈ র িহেসেব তঁােক ভয় o dা কেরা’ (Heb. xxii-28, Moffe- eর aনুবাদ)। ভয় + 
dা? না মেনািবjান আজ e কথািট pমাণ কের িদেয়েছ য, ভয় থেক কখেনা pকৃত dােবাধ জnােত 

পাের না। তেব বাiেবেলর চেয় কারান ভয় pদশেন aত িধক তীkন্ o শািণত। কারােনর আlাহ চk ু
রািঙেয় পাতায় পাতায় ভয়-ভীিতর তজনী uঁিচেয় রেখেছন মানুেষর pিত! িতিন eকিদেক িনেজেক পরম 
দয়ালু o aন িদেক চরম িন ুর দািব কেরন। িকnt pকৃত দয়ালু য কখেনা িন ুর হেত পােরন না eর িবশদ 
ব াখ ার কী কােনা pেয়াজন আেছ? 
 
ধমেচতনার সে  বুিdর সmেকর চেয় an আেবগ, aনুভূিতর সmক য ঘিন তর eেত কােনা সেnহ 
নi। আর eর পছেনর মূল িভিtিট হেলা- িব াস। আর িব াস হেc p হীন, যুিkহীন, বুিdিবেবচনাহীন 

eকিট িবষয়। জগৎ যভােব দৃশ মান িঠক সi ভােব ধমীয় চতনা জগতেক gহণ কের না। ধম iিndয়gাহ  
জগেতর বাiের eকিট aফুরn, aপািথব শিkর aিst aনুমান কের। aতীিndয় জগেতর pিত ধেমর যেতাটা 
আsা রেয়েছ পিরদশৃ মান জগেতর pিত তেতাটা নi (eটা pমাণ করেত বিশ দূর দৗড়ুেনার pেয়াজন নi, 
আজেকর ধমীয় মৗলবাদী রাজৈনিতক সংগঠনgেলার কথাবাতা, কাযকলাপ লk করেলi eর সত তা পাoয়া 
যােব)। ধম িব াস করেত শখায় সi aতীিndয় aপািথব জগৎ যা মানুেষর সকল pত াশা পূরণ করেত 
সমথ। eটা সmূণi eকিট াn িব াস। আর ei াn িব াসেক aবলmন কেরi জগেত িবচরণ করেছ 
aিধকাংশ মানুষ। eবং ei াn িব াসেক পঁুিজ কেরi ধমীয় ব াখ াকারগণ যুগ যুগ ধের মানুষেক 
ধমেচতনার আজgিব aতীিndয় জগেতর লাভ pদশন কের িবপথগামী কেরেছ, aথাৎ মানুেষর মৗিলক 
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িবকাশ o মানবতার sতঃsুত বিহঃpকাশেক rd কের রেখেছ, কlনাpবণ ei সব িচnািবদেদর aিভjতা 
িনরেপk আেরাহমূলক ধমীয় ব াখ ােক aকারণ বাগাড়mরপূণ ভnািম বলা যেত পাের। pেটার সmেক 
জুবাট যমন aিভমত pকাশ কেরিছেলন তার aনুকরেণ ম াথু আনl শিলর সmেক বণনা িদেয়িছেলন ei 
বেল য, ‘eক সুnর িকnt িন ল দবদূত। স তার d িতময় পাখা মহাশূেন  বৃথাi আেnালন কেরিছেলা’। 
বাক িট eকটু oলট পালট কের আমরা কlনাpবণ ধমীয় ভাববাদী o পাnােদর সmেকo pেয়াগ করেত 
পাির। তারাo তােদর পাখা (ধম pিত া পাবার আেগi) মেল িদেয়িছেলন কlনারােজ র মহাশূেন । সখােন 
কােনা বায়ুমnল নi। যিদo থােক তা eেতাi লঘু য কu তােত পাখা uেড় যেত পাের না। ei 
কlনার সে  ঐিতহািসক rঢ় বাsবতার কােনা িমল নi। 
 
কঁােত তঁার ‘Religion of Humanity’ gেn বেলেছন, ‘ধম হেলা মানুেষর মিs  pসূত eকিট কৃিtম 
সৃি ’। িকnt ei কৃিtমতা য kমাnেয় মানুেষর মধায় o মনেন বায়বীয় eক aকৃিtমতার rপ লাভ কেরেছ 
e কথা asীকার করা যােব না। ধম তাi eক ধরেনর aতীিndয় িবেশষ aিভjতা pিতিট ধািমেকর কােছ। 
আর ধািমক মাti িব াসী। আর িব াস মাti p -যুিk-আকাংkাহীন িবষয়। িবjান বুিdিভিtক। িবjান 
p -যুিk- কৗতহল-আকাংkার সমnয়। িকnt ধমীয় aিভjতায় বুিdর ভূিমকা গৗণ। p -যুিk িনিষd। 
ধেমর সে  বুিd aেপkা কাlিনক aনুভূিতর সmক ঘিন তর। ধম aপািথব শিkেত িব াসী। স aপািথব 
শিkর সাহায  pাথনা কের। eবং বুিdিনরেপk aনুভূিতর সাহােয  ধম পরম সtােক uপলিb করেত চায়। 
eর কােনািটi িবjােনর কাজ নয়। eর কােনািটi িবjান সমথন কের না। তাi ধমেক eখন aবশ i 
িবjান o বstবাদী দশেনর আেলাচ  িবষয় হoয়া uিচত। 
 
‘মানুেষর iিতহাস হেলা pকৃতপেk ধেমর iিতহাস’-মানব সভ তার মূেলর িদক থেক িবচার করেল 
ম াkমূলােরর ei uিkেত খুব eকটা aিতশেয়ািk নi। কারণ eমন কােনা আিদম মানব গা ী বা সমাজ 
িছেলা না যখােন ajতা থেক ধেমর ধারণা pথম সৃি  লাভ কের িন। aবশ  আজেকর সুসংগিঠত, 
pািত ািনক ধমমেতর সে  আিদম ধমমেতর পাথক  িছেলা aেনক। ধেমর pথম uৎপিto kমিবকােশর 
p িট ঐিতহািসক o মনsািttক দৃি েকাণ থেক সতকভােব পযেবkণ করা pেয়াজন। আর তারপরi ধেমর 
srপ o কাযাবলী পযেবkন করা সmব। িকnt e ধরেনর eকিট সীিমত রচনায় তার িবশদ আেলাচনা 
aসmব। eখােন কবল মানুেষর pাচীন ধমেবাধ থেক বতমান ধমেবােধর unত aবsা লােভর eকিট 
সংিkpসার টানা যেত পাের যা কােনাভােবi পূণা  নয় – 
 

‘ধম eকিট aত n জিটল িবষয়। eেক কােনা eকিট মাt সামািজক রীিতর বৃিd বা 
িবs ৃিতর সাহােয  ব াখ া করা যায় না। যেতাi আিদম rেপর হাক না কন কােনা 
uপাসনা কােনা eকিট মাt িচnার বা eকিট মাt আেবেগর pকাশ বলা যায় না। বরং ধম 
হেলা (মানব সভ তার kমিববতনশীল ধারার বh বh পূেবর) aেনকgেলা জিটল o 
শিkশালী িচnার সৃি ’ (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)। 
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মানুেষর মেনi ধেমর জn। jােনর ঊষালেg মানুেষর জীবেনর uপর ব াখ াহীন pাকৃিতক শিkgেলার 
grtপূণ pভাব রেয়েছ। ei শিkর aিst aনুমােনর ফেল মানুেষর মেন য আেবগ জেnিছেলা তার 
থেকi ধমেচতনার uৎপিt হেয়েছ। িকnt pাচীন যুেগর মেতা আজেকর sেঘািষত unত ধমgেলাo ভয়-
ভীিত pদশন কের মানুেষর িব ােসর p েয় aলীক জগেতর হাতছািন দয়; ঈ র, দব দবী, জীন, 
ফেরশতা, sগ, নরেকর গেpা শানায়, আtা aমরেtর লাভ দিখেয় uবর মানব মিsে র িবকলা তা 
ঘটায়। সােলামন রiনখ ধেমর সংjা িদেত িগেয় বেলেছন, ‘আিম eiভােব ধেমর সংjা িদেত চাi- 
আমােদর কমদkতার sাধীন pকাশেক বাধাদান কের য সমs িdধা-dnd তার সমি েকi ধম বেল’ 
(Salomon Reinach Orepheus [ E. Tr. 109] p.3)। e কথা aনsীকায য aেযৗিkক িবিধ-িনেষধ 
pগিতর পিরপnী। ী ধম o iসলাম ধম uভয়i pগতীর পিরপnী। তারপরo edিট ধেমর ঐিতহািসক 
kমিবকাশ আজ eেতাটা sীত কন? eর জবাব খুঁজেত যাবার আেগ ধেমর iিতহাস eকটা িনরিবিcn 
pগিতর iিতহাস eরকম aনুমান করা থেক িবরত থাকেত হেব, পিরবেত শাষণ, pভুt, kমতােলালুপতার 
ধারাবািহক iিতহােসর কথািট মাথায় রাখেত হেব। কারণ aেনক পুনরাবৃিt, aবkয়, aসভ তা o 
কুসংsােরর জিটল আবতেনর কািহনী রেয়েছ ধেমর iিতহােস। যুেগ যুেগ pগিত যখন eক জায়গায় বাধাpাp 
হেয়েছ aন t তখন স পিরবতেনর পেথ িবকিশত হেয় নতুন পথ আিবsার কের িনেয়েছ। ঐিতহািসক 
ভােব িচিহ¡ত ধেমর আিদম যুেগর ফিটশবাদ কােনাভােবi pগিত নয়। eটা pত াবতন বা প াৎগিতর 
িনদশন। Fetish  কথািট eেসেছ পতুগীজ Feitico  শb থেক। Feitico  শেbর aথ হেলা মুg হoয়া বা 
িবিsত হoয়া। আবার Feitico  শb eেসেছ ল ািটন Factitius  শb থেক। Factitius  শেbর aথ 
হেc কৃিtম। aবশ  মধ যুেগ ল ািটন ei শbিটর aথ িছেলা - ঐndজািলক। পি ম আি কার 
আিদবাসীেদর uপাস -বstেক uেlখ করার জন  প দশ শতেকর পতুগীজ নািবেকরা ei শbিট ব বহার 
করেতা। ফিটশ eকিট জড় পদাথ। আtা বা রহস ময় শিkর eিট আবাসsল। anত িকছু সমেয়র জন  
ei বstিটর uপর আtা ভর কের বেল িব াস করা হেতা। সi জন  জড় বstিটেক uপাসনা করা হেতা eবং 
সৗভাগ  লােভর চ া হেতা। pাকৃিতক বst িহেশেব ফিটেশর িনজs কােনা মূল  িছেলা না। য আtা 
তােত বসবাস কের বা eেস aবsান কের সi আtার gেণ মূল ায়ন হেতা ফিটেশর। হয়েতা কােনা 
adুত-দশন pাকৃিতক িজিনস, যমন asাভািবক eকটা পাথর িকংবা লািঠ, aথবা হাড় বা নখ pথম 
মানুেষর মনেযাগ আকষণ করেতা। তারা ভাবেতা হয়েতা eখােন aপািথব কােনা শিk থাকেত পাের। ei 
ভাবনা থেক তারা uপাসনা করেত r কের। 
 
ফিটেশর কােছ uৎসগ o pাথনা করা হেতা। িকnt যিদ দখা যেতা তােত কােনা লাভ হেc না তখন 
বুিঝেয়-সুিঝেয় আকাংিখত বstিট চাoয়া হেতা। তােতo না পাoয়া গেল আেদশ করা হেতা। িকnt তারপরo 
যিদ আকাংিখত বstিট পাoয়া না যেতা তখন r হেতা গালাগািল। eমন িক চাবুকo মারা হেতা 
ফিটশেক। িকnt যিদ তাo ব থ হেতা তখন ধের নয়া হেতা িজিনসিটেক ছেড় আtা চেল গেছ। 

pেয়াগবােদর আিদমতম rপিট সmবত eখােন pকাশ পেয়েছ। eকিট ফিটশ থেক যতkন কাজ পাoয়া 
যায় ততkন স পিবt। নiেল দাo আঁsাকুেড় ছুেঁড়। aবশ  eর ফেল ফিটশকেদর সমািp ঘটেছ না। 
eকটা ফিটশ গেল নতুন আেরকটা বstেক ফিটশ িহেশেব gহণ করা হেতা। s তঃ ফিটশবাদ aত n 
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aনুnত মােনর ধম। ফিটশ eকিট ব িkগত দবতা। aসভ রা িনেজেদর িনেদেশ তােক কাজ করেত বাধ  
করেতা। ei ধারণা ব িkগত eবং খামেখয়ালী িচnার eক pকৃ  িনদশন। 
 
eবার আেরা eকিট ধমীয় মােনর aেধাগিতর িবষয় বলা যেত পাের। ফিটশবােদর মেতা বh আtা 
uপাসনাবাদo (Polydoemonism) ধমীয় মােনর আেধাগিতর িনদশন। সমg চরাচর aসংখ  আtায় 
পিরব াp। মানুষ pিত মুhেত িনেজেদর সুিবধা বা aসুিবধার জন  তােদর uপিsিত বুঝেত পাের। sp থেক 
য ei ধারণার uৎপিt হেয়েছ তােত কােনা সেnহ নi। আিদম মানুেষর কােছ sেpর aিভjতা জাgত 

aবsার aিভjতার মেতাi বাsব িছেলা। তারা আtােক িনেজেদর ajাত o as  pিতrপ বেল ভাবেতা। 
ঘুেমর সময় আtা দহ ছেড় ঘুের বড়ায় আবার জেগ uঠার আেগ দেহ িফের আেস- ei ভােব তারা 
sেpর ব াখ া করেতা। sp eবং মৃতু র মেধ  পাথক  হেলা sেp আtা িফের আেস িকnt মৃতু  হেল আtা 
আর দেহ িফের আেস না aথবা বলা যেত পাের আtা দেহ না িফের eেল মৃতু  হয়। আিদম মানুষ 
িনেজেদর আtার মেতা তার চারপােশর জীব o জড় সব িকছুর মেধ  আtার aিst কlনা করেতা। 
 
ফিটশ ণীেক বাদ িদেয় জগেতর ei aসংখ  আtােক িতন ণীেত ভাগ করা যায়। pথমত- নদী, পবত, 
সমুd, গাছ, পাথর, পািখ, সাপ pভৃিত pাকৃিতক িজিনেসর আtার কlনা। eসেবর িনবািচত আtাgেলােক 
আিদম মানুেষরা িনেজেদর চেয় শিkশালী মেন করেতা। anত eেদর aিনs করার kমতা য বিশ সটা 
তারা িব াস করেতা। িdতীয় নীর আtা হেলা মৃত মানুেষর আtা। মৃতু র পর আtা বঁেচ থােক eরকম 
eরকম aলীক ধারণা য আিদ মানুষেদর মেধ  িছেলা (আজo aেনেকর মেধ i আেছ) তােত কােনা সেnহ 
নi। মৃতু র ফেল আtার ভােলা বা মn করার kমতা যেথ  বৃিd পায় বেল তারা িব াস করেতা। 
পূবপুrষেদর uপাসনা সকল aসভ  সমােজ pভূত িবsিৃত লাভ কেরিছেলা। তৃতীয় ণীেত রেয়েছ িবশাল 
pাকৃিতক ( সৗর কিndক) বstgেলার আtােক eকিট sতnt ণীভুিkকরণ। যমন আকাশ, সূয, চnd, 
নktরািজ eকসময় মানুেষর uপাস  হেয় uেঠিছেলা। মানুেষর ধারণা যখন িকছুটা unত হেয়িছেলা তখন 
তােদর মনেযাগ গেলা ei িবশাল pাকৃিতক িজিনসgেলা সmেক। enু ল াে  তঁার Making of Religion  
gেn বেলেছন, 
 

‘সবpাণবাদী দৃি েকাণ থেক aসভ  মানুেষরা িব bkােn aসংখ  আtার aিst কlনা 
করেলo তারা সংjার সাহােয  eকজন িপতার বা সবিকছুর s ার কlনা করেতা। িতিন 
আিদ। aন ান  সাধারণ আtা aেপkা তঁার sান uে । সi আtার eেতাদূর পযn 
বেলেছন য, aসভ েদর মেধ  aেনেক ী ধমালmীেদর মেতাi eেক রবাদী িছেলা। 
তােদরo eকজন পরেম র িছেলন’ (Andrew Lange ; The Making of Religion, 
P. 167)। 

 
eকথা হয়েতা সত  য সমs িকছুর as  প াৎপেট eকজন পরেম েরর ধারণা aসভ েদর মেধ  
eেকবাের aপিরিচত িছেলা না। সবpাণবােদ িব াসী আিদম মানুষ aনুভব করেতা য শtrভাবাপn aসংখ  
আtার দয়ার uপর িনভর কের তােদর বঁাচেত হয়। তাi তারা সi আtােদর সnt  করার চ া করেতা। 
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আtার সংখ া যেতা বেড় যেতা তােদর সmেক ভয়o তেতা বাড়েতা। eভােবi ধেম ভেয়র ভূিমকা pাধান  
পেয়েছ। aসভ  মানুেষর ধেম ভয়i pধান eবং trিট aসংখ । 

 
eেদর ei সব aজs trিট eবং s ুলতা, ছেলমানুষী eবং ajতা থাকার পরo বলা যায় সভ  মানুেষর 
আtার ধারণা aসভ েদর আtার ধারণারi সংsৃত rপ। i িব টাiলর তঁার Primitive Culture  gেnর 
pথম খn শষ কেরেছন ei কথা বেল –  
 

 ‘আtা সmিকত মতবাদ (সবpাণবাদ) ধেমর দাশিনক পdিতর eকিট pধান aংশ। 
ববরেদর ফিটশ uপাসনা eবং সুসভ  ী ানেদর uপাসনার মেধ  মানিসক সংেযােগর য 
aিবিcn ধারািট রেয়েছ তা ei মতবােদর ফেলi সmব হেয়েছ। য িবেভদ িবে র সকল 
বৃহৎ ধমমতgেলােক পৃথক কের রেখেছ সi ধমীয় সাmpদািয়কতার সুগভীর পাথেক র 
তুলনায় সবpাণবাদ eবং জড়বােদর পাথক  aেনক বািহ ক।’ 

 
গা ীর রীিত-নীিতর pিত আনুগত  থেক নিতক চতনা িবকিশত হেয়েছ। মূলত টােটমবাদ থেক eর 
ধারাবািহকতা r গা ীর pিত আনুগত  থেক যমন p য় পেয়েছ রkণশীলতা, তমিন আিtক িব ােসর 
eকিট পিরেবশo সৃি  হেয়েছ। aেনক সময় কােনা সাধারণ শtrর ভেয় ছাট ছাট গা ীgেলা eকিtত 
হেতা। আবার কখেনা কােনা শিkশালী গা ী dবলতর গা ীgেলােক জয় কের eকিট বৃহৎ জনসম ীেত 
পিরণত হেতা। তার ফেল মানুেষর মানিসক িদগেnর িবsিৃত ঘেট eবং তার জীবনেবাধ হয় গভীরতর। 
সামািজক সংগঠেনর kমিবকােশর সে  সে  ধমীয় িচnা-ভাবনায়o িবরাট পিরবতন দখা দয়। স সময় 
থেকi বh আtাবাদ বh ঈ রবােদ rপাnিরত হয়। আেগ য বh আtা uপাসনা হেতা সi আtাgেলােক 
কােনামেত দবতা বলা যায় না। তােদর কােনা iিতহাস িছেলা না, ব িkগত চিরt িছেলা না, eমন িক 

eকটা নামo িছেলা না। pাকৃিতক সi আtাgেলাi kমশ আধুিনকরেণ মনুষ  gণসmn হেয় uঠেলা। 
কlনা করা হেলা, মানুেষর মেতা তঁােদরo ভােলালাগা মnলাগা রেয়েছ, আেবগ ucাস আেছ, তঁােদর 
আhান করা যায়, eবং তঁােদর eকিট নামo রেয়েছ। eর aথ ei ধরা যােব না য, eরপর নদী, গাছ, 
আgন, মঘ, আকাশ pভৃিতেত য সব আtা বসবাস করেতা তােদর ধারণা শষ হেয় গেলা। বরং পূেব য 
সব sগীয় দবতােদর পঁুেজা করা হেতা না তারাi eেস আtার sান দখল কের বসেলা। pকৃত ঘটনাটা িকnt 
aন  রকম। নতুন কােনা sগীয় ঈ র তখেনা হািজর হয়িন। তঁার uপিsিতর আেগi oiসব pাকিৃতক 
আtাgেলা kমশ দবেtর মযাদা পেত থােক। কlনা r হয় দবতারা sগবাসী। তারপরo pকৃিতর সে  
মানুেষর আিদম সmকিট eেকবাের মুেছ গেলা না। aবশ  ধীের ধীের দবতার সে  pকৃিতর সmক কেম 
আসেত লাগেলা। দবতারা kমশ নিতক o মানিবক gণসmn হেয় uঠেলন। তারা eেককজন pধান হেয় 
uঠেলন রা  o ব িk জীবেনর িবিভn িবভােগ। যমন যুেdর দবতা, ভােলাবাসার দবতা, কৃিষ, িশl o 
সৗভােগ র, ঝড়-ঝ³◌ার আলাদা আলাদা কের দবতা কিlত হেলা। uদাহরণsrপ বলা যায়, বিদক ‘aিg’ 
আgেনর দবতা, পারেস র ‘আhরা’ আেলার দবতা, ব ািবলেনর ‘মাdক’ eবং িমশেরর ‘রা’ হেলন 
সূযেদবতা, gীেসর ‘িজuস’ eবং ল ািটন ‘জুিপটার’ sেগর দবতা, জামােনর ‘oিডন’ eবং বিদক ‘ind’ 
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ঝেড়র দবতা। ei সব kেt pাকৃিতক বুিনয়ােদর uপর আ য় কের ধমীয় কlনার জাল বুেন দবতােদর 
ব িkেtর rপেরখা pদান করা হেয়েছ। 
 
pাকৃিতক আtায় মানবt আেরাপ করার ফেলi য সকল দবতার সৃি  হেয়েছ ei ধারণা িঠক নয়। 
মানুেষর ধমানু ান পdিতর মধ  থেক eবং uৎসগ o pাথনার dারাo aেনক দবতার সৃি  হেয়েছ। ei 
ধরেনর জাতীয় দবতার মেধ  আেছন, যমন ভারতীয় bhা, িমশেরর oিশিরস, gীেসর a ােপােলা, ল ািটন 
মাস, বিদক বrন o িব ু, িহbr িজেহাভা pভৃিত। eকবার যখন eঁেদর ব িkগত gন আেরাপ করা হেলা 
তখনi তঁােদর মরজগেতর uে , eকটা aেধক বাsব o aেধক আিtক জগেত sাপন করার মানিসক 
pবণতা দখা িদেলা। সi জগেত দব- দবীেদর িনেয় eকিট সমাজ কlনা করা হেলা। আসেল ধম বুিdধমী 
হoয়ার আেগ থেকi কlনা o আেবগ pধান। ধম হেলা eকরকেমর aনুভূিত eবং সi সে  িচnা o 
icার সংিম ণ। যেথc কlনা aপিরণত িচnার pকাশ। 
 
জাতীয়ভােব ধম-িবকােশর kেt dিট grtপূণ গিতভি  রেয়েছ। pথমিট দবতােদর uপর নিতক gন 
আেরাপ aন িট eেক রবাদ aিভমুিখ যাtা। দবতােদর uপর নিতক gনােরােপর kেt pাকৃিতক বstর 
আtা সmিকত ব াপারিট বাদ িদেত হেব। কারণ eর কােনা নিতক আেলাচনা হেত পাের না। িকnt যখন 
আtার ধারণা pাকৃিতক বstর আoতা ছািড়েয় iিndয়gাহ  জগেতর uে  মাটামুিট eকিট aতীিndয় জগেত 
sািপত হেলা eবং আtােক মনুষ rেপ কlনা করা হেলা, anত আtােক মনুষ gনসmn বেল মেন করা 
হেলা, আর তখুিন pশs হেয় গেলা দবতােদর ম লময় o ন ায়বান বেল ধারণা করার পথ। eরপর kমশ 
দবতারা মানুেষর আদশ eবং নিতক aিভভাবক হেয় uঠেলন। ধারণা pিতি ত হেলা িতিন সৎ ক পুr ৃত 
কেরন eবং aসৎ ক শািs দন। তারপর থেক দবতােদর নিতক জগেতর ধারক o বাহকrেপ কlনা করা 
হেত থােক। হফিডং বেলেছন, 
 

‘pাকৃত ধম থেক নিতক ধেম utরণেক ধেমর iিতহােস eকটা grtপূণ পিরবতন 
িহেশেব য গণ  করা হয়েতা তা যথাথ। বh ঈ রবাদী ধারণার eেক রবােদ পিরবিতত 
হoয়ার ঘটনা aেপkা ei পিরবতন aিধকতর তাৎপযপূণ’ (H. Hoffding, The 
Philosophy of Religion, 1906, p. 326)। 

 
 
eভােব দবতােদর নিতক gনােরাপ করার কােল eক eকজন দবতা eক eকিট gেনর pতীক হেয় uেঠন। 
িবিভn জািতর কািহনীেতi eর uদাহরণ পাoয়া যায়। যমন - ind ( বদ), মাস (ল ািটন), থব 
(িটuটািনক) pভৃিত দবতারা হেয় uঠেলন িবেশষ কের সৗnেযর pতীক বrণ ( বদ) o oিশিরস (িমশরীয়) 
হেলন ন ায় িবচােরর দবতা। পl লস e ােথনী (gীক) pjার দবী, হিসটা (gীক) সতীt o গাহs  
আদেশর দবী, জরথুst ধেমর pধান দবতা আhরা মাজদা হেলন aম েলর শtr eবং িবে  নিতকতার 
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পিরচালক। ী পূব ধেম o টsােমেni দবতােদর সmেক নিতক ধারণা সেবাৎকৃ  aবsায় 
পঁৗেছিছেলা। 

 
eেক রবােদ agগিতর kেt জাতীয় ধেম কালkেম aেনক দবতার মেধ  কােনা eকিট দবতােক বিশ 
কের pশংসা করার eকিট pবণতা দখা যায়। মানুেষর সামািজক জীবেনর uপমার সাহােয  দবতােদর 
পরsেরর মেধ  সmক sাপন করা হেতা। পৃিথবীর সমােজ eকজন রাজা থােকন, aতeব দবতােদর 
সমােজ eকজন রাজা থাকা sাভািবক। eরপর আর aন  দবতােদর সমান kমতাসmn থাকা সmব হয় 
না। sেগ eকজন pধান দবতার নতৃেt aন ান  দবতােদর pাধান  aনুসাের kমপযােয় সাজােনা হেলা। 
uদাহরণsেরৈ◌প বলা যায়, gীেকর লােকরা িব াস করেতা- দবতােদর eবং সকল মানুেষর িপতা হেলন 
িজuস। রামানেদর মেত জুিপটার হেলন pধান। ব ািবলেন মাdক, আিসিরয়ায় aসুর eবং pাচীন চিনকধেম 
তােয়ন (sগ) eবং সাংিত ( দবতােদর pধান) ক pধান বেল মেন করা হেতা। পৃিথবীর সব জায়গায়, সকল 
জাতীয় ধেম দবতােদর eকিট রাজ  কlনা করার pবণতা দখা যায়। ei ধরেনর িব াসেক দবতােদর 
রাজতntবাদ বলা যেত পাের। ম াkমুলার যােক eকেদব pাধান বাদ বেলেছন তার মেধ o ei eক দবতার 
pাধােন র িনদশন পাoয়া যায়। 
 
aন  আেরা eকভােব বhর ধারণা ‘eেক’ িবলীন হেয় িগেয়িছেলা। িচnেনর সহায়তায় সকল দবতােক eক 
ঈ েরর বhেরৈ◌েপ pকাশ বেল িসdাn করার eকিট pবণতা লk  করা যায়। বh দবতার aিst sীকার 
কেরo eেক েরর ধারণা য লাভ করা সmব তার pমাণ pাচীন িমশর। pাচীন িমশের সূযেদবতােক সকল 
দবতার আtাrেপ বণনা করা হেয়েছ, যমন - ‘আিমi sগ o মেত র s া, ...... আিমi সকল দবতার 

pাণ ..... আিমi সকােলর চেপরা (chepera), dপুেরর রা (Ra) eবং সn ার ৎমু (Tmu)।’ ভারেতo 
aেনক বিদক মেntর মেধ  ei pবনতা িনদশন পাoয়া যায়। তার মেধ  বh পিরিচত মntিট হেলা, ‘oেগা 
aিg, তুিম যখন জngহণ কেরা তখন বrণ, যখন িনহত হo তখন িমt, তুিমi সকল দবতা।’ িতিন 
eক। মুিনরাi তঁােক ind, িমt, বrণ pভৃিত িবিভn নােম aিভিহত কেরেছন। পরবতীকােল uপিনষেদর 
কােল ei pবণতা বৃিd পায়। bkা বা পরমসtা eক। পািথব জগেতর ei বhেtর ধারণা মjান বা 
মায়া। বhর মধ  িদেয় ‘eক’ িনেজেক pকাশ কেরেছ। বh দবতার ধারণা o aন ান  সব িকছুর মেতা eক 
সtার ধারণায় রৈ◌পাnিরত হেয়েছ। ভারতবেষ ei eক রবাদ ব বহািরক pেয়াজেন বh ঈ েরর uপাসনা 
sীকার কের িনেয়েছ। gীেস ei pবণতার িবকাশ হেয়িছেলা pধানত : জেনােফিনস, পারেমিনিডস eবং 
sিয়ক দাশিনকেদর pভােব। gীেস মানবrপী বh ঈ েরর ধারণার িবrেd pিতবাদ জািনেয় জেনােফিনস 
eক পরম ঐেক র ধারণায় uপনীত হেয়িছেলন। iিndয়জ কlনার dারা সi ‘eক’ ক কখেনা জানা সmব 
নয়। সেব রবাদীেদর মেতা sিয়ক দাশিনকগণo ঈ রেক bkােnর আtা িহেশেব eবং িব চরাচের anবতী 
কারণ িহেশেব কlনা কেরিছেলন। 
 
ধেমর eেক রবােদর পূণ িবকাশ ঘেটিছল isােয়েল। পৗtিলক ধমgেলােত aিত al সংখ ক ভাববাদীর 
anদৃি েত eেক রবাদী ধারণা কখেনা কখেনা পেয়েছ, িকnt কখেনাi eিট জনগেণর ধম হেয় uঠেত 
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পােরিন। পারেস র জরথুst eেক রবােদর কাছাকািছ eেসিছেলন, িকnt িতিন ব িkগতভােব য সব 
দবতােদর িনবািসত কেরিছেলন, জn আেভsায় তঁার utরািধকারীরা সi সব দবতােদর পূনঃpিত া 
কেরিছেলন। isােয়েলর সূচনায়o pকৃত aেথ eেক রবােদর সাkাৎ পাoয়া যায় না। সখােন জাতীয় 
জীবেনর সূচনায় কবল িশkক eবং নতারাi িজেহাভা- ক eকমাt দবতা বেল sীকার করেতন িকnt 
aন ান  জাতীয় দবতােদর aিstেক তখেনা asীকার করা হয় িন। যমন মায়াবাiট জািতর দবতা িছেলন 
ক ােমাস, a ােমানাiট- দর দবতার নাম িছেলা মালক, িজেদানীয়- দর দবতা িছেলন বাল। তথািপ 
িজেহাভাi িছেলন pধান বা eকমাt দবতা, য দবতােক isােয়েলর মানুষ uপাসনা করেতা। িজেহাভা 
িছেলন তােদর eকমাt ধমীয় আকষণ। ধমীয় যা িকছু aিভjতা বা যা িকছু আদশ তারা লাভ করেতা, সব 
িকছুi পেতা িজেহাভার কাছ থেক। aন  দবতােদর uপাসনা রাজেdাহ িহেশেব গণ  হেতা। তার মােন 
ei নয় য, সমs লাক aন  দবতােদর aিst asীকার করেতা। িকnt তারপরo তােদর কােছ িজেহাভাi 
িছেলন isােয়েলর eকমাt দবতা। eেক িঠক eেক রবাদ বলা যায় না। বরং eেক দবতা uপাসনা বলা 
যেত পাের। a ােমােসর সময় থেক isােয়েলর জননায়কেদর মেধ  uপলিb হেত r কের য িজেহাভার 
ঐ িরক eবং নিতক রাজt eেতাদূর িবsতৃ য, তঁােক কবল isােয়েলর মেধ  সীমাবd রাখা স ত নয়। 
তঁার রাজt রেয়েছ সমg িব জুেড়। aন  কােনা দবতােদর sান আর সখােন নi। ei িজেহাভারi 
পিরবিততrপ iসলােমর আlাh । 
 
হঠাৎ কের ধেমর িব জনীনতা pািp ঘেট িন। eর পছেন িছেলা যেথ  pstিত। িকছু িকছু জাতীয় ধেম 
তৎকালীন সময় ei ধরেনর pবণতা দখা িদেয়িছেলা। gীস o রামান জগেত ী পূব ষ শতাbী থেক 
তৃতীয় শতাbী পযn য রহস ময় ধম িবsিৃত লাভ কেরিছেলা তার মেধ  িব জনীনতার লkণ িছেলা সুs । 
isােয়েল ী পূব asম শতাbী থেক ষ  শতাbী পযn ভাববাদীগণ িব জনীন ধেমর িশkা িদেয়িছেলন। 
রামান eবং gীেস জাতীয় দবতােদর uপাসনা করা হেতা pাচীন পdিতেত। isােয়েল e ােমাস, iশা 

(◌ীসা◌াি◌ড) eবং িdতীয় iশার িশkায় জাতীয় ধমানু ান aেপkা ব িkগত aিভjতা eবং anেরর িব াস 
বড় হেয় uেঠিছেলা। জেরািময়া (ঝেরেমাি◌ড) যখন ঘাষনা কেরিছেলন, ঈ র তঁার িশষ েদর িনেয় ‘নতুন 
ধমশালা’ গেড় তুলেত বলেছন, তখনi ধেমর iিতহােস ‘আদেশর বৃহtম eবং নবতম মূল ায়ন’ হেয়িছেলা 
বলা যায়। ‘আিম আমার আiন তােদর anঃকরেণ sাপন করেবা, eবং তা তােদর হৈ◌দেয় িলিপবd কের 
দেবা’ (ঝের. ষষিষ 31-34)। 

 
ঈ র o মানেুষর সmক যিদ আnিরকতা o নিতকতার uপর pিতি ত হয় তাহেল যারাi সi শত পালন 
করেব তােদ sেলর জন  ধেমর dয়ার থাকেব un ুk। জেরািময়া aবশ  িঠক ei ধরেনর কােনা িসdাn 
কেরন িন। কারণ তখেনা তঁার িচnা isােয়েলর মেধ  সীমাবd িছেলা। তেব তঁার ‘নতুন ধমশালা’র ধারণার 
মেধ  eরকম িসdােnর eকিট pcnতা িছেলা। eকi সে  isােয়েল আেরা eকিট ধারণার সৃি  হেয়িছেলা 
য, িজেহাভা কবল isােয়েলর নন, িতিন সমg িবে র eকমাt ঈ র। ei িব াসেক eেক রবাদ বলা 
যেত পাের। িতিন সমg isােয়েলর মানুেষর যমন িবচার করেবন তমিন আরব, িমশর, ব ািবলেনর 
মানুেষরo িবচার করেবন। পরবতীকােল ihদীরা ধমীয় ei ব াপক দৃি ভ ীেক সmূণেরৈ◌েপ ত াগ করায় 
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জুডাবাদ kমশ eকিট সংকীণ িবেশষ মতবােদ pত াবতন কের। eiভােব isােয়েলর ধম িব জনীন 
ী ধেমর বুিনয়াদ গেড় িদেলo িনেজ জাতীয় ধম থেক যায়। তেব eকথা সিত  য, সমs ণী o জািতর 
বাধা ভেঙ সকল মানুষেক পিরtােণর pথম পথ দিখেয়িছেলা বৗdধম। যমন ী ধেমর আিবভাব 
হেয়িছেলা জুডাবাদ থেক, তমিন bাkণ  ধেমর িবrেd িবেdাহ কের eবং সংsার সাধন কের uৎপিt 
হেয়িছেলা বৗd ধেমর। bাkণ  ধম eক sতnt নীর ধম। ei ধেম আেছ aত n মিসd ধমীয় aনু ান, 
কৃcতাসাধন eবং সেব রবাদী দূর কlনা। 
 
বৗd ধম ধমীয় kমিবকােশর iিতহােস eকিট যুগাnকারী ঘটনা। লkনীয় িবষয় হেলা ei ধেম পাপ থেক 
পিরtােনর কথা িচnা করা হয় িন। dঃখ কে র হাত থেক পিরtাণ লােভর কথা বলা হেয়েছ মাt। যখন 
সকল আেবগ o আকাংkা, eমন িক বঁাচার আকাংkাo লাপ পােব, তখনi মানুষ িনবাণ লাভ করেত 
পারেব। িনবাণ হেলা সmূণ িনsৃহ eক শািnর aবsা। bাkণ  ধেমর আtা সmিকত aেনক ধারণােক 
গৗতম বুd asীকার কেরেছন। bাkণ  ধেম আtা dব  িহেসেব sীকৃত। িকnt বুdেদব তাo sীকার কেরন 
িন। তঁার মাt তথাকিথত আtা মায়া মাt। মানুষ কতgেলা কামনা-বাসনার সমি  ছাড়া আর িকছুi নয়। 
মানুষ যা কের তার মেধ  িদেয়i তার মনুষ েtর pকাশ ঘেট। কম যাগi pকৃত সত । নীিতগতভােব বুd 
হয়ত নািsক িছেলন না, িকnt িতিন দবতােদর asীকার কেরেছন। bাkণ  দশেনর bk সmেক তঁার 
কােনা আgহ িছেলা না। মানুষেক ভবচk থেক মুk করার কােনা সাহায  দবতারা করেত পােরন না। 
কারণ দবতা মােনi তথাকিথত eকিট কিlত িবষয়। বুd দৃঢ়তার সে  বেলেছন, 
 

‘‘মুিkর জন  মানুষেক িনেজরi চ া করেত হেব। কােনা দব সাহায  স পােব না। 
pাথনা eকটা anঃসার শূন  ব াপার। uপাসনা িনরথক।’’ 

 
বৗd ধমেক aেনেকi ধম বেল sীকার করেত রাজী নন। কারণ ei ধেম কােনা ধমীয় aনু ান নi। 
মাk লােভর kেt দবতােদর কােনা ভূিমকা নi। বুdেদব sয়ং তঁার িশষ েদর uপাসনা থেক িবরত 
থাকার uপেদশ িদেয়েছন। aথচ য মতবাদ িতিন agাহ  কেরিছেলন ধম িহেসেব বৗd ধম বতমােন সi 
মতবােদর uপর pিতি ত। 
 
কালানুkিমকভােব ী ধম হেc িdতীয় িব জনীন ধম। মূল থেকi e ধমিট পুেরাপুির িমথ া য়ী (aবশ  
িমথ ার aবলmন ছাড়া কােনা ধেমর aিst sীকায নয়)। eকিট কুমারী মাতার গেভ ‘aেলৗিকক’ জnেক 
কnd কের, সমs সাধারণ ঘটনার aসাধারণ rপায়েনর নাম হেc- ী  ধম। সn পল eর মেতা ধুরnর, 
িমেথ বাদী, বjাত লােকর আিবভাব না ঘটেল ী ধেমর িব জনীনতার p  িছেলা aবাnর। aত n 
িমেথ বাদী, চতুর, dধষ, gnাpকৃিতর লাক িছেলন পল। যী  িনেজ কােনা ধম িদেয় যানিন, eবং সবেচেয় 
মজার ঘটনা হেc kুেশo মৃতু  ঘেট িন তঁার। আজ ঐিতহািসক o বjািনকভােব e কথা pমািণত সত । 
eমনিক 4: 157 বচেন কারানo e কথা sীকার কের য, kুেশ যী র মৃতু  হয়িন। তারপরo uk ধেমর 
aিধকাংশ মানুষ eকথা িব াস কের আেবগাplত হল য, যী  সশরীের sেগ চেল গেছন eবং aদ াবিধ 
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িতিন ঈ েরর দিkেণ aবsান করেছন eবং িব  ংস pািpর সময়, aথাৎ কয়ামেতর পূেব আবার িতিন 
সশরীের পৃিথবীেত pত াবতন করেবন। iসলামী দশেন eমন eকিট গঁাজাখুির মতবােদর p য় লাভ ঘেটেছ 
pারিmককােল iসলােম ধমাnিরত ী ানেদর an-কুিব াস থেক। e ব াপাের আমার যী  সmিকত 
গেবষণামূলক (‘‘যী  েয় আেছন ভারেত’’ gnিট পড়া যেত পাের, e ছাড়া e বiেয়র সpম aধ ােয় 
বিণত ‘যী র মৃতু - eকিট রহস ’ dঃ) gেn িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। বৗd ধেমর সে  ী ান 
ধেমর uেlখেযাগ  পাথক  থাকেলo uভেয়র মেধ  aেনক সাদৃশ o রেয়েছ। 
 
তরবািরর য aমানিবক রkপােত iসলাম pথম সমােজর aিশিkত, dবল, িনmে নীর মানুেষর মেধ  pভাব 
িবsার কেরিছেলা তারেচেয় o িনদয় o বীভৎস কায়দায় pিত ার পেথ agসর হেয়েছ ভn পেলর সৃ  ী  
ধেমর পাnারা। তঁারা kুেশ মৃতু  না হoয়ার পর আত জনক, পলায়মান যী র কাlিনক গl pচার কের, 
জার-জবরদিs আiন কের, তৎকালীন সমােজর িবjানমনs মানুষেদর সমােজ eকঘের কের, তঁােদর 
বiপt, পাnুিলিপ পুিড়েয়, যী র ‘ হািল িsিরট’ eর ভুয়া ধুঁয়া তুেল ‘ ী ধেমর দশন’ pিত া কেরেছ। 
eর pায় ছয়শ বছর পর eকi কায়দায় iসলােমর আিবভাব। aত n ধযহীন, aসিহ ু ei ধম হেলা 
তrণতম িব জনীন ধম। aন  dিট িব জনীন ধম aেপkা iসলাম pকৃিতেত aেনক কম সাবজনীন। যুেগর 
পর যুগ ধের ei ধম মূল সীেমিটক eবং eমনিক আরবীয় চিরt পালন কের eেসেছ। িবিভn সাংsৃিতক 
eবং জাতীয় বিচt েক gহণ করার মেতা scতা, pসারতা ei ধেমর নi। iসলাম aত n গঁাড়া ধম। 
sিবর ধম। আরবীয় sাiেলর বাiের eর কােনা নড়াচড়া নi। কােনা রকম পিরবতন ei ধেম sীকৃত 
নয়। eমন িক আচার aনু ােনর খুঁিটনািটgিলo aপিরবতনেযাগ । নতুেনর সে  সাম স  িবধােনর য 
সুেযাগ ী ধেম রেয়েছ, iসলােম তা নi। 
 
কারােনর eকিট জর-জবর-নkাo iসলাম পিরবতেনর aনুেমাদন কের না। aথচ iিতহাস সাk  দয় য, 
মুসলমােনরা আজ য কারানেক eেকবাের aপিরবিতত ঐ িরক gn িহেসেব িবেবচনা কের, pথম িদেক, 
gnনকােল eর ব াপক পিরবতন o পিরবধন করা হেয়েছ। iসলােমর pথম খিলফা আবু বকেরর সময় 
কারােনর pথম িলিপবd পাnুিলিপgেলা তৃতীয় খিলফা oসমােনর সময় আgেন পুিড়েয় ফলা হেয়েছ। pথম 

aবsায় কারােনর সাত pকােরর সংsরণ িলিপবd করা হেয়িছেলা। egেলা িছেলা pথম dিট মদীনায়, 
তৃতীয়িট মkায়, চতুথিট কুফা নগের, প মিট বসরায়, ষ িট িসিরয়ায় eবং সpমিট eমন কদয িছেলা য, 
সটােক সামান  সংsরণ িহেসেব িলিপকারগণ সিটর sােনর নামi uেlখ কেরন িন। সi সাতিট িলিপবd 
কারােন eমন aেনক িবষয়ািদ িছেলা ‘যা পােঠ মানুষ িবপথগামী হiেব’ ei িবেবচনায় সgেলােক পুিড়েয় 
ন  কের নতুনভােব সংকিলত করা হয় ‘ঐশীgn’ নামক আজেকর কারানেক। eরকম rk কথা েন 
aেনক মুসলমানi aতৃp হেত পােরন, িকnt পােরন না ঐিতহািসক সত েক হাoয়ায় িমিলেয় িদেত। গঁাড়া 
iসলামপnীরা eেতাi aসিহ ু o ধমাn য eরা সুিsরভােব ধমীয় কােনা ব াপারেকi িবেবচনায় িনেত 
akমতা pকাশ কের, aথচ িনেজরা iসলামী িবিধ-িবধান, িনয়মকানুন eকজনo সিঠক, সু ভােব পালন 
কের না, িকnt িনেজেদরেক ‘মুসলমান’ বেল আtপিরচয় িদেত তৃিp বাধ কের।  
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632 ী ােb মাহmেদর মৃতু  হয়। তঁার মৃতু কােল কারান gnাকাের িলিপবd িছেলা না। তঁার মৃতু র 
পেরর বছরi oমেরর পরামেশ pথম খিলফা আবু বকর কারান gnাকাের িলিপবd করার জন  জৈনক যােয়দ 
iবn  সােবতেক pধান কের 10 জেনর eকিট কিমিট গঠন কেরন। e ব াপাের ভাi িগিরশ চnd সন তঁার 
aনূিদত কারােনর ব ানুবােদর ভূিমকায় িলেখেছন, 
 

....‘জয়দ নামক জৈনক মদীনাবাসী পিnত uৎসােহর সিহত ei সংgহকােয pবৃt হiয়া 
বh পির েম নানা sান হiেত খজরু-পেt িলিখত, ত psের খািদত eবং মানুেষর বেk 
িচিtত আয়াত সকল সংgহ কেরন। ei সংgহীত বচন সকল pথমত আমীর আবু বকেরর 
িনকট িছল, পের তঁাহার মৃতু কােল হ  সা নাmী হযরেতর পtীর িনকেট গিcত থােক। 
নতৃবর oমর ফাrক যাবjীবন ei gnেকi মান  কিরয়া চিলয়া িছেলন। তঁারা মৃতু র 
পর আমীর oসমােনর সময় নানা sােন iহার pিতিলিপ িবsতৃ হiয়ািছল বেট, িকnt স 
সমs পরsর eেতা িবিভnrেপ িলিখত হiয়ািছল য, তাহার জন  মাসলমান মnলীর 
মেধ  ভয়ানক িববাদ আরm হiল। iহােত oসমান পুনরায় সi জয়ােদর dারা কারান 
সংgহ কিরয়া তাহাi সমs মুসলমানেক মান  কিরেত বাধ  কেরন। িতিন ei নূতন gেnর 
বh খn pিতিলিপ করাiয়া সমs pধান নগের pরণ পূবক পূবিলিখত সমs কারআন 
aিgেত দg করাiয়া ফেলন’ (ভাi িগিরশ চnd সন aনূিদত ‘ কারআন শরীফ’ eর 2য় 
সংsরেণর ভূিমকা, পৃঃ 11-12, হরফ pকাশনী, কেলজ sীট, কলকাতা)। 

 
e িবষয়িট সmpিত বাংলা eকােডমী থেক pকািশত মাহmদ মিতoর রহমােনর ‘ঐিতহািসক aিভধান’ 
gেn uেlিখত আেছ। 
 
আবু বকর থেক oসমান পযn কারােনর pথম পেব িলিখত সংsরণgেলার সময়কাল িছল 19 বছর। 651 
ী ােb oসমান আবু বকেরর সময়কার যােয়দ কতৃক কারােনর pথম িলিপবd সংsরণgেলা পুিড়েয় 
ফেলন। eবং পরবিতেত oসমান সi যােয়দ iবেন সােবতেকi আবার নতুন কের কারানেক িলিপবd 
করার কােজ মেনানীত কেরন। eখােন eকিট িবষয় uেlখ করা pেয়াজন য, িগিরশ চnd তঁার ভূিমকােত 12 
পৃ ার িটকায় কারান সংgহকারী বেল ‘জয়দ’ নােমর যার কথা uেlখ কেরেছন, িতিন তঁােকi মাহmেদর 
মৃতু র kীতদাস-পের ধমপুt যােয়দ িবেবচনা কেরেছন, e তথ  সিঠক নয়। কারণ মাহmেদর মৃতু র িতন 
বৎসর আেগ তঁার ধমপুt যােয়দ িসিরয়ার সিnকেট রামান-শাসক শাহারািবেলর সন েদর হােত িনহত হন, 
eবং যােয়েদর মৃতু র পর তঁার িবধবা stী জয়নবেক মাহmদ িববাহ কেরন। aতeব কারান িলিপবd কােজ 
নতৃtদানকারী যােয়দ eবং মাহmেদর ধমপুt যােয়দ িকভােব eকi ব িk হন? 

 
iসলাম ধেম আরেবর মুসলমান eবং ধমাnিরত মুসলমানেদর মেধ  pেভদ রেয়েছ। পৃিথবীর aন ান  
আেলািচত ধমমতgিলর পিরেpিkেত িবচার করেল iসলাম ধেম িবেশষ কােনা aিভনবt দখা যায় না। 
iসলাম ধম হেলা জুডাবােদর (ihদীেদর) িবেশষ কেয়কিট িদক, eবং aধঃপিতত ী ধেমর ( ী ানেদর) 
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িকছু াn jােনর সংিম ণ। ী  ধেমর ঈ েরর ধারণার থেক iসলােমর ধারণা য  eবং iসলাম 
ধেমi বৗিdক eবং সামািজক pগিত য aিধকতর হেয়েছ eিটেক pিতপn করার জেন  jান aেপkা, বল 
o kমতার pেয়াগ করেত হেয়েছ বিশ। আজ থেক pায় ছয়শত বছর আেগ iবন বতুতা তঁার ‘ রহলা’ 
gেn িলেখেছন, .... 
 

‘ য িদন থেক আরবরা তেলায়ার হােত িনেয়েছ, স িদন থেকi aন  জািতরা iসলাম 
ধম gহণ r কেরেছ।’ 

 
ei ধেমর আlাh  সmূণrেপ aিতবতী। eকজন pাচ  দশীয় eক নায়কেক খুব বড় কের দখেল যমন হয় 
iসলাম ধেমর আlাh  তমিন scাচারী, দািয়tjানহীন, eবং sরশাসকrপী pভু। কথায় কথায় চাখ 
রাঙােনা হেc তঁার বড় কাজ। িতিন sেগর সুলতান। িকnt তঁােক দখাo যায় না, বাঝাo যায় না, aথচ 
মানুষ তঁার দান, eকাnrেপ তঁার সmিt! eবং িবে র সকল িকছু তঁার icায় িনয়িntত! iসলােমর আlাহর 
gেনর মেধ  কােনা pম বা পিবtতার sান নi, আেছ কবল ধমক আর hমিক, সে  পরকাল িবষয়ক 
iিndয় সুখ-ভােগর লাভনীয় iি ত। আগােগাড়াi iসলাম pগিত-পিরপnী। 
 

2 
 
‘ঈ র মানুষ সৃি  কেরেছন’ ei তttিটর মেধ  রেয়েছ ধেমর সবেচেয় বড় ফঁািক। আদেমর uৎপিt কাল 
থেক বাiেবেলর িহেসব aনুযায়ী আbাহাম জngহণ কেরিছেলন আদেমর 1948 বছর পর। eবং 
আbাহােমর জn থেক যী র আিবভাব ঘেটিছেলা 1852 বছর পর। aথাৎ আদম থেক যী র সমেয়র 
ব বধান 3800 বছর। বাiেবেল িব সৃি র সময়কাল যমন s ভােব uেlখ করা হেয়েছ, তমিন পৃিথবীেত 
কেব মানুেষর আিবভাব হেয়িছেলা তাo িনিদ ভােব বেল দoয়া হেয়েছ। আজেকর 2008 সনেক িভিt 
িহেসেব িহেসেব ধের িনেল oi িহেসব aনুসাের দখা যায় আজ থেক মাt ছয় হাজার বছর আেগ (যী র 
জেnর 3/4 বছর পর থেক ী ীয় সন গণনা র হয়, সi িহেসেব) িব সৃি র সূচনা ঘেটিছেলা। আর 
মানুষ সৃি  হেয়িছেলা, aথাৎ pথম মানব আদমেক সৃি  করা হেয়েছ- eর মাt িদন কেয়ক পেরi। 
বাiেবেলর ei সৃি তttেক iসলাম সমথন কের। িকnt ei সৃি তtt আজ বjািনক ভােব pমািণত িমেথ । 
 
eখন থেক pায় 25000 বছর আেগ িব d আধুিনক মানুষ kাম াগনn  মানুষ বা হামস ািপেয়n -eর 
udব। তার আেগ পযn বh হাজার বছর ধের িনয়ানডাথাল মানুষ পৃিথবীর নানা  pােn িটেক িছেলা। তারা 
িছেলা িশকারী, gহায় বসবাস করেতা। পিরবার গঠেনর pাথিমক pয়াস তােদর মেধ i লk করা গেছ। 
তােদর মিs  আধুিনক মানুেষর মেতা unত o জিটল না হেলo পূরববতী য কােনা মানব pজািতর চেয় 
িবকিশত িছেলা। eবং eর সাহােয  তারা দনিnন জীবেনর aন ান  নানা িকছুর মেতা, জীবেনর রহস  o 
মৃতু র পরবতী aবsা সmেক জানার চ া করা aথবা e ব াপাের িচnা করেত পারার pেচ ায় তারা সফল 
হেত পেরিছেলা বেলi মেন হয়। কারণ মািট খুেড় তােদর কবেরর gহা o গhর থেক eমন pমাণ পাoয়া 
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গেছ যা থেক s  ধারণা করা যায় য, মৃতু র পেরo যােত মৃত ব িkর কােনা aসুিবধা না হয় তার জন  
দনিnন pেয়াজেনর িকছু dব ািদ শেবর সে  রেখ দoয়ার পdিত তারা aনুসরণ করেতা। মৃত শরীরেক ন  
না কের বা aবেহলায় ফেল না রেখ কবর দoয়ার ব াপারিটo িছেলা aিভনব o যুগাnরকারী eকিট 
আিব ার। আর eভােবi মৃতু  পরবতী ‘pাণ’ বা pােণর কারণ িহেসেব ‘আtা’ জাতীয় কােনা eকিট িকছুর 
সmেক িচnা ভাবনা য তারা ধীের ধীের r কেরিছেলা তা বাঝা যায়। 
 
মানুেষর িলিখত iিতহােসর বয়স মাt 5000 বছর। 7/8 হাজার ধের স ধাতু ব বহার কেরেছ। তার আেগ 
লk লk বছর আিদম মানুষ পাথরi ব বহার করেতা, তখন তােদর ধমেচতনাo িছেলা aনুেরৈ◌পভােব 
আিদম। িকnt ধেমর pাথিমক uপাদান 40/50 হাজার বছর আেগ িনয়ানডাথাল মানুেষর চতনােতi 
udািসত হয়। সmবত তারাi pথেম আtা, aেলৗিকক শিk, aতীিndয় শিk iত ািদ ধারণার িভিt সৃি  
কের। আtার আিদম ধারণাi হাজার হাজার বছর পlিবত হেয়েছ oi আিদম মানুেষর মেন। আর সটাi 
বh সহs যুগ িনয়ানডাথাল থেক িবিভn গা ী o ণীর বংশ পরmরার ধারাবািহকতায় kম িববতেনর ফেল 
ei িব  bkােnর সৃি কতা, তথা pােণর সৃি কতা o সমs আtার uৎস-srপ eক পরমশিk বা 
পরেম েরর ধারণা সৃি  হেয়েছ। পৃিথবীেত ধমgেলার সৃি  হেয়েছ বড় জার িবগত 2 থেক 4 হাজার বছেরর 
মেধ । eখেনা aিb পাoয়া বjািনক তেথ র িভিtেত eিট জানা গেছ, মানুেষর মেন ধমিব াস সৃি  
হেয়িছেলা eখনকার মানুেষর পূবসূরী িনয়ানডাথাল ,মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত িছেলা eখন থেক 
আড়াi লk থেক 40/ 50 হাজার বছর আেগ Mousterian Period: Pleistocene epoch -eর eকিট 
aংশ। তখন শাসক শািসত ণীিবভাগ িছেলা না। মানুষ িনছক তার aনুসিnৎসার ফেল, ajতা o 
aসহয়াতার কারেণ তার ‘unত’ কlনাশিkর সাহােয  তথাকিথত আিদ ধেমর সৃি  কেরেছ। তখনকার 
পিরেবশ o পিরিsিতেত eিট িছেলা eকিট unতর বjািনক pিkয়া। ধমেক শাসক ণীর aপব বহােরর 
কাজ, যা ঐিতহািসক pকৃয়ায় সৃি  হেয়েছ, সটা aেনক aেনক পেরর ব াপার। িনয়ানডাথাল মানুেষর 
আেগর sর aথাৎ িপেথকানে াপাস বা িসনানে াপাস- দর মেধ  ধমাচরেণর কােনা িনদশন পাoয়া যায় িন। 
তখনকার মানুেষর মিs  তথা িচnা করার kমতা eেতাটা unত িছেলা না, যার সাহােয  ধম o 
aিতpাকিৃতক শিk জাতীয় unতর িচnা করা o িসdাn gহণ করা যেতা। মানুষেক তখন s ুল জিবক 
pেয়াজেনi pকৃিতর pিতকুল aবsা o জীবজntেদর সে  িনরnর সংgাম কের িটেক থাকেত হেয়েছ। 
িনতাni ব বহািরক pেয়াজেন তােদর চতনা ব িতব s িছেলা। pাণ o pকৃিতর রহস  uেnাচন করা সmব 
হয় িন। িকnt হাজার হাজার বছেরর aিsেtর মাধ েম তােদর মিs  ধীের ধীের িবকিশত হেয়েছ, জীবনযাtা 
রৈ◌পাnিরত হেয়েছ, পথ পির ার হেয়েছ িনয়ানডাথাল সৃি র। ধম আেলাচনার pসে  িনয়ানডাথাল 
মানুেষর আেগরকার ঐ aবsােক িবjানীরা বেল pাকধমীয় aবsা। eরপর udব হয় িনয়ানডাথাল মানুষেদর, 
পৃিথবীেত তখন চতুথ িহমযুগ চলেছ। 1856 সােল জামািনর ডুেসলডেফর কােছ িনয়াnার uপত কায় 
পাoয়া গেলা ei ধরেণর িভnতর o unতর মানুেষর aসmূণ ক াল। তার আেগ িজbাlােরo aবশ  e 
ধরেনর eকিট ক াল পাoয়া যায়। পের াn, iংল াn, iতালী, sন, রািশয়া, পাল াn, িkিময়া, eিশয়া 
মাiনর, প ােলsাiন, িসিরয়া, iরাক, utর আরেবর মrভূিম a ল, utর আি কা, চীন iত ািদ বh 
a েল, e ধরেনর মানুেষর ক াল, কবর o aন ান  নানা িনদশন পাoয়া গেছ। 
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kাম াগনn  মানুেষর মেতা বুিdমান মানুেষর aিsেtর পযাp o সিঠক pমান িবjােনর হােত eখন মজুত 
আেছ। আজ e সব তথ -pমােণর িভিtেতi e কথা িনঃসেnেহ বলা যায় য, পৃিথবীেত মানুেষর 
আিবভােবর কাল ধমgেn বিণত গl-কথার pথম আদম সৃি র সময়কােলর চেয়o aেনক-aেনক বশী 
pাচীন। মজার ব াপার হেলা ei মানুষ সmেক বাiেবেলi রেয়েছ uেlাপাlা, sিবেরাধী কথাবাতা। 
aেsিলয়ার ‘র ◌্যাশনািল  eেসািসেয়শন aব িনu সাuথ oেয়লস’ বাiেবল থেক eমন পরsর িবেরাধী 
বh uদাহরণ pকাশ কেরেছন। eখােন কবল মাt মানুষ সmিকত বাiেবেলর 6িট sিবেরাধী uিk uেlখ 
করা হেলা :- 
 

(1) মানুষ সৃি  হoয়ার আেগ গাছ eেলা ( জেনিসস 1: 11-12), মানুষ তির হoয়ার পর গাছ 
সৃি  হেলা ( জেনিসস 1: 7-9)। 
(2) জnt জােনায়ারেদর পের মানুষ সৃি  হেলা ( জেনিসস 1: 25-26), জnt জােনায়ারেদর আেগ 
মানুষ সৃি  হেলা ( জেনিসস 2: 18-20)। 
(3) আদম jানবৃেkর ফল খাoয়ার িদনi মরেব ( জেনিসস 2: 17), আদম 930 বছর বঁেচ 
িছেলা ( জেনিসস 5: 5)। 
(4) ঈ র মানুষেক লাভ দখান না ( জমস 1: 13), ঈ র মানুষেক লাভ দখান ( জেনিসস 
22: 1/2, স ামুেয়ল 24: 1)। 
(5) কােনা মানুষ ঈ রেক দখনিন বা দখেত পােরন না (জন 1: 18/1, িটম 6: 16), aেনেকর 
কােছi িতিন দখা িদেয়েছন ( জেনিসস 26:2, eেkাডাস 24: 9-10, 33: 22-23)। 
(6) কui ঈ েরর মুখ দশন করার পর বঁেচ থাকেত পাের না (eেkাডাস 33: 20), জকব o 
মুসা d’জেনi ঈ রেক মুেখামুিখ দেখেছন িকnt মেরন িন ( জেনিসস 32 : 30, eেkাডাস 33: 
11)। 

 
বাiেবেলর আেরা য িবখ াত aপৈবjািনক ব াখ ািট িমেথ  pিতপn হেয়েছ তা হেলা পৃিথবী সmিকত তtt। 
বাiেবল o কারােনর ভাষ  aনুযায়ী পৃিথবী িsর। িকnt eখন আমরা িনি ত, পৃিথবী িsর নয়। স ঘুরেছ। 
আজ থেক চারশ বছর আেগ ী ধেমর পাnা-পুrতগণ brেনােক kুেশ বঁেধ জীবনত পুিড়েয় মেরিছেলন 
কবলমাt ei aপরােধর জন  য, িতিন eিরsটেলর তttেক asীকার কের কাপািনকােসর gেnর 
মতবাদেক সমথন কের বেলিছেলন, সূয িsর নয়, ei পৃিথবীটাi ঘুরেছ সূেযর চারপােশ। eটা িছেলা 
বাiেবেল বিণত পৃিথবীতেttর সmূণ িবপরীত বা িবেরাধী মতবাদ। 
 
 
eখােন e িবষেয় eকিট কথা বেল নoয়া aত n জrরী য, কাপািনকােসরo d’হাজার বছর আেগ মানব 
সভ তার িকছু িকছু সmpদােয়র মেধ  e ধারণা pিতি ত িছেলা য, পৃিথবী বৃtাকার, স eকিট gহ eবং 
ঘূণায়মান। আেয়ানীয় সভ তার কথা eখােন িবেশষভােব uেlখেযাগ । gীক সভ তা o সংsৃিতর iিতহাসেক 
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িতনিট সুপ  sের ভাগ করা চেল - আেয়ানীয়, eেথনীয় o হেলনীয় যুগ। e িতেনর মেধ  িবjান o 
বstবােদর চরম uৎকেষর দািব রােখ আেয়ানীয় সভ তা। আেয়ানীয় যুগ ী পূব সpম শতাbীর শষ ভাগ 
থেক ী পূব প ম শতাbীর r পযn িবsতৃ িছেলা। আেয়ানীয় সভ তােতi pথম ঘেটিছেলা বstবােদর 

uেnষ। ী পূব ষ  শতাbীেত আেয়ানীয়ার মাiেলটাস িছেলা gীক জগেতর বািণেজ র  কnd eবং 
সবােপkা সমৃd a ল। eখােন e সময় jান-িবjােনর aভূতপূব িবয়াকশ ঘেট। যােক aেনক ভাববাদী 
ঐিতহািসকগণ aেলৗিকক বেল aিভিহত কেরন। িকnt গভীর ভােব িবচার করেল দখা যােব আেয়ানীয়ার য 
pিতভার িবকাশ ঘেটিছেলা তা aেলৗিকক িকছু তা নয়i, আকিsকo নয়। gীক সভ তা িছেলা পূবাগামী 
pাচ  সভ তার aনুবৃিt। gীক বjািনক তৎপরতার িভিtভূিম দীঘকাল ধের রিচত হেয়িছেলা িমশর o 
ব ািবলিনয়ার। ভৗগিলকভােবo মাiেলটাস িছেলা pাচীন সভ তাgেলার িনকটবতী। িমশেরর সােথ জলপেথ 
eবং ব ািবলেনর সে  sলপেথ eর যাগােযাগ িছেলা। বstতঃ gীক পিnত o দাশিনকগণ য pাচ  সভ তার 
কndgেলা মণ করেতন তা িনি ত ধারণা করার স ত কারণ আেছ। আর ei আেয়ানীয়ােতi িতনশ’ 
বছর আেগ হামার য ধমীয় সংsারহীন মুk িচnাধারার সৃি  কেরিছেলন, তা আেয়ানীয় িবjােনর uৎপিt 
ভাবগত পটভূিম িহেসেব কাজ কেরিছেলা। আেয়ানীয়ােত য িবjান ভূিম  হেয়িছেলা, স িবjান হেলা, 
aধ াপক ব ািমন ফ ািরংটেনর ভাষায় - ‘eকিট িবjানমনs নবীন জািতর sাভািবক কমতৎপরতা, eকিট 
বিল  মানবতােবাধ eবং eকটা িব জনীন সংsৃিতর িমিলত ফল। ’ আেয়ানীয় যুগ িবjান o দশেনর 
iিতহােস মানুেষর eক গৗরবময় aধ ায়। আেয়ানীয় দশন িছেলা বstবাদী দশন। 
 
 
িকnt আেয়ানীয়েদর ei িবjানচচার মুk পিরেবশ sায়ী হয়িন। আজ থেক pায় আড়াi হাজার বছর আেগ 
আেয়ানীয় সভ তার িবলুp ঘেট। পারিসক আkমেণ আেয়ানীয়ায় রাজৈনিতক o সামািজক গােলােযাগ দখা 
দয়। eর ফেল সখানকার বjািনক দাশিনক পিnতগণ বাstহারা হেয় পেড়ন। মানব সভ তার jান-
িবjান চচায় সবেচেয় ujjল সভ তা আেয়ানীয়া হেয় পেড় মৃত! 
 
 
জ ািতিবjােন আেয়ানীয়রা 2600 বছর আেগi eমন unিত সাধন কেরিছেলা যা আজ ভাবেল িবsেয় 
হতবাক হেত হয়। আজ আমরা মানুেষরা পৃিথবী নামক শ ামল gেহ বেস চঁাদ eবং ম লেক বসবােসর 
uপেযাগী কের গেড় তালার য পিরকlনা করিছ, য sp দখিছ, সi মানুেষরা তােদর jােনর সংgাম r 
কেরিছেলা লk বছর আেগ। তারপরo তথাকিথত ঈ র, দবতােদর pভাবেক eিড়েয়, eকিট সাধারণ 
িনয়েমর মাধ েম পদাথ o িব েক ব াখ া করার চ া pথম হেয়িছেলা আেয়ানীয়ােত - থিলস, 
a ানািkম াnার, a ানািkেমিনস, িহরািkটাস, িপথােগারাস, ডেমািkটাস, eমিপডkাস, a ানােkােগারােসর 
মেতা িবjানীেদর হােত। তঁারা বেলিছেলন, সবিকছু পরমানু িদেয় তির, মানব pজািত বা aন ান  pাণীেদর 
udব ঘেটেছ খুবi সরল aবsা থেক, e কােনা ঈ র বা দবতােদর কারসািজ নয়, পৃিথবী ধুi eকিট gহ 
যা সূযেক কnd কের ঘাের আর নkেtরা aেনক দূের। তারাi িছেলন কৃষেকর, নািবেকর, তঁাতীেদর 
সnান। eঁেদর হােত ছািbশেশা বছর আেগ িবjােনর জn হেয়িছেলা। তারপেরo তােদর ংস হেয় যেত 
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হেয়েছ কােনা ধারাবািহকতা না রেখ। eর শত বছর পের aেনকটা eকiভােব, তেব আেরা সুসংগিঠত 
িচnা আর কসেমাপিলটন sp িনেয় জেগ uেঠিছেলা ভূমধ সাগেরর তীের আেলkািndয়া। তঁারা পৃিথবীর 
পিরিধ পিরমাপ কেরিছেলন, sীম iি ন udাবন কেরিছেলন। eখােন কাজ কেরিছেলন iরােটােsিনস, 
iukীড, আিকিমিডস, a ািরেsাকাস, হাiেপিশয়ার মেতা মহাকােলর pিতভারা। eখােনi গেড় uেঠিছেলা 
িবে র সববৃহৎ gnাগার। িকnt তােদরেকo ংস হেয় যেত হেয়িছেলা রাজৈনিতক o ধমীয় unাদনার 
করাল gােস কােনা ধারাবািহকতা না রেখ। পযায়kেম রামান, ী  o iসলাম ধেমর ববরা তােদর ধমীয় 
unাদনায় পুিড়েয় িদেয়েছ আেলkািndয়া gnাগােরর হােত লখা পঁাচ লkািধক বi। eর ফেল নেম 
eেসিছেলা মধ যুগীয় anকার, আমরা িপিছেয় িগেয়িছলাম দড় হাজার বছর। আেলkািndয়া gnাগাের 
ব ািবলেনর eক ধমযাজেকর লখা eকিট gেn ol ট ােমেn uেlিখত সময়পুি র চেয় শতgন পুরাতন 
সমেয়র iিতহাস িছেলা - pায় 4 লk 32 হাজার পূেবর। কী লখা িছেলা সi gেn? ei pে র utরেক 
পুিড়েয় ছাi কের িদেয়েছ ধমীয় সাmাজ বােদর ববর পাnা-পুrতগণ। তারপর aেনক aেনক যুগ পিরেয় 
eেস কাপািনকাস, কপলার, গ ািলিলoর মেতা পিnতেদর aেনক িকছুi পুনঃআিব ার করেত হেয়িছেলা। 
 
কাপািনকােসর পুনঃআিব ারেকi brেনা সাহসীকতার সে  pচার কেরিছেলন, িনেকালাস কাপািনকাস িনেজ 
যা pচার করেত পােরন িন ধমীয় gnােদর ভেয়। আর সটাi কেরিছেলন িবjােনর িনভলু সত  pচােরর 
িনভীক সিনক eবং pথম শহীদ িজoদােনা brেনা। eটাi িছেলা তঁার aপরাধ। e জন i তঁােক ধমীয় 
unাদরা iতালীর িপয়েmা নগের দীঘ আট বছর বিn কের রেখিছেলন eমন eকিট ঘের যার ছাদ িছেলা 
সীেস িদেয় তির। গরেমর সময় ঘরিট হেয় uঠেতা pায় aিgময় আর শীতকােল বরেফর মেতা িহমশীতল। 
িবচােরর সময় brেনা ধমযাজকেদর uেdেশ  বেলিছেলন, ‘শািsর কথা েন আিম যেতাটা ভয় পেয়িছ 
তারেচেয়o aেনক বিশ ভয় পেয়েছা তামরা’। 16 জন pধান ধমযাজক তঁার মৃতু দn রােয়র ঘাষনায় 
বেলন, ‘পিবt গীজার আেদেশ পাপী ব িkর eকিবnু রko ন  না কের pাণদn কাযকর করেত হেব’। 
1600 ী ােbর ফbrয়ারীেত রােম brেনার মৃতু দn কাযকর করা হয় তঁােক kুেশ বঁেধ, pকাশ  
িদবােলােক, aিgদg কের। 
 
 
brেনা কাপািনকােসর িচnােক আেরা pসািরত কেরিছেলন। ব াখ া িদেয়িছেলন, কতgেলা gহ সূযেক কnd 
কের ঘুরেছ, পৃিথবীo সi gহgেলার eকটা। আেরা aেনক gহ আিব তৃ হেব eটাi সৗরজগৎ। দূেরর 
নktgেলাo eক eকিট সূেযর মেতা, তােদরo aেনেকরi আেছ gহ িকংবা gহমnলী। ধু পৃিথবীi নয়, 
সূয ঘুরেছ তার আপন মrেত। ei িব  aসীম। eর কেnd বা pাnে◌ত িকছু আেছ e কথা বলা aথহীন। 
পৃিথবী য িsর নয়, স য ঘুরেছ, e কথা আজ বjিনকভােব pমািণত সত । brেনার মতবাদi িবjােন 
সিঠক pমািণত হেয়েছ। িমেথ  হেয় গেছ বাiেবেলর বয়ান। eেতা গেলা iসলাম পূব বাiেবেলর 
িমথ াচার। িকnt iসলাম, মাt 1400 বছেরর িনভলু, আধুিনক ধম? স বাiেবেলর eকi ভুলেক কী কের 
p য় দয়? iসলােমর আlাহ যিদ jােন-িবjােন সবjােনর jানীi হন তাহেল িতিন কী কের বাiেবেলর 
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িমেথ  বণনােক সমথন করেত পােরন? কারােনর 27:61 o 30:25 পঙিkেত s  uেlখ আেছ, পৃিথবী 
িsর। 
 
 
1990 সােল কলকাতার মিlক bাদাস থেক pকািশত জনক মুহmদ নুrল iসলাম তঁার ‘পৃিথবী নয় সূয 
ঘাের’ নামক gেn কারােনর 11িট সুরার 12িট পঙিk dারা জারজবরদিs pমাণ করেত চেয়েছন- পৃিথবী 

aনড়, িsর। তঁার মেত পৃিথবী যিদ সিত  সিত  ঘুরেতা তাহেল আমরা সমs জীবজnt uেড় uেড় িছটেক পেড় 
িছnিভn হেয় যতাম, আর গাছপালা-দালান- কাঠা পাহাড়-পবত সব ভে চুেড় তছনছ হেয় যেতা! তঁার 
ei aপৈবjািনক ধারণােক আজ কােনা িবjানমনs মানুেষর পেki মেন নoয়া সmব নয়। eেক ধমীয় 
anেtর unাদনা ছাড়া aন  িকছু ভাবা যায় না। e সমs unাদেদর গঁাজাখুির aপব াখ া eবং বাiেবল, 
কারােনর পৃিথবীর aনড়তttেক িমেথ  pমািণত কের আমােদর শ ামল পৃিথবী নামক gহিট ঘুেরi চলেছ 
সেকেn সূেযর চািরিদেক 16 মাiল বেগ। আর সূয aন ান  gহ-uপgহেক িনেয় ছুেট চলেছ 
আnঃনাkিtক শূণ তার মধ  িদেয় সেকেn 42 মাiল গিতেত। eবং eiভােব পুেরা িমিloেয় গ ালািkেক 
eকবার ঘুের আসেছ 25 কািট বছের। িক sেpর মেতা ei িবjান, aথচ বাsব eবং সত । আর িক 
চকমেক সেত র মেতা মানুেষর ধমেচতনা o ঈ র িব াস, যা আসেলi aবাsব o aলীক। 
 

 
ডাঃ oয়ািহদ রজা বাঙলােদেশর pখ াত কিব o কথাসািহিত ক। িবjান o যুিkবাদী আেnালেনর 
িনেবিদতpাণ কমী।  

253



ধমিব াস, িবjানিব াস o eক িচl ত iিতহাস 

pদীপ দব

  

1 

- ei িব bhাn গাছপালা মানুষ প পািখ নদীর sাত গােনর সুর সব সব িকছু সিৃ  কেরেছন আমােদর সৃি কতা মহান 

ঈ র। তাiেতা কিব বেলেছন, সুnর ফুল সুnর ফল িমঠা নদীর পািন, খাদা তামার মেহরবানী।  

- ঈ রi যিদ সবিকছু সৃি  কের থােকন, তাহেল ঈ রেক সৃি  করেলন ক?  

- ঈ রi ঈ র সৃি  কেরেছন। আেগ িতিন িনেজেক বািনেয়েছন, তারপর aন ান  সবিকছু। eকটার পর eকটা । 

- ব াপারটা বুঝলাম না, সৃি  না হেয় সৃি কতা হেলন কীভােব? িতিন িক সবসমেয়i িছেলন, মােন সবিকছু সৃি র আেগ 

থেকi?  

- হঁ া, তাi তা বলিছ। 

- িব bhাn সৃি র আেগ িতিন কাথায় থাকেতন? কী করিছেলন?  

- িতিন নরক বানািcেলন – তােদর মত নািsকেদর থাকার ব বsা করেত করেত। যtসব। dপাতা িবjান পেড়i মেন 

করিছস সবিকছু জেন বেস আিছস! আের ব াটা – িব ােস িমলায় বst তেক বhদূর।  

eরকম anঃসার শূন  তকিবতেকর সােথ আমরা সবাi পিরিচত। uপাসনা ধম সmেক কান pে  aিব ােসর ছায়া 

দখেলi uপাসনা ধেম িব াসীরা খুব রেগ যান। িব ােসর মেতা তঁােদর রাগটাo aেযৗিkক। িব ােসর িভিt শk না 

হেল রাগ দখােনাi আtরkার সহজ uপায়। রাগ দখােনার পdিতিট aবশ  eেকক জেনর কােছ eেকক রকম, 

kমতা o স্ুেযাগ ভেদ তা সmকেcদ থেক িশরেcদ পযn হেত পাের।  
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ধমিব ােসর সােথ িবjানিব ােসর কান িমল নi। uপাসনা ধেমর পুেরাটাi িব াস িনভর। কান ধরেণর পরীkা 

িনরীkা বা কাযকারেণর সােথ তার সmক aিত সামান । ধমিব ােসর বিশর ভাগi আেরািপত eবং জnসূেt 

পাoয়া। মানুষ য পিরবাের জnায় – ভােলা লাgক না লাgক – পািরবািরক ধেম িব াস sাপন করার জন  তােক বাধ  

করা হয়। সেkেt যাচাi বাছাi করার কান সুেযাগi থােক না। পািরবািরক সামািজক o রা ীয় aবকাঠােমার 

িভnতার কারেণ ধমিব ােসরo পাথক  দখা দয়। স কারেণi দখা যায় িমশেরর মুসলমান আর বাংলােদেশর 

মুসলমােনর ধমিব াস hবh eক নয়। সাংsৃিতক o aথৈনিতক বষেম র কারেণo ধমিব ােস িভnতা দখা দয়। 

সuিদ আরেবর শখ আর সুদােনর দিরd মুসলমােনর ধম eক হেলo ধমিব াস িভn। ধু তাi নয়, সমs 

পিরকাঠােমা eক থাকার পেরo মানুেষ মানুেষ ধমিব ােস িভnতা দখা িদেত পাের।  

ধমিব াস পরীkা কের দখার কান uপায় নi। ধমgেn যা লখা আেছ, যভােব লখা আেছ তােকi পরম সত  

বেল িব াস করেত বাধ  করা হয় ধমপালনকারীেদর। যখন সাধারণ চােখi দখা যায় য ধমgেn যা লখা আেছ 

তার সােথ বাsেবর কান িমল নi – তখন নানারকম খঁাড়া যুিk ধার কের  ধমgেnর লখাgেলার aন রকম eকটা 

ব াখ া দয়ার চ া করা হয়। তাiেতা ধমিব াসীেদর িব াস করেত হয় য যী ি েsর কান বােয়ালিজক াল ফাদার 

নi। যী েক ঈ েরর সnান বলা হেয় থােক, িকnt য জব pিkয়ায় pাণীর জn হয় – সরকম কান pিkয়া মাতা 

মির o ঈ েরর মেধ  ঘেটেছ বেল বাiেবেল পির ার কের িকছু বলা নi। eেkেt নানারকম ব াখ া পাoয়া যায়।  

ধমিব াস কথািট যতটা pচিলত – িবjানিব াস স তুলনায় কম। কারণ িবjােন ধুমাt িব াস িদেয় িকছু pিত া 

করা সmব নয়। িবjান পরীkামূলক pমাণ o কাযকারেণর oপর িনভরশীল। িবjােন eকটা তেttর সােথ aন  

তেttর িমল থাকেত হয়। িবjান ভাষা, সংsৃিত, রাজনীিত, ধমীয় িব াস, ভৗেগািলক aবsান ভেদ িভn হয় না। 

যিদ হয় তারo বjািনক ব াখ া আেছ। ভৗেগািলক aবsােনর কারেণ ম াগেনিটক pাপািটজ বদেল যেত পাের। তা 

ধনী দিরd সাদা কােলা য কান মানুেষর পেki পরীkা কের দখা সmব। িকnt eকিট idঁর যমন মাধ াকষণ 

eড়ােত পাের না – তমিন ভ ািটকােনর পােপর পেko মাধ াকষণ eড়ােনা সmব নয়। িবjােন যঁারা িব াস কেরন 

তঁারা aবশ i জােনন য মাধ াকষণ বল সাধারণ aবsায় সব সমেয়i কাজ করেছ। oটা নানাভােব pমািণত হেয়েছ 

বেলi তােত িব াস রাখা যায়। িকnt যিদ কu দাবী কেরন য িতিন কান pকার pতারণার সাহায  না িনেয় 
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aেলৗিকক uপােয় মাধ াকষণ eিড়েয় শূেন  ভেস থাকেত পােরন – তােত িব াস রাখা যায় না। িকnt ধমিব াসীেদর 

সকেলi কান না কান kেt aেলৗিককতায় িব াস কেরন। িবjােন aেলৗিকক বেল িকছু নi।  

িবjােনর য সব তtt eখেনা pমািণত হয়িন – সখােন িভn িভn মতবাদ কাজ করেত পাের। যমন িsং িথoির – 

eখেনা pমািণত হয়িন। সখােন তাi eখেনা মতৈdততা কাজ করেছ। িনuিkয়ার িথoিরেত িবিভn মেডেল 

মতিভnতা আেছ। িকnt সসব আেছ মূল সত  বর কের আনার uেdেশ i। সত  udাটেনর জন  িভn 

মতাবলmীরাo eকসােথ কাজ কের যায় িবjােন। ভুল মতবাদ থেক িশkা িনেয় িনেজেদর ভুল sীকার কের নন। 

িsেফন হিকং আর রজার পনেরােজর মেধ  aেনক বছর ধের িবতক চেলেছ ব াকgাun রিডেয়শন িনেয়। 

শষপযn দখা গেছ হিকং eর eকিট ধারণা ভুল িছেলা। e ভুল sীকার কের িনেত হিকং eর eকটুo aসুিবধা 

হয়িন। িকnt ধমিব ােস eরকম হয়না। সখােন aহংেবাধ বড়েবিশ। আর স কারেণi ধেম ধেম িবভাজন eত 

বিশ। িবভাজেনর কারেণ হানাহািন aেনক বিশ।  

 িবjানিব ােসর সােথ ধমিব ােসর আেরকিট pধান পাথক  হেলা ধমিব াস eকটা পযােয় বড়েবিশ িহংs। 

িভnমতাবলmীেদর হয়েতা কrণা করা হয়, িকnt সmান করা হয় না ধমিব ােসর kেt। পৃিথবীেত ধমীয় হানাহািনর 

কারেণ যত মানষু মারা গেছ – আর কান িকছুেত সরকম হয়িন। আর িবjানিব াসীরা িব ােসর িভnতার কারেণ 

কখেনা িহংs হেয় oেঠিন। aেনেক পারমাণিবক বামা আিব ােরর জন  িবjানেক দায়ী করেত পছn কেরন। িকnt 

য বjািনক তtt কােজ লািগেয় বামা তির করা হেc – স eকi পারমাণিবক তtt কােজ লািগেয় পৃিথবীর মানুেষর 

দনিnন jালািনর চািহদা মটােনা হেc, ক াnােরর িচিকৎসা করা হেc। িবjানেক কােজ লািগেয় িবjােনর দাষ 

pচার করা হয় রাজৈনিতক sােথ।  

রাজনীিত িদেয় িবjানেক িনয়ntণ করার eকিট চ া পৃিথবীর সব দেশi হয়। সটা হয় ধমিব ােসর দাহাi িদেয় 

রাজৈনিতক sােথ। যমন sমেসল িরসােচর kেt আেমিরকা বা aেsিলয়ার মেতা দশo aেনক ধরেণর 

িবিধিনেষধ আেরাপ কের বেস আেছ। ফেল য গেবষণা থেম আেছ তা নয়। িকnt য গিতেত চলেত পারেতা স 

গিতেত তা চলেছ পারেছ না। িবjােনর agগিতেক সবসমেয়i পছেন টেন ধের রেখেছ রাজৈনিতক িসdাn। eবং 

e িসdাn নয়ার কারণ িহেসেব সবসমেয়i দখা যায় eক ধরেণর ধমিব াস কাজ কেরেছ। eকটু পছেনর িদেকর 

iিতহাস খুেঁজ দখেলi দখা যােব – িবjানেক কান সমেয়i সহেজ মেন নয়িন ধমিব াসীরা।  
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য কান বjািনক আিব ােরর pিত ধমিব াসীেদর দৃি ভংিগেক িতনিট পযােয় ভাগ করা যায়। pাথিমক ভােব কী 

আিব তৃ হেলা তা না জেনi বেল দয়া হয় য eটা ধমিবrd, শয়তােনর কারসাজী, eটােত খাদা নারাজ হেবন। 

িdতীয় পযােয় যখন বjািনক আিব ারিট pিতি ত হেয় যায় eবং সবাi pযুিkিট ব বহার করেত থােক তখন 

ধমিব াসীরা হঠাৎ আিব ার কের ফেল য eসব বjািনক আিব ােরর সবিকছুi ধমgেn লখা আেছ। ধমgেnর 

পাতায় পাতায় িবjান। hঁ hঁ বাবা, ঐ িরক gn হেলা সকল িবjােনর uৎস!! আর তৃতীয় পযায় r হয়  না-

জােয়জ িবjানেক ধম-pচাের কােজ লাগােনা। eকটা uদাহরণ িদi - মাiেkােফান আিব ােরর পর oটা ব বহার 

কের আজান দয়ােক না-জােয়জ বলা হেতা। (চ gাম শহেরর eকিট মসিজেদ মাiক ব বহারেক কnd কের ei 

সিদনo মুসlীেদর মেধ  মারিপট হেয়েছ।) আর eখন? বাংলােদেশর pিতিট শহেরর হাজােরা মসিজেদর মাiক কী 

দিনক কী পিরমাণ শb দূষণ কের তা যিদ কu গেবষণা কের pকাশ কের – তার জীবন সংশয় দখা িদেত পাের। 

কিmuটাের ভাগ গণনায় আজকাল দাrণ লাভ হয়।  

মানব সভ তার iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল দখা যায় eকদম rেত ধম o িবjােন খুব eকটা িবেরাধ িছেলা 

না। কারণ িবjান o pযুিkর ব বহার r হেয়েছ মানুেষর বঁেচ থাকার সংgােমর মধ  িদেয়। uপাসনা ধম 

pািত ািনক rপ পেয়েছ aেনক পের। সৃি কতার ধারণাo তির হেয়েছ আেরা aেনক পের। িবjােনর সােথ ধেমর 

িবেরােধর srপটা eক পলক দখার জন  আমােদর eকটু পছন িদেক যেত হেব। iিতহােসর িদেক। aবশ  

pচিলত iিতহাস আর বjািনক iিতহােসর মেধ  িকছু মৗিলক  পাথক  আেছ। pচিলত iিতহাস মূলত রাজৈনিতক 

iিতহাস। রাজা বা শাসনকতার icামেতা e iিতহাস রিচত হয়, িবকৃত হয়, সিত  ঘটনা মুেছ ফলা হয় বা 

সাজােনা ঘটনার aনুpেবশ ঘটােনা হয়। তেব িমথ ার eকিট বড় dবলতা হেলা eটা সবিকছরু সােথ সমিnত aবsায় 

বিশিদন িটেক থাকেত পাের না। সামান  সমnয়হীনতার লজ যখন বিরেয় পেড় – স লজ ধের টান িদেলi িমথ ার 

আবরণ খেস পেড় eকসময়। সত  iিতহাস সভােবi বিরেয় আেস। িকnt বjািনক iিতহাস লখা হয় pকৃিতেত। 

eকিট ফিসল কত বছেরর পুরেনা, বা eক খn মািট কী কী সভ তা ছুেঁয় eেসেছ তা বjািনক uপােয়i িনণীত হয়। 

সরকম বjািনক পdিতেতi আজ জানা যায় – পৃিথবী কীভােব সৃি  হেয়েছ – কত বছর আেগ।  
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4 

ptতািttক গেবষণায় পাoয়া নানারকম তথ pমাণ থেক দখা যায় আধুিনক মানুষ বা হােমা সিপয়াn স eর আেগর 

pজািত হােমা iেরk টােসর সময় থেকi পৃিথবীেত pযুিkর ব বহার r হেয়েছ। ি sপূব িtশ লk বছর থেক 

দশ লk বছর পযn সমেয়র মেধ  হােমা iেরk টােসর udব ঘেটিছেলা। চীেনর বiিজং eর কােছ eকিট 

ptতািttক gহায় পাoয়া িনদশন িবে ষণ কের দখা যায় – আজ থেক pায় পঁাচ লk বছর আেগ হােমা 

iেরk টাসরা pাকৃিতক আgন িনয়ntেণ আনার pযুিk aজন কেরিছেলা। আgন য সকল pযুিkর eকিট pধান uৎস 

তা পরবতীেত pমািণত হেয়েছ। আgন jালােনা, আgনেক pেয়াজন মত কােজ লাগােনা eবং pেয়াজন শেষ আgন 

নভােনার পdিত মানুেষর আয়েtt আসার সােথ সােথ সভ তার িবরাট eকিট ধাপ aিতkাn হেলা। আgেনর শিkেক 

আিব ার করেত িগেয় মানুষ দেখেছ আgেনর িব ংসী kমতাo। সসব থেক আgেনর pিত ভয়o তির হেয়েছ। 

ভয় থেক মানুষ আgনেক দবতা jান করেত r কেরেছ। সনাতন যুেগর সব ধেমi আgন eর ভূিমকা িবশাল।  

pকৃিতেত বাতােসর শিk দেখেছ মানুষ, দেখেছ ঘূিণঝড়। তারপর যখন কৃিষকাজ r কেরেছ মানুষ – আজ থেক 

pায় দশ হাজার বছর আেগ – দেখেছ মািট থেক খাদ  শস  uৎপn হেc, সব িকছু মািটেত িমেশ যােc eক 

সময়। পরবতীেত িgক দাশিনকরা যখন পদােথর মূল uপাদান িনধারণ করেত িচnাভাবনা r কেরেছ – তখন 

pাথিমক যুগ থেক বেয় আসা e ধারণা কােজ লেগেছ। তােদর মেন হেয়েছ – আgন, পািন, মািট আর বাতাসi 

হেলা মূল uপাদান। pাকৃিতক dেযাগ দখেত দখেত মানুষ pকৃিতেক ভয় করেত িশেখেছ – eবং স ভয়েক জয় 

করার জন  সংgাম করেত িশেখেছ। দেখেছ pেত ক কােজর পছেন কােরা না কােরা হাত রেয়েছ। pকৃিতর aদৃশ  

হাতেক ঈ র jান করেত িশেখেছ।  

ঈ েরর ধারণা তির হবার পর মানুেষর পযেবkেণ নতুন eকিট ধারা তির হেলা। সমাজবd ভােব বাস করার জন  

সামািজক িনয়ম কানুন তির হেলা। r হেলা সামািজক ণীিবভাগ। িনেজেদর মেধ i িটেক থাকার সংgােম 

শারীিরক শিkর সােথ বুিdমtাo যুk হেলা। যঁারা বুেড়া হেয় শারীিরক শিkেত িপিছেয় পড়েলন – তঁারা সমােজ 

িনেজেদর আসন িঠক রাখার জন  r করেলন ধমব াখ া। পরবতীেত eেদর িনেয়i eকটা ণী তির হেলা। 

সামািজক ধমgr বা পুেরািহত ণী। e পশায় িটেক থাকার জন  তােদর দরকার হেলা গভীর pকৃিত পযেবkণ। 
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সূেযাদয় সূযাs জায়ার ভাটা ঋতু পিরবতন জলবায়ুর পিরবতন পযেবkণ কের eসেবর পূবাভাস দয়া সmব হেলা। 

eেদর হাত ধেরi ক ােলnার তির হেলা আজ থেক pায় 2800 বছর আেগ। pিতি ত হেলা সমেয়র িহেসব – 

বছর, মাস, িদন, ঘnা, িমিনট, সেকn। সংখ ার ব বহার r হেলা। সংখ া লখার িচho তির হেলা। r হেলা 

পৃিথবী কিndক িবে র ধারণা। যেহতু eেদর ব াখ ার ভুল ধরার কu নi- কাথাo কান িবেরাধ ঘটেলা না। 

eেদর eবং eেদর utরািধকারীেদর হােতi রেয় গেলা সামািজক kমতা। আেরা পের যখন রা  pিতি ত হেলা – 

রাজt পিরচালনার ব াপার eেলা – তখেনা ei পুেরািহত ণীর দাপট িঠকi থাকেলা। কারণ রাজারা দখেলা 

পুেরািহতেদর কােজ লাগােত পারেল রাজt করা সহজ হয়। কারণ য মানুষ রাজােক ভয় পায় না সo pকৃিতর 

aজানা রহস েক ভয় পায়। তেতািদেন e pকিৃতর নাম হেয় গেছ ঈ র। িকnt রাজােদর মন যুিগেয় চলেত িগেয় 

পুেরািহত ণীর সততায় িকছটুা ভnামীo ঢুেক পেড়েছ। িনেজেদর aজােni তারা ঘটনা পযেবkণ করেত িগেয় o 

তার ব াখ া িদেত িগেয় িনেজেদর সীমাবdতা sীকার করেত চাiেলন না। ফেল sাধীন গেবষক o রা kমতার 

কাছাকািছ গেবষকেদর মেধ  dnd তির হেত r করেলা। আেs আেs আলাদা হেত r করেলা িবjান o 

ধমিব াস। পরবতীেত যখন পৃিথবী কিndক িবে র ধারণা ভুল pমািণত হেত r করেলা পুেরািহতরা ভাবেলা eেত 

তােদর আসন টেল যােব। তাi তারা সূযেকিndক িবে র ধারণার িবেরাধীতা করেলা। রা  পুেরািহতেদর সমথন 

করেলা।  স কথায় আসিছ আর eকটু পেরর িদেক।  

5 

টkােসর িহusন থেক pকািশত “e িbফ iলােsেটড গাiড টু আnারs ািnং iসলাম”[1] নােম eকিট বi 

আমার হােত eেসেছ। সখােন বলার চ া করা হেc য িবjােনর সােথ কারােণর কান িবেরাধ নi। িবjান যা 

িকছু আিব ার করেছ – তা কারাণ থেকi ধার করা। মানব rেণর dেটা তলুনা আেছ ei বiেত। eকিট তুলনা 

হেলা জঁােকর সােথ, aন িট হেলা দঁােত িচবােনা চুiংগােমর সােথ। egেলা িদেয় pমাণ করার চ া করা হেয়েছ য 

কারােণ মানুেষর জn কীভােব হয় তার সিঠক বণনা দয়া হেয়েছ। কারােণ uেlখ আেছ আলা   o মুd ঘাh র কথা। 

আলা   মােন হেত পাের জঁাক, ঝুলn বst বা জমাট রk। আর মুd ঘাh  মােন িচবােনা বst। মানব rেণর ছিবর সােথ 

জঁাক o িচবােনা চুiংগােমর ছিবর তুলনা করা হেয়ছ আমােদর বাঝােত য কারাণ সবজাnা! 
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স যাi হাক, মানুেষর শরীর সmেক pেত ক ধমi খুব sশকাতর। সকল ধমi শরীরেক খুব grt দয়। eতi 

grt দয় য ধেমর e বাড়াবািড়র কারেণ pথম িদেক মানুেষর শরীর িনেয় কান গেবষণা করাi সmব িছেলা না। 

মৃত মানুেষর শরীর ব বেcদ কের দখা ধমীয় o রা ীয় ভােব িনেষধ। িকnt তা সেtto মানুেষর দেহর pথম 

ব বেcদ করা হেয়িছেলা আজ থেক আড়াi হাজার বছর আেগ। িgক ডাkার আlেমiয়ন গাপেন মানুেষর মৃতেদহ 

ব বেcদ কের িশরা o ধমনীর পাথক  খুেঁজ পান। আর শরীেরর িবিভn aংগpত ংেগর মেধ  sায়িবক সংেযােগর 

ধারণাo আlেমiয়নi দন। িকnt পরবতী ছয় শ বছর ধের মানুেষর eনাটিম িনেয় আর কান গেবষণা করা যায়িন 

ধমgrেদর বাধার কারেণ।  

ি sান ধেমর utান ঘটার পর e aবsার আেরা aবনিত ঘটেলা। ি sান ধমgrরা pচার করেত লাগেলা য 

মানুেষর শরীর ঈ র pদt আtা রাখার eকিট খঁাচা ছাড়া আর িকছু নয়। eবং স খঁাচা খুেল দখার aিধকার 

মানুেষর নi। সসময় 129 সােল kিডয়াস গ ােলেনর জn। তুরেsর eকিট ধনী পিরবাের জn নয়ার কারেণ 

গ ােলেনর পেk মানুেষর শরীর পযেবkণ করার িকছুটা স্ুেযাগ হেয়িছেলা। িচিকৎসািবদ া শখার জন  গ ােলন রােম 

িগেয় রামান g ািডেয়টরেদর রkাk দহ পযেবkণ করেলন aেনকিদন ধের। hদিপেnর কাজ, িশরা o ধমনীর কাজ 

iত ািদ পযেবkণ করেলন িতিন। িকnt মানুষ তখেনা িব াস কের য আtা থােক শরীেরর ভতর। g ািডেয়টররা 

আহত হেয় মারা যাবার সময় গ ােলন দখেলন য তাজা টকটেক ঘনলাল রk বিরেয় আসেছ শরীর থেক। গ ােলন 

ভাবেলন eর নাম জীবন। মারা যাবার সময় eভােবi জীবন বিরেয় যায়। আর বঁেচ থাকেল ধমনী o িশরা িদেয় 

রেkর সােথ জীবন pবািহত হয়। গ ােলেনর aেনক ধারণা পরবতীেত ভুল pমািণত হেলo তারজন  aেপkা করেত 

হেয়েছ আেরা তরশ বছর। গ ােলন eক ঈ ের িব াস করেতন। তঁার e িব ােসর কারেণ তঁার পযেবkণo িছেলা 

িকছুটা ঈ র কিndক।  

িবjােনর aন ান  িকছু শাখা যখন ডানা মলেত r কেরেছ – তখেনা মানুেষর শরীেরর রহস  জানার জন  কান 

গেবষণাi করা যােc না ধমgrেদর িনেষেধর কারেণ। kিসয়াস গ ােলেনর পযেবkণেকi সত  িহেসেব ধের িনেয় 

চলেলা 1490 সাল পযn। ধমgrেদর pবল আপিtর মুেখo iতািলর পাdয়ােত eনাটিমক াল িথেয়টার তির হেলা। 

eখােন eনাটিম িনেয় কাজ করেলন িলoনােদা দা িভনিচ, eিnয়াস ভিসলাস pমুখ। মানুেষর শরীেরর oপর ধেমর 

বাধা িনেষধ িকছুটা কেম eেলo eেকবাের থেম নi। eখেনা মানুেষর শরীর িনেয় নতুন গেবষণায় ধম eকিট pধান 

বাধা।  
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জnিনয়ntণেক aেনক ধেমi ধমিবrd কাজ বেল ধের pচার করা হয়। গঁাড়া ক াথিলক ি sানরা কান ধরেণর 

জnিনয়ntণ সামgী ব বহার করােক ধমিবrd মেন কের। 1956 সােল জnিবরিতকরণ িপল udাবেনর পর ধমgrরা 

kেপ গেলন। িকnt তােত খুব eকটা কাজ হয়িন। মেয়েদর জীবন aেনকভােবi বদেল গেলা eরপর থেক। 

সnানজnসংkাn নানারকম রােগর হাত থেক বঁাচেত আরm করেলন মেয়রা। িকnt িকছু িকছু ধমিব াস eখেনা 

িবjােনর e aবদানেক sীকার কের না।  

গভপাতেক ধম pবল ভােব বাধা িদেয় আসেছ। খুব দরকার না হেল শেখর বেশ কu গভপাত কের না। িকnt িকছু 

িকছু ধমিব াসী মেন কেরন – eটা ঈ েরর icার িবrেd কাজ। তঁারা আবার eটাo িব াস কেরন য ঈ েরর 

icার িবrেd কান িকছু করার kমতা কােরা নi। তাহেল গভপাত যেহতু হেc তা ঈ েরর icার িবrেd হয় 

কীভােব! িকnt যুিkর কথা তা ধম শােন না। টsিটuব বিবেকo ধমিব াসীরা ধমিবrd কাজ মেন কেরন। স 

eকi রকম anকারাcn মানিসকতার কারেণ sমেসল িরসাচ বাধাgs। aথচ স গেবষণা থেক মানুষ মুিk 

পেত পাের আl ঝiমােরর মত মারাtক িড-eন-e ঘিটত রাগ থেক।  

6 

িববতনবাদেক িকছু িকছু ধমিব াসী মােটi sীকার কেরন না। 1859 সােল ডারuiেনর ‘িদ aিরিজন aব sিসস’ 

pকািশত হবার পর পৃিথবীর ধমাকােশ eকিট ঝড় বেয় গেলা। স ঝড় eখেনা থােমিন। ধমিব াসীরা মানেতi 

চােcন না য মানুষ সরাসির ঈ েরর হােত কাদামািট থেক তির নয়। আদম বা হাoয়ার কান aিstt পাoয়া 

যায়িন বjািনক গেবষণায়। মানুষ eেসেছ aেনক aেনক বছেরর pাকৃিতক পিরবতেনর মধ  িদেয়। নানারকম 

আgাসী িবতক r হেয় গেলা, যা eখেনা চলেছ িব জুেড়। e pসংেগ িবsািরত জানার জন  পড়ুন বন া আহেমেদর 

“িববতেনর পথ ধের” [2] । eখােন eকটা িজিনস লk ণীয় য িববতেনর িবrেd নানারকম িভn িভn মতবাদ pচার 

করা হেc। eকi সােথ aেনক gেলা মতবাদ তা সত  হেত পাের না। তা ছাড়া চােখর সামেন য িববতন ঘটেছ – 

তা চােখ দখার পেরo ধেমর দাহাi িদেয় তা না মানার গঁা ধের থাকেল তােত কার কী uপকার হেব বাধগম  

নয়।  
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ধমিব াসীরা িববতনবাদেক পুেরাপুির uিড়েয় িদেত না পের – pতারণার আ য় িনেc eখন। iেnিলেজn িডজাiন 

নােম eকধরেণর ছd বjািনক তtt গলােনার চ া করা হেc। বলা হেc ঈ র ছাড়া eরকম aপূব বিুdবৃিtক 

িনবাচন আর কােরা পেk সmব নয়। যাগ তমেক খুেঁজ নয়ার দািয়t ঈ র িনেজর হােতi রেখ িদেয়েছন। 

iিnিলেজn িডজাiন বা আiিড তtt মাথা তুেল দঁািড়েয়েছ আেমিরকার pিসেডn বুশ kমতায় আসার পর। 

সহেজi বাঝা যায় য eটা eকটা সুপিরকিlত রাজৈনিতক চাল। আিম বশ কেয়কজন গঁাড়া ি sান বাiেবল 

বাdােক িজেjস কের দেখিছ – বাiেবেল আiিড সmেক কী লখা আেছ বা আেদৗ িকছু আেছ িকনা। ঈ রi সব 

িকছু িডজাiন কেরেছন জাতীয় eেলােমেলা িকছু কথাবাতা ছাড়া সুিনিদ  িকছু তঁারা জানােত পােরন িন। আসেল 

তttটা খুব বjািনক করেত িগেয় সহজপাচ  করেত পােরিন। e pসংেগ aিভিজৎ রােয়র eকিট চমৎকার pবn আেছ 

মুkমনায়, “আi িড িনেয় কূটকচালী” । আেরা eকিট চমৎকার বi eর নাম eখােন করা যায়। তা হেলা রিবন 

uiিলয়াm স eর “আনiেnিলেজn িডজাiন, হায়াi গড iজn ট eজ sাট eজ িশ িথ স িশ iজ”  [3]।  

িববতন pে i ধমিব াসীেদর সােথ aেনকিদন থেকi িবjােনর dnd চলেছ পৃিথবীর সৃি  o বয়স িনেয়। বাiেবেলর 

পk িনেয় eকপk বলেছ পৃিথবীর বয়স মাt ছয় হাজার বছর। aন িদেক িবjানীরা দীঘ aনুসnান, গেবষণা o 

ptতািttক িনদশেনর িভিtেত িহেসব কের দিখেয়েছন য পৃিথবী সৃি  হেয়েছ কমপেk সােড় চার শ কািট বছর 

আেগ। বাiেবেল বলা আেছ িব bhাn সৃি  হেয়েছ মাt ছয়িদেন। 1642 সােল িbিটশ মntী o িবিশ  ভাষাতttিবদ 

ডঃ জন লাiটফুট “aবজারেভশn স aন জেনিসস” নােম 20 পৃ ার eকিট বi লেখন। সখােন িতিন লেখন য 

পৃিথবী সৃি  হেয়েছ ি sপূব 3928 সােলর 12 সেpmর। আর মানুষ সৃি  করা হেয়েছ eর পঁাচিদন পর, 17 

সেpmর kবার সকাল নয়টায়। ডkর লাiটফটু uচচিশিkত মানুষ, িকছুিদন পর ক ামিbজ iuিনভািসিটর ভাiস 

চ ােnলর িনযুk হেয়িছেলন।  

eর পর 1650 সােল eংিলকান িবশপ জm স uশার ol ড টsােমেn বিণত িবিভn ঘটনা a দবতােদর বয়স 

িহেসব কের ঘাষণা করেলন, পৃিথবী সৃি  করা হেয়েছ যী ি েsর জেnর 4004 বছর আেগ, aেkাবর মােসর 26 

তািরখ রিববার সকাল নয়টায়। সময়িট কাn  দেশর sানীয় সময় তা জানা যায় িন। e ঁেদর eসমs দাবীর সােথ 

বjািনক তথ  pমােণর কান িমল নi। বjািনক িহেসেব দখা যােc পৃিথবী সৃি  হেয়েছ pায় সােড় চার শ 

কািট বছর আেগ। যেহতু ধমgngেলা eসব বjািনক তথ  eখেনা gেn anভুk কেরিন, ধমিব াসীরা eখেনা 

িব াস কের পৃিথবীর বয়স মাt চার হাজার বছর। আর বjািনক pমাণ gেলা ঈ রi oভােব রেখ িদেয়েছন মানেুষর 
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jােনর সীমানা দখার জন । কারণ িতিন মানুেষর jান পরীkা কের দখেত খবু পছn কেরন। e িনেয় তক িবতক 

চলেছ eখেনা, হয়েতা চলেব aেনকিদন। তেব eকসময় দখা যােব নতনু কের লখা হেc বাiেবেলর জেনিসস – 

সখােন বjািনক তtt pেবশ করােনা হেব, eবং আবােরা pচার করা হেব যা সব লখা আেছ বাiেবেল!! 

7 

পৃিথবী সূেযর চারপােশ ঘুরেছ – e সত  কখেনাi মেন িনেত চায়িন ধমিব াসীরা। কারণ মানষুেক kমতার কেnd 

দখেত ভােলাবােস সবাi। আর মানুেষর পৃিথবীেক কnd কের ঘুরেব আর সবিকছ ু– পৃিথবী িsর থাকেব – eরকমi 

িব াস িছেলা তখন। ি sপূব 150 সােল িgক দাশিনক িহপাr কাস ধারণা দন য িব bhােnর কেnd আেছ 

পৃিথবী। eর pায় আড়াiশ বছর পর টেলিম িহপাr কােসর তtt সমথন কের নানারকম যুিk দন। তঁার eকিট যুিk 

িছেলা, যেহত ুপৃিথবীেত মানুষ বাস কের – সেহতু সবিকছ ুপৃিথবীেক কnd কেরi ঘরুেব। চােচর খুব ভােলা লাগেলা 

টেলিমর কথা। ভােলা লাগাi কাল হেলা – মহাকাশ গেবষণা ভুল পেথ eেগােত থাকেলা পরবতী pায় সােড় তর শ 

বছর ধের।  

1507 সােল পালােnর জ ািতিবjানী িনেকালাস কাপািনকাস দখেলন টেলিমর গািণিতক যুিkgেলা pচুর ভুেল 

ভরা। কাপািনকাস িহেসব কের দখােলন য পৃিথবী সূযেক কnd কের ঘুরেছ। চােচর রাষানেল পড়ার ভেয় িতিন 

aেনক বছর eসব গেবষণা pকাশ কেরনিন। শেষ 1543 সােল িতিন e তথ  pকাশ কেরন “aন িদ িরিভিলuশান 

aব িদ হেভনিল বিডজ” বiেত। িতিন জানেতন য বiিট pকািশত হেল চােচর নতারা kেপ যােবন। বুিd কের 

িকছুটা ঘুষ দয়ার মেতাi িতিন বiিট uৎসগ করেলন পাপ তৃতীয় জন পl ক। িকnt তােতo শষ রkা হেলা না। 

চােচর নতারা কাপািনকােসর বigেলা পুিড়েয় ফলার আেদশ িদেলন। তবুo ভােলা য কাপারিনকাs কi পুিড়েয় 

মারার আেদশ দয়া হয়িন। পের গ ািলিলo যখন e িনেয় গেবষণা r করেলন – ক াথিলক চাচ আেদশ িদেলা কাজ 

বn করেত। গ ািলিলoেক hমিক দয়া হেলা যন িতিন পৃিথবীর ঘূণন সmেক আর eকিট কথাo না বেলন। িকnt 

সহেজ থেম থাকার পাt গ ািলিলo নন। িতিন eকিট বi িলখেলন eবং তােত পােপর িবrেdo িলখেলন aেনক 

িকছু। kেপ গেলন পাপ। গ ািলিলoর সামািজক pিত ার কারেণ তঁােক হত া করেল জনমত চােচর িবrেd যেত 

পাের ভেব গ ািলিলoেক গৃহবnী করা হেলা। দীঘিদন বnী aবsার মানিসক যntণা সহ  করেত না পের গ ািলিলo 
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eকসময় বাধ  হেয় ঘাষণা কেরন য, িতিন ভুল বেলেছন। িকnt সংেগ সংেগ eটাo বেলন য, পৃিথবীর ঘূণন িকnt 

পােপর কথামেতা থেম যােব না। থেম যায়িন। eতবছর পের ভ ািটকােনর পাপ sীকার করেত বাধ  হেয়েছন য 

গ ািলিলoর pিত aিবচার করা হেয়িছেলা সিদন। 1600 সােল নুh ’র pাবন কখেনাi হয়িন বলার aপরােধ brেনােক 

রােমর রাsায় pকােশ  পুিড়েয় মেরেছ iuনাiেটড চােচর যাজেকরা। নতনু নতুন বjািনক আিব ার a মতামেতর 

কােছ kমশ dবল হেয় যািcেলা চাচ। তখন চােচর শিk সংহত করার uেd েশ i brেনার মেতা মানুষেক খুন করা 

হেলা। িভn মেতর িবrেd ধমিব াসীেদর e হেলা sাভািবক pিতিkয়া।  

8 

ধুমাt ধমিব ােস আঘাত করেলi য চাচ kেপ যেতা তা নয়। মেয়েদর pিত বষম মুলক আচরণ কান ধরেণর 

কারণ ছাড়াi ঘেটেছ তখন। িমশেরর হাiপািশয়া িছেলন 370 ি sাb থেক 415 সাল পযn eকমাt মেয় িযিন 

সমতল জ ািমিতেত বু ৎপিt aজন কেরিছেলন। িতিন টেলিমর পৃিথবী কিndক িবে র ধারণােকo sীকার করেতন। 

িকnt তারপরo তঁােক pকােশ  হত া কেরেছ। রাsা থেক টেন চােচর  ভতর িনেয় িগেয় িহংsভােব কুিপেয় কুিপেয় 

হত া কেরেছ তােক। তারপর রাsার uপর পুিড়েয় মেরেছ তথাকিথত pেমর aবতার যী ি েsর মতাদেশ 

িব াসীরা। পরবতী eক হাজার বছের আর eকজন মিহলাo িবjান চচায় eিগেয় আসেত পােরন িন।  

9 

িবjান o ধেমর iিতহাস aেনক dেnd ভরা। aেনক সময় িনেজেদর ব িkগত ঘৃণার বিহঃpকাশo ঘটায় aেনেক। 

যমন pথম জীবেন আiনsাiনেকo ihিদ পিরবাের জn নয়ার কারেণ aেনক সংgাম করেত হেয়েছ। তঁার 

গেবষণােক জামািনেত ihিদেদর িবjান নােম pচার করা হেয়েছ। eখেনা aেনক দেশ ধমুাt ধমীয় সংখ ালঘু 

ণীর pিতিনিধ হবার কারেণ বষেম র িশকার হেত হয় িবjানীেদর। িবjােনর কথা বলেল তা যিদ ধেমর িবrেd 

যায় – তা ব িkগত মত বেল pচার করা হয়। িকnt সুেখর কথা হেলা – িবjানেক asীকার করেলi তা িমথ া হেয় 

যায় না।  
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বতমােন সব ধমিব াসীরাi pমাণ করেত চােc তােদর ধম িবjান সmত – তােত িবjােনর শিkেকi sীকার কের 

নয়া হেc। কারণ িবjান চলেব বjািনক ধেমর িভিtেত, িকnt িবjান ছাড়া ধম aিচেরi aচল হেয় যােব।  

____________________________ 

[1]     Ibrahim, IA. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Houston: 
Darussalam. 1997.  

[2]      িববতেনর পথ ধের; বন া আহেমদ; ফbrয়াির 2007; aবসর, ঢাকা; 

[3]     Williams, R. Unintelligent Design Why God Isn't As Smart As She Thinks She Is. 
New South Wales, Australia: Allen & Unwin. 2006.  

____________________ 

ড. pদীপ দব aেsিলয়ার eকিট িব িবদ ালেয় pভাষক িহেসেব কমরত। iেমiল -   
Pradip.Deb@utas.edu.au. pকািশত বiঃ aেsিলয়ার পেথ পেথ (2005), আl বুকারিক থেক 
হিলuড (2006), আiনsাiেনর কাল (2006)।  
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সৃি তেttর aসারতা বনাম িববতনতেttর সাফল  : 
িকভােব িবjান সৃি তেttর গালগpgেলােক ধীের ধীের হিটেয় িদল 

িদগn সরকার

  

 

  

  

সব জাগিতক বা মহাজাগিতক বstর মত পৃিথবীরo eকটা iিতহাস আেছ। সi iিতহাস kমপিরবতেনর 
iিতহাস – যুেগ যুেগ নতুন আকাের িবকােশর iিতহাস। ei পিরবতেনর কােনা শষ নi, আজo তা ঘেট 
চেলেছ।  

িবjােনর দৃি েত যিদ পৃিথবীর iিতহােসর পাতায় চাখ রাখা যায়, তাহেল দখা যােব ei iিতহােসর r আজ 
থেক pায় সােড় চারেশা কািট বছর আেগ। eক মহাজাগিতক িবেsারেণ িছটেক আসা eক jলn psরখn 
rেপ আমােদর পৃিথবী aগিণত মহাজাগিতক তারকার মেধ  eকিটর চারিদেক ঘুরেত r কের। সi তারকা হল 
সূয। তারপের আেরা eকেশা কািট বছর eিগেয় গেল দখা যােব পৃিথবী aেনক শীতল হেয়েছ, যিদo বায়ুমnল 
িবষাk গ ােস ভিত, pাণী বা uিdদ কােনািটরi দখা নi। তারi মেধ  সৃি  হেয়েছ আজেকর সকল pাণীর 
পূবপুrষ – িকছু aিত সরল ব াকেটিরয়া জাতীয় জীব। ei জীেবরা জড় পদােথর থেক সামান i আলাদা – eরা 
িনেজেদর pিতrপ বানােত সkম o বিহpকৃিত থেক শিk সংgহ কের জীেবর গঠন uপাদান pািটন সংে ষ 
করেত পাের।  
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পিরবতেনর iিতহাস আর িববতনবাদ 

িকnt pে র িক আর শষ হয়? কেয়কেশা কািট বছের িকভােব সাধারণ ব াকেটিরয়া থেক আমগাছ, হািত বা 
িতিমমােছর মত আলাদা pাণী তরী হল? কন সরল pাণী সরল রেয় গল না? পৃিথবীেত eত জীব বিচেt র 
কারণ িক? কন পৃিথবীেত যত pজািত বাস কেরেছ তােদর নbi শতাংশi আজ িবলুp? কন িকছু িকছু জীব 
তােদর কািট কািট বছর আেগর rেপi বতমান, aথচ তােদর সমসামিয়ক বািক জীেবরা পিরবিতত হেয় নতুন 
rপ ধারণ কেরেছ? িকভােব pাp ফিসল থেক জানা যায় য মানবজািতর আিদ পুrষ বানর জাতীয় pাণী? 

ei সমs pে র utর পাoয়া যায় িববতেনর তেtt। িবjােনর ভাষায়, জীবসমি র বংশানkুিমক পিরবতনেকi 
বলা হয় িববতন। িজন (Gene) হল বংশগিতর eকক, যা জীেবর বিশ েক eক pজn থেক পেরর pজেn 
বহন কের। িজেনর পিরবতেনর মাধ েমi িববতন ঘেট। তেব সামিgক aেথ, িববতন সমs kেti pেযাজ  – 
সং ৃিত, ভাষা, গান-বাজনা বা sাপত  পিরকlনা – সবিকছুi সমেয়র সােথ সােথ িববিতত হয়, egেলা তা 
চােখর সামেনi ঘটেছ। আর িবjােনর িনিরেখ িববতন বতমান জীবিবjােনর eকিট সুpিতি ত শাখা – যার 
কাজ হল ei পিরবতেনর িবিভn িদক gেলা uেnাচন কের pাকৃিতক িনয়মনীিত aনুধাবন করা।  

িকnt িকভােব আমরা জানেত পারলাম য জীবসমি র মেধ  eভােব পিরবতন ঘেট? িকভােব বাঝা যায় য 
কেয়কশ কািট বছর ধের জীব িববিতত হেয়i আজেকর rপ ধারণ কেরেছ eবং eখনo পিরবিতত হেয় চেলেছ? 
কন আমরা মেন কির ei পdিত সmূণ pাকৃিতক শিkর oপর িনভরশীল eবং কােনা দবpভােবর dারা 
িনয়িntত নয়?  

eর utর হল pমাণ। গত di শতক ধের মানুষ িবিভn kt থেক pমাণ সংgহ কেরেছ। সi সমs 
তথ pমােণর সিmিলত তািttক rপ িহসােব সামেন eেসেছ িববতন তtt। দড় শতক আেগ pথম psািবত 
হoয়ার পের, আজ aবিধ ei psােবর সমথেন pমাণ eেসেছ psর sের পাoয়া ফিসল আকাের, eেসেছ 
জীেবর শারীিরক গঠন-সাম েস র মেধ  িদেয়, eেসেছ িজন o DNA আিব ােরর মাধ েম। তাi আজেকর 
িবjানীমহেল িববতনবাদ, মহাকেষর মতi সুpিতি ত eকিট তtt।  

  

pাচীন পৃিথবীর লাকগঁাথায় সৃি তt 

ei pসে  আমােদর মেন রাখা uিচত য মানবসভ তায় eকটা বড় সময় ধের মানুষ জানতi না য জীব আেদৗ 
পিরবিতত হয়। তােদর চােখ পৃিথবী o জীবজগৎ িছল িsিতশীল eবং aপিরবতনীয়। তারা মেন করেতন সৃি র 
আিদ থেক সমs জীবpজািত aপিরবিতত আকাের িবদ মান। eর ফেল তােদর সৃি রহস  ব াখ ায় সাহায  িনেত 
হত কােনা aিতpাকৃিতক শিkর বা কােনা aলীক কlনার, যার sপেk কােনা pমাণ নi। eকারেণi 
পৃিথবীর pায় সমs সভ তায় সৃি র eেককরকম ব াখ া পাoয়া যায়। eেদর aিধকাংশi ঈ র pভািবত সৃি -
pিkয়া।  
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iরােক গেড় oঠা pাচীন ব ািবলেনর লােকরা মেন করত য pােণর uৎপিt হেয়েছ ী পূব dাদশ শতেক। সৃি -
pিkয়ার pারেm পৃিথবীেত ধু জল িছল, আর তােত eক িমি  জেলর দবতা (আpু) আর eক নানা জেলর 
দবী (িতয়ামাত) থাকেতন।বjিবd েতর দবতা (মারdক) িতয়ামাতেক মের তার শরীেরর di aংশ িনেয় sগ-
নরক তরী কের। 

মধ  আেমিরকার মায়া সভ তার সৃি -pিkয়ায় eকািধক দবেদবীর ভূিমকা িছল। তােদর মেত, পৃিথবী হল জেল 
ভাসমান eকিট বৃহৎ কুমীেরর পৃে  aবিsত। sগ o নরেকর eকািধক sেরর মেধ  আেছ সংেযাগরkাকারী 
eকিট িবশাল বৃk, যা pকৃতপেk রাজার pিতমূিত। সমg পৃিথবী 500 বছেরর আবেত ংস o সৃি  হয়।  

দিkণ আেমিরকার iনকােদরo eকiরকম চkাবেত ংস-সৃি র ধারণা িছল। তােদর মেত মৃতরা কােনা 
aিতpাকৃিতক জগেতর বািসnা, তাi তারা মতৃ শরীরেক মিম বািনেয় সংরkণ করত। 

pাচীন িমশের মেন করা হত য সৃি র আিদেত সমg জগৎ জলপূণ িছল, তােত সূযেদব রা সবpথম uিদত হন। 
দবরাজ রা-eর di সnান হল বায়ুমnল যা eক তৃতীয় সnােনর oপর aবিsত। ei তৃতীয় সnান হল পৃিথবী। 
আকাশ হল তার চতুথ সnান। 

আি কায় মাসাi uপজািতর মেত সৃি র আিদেত ঈ র eকিট বৃkেক িচের িতন খn কেরন। pথম খn থেক 
eকিট লািঠ দন মাসাiেদর িপতৃপুrষেক প পালেনর জন , eকিট লাঙল দন িককয়ু িপতৃপুrষেক চাষ করার 
জন  আর eকিট তীরধনুক দন কাmােক িশকার করার জন । 

pাচীন gীকেদর ধারণায় িবশৃ ল anকার শূন তা থেক পৃিথবী, তারা আর পাতাল তির হয়। পের pিমিথuস 
প েদর থেক unততর eক pাণীrেপ মানবজািতর সৃি  কেরন। 

pাচীন ভারতীয় সৃি তtt aনুসাের pজাপিত bmা দব- দবী eবং পরবতীকােল মানুষেক সৃি  কেরন। 

তেব সবেচেয় জনিpয় সৃি তtt হল আbাহািমক ধমgেলার (ihদী, ী  o iসলাম ধম) সৃি  pিkয়া। ei মত 
aনুসাের, কেয়ক হাজার বছর আেগ ঈ র ছয়িদেন sগ, নরক, পৃিথবী, মানুষ আর প েদর সৃি  কেরন। ei মত 
aনুসাের, pথম পুrষ আদম আর pথম নারী iভ, iেডন uদ ােন আর সব pাণীেদর সােথ সহাবsান করেতন। 
eক ধূত সােপর (শয়তানrপী) পরামেশ iভ িনিষd ফল আদমেক খাoয়ােল শািssrপ ঈ র তােদর পৃিথবীেত 
pরণ কেরন। তােদর di ছেল হয় – কন আর আেবল। মানবজািত ei আদম o iেভর বংশধর। 
পরবতীকােল, পৃিথবীেক পাপমুk করার জন  ঈ র পৃিথবী-ব াপী বন া সৃি  কেরন। ঈ েরর কৃপায় নায়া (নূহ) 
তার নৗকয় সমs pজািতর eকেজাড়া pাণী িনেয় বঁেচ থােক। সi বঁেচ থাকা pাণীেদর থেকi সৃি  হেয়েছ 
বতমান সব pাণীর। iসলাম ধম aনুসাের, আদম িছেলন মানবজািতর pথম pথম নবী বা দবj। ঈ র-সৃ  ei 
পৃিথবী সািবকভােব শৃ লাবd, eবং eর সবিকছুi িনখুতঁভােব পিরকিlত। ei শৃ লার মেধ i ঈ েরর aিstt 
pতীয়মান। 
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িবjােনর দৃি েত লাকগঁাথা 

আজেকর িবjােনর দৃি েত ধমgেn বা লাকগঁাথার ei সৃি তtt sীকৃত নয়। কারণ খুবi সাধারণ – eেদর 
sপেk কােনা pমাণ নi। যেকােনা তtt বা ধারণার সত তা যাচাi করার সবেচেয় সহজ পnা হল ধারণািটর 
sপেk pমাণ সংgহ করা eবং পরীkার মাধ েম পযেবkণ করা। ei পdিতেত িশkা gহণ কেরi মানুষ আজ 
pকৃিতেক িনয়ntেণ eেনেছ, aনুধাবন কেরেছ pকৃিতর নীিতমালা। 

িবjান কবলমাt বাsব সত েকi পরীkার মাধ েম pিত া করেত পাের, মানুেষর মন পিরবতন করেত পাের না। 
আমােদর িববতেনর iিতহাস সরকমi eক বাsব সত , যা িবjােনর চােখ pমািণত। িকnt মানুেষর মেন রেয় 
গেছ সi pাচীন লাকগঁাথার রশ। তাi ধািমক মানুেষরা ধমgেn বিণত সবিকছুi p াতীত সত  বেল মেন 
নন - ধের নন eক সবশিkমান ঈ র মানুষ সহ সকল pােণর eকমাt সৃি কতা।  

িকভােব িবjান িসdােn uপনীত হয় য ei লাকগঁাথাgেলার মেধ  সত তা নi? কন মেন কের egেলা 
মানুেষর jান o pমােণর aভােবর ফেল তির িকছু aলীক গl? দখা যাক িবjােনর দৃি েত eেদর trিট 
কাথায়। 

  

মাt সাত িদেন মহািব ? 

সাতিট আkিরক িদেন মহািব  সৃি  হেয়েছ বেল eখন িবjানীরা দূের থাক, সাধারণ িশিkত মানুষo মেন কেরন 
না। িকnt ei মতাবলmীরা সবসমেয়i মত পিরবতন কের চেলন। eকটা সময় ei ধমবাদীরা ধমgেnর সবিকছু 
আkিরক aেথi gহণ করেতন। িকnt যখন থেক তারা বুঝেলন য িবjােনর দখােনা সমেয়র সােথ তাদর 
ধমgেnর বঁেধ দoয়া 'সাত িদন'-eর িবsর ফঁারাক, তারা িনrপায় হেয় িনেজেদর মত কের ঐ সাতিদনেক 
সাজােলন। আপাতত, তােদর ব াখ া aনুসাের সাতিট িদন আসেল সাতিট যুগ, যােত ধােপ ধােপ মহািব  সৃি  
হেয়েছ।  

িকnt িবগ ব াংগ ক যিদ সৃি র আিদ ধের নoয়া যায়, তাহেল মহািবে র r 15 িবিলয়ন বছর আেগ। আর 
পৃিথবী তরী হয় সােড় 4.5 িবিলয়ন বছর আেগ। ei 10 িবিলয়ন বছর যিদ pথম dিট িদন (তৃতীয় িদেন ঈ র 
পৃিথবী সৃি  কেরন) হয়, তেব পরবতী সােড় চার িবিলয়ন বছর িকভােব পরবতী চার িদন হয়? 

ei মতাবলmীরা আবার নতুন ব াখ া িনেয় আেসন, বেলন িদেনর দঘ  য সুষম হেতi হেব তার তা কােনা 
মােন নi। আপাতদৃি েত ei যুিk যেথ  আপিtকর মেন হেলo eর ফেলo িকnt সাত িদেন সৃি র কােনা 
িকনারা হয়না। বরং আেরা বড় িকছু trিট সামেন চেল আেস।  

ঈ র পৃিথবী তৃতীয় িদেন সৃি  করেলo তখনo চnd-সূয িকছiু নi, aথচ পৃিথবীেত uিdদ বতমান। চতুথ িদেন 
িতিন চnd-সূয-তারা গঠন কেরন o আকাশ আেলািকত কেরন। বাsেব, aিধকাংশ তারাi বয়েস পৃিথবীর চেয় 
বড়। তাi পৃিথবী গিঠত হবার পের আকােশ তারার আিবভাব ঘেটেছ, eটা মেন নoয়া সmব নয়। তাছাড়া, 
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সূেযর aনুপিsিতেত uিdেদর বঁেচ থাকার কােনা সmাবনাi নi। তাi, ধু সৃি র সমেয় নয়, সৃি র kেমo 
ei সৃি তtt aৈবjািনক। 

  

পৃিথবীব াপী বন া কেব? 

যিদo pায় সব লাকগঁাথায় pবল বন ায় জীবজগৎ ংেসর কথা লখা আেছ, বাsেব, eখনo পযn কােনা 
পৃিথবীব াপী বন ার ভূতািttক pমাণ পাoয়া যায়িন। িবjানীেদর মেত িকছু pবল sানীয় বন াi লাকগঁাথায় 
eরকম ধারণার uৎস। যিদ পৃিথবীব াপী eকবারo বন া হেয় থাকত, তাহেল সi বন ার বণনায় সারা পৃিথবীর 
মানুেষর মেধ  eকটা সাযুজ  লk  করা uিচত। বাsেব তার িবপরীতi দখা যায়।   

  

জাহােজ pাণীেদর sান সংকুলান হল িকভােব?   

pাচীন ভারেত মৎসপুরােণ, সুেমরীয় o িহbr (আbাহািমক) uপকথায় বলা আেছ eকিট িবশাল জাহােজ পৃিথবীর 
বতমান সব pজািতর যুগল িনেয় বন া থেক pাণ বঁািচেয় রাখার কথা। িকnt বতমান পৃিথবীেত eত aসংখ  
pজািত আেছ তােদর সবাiেক eকi জাহােজ sান দoয়া সmব নয়। সহজ িহসাব কের দখােনা যায়, eরকম 
জাহাজিটর ধারণkমতা হেত হেব কমপেk 10 িমিলয়ন কিজ। eকটা জাহাজ কতটা বড় o মজবুত হেল eত 
oজন িনেত পারেব? আজ থেক কেয়ক হাজার বছর আেগ িক সi unত টকনলিজ মানুেষর কােছ িছল? 

ধু তাi নয়, সব জীবেক eকt করাo িক সহজ কাজ? পৃিথবীর সমs pজািতর যুগল-নমুনা সংgহ করেত 
কেয়কশ বছর লেগ যাoয়ার কথা। যিদ uেlাটাo ধরা যায়, সব pজািতরা িনেজরাi জাহােজ eেসিছল, 
তাহেলo aনুমােন িবেশষ unিত হয় না। ত-ভালুক আর হািত eকi পিরেবেশ বঁেচ থাকেব eটা সmব নয়, 
তাi eকi জাহােজ eকi পিরেবেশ তােদর pাণধারণ করা p াতীত। খাদ সমস ার কথাo ভেব দখার মত। 
িবিভn pজািতর িবিভn খাদ াভ াস – সকলেক সnt  করেত গেল pচুর পিরমােণ eবং িবিভn ধরেণর খাবার 
দরকার। 

আসেল যারা aেনক বছর আেগ ei ধমgngেলা িলেখিছেলন তােদর কােনা ধারণাi িছল না য পৃিথবীটা সিত  
কতটা বড় o কত বিচt ময়। তােদর জীবেন তারা য কেয়কিট জীবpজািতর সm ুখীন হেতন, সgেলা হয়ত 
eকটা pমাণ আকােরর জাহােজ sান কের িনেত পারত। িকnt ভিবষ েত মানুেষর যত jােনর পিরিধ বেড়েছ, 
ততi মানুষ eiসব ধারণােক p  করেত িশেখেছ। আজেকর জগেত ei লাকগঁাথাgেলার iিতহােসর পাতায় 
ছাড়া sান নi। 

  

ডারuiেনর pাকৃিতক িনবাচন তtt 

270



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান o ধম 

 
 
sাভািবকভােবi eiসব trিট থাকার কারেণ aনুসিnৎসু মানুেষর কােছ ধমীয় ব াখ া জনিpয়তা কেম চেলিছল। 
a াদশ o ঊনিবংশ শতেক নৗ-িবjােনর pভূত unিত o পৃিথবী সmেক সামিgক ধারণার scতার কারেণ 
eরকম aেনক aনুসিnৎসু ব িk pমােণর খঁােজ িবে র নানা pােn িগেয় হািজর হেলন। eরকমi eকজন 
িছেলন চালস ডারuiন। িতিন পঁাচ বছর ধের িবগল নামক eকিট জাহােজ চেড় িবে র নানাpােn ঘুের 
জীবৈবিচেt র সmেক তথ  সংgহ কেরন। তারo কুিড় বছর পের, 1859 সােল, িতিন ‘aিরিজন aব িsিসস’ 
নামক eকিট বiেত (Origin of Species) তার পযেবkণ o সংগৃহীত তথ  সহ eকিট মূল তেttর আকাের 
pকাশ কেরন। ei তtt ডারuiেনর pাকৃিতক িনবাচন তtt নােম খ াত। বতমােন eিট হল িববতনবােদর 
সবজনsীকৃত মতবাদ। 

pাকৃিতক িনবাচন তtt aনুসাের, eকi pজািতর জীবেগা ীর মেধ  pাকৃিতক সmেদর জন  pিতেযািগতা হয়। 
আর pিতেযািগতায় যাগ তমi বঁেচ থেক বংশিবsার করার সুেযাগ পায়। জীেবর য বিশ  তােক ei 
pিতেযািগতায় সুিবধা pদান কের, সi বিশ  kমাগত িনবািচত হoয়ার ফেল জীবেগা ীর pধান বিশ সমূেহ 
পিরণত হয়। 

pাকৃিতক িনবাচেনর পযায়gেলা হল – 

·         জীেবর pজনেনর মাধ েম aপেত র সৃি  হয়। 

·          eকi জীেবর aপেত র মেধ  জnগত pকরণ  (variation)  বা বিশ -পাথক  থােক। 

·         জীেবর য বিশ  তােক pকৃিতেত মািনেয় িনেত, বঁেচ থাকেত eবং pজনেন (Reproduction) সাহায  
কের, সi বিশে র aিধকারী জীেবর বংশিবsােরর সmাবনাo বােড়। 

·         eর ফেল পরবতী pজেn আেরা বশী-সংখ ক জীেবর মেধ  ei বিশ gেলা দখা যােব। 

·         ei বিশ gেলা জীেবর মেধ  eকিtত হেত থাকেব। 

·         kমাগত পিরবতেনর মাধ েম, কালানুkেম জীবেগা ীর সামিgক ভােব নতুন নীর জীবেগা ীেত পিরণত 
হেব। 

·         আ িলকভােব িবিcn eকািধক জীবেগা ী িনজ-িনজ পিরেবশ aনুসাের িববিতত হেয় eকািধক জীেব 
পিরণত হেব। 

·         eভােবi, পিরেবশগত বিচেt র জন  পৃথক জীবেগা ীর িববতেনর মাধ েম পৃিথবীেত জীব- বিচt  সৃি  
হেয়েছ। 
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kমপুি ত pাকৃিতক িনবাচেনর ফেল জিটল থেক জিটলতর বিশ  জীেবর মেধ  pকাশ পায়। সকারেণ, িরচাড 
ডিকn তার দ  bাin oয়াচেমকার (The Blind Watchmaker) বiেত pাকৃিতক িনবাচনেক an 
পিরকlনাকারী আখ া িদেয়েছন। 

সাmpিতককােল আেমিরকান দাশিনক ড ািনেয়ল ডেনট ডারuiেনর তttেক ‘সবজনীন a ািসড’ বেল বণনা 
কেরেছন, কারণ সব pাচীন ধমমেতর মূল ধারণামূেল eিট আঘাত কের।  

  

িকnt বjািনক pমাণ িক ভুল হেত পাের না? 

িন য়i পাের। িকnt pাকৃিতক িনবাচন বা িববতেনর তেttর sপেk িবjােনর িবিভn শাখা থেক য aপিরসীম 
pমাণ সংগৃহীত হেয়েছ, কােনা নতুন তtt pিতি ত হেত গেল তােক সi সমs pমাণ সহ নতুন pমাণgেলার 
সাথক ব াখ া িদেত হেব। আধুিনক জীবিবjােন িববতনবাদ ছাড়া কােনা জিটল িবষেয়র সমাধান সmব নয়। তাi 
eটা বলেল aতু িk হয় না য িববতন ছাড়া আধুিনক িবjান সmূণ হয় না।  

  

সৃি তtt বা সৃি বাদ 

িববতেনর sপেk eত pমাণ থাকা সেtto বh মানুষ আজo eেত িব াসী নন। তার কারণ, িববতেন বিণত 
সৃি পdিত তােদর িনজ-িনজ ধমgেn বিণত সৃি pিkয়ার থেক সmূণ িভn। ei ণীর মানুষ সাধারণত খুবi 
ধািমক eবং িববতনবাদ িনেয় সিঠক jান eেদর নi। eেদর sীকৃত aিধকাংশ মেতর িবjােন কােনা sান 
নi। যমন ধরা যাক, আেমিরকায় aিধকাংশ ধািমক মানুেষর মেত পৃিথবীর বয়স মাt ছয় থেক দশ হাজার 
বছর। ei মত মেন িনেল িববতন তা দূের থাক, আধুিনক ভূতttিবjােন pিতি ত ধারণাgেলাo পিরবতন 
করেত হেব। ভতূািttকরা (Geologists) মেন কেরন ভূtক বা pট (tectonic plate) সদা তার িনেচর sেরর 
oপর ভাসমান eবং eকিট িনিদ  গিতেত চলমান। তার ফেল কািট কািট বছর ধের মহােদশ o মহাসাগেরর 
মানিচt পিরবিতত হেc, জেগ uেঠেছ নতুন পবত। ধু তাi নয়, দীঘিদন ধের kেয়র ফেল পবত থেক তির 
হয় মালভূিম, তির হয় িগিরখাত। aপরপেk ধািমকরা মেন কেরন eসবi সৃি র পর থেক বছেরর পর বছর 
ধের aপিরবিতত আকাের িবদ মান। 

ei ধমেকিndক মতবাদgেলােকi সিmিলতভােব নাম দoয়া হেয়েছ সৃি তtt বা সৃি বাদ। ei মতবােদর চচা 
হয় িবিভn সংগঠেন – যমন সান িদেয়েগােত িsত ‘inিটিটuট ফর িkেয়শন িরসাচ’ (Institute for Creation 
Research) বা সংলg িমuিজয়াম যােত ঈ েরর িবিভn 'সৃি ' pদিশত হয়। eেদর পেk ঈ েরর aিsttt pমাণ 
করা সmব নয়, তাi eেদর মলূ লk  হল িববতনবােদর মেধ  ফঁাক খুেঁজ বর করা, যােত িববতনবাদ আর 
সবজনgাহ  না হয়। িকnt বাsেব eরা সাধারণ মানুেষর মেধ  িব ািnর ধূmজাল সৃি  ছাড়া িকছুi কের না।  
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ei ণীর বkারা জােনন য িবjনীরা িববতেনর sপেk eত pমােণর সm ুখীন হন, eবং তােদর ei িবষেয় 
ধারণাo eত িবsৃত য তােদর সৃি তtt সmেক pত য় আনা সmব নয়। তাi তােদর তেttর লk  হল সাধারণ 
মানুষ, যারা ধািমক মতবাদgেলা utরািধকার সূেt আহরণ কের। পৃিথবীেত যেহতু বh মানুষ আেজা pকৃত 
িশkার আেলা থেক বি ত, তােদর মেনর মেধ  সৃি তtt pািথত কের uেtজনা সৃি  করাi eেদর uেdশ ।  

eক নজের eবার দেখ নoয়া যাক িবিভn সৃি তttgেলা। eেদর মেধ  কেয়কিট িবেশষভােব জনিpয়। 

তtt মানুষ সmেক pজািত সmেক পৃিথবী সmেক মহািব  সmেক 
নবীন পৃিথবী সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ , 

বয়স 10000 
বছেরর কম 

সরাসির ঈ র সৃ , 
বয়স 10000 
বছেরর কম 

pবীণ পৃিথবী সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  িবjানসmত বয়স, 
পৃিথবীব াপী বন ার 
পের পুনগিঠত 

িবjানসmত বয়স 

unিতশীল সৃি তtt সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  
িকছু জীব eবং 
তারপর িববতন, 
িকnt eকi জীব 
থেক সকল 
pজািতর udেব 
িব াসী নয় 

িবjানসmত বয়স িবjানসmত বয়স 

সুপিরকিlত 
সৃি তtt 

মতবাদ জানা যায়না কােনা কােনা 
kেt ঈ েরর 
pভাব – যমন 
hাস-aেযাগ  জিটল 
জীব- বিশ  

মতবাদ জানা যায়না 
(e সmেn কান 
aিফিসয়াল 
sটেমn eখনo 
নi) 

মতবাদ জানা যায়না 

িব াসী িববতনবাদ আিদম মানব থেক 
িববতেনর মাধ েম 

eকi জীব থেক 
kমাগত িববতেনর 
মাধ েম 

িবjানসmত বয়স িবjানসmত বয়স 

  

নবীন পৃিথবী সৃি তtt (Young Earth Creationism) 

ei তেttর pবkারা মেন কেরন ঈ র sয়ং পৃিথবী eবং সকল pজািতর সৃি কতা। তােদর মেত জেনিসস বিণত 
পdিতেত pায় দশ হাজার বছর আেগ মহািব  সহ পৃিথবীর সৃি । সমীkামেত, আেমিরকার 47% বািসnা ei 
তেtt সহমত। সmpিত িসিnনািটেত eরা eকিট িবশাল িমuিজয়ােমর uেdাধন কেরেছ যােত ঈ েরর িবিভn 
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সৃি েক তুেল ধরা হেয়েছ। ী ধম ছাড়াo iসলাম eবং ihদী ধমাবলmীরাo aেনেক ei বkেব র সমথন 
জানায়। 

pবীণ পৃিথবী সৃি তtt (Old Earth Creationism) 

ei তেttর pবkারাo মেন কেরন ঈ র sয়ং পৃিথবী eবং সকল pজািতর সৃি কতা – তেব জেনিসেসর কেয়কিট 
aংেশর aন রকম ব াখ ার ফেল তােদর পৃিথবীর িবjানসmত বয়স মেন িনেত আপিt নi। তারা বেলন sগ-
মত -নরক সৃি র পের aেনককাল সখােন হয়ত িকছুi িছলনা, মাt দশ হাজার বছর আেগ ঈ র সখােন pাণ 
o pজািতর সৃি  কেরন।  

unিতশীল সৃি তtt (Progressive Creationism) 

ei মেতর pবkারা মেন কেরন বাiেবেল (বা কারােণ) বিণত সৃি -pিkয়া পািথব ছয়িদেন সmূণ হয়িন। 
ঈ েরর কােছ eকিদেনর aথ eেককিট যুগ। তেব eরাo িববতনবাদ asীকার কেরন, eবং মেন কেরন পৃিথবীর 
iিতহােস কেয়কিট grtপূণ kেt ( যমন মানবজািতর uৎপিt) ঈ র সরাসির সৃি -pিkয়ােক pভািবত 
কেরেছন। 

িব াসী িববতনবাদ (Theistic Evolutionism) 

ei মেতর pবkারা মেন কেরন িববতন হল ঈ র pভািবত eকিট uপায় মাt, যার মাধ েম পৃিথবীেত eকািধক 
জীব-pজািত সৃি  হেয়েছ। তারা মেন কেরন জেনিসস আkিরক aেথ rব সত  নয়, rপকােথ বিণত। eিট হল 
ক াথিলক চােচর aিফিসয়াল মতবাদ। ei মেত, পৃিথবীেত pােণর সৃি  eবং পরবতী িববতন দবিবিধ dারা 
পিরচািলত। 

  

aন ান  ধেম সৃি তtt 

িহnু সংগঠন isেনর pধান sামী pভুপদ pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতেনর তেtt িবেরাধী। ‘লাiফ কামস 
আফটার লাiফ’ বiেত িতিন ei িববতনবােদর সমােলাচনা কেরেছন। 

বাiেবেলর মত কারােণ বিণত uপােয় জীব o িব  সৃি র িবেরািধতা কের বেল মুসিলম সমােজo সৃি তtt 
জনিpয় হেc। আেমিরকায় ei মতবােদর মলূ pবkা হাrন iয়ািহয়া o তার সংগঠন িব.e.িভ। তুরেs eর 
pধান pচারক ফতুlা gেলন। eছাড়া মালেয়িশয়া o iেnােনিশয়ােতo ei মত জনিpয়তা লাভ কেরেছ। 
সাধারণভােব eেদর pচািরত বkব  সুপিরকিlত সৃি তtt বা নবীন পৃিথবী সৃি তেttর সােথ মেল। 
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সুপিরকিlত সৃি তtt (Intelligent Design) 

kমাগত pমােণর িবrেd ধমীয় চতনায় আঘােতর ফেল পূববিণত pায় সব সৃি তtti eখন mীয়মান। তাi, 
তােদর sান দখল কেরেছ eকদল নতুন সৃি বাদী ‘িবjানী’ – যােদর মূল মতবাদ হল 'সৃি র বুিdদীp aনুকl' বা 
সুপিরকিlত সৃি তtt। 

ei তেttর দাবী হল – “মহািব  o জীবজগেতর িকছু বিশ  কবলমাt কােনা বুিdমান সttার পিরকিlত 
হsেkেপর মাধ েমi ব াখ া করা যায়।” বkেব র sপেk তােদর pমাণ হল িকছু িবিcn জীবৈবিশ , যা, 
তttমেত hাস-aেযাগ  জিটলতা। pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতন ঘটেল সরল a  kমাগত িনবাচেনর 
মাধ েম জিটল o শিkশালী হেব। pকৃিতেত eকi সােথ aে র সরল eবং জিটল rপ পাoয়া যােব। িবেহ তার 
বi ‘ডারuin b াক বk’-e eরকম hাস-aেযাগ  জিটলতার িকছ ুuদাহরণ িদেয়েছন।  

ei ধরেণর সৃি তািttেকরা আপাতদৃি েত যুিkবাদী o িবjানসmত uপােয় সত  যাচাi করার কথা বলেলo 
তারাo pকৃতপেk ছd-ধািমক ধারণা gেলােকi িবjান বেল uপsাপন করার চ া চািলেয় যান।  

  

িববতন-সৃি তtt িববাদ 

pকৃত িবjানীরা sীকৃত বjািনক পdিতেত ধারণা বা তtt গঠন কের তার sপেk তথ pমাণ সংgহ কেরন, 
িনয়িমত পরীkার o পযেবkেণর মাধ েম সi তেttর সত তা যাচাi কেরন। তােদর তেttর দাবীo কখেনা 
eকতরফা হেত পাের না, সমসামিয়ক আেরা িবjানীরা তা পযােলাচনা কের তার ভুলtrিট িনরীkণ কেরন। 
সংেশািধত আকাের তttিট িবjানীমহেল sীকৃত হয়।  

aপরপেk সৃি তািttেকরা, িনেজেদর িবjানী বেল দাবী জানােলo তারা eiধরেণর pিkয়া মেন চেলন না। তারা 
ধের নন য সকেলর সৃি কতা ঈ র। pমাণ aনুসnান কেরন িকভােব মানুষ o ডাiেনাসর eকi পেথ 
হঁেটিছল, কu বা নায়ার জাহােজর ংসাবেশষ খুজঁেত ব s। আসেল তারা সাধারণ মানুেষর মেন াn ধারণা 
সৃি  করেত চান যােত তারা মেন করেত থােক িববতনবাদ হল eকিট বjািনক তtt মাt যার sপেk খুব বিশ 
pমাণ নi। aদূর ভিবষ েত িববতনবাদ িবjান থেক িবতািড়ত হেব। 

  

মানুষ o ডাiেনাসর িক eকi পেথ হঁেটিছল? 

িকছুকাল আেগ সৃি তািttেকরা দাবী জািনেয়িছেলন য মানুষ আর ডাiেনাসর 
eকi সােথ বসবাস করত। pমাণ িহসােব য িশলাsের ডাiেনাসেরর পােয়র 
ছাপ আেছ, সi eকi িশলাsের তারা মানুেষর পােয়র ছাপ দিখেয়িছেলন। 
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ডাiেনাসেরর পােয়র ছাপ সিত  হেলo পের দখা গল মানুেষর পােয়র ছাপ 
মানুেষরi হােত তরী। িতিরেশর দশেক ঐ a েল পােয়র ছাপ মািটেত 
বসােনা eকটা জনিpয় uৎসেবর a  িছল। e থেকi বাঝা যায় 
সৃি তািttেকরা িকভােব তােদর ‘pমাণ’ খুেঁজ বড়ান। 

  

সৃি তািttেকরা িববতনবােদ িব াস না করার কারণ িহসােব ei মতবােদর বশ কেয়কিট grtপূণ ব াখ া o 
pমােণর aনুপিsিতর কথা তুেল ধেরন। eiরকম কেয়কিট aিভেযাগ িনেয় আেলাচনা করা হল। 

  

ভুল ধারণা- eক : িববতন eকিট aনুকl (Hypothesis) বা তtt (Theory) যা pমাণ 
dারা pিতি ত নয় 

িবjােনর দৃি েত aনুকl হল eমন eকিট psাব, সরাসির পযেবkণ বা পরীkার মাধ েম যার সত তা যাচাi 
করা সmব নয়। সাধারণভােব, তtt হল মতবাদ যা ভিবষ েত pমাণ dারা pিতি ত হেত পাের। 

িবjােনর দৃি েত eকিট তtt হল eমন eকিট মত যা – 

·         aেনকgেলা ধারণােক eকিtত কের 

·         কােনা pাকৃিতক ঘটনােক সফলভােব ব াখ া কের 

·         যার িবrেd সুিনিদ  pমাণ নi 

·         uপযুপির িবিভn ধারা থেক pাp pমাণ dারা সমিথত 

ei মতামত aনুসাের, িববতনবাদ o pাকৃিতক িনবাচন মহাকষ তেttর মতi আেরা eকিট বjািনক তtt – 
কােনারকম aনুমানিভিtক নয়। আেপল মািটেত পড়েব িকনা, বা পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘাের িকনা – egেলা 
যমন কােনা aনুমান নয়, িববতনo সরকম।  

তা সেtto যারা বেলন – “তবুo িনি ত হoয়া যায়না” – তারা আসেল দাশিনক আেপিkকতার ফাঁেদ পা দন। 
আমরা কখনi সবj হেত পারব না, তাi চড়ূাn সত  বেল িবjােন িকছ ু নi। িকnt, তা সেtto সত  বেল 
িবjান তােকi মেন নয় যার sপেk জারােলা সাk pমাণ আেছ। ধু তাi নয়, তttিটেক িঠক বেল ধের িনেল 
য aনুিসdাn পাoয়া যায় তারo pমাণ দরকার। সেবাপির, তttিটর ভিবষ তবাচ তা থাকেত হেব। িবjােন 
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কােনা তtt eকিদেন সত  বেল pমািণত হয় না। িববতনতtt গত 150 বছর ধের িবিভn শাখায় িনজ sপেk 
pমাণ সংgহ কের eেসেছ - তেবi তা িবjান-sীকৃত তtt হেয় uেঠেছ। 

যেকােনা বjািনক তttেক ভুল pমাণ করার জন  তার িবrেd িকছু িনি ত pমাণ দরকার হয়। িবjানী 
হালেডেনর মেত, িpক ািmয়ান যুেগ যিদ খরেগােশর জীবা  পাoয়া যায়, তেব িববতন তt তৎkণাৎ ভুল বেল 
pমািণত হেব। eধরেনর কােনা সুিনিদ  pমাণo ei তেttর িবrেd নi।  

িবjানীমহেল িববতনবােদর sীকৃিত সবজনীন। 1991 গ ালপ পাল aনুসাের, আেমিরকায় িবjানীেদর মেধ  
5% সৃি তেtt িব াস কেরন। িকnt eেদর মেধ  কিmuটার বা মকািনকাল iি িনয়ার-রাo সািমল। ধু 
জীবিবjানীেদর মেধ  1995 সােল হoয়া সমীkায় 4,80,000 জেনর মেধ  মাt 700 জন সৃি তেtt িব াসী 
পাoয়া গেছ। ন াশনাল a াকােডমী aব সােয়n, (eকিট সংগঠন 72 জন নােবলজয়ী িবjানী যার সদস ) 
িববতেনর sপেk eকিট িনজs oেয়বসাiট চালু কেরেছন। বতমােন ei সমথন আেরা বাড়েছ।  

  

ভুল ধারণা- di : িববতন eকিট eেলাপাথাির (Random) pিkয়া 

িকছু eেলাপাথাির pিkয়া িববতনেক pভািবত করেলo, সামিgক ভােব pাকৃিতক িনবাচন কখেনাi random 
নয়। pাকৃিতক িনবাচন তেtt িববতেনর মূল িনয়ntক হল pকৃিত o পিরেবশ – pকৃিত যােক িনবাচন কের, সi 
বংশিবsােরর সুেযাগ পায়। সকারেণ aিভpয়াণ বা sান-পিরবতেনর ফেল জীবেগা ী্র িববতন ঘেটেছ। নতুন 
sােন নতুন পিরেবেশ খাপ খাiেয় িনেত য বিশ gেলা বশী কােজ eেসেছ, সgেলাi পের pধান বিশ rেপ 
পিরগিণত হেয়েছ – যার ফেল মূল জীবেগা ীর থেক eরা আলাদা pজািতrেপ গণ  হেয়েছ। 

িববতেনর aন তম a  হল rপাnর বা িমuেটশন (Mutation)। eিট eকিট  র ◌্যাnম pিkয়া। আসেল, 
জনেনর eক ধােপ DNA সjা ভে  িগেয় eক জিটল pিkয়ায় তার pিতrপ তরী হয়। pিkয়ািট সmূণ 
িনখুঁতভােব সmn না হেল pিতrেপ য trিট দখা যায়, তাi িমuেটশেনর কারণ। সমােলাচকেদর মেত 
িমuেটশেনর ফেল সাধারণত িবকলা  জীব uৎপn হেলo তা িববতেন িকভােব ভূিমকা িনেত পাের। আসেল, 
aেনকধরেণর িমuেটশন ঘটেত পাের – িকছু uপকারী, িকছু aপকারী। যমন ধরা যাক, pথম য িdপদ 
(bipedal) o সাজা হেয় দঁাড়ােনা মানুষ িমuেটশেনর ফেল তরী হেয়িছল, গােছ বসবাসরত তার সমসামিয়ক 
pজািতর তুলনায় তার হয়ত aসুিবধাi হত। পরবতীকােল, pকৃিতেত তার ei rপাnিরত বিশ  তােক বশী 
ভালভােব মািনেয় িনেত সাহায  কেরেছ।    

ধু তাi নয়, pথম জড় থেক জীেবর সৃি o র ◌্যাnম pিkয়া নয়। রাসায়িনক ধেমর জন i aনু-পরমাণু 
িনেজেদর মেধ  িবিkয়া কের। কাবন পরমাণুর মেধ  eরকম িনেজেদর শৃ লাবd কের িবিভn আনিবক কাঠােমা 
(Molecular structure) গঠেনর kমতা আেছ। pিতrপ গঠেন সkম eকিট গঠন তির হেল pাকৃিতক 
িনবাচেনর মাধ েম pকৃিতেত আেরা বশীসংখ ায় eকi কাঠােমা পাoয়া যােব। pকৃিতেত ei ধম কাবন পরমাণুর 
বশী কের আেছ, তাi eটা কােনা a ািkেডn নয় য pািণেদেহর মূল uপাদান কাবন, eবং শারীরবtৃীয় 
বিশে র pিতrপকo (DNA) কাবন িদেয়i তির। 
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ei িবষেয় মেন পেড় নােবলজয়ী িবjানী িsেভন oেয়iনবােগর eকিট তুলনার কথা। িতিন বেলন য কu 
eকজন লটারী িজতেল eরকম মেন করাটা ভুল য কােনা দবpভােব স লটারী িজেতেছ। কারণ তার 
পাশাপািশ aসংখ  মানুষ আেছ যারা লটারীর িটিকট কেটিছল, িকnt িকছুi িজতেত পােরিন। সুতরাং ভাগ kেম 
‘ জতা’ মােনi য দবpভােব জতা – eরকম ধারণা াn। সরকমi, পৃিথবীেত যমন pােণর িবকাশ হেয়েছ, 
তমনi uপযুk পিরেবেশর aভােব পযেবkেণ আসা মহািবে র কাথাo হয়ত সরকম বুিdমান pােণর সৃি  
হয়িন। তার কারণ পৃিথবীর মত aনুকূল পিরেবশ হয়ত কাথাo পাoয়া যায়িন। 

  

জীবন pথেম িকভােব সৃি  হেয়িছল 

সৃি তািttকেদর pায় সবাi মেন কেরন pথম জীবন কােনা দবpভােবi r হেয়িছল। তােদর দাবী, সi 
কারেণi িবjানীরা শত pেচ া সেtto আজo পরীkাগাের কৃিtম pাণ সৃি  করেত পােরন িন, বা pাণ সৃি র 
পdিত সmেক সিঠক ধারণা িদেত পােরনিন।  

বাsেব, pথম জীবন সৃি র পের সােড় িতনেশা কািট বছর পিরেয় গেছ, পৃিথবীর পিরেবেশo aজs পিরবতন 
দখা িদেয়েছ। বতমান পৃিথবীেত তাi জড় থেক জীেবর uৎপিt পরীkাগাের কের দখােনা সmব হয় িন।  

ei িবষেয় িবশদ আেলাচনার পূেব জেন নoয়া দরকার জীবেনর সংjা িক ভােব দoয়া হয়। aেনক জিটল 
সংjার পিরবেত আমরা মেন করেত পাির dিট মূল বিশে র কথা – 

·         বিহpকৃিত থেক শিk আহরেণর kমতা 

·         িনেজর pিতrপ গঠেনর kমতা 

বতমােন aিধকাংশ িবjানীর মেত pাথিমক জীিবত সttাgেলা কােনা আবরেণ আcািদত িকছু pিতrপ গঠেন 
সkন pািটন aনু িছল – তা থেকi কািট কািট বছেরর িববতেনর পথ ধের আজেকর িবিভn জীবpজািতর 
সৃি । 

eিবষেয় pথম আেলাকপাত ঘেট s ানিল-িমলােরর িবখ ার পরীkা। ei পরীkায় দখা যায়, িমেথন, 
a ােমািনয়া আর জলীয় বাে র িম েণ িবd তচমেকর মত তিড়ৎ-pবাহ ঘটােল a ািমেনা a ািসড o শকরা 
জাতীয় পদাথ uৎপn হয়। আর ei dিট uপাদানi জীেবর aন তম গঠনমূলক uপাদান। আিদ পৃিথবীেত 
যেহতু পরীkায় ব বhত uপাদানgেলার কােনা aভাব িছল না, eবং ud ূত uপাদােনর কােনা gাহক িছল না, 
তাi িসdাn নoয়া যায় য ei a ািমেনা a ািসড o শকরা রাসায়িনক িম -তরেলর (Chemical Soup) 
আকাের পৃিথবীেত aবsান করত। আেরকিট পরীkায় দখােনা গেছ য eকi পিরেবেশ ei uপাদানgেলা 
িনেজেদর মেধ  শৃ লাবd হেত সkম। খুবসmব ei ধরেণর শৃ লাবd যৗগi রাসায়িনক িম েণর মেধ  pথম 
জীবেনর ছাঁচ তির কেরিছল। 
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সাmpিতককােল আেরা িকছু পরীkায় দখােনা গেছ য ei শৃ লাবd a ািমেনা a ািসড (short chains of 
RNA) কােনা uৎ সচেকর aনুপিsিতেতo pিতrপ গঠেন সkম। সিঠক মাtায় ফ ািট a ািসেডর 
uপিsিতেত   RNA –eর মত শৃ লাবd a ািমেনা a ািসেডর sতঃ সমােবশ ঘেট। ফ ািট a ািসড থেক 
আবরক সৃি  হয়, আর তার মেধ  থােক RNA aনু – eকরকম RNA ভাiরাস বলা যেত পাের eেক।  

সুতরাং পdিতগত মতপাথক  থাকেলo িবjানীমহেল eটা eখন sীকৃত য জড় থেকi pথম জীবেনর সৃি  
হেয়েছ। ei pিkয়ার নাম দoয়া হয় aৈজবজিন (Abiogenesis)। aৈজবজিনর আেরা কেয়কিট মতবাদ 
আেছ যা আিম িবsৃত আকাের আেলাচনা করলাম না। 

সmাব তা 

সৃি তািttকেদর eকিট aন তম ধারণা হল pথম pাণ সৃি র সmাব তা খুবi 
কম। e িবষেয় তারা দখান য eকিট pািটন aনু সংে ষ হবার সmাবনা 1 
eর পের 113িট শূেন র সংখ ার মেধ  eকভাগ। তােদর eকiরকম দাবী 
eকিট পূণ কাষ গঠেনর kেto। 

িবjানীেদর মেত জবরসায়ন কােনা সmাবনা মেন চেলনা, যমন চেল না 
কােনা রাসায়িনক িবিkয়াo। uপযুk পিরেবেশ, স যত কম সমেয়র জন i 
হাক না কন, uপাদানgেলা িবিkয়া করেবi। তাছাড়া, ei িহসাবgেলা 
ধােপ ধােপ িকভােব pাণ সৃি  হেc তা িহসাব কেরনা, সরাসির িকভােব শূন  
থেক কেয়কিট পৃথক ঘটনার মাধ েম সৃি র সmাব তা িহসাব কের। বাsেব, 

eেককিট uপাদান তরী হবার aেনক লk বছর পেরo পিরেবশ পিরবিতত 
হেল পেরর ধােপর uপাদান তির হেয় থাকেত পাের। যমন, a ািমেনা 
a ািসড তিরর aেনক বছর পের pািটন তিরর মত uপযুk পিরেবশ সৃি  
হেল তা সংে িষত হেয়েছ। টক-aিরিজেনর (http://talkoriginis.org) 
পাতায় বjািনক মাসেgভ e িনেয় িবsৃত আেলাচনা কেরেছন। 

সবেশেষ, pাণ গঠেনর সmাবনা সিত i খুব কম বেলi তা দৃশ মান পৃিথবীেত 
ei eকিটমাt gেহ pােণর aিstt রেয়েছ, তাi না? 

  

তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt (Second Law of Thermodynamics) 

তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt aনুসাের, পদােথর aন তম pবণতা হল বশী িবশৃ ল aবsার িদেক যাoয়া – যােক 
তাপগিতিবদ ার ভাষায় বেল ‘iনিkস iন eন িপ’ (Increase in Entropy)। সমােলাচকেদর মেত, িববতেনর 
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মাধ েম সরল থেক জিটল pাণীেত িববিতত হবার aথ হল kমাগত সুশৃ ল aবsার িদেক যাoয়া – যা 
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূেtর পিরপnী। 

ei সমােলাচনার di ভােব utর দoয়া যায়। তািttক ভােব বলেত গেল, ei সূt কবলমাt বd (Closed) 
িসেsেমর জন i কাযকর। িকnt পৃিথবী বা জীবজগৎ কui বd িসেsেমর বািসnা নয়, সূেযর থেক pিতিনয়ত 
শিk eেস পঁৗছয় – িবিকিরত হেয় যায় িকছু শিk। তাi ei সূt জীবজগেতর kেt pেযাজ  নয়। 

ধু তাi নয়, ei সমােলাচনায় িববতনেক eকিট eকমুখী pিkয়া বেল ধরা হেয়েছ। বাsব িকnt তার িবপরীত। 
uদাহরণsrপ, eকধরেণর মাছ যারা জেলর তলায় gহায় বাস কের। ei মােছরা মূলত an, যিদo তার 
পূবজরা যেথ  জিটল চােখর aিধকারী িছল। িকnt, anকার gহায় চােখর uপিsিত কােনা সুিবধা দয়না বেল 
িনবাচেনর ফেল eখন pজািতগত ভােব eরা an হেয় গেছ।  

িববতন বhমুখী হেলo pকৃিত সবসময় তােকi িনবাচন কেরেছ যার খাপ খাiেয় নবার kমতা বশী। তাi, 
সাধারণত জিটল থেক সরল pাণীেত িববিতত হেলo স িনবািচত না হoয়ায় বংশিবsার করেত পােরিন। 

  

ক ািmয়ান sীিত (Cambrian Explosion) 

আজ থেক 540 িমিলয়ন বছর আেগ, ক ািmয়ান যুেগ খুব drত সরল থেক জিটল জীেবর uৎপিt ঘেট। ফিসল 
রকড aনুসাের eiসমেয় aসংখ  বhেকাষী জীেবর udব ঘেট, যমন – কারাল, মালাs (শামুক জাতীয়), 

a ান পড(সামুিdক আরেশালা)।  

পৃিথবীেত pােণর সৃি  হয় 3.5 িবিলয়ন বছর আেগ। তার eত বছর পের িকভােব হটাৎ কের পৃিথবীেত pােণর 
স ার হল – ei িবষেয় সমােলাচেকরা p  তােলন। সৃি তািttকরা মেন কেরন, কােনা দব pভাব ছাড়া ei 
ঘটনা ঘটা সmব নয়। তারা eমনিক eo দাবী কেরন য পৃিথবীর সব িবিশ  pজািত ei সমেয়i আিবভতূ 
হেয়েছ। 

িবjানীরা dভােব ei ক ািmয়ান sীিতর ব াখ া িদেয়েছন। pথমত, 540 িমিলয়ন বছেররo পুেরােনা জীবা  
পৃিথবীর িবিভn pাn থেক সংgহ করা হেয়েছ। তার মেধ  থেক aেনক বhেকাষী জীবা gেলা থেক pমািণত 
হেc তারাi ক ািmয়ান যুেগর জিটল জীবgেলার পূবপুrষ।  

িdতীয়ত, ফিসল রকেড কাথাo সরলতর জীেবর uৎপিt জিটলতর জীেবর আেগ ঘেটেছ বেল পাoয়া যায়িন। 
ধু তাi নয়, সমসামিয়ক পিরেবেশর সােথ uপেযাগী কের তালার জন  যা িববতন pেয়াজন সবi জীবাে র 

মেধ  দখা গেছ। 

তািttকভােব, ei ঘটনা ব াখ া করা যায় িবরামযুk িববতেনর (Punctuated Equilibrium) তেttর সাহােয । 
sফান গােlর ei তtt aনুসাের িববতন eকিট িবরামযkু pিkয়া, eর ফেল পৃিথবীেত দীঘিদেনর িsিতশীলতার 
পের sl সমেয় drত িববতেনর ঘটনা দখা গেছ। পিরেবেশর আকিsক পিরবতন o pাকৃিতক dেযাগ eর মূল 
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কারণ। ক ািmয়ান sীিতর মূল চািলকাশিk িছল বাতােস aিতিরk aিkেজন, যা জীেবর িবকােশর aনুকূল। 
আজo কম aিkেজনযুk পিরেবেশ বঁেচ থাকা pজািতর সংখ া খুবi কম। 

  

aপিরবতনশীল জীবেদহ 

সমােলাচকেদর মেত কঁাকড়া বা আরেশালার মত pাণী বh বছর ধের aপিরবতনশীল রেয় গেছ, যা িববতন 
তেttর সাহােয  ব াখ া করা যায়না।  

িবjানীরা তািttক ভােব বা uদাহরেণর সাহােয  eর utর িদেয় থােকন। pথমত, পািরপাি ক পিরেবেশর 
পিরবতন না হেল বা জীেবর দেহ পিরবতেনর সােথ খাপ খাiেয় নoয়ার মত kমতা িবদ মান থাকেল জীব 
pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববিতত হেব না, কারণ eক জীব aন  জীেবর তুলনায় বশী সুিবধা পােব না। 
পৃিথবীেত eরকম aেনক aংেশ পিরেবশ বh কািট বছর ধের eকiরকম রেয়েছ, সi aংেশ বসবাসরত 
জীবেগা ীর মেধ  তাi পিরবতনo দখা যায় না। 

িdতীয়ত, িববতেনর মাধ েম জীেবর সব বিশে র পিরবতন ঘটেব তার তা কােনা মােন নi, দেহর বািহ ক 
পিরবতন না হেলo আভ nরীণ ব বsা পিরবিতত হেয় থাকেতi পাের। আরেশালা বা কঁাকড়াo িববিতত হেয়েছ, 
যিদo বািহ কভােব তার কােনা পিরবতন হয় িন। আরেশালার 4000 pজািত তির হেয়েছ িববতেনর মাধ েম। 
কঁাকড়ারo iিমuন িসেsম (Immune system) আিদ কঁাকড়ার eকi িসেsেমর থেক যেথ i আলাদা।  

  

anবতী জীবা  (Transitional Fossil) 

পযাp সংখ ক anবতী জীবাে র aভাব িববতেনর িবrেd সমােলাচকেদর aন তম aিভেযাগ। ei aিভেযােগর 
মূেল আেছ anবতী জীব বা জীবা  সmেক িকছ ু ভুল ধারণা। সৃি তািttকরা দািব কেরন, কােনা pধান 
জীবৈবিশ i aধপূণ aবsায় pকৃিতেত পাoয়া যায় না। ধু তাi নয়, dিট pজািতর মধ বতী জীেবর aিstto 
খুবi কম।  

বাsেব, িববতেন আমরা সবাi anবতী – িনেজর বিশ  কমেবিশ পেরর pজn ক িদেয় চলব। সিত কােরর eক 
pাণী থেক আেরক pাণীেক আলাদা করার কােনা পdিত জানা নi। সাধারণভােব eক pজািত আেরক 
pজািতর সােথ pজনন কেরনা, ei িভিtেত িবjােন pজািতেভদ তির করা হয়। আমােদর ধারণায় িবিভn 
জীেবর মেধ  পাথক  eত pকট, য আমরা eরা eকi পূবপুrষ থেক ud ূত বেল ধারণাi করেত পািরনা। 
তাi, ei ণীিবভাগ মানুেষর আেরািপত, pকৃিত eেক মেন চেল না। আিকoেpিরkেক uড়েত দখেল 
আমরা মেন কের িনi য তা পািখর আেরক pজািত, িকnt আসেল তার য সরীসৃেপর মত শারীিরক বিশ  
আেছ, তা িবে ষণ না করেল বাঝা যায় না।  
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e সেtto িবjানীরা aসংখ  anবতী জীবা  পেয়েছন। uদাহরণsrপ, সরীসৃপ থেক sন পায়ীর িববতেনর 
পেথ 16 ধরেনর sীকৃত anবতী জীবা  পাoয়া গেছ। পৃিথবীেত যত জীব িবচরণ কের গেছ, তােদর খুব 
alসংখ েকরi জীবা  পাoয়া সmব, কারণ জীবা  ktিবেশেষ িবেশষ pাকৃিতক পিরেবেশ ( যমন 
agু ৎপােতর ফেল pাp লাভাsের) গিঠত হয়। তার মেধ o eতধরেণর জীবাে র আিব ার িনিdধায় িববতেনর 
িভিtেকi সুদৃঢ় কেরেছ। 

  

বয়স িনধারণ পdিত o পৃিথবীর বয়স 

িবjােন কাবন ডিটং (Carbon Dating) পdিত aিতpাচীন বstর বয়স িনধারেণর sীকৃত পdিত। কাবেনর 
আiেসােটােপর (Isotope) তজিskয়-kেয়র (Radioactive decay) হার সুষম ধের িনেল তার aধজীবনকাল 
(Half-life) 5730 বছর হয়। জীিবতাবsা জীব পিরেবেশর সােথ কাবন িবিনময় কের। মৃতু র পের তজিskয় 
আiেসােটাপ ধু kিয়ত হয়, আর সi kেয়র হার সুষম। তাi, বstেত তজিskয় কাবেনর aনুপাত থেক তার 
বয়স িনধারণ করা যায়। eকiভােব iuেরিনয়াম- লড aনুপাত থেকo বয়স িনধারণ সmব। ei পdিত 
aনুসাের পৃিথবীর বয়স 4.5 িবিলয়ন বছর eবং eটাi িবjানীমহেল sীকৃত। 

সৃি তািttকেদর মেত তজিskয় kেয়র সুষম হার eকিট aনুমান মাt। ei হার pকৃতপেk pাচীনকােল aেনক 
বশী িছল। তারা ei মেতর sপেk িবিভn িব ািnকর পরীkার কথাo বেলন। 

সৃি তািttকেদর ei দাবীর কােনা pমাণ পাoয়া যায়না। uপরnt, িবjানীরাi iuেরিনয়াম- থািরয়াম aনুপাত 
থেকo পরীkা কেরo eকi বয়স বর কের pমাণ সmেক িনি ত হেয়েছন। সূেযর ভর-ঔjjেল র তুলনা 
থেকo বাঝা গেছ য সৗরজগেতর বয়স তজিskয় বয়েসর কাছাকািছ। 

আনিবক ঘিড় 

সাmpিতককােল জীবিবjােনর আেরা eকিট পdিত সময় বা বয়স িনধারেণ 
জনিpয়তা লাভ কেরেছ। eর নাম আনিবক ডিটং বা মেলকুলার ডিটং 
পdিত। ei পdিত aনুসাের, dিট িবিভn pজািতর DNA সjায় কতgেলা 
িনরেপk rপাnর পাথক  আেছ তা িনণয় করা হয়। যেহতু e ধরেণর 
rপাnর সাধারণত সম হাের ঘেট থােক, তাi dিট pজািতর মেধ  ei পাথক  
থেক তারা pজািতগত ভােব কতিদন আেগ আলাদা হেয় গেছ তা জানা 
সmব। ei পdিতেত িনণীত মানুষ o িশmা ীর শষ পূবপুrেষর বয়স, pাp 
ফিসেলর কাবন ডিটং-eর মাধ েম পাoয়া বয়েসর খুব কাছাকািছ। e থেক 
আবারo দখা যায় িবjােনর eকািধক o সmূণ িভn dিট শাখা থেকo 
িববতেনর sপেk eকi pমাণ সংgহ করা হেয়েছ। 
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hাস-aেযাগ  জিটল জীবৈবিশ  (Irreducible Complexity) 

মাiেকল িবেহ, তার 1996 সােল pকািশত বi ‘ডারuin b াকবk’(Darwin’s Black Box)-e দাবী কেরন 
য জীবজগেত eমন aেনক বিশ  আেছ যgেলার সরলীকরণ সmব নয়। ei বিশ gেলা িকছ ুসাধারণ 

aে র সাম স পূণ সংযুিkর ফেল কাযকরী, যােদর য কােনা eকিটেক তােদর মেধ  থেক সিরেয় িনেল তার 
কাযকািরতা শষ হেয় যায়। তার ei দািবর পেরাk iি ত হল, কােনা দব pভাব ছাড়া ধুমাt িববতেনর 
মাধ েম eধরেণর বিশ  গেড় oঠা সmব নয়।  

uদাহরণsrপ িতিন দিখেয়েছন ব ােkিরয়ার ােজলা (flagella), eকিট ঁেড়র মত a , যা ব ােkিরয়ােক 
তরেলর মেধ  চলােফরা করেত সাহায  কের। তার দািবমেত, ােজলা মূলত িতনিট aংশ িনেয় গিঠত – eকিট 
রাটর, eকিট মাটর eবং eকিট প াডল - আর ei সmূণ িসেsমিটর সরলীকরণ সmব নয়। 

িকnt eকট ু গভীের দখেল বাঝা যায় ােজলার িতনিট aংশi িনেজরা িকছ ু pািটন িদেয় তরী। আর 
ােজলার pধান 42িট pািটন uপাদােনর মেধ  40িটi aন ান  ােজলাহীন ব ােkিরয়ার মেধ o uপিsত। 

তাi, ােজলােক খুব সহেজi িবিভn pািটেনর সংযুিkর ফেল udূত a  বেল মেন করা যায়।  

ােজলা আসেল যেথ  জিটল eকিট a , pকৃিতেত ব ােkিরয়ার মেধ  eর পূববতী সরলতর a  দখা যায় – 
তার নাম টাiপ ী িসেkসন িসেsম (Type III Secretion System)। eিট eকিট সr িটuেবর মত a , যা 
ব ােkিরয়ােক pািটন বা আয়ন িবিনমেয় সাহায  কের।  

িববতেনর দৃি েত দখেল, ােজলার িববতেনর ধাপgেলা খুব সহেজi িচিhত করা যায়। ব ােkিরয়ার যেকােনা 
pবধক তােক পািরপাি ক পিরেবেশর oপর বিশ িনয়ntণ রাখেত সাহায  করেব, pবধেকর আেnালন বিশ 
খাদ সংgেহ সাহা◌্য  করেব। pবধেকর সােথ রাটর o মাটর যুk হেল তা সঁাতার কাটার uপেযাগী হয়। আর 
pাকৃিতক িনবাচন aনুসাের, বশী সুিবধার কারেণ বিশ যুk জীেবর বশী হাের বংশবৃিd ঘটেব। 

িবেহর hাস-aেযাগ  জিটলতা তttমেত, রাটর o মাটর ছাড়া pকৃিতেত ােজলা-জাতীয় a  কাযকর হেবনা। 
িকnt জীবাণুরা িবেহর কথা েন চলেত aভ s নয়। তাi eকধরেণর a ািমবা (Raphidiophrys pallida) ধু 
িসিলকা-িনিমত pবধক ব বহার কের চলােফরা করেত বা িশকার করেত পারদশী হেয় uেঠেছ – িঠক যমনটা 
িববতন তtt aনুসাের হoয়া uিচত।  

eকiভােব, িবেহর আেরা কেয়কিট জিটলতার uদাহরণo (iিমuিনিট, রk-জমাট বঁাধার পdিত) িবjানীরা 
aসার pমািণত কেরেছন। কন িমলার, তার 2000 সােল pকািশত বi ‘ফাiিnং ডারuin গড’ বiেত e িনেয় 
িবsৃত আেলাচনা কেরেছন।  
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সবজনীন জেনিটক কাড 

সৃি তািttকেদর eকিট বড় aংেশর ধারণা পৃিথবীর জীবৈবিচt  eত সরল pাকৃিতক pিkয়ায় uৎপn হেত 
পােরনা। বাsেব, পৃিথবীেত আজ পযn যত জীব আিব তৃ হেয়েছ, সরল বা জিটল, সকেলi কাষযুk। 
eকেকাষী বা বhেকাষী সব pাণীর কাষi িনিদ  pিkয়ায় কােষ pািটন uৎপাদন কের o বংশগিত বহন কের। 
কােষ aবিsত kােমােজাম গিঠত হয় DNA aনুর শৃ লা িদেয়। জেনিটক কাড হল eকদল িনয়ম যা মেন 
জীবেকাষ ei DNA বা RNA শৃ লায় আবd সংেকতেক pািটন গঠেনর সময় ব বহার কের। aন ভােব বলা 
যায়, pিতিট pািটেনর মূল uপাদান a ািমেনা a ািসড য নীিত মেন DNA শৃ লা থেক গিঠত হয়, তােকi 
জেনিটক কাড বেল। ei কাড সকল জীবেদেহ eকi ভােব কাজ কের। জীবেকাষ গঠেনর eকািধক সmাব  
পdিতর মেধ  ei eকমাt পdিতi কন সারা পৃিথবীেত সবজনীন? কন িবিভn জীব িবিভn uপােয় কােষ 
pািটন uৎপাদন কের না? কারণ হল আমরা সবাi eকi পূবপুrষ থেক িববতেনর মাধ েম ud ূত। আিদ 
পৃিথবীর পিরেবশ o uপাদান সমূহ ei pিkয়ার পেk uপযুk িছল, তাi aন  সবিকছ ু িববিতত হেলo ei 
eকিটমাt পdিতi সকল জীবেদেহ sান কের িনেয়েছ। আর pজেনেনর মাধ েম eক জীব থেক আেরক জীেব 
তা pবািহত হেয় চেলেছ। সবশিkমান ঈ র সকল জীব তির কের থাকেল তােদর মেধ  গঠনগত বিচেt র eত 
aভাব হত িক? 

  

সুপিরকিlত সৃি তtt না পিরকlনার aভাব? 

সৃি তািttকরা aেনকসমেয়i যুিk িদেয় থােকন য সৃি কতা সবশিkমান ঈ র না হেল eত িনখুতঁভােব eত 
জিটল থেক জিটলতর জীবেদহ গিঠত হত না। ধু তাi নয়, ঈ র সকলেক িনজ িনজ পিরেবেশ বঁেচ থাকার 
মত uপেযাগী কের গেড় তুেলেছন, eবং তােদর pিতিট a  কােনা না কােনা ভােব কাযকর। 

িকnt ei িনখুতঁ গঠন কতটা িনখুতঁ? মানুেষর শারীিরক গঠন পযেবkণ করেল িবিভn apেয়াজনীয় aে র aিstt 
পাoয়া যায়। যমন a ােপিnk। ei a gেলা কােনা কােজ আেসনা, aথচ সব মানুেষর শরীেরi uপিsত। 
uপরnt, ktিবেশেষ aসুিবধার সৃি  কের। িনখুতঁ গঠন হেল য eরকম কােনা aে র কােনা aিstt থাকত না 
মানবেদেহ, তা বলাi বাhল । 

সমs sন পায়ী pাণী য rণাবsায় সরল থেক জিটল pাণীর আকাের পিরবিতত হয় সটা িকভােব িনখুতঁ হেত 
পাের? সামিয়কভােব মােছর মত কানেকা বা বানেরর মত লজ থােক মানবrেণর – িকnt eর কাযকািরতা 
কাথায়? utরটা sাভািবক, িববতেনর পেথ ঐ সব pাণী মানুেষর পূবপুrষ, তােদর বিশ  মানুষ rণাবsায় বহন 
কের। িকnt িনখুতঁ পিরকlনার তেtt eর কােনা ব াখ া নi। 

মানুেষর িববতন সmিকত কেয়কিট াn ধারণা - 
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* মানুষ যিদ বানেরর utরপুrষ হয় তাহেল কািট বছের 
বানর gেলা কেনা িকছটুা মানুেষর মত হলনা? 

সহজ utর, আমরা গােছ য বানর ঝুেল থাকেত দিখ, সi বানর থেক 
আমােদর সৃি  নয়। আমরা ধু eকi পূবপুrষ থেক তির। আজেকর 
গিরলা, oরাং oটাং বা িশmা ী সবাi আন পেয়ড থেক িববিতত হেয় তির 
হেয়েছ – eরা সবাi আধুিনক eেককিট pজািত। সহজ কথায়, আজ থেক 
12 িমিলয়ন বছর আেগ কােনা বানর িছল না, তেব যারা িছল তােদর সােথ 
বানেরর সাদৃশ i বিশ। তােদর মেধ  কেয়কিট িবিcn দল থেক গিরলা, 
িশmা ী বা মানুষ তির হেয়েছ। ei দলgেলা ছিড়েয় িগেয় eক eক 
a েল চেল যাoয়ায় eকদেলর পিরবতন আেরকদেলর মেধ  pভাব ফেলিন – 
কােনা িজন িবিনময় হয়িন। জীবিবjােনর ভাষায় eকi pজািতর eরকম 
dিট গা ীকরণেক বলা হয় জনন-িনরেপkতা (Reproductive 
Isolation)। আর eক eক a েল পিরেবশ eেককরকম হoয়ায় তােদর 
িববতনo eেককরকম ভােব হেয়েছ। 

  

* মানুষ আর িশmা ীর 95-99% িজনগত িমল আেছ, মাt 
1-5% মানুষ আর িশmা ীর মেধ  eতটা পাথক  কন 
কের? 

িজন আমােদর জnাবsা িনয়ntন করেত পাের, িকnt পরবতীেত আমরা িকভােব 
চলব সটা আমােদর পূববতী pজেnর oপর িনভর কের। মানব-সভ তার 
eকটা িবেশষ বিশ  হল eক pজেn aিজত jান আর সmেদর oপর 
পেরর pজn কাজ r কের – eটাi মানুষেক aেন র থেক আলাদা 
কেরেছ। ei 1-5% িজন-পাথক  মানুেষর মিsে র aিতিরk িবকােশ 
সাহায  কেরেছ যা আমােদর পুrষানুkেম jান বহন করেত সাহায  কেরেছ। 
ভাল কের ভেব দখেল, আমােদর jােনর aিধকাংশi পুrষানুkেম পাoয়া 
মানবসমােজর দান, িঠক না? সকারেণi আমােদর সভ  সমােজ আমরা 
যভােব বাস কির, আি কায় জ েল আিদবাসীরা তার তুলনায় আলাদা ভােব 
জীবনযাপন কের, কারণ তারা পুrষানুkেম aন  ধরেণর jান আহরণ কের। 
আি কায় জ েল আিদবাসীেদর তুলনায় আমােদর যতটা পাথক , তােদর সােথ 
িশmা ীেদর মেধ o সরকমi পাথক  আেছ। 
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ঈ েরর icায় আপাতদৃি েত িববতন ‘বেল মেন হয়’ 

সবেথেক িভিtহীন যুিkgেলার মেধ  eকটা হল ঈ র eমনভােবi সবিকছ ুসৃি  কেরেছন যােত আমােদর মেন 
হয় পৃিথবী aেনক পুেরােনা eবং জীবজগৎ িববিতত হেয়েছ। ei ণীর মানুষ আসেল di নৗকায় পা রেখ 
চলার eকটা শষ চ া কেরন। eেদর সmেক বkব  রাখাo aসmব।  

  

িবকেlর aভাবজিনত সৃি কতা 

uপেরাk আেলাচনা থেক eকটা িবষয় সুs  হয়, য সৃি তািttকরা সৃি কতার পিরবেত িবjােনর আিব াের 
ফঁাক খুেঁজ বর করেতi ব s। যুিkটা eরকম, যিদ সমসামিয়ক িবjােনর সাহােয  িবষয়িটর ব াখ া না করা যায়, 
তার মােন ধের িনেতi হেব য তা সৃি কতার aবদান ছাড়া িকছুi নয়। eর আদশ uদাহরণ হল সৃি তািttক 
দাশিনক uiিলয়াম ডmিsর ‘িডজাiন িফlার’। ei তtt মেত, pথমত যেকােনা জিটল বst বা pাকৃিতক 
িবষয়েক pথেম pাকৃিতক সূtgেলা িদেয় ব াখ া করেত হেব। যিদ সmব না হয়, তাহেল দখেত হেব িবষয়িট 
ঘটনাচেk ঘেট থাকেত পাের িকনা। যিদ স সmাবনাo কম হয়, তাহেল ধের নoয়া sাভািবক য িবষয়িটর 
পছেন কােনা বুিdমান শিkর গূঢ় পিরকlনা কাজ করেছ।  

eরকম তেttর বjািনক কােনা িভিt নi। যসমs িবষেয়র কােনা ব াখ া নi, বা pচিলত ব াখ ায় যেথ  
trিট আেছ, িবjােনর aন তম uেdশ  বjািনক বা pাকৃিতক ব াখ া িদেয়i সi ফঁাকgেলা পূরণ কের মানুেষর 
pকৃিত সmেক ধারণা সুs  করা – যােত pকৃিতেক মানুষ আেরা বশী কের িনয়ntণ করেত পাের। তাi 
আজেকর মানুেষর ধারণা কালেক পিরবতন হেতi পাের। যিদ কােনা বুিdমান শিkর uপিsিত ধেরi নoয়া 
হয়, তাহেল সi িবষেয় aনুসিnৎসার aভাব দখা যেত পাের। আর ei aনুমােনর সাহােয  িক মূল ব াখ ায় 
পঁৗছেনা যােব? কােনাভােবi না। 

  

aকামস রজর 

aনুমােনর কথা বলেত চেল আেস aকামস রজেরর কথা। চতুদশ শতেকর iংেরজ তকশাstিবদ uiিলয়াম aব 
aকাম। তার বkব  িছল যেকােনা pাকৃিতক িবষেয়র ব াখ া নূ নতম সংখ ক aনুমােনর িভিtেত দoয়া uিচত। 
aন ভােব বলেল – 

“সরলতম (নূ নতম সংখ ক aনুমােনর িভিtেত) সমাধানi সেবাtম সমাধান।” 

ei তtt িববতনবাদ o সৃি তেttর oপর pেয়াগ করা যেত পাের, কারণ eরা dিট pিতেযাগী তtt, যারা eকi 
pাকৃিতক িবষেয়র ব াখ া দয়। িববতনবােদর kেt কােনা aনুমানi করেত হয়না, কারণ ei তtt pাকৃিতক 
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িবষয়েক দৃশ মান pাকৃিতক শিkর pভাব িদেয় ব াখ া কের। aন িদেক সৃি তtt rেতi aদৃশ  মহাশিkমােনর 
aিst aনুমান কের নয়। সুতরাং, সহেজi বাধগম  য িবjােন িববতনবাদi sীকৃত হেব। 

  

সেত র সnােন িবjান 

িববতনবাদ o সৃি তেttর পাথক  সmেক বলেত িগেয় িবখ াত িবjানী ডগলাস ফুতুয়ামা বেলেছন – 

“সৃি তািttকেদর িকছু িকছু দাবী িবjানীরা ভলু বেল pমাণ করেত পােরন, যমন – পৃিথবীব াপী বন া বা পৃিথবীর 
সৃি  আজ থেক দশ হাজার বছর আেগ। িকnt িবjানীরা কখনi পরীkা কের দখােত পােরন না য ঈ েরর 
aিst আেছ, eবং িতিনi সবিকছু সৃি  কেরেছন। কারণ সi সৃি র কােনা িনিদ  িবন াস নi যা থেক 
aনুমান করা যেত পাের য সৃি  িকরকম হেব। তাi, সৃি তািttকেদর মূল দাবী – সবi কােনা aিতpাকৃিতক 
শিkর dারা সৃ  – eর কােনা পরীkার মাধ েম pিত া সmব নয়। ei বkব  সুপিরকিlত সৃি তেttর kেto 
pেযাজ , eবং ei তtto িবjােনর পিরিধেত আেস না।” 

িবjান o সৃি তেttর মূল পাথক  হল পdিতগত। িবjান pিতিনয়ত সেত র সnান কের, আর aপরিদেক 
সৃি তtt িবিভn ধমীয় লাকগঁাথা, uপকথাgেলােক "rব সত " ভেব িনেয়  তার sপেk pমাণ সnান কের। 
pকৃত িবjানীরা িনেজেদরেক িনuটেনর "jােনর বালুকােবলায় ছাট নঁুিড় কুরােনার" মত সত সnানী মেন কের 
আর pমােণর সnােন ঘুের বড়ায় আর সৃি তেttর ধারেকরা iিতমেধ i (ধমgেnর মাধ েম) সত  পেয় যাoয়া 
"সবজাnা শমেশর"  ভেব িনেয় সi সেত র িনদশন পযেবkণ কেরন।  

িবjােনর ei পdিত সময়-পরীিkত, সত  সnােন eর তুলনা নi। কােনা সমেয় মানুষ সমতল পৃিথবীর 
uপলিbেত িনমিjত িছল, তখন িবjানীরাi মানুষেক তা থেক মুk কেরেছন। eখন আর কu সমতল 
পৃিথবীর কlনায় িব াn হয় না। আশা করা যায় aদরূ ভিবষ েত kমাগত pমাণ o পরীkার সাহােয  
িববতনবাদo জনমানেস eকi ভােব sান কের নেব। 

  

 

সূt – 

1.        http://www.talkorigins.org

2.       ‘The Science of Evolution and the Myth of Creationism’ by Ardea Skybreak 

3.       www.mukto-mona.com

4.       Various Internet Resources 
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িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 
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…kjn pdaàTibedr dâiñet ibbàtnbad  

harˆ†injemr Vt«  
mulW h. iBkFr ŸóF„gar, VnubadW bnYa VHemd

 
 
[ib¯anI iBkFr ŸóF„gar Hawya† ibSÿibdYaley pdaàTibdYa …b„ ŸjYaitiàbdYa ibBaegr …imirFas 
ADYapk …b„  kelaraeha  ibSÿibdYaley dàSn ibBaegr s„Zu¹¡ ADYapk| itin "kelaraeha isiFejn Ab 
saeyÆs' …r pãitòata …b„ mu¹¡-mnar …kjn sÚmaint sdsY| h. Ÿö„gr Timeless Reality, The 
unconscious Quantum, Physics and Psychics, and Not by design sH Aenk suiliKt 
gãÇù …b„ pãbeÉr pãenta| nIecr pãbÉiF ADYapk Ÿö„gaerr Anumitº¡em tar sàbŸSx b†  'Has Science 
Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe' …r …kiF 
ADYay ŸTek ba„lay Anubad kra HeyeC| AnubadiF odink s„bad Vr ŸBaerr kagej pãkaiSt HeyeC|] 
 
 
  

"Vmaedr carpaeS r ibSÿjget ibdYman obiSñY§ela ŸdKel† ŸbaJa Zay …r meDY 
Ÿkan pirkæpna Ÿn†, ̂ eÀSY Ÿn†, Ÿn† Ÿkan AìB ik„ba ìeBr Aió»tÔ; Vsel AÉ, 
kr›naHIn ˆdasInta CaRa …Kaen Vr ikCu† ŸcaeK peR na'  

- ircaàh hikÆs, (jIbib¯anI …b„ A¤ePaàh †ˆinBaàisiFr Public 
Understanding of Science ibBaegr ADYapk)| 

 
 

srltar ibpd: 
 
 
 ib¯aenr †itHas sÚpeàk …kiF jnipãy DarNa He¬C ŸZ, Zueg Zueg ib¯an tar purena 
t¹Ô§elaek Vbàjnar ó¼ep CueR ŸPel idey ntun t¹Ôek sader gãHn ker Ÿny …b„ …Baeb 
º¡magtBaeb samenr idek …igey ŸZet Taek| pdaàTibd …b„ icÇ»aibd Tmas kšn, tar bûlpafY 
'The structure of Scientific Revolution' b†ey pãTm …† DarNaiF pãitiòt kern …b„ tar 
bedOlet† Vjek …† 'paradigm shift' kTaiF Vmaedr intYidenr S×BaÆhaerr A„S Hey ŸgeC| 
"ib¯an VkisMk pirbàtenr maDYem …igey ŸZet Taek' - …† DarNaiF Vsel …kDrenr Aitr²n ob 
Vr ikCu ny| Ÿnaebl purôar pãaÐ pdaàTibd iöeBn weynbaàg …r met, ib¯aenr †itHas Kuƒjel 
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Tmas kšenr bla …† bYapk 'Paradigm Shift' …r ̂ daHrN Kub† km ŸdKa Zay| sitY kTa blet ik, 
ib¯aenr ŸbSIr Bag pirbàtn† º¡manÓiykBaeb Veó» Veó» GeF …b„ ntun t¹Ô Vibôaerr perw 
Aenkidn Der purena t¹Ô§ela bYbHœt Het Taek, ntun Vibôar§ela purena§elaek HiFey ibday 
ker na idey br„ inejra† ntun pirsŸr DIer DIer ibó»âit laB kret Taek|  
 
 ˆdaHrNsÿrœp ŸdKa Zay, Zidw pãay …k Sta×I Veg† ŸkayaÇFam ibpåb inˆFiny t¹Ôek 
VpatWBaeb "Bul' bel pãman keriCela, pdaàTibdYa pafYº¡emr ŸbiSrBag jueR† …Knw icrayt 
inˆFiny mtbad† ViDptY ibó»ar ker rŸyeC | weynbaàg …r met …mnik taƒr sHkàmI Tmas kšnw, 
HaBaàh … taƒr Caºedrek £aiskal pdaàTibdYa† iSQa idetn| ŸkayaÆFam blibdYa icrayt ŸQºek 
(classical domain) ŸkÆÅ ker kaj ker …b„ parmanibk, VÇ»Wparmanibk …b„ AnYanY Aenk 
ŸQeºw …r AnnY kaàZkrIta lQY kra Zay, ikÇ¼ inˆFnIy blibdYa ŸZ smy ibkiSt HeyiCl Ÿs smy 
ŸkayaÆFam t¹Ô pãmaN krar mt Ÿkan ˆpa¹ ib¯anIedr Haet iCl na|  
 
 teb gt paƒc Sta×Iet AÇ»t peQ duiF ob¯aink Vibôarek bR paradigm shift iHsaeb 
iciH¡t kra Zay ; (1) ŸxaRS Sta×Iet Ÿkapaiànkaesr Vibôát t¹Ô- pâiTbI sUeàZr cairidek 
ŸGaer …b„ (2) ˆnib„S Sta×Iet (1859 sal) caàls harˆ†n …b„ …YleÒh raesl wyaels …r 
pãó»aibt pãkæp - pãakáitk inàbacenr (Natural Selection) maDYem jIbjgetr ibbàtn| …† duiF 
Vibôar ìDu eZ manuexr icÇ»aDaraek …k ntun ó»Ÿr ˆÊIt kret saHaZY kŸriCl ta† ny tara 
tKnkar pãacIn …b„ gBIrBaeb suriQt icÇ»apÁitek sirey idey puraena DarNa§elar ˆprw 
ViDptYw ibó»ar ker ineyiCl| …Kaen ibeSxBaeb lQYNIy ŸZ, t¹Ô dueFa† pibº DàmgãÇùguelar pãacIn 
icÇ»a§elaek AtYÇ» pãblBaeb VGat keriCela - ŸZ§elaek manux …tidn Der sâiñkàtar AÙaÇ» baNI 
iHeseb ibSÿas kreta| …† du† t¹Ôek† Ÿs† smey KãIöan Dàm ibSÿaesr pãit …k pãaNGatI BIit 
iHeSeb gNY kra HeyiCl|  
 
 …Fa Vmaedr men raKet Heb ŸZ, VDuink ibbàtnbad t¹Ô harˆ†enr pãó»aibt pãaTimk 
DarNar per , ibeSx ker ŸmOilk ih.…n.… Ÿk ŸkÆÅ ker Vnibk kaàZpãNalI Vibôât Hwyar pr 
ŸTek, Aenk dUr …igey ŸgeC| Vbar karw karw met pãakáitk inàbacenr ba†erw AnYanY pãakáitk 
pÁitw ibbàten Buimka raeK| Vim …Kaen "harˆ†injm' blet ìDumaº pãakáitk pÁit …b„ 
pãakáitk inyemr (natural process of chance and natural law) smnÓey GFa ojibk 
ibbàtnek† buJai¬C|  
 
 ŸxaRS Sta×Iet Ÿraman caàc gYililwek Ÿkaparinkaesr sUàZŸkiÆÅk t¹Ô, Zaek gYaelilw 
ìDumaº …kiF giNt Saó½Iy mehl† ny br„ "baó»b stY' iHeseb tuel DeriCeln, ta A÷Ikar kret 
baDY kireyiCl| KãIöan DàmgãeÇù AtYÇ» pirôarBaeb† ˆeLK VeC ŸZ, pâiTbI ŸsOrjgetr AnÍ 
ŸkÆÅ| chron. 16.30 Ÿt ˆeLK VeC, "HYa pâiTbI S¹¡Baeb daiÍey VeC, kKn† nÍeb na...'| Ps 
104:5 dâ•tar saeT bel, "itin pâiTbIek tar iBi¹r ˆpr óùapn kereCn, Zaet Ÿkan idnw …ek 
naRena na Zay|...' …k† rkm Vrw Aenk ˆi¹¡ ŸdKa Zay ŸZmn:  Ps.93:1 …b„ 96:10 …| ta 
se¹Ôw pãay …k Sta×Ir meDY† Ÿkaparinkaesr ŸsOr-te¹Ôr ibr›eÁ ‰Sÿer ibSÿasIedr s„gãam QIN Hey 
VsŸt Taek| mUltW Ÿkaparinkaesr te¹Ôr peQ ŸjaRaela  saQI pãmaN§ela…mn pirióùit sâiñ 
krela ŸZ,  Dàmek Hy …ksmy baó»b stY gãHN ker inet Ht na Hy DÕ„s Hey ŸZet Ht| ŸSx pàZÇ» 
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blet Ÿgel, …kDrenr pãakáitk inyemr mDY idey† Dàmek Ÿmen inet Hy ŸZ pâiTbI Vsel† sUàeZr 
cairidek ŸGaer| …r Pel ŸgaRa Daiàmekraw …Fa ÷Ikar ker inet baDY Hy ŸZ ba†ebel ŸlKa sb 
ikCuek sbsmy VQirk AeàT Ÿmen Ÿnwya Zaeb na| …Kan ŸTek† DàmbadI(Apologistic)Ÿdr pQ 
ŸTek ntun ̄ aenr saeT tal imiley ba†eblek punàbYKYar pãyas ìr› Hy, ta ba†ebl-ibbât VQirk 
baNIr saeT sada ŸcaeK Zt† As˜itpuàN mŸn ŸHak na Ÿkn|  
 
 ˆnib„S Sta×I Vset Vset †ˆeraep caeàcr Qmta BIxNBaeb kem Ves, …b„ Ÿs kareN† 
harˆ†nŸk gYililwr mt duWKjnk pirnitr sÿIkar Het Hyin| pãkátpeQ harˆ†nek taƒr biàNl 
jIbenr ŸSex inˆFenr paeS weyóF iminóFar VYibet smaiHt kra Hy| tarprw, icÇ»aibd 
hYineyl ŸhenF harˆ†enr mtbadiFr nam ideyeCn "harˆ†enr ibp°nk pãó»ab'; …iF "ibp°nk" 
karN …iF bel ŸZ, manux …b„ AnYanY pãain, Ÿkan ˆprwyalar ineàdSna CaRa†, ìDmaº pãakáitk 
pÁitr maDYem AepQakât srl pãaeNr ŸTek º¡manÓey ˆ‡pi¹ laB kereC; Vr Ÿs kareN† 
harˆ†enr …† t¹ÔiF Ÿssmey Kub km jaygay† sader gâHIt HeyiCl| Vjw harˆ†enr …† 
ibp°nk t¹ÔiF ib¯an …b„ AÉ DàmibSÿaesr meDY ZueÁr pãDan eQº iHeseb ibebict Hey VseC|  
 
 

ibbàtn te¹Ôr ob¯ainkta : 
 
 sàbsaDareNr meDY ibbàtnbad Vsel† ob¯aink ikna … iney† ibtàk Takelw Eb¯aink 
jaànal§elaet VedO …mn Ÿkan tàk-ibteàkr njIr pawya Zay na, ŸsKaen ibtàkZuÁ cel 
ibbàtnbaedr puªKanupuªKta iney, kKn† mtbadiFr ŸmOilk bYapar§ela iney ny| harˆ†enr 
smykal ŸTek …Kn pàZÇ» ibbàtnbaedr speQ prIQa lØ saQY pãmaeNr s„KYa Hajar§en bâiÁ 
ŸpeyeC| pãaeNr ˆ‡pi¹ …b„ gfenr ŸQeº ibbàtnbad …tKain† kaàZkrI iHeseb pãmaiNt HeyeC 
ŸZ …ek …Kn jIbibdYa …b„ icik‡saibdYar iBi¹ iHeseb gnY kra Hy|  
 
 

 
caàls harˆ†n (1809-82) 

harˆ†n Za janetn tar Ÿcey Vmra …Kn 
Aenk Aenk ŸbSI jain, …b„ Vjek Vmra …† 
Agãsr ¯aenr Velaek ibbàtnbaedr mUl te¹Ôr 
VmUl stYta pãmaN kret sQm HeyiC| …Fa 
AtYÇ» §r›tÔpUàN ŸZ Vmra …Kn jIn tŸ¹Ôr mUl 
ibxybó¼ …b„ taet ih.…n.… ik BUimka paln 
ker ta sÚpeàk ibó»airtBaeb buJet ŸperiC| …† 
skl Vibôar† ibbàtnbaedr mUl mtbadek 
Vrw sudâ•Baeb pãmaN kereC| Vjek Vmra 
ijenr iBter† ibiBÊ pãaeNr meDY ibdYman 
inibR sÚpàk …b„ taedr saDarN ˆ‡pi¹r 
DarabaiHk †itHas sÚpeàk janet pair| 
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 Vim ZKn …† b†iF ilKiClam tKn† manuexr ijenam pãejkeFr PlaPl pãkaiSt Hy| …Kn 
pàZÇ» Zt pãaNIr ijenam prIQa kra HeyeC taedr meDY pawya pirict ih.…n.… r Anuº¡m§ela AtYÇ» 
pirïarBaeb pãmaN ker ŸZ, skl jIb …k† ˆ‡s ŸTek ˆ‡pi¹ laB kereC- ifk ŸZmniF harˆ†n 
beliCeln| lYabŸrFiret bYkeFirya, ÒuF Pça†, …b„ AnYanY pãaNIr ibbàtn Vmara ŸcaeKr samaen† 
ŸdeKiC| icik‡saibdYar gebxNay ibbàtn …kiF ApirHaàZ A„g iHeseb ibebict Hy| Vjek 
seÆdHatItBaeb bla Zay ŸZ ibbàtnbad t¹Ô ŸTek pawya ¯aenr maDYem Vmra †itmeDY† Hajar 
Hajar manuexr jIbn rQa kret sQm HeyiC|  
 
 Ÿkan kaàZº¡m ob¯aink ikna ta ibcaerr mandÆh iney ZeTñ ibteàkr AbkaS Taket paer, 
ikÇ¼ inecr Velacna ŸTek ŸdKa Zaeb, ibbàtnbad ŸZ ib¯an' ta iney Ÿkan sŸÆdH Taka ˆic‡ 
ny| …Kaen AiB¯talØ pàZebQN (emperical observation) iney pãcur prIQa-inrIQa kra 
Hy …b„ prIQNeZagY …mn BibxÃanI (testable predictions) kra Hy Za †itmeDY† ob¯aink 
mHel gãHNeZagYta ŸpeyeC| ibeSx ker, harˆ†n …b„ wyaelesr pãó»aibt ibbàtn te¹Ôr ob¯aink 
iBi¹ na Takel ta Kub sHej† Bul pãmaint Hey ŸZt|  
 
 

 
The Origin of Species

by Means of Natural Selection 
by Charles Darwin 

harˆ†n …b„ wyaelesr smy, ŸbSIr Bag manux 
ba†ebelr bàNna AnuZayI ibSÿas kreta ŸZ, 6 
Hajar bCr Veg pâiTbI sâiñ kra HeyiCela| 
ifk …† smey† BUt¹Ôibdra pãmaN Ÿpet ìr› 
kern ŸZ pâiTbIr bys Vsel tar ŸTek Aenk 
ŸbSI …b„ …† ntun tTYiF harˆ†nek …t† 
VelaiRt keriCela ŸZ itin ibegelr smuÅZaºar 
smy caàls ileyelr ŸlKa "BUte¹Ôr mUlnIit' 
b†iF saeT ker iney igeyiCeln| 'On the 
Origin of the Species by means of 
Natural Selection' b†iFr pãTm s„ôreN 
harˆ†n, BUt¹Ô ŸTek pawya ¯aenr ˆpr iBi¹ 
ker, saDarN …kiF Anuman kŸrn ŸZ pâiTbIr 
bys Vsel keyk'S ŸkaiF bCr| ŸsKan ŸTek† 
itin ŸdKan, pãakáitk inàbacn GFa …b„ tar 
maDYem bû pãjaitr jIb sâiñ Hwyar jnY ŸZ lmÓa 
smeyr drkar ta Vmaedr …† pâiTbIr VeC| 
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làh ŸkliBn (1824-1907) 

ibKYat pdaàTibd ˆ†ilyam Tmsn (iZin per làh 
ŸkliBn ˆpaiDet BUixt Hn) …† Vnumaenr iberaiDta 
ker beln ŸZ pâiTbIr bys Vsel harˆ†n Za 
beleCn tar ŸTek Aenk km| Tmsn 
Taeàma-ha†naimkes AtYÇ» §r›tÔpUàN Abdan ŸreK 
ŸgeCn, itin† pãTm Taeàma-ha†naimkesr iÃtIy 
suº …b„ crm tapmaºa Ÿôl Vibïar kern| TmsŸnr 
smy ib¯anIra ŸsOr riSMr ibikreN Abdan raKet 
paer …mn Si¹¡r ˆ‡s iHeseb ìDumaº rasayink 
Si¹¡ …b„ maDYakàxeNr kTa† janetn| Tmsn du†iF 
pãiº¡yar maDYem† Vlada VladaBaeb sUeàZr bys 
inàDarN ker ŸdKan, maDYakàxN bl bYbHar krel sUeàZr 
bys sbecey ŸbSI pawya Zay …b„ ŸsFaw ikna He¬C 
maº keyk'S lQ bCr| Tarema-ha†naimkesr suº 
bYbHar kŸr ŸkliBn …Faw pãmaN kern ŸZ, …mnik 
maº keyk lQ bCr Vegw pâiTbIr tapmaºa …t† 
ŸbSI iCl ŸZ ŸsKaen Ÿkanrkm pãaeNr ˆ‡pi¹ 
GFa …ekbaer† AsÝb bYapar iCl| 

 
  
 harˆ†enr smykael ib¯anIra pdaàTibdYa sÚpeàk Za janetn ta pãakáitk inàbacenr maDYem 
ibbàtn tŸ¹Ôr sifkta sÚpeàk bÍ DreNr sŸÆdeHr jnM Ÿdy| harˆ†n ibbàtnbad tŸ¹Ôr Verk 
Vibïark wyaelsŸk ŸlKa …k icifet ˆeLK kern, "ŸbS ikCuidn Der†, pâiTbIr bys sÚpeàk 
TmsŸnr dâiñB„gI Vmar sbecey bÍ icÇ»ar karN Hey daiÍeyeC|' TmsŸnr isÁaÇ» Zid sifk Ht 
taHel pãakáitk inàbacenr maDYem ibbàtnt¹Ô tKin Bul pãmaint Hey ŸZt| ikÇ¼ bla baûlY, … pãse˜ 
TmsŸnr isÁaÇ»† Vsel Bul iCl …b„ Ÿs kareN† harˆ†enr t¹Ôek imTYa pãmaN Zayin| ikÇ¼ 
TmsnŸkw …Kaen ifk Ÿdax Ÿdwya Zay na, karN, itin Ÿs† smeyr jana sbecey inàBreZagY tTY 
bYbHar ker† …† isÁaeÇ» ˆpnIt HeyiCeln| tarpr, ib„S Sta×Iet ntun VerkiF Si¹¡r ˆ‡s 
iHeseb parmanibk Si¹¡ Vibïát Hwyar pr ŸdKa Ÿgl ŸZ …iF rasayink ba maDYakàxn Si¹¡r tulnay 
Aenk ŸbSI Si¹¡SalI| …r PŸl sUeàZr bys inKuƒtBaeb iHesb krar jnY AiDktr inàBreZagY …kiF 
pirmapk Kuƒej pawya Ÿgl| Vera ŸdKa Ÿgl ŸZ, Tmsn pâiTbI faÆha Hey Vsar ŸQeº smeyr Haerr 
ŸZ iHesb keriCeln ta sÚpuàN† Bul karN pâiTbI pãakáitk parmanibk Ÿtjiðytar maDYem taƒr 
pUàbbàtI Anumaenr Ÿcey Aenk ŸbSI tap ˆ‡padn kŸr Taek|  
 
 ib„S Sta×Ir maJamaiJr meDY ib¯anIra ebS BaelaBaeb† pãitiòt ker ŸPeln ŸZ 
parmanibk ibiº¡yar maDYem† sUeàZr iBtrkar taepr sâiñ Hy | …† Stai×r ŸSx nagad sUàZ Het pãaÐ 
inˆiFäena pàZebQN krar (…mn …kiF prIQay Vim inejw A„SgãHN keriClam) maDYem sUeàZr 
Si¹¡r ̂ ‡s iHeseb parmanibk Si¹¡r ZTaàTta Vrw sudâ•Baeb pãmaiNt Hy …b„ sUeàZr sÝabY bysw 
iHesb ker Ÿbr kra Hy pãay …kS ŸkaiF bCr| …r Veg† ŸrihwAYakiFB ŸhiF„ …r maDYem pãmaint 
HeyeC ŸZ pâiTbIr bys Vsel† keyk S ŸkaiF bCr, …b„ pãtþt¹Ôibdraw pãay kaCakaiC smykaelr 
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meDY† pâiTbIet pãaeNr ŸKaƒj ŸpeyeCn|  
 
 s„eQep blet Ÿgel blet Hy, ibbàtnbad AnY ŸZ Ÿkan ob¯aink tŸ¹Ôr mt† …kiF 
ib¯ansÚmt mtbad, …b„ ib¯an kaj ker ˆnMu¹¡ sImay, kaej† Ÿkˆ idibY idey blet paer na 
BibxYet ib¯aenr ŸkaTay ik pirbàtn kret Heb| teb …† muHUeàt pãakáitk inàbacenr maDYem biàNt 
ibbrtnbadt¹Ôek BibxYet CueR ŸPel Ÿdwya Heb (AÇ»tpeQ …kiF bYapk pirser) blel, 
BibxYet pâiTbI Vbar smtl pãmaiNt Heb blar mt† ŸSanaeb|  
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িবjান o iসলাম : aিnম সংঘাত 
 

মূল : টড িপকক 
aনুবাদ : তানবীরা তালুকদার 

  

1  

…† puera pâiTbI jueR† manuexr meDY Baxa …b„ s„ôáitr Aenk ibiBÊta reyeC, …† iBÊtar 
meDY† ib¯an tar inj÷ Baxa w git idey ŸgaFa ibSÿjueR km ŸbSI tar S¹¡ iSkR geR ineyeC| 
ìDumaº ŸbS keykiF †slaimk rañä CaRa, ŸZKaen Ÿkaraenr V†n Vejaw rajtÔ kreC| Vj 
Vim Dàm Vr ib¯aenr ÃeÆÃr Ÿsrkm …kiF gæp† bleba|   

  

  

kayera, imSr :  "†slam Vr ib¯aenr meDY Ÿkan ÃÆÃ Ÿn†' - ˆ¬c÷er Vmaek ìiney ìiney 
bleln jaglul …l nagar| kayera SHerr ˆpkeË …kiF smâÁSalI jaygay jaglul …l nagerr 
saeT tar inj÷ Vbasóùl iBla †n maidr, kiPr›em bes kTa Hi¬Cl- "ib¯an Hela AnusÉan| 
Ajana Ÿk jana| Vr †slam ¯an AenÓxnŸk ŸpãrNa Ÿdy| ¯an AenÓxnek pãaàTna krar sman men 
kra Hy|'  

 
kayera SHerr ˆpkË 
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 itin bYaKYa ker Amaek buJaet ca†iCeln, ŸZFaek Ÿlaek ob¯aink pÁit bel, Vsel 
pãkátpeQ ŸsFa "†slaimk pÁit'| …† pâiTbIr smó» ¯an† musilm sBYta ŸTek Vsa| nbI 
muHÚmd (saW) w bel ŸgeCn Ÿdalna ŸTek kbr pàZÇ» ¯an VHrN kŸra| ŸkaraeNr sàbpãTm banIiF 
Hl - †kra AàTa‡- "peRa'| Ÿtamaek Ÿtamar sâiñkàta sàÚpek janet Heb, DYan kera, ibeSåxn 
kŸra, prIQa w pàZebQN kŸra|  

  

hW …l nagar - imSerr mUl Darar piºkar pãbÉkar; Kub pirict …kjn  ŸFiliBSn bYi¹¡tÔ|   
ŸpSay …kjn BUt¹Ôibd Zaek Aenk imSrIy …b„ tar sHkàmI ib¯anIraw  smaejr ŸntâóùanIy 
iHeseb ŸbS sÚman kern| …kjn ibeSx¯ iZin pâiTbIr ojb BU-ó»r ibnYas - ikBaeb jIbÇ» 
pãaNIs¹Ôar Ãara pâiTbIr BU-ó»r otrI HeyeC …Drenr cmkpãdk ibxy iney kaj kreCn, …l nagar 
l¸enr BUt¹Ô ibBaegr …kjn sdsY, tar ŸlKa pãbÉ ŸsKaen pãkaS w ibSÿbYapI ŸsFaek pãcar w 
pirebSn kra Hy| ikÇ¼ itin …kjn ŸgaRa †slamI ŸmOlbadI, …mn …kjn ib¯anI iZin …† 
pâiTbIek Ÿkaraenr dâiñ idey bYaKa ker Taekn| 

 
jaglul …l nagar 

ŸgaFa Vrb ibeSÿ Dàm …kiF pãc¸ Si¹¡SalI maDYm, Vrb ibSÿ CaRa ŸbaD Hy pâiTbIr Vr ŸkaTaw 
Deàmr …eta bYapkta Ÿn†| ŸZekan Drenr AGFenr per† imSerr DnI, grIb sba† ŸsFaek 
sâiñkàtar †e¬C bel saDarNt bYaKa ker Taekn| 1960 sael srkar smajtÇ½ prIQa kret igey 
ŸdeS ŸZ ibSâªKla Ÿhek Venn,  gamal Vbdul naeserr Ãara Vrb smaejr jatIytabaedr 
ptn, 1967 sael †sãa†elr saeT ZueÁ ŸHer Zawya, dairÅY, srkaerr AeZagYta, … Drenr smó» 
ikCu† tara …Baeb DàmIy Babalutar maDyem bYaKa ker Taekn| 

  

Vim srasir kayerar †itHaesr bàNazY gitSIlta ŸTek ìr› ker ibSâªKla, onrajY dueFa† pãtYQ 
keriC| ibS imilyn Ÿlaekr …kiF SHr kayera ŸZKaen puera imSerr Ÿlak s„KYar pãay car 
Baegr …k Bag bsbas ker| Vbaisk …laka, purena idenr pãay ŸBe˜ pRa suÆdr óùaptY, …b„ 
pãay ŸBe˜ pRa …sb baiR w DÕ„s ó¼epr Caedr meDY bsbas kra Ÿlakjn karN …sb BgÈa„S 
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sirey Ÿnyar meta Ÿlakblw taedr srkaerr Ÿn†| SHerr meDY ˆnMu¹¡ nac - gan, juyar Vsr 
sH iblas bûl ŸHaeFl, imnar …mnik ipja HaF w VeC| kayera SHerr …Yaemirkan ibSÿibdYaly 
taHirr Ÿôayar ŸTek samanY …kFu dUer† Abióùt, Zatayetr jnY ŸsKaen …kiF bR ctÔr VeC,  
pTcarIra ŸsKaen Byank ibp°nk pirióùitr meDY idey Ÿmramtrt purena Ba˜a gaiR par Hey 
Vsa Zawya kern| idenr pueraFa smy† pur›exra SHerr caeyr Ÿdakaen bes ûqa Ÿsbn ker, …† 
pirebeS Zid Ÿkan narIek ŸdKa Zay, itin AbSY† …kjn ibediSnI| ŸbSIr Bag imSrIy rmnIra 
Ÿnkab pirDan ker Taekn, idenr inàDairt smey ZKn muyai°n Vjan Ÿdn, muslmanŸdrek 
pãaàTnar jnY haekn, pur›exra …es SHerr msijdŸk Birey tueln| 

  

ob¯aink †itHaes †slam smaejrw ZeTò Abdan VeC| ibraF …kiF smy Der kayera VrbIet 
"Vl kaiHra' ŸZ Se×r maen ba„laet "ibejta' †slam smajek iSQar pãcar w pãsaer ŸntâtÔ 
idey …eseC| ib¯an iSQar bYapaer bû idk ŸTek† †slam ŸgaRa KãIñanedr ŸTek Aenk ŸbSI 
siHxu—| ŸZmn, ba†ebl wyalara ŸZ pâiTbIr bys maº Cy Hajar bCr bel nacanaic ker, … Drenr 
ijins ikÇ¼ †slaem Ÿn†| ik„ba Ÿ£aenr gebxNa ineyw Ÿkan Jaemla Ÿn† …b„ …iF ŸbS smadât; 
Zidw bàtman smey ¯an ib¯aenr càca imSer Kub† kem ŸgeC| Vr …† Angãsrtar jnY Ÿk 
dayI?  

  

ikÇ¼ …l nagar taedr … Angãsrtar jnY †slamek dayI kern na| taƒr met "…r jnY †slam 
ny br„ Vemirka Vr bâeFn† smó» neîFr  ŸHata|' 

  

paëcaetYr Ÿlakedr …Baeb Vº¡mN ker kTa bla …l nagar …r …kiF saDarN ibxy| 
"dUàBagYjnk Helw sitY ŸZ tara pãay† suYF - Fa† peR …Kaen …es ˆpióùt Hy' - bliCeln …l 
nagar (Zidw Ÿs smey itin inejw iPek sbuj re˜r Ÿktaduró» suYF pRa iCeln)| itin taƒr 
paëcaetYr sHkàmIedr jnY kr›Na AnuBb kern, Zara inj inj ŸpSay …ekjn ibeS¯ Hey 
ˆfeCn, ikÇ¼ inejedr VtMaek Anbrt A÷Ikar ker celeCn| itin kefar Baxay smkamItaek 
÷Ikáit Ÿdyar jnY piëcma ibSÿek smaelacna kern| pirtaepr suer itin beln, piëcma ibSÿ 
manuxek pìr Ÿceyw nIecr ó»er naimey VneC, "…kjn ib¯anI iHeseb Vim ŸdKiC Zt ibpd 
Vpd sb piëcm idk ŸTek† AseC, puàb idk ŸTek ny'| 

  

Ÿkaran w ib¯aenr ˆpr ŸlKa tar itniF ŸCaF ŸCaF b† Vmaek ˆpHar ideln| …r meDY …kiF 
b† Hela Ÿkaraenr dâiñet paHaeRr  ŸBOgilk gfn, suÊaH …kiF mHamUlYban sÚpd - ob¯aink 
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dâiîFet, Vr Ÿkaraenr …kiF Anubad kip, ŸZKaen pãTm pâòay tar ÷aQr iCl Zidw Anubadk 
iHeseb ŸkaTaw tar nam iCl na|  

  

suÊaH …kiF mHamUlYban sÚpd b†iFet …l nagar inejr meta ker Ÿkaraenr pibº banI, Haids - 
muHÚmedr banI, suÊaH w pãcilt rIit nIitek bYaKa kereCn| …l nagaerr met Ÿkaraen …k 
Hajaerrw ŸbSI ob¯aink ibxeyr ˆpr †i˜t Ÿdya VeC, …b„ Ÿs† ‰Sara VeC muHÚmedr  Aenk 
baNIetw;  Zidw srasir ŸkaTaw Ÿkan ibxeyr ob¯aink Ÿkan bYaKa ba pãmaN Ÿn†| tar pirbeàt 
VeC kt§l †i˜t Vr ‰Sara| …l nagaerr met, …† †i˜t§elar maDYem manuxek icÇ»a krar 
Vr kaj krar sueZag Ÿdya HeyeC, ZtQN na manux tar ABIñ leQY ŸpOCet paer| ŸkaraN Vr 
ib¯aenr sàÚpekr ˆdaHrN Fanar …kiF Kub saDarN ŸkOSl Hela, ikBaeb ŸkaraeN VDuink 
ib¯aenr smó» VBas Ÿdya iCl, Ÿkan VDuink ZÇ½pait ba ŸkOSl jana CaRa† VDink ib¯aenr 
kifn kifn bYapar§ela kt Veg† ŸkaraeNr baNIet AnuDabn kra HeyiCl -  … Drenr "Zui¹¡' 
Ÿdya| …l nagar tar …† b†iFet pibº gãeÇùr baNI ˆeLK kereCn, "sUàZ …b„ cÆÅ pãetYek† tar 
inj inj kQpeT ÙmN kreC'|  VLaHr Ÿpãirt baHk ŸsOrjgt w pâiTbI iney ob¯ainkBaeb 
sifk w pirimt …mn smó» kTa bel ŸgeCn, taw Ÿs† smey ZKn pâiTbIek Ÿlaek cYaÌFa w AnR 
Babeta| muHÚmd ŸZ stYdàSI iCeln …Fa AbSY† tar …kFa pãmaN| 

 

2 
 

sb jaygay itin nbIr ˆÁâit idey beln, nbI beliCeln satiF pâiTbIr kTa| BUttÔibdedr kTa 
ˆeLK ker …l nagar dabI kern pâiTbI satiF ó»er ibB¹¡| AnY …k jaygay nbI beliCeln 
manuexr SrIer itnS xaFiF ŸjaRa VeC, †slaimk gebxkra bel Taekn icik‡sa ib¯an …† 
s„KYaek smàTn ker| … Drenr sUQ ¯an w tIQþ icÇ»aSi¹¡ taedr met ìDu VLaH tala† idet 
paern| 

  

smaelackra AbSY bel Taekn, †slaimk gebxkra pãay† …ek AenYr Bul-Bal kTaek ˆ‡s 
iHeseb bYbHar ker Taekn, ctuiàdek …kiF ibÙm otrI kern ŸZena … tTY§ela ibSal Ÿkan 
gŸbxNa ŸTek pawya| manuexr SrIer itnS xaFiF ŸjaRar kTa icik‡sa ib¯an ŸmaeF† smàTn ker 
na, … s„KYa bYi¹¡ ibeSex iBÊ iBÊ Taek,  Vr ŸZFar saDarN gR Hela itnS satiF| VDuink 
BUttibdra pâiTbIr VbrnŸk  satiF ny, br„ pnriF pãDan Baeg ibB¹¡ kereCn Zar Apr nam 
Hela ŸpåF ŸFkFink |  
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…l nagar …mnik 2005 sael s„gift ByabH BUimkÚp …b„ …r Ãara sâñ sunamIet lQ lQ 
Ÿlaekr mâtuYetw  VLaHar mHanuBbta ŸdKet pan| ŸpåF ŸFkFink Vr ibSÿbYapI baRit ˆx—ta 
…r jnY dayI| piëcma ibeSÿr paepr ApraeD VLaH naik taƒr tIbã Ÿº¡aD pãkaS kereCn|  Ÿkena 
taHel VLaH ls …e²ls ik„ba ŸPçairhar tIr ŸCeR diQn pUàb …iSyaek Saió» idet Ÿgeln? …l 
nagar jbab ideln, VGat pãaÐ óùaniF piëcma pàZFkedr Aenk AEnitk k™kIiàtr maìl 
ideyeC|                                                                                               

  

…gar'S Sta×Ir …kiF pãitkáit 

(majilS la†ebãrI, ŸtHran … sŸtrS Sta×I … ih, mansur ibn muHÚamd VHmad-…r Vka …kiF 
paiàSyan icºa«) 

 

jnab …l nagar …r jnipãyta w pãBab …etaFa† ŸZ - Vrebr sYaeFla†F ŸFiliBSn 
cYaenl§elaet Hrdm taƒr ˆpióùit ŸdKa Zay, Zar Ãara itin Ait sHej laK laK dàSk ŸSãatar 
kaeC cel Zan| ¯an - ib¯aenr Dark kayerar Vl VHraem Abióùt rajnIit w ŸkOSlibdYa 
ADYyenr óùan …r rajEnitk gebxk Ÿgalam Ÿsaltaenr saeT Zidw tar sÚpàk tŸtaFa ˆx— 
ny|   
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Ÿsaltan Vmaek bliCeln, jIbn Zapenr bYapaer DàmIy bYaKa§elaek ib¯an idey saraQN 
"pãmaN' krar …† ŸZ pãbNta taedr meDY, ŸsFa pãkát peQ† As‡| nàdan †ˆinàBaisiF ŸTek 
h¢erF kra Ÿsaltan, tIbã tamaekr geÉ Bra tar ŸCaFä AiPes bes kaj kern, tar AiPesr 
Ÿhô Vr ŸmeJet piºka Vr samiykI gada ker raKa| itin beln, "…edr pÁit ifk ny'| 
Ÿsaltan beln, †slaimk ib¯anIra kaj ìr›† kern ˆps„Har maTay ŸreK (ŸkaraN bel manuexr 
SrIer itnS xaFiF ŸjaRa VeC) Vr tarpr …iFek sitY pãmaN krar jnY seàbapir Ÿcña calan| 
… ŸQeº taedr pCÆdmeta ˆ¹er ŸpOCbar jnY tara manuexr SrIerr Ÿs smó» ŸjaRa §elaekw 
ŸjaRa iHeseb ŸdKaebn, ŸZ§elaek …kjn Ÿmihekl-ha¹¡ar ŸmaeF† ŸjaRa iHseb gnY kern na| 
taedr ŸdKel men Hy taƒra But-BibxYetr sbikCu† Ÿjen bes VeCn, ikBaeb pâiTbI otrI Hela, 
Ÿk pâiTbI otrI kreln -sb ikCu, Vr taedr …sb bYaKa krar bdel ìDu pãkáitek inyÇ½n kra 
pãeyajn| Ÿsaltan Vera bleln, ŸZekan ob¯aink pÁitr cailka Si¹¡  Hwya ˆic‡ ìDu setYr 
AnusÉan kra, …b„ bla baûlY setY ŸpOCuenar drja ikÇ¼ …Kena ŸKala reyeC| 

  

ŸZ skl gebxkra †slampÇùIedr mtametr ba "gebxNa'r saeT …kmt ŸpaxN kret paern na 
tara saDarNtW ibxy§ela …iRey Zan| karN … smeÉ ˆ¬cbacY krel taedrek Hyeta kàtâpeQr 
Ÿraxanel pRet Heb| sutra„ ibàtk …iRey ZawyaFa† Aenek buiÁmaenr kaj bel men kern| 
AnY kTay blet Ÿgel, Vpin yid ib¯anI Hn …b„ crmpÇùI †slaimk Babna sÚpÊ na Hn, teb 
ìDumaº inejr kaej menainebS kra† Baela| ŸZ skl ib¯anI Ÿkaraink-ib¯anek smàTn kern 
na, tara †e¬C ker† inejedrek "Ÿla-ŸpãaPa†el' raeKn| … pãse˜ Vim Ÿsaltaenr kaeC ikCu 
ˆdaHrN ca†lam ikÇ¼ itin …iRey Ÿgeln, ikCuet† bYaKa kret ca†eln na|  

  

Ÿkan ibxeyr §r›tÔ ˆpliØ r bYaparFa …Kaen Ÿkanidn† pãaDanY pay in| 1798 ŸTek 1801 sal 
pàZÇ» imSer ZKn Ÿnepailyn Ÿbanapaeàtr dKldarItÔ cliCl, tKn ŸÒ‚ ib¯anIra sàbpãTm imSer 
pdaàpn kern| †ˆerapIyan ib¯anIŸdr Vgmen imSrIyedr pãTm Fnk neR ŸZ kŸtaFa tara 
ib¯aen ipiCey VeCn| …† kŸñr AnuBUit taedr meDY ˆ¬ciSQar ŸpãrNa …en Ÿdy Za Aenkidn 
iFek iCl| dIàG ŸdRSiF bCr … jagrN ibdYman iCl, kayerar ˆ¬ciSQar pãitòan§elar jnY 
tKn ibSÿbYapI kayera SHrek ibeSx sÚmaenr ŸcaeK ŸdKa Heta| ŸmDabI Caºedr Vsa …b„ Zawya 
dueFa† smantael clt| ŸZBaeb imSrIy gebxkra gebxNar kaej piëcma ibeSÿ Vsetn ifk 
ŸsBaeb† …Yaemirka, †ˆerap ŸTekw gebxkedr imSer Vsa Zawya Ÿleg Taketa|  

  

…rpr 1952 sael raja (pãTm) Par›ekr ibr›eÁ gamal Vbedl naeserr ŸntâetÔ ABUTTan GeF| 
naesr iCeln Vrb ibeSÿr pãTm VDuink Ÿnta iZin puera Vrb smaejr muKpaº iCeln| tar kaeC 
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jatIytabaedr maen iCl smó» Vrb smajek …kiºt kra - ìDu imSrIyedr ny| taƒr …† nIit†  
…Yaemirka Vr †ˆeraepr pãit smgã Vrb ibeSÿr ibrœptaek ˆeô Ÿdy| Ÿsaltan bleln, 
naeserr smy ŸTek† Vrb ibeSÿr jatIytaebaD ˆ°Iibt Hy …b„ piëcmaedr sŸÆdeHr ŸcaeK 
ŸdKaw ìr› Hey Zay| 

  

Ÿsaltaenr ŸcaeK sbikCur zalaw †slamIkrN …b„ srkarI nIit - …† oÃtpãkæp† ib¯an càcar 
idek jngNŸk AmenaeZagI …b„ inr›‡saiHt ker tueleC| itin beln, Vmra …kFa º¡aiÇ»kalIn 
smeyr maeJ …Kn ViC, …b„ Vmar men Hy Hyeta Vmaedr …† duWsmeyr maeJ Aenk idn 
kaFaet Heb|  

  

…Knw imSerr saDarN Ÿlakjn Vr Saskra smaej Dàmek S¹¡ ker VkeR Der ŸreKeC| 
gYaililw Vr Ÿkaàpainkaesr smey †ˆeraep ŸZmn ib¯anŸk, Dàm Zajkra tedr ibrajman Si¹¡r 
pãit ûmik men kreta, …Kn imSerw AenkFa Ÿsrkm† Abóùa| …Kn mu¹¡ icÇ»ar drja ŸsKaen 
pãay bÉ blel† cel|  karN iHeseb Ÿsaltan ˆeLK kreln, 1950 sal ŸTek† kayera 
ibSÿibdYaley Ÿkan piëcma iSQk VseCn na Vr ŸdeSr iBterr onrajYjnk Sasn pirióùitr 
saeT Zara …katMta pãkaS kret paerin taedr sirey Ÿdwya HeyeC ik„ba tara inejra† DIer 
DIer ibSÿibdYalYy ŸCeR cel ŸgeCn dUer|  

  

Vim kayera ibSÿibdYaleyr ctÔer pãebS krlam jnab wyaiHd baday† …r saeT puàbinàDairt 
saQaetr jnY, wyaiHd baday† rsayn ibBaegr …kjn ADYapk iZin 1967 sal ŸTek ŸsKaen 
iSQkta kreCn| Vmra ZKn tar keQ bes kTa bliClam, Vmaedr Vlapcairtar maeJ†, tar 
Caº …b„ CaºIra Vsa Zawya kriCl| CaºIedr sbar† maTa zaka iCl, tr›n smaejr meDYw reyeC 
Deàmr kifn inym-kanun Ÿmen clar pãbNta| itin inej …kiF lYabeFrIr sada ŸkaF pRa iCeln 
Vr tar lYabFrIr càtuidekr Ÿdyael w kàkebaeàhr maeJ Ÿkaraenr ibiBÊ banI Fanaena iCl| 
1980 saelr idek ZKn jaàmanIr isemns ŸkaÚpanIet kaj kretn jnar baday†, tKn† itin 
ŸsOr Si¹¡r r›paÇ»r …r ˆpr ih -ilF Aàjn kern, ikÇ¼ itin inejek jnab …l nagar …r meta 
†slaimk ob¯aink blet rajI nn| itin …kjn DàmpãaN ob¯aink iZin men kern ib¯an Vr Dàm 
duiF Vlada bYapar, taedr Abóùan duiF iBÊ bley|  

 

ikÇ¼ harˆ†injm ba jIbib¯aenr ibbàtnbad iney taHŸl ik blebn? Vim pãSÈ krlam taek 
(imSerr ô™el ibbàtnbad pRaena Hy Zidw ŸsOid Vrb …b„ sudaenr ô™el ibbàtnbad inixÁ)| 
jbaeb baday† bleln Zid Vpin Vmaek ije¯s kern Vdemr sâiñ ik banr ŸTek HeyiCl, 
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taHel Vim blb na| manux banr ŸTek Vesin| Zid Vim DàmpãaN H†, Vim Zid †slamek 
ibSÿas kir taHel Vmaek †slaemr sb§ela ttÔ† manet Heb| Vr …† ttÔ§elar …kiF Hela 
manuexr VibàBab HeyeC Vdm Vr †B ŸTek| Vim …kjn ob¯aink, Vmaek …Fa ibSÿas 
kret† Heb|  

ikÇ¼ …kjn ob¯ainekr dâiñet ik …iF ìDumaº …kFa gæp ny? Vim taek pãSÈ CueR idlam| itin 
jbab ideln, Vim Zid …kiF pãbÉ iliK Vdm Vr †eBr gæp ìDumaº† …kiF gæp, sitY ikCu 
ny taHel ŸsFa Ÿkˆ gãHn kreb na ZtQn na Vim ŸsFa pãman kret parb|  

"Ÿkan bYi¹¡† pãman CaRa Za †e¬C ilKet paern na, ikÇ¼ Vmaedr kaeC sitY pãman VeC ŸZ 
Vdm† …† sâiñr sàbpãTm manb iCeln Ÿs gæpiF sifk|'  

ik pãman?  

itin ibeýPairt Ÿneº Vmar idek taikey bleln, …Fa Ÿkaraen ŸlKa VeC|  

 

 

3 

 

itˆins, itˆinisya W kayerar BarI k™yaSa¬CÊ bakYalaepr pr, itˆins smueÅr Ÿnana batas 
Vr ŸKala pãaÇ»r iCl …k rkemr mui¹¡| BUmDYsagerr tIer Ÿna˜r ker VeC ŸZena itˆinisyar 
rajDanI, paHaeRr ˆdar pãaÇ» Vr SHrtlI zaka reyeC tal gaeCr Cayaet, bagan§elaet mn 
kaRa ŸbaegniBlar JaR| ŸZ SHrFaet Vim ˆflam ŸsFaek bel isid Ÿba| …Kaenr carpaeS 
BIxnBaeb †FalI ba diQn ÒaeÆsr meta pãacIn Zuegr ŸCaya iGer VeC| pãkátpeQ isislIr ŸTek 
maº 80 ik,im, dUer itˆins ŸBOgilk w sa„ôáitkBaebw …r inkFbàtI| Aenek† beln, 
†ˆeraepr paeS BUmDYsagr Vrb ŸTek ŸbS dUer Vr ŸsKankar Ÿlaekra pãkát …rabIyan nn| 
Vim …yarepaeàF Vsar smy Vmar imSrIy ŸdaBaxI beliCeln, tara Vsel ŸÒ‚| itin Kub 
…kFa †itback menaBab iney …iF belnin|  

nam pãkaeS Ain¬Cuk …kjn srkarI kàmkàta bleln Vmra DàmIy ˆgãtaek Vr …† ˆgã 
manisktaek Vmaedr iSQa pãitòan Vr kaejr jayga ŸTek saPelYr saeT dUer sirey raKet 
ŸperiC| †slamI crmpÇùI ŸGra sagerr paeSr …kiF ŸCa´ ÃIep …k ŸkaiF jngeNr ŸdS 
itˆinisya| crmpÇùIra Deàmr saeT smó» ikCur s„Gat kimey Vnet cay, …mnik ib¯aenrw| 
ikÇ¼ †slam Vr ib¯aenr maeJ s„Gat AinbaàZ|  
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itˆinisya ÒaeÆsr ADIen iCl Zara 1952 sael ÷aDInta pay, Vrb pãitebSIedr meta taedrw 
manbaiDkar l„Genr kTa ŸSana Zay, …edeSr ŸpãisehÆF Vr tar pirbar duànIitr daey AiBZu¹¡| 
ÒIhm Haˆj naemr …kiF AlaBjnk s„óùa bak ÷aDIntar idk ŸTek …† ŸdSiFek 195 …r 
meDY 179 …r sUck ideyeC| maàc maes …kjn iBÊmtalÜIek saeR itn bCerr jnY Ÿjl …r 
Saió» Ÿdya Hy (iZin …rmeDY dubCr ibcaerr AepQay Ÿjel kaiFey ideyeCn), tar ApraD itin 
÷aDIntar jnY ˆ¬c÷er lRa† keriCeln| Zidw imSrIyedr ŸTek tara ŸbS Vlada, imSrIyra 
saraQn Anbrt taedr bak ÷aDIntar jnY ŸKalaemlaBaeb AsŸÇ»ax pãkaS ker Taekn, ikÇ¼ 
ApãtYaiStBaeb itˆinsedr Aenk ikCuet† Vim ŸbS †itback pãbnta ŸdeKiC| bàtman 
srkaerr pãit taedr pãga• ibSÿó»tar …kiF bR karN Hela tara ibSÿas kern taedr 
ŸpãiseheÆFr ŸZ pãitÃÆÁI itin …kjn †slamI crmpÇùI Het paern| …† srkarek sàmTn krar 
Vera …kiF bR karN VeC Aenekr meDY, AnYanY Vrb ŸdeSr tulnay  iSQa w icik‡sasH 
saDarN manuexr ŸZ ŸmOilk AiDkar§ela VeC, Ÿs§ela sbar kaeC Kub BaelaBaeb ŸpOeC ŸgeC|  

Zidw rIitmaiPk itˆinisya …kiF musilm ŸdS, ikÇ¼ tara siº¡y Baeb AnYanY Vrb ŸdeSr 
ŸTek msijd w tar ba†err smaejr dUrtÔ bjay raeK| bYi¹¡ mailkanaDIn kaej daiR, Ÿnkab 
inixÁ| raó»ay cul zaka Aenk tr›nI ŸdKa Zay ikÇ¼ …Faw Vbar A÷aBaibk na ŸZ Ÿs Ÿmeyek† 
Vbar ŸdKa Zaeb jIns peR,  ìDumaº Deàmr kareN bYbHar kra Ÿnkabek ZtdUr sÝb VDuink 
ze˜ peR ŸHeF Zae¬C| ô™elr pafYsUcIet ibiBÊ Dàm …b„ DàmIy ibSÿas sàÚpek Velacnaw ŸbS 
km| imSerr meta ŸsKankar ibSÿibdYaly§elaet †slaimk ib¯an pRaena Hy na| †slaemalij 
Vr †slaim crmpÇùIedrek ŸsKaen smaelacnar dâiñet ŸdKa Hy|  

imSerr ŸTek sàÚpUn ibprIt Abóùa, ŸZKaen Vim sbecey ŸbSI VDuink w piëcma menaBab 
sÚpÊ ib¯anIedr saeT kTa beliC Zara keTapkTenr …k pàZaey inejedrek Baela muslman 
iHeseb dabI kern| itˆinisyar ŸZsb ob¯ainkedr saeT Vim kTa beliC taedr Dàm sàÚpek 
bYi¹¡gt mtamt Vmar kaeC Kub ŸbSI pãasi˜kw ny| Vmaek sMrN kirey Ÿdya HeyiCl ikBaeb 
ib¯anek, rajnIitr meta VeS paeSr saDarN smsYar saeT jiRey Ÿdyar …kFa pãbnta VeC| 
itˆinisyar iÃtIy bâHtm SHr saPa¤ …r baeyaeFkenalij ŸsÆFar …r baeyapãess lYab …r ŸHh 
saim sayadI …k dSekrw ŸbSI smy Der gebxna calae¬Cn ikBaeb jlpa† …r bjY A„Sek 
Vbar ntun ker Ÿtl banaenar kaej bYbHar kra Zay| jlpa† sbsmy† Vrebr §r›tÔpUàN 
rÐanI ÅbY§elar meDY ˆeLKeZagY iCl tKn ŸTek† ZKn Vreb ÷ànZug ibraj kreta, Vr 
…Knw …iF ŸsOBaegYr icH¡ iHeseb smó» Vreb ÷Ikát, Vr sayadIr AàjnŸta jlpa†ek Ÿsanay 
r›paÇ»r krar meta† GFna| 

 

sayadI'r Babna AenkFa Ÿsrkm† ŸZrkemr dàSn itˆinisyar QmtaSInra can, Vr sÚpãit …Fa 
sb jaygay ˆpliØw kra He¬C ŸZ ib¯an …b„ pãZui¹¡ pãetYk jaitr Agãgitr jnY sbecey 
§r›tÔpUàN ŸQº| 2005 sael ibiBÊ gebxnar ibxyek ŸkÆÅ ker 139iF gebxnagar VeC sara 
ŸdS jueR, ŸZKaen 1999 sael iCl maº 55Fa| srkar siº¡yBaeb …† Agãgitek sHeZaigta 
ide¬C|  
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saim sayadI: itˆinisyar saPa¤ lYaeb ibkæp Si¹¡ iney gebxNa kern 

  

itˆins SHerr diQn paeS maº nbÕu† imineFr dUretÔ Abióùt bwrj - Ÿkhirya sayÆs …¸ 
ŸFkenaljI paàk, …kiF ctÔr ŸZKaen iSQar suibDa, iSeæpr suibDa, ˆÄabn w ˆÊyenr suibDa 
CaRaw bYbsayIedrek …igey iney Vsar …kiF ABUtpUàb imlnekÆÅ| …† paàkiFr kaj ŸSx Het 
Vera bû bCr lageb, Zidw ŸsKaen …Kn ikCu Bbn VeC ŸZKaen pdaàT, BUttÔ …Drenr ibxeyr 
ikCu gebxna ibBag calu HeyeC, Vr tara …Drenr ZÇ½pait idey ŸsKaen gebxna calae¬C ŸZ§ela 
piëcma ŸdeS Ha† ô™elw bYbHaerr ˆpeZagI ny| tara ib¯aenr pãit AsIm Baelabasa Vr 
VgãeHr kareN ibiBÊ pãej¢ cailey Zae¬Cn|  

pirióùit Hyt SIggIr† pirbàtn Heb| buBueQr meta …ra laBjnk Vibôaerr ipCen Guer 
ŸbRae¬C, ŸZsb ˆ‡padnMuKI iSæp gebxnagaerr baó»b ˆpeZagIta VeC, itˆinisyar srkar 
taedrek car bCerr cui¹¡pº ide¬Cn| bwrj - Ÿkhirya gebxnagaerr pãbIn gebxkra maes 
1100 maiàkn hlar Ÿbtn pan (…Kaen Zara bsbas kern taedr jIbn DareNr jnY maJair 
Drenr Ÿbtn), ikÇ¼ ntun kàmsUcIr Vwtay ŸZ …kiF mUl Baela Vibôar idebn itin ryailiFr 
AeàDk paebn|  

4 
…rprw, itˆinsayar ib¯aenr pãit sàmTenr sImabÁta reyeC| ŸZsb pãkeæpr ˆeÀSY Taek 
ìDumaº ¯an AenÓxN, Ÿssb pãkæpek Ÿkan Drenr sHayta Ÿdya Hy na| ob¯aink gŸbxna, pãZui¹¡ 
w saàmTY ˆÊyn mÇ½naleyr mÇ½I ta†b HadrI, iZin 2004 sal ŸTek …† mÇ½nalyiF otrI Hwya 
Ai× kYaibeneFr ped VeCn bliCeln, pãetYek ìDu ŸmOilk gebxNa kret cay| Vim …kjn 

304



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান o iসলাম : aিnম সংঘাত 

 
 
pãiSQN pãaÐ giNtibd …b„ Vimw ŸmOilk gebxna kret ca†| ikÇ¼ ŸsFa Heb Vmaedr perr 
Dap| ikÇ¼ …Kn Vmaedr bYbsar jnY pãZui¹¡r drkar ŸbSI| 

  

icik‡sk w pãjnnibd (geneticist) Haibba ŸbawHaemd caebOin …kaDaer itˆins ibSÿibdYaleyr 
icik‡sa ib¯an SaKar …kjn gebxk, iSiQka w rajDanIr ŸkeÆÅ Abióùt caàls inekals 
Haspataelr …kjn kàmrt icik‡sk| taƒr saeT kTa bel Vmar men Hela ib¯aenr Zaºa 
…Kaenw snatnpÇùIedr Fana HYacra ŸTek sàÚpUn mu¹¡ ny| itin 2006 sael ib¯aen narIedr 
Abdaenr jnY Ÿdya purôar " L'Oréal-UNESCO' …r ibjiynI|  itin b„Sanuº¡imk bYaiD inbâ¹ 
krar gŸbxnar jnY … purôar laB kern| pacjn narIek 100,000 Hajar maiàkn hlar purôar 
pãdan kra HeyiCl| …† pacjenr pãetYek† taedr ÷ ÷ mHaedSek ˆpóùapn kriCeln| ZKn 
itin tar kàmóùel Vmaek sadr sÝaxN janan, tKn itin lYabFrIr …kiF sada gaˆn pra 
iCeln| ŸZ ŸFö iFˆb§ela ŸragIedr VFek pRa ih,…n,… §elaek Vlada kret Ÿjar gitet 
Guer Zai¬Cela, ŸZ§ela itin per prIQa krebn| 

 

caebOin 1970 dSekr mDYBaeg tar kàmjIbenr pãTmidekr kTa bliCeln, ZKn Aenk ba¬caek† 
itin ibkla˜tar iSkar Het ŸdeKiCeln| itin bliCeln, …Fa Kub† duWKjnk, Vim du, itn, car 
Ba†eban …eraeg Vº¡aÇ» …mn pirbarw ŸdeKiC| Vim …† smsYar pãitkar kret cai¬Clam, ik 
ker …r ŸTek pirºan pawya Zay, Ÿs Ÿcña kret cai¬Clam| Ÿs smy ŸjeniF¤ iney kaj krar 
Ÿkan sueZag …Kaen iCl na, pãay du dSk Der srkarI kàmkàtaedrek pãBaibt krar kifn pãecña 
cailey itin … sueZag otrI kern| Vmra Baela pirebS w kaj krar sueZag cai¬Clam| taraw 
AnuDabn kreln VÇ»àjaitkBaeb KYatnama icik‡sa jaànal§ela Vmaedr ŸlKa pãkaS kreC| 
Vmar men Hy AbeSex nIit inàDarkra ˆÊt gŸbxnar §r›tÔ ˆpliØ kret ŸperiCeln| 

  

itˆinisyar ŸjeniF¤-icik‡sk ŸgaòIet 100 jenr meta icik‡sk w pãZui¹¡ibd VeCn Zara smó» 
Vrb ŸdeSr tulnay sbecey ŸbSI gebxNapº pãkaS ker Taekn| HaesY°l mueK ŸcObain 
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bliCeln, "Vmaedrek PubMed -… ÷Ikáit Ÿdya Hy …b„ Vmra imSr ŸTek …igey ViC| 
pirman idey ny karN men raKebn Vmra  tulnay Vkaer taedr maº …k dSma„S|' 

  

gt itirS bCr Der ŸcObain ŸdKeCn, …ksmy Zara tar kTar pãitbad kretn …Kn tara ikBaeb 
tar kTar AnusarI Het ìr› kŸreCn| …kFa smey pãjnn …r ˆpr Ÿkan ˆpedS Ÿnya ik„ba … 
smeÉ Ÿkan icik‡sa inet Vsaek samaijkBaeb inixÁ gnY kra Heta| ikÇ¼ …Fa …Kn 
samaijkBaeb Aenk ŸbSI gãHn ŸZagY …b„ ŸZ smó» ibxy§elaek Veg …kdm sada ŸcaeK AbeHla 
kra Heta ba kKnw Ÿkan §r›tÔ iney Velacna kra Heta na, ŸZmn AiFjm Vº¡aÇ» iSì, ŸZFa 
Aenekr meDY† iciH¡t kra Zay, …§ela iney …Kn pãay† ŸKalaemla Velacna He¬C|  

  

…§ela iney ŸcObain …Knw pãay† lQY kern ikBaeb tar ˆpedS ŸragIedr icrÇ»n ibSÿaesr 
AÇ»ray Hey daRay| AnYanY Vrb w muslman ŸdeSr meta, itˆinisyaetw jnMgt bYaiDr pãekap 
Aenk ŸbSI, tarmeDY bâqIy w r¹¡ smÉIy jiFltaw AÇ»àBu¹¡, …r karN iHeseb inkF-VtMIy 
÷jenr meDY ibbaHek itin Vibôar kern| 

  

…Kaen …b„ Vrb ibeSÿr smó» jaygay, r¹¡ sàÚpekr Ba†ebanŸdr meDY ibey …mnik Vpn 
cacaeta Ba†ebanŸdr meDYw ibey kra …iF …kiF saDarN pãTa | itin bliCeln Zidw AbóùadâeîF 
men He¬C…iF …Kn kmeC| …Far maen, †etameDY† tara taedr pUàb pur›xedr …k† rkm As„KY 
jIenr A„SIdar| 

  

AnYnYeQeº, ibìÁ gebxNaek pirpUàN sHayta Ÿdya Hy na| pãjnn icik‡sa Saeó½ …mnik 
bYbHairkBaeb pãeZajY ¯anw †slaimk pãTar saeT ibàtekr jael jiRey ŸZet paer| ŸcObain 
bliCeln, A÷aBaibkta prIQar jnY re¹¡r nmuna s„gãH kra Ÿkan kifn kaj ny, ŸsFa ìDu† 
AnusÉan| ikÇ¼ ZKn prIQar PlaPl iney i£inek ŸragIedrek pãjnn smeÉ ˆpedS idet Za† 
ŸsKaen† smsYar ìr› Hy| ŸsKaen …mn Ÿlakw Taek Zara ba¬ca Ÿnya bÉ kra ik„ba kaeCr 
÷jnedr meDY ibey na krar ˆpedS Ÿmen inet paer na|  

  

Vjkal jnMpUàb pirióùit Zaca† …b„ pãjnn prIQa Aenk ibSdBaeb smaej gãHNeZaegY …b„ 
Vjkal maeyedr jIbn rQaeàT ha¹¡arra gàBnaeSr bYbóùa ker Ÿdn| †slaimk V†n icik‡sa 
s„º¡aÇ» kareN 120 idn pàZÇ» Ù›enr gàB nñ krar Anumit Ÿdy (ŸZKaen maeyr jIbn J™ikr 
sÚmuKIn); bla Hy Hy Ÿs smykal pàZÇ» Ù›enr VtMa Taek na, n†el Ÿs gàB nñ nrHtYar sman 
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ApraD| ŸcObainr jnY pãDan smsYa Hela mt pirbàtn kraena| itin bleln, "tara Zui¹¡ Kujet 
Taek ikBaeb Vmaek Bul pãmaint kra Zay'| tara AnY ha¹¡aerr kaeC Zay| AbeSex tara 
gtanugitkBaeb Vmaedr ˆpedS† maenn, ikÇ¼ …Fa Aenk kifn karN Vim taedrek Karap 
s„bad idi¬C ŸZFa taedr icracirt ibSÿaesr ibpeQ ŸZet paer| 

  

ŸmaHaeÚmd HaÀad, itˆinesr ih la maenawba ibSÿibdYaleyr …kjn †slaimk ibeSx¯, Aenk 
ŸCaF ŸCaF VkisMk VGaetr kTa ˆeLK kreln ŸZ§ela saDarN manuexr mnek ob¯aink suibDar 
pãit ibmuK ker tulet paer| ˆdaHrn÷rœp, sÚpãit …kjn ŸSK ŸGaxNa ideyeCn itin Ÿkaraenr 
Velaek …†hs …r ‹xD Kuƒej ŸpeyeCn| itin †eyemenr baisÆda ikÇ¼ sYaeFla†eFr maDYem itin 
Vmaedr nisHt kern, …b„ …§ela …Kn bR bYbsa| HaÀas bliCeln, smsYa Hl, saDarN Ÿlak 
taedr kTa  ìneC| … smó» bYayarp sYapar clet idel Aenk Ÿlak mara Zaebn|  

  

VÚman, jàdan W Ÿkaraen bla VeC "peRa' ikÇ¼ ŸkaTaw …Fa bla Hyin eZ ŸkaranŸk peRa| 1970 
sael jàdaenr sbecey beRa gebxna ŸkÆÅ "id ryYal sayiÆFiPk Ÿsasa†iFr' …kjn pãitòata 
jnab ipãÆs Vl Hasan ibn talal bliCeln, bla VeC ìDu peRa| Hasan is„HasŸnr ˆ¹raiDkarI 
iCeln Ztidn na tar Ba† raja ûesn taek ˆepQa ker inejr ŸCel VbduLaHek is„Hasen 
biseyeCn| xaeàFaDÕ Zubraj iZin ˆ¬cmansÚpÊ VrbI w A¤ePaàh †„erjIet kTa beln …b„ 
ba†ebelr iHbã› peReCn itin jàdaen ŸZ smó» Bul ÙaiÇ» He¬C tar …kiF puàn tailka idet paern| 
piëcma srkarI …b„ ŸbsrkarI s„óùa§ela ŸTek ŸZ smó» saHaeZYr pãó»ab Ves, Ÿs smó» smsYar 
karN§elaek iciH¡t pàZÇ» kra Hy na br„ Ÿs§elaek ifkmeta na pRa† …kiF pãTa Hey daiReyeC| 
itin inej Kub† pRuya …kjn, Vmaedr ciLS imineFr ˆperr saQaetr smeyr meDY† itin 
ikrekgaàd, kaern Vàmöe˜r … iHeñarI wP gh …b„ 1939 sael tar ó½Ir VtMIy saˆd Hasaenr 
iliKt ŸHayaF pãa†s Flaerns …r kTa ˆeLK kern|   

 

5 
itin AkpeF VtMGatI Ÿbama HamlakarIedrek "smaejr Vbàjna' iHeseb AiBiHt kriCeln Vr 
pãSÈ kriCeln taedr obDta sÚpeàk Zara pâiTbIek nbIr smeyr iPirey iney Zawyar kTa beln| 
itin pãSÈ kriCeln Vmra ik "†slam' iney naik "†slaimjm' iney kTa bliC, itin Dàm Vr 
inejr ÷aàT isiÁr jnY Dàmek bYbHar kra crmpÇùI sueZag sÉanIedr meDY paàTkY iney kTa 
bliCeln| †slamI crmpÇùIedr Ãara ŸZ ibpedr sâiñ tar By ìDu KãIñanŸdr ny, ŸKad 
muslmanŸdr† VeC| Vrb - †sãaeyl smsYa Vsel pãkát karN ny,  pãkát karN HŸla ˆgã 
†slaimjemr ˆTTan| 
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ipãÆs Hasan ibSÿas kern, ŸdeSr BibxYt ÷a¬CÆdY iniëct krar jnY Dàmek bad idey ib¯anŸk 
AnusrN kra ˆic‡ …b„ itin bYi¹¡gt lQY iHseb gt pãay ciLS bCerr ŸbSI smy Der ŸdeSr 
ob¯aink bYbóùaek sHeZaigta ker Zae¬Cn| ŸZ smó» pãkŸæpr Ãara V‚ilk sHeZaigta bâiÁ paeb 
itin Ÿs§elaek pàZebQN kern, …rmeDY †sãaeylw AàÇ»Bu¹¡, Zidw …† ŸdS§elar meDY 
rañäIyBaeb  sÚpàk tŸtaFa ˆx— ny, br„ Aenk ŸQeº† ibtiàkt|  

  

itin ˆeLK kreln ikCu §r›tÔpUàN ob¯aink pdeQepr …Kn kaj cleC| ryYal saeyiÆFiPk 
Ÿsasa†iFr …kiF ˆeLKeZagY ˆedYag Hela Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation ba TREC| …iF …kiF bûjaitk ˆŸdYag -  ŸZiF batas, pain, BU-gàBóù tap w 
ŸsOrSi¹¡ r mt Si¹¡ek kaej laigey wman ŸTek V†slYa¸ pàZÇ» ibkæpSi¹¡r caiHda ŸmFaeb| … 
ˆedYag Zid sPl Hy, taHel …† pãecñar suPl AnuDabn kret dSekr pr dSk ŸkeF Zaeb| 
ŸZmn musa Ÿneba paHaeRr samen daiRey iCeln (Zidw ŸpOrink kaiHnIet paHaeRr Abóùan smeÉ 
bla HeyeC VÚman ŸTek 20 imineFr dUretÔr kTa ZaHa haHa imTYa ) smgãek ŸdKebn bel, xaF 
bCr byô Zubraj inejw jaenn ob¯ainkBaeb ÷y„ sÚpUàNÈ ŸdS ŸdeK Zawya Hyeta tar peQ sÝb 
Heb na|  

  

"dâiñB˜I' itin bleln, "…iF Ÿkan pâTk ibxy ny, …iF …kiF samigãk bYapar'|  

  

Vmaek duWeKr saeT blet He¬C, …† A‚elr sbecey bR duoàdb Hela, ŸmDar GaFit, itin ÷Ikar 
kreln| smó» Vrebr sb iSiQt ŸmDabIra mHamarIr meta ŸdeSr ba†er cel Zae¬Cn jIbn 
Zapenr jnY, Vr ŸZ sb Caºra ba†err ibSÿibdYaly§elaet pRet Zan, taedr AeàDekr ŸbSI 
kKnw ŸdeS ŸPern na| Hasan bleln, …Yaemirkar nasar AeàDekrw ŸbSI kàmjIib mDYpãaecYr 
baisÆda| 

  

ikCu ikCu ŸQeº jàdaen imSerr tulnay ŸmDar ABab Aenk ŸbSI dâiñegacr Hy karN …Kaen 
sÚpedr pirman …kdm inmÈ sImanay cel …eseC| †slamI ˆgãpÇùIra pãay 700,000 …r w ŸbSI 
†rakI ˆÃaó¼edrek jàdaen VSãy ideyeC| Cy imilyn Ÿlaekr ŸdS jàdaenr jnY …iF Kub bR …kiF 
ŸbaJa| …† s„KYar ByabHta tKn† ˆpliØ kra Zaeb, ZKn ŸkŒ kæpna kreb maiàkn Zu¹¡rañä car 
bCerr meta smy iney ŸsKaen maº 35 imilyn ŸlakŸk zuket Ÿdy|  
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jns„KYar ViDkY ŸsKaen muÅaýPIit otrI kereC, BaRa …b„ sÚpi¹r mUlY …Kn ŸsKaen VkaS 
ŸCaya, Vr gãam§ela AegaCaela| imSr, itˆinya …b„ isiryar meta ( … bYapaer †sãaeyelr namw 
ˆeLK kra ŸZet paer) jàdaenr Ÿkan ˆeLKeZagY pãakáitk sÚpd Ÿn†, ìDumaº ikCuFa Ÿtl Vr 
pirôar pain CaRa| baó»eb, jàdaenr ŸbSIr Bag ndIr pain† AnY ndIet pãbaHman, ndIr pain Vr 
Vrb smueÅ Zay na, …mnik Vrb sagr iden iden ìikey Zae¬C| smuÅiFet ntun ker pãaN Vnar 
Aenk pirkæpna† reyeC ikÇ¼ Ÿs† pirkæpna baó»bayenr jnY ca† V‚ilk sHeZaigta, ŸZKaen 
†sãaeyl Vr pYaelña†enr A„S gãHenr bYapar reyeC| Ÿs† saeT ca† piëcma saHaZY| 

  

jàdaen AàTEnitk sÚpedrw ABab reyeC, …Kankar pirióùit Ÿtl smâÁ Vrb ˆpkšelr ŸdS 
§ela ŸTek iBÊ ŸZKaen rkemr ¯an - ib¯an ÅbY muelYr mt ibik-ikin kra Zay, drkar Hel 
ba†er Taek VmdanI krar saàmTY w taedr VeC| tareceyw beRa Hela, ibpedr VS«a, 2005 
sael sÇ½asIra VÚmaenr itniF ŸHaeFel Ÿbama ŸPeleC, …b„ Vl kaeyda …kjn …Yaemirkan 
ihepåamYaFek HtYa krar kTa ÷Ikarw kereC, … smó» ikCu† jàdanIyan AàTnIitr ˆpr maratÔk 
pãBab ŸPeleC Zar kareN jàdaenr …kmaº ˆeLKeZagY Veyr ˆ‡s pàZFn, pàZFk kŸm igey 
taedr raj÷ Vy bYapkBaeb bYaHt He¬C| 

  

mjar kTa HŸla jàdan, †rak …b„ Vera …kiF kifn jaygar meDY VFek VeC| teb … mUûeàt 
…edSiF Vrebr manbaiDkar ˆÊyenr Aenk smsYa Za V‚ilk buiÁjIibedr Asm icÇ»ar kareN 
Bu¹¡eBagI bel irepaeàF Ÿdaxaerap kra He¬C tar …kiF mUàt pãtIk| taedr meDY ÷aDIntar ABab 
VeC …b„ …edr Aekeja, pãButÔprayn srkar Zaedr inrap¹abaiHnIr kaeC sImaHIn Qmta Ÿdya 
VeC, Zid pdóù kaˆek Ÿkˆ Ÿcen ŸsFa tar ŸmDaek Aitº¡m ker pedaÊitet saHaZY ker, …b„ 
…† A‚elr gebxkedr prýperr meDY AtYÇ» QIn ŸZagaeZag| iSQar sueZag …Kaen intaÇ»† 
sIimt, ibeSx ker Ÿmey …b„ miHlaedr jnY| …sb ikCur maen† Hela, tuim Zid …kjn ŸmDabI 
ib¯anI Hw, …kFa bR sÝabna ŸTek† Zay ŸZ tuim …ksmy jàdan ŸCeR cel Zaeb|  

  

"ib¯aenr Agãgitr jnY ca† ióùitSIlta, gntÇ½ Vr mt pãkaeSr ÷aDInta ' bliCeln isenFr 
Vdnan badran ZKn Vmra tar AiPes bes Faiàks ca pan kriClam, iZin imiSgaenr ŸñF 
†ˆinBaiàsiF ŸTek Vnibk jIb ib¯aenr ˆpr ih - ilF Aàjn kereCn|  

"mu¹¡icÇ»a càcar jnY, AnusiÉ‡su Hbar jnY manuexr …kFa ˆpZu¹¡ pirebS ca†| ŸsFa Zid na Taek 
kKn† tuim manuexr suÐ sÝabna§elaek mu¹¡ krar sueZag paeb na| Vrb A‚l§elar ib¯an w 
pãZui¹¡r bYapaer …iF Kub† AÉkara¬CÊ, inraSamy …kiF gæp'|  
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itin penrS Sta×Iet VrÝ Hwya idSaHIn pãTaek …r jnY Ÿdaxaerap kreln| Veó» Veó» 
iSQar man nIcu ker, AÉibSÿaesr ibó»ar ìr› Hela| Vmra bR menr iClam, †slamw ˆdar iCl, 
…kiF pãc¸ ibSÿasI s„lap| …iF iCl sHnSIl, AnY sBYtar saeT sHej† imeS ŸZet pareta| 
…rper† Vmra AÉibSÿasI Het ìr› krlam| itin bleln, " ZKn† tuim ŸgaRa, tKn† tuim …kiF 
g¸Iet VbÁ '| Zid tuim g¸Ir ba†er pa raK, tuim …kiF pãaeÇ» …es ˆpióùt Hw - …b„ tKn tuim 
mu¹¡, tuim tKn sueZag Ÿpel piëcem cel Zaw|  

  

…b„ ŸsFa† badran kereCn, ibS bCr Der itin ÒaeÆs Vr Zu¹¡raeñä bsbas kreCn, …Kaen itin 
†ˆna†eFh ÒuF ŸkaÚpanIr jnY gebxna ker cariF ŸpeFÆF Aàjn kereCn| tar kaj Hela klar 
Ÿpek Zawya bÉ kra, Zar AàTEnitk §r›tÔ AsamanY, ibilyn hlaerr saSãy Hy …r maDYem, 
sÝabna, karN …† jnY† ŸkaÚpanI§ela puera pâiTbI jueR taedr ˆ‡paidt KadYSsY srbraH 
krar Anumit pay, pcn CaRa|   

  

…rprw badran jàdaen tar inejr BUimet iPer igeyiCeln, ŸsKaen itin iSQaeQeº kaj VrÝ 
kern, …mnik itin VÚmaen Abióùt iPlaehiPya †ˆinBaiàsiFet ŸpãishÆFsIr màZadaw ŸBag kern 
1987 sael, itin† iCeln jàdaenr ˆ¬ctr pirxedr ib¯an w pãZui¹¡ ibBaegr pãTm Ÿseº¡FarI 
Ÿjnaerl, Zaek per raja iÃtIy VbduLaH isenFr iHeseb menanIt kern| tarpr 2005 sael 
raja taek pãDanmÇ½I iHseb ineyag kern, itin† iCeln pãTm ob¯aink iZin pãDanmÇ½Ir pdmàZada 
laB keriCeln| raja iZin saÉûàeör rajkIy imilFarI …kaehmIet pRaeSana kereCn, 
Zu¹¡raejYr A¤ePaàh ibSÿibdYaleyr Caº iCeln, …b„ wyaiS„Fn ihisr jàjFaˆn †ˆinBaiàsiFetw 
pRaeSana keriCeln, itin badranŸk ìDu Vrb smaejr pãeyajen bYbHar kret ŸceyiCeln?  

  

badran bleln, Vim smó» kaeymI ÷aàT ibnñ ker idet ŸceyiClam, ÷jnpãIit ŸTek pirºan 
Ÿpet, Vim jbabidiHta, ÷¬Cta, s„bad maDYemr ÷aDInta iniëct kret ŸceyiClam| badraenr 
smey ŸsKankar pirióùit Kub† najuk iCl, Za†eHak, …kjn sa„baidk Vmaek janaeln, badran 
…kjn Kub† ˆcuderr iSiQt, ob¯aink ikÇ¼ rajnIitibd iHeseb itin bYàT|  

 

6 
2005 saelr neBÜer ZKn VtMGatI Ÿbama Hamla karIra VÚmaenr itniF ŸHaeFlŸk taedr 
Hamlar inSana banaela Ÿs† saeT  badraenr pirkæpna iney samen Agãsr Hbar raó»aw bÉ Hey 
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Ÿgela| tKn srkaerr smó» menaeZag igey pRl ŸdeSr VBYÇ»rIn ˆÊitek ŸCeR inrap¹a 
bYbóùar ˆpr| duàBagYbStW badraenrw pirbàtn Hela| …Kaen pãDanmÇ½Iek rajar pCÆdmeta kaj 
kret Hy …b„ Aenek† beln, …et jàdaenr inrap¹a baiHnIr ŸmOn sÚmitw laeg| …k bCerrw 
km smeyr meDY badranŸk cak™rI ŸTek bad idey tar purena jaygay isnaeFŸt ŸPr‡ paifey 
Ÿdya Hela (tar icÇ»aBabna Ÿs smy Aitmaºay 'VdàSbadI' iHeseb ŸdKa HeyiCl)|  

  

badraenr pŸr Vim jàdaenr sbecey ŸbSI pãaNbÇ» …b„ VSabadI ob¯aink icÇ»ar bYi¹¡ek prbàtI 
pãDanmÇ½I iHeseb ŸpeyiC| VÚmaenr †ˆeneôar pãDan kaàZaley, Ÿna„ra w ApãSóù …kiF Ger 
pdaàTibd Haemd taraˆenH …r samiyk kàmóùl, ŸsKaen daiRey Vim saeT tar kTa bliClam| 
inribi¬Cn DUmpayI lÜa - cwRa kaeDr ŸsOmY dàSenr taraˆenHr ŸfaƒeF sb smy …kiF  

VÇ»irktar Hais J™el Taek, bû bCr Veg itin tar ip…†cih …r jnY su†ehen … paiR Ÿdn, 
Vmaedr …† saQaetr ikCu idn Veg† maº itin jàdaen pdaàpn kereCn| itin SESAME 
(Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) …r 
jnY pãekOSlI …b„ pãZui¹¡ibdŸdr  sminÓt krar …kiF pãkæp iney bYó»| …iF …kiF VÇ»àjaitk 
man sÚpÊ gebxnagar ŸZKaen pdaàT ib¯an, jIb ib¯an, ‹xD …b„ pãtþt¹Ô smeÉ gebxNa krar 
Aenk sueZag w ZÇ½pait VeC| musilm ibeSÿ …† pãTm …mn bûmuKI sueZag sÚpÊ gebxnagar otrI 
He¬C prbàtI pãjnMek Velaikt krar jnY|  

  
jàhaenr SESAME  PYakaliF 
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raja iÃtIy VbduLaH SESAME …r jnY jim …b„ pãitòaniF clar jnY pãay dS imilyn hlaerr 
sueZag suibDar bYbóùa kraet jàdanŸk† SESAME …r menanIt kra HeyiCl| …† pãkæpiF iÃtIy 
ibSÿZueÁr pr †ˆeraepr icracirt ib¯an w pãZui¹¡ iSQar pãTa punr›Áaerr jnY otrI kra 
su†FjarlYa¸ …r ˆ¬c Qmta sÚpÊ pàdaT ib¯aenr gŸbxNagar CERN …r Vdel banaena| VSa 
kra Zay 2009 sael ZKn SESAME puerapuir calu Heb, …† bCerr juenr meDY VÚmaenr inkŸF 
Vl-balka ibSÿibdYaleyr Pilt rsayn ibBaeg ntun pãZui¹¡ bYbHaerr sb sueZagw cel Vseb, 
gebxkra Guer Guer taedr kaj krebn puera sÐaH jueR - lÜa AiDebSen| †ˆerapIyan Vdelr 
meta SESAME …r …kFa A„Sw VeS paeSr sb ˆ°l pãitBabanŸdrek iney kaj kret cay, 
n†el Zara ibedS ŸTek ŸdeS iPreb taedr jnY sÝabnamy w VàkxnIy sueZag sâiñ kreb Za 
prbàtI tr›n pãjnMek ib¯aenr pãit ˆ‡saHI w VgãHI ker tuleb|  

   

taraˆenH VSa kreCn AcIer† SESAME ¯an-ib¯aenr ŸkÆÅibÆduet pirnt Heb ibeSx ker 
Ÿssb sdsYedr jnY Zara ba‡sirk bYy Bar bHn kreCn, …kiF dl Zar meDY VeC baHra†n, 
imSr, paikó»an, tUàkI w pYaelña†n …r srkar jiRt VeC, …b„ †sãaeyl, ŸZiF …kmaº ŸdS 
Zaedr …kiF ¯aniBi¹k smaj reyeC, tTaip tara  tTaip tara Vmaedr ŸTek jnibi¬CÊ| 
taraˆenH bleln, "Vmra ib¯anI'| "Vmra rajnIitr Ÿtayaqa kir na, Vmaedr …Kn sueZag 
HeyeC ¯an - ib¯an iney Velacna krar …b„ sbar m˜elr ÷aeàT ¯aenr Vela jÔalar| VrÝFa 
Kub† cm‡kar| …iF …kiF bûjaitk pirebS, ŸZFar pãc¸ ABab iCl Vmaedr| …Kn Vmra …ek 
Aprek ib¯anI iHseb, manux iHeseb janet parb|  

  

Vim taedr ineyw icÇ»a kir- Ÿs† sb mHaib¯anIra Zara jàdan pirtYag ker cel ŸgeCn ik„ba 
jàdanŸk sÝabnaHIn bel ˆeLK kereCn, taedr sÚpeàk|  

  

"Vim Zid baeàkel cel Za† taHel ik Vim ŸbSI Vy krb'? taraˆenH ije¯s kreln? HYa, 
AbSY†, ikÇ¼ Vim … jaygar| Vim Vrebr, Vim muslman| …Kaen† Vim Taket ca†| Vr 
Ÿkn† Vmra inejra Vmaedr inj÷ ikCu otrI kret parb na? VgamI pac bCer AnYra ŸdKeb 
…Fa kŸta Plpãsu HeyeC| …b„ …Fa ibSÿbYapI ib¯anIedr ŸkOtuHl ŸmFaenar jayaga …b„ ob¯aink 
s„ôáit otrIr Ÿstu iHeseb kaj kreb| ib¯aenr peT† dUrtÔ Aitº¡m kra sÝb| …iF pâiTbIr 
manuexr ˆÊit …b„ Agãgitr Ÿsapan|  

  

taraˆenH …r VgãH …b„ ˆ‡saeHr jnY SESAME  …r saPlY AinbaàZ| ikÇ¼ rajar saHaZY Vr 
pãkæpiFr VàÇ»jaitk cirº …iFek ìDumaº …kjn bYi¹¡r saPlY ŸTek Aenk bR ker tueleC| 
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…iF ifk Ÿs† Drenr …kiF V‚ilk pãkæp ŸZiFek Ÿs† …lakar Ÿlakjn ibeSx pCÆd ker, 
Zubraj Hasan bliCeln Vrb ibeSÿr SaiÇ» w Agãgitr jnY …iF† Vsl Ÿrah mYap|  ZÇ½ …b„ 
kæpnar …kiF s„imSãn ŸZeHtu, Å›t w Ÿjar gitet ob¯aink jgetr idek riSM ŸPleC, Hyeta 
…iF sbar pãaànar† Psl| 

 

 
টড িপকক, ি ল াn সাংবািদক, লখক eবং ফেটাgাফার। তার ‘িবjান o iসলাম : aিnম সংঘাত’ – 
pবnিট 2007 সােলর জুন মােস িডsভার ম াগািজেন pcদ pিতেবদন িহেসেব pকািশত হয়।  
 
তানবীরা তালুকদার, লখক eবং নৃত িশlী।  নদারল াnস-e বসবাসরত মুkমনার কা মডােরটর। 
aেনকিদন ধেরi inারেনট-e িলখেছন। বশ িকছু pবn দেশর দিনক পিtকােতo ছাপা হেয়েছ।  
iেমiল -  tanbira.talukder@gmail.com 
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কন আিম সংশয়বাদী? 
পল কাজ  

aনুবাদ – জােহদ আহমদ eবং aিভিজৎ রায় 
 

ধেম aিব াসীরা সmpিত তঁােদর আদশগত aবsান তুেল ধরার pকৃত পnা িনেয় িবতক কেরেছন। কান 
কান িবjানী eবং দাশিনক ( যমনঃ িরচাড ডিকn, ডিনেয়ল ডেনট pমুেখরা) সাmpিতক কােল 'bাiট' বা 

' মধাদীp' শbিট ব বহােরর pিত সহানুভূিতশীলতা দিখেয়েছন। তঁারা ভেবেছন, eিট eকিট বুিdদীp 
ধারণা ei aেথ য- 'bাiট' শbিট ei kেt pচিলত শbাবলীর ( যমন- নািsকতা) সােথ সংি  
aতীেতর aেনক নিতবাচক pচার o ধারণার aবসান ঘটােত সহায়ক হেব। aেনেক eটােক দাশিনক 
aবsানগত িদক থেক eক আকষনীয় uেtারণ িহসেব দেখেছন। পkাnের, ei ধারণার িবেরাধীেদর 
বkব  হেc, eর মধ  িদেয় eকধরেণর unািসকতা কাজ করেছ- কারণ িনেজেদর ঢাল িনেজরাi িপিটেয় 
আমরা িনেজেদরেক bাiট বা মধাদীp বলিছ আর iি ত করিছ য, আমােদর িবrd পেkর সবাi বুিdহীন 
িকংবা মধাশূণ । সেnহ নi, 'নািsকতা' িবেশষ িট aেনেকর মেন িনrৎসােহর জn দয়, তঁারা eটােক 
eকটা aিত নিতবাচক বা ক র মতবাদ বেল মেন কেরন। aন রা e kেt 'aেjয়বাদ'-e আ য় নয়ােক 
সুিবধাজনক মেন কেরন; তঁারা বেলন, ঈ র pে  তঁােদর aবsান সmূণ aিনি ত। ফেল কান কান সময় 
িব াসেক সমথন করার kেt o eকিট কৗশলজনক পnা িহেসেব িবেবিচত হয়। 

 

ধেম aিব াস িবষয়িট তুেল ধরার জন  আিম eখােন আেরকিট শb uপsাপন করেত চাi যা আমার চােখ 
aিধকতর বিশ সংগিতপূণ। কu ধু e ভােব বলেত পােরন য 'আিম eকজন সংশয়বাদী'। দশেনর 
জগেত eিট eকিট সনাতনী (kািসক াল) ধারা, তথািপ আিম জার িদেয় বলব, eিট আজ o pাসংিগক 
কননা ধমীয় দািব সমূহ সmেক আজ aবিধ aেনক মানুষi সংশয়ী।  

 

িবjােনর kেt সংশয়বােদর pচুর pচলন রেয়েছ। সংশয়বাদীরা কান eকটা তtt বা aনুকlেক সেnেহর 
চােখ দেখন যতkন পযn না সিট পযাp pমােণর সাহােয  যাচাi করার মত পযােয় পড়েছ। ধম িবষয়ক 
সংশয়বাদীর kেto eিট pেযাজ । ধম কিndক সংশয়বাদীরা গঁাড়া নন, ধমীয় দািবসমূহেক তঁারা আেগ 
থেকi pত াখান কেরন না; কবলমাt পযাp pমাণ ছাড়া ঈ েরর aিsেtর ব াপারিট gহণ করেত তাঁরা 

aপারগ।  
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eেkেt ঈ েরর aিst িবষেয় পযাp যুিk-pমাণ বা 'বােডন aব prফ' সরবরাহ o uপsাপণ করার দািয়t 
িকnt িব াসীর uপেরi বতায়। 'িব ােস িমলায় বst' িকংবা ' কবলমাt িব ােসর খািতের িব াস' িকংবা 
'pেত েকর রেয়েছ িব ােসর aিধকার' - pভৃিত দাবী e kেt pমাণ o যুিkর িনিরেখ eেকবােরi 
agহনেযাগ  o বমানান, কননা তাহেল pেত েকর খয়ালখুশী মত িব াসেক আমােদর গণ  করেত হেব। 
স জন i eকজন সংশয়বাদী কান eকিট aনুকl বা িব াস ক gহণ করার আেগ সিটর sপেk pমাণ 

eবং যুিkর aবতারনা চান। সংশয়বাদী aনুসnানীরা (skeptical Inquirer) সবদাi নতুন যুিk o তেttর 
আেলােক তঁােদর িব াস পিরবতন করেত pstত থােকন। কান pকার কতৃt, pথা, ঐিতহ , aতীিndয়বাদ, 
aেলৗিককt বা ঐশী বাণীর দাবীেক তঁারা gহণ কেরন না। হােতর কােছ পযাp pমাণ aনুপিsত- eমন সব 
pে র মীমাংশায় সংশয়বাদী aনুসnানীরা তঁােদর চূড়াn িসdাn মুলতিব রাখার পkপাতী। সংশয়বাদীরা ei 
kেt pকৃত aেথi aেjয়বাদী (agnostic) কননা, তঁােদর কােছ p িট eখেনা পুেরাপুির aমীমাংিশত 

eবং িবতেকর জন  সদা unুk। eখােন তঁারা aিব াসী ei aেথ, p িটর চূড়াn সমাধানকেl িব াসীরা য 
সব ব াখ া হািজর কেরন সgিলেক তঁারা aপযাp pমাণ o agহনেযাগ  তtt িহেসেব দেখ থােকন। 
সজন i য কান ঈ েরর aিstেক তঁারা aিতমাtায় aসmব eকিট ব াপার বেল মেন কেরন। eকজন 
সংশয়বাদীেক ei aেথ aিব াসী বা নািsক বলা যেত পাের। আমার ধারণা, িবষয়িটেক আর o pাসংিগক 
কের তুেল ধরা যায় ei বkেব র মাধ েম : eেহন ব িk ধমীয় দাবী সmেক eকজন সংশয়বাদী।  

 

দশন o িবjােনর eকিট সুসংহত ধারা িহেসেব সংশয়বাদ সবদাi খালা মেন ধমীয় ব াপার স াপারgেলা 
িনেয় আেলাচনা কেরেছ eবং সংশয়বাদ মুk কেn বলেত পাের - সখােন ঈ র িব ােসর বjািনক o 
দাশিনক িভিt খুবi নগণ  । পাiেরা, kিটলাস, সkটাস eিmিরটাস eবং কািনয়ািডস pমুখ pাচীন দাশ 
িনেকরা aপািথব ( মটািফিজক াল) ধমীয় দাবী সমূহেক সেnেহর চােখ দেখেছন। দকাত, বকন, ল েক, 
বাকিল, িহuম eবং কাn pমুখ আধুিনক দাশিনকেদর বjািনক দৃি ভংিগ গেড় oঠার পছেন kািসক াল 
সংশয়বােদর রেয়েছ ব াপক ভূিমকা। তঁােদর aেনেকর কােছ 'ঈ র িবতক' িছল eকটা হঁয়ািলর িবষয়; 
aিতpাকিৃতক িবষয়ািদর pত াখােনর মধ  িদেয়i হেয়েছ আধুিনক িবjােনর যাtা যমনিট আমরা দিখ 
গ ািলিলo, aন ান  িবjানী eবং পরবতীকােলর মনীষী যমন- েয়ড o মাk, রােসল o d েয়, সঁােt o 
হ াগার, পাপার o hক, িkক o oয়াটসন eবং ব  o uiলসন-pমুখেদর kেt।  

 

'ধমীয় দাবী সmেক আিম eকজন সংশয়বাদী'- e aবsানিট 'আিম eকজন নািsক'- aবsােনর চাiেত 
বিশ pাসি ক বেল আিম মেন কির কননা pথম বkব িট aনুসnােনর grt তুেল ধের। aনুসnােনর 
ধারণােত eকিট grtপূণ গঠনমূলক uপাদান রেয়েছ যেহতু aনুসnান বjািনক jােনর uেnষ ঘটায়, 
মহািবে  আমােদর আমােদর aবsান o িনয়ত বেড় চলা মানব jান সmেক আমােদর utেরাtর সেচতন 
কের তােল। য সব কারেণ aেনক িবjানী o দাশিনক ধম িব াসীেদর দাবীেক সংশেয়র দৃি েত দেখন, 
সgিলর কেয়কিট আিম নীেচ তুেল ধরব চ া করব। pাথিমকভােব আমার আেলাচনা সীমাবd রাখব 
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aিতpাকিৃতক ধমতtt- িবেশষভােব eক ঈ র কিndক ধম সমূেহর িনেদশনা মূলক নীিতjান তtt, আtার 
aমরt eবং sগ-নরক iত ািদ ধারণাবলীর মেধ । সীিমত পিরসেরর কথা মাথায় রেখ ঈ েরর ধারণােক 
খnন কের য আেলাচনা আিম কেরিছ তা িবশাল ব ািpর সামান  eকিট খnাংশ মাt বেল মেন হেত পাের।  

 

rেতi মেন রাখা দরকার সংশয়বাদী aনুসnানীরা নীেচর িবষয়gিলেক সেnেহর দৃি েত দেখন। যথাkেম- 

 

eকঃ ঈ র িবরাজমান; 

 
diঃ ঈ র eকিট ব িk সttা; 

 
িতনঃ আমােদর চূড়াn নীিতjােনর u�স হেcন ঈ র; 

 
চারঃ ঈ ের িব াস aসীম মুিkর সnান িদেব; eবং  

 
পঁাচঃ ঈ ের িব াস ব িতত eকজন মানেুষর পেk ভাল হoয়া সmব নয়। 

পাঠক-পািঠকােদর আবার o sরণ কিরেয় দi, egেলা pমােণর দািয়t িকnt ঈ েরর aিst দাবী 
utাপনকারীর oপরi বতায়। ঈ র িব ােসর sপেk তঁারা যিদ পযাp pমাণ uপsাপন করেত aপারগ হন, 
তাহেল আমার aবশ i aিধকার আেছ eকজন সংশয়বাদী িহেসেব িবপরীত aবsান নয়ার।  

 

কী কারেণ সংশয়বাদীরা ঈ েরর aিstেক সেnেহর চােখ দেখন?  

pথমত, সংশয়বাদী aনুসnানীরা ঈ েরর pচিলত বিশ সমূহেক ( যমন- 'aিতpাকৃিতক', 'সবশিkমান', 
'পরম কrণাময়', 'সবt িবরাজমান' iত ািদ gণাবিল) সুসংহত, যৗিkকভােব বাধগম  িকংবা aথেবাধক 
বেল মেন কেরন না। মানুেষর বাধশিkর বাiেরর ( যমনিট ধমবািদরা দাবী কের থােকন) কান aিতpাকতৃ 
সttার aিsেttর দাবী আমােদর পািথব যুিkেত ব াখ া করা সmব নয়। আমরা িক ভােব eকিট aসংjািয়ত 
সttার aিsেttর দাবী করেত করেত পাির যিদ আমরা না জািন- িঠক কাn  aেথ সi সttার aিsেttর কথা 
বলা হেc? িক ভােব eমন eকজন ঈ র আমােদর বাধগম  হেবন িযিন সময় o মহাশূেণ র বাiের eবং 
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যঁার চরম মমাথ বাঝা আমােদর সােধ র aতীত? ধািমেকরা eকজন aজানা-aেচনা ek (X)-eর aিsেtর 
দাবী জানােcন। যিদ তার মমবst বাধশিkর বাiের হয়, তাহেল িতিন ফঁাপা eকিট কাlিনক িবমূতন ছাড়া 
আর িকছু নাo হেত পােরন। স জন  ধেমর kেt সংশয়বাদীরা শbাথ িবদ ার দৃি েকান থেক ঈ র 
বণনােক আপিtজনক মেন কেরন কারণ- eিট aেবাধগম  eবং eেত s  কান িবষয়বst থােক 
aনুপিsত।  

pায় সময় ei aেjয় সtািটর পেk দাবী utাপন কারীরা ei যুিk দখান য ঈ র হেcন সব িকছুর 
আিদ কারণ। স kেt আমরা সহেজi দাবী utাপন কারীর কােছ জানেত চাiব, 'ঈ র নামক সtািটর 
পেছেনর কারণিট তাহেল িক?' ঈ র sয়mূ িকংবা ঈ েরর িপছেন কান কারণ নi- eমন বkব  
আমােদরেক ajতার আর o eক ধাপ িপছেন িনেয় যায়। ভৗত মহািবে র বাiের িবচরণ করার মােন হেc 
িব ােসর পাখায় ভর কের য কান eকিট utর ধের নয়া। eকi িবচাের aেনেক ধের নন, মহািবে র 
কািরগিরেtর পছেন রেয়েছ িবেশষ inািলেজn িডজাiন (আi.িড)। eমন ধরেণর দাবীo ব াখ া িদেত 
পাের না আমােদর dnd, বঁাচার সংgাম, ােজিড eবং dঃখ-ক - বদনার মত ব াপারgেলােক। িনয়মানুবতীতা 
eবং শৃংখলা মােনi িডজাiন বা কািরগিরেtর uপিsিত নয়। িডজাiন িবষয়ক িবতক আমােদর eিরsটেলর 
িনয়িতবাদেক sরণ কিরেয় দয় -pকৃিতেত িনিহত রেয়েছ uেdশ  বা সমািp। িকnt pকৃিতেত স রকম 
uেdেশ র কান pমাণ আমরা পাi না। আর মহািবে  কখেনা কান পিরকlনা বা িডজাiেনর ছাপ আেছ 
মেন হেলo (মেন হoয়া মােনi পিরকিlত িকংবা নkাকৃত নয়) eিট eমন কান কািরগর বা িডজাiনােরর 
aিst pমাণ করেব না যঁার aিst িবষেয় আমােদর হােত খুব সামান i 'pমাণ' রেয়েছ।  

 

িববতন তtt aেনক বিল ভােব pজািতর uৎপিtেক ব াখ া করেত পাের। সমেয়র সােথ সােথ pজািতর 
পিরবতনেক িডজাiন বা পিরকlনার চেয় বরং আকিsক িমuেটশন, pেভদমূলক pজনন, pাকৃিতক িনবাচন 
eবং aিভেজাজেনর সাহােয  aেনক ভালভােব ব াখ া করা সmব। তারেচেয়o বড় কথা হল, দেহর িবিভn 
িবলুppায় aংগািদ যমন, a ােপিnk, মrদেnর নীেচ রেয় যাoয়া লেজর হাড়, িকংবা পুrেষর sনবৃn -
egেলার aিst কান িনখুঁত পিরকlনা বা িডজাiন িদেয় ব াখ া করা যায় না। iেnিলেজn িডজাiেনর 
আেরক ধরেনর ভাষ  হেc তথাকিথত সূk-সমnেয়র যুিk (ফাiন িটuিনং আgেম )। eর pবkারা মেন 
কেরন, pকৃিতর ভৗত চলকgেলার সূk সমnেয়র মাধ েম eমনভােব ei িব bkাn তির করা হেয়েছ য 
eখােন জীবেনাপেযাগী পিরেবশ গঠন সmব হেয়েছ। eবং তারা মেন কেরন eর পছেন পিরকlনাকারী 
িহেসেব pcn আেছন ঈ র। িকnt e যুিko খুব শিkশালী বা পযাp িকছু নয়। pথমতঃ iিতহােসর পাতায় 
চাখ রাখেল দখা যায় লk লk pজািত িটেক থাকার সংgােম হের িগেয় িবলুp হেয় গেছ, কােজi 

pকৃিতর তথাকিথত'সূk-সমnয়' তােদর জন  কান কােজi আেসিন। িdতীয়তঃ aসংখ  মানুষo িবিভn 
pাকৃিতক কারেণ বিল হেয় যমন িবিভn রােগ িকংবা dেযােগ মারা িগেয়েছ। 2004 সােল ভারত 
মহাসাগেরর তলেদেশ ভূস রেণর কারেণ ধেয় আসা সুনামীেত লk লk িন াপ নর-নারী আর িশ  মারা 
গেছ। e uদাহরণgেলা খুব কমi pকৃিতর সূkসমnেয়র িদেক iংিগত কের, বরং িনিdধায় বলা যায়, কান 
সূk-সমnয়ক e ভুল ািngেলা দূর করায় সেচ  হেল ei ব াপক pাণহািন eড়ােনা সmব িছল।  
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eকi সােথ বলা যায়, সবেচেয় বড় সমস ািট ত রেয়i গেছ - a েভর সমস া (argument of evil)। যিদ 
সবশিkমান, সবj eবং পরমকrণাময় ঈ র ei মহািব  িবিনমাণ কের থােকন, তেব a েভর (evil) 
uপিsিত িকভােব ব াখ া করা যােব? sভাবতঃi ভয়াবহ বন া িকংবা pেগ হাজার হাজার মানুেষর মৃতু র জন  
কানভােবi মানুষেক দায়ী করা চেলনা। eটােক eকভােবi ব াখ া করা যায় - যিদ ঈ র িনেজi eক 

aপকারী বা kিতকর সtা হেয় থােকন। কারণ 'সবj' ঈ েরর জানার কথা য e ধরেণর ভয়াবহ িবপযয় 
তার িpয় সৃি েক আঘাত হানেত যােc, িকnt তা ঠকােনার কান ব বsা ননিন। িকংবা হয়ত িনেত পােরন 
িন, সেkেt িতিন eক aসহায় নপুংসক ঈ র ব িকছু নন। eটাo pকারnের pমাণ কের য s া বুিdহীন 
(unintelligent) eবং trিটপূণ (faulty) পিরকlক।  

 

ধমবাদীেদর iিতহাস ঘাটেল দখা যায়, ঈ র কখেনা সখেনা িকছু মানুেষর কােছ িনেজেক pকাশ কের ( দখা 
িদেয় িকংবা ঐ িরক বাণী পািঠেয়) ধন  কেরেছন। িকnt ei pকাশ কখনi িনরেপk পযেবkেকর সামেন 
বstিন ভােব আেসিন। ঈ েরর দিkনা িবলােনা হেয়েছ গাপেন গাপেন, িকছু 'িনবািচত' পয়গmেরর মােঝ, 
যােদর দাবী সংশয়মুkভােব যঁাচাi করা যায়িন। ধমgngেলা ঘাটেল ঈ েরর নানা রকেমর aেলৗিকক কীিত 
কািহনীর িববরণ পাoয়া যায়, যgেলা আসেল কখেনাi সংশেয়র মাপকািঠেত utীণ হেত পােরিন। িনরেপk 
বjািনক aনুসnান বরং তথাকিথত aেলৗিকক কািহনীর পছেনর pাকৃিতক কারণেক খুেঁজ পেত আমােদর 
সাহায  কের। 

 

বাiেবল, কারান, বদ pভৃিত ধমgngেলা aজs ভুেল ভিত, পরsরিবেরাধী কথাবাতায় পিরপূণ। oi 
gngিল আসেল pাচীণকােলর মানুষেদর হােত রিচত, যা স সময়কার িচnাভাবনােক তুেল ধেরেছ। সgেলা 
ত ঈ েরর বানী নয়i বরং িবিভn জািত আর গােtর মেধ  ছিড়েয় িছিটেয় থাকা গl আর লাকগঁাথাgেলার 
সংকলন বলা যেত পাের; কােজi স বাণীgেলা কখেনাi সকল কােলর জন , সকল সমােজর জন  িকংবা 
সকল মানুেষর জন  pেযাজ  হেত পাের না। ol টsােমn eবং িনu টsােমn iিতহাসেকo সিঠকভােব 
বণনা কেরিন। মােসস, আbাহাম বা জােসেফর aেনকিকছুi iিতহাসিনভর নয়। িনuেটsােমেnর 
রচিয়তােদর মেধ  কui য যী েক sচেk দেখিন তা গেবষণায় iেতামেধ i pমািণত হেয় গেছ। চারিট 
গসেপল চাk ুষ সাkীর িভিtেত রিচত হয়িন, বরং নানা লাককথা eবং জনrিতর িভিtেত তির হেয়েছ। 
যী র কুমারী মাতার গেভ আেলৗিকক জn, তঁার আেলৗিকক িচিকৎসায় রাগ সারােনা eবং মৃতু র পর তার 
পুনrtান িনেয়o তক িবতক eবং পর রিবেরািধতার শষ নi। িঠক eকi ভােব মুসিলমরা যরকম দাবী 
কেরন, আlাহর oহী eেকবাের aপিরবিততভােব মানুেষর কােছ eেস পঁৗিছেয়েছ, সিটo িঠক নয়। 
iিতহাস ঘাটেল কারােনর aেনকgেলা ভাষ  পাoয়া যায়, কােজi eটাo বাiেবেলর মত নানা বিচtময় 
লাককথার সংকলন ব িকছু নয়। তমিনভােব, য হািদসgেলা মুহmেদর বানী িহেসেব তার সাহাবােদর 
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মেধ  ছিড়েয় দoয়া হেয়েছ বেল দাবী করা হয়, সgেলাo iিতহাসিভিtক গেবষণার মাধ েম িনভরেযাগ তা 
যাচাi করা যায়িন।  

 

কu কu ঈ ের িব াস কেরন কারণ তারা মেন কেরন ঈ র তােদর ব িk জীবেন হsেkপ কেরেছন, eর 
ফেল তারা জীবেনর eক নতুন uপলিb খুেঁজ পেয়েছন। egেলা ব িkিবেশেষর মেনাজগেতর আtগত 
aিভjতা, কানভােবi কান আপািথব সtার aিsেtর pমাণ নয়। ঈ র দশন, গােয়বী আoয়াজ শানা 
iত কার ব িkিবেশেষর মানিসক aবsােক মেনািবjােনর সাহােয i খুব ভালভােব ব াখ া কর যায়, কান 
sগীয় হsেkেপর কােছ নতজানু না হেয়i।  

 

িdতীয়তঃ ঈ র িক eকজন ব িk? তঁার িক মানব সদৃশ আকার আেছ? িতিন িক মােসস, আbাহাম, যী , 
মুহmদ িকংবা aন ান  পয়গmরেদর কােছ কান uপলিbেযাগ  কান rপ ধারণ কের যাগােযাগ কেরিছেলন? 

 

আবােরা বলেত হয়, e kেt িনভরেযাগ  চাk ুষ সাkীর aভাব রেয়েছ। বরং রটনািবদেদর িনরnর রটনা 
আর িব াসিনভর pচারণােকi p াতীতভােব সত  বেল মেন নoয়া হেয়েছ। pাচীন পঁুিথপt eবং 
gngেলােত ঈ েরর aিsেtর য 'pমাণ' পাoয়া যায় সgেলা সবgেলাi ািnময়, সািহত েবাধহীন, 
pাৈগিতহািসক (কু)দশেনর pভাবযুk eবং সেবাপির িনরেপk বjািনক পরীkার মাপকািঠেত utীণ হবার 
যাগ  নয়। ঐgেলার aেনকgিলi pাচীন কিবেদর দব বnনা িদেয় যত না pভািবত, িকnt ততটাi 

ptতািttক িদক িদেয় anঃসার ন , আর িনরেপk ঐিতহািসক গেবষণায় aনুtীণ। ধু তাi নয়, eেদর 
aেনকgেলাi আবার বধতা আর pামািনকতার দাবীর সােপেk পর রিবেরাধী।  

 

pাচীন িব ােসর uপর দঁািড়েয় থাকা ব িk-সদৃশ ঈ েরর সপেk কান ঐিতহািসক pমাণ নi। ei 
নরtrপী ঈ র আসেল pাচীন মানুেষর uবর মিsেsর িচnাভাবনার ফসল, স জন i ঈ র মানব আশা-
আকা ার সােথ সংগিত রেখ rপ িনেয়েছন ব িk-ঈ ের। স জন i gীক যাdা eবং লখক জেনােফান 
(Xenophon) বেলন, 'িসংহেদর যিদ কান ঈ র থাকত, তেব তা হত িসংেহর বিশ সপmn'। মানব 
ঈ র তাi হেয়েছ মানব সদৃশ - আর তা মানুেষর আশা আকাংখা আর কlনােক বাsবতা িদেত িগেয়i। 

 

তৃতীয়তঃ, মানিবক নিতকতাgেলা সব ঈ রpদt- ei ধারণা িকnt খুবi সেnহজনক। oi তথাকিথত 
'পিবt' বাণীgেলা 'নািজল' হoয়ার সময়কার তদািনnন সমাজ-সাংsৃিতক aবsােকi কবল তুেল ধরেছ, eর 
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বিশ িকছু নয়। যমন ol টsােমেn ব িভচারী, ধমিবেরাধী, aবাধ , জারজ, ডাiনী eবং সমকামীেদর 
শােয়sা করার জন  পাথর ছুেঁড় হত া করার িবধান আেছ। eিট সিmিলত aপরােধর uপর hমিক দয়: 
আেছ জেহাভার তরফ থেক তার সnােনর aিব াসী সnানেদর জন  শািsর ব বsা। eেত িপতৃতেntর 
সাফাi গাoয়া হেয়েছ, eবং নারীর uপর পুrেষর কতৃt sাপন করা হেয়েছ। দাসtেক বধতা দoয়া 
হেয়েছ eমনিক গণহত ােকo ঈ েরর নােম জােয়জ করা হেয়েছ। িনu টsােমেn বলা হেয়েছ, 'িসজােরর 
জন  সবিকছু িদেয় দাo, কারণ সবিকছুi িসজােরর জন '; eিট দাবী কের stী তার sামীর কতৃtাধীন থাকেব। 
eিট ফiথ িহিলং, ঝার ফুকঁ, তnt-মnt eবং aেলৗিককtেক gহণেযাগ তা দয়। eেত 'sাধীনতা'র চাiেত 
বরং 'বাধ তা'র জয়গান গাoয়া হেয়েছ, 'সাহিসকতা'র চেয় সাফাi গাoয়া হেয়েছ 'কাপুrষতা'র, 
'আtিনয়ntণ'-eর বদেল বরং pশংসা করা হেয়েছ 'ভীrতা'র। কারান কান িভnমতেক p য় দয় না, 
িচnার sাধীনতােক asীকার কের, খব কের aিব াসী হবার pয়াসেক। eিট মুহmেদর uপর 'নািজল' হoয়া 
gnিটর মাধ েম আlাহর কােছ িনঃশত আtসমপন দাবী কের। eিট রা  eবং ধম পৃথকীকরণ pেচ ােক 
বািতল কের িদেয় বরং মাlা eবং iমামেদর শািরয়া আiন pবতেন inন যাগায়। 

 

ঈ রেক সাkী রেখ নানাপেদর িবপরীতমুিখ eবং পর রিবেরাধী খলা খলেত ভkবাnােদর জুিড় নi। 
তারা কখেনা ধমযুেd aংশ িনেয়েছ, কখেনা আবার যুেdর িবrেd দঁািড়েয়েছ; কখেনা দাসেtর পেk 
দঁািড়েয়েছ, কখেনা বা িবrেd, কখেনা মৃতু দেnর পেk কথা বেলেছ, কখেনা বা eর িবrেd, কu 
রkণশীলতার সাফাi গান ত কu গান সংsােরর। কখেনা রাজার sগীয় aিধকােরর uপর, দাসেtর uপর, 
কখেনা বা িপতৃতেntর uপর আsা রেখেছ তা কখেনা কেরেছ egেলার িবেরািধতা, কখেনা নারীমুিkর পেk 
থেকেছ ত কখেনা দঁািড়েয়েছ eর িবrেd। কখেনা জnিনয়ntণ, icামৃতু , গভপােতর aিধকারেক সমথন 
িদেয়েছ তা কখেনা দিখেয়েছ বিরতা, কখেনা যৗন eবং লংিগক সােম র pিত আsাশীল থেকেছ ত 
কখেনা পাষণ কেরেছ aনাsা।  

 

iিতহােসর িদেক তাকােল দখা যায় সিত কােরর ধমানুরাগীরা খুব কমi ব িksাধীনতা িকংবা sাধীকােরর 
pিত সmান দিখেয়েছ। তারা মানবতােক পােয় দেল বরং ঈ েরর বানীেকi িশেরাধায কেরেছ, যুিk ত াগ 
কের বরণ কেরেছ িব াসেক, সংশেয়র পথ ছেড় িনেজেক সঁেপ িদেয়েছ anেtর পদতেল। বh সময়i 
মানবীয় বুিd o শিkর uপর আsা না রেখ মt থেকেছ aদৃশ  ঈ েরর কােছ aথহীন sব-stিত আর 
িনsল pাথনায়। িকnt সgেলােত কাজ িকছু হেয়েছ? 

 
'কাতর স আhান লুিট gেহ gেহ 
িফিরয়া িক আেস নাi, ধরায় আgেহ?' 
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সংশয়ীরা তাi িসdােn uপনীত হেয়েছন ' কান আরাধ  দবতা নয়, মানুষ িনেজi িনেজর ভাগ -িবধাতা'। 
সনাতন ধমgেলা ধু aন  ধমাবলmীেদর uপরi ধু আgাসণ চালায়িন, সi সােথ লড়াi বািধেয় রেখেছ 
িনজ ধেমরi িবিভn গােtর মেধ  (ক াথিলক বনাম pােটs াn, িশয়া বনাম সুnী iত ািদ)। ধম নািক 
পৃিথবীেত eেসেছ কল ােণর জন , িকnt মারামাির, হত া, রkপাত, িন ুরতা আর aব k িবভীিষকা িদেয় 
পিবt মতবাদgেলােক জােয়জ না করেল তার যন শািn হয় না। eকজন সিত কােরর িব াসী ব িk 
সবসময়i মানব unয়েনর জন  বাধা হেয় দঁািড়েয়েছ, বাধ সেধেছ দাসt িবেমাচেন, নারী মুিkেত, বৃহnলা 
eবং সমকামীেদর aিধকার pিত ায় িকংবা গণতnt eবং মানবািধকার রkায়।  

 

আজেকর যুেগর িকছু uদার ধমবাদীরা মৗলবাদেক পিরত াগ কেরেছ মানিছ, িকnt তার পছেন kিমক 
aবদান রেয়েছ আধুিনক গণতnt eবং মানিবক gণাবলীর, যা তােদর আgাসণেক দিমেয় িকছুটা হেলo 
পরমতসিহ ু কের তুেলেছ। তারপরo পুেরাপুির মানুষ করেত পােরিন। কারণ ধমবাদীরা শষ পযn মাk 
খুেঁজ পায় পািথব সমাজ ছেড় oi iসলাম, িহnু, জুডাiজম িকংবা ি ান ধেমর কানােগািলেতi।  

 

চতুথত, আমােদর বলেত বাধ  করা হয় য, ঈ ের যারা িব াস কেরন তারা িক দাবী aনুযায়ী (আtার) 
aমরt eবং িনবান লাভ করেবন?  

 

pথম আপিtিট হল, ei aমরt বা িনবানpািpর ব াপারটা পুেরাপুির গাি েকিndক। িহbr বাiেবল aমরt 
বা িনবােনর ব াপাের gিটকয় িনবািচত ব িkেকi ধু pিতrিত দয়। িনu টsােমn ধু তােদরi পুরsৃত 
কের যােদর যী  ি ে র uপর আsা আেছ। কারােনর দৃি েত বেহs নিসব হয় ধু তােদরi যারা আlাহ 
eবং তঁার pিরত নবী মুহmেদর uপর িব াস কের।  

 

সাধারণভােব ei pিতrিতgেলা সাবজনীন নয়, বরং ধমযাজক, পুrত আর মাlােদর dারা ব াখ াকৃত 
িবেশষ পেথ চলেলi মাkpািp ঘটেব বেল জার গলায় pচার চালান হয়। ধমীয় আiনেক বধতা িদেত 
ধমযুেdর নােম কত য রkপাত ঘেটেছ তার ত iয়tা নi। মারামাির হেয়েছ pােটেsnেদর মেধ , রামান 
ক াথিলকেদর মেধ  eবং pােচ র িব াসgেলার মেধ o। রkপাত ঘেটেছ মুহmদ eবং কারােনর আiন 
pিত া করেত িগেয়, িকংবা ol টsােমnেক uে  তুলেত িগেয়। 
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িdতীয় আপিtিট হল, আtার aমরেtর কথা বলা হেc বেট, িকnt আtার aিstটাi তা বjািনকভােব 
sীকৃত নয়। তার চেয়o aসার হেc মৃতু র পর সi আtা দহ থেক িবচু ত হেয় আলাদা সttা িহেসেব 
িবচরণ করার ব াপারিট। িবjান আমােদর বলেছ 'মন' িকংবা 'সjা' ব াপারিট মিss eবং sায়ুতেntর 
কাজকেমর সিmিলত aিভব িk ছাড়া আর িকছু নয়। মৃতু র সােথ সােথ দেহর মৃতু  ঘেট, িবনাশ ঘেট ব িk 
বা ব িkেtর। কােজi, কান লােকর আtা িচরিদন িকংবা sেগ িগেয় বঁেচ থাকেব - egেলা কান 
বjািনক সাk -pমাণ িদেয় সমিথত নয়, ধু কতকgেলা an আেবিগ িব াসi সার।  

 

eকiভােব বলেত গেল বলেত হয়, িব াসীরা eখন পযn আমােদর আেগ িবগত হoয়া কািট কািট মানুেষর 
মেধ  কােরা আtােক মেত ডেক eেন eেদর aিst pমাণ কের িদেত পােরন িন। তথাকিথত আtার সােথ 
য কান ধরেনর যাগােযােগর চ া ব থতায় পযবিসত হেয়েছ। িjন-ভুত দখার ব াপারgেলাo কান 
িনভরেযাগ  pত kদশী dারা সমিথত নয়।  

 

মরণ-pািnক aিভjতাgেলা (িনয়ার ডথ ekেপিরেয়n) কবল িরেপাট কেরেছ স সমs ঘটনাgেলারi 
যgেলােত কu মৃতু  pিkয়ািটর কেয়কিট ধােপর মধ  িদেয় গেছ িকnt শষ পযn আর মারা যায়িন। বলা 
বাhল , আমরা eমন কান কস পাiিন যখােন কান ব িk িচিক�সািবjােনর মাপকািঠ aনুযায়ী সত  
সত i মারা গেছন, চেল গেছন e পািথব জগ� ছেড়, তারপর আবার িফের eেসেছন আমােদর কােছ তঁার 
aিভjতার কথা বলেত। স িহেসেব মরণ-pািnক aিভjতাgেলােক ব িk িবেশেষর আtগত 
(subjective) িকছু aিভjতা িবেবচনা কের egেলােক pাকৃিতক, মনsািtক eবং শরীরবৃিtয় কারেণর 
সাহােয i ব াখ া করা যায়।  

 

প মতঃ, আিsকরা বেল বড়ান য, ঈ ের িব াস করা ছাড়া কu ভাল হেত পাের না।  

ঈ র eবং pত ােদেশ সংশয়ী হoয়া মােন নিতবাচক বা ংসাtক িকছু নয়, নয় মুল েবােধর aবkয়। 
হাজােরা uদাহরণ হািজর কের aসংখ বারi দখােনা হেয়েছ য, সমােজর pিত দািয়tশীল হoয়া eবং 
স�ভােব জীবন যাপন করা সmব কান ধম না মেনi। eকজন ব িk নিতকgণাবলীর চচা করেত পাের 
ঈ েরর pিত আনুগত  পাষণ করা ছাড়াi। কােজi কান aপািথব সtায় িব াস ছাড়াi কu স�, 
পরেপাকাির, সহানুভূিতশীল িকংবা মহ� হoয়া কান ‘ সানার পাথর বািট’ নয়। পািরপাি ক জগেতর pিত 
সহানুভূিতশীল থাকার পাশাপািশ িনজs unয়েনর জন  িচnা করাo eেkেt খুবi sাভািবক। 
iহজাগিতকতা িকংবা ধমিনরেপk gণাবিলর চচা স িহেসেব যুিk eবং সাk  dারা সমিথত হেত হেব, 
দখেত হেব যন নিতকতার িবকাশ সাধারণ মানুষেদর eকিট সাধারণসূেt gিnত কের। আমােদর নীিত 

eবং মুল েবাধ আমােদর পািথব aিভjতার কি পাথের ঝািলেয় িনেত হেব বাের বাের। মানবতাবাদী িহেসেব 
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পিরিচত সংশয়বাদীরা সব সময়i ভালভােব e পািথব জীবন uপেভাগ করার ব াপাের বdপিরকর। তারা 
জীবনেক দেখ নাnিনক সৃি শীলতার eক aনুপম kt িহেসেব, anহীনভােব খঁাজ কের যায় সুখ eবং 
সমৃিdর, আনn ucােস ভিরেয় তুেল e kণsায়ী জীবনেক। তারা জীবেনর শাক dঃখ ক েক sাভািবক 
ব াপার মেন িনেয় pশাn িচেt বরেণর আhান জানায়, দাবী কের সাহিসকতার সােথ পিরিsিত 
মাকােবলার। জীবন aিনn সুnর কের তুলেত আমােদর িনেজেদরেকi pেচ া চালােত হেব, কান বিহsঃ 
সtার কােছ sীয় িবেবক িবিকেয় না িদেয়।  

 

যিদo নীিত eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা aেনকাংেশi হয়ত সামািজক চািহদার িনিরেখ আেপিkক িহেসেব 
গন  হেব, িকnt তার মােন ei নয় য সgেলা eেকবােরi আtগত। বরং aেনকেkেti তা বstগত 
(objective),eবং kিমক সংঘষ eবং সমােলাচনার িনিরেখ পিরবতনশীল। সংশয়বাদ eবং মানবতাবাদেক 
সংযুk কের e eক নতুন যুেগর সূচনা যা বjািনক jান o aনুসnােনর মাধ েম pকৃিতেক pাকৃিতক ভােব 
ব াখ া করার ব াপাের uেদ াগী হয়। কােজi ধেমর ব াপাের সংশয়ী ব িk মানিবকতা বােধ uেdিলত হেয়i 
নিতকতার চচা কেরন eবং জীবন সাজােত গঠনমূলক ভূিমকা পালন কেরন। স রকম eকজন ব িk কবল 
িনেজর কথাi ভােবন না বরং aন েদর চািহদােকo grt িদেয় িবেবচনা কেরন।  

 

e pবেnর সারমম করেল বলেত হয়, eকজন মুk aেnষক ঈ ের িব াস করার মত যেথ  সাk -pমাণ 
পানিন বেলi িতিন সংশয়ী। তার সংশয় রেয়েছ ব িk-ঈ েরর aিsেt, সংশয় রেয়েছ pত ােদেশ, সংশয় 
রেয়েছ নিতকতার চচােক ঢালাoভােব ঐ িরক মাড়েক পুরেত, সংশয় রেয়েছ ঈ েরর দখােনা পেথ আtার 
িনবােন, িকংবা ভালমানুষ হেত গেল ঈ ের িব াসেক বাধ তামূলক িহেসেব দখেত। aপরিদেক বjািনক 
aনুসnান িভিtক সংশয়বাদ মহািব েক pাকিৃতকভােবi ব াখ া করার eক uপেযাগী kt তির কের। ধু 
তাi নয়, নিতকতার চচায় eিট iহজাগিতক eবং ধমিনরেপk uপাদান যাগ কের। যখন eধরেনর 
মুkােnষকেক িজjাসা করা হয় িতিন ঈ ের িব াস কেরন িকনা জানেত চেয়, িতিন utর দন- 'না, আিম 
কির না, আিম e ব াপাের সংশয়ী', আর স সােথ eo বেল দন, 'মানুেষর জন  ভাল িকছু করায় আিম 
িনেবিদত'।  

 

পল কাজ, আnজািতক aংগেন সমাদৃত িবরািশ বছর বয়  সকু লার িহuম ািনs দাশ িনক o লখক; 
sট iuিনভািসিট aব িনu iয়ক, বােফেলা-র  দশেনর aবসরpাp aধ াপক eবং ি  i য়াির  (Free 

Inquiry) ম াগািজেনর pধান সmাদক। তঁার pিতি ত aেনক gেলা িবjান o মানবতাবাদী pিত ােনর 
eকিট হেc সnার ফর i য়াির  াnন াশনাল। oেয়বসাiটঃ  www.secularhumanism.org
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জােহদ আহমদ, বােয়ােটকেনালিজেত মাsাস। মুkমনা িহuম ািনs ফারােমর কা-মডােরটর eবং 
সmাদক মnলীর সদস । i- মiলঃ worldcitizen73@yahoo.com 
 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com   
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sতnt বলয়  
িsেফন জ gl 

 aনবুাদক: খান মহুাmদ (িশkানিবস)  

  

সাম স হীন sানgেলা কখনo কখনo ব িতkমী সব গেlর inন যাগায়। 1984 সােলর pথম িদেক আিম 
ভ ািটকােন কেয়ক রাত কািটেয়িছলাম। আমােক থাকেত দয়া হেয়িছল eমন eক হােটেল যা মূলত পযটনশীল 
ধমpচারকেদর জন  িনিমত। সখােন pিতিট বাথrেম icাকৃতভােব িবেডট (িবেশষ ধরেণর জলেশৗেচর পাt) 
eর ব বsা করা িছল। pাতঃরােশ pিতিদনi দয়া হত আলুেবাখারার জ াম। pিতিদন ei eক জ াম খেত 
খেত িবতৃ া eেস িগেয়িছল। বুঝেতi পারিছলাম না, pাতঃরােশর ঝুিড়েত ei eক ধরেণর আলুেবাখারা ছাড়া 

aন  িকছু িদেল িক হয়, যমন eকটু sেবিরo তা িদেত পাের। eসব িনেয় ভাবেত ভাবেত তুলনামূলক 
সংsৃিতর aসংখ  িবষয় থেক eমন eকিটর সােথ আমার সম ক পিরচয় ঘেট গেলা যা জীবনেক aেনক 
আকষণীয় কের তুলেত পাের। আমােদর িবjানী grপটা রােম িগেয়িছেলা "পিnিফিশয়াল eকােডিম aফ 
সাiেnস" কতৃক snরকৃত eকিট সেmলেন যাগ িদেত। সেmলেনর িবষয় িছল "িনuিkয়ার uinার"। 
হােটেল আমােদর সােথ িছল ফরািস eবং iতালীয় ধমpচারকেদর eকটা দল যােদর সবাi আবার পশাদার 
িবjানী। 

  

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

  

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

  

eকi ধরেণর আেরকিট গl বিল: আমােক হরহােমশাi eকিট p  করা হয়, হাভােডর ছাtেদর মেধ  সৃি তtt 
িবষয়িট কখনo grtপূণ iসু  হেয় uেঠেছ িক-না। utের আিম বিল, সুদীঘ 30 বছেরর িশkকতা জীবেন 
কবল eকবারi e ধরেণর ঘটনার সm ুখীন হেত হেয়িছল। eক aিত মেনােযাগী o িনয়মিন  নতুন ছাt eেস 
আমােক িজেjস কেরিছল, "আিম eকজন িনেবিদতpাণ ি sান eবং িববতনবাদ িনেয়o আমার কান সেnহ 
নi। কারণ িববতন খুব চমৎকার eকিট িবষয় যার সপেk সুিনিদ  pমাণ আেছ। িকnt আমার 

iভানেজিলক ােল ধমাnিরত rমেমট বেল, আিম eকiসােথ িববতনবাদী eবং ি sান হেত পাির না। তাহেল 
eবার বলুন, কারo পেk িক ঈ র eবং িবতনবাদ uভয়িটেতi eকসােথ িব াস রাখা সmব?" স সময়o আিম 
িনেজর বুিdবৃিtক দািয়t পালন কেরিছলাম, আিম তােক পুনরায় আ s কেরিছলাম য, িববতন সmূণ সিত  
eবং ি sান ধেমর সােথ eর সহাবsান সmব। আিম ei aবsােন খবু দৃঢ়, যিদo জািন eকজন ihিদ 
aেjয়বাদীর পেk eটা বশ বমানান। 

  

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

  

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

  

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

  

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

 'Pope Bolsters Church's Support for Scientific View of Evolution.' 

  

আিম aবশ i "sl খবেরর িদন" িবষয়টা মািন। হয়েতাবা হডলাiেন দয়ার মেতা grtপূণ কান খবর িছল না 
সিদন। পাপ ei কথা না বলেল ঐিদন টাim স "রস ডােলর uপেদশ gহেণ রস পেরার asীকৃিত eবং তার 
pিসেডn িনবাচন পিরত াগ" ছাড়া aন  কান খবর হডলাiন করেত পারেতা না। তারপরo কবল পােপর 

ei কথাটার pিত সকল sেরর সব মানুেষর eেতা আকষণ দেখ িবিsত না হেয় পািরিন। ক াথিলক চাচ 
কখনi িববতেনর িবেরািধতা কেরিন eবং িবেরািধতা করার মত কারণo uপিsত হয়িন। পাপi বা কন eমন 
eকটা কথা বলেলন? আর ei কথা েন িবে র সব বড় বড় পিtকা eটােকi কন হডলাiন কের ফলেলা? 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

eক কথায় বলা যায়, পায়াস eকিট শত সােপেk নামা gহণ কের িনেয়েছন। শতিট হল, ক াথিলকরা ততkণ 
পযni কবল মানব দেহর uৎপিtর কারণ িহেসেব িববতনেক gহণ করেত পাের যতkণ তারা িব াস করেব 
য, ei িববতেনর কান eক পযােয় ঈ র আtা ফুেঁক িদেয়েছন। aথাৎ ei pিkয়ায় sগীয় হাত আেছ। িকnt 
পায়াস মােঝমােঝi বjািনক ধারণা িহেসেব িববতেনর মযাদা িবষেয় িবjানীেদরেক িপতৃসুলভ uপেদশ 
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন: িববতন eখনo সত  বেল pমািণত হয়িন eবং e িনেয় গেবষণা করেত হেল 
তামােদরেক aিতমাtায় সতক হেত হেব। কারণ eিট আমার িশkােkেtর িঠক সীমাnেরখায় দািড়েয় 

aেনকgেলা ঝােমলাপূণ iসু র সৃি  কের। পায়ােসর ei বkব েক dিট িভn দৃি েকাণ থেক দখা যায়: eক, 
aন  িশkােkেtর কারo পk থেক udূত িভিtহীন uপdব; di, বাiেরর eকজন বুিdমান o সেচতন ব িkর 
বnুসুলভ দৃি ভি । iিতবাচক o ভাকাkী ব িk িহেসেব di িশkােkেtর মেধ  আেপাস করার তািগেদ আিম 
সানেn িdতীয় দৃি েকাণ থেক সব দখেত রািজ আিছ। 

  

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

  

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

  

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

  

‘মানুেষর কথা িচnা করেল আমরা eকিট aিstগত পাথেক র সnান পাi, aেনেক eেক 
aিstগত লm নােমo আখ ািয়ত করেত পােরন। aথাৎ মানুেষর aিsেt বড় রকেমর utান 
রেয়েছ। eেkেt eকজন তা বলেত পােরন, e ধরেণর aিstগত িবিcnতা িক মানুেষর 
ভৗত aিবিcnতার িবেরািধতা কের না? িববতেনর মূল ধারণায় িকnt ei ভৗত aিবিcnতার 
কথাi বলা হয়। jােনর িবিভn শাখায় য পdিত বh বার ব বহার করা হেয়েছ তার dারা 
dেটা িভnধমী মতামতেক eক করা সmব হয়, যােদর eক হoয়ােক আপাতদৃি েত aসmব 
বেল মেন হয়। বjািনক পযেবkন বননা eবং পিরমােপর মাধ েম জীবেনর িবিভn িদক s  
কের ব াখা কের eবং সমেয়র সােথ সােথ আেরা িনভলু ভােব eেক জীবেনর সােথ যুk কের। 
আধ ািtক  সাধনার িবেশষ মhূতেক eভােব িনিবড়ভােব পযেবkন করা যায় না, তথািপ eটা 
eকটা গেবষনামূলক sেরর আিবsার -যা মানব জীবেনর সােথ সmিকত aেনক িনিদ  
মূল বান িজিনেসর pিত iি ত কের’। 

  

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

  

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

  

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

  

pািত ািনক দািয়t বা aনুশীলেনর কথা বলেল আিম কানkেমi ধািমক বা িব াসী নi। িকnt ধেমর pিত 
আমার ব াপক dা আেছ eবং ei িবষয়িট আমােক সবসময়i িবিsত কেরেছ। িববতন, জীবা িবjান eবং 
বসবেলর মত কেয়কিট িবষয় বাদ িদেল ধম ছাড়া আর কান িকছুi আমােক eেতাটা িবিsত করেত পােরিন। 

ei িবsয় aেনকাংেশi িনভর কেরেছ ধেমর ঐিতহািসক হঁয়ািলর uপর। পি মা সভ তার iিতহাস জুেড় 
সুসংবd ধম eকi সােথ সবেচেয় aবণনীয় ভীিত eবং সবেচেয় hদয়িবদারক মানবীয় িব dতােক লালন 
কেরেছ। মানুেষর িভতেরর ei ভাল িবষয়gেলা ব িkগত শত শত ভীিতর মুেখo aটল িছল। (আিম িব াস 
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কির ধেমর সােথ ধমিনরেপk শিkর িবেরােধর সূt ধেরi যত aিন  ঘেটেছ। iনকুiিজশন থেক iকুiেডশন 
পযn পুেরাটা জেুড়i ক াথিলক চাচ মানবীয় ভয়-ভীিতর eকটা aংেশর যাগান িদেয়েছ- িকnt eর কারণ কবল 
ei য, পি মা iিতহােসর eকটা িবশাল aংশ জুেড় ধমিনরেপk শিkর pভাব িবদ মান িছল। আমার ei 
িব াসী লােকরা আরo aেনক আেগ aথাৎ ol টsােমেnর যুেগo aেনক নৃশংসতার কারণ হেয়িছল, িকnt 
স সময় যুিkবাদীেদর dারা সংঘিটত নৃশংসতাo pায় সমান িছল। 

  

আিম dার সােথ মেনpােণ আমােদর িশkােktgেলার মেধ  সাম েস  (NOMA সমাধান) িব াস কির। 
নামা ধুমাt eকিট কূটৈনিতক চাল নয়, বরং eিট আমােদর নিতকতা eবং বুিdমtার pধান aবsােনর 

pিতিনিধt কের। নামা সমাধােনর পথেকo di ভােগ ভাগ কের। ধম যিদ িবjােনর িশkােkেtর মেধ  
aবিsত pকৃিতর বাsিবক চতনার ব াখ ায় eকনায়কt pিত া করেত না পাের, তাহেল িবjানীরাo পৃিথবীর 
পরীkণমূলক সংিবধােনর ucতর jােনর আেলােক তােদর নিতক সেত র anদৃি  আেছ বেল দাবী করেত পাের 
না। য পৃিথবীেত িবিভnমুখী eেতা aনুরাগ সখােন e ধরেণর পার িরক দীনতার grt aেনক। 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

আিম ei লােকর যুিkেক মািন না, িকnt eটা মািন য, তার সােথ খুব ভাল িবতেক জিড়েয় পড়া যায়। আিম 
" কাl বাথ" তttেক eকটু aন ভােব বলেত পাির বা eেত eকটু পিরবতন আনেত পাির। তাহেল স হয়ত 
pকৃিতেত বংশগিতর আধ ািtক aথ করেত আরo uৎসািহত হেব। যিদo e ধরেণর uৎসােহর aথ aেনকটা 
aনc। িকnt, eর মাধ েম আমরা uভেয়i jােনর আেলায় udািসত হেত পাির eবং ei িনগূঢ় utরিবহীন 
p gেলা আরo ভালভােব বাঝার িশkা িনেত পাির। আমার িব াস, eখােনi নামা তথা িবjান eবং ধেমর 
সmকহীন পৃথক িশkােkt তেttর গভীর pেয়াজনীয়তা eবং শিk িনিহত আেছ। নামা িবjান o ধেমর 
পার িরক dাশীল িডসেকােসর মেধ  সংেযাগ সৃি  কের eবং eেদর uভয়েক aনুমিত pদান কের। ei 
িডসেকাস uভয় িশkােkt থেক kমাগত iনপুট িনেয় pjার eকমাt চড়ূাn গnেব র পােন ধািবত হয়। মানুষ 
যিদ আসেলi িবেশষ িকছু হয় তাহেল তার ei িবেশষt িনেয় তােকi ভাবেত হেব eবং কথা বলেত হেব। পাপ 
জন পল 2 িন য়i আমার সােথ eকমত হেয় বলেবন য, তার িশkােkt সবদাi ei িবভাজন মেন eেসেছ। 
সi িশkােkt য বেল, "in principio, erat verbum" aথাৎ "সবিকছুর rেত িছল িব "। 
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লখার বাiেরর কথা  

ei pবেnর rেত ভ ািটকােনর য িমিটংেয়র কথা বলা হেয়েছ তার সংগঠক eবং aন তম aংশgহণকারী 
িছেলন কাল সগান। িতিন আমার সােথ ঐক মত  পাষণ কেরেছন eবং dিট pধান aথচ িবপরীত kt তথা 
িবjান o ধেমর e ধরেণর িব s সহেযািগতািভিtক িবভাজনেক sাগত জািনেয়েছন। কাল আমার িনকটতম 
বnুেদরo eকজন। যিদন ei pবেnর prফ দখিছলাম সিদনi তার aসমেয় মৃতু র খবর আমার কােছ 
পৗছায়। আিম তখন কবল গাnীর মৃতু েত নেহrর কথাgেলা মেন করেত পেরিছলাম: "আেলা িবদায় িনেয়েছ 

eবং anকার আবার রাজt কােয়ম কেরেছ।" িকnt কাল 63 বছেরর ছা  জীবেন যা কেরেছ তা মেন হেতi 
আিম িভn িকছু ভাবা r করলাম। আিম ভাবেত লাগলাম আরo al বয়েস মৃতু বরণকারী স ীতj হনির 
পােসেলর মৃতু েত জন াiেডেনর লখা বুিলgেলা: "He long ere this had tuned the jarring 
spheres, and left no hell below." 

  

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

  

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

  

  

  

পিরিশ  

  

iভানেজিলক াল - pােটs াnেদর মেধ  eকিট িবেশষ ধমীয় দৃি ভি । 
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িনuিkয়ার uinার - ব াপক িনukীয় যুেdর কারেণ পৃিথবী শীতল হেয় যেত পাের, ei aবsা। 

পিnিফিশয়াল eকােডিম aফ সাiেnস - পাপ কতৃক pিতি ত িবjান unয়ন সংsা। 

pােটs াn - পাপেক মােন না। বাiেবলেক আkিরক aেথ সত  মােন eবং eিটেক সেত র eকমাt uৎস 
বেল। 

ক াথিলক - পাপেক মান  কের। ি sান ধেমর মেধ  পিরবতেন িব াসী। 

iেয়িশভা - ihিদ ধমgn িশkার sান। 

রািb - ihিদ ধমpচারক। 

িটপ o' নiল - যুkরাে র হাuজ aফ িরেpেজিnিটেভর িsকার। 

iuক ািরs - ি েsর শষ pাতঃরাশেক িনেদশ কের। 

ানসাবs ানিসেয়শন (আnঃpমাণীকরণ) - iuক ািরেs rিট eবং মেদর সাবs াn ি েsর দহ eবং রেk 
পিরণত হেয়িছল, ei িব াস। 

পিলেজিনj ম - মানুেষর uৎপিt িবিভn pজািত থেক বংশানুkেম হেয়েছ, eকিট মাt পূবপুrষ থেক 
(মেনােজিনj ম) নয়। ধম o িববতন uভয় kেti ei িব াস আেছ। 

iনকুiিজশন - রামান ক াথিলক চাচ কতৃক ধমেdাহী eবং রা েdাহীেদর কেঠার শািs দয়ার পdিত। 

 
 

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

 
খান মুহাmদ,  বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব টকেনালিজ’র িশkাথী। ‘িশkানিবস’ নােম 
inারেনেট bগ িলেখ থােকন।  iেমiল - hermitage17@yahoo.com
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িবjােনর aংগেন যখন ধেমর pেবশ 
dেটার যৗিkক পাথক  িক eেতা সহজ?   

িরচাড ডিকn 
aনবুাদক: তানবীরা তালুকদার  

  

eক ধরেনর কাপুরেষািচত বাধশিkজিনত মানিসক িশিথলতা িকংবা আেপাষকািমতার কথা বাদ িদেল 
িবচারশিkসmn যুিkবাদী লাকেদর িসdাngেলা বরং যুগ যুগ ধের pিতি ত ধেমর িবrেdi যায় (eখােন 
সাmpিতক যুেগর Scientology(1) aথবা  Moonies(2) -egেলার কথা িবচায  নয়)। িsেফন জ gl তার 
pাকৃিতক iিতহাস কলােম পােপর িববতনবাদ eর pিত আচরণ সmেক য মnব  কেরেছন, তা pবলভােব  তার 
আেপাষকামী মেনাভাবেকi pকাশ কের  -  

“িবjান eবং ধেমর মেধ  কান সংঘাত নi, সিঠক িশkার aভােব সসব kেt সহেজi 
পাথক  পিরলিkত হয়। আিম িব াস কির, আমার সমs anকরন িদেয়, eকিট সmানজনক, 
eকিট ভােলাবাসাময়  চুিk (আিম eটােকi grt দi ) ...।" 

  

যেহাক, িক সi dেটা সহজ দৃি েত পাথক ময় kt, যােক gl 'aসmৃk sতnt বলয়' 
(Nonoverlapping Magisteria, সংেkেপ NOMA) নােম aিভিহত কেরেছন - আর ধারনা 
কেরেছন edেটােক আমােদর সমান u ভােব সmান আর ভােলাবাসা িদেয় বুেক ধারণ কের রাখেত হেব? gl 
আেরা বেলেছন,  'িবjােনর jান ধু ভৗত বাsবতার আেলােক pােয়ািগক িব েক ধারণ কের। আর ধেমর jান 
মানুেষর নিতক িচnা আর মূল েবােধর ধারনােক pসািরত কের।'  িকnt সত i িক তাi? 

  

নিতকতা কারা ধারণ কের ?    

আসেল ব পারটা িক eেতাi সরল? িকছুkেনর মেধ i আিম স আেলাচনায় যােবা যখােন আসেল পাপ 
িববতনবাদ বলেত িক বুিঝেয়েছন তার িভিt তুেল ধরব eবং eরপর তার চােচর aন সব sীকৃিতর ব াপােরo িকছু 
কথা বলব।  দখেবা আসেলi egেলা eেতা পিরsারভােব িবjােনর kেt ব াখা দয় িক না। pথেমi সংিkp 
আকাের ধেমর সi দাবী িনেয় আেলাচনা কারা যাক- যখােন বলা হয় ধম িবেশষ দk ভােব আমােদর নিতকতা 
সmেn িশkা িদেত। e ধারনািট aেনক সময় aেনক aিব াসী লাকo সাদের gহন কেরন, ধারনা করা হয় 
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সভ তার সােথ সােথ "মাথা নুেয়" তামার pিতdndীর সেবাc যুিkেক sীকার কের নয়া  - স যেতা dবল যুিki 
হাক না কন।   

  

p  হেলা, “ কানিট ভুল eবং কানিট িঠক?” eিট eকিট সিত কােরর কিঠন p  যটার utর িবjান হয়ত  
িদেত পাের না। নিতকতার aবয়ব িদেয় িকংবা পূববতী নিতক িব াস িদেয়, grtপূন eবং কিঠন সব লৗিকক 
নিতক দশেনর িনয়মানুবিততা িদেয় eকজনেক হয়েতা চািলেয় িনেয় যাoয়া যায়, িবjান eবং যৗিkক কারেনর 
সাহােয  eর সােথ জড়ােনা সংি  গাপন িব াসেক, aলk নীয় সাম স হীনতােক p িবd করা যায়। িকnt 
চুড়াn নিতক িব ােসর িভিt মানুেষর aন  কান জায়গা থেক আসা uিচৎ, aনুমান করা যায় যুিk-তেকর 
uে র কান দৃঢ় pত য় থেক। িব াসীেদর দাবী aনুযায়ী eটা হয়ত আেস ধেমর মাধ েম- মােন ঈ র, ধমgr, 
সনাতন ঐিতহ ,  eবং eকিট ঐশী বiেয়র মাধ েম ei নিতকতার টিনক িবতরন করা হয় - মানবজিতর 
হদােয়েতর uেdেশ । 

  

দূভাগ জনকভােব, য আশাটা ধম িদেত পাের সটা uষর psরখn ছাড়া িকছু নয়, সখােন থেক uৎপn হoয়া 
বািলর িভিt সম নিতকতাgেলা eেকবােরi িনsলা। সিত  বলেত িক- pাত িহক জীবেন কান সভ  মানুষi 
ধমgnেক নিতকতার চূড়াn বাহন িহেসেব পালন কের না। বরং আমরা িনেজেদর পছnনীয় sাক বা আয়াত 
ধমgn থেক বেছ নi ( যমন, 'ধেম কান জবরদিs নi', 'pিতেবশীর pিত ভাল ব বহার কর' -eধরেনর 
িহেতাপেদশ সমূহ), eবং সানেn aেশাভন aংশটুকু বাদ িদেয় দi ( যমন বগানা নারীেক বtাঘাত, বা তােদর 
ব ািভচােরর জন  পাথর ছুেড় হত া, sধমত াগীেদর মুরতাদ আখ া িদেয় হত ার আiন চালু করা, pিতপেkর 
বংশধরেদরেক শািs দয়া iত ািদ)। পুরেনা বাiেবেলর য সৃি কতা িতিন িনেজi eক িনমম, pিতিহংসাপরায়ন, 
িনেজর েt িব াসী, নারী পুrেষর মেধ  aেযৗিkক বষম  সৃি কারী eবং ভয়ংকর রkিপপাসু eক চিরt, 
আজেকর সমােজ কান ব ািk তােক আদশ চিরt বেল মেন নেব না। হ া, aবশ i আমােদর আজেকর 
সভ তার aজেনর আেলােক pাৈগিতহািসক যুেগর রীিতনীিতেক িবচার করা খুবi aনুিচত । আর সটাi আমার 
“আসল” কথা! তi, আমােদর কােছ নিতকতার িকছু চূড়াn িবকl uৎস আেছ, যা আমােদর সুিবধামেতা 
ধমgnেক পদদিলত কের হেলo সামেন eিগেয় যায়।  

  

সi িবকl uৎসিটেক মেন হয় খুবi uদার মেতর শালীন ধারার eবং pাকৃিতক ন ায় িবচারক যা iিতহােসর 
সমেয়র সােথ পিরবতন হয়, যখন যi ধম pচারক থােক তার pভাবনুসাের িনয়িমত পিরবতন হেত থােক। সিত  
কথা বলেত িক, তা খুব কিঠন িকছু না। িকnt pাত িহক জীবেন, eমনিক আমােদর মেধ  যারা খুব ধািমক তারাo 
eটােক ধমgেnর চেয় বশী মূল  িদেয় থািক। pাত িহক জীবেন আমরা সবাi কম বশী ধমgnেক aবেহলা 
কের থািক, স সমs বানীgেলােকi udৃt করা হয় যgেলা আমােদর uদার মানিসকতােক ধারন কের আর 
যgেলা কের না সgেলােক সযেt সjােন eিড়েয় যাoয়া হয়।  আর যখান থেকi সi uদারতা আসুক না 
কেনা, eটা আমােদর সবার জন i gহনেযাগ  স আমরা ধািমক হi িকংবা না হi। 
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aনুrপভােব, যী  ী  িকংবা গৗতম বুেdর মেতা মহান সব ধম িশkকরা, তােদর িনেজেদর চািরিtক ভােলা 
gন dারা আমােদরেক aনুpািনত কেরন, তােদর ব ািkগত চিরেtর দৃঢ়তা o নিতকতােক gহন করার জন । 
িকnt আমরা আবার সi ভােলা কেয়কজন ধািমক নতার মেধ  থেকi বাছাi eবং পছেnর কাজটা করিছ, 
িজম জাn aথবা চালস ম ানসন eর মেতা পাজী ধািমক নতােদর বাদ িদেয়। িকnt আমরা আদশ িহসেব 
জoহারলাল নহr িকংবা নলসন ম ােnলার মেতা নীিতবান নতােদরo তা gহন করেত পাির। pথাগতভােব, 
যেহতু যুগ যুগ ধের চেল eেসেছ তাi ভােলা িক মn স িবচার না কের, আমরা আমােদর নিতকতা আর 
শালীনতার িবচার eবং pকৃিত থেক আহিরত jান িদেয় িনেজরা িসdাn নi কানটা gহন করব আর কানটা 
বজন করব। 

 

িবjােনর aংগেন ধম  

আমরা নিতকতার মূল  িনেয় আেলাচনা করেত করেত মূল িবষয় থেক দূের সের eেসিছ। eখন আিম আমার 
মূল আেলাচনা িববতনবােদ িফের যােবা দখব পাপ আমােদর pত াশানুযায়ী িবjান-মনsতার ঝাnা uে  তুেল 
ধরেত পেরেছন িকনা। “Pontifical Academy of Sciences” ক তার িববতনবােদর uপর দয়া 
বানীিট ri হেয়েছ নিতবাচকভােব dমেুখা ভাবধারার কথা িদেয় যার আসল uেdশ  হেc িdতীয় জন পেলর 
আেগর uিkর সােথ িমল রাখা। আেরা সেnহজনক হেলা  বােরাতম িপয়ােসর eকিট uিkর anভিুk -িযিন 
aন ান েদর তুলনায় িববতনবােদর pিত খুবi িবrপ। eখন পাপ eেলন আেরা কিঠন কাজ করেত, বjািনক 
তথ  pমােনর সােথ “ঐশী pত ােদেশর” িমলন ঘটােত।  

  

ধমgেn বলা হয়, মানুেষর সৃি  হেয়িছল সৃি কতার iেc eবং তার aবয়ব থেক ... যিদ মানুষ পুববতী কান 
জীবন থেক তরী হেয় থােক তাহেল তার ঐ িরক আtা সােথ সােথ সৃি কতা তরী কের দন...... তারফেল 
তারা মেন কের জীবn pানীর সব শিkর আিবভাব হয় আtা থেক, আর িববতনবাদ শখােc পুেরা uেlাটা - 
আtা ছাড়াi িকভােব pােণর িবকাশ আর িববতন হেত পাের - নািক িনছক দৃি  আকষন করার মত ব াপার 
কবল eটা, মানুেষর সৃি র সােথ সmূন  সাম স হীন ...... e িdমুখী দেnd আমরা মানুেষরা িনেজরা aিsেtর 

pে  মনsািtক eকটা  িব েমর মেধ  পেড় যাi, যটােক aিstেtর িবষেয় eকটা িবরাট ফাকo বলা যেত 
পাের।  

e ব াপাের পাপেক eকটা বাহবা িদেত হয় য িতিন তখন aনুধাবন কেরেছন য সmূন di মrেত aবিsত 
dেটা িবপরীতধমী ব াপারেক িতিন জার কের eক করেত চাiেছন - "যােহাক e ধরেনর aিsttর িবষেয় aবsান 
না gহন করাটাi িক বাsেব পদাথ eবং রসায়েনর জগেত িববতন eর uপর গেবষনার মূল ধারা নয়?'  
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ভেয়র িকছু নi।  as তা আর নানাপেদর আগডুম বাগডমু  মুিkর uপায় বাৎ ল িদেc: 

  

'jােনর িবিভn শাখায় য পdিত বh বার ব বহার করা হেয়েছ তার dারা dেটা িভnধমী 
মতামতেক eক করা সmব হয়, যােদর eক হoয়ােক আপাতদৃি েত aসmব বেল মেন হয়। 
বjািনক পযেবkন বননা eবং পিরমােপর মাধ েম জীবেনর িবিভn িদক s  কের ব াখা কের 
eবং সমেয়র সােথ সােথ আেরা িনভলু ভােব eেক জীবেনর সােথ যুk কের। আধ ািtক  
সাধনার িবেশষ মূhতেক eভােব িনিবড়ভােব পযেবkন করা যায় না, তথািপ eটা eকটা 
গেবষনামূলক sেরর আিবsার -যা মানব জীবেনর সােথ সmিকত aেনক িনিদ  মূল বান 
িজিনেসর pিত iি ত কের।'  

  

সাজা ভাষায় বলেত গেল, িববতনবােদর িনিদ  eকটা লেk  পৗছার eকটা সময় eেলা যখন সৃি কতা 
মানুেষর আtােক পূববতী pানীর বংেশর মেধ  anগত eবং স ািরত করেলন। (কখন? দশ লk বছর আেগ? 
িবশ লk বছর আেগ? Homo erectus আর jান সmn Homo sapiens মানুেষর মধ ? নািক  Homo 
sapiens মানুষ আর H. sapiens sapiens - মানুেষর মেধ ?) হঠাৎ  কের আtা স ারেনর aবশ i দরকার 
আেছ, নiেল তা মানবজািতর জন  aিত pেয়াজনীয় ধেমর িভিti েস পেড়। তুিম আহােরর জন  pানী হত া 
করেত পােরা, িকnt rন হত া িকংবা dরােরাগ  ব াধীেত আkাn মানুেষর যntনাহীন মতৃু  তােদর দৃি েত 
aেযৗিkক জীব হত া, কারন -eেkেt মহামলূ বান 'মানব জীবেনর' p  জিড়ত।  

  

ক াথিলজেমর জাল কবল নিতক িবেবচনার মেধ  সীমাবd  ভাবেল ভুল হেব।  ক াথিলক ধমানুসারীরা িব াস 
কের আধুিনক সভ  Homo sapiens মানুেষর সােথ aন  সমs 'iতর pানী জগেতর' eকিট িবরাট িবেভদ 
আেছ। আর িবjােনর চােখ ei িবেভদ eেকবােরi াn। বলা িনpেয়াজন, আজেকর যুেগ আকিsক ভােব 
কান ধরেনর aমর আtার মাধ েম pােনর িবকােশর কথা িববতনবােদর কােছ বjািনক ভােব agহনেযাগ ।  

  

আেরা সাধারনভােব বলেত গেল, eটা বলা খুবi aেযৗিkক, যমন glস eবং aন ান রা বেল থােকন, য 'ধম 
িনেজi িবjােনর aংগন থেক দূের aবsান কের, eবং ধু নিতকতা আর মূল েবােধর মেধ i িনেজেক সীমাবd 
রােখ।' ঈ ার নামকeকিট aেলৗিকক সttা dারা সৃ  eবং তার dারা িবরািজত মহািব , pকৃতগতভােব eবং 
gনগতভােব ঈ রিবহীন মহািব  থেক আলাদা হoয়ারi কথা। আর সi িবেভদিটi হেলা aপিরহরনীয় 
বjািনক পাথক । ধািমেকরা য সttার aিsেtর দাবী কের, তা ঘুিরেয় িফিরেয় তােদর বjািনক দাবীেকi 
uপsাপন করেত চায়। 
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pধান pধান রামান ক াথিলক চাচgেলার বশীর ভাগi ei ধরেনর দাবীর pিত আsাশীল। িবনা ঔরেস কুমারীর 
মাতার সnান pসব, কুমারী মরীর সশরীের sগpেবশ, সমািধ থেক যীশূর পুনrtান, মৃতু র পের আমােদর 
আtার জবাবিদিহতা, -egেলা  ভুল হাক, িঠক হাক - যথাথ বjািনক দাবী। হয় যীশূর eকজন সত  সত i 
বাবা িছেলন নতুবা নয়। যথাথ বjািনক aনুসিnৎসার মাধ েমi eর জবাব িমলেত পাের। eটা কান 
“ নিতকতা” িকংবা “মূল েবােধর” p  নয়, eটা হেলা বjািনক বাsবতা  তথা সত ােnষী মনেনর p । 
আমােদর কােছ eটার জবাব দয়ার মেতা সাk pমান হয়েতা নi িকnt eিট  য eকিট বjািনক p  -eেত 
তা কান সেnহ নi। তেব িবjান যিদ aদরূ ভিবষ েত e pে র utর দয়ার মেতা কান pমান খুেঁজ পায়,  
আপিন e ব াপাের িনি ত থাকেত পােরন, ভ ািটকান সিটেক ucারনo করেত দেব না।  

  

যখন মাতা মরী মারা যান, হয় তখন তার দহ িবন  হেয় গেছ, নতুবা তার দহ ei পৃিথবী থেক sসরীের 
sেগ তুেল নয়া হেয়েছ। আনু ািনক dািয়tpাp রামান ক াথিলক চাচ eর aনুমান, সmpিত 1950 সােল তারা 
aধ ােদশ জাির কেরেছন, যখােন তারা বেলেছন sগ িজিনসটার সিত কােরর ' ভৗগিলক aিst' বাsিবকi 
আেছ, নiেল eকজন রমনীর শরীর িকভােব সখােন গেলা?  আিম eকথা eখােন বলিছ না য, কুমারী মাতােক 
িনেয় aনুিমত ei মতবাদ আসেলi িমথ া, (যিদo আিম িব াস কির eিট aবশ i িমথ াi হেত হেব)। আিম 
ধু ei যুিki খnন করেত চািc য, যারা বেলন e ধরেণর দাবী বjািনক aনুসnােনর বাiের রাখেত হেব। 

 বরং, ei কুমারীর ei গlিট সত  িকনা তা বjািনক সাk -pমােণর মাধ েম িনণয় করা যেত পাের - eিট 
তাi পরীkণেযাগ  eকিট বjািনক তt। আমােদর শারীিরক ভােব মৃতু  হেল আমােদর আtার জবাবিদিহ 
করেত হেব িকনা িকংবা সi সােথ ফেরশতােদর dারা িবচারপেবর গl, s তi মাদার মরীর সােথ যুk 
হoয়ার aেলৗিকক গlসমূহ, eবং eধরেনর aন ান  সব গlসমূহ-eর kেto eকi কথা খােট।  

  

pায়শi খুব aসৎ মতবাদ aবলmন কের বলা হয় য কান ধমীয় দাবীi বjািনক aনুসnােনর বাiের। 
aন িদেক eরাi আবার aিত pাকৃিতক রং- বরং-eর গl সমূহ, eবং মৃতু র পেরর জীবেনর কথা বেল সাধারন 
মানুষেদরেক aিভভূত করার চ া থােকন, িনেজর দল ভারী কের গাপন uপােয় জতার চ া, িকংবা 
uপসনালয় বৃিdর চ া থােকন। eটাi তােদর বjািনক শিk যা তােদরেক e সমs গlেক িব াসেযাগ  ভােব 
uপsাপন করার সামথ  দয়। eবং eকi সমেয় স সব িবষেয়র যৗিkক ব াখ া, বjািনক গেবষনা  িকংবা 
নুন তম সমােলাচনােক তুc-তািcল  করা হয়  - 'egেলা ধেমর িবষয়, িবjােনর eখান থেক দূের থাকা 
uিচৎ।'  িকnt তুিম গােছরটাo খােব - তলারটাo কুেড়ােব - e তা হেত পাের না। anত ধেমর তািtক আর 
আtপk সমথনকারী্েদর ei dমুেখা নীিতেক আমােদর কখেনাi p য় দoয়া uিচৎ না। দূভাগ বশতঃ 
তারপেরা, আমােদর মেধ  aেনেকi, eমনিক যারা ধেম িব াস রােখন না তারাo amান বদেন তােদরেক eকাজ 
gেলা aহরহi করেত দi। 
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আমার মেত, সনাতন ক র মৗলবাদীেদর িবপেk পাপেক দেল টেন আtpসাদ লােভর eকটা pেচ া। eেত 
aবশ  খুশী হবার মত কারণ আেছ - যারা ক াথিলক ধেমর pবkা যমন মাiেকল িবেহেদর পােয়র তলা থেক 
আেs আেs মািট সের যােc। তারপেরo যিদ আমােক বলা হয় সিত কােরর সনাতন ঈ র-িব াসী, ধমgn   
মেন চলা সৎ ধািমক আর aন িদেক  কপট, dমুেখাsভােবর,  গঁাজািমল দoয়া বক-ধািমকেদর মাঝ থেক 
কাuেক gহণ করেত, আিম জািন আমােক কানটা gহন করেত হেব।  

 

 তথ সtূ (aনবুাদেকর সংেযাজন) 

  

1.    eল. রন। হাভাড Sceintelogy eর pবkা। 1950 সাল থেকi িতিন e িনেয় কাজ r কেরন যা িতিন 
1952 সােল জনসমেk pকাশ কেরন। 1953 সােল তার e মতবাদেক িতিন ধেমর নাম eবং rপ দন। 1960 
সােল িতিন Sceintelogy ক ei বেল সং ািয়ত কেরন, e ধমনীিতর মূল হেলা, িব াস, আচরন আর 
ঐিতহািসক পটভিূম আর ধমনীিত শbিট িনেজi িনেজেক pিতফিলত কের। Sceintelogy চাচ eর aনুসারীরা 
e ধম সmেক বেলন, “সেত র িশkা হেলা e ধেমর মূল কথা”। মলূ শbিট িনেজi ল ািটন শb  scientia eর 
জাড়া যার মােন হেলা “jান, দkতা” aথ াৎ eর মূল িkয়াপদ হেলা জানা।  

  

  

2.    সান মুংগ মনু Moonies ধেমর pবkা। iuিনিফেকশন কিমuিনিট চাচ থেক 1970 সােল e ধেমর যাtা r। 
e ধমালmীরা িনেজেদরেক চােদর সnান মেন কেরন। 1974 সােল মিডসন sয়ার গােডন চােচর eক সমােবেশর 
মধ  িদেয় eর আনু ািনক যাtা r হয়। e ধমালmীেদর সাধনার িতনিট sর থােক, Moonies থেক সাধনার 
মাধ েম SUNNIES। eবং SUNNIES eর সাধনা থেক পাoয়া শিk o ভিk তােক KINGIES eর 
বা সেবাc sের িনেয় যােব, যা সাধনােক পিরপূন করেব।  

 
 
ড. িরচাড ডিকn, আজেকর dিনয়ার সবেচেয় pভাবশালী িবjানী, গেবষক eবং দাশিনকেদর aন তম। 
পশায় িববতনবাদী জীবিবjানী, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক। যুিkবাদী eবং সমাজসেচতন 
লখািলিখর কারেণ সাধারণ মানুেষর মেধ  ড. িরচাড ডিকেnর খ ািত আজ আkিরক aেথi তু sশী। 

‘bাin oয়াচেমকার’, ‘ সলিফশ িজন’, ‘আেনােয়িভং দ  রiনেবা’, ‘kাiিmং মাun iেmpােববল’, ‘ ডিভলস 
চ ােpiন’ eবং ‘a ােnসটর টল’ সহ aসংখ  পাঠকনিnত জনিpয় ধারার িবjানিভিtক বiেয়র রচিয়তা।  
সmpিত িনজ uেদ ােগ তরী কেরেছন ‘িরচাড ডিকn ফাuেnশন’। তঁার সবেশষ বi - ‘দ  গড িডলুশন’ 
eখন পযn িবগত বাiশ সpাহ ধের িনuয়ক টাiমেসর ‘ বs সলার’ তািলকায় রেয়েছ। 
 

345



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjােনর aংগেন যখন ধেমর pেবশ 

 
 
তানবীরা তালুকদার, লখক eবং নৃত িশlী।  নদারল াnস-e বসবাসরত মুkমনার কা মডােরটর। 
aেনকিদন ধেরi inারেনট-e িলখেছন। বশ িকছু pবn দেশর দিনক পিtকােতo ছাপা হেয়েছ।  
iেমiল -  tanbira.talukder@gmail.com 
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িবjান o ধম : সংঘাত নািক সমnয় – মাkবােদর দৃি েত 
(জnশতবেষ aধ াপক হীেরndনাথ মুেখাপাধ ায় sরেণ) 

শ র রায় 
 
L¡mÑ j¡LÑ−pl jªaÉ¥nah−oÑ  q£−l¾cÊe¡b j¤−M¡f¡dÉ¡−ul HL¢V N−hoZ¡-p¾ciÑ "p¡j bVp Je j¡LÑp 
AÉ¡ä ¢l¢mSÉe' (eu¡ ¢cmm£−a  "j¡LÑp, j¡LÑ¢pSj AÉ¡ä C¢äu¡' −p¢je¡−l, 22-24 
H¢fËm,1983-H f¢Wa) ¢h‘¡e J djÑ−L j¡LÑph¡−cl cª¢ø−L¡e −b−L ¢hQ¡−l HL ea¥e ¢cN¿¹ 
E−eÈ¡¢Qa L−l¢Rmz fy¢Qn hRl f−l a¡l f¤eÑf¡W haÑj¡e c¤¢eu¡l c¡nÑ¢eL pwL−V HC fË¢a−hc−Ll 
L¡−R AaÉ¿¹ fË¡p¢‰L j−e q−u−Rz −pSeÉ HC pw¢rç lQe¡¢V q£−l¾cÊe¡b−L ¢e−h¢ca Ll¢Rz 
 
j¡LÑp djÑ pÇf−LÑ ¢hnci¡−h −m−Me ¢e, k¢cJ AÒf f¢lp−l a¡yl hš²hÉ −fn L−l¢R−mez HC 
üÒfa¡l S−eÉ djÑ pÇf−LÑ a¡yl d¡lZ¡ ¢hL«a J AfhÉ¡MÉ¡ Ll¡ quz ¢a¢e B¢Ù¹L−cl LM−e¡ −pC 
A−bÑ ¢hâ¨f h¡ hÉ‰ L−le ¢ez a¡yl L¾¢VÊhÉ¥nÉe V¥ ¢c ¢œ²¢VL Ag −q−Nm'p ¢gmS¢g Ag l¡CV- 
fËh−å ¢m−M¢R−me- "djÑ-¢ef£¢sa fË¡Z£l c£OÑnÄ¡p, BaÈ¡q£e BaÈ¡l ja q©cuq£e fª¢bh£l q©cuz 
SeN−Zl B¢gj'1z ¢a¢e Øfø i¡o¡u h−m¢R−me, djÑ j¡e¤−ol pª¢ø, djÑ  j¡e¤o N−s ¢ez djÑ 
j¡e¤−ol p−Qae¡, BaÀ-Efm¢ì, ¢L¿¹¥ H Efm¢ì ¢hnÄ−Qae¡−L E−ÒV¡ L−l cÉ¡−Mz d−jÑl ¢hl¦−Ü 
pwNË¡j HC E−ÒV¡ h¡ ï¡¿¹ Efm¢ì ¢elp−el S−eÉz ¢a¢e d−jÑl ab¡ djÑ…l¦−cl B¢df−aÉl ( 
LM−e¡ pM−e¡ fË¡L-p¡j¿¹h¡c£ ¢ef£se ) p¡j¡¢SL-AbÑ°e¢aL fËi¡h h¡ c§oZ ¢e−u E¢àNÀ ¢R−mez 
SeN−Zl fËL«a p¤¤M£S£he L¡−uj e¡ q−m djÑi£l¦ j¡e¤−ol L¥pwú¡l h¡ j¡u¡ (AbÑ¡v d−jÑC  p¤¤M) 
−b−L j¤š² q−he¡2 z 
 
fËμRæ f¢lq¡p a¡yl I fËh−å ¢Rme¡, a¡ −j¡−VC euz "ü−NÑl pj¡−m¡Qe¡ f¢lZa qu f¡¢bh 
pj¡−m¡Qe¡u, dja−aÆl pj¡−m¡Qe¡ l¡Se£¢al pj¡−m¡Qe¡u"z q£−l¾cÊe¡−bl j−a j¡LÑp H ¢e−u pju 
eø L−le ¢e, AbÑ¡v A−fr¡L«a …l¦aÆf§ZÑ ¢ho−u j−e¡¢e−hn L−l¢R−mez ¢X ¢h jÉ¡‚¡J−el (¢c 
LÓ¡¢pLÉ¡m j¡L¢pªØV ¢œ²¢VLp Ag ¢l¢mSÉe-j¡LÑp, H−‰mp, −m¢ee, L¡EVp¢L- NË−¿Ûl lQ¢ua¡) 
HLC jaz AbÑ¡w j¡LÑp  djÑ pÇf−LÑ −L¡−e¡ ¢hnc aaÆ¡ue L−l k¡e¢ez ¢L¿¹¥ j¡LÑph¡c −a¡ −L¡−e¡ 
Bç h¡LÉ euz j¡LÑp −l−M −N−Re j¡LÑp£u ab¡ −q−Nm£u ¢hQ¡l fÜ¢a (−q−N−ml pj¡−m¡Qe¡ 
Ll−mJ BS£he ¢a¢e ¢e−S−L −q−N−ml  ¢noÉ j−e Ll−ae), k¡ Bj¡−cl j¡LÑp£u cª¢ø−a djÑ-
¢hQ¡−ll fËd¡e Bu¤dz −p L¡l−ZC fË−u¡Se q−m "¢œ²¢VLÉ¡m j¡LÑ¢pSj'-Hl BnËuJ ¢e−a L¥¢˜a 
qJu¡ k¡−he¡3z −X¢iX LÉV-Hl j−a j¡LÑp djÑ−L N£SÑ¡l h¡ djÑk¡SL−cl −Q¡M ¢c−u −cM¡l 
                                                 
1 কাল মােkর pাসি ক udৃিতিট িছেলা –‘Religious distress is at the same time the expression of real distress and the 
protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, 
just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people’. 
2 The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The 
demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up the conditions which needs 
illusions” (Karl Marx: Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right). 
3 লিলন গািকেক িলেখেছন, “On the question of God, the Godlike and everything connected with it, there is a 
contradiction in your position…it is clearly reactionary and reactionary. Like the Christian socialists (the 
worst variety of ‘socialism’, and its worst distortion, you make use of a method which despite your best 
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¢h−l¡¢da¡ L−l¢R−mez −pS−eÉ ¢a¢e ¢œ²¢ÕQu¡e j§mÉ−h¡−dl fË¢a nËÜ¡n£m ¢R−me, −kje −i−eS¥−um¡l 
¢hfÔh£ −fË¢p−X¾V E−N¡ nÉ¡−iS ¢kö Mª−øl j¡ehd−jlÑ Lb¡ fË¡un E−õM L−lez  
 
j¡LÑp  J H−‰mp djÑ−L SjÑe cnÑ−el pj¡−m¡Qe¡l  C¢aq¡−pl f¢l−fË¢r−a ¢hQ¡l L−l−Re, 
Ae¤plZ L−l−Re a¡y−cl f§hÑp§l£−cl (kb¡ −X¢iX −éX¢lL ØVÊp J hË¥−Z¡ hu¡l)z "j¡e¤o−L S¿¹¥−cl 
−b−L fªbL Ll¡ k¡u −Qae¡−h¡d J djÑ ¢c−u, H Lb¡ −j−e ¢e−uJ h−m−Re −k a¡l p−‰ p−‰ N−s 
J−W B¢d−i±¢aL, l¡S°e¢aL, ¢hQ¡lhÉhÙÛ¡Na J °e¢aL −Qae¡ - Bl Hl phV¡C f¢lQ¡me¡ L−l 
djÑNa J djÑaaÆNa hÉhÙÛ¡fe¡ (j¡LÑp -H−‰mp : g−ulh¡M: Af¢SpÉe Ag ¢c −j−V¢lu¡¢mØV  
AÉ¡ä BC¢Xu¡¢mØV BEVm¤Lp , −fË¡−NËp f¡h¢mn¡pÑ, j−ú¡, 1976, fª 23-25)z H−‰mp ¢e−S 
AeÉi¡−h d−jÑl ¢hL¡n hÉ¡MÉ¡ L−l−Re, −Le djÑ−L j¡LÑp B¢gj h−m¢R−me a¡l f−l¡r  hÉ¡MÉ¡ 
−j−m4z  
 
 
−m¢eeJ djÑ pÇf−LÑ lQe¡u LM−e¡ k¡¢¿»La¡ h¡ −N¡ys¡¢j−L fËnËu −ce¢ez ¢L¿¹¥ ¢a¢e djÑ J 
djÑk¡SL−cl fË¢a¢œ²u¡l ¢hf‹eL pñ¡he¡ pÇf−LÑ nËjS£¢h−cl p−Qae b¡L−a hm−aezl¡¢nu¡e 
L¢jE¢eØV f¡¢VÑ (hm−n¢iL)-l Mps¡ LjÑp§¢Ql  djÑ pwœ²¡¿¹ Ae¤−μR−c ¢e¢cÑø L−l h−m¢R−me - 
"f¡¢VÑl E−ŸnÉ ¢ef£seL¡l£ −nËZ£l p−‰ pwN¢Wa djÑ-fËQ¡−ll pw−k¡N ¢Ræ Ll¡ Hhw nËjS£¢h 
SeNe−L djÑ£u L¥pwú¡l −b−L fËL«a j¤š² Ll¡z a¡l SeÉ °h‘¡¢eL ¢nr¡ J djÑ-¢h−l¡d£ fËQ¡l 
Ll¡z ah¤ −cM−a q−h k¡−a B¢Ù¹L−cl djÑ¢hnÄ¡−p BO¡a e¡ m¡−N, e−Qv djÑ¡åa¡ −h−s k¡−hz' 
(−m¢ee-pwNªq£a lQe¡hm£, Mä 29,fª 134)z 
 
 
−m¢ee J hm−n¢iL−cl ¢hl¦−Ü aMe Q¡QÑ J S¡−ll k¤Nmh¾c£ Hhw d−jÑl ¢hl¦−Ü ja¡cnÑNai¡−h 
Aes AhÙÛ¡e A¢eh¡kÑ ¢Rm, ah¤ ¢a¢e h¤T−a i¥m L−le¢e −k p¡d¡lZ djÑi£l¦ j¡e¤ol¡ ¢ef£¢sa 
−nËZ£i¥š²z AhnÉ ¢a¢e   B¢Ù¹LÉh¡−cl ¢hl¦−Ü ja¡cnÑNai¡−h pwNË¡−jl LahÑÉ −b−L LM−e¡ p−l 
k¡e¢ez −N¡¢LÑ−L −mM¡ L−uL¢V ¢Q¢W−a a¡ f¢log¨V z −N¡¢LÑ fËQ¢ma B¢Ù¹LÉh¡−cl hÉ¡MÉ¡u 
¢m−M¢R−me, "DnÄl EfS¡¢a J j¡ehpj¡S-Eá¥a hý d¡lZ¡l S¢Vm pjeÄu, k¡ p¡j¡¢SL Ae¤i¨¢a 
S¡N¡u J pwN¢Wa L−l, k¡l E−ŸnÉ hÉ¢š² J pj¡−Sl −k¡Np§œ ÙÛ¡fe J °S¢hL hÉ¢š²pš¡−L −hy−d 
−gm¡'z −m¢ee Hl ¢h−l¡¢da¡ L−l hm−me, HV¡ hNe¡ei£u i¡hh¡c£ d¡lZ¡ H pju DnÄl 
fË¢a¢œ²u¡l −k±¢š²La¡z hå¥ −N¡¢LÑ−L −lu¡v e¡ L−l hm−me I d¡lZ¡ fË¢a¢œ²u¡n£m, L¡lZ DnÄl£u 

                                                                                                                                                 
intention) repeats the hocus-pocus of the priests: you eliminate from the idea of God everything about it 
that is historical and drawn from real life (filth, prejudices, sacrificed ignorance and degradation, on the one 
hand, serfdom,monarchy, on the other), and instead of the reality of history and life there is substituted in 
the idea of God a gentle petty-bourgeois phrase(God= ‘ideas which awaken and organize social feelings’) – 
Lenin Coll Works, Vol 35, pp 127-28) 
4 eে লস ধেমর আেরকিট সংjা িদেয়েছন eভােব -: “the fantastic refection in man’s minds of those external forces 
which control the daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatutal 
forces. In the beginning of history it was the forces of nature which were the first so reflected and which in 
course of further evolution underwent the most manifold and varied personifications among the various 
peoples… But it is long before, side by side with the forces of nature, social forces begin to be active – 
forces which confront man as equally alien and at first inexplicable, dominating him with the same 
apparent natural necessity as the forces of nature themselves.” 
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d¡lZ¡ j¡e¤o−L O¤j f¡¢s−u l¡M−a Q¡u, "p¡j¡¢SL Ae¤i¨¢a"−L −i¡ya¡ L−l, pS£h−L jªahv L−l 
c¡p−aÆl ¢c−L −W−m −cuz 
 
¢L¿¹¥ −m¢ee djÑ-fËp−‰ nË¢jL−nË¢Zl cª¢ø−L¡e ¢L qJu¡ E¢Qa, −p ¢e−u BaÉ¢¿¹La¡l f¢lQu 
¢c−u¢R−mez j¡LÑph¡c −k−qa¥ hÙ¹¥h¡c-¢i¢šL, ¢a¢e h−m¢R−me, d−jÑl fË−nÀ  nË¢jL−nË¢Z−L ¢el¿¹l 
öd¤ ¢h−l¡¢da¡ Ll−mC q−he¡,nœ¥hv BQlZ Ll−a q−h(pw lQ, M™ 15 fª 403-4)z ¢a¢e 
Hlg¥VÑ LjÑp¤¤¢Ql (1891) Lb¡ (−p¡nÉ¡m −Xjœ²É¡p£l l¡S°e¢aL −L±nm fËp−‰) h−m¢R−me, ¢L¿¹¥ 
−pM¡−e hm¡ q−u¢Rm ,"¢l¢mSÉe CS B fË¡C−iV jÉ¡V¡l", djÑ¡Ql−Zl BcÉ¿¹ °hl, a¡ hm¡ qu¢ez 
I −mM¡u (hš²«a¡) −m¢ee ¢e−SC a¡ EÜa L−l¢R−mez   
 
ü¡j£ ¢h−hL¡e¾c EμQ−nËZ£-¢eu¢¿»a djÑ-hÉhÙÛ¡l a£hË ¢e¾c¡ L−l h−m¢R−me, "f¤−l¡¢qa-a¿» üi¡haC 
¢eù¥l J ¢e×Ll¦Z', k¡l SeÉ ¢q¾c¥ pj¡−Sl i¢hoÉv A¢e¢ÕQaz −pS−eÉ ¢a¢e ¢m−M¢R−me, 
"hË¡jqeS¡¢al LahÑÉ - i¡l−al AeÉ¡eÉ S¡¢al EÜ¡−ll −Qø¡ Ll¡z---- ¢a¢e k¢c öd¤ V¡L¡l 
−Qø¡u O¢lu¡ −hs¡e, a¡yq¡−L kb¡bÑ hË¡jqe hm¡ k¡ue¡" (f¤−l¡¢qa J A¢dL¡l)z hZ¢hi¡−Nl 
¢h−l¡¢da¡ L−l h−m¢R−me, "Eq¡ S¡¢al Eæ¢al fË¢ahåL" ( °hp¡cªnÉ c§l Ll)z ab¡Q ¢h−hL¡e¾c 
hË¡jqeÉ B¢df−aÉl f−r ¢R−mez je¤ pw¢qa¡ EvL¢ma L−l (hË¡jq−j¡ S¡uj¡−e¡ ¢q 
fª¢bhÉ¡j¢dS¡u−az/DnÄlx phÑi¨a¡e¡w djÑ−L¡opÉ …ç−u) k¤¢š² M¡s¡ Ll−me −k a¡y−cl L¡−R B−R 
"d−jÑl i¡™¡l"z ü¡j£¢S −a¡ djÑ¢h−l¡d£ (¢h−noa ¢q¾c¥ djÑ) ¢R−mee¡, Hhw hË¡jqeÉ B¢df−aÉl 
f−rJ, a¡ e¡ q−m ¢a¢e −k fËnÀ fËL¡−nÉ l¡M−ae, a¡ qm −k AeÉ¡eÉ h−ZÑl j¡e¤−ol¡ I i¡™¡l-
h¢¾Qa qm −Le? 
 
 
i¡l−al L¢jE¢eØV f¡¢VÑl p¡d¡lZ pjf¡cL A−dÑ¾c¤ i¨oZ hdÑe 1991 p¡−m (aMe ¢a¢e p¡d¡lZ 
pjf¡cL qe¢e) f¡¢VÑl Ad¤e¡-m¤ç j¡¢pL f¢œL¡ "f¡¢VÑ m¡Cg' H HL¢V fËh−å - 
j¡Lp¢ÑSj,¢l¢mSÉe ,¢q¾c¥aÆ -i¡la£u Efjq¡−c−nl f¢l−fË¢r−a −j±¢mL cª¢ø−a d−jÑl ¢haLÑ a¥−m 
d−lez −h±ÜdjÑ J p¡ÉMÉ cnÑ−e −k k¤¢š²h¡c J e¡¢Ù¹La¡l ü£L«¢a B−R a¡ f¢ÕQj£  f¢ä−al¡ ( 
j¡LÑph¡c£ a¡¢aÆLl¡J) QQÑ¡ L−le¢ez hdÑe −m−Me −k, −h±ÜdjÑ −L¡−e¡ InÄl£u X¢ƒÊe, phÑn¢š²j¡e h¡ 
phÑfË‘¡h¡e DnÄl fËi«¢a d¡le¡l Lb¡ h−me¢ez L¡lZ −N±aj h¤Ü B¢d−i±¢aL ¢LR¥ j¡e−ae e¡z 
B¢j j−e L¢l I fËhå¢V h¡Ém¡, Elc¤, ¢q¾c£, a¡¢jm, j¡mu¡¢m CaÉ¡¢c i¡o¡u Ae§¢ca J hým-
fËQ¡¢la qJu¡ E¢Qa, djÑ¡ed−cl (B¢j −j±mh¡c£ në¢V H−cl fË¢a fË−k¡SÉ eu j−e L¢l, L¡lZ 
g¡ä¡−j¾V¡m g¡ä¡−j¾V¡¢mSj në¢V ¢h‘¡−eC fË−u¡N Ll¡ E¢Qa) Hi¡−hC ¢ha−LÑ e¡j−a h¡dÉ Ll¡ 
k¡uz H fËp−‰ hm¢R −k "¢hnÄ¡−p ¢jm¡u hÙ¹¥, a−LÑ hýc§l", HC d¡lZ¡l pñha −L¡−e¡ n¡Ù»£u ¢i¢š 
−eC z Ef¢eo−c B−R, "fË−nÀe f¢lfË−nÀe'5

 
hdÑe kb¡bÑ ¢mM¢R−me −k, L¢jE¢eØVl¡ djÑ −b−L ¢hla b¡L−h, ¢L¿¹¥ kMe a¡ p¡j¡¢SL l©f −eu - 
−kje, c¤NÑ¡f§S¡, Dc, ¢œ²pj¡p - −pM¡−e ¢jme-Ae¤ù¡e h¡ −j¡m¡L¡−a a¡yl¡ Awn ¢e−aC f¡−le6z 
                                                 
5 “Question, Counnter-question” 
6 বধন িলেখেছন, : “Marxists recognize that they must respect the individual’s religious belief. We seek no 
conflict between us and true devotees of all faiths. We respect the right to their beliefs …. 
What about Marx’s aphorism that ‘ religion is the opium of the people?’ I have indicated that the aphorism 
torn from its contect is interpreted one-sidedly.  
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HM¡−e  −m¢e−el Lb¡ ¢a¢e Aåi¡−h e¡ −j−e ¢WLC L−l−Rez a¡−a ¢a¢e −j¡−VC  Aj¡LÑph¡c£ 
q−u S¡e¢ez L¡lZ j¡LÑph¡c ‡Kvb cqM¤^‡ii Bçh¡LÉ eu, L−jÑl ¢e−cÑnz 
 
−noa, ¢h‘¡e£−L ¢L e¡¢Ù¹L q−aC q−h? H ¢e−u  Z‡K©i  j£j¡wp¡ qu¢ez Bj¡−cl R¡œS£h−e 
(−p¾V −S¢iu¡pÑ L−m−S ¢h‘¡−el R¡œ qh¡l p¤¤h¡−c) −f−u¢R g¡c¡l −N¡−l h¡ g¡c¡l J−ulØVÊÉ¡¢V−el 
ja  ¢h‘¡e£−Lz a¡y−cl ¢h‘¡e-j¡ep −L¡b¡J djÑ£u c¡uhÜa¡u r¥æ q−u¢Rm ¢L? ¢eÕQuC e¡z ah¤ 
H ¢e−u ¢haLÑ Qm¤Lz A¢hiš² i¡l−al L¢jE¢eØV f¡¢VÑl ¢Lwhc¿¹£fË¢aj pwNWL J p¡d¡lZ 
pjf¡cL (1933-48) f§lZQ¡yc −k¡n£ hm−ae pªSen£ma¡ S¡¢la qu "LÓÉ¡−np Ag BC¢Xu¡S' 
−b−Lz GB ÔK¬¨v‡km Ae AvBwWqvRÕ Gi ‡c«¶vcU ZvB i“× K‡i ‡`Iqv DwPr bq, AvKvsw¶Z bq 
A‡b¨i gyL ‡P‡c aiv| ejc«‡qvM ‡Kvb c«MwZkxj wm‡÷g M‡o Zyjvi PvweKvwV bq| ej c«‡qv‡M 
‡PZbvi gyw³  N‡U bv| Avm‡j fyj hyw³i gvby‡liI Zv‡`i gZvgZ c«Kvk Kivi AwaKvi ‡`Iqv 
DwPr| wPš—v Kivi mvnm, c«kœ Kivi mvnm weZ‡K©i gva¨‡g fyj hyw³‡K civ¯— K‡i GwM‡q hvevi 
‡c«iYv wKš‘ my¯’ mvs¯‹…wZK Av‡›`vj‡biB AsM| AÜ AvbyM‡Z¨i g‡a¨ w`‡q, c«kœnxb AvbyM‡Z¨i ga¨ 
w`‡q ‡Kvb wm‡÷gB `xN©w`b ‡Rvi K‡i wUwK‡q ivLv hvq bv, Zv hZB 'mvg¨ev`x' wKsev 
ÔRbKj¨vbgyjKÕ e‡j c«PvwiZ ‡nvK bv ‡Kb, Avi Avgiv Zv c…w_exi BwZnvm we‡k−lY K‡i ‡R‡bwQ|  
fveg~wZ© c~Rvq Avc −yZ n‡q AÜ ¯—veKZv bq, eis c«wZwU ỳb©xwZ, Ab¨vq, AwePvi, eÂbv wKsev 
Kyms¯‹v‡ii wei“‡× we‡`«vn Ges m‡e©vcwi mvs¯‹…wZK msNl© - msNvZ Avi wbg©v‡Yi gva¨‡gB mf¨Zv 
GwM‡q hvK my¯’ ms¯‹…wZi w`‡K|    
 

 
 

 
শ র রায়, সাংবািদক eবং রাজৈনিতক ভাস কার। মুkমনায় িনয়িমত িলেখ থােকন। iেমiল - 
sankarray62@rediffmail.com 
 
 
সmাদেকর নাট : কাল মাk uনিবংশ শতেকর aন তম  মানবতাবাদী দাশিনক, রাজৈনিতক 
aথনীিতিবদ eবং সমাজ িবেশষj।  ণীহীন শাসন ব বsা গেড় তুেল aথৈনিতক eবং রাজৈনিতক সাম  
pিত ার sp দিখেয়িছল eকসময় িবে র বh মুিkকামী মানুষেক।  ধম o িবjান িনেয় মাkীয় দৃি ভি  
থেক সুs আেলাচনা আেজা তাi pাসি ক।  স িহেসেব  e pবnিট বiেয় আলাদা uপেযাগ তরী করেব 
িনঃসেnেহ। 
 
তারপরo িকছু িজিনস আমােদর সবসময়i মাথায় রাখেত হেব।  মােkর pিতিট কথাi িকnt a াn নয়। 
eক সময় তার তেttর aনুরাগীরা িকnt সভােবi মাkেক দখেতন।  তারা ভাবেতন, ei মতবাদ eমন eক 
‘সেত র’ uপর pিতি ত যা থেক পদsলন কখেনাi সmব নয়। ঢালাoভােব তার সমs বানীেক ‘ বjািনক’ 
িহেসেব আখ ািয়ত করা হেয়িছেলা।  িকnt রািশয়া, পূব iuেরাপ eবং পরবতীেত সারা িব জুের  কিমuিনs 
িবে র পতেনর পর  স সমs বাণীর a াnতা িনেয় সংশয় সৃি  হেয়েছ।  পৃিথবী জুের পঁুিজবাদ বা ধণতnt 
থেক সমাজতেntর utেরােণর য  ‘আমূল ভিবষ dানী’ মাk কেরিছেলন, আজেকর িবে র pkাপট 
িবে ষেণ মেন হয় পৃিথবীর  গিত-pকৃিত সভােব যায়িন। মাk মেন কেরিছেলন য, ধনতািntক রা ব বsায় 

350



িমক নী বুিঝ কবল শাষণ আর ব নার িশকার হেব eবং eর ফেল িমক নীর িপঠ ‘ দoয়ােল ঠেক 
যাoয়ায়’ তারা ধণতািntক িসেsেমর পতন tরািnত করেব।  িবিcnভােব িকছু জায়গায় সফলতা eেলo 
ধনতেntর পতন হয়িন, বরং বলা যায় ধনতািntক বা পঁুিজবািদ ব বsা িনজs িসেsেমর dবলতার িবrেd যুd 
করেত করেত িববিতত হেয়েছ। পি মা িবে র ‘oেয়ল ফয়ার sট’ gেলা িমক sাথ সংরkেণর ব াপাের 
aেনক বশী মেনােযাগী। ড iuিনয়ন গঠেনর মাধ েম িমেকরা িনেজর sাথ সংরkণ করেত পারেছ 
aেনক ভালভােব ei পঁুিজবাদী সমােজi। তারা িকnt িবpেবর পেথ যােc না।  পঁুিজবাদী শাষেণর কারেণ 
‘ দয়ােল িপঠ’ ঠেক গেল যিদ িবpব হেয় যত, তাহেল িবগত িtেশর দশেক সারা dিনয়া জুের aথৈনিতক 
মnার dঃসমেয় কন কান িবpব হল না স ব াপারিট মােটi বাধগম  নয়।  eরকম uদাহরণ আেছ বh।  
 
মাk আেরা মেন কেরিছেলন পঁুিজবাদী সমােজ ‘kাস পালারাiেজশন’ তীb থেক তীbতর হেব eবং শাষণ 
– শািষেতর (মােkর ভাষায় বুেজায়া eবং pেলতািরেয়ত) মেধ  নীৈবষম  তীbতর হেব। িকnt আধুিনক 
পঁুিজবাদী ব বsায় য়ামরা দখিছ, নানান ধরেণর সমস ার িশকার হেয়o সমােজর eকিট িনিদ  নীর kয় 
kমতা o দনিnন জীবেনর মান unত থেক unততর হেয়েছ eবং সেবাপির মািলক eবং িমক ণীর 
মেধ  মধ বতী ণীভুk মানুেষর সংখ া utেরাtর বৃিd পেয়েছ।  িবেশষত আধুিনক িবে র সফটoয় ার 
inািs িকnt সনাতন িমক eবং কঁাচামােলর সংjাi পালেট িদেয়েছ।  epসে  কলকাতার আnজািতক 
খ ািতসmn সমাজতািttক ড রামকৃ  মুখািজর বkব  pাসি ক মেন হেত পাের। িতিন মেন কেরন, 
ধণতািntক ব বsা পিরশীিলত rপ gহণ করার ফেল মশিkর eক uেlখেযাগ  aংশ কািয়ক ম দােনর 
পিরবেত বুিdজিনত মদান ( মnাল লবার) করেছ eবং তারাi মধ িবtসূলভ জীবন জাপন করেছ।  
pিতবছরi তৃতীয় িবে র দশ থেক eiচ oয়ান িভসায় আেমিরকায় আসেছ আজার হাজার ‘ মnাল 
লবােরর’ দল, যারা তির কেরেছ eক দৃশ মান বিল  মধ িবt নী।   বলা বাhল , ei মধ িবt নীর 
বুিdমtা o মানিসকতা আপােমার জনগেণর কােছ সাধারণ মানদn িহেসেব পিরগিণত হেয়েছ eবং সমােজ 
তােদর আিধপত  িবsৃত হবার মধ  িদেয় তােদর sাথ aনযুায়ী সামািজক কাঠােমা পিরবিতত হেয়েছ। মােkর 
সনাতন ধারণায় সমg u�পািদকা শিkেক কবলমাt কািয়ক মদানকারী িমেকর মাধ েম মূল ায়ন 
কেরিছেলন – যা আজেকর dিনiয়ার সােপেk aেনকটাi বািতলেযাগ ।  
 
 
e ছাড়া মেন রাখেত হেব, ধু নীগত িকংবা aথৈনিতক dnd নয়, আজেকর dিনয়ার জিটল সমােজ আেরা 
নানা ধরেণর dnd eবং সংঘাত ( যমন, জািতগত, লি ক, ভাষাগত, সাংsৃিতক িকংবা ধমীয়) রেয়েছ যা 
পৃিথবীর গিতপথ িনধারেণ aেনক সময়i িনয়ামক ভুিমকা পালন কেরেছ – মাk সgেলা তমন grt িদেয় 
িবেবচনা কেরনিন, ধু ‘kাস কনি k’ কi pাধান  িদেয়িছেলন।  কােজi আজেকর িদেন মােkর ব াখ া 
কতটুকু বjািনক তা িনেমাহ িবে ষেণর দাবী রােখ। pখ াত aথনীিতিবদ aমত  সন দশ পিtকায় 
pকািশত ‘ভারেত ণীিবভােগর তাৎপয’ শীষক লখায় মnব  কেরিছেলন, ‘ ণী ছাড়াo আসেল aসােম র 
aেনক uৎস আেছ; aসুিবধা আর বষেম র সমs িকছু কবলমাt নী dারাi িনধািরত হেব – ei ধারণা 
ত াগ করেত হেব’।  িবjােনর দাশিনক কাল পপার  (1902-1994) তার ‘ফলেসফায়ািবিলিট’ বা ‘ভুল 
pমােণয়তা’ তেttর মাধ েম দিখেয়েছন য,  মািkজম eক ধরেনর ছdিবjান (pseudoscience)।  
পপােরর ভাষায় – 
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‘ বjািনক pিkয়ার aিst ততkণi থাকেব যতkণ তttgেলােক কিঠন pােয়ািগক পরীkেণর মধ  িদেয় 
চালােনা হেব। যখন কান তttেক পরীkেণর চেয় বরং সুরিkত কের রাখার চ া করা হয়, তখন বুঝেত 
হেব eর মেধ  গলদ রেয়েছ’। 

 
মােkর তেttর িবrেd eিট eকিট grতর aিভেযাগ সবসময়i।  যখন মােkর aনুরাগীরা দখেলন পৃিথবীর 
গিত-pকৃিত মােkর দখােনা পেথ যােc না, তখন তােদর দরকার িছল ei তttেক বািতল কের নতুন 
তেttর খঁাজ করা। তা না কের তারা পুেরান তttেকi তারা আঁকেড় ধের রiেলন, eবং তttেক জাড়া তািল 
িদেয় eকধরেণর যথাথতা দoয়ার চ া করেলন। পপােরর মেত e ধরেণর কমকাn িবjানমনsতার 
পিরপিn।  সিত  বলেত িক, e ধরেনর মেনাভাবi তির কের an sাবেকর eবং eকিট তttেক ঠেল দয় 
িবjান থেক aপিবjােনর িদেক।  কাল পপার ছাড়াo মােkর ‘ লবার িথoরী aব ভ ালু’র সমােলাচনা 
রেয়েছ eকােডিময়ায়।  আধুিনক aথনীিতেত তার তttেক  pিতsাপন করা হেয়েছ ‘মািজনাল iuিটিলিট’ 
তtt িদেয়।  eছাড়া uiিলয়াম s ানিল জেভান,  কাল ম ার িকংবা বাম ব াoয়ােকর সমােলাচনাgেলা 
পড়া যেত পাের।  
 
লুiস ফুেয়র, বা াn রােসল, িগবন pমুখ দাশিনক eবং িবjানী, eবং ঐিতহািসেকরা সময় সময় 
দিখেয়েছন  মােkর তেttর সােথ িবjােনর চেয় ধেমর সাযুজ i বশী।  য ভােব কিমuিনজম সাম বােদর 
sp দিখেয়িছল তা ধমgngেলােত বিণত ঈ র কতৃক পরকােল sেগর spময় আেবদেনর কথা মেন কিরেয় 
দয়।  ধািমকরা যমন কারান, বদ, বাiেবল, হািদস pভৃিত ধমgেnর মেধ  মহাসত  খুেঁজ পান, eবং 
মুহmদ, যী  eবং aন ান  ধমpচারকেদর বানীেক িশেরাধায কের রােখন, eবং তােদর দখােনা পেথi 
িনেজেদর চািলত করেত চান- িঠক সভােবi  কিমuিনsরা aেনকটা মাk, লিলন, s ািলন, টিs, মাo 
eবং তােদর লখা লাল বigেলােক দখেতন। ধেমর aনুসারীরা যভােব িনজ িনজ ধম pিত ার নােম 
ঢালাoভােব িবধমীেদর uপর aত াচার কেরেছ, িঠক তমিন কিমuিনজম pিত া eবং িবpেবরর নােমo লk 
লk মানুষেক হত া করা হেয়েছ, gলােগ pরণ করা হেয়েছ aেনক pগিতশীল মানুষেক, ‘ নীশtr’ িকংবা 
‘পঁুিজবােদর দালােলর’ তকমা eঁেট িনযাতন করা হেয়েছ িকংবা  পৃিথবী থেক িনি h কের দয়া হেয়েছ।  
িবjানী, দাশিনক, সািহিত ক eবং রাজনীিতিবদেদর িনযাতন, িনবাসন, কারাগাের িনেkপ, মিশিবের 
pরণ, মিss ধালাi iত ািদ সi মধ যূগীয় ধেমর কৃ  iিতহাস ছাড়া আর কাথাo পাoয়া যােব িকনা 
সেnহ।  ‘কােফর িনধন’, িকংবা ‘িনযবন কেরা সকল ভুবেনর’ মত ‘বুেজায়ােদর খতম কর’ িন িদেয় 
নীহীন সমাজ গড়বার pরণা িছেলা কিমuিনজেমর aপিরহায াগান। kুেসড, িjহাদ ধমযুেdর মতi 

িছেলা তােদর ei নীসংgােমর লড়াi। গণহত ার গেবষক rেমেলর মেত সািভেয়ত রািশয়া pায় ছয় 
কািট লাকেক কিমuিনজেমর নােম হত া eবং িনযাতন করা হেয়িছেলা, চীেন 1949 সাল থেক 

‘সাংsৃিতক িবpেবর’ সময় পযn দশ লk লাক িনহত হেয়িছল।  কেmািডয়ায়  পলপেটর সন বািহনীর 
হােত চার বছের িনহত হয় pায় িবশ লk লাক। rেমেলর সংখ াতtt িনেয় িবতক সৃি  করা যেত পাের 
সহেজi িকnt তারপরo বলা যায়, eকিট ‘ বjািনক’ সমাজব বsা বাsবায়েনর জন  ঢালাoভােব eত 
মানুেষর pাণহানী কন ঘটােত হেব স p  utাপন মােটi aসমীচীন নয়। আসেল ‘কিমuিনজম  িনেজi 

352



eকিট ধম’ িকনা ঢালাoভােব e িবতেক না িগেয়o বলা যায়  eর মেধ  ধেমর uপাদান রেয় গেছ – 
pcnভােবi।  
 
আেরা িকছু নমুনা পশ করা যাক। মািkজেমর দৃি ভি  থেক লিলন uপংহার টেনিছেলন ei বেল য,  
সাmাজ বাদ বা ‘iেmিরয়ািলজম’ হেc পঁুিজবাদী সমােজর uপেঢৗকন। পুিজবাদী িব  য সাmাজ বাদ সৃি  
কের না তা নয়, বhলাংেশi কের িকnt, কথা হেc, মাkীয় ধারণায় যমন মেন করা হেয়েছ ‘ স াশািলs’ 
দশ gেলা যেহতু পঁুিজবাদ থেক মুk থাকেব, স িবে  সাmাজ বাদ থাকেব না। িকnt আমরা দেখিছ 
সমাজতািntক িব  পঁুিজবাদী িবে র মতi সমান আgাসী। হাে রী (1956), চেকা াভািকয়া (1968), 
আফগািনsান (1979)-eর uপর রািশয়ার আgাসেনর iিতহাস কােরা aজানা নয়, aজানা নয় তীbেতর 
pিত চীেনর মেনাভাবo।  কােজi সাmাজ বাদ কবল পঁুিজবাদী িবে র eকেচিটয়া ভাবেল ভুল হেব।  
 
রািশয়া eকসময় জেনিটেkর গেবষণায় শীষsােন িছেলা, aথচ s ািলেনর আমেল রািশয়ায় ' জেনিটk' eর 
uপর গেবষণার লালবািত িকভােব jেল িগেয়িছল আমরা তা সবাi আজ জািন। বাম ঘরণার aেনেকi eকটা 
সময় জেনিটk বা বংশগিতেক পাtা না িদেয় কবল পিরেবশ িনণয়বাদেক আদশ িহেসেব করেতন,  কারণ 
তা তােদর 'সাম বােদর বাণী' pচাের সহায়তা কের। আর e কারেণi মাk্  িকংবা তার পরবতী তািttক 
কিমuিনsরা তােদর aেনক বাণীেতi eটাi জােরর সােথ বেলিছেলন য মানুেষর সকল বিশ i 
পিরেবেশর ফল, eর সােথ বংেশর কান যাগ নi। লিলন eবং তার সমসািময়ক নতারা ভাবেতন, 
সািহত , িবjান সব িকছুi ‘মািkজেমর ছাকুিন’র মধ  িদেয় যেত হেব, নiেল পির d হেব না! যমন 
লিলেনর মাkবাদী িনেদশ িছল –‘Literature must become party literature... Down with non 

partisan literatures.’ পূবতন সািভেয়ত রািশয়ায় s ািলন মাkসীয় মতবােদর সংেগ সংগিতপূণ করার 
লেk  বংশাণুিবদ ােক িবকৃত করেতo িপছপা হনিন । ei uেdেশ  িতিন লাiেসে া নামক eক ঠগ 
িবjানীেক িনেয়াগ কেরন। যখন ভািভলভ pমুখ িবjানীরা লাiেসে ার তেttর ভুল ধিরেয় দন তখন 
s ািলন তােদরেক gলেগ পািঠেয় দন। তারপর তােক gিল কের হত া করা হয়। s ািলনeর pিতিহংসার 
sীকার হেয় আেরা pাণ হারান কােপেচে া, সালেমান লিভট, ম াk লিভন, isােয়ল আগেলর মত 
িবjানী।  ধু লাiেসে া নয়, s ািলন জামানায় লিপিশ ায়া নােমর আেরক ঠগ িবjানীেক pেমাট করা 
হেয়িছল – সi 'পঁুিজবাদী' জেনিটk সরােত। আiনsাiন আেপিkক তtt pদান করার পর, ব াপারটা 
'মািkজেমর সােথ সংগিতপূণ' মেন না করায় ‘ সািভেয়ত enাiেkািপিডয়া’ pকাশ করা হয় িরেলিটিভিটেক 
'নস াৎ' কের। eর pিতবাদ করায় পদািথিবদ জজ গ ােমােক পালােত হেয়িছেলা রািশয়া ছের। নােবল 
পুরsার িবজয়ী আঁেd শাখারভ eবং সলঝিনৎসেনর  কপােলo জুেটিছল s ািলনীয় জামানার aত াচার আর 
িনযাতন ।  পাsারনাক ‘ডkর িজভােগা’ রচনা কের 1957 সােল নােবল পুরsার aজন কেরন; s ািলন 
চাপ pেয়াগ কের ei মহান কিবেক িদেয় s ািলেনর stিত করােত চেয়িছেলন। পাsারনাক রাজী হনিন। 
লাং-ক াnাের পাsারনােকর মৃতু র পর তার শষকৃেত  uপিsত লাকজনেক s ািলন সরকার gফতার 
কের। eর মেধ  িসন ভিs eবং দািনেয়েলর মত িচnাশীল মানুেষরাo িছেলন। eেদরেক িবনা িবচাের 
কারাদn দoয়া হয়।  ei দৃ াngেলা আসেল বhল pচািরত ‘ বjািনক সমাজতেntর’ াগােনর িবrেdi 
যায় বেল মেন হয়।  

353



 
‘ বjািনক সমাজতেntর’ কথা বলা হেলo সিত কার িবjােনর সােথ সমাজতেntর মাtাগত পাথক টুক ু
পিরsার না করেল aন ায় হেব।  য কান ‘iজম’ আসেল বjািনক সাবজনীনতার anরায়। eকজন 
পদাথিবদ  কখেনাi িনেজেক ‘িনuেটািনs’ িকংবা ‘আiনsাiিনs’ িহেসেব পিরিচত কেরন  না।  কারণ  
িনuটেনর মাধ াকষণ সূt িকংবা আiনsাiেনর আেপিkকতtt পদাথিবjােনরi aংশ। কােজi আলাদা 
কের কােরা ‘আiনsাiিনজম’ চচা করার িকছু নi। eকi কথা জীবিবjােনর kেto খােট।  ডারuiেনর 
িববতনবাদ িকংবা মেnেলর বংশগিতর তtt pিতি ত হবার পর থেক egেলা জীবিবjােনরi aংশ। স 
িহেসেব  pিতিট জীবিবjানীi িকnt িববতনবাদী।  ল ামােকর মতবাদ ভুল pমািণত হoয়ার ফেল সটা 
জীবিবjােনর aংশ হেত পােরিন, সটা aপাংেkয় হেয় আেছ ‘ল ামািকজম’ aিভধায় aিভিসk হেয়।  
কােজi সাজা কথায়  য কান ধরেণর ‘iজম’ বjািনক ধারণার পিরপিn।  aথচ মািkজম বা 
কিমuিনজেম সব িকছু ছািপেয় ‘iজম’টাi যন বড় হেয় uেঠ।  eেক তা সকল পদাথিবjানীi যমন 
‘আiনsাiিনs’, সরকম সকল aথনীিতিবদেদর সবাi য ‘মািks’ তা িকnt বলা যােব না।  বh িবখ াত 
aথনীিতিবদ আেছন যারা মািkজমেক াn মেন কেরন।  কােজi eিট বjািনক মতবাদ িহেসেব  
সাবজনীন তা বলা যােব না। আবার eকi মািksেদর মেধ o আমরা দিখ শতভাগ। কu লিলিনs, 
কu s ািলিনs, কu টিss, কu বা মাois।  সবাi য যার মত িনেজেদর আবার ‘সিত কার 
মািks’ মেন কেরন। বাংলােদেশ ভাসানী, ন াপ, িসিপিব, oয়াকাস পািট, সবহারা পািট, পূববাংলা 
কিমuিনs পািট – eরকম নানা নােমর বধ, aৈবধ কিমuিনs পািটর aিst রেয়েছ।  eেদর aেনেকi 
eকসময় সমাজতnt কােয়েমর নােম ঘাট পািকেয় ণীশtr মেরেছন, কখেনা ড. hমায়ুন কিবেরর মত 
বেরণ  বুিdজীিবেক হত া কেরেছন, কখেনা বা  বাংলােদেশর sাধীনতা যুdেক আখ ািয়ত কেরিছেলন ‘di 
কুকুেরর লড়াi’ বেল।  eমনিক eকাtের কান কান grপ পৃথক সায়tসািসত ‘সরকার’ গঠণ কের  
মুিkেযাdােদর িবrেd  যুেd িলpo হেয়িছেলন বেল সাk  পাoয়া যায়।  তারা egেলা যখন করিছেলন, 
তারা মাkীয় দৃি ভংগীর মাধ েমi egেলা জােয়জ করেতন।  পের যখন তােদর ei সমs গণিবেরাধী 
কমকাn িদেনর আেলায় uেঠ eেসেছ, তখন তারা সাফাi গেয়েছন ei বেল – ‘ মােkর তেtt কান ভুল 
নi - eটা sফ পািটর লাiনগত ভুল’!  aবশ  সব কিমuিনsi য ei ‘খতেমর লাiন’ ক সিঠক মেন 
করেতন তা নয়, িসিপিবর মত িকছু ‘মডােরট কিমuিনs’ দেলর কমীেদর দেখিছ খতেমর লাiেন না িগেয় 
বরং গণতািntক পেথi  আেnালন করেতন।  eখােনo ধমবাদীেদর সােথ িমল লk নীয়।  চরmিn 
iসলােমর aনুসারীরা িবন লােদেনর সntাসী কমকাnেক ‘িজহাদ’ িহেসেব আখ ািয়ত কের কারান হািদেসর 
আেলােক aেনেকi বধতা দন, আবার aেনক ‘মডােরট মুসিলেমরা’  e ধরেণর চরমপিn কাযকলাপেক 
দেখন ঘৃণার চােখ – বেলন, eেদর কমকােnর সােথ ‘শািnপূণ iসলােমর’ কানi সmক নi।  
ধমবাদীেদর মতi কিমuিনs সাmােজ  চরমপিn, মডােরটপিn, মধ পিn সব ধরেণর aনুসারীi আেছন। 
eজন i ড. ফজলুর রহমান তার ‘iসলাম’ (1966) gেn বh আেগi বেলিছেলন, ‘iসলাম sভােব 
কিমuিনজেমর মতi’।   কথাটা ঘুিরেয় বেলo সমানভােবi pেযাজ । আবার eর পাশাপািশ আমরা পেয়িছ 
‘ধেমo আিছ িজরােফo আিছ’ গােtর ঈদ, পুেজা, িমলােদ aংশ নoয়া  eবং egেলােত িব াস করা 
মাkবাদী। জ ািতষীেদর রtপাথর হােত পরা, ভুত-ভবান-শয়তান, রািশফল, uদৃে  িব াসী মাkবাদীরাo 
সংখ ায় িবরল নয়। eেদর aেনেকi গেণেশর dধ খাoয়া িনেয় সারা ভারেত গণিহেsিরয়ার সময় বjািনক 
বাsবতার পেk না থেক বরং গেনেশর aেলৗিককতার সাফাi গেয়েছন। eেদরi eকাংশ মুসিলমেদর 
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ভাটব াংক akুn রাখেত তসিলমা নাসরীেনর িবrdাচরণ কেরেছন।  egেলা সবi আবার তারা কেরেছন 
মাkবােদর দাহাi িদেয় – ‘dািndক পdিতেত’ সমাজ িবে ষণ কের।  কােজi, eেদর তtt eবং কমকাn 
আসেলi কতটুকু ‘ বjািনক’ তা সিঠক িবে ষেণর দাবী রােখ।  
 
eতদ সেtto, মাkবােদর তাৎপয eখেনা aেনেকর কােছi pাসংিগক।  সনাতন মাkবােদর পরবতী 
মাkবাদীরা, যমন - gামিs, eলথুজার িকংবা দিরেদা য সমs পাs মডািনs ব াখ া হািজর কেরেছন 
সগূেলা আমােদর জানা pেয়াজন।  e ছাড়া ভুেল গেল চলেব না য, সমg তৃতীয় িব  সহ লািতন 
আেমিরকা o আি কার িবিভn দেশ য সমs মানুষ মুিkসংgােম সািমল, তােদর aেনেকর কােছi মাkবাদ 
eখেনা আেলাকবিতকা।  সmpিত নপােল মাoবাদীরা যভােব দীঘিদেনর রাজতntেক uতখাৎ কেরেছ তা 
aেনক মািksেকi udীp  কেরেছ।  আিম শ র রায়েক ei pাসি ক লখার জন  ধন বাদ জানাi। 
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ধম o িবjান: সংঘাত-সমnেয়র রণনীিত-রণেকৗশল 

মাঃ জােন আলম 
ধম o িবjােনর srপ 

মূলগতভােব ধম eকিট তািttক িবষয়। জগত o জীবন সৃি  সmেক িকছু তািttক ধারণা eবং স তেtt িব াস 
sাপেনর মাধ েম িকছু আচার-আচারণ-uপাসনা o তৎসংি  pিত ান িনেয়i ধম। ধমীয় তািttকতার িভিt হল 
িব াস eবং eকমাt িব াস। িবjানo pথমত eকিট তািttক িবষয়। তেব স তেttর িভিt িব াস নয়। 
িবjােনর য তtt, তা গেড় oেঠ পযেবkণ, পরীkণ o pমােণর uপর িভিt কের। ধেম pথেম িব াস, aতঃপর 
িব ােসর আেলােক জগত o জীবনেক ব াখ ার চ া eবং তােক pমােণর pয়াস যা eকিট aসmব pকlo বেট। 
পkাnের িবjােন আেগ পযেবkণ, ধারণা o পরীkণ eর মাধ েম চুড়াn pমাণ, aতঃপর তেttর িনমাণ। 
pেয়ােগর মাধ েম pমাণ করা ব তীত কান তেttর sান িবjােন নi। পkাnের ধমীয় তেttর pেয়াগ o pমােণর 
কান সুেযাগ নi। ধমীয় িব ােসর িভিtেত মানুষ িকছু ধমীয় uপাসনা-আচার আচরণ-আনু ািনকতা সmn 
কের eবং e িব ােসর uপর িভিt কের গেড় oঠা নীিত- নিতকতা িনয়ntন কের নারী-পুrষ eর সmক, নারীর 
aিধকােরর মাtা, নারী sাধীনতা, িববাহ বিহভতূ যৗন সmক iত ািদ eকাn ব িkগত o পািরবািরক িবষয়, 
কান কান kেt সামািজক জীবনাচরণ ধমীয় নিতকতার িভিtেত পিরচািলত হেয় থােক, য সেবর আবার মূল 
লk  হল পরকাল eবং পরেলৗিকক মাkলাভ। eর বাiের ধেমর আর কান iহজাগিতক ভূিমকা নi। যিদo 
গঁাড়া ধমপnীরা তােদর ধেমর মৗিলক িবিধ-িবধানেক সমাজ o রাে  aিবকলভােব pেয়াগ করেত চায়। তারা 
রাে র o সমােজর সকল িদগিনেদশনার জন  ধেমর আিদম ধারণা বা িবিধ-িবধানেক aনুসরণ কের। মুসিলম 
মৗলবাদীরা সমাজ o রাে র তাবৎ সমস া সমাধােনর জন  তােদর পিবt ধম-gn কুরআন o সুnােহর uপর 
িনভর করেত চায়। কুরআন যেহতু ঐশীgn eবং হযরত মুহাmদ(দঃ) আlােহর pিরত পুrষ, সেহতু কুরআন 
o সুnােহর (নবীর জীবনাচরণ) বািহের কান িদগিনেদশনা মুসলমােনরা মানেত নারাজ। ihদী মৗলবাদীরা 
তারাh eর আkিরক ব াখ ার বাiের িবnু-িবসগ যেত pstত নয়। খৃ ান মৗলবাদীরা pায় সকল pে  
বাiেবেলর িশkা a াn বেল দৃঢ়তার সােথ িব াস কের। e লেk  তারা দেশ দেশ সশst সংgাম করেছ, 
িনতাn সntাসী কায়দায়। িবjােনর তেttর িভিtেত গেড় oঠা pয্ুি◌k আধুিনক মানুেষর ব িk, পািরবািরক, 
সামািজক eমনিক রা ীয় জীবনেক আজ িনযntণ করেছ। আজ িব  মানবেগা ীর জীবেনর হন kt নi 
যখােন pযুিk pেবশ কেরিন। মজার ব াপার হল, e pযুিk ব বহাের ধম-বণ-িল  ভেদ কান বষম  নi, 
নi কান aনীহা। আধুিনক যুেগ eমন কান গঁাড়া ধমেবtা পাoয়া যােব না, িযিন িবjােনর আিবsার নতুন 
নতুন pযুিkর ব বহার থেক িনেজেক িবরত রেখেছন। তাi িবjান সবজনীন eবং ধমিনরেপk। iসলামী 
িবjান, খৃ ীয় িবjান, িহnু িবjান, বৗিdক িবjান িকংবা ihদী িবjান বেল কান িবjান হেত পােরনা। িকnt 
পৃিথবীেত িবদ মান কান ধমi সবজনীন নয়। বরং কান eক ধেমর িব াস aন  ধেমর িব াসেক নাকচ কের 
দয় aথাৎ িব ােসর িদক থেকo তারা পরsর িবেরাধী। eখােনo মজার ব াপার হল, িব াস যার eকমাt 
িভিt, স আবার aেন র িব াসেক নাকচ করার চ া কের য্ুি◌k িদেয়। পৃিথবীেত ধেমর সংখ া সহsািধক। 
কান ধমi তার t eবং খািটেtর দাবী পিরহার কেরিন। বলা বাhল  পরsর িবেরাধী সকল ধম সত  হেত 
পােরনা। ধম o িবjােনর e িবেরাধ বা dnd সহজাত। িবjান o ধেমর uৎপিtর iিতহােস eর বীজ িনিহত। 
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সমাজতtt o দশেনর ছাt মােti জােনন, সামািজক সttা, সামািজক চতনার িনধারক। aথাৎ  িবদ মান 
সামািজক সttার uপর িনভর কের গেড় oেঠ সামািজক চতনা। সমাজ-সভ তার kম িবকােশর ধারা সmেক 
যােদর নু নতম jান আেছ, তারা জােনন মধ যুগীয় সমাজ বাsবতায় যখন uৎপাদন-সmক িছল সামnবাদী ভূ-
sামী o ভূিম দাস, তখন মানুষ pকৃিতর uপর িছল িনতাn aসহায়। aিবকিশত uৎপািদকা শিkর ফেল খয়ালী 
pকৃিতর কােছ মানুেষর aসহায়েtর কারেণ মানুষ aেলৗিকক শিkর uপর িব াস sাপন কের নানা বালা মিুসবত 
থেক মুসিকল আসান হoয়ার uপায় aনুসnান করেত িগেয়i pকৃিতেক িনয়ntণকারী কান পরম শিkর আ য় 

pাথণা, aতঃপর পরমাtায় িব াস sাপন কের। e িব াস থেকi ধেমর uৎপিt। eভােব মধ যুগীয় সামnবাদী 
যুেগ ধম মূল সামািজক চতনার sান দখল কের নয়। িকnt লাহার আিবsার o ব বহার, িবেশষভােব জm 
oয়ােটর বাsীয় iি ন আিবsার u�পািদকা শিkর িবকােশ eকিট যুগাnকারী পিরবতেনর সূচনা কের। 
uৎপািদকা শিkর িবকােশর সােথ িবদ মান u�পাদন সmেকর dেnর ফেল সামnবাদী সমাজ ভা ার ঘnা বঁেজ 
oেঠ। সামnবাদী সমােজর গেভ জn নয় পঁুিজবাদী সমাজ। an িনয়িত িব ােসর িবপরীেত কাযr-কারণ সmক 
মানুেষর িচnায় আেস। ধমীয় িব ােসর িবপরীেত যুিk িচnা তথা িবjান kমানেয় সামািজক মূল চতনার জায়গা 
দখল করেত থােক। eভােব বjািনক চতনার িবকােশর সােথ ধমীয় চতনার িবলয় ঘটেত থােক। ধম o 
িবjােনর িবকাশ যন ব াs আনুপািতকথ eকিট বাড়েল aন িট কমেব। িকnt p  হল, আজ eকিবংশ শতাbীর 
িবjােনর e চরম uৎষতার যুেগo ধম eখেনা িকভােব দাদ  pতােপ িবে র িবিভn দেশ িবরাজ করেছ? e 
pে র জবাবo আমােদর খুজঁেত হেব আথ-সামািজক ব বsার কারেণর মেধ ।  

মানেুষর চতনার সামািজক িভিt 

uপেরাk িবষেয় দাশিনক pত য় হল- সামািজক সtার uপর িভিt কের গেড় oেঠ সামািজক চতনা। সামািজক 
সttা হল eকিট সমােজর সামিgক আবহ, যার মেধ  pাকৃিতক পিরেবশেকo যাগ করা যায়। মানুেষর ব িk 
চতনার সমিnতrপ হল eকিট জনেগাি র সামািজক চতনা, যিদo ব িk চতনা সবসময় সামািজক চতনার 

pিতিনিধt কেরনা। ব িk চতনার pাথিমক িভিt হল পািরবািরক আবহ। eকিট িশ  জেnর pাkােল যমন 
তার আtেজরা িশ র uপেযাগী পিরেধয় বst তরী কের রােখ, িঠক তমিন তার জেnর পূেব তার পিরবাের তার 
জন  িব াস- চতনা-মূল েবােধর eকিট aদৃশ  aবয়ব তরী হেয় তােক, জেnর পর তরী পাশােকর মত ধীের 
ধীের নবজাতকo স aবয়েব pেবশ কের। aতঃপর kেম যখন e িশ  আেরা বেড় oঠেত থােক eবং স kেম 
পিরবােরর গি  পিরেয় সামািজক আি নায় pেবশ কের, তখন মানুেষর স বd আচার-আচরণ তার uপর pভাব 
ফেল। পািরবািরক চতনার aদৃশ  aবয়েবর মত য সমােজর স বািসnা, স সমাজo তার জন  িচnা- চতনা-
মূল েবােধর eকিট aবয়ব আগাম তরী কের রােখ, তােক পিরবতন নয়, তার মেধ i স িনেজেক মািনেয় িনেত 
বাধ  হয়। ধমীয় িব াস eকাn ব িk িব াস হেলo জn লg থেক pেত ক ধম ধমানুসারীেদর গা ীবd আচার-
আচরেণর কারেণ eকিট pিত ােন পিরণত হয়। eভােব মানুেষর িচnা চতনা eকিট সামািজক সttার uপর 
িভিt কের গেড় oেঠ। eখন আমরা যিদ িব েpিkেত িব  মানব সমাজ o সভ তার িবকােশর িদেক তাকাi, 
তাহেল আমরা দখব e িবকাশ নানা ঐিতহািসক o ভৗেগািলক কারেণ সমসtt নয়, বরং িনদাrন aসম। 
িবে র কান কান দেশ সমাজ ব বsা eখেনা মধ যুেগ aবsান করেছ ধু িচnা চতনাগত ভােব নয়, uৎপাদন 
সmেকর kেto। ফলত আথ-সামািজক ব বsা যখােন প াদপদ, সখােন মানুেষর িচnা চতনা o প াদপদ 
হেত বাধ । িবjােনর আধুিনক pযুিk যিদo স সকল সমােজ পৗেছ গেছ uপেছ পড়া তttানুসাের, িকnt 
িবjােনর দশন সখােন eখেনা জায়গা কের িনেত পােরিন। িনমম ফল “িতেত ঐ সকল প াদপদ সমাজ 
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eখেনা মধ যুগীয় িচnা- চতনা-মূল েবাধ eর জn, িবকাশ o লালেনর ঊবর kt হেয় আেছ। eখােন পাlা 
p  আসেত পা◌াের, য সকল দশ, িবেশষভােব মধ pােচ র তল সmৃd দশgেলা, pয্ুি◌kগতভােব তােদর 
দশ o সমাজেক aেনক eিগেয় িনেয় গেছ, তথািপo স সকল দশ eখেনা ধমিভিtক দশ িহসােব িকভােব 
িটেক আেছ eবং ধমীয় চতনা o মূল েবাধ িকভােব তােদর সমােজর eখেনা মূল চতনার জায়গা দখল কের 
আেছ?  

আমরা পূেবi আেলাচনা কেরিছ য, ধম eকিট pিত ােন পিরণত হেয়েছ। মধ pােচ  e pিত ােনর pধান 
পৃ েপাষক sয়ং রা । রাে র পৃ েপাষকতায় e pিত ান তার তািttক িভিtেক সুরkার জন  সবgাসী pয়াস 
চািলেয় যােc aনুkণ। কারণ e সকল রা  eখেনা জনগেণর রা  হেয় oঠেত পােরিন। বরং িবিভn শখ 
পিরবার দীঘিদন যাবত তােদর মৗরসী তালুক িহসােব e সকল রাে র জনগণেক শাসন- শাষণ কের যােc eবং 
স kেt তােদর aব থ হািতয়ার হল ধম। তাi িবjােনর চরম uৎকষতার e যুেগ, পে াডলােরর বেদৗলেত 
িবে র সবাধুিনক pয্ুি◌k স সব দেশ পৗছেলo িবjােনর মূল য দশন, তােক সখােন পৗছেত দoয়া হেc 
না। রা যnt সখােন aতnd pহরীর মত পাহারা িদেc ধমীয় pিত ান o মূল েবাধেক। eর িবrেd icায়-
aিনcায় eকটু রা করেল eেকবাের িশেরােcদ। তাi সমােজর aবকাঠােমা আধুিনক হেলo তার uপিরকাঠােমা, 
pশাসন, িবচার, িশkা iত ািদ রেয় গেছ eখেনা মধ যুগীয় eবং যতিদন তা ধের রাখা যােব, ততিদনi িনরাপদ 
o িনর ুশ থাকেব শখ পিরবারgেলার sাথ। তেব বলাবাhল , e aবsা দীঘsায়ী হেলo িচরsায়ী হেব না। 
 
মানবেগা ীেক eিগেয় যেতi হেব 

e কথা আজ বলা বাhল  য, িব  মানবেগা ী, তার সমাজ o সভ তা, জnলেgর aবsায় দঁািড়েয় নi। তার 
kম িবকাশ মানব সভ তােক িবকােশর eক aভাবনীয় পযােয় uপনীত কেরেছ। মানুেষর e agযাtা apিতেরাধ  
eবং তার গnব  িনঃসীম। pকৃিতেক জয় কের মানুেষর জীবনেক আেরা সmাবনাময়, সহজ o সুখpদ করেত হেল 
আমােদর eিগেয় যেতi হেব। সেkেt িব পিরম েলর তুলনায় আমােদর মত প াদপদ দশgেলার eিগেয় 
যাoয়ার তািগদত aপিরহায। কারণ িব  pিkেত আমরা iেতামেধ i aেনক িপিছেয় আিছ। আমােদর 
কািkkত ag যাtার য রথ, িনঃসেnেহ তা তা ধম নয়, িবjান। িকnt িনমম বাsবতা হল ধম নামক িবষয়িট 
আমােদর মত প াদপদ দেশ তথা সমােজ ধু িনেরট বাsবতা নয়, মানুেষর জীবনাচরেণর aন তম িনয়nাo। 
eখােনi p টা আেস, তাহেল আমরা িকভােব egেবা। di রেথ d’পা রেখ egেনা যমন যােব না, তমিন 
ধমীয় রেথ oেঠ মাkলােভর পরম িচnায় য িবশাল জনেগা ী আtিনমg হেয় আেছ, তােদর িকভােব িবjােনর 
রেথ সoয়ার করা যােব? e পথ িক সংঘেষর না সমnেয়র?  

ধম o িবjানঃ সংঘষ না সমnয়? 

আধুিনক ধমেবtারা যতi pানাnকর pয়াস পাক না কন, িবjান িদেয় ধমেক pমাণ করা িকংবা িবjান o 
ধেমর মেধ  যৗিkক সমnয় সানার পাথরবািটর মত aসmব eকিট pকl। কারণ িবষয়গতভােব d’িটর তািttক 
িভিt সmূণ িবপরীত eবং eকিট aপরিটেক নাকচ কের। তথািপo সমােজর সববৃহৎ aংেশর মেধ  ধমীয় িচnা-
চতনা-মূল েবােধর uপিsিতেক asীকার করা যায় না। িবjােনর আিবsার সকল pকার pয্ুি◌k ব বহাের 
আধুিনক ধমেবtােদর িবnুমাt আপিt না থাকেলo eবং aবলীলাkেম িক পািরবািরক িক সামািজক জীবেন 
তারা e সকল pয্ুি◌kর সুফল ভাগ করেলo িবjােনর দশন যখন তােদর হাজার বছেরর লািলত িব ােস 
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আঘাত হােন, তখন তারা র র কের তেড় আেস। িবপn কের তুেল স দশেনর আিবsতােক। তাi িবjােনর 
e uৎকষতার বদীমূেল aেনক িবjানীেক আt বিল িদেত হেয়েছ যার ভুির ভিুর নিজর iিতহােস িবদ মান। 
তাহেল িক ধেমর সােথ সমnয় কের egেনার pয়াস পেত হেব? তা িকভােব সmব? িবjান য সত  আিবsার 
কেরেছ তােকত asীকার করা যায়না। সমnয় করেলত দয়া- নoয়ার p  আসেব। eখােন দoয়া নoয়ার 
সুেযাগ কাথায়?  

রণনীিত o রণেকৗশলগত eকিট pকেlর psাবনা  

ধমেক িবjােনর সােথ সমnয় যমন eকিট aসmব pকl, তমিন তার aবsান o আমজমগেণর মানেস তার 
সুদৃঢ় িশকড়েক asীকার কের জনগেণর মানস পিরবতেনর pয়াসo pায় aসmব eকিট ধারণা। তাi সমাজ তথা 
রা েক eিগেয় িনেত হেল, যারা আদেপi সমাজেক agগিতর পেথ eিগেয় িনেত চান, তােদর িকছু রণেকৗশল 
aবলmন করেত হেব। eেkেt লk টা (রণনীিত) িsর করেত হেব d’িট pিkত মাথায় রেখ,  
 

eক) jানগত িদক তথা দাশিনক pিkত,  

di) সমাজ o রা  unয়নমূলক pিkত. 

 

jানগত বা দাশিনক pিkত 

eখােন মূল p টা jান o দশেনর। jানগতভােব সেত র সােথ িমথ া, িকংবা ভুেলর সােথ েdর যমন কান 
সমnয় বা সমেঝাতা চেলনা eবং e জাতীয় p i বরং aবাnর, িঠক তমিন ধম তথা িব ােসর সােথ িবjােনর 
সমnয় বা সমেঝাতার কান সুেযাগ নi। eখােন সাংঘিষক হেলo িবjােনর চচা aব াহত থাকেব। িবjােনর 
নতুন নতুন আিবsার বা agগিত যিদ pচিলত ধম িব ােসর ভীেত আঘােতর পর আঘাত হােন, কােরা তথাকিথত 
ধমীয় aনুভূিতেত লােগ eবং কােরা আজn লািলত িব ােস ভীত uপেড়o ফেল, তবুo িবjােনর আিবsারেক 
asীকার করা িকংবা ধেমর আেলােক তােক জােয়জ কের নoয়ার কান সুেযাগ নi eবং তার pেয়াজনo 
নi। বরং তা করেত গেল মানুেষর িচnা সীমাবd o বুিd আড়  হেয় পড়েব। িবjােনর য aিভযাtায় তােক 
বঁাধাহীনভােব চলেত িদেত হেব jােনর রােজ । তার agগিতর মাধ েম ajনতার আধঁার ধীের ধীের িতেরািহত 
হেব। 
 
আথ-সামািজক pিkত 

আমরা পুেবo আেলাচনা কেরিছ য, িবjােনর e চরম uৎকষতার যুেগo পৃিথবীর সবাংেশ আথ-সামািজক 
িবকাশ সমভােব ঘেটিন। eকi ভােব িবjান o jােনর িবকােশo আেছ মাtাগত তারতম । eখন jানগত িদক 
থেক আমরা যমন িবjান o ধেমর সােথ কানrপ সমnয় সমেঝাতা ছাড়া egেত চাi, আথ-সামািজক 
pিkেত তা করেত গেল egেনাi যােবনা। সমােজ িবদ মান সামািজক চতনা, তা যত প াৎপদ হuক না 
কন, তােক eক ধাkায় gিড়েয় দoয়া যােব না। বরং তা করেত গেল িহেত িবপরীত হেব pিতিkয়ায় নতুন 
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কের চা া হেব ধমীয় িব াস। আবার সমােজর pেত ক মানুষেক বjািনক চতনায় ud ুd বা সেচতন কের 
আমরা unয়ন agগিতর পেথ egেবা, স ধারণাo aবাsব। eখােনi আেস ধেমর সােথ িবjােনর সমnেয়র 
p িট। তেব e সমnয় aবশ i িবjােনর কান সত েক জলা িল িদেয় নয়, তা pকােশ “সহনীয় সীমােরখা” 
মেন চেল। কথািট eকটু খালাসা কির। িবjােন eমন িকছু সত  আেছ বা আিবsৃত হেব, যা ধেমর aিsেtর 

uপর সরাসির আঘাত হানেব। স সকল সত  pকােশ আমােদর য কৗশল িনেত হেব, তাহেলা য্ুি◌k-তক, 
কায-কারণ চচা বা pিশkেণর মাধ েম আমজনতােক kমাnেয় pstত কের ধীের ধীের নব আিবsৃত স সত েক 
তার সামেন তুেল ধরা, যােত আজn িব াস আচমকা ভে  গল বেল তােদর মাথায় আকাশ ভে  না পেড়। e 
পdিতটােক আিম ‘‘সত  pকােশর সহনীয় মাtা’’ বলেত চািc, যিদo আমার জানা নi e জাতীয় কান pত য় 
আেগ কহ ব বহার কেরেছন িকনা। আধুিনক ধম- tারা তার িব াসেক িটিকেয় রাখার শষ চ া িহসােব যতi 
িবjােনর আেলােক ধমেক ব াখ া করার pয়াস পাক না কন, িবষয়টােক ধতেব র মেধ  না eেন আমােদর কবল 
বjািনক সত টােক আমজনগেণর কােছ তুেল ধরেত হেব, যুিk-তক o কায-কারণ ব াখ া কের। ধেমর িবrেd 
সরাসির কান মnব  করার pেয়াজন নi। তা আপিন-আচির িকেয় যােব। িকn eেkেto আমােদর aিবচল 
থাকেত হেব রণনীিতেত, aথাৎ আমােদর লেk । দেশর আথ-সামািজক unয়েনর পাশাপািশ আমজনগনেক 
িবjানমন  করার eকিট সেচতন pয়াস চালােত হেব িবরামহীনভােব। তােত আথ-সামািজক unয়ন agগিতর 
সােথ সােথ বjািনক চতনার িবকােশর পথo হেব সুগম। e পdিতেত aনুশীলেনর ফেল eমন eকিট সময় 
আসেব, তখন িবjােনর সােথ ধম, যুিkর সােথ িব ােসর eবং কায-কারেণর সােথ aেলৗিককেtর সমnেয়র 
p টা aবাnর হেয় oঠেব। তেব রা ীয় পৃ েপাষকতা বা uেদ াগ ছাড়া e pয়াসেক সহজতর করেব। e eক 
সাংsৃিতক লড়াi যােক যুগপৎ aেনক েn যুd কের যেত হেব। eর সহজ o সংিkp aন  কান িবকl 
নi। 

 

 

  
মাঃ জােন আলম, গেবষণা, পিরকlনা o পিরসংখ ান িবষয়ক সmাদক, গণেফারাম কndীয় কিমিট। iেমiল- 

jalamadv@yahoo.com 
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ধেমর srপ eবং িবjান 
আবুল হােসন খাকন 

 
 
gymwjg ag©vej¤^x gvby‡li wmsnfvMB g‡b K‡ib Bmjvg ag© Avwef©v‡ei Av‡M c„w_exi gvbyl wQj cy‡iv Amf¨-
ee©i Ges cïZzj¨| Ávb-Mwigv, wk¶v-`x¶v, mf¨Zvi g‡Zv †Kvb wKQzB ZLb wQj bv Zv‡`i g‡a¨| Bmjvg 
G‡m AÜKvi (ag©xq cwifvlvq hv‡K ejv nq AvBqv‡g Rv‡nwjqv) hyM †_‡K mevB‡K D×vi K‡i‡Q Ges 
c„w_ex‡Z kvwš—, mf¨ZvÑ BZ¨vw` cÖwZôv K‡i‡Q| wKš‘ GUv †h K‡Zveo fyj Ges wg_¨v aviYvÑ Zv †Kej 
BwZnvm Rvb‡jB aiv qvq| BwZnv‡mi cÖK…Z mZ¨ n‡jv Bmjvg †Kvb iKg AÜKvi †_‡KB gvbyl‡K D×vi 
K‡iwb| eis Bmjvg Avmvi Av‡MI †hgb c„w_ex‡Z mf¨Zv, wk¶v, Ávb-Mwigv, kvwš— wQj; Avevi †Zgb 
Bmjvg Avmvi c‡iI c„w_ex‡Z Amf¨Zv, Awk¶v,  ee©iZv, Akvwš—, hy×-weMÖn BZ¨vw` meB wQj Ges Av‡Q| 
A_©vr Av‡MI c„w_ex‡Z fvj-g›` `yB-B wQj, c‡iI Zv Av‡Q| Bmjvg G‡m GLv‡b †Kvb cwieZ©b Av‡bwb| 
 
BwZnv‡m wd‡i hw` cÖkœ Kiv nq, Bmjv‡gi Avwef©ve KLb? DËi cvIqv hv‡e †h, Bmjv‡gi Avwef©ve GLb 
†_‡K 1 nvRvi 3kÕ 98 eQi Av‡M, 610 wLª÷v‡ã| A_©vr GLb †_‡K 1 nvRvi 4kÕ 38 eQi Av‡M (570 
wLª÷v‡ã) Bmjv‡gi Avwef©veK nhiZ gyn¤§` Rb¥ MÖn‡Yi 40 eQi ci (610 wLª÷v‡ã) beyqZcÖvß n‡q Bmjvg 
a‡g©i m~Pbv NUvb| gymwjg ag©vej¤^xiv g‡b K‡ib, Gi ci †_‡KB c„w_ex‡Z mf¨Zv ev my-mf¨Zv Av‡m| wKš‘ 
ev¯—e n‡jv, Bmjv‡gi Avwef©ve NUvi Av‡MI i‡q‡Q 4 nvRvi 6kÕ 10 eQ‡ii mf¨Zvi BwZnvm| GB my-`xN© 
mg‡qi BwZnv‡m i‡q‡Q AvR‡Ki AvaywbK Ae¯’vi †P‡qI we¯§qKi mf¨Zv, Ávbx-¸wY gvbyl, myk„•Lj 
†mbvevwnbx, Rxeb-hvcb e¨e¯’vcbv, wPš—v-fvebv, Avwe¯‹vi, ¯’vcZ¨, mvwnZ¨-ms¯‹…wZ Ges Av_©-mvgvwRK Rxeb 
e¨e¯’v| mf¨Zvi †¶‡Î †`L‡Z cv‡ev Bmjv‡gi Avwef©v‡ei 4 nvRvi 6kÕ 10 eQi Av‡M (4 nvRvi 
wLª÷c~e©v‡ã) cÖvPxb wgki I †g‡mvc‡Uvwgqv iv‡óªi D™¢e n‡q‡Q, 4 nvRvi 10 eQi Av‡M (3 nvRvi 4kÕ 
wLª÷c~e©v‡ã) UvBMÖxm I BD‡d«wUm b`x Zx‡i my‡gixq mf¨Zvi weKvk N‡U‡Q, 3 nvRvi 6kÕ 10 eQi Av‡M (3 
nvRvi wLª÷c~e©v‡ã) wmÜz mf¨Zvi weKvk N‡U‡Q, 3 nvRvi 4kÕ 80 eQi Av‡M (2 nvRvi 8kÕ 70 wLª÷c~e©v‡ã) 
Uª‡q gvbeemwZ ¯’vwcZ n‡q‡Q, 1 nvRvi 6kÕ 10 eQi Av‡M (1 nvRvi wLª÷c~e©v‡ã) †Ri“Rv‡jg bMix cÖwZôv 
n‡q‡Q,  1 nvRvi 4kÕ 10 eQi Av‡M (8kÕ wLª÷c~e©v‡ã) wdwjwmqv‡`i Øviv Kv‡_©R bMix cÖwZôv †c‡q‡Q, cÖvq 
†`o nvRvi eQi Av‡M (4kÕ 47-4kÕ 38 wLª÷c~e©v‡ã) cv‡_©bj wbg©vY n‡q‡Q| Avgiv hw` c„w_ex weL¨vZ Agi 
KxwZ©i BwZnvm LuywR Zvn‡jI †`L‡ev Bmjv‡gi Avwef©v‡ei 3 nvRvi 6kÕ 10 eQi Av‡M (3 nvRvi 
wLª÷c~e©v‡ã) wgk‡i wcivwgW wbg©v‡Yi KvR ïi“ n‡q‡Q, 3 nvRvi 3kÕ 10 eQi Av‡M (2 nvRvi 7kÕ 
wLª÷c~e©v‡ã) MxR©vi e„nËi wcivwgW wbg©vY KvR ïi“ n‡q‡Q, 3 nvRvi 2kÕ 10 eQi Av‡M ( 2 nvRvi 6kÕ 
wLª÷c~e©v‡ã) dvivI w_Dc‡mi Rb¨ m‡e©v”P wcivwgW ˆZwi n‡q‡Q, 1 nvRvi 3kÕ 86 eQi Av‡M (7kÕ 76 
wLª÷c~e©v‡ã) MÖx‡m cÖ_g Awjw¤ú‡Ki m~Pbv n‡q‡Q, 1 nvRvi 3kÕ 63 eQi Av‡M (7kÕ 53 wLª÷c~e©v‡ã) †ivg 
bMixi cÖwZôv n‡q‡Q, 8kÕ 30 eQi Av‡M (2kÕ 20 wLª÷c~e©v‡ã) Px‡bi gnvcÖvPxi wbg©v‡Yi KvR ïi“ n‡q‡Q, 
1kÕ 72 eQi Av‡M (4kÕ 38 wLª÷v‡ã) ÒRvw÷qvb †KvWÓ AvBb ˆZwi n‡q‡Q, 80 eQi Av‡M (5kÕ 32 
wLª÷v‡ã) †m›U †mvwdqv MxR©vi wbg©vY n‡q‡Q| 
 
Avgiv hw` weÁvbx, eyw×Rxex wKsev `vk©wbK‡`i e¨vcv‡i †`wL Zvn‡j cv‡evÑ Bmjv‡gi Avwef©v‡ei 1 nvRvi 
4kÕ 95 eQi Av‡M (8kÕ 85 wLª÷c~e©v‡ã) gnvKwe †nvgvi-Gi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 2kÕ 50 eQi Av‡M (6kÕ 
10 wLª÷c~e©v‡ã) MÖxm †`‡ki Avw` `vk©wbK †_wjm-Gi Rb¥ n‡q‡Q, Avbvw·gv›`i-Gi Rb¥ n‡q‡Q, BZvwji 
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`vk©wbK wc_v‡Mvivm-Gi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 2kÕ 30 eQi Av‡M (6kÕ 20 wLª÷c~e©v‡ã) MíKvi Ck‡ci Rb¥ 
n‡q‡Q, 1 nvRvi 1kÕ 70 eQi Av‡M (5kÕ 60 wLª÷c~e©v‡ã) `vk©wbK †R‡bv‡dÝ-Gi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 1kÕ 
61 eQi Av‡M (5k 51 wLª÷c~e©v‡ã) Pxbv `vk©wbK Kbdzwmqv‡bi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 1kÕ 13 eQi Av‡M 
(5kÕ 3 wLª÷c~e©v‡ã) `vk©wbK wnivwK¬Uvm-Gi Rb¥ n‡q‡Q,  1 nvRvi 1kÕ 10 eQi Av‡M (5kÕ wLª÷c~e©v‡ã)  

cÖavb hy×-weMÖn, `v½v-nv½vgv, jyÉb, †`k `L‡ji NUbv 
Bmjv‡gi Avwef©v‡ei Av‡M (mv‡o 4 nvRvi eQ‡ii wPÎ) Bmjv‡gi Avwef©v‡ei c‡i (1 nvRvi eQ‡ii wPÎ) 

wLª÷c~e©v‡ã 
o wgkixq ˆmb¨‡`i hy× Awfhvb (2800wLª:c~:) 
o Avh©‡`i AvMgb (2500) 
o Avh©‡`i DËi fviZ `Lj (1900) 
o wnK‡mv‡`i Øviv wgk‡ii bxj AeevwnKv `Lj, wnUvBU‡`i 

e¨vwejbxq mvgªvR¨ `Lj (1800-1700) 
o wgki †_‡K wnK‡mv‡`i weZvob (1580) 
o MÖxK‡`i Uªq Ae‡iva (1180) 
o UvBMÖxm b`x Zx‡ii Avwmixq mvgªv‡R¨i cZb (800) 
o Avwmixq‡`i wgki `Lj (790) 
o wZMbv_ wc‡jmvi KZ©„K e¨vwejbxqv `Lj I be¨ Avwmixq 

mvgªvR¨ cÖwZôv (745) 
o GmviWb KZ©„K wgk‡ii †nwem `Lj (683) 
o Avwmixq mvgªv‡R¨i cZb (616) 
o K¨vjwWqvb‡`i Øviv Avwmixqv `Lj I wØZxq e¨vwejbxq 

mvgªvR¨ cÖwZôv (612) 
o †beyKv`‡bRvi KZ©„K †Ri“Rv‡jg `Lj (607) 
o g¨viv_b hy‡× MÖxK‡`i weRq (890) 
o mvBivm KZ©„K cvim¨ mvgªvR¨ cÖwZôv (539) 
o cvim¨ KZ©„K e¨vwejb `Lj (538) 
o cviwmK‡`i wgki `Lj (528) 
o K¨v‡¤^wmm KZ©„K wgki `Lj (525) 
o cvim¨ivR Rv‡iKwmm KZ©„K MÖx‡mi wei“‡× hy× Awfhvb, 

G‡_Ý `Lj (480) 
o †c‡jv‡cwbqvm hy×| ¯úvU©v KZ©„K G‡_Ý `Lj (431-404) 
o Mj‡`i Øviv †ivg bMix `Lj I jyÉb (390) 
o wdwjc KZ©„K †MvUv Mªxm `Lj (338) 
o Av‡jKRvÛv‡ii wgki `Lj (330) 
o P›`ª †gŠ‡h©i Avµg‡b fviZxq Dcgnv‡`k †_‡K MÖxK evwnbxi 

civRq, †mbvcwZ †mjyKvm weZvwoZ (303) 
o `w¶Y BZvwj †iv‡gi `L‡j (275) 
o †ivg I Kv‡_©‡Ri g‡a¨ hy× (264) 
o wg‡j-Gi hy‡× †iv‡gi weRq (260) 
o wkn&-†niv-wU KZ©„K Px‡bi KZ©„Z¡ `Lj (246) 
o †ivg KZ©„K †¯úb `Lj (210-206) 
o †ivgvb evwnbxi m‡½ †¯ú‡bi hy× (204) 
o †¯úb †iv‡gi `L‡j (201) 
o Px‡b ZvZvi‡`i nvgjv (166) 
o †ivgvb‡`i Øviv Kv‡_©R aŸsm (146) 
o †iv‡g M„nhy× (88) 
o †MÖU weª‡U‡b Rywjqvm wmRv‡ii nvgjv (55) 

 

wLª÷vã ev wLª÷-cieZ©x 
o †ivgvb mgªvU KzwWqv‡mi weª‡Ub Awfhvb (30 wLª÷vã) 
o †dDwWqv‡mi weª‡Ub `Lj (43) 
o mgªvU UvBUv‡mi †Ri“Rv‡jg `Lj I wdwjw —̄b †_‡K Bû`x‡`i 

weZvob (70) 
o †ivgvb mgªvU UvRvb KZ©„K †ivgvbxqv I †g‡mvc‡Uwgqv‡K 

†ivg-mvgªv‡R¨i Aš—f©~³KiY (90) 
o M_ DcRvwZ‡`i weRq, †ivgvb mgªvU wWwmDm wbnZ (251) 
o †ivgvb mgªvU w_I‡Wvwmqvm KZ©„K MÖxm I BZvwj †Z‡K M_‡`i 

weZvob (379) 
o cwðg †ivgvb mvgªv‡R¨ ee©i‡`i nvgjv, weª‡Ub †_‡K 

†ivgvb‡`i we`vq (407) 

wLª÷v‡ã 
o gw`bvq g°vevmx‡`i Ae‡iva (627 wLª÷vã) 
o ÔAvj−vn‡K Dcvm¨ gvb‡Z n‡eÕ D‡j−L K‡i me †`‡ki 

ivóªcÖavb‡`i Kv‡Q nhiZ gyn¤§‡`i ûuwkqvix-cÎ †cÖiY (628) 
o nhiZ gyn¤§‡`i g°v `Lj (630) 
o nhiZ AveyeKi KZ©„K ag©‡ ª̀vnx‡`i wei“‡× `gb Awfhvb 

(632) 
o gymwjg Awfhvb Pvwj‡q wLª÷vb‡`i KZ©„‡Z¡ _vKv c¨v‡j÷vBb 

`Lj (634) 
o Bqvigy‡Ki hy×| gymwjg Awfhvb Pvwj‡q wmwiqv `Lj (636) 
o Kv‡`wiqvi hy× Ges gymwjg‡`i Øviv cvim¨, †g‡mvc‡Uvwgqv, 

c¨v‡j÷vBb I wgki `Lj (638) 
o nhiZ Dgi KZ©„K cvim¨ I †Lvivmvb `Lj (639) 
o gymwjg‡`i Øviv Av‡jKRvw›`ªqv `Lj (641) 
o Aviexq gymwjg evwnbxi †ivg mvgªv‡R¨ nvgjv I †ivg evwnbx‡K 

civwRZKiY (643) 
o ivBRvbUvBb †bŠen‡i gymwjg nvgjv I civwRZKiY (655) 
o KÝU¨vw›U‡bvc‡j Aviexq gymwjg evwnbxi nvgjv (669) 
o gymwjg evwnbxi mgiL›` `Lj (683) 
o †¯ú‡b Aviexq gymwjg evwnbxi nvgjv I `Lj (711) 
o gyn¤§` web Kvwk‡gi †bZ…‡Z¡ gymwjg evwnbxi wmÜz `Lj (712) 
o d«v‡Ý Aviexq gymwjg evwnbxi nvgjv (720) 
o Ui‡mi hy× (732) 
o Avie mvgªv‡R¨ fqven M„nhy× I wek„•Ljv (809) 
o Avj‡d«‡Wi Awfhv‡b †Wb‡`i civRq (878) 
o †Wbgv‡K©i my‡qBb KZ©„K Bsj¨vÛ `Lj (1013) 
o n¨vij †nw÷s‡mi hy× (1066) 
o †mbRyK ZzK©x‡`i evM`v` `Lj (1071) 
o ZzK©x‡`i Øviv Bû`x I wLª÷vb‡`i Zx_©̄ ’vb `Lj (1075) 
o cÖ_g I wØZxq µz‡mW (1099-1270) 
o Kz`© †bZv MvRx mvjvDwÏb KZ©„K †Ri“Rv‡jg `Lj (1187) 
o Z…Zxq µz‡mW (1189) 
o fvi‡Zi DËivÂ‡j gymwjg AvwacZ¨ I kvmb cÖwZôv (1190) 
o ZvivB‡bi hy× (1292) 
o PZz_© µz‡mW (1202) 
o †Pw½m Lv‡bi wcwKs `Lj (1214) 
o cÂg µz‡mW (1216) 
o †gvNj‡`i Øviv Px‡bi wKb mvgªvR¨ `Lj (1234) 
o lô µz‡mW (1238) 
o mßg µz‡mW| †gvNj‡`i Øviv wK‡qf aŸsm, ivwkqv †gvNj‡`i 

Ki`iv‡R¨ cwiYZ (1240) 
o nvjvKz Lvb KZ©„K evM`v` `Lj I aŸsm (1258) 
o MÖxK‡`i KÝU¨vw›U‡bvcj cyb ©̀Lj (1261) 
o Aóg µz‡mW (1270) 
o Wvwbs hy× (1297) 
o djKv‡Ki hy× (1298) 
o e¨vjKivev‡b©i hy× (1313) 
o Bsj¨vÛ-d«vÝ hy× (1337) 
o civwUqvm© hy× (1356) 
o Bsj¨vÛ-d«vÝ hy× (1369-1372) 
o ¯‹U‡`i Øviv Bsj¨vÛ `Lj (1385-88) 
o bvB‡Kvjwjm hy× (1396) 
o ˆZgyi js‡qi fviZe‡l© nvgjv I w`wj− jyU (1398) 
o Bsj¨vÛ-d«vÝ hy× (1415-29) 
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`vk©wbK 
Avbv·v‡Mvivm-
Gi Rb¥  
n‡q‡Q, 1 
nvRvi 94 eQi 
Av‡M (4kÕ 84 
wLª÷c~e©v‡ã) Uª¨v‡RwW iPbvq BwWjv‡mi cÖ_g cyi¯‹vi cÖvß †nv‡iv‡WUv‡mi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 79 eQi Av‡M 
(4 kÕ 69 wLª÷c~e©v‡ã)  

o A‡Uvg¨vb ZzK©x‡`i KÝU¨vw›U‡bvcj `Lj (1453) 
o cvwbc‡_i cÖ_g hy×| eve‡ii w`wj− `Lj| myjZvb mygvBqvi 

nv‡½ix `Lj (1526) 
o myjvBgvb KZ©„K wf‡qbv Ae‡iva (1529) 
o cvwbc‡_i wØZxq hy× (1556) 
o njw`Nv‡Ui hy× (1574) 
o RyU‡c‡ji hy× (1586) 

o †¯úb, cZ©yMvj, BZvwj, Mj I DËi Avwd«Kvq ee©i‡`i 
GK‡hv‡M nvgjv ((410) 

o R¨vÛvj‡`i Øviv †ivg jywÉZ ((455) 
o cwðgvÂjxq †ivg mvgªv‡R¨i cZb (476) 
o Rvw÷qv‡bi †mbvcwZ †ejvmvwiqvm KZ©„K †ivg `Lj  (536) 
o j¤̂vW©‡`i Øviv BZvwj `Lj (578) 
o †ivgvb mvgªv‡R¨i cZb (600) 

o Bsj¨vÛ-†¯úb hy× (1588) 

wek¦‡kªô `vk©wbK m‡µwU‡mi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 70 eQi  Av‡M (4kÕ 60 wLª÷c~e©v‡ã) MÖxK wPwKrmv-weÁvbx 
nvB‡cvµ¨vUm-Gi Rb¥ n‡q‡Q, `vk©wbK †WwµUv‡mi Rb¥  
n‡q‡Q, 1 nvRvi 60 eQi Av‡M (4kÕ 50 wLª÷c~e©v‡ã) `vk©wbK Gw¤ú‡WvKjm-Gi Rb¥ n‡q‡Q,  1 nvRvi 40 
eQi Av‡M (4kÕ 30 wLª÷c~e©v‡ã) `vk©wbK wjDwKàv‡mi Rb¥ n‡q‡Q, 1 nvRvi 37 eQi Av‡M (4kÕ 27 
wLª÷c~e©v‡ã)  `vk©wbK †c −‡Uvi Rb¥ n‡q‡Q, 9kÕ 94 eQi Av‡M (3kÕ 84 wLª÷c~e©v‡ã) MÖxm `vk©wbK 
Gwi÷U‡ji Rb¥ n‡q‡Q, 9kÕ 50 eQi Av‡M (3kÕ 40 wLª÷c~e©v‡ã) gnv weÁvbx BwcKziv‡mi Rb¥ n‡q‡Q, 9kÕ 
10 eQi Av‡M (3kÕ wLª÷c~e©v‡ã) gnvweÁvbx BDwK¬‡Wi Rb¥ n‡q‡Q, 8kÕ 97 eQi Av‡M (2kÕ 87 wLª÷c~e©v‡ã) 
weÁvbx AvwK©wgwW‡mi Rb¥ n‡q‡Q, 7kÕ eQi Av‡M (1kÕ wLª÷c~e©v‡ã) Rywjqvm  
wmRv‡ii Rb¥ n‡q‡Q| GgbwK 
Bmjvg a‡g©i cÖeZ©K nhiZ  
gyn¤§`-Gi R‡b¥i (570 
wLª÷vã) 1 nvRvi 1kÕ 6  
eQi Av‡M (5kÕ 36 
wLª÷c~e©v‡ã)  Rb¥ n‡q‡Q †eŠ× 
a‡g©i cÖeZ©K †MŠZg ey‡×i, 
5kÕ 74 eQi Av‡M (4 
wLª÷c~e©v‡ã) Rb¥ n‡q‡Q 
wLª÷a‡g©i cÖeZ©K hxïwLª‡÷i| 
HwZnvwmK A‡bK ivR‰bwZK 
NUbvI N‡U‡Q Bmjvg a‡g©i 
Avwef©v‡ei Av‡M| †hgb 1 
nvRvi 1kÕ 19 eQi Av‡M 
(5kÕ 9 wLª÷c~e©v‡ã) †iv‡g 
cÖRvZš¿ cÖwZôv n‡q‡Q, 1 
nvRvi 71 eQi Av‡M (4kÕ 61 
wLª÷c~e©v‡ã) G‡_‡Ý 
†cwiwK¬‡mi †bZ…‡Z¡ G‡m‡Q 
ivR‰bwZK ¯^Y©hyM, 6kÕ 83 
eQi Av‡M (73 wLª÷c~e©v‡ã) 
¯úvU©vKv‡m N‡U‡Q HwZnvwmK 
`vm-we‡`ªvn| myZivs 
†Kvbfv‡eB ejvi AeKvk †bB Bmjvg a‡g©i Avwef©v‡ei Av‡M, ev Ab¨ †h †Kvb a‡g©i Av‡M c„w_ex‡Z my-

cÖavb cÖavb ag© Ges ag© cÖeZ©bKvix 
mgqKvj ag©MÖš’ cÖeZ©bKvix 

 
8000 wLª÷c~e©vã (GLb †_‡K 10 

nvRvi eQi Av‡M) 
F‡M¦` (c‡i †e`) FwlMY 

6193 wLª÷c~e©vã 
(GLb †_‡K 8 nvRvi 2kÕ 1 eQi 

Av‡M) 

†R›`-Av‡f¯—v †RviIqv÷vi 

3000 wLª÷c~e©vã 
(GLb †_‡K 5 nvRvi eQi Av‡M) 

Avg`yqvZ - 

1285 wLª÷c~e©vã 
(GLb †_‡K  3 nvRvi 2kÕ 93 

eQi Av‡M) 

evB‡ej (ˆZwiZ) nhiZ gymv 

1000 wLª÷c~e©vã (GLb †_‡K 3 
nvRvi 8 eQi Av‡M) 

evB‡ej (ReŸyi) nhiZ `vD` 

510 wLª÷c~e©vã 
(GLb †_‡K 2 nvRvi 5kÕ 18 eQi 

Av‡M) 

†eŠ× ag© †MŠZg ey× 

26 wLª÷vã (GLb †_‡K 1 nvRvi 
9kÕ 82 eQi Av‡M) 

evB‡ej (BwÄj) nhiZ Bkv ev 
hxïwLª÷ 

610 wLª÷vã (GLb †_‡K 1 nvRvi 
3kÕ 98 eQi Av‡M) 

†KviAvb nhiZ gyn¤§` 
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mf¨Zv wQj bv, m„wó&kxjZv wQj bv, gvbeZv wQj bv, Avwe¯‹vi wQj bv, weÁvbx ev `vk©wbK wQj bv, kvwš—-k„•Ljv 
wQj bv| ejv hv‡e bv gvbyl cy‡iv Amf¨-ee©i Ges cïZzj¨ wQj| ejv hv‡e bv Zv‡`i Ávb-Mwigv, wk¶v-`x¶v 
†Kvb wKQzB ZLb wQj bv| eis ej‡Z n‡e ZLb wQj gnvb GK D¾¡j hyM, hv A‡bK `xN© I mywekvj| 
 
a‡g©i Avwef©ve wb‡qI i‡q‡Q A‡bK ivL-XvK, jy‡KvPzwi| BwZnvm j¶¨ Ki‡j †`Lv hv‡e cÖ_‡g Fwliv Kíbv 
w`‡q a‡g©i cÖeZ©b NwU‡q‡Qb| Zv‡`i †_‡K G‡m‡Q F‡M¦`| c‡i †e`| Zvici Fwl‡`i Kíbv‡K AviI 
LvwbKUv hy‡Mvc‡hvMx K‡i ev ms¯‹vi mvab K‡i †RviIqv÷vi KZ©„K †Rf-Av‡f¯—v bv‡g ag©MÖ‡š’i cÖeZ©b 
NUv‡bv n‡q‡Q| Zvici AviI ms¯‹vi K‡i Avwef©ve NUv‡bv n‡q‡Q Avg`yqv‡Zi| Gi Dci AviI ms¯‹vi mvab 
K‡i Avwef©ve NUv‡bv n‡q‡Q ˆZwiZ evB‡e‡ji| GiI ms¯‹vi mvab K‡i Avwef©ve NUv‡bv n‡q‡Q ReŸyi 
evB‡e‡ji| gvSLv‡b AviI wfbœfv‡e hyM‡hvc‡hvMx K‡i †MŠZg ey×z cÖeZ©b NwU‡q‡Qb †eŠ× a‡g©i| Gici 
AviI ms¯‹vi mvab K‡i cÖeZ©b NUv‡bv n‡q‡Q evB‡ej (BwÄj) bZzb wbq‡gi| me‡k‡l AviI LvwbKUv ms¯‹vi 
mvab K‡i cÖeZ©b NUv‡bv n‡q‡Q †KviAvi ev Bmjvg a‡g©i| †h Kvi‡Y cÖ‡Z¨KUv a‡g©i m‡½B cÖ‡Z¨K a‡g©i 
wgj, we‡kl K‡i AvqvZ ev ag©ev‡K¨ wgj cvIqv hvq| me©‡kl ag© wn‡m‡e Bmjvg cÖeZ©‡bi mgq cyi‡bv 
ag©MÖš’̧ ‡jvi fvj evK¨ ev welq¸‡jv MÖnY Kiv n‡q‡Q, hy‡Mvc‡hvwMZvi Kvi‡Y Avie‡`i Rb¨ MÖnY‡hvM¨ n‡e 
bvÑ Ggb welq¸‡jv ev` †`Iqv n‡q‡Q| GB ag© cÖeZ©b‡K mvg‡b †i‡L cÖeZ©‡Ki ¯^v_©-j¶¨-D‡Ïk¨‡K 
we‡klfv‡e ¸i“Z¡ †`Iqv n‡q‡Q| †mBm‡½ †KviAvb‡K `xN© mgq a‡i bv‡Rj Kivi my‡hv‡M ZrKvjxb Avie 
mgv‡Ri Av_©-ivR‰bwZK Ae¯’vi m‡½ Zvj †gjv‡Z bvbv welq mshy³ Kiv n‡q‡Q| †h Kvi‡Y A‡bK welqB 
†klch©šÍ ¯^we‡ivax n‡q c‡o‡Q Ges GK Ae¯’v‡bi m‡½ Av‡iK Ae¯’v‡bi mgš^‡qi eo iK‡gi Afve ˆZwi 
n‡q‡Q| wKš‘ gRvi e¨vcvi n‡jv, ZrKvjxb Avi‡ei †jv‡Kiv ev ag© cÖeZ©K wb‡RI c„w_ex m¤ú‡K© G‡ZvB AÁ 
wQ‡jb †h, Bmjv‡gi Av‡M c„w_exi gvbyl ÔAvBqv‡g Rv‡nwjqvZÕ hy‡M wQj e‡j åvš— aviYv †`Iqv n‡q‡Q Ges 
me‡P‡q Awkw¶Z-AÁ Avi‡ei †jv‡Kiv ZvB-B wek¦vm K‡i‡Q| hv (IB åvš— aviYv) AvRI me RvqMvi 
gymjgvb‡`i †evSv‡bvi ev wek¦vm Kiv‡bvi †Póv n‡q _v‡K| Avm‡j c„w_ex †h AÜKvi hy‡M wQj bvÑ Zv 
BwZnv‡mi cvZv Dëv‡jB †`Lv hvq|  
 
myZivs GKUv welq cwi¯‹vi †h, a‡g©i cÖeZ©bB n‡qwQj Kíbv‡K fi K‡i Ges †m ag© AvRI †mB Kíbv‡ZB 
Av‡Q| †m †h ag©B †nvK bv †Kb| wKš‘ weÁv‡bi Kv‡Q †h Kíbvi ’̄vb †bB Ges Kíbv †h cÖgvYnxb n‡Z 
eva¨Ñ Zv ejvi A‡c¶vB iv‡L bv| weÁvb cÖgvYwbf©i, Ges cÖgvY ev m‡Z¨i Dci `uvwo‡qB weÁvb‡K Pj‡Z 
nq| hv a‡g©i e¨vcv‡i cy‡iv D‡ëv, Ges †m Kvi‡Y a‡g©i m‡½ weÁv‡bi †Kvb mgš^q n‡Z cv‡i bv| Avi 
c„w_ex Ges gvbemf¨Zvi BwZnvm n‡jv cÖgvY wbf©i, A_©vr weÁvb wbf©i| Avi ag© n‡jv Kí-Kvwnbx, †m Kvi‡Y 
Zvic‡¶ cÖgv‡Yi gy‡LvgyLx `uvov‡bv m¤¢e bq| †m Rb¨B G‡K Kí‡jvK w`‡q AÁ gvbyl‡K weåvš— Kivi cÖ‡Póv 
Pvjv‡Z nq| G‡K Ávb-m‡PZbZv-mywk¶v-BwZnv‡mi mvg‡b kw¼Z, AvZswKZ _vK‡Z nq| d‡j ag© memgqB 
weÁvb ev Áv‡bi cÖwZc¶, kÎ“| KviY GB weÁvbB †h a‡g©i bvk ev hg| myZivs a‡g©i `vi“Y fq weÁv‡b| 
 
eo K_vwU n‡jvÑ gvbyl h‡Zv Rvb‡e Z‡Zv wkw¶Z n‡e, Z‡Zv eyS‡e, Ges Z‡Zv mZ¨ ev e¯‘Zvwš¿K n‡e| Avi 
Zv-n‡jB a‡g©i Rb¨ gnvwec`| KviY Rvb‡j, wkw¶Z n‡j Ges eyS‡jÑ m‡Z¨i Rq, weÁv‡bi Rq, e¯‘ev‡`i 
Rq n‡e| Avi civRq ev wejywß NU‡e fveev‡`i, Kí‡jv‡Ki, Z_v a‡g©i| myZivs mZ¨B †h‡nZz weÁvb, 
†m‡nZz m‡Z¨i cÖwZôvq wg_¨vi aesm Awbevh©| Avi G Kvi‡YB ag© ev ag©ev`xiv g„Zz¨f‡q AvZswKZ| GLv‡b 
AvZ¥i¶v †c‡ZB ag©ev`x‡`i‡K Aweivg gwiqv cÖ‡Póv Pvjv‡Z nq| 
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Av‡iKUv welq n‡jv, a‡g©i Rb¥ ev G‡K wUwK‡q ivLvi †cQ‡b †ek KZ¸‡jv KviY i‡q‡Q| G Kvi‡Yi Ab¨Zg 
n‡jvÑ e¨w³ I †MvôxMZ ¯^v_©i¶v Kiv, Av_©-mvgvwRK †¶‡Î G †Mvôxi jvfRbK evwYR‡¶Î iPbv Kiv, 
¶gZvevb nIqvÑ me©cwi e„nËi Rb‡Mvôx‡K †kvlY-kvm‡bi k„•L‡j Ave× K‡i gywó‡gq †kvlK‡Mvôxi e¨vcK 
¯^v_©i¶v Kiv| †`Lv hv‡e Rb¥ †_‡K AvR ch©šÍ GB KvRwUB bvbv †KŠk‡j K‡i Avm‡Q ag©| cÖK…Zc‡¶ KwíZ 
ci‡jvK bv‡gi GK †jvfbxq RvqMvi †jvf †`wL‡q c„w_exi e„nËi Rb‡Mvôx‡K †kvwlZ-kvwmZ Ges jyÉb 
Ki‡Z ˆeÁvwbK e¯‘ev` cwinvi K‡i ag©‡K ˆZwi Ki‡Z nq fveev` ev Kí‡jv‡Ki aviYv| ag© GRb¨B e¨envi 
n‡q G‡m‡Q Ges AvRI n‡”Q| wVK G Kvi‡YB †kvlK‡Mvôx I mvgªvR¨ev` GB ag©‡K wUwK‡q ivLvi Rb¨ cÖYvšÍ 
†Póv K‡i _v‡K| Avi weÁvb me mgqB Av_©-ivR-mvgvwRK mKj †¶‡Î gvbyl‡K e¯‘ev‡`i wfwË‡ZÑ Z_v 
m‡Z¨i Dci `uvo Kwi‡q Zuvi ¯^v_©i¶v Ki‡Z Pvq| †h‡nZz c„w_ex‡Z gvbyl g~jZ `yBfv‡M wef³- †kvlK I 
†kvwlZ, Avi †h‡nZz †kvwlZ gvbylB wmsnfvMÑ †m‡nZz ¶z`ªZi †Mvôx wn‡m‡e †kvlK‡Mvôxi ¯^xq-¯^v_©i¶vq 
ag©‡K e¨envi Ki‡Z nq Ges GB ag©‡K †kvwlZ gvby‡li Dci Pvwc‡q w`‡Z nq| G Ae¯’vq wmsnfvM gvby‡li 
Rb¨ †hgb Av_©-mvgvwRK †¶‡Î cÖ‡qvRb †kvlYgyw³, †Zgb m‡Z¨i Dci `uvov‡Z cÖ‡qvRb weÁvb| G `y‡Uv 
h‡Zv c~iY ev weKwkZ n‡e, a‡g©i g„Zz¨ Z‡Zv Nwb‡q Avm‡e| GLv‡b G‡K-Ac‡ii mgš^‡qi wKQy †bB| eis 
Av‡Q msNvZ, Ges Awbevh©fv‡e Av‡Q wg_¨vi aesm ev g„Zz¨| 
 
 Aveyj †nv‡mb †LvKb : mvsevw`K-†jLK I gvbevwaKvi Kg©x|  
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It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a LIGHT and 
measured out its (their) stages, that you might know the number of years and 
the reckoning.  (www.quraanshareef.org) 

It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a 
LIGHT (of beauty), and measured out stages for her; that ye might know the 
number of years and the count (of time). (Eusuf Ali) 
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And the moon, We have measured for it mansions (to traverse) till it returns 
like the old dried curved date stalk�
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চতুথর্ aধয্ায় :   ধমর্gেn িবjান ৩ ৭ ০   [ িkক কrন]  

 িবjানময় িকতাব :   aিভিজৎ রায় ৩ ৭ ১  [ িkক কrন]
 িবjান,  ধমর্ eবং aপিবjান – েকাথায় টানব সীমােরখা?: জােহদ আহমদ ৩ ৮ ৯  [ িkক কrন]
 ধেমর্ িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnান নািsেকর ধমর্কথা ৪ ০ ০  [ িkক কrন]
 িবjান,  ধমর্ o িবশব্াস :  aপািথর্ব ৪ ১ ১  [ িkক কrন]
 iসলামী িবjােনর েপৗরািণক কািহনী :  খান মুহাmদ ৪ ১ ৭  [ িkক কrন]
 ভগবদ্গীতায় িবjান aেnষণ eবং anাn :   aনn িবজয় ৪ ২ ৯  [ িkক কrন]
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িবjানময় িকতাব 
aিভিজৎ রায়

 
 

‘‘ মূখরা সব শান, মানুষ eেনেছ gn, gn আেনিন মানুষ কান।’’ –নজrল 
 

1 
 

ei pবnিটর সূচনা হেয়িছল eকিট িনেদাষ i- মiেলর জবাব িদেত  িগেয়।  বছর সােতক  আেগ আিম 
তখন  সেব বাংলােদশ থেক পািড় জিমেয়িছ বাiেরর eকিট িব িবদ ালেয় । িবনা পয়সায় inােরেনট 
ব বহােরর আেমজ সামলােত সময় লাগেছ।  কুেয়ার ব াঙ- ক কুেয়া থেক তুেল সমুেd ছেড় িদেল যমন 
দশা হয় তমিন দশা তখন আমার। কিmuটার নােমর  চার কানা বােkর মােঝ jােনর aবািরত dয়ার। 
আিম নাoয়া খাoয়া বাদ িদেয় পেড় রiলাম সমুd িস েন । eমিন eক সময় সদ  পিরিচত eক ভdেলােকর 
পাঠােনা eক i- মiেল eক oেয়ব-সাiেটর িঠকানা পলাম ।  িঠকানাটা আসেল eকটা aন-লাiন 
পিtকার।  খুব য আgহ িনেয় গলাম তা নয়।  িকnt িগেয় aবাকi হলাম । পড়লাম বশ িকছু লখেকর 
তথ -বhল   uঁচুমােনর লখা।  aজানা aেচনা পিtকায় eমন যুিkবাদী iহজাগিতক লখা ? তাo আবার 
িলখেছ িকছু সাহসী বাংগালীরা ।  সিত i aবাক করার মত ব াপার । পরবতীেত eেদর aেনকেক িনেয় 
আিম ‘মুkমনা’ (www.mukto-mona.com) নােম eকিট  pগিতশীল, ধমিনরেপk, মানবতাবাদী 
আnজাল আেলাচনাচk গেড় তুিল। pবাসী বা ালীরা যারা আnজাল আেলাচনাচk gিল সmেn eকটু-আধটু 
খঁাজ খবর রােখন, তারা সবাi eকনােম মুkমনােক চেনন।  কারণ aেনেকi মেন কেরন য, চলমান 
ধারার িবপরীেত সবময়i মুkমনা িভnকথা শানায়।  ধমাnতা আর সাmpদািয়কতার িবপরীেত aেনেকর 
কােছi মুkমনা আজ eক চলমান বিhিশখা, ঘার aমািনশায় পথ দখােনা eক আেলাকবিতকা। গতবছর 
(2007) সােল আnজােল মানিবকতা, মুkবুিd eবং িবjানমনsতা pসােরর sীকৃিত srপ মুkমনােক 
শহীদ জননী জাহানারা iমাম sৃিত পদেক ভুিষত কেরেছ। মুkমনার  iিতহাস eক aনন  iিতহাস।  eর 
কথা আপাতত: থাকুক। তেব ei pবেn বশ ক’িট জায়গায় মুkমনার pসংগ aিনবাযভােব eেস পড়েব 
বেলi e pসংগিটর aবতারণা।  
 
বলিছলাম আসেল সi aনলাiন পিtকািটর কথা। স পিtকািটেত সকেলi য ধেমর িশকল থেক মুk 
হেয় pগিতশীল লখা িলখেতন বা িলখেছন তা িকnt নয়। eক ভdেলােকর কথা খুব-i মেন পড়েছ।  eক 
পি মা িব িবদ ালেয়র িবিশ  aধ াপক। uিন সবসময়i eকিট িবেশষ pাচীন ধমgেnর মেধ  আধুিনক 
িবjােনর তtt খুঁজেতন।  ei ফ াশনটা iদািনংকােল বাংলােদশী িশিkত মুসলমানেদর ভতের pকট 
আকাের চােখ পড়েছ। িবেশষতঃ di িবjানী মিরস বুকাiলী eবং কiথ মূেরর ‘aিবsরণীয়’ aবদােনর পর 
(iদািনং সi তািলকায় যুk হেয়েছ তুরেsর হাrন iয়ািহয়া নােমর আেরক ছd-িবjানী)।  আজ তঁারা  
1400 বছর আেগর লখা ধমgেnর  মেধ  ‘িবগ ব াং’ খুেঁজ পান, মহািবে র pসারণ খুঁেজ পান, মানব সৃি র 
kমিবকাশ খুেঁজ পান, aণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নktরািজ, ত বামন, কৃ গhর, rণ-তtt, আেপিkক 
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তtt, সুপার িsং তtt, সবi aবলীলায় পেয় যান। তা সi ভdেলাকo বুকাiলী-মূেরর pরণায় ujীিবত 
হেয় কারাণ য কত ‘সুপার সােয়িnিফক’ বi, তা pমােণর জেন  পাতার পর পাতা িলেখ যেত থাকেলন।  
কঁাহাতক আর পারা যায়!  আিম aবেশেষ তঁার eকিট লখার pিতবাদ করবার িসdাn নi।  বিল, ‘িক 
দরকার আেছ ei হাজার বছর আেগকার কতকgিল সূরার মেধ  িবগ ব াং eর তtt aনুসnান  করার? িবগ 
ব াং সmেn জানেত চাiেল a ােsা িফিজেkর uপর গাদা গাদা বi বাজাের আেছ; দখুন না। 
িডফােরনিসয়াল iকুেয়শন সমাধােনর জন  তা আমােদর  গিণেতর বi-i দখেত হেব, কারাণ-হািদস চেষ 
ফলেল িক eর সমাধান িমলেব?’ e যন বাrেদ আgন লাগল।  uিন eর পরিদন িবশাল  মহাভারত 
আকােরর মহাকাব  িলেখ বুিঝেয় িদেলন iসলাম eবং িবjান িবষেয় আমার jান কত তুc; কত নগণ , - 
কত aj, কত আহাmক আিম। eিদক-oিদক- সিদক থেক দৃ ােnর পর দৃ াn হািজর কের ‘pমাণ’ কের 
eেkবাের বুিঝেয় পযn িদেলন -দ াখ ব াটা - কারােণ আধুিনক িবjােনর সবিকছুi আেছ, কারাণ কত 
‘িবjানময়’ িকতাব ! 
 
আমােক িলখেতi হল।  িক করব, আমার িপঠ য তখন দয়ােল ঠেক গেছ।  বললাম,  eকটু চাখ-কান 
খুেল যিদ ধমgn gিলর iিতহােসর িদেক তাকােনা যায়, তাহেল বাঝা না যাoয়ার তা কথা নয় য, সi 
gngিল লখা হেয়েছ বh বছর আেগ যখন মানুেষর িবjােনর uপর দখল eবং jান িছল খুব i  সীিমত।  
eটা আশা করা খুব-i বাকািম য সi সময়কার লখা eকটা বiেয়র মেধ  িবগ-ব াং eর কথা থাকেব, 
সুপার িsং eর কথা থাকেব, আiনsাiেনর িরেলিটিভিটর কথা থাকেব।  আধুিনক িবjান নয়, oi সমs 
বigিলেত আসেল pাচীন সমাজ-ব বsার চালিচti ফুেট uেঠেছ, তৎকালীন  সমােজর মানুেষর ধ ান ধারণা, 
িব াস , আশা আকা ার কথাi ধু pকাশ পেয়েছ; eর eক চুলo বাড়িত িকছু নয়।   eকটা uদাহরণ 
িদেলi ব াপারটা s  হেব।  কারাণ যখন িলিখত হেয়িছল, তখেনা গ ািলিলo, brেনা, কাপািনকােসর মত 
মনীিষরা ei ধরাধােম আেসন িন।  তখনকার মানুষেদর আসেল জানবার কথা নয় য তােদর পিরিচত 
বাসভূিম - পৃিথবী নামক ei gহিট য সূয নামক নkেtর চািরিদেক kমাগত পাক খেয় চেলেছ।  িক 
কেরi বা বুঝেব ? জেnর পর থেকi তারা সাদা চােখ সূযেক পূব িদক থেক পি েম  যেত দেখেছ, আর 
রাত হেলi দেখেছ চঁাদ ক। eর পছেন পদাথিবjােনর কান িনয়ম তারা কlনা করেত পােরিন, ভাবেতা 
egেলা বাধহয় ঈ েরর আiন।  িঠক স কথাgিলi  কারাণ-হািদস- বদ-বাiেবেল লখা আেছ।  যমন,  
ধরা যাক সূরা লুকমান (31:29) eর কথা।  eখােন পির ার বলা আেছ- ‘‘আlাহ i রাতেক িদেন eবং 
িদনেক রােত পিরবতন কেরন, িতিনi সূয eবং চndেক িনয়মাধীন কেরেছন; pেত েকi eক িনিদ  পেথ 
আবতন কের’’।  সূয আর চঁােদর ei মেনর কথা ধু সূরা লুকমােন নয়,  রেয়েছ সুরা iয়ািসন 
(36:38), সূরা যুমার (39:5), সূরা রা’দ (13:2), সূরা আিmয়া (21:33), সূরা বাkারা (2:258), সূরা 
কা’ফ (18:86), সূরা tায়াহায় (20:130)। িকnt সারা কারাণ তn তn কের খুজঁেলo পৃিথবীর ঘূণেনর 
sপেk eকিট আয়াতo িমলেব না।  আlাহর দৃি েত পৃিথবী িsর, িন ল।  সূরা নামেল (27:61) পিরsার 
বলা আেছ - ‘ ক dিনয়ােক বসবােসর sান কেরেছন আর তার মেধ  নদীসমূহ সৃি  কেরেছন আর eিটেক 
(পৃিথবী) িsর রাখবার জন  পাহাড়-পবত সৃজন কেরেছন ... ’। eকi ভােব সূরা rম (30:25), ফািtর 
(35:41), লূকমান (31:10), বাkারা (2:22), নাহল (16:15) পড়েলo সi eক-i ধারণা পাoয়া যায় 
য কারােণর দৃি েত পৃিথবী আসেল িsর। আিম ভdেলাকেক সিবনেয় বেলিছলাম, িতিন যিদ সত i মেন 
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কেরন য  আধুিনক িবjােনর সকল তtt i কারােন আেছ, তাহেল ধুমাt eকিট আয়াত যিদ কারাণ 
থেক দখােত পােরন যখােন লখা আেছ ‘পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘুরেছ’,  aথবা িনেদন পেk ‘পৃিথবী 
ঘুরেছ’ - আিম তার সকল দাবী মেন নব।  আরবীেত পৃিথবীেক বেল ‘আরদ’ আর ঘূণন হেছ ‘ফালাক’। 
eকিটমাt আয়াত আিম দখেত চাi যখােন ‘আরদ’ eবং ‘ফালাক’ পাশাপািশ ব বhত হেয়েছ।  uিন 
দখােত পারেলন না। 

 
পারার কথাo নয়। কারণ কারােণ e ধরেনর কান আয়াত নi। eর কারণটা আিম আেগi বেলিছ।  
তখনকার যুেগর মানুেষরা িচnা কের তা বর করেত পােরিন পৃিথবীর আিhক আর বািষক গিতর কথা।  
টেলমীর পৃিথবী কিndক মতবাদেক মাথা থেক সিরেয় কাপািনকােসর সূযেকিndক মতবােদ মানুেষর িচnা-
ভাবনার uেtারণ ঘেটেছ আসেল আরo aেনক বছর পের।  মুহmেদর যুেগ মানুেষরা eমনিক ‘রািtেবলা সূয 
কাথায় থােক’ - ei রহস  ভদ করেত িগেয় ‘গলদ-ঘম’ হেয় uেঠিছল।  তখনকার সমেয়র মানুেষরা 
ভাবেতা aেনক aেনক দূের eমন eকিট দশ আেছ যখােন ‘সূযেদব সত  i as যান’!  িচnাশীল 
পাঠেকরা কারােণর সi িবখ াত সূরািটেত চাখ বুলােলi বুঝেবন যখােন জুলকারণাiেনর uেlখ আেছ- 
 

‘‘aবেশেষ যখন স সূযােsর দেশ পৗছঁােলা, স সূযেক eক পি ল জলাশেয় ডুবেত 
দখল eবং সখােন দখেত পল eক জািত। আিম বললাম, ‘ হ জুলকারণাiন, হয় 

eেদর শািs দাo, না হয় eেদর সােথ ভাল ব বহার কর’।’’ (18:86) 
 
যারা কারােণর মেধ  aনবরত িবগ-ব াং, eবং সুপার িsং তেttর খঁাজ কেরন, তারা িক eকবােরর জন o 
ভােবন না আlাহ কমন কের eত বড় ভুল করেলন ! িকভােব আlাহ ভাবেলন য সূয সত i কাথাo না 
কাথাo as যায়?  কারাণ িক সত i ‘মহা িবjানময়’ িকতাব নািক ািn-িবলাস?  aেনক পাঠেকরi 
হয়ত জােনন না য মহানবী মুহmদেক তম িবjানী, িচnািবদ o দাশিনক বেল aিভিহত করা হয়, িতিন 
‘রােত সূয কাথায় থােক’ - ei রহেস র িক হাস কর ব াখ া িদেয়িছেলন ।  eক সাহাবার (আবু যর) সােথ 
মতিবিনময় কােল মহানবী বেলিছেলন য,  রািtকােল সূয  থােক খাদার আরেশর নীেচ।  সারা রাত ধের 
সূয নািক খাদার আরেশর নীেচ থেক আlাহর iবাদত বেnগী কের আর তারপর aনুমিত চায় ভারেবলা 
uদেয়র (সহীহ বুখারী, হািদস নং 6/60/326-327, 4/54/421)*। 

                                                 
* 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) 
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যারা pাচীন ধমgngিলেক িবjােনর মাড়েক পুরেত চান, তারা িক ei হাস কর আয়াতgিলর কথা জােনন 
না ? aবশ i জােনন। eবং জেন েনi তারা মানুষেক িব াn কেরন।  আর eখােনi আমার আপিt।   
 
eখােন eকিট কথা বেল নয়া pেয়াজন য, আিম কারােণর আেলাচনায় িsর eবং িন ল পৃিথবীর uেlখ 
কেরিছ বেল কu যন না ভেব থােকন য aন ান  ধমgngিল ei দাষ থেক মুk। বstত বাiেবল eবং 
বেদo আমরা িঠক eক i ধরেনর িন ল পৃিথবীর ছিব দখেত পাi। 

 
বাiেবল থেক পাঠকেদর সামেন পৃিথবীর িsরতার sপেk িকছু pমাণ হািজর করিছ- 
 

‘আর জগৎo aটল - তা িবচিলত হেব না’ (kিনকলস 16/30) 
‘জগৎ o সুিsর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম  93/1) 
‘িতিন পৃিথবীেক aনড় eবং aচল কেরেছন’ (সাম 96/10) 
‘িতিন পৃিথবীেক eর িভিtমূেলর uপর sাপন কেরেছন, তা কখেনা িবচিলত হেব না’ (সাম 104/5) 
iত ািদ ।   

 
eকi ভােব  বেদo রেয়েছ - 
 
                                                                                                                                                 
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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‘rবা দৗrবা পৃিথবী rবাসঃ পবতা iেম।’ (ঋেgদ দশম মnল, 173/4) 
aথাৎ, ‘আকাশ িন ল, পৃিথবী িন ল, e সমs পবতo িন ল’। 

 
ঋেgেদর আেরকিট ােক রেয়েছ - 
 

‘সিবতা যntঃ পৃিথবীমরnা-দgmেন সিবতা দ ামদৃং হত।’ (ঋেgদ দশম মnল, 149/1) 
aথাৎ, ‘সিবতা নানা যেntর dারা পৃিথবীেক সুিsর রেখেছন - িতিন িবনা খুঁিটেত আকাশেক দৃঢ়ভােব 
ধারণ কেরেছন।’  

 
 
uপেরর াকিট eকিট িবেশষ কারেণ আেরা বশী তাৎপযপূণ। eিট থেক বাঝা যায়, বিদক যুেগ মানুেষরা 
পৃিথবীেক তা িsর ভাবেতন-i, আকাশেক ভাবেতন পৃিথবীর ছাদ।  তঁারা ভাবেতন ঈ েরর aপার মিহমায় 
ei খুঁিটিবহীন ছাদ আমােদর মাথার uপের ঝুেল রেয়েছ। eকi ধারণা আমরা কারােণo দখেত পাi।  
সূরা লুকমােন (31:10) আlাহর মিহমার বণনা আেছ eiভােব- 
 

‘িতিনi খূঁিট ছাড়া আকাশেক ছাদ srপ ধের রেখেছন ...’              
 
 
িকnt আজ ei বjািনক agগিতর যুেগ আমরা জািন, আকাশ কখনi পৃিথবীর ছাদ নয়। সামিgকভােব 
আসেল আকাশ বেলi তা িকছু নi। আকাশ হেc আমােদর দৃি র pাnসীমা। আমােদর পৃিথবীেত 
বায়ুমnল থাকার কারেণ আমােদর চােখ আকাশেক নীল দখায়। চঁােদ বায়ুমnল নi, তাi চঁােদর আকাশ 
কােলা।  িকnt মুশিকল হেc য, ‘মহািবjানময়’ িকতাবgেলােত e ধরেনর কান িবjানিভিtক সিঠক 
দৃি ভি র সnান তা আমরা পাi না। মানুষ কেব বড় হেব?  ধমgnগেলা থেক মুখ সিরেয় কেব সিত  
সিত i eকিদন বুঝেত িশখেব ‘আকাশ’ শbটার মােন? সুনীেলর কিবতার ‘eকটা গাছ তলায় দঁািড়েয়’ 
কিবতার কেয়কিট লাiন e pসে  খুবi aথবহ – 
 
 

‘ ... eতgেলা শতাbী গিড়েয় গল, মানুষ তবু ছেলমানুষ রেয় গল 
িকছুেতi বড় হেত চায় না 
eখেনা বুঝেলা না ‘আকাশ’ শbটার মােন 
চ gাম বা বঁাকুড়া জলার আকাশ নয় 
মানুষ শbটােত কান কঁাটাতােরর বড়া নi 
ঈ র নােম কান বড় বাবু ei িব  সংসার চালােcন না 
ধমgেলা সব rপকথা 
যারা ei rপকথায় িবেভার হেয় থােক 
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তারা pিতেবশীর uেঠােনর ধুেলামাখা িশ িটর কাnা নেত পায় না 
তারা গজন িবলাসী  ... ’ 

 
 
 
 

2 
 
আমার িনবnিট সi aনলাiন পিtকািট সহ  aন ান  জায়গায় pকােশর পর বশ িকছু pিতিkয়া হয়। 
আমার eক ধািমক বাnবী i- মiেল জানায়, ‘‘হেত পাের কারােণ কাথাo বলা নাi য ‘পৃিথবী ঘুরেছ’। 
কারােণ তা কতিকছুi সাজাসুিজ বলা নাi। যমন, কারােন তা e কথাo বলা নাi য ‘পৃিথবী 
গালাকার’। িকnt তার মােন তা ei নয় য কারােণর দৃি েত পৃিথবী সমতল ।’’ 

 
utের আিম জানালাম, কারােণর দৃি েত পৃিথবী সত i সমতল !  িনেmাk ei সূরাgিল তার pমাণ - 
 

‘ ... পৃিথবীেক িবsৃত কেরিছ (কােপেটর মত) eবং oেত পবত মালা সৃি  কেরিছ ... ’ 
(িহjর 15:19) 
 
‘িযিন তামােদর জন  পৃিথবীেক (সমতল) শয া কেরেছন eবং oেত তামােদর জন  চলার 
পথ িদেয়েছন ...’ (tাহা 20:53, যুখrখ 43:10) 
 
‘ আিম িবsৃত কেরিছ (কােপেটর মত) পৃিথবীেক eবং oেত পবত মালা sাপন কেরিছ ... ’ 
(kাফ 50:7) 
 
‘আিম ভূিমেক িবিছেয়িছ, আর তা কত সুnর ভােব িবিছেয়িছ  ... ’ (tর 52:48) 
 
‘আlাহ তামােদর জন  ভূিমেক কেরেছন িবsৃত ... ’ (নূহ 71:19) iত ািদ। 

 
uপেরর আয়াতgিল থেক বাঝা যায়, পদাথিবদরা য ভােব আজ গালাকার পৃিথবীর ধারণা পাষণ কেরন, 
কারােণর পৃিথবী তার সােথ মােটo স িতপূণ নয়।  আিম ei pসে  পূেবাk সূরা কাহাফ (18:86) eর 

pিত আবারo পাঠকেদর দৃি  আকষন করেত চাi যখােন বলা আেছ আlাহর eক িব s বাnা কাদামািট 
পূণ eকিট িনিদ  sােন সূযেক ডুবেত দেখিছেলন।  eকi সূরার 90 নং আয়ােত eকিট িনিদ  sান হেত 
সূেযাদেয়রo বণনা আেছ। sভাবতi মেন p  জােগ আlাহ কন ভাবেলন য সূেযাদয় আর সূযােsর জন  
eকিট িনিদ  sান দরকার ? eর মধ  থেক eকিট সত i বিরেয় আেস,  আর তা হল কারােণর gnাকার 
পৃিথবীেক গালাকার ভােবনিন, ভেবেছন সমতল।     
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নামাজ পড়ার িনিদ  সমেয়র কথা মাথায় রাখেল পিরsার বাঝা যায় pাচীন কােল মানুেষরা সমতল পৃিথবীর 
ধারণা থেক eকদমi বrেত পােরন িন। আমােদর বা ালী কৃষক-দাশিনক আরজ আলী মাতুbর তঁার 
‘সেত র সnান’ বiেত খুবi পিরsারভােব ব াপারিট ব াখ া কেরেছন। ei সুেযােগ সটা আবার eকটু 
ঝািলেয় নoয়া যাক। iসলামী শােst pেত কিদন পঁাচবার নামাজ পরার িবধান আেছ। ei পঁাচবােরর জন  
িনিদ  সময় বরাd আেছ, আবার কান কান সমেয় নামাজ পড়া আবার িনিষd।  যমন, সূেযাদয়, সূযাs 
aথবা মধ ােh নামাজ পড়ার কান িনয়ম নi। িকnt পৃিথবীর আিhক গিতর ফেল আমরা জািন য কান 
িsর মুহূেত িবিভn dািঘমার uপর িবিভn সময় দখা দয় eবং pিতমুহূেতi পৃিথবীর কান না কান sােন 
িনিদ  uপাসনা চলেত থােক।  eর মােন িক? যমন ধরা যাক, বিরশােল যখন সূেযাদয় হেc, তখনo 
কলকাতায় সূয uেঠিন আর চ gােম িকছুkন আেগi সূয uেঠ গেছ। কােজi বিরশােল যখন iসলােমর 
দৃি েত নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চ gােম তা হারাম নয়। তা হেল িনিদ  সমেয় uপাসনা 
িনিষd করার কান মােন আেছ? যুিkবাদী আরজ আলী ‘সেত র সnােন’ বiেত eকিট মজার p  কেরেছন। 
ধরা যাক eকজন লাক বলা দড়টায় জাহেরর নামাজ পেড় িবমােন চেড় মkায় যাtা করেলন। সখােন  
পঁৗেছ িতিন দখেলন য oখােন তখনo dপুর হয়িন। oখােন জাহেরর oয়ােkর সময় হেল িক তার 
আেরকবার জাহেরর নামাজ পড়েত হেব? আপাতঃ িনরীহ ei p িটর মেধ i িকnt utরিট লুিকেয় আেছ। 
আরজ আলী িনেজi eর utর িদেয়েছন-  
 

‘eক সময় পৃিথবীেক িsর আর সমতল মেন করা হত। তাi পৃিথবীর সকল দেশ বা সকল 
জায়গায় eকi রকম সময় সূিচত হেব, বাধহয় eiরকম ধারণা থেক  oi সমs িনয়ম-
কানুন pবিতত হেয়িছল। িকnt eখন pমািনত হেয়েছ য, পৃিথবী গাল o গিতশীল ।’ 

 
আসেল আধুিনক জীবন-যাtার  সােথ তাল মলােত পুেরান ধমীয় কানুন মানেত িগেয় দখা িদেc নানা 
জিটলতা।  ভিবষ েত ei জিটলতা আরo বাড়েব।  যমন, কান নেভাচারী aথবা কান িবমান চালক 
1041.67 মাiল বেগ পি ম িদেক িবমান চালােল সূযেক সবসময়i তার কােছ গিতহীন বেল মেন হেব। 
aথাৎ িবমান আেরাহীেদর কােছ সকাল, dপুর আর সn া বেল িকছু থাকেব না- সূয যন িsরভােব eকsােন 
দঁািড়েয় থাকেব। ei aবsায় িবমান আেরাহীেদর নামাজ- রাজার uপায় িক? ভিবষ েত মr a েলর 
কাছাকািছ যিদ বসিত গড়েত হয়, তেব দখা দেব আরo eক সমস া। সখােন pায় ছয় মাস থােক িদন 
আর ছয় মাস থােক রাত। সখােন সূেযাদয় থেক সূযাs পযn রাজা রাখা আর িদেন পঁাচ বার নামাজ পড়া 
িক আেদৗ সmব? eিট বাঝা মােটi কিঠন নয় য,  pাচীনকােল মানুেষর সমতল পৃিথবী ব াপাের  ভুল 
ধারণার কারেণi আজেকর িদেন িনয়ম পালেন ei জিটল সমস ার সৃি  হেয়েছ।  
 
e ধরেণর তথ গত ভুল িকংবা pাচীণ aৈবjািনক িচnাধারার িনদশন কারােণ আেরা আেছ। াn ‘সমতল’ 
পৃিথবীর ধারণা িকংবা  ‘aনড়’ পৃিথবীর ধারণাi কবল নয়, কারােণ আেছ aদৃশ  ‘শয়তান jীন’ eর 
uপিsিতর uেlখ (6:100, 6:112, 6:128, 6:130, 7:38, 11:119, 15:27 iত ািদ),  যােদর কাজ 
হেc eকজেনর uপর uপর আেরকজন দািড়েয় ‘Exalted Assembly’ তির করা (37:08) আর 
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কানাকািন কের গাপন কথা েন ফলা (72: 8, 37: 6/10) ।   ei aদৃশ  শয়তান jীনেদর ভয় 
দখােনার জন  আlাহ আবার ulাপাত ঘটান (72: 9, 37:10) বেল কারােণ uেlখ কেরেছন, সজন i 
আমরা আকােশ ulাপাত ঘটেত দিখ।  িকভােব জুলকানাiন eক ‘পি ল জলাশেয়’ সূযেক ডুবেত 
দেখেছন, তার uেlখ য কারােণ আেছ, তা  তা e pবেn আেগi বেলিছ।  e ধরেণর ভুল আেরা 
আেছ। যমন,  বলা আেছ sাম নািক তরী হয় মrদn eবং পঁাজেরর মধ বতী জায়গা থেক (86:6-
7); মাতা মরী ক বণনা করা হেয়েছ a ারেনর (মূসার বড় ভাi) বান িহেসেব (19:28); iত ািদ। 
egেলা সবi হাস কর রকেমর াn তথ ।  আর হািদেসর aৈবjািনক আর হাস কর বানীgেলার আর কথা 
বলেত গেল তা মহাভারত হেয় যােব। কেয়কটা মজার uদাহরণ দi। হািদেস বলা হেয়েছ য, যখন কান 
পুrেষর kাণু কান মিহলার জরায়ুেত pেবশ কের, তখন আlাহ কতৃক িনযুk ফরশতারা তার dািয়t িনেয় 
নয় (সহীহ বুখারী 1.6.315, 4.54.430; সহীহ মুসিলম 33.6392 iত ািদ), মানুেষর a -pত ংগ 
gেলা 'iসলামী পাপ বেয় িনেয় যায়' (সুনান নাসাi 1.149), eমনিক কারান-হািদস aনুযায়ী মানব 
a gেলা িনেজরা িনেজরাi কথা পযn বলেত পাের  ( কারান, 41:20, 41:21, 36:65, 24:24 ) ।   
তাo না হয় মানা গল, িকnt হািদেস uেটর মুtেক য রাগনাশকারী মেহৗষধ িহেসেব বণনা কের তা 
িনয়িমতভােব পান করার পরামশ য দয়া হেয়েছ, তা িক আমরা জািন? যমন, সহীহ বুখারীর ভিলuম 7, 
বi 71, হািদস নং 590 দখা যাক - 
 

আনাস (রাঃ) হেত বিণত :  
িকছু লােকর মদীনার আবহাoয়া pিতকুল মেন হিcল।  রাসুল (সাঃ) তােদরেক িনেদশ 
িদেলন uেটর রাখােলর সােথ বাস করেত eবং uেটর dধ o মুt খেত (ঔষধ িহেসেব)।  
তারা রাখােলর সােথ থাকেত লাগল eবং uেটর dg eবং মুt পান করেত লাগেলা যতিদন 
পযn না তারা সুs হেয় uেঠ।  eরপর তারা রাখালেক মের তার uট িনেয় পালােত 
লাগল।  খবর পেয় রাসুল (সাঃ) তােদরেক ধের আনেত বলেলন।  তােদরেক রাসুেলর 
সামেন uপsাপন করার পর িতিন তােদর হাত পা কেট eবং চােখ লৗহ তp শলাকা 
ঢুিকেয় হত া করার আেদশ িদেলন।   

 
uেটর dেধর পাশাপািশ মূtপােনর uপকািরতার কথা বলা আেছ আেরা aেনক হািদেসi, eবং iবেন 
iসহােকর িসরােতo†।  
                                                 
† যমন, 1)  Narrated Anas:Some people from the tribe of 'Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The 
climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of 
charity and to drink, their milk and urine (as a medicine). Sahih Bukhari 8:82:794 
2) Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger 
(may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncongenial. So Allah's Messenger (may 
peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk 
and urine. They did so and were all right. Sahih Muslim 16:4130 
3) "A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-
Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he 
put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of 
Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the 
apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their urine they would 
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পরsরিবেরাধী বাণীo আেছ ঢর।  কারােনর কেয়কিট আয়াত থেক পাoয়া যায়, ei মহািব  তির 
করেত আlাহ সময় িনেয়েছন ছয় িদন (7:54, 10:3, 11:7, 50:38, 57:4 iত ািদ),  িকnt 41:9-12 
থেক জানা যায়, িতিন পৃিথবী তির করেত 2 িদন সময় িনেয়িছেলন, eর পর eর মেধ  পাহাড়-পবত 
বসােত আর aন ান  আনুষি ক iমারত তরী করেত আেরা চার িদন, সবেশেষ সাত আসমান বানােত সময় 
িনেয়েছন আেরা d-িদন। সব িমিলেয়  সময় লেগেছ মাট আট িদন। কােজi কারান aনুযায়ী  আlাহ 
মহািব  বািনেয়েছন কয় িদেন - ছয় িদেন নািক আট িদেন?  পরsরিবেরািধতার আেরা িকছু নমুনা দিখ। 
সুরা 79:27-30 aনুযায়ী আlাহ ‘ হেভন’ বািনেয়িছেলন আেগ, তারপর  বািনেয়িছেলন পৃিথবী, িকnt aন  
িকছু আয়ােত আlাহ বেলেছন eেকবাের uলেটা কথা  - aথাৎ,  আেগ পৃিথবী, পের হেভন (2:29 eবং 
41: 9-12 dঃ)।  কখেনা বলা হেয়েছ আlাহ সব িকছু kমা কের দন (4: 110, 39: 153) িকnt আবার 
aন t বলা হেয়েছ, িতিন সব িকছু kমা কেরন না (4:48, 4:116, 4:137, 4:168)।  সুরা 3: 85 
eবং 5:72 aনুযায়ী iসলাম ধেম যারা িনেজেদর সমপন কেরিন তারা সবাi দাজেখ যােব তা স ী ান, 
ihদী, প াগান যi হাক না কন, িকnt আবার 2:62 eবং 5:69 aনুযায়ী, ihদী eবং ী ানেদর সবাi 
দাজেখ যােব না।  কখেনা বলা হেয়েছ মুহmদেক সাহােয র জন  pstত আেছন eকহাজার জন ফেরsা 

(8:9-10) কখেনাবা বেলেছন ei সাহায কারী ফেরsােদর সংখ া আসেল িতনহাজার (3: 124, 126)।  
কখেনা আlাহ বেলেছন তার eকিট িদন পািথব eক হাজার বছেরর সমান (22:47, 32:5), কখেনাবা 
বেলেছন, তার িদন প াশ হাজার বছেরর সমান (70:4)।  মানব সৃি  িনেয়o আেছ পরsর-িবেরাধী তথ ।  
আlাহ কারােণ কখেনা বেলেছন িতিন মানুষ বািনেয়েছন পািন থেক (25: 54, 24:45), কখেনাবা  
জমাট রk বা ‘kট’ থেক (96: 1-2), কখেনাবা কাদামািট থেক (15:26, 32:7, 38:71, 55:14) 
আবার কখেনাবা ‘ডাs’ বা ধূলা থেক (30:20, 35:11) iত ািদ।  eকi সােথ তা eত ধরেণর 
পর র-িবেরাধী তথ  সত  হেত পাের না।  
 
যা হাক, iিতহােসর পাতােত eবাের চাখ রাখা যাক।  eগােরা শতেকর িবখ াত আরবীয় িবjানী iবন-
আল হাiথাম ধারণা কেরিছেলন য পৃিথবী সমতল নয়, বরং গালাকার।  তার সমs কাজ স সময় 
ধমিবেরাধী বেল বােজয়াp করা হয়, আর তঁার সমs বio পুিড়েয় দoয়া হয়‡। ei তা সিদন - 1993 
সােল, সৗিদ আরেবর সেবাc ধমীয় জাধারী ব িk শখ আবেদল আিজজ iবন বা’জ ei বেল eকিট 
ফেতায়া জাির কেরন -  
 

                                                                                                                                                 
recover, so off they went.  From The Sirat Rasul Allah ( The Life of The Prophet of God ), by Ibn Ishaq 
pages 677- 678 
 
 
‡ T.J. de Boer  তার History of Philosophy in Islam (1904)  বiেয় বেলেছন য, পৃিথবীেক গালাকার িহসেব িবেবচনা কের হাiথাম 
aপিবt নািsেকর pতীেক (unhappy symbol of impious Atheism) পিরণত হেয় িগেয়িছেলন, eবং তার কাজকম jলn aিgেত িনেkপ 
করা হয়।  eছাড়া  Bradley Steffens eর Ibn al-Haytham: First Scientist বiেয়o হাiথােমর পাnুিলিপ পাড়ােনার uেlখ পাoয়া 
যায়।  
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‘ei পৃিথবী সমতল। যারা ei সত টা মােন না  তারা সকেলi নািsক, শািsi  তােদর 
কাম ।’  

কাল স াগােনর ‘The Demon-Haunted World’ বiেয় ei িবখ াত ফেতায়ার uেlখ পাoয়া যােব§।   
 
িহnু পূরাণgিলর aবsাo তৈথবচঃ।  নরিসংহ পূরােণর 169 পৃ ায় সমতল পৃিথবীর পিরsার বণনা আেছ। 
তাi gজরােট বােরাদায় ‘জাmুিdপা’ নােমর eকিট pিত ান  eখেনা বিদক সমতল পৃিথবীেক 
‘ বjািনকভােব’ pমান করার pাণাnকর চ া চািলেয় যােc। 
 
1999 সােলর 15 i সেপটmর কানসাস িব িবদ ালেয়র aধ াপক িটম িমলার দাবী করেলন য, ‘বাiেবল 
aনুযায়ী, পৃিথবীর চারিট pাn আেছ।’ eবং িতিন আরo দাবী করেলন য, িতিন িব াস কেরন পৃিথবী 
আসেল হয় চতুভুজ আকৃিতর aথবা আয়তাকার।  আসেল কারাণ, বাiেবল আর বেদর মত ধমgেn লখা 
ভুল ধারণার বশবতী হেয় িকছু মানুষ ei eকিবংশ শতাbীেত দঁািড়েয়o মেন কের পৃিথবী গালাকার নয়, 
সমতল।  তারা ‘আnজািতক সমতল পৃিথবী সিমিত’ (International Flat Earth Society**)  eবং 
‘আnজািতক চতুভূজাকার  পৃিথবী সিমিত’ (The International Square Earth Society††) e ধরেনর 
হাস কর সমs নােম িবিভn সংগঠন গেড় তুেলেছ যােদর eকমাt কাজ হেc পৃিথবীবাসীেদর বাঝােনা য, 
িবjান যাi বলুক না কন, পৃিথবী িকnt সমতল! 
 
আবারo িফের আিস িবjানময় িকতােবর জগেত। িফের আসেতi হয় বাের বাের- বুকাiলী, হাrন iয়ািহয়া 
আর মুর- দর কল ােণ।  সাজা হেয় p টার মুেখামুিখ দঁাড়ােতi হয় aবেশেষ- ‘সত i িক কারাণ 
aেলৗিকক, aিতpাকৃত আর মহা-িবjানময় eক িনখুতঁ ঐশী িকতাব?’ বব িডলােনর বাংলা কের সুমন 
যভােব গেয়েছ, সভােবi বিল- ‘p gেলা সহজ, আর utরo তা জানা।’  utর হেc- মােটi কারাণ 

aেলৗিকক কান gn নয়। কারােণ আসেল কাথাo িবগ-ব াং eর কথা নাi, িরেলিটিভিটর কথা নাi, 
কৃ গhেরর কথা নাi, aণু-পরমাণুর কথাo নাi।  িবগ-ব াং আর িরেলিটিভিটর নােম যা দখিছ, তা হল 
আিদম সূরাgিলর  ‘আধুিনক’ eবং ‘চতুর’ ব াখ া।  নীেচর uদাহরণ িট দখা যাক- 
 

‘aিব াসীরা িক ভেব দেখ না, আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম 
uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (আিmয়া 21:30) 

 

                                                 
§ যিদo ফেতায়ািট িনেয় িকছুটা িবতক আেছ, কারণ শখ আবেদল আিজজ iবন বা’জ পের ফেতায়া দoয়ার ব াপারিট asীকার কেরন। িকnt eখেনা 
anতঃ িতনিট জায়গায় ফেতায়ািটর uেlখ পাoয়া যায়- কাল স ােগেনর ' The Demon-Haunted World' (1996 সংsরণ, পৃ া 325), 
aধ াপক পারেভজ hেদাভেয়র Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃ া 49) eবং 
New York Times eর 1995 সােল pকািশত Yousef M. Ibrahim eর pবn  Muslim Edicts take on New Force (The 
New York Times, February 12, 1995) 
** িবsািরত তেথ র জন  দখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that 
Moses, Columbus, and FDR all fought... http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm  
†† িবsািরত তেথ র জন  দখুন -The International Square Earth Society, 
http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html  
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‘মহািবjানময় িকতাব-িবেশষj’ eর দল ei আয়াতিটর মেধ  িবগ-ব াং eর গn খুেঁজ পান। িকnt আসেলi 
িক eর মেধ  িবগ-ব াং eর কান আলামত আেছ? eকটু যৗিkক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক।  ei 
আয়াত আর তার পরবতী আয়াতgেলর িদেক তাকােনা যাক - 
 

‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (আিmয়া 
21:30) 
 
‘eবং আিম e জন  পৃিথবীেত পবতমালা sাপন কেরিছ, যন তা সহ eিট না নেড়।’ 
(আিmয়া 21:31) 
 
‘eবং আকাশেক কেরিছ সুরিkত ছাদ’ (আিmয়া 21:32) 
 
‘আlাহi u  দেশ sm ছাড়া আকাশমnলী sাপন কেরেছন’ (রা’দ 13:2) 

 
 
ei আয়াতgিল আমােদর আকাশ আর পৃিথবীর মধ কার সmেক  আসেল খুব pাচীন আর as  eকিট 
ধারণা দয়। আlাহ আকাশেক ‘sm িবহীন’ ছাদ িহেসেব sাপন করার পর পৃিথবীেত পবত মালা sাপন 
করেলন যােত িকনা আমােদর e পৃিথবী না নেড়, িঠক যমনিট আমরা পাতলা কান কাগজ বাতােস uেড় 
যাoয়ার হাত থেক রkা করার জন  oটােক পপার-oেয়ট িদেয় চাপা দi। আlাহ মানুেষর মাথায় ‘আকাশ 
ভংেগ পড়ার’ হাত থেক রkা করার জন  িক করেলন?  আকাশেক aদৃশ  খুিঁটর uপর বিসেয় িদেলন। 

egেলা িক কের িবংশ শতাbীর jান-িবjােনর আলামত হয়? আর সবেচেয় বড় কথা, ‘আকাশ o পৃিথবী 
eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ - ei আয়াতিট যিদ মহা-িবেsারেণর (িবগ-
ব াং) eর pমান হয়, তেব কাথায় eখােন িবেsারেণর uেlখ? ‘িবগ-ব াং’ শbিট িনেজi eখােন 
তাৎপযবাহী। ei আয়ােতর কাথায়  রেয়েছ সi িবখ াত ‘ব াং’ (িবেsারণ)-eর iি ত? 
 
uপরnt, পদাথিবjােন ‘িবগ ব াং’ sান-কাল aিdতীয়েtর (space-time singularity) সােথ জিড়ত, 
পদােথর সােথ নয়। িবগ-ব াং eর pিkয়া যখন r হেয়িছল তখন পৃিথবীর aিsti িছল না, পৃিথবীর জn 
হেয়েছ িবগ ব াং eর কািট কািট বছর পের।  uপেরর আয়াতিট ধু আকাশ o পৃিথবী eকসােথ ‘িমেশ 
থাকার’ ( বjািনক দৃি েকান থেক যার কান aথi হয় না) কথাi বলেছ আর পের  বলেছ uভয়েক ‘পৃথক 
কের’ ( বjািনক দৃি েকান থেক আবারo যার কান aথ নi) দoয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া 
আর িকছুi নয়, িবগ ব াং তা aেনক পেরর কথা।     
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কােজi কতgিল aথহীন শbমালা -‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের 
িদলাম’  কখনi বjািনকভােব ‘িবগ ব াং’ ক pকাশ কের না‡‡।  কায়াnাম পদাথ-িবjান থেক আমরা 
জািন, মহািবেsারণ-মুহূেত pকৃিতর চারিট বল- শিkশালী িনuিkয় বল, dবল িনuিkয় বল, তিড়ৎ-চুmকীয় 
বল আর মধ াকষণ বল ‘eকীভূত শিk’ (super force)  িহেসেব pকৃিতেত িবদ মান িছল। uপেরর 
আয়ািটেত কাথায় তার iি ত? িকভােব eকজন oi আয়াতিট থেক হাবেলর rবক বর করেত পারেব?  
িক ভােব মাপেত পারেব ডপলােরর িবচু িত?  utর নi। 
 
জ ািতপদাথিবjােনর সাmpিতক গেবষনার িদেক খািনকটা চাখ বুলােনা যাক। a ােলন gথ eবং আঁেd 
িলেnর সাmpিতক গেবষণা থেক পাoয়া ফলাফল থেক জানা িগেয়েছ,  আমােদর মহািব  যিদ কায়াnাম 
াকচুেয়শেনর মধ  িদেয় sান-কােলর শূন তার িভতর িদেয় আিবভতূ হেয় থােক, তেব e পুেরা pিkয়ািট 

িকnt eকািধকবার ঘটেত পাের, eবং হয়েতা বাsেব ঘেটেছo। ব াপারিটেক বেল মািlভাস বা aনn 
মহািবে র ধারণা। e ধারনায় মেন করা হয়, কoিটক iনে শেনর মাধ েম সmpসািরত বুdুদ (Expanding 
Bubbles) থেক আমােদর মহািবে র মতi aসংখ  মহািব  তরী হেয়েছ, যgেলা eকটা aপরটা থেক 
সংsশিবহীন aবsায় দূের সের গেছ। e ধরেনর aসংখ  মহািবে র eকিটেতi হয়ত আমরা aবsান 
করিছ (পেকট মহািব ) aন  gেলার aিst সmেn eেকবােরi jাত না হেয়।  
 
 
কােজi, িবjােনর চােখ িবগব াংi শষ কথা নয়। িবjােনর সাmpিতক গেবষণাgেলা িবগব াং-eর আেগ িক 
িছল তারo eকিট সািবক utর খুঁজেত সেচ  হেয়েছ।  আসেল iনে শন বা sীিত িনেয় আঁেd িলেn আর 
তার দলবেলর সাmpিতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিত  হেয় থােক তেব সিত কার aেথi সi ‘utp িবগ 
ব াং’ - যার মধ  িদেয় e মহািব  তরী হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় eেস 
িগেয়েছ। কারণ, সাmpিতক গেবষণা বলেছ, িবগ ব াং িদেয় মহািবে র r নয়, বরং মহািবে র r হেয়েছ 
iনে শন িদেয়। aথাৎ, িবগব াং eর পের iনে শেনর মাধ েম মহািব  তরী (যা িকছিুদন আেগo সিত  
বেল ভাবা হত) হয়িন, বরং iনে শেনর ফলrিতেতi িকnt িবগব াং হেয়েছ, তারপর সৃ  হেয়েছ আমােদর 
মহািব  । আঁেd িলেnর কথায়§§ : 
 

’15 বছর আেগo আমরা ভাবতাম iনে শন হেc িবগব াং-eর aংশ। eখন দখা যােc 
িবগ ব াং-i বরং iনে শনারী মেডেলর aংশিবেশষ।‘ 

 

                                                 
‡‡ আসেল কারােন কন আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ থাকার কথা আেছ তা সহেজi aনুেময়।  স সময় প াগানসহ মধ pােচ র aেনক গােtর 
uপকথা eবং লাককথােতi আকাশ আর পৃিথবী িমেশ থাকার আর হেরক রকেমর দব-দাবী িদেয় পৃথক করার কথা বলা িছল। যমন িমশেরর 
লাককথায় ‘ গব’ নােমর eক দবতা িছেলন িযিন িছেলন মৃিtকার দবতা।  ei গবেক তার মা eবং বান (আসমােনর দবী) থেক িবিcn কের 
দoয়ার ফেলi আকাশ আর পৃিথবী eেক aপেরর থেক িবিcn হেয় িগেয়িছল।  আবার, সুেমরীয় uপকথা িগলগােমেশর কািহনীেতo  আসমােনর দবী  

‘a ান’ ক মৃিtকার দবতা ‘কী’ eর কাছ  থেক িবিcn কের ফলার কথা বলা আেছ। e সমs uপকথা থেক প াগান রফােরngেলা বাদ িদেল যা 
রiেব, তা কারােণরi কািহনী।  
§§ Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998  
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eখন কথা হেc,  িবগব াং –eর মেডল কখেনা ভুল pকািণত হেল িকংবা পিরবিতত / পিরেশািধত হেল িক 
হেব? সােথ সােথ িক ধািমেকরাo িবগব াং-eর সােথ ‘স িতপূণ’ আয়াতেক বদেল ফলেবন? তাহেল তখন 
‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল’ –ei আpবােক র িক হেব?  ei ধরেণর আশংকা থেকi 
কাnjান সmn িব াসী পদাথিবjানী আb ুস সালাম  জ ািতপদাথিবjােনর িবগ ব াং তttেক কারােনর 
আয়ােতর সােথ িমশােত  বারণ করেতন।  িতিন বলেতন***,  
 

‘িবগব াং তেttর সাmpিতক ভাষ িট বতমােন মহািবে র uৎপিtর সেবাৎকৃ  ব াখ া pদান 
করেছ। িকnt আগামীকাল যিদ eর চাiেতo কান ভাল ব াখ া পাoয়া যায়, তাহেল িক 
হেব?  তাহেল িক নতুন বjািনক দৃি ভি র সােথ তাল মলােত িগেয় ধমgেnর আয়াত 
বদেল ফলা হেব?’  
 

খুবi যৗিkক শ া। িঠক eকi কারেণ 1951 যখন Pope Pius XII বাiেবেলর সৃি তেttর  সােথ িবগ 
ব াং বা মহািবেsারণ তেttর িমল খুেঁজ পেলন, তখন জ ািতিবjানী eবং ী ান ধমযাজক জজ হনির 
লিমিt (িযিন ‘িবগ ব াং’ pিতভােসর eকজন aন তম pবkা) পাপেক িবনেয়র সে  e ধরেনর যুিkেক 

‘a াn’ িহেসেব pচার করা থেক িবরত থাকেত পরামশ িদেয়িছেলন। িকnt সi পরামশ মানেছ ক? 
 
eখােন eকিট কথা বলা pেয়াজন।  oi aনলাiন পিtকািটেত aধ াপক ভdেলােকর সােথ িবতেকর কারেণ 
কারাণ eবং কারাণ-িবেশষjেদর কথা বাের বাের uেঠ eেসেছ বেল eমন ভাবার কান কারণ নi য 

aন ান  ধেমর ‘িকতাব িবেশষেjর দল’ ei aিভেযাগ থেক  মুk।  eরা কui আসেল ধায়া তুলিস-
পাতা নয়; বরং, eকi মূdার e-িপঠ আর o-িপঠ।  িকছু িহnু ভাববাদী ‘ বjািনক’ আেছন, যারা মেন 
কেরন মহাভারেত কৃ   aজুনেক য িব rপ দিখেয়েছ তা আসেল িবগ-ব াং ছাড়া িকছু নয়। মৃণাল 
দাসgp ভারেতর জাতীয় িবjান আকােদমীর িবখ াত  িবjানী। uিন দাবী কেরন, আজ আধুিনক িবjান য 
সমs নতুন তtt o তথ  pিতিদনi আিবsার করেছ, তার সবিকছুi নািক pাচীনকােলর মুিণ ঋিষরা বর 
কের গেছন। বেদ নািক স সমs আিবsার ‘খুবi পিরsারভােব’  িলিপবd আেছ। িমঃ দাসgেpর ভাষায়,  
রবাট oেপনেহiমােরর মত িবjানীo নািক গীতার িব rপ দশেন eতi aিভভূত হেয় িগেয়িছেলন য  
ল াবেরটরীেত আণিবক শিkর তজ দেখ নািক গীতা থেক আবৃিt কেরিছেলন- 
 
‘িদিব সূয সহsস  ভেবদ যুগপdিtতা। 
যিদ ভাঃ সদৃশী সা স াদ ভাসnস মহাtনঃ’ 
 
িবjান জানা িকছু িশিkত িহnু বুিdজীিব আেছন যারা ভােবন আধুিনক িবjান আজ যা আিবsার করেছ তা 
সবi িহnু পূরাণ gেলােত িলিপবd jােনর পুনরাবৃিt। িহnুেদর সাmpদািয়ক pিত ান রামকৃ  িমশন তােদর 
মুখপt ‘uেdাধন’ e বলা r কেরেছ য, কৃ  গhর িকংবা সময়  ধারণা নািক মােটi নতুন িকছু নয়।  
িহnুধম নািক aেনক আেগi egেলা জানেত পেরিছল।  িকভােব ? oi য বhল pচািরত সi আpবােক  

                                                 
*** Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona 
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-‘bkার eক মুহূত পৃিথবীর সহs বছেরর সমান’।  িকছু ধমবাদীর দৃি েত মহাভারেতর কাlিনক কুrেkেtর 
যুd িছল আসেল eক ‘পারমাণিবক যুd’ (Atomic War)।  pশাn pামািনক নােম ভারেতর eক ‘জনিpয় 
িবjান লখক’ তার ‘ভারতীয় দশেন আধুিনক িবjান’ বiেয় তার কlনার ফানুসেক মেহে াদােড়া পযn 
টেন িনেয় বেলেছন -‘সmবত dেযাধেনরi কান িমt শিk পারমাণিবক যুেd ংস হেয় থাকেব 
মেহে াদােড়ােত’ (পৃঃ 6)।  ‘সবi ব ােদ আেছ’ মাকা ei সব বকcপ ভাববাদীরা aবলীলায় দাবী কের 
ফেলন য,  নলজাতক িশ  (test tube baby) আর িবকl মা (surrogate mother) আধুিনক িবjােনর 
দান মেন করা হেলo তা িহnু সভ তার কােছ নািক নতুন িকছু নয়। dাণ- dানী, কৃপ-কৃপীর জেnর 
পৗরািণক কািহনীgিল তারi pমাণ। eমনিক িকছুিদন আেগ uপসাগরীয় যুেd ব বhত sাড আর প াি য়ট 
িমসাiল নািক িহnু পুরােণ বিণত ‘বrন বাণ’ আর ‘aিgবাণ’ বi িকছু নয়। তারা সব িকছুেতi eমনতর 
িমল পেয় যান। যমিন ভােব  ভারেতর ‘ দশ’ eর মত pগিতশীল পিtকায় 22 eিpল 1995 সংখ ায় 
pকািশত ‘িবjান o ভগবান’ িনবেnর লখক hষীেকশ সন বদােn বিণত uণনাভ বা মাকড়শার মেধ  
িব bkােnর মেডেলর িমল পেয় গেছন।  
 
ী ান সমােজo ei ধরেনর ‘হাসজাr’ pেচ া িবরল নয় ।  িবjানী – া  িটপলার - পদাথিবjােন 

aবদােনর জন  iদািনং যত না িবখ াত, তার চেয় বিশ জনিpয়তা পেয়েছন ী ধমেক 'িবjান' বানােনার 
জন । oেমগা পেয়  নােম eকিট তtt িদেয়েছন িটপলার যা মহাসংেকাচন (িবগ kা )-eর সময় 
িসংgলািরিটর গািনিতক মেডলেক তুেল ধের।  e পযn িঠক িছল। িকnt িটপলার মেন কেরন ei oেমগা 
পেয়ni হেc ‘গড’। ধু তাi নয়,  যী র aেলৗিকক জnেক (ভািজন বাথ) িতিন বjািনক বধতা িদেত 
চান যী েক িবরল xx male বািনেয়, যী র পুনুrtানেক ব ারন eিনিহেলশন pিkয়ার সােথ তুলনা কেরেছন, 
iনকারেনশন বা aবতারেক বেলেছন িবপরীতমুিখ িডম াটািরিলেজশন পdিত, iত ািদ। e সমs রং- বরং 
eর গালগp িনেয়i িনেয়i তার সাmpিতক বi The Physics of Christianity (2007)! বলা বাhল  
মাiেকল শারমার,  িভkর sংগর,  লেরn kাuস সহ aেনক িবjানী eবং দাশিনকi িটপলােরর যুিkেক 
খnন কেরেছন†††, িকnt তােত aবশ  আধুিনক ‘িবjানময়’ ী -ধেমাnাদনা থেম যায়িন, যােবo না।  
া  িটপলােরর aেনক আেগ 1975 সােল ি েজাফ কাপরা eকi মানসপেট িলেখিছেলন ‘The Tao of 

Physics’ -  pােচ র তাoiজেমর সােথ িবjানেক জুেড় িদেয়। চীেনর pাচীন দাশিনেকরা iন  eবং  য় ান 
(yin and yang) নােম পরsরিবেরাধী িকnt eকiভূত সttার কথা বেলিছেলন – মানুেষর মেন ভাল-মn 
িমেলিমেশ থাকার pসে ।  ি েজাফ কাপরা সi iন  eবং  য় ানেক ঠেল িনেয় িগেয়িছেলন কায়াnাম 
পদাথিবদ ার জগেত – পদােথর dত সttার (dual nature of matter) বণনা হািজর কের – পদাথ যখােন 
কখেনা কণা িহেসেব িবরাজ কের কখেনা বা তর  িহেসেব ।  আধুিনক পদাথিবদ ার শূন তার ধারনােক 
িমিলেয় িদেয়েছন তাoiজেমর ‘চী’ (ch'i  or qi)-eর সােথ – 
 

                                                 
††† িবsািরত তেথ র জন  পাঠেকরা পড়ুন aধ াপক িভkর sংগেরর ‘In The Name Of The Omega Point Singularity’ (Free 
Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; eবং  ডঃ লেরn kাuেসর ‘More dangerous 
than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007)।   
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‘যখন কu জানেব য,  মহা ন  ‘চী’ িদেয় পিরপূণ, তখনi কবল স aনুধাবণ করেব, 
ন তা বেল আসেল িকছু নi।‘ 

 
 
মুkমনার িবিশ  সদস  aপািথব জামান ধমgেnর মেধ  ‘িবjান খঁাজার’ ei aপেচ ার িবrেd eকিট 
িনবেn িলেখিছেলন – 
 

‘pায়শঃi ধমবাদীরা ধমgেnর eকিট িনিদ  আয়াত বা ােকর মেধ  আধুিনক িবjান ক 
খুেঁজ পান।  eিট eকিট হাস কর aপেচ া।  oমিনভােব খুঁজেত চাiেল য কান 
িকছুেতi িবjান ক খুেঁজ নoয়া সmব।  য কান রাম-শ াম-যd-মধু আiনsাiেনর 
আেপিkক তtt আিবsােরর aেনক আেগ কান কারেণ বেল থাকেত পাের -‘সব িকছুi 
আসেল আেপিkক’।  িকnt আiনsাiেনর আেপিkক তtt আিবsােরর পর সi সমs 
রাম-শ াম-যd-মধুরা যিদ দাবী কের বেস ei বেল -‘h ! আিম তা আiনsাiেনর 
আেগi জানতাম আেপিkক তেttর কথা’ তেব তা ধু হাস কর i নয়, য সমs 
িনেবিদতpাণ িবjানীরা তােদর মলb গেবষণার মাধ েম িনত -নতুন আিবsাের 
পৃিথবীবাসীেক uপকৃত কের চেলেছন, তােদর pিত চরম aবমাননাকরo বেট। সবাi জােন, 
আেপিkক তtt আিবsােরর জন  আiনsাiনেক কখনi কান ধমgেnর সাহায  িনেত 
হয়িন, বরং আেপিkক তtt আিবsােরর পর পর i তা ধম বাদীরা িনজ িনজ ধমgেn জুেড় 
দoয়ার জন  নানা জায়গায় িমল খুেঁজ পেত r করেলন। বলা বাhল , আধুিনক িবjান 
য সমs pে র utর দােন eখনo akম, সi সমs জায়গায় ধমবাদীরাo িকnt 
আ যজনকভােব নীরব।  যমন,  িবjান eখনo িনি তভােব জােন না য আমােদর ei 
মহািব  বd, খালা নািক াট। তাi ধমবাদীেদরo কu তােদর ঐশী িকতাব থেক 
আমােদর জন  ভিবষ তবাণী কের কান ধরেনর আেলাকপাত করেত পারেছন না।  িকnt  
আিম িন ত য, িবjােনর কল ােণ কখনo যিদ eর utর বিরেয় আেস, তেব সােথ সােথ 
ধমবাদীরা িবিভn pাচীন ধমgেnর কতকgিল as  আয়াত aথবা াক হািজর কের eর 
aিতpাকৃততা দাবী করেবন। মূলতঃ pিতিট kেti ( গঁাজা)িমলgিল পাoয়া যায় 
বjািনক আিবsারgিল pকাশ পাoয়ার পর, তার আেগ নয়। e িক sফ ঘটনার 
কাকতালীয় সমাপতন?’ 
 

আিম aপািথেবর মnেব র  সােথ সামিgকভােব eকমত।  pিতিট kেti ধমgেn ‘আধুিনক িবjােনর’ 
সnান পাoয়া যায়, বjািনক আিবsারgেলা pকাশ পাoয়ার পর, তার আেগ নয়। কারণ িবjােনর দায় পেড় 
িন ধমgn থেক সবক িনেয় আেলার সnান লাভ করেত, বরং ধমgেলাi জেন গেছ, িবjান ছাড়া  তারা 
িটেক থাকেত পারেব না।  কােজi, িনত -নতুন বjািনক আিবsারgেলােক ধমgেnর সােথ জুের দবার 
জন  ধমবাদীরা eখন মুিখেয় থােক।  eকটা সময় বাiেবল–িবেরাধী সূযেকিndক তtt pকােশর জন  
কাপািনকাস, গ ািলিলo, brেনার uপর aত াচােরর িsমেরালার চািলেয়িছল বাiেবল- oয়ালারা, সi 
তারাi eখন বাiেবেলর নানা জায়গায় সৗরেকিndক তেttর ‘আলামত’ পেয় যান।  কারােনর kেto 
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eকi ব াপার খােট। িকছুিদন আেগo দখতাম aেনেকi ডারuiেনর িববতনবােদর িবrেd রীিতমত িjহাদ 
r কেরিছেলন  কারােনর আয়াতেক udৃত কের, আজেক যখন িববতনতেttর sপেkর pমাণgেলা eতi 
জারােলা হেয় ঊেঠেছ য, সgেলােক আর asীকার করা যােc না। তাi r হেয়েছ িববতনবােদর sপেk 
আয়াত খঁাজা। পেয়o গেছন িকছু িকছু। eকটা oেয়ব সাiেট দখলাম, ফলাo কের pচার করা হেc 
য, কারােণর 4:1, 7:11, 15:28-29, 76:1-2 pভৃিত আয়াতgেলা নািক িববতন তেttর ‘সরাসির’ 

pমাণ।  e সমs আয়ােত ‘সৃি ’ বাঝােত ‘খালাকা’ শbিট ব বhত হেয়েছ, যার আিভধািনক aথ হেc 
‘g াজুয়াল চ ’ – aতeব – ‘iহা iভলু শন’। আমার aনুমান – আর কেয়ক বছেরর মেধ  ধু iভ লুশন 
নয়, aচীেরi তারা মািlভাস,  কায়াnাম াকচুেয়শন, িsং তtt, প াnপারিময়া, জেনিটক কাড,  
িমuেটশন – e ধরেণর aেনক িকছুi তারা ধমgেn পেয় যােবন (িকছু িকছু হয়ত eর মেধ i পেয়o 
গেছন)।  তেব e ধরেণর সমnেয়র জbর খলা দিখেয়েছ িহnু ধমবাদীরাi।  যখন িবগত শতেকর 
প ােশর দশেক ডিরখ হেয়ল, হারমান বিn আর জয়n নারিলকার িমেল িsিতশীল মহািব  তেttর 
(Steady state theory) aবতারনা কেরিছেলন, তখন তা ভারেতর িহnুtবাদীেদর মেধ  তুমুল জনিpয়তা 
পেয়িছল, কারণ eিট বেদ বিণত ‘িচর শা ত’ মহািবে র ধারণার সােথ িমেল যায়। িকnt  মহাজাগিতক 
পটভুিম িবিকরেণর (Cosmic background radiation) খঁাজ যখন িবjানীরা পেলন, তখন তা িsিতশীল 
মহািব েক হিটেয়  মহািবেsারণ তtt বা িবগ ব াং- ক বjািনক সমােজ pিতি ত কের িদল।  
িহnুtবাদীরাo সােথ সােথ ভাল পালেট ‘িচর শা ত’ মহািব  বাদ িদেয় ‘aৈdত bh’-eর খঁাজ পেয় 
গেলন। aথাৎ,  মহািবে র সৃি  থাকুক, না থাকুক, িচর া ত হাক আর না হাক, িsতশীল হাক আর 

aিsিতশীলi হাক – সবi িকnt তােদর ধমgেn আেছ।  
 
ধমবাদীেদর গঁাজািমল দoয়ার ei pাণাnকর pেচ া (সিঠক ভােব বলেল বলা uিচত ‘aপেচ া’) দেখ 
pবীর ঘাষ তার ‘ কন আিম ঈ ের িব াস কির না’ বiেত খুবi মজার eকিট pসে র aবতারণা কেরেছন –  
 

‘ধরা যাক, রাsার eকিট মাতালেক ei িব -bkােnর মেডল সmেক িজjাসা করা হল। 
মাতালিট হয়ত রk- চােখ p কারীর িদেক তািকেয় থেক রাsা থেক পেড় থাকা মেদর 
বাতলিট তুেল িনেয় ঢক ঢক কের গলায় মদ ঢালেত r করল। তারপর aবেশেষ ন  
বাতলিট রাsায় ফেল িদেয় হঁেট চেল গল। পুেরা ব াপারিটেক িকnt   iেc করেলi 
িব -bkােnর সােথ গঁাজািমল িদেয় জুেড় দoয়া যায়। মেদর বাতলিট যখন পূণ িছল, 
সi aবsািটেক  আমােদর eখনকার pসারণশীল মহািবে র সােথ তুলনা করা যায়। 
মাতালিট গলায় মদ ঢেল বাতল খািল করেত r করল ei বাঝােত য, eক সময় 
িবে র ei pসারণ থেম যােব আর r হেব সংেকাচন। শষ পযn মাতালিট ন  বাতল 
রাsায় ছুেড় ফেল িদেয় eটাi বাঝােত চাiেছ য মহািব  সংকুিচত হেত হেত পূেবর 
সমs সৃি েক ংস কের িসংgলািরিট িবnুেত চেল আসেব।‘ 

 
কী আdুত ‘মহা-িবjান ময়’ িনবিুdতা ! বাংলােদেশ বশ  ক’বছর ধেরi চলেছ ei িনবিুdতার খলা, 
মাতাল সাজার আর মাতাল বানােনার িনরnর pিkয়া।  eখােন  ‘jােনর কথা’, ‘লjা’  ‘নারী’র মত 
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pগিতশীল বi aবলীলায় িনিষd করা হয় মানুেষর ‘ধমানুভূিত’ ত আঘাত লাগবার aজুহােত, আরজ আলী 
মাতুbেরর ‘সেত র সnান’ আর দবী pসাদ চৗধুরীর ‘ য গেlর শষ নi’ পড়ার aপরােধ মুিkেযাdা 
oহাবেক ‘জুেতার মালা’ পিরেয় সারা gাম ঘারােনা হয়, তসিলমােক দশ থেক িনবািসত করা হয়, মুk 
বুিdর চচা করার জন  আহেমদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৗধুরী দর ‘মুরতাদ’ ঘাষনা করা হয়, চাপািতর 
আঘােত kত-িবkত হেত হয় মুkমনা aধ াপক hমায়ূন আজাদেক, আর aপরপেk সরকারী পৃ েপাষকতায় 
iসলািমক ফাunশন থেক বর করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ eর মত ছd-
িবjানময় gn।  ভিk-রেসর বান ডেক aদৃ বাদ আর aেলৗিককেtর রমরমা বাজার তরী করেত চলেছ 
বুকাiলী-মুর-দািনেকনেদর বiেয়র ব াপক pচার আর pসার। বাংলােদেশর সারা বাজার eখন ‘আল- কারাণ 
eক মহা িবjান’, ‘মহাকাশ o কারােণর চ ােল ’, ‘িবjান না কারাণ’, ‘িবjান o আল কারাণ’ জাতীয়  
ছd- বjািনক বi e সয়লাব।  e বছর  মুkমনা eবং িশkা আেnালন মে র যৗথpয়ােস pকািশত 
‘sতnt ভাবনা’ (চারিদক, 2008) বiিটর  ভুিমকায় udৃত হেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালেয়র aধ াপক ড. aজয় 
রােয়র eকিট pাসি ক uিk, 
 

‘jােনর eকমাt uৎস যিদ পিবt ধমgngিল হয়, তাহেল সi সমােজ নেম আসেব 
বn াt, সমাজ হেব জড় চতনা-িচnায় আcn, সৃি শীলতার sান দখল করেব কুসংsার, 
মূখতা, কুপমnুকতা আর ajানতা। আমােদর সমােজ দখা যােc কুসংsার আর 
pযুিkিবদ ার ফসলেক আts করার পারsিরক সহাবsান। িবjােনর যুিk চাi না, চাi 
তার ফসল,  পােশ থাক anিব াস আর ভােগ র কােছ আtসমপন।  ei সমােজi সmব 
- িয়ং rেম রি ন টিলিভশন সট sাপন, eবং িহিsিরয়া-আkাn কন ােক পীেরর 
িচিকৎসা কেnd pরণ।  ei সমােজi সmব- aনুরসায়নিবদেদর রসায়ন চচার পাশাপািশ 
তথাকিথত পীেরর পদচুmন।’ 

 
সত i তাi। adুত uেটর িপেঠ সিত  i বুিঝ চেলেছ sেদশ।  িবjােনর ei agগামীতার যুেগ pাত িহক 
জীবেন ধেমর বঁাধন kমশঃ যখন িশিথল হেয় পড়েছ, মানুেষর মেন দখা িদেc নানা ধরেনর সংশয় আর 
p ,  তখনi ধম কিndক িনবতন মূলক শাষণ ব বsা বজায় রাখার মতলেব r হেয়েছ eক নতুন ধরেনর 
িনরnর মগজ ধালাi। আর তা হেc আধুিনক িবjােনর মাড়েক মুেড় ধমেক পিরেবশন।  িকছু মানুষ  
রসাল চাটিনর মত তা খােc o বশ।  ধেমর নশায় বুদঁ হেয় মানুষ ভাবেত িশখেছ 1400 বছর আেগ 
লখা ‘িবjান ময়’  িকতােব সিত i বুিঝ মহা-িবেsারেণর কথা আেছ, aথবা pাচীন কান ােক আেছ 
কাল pসারেণর iি ত। ক দেব ei মাহাn জািতেক মুিk?  oমর খয়ােমর eকিট কিবতার কথা খুব মেন 
পড়েছ - 
 

যিদ মাতােলর িশkােকnd মাdাসাgেলা 
 eিপিকuরাস, pেটা, a ািরsটেলর দশন-িশkালয় হত, 
যিদ পীর দরেবেশর আsানা o মাজারgেলা  
 গেবষণা pিত ান হত, 
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যিদ মানুষ ধমাnতার পিরবেত 
 নীিতjােনর চচা করত, 
যিদ uপাসনালয়gেলা সবিবদ াচচা- কnd  
 িহসােব গেড় uঠত, 
ধমতেttর চচার পিরবেত যিদ গিণত বীজ-গিণেতর 
 unিত সাধন করত, 
ধম যা মানবজািতেক িবভk কের তা 
 ‘মানবতা’র dারা pিতsািপত হত, 
পৃিথবী তাহেল বেহেs পিরণত হত, 
 পরপােরর বেহs িবদায় িনত, 
pম-pীিত মুিk-আনেn জগৎ পিরপূণ হত িনঃসেnেহ। 

 
 
oমর খয়াম বh বছর আেগ য কথা বেলিছেলন, বাংলােদেশর জন  সকথা gেলা আজo িক িনদাrন সত ! 
sতnt ভাবনায়  ড. aজয় রায় য ভােব িলেখিছেলন, তার সােথ সুর িমিলেয় আমােদরo বলেত iেc কের - 
oমর তুিম আর eকবার আস ei দেশ, কুসংসাের আcn ei দেশ, ফেতায়াবাজেদর ei দেশ আজ 
তামার বড় pেয়াজন। 

 
*** 

 
(pবnিট 9 i িডেসmর 2002 সােল মুkমনা সহ বশ কেয়কিট oেয়ব সাiেট pকািশত হয়। eর iংেরজী 
সংsরণিট infidels.org eর ‘iসলাম’ িবভােগ রাখা আেছ।  ‘িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?’– 
মুkমনার pকািশতব  সংকলন-gেnর জন  ম 20, 2008 e সামান  পিরবিতত o পিরবিধত) 
শষ আপেডট : মাচ 2010 

 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সmাদনা কেরেছন ‘sতnt ভাবনা’ নােমর eকিট স লন। সাmpিতক gn - 'সমকািমতা : eকিট বjািনক 
eবং সমাজ-মনsািttক aনুসnান । '   iেমiল : charbak_bd@yahoo.com   
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িবjান, ধম eবং aপিবjান – কাথায় টানব সীমােরখা? 
জােহদ আহমদ 

 

 
 
Vmra jain ib¯anIra setYr sÉan ker Taekn, ikÇ¼ … rkm dabIŸta Vera Aenek† kret paern ŸZmn- Dàmtai¹Ôk, daàSink, 
ik„ba kib-saiHitYekra| Ÿknna mHaibSÿ, pâiTbI …b„ …r tabt rHsYaid Ÿkbl ib¯anIedr† ny, br„ skl kaelr icÇ»aSIl 
manuxedr† kmebSI BaibeyeC| taHel pãSÈ VesW …kjn ib¯anIr icÇ»a …b„ kaejr DreNr saeT …kjn Aib¯anI icÇ»aSIl manuexr 
icÇ»a w kaejr tPa‡ ik? AnY ŸZ Ÿkan smeyr ca†et bàtman smey …† pãSÈiFr ˆ¾apn …b„ …r ZTaZT ibeSåxN ibeSx jr›rI, 
Ÿknna ib¯aenr saeT DàmgãeÇùr AÄUt …b„ Asam²sYpUàN imln GFaenar Ÿcña cleC ŸbS ikCuidn Zabt| iHÆdu-†slam-iKãöan itn 
Deàmr kitpy ÷aàTaenÓsI AàbacIenra ibpul Z¯ sHkaer idenr pr idn …† ApkàmiF cailey Zae¬C| ib¯aenr VibàBab …b„ saDnar 
lQY ŸZKaen smgã manbjait, ŸsKaen …† sb kšpmu̧ uekra ib¯aenr ibBajn GFae¬C 'ebidk ib¯an,' 'ekÔaraiNk ib¯an' …b„ 
'ba†eblIy ib¯an' †tYaid naem Za Vsel Apib¯an ( pseudoscience ) ob Vr ikCu† ny (Ÿkn- Ÿs bYaKYay per VsiC)| saDarN 
manuxjnŸta beF†, …edr Appãcaer Aenk iSiQt manuxjn w ibÙaÇ» He¬Cn| …r …kiF (ikÇ¼ …kmaº ny) karN He¬C-ib¯an 
ibeSx ker …kjn ib¯anIr kaejr DrN w pÁit sÚpeàk saDarN manuexr ¯aenr ABab| teb Aenkek ŸdKa Zay ib¯an ibxey 
ˆƒcu ihgãI Taka se¹Ô w Vdm-Hawyar kaiHnI ŸTek ìr› ker jÔIN-Buet w pàZÇ» ibSÿas ker Taekn| …r karN ik? s„eQep blet 
Ÿgel, ib¯an ibxey …kFa ihigã Ÿnya Vr ib¯anmnïta ikÇ¼ sÚpUàN Vlada duiF ijins| …kjn manuexr menr pirpUàN ibkaeSr 
jnY Ÿkbl …kFa ŸFkinkYal ibxey snd (Zt† ˆ¬c pàZaeyr ŸHak na Ÿkn) ZeTñ Het paer na| drkar saiHtY, †itHas, dàSn, 
smaj ib¯an …b„ nâib¯an sÚpeàk AÇ»t nUYntm DarNa| ikÇ¼ Vmaedr ŸdeSr pãcilt iSQa bYbóùay es† sueZag Kub† km| ib¯aenr 
Caºedr …kidek ŸZmn ŸdKa Zay- †itHas, dàSn, smajibdYa sÚpeàk ByabHBaeb A¯; Ÿtmin kla ibBaegr iSQaàTIedr kaeC 
ib¯an icrkal† rey Zay "Ÿkbl maº ŸmDabIedr' …kFa ibxy| Zaƒra bYitº¡m, pueraFa† ta inejr Ÿcñay| Vr Ÿs jnY† ŸbaD kir, 
Vrj VlI matubÕr, ADYapk VHmd SrIP pãmueKra ib¯aenr Ÿkan ihgãI na iney w icÇ»a-Ÿctnay iCeln KaƒiF ib¯anmnï Vr hW 
Smesr VlIr mt …kjn ŸmDabI ib¯aenr h¢ŸrF smy kaFae¬Cn ŸkÔaraeNr Vyaetr meDY ih-…n-… ANur gafink ŸZagsUº (?) 
Ÿbr ker| Apib¯aenr pãsar w jnipãytar ŸpCen VerkiF §r›tÔpUàN karN He¬C …† - ib¯an sÚpeàk smYk ¯an na Takel w 
…iF ŸZ Vjkal Vmaedr jIbnŸk Aenka„eS† inyÇ½N kreC ta pãay skel† buiJ| ib¯an CaRa VDuink sBYta iFek Taket 
pareb na| Vbar Deàmr pãBab (†itback-nIitback du† AeàT) w manuexr jIben ApirsIm| Ÿtl Vr jelr mt ib¯an …b„ Dàm 
duiF sÚpUàN pâTk ibxy Hel w ŸbiSrBag  manux … dueFar ŸkaniFŸk† CaRa jIbn kæpna kret paer na| kaej† AsÝb Hel w 
dueFa† Ÿs VkƒeR Der Taket cay| taet HyŸta kaera AsuibDa Takar kTa ny| ikÇ¼ Ÿkbl só»a jnipãyta, rajEnitk ˆ¬caiBlas 
cirtaàT krar jnY ib¯aenr Agãgit w pãBaebr inkF praBUt ÷Iy Deàmr Ÿlakjenr imTYa menatuiñ ŸZagaet ZKn srasir Appãcar 
calaena Hy ŸZ, Ÿbd-ba†ebl-ŸkÔaraN †tYaid DàmgãeÇùr meDY ÷y„ ib¯aenr skl Vibïaerr †„igt reyeC, tKn ta Ÿkbl jGnY 
imTYacar† ny, …iF …kiF maratþk AEnitk ApraeDr pàZaey peR| Ÿknna …† sb dabI Ãara sitYkaerr ib¯anIedr bû bCerr 
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saDnaŸk (Aenk smy  ib¯aenr Ÿkan …kiF ibxeyr Vibïark iHeseb Ÿkbl …kjn ib¯anIr nam Vmra janŸl w pãay smy† 
ŸdKa Zay …r ŸpCen reyeC pUeàbkar smeyr …k ba …kaiDk ib¯anIr inrÇ»r Sãm w saDnar †itHas) A÷Ikar …b„ KaeFa kra Hy 
(V†nöa†n ìnel Ÿkmn ŸbaD kretn ŸZ itin ŸkÔaraN ba ba†ebelr meDY VepiQk te¹Ôr sUº Kuƒej ŸpeyeCn!)| … sb 
Apib¯aenr pãb¹¡ara ŸZ VerkiF maratþk Qitr kaj ker ta Hl- …kjn manuexr Zui¹¡, pàZŸbQN …b„ ibeSåxeNr icÇ»aSi¹¡ek 
pYarala†jhú ker Ÿdy|  
 
ib¯anI ŸZ Baeb kaj kern/ob¯aink pÁit (scientific methodology)-r Dap smUHW  
 
ib¯an (science)-Ÿk Apib¯an ba pseudoscience ŸTek Vlada kret Hel Vmaedr …kFu DarNa Taka drkar …kjn ib¯anI ik 
Baeb kaj kern AàTa‡ ob¯aink gebxNar ibiBÊ Dap sÚpeàk| ib¯an He¬C inrÇ»r saDna …b„ ADYyenr ibxy; teb ib¯anIr 
ADYyn, saDna w Sãemr saeT saDu-sÊasI-taiÇ½k-pIr-Pikerr inàjn 'VDYaitþk DYan'-…r ibó»r Parak reyeC| ib¯anIr 
gebxNalÁ PlaPl ta† '÷epÈ pawya gaC'  jatIy Ÿkan bYapar ny| …iF inymtaiÇ½k pÁitet idenr pr idn gBIr ADYyn, stàk 
pàZebQN, prIQa, ibeSåxN …b„ ADYbsaeyr Pel GeF Taek; tarpr  w ŸdKa Zay ŸbiSrBag ŸQeº …kjn ib¯anIek …kaiDkbar 
…k† ibxey prIQar punarabâi¹ kret Hy ZtQn na pàZÇ» ka„iKt maenr PlaPl pawya Zae¬C|  
 
nIecr iceº …kjn ib¯anIr kaejr pàZayº¡imk Dap§il ŸdKaena Hl|  
 
 

 
                                               
                                                   ob¯aink pÁitr ibiBÊ Dap 

                                                                    Anu¹IàN 

 

 
                                                                 s„eSaDn               pãtYaKYan          

 

inàbaict 
pàZebQn 

…b„/ATba 
prIQa 

      Anukæp/Ha†epaiTiss 
            (kaejr iBi¹) 

AiDk pàZebQN       
…b„/ATba            
prIQaid

t¹Ô/Theory

Zui¹¡ w 
ibeSåxN 

ˆ¹IàN

ntun Baeb ìr› 

 
 

Zui¹¡ w ibeSåxeNr maDYmW 
1 AtIt AiB¯ta 

2 sadâSY (analogy)  
3 VeraHI  (inductive) ibeSåxN 
4 AbŸraHI (deductive ) ibeSåxN 
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ib¯an (science) bnam Apib¯an (pseudoscience):  

¯aink gebxNa sÚpeàk Vmra ŸmaFaemaiF …kFa DarNa Ÿplam| …bar ŸdKa Zak, Apib¯an ijinsFa Vsel ik? sHj Baxay, 
 
ob
ib¯aenr ŸmaRek zaka ikÇ¼ Vsel ib¯an ny …mn ŸZ Ÿkan t¹Ô, b¹¡bYek† Apib¯an bla Zay|  Apib¯aenr keykiF ˆdaHrN 
He¬C- ŸjYaitxISaó½ (astrology)  (Vim ŸjYaitiàbdYa ba astronomy …r kTa bliC na, Za AbSY† ib¯an); †ÆFailejÆF ihja†n ( Inelligent Design);  sâiñt¹Ô 
(Creationism);  ibkæp Ÿmihisn ŸZmnW mYagŸnF  TYaraip, ŸHaimwpYaiT, Vk™pa„car, hayaeniF¤ †tYaid; ŸFilpYaiT; DàmgãÇùsmUH 
ŸZmnW Ÿbd-ba†ebl-ŸkÔaraN †tYaidet ib¯aenr sUº lukaiyt reyeC …mn sb dabI| AàTa‡ ib¯an Vr Apib¯an He¬C AenkFa 
Vsl Ÿsana Vr nkl Ÿsanar mt bYapar| …Fa stY ŸZ, ckck kirel† Ÿsana Hy na Ÿjen w Vmra Aenk smy nkl Ÿsanaek 
Vsl Ÿsana men ker Bul kir| ŸsjnY KaƒiF Ÿsana w nkl Ÿsanar obiSñY …b„ tPat Ÿjen raKa Bal| teb óùanaBaeb VelacY 
pãbeÉ Aenk rkm Apib¯aenr meDY Vim mUlt DàmIy Apib¯aenr ˆpr† Velakpat krb| VSa kir pafk-paifkara taet 
AnYanY pãkar Apib¯an sÚpeàk w …kFa DarNa paebn| ìr›et† ŸdKa Zak ib¯aenr saeT Deàmr Vsel ik ik pÁit w ibeSåxNgt 
paàTkY reyeC-   
 

 
pãacIn kael manuexra pãakáitk bYaparsmUH ibeSxt dUeàZag, Kra-bnYa †tYaidr bYaKYa Kuƒjet igey sàbda† Ÿkan na Ÿkan Ait 

tIytW ib¯aenr saeT Deàmr AnYtm …kiF paàTkY He¬C …r ˆnMu¹¡ta (openness)| DàmgãeÇùr baNIek Al„GnIy stY  iHeseb gNY 

âtIytW …kiF ibxey ntun Ÿkan pãSÈ, s„Sy, prIQa w pàZebQNŸk ib¯an ÷agt janay| …k AeàT blet Ÿgel, …† obiSeñYr 

Iecr iceº ib¯an, Dàm …b„ Apib¯aenr kitpy obiSñY …b„ paàTkYsmUH ŸdKaena Hl|   

pãakáitk s¹Ôa ba Si¹¡ek ŸFen iney Vst| … Zueg w bû Daiàmk musilm-iHÆdu-iKãöaenr kaeC setYr ˆ‡s iHeseb ŠSI baNI  
ib¯aenr mt† stY| Deàmr s„¯aet ibebcnay Ves bû ib¯anIedr … rkm DàmIy pircy w VeC| ikÇ¼ pãakáitk jg‡ ik Baeb 
kaj ker, …† pãeSÈr ˆ¹r sÉan kret igey …kjn ib¯anI Ÿkan odibk ba ŠSI baNI (divine revealation)-r Ãaróù Hn na, ik„ba 
Aitpãakáitk (supernatural) Ÿkan bYaKYa daƒR kran na AàTa‡ pãakáitk jgetr bYaKYa …kjn ib¯anI pãakáitk Baeb† Kuƒejn |   
 
 
iÃ
kra Hy| ib¯aenr ŸQeº ŸZ Ÿkan te¹Ôr† reyeC …kaiDk s„ôrN (version)| ntun prIQa-pàZebQN-pãmaN-Zui¹¡ w ibeSåxeNr kaeC 
ib¯aenr puraena …kiF t¹Ô Har manet baDY| … ŸQeº iniàdñ  Ÿkan bYi¹¡, Ÿgaiòr ibSÿas, mtamt ba kàtâetÔr Ÿkan mUlY Ÿn†| ikÇ¼ 
Deàmr ŸQeº DàmgãeÇùr baNIŸk† 'crm w prm stY' (ultimate truth) bel Der Ÿnya Hy| ŸZmnW muslmaenra ŸkÔaraNek 'sàbkaelr skl 
manuexr jnY sàbŸSãò ibDan'  bel men kern|  
 
 
t
jnY† ib¯an …tdUr …igeyeC| ikÇ¼ Deàmr ŸQeº s„Sybaedr Ÿkan óùan Ÿn†| DàmgãeÇùr bàNna AnuZayI s„SybadI ba AibSÿasIedr 
jnY prkael ByabH Saió»r bYbóùa reyeC| 
 
 
 
n
 

391



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান, ধম eবং aপিবjান 
 
 

 

 
  ib¯an                                            Apib¯an                                                Dàm   

)  (Science)                                                     (Pseudoscience)                                                  (Religion
  
setYr ˆ‡sW ob¯aink pÁit      
                                                imSãN| pãkáit sÚpeàk ApãmaiNt,                      'odibk baNI' 

     Dàm …b„ ib¯aenr ˆeÀSYpUàN (ad hoc)                      setYr ˆ‡sW 'ŠSI' ba  

                                                AprIiQt ba Bul pãmaiNt b¹¡bY  
                                                Ÿkblmaº ibSÿaesr iBi¹et  
                                                gãHN kra Hy|  
                                                                   
 
 sbŸQeº smanW inrepQ                                                                               s„ôáit w bYaKYar DrN    
                                                                                                               AnuZayI tartmY GeFW  
                                                                                                               inrepQ ny|  
 ŸZ Ÿkˆ pãiSQN Ãara cà¬ca kret paern                                                             "ŠSI'/'odibk baNI'  

   
                                                                                                               Ÿkbl iniàdñ ikCu  
                                                                                                               bYi¹¡r meDY sImabÁ

 stY  SàtsaepQ  (provisional)                                                                      stY 'cURaÇ»'  
                                                                                                               (ultimate)bel gNY 
 pãmaNaidW pàZebQn/prIQa                                                                              pãmaNaidW Ÿn†|  
                                                                                                                pãeyajn Ÿkbl ibSÿas| 

ibWÅW …§il …kiF ŸTek AnYiF puerapuir ÷tÇ½ (mutually exclusive)|  

 

 
 ibxy bó¼W pãakáitk jg‡                                                                            ibxy bó¼W VDYaitþk  jg‡  
  
 
 
 

          duiF ibxy manb Aió»etÔr pâTk duiF ŸQº iney cà¬ca ker| 

 
 

pib¯aenr ik suiniàdñ Ÿkan pYaFaàN ba obiSñY VeC? ik Baeb ib¯anek Apib¯an ŸTek sna¹¡ kra Zaeb sHŸj†? ibiBÊ DreNr 

iöemainyalsú ( testimonials) -…r ViDkYW suinyiÇ½t prIQa …b„ ob¯aink gebxNa pÁitr mUlnIit  ZTaW prIQa, 

A
Apib¯aenr ŸQeº keykiF sam²sY ŸcaeK pRar mt| ŸZmn-  
 

 ŸF
PlaPl, tTY-ˆpa¹ (data) ibeSåxeNr pirbeàt Apib¯aenr ŸQeº bYapkBaeb …k ba …kaiDk supirict ba KYatnama 
bYi¹¡r ŸmOiKk ba iliKt pãS„sasUck baNIr (testimonials) CRaCiR ŸdKa Zay| …ek bla Hy Halo effect AàTa‡ ZKn iniàdñ 
…kiF ibxey AiB¯ ba supirict …kjn bYi¹¡ taƒr AiB¯ta w dQtar ba†err Ÿkan …kiF ibxy sÚpeàk …kiF mntbY 
kern, saDarN manux taet Ÿs† ibxyiF sÚpeàk ZeTñ pirmaen pãBaibt Het paer| ŸZmnW Vemirkan sa†ikk (Vmaedr 
ŸdeSr ŸjYaitxIr sman) jn inhnaegl (John Niednagel) ebã†n Fa†ip„ (…k DreNr Apib¯an)Ÿk …k Drenr ib¯an 
bel bajarjat kret igey ibiBÊ KYatnama …TŸlF …b„ ŸkacŸdr pãS„sa sUck mntbY bYbHar kern| Vmaedr ŸdeS w 
…rSad srkaerr Vmel …kbar ŸdKa Ÿgl, sa‰dabadI ûjur Vibïát (!) ŸjYait iHeml paˆhaerr ib¯apeN ÷y„ 
t‡kalIn Ba†s ŸpãisehÆF (mwdud VHmd)sH Aenk mÇ½Ibeàgr nam| per jana Zay, bYa„kekr inmÈmaenr …kDreNr 
paˆhaerr saeT kàpUerr imSãeN ûjur iHeml paˆhar bajarjat keriCeln| …rkm Aenk  kibraj, VDYaitþk pIr-
Pikerra piºkar ib¯apeN Ÿlakjenr BUƒya nam-Cib w ifkana bYbHar ker| Vemirkan ŸjYaitxI jn ingnaŸhl Ÿbã†n 
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Fa†ip„ …r pãcarnay ŸbS ikCu KYatnama inˆera-ib¯anIedr nam w bYbHar kern taƒedr AjaeÇ»| prbiàtet bYapariF 
sÚpeàk w† sb ib¯anIra janet Ÿper tIbã Vpi¹ janan| ŸSx pàZÇ» jn ib¯apN ŸTek taƒedr nam sraet baDY Hn| 
†ÆFareneF …kbar …kiF †slaimk weybsa†eF ŸdKlam ŸkÔaraeN ib¯an VeC bel saPa† ga†et igey Vemirkan 
Ù›Nte¹Ôr …kjn pãePserr ˆÁâit bYbHar kra HeyeC| weybsa†eF pãePserr saeT ŸZagaeZaegr Ÿkan ifkana na Ÿpey 
ŸSex †ÆFarŸnF saàc ker Vim taƒr kaeC Vmar pãSÈsH †-Ÿm†l pafalam, ikÇ¼ Ÿkan ˆ¹r pa†in| 
ob¯aink pirBaxa ( scientific terminology) …r ApbYbHarW Apib¯an ib¯aenr Baxa Dar ker kT a blŸl w ta kKena† 

 k-ŸSãataedr men …† DarNa 

  lQ krebn| ZKn …kjn ib¯anI ibKYat 

 a Hy ŸkÔaraN-

 †enr ˆdaHrN Fana 

 
Vim Dàmte¹Ô biàNt …mn Ÿkan ‰Sÿer ibSÿas kir na iZin BalŸk purïát kern Vr mÆdŸk Saió» 

 theology who rewards good and punishes evil." [Albert Einstein, as 

Ô kæpna w kret pair na iZin taƒr VpN sâiñŸk purïát …b„ itrïát 

ib¯an ny| ha¹¡aerr Baxa nkl ker ŸZ Ÿkˆ kTa blŸl† itin ha¹¡ar Hey Zan na| ifk Ÿtmin, ib¯anIedr pirBaxa 
(terminology) nkl ker Ÿkˆ …kjn …kiF AEb¯aink ibxy sÚpeàk mntbY krel† ŸsiF ib¯an Hey Zay na| ŸZmnW 
AiDka„S Apib¯anI w BUƒ ya ib¯anI taedr pãcarNaet irsaàc ba gebxNa  S×iFr ˆeLK ker Taek| Vmaedr ŸZiF janet 
Heb, irsaàc ba gebxNa maen† ta ob¯aink gebxNa ny, Ÿknna …kFu Veg Vmra ŸdeKiC ob¯aink gebxNar …kFa iniàdñ 
pYaFaàN reyeC| kaej† AEb¯aink Baeb Ÿkˆ ibS bCr Der …kiF bYapar iney Babel ba kaj krel† ta ob¯aink 
gebxNa Hey wef na| Ÿs jenY† Apib¯aenr pãcarkra taedr tTakiTt Vibïar, gebxNa iney …t Ÿcƒcaemic krel w 
Ÿs§il Ÿkan öYa¸aàh  sa†nsú jaàNael pãkaS HeyeC ik-na ij¯asa krel ta …iRey Zay|  
AiBnb ib¯apNIy kaydaW Apib¯aenr pâòepaxekra inejedr pãcaer pãayS† pafk-dàS
Ÿdyar Ÿcña ker ŸZ, tara ibSal rkemr ABabnIy …kFa bYapar (breakthrough) GiFey ŸPeleC| ikÇ¼ Vmra jain, …kjn 
ib¯anI bR ikCu …kFa Vibïar krel sàbpãTm ŸsiF sa†iÆFiPk gebxNa jaàNael pafan| †ÆFarenF, iFiB ba piºkay 
ib¯apN idey ib¯anIek ŸGaxNa Ÿdyar drkar Hy na taƒr Vibïar sÚpeàk|  
ŸkÔarN-ba†ebel ibg bYa„g (Big Bang) sH AnYanY dabIr ŸQeº …kFa ijins
Ÿkan …kiF ibKYat Vibïar sÚpÊ ker ŸPeln, Ÿkbl tKn† (tar Veg ny) Apib¯aenr pãb¹¡ara dabI tuel, …iF 
sÚpeàk ŸkÔaraN-ba†ebl †tYaidet Veg† bla HeyeC; Vibïaerr …k muHUàt Vg pàZÇ» …sb AQmra ikÇ¼ inj inj Dàm 
gãeÇù Ÿs† sb tTakiTt lukÔaiyt sUº sÚpeàk A¯ ŸTek Zay| Zid ta na Ht, taHel …ra inejra Ÿkn ibg bYa„g t¹Ô 
Vibïar kerin? ŸkÔaraN-ba†ebl bû St bCr ŸTek pâiTbIr buek ibcrN kreC, taHel ibg bYa„g te¹Ôr Vibïaerr jnY 
Ÿkn Vmaedr ib„S Sta×I pàZÇ» AepQa kret Hl? …Kaen Apib¯aenr pãb¹¡aedr saeT pak-Bart ˆpmHaedSIy 
ŸjYaitxIedr ŸbS mjar iml reyeC| †iÆdra gaÉI, rajIb gaÉIr mâtuYr pr ŸbS ikCu ŸjYaitxI piºkay inejedr ib¯apeN 
ilKtW †in Ÿs† ibsMykr mHapur›x iZin †iÉra gaÉIr mâtuYr tairK w idnQN VegBaeg†  inàBulBaeb (?) bel 
ideyiCeln| ZKn Ÿkˆ Ÿkˆ janet ca†eln, †iÉra gaÉI jIibt Takakael kKn Ÿkan piºkay ba saQatkaer ŸjYaitxIiF 
…† BibxYt baNI keriCeln, Ÿkan ˆ¹r pawya Ÿgl na| …rkm ba„laedeS w …kaiDk bar ŸdKa igeyeC|  
ŸmaFaemaiF sifk Baeb ib¯aenr t¹Ô ba Vibïaerr bàNnar ŸSex ik„ba paSapaiS ŸbeC ŸbeC Haijr kr
ba†ebelr …mn sb Vyat ba baNI ŸZ§ilr saeT ib¯aenr ýpñ Ÿkan sam²sY Ÿta Ÿn†, br„ …§ilr Kub sHej† Het 
paer …kaiDk bYaKYa| ikÇ¼ ib¯an w ob¯aink gebxNa  pÁitr saeT pircy na TakŸl …sb sicº, VkàxnIy bàNna …b„ 
ŸrPaernesr ViDekY tetaQeN …kjn saDarN pafk-paifka sHej† k™epakat Hey ŸZet paern|   
bR bR ib¯anIr …k ba …kaiDk ŸkaeFSnŸk sÚpUàN ibkát …b„ BUl AeàT pãeyag kra Hy| V†nöa
Zak| Vim VHtBaeb lQ keriC V†öa†enr DàmIy …b„ daàSink b¹¡bY sÚpeàk ŸbiSr Bag muslman/iHÆdu/KãIöaenr ¯an 
ìDu …kiF ˆÁâitr meDY sImabÁW "Science without religion is lame, religion without science is blind." AàTa‡ "Dàm bYitt 
ib¯an ŸKaƒRa …b„ ib¯an bYitt Dàm AÉ|" ikÇ¼ V†nöa†n ŸZ pãcilt Deàmr ŸkaniFet† (Zid w ŸbOÁ dàSŸnr pãit taƒr 
…kFu Vóùa iCl) ibSÿas kretn na …b„ taƒr ‰Sÿr …b„ Deàmr DarNa ŸZ srasir ŸkÔaran-ba†ebelr ‰Sÿr DarNar iberaDI, 
Ÿs sÚpeàk Kub ngNY s„Kk manux AbiHt reyeCn| Vsun, V†nöa†enr inejr muK ŸTek ŸSana Zak Dàm …b„ ‰Sÿr blet 
Vsel itin ik buiJeyeCn|  

Ÿdn| 
"I do not believe in the God of
quoted in a memoir by Life editory William Miller in Life, May 2, 1955]  
 
Vim … rkm sâiñkàtar Aió»t
kern, Zaƒr ˆeÀSY Vmaedr inejedr ˆeÀeSYr Vdel otrI; s„eQep itin …mn …kjn ‰Sÿr 
iZin dUàbl w nSÿr manuexr† pãit¬Cib| Vim … w men kir na ŸZ, SrIerr mâtuYr per manux Ÿbƒec 
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Taek Zid w dUàbl ice¹r Ÿlakjenr men BIit ik„ba HasYýpd AH„ebaD ŸTek …sb ibSÿas dana 
baƒeD|   
“I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are 
modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe 
that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through 
fear or ridiculous egotisms.” [Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955]  

 
…bar Apib¯aenr keykiF nmuna …b„ Ÿs§ilr ZTaZT bYaKYar idek dâiñ Ÿdya ZakW  
 
…kW Aenk iSiQt muslman w ib¯an sÚpeàk inejedr dIntar pãkaS GFan ZKn taƒedr Ÿkˆ Ÿkˆ mirs buka†il naemr ŸsOdI 
rajpirbaer cakrI kra …kjn Kâöan ha¹¡aerr (Ÿkan ib¯anI ny) …kiF b†ek ib¯an gebxNar ˆdaHrN iHeseb ˆpóùapn kern| 
b†iFr namW 'Bible, Quran and Science' (ba†ebl, ŸkÔaraN …b„ ib¯an)|  ˆper Apib¯aenr ŸZ sb obiSeñYr kTa bllam, Ÿs§ilr 
ŸbiSr Bag† b†iFr meDY ˆpióùt AàTa‡ ib¯aenr ikCu ibxyaid bàNnar paSapaiS Ÿs§ilŸk tulna kra HeyeC ba†ebl …b„ ŸkÔaraeNr 
kitpy Aýpñ …b„ sHej† ibÙaÇ» kra Zay- …rkm ikCu Vyaetr saeT| bla HeyeC ba†ebl …b„ ŸkÔaraeNr meDY Aenk iml 
Takel w ŸkÔaraeNr meDY† iniHt reyeC sitYkaerr ib¯an| ŸkaniF ib¯an Vr ŸkaniF ib¯an ny, ta ik …kjn icik‡sk isÁaÇ» 
inet paern? mirs buka†ilr ib¯an gebxk iHeseb ik Ÿkan gãHn ŸZagYta VeC? ˆ¹r, na| Vr w mjar bYapar- ba†ebl, ŸkÔaraN 
…b„ ib¯aenr …r meDY ŸkÔaraNŸk cURaÇ» stY (?) blŸl w mirs buka†il inej ikÇ¼ muslman Hnin| Hwyar AbSY drkar w Ÿn† 
karN- jana ŸgeC, ŸkÔaraNek VDuink pafk-paifkar kaeC jnipãy krar ˆeÀeSY ŸsOdI Saskra buka†ilŸk daiytÔ ideyiCl itin 
ŸZn …kiF †eÚpãisB b† ileK Ÿdn| ibinmey buka†il ŸpeyeCn ibraF Ae«r ŸpeFäahlar|  
 
du†W ba„laedeS hW Smesr VlI "Scientific Indications in The Holy Quran" namk b†iFr tâtIy kBar Ÿpej ŸkÔaraeNr …kiF Vyat 
ˆeLK ker tar saeT bR ker ih-…n-… ANur Cib jueR idey ŸbaJaet ŸceyeCn, ŸkÔaraeN ih-…n-…-r bYapaer pàZÇ» †„igt reyeC| 
VyatiF … rkm-  
 
              …b„ Ÿtamaedr …b„ pâiTbIr AnYanY pãaiNedr gfn-pãkáitŸt iniëct ibSÿasIedr jnY reyeC s„bad (45:4)   
 
ŸdKa Zak bYaparFa Vsel sitY ik-na|  
 
ih-…n-… ANur puera nam- ih Ai¤ ra†eba inˆi£k …ish| …ek bla Hy 'jIbŸdeHr pãDan ANu' (The master molecule of life)| Ÿkˆ 
Ÿkˆ Vdr ker ih-…n-…-Ÿk haekn 'pãcar maDYemr ŸpãysI' (The darling of the media)| Zaƒra ib¯aenr Caº/CaºI ny, taƒra w jÔIN 
ŸTraip, Ÿ£ain„, manb ijenam pãkæp (Human Genome Project) †tYaid nam ìen Takebn| … sb§il kaj w gebxNar mUl FaeàgF ba 
Aó½ He¬C ih-…n-… (Zar saeT ijeNr paàTkY He¬C- ibSal odeàGYr …ekkiF ih-…n-… ANuet reyeC Aenk§il Vlada Vlada A„S 
Za ijN bel pirict)| …† ih-…n-…-r ˆpadan w gfn Vibïar kret ib¯anIedr smy ŸlegeC pãay …kS' bCr| Zid w 1953 
saelr Ÿjms wyaFsn w ÒaiÆss iº¡k …r habl-ŸHil¤ mehl ih-…n-… Vibïaerr †itHaes sàbaiDk ˆeLKeZagY GFna, baeyalij 
ba milk™lar baeyalijr ŸZ Ÿkan Caº/gebxk maº† jaenn- pUàbÕàtI ib¯anIedr gebxNa …b„ pàZebQenr sUº CaRa 1953 saelr 
ZugaÇ»karI GFnaiF sÝb iCl na| Vim inec ih-…n-… Vibïaerr Ÿº¡aenalijkal sal§ela ˆeLK kriC-(sUºW nature, human genome 
issue)  
 

 1869 sal - sàbpãTm jIbŸkax ŸTek ih-…n-… pâTk kra Hy|  
 1879 sal - ma†eFaiss Ÿkax ibBajn pàZŸbQn kra Hy|  
 1900 sal - ŸjaHan mYae¸elr mFrìƒiF ibxyk gebxNar sÉan laB|  
 1902 sal - b„Sgit (hereditary) ibxey º¡emaejam te¹Ôr DarNar ˆÄb|  
 1909 sal - sàbpãTm 'ijN' S×iF calu Hy (…iF ŸkÔaraeN biàNt Ÿkan 'jIn' ny- ŸlKk)|  
 1911 sal - ÒuF Pça† (Drosophila melanogaster) iney gebxNa º¡emaejam te¹Ôr DarNaek Si¹¡SalI ker|  
 1941 sal - …k ijN-…k …nja†m  te¹Ôr DarNa|  
 1943 sal - …¤Ÿr iheÒkSn (Xray diffraction) eFkinekr pãeyag ker ih-…n-…-r ˆpr  gebxNa kra Hy|  
 1944 sal - ih-…n-…  FäanýPremSn (transformation) nIitr Vibïar|  
 1952 sal -ijN ŸZ Vsel ih-…n-… idey otrI, ta jana Zay|  
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 1953 sal -Ÿjms wyaFsn, ÒaiÆss iº¡k …b„ ˆ†likns habl-ŸHil¤ mehl-…r maDYem ih-…n-…-r gfn w ˆpadan 
bYaKYa kern (Ÿssmy wyaFsenr bys iCl maº 23 bCr -ŸlKk)| 1963 sael Ÿs jnY taƒedrek Ÿnaebl purôar Ÿdya 
Hy|   

 
…bar pafk-paifkar kaeC Vmar pãSÈ, ˆperr Velacna ŸTek ik  mŸn  Hy  ŸkÔaraeNr w† Vyat Vsel ih-…n-… ANur gfenr 
bYapaer† †„igt pãdan ker? …† mUàKtar (naik, Sftar) ŸSx Heb keb ?  
 
itnW †slaimk ba ŸkÔaraiNk ib¯aenr pãb¹¡aedr Aenk§ela Vj§ib dabIr meDY …kiF Hl, VDuink  ÙœNte¹Ôr  (embryology) 
saeT naik ŸkÔaraeNr Vyaetr 'ibsMykr' iml (!) reyeC| ŸdKa Zak …† dabIiF ktFa ŸZOi¹¡k|  
 
ŸkÔaraeNr Vyat 86:6-7 … bla VeC, ìº¡anu ba ýpaàm Ÿmr›d¸ …b„ bQ ip²err maJamaiJ óùan ŸTek ˆ‡pÊ Hy (sÝbt …Kaen 
ikhnIr †„igt Ÿdya HeyeC); ikÇ¼ Vmra jain ta ŸmaeF w stY ny, eknna ìº¡anUr ˆ‡pi¹óùl He¬C ìº¡aSy (imeyaiss Ÿkax 
ibBajn pãiº¡yay)| ŸkÔaraeNr bû jaygay bla HeyeC, jmaF r¹¡ ŸTek manuexr sâiñ kra HeyeC (23:14, 75:38, 96:2); Zar 
saeT ib¯aenr Aiml CaRa Ÿkan iml Ÿn†| 'jmaF r¹¡' pãs„g Guer iPer bar bar Ÿkn ŸkÔaraeN Vsl? … rkm pãSÈ men VsŸt† 
paer| …r ˆ¹r ŸKaƒjet Hel Vmaedr …kFuKain dâiñ idet Heb muHÚmd pUàbbàtI smaj w †itHaesr idek| muHÚmedr jnM (570 
iKãöa×) …iröFelr jenMr (KãIöpUàb 384) pãay …kHajar bCr per | dàSn-saiHtY-ib¯an tKn w (…mnik per) …iröFelr 
icÇ»a-Ÿctnar meDY† Vbiàtt Hi¬Cl| ÷aBaibk kareN† …iröFlIy … sb DarNa km ŸbiS muHÚmdŸk w pãBaibt keriCl | … ŸQeº 
muHÚmedr inrQrta bR Ÿkan baƒDa Hwyar kTa ny| ZIì, ŸgOtm buÁ w inrQr iCeln| jmaFbaƒDa r¹¡ (VlakÔa, VrbIet) ŸTek 
jenMr t¹ÔiF …eseC mUltW gãIkedr kaC ŸTek| …iröFlŸk jIb ib¯aenr jnk  bla Hel w jIb sÚpiàkt taƒr Aenk t¹Ô† 
kalº¡em Bul pãmaiNt HeyeC| ŸZmn- manb pãjnn sÚpeàk …iröFl …† ÙaÇ» DarNaŸt ibSÿas kretn ŸZ, ŸZObnbtI miHlar 
vtusãab (menstrual blood) …r ˆpr pur›x bIeàZr iº¡yar Pel† matâgeàB iSìr jnM Hey Taek| jmaF baƒDa r¹¡ ŸTek jenMr ŸkÔaraiNk 
te¹Ô …iröFelr …† ÙaÇ» DarNar† pãitPlN GeFeC| seÆdH Ÿn†, ŸkÔaraeNr …† DarNaiF maratþkBaeb Bul| ATc   Aenk muimn …† 
stYek Ÿmen inebn na Ÿkbmmaº …† AÉ ibSÿaesr kareN-  ŸkÔaraN VLaHr baNI, kaej† Bulº›iFr ˆeàÁ| mUltW Ù›enr pàZayº¡imk 
bâiÁr ibiBÊ ó»er …mn Ÿkan pàZay Ÿn†, ŸZKaen Ù›nŸk jmaF re¹¡r saeT tulna kra ŸZet paer| Ÿkblmaº …kiF pàZaey …† BuliF 
Het paer AàTa‡, Ù›nŸk jmaF r¹¡ sdâS men Het paer, Zid imskaerj (miscarriage) ba pãakáitk ˆpaey gàBpat GeF| teàkr 
Kaiter w Zid Ÿmen Ÿn†  Ù›niF jmaF r¹¡ sdâS, taHel w Buel Zawya cleb na- …iF Ÿkbl  mât  Ù›eNr ŸQeº GeF AàTa‡, ŸZiFr 
Vr pUàNa„g manb iSìet rœpaÇ»irt Hwyar Ÿkan† sÝabna Ÿn†|   
 
jmaF r¹¡ Vsel kI, Ÿs sÚpeàk pãaN rsayiNk (biochemical ) bYaKYaFa …Kaen Ÿjen Ÿnya Bal| VGat ba dUàGFnar Pel r¹¡QrN 
GFel SrIer ÷aBaibk inyem† Qt ba VGaetr óùaen r¹¡ jmaF baƒeD| okiSk r¹¡nalIr (capillary blood vessels) ca†et bR ŸZ 
Ÿkan r¹¡nalI ŸTek r¹¡QrN GFel jKm ba VGaetr óùaen r¹¡ jmaF baƒeD Zaet Aitir¹¡ QrN na GFŸt paer| … ŸQeº 
Anuciº¡ka ba ŸpåFelF (itn pãkar r¹¡ Ÿkaexr …kiF) …r BUimka sàbpãDan …b„ sàbpãTm| ZKn SrIer ŸkaTaw Ÿkan jKm ba VGat 
GeF, ÷aBaibk Anuciº¡ka§il tKn siº¡y Anuciº¡kay   rœpaÇ»irt Hy| … §ilr tKn Vkáitr pirbàtn GeF Taek, …b„ …ra 
Vfaƒela Hey r¹¡nalIr Ÿdyael jma Hey påag (plug) otrI ker| …† siº¡y Anuciº¡ka§il ŸTek …k† smey r¹¡påajmay ibeSx …k 
DreNr  rasayink pdaeàTr inWsrN GeF Taek| Aenk§il jiFl pãaN-rasayink ibiº¡yar saHaeZY Pa†ibãenaejn tKn Pa†ibãen 
pirNt Hy| Òa†ibn He¬C …k DreNr AÅbNIy ŸpãaiFn Za Pa†ibãl namk As„KY Q™Å Q™Å suta jatIy bó¼r smnÓey jiFl jailkar 
sâiñ ker| r¹¡ Ÿkax …b„ påajma (ˆBeyr smnÓey† r¹¡ gift) tKn Pa†ibãelr …† jael VFka peR igey £F ba jmaF re¹¡r sâiñ 
ker|   
 
carW ŸjYaitibà̄ an (Astronomy), musilm ŸjYaitibà¯anI …b„ ŸkÔaraNW gãH-nQº …b„ ŸjYaitïm¸lI sÚpeàk 'mHagãÇù Vl-ŸkÔaraŸNr' 
bYaKYa …kFu pàZaelacna kra Zak| Ù›NibdYar mt …iF w 'ŸkÔaraiNk ib¯anI' …b„ taedr pâòŸpaxk muimn baÆdaedr VerkiF Ait 
ipãy ibxy| seÆdH Ÿn†, VDuink ŸjYaitibà̄ an (Astronomy) Aenk musilm mnIxIedr ŸmOilk gebxNa …b„ ADYyenr inkF 
pãBUtBaeb vNI| ˆdaHrN÷rœp Vl-suPI, Vl-ibr›iN, Vl-jarkail pãmuK ŸjYaitiàb¯anIedr nam kra Zay| ikÇ¼ Buel Ÿgel cleb 
na, …sb mnIxIra ŸkÔaraN-…r sUº Der ikCu† Vibïar kernin| Ÿknna £aiskYal †slam ba ÷àN Zueg (The Golden Age of Islam) 
muslman mnIxIra ZtFa na iCeln Vcar-sàb÷  muslman, tar ca†et AiDk taƒedr pirict iCl 'Zui¹¡badI' mnIxI iHeseb| …ƒedr 
sÚpeàk paikó»aenr ibKYat inˆi£yar pdaàT ib¯anI …b„ kaeyed-…-VZm ibSÿibdYaleyr ADYapk pareBj ûdba†eyr mntbY 

 

pãiNDanŸZagYW  
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".....†slaemr ÷àN Zueg ib¯an Agãgit laB keriCl karN- †slaemr ABYÇ»er tKn siº¡y iCeln 
mutaijla namDarI Si¹¡SalI Zui¹¡badI ŠiteHYr Dark …kdl icÇ»aibd| "sbikCu† pUàb-inàDairt …b„ 
VLaHr kaeC Vtþ-smàpn bYitt manuexr AnY Ÿkan ˆpay Ÿn†' --inytIbadIedr … mtbaedr tIbã 
ibr›Áacarn ker mutaijlara manuexr ÷aDIn †¬CaSi¹¡ek pãaDanY ideyeCn| mutaijlara ZKn 
rajEnitk Qmtay iCeln, ¯an tKn smâiÁ laB keriCl| ikÇ¼ ÃadS Sta×Iet ŸgƒaRa †slamI 
icÇ»aibd †mam Vl-gajailr ŸntâetÔ †slamI rQnSIltar punaibàBab GeF| Vl-gajail Zui¹¡r óùel 
odb baNI …b„ ÷aDIn †¬CaSi¹¡r óùel inyitek tuel Dern| kaàZ …b„ iº¡yar (cause and effect) 
sÚpàkek itin A÷Ikar kern …† bel ŸZ, manuexr BibxYt janar Si¹¡ Ÿn†, Ÿkbl sãiñkàta … 
ibxey Abgt| giNtSaó½ek Vl-gajail '†slam iberaDI' …b„ 'manb menr jnY Qitkark' bel 
mÇ»bY kern| ŸgƒaRaimr jael †slaemr smâiÁ VFka peR Zay| mHamit KilPa Vl-mamun …b„ 
Har›n-Vl-riSd …r Sasnamel rajdrbaer musilm, KãIöan …b„ †ûdI mnIxIra …kiºt Hey ¯an 
-càca …b„ mt-ibinmy krar ŸZ pãbnta bHal iCl, ta prbàtIkael icrter bÉ Hey Zay| musilm 
ibeSÿ siHxu-ta, ŸmDa …b„ ib¯aenr mâtuY GeF| Zui¹¡badI Darar sàbeSx musilm mnIxI He¬Cn ctuàdS 
Sta×Ir Vbdal raHman †ben Kaeldun|'  

 
lQ krar mt …kiF bYapar He¬C,  £aiskYal †slam Zuegr Aenk muslman mnIxIr ob¯aink t¹Ô-pàZebQN ÷y„ ŸkÔaraeNr Aenk 
Vyatek 'AeZOi¹¡k' …b„ 'AEb¯aink' pãmaN kereC| ŸZmnW ŸkÔaraeNr bàNna AnuZayI, sUàZ Aó»imt Hy …kiF 'pi«l jlaSey' ba 
muddy spring-… (18:86), Ÿtmin ˆidt Hy …kiF ibeSx óùan ŸTek (18:90)| Vmra jain, Kail ŸcaeK sUàZ puàbakaeS ˆidt Hy 
…b„ piëcmakaeS Aó» Zay bel men Hel w ib¯aenr ibcaer ta Vsel stY ny Ÿknna, mHaSUenY Abióùt reyeC Vmaedr 
ŸsOrjgtiF …b„ sUàZ ŸsiFr ŸkÆÅ| pâiTbIsH AnYanY gãH sUàZek ŸkÆÅ ker ŸZmn Aibrt GureC, ifk Ÿtmin …ra inejedr kQ peT 
He¬C Vbiàtt AàTa‡, GUàNayman laiFemr Ÿblay ŸZmniF Hy| pãay 24 GÆFay pâiTbI inj÷ kQpeT …kbar Guer| …† kareN ŸsOr 
jgetr ŸkeÆÅ Abióùt sUeàZr skl Vela …k† saeT …es Ÿgalakar w GUàNayman pâiTbI gaey …es pRet paer na| ŸZKaen peR, 
ŸsKanFay Hy idn; bakI jaygay AÉkar ba  rat| ikÇ¼ ŸkÔaraeN biàNt gãH-nQº sÚpiàkt b¹¡ebYr saeT ib¯aenr …sb teTYr 
Ÿkan iml Ÿn†| …r …kiF §r›tÔpUàN ŠitHaisk karN reyeC| gãIk DarNar bSbàtI Hey Ÿs smy pãay skel A¯tabSt  ibSÿas 
kretn- pâiTbIr Vkar Ÿgalakáit ny, br„ cYaÌFa; …b„ pâiTbI He¬C mHaibeSÿr ŸkÆÅ (…ek bla Hy …iröFelr BU-ŸkiÆÅk mHaibSÿ 
sÚpiàkt mtbad  ba geocentric theory of universe)| teb musilm giNtibd w ŸjYaitiàbd  Vl-ibr›in Ÿs smy w (mâtuY 1048 
sal) ibSÿas kretn ŸZ , GUàNnSIl mHaibeSÿr Vkáit He¬C Ÿgal …b„ ŸmaeF w cYaÌFa ny| ib¯anI blŸt Hel ta† Vl-ibr›iNek 
bla ˆic‡, muHÚmdŸk ny|   
 
ˆperr tTY§il Ãara …iF seÆdHatItBaeb pãmaN Hy ŸZ, ŸkÔaraN Vsel manuexr† otrI …kiF gãÇù| ta na Hel, seº¡iFesr ÙaÇ» 
mtbad§il ik ker sàbkaelr sàbeSãò gãÇù  Vl-ŸkÔaraeNr patay cel Vsl? ŸkÔaraeN …rkm AEb¯aink …b„ Asam²ŸsY Biàt 
bàNnar Vr w Aenk ˆdaHrN reyeC| ŸkÔaraeNr …kiF Vyat (2:29) AnuZayI, VLaH pãTem pâiTbI sâiñ kereCn| AtWpr ŸbeHó» 
ba ÷àg sâiñet mneZag ideyeCn| Vbar …k† ŸkÔaraeNr AnY óùaen (79:27-30)bla HeyeC, pãTem ÷àg ba ŸbeHó» otrIr kaej 
VLaH Hat Ÿdn| AtWpr idn-rat …b„ sb ŸSex pâiTbI| Verk jaygay ŸbeHó» …b„ pâiTbI otrIr ŸmaF smy sÚpeàk blet igey 
VLaH (naik, muHÚmd?) talŸgal paikey ŸPeleCn| ŸZmnW ŸkÔaraeNr ikCu ikCu Vyat (7:54, 10:3, 25:29) AnuZayI VLaH 
sàbemaF Cy iden ŸbeHó» w pâiTbI baineyeCn; ikÇ¼ …k† ŸkÔaraeNr 41:9 Vyat AnuZayI, VLaH du† iden pâiTbI otrI kereCn …b„ 
ŸsKaen pãeyajnIy pirebS otrIet smy ŸlegeC Vr w car idn (Vyat 41:10) | sbŸSex ŸbeHó» otrIet smy ŸlegeC Vr w 
du† idn (Vyat 41:12 AnuZayI) AàTa‡, …† iHesb AnuZayI, ŸbeHó» w pâiTbI sâiñet ŸmaF bYiyt smy He¬C (2+4+2) ba, sàbŸmaF 
8 idn| taHel ŸbeHó» w pâiTbI sâiñet sàbemaF bYiyt smeyr ŸQeº mHastY gãÇù Vl-ŸkÔaraeNr Ÿkan ibbrNiF Vsel stY? Cy 
(6) idn, naik VF (8) idn?  
 
paƒcW ibbàtn  t¹Ô, ŸkÔaraN …b„ Harn  †yaiHyar †slaimk sa†nsú W  
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gYaililwr pâiTbI ibxyk GUàNn te¹Ôr mt† harˆ†n-…r pãakáitk inàbacenr maDYem ibÕàtn t¹Ô (evolution by natural selection) 
ìr›Ÿt† Kâöan DàmIy Zajk, …r pâòepaxk …b„ iSxYedr pãc¸Baeb ŸQipey tuel| harˆ†enr t¹Ô sÚpeàk imTYa ibÙaiÇ» CRaena 
ìr› Hy ibiBÊ smey ibiBÊ ŸkOSel| Aenk Kâöan w musilm ŸdS (Vmaedr smey AàTa‡ 1992 sael kelejr †ÆFarimiheyF ŸleBl 
baeyalijet ibbàtn t¹Ô calu Takel w bàtmaen ta ba„laedeS w inixÁ) …mnik ŸKad Vemirkar keykiF ŸöeFr ô™l-kelej …Kn w 
harˆ†enr ibbàtn t¹Ô inixÁ …† (Ap)Zui¹¡et- …iF ba†ebl-ŸkÔaraeN biàNt ‰Sÿr DarNar peQ srasir  ûmik ÷rœp; Ÿknna 
ba†ebelr bàNna AnuZayI, ‰Sÿr manuexr meDY sàbpãTm VdmŸk sâiñ kern, AtWpr Vdemr buekr paƒjerr bam Aióù ŸTek (!) 
Hawyaek sâiñ kern taƒr s„ignI iHeseb| ŸkÔaraeN w reyeC …† bàNnar punrabâi¹ (2:30-38)| ikÇ¼ harˆŸnr ibbàtn t¹Ô AnuZayI, 
pâiTbIet manux Hfa‡ ker Vesin; br„ Vid ŸkaxI pãaiN iHeseb Zaºa ìr› ker manuexr sâiñ HeyeC ŸkaiF ŸkaiF bCer Aæp Aæp ker 
saiDt pirbàtn, AiBeZajn tTa pãakáitk inàbacn pãiº¡yar maDYem| pirbàtenr DapiF … rkmW  
 
Vid ŸkaxIy pãaiN        bûŸkaxI jIb            samuiÅk jIb              BUimr jIb              ˆBcr pãaiN (…iÚpibyan)         
                                               ó»nYpayI pãaiN (ˆdaHrN- manux) 
ŸrÌFa†ls (ŸZmnW hayenasr)                   
                                               paiK jatIy pãaiN 
 
AàTa‡ …† pãiº¡yar cuRaÇ» Daep …eseC manux| kal º¡em ŸdKa Ÿgl harˆ†enr kTa† sifk| ib¯anIra ŸdKeln, … pàZÇ» pãaÐ …k 
ŸkaxI pãaiNr jIbaSM (fossil) Ÿrkeàhr meDY sàbaiDk puratn jIbaeSMr bys km peQ 3.5 ibilyn bCr| Kâöan ŸmaLa-pueraiHetra 
ZKn ŸdKl, harˆ†enr te¹Ôr ob¯aink gãHnŸZagYtaŸk …t sHej iniëcH¡ kret Ÿgel taƒra inejra† iniëcH¡ Hey Zabar sÝabna 
reyeC, tKn taƒedr Ÿkˆ Ÿkˆ harˆ†enr te¹Ôek ÷Ikáit idey iFek TakaFa† ŸSãytr men krl| 1996 sael Ÿpap jn pl II ÷y„  
ŸGaxNa ideln, harˆ†enr ibbàtn te¹Ôr saeT ba†ebelr bàNnar Ÿkan† iberaD Ÿn†| Vr w mjar bYapar, 2005 sael BYaiFkan 
harˆ†enr pQalÜn ker …k ŸGaxnay  iº¡eysinñ (creationist) iHeseb pirict Kâöan ŸmOlbadIedr (…ra ba†ebelr Ÿjenisesr 
bàNnaek …kmaº stY …b„ harˆ†enr t¹ÔŸk imTYa bel men ker ) kRa smaelacna ker …† bel, harˆ†enr te¹Ôr saeT ba†ebelr bàNna 
sam²sYpUàN; ba†Ÿbelr bàNnaek srasir gãHN na ker Ÿs§ilŸk rœpk ba ŸmFaPirkYal AeàT gãHN kra ˆict| taet AbSY ibbàtn 
te¹Ôr wpr Kâöan-musilm …b„ AnYanY  ŸmOlbadI ŸgaòIr Vº¡mN kemin| tTakiTt sâiñt¹Ô ib¯an (creation science), 
†ÆFailejÆF ihja†n (intelligent design) †tYaid cmkpãd ŸmaRek DàmIy Apib¯anek ib¯aenr naem cailey Ÿdyar inrÇ»r Ÿcñar 
Vj AbiD ta† Ÿkan kmit Ÿn†|  
 
gt keyk bCr ŸTek VDuink iSiQt Aenk DàmIy muslmanŸdr maeJ Kâöan iº¡eysinöedr AnukreN VibàBUt HeyeCn HarN 
†yaiHya (CdM)naemr …kjn †slaimk iº¡eysinö| tureôr musilm ŸmOlbadI Ÿnta Vdnan V¹¡aerr ADIn “Science Research 
Foundation” (Bilim Arastirma Vakfi - BAV) He¬C Har›N †yaiHyar naem iliKt tTakiTt †slaimk sa†nsú ibxyk skl puó»k, 
†ÆFarŸnF ŸmeFiryal, ilPŸlF, iBihw …b„ knPaernsú …r pãkaSk w pâòepaxk| BAV-…r AeàTr ˆ‡s sÚpeàk Aenek† siÆdHan 
Zid w dabI kra Hy BAV cel ŸhaenSenr maDYem| ŸbS VkàxnIy B„iget Har›N †yaiHyar naem ŸlKa …sb b†-puó»k-iBihw 
AtYÇ» sulB mUelY tureôr ô™l-kelj …b„ raó»ar ŸmaeR ŸmaeR ibiº¡ w ibtrN kra Hy|  †„erjI CaRa w raiSyan, ŸpailS, 
ýpYainS, †Failyan, Vribk sH AnYanY Baxay w …sb b†-puó»k Anuidt HeyeC …b„ He¬C| Har›N †yaiHya gYa„-…r sâiñ ib¯aenr 
mUl FaregF V„iSkBaeb piëcma Granar ŸdS turô …b„ piëcma ŸdS§ilet ŸbeR wfa musilm †imgãaÆF …b„ taƒedr ŸCelemeyra Hel 
w bàtmaen ibSÿbYapI iSiQt Aenk muslmanŸdr kaeC Har›N †yaiHya …kFa pirict nam| teb Kââöan iº¡eysinñŸdr saeT Har›N 
†yaiHyar †slaimk sa†nsú ibxyk AppãcarNar ŸZ sb iml, ta ŸmaeF w ikÇ¼ Ÿkan …YkisehÆFal bYapar ny| nIec ŸdKunW  
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 HarN †yaiHyar naem pãcairt ŸkÔaraeNr peQ ibbàtn t¹Ô iberaDI …sb iº¡eysn sa†nsú-…r musilm pãb¹¡aedr saeT 
Vemirkar Kâöan iº¡eysinñŸdr pãitòan Institute for Creation Research  (ICR) …r pãtYQ ŸZagaeZag reyeC| 
…ra …k saeT …kaiDk knPaernsú w kereC|  

 ŸbiSrBag ŸQeº Har›N †yaiHyar VàguemeÆFr sUº He¬C ibbàtn iberaDI Kâöan ŸmOlbadIedr VàguemÆF (creationism science, 
intelligent design dueFa†) ŸTek Dar kra| Har›N †yaiHya …§ilek Ÿkblmaº †slaimk Ÿlbas pirey cailey Ÿdn| l°ar 
ibxy obik ŸZ ¯an-ib¯aen pëcatpd muslmanra Apib¯aenr ŸkOSl w Vj piëcma ibeSÿr kaC ŸTek Dar kreC!  

 Kâöan ŸmOlbadIedr mt Har›N †yaiHyar Apib¯anIy pãcarnay w ob¯aink pãmaNaidr ApàZaÐ ˆpóùapn, Apãas„igk 
ˆÁâit …b„ AinàBreZagY ŸrPaernsú-…r ViDkY ŸdKa Zay| 

 
… CaRa w †itpUeàb Apib¯aenr ŸZ sb pYaFaeànr kTa bla HeyeC, Ÿs §ilr Aenk§il Har›N †yaiHyar b¹¡ebYr ŸQeº pãeZajY| 
ŸSx kTa ŸlKar Veg pafk-paifkaedr kaeC keykiF pãSÈ raKlam, ˆ¹r janael Kub† baiDt Hb|  
 

 ŸkÔaraeN Zid ib¯aenr bYapaer …t† †„igt ŸTek Takt, taHel pãSÈ Ves- pâiTbIr smó» jns„KYar pãay …k p‚ma„S 
muslman Hel w bàtmaen smó» pâiTbIet muslman ib¯anIedr s„KYa Ÿkn …k Sta„eSr w km?  ik„ba,  Ÿkn- pâiTbIr 
smó» musilm ŸdeS Zt ib¯anI reyeC, Amusilm †sra†Ÿlr …ka reyeC tar ca†et iÃ§n s„KYk ib¯anI?   

 ŸkÔaraN-ba†eblŸk ob¯aink gebxNay ŸrPaerns iHeseb ˆeLK kra HeyeC …mn …kiF öYa¸aàh sa†ns jaàNal (ŸZmnW 
Nature, Science, Cell) …r nam Ÿkˆ blet parebn ik?  

 ŸkÔaraN-Ÿbd-ba†ebelr bàNnar saeT ib¯aenr ŸZ sb Vibïar ba te¹Ôr iml VeC bel dabI kra He¬C, kalº¡em        
Ÿs§il Zid Bul pãmaiNt Hy (ib¯aen …mniF HrHaemSa Hey Taek ŸZeHtu 'Al„GnIy stY' bel ib¯aen ikCu Ÿn† ), tKn ŸkÔaraN-Ÿbd-
ba†ebelr Šsb bàNna/Vyat§il w ik Bul pãmaiNt Heb, naik es§ilr ntun Ÿkan bYaKYa Haijr kra Heb Vmaedr 
samen?  

 
ŸSx kTaW  
pãSÈ VesW taHel ib¯aenr saeT ik Deàmr sHabóùan  kKena† sÝb ny, Ÿkbl s„Gat†  …kmaº ˆpay? ˆ¹r He¬C- sHabóùan Het 
paer Ÿkblmaº tKn†, ib¯an …b„ Dàm … dueFa ŸZ sÚpUàN Vlada Vlada ibxy …† stY Ÿmen iney ikÇ¼ imSãN kKena† sÝb ny| 
Aenek … w blet paern, ibKYat ib¯anIedr skel† ik taHel naió»k?  ˆ¹er blb, na| ibKYat ib¯anIedr Aenek† Vió»k, 
Ÿkˆ Ÿkˆ naió»k| ikÇ¼ taet ikCu† Zay Ves na| …kjn ib¯anIr Daiàmk pircy TakŸt† paer, taet Ÿdaexr ikCu Ÿn†| Dàm …b„ 
‰Sÿr ibxey skl ib¯anIek ŸZ V†nöa†enr dâiñB„igŸk† gãHN kret Heb, …mniF w …Kaen bla He¬C na| ikÇ¼ …kjn s‡ w 
inòaban ib¯anI kKena† dabI krebn na ŸZ, DàmgãeÇùr meDY ib¯an iniHt| …† ApkàmiF Zaƒra ker VseCn taƒra pãay skel† 
kreCn ŸbiSrBag ŸQeº Hy Vtþ-pãcar ATba/…b„ ÷aàTs„iSåñ (rajEnitk sH) Ÿkan kareN| eknna manb sBYtar †itHas sÚpeàk 
sectn, manbtaek Balbaesn- …mn bYi¹¡maº† jaenn, ib¯an w ib¯anIra ŸBOgilk sImaerKa tTa jat-kal-Dàemr ˆeàÁ; …ra 
smó» manbtar sÚpd| V†nöa†enr jIbnŸk sbŸcey ŸbSI Za pãBaibt keriCl ta He¬C: mmta, stY …b„ ŸsOÆdàZ| Vr stY w 
suÆderr pUjarI manuexra …b„ taƒedr kàm kaera …kŸcaiFya sÚpi¹ ny, taet reyeC Vmaedr skelr sman AiDkar| ib¯anŸk 
DàmIy Ÿlbas praenar Apecñar ibr›eÁ ta† pãitiF ibebkban w sectn ibSÿnagirekr Ÿsa¬car Hwya ˆic‡|   

 

 
 

 
 
 
tTYsUºW  
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            ধেম িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnাননািsেকর ধমকথা
নািsেকর ধমকথা 

 
 
r করিছ eকিট পৗরািনক কািহনী িদেয়, মহাভারেত eিট পাoয়া যােব, ভাগবেতo e কািহনী আেছ। 
দবতাকূল সমুd মnেনর মাধ েম aমৃত আহরণ কের যখন তা পান করেত যােব, স সময় দানবেদর মধ  
থেক eকজন, নাম রাh, দবতা সােজ সখােন uপিsত হেয় দবতােদর সােথ aমৃত পান আরm কের। 
িকnt দবতা সূয eবং চnd হঠাৎi রাhেক িচনেত পারায় তারা দবতােদর জািনেয় দয় eবং দবরাজ ind 
eকেকােপ রাhর মsক িছn কের ফেল। িঠক সi মুhেত রাh কতৃক পানকৃত aমৃত কবল মsক হেত 
গলা পযn eেসিছল িবধায় মsক পযn aংশটুকু aমর হেয় যায় eবং আকােশর eকsােন aবsান করেত 
থােক। সূয eবং চেndর কারেণ ধরা পেড় যাoয়ার কারেণ তােদর pিত r হয় ভীষণ শtrতা eবং যখনi 
তােদর স ারপেথ রাhর নাগােলর মেধ  আেস, তখনi রাh সূয o চndেক িগেল খায়। যেহতু রাhর ধু 
মsকi আেছ, ফেল স সূয-চndেক হজম করেত পাের না বরং িকছুkেণর মেধ i তার কাটা গলা িদেয় বর 
হেয় পেড়। যসময়টুকু তার মুেখর মেধ  থােক স সমেয়i হয় সূযgহণ বা চndgহণ। 
 
িবিভn জায়গার uপকথা, পুরাণ, pাচীণ গঁাথায় eরকম aসংখ  কািহনী আমরা পাi, যখােন আমােদর 
চারপােশর pকৃিতর িবিভn ঘটনার ব াখ া দঁাড় করােনার চ া করা হেয়েছ। egেলা, পড়েল আমরা বুঝেত 
পাির- eককােল মানুষ িককের িবিভn ঘটনার utর কlনা কেরেছ। িকnt সমস া হয় তখনi যখন মানুষ 
eসব নানা কািহনীেক s s ধেমর মাড়েক anভােব িব াস করা আরm কের eবং তার eকটা সাবজনীন rপ 
দয়ার চ া কের। আর ei সাবজনীন rপ িদেত িগেয় আজেকর িবjােনর যুেগ eেস, িবjােনর gহণেযাগ  
ব াখ ার সােথ সiসব পৗরািনক কািহনীর eকটা যাগসূt বর কের ফেল aেনেকi। uপেরর ঘটনািটর 
eকিট বjািনক ব াখ া দেখিছলাম তমিন eকিট আেলাচনায়। সিট eকটু েননঃ 
 
ভাগবেত আেছ, "রাhর মsক aমৃেতর sশ লাভ কিরবার ফেল aমর হiয়ািছল। তাi bhা রাhর মsকেক 
eকিট ছায়া gহrেপ sীকৃিত িদয়ািছেলন। রাh যেহতু চnd eবং সূেযর িচরশtr, তাi aমাবস া o পূিণমা 
িতিথেত চnd o সূেযর pিত ধািবত হয়"। (ভাঃ 8/9/26), িকংবা "রাh সূয eবং চnd uভেয়র pিতi 
বরীভাবাপn eবং তাi স pেত ক aমাবস া o পূিণমােত তাহােদর আcািদত করেত চ া কের"। (ভাঃ 
5/24/2) 
 
ei আেলাচনার পেরi সখােন আনা হেলা চndgহণ o সূযgহণ সmিকত িবjােনর আেলাচনা eবং dিটেত 
adুতভােব িমল দিখেয় দাবী করা হেলা, রাh হেলা ছায়া যা চেndর uপের পেড়, সব পূিণমা িতিথেত 
চndgহণ হয় না- সব aমাবস ায় সূযgহণ হয় না, কবল যখন রাh বা ছায়া পেড় তখনi ei gহণ হয়। 
aতeব িবjােনর সমs ব াখ া ভাগবেতi িবদ মান! 
 
ধেমর বjািনক ব াখ াঃ 
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ei য, ধেমর মেধ  িবjানেক খুেঁজ বর করা- ধেমর িবিভn ঘটনা-ব াখ া-আেলাচনার বjািনক ব াখ া দঁাড় 
করােনা, িবjােনর নব নব আিব ারেক ধেমর pাচীণ gেnর মােঝ খুেঁজ পাoয়া eসেবর uেdশ  জানেত বশী 
িচnা করেত হয় না। য সমেয় ধমসমূেহর udব, স সময়িট বা যুগিট মানুষ পার হেয় eেসেছ aেনক 
আেগi। eকসময় কাপািনকাস-brেনা-গ ািলিলo-হাiেপিশয়ােদর মের, লাiেbরী পুিড়েয়, পশী শিk িদেয় 
jানিবjােনর চচা সামিয়ক sb করা গেলo, মানুষেক পুেরাপুির আটেক রাখা সmব হয়িন। eখন ei যুেগ 
যখন মানুেষর jানজগেত িবচরণ হাজার বছর আেগর কুসং ারেক agাহ  করেত চায় বােরবাের। আর 
uেlািদেক pিতিট ধমi য েtর ঘাষণা িদেয় eেসিছল, তা চ ােলে র মুেখ পেড়। eেক িটিকেয় 
রাখেত তাi আজেকর িবjােনর সােথ eকটা bি ং যােক বেল িমেল-িমেশ জগা-িখচুরী বানােনাটা হেয় oেঠ 
aপিরহায। eভােব ধমসমূহ হেয় oেঠ িবjানময়, ধমgn হেয় oেঠ সােয়n eনসাiেkািপিডয়া!! 
 
িকছ ুনমনুা দিখঃ 
 
কারানঃ "aতঃপর আিম িনদশন িদেতিছ। oi সকল তারকার যাহারা িপছেন হিটয়া যায়।" - 81:15 

  
িবjানঃ aন ান  সকল দরবতী গ ালাkী আমােদর ei িমলকীoেয় গ ালািk থেক সবদা dের সের যােc।  
1920 eর দশেক বjািনক eডুiন হাবল দূরবতী গ ালািkসমূেহর তারকার আেলা পযেবkন কের দখেত 
পান- সgিল সবদা প াদপসরণ করেছ।  
 
কারানঃ "আকাশমnলীেক আিমi সৃি  কিরয়ািছ শিkdারা eবং িন i আিম uহােক সmpসািরত 
কিরেতিছ।"-51:47  
 
িবjানঃ সকল িদেকর সব দরূবতী গ ালািki pিতিনয়ত আমােদর িমলকীoেয় গ ালাkী থেক dের সের 
যােc। eর aথ দাড়ায়, মহািব  সবদাi সmসািরত হেc।  
 
কারানঃ "কািফেররা িক দেখ না য, ei আসমান যমীন সবিকছু িমিলত aবsায় িছল, পের আিম 

eigিলেক আলাদা আলাদা কিরয়া িদয়ািছ।"- 21:30 
  
িবjানঃ মহািব  বতমােন সmpসািরত হেc, যার aথ দাড়ায়, আিদেত কান eক সময় মহািবে র সমs 
gহ, নkt তথা সমs পদাথ eকিtত aবsায় িছল, সmবত কান eক আিদ িবেsারণ থেক ei 
সmpসারণশীল মহািবে র সূচনা হেয়েছ। (িবগব াঙ) 
  
 
কারানঃ "ত�পর িতিন আসমােনর pিত মন িদেলন, তখন uহা ধঁায়া িছল, পের িতিন আসমান o যমীনেক 
বিলেলন, 'আস, icায় িক aিনcায়', তাহারা বিলল, 'আমরা eকাn aনুগতভােবi আিসলাম।'" - 41:11 
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িবjানঃ সৃি র pারেm মূলত হাiে ােজন o িহিলয়াম গ ােসর িমি ত ধায়া uৎপn হেয়িছল। কান eক 
কারেণ ei ধায়া িবভk হেয় িবশাল আকৃিতর সব ধায়ার মেঘ rপাnিরত হেয়িছল। পরবিতেত eক 
eকিট ধায়ার মঘ rপাnিরত হেয়েছ eক eকিট গ ালািkেত। ধায়া থেকi সৃি  হেয়েছ e মহািব  সব 
গ ালািk তথা সmূন মহািব ।  
 
 
কারানঃ সূয তার িনজ aেk ঘুিরেতেছ। iহা পরাkমশালী pভুর িনধািরত। আিম চndেক যথাsােন বিসেয় 
িদেয়িছ eমনিক চndিট শীণ খজুর পাতার মেতা হেয় যায়। সূয চndেক ধরেত পাের না o রািto িদনেক 
আিতkম করেত পাের না। তারা িনজ িনজ কk পেথ চলেতেছ। (36: 38, 39, 40) 
 
িবjানঃ সূয তার িনজ aেk ঘুরেছ...িsর ভােব। তারা pেত েকi িনজ িনজ কk পেথ ঘুরেছ... বুধ, k, 
পৃিথবী, ম ল.. সবার কkপথ আলাদা। সূয eেদর মাঝখােন। 
 
 
কারানঃ হ িjন o মানবম লী, যিদ তামরা pেবশ কিরেত পার আসমান o জিমেনর eলাকায়, তাহা 
হiেল uহােত pেবশ কর৷ তামরা uহােত pেবশ কিরেত পািরেব না মহাবমতা ব িতেরেক। (55:33) 
 
িবjানঃ আবার মহাশূন  িবজেয়র কথাo কারআন শরীেফর 55নং সুরার 33নং আয়ােত iি ত দয়া আেছ৷ 
aথা� আlাহ বলেছন, তামরা মহাৰমতা aজন কেরi কবল uহােত pেবশ করেত পারেব৷ বলাবাhল , ei 
মহাৰমতা হেলা িবjান o pযুিkর মাধ েম মহাকেষর বাধা aিতkমকারী dmতগামী pযুিk aজন৷ িবগত 
শতেকর শষ িদেক মানুষ ei pযুিk করায়t কের eবং সফলভােব চঁােদ aবতরণ কের৷ 
 
 
eকটু দখেলi বুঝা যায় eরকম িবjানীিককরেণর kেt dিট কাজ সেচতনভােব করা হয়, dধরেণর 
িবচু িত, িবjােনর কান sীকৃত তথ ক কারানজাত করেত িগেয় pথম িবচু িত ঘটােনা হয় aনুবােদ o িdতীয় 
িবচু িতিট ঘেট ব াখ ায়। যমন,  
 
 
aনবুাদগত িবচু িতঃ uপেরর নমুনা থেক দিখ, 81:15 o 16 eর aনুবাদ করাঝেয়েছ eভােব: "aতঃপর 
আিম িনদশন িদেতিছ। oi সকল তারকার যাহারা িপছেন হিটয়া যায়"। জhrল হেকর aনুবােদ আমরা 
পাi, "আিম sাkী মানিছ gহ-নktেদর। যারা চেল থােক, aদৃশ  হেয় যায়"। আেরা িতনিট aনুবাদ দিখ:  
 
"YUSUFALI: So verily I call to witness the planets - that recede, Go straight, or hide; 
PICKTHAL: Oh, but I call to witness the planets, The stars which rise and set, 
SHAKIR: But nay! I swear by the stars, That run their course (and) hide themselves," 
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eকiভােব, 51:47 eর aনুবাদ করা হেয়েছ, "আকাশমnলীেক আিমi সৃি  কিরয়ািছ শিkdারা eবং 
িন i আিম uহােক সmpসািরত কিরেতিছ"। জhrল হেকর aনুবােদ eিট aেনকটা eমন : "আর 
মহাকাশম ল, আমরা তা িনমাণ কেরিছ হােত, আর আমরাi িবশালতার িনমাতা"। iংেরজী aনুবােদ পাi: 
 
 "YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who 
create the vastness of pace.  
PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast 
extent (thereof).  
SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the 
makers of things ample. " 
 
eরপের আিস সূয o পৃিথবীর গিতসংkাn আয়ােতর aনুবােদ। 36:38 eর aনুবােদ eখােন বলা হেয়েছ, 
"সূয তার িনজ aেk ঘুিরেতেছ"। জhrল হেকর aনুবাদ: "সূয তার গnব পেথ িবচরণ কের"। eবং 
iংেরজী aনুবােদ পাi: 
 
 "YUSUFALI: And the sun runs his course for a period determined for him: 
PICKTHAL: And the sun runneth on unto a resting-place for him.  
SHAKIR: And the sun runs on to a term appointed for it; " 
 
eরকম আেরা দখােনা যেত পাের, আশা কির আপনার িনেজo কেয়কিট aনুবােদর সােথ িমিলেয় দখেলi 
বুঝেবন। 
 
ব াখ াগত িবচু িতঃ eখােন আেরা মজা, কননা সবেচেয় বড় জাcুরী ঘেট eখােনi। "gহ-নktরা চেল o 
aদৃশ  হয়" (81:15) ei aনুবােদর বদেল "তারারা িপছু হেট" ei aনুবাদ ধরেলo যখন eর সােথ 
িমিloেয় গ ালািk থেক aন  গ ালািkসমূহ দূের সের যােc িবjানী হাবেলর ei আিব ােরর যাগসূt 
বর করা হয়, তখন হাসেবা না কঁাদেবা বুঝেত পাির  না। আবার যখন "সূয চndেক ধরেত পাের না o রািto 
িদনেক আিতkম করেত পাের না। তারা িনজ িনজ কk পেথ চলেতেছ" (36:40) eর ব াখ ায় বলা হয় 
তারা মােন পৃিথবী, gহ সমূহ িনজ িনজ aেk সূেযর চারিদেক ঘুরেছ, তখন ব করণ নতুন কের িশখেত iেc 
কের। p  eেস খলা কের, িবেশেষ র পের য সবনাম বেস, সi সবনাম কান িবেশেষ র sােন বেস! 
"আসমান যমীন সবিকছু িমিলত aবsায় িছল, পের আিম eigিলেক আলাদা আলাদা কিরয়া িদয়ািছ" 
(21:30) eর ব াখ ায় যখন িবগব াঙ িথoির খুেঁজ পাoয়া যায়, তখন মেন আেস eখন না থাক সৃি র 
আিদেত িন য় আসমান বেল কান িকছুর aিst িন য় িছল। আেরকবার িবগব াঙ িথoির খুেঁজ দিখ 
rেতi পৃিথবীর সৃি  হেয়িছল িক-না। " হ িjন o মানবম লী, যিদ তামরা pেবশ কিরেত পার আসমান 

o জিমেনর eলাকায়, তাহা হiেল uহােত pেবশ কর" (55:33) eর ব াখ ায় যখন বলা হয় মানুেষর চেnd 
aিভযান সmেক ভিবষ dানী কারােনi করা হেয়েছ, তখন আর হািস চেপ রাখেত পাির না, মেন পেড় যায় 
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সi গেlর কথা, যখােন aধিশিkত eক gাম  যুবক বকলম gামবাসীেদর িনেজর মত টিলgাম aনুবাদ 
কের িনেয়িছল!! 
 
 
িবjান বনাম কারানঃ 
 
মজা eখােনi শষ নয়। আেরকিট মজার ব াপার হেলা, e ধরেণর িবjান িনেয় আেলাচনায় আড়ােল 
আবডােল থেক যায় কারান- হাদীেসর আেরা িকছু সুরা, আয়াত, হাদীস। eকiভােব সখােন ঘুণাkেরo 
আনা হয় না িবjােনর aন  িকছু sীকৃত আিব ােরর কথা। আর কানkেমi যিদবা eসব কu িনেয়o 
আেস, সােথ সােথ ফেতায়াo হািজর হেয় যায়ঃ "eসব কারান-হাদীস বঝুার সামথ  আমােদর মত aবাচীেনর 
নi, কান কানিট আবার নািক িবেয়া  িহuম ান iমািজেনশন", িকংবা আkমণ চেল আেস িবjােনর 

uপেরi: "িবjান িক সব িকছ ু কখেনা জানেত পাের?" ei আkমেণর সােথ সােথ aবশ  কারান o 
িবjােনর যাগসূt বর করার হার কমা r কের না। 
 
 
যােহাক, eমন ফেতায়া আসেব ধের িনেয়i আসুন িকছু কারান-হাদীস পযােলাচনা কিরঃ 
 
18: 86: পের যখন িতিন সূয as যাবার sােন পঁৗছেলন, িতিন eিটেক দখেত পেলন কােলা জলাশেয় 
asগমন করেছ, আর তার কােছ পেলন eক aিধবাসী। আমরা বললাম- " হ যুলkারনাiন, তামরা শািs 
িদেত পার aথবা eেদর সদয়ভােব gহণ করেত পার"। 
 
18: 90: পের যখন িতিন সূয uদয় হoয়ার জায়গায় পঁৗছেলন তখন িতিন eিটেক দখেত পেলন uদয় 
হেc eক aিধবাসীর uপের যােদর জন  আমরা eর থেক কান আবরণ বানাi িন। 
 
 
eখােন কথক আlাহ যুলkারাiন সmেক জানােত িগেয় বলেছন, িতিন সূয uদয় sেল eকবার গেলন eবং 
আেরকবার গেলন সূয aেsর sােন। যখােন িগেয় যুলkারাiন দেখ সূেযর কােলা জলাশেয় as যাoয়াo 
pত k কেরন। eখান থেক মেন p  আেস, তখন িক আরেবর মানুষ জানেতা না য পৃিথবী গালাকৃিতর, 
কননা, সমতল হেলi পৃথবীেত সূেযর uদয় o as যাoয়ার dিদেক dিট sােনর pেয়াজন পেড়। (শােন 
নুযুল d ব ঃ কািফেররা তাoরাত-i ীেল uেlিখত আ য মানুষ সmেক মুহmদ সা ক িজেjস 
কেরিছেলন, য ব িk গাটা িব  মণ কেরিছেলন uভয় িদেক মােন পি েম o পূেব)।  
 
eরপের আেরা কিট সুরায় িকছু আয়াত দখেল eকi p  আবােরা uিকঝুিক মারেত থােক মেন: 
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21: 31: আর পৃিথবীেত আমরা পাহাড় পবত sাপন কেরিছ, পােছ তােদর সে  eিট আেnািলত হয়; আর 
oেত আমরা বািনেয়িছ চoড়া পথঘাট যন তারা স�পথ pাp হয়। 
 
21: 32: আর আমরা আকাশেক কেরিছ eক সুরিkত ছাদ। িকnt তারা eর িনদশনাবলী থেক িবমুখ 
থােক। 
 
15: 19: আর পৃিথবী- আমরা তােক pসািরত কেরিছ, আর তােত sাপন কেরিছ পবতমালা, আর তােত 
u�পn কেরিছ হেরক রকেমর িজিনস সুপিরিমতভােব। 
 
78: 6, 7: আমরা িক পৃিথবীটােক পাতােনা িবছােনা rেপ বানাiিন? আর পাহাড় পবতেক খুঁিট rেপ? 
2: 22: িযিন তামােদর জন  পৃিথবীেক ফরাশ (couch) বািনেয়েছন, আর আকাশেক চঁােদায়া 
(canopy)..... 
 
31: 10: িতিন মহাকাশম লীেক সৃি  কেরেছন কান খুিঁট ছাড়াi,- তামরা তা দখেতi পাc; আর িতিন 
পৃিথবীেত sাপন কেরেছন পবতমালা পােছ eিট তামােদর িনেয় ঢেল পেড়। 
 
 
eসব যখন পিড়, তখন আধুিনক িবjান আকাশ সmেক িক বেল তা মেন আসেলi িবপদ। যখন মহাশূেণ  
িনয়ত গিতশীল জ ািত ম লীর িবচরেণর িদেক তাকাi তখন কারােনর ei আকাশম লী যােক খুিট ছাড়াi 
আlাহ মানুেষর ছাদ বা চঁােদায়া িহসােব সৃি  কেরেছন, যার আবার 7িট sরo িবদ মান, সmেক ধাধায় পেড় 
যাi। আর, জিমন বা পৃিথবীেক পাতােনা িবছােনা িহসােব তরী কের সখােন পাহাড়-পবত িদেয়েছন, যার 
দrন পৃিথবী হেলo পেড় না, নড়াচড়াo করেত পাের না। e আlাহর aসীম দয়া িনসেnেহ, িকnt eখন 
যখন পির ার দখা যােc, eত বড় বড় পবতমালা থাকার পেরo ধু নড়াচড়া নয় pিত 24 ঘnায় eক 
িডগবাজীর সােথ সােথ 365 িদেন সূেযর চারিদেক নেচ বড়ােc ei পৃিথবী, তখন আlাহর jােনর পিরিধ 
িনেয় মন সেnহgs হেয় uঠেত চায়! 
 
 
 
eবাের িনেচর আয়াত দিখঃ 
 
 
36: 40: সূেযর িনেজর সাধ  নi চndেক ধরার, রােতরo নi িদনেক aিতkম করার। আর সবকিটi 
কkপেথ ভাসেছ। 
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eখােন সূয o চেndর সংঘেষর সmাবনা নi বেল যখন ঘাষণা করা হয়, তখন হঠাতi মেন হয় সূয, চnd, 
পৃিথবীর িভn িভn কkপেথর কথা জানেল িক ei সংঘেষর কথা uঠেত পাের? মেন পেড় eক বালেকর 
কথা, য aবাক হেয় তার বাবােক p  কের য, আcা বাবা- eকi আকােশ সূযo পূব থেক পি েম 
যােc, চndo। তাহেল oেদর মেধ  ঠাকাঠুিক হয় না কন? বাবা বলেত পােরন, িভn কkপেথর কথা aথবা 
বলেত পােরন আlাহর কুদরেতর কথা। আlাহ িনেজ তা িনেজর কুদরেতর কথা ঘাষণা করেবনi। 
 
সূয িনজ aেk ঘুরেছ দাবী করা হেয়েছ য আয়াতিট িদেয় সিট হেলা 36: 38, সিটর PICKTHAL 
কতৃক aনুবাদ হেc: "And the sun runneth on unto a resting-place for him". ei রিsং pেসর 
িবষয়িট আমরা eবার দিখ সহীহ বুখারী হাদীেসঃ 
 
"হযরত আবূ যর িগফারী রা. থেক বিণত, িতিন বেলন, eকিদন নবী কিরম সা. আমােক িজেjস করেলন, 
"আবূ যর, তুিম িক জান য, as যাoয়ার পের সূয কাথায় যায়?" আিম utর করলাম, "আিম জািন না, 
eকমাt আlাহর রাসুল সা. i ভােলা বলেত পােরন"। তখন িতিন বলেলন, "as যাবার পের সূয আlাহর 
আরেশর িনেচ aবsান কের eবং আবার পূবিদেক uদয় হoয়ার জন  আlাহর আেদেশর aেপkায় থােক। 
eমন িদন আসেব যখন সূয uদেয়র aনুমিত পােব না eবং তখন পৃিথবীেত কয়ামত নেম আসেব"। 
(ভিলuম 4, বকু 54, হাদীস 421) 
 
 
eবাের মুহmদ সা. o তঁার সমসামিয়ক আরববাসীেদর িবjােনর দৗড় সmেক ধারণা করা আমােদর জন  
িকছুটা সহজ হেলা িবধায়। মুহmদ সাঃ eর িবjান দৗড়i বা বিল কমেন, oনােক তা িশিখেয়েছন আlাহ 
sয়ং!! 
 
eমনেতা aসংখ i আেছ। ভুির ভুির। কানটা বােদ কানটা িলখেবা? িjন, ফেরশতা eসব আর rপকথার 
দo-দানেবর কান পাথক  নi। তার uপের নদীর dভাগ হoয়া, বারােক কের সp আসমান পির মণ, 
লািঠর সপ হেয় যাoয়া, হােতর iশারায় চাদ িdখি ত হoয়া, হােতর sেশ কু েরাগ ভােলা হেয় যাoয়া 
pভৃিত ঘটনােক িচtাকষক পৗরািণক কািহনী বলা যেত পাের, যখােন িবjান না টানাi হয়েতা সবার জন  
ম লজনক। 
 
 
য লাu স-i কdঃ 

 
eবাের িহnু ধমাবলmীেদর িবিভn ধমgেnর সােথ িবjােনর সংেযাগ দিখ: 
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ভাগবত 2/16/17: হ মাতঃ হ sায়mুব মনুর কন া! আিম পূেবi বণনা কিরয়ািছ য, কাল হiেতেছ 
পরেম র ভগবােনর শিk, pকৃিতর সাম , aব k aবsা িবk ুb হoয়ার ফেল, যঁাহার থেক সৃি র r হয়। 
 
িবjানঃ ei ােক বণনা করা হেয়েছ pকৃিতর সাম , aব k aবsা িবk ুb হoয়ার ফেল bhা  সৃি  r 
হয়। িবk ুb শbিটর aথ িবেsারণ। িবjানীরা বলেছন, eকিট বৃহ� িবেsারেণর ফেল মহািবে র r 
হেয়েছ। eেক িবগব াঙ বেল। 
 
 
ভাগবত 3/20/16: গেভাদকশায়ী িব ুর নাভী থেক eকিট সহs সূেযর মেতা ujjল পd udুত হেয়িছল। 
 সi পdিট সমs বd জীেবর aিধ ান srপ eবং pথম জীব সবশিkমান bhা সi পdিট থেক আিবভতু 
হেয়িছেলন। 
 
িবjানঃ িবjানী িsেফন হিকং কােলর সংিkp iিতহাস বiিটর মহািবে র u�পিt eবং পিরণিত aধ ােয় ( 
পৃ -100) আেলাচনা কেরেছন য, মেন করা হয় িবেsারেণর সময় মহািবে র আয়তন িছল ণ , সুতরাং 
utাপ িছল aসীম। মহািব  সmpসািরত হoয়ার সােথ সােথ তাপমাtা নেম eেসিছল pায় eক হাজার 
কািট িডgীেত। e তাপ সূেযর কেndর তােপর চেয় pায় eক হাজার gণ বশী। ভাগবেত বণনা করা 
হেয়েছ িবেsারেণর পর তাপমাtার পিরমাণ 1000 jলn সূেযর তােপর সমান, যিট িবjানীরাo eখন 
আিবsার কেরেছন। 
 
 
sn পরুাণম 38/54: হ ভরত বংশাবতংস মঘ সকল ধুম o সমুেdর বা  হiেত বৃি  হয়। সজন  eরা 
জলপূণ হেল নীল বণ হেয় থােক eবং বষণ করেত পাের। 
 
ঋকেবদ 7/36/1: যেjর সদন হেত stাt pকৃ  rেপ গমন কrক। সূয িকরণসমূহ dারা বৃি  সৃি  
কিরয়ােছন।  
 
িবjানঃ আজেকর িবjানীরা বৃি র কারণ িহসােব য পািনচেkর কথা বলেছন, সখােন ei সূেযর তােপ 
pিতিদন সমুd o জলাশেয়র পািন বা ীভুত হেয় uপের uেঠ ঘনীভূত o শীতলীভূত হেয় মেঘ পিরণত হয়, 
যা ভারী হেয় পরবতীেত বৃি  হেয় মািটেত নেম আেস। eিটi sn পুরাণ o ঋকেবেদর uপেরর ােক বলা 
হেয়েছ। 
 
ভাগবত 2/7/37: কিলযুেগ নািsক aসুর sভাব মহািবjানীরা বিদক jােন aত n দk হেয় মহাশূণ  যােন 
চেড় গগনমােগ aদৃশ ভােব িবচরণ করেব.... 
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িবjানঃ ei ােক কিলযুগ সmেn ভিবষ dানী কের বলা হেয়েছ কিলযুেগ িবjানীরা বিদক jান aজন কের 
িবমান বা মহাশূণ যান তরী করেব। কিলযুগ মােন বতমান যুগ। সুতরাং বলা যায় বতমান যুেগ িবjানীরা য 
িবমান তরী কেরেছন, স সmেক ভাগবেত লk লk বছর পূেব ভিবষ dানী করা হেয়েছ। ভাগবেত বশ 
কেয়ক রকেমর মহাশূণ  যােনর বণনা আেছ। 
 
 
eমন aেনক নমুনা দখােনা যেত পাের, বাiেবেলর িবjািনকীকরণ িনেয়o িকছু নমুনা দয়া যেত পাের। 
মুসিলম পাঠেকর কােছ eখানকার আেলাচনাgেলা হাস কর, aৈবjািনক, aবাnর, aেযৗিkক খুব সহেজi 
মেন হেত পাের; িকnt আদেত কারােনর সােথ িবjােনর যাগসূt বর করার আেলাচনার সােথ ei 
আেলাচনাসমূেহর কান পাথক  নi। য লাu স-i কd, eখােনo হেয়েছ aনুবাদ o ব াখ াগত িবচু িত, 
আজেকর িবjান eসব িকcা-কািহনীেক আর যাi হাক িবjান িহসােব sীকার কের না। আেরকিট 
তুলনামলূক নমুনা দিখেয় e পিরেcেদর আেলাচনা শষ করিছ। 
 
কারান 23:13,14: তারপর আমরা তােক বানাi kকীট eক িনরাপদ aবsান sেল। তারপর kকীটেক 
বানাi eকিট রkিপ , তারপর রkিপ েক বানাi eকতাল মাংেসর তাল, তারপের মাংেসর তােল আমরা সৃি  
কির হাড়েগাড়, তারপর হাড়েগাড়েক ঢেক দi মাংসেপশী িদেয়, তারপের আমরা তােক সৃি  কির aন  eক 
সৃি েত। সiজন  আlাহরi aপার মিহমা, কত  ei s া। 
 
িবjানঃ সi কান আমেল কারােনi মাতৃগেভ rণ সৃি  rণ থেক ধীের মানব িশ র আকৃিত লােভর 
বjািনক ব াখ া আেছ।  
 
বায়পুরুাণম 14/18, 19: গভকােল k eবং শািনত িমিলত হেয় কলল আকার ধারণ কের। পের কলল 
থেক বুদবুদ আকার pাp হয়। চেkর uপর মািটর িপ  যমন চেkর ঘুণন dারা িববিতত হেয় ঘট, শরািদ 
িবিভn নানাকার ধারণ কের, তdrপ আtাo বায়ুdারা পিরচািলত হেয় কালবেশ aিsযুk িবিবধ মনঃসmn 
মানুষrেপ uৎপn কের। 
 
ভাগবত 3/31/2: সi রতকণা গেভ পিতত হেল, eকরােt শািনেতর সােথ িমি ত হয়, প  রািtেত 
বুdুেদর আকার pাp হয় eবং ধীের ধীের তা মাংসিপে  বা aে  পিরণত হয়। 
 
িবjানঃ বিদক সািহেত  kাণুেক রতকণা বা k, িডmাণুেক শািনত eবং জাiেগাটেক কলল নােম 
aিভিহত করা হয়। আধুিনক িবjান আজ aনুrপ কথাi বেল। 
 
uভয় আেলাচনাi আধুিনক িবjানেক টেন িনেজর t তুেল ধরার চ া করেলo, আধুিনক rণতtt 
aনুসাের aবশ  কারান বা ভাগবত o বায়ুপুরােণর eসব ব খ া সmূণ ভুল pমািনত!! 
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1400 বছর আেগর eক িনরkেরর গlঃ 
 
ei ধরেণর িবjান আেলাচনার পের সকেলর uেdেশ  pায়শi eকিট grtপূণ p  ছুেড় দয়া হয়ঃ "আজ 
হেত 1400 বছর আেগ য আরেব eকজন িনরkর মানুষ ei কথাgেলা িকভােব ভাবেত পেরিছেলন তা 
িক কখেনা িচnা কেরেছন? আজ িবjান যা আিব ার করেছ আজ হেত 1400 বছর আেগi eকজন মানুষ 
তা বলেল তা িকভােব তার মিs  pসূত হয়?" eভােবi pমাণ হেয় গল কারান মনুষ  সৃ  নয়, eটা ঐশী। 
eখােনi গেlর পিরসমািp ঘটেল ভােলা হেতা, িকnt যখন আমরা মানব iিতহােসর িকছু দাrণ িকছু কেমর 
সnান পাi তখন িবsয়াভূত হেয় যাi। সi 1400 বছেররo আেরা pায় 2 শতািধক বছর পূেবi 
( কাপারিনকােসরo সহs বছর পূেব) আযভ  (476 খৃsাb) বেলেছন, পৃিথবী গালাকার, eিট িনজ 
aেkর চারিদেক ঘুের eবং সােথ সােথ eিট সূযেকo pদিkণ কের। 2 সহsািধক বছর আেগ (খৃে র 
জেnরo 300/ 350 বছর পূেব) eিরেsাটল বেলেছন, বায়ুশূণ  aবsায় বst eকi aবsােন থাকেব নতুবা 
সমগিতেত িচরকাল চলেত থাকেব। (eিরেsাটল aবশ  তার িসdােnর পছেন কান pমাণ তা হািজর 
করেত পােরনi িন, বরং পরkেণi তার সi আিবsারেক asীকার কেরেছন ei ধারণা থেক য, বায়ুশূণ  
sান থাকেত পাের না, ফেল eিট  aসmব)। ভাsরাচায (2), িনuটেনর মহাকষ সূt pদােনরo 5 শতািধক 
বছর পূেব বেলেছন, পৃথবীেত বstসমূহ পিতত হয় পৃিথবীর টােনi, eবং পৃিথবী, gহসমূহ, জ ািতsসমূহ, 
চঁাদ o সূয িনজ িনজ কেk ei আকষেণর কারেণi aবsান কের। মুহmেদর বh আেগ gীক দাশিনক 
eিপিকuরাস aনু, পরমানূ, জড়তার সূt, জলচk, ভুিমকm, চুmকt সহ আধুিনক িবjােনর aেনক িকছুi 
সিঠক ভােব aনুধাবণ eবং ভিবষ dানী কেরিছেলন।  
    
 
eসব যখন দিখ তখন ভািব, আlাহর পূেব মানুষi তা সিঠক jান তা আমােদর িদেত পারেলা। আর, 
আlাহ eমনভােব পিচেয় পুিচেয় য jান িদেলন, তাo দখা যােc aেনক জায়গায় ভুেল ভরা!! আফেসাস 
তরী হয়, িনজ হােত লখার পেরo কন আlাহ গাটা কারােন eকবােরা সরাসির uেlখ করেত পারেলন না 
য, পৃিথবী গালাকার, পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘাের। 

 
 
সূtঃ 
1। আল কুরআন- বাংলা aনুবাদ, ডঃ জhrল হক 
2। Translation of quran( http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/) 
3। তাফিসrল মােরফুল কারআন ( http://www.banglakitab.com/quran.htm) 
4। সয়দ কামরান িমজা কতৃক pণীত Samples of Quranic Contradictions, Inconsistencies and 
Errors (http://www.faithfreedom.org/Articles/SKM/contradictions.htm) 
5।  কারআন বাiেবল বদ o িবjান- ডাঃ িস eন িস বাস 
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6।  Richard Carrier, Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed, 
http://secweb.infidels.org/?kiosk=articles&id=362
 

 
 
নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন 
আnজােল িলেখ থােকন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নােম িনজs bগ আেছ তার। 
iেমiল - nastikerdharmakatha@gmail.com 
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িবjান, ধম o িব াস 
aপািথব 

 
     
pায়i দখা যায় ধমবাদীরা িবjােনর সে  ধমেক যুk কের দািব কেরন—ধেমর সূt o াকgিল পাঠ করেল 
তার ভতেরi িবjানেক পাoয়া যায়। eখােন ধমবাদী বলেত ধেম িব াসী বাঝােনা হেc না, যারা ধমেক 
পরম সত  বেল দািব কেরন eবং ei দািবর সমথেন িনজs যুিk udাবন কেরন, তােদরেকi বাঝােনা 
হেc। তােদর দািব aনুযায়ী িবjােনর সব আিব ােরর কৃিতt o মৗিলকতা ধেমরi pাপ । ei দািব 
aবশ i াn। কu যিদ কােনা িকছুর মেধ  িবjান দখেত বdপিরকর হন, তেব িতিন তাi দখেবন। 
কােনা eক ব িk ‘ক’ eকশ বছর আেগ কথার ছেল কােনা pসে  বেলo থাকেত পােরন য,―e 
জগেতর সবিকছুi আেপিkক। তাi বেল িক আমরা দািব করেত পাির ‘ক’ আiনsাiেনর আেগi 
আেপিkকতার তtt জানেতন? eর জন  কী তঁােকi (‘ক’- ক) মৗিলকতার কৃিতt দয়া uিচত? মানুেষর বা 
ধমপুsেকর কােনা as , ধঁায়ােট বা d থক বkব  বা াকেক য যার icা মত সুিবধাজনক ব াখ া বা 
aথােরাপ কের িবjােনর কােনা eক সূেtর সে  জার কের মলােতi পােরন। িবেশষ কের সূtটার 
সিত কার জিটল eবং িনখুতঁ বjািনক তাৎপযেক বjািনক ভাষায় ব k না কের যিদ তােক 
aিতসরলীকৃতভােব বলা হয়, তাহেল িমেলর eকটা আভাস বর করা কিঠন কাজ নয়। eটা বলা ভুল হেব 
না য কােনা বjািনক আিব ারi, ধমীয় পুsেকর কােনা বাণী বা সূtেক িভিt কের বা তার dারা 
aনুpািণত হেয় ঘেটিন। তাi ধমেক বjািনক আিব ােরর কৃিতt দয়া বা ধেমর uপর মৗিলকতা আেরাপ 
করা eকটা বড় ভুলi হেব। জগত o pকৃিতর aেনক pে রi utর িবjান খুেঁজ পায়িন eখনo। িকnt তার 
কােনাটার utর আবার ধেমর সূto িদেত পােরিন। িবjান যিদ কােনা pে র utর খুেঁজ পায় তখন সহসা 

oi utরটা আবার ধমবাদীরা ধমপুsেকর কােনা as  াক বা আয়ােত aনায়ােস খুেঁজ বর করেত 
পারেবন সেnহ নi। দখা যায় য বjািনক আিব ার (যা বjািনক পdিতর dারা pাp) aব বিহত পেরi 
ধমবািদরা িবjােনর সi সূtেক ধমপুsেকর ভতের আবার আিব ার কেরন! eর কােনা ব িতkম ঘেটিন 
কখেনা। ধমবাদীরাi িবjানেক aনুসরণ কেরন, uেlাটা নয়। eটা িক ধুi কাকতালীয় ব াপার? মেন হয় 
না। ধেম িবjান খঁাজা বা িবjােন ধম খঁাজা eকটা মহাভুল। eটা য ভুল তা ধ ুধেম aিব াসী বা 
সংশয়বাদীরাi বেলন না, ধেম িব াসী pখ াত pয়াত বjািনক aধ াপক আb ুস সালামo eটা জার িদেয় 
বেলিছেলন। aেনেকর িবjােনর ‘মহািবেsারণ’ বা িবগ-ব াং-eর তttেক  ধেমর কােনা আয়ােতর মাধ েম 
ব াখ া দয়ার চ ায় aসেnাষ pকাশ কের িতিন বলেতন য ‘মহািবেsারণ’ হল জগত সৃি র eকিট 
বjািনক তtt। সমেয়র সে  জগত সৃি র ব াখ ায় aন  কােনা unততর বjািনক তtto আমরা পেত 
পাির, কারণ বjািনক তtt মাti kমাগত পিরবিতত o সংেশািধত হয়। িতিন p  করেতন তখন সi 
ধমবাদীরা িক ধমীয় াক বা আয়াতিটর ব াখ াo সংেশািধত করেবন নতুন বjািনক তttিটর সে  স িত 
বজায় রাখার জন ? িবjােনর সে  ধমেক যুk করার িবপদ eভােবi তুেল ধেরিছেলন aধ াপক সালাম। 
dঃেখর িবষয় aধ াপক সালােমর চেয় aেনক িনচু সািরর িকছু িবjানী eখনo িবjানেক ধেমর সে  যুk 
করার আpাণ pয়াস চািলেয় যােcন, নানা pবn পুsক o বkতৃার মাধ েম, যার aেনকটাi কুযুিkেত ভরা। 
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কুযুিk বা সুিবধাবাদী যুিkর মাধ েম ধু য as  ধমীয় াক বা আয়াতেকi িবjােনর সে  মলােনা যায় 
তাi নয়, aেনক pখ াত কিবর কিবতায়, পুরাতন pবাদবােক , eকiভােব চ া করেল িবjােনর সnান 
িমলেব। 
      
িবjােনর সে  ধমেক যুk করার চ ায় ধমবাদীরা  dেটা পnা aবলmন কেরন। eকদল ধমবাদীরা eটা 
মেন িনেয়েছন য িবjােনর সাফল , মযাদা, যথাথতা aিবসংবািদত। তঁারা যুিk দন য িবjান ধেমর 
বাণীেকi সমথন কের। aথাৎ ধেমর বাণী িবjােনর সােথ সাম স পূণ। আবার aেনক ধমবাদী আেছন যারা 
িবjানেক খােটা কের দেখ ei যুিk দন য িবjােনর সব িকছুi ধেমর বাণী যা বেল তারi সমথন। aথাৎ 
িবjান ধেমর বাণীর সােথ সাম স পূণ (dেটার সূk তফাৎ লk নীয়)। dেটা যুিkরi trিট আেছ। 
pথেমােkর যুিk aনুযায়ী িবjানেকi মুখ  ধের ধমেক িবjােনর dারা সমথন/যাচাi করার চ া করা হেc। 
s i িবjােনর িনিরেখ ধমেক যাচাi করার pয়াস লk ণীয়। িকnt eটা ধমবাদীেদর জন  sিবেরািধতারi 
সািমল। কারণ তঁােদর সংjা aনুযায়ী ধেমর sান সবার uপের। িdতীেয়ােkর trিট হল য তঁারা ধমেক মুখ  
ধের িবjানেক ধেমর dারা যাচাi করার চ া কেরন, িকnt িবjানেক ধেমর dারা যাচাi বা সত  pমাণ করেত 
হেল িবjােনর ভাষায় o বjািনক শbাবিল ব বহার কেরi করা সমীিচন, যা সূk eবং d থহীন। িকnt 
ধেমর বাণী বা াকgিলর ভাষা খুবi সাধারণ, as  বা d থক, যা কােনা বjািনক ধারণাবাহী শb 
ব বহার কের না, তাi বjািনক মাপকািঠ পূরণ করেত পাের না। জনিpয় বjািনক gngিল কােনা জিটল 
বjািনক তttেক সাধারণ পাঠেকর জন  সহজ ভাষায় ব k করেল তার ভাষােতo eকটা নূ নতম বjািনক 
ধারণা, শbাবিল o s তা দখা যায়, যা ধেমর বাণী বা াকgিলেত aবতমান।  
 
eখন িবjান o ধমেক যুk করার আর eক সমস াপূণ িদক িনেয় আেলাচনায় আিস। ei যুk করার pয়াস 
কম- বিশ সব ধেমi দখা যায়। eমন aেনক বi বা pবেnর udৃিত দয়া যায় যােত িবjােনর dারা 
বাiেবেলর সত তা pমােণর চ া করা হেয়েছ; যমন―''Genesis and the Big Bang: The Discovery 
of Harmony Between Modern Science and the Bible, Gerald L. Schroeder''. কu 
তাoরাতেক িবjােনর আেলােক সত  pমােণর চ া কেরেছন, যমন―'' Thinking About Creation: 
Eternal Torah and Modern Physics, Andrew Goldfinger'' আবার কuবা বদেক পদাথিবjােনর 
আেলােক সত  pমাণ করার চ া কেরেছন, যমন  ‘Vedic Physics―Raja Ram Mohan Roy, 
Subhash Kak’ eখােন uেlখ  য ei রাজা রামেমাহন রায় (uিlিখত বiেয়র লখকdেয়র eকজন) িকnt 
iিতহােসর সi pিসd ব িkt রাজা রামেমাহন নন। যােহাক, ei সব pয়ােসর মেধ  eক আ যজনক 
িমল দখা যায়। সi ধমীয় ােকর as তার সুেযাগ িনেয d থক ভাষায় সুিবধাজনক ব াখ া িদেয় িমল 
খঁাজার চ া। ei চ ায় কােনা ধমi eমন কােনা িবেশষt দখােত পাের না, যার জন  aন  সব pয়াস 
থেক তােক আলাদা কােনা দৃি েকাণ থেক দেখ সবসmতkেম যুিkস ত বেল রায় দয়া যায়। কারo 
কােছ ‘ক’ ধেমর যুিk aিধক gহণেযাগ  িবেবিচত হেত পাের, আবার কােরা কােছ ‘ঘ’ ধেমর। িবjান o 
ধমেক যুk করার ei pয়ােসর মূল কারণ যেহতু eকিট িবেশষ ধেমর সত তা pমাণ করা, সেহতু 
িনরেপk, যুিkিনভর কােনা পযেবkেকর কােছ হয় সব ধমi সত  pমািণত হেত হেব aথবা সবi ভুল 
pমািণত হেব। যেহতু সব ধমi eকi সােথ সত  হেত পাের না (কারণ য কােনা di ধেমর মেধ i eক 
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বা eকািধক পরsর িবেরাধী বাণী আেছ), সেহতু িবjান o ধমেক যুk করার pয়াসেক সিঠক িবচার করেল 
সব ধমi ভুল ei িসdােn আসেত হয়। eকটা uদাহরণ দয়া যাক :― মািল দেশ ডাগান নামক eক 
সmpদায় আেছ, যােদর লাককথা aনুযায়ী আকােশ eকটা তারা আেছ, য তারায় তােদর udারকারী pভু 
বাস কেরন। আধুিনক পযেবkণ জ ািতিবদ ার aেনক আেগi তােদর লাককথায় তারািটর আকােশ 
aবsান, তার আবতনকাল সবi uেlখ করা িছল। পের পযেবkণ জ ািতিবদ ার dারা বাsিবকi আকােশর 
ঐ sােন, সিঠক আবতনকােলর eকটা তারা আিবsৃত হয় যার জ ািতৈবjািনক নাম Sirius–B বা Dog 
Star । ধমবািদেদর িবjােনর সেত র dারা ধমেক িব াসেযাগ  করােক মেন িনেল ডাগানেদর ধমেক 
aবশ i সত  বেল মেন িনেত হেব। িকnt িবচার িবে ষেণর আেলােক কu ভাবেত পােরন য, আসেলi 
ডাগানেদর ধম সত , তােদর pভু সিত i ঐ তারায় বাস কেরন িযিন ঐ তারার সিঠক তথ িট তােদরেক 

pদান কেরেছন? না-িক eটা মেন করা য, যেহতু আমরা জািন য pাচীনকােলo সুেমিরo, িমশরীয়, িgক, 
ভারতীয় জ ািতিবদ া unত িছল, হয়ত ei তথ  তােদর জানা িছল। কােনা pকাের ei তথ  কােলর 
sােত ভেস িগেয় কবলমাt ডাগানেদর কােছi সংরিkত হেয় থােক? বা aন  কােনা সmাবনা?  

 
আসেল সমস া ‘ তির’ করার মূেল রেয়েছ িবjান o ধমেক যুk করার pয়ােসর anিনিহত আtিনভরতা 
(Subjectivity), িকnt যুিk o িবjােনর ভাষা aবশ i বstিনভর (Objective); কােজi ধেমর dারা 
িবjানেক যথাথায়ন বা বধকরণ (Validation) বা িবjােনর dারা ধমেক যথাথায়ন করার pেচ া ব থ হেত 
বাধ । 
 
eতkণ ধম o িবjানেক যুk করার pয়াস িনেয় আেলাচনা করলাম। eবার আিস িকছু ধমবািদেদর 
িবjানেক ধেমর িবপরীেত eেন তােক খােটা কের দখােনার বা ধম য িবjােনর চেয় কােনা aংেশ কম-
সত  নয়, তা pমাণ করার pয়ােস। তােদর eকটা যুিk হল য িবjােনর সেত র িভিto তা ‘িব াস’। 
িব ােসর uপর িভিt কের পাoয়া িবjােনর সত েক ‘সত ’ বেল যিদ gহণ করা যায়, তেব িব ােসর uপর 
িভিt কের পাoয়া ধমীয় সত েক কন ‘সত ’ বেল gহণ করা যােব না? ei যুিkর eকটা সমস া হল য ধু 
িব ােসর uপর িনভর কের কােনা মতেক সত  বেল দািব করেলi যিদ তােক ‘সত ’ বেল gহণ করেত হয়, 
তাহেল সব ধমেকi ‘সত ’ বেল মানেত হয়। আর ধু ধম কন, পৃিথবীর সকল সmpদায় বা uপজািতর 
িব াস o কুসংsারিভিtক মত o তথ েকo সত  বেল মানেত হয়। তারা eটা বােঝন না য িবjােনর সত  
আর ধম যােক সত  বেল দািব কের, তার িভতর eক িবরাট পাথক  আেছ। িবjােনর সত  যুিk আর 
pমােণর (Logic & Evidence) dারা সবসmিতkেম eবং সবজনীনভােব যাচাiকৃত; eবং যাচাiকরেণর 
pণালীo বstিনভর। িবjােনর সত েক ‘সত ’ বেল gহণ করার কারণ সটাi, িব ােসর জন  নয়। কােনা 
ধেমর দািবকৃত ‘সত ’i বstিনভর যুিk আর pমােণর dারা সবসmিতkেম eবং সবজনীনভােব যাচাiকৃত 
হয়িন। কােনা eক িবেশষ ধেমর সেত র দািবদার কবল সi ধেমর aনুসািররাi; eবং তােদর সেত র যুিk 
আtিনভর। ei দািব সত  বেল gহণ করার নূ নতম মাপকািঠo পূরণ কের না। eটা সত  য aেনক 
বjািনক সেত রi সূtপাত িব াস থেকi। িকnt স িব াস কােনা দবশিk বা মনুষ  কতৃক pদt কােনা 
বাণীর uপর িভিt কের নয়, বরং বুিdমান aনুমান ( যমন akােমর k ুর বা Occam's Razor নামক eক 
পরীিkত দাশিনক সূt), sjা, সাধারণ jান o পযেবkণ eর uপর িনভর কেরi; eবং সi aনুমান 
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কােনা িবেশষ ধম বা সংsৃিতর dারা pভািবত নয়। বjািনক িব াস আর aন  সকল িব ােসর মেধ  আেছ 
আকাশ-পাতাল পাথক । বjািনক িব াসেক ‘pকl’ (Hypothesis) বলা হয়। িকnt pকl িব াসিভিtক 
aনুমান হেলo সi aনুমানেক আেরা পিরশীিলত কের যুিk, pমাণ o পরীkা-িনরীkার মাধ েম যাচাi-
বাছাi কের eকটা তেtt না আসা পযn তােক সত  বেল দািব কেরন না িবjানীরা। িবjােনর সেত র 
দািবেত জবাবিদিহt িনিহত আেছ। িবjােনর ‘সেত ’র দািবেক ‘িমথ াকরণ’ (Falsification) বা 
সংেশাধন/পিরশীলন করা সmব, যা aন  কােনা ‘সেত ’র দািবর বলায় pেযাজ  নয়, কারণ সgিল শতহীন; 
পরমভােব সত  বেল দািব করা হয়, আর যেহতু তা বstিনভর যুিk pমােণর uপর িভিt কের নয়, সেহতু 
তােদর দািবেত ‘িমথ াকরেণ’র সmাবনােকo sান দয়া হয় না। 
 
uপেরর আেলাচনায় বjািনক পdিতর (Scientific Method) আভাস uেlখ করা হেয়েছ। ‘ বjািনক 
পdিত’ বলেত িক বাঝায় তার িকছু আেলাচনা করা pেয়াজন। বjািনক পdিতর মূল লk  হল 
পযেবkেণর eক সুসংহত ব াখ া বর করা eবং eর dারা pকৃিতর কােনা সূt-িবিধর udাটন করা। িনেচ 
বjািনক পdিতর বণনা দয়া হল, kিমক aনুযায়ী :―  
 

1। pথেম আেস পযেবkণ বা aেবkণ (Observation) 
2। পযেবkেণর uপর িভিt কের eবং pিতসাম , সরলতা (Symmetry/Simplicity) pভৃিতর ধারণা 
o িবেবচনােক িবধৃত কের িকছু সmাব  pকl (Hypothesis) psাব করা। 
3। যুিk o aদ ািপলb pjা o pমাণেক (Logic & Evidence) কােজ লািগেয় pকlেক eকটা 
তেtt (Theory) unীত করা।   
4। তেttর িভিtেত িকছু ভিবষ ৎবাণী করা (মানুেষর ভাগ  নয়, পযেবkেণর)। 
5। pকৃিত বা পরীkাগাের লb পযেবkেণর dারা ভিবষ ৎবাণীর সত তা/ াnতা যাচাi করা। 
6। যিদ 5 নং ধােপ ভিবষ �বাণী াn বেল pমাণ হয় তাহেল 2 নং ধােপ িফের িগেয় িবকl কােনা 
pকl psাব কের আবার 3নং ধাপ থেক r করা eবং যতkণ না 5 নং ধােপ ভিবষ �বাণীর 
সত তা যাচাi না হয় ei pিkয়ার পুনরাবৃিt করা। 
7। ভিবষ ৎবাণীর সত তা aেনকবার যাচাi হেল তttিটেক বjািনক সূt বা িবিধর (Scientific 
Law) পযােয় unীত করা। 

 
eটা uেlখ  য বjািনক সূেt unীত হoয়ার পেরo যিদ কখেনা কােনা পযেবkণ সূেtর ভিবষ ৎবাণীর 
িবrেd যায় তাহেল সi সূtেক পিরত াগ কের পুনরায় uপেরাk পদেkপgিল নয়া হয়। aেনক সময় 
নতুন কান পযেবkণেক ব াখ া করার জন  সূtিটেক পিরত াগ না কের পিরবধন করার pেয়াজন হেয় পেড়, 
যার ফেল পূেবর o নতুন পযেবkণ uভয়েকi ব াখ া করা সmব। eেkেt সূtিটর পূেবর rপেক ভুল বলা 
িঠক হেব না, বরং তা eক সীিমত পযেবkণ সমি র মেধ  pেযাজ  বেল ধের নয়া হেব। 
যমন―আেপিkকতার িবেশষ o সাধারণ তt্t। ‘আেপিkকতার সাধারণতtt’ আিব ােরর জন  
আেপিkকতার িবেশষতtt ভুল pমািণত হয়িন, বরং তার কাযেkেtর সীমা িনধািরত হয় মাt। eখন আিস 
িবjান সmেক িকছু ািnমূলক uিk o ধারণায় : 
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1। aেনক ধমবাদীরা কান কান বjািনক তেttর ব াপাের িবjানীেদর মেধ i মতাnেরর িদেক a ুিল 
িনেদশ কের ei যুিk দন য, িবjানীেদর মেধ i যখােন eত িভnমত, সখােন িবjােনর সেত র দািবর 
কী িব াসেযাগ তা আেছ? তারা ধমীয় সেত র দািবর ব াপাের ধমানুসাের ‘ঐক মত’-eর কথা uেlখ কের 
ধেমর সেত র যথাথতা pমােণর চ া কেরন।  
 
ধমবাদীেদর uপেরাk যুিkর dেটা trিট ধরা পেড়। pথমত, ধমীয় সেত র দািবর ব াপাের ধমানুসাের 
eকমেতর কারণ হল ei য, ধমিব ােসর মূল পূবশতi হল ধেমর সেত র দািবেক িবনা pে  gহণ করা 
eবং তার pিত kমাগত an-আনুগত  pদশন কের যাoয়া। বstিনভর িবচার িবে ষেণর কােনা sান নi 
ধমিব ােস। যারা ei পূবশত sাভািবকভােবi নন, ধু তারাi তা ধমানুসারী। কােজi ধেমর ব াপাের 
ধমানুসারীেদর ‘ঐক মত’ িদেয় ধেমর যথাথতা pমােণর চ া িভিtহীন eবং trিটপূণ। িdতীয়ত, কােনা 
িবেশষ তেttর kেt িবjানীমহেল মতাnর থাকেল তােত বjািনক পdিতেত pাp সেত র ভুল বা যথাথতার 
aভাব pমািণত হয় না। কারণ বjািনক মতাnর সi তেttর kেti ঘেট যখােন eখেনা পযn 
পযেবkেণর aভােব বা pযুিkগত সীমাবdতার কারেণ কান বjািনক তttিট সিঠক, সটা সেnহাতীতভােব 
pিতি ত করা সmব হয়িন। বjািনক তtt পযেবkেণর dারা সেnহাতীতভােব pমািণত হবার পেরi কবল 
তা বjািনক সেত র মযাদা পায়। তtt থেক সেত  utীণ হoয়া বjািনক পdিতরi eক a  বা 
রoয়াজ। বjািনক মতাnর বjািনক সত  আহরেণর জন  grtপূণ। কারণ aেনক তtt থাকেলi 
পযেবkেণর বাছাi-িkয়ার মাধ েম সিঠক তttিট, aথাৎ বjািনক সত িট পাoয়ার সmাবনা বিশ। eটা 
িবjােনর শিk, dবলতা নয়। তেব eটা sরণ রাখা pেয়াজন য বjািনক তtt ভুল হেলo তা যুিkহীন, 
িব াসিভিtক নয়, ভুেলর কারণ সাধারণতঃ কােনা াn aনুমান, pকl বা uপাt বা আেরা সিঠক aেথ 
বjািনক পdিতর 2 নং ধােপ মতাnেরর জন  ( য কারেণi হাক); ভুলi হাক বা সত i হাক, কােনা 
তেtt যুিkহীনতা থাকেল বা তা ধু িব ােসর uপর িভিt কেরi psািবত হেল সিট তtt বেল গৃহীত বা 
গণ i হেব না।  
 
2। ধমবাদীেদর িdতীয় eক ািnপূণ uিk হল—িবjােনর সীমা আেছ, সব িকছুর utর িবjান িদেত পাের 
না। কােনা কােনা pে র utর ধেমi খুঁজেত হেব। ei uিkর trিট হল িব াসেক jান বা জানার 
(ঈড়মহরঃরড়হ) সে  gিলেয় ফলা হেয়েছ। ‘িব াস’ eক ব িkিনভর aনুভূিত, সটােক ব িkগতভােব 
কu তার মেনর কােনা pে র utর বা সত েক জানা বলেতi পােরন। িকnt সi aনুভূিতিভিtক ব িkগত 
সেত র uপলিbেক কu যিদ সত  বেল বািহের pচার o যািহর করেত চ া কেরন, তখন aন েক তা সত  
বেল মেন িনেত হেল সত  যাচাiেয়র সব মাপকািঠেক pেয়াগ করেত হেব; eবং সটা যিদ বjািনক সেত র 
মেতা সত  যাচাiেয়র মাপকািঠর ধােপ না ঠেক তাহেল সটােক সবার জন  সত  বেল মেন নয়ার কােনা 
যুিkকতা থােক না, uপরnt যেহতু দািবদার ঐ সত িটেক িনেজর ব িkগত গি র বাiের eেন তােক ‘সত ’ 
বেল সবার সামেন পশ কেরেছন, সেহতু দািবেক যুিk-pমােণর আoতায় আনা eবং তা মাপকািঠেত না 
িটকেল সi দািবেক যুিkহীন বেল দািব করাটা মােটi aেযৗিkক হেব না। eটা বলাi বাhল  য আজ 
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পযn ধম eমন কােনা সত  িদেত পােরিন, যা িকনা যিুk pমােণর মাপকািঠেত িটকেত পাের eবং যা 
িবjােনর dারা আেগi জানা যায় িন। 
 
3। আেরক াn uিk হল:―“িবjান দািmকতাপূণ, িবjানীরা সবজাnার ভান কেরন...” iত ািদ। আসেল 
সত  িকnt uেlাটাi। বjািনেকরাi সবদা ভুেলর সmাবনার জন  সদাজাgত থােকন। বjািনক পdিতর 
মেধ i িবনয় িনিহত। বjািনক পdিতেত সংেশাধন বা পিরবধেনর sান সবদাi রাখা হয়। বড় বড় aেনক 
বjািনকi aেনক ভুল কেরেছন eবং pফlু িচেt তা sীকারo কেরেছন। যমন, আiনsাiন তঁার িবখ াত 
সাধারণ মহাকষ সমীকরেণ eকিট পদ anভুk কেরিছেলন যা পরবতীেত িতিন তঁার জীবেনর সবেচেয় বড় 
ভুল বেল uেlখ কেরিছেলন। নােবল িবজয়ী রসায়নিবদ িলনাস পিল o িড.eন.e aণুর গঠেন ভুল তথ  
িদেয়িছেলন, যা নােবল িবজয়ী oয়াটসন eবং িkক সিঠকভােব িদেয়িছেলন pায় eকi সমেয়। িবjানীরা 
িনেজেক a াn মেন কেরন না eবং বjািনক সত েকo িবjান বা িবjানীরা কখেনাi পরম সেত র মযাদা 
দয় না। িকnt তার মােন ei নয় য বjািনক সেত র চেয় aন  কােনা সেত র দািব সমান বা বিশ 
িব াসেযাগ । eকমাt বjািনক পdিতর মাধ েমi ধােপ ধােপ pকৃত সেত র িদেক eিগেয় যাoয়া সmব। 
সত েক জানার জন  eরেচেয় aিধকতর িনভরেযাগ  কােনা পথ বা সাধনী মানুষ pজািতর জানা নi।   
 

 

aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
aparthib@yahoo.com     
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iসলামী িবjােনর পৗরািণক কািহনী 

খান মুহাmদ

 কুরআন বেল, পিৃথবী সমতল  

pথম িদেক আমার বi পড়ার aভ াস খুব eকটা িছল না। kাস eiেট হঠাৎ খুব ধািমক হেয় গলাম। আমার বi 
পড়াo তখন থেক r হল। বাংলােদেশর িশ -িকেশারেদর বi পড়া r হয় িতন গােয়nা বা সবার aনুবাদ 
িদেয়। আমােদর বাসায় ধমীয় বiেয়র জায়ার িছল বেলi বাধহয় আমার kেt সরকম হয়িন। য কারেণi হাক, 
sীকার করিছ, iসলােমর pিত আgহ থেকi আমার বiেয়র pিত আgেহর সৃি  হেয়িছল। eকসময় সবেচেয় বশী 
মজা পতাম তথাকিথত iসলামী িবjােনর বigেলা পেড়। সখােন কুরআন-হািদেসর সােথ আধুিনক িবjােনর 
আ য সব সাদৃেশ র ব াখ া দয়া থাকেতা। সােথ eটাo খয়াল করতাম, aিধকাংশ ধািমকi বigেলা মেনােযাগ 
িদেয় পেড় না। কবল জােন য, ei নােম eকটা বi আেছ। eটাo মেন নয়, কুরআন সm ূণ িবjানসmত। 
তারা মেন কের, ঐ বigেলােত কুরআেনর িবjানময়তার সিঠক ব াখ া দয়া আেছ; যিদo ব াখ াটা সmেn তােদর 
কান ধারণাi নi।  

িকnt আমার খটকা লাগেত r করেলা। বঝুেত পারলাম, aিধকাংশ ব াখ াi eেকবাের মনগড়া। িতলেক তাল 
বানােনা। তেব সটা আমার িব াসেক টলােত পারল না। anত কেয়কিট আয়ােতর ব াপাের আমার কান সেnহ 
িছল না। িকnt, eর কারণ eখন বুিঝ। কারণ, তখন সংশয় িক িজিনস তা জানতামi না, আর িবjান িক িজিনস 
তা বুঝতামi না। আসেল মহা িবেsারণ আর মহািবে র সmpসারেণর িবষয়gেলা আিম ধমীয় বiেয়i pথম 
পেড়িছলাম। সখান থেকi আgেহর সূচনা। পরবতীেত িব d িবjােনর বi থেক egেলা পড়েত লাগলাম। 
তখনi খটকাটা দৃঢ় হেত r করেলা। pকৃত িবjানীেদর eেতা সূk o ক সাধ  আিব ারgেলার কত হাস কর 
ব াখ াi না aেলৗিককতার িবjানীরা (তথাকিথত "iসলামী িবjানী"রা) বর কেরেছ। তখন মনেক pেবাধ িদলাম 
ei বেল, কুরআন তা আর িবjান gn না, কুরআন হল জীবন িকভােব চালােত হেব তারi িনেদশনামূলক gn। 

ভািসিটেত আসার পর inারেনেটর সােথ পিরচয় হল। eখন আর বi লােগ না। inারেনেট লখার aভাব নi। 
কুরআেনর জীবনাদেশর aসারতাo eবার পির ার হেত r করল। eেkেt আমার পািরবািরক জীবেনরo pভাব 
িছল। আমােদর বাসার পিরেবশেক গঁাড়া iসলামী পিরেবশ বলা যায়। আমার ছাট বানেক kাস eiট থেক 
বারকা পরার জন  চাপাচািপ করেত লাগেলন আমার বাবা-মা। বারকা পরােত তােদর খবু ক  করেত হয়িন। 

eকসময় যখন নকাব পরােনার জন  আb ু-আm ু uেঠপেড় লাগল তখন আর সহ  করেত পারলাম না। আিম s  
কের বললাম, আিম নকােবর সm ূণ িবপেk। কu scায় পরেল পড়ুক, িকnt কান চাপাচািপ করা যােব না। 
eভােবi iসলামী জীবনাদশ ধীের ধীের ত াগ করেত r করলাম।  

eখন আিম sাধীন। তাi sাধীন মেন িলখেত বেসিছ। আবার সi কুরআন হােত িনেয়িছ, তেব eকটা সূk পাথক  
আেছ। আেগ aজু কের িনতাম, eখন aজু ছাড়াi কুরআন হােত িনেয়িছ। আেগ an eকটা িব াস সবিকছুেক 
দিমেয় রাখত। কুরআনেকi শা ত সত  মেন করতাম, িবjােনর সােথ না িমলেল মেন করতাম, ভিবষ েত সব িঠক 
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হেয় যােব। eখন আর তা মেন কির না। আসেলi দখেত চাi, কুরআন আlাh  pদt নািক সpম শতেকর মানব 
রিচত কান সাধারণ gn।  

আিম ei iসলামী িবjােনর সবিকছ ু িনেয় sাধীনভােব িলখেত চাi। aিভিজৎ রায় তার "Does the Qur'an 
Have any scientific Miracles?"[1] pবেn য দশিট িবষয় িনেয় িলেখেছন সখান থেকi eকিট বেছ 
িনলাম। আমার লখার uেdশ  সবাiেক বাঝােনা য, কুরআেন কান বjািনক আিব ার সmেক ভিবষ dাণী করা 
হয়িন। কুরআেন aৈবjািনক aেনক িকছুi আেছ। স সমেয় সািহত  িহেসেব তা য মযাদাi পাক না কন, 
আধুিনক িবjােনর pিkেত করুআেনর কান মূল  নi। কu anভােব িব াস করেত চাiেল কrক; িকnt কu 
যন কখনo করুআেনর পেk বjািনক যুিk িদেয় পার পেয় না যায়। আমরা চাi িবjানমনs uদার সমাজ গঠন 
করেত। লখাgেলা সi সমাজ িনমােণর জন i।  

eর জন  pথেমi পৃিথবীর আকৃিত িনেয় করুআেন িক িক আয়াত আেছ eবং সgেলােত িক বলা হেয়েছ তা দেখ 
নয়া pেয়াজন। মুিনম সািলh 'র "The Myth of Scientific Miracles in The Quran:  A Logical 

Analysis"[2] pবেn পৃিথবীর আকৃিত িনেয় কুরআেনর আয়াতgেলার তািলকা পেয়িছ। aিভিজৎ রােয়র uপের 
uেlিখত pবেno dিট আয়াত পেয়িছ। dিট আয়াত পেয়িছ জািকর নােয়েকর বkৃতায়। সgেলাi pথেম তুেল 
িদিc। মা'আেরফুল কুরআেনর aনুবােদ আয়াতgেলা eরকম:  

[2: 22] য পিবtসtা তামােদর জন  ভূিমেক িবছানা (িফরাশা) eবং আকাশেক ছাদ srপ 
sাপন কের িদেয়েছন, আর আকাশ থেক পািন বষণ কের তামােদর জন  ফল-ফসল uৎপাদন 
কেরেছন তামােদর খাদ  িহেসেব। aতeব, আlাh র সােথ তামরা aন  কােকo সমকk কেরা 
না। বstতঃ eসব তামরা জান।  

[13: 3] িতিনi ভূম লেক িবsৃত (মাdা) কেরেছন eবং তােত পাহাড়-পবত o নদ-নদী sাপন 
কেরেছন eবং pেত ক ফেলর মেধ  d'দ pকার সৃি  কের রেখেছন। িতিন িদনেক রািt dারা 
আবৃত কেরন। eেত তােদর জন  িনদশন রেয়েছ, যারা িচnা কের।  

[15: 19] আিম ভূ-পৃ েক িবsৃত (মাদাদনা) কেরিছ eবং তার uপর পবতমালা sাপন কেরিছ 
eবং তােত pেত ক বst সুপিরিমতভােব uৎপn কেরিছ।  

[18: 47] যিদন আিম পবতসমূহেক পিরচালনা করব eবং আপিন পৃিথবীেক দখেবন eকিট 
unুk pাnর eবং মানুষেক eকিtত করব aতঃপর তােদর কাuেক ছাড়ব না।  

[18: 86] aবেশেষ িতিন যখন সূেযর asাচেল পঁৗছেলন; তখন িতিন সূযেক eক পি ল 
জলাশেয় as যেত দখেলন eবং িতিন সখােন eক সmpদায়েক দখেলন। আিম বললাম, হ 
যুলকারনাiন! আপিন তােদরেক শািs িদেত পােরন aথবা তােদরেক সদয়ভােব gহণ করেত 
পােরন।  
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[18: 90] aবেশেষ িতিন যখন সূেযর uদয়াচেল পৗঁছেলন, তখন িতিন তােক eমন eক 
সmpদােয়র uপর uদয় হেত দখেলন, যােদর জেন  সূযতাপ থেক আtরkার কান আড়াল 
আিম সৃি  কিরিন।  

[20: 53] িতিন তামােদর জেন  পৃিথবীেক শয া (মাh দা) কেরেছন eবং তােত চলার পথ 
কেরেছন, আকাশ থেক বৃি  বষণ কেরেছন eবং তা dারা িবিভn pকার uিdদ uৎপn কেরিছ।  

[31: 29] তুিম িক দখ না য, আlাহ রািtেক িদবেস pিব  কেরন eবং িদবসেক রািtেত pিব  
কেরন? িতিন চnd o সূযেক কােজ িনেয়ািজত কেরেছন। pেত েকi িনিদ  কাল পযn মণ 
কের। তুিম িক আরo দখ না য, তামরা যা কর, আlাহ তার খবর রােখন?  

[39: 5] িতিন আসমান o যিমন সৃি  কেরেছন যথাযথভােব। িতিন রািtেক িদবস dারা 
আcািদত কেরন eবং িদবসেক রািt dারা আcািদত কেরন eবং িতিন চnd o সূযেক কােজ 
িনযুk কেরেছন pেত েকi িবচরণ কের িনিদ  সময়কাল পযn। জেন রাখুন, িতিন পরাkমশালী, 
kমাশীল।  

[43: 10] িযিন তামােদর জেন  পৃিথবীেক কেরেছন িবছানা (মাh দা) eবং তােত তামােদর জেন  
কেরেছন পথ, যােত তামরা গnব sেল পঁৗছােত পার। 

[50: 6-7] তারা িক তােদর uপরিsত আকােশর পােন দৃি পাত কের না আিম িকভােব তা িনমাণ 
কেরিছ eবং সুেশািভত কেরিছ? তােত কান িছdo (ফুrজ) নi। আিম ভূিমেক িবsৃত 
(মাদাদনাহা) কেরিছ, তােত পবতমালার ভার sাপন কেরিছ eবং তােত সবpকার নয়নািভরাম 
uিdদ ud গত কেরিছ।  

[51: 48] আমরা ভূিমেক িবিছেয়িছ (ফারাশনা)। eবং আমরা কতi না utম সমতল রচনাকারী 
(আল-মািহdন)।  

[71: 19] আlাহ তা'আলা তামােদর জন  ভূিমেক কেরেছন িবছানা (িবসাতা)। 

[78: 6] আিম িক কিরিন ভূিমেক িবছানা (িমহাদা)।  

[79: 27-30] তামােদর সৃি  aিধক কিঠন না আকােশর, যা িতিন িনমাণ কেরেছন? িতিন eেক 
uc কেরেছন o সুিবন s কেরেছন। িতিন eর রািtেক কেরেছন anকারাcn eবং eর 
সূযােলাক pকাশ কেরেছন। পৃিথবীেক eর পর িবsৃত (দাহাহা) কেরেছন। (oয়াল আরদা বা'দা 
যািলকা দাহাহা) 

[88: 20] eবং পৃিথবীর িদেক য, তা িকভােব সমতল িবছােনা (সুিতহাত ) হেয়েছ?  

[91: 5-6] শপথ আকােশর eবং িযিন তা িনমাণ কেরেছন, তঁার। শপথ পৃিথবীর eবং িযিন তা 
িবsৃত (তাহাহা) কেরেছন, তঁার। 
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সাধারণ কাuেক ei আয়াতgেলা পড়েত িদেল তার বুঝেত কান aসুিবধাi হেব না য, কুরআেন পৃিথবীেক সমতল 
বলা হেয়েছ। সমতলভােব িবsৃত পৃিথবীর কথা বাঝােনার জন  যত রকেমর শb ব বহার করা যেত পাের তার pায় 
সবi কুরআেন ব বhত হেয়েছ। শbgেলা হেc িফরাশা, মাdা, মাদাদনা, মাh দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-
মািহdন, িবসাতা, িমহাদা, দাহাহা, সুিতহাত eবং তাহাহা। শb aবশ  eেতাgেলা না। eকi শb িবিভn পেদ 
ব বhত হেয়েছ। আিম hবhi িলখলাম। আল-মািহdন িদেয় তা eেকবাের পির ার কের দয়া হেয়েছ। আlাh  
আtpশংসা কের বলেছন, আমরা কতi না utম সমতল রচনাকারী। "শbােথ আল-কুরআনলু মাজীদ" বiেয় hবh 
ei aনুবাদi পেয়িছ।  

কুরআেনর সবেচেয় বড় trিট ধরা পেড় যুলকারনাiেনর িব  মেণর বণনােত। e ধরেণর িব  মণ আমরা 
পৗরািণক কািহনীেতo পাi। যুলকারনাiন সূেযর asাচেল পঁৗেছেছন, aথাৎ সূয যখােন as যায় সখােন 
িগেয়েছন। সখােন বসবাসকারী জািতo দেখেছন। আবার সূয যখােন uিদত হেয় সখােনo িগেয়েছন। সখােনo 
eক সmpদায় বাস করেতা। সূয তােদর খুব কােছ, আlাহ সূয থেক তােদর রkার জন  কান আড়ালo তরী 
কেরনিন। eখােন পৃিথবীেকিndক খুব সংকীণ eক িবে র ধরণা ফুেট uেঠেছ। সi পৃিথবীo আবার সমতল। ei 
তেলর eক পাশ থেক সূয uিদত হয় eবং aন  পােশ as যায়। স িহেসেব পৃিথবীর pাno আেছ। কারণ 
যুলকারনাiন uদয় eবং asাচেলর পর আর eেগানিন। সখােনi যন পৃিথবীর শষ। 

  

কুরআেন e ধরেণর ব াখ া থাকাi sাভািবক  

কুরআেন e ধরেণর ব াখ া পেয় আিম মােটi aবাক হয়িন। কারণ, কুরআন লখা হেয়িছল আজ থেক pায় 
1400 বছর আেগ সi সpম শতেক। তখন আরেব পৃিথবীর আকৃিত সmেক য ধারণা pচিলত িছল কুরআেন তা 
তা-i থাকেব। যেকান সমেয়র রচনা তা স সমেয়র িচnাধারারi pিতফলন।   

মধ যুেগ, পৃিথবী সমতল eরকম eকিট ধারণা ছিড়েয় পেড়িছল। eর মূল কারণ িgক দশন eবং pাকৃিতক িবjােনর 
aবনিত eবং ি sান ধেমর জাগরণ। ি sপূব 6  শতেকi িপথােগারাস বেলিছেলন, সকল জ ািত  গালাকার। 
স িহেসেব পৃিথবীo গালাকার। তেব eিরsটল বেলেছন, লুিসপাস o িডেমািkটােসর মত pাক-সেkটীয় দাশিনকরা 
সমতল পৃিথবীেত িব াস করেতন। 330 ি sপূবােbi eিরsটল গালাকার পৃিথবীর পেk পযেবkণমূলক pমাণ 
দন। তখন থেক িgক সভ তায় গালাকার পৃিথবীর ধারণাi pভাব িবsার কের।  িকnt ি sান ধেমর pভােব ei 
ধারণা িটকেত পােরিন। লk ণীয় য, ei ি s ধমi eিরsটেলর পৃিথবীেকিndক ভুল মতবাদ pিতি ত রাখার জন  
িবjানীেদর পুিড়েয় মেরিছল।  

eরপেরর যুগটা িছল anকােরর। iসলামী iিতহােসo iসলােমর আিবভােবর আেগর সময়টােক “আiয়াম-i-
জািহিলয়াত” বলা হয়। তখন আরেবর সবাi মেন করেতা, পৃিথবী সমতল। মুহাmাদ iসলাম pচার r করার পূেব 
আরব সমাজ িনেয় aেনক িচnাভাবনা কেরেছন eবং সফরgেলার মাধ েম aেনক aিভjতা স য় কেরেছন। ei 
সাধারণ িবষয়gেলা িতিন ভালভােবi জানেতন।  

iসলামেক কnd কের আরব সংঘিটত হয়। eর মাধ েম সখােন eকিট jানতািttক িবpব ঘেট। iসলাম হয়ত 
তােদরেক সংঘিটত কেরেছ, িকnt jান িবকােশর kেt তােদর agগিত কুরআনেক কnd কের হয়িন। হেয়েছ pাচীন 
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িgক দশন o িবjান aধ য়েনর মাধ েম। মধ যুেগ মুসিলম িবjানীেদর কui তথাকিথত iসলামী িবjানী িছেলন 
না। তারা ধমতtt o িবjান আলাদাভােব aধ য়ন কেরেছন। পৃিথবীর আকৃিত িনেয়i eকিট uদাহরণ দয়া যায়। 
িgক দশন আরিবেত aনুবাদ করেত িগেয় তারা জানেত পােরন য, পৃিথবী গালাকার। 830 সােল খািলফা আল-
মামুন eক দল জ ািতিবjানীেক বতমান িসিরয়ার dিট শহেরর মধ বতী দূরt পিরমােপর কােজ িনযুk কেরন। তারা 
শহর dিটর দরূt o akাংেশর পাথক  পিরমাপ কের পৃিথবীর পিরিধ িনণয় কেরন। পিরিধর ei মান pায় িনখুঁত 
িছল। কুরআেন পৃিথবীেক সমতল বলা হেয়েছ না গালাকার বলা হেয়েছ e িনেয় সi িবjানীরা িচnাi কেরনিন। 
িচnা করেল িন য়i িকছু বেল যেতন।  

কুরআেন পৃিথবীর আকৃিত িনেয় pথম কথা বেলন iবন তাiিময়াh  িযিন িবjানী িছেলন না। িতিন “মাজমুল 
ফাতoয়া” gেn বেলিছেলন, পৃিথবী গালাকার eটা কুরআেন বেল দয়া আেছ। iবন আbােসর হািদেসর সূt িদেয় 
ei আয়ােতর য ব াখ া িতিন িদেয়িছেলন, বতমােনর iসলামী িবjানীরা সটােকi ফলাo কের pচার কেরন। ei 
aসার ব াখ ার কথা eকট ু পের বলিছ। eখােন লk ণীয় িবষয় হেc, কান মুসিলম িবjানী কুরআেনর সােথ 
িবjানেক মশােনার চ া কেরনিন। কবল ধমতttিবেদরাi স চ া কেরেছন।[3] 

  

iসলামী িবjানীেদর ঘালােট ব াখ া আর আমােদর পির ার ব াখ া  

iসলামী িবjানীরা আিব াের খুব eকটা পারদশী না হেলo udাবেনর বলায় aতুলনীয়। কুরআেনর খুব সাধারণ 
কান আয়াত থেক তারা aেনক িকছ ু udাবন কেরন। তােদর ব াখ া মােটi বjািনক না। িকnt ধমতেtt e 
ধরেণর ব াখ ার aবকাশ আেছ। আিম যতদূর দেখিছ, ধমতtt eমন eকটা িবষয় যখােন eকi িবষয়র aেনক 
রকম ব াখ া দয়া যায় eবং সবgেলাi খুব আধ ািtক ( যৗিkক বলা যােব না) মেন হয়। কুরআেনর তাফিসরgেলা 
দখেলi বাঝা যায়। iসলােমর মেধ  eেতা দল তরী হoয়ার aন তম কারণ eকi িবষেয়র হেরক রকম ব াখ া। 
সবাi িনেজর ব াখ ােক সিঠক মেন কের। কুরআেনর আয়াতgেলা সুnর িকnt ভঁাতা। aেনক ফঁাক আেছ। িকnt 
িবjান eমন না। িবjােনর িকছু িবষেয়o মতেভদ আেছ, িকnt মতেভদgেলা pমাণ কের, স িবষেয়র সবিকছু 
eখনo আিব তৃ হয়িন। বjািনক তtt পূণতা পেল তােত কারo সেnেহর aবকাশ থােক না।  

iসলামী িবjানীরা কুরআেনর মেধ  িবjান খঁােজন। খুেঁজ পেল বেলন, কুরআন eক aেলৗিকক gn। কুরআেন 
িবjান আেছ বেল তা aেলৗিকক, aথচ িবjােন আবার aেলৗিকক বেল িকছু নi। যােহাক eসব িবচাের তােদরেক 
aেলৗিকেকর িবjানীo বলেত iেc হয়। করুআেনর তাফিসরকারীেদর মেধ  মতেভদ থাকেলo তােদর ধমকথাgেলা 
বশ ধারােলা হয়। িকnt aেলৗিকেকর িবjানীেদর ব াখ া aিতিরk ভঁাতা যা পড়েল মােঝমােঝ হািস পায়। তােদর 

aপিবjান চচা িনেয় িবjানীেদর িচিnত হoয়ার কান কারণ িছল না। িকnt সাধারণ মানেুষর জন  িচnা করেত 
হেc। কুরআন o িবjােনর সুসmক দিখেয় গািদ গািদ বi বেরােc। বাংলােদেশর সাধারণ মানুষ িবjান সmেn 
তমন িকছুi জােন না। তারা egেলা পেড় িব াn হেc। eজন i তােদর ব াখ াgেলা খিতেয় দখার pেয়াজন 
পড়েছ।  

iসলািমক ফাuেnশন বাংলােদেশর “গেবষণা িবভাগ” থেক “Scientific Indications in Holy Quran” 
নােম 669 পৃ ার eকিট বi বিরেয়েছ। ei িবভােগ eম আকবর আলী o সাuথ-is িব িবদ ালেয়র িভিস eম 
শমেসর আলীর মত ব িk আেছন। তারা িবsৃিতর ব াখ া িদেয়েছন eভােব: 
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e সকল আয়ােতর aথ দঁাড়ায় ei য, পৃিথবীপৃ  সমতল। aথচ ধারণািট পৃিথবী গালাকার-e 
বjািনক সেত র সােথ aসাম স পূণ মেন হয়। িনেmাk আেলাচনার মাধ েম ei আপাত 
বপরীেত র মীমাংসা করা সmব। 

আমরা জািন eকিট kt যত বড় হেব তার তেলর বkতা তত কম হেব। পৃিথবী eকিট িবশাল 
kt যার ব াস pায় 6, 400 িকেলািমটার। আর আমরা আমােদর দনিnন জীবেন পৃিথবীপৃে র 
খুব সামান  eকটা aংশ িনেয়i কাজ-কম কের থািক। ei aংশটুকুেক সকল ব বহািরক কােজ 
সমতল ধের নয়া যেত পাের। ei sl aংেশর বkতার পিরমাণ uপলিb করার মত নয়। 
eমনিক, পৃিথবীপৃে র eক মাiেলর মত ব[দূরto পৃিথবীর কেnd eক িডিgর 70 ভােগর eক 
ভােগর মত aিত সামান  কাণ সৃি  কের। ei pkাপেট বলা যায়, ei kেtর তলেক সমতল 
বলা হয় যার ব াসাধ  সীমাহীন, aনn।  

eটা আমার জীবেন পড়া সবেচেয় ফালতু ব াখ াgেলার eকিট। কুরআেনর আয়াতgেলা পড়েলi বাঝা যায়, সমতল 
পৃিথবীর কথা বলা হেc। eখােন আমরা eমন eক আlাh র সnান পাi যার jান eিরsটেলর চেয়o কম। 
যুলকারনাiেনর মেণর aিভjতা পড়েল তা আরo পির ার হেয় যায়। সজন i িক শমেসর আলীরা 18 নং সূরার 
86 o 90 নmর আয়াত dিট eিড়েয় গেলন? পুেরা বiেয় e আয়াত dিটর কান uেlখ নi। িকnt 93 o 94 নং 
আয়াত dিট আেছ। কারণ সখােন ভুেলর পিরমাণ কম। eেkেt শমেসর আলীরা রkণাtক ভূিমকা িনেয়েছন, 
িবjানেক আkমণ কেরনিন। 

  

eবাের aন  কথায় আিস। শমেসর আলীরা বলেলন, কুরআেন সিত i পৃিথবীেক সমতল বলা হেয়েছ। িকnt জািকর 
নােয়ক আবার aন  কথা বেল বসেলন, িতিন uেlা আkমণ করেলন। কারণ, attack is the best defense. 
aেলৗিকেকর িবjানীরা যখন শমেসর আলীেদর (eটা aবশ  তােদর মৗিলক না) ব াখ া িদেয় সাধারণ মানুষেক 
বাঝােত পারিছেলন না তখন, aিত জিটল আরিব ভাষার পুরাণ ঘঁেট “দাহাহা” শেbর নতনু aথ বর করা হল। 
কুরআেন aন  সব শেbর মতi দাহাহা শbিট “িবsৃত” aেথ ব বhত হেয়েছ। িকnt তারা বলেলন, দাহাহা শেbর 
eকিট মূল “dিহয়া”। dিহয়া aথ uট পািখর িডম। তার মােন কুরআেন বলা হেয়েছ, আlাহ পৃিথবীেক uট পািখর 
িডেমর মত িবsৃত কেরেছন। ei সিদন udািবত হল eটা।  e িবষেয় জািকর নােয়েকর ব াখ াটা eরকম:[4] 

 কুরআেনর যত sােন “িবsৃিত” বা “িবছানা” বা e ধরেণর সমাথক শbgেলা ব বহার করা 
হেয়েছ সgেলােক জািকর নােয়ক পের বেলেছন। আেগ বেলেছন [31: 29] o [39: 5] আয়াত 
dিটর কথা। তার ভাষায়: 

রািt িদবেস anভুk হয়, আর িদবস রািtেত anভুk হয়। eখােন anভুk হoয়া aথ হল 
রািt ধীের ধীের eবং ধারাবািহকভােব িদেন পিরবিতত হয় eবং িঠক তার িবপরীতভােব িদনo। 
পৃিথবী গালাকার বেলi e ধরেণর ঘটনা সংঘিটত হেত পাের। পৃিথবী যিদ সমত হেতা, তাহেল 
রািt থেক িদেন eবং িদন থেক রািtেত হঠাৎ পিরবতন লk  করা যেতা। 
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জািকর নােয়ক [39: 5] আয়ােতর “iuকািbr” শেbর uেlখ কেরেছন যার aথ আবৃত করা বা কু লী করা বা 
গালাকার িকছু জড়ােনা। গালাকার শbিট aবশ  তার udাবন।  

ei ব াখ াo শমেসর আলীেদর সমতল পৃিথবী ব াখ ার মত aসার। eকটা pে র মাধ েমi তা বাঝা যায়। ধrন, 
আিম পৃিথবী সমতল না গালাকার তার িকছু জািন না। eখন আমােক কu p  করল, িদেনর সব আেলা িনেভ 
িগেয় িক হঠাৎ কেরi রাত চেল আেস? আিম বলব, না তা। ধীের ধীের িদন রােত পিরবিতত হয়। aথাৎ িদেনর 
আেলা ধীের ধীের িনেভ যায় eবং রাত ধীের ধীের নেম আেস। eর মােন িক আিম বললাম, পৃিথবী গালাকার? 
মােটi না, আিম যা দিখ তাi বললাম। ঐ যেুগর কান কািফরেক p  করেলo স eকi utর িদত। করুআেন 

aিভনব িকছু লখা হয়িন।  

তেব জািকর নােয়ক eখােনi থেম থােকনিন। eরপর িতিন বলেলন [79: 30] আয়াতিটর কথা। িতিন দাবী 
করেলন, iেতামেধ  কুরআেন বলা হেয়েছ য, পৃিথবী গালাকার। eরপর ei আয়ােত নািক বলা হেয়েছ, তা িডেমর 
মত di পােশ চাপা। eেতািদন পযn সকল তাফিসেরi “দাহাহা” শেbর aথ করা হেয়েছ িবsৃত। িকnt eখন বলা 
হল, দাহাহার আেরক aথ নািক uট পািখর িডেমর মত িবsৃত। eটা সিত  হেলo িকছু pমাণ হয় না। কারণ দাহাহা 
ছাড়াo সমতল বা িবsৃিতর aেনকgেলা pিতশb ব বhত হেয়েছ যা আিম uপের uেlখ কেরিছ। তার যেকান eকিট 
সত  হেলi হয়। কারণ, আlাh  eকিট ভুলo করেত পােরন না। সাধারণ jােনi বাঝা যায়, কুরআেন স সমেয়র 
ধ ান-ধারণা বলা হেc। তারপরo জািকর নােয়কেক p  করা হল। িতিন চারিট পেয়েnর মাধ েম িবsািরত utর 
িদেলন:  

1. পৃিথবীেক িবছােনার (কােপেটর মত) কথা বলা হেয়েছ। তার মােন পৃিথবীর কndভােগর চারিদেক ভূ-tক িবছােনা 
হেয়েছ। কােপট তা গালাকার িজিনেসর uপরo িবছােনা যেত পাের। 

কথা হেc, কুরআেন ভূ-tেকর কান কথাi নi। সব sােন বলা হেয়েছ গাটা পৃিথবীটাi িবছানা। 
িবছানা গালাকার হয় তা aবশ  আিম জানতাম না। নkারজনকভােব eেকর পর eেকক িমথ া আেরাপ 
করেছন িতিন। 

  

2. ঐ কথাi। কােপট গালাকার বstর চারপােশo িবছােনা যেত পাের। 

আসেল কােপট গালাকার বstর চারিদেক িবছােনা যায় না। কােপট িদেয় গালাকার বst মাড়ােনা যায়। 
কুরআেনর িক মারাtক শািbক ভুল! aবশ  সািহত  আর িবjানেক িমিশেয় ফলেল িঠক আেছ! 

  

3. aেনক sােন পৃিথবী িবsৃত করার কথা বলা হেয়েছ। eর মােন পৃিথবীেক সmpসািরত করা হেয়েছ।  

িবsৃিতেক বািনেয়েছন সmpসারণ। জািকর নােয়ক বলেছন, সরাসির সমতল তা আর বলা হয়িন। আিম 
জািন কন বলা হয়িন। “পৃিথবী সমতল” eটা বjািনক sীকােযর মত। িবjানীরা কান িকছু pমাণ 
করেল সরাসির বেল দন। তারা যিদ বর করেতন পৃিথবী সমতল তাহেল সরাসির বেল িদেতন, পৃিথবী 
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সমতল। কুরআন কন িবjােনর মত sীকায uেlখ করেব? তখন সবাi জানত, পৃিথবী সমতল। eটা 
বলার কান pেয়াজন পেড় না। কুরআেন কবল পৃিথবীর িবশালt আর িবsৃিতর বণনা িদেয় আlাh র মিহমা 
pকাশ করা হেয়েছ।  তাi বিল, “কুরআন বেলিন য পৃিথবী সমতল, িকnt কুরআন eকিট সমতল পৃিথবীর 
আকষণীয় বণনা িদেয়েছ।” 

  

4. [79: 30] আয়ােতর মাধ েম নািক সরাসির বেল দয়া হেয়েছ, পৃিথবীেক আlাh  uটপািখর িডেমর মত কের তরী 
কেরেছন। জািকর নােয়ক ei আয়ােতর aনুবাদ কেরেছন: 

“আমরা পৃিথবীেক uটপািখর িডেমর মত কের তরী কেরিছ” 

  

“দাহাহা” সমাচার  

জািকর নােয়েকর aনুবাদ তা আমরা দখলাম। eবার aন ান েদর aনুবাদgেলা দিখ: 

মা’আিরফুল কুরআন - পৃিথবীেক eর পর িবsৃত (দাহাহা) কেরেছন। 

iuসুফ আিল - And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);  

িপকথাল - And after that He spread the earth,  

আবাির - and the earth-after that He spread it out,  

শািকর - And the earth, He expanded it after that.  

সারoয়ার - After this, He spread out the earth,  

িহলািল/খান - And after that He spread the earth;  

মািলক - After that He spread out the earth,[30]  

মাoলানা আিল - And the earth, He cast it after that.  

ি  মাin্ স And the land after that He spread out. 

  

ফiথ ি ডেমর oয়াবসাiেট e িনেয় eকিট সুnর পাs আেছ। সটাi hবh aনুবাদ কের িদিc:[5] 
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কুরআন িবsৃিত, কােপট, িবছানা eবং e ধরেণর aন ান  শেbর মাধ েম সমতল পৃিথবীর ধারণা তুেল ধেরেছ। 
বতমােন aেনক মুসিলম apologist eটা asীকার করার চ া কেরন। তারা [79: 30] আয়ােতর "দাহাহা" শেbর 
িভিtেত ei asীকৃিত জািনেয়েছন।  

aেনক iসলামবাদী "দাহাহা" শেbর aথ করার চ া কেরেছন, uট পািখর িডম বা uট পািখর িডেমর মত আকৃিতর। 
তারা বেলন, ei আয়ােত দাহাহা dারা িবsৃত করা বাঝােনা হয়িন (aন  সব sােন িকnt িবsৃত করাi বাঝােনা 
হেয়েছ)। eর dারা বাঝােনা হেয়েছ, গালাকার তথা uট পািখর িডেমর মত কের তরী করা।  

aেনেক দাবী করেবন, দাহাহা শেbর মূল হল dিহয়া যার aথ uট পািখর িডম। eখােন দাহাহা'র সােথ uট পািখর 
িডেমর সmক করা যায় না। আরিব aিভধান ঘাটেল তার pমাণ পাoয়া যায়।  

তারপরo aেনেক িডম িনেয় পের থাকেত চান। তােদর জন  আেরকিট হতাশার কথা হল, পৃিথবীটা আসেল uট 
পািখর িডেমর মত না। জ ািমিতেত uপেগালক di ধরেণর হেত পাের: prolate ( মr বরাবর pসািরত) eবং 
oblate (িবষুব বরাবর pসািরত)। সকল িডমi pােলট আকৃিতর। aবেলট হল কমলােলব।ু পৃিথবীটা aবেলট 
আকৃিতর। কেব না জািন দাহাহা'র aথ হেয় যায় "কমলােলবু"!  

আেরকজন দাহাহা িদেয় pাচীন আরেবর eকিট খলার িদেক িনেদশ কেরেছন। িতিন বেলন,  

ei আয়ােতর মূল শb দাহাহা। আরিবেত "iজা দাহাহা" নােম eকিট বাg ধারা আেছ যার aথ, 
"যখন স ভূিমর গেতর uপর পাথরিট িনেkপ কের"। eখােন "uিযয়াতুন" aথ গত eবং "আল-
মাদািহ" dারা বাঝায়, eকিট গালাকার পাথর আেছ যার uপর িনভর কের মািটেত গত করা হয়, 
eরপর গেত পাথর িনেkেপর মাধ েম eকিট খলা চেল। তার মােন দাহাহা শেbর সােথ গােলর 
eকটা সmক আেছ। aেনেক বেলন uটপািখর িডেমর আরিব শb যখান থেক eেসেছ দাহাহা 
শbিটo সখান থেক eেসেছ। পরবতীেত িবjানীরা আিব ার কেরেছন, পৃিথবী গালাকার না 
বরং eিলপসেয়ড। আর uটপািখর িডমo eিলপসেয়ড। আরিবেত "সমতল" শbিটর pিতশb 
হেc "সািব" eবং "আল-মুsািব"। কুরআেনর কাথাo পৃিথবীর বণনায় e শb dিট নi। আেছ 
ফারাশ, মাh দ, বাসাত, দাহাহা, তাহাহা, সুিতহাত iত ািদ যgেলা িবsৃত হoয়ােক িনেদশ কের। 

  

 eখােন িতিন দাহাহার সােথ uিযয়াতুন o আল-মাদািহ শb dিটর তলুনার মাধ েম য গালাকােরর িদেক iি ত 
করেলন তা সত  না। কারণ, আল-মাদািহ o uিযয়াতুন শb dিট কবল িdমািtেকর kt pেযাজ । আল-মাদািহ 
বলেত আরব rিটর মত বৃtেক বাঝায়, aথাৎ চাকিতর মত। uিযয়াতুনo বৃt বাঝায়, গালক না। তাছাড়া, 
দাহাহা'র eকিট aথ িনেkপ করা। তাহেল, uপেরর বাg ধারায় িনেkপ করার আরিব হেব দাহাহা। পাথর বা গেতর 
সােথ তার কান সmকi নi। আর মােন uিযয়াতুন o আল-মাদািহ'র সােথo তার কান তুলনা নi। 
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eর আেরকিট pমাণ আেছ। aেনক মুসিলমi ফiথ ি ডম সাiেট লiন লিkকেনর eকিট পাs থেক 
uিযয়াতুন o আল-মাদািহ'র কথা তুেল িনেয়েছন। িকnt তারা িdমািtকতার কথা সm ূণ eিড়েয় গেছন। 

  

আরজ আলী মাতbুেরর “সেত র সnান”  

“আমােদর বাঙািল কৃষক-দাশিনক” আরজ আলী মাতুbর তার সেত র সnান বiেয় করুআেনর aেকেজা ধ ান-ধারণা 
িনেয় aেনক িকছু িলেখেছন। নামায আদােয়র সময় িনেয় িতিন p  তুেলিছেলন। aিভিজৎ রায় সহ aেনেকi 
তােদর িনজ িনজ pবেn eর uেlখ কেরেছন। আিমo সংেkেপ uেlখ করিছ: 

                কুরআন নামােযর জন  সময় িনিদ  কেরেছ। িনিদ  সময় ছাড়া নামায আদায় করা যায় না। আবার িকছু 
সমেয় নামায আদায় িনিষd। সূযাs, সূেযাদেয়র সময় নামায পড়া িনেষধ। ei িনয়েমর কান ধরেণর ব িতkেমর 
iি ত কুরআেন নi। িকnt সমস া হল, eকi সমেয় পৃিথবীর eক sােন dপুড় তা আেরক sােন মধ  রাত হেত 
পাের। eকi সমেয় হয়েতা eক sােন সূয uঠেছ eবং aন  sােন eশার oয়াk চলেছ। তার মােন eকi সমেয়, 
eক sােন নামায পড়া িসd িকnt aন  sােন িনিষd। pকৃতপেk iসলােম নামােযর সময় িনিদ করেণর ধারণািট স 
সমেয় pচিলত ধারণার uপর িভিt কের গেড় uেঠেছ। আরজ আলী মাতুbেরর ভাষায়: 

eক সময় পৃিথবীেক িsর আর সমতল মেন করা হত। তাi পৃিথবীর সকল দেশ বা সকল জায়গায় eকi 
রকম সময় সূিচত হেব, বাধহয় eiরকম ধারণা থেক oi সমs িনয়ম-কানুন pবিতত হেয়িছল। িকnt 
eখন pমািণত হেয়েছ, পৃিথবী গাল o গিতশীল। 

িতিন আরo uদাহরণ িদেয়েছন। যমন, ধারা যাক, eক লাক বাংলােদেশ িঠক দড়টায় জাহেরর নামাজ পেড় 
সৗিদ আরেবর uেdেশ  pেন uঠেলন। ঘ ায় 3000 মাiল বেগ সৗিদ আরব িগেয় দখেবন eখনo dপুড়i 
হয়িন। তােক িক আবার নামাজ আদায় করেত হেব? পৃিথবীর eমন aেনক sান আেছ যখােন দীঘকাল িদন বা 
দীঘকাল রাত থােক। eমন sানo আেছ যখােন রাত হেত না হেতi আবার সূয uিদত হেয় যায়। eশার নামাজ 
পড়ার সময় পাoয়া যায় না। যখােন দীঘকাল িদন বা রাত সখােন ঘিড় যিদ নামাজ পড়াo যায়, রাযা িকভােব রাখা 
হেব। সখােন রমযান মাসেকi পৃথক করার uপায় নi। িদেনর সহির বা iফতােরর সময়o পৃথক করার uপায় 
নi।  

eসব যুিkেক aেনেকi হলা কেরন। মুসলমানরা বেল, iজমা-িকয়ােসর মাধ েম egেলার সমাধান করা যায়। 
eজন i তা iজমা-িকয়ােসর dার খালা রাখা হেয়েছ। িকnt আিম বিল, iজমা-িকয়াস eজন  আেসিন। কুরআন-
হািদস থেক বাঝা যায়, আlাh  কিsনকােলo ধারণা করেত পােরনিন য পৃিথবীর িবিভn sােন সময় িনেয় eেতা 
ঝােমলার সৃি  হেত পাের। sানেভেদ iসলােমর আiন eভােব পিরবতন করেত হেব eটাo ভাবেত পােরনিন। 
পৃিথবীর সব sােন eকi সময় ভেবi িনয়মgেলা িsর করা হেয়েছ। কুরআেনর সব িকছু িনেদশ করেছ, পৃিথবী 
সমতল।  
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eবাের কবল মিরস বুকাiিলর কথা বািক থােক। বুকাiিলi ei aেলৗিককতার িবjানেক uেs িদেয়িছেলন। তার 
‘বাiেবল কারআন o িবjান’ বiেয়র মতামত শমেসর আলীেদর মতi। aথাৎ িতিন মেন কেরন, কুরআেন পৃিথবীেক 
সমতল বলা হেয়েছ। িকnt, aেপkাকৃত sl kেtর সােপেk।  

eকটা িবষয় িনেয় aেনক িকছু িলেখ ফললাম। আিম আসেল সব িকছু পির ার করেত চািcলাম। eজন  পির ার 
বাংলায় “ছ াচরািম” পযn করেত হেয়েছ। eেতাটা না কের আিম আমার িবjান িনেয় পেড় থাকেলo কােজর 
কেয়কটা িজিনস জানা হেয় যত। তারপরo eটােক pেয়াজন মেন কেরিছ। কারণ aন  পk থেক আমার কেয়ক’শ 
gণ “ছ াচরািম” করা হেc। কুরআেনর আয়াতgেলােক কােন ধের বশ মানােনা হেc। eমন সমেয় eকিট 
িবjানমনs জািত গঠেন আমােদর তা eমন িকছু লখাi uিচত। কারণ আমরা চাi eমন eকিট জািত যার 
িশkাব বsা হেব িবjানেকিndক। ছাটেবলায় পরবতী pজেnর কাuেক যন, ধমীয় সৃি তtt পড়েত না হয় তা দখা 
তা আমােদরi দািয়t। যতিদন বাবা-মা’রা ধমীয় aপjােনর কবল থেক বিরেয় না আসেবন ততিদন ধমo িটেক 
থাকেব। বাবা-মা না পাির anত িশkাব বsা তা পিরবতন করেত পাির। eর eকমাt uপায় হল, ধমীয় ধ ান-
ধারণাgেলার aসারতা তুেল ধরা। আিম সরকম িকছু aসারতা তুেল ধরলাম। িকছুটা হেলo দািয়t পালন 
করলাম।  

ধেম িব াস eখন পযn খুবi sাভািবক। বাংলােদেশর িশিkত মহেলo য তা কতটা pকট, ভাবাi যায় না। 
কেয়কিদন আেগ ভািসিটর eক বnুর সােথ কথা হিcল। আিম বললাম, কুরআন বেলেছ পৃিথবী সমতল। স বলল, 
কুরআন যিদ সিত  e কথা বেল থােক, তাহেল পৃিথবী aবশ i সমতল। pথেম িবিsত হেয় গলাম। িdতীয় দফায় 
তার িব ােসর pশংসা করলাম, তৃতীয় দফায় তােক যুিk দখালাম। তার িব ােসর pশংসা আিম বিশkণ করেত 
পািরিন, কারণ স pকৃত িব াসী না। ধু স না, আমার সহপািঠেদর aিধকাংশi pকৃত িব াসী না। pকৃত িব াসী 
হেল তারা দাযেখর আgনেকo িব াস করেতা। আর দাযেখর আgনেক িব াস করেল তারা জীবেন aৈনসলািমক 
িকছুi করেত পারত না। aথচ আমার সহপািঠরা 24 ঘ া সমেয়র pায় পুেরাটাi aৈনসলািমক কাজ কের কাটায়। 
কুরআন তা বেলেছ, তামােক 24 ঘ াi iবাদাত করেত হেব। তুিম য কাজিট করছ তা iসলাম aনুযায়ী করেত 
হেব। aথচ তারাo জােনo না, iসলাম aনুযায়ী করা কােক বেল? তােদর চেয় আিম বিশ জািন eবং eকসময় 
বিশ পালন করতাম। তাহেল তােদর ei an িব াসেক আিম িক বলেত পাির। হ া, আিম ei an িব াসেক 
বংশীয় ধম িটিকেয় রাখার আpাণ চ া বলেত পাির, an pেচ া, যুিkহীন pেচ া। সংsার ধের রাখার জন i 
সবিকছু। ei িব াস eক িদক থেক kিতকর। কারণ তারা ধেমর িকছ ুজােন না, িকnt ধম িনেয় আেবগীয় িকছু 
ঘটেত দখেল জীবন িদেয় িদেত িdধা করেব না। ভিবষ েত য িক আেছ জািন না।  

eখন কu যিদ পিরপূণভােব iসলাম পালন কের eবং আমার ঐ বnুিটর মত an িব াস পাষণ কের তাহেল আমার 
কান আপিt নi। আিম বিল, তুিম কুরআেন িব াস কর, যত icা কর। কুরআেন িব াস না করেল তা মুসিলমi 
হoয়া যােব না। িকnt করুআেনর সােথ িবjানেক মলােনার চ া কেরা না। ei pেচ া দেখi আমার মেধ  
দািয়tেবাধ জাgত হেয়েছ। পৃিথবীেত তা “ াট আথ সাসাiিট” নােম eকটা সমাজi আেছ। aেনেক দাবী কেরন, 
সৗিদ g াn মুফিত আবdlাহ iবন বাজ নািক পৃিথবী সমতল বেল eক ফেতায়া জাির কেরিছেলন। ei ঘটনার 
সত তা িনেয় িdধা আেছ িবধায় আিম িবsািরত িলিখিন। তারপরo বিল, িব াস করেল কেরন, িকnt ধেমর সােথ 
িবjানেক মলােনার চ া করেবন না। আর আধুিনক িশkা যেহতু িবjানিভিtক তাi িবjান সংি  সবিকছ ু
আমােদর হােত ছেড় িদেয় ধম িনেয় আলাদা থাকুন।  
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ভগবdীতায় িবjান aেnষণ eবং aন ান  
aনn িবজয় দাশ 

 
w`bK‡qK Av‡M nVvr K‡iB GKwU cwÎKv nv‡Z Av‡m; cwÎKvwU †`‡L cÖ_‡g Gwo‡q †h‡Z PvB‡jI cÖ_g 
cvZvi ga¨Lv‡b XvDm AvKv‡i Qvcv‡bv GKwU Le‡i ARvbv Kvi‡Y †PvL AvU‡K hvq| ZvB Gevi Avi 
Gwo‡q bv wM‡q co‡Z emjvg| LeiwU covi ci Avgvi Kx Abyf~wZ n‡qwQj Zv GLb Avi D‡j −L Kijvg 
bv, cvVK‡`i AeMwZi Rb¨ ïay H LeiwU ûeû Zz‡j w`jvg :— 
 

RwUj mgm¨v wbimb K‡i kªxg™¢Me`MxZv⎯AvjevU© AvBb÷vBb 
 
AvjevU© AvBb÷vBb KvjRqx GK bvg| me©Kv‡ji me©‡kªô weÁvbx AvBb÷vBb| weÁvb RM‡Z 
A‡bK weÁvbxi Ae`vb mg‡qi Ave‡Z© b~Zb b~Zb Avwe®‹v‡ii d‡j nq‡Zv a‡i ivL‡Z cv‡i bv Zvi 
we¯§q| n‡q c‡o wKQyUv ¤−vb| wKš‘ weÁvb RM‡Z AvBb÷vBb Gi Ae`vb ¯̂‡M©I cvwiRvZ m`„k| 
AvBb÷vB‡bi fikw³ mgxKiY E = mc2 Ges Av‡cw¶KZv ZË¡ Avwe®‹vi GB c„w_ex MÖ‡n bq; 
GgbwK wfbœ MÖ‡n hw` †Kvb gvbyl evm K‡i †mLv‡bI m„wó Ki‡e GKB we¯§q, GKB †KŠZ~nj| 
 
GLv‡b we¯§‡qi e¨vcvi nj AvBb÷vBb Bûw` es‡kv™¢yZ n‡qI wbqwgZ kªx kªx MxZv PPv© Ki‡Zb| 
AviI we¯§q Ges gRvi e¨vcvi nj †h wbqwgZ MxZv cvV Ges MxZv a¨v‡bi dmjB nj 
AvBb÷vB‡bi D³ ỳwU hyMvš—iKvix Avwe®‹vi| 
 
fvi‡Z weªwUk Jcwb‡ewkK ivR‡Z¡i †kl cÖni| weªwUkiv eyS‡Z †c‡iwQj fviZe‡l© Zv‡`i ivR‡Z¡i 
†gqv` †kl| Zv‡`i‡K mewKQy ¸wU‡q AwP‡iB fviZ †Q‡o †h‡Z n‡e| Zviv wPš—v Kij hw` fviZ 
Qvo‡Z nq, Z‡e fviZ †_‡K Ggb GK Ag~j¨ m¤ú` Zviv wb‡q hv‡e, hvi Av‡e`b wek¦Rbxb Ges 
KvjRqx| ejv evûj¨ GB KvjRqx Ag~j¨ m¤ú` Avi wKQyB bq, Zv nj Bs‡iwR‡Z Abyev` Kiv kªx 
kªx MxZv| kªxg™¢Me`MxZvi Abyev‡` cÖ_g D‡`¨vMx f~wgKv †bb Pvj©m DBjwKbm, whwb B÷ BwÛqv 
†Kv¤úvwbi †Kivwb wnmv‡e G‡`‡k Av‡mb| DBjwKbm-Gi cÖksmbxq D‡`¨v‡Mi mnvqZv K‡ib 
fvi‡Zi eojvU Iqv‡ib †nw÷sm| GLb hw`I cÖvq cÂv‡kva© we‡`wk fvlvq MxZvi wewfbœ ms¯‹iY 
cÖKvwkZ n‡”Q| Theory of Relativity wj‡L †bv‡ej cyi¯‹vi weRqx AvBb÷vBb ZLb wcÖÝUb 
wek¦we`¨vj‡q c`v_© weÁvb wel‡qi cÖavb| fvi‡Zi K‡qKRb c`v_©weÁv‡bi Aa¨vcK Av‡cw¶KZË¡ 
wel‡q Av‡jvPbvi D‡Ï‡k¨ D³ wek¦we`¨vj‡q AvBb÷vB‡bi mv‡_ †`Lv Ki‡Z hvb| ejv evûj¨, 
AvBb÷vB‡bi Av‡cw¶K ZË¡ Avwe®‹v‡ii ci c„w_ex‡Z gvÎ ¸wUK‡qK c`v_©weÁvbx Zvnv eyS‡Z 
†c‡iwQ‡jb| AvBb÷vBb Avm‡jb Ges mKj‡K we¯§qvf~Z K‡i ms¯‹…‡Z cÖkœ Ki‡jb⎯ 
 

wKs‡Z bvg? (†Zvgv‡`i bvg wK?) 
 

K_g AvMwm? (†Kv_v n‡Z G‡mQ?) 
 
mv¶vrcÖv_©x fviZxq Aa¨vcKe„‡›`i P¶zw ’̄i, nZwenŸj wP‡Ë Zviv DËi w`j : 
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We don’t know how to speak in Sanskrit. (Avgiv ms¯‹…‡Z K_v ej‡Z Rvwb bv|) Please speak 
with us in English. (AbyMÖnc~e©K Avgv‡`i mv‡_ Bs‡iwR‡Z K_v ejyb|) 
 
AvBb÷vBb S‡oi †e‡M ¶xß n‡q ej‡jb, What! You say you are Indians. But you can not 
speak in Sanskrit. (wK! †Zvgiv ejQ †Zvgiv fviZxq, wKš‘ ms¯‹…Z Rvb bv|) 
 
DË‡i fviZxqiv ejj, Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral 
Functions. (ms¯‹…Z nj Avgv‡`i †`‡ki GKwU cÖvYnxb fvlv| †Kej kªv× Abyôv‡b Bnv e¨envi Kiv 
nq|) AvBb÷vBb †Z‡j-†e¸‡b R¡‡j i“ ª̀ g~wZ© aviY Ki‡jb Ges ej‡jb, Who says Sanskrit is 
the dead language? It is the sole living language in the world. (†K e‡j ms¯‹…Z cÖvYnxb fvlv? 
c„w_ex‡Z GKgvÎ Rxeš— fvlv nj ms¯‹…Z|) 
 
Zvici AvBb÷vB‡bi e³e¨ wbæiƒc : 
 
ÒAvwg Bs‡iwR‡Z Abyev` Kiv MxZv co‡Z co‡Z AevK n‡q hvB, AvZ¥¯’ n‡q cwo Ges GB AvZ¥¯’ 
Ae ’̄vq c`v_©weÁv‡bi AwZ ỳ‡e©va¨ Av‡cw¶KZË¡ Avgvi Kv‡Q m~‡h©i Av‡jvi gZ mnR mij n‡q 
hvq, mKj RwUj ZË¡ n‡q hvq mij|Ó 
 
AvBb÷vBb AviI e‡jb⎯ ÒAvwg `y‡ai ¯^v` †Nv‡j †gUv‡Z PvB bv| ms¯‹…Z A¶‡i †jLv g~jMÖš’ 
cv‡Vi Rb¨ Avwg wb‡R ms¯‹…Z eY©gvjv, ms¯‹…Z e¨vKiY AvqZ¡ Kwi| Avgvi Dcjwä nj, ÒAg„Zs 
gayiis mg¨K, ms¯‹…Zs wn Z‡ZvwaKg\Ó hZw`b weÜ¨wngvPj ce©Z _vK‡e `Êvqgvb, hZw`b M½v, 
Kv‡eix, †Mv`veix i‡e engvb ZZw`b ms¯‹…Z _vK‡e `xwßgvb|Ó fviZxq c`v_©we`iv j¾vq gv_v 
bZ K‡i iBj| Abyaveb Ki‡Z cvij fviZxq ms¯‹…Z fvlv Ges MxZv MÖš’ KZ cÖfvekvjx Ges 
mg„×| 

 
†h cwÎKv †_‡K GB PUK`vi LeiwU Zz‡j aijvg, †mUv XvKv †_‡K cÖKvwkZ gvwmK Ôn‡iK…ò mgvPviÕ (14 
el©\ 7g msL¨v\ GwcÖj 2006 Bs\ ˆPÎ 1412 ˆekvL 1413\); Avš—Rv©wZK K…ò-fvebvg„Z  msN (BmKb)-
Gi gyLcÎ| gvwmK cwÎKvwUi cÖwZôvZv wn‡m‡e bvg D‡j−L Av‡Q AvPvh©t kªxj AfqPiYviwe›` fw³‡e`vš— 
¯^vgx cÖfycv`; Ges eZ©gvb m¤úv`K I cÖKvkK wn‡m‡e wjwLZ Av‡Q kªx Pvi“P›`ª `vm eªþPvixÕi bvg| 
 
K‡j‡R covi mgq GK m¨vi Avgv‡`i cÖvqB eKv w`‡q ej‡Zb : Òhviv Mvav‡K †Nvov e‡j, Zviv Mvav wP‡b 
bv, †NvovI wP‡b bv|Ó Avi cwÎKvwUi Lei covi ci Avgvi g‡b nj, hviv ag©‡K (Religion) weÁvb e‡j 
`vwe K‡ib, Zviv weÁvb †ev‡Sb bv, ag©I †ev‡Sb bv| †ev‡Sb ïay wb‡R‡`i Av‡Li †MvQv‡bv! †jLvwU c‡o 
K‡qKwU cÖkœ Zr¶Yvr gv_vq D`q nq⎯(1) GB †jLvq †Kv‡bv †jL‡Ki bvg D‡j−L †bB †Kb? hw`I 
cwÎKvi evwK me †jLvq †jL‡Ki bvg D‡j−L Av‡Q| (2) GB †jLvi †Kv‡bv Z_¨m~Î ev Drm D‡j −L †bB 
†Kb? wKsev †Kv_v n‡Z †jLK GB ai‡bi Awek¦vm¨ Z_¨ †c‡jb? (3) †h K‡qKRb c`v_©weÁvbx 
AvBb÷vB‡bi mv‡_ mv¶vr Ki‡Z wM‡qwQ‡jb `vwe Kiv n‡”Q, Zuv‡`i bvgI †jLvq D‡j−L †bB, †Kb? (4) 
K‡e H weÁvbxiv AvBb÷vB‡bi mv‡_ †`Lv Ki‡Z wM‡qwQ‡jb? (5) †jLK Kx †KŠk‡j eywS‡q w`‡Z 
†P‡q‡Qb, AvBb÷vB‡bi Av‡cw¶KZvi m~Î, fviZxqiv MxZvÕi PPv© K‡i e‡j eyS‡Z †c‡iwQ‡jb; A_P Ibvi 
e³e¨ g‡Z fviZxq c`v_©we`iv ms¯‹…Z fvlv Rvb‡Zb bv, GUv wK ¯^we‡ivax n‡q †Mj bv? (6) 
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kªxg™¢Me`MxZvÕ‡K †jLK wK weÁv‡bi †Kv‡bv eB (c`v_©weÁvb, imvqbweÁvb, RxeweÁvb, BZ¨vw`) wn‡m‡e 
fve‡Qb, bv-Kx G‡K wZwb ïayB GKwU Ôag©MÖš’Õ (†hgb : †Zvivn, †Kvivb, evB‡ej, wÎwcUK) e‡j fve‡Qb? 
bv-Kx fve‡Qb Avevi GB ỳwUi Ônuvm-Rvi“Õ gvKv© mwbœ‡ek e‡j? 
 
weÁvb AvR A¯^vfvweK MwZ‡Z AcÖwZi“×; Avi AvR‡Ki AvaywbK hy‡M a‡g©i evYx¸‡jv †Kgb †hb †evKv-
†evKv ai‡bi K_vevZv© e‡jB g‡b nq| †evSvB hvq, GLb weÁv‡bi mv‡_ a‡g©i †gj NUv‡Z bv cvi‡j †h, 
cvewjK‡K †Mjv‡bv hv‡e bv? Avi cvewjK bv †L‡j †h— ^̄vgxwR, evevwR, gvZvwR‡`i ZwíZív †eu‡a 
jvBU‡cv‡÷i wb‡P _vjv nv‡Z e‡m _vK‡Z n‡e! ZvB †evanq GiKg AK¬vš— mvay cÖ‡Póv! 
 
cvVK, GB welq wb‡q †jLvi †Kv‡bv B‡”Q wQj bv Avgvi; wKš‘ Pvwiw`‡K Bmjvwg †gŠjev` wb‡q 
Wvgv‡Wv‡ji duvK w`‡q Kx K‡i wn› ỳ †gŠjev` we¯Z…Z n‡”Q, GUv Zz‡j aivi Rb¨B †jLvwUi AeZviYv| 
ÔBmKbÕ (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) `xN©w`b a‡i Avgv‡`i †`‡k 
wekvj Avw½‡K wn› ỳ agv©ej¤^x‡`i g‡a¨ AÜwek¦vm, Kzms¯‹vi, Ac‰eÁvwbK Ávb, mg‡q-mg‡q m¤ú~Y© wg_¨v 
Z_¨ cÖPvi K‡i Avm‡Q| cÖm½µ‡g Rvwb‡q ivwL, BmKb †_‡K cÖKvwkZ K‡qKwU eB Avgvi m`¨ cv‡Vi 
my‡hvM n‡q‡Q; eB¸‡jv cvV K‡i Avgvi †Zv P¶z PovKMvQ! AvR‡Ki hy‡M weÁv‡bi mg¯— my‡hvM-myweav 
†fvM K‡iI AvaywbK weÁvb I ˆeÁvwbK‡`i AK_¨-Ak−xjfvlvq MvjvMvwj Kiv m¤¢e, Zv BmK‡bi MÖš’̧ wj 
cv‡Vi Av‡M Rvbv wQj bv! BmK‡bi cÖwZôvZv AvPvh© ¯^vgx cÖfycv` (1896-1977) I Zuvi wkl¨‡`i fvlvq, 
eZ©gvbKv‡ji weÁv‡bi `k©b n‡”Q ÔK~cgÊyK `k©bÕ, ˆeÁvwb‡Kiv n‡”Q gnvg~L©, wb‡e©va, N¨vOi N¨vOi Kiv 
KZ¸wj Kz‡qvi e¨vO, weK…Z gw¯—®‹avix, KzKzi, k~Ki, DU, Mvavi †_‡K †Kv‡bv As‡k DbœZ bq, Zviv evgb 
n‡q Puv‡` nvZ w`‡Z Pv‡”Q! BmK‡bi ¸i“ I wkl¨‡`i gvivZ¥K Awf‡hvM : AvaywbK weÁvb ev ˆeÁvwb‡Kiv 
†Kb fMev‡bi Aw¯—Z¡ ¯^xKvi K‡ib bv, fMevb‡K wb‡q M‡elYv K‡ib bv, AvZ¥vi Aw¯—Z¡ †g‡b †bb bv, 
†e`-MxZvi e³‡e¨ Av¯’v iv‡Lb bv, †e`-MxZvmn Ab¨vb¨ wn›`yag©xq cy¯—K‡K †Kb weÁv‡bi MÖš’ wn‡m‡e 
^̄xK…wZ cÖ̀ vb K‡ib bv? evn! gvgv evwoi Ave`vi †c‡q‡Qb g‡b nq! weÁvb I ˆeÁvwbK m¤ú‡K© BmK‡bi 

`„wófw½ wb‡q Avgvi e³‡e¨ hw` Kv‡iv we› ỳgvÎ m‡›`n ev mskq _v‡K, Z‡e GKUz Kó K‡i n‡jI BmKb 
KZ…©K cÖKvwkZ Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K, K…òfw³ m‡e©vËg weÁvb MÖš’ `ywU cvV K‡i wb‡eb| GKevi †PvL 
eyjv‡jB j¶¨ Ki‡eb D³ MÖš’ `ywUi cvZvq cvZvq GKw`‡K weÁv‡bi Kx Zxeª we‡ivwaZv, Ace¨vL¨v †`qv 
n‡”Q Avevi Ab¨w`‡K weÁv‡bi ¯^xK…wZ cvevi Zxeª AvKv•¶v! †Kv_vI ¯^we‡ivax e³e¨ Avevi †Kv_vIev 
ˆeÁvwbK Avwe®‹vi-Kvh©cÖYvjx m¤ú‡K© b~¨bZg Áv‡bi Afve! GLv‡b Av‡jvPbvi cwimi mxwgZ ivLvi ¯^v‡_© 
gvÎ ỳwU D`vniY Zz‡j aiwQ Avgvi e³‡e¨i mg_©‡b : Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K MÖ‡š’i 14-15 c„ôvq we‡k¦i 
me‡P‡q `vwg Ges gh©v`vc~Y© †bv‡ej cyi¯‹vi m¤ú‡K© KUv¶ K‡i ejv n‡q‡Q ÔM`©‡fi †bv‡ej cyi¯‹viÕ, 
†bv‡ej weRqx weÁvbxiv bvwK weK…Zgw —̄®‹avix, KzKzi, k~Ki, Mvav Avi †bv‡ej KwgwUi m`m¨iv cïi †_‡K 
DbœZ bq, GK b¤^‡ii g~L©! BmKb ¸i“ cÖfycv` Ô†bv‡ej cyi¯‹viÕ wb‡q cÖkœ Zz‡j‡Qb Gfv‡e, ÒGKwU cï 
Avi GKwU cïi ¯—e Ki‡Q, G‡Z wK K…wZZ¡ i‡q‡Q?...Ó! K…òfw³ m‡e©vËg weÁvb MÖ‡š’I (c„ôv 56-59) 
†bv‡ej cyi¯‹vi wb‡q GKB e³e¨ i‡q‡Q : Ôg~L©‡`i Rb¨ †bv‡ej cyi¯‹viÕ! A_P me‡P‡q Avðh©RbK I 
gRvi welq n‡”Q (†bv‡ej cyi¯‹vi wb‡q G‡Zv Kzrwmr MvjvMvwji c‡iI) K…òfw³ m‡e©vËg weÁvb MÖ‡š’ 
(c„ôv 187) kªxj cÖfycv` I Zuvi ev›`viv j¾v-ki‡gi gv_v †L‡q †Rvi `vwe Rvwb‡q‡Qb, ÔfMevb‡K †bv‡ej 
cyi¯‹vi w`bÕ!! Avt gwi! gwi! fÊvwg Avi ¯^we‡ivwaZvi PgrKvi †gjeÜb! Gevi Pjyb Roe¯‘ m¤ú‡K© 
wek¦‡kªô Ávbx kªxj cÖfycv` Ges Zuvi ev›`vi Ôwe‡kl ÁvbÕ cvV Kwi : kªxj cÖfycv` e‡jb (Rxeb Av‡m Rxeb 
†_‡K, c„ôv 4), Òmg¯— Ro e¯‘B n‡”Q cuvPwU ¯’~j c`v_© (gvwU, Rj, Av¸b, evqy Ges AvKvk) Ges wZbwU 
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m~² c`v_© (gb, eyw× Ges AnsKvi)-Gi mgš^qÓ| Gici cÖfycv‡`i †hvM¨wkl¨ KiÜi e‡jb, Òˆew`K Ávb 
Abymv‡i Rokw³i cÖ_g cÖKvk n‡”Q AnsKvi| Zvic‡i Zv eyw×‡Z ch©ewmZ nq, Zvic‡i g‡b Ges Zvici 
AvKvk, evqy, Av¸b, Rj Ges gvwU GB ¯’~j Dcv`vb¸wj‡Z iƒcvš—wiZ nq| GB meKwU †gŠwjK Dcv`vb 
w`‡qB Ro RM‡Zi m„wó n‡q‡Q...|Ó cvM‡ji cÖjvc †`‡L wK ej‡ev ejyb? †gŠwjK c`v‡_©i msÁvB hviv 
Rv‡b bv, †Kvb¸‡jv †gŠwjK c`v_©, †Kvb¸‡jv bq, Zvi bvgB hviv Rv‡b bv, e¯‘i MVb-ag© wb‡q hv‡`i 
mvgvb¨ beg-`kg †kªYxi c`v_©weÁvb-imvqbweÁv‡bi ÁvbUzKz †bB, Zuviv G‡m‡Q †bv‡ej weRqx weÁvbx‡K 
meK w`‡Z! nvq‡i Kcvj! G‡KB e‡j †evanq KwjKvj! Ibv‡`i †Zv †bv‡ej cÖvBR †`qv DwPr! Kx e‡jb? 
gRvi welq ZuvivI †miKg `vwe K‡i‡Qb K…òfw³ m‡e©vËg weÁvb MÖ‡š’ (c„ôv 189)! weÁvb wb‡q BmK‡bi 
G AcKvÊ †`‡L Avgvi Kwe Rxebvb›` `v‡ki fvlvq ej‡Z B‡”Q K‡i : ÒA™¢yZ Auvavi GK G‡m‡Q G-
c„w_ex‡Z AvR, hviv AÜ me‡P‡q †ewk AvR †Pv‡L `¨v‡L ZvivÓ! 
 
BmK‡bi Kg©KvÊ, ¯^we‡ivax weÁvb-we‡ivwaZv, Ace¨vL¨v, ag©vkªqx QÙweÁv‡bi AcZrciZv wb‡q Av‡jvPbv 
GLv‡b Avi bq; cieZ©x‡Z ¯^Zš¿ Av‡iKwU cÖe‡Ü G wel‡q mywbw`©ófv‡e Av‡jvPbv Kiv n‡e| hv †nvK, 
BmK‡bi K‡qKRb ¯’vbxq m`‡m¨i mv‡_ K_v e‡j Rvbv †M‡Q, evsjv‡`‡ki cÖvq me©ÎB (†hme AÂ‡j wn›`y 
gw›`i i‡q‡Q) Zv‡`i kvLv i‡q‡Q| Zviv †mLv‡b ˆÎgvwmK-gvwmK cwÎKvmn wewfbœ ai‡bi ag©xq eB-cy¯—K, 
ag©xq Qwe-†cv÷vi, wjd‡jU, c~Rvi wewfbœ DcKiY, cÖmv` BZ¨vw` wn›`y‡`i evwo evwo wM‡q wewµ K‡i‡Q| 
GQvov bvg-msKxZ©‡bi Avov‡j DMÖ wn› ỳZ¡ev‡`i cÖPvi †Zv Pj‡QB! †`‡ki A‡bK AÂ‡j AvcvZ ÔwbixnÕ 
ai‡bi (ÔmsL¨vjNy‡`i ag©PP©v Kivi ¯^vaxbZvÕi my‡hv‡M!) gw›`i ˆZwi K‡i fMe`&MxZv †_‡K kªxK„‡òi 
†cÖ‡gi evYx cÖPvi Kiv n‡”Q! a‡g©i Z_vKw_Z kvwš—i evYx cÖPv‡ii bv‡g Avgv‡`i Aíwkw¶Z, Awkw¶Z 
wbixn-wbibœ gvby‡li ÔAÁZv-AmnvqZ¡Õ‡K wb‡q †eImv n‡”Q! KviY G welqwU cvewjK LvqI fv‡jv! 
cvewjK‡K LvIqv‡bvi Zuv‡`i G wbiš—i Ac‡Póvi Avmj DËi cvIqv hvq wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii 
ivwkqvi wPwV MÖ‡š’i 7bs wPwVi wKQy Dw³i g‡a¨; iex› ª̀bv_ VvKzi e‡jb : ÒG ch©š— †`Lv †M‡Q, †h ivRv 
cÖRv‡K `vm K‡i ivL‡Z †P‡q‡Q †m ivRvi me©cÖavb mnvq †mB ag© hv gvbyl‡K AÜ K‡i iv‡L| †m ag© 
welKb¨vi gZ : Avwj½b K‡i †m gy» K‡i, gy» K‡i †m gv‡i| kw³‡k‡ji †P‡q fw³‡kj MfxiZi g‡g© 
wM‡q cÖ‡ek K‡i, †Kbbv Zvi gvi Aviv‡gi gvi|Ó GB ÔAviv‡gi gviÕ †`Iqvi Rb¨ ïay BmKbB bq, G 
†`‡ki wn› ỳ ag©vej¤^x‡`i g‡a¨ ivgK…ò wgkb, AbyK~j Avkªg, †jvKbv_ Avkªg BZ¨vw` wewPÎ bvgavix 
Avkªg, wKsev mvaKcyi“l-gnvcyi“‡li `j `xN©w`b a‡i Ac‰eÁvwbK-weÁvbwe‡ivax †gŠjev`x wPš—v-a¨vb-
aviYv †KŠk‡j †jvK VwK‡q wewµ Ki‡Q| Gu‡`i KvR Kvievi †`‡L g‡b nq Ôwg_¨vi †emvwZiÕ GK 
g‡nvrme Pj‡Q G †`‡k| Gme †`Lvi †KD †bB, †Kv‡bv cÖkœ Kivi †KD †bB, evav †`qvi †KD †bB...! 
 
kªxg™¢Me`MxZvi AZxZ AbymÜvb : G cÖe‡Üi g~j welq n‡”Q fMe`&MxZv; mwVKfv‡e ej‡Z MxZvq 
weÁvb A‡š^lY! A‡bKw`b a‡iB wn›`yZ¡ev`x‡`i KvQ †_‡K GiKg `vwe ï‡b AvmwQ †h, MxZv n‡”Q ^̄qs 
Ck¦‡ii KvQ †_‡K Avmv me©Áv‡bi AvKi MÖš’, weÁvbgq MÖš’! AvR‡K †mB cweÎ MxZv‡K ¯^í cwim‡i 
n‡jI GKUz we‡k−lY K‡i wn›`yZ¡ev`x‡`i `vwei h_v_©Zv hvPvB‡qi †Póv Ki‡ev| MxZv‡K wb‡q Av‡jvPbvq 
hvIqvi Av‡M Aek¨B mgvRweÁv‡bi `„wófw½ †_‡K MxZvi AZxZ BwZnvm Rvb‡Z n‡e| KviY, fveev`x 
„̀wófw½‡Z Av‡jvPbvq †M‡j MxZv‡K fMev‡bi gyLtwbm„Z evYx †f‡e ïay G‡Ki ci GK K_vi dzjSzwiB 

m„wó n‡e, MxZv iPbvi mvgvwRK †cÖ¶vcU eySv hv‡e bv| Avgvi Rvbv g‡Z, evOjv fvlvq wn›`ya‡g©i wewfbœ 
ag©MÖš’ †hgb ivgvqY, gnvfviZmn fMe`&MxZv wb‡q mgvRweÁv‡bi Av‡jv‡K AZ¨š— M‡elYvag©x `ywU MÖš’ 
(gnvKve¨ I †gŠjev`, mgvRweÁv‡bi „̀wó‡Z fMe &̀MxZv) iPbv K‡i‡Qb fviZxq we`» †jLK Rqš—vbyR 
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e‡›`¨vcva¨vq; ¯^xKvi K‡i wbw”Q, evOjvfvlvq Gi †_‡K we‡k −lYag©x I gbbkxj MÖš’ GL‡bv Avgvi bR‡i 
Av‡mwb| d‡j G cÖe‡Ü fMe`&MxZvi AZxZ m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z wM‡q Avgvi g~j DcRxe¨B Rqš—vbyR 
e‡›`¨vcva¨v‡qi MÖš’ `ywU| Avwg g‡b Kwi, fMe`&MxZv (Ggb Kx ivgvqY-gnvfviZ) m¤ú‡K© Av‡iv we¯Z…Z 
cwim‡i mgvR‰eÁvwbK `„wó †_‡K Ávb AvniY Ki‡Z PvB‡j D³ MÖš’ ỳwU cvV GKvš— Avewk¨K| Gevi g~j 
Av‡jvPbvq Avwm, †QvU‡ejv †_‡K †`‡L AvmwQ cÖvq me wn›`y evwo‡Z kªxg™¢Me`MxZv AZ¨š— hZœmnKv‡i 
cweÎfv‡e Avjv`v K‡i Zz‡j iv‡Lb| †hgbwU †Kvivb, evB‡ej‡K h‡Zœ iv‡Lb Bmjvg, wLª÷vb ag©vej¤^xiv| 
A‡bK wn› ỳ Av‡Qb, mKv‡j MxZv cvV Qvov †Kv‡bv ai‡bi Lv`¨ ch©š— MÖnY K‡ib bv| MxZv‡K fMevb 
kªxK…‡òi gyLwbm„Zt evYx †f‡e c~Y¨jv‡fi Rb¨ hv hv Kiv `iKvi, Zvi meB Zviv K‡ib| AÜwek¦vmx 
wn› ỳ‡`i GB AÜ-Av‡eM‡K cyuwR K‡i wewPÎ me bvgavix kZkZ ÔgvbwmK †ivMx †_‡K ïi“ K‡i eyRi“KÕ 
evevwR-gvZvwR-VvKziwR wb‡R‡`i Abœ-i“wUi †hvMvb Ki‡Qb| ¯^M©jv‡fi gy‡jv Szwj‡q wbibœ gvby‡li gy‡Li 
Avnvi †K‡o wb‡q wb‡R‡`i D`ic~wZ© Ki‡Z Guiv GZUzKz KzÉv‡eva K‡ib bv| †mŠg¨ `k©b Avi †mevcivqY 
gy‡Lv‡ki Avov‡j Kx wefrm jv¤úU¨ Avi fÊvwg Zuv‡`i g‡a¨ weivR Ki‡Q, Zv †`L‡j kixi wi wi K‡i 
D‡V! 
 
kªxg™¢Me`MxZv‡K A‡b‡K fMe`&MxZv Avevi ïay MxZvI e‡j| eZ©gv‡b cÖPwjZ gnvfviZ cvV Ki‡j †`Lv 
hvq, MxZvi iPbvi †cÖ¶vcU n‡”Q G iKg : †KŠie Avi cvÊe‡`i Kzi“‡¶‡Îi hy‡× AR©yb wb‡Ri 
AvZ¥xq¯^Rb‡`i mv‡_ hy× Ki‡Z n‡e e‡j hy× wegyL n‡q c‡ob| AR©yb‡K hy‡× wb‡qvwRZ Ki‡Z kªxK…ò 
A‡bK hyw³-Z‡K©i Avkªq †bb| GB ai‡bi hyw³-Z‡K© kªxK…ò hv e‡jb, ZvB MxZvi welqe¯‘| MxZvq j¶¨ 
Kiv hvq †h, AR©yb kªxK…ò‡K wewfbœ bv‡g WvK‡Qb, †hgb—üwl‡Kk, gaym~`b, Rbv`©b, ev‡ò©q, †Mvwe›`, 
Awim~̀ b, †Kke BZ¨vw`| wKš‘ kªxK…ò hLb wKQy ej‡Qb, ZLb ejv n‡”Q ÔkªxfMevb DevPÕ| G Kvi‡YB 
nq‡Zv MxZv‡K fMe`&MxZv ejv n‡q _v‡K| A_©vr ¯^qs fMevb Øviv hv MxZ n‡h‡Q| gnvfvi‡Zi fx®§c‡e© 
(123wU Aa¨v‡qi g‡a¨) 25-42 cwi‡”Q‡`i 18wU Aa¨v‡q eZ©gv‡b cÖPwjZ MxZv| GB AvVv‡ivwU Aa¨v‡q 
¯’vb †c‡q‡Q me©‡gvU 700wU †k −vK| gnvfvi‡Zi fx®§c‡e© fMe`&MxZv Avi¤¢ nevi c~‡e© 24wU Ges 
fMe`&MxZv †kl nevi c‡i Av‡iv 81wU Aa¨vq i‡q‡Q| AvcvZ a‡i †bqv hvK, gnvfvi‡Zi fx®§c‡e©B 
me©cÖ_g MxZvi Aw¯—Z¡ Luy‡R cvIqv hvq| AvR‡Ki G cÖPwjZ MxZv‡K me©cÖ_g k¼ivPvh©-B (788-820) 
gnvfviZ †_‡K wewQbœ Ges ¯^vaxb-¯^Zš¿ ag©MÖš’iƒ‡c cÖwZwôZ K‡ib; k¼ivPv‡h©i c~‡e© MxZv iwPZ nevi ci 
g~jZt gnvfvi‡Zi mv‡_B A½xf~Z wQj, ZvB ¯^Zš¿-¯^qsm¤ú~Y© ag©MÖš’iƒ‡c Gi †Kv‡bv ¯^xK…wZ wQj bv| 
cvVK GLv‡b MxZvfvl¨Kvi k¼ivPvh© m¤ú‡K© GKwU Z_¨ Avcbv‡`i Rvwb‡q ivwL : (¯^vgx we‡eKvb‡›`i 
wek¦vm g‡Z K…ò cieZ©x weòzi AeZvi!) k¼ivPvh© hLb beg kZvãxi cÖ_g w`‡K MxZvfvl¨ iPbv K‡ib, 
ZLb wZwb DcµgwYKvq (f~wgKv/gyLeÜ) hyw³ nvwRi K‡ib, Ò... MxZvkv¯¿ mg¯— †e`v‡_©i mvimsMÖn ¯îƒc, 
Ges Gi A_© †evSv AZ¨š— KwVb| Gi A_© Avwe®‹vi Kievi D‡Ï‡k¨ A‡b‡K Gi c`, c`v_©, evK¨v_© Ges 
hyw³ wee„Z Ki‡jI †jv‡K †mme AZ¨š— ci¯úiwe‡ivax A‡bK A‡_© MÖnY K‡i _v‡K, GB Dcjwä †_‡KB 
Avwg Gi we‡eKm¤§Z A_© wba©vi‡Yi D‡Ï‡k¨ ms‡¶‡c Gi weeiY w`w”Q|Ó wKš‘ k¼ivPv‡h©i `vwe g‡Zv 
c~e©eZ©x †Kv‡bv MxZvfv‡l¨i mÜvb cvIqv hvqwb; Avi fyj-ci¯úiwe‡ivax A_© ev e¨vL¨v †Zv A‡bK c‡ii 
K_v! wKse`š—x‡Z GK mgq k¼ivPv‡h©i c~‡e© Ô†eŠavq‡bi MxZvfv‡l¨iÕ K_v †kvbv hvq, wKš‘ GiKg †Kv‡bv 
MxZvfv‡l¨i Aw¯—Z¡ ev¯—‡e KL‡bv cÖgvwYZ nqwb| AZGe, k¼ivPvh©B †h me©cÖ_g gnvKve¨ gnvfviZ †_‡K 
MxZv‡K Avjv`v K‡i ÔMxZvkv¯¿Õiƒ‡c cÖwZwôZ K‡ib, MxZvwe‡klÁiv GB mvaviY wm×v‡š— †cuŠ‡Q‡Qb| 
^̄vfvweKfv‡eB Zvn‡j †h cÖkœwU †`Lv †`q, cj −weZ gnvfvi‡Z MxZv mshy³ nevi GZ Kvj c‡i †Kb 

k¼ivPvh© gnvfviZ †_‡K MxZv‡K Avjv`v K‡i ¯^qsm¤ú~Y© ag©MÖš’iƒ‡c cÖwZwôZ Ki‡jb, Avi wb‡Ri `vwe 
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gZ Ôwe‡eKm¤§Z fvl¨Õ ˆZwi K‡i Zvi gva¨‡g ÔfMevb wbw ©̀ó ag©Õ cÖPvi Ki‡jb? GB cÖ‡kœi DËi Rvb‡Z 
n‡j, Avgv‡`i‡K GKUz AZx‡Z †h‡Z n‡e| BwZnvm NvU‡j †`Lv hvq, k¼ivPv‡h©i mgqKv‡j (beg kZvãxi 
cÖ_g w`‡K) wKsev ZviI Av‡M G AÂ‡ji eªvþY¨a‡g©i (eZ©gv‡bi wn›`y ag©) mvg‡b †eŠ×ag© GKwU wekvj 
P¨v‡jÄiƒ‡cB †`Lv w`‡qwQj| eªvþY¨ev`x‡`i Kzrwmr PvZze©Y© cÖ_v-wbqgbxwZ, bvix I k~̀ ª‡`i cÖwZ 
gbyev`x‡`i b„ksm I exfrm AvPi‡Y AwZô, †mKv‡j †eŠ×-ˆRba‡g©i D`vi-gvbweK `„wófw½, we‡kl K‡i 
†eŠ×a‡g©i cwi”Qbœ ixwZbxwZ, eY©kª‡gi K‡Vvi we‡ivwaZv, e¯‘ev`x ÁvbPP©vi cÖwZ AvKl©Y, MYgvbyl‡K wecyj 
cwigv‡Y cÖfvweZ K‡iwQj| `‡j-`‡j k~`ª-ˆek¨ ag©vš—wiZ n‡q †eŠ×ag© MÖnY Ki‡Z jvMj| mgv‡Ri 
wbcxwoZ kªwgK‡kªYxi eªvþY¨a‡g©i cÖwZ D‡ëvgyL nIqv‡Z mgv‡Ri †kvlK‡kªYx eªvþY¨ev`x‡`i mvg‡b 
gvivZ¥K Aw¯—‡Z¡i msKUiƒ‡c †`Lv †`q| Avevi ¸ßhy‡M Ges Zvi c‡i wn›`ya‡g©i Af¨š—‡i ˆeòe I ˆke 
m¤cÖ`v‡qi g‡a¨ cÖwZØw›ØZv cÖej n‡q D‡VwQj Ges GB mgm¨vi GKwU mgš^qag©x mgvavb cÖ‡qvRb wQj| 
G‡Zv †Mj ¯’vbxq mgm¨v, GQvov cÂg kZvãx †_‡K mßg kZvãx ch©š— we‡`kx ûb AvMÖvmb DËi fviZ‡K 
mš¿¯— K‡i Zz‡jwQj; ¸ß I cvj ivRviv †kl ch©š— ûb AvµgY cÖwZ‡iva Ki‡Z cvi‡jI Giv wekvj msL¨vq 
fvi‡Z emwZ ¯’vcb K‡i ivRcyZ RvwZi Aš—fy©³ n‡q eªvþY¨a‡g©i Ô¸‡`i Dci wel‡dvovÕ wn‡m‡e †`Lv 
†`q| GQvov mßg-Aóg kZvãx‡Z Avi‡eiv wmÜz‡`k `Lj K‡i wb‡q eªvþY¨ag© I mgv‡Ri ¶gZvmxb 
†Mvôxi mvg‡b g¯— eo wec` ms‡KZ wn‡m‡e Avwef©~Z nq| ZrKvjxb fvi‡Zi wfZi-evwn‡ii G Aw¯’wZkxj 
Ae¯’v eªvþY¨ag©‡K ÔAvZ¥-cwiP‡qi msK‡UÕ †V‡j †`q| d‡j eªvþY¨ev`x‡`i G msKUgq Ae ’̄v †_‡K 
cwiÎv‡Yi Rb¨ k¼ivPv‡h©i A‰ØZev` `k©b, gnvfviZ †_‡K MxZv‡K Avjv`v K‡i ¯^Zš¿ ag©MÖš’iƒ‡c 
Dc¯’vcb-cÖPvi, ag©xq fw³-Av‡›`vjb—`y`©kvMÖ¯’ ev¯—e cwiw¯’wZ‡K Avovj K‡i GKwU RvMwZK mgvavb 
m~Î I ÔCk¦ifw³‡Z gyw³Õi AjxK †cÖiYv wn‡m‡eB e¨eüZ n‡qwQj| Avi GB gyw³i g~j ZvwË¡K †cÖiYv 
Avevi Av‡m fMe`&MxZv †_‡K! GQvov Avgiv †`wL, k¼ivPvh© eªvþY¨a‡g©i mvgwMÖK Av_©-mvgvwRK Av`k©‡K 
kw³kvjx Kivi Rb¨, e`ix, ØviKv, cyix Ges k„‡½ix‡Z wn›`ya‡g©i PviwU gV cÖwZôv K‡ib, k¼ivPv‡h©i 
ci¤úiv m„wó K‡ib, mbœ¨vmx m¤cÖ`vq‡K cybM©wVZ K‡i wn›`yag©‡K GK me©fviZxq mvsMVwbK iƒc `vb 
K‡ib| cÖavbZ k¼ivPvh© Ges Zuvi AbyMvgx f³‡`i ag©xq Ges mvsMVwbK ZrciZvi d‡jB kv³, ˆeòe 
cÖf„wZ m¤cÖ`vq, wbwe©‡k‡l wn›`yag© kw³kvjx n‡q I‡V, Avi `kg kZvãxi g‡a¨ †eŠ×ag© Kvh©Z wn›`ya‡g©i 
Aš—f©y³ n‡q hvq (`ªóe¨ : mgvRweÁv‡bi `„wó‡Z fMe`&MxZv, c„ôv 20)|   
 
MxZvi iPwqZv †K Zv ARvbv; †hgb Rvbv hvq bv cÖvPxb fviZxq A‡bK †jvKMuv_v Avi ag©xq cy¯—K (†eŠ× 
a‡g©i RvZK Kvwnbx, Dcwbl` BZ¨vw`) iPwqZvi bvg| Z‡e MxZvi A‡bK fvl¨Kvi i‡q‡Qb; i‡q‡Q Zvu‡`i 
m¤úvw`Z bvbv ai‡bi UxKv| e¯‘Z UxKv Qvov MxZv †evSv LyeB KwVb| MxZvi bvbv fvl¨Kvi, hvi-hvi 
wek¦vmg‡Zv MxZvi fvl¨ wj‡L‡Qb, d‡j Gu‡`i UxKv co‡j wewfbœR‡bi wewfbœ g‡Zi Pv‡c GKRb cvV‡Ki 
weåvš— nIqv Qvov †Kv‡bv Dcvq †bB| MxZvi fvl¨Kvi‡`i g‡a¨ D‡j −L‡hvM¨ n‡”Qb k¼ivPvh©, ivgvbyRvPvh©, 
kªxai¯^vgx gvaŸvPvh©, ej‡`e we`¨vf~lY cÖgyL| we‡`wk fvlv‡Z MxZv Abyev‡`i g‡a¨ 1785 mv‡j me©cÖ_g 
Bs‡iwR Abyev` cÖKvk K‡ib eojvU Iqv‡ib †nw÷s‡mi f~wgKvmn B÷ BwÛqv †Kv¤úvwbi †Kivwb Pvj©m 
DBjwKÝ; Gici 1787 mv‡j bwfK‡fi i“k Abyev` cÖKvwkZ nq| Rvg©vb cwÊZ †k −‡M‡ji jvwUb Abyev` 
cÖKvwkZ nq 1823 mv‡j| 1825 mv‡j BD‡Rb eyb©K divwm fvlvq, 1858 mv‡j †W‡gvwUªqvi wMÖK fvlvq, 
1869 mv‡j Gd. jwibmv‡ii Rvg©vb fvlvq Abyev` cÖKvwkZ nq| 1885 mv‡j Avevi GWDBb Avibj‡Wi 
weL¨vZ Bs‡iwR Abyev` cÖKvwkZ nq| 1904 mv‡j A¨vwb †emvš— MxZvi w_ImwdK¨vj Abyev` cÖKvk K‡ib, 
†hLv‡b wZwb MxZvi mg¯— kã B‡”Qg‡Zv Abyev` K‡i MxZv‡K GKwU me©Rbxbiƒc `v‡bi †Póv K‡ib; 
D`vniY¯^iƒc ¯^ag© A_© Duty, ¯^fve A_© Law, †`eZv A_© Shining One, mË¡ iR Zg ¸‡Yi A_© 
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Harmony, Motion I Inertia Avi h¶ i¶ cÖf„wZ n‡”Q nvwi‡q hvIqv AvUjvw›Um gnv‡`‡ki eû¸Ym¤úbœ 
ˆ`Z¨vKvi cÖvYx! Avevi evivYmxi †hvwMivR k¨vgvPiY jvwnox gnvkq Zvwš¿K †`nZ‡Ë¡i Dci wfwË K‡i 
MxZvi cÖwZwU k‡ãi iƒcK A_© `v‡bi †Póv K‡ib; jvwnox gnvkq wb‡Ri MxZvfv‡l¨ M½v k‡ãi A_© K‡ib 
mylyæv, MvÊxe A_© †gi“`Ê, cvÂRb¨ gv‡b AbvnZ k‡ãi cuvP iKg aŸwb, fx®§ gv‡b ag©Kg© Kievi fq, cvÊy 
A_© c„w_exi cÂZ_¨, Kzš—x A_© KzÊwjbx kw³, ARy©b gv‡b RVivwMœ, fxg gv‡b cÖvY ev kix‡ii Af¨š—‡ii 
evqy, BZ¨vw`| mv‡_-mv‡_ wZwb GI e‡jb, mg¯— fMe &̀MxZv KzÊwjbx kw³i k~jvavi Pµ †_‡K mnmªvi P‡µ 
D_¡v‡bi iƒcK gvÎ! G welqwU nq‡Zv A‡b‡K Rv‡bb, fviZe‡l© wewUªk kvmbvg‡j ÔMxZvi ag©hy× I 
Kg©‡hv‡Mi ZË¡‡KÕ wn›`y RvZxqZvev`x Av‡›`vjb I mk¯¿ wec −‡ei ZvwË¡K eywbqv` wn‡m‡e e¨env‡ii cÖqvm 
Pvjvb ew¼gP›`ª, gnvZ¥v MvÜx, we‡eKvb›`, wewcb P› ª̀ cvj, Aiwe›` †Nvl, evj M½vai wZjKmn cÖgyL 
(`ªóe¨ : mgvRweÁv‡bi `„wó‡Z fMe`&MxZv, c„ôv 24-27)| GRb¨ wewUªkiv MxZv‡K Ômš¿v‡m †cÖiYv`vbKvixÕ 
MÖš’ wn‡m‡e we‡ePbv Ki‡Zv Ges MxZv enb, cv‡Vi Awf‡hv‡M bvbvRb‡K mš¿vmev`x AvL¨v w`‡q †MÖdZvi 
Ki‡Zv †Kv‡bv KviY QvovB| eZ©gvb mg‡q A‡bK wn›`y ev bb-gymwjg‡`i mv‡_ Avjv‡c †`‡LwQ, Zviv 
Bmjvgag© I †Kvivbkwid wb‡q †ek wPwš—Z Ges AvZw¼Z! Zuv‡`i g‡Z, Bmjvwg †Rnvw`iv †Kvivbkwi‡di 
wKQy ÔD‡ËRKÕ AvqvZ (†hgb, 2:191-193, 2:216, 3:85, 9:39, 9:73 BZ¨vw`) †_‡K Ô†Rnv`Õ m¤ú‡K© 
Avj−vnZvqvjvi mywbw`©ó wb‡ ©̀k †c‡q c„w_exUv‡K Ô`vi“j-BmjvgÕ evbv‡bvi Rb¨ bbgymwjg‡`i wei“‡× jovB 
Ki‡Q, AvZ¥NvZx †evgvnvgjv Ki‡Q! cwðgv‡`‡k †KD †KD G‡K bvg w`‡q‡Qb ÔBmjvg‡dvweqvÕ! 
†Kvivbkwid m¤ú‡K© eZ©gvbKv‡ji mbvZb wn›`yag©vej¤^x‡`i G‡nb AvPi‡Y g‡b nq, ÔhZ †`vl b›` †NvlÕ! 
Zuv‡`i wb‡R‡`i ag©MÖš’ (MxZv) GK`g kvwš—ev`x, gvbeZvev`x, MYgvby‡li Kj¨vYKvgx! A_P fMe`&MxZvi 
wØZxq Aa¨vq mvsL¨‡hvM cvV Ki‡jB †`Lv hvq, Gi cvZvq-cvZvq kÎ“webv‡ki j‡¶¨ Ôag©hy×Õ Pvwj‡q 
hvIqvi Rb¨ fMevb kªxK…‡òi wb‡`©k-Dc‡`k (2:21) : Òwhwb AvZ¥v‡K Awebvkx, wbZ¨, AR, Ae¨q e‡j 
Rv‡bb, †n cv_©, †m cyi“l wK cÖKv‡i Kvnv‡K nZ¨v K‡ib ev Kivb? Ó Zvi gv‡b, AvZ¥v Awebvkx e‡j 
Rv‡bb whwb, wZwb gvbyl nZ¨v Ki‡jI nZ¨vKvix wn‡m‡e †`vlx mvem¨¯— n‡eb bv! evn! PgrKvi! c‡ii 
†k−vK¸wj‡Z fMevb kªxK…ò Ôgvbyl nZ¨vÕi Rb¨ †MuvRvwgj w`‡q my›`i wKQy (Kz)hyw³ Dc¯’vcb K‡i‡Qb 
(2:22-31) : Ògvbyl †hgb RxY© e¯¿ cwiZ¨vM Kwiqv b~Zb e ¿̄ MÖnY K‡i, †mBiƒc AvZ¥v RxY© kixi 
cwiZ¨vM Kwiqv Ab¨ b~Zb kixi cwiMÖn K‡i| ... AZGe AvZ¥v‡K GB cÖKvi Rvwbqv †Zvgvi †kvK Kiv 
DwPr bq| ... †h R‡b¥ Zvnvi giY wbwðr, †h g‡i Zvnvi Rb¥ wbwðZ; myZivs Aek¨¤¢vex wel‡q †Zvgvi 
†kvK Kiv DwPr bq| ... ¯^a‡g©i w`‡K „̀wó ivwLqvI †Zvgvi fxZ Kw¤úZ nIqv DwPr bq| ag©hy× A‡c¶v 
¶wÎ‡qi c‡¶ †kªq Avi wKQyB †bB|Ó Gi c‡ii †k −v‡K fMevb †NvlYv K‡ib, Òag©hy× bv Ki‡j ¯^ag© I 
KxwZ© Z¨vM Kwiqv Zzwg cvchy³ nB‡e (2:33), mKj †jv‡K †Zvgvi AKxwZ© †NvlYv Kwi‡e, AKxwZ© A‡c¶v 
giYI †kªq (2:34)| Avi ag©hy‡× gviv †M‡j ^̄‡M© hvB‡e, Rqjvf Kwi‡j c„w_ex †fvM Kwi‡e ...! (2:37) 
AZGe myL-`ytL, jvf-Ajvf, Rq-civRq Zzj¨Ávb K‡i hy‡×i Rb¨ D`&hy³ nI; G‡Z cvcfvMx nB‡e bvÓ 
(2:38)| fMevb K…ò ARy©b‡K wb‡Ri wek¦iƒc cÖ`k©b K‡i, hy‡×i Rb¨ Avev‡iv cÖ‡Yvw`Z Ki‡Z _v‡Kb 
Gfv‡e (wek¦iƒc-`k©b‡hvM, 11:33-34) : ÒZzwg hy×v‡_© DwÌZ nI; kÎ Rq Kwiqv hkt jvf Ki, wb®‹ÈK 
ivR¨‡fvM Ki| †n ARy©b, Avwg Bnvw`M‡K c~‡e©B wbnZ KwiqvwQ| Zzwg GLb wbwgËgvÎ nI| ... 
hy×exiMY‡K Avwg c~‡e©B wbnZ KwiqvwQ| GLb Zzwg †mB nZMY‡K wbnZ Ki; fq KwiI bv; i‡Y kÎ“MY‡K 
wbðq Rq Kwi‡Z cvwi‡e, hy× Ki|Ó MxZvi me©‡kl Aa¨vq †gv¶‡hvM-G fMevb kªxK…ò gvbyl nZ¨vi 
jvB‡mÝ w`‡q‡Qb Gfv‡e (18:17) : ÔAvwg KZ©vÕ—GB fve bvB hvi (wbinsKvi), hvi eyw×, Kv‡h© wjß nq 
bv, wZwb mg¯— †jvK‡K nZ¨v Ki‡jI KvD‡K nZ¨v K‡ib bv Ges Zvi djfvMx nb bv|Ó Gici Kx Avi 
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wKQy ejvi _vK‡Z cv‡i? fMev‡bi ivR¨ cÖwZwôZ n‡j wbðqB MxZvi GB †k−v‡Ki †`vnvB w`‡q wbwØ©avq 
AvBb-Av`vjZ AeÁv K‡i †h †KD (wn›`yZ¡ev`xiv) wfbœgZvj¤^x-wei“×ev`x‡K B‡”Q gZb `gb Ki‡Z 
cvi‡e! Kv‡iv wKQy ejvi _vK‡e bv! 
 
GLb cvVK, AvcbvivB ejyb D‡ËRK-AvµgYvZ¥K wb‡ ©̀kvejx wK †Kej †Kvivbkwi‡dB Av‡Q? 
kªxg™¢Me`MxZv‡Z †bB? †Kvivbkwi‡d ewY©Z †Rnv‡`i mv‡_ MxZvi ag©hy‡×i Zdvr †Kv_vq? `yB c¶B wbR-
wbR Ck¦‡ii †`vnvB w`‡q wb‡R‡`i g‡Zi wei“× gvbyl‡K (wek¦vmx-Awek¦vmx †hB †nvK) nZ¨v K‡i Ôag©hy×Õ 
e‡j Pvwj‡q w`‡Z Pvb! GKc¶ Pvq `vi“j-Bmjvg, GK c¶ Pvq fMev‡bi `ywbqv! Rvwb, G cÖeÜ cvV K‡i 
mbvZb wn›`yag©vj¤^xiv bq-Qq K‡i (†hgbUv B`vbxs gWv‡iU-gymwjgiv K‡i _v‡Kb) MxZvq ewY©Z Ôag©hy‡×iÕ 
†hŠw³KZv (ev¯—e Dc‡hvwMZv) `vb wKsev wgj _vK ev bv-_vK wfbœ A_© (ev iƒcK A_©) †LuvRvi †Póv 
Ki‡eb; wKsev †Póv Ki‡eb gnvfvi‡Zi wekvj Mí¸wj †du‡` ag©hy‡×i e³e¨‡K ZrKvjxb †cÖ¶vc‡Ui iPbv 
e‡j Pvwj‡q w`‡Z! wKš‘ wb‡iU mZ¨ n‡”Q G‡Z mvgwqK weåvwš— m„wó Kiv Qvov Avi †Kv‡bv jvfB nq bv|         
 
Gevi MxZvi ag©hy× m¤ú‡K© Av‡jvPbv †k‡l Ab¨ Av‡jvPbvq hvB| MxZv‡K A‡bK fvl¨Kviiv (k¼ivPvh©) 
wn›`y‡`i Av‡iKwU ag©MÖš’ ÔDcwbl`Õ wn‡m‡e AvL¨v w`‡q‡Qb| wKš‘ GK_v g‡b Ki‡j fyj n‡e †h, Dcwbl` 
†e`vš— ev ˆew`K mvwn‡Z¨i †klfv‡Mi Aš—M©Z, fMe`&MxZv eywS †mB †kªwYiB GKwU Dcwbl`| cÖK…Zc‡¶ 
we‡klÁiv Ges A‰ØZ A_ev †e`vš— `k©‡bi cÖe³viv MxZv‡K Dcwbl` †_‡K Avjv`v K‡i †`‡Lb| Zvn‡j 
cªkœ P‡j Av‡m, MxZv‡K †Kb Dcwbl` ejv nq? GB cÖ‡kœi mnR DËi—MxZv cÖvPxb Dcwbl‡`i A‡bK 
cieZ©xKv‡ji iPbv n‡jI A‡b‡Ki g‡Z GB MxZv Dcwbl‡`i mvi msMÖn we‡kl| cwÊZ Kvkxbv_ Î¨¤^K 
†Zjvs g‡b K‡ib fMe &̀MxZvi m‡½ Aš—Z †Z‡ivwU Dcwbl‡`i †Kv‡bv bv †Kv‡bv wgj i‡q‡Q| eªvþY¨ev‡`i 
¸i“ ^̄vgx we‡eKvb›`I GB gZ mg_©b K‡i e‡j‡Qb—MxZv cÖvPxbZi Dcwbl`¸‡jvi cieZ©xKv‡ji msw¶ß 
fvl¨ we‡kl| Zuvi g‡Z—ÒThe Geeta is a Commentary on the Upanishads… The Geeta takes the 
idea of the Upanishads and in (some) cases the very words. They are strung together with the 
idea of bringing out, in a compact, condensed and systematic from, the whole subject the 
Upanishads deal with.Ó (`ªóe¨ : mgvRweÁv‡bi `„wó‡Z fMe`&MxZv, c„ôv 29-30)| Avevi MxZvi A‡bK 
†k−vK Ges e³‡e¨i m‡½ †eŠ× ag©MÖ‡š’i we‡klZ Ôa¤§c`Õ Ges ÔmyËwbcvZÕ—Gi A‡bK As‡ki m‡½ wgj 
i‡q‡Q; wKš‘ Gme MÖ‡š’ wKsev Ab¨ †Kv‡bv cÖvPxb †eŠ× ag©MÖ‡š’ MxZvi †Kv‡bv D‡j −L †bB| hw`I †eŠ× 
MÖš’¸wje mwVK eqm wba©viY Kiv KwVb, Zey g‡b Kiv nq MÖš’¸wj ey‡×i mgKv‡j wKsev Zvi Aí wKQy Kvj 
c‡i, A_©vr wLª÷c~e© Z…Zxq kZvãxi †ek Av‡MB iwPZ| 
 
eZ©gv‡b cÖPwjZ gnvfviZ Abyhvqx MxZv fx®§ c‡e©i Aš—fy©³| wKš‘ A‡bK fviZxq HwZnvwmK, cwðgv 
cwÊZ MxZv‡K Avw` gnvfvi‡Zi A½ e‡j g‡b K‡ib bv, eis cieZ©xKv‡ji cj−weZ gnvfvi‡Zi cÖw¶ß 
ms‡hvRb e‡j g‡b K‡ib| Gu‡`i g‡a¨ Av‡Qb ew¼gP› ª̀ P‡Ævcva¨vq, wZjK, fvÊvKi, ivavK…òYmn cÖgyL 
fviZxq, Avi jv‡mb, jwibmvi, Mvi‡e, f¨vb eyBwU‡bb cÖgyL cvðvZ¨ we‡klÁ| fMe`&MxZv Avw` 
gnvfvi‡Z wQj bv, cieZ©xKv‡j ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q, G  wm×v‡š—i mc‡¶ Zuv‡`i wKQy hyw³ mgvRweÁv‡bi 
`„wó‡Z fMe`&MxZv MÖš’ (c„ôv 31-33) †_‡K wb‡æ Zz‡j aiv n‡jv :— 
 
(1) gnvfvi‡Zi DcµgwYKvi msw¶ßmv‡i A_ev Avw`c‡e©i cÖ_‡g †`qv msw¶ßmv‡i MxZvi D‡j−L †Zv 

`~‡ii K_v, K…ò I AR©y‡bi g‡a¨ †Kv‡bv K‡_vcK_‡biB D‡j−L †bB| hw`I A‡bK Zz”Q NUbvi D‡j−L 
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Av‡Q| `ywU msw¶ßmviB Avw` gnvfvi‡Z MxZv ms‡hvwRZ nevi Av‡M iwPZ n‡qwQj Ges c‡i Zv 
Avi ms‡kvab Kiv nqwb, G Abygvb hyw³m¤§Z| 

 
(2) Dc‡iv³ ỳwU msw¶ßmv‡i, A_ev Avw`c‡e©i mỳ xN© Ôa„Zivóªwejv‡cÕ †Kv_vI ÔKzi“‡¶ÎÕ kãwUB †bB| 

g‡b nq GKwU eo ÁvwZhy‡×i †jvKMuv_v gnvfvi‡Zi K‡jei e„w×i †Kvb chv©‡q Kzi“‡¶‡Îi m‡½ hy³ 
Kiv n‡qwQj| 

 
(3) Rvg©vb cwÊZ jv‡mb Ges A¨vj‡eªLU& I‡qevi, Bs‡iR cwÊZ gwb‡qi DBwjqvgm&mn A‡bK we‡klÁ 

GB wel‡q GKgZ †h, cvÊ‡eiv m¤ú~Y© A‰bwZnvwmK KweKíbv gvÎ, Ges †h hy‡×i K_v cÖv_wgK 
chv©‡qi gnvfvi‡Z wQj Zv cÖK„Zc‡¶ Kzi“cvÂv‡ji hy×, Kzi“cvÊ‡ei bq| gnvfvi‡Z cvÊe c‡¶i 
Aw¯—Z¡ Ges Kzi“‡¶Î hy‡× ARy©‡bi gyL¨ f~wgKv cieZx©Kv‡ji ms‡hvRb| ew¼gP›`ª cvÊe‡`i Aw¯—Z¡ 
m¤ú~Y© A¯^xKvi bv Ki‡jI GK_v †g‡b wb‡q‡Qb †h, gnvfvi‡Zi hy× cÖavbZ Kzi“cvÂv‡ji hy×| 

 
(4) mvsL¨ `k©b Ges †hvM `k©‡bi wewfbœ kvLvi m‡½ MxZvi iPbvKv‡ii cwiPq wQj| A_P GBme `k©b 

M‡o DVevi Av‡MB g~j gnvfviZ iwPZ n‡qwQj| AZGe MxZvi cieZ©xKv‡ji iPbv Ges cj−weZ 
gnvfvi‡Z cÖw¶ß| 

 
(5) fvlv I iPbv‰kjxi wePv‡i MxZv g~j gnvfvi‡Zi †P‡q AviI weewZ©Z, AZGe AvaywbK Ges cÖw¶ß| 
 
(6) gnvfvi‡Zi fx®§ c‡e© nVvrB fMe`&MxZv Avi¤¢ n‡”Q Ges `xN©Kvj c‡i †kl n‡”Q| hy‡×i NUbv 

cÖevn AKvi‡Y _g‡K `vwo‡q Av‡Q| MxZv Avi¤¢ nevi Av‡M `yÕc‡¶i ksLbv‡`i ga¨ w`‡q hy× cÖvq 
Avi¤¢ n‡q †M‡Q| Avevi AvVv‡iv cwi‡”Q‡`i MxZv †kl nIqv gvÎB hy× Avi¤¢ n‡”Q| GZ `xN© mgq 
K…ò I AR©yb Qvov ewYZ© j¶ j¶ †hv×v wK KiwQ‡jb Zvi †Kvb e¨vL¨v bvB| cÖK„Zc‡¶ NUbv 
ci¤úiv, iPbv web¨vm, a„Zivóª-mÄq msjvc Ges mvwnZ¨KZvi wePv‡i gnvfvi‡Z MxZv msµvš— wKQy 
bv _vK‡jI †Kvb ¶wZ wQj bv| GB mvgÄm¨nxbZv †Kvb gnvKwei Kj‡g m¤¢e bq e‡j g‡b nq| 
gnvfvi‡Zi A½ wn‡m‡e fMe`&MxZvi GB mvwnwZ¨K AmsMwZwUi w`KwU Kwe iex›`ªbv_ VvKzi `„pZvi 
m‡½ Zz‡j a‡i‡Qb| D`vniY¯^iƒc wZwb e‡j‡Qb—Ò...Kzi“‡¶‡Îi hy× _vwg‡q †i‡L mg¯— MxZv‡K 
Ave„wË Kiv mvwn‡Z¨i Av`k© Abymv‡i wbtm‡›`‡n Aciva| ...hLb Kzi“‡¶‡Îi Zzgyj hy× Avmbœ ZLb 
mg¯— fMe &̀MxZv AewnZ nBqv kªeY Kwi‡Z cv‡i, fviZel© Qvov Ggb †`k RM‡Z Avi bvB|Ó 

 
(7) fMe`&MxZv †kl n‡q hvevi A‡bK c‡i beg w`‡b hy‡×i mgq AR©y‡bi AvPiY Ges K…òvRy©b msjvc 

MxZv cÖeP‡bi NUbvi m‡½ msMwZwenxb...| 
 
gnvfvi‡Zi DcµgwYKvi (gyLeÜ) e³e¨ Abyhvqx, e¨vm‡`‡ei †jLv gnvfvi‡Z cÖ_‡g gvÎ PweŸk nvRvi 
†k−vK wQj, Ges Zv‡Z †Kvb DcvL¨vb fvM wQj bv| Gici e¨vm‡`e bvwK lvU j¶ †k −v‡Ki GK weivU 
gnvfviZ iPbv K‡ib| Gi g‡a¨ wÎk j¶ †k −vK †`e‡jv‡K, c‡bi j¶ †k −vK wcZ…‡jv‡K, Avi †PŠÏ j¶ 
MÜe©‡jv‡K P‡j hvq! evwK GK j¶ c„w_ex‡Z i‡q hvq| GB ai‡bi ÔVvKzigvi Szwji MíÕ ev` w`‡jI †evSv 
hvq †h, cÖv_wgK chv©‡qi PweŸk nvRvi †k −v‡Ki gnvfviZ Kvjµ‡g wewfbœ gywb-Fwli nvZ a‡iB cj−weZ 
n‡Z n‡Z GK mgq GK j¶ †k −v‡Ki gnvfviZ n‡q D‡V| Aek¨ Av‡iKwU gZ Abyhvqx, cÖv_wgK chv©‡qi 
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AvU nvRvi †k−v‡Ki ÔRqÕ bvgK GKwU Kve¨ cieZx©Kv‡ji PweŸk nvRvi †k−v‡Ki ÔfviZÕ bv‡g gnvKv‡e¨ 
cwiYZ nq, Ges AviI c‡i GB gnvKve¨ GK j¶ †k −v‡Ki gnvfvi‡Z cwiYZ nq| hv †nvK, Avgiv †m 
w`‡K hvw”Q bv| G welqwU nq‡Zv A‡b‡K Rv‡bb, ZrKvjxb mg‡q gv‡b wLª÷c~e© mg‡q †jL¨ixwZ 
Avwe®‹v‡ii c~‡e© Ges c‡iI `xN©w`b cÖPzi gvbyl eskci¤úivq †Kv‡bv Q‡›`ve× KweZv, †jvKKvwnbx, 
DcvL¨vb K‡É aviY (gyL¯—) K‡i ivL‡Zv| we‡k¦i †ewkifvM ag©MÖš’¸‡jvi fvl¨ Gfv‡e gv‡b my`xN©Kvj 
eskci¤úiv‡ZB K‡É aviY Kiv wQj Ges cieZ©x‡Z ¶gZvmxb ivRb¨e‡M©i c„ô‡cvlKZvq mg‡q-mg‡q 
wjwLZiƒc †c‡q‡Q| mv¤cÖwZKKv‡ji M‡elKiv GB wel‡q GKgZ †h, Avgv‡`i gnvfvi‡Zi g~j KvwnbxI 
†jvKgy‡L †gvUvgywU wLª÷c~e© Aóg kZvãx †_‡K cÖPwjZ _vK‡jI AvbygvwbK wLª÷c~e© PZz_© kZvãx‡ZB cÖ_g 
wjwLZiƒc †bq| wKš‘ Pvik eQ‡ii †gŠwLK ci¤úiv‡ZB Gi K‡jei A‡bK e„w× cvq| Zvici AvbygvwbK 
wLª÷vã PZz_© kZK ch©š—, GgbwK Zvic‡iI, gnvfviZ AvqZ‡b A‡bK e„w× cvq| Avi Gfv‡eB cªvq 
ev‡ivk eQi a‡i AMwYZ †jL‡Ki n¯—‡¶‡c PweŸk nvRvi †k−v‡Ki Avw` gnvfviZ cÖvq GK j¶ †k −v‡Ki 
gnvfvi‡Z cwiYZ nq| (`ªóe¨ : mgvRweÁv‡bi `„wó‡Z fMe`&MxZv, c„ôv 34-35) 
 
MxZvi iPbvKvj m¤ú‡K© me©cj −x ivavK…òY g‡b K‡ib MxZv wLª÷c~e© cÂg kZvãx †_‡K Z…Zxq kZvãx  
ch©š—| cwðgevOjvi we`» †jLK Rqš—vbyR e‡›`vcva¨vq g‡b K‡ib Avw` MxZvi iPbvKvj GiKg n‡jI 
gnvfvi‡Zi Ask wn‡m‡e eZ©gv‡b cÖPwjZ MxZv AviI cieZx©Kv‡ji ms‡hvRb| ¯^vgx we‡eKvb›` K…ò I 
whïi cÖPwjZ RxebK_v Z_v fMe &̀MxZv I wbD †U÷v‡g‡›Ui g‡a¨ A‡bK wg‡ji K_v D‡j −L K‡i‡Qb| 

wiPvW© Mv‡e© g‡b K‡ib †h, MxZv iwPZ nq wLª÷c~e© wØZxq kZvãx †_‡K wLª÷vã wØZxq kZvãxi g‡a¨| 
cvðvZ¨ HwZnvwmK ivevU© gvBbi GB wm×v‡š— G‡m‡Qb †h, 250 wLª÷c~e© †_‡K 250 wLª÷v‡ãi g‡a¨ 
fMe`&MxZv iwPZ n‡qwQj Ges 150 wLª÷c~ev©‡ã MxZv gnvfvi‡Z cÖw¶ß n‡qwQj| hw`I Zvic‡iI 
gnvfvi‡Zi m‡½ m‡½ MxZvi AviI cwieZ©b n‡q‡Q| ew¼gP‡›`ªi gZ Abyhvqx gnvfvi‡Zi A½ wnmv‡e 
MxZvi Rb¥j‡Mœ wbtm‡›`‡n wLª÷ cieZx©Kv‡j| Aa¨vcK `v‡gv`i ag©vb›` †Kvmvw¤^i g‡Z, ÔMxZv RvwjqvwZi 
dmjÕ, MxZvi iPbvKvj †Kv‡bvµ‡gB wLª÷vã Z…Zxq kZvãxi †klfv‡Mi Av‡M n‡Z cv‡i bv GŸs Zvic‡iB 
†Kv‡bv mg‡q MxZv cj −weZ gnvfvi‡Z ms‡hvwRZ n‡qwQj| GK_vI g‡b ivLv `iKvi †h, A‡bK M‡elK, 
HwZnvwm‡Ki g‡Z MxZv †Kv‡bv GKK †jL‡Ki iPbv bq Ges †mUv AZ¨š— ¯^vfvweKB; KviY G‡Zv `xN©Kvj 
( ỳBkZ, wZbkZ eQi wKsev AvUkZ eQiB †nvK) a‡i wbðq GKRb e¨w³i c‡¶ iPbv Kiv m¤¢e bq| 
eZ©gv‡b cÖPwjZ MxZv eûKvj a‡i A‡bK †jL‡Ki iPbv, cwieZ©b Ges cwiea©‡bi dmj| ivRvivg kv¯¿x 
fvMe‡Zi g‡Z MxZvq cÖ_‡g ïay lvUwU †k−vK wQj| cieZx©Kv‡j QqwU chv©‡q µgk cj−weZ n‡q GwU 
eZ©gvb mvZk †k −v‡Ki MxZvq iwPZ nq| db nvg‡evjW& bv‡g Rvg©vb MxZv we‡kl‡Ái gZ n‡”Q fMe`&MxZv 
cÖ_‡g GKv`k Aa¨v‡q m¤ú~Y©| evwK mvZ cwi‡”Q` cieZ©x‡Z †hvM Kiv n‡q‡Q| A¨vj‡eªLU I‡qevi, 
nj÷vig¨vb, ncwKmb&, R¨vKwe cÖgyL cvðvZ¨ cwÊ‡Ziv GB g‡Zi mg_©K| wR. Gm. LBi bv‡g GKRb 
fviZxq we‡klÁ GB gZ cÖKvk K‡ib †h, wewfbœ chv©‡q wZbRb †jLK MxZvi iPbv K‡i‡Qb| HwZnvwmK 
i‡gkP›`ª gRyg`vi (hv‡K A‡bK †Muvov wn›`y e‡j `vwe K‡ib) g‡b K‡ib fMe`&MxZv †ek K‡qKRb eo eo 
Kwe, `vk©wbK Ges f‡³i iPbvi dmj| 1986 mv‡j g„Zy¨i AíKvj Av‡M Aa¨vcK G. Gj. †ekg GK 
e³„Zvgvjvq e‡j‡Qb fMe`&MxZv wZbwU chv©‡q wZbRb †jLK Øviv iwPZ n‡qwQj& cÖv_wgK chv©‡q cÖ_g 
Aa¨v‡qi 47 Ges wØZxq cwi‡”Q‡`i cÖ_g 38, GB 85wU †k −vK w`‡q MxZv iwPZ n‡qwQj| GLv‡b ïay 
¶wÎq‡`i hy× Kievi `vwqZ¡ I cÖ‡qvRbxqZvi DciB ¸i“Z¡ †`qv n‡qwQj| wØZxq chv©‡q GKRb †e`vš—
ev`x †jLK A‰ØZeª‡þi ZË¡ †hvM K‡i K‡jei A‡bK e„w× K‡ib| †kl chv©‡q GKRb weòzf³ 
Ck¦iwek¦vmx MxZvq weòzi AeZviZ¡ ms‡hvRb K‡ib, Avi evmy‡`e K…ò‡K weòzi AeZviiƒ‡c cÖwZwôZ 
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Ki‡Z †Póv K‡ib| Avk¦‡gwaK c‡e©i AbyMxZvi m‡½ fx®§c‡e©i fMe`&MxZvi Zzjbv K‡i †ekg GB wm×v‡š— 
†cuŠ‡Q‡Qb †h, AbyMxZv iPbvi mgq fMe`&MxZvq weòz AeZv‡ii †Kv‡bv wPý wQj bv| D‡j−L †h, †ek‡gi 
A‡bK Av‡M Gd. I. †kªWvi bv‡g GKRb Rvg©vb we‡klÁ g~jZt GKB gZ cÖKvk K‡iwQ‡jb| ( ª̀óe¨ : 
mgvRweÁv‡bi `„wó‡Z fMe`&MxZv, c„ôv 36-38) 
 
MxZvi mgqKvj wba©vi‡Yi Rb¨ Dc‡ii GB we¯Z…Z Av‡jvPbv †_‡K Avgiv a‡i wb‡Z cvwi, wLª÷c~e© Z„Zxq 
kZK †_‡K wLª÷vã PZy_© kZ‡Ki g‡a¨ fMe`&MxZv chv©qµ‡g iwPZ, cwiewa©Z Ges gnvfvi‡Z mshy³ 
n‡qwQj| Avi GB mgqUvB wQj gnvfvi‡Z eªvþY¨ ms‡hvR‡bi hyM|  
 
MxZvi kªxfMevb : MxZv‡K wn› ỳ agv©ej¤^xiv fMev‡bi gyLtwbm„Z evYx e‡j m¤§vb K‡i _v‡Kb, c~Rv K‡i 
_v‡Kb| Avi GB fMevb n‡”Qb kªxK…ò, whwb weòzi ¯^qs AeZvi, wZwb gnvKvj; wZwb mg‡q mg‡q `y‡ói 
`gb Avi wk‡ói cvj‡bi Rb¨ c„w_ex‡Z AeZxY© nb! fMe`&MxZv‡Z ¯^qs kªxK…òI Ggb `vwe K‡i‡Qb; 
†`Lyb 4:7-8, 10:21, 11:24, 11:30, 11:32| wKš‘ cÖkœ n‡”Q weòz †K? cvVK, kªxK„ò †Kv‡bv HwZnvwmK 
cyi“l Kx-bv ev Av‡`Š wZwb Rb¥MªnY K‡iwQ‡jb Kx-bv, Avwg †m w`‡K hvw”Q bv| (gnvfvi‡Zi kªxK…‡òi 
HwZnvwmK Aw¯—Z¡ wb‡q bvbv m‡›`n I mskq i‡q‡Q| G wel‡q AvMÖnxiv co‡Z cv‡ib : gnvKve¨ I 
†gŠjev`, c„ôv 68-108) Avgiv GLb †`Le, kªxK„ò hw` mwZ¨B Rb¥MÖnY K‡i _v‡Kb, ZeyI wZwb ÔweòzÕ 
bvgK fMev‡bi AeZvi n‡Z cv‡ib Kx-bv| 
 
mgvRweÁvb I b„weÁv‡bi M‡elYvjä Ávb †_‡K Avgiv Rvwb †h, cÖvPxbKv‡j gvby‡li wek¦cÖK…wZ m¤ú‡K© 
h‡_ó ˆeÁvwbK Áv‡bi Afve wQj| cÖK…wZi wewfbœ NUbvcÖevn †hgb So-e„wó-eRªcvZ-eb¨v, `vevbj wKsev 
iv‡Zi †ejv P‡›`ªi D`q, w`‡bi †ejv m~h©, †Rvqvi-fvUvi †Ljv, eQ‡ii wbw`©ó mg‡q wewfbœ FZzi PµvKv‡i 
AvMgb BZ¨vw` gvbyl‡K wecyj cwigv‡Y wew¯§Z Ki‡Zv; cÖvK…wZK NUbvejxi g‡a¨ ÔRxebÕ Av‡Q, Av‡¯— Av‡¯— 
GB aviYvI Zv‡`i g‡a¨ KvR K‡i, m„wó K‡i cÖPÊ fxwZi; d‡j m~h©, P›`ª, †gN, we ỳ̈ r, evqycÖevn cÖf„wZ‡K 
wewfbœ †`e‡`exiƒ‡c Kíbv Ki‡Zv| †Zgwbfv‡e c„w_ex‡Z AwMœ, Rj, gvwU ce©Z, b`x, eb cÖf„wZ A‡bK 
cÖvK…wZK e ‘̄i g‡a¨B †`e‡`exi Avwaôvb Kíbv Ki‡Zv; †hgb wMÖK wKsev †ivgvb‡`i cÖvPxb DcvL¨vb †_‡K 
Rvbv hvq, Zviv mgy‡`ªi †`eZv wn‡m‡e †bcPzb, c„w_exi Af¨š—‡ii cvZv‡ji †`eZv wn‡m‡e c −y‡Uv Ges 
Av‡MœwMwii †`eZv wn‡m‡e fvjKvb‡K c~Rv Ki‡Zv| †gvU K_v n‡”Q Avw`g-Amnvq gvbyl cÖK…wZi GB 
iƒc‰ewPÎ¨ m¤ú‡K© †hŠw³K w ’̄i wm×v‡š— †cuŠQy‡Z bv †c‡i Ôgvby‡li †_‡K kw³kvjxÕ GKvwaK ˆ`ekw³i 
KvRKvievi e‡jB a‡i wbZ| Avi GB ˆ`ekw³‡K wb‡R‡`i e‡k ivLvi D‡Ï‡k¨-Zzó ivLvi Rb¨ (wKsev 
AÁZv, fq-fxwZ, Kíbv †_‡KI) cÖv_©bv-Dcvmbvi m„wó K‡i; m„wó K‡i wewfbœ †`e‡`exi, Ck¦‡ii Aw¯—‡Z¡i 
Avi Gfv‡eB m„wó nq ag©¸‡jvi| we‡k¦i wewfbœ ¯’v‡b cÖZœZvwË¡K Ges b„ZvwË¡K M‡elYvi ØvivB Ggb w ’̄i 
wm×v‡š— †cuŠ‡Q‡Qb AvaywbKKv‡ji M‡el‡Kiv| wn›`y ag©vej¤^xiv †Zv GL‡bv wkewj½ wn‡m‡e cv_i‡K, M½v 
b`x‡K †`ex wn‡m‡e, ivgvq‡Yi Kvwnbx †_‡K nbygvb evbi‡K, K…‡òi evnb wn‡m‡e Mi“‡K, gbmv‡`exiƒ‡c 
mvc‡K c~Rv K‡i! cÖvPxbKv‡ji gvby‡li Dcvmbvi ixwZbxwZ Avi wek¦vm GB AvaywbKKv‡ji wn›`y‡`i g‡a¨I 
eZ©gvb! hv‡nvK, mgMÖ wek¦cÖK…wZi g‡a¨ gvby‡li Kv‡Q me‡P‡q we¯§qKi, kw³kvjx, Ges me©e¨vcx mËv wQj 
m~h©, Avi Zvi c‡iB wQj P›`ª| e„n¯úwZ, ïµ, kwb cÖf„wZ MÖn‡KI †`eZv Ávb Kiv n‡Zv| Gi g‡a¨ m~‡h©i 
cÖLiZvi Rb¨ Zv‡K cyi“l †`eZv Ges Puv‡`i wø»Zvi Rb¨ Zv‡K mvaviYZ †`ex wn‡m‡e Kíbv Kiv n‡Zv 
(e¨wZµg n‡”Q Avie‡`‡k Puv`‡K cyi“l †`eZv Avi m~h©‡K bvix‡`eZv wn‡m‡e MY¨ Kiv nZ)| cÖm½µ‡g 
ejv †h‡Z cv‡i, cÖvPxb wgk‡i ÔivÕ Ges wMÖ‡m ÔG‡cv‡jvÕ bv‡g m~h©‡K †kªô †`eZv iƒ‡c cyu‡Rv Kiv n‡Zv| 
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fviZe‡l©I ˆew`K hyM †_‡K Avi¤¢ K‡i †cŠivwYK hyM ch©š— m~h©‡KB cÖavb †`eZv iƒ‡c Kíbv Kiv n‡Zv| 
cÖvPxbKv‡j wMª‡m Ges fvi‡Zi AwfRvZ †kªYx i‡_ P‡o hvZvqvZ Ki‡Zb| ZvB Gme †`‡k Kíbv Kiv 
n‡Zv †h, AvKv‡k m~h©‡`eZvI i‡_ P‡o hvZvqvZ K‡ib, Avi wewfbœ †`eZv Zvi i‡_i Ak¦-mviw_ BZ¨vw`| 
AvaywbK hy‡MI fvi‡Z GiKg aviYv cÖwZwôZ wQj; †KvYvi‡Ki m~h©gw›`imn fviZe‡l©i Ab¨vb¨ m~h©gw›`i 
Zvi cÖgvY| Avevi wgkixq‡`i Kv‡Q bxjb` wQj hvZvqvZ-e¨emv-evwY‡R¨i cÖavb Aej¤^b| ZvB Zviv 
Kíbv Ki‡Zv †`eZv‡kªô m~h© AvKvk c‡_ †bŠKvq K‡i hvZvqvZ K‡ib Avi evwK †`eZviv †mB †bŠKvi 
gvwS| 
 
cÖvPxb ˆew`K mvwn‡Z¨ m~h© Avi weòzi ga¨eZ©x m¤úK© wb‡q Avwg Gevi wKQyUv msw¶ßvKv‡i Rqš—vbyR 
e‡›`¨vcva¨v‡qi gnvKve¨ I †gŠjev` MÖš’ †_‡K Zz‡j aiwQ| †jLK D³ MÖ‡š’ †e`, kZc_ eªvþY, 
ïK¬hRy‡e©`, gnvfviZ, weòzcyivY, fvMeZ cyivY BZ¨vw` ag©MÖš’ †_‡K wewfbœ †k −vK ev DØ„wZ Zz‡j a‡i w¯’i 
wm×vš—iƒ‡c †`wL‡q w`‡q‡Qb, cÖvPxbKv‡j fviZe‡l© Ôm~h©Õ‡KB †`eZv‡kªô weòz wn‡m‡e MY¨ Kiv n‡Zv| 
ÔweòzÕ k‡ãi Av¶wiK A_© (weòz = we¯—vi + by) hvi we¯—vi ev e¨vwßB cwiPq| c„w_ex †_‡K AvcvZ`„wó‡Z 
AvKv‡ki MÖn-b¶‡Îi w`‡K ZvKv‡j g‡b nq m~‡h©iB Av‡Q GKgvÎ GB cwiPq; Ab¨vb¨ MÖn-b¶Î¸‡jv 
m~‡h©i cv‡k GK`g wgªqgvY| F‡M¦‡`i cÖ_g gÊ‡ji 22 m~‡³i 16-17 F‡K GKB m‡½ Ak¦xØq, mweZv 
Ges weòzi Kv‡Q cÖv_©bv Kiv n‡q‡Q| GLv‡b `ywU F‡K wZb cv`we‡¶‡c weòzi c„w_ex cwiµgvi K_v ejv 
n‡q‡Q| wbi“³ UxKvKvi `~M©vPvh© e¨vL¨v K‡i‡Qb : Òweòzivw`Z¨t|... mgv‡ivn‡Y D`qwM‡iŠ E`¨b& c`‡gKs 
wba‡Ë| weòz c‡` ga¨w›`‡bnš—ix‡¶| Mqwkim¨¯—s wM‡iŠ BwZ JY©evf AvPv‡h©¨v gb¨‡Z|Ó fvev_© n‡”Q, m~h©B 
weòy, Zvi D`qKvjxb, ga¨výKvjxb Avi Aš—Kvjxb GB wZb cv`we‡¶c| we‡klZ ga¨w`‡b Aš—ix‡¶ 
Aew¯’wZB m~‡h©i weòzZ¡| weòzi GB wZb cv‡` c„w_ex cwiµgvi K_v F‡M¦‡`i AviI K‡qKwU m~‡³ Av‡Q; 
G¸‡jv n‡”Q, 9/154/1-6, 1/155/4-6, 10/37/8| GQvov H F‡M¦` mswnZvi cÖ_g gÊ‡ji 155 m~‡³i 
5bs F‡K ejv n‡q‡Q †h, Ògvby‡liv weòzi `yB cv`B Ae‡jvKb Ki‡Z cv‡i Ges aviYv Ki‡Z cv‡i| 
Z…Zxq cv` gvby‡liv aviYv Ki‡Z cv‡i bv, GgbwK DÇxqgvb cvwLivI cÖvß nB‡Z cv‡i bv|Ó A_©vr 
ga¨v‡ýi mgq m~h©‡K wbix¶Y Kiv gvby‡li c‡¶ KwVb Ges cvLx‡`i c‡¶I Zvi KvQvKvwQ hvIqv Am¤¢e| 
GKB m~‡³i cieZ©x 6bs F‡K ejv n‡q‡Q †h, Òweòz PviwU beŸB w`b‡K P‡µi b¨vq e„ËvKv‡i PvwjZ 
K‡ib|Ó GLvb †_‡K †evSv hv‡”Q ˆew`K hy‡M cÖPwjZ Pvi FZzi wbqš—v wn‡m‡e m~‡h©i K_v GLv‡b ejv 
n‡q‡Q| F‡M¦‡`i 1/154/4-6, 1/155/4, 10/37bs m~‡³ weòz Ges m~h© Dfq‡K †R¨vwZi Drm, Abœ 
Drcv`K, RM‡Zi i¶vKZv© ejv n‡q‡Q| cÖK…Zc‡¶ F‡M¦‡`i wewfbœ m~³ chv©‡jvPbv Ki‡j †`Lv hvq m~h©, 
weòz, mweZv GKB †`eZv, Ak¦xØq Zv‡`i i‡_i †Nvov| Avi Elv Ges ivwÎ GB `yB †`ex m~h© Ges weòzi 
MwZ ØvivB m„ó| cÖvPxbKv‡j eo eo cÖvK…wZK mËv¸wji wewfbœ bvg †`qv nZ; wKš‘ Gme wewfbœ bvg GKB 
mËv‡K wb‡`©k Ki‡Zv| m~‡h©i wewfbœ bvg m¤^‡Ü F‡M¦‡`i cÖ_g gÊ‡ji 64bs m~‡³i 46bs F‡K ejv n‡q‡Q 
: ÒGB Avw`Z¨‡K ÁvbxMY B›`ª, wgÎ I ei“Y e‡j _v‡Kb| Bwb ¯^Mx©q, c¶wewkó Ges my›`i Mgbkxj| Bwb 
GK n‡jI wecÖMY G‡K eû bv‡g AwMœ, hg I gvZvwik¦v e‡j _v‡Kb|Ó g‡b ivLv `iKvi m~‡h©i wÎcv` 
we‡¶‡ci iƒcK †_‡KB m¤¢eZ cieZx©Kv‡j wÎcv‡` wek¦fyeb AwaKvi Ges ewj `g‡bi †cŠivwYK Kvwnbx 
iwPZ n‡qwQ‡jv| F‡M¦‡`i 10/1/1-3 bs F‡K ¯úó ejv n‡q‡Q AwMœ, m~h©, weòz GKB †`eZv| `kg gÊ‡ji 
cÖ_g m~‡³i cÖ_g F‡K AwMœ Ges m~h© Awfbœ K‡i ejv n‡q‡Q Ò†fvi n‡Z bv n‡Z e„nr Ges †mŠ›`h©gq AwMœ 
AÜKv‡ii wfZi †_‡K †ewi‡q G‡m Av‡jvKR¡j g~wZ© aviY Ki‡jb Ges D¾¡j iwk¥ w`‡q mg¯— wek¦ 
Av‡jvwKZ Ki‡jb|Ó cieZx© 2q F‡K GB AwMœiƒcx m~h©‡K ÔAvðh© evjKÕ e‡j m‡¤^vab Kiv n‡q‡Q; Ges 
Gi cieZx© 3q F‡K ¯úó K‡i †NvlYv Kiv n‡q‡Q †h, GB AwMœB weòz, KviY wZwb Pviw`‡K e¨vß| 
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10/3/1-2bs F‡K Avevi GKBfv‡e m~h©‡K AwMœiƒ‡c wPwýZ Kiv n‡q‡Q| 10/5/7 bs F‡K Avevi ejv 
n‡q‡Q †h, AwMœB m~h©iƒ‡c Eav©Kv‡k Ae¯’vb Ki‡Q| mvg‡e` mswnZv‡Z (17/1/1/1625-26) ejv n‡q‡Q 
Ò†n weòz ! GB †h Zywg ej‡j Avwg evjiwk¥ Øviv cwi‡ewóZ, GB wK †Zvgvi GKgvÎ iƒc? Zzwg msMÖv‡gi 
(AvcvZ µz× Ae¯’vq ga¨w`‡b) Ab¨iƒc aviY K‡i _vwK; Avgv‡`i Kv‡Q †Zvgvi †mB Ab¨iƒc cÖKvwkZ 
Ki| ... Avwg AwZ ¶y`ª, Avi Zzwg Aš—ix‡¶ †jv‡Ki AwZ `~‡i wbevmKvix| †mB gnvb †Zvgv‡K Avwg ¯—e 
KiwQ|Ó Avevi mvg‡e` mswnZvq (18/2/5/1670-74) ejv n‡q‡Q, Òweòz GB PivPi wek¦ cwiågY K‡ib| 
Gi c` my`„piƒ‡c Aš—ix‡¶ ¯’vwcZ| Bwb wZb cÖKv‡i c`‡¶c K‡ib| weòz †Mvcv Aš—ix‡¶ Ae¯’vb K‡i 
wZb cv‡`i Øviv c„w_ex cwiµgv K‡ib| Ges mKj ag©‡K aviY K‡ib| ...hLb weòz c„w_exi me©Î cwiµgv 
K‡ib, ZLb iwk¥iƒ‡c †`eMY Avgv‡`i Rb¨ c„w_ex‡Z cÖ‡ek K‡ib|Ó GQvovI ïK¬hRy‡e©` mswnZvq (†hgb 
2/24-26, 3/6, 4/29-30, 5/14-15, 5/37, 541, 9/31, 7/16) cÖZ¨¶ wKsev c‡iv¶fv‡e m~h© I weòzi 
AwfbœZvi ZË¡ evievi D‡j −wLZ n‡q‡Q| kZc_ eªvþ‡Y (14/1/1/15-16) ejv n‡q‡Q, Òh‡Ái dj weòz 
cÖ_g †c‡qwQ‡jb, ZvB wZwb †`eZv‡`i g‡a¨ †kªô| whwb weòz, wZwb hÁ, wZwbB Avw`Z¨|Ó (we¯—vwiZ 
Av‡jvPbvi Rb¨ co–b †gŠjev` I gnvKve¨, c„ôv 129-133) 
 
Zvn‡j eySv hv‡”Q, m~h© Dcvmbv wQj ˆew`K a‡g©i †K› ª̀we›`y| c„w_exi Ab¨vb¨ A‡bK †`‡ki g‡Zv G‡`‡ki 
ZrKvjxb †jv‡Kiv Dcjwä K‡iwQj †h, AvKv‡ki m~h©B Avgv‡`i G c„w_ex‡Z Av‡jv‡Ki, cÖv‡Yi Ges A‡bœi 
Drm| AZGe GB kw³gvb m~h©‡KB fvi‡Zi eªvþY¨ev`xiv (cy‡ivwnZ †kªwYi †jvK) †kªô †`eZv Ávb K‡i 
h‡Ái gva¨‡g wbiš—i ‘̄wZ Ki‡Zb, wewfbœ Lv`¨`ªe¨ Dcnvi w`‡Zb, wb‡R‡`i mvg~wnK kªxe„w×i Rb¨ Zvi 
Kv‡Q cÖv_©bv Rvbv‡Zb| Ges cieZ©x‡Z Zv‡K wb‡q Kvwnbx dvù ‡Zb| hvi ewntcÖKvk †`Lv hvq, ivg, K…ò 
BZ¨vw` bvgavix KwíZ e¨w³i Dci AeZviZ¡ Av‡iv‡c| wKš‘ Avgiv Rvwb, Avgv‡`i GB †mŠiRM‡Z m~h© 
KwZcq M¨v‡mi mgš^‡q MwVZ GKwU b¶Î gvÎ| m~‡h©i †fZ‡ii g~j ivmvqwbK Dcv`vbmg~n n‡”Q, 
nvB‡Wªv‡Rb-92.1%, wnwjqvg-7.8%, Aw·‡Rb-0.061%, Kve©b-0.030%, bvB‡Uªv‡Rb-0.0084%, 
wbqb-0.0076%, †jŠn-0.0037%, wmwjKb-0.0031%, g¨vM‡bwmqvg-0.0024%, mvjdvi-0.0015% 
Ges Ab¨vb¨-0.0015%| m~‡h©i g‡a¨ cÖwZ †m‡K‡Û 600 wgwjqb Ub nvB‡Wªv‡Rb M¨vm, 596 wgwjqb Ub 
wnwjqvg M¨v‡m iƒcvš—wiZ n‡”Q Avi evwK 4 wgwjqb Ub kw³‡Z cwiYZ n‡”Q; hv Avgiv Av‡jv wn‡m‡e 
Ae‡jvKb K‡i _vwK| m~‡h©i wfZ‡ii GB wecyj cwigvY kw³i D`&wMi‡Yi d‡j m~h©c„‡ôi cÖwZ eM© BwÂ‡Z 
40,000 IqvU Av‡jvK wbtm„Z nq| hw`I GB gnvwe‡k¦ m~h©B GKgvÎ eo ev Av‡jvK D¾¡j b¶Î bq, 
m~‡h©i †_‡K nvRvi¸Y eo Ges Av‡jvK D¾¡j b¶Î i‡q‡Q| GLb cÖkœ n‡”Q, GB M¨vmxq wc‡Êi GKwU 
c`v_© wK K‡i Avgv‡`i GB c„w_ex‡Z gvbyliƒ‡c Rb¥MÖnY Ki‡Z cv‡i? hy‡× AskMÖnY K‡i eªvþY¨ev‡`i 
c‡¶ mvdvB MvB‡Z cv‡i? åvš— Áv‡bi e¨vwß KZUzKz cj−weZ n‡j GiKg Kíbv Kiv m¤¢e? a‡i wbw”Q 
cÖvPxbKv‡ji gvby‡li g‡a¨ Ávb-weÁv‡bi h_vh_ weKvk nqwb e‡j Zviv GB ai‡bi åvš— Áv‡bi wkKvi 
n‡qwQ‡jb, G †¶‡Î Zv‡`i †Kv‡bv †`vl †`LwQ bv; nq‡Zv †mB mgq AvgivI GiKg åvš— Ávb PP©vi wkKvi 
nZvg| wKš‘ AvR‡Ki GB wesk kZvãx‡Z G‡mI wecyj msL¨K wn›`yag©vej¤^xiv (Gi g‡a¨ wWwMÖavix 
Ávbx¸Yx, i_xgnvi_x ivR‰bwZK †bZvKg©x, Avgjv-Kvgjv †_‡K ïi“ K‡i iv¯—vi wf¶zK ch©š— i‡q‡Qb) 
hLb K…ò‡K weòzi (m~‡h©i) AeZvi e‡j HwZnvwmK e¨w³ wn‡m‡e `vwe K‡ib, gw›`‡i wM‡q c~Rv †`b, 
g_yivq gmwR` †f‡½ K…‡òi gw›`i evbv‡bvi Rb¨ wb‡Ri ÔRvb †KvievbÕ Ki‡Z †NvlYv †`b, iv¯—vq Mjv 
dvwU‡q AÜ-Av‡e‡M †gŠjev`x †¯ −vMvb †`b, ZLb Zv‡`i‡K wK ejv hvq? 
 

441



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ভগবdীতায় িবjান aেnষণ eবং aন ান  

 
 
MxZvq weÁvb : MxZvq weÁv‡bi A‡š^l‡Y hvIqvi c~‡e© BmKb KZ…©K cÖKvwkZ Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K MÖš’ 
†_‡K ¯^vgx cÖfycv‡`i K‡qKwU evK¨ (c„ôv 2) Av‡iKevi cvV K‡i Avwm (KviYUv GLb ejwQ bv, GKUz 
c‡iB eyS‡Z cvi‡eb) : ÒGKUv Kz‡qv‡Z GKUv e¨vO wQj Ges Zvi GK eÜz G‡m hLb Zv‡K cÖkvš— 
gnvmvM‡ii K_v ejj, ZLb †m Zvi eÜz‡K wRÁvmv Kij, ÒIt, GB cÖkvš— gnvmvMiwU wK?Ó eÜz DËi 
w`j, ÒGUv GKwU gnvmvMi—GKwU cÖKvÊ eo Rjvkq|Ó ÒKZ eo? GB iKg `y‡Uv Kz‡qvi g‡Zv?Ó Zvi 
eÜz DËi w`j, Òbv, bv—Zvi †_‡K A‡bK eo|Ó ÒKZ eo? GB iKg `kUv Kz‡qvi g‡Zv? wekUv Kz‡qvi 
g‡Zv?Ó GBfv‡e e¨vO gkvB mgy‡ ª̀i AvqZb m¤^‡Ü Abygvb Ki‡Z jvM‡jb| wKš‘ GBfv‡e wK KLbI cÖkvš— 
gnvmvM‡ii wekvjZv Dcjwä Kiv hv‡e? Avgv‡`i ¶gZv, Avgv‡`i AwfÁZv Ges Avgv‡`i Abygvbkw³ 
AZ¨š— mxwgZ| AvaywbK ˆeÁvwbK‡`i mg¯— Abygvb¸wj GB e¨vO gkvB‡qi `k©‡bi g‡Zv|Ó Avevi H MÖ‡š’i 
7bs c„ôvqI GKB K_v ejv n‡q‡Q, wKš‘ Avwg Avi Zuv‡`i e³e¨ `xN©vwqZ KiwQ bv| Gevi Pjyb MxZvq 
hvB| MxZv †_‡K mvgvb¨ wKQy †k−vK DØ„Z Ki‡j Avkv Kwi AvcbvivB A‡bK wKQyB eyS‡Z cvi‡eb! 
BmKbmn wn› ỳ ag©vej¤̂x‡`i `vwe g‡Zv MxZvi fMevb kªxK…ò (weòzi AeZvi!) GB wek¦-gnvwek¦ mewKQyiB 
m„wóKZ©v; Avgv‡`i g‡Zv bv`vb gbyl¨RvwZ †_‡K ïi“ K‡i mKj cÖvYx-Dw™¢`, Rxe-Ro mewKQyB m„wó 
K‡i‡Qb, wZwb mewKQy‡ZB Av‡Qb, wZwb me©Ávbx, wZwb †jvK¶qKvix AwZ fxlY Kvj...! _vK! _vK! Avi 
bv| Ck¦‡ii ¸Yvejx wb‡q G‡Zv K_vi `iKvi †bB; Avcbviv Avgvi †_‡K wbðqB Av‡iv fv‡jv Rv‡bb|  
 
MxZvi fMevb †gv¶‡hvM Aa¨v‡q (18:61) e‡jb : ÒCk¦it me©f~Zvbvs ü‡Ï‡knR©yb wZôwZ/åvgqb me©f~Zvwb 
hš¿viƒpvwb gvqqv\Ó A_© n‡”Q, †n AR©yb, fMevb cÖvYxM‡Yi ü`‡q evm K‡i hš¿viƒp cyZz‡ji g‡Zv gvqv Øviv 
ågY Kivb| eyS‡jb †Zv fMevb cÖvYxM‡Yi ü`‡q Ae ’̄vb K‡ib? Zv ürwcÊ wK? †KbB-ev ürwc‡Ê Ae¯’vb 
Ki‡eb? IUv †Zv A‡bKUv cv¤ú gvÎ, hv mviv kix‡i i³cÖevn wbqš¿Y K‡i| AvaywbKKv‡j ürwc‡Êi wewfbœ 
mgm¨vi Kvi‡Y I‡cb nvU© mvR©vwi-evBcvm mvR©vwi Kiv nq, wKš‘ AvZ¥-cigvZ¥v-fMev‡bi Aw¯—Z¡ †Zv 
cvIqv hvq bv! _vK‡jB bv cvIqv hv‡e, wK e‡jb? cÖm½µ‡g ejv hvq Bmjvg a‡g©i GKwU nvw`m Av‡Q, 
†d‡ikZviv nhiZ gyn¤§‡`i e¶we`viY K‡i ürwc‡Êi Rgv i³ hv bv-Kx ÔkqZvwb cÖ‡Yv`bvi DrmÕ, Zv 
cweÎ cvwb Øviv †aŠZ K‡iwQ‡jb| G aviYvwU nvm¨Ki| ürwcÊ †av‡q-cwi®‹vi K‡i cvc-wPš—v `~i Kiv 
Am¤¢e; KviY Avgv‡`i hveZxq wPš—v-fvebv, Av‡eM-Abyf~wZ (†mUv hZB Ck¦i jv‡fi †Póvq we‡fvi _vKzK 
wKsev kqZvwb-K~Ueyw× PvwjZ †nvK) mewKQyB wbqš¿Y K‡i gw¯—®‹; ZvB cÖ‡qvRb gw¯—®‹ †aŠZ Kiv!! Avm‡j 
cÖvPxbKv‡j hLb wPwKrmvweÁvb DbœZ wQj bv, ZLb gvbyl fve‡Zv ürwcÊB mewKQy (KviY AvcvZ`„wó‡Z 
mviv kix‡ii g‡a¨ GKgvÎ ürwc‡ÊiB ¯ú›`b ¯úó Abyfe Kiv hvq), †hgb fv‡jvevmvi cÖZxK wn‡m‡e 
ürwcÊ (fyjfv‡e Av‡c‡ji g‡Zv) Aw¼Z n‡q Avm‡Q `xN©Kvj a‡i| wKš‘ cÖkœ n‡”Q, MxZvi me©Ávbx 
kªxfMevb G fyjwU Ki‡jb wKfv‡e? ¯q̂s fMevb wK Rvb‡Zb bv, gw¯—®‹ Avi ürwc‡Êi Kv‡Ri cv_©K¨ Kx? 
Gevi hvB MxZvi Kg©‡hv‡M (Z…Zxq Aa¨vq); †mLv‡b wZwb e‡jb (3:14) : ÒcÖvYxMY Abœ nB‡Z Drcbœ nq, 
e„wó nB‡Z Abœ Drcbœ nq, hÁ nB‡Z e„wó nq, Kg© nB‡Z hÁ nq|Ó cvVK ÔhÁ nB‡Z e„wó nqÕ, AskUzKz 
gvK© Ki“b| Avcbviv wbðqB Rv‡bb, e„wó wKfv‡e nq? wKš‘  MxZvi fMevb †Zv †`wL wØZxq-Z…Zxq †kªwYi 
weÁvb eB‡qi ÔcvwbPµÕ m¤ú‡K©B Rv‡bb bv! wZwb Avevi †jvK¶qKvix cÖe„× Kvj, †jvK msnv‡i cÖe„Ë 
n‡q‡Qb! MxZvi PZz_© Aa¨vq Ávb‡hv‡M fMevb ARy©b‡K e‡jb (4:5), Ò†Zvgvi Ges Avgvi eû Rb¥ n‡q‡Q; 
Avwg †m mKj Rvwb, Zzwg Zv Rvb bv|Ó Avevi `kg Aa¨v‡q wef~wZ‡hv‡M fMevb e‡jb (10:3), ÒZuvi 
Avw` bvB, Rb¥ bvB, me©‡jv‡Ki g‡nk¦i wZwbÓ| e³e¨Uv †Kgb †hb ¯^we‡ivax n‡q †Mj g‡b n‡”Q? 
¯^we‡ivwaZvi Av‡iv wKQy D`vniY †`B; MxZvi Aóv`k Aa¨v‡q (†gv¶‡hvM, 18:40) e‡jb, Òb Z`w¯— 
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c„w_e¨vs ev w`we †`‡ely ev cybt|/mË¡s cÖK…wZ‰Rg©y³s h‡`wft m¨vwÎÖwf¸©‰Yt\Ó gv‡b n‡”Q, c„w_ex‡Z ev ¯^‡M© 
†`eM‡Yi g‡a¨ Ggb †KD †bB †h cÖK…wZR wÎ¸Y †_‡K gy³ n‡Z cv‡i| wÎ¸YUv wK? (MxZvi fv‡l¨) 
fMev‡bi g‡Z, wÎ¸Y n‡”Q mË¡, i‡Rv, Zg! wKš‘ MxZvi wØZxq Aa¨vq mvsL¨‡hv‡Mi 45bs †k −v‡K fMevb 
ARy©b‡K e‡jb, Ò†e` wÎ¸YvZ¥K, Zzwg wb‰¯¿¸Y¨ nI| A_©vr wÎ¸YvZxZ nI!Ó wKfv‡e m¤¢e? Avevi MxZvi 
mbœvm‡hv‡Mi 15bs †k−v‡K kªx fMevb e‡j‡Qb, wefy (fMevb) Kv‡iv cvc ev c~Y¨ MÖnY K‡ib bv| GKB 
ai‡bi e³e¨, ejv hvq Av‡iv GKUz my›`i K‡i, `qv Ges D`viZvi mv‡_ ivRwe`¨v-ivR¸n¨‡hv‡M (9:29) 
fMevb e‡jb, Òm‡gvnns me©f~‡Zly b †g †Ø‡l¨vnw¯— b wcÖqt|Ó evOjv n‡”Q, Avwg me©f~‡Zi c‡¶B mgvb 
(mg „̀wóm¤úbœ)| Avgvi †Kv‡bv we‡ØlfvRb †bB, wcÖqI †bB| A_P mßg Aa¨vq Ávb-weÁvb‡hv‡Mi 15bs 
†k−v‡K †`Lv hvq, hviv fMev‡bi Ck¦i‡Z¡, ag©g‡Z Awek¦vmx, Zv‡`i‡K wZwb Ôwe‡eKk~b¨Õ, ÔbivagÕ, 
ÔcvcKg©civqYÕ wn‡m‡e AwfwnZ K‡i‡Qb! fMev‡bi cÖPvwiZ a‡g©i cÖwZ hv‡`i Av¯’v †bB, Zviv g„Zÿ gq 
msmv‡i evievi AvewZ©Z nq (9:3)! ˆ`evmyi-m¤ú`-wefvM‡hv‡M fMevb e‡jb (16:18-20), Òej, `c©, 
An¼vi, †µv‡ai ekeZ©x we‡ØlKvix e¨w³MY‡K Avwg Aïf Amyi †hvwb‡Z ARmªevi wb‡¶c K‡i _vwK| 
g~‡piv R‡b¥-R‡b¥ Amyi‡hvwbcÖvß nq Ges Avgv‡K bv †c‡q Av‡iv AagMwZcÖvß nqÓ (gnvfvi‡Zi 
Abykvmbc‡e©i 102bs †k−v‡K Akv¯¿xq KvR Kivi d‡j AagMwZ jvf K‡i wZh©K‡hvwb‡Z Rb¥vevi K_v 
Av‡Q)| †`Lv hv‡”Q, MxZvi fMevbI Ab¨ A‡bK a‡g©i Ck¦‡ii g‡Zv ïaygvÎ wb‡Ri f³‡`i cÖwZ `qvkxj; 
wKš‘ wbixk¦iev`x, wfbœ ag©vej¤^x‡`i cÖwZ fqvbK wbôzi! eis g‡b nq MxZvi fMevb GKUz †ewkB G‡MÖwmf! 
KviY Avi †Kv‡bv a‡g© GiKg wbiš—i-Rb¥Rb¥vš—i a‡i wbixk¦iev`x‡`i cÖwZ, wfbœ ag©vej¤^x‡`i cÖwZ kvw¯—i 
weavb (Amyi‡hvwb‡Z wb‡¶c) Av‡Q Kx-bv Avgvi Rvbv †bB! hv‡nvK, eywS bv‡i fvB, weÁvbgq wKZv‡e 
fMevb Ggb ^̄we‡ivax e³e¨ †`b wKfv‡e? Avgiv †Zv Rvwb weÁv‡bi †Kv‡bv wbw ©̀ó Z‡Ë¡ †cuŠQy‡bvi Av‡M 
msM„nxZ Z_¨¸wj‡Z hw` ci¯úi we‡ivax †Kv‡bv e³e¨ _v‡K, Z‡e †mB Z_¨¸wj Zr¶Yvr evwZj K‡i 
†`Iqv nq| weÁvm¤§Z e‡j ¯^xKvi Kiv nq bv| A‡bK cÖwµqvi g‡a¨ GUv weÁv‡bi GKUv gvb`Ê| 
fMevb‡K †Zv cve bv, ZvB AvR‡Ki hy‡Mi MxZv`i`x ag©ewYK‡`i Aby‡iva KiwQ, MxZv‡K ÔweÁvbgq 
wKZveÕ cÖgvY Ki‡Z n‡j Kó K‡i †k−vK¸wji SUcU GKUv wfbœ e¨vL¨v ˆZwi K‡i †djyb, A_ev †RvovZvwj 
w`‡q cvewjK‡K †evSv‡bvi Rb¨ e³e¨ ˆZwi K‡i ivLyb! 
 
MxZvi wewfbœ †k−v‡K fMevb AvZ¥-cigvZ¥v (Ck¦i) m¤ú‡K© eY©bv K‡i‡Qb| †ewkifvM eY©bv cvIqv hv‡e 
MxZvi wØZxq Aa¨vq mvsL¨‡hv‡M; †mLv‡b AvZ¥vi ˆewkó¨ m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q, AvZ¥v A‡”Q`¨, A`vn¨, 
wPi¯’vqx, me©e¨ß, mbvZb Avevi mv‡_-mv‡_ GI ejv n‡q‡Q, AvZ¥v Ae¨³, AwPš—¨ BZ¨vw`; Ggb Kx AvZ¥v 
wn‡m‡e fMevb wb‡R‡KB `vwe K‡i‡Qb (10:20)| cÖvPxbKv‡ji Pve©vK `vk©wbKMY AvZ¥vi Aw¯—Z¡ wb‡q cÖkœ 
Zz‡j‡Qb †mB K‡eB, e‡j‡Qb †`n Qvov AvZ¥v e‡j ¯^Zš¿ wKQy †bB; I¸‡jv Rd©ixZzd©ix, a~Z© cwÊ‡Zi 
evK¨gvÎ! Pve©vKev`x‡`i AvZ¥v m¤ú‡K© `„wófw½ ev Zv‡`i wbR¯^ `k©b wb‡q Rvb‡Z n‡j co–b, †`excÖmv` 
P‡Ævcva¨v‡qi †jvKvqZ `k©b ev fvi‡Z e¯‘ev` cÖm‡½ MÖš’wU| AvR‡K hy‡M weÁvbI AvZ¥vi Aw¯—Z¡ ¯^xKvi 
K‡i bv; AvZ¥v ev f~Z H RvZxq hv wKQy Av‡av‡fŠwZK `k©‡bi `vwe K‡i wKQy gvbyl, Zv weÁv‡bi fvlvq 
„̀wóweåg A_ev gvbwmK †iv‡Mi j¶Y| AvZ¥vi Abw¯—Z¡ wb‡q we¯Z…Z Av‡jvPbv Av‡Q, cÖexi †Nv‡li 

A‡jŠwKK bq †jŠwKK MÖ‡š’i PZz_© L‡Ê; Avi AvZ¥v wb‡q weÁvbm¤§Z Av‡jvPbvi Rb¨ co–b AwfwRr iv‡qi 
AvZ¥v wb‡q BZs weZs cÖeÜwU| ZvB Avwg Avi G Av‡jvPbv‡Z hvw”Q bv| 
 
MxZvi GKv`k Aa¨vq wek¦iƒc-`k©b‡hv‡M fMevb hLb kªxK…ò hLb Zuvi wek¦iƒc aviY Ki‡jb (11:23-
31), fMev‡bi AvKvk¯úk©x †Z‡Rvgq `xN© `š—hy³ gyLgÊj, D¾¡j wekvj P¶z, eû evû, wekvj Ei“c`-
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D`i wewkó DMÖg~wZ© †`‡L ARy©b fq †M‡jb, Rvb‡Z PvB‡jb wZwb †K? DË‡i fMevb Rvbv‡jb (11:32), 
ÒAvwg †jvK¶qKvix gnvKvj, †jvK msnv‡i cÖe„Ë nBqvwQ...|Ó G‡Zv wKQy ejvi ciI Avð‡h©i e¨vcvi 
n‡”Q, wef~wZ‡hv‡M (`kg Aa¨vq) wb‡Ri †kªôZ¡ Zzjbv Ki‡Z wM‡q fMevb ej‡jb (10:31), ÒwZwb 
grm‡`i g‡a¨ gKi (Kzwgi), mg¯— b`xi g‡a¨ M½v!Ó M½v b`x wK Lye wekvj b`x bv-Kx G c„w_ex‡Z? Gi 
†_‡K eo b`x bvB? bv-Kx fMevb †m mKj b`xi bvg Rvb‡Zb bv? wKsev M½vi mv‡_ Zzjbv Kivi Ab¨ 
†Kv‡bv KviY _vK‡Z cv‡i, nq‡Zvev! GQvov †`Lyb fMevb wb‡R‡K gv‡Qi g‡a¨ Kzwg‡ii mv‡_ Zzjbv 
Ki‡Qb (wQ! wQ! nvwZi mv‡_ wcucovi Zzjbv wK h_v_©!)| Kzwgi wK gvQ? Kzwgi n‡”Q mixm„c RvZxq cÖvYx; 
mixm„c RvZxq cÖvYx‡`i mv‡_ gv‡Qi cv_©K¨ Rvb‡Z n‡j †Zv me©Ávbx fMevb‡K GLb †`wL gva¨wgK †kªYxi 
RxeweÁvb cvV K‡i Avm‡Z n‡e! Avevi cvwb‡Z Kx Kzwg‡ii †_‡K eo †Kv‡bv cÖvYx bvB, bv fMevb wb‡RI 
Rv‡bb bv G welqUv| wZwg gv‡Qi bvg wK ï‡b‡Qb? fMev‡bi ev›`viv †R‡b ivLyb wZwg gvQ wKš‘ gvQ bq| 
g‡b nq, MxZvi iwPqZviv wZwg gv‡Qi bvg ï‡bb bvB-†`‡Lb bvB, ZvB I‡`i fMevbI ï‡bb bvB-†`‡Lb 
bvB| gRvi K_v n‡”Q wef~wZ‡hv‡M fMevb wb‡Ri mv‡_ FZz wn‡m‡e em‡š—i, gv‡mi g‡a¨ AMÖnvqY 
(10:35), cïi g‡a¨ wmsn, cvwLi g‡a¨ Mi“o (GB cvwLi bvg ïay Avwg wn› ỳ ag©MÖ‡š’B †c‡qwQ, ev¯—‡e 
wb‡Ri †Pv‡L †`Lv †Zv ~̀‡ii K_v, †Kv‡bv eB‡qI cwo bvB!) (10:30), nvwZi g‡a¨ HiveZ, mv‡ci g‡a¨ 
evmywK (Mi“o cvwLi gZ evmywK mv‡ci bvgI ïay wn›`y ag©MÖ‡š’ †c‡qwQ, Ab¨ †Kv_vI bv) (10:27-28), 
gnvfvi‡Z mZ¨ev`x wn‡m‡e hywawôi‡K ev` w`‡q ARy©‡bi (abÄq) mv‡_ Zzjbv K‡i‡Qb, Ggb Kx fMevb 
wb‡Ri mv‡_ wb‡Ri Zzjbv K‡i‡Qb (10:37)!! nvq‡i fMevb! wb‡Ri †kªôZ¡-wekvjZ¡ Rvwni Ki‡Z wM‡q 
GZ wb‡P †b‡g Avm‡Z nj! †kl‡gk nvwZ, †Nvov, mvc, cvwLi mv‡_ Zzjbv w`‡jb? `kg Aa¨v‡qi Av‡iKwU 
†k−vK (10:21) †`Lyb, nvm‡Z nvm‡Z †c‡U wLj a‡i hv‡e! fMevb e‡jb, ÒAvwg Avw`Z¨M‡Yi g‡a¨ weòz, 
†R¨vwZ®‹M‡Yi g‡a¨ wKiYkvjx m~h©, gi“Z‡`i g‡a¨ gwiwP, b¶Î‡`i g‡a¨ P›`ª|Ó BmK‡bi e³e¨ ïb‡j 
g‡b nq, fMe`&MxZv n‡”Q me©Áv‡bi AvKi, weÁvbgq wKZve! A_P fve‡Z AevK jv‡M, fMevb, gv‡b GB 
wek¦-eªþv‡Êi m„wóKZ©v wK K‡i b¶Î I P‡›`ªi g‡a¨ cv_©K¨ Rv‡bb bv? Puv‡`i wK wbR¯^ Av‡jv Av‡Q? bv 
†bB, Puv` m~‡h©i Av‡jvq Av‡jvwKZ, c„w_exi GKUv DcMÖn gvÎ; AvR‡Ki hy‡Mi ev”Pv †Q‡jI Rv‡b GUv| 
c„w_ex †_‡K (AvcvZ`„wó‡Z) iv‡Zi †ejv Puv‡`i Av‡jv †`Lv hvq e‡j wK me©Ávbx fMevb-m„wóKZ©v †mUvB 
a‡i wb‡q e‡m Av‡Qb? (ZvB †Zv g‡b nq, KviY 15:12bs †k−v‡K Avev‡iv fMevb m~h©-P› ª̀-AwMœi †ZR‡K 
Zvi wb‡RiB †ZR wn‡m‡e AwfwnZ K‡i‡Qb!) m~h© wK b¶Î bq? m~h© GKUv b¶Î Ges m~‡h©i †_‡K 
nvRvi¸Y eo b¶ÎI Av‡Q G gnvwe‡k¦| eywS bv‡i fvB, †Kvb weÁvb †h jywK‡q Av‡Q GB MxZv‡Z, 
fMevbB Rv‡bb Avi f³K~jB Rv‡bb! GiciI BmK‡bi ¸i“wR cÖfycv` eo-eo meK †`b, gnvk~‡b¨ 
Awfhvb bv-Kx mgq I A‡_©i wkïmyjf AcPq!! (`ªóe¨ : Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K, c„ôv 106) Gme ïb‡j 
eÇ Ki“Yv nq I‡`i wbey©w×Zvi Rb¨! BmK‡bi gvwmK cwÎKv n‡iK…ò mgvPv‡ii fvl¨ g‡Z, (†bv‡ej 
cyi¯‹vi wb‡q hv‡`i G‡Zv MvÎ`vn!) †mB †bv‡ej weRqx AvBb÷vB‡bi fikw³ mgxKiY I Av‡cw¶KZvi 
m~Î MxZv cv‡Vi dmj; Zviv wK mywbw`©ó K‡i ej‡eb MxZvi †Kvb †Kvb †k −vK cvV K‡i AvBb÷vBb Zuvi 
weL¨vZ fikw³ mgxKiY I Av‡cw¶KZvi m~Î Avwe®‹vi K‡iwQ‡jb? cvVK AvcbvivB ejyb Gevi, BmK‡bi 
eB †_‡K †h Kz‡qvi e¨v‡Oi Mí Zz‡j a‡iwQjvg, cÖK…Z Kz‡qvi e¨vOUv †K? 
 
†ek Av‡M †Kv_vq †hb ï‡bwQjvg weÁvbx I‡cbnvBgvi cigvYy †evgvi we‡ùvi‡Yi †ZR †`‡L we¯§‡q 
Awff~Z n‡q MxZvi GKv`k Aa¨vq (wek¦iƒc-`k©b-†hvM, 11:12) †_‡K †k −vK Ave„wË K‡iwQ‡jb : Òw`we 
m~h©¨ mnmªm¨ f‡e`& hyMc`ywÌZv|/hw` fvt m`„kx mv m¨v`&fvm¯—m¨ gnvZ¥bt\Ó evsjv Ki‡j `uvovq, Òhw` 
AvKv‡k mnmª m~‡h©i cÖfv hyMcr Dw`Z nq, Zvn‡j †mB `xwß wek¦iƒ‡ci cÖfve wKwÂr Zzj¨ nB‡Z cv‡i|Ó 
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†Zv wK nj? hw`I Avwg Rvwb bv, I‡cbnvBgv‡ii G NUbv mZ¨ bv wg‡_¨, bv ¸Re, Z‡e G †_‡K wK cigvYy 
†evgvi †Kv‡bv m~Î Avwe®K…Z n‡q †Mj? wKsev †Kv‡bv ˆewkó¨? †KD †KD e‡jb, GLvb †_‡K bv-Kx †evSv 
hvq, wn›`y ag©wPš—vi g‡a¨ wbwnZ i‡q‡Q AvaywbK weÁv‡bi bvbv wm×vš—! ej‡jB nj? hË me...! Avevi 
†Knev MxZvq ewY©Z K…‡òi wek¦iƒc aviY Ges Ck¦‡ii Aw¯—‡Z¡ Awek¦vmx‡`i-wfbœ ag©vej¤^x‡`i kvw¯— wn‡m‡e 
evievi Amyi‡hvwb‡Z Rb¥ †`evi ûuwkqvwii g‡a¨ weeZ©bev‡`i cÖgvY †c‡q †M‡Qb! weòzcyivY g‡Z GKRb 
e¨w³ ¯’vei Rb¥ wek j¶ †hvwb, RjPi bq j¶ †hvwb, Kzg© bq j¶, cvwL `k j¶, cï wÎk j¶, evbi Pvi 
j¶... GiKg †gvU Pzivwk j¶ †hvwb‡Z R‡b¥i ci gvbyl gbyl¨‡hvwb‡Z Rb¥ MÖnY K‡i _v‡K! Avi cyiv‡Yi G 
e³e¨‡KB AvaywbKKv‡j weeZ©bev‡`i (GK †Kvlx †_‡K eû‡Kvlx cÖvYx‡Z µgweKvk) mv‡_ wgwj‡q (g~jZt 
†MuvRvwgj w`‡q) wn›`yag©MÖ‡š’i ÔweÁvbm¤§ZÕ e¨vL¨v †`evi Ac‡Póv Pvwj‡q hv‡”Qb wn› ỳag©ewY‡Kiv (`ªóe¨ : 
kªxRM`xk P›`ª †Nv‡li kªxK…ò)! gRvi welq n‡”Q, Aaybv my‡Wv-gWv‡iU wn› ỳiv ag©MÖš’‡K weÁvbm¤§Z 
cÖgv‡Yi †Pó Pvjv‡jI AvRKvj MxZv wb‡q hv‡`i me‡P‡q †ewk †`ŠoSuvc, †mB BmKb cvwU©i Kv‡Q 
weeZ©bev‡`i RbK Pvj©m WviDBb n‡”Qb GKRb gnvg~L©, weeZ©bev` n‡”Q GKUv åvš— gZev`, GB gZev` 
hZ AMÖvn¨ Kiv hvq, ZZB fvj... (`ªóe¨ : Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K, c„ôv 67-69)| GLb Avgiv mvaviY 
gvby‡liv Kvi K_v gvb‡ev e‡jb? Z‡e †KD †Kv‡bv ag©MÖ‡š’i †Kv‡bv evYxi mv‡_ weÁv‡bi †Kv‡bv Z‡Ë¡i 
mv‡_ AvcvZ wgj †c‡jB ag©MÖ‡š’i e³e¨‡K G‡Kev‡i weÁvbm¤§Z `vwe Ki‡jB †Zv nq bv| cÖgvY †Zv 
jvM‡e; MxZv`i`x‡`i †mB cÖgvY †Kv_vq? wn› ỳ ag©MÖš’ MxZv ev cyivY cvV Ki‡j †`Lv hvq, Kg©d‡ji 
Kvi‡Y wewfbœ nxb‡hvwb‡Z Rb¥MÖn‡Yi ci gbyl¨ Rb¥ Ges cv‡ci d‡j cybivq nxb‡hvwb‡Z Rb¥MÖn‡Yi †h 
aviYv †`qv n‡”Q, Zv Aek¨B e¨w³ ch©v‡q (†`Lyb MxZvi 9:30-32, 10:3bs †k −vK)| MxZvi fvl¨ †_‡K 
a‡i †bIqv hvq, cÖ‡Z¨K e¨w³i c‡¶ c„_Kfv‡e G ai‡bi Kw_Z AMÖMwZ ev AagMwZ Df‡qB NU‡Z cv‡i| 
wKš‘ weeZ©bev` Abymv‡i ˆReweeZ©b †Kv‡bv e¨w³MZ cÖwµqv bq, ejv hvq GwU mvgwMÖKfv‡e GKwU cÖRvwZi 
mgMÖ cÖvYxi ev mgMÖ Rb‡Mvôxi cwieZ©‡bi cÖwµqv ev NUbv| wee©Zbev` Abymv‡i cÖRvwZi cwieZ©b 
cÖvK…wZK wbe©vP‡bi gva¨‡g eskvbyµwgK ¸Yvejx‡K †evSvq (GLv‡b weeZ©bev` wb‡q we¯—vwiZ Av‡jvPbvi 
my‡hvM †bB); †Kv‡bv cvc-c~‡Y¨i KviY‡K wKsev Kg©dj‡K †evSvq bv| ejv hvq weeZ©bev‡`i g~j aviYv I 
cÖwµqvi mv‡_ MxZvmn Ab¨vb¨ wn› ỳ ag©MÖ‡š’ D‡j−wLZ Rb¥vš—iev`, Kg©dj BZ¨vw` e³‡e¨i g~jMZ w`K 
†_‡K ci¯úi we‡ivwaZv-ˆecixZ¨ i‡q‡Q (†hgb weeZ©bev` AvZ¥vi Aw¯—Z¡ A¯^xKvi K‡i)| ZvB wn›`y 
ag©MÖ‡š’i wKQy k‡ãi AvcvZ mv`„‡k¨i wfwË‡Z G‡K weeZ©bev‡`i (ev weÁv‡bi) mv‡_ mvgÄm¨c~Y© e‡j `vwe 
Kiv, Pig g~L©Zv-kVZvi j¶Y (`ªóe¨ : weÁv‡bi †gŠjev`x e¨envi, c„ôv 18-19)| AZGe MxZvi wek¦iƒc 
`k©‡bi eY©bv, wKsev kvw¯— wn‡m‡e AvmywiK †hvwb‡Z cybt cybt R‡b¥i ûuwkqvwi, GmeB mvwnwZ¨K iƒcK 
wn‡m‡e MÖnY Kiv hvq; ev¯—e NUbv ev weÁvb wn‡m‡e KL‡bv bq| ZvQvov Gfv‡e †MuvRvwgj w`‡q wgjv‡Z 
PvB‡j †Zv †h †KD ïay ag©MÖš’ †Kb, A‡bK Kwei hÎZÎ KweZv-Mv‡bi g‡a¨I weÁv‡bi mÜvb †c‡q hv‡eb! 
†hgb a‡ib, Kwe¸i“ iex› ª̀bv_ VvKz‡ii KweZv, ÒAvgviB †PZbvi i‡O cvbœv nj meyR/Pzwb DVj ivOv 
n‡q/Avwg †PvL †gjjyg AvKv‡k/R¡‡j DVj Av‡jv/c~‡e cwð‡g/†Mvjv‡ci w`‡K †P‡q ejjyg, my›`iÓ| GLb 
Kwe¸i“i GB KweZv †_‡K †KD hw` Avgv‡`i cuvPwU Bw› ª̀‡qi †PZbvkw³i Øviv m„ó Abyf~wZ, Av‡jvK Zi½, 
ZworPz¤^Kxq wewKiY BZ¨vw` †c‡q hvb, ev weÁv‡bi mv‡_ wgwj‡q (Avm‡j †MuvRvwgj w`‡q) e¨vL¨v Ki‡Z 
e‡mb, Z‡e Zv ÔcvM‡ji cÖjvcÕ Qvov Avi wK n‡Z cv‡i? Avwg GLv‡b wek¦Kwe iex›`ªbv_‡K †`vl w`w”Q bv, 
Avgvi †m †hvM¨ZvB †bB; Avwg ejwQ, †KD hw` KweZvi jvBb, csw³ BZ¨vw`i mv‡_ weÁvb †gjv‡Z Pvb, 
iƒcK A_© K‡i n‡jI weÁvbmyjf e¨vL¨v w`‡Z Pvb, Z‡e †mUv Aek¨B †`v‡li, †mUv eR©bxq| cvVK, Kve¨ 
X‡O mvR‡bv †nuqvwjc~Y© †k−v‡Ki Abyev‡` †MuvRvwgj w`‡q, PvZzh©Zvi mv‡_ iƒcK e¨vL¨v K‡i wgjv‡Z PvB‡j 
AvcbvivI G iKg AmsL¨ Kwei KweZvq ïay weÁvb bq, †R¨vwZlx wK‡iv-b¯¿v`vgym‡K nvi gvwb‡q wewfbœ 
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fwel¨r evYxI †c‡q †h‡Z cv‡ib! D`vniY w`‡j nq‡Zv welqwU eyS‡Z mnR n‡e; †hgb Kwe Rxebvb›` 
`v‡ki AvU eQi Av‡Mi GKw`b KweZvi cÖ_g `yB jvBb †`Lyb : Ò†kvbv †Mj jvkKvUv N‡i/wb‡q †M‡Q 
Zv‡i...Ó| mevB wbðqB Rv‡bb 1954 mv‡ji 14 A‡±vei GKwU Uªvg `yN©Ubvq AvnZ n‡q Kwe Rxebvb›` 
22 A‡±vei gviv hvb| G jvBb `y‡Uv †_‡K wK a‡i wbe, Kwe Av‡MB wb‡Ri g„Zz̈  m¤ú‡K© fwel¨r evYx K‡i 
†M‡Qb? PvB‡j †MuvRvwgj w`‡q Kwe Rxebvb›`‡K †R¨vwZlx Rxebvb›` evwb‡q †`qv hv‡e! mv‡_ Av‡iv e‡j 
ivwL Avgv‡`i we‡`ªvnx Kwe KvRx bRi“‡ji KweZv‡ZI bv-Kx Kwei †klmg‡qi Amy¯’Zvi Lei Lyu‡R 
†c‡q‡Qb †KD †KD! hyw³ wn‡m‡e Zz‡j ai‡Qb Kwei PµevK Kve¨MÖ‡š’i evZvqb-cv‡k ¸evK-Zi“i mvwi 
KweZvi g‡a¨i wKQy jvBb : Ò†Zvgv‡`i cv‡b Pvwnqv eÜz, Avi Avwg RvwMe bv,/†Kvjvnj KwiÕ mviv w`bgvb 
Kv‡iv a¨vb fvwOe bv|/—wbðj wbðzc/Avcbvi g‡b cywoe GKvKx MÜweayi a~c|Ó Avwe®‹viKZ©v‡`i 
ewjnvwi G Avwe®‹vi †`‡L Avwg wb‡RB wbe©vK n‡q wM‡qwQjvg Zr¶Yvr!            
 
MxZvq kªxfMev‡bi DevP : fviZe‡l© ˆew`Khy‡Mi mgvR e¨e¯’vq wn›`y mgvR eªvþY, ¶wÎq, ˆek¨, k~`ª GB 
Pvi †kYx‡Z wef³ wQj| mgv‡Ri DciZjvi gvbyl eªvþY-¶wÎqiv Avi wbPzZjvi gvbyl ˆek¨ Avi k~̀ ªiv| 
mgvR-KvVv‡gvi mKj my‡hvM-myweav, kvmb-¶gZv †fvM Ki‡Zv eªvþY-¶wÎq †kvlK-†Mvôx Avi D`q-A¯— 
kªg w`‡q mgv‡Ri Drcv`b-e¨e¯’v, †fv‡Mi †hvMvb wUwK‡q ivL‡Zv ˆek¨-k~`ªiv| Ô†Pv‡i †Pv‡i gvmZz‡Zv 
fvBÕ eªvþY-¶wÎq‡`i AuvZvZ m¤ú‡K© gbymswnZvq Lye my›`i K‡i ewY©Z n‡q‡Q (9:322) : ÒeªvþYnxb 
¶wÎq DbœwZ jvf Ki‡Z cv‡i bv, Avi ¶wÎqnxb eªvþY e„w×cÖvß nq bv, eªvþY I ¶wÎq wgwjZ n‡q 
Bn‡jv‡K I ci‡jv‡K e„w×cÖvß nq|Ó GB Bn‡jv‡K eªvþY I ¶wÎq‡`i wgwjZ kvm‡b ˆek¨ †_‡K k~`ª‡`i 
mvgvwRK Ae¯’vb wQj Av‡iv Ki“Y! mwVKfv‡e ej‡Z †M‡j, ï`ª Avi bvix (†m eªvþY Kb¨v ev cZœxB †nvK 
Avi k~`ªvYx †nvK), Df‡qi mvgvwRK Ae¯’vb wQj cÖvq GK m~Zvq Muv_v| Ab¨ GKwU cÖe‡Ü (†`Lyb mbvZb 
a‡g©i „̀wó‡Z bvix) Avwg wn› ỳ‡`i wewfbœ ag©MÖš’ (gbymswnZv, gnvfviZ, MxZv BZ¨vw`) †_‡K cÖvPxb fvi‡Zi 
bvix‡`i mvgvwRK Ae¯’vb wPwýZ Kivi †Póv K‡iwQ; ZvB MxZv wb‡q G Av‡jvPbvq bvixi Ae ’̄v‡bi welqwU 
GLv‡b UvbwQ bv| Z‡e mgv‡Ri me‡P‡q wbPzRvZ wn‡m‡e cwiwPZ k~`ª m¤ú‡K© wn›`ya‡g©i wewfbœ ag©Mª‡š’i 
`„wófw½ Zz‡j aiwQ, KviY hv‡`i wc‡V P‡oB ciMvQv Avh© †kªYx (eªvþY-¶wÎq) wPiKvjB †fvMwejv‡m Rxeb 
KvwU‡q‡Q, †mB ciMvQv‡`i iwPZ Kw_Z ag©MÖš’¸wj‡Z k~`ª‡`i wK Ae¯’vb wPwýZ Kiv n‡qwQj, Zv Aek¨B 
Av‡jvPbvi welq; mv‡_ GKwU welq Aek¨B g‡b ivL‡Z n‡e, cÖvPxb fvi‡Zi H mg‡q †Zv AvR‡Ki g‡Zv 
msweavb-AvBb-Kvbyb wQj bv, ag©MÖ‡š’i evYx¸‡jvB (Ck¦‡ii e³e¨ wn‡m‡e cÖPvi K‡i) ivRvi AvBb 
wn‡m‡e, mvgvwRK Abykvmb wn‡m‡e e¨eüZ nZ| 
 
eZ©gvb wn› ỳ AvB‡bi Drm gbymswnZv I fMe &̀MxZv cvV Ki‡j †`Lv hvq, ỳ‡Uv MÖ‡š’i †k −vK¸‡jv‡Z cÖPzi 
wgj Av‡Q; Ges G K_v g‡b ivL‡Z n‡e (Aek¨ MxZv cvV Ki‡j Ggwb‡ZB †evSv hvq), MxZvi †ewkifvM 
e³e¨B m~² ZvwË¡K I †nuqvwjc~Y© `vk©wbKiƒ‡c Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q, gv‡S-gv‡S me©Rbxb iƒc †`Iqvi †Póv 
Kiv n‡q‡Q| †Kv‡bv ag©‡Mvôx, Rb‡Mvôxi bvg D‡j −L QvovB mivmwi AvµgY bv K‡i c‡iv¶fv‡e AvµgY 
Kiv n‡q‡Q; †hgb MxZvi A‡bK RvqMvq †`eZv‡`i cÖksmv Kiv n‡q‡Q, Amyi‡`i Zxeª wb›`v I hyMhyM a‡i 
cÖPÊ kvw¯— cÖ̀ vb Kivi K_v †NvwlZ n‡q‡Q| wKš‘ GB †`e Kviv ev Amyi Kviv †mUv MxZvq h‡_ó e¨vL¨v 
Kiv nqwb (Z‡e MxZvi beg Aa¨v‡qi ewÎk-†ZwÎk b¤^i †k−vK cvV Ki‡j wKQyUv eySv hvq)| eis F‡M¦`, 
gbymswnZv, gnvfvi‡Z †`eZv-Amyi‡`i iƒc D‡b¥vPb Kiv n‡q‡Q| ZvB MxZvi A‡bK †k −v‡Ki mwVK A_© 
D˜NvU‡bi Rb¨ Avgv‡`i Aek¨B gbymswnZvmn Ab¨vb¨ K‡qKwU ag©MÖ‡š’i Øvi¯’ n‡Z n‡e| gbymswnZvi 
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`„wó‡Z mgv‡Ri kªgRxex gvbyl k~`ªiv n‡”Q Ebgvbyl! Avi fMe`&MxZvq j¶¨ Kiv hvq ¯^qs fMevb (?) 
gbymswnZvi `„wófw½ mg_©b K‡i Zv ÔCk¦‡ii m„wóÕ e‡j mvgvwRK MÖnY‡hvM¨Zv cÖ`v‡bi †Póv K‡ib| 
wn›`ymgv‡Ri Kzrwmr PZze©Y©cÖ_v m¤ú‡K© Rvb‡Z Ges gbymswnZvq k~‡`ªi Ae¯’vb cvV Ki‡Z evOjv fvlvq 
†ekwKQy M‡elYvg~jK MÖš’ i‡q‡Q, †hgb ivgkiY kg©v iwPZ cÖvPxb fvi‡Z k~`ª, K¼i wms‡ni gbymswnZv 
Ges k~`ª BZ¨vw`; AvMÖnxiv MÖš’¸‡jv c‡o †`L‡Z cv‡ib| Avwg my‡ikP›`ª e‡›`¨vcva¨v‡qi Abyev`K…Z 
gbymswnZvi K‡qKwU †k−vK †_‡K gbymswnZvq k~‡`ªi Ae¯’vb wb‡ ©̀‡ki †Póv Ki‡ev, mv‡_ Av‡iv K‡qKwU 
ag©MÖ‡š’iI (cÖ‡qvRbvbymv‡i) DØ„wZ †`e : k~‡`ªi m„wó m¤ú‡K© gbymswnZv ejv n‡q‡Q, †jvKe„w×i Rb¨ (mªóv) 
gyL, evû, Ei“ I c` †_‡K eªvþY, ¶wÎq, ˆek¨, k~ ª̀ m„wó Kijb (1:31); Avi wKQy c‡ii †k −v‡K (1:92) 
Av‡Q, eªþvi Kv‡Q bvwfi E×©fvM cweÎZi, Gi g‡a¨ gyL cweÎZg! gnvfvi‡Zi Abykvmbc‡e© (35/1) ejv 
n‡q‡Q, eªvþY Rb¥gvÎB Ab¨ e‡Y©i ¸i“!  F‡M¦‡`i `kg gÊ‡ji cyi“l m~‡³ ejv n‡q‡Q, †mB weivU cyi“‡li 
eªvþY gyL, ¶wÎq evû, ˆek¨ Di“ Ges k~`ª c` (10/90/12); gnvfvi‡Zi kvwš—c‡e©i 46bs †k−v‡K ûeyû 
GKB fvlvq PZze©‡Y©i K_v ejv n‡q‡Q| gbymswnZvq (1:91) Ck¦i K…Z©K wb‡`©wkZ k~‡`ªi GKwU gvÎ K‡g©i 
K_v ejv n‡q‡Q, †mUv nj evwK wZb e‡Y©i Am~qvnxb †mev! wKš‘ wZb e‡Y©i Kv‡Ri g‡a¨ eªvþ‡Yi KvR 
Aa¨vcbv-hvRb-hRb-`vb-cÖwZMÖn, ¶wÎ‡qi KvR †jvKi¶v-`vb-Aa¨qb-hÁ, ˆe‡k¨i KvR cïcvjb-`vb-
Aa¨qb-K…wl BZ¨vw` (1:88-90)| gbymswnZvi 2:31 †k −v‡K ejv n‡q‡Q, eªvþ‡Yi bvg ïfm~PK, ¶wÎ‡qi 
bvg ejevPK, ˆe‡k¨i bvg abevPK Avi k~‡ ª̀i bvg n‡e wb›`vevPK! 10:31bs †k−v‡K ejv n‡q‡Q k~`ª m¶g 
n‡jI ab mÂq Ki‡Z cvi‡e bv! k~‡`ªi `vmZ¡ †_‡K †Kv‡bv gyw³ †bB, eis †m eªvþ‡Yi `vm‡Z¡i Rb¨B 
eªþv KZ…©K m„wó n‡q‡Q (8:413-414)! 8:281bs †k −v‡K Av‡Q k~`ª hw` KL‡bv eªvþ‡Yi m‡½ GKvm‡b e‡m 
Z‡e k~‡ ª̀i KwU‡`‡k Mig †jvnvi Qü vKv w`‡q wbe©vmb †`qv n‡e! Acivax wePv‡ii †¶‡Î wQj Pig ˆelg¨, 
k~`ª eªvþYcZœxMgb Ki‡j kvw¯— wQj g„Zz¨ (8:336); c¶vš—‡i eªvþY k~`ªvYx‡K ejrKvi Ki‡jI kvw¯— wQj 
A_©`Ê gvÎ (8:385)| eªvþY‡K †Pvi e‡j Mvwj w`‡j k~‡`ªi kvw¯— cÖvY`Ê, eªvþ‡Yi †¶‡Î A_©`Ê (8:67-
68)! Avm‡j †MvUv gbymswnZv Ry‡oB i‡q‡Q k~`ª wb‡®úlY, wbcxo‡bi evYx; b~̈ bZg gvbweK AwaKvi ^̄xKvi 
Kiv nqwb G MÖ‡š’| ZvB ejv hvq gbymswnZv n‡”Q Ôk~`ª wbcxobmswnZvÕ! cwimi mxwgZ ivLvi Rb¨ 
gbymswnZv †_‡K Avi bq| Gevi Av‡iv wKQy ag©MÖš’ †_‡K k~‡`ªi Ae¯’vb †`Lv hvK : HZ‡iq eªvþY g‡Z 
(7/35/3), k~`ª‡K B”Qv Ki‡j D”PeY©xqiv Zvui evm¯’vb †_‡K D‡”Q` Ki‡Z cvi‡e, evav w`‡j nZ¨v Kivi 
weavb i‡q‡Q; hÁKv‡j k~̀ ªiv wbwl× e¨w³ e‡j MY¨ n‡e (kZc_ eªvþY, 3/1/1/9);  k~‡`ªi c‡¶ †e`gš¿ 
cVb †Zv ~̀‡ii K_v kªeYI wbwl× (†MŠZg ag©m~Î, 16:19); k~`ªª hw` wecbœ n‡qI D”PeY©xq‡`i m‡½ K_v 
e‡jb, wKsev Zvui gy‡Li w`‡K ZvKvb, Zvn‡j kvw¯— wQj Rxeš— cywo‡q gviv (†MŠZg ag©m~Î, 2/2/3/33)| 
eªvþY hw` †Kv‡bv k~`ªvYx‡K ˆeafv‡e ¯¿x wn‡m‡e MÖnY K‡ib, Zvn‡jI †mB gwnjvi Mf©R mš—vb 
wcZ…m¤úwËi Ask cv‡e bv| ïaygvÎ Zvi fiY‡cvl‡Yi LiPUzKz †`‡e Zvi ˆegv‡Îq fvB‡qiv, hviv D”PeY©xq 
bvixi Mf©RvZ (†MŠZg ag©m~Î, 28:37); †Kv‡bv `vm/k~`ª Zvui cÖfyi Ab¨vq ev AbvPvi m¤ú‡K© mv¶¨ w`‡Z 
cvi‡e bv (†KŠwU‡j¨i A_©kv¯¿, 3:1)| 
 
m¤¢eZ Avi D`vniY A‡Y^lY wb®cÖ‡qvRb! GB ZvwjKv fvmgvb ÔmvgvwRKÕ wng‰k‡ji kxl©vsk gvÎ! G 
iK‡gi kZkZ weavb Ck¦‡ii evYx wn‡m‡e cÖPvi K‡i cÖvPxb fvi‡Zi ivRb¨eM© Avi cy‡ivwnZ †kªYx mgvR 
Rxeb‡K Av‡ócÖ‡ô †eu‡a †i‡LwQ‡jv; mgvRcwZiv wbwØ©avq Z_vKw_Z ag©weav‡bi †`vnvB †c‡o mgv‡Ri 
e„nËgmsL¨K gvbyl‡K Zuv‡`i cÖvc¨ gvbweK AwaKvi (ghv©`v †Zv c‡ii K_v) †_‡K ewÂZ K‡i‡Qb, jvwÃZ 
K‡i‡Qb| wKš‘ Avð‡h©i K_v GB mKj Acýe‡Ki c‡¶ mvdvB †M‡q, eY©‡f` cÖ_vi ¸i“Zi Av_©-mvgvwRK 
Amvg¨‡K Hk¦ixq mg_©b †`evi D‡Ï‡k¨ hLb MxZvq kªxfMevb (4:13) e‡j D‡Vb, ÒPvZze©Y©¨qs gqv m„ós 
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¸YKg©wefvMkt|/Zm¨ KZ©vigwc gvs we×¨KZ©vige¨qg&\Ó| A_©vr, ¸Y Abyhvqx K‡g©i wefvM Abymv‡i Avgv 
Øviv PvZye©Y©¨ m„wó n‡q‡Q| Avgv‡K Zvi KZ©v Ges Ae¨q AKZ©v iƒ‡c Rvb‡e| gv‡bUv wK nj? k~ ª̀‡`i Rb¨ 
G‡Zv Ab¨vq ixwZbxwZ-wb‡ ©̀k `qvjy fMevb wb‡Ri m„wó e‡j mvdvB †M‡jb! Aek¨ fMevb Av‡MB Rvwb‡q 
w`‡q‡Qb (MxZv, 4:1), MxZvi ZË¡ wZwb bv-Kx Av‡MB m~h©‡K e‡jwQ‡jb, m~h© gby‡K, gby ¯^cyÎ B¶vKz‡K 
e‡jwQ‡jb| hv †nvK, fMevb fMe`&MxZvq AviI e‡jb (14:18), ÒEaŸ©s M”Qwš— mË¡̄ ’v g‡a¨ wZôwš— 
ivRmvt|/ RNb¨¸Ye„wË¯’v A‡av M”Qwš— Zvgmvt \Ó A_©vr, mË¡̧ ‡Yi AwaKvixiv E‡aŸ© hvq, iRt¸Ym¤úbœiv 
g‡a¨ Ae¯’vb K‡i, Avi Zg¸Ym¤úbœ †jv‡Kiv RNb¨ e…wË‡Z wbhy³ n‡q A‡avMvgx nq| wKš‘ fMev‡bi 
„̀wó‡Z mË¡̧ ‡Yi AwaKvix Kviv, iRt ev Z‡gv¸Ym¤úbœ Kviv, †mUv‡Zv Av‡M †`L‡Z n‡e| G wel‡q 

gbymswnZv †_‡K †`Lv hvq, mË¡¸YRvZ n‡”Q eªþv, wek¦mªóvMY hÁKvix, Fwl, †`eZv, †e` Zc¯^x, mbœvmx, 
eªvþY cÖgyL (gbymswnZv, 12:48-50); ivRv, ¶wÎq, h¶, †`eM‡Yi AbyMvgx, A¯¿Rxex †jvK cÖgyL 
i‡Rv¸Ym¤úbœ; Avi nvwZ, †Nvov, k~Ki, k~̀ ª, wbw›`Z †¤−”Q, wmsn, evN, ag©vPiYKvix, iv¶m, wckvP n‡”Q 
Z‡gv¸YRvZ (12:43-44)| Zvn‡j G wel‡qi m‡›`‡ni AeKvk †bB, †h fMe &̀MxZvi 14Zg Aa¨v‡qi 
18bs †k−v‡Ki GB Dw³i gva¨‡g Avh©mgvR Ges eªvþY¨a‡g©i cÖPwjZ Av_©mvgvwRK KvVv‡gvq eªvþY¨‡`i 
D”P¯’vb, ¶wÎq I ˆek¨‡`i ga¨ ’̄vb Avi k~‡ ª̀i wbæ ’̄v‡bi Bw½Z Kiv n‡”Q| `qvgq fMevb, whwb me©cÖvYxi 
ü`‡q Ae¯’vb K‡ib e‡j `vwe K‡ib, A_P wZwb MxZvq e‡j D‡Vb (17:10) : ÒhvZhvgs MZims c~wZ 
chy©wlZÂ hr|/Dw”Qógwc Pv‡ga¨s †fvRbs ZvgmwcÖqg& \Ó; evOjv Ki‡j nq, eûw`‡bi c~‡e©i evmx, imk~Y¨, 
`yM©Ühy³, Dw”Qó Ges AcweÎ Lv`¨ Z‡gv¸Y m¤úbœ †jv‡Ki wcÖq| nvq‡i! me©Á fMevb wK Rv‡bb bv †h, 
GiKg Lvevi Z_vKw_Z Zvgm cÖK…wZi ï`ª‡jv‡Kiv fv‡jv‡e‡m Lvq bv! evmx, wbim, Dw”Qó Ges AcweÎ 
Lvevi Zviv `vwi‡`ªi cxo‡b †L‡Z eva¨ nq| evmx-wbim-Dw”Qó Lvevi Kv‡iv-B ev †L‡Z fv‡jv jv‡M? A_P 
kªxfMevb wbK…ó Lv`¨ MÖnY‡KB ï ª̀‡`i ^̄fveR Zg¸‡Yi j¶Y wn‡m‡e wPwýZ K‡i‡Qb! mvaviY wPš—v 
†_‡KB †evSv hvq, ZrKvjxb hy‡Mi AgvbweK Av_©mvgvwRK KvVv‡gv‡K wUwK‡q ivLvi ¯^v‡_©B KzL¨vZ PvZze©Y© 
cÖ_vwU kªxfMev‡bi gyL w`‡q eªvþY¨ev`xiv (¶wÎq‡`i †hvMmvR‡k) ewj‡q‡Q; kªxfMev‡bi †`vnvB w`‡q, 
ag©xq fvev‡eM ˆZwi K‡i, `vwi`ª, wK¬ó, Abvnvix gvby‡liv (k~`ªiv) †hb Zv‡`i (eªvþY¨‡`i) ¶gZvi cÖwZ 
Adziš— wjáv wgwU‡q P‡j webv cÖ‡kœ, webv euvavq| GLv‡b GKwU welq †QvU K‡i e‡j †bqv hvq, c„w_exi 
A‡bK †`‡kB cÖvPxbKv‡j kªg wefvR‡bi wfwË‡Z GK ai‡bi Avw`g †kªwYwefvMwfwËK mgvR M‡o D‡VwQj| 
GB kªgwefvRbwfwËK mgvR e¨e¯’vi me‡P‡q wbh©vwZZ †kªYx mgq-my‡hvM †c‡jB Av_©-mvgvwRK KvVv‡gvi 
wei“‡× cÖwZev`¯^iƒc we‡ ª̀vn K‡i‡Q| GLvb †_‡KB kªwgK‡kªYxi gvbegyw³i exR ewcZ n‡q‡Q; †hgb 
cÖvPxb Pxb †`‡k evievi K…lK we‡`ªvn n‡q‡Q, ivRkw³ ev †kvlK‡Mvôx evievi cÖwZwnZ n‡q‡Q| wMÖK 
mvgªv‡R¨, †ivgvb mvgªv‡R¨ evievi `vm we‡`ªªvn n‡q‡Q| Ggb Kx 1786-1795 mvj e¨vcx msNwUZ divmx 
wec −e c„w_exi MYgvby‡li †PZbvq †gvo Nywo‡q w`j| wKš‘ fviZe‡l© GiKg kªwgK‡kªYxi †R‡M DVvi bwRi 
BwZnv‡m †Zgb Luy‡R cvIqv hvq bv (†gŠh©hy‡Mi †k‡li k~`ªwe‡`ªvn ev‡`)| KviYUv wK? KviY n‡”Q ag© 
bvgK Avwdg| Avgvi Rvbv g‡Z c„w_exi Avi †Kv‡bv †`‡k GiKg †kªYxwefv‡Mi KvVv‡gv‡K ag©xq Avei‡Y 
eskvbyµwgK I wPi¯’vqx Kivi ixwZ wQj bv wKsev m¤¢eI nqwb| fviZe‡l©B GKgvÎ gbymswnZv-MxZv-
Dcwbl` BZ¨vw` ag©MÖ‡š’i gva¨‡g Kg©dj, Rb¥vš—iev`, AeZviZË¡ BZ¨vw`i †`vnvB w`‡q wbh©vwZZ 
kªwgK‡kªYxmn wecyj msL¨vMwiô AvgRbZv‡K †eu‡a †d‡j ag© bvgK Avwdg‡K Ô†cŠivwYK HwZ‡n¨Õi bv‡g 
MjvatKiY Kwi‡q ¸wUK‡qK eªvþY-¶wÎq‡Mvôxi ¯^v‡_© `vm †kªYx‡Z cwiYZ KivB wQj kv¯¿Kvi‡`i g~j 
j¶¨| a‡g©i bv‡g mvgvwRK †kvlY Avi wbcxo‡bi G‡Zv `xN©¯’vqxiƒc †`‡L ejv hvq, Zviv Zv‡Z 
mdjKvgI n‡qwQj! 
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Gevi Av‡jvPbvUyKz ¸wU‡q Avwb; Dc‡ii we¯—vwiZ Av‡jvPbv †_‡K †`Lv hvq, fMe`&MxZv eªvþY¨-¶wÎq‡`i 
wbR ^̄ KvVv‡gv, kvmb-†kvlY, PvZze©Y©© cÖ_v wUwK‡q ivLvi Rb¨ wewfbœ eªvþY¨‡`i my`xN© mgq a‡i my‡KŠk‡j 
iwPZ| GwU †Kv‡bvfv‡eB †Kv‡bv †`eZvi gyLtwbm„Z evYx bq; bq †Kv‡bv A‡jŠwKK wKQy! ¯^qs fMev‡bi 
Aw¯—Z¡B †hLv‡b cÖkœwe×| MxZv †Kv‡bv weÁvb welqK MÖš’ bq; bq †Kv‡bv Ava¨vwZ¥K MÖš’| n‡Z cv‡i, 
cÖvPxb mvwnZ¨ wn‡m‡e Gi HwZnvwmK GKUv g~j¨ i‡q‡Q, wKš‘ ¯úó K‡i ejv hvq, eZ©gv‡b MYgvby‡li 
Kj¨v‡Yi Rb¨-gyw³i Rb¨, weÁvb-`k©b PP©vq-cÖmv‡i, Áv‡bi weKv‡k Gi we›`ygvÎ †Kv‡bv f~wgKv †bB| 
  
mnvqK MÖš’cwÄ : 
 
(1) kªx RM`xkP›`ª †Nvl (m¤úvw`Z), 1997, kªxg™¢Me`MxZv, †cÖwm‡WÝx jvB‡eªix, KjKvZv| 
 
(2) kªxgr ^̄vgx AvZ¥vb›` wMwi gnvivR (m¤úvw`Z), 2005, kªxMxZv, PwÛgyov, Kzwgj−v| 
 
(3) my‡ikP›`ª e‡›`¨vcva¨vq (f~wgKv, Abyev`, UxKv), 2002, gbymswnZv, Avb›` cvewjkvm©, KjKvZv| 
 
(4) Rqš—vbyR e‡Üvcva¨vq, 1997 (cÖ_g ms¯‹iY 1994), mgvRweÁv‡bi „̀wó‡Z fMe &̀MxZv, GjvBW cvewjkvm© wjwg‡UW, 

KjKvZv| 
 
(5) kªxj AfqPiYviwe›` fw³‡e`vš— ^̄vgx cÖfycv`, 2004 (cÖ_g ms¯‹iY 1983), Rxeb Av‡m Rxeb †_‡K, fw³‡e`vš— 

eyK Uªv÷, cwðge½| 
 
(6) kªxj AfqPiYviwe›` fw³‡e`vš— ¯^vgx cÖfycv`, 2001, K…òfw³ m‡e©vËg weÁvb, fw³‡e`vš— eyK Uªv÷, cwðge½| 
 
(7) Rqš—vbyR e‡Üvcva¨vq, 1996 (cÖ_g ms¯‹iY 1990), gnvKve¨ I †gŠjev`, GjvBW cvewjkvm© wjwg‡UW, KjKvZv| 
 
(8) W. Avi. Gg. †`ebv_, 2005 (cÖ_g ms¯‹iY 2001), wmÜz †_‡K wn› ỳ, wiWvm© I‡qR, XvKv| 
 
(9) fevbxcÖmv` mvû, 2001, a‡g©i Drm mÜv‡b, D¾¡j mvwnZ¨ gw›`i, KjKvZv| 
 
(10) cj−e †mb¸ß, 1999, ag© I mv¤cÖ̀ vwhKZv : Dr‡mi mÜv‡b, mvwnZ¨ cªKvk, KjKvZv| 
 
(11) gwbi“j Bmjvg, 2008, weÁv‡bi †gŠjev`x e¨envi, K¨v_vwm©m cvewjwks, XvKv| 
 
(12) Avš—R©vwjK wVKvbv : http://www.iskcon.com/worldwide/centres/asia.html 
 
(13) Avš—R©vwjK wVKvbv : http://www.solarviews.com/eng/sun.html  
 
(14) Avš—R©vwjK wVKvbv : http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html 
 

 
aনn িবজয়, শাহাজালাল িবjান o pযুিk িব িবদ ালেয়র িশkাথী, eবং যুিk পিtকার সmাদক।  
মুkমনার eকজন িনেবিদতpাণ সদস । সংরkনশীল সনাতন ধেমর িমথ, কুসংsার eবং aনুদার সমাজ 
কাঠােমার eকজন pবল সমােলাচক। মানবতা eবং যুিkবাদ pিত ায় aনন  aবদােনর sীকৃিত srপ 2006 
সােল মুkমনা eoয়াড পেয়েছন।  
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পঞ্চম aধয্ায় :   ধমর্,  ৈনিতকতা o মলূয্েবাধ ৪ ৫ ০  [ িkক কrন]  

 ৈনিতকতা িক শুধiু েবেহেs যাoয়ার পাসেপাটর্? :  aিভিজৎ রায় ৪৫১ [ িkক কrন]
 ধমর্i িক ৈনিতকতার uৎস? :  aপািথর্ব ৪ ৭ ৩  [ িkক কrন]
 হতবুিd,  হতবাক!  :  মীজান রহমান ৪ ৭ ৫  [ িkক কrন]
 আমােদর মূলয্েবাধ িক ঈশব্র হেত আগত?: িভkর েsংগর ( মুিn েকফােয়তুlাহ) ৪ ৮ ৮ [ িkক কrন]
 িববতর্েনর দৃি েত ৈনিতকতার udব :  aপািথর্ব ৫ ০ ০  [ িkক কrন]
 ' sাথর্পর িজন'  - eর আেলােক সহেযািগতা eবং আtতয্াগ: িদগn সরকার ৫ ০ ৬ [ িkক কrন]
 pসংগ – ৈনিতকতা :  পুrিজত সাহা ৫ ১ ৬  [ িkক কrন]
 নািsকতা িনেয় িকছু ভুল ধারণা :  sাম হািরস ( িদগn সরকার)  ৫ ১ ৯  [ িkক কrন]
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নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট? 
aিভিজৎ রায় 

ছাটেবলায় eক ভdেলােকর বাসায় যতাম। jানী-gিন িকnt রিসক মানুষ। পশায় aধ াপক। আমার সােথ 
িশl, সািহত , ধম আর িবjােনর িবিভn িবষয় িনেয় খুব আgহ ভের আেলাচনা করেতন। তঁার বাড়ীর নাম 
িছল - 'সংশয়'। আিম eকিদন না পের িজjাসাi কের ফললাম - 'সংশয় কন?' uিন utের হেস 
বলেলন-'aিভ, সংশয়i হেc সকল jােনর uৎস। মানুষ চাখ কান বn কের য যা বেলেছ তা িব াস না 
কের সংশয় pকাশ কেরেছ বেলi আমােদর সভ তা আজ eত দূর eিগেয়েছ।' সত i তাi। iিতহােসর 
িদেক তাকােনা যাক। টেলমীর 'পৃিথবী- কিndক' মতবােদ কাপািনকাস আর গ ােলিলoরা সংশয় pকাশ 
করেত পেরেছন বেলi টেলমীর মতবাদ eকসময় ভুল pমািণত হেয়েছ। পদাথিবjানীরা eকসময় 'iথার' 
নামক কাlিনক মাধ মিটর aিsেt সেnহ pকাশ কেরেছন বেলi পরবতীেত হাiেগেনর তর -তtt আর 
ম াkoেয়েলর তিড়ৎ-চুmকীয় তttেক সিরেয় আেলার pকৃিতেক ব াখ া করেত পদাথ-িবjােন জায়গা কের 
িনেয়েছ pা , আiনsাiন আর bগলীর তttgেলা। হাটন আর লােয়লরা 6000 বছেরর পুরেনা পৃিথবীর 
বয়েসর বাiেবেলর সংsাের সংশয় pকাশ কেরিছেলন বেলi িমথ া িব াসেক সরােত পেরিছেলন মানুেষর মন 
থেক। eভােবi সভ তা eেগায়। aেনেকi তক করেত eেস িনেজর িব ােসর পেk কান pমাণ uপsাপন 
করেত পােরন না; তখন খুব ভিk গদ গদ িচেt তাতাপাখীর মত আuরােত থােকন বh ব বহাের জীণ হেয় 
যাoয়া িনরk বাক ারলী - 'িব ােস িমলায় বst, তেক বhদূর' aথবা 'মানেল তাল গাছ আর না মানেল গাব 
গাছ'। e যন ডুবn মানুেষর শষ খড়কুেটা আঁকের ধের aেনকটা যুিkহীনভােবi an-িব ােসর পেk 
সাফাi গাoয়ার ঐকািnক pেচ া। িকnt যারা eধরেনর বkব  হািজর কেরন তারা বােঝন না য, 'িব ােস 
িমলায় বst' e ধরেনর ভাবনা িনেয় বেস থাকেল আজo বাধ কির সূয পৃিথবীর চািরিদেকi ঘুরত। সভ তার 
aিনবায গিত আসেল িব ােসর িবপরীেত, যুিkর aিভমুেখ; ক ােরন আমsং তার 'The Battle for God' 
বiেয় যিটেক eকটু grগmীর ভাষায় বেলেছন - 'িমেথাs  থেক লােগাs  eর িদেক'। e pসে  গৗতম 
বুেdরo eকিট চমৎকার uিk রেয়েছ- Doubt everything, and find your own light. গৗতম বুেdর 
uিkিট যন আধুিনক যুিkবাদীেদর সংশয়ী দৃি ভ ীরi eক সংগিঠত rপ- যিট আসেল বলেছ, কান 
িকছুi িবনা pে  মেন িনo না! সi eকi সংশয়বাদী ভাবনার pকাশ আমরা দখেত পাi আধুিনক কােল 
নীেরndনাথ চkবতীর কিবতায় :  

"বরং িdমত হo, আsা রাখ িdতীয় িবদ ায়। 
বরং িবkত হo pে র পাথের। 
বরং বুিdর নেখ শান দাo, pিতবাদ কেরা। 
anত আর যাi কেরা, সমs কথায় 
aনায়ােস সmিত িদo না। 
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কননা, সমs কথা যারা aনায়ােস মেন নয়, 
তারা আর িকছুi কের না, 
তারা আtিবনােশর পথ 
পিরsার কের।" 

সংশয়বাদ িনেয় সামান  কিট কথা খুব হাlাভােব হেলo pথেমi সের নoয়া হল eকারেণ য, আজ আমরা 
সংশয়বাদী দৃি েকান থেক িবে ষন করব, ব বেcদ কের দ  ব আমােদর সমােজর eকিট বhল-pচিলত 
িমথেক, যিট ছাটেবলা থেকi আমােদর িশিখেয়েছ, ধম পালন করা ছাড়া কখনi ভালমানুষ হoয়া সmব 
নয়, সmব নয় সcিরেtর aিধকারী হoয়া।  

 

ধম o নিতকতার জগািখচিুড় বনাম rঢ় বsবতা : 

pাচীনকাল থেকi ঈ েরর pিত aগাধ আনুগত  eবং ধম িব াসেকi মানুেষর নিতক চিরt গঠেনর 
eকমাt aবলmণ বেল মেন করা হেয়েছ। পা াত  িবে  গাড়া ী ধেমর aনুসারীরা সংগিঠত হেয় aেনক 
আেগ থেকi মগজ ধালাi করেত r কেরেছ e কথা pচার কের য, তােদর ধমgngেলা আর তােদর 
ঈ রi eকমাt নিতকতা িবষেয় শষ কথা বলবার aিধকার রােখ। ধম gngেলােত যভােব পথ দখােনা 
হেয়েছ, সgেলা anভােব aনুসরণ করাi হল নিতকতা । আমােদর দশী সংsৃিত তা আবার egেলােত 
সবসময়i আবার আরo eকধাপ eিগেয়। aেনক বাসায় দেখিছ সi ছেলেবলা থেকi ছাট ছেল 
মেয়gেলার মাথা িবগেড় িদেয় বাংলা শখার আেগi বাসায় hজুর রেখ আরবী পড়ােনার বেnাবs করােনা 
হয়, নয়ত হির-কীতন শখােনা হয় আর নিতক চিরt গঠেনর মূলমnt িহেসেব তাতা পাখীর মত আuরােনা 
হয় িনরk বাক ারলী - 'a াi বাবু- egেলা কের না - আlাহ িকnt gনাহ িদেব'। ছাটেবলা থেকi 
eiভােব নিতকতার সােথ ধেমর িখচুিড় eকসােথ িমিশেয় eমনভােব ছেল-িপেলেদর খাoয়ােনা হয় য 
তারা বড় হেয়o আর ভাবেতi পাের না য ধম মানা ছাড়াo কােরা পেk ভাল মানুষ হoয়া সmব। িকnt 
সিত i িক ধেমর সােথ নিতক চিরt গঠেনর কান বাsব যাগােযাগ আেছ? নামাজ, রাজা, হjj, জাকাত, 
কৃ লীলা, তবিলগ জামাত iত ািদর মাধ েম গণ মানুেষর নিতকতা unয়েনর যতi চ া করা হাক না 
কন, সারা পৃিথবী জুের ধেমর নােম মারামাির, হানাহািন, িহংসা, শাষণ, িনযাতন, দািরd  আর সntােসর 
িবsার দেখ বাঝা যায় য ঈ ের িব াস আসেল কান িবশাল aনুেpরণা হেয় মানুেষর মেধ  কখনi কাজ 
কেরিন। কারণটা aিত পিরsার। ঈ ের িব ােসর মাধ েম মরািলিট বা নিতকতা aজেনর চ া করা আসেল 
সাজা পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক হাত ঘুিরেয় ভাত খাoয়ার মতন। pেত ক ধমi বলেছ িবধাতা 
ভাল মানুষেক পুর তৃ কেরন আর পাপী-তাপী-নীিতহীনেদর শািs দন। বাঝাi যায় পুরsােরর লাভটাi 
eখােন মুখ । নিতকতা বাদ িদেয় aন  য কান uপােয় আlাহেক তু  কের পুর ার বগলদাবা করেত 
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পারেল কান বাnাi আর নিতকতা- ফিতকতার ধার ধারেব না। eকটু ঠাnা মাথায় িচnা করেলi বাঝা 
যায় য, রাম-নাম, হিরেবাল, পঁাঠা বিল, কারবানী, নামাজ, হj, কারাণ তলাoয়াত, পুজা, যj ei সমs 
ব াপার-স াপারgেলার মাধ েম মানুষ আসেল নিতকতার কান ধার না ধের িবধাতার তুি  লােভর 
pেচ ােতi মt। মানুেষর pিত আর সমােজর pিত যােদর aবjা আর pব না বশী, তারাi িকnt বশী-
বশী 'আlা-আlা' কের চঁ াচায়। হাজী সিলেমর মত পাnারi হjj করার pেয়াজনটা পেড় বশী, eরশােদর 
মত লmেটরi 'আলহাjj' হoয়ার শখ হয় pবল। কারণ ধেমi রেয়েছ সমs আ-কাজ, কু-কাজ কেরo পার 
পাবার ঢালাo ব বsা। মkা, জrজােলম, পুরী, বারাণসী, িতrপিত, eসব পিবt sান দশেন রেয়েছ জীবেনর 
সব পাপ ধুেয় িগেয় পরকােল sগবাসী হoয়ার িন n গ ারািn। কািট টাকার চারাকারবারী তাi ধুম-ধাম 
কের পুজা-যj কের নয়ত শষ বয়েস eলাকায় মিnর গেড় দয় 'সমােজর ভােলার জন '।  

uপরnt, যুিk আর িবjােনর agগিতর সােথ সােথ সমাজ সেচতন মানুষ আজ বুঝেত িশেখেছ য, ঈ র eক 
aথহীন aলীক কlণা মাt। রাhল স ৃত ায়েনর ভাষায়-'ajানতার aপর নামi হল ঈ র।' কােজi 
ajানতােক পঁুিজ কের ঈ র নামক িমথ া-িব ােসর মূলা ঝুিলেয় মানুেষর নিতক চিরt গঠেনর কািহনী 
আজ aেনেকর কােছi 'িশ েতাষ ছড়া' ছাড়া আর িকছু নয়। বা াn রােসল তার Why I am not a 
Christian gেn বেলন : 

ধম সmেক d ধরেণর আপিt করা যায় - বৗিdক eবং নিতক। বৗিdক আপিt aনুসাের বলা যায় য, 
কান ধমেকi rব সত  বেল মেন নoয়ার কান যৗিkক কারণ নi eবং নিতক আপিt aনুসাের 
বলা যায় ধেমর uপেদশ gেলা eমন সময় থেক uেঠ eেসিছল যখন মানুষ বতমান যুেগর থেকo aেনক 
িন ুর িছল। ফেল দখা যােc ei uপেদশgিল aমানিবকতােক িচরnণ করবার জন i তরী। যিদ ei 
িচরnন ব াপারিট gহেণ মানুষেক বাধ  না করা হত, তেব মানুেষর নিতক িবেবকেবাধ বতমােন আেরা 
aেনক unত হত। 

আিম eকবার eক oেয়ব সাiেটর জন  ধম eবং নিতকতার মধ কার িবিভn aস িত িনেয় লখা r 
কেরিছলাম। লখা r করেত না করেতi eক ধািমক ভdেলাক সখােন h ার ছেড় বলেলন, 

' ী aিভিজত রায়েদর মত ব িk বগ যুগ যুগ ধের eেসেছ eবং ভতূ হেয় চেল গেছ। eেদর সmেক 
কারােন uেlখ রেয়েছ য, তারা an o ববর। eেদর হূদেয় সীল মাহর e ঁেট দoয়া আেছ। তারা 
িকছুi দখেত পায়না eবং নেত পায়না। ধ ুpাণীর মত হাmা হাmা রব তােল।'  

কারােণ যিদ সত i eমনিট বলা থােক (eবং কারােন সত i aিব াসীেদর an/ববর, eবং eেদর hদেয় য 
সীলেমাহর eঁেট দoয়া আেছ তা বলা আেছ; দখুন সুরা 2:7, 4:155, 7:100, 7:101, 9:93, 
16:108, 30:59, 45:23 iত ািদ) বলেতi হয় মহান সৃি কতার rিচেবাধ সিত i pশংসনীয়। কবল 
ধম মািন না বেলi ভdেলাক আমায় 'an' o 'ববর' বেলেছন, আর pমাণ srপ 'সাkী গাপাল' মেনেছন 
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তার চীর-আরাধ  oi ধমgnেকi। ধু য কারােনi aধািমকেদর সmেn e ধরেণর িবেষদগার করা হেয়েছ 
তা ভাবেল ভুল হেব। শ রাচায pমুখ দাশিনকেদর pাচীন কােলর নািsক বাদী চাবাক দশনেক ' লাকায়াত' বা 
iতর লােকর দশন িহেসেব pিতি ত কের তুc-আিcল  করার pবণতািটর কথা eেkেt িবেবচনা করা 
যেতi পাের। eমনিক চাবাক দশেনর uৎপিt সmেno বলা হয় য, মহাভারেতর eক কুচিরt রাkস 
চাবােকর নাম থেকi নািক চাবাক দশেনর uৎপিt হেয়েছ। মহাভারেত আেছ -চাবাক িছল dেযাধেনর বn ু 
eক dরাtা রাkস। কুrেkেtর যুেd জেয়র পর চাবাক bাkেণর ছdেবশ ধারণ কের যুিধি রেক jািতঘাতী 
িহেসেব িধkার জািনেয় আtঘাতী হেত pেরািচত কেরিছল। িকnt uপিsত bাkেণরা তঁােদর aতীিndয় 
kমতায় চাবােকর চালািক ধের ফেল যুিধি রেক রkা কেরন। বাঝাi যায়, pাচীন ভাববাদীরা ei 
নািsক বাদী দশনিটর pিত সাধারণ মানুেষর ঘৃণা সৃি র uেdেশ i eমন ঘৃণ  চিরেtর রাkেসর সােথ 
দশনিটেক জুেড় িদেত সেচ  হেয়িছেলন। আেরকিট uদাহরণ দিখ। 

মহাভারেতর শািnপব। eক ধণী বিনক রেথ যাoয়ার সময় eক bাkণেক ধাkা মের িদল। k ুb bাkণ 
aপমােনর jালা ভুলেত আtহত া করার কথা িচnা করল। দবরাজ ind bাkেণর আtহত ার মেধ  
সবনােশর সে ত দখেত পেয় িশয়াল সেজ হািজর হেলন। bাkণেক তার প  জীবেনর নানা dঃখ-dদশার 
কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান গাiেলন। জানােলন aেনক জেnর পূেন র ফল সmল কের ei মানব জn 
পাoয়া। eমন মহাঘতম ei মানবজীবন আর তায় আবার bাkণ! eমন জীবন পাoয়ার পরo িক কu 
আtহত া কের? কােজi aিভমােন atহত া করা মােটi বুিdমােনর কাজ হেব না। িশয়াল বলল, স 
িনেজo আেগর জেn bাkণ হেয় জেnিছল। িকnt সi জেn স চূড়াn মূেখর মত eক মহাপাতেকর কাজ 
কেরিছল বেলi আজ ei িশয়াল জn। চূড়াn মূেখর মত কাজিট িক? e বােরi িকnt বিরেয় eল নীিত 
কথা - 

aহমাংস পিnতেকা হতুেকা দবিনnকঃ। 
আmীিkকীং তকিবদ m  aনুরেkা িনরািথকাম^ 
হতুবাদাn  pবিদতা বkা সুংসৎসু হতুমৎ। 
আেkা া চ aিভবkা চ bাkবােক ষু চ িdজাn ̂  
নািsকঃ সবশ ী চ মূখঃ পিnতমািনকঃ 
ভাস  iয়ং ফলিনবৃিtঃ শৃগালtং মম িdজ (শািnপব 180/47-49)  

(aথাৎ, আিম িছলাম eক বদ সমােলাচক পিnত। িনরথক তকিবদ ায় িছলাম aনুরk। িবচার সভায় 
িছলাম তকিবদ ার pবkা। যুিkবেল িdজেদর bkিবদ ার িবrেd আেkাশ মটাতাম। িছলাম িজjাসু মেনর 
নািsক, aথাৎ িকনা পিnত ািভমানী মূখ। হ bাkণ, তারi ফলsrপ আমার ei িশয়ালজn।)  
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বাঝাi যায়, বিদক যুেগo যুিkবাদীেদর সংশয়, aযািচত p  আর aনথক তক-িবতক eকটা ‘ফ াকটর’ 
হেয় uেঠিছল। 'পিnত ািভমানী মূখ' - eধরেণর লেবল eঁেট িদেয় বদ-সমােলাচকেদর pিতহত করার 
pেচ া তারi iি ত বহন কের। আজেকo িক e দৃি ভ ীর খুব eকটা পিরবতন হেয়েছ? য ভdেলাকিট 
আমােক ধমgেnর সমােলাচনা করার জন  'an' বা 'ববর' িহেসেব িচিtত করেছন, স ধরেনর লাকজেনর 
িকnt আেজা সমােজ aভাব নi, নািsক নেলi তারা খঁ াক কের uেঠন - 'o তুিম নািsক! তেব তা তুিম 
যা icা তাi করেত পার! তামার তা চিরt বেল িকছু নi'। eরা আসেল নািsকেদর মানুষ বেলi মেন 
কেরন না, ভাল-মানুষ ভাবা তা আেনক পেরর কথা। িকnt, নািsক মােনi িক aৈনিতক, চিরtহীন, লmট 
গােছর িকছু? eমিনভােব ভাবার মােটi কান কারণ নi। নািsকরা আসেল নােকর সামেন থেক ঈ র 
নামক মুলািট সিরেয় বাsবসmত ভােব 'মরািলিট' বা নিতকতা ক দখবার পkপািত। ঈ েরর ভেয় নয়, 
eকিট সুnর eবং সুs  সমাজ গেড় তুলবার pেয়াজেনi মানুেষর চুির-দাির, লাmট , খুন, ধষণ িবসজন িদেয় 
সামািজক মূল েবাধgিল গেড় তালা দরকার। নয়ত সমােজর িভিt-মূলi য eকসময় েস পড়েব! কােজi 
aধািমকেদর চােখ ' নিতকতা' বেহেs যাoয়ার কান পাসেপাট নয়, বরং িনতাni সামািজক আবশ কতা। 
ধমাnরা যেহতু সামািজক-মূল েবােধর ei িবষয়gেলা eেকবােরi বুঝেত চান না, তাi তােদর মেধ  যুd, 
দা া, িজহাদ, মারামাির লেগi আেছ। 1971 সােলর কথাi ধরা যাক। সারা বাংলা হত-িবhল হেয় 
দেখেছ িকছু ধমাn মানুষ ধম রkা করেত িগেয় িক কের প র sের নেম যেত পাের।  

eক ভdেলাকেক িচনতাম। ঢাকা িব িবদ ালেয়র aধ াপক। সােত-পঁােচ নi; সাদা চােখ দেখেল িনতাn 
ভালমানুষ বেলi মেন হেব। িকnt ভুkেভাগীরা জােনন য eকাtের ভdেলাক eেহন d ম নi য 
কেরনিন। স সময় eমনিক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন ei বেল য, খান- সনারা যিদ কান বাঙালী 
মেয়েক ধষণ কের তেব সিট aন ায় বেল িবেবিচত হেব না, ব নারীরা পাক-বািহনীর জন  'মােল গিনমত', 
কারণ তারা iসলােমর জন  লড়েছ। eমন নয় য ভdেলাক aিশিkত িছেলন, aথবা িছেলন বুিdহীন। বরং 
সৎ eবং hদয়বান িহেসেবi eকটা সময় তার খ ািত িছল; িকnt ei ‘সjন’ ব িko sফ ধেমর pিত 
ভালবাসায় an হেয় নেম গেলন প র sের। uিন ভেবিছেলন পািকsান ভে  গেল iসলাম হেব িবপn। 
তাi ধম বঁাচােত যা যা করা দরকার সবi কেরেছন। eমনিক খান সনােদর সােথ পাlা িদেয় তার িবrেd 
ধষেণর aিভেযাগo আেছ। ব াপারিট আেনেকর কােছ aিব াস  মেন হেলo aিতমাtায় ধমpবণেদর জন  e 
ধরেণর কাজ খুবi sাভািবক। aেনক সময়i মানিবকতার চেয় তােদর কােছ ধমেবাধটাi বড় হেয় দঁাড়ায়। 
ei ভdেলােকর কথা ভাবেলi নােবল িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন ভাiনবােগর িবখ াত uিkিট আমার মেন 
পেড় যায় : 

'ধম মানবতার জন  eক িনমম পিরহাস। ধম মানকু বা নাi মানুক, সবসময়i eমন aবsা থাকেব য 
ভাল মানুেষরা ভাল কাজ করেছ, আর খারাপ মানেুষরা খারাপ কাজ করেছ। িকnt ভাল মানুষেক িদেয় 
খারাপ কাজ করােনার kেt ধেমর জুিড় নi।' 
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ধু eকাtর তা কবল নয়, বছর কেয়ক আেগ gজরােট ঘেট যাoয়া মমািnক দা া, আর তারo আেগ 

aেযাdায় বাবরী মসিজদ ভংেগ িশবেসনােদর তাnব নৃত  ধেমর ei ভয়াবহ rপিটেকi sরণ কের দয়। 
আপরপেk নািsকেদর যেহতু ei aিত মানিবক সttা- কিndক নিতকতায় কান িব াস নi, eকজন 
িন াবান নািsক সিত কার aেথ গেড় uঠেত পােরন eকজন যথাথ pথা-িবেরাধী মানুষ িহেসেব। সুমন 
তুরহান নােম eক লখক মািসক দশ পিtকার 4 নেভmর 2002 সংখ ায় 'নািsকতার সংjা' শীষক pবেn 
িলেখিছেলন - 'নািsকেদর aিব াস তাi ধু aিতমানিবক সttায় নয়, তার চেয় aেনক গভীের, িতিন 
aিব াস কেরন pথাগত সভ তার pায় সমs aপিব ােস । সব িকছুi তারা যুিk িদেয় িবচার কের দখেত 
চান।' eর মেধ  য িকছুটা হেলo য সত তা নi তা নয়। তেব ভালমানুষ হান, আর নাi হান eটা িকnt 
িঠক য নািsক বা aধািমকেদর মেধ  থেক কখেনাi আল-কােয়দা, তািলবান, হরকত-uল-িজদাদ, 
রাজাকার, আলবদর বা িশবেসনােদর মত সাmpদািয়ক pিত ােনর সাংগঠিনক rপ দখা যায় না। যতিদন ধম 
থাকেব, ঈ ের িব াস থাকেব ধেমর সাmpদািয়ক ei সাংগঠিনক rপিটo িকnt বজায় বজায় থাকেব 
পুেরামাtায়। কােজi যতিদন মানুেষর আনুগত  ঈ র eবং মানুেষর মেধ  িবভk হেয় থাকেব ততিদন তা 
মানুষেক sাধীনভােব আর িবjানসmতভােব নিতকতা o মুল েবাধ aজেন বঁাধা িদেবi। বেহেsর লােভ বা 
ঈ রেক তু  করার জন  নয়, মানুষেক ভালেবেস মানুেষর জন  কাজ করার pেচ া যিদ আnিরক হয়, তেবi 
গেড় uঠেব সাবজনীন মানবতাবাদ। সmpিত eর pেচ া শro হেয়েছ । ঈ র কিndক িমথ ার বসািত মন 
থেক সিরেয় ধু মানুেষর জন  মানুেষর কাজ করার বাসনা িনেয় সারা পৃিথবী জুেড় জুেড় নতুন শতেকর 
আধুিনক মতবাদ িহেসেব eেসেছ িহuম ািনজম। eমনিক আমােদর পা বতী দশ ভারেত মনবতাবাদী সিমিত 
eবং যুিkবাদী সিমিত aিফস আদালেতর ফেম বা িবেয়র রিজেsশেন 'িহnু', 'মুসিলম' ei শb gিলর 
পাশাপািশ ধেমর জায়গায় 'মনুষ t' শbিট ব বহােরর আiিন aিধকার আদায় কেরেছ । e pসে  ভারতীয় 
যুিkবাদী pবীর ঘােষর eকিট চমৎকার uিk তার aেলৗিকক নয়, লৗিকক gn থেক hবh তুেল িদিc – 

আgেনর ধম যমন দহন, ছুিঁরর ধম যমন তীkন্তা তমিন মানেুষর ধম হoয়া uিচত মনুষ েtর িবকাশ 
সাধন। আর স িহেসেব নামাজ না পেড়o বা শিন শীতলার পুজা না কেরo আমরা যুিkবাদী নািsেকরাi 
pকৃত ধািমক, কারণ আমরা মনুষ েtর চরম িবকাশ চাi। 

 

ধমgngেলা িক সত i নিতকতার ধারক eবং বাহক ? 

iদািনং eক নতুন ধরেনর pগিতবাদী (নািক সুিবধাবাদী) আেnালন r হেয়েছ, যার মূলমnt হল ধম নয় 
কবল মৗলবাদেক আঘাত কর। aেনক মুk-মনা যুিkবাদীেদর aেনেকi দখিছ বুেঝ হাক, না বুেঝ হাক 

e pচারনায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক নতােদর মতi iদািনং সাcাের আকাশ-বাতাস কঁািপেয় h ার 
ছাড়েছন : 'শরীেরর শষ রkিবnু িদেয় হেলo মৗলবাদ rখব', যন মৗলবাদ ব াপারিট হঠাৎ কেরi আকাশ 
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থেক আিবভুত হেয়েছ মহীrহ আকাের - কান িশকর-বাকর ছাড়াi। যারা ধমেক াশত িচরnন আর 
জনকল ানমমূলক বেল মেন কেরন আর যত দাষ চাপােত চান কবল গালাম আজম, আদভানী িকংবা 
' মৗলবাদ' নামক নnেঘাষিটর ঘাের, তােদর pথেম খাদ ' মৗলবাদ' শbিটেকi িবে ষণ করেত দখেত বিল। 
' মৗল' শেbর aথ মূল থেক আগত, বা 'মূল সmnীয়'। আর 'বাদ' শেbর aথ য 'মত', 'তtt' বা 'িথoরী', 
তা তা আমরা জািনi। তা হেল মৗলবাদ শেbর pকৃত aথ িক দঁাড়ােলা? দঁাড়ােলা - 'মূল থেক আগত 
তtt'। কাn  মূল থেক আগত তtt? শষ পযn oi ধমgেnর গঁাড়া মূলনীিতgেলা হেত আগত তtt। 
কােজi িবচার-িবে ষণ করেত িগেয় িকnt থেলর িবড়াল িঠকi বিড়েয় পড়েছ য, ধমশােstর 
মূলনীিতgেলােক চরম সত  বেল যারা মেন কেরন, তারাi শষ পযn মৗলবাদী হন। মৗলবাদ শেbর 
iংেরজী pিতশb হল 'Fundamentalism'। eর সংjা িদেত িগেয় akেফাড িডকেশনারীেত বলা হেয়েছ - 
"Strict maintenance of traditional scriptural beliefs'; চ াmাস িডকেশনারী শbিট সmকেক বলেছ 
"Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কােজi ধমেক বাদ িদেয় মৗলবাদ rখবার 
চ া aেনকটা িবষবৃেkর গাড়ায় পািন ঢেল তােক বঁািচেয় রেখ আগায় কঁািচ চালােনার pেচ া, িনছক 
ভnামী। তসিলমা নাসরীন eকবার eকিট iংেরজী সাkাৎকাের বেলিছেলন : 

আিম সাধারণভােব মৗলবাদীেদর আর সi সােথ ধেমর- d-eরi সমােলাচনা কেরিছলাম। আিম আসেল 
iসলােমর সােথ iসলামী মৗলবােদর কান তফাৎ দিখ না। আিম মেন কির ধমi হেছ মূল u�স, যিট 
থেক মৗলবাদ নামক িবষাk ডালপালাgেলা সময় সময় িবsার লাভ কের। যিদ আমরা ধমেক akত 
রেখ দi, কবল মৗলবাদ নামক eকিট ডালেক ছঁেট ফলেত সেচ  হi, দখা যােব িকছু িদন পর 
মৗলবােদর আেরকটা শাখা aচীেরi বেড় uেঠেছ। আিম খুব পিরsারভােবi eিট বলিছ কারণ, িকছ ু

uদারপnী লাকজন আেছন যারা e ধরেনর pে  iসলামেক িডেফn কেরন আর সমs সমস ার জন  
কবল মৗলবাদীেদর ঘাের দাষ চািপেয় িদেয় kাn হন। িকnt iসলাম িনেজi তা নারী-িনযাতনকারী। 

iসলাম িনেজi তা গণতnt সমথন কের না আর সমs মানিবক aিধকার হরণ কের'। 

আমার eক পিরিচতজন আেছন- সকু লার eবং pগিতশীলতার দাবীদার। িকnt তসিলমার ei সাkাৎকার 
পেড় তার যন িপিt jেল গল! তসিলমা 'শ ােলা', তসিলমা 'িনেবাধ', তসিলমা 'iিডয়ট', কী নন িতিন! 
বুঝলাম, তসিলমার বড় aপরাধ িতিন ধম আর মৗলবাদেক eক কের ফেলেছন। িকnt তসিলমা ভুল 
বলেছন না িঠক বলেছন সিট িবে ষণ করেত হেল িনেমাহ সংশয়বাদী দৃ েকান থেক ধমgngেলার িদেক 
তাকােনা দরকার। আসুন িpয় পাঠক, আমরা যুিkবাদী দৃি েকান থেক িবে ষন কের দিখ- ধমgn gেলার 
সােথ মৗলবােদর সত i কান pত k যাগােযাগ আেছ িকনা, eবং ধমgn gেলা আদেপi ' নিতকতার 
ভাnার' িহেসেব পিরিচত হবার যাগ তা রােখ িকনা! 

ধমgngেলা আসেল িক বলেছ? পৃিথবীেত pচিলত ধমমতgেলা সৃি  হেয়েছ বড় জার িবগত 2-4 হাজার 
বছেরর মেধ । িহnু, iসলাম িকংবা ী  ধম কানটাi স aেথ িচরnন বা সনাতন নয়। কােজi 'সনাতন 
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ধম' িনছকi eকিট াn িব াস। তেব সনাতন না হেলo ধম সৃি র pিkয়া r িকnt হেয়িছেলা বh হাজার 
বছর আেগ। িবrপ pকৃিতর নানা dেযাগ - দাবানল, pাবণ,বjপাত pভৃিতর ব াখ া খুঁজেত aসহায় হেয় আর 
ogেলার হাত থেক মুিk খুঁজেত মানুষ সৃি  কেরিছেলা নানা দবেদবীর; মৃতু েক সিঠকভােব ব াখ া না 
করেত পের সৃি  কেরিছল aদৃশ  আtার। যারা সমাজ িবjান িনেয় সামান  পড়া না কেরেছন তারাi 
egেলা জােনন। আর eখন পযn জানা তেথ র িভিtেত বলা যায়, মানুেষর মেধ  তথাকিথত 'ধমিব ােসর' 
সৃি  হেয়িছল িনয়াnাথাল মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত রাজt কেরেছ eখন থেক pায় আড়াi লk 
বছর আেগ। িনয়ানডাথাল মানুেষর আেগ িপেথকানে াপাস আর িসনানে াপাসেদর মেধ  ধমাচরেনর কান 
িনদশন পাoয়া যায় িন। তেব িনয়াnাথাল মানুেষর িব াস gেলা িছল eেকবােরi আিদম- আজেকর িদেনর 
pচিলত ধমমতgেলার তুলনায় eেকবােরi আলাদা। eখন থেক 40-18 হাজার বছর আেগ ucতর পুর-
psর যুেগ eেস আtা, পরমাtা, ধমীয় আচার আর যাdিবদ া সংkাn ব াপার-স াপারgেলা সুসংহত হয়। 
আজেকর িদেনর ধমিব াস gেলার মেধ  বিদক ধেমর (িহnু ধেমর পূবসুরী) udব হেয়িছল আজ থেক মাt 
3500 বছর আেগ, iসলাম ধম eেসেছ 1400 বছর আেগ, ী ধম 2000 বছর আেগ, iত ািদ। eকটা 
সময় সামািজক pেয়াজেন য ধমীয় রীিত িনিত িনয়ম কানুন তরী হেয়িছল, আজ তার aেনকgিলi কােলর 
পিরkমায় sিবর, প াৎপদ, িনবতনমূলক eবং aমানিবক বেল pতীয়মান হেয়েছ।  iিতহাস পিরkমায় দখা 
যায় ফািনকান, িহbr, ক ানানাiট, মায়া, iনকা, eেsক, oলেমk, gীক, রামান কাথািগিনয়ান, িটuটn, 
সl, ুiড, গল, থাi, জাপািন, মাuির, তািহিতয়ান, হাoয়াi aিধবাসী - সবাi িনজ িনজ ধম aনুযায়ী  
দদারেস িশ , নারী, পুrষ বিল িদেয়েছ তােদর aদৃশ  দব- দবীেদর তু  করেত।  

িকছু সভ তায় দখা যায়, যখন কান নতুন pাসাদ িকংবা iমারত তির করা হত, তার আেগ সi জায়গায় 
িশ েদর জীবn কবর দoয়া হত - ei ধারণা থেক য, eিট pাসেদর িভিt মজবুত করেব। aেনক আিদম 
সমােজi বন া িকংবা aন ান  pাকৃিতক dেযােগর হাত থেক রkা পাoয়ার জন  কুমারী uৎসগ করার িবধান 
িছল; কu কu সদ জnলাভ করা িশ েদর হত া করত, eমনিক খেয়o ফলত। কান কান সংsৃিতেত 
কান িবখ াত মানুষ মারা গেল aন  মিহলা eবং পুrষেদরo তার সােথ জীবn কবর দoয়া হত, যােত 
তারা পরকােল িগেয় পুrষিটর কােজ আসেত পাের। িফিজেত 'ভাকােতাকা' নােম eক ধরেনর িবভৎস রীিত 
pচিলত িছল যখােন eকজেনর হাত-পা কেট ফেল তােক দিখেয় দিখেয় সi কিতত aংগgেলা খাoয়া 
হত। আি কার বh জািতেত হত ার রীিত চালু আেছ মৃত-পূবপুrেষর সােথ যাগােযাগ sাপেনর uেdশ । 
ভারেত সতীদােহর কথা তা জানাi। egেলা সবi মানুষ কেরেছ ধমীয় রীিত-নীিতেক pাধান  িদেত িগেয়, 
aদৃশ  ঈ রেক তু  করেত িগেয়। eধরেনর 'ধমীয় হত া' সmেn আেরা িবsতৃভােব জানবার জন  ডিভড 
িনেগেলর 'Human Sacrifice: In History And Today' বiিট পড়া যেত পাের।  

eবার আিস pচিলত ধমgngেলার pসে ।  পিবt কারােণর বশ aেনকটা জুেড়i রেয়েছ aনথক uেtজক 
িনেদশাবলীর ছড়াছিড়, যgেলা ' মৗলবােদর সুিতকাগার' িহেসেব আজ কােরা মেন হেতi পাের। যমন : 
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কারান মুিমন ভkেদর শখােc যখােনi aিব াসীেদর পাoয়া যাক তােদর হত া করেত 
(2:191, 9:5), তােদর সােথ সংঘােত িলp হেত, কেঠার ব বহার করেত (9:123), আর 
যুd কের যেত (8:65)। কারাণ শখােc িবধমীেদর aপদs করেত আর তােদর uপর 
িজিজয়া কর আেরাপ করেত (9:29)। কারাণ aন  সকল ধেমর aনুসারীেদর কাছ থেক 
ধমীয় sাধীনতার িনযাসটুকু কেড় িনেয় সাcাের ঘাষণা করেছ য iসলামi হেc 
eকমাt মেনানীত ধম (3:85)। eিট aিব াসীেদর দাজেখ িনবািসত কের (5:10), 
eবং ‘aপিবt’ বেল সেmাধন কের (9:28); মুসিলমেদর ততkণ পযn যুd চািলেয় যেত 
আেদশ কের যত kণ পযn না aন  সকল ধমেক সিরেয় iসলামী রাজt কােয়ম হয় 
(2:193)। কারাণ বলেছ য ধু iসলােম aিব ােসর কারেণi eকিট মানুষ দাজেখর 
আgেন পুড়েব আর তােক সখােন পান করেত হেব পঁুিত dগn ময় পঁূজ (14:17)। ei 
'পিবt' gnিট aিব াসীেদর হত া করেত aথবা তােদর হাত পা কেট ফলেত pেরািচত 
করেছ, দশ থেক আপমান কের িনবািসত করেত বলেছ আর ভয় দখােc ei বেল য- 
'তােদর জন  পরকােল aেপkা করেছ ভয়ানক শািs' (5:34)। আরo বলেছ, 'যারা 
aিব াস কের তােদর জন  pstত করা হেয়েছ আgেনর পাশাক, তােদর মাথার uপর 
ফুটn পািন ঢেল দoয়া হেব যােত oেদর চামড়া আর পেট যা আেছ তা গেল যায়, আর 
oেদর পটােনার জন  থাকেব লাহার মুgর' (22:19)। কারাণ ihদী eবং নাসারােদর 
সােথ বn ুtটুকু করেত পযn িনেষধ করেছ (5:51), eমনিক িনেজর িপতা বা ভাi যিদ 
আিব াসী হয় তােদর সােথ সmক না রাখেত udুd করেছ (9:23, 3:28)। আlাহ তার 
কারােণ পিরsার কেরi বলেছ - আlা-রসুেল যােদর িব াস নi, তােদর জন  pstত করা 
হেয়েছ jলn aিgকুn (48:13)। iসলােম aিব াস কের কu মারা গেল কেঠার ভােব 
ucািরত হেব - 'ধর oেক, গলায় বিড় পড়াo eবং িনেkপ কর জাহাnােম আর তােক 
শৃংখিলত কর সtুর হাত দীঘ eক শৃংখেল' (69:30-33)। মহানবী সবসময়i আlাহর 
নােম যুd করেত সবাiেক uৎসািহত কেরেছন সাফাi গেয়েছন ei বেল - 'eটা 
আমােদর জন  ভালi, eমনিক যিদ আমােদর aপছn হয় তবুo' (2:216), তারপর 
uপেদশ িদেয়েছন - 'কােফরেদর গদােন আঘাত কর' আর তারপর তােদর uপর রkগ া 
বiেয় দবার িনেদেশর পর বেলেছন aবিশ েদর ভালভােব বঁেধ ফলেত (47:4)। 
পরমকrনাময় আlাহতালা ei বেল pিতjা কেরেছন - 'কােফরেদর hদেয় আিম গভীর 
ভীিতর স ার করব' eবং িব াসীেদর আেদশ কেরেছন কােফরেদর কঁােধ আঘাত করেত 
আর হােতর সমs আংgেলর ডগা ভে  িদেত (8:12)  

আlাহ িjহাদেক মুিমনেদর জন  'আবিশ ক' (mandatory) কেরেছন আর সতক 
কেরেছন ei বেল -' তামরা যিদ সামেন না eিগেয় আস (িjহােদর জন ) তেব তামােদর 
জন  aেপkা করেছ মমntদ শািs'(9:39)। আlাহ তার পয়ারা নবীেক বলেছন, ' হ 
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নবী, aিব াসীেদর িবrেd সংgাম কর আর কেঠার হo- কননা, জাহাnােমর মত িনকৃ  
আবাস sলi হল তােদর পিরনাম' (9:73)।  

ei হেc কারাণ (হািদস eবং aন ান  gngেলার কথা না হয় বাদi থাকুক আপাততঃ)। aেনেকi 
দেখিছ িনজs িব ােস আplত হেয় কারানেক িনিdধায় "The book of guidance' বেল মেন নন, আর 

iসলামেক মেন কেরন 'শািnর ধম'। যারা eমনিট ভােবন, তারা িক কখনo ভেব দেখেছন য uপেরর 
আয়াতgেলা কu যিদ িনিdধায় িব াস কের আর সমােজ তার বাsব pেয়াগ চায় তেব তারা িক ধরেনর 
শািne পৃিথবীেত বেয় আনেব? িjহাদীেদর কল ােণ আজেকর িবে  'iসলামী সntাসবাদ' (Islamic 
Terrorism) eকিট pিতি ত শb। pিতিদন কাগেজর পাতা খুলেলi দখা যায় ei িjহাদী জােশ udুd 
িকছু লাক বামা মারেছ মানুষ-জন, বাড়ী-ঘর, কারখানা, রাsাঘাট, যানবাহন, িসেনমা হল, সাংsৃিতক a ন 
বা সমুd- সকেত। হাজার খােনক িjহাদী সংগঠন যমন - আl  কায়দা, iসলািমক িjহাদ, হামাস, হরকত-
uল-িজহাদ, হরকত-uল-মুজািহিদন, জiস-মুহmদ, িjহাদ-e-মুহmদ, তাহ-িরখ-e-িনফাজ-সািরয়াত-e-
মুহmদ, আল-িহকমা, আল-বদর-মুজািহিদন, জামােয় iসলািময়া, িহজাব-e-iসলািময়া আজ সারা পৃিথবী 
জুেড় কােয়ম করেছ eক tােসর রাজt । 2005 সােলর 17 i aগাs সারা বাংলােদেশ eকনাগাের 63িট 
জলায় eকনাগাের বামার মহড়া হেয় গল। মহড়ার pেকাপ eমনi ব াপক িছল য aেনেকi 17 i 
আগা  িদনিটেক eখন 'বাংলােদেশর 9/11' বেল aিভিহত করেত r কেরেছন। জি বােদর সােথ িব d 
iসলােমর সmক কতটুকু তা বাঝা হেয় গেছ বামা মহড়ার sানgেলােত পাoয়া তােদর ছাপােনা 
িলফেলটgেলা থেকi। সারা িলফেলট জুেড়i কারাণ হািদস থেক নানা udিৃত আর কােফর নাফরমানেদর 
িবrেd িjহােদর ডাক। ফরহাদ মজহার আর বদrিdন uমেররা পােলর হাoয়া যতi aন  িদেক ঘারােনার 
চ া কrক না কন, িব d iসলােমর সােথ জি বােদর য eকটা সmক রেয়েছ, তা আর asীকার করার 
জা নi । সেচতন শািnকামী ধািমক মানুষেদর আজ আেtাপলিbর সময় eেসেছ, সময় eেসেছ 
সংশয়বাদী দৃি েকান থেক p  করার - কন ei জি  দলgেলা eত iসলািমক? কন তারা সntাসী? কারা 
ধীের ধীের গেড় তুলেছ মাlা oমর, িবন-লােদন, মৗলানা মাnান, গালাম আজম, শাiখ আবdর রহমান, 
মুফিত হাnান আর বাংলাভাiেদর? ক inন যাগােc তােদর সntাসী কমকােn? আজ aত n পিরsারভােব 
তাi বলার সময় eেসেছ - ei 'পিবt' ধমgngেলা aেনকাংেশi মুসিলমেদর ধমীয় সntাসবােদর মূল uৎস। 
তেব সi সােথ মািকন যুkরা  eবং পি মা দশgেলার সাmাজ বাদী দৃি ভ ী eবং মধ pােচ র pিত 
দীঘিদেনর িবেdষমূলক পররা নীিতর কথাo আমােদর ভুেল গেল চলেব না । জনিব ংসী যুdাst না পাoয়া 
িকংবা সাdােমর সােথ আল-কােয়দার কান সmক না খুেঁজ পাoয়া িকংবা জব-যুdাst না পাoয়া সেtto 
িনলj ভােব iরােকর uপর য আgাসন চািলেয়েছ তা ধু য আেমিরকার িচরেচনা সাmাজ বাদী 
চহারাটােকi s  কের তুেলেছ তা নয়, iসলামী িব  ei আgাসনেক য কান কারেণi হাক 'iসলােমর 

uপর আঘাত' িহেসেব িনেয়েছ। সজন  রাজৈনিতক িবে ষেণ দখা যায়, স সমs দেশi iসলামী 
আtঘাতী বামা হামলার মাtাটা বশী য দেশর সরকার iরাক যুেd বুশ- bয়ারেক নgভােব সমথন 
কেরেছ। প ােলsাiনীেদর বি ত কের মািকন যুkরা  সহ aন ান  পি মা দশgেলা যভােব দীঘিদন ধের 
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iসরােয়লেক নgভােব সমথন কেরেছ তাo মুসিলম সমাজেক সংঘােতর পেথ ঠেল িদেয়েছ। ei রাজৈনিতক 
pিতিkয়া আর pিতিহংসার ব াপারgেলা ভুেল গেল কান আেলাচনাi কখনo সmূণ হেত পাের না। 
আেরকিট ব াপার uেlখ করাo বাধ হয় eেkেt apাসি ক হেব না। রা যnt িকভােব ধম o মৗলবাদেক 
লালন কের, পালন কের আর সময় িবেশেষ uেs দয় তার eকিট বাsব pমাণ হেc মািকন যুkরা । 
িবjানীরা sম সল িনেয় গেবষণা করেব িক করেব না, কৃিtমভােব সংযুk জীবন রkাকারী যnt তুেল ফলা 
হেব িক হেব না, sুেল িববতনবাদ পড়ােনা হেব িকনা, আর হেল িকভােবi বা পড়ােত হেব, সব িকছুi 
সূkভােব িনয়ntন করেছ সরকার। িবjানীেদর গেবষণা আর কাজকম নিতক না aৈনিতক - e িনেয়o 
uপযাজক হেয় jানগভ মত িদেত eিগেয় আসেছ সরকারী পৃ েপাষকতায় পিরচািলত aধিশিkত পাdী আর 
যাজেকরা। যুেdর আেগ নবী-রসুলেদর মতi 'ঈ েরর কnsর' নেত পােc স দেশর pিসেডn; িমিডয়া, 
বৃহৎ পিtকা গাি  আর pকাশক িনধারণ কের িদেc কাn  খবের আমরা িব াস করব, আর কান খবর 
চেপ যাoয়া হেব। আসেল 'মুk িবে র' কথা মুেখ বেল eভােবi নাগিরক rিচ, চািহদা, চতনা আর পুেরা 
জীবনধারােকi িনয়ntন করেত চাiেছ ধমাn শাসককুল আর ধনকুেবর গাি ; স aন  eক iিতহাস। 

ধম, মৗলবাদ eবং সntাসবাদ িনেয় আেলাচনার eকটা বড় সমস া হল aযািচত ' sিরoটাiিপং' eর ভয়। 
e ধরেণর আেলাচনা r হেলi আিম দেখিছ িব াসীেদর aেনেকi িkp হেয় বলেত থােকন - ধু gিট 
কেয়ক সntাসীেদর কারেণ সামিgক ভােব iসলামেক বা মুসলীমেদর দায়ী করা িক িঠক হেc ? eকজন িবন 
লােদন বা eকজন মুফিত হাnান িক iসলােমর pিতিনিধt কের নািক? না, সত i কের না। কােজi আিমo 
বিল য, পৃিথবীর সমs মুসিলম জনেগাি েক কখনoi সntাসী বলা uিচৎ নয়, যারা e ধরেনর 
' sিরoটাiিপং' করেত চান তাবা ভুল কেরন। eিট eকধরেনর Racism । কu বা বেলন eিট eক ধরেনর 
রাগ - 'iসলােমােফািবয়া'! রাগ i বলুন আর পি মা জাত ািভমানi বলুন (যােক pয়াত eেডায়াড সাiদ 

aিভিহত কেরন 'oিরয়াnািলজম' নােম), 9/11 eর পর পি মা িবে  বসবাসরত মুসিলমরা e ধরেনর 
শারীিরক o মানিসক িনযাতেনর sীকার হেয়েছ বh kেti - e তা asীকার করবার জা নi। মুসিলম 
মােনi য 'সntাসী' নয় eিট বাঝার জন  তা কান দশন কপচােনার দরকার নi, আমার-আপনার 
ব িkগত aিভjতাi তা যেথ  হবার কথা। আমার িনেজরi aেনক মুসিলম বn ু-বাnব রেয়েছ। তােদর 
কui তা সntাসী নন। কui িবন লােদন নন, কui নন মুফিত হাnান। তারা আমার িবপেদ আপেদ 
খঁাজ-খবর নন, বাসায় eেস গl-gজব কেরন, খাoয়া-দাoয়া কেরন, eমন িক নামােজর সময় হেল ei 
কািফেরর বাসায় ‘পি ম িদক কানটা’ জানেত চেয় নামাজo পেড়ন। eরা িনপাট ভাল মানুষ। তারা 
কারােনর কান আয়ােত ভােয়ােলেnর কথা আেছ তা সmেn মােটo oয়ািকবহাল নন, সটা িনেয় আgহীo 
নন- তারা আসেল 'Spiritual Islam' eর চচা কেরন। িবপদটা কখনi eেদর িনেয় নয়। eরা সবাi শািn, 
ভালবাসা আর সিহ ুতায় িব াস কেরন। িকnt ei মূল েবাধgেলা তারা যতটা না iসলাম থেক পেয়েছন, 
তার চেয় aেনক বশী ছাট বলা থেকi সামািজক িশkা িহেসেব gহণ কেরেছন। কারণ কানিদন 
কারােণর বা iসলােমর চচা না কেরo তা বh মানুষ ei gনাবলীgেলা বিজত নয়, eমন pমাণ ভুির ভুির 
হািজর করা যায়। িকnt ei 'Spiritual Islam' eর চচাকারী দেলর বাiেরo eকটা aংশ রেয়েছ যারা 
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রীিতমত কারােণর চচা কেরন, চাখ-কান বn কের কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ মেন চেলন আর 
কারােণর আেলােক দশ o পৃিথবী গড়েত চান। িবপদটা eেদর িনেয়i। কারণ কu যিদ সামািজক িশkার 
বদেল কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ চাখ-কান বn কের মেন নন তাহেল িক হেব ? নীেচর আয়াতটায় 
চাখ বুলােনা যাক -  

Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than 
believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q. 3:28) 

যারা কারােনর মেধ  কখনo ভােয়ােলেnর িটিকিটo খুেঁজ পান না, বরং পিবt কারােনর আেলােক জীবন 
সাজােত চান, তারা িনেজরাi িক তােদর কান িহnু, ীsান বা aধািমক pিতেবশীেদর pিত কারােণ বিণত 
uপেরর িনেদশ aনুযায়ী ব বহার কেরন? তারা িক সত i ধুমাt aমুসিলম বেলi কােরা বn ুt pত াখান 
কেরন? যিদ তা না হয়, তেব বলেতi হয় য তারা আসেল কারােণর িনেদশ aনুযায়ী চলেছন না। িকnt 
কারাণ তা 'আlাহর িকতাব'। যিদ কu যিদ ভাসা ভাসা uেdশ মূলকভােব কারােনর চচা না কের 
কারােণর সকল িনেদশ আkিরক ভােবi মেন চলার িসdাn নন আর aবেশেষ সাmpদািয়ক 'তািলবান' 
িহেসেব বেড় uেঠন, তেব দাষটা কার হেব?  

আেরকিট আয়াত দিখ - 

Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is 
possible that ye dislike a thing which is good for you (Q. 2:216)  

aথবা, 

 
Then fight in Allah's cause - Thou art held responsible only for 
thyself - and rouse the believers. It may be that Allah will 
restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in 
might and in punishment (Q. 4:84). 

কারােণর বিণত িনেদশ মত িjহাদী জােশ udুd হেয় তািলবানেদর সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় ihদী-
নাসারােদর িবrেd যুd করবার জন  আফগািনsান চেল িগেয়িছেলন aেনেকi; কারণ ihিদ-নাসারােদর 
িবrেd যুd করােক তারা আlাহর িনেদশ বেলi মেন িনেয়িছেলন। তােদর য খুব eকটা দাষ দoয়া যায় 
তাo নয়। eমিন eকজন ব িkর uদাহরণ হেc John Phillip Walker Lindh (transformed as 
Abdul Hamid- িবখ াত 'আেমিরকান তািলবান'। দিনক pথম আেলার 18 i aেkাবর িরেপােট pকািশত 
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হেয়েছ সmpিত িনিষd ঘািষত হরকাতুল িজহােদর তttাবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ থেক pায় িতন 
হাজার মাdাসার ছাt-িশkক িজহাদী জােশ udুd হেয় সািভেয়ত বািহনীর িবrেd যুd করেত 
আফগািনsােন চেল িগেয়িছল । কারােণর aমানিবক িশkাi য শষ পযn মাdাসা পড়ুয়া ছাtেদর মেধ  
'কািফরেদর' িবrেd aযথা িহংসা-িবেdষ ছড়ােনােত বhলাংেশ দায়ী, eিট asীকার করার চ া sফ 
আtpব না ছাড়া আর িকছু নয়। e sশকাতর িবষয়িট আেলাচনা করেত গেল সবসময়i ঘুের িফের 
9/11'র ঘটনািট সামেন চেল আেস। 9/11 eর ঘটনায় সারা পৃিথবী sিmত হেয় দেখিছেলা িক কের িকছু 
ধেমাnাদ িjহাদী সিনক uেড়াজাহাজেক ast বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ লােকর pাণহািন ঘটােত 
পাের। যারা iসলােমর মেধ  pিতিনয়ত শািn খঁােজন, তারা বলেবন, egেলা কিতপয় পথ  d ৃতকারীেদর 
কাজ - যার সােথ pকৃত iসলােমর সােথ কানi সmক নাi। িকnt সমস া হেc ei 'কিতপয় পথ  
d ৃতকারী'রা তা আর িনেজেদর d ৃতকারী ভােবিন। বরং ভেবেছ তারাi সাcা মুসিলম, যারা িকনা 
আlাহর দoয়া aিপত দািয়t সিঠকভােব পালন করেছ। 9/11 ঘটার aেনক আেগi - 11i জানুয়ারী 
1999 eর িনuজ uiেকর eকিট সংখ ায় oসামা িবন লােদেনর eকটা সাkাতকার ছাপা হেয়িছল। সi 
সাkাতকাের লােদন সােহব পিরsারভােব ব াখ া কেরিছেলন কন িতিন সকল আেমিরকানেদর মের 
ফলােক 'জােয়জ' মেন কেরন। পাঠকেদর uেdশ  িকছুaংশ তুেল দoয়া হল - 

 
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. 

িহnু ধমেক iসলাম থেক কান aেথi ভাল বলবার জা নi। য জািতেভদ pথার িবষ-বা  pায় িতন 
হাজার বছর ধের কুেড় কুেড় ভারতেক খােc তার pধান rপকার সয়ং ঈ র। মনুসংিহতা থেক আমরা 
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পাi- মানুেষর সমৃিd কামনায় পরেম র িনেজর মুখ থেক bাkণ, বাh থেক kিtয়, ur থেক বশ , আর 
পা থেক d সৃি  কেরিছেলন (1:31)। িব াসীরা জার গলায় বেলন, ঈ েরর চােখ নািক সবাi সমান! 
aথচ, bাkণেদর মাথা থেক আর dেদর পা থেক তরী করার পছেন ঈ েরর uেdশ িট িকnt বড় i 
মহান! d আর দিলত িনm বেণর িহnুেদর pিত তাi 'ঈ েরর মাথা থেক সৃ ' uঁচু জােতর bাkণেদর 
dব বহােরর কথা সবজনিবিদত। সমs বড়েলােকর বাসায় eখনo দাস িহেসেব িনmবেণর িহnুেদর িনেয়াগ 
দয়া হয়। মনু বেলেছন- দাসেtর কাজ িনবাহ করার জন i িবধাতা dেদর সৃি  কেরিছেলন (8:413)। 

ei সমs িনmবেণর িহnুরা বাসার সমs কাজ সmn কের চেল যাoয়ার পর গ া-জল িছিটেয় গৃহেক 
‘পিবt’ করা হত ( kt িবেশেষ eখনo হয়)। আর হেব নাi বা কন ! তারা আবার মানুষ নািক? তারা 
তা acুৎ! ী eম.িস.রাজার কথায়, 'আপিন বাড়ীেত কুকুর-িবড়ােলর চাষ করেত পােরন, গা-মুt পান 
করেত পােরন, eমনিক পাপ দূর করার জন  সারা গােয় গাবর লপেত পােরন, িকnt িনmবেণর িহnুেদর 
ছায়ািট পযn আপিন মারােত পারেবন না'! ei হেc িহnু ধেমর নিতকতা! eমন িক িহnু ধেমর দৃি েত 
dেদর uপািজত ধন সmিt তােদর ভােগর o aিধকার নi। সব uপািজত ধন দাস-মািলেকরাi gহণ 

করেব -ei িছল মনুর িবধান - 'ন িহ তস ািs িকি ত sং ভtৃহাযধেনা িহ সঃ' (8:416)। dরা িছল 
ব ণার কrনতম িনদশন; তােদর না িছল নাগিরক aিধকার, না িছল ধমীয় বা aথৈনিতক aিধকার। 
dেদর যােত aন  িতন বণ থেক আলাদা কের চনা যায় eবং dরা যন pিতিট মুহূেত মেন রােখ য িতন 

বেণর মানুেষর kীতদাস হেয় সবা করবার জন i তােদর জn। িতন বেণর মানুষেদর থেক dরা য 
িভnতর জীব, মনুেষ তর জীব তা জানােনার জন  pিত মােস মাথার সব চুল কািমেয় ফলবার িনেদশ 
িদেয়েছন মনু (5:140)। eকজন dেক বদ পাঠ তা দূেরর কথা, বেনরo aিধকার দoয়া হয়িন। 
eকজন dেক তার uঁচু জােত িবেয় করবার aনুমিত পযn দoয়া হয়িন। eজন d যিদ bাkেণর জন  
সংরিkত আসেন বেস পেড়, তেব তার বুেক গরম লাগার রেডর ছ াকা দবার aথবা প াৎ দশ কতন কের 
নবার িবধান রেয়েছ (8: 281)।  

মনুর eসব বণবাদী নীিতর বাsব rপায়ন আমরা দখেত পাi রামায়ন o মহাভারেত। িবেশষতঃ ধমশাstীয় 
aনুশাসন য নী বষেম র হািতয়ার িহেসেব ব বhত হত eবং শূdেদর দমন-িনপীড়েনর uেdেশ  ব বhত 
হত, তার সবেচেয় বড় uদাহরণ রামায়েনর শmুকবধ কািহনী। তপস া করার 'aপরােধ' রামচnd খÍগ িদেয় 
শmুক নামক eক শূd তাপেসর িশেরােcদ কেরন তার তথাকিথত রামরােজ  ।  

pায় eকi ধরেনর ঘটনা আমরা দিখ মহাভারেত যখন িনষাদরাজ িহরন ধনুর পুt eকলব  dানাচােযর 
কােছ astিবদ া িশখেত eেল তােক নীচ জািত বেল pত াখ ান কেরন dাণ। ধু তাi নয়, পরবতীেত 
sিশkায় িশিkত eকলেব র শর িনেkেপর দkতা ন  কের ধনুিবদ ায় dােণর িpয় ছাt aজুেনর t 
ak ুn রkার aিভpােয় 'gr দিkণা' িহেসেব eকলেব র বুেড়া আ ুল কেট নন িতিন। e ধরেণর aেনক 
uপকরণ ছিড়েয় রেয়েছ pাচীন মহাকাব gেলােত। 
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আসেল ei সব pািত ািনক ধম আিদম মানুেষর সােম র সমাজকাঠেমার িভত uপেড় ফেল pিত া 
কেরিছল aসােম র সমােজর, ণীিবভk সমােজর। ধমi তরী কেরিছল hজুর-মুজুর নীর কৃিtম 
িবভাজেনর, িকংবা হয়ত বলা যায় শাষক ণীi নী িবভk সমােজর ফায়দা পুেরাপুির লুটবার জন  pথম 
থেকi কােজ লািগেয়িছল ধমেক; য ভােবi দিখ না কন eর ফেল pিত া হেয়িছল সামািজক আর 

aথৈনিতক শাষেণর। ei শাষণ pিkয়া aব াহত রাখবার জন i bাkেণরা pচার কেরিছল - ধমgngেলা 
সয়ং ঈ েরর মুখ-িনসৃত। মানুেষ মানুেষ িবেভদ নািক ঈ র-িনেদিশত! ঈ রেক সাkী মেন রাজৈনিতকভােব 
ধমেক pিতি ত সুdরpসারী pয়াস লk  করা যায় uপমহােদেশর রাজনীিতর গিত-pকৃিত পযেবkণ করেল।  

iসলামী িjহাদী সিনকেদর মতi ভারেত িবেভেদর হািতয়ার 'সনাতন ধম' রkায় আজ সেচ  হেয়েছ 
িবেজিপ, রা ীয় সয়ং সবক সংঘ, িব িহnু পিরষদ, িশব- সনা, বজরং দেলর মত pিতিkয়াশীল দল gেলা। 
কেয়ক দশক আেগo ভারেত নবিহnুেtর তমন কান সংিঠত rপ িছল না । তেব aিশkা, কুিশkা আর 
ধমাnতার কারেণ ভারেতর আপােমার জনসাধারেণর কােছ সnাসী, গrয়া, জটা, দn, rdাk, কমnুলু eসব 
দীঘকাল ধের eকটা িবমূঢ় সmম ভাগ কের eেসেছ। ধেমর pিত সাধারণ মানুেষর মােহর কথা ধুরnর 
রাজনীিতিবদরা জােন। ei ধমীয় ভাবালুতা ক uেs িদেতi বাধহয় 1998-90 সােল সরকারী 
পৃ েপাষকতায় dরদশেন ধমীয় aবয়েব pচািরত হল রামায়ন আর মহাভারত। সরকারী pচার মাধ েম eভােব 
an িব াসেক uৎসাহ দবার ফেল ভারেত মৗলবাদী eবং সাmpদািয়ক রাজনীিতর dয়ার uেnািচত হল, 
রাপণ করা হল eক িবষ-বৃেkর চারা। দূরদশেনর পদায় pথমবার রামায়ণ চলাকােল কিlত রাম জn-ভূিম 
িনেয় মৗলবাদী আেnালেনর জায়ার eবং পরবতীকােল 1992 সােল বাবরী মসিজদ ংেসর মাধ েম 
pিতিkয়াশীল শিkgেলার utান সi pিkয়ারi aংশ। জয়nানুজ বেnাপাধ ায় e pসে  তার ‘মহাকাব  o 
মৗলবাদ’ বiেয় বেলন:  

dভাগ বশতঃ ভারতবেষ রামায়ন o মহাভারতেক pাচীন ভারতীয় সভ তা o সংsৃিতর মহাকািব ক 
pিতফলন িহেশেব aথবা ভারতীয় তথা িব সািহেত র aমুল  rপদী সmদ িহেশেব গন  না কের 
মৗলবাদী eবং সাmpদািয়ক রাজনীিতর uপাদান িহেশেব ব বহার করার pবণতাi বশী লk  করা যােc। 

eখােনi আমােদর গভীর লjা। pথেম 1988-90 সােল eবং আরo কেয়কবার সরকারী dরদশেন 
রামায়ন o মহাভারত য aবয়ব o pকাশভি মায় সmpচািরত হেয়েছ, তা ei মৗলবাদী রাজনীিতেত 
inন জুিগেয়েছ বেলi মেন হয়। dরদশেন সmpচািরত রামায়েনর কািহনী pধানত তুলসীদাস রিচত 
রামচিরত মানস gnেক িভিt কেরi রিচত হেয়েছ, বাlীিক রামায়নেক িভিt কের নয়। তুলসী রামায়েনর 
কািহনী মধ যুগীয় ভিk আেnালেনর ফলrিত eবং বষনব ভিk আেnালেনর ফলrিত eবং বষনব 
ভিk সািহেত র anগত। আিদ বাlীিক রামায়েন বালকাn o utর কাn িছল না। আর পরবতী কােল 
সংেযািজত ei di কাn eবং সনি  aন ান  pিkp কথা বাদ িদেল আিদ বাlীিক রামায়েন রােমর 
aবতারেtর িবেশষ িচহ¡ পাoয়া যায় না। মহাকাব  িহেশেবo রামায়েনর সািহত gন বৃিd পায়। িকnt 
তুলসী রামায়েন িব ুেক  দবতা রামেক িব ুর aবতার িহেসেব pিত া করাi িছল pধান লk । যা 
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eমনিক বালকাn o utরকাn সহ পlিবত বাlীিক রামায়েনরo pধান িবষয়বst নয়। দূরদশেন eভােব 
রামায়নেক মহাকাব  িহেশেব uপিsত না কের িবকৃতrেপ aবতারকািহনী o ধমgnরrেপi জনসাধারেণর 
সামেন তুেল ধরা হেয়েছ। সরকারী pচারমাধ েম eভােব anিব াসেক u�সাহ দoয়ার ফেল মৗলবাদী o 
সাmpদািয়ক রাজনীিত স ীিবত হেয়েছ, e ধারণা যুিkস ত। দূরদশেনর পদায় pথমবার রামায়ন 
চলাকােল রামজnভূিম িনেয় মৗলবাদী আেnালেনর জায়ার eবং পরবতীকােল তার ব াপক রাজৈনিতক 
pিতিkয়াi eর aকাট  pমাণ। 

বছরখােনক আেগ gজরােট ঘেট যাoয়া sরণকােলর মেধ  সবচাiেত ভয়াবহ দা া আমরা দেখিছ। ধেমর 
মায়াজােল পেড় সাধারণ মানুষ কী ভয় র হেয় uঠেত পাের আর িন ুর আচরণ করেত পাের - gজরােটর 
সাmpিতক দা া তার pমাণ। তারপেরo িকnt ধেমর সমােলাচনা করেল মৗলবাদীেদর সােথ সােথ aেনক 
pগিতপিnরাo eকাটটা হেয় বুক িচিতেয় rেখ দঁাড়ান! 

ihদী eবং ী ানেদর পিবtgেnর িদেক তাকােল দখা যায়, পুেরা বাiেবলিটেতi ঈ েরর নােম খুন, 
রাহাজািন, ধষনেক বধতা দoয়া হেয়েছ। িকছু uদাহরণ তা দoয়া যেতi পাের। যুdজেয়র পর aগিনত 
যুdবিnেক কbা করার পর মুসা ( মািশ) িনেদশ িদেয়িছেলন ঈ েরর আেদশ িহেশেব সমs বnী পুrষেক 
মের ফলেত: 

eখন তামরা ei সব ছেলেদর eবং যারা কুমারী নয় eমন সব stী লাকেদর মের ফল; িকnt যারা 
কুমারী তােদর তামরা িনেজেদর জন  বঁািচেয় রাখ' (গণনা পুsক, 31: 17-18)। 

eকিট িহেসেব দখা যায়, মুসার িনেদেশ pায় 100,000 জন তrন eবং pায় 68,000 aসহায় নারীেক 
হত া করা হেয়িছল । eছাড়াo িন ুর, আkামনাtক eবং aরাজক িবিভn ভাসসমূেহর িববরণ পাoয়া যায় 
িযশাiয় (21: 9), 1 বংশাবলী (20:3), গণনা পুsক (25: 3-4), িবচারকতৃগন (8: 7), গণনা পুsক 
(16: 32-35), িdতীয় িববরণ (12: 29-30), 2 বংশাবলী (14:9, 14:12), িdতীয় িববরণ (11: 4-5), 
1 শমূেয়ল (6:19), ডয়টারেনািম (13:5-6, 13:8-9, 13:15), 1 শমূেয়ল (15:2-3), 2 শমূেয়ল 
(12:31), িযশাiয় (13: 15-16), আিদপুsক (9: 5-6) pভৃিত নানা জায়গায়। 

িব াসী ী ানরা সাধারণতঃ বাiেবেল বিণত ei ধরেনর িন ুরতা eবং aরাজগতােক pত াখান কের বলার 
চ া কেরন, egেলা সব বাiেবেলর পুরাতন িনয়েমর (ihদীেদর ধমgn) aধীন, যী  ীে র আগমেনর সােথ 
সােথi আেগর সমs aরাজগতা িনমূল হেয় শাnি◌ত pিতি ত হেয় গেছ। eিট সত  নয়। বাiেবেলর নতুন 
িনয়েম যী  খুব পিরsার কেরi বেলেছন য িতিন পূবতন ধমpবতকেদর িনয়মানুযায়ীi চািলত হেবন : 

e কথা মেন কার না, আিম মািশর আiন-কানুন আর নবীেদর লখা বািতল করেত eেসিছ। আিম 
সgেলা বািতল করেত আিস িন বরং পূণ করেত eেসিছ' (মিথ, 5: 17)। 
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ী  ধেমর aনুসারীরা যভােব যী েক শািn eবং pেমর pতীক িহেসেব বণনা কের থােকন, সিত কােরর 
যী  িঠক কতটুকু pমময় e িনেয় সেnহ থেকi যায়। যী  খুব s  কেরi বেলেছন য : 

'আিম পৃিথবীেত শািn িদেত eেসিছ ei কথা মেন কার না। আিম শািn িদেত আিস নাi, eেসিছ 
তেলায়ােরর আiন pিত া করেত। আিম eেসিছ মানুেষর িবrেd মানুষেক দঁাড় করােত; ছেলেক বাবার 
িবrেd, মেয়েক মােয়র িবrেd, বৗেক শা ড়ীর িবrেd দাঁড় করােত eেসিছ' (মিথ, 10: 34-35)। 

ব িভচার করার জন  ধু ব িভচািরনী নন, তার িশ সnানেদর হত া করেতo কাপন  বাধ কেরন না যী : 

' সiজন  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 ছেলেমেয়েদরo আিম মের ফলব 
'(pকািশত বাক , 2: 22-23)। 

 

ধেমর সমােলাচনা কন?  

মানবতাবাদীরা আর যুিkবাদীরা কন ধমgngেলার সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা কেরন কারণ তা 
সমােলাচনার যাগ , তাi। কান িকছুi তা আসেল সমােলাচনার uে  নয়- তা স aথনীিত বা 
পদাথিবjােনর নতুন কান তtti হাক, বা আlাহর ‘মহান’ বাণীi হাক। আসেল পুেরা ধমিব াসi তা 
দািড়েয় আেছ eক জলজ াn িমথ ার uপর ভর কের। ধম মােনi আজ িকছু aৈবjািনক িচnা- চতনা, 
কুসংsার আর রীিত-নীিতর সমাহার, যgেলা কােলর পিরkমায় uপেযািগতা হািরেয়েছ। ধেমর সমােলাচনার 
আর eকিট বড় কারণ হল, ধমgngেলার মেধ  িবরাজমান িন ুরতা। ধমgngিল তা আর গীতা িল বা 
সি তার মত িনেদাষ কাব সমg নয় য aবসর সমেয় েয় েয় কাব  চচা করলাম আর তারপর আলমারীর 
তােক তুেল রেখ িদলাম ! ধমgngিলেত যা লখা আেছ তা ঈ েরর বাণী িহেসেব পালন করা হয় আর 
uৎসােহর সােথ সমােজ তার pেয়াগ ঘটান হয়। িহnু ধমgngেলােত বিণত সতীদাহর মাহাt েক pিত া 
করেত িগেয় ধুমাt 1815 সাল থেক 1826 সােলর মেধ  সতীদােহর sীকার হেয়েছ 8135 জন জন 
নারী। ei তা সিদনo - 1987 সােল rপ কােনায়ার নােম eকিট মেয়েক রাজsােন পুিড়েয় মারা হল 
'সতী মাতা কী জয়' িন িদেয়। সারা gােমর মানুষ তািকেয় তািকেয় দখল - কu টু শbিট করল না। আর 
করেবi বা কন? ধম রkা কের হেব না? মহাভারেতর কথা নেল যমন পূণ  হয়, সতী পাড়ােনা দখেলo 
নািক তমিন। ধম য িক িকরকম নশায় বুদ কের রােখ মানুষেক, তার জলজ াn pমান ei সতীদাহ। e 
জন i বাধ হয় প াsাল বেলেছন - 'Men never do evil so completely and cheerfully as when 
they do it from religious conviction.' খুবi সিত  কথা। িচnা কrন ব াপারটা - জীবn নারী মাংস 
jলেছ, ছটফট করেছ, aেনক সময় বঁেধ রাখেত ক  হেc, মােঝ মােঝ পালােত চ া করেছ - আিফম 
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জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় লািঠ িদেয় খুঁিচেয় আবার িচতায় তুেল দoয়া হেc - কী চমৎকার মানিবকতা ! 
pায় pিতিদনi পt-পিtকায় পড়িছ য, iসলামী িবে  সিরয়ার িশকার হেয় pাণ হারােc aসহায় সািফয়া, 
আিমনারা। কারােণর আয়াত udতৃ কের কািফরেদর িবrেd রাজi যুেdর হঁাক পাড়েছ বায়তুল মাকারেমর 
'িবখ াত' খিতব (aধুনা মৃত)। তবুo নশায় বুদ হেয় ধম আর ধমgেnর মেধ  'শািn', 'pগিত' আর 
'সিহ ুতা' খুেঁজ চেলেছন মডােরট ধমবাদীরা ।  

তেব e কথা aনsীকায য pিতিট ধমgেni বশ িকছু ভাল ভাল কথা আেছ (egেলা িনেয় আমার বা 
কােরাi আপিt করার িকছু নi); e gেলা িনেয়i ধািমেকরা গবেবাধ কেরন আর e কথাgেলােকi 
নিতকতার চািবকািঠ বেল মেন কেরন তারা। িকnt eকটু সংশয়বাদী দৃি েকান থেক দখেলi বাঝা যােব - 
ভালবাসা pম eবং সিহ ুতার িবিভn uদাহরণ য ধমgn eবং তার pচারকেদর সােথ লেবল িহেসেব 
লািগেয় দoয়া হয়, সgেলা কানটাi ধম বা ধমgেnর জন  মৗিলক নয়। যমন, যী ীে র aেনক 
আেগi লিভিটকাস (19:18) বেল গেছন, 'িনেজেক যমন ভালবাস, তমিন ভালবাসেব তামার 
pিতেবশীেদর।' বাiেবল eবং কারােন য সহনশীলতার কথা বলা আেছ, সgেলার aেনক আেগi ( ীে র 
জেnর পঁাচশ বছর আেগ) কনফুিসয়াস eকiরকমভােব বেলিছেলন - 'aেন র pিত সরকম ব বহার কার 
না, যা তুিম িনেজ পেত চাo না'। আiেসােkটস ীে র জেnর 375 বছর আেগ বেল িগেয়িছেলন, 'aেন র 
য কােজ তুিম রাগািnত বাধ কর, তমন িকছু তুিম aন েদর pিত কার না'। eমনিক শtrেদর ভালবাসেত 
বলার কথা তাoiজেম রেয়েছ, িকংবা বুেdর বাণীেত, সo িকnt যী  বা মুহmেদর aেনক আেগi।  

কােজi নিতকতার য uপকরণgেলােক ধমানুসারীরা তােদর s s ধেমর ' পিtক সmিt' বেল ভাবেছন, 
সgেলা কানটাi িকnt আসেল ধম থেক udুত হয়িন, বরং িবকিশত হেয়েছ সমাজিববতেনর aবশ াmাবী 
ফল িহেসেব। সমাজব বsা িটিকেয় রাখার sােথi সৃি র pারm থেক মানুষ িকছু িকছু বিশ েক ' নিতক 
gনাবলী' িহেসেব gহণ করেত বাধ  হেয়েছ; কারণ o ভােব gহণ না করেল সমাজব বsা aচীেরi েস 
পড়ত। িবখ াত নৃতািttক সেলামন আ াশ বেলন,  

'আমরা eমন কান সমােজর কথা জািন না, যখােন সাহিসকতােক হয় করা হয়, আর ভীrতােক 
সmািনত করা হয়; িকংবা uদারতােক পাপ িহেশেব দখা হয় আর aকৃতjতােক দখা হয় gণ িহেসেব।' 

eমন ধরেনর সমােজর কথা আমরা জািননা কারণ aমন সমাজ িটেক থাকেত পাের না। খুব সাদা চােখ 
দখেলo, eকিট সমােজ চুির করা য aন ায়, eিট বুঝবার জন  করার জন  কান sগীয় oিহ নািজল 
হoয়ার দরকার পের না। কারণ য সমােজ চুির করােক না ঠিকেয় মিহমািnত করা হেব, স সমােজর 
aিst লাপ পােব aচীেরi। িঠক eকi ভােব আমরা বুিঝ, সিত  কথা বলার বদেল যিদ িমথ া বলােক 
uৎসািহত করা হয়, তেব মানুেষ মানুেষ যাগােযাগ রkা করাi দূrহ হেয় পড়েব। e ব াপারgেলা uপলিbর 
জন  কান ধমিশkা লােগ না। আবার eমনo দখা গেছ য, শতাbীpাচীন কান চলমান ব বsার 

468



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট? 

 
 
 
পিরবতন মানুষ িনেজ থেকi কেরেছ পিরবিতত মূল বেধর কি পাথের মানবতােক যাচাi কের, eবং 
aেনকেkেti ধম িক বলেছ না বলেছ তার তায়াkা না কেরi। দাসtpথার uেcদ eমিন eকিট ঘটনা। 
বলা বাhল , কান ধমgেni দাসt uেcেদর আহবান জানােনা হয় িন। বাiেবেলর নতুন িকংবা পুরাতন 
িনয়ম, িকংবা কারান, aথবা বদ, uপিনষদ, মনুসংিহতা- কাথাoi দাসt pথােক িনমুল করার কথা বলা 
হয়িন, বরং সংরিkত করার কথাi বলা হেয়েছ pকারnের। িকnt মানুষ সমািজক pেয়াজেনi eকটা সময় 
দাসt uেcদ কেরেছ, যমিনভােব িহnু সমাজ কেরেছ সতীদাহ িনমুল বা ী  সমাজ কেরেছ ডাiনী 
পাড়ােনা বn। সতীt সmেক pাচীন ধারণা, িকংবা সমকািমতা বা গভপােতর aিধকার সংkাn দৃি ভ ীরo 
ব াপক পিরবতন ঘেটেছ সারা পৃিথবী জুেড় e কয় দশেক। e পিরবিতত দৃি ভ ীর aেনকgেলাi ধম কতৃক 
aনুেমািদত নয়।  

 

বjািনক দিৃ ভি  : Let the data decide আর িকছ ুpেয়াজনীয় পিরসংখ ান : 

আজ আধুিনক রা gিলর িদেক তাকােল বাঝা যায় য, আlাহর gনার দাহাi িদেয় মানুষ জনেক সৎ পেথ 
পিরচািলত করার ব াপারিট িক িনদাrনভােব ব থতায় পযবািসত হেয়েছ। আlাহ বা ঈ েরর gনার ভয় 
দিখেয়i যিদ মানুষ-জনেক পাপ থেক িবরত রাখা যত, তা হেল আর রাে  পুিলশ-দােরাগা, আiন-কানুন, 
কাট-কাচাির কান িকছুরi আর pেয়াজন হত না। eক inারেনট ফারােম eকটা সময় রাে র uৎপিt 

eবং ধেমর নিতকতা িবষেয় িলখেত r কেরিছলাম; সােথ সােথi eক ধািমক ভdেলাক uেtিজত হেয় 
বলেত r করেলন - 'aিভিজৎ রােয়র মত নািsক লাকজন রাে  আেছন বেলi পুিলশ দােরাগার 
pেয়াজন'। eধরেনর uিkেক sফ eকজনমাt aj ধািমেকর আsালন বেল মেন করেল িকnt ভুল হেব। 
e ধরেনর ধ ান ধারণা aেনেকi মেন মেন পাষণ কেরন, তােদর বশ বড় aংশi আবার সুিশিkত। 
পা াত  িবে  িডেsাভাির inিটuেটর পুেরাধা ব িkt eবং iেniলেজn িডজাiেনর aন তম pবkা িফিলপ 
জনসেনর মেত, যেহতু aিব াসীরা ডারuiেনর মতানুসাের মেন কের মানুষ বানর থেক udুত হেয়েছ, 
সেহতু তারা য কান ধরেনর 'নাফরমািন' করেত পাের - সমকািমতা, গভপাত, পেণাgািফ, তালাক, 
গনহত া সবিকছু । eমন eকটা ভাব, ডারuiন আসার আগ পযn সারা পৃিথবী যন egেলা থেক 
eেকবােরi মুk িছল!  

eকজন িবjানমনs ব িk িহেসেব িফিলপ জনসেনর eধরেনর আেবগpবণ আpবাক ারলীেত আমার িব াস 
করার কান কারণ নi, বরং আমার আsা থাকেব বjািনক সমীkা হেত pাp ফলাফেল; িবjানীরা 
যিটেক বেলন, 'Let the data decide'। আিম িফিলপ জনসেনর সমথেন eমন কান uপাt বা ডটা খুেঁজ 
পাiিন যা থেক pমািণত হয় য, aিব াসীরা িব াসীেদর চাiেত বশী aপরাধpবণ; বরং িকছু পিরসংখ ান 
eেকবােরi uলেটা িসdাn হািজর করেছ। আেমিরকায় িবিভn গেবষনায় দখা িগেয়েছ নািsকেদর চাiেত 
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পুনrjীিবত ী ানেদর মেধ  িববাহিবেcেদর হার বশী; eo দখা িগেয়েছ য, য পিরবােরর পিরেবশ 
ধমীয়গতভােব aিতমাtায় রkণশীল স সমs পিরবােরi বরং িশ েদর uপর পিরবােরর aন  কান সদস েদর 
dারা বশী যৗণ িনপীড়ন হয় । 1934 সােল আbাহাম াnbাu তার গেবষণাপেt দিখেয়েছন ধািমকতা 
eবং সততার মেধ  বরং বরী সmকi িবদ মান। 1950 সােল মুের রেসর গেবষণা থেক বিরেয় eেসেছ 
য, ধািমকেদর তুলনায় নািsক eবং aেjয়বাদীরাi বরং সমাজ eবং মানুেষর pিত সংেবদনশীল থােকন, 
তােদর unয়েনর জন  ত াগ sীকার কেরন। ভারতীয় িবjান o যিুkবাদী সিমিত 1988 সােল ভারেতর 
জলখানায় দাগী আসামীেদর মেধ  eকিট জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর য ফলাফল পাoয়া িগেয়িছল, তা 
িছল aবাক করার মত। দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা 100 জনi ঈ র eবং কান না কান 
pািত ািনক ধেম িব াসী । আেমিরকায়o eরকম eকিট জিরপ চালােনা হেয়িছল 5 i মাচ, 1997 
তািরেখ। স জিরেপ দখা গেছ য আেমিরকার জনসাধারেণর মেধ  eকটা uেlখেযাগ  aংশ (8-10%) 
ধমহীন হoয়া সেtto তােদর মেধ  aপরাধpবণতা কম (মাt 0.21%), স তুলনায় ধািমকেদর মেধ  
শতকরা িহেসেব aপরাধpবণতা aেনক বশী । আজ বাংলােদেশ জিরপ চালােলo ভারেতর মতi ফলাফল 
পাoয়া যােব। ঈ ের িব াস, পরকােল িব াস, বেহেsর লাভ বা দাজেখর ভয় কানটাi িকnt aপরাধীেদর 
aপরাধ থেক িনবৃt রাখেত পােরিন। আlাহর gনা িকংবা ঈ েরর ভেয়i যিদ মানুষ পাপ থেক, dনীিত 
থেক মুk হেত পারত, তেব তা বাংলােদশ eতিদেন বেহেs পিরনত হত। িকnt বাংলােদেশর িদেক 
তাকােল আমরা আজ কী দখিছ? বাংলােদেশ শতকরা 99 জন লাকi আlা- খাদা আর পরকােল িব াসী 
হoয়া সেtto dনীিতেত ei দশিটi আজ পৃিথবীর শীেষ। ধেম িব াস িকnt দশবাসীেক dনীিতমুk রাখেত 
পােরিন। পারেবo না। য দেশ সেবাc পদ থেক বiেত r কের dনীিতর sাত, য দেশ গালাম 
ফাrক aিভ, eরশাদ, ফালু, গালাম আজম, িনজামী, হািজ সিলম, জয়নাল হাজারীর মত হত াকারী, 
ধষক, gnা, িছনতাiকারী, ডাকাত রাজৈনিতক ছtছায়ায় থাকার দrন ধু রহাi i পায় না, বরং বুক 
িচিতেয় ঘুের বরাবার ছাড়পt পায়, নতা হবার সুেযাগ পায়, স দেশর মানুষ নামাজ পেড়o dনীিত চািলেয় 
যােব; তারা রাজাo রাখেব, আবার ঘুষo খােব। তাi হেc। ei তা ধমpাণ, আlাহ- খাদায় িব াসী 
বাংলােদেশর সামািজক aবsা। aপরিদেক িস াপুেরর িদেক তাকােনা যাক। e দশিটেত aিধকাংশ লাকi 
pািত ািনক ধমপিরচয় থেক মুk। ন াশনাল iuিনভািসিটর aেনক চীনা ছাt-ছাtীেকi দেকিছ 
ধমপিরচয় িজjাসা করেল তারা বিল  কে  বেল -‘ি  িথ ার’। aথচ ধম নয়, শধু আiেনর শাসন আর 
সামািজক মূল েবাধgিলর চচা কের িস াপুর আজ পৃিথবীর সবেচেয় কম dনীিতgs দশgিলর eকিট। 
aিধকাংশ িস াপুরবাসীরা আlা- খাদার নামo কেরন না, নরেকর ভয় aথবা বেহেsর লাভo তােদর নi। 
কান যাdবেল তারা তাহেল dনীিত থেক মুk থাকেছ?  

 

uপেরর পিরসংখ ান gেলা দoয়ার uেdশ  eটা pমাণ করা নয় য, মানুষ নািsক হেলi ভাল হেব িকংবা 
আিsক হেলi খারাপ হেব, বরং eটাi বাঝােনা য, ধম কানভােবi নিতকতার 'মেনাপিল ব বসা' দাবী 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট? 

 
 
 
করেত পাের না। আসেল কান িবেশষ ধেমর আনুগেত র uপর িকnt মানুেষর নিতক চিরt-গঠন িনভর কের 
না, িনভর কের eকিট দেশর আথ-সামািজক pkাপট আর সমাজ-সাংsৃিতক পিরেবেশর uপর। আসেল 
আধুিনক যুেগর জীবন যাtার pkাপেট e কথা বলা যায়, pাচীন কােলর ধমgngেলার আেলােক 
নিতকতােক িবে ষণ করেল আর চলেব না, বjািনক দৃি েকান থেক aনুসnান eবং িবচার-িবে ষণ করেত 
হেব।  

pখ াত মেনািবদ, িবjােনর দাশিনক eবং sপিটক ম াগািজেনর pিত াতা ডঃ মাiেকল শারমার তার The 

Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden 
Rule বiেয় ব াখ া কেরেছন সমাজ িবকােশর pেয়াজেনi মানুষ িকছু নীিতেক pথম থেক ‘ গাê ◌ন rল’ 
িহেসেব gহন কেরেছ :  

Do unto others, as you would have them do unto you. 

কারণ ei নীিতর aনুশীলন ছাড়া সমাজ ব বsা িটেক থাকেব না। মাiেকল শারমার তার গেবষনায় 
দিখেয়েছন য, মানব িববতেনর ধারােতi পার িরক pিতেযািগতার পাশাপািশ আবার নিতকতা, মূল েবাধ, 
সহনশীলতা, uদারতা, sাথত াগ, সহানুভূিত, সমেবদনা pভৃিত gনাবিলর চচা হেয়েছ। সভ তার pিতিনয়ত 
সংঘাত o সংঘেষi গেড় uেঠেছ মানবীয় Provisional ethics, যা মানুষেক pকৃিতেত িটেক থাকেত 
সহায়তা কেরেছ।  

নিতকতার ব াপারিট ধু মানব সমােজরi eকেচিটয়া তা নয়, ছাট sেল তথাকিথত aেনক 'iতর pাণী' 
জগেতর মেধ o িকnt eিট দখা যায়। ভ াmায়ার বাdেররা িনেজেদর মেধ  খাদ  ভাগাভািগ কের, বানর eবং 
গিরলারা তােদর দেলর কান সদস  মানিসক ভােব িবপযs থাকেল তােক সহায়তা করr জন  pাণাnকর 
চ া কের, eমনিক 'দেশ িমেল' কাজ কের তার জন  খাবার পযn িনেয় আেস। ডলিফেনরা aসুs aপর 
সহযাtীেক ধাkা িদেয় সকেতর িদেক িনেয় যায়, যার ফেল aসুs ডলিফনিটর পযাp আেলা বাতাস পেত 
সুিবধা হয়, িতিম মােছরা তােদর দেলর aপর কান আহত িতিম মাছেক drত সািরেয় তুলেত চ া কের। 
হাতীরা তােদর পিরবােরর aসুs বা আহত সদস েক বঁাচােনার জন  সেবাc ত াগ sীকার কের। e ধরেনর 
দৃ াn িবরল নয়।  

eকটা সময় ধমীয় নিতক িবধানgেলার eকটা iিতবাচক ভূিমকা িছল হয়েতা সমােজর uপর। নানা ধরেনর 
ধমীয় িবধানi িছল আiন, ogেলাi িছল সুনীিতেবাধ গেড় তালার িভিtভূিম। িকnt সভ তার agগামীতার 
সােথ সােথ ধমীয় pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােc, aেনক আেগi ফুিরেয়েছ ধমpবতকেদর ভুিমকাo। আজ 
আধুিনক মনেনর aিধকারী মানুেষর কােছ pাচীন uপাসনা ধমgেলা eেকবােরi aপাংেkয় হেয় uেঠেছ। 
কui আজ িব াস কের না তnt-মেnt aসুখ সাের, িকংবা 'আlাহ মঘ দ পািন দ' বেল চ াচােলi বৃি  
ঝের। সমােজ শৃ লা বজায় রাখেতo আজ ধমgr, নবী িকংবা পয়গmরেদর 'মহান িমথ ার' চেয় 
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ধমিনরেপk িবjানমনs সমাজ, আiেনর শাসন আর সাংsৃিতক agগিত aেনক বিল  ভুিমকা রাখেছ। 
ধমেকিndক নিতকতার িবষয় gেলা agনী িচnার মানুষেদর কােছ grtহীন, তােদর মত ধমমুk মানুেষরাi 
হয়ত আগামীর পিরবিতত িবে  িনধারণ করেব নিতকতা o মূল েবােধর eক নতুন সংjা।  

 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com ।  uপেরর 
লখািট 'sতnt ভাবনা' বiেয় 'ধম o নিতকতা ' িশেরানােম সংকিলত হেয়েছ। e ছাড়া 'যুিk' নােমর 

eকিট ম াগািজেনo eকটু পিরবিতত আকাের ছাপা হেয়িছেলা।  
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djÑC ¢L °e¢aLa¡l Evp? 
- Af¡¢bÑh S¡j¡e 

E-mail: aparthib@yahoo.com 
 
d−jÑ ¢hnÄ¡p£l¡ HLV¡ c¡h£ fË¡uC L−l b¡−Le −k eÉu AeÉu Hl pw‘¡ −Lhm djÑ h¡ AdÉ¡aÈh¡−cl j¡dÉ−jC −cu¡ pñhz djÑC 
°e¢aLa¡l Evpz a¡−cl j−a k¡l¡ djÑ¢el−fr h¡ d−jÑ A¢hnÄ¡p£ a¡−cl −L¡e ÙÛ¡u£ °e¢aL j§mÉ−h¡d b¡L−a f¡−le¡z HM¡−e 
djÑ¢hnÄ¡p hm−a pª¢øLaÑ¡ J djÑ£u f¤Ù¹−L ¢hnÄ¡p −h¡T¡e q−QRz djÑ¢hnÄ¡p£l¡ c¡¢h L−l −k °e¢aLa¡ LMeC d−jÑ ¢hnÄ¡p R¡s¡ 
ASÑe J hmhv Ll¡ pñh euz AeÉ¢c−L j¡eha¡h¡c£l¡ h¡ k¤¢š²h¡c£l¡ LMeC c¡¢h L−l e¡ −k djÑ à¡l¡ °e¢aLa¡ hmhv 
Ll¡ pñh euz a¡l¡ öd¤ HV¡C h−m −k djÑ R¡s¡J °e¢aL ¢Q¿¹¡ h¡ BQ¡l hÉhq¡l Hl A¢dL¡l£ qJu¡ pñhz °e¢aLa¡ djÑ 
fËcš eu, hlw a¡ j¡e¤−olC pªø fË−u¡S−el a¡¢N−c k¡l ¢LR¥V¡ d−jÑ fË¢ag¢ma qu j¡œ, L¡le djÑJ j¡e¤−olC pª¢øz 
a¡l¡ BlJ h−me −k d−jÑ ¢hnÄ¡p p−šJ °e¢aLa¡l Ai¡h b¡L−a f¡−lz Hl fËj¡Z h¡Ù¹−hC f¡Ju¡ k¡uz ¢houV¡ …¢R−u 
−h¡T¡e k¡L ¢e−jÀ : 
 
1z HLV¡ hÉ¢aœ²jC −L¡e ¢euj i¥m fËj¡Z Ll¡l SeÉ k−bùz 
2z djÑ¢hnÄ¡p£l¡ HV¡−L HLV¡ A−j¡O ¢euj h−m c¡¢h L−l −k °e¢aLa¡ LMeC d−jÑ ¢hnÄ¡p R¡s¡ hÉ¢š² h¡ pj¡−S hmhv Ll¡ 
pñh euz 
3z Hje A−eL hÉ¢š² h¡ pj¡S −cM¡ k¡u k¡l¡ CnÄl ¢i¢šL d−jÑ ¢hnÄ¡p£ eu, AbQ °e¢aLa¡q£e J eu, −kje −h±Ü pj¡S, 
h¡ ¢hMÉ¡a A−eL e¡¢Ù¹L je£o£z Hl à¡l¡ fËj¡¢Za qu −k Ef−ll 2 ew Hl A−j¡O ¢eu−jl hÉ¢aœ²j B−Rz L¡−SC 
   ¢euj¢V i¥m z 
 
−N¡s¡−aC HLV¡ A¢hpwh¡¢ca paÉ E−õM L¢lz Bl −p¢V qm: 
 
  e£¢aq£e e¡¢Ù¹LJ −kje B−R, −aj¢e e£¢aq£e B¢Ù¹L J B−Rz Bh¡l 
  e£¢ah¡e B¢Ù¹L J −kje B−R, −aj¢e e£¢ah¡e e¡¢Ù¹LJ B−Rz 
 
e£¢aq£e B¢Ù¹L pÇf−LÑ djÑ¢hnÄ¡p£l¡ AhnÉ hm−he −k, "−m¡LV¡ k¢c p¢aÉC d−jÑ M¡y¢V ¢hnÄ¡p£ qa a¡q−m LMeC e£¢aq£e 
qa e¡z e£¢aq£ea¡ a¡l d−jÑ ¢hnÄ¡−pl Ai¡−hl C fËj¡Z"z Hl Eš−l hm¡ k¡u −k −m¡L¢V d−jÑ M¡y¢V ¢hnÄ¡p£ ¢L e¡ −pV¡ j¤MÉ 
hÉ¡f¡l eu, j¤MÉ hÉ¡f¡l q−QR −k −p "e¡¢Ù¹L" euz Bl B¢Ù¹L qJu¡ AbÑC d−jÑ ¢hnÄ¡p£ z e£¢aq£e qu¡l L¡l−eC a¡−L 
d−jÑ A¢hnÄ¡p£ hm¡V¡ q−h p¤¤¢hd¡h¡c£ k¤¢š²z L¡−kÑl f−l L¡lZ −M¡yS¡z 
 
A−e−L h−m b¡−Le −k HLj¡œ L−W¡l djÑ£u Ae¤n¡p−el j¡dÉ−jC pj¡−S n¡¢¿¹ J °e¢aLa¡ hS¡u l¡M¡ k¡u, k¢c ph¡C djÑ£u 
e£¢aj¡m¡ −j−e Q−mz Hl fËaÉ¥š−l HV¡J hm¡ k¡u −k −m¡L¡ua l¡øÊ£u BCe L−W¡l i¡−h hmhv Ll−m Hhw ph¡C a¡ −j−e 
Q−õJ pj¡S Afl¡d J c¤eÑ£¢a j¤š² q−a f¡−lz −L¡e djÑ n¡¢pa l¡øÊ Afl¡d J c¤eÑ£¢a j¤š² q−m HV¡ fËj¡¢ea qu e¡ −k 
SeNe d−jÑ Ni£l ¢hnÄ¡−pl cl¦e C Afl¡d J c¤eÑ£¢a −b−L ¢hla b¡L−Rz HV¡C fËj¡¢ea qu −k djÑ£u Ae¤n¡pe L−W¡l 
i¡−h hmhv Ll¡ q−µRz AeÉ Lb¡u hm¡ k¡u −k Bõ¡ h¡ CnÄ−ll i−u eu, j¡e¤−ol (BCe fË−u¡NL¡l£) i−uC a¡l¡ Afl¡d 
J c¤eÑ£¢a −b−L ¢hla b¡L−Rz k¢c djÑ£u BCe fË−u¡−N −L¡e °n¢bmÉ qu h¡ BCe −j−e Qm¡V¡ −üµR¡j§mL L−l −cu¡ qu 
SeN−el ¢h−h−Ll Efl BÙÛ¡ −l−M a¡q−m pj¡−S c¤eÑ£¢a Bl Afl¡d j¡b¡ Q¡ys¡ ¢c−u EW−a h¡dÉz djÑ£u Ae¤n¡p−el à¡l¡ 
j¡e¤−ol A¿¹−ll Aöi fËhª¢š c§l Ll¡ k¡ue¡z k¡u öd¤ a¡−L −Q−f l¡M¡z djÑ£u Ae¤n¡pe h¡ ¢hnÄ¡−pl Jfl il Ll¡ 
°e¢aLa¡l ¢i¢š LMe C cªt q−a f¡−l e¡z djÑ£u BCe h¡ ¢hnÄ¡−p °n¢bmÉ q−m °e¢aLa¡l J Ai¡h −cM¡ −cuz −m¡L¡ua 
BC−e °n¢bmÉ q−mJ °e¢aLa¡l Ai¡h −cM¡ −cuz HLC Lb¡ paÉ −m¡L¡ua BC−el −hm¡uz AbÑ¡v djÑ£u Ae¤n¡pe h¡ 
¢hnÄ¡p °e¢aLa¡ fË¢aù¡u e£¢aNai¡−h −m¡L¡ua nÄ¡p−el −Q−u A¢dLal L¡kÑLl£ euz Bp−m eÉu AeÉu h¡ i¡m j−¾cl 
d¡le¡ AbÑ¡v ¢h−hL j¡e¤−ol ü‘¡a (Intuitive) HL pqS¡a fËhª¢šz Bl ph pqS¡a fËhª¢šl ja HV¡J ¢hhaÑe£ 
j−e¡¢h‘¡e (evolutionary psychology) Hl ¢eu−jC Eá¥a mr mr hR−ll ¢hhaÑ−el f¢lZ¢a ¢q−p−hz ¢hhaÑe£ 
j−e¡¢h‘¡e Bh¡l ¢hhaÑe£ S£h¢hcÉ¡l HL A‰z a¡C j¡e¤−ol ¢h−h−Ll j§−mC B−R S£h¢hcÉ¡l A−j¡O ¢euj, k¡ Bh¡l Q¨s¡¿¹ 
¢hQ¡−l fc¡bÑ¢h‘¡−el −j±¢mL ¢h¢dlC A¢ifËL¡nz 
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¢hhaÑe£ S£h¢hcÉ¡l ¢euj Ae¤k¡u£ fË¡L«¢aL ¢ehÑ¡Qe (Natural Selection) −pC ph pqS¡a fËhª¢šl ¢hL¡n OV¡u k¡ 
fËS¡¢al EàaÑe J ¢hÙ¹¡−l pq¡uL quz Bl ¢hhaÑe£ j−e¡¢h‘¡e Ae¤k¡u£ j¡e¤−ol ¢h−h−Ll Evf¢š J ¢hL¡n j¡e¤−ol 
j¢Ù¹−×Ll ¢hhaÑ−elC A¢ifËL¡nz S£h¢hcÉ¡l i¡o¡u hm¡ k¡u −k ¢h−hL q−µR jdÉ j¢Ù¹−×Ll (Limbic System) pªø B¢cj 
fËhª¢šl Jfl  EdÆÑ j¢Ù¹−×Ll L−VÑ„ e¡jL A−‰l ¢eh¡lL ¢œ²u¡l A¢ihÉ¢š²z j−e¡¢h‘¡e J pÀ¡u¤¢h‘¡−el A−eL fkÑ−hr−ZC 
−cM¡ −N−R −k L−VÑ„ Hl r¢a q−m j¡e¤o a¡l ¢hQ¡l ¢h−hL q¡¢l−u −gm−a f¡−l, k¢cJ −p AeÉ ph L¡S LjÑ ü¡i¡¢hL 
i¡−hC Q¡¢m−u k¡uz Bd¤¢eL ¢hhaÑe£ j−e¡¢h‘¡e Ae¤k¡u£ j¢Ù¹−×Ll haÑj¡e ¢hhaÑe q−µR S£e Hhw pwú«¢al pq¢hhaÑ−el 
(Gene Culture Coevolution) Hl L¡l−Zz 
 
k¡−q¡L S¢Vma¡u e¡ ¢N−u HV¡C hm¡ k−bù −k j¡e¤o J a¡l j¢Ù¹L k¢c S£h¢hcÉ¡l ¢eu−j (h¡ B−l¡ −j±¢mL A−bÑ 
fc¡bÑ¢h‘¡−el ¢eu−j) Eá¨a J ¢hh¢aÑa qu; a¡q−m j¡e¤−ol ¢h−hLJ −pC HLC ¢eu−jC Eá¨a J ¢hh¢aÑa, L¡lZ ¢h−hL 
j¡e¤o J j¢Ù¹−×Ll HL A¢h−µRcÉ A‰z ¢h−h−Ll ü‘¡a d¡le¡ d−jÑl BNj−el A−eL B−N −b−LC ¢hl¡Sj¡e ¢Rmz a¡C HV¡ 
hm¡ i¥m q−h −k ¢h−hL djÑ h¡ CnÄl fËcšz MË£ù¡e J Cpm¡j d−jÑl A−eL B−NC NË£Ll¡ °e¢aLa¡ ¢e−u Ni£l ¢Q¿¹¡ i¡he¡ 
L−l¢Rmz Leg¥¢pu¡p J h¤Ü CnÄl −L e¡ −V−eC °e¢aLa¡ fËQ¡l L−l¢R−mez a¡ R¡s¡ HV¡ pq−SC −h¡T¡ k¡u −k °e¢aLa¡l 
Evp k¢c CnÄ−lC ¢e¢qa a¡q−m j¢Ù¹−×Ll S¢Vma¡ J ¢hhaÑe Hhw ¢hQ¡l h¤¢Ül −fR−e a¡l A¢hpwh¡¢ca i¨¢jL¡ −eq¡a C 
Ae¡hnÉL J h¡s¢a q−u f−sz i¡m j−¾cl ¢hQ¡l −L CnÄl ¢i¢šL Ll¡ −k ï¡¢¿¹f§ZÑ −pV¡ −h¡T¡ k¡u pq−SCz djÑ¢hnÄ¡p£l¡ 
h−me −k CnÄl k¡ ¢e−od L−le a¡C j¾c, Bl k¡ B−cn L−le a¡C i¡−m¡z a¡q−m k¢c fËnÀ Ll¡ qu CnÄl −Le HL¢V 
L¡S−L f¡f −O¡oe¡ L−le, −kje, doÑe, M¤e CaÉ¡¢c? Hl Eš−l djÑ¢hnÄ¡¢p−cl HV¡C öd¤ hm−a f¡−le −k CnÄl −k−qa¥ 
f¤−ZÉl Evp, ¢a¢e LMe C f¡f L¡S−L Ae¤−j¡ce h¡ Evp¡¢qa Ll−a f¡−le e¡z AbÑ¡v ¢e−Sl A‘¡−aC a¡l¡ ü£L¡l L−l 
−ee −k f¡f Hl d¡lZ¡ üa¿», CnÄl ¢eiÑl euz L¡lZ f¡f h¡ j−¾cl pw‘¡C k¢c qu −k CnÄl k¡ ¢e¢oÜ h¡ ¢el¦vp¡¢qa 
L−le, a¡q−m CnÄl LMe C f¡f −L Ae¤−j¡ce h¡ Evp¡¢qa Ll−a f¡−le e¡, HV¡ hm¡V¡ Ap¡l h¡LÉ h¡ ¢àl¦¢š²lC 
(tautology) p¡¢jmz a¡C CnÄl ¢eiÑl f¡f f¤−ZÉl pw‘¡ HL Qœ²¡L¡l pw‘¡ z 
 
HV¡ Øfø −k djÑ el−Ll n¡¢Ù¹ h¡ ü−NÑl f¤lú¡−ll Lb¡ h−m plm je¡−cl SeÉ AeÉ¡−ul ¢hl¦−Ü HL L¡kÑLl£ ¢eh¡lL 
¢qp¡−h L¡S L−lz ¢L¿¹¥ B−NC h−m¢R −k −m¡L¡ua pj¡−Sl −m¡L¡ua BCe Hl p¤¤oW¥ fË−u¡NJ L¡kÑLl£ ¢eh¡lL ¢qp¡−h 
L¡S Ll−a f¡−lz −L¡e r£Z ¢h−hL pÇfæ hÉ¢š² Sepj−r m¤W h¡ doÑZ e¡ Ll¡l L¡lZ HC eu −k d−jÑ a¡ ¢e¢oÜ, hlw 
a¡ e¡ Ll¡l L¡lZ −NËç¡l h¡ n¡¢Ù¹l iuz B−NL¡l ¢c−e BC−el n¡pe ¢Rme¡ h¡ L¡kÑLl£ l¡øÊ£u  n¡pek−¿»l Ai¡−h fË−u¡N 
qae¡ h−mC InÄ¢lL ¢hd¡−el e¡−jC j¡e¤o Afl¡−dl ¢eh¡lL pª¢ø L−l¢Rmz k¢c J Hl hÉ¢aœ²j J Bjl¡ −c−M¢R, −kje 
Leg¥¢pu¡−pl pjuL¡l Q£−e Hhw h¤−Ül h¡Z£−az fË¡Q£e CwL¡ J j¡u¡ SeNe J °ch h¡Z£l Jfl ¢eiÑl e¡ L−lC HL 
°e¢aL pj¡−Sl fše L−l¢Rmz 
 
°e¢aLa¡ A−e−Ll L¡−R HLV¡ pqS¡a …Z, a¡l¡ djÑ ¢hnÄ¡p h¡ ¢hd¡−el L¡l−Z pvL¡−S ¢mç qe e¡ z ü−NÑl f¤lú¡−ll 
−m¡−i h¡ el−Ll n¡¢Ù¹l i−u i¡−m¡ L¡S Ll¡ h¡ j¾c L¡S e¡ Ll¡ Bl ¢h−h−Ll L¡l−Z i¡−m¡ L¡S Ll¡ h¡ j¾c L¡S e¡ 
Ll¡ pj¡e fËnwp¡l −k¡NÉ q−a f¡−l e¡z el−Ll i£¢al à¡l¡ Be¤NaÉ Be¡ k¡u, ¢L¿¹¥ °e¢aL −Qae¡ pª¢ø Ll¡ pñh euz 
B−NC E−õM L−l¢R −k fª¢bh£−a A−eL −cn B−R −kM¡−e SeN−el HL ¢hl¡V Awn CnÄl h¡ CnÄ−ll −fË¢la f¤l¦o H 
¢hnÄ¡p L−le e¡ Hhw plL¡l J −m¡L¡ua BC−el à¡l¡ n¡¢pa, ¢L¿¹¥ −pM¡−e e£¢aq£ea¡ h¡ Afl¡d −aje −hn£ −eCz c§l 
fË¡−QÉl  −cn …−m¡C a¡l fËL«ø Ec¡qlZz 
 
°e¢aL BQle Hhw −Qae¡ q−µR  hÉ¢š² h¡ Se−N¡ù£l HLV¡ œ²j¢hhaÑj¡e °h¢nøz HC °h¢nø ¢h¢iæ j¡e¤−ol pjeÄ−u N¢Wa 
Se−N¡ù£, −kM¡−e f¡lØf¢lL j§mÉ−h¡d J ü¡−bÑl pwO¡a Af¢lq¡kÑ, −pM¡−e h¡¢š²Na h¡ −N¡¢ùNa ¢ÙÛ¢an£ma¡ Beu−e 
pq¡ua¡ L−lz p¤¤c£OÑ pju d−l fl£rZ J ï−jl j¡dÉ−j HC œ²j¢hhaÑe hÉ¢š² J pj¡S−L A¢dLal n¡¢¿¹ J ÙÛ¢an£ma¡l 
¢c−L H¢N−u ¢e−u k¡uz d−jÑl BNje e¡ q−mJ j¡eh pj¡S °e¢aL BQlej¡m¡l Eáh Lla fË−u¡k−el a¡¢N−cC, −kje¢V 
−hn ¢LR¥ pj¡−S −cM¡ k¡u k¡l Ec¡qlZ f§−hÑ E−õM L−l¢Rz j¡e¤o fËj¡Z L−l−R −k a¡l¡ ¢e−Sl¡C °e¢aL BQlej¡m¡ °al£ 
Ll−a prj, InÄ¢lL −fËle¡ R¡s¡C, k¡l j¡dÉ−j  hÉ¢š² J pj¡S a¡−cl ¢iæ ü¡bÑ Bl CµR¡l A−eÄo−e ¢e−u¡¢ka q−a f¡−l 
flØf−ll p¡−b pwO¡−a ¢mç e¡ q−uz  
 
[ Aparthib Zaman writes from USA. The article is kept in Mukto-mona web site] 
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হতবুিd, হতবাক ! 
মীজান রহমান 

 
cÖkœ, cÖkœ, Avi cÖkœ| GB †h GZ cÖkœ SuvK K‡i Av‡m g‡b, Gi Drm †Kv_vq ? cÖkœ wK Avj −vi B”Qv, 
bv kqZv‡bi ? kqZv‡bi B”Qv wK Avj −vi B”Qv bq ? Zv hw` bv nq Zvn‡j GUv aª“emZ¨ nq †Kgb 
K‡i †h Avj−vi B”Qv Qvov wKQyB N‡U bv msmv‡i ? A_P cweÎ †Kviv‡Y cwi®‹vi †jLv Av‡Q t 
 
 “All things are from God.” (4:78, Yusuf Ali) 
 [ÒmKj e ‘̄i Drm Avj−v|Ó] 
 
Avj−vnB hw` me e¯—yi Drm nb, Ges Avj −vni B”Qv‡ZB hw` me wKQy N‡U,  Zvn‡j cvw_©e hyw³ 
Abyhvqx kqZv‡bi B”Qv Ges Avgvi Zx¶è †gŠwjK cÖkœ¸‡jvI Avj −viB B”Qv| GLv‡bB GKUv weivU 
av°v LvB g‡b| gnvb m„wóKZ©vi B”Qv e¨wZ‡i‡K hw` wKQyB NUevi Dcvq bv _v‡K Zvn‡j `qv K‡i 
Avgv‡K e‡j w`b Avgvi cvccy‡Y¨i mKj `vqfvi Avgv‡KB enb Ki‡Z n‡e †Kb| 
 
Dc‡iv³ AvqvZwUi wVK ciciB Av‡Q t 
 
 “Whatever good (O Man!) happens to thee, is from God; but whatever evil 

happens to thee, is from thy (own) soul.” (4:79, Yusuf Ali) 
 [Ò(†n gvbe), hv wKQy fvj N‡U †Zvgvi Rxe‡b, meB Avj−vi `vb ; hv wKQy g›` Zv †ZvgviB 

AvZ¥vwbtm„Z|Ó] 
 
Avgvi auvavUv †Kv_vq eyS‡Z cvi‡Qb †Zv ? cÖ_g AvqvZwUi m‡½ wØZxqwU‡K wVK †gjv‡Z cviwQ 
bv| GUv wbðqB AvgviB †`vl⎯Avgvi AvZ¥vi Kjylwbtm„Z `yó mskq| kqZv‡bi cÖ‡ivPbvI n‡Z 
cv‡i| kqZvbB †nvK Avi †hÕB †nvK, Avgv‡K wKš‘ eywS‡q w`‡Z n‡e mewKQy hw` Avj −vi KvQ 
†_‡KB Avm‡Z nq Zvn‡j Avgvi g›`Uv Zuvi KvQ †_‡K Avm‡e bv †Kb| Avgvi fvjUvi K…wZZ¡ 
Zuvi, Avi g›`Uvi `vwqZ¡ Avgvi, GUv †KgbZ‡iv wePvi ejyb †Zv| 
 
cweÎ †Kviv‡Yi Av‡iK RvqMvq Av‡Q t 
 
 “As to those who reject Faith, it is the same to them whether thou warn them 

or do not warn them; they will not believe, God had set a seal on their hearts 
and on their hearings, and on their eyes is a veil; great is the penalty they 
incur.” (2:6, Yusuf Ali). 

 (Òhviv wek¦v‡mi c_ eR©b K‡i, Zv‡`i mveavb Kiv Avi bv Kiv GKB K_v⎯Zviv wKQy‡ZB wek¦vm 
Ki‡e bv| Avj−vKwig Zv‡`i AvZ¥vq Ges K‡Y©w›`ªq‡Z Zvjv †g‡i †i‡L‡Qb, Zv‡`i †Pv‡L cwi‡q‡Qb 
Vywj| Zv‡`i R‡b¨ †Nvi kvw¯— A‡c¶v Ki‡Q|)Ó 

 “God leaves in error whom He will and guides whom He pleases.” (35:8, 
Dawood) 
 (ÒAvj−v hv‡K B”Qv Zv‡K fyjc‡_ †Q‡o iv‡Lb, ev mrc‡_ PvwjZ K‡ib|Ó) 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? হতবুিd, হতবাক ! 
 

 
cÖ_gZ, Avwg eywS bv gvby‡li c‡¶ wKfv‡e m¤¢e Zuvi cÖwZ wek¦vm ’̄vcb bv Kiv, KviY meB †Zv 
Zuvi B”Qv| wØZxqZ, Awek¦vmxi AvZ¥vq Avi Kv‡b Zvjv †g‡i ivLv, Zvi †Pv‡L Vywj cwi‡q ivLv, 
ZvÕI hw` cigvZ¥vi B”Qv‡ZB msNwUZ n‡q _v‡K, Zvn‡j †ePvwii †Zv gnvwec`| †Kvb&w`‡K hv‡e 
†m ? GKw`‡K ÔAwek¦vmÕ †h‡nZz †mUv GKcÖKvi e¯‘ †m‡nZz Avj−vi KvQ †_‡KB cvIqv, Ab¨w`‡K 
†mB Awek¦v‡mi kvw¯— †_‡K cwiÎv‡Yi c_UvI wZwbB eÜ K‡i †i‡L‡Qb (Dc‡iv³ AvqvZ 
Abyhvqx)| 
 
†QvU‡ejvq ï‡bwQ †h Avj−vZvÕjv gvbeRvwZi †n`v‡q‡Zi R‡b¨ †gvUgvU 1 j¶ 90 nvRvi cqM¤^i 
cvwV‡qwQ‡jb| Ges Zuv‡`i g‡a¨ Avgv‡`i cig wcÖq bexKwig nRi_ †gvn¤§` (`t) wQ‡jb Zuvi 
me‡P‡q †cqviv ev›`v, mKj bexi †miv bex| G-wb‡q †mKv‡j †Kvb cÖkœ Zzjevi AeKvk wQj bv, 
KviY GKUv aviYv Avgv‡`i gw¯—‡®‹ cÖ‡ek Kiv‡bv n‡qwQj Rxe‡bi cÖZz¨lKv‡j †h a‡g©i cÖ_g I 
cÖavb wfwË nj Cgvb A_©vr wek¦vm| hvi Cgvb cvKv bq †m fvj gymjgvb bq| Avgvi †mB KwP 
eq‡m Ôfvj gymjgvbÕ bv nevi gZ fq¼i wRwbm Avi wQj bv| myZivs Cgv‡bi cÖwZwU kZ© Avwg 
cy•Lvbycy•Liƒ‡c cvjb Kivi †Póv KiZvg| ZvB hv ïbZvg I¯—v`Rxi gyL †_‡K, ¸i“Rb‡`i gyL 
†_‡K, ZvÕB cig kª×vf‡i MÖnY K‡i wbZvg| 
 
Avgvi gM‡R m¤¢eZ kqZv‡bi Avbv‡Mvbv ki“ n‡qwQj ¯‹z‡j _vKvKv‡jB| hw`I ¯‹zjUv wQj †Kej 
gymjgvb‡`i Rb¨, wk¶K‡`i g‡a¨ `yÕPviRb ¯^vaxb‡PZv †eqvov cªK…wZi †jvK wQ‡jb huviv ag©K‡g©i 
e¨vcv‡i LvwbK D`vmxbB wQ‡jb ejv P‡j| Zuviv Avgvi Kv‡b AvaywbKZv I ¯^vaxb wPš—vi gš¿myav 
el©Y Ki‡Z ïi“ Ki‡jb| BD‡ivcxq hyw³ev`x wPš—vfvebvi m‡½ cwiPq NUv‡jb| cÖkœ I 
mskqm¤^wjZ AbymÜvb Øviv ÁvbvR©‡bi AMZvbyMwZK mvabv‡Z DØy× Ki‡jb| hyw³ I cÖgvY-
cix¶v Qvov †KvbwKQyB AÜfv‡e MÖn‡Yi †hvM¨ bq, GB `ytmvnmx g‡bvfvewU ZLb †_‡KB Avgvi 
g‡b KvR Ki‡Z ïi“ Kij| AwP‡iB Avgvi g‡b mvnm Rb¥vj gnvb m„wóKZ©v‡K wb‡q `ywe©bxZ cÖkœ 
†Zvjvi| wZwb †K, †Kv_vq, †Kb ? wek¦eªþv‡Êi mewKQyB hw` Zuvi m„wó n‡q _v‡K Zvn‡j wK wZwb 
wb‡RB wb‡Ri mªóv ? cqM¤^i‡`i e¨vcv‡i †h-cÖkœwU cxov w`‡Z ïi“ Kij Zv nj GB| cÖvPxb Bû`x 
wek¦vm Abyhvqx c„w_exi eqm cÖvq 6 nvRvi eQi| Av`g-nvIqvi AvMgbKvj hw` ZvÕB n‡q _v‡K 
Zvn‡j m„wói cÖvZtKv‡j wbðqB f~c„‡ôi †jvKmsL¨v K‡qK j‡¶i †ewk wQj bv| Z‡K©i LvwZ‡i aiv 
hvK 1 †KvwU| 1 †KvwU gvby‡li R‡b¨ 1 j¶ 90 nvRvi cqM¤^i, GKUz gvÎvwZwi³ g‡b nq bv ? 
MocoZvq cÖwZ cÂvk R‡bi R‡b¨ GK cqM¤^i ! Zvi Dci cqM¤^i‡`i AwaKvskB wQ‡jb 
ga¨cÖv‡P¨i GKUv AÂ‡ji g‡a¨ mxgve× †hLv‡b Rjevqy AvenvIqv GZB K‡Vvi †h †jvKemwZ 
Ggwb‡ZB Lye nvjKv| g‡b nq †mLv‡b cÖwZ evwo evwo bv n‡jI cÖwZ cvovq cvovq GKRb K‡i 
cqM¤^i wQ‡jb| Zvi m‡½ eZ©gvb c„w_exi QweUv †gjv‡bvi †Póv K‡i Av‡iv w`‡knviv n‡q hwo| 
AvR‡Ki †jvKmsL¨v cÖvq mv‡o QqkÕ †KvwU| AvR‡Ki c„w_ex Akvwš— Avi Aw¯’iZvgq c„w_ex| 
kvmb †kvlY I †clYwK¬ó c„w_ex| AvR‡K Avj −vi Avik †_‡K `yÕPviRb gnr e©w³i Avwef©ve NU‡j 
gvbeRvwZi eoB DcKvi nZ| wKš‘ gnvcÖfyi wK B”Qv g‡b wZwbB Rv‡bb, AvR‡KB †Kvb cqM¤^i 
†bB|  †PŠÏkÕ eQi Av‡M gnvbex wb‡RB †m-c_ eÜ K‡i †M‡Qb⎯Avi bq, Avj −vcvK Avi 
cqM¤^i cvVv‡eb bv, wZwbB †kl bex| wek¦vmxiv Zvi †hŠw³KZv †`L‡Z cv‡”Qb Abvqv‡m| Avwg 
cviwQ bv| nqZ wZwb Avgvi Kv‡b Zvjv †g‡i †i‡L‡Qb, †Pv‡L w`‡q‡Qb Vywj| 
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cqM¤^i wel‡q Avgvi Av‡iKwU cÖkœ t GZ¸‡jv cqM¤^‡ii g‡a¨ AvR ch©š— GKRb gwnjv-bexi bvg 
ïwbwb †Kb ? gwnjviv wbðqB Avj−viB m„wó, Ges Zv‡`i cÖwZ Zvw”Qj¨c~Y© g‡bvfve cyi“l‡`i hZB 
_vKzK Ki“Yvgq Avj−vcv‡KiI _vK‡e Zv KL‡bvB MÖnY‡hvM¨ bq| ZvB Avwg AevK n‡q hvB hLb 
cweÎ †Kviv‡YB cvB t 
 
 “Ask the unbelievers if it be true that God has daughters, while they 

themselves choose sons. Did We create the angels females?” (17|149, 
Dawood) 

 ÒAwek¦vmx‡`i wR‡Ám Ki GUv wK mZ¨ n‡Z cv‡i †h Zviv wb‡Riv cQ›` K‡i cyÎmš—vb, Avi Avj−vi 
_vK‡e Kb¨v ? Avgiv wK KL‡bvB bvix †d‡ikZv m„wl&P K‡iwQjvg ?Ó 

  
wK¤^v t 
 “The apostles We sent before you were but men whom We inspired.” (21:7, 
Dawood). 
 Ò†Zvgvi Av‡M huviv Avgv‡`i evZ©v e‡q G‡bwQ‡jb Zuv‡`i mevB wQ‡jb Avgv‡`i evYx I †cÖiYvcÖvß 
cyi“l|Ó 
 
G-`yÕwU csw³i gg©v_© Avwg GL‡bv eywS bv| cÖkœ Rv‡M g‡b, Zvn‡j wK cyi“lRvwZi wPiKvjxb 
bvixwe‡Øl cÖvK…wZK wbq‡giB Aš—M©Z, hvi †gŠj †cÖiYvi Drm ˆ`ekw³i Aš—tcy‡i ? 
 
†KvivYewY©Z HkxevYxi gg©KZv wb‡q `yÕPvi‡U cÖkœ Zz‡jwQjvg Avwg eQiPv‡iK Av‡MKvi †jLv 
GKwU wbe‡Ü| wbeÜwUi bvg wQj ÔAvDU Ae& Kb&‡U·UÕ| GKUv mvnmx Ab&jvBb cwÎKv (gy³gbv) 
Qvov Avi †Kv_vI †jLvwU Qvcv‡bv m¤¢e nqwb⎯†Kvb m¤úv`K mvnm K‡iwb Qvc‡Z| GB †h mvnm 
bv cvIqv †gŠwjK cÖkœ DÌvcb K‡i cix¶vwbix¶v Øviv cÖPwjZ a‡g©i gg¨ †evSvi †Póv, GB †h 
cÖkœKvixi Reve bv w`‡q Zvi KÉ i“× Kivi ms¯‹…wZ M‡o D‡V‡Q Avgv‡`i ag©‡K wN‡i, GÕI GK 
bZzb cÖ‡kœi m~Pbv K‡i‡Q Avgvi g‡b| cÖkœ‡K GZ fq †Kb ? KviY fq †_‡KB †Zv m„wó nq f‡qi 
A¯¿ w`‡q cÖ‡kœi Mjv wU‡c aivi cÖe„wË| Avgvi wbe‡Üi kvjxbZg cÖwZwµqv G‡KwQj `yÕPviRb 
AvaywbK wk¶vq wkw¶Z ag©cÖvY e¨w³i KvQ †_‡K| Zuv‡`i e³e¨, ag© m¤^‡Ü Avgvi Ávb AcªPzi I 
AMfxi ; Avgvi wek¦v‡mi LyuwU `ye©j ; Avgvi D×„wZ¸‡jv ÔAvDU Ae& Kb&‡U·UÕ, BZ¨vw`| 
cÖwZwµqv¸‡jvi meKÕUvB c~e©cÖZ¨vwkZ wQj e‡j †KvbUvB Avgv‡K AevK K‡iwb| hyM hyMvš—i a‡i 
a‡g©i aŸRvavixiv wb‡R‡`i AÜ wek¦v‡mi wfwË‡K A¶Z ivLevi †Póvq GBiKg evavi †`qvj `uvo 
Kwi‡q †i‡L‡Qb| Zuviv Avgv‡K e‡jb †h Avwg †KvivY fvj K‡i cwowb, hv c‡owQ ZvÕI eywSwb ev 
fyj ey‡SwQ| Avwg †KvivY we‡klÁ bB, †mUv Avwg A¯^xKvi KiwQ bv, wKš‘ Avgvi mgv‡jvPK‡`i 
GKRbI Avgvi DÌvwcZ cÖkœ¸‡jvi GKwUiI Reve †`qv `~‡i _vK, †`evi †PóvI K‡ibwb| 
cÖvwZôvwbK a‡g©i ixwZUvB Ggb †h ag©MÖ‡š’i mZ¨wg_¨v wb‡q cÖkœ †ZvjvUvB `Êbxq Aciva| myZivs 
†KD hw` †Kvb D×Z cÖkœ †Zv‡j Zvn‡j GKgvÎ we‡eP¨ welq nj KLb Ges wKfv‡e †m `Ê 
Kvh©Kix Kiv n‡e| Zvr¶wYK gyÊ‡”Q`, bv, hve¾xeb Kviv`Ê ? 
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evsjv‡`‡ki msL¨vMwiô gymwjg mgv‡R cÖvZ¨wnK †KvivYcvV Zv‡`i ag©xq ms¯‹…wZi GKwU 
Awe‡”Q`¨ Ask| gmwR`eûj kni XvKv‡Z AvRKvj cvwL‡`i Kjie ZZUv †kvbv hvq bv hZUv 
†kvbv hvq AvRv‡bi kã Avi †KvivYcv‡Vi mygayi myi| evOvwj nIqv m‡Ë¡I Zviv evsjv‡Z 
†Z‡jvqvZ K‡i bv †KvivY, K‡i Aviwe‡Z, KviY Zv‡ZB bvwK †ewk †mvqve, Zv‡ZB bvwK 
†e‡nk&‡Zi †d‡ik&Zviv mvov †`q| Zvi hw` Aviwe eySZ Zvn‡j wKQy ejvi wQj bv, wKš‘ ¸wUKq 
cwÊZ e¨w³ Qvov †KD GKkã Aviwe †ev‡S wKbv Avgvi m‡›`n| †kLvi cÖwZ GKUv †KŠZ~nj, 
†mUvI †ewk †`wLwb Avwg| †KŠZ~nj wRwbmUvB †hb GKUv wbwl× e¯‘ Avgv‡`i ag©xq KvjPv‡i| 
 
e¨w³MZfv‡e, Avwg †h GK fqven Zg gvbyl †mUv bZwk‡i †g‡b wbw”Q| Avwg †Póv Kwiwb Zv bq| 
†KvivY coevi †Póv K‡iwQ e‡U, GKevi bq, ỳÕevi| cÖ_gevi Ab¨ mevi gZ, †ZvZvcvwL †hgb 
c‡o, †QvU‡ejvq eva¨evaKZvq| ZLbKvi cov wQj Ôfvj gymjgvbÕ nevi †Rb¨, †mvqve AR©‡bi 
Avkvq| wØZxqevi c‡owQ cwiYZ eq‡m, Bs‡iwR‡Z, eySevi R‡b¨, †kLvi R‡b¨, Áv‡bi AvKl©‡Y| 
wkL‡Z wM‡q, eyS‡Z wM‡q, A‡bK cÖkœ †R‡M‡Q Avgvi g‡b, †hgb K‡i cÖkœ Rv‡M Avgvi A¼kv‡¯¿| 
†mB cÖkœ, †mB wk¶vi ỳÕPvi‡U Ask Avgv‡K wKwÂr wePwjZ K‡i‡Q, wew¯§Z K‡i‡Q| ZviB gxgvsmv 
Lyu‡R †eovw”Q bvbvw`‡K, bvbvc‡_| 
 
†Kviv‡Yi fvlv wb‡q memgqB GKUv cÖkœ wQj Avgvi g‡b t a‡g©i gZ GKwU cweÎ wRwbm, GKwU 
e¨w³MZ wRwbm PP©v Ki‡Z wM‡q gvZ…fvlv †Q‡o Ggb GKwU we‡`kx fvlv †Kb e¨envi Ki‡Z nq 
Avgv‡`i hvi GKwU eY©I Kv‡iv †evaMg¨ bq ?  †m-cÖ‡kœi mgvavb †kl ch©š— Avwg †Kviv‡YB 
†c‡qwQ⎯†Kviv‡Y †Kv_vI †jLv †bB †h Aviwe hv‡`i gvZ…fvlv bq Zv‡`iI †KvivY co‡Z n‡e 
Aviwe‡Z| K‡qKUv csw³ Avwg D‡j−L KiwQ GLv‡b| 
 
1| “Each apostle We have sent has spoken only in the language of his own people, so that 

he might make his precepts clear to them.” (14:1, Dawood) 
 (Ò†hme bex‡K Avgiv g‡Z©̈  cvwV‡qwQ ag©cÖPv‡ii R‡b¨ Zviv mK‡jB wbR wbR m¤cÖ̀ v‡qi gvZ…fvlv‡ZB K_v 

e‡j‡Qb, hv‡Z K‡i †mB evYx¸‡jv Zv‡`i Kv‡Q cwi®‹vi n‡q I‡V|Ó) 
2| “We have revealed the Koran in the Arabic tongue so that you may grow in 

understanding.” (12:1, Yusuf Ali)    
 (ÒAvgiv Aviwe fvlv‡Z †KvivY bv‡Rj K‡iwQ hv‡Z †mUv meviB †evaMg¨ nq|Ó) 
3| “Had We revealed the Koran in a foreign language they would have said, ‘If only its 

verses were expounded! Why in a foreign tongue, and he an Arabian?’” (41:40, 
Dawood) 

 (ÒAvgiv hw` †KvbI we‡`kx fvlv‡Z †KvivY bv‡Rj KiZvg Zvn‡j Iiv ejZ, ÔGi QÎ¸‡jv hw` eySevi Dcvq 
_vKZ Kv‡iv ! †hLv‡b Iiv mevB Aviwe‡Z K_v e‡j †mLv‡b we‡`kx fvlv †Kb ?Õ Ó) 

4| “We have revealed the Koran in the Arabic tongue that you may understand its 
meaning.” (43:1, Dawood) 

 (ÒAvgiv Aviwe‡Z †KvivY cvwV‡qwQ hv‡Z †Zvgiv mevB eyS‡Z cvi|Ó) 
5| “Thus have We revealed to you an Arabic Koran, that you may warn the mother-city 

(Mecca) and those who dwell around it; that you may forewarn them of the day which 
is sure to come.” (42:5, Dawood) 
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 (ÒAvgiv †Zvgvi Kv‡Q Aviwe †KvivY cvwV‡qwQ hv‡Z Zzwg g°v Ges Zvi Av‡kcv‡ki RbMY‡K mveavb K‡i 
w`‡Z cvi †h nvk‡ii w`b GK Awbevh© ev¯—e hv †_‡K Kvi“iB wb®‹„wZ bvB|Ó) 

 
GB cuvPwU Avqv‡Zi g‡a¨ Avwg wZbwU evYx ïb‡Z cvB| GK, ag©wk¶v gvZ…fvlv Qvov Avi †Kvb 
fvlv‡ZB nIqvi DwPZ bq| `yB, †KvivY bv‡Rj n‡qwQj ïaygvÎ Aviwefvlx AvieRvwZi R‡b¨| 
wZb, †KvivY bv‡R‡ji g~j D‡Ïk¨ wQj mnR‡eva¨ Aviwe fvlv‡Z g°v bMi I ZrmsjMœ 
Rbc`mg~‡n Avj−vi evYx cÖPvi Kiv| 
 
myZivs evsjv‡`k mn Ab¨vb¨ gymwjgcÖavb †`‡k †h Aviwei cÖwZ GZ †gvn, Aviwe fvlv‡` 
†KvivYcv‡Vi cÖwZ GZ †h AÜ Avmw³ Zv m¤ú~Y©fv‡e †Kviv‡Yi g~j Av`‡k©i cwicš’x| AvR‡K †h 
Avieewnf©~Z †`kmg~‡n Aviwei GZ cÖfve Zvi KviY †Kviv‡Y ewY©Z Avj −vi evYx bq, Zvi KviY 
ga¨hy‡Mi BmjvwgK mvgªvR¨ev`| GUv AvMv‡Mvov ivR‰bwZK I cÖvwZôvwbK Avwac‡Z¨iB cwiPvqK 
gvÎ| 
 
fvlvi auvavUv †gvUvgywU gxgvsmv n‡q †M‡jI Ab¨vb¨ auvav wKš‘ GL‡bv KuvUvi gZ weu‡a Av‡Q g‡b| 
hZB cwo †KvivY ZZB m„wó nq bZzb bZzb cÖkœ| m„wó nq bZzb bZzb we¯§qweg~pZv| G wK K‡i 
m¤¢e ? G wK K‡i nq Avj−vi evYx ? 
 
wKQy D`vniY †`Iqv hvK| 
 
m„wóev` bv weeZ©bev`, eZ©gvb RM‡Z G wb‡q gnvweZK©| AvaywbK weÁv‡bi hyw³cÖgv‡Yi †Zv‡c 
m„wóev`x‡`i A‡bK `vweB wUK‡Z cvi‡Q bv e‡j Zuviv bZzb fvlv Avwe®‹vi K‡i‡Qb GKB K_v ejvi 
R‡b¨ t Intelligent Design, ev eyw×`xß cwiKíbv| †m hvB †nvK, †Kviv‡Yi fvlv †Zv †KD LÊv‡Z 
cvi‡e bv (LÊvevi †Póv Ki‡jB †Zv gyÊUv nviv‡Z n‡e)| 
 
 “... Yet your Lord is God, who in six days created the heavens and then 

ascended the throne, ordained all things.” (10:1, Dawood) 
 (Ò... A_P †Zvgvi cÖfyB (gnvb) m„wóKZ©v, whwb Qq w`‡bi g‡a¨ ^̄M©gZ©̈  m„wó K‡i Avmb MÖnY K‡i‡Qb 

¯^M©xq wmsnvm‡b, †hLvb †_‡K cwiPvjbv K‡i P‡j‡Qb wek¦eªþv‡Êib mKj Kg©KvÊ|Ó) 
 
 “It was He that gave the sun his brightness and the moon her light, ordaining her 

phases that you may compute the seasons and the years.” (10:1, Dawood) 
 (ÒwZwbB wQ‡jb †mB gnvkw³ whwb m~h©‡K w`‡qwQ‡jb Zvi D¾¡jZv, P›`ª‡K Zvi Av‡jv| P›`ªKjvi 

wn‡me w`‡qB †Zv †Zvgiv wn‡me Ki‡Z cvi ermi, eyS‡Z cvi FZzi MwZ|Ó) 
 
 “It was He who created the heavens and the earth in all truth. On the day when 

He says: ‘Be’, it shall be, His word is the truth.” (6:72, Dawood) 
 (ÒG GK AKvU¨ mZ¨ †h ^̄M©gZ©̈  ZuviB m„wó| †h gyn~‡Z© wZwb ej‡eb t ÔnIÕ, Zv n‡e| Zuvi D”PvwiZ 
evYxB mZ¨|Ó) 
 
 “It was He who ordains life and death. If He decrees a thing, He need only say: 

‘Be’, and it is.” (40:66, Dawood) 
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 (ÒGKgvÎ wZwbB Rxebg„Zz̈ i gvwjK| hLbB wZwb †KvbwKQy m„wó Ki‡Z Pvb, Zuv‡K ïay ej‡Z nq t ÔnIÕ, Zr¶Yvr 
Zv n‡q hvq|Ó) 
 
 “Are the disbelievers unaware that the heavens and the earth were but one solid 

mass which We tore asunder, and that We made every living thing from water?” 
(21:25, Dawood) 

 (ÒAwek¦vmxiv wK AeMZ bq †h GKmgq ¯^M© Ges g‡Z¨©i Avjv`v †KvbI Aw¯—Z¡ wQj bv, Zviv wQj GK 
mshy³ cȪ —iLÊ hv‡K Avgiv †f‡O UzK‡iv UzK‡iv K‡iwQ ? Zviv wK AeMZ bq †h mKj mRxe e ‘̄‡K Avgvi 
m„wó K‡iwQ Rjxq Dcv`vb w`‡q ?Ó) 

 

Dc‡iv³ cuvPwU Avqv‡Zi g~j myi GKwUB⎯gnvb m„wóKZ©vi m„wóinm¨| AÜ wek¦vmx‡`i †Pv‡L Gi 
cÖwZwU kã e‡Y© e‡Y© mZ¨, †KvbI weZ‡K©iB AeKvk †bB †Kv_vI| wKš‘ AÜ wek¦v‡mi fvM¨ †_‡K 
nqZ m„wóKZ©v wb‡RB Avgv‡K ewÂZ K‡i †i‡L‡Qb⎯†mB Ô†Pv‡Li VywjÕ Avi ÔKv‡bi ZvjvÕ 
jvMv‡bvi gZ K‡i| Z…Zxq I PZz_© csw³ Abyhvqx m„wói R‡b¨ m„wóKZ©vi B”QvB h‡_ó, kª‡gi 
`iKvi †bB| wZwb hv B”Qv Ki‡eb, Zv webv evK¨e¨‡q, webv KvjvwZcv‡Z, Zvr¶wYKfv‡e N‡U 
hv‡e| ZvB hw` nq Zvn‡j cÖ_g csw³‡Z †Kb ejv nj †h wek¦eªþvÊ m„wó Ki‡Z Zuvi Qqw`b †j‡M 
†M‡Q ? (Qqw`b Aek¨ QqnvRvi eQiI n‡Z cv‡i gvbweK gvcKvwV‡Z, †Kviv‡YiB Ab¨ GK AvqvZ 
Abymv‡i)| Bû`x‡`i †Zviv Ges Lªxóvb‡`i evB‡ej †Zv Zvi †P‡qI GKKvwV AMÖmi n‡q hvq t 
m„wói Qqw`be¨vcx cwikª‡gi ci gnvcÖfy GKw`b Aemi wb‡qwQ‡jb. hvi m~Î a‡i gvbeRM‡Z 
cÖewZ©Z n‡qwQj mveŸv_ ev wekªv‡gi w`b, QywUi w`b| †m-Abyhvqx Bû`xiv kwbevi‡K avh© K‡i 
wb‡jb Zv‡`i QywUi w`b wn‡m‡e, Avi Lªxóvbiv wb‡jb iweevi‡K| cwðg RM‡Z G`yÕwU w`b‡K QywUi 
w`b wn‡m‡e MÖnY Kievi †cQ‡bi KvwnbxUv GLv‡b| gymjgvb‡`i m„wóKZ©vi nqZ wekªv‡gi cÖ‡qvRb 
nqwb, wKš‘ we‡kl cÖv_©bv I e›`bvi cÖ‡qvRb n‡qwQj, ZvB mßv‡ni evwK w`b¸‡jvi g‡a¨ Zuviv 
evQvB K‡i wb‡jb cweÎ ïµevi‡K| gv‡S gv‡S g‡b nq, fvjB nj, Bmjv‡gi ci Avi †Kvb bex 
cvVv‡bv nqwb gvbeRvwZi R‡b¨| Zvn‡j nqZ mßv‡ni evwK w`b¸‡jvI G‡K G‡K `Lj n‡q †hZ 
wewfbœ a‡g©i DcvmK‡`i Øviv⎯†Kej Avj −v Avj −v Kiv Qvov Avi †Kvb KvRB _vKZ bv 
gbyl¨RvwZi! 
 
wØZxq csw³wU wb‡q Avgvi mgm¨v nj †h Puv‡`i Pjv‡div‡Z i`e`j nq Ges evrmwiK mgqPµ 
wba©vwiZ nq, GB Z_¨wU| Pv›`ªgvm ev Pv›`ªerm‡ii cÖPjb GKKv‡j wQj †Kvb †Kvb †`‡k, Zv mZ¨, 
wKš‘ P›`ªm~‡h©i cvi¯úwiK m¤úK© ga¨hy‡Mi ˆeÁvwbK‡`i Kv‡Q hZB cwi®‹i n‡Z ïi“ K‡i ZZB 
gvbyl Pv›`ªermi‡K eR©b K‡i †mŠierm‡ii wn‡m‡e Rxeb cwiPvjbv Kivi wm×vš— †bq| P‡›`ªi 
wbR¯^ †Kvb Av‡jv †bB, m~‡h©i Av‡jv w`‡qB †m Av‡jvwKZ, GB ÁvbwU `yÕnvRvi eQi Av‡MI 
gvby‡li Rvbv wQj| A_P †Kviv‡Yi †h AvqvZwU D‡j −L Kiv nj GLv‡b Zv‡Z g‡b nq P‡›`ªi Av‡jv 
†Kvbfv‡eB m~‡h©i Ici wbf©ikxj bq| wbðqB m„wóKZ©v Rvb‡Zb †Kvb&Uv mZ¨ †Kvb&Uv wg_¨v| 
Zvn‡j Z‡_¨i GB AvcvZ-AmvgÄm¨ †Kb ? 
 
cÂg csw³wU AvaywbK weÁvbgb¯‹ wek¦vmx‡`i fxlY wcÖq| Zuviv g‡b K‡ib, GB AvqvZwUi g‡a¨ 
wbwnZ Av‡Q wesk kZvãxi c`v_©weÁvbx‡`i Avwe®‹„Z Big Bang-Gi c~e©vfvl| ZvB bvwK ? Avgvi 
ÔZvjvgvivÕ gb mw›`nvb n‡q I‡V, ÔVywjjvMv‡bvÕ †PvL KzwÂZ n‡q Av‡m| ÔGKwU wekvj KzÊwjZ 
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Roe¯‘i Zzgyj we‡ùviY †_‡K ¯^M©g‡Z©¨i Avwef©veÕ, ZvB hw` n‡q _v‡K GB csw³i e³e¨ Zvn‡j 
cÖkœ Ki‡Z nq †mB ÔRoe¯‘ÕwU wK m„wói Ask wQj bv ? †mUv KLb Ges wKfv‡e MwVZ nj ? 
weÁvbgb¯‹ wek¦vmx‡`i Kv‡Q Avgvi cÖkœ t Big Bang ej‡Z Zuviv wK e ‘̄i msNl© †ev‡Sb ? Avm‡j 
Big Bang-Gi m‡½ e¯‘i †Kvb m¤úK© †bB| H gyn~‡Z© e¯‘ `~‡i _vK, Kvj I ¯’vb, ZvÕI wQj bv| 
myZivs †mB gnvcÖj‡qi gyn~Z©wU wQj Kvj Ges ¯’vb m„wói (Time and Space) gyn~Z©| A_©vr ÔAw¯—Z¡Õ 
kãwUi cÖviw¤¢K m~Pbv| Kvj, ¯’vb Ges Zv‡`i cvi¯úwiK m¤úK© ev Av‡cw¶KZvi †KvbI D‡j −L 
Avwg †Kviv‡Yi †Kvb Q‡Î Lyu‡R cvBwb| 
 
eZ©gv‡b we‡k¦i eû-Av‡jvwPZ I me©wbw›`Z ÔBmjvwgK Rw½ev`Õ, ÔDMÖev`Õ ev Ô†gŠjev`Õ-Gi 
†gvKv‡ejv Ki‡Z wM‡q ag©cÖvY I kvwš—wcÖq gymjgvbiv Bmjv‡gi kvwš— I mnbkxjZvi fveg~wZ©‡K 
eo K‡i cÖPvi Kivi †Póvq †h csw³wU evievi D‡j−L K‡i _v‡Kb Zv nj t 
 
 “You have your own religion, and I have mine.” (109:6, Dawood) 
 (Ò†Zvgvi ag© †Zvgvi, Avgvi ag© Avgvi|Ó) 
 
evn&, wK PgrKvi evYx ! cÖvY Rywo‡q †`q| Aci ag©vej¤̂x‡`i cÖwZ Gi †P‡q eo m¤§vb Avi †Kvb& a‡g© 
Av‡Q ? wKš‘ gbUv Pzc‡m hvq hLb GKB MÖ‡š’i †fZi †`L‡Z cvB t 
 
 “Believers, make war on the infidels who dwell around you. Deal with them 

firmly.” (9:12, Dawood) 
 (Òwek¦vmxMY, †hme Kv‡di †Zvgvi cwicv‡k¦© emevm K‡i Zv‡`i Ici hy× †NvlYv Ki| „̀pgywó e¨envi Ki 
Zv‡`i m‡½|Ó) 
 “When the sacred months are over slay the idolators wherever you find them. 

Arrest them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them.” (9:5, 
Dawood) 

 (ÒcweÎ gvm¸wj cvi n‡q †M‡j g~wZ©c~RK‡`i †hLv‡b cvI †mLv‡bB Zv‡`i msnvi Ki| Zv‡`i 
AvUK Ki, †NivI Ki, duv` †c‡Z _vK Zv‡`i aivi R‡b¨|Ó) 

 
G `yÕwU csw³ c‡o wK g‡b nq Ab¨ ag©vej¤^x‡`i cÖwZ Bmjv‡gi mwnòzZv mwZ¨ mwZ¨ Av`k©¯’vbxq? 
 
AmwnòzZvi D`vniY ARmª| †hgb t  
 
 “Garments of fire have been prepared for the unbelievers. Scalding water shall 

be poured upon their heads, melting their skins and that which is in their 
bellies. They shall be lashed with rods of iron. 

 Whenever, in their anguish, they try to escape from Hell, back they shall be 
dragged, and will he told : ‘Taste the torment of the conflagration .’ ” (22:19, 
Dawood) 

 (ÒAwek¦vmx‡`i R‡b¨ ˆZwi Kiv n‡q‡Q Av¸‡bi cwi‡aq| dzUš— Rj el©Y Kiv n‡e Zv‡`i gv_vi 
Ici hv‡Z weMwjZ n‡e Zv‡`i Pg©, weMwjZ n‡e Zv‡`i bvwofu~wo| †jŠn`Ê w`‡q cÖnvi Kiv n‡e 
Zv‡`i| 
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 †mB AwMœ`v‡ni hš¿Yvq hLbB Zviv biKKzÊ †_‡K cvjvevi †Póv Ki‡e ZLbB Zv‡`i †U‡bwnuP‡o 
wdwi‡q Avbv n‡e †mLv‡b| ejv n‡e, ÔGevi eyS‡j †Zv evQv `vevj‡bi Zvc †Kgb jv‡M Mv‡q|Õ Ó) 

 
G wK kvwš—wcÖq mnbkxjZvi evYx, bv, cÖPÊ †µva, N„Yv Avi cÖwZwnsmvi wnsmª wbbv` ? G wK †KvbI 
Ki“Yvgq wek¦weavZvi ¶gvmy›`i K…cvi aŸwb e‡j g‡b nq Avcbvi Kv‡Q ? g~wZ©c~RKiv c_åvš— 
n‡Z cv‡i, wKš‘ Zviv wK GZUvB Hk¦wiK †ivl Avi wbôziZvi cvÎ ? we‡kl K‡i †hLv‡b Avj−vZvÕjv 
wb‡RB ej‡Qb †h wec‡_ hvIqv ev myc‡_ _vKv †KvbUvB gvby‡li wbR¯^ B”Qvq N‡U bv, N‡U ZuviB 
B”Qvq ? Avwg †Kgb K‡i †mB  weavZ…i Kv‡Q gv_v bZ Kwi †h weavZ…i ewY©Z Dw³‡Z GZ Am½wZ, 
GZ ^̄we‡ivwaZv ? 
 
Av‡iv ïb‡Z Pvb ? ïbyb Zvn‡j- 
 
 “We have bound their necks with chains of iron reaching up to their chins, so 

that they cannot bow their heads. We have put a barrier before them and a 
barrier behind them and cover them over, so that they cannot see.” (36:7, 
Dawood) 

 (ÒAvgiv †jvnvi †kKj w`‡q Zv‡`i Nvo †eu‡a w`‡qwQ _yZwb ch©š— hv‡Z gv_v †bvqv‡Z bv cv‡i| 
Avgiv Zv‡`i mvg‡b †cQ‡b `yÕw`‡KB cÖvKvi m„wó K‡iwQ, Zvici Av”Qvw`Z K‡iwQ Zv‡`i Avcv`g —̄
K, hv‡Z Zv‡`i `„wóc_ i“× n‡q hvq|Ó) 

 
GB csw³wU Avwg msMÖn K‡iwQ myiv ÔBqvwmbÕ †_‡K hv cyY¨evb gymjgvb‡`i Kv‡Q AZ¨š— DuPzgv‡bi 
myiv, Ges hvi wbqwgZ cVb Øviv Zviv AwaKZi cyY¨vR©b K‡ib| 
 
mwnòzZv cÖm‡½ Avgvi †kl D×„wZwU nj t 
 
 “You shall not pray for any of their dead, nor shall you attend their burial.” 
(9:82, Dawood) 
 (Ò†Zvgiv Zv‡`i g„Z‡`i AvZ¥vi kvwš—Kvgbv Ki‡e bv| Zv‡`i †klK…‡Z¨i Abyôv‡b AskMÖnY Ki‡e 
bv|Ó) 
 
A_©vr RxweZve¯’v‡Z I‡`i ¶gv †bB ïay bq, g„Zve¯’v‡ZI †bB| g„Z‡`‡ni cÖwZ †h wek¦vmgvjv‡Z 
GZ Am¤§vb †m-wek¦vm‡K mm¤§v‡b MÖnY Kievi cÖe„wË wK ^̄vfvweK ? †m-wek¦vm‡K wK mnbkxj I 
¶gvkxj wek¦vm e‡j †g‡b †bIqv mnR ? 
 
†QvU‡ejvq eo eo Av‡jg‡`i gy‡L ï‡bwQ, cweÎ †KvivY †h wbtm‡›`nfv‡e Avj−vi evYx Ges 
†KvbI giYkxj gvby‡li c‡¶ Ggb wbLyuZ iPbv m¤¢e bq Zvi Ab¨Zg cÖgvY nj †Kviv‡Yi fvlv| 
GZ wbcyY Q›`, kãcÖ‡qv‡Mi Ggb Avðh© Rv ỳKix kw³, GUv gvby‡li mva¨vZxZ| †KvivY GK 
wekvj gnvKve¨, me gnvKv‡e¨i †miv gnvKve¨| me Kwei †miv Kwe n‡jb Avj−v ¯^qs| †QvU‡ejvi 
A‡eva wek¦v‡mi AvenvIqv‡Z G¸‡jv ïb‡Z Lye fvj jvMZ, hw`I Aviwe eywS bv e‡j Gi Kvwe¨K 
¸Yv¸Y wePvi Kievi †Kvb DcvqB wQj bv Avgvi, GL‡bv †bB| Z‡e KweZv I Kwei cÖwZ 
†Kviv‡Yi wK `„wófw½ Zv hvPvB Kievi my‡hvM G‡m‡Q cieZ©xKv‡j, Bs‡iwR Abyev` coevi mgq| 
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Zv‡Z Avgvi g‡b nj, Avj −vcvK wb‡R †kªô Kwe n‡Z cv‡ib, wKš‘ KweRvwZUv‡K wZwb nqZ Lye 
mybR‡i †`‡Lb bv| `yÕwU D`vniY w`B- 
 
 “Poets are followed by erring men. Behold how aimlessly they rove in every 

valley, preaching what they never practice. Not so the true believers, who do 
good works and remember God with fervour and defend themselves only 
when wronged.” (26:227, Dawood) 

 (Ò†Kej c_åvš— †jv‡KivB AbymiY K‡i Kwe‡`i| †Lqvj K‡i †`L †Kgb D‡Ïk¨wenxbfv‡e Zviv 
c‡_ c‡_ Ny‡i †eovq, Avi eywj Qovq hvi GKwU eY©I Zviv wb‡Riv cvjb K‡i bv| mwZ¨Kv‡ii 
wek¦vmx hviv Zviv KL‡bvB Zv Ki‡e bv| Zviv memgq mrK‡g© wjß _v‡K, Avj−v‡K ¯§iY K‡i cig 
fw³i mv‡_ Ges Ab¨vq AvPi‡Yi m¤§yLxb n‡jB AvZ¥i¶vi R‡b¨ D`¨Z nq, bB‡j bq|Ó) 

 
A_ev, 
 
 “We have taught him (the Holy Prophet) no poetry, nor does it become of him 

to be a poet. This is but an admonition; an eloquent Koran to exhort the living 
and to pass judgment on the unbelievers.” (36:69, Dawood) 

 (ÒAvgiv †gvn¤§`‡K (`t) Kve¨ †kLvBwb| Kve¨ Kiv Zuv‡K gvbvqI bv| †Kviv‡Yi †h mvejxj Qvw›`K 
fvlv Zvi D‡Ïk¨ RxweZ gvbyl‡`i myc‡_i wb‡ ©̀k`vb I c_nviv Awek¦vmx‡`i cÖwZ mveavbevYx cÖPvi 
Kiv|Ó) 

 
cweÎ †Kviv‡Y bvixi gh©v`v KZLvwb Zv wb‡q A‡bK weZK© i‡q‡Q| Avwg †mB weZ‡K© †h‡Z PvB bv, 
†Kej †KvivY †_‡K ỳÕPvi‡U D×„wZ Zz‡j cvV‡Ki we‡eK-we‡ePbvi Ici †Q‡o †`e| 
 
 “Men have authority over women because God has made the one superior to 

the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women 
are obedient ... As for those from whom you fear disobedience, admonish 
them, forsake them in beds apart, and beat them. Then if they obey you, take 
no further action against them.” (4:34, Dawood) 

 (Òbvixi Ici cyi“‡li AvwacZ¨ ^̄vfvweK, KviY G‡Ki †P‡q A‡b¨i ¯’vb E‡aŸ©, Ges bvixi 
fiY‡cvl‡Yi R‡b¨ cyi“l‡K A_©e¨q Ki‡Z nq| fvj bvix ej‡Z †evSvq eva¨ bvix| ... †hme bvix 
Aeva¨ n‡Z cv‡i e‡j Zzwg g‡b Ki Zv‡`i Zzwg fr©mbv Ki, c„_K kh¨v‡Z wbe©vwmZ Ki, Ges cÖnvi 
Ki| Zvici hw` Zviv eva¨Zvq wd‡i Av‡m, Zvn‡j Avi †KvbI e¨e¯’v wbI bv Zv‡`i wei“‡×|Ó) 

 
GiciI wK †Rvi w`‡q ejv hvq †h Bmjv‡g bvix-cyi“‡li mgvb gh©v`v ? Avwg eywS bv, eyS‡Z PvB| 
 
 “Forbidden to you are your mothers, your daughters, your sisters, ... Also 

married women, except those whom you own as slaves.” (4:24, Dawood) 
 (Ò†Zvgv‡`i R‡b¨ wbwl× nj †Zvgv‡`i gv‡qiv, Kb¨viv, †ev‡biv ...| Ges wbwl× weevwnZ gwnjvMY, 

†Kej †Zvgv‡`i µxZ`vmxiv Qvov|Ó) 
 
A_©vr µxZ`vmx n‡j Zv‡`i m‡½ †hŠbm¤úK© Aek¨B n‡Z cv‡i| Zvn‡j wK ejv hvq †h 
µxZ`vmx‡`i cÖwZ bvixRvwZi ¯^vfvweK m¤§vb cÖ`k©‡bi †KvbI cÖ‡Póv wQj cweÎ †Kviv‡Y ? 
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 “Not so the worshippers, who are steadfast in their prayer, who set aside a due 

portion of their wealth for the beggar and for the deprived; who truly believe 
in the Day of Reckoning, ..., who restrain their carnal desire (save with their 
wives and slave-girls, for those are lawful for them); transgressors are those 
who lust after other than these; ...” (70:22, Dawood) 

 (Òe¨wZµg nj Zviv hviv Dcvmbvq wbôvevb ; hviv Zv‡`i AwR©Z m¤ú‡`i GKUv b¨vh¨ Ask c„_K 
K‡i iv‡L wf¶zK I Afvex‡`i R‡b¨ ; hviv nvk‡ii w`‡bi cÖwZ kª×vkxj ; hviv Zv‡`i Kvgwjáv 
mseiY Ki‡Z m¶g (ïay Zv‡`i weevwnZ ¯¿x I µxZ`vmxMY Qvov hviv AvBbZB Zv‡`i †hŠbm½x 
n‡Z cv‡i) ; hviv Zvi evB‡i †jvfvZzi `„wó wb‡¶c K‡i Zviv j¤úU ;...Ó) 

  
†`o nvRvi eQi Av‡M Avie mgv‡R †hŠb e¨wfPvi wQj cÖPÊiKg †mUv Rvwb, `vmcÖ_vI wQj Zzgyj 
weµ‡g, wKš‘ cweÎ †Kviv‡Y Avj−vgvwjK ¯^qs Zvi mg_©‡b evYx †cÖiY Ki‡eb mvZ Avmgv‡bi Ici 
†_‡K, †mUv Avgvi Kv‡Q †Kgb Awek¦vm¨ g‡b nq| Aek¨ Avgvi †Pv‡L †Zv wZwbB Vywj cwi‡q 
†i‡L‡Qb ! 
 
†KvivY covi d‡j Bmjv‡gi GKUv my›`i w`K AZ¨š— cwi®‹vifv‡e dz‡U D‡V‡Q Avgvi 
Kv‡Q⎯mvij¨| Gi wb‡iU wbLv` mvij¨| †Kvb RwUjZv †bB, †Kvb cwÊwZcYv †bB, †Kvb m~² 
`vk©wbK ZË¡ wb‡q D”Pgv‡M©i ZK©weZK© †bB, †bB †KvbI Kzqvkv‡Niv AveQv Ava¨vwZ¥KZv| 
mwZ¨Kvi A‡_©B mvaviY gvby‡li ag©| bvgvR †ivRv Ki, mrc‡_ Pj, mij Rxebhvcb Ki, Avj−vi 
Av‡`k cvjb Ki, Cgvb wVK ivL, e¨m, †Zvgvi Avi †Kvb wPš—v †bB| GRxe‡b hZ KóB cvI Zzwg, 
ci‡jv‡K †Zvgvi †Kvb fq-fvebv _vK‡e bv, nvk‡ii w`b Avj −vZvÕjvi †cqviv ev›`v n‡e ZzwgB| 
GBUzKz Avwg †gvUvgywU eywS| GBUzKz Avwg webv cÖ‡kœ †g‡b wb‡Z cvwi| 
 
wKš‘| nu¨v, GB wKš‘¸‡jvB Avgv‡K hš¿Yv †`q, fvevq, wePwjZ K‡i| GUv †Kgb K‡i nq ? IUv 
wKfv‡e Avj−vi evYx n‡Z cv‡i ? Gi Zvrch© wK ? IUvi gg© Avgv‡K †K †evSv‡e ? BZ¨vw`| Aš—
nxb| 
 “We have decked the lower heaven with constellations. They guard it against 

rebellious devils, so that they may not listen in to those on high. Meteors are 
hurled at them from every side; then, driven away, they are consigned to an 
eternal scourage. Eavesdroppers are pursued by fiery comets.” (37:8, 
Dawood) 

 (Ò¯^M©‡jv‡Ki wb‡Pi ZjvwU Avgiv MÖnb¶Î w`‡q Av”Qbœ K‡i †i‡LwQ hv‡Z K‡i ỳiwfmwÜg~jK 
`ye©„Ëiv EaŸ©‡jv‡Ki w`‡K Kvb †c‡Z bv _vK‡Z cv‡i| Déviv Zv‡`i DZ¨³ Ki‡Z _vK‡e Pviw`K 
†_‡K, Ges weZvwoZ nevi ci Zv‡`i wbe©vwmZ Kiv n‡e GK Aš—nxb AwfkßZvq| KvbcvZv 
`y®‹„wZKvix‡`i avweZ Kivi KvR AwMœevnx a~g‡KZz‡`i|Ó) 

 
Gi A_© wK ? ¯^M©‡jvK wK Zvn‡j MÖnb¶Î‡`i ivR¨ †_‡KB ïi“ nq ? Gi DciZjv Avi wb‡Pi 
Zjv ej‡Z wK †evSvq ? Dév‡`i KvR wK Zvn‡j DciZjvi evwm›`v‡`i wmwKDwiwU Mv‡W©i gZ ? 
a~g‡KZz¸‡jvI †Zv †`LwQ †Kej Av‡Rev‡R gvbyl¸‡jv‡K avIqv K‡i †eovq| G¸‡jv wK 
wek¦vm‡hvM¨ e‡j g‡b nq Avcbvi Kv‡Q ? Rvwb, wK ej‡eb Avcwb| Avgvi Cgvb †bB, Avj −vcvK 
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Avgvi AvZ¥v I Kv‡b Zvjv w`‡q †i‡L‡Qb, †Pv‡L w`‡qwQb Vywj| ZvB Avwg K_v¸‡jvi fvev_© eyS‡Z 
cviwQ bv| wK Kie ejyb| †Kviv‡Y †Zv Avj −vZvÕjv wb‡RB ej‡Qb t 
 
 “Some of its verses are precise in meaning⎯they are the foundation of the 

Book⎯and others ambiguous. ... No one knows its meaning (the ambiguous 
parts) except God.” (3:7, Dawood) 

 (ÒGi wKQy wKQy QÎ G‡Kev‡iB Ø¨_©nxb, cwi®‹vi⎯G¸‡jvB nj GB MÖ‡š’i ¯—¤¢| evwK¸‡jv Ø¨_©g~jK, 
A¯úó, hvi A_© GK Avj−v Qvov Kv‡iv †evSvi mva¨ †bB|Ó) 

 
A_©vr cweÎ †Kviv‡Yi †ewki fvM QÎB R‡ji gZ cwi®‹vi hv mK‡jiB †evaMg¨| evwK¸‡jv 
Kvi“iB †evaMg¨ bq, Avj−vgvwjK Qvov| myZivs `qv K‡i G-K_v ej‡eb bv †h †Kviv‡Yi †Kvb 
evYx Avwg bv eyS‡jI Avcwb †ev‡Sb| 
 
¯^M©gZ©¨ cÖm‡½ Av‡iv `yÕwU D×„wZ w`w”Q : 
 
 “They shall dwell in the garden of eden, where rivers will roll at their feet. 

Reclining there upon soft couches, they shall be decked with bracelets of gold, 
and arrayed in garments of fine green silk and rich brocade : blissful their 
reward and happy their resting-place!” (18:30, Dawood) 

 (Ò¯^‡M©i D`¨vb n‡e Zv‡`i emwZ¯’vb, †hLv‡b Zv‡`i cv‡qi wb‡P w`‡q e‡q hv‡e b`xi mwjjaviv| 
†mLv‡b, my‡Kvgj †K`viv‡Z mgvmxb n‡q Zviv mymw¾Z n‡e DrK…ó ¯^Y©vj¼v‡i, f~wlZ n‡e wgwnb 
meyR †ikwg f~lY Avi SjKfiv gLgj cwiav‡b| Rxeb n‡e Zv‡`i Abš— my‡Li mvqi, wPicÖmbœ n‡e 
Zv‡`i wPiwekªvg|)Ó 

 
 “They shall recline on jewelled couches face to face, and there shall wait on 

them immortal youths with bowl and ewers and a cup of purest wine (that will 
neither pain their heads nor take away their reason); with fruits of their own 
choice and flesh of fowls that they relish. And theirs shall be the dark-eyed 
houris, chaste as virgin pearls : a guerdon for their deeds.” (56:7, Dawood) 

 (ÒZviv hLb gwYgy³LwPZ Avivg‡K`viv‡Z †njvb w`‡q myLfvebvq wbgMœ _vK‡e ZLb Zv‡`i †mevq 
wb‡qvwRZ _vK‡e wPiZi“Y hyev`j| Zviv my`„k¨ cv‡Î K‡i wb‡q Avm‡e weï×Zg gw`iv (hv Zv‡`i 
gw¯—‡®‹ Avb‡e bv ^̄w¯—nxbZv, †evaeyw×‡Z Avb‡e bv ˆeKj¨)| Zv‡`i mKv‡k Avm‡e Zv‡`iB 
cQ›`gvwdK mȳ ^v ỳ dj, Zv‡`iB k‡Li cvwLi gvsm| Zv‡`i Av‡gv`cÖ‡gv` Avi †fvMwejv‡mi R‡b¨ 
wb‡qvwRZ _vK‡e K…òbqbv ^̄M©xq cixMY, Kzgvix nxi‡Ki gZ ANÖvZv I A¯ú„k¨v cix|Ó 

 
GiKg csw³ Av‡iv wKQy Av‡Q cweÎ †Kviv‡Y| G¸‡jv c‡o Avcbvi wK g‡b nq Rvwb bv, wKš‘ 
G¸‡jv Avgv‡K j¾vq †d‡j‡Q, weeªZ I weg~p K‡i‡Q| †Kb ? BnRM‡Z †hme `ªe¨ ev AvPvi-
AvPiY mvaŸx gymjgvb‡`i R‡b¨ K‡Vvifv‡e eviY, wVK †mB wRwbm¸‡jviB †jvf †`Lv‡bv n‡q‡Q 
ci‡jv‡K| ci‡jvK mwZ¨ mwZ¨ Av‡Q wKbv Zvi †Kvb weÁvbm¤§Z cÖgvY †KD `uvo Kiv‡Z cv‡iwb 
GL‡bv, wKš‘ †mB KvíwbK ev ev¯—e ci‡jv‡Ki wejvmeûj I †hŠbZv c~Y© Rxe‡bi GKUv ’̄~jiKg 
iwOb wPÎ `uvo Kwi‡q gvbeRvwZ‡K Av‡`k Kiv n‡q‡Q eZ©gvb RM‡Zi Avb›`‡fvM †_‡K weiZ 
_vKvi R‡b¨| mwZ¨ K_v ej‡Z wK ÔK„òbqbv I ANÖvZv KzgvixÕi K_v ï‡b Avgvi Mv wNb wNb 
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K‡i| evievi g‡b nq Avgvi wb®úvc wb®‹jyl †`ŠwnÎxwUi K_v| g‡b c‡o cÖwZw`b ¯‹z‡ji c‡_ 
†`Lv K…òbqbv †g‡q‡¸‡jvi K_v| BnRM‡Zi mrK‡g©i cyi¯‹vi wK Zvn‡j cicv‡ii jv¤úU¨gq 
Rxeb ? G Avwg †Kgb K‡i wek¦vm Kwi ejyb †Zv ? G-Rxe‡bi cÖwZ Avwg †Kgb K‡i AvK…ó ne ? 
Zey gvbv hvK, Z‡K©i LvwZ‡i gvbv hvK †h, ^̄‡M© wM‡q cyY¨evb cyi“‡li †Mvcb †hŠb¶zav wbe„Ë nq| 
wKš‘ cyY¨evb †g‡q‡`i R‡b¨ wK e¨e ’̄v ? I‡`i R‡b¨ †KvbI cyi¯‹v‡ii K_v wK Avj−vcvK fy‡j 
wM‡qwQ‡jb ? Zv wK K‡i nq ? Avj−v Avevi †fv‡jb wK K‡i ? wKš‘ Zvn‡j †Kviv‡Y Zvi D‡j −L 
†bB †Kb ? 
 
me‡k‡l Avwg K‡qKwU AvqvZ †ck Kie †h¸‡jv Avgv‡K A‡bKw`b †_‡KB AZ¨š— wePwjZ I 
nZevK K‡i †i‡L‡Q- 
 
 “You (Muhammad) said to the man (adopted son Zayd) whom God and 

yourself have favoured : ‘Keep your wife and have fear of God.’ You sought 
to hide in your heart what God was to reveal (your intention to marry Zayd’s 
wife). You were afraid of man, although it would have been more proper to 
fear God. And when Zayd divorced his wife, We gave her to you in marriage, 
so that it should become legitimate for true believers to wed the wives of their 
adopted sons if they divorced them. God’s will must needs be done. 

 No blame shall be attached to the Prophet for doing what is sanctioned for him 
by God.” 33.37, 33.38, Dawood) 

 [ Ò†h †jvKUv (†gvnv¤§‡`i cvjKcyÎ RvBwq`) †Zvgvi Ges Avj−vZvÕjv Df‡qiB wcÖqcvÎ Zv‡K 
D‡Ïk K‡i Zzwg (†gvnv¤§`) ej‡j t Ô†Zvgvi ¿̄x †Zvgvi Kv‡QB _vK| Ges Avj−v‡K fq K‡iv|Õ wKš‘ 
GB ejvi ga¨ w`‡q †Zvgvi g‡bi B”QvwU (RvBwq‡`i ¿̄x‡K wb‡Ri ¿̄x wn‡m‡e cvIqv) Zzwg †Mvcb 
ivLevi †Póv K‡iwQ‡j hv Avj −vZvÕjv wb‡RB cÖKvk Ki‡Z hvw”Q‡jb| †Zvgvi g‡a¨ †jvKfq Avkªq 
wb‡qwQj, †hLv‡b †Zvgvi DwPZ wQj ïay Avj−v‡KB fq Kiv| Zvici hLb RvBwq` Zvi ¿̄x‡K ZvjvK 
w`‡q †djj, Avgiv †g‡qwU‡K †Zvgvi mv‡_ weevneÜ‡b Ave× K‡i w`jvg| G‡Z K‡i Zvjv‡Ki ci 
cvjKcy‡Îi ¿̄x‡K we‡q Kivi ixwZwU ˆea K‡i †`Iqv nj| Avj −vi B”Qv Aek¨B cvwjZ n‡e 
me©cÖKv‡i| 

 Avj−v wb‡R hv gb&Ryi K‡i w`‡q‡Qb bexi R‡b¨ Zvi R‡b¨ Zuv‡K †Kvbfv‡eB †`vlv‡ivc Kiv Pj‡e 
bv|Ó ] 
 
Avgvi Rvbvg‡Z, cvjKcy‡Îi ¯¿x‡K we‡q Kiv Aviemgv‡R wbwl× wQj Ges bexRx wb‡RI †mB 
wb‡l‡ai mg_©K wQ‡jb| wKš‘ RvBwq‡`i ¯¿xi e¨vcv‡i me IjUcvjU n‡q hvIqv‡ZB GB 
AvqvZwU‡Z Ô†`vlv‡ivcÕ-Gi cÖkœwU `uvwo‡q †Mj| 
 
 “Prophet, We have made lawful for you the wives to whom you have granted 

dowries and the slave-girls whom God has given you as booty; the daughters 
of your paternal and maternal uncles and of your paternal and maternal aunts 
who fled with you; and any believing woman who gives herself to the Prophet 
and whom the Prophet wishes to take in marriage. This privilege is yours 
alone, being granted to no other believer.” (33:50, Dawood) 

 (Ò†n bex, Avgiv †Zvgvi R‡b¨ ˆea K‡iwQ h_vh_ `xb‡gvnicÖvß ¯¿x‡`i, Avi ˆea K‡iwQ hy×‡¶‡Î 
wewRZ I Avj−vcÖ`Ë `vmx‡`i ; ˆea K‡iwQ †Zvgvi gvgvZz PvPvZz I LvjvZz dzdvZz †ev‡b‡`i ; ˆea 
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K‡iwQ †mBme wek¦vmx igYx‡`i hviv †¯^”Qvq wb‡R‡`i mgc©Y K‡i †`q bexi Kv‡Q, bex wb‡R hv‡`i 
Rxebm½x wn‡m‡e MÖnY Ki‡Z B”QyK, Ges hviv †Zvgvi m‡½ †`kZ¨vM K‡iwQj| GB we‡kl myweavUzKz 
msmv‡i Avi Kv‡iv R‡b¨ bq, ïay †Zvgvi Rb¨B Keyj Kiv n‡q‡Q|Ó) 

 
we‡kl myweav ? gnvbexi wK GZB cÖ‡qvRb wQj GiKg myweavi ? bv fvB, Avgvi G-auvav Rxe‡bI 
KvU‡e bv| 
 
myiv Avj&-Zvnwi‡g GKwU NUbvi D‡j −L Av‡Q †gŠjvbv `vD‡`i Ab~w`Z †Kviv‡Y (†gŠjvbv BDmyd 
Avjxi Abyev‡`I)| Kw_Z Av‡Q †h wewe nvd&mv (nRi‡Zi Ab¨Zg ¯¿x) GKevi ¯^vgx‡K GKwU 
Kc&wUK `vmxi m‡½ we‡kl Nwbô Ae¯’vq †`L‡Z †c‡qwQ‡jb| ZLb nRiZ Zuvi †mB wewe‡K 
cÖwZkÖ“wZ w`‡qwQ‡jb †h fwel¨‡Z Avi KL‡bv GiKg `„k¨ Zuv‡K †`L‡Z n‡e bv| NUbvwU wewe 
nvd&mv wewe Av‡qvkvi Kv‡Q duvm K‡i w`‡qwQ‡jb| †mB m~Î a‡iB Avj −vi Avik †_‡K GB myivwU 
bv‡Rj nq: 
 
 “Prophet, why do you prohibit that which God has made lawful for you, in seeking to 

please your wives? ... God has given you absolution from such oaths.” (66:1, 
Dawood) 

 (Ò†n bex, †h wRwbm Avj−v wb‡RB †Zvgvi R‡b¨ ˆea K‡i w`‡q‡Qb †m-wRwbm‡K Zzwg †Kb ¿̄x‡`i Lywk Kivi 
R‡b¨ A¯^xKvi Ki‡Z PvI ? ... Gai‡bi cÖwZkÖ“wZ †_‡K Avj−vZvÕjv †Zvgv‡K c~Y© gyw³ `vb K‡i‡Qb|Ó) 

 
Avgvi Avi wKQy ejevi †bB| cvV‡Ki wePvieyw× Avgvi †P‡q Kg bq| 
 

 
 
ড. মীজান রহমান,  কানাডার aেটায়ায় বসবাসরত গিণেতর aবসরpাp aধ াপক। প ােশর দশেক ঢাকা 
িব িবদ ালেয়o িশkকতা কেরেছন বশ ক’বছর।  িবে ষনধমী  pবnকার িহেসেবo সুপিরিচত।  pকািশত 
gn সাতিট - তীথ আমার gাম (1994), লাল নদী (2001), a ালবাম (2002), pস  নারী (2002), 
aনন া আমার দশ (2004), আনn িনেকতন (2006)। সবেশষ pকািশত gn  'dেযােগর পূবাভাস' 
(2007)।   iেমiল - mrahman@math.carleton.ca 
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Avgv‡`i gyj¨‡eva wK Ck¦i n‡Z AvMZ? 
(Do our values come from God?) 

gyÝx †Kdv‡qZzj−vn 
(g~j: wf±i †R. wó½vi) 

b¨v‡qi msÁv Kx (What is Right)t 
gvbyl Kxfv‡e AvPvi AvPiY Ki‡e Zv wba©vi‡Yi fvi Zvi wb‡Ri nv‡Z †bB, †m fvi MÖnb 
K‡i‡Q mgv‡R cÖPwjZ ag©̧ wj, we‡kl K‡i L„óvb ag©| a‡g©i †gvojiv g‡b K‡i †h mgv‡Ri 
evKx †jvK¸‡jv Kxfv‡e Pj‡e wdi‡e, †KvbUv b¨vq †KvbUv Ab¨vq- Zv wePvi Kivi AwaKvi 
GKgvÎ Zv‡`i, KviY Zv‡`i g‡Z b¨vq‡ev‡ai DrcwË¯’j n‡jv Ck¦‡ii gb (Mind of God)| 
†mB ¯^M©xq †K‡›`ªi mv‡_ KwgDwb‡KU Kivi R‡b¨ GKgvÎ Zv‡`iB i‡q‡Q WvB‡i± cvBcjvBb| 
mgv‡Ri A‡bK †mKzjvi weÁvbx‡KI webv cÖwZev‡` GB `vex †g‡b wb‡Z †`Lv hvq| †óg †mj 
wimvP© wKsev giYvcbœ †ivMxi Dci n‡Z jvBd mv‡cvU© hš¿cvwZ cÖZ¨vnvi msµvš— ˆbwZK 
Bmÿ ¸wj hLbB ivRbxwZi A½b‡K Mig K‡i Zz‡j, ZLb ag©hvRK‡`i  †W‡K Avbv nq Zv‡`i 
ÁvbMf© gZvgZ †kvbvi R‡b¨| A_P Gme †¶‡Î KLbB †Kvb wbixk¦iev`x, gy³gbv wKsev 
gvbeZvev`xi gZvgZ †bqvi cÖ‡qvRb c‡o bv| eis my‡hvM †c‡jB Zv‡`i‡K Zz‡jvaybv Kiv 
n‡q _v‡K| 
‰bwZKZv m¤ú‡K© a‡g©i Kv‡Q mgv‡Ri GB wbtkZ© AvZ¥mgc©‡Yi †Mvovq i‡q‡Q GKwU hyMmwÂZ 
aviYv- gvbyl g‡b K‡i †h Ôcig g½jÕ (absolute good) GB gvwUi c„w_exi welq bq, Gi 
AwiwRb n‡”Q ¯^M©| A_P cig g½j wRwblwUi ^̄i“c eyS‡Z cvi‡j Z‡eB †Kej Gi cÖK…Z 
AwiwRb m¤ú‡K© wbwðZ nIqv hvq| g½‡ji mv‡_ ¯^M©xq wb‡ ©̀k ¸wj‡q †dj‡j †ek wKQy 
mgm¨vi m„wó nq, A‡bK †¶‡ÎB Zv hyw³kv¯¿ ev jwRK j•Nb K‡i| †c−‡Uvi Wvqj‡M BDw_d«z 
bvgK GK Zi“b wVK Gi“c GKwU mgm¨vq c‡owQj| mgm¨vwU BDw_d«zi wcZv‡K wb‡q| binZ¨vi 
Awf‡hv‡M Awfhy³ wcZv‡K ¯^n‡¯— ea Ki‡Z n‡e BDw_d«y‡K, G n‡”Q Ck¦i Z_v a‡g©i wb‡`©k| 
A_P Zvi we‡eK ej‡Q Rb¥`vZv wcZv‡K mv‡cvU© Ki‡Z| ¯^M©xq wb‡`©k bvwK we‡e‡Ki Zvobv- 
†Kvb c_ †e‡Q †b‡e BDw_d«z? Ae‡k‡l Ck¦‡ii B‡”Q‡K cyY© Ki‡Z wcZv‡K nZ¨v Ki‡e e‡j 
gbw¯’i Kij †m, KviY Zv‡ZB bvwK wbwnZ Av‡Q Kj¨vb| m‡µwUm Zv‡K ej‡jb- †`eZvi 
wb‡`©k cvj‡bi †P‡qI gnËi †Kvb g½j (higher good) Av‡Q e‡j hw` †Zvgvi we‡eK 
e‡j, †m‡¶‡Î †`eZvi wb‡`©k cvjb Ki‡Z hvIqv Ab¨vq| 
 
ag©cÖvY e¨w³‡`i Anin  Gi“c Dfq m¼‡Ui gy‡LvgyLx n‡Z nq| KvRwU fvj ZvB KvRwU Ki‡Z 
Ck¦i Avgv‡K wb‡`©k w`‡q‡Qb, bvwK Ck¦i wb‡ ©̀k w`‡q‡Qb ZvB KvRwU fvj? (Does God 
will us to do certain acts because they are good or is an act good 
because God wills it?)| (hw` Ggb nq †h KvRwU fvj ZvB Ck¦i KvRwU Ki‡Z ZvwM` 
w`‡q‡Qb, †m‡¶‡Î fvj Avi Ck¦iwbf©i _v‡K bv- Ck¦i ej‡jI KvRwU fvj, bv ej‡jI 
ZvB)|  
g‡b Ki“b ¯̂qs Ck¦i Avcbvi mvg‡b Avwef©yZ n‡q ej‡jb- Zzwg †Zvgvi GKgvÎ cyÎ‡K nZ¨v 
K‡iv, Zvn‡j Avwg Lykx n‡ev (evB‡ej ewY©Z Aveªvnvg I Bmnv‡Ki M‡íi Abyi~c)| Avcwb wK 
Ki‡eb? Aveªvnv‡gi g‡Zv ¯^xq cyÎ‡K ewj w`‡Z wb‡q hv‡eb, bvwK wbR we‡e‡Ki wb‡`©kvbyhvqx 
AviI gnËi g½‡ji kiY wb‡eb (A_©vr Ck¦‡ii wb‡ ©̀k‡K AeÁv Ki‡eb)? 
avwg©‡Kiv hyw³ †`‡eb - hv fvj bq Ck¦i KLbI †Zgb wKQy Ki‡Z ej‡eb bv| GB hyw³‡Z wKš‘ 
avwg©‡Kiv ¯^xKvi K‡i wb‡jb †h †KvbUv fv‡jv †KvbUv g›` Zv Ck¦i wba©viY K‡ib bv, fv‡jvZ¡ 
Ck¦iwbf©i bq (good exists independent of God)| hw` GKgvÎ Ck¦iB fv‡jvZ¡ 
wba©vi‡Yi gvwjK n‡Zb, Zvn‡j wZwb ej‡ZB cv‡ib †h cyÎ‡K nZ¨v Kiv †Zgb g›` wKQy bq|  
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Iì †Uóv‡g‡›Ui Ck¦i cÖvqkB Zvi bv‡g b„ksmZv Ki‡Z Zvi Abymvix‡`i wb‡ ©̀k w`‡q‡Qb| 
evB‡e‡j ewY©Z Gi“c wKQy evYxi Dw×„wZ †`qv n‡jv wb‡gœ, - mvb‡W ¯‹y‡ji hvRKMY KLbI 
Gme evYx †kªvZv‡`i mvg‡b gy‡L Av‡bb bv|  
nhiZ gymv (Avt) GK hy‡× Rqjvf K‡i cÖPzi cwigvb hy×e›`x KivqZ¡ K‡i‡Qb| Ck¦‡ii 
wb‡ ©̀kvbyhvqx ˆmb¨iv BwZcy‡e©B cÖwZwU cyi“l e›`x‡K KZj K‡i †d‡j‡Q| ev`evKx e›`x‡`i 
cÖwZ Ck¦‡ii wb‡`©k Kxi“c- gymvi gyL †_‡K Zv †R‡b wbb- 
 
ÒAZGe GLb wkïe›`x‡`i ga¨ †_‡K cÖwZwU †Q‡j wkï‡K †g‡i †dj| †g‡q‡`i g‡a¨ hviv 
BwZg‡a¨B †Kvb cyi“‡li kh¨vmswMbx n‡q‡Q, Zv‡`i cÖ‡Z¨K‡K nZ¨v K‡iv| Z‡e †h me Zi“bx 
GLbI cyi“‡li A¼kvwqbx nqwb (Kzgvwi), Zv‡`i‡K †Zvgv‡`i (e¨env‡ii) R‡b¨ RxweZ ivLÓ| 
(bv¤^vim- 31: 17-18 AviGmwf)| 
 
Av‡iKevi nhiZ gymv (Avt) Ki“bvgq Ck¦‡ii wb‡ ©̀kvbyhvqx nvRvi wZ‡bK Av`gmš—vb‡K nZ¨v 
K‡ib| 
 
Ges wZwb Zv‡`i‡K ej‡jb- ÒCmivB‡ji cÖfy Ck¦‡ii Gi“c B”Qv-ÔcÖwZwU †jvK‡K Zvi cvk¦© 
w`‡q †K‡U †dj, Ges K¨v‡¤úi `iRvq `iRvq nvbv w`‡q cÖwZwU †jvK‡K Zvi msMxmn nZ¨v 
K‡iv, cÖwZwU †jvK‡K Zvi cÖwZ‡ekxmn nZ¨v K‡ivÕÓ| (G‡·vWvm-32-27 AviGmwf)| 
 
Avvwg wbwðZ - AwaKvsk L„óvb cweÎ MÖ‡š’i Dc‡ii evYx¸wj‡K ˆbivR¨Ki NUbv e‡j Dwo‡q 
†`‡eb Ges ej‡eb †h hxïL„‡ói AvMg‡bi ci D³ Ae¯’vi Aemvb n‡q‡Q| Z‡e gykwKj 
n‡q‡Q- wbD †Uóv‡g‡›Ui A‡bK RvqMvq `qvj hxï Zvi cye©eZ©x bex‡`i wbqgKvbyb m¤úyY© ˆea 
wn‡m‡e envj †i‡L‡Qb| 
 
Ô‡f‡ev bv †h Avwg (cye©eZ©x) AvBbmgyn wKsev bex‡`i evwZj Ki‡Z G‡mwQ| Avwg †m¸wj 
evwZj Ki‡Z Avwmwb, eis cwicyY© Ki‡Z G‡mwQÕ (g¨vw_I-5: 17, AviGmwf)| 
 
L„óvbiv Zv‡`i cvwievwiK gyj¨‡eva wb‡q Me© K‡i _v‡K, f~c„ô‡K kvwš—i evZvei‡Y †X‡K 
†`qvB Zv‡`i wgkb e‡j AvZ¥Z…wß jvf K‡i| †Kvb m‡›`n †bB †h Gme †jvK‡`i AwaKvskB 
wbR wbR cwiev‡ii cÖwZ AZ¨š— `vwqZ¡kxj Ges †h mgv‡R Zviv evm K‡i †mB mgv‡Ri 
wbôvevb m`m¨| wKš‘ Zviv fy‡j hvb †h hxïL„ó e‡j †M‡Qbt 
 
Ô‡f‡ev bv †h Avwg c„w_ex‡Z kvwš— ¯’vcb Ki‡Z G‡mwQ| Avwg c„w_ex‡Z kvwš— †cÖiY Ki‡Z 
Avwmwb, eis Zievix †cÖiY Ki‡Z G‡mwQ| KviY, Avwg G‡mwQ †hb cyÎ Zvi wcZvi 
wei“×vPviY K‡i, Kb¨v gv‡qi wei“×vPiY K‡i, Ges cyÎeay k¦vïwii wei“×vPviY K‡i, Ges 
gvby‡li kÎ“ nq Zvi wb‡RiB cwievify³ m`m¨MY| †h e¨vw³ Avgvi †P‡q Zvi wb‡Ri evcgv‡K 
†ekx fvjev‡m, †m Avgvi `jfy³ nIqvi Dchy³ bq; Ges †h e¨vw³ Avgvi †P‡q Zvi wb‡Ri 
cyÎKb¨v‡`i‡K †ekx fvjev‡m †m Avgvi `jfy³ nIqvi Dchy³ bqÕ (g¨vw_I-10:34-37 
AviGmwf)| 
 
ZvÕn‡j †Kv‡Ì‡K GB aviYvi DrcwË n‡jv †h hxï wQ‡jb ÔwcÖÝ Ae wcmÕ - kvwš—i ivRKzgvi? 
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GB kvwš—i ivRKzgvi †h ag© cÖPvi K‡i †M‡Qb, †mB L„óa‡g©i BwZnv‡mi w`‡K ZvKv‡j Avgiv 
Kx †`wL? Avgiv †`L‡Z cvB PvP© KZ…K Aby‡gvw`Z Ges ¯^M©KZ…K cÖ‡Yvw`Z GK¸”Q g½j 
(divinely inspired good)-; cÖK…ZcÖ¯—v‡e hv fv‡qv‡jÝ I mš¿vm Qvov Avi wKQyB bq| 
GB ¯^M©xq Aby‡cÖiYv ïay †h kv‡¯¿i cvZvq mxgve× wQj Zv bq, hy‡M hy‡M Zv we‡kl we‡kl 
g‡bvbxZ R‡bi ga¨ w`‡q cÖKvwkZ n‡q‡Q| †cvc 2q Ave©vb (1099 Lªxt) µz‡m‡Wi mgq 
ga¨hyMxq bvBU‡`i Avk¦¯— K‡iwQ‡jb †h Kv‡di (infidels) nZ¨vq †Kvb cvc †bB| GB Kv‡di 
ej‡Z ïay †h cweÎ fywg‡Z emevmiZ gymjgvb‡`i eySvq Zv bq, mg¯— AL„óvb Rb‡Mvwô GB 
Kv‡di †kªbxi Aš—f©y³| K¨v_vi ag©vej¤^x GKwU m¤cÖ̀ vq `w¶b dÖv‡Ý emevm Ki‡Zv| ỳB 
Ck¦‡i wek¦vmx GB ag© gyjZt cÖvPxb Ri“_ªyóxq a‡g©i Abyi“c| Î‡qv`k kZ‡Ki Avjwe‡bv 
µz‡m‡Wi gva¨‡g GB m¤cÖ`vq‡K mgy‡j aŸsm Kiv nq| 1209 L„óv‡ã †ewRqvÕi K¨v_vi bMixi 
cZb N‡U Ges wecyj cwigv‡b hy×e›`x µz‡mWvi‡`i KiZjMZ nq| GB e›`x‡`i g‡a¨ †K 
wek¦vmx Avi †K Kv‡di Zv wba©viY Ki‡Z ˆmb¨iv gnvgvb¨ †cv‡ci Dc‡`k Pvq| wZwb weavb 
†`b- ÒmeŸvB‡K nZ¨v K‡iv| †K wb‡Ri †jvK Ck¦iB Zv †e‡Q †b‡ebÓ| cÖvq nvRvi we‡kK 
e›`x‡K nZ¨v Kiv nq, A‡b‡Ki †PvL Dcwo‡q †djv nq, A‡b‡Ki †`n †Nvovi cv‡q †eu‡a 
†Nvov Pvwj‡q `wjZgw_Z Kiv nq, KvD‡K ev Uv‡M©U cÖ¨vw±‡mi wkKvi evbv‡bv nq| 
 
cye©ewY©Z BDw_d«z m¼U mgvav‡b hw` Avgiv †g‡b wbB †h Ck¦i hv e‡jb ZvB g½jRbK Ges 
Ck¦‡ii evYx ag©kv¯¿¸wj‡Z Ges Ab¨vb¨ cweÎ Drm¨¸wj‡Z wjwce× Av‡Q, †m‡¶‡Î cÖwZwU kÎ“ 
ˆmb¨ Ges wmwfwjqvb‡K nZ¨v Kiv Bû`x Ges L„óvb µz‡mWvi‡`i ˆbwZK `vwqZ¡ wQj, e¨wZµg 
ïaygvÎ A¶Z‡hvbx Kzgvwie„›`| †fv‡Mi R‡b¨ Gme Kzgvwi‡`i euvwP‡q ivLvI µz‡mWvi‡`i 
ˆbwZK `vwqZ¡| 
 
Hk¦wiK g½‡ji cwiwa ïaygvÎ GUzKz‡ZB mxgve× bq! ˆbwZK MvBW wn‡m‡e evB‡ej‡K †g‡b 
wb‡j Bûw`-L„óvb‡`i AviI A‡bK Aek¨-KiYxq KvR Av‡Q| †hgb- hw` Zv‡`i cwiev‡ii 
†Kvb m`m¨ Ab¨ †Kvb ag© MÖnb Kivi †Póv K‡i (Bmjvgx cwifvlvq hvi bvg gyiZv`), Zv‡K 
†g‡i †djv Aek¨ KiYxq n‡q `vovq| 
 
Ôhw` †Zvgvi fvB, †Zvgvi gv‡qi †Q‡j, A_ev †Zvgvi cyÎ, A_ev †Zvgvi Kb¨v, A_ev †Zvgvi 
wcÖq eÜzi ¿̄x, A_ev †Zvgvi eÜz †h †Zvgvi wbR cÖv‡Yi g‡ZvB wcÖq, hw` †Zvgv‡K GB e‡j 
gš¿Yv †`q †h- P‡jv Avgiv Ab¨ †`eZvi cy‡Rv Kwi, †h †`eZv‡K Zzwg wKsev †Zvgvi 
wcZ…cyi“liv †KD Rv‡b bv, wKQy †`eZv hv‡`i‡K †Zvgvi cvk¦©eZ©x RvwZmgyn cy‡Rv K‡i, †Zvgvi 
wbKUeZ©x wKsev ~̀ieZ©x, c„w_exi GK cÖvš— n‡Z Aci cÖvš—,- Zzwg wKQy‡ZB Zvi AbyMZ n‡e bv 
Ges Zvi K_v ïb‡e bv, †Zvgvi †Pv‡L Zvi R‡b¨ †Kvb `qvgvqv _vK‡e bv, Zzwg Zv‡K †Q‡o 
†`‡e bv, Zzwg Zv‡K jywK‡q ivL‡e bv-, wKš‘ Zzwg Aek¨B Zv‡K nZ¨v Ki‡e, Zv‡K nZ¨v Ki‡Z 
†Zvgvi nvZB me©v‡MÖ cÖmvwiZ n‡e, AZtci cÖmvwiZ n‡e Avi mK‡ji nvZ| Zzwg Aek¨B 
Zv‡K cÖ¯—ivNv‡Z nZ¨v Ki‡e, KviY †m †Zvgv‡K †Zvgvi cÖfy Ck¦‡ii KvQ †_‡K ỳ‡i mwi‡q 
wb‡Z †P‡qwQj, whwb †Zvgv‡`i‡K wgkifywg n‡Z †ei K‡i G‡bwQ‡jb, †Zvgv‡`i‡K `vm‡Z¡i 
eÜb n‡Z gy³ K‡iwQ‡jbÕ| (wWDUibwg 13:6-11 AviGmwf)| 
 
Ges Zviv mßv‡ni †kl w`‡b (mvev_ †W, Aviex-BqvIgyQ& QveZ) Kg©iZ †h †Kvb †jvK‡K nZ¨v 
Ki‡Z ˆbwZKfv‡e eva¨| 
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Ômßv‡ni Qq w`b Kv‡Ri R‡b¨ eivÏ ivL‡e, wKš‘ mßg w`bwU n‡e mvev_ †W -m¤úyY© wekªv‡gi 
w`b| mg —̄ cweÎZv ïaygvÎ cÖfyi R‡b¨, mßg w`‡b hw` KvD‡K KvR Ki‡Z †`Lv hvq Z‡e 
Zv‡K AwZ Aek¨ nZ¨v K‡i †dj‡Z n‡eÕ (G‡·vWvm-31:15 AviGmwf)| 
 
Kx gvivZ¥K, GKevi fveyb †Zv cvVK! Av‡gwiKvq iweeviw`b †h me mycvi gv‡K©U I M¨vm 
†ókb †Lvjv _v‡K, ag©cÖvY L„óvbiv cÖfyi wb‡ ©̀k cvjb Ki‡Z ¯^qswµq gvibv¯¿ w`‡q  †mLv‡b 
Kg©iZ me †jvK‡K †g‡i †djj! Ggb ¯^M©xq g½‡ji (wWfvBb ¸W) K_v fvev hvq! 
‡Kvb †Kvb ag©ZZ¡we` hyw³ †`Lvb, Ck¦‡ii GB me fq¼i Kvh©̈ Kjv‡ci †cQ‡b my̧ ß inm¨gq 
KviY Av‡Q hv Avgv‡`i g‡Zv bk¦i Rx‡ei cÖ‡¶ ü`q½g Kiv Am¤¢e| GLb cÖkœ- Avgv‡`i 
we‡eK mvq bv w`‡jI wK ZvÕn‡j Hme Hk¦wiK wb‡`©k cvjb Ki‡ZB n‡e? hw` ¯^qs Ck¦iI 
^̄M© n‡Z Avgvi mvg‡b nvwRi nb Ges Avgvi †Q‡j‡K nZ¨v bv Ki‡j Avwg Awfkß n‡ev e‡j 

fq †`Lvb, Zey Avwg †m RNb¨ KvR Ki‡ev bv| c„w_exi AwaKvsk evcgvÕB Avgvi g‡Zv AvPiY 
Ki‡eb e‡j Avgvi wek¦vm| 
 
m½Zfv‡eB AwaKvsk Bûw` Ges L„óvb Gme Hk¦wiK wb‡`©k‡K Rvó Kv¸‡R welq e‡j cvk 
KvwU‡q hvb| G‡Z K‡i Zviv wKš‘ BDw_d«z m¼‡Ui Mu¨vovK‡j †d‡m hv‡”Qb| Ck¦‡ii wb‡ ©̀k‡K 
hw` fv‡jv e‡j †g‡b †bqv bv hvq, Z‡e fv‡jvi msÁv Kx? 
 
evB‡e‡ji g‡Zv †KvivYI Kg i³wccvmy bq| Awek¦vmx ev Kv‡di‡`i fv‡M¨ Kx fq¼i 
cwibwZ A‡c¶v K‡i Av‡Q †m m¤ú‡K© AmsL¨ AvqvZ i‡q‡Q †Kviv‡Y| Z‡e kvw —̄i fvi 
Avj−vn-Zvqvjv mvaviYZt wb‡Ri nv‡Z wiRvf© †i‡L‡Qb, ev›`vi nv‡Z †mvc`© K‡ibwb| 
 
ÔwbðqB, hviv Avgvi wb‡`©kmgy‡ni cÖwZ Awek¦vmx n‡q‡Q Zv‡`i‡K Aek¨B Avwg AwMœKz‡Û 
wb‡¶c Ki‡ev; hLb Zv‡`i Pg© `» n‡e, Zrcwie‡Z© Avwg Zv‡`i Pg© cwiewZ©Z K‡i †`‡ev 
†hb Zviv kvw¯—i Av¯^v` MÖnb K‡i, wbðqB Avj−vn civµvš— weÁvbgqÕ| (†KvivY-4:56, 
Abyev`-cÖ‡dmi Wt gywReyi ingvb)| 
 
hviv Bmjv‡gi wei“‡× hy‡× wjß nq Zv‡`i‡K K‡Vvifv‡e †gvKvwejv Ki‡Z n‡e, Aek¨ 
AbyZv‡ci GKUv my‡hvM i‡q‡Q Bmjv‡g| 
 
Ôhviv Avj−vni mv‡_ I Zuvi ivmy‡ji mv‡_ hy× K‡i, Avi fyc„‡ô Akvwš— m„wó K‡i †eovq 
Zv‡`i kvw —̄ GUvB †h, Zv‡`i‡K nZ¨v Kiv n‡e A_ev ï‡j Pov‡bv n‡e, A_ev GK w`‡Ki nvZ 
I Aci w`‡Ki cv †K‡U †djv n‡e A_ev †`k n‡Z Zvwo‡q †`qv n‡e; GUv †Zv Bn‡jv‡K 
Zv‡`i R‡b¨ fxlY Acgvb, Avi ciKv‡jI Zv‡`i R‡b¨ i‡q‡Q fxlY kvw¯—| wKš‘ n¨v, †Zvgiv 
Zv‡`i‡K †MÖdZvi Kivi Av‡M hviv ZIev K‡i †bq, Z‡e †R‡b ivL †h Avj−vn ¶gvkxj 
`qvjyÕ| (‡KvivY-5:33-34, Abyev`-cÖ‡dmi Wt gywReyi ingvb)|  
 
GK_v mZ¨, cÖwZwU a‡g©B wKQymsL¨K a‡g©vb¥v` e¨w³ i‡q‡Q hviv ag©MÖš’¸wj‡Z ewY©Z cÖwZwU 
wb‡`©k‡K Ck¦‡ii B”Qv wn‡m‡e gvb¨ K‡i _v‡K Ges A¶‡i A¶‡i Zv cvjb Kivi †Póv K‡i| 

• 1995 mv‡j BMvj Avwgi bvgK GK e¨w³ BmivB‡ji cÖavbgš¿x AvBRvK iweb‡K nZ¨v 
K‡i| †m wQj LyeB ag©cÖvY Bûw`, †Kv‡U© `vwo‡q †m e‡jwQj- ÒAvwg hv wKQy K‡iwQ, 
Ck¦‡ii R‡b¨ K‡iwQÓ| 
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• ‡d¬vwiWv iv‡R¨ Mf©cvZ ˆea Kivi KvwiMi Wt Rb weªUb 1994 mv‡j cj wn‡ji nv‡Z 
wbnZ nb| 2003 mv‡j hLb wn‡ji cÖvY`Ûv‡`k Kh©̈ Ki Kiv nq Zvi AvM gyû‡Z© 
wn‡ji Dw³- ÒAvwg Lye m¤§vwbZ †eva KiwQ †h Zviv m¤¢eZt Avgvi Kv‡Ri R‡b¨ 
Avgv‡K †g‡i †dj‡Z hv‡”Q| Avgvi wek¦v‡m Avwg LyeB mr, Avgvi AvbyM‡Z¨i R‡b¨ 
¯^‡M© Aek¨B Avgvi R‡b¨ weivU cyi¯‹vi i‡q‡QÓ| 

• 1998 mv‡j †deª“qvixi 23 ZvwiL Imvgv web jv‡`b †NvlYv K‡i- ÒAvgiv- Avj−vni 
Iqv‡¯— cÖwZwU gymjgvb‡K AvnŸvb RvbvB- †h Avj−vn‡Z wek¦vm K‡i Ges Zvi wb‡ ©̀k 
cvjb K‡i cyi¯‹…Z nIqvi B‡”Q †cvlY K‡i- †m †hb Av‡gwiKvb‡`i nZ¨v K‡i Ges 
hLb †hLv‡b my‡hvM cvq Av‡gwiKvb m¤ú` jyÚb K‡iÓ| 

• (eQi K‡qK Av‡M wK‡kviM‡Äi GK MÖv‡g GKwU NUbv `vi“b Av‡jvob Zz‡jwQj| R‰bK 
†gŠjvbv mv‡ne C‡`i bvgvR †k‡l ¯^n‡¯Í wbR wkï mš—vb‡K †Kvievwb †`b| cywj‡ki 
†Rivi Rev‡e wZwb e‡jwQ‡jb- nhiZ Beivwn‡gi g‡Zv wZwbI bvwK ¯^cœvw`ó 
n‡qwQ‡jb Ges bvgvR †kl K‡i N‡i wd‡i Avj −vû AvKei e‡j ^̄n‡ —̄ Nygš— wkïi 
Mjvq Qywi Pvjvb| gvinvev, gvinvev| msev`wU ZLb me¸wj msev`c‡Î djvI K‡i 
Qvcv n‡qwQj| Z‡e cwiZv‡ci welq GB †h †gŠjvbv mv‡ei GZ eo Z¨vM bv 
Avj−vncv‡Ki `iev‡i bv mgv‡Ri A½‡b †Zgb ¯^xK…wZ †c‡qwQj| ûRyi †PvL Ly‡j 
†`L‡Z cvb- ¯^M©xq `y¤^v wb‡q †Kvb †d‡ikZv ¯̂M© n‡Z †b‡g Av‡mwb Ges Zvi †Q‡ji 
MjvwU mwZ¨ mwZ¨ ỳÕdvK n‡q †M‡Q ! †eiwmK Wv³viiv Zv‡K cvqM¤^‡ii mg‡MvÎxq 
e‡j ¯^xKvi bv K‡i wm‡Rv‡d«wbqvi †ivMx e‡j kbv³ K‡iwQj| GK hvÎvq c„_K dj, 
e‡ovB Avd‡kvl)|     

 
‡mŠfv‡M¨i welq, m¤cÖ̀ vq¸‡jv‡Z  Gi“c a‡g©vb¥v‡`i msL¨v nv‡Z †Mvbv K‡qKRb gvÎ| Gi 
KviY nq‡Zv GB †h ag©kv‡¯¿i wVK †Kvb RvqMvwU‡Z Gme fq¼i Kg©Kv‡Ûi K_v †jLv Av‡Q 
Zv Ly‡R †ei Kiv Ges Zvi g‡g©v×vi Kiv mvavi‡Yi R‡b¨ fxlY KóKi ˆewK| 
 
‡KvbUv g½j- GKRb ag©wek¦vmx e¨w³ Kxfv‡e Zv wba©viY Ki‡eb ZvÕn†j? Ggb `vex wbðqB 
†KD Ki‡eb bv †h - KvRwU †h fv‡jv Zv Zviv ¯^qs Ck¦‡ii gyL †_‡K ï‡b‡Qb| Zviv eo‡Rvi 
GK_v ej‡Z cv‡ib - †Kvb ivweŸ, †Kvb cv ª̀x wKsev †Kvb Bgvg e‡j‡Q K_v¸‡jv| Ck¦‡ii 
Gme KvDwÝjie„›` mvavibZt ag©kv¯¿ †N‡U wKsev wbR a‡g©i gnvcyi“l ev weL¨vZ e¨w³‡`i 
wk¶vi Dci wbf©i K‡i fv‡jvg‡›`i weavb w`‡q _v‡Kb| Z‡e me mgq ïay kv‡ ¿̄i Dci wbf©i 
Ki‡j P‡j bv, we‡kl we‡kl mg‡q Avï KiYxq m¤ú‡K© weavb w`‡Z wb‡Ri Aš—wb©wnZ cÖÁv ev 
ÔBbvi jvB‡UÕi kiYI wb‡Z nq Gme nwj cyi“l‡`i| cieZ©x‡Z Avgiv †`L‡Z cve - GB 
Bbvi jvBU Ck¦i n‡Z AvMZ Giƒc `vex m¤úyY© fyj|  
 
gnr Av`k© (Noble Ideals) 
GK_v Ab¯̂xKvh©¨ †h RywWI-L„óvb Ges Bmjvg ag©kv¯¿¸wj‡Z Ggb eû welq i‡q‡Q hv gvbe 
mgvR‡K gnr Av`k© wk¶v †`q, A‡bK mgvR †m¸wj‡K wewae× AvBb wn‡m‡e MÖnb K‡i‡Q| 
Z‡e ỳÕGKwU e¨wZµg Qvov Gme gnr Av`k©̧ wj Ab¨vb¨ mgv‡RI mgvbfv‡e we`¨gvb _vKvq 
cÖgvb nq †h mf¨Zv ms¯‹…wZi weeZ©‡bi avivq eû hy‡Mi PP©v wn‡m‡e Gme bxwZmgyn µgvš^‡q 
mgvR‡`‡n Rb¥jvf K‡i‡Q, †Kvb Hk¦wiK ag© ¯^M© n‡Z †m¸wj‡K Avbqb K‡iwb| mgv‡R 
cÖPwjZ Gme gnr Av`‡k©i Dci †Kvb we‡kl eªv‡Ûi Ck¦‡iiB †Kej GK‡PwUqv `vex i‡q‡Q- 
GgZ g‡b Kivi †Kvb KviY †bB|  
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†h cÖvBgvix wbqgwU‡K AbymiY K‡i GKRb †jvK †gvUv‡gvwU ˆbwZK fv‡e RxebUv KvwU‡q 
w`‡Z cv‡i †mwU n‡”Q  Ò‡Mv‡ìb i“jÓt 
 
“Do unto them as you would have them do unto you”-- A_©vr ÒAc‡ii cÖwZ 
†mB AvPiYwUB K‡iv hv Zzwg wb‡Ri cÖwZ Ki‡Z cvi‡Z| D‡ëvfv‡e ejv hvq- Zzwg †Zvgvi 
wb‡Ri cÖwZ hv cQ›` K‡iv bv, Ac‡ii cÖwZ Zv Ki‡Z †h‡qv bv | 
(AZ¨š— kv`vgvUv GKwU e³e¨, wKš‘ e¨Äbv K‡ZvB bv Mfxi| Avwg †h‡nZz wb‡R KviI `vm n‡Z 
cQ›` Ki‡ev bv, myZivs Avwg KviI cÖfy n‡ev bv; Avwg †h‡nZz wb‡Ri ¯¿xi mv‡_ A‡b¨i 
e¨wfPvi mn¨ Ki‡ev bv, myZivs Avwg A‡b¨i ¯¿xi mv‡_ e¨wfPvi Ki‡ev bv; Avwg †h‡nZz 
PvB‡ev bv †h †KD Avgv‡K Lyb Ki“K, myZivs Avwg Ab¨‡K Lyb Ki‡ev bv.. BZ¨vw` BZ¨vw`|)  
 
cwð‡gi L„óvb Aay¨wlZ mgv‡R AwaKvsk †jv‡Ki aviYv- GwU hxïL„‡ói wk¶v, gvD‡›Ui 
fvl‡Yi w`b hxï GB evYx wewj‡qwQ‡jb| ag©cÖPvi‡Kiv fv‡jvfv‡eB Rv‡bb †h aviYvwU mwVK 
bq, ZeyI Zviv we‡kl †Kvb Kvi‡Y GB wg_¨v aviYv wRB‡q ivL‡Z Pvb| ^̄qs hxï KLbI Gi“c 
`vex K‡ibwb| wZwb †mw`b hv e‡jwQ‡jb, mymgvPv‡ii eY©bv Abyhvqx Zv wbgœiƒc-! 
ÒSo, whatever you wish that men would do to you, do so to them; for 
this is the law of the prophets”. (Mathew 7:12)| 
ÒmyZivs, †jv‡Kiv †Zvgvi cÖwZ †hi“c AvPiY Ki‡e e‡j Zzwg cÖZ¨vkv K‡iv Zv‡`i cÖwZ ZzwgI 
†mi“c AvPiY Ki‡e; KviY GgbwUB bex‡`i AvBbÓ(g¨vw_I 7:12)| 
‡jwfwUKv‡m (19:18) ewY©Z †mB weL¨vZ Dw³- Ò‡Zvgvi cÖwZ‡ekx‡K wVK wb‡Ri g‡ZvB 
fvjevm‡eÓ- cÖK…Zc‡¶ L„óR‡b¥i nvRvi eQi Av‡MKvi iPbv ! 
 
Gi †P‡qI e‡ov K_v - †Mv‡ìb i“j wb‡q RywWI-L„óvb‡`i gvZvgvwZ A_©nxb, KviY GwU †QvÆ 
†Kvb gi“Pvix m¤cÖ̀ v‡qi GKK m¤úwË bq| bx‡Pi †idv‡iÝ¸wj ciL K‡i †`Lyb- 

• `¨ WKwUªb Ae `¨ gxb 13 (The Doctrine of the Mean 13)| hxïi R‡b¥i 500 
eQi cy‡e© Kbdzwmqvm e‡j †M‡Qb- ÒA‡b¨i KvQ †_‡K †h AvPiY Zzwg cÖZ¨vkv K‡iv 
bv, A‡b¨i cÖwZ †m AvPiY Zzwg wb‡R K‡iv bvÓ| (What you do not want 
others to do to you, do not do to others)| 

• B‡mvµ¨vU&m& (375 L„tcyt)- ÒA‡b¨i †h Kv‡R †Zvgvi g‡a¨ †µv‡ai D‡`ªK K‡i, A‡b¨i 
cÖwZ Zzwg †mi“c KvR KLbI K‡iv bvÓ| 

• gnvfvi‡Zi wk¶v (150 L„tcyt)- ÒmKj b¨vqciYZvi wbh©̈ vm n‡”Qt A‡b¨i cÖwZ †mB 
AvPiY K‡iv †h AvPiY Zzwg A‡b¨i KvQ †_‡K cÖZ¨vkv K‡iv|  

gvD‡›Ui fvl‡Yi w`b †kªvZv‡`i D‡Ï‡k¨ hxï e‡jwQ‡jb- 
ÔDo not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right 
cheek, turn to him the other also’- Ôg›`‡jv‡Ki mv‡_ cÖwZ‡iv‡ai c‡_ †h‡qv bv| 
eis †KD hw` †Zvgvi Wvb wPey‡K AvNvZ K‡i, Aci wPeyKwUI evwo‡q w`IÕ (g¨vw_I 5:39 
AviGmwf)| 
 
hxï AviI e‡j †M‡Qb- 
Ô‡Zvgiv ï‡bQ- ejv n‡q _v‡K †h Ò‡Zvgiv cÖwZ‡ekx‡K fv‡jvevm‡e Ges kÎ“‡K N„Yv Ki‡eÓ| 
wKš‘ Avwg †Zvgv‡`i ejwQ- kÎ“‡K fv‡jvevm‡e, †h †Zvgv‡K hš¿bv †`q Zvi R‡b¨ cÖv_©bv 
Ki‡eÕ (g¨vw_I 5:43-44, AviGmwf)| 
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Dc‡ii bxwZevK¨¸wj †KejgvÎ L„óvb‡`i GK‡PwUqv e‡j g‡b Kiv n‡q _v‡K| Z‡e Abyi“c 
†mw›U‡g›U Ab¨vb¨ AL„óvb mgv‡RI cÖPwjZ Av‡Q- GB n‡q‡Q gykwKj| 
 

• hviv g½jvPiY K‡i Zv‡`i mv‡_ Avwg wgwk, hviv g½jvPiY K‡i bv Zv‡`i mv‡_I 
Avwg wgwk| Gfv‡eB g½j AwR©Z nq| hviv mr Zv‡`i mv‡_ Avwg m`vPviY Kwi, hviv 
Amr Zv‡`i mv‡_I Avwg m`vPviY Kwi| Gfv‡eB mZZv AwR©Z nq|      
---ZvI ag©| ZvI †P wPs 49| 

•  ‡µva‡K fv‡jvevmv w`‡q Rq K‡iv| Ag½j‡K g½j w`‡q Rq K‡iv| ....wg_¨v‡K 
mZ¨ w`‡q Rq K‡iv| 
---‡eŠ× ag©| ag©c` 223|  

• ‡h gnr †m KLbI g›` w`‡q g‡›`i †gvKvwejv K‡i bv; G Ggb GK mvaviY bxwZ hv 
cÖwZwU e¨w³i AbymiY Kiv DwPr; cyY¨ev‡bi Mnbv n‡”Q Zvi AvPiY| GKRb e¨w³- 
†nvK †m ỳócÖK…wZi, wKsev m`vPvix, wKsev g„Zz¨`Û‡hvM¨ Acivax- Zvi ¶wZ Kiv 
KLbB DwPr bq| gnr cÖv‡Yi whwb AwaKvix, wZwb KLbI AKi“Y n‡Z cv‡ib bv; wZwb 
GgbwK †mB `yivPv‡ii cÖwZI Ki“Yv cÖ`k©b K‡ib-  Ac‡ii ¶wZ‡ZB †h Lykx. wbôzi 
Kv‡RB hvi Avb›`| Ggb †K Av‡Q †h hvi g‡a¨ †`vl †bB? 
---gnvfviZ, hy× KvÛ 115| 

cÖK…Zc‡¶ wbD †Uóv‡g‡›Ui †Kv_vI D‡j−L¨‡hvM¨ †Zgb †Kvb ˆbwZK aviYvi mÜvb †g‡j bv hv 
†gŠwjK| wek kZ‡Ki †Mvovi w`‡K BwZnvmwe` Ges cv ª̀x †Rv‡md g¨vKv‡e_ h_v_©B e‡j‡Qb: 
ÔGgbme fvev`k© hxïL„‡ói Dci Av‡ivc Kiv nq .... †h¸wj cye© n‡ZB Iì †Uóv‡g‡›U wQj| 
hxïi Avwef©v‡ei eû cye© n‡ZB Gme bxwZ Bûw` †MvÎ¸wj‡Z cÖPwjZ wQj, c„w_exi Ab¨vb¨ 
mf¨Zv -‡hgb wgkixq, e¨wejbxq, cviwmK, MÖxK, wn› ỳ BZ¨vw` mf¨ZvqI Gme fvev`k© 
cÖPwjZ wQjÕ| 
 
evB‡e‡ji g‡Zv †Kviv‡YI A‡bK bxwZK_v i‡q‡Q hv cÖksmv‡hvM¨| Gm‡ei g‡a¨ i‡q‡Q 
wcZvgvZvi cÖwZ m`q AvPiY Kiv, Amnvq wcZ…gvZ…nx‡bi m¤úwË AvZ¥mvr bv Kiv, Pµe„w× 
nv‡i mỳ  bv LvIqv, `wi ª̀‡K mvnvh¨ Kiv, †bnv‡qZ cÖ‡qvRb e¨wZ‡i‡K wkï nZ¨v bv Kiv 
BZ¨vw`| G¸wj Aek¨B ˆbwZK KvR, Z‡e AveviI ej‡Z nq Gi GKUvI Bmjv‡gi †gŠwjK 
Ae`vb bq| c„w_exi cÖavb cÖavb G‡Kk¦iev`x ag©̧ wji kv ¿̄evK¨ I Abykvm‡b Avgiv Kgb wKQy 
Av`k© †`L‡Z cvB hv hy‡M hy‡M cybive„Ë n‡q‡Q| Gme Av`k© I gyj¨‡eva mgvRweeZ©‡bi mv‡_ 
mv‡_ Rb¥jvf K‡i‡Q| gvbyl h‡ZvB mf¨ n‡q‡Q, Zvi gv‡S i¨vkbvj wPš—vkw³i D‡b¥l N‡U‡Q 
Ges Kx K‡i AviI fv‡jvfv‡e k„•Ljvi mv‡_ mvgwóK Rxeb hvcb Kiv hvq Zvi Dcvq wn‡m‡e 
Gme gyj¨‡eva mgvRRxe‡b `„pwfwË‡Z cÖwZwôZ n‡q‡Q| ag©kv ¿̧̄ wj‡Z †hgb `vex Kiv nq †h 
gyj¨‡eva Z_v Av`k© ¯^M© n‡Z bv‡Rj n‡q‡Q- ^̄v¶¨cÖgv‡b Zvi mZ¨Zv †g‡j bv| ^̄v¶¨cÖgvb 
eis ¯^‡M©i evB‡ii †Kvb †mvm©‡KB wb‡ ©̀k K‡i| 
 
‰bwZK AvPiY (Obsrving Moral Behavior) 
givwjwU ev ˆbwZKZvi Dci Av‡jvPbv ˆeÁvwbK `„wó‡Kvb we‡ePbv Kiv n‡q‡Q GgbwU Lye 
KgB †`Lv hvq| gvby‡li AvPiY- Zv †m e¨w³MZ ch©̈ v‡q †nvK wKsev mvgvwRK ch©̈ v‡q †nvK- 
ch©̈ ‡e¶b Ki‡j A‡bK¸wj ¸i“Z¡cyY© DcvË mvg‡b P‡j Av‡m| ˆbwZKZv I gyj¨‡ev‡ai Dci 
ˆeÁvwbK óvwW cwiPvjbv Ki‡Z †M‡j ch©¨‡e¶bRvZ Gme DcvËmgyn‡K wfwË wn‡m‡e Mbbv 
Ki‡Z n‡e| Avgiv GLb gvbe cÖRvwZi Ggb wKQy AvPiY wb‡q Av‡jvPbv Ki‡ev cÖwZwbqZB hv 
Avgiv Avgv‡`i Pvicv‡k †`L‡Z cvB|  
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gvbeRvwZi AwaKvsk m`‡m¨i g‡a¨B mvaviY wKQy ˆbwZK AvPiY cÖZ¶ Kiv hvq, e¨w³‡f‡` 
Gi cwigvb wKQy Kg‡ekx n‡q _v‡K| hw`I Avgiv wewae× AvBb kvwmZ mgv‡R evm Kwi, 
Z_vwc Avgv‡`i AwaKvsk AvPiYB ¯^ZtùzZ©, AvB‡bi cÖwZ †PvL †i‡LB Avgiv Ggb AvPiY 
Kwi Zv wKš‘ bq| D`vniY¯^i“c ejv hvq- ˆ`bw›`b Rxe‡b Avgiv AninB Ggb Ae¯’vi mb¥yLxb 
nB †hLv‡b Avgiv AwZ mn‡RB KvD‡K cÖZvwiZ Ki‡Z cvwi wKsev KviI wRwbm Pzwi Ki‡Z 
cvwi| aiv c‡o kvw —̄‡fvM Kivi we› ỳgvÎ m¤¢vebv bv _vK‡jI Avgiv Zv Kwi bv| ˆ`bw›`b 
Rxe‡b Avgiv †Mv‡ìb i“j A¶‡i A¶‡i cvjb Kwi bv, ZeyI KviI ¶wZ †nvK Ggb KvR 
mvavibZt Avgiv Kwi bv| hw` Avgiv †`wL †h GKRb gvbyl wKsev GKwU BZi cÖvYx Kó 
cv‡”Q, Avgiv Kó Abyfe Kwi, A‡bK mgq Zvi Kó jvNe Kivi mva¨g‡Zv †PóvI K‡i 
_vwK| iv¯—vq `yN©Ubv †`L‡j Avgiv Mvwo _vgvB, `yN©UbvKewjZ‡`i mvnv‡h¨ GwM‡q hvB| †Kvb 
µvBg NU‡Z †`L‡j Avgiv cywjk‡K Lei w`‡Z QywU| Avgiv wkï‡`i †mœn Kwi, eq¯‹ 
wcZvgvZvi hZœ †bB, `yf©vMv‡`i cÖwZ mngwg©Zv †cvlY Kwi| Avgiv ¯^ZtcÖ‡bvw`Zfv‡e A‡bK 
SzwKcyY© Kv‡R AvZ¥wb‡qvM Kwi, †`k I KgywbwUi myi¶vi R‡b¨ ˆmwbK nB, cywjk nB| 
 
ag©xq Abykvm‡bi wb‡ ©̀‡ki R‡b¨B Avgiv Ggb ˆbwZK AvPiY Kwi e‡j †KD †KD hyw³ w`‡Z 
cv‡ib| wKš‘ hviv cÖPwjZ †Kvb ag©B cvjb K‡ib bv, Zviv †h m¤úyY© wecixZ AvPiY K‡i 
_v‡Kb ZviI †Zv †Kvb cÖgvb †bB| ZvivI †Zv †mB GKB ai‡Yi givj wcÖwÝcj Øviv ZvwoZ 
n‡q GKBi“c AvPiY K‡i _v‡Kb! A_©vr mgv‡Ri AwaKvsk †jvK GK‡mU Kgb givj wcÖwÝcj 
ev mvaviY bxwZ Øviv cwiPvwjZ nb hv ag©wbf©i bq| 
GK_v mZ¨ -GB ÔKgb †mU Ae givj wcÖwÝcjÕ ej‡Z me¸wj givj wcÖwÝcj‡K eySvq bv| 
†Kvb GKwU ˆbwZK Bmy¨‡Z mK‡jB †h GKB gZ †cvlY Ki‡eb ZvI bq| GKB ag©xq †Mvwôi 
m`m¨ivI †Kvb wel‡q cÖPÛfv‡e wØgZ †cvlY Ki‡Z cv‡ib| Gme †¶‡Î wewfbœ Rb GKB 
kv¯¿xq wb‡`©‡ki wewfbœi“c e¨L¨v w`‡q wb‡Ri wb‡Ri gZ‡K RvwódvB Kivi †Póv K‡ib| 
 
D`vniY¯^i“c L„óvb KgywbwUi K_v we‡ePbv Kiv hvK| nZ¨v-Bmy¨‡Z evB‡e‡ji wb‡`©‡ki m¤úyY© 
wecixZag©x e¨L¨v cÖ`vb K‡ib wewfbœ †Mvwô| K¨v_wjK Ges †Mvov L„óvbiv å“YnZ¨v, gibœvcbœ 
†ivMxi Dci n‡Z jvBd mv‡cvU© hš¿cvwZ cÖZ¨vnvi, †óg †mj wimvm© BZ¨vw` KvR‡K 
ag©xqfv‡e wbwl× Kivi c¶cvwZ Ges Gme Kv‡Ri R‡b¨ K¨vwcUvj cvwbk‡g›U cÖ`vb Kivi 
c¶cvwZ| Zv‡`i hyw³i ¯^c‡¶ Zviv evB‡e‡j ewY©Z `v‡Zi e`‡j `vZ, †Pv‡Li e`‡j †PvL- 
GB „̀óvš— †ck K‡ib| c¶vš—‡i wjev‡ij L„óvbiv Dc‡iv³ Kv‡Ri R‡b¨ K¨vwcUvj 
cvwbk‡g›U cÖ`v‡b ivRx bb, Zviv Dc‡iv³ KvR¸wj‡K wbwl× KiviI c¶cvwZ bb| 
G cÖm‡½ `vk©wbK w_I‡Wvi wk‡Ki gš—e¨- å“YnZ¨v weZ‡K©i Dfq c¶B wek¦vm K‡i †h binZ¨v 
A‰bwZK| †h †¶ÎwU‡Z Zv‡`i gZv‰bK¨- Zv n‡”Q gvbe-å“‡bi cÖK…wZ| gvbeå“Y‡K (fetus) 
wK GKwU ¯^qsm¤úyY© Aw¯—Z¡ wn‡m‡e Mb¨ Kiv hvq hv bó Ki‡j nZ¨v Kivi g‡Zv A‰bwZK KvR 
msNwUZ n‡q‡Q e‡j g‡b Ki‡Z n‡e?  GK K_vq ejv hvq- ˆbwZKZv wb‡q GB gZ‰ØaZv 
†KvbUv fvj †KvbUv g›` †mR‡b¨ bq, GB gZ‰ØaZv iƒp ev —̄eZvi GKwU w`K wb‡q| 
Kv‡K nZ¨v Kiv hv‡e Avi Kv‡K hv‡e bv- evB‡e‡j Zvi my¯úó D‡j−L †bB| GKwU å“Y ev 
GK¸”Q †óg †mj‡K nZ¨v Ki‡Z evB‡ej cviwgkbI †`qwb, wb‡laI K‡iwb| Z‡e kÎ“‡K 
nZ¨v Ki‡Z ‡m my¯úófv‡e wb‡ ©̀k w`‡q‡Q, we‡kl K‡i hviv Bqvûi (Yahweh) cy‡Rv K‡i 
bv Zv‡`i‡K| 
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fv‡jv mgvR (The Good Society) 
BD‡ivc eûkZvwã a‡i †¯^”QvPvix kvmK‡`i Øviv kvwmZ n‡q G‡m‡Q| ïay BD‡ivc bq, 
c„w_exi Ab¨vb¨ fyL‡Ûi Ae¯’vI Kg‡ekx GKBi“c wQj| GBme kvmK‡`i RxebhvÎv wQj Pig 
AwgZe¨qx I †fvMwejvmcyY©| c¶vš—‡i cÖRv‡`i Ae ’̄vb wQj `vwi‡ ª̀i cÖvš—mxgvq, Rxe‡bi 
cÖwZwU †¶‡Î Zviv wQj kvm‡Ki † ^̄”QvPv‡ii Aaxb| kvmKwU h‡ZvB wbôzi Avi A‡hvM¨ †nvb bv 
†Kb, ivRv nIqvi ¯^Mxq AwaKvi i‡q‡Q e‡j `vex Ki‡Zb wZwb| Ck¦‡ii B”Qv bv _vK‡j 
wZwb Kxfv‡e ivRwmsmvn‡b Avmxb _vK‡Z cv‡ib? GKBfv‡e Bmjvgx RM‡ZI † ^̄”QvPvix 
kvmKiv Bmjv‡gi bvg e¨envi K‡i AcÖwZnZ kvmb cwiPvjbv K‡i G‡m‡Q eû kZvwã| 
 
Bmjvg I L„óvb RM‡Zi BwZnvm eûkZ eQie¨cx cÖfyZ¡ev`x AckvmK‡`i kvm‡bi BwZnvm; 
e¨w³-¯^vaxbZv I b¨vqwePv‡ii cÖwZ GZUzKz å“‡¶c wQj bv Gme kvmK‡`i| ÔGbjvB‡Ub‡g›UÕ 
ev beRvMiY Av‡›`vj‡bi d‡j mgv‡R hLb ÔwiRbÕ ev hyw³i cÖvavb¨ kw³kvjx nq, ZLb †_‡K 
Gme AckvmK‡`i ¶gZv †jvc †c‡Z _v‡K| 
 
AvaywbK Av‡gwiKvq GKwU aviYv cÖPwjZ Av‡Q †h L„óxq gZv`k©‡K aviY K‡i Av‡gwiKvb 
RvwZi m„wó n‡qwQj| wKš‘ Av‡gwiKvi msweav‡bi †Kv_vI Ck¦‡ii Aw¯—Z¡ Ly‡R cvIqv hvq bv| 
¯^vaxbZvi †NvlYc‡Î (wWK¬v‡ikb Ae B‡Û‡c‡ÛÝ) Ôm„wóKZ©vÕ kãwU Av‡Q mZ¨, Z‡e GB 
m„wóKZ©v L„óvb‡`i MW bq| wZwb Ugvm †Rdvim‡bi MW, GbjvB‡Ub‡g‡›Ui MW| cÖv_wgK 
Kv‡ji †cÖwm‡W›U‡`i g‡a¨ AwaKvskB Lye GKUv fv‡jv L„óvb wQ‡jb bv| ¯̂vaxbZv, MYZš¿ Ges 
b¨vqwePv‡ii cÖwZ Zv‡`i A½xKv‡ii Drm¨ wQj GbjvB‡Ub‡g›U wdjmwd, evB‡e‡ji 
†cŠivwbK evYxmgyn bq| 
AvaywbK MYZš¿ I wePvie¨e ’̄v †hme bxwZgvjvi Dci cÖwZwôZ, evB‡e‡ji †Kv_vI Avcwb 
†m¸wj Ly‡R cv‡eb bv| D`vniY¯^i“c, evB‡ej-¯^xK…Z `vmcÖ_v Gi“c GKwU welq hv AvaywbK 
gy³ mgv‡Ri mv‡_ cy‡ivcywi m½wZwenxb| Iì †Uóv‡g›U ïay †h `vmcÖ_v‡K ¯^xK…wZB †`q Zv 
bq, Kxfv‡e Avcwb GB cÖ_v‡K ˆ`bw›`b Rxe‡b n¨vÛj Ki‡eb Zvi wbqg KvbybI cv‡eb 
†mLv‡b| 
 
ÔZzwg hLb GKRb wneª“ `vm µq Ki‡e, †m †Zvgv‡K Qq eQi †mev Ki‡e| AZtci mßg e‡l© 
†m gy³ n‡q hv‡e, Gi R‡b¨ Zv‡K †Kvb `vg cwi‡kva Ki‡Z n‡e bvÕ (G‡·vWvm 21-2)|   
 
Ôhw` Zvi cÖfy Zvi R‡b¨ GKwU ¯¿x eivÏ K‡i Ges †m (¯¿x) †Q‡j A_ev †g‡q cÖme K‡i, Z‡e 
†mB ¯¿x Ges Zvi mš—vbvw`i gvwjK n‡e cÖfy Ges Zv‡K (`vm‡K) GKv GKvB P‡j †h‡Z n‡e| 
(G‡·vWvm 21-4)| 
 
`vmcÖ_v wejywß‡Z Ae`vb ivLvi A‡bK my‡hvM †c‡qwQ‡jb hxï| wKš‘ wZwb Zv K‡ibwb, eis 
¯^xK…wZ w`‡q †M‡Qb| `vmcÖ_vi ¯^xK…wZmyPK †mB›U c‡ji fvl¨: 
Ô`v‡m‡`i cÖwZ wb‡ ©̀k, Zviv ¯̂ ¯^ cÖfyi AbyMZ †nvK Ges me©cÖh‡Zœ Zvi mš‘wó weavb Ki“KÕ| 
(UvBUvm 2:9)|  
 
Dwbk kZ‡K hy³iv‡óª hLb `vmcÖ_v D‡”Q‡`i Av‡›`vjb Zz‡½, ZLb GB KzcÖ_v envj ivLvi 
c‡¶ eûjfv‡e evB‡e‡ji †`vnvB †`qv n‡qwQj| e¨vwÞó †bZv Ges cÖL¨vZ `vmgvwjK wiPvW© 
dvig¨vb (g„:-1825) `vmcÖ_vi ¯̂c‡¶ evB‡ejxq hyw³¸wj mwbœe× K‡ib hvi djkÖ“wZ‡Z 
Av‡gwiKvi weL¨vZ M„nhy‡×i myPbv nq| K¨v‡ivwjbv iv‡R¨i e¨vwÞó Kb‡fbk‡bi †cÖwm‡W›U 
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wn‡m‡e dvig¨vb `w¶b K¨v‡ivwjbvi Mfb©i‡K wj‡LwQ‡jb- Ò`vm ivLvi AwaKvi cweÎ 
MÖš’¸wj‡Z my¯úói“‡c cÖwZwôZ, Abykvmb I D`vniY Dfqfv‡eÓ| `w¶b K¨v‡ivwjbvi 
MÖxbwf‡j 1826 mv‡j cÖwZwôZ BDwbfvwm©wUwUi bvgKiY Kiv nq wiPvW© dvig¨v‡bi bv‡g- 
Ôdvig¨vb BDwbfvwm©wUÕ| D³ BDwbfvwm©wUi AvK©vB‡f dvig¨v‡bi †jLv iw¶Z Av‡Q| 
 
Kb‡dWv‡iwmi †cÖwm‡W›U †Rdvimb †Wwfm `vex K‡iwQ‡jb - kv ¿̄wb‡ ©̀‡ki evB‡i wZwb 
wKQyB K‡ibwb| wZwb e‡jwQ‡jb- Òme©kw³gvb Ck¦‡ii wWwµe‡j `vmcÖ_v cÖwZwôZ| Dfq 
†Uóv‡g›U -, †R‡bwmm †_‡K wiwf‡jkb-, me kv‡¯¿B `vmcÖ_vi ¯^xK…wZ i‡q‡QÓ| 
 
gnvgvb¨ †cvcmn K¨v_wjK Pv‡P©i mKj ag©hvRKB `vm`vmx ivL‡Zb, GgbwK Dwbk kZ‡KI| 
†gwij¨v‡Ûi †RmyBU cv ª̀xiv, BD‡ivc I j¨vwUb Av‡gwiKvi bv‡biv `vm ivL‡Zb| 1888 
mv‡ji cye© ch©¨š— PvP© GB AgvbweK cÖ_vi wb›`v K‡i †Kvb Awdwmqvj wee„wZ †`qwb, cÖwZwU 
L„óvb iv‡óª hLb D³ cÖ_vi wejywß N‡U, Zvi c‡iB †Kej D³ mv‡j Pv‡P©i c¶ †_‡K †NvlYv 
Av‡m| cÖL¨vZ K¨v_wjK ¯‹jvi Rb wU †bvbvb Rywbq‡ii g‡Z - PvP© hxï I Ab¨vb¨ bex‡`i 
ˆbwZK wk¶vi g‡a¨ †Kvb cÖKvi cwieZ©b G‡b‡Q GK_v wVK bq| wZwb AviI e‡jb- `vmcÖ_v 
I Ab¨vb¨ D`vni‡Yi gva¨‡g GUv cÖgvwbZ †h mg‡qi mv‡_ mv‡_ Pv‡P©i wk¶vi cwieZ©b N‡U| 
 
GLb K_v n‡jv, hy³ivóªmn c„w_exi Ab¨Î `vmcÖ_v wejywßi †h K¨v‡¤úBb ïi“ nq Zvi †bZ…‡Z¡ 
wQj L„óvbiv| †hme L„óvb GB Av‡›`vj‡b AskMÖnb K‡i, Zviv wbðqB Zv‡`i ag©kv‡ ¿̄i 
wb‡`©k¸wj‡K AbymiY Ki‡Z hvqwb, eis AbymiY K‡iwQj Aš—wb©wnZ gnËi †Kvb wb‡`©k‡K, 
Abyfe K‡iwQj GK innate sense of higher good Gi †cÖiYv| G‡Z wK cÖgvwbZ nq bv 
gvby‡li f¨jyR (gyj¨‡eva) †Kvb kv¯¿xq Ck¦i †_‡K D™¢yZ bq? 
 
me©‡k‡l Avgiv msw¶ß Av‡jvPbv Ki‡ev bvixwbh©̈ vZb wb‡q, BwZnv‡mi cÖwZ ev‡K Aš—nxb 
wbh©¨vZ‡bi wkKvi gvbe cÖRvwZi GB ¸i“Z¡cyY© AskwU| †mB›U cj e‡j †M‡Qb: 
ÔeayMY, †Zvgiv ¯^vgxi cÖwZ AbyMZ nI, †hfv‡e †Zvgiv cig cÖfyi AvbyMZ¨ K‡iv| KviY ^̄vgx 
n‡”Q ¯¿xi cÖfy, wVK †hfv‡e hxï Pv‡P©i cÖfy Ges ÎvYKZ©vÕ| 
 
¯¿xRvwZ‡K gvb‡eZi cÖRvwZ wn‡m‡e we‡ePbv Kivi g‡a¨ †h we‡eKnxbZv I Ab¨vq jy°vwqZ 
i‡q‡Q, Zv Ae‡k‡l Abyfe Ki‡Z ïi“ K‡i‡Q cwðgv mgvR| b¨vq-Ab¨vq m¤ú‡K© Avgv‡`i 
aviYv †h ag©xq Abykvm‡bi c_ a‡i weewZ©Z nq bv, eis A‡bK †¶‡Î Zv ag©xq Abykvm‡bi 
wecÖZxc c‡_ weewZ©Z nq, GwU Zvi mv¤cÖwZKZg cÖgvb| 
 
Bbvi †mvm©t 
eZ©gv‡b AwaKvsk ag©ZË¡we`B ¯^xKvi K‡ib †h evB‡ej Ges †Kviv‡Yi cÖwZwU evK¨‡K A¶‡i 
A¶‡i gvb‡Z n‡e Ggb bq| Zviv GK_vI ¯̂xKvi K‡i wb‡q‡Qb †h MÖš’¸wj‡Z A‡bK welq 
i‡q‡Q hv hy‡Mi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© bq| Z‡e Zviv e‡jb- MÖš’̧ wj‡Z A‡bK wKQy †kLviI 
Av‡Q| Avwg Zv‡`i K_vi wØgZ Ki‡ev bv| G †jLvq B‡”Q K‡iB Avwg †ek wKQy KzL¨vZ 
(notorious) Avqv‡Zi D‡j −L K‡iwQ, Z‡e Avwg wb‡R †m¸‡jv ˆZix Kwiwb| AviI eû 
Abyiƒc Avqv‡Zi mv‡_ KvM‡R Kj‡g †iKW© n‡q Av‡Q †m¸wj, †h †KD B‡”Q Ki‡jB Zv wb‡R 
wb‡RB cvV Ki‡Z cv‡ib| Avwg ïay GwUB cÖgvb Ki‡Z †P‡qwQ †h mgv‡Ri me‡P‡q ag©cÖvY 
e¨w³wUI Kxfv‡e kv ¿̄xq Abykvm‡bi evB‡i Rxebhvcb Ki‡Qb Ges cÖig cÖfyi B”Qvi 
wei“×vPviY Ki‡Qb| 
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GUv Awemsevw`Zfv‡e cÖgvwbZ †h Bûw`, L„óvb, gymjgvb I Ab¨vb¨ ag©vej¤^x‡`i AwaKvsk 
†jvK kv ¿̄wewa A¶‡i A¶‡i cvjb K‡i bv ; †KvbwU fvj †KvbwU g›` Zv Zviv wb‡R‡`i 
we‡eK w`‡q wVK K‡i †bq Ges Z`vbyhvqx KvR K‡i _v‡K| Ck¦‡ii wb‡`©‡ki bv‡g mš¿vmx 
Kg©KvÛ cwiPvjbv Ki‡Z AvRKvj Avi †Kvb Bûw`-L„óvb‡K †`Lv hvq bv| gymjgvb‡`i 
g‡a¨I Lye Kg msL¨K †jvK‡KB GB c_ Aej¤̂b Ki‡Z †`Lv hvq| nv‡Z †MvYv ¸wUK‡qK 
Pigcš’x ev‡` msL¨vMwió ag©xq †bZv Gme RNb¨ Kg©Kv‡Ûi weiy‡× RbmvaviY‡K m‡PZb K‡i 
e³e¨ w`‡”Qb GLb| Gme ag©xq †bZv Ges Zv‡`i Abymvixiv G‡¶‡Î kv ¿̄ wb‡ ©̀‡ki cwie‡Z© 
eis wb‡R‡`i AšÍwb©wnZ we‡eK-cÖ‡bvw`Z ‰bwZKZv‡KB D‡a© Zz‡j a‡ib- A‡bK †¶‡ÎB hv 
kv¯¿weav‡bi mivmwi cwicš’x|  
 
‡gvÏv K_v n‡jv- †Kvb& KvRwU ˆbwZK Avi †KvbwU A‰bwZK ag©cÖvY †jv‡K‡`i AwaKvskB Zv 
wb‡Ri we‡eK Abyhvqx wVK K‡i †bq| A_P †mB GKB KvR hLb †Kvb bvw¯ÍK wKsev wnDg¨vwbó 
K‡i- ag©vbyivMxiv Zv‡K evK¨ev‡Y we× K‡i| Zvi wei“‡× Ôgivj wi‡jwUwfRgÕ A_ev Ôgivj 
mve‡Rw±wfRgÕ Gi Acev` Av‡ivc K‡i| e‡j- bvw Í̄‡Ki Avevi ˆbwZKZv- Ôbvw Í̄Kkv‡ ¿̄ 
meB ˆeaÕ| givj wi‡jwUwfRg n‡”Q - GKwUgvÎ gvcKvwVi Dci wbf©i K‡i me wRwb‡li 
fv‡jvg›` wba©viY bv K‡i eis cÖwZwU BbwWwfRyqvj NUbvi Av‡jv‡K ˆbwZKZvi mwVK Ges 
Dchy³ gvb`ÊwU wba©viY Kiv| ZvB e‡j wnDg¨vwbóiv †LqvjLykxg‡Zv ˆbwZKZvi msÁv 
cwieZ©b K‡i Zv wKš‘ bq; eis AwaKvsk †¶‡Î GKRb wnDg¨vwbó I GKRb ag©wek¦vmxi 
ˆbwZK AvPi‡Y †Kvb †gŠwjK cÖ‡f` †`Lv hvq bv| mve‡Rw±wfR‡gi A_© n‡”Q- cÖwZwU e¨w³i 
R‡b¨ GK †mU K‡i givj MvB‡WÝ| wek¦vmxiv †hgb mve‡Rw±wfRg AbymiY K‡i bv, 
wnDg¨vwbóivI ZvB| fv‡jvg‡›`i ¯^iƒc wbY©vqK †gŠwjK aviYv cÖvq me mgv‡RB GK | b„ZË¡we` 
m‡jvgb G¨vk h_v_©B e‡j‡Qb- Ògvbe mgv‡R KLbI wi‡jwUwfR‡gi PP©v n‡q‡Q- Gi ¯^c‡¶ 
†Kvb  b„ZvwË¡K cÖgvb †bB | Avgiv Ggb †Kvb mgv‡Ri K_v Rvwb bv †hLv‡b mvnwmKZv‡K N„bv 
Kiv nq Ges Kvcyi“lZv‡K m¤§v‡bi †Pv‡L †`Lv nq, †hLv‡b D`viZv cvc e‡j Mb¨ nq Ges 
AK…ZÁZv cyb¨ e‡j Mb¨ nqÓ| AvRKvjKvi hy‡M †KD wK Kíbv Ki‡Z cv‡i †h hy‡× 
AvUKK…Z e›`x‡`i ga¨ n‡Z Kzgvix‡`i evQvB K‡i wb‡R‡`i jvjmv cwiZ…wßi R‡b¨ †i‡L w`‡q 
ev`evKx meŸvB‡K cvBKvixfv‡e nZ¨v K‡i †djv ˆbwZK KvR?   
 
evB‡e‡jv³ Ck¦i Ges Zvi cÖavb cÖavb †cÖwiZ cyi“‡liv †hme b„ksmZv cÖ̀ k©b K‡i †M‡Qb, 
eZ©gvb hy‡Mi AwaKvsk ag©wek¦vmx †m¸wj‡K ïay †h cÖZ¨vL¨vbB K‡i Zv bq, †mB ms‡M A‡bK 
wb‡ ©̀vl wb‡ ©̀k‡KI A ^̄xKvi K‡i Zviv| D`vniY¯^iƒc ejv hvq- hxï L„óvb‡`i‡K wbR©‡b 
cÖv_©bv Ki‡Z AbycÖvwbZ K‡i †M‡Qb, wKš‘ KqRb L„óvb hxïi †mB wb‡`©kwU cvjb K‡i _v‡K- 
ÒGes †Zvgiv hLb cÖv_©bv Ki‡e, Aek¨B †gvbv‡dK‡`i g‡Zv Ki‡e bv| KviY Zviv wmbvMM I 
iv Í̄vi †gv‡o `vwo‡q (cÖKv‡k¨) cÖv_©bv Ki‡Z fvjev‡m, Ggbfv‡e †hb †jv‡Kiv †`L‡Z cvq| 
wek¦vm K‡iv, Avwg †Zvgv‡`i ejwQ- Zviv Zv‡`i cyi¯‹vi †c‡q †M‡Q| wKš‘ †Zvgiv hLb 
cÖv_©bv Ki‡e, N‡ii †fZi hvI, `iRv eÜ K‡iv Ges †mB wcZvi Kv‡Q cÖv_©bv K‡iv whwb 
¸ß| Ges †Zvgv‡`i wcZv- whwb †Mvcb wRwbmI †`L‡Z cvb- Aek¨B †Zvgv‡`i‡K cyi¯‹…Z 
Ki‡ebÓ (g¨vw_I-6t5-6, AviGmwf)|  
 
hxïi GB my¯úó wb‡`©k‡K Agvb¨ K‡i L„óvbiv me©ÎB weivU weivU cvewjK †kvÕi gva¨‡g 
Ggbfv‡e cÖv_©bv K‡i _v‡K †hb Zv‡`i ag©kxjZv Rbmg‡¶ „̀k¨gvb n‡q D‡V| mycwimi PvP©, 
ivR‰bwZK mgv‡ek wKsev ¯‹z‡ji d¬¨v‡Mi bx‡P `vwo‡q mg‡eZfv‡e cÖv_©bvevK¨ AvIovq Zviv| 
†`‡ki Av`vjZ cÖKvk¨ cÖv_©bv-mgv‡e‡ki Dci wb‡lavÁv w`‡j Av`vj‡Zi DciI †Lu‡c hvq 
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Zviv| Zv‡`i GB AvPiY ¯úóZB hxïi wb‡`©‡ki cwicš’x, myZivs ag©xq `„wó‡Kvb †_‡K 
Aek¨B ˆbwZKZv we‡ivax| GB AvPiY‡K Kxfv‡e RvwódvB Ki‡e ag©wek¦vmxiv? GB Kv‡Ri 
Rvwówd‡Kk‡bi R‡b¨ Ae‡k‡l we‡eK-ZvwoZ ˆbwZKZviB kiY wb‡Z n‡e  Zv‡`i, ej‡Z 
n‡e- hxï hvB ejyb, †Lvjv RvqMvq cÖv_©bv Kivi g‡a¨ †Zgb Lvivc wKQy †bB ! 
 
Ges KqRb L„óvb (Zv Zviv †h `‡jB _vKzK bv †Kb) Av‡Q hviv cÖfyi †mB gnvb wb‡ ©̀k- 
Òjvf BDi GwbwgÓ- AbymiY K‡i wnUjvi wKsev Imvgv web jv‡`b‡K fvjevm‡Z hv‡e? Avi 
hv‡eB ev †Kb? 
 
‡gvU K_v n‡jv, AwfÁZvjã NUbvejx cÖgvb K‡i †h gvbyl GK ai‡Yi ˆbwZK Rxe Qvov Avi 
wKQyB bq; Zv‡`i fv‡jvg›` msµvšÍ ˆbwZK †eva A‡bK †¶‡ÎB gnvb G‡Kk¦iev`x ag©mgy‡ni 
ˆbwZK wk¶vi cwicš’x| myZivs wbwðZfv‡eB GB wm×všÍ Uvbv hvq †h gvbeg‡b weivRgvb 
ˆbwZKZv-†ev‡ai wkKowUi g~j a‡g©i g‡a¨ †cÖvw_Z bq, Gi DrcwË ’̄j Ab¨ †Kv_vI| 
 
AwfÁZvjã ˆbwZKZv (Empirical Morality) 
hw` a‡i †bIqv nq †h †Kvb Hk¦wiK wb‡ ©̀‡ki djkªywZ‡Z gvby‡li g‡a¨ ˆbwZKZv I g~j¨‡ev‡ai 
Rb¥ nqwb, Zvn‡j cÖkœ- †Kv_v †_‡K Rb¥ wbj GB ¸b? cÖK…Zc‡¶ g~j¨‡ev‡ai AwiwRb †h 
Hk¦wiK bq- GKvšÍfv‡eB cÖvK…wZK (ev‡qvjwRK¨vj AwiwRb, KvjPvivj AwiwRb Ges 
B‡fvwjDkbvwi AwiwRb), h‡_ó cÖgvb i‡q‡Q Zvi| WviDBb cÖRvwZmgy‡n mn‡hvMxZv I 
civ_©ev`xZvi DcKvixZv †`L‡Z †c‡qwQ‡jb| AvaywbK wPšÍvwe`MY AviI wbweofv‡e GB 
ch©¨‡e¶‡bi Dci KvR K‡i‡Qb Ges †`wL‡q‡Qb- Kxfv‡e mf¨Zvi µgweeZ©‡bi c_ †e‡q 
ˆbwZKZv‡eva µgvš^‡q Avgv‡`i gv‡S av‡c av‡c Rb¥jvf K‡i‡Q|  
GgbwK wbgœ‡kªYxi Rx‡ei g‡a¨I wKQy wKQy ˆbwZK AvPiY ev Gi wPý cwi „̀ó nq| f¨v¤úvqvi 
ev ỳ‡iiv wb‡R‡`i g‡a¨ Lvevi fvMvfvwM K‡i Lvq| evb‡iiv `je×fv‡e Lv`¨v‡š^lY K‡i;  
`‡ji g‡a¨ †Kvb evbi D‡ËwRZ n‡q co‡j Ab¨ m`m¨iv Zv‡K kvšÍ Kivi †Póv K‡i| 
Wjwdb‡`i g‡a¨ †KD Amy¯’ n‡q co‡j Ab¨ Wjwdbiv Zv‡K DPz K‡i Zz‡j a‡i †hb †ivMvµvšÍ 
mv_xwU mn‡R k¦vm Uvb‡Z cv‡i| wZwg‡`i g‡a¨ †KD AvnZ n‡j Ab¨vb¨ m`m¨iv wb‡R‡`i 
mgyn ¶wZi wi¯‹ wb‡qI AvnZ msMxi mvnv‡h¨ GwM‡q Av‡m| nvwZ cwiev‡i AvnZ m`m¨‡K 
i¶v Ki‡Z cwiev‡ii Ab¨ m`m¨iv GwM‡q Av‡m| 
Dc‡ii D`vniY¸wj ˆbwZKZvi G‡Kev‡i cÖv_wgK „̀k¨cU| GB Avw`g †evaB gvby‡li kvwiwiK 
I KvjPvivj weeZ©‡bi c_ †e‡q eZ©gvb iƒc cwiMÖnY K‡i‡Q| GB †mB †mvm© -†hLvb †_‡K 
gvbyl fv‡jvg›` b¨vqAb¨vq †eva¸wj jvf K‡i‡Q|  
G wel‡q Avgiv wb‡RivB wb‡R‡`i wk¶K| 
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িববতেনর দৃি েত নিতকতার udব 

aপািথব 
 
নিতকতা য মানব দেহর anিনিহত কান ভৗত বা বjািনক কাযকারণ জিনত নয়, বরং তা দহ বিহভতু 
বjািনক কাযকারণিবহীন কান aদৃষ  শিk dারা সৃ  o িনয়িntত, ei ধারণা aেনেকর মেধ i বdমূল। aেনক 
িবjান সেচতন uদার বা মkুমনা মানুষo ei ধারণা পাষণ কের থােকন । pম,মমtেবাধ, o নিতকতার মত 
মানিবক gণাবলীেক তঁারা aত n মহান o ‘‘sগীয়’’ বেল মেন কেরন, যা aেচতন,যািntক বjািনক িবিধসমূেহর 
dারা ব াখ া করেল ei মহান gণাবলীর aবমাননা করা হয় o মানুষেক eকটা যেnt পযবিসত করা হয়। িকnt 
eকটু সতকতার সােথ িচnা করেল eটাi pতীয়মান হয় য তঁােদর ei ধারণা আtার uপর তঁােদর aবেচতন 
িব ােসরi iি ত বহন কের। কারণ মানুেষর sভাব, aনুভুিত, আেবগ, মূল েবাধ iত ািদর কারেণi আtার 
ধারণার সৃি , pাকৃিতক কারণ (aথাৎ বjািনক কাযকারণ) eর dারা মানুষ তার িনেজর ei বিশ gিলেক 
বুঝেত বা ব াখ া করেত না পেরi আtার ধারণার udাবন কেরেছ aতীেত। মানুষ যnt নয় eটা জার িদেয় 
বলার aথi হাল আtায় িব াস। মানুেষর eক সহজাত pবৃিt হাল, কান ঘটনার বা কােযর pাকৃিতক কারণ 
বা ব াখ া খঁুেজ না পেল eক apাকৃিতক সtার aিsেtর কথা ঘাষণা কের ei apাকৃিতক সtার কারেণi য 
ঘটনাটা ঘটেছ ei ‘‘ব াখ া’’ দয়া। িকnt দশন বা যুিkশােstর ‘‘ক খ’’ যারা জােনন তঁারা বা যুিkjান সmn য 
কui sীকার করেবন য eটা কান ব াখ াi নয়। িববতন িবjােনর eক uেlখেযাগ  সাফল  হল pাকৃিতক 
িনয়েমর dারাi ei মানিবক gণাবলী o বিশ gিলর (সিঠকভােব বলেল ei gণাবলী বা বিশে র udেবর) 
ব াখ া দoয়া। নিতকতা o aন ান  মানিবক মূল েবােধর uৎ সর িভিt য pাকৃিতক িনয়ম aথাৎ বjািনক 
সূti তার সমথেন eখন জারাল সাk  pমাণ পাoয়া যায়।  

 

pাকৃিতক িনয়ম aথাৎ পদাথ িবjােনর সূti িববতন pিkয়ার পছেন কাজ কের আর তারi পিরণিতেত মানুষ 
o aন ান  pাণীর জিটল a  pত ে র সৃি  হেয়েছ, যা মানুষ সহ সব pজািতেক িববতেনর িনবাচন চােপর  মুেখ 
udতন o বংশাণু স ালেন  সহায়তা কের। ei সব জিটল a  pত ে র মেধ  সবেচেয় জিটলিট হল মিs । 
লkেকািট ø◌ায়ূেকাষ আর সংেযাগ বতনীর dারা গিঠত মিs  হল জিটল তেntর  eক pকৃ  uদাহরণ। মিs  
eকিদেন গেড় uেঠিন। লk লk বছের িববতেনর পিরণিতেত kমা েয় আজেকর ei জিটল rপ িনেয়েছ 
মিs । িববতেনর ধারাi হল ধােপ ধােপ সরল থেক জিটেলর িদেক agসর হয়া। aন ান  সব জিটল তেntর 
মত মিs o িবকাশমান ধম  pদশন কের। মিs  aিত জিটল হoয়ায় তার িবকাশমান ধম o aিভনব o 
aনন । আেবগ, aনুভূিত, নিতকমূল েবাধ iত ািদ সবi মিsে র িবকাশমান ধম । pাকৃিতক িনবাচেনর  দrন 
য িবকাশমান ধম gেলা udতন o বংশাণু স ালেন সহায়ক সgিলi ধু িটেক থােক সমেয়র িববতেন। ei 
িটেক থাকাটা পািরসাংিখ ক বা গড় aেথ (সংখ া o সময় uভেয়র িভিtেতi)। মানুষ pজািতর সংখ াগির  aংশ 
নিতক মূল েবােধর তাড়না aনুভব কের। যারা কেরনা তারা সংখ ালঘু। তা নাহেল মানব pজািত aেনক আেগi 
িবলুp হেয় যত। ei তাড়না আেস িববতেনর pাকৃিতক কারেণi। কান দব বা aতীndীয় কারেণ নয়। 
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নিতকতার udব o িববতন হয় মিsে র সােথ পিরেবশ o aন  মিsে র িমথðি◌য়ার দrন মিsে রi িববতেনর 
মাধ েম, যার মাধ েম পুেরা সভ তা বা সংsৃিতর eরi সৃি । aেনেকi নিতকতার uৎস বলেত সভ তা বা 
সংsৃিতেকi িচিহ¡ত কেরন, যন eখােনi তার r বা মূল। সভ তা বা সংsৃিতেক তঁারা eক মৗিলক সtা 
িহেসেব দেখন। সভ তা বা সংsিৃত িনেজi য (মিsে র)িববতেনর ফল, যার eক pকাশ হল নিতকতা, সটা 
তঁারা uপলিb কেরন না। ei pসে  দাশিনক ডানাl ড ক ােমরন তঁার লখা ‘‘জীবেনর uেdশ ‘‘ বi eর 
সংিkpসার aংেশ বেলন : 

 
‘‘eকটা বhল pচিলত াn ধারণা হেc ei য মানুেষর মেধ  জnগতভােব aথাৎ বংশাণুর িববতেনর 
মাধ েম লb মূল েবাধgিলর বাড়িত আিতিরk সব মূল েবােধর সৃি  হয় সংsৃিতর eক িবকাশমান ধেমর 
কারেণ, আর ei সংsৃিতলb মলূ েবাধgিল জnগতভােব লb aিধকাংশ মূল েবাধgিলর sান িনেয় নয় । 
িকnt ei ধারণার সমথেন কান যুিk নi। ei ধারণােক আমােদর আর eক আt াঘার uদাহরণ 
িহেসেব দখা যায়, যার দrন আমরা িব াস করেত চাi য aন  pাণীর থেক আমােদর পাথক টা ধু 
পিরমাণগত নয়, বরং gণগতo। pাকৃিতক িনবাচন কমন কের জnগতভােব লb মূল েবােধর তথ িটেক 
মানুেষর মিsে  pাg াম কের দয় সটা আমরা বঝুেত পাির। িকnt eটা বাঝা ক কর য eক মিs  
থেক aন  মিsে  সংkিমত তথ  িক কের জnলb মুল েবােধর aিতিরk নূতন মূল েবাধ সৃি  করেত 
পাের। aবশ i আমরা সংsৃিতর মাধ েম পরsেরর মেধ  নূতন মূল েবাধ স ািরত কির। িকnt ei নতূন 
মূল েবাধgিল মিsে i সৃ , eক মিs  থেক aন  মিsে  তেথ র আদান pদােনর মাধ েম সৃ  নয়।’’ 

 
aথাৎ ক ােমরন বলেত চাiেছন য মিs  কের সৃি , আর সংsৃিত কের সi সৃি েক eক মিs  থেক aন  
মিsে  sানাnর। বা ঘুিরেয় বলা যায় য eক মিs  থেক aন  মিsে  মূল েবােধর ei সংkমণেকi বলা হয় 
সংsৃিত। কােজi বলা যায় য নিতক মূল েবােধর pবৃিt, যা িকনা মানেুষর িচnা,aনুভূিত o কেম uিচত 
aনুিচেতর ধারণার জn দয় তা পদাথ িবjােনর িনয়েমরi পিরণিতেত িববতেনর dারা মিsে র মাধ েম সৃ  । 
নিতকতার আসn কারণ সংsৃিত বেট, তেব চড়ূাn কারণ পদাথ িবjােনর িবিধসমূহ। eটাত eক সাধারণ যুিkর 
কথা য মানুেষর মিs (aথাৎ মন) যিদ পদাথ িবjােনর িনয়েmর ফেল সৃ , তাহেল নিতকতা, যা আবার 
মিsেsi সৃ , সটাo পদাথ িবjােনর সূেtরi ফল। নিতকতা পদাথ িবjােনর িনয়েমi pcn আেছ(জিটল 
তেntর জন )। িববতেনর মাধ েম তা pকাশ pায় । িনm ণীর pাণীর মেধ o নিতকতার আভাস পাoয়া যায়। 
যেহতু তােদর মিs  মানুেষর মিsে র মত aত জিটল নয়, তাi তােদর নিতকতাo aতটা unত o জিটল 
নয়। নিতকতার ei pকৃিতক িনয়েমর dারা সৃি র কথা সমাজজীবিবjানী e  oয়াড uiলসন বেলেছন তঁার 
’’ নিতকতার জীবৈবjািনক িভিt’’ নামক pবেn। সi pবেn িতিন িলেখেছন য uিচেতর aনুভূিত জড়pিkয়ার 
eকিট uৎপাদ িক ভােব িববতন নিতক pবৃিt সৃি  কের? eর ব াখ ায় e  oয়াড uiলসন তঁার uপের uেlিখত 
pবেn িলেখেছন : 

 
”ধের নi সহেযািগতা করা বা দলত াগ করার pবিৃt জnগত। কu বশী সহেযািগতাpবণ, aেন রা 
কম। ei ব াপাের নিতকতার pবণতা aন ান  সব মানিসক pবণতার মতi। যসব pবৃিt জnগত বেল 
আমােদর জানা তার মেধ  যgিল নিতক pবণতার সবেচেয় কাছাকািছ সgিল হেc aেন র কে র pিত 
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সহমিমতা, িশ  o তার পিরচযাকারীর মধ কার আসিkর কতgিল িবেশষ pিkয়া। নিতক pবণতার 
utরািধকারসূেt pািpেযাগ তার সংেগ যাগ কrন সহেযািগতাpবণ মানুেষর দীঘায়ূ হoয়ার o aিধকতর 
সnিত রেখ যাoয়ার ঐিতহািসক সাk  pমাণ। ei যুিkেত িববতেনর ঐিতহািসক পথ ধের egেল দখা 
যােব য যসকল বংশাণু মানুষেক সহেযািগতাpবণ কের সi বংশাণgুিলi মানব pজািতেত সামিgকভােব 
aিধকতর আিধপত  বা pাধান  িবsার করেব। 

ei pিkয়া কেয়ক হাজার pজn ধের পুনরাবৃt হেত থাকেল তা aবশ mাবীrেপ নিতক aনুভুিতর সৃি  
করেব। িকছ ুমেনািবকারgs (যিদ সরকম িকছু থেক থােক) ছাড়া p েত ক মানুষi িবিভnভােব ei 
নিতক aনুভূিতেক pত k কের িবেবক, আtসmান, aনুেশাচনা,সহমিমতা,লjা, িবনয়, নিতkার pিত 
আঘাত iত ািদ rেপ। ei pিkয়া সাংsৃিতক িববতনেক সi সব pথার িদেক পkপােতর সােথ 
পিরচািলত কের যgেলা সাবজনীন নিতক আচরেণর সtূ যমন সmান, 
দশেpম,পরাথতা,ন য়িবচার,সহমিমতা, কrণা o pায়ি ত েক pকাশ কের।” 

 
নিতকতার িববতেনর আরo anদৃি  লাভ করা যায় গিণেতর eক শাখা kীড়াতেt। eর eকিট সুপিরিচত 
uদাহরণ হল বnীর uভয়সংকট। নীেচ সংেkেপ eর িববরণ দয়া হলঃ 
 
di বnী, ক o খ জেলর di পৃথক সেল বnী হেয় আেছ। eেদর িনেজেদর মেধ  যাগােযােগর কান uপায় 
নi। aিভশংসক তােদর uভয়েকi eকটা চিুkর psাব দন। psাবিট হল – 

 

1) যিদ কu sীকার কের য তারা uভয়i aপরাধী, িকnt aপরজন তা asীকার কের, তাহেল স 
মুিk পােব eবং aপরজন 5 বছেরর কারাদn পােব। 
 
2) uভয়i যিদ aপরাধ asীকার কের, তাহেল uভয় d বছেরর কারাদn পােব। 
 
3) uভয়i যিদ aপরাধ sীকার কের, তাহেল uভয় 4 বছেরর কারাদn পােব। 

 
দখা যােc, কu যিদ aপরাধ sীকার কের তাহেল স হয় মুিk aথাৎ 0 বছেরর কারাদn পােব (1 নং kেt) 
নতুবা 4 বছেরর কারাদn পােব (3 নং kেt)। কu যিদ aপরাধ asীকার কের তাহেল হয় স d বছেরর 
কারাদn পােব (2 নং kেt) নতুবা 5 বছেরর কারাদn পােব (1 নং kেt) । কােজi pেত েকর দৃি েকাণ 
থেক asীকার oরার চেয় sীকার করা aিধকতর পুরsার বেয় িনেয় আসেব (0 বা 4 বছেরর কারাদn aবশ i 

2 বা 5 বছর কারাদেnর চেয় য়)। eখন যিদ uভয়i যুিkবান o sাথপর হয় তাহেল uভয়i aপরাধ sীকার 
করেব। িকnt পিরণােম তারা uভয়i 4 বছেরর কারাদn পােব (3 নং kt), যা িকনা uভেয়রi aপরাধ 
asীকার করার পিরণিতর (2 নং kt) চেয়o খারাপ। কােজi তােদর যুিkjান o sাথপর িচnাpসূত িসdাn 
পিরণােম তােদর িনেজেদর যুিkেকi ভুল pমাণ করল! ei বnীর uভয়সংকেটর uদাহরণ যিদ aেনকবার 
পুনরাবৃিt করা হয় eবং eকi সােথ যিদ তােদর িনেজেদর মেধ  যাগাযেগর ব বsা কের দয়া হয় তাহেল pথম 
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িদেক uভয়i aপরাধ sীকার করেব বেট, িকnt শী i তােদর মেধ  পরীkণ o মসংেশাধেনর eর মাধ েম 
পরsেরর সােথ সহেযািগতা করার eক pবণতার জn হেব eবং তারা সহেযািগতার eক নিতক আচরণ সূt 
udাবন করেব যা বলেব ‘‘ তামরা কখনi sীকার কিরেব না’’। aপরাধ চেkর মেধ o ei সহেযািগতার সূt 
পিরলিkত হয় যার দrন তারা eেক aপরেক ধিরেয় দয় না। িববতন eভােবi কাজ কের। লk লk বছর ধের 
কাজ কের িববতন আিদমকােলর uপজািত হেত আধুিনক মানুেষর মেধ  eক নিতক চতনার udব o িবকাশ 
ঘিটেয়েছ। ei নিতক চতনা কান aতীndীয় শিkর dারা মিsে  রািপত হয় িন,eটা মিsে র eকটা 
হাডoয় াড pবিৃt  । ei হাডoয় াড pবৃিt মানুেষর eকেচিটয়া নয়। আেগo uেlখ কেরিছ িনm pাণীেদর 
মােঝo সরল নিতকতা পিরলিkত হয়, যমন নকেড় বাঘ গােtর মেধ । তােদর মেধ  আনুগত , পুরsার, 
শািs iত ািদ দখা যায়। eক ণীর রkপায়ী বাdড়েদর মেধ o পেরাপকািরতা দখা যায়, যখােন aসুs 
বাdড়েক pিতেবশী বাdড় গrর শরীর থেক পান করা রk দান করেত দখা গেছ, কারণ pবৃিtগতভােব দাতা 
বাdড় জােন তারo eকিদন pেয়াজন হেত পাের ei সাহােয র। 

 
য সকল pবৃিt udতেনর সহায়ক িববতনী জীবিবjানীরা সgলীেক uপেযাজনীয়  আর udতন পিরপnী 

pবৃিtেক pিত-uপেযাজনীয় বেল আখ ািয়ত কেরেছন। িকছু pবৃিt udতেনর সহায়কo নয় আবার udতন 
পিরপnীo নয়। eরা udতন িনরেপk বা uদাসীন। িববতন (িববতন মেনািবjান সিঠক aেথ) য ধু নিতক 
pবৃিtর মত uপেযাজনীয় pবৃিtর udেবর ব াখ া দয় তা নয়, aৈনিতক (যা udতন পিরপnী বা udতন 
িনরেপk হেত পাের) pবৃিt সৃি র ব াখ াo দয়। বাiেবেল যব নামক aধ ােয় যব ক i েরর কােছ ei 
ফিরয়াদ করেত দখা যায় য কন তােক i র aসহণীয় dদশার মেধ  ফেলেছন, স তা কখনo কান 
aপরাধ বা aন ায় কেরিন। e কমন িবচার i েরর, যব জানেত চায় i েরর কােছ। িকnt i র যব eর ei 
pে র কান সnে◌তাষজনক utর দন িন। িকnt িববতনী জীবিবjােনর সৗজেন  eখন eর ব াখ া দয়া সmব। 
ei লেk  নীিতjােনর জীবৈবjািনক uৎস নােম aেনক বi o গেবষণাপt লখা হেয়েছ। তাহেল p  হল 
কন মn বা নীিতহীনতার সৃি ? eকটা uদাহরেণর মাধ েম eটা বাঝার চ া করা যাক। eকটা grtপূণ 
ব াপার হল য িববতনo aেনকটা সাধারণ মানুেষর মতi বুিd বা যুিkেক কােজ না লািগেয় পরখ o ভুল 
াnি◌তর মাধ েম সবেচেয় সহেজ uেdশ  সাধন করেত চ া কের। sরণ কিরেয় দয়া uিচত য িববতেনর 
kেt ei uেdশ  হল udতন o পরবতী pজেn বংশাণু হsাnর করণ। কান যুেd শtrপেkর সিkয় 
যাdােদর সনাk কের আলাদা কের ংস করা বশ dঃসাধ  ব াপার। aেনক িহসাব িনকাশ, তথ  সংgহ o 
পির েমর pেয়াজন। eর চেয় aেনক সহেজ e কাজ করা যায় িনিবচাের সবাiেক ংস কের। তােত শtr 
যাdােদর ংস সুিনি ত। যিদo eর ফেল aেনক িনরীহ বসামিরক লাক িনহত হয়। িকnt যাdারা 
বসামিরক লাক িনহত হoয়ার pিত uদাসীন, eেত তারা খুশীo নয়, dঃিখত o নয়। তােদর eকমাt uেdশ  
হল শtr যাdােদর ংস করা। iরােক মািকন বািহনীর বামাবষণ eর eক pকৃ  uদাহরণ। মূল লk েক ংস 
করার uেdেশ  মূল লk  নয় যারা তােদরo aিনবায  ংসেক যুেdর ভাষায় পা  pিতিkয়াজিনত kিত বলা 
হয়। aৈনিতকতা বা নীিতহীনতা িববতেনর eক aিনবায  পা  pিতিkয়াজিনত kিত। িকছু পা  pিতিkয়া 
আবার kিত বা ংস নাo করেত পাের। িববতেনর kেto aেনকটা সরকম ঘেট। িববতেনর eকমাt uেdশ  
হল udতন o বংশাণু স ারণ। ei uেdশ  সাধেনর pিkয়ার িকছু apত ািশত uপজাত uৎপn হেত পাের। 
িববতেনর ভাষায় egিলেক s ােnল  বলা হয়। iমারেতর ছােদর ধনুকাকৃিত িখলান তরীর সময় িtেকাণাকৃিত 
য apেয়াজনীয় aংশ aিনবায ভােব তরী হেয় যায় তােকi sাপত িবদ ায় s ােnল বলা হয়। 
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িববতেনর ei aৈনিতক pবৃিtর s ােnেলর eকিট uদাহরণ হল ধষণ। ei pবৃিt য eখনo িটেক আেছ তার 
কারণ eটা uপেজাযন-পিরপnী নয়। িববতেনর শিkসমূেহর আমােদর মত নিতক চতনা নi, যিদo আমরা 
িববতেনরi সৃি । িববতন an। স ধু জােন িকভােব udতন o বংশাণু সংরkণ o স ারণ করা যায় য কান 
uপােয়। ধষণ ধু য uপেজাযন-পিরপnী নয় তাi নয়, িববতনী মেনািবjানীেদর মেত িববতেনর আিদম পযােয় 
uপেজাযন সহায়কo হয়ত িছল। িববতনী মেনািবjানী থনবুল আর নৃতtিবদ পামার eর লখা বi ‘‘ধষেণর 
pাকৃিতক iিতহাস‘‘ eর মূল বkব i হল aতীেত ধষেণর ei uপেজাযন সহায়তাকারী ভূিমকা। আর ei মূল 
বkব িট হল ধষণ eকিট বংশাণুগতভােব সৃ  িববতনী কৗশল যা pজেnর পর pজn ধের িতেক আেছ eটা eক 
pকার যৗন িনবাচন - eকটা সফল pজনন কৗশল। sভাবতi থনবুল আর পামার ভুল বাঝাবুিঝর sীকার হন 
তঁারা য ধষণেক সমথন বা kমা করেছন ei aিভেযােগ aিভযুk হেয়। িকnt তঁারা eর কানটাi কেরন িন। 
কেরেছন eটা ভাবেল তা হেব pাকৃিতক হতুেদােষর eক uদাহরণ। য হতুেদােষর কারেণ pকৃিতেত যািকছুi 
ঘটেত দখা যায় তাi ঘটা uিচত বেল মেন করা। আসেল তা নয়। ‘‘হয়’’ ক ‘‘হoয়া uিচত’’ e unীত করার 
কান যৗিkকতা নi। থনবুল আর পামার ধু ব াখ া করার চ া করিছেলন ধষেণর মত eক িনnনীয় আচরণ 
িকভােব eখনo িটেক আেছ তার িববতনীয় ব াখ া দয়ার। জীবিবjানী ম াট ির  লীo তঁার ‘‘gেণর uৎস‘‘ বiেত 
eকi কথা বেলেছন - ধষণ aতীেত িববতেনর জন  uপেযাজনীয় িছল। তাi দখা যােc মn pবৃিt gেলা 
িববতেনর eক aিনবায  uপজাত সৃ  হেয় িটেক আেছ। eরকম আর eকিট মn pবৃিt হল িমথ া কথন। 
পদাথিবদ হাin য পেগl স  তঁার ‘‘যুিkর sপ‘‘ বiেয়র 330 পৃ ায় eটা সুnরভােব বিুঝেয়েছনঃ 

‘‘জিটলতার নতুন িবjান o কিmuটার মেডিলং eর dারা pাp জগৎ সmেক নতুন ধ ান ধারণা 
আমেদরেক আমােদর মূল েবাধ সmেক eমন িকছ ু শখােত পাের যা আমরা আেগ কখনi জানতাম না। 
িবjান নিতক িবেরােধর সুরাহা না করেত পাের, িকnt ঐ িবেরাধ িনেয় য িবতক, িবjান সটােক eক 
a াn aবয়ব বা কাঠােমা িদেত পাের। eকটা uদাহরণ নয়া যাক যমন িমথ া বলা। আমরা সত বলােক 
eকটা পুণ  বেল গণ  কির আর িমথ া বলােক পাপ গণ  কির। িকnt সবাi যিদ সবদা সত  কথা বেল, 
যার দrন য কাuেকi সmূণভােব িব াস করা যায়, তাহেল কান eকজন িমথ া বলেল তার িবপুলভােব 
লাভবান হবার সmাবনা দখা দয়। িকnt ei সmাবনা সামািজক িsতাবsা রkার জন  সহায়ক নয়। 
aপরিদেক য সমােজ সবাi সবদা িমথ া বেল, সi সমাজo বিশিদন িsতাবsায় থাকেত পাের না eবং 
eকসময় ভে  পড়েত বাধ । সবেচেয় িsতাবsার দশা হল যখন সবাi aিধকাংশ সময় সত  বেল িকnt 
মােঝ মেধ  িমথ া বেল, যা বাsব জগেত দখা যায়। eক aেথ বলা যায় য আমােদর মেধ  যারা 
িমথ াবাদী তারাi আমােদর বািক সবাiেক সত বাদী o সতক থাকেত সহায়তা বা বাধ  কের। 
িমথ াকথেনর ei বjািনক িবে ষণ আমরা কন িমথ া বিল সটা বুঝেত আমােদর সাহায  করেত পাের’’ 

 
kীড়াতt eiরকম বjািনক িবে ষণেক সমথন দয়। মূলত তা সi pাচীণ িবেjািkেকi সমথন কের যা 
বেল, ভ eর জন i মেnর pেয়াজন। আেলার জন i anকােরর pেয়াজন। সmূণ মnহীন eক আদশ জগৎ 
aলীক কlনায় িবরাজমান, বাsেব eটা কখনi ঘটেবনা। 
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পিরেশেষ eকটা grtপূণ িবষেয় মেনােযাগ আকষণ করা যাক। aৈনিতকতা বা মn থাকেবi বলার aথ ei 
নয় য তােক সমথন করা বা নিতক মূল েবাধ হািরেয় ফলা বা না পাষণ করা। aেনেক eটা ভাবেত পােরন য 
ধমীয় িবধােনর শািsর ভয় না থাকেল aথাৎ নিতকতার দব uৎ স িব াস না করেল নিতকতার uপর পরম 
কান আsা বা িব াস আসেত পাের না। eর utের বলব িববতন যমন মn বা aৈনিতকতার uপিsিত িনি ত 
কের, তমিন িববতন eটাo িনি ত কের য aিধকাংেশর মেন নিতক চতনার শk িভত যন গিঠত হয়। 
িববতন eটাi িনি ত কের য গেড় সমােজর aিধকাংশi যন aপরাধ িবমুখ হয়, মানুষ pজািতর udতেনর 
লেk । যঁারা pচিলত i ের িব াস কেরন না aন ান েদর মত তঁােদর aিধকাংেশরo মেন নিতক চতনার eক 
aনপেনয় pবৃিtর সৃি  হয়। পরেলােক শািsর ভয় ক যুিkর িবচাের aমুলক জেনo তঁারা aপরাধ না করার 
eক জারাল pবৃিt aনুভব কেরন। aপরাধ করেল লাভবান হবার o শািs না পাoয়ার িন য়তা পেয়o শত 
চ া করেলo তঁারা aপরাধ করেত পারেবন না। eক aদৃশ  শিk যন তােদর িনবৃt কের। যুিk িদেয় যমন 
কান খাবােরর pিত arিচ বা লাভেক পিরবতন করা যায় না তমিন aপরাধ না করার িববতনজিনত pবৃিtেকo 
যুিk তক dারা জয় করা যায়না। ধেম িব াসী aেনেক বলেবন ঈ ের aবেচতন িব ােসর জন i eমনিট হয়। 
aপরাধিবমুখ aিব াসী যুিkবাদী লাকিট সটা জােন না। িকnt আসল ব াপারিট হল িব াসী লাকিটi নিতক 
মূল েবাধ eর pবৃিtর কান pাকৃিতক ব াখ া না জানায়, (হয়ত তঁারা িববতন o পদাথিবjান পেড়ন িন বা 
বােঝন না বা egেলােক নািsেকর aপpচার বেল uিড়েয় দন) eক apাকৃিতক কারণ dারা eর ‘‘ব াখ ার’’ 
চ া করেছন । pচিলত ধেম িব াসী না হেয়o য কu নীিতবান হেত পাের িনছক pাকৃিতক কারেণ সটা 
তঁােদর aজানা o সেহতু aসmব বেল মেন হয় তঁােদর। 

 
aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
aparthib@yahoo.com    
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‘sাথপর িজন’ -eর আেলােক সহেযািগতা eবং আtত াগ  
িদগn সরকার 

sাথপর িজন*

বাংলাভাষায় eকটা কথা আেছ – "alিবদ া ভয় রী"। আমার ধারণা ডারuiেনর " যাগ তেমর udতন" 
িনেয়o eরকমi িকছু ভয় রী ভুল ধারণা রেয়েছ – তােদর মেধ  eকিট হল আgাসী মেনাভােবর ব াখ া। খুব 
সহজ িচnাভাবনা করেল মেন হেব য যিদ যাগ তমi সবসময় িনবািচত হেব তাহেল সব জীবi তা চাiেব 
aেন েক মের ফলেত আর িনেজর বংশিবsার করেত। তাহেল সi pাণীেদরi আমােদর eখন চারপােশ 
দখেত পাoয়ার কথা যারা িহংs, শিkশালী o আgাসী। eকিট জীবেক যিদ িজনসমি  িনয়িntত eকিট 

sাথপর যnt (যােক আমরা বলব সজীব যnt) বেল মেন করা যায়, তেব সi িজনgেলাi বঁেচ থাকার কথা, 
যারা pাণীেদর মেধ  ei আgাসী নীিত aবলmেন pলুb কের। িকnt বাsেব আমরা aিধকাংশ kেti তার 
ব িতkম দিখ, কন? 

ব াপারটা eকটু িবশদভােব ব াখ া করা যাক। eকিট সজীব যেntর কােছ বাকী জীব বা সজীব যেntরা হল 
জল, কাঠ বা পাথেরর মত pকৃিতর আেরা িকছু aংশমাt। pাকৃিতক িনবাচন সi িজনgেলােকi িনবািচত 
কের যারা সজীব যntেক তার পািরপাি ক pকৃিতর পেk সবেথেক uপেযাগী কের গেড় তােল। পািরপাি ক 
pকৃিতর মেধ  aন ান  সজীব যnt বা জীবo anভুk। িভn pজািতর জীেবরা eেক aপরেক pভািবত কের – 
খাদ -খাদক সmক ছাড়াo পরাগেরণু বাহক pজাপিতর মত uদাহরণo কম নi। তেব eকi pজািতর 
জীেবেদর পারsিরক pভাব তুলনায় বশী। কােনা eক জীেবর কােছ বািক সব জীব খাদ শৃ েল তার 
pিতেযাগী আবার aেধক (সাধারণভােব) জীব তার সmাব  pজনন-স ী, বািক aেধেকর সােথ pিতেযািগতা 
কেরi তেব স বংশিবsাের সkম হেব। সাধারণ িবচাের, তাi জীেবর পেk তার pিতেযাগীেক হত া করাটা 
(eবং খেয় ফলাটা) খুবi sাভািবক বেল মেন হয়। বাsেব িকnt তার uেlাটাi বশী কের চােখ পেড়। 
ধু তাi নয়, কনরাড লারাে র 'aন a ােgসন' বi-eর মেত, িনেজেদর মেধ  ei মারামািরo জীবজগেত 

িবিভnভােব হয়, eবং aিধকাংশ kেti তার ফেল পরািজত পেkর pাণসংশয় হয় না। unততর 
জীবজগেত, িবেশষত মানুেষর মেধ  আবার আgাসেনর পিরবেত পারsিরক সহেযািগতাi বশী কের চােখ 
পেড়। জীবজগেত হানাহািনর পিরবেত eরকম সহেযািগতা কন দখা যায় যিদ sাথপর িজন-িবsার করাi 
জীেবর লk  হেয় থােক?  

utরটা pথেম eকটা uদাহরেণর সাহােয  ব াখ া করা যাক। ধরা যাক মুkমনায় aপািথব আর বন া আমার 
pিতেযাগী di সদস । eটা ভাবা খুবi sাভািবক য আিম eখন aপািথেবর মুেখামুখী হেলi তােক মের 
ফলেত uদ ত হব। িকnt, eমন যিদ হয় য aপািথব আবার বন ারo pিতেযাগী, তাহেল aপািথবেক মারেল 
আদেপ বন ার সুিবধাi হেয় যােব। বরং, বন া আর aপািথেবর মেধ  pিতেযািগতা তীb হেলi আমার লাভ 
                                                 
* sাথপর িজন কথাটা িরচাড ডিকn pদt  The Selfish Gene eর বাংলা aনুবাদ। জীেবর আচরণ িকভােব িববতেনর পেথ িনয়িntত হেয়েছ 
sাথপর িজন িদেয় - স িবষেয়i বiটা। ei লখটা মূলত বiেয়র প ম aধ ায় থেক নoয়া। ... 
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বশী। তাi, pিতেযািগতার জিটল ঘূণাবেত pিতেযাগীেদর িনিবচাের হত া করাটা িনবািচত হবার জন  খুব 

eকটা ভাল কৗশল নাo হেত পাের। চােষর kেত aেনকসমেয়i eকিট কীটনাশক ব বহার কের কােনা 
eকিট kিতকর কীট ংস কের তার pিতেযাগী আেরা kিতকর কীেটর সুিবধা কের দবার ঘটনা ঘেট – যার 
ফলাফল kিতকর। uদাহরণ থেক বাঝা যােc, pিতেযািগতা বা লড়াiেত নামার আেগ বা রণেকৗশল 
িনধারেণ সব সজীব যেntরi সেচতন বা aবেচতন ভােব লাভ-kিতর িহসাব করেত হেব। আর eখােনi 
আেস হ ািমলটেনর "িববতনগত িsিতশীল কৗশল"।  

"িববতনগত িsিতশীল কৗশল" হল eমন eকিট কৗশল বা নীিত, যেকােনা জীবেগা ীর aিধকাংশ জীব তা 
aবলmন করেল aন  কােনা কৗশল eেস তার sান দখল করেত পারেব না। পিরবিতত পিরেবেশ কৗশল 
পিরবতন হেত পাের, pিত জীেবর িনেজ িনবািচত হবার কৗশল eকi জীবেগা ীর aিধকাংশ জীেবর 
কৗশেলর oপর সরাসির সmকযুk। মূল কথা হল, eকবার জীবেগা ীর aিধকাংশ জীব ei কৗশল 

aবলmন করা r করেল eর িবেরাধীেদর pাকিৃতক িনবাচেনর সরাসির িবেরািধতার সmুখীন হেত হেব। 

মনাড িsেথর কাlিনক uদাহরণ িদেয়i ব াখ া করা যাক। ধরা যাক, eকিট জীবেগা ীর মেধ  dধরেণর 
কৗশল aবলmনকারী জীব দখা যায়। pথমিট আgাসী নীিত, আেরকিট িববাদ নীিত। আgাসীরা সবসময় 
শষ রkিবnু aবিধ লড়াi কের, মৃতpায় না হেল রণেkt থেক পলায়ন কের না। িববাদীরা মারামাির না 
কের aন  uপােয় লড়াi কের, ঝগড়া কের, রkচk ু দখায়, আkমেণর ভাব কের িকnt রkপাত কেরনা। 
eেদর পাথক টা aেনকটা aেনকটা িডেpাম াট আর আিমর পাথেক র মত। আgাসীর সােথ িববাদীর লড়াi 
হয়না, িববাদী পািলেয় যায়। িকnt di আgাসীর লড়াiেত সবদা কােনা না কােনা eকজন মারা যায় (বা 
grতর আহত হয়)। pথেম, িহসােবর সুিবধােথ ধের নoয়া যাক, কােনা জীবi জীবdশায় তার কৗশল 
বদলায় না, eবং pিতেযািগতার rেত eেক aেন র কৗশল জােন না। আমােদর ei মেডেলর কাlিনক 
পেয়n িসেsেম ধরা যাক, pিতেযািগতায় িজতেল 50 পেয় , হারেল 0, সময় নে র জন  -10, grতর 
আহত হেল -100 পেয়n – িজেনর িনবাচেনর সmাবনার সােথ িমল রেখi eরকম পেয়n িসেsম। eখােন 
মেন রাখেত হেব য, আমরা লড়াiেত ক িজতেব তা িনেয় আgহী নi, তা িনেয় আেগi আেলাচনা হেয়েছ। 
আমরা িহসাব করেত চাi য eেদর মেধ  কান কৗশলিট (বা eেদর কােনা িম ণ) িsিতশীল হেত পাের।  

মেন করা যাক, জীবেগা ীর সব জীবi িববাদী নীিত aবলmন করেছ। তাহেল pিতিট pিতেযািগতায়, eকজন 
জেত (+50), eকজন হাের (0) আর dজেনi সময় ন  কের (-10x2 = -20)। সমি গতভােব লাভ 
হয় 30 পেয়n, pেত েকর ভােগ যায় 15 পেয়n কের। eবার ধরা যাক eকটা আgাসী জীব eেস হািজর 
হল ei গা ীেত। স িববাদীেদর সহেজi লড়াiেত হািরেয় দেব, pিত যুেd +50 পেয়  হািসল করেব। 
তার ফেল আgাসন িনয়ntক িজন খুব সহেজi জীবেগা ীেত িবsার লাভ করেব। eবার ধির, যেথ  সময় 
পের, জীবেগা ীেত সবাi আgাসী হেয় গেছ। eকiভােব িহসাব কের দখা যায়, dিট আgাসী জীেবর 
লড়াiেত গেড় -25 পেয়  পায় ( জতায় +50, সময় নে  -10x2 = -20 আর grতর আহত হoয়ায় -
100)। eকিট িববাদী সi দেল থাকেল স সব লড়াiেত হাের, িকnt গেড় স 0 পেয়  পায়। 25 
পেয়েnর সুিবধা থাকায় সহেজi িববাদ কৗশল িনয়ntক িজন িবsার লাভ করেব। 
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eতদূর পযn গlটা েন মেন হেত পাের য জীবেগা ীেত সবসময় ei di কৗশেলর জীেবেদর মেধ  eকটা 
বাড়াকমা চলেব। আদেপ, aংক কেষ দখােনা যায় য িববাদী আর আgাসী aনুপাত 5:7 aনুপােত পঁৗছেল 
িsিতশীলতা লাভ কের। মােন, oi aনুপােত পঁৗছনর পের pিতিট আgাসী আর pিতিট িববাদীর গড়পরতা 
লাভ-kিতর িহসাব িমেল যায়। িনবাচেন আর কui aেন র তুলনায় সুিবধা পায় না। যিদ কােনাভােব 
আgাসীর সংখ া eর চেয় বেড় যায়, তাহেল িববাদীরা সুিবধা পেত থােক, যভােব আgাসীেদর দেল eকিট 
িববাদী সুিবধা পত। eকiভােব দখােনা যায়, মানবসমােজ নারী-পুrেষর িsিতশীল aনুপাত 1:1। 

মানবসমােজ aনুrপ নীিত দখা যায় dব মূল  িনয়ntেণর kেt, যা গম িথেয়ারী িদেয় ব াখ া করা যায়। 
কােনা ব বসায়ী eকi dব  কমদােম িবিk r করেল স সামিয়কভােব লাভ বািড়েয় ফলেত পাের, িকnt 
তার pিতেযািগরাo সােথ সােথi দাম কিমেয় pতু tর িদেল তার আদেপ লাকসানi হেব। তাi শষেমষ 
িনেজেদর মেধ  বাঝাপড়া ছাড়া বাজাের dব মূল  িনয়ntেণর মাধ েম লাভ বাড়ােনা সmব নয়।  

 

sাথপর িজন o িsিতশীল কৗশল 

িববাদী আর আgাসী নীিত ছাড়াo aেনকরকম কৗশল িনেয় আেলাচনা কেরেছন িsথ আর pাiস। তার 
মেধ  uেlখেযাগ  হল pিত-আkমেণর কৗশল। ei কৗশেল জীব pথেম িববাদীর মত আচরণ কের, িকnt 
আkাn হেল pিত-আkমণo কের, িববাদীেদর মত পািলেয় যায় না। eছাড়াo কােনা কােনা জীব rেত 
আgাসীেদর মত ব বহার কের আkাn হেল পািলেয় যেত পাের – সটাo eকটা কৗশল। আর আেছ rেত 
পরীkা কের যাচাi কের দেখ নবার কৗশল। িsথ আর pাiস দিখেয়েছন, eসেবর মেধ  pিত-
আkমেণর কৗশল বা িটট-ফর-ট াটi হল eকমাt িsিতশীল কৗশল, aথাৎ, জীবেগা ীেত ধু ei 
কৗশলi চালু থাকেল, বািক কৗশল aবলmন কের জীেবরা aিতিরk সুিবধা আদায় কের uঠেত পােরনা। 
rেত পরীkা কের নবার কৗশলo pায় িsিতশীল, তেব ei কৗশল aবলmনকারী জীবেগা ীর মেধ o 

pিত-আkমণকারীরা সামান  সুিবধায় থােকন। uৎসাহী পাঠেকরা িনেজরা eকi পেয়n িসেsেম িহসাব কের 
দখেত পােরন কান kেt িকভােব কারা সুিবধাpাp হয়। pকৃিতেত ei পেয়n িসেsেমর িকছু হরেফর 
হেলo মূলনীিত pায় eকi থােক। মr a েলর পাখীেদর kেt িদেনর আেলা যটুকু সময় থােক তা 
িশকার না কের িনেজেদর মেধ  মারামাির করেল সময় ন  করার জন  aেনক বশী খসারত িদেত হেব, তাi 
তােদর kেt সময় ন  করার পনািl -10 eর জায়গায় -30 ভাবা যেত পাের। তাi সাধারণ িকছ ু
গািণিতক িহসােব সমg pকৃিতর িহসাবেক মাপেত গেল aেনক সতকভােব িহসাব করেত হেব।  

eবার আসা যাক আেরা eকধরেণর লড়াiেত – যােক পিরভাষায় বলা যায় "পলায়েনর লড়াi"(War of 
attrition)। eর মােন, যতkণ না eকজন পলায়ন কের, ততkণ ei লড়াi চেল। pকৃিতেত eধরেণর 
লড়াi বhল pচিলত – সাধারণত খুব সহেজ কাবু হয়না eরকম pজািতর ( যমন গ ার) মেধ  চেল। dেটা 
জীব eেক aেন র িদেক িবিভn a ভ ী আর তজন-গজন করেত থােক, যতkণ না eকজন 'রণেkt' 
থেক পািলেয় যায়। জতার জন  ধু aপেরর থেক বশী সময় ব য় করেত হয়, সময়i eকমাt শিk ei 
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যুেd। eটা aেনকটা dজেনর মেধ  িনলাম, যখােন সময় হল কােরnীর সমতুল । uদাহরণ দখেত হেল 
আমার মেন হয় কােনা জ েল যাবার দরকার নi, মানবসমােজ ei পলায়েনর লড়াi সবt চেল, িবেশষত 
িব ােসর pে । aরকুেট বা aেনক ফারােম (মুkমনােতo) pায়i দখা যায় dপk িনেজর িনেজর মতামত 
eকতরফা বেল চেলেছ। তারা uভেয়i আলাদা আলাদা মাপকািঠ িদেয় aপেরর মত ভুল আর িনেজর মত 
িঠক বেল দাবী জানােc। লড়াi চেল ততkণ, যতkণ না eকপk ময়দান ছেড় পািলেয় যায় বা ভােব ei 
িবষেয় আর সময় 'ন ' করা িঠক হেব না।  

ধরা যাক সবাi যিদ িনেজেদর মেধ  িঠক কের নয় য তারা eেককিট িবষেয় সবািধক eতgেলা পাs 
দoয়া যােব। সেkেto কােনা চালাক ব িk িনয়ম ভে  আেরা eকটা বশী পাs িদেয় বািজমাত করেব 

(বাsেব থাকেলo pকৃিতর িনয়েম পােsর ঊdসীমা নi)। তাi ei কৗশল ধােপ িটঁকেব না। আবার য 
লড়াiেত হের যােc, স যিদ আেগ থেকi িহসাব কের িনেত পাের য স হের যােব, তাহেল স oi 
িবষেয় কােনা পাsi করেবনা, সমেয়র aপব বহার থেক িনেজেক সিরেয় নেব। সেkেt আবার যারা ধু 
কেয়কিট পাs িদেয় বাজার 'যাচাi' কের িনেত চায় ক'জন তার সােথ থাকেত পাের, তারা সুিবধাpাp হেব। 
কারণ তার সমমেত কেয়কিট পাs আসা-মাti সংখ ালঘুরা আর িবrেd পাs িদেয় সময় ন  না করার 
কথা ভাবেব। গl পেড় আবার মেন হেত পাের য িকছুিদন পেড় aেন রা ei কৗশল ধের ফলেব আর 
তারা কেয়কটা বশী পাs aবিধ ধয ধরেব। আবার আমরা ঘুেরিফের সi গেlর rেত হািজর। তাহেল 
িsিতশীলতা আসেব িক কের? গািণিতক বা তািককভােব দখােনা যায় য pিত ব িk তার িনেজর িনেজর মত 
কের লড়াiেত তার িনেজর লাভ-kিতর মূল  যা ভােব, সi aনুপােতi সময় ব য় করেব। aরকুেট বা 
ফারােম যার িব াস দৃঢ়তর (aবশ িব াস দৃঢ়তর হেল তার কথাi সিঠক হেব eমন কােনা মােন নi), 
সi জেত – কারণ তার কােছ জতার 'মূল 'o বশী। eটাi িsিতশীল কৗশল।  

e িবষেয় কৗশেলর আেরা eকিট grtপূণ a  হল pিতdnীেক বুঝেত না দoয়া য স কখন পলায়ন 
করেত চায়। aেনকসমেয়i, ফারাম ছেড় বিরেয় যাবার আেগ eকপেkর লখার দঘ  ছােটা হেত থােক, 
যুিkর তীbতা কমেত থােক - যা থেক pিতdnী বুেঝ যায় য eবার pিতপk হার-sীকার করেত চেলেছ। 
িহসােবর থেক সামান  বশী হেলo স তখন সi aিতিরk সময় ব য় কের লড়াiেত জতার জন । তাi 
pাকৃিতক িনবাচেনর kেt যােদর পলায়ন আেগ থেকi বাঝা যায়, তারা সুিবধা পায় না। শষ aবিধ যারা 
eকiভােব লড়াi করেত পাের, তারাi িনবািচত হয়, তাi ei কৗশলi িsিতশীল।  

eখন aবিধ যা আেলাচনা হেয়েছ সব kেti ধের নoয়া হেয়েছ লড়াiেত uভয়পk সমান বা pায় 
সমমােপর। বাsব pকৃিতেত িকnt তার uেlাটাo pচুর দখা যায়। মনাড আর pাiস ei তtt aসম 
লড়াi-eর kেto সফলভােব pেয়াগ কের দিখেয়েছন সখােনo িsিতশীল কৗশেল পঁৗছন সmব। তােদর 
িহসাবমত, aসাম  pধানত িতনpকােরর – 

 
1) আকার বা গঠনগত (বাঘ বনাম হিরণ) 
2) যুেd pািp aনুসাের (তৃণভূিম িনেয় মাংসাশী pাণী কন লড়াi করেব?) 
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3) aবsান িনেয় (' হাম gাun' বনাম 'a াoেয় gাun')। eর মােন হল যুযুধান di পেkর eক পk আেগ 
থেকi সখানকার বািসnা আর aন পk aনুpেবশকারী। 

 
eবার দখা যাক তৃতীয় pকােরর aসােম র ( হাম আর a াoেয়) সােপেk িsিতশীলতা িকভােব আসেত 
পাের। সাধারণ িহসােব বাঝা যায় য "বািসnা জেত আর aনুpেবশকারী পালায়" – eরকম কৗশল 
িsিতশীল। কারণ কােনা eক জীব যিদ সবদা আkমেণর কৗশল aবলmন কের, তাহেল স 
aনুpেবশকারীেদর িবrেd ভাল ফল করেলo বািসnােদর িবrেd লড়াiেত জিড়েয় পেড় aেধক লড়াiেত 
আহত হবার সmাবনা বািড়েয় তুলেব। aপরিদেক, জীবেগা ীর বািক জীেবরা কােনা লড়াiেতi যােcনা, 
কu না কu পািলেয়i যােc। তাi তারা oi আgাসী জীেবর তুলনায় সুিবধাpাp হেব। eকi ভােব দখা 
যেত পাের "বািসnা পালায় আর aনুpেবশকারী জেত" – eটাo eকটা িsিতশীল কৗশল – যিদo 

pকৃিতেত eর uদাহরণ খুবi কম। কারণ, সাধারণত বািসnারা িনেজেদর aবsানগত সুিবধার কারেণ সi 
জায়গা সmেক বশী ভাল ধারণা রােখ, যা তােদর লড়াiেত সাহায  কের। িsেথর মেত, ei িdতীয়িট 
eকরকম িব ািnকর কৗশল। কারণ, eর ফেল, বািসn বেল আর িকছু থােক না – য aনুpেবশ কের সi 
aেন েক eকরকম তািড়েয় দয়। আর pথমিট pকৃিতেত সবt দখা যায় – যােক বেল আ িলক আচরণ 
(Territotorial behaviour)।  

ei আ িলক আচরেণর eকটা ভাল িনদশন দখা যায় িনেকা িটনবােজন-eর পরীkায়। িতিন eকিট 
a ােকািরয়ােমর dপােশ dেটা যুdবাজ মাছ ছেড় িদেলন। তারা dপােশ dেটা বাসাo বািনেয় ফলল eবং 
িনেজেদর বাসার pিতরkাo করেত থাকল। eবার uিন dেটা টs-িটuেব মাছdেটােক আলাদা করেলন। 
eবার তােদর পাশাপািশ আনেলi দখা যায় তারা কঁােচর oপাের থাকা pিতdnীর সােথ মারামাির করেত 
uদ ত হেc। মজার ব াপার হল, যিদ টs-িটuব dেটােক যিদ eকজেনর বাসার কােছ বিসেয় পাশাপািশ 
আনা যায় তাহেল দখা যােব যার বাসার কােছ স মারমুখী, আর aপরজন পালােত ব s। িববতেনর পেথ 
"বািসnা জেত আর aনুpেবশকারী পালায়" - ei িsিতশীল কৗশল মাছgেলা আয়t কের ফেলেছ।  

িকnt মিkেকার সামািজক মাকড়সা আচরেণ িভn। কােনা মাকড়সা িনেজর জােল বেস আkাn হেল স 
পাথেরর aপরিদেক চেল যায় o সখানকার মাকড়সাটােক uৎখাত কের। eভােব eেক aপরেক uিঠেয় 
িদেয় তার জায়গা দখল করা চলেত থােক যতkণ না কােনা eক মাকড়সা নতুন জায়গা পেয় যায়। eেদর 
আচরণ িdতীয় িsিতশীল কৗশেলর সােথ সাম স পূণ। eেkেt িববতেনর পেথ "বািসnা পালায় আর 
aনুpেবশকারী জেত" - ei িsিতশীল কৗশল মাকড়সারা িনবাচেনর মাধ েম আয়t কের ফেলেছ।  

িকnt যিদ যুযুধান pেত ক পk আেগর যুেdর ফলাফল মেন রেখ চেল তাহেল কাজটা aেনক সহজ হেয় যায় 
- যুেdর ফেল লাকসানo কম হয়। দখা গেছ িঝঁিঝঁেপাকা পুেরােনা লড়াiেয়র ফলাফল মেন রাখেত 
পাের। য িঝঁিঝঁেপাকা আেগ বশ কেয়কিট লড়াiেত িজেতেছ স আgাসী নীিতেত িব াসী হেব সটা বলাi 
বাhল । আর িড আেলkাnার নােম eক িবjানী িঝঁিঝঁেপাকার িঠক ei িবে ষণi কেরেছন। pিতিট 
িঝঁিঝঁেপাকা তার সমােজ িনেজর লড়াi করার kমতার িহসাব রােখ - মেন রােখ ক'জনেক স হারােত পাের 
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আর ক'জনেক স পােরনা। eজন i eকদল িঝঁিঝঁেপাকােক eকসােথ সমাজবd কের রাখেল িকছুিদন পের 
তার মেধ  eকটা ণীিবেভদ বা হায়ারািক আসেত বাধ । oপেরর ণীর পাকারা িনেচর ণীর িবrেd 
আgাসী হেব আর িনেচররা সহেজ পািলেয় যােব। eমনিক  ucে ণীর লড়াi করার kমতার পিরবতন হেলo 
সi িঝঁিঝঁেপাকারা সহেজ পার পেয় যায়, কারণ মেন রাখার ei কৗশল সামিgকভােব িববতনগত 
ভারসাম  বজায় রাখেত সাহায  কের। সাধারণভােব eর ফেল দেলর মেধ  লড়াi aেনক কেম যায়, 
িঝঁিঝঁেপাকার সংখ াবৃিdo tরাি ত হয়। ei eকi ণীিবভােগর আেরা pকৃ  uদাহরণ দখা যায় বঁাদর 
আর মুরগীেদর মেধ ।  

eেতা গল eকi pজািতর মেধ  লড়াiেয়র কথা, dেটা আলাদা pজািতর মেধ  িকভােব িববতনগত ভারসাম  
আেস? আেগi বেল রাখা ভাল, আলাদা pজািতর মেধ  িববােদর সmাবনা তুলনামূলকভােব aেনক কম, কারণ 
তােদর বঁেচ থাকার কৗশল aিধকাংশ সমেয়i আলাদা। eকi জায়গায় িপঁপেড় আর িসংহ থাকেল তােদর 
কােনা সমস া নi কারণ তারা আলাদা ধরেণর খাবার খেয় বঁেচ থােক। িকnt আবার হিরণ আর িসংেহর 
kেt ঘটনাটা aন রকম। িসংহ হিরেণর মাংস খেত চায় aথচ হিরণ বঁেচ থেক বংশিবsার করেত চায়। 

eেkেt হিরেণর মাংস uভেয়রi জীবনধারণ কৗশেলর aিবেcদ  a  (Common resource) - তাi 
তা িনেয় িববাদ হেবi। তাহেল িসংহ আেরকটা িসংেহর (বা eমনিক বােঘর) মাংস খাবার চ া কেরনা কন? 
eরo কারেণর মূেল আেছ িববতনগত ভারসাম । ei মাংসাশী  কৗশল  ভারসাম  রkায় সফল হেব না - 
যিদ eক িসংহ আেরকিটেক আkমণ কের তার মাংস খাবার চ া কের। eর ফেল pজািতর িনেজেদর মেধ  
লড়াi আর তার ফেল pিতিট লড়াiেত pজািতর সামিgক kমতা hাস পােব কারণ কu না কu লড়াiেত 
মারা যােবi।  

pকৃিতেত কেয়কিট ব িতkম ছাড়া দখা যায় য সাধারণভােব di pজািতর িববােদ eকপk লড়াi না কেরi 
পািলেয় যায় কারণ di pজািতর মেধ  সাধারণভােব শিkর সাম  থােক না। "আকাের শিkশালী হেল 
পািলেয় যাo আর dবল হেল আkমণ কর" - eরকম কৗশল িববতনগত িsিতশীল। হিরণ আর িসংহ 
eভােবi জ েল সাম  রkা কের - eক পk kমাগত তাড়া করায় দk হেয় oেঠ আর আেরকপk পালােত। 
কােনা হিরণ যিদ হঠাৎ কের িসংেহর িবrেd লড়াi করেত চায় তাহেল তার সাফেল র সmাবনা নi, তাi 
সi বিশ o pজািতেত দখা যায় না।  

eভােবi িজেনর sাথপরতা pকৃিতেত ভারসাম  বজায় রােখ। যিদ কােনা িজন ei কৗশেলর িবrেd যেত 
চায়, তৎkণাৎ তার িবsার সংেkিপত হয়, কারণ িজনবাহক জীব pকৃিতেত লড়াiেত সাফল  পায় না। 
আর, যারা মেন চেল, তারা সহেজi বংশিবsার কের িজেনর sাথপরতার জাল বুেন চেল। িকnt pজািত ei 
sাথপর িজেনর ফঁােদ পড়াi য sাথপর হেয় uঠেব তমন িকnt নয়, pজািত বরং িনেজর িজন িবsােরর 
uেdেশ  আপাতদৃি েত হেয় uঠেব আেরা সমাজবd আর সহমিম। তাi যাগ তেমর জেয়র কৗশল িনেজেদর 
মেধ  হানাহািন নয়, তা লুিকেয় আেছ িনেজেদর সহেযািগতার মেধ i।  
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sাথপর িজন o আtত াগ 

ধুমাt আgাসী মেনাভাব িনেয় থািকেলi িববতেন সুিবধা পাoয়া যায় – eিট য াn ধারণা তা আেগর 
aংেশ পিরsার কেরিছ। আgাসী জীেবেদর িনেজেদর মেধ  মারামাির করার pবণতা তােদর িববতনগত 
ভারসােম  পঁৗছেত বাধা দয়, যার ফেল সi “আgাসী িজন” sায়ী হেত পাের না। eবাের িলখিছ দলবd 
জীবেদর িনেয়। pকৃিতেত eiরকম দলবd জীেবর সংখ াi বশী। পািখরা জাট বঁেধ oেড়, মাছ দেল দেল 
সঁাতার কােট, পাকামাকড় দলেবঁেধ বাসা বানায় বা হােয়নারা দল বঁেধ িশকার কের। eখােন আেলাচ  মূল 
p  হল - ei দলবd থাকার সহজাত pবণতা িকভােব sাথপর িজন তt িদেয় ব াখ া করা যােব? pিতিট 
জীব sাথপর হেল িক তােদর দল গিঠত হেত পাের না? আেরা বড় কথা সi দল বা পিরবােরর জন  সহজাত 
আtত ােগর িক ব াখ া হেত পাের? আর eকi তtt িদেয় জীব িকভােব uপকারীর uপকার করেত শেখ তা 
িনেয়o আেলাচনা করিছ। 

 

pথেমi নজর দoয়া যায় দলবd ভােব থাকার sাভািবক িকছু সুিবধার িদেক। eকসােথ িশকার করায় 
হােয়নােদর িশকার পাবার সmাবনা বেড় যায়। প ুiেনরা িনেজেদর মেধ  জড়াজিড় কের হঁােট, যােত eেদর 
ঠাnা কম লােগ। eকসােথ সঁাতার কাটেল সামেনর মােছর তরী pবােহর মেধ  শরীর ভািসেয় সঁাতার কাটাo 
সহজ হয়। আর V-আকৃিতর জাট কের পািখরা দূর-দূরােn পািড় দয় eকi pবাহ-জিনত সুিবধার কারেণ। 
ei pসে  মেন পেড় হ ািমlেনর sাথপর জােটর মেডেল কথা। ভুল বাঝার aবকাশ না রাখার জন  বেল 
রাখা ভাল, eখােন sাথপর জাট বলেত sাথপর জীেবর জাট বাঝােনা হেc। 

 

িডসকভাির বা ন াশনাল িজogািফক চ ােনেল আমরা aেনকবারi দেখিছ বােঘর হিরণ িশকার করার দৃশ । 
মাটামুিট eকটা সংিkp জায়গার মেধ  হিরণ দলেবঁেধ চের বড়ায়। বাঘ যখন আkমণ কের, কাছাকািছ 

eকটা হিরণেক বেছ িনেয় তাড়া কের ধের ফেল। খুব sাভািবকভােবi বােঘর নজর থােক দেলর pাnবতী 
হিরণgেলার িদেক, যােদর ধরেত পারেল বােঘর শিkkয় কম হেব। আর eকi কারেণ, হিরণেদর দল 
গঠেনর সমেয় সব হিরণi চাiেব যত পারা যায় দেল মাঝখােন থাকেত যােত আkাn হবার সmাবনা কেম 
যায়। ঘাস খাবার সমেয় হয়ত িকছুটা িবিcn হবার দরকার পেড়, কারণ মােঝর aংেশ ঘাস drত কেম যায়। 
িকnt সাধারণভােব চলাচল করার সময় হিরেণরা (ভাল দখা যায় ভড়ােদর মেধ ) যথাসmব গা ঘঁষােঘঁিষ 
কের চলেত থােক। দূর থেক দেখ eরা দলবd বেল মেন হেলo eর পছেন আেছ pেত েকর িনজ-িনজ 
sাথপর uেdশ  - িবপদ-eলাকা কম করা আর pাn ছেড় মােঝর িদেক আসার pবণতা। ei ধরেণর 
জাটেকi বলা যায় sাথপর জাট - যখােন সবাi িনেজর sােথর জন i জাট বঁেধ থােক।  
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তেব, pকৃিতেত জাট-গঠন ছাড়াo সহমিমতার আেরা aেনক uদাহরণ আেছ যা ei মেডল িদেয় ব াখ া 
করা যায় না। সবেথেক বড় সমস া হয় যখােন জীব িনেজর িবপদ eেনo দলেক বঁাচােনার চ া কের। 
আপাতত সরকম কেয়কটা uদাহরণ িনেয় আেলাচনা করা যেত পাের। ছােটা aেনক পািখ আেছ যারা 
বাজ বা ঈগেলর মত িশকারী পািখ দখেলi িকিচরিমিচর শb কের দেলর বািক পািখেদর সতক কের দয়। 
eর ফেল oi পািখটার িবপদ িকছুটা বেড় যায়, কারণ িশকারী তােক সহেজi খুেঁজ পেত পাের। স িকnt 
icা করেলi িবপদ বুেঝ সটেক পড়েত পাের, িকnt স তা না কের িনেজেক িশকারীর িনশানায় eেনo 
দলেক সাহায  করেছ - ei আtত ােগর ব াখ া িক হেত পাের? ei ঘটনার তািttক িবে ষেণর আেগ eকটা 
ব াপার বেল রাখা ভাল। পািখেদর ei eল াম কল িনেয় িবশদ গেবষণা কের শbিবjানী মালার দিখেয়েছন 
ei ডাকgেলা eমনভােব ডাকা হয় যােত িশকারীরা িকছুেতi ডাক কাথা থেক আসেছ বুঝেত না পাের। 
sাভািবকভােব, কােনা eক সমেয় ei eল াম কল িঠকঠাক না আসায় aেনক পািখ িশকার হেয়েছ। তাi 
যােদর eল াম কল িঠকঠাক, তারা বঁেচ থেক বশী বংশবৃিd কেরেছ। eল াম কল দoয়ায় সুপটু কের 
তালার িজনo pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম sাথপেরর মত পািখেদর মেধ  জায়গা কের িনেয়েছ। 

 

eবার আসা যাক আtত ােগর তািttক িবে ষেণ। সাধারণভােব দখা যায় য eকi গা ীেত জীেবর "িকন" 
বা আtীয় থাকার সmাবনা বশী। আর আtীয়েদর মেধ  eকi ধরেনর িজন থাকার সmাবনাo বশী। তাi 
"িকন িসেলকশন" তtt aনুসাের জীব িনেজর sাথপর িজেনর "কিপ" বঁাচােনার জন  ঝঁািপেয় পেড়। dেটা 
িভn pkাপেট দখা যাক eল াম কেলর grt। 

 

eকধরেনর পািখ আেছ যারা মািটেত চের বড়ায়। িশকারী আkমণ করেল তােদর আtরkার সহজ uপায় 
হল আেশপােশর ঝাপঝােড় লুিকেয় পড়া। ধরা যাক eরকমi eকিট পািখর দেল eকিট পািখ eক 
িশকারীেক আেগভােগ দেখ ফেলেছ। যেকান মুহূেত eরপের িশকারী আঘাত হানেব। eখন তার কােছ 
dেটা পথ খালা আেছ - pথমিট হল িনেজর মত চুপচাপ ঝােপ লুিকেয় পড়া, আেরকটা হল সবাiেক সতক 
কের দoয়া। eখােন ভেব দখেল বাঝা যায়, পািখটা যিদ eকা eকা ঝােপ লুিকেয়o পেড়, িশকারী 
আkমণ করেল গাটা দলi িবপেদ পড়েব। িশকারী যিদ দলেবঁেধ আেস, তাহেল তা কথাi নi। 
aন িদেক, িশকারী আঘাত হানার আেগi যিদ সবাi িমেল লুিকেয় পড়া যায়, তাহেলi বঁেচ যাoয়া যােব। 
eধরেনর পািখরা তাi িহস-িহস শেb বািকেদর সতক কের দয়। 

 

আেরক ধরেনর পািখর কথা আেস, যারা আkাn হেল দলেবঁেধ uেড় পািলেয় যায়। আেগরবােরর মতi ভাবা 
যাক য কােনা eক শ নদৃি  পািখ িশকারীেক আেগ থেকi দেখ ফেলেছ। eখন স eকা uেড় যেত 
পাের। িকnt াপদসংকুল পৃিথবীেত eকা uেড় গেল তার িবপেদর সmাবনা বেড় যাoয়া ছাড়া কেম না। 
িশকারী পািখরা সাধারণত eরকম eকা-হেয়-যাoয়া পািখেদরi আkমণ কের সহজ িশকার বািনেয় ফেল। 
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পেড় যিদ তার আবার দেল িফের আসার সmাবনাo থােক তাo সামিয়কভােব তােক eকা হেয় যেত হেব। 
তাi ei aবsােন সবেথেক ভাল নীিত হল িনেজo uেড় পালােনা, আর সােথ আর সবাi যােত পালায় 
সজন  িকিচরিমিচর শেb তােদরo সতক কের তালা। হ ািমলটেনর ei তtt িঠক হাক বা না হাক, 
পািখেদর মেধ  ei আচরণ বাের বাের eকi রকম ভােব দখা যায়।  

 

বঁেচ থাকার পেথ ei কৗশল খুবi দk। ei eল াম কল িনখুতঁ না হবার কারেণ যমন aেনক পািখ 
িশকাের পিরণত হেয়েছ, তমনi eল াম কল না দoয়ার কারেণ aেনক দলo িবপ gs হেয়েছ। সেব িমেল 
eল াম কল যারা িঠকঠাক িদেত পেরেছ, সমেয়র সােথ সােথ তােদর sাথপর িজন বশী হাের ছিড়েয় 
পেড়েছ। জীব িনেজ sাথপেরর মত eল াম কল িদেত িশেখেছ আর তা দেখ আমরা তােদর আtত ােগর 
কথা ভেব িবেমািহত হেয়িছ। 

 

ঘিন তা o sাথপর িজন 

আেরা জিটল িকছু uদাহরেণর মােঝ ডুব দoয়ার আেগ চট কের eকটা তtt িনেয় আেলাচনা সের ফলা 
যাক। িজন তা হল জীেবর বিশ  িনয়ntক - eেককিট িজন eকeকভােব জীেবর pকৃিত o আচরেণ pভাব 
আেন। িকnt, ei য লখার িশেরানােম “sাথপর িজন” বেল eকটা খটমেট তেttর নাম দখা যােc, সটার 
মােন িক? সহজ কের বলেল, য িজন জীবেগা ীর মেধ  িনেজর uপিsিত বািড়েয় তুলেত সবদা সেচ , 
তােকi বলা যায় “sাথপর িজন”। িরচাড ডিকেnর তtt aনুসাের, য িজন যত “sাথপর” হেব - মােন 
িনেজর uপিsিত বৃিdেত যত সেচ  হেব, সi িজনi জীবজগেত বশী কের sান কের নেব। িকnt িজেনর 
তা িনজs কােনা সেচতনতা নi, তাহেল স িকভােব sাথপর হেত পাের? সমাধানটাo সহজ। য িজেনর 

pভােব জীব িনেজর িজন বৃিdেত সেচ  হেব, সi িজনi িনবািচত হেব - যন, িজন চালেকর আসেন বেস 
জীবেক িনয়ntণ কের eমনভােব চালােc, যােত স িজেনর আেরা “কিপ” তরীেত সাহায  কের - িনেজর 
“sােথ” জীবেক চালনা করেছ। “কিপ” করার eক পdিত তা pজনন, িকnt আেরা eক ভােব িজেনর 
sাথপরতা pকাশ পায়। aন  য জীেবর শরীের eকi িজন uপিsত আেছ, জীবেক তার pিত পkপািতেt 
pলুb কের। িকnt িকভােব জানা সmব কার দেহ িকেসর িজন আেছ? pকৃিতেত eকটাi uপায় আেছ eটা 
aনুমান করার - আtীয়তা। eকদল িনকটাtীয়েক বঁাচােনার জন  যিদ কােনা জীব pাণ িবসজন দয়, 
তাহেল তা হেব কােনা eক eরকম “sাথপর িজন”-eর “pেরাচনা” বা pভােব - কারণ জীব িনেজ মের 
গেলo তার িজেনর “কিপ” িকnt তার িনকটাtীয়েদর দেহ সুরিkত থাকার সmাবনা খুবi বশী। িববতেনর 
দৃি েত দখেল, য িজন জীবেক িনকটাtীয়েদর সােথ ঘিন  কের তােল বা তােক িনকটাtীয়েদর জন  pাণ 
aবিধ িদেত pেরািচত কের, সi িজেনর িনবািচত হবার সmাবনা বশী - কারণ, জীবেগা ীেত ei িজেনর 
“কিপ” বেড়i চলেব। kেম, জীেবর বিশ  িহসােব আtpকাশ কেরেছ ei ঘিন তা - জীবজগেত eর 
ব িতkম মলা dsর। ei eকi কারেণ জীেবর বাবা-মােয়র পkপািতtt পেয় বড় হয়। িবjানী িফশার, 
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হ ালেডন আর সেবাপির হ ািমlেনর pিতি ত ei তtti জনসমেk eেনেছন িরচাড ডিকn তার “ সলিফশ 
িজন” বiেত।  

হ ািমlন আেরা eক ধাপ eিগেয় গািণিতকভােব িহসাব করার চ া কেরেছন িঠক কতটা িনকট আtীয় হেল 
তার জন  জীব pাণ িদেতo pstত থােক। তার বkব  হল - eক জীব aপর eক জীেবর সােথ যতটা িজন 
শয়ার কের, ততটাi তােদর মেধ  ঘিন তা। িকnt বাsেব কu জােন না ক কতটা িজন শয়ার কের, তাi 
জীব শয়ার করার সmাবনার oপর িদেয় “িহসাব” কের। ei িহসাব মত, সnান বাবা-মােয়র 50% িজন 
শয়ার করার সmাবনা রােখ, তাi সnােনর সােথ ঘিন তা 50% বলা যায়। eকi ভােব সnানেদর িনেজেদর 
মেধ  িজন শয়ার করার সmাবনাo 50% - তাi তােদর মেধ o ঘিন তা সমান। িকnt তুেতা ভাi- বােনেদর 
সােথ িজন শয়ার করার সmাবনা 12.5%, তাi eেদর ঘিন তাo তুলনায় কম । ei ঘিন তার কারণটা 
খুবi সহজাত। sাথপর িজন জীবেক িববতেন eমন পেথ িনেয় চেল যােত তার িজন-িবsাের স uেদ াগী 
হয়। যার সােথ স বশী িজন শয়ার করেব, তার িজন-িবsার eকরকম তার িনেজর িজন-িবsােরর সমতুল  
- যত ঘিন তা বাড়েব, তত বাড়েব িনেজর িজন িবsােরর সmাবনা। eখন e থেক সহেজi aনুেময় িকভােব 
জীব তার ঘিন  আtীয়েদর জন  pাণ িদেতo pstত হয় - িনেজ মের গেলo তার িজন-িবsােরর সmাবনা 
মের না। তাi ei পেরাপকারী িজন িবsতৃ হয় - জীবসমােজ sান কের নয়।  

 

eবার aেনেকi p  করেবন কন aপেত র তুলনায় বাবা-মােয়র আtিবসজন দবার pবণতা বশী দখা যায় 
জীবজগেত? কারণ ব াখ া করা যায় aন  দৃি ভ ী থেক। aপত  জীেবর বয়স কম বেল তার িজন স ােরর 
সmাবনাo বশী বাবা-মােয়র তুলনায়। তাi aপত েsেহর িজন ভারসাম  রেখ জীবসমােজ sান পেয় গেছ। 
uদাহরণ িহসােব ধরা যায় য মেন করা যাক eক বাবার মেধ  ei aপত - sেহর িজন আেছ। তার চার 
বাcােক বঁাচােত িগেয় স মারা গল। িকnt তা সেtto সi aপত - sেহর িজন তােদর বংশিবsােরর 
সmাবনা বািড়েয় তােল, আর বািড়েয় তােল িজনপুেল িনেজর aিsttt। তাi ei aপত - sেহর িজন 
আসেল eকিট sাথপর িজন - িজনপুেল িনেজর সংখ া বাড়ােত সদা-"সেচতন"। aন িদেক, sাথপর িজন 
মােটo জীবেক sাথপর কের তােল না, বরং ঘিন েদর kেt পেরাপকারী কের তােল।  

 

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 
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pসংগ – নিতকতা 
পুrিজত সাহা 

 
সব বাক i িক সত  বা িমথ া হয়? সব বােক র সত  িমথ া িক eকi ভােব জানা যায়? িনেচর বাক dিট 
খয়াল কrনঃ 

 
1। pাটন iেলক েনর চেয় ভাির। 
2। pিতrিত ভংগ করা aৈনিতক। 
 
pথমটা হয় সত  নয় িমথ া, পরীkা কের সত তা যাচাi করাo aসmব িকছু না। িকnt িdতীয় বাক টার 
বলায় সবার pিতিkয়া eকরকম হয় না – কu বেল eটা rবতারার মেতাi সত , আবার কu বেল 
পিরিsিত িনভর। 
 
eেদর মােঝ eিপেsেমালিজক াল* পাথক  আেছ নািক নi সiটাi দশেনর লাখ টাকার p ।আসেল লাখ 
টাকার 2টা p । pথম বাক িটর সত  িমথ া মূল ায়ন করা সmব eবং সবাi মাটামুিট eকমত য বাক িট 
হয় সত  নয় িমথ া ; eকi সােথ সত  আর িমথ া হoয়া সmব নয় eবং সত  িমথ া কানিটi নয় eমনটাo 
হoয়া সmব নয়। িdতীয় বাক িটর kেt িক eকi কথা বলা চেল?eবং যিদ বলা চেল তাহেল িকেসর 
িভিtেত? 
 
গত পর  দখা দ  শপ aফ িথংেসর† eকটা চিরেtর (নািয়কা বলেল রাজৈনিতক ভুল হেব, হেহ) মুেখ 
িঠক ei ধরেনর eকটা সংলাপ িছল। নািয়কা তার আট pেজেkর জন  eক মানুষ সাবেজk বাছাi কের, 
তার pেজk থােক বািহ ক চহারার সােথ মানুেষর আচরেণর সmক দখােনা (eরা য আট pেজেkর নােম 
কত িকছু কের!)। িঠকi শষ পযn দখা যায় আমােদর সাবেজk, য িকনা িসেনমার rেত eকi সােথ 
কৎুিসত eবং লাজুক, সi িসেনমার শেষ eেস ক াmাস রািমo – চহারা, আচরণ dেটােতi। 
 
িসেনমার শষ দৃশ  িছল তােদর dজেনর বাঝাপড়া। eেভিলন (িশlী) eর যুিk িছল, আমরা সবাi 
িনেজেদর বাsবতা তির কির eবং তার uপেরi আমােদর নিতকতােক বসাi। যিদ স r থেকi তার 
আট pেজেkর জন i eডােমর সােথ াট কের থােক তাহেল স তার বাsবতা aনুযায়ী কান aন ায় কের 
িন। যিদo eডােমর বাsবতায় সটা ভুল হেত পাের।aথাৎ eেভিলন মেন কের য নিতকতা িচরnন িকছু 
না, ব িkিনভর। 
 
                                                 
* eিপেsেমালিজ : দশেনর eকটা শাখা যটা আমােদর jােনর pকৃিত িনেয় ভােব - aথাৎ আমরা কী জানেত পাির eবং কান ভােব সটাi ei শাখার 
আেলাচ  িবষয়। 
† দ  শপ aফ িথংস িসেনমাটা খুবi ভাল। রােচল ভাiৎস (দ  মািম) আর পল রাড ( nস eর িফিবর শষ বয়ে n) dজেনi aসাধারণ aিভনয় 
কেরেছ। 
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লখাটার rেত য dটা pে র কথা তুেলিছলাম, তার িতন রকম জবাব িনেয় eখেনা ধুnুমার লড়াi চলেছ। 

eকদল বেলন য, নিতক বােক র সত  িমথ া হয় না; eধরেনর বাক  ধুমাt কান কােজ আমােদর 
আপিt pকাশ কের। আেরকটু ভে  বলেল তারা বলেত চান য “চুির করা aন ায়” আর “চু

                                                

ির!!!” dেটা 
বাক i আমােদর eকi তথ  দয় আর তা হেc বkা চুির কাজটা পছn করেছন না। aন ায় শbটা eকটা 
িবsয়েবাধক িচেhর বিশ কান aথ বহন কের না। 
 
আেরকদল বেলন নিতক বােক র সত  িমথ া হয় আর e ধরেনর সব বাক i িমথ া। eখােন ভুল বাঝার 
aবকাশ আেছ, তাi বুিঝেয় বলিছ। e দেলর মেত, কu যখন বেল “চুির করা aন ায়” তখন বাক টার 
eকটা uহ  aংশ থােক। পুেরা বাক টা হেব, “চুির করা িচরnনভােব aন ায়” eবং ei পুেরা বাক টােক 
তারা িমথ া বেল দািব কেরন‡। 
 
তৃতীয় দেলর মেত নিতক বােক র সত  িমথ া হয় না eবং িকছু িকছু নিতক বাক  সত । eদল বািক di 
দেলর যুিk খnন করেত osাদ (নiেল তা তঁােদরেকi বুঝােত হেব িক কের নিতক বাক  সত  বা িমথ া 
হয়)। eঁরা মূলতঃ দখান য, যসব যুিk ব বহার কের, নিতকতােক খািরজ কের দয়া হয় তা ব বহার 
করেল পুেরা দশনেকi খািরজ কের দয়া যায়। 
 
জিটল সমস া!পাঠক (যিদ eখেনা কu থােক), তুিম কান দেল? 
 
eখন বেল রাখা ভাল, eবােরর kাসটােত ঢাকার আেগ পযn আিমo eেভিলেনর মেতাi ভাবতাম। বলা 
বাhল  kােস ঢাকার িমিনট দেশেকর মােঝ িনেজর ভুল বুঝেত পাির। 
 
ঈ র বেলেছন… 
 
িকভােব নিতক িসdাngেলা িনেত হয় ei িবষেয় দাশিনক মহেল িতনটা মতবাদ মাটামুিট জনিpয় – 
কতব বাদ (Deontology), পিরণিতবাদ (Consequentialism) আর মহtবাদ (Virtue Ethics)। 
(আমজনতা aবশ  বিশ িব াস কের কতব বােদ আর কাজ কের পিরণিতবাদ aনুযায়ী, হ হ।) pথমটার 
মূলনীিত হল, িকছু িকছু কাজ সব সমেয়i খারাপ; পিরিsিত যাi হাক না কন। (বািক dেটা িনেয় পের 
eকসময় িলখব, আশা কির।) 

 
‡ aেনেকi নিতকতা িজিনসটােক পুেরাপুির পিরিsিত িনভর মেন কেরন। যমন, চুির করা aন ায়, িকnt রিবনhেডর মত চুির কের সmদ দিরdেদর 
মােঝ িবিলেয় দয়ােক হয়ত aেনেকi aন ায় ভাবেবন না।  ‘মানুষ মারা aন ায়’ e ব াপারটাo পরম িকছু নয়। যমন, যুdেkেt শtr িনধন করা 
নিতকতার বরেখলাফ নয়। িকnt  eেদর িনেয় সমস া হল, ei দেল থাকেত হেল 2টা aপশন - 
 
1। সব নিতকতােকi পিরিsিতিনভর বলেত হেব aথবা 
2। খুব যt কের নিতকতােক 2 ভােগ ভাংেত হেব - eকভাগ িচরnন আর আেরক ভাগ পিরিsিতিনভর। 
 
pথম aপশেনর dবলতা হল, ধষন বা িশ  িনযাতেনর মত aৈনিতক কাজgেলােক পিরিsিতিনভর ভাবা ক কর। aতeব মেন িনেতi হয় সবিকছু 
আমরা পিরিsিতিনভর মেন কির না। িdতীয় aপশনটাo ঝােমলার - চুির করা আর ধষন িভn মাtার aপরাধ, িকnt কন? 
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বhিদন ধেরi ধম ei ভাল খারাপ িনধারণ কের দবার দািয়t পালন কের আসেছ। আমরা eখন ধেমর 
নিতক আiনgেলােত eতটাi aভ s য ভাবেতo aবাক লােগ মাt d হাজার বছর আেগo ধম আর 
নিতকতা aেনকটাi িভn পিরমnেলর িজিনস িছল। বstতঃ সn পেলর ধম ছিড়েয় পড়ার আেগ পযn 
ধেমর ভূিমকা িছল aেনকটা জাগিতক, দবতারা মানুেষর যুেd জিড়েয় পড়েতন, মানবীর সােথ pেম 
পড়েতন, মাdাকথায় মানিবক ভুলgেলা করেতন! ei ধরেনর দবতার eকটা গালভাির নাম আেছ – 
Anthropomorphic। ঈ েরর নিতক aবsান পারসী আর ihদীেদর তির যা ছিড়েয় পেড় রামানেদর হাত 
ধের সারা িবে । 
 
ei িবশাল পিরবতেনর মাt িতন চারশ বছর আেগi িকnt pেটা ধম িভিtক নিতকতার সবেচেয় বড় 
সমস াটা দিখেয় গেছন। iuথাiে ােত সেkিটেসর জবােন pেটা eকটা grtপূণ p  তুেল ধরেলন – 
দবতারা কান কাজ পছn কেরন বেল কাজিট ভাল নািক কাজিট ভাল বেল দবতারা পছn কেরন? যিদ 

pথমিট সত  হয় তাহেল নিতকতা ঈ েরর কবল আেরকটা সৃি  মাt, eর আর িবেশষ কান তাৎপয 
নi।বstতঃ, নিতকতা কােরা খামেখয়ালী সৃি  eটা আমােদর নিতক চতনার সােথ সাম স পূণ নয়। 
আমজনতার পেk eটা ভেব নয়া ক কর য ঈ র চাiেল িশ  িনযাতন বা ধষণo মহtম কাজ হেত 
পাের। আর িdতীয়িট সত  হেল মেন িনেত হয় য নিতকতা ঈ েরর সৃি  নয় eবং তার ফেল ঈ র সব 
িকছুর সৃি কতা – ei িব াসটাo ভে  পেড়। 
 
িনঃসেnেহ ei aবsােন য কান ঈ র িব াসী মানুষi pথম পথটা নেবন বেল ভেব িনেcন। িকnt 

iলিট িসেনমাটা দখেল তারা eকটা হঁাচট খােবন। বেল রািখ, eiটা ম াথু ম াককনািরর িবরল ভাল 
িসেনমাgেলার eকটা। িসেনমাটােত eকটা বাবার uপর ঐশী বাণী নােজল হয় – dিনয়া থেক সব মনsার 
িনেকশ করার। বাবা তার di ছাট ছেল িনেয় মনsােরর খঁােজ বেরায়, খুেঁজo পায় udট সব uপােয়। 
িকnt aবাক ব াপার হল ei সব মনsার দখেত আপনার আমার মতi সাধারণ মানুষ, ধু আমােদর 
মনsার িশকারী পিরবারটাi দখেত পায় তােদর pকৃত rপ । 
 
বলা বাhল , পুেরা ব াপারটাi বাবার মানিসক িবকার, anতঃ যােদর oপর ঈ েরর বাণী নােজল হয় িন তারা 
তাi ভাবেবন। িকnt যারা আেগ ভেব িনেয়িছেলন ঈ েরর icাi নিতকতা িনধারণ কের তারা িকnt সi 
িসিরয়াল িকলার পিরবােরর aবsােন eকi কাজ করেবন। কারণ ঈ র বেলেছন! 

 
 
পুrিজত সাহা, আেমিরকার ব াটন rজ থেক িলেখ থােকন। লখািলিখর িpয় িবষয় িবjান o দশন। 
iেমiল - purujit.saha@gmail.com 
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নািsকতার িবrেd িকছু িমথ 

স াম হািরস 
aনুবাদঃ িদগn সরকার

aনবুাদেকর কথা: নািsকতা আর আিsকতা িনেয় বশ িকছ ু লখা পড়িছ। সিদন স াম হ ািরেসর eকটা লখা খুব ভাল 
লাগল। সাহস কের লখাটা aনবুাদ করেত বেসিছ। তার আেগ ছা  eকটু psাবনা। aেনেকi নািsকতােক দেশর o 
সমােজর পেk সবনাশা বেল মেন কেরন। তার aেনকgেলা কারণo তারা দশান। যেহত ুআমােদর সমােজ সামিgকভােব 
ধািমক লােকর pাধান  সেহতু ei যুিkgেলা খnােনার মত লাকজেনর যেথ  aভাব বেল মেন কির। যার ফেল, িনত নতুন 
aিভেযাগ শানা যায় নািsকেদর িবrেd। ei নািsকেদর িবrেd aিভেযাগgেলার aিধকাংশi eরকম - aমুেক নািsক িছল 
স ei oi কেরেছ, সুতরাং নািsেকরা খারাপ। িকnt আেরা দশজন নািsক যিদ uপকার কের থােকন তাহেলo স িনেয় 
কােনা িবেশষ ucবাচ  নi।  

িকছুিদন আেগo eক ধমব বসায়ীর িভিডoেত দখলাম য িতিন বলেছন নািsকেদর কােনা জীবনদশন থােক না। য 
জীবনদশন মানুষ ধমgn পাঠ কের আয়t কের, বা য আধ ািtক aিভjতা ধািমেকরা aজন কের থােক - নািsেকরা তােক 
aপছn কের। িকnt আমার বkব  হল নািsেকরাi pকৃত জীবন-দশন aজন কের থােক। আিsকেদর জীবন তা পরকােলর 
জন  pstিত-মাt। তাহেল স জীবেনর মােন িক? যিদ জীবন-দশেনর মােন ei হয় য িনেজেক পরেলােক ভাল aবsােনর বা 
sগলােভর জন  pstত করা - তেব তােক জীবন-দশন না বেল তা পরেলাক দশনi বলা ভাল - তাi না? আর আধ ািtকতার 
সােথ ঈ ের িব াস করার কােনা সmক নi। বকুভরা ভালবাসা, চমেক oঠার আনn, িবষাদভরা কাnা -eiসব আেবগo 
নািsকেদর আর দশটা মানুেষর মতi থেক থােক। ধু নািsেকরা কােনা কাlিনক বা পূবপিরকিlত সবশিkমােনর সাহায  
নয় না সi aিভjতা ব াখ ার জন । তারা তােক বাsেবর সীমার মেধ  রেখ পযেবkণলb সূt থেক ব াখ ার চ া কের। 

eটাi পাথক । তাi aিভjতায় কােনা ভদােভদ নi, িবেভদ ধ ুআেছ ব াখ ায়।  

মানুেষর বাধশিkর বাiেরo য িকছু আেছ - তা িনেয়o নািsক আিsক িববাদ দিখ। aেনক সমেয়i আিsক ঈ র-পnীরা 
দাবী জানান য যেহতু আমরা aমুক-তমুক জািন না, তাi আমােদর pচিলত ধারণা মেন চলেতi হেব যতিদন না ogেলা 
আিব ার হয়। বকলেম বkব  হল ঈ েরর aিsttt ভুল pমাণ করার দািয়t নািsকেদরi। সখােন নািsকেদর aবsান aেনক 
সহজেবাধ  - তারা যটা জােনননা - সটােক জািননা বলেতi aভ s। পরীkার dারা যা pিতি ত হয় না, তারা তােক মেন 
নন না। aন ভােব বলেল - যেকােনা িবষেয় নািsকেদর িতনরকম aবsান সmব - িঠক, ভুল o জািননা। িকnt আিsকেদর 
kেt - িঠক আর ভুল। কারণ তােদর িঠক-ভুেলর গnীটা কেট িদেয় যায় ধম। 

আমার আtীয়sজেনর aেনেকi বেলন নািsেকরা ধমেক o তার aবদানেক তুcjান কের। eটা আেরা eকটা ভলু ধারণা। 
ধমেক তুcjান করা আর ঈ রেক aিব াস করা eকi ব াপার নয়। eটা সিত  য কােনা eকটা িবেশষ ধেমর সমs িকছু 
নািsেকরা মেন চেল না, বরং িনজs িবেবক বা িচnাi তােদর পিরচািলত কের। িকnt আমােদর সমােজ aেনক ভােলা কােজর 
পছেন য ধেমর বড় ভূিমকা আেছ তােক asীকার করার কােনা কারণ নi। আবার uেlািদেক ধািমেকরা তােদর ধেমর 

pিতিট পঙিতেক সিঠক o িনভলু বেল দাবী জািনেয় pিতিনয়ত নতুন ব াখ া eেন তার সত তা pিত ার য ব থ pেচ া কের - 
নািsেকরা তা থেক িবরত থােক।  

pচিলত আেরকিট ভুল ধারণা হল নািsকতার সােথ িবjােনর কােনা সmক নi। কথাটা আkিরক aেথ সিত  হেলo বাsেব 
eর ব িতkম খুব কমi দখা যায়। আেমিরকা o িbেটন - ei dিট দশi বতমােনর আধুিনক িবjানেক eিগেয় িনেয় যেত 
সবেথেক বশী সাহায  করেছ। আেমিরকার ন াশনাল a াকােডিম aব সােয়েnর মেধ  ভােট 93%-i দাবী জািনেয়েছন য 
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তারা নািsক। যখােন আেমিরকার জনসংখ ার 90%i আিsক। তাহেল, িবjানী হoয়ার সােথ নািsকতাবােদর সmক খুবi 
গভীর – নbi শতাংশ আিsেকর জনতা থেক িবjানীেদর মেধ  uলেটা নbi শতাংশ নািsক হoয়া ei দৃঢ় সmেকরi 
পিরসংখ ান।  

আিম bেগ সাধারণভােব দেখ eেসিছ aেনক ধািমকi নািsক বলেতi িহটলার, s ািলন, মাo আর পল পেটর মত দািmক 
িডেkটেরর কথাi বেল থােকন। eখােন eকটা ব াপার বেল রাখা ভাল, ব িkর ব াপাের পিরসংখ ান কেখােনা সামিgক 
পিরসংখ ােনর জায়গা িনেত পাের না। দিkণ eিশয়ায় মিহলা রা pধােনর সংখ া িবে র aন  জায়গার থেক বশী বেল দিkণ 
eিশয়ার মেয়রা aন  জায়গার থেক বশী agসর - eটাo যমন ভুল ধারণা, তমনi কেয়কজন িবিcn নািsক িডেkটেরর 
আচরণ থেক বািক নািsক িবjানীেদর মাপা যায় না। িনজ দশ বা জািতর েt an aেনক িডেkটর যমন aন  দশ বা 
জািতর oপর aত াচার চািলেয়েছন তমনi িনজ ধেমর t pমােণ aন  ধমাবলmীেদর oপর aত াচােরর নমুনাo iিতহােস 
কম িকছু নi। তাi আলাদা কের নািsকেদর e জন  দায়ী করার কােনা কারণ দিখ না।  

সবেশেষ আসা যায় িবেবেকর কথায়। eটা খুব pচিলত য নািsেকরা িবেবকদংশেন জজিরত হন না। কারণ নািsকেদর কােছ 
তােদর নিতকতার জন  কােনা িভিt নi - আিsকেদর কােছ ধমgn যমন। eমন ভাব যন - খুন, জখম বা ডাকািতর 
aিভেযােগ যারা aিভযুk হয় তারা aিধকাংশi নািsক। নািsেকরা য aন ায় কেরন না তা নয়; িকnt বাsেব, তথাকিথত 
নািsকেদর য aংশিট কােনা (লাল)বiেক ধমgn srপ গণ  কের িনজ আদশ বা মত pিত া করেত ঝঁািপেয় পেড়েছ, তারাi 
বরং aৈনিতক কাজ কের eেসেছ। s ািলন িকংবা মাo নািsকতা pিত ার জন  তােদর িবেরাধী লাকজেনর uপর খুন, জখম, 
জল- জুলুম কেরনিন, সgেলা কেরিছেলন কিমuিনs মতাদশ pিত ার নােম। eেদর কােজর জন  নািsকতােক দায়ী করা 
সমীিচন নয়। বা াn রােসল,  িরচাড ডিকn িকংবা িsেফন oiনবাগ - eেদর মত ব িktরাo িনেজেদর ‘নািsক’ িহেসেব 
পিরিচত কেরন eবং নািsকতা pচার কেরন কান রকম রাখডাক না রেখi – িকnt কi তারা তা খুন রাহাজািন বা গনহত া 
কেরনিন িকংবা করেছন না।   আিsকেদর দাবীমত যিদ ধমgni তােদর নিতকতার িভিt হয় - তাহেল সমেয় সমেয় 
ধমgেnর ব াখ া পিরবিতত হয় কন? কনi বা সমs ধমপিরচািলত সমােজo দাসpথা, জািতেভদ আর িল ৈবষম  জায়গা 
কের নয়? নািsকেদর নিতকতার িভিt মানেুষর sতsূত িবেবক, য পিরেবেশ বড় হয় তার িশkা আর জািতগত চতনা। 
তাi eকi ধেমর িবিভn rপ দখা যায় িবিভn a েল। আমার নিতকতার eকটা বড় িভিt আেছ আমােদর িজেন - তাi 
িবcnভােব বা eকাকী বেড় oঠা মানুষo aৈনিতক না হেতi পাের - যতটা eকজন তথাকিথত নিতক বা ধািমক মানষু হেত 
পাের।  

সামিgকভােব দখেল ভাল আর খারাপ ei dেটা িবেশষণ নািsক আর আিsকতার সােথ জুেড় দoয়াটা িঠক নয়। ধেমর an 
সমথেকরা িনেজর ধম আর িব াস বঁািচেয় রাখেত সদা-সেচ  বেল তারাi ei ভাল-খারাপ ধািমকতা িদেয় িবচার করার sলটা 
আিব ার কেরেছন। নািsেকরা বশী p  কের বেল dনাম আেছ। আিম নাহয় কেয়কটা pে র utরi দবার চ া করলাম। 
আমার ব িkগত মতামেত মানুষেক িবচার করেত গেল তার মানিবক gণাবলীর িদেক তাকােনাi ভাল - িব াস িনজs। 
নািsকেদর ঈ র-aিব াস যিদ নতনু নতুন িবjােনর তtt udাবেন সাহায  কের তাহেল ঈ র aিব াস কের kিতটা িক হয়? 

 

 

  

সাmpিতক ভােট আেমিরকায় aেনকবারi দখা গেছ য নািsকতার সােথ কমন eকটা কল  জিড়েয় গেছ। 
নািsকেদর রাজনীিতেত তা আসাi uিচন নয় কারণ িনuসuiেকর সােভেত দখা গেছ মাt 37% 

520



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? নািsকতার িবrেd িকছু িমথ 

 
 
 
আেমিরকান eকজন যাগ  নািsক pাথীেক ভাট িদেত পাের। কারণ, নািsকেদর eকদল হতাশ, িবেবকহীন, 
pাকৃিতক সৗnয িবমুখ eবং মহাজাগিতক পরম শিkর pমাণ িবেরাধী মানুেষর গা ী বেলi মেন করা হেয়েছ। 
eখনo আেমিরকার মািটেত 87% লাক " কােনািদনo ঈ েরর aিsেt সেnহ িকংবা aিব াস কের িন", আর 
মাt 10% মানুষ িনেজেদর নািsক বেল মেন কেরেছ। eরi মেধ  আবার নািsেকরা dনােমর ভািগদার। ei 
dনােমর িমথgেলােক আেরা eকবার পযােলাচনা কের দখা দরকার, কারণ pায়i দখা যায় সমােজর সবেথেক 
বুিdমান o িবjানমনsরাi নািsক হেয় থােক।  

 
 
1) নািsেকরা মেন কের জীবন aথহীন 

মজার কথা হল বরং ধািমেকরাi মেন কেরন জীবন হল aথহীন আর কlনা কের নন য iহজীবন শেষ 
পরেলােক িগেয় তারা iহজীবেনর সব dঃখ-ক  ভুেল তারা আনn uপেভাগ করেত পারেবন। বরং নািsেকরাi 
িsরিনি ত য জীবন হল মূল বান। আর যেহতু আমােদর ভালবাসার িকছiু িচরকাল থাকেব না, তাi তারা 
িব াস কেরন য e জীবেন সব ভালবাসাi aথপূণ। 

 

2) মানবসভ তার iিতহােস সবেথেক বড় aপরাধgেলার জন  দায়ী হল নািsকতা 

আিsেকরা pায়i দাবী কেরন য পল পট, s ািলন বা মাo স তুং-eর হত ালীলার কারণ তােদর নািsকতা। 
ফ ািসজম আর কিমuিনসেমর মূল সমস া তােদর ধম-িবেরািধতা নয়, বরং তারা িনেজরাi eেককটা ধম হেয় 
uেঠিছল। eেদর রাজt তাi eকরকেমর aনমনীয় িব ােস চেলেছ, আর pেত েকর ব িkপূজায় িব াসী eকদল 
মানুেষর তােক সমথন কেরেছ। eর সােথ বরং ধেম মহাপুrষ-বnনার তুলনা করা যায়। আর eেদর হােত মারা 
গেছ যারা তােদর রাজৈনিতক শtr, জািতগত ভােব িবেরাধী বা দেশর an-unিতর পেথ anরায়। মানুষ 
যুিkবাদী হেয় oঠার কারেণ কােনা সমাজi কােনাকােল kিতgs হয়িন। 

 

3) নািsকতা eকিট aনমনীয় িব াস 

আbাহািমক ধমgেলার ধমgngেলার দাবীমত সgেলা কােনা না কােনা সবশিkমান ঈ েরর লখা eবং তােত 
মানুেষর pেয়াজনীয় সব তথ i দoয়া আেছ। আর তােদর মেত, যারা ei তেথ র িবেরািধতা কের বা ei দাবী 
aেযৗিkক বেল মেন কের তারাi হল নািsক। তাi ei সংjানুসাের কাuেক নািsক হেত হেল তার িনেজর 
িব ােস aনমনীয় না হেয় ধু যুিkবাদী হেলi চেল। ঐিতহািসক sফান হনরী রবাটস eকবার eক 
আিsকেক লk  কের বেলিছেলন - "আমার মেন হয় আিম আর তুিম dজেনi নািsক। তুিম যতgেলা ঈ ের 
িব াস কর, আিম তার চেয় eকিট কম ঈ ের িব াস কির।   যখন তুিম বুেঝ uঠেত পারেব য তুিম কন আর 
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aন ান  (ধেমর) সmাব  ঈ রেক asীকার করছ, তাহেলi তুিম বুঝেত পারেব কন আিম তামার (ধেমর) 
ঈ রেক asীকার করিছ"।  

 

4) নািsেকরা িব াস কের মহািবে  সবিকছiু ভাগ kেম সৃি  হেয়েছ 

eখন aবিধ কui জােনন না িঠক িক ভােব মহািব  সৃি  হেয়েছ। আমরা sান-কােলর সূচনা িনেয় আেদৗ 
আেলাচনা করেত পাির িক না স িনেয়o আমরা িsরিনি ত নi। ei ভাগ kেম সৃি র যুিkটা আসেল 
ডারuiেনর িববতন তেttর িবrেd বারবার বলা হেয় eেসেছ। িরচাড ডিকn তার "দ  গড িডিলuশন" বiিটেত 
ei ভুল ধারণাgেলা খnন কেরেছন। যিদo আমরা eখনo জািন না আমােদর gেহর রসায়ন িকভােব pােণর 
udেব সাহায  কেরিছল, িকnt আমরা জেন গিছ য আমােদর ei জবৈবিচt  ভাগ kেম আেস িন। িববতেনর 
মূল sm হল হয়ত ভাগ kেম ঘটা িকছু িমuেটশন আর তার পের pাকৃিতক িনবাচন। ডারuiন ei pাকৃিতক 
িনবাচন তেttর নামকরণ কেরিছেলন কৃিtম িনবাচেনর সােথ eর সাদৃশ  থেক। কৃিtম িনবাচেন পািলত প র 
oপর ei িনবাচন চালােনা হয় - যার ফেল আেরা ভাল u�পাদনশীল পািলত প  পাoয়া যায়। ei পdিত 
সmূণ নন-র ◌য্াnম eবং িনিদ  aিভমুেখi eেগায়। 

 
 
5) নািsকতার সােথ িবjােনর কােনা সmক নi 

িকছু িকছু িবjানীর মত িবjানী হেয়o ধািমক হoয়া সmব িকnt eটা মেন িনেতi হেব িবjানমনsতা ধম 
থেক মানুষেক দূের সিরেয় দয়। আেমিরকার জনগেণর কথাi ধরা যাক। aিধকাংশ সােভেতi দখা গেছ য 

pায় 90% জনগণi ঈ র-িব াসী, আবার ন াশনাল a াকােডিম aব সােয়েnর 93% িবjানীi ঈ ের িব াস 
কেরন না। িবjানীরা তা সাধারণ জনগেণরi aংশ। eর মােন িবjানিচnা তােদর নািsকতার পেথ িনেয় 
গেছ। 

 
 
6) নািsেকরা ug 

িবjানীরা যখন কােনা িবষেয় পূণ jান রােখন না, তখন তারা সটা সরাসির sীকার কের নন। যা জািন না 
তােক জািন বেল ভাব দখােনাটা িবjােন aপরাধ বেলi মেন করা হয়। aথচ eটাi ধেমর মূলিভিt। eটা খুবi 
িবপরীতধমী দাবী য ধািমেকরা eকাধাের নm o িমতভাষী aথচ তারা মহাকাশিবদ া, জীবিবদ া বা রসায়েনর 
eমন jানo রােখন বেল দাবী জানান যা eকজন িবেশষj িবjানীo রােখন না। নািsেকরা িবjান থেকi 
িনেজেদর jান আহরণ কেরন। eটা কােনামেতi ugতা নয় - eটা eকরকম সততা।  
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7) নািsেকরা আধ ািtক aিভjতা িবমখু 

নািsকেদর কu ভালবাসা, িবsয় বা মুহূেতর আনn থেক বি ত রােখ না। ধু নািsেকরা সi aিভjতার 
িভিtেত কােনা aবাsব বা aৈবjািনক দাবী কের না। aেনক ী ান আেছন যারা বাiেবল পেড় o যী র কােছ 
pাথনা কের আনnময় জীবনযাপন করেছ। িকnt eেত িক pমািণত হয়? eেত pমািণত হয় িকছু িকছু কাড 
aব কনডাk বা আচার-আচরেণর নীিতমালা o uপযুk সুশৃ লতা মানুেষর মেন pভাব ফেল। ei aিভjতার 
িভিtেত িক দাবী করা সmব য যী ী i হেলন মানবজািতর eকমাt রkাকতা? সmব নয় - কারণ সমেয় 
সমেয় িহnু, মুসিলম, বৗd eমনিক নািsেকরাo ei aিভjতা aজন কেরেছ।  

 

8) নািsেকরা মেন কের মানবজীবন আর মানেুষর িচnার বাiের িকছiু থাকেত পাের না 

নািsেকেদর পেk মানুেষর িচnাভাবনার সীমাবdতা িনেয় ধারণা করা আিsকেদর তুলনায় সহজ। eটা সিত  য 
আমরা মহািবে র aেনকিকছুi জািন না eবং তার সােথ eটাo সিত  য ধমgেnর পাতায় য মত পাoয়া যায় 
তাo আমােদর ধারণার pিতফলন নয়। যমন আমরা eখেনা জািন না য আমরা ছাড়া কােনা বুিdমান pাণী 
মহািবে  আেছ িক না। আর যিদ থেকo থােক, pকৃিত সmেক তােদর ধারণা আমােদর থেক কেয়কgণ 
বশীo হেত পাের। নািsকেদর পেk eরকম মেন নoয়া সmব। আর সi বুিdমান pাণীেদর কােছ য 
আমােদর ধমমgngেলা আেরা aথহীন মেন হেব সটাo নািsকরা মেন নেবন। আসেল মহািবে র ব াপকতা 
আর রহস ময়তা সmেক পৃিথবীর pচিলত ধমgেলা িনতাni সাধারণ ব াখ া িদেত পেরেছ। পযেবkণ ছাড়া 
সi সব মেন নবার কােনা aথi হয় না। 

 

9) ধম য সমােজর uপকাের আেস, সটা নািsেকরা uেপkা কেরন 

সমােজ ধেমর uপকারী pভাব িনেয় যারা আেলাচনা কেরন তােদর মেন রাখা uিচত য ধুমাt uপকারী pভােবর 
কারেণ কােনা িকছুেক সিত  বেল মেন নoয়া যায় না। ei eকi কারেণ সব সাntনাবাক i সিত  নয় যিদo 
তা uপকাের আেস। 

ধু তাi নয়, ধেমর uপকারী pভাবo p াতীত নয়। aিধকাংশ kেti ধম মানুষেক িঠক পেথ চলার জন  ভুল 
ব াখ া দয়, যখােন সিঠক কারণ দoয়া সmব। কােনা গিরব বা dঃsেক িক কারেণ সাহায  করা uিচত? তার 
সােথ সমব াথী বেল? না মহািবে র s া সাহায কারীেক পুর তৃ কেরন বেল? 
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10) নািsকতা িবেবক বা নীিতর ধার ধাের না 

কu যিদ আেগ থেকi িন ুরতা সmেক খারাপ ধারণা না রােখ, তাহেল তার পেk কােনা ধমgn থেক সi 
ধারণা পাoয়া সmব না। কারণ ধমgেn মানুষ o ঈ েরর aসংখ  িন ুরতার নমুনা রেয়েছ। আমােদর মানিবক 
gণাবলী ধমgn পেড় আেস না। আমােদর মানিবক gণাবলী aেনকাংেশi আমােদর মিsে  pািথত থােক আর 
তা হাজার হাজার বছর ধের মানুেষর সুখ-dঃেখর কারণ িবে ষেণ সমৃd হেয় চেলেছ।  

গত কেয়ক শতেক আমরা aেনক িবেবকবান হেয়িছ কােনা ধমgn আলাদা কের আিব ার না কেরi। aিধকাংশ 
ধমgেni দাসpথার uদাহরণ থাকেলo গত কেয়ক শতেক আমরা তা আমােদর সমাজ থেক িনমলূ করেত 
পেরিছ। ধেমর যা যা ভাল িদক সবi আমােদর কােছ নীিতগতভােব মূল বাণ িকnt তার মােন ei নয় য তা 
কােনা মহািবে র s া আমােদর হােত িদেয় গেছন।  

 

স াম হািরস,  আেমিরকান লখক eবং দাশিনক।  The End of Faith (2004), Letter to a Christian 
Nation (2006)  pমুখ gn pেণতা। uপেরর লখািট লস eে েলস টাiমস-e 2006 সােল pকািশত 
হেয়িছল।  

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 
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ধেমর uৎস সnােন*  
িদগn সরকার  

 
 

DàmIy Anuòaenr jnY ŸZ smy, sÚpd Vr ZÇ½Nar mUlY idet Hy, taet …kjn ibbàtnbadI 
mnó»tÔibedr DarNa Hwya ÷aBaibk ŸZ Dàm …kiF AiBeZaijt obiSñY|  - maàk ŸkaeHn 

 
ibbàtenr BUimka 
 
sb smaej† Ÿkn Deàmr ˆpióùit lQY kra Zay, Ÿs ibxey pãetYekr† Ÿs sÚpeàk inj÷ DarNa reyeC| ikÇ¼ 
Vim …† ibeSåxN ìr› kret ca† harˆ†enr pãakáitk inàbacn t¹Ô ŸTek|  
 
ŸZeHtu Vmra sba† pãakáitk inàbacenr Pel ˆÄUt, Vmaedr jana drkar pãakáitk inàbacn Vmaedr wper 
ikBaeb DàmIy AnuBUitek inàbacn keriCl| saDarNBaeb, Ÿs† bYi¹¡† pãakáitkBaeb inàbaict Hy ŸZ smy 
Vr sÚpedr sifk bYbHar ker| naHel tar pãiteZagI tar ŸTek ŸbiS suibDa Ÿpey inàbaict Heb| …kjn 
ibbàtnbadIr kaeC DàmIy Anuòan Hl smy Vr sÚpedr ApbYbHar| …k-…kiF Dàmóùan banaet bCerr pr 
bCr laeg| Deàm ibSÿaesr kareN StSt manuexr wpr AtYacar HeyeC| AÉibSÿasIra kt cabuk ŸKeyeC, 
kt r¹¡pat HeyeC| taHel Deàmr ˆpeZaigta ŸkaTay? 
 
pãakáitk inàbacen, ˆpeZaigta (merit) blet …mn ikCuek ŸbaJay Za srasir bYi¹¡r ijn-pãbaeHr 
sÝabna baiRey Ÿdy| ikÇ¼ AnYBaeb Babel, Zid ta bYi¹¡r inejr ijenr ˆpkar na kerw Ÿs† pãjaitr 
ba delr suibDa ker, taHel? …Fa Hl pãTm ˆpeZaigta t¹Ô, Za dl inàbacn t¹ Ô(Group Selection 
Theory) naemw pirict| …iF Vim per ibó»âtBaeb Velacna krb| iÃtIy t¹Ô Anusaer, bYi¹¡r ijn AnY 
Ÿkaena jIebr ijn Ãara pãBaibt Hy| ŸZmn, fa¸a sb manuexr† laeg, Zidw ta ŸTek manuexr Ÿkaena suibDa 
Hy na| AenkeQeº† jIebra …Baeb pirbiàtt Hy Zaet tara Ÿkaena prjIbIek sHej bHn kret ba 
prbàtI Ÿpaxek pãbaiHt kret paer| tâtIy t¹Ô AnuZayI, Vmra ijenr pirbeàt saDarN ŸZekaena 
pãitilipkarekr kTa Babet pair| Dàmmt inejra …ksaeT inejedr pãitilipkreN dQ - ta† Vj sb 
manuexr meDY† kmebSI DàmibSÿas bàtman| …† t¹Ô ineyw Vim per ibSd Velacna krb| 
 
Aeöäilya ba papuya inˆiginr ˆpjaitedr kTa† ŸBeb ŸdKa Zak| tara …mn pãitkšl pirebeS bas ker, 
ŸZKaen ikCu ibxey inKuƒt baó»b ¯an na Takel Aió»¹Ô rQa kra AsÝb - Vr taedr Ÿs dQta VeC| 
ATc, tara† Vbar taedr …† ¯aenr saeT ha†in-t¹Ô ba Aitpãakáitk bYaKYa jueR inejedr meDY† BIit 
sâiñ kereC- inejedr Agãgit r›Á kereC| ikm Ÿöerlin, …k daàSink, papuya inˆiginr ˆpjaitedr 
…† obpirtY iney gebxNa kreCn| tar b¹¡bY - ik ker manux …kaDaer …tFa Ÿbaka Vr buiÁman Het 
paer, ta …edr ŸdKel ŸbaJa Zay| 
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pâiTbIet sb manuexr meDY† …† ApbYyI, smysaepQ, ibeBdkamI DàmIy s„ïar VeC, VeC tTY-iberaDI, 
ˆ‡padn-ibnaSI, DàmIy kæpna| …kiF ibeSx pãjaitr meDY Deàmr …† saiàbk ˆpióùit …kmaº harŒ†enr 
t¹Ô idey† ibeSåxN sÝb| ikÇ¼, manb pãjait Ÿkn …† ABYaes Ÿmet wef Zaet tar jIbns„Sy AbiD Het 
paer? 
 
DàmibSÿaesr suibDa 
 
Dàm ŸZ manisk Absad kmaet saHaZY ker ta iney ibeSx …kFa pãmaN pawya Zayna| Hyt ikCu ŸQeº … 
t¹Ô KaeF, ikÇ¼ Vim Abak Hb Zid samigãk Baebw ta sitY Hy| …ibxey jàj baànaàh S-…r ˆÁâit men 
peR - "ibSÿasIra AibSÿasIedr Ÿcey ŸbSI SaiÇ»et Taek ŸZBaeb …kjn matal …kjn BÅelaekr Ÿcey 
ŸbSI SaiÇ»et Taek|"  
 
ha¹¡ar ŸragIek V÷ó» kern ba saÇ»Ôna Ÿdn - saDarN ŸragbYaDI ha¹¡aerr VSÿaes† Ÿser Zay| …ek 
ob¯aink Baeb bla Hy 'påaeseba (placebo) …eP¢'| nkl biR ba Ait-trlIkát ŸHaimwpYaiT wxueDr 
pãBabw lQY kra ŸgeC ŸragIedr meDY| mjar kTa, ŸHaimwpYaiTr sunaemr …kFa bR karN Hl, …r Ÿkan 
pãBab† Taek na - ŸZKaen pãcilt icik‡sa pÁitet Qit Hy| 
 
Dàmw ik …rkm† …k 'påaeseba' Za manisk Absad dUr ker? ˆ‡saHIra ikCu ˆdaHrN iney ˆpióùt Helw 
Vim sHej ta Ÿmen inet pãó¼t n†| Aenk ŸQeº† DàmIy pãBab Vmaedr capmu¹¡ krar pirbeàt AZTa cap 
sâiñ ker - papebaD ba puenYr ŸlaB ik Vmaedr pUàbpur›xedr wpr AZTa cap sâiñ kerin? Vim …kmt 
n†| sàbº ibrajman DàmibSÿaesr bYapkta ibeSåxeNr jnY smmaepr t¹Ô pãeyajn| 
 
…ibxey baik t¹Ôguela harˆ†enr ibeSåxenr saeT ifk Kap Kayna - ŸZmn : "Dàm Vmaedr Ajana sÚpeàk 
ikCu bYaKYa Ÿdy', 'Dàm saÇ»Ôna Ÿdy', †tYaid| saÇ»Ôna-te¹Ôr sifk ibeSåxN kereCn iöeBn ip«ar, tar b† 
'Haˆ Vwyar ma†¸ wyaà¤' Ÿt| breP VFek pRa manux ba is„eHr mueKamuiK manux DàmIy saÇ»Ôna ŸTek ik 
ibeSx suibDa Ÿpet paer Zaet tar pãaN-ibnaeSr sÝabna kem? sHj kTay, DàmIy saÇ»Ôna ik taek 
ŸkaenaBaeb inàbaict Het saHaZY ker? men Hy na| 
 
ibbàtnbadIra Vpat Vr mUl karNek Vlada ker ŸdKet can| inˆeralijöra blebn mió»eïr Ÿkaena 
A„eSr AiDk siº¡yta DàmibSÿaesr jnM Ÿdy| ikÇ¼ …Fa Vpat karN - … ibxey Velakpat kriC na| Zid 
inˆeralijöra beln …† ‰Sÿr-ŸkÆÅ† DàmibSÿaesr Aió»etÔr jnY dayI, taHel ibbàtnbadIedr kaj Heb 
Kuƒej Ÿbr kra ik kareN …† ‰Sÿr-ŸkÆÅ manuxek pãakáitk Baeb suibDa ideyiCl Zar Pel …iF …Kn manb-
pãjaitr Aibe¬CdY A„g|  
 
'Dàm Hl SaskeSãnIr Qmta k™iQgt krar ZÇ½ maº' - …rkm rajEnitk bYaKYaw ibbàtnbadIra Ÿmen Ÿnebn 
na| …Fa Hyt ifk ŸZ Vemirkay daesra prkaelr kTa ŸBeb taedr †HjIbenr ŸQaB pãSimt krt - Zar 
Pel taedr mailkpeQr suibDa Ht| ikÇ¼ …† te¹Ôr saeT pãakáitk inàbacenr Ÿkaena sÚpàk Ÿn† - 
sàbjngãaHY te¹Ôr Za Taka …kaÇ» drkarI| harˆ†enr t¹Ô idey ibeSåxN kra Zay Ÿkn Vmra ZÇ½Na AnuBb 
kir| Zara ZÇ½Na AnuBb ker, tara ta pãSimt kret bYbóùa Ÿny - Zara AnuBb kerna, tara Ÿny na| Pel 
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taedr Ÿbƒec Takar sÝabnaw kem Zay - samanY Qt ŸTekw taedr mâtuY Het paer| taHel, inàbacenr 
dâiñŸkaN ŸTek …† ‰Sÿr basnar bYaKYa ik? 
 
dlgt inàbacn t¹Ô 
 
…† t¹Ô Anusaer, inàbacn kaj ker pãiteZagI …k …kiF delr meDYw| Ÿkmibãejr Viàkwlijö kiln 
ŸrnÒu men kern ŸZ inejedr meDY ÙatâtÔebaD Vr VnugetYr kareN† VbãaHaimk Dàm§il …t ibó»ar laB 
kereC| Vemirkan ih …s ˆ†lsn …ik mtbad ibó»ât Vkaer pãkaS kereCn 'harˆ†ns kYaiThäal' 
b†et| 
 
…kFa kaæpink ˆdaHrN ŸdKa Zak| Ÿkaena …k ˆpjait Hl ZuÁbaj, ZueÁr Ÿdbtay ibSÿasI - men ker 
ZueÁ SiHd Hel srasir ÷àglaB GeF| Verk ˆpjaitr Ÿdbta SaiÇ»kamI, sHabóùaen ibSÿasI| …edr ZuÁ 
lagel ÷aBaibkBaeb† ZuÁbaj ˆpjait ŸbSI suibDay Takeb - taedr sdsYra ÷eàg Zabar jnY ZueÁ 
mâtuYbrN kretw pãó¼t bel| ÷aBaibkBaeb, Veó» Veó», …Drenr ˆpjait bR Het Takeb, ŸbSI sÚpedr 
ViDkarI Heb, ŸCaF ˆpjait §elaek gãas kreb| VnTãplijö naepailyn Sagn ŸdiKeyeCn …rkm 
sitY† GeF - diQN Vemirkar j˜el bsbaskarI ˆpjaitedr meDY| 
 

দলগত িনবাচন সmেক uiলসেনর pতু tর 

ডিকn তার লখায় দলগত িনবাচন (Group Selection) সmেক সিঠক িবে ষণ কেরনিন বেল দাবী 
জািনেয়েছন ei তেttর মলূ pবkা ডিভড uiলসন (David Wilson)। িতিন eকািধক পরীkালb 
o তািttক িবে ষেণর মাধ েম তার বkব  তুেল ধেরেছন। 

দলগত িনবাচেনর sপেk সবেচেয় বড় pমাণ হল িবjানজগেত sীকৃত িলন মাgিলেসর eেnািসমবােয়ািটক 
(Endosymbiotic) তtt। ei তtt aনুসাের, pাক ািরoিটক (Prokaryotic) কাষ কেয়ক 
িমিলয়ন বছর ধের সিmিলত িববতেনর মাধ েম জিটলতর iuক ািরoিটক (Eukaryotic) কােষর জn 
িদেয়েছ। 1970 সােল pকািশত ‘aিরিজন aব iuক ািরoিটক সল’ বiেত িতিন eর িবশদ ব াখ া 
কেরেছন। আিশর দশেক যখন pমািণত হল য মাiেটাকিnয়া আর kােরাpােsর মেধ  আিব ৃত 
জেনিটক বst (Genetic Material) আসেল িনuিkয়ােস pাp জেনিটক বstর থেক আলাদা, তখন 

ei তtt সুpিতি ত হল। পরবতীকােল, িহuম ান িজেনাম pােজেkর সমেয় ei তেttর sপেk আেরা 
pমাণ পাoয়া যায়। সুতরাং আমরা যােক আপাতদৃি েত eকিট pাণী বেল মেন করিছ সিটo আসেল 
aেনকgিল sতnt জীেবর িববিতত সহাবsােনর ফেল সৃ । eেkেt sতnt জীবেদর মেধ  ব িkগত পযােয় 
pিতেযািগতার চেয় দলগত সুিবধাi pাধান  পেয়েছ। pাকৃিতক িনবাচেন সুিবধার জন  aেনকgিল জীেবর 
ei সহাবsানেক দলগত িনবাচন ছাড়া িক বা বলা যেত পাের? তাi সবসময় ব িkগত পযােয় িনবাচনi 
শষ কথা নয়, uপযুk দলগঠেন সkম হেল দলগত িনবাচন ব িkগত পযােয় িনবাচেনর পিরবেত pধান 
চািলকাশিk হেয় uঠেত পাের।  

দলগত িনবাচন তtt আর িমম-তtt (Meme Theory) eকt করেল ধেমর uৎপিt সmেক সিঠক 
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ধারণা করা সmব। মেন করা যাক কােনা pজািতর সাং ৃিতক তথ  আদান-pদােনর kমতা খুব বশী। 
eখন তােদর eকিট দেলর মেধ  যিদ eকিট নতুন তথ  বা ধারণার udব হয় সটা সহেজi তােদর 
িনেজেদর দেল ছিড়েয় পড়েব। eবার সi তথ  বা ধারণা যিদ তােদর বঁেচ থাকার সmাবনা পিরবতন কের 
তাহেলi দলগত িনবাচেনর মাধ েম সংsৃিতর পিরবতন সmব। uদাহরণsrপ, নবজাগরেণর সমেয় পি মী 
dিনয়ায় য িবjানচচার r হেয়িছল তার ফেল তারা দলগতভােব সিুবধাpাp হয়। তাi, তােদর সংsৃিতর 
pভাব সারা িবে  আজ দখা যায়। কৃিষিভিtক সভ তার িবকােশর পের মানুেষর দেলর আকার aেনক 
বেড় যায়, সমাজ গিঠত হয়, ধীের ধীের তির হয় সামািজক মনstt। আর ei সামািজক মনstt পের 
জn দয় ধেমর। 

পৃিথবীেত সব ধেমর uৎপিt িনেয় গেবষণা করেল দখা যায় সবারi uৎপিt হেয়েছ সমােজর িকছু সমস া 
সমাধােনর জন , িকছু নীিত pবতেনর মাধ েম। ধেম য ধারণাgেলা আপাতদৃি েত বতমানযুেগ aচল, তাi 
দখা যায় সময়কােল িকছু সমস ার সমাধান কেরেছ। তারা ধমিব াসীেদর দল-গঠেন িকভােব pভািবত 
কের তার oপর িনভর কের ei আপাত-aবাsব ধারণাgেলার ব াখ া করা যায়। uদাহরণsrপ, জনধেমর 
aবাsব aিহংসতা িনেজেদর মেধ  সংগিঠত দল গঠেন সাহায  কের। 

তেব দলগত িনবাচেনর মাধ েম udব হেল pমািণত হয় না য ধম খুব uপকারী বেল িনবািচত হেয়েছ। eর 
pভােবi মানুষ দল গঠন কের, যমন aেনকgেলা জীব দল বঁেধ জিটল জীব গঠন কের। eখােন মানেুষর 
ei দলgেলােক eেককিট িবশাল জীেবর সােথ তলুনা করা যায়। eরা eেক aেন র pিতেযাগী, eেক 
aেন েক ‘িশকার’ কের, pিতেযািগতার পের না uঠেল িবলুp হেয় যায়। eভােবi udব ঘেট স বd 
ধেমর, eকিট ধম aন িটর চেয় বশী িবsার লাভ কের। 

uৎস - http://www.skeptic.com/eskeptic/07-07-04.html  

 
 
Vmaedr mt Zara dlgt inàbacnek §r›tÔ Ÿdn na, taraw men kern tai¹ÔkBaeb …Fa GFa sÝb| ikÇ¼ ZKn 
delr meDY bYi¹¡maºay inàbacenr kTa Baba Hy, tKn† Ÿgalmal ŸdKa Ÿdy| saDarNBaeb, bYi¹¡maºay 
inàbacn Vrw ŸbiS pãbl Hwyar kTa| Vmaedr kaæpink ˆpjaitedr meDY men kra Zak VtMtYagI 
mâtuYByHIn ŸZaÁaedr paSapaiS Ÿkaena …k ÷aàTpr ŸZaÁaw VeC| taet ZueÁ jyIpQ laB krar sÝabna 
Hyt …kFu kem, ikÇ¼ inejr Ÿbƒec Zawyar sÝabna Aenk ŸbeR Zay| Ÿbƒec b„Sibó»ar krar sÝabna ŸbiS 
bel …Drenr bYi¹¡r ijn ˆpjaitiFr meDY ŸbSI Haer CiRey pReb| BibxYt pãjenMr meDY ZueÁ 
VtMtYaegr sÝabnaw kem Zaeb| …† sb PYa¢r maTay ŸreK Zid kiÚpˆFar ismuelSn kra Zay - taHel 
ŸdKaena Kub† sHj ŸZ delr meDY VtMtYagIedr tulnay ÷aàTpredr inàbaict Hwyar sÝabna sbsmey† 
ŸbSI|  
 
Dàm ik AnY Ÿkaena pãiº¡yay ˆpjat? 
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Za† ŸHak, Vim …bar dlgt inàbacn ŸCeR Vmar inejr mtbad iney† Velacna krb| ŸZ ob¯ainekra 
Dàmek AnY Ÿkaena pãiº¡yay ˆpjat (By‐product) bel men kern - Vim Ÿs† del| bYaparFa ibSd 
Baeb Velacna krar jnY Vim pãaiNjgetr …kFa ˆdaHrN idet pair| 
 
mT Ÿmambaitr Velay Jaƒipey peR - GFnaº¡em ny, tara inejedr mt ker VtMHtYa ker| ikÇ¼ … Zid 
VtMHtYa Hy, taHel … ŸTek meTr ik suibDa Hy? na ik …Fa meTr ˆpjat pãkáit Zar mUel AnY suibDa 
luikey VeC? ibSd bYaKYa kra Zak| káiºm Vela Ÿta ikCuidn Hela pâiTbIet …eseC - tar Veg raet 
cƒad-tarar Vela† Velaikt Ht| AsIm dUretÔr Velak-ˆ‡s ŸTek Vsa smaÇ»ral riSM srlerKay 
pt„gek clet saHaZY ker| Dra Zak Ÿkaena pt„egr øayutÇ½ AenkFa …Baeb otrI Zaet Hyt ta sàbda 
Velar saepeQ 30 ihgãI ŸkaeN clet paer| pu²aiQ Takay …rkm iniàdñ ŸkaeN Velar ˆ‡s ŸreK clacl 
kra sHj - Ÿkaena …kiF cQ™nalIet Velar ˆpióùit ŸTek ŸkaN inàDarN kra Zay bel| ikÇ¼ Ÿmambaitr 
Velay …k† sUº pãeyag krel tara ŸSex cº¡akaer Guret Guret baitr V§en Jƒap idet baDY| meTr …† 
VtMibsàjn-pãkáit Vpatdâiñet Qitkr Helw Ÿmambaitr tulnay meTr jIben cƒad-tarar Vela pawyar 
sÝabna† ŸbSI - ta† ŸmaeFr wpr idey meTr …† pãkáit meTr suibDa† ker Ÿdy| 
 
…bar …† …k† t¹Ô pãeyag ker ŸdKaena Zay DàmibSÿaesr mt VebgpUàN Zui¹¡iberaDI mt, Zar jnY manux 
…t smy w sÚpd Apcy ker, taw manuexr AnY Ÿkaena mnó»i¹Ôk pãiº¡yar ˆpjat| ik Ÿs† mnó»¹Ô, Za 
ikna AnY smey kaàZkrI, ikÇ¼ …k† saeT manuxek ApcyI …k ŸKlay maitey Ÿtael? 
 
Vmar …† te¹Ôr ŸkeÆÅ VeC iSì-mnó»¹Ô| AnY pãjaitr tulnay manuexr suibDa Hl - …ekr pr …k 
manbpãjnM ¯anBa¸aer ntun ¯an s„eZajn ker cel, Vr iSìedr maDYem Ÿs† ¯an prbàtI pãjenM pãebS 
ker| iSìra inej ŸTekw Caedr Daer na ŸZet iSKet paer ba gBIr ben …ka …ka na ŸZet ca†et paer, 
ikÇ¼ ŸZ iSìra ibnapãeSÈ bRedr kTa ìen Åœt iSeK ŸPleb taedr suibDa iniëct| mTedr mt iSìedr …† 
bRedr pãit AÉibSÿas ba AnukrNipãyta Qitkr| ikÇ¼ …k† mnó»¹Ô taedr Ÿbƒec Takar sÝabna baiRey 
Ÿdy| ta† pãakáitk inàbacenr Pel iSì-mió»ï …mnBaeb otrI Hy Zaet tara sHej† dlenta ba bRedr 
kTa ibSÿas ker| iSìra ŸZeHtu bRedr Bal Vr Karap prameàSr pãeBd jaenna, tara …k† saeT ibSÿas 
ker 'jel pa Ÿhabaet Ÿn†, k™mIr Taket paer', Vr, 'pUiàNmar raet pƒafabil idet Hy' - Zidw iÃtIy 
ŸQeº smy Vr pƒafar Apcy CaRa laB ikCu† Hyna| …† iSì† bR Hey tar sÇ»anek …k† iSQadan ker 
- ikCu ifk Vr ikCu Ÿbifk - Vr Ÿsw ta bHn ker cel| 
 
…† mehl Anusaer Vmra DarNa kret pair ŸBOegailkBaeb ibi¬CÊ keykiF …lakay ibiBÊ AeZOi¹¡k 
iBi¹HIn ibSÿas b„Sanuº¡em pãcilt| k™s„ïar ba AnYanY DàmIy Anuòan …Baeb† V‚ilkBaeb ˆÄUt - 
b„Sanuº¡em pãbaiHt Hwyar Pel Baxar mt† smey smey samanY Vkaer pirbiàtt w pirbiàDt HeyeC| 
…kjaygay ˆ‡pÊ ibSÿas ibiBÊ A‚el CiRey peR DIer DIer ibiBÊ rœp DarN kereC, kKnw ba V‚ilk 
ibSÿaesr saeT imeS ŸgeC| 
 
DàmIy Ÿntara inîpap iSìedr …† duàblta sÚpeàk AbiHt| ta† DàmZajekra gàb ker beln - "Vmaek 
pãTm sat bCerr jnY …kiF iSìek idel taek Vim sÚpUàN manux ker idet pair'| saÚpãitk kael Ÿjms 

530



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধেমর uৎস সnােন 

 

hbsn (ŸPakas An dY PYaimil - KYat) beleCn - 'iSìedr iSQabYbóùa Zara inyÇ½N ker, tara† ŸdeSr 
BibxYt inàDarN kern'| 
 
DeàmapeZagI manisk kafaema 
 
…bar, ibbàtnbadI mnó»ai¹Ôkedr dâiñet Dàmek pàZaelacna kra Zak| taedr met mió»ï keykiF A„S iney 
gift, Zaedr …ekkiFr kaj …ekk rkemr| Ÿkaena A„S Zid ÙatâtÔebaD inyÇ½N ker Ÿta VerkiF 
smebdna jaigey Ÿtael| tai¹Ôk ibeSåxeNr A„S, dlgfenr maniskta Vr inejedr delr sdsYek AnY 
delr sdesYr tulnay ŸbSI pãaDanY Ÿdwyar manisktar inyÇ½NkarI A„S - …edr pãiº¡yagt º›iFr kareN 
ˆpjat pãbâi¹ Hl DàmprayNta| …ra Vsel manuexr Bal obiSñY Helw ikCu ŸQeº …ra iHet-ibprIt 
ker, meTr Velak-pircailt dâiñr mt| 
 
pl båum, Vmar mt† ˆpjat-te¹Ô ibSÿasI Verk mnó»ai¹Ôk, DarNa kern ŸZ Dàm oÃtbaedr (Dualist) 
ˆpjat| oÃtbaed ibSÿasIra men kern SrIr w mn dueFa sÚpUàN iBÊ s¹Ôa - mn …k ApaiàTb s¹Ôa| 
Apridek, AoÃtbadIra ibSÿas kern mn SrIerr† A„S| oÃtbadIra men kern mn Hl …krkm kayaHIn 
VtMa iney otrI, Za …k SrIr ŸTek AnY SrIer pãebS kret paer| AiDka„S ib¯anIr mt Vimw 
oÃtbaed ibSÿasI n† - ikÇ¼ Vmarw sHjat oÃtbadI pãbâi¹ VeC| båum ŸdiKeyeCn, pãaÐbyôedr tulnay 
iSìra oÃtbaed Aenk ŸbSI ibSÿasI - Za ŸTek DarNa kra Zay ŸZ mió»eïr DàmIy ibSÿaesr pãbNta sHjat| 
ìDu ta† ny, iSìra sb GFnaek kaàZ-karN sUeº VbÁ kret cay - ŸZmn, ŸmeGr kareN bâiñ ba sUeàZr 
kareN Vela pawya Zay| iSìedr …† pãbâi¹ek ŸFillij (Telelogy) bel| 
 
sHjat oÃtbad Vr ŸFillijr kareN, sifk pirebeS pãBaeb manuxw Deàm ibSÿasI Hey wef - ŸZBaeb 
meTra Ÿmambaitr Velay Jƒap Ÿdy| oÃtbad Anusaer manux DarNa ker ŸZ mâtuYr per manuexr VtMa SrIr 
ŸCeR Ÿbirey Zay| Vr ŸFillijr kareN men ker ŸZ sâiñr karN Hl Ÿkaena ApirsIm Si¹¡Dr ‰Sÿr| 
ikÇ¼, ˆpjat t¹Ô Anusaer, meTr Velak-pircailt dâiñr mt …† oÃtbad Vr ŸFillijrw ikCu ˆpkarI 
idk Taka ˆict| daàSink hYaineyl ŸhenFr pãbNtagt te¹Ô (Intentional  Stance) Vmra Ÿs† 
ˆpkarI idk Kuƒej pa†| 
 
pãkáit, pairpaiàSÿk pãaiNjg‡ w pirebeSr ibiBÊ pirióùitek buJet w Anuman kret Vmra ŸZ Abóùan 
gãHN kir, taek ŸhenF itniF Baeg Bag kern - ŸBOt Abóùan, pirkiæpt Abóùan w pãbNtagt Abóùan| 
ŸBOt Abóùaen (Physical Stance) manux sbikCu ibeSåxN ker - Zaca† ker pãitiF A„eSr kaj Vr 
ikBaeb tara s„Zu¹¡| ikÇ¼ …† Abóùan ZeTñ smysaepQ| pirkiæpt Abóùaen (Design Stance) barbar 
pàZebQeNr maDYem bó¼r sÚpeàk DarNa ker - ŸZmn caka gRay ba ŸmG ŸTek bâiñ peR| …Fa …kDreNr 
SàFkaF, Za Vmraw Aenk ŸQeº bYbHar kir, Der in† Hœ‡ip¸ pirkiæpt HeyeC r¹¡ paÚp krar jnY| 
 
pãbNtagt Abóùan Hl Vera …kFa SàFkaF Za pirkiæpt Abóùaenr ŸTekw km smysaepQ| …† Abóùaen 
pãitiF s¹Ôaek ˆeÀSYpãbN bel Dra Hy - Vr taedr ˆeÀSY Anuman ker† prbàtI pdeQp Ÿnwya Hy| 
samen pRel baeGr ˆeÀSY Anuman kret ŸdrI Hel† smsYa| …† Abóùay baG ik ker nK Ÿbr kreb ba 

531



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধেমর uৎস সnােন 

 

Jaƒp Ÿdeb ta Babet Ÿgel bƒacar sÝabna kem Zay| …† pãse˜ bla Zay ŸZ pirkiæpt Abóùaenr mt† …† 
Abóùanw smó» DreNr bó¼ (pãkátpeQ Zar ˆeÀSY VeC, ba Zar Ÿn†) sÚpeàk† Ÿnwya sÝb| 
 
…Fa sHjebaDY ŸZ pãbNtagt Abóùaenr saeT Ÿbƒec Takar sÝabnar inibR sÚpàk VeC| samaijk 
pirióùitet …† Abóùaenr mUlY Vrw ŸbSI, ŸsKaen …mn ik AiDktr maºar pãbNtagt Abóùanw lQY 
kra Zay| tâtIy maºar pãbNtar ˆdaHrN÷rœp bla Zay ŸZ …kjn pur›x ibSÿas ker ŸZ VerkiF narI taek 
pCÆd ker| ctuàT maºay bla Zay, …k miHla BabeCn ŸZ w† bYi¹¡ Ÿjen ŸgeC ŸZ Ÿs cuir kereC| …Baeb 
Vera ŸbSI maºar kTa Baba ŸZet paer - ŸZ§ela samaijk jIbnZapenr jnY jr›rI|  
 
pãbNtagt Abóùan manuexr Ÿbƒec Takar sÝabna baiRey Ÿdy bel pãakáitk inàbacenr maDYem Vmaedr 
mió»eïr ibnYaes ta jayga ker ineyeC| ta† Vmra sHjat Baeb† sb §r›tÔpUàN s¹Ôar† ˆeÀSY ibeSåxenr 
Ÿcña kir| …† Abóùan manuexr bÉ™-Sº› inàbacen ŸZmn saHaZY ker, Ÿtmn† ˆpjat iHsaeb pãakáitk 
GFnar meDYw AiBpãay Verap kret pãbuÁ ker| … jnY† VidbasI ba Vidm manuexra JR, bâiñ ba 
pãakáitk dueàZaegr meDY Bgbaenr AiBpãay sÉan kereC| båuemr met, iSìedr meDY …† pãbNta ŸbSI lQY 
kra Zay| 
 
nât¹Ôibd ŸHeln iPSaerr met Dàm Vmaedr Balbasa-pãbNtar ˆpjat| …† pãbNtar inàbaict Hwyar 
sÝabna sbsmey† ŸbSI| tar Zui¹¡et Balbasa sÚpUàN AeZOi¹¡k| ŸpãimkaŸk Ÿpãimk Vr dSjn miHlar 
Ÿcey St§N suÆdr bel dabI ker, Zidw baó»eb ta ŸkaenaBaeb† ifk ny| taCaRa, …ksaeT ibiBÊ Kabar 
pCÆd ker, ibiBÊ jamakapR pret cay, ikÇ¼ …kjn saDarNt …ksaeT …kaiDk bYi¹¡r Ÿpãem peR na| 
iPSar ŸdiKeyeCn Ÿpãem pRa manuexr mió»eïr ibeSx rasayink BarsamY bjay raeK| Vr Ÿs† Abóùa 
inàbaict Hey manuexr obiSeñY pirNt Hwyar karN bYaKYa kereCn ibbàtnbadI mnó»ai¹Ôekra| narI-pur›exr 
sÚpàk ibbàtenr dâiñB˜Iet bYaKYa kra Zay| §HajIben ŸZ iSìedr baba-maeyra taedr bR ker Ÿtala 
AbiD inejedr ŸbaJapRa w Balbasa bjay raKet ŸperiCl, taedr Ÿbƒec Takar sÝabnaw ŸbSI iCl - 
Vr tar inyÇ½k ijn inàbaictedr meDY ŸbSI ker CiRey peReC|  
 
Balbasar saeT DàmprayNtar sadâSY pãcur| ˆBey† ikCu ÷ió»-saÇ»Ôna Ÿdy, ibp°nk ibeSÿ lRa† ker bƒacar 
saHs Ÿdy| ta† Balbasa-pãbNtar ˆpjat iHsaeb DàmprayNtar sâiñ - ta ibSÿaseZagY| meTr Velak-
pircailt dâiñr saeT …Kaen tulna cel narI-pur›exr Balbasaek, Za taek prbàtI pãjenMr jnM idey 
inàbaict Het saHaZY ker, Vr V§en Jaƒp Ÿdwyar saeT tulna cel DàmprayNtar, Za …k Qitkr 
ˆpjat| 
 
jIbi Õ¯anI lu†s wæpaoàFr met ŸZekaena DarNar sàbjnIn-krN Hl …krkm gfnmUlk AeZOi¹¡kta 
(Constructive  Irrationality)| ibpds„k™l §HajIben ba iSkaerr smy manisk pirbàtnSIlta 
…kFa Qitkr pãbâi¹ bel gNY kra ŸZet paer| gfnmUlk AeZOi¹¡kta …† pirbàtnSIltar ibr›eÁ kaj 
ker| sHj kTay, ntun pãmaN s„gãH ker ntun Zui¹¡et DarNa pirbàtn krar ŸTek kKnw kKnw 
AeZOi¹¡k DarNa bey cla sHj| wæpaoàFr met Balbasa Vr DàmprayNtar sâiñ …† gfnmUlk 
AeZOi¹¡ktar ˆpjatrœep†| …k† Baeb rbaàF iFäBar ibbàtenr dâiñekaN ŸTek VtMb‚nar bYaKYa 
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ideyeCn| ilyenl Fa†gar beleCn manuexr …k pãbâi¹r kTa - manux Za ŸdKet cay, ta† ŸbSI ker ŸdeK, 
Zar saeT Veg b‚nar AiB¯ta VeC, tar kTa ìnel† ˆiÃgÈ Hey wef| Dàm …edrw kmebSI ˆpjat| 
 
Vbar purena mtamet iPer Zawya Zak| inîpap iSìedr men pãaÐbyôra ikCu AeZOi¹¡k 'Ba†ras' pãebS 
kirey Ÿdy| ikÇ¼ Ÿkaena  'Ba†ras' ik AenYr ŸTek ŸbSI Si¹¡SalI Het paer? Ÿkaena 'Ba†ras' ik men 
jayga ker Ÿnwyar jnY ibeSxBaeb dQ? sitY kTa blet, 'Ba†ras' §elar tulnamUlk ŸZagYtar wpr 
Kub …kFa ikCu inàBr ker na| …Kaen ŸZagYta (merit) blet ìDu men jayga ker Ÿnwya Vr CiRey 
pRar Qmtaek† ŸbaJaena He¬C| …† 'Ba†ras' §elar meDY pãakáitk inàbacenr Dƒaec Ÿkaena inàbacn kaj 
ker ikna Ÿs ibxey Vim VgãHI| Ÿkaena DarNar AenYr tulnay ŸbSI Vebdn VeC ikna ba manb mnó»e¹Ôr 
saeT Ÿkan DarNa sus˜t - ta Babar ibxy Het paer|  
 
ibbàtenr mehelw ŸdKa ŸgeC, inàbacn CaRaw pirbàtn sÝb| Ÿkaena ijn Zid rœpaÇ»irt Hey pãay-smDàmI 
VerkiF ijen pirNt Hy, taHel ta inàbacenr sÚmuKIn Hebna, karN jIebr baiHYk obiSeñY Ÿkaena 
pirbàtn Hebna| …Baeb b„Sanuº¡em pirbiàtt Hey rœpaÇ»irt ijniF ijn-pul ŸTek mUl ijnek† sirey 
idet paer| baiHYk pirbàtn samanY† lQY kra Ÿgelw …† pãiº¡yay mUl AÇ»àgfenr pirbàtn Het paer| 
…ek bel ŸjeniFk ihäPF (Genetic Drift)| Vmaedr s„ôáitet …†rkm ihäPeFr tulna pawya Zay| 
Baxa …† …k† pãiº¡yay CiRey peR| mUl s„ôát ŸTek diQN w diQN-pUàb …iSyay ibiBÊ A‚el ibiBÊ 
Baxa-ˆpBaxa sâiñ HeyeC| …edr Ÿkaena …kiFr AnYiFr tulnay inàbaict Hwyar pãSÈ Ÿn†, ikÇ¼ DIer DIer 
rœpaÇ»irt Hey …ekkiF Baxay pirnt HeyeC| Dàmmt§elaw ŸkaenaBaeb ˆ‡pÊ Hey …k† Baeb ihäPeFr 
maDYem CiRey peReC - Ÿkaena iniàdñ inym na Ÿmen†| ta† Baxar mt, Deàmw V‚ilk obicºY ŸdKa Zay| 
…ksaeT, inàbacenr maDYem taedr meDY ikCu DarNa bûlBaeb pãcairt Hy - ŸZmn AibnSÿr VtMar DarNa ba 
÷àg-nrekr DarNa| 
 
iniëctBaeb bla Zay ŸZ …k† Deàmr ibiBÊ obiSñY prîperr pirpUrkrœep kaj ker Dàmek baƒicey raeK| 
pãSÈ Hl, ikBaeb …t sam²sYpUàN Baeb Dàm ibnYó» Hl? Ÿkaena '†eÆFilejÆF ihja†enr'(Intelligent 
Design) maDYem naik inàbacenr Ãara pãBaibt Hey? Vmar men Hy ˆBeyr† …et ikCuFa BUimka VeC| 
DàmIy Ÿntara suctur Baeb Deàmr pirkæpna kereCn, Zaet ta sHej† CiRey pRet paer| Vbar, tara 
pirkæpna na krelw Ÿs ibSÿas Hyt iBÊmetr meDY inàbacenr maDYem pãcairt Ht| 
 
pãakáitk inàbacenr ikCu suibDajnk pãbâi¹r ˆpjat iHsaeb DàmprayNta ˆÄUt Helw, …† t¹Ô ŸTek Dàmek 
puªKanupuªKrœep bYaKYa kra Zayna| ibSdBaeb Dàmek bYaKYa kret Ÿgel Dàmmt§elar meDY inàbacn 
sÚÚpàekw Velacna kret Hy| Dàm ik taHel ikCu imm(meme) idey gift? 
 
immibnYas w Dàm 
 
"Deàm, stY blet Ÿs† DarNa ŸbaJay Za ŸbiSidn Der smaej iFƒek VeC|' - Aôar wya†ê 
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pãakáitk inàbacn saDarNBaeb Ÿs† ijn §elaek inàbacn ker Za bYi¹¡r Ÿbƒec Takar ba pãjnenr sQmta 
baiRey Ÿdy| ijn …Kaen ibeSx BUimka paln ker pãitilipkark (Replicator) iHsaeb| ikÇ¼, pãakáitk 
inàbacn ŸZekaena pãitilipkarekr ŸQeº† GFet paer| pãitilipkark blet …Kaen Ÿs† sa„ekitk 
tTYek ŸbaJaena He¬C Za inejr ûbû nkl kret paer, ba bYitº¡mI ŸQeº rœpaÇ»irt Hey pirbiàtt Verk 
pãitilipkark gfn kret paer| pãitilipkarekr VdàS ˆdaHrN Hl ijn - Za DNA s°ar inKuƒt 
pãitilip gfn kret sQm| imm-t¹Ô Anusaer, immw …rkm† Verk pãitilipkark, Za Vsel sa„ôáitk 
teTYr …kk (Unit of Cultural  Information)| Hyt imemra ijenr mt At Baela pãitilipkark 
ny, teb imm Zt ûbû nkl Heb, tt imm-t¹Ô BalBaeb kaàZkr Heb| 
 
Aenekr† men Het paer ŸZ imemr ŸQeº pãit pãjenM rœpaÇ»irt Hbar sÝabna …t ŸbiS, ŸZ imm-t¹Ô 
VedO kaàZkr Hebna| pãSÈ Ves imm ŸkaTay Abóùan ker? ìDumaº manuexr mió»eï? na pãitiF †-Ÿml, 
…mnik kagej ŸlKa kibtaw ik imm? Vmar met imemr pãitilip gfenr Qmta sÚpeàk seÆdH AbaÇ»r| 
men kr›n …kjn bâÁ kafimó½I …kjn tr›N iSQanibSek kaj ŸSKae¬Cn| iSQanibS ik tar sb sb 
kàmpÁit ûbû nkl krebn? ta ny, itin tar iSQekr ˆeÀSY bueJ Ÿnwyar Ÿcña krebn, Zaet per itin 
ŸsFa per kret paern| …kF Ÿperk pƒuet ŸPlet HatuiRr kFa Ga laeg ŸsFa maTay na ŸreK bueJ Ÿnebn 
ŸZ HatuiR idey Ÿperk puƒet ŸPlet Heb| …k† pÁitet pãjenMr per pãjnM kapR Ÿsla†, wirgaim, 
maiFr kaj sb ŸkOSl† inKƒutBaeb Hó»aÇ»r Het Taek|  
 
susan båYakemaerr 'dY imm ŸmiSn' b†eyr BUimkay Vim …kiF ˆdaHrN ideyiClam| Vim ŸCaeFaeblay 
Vmar babar kaC ŸTek …kiF wirgaim (Origami) iSeKiClam| wirgaimFa ŸbS S¹¡ iCl, taet 32 Fa 
Dap iCl| ŸSex …kFa suÆdr Abyb pawya ŸZt| …mnik maJpeTw itn-car rkm Abyb otrI Ht, zaka 
Ÿdwya ba¤ ba Cibr ŸÒemr mt ŸdKet| Vmaedr Ÿbaiàh„ ô™el ŸmFän …† wirgaim ŸKla calu keriCeln| 
ŸKlaFa kidn celiCl, tarper Vbar ˆDaw Hey igeyiCl| CaibÕS bCr per Vim Vbar Ÿs† ô™el igey 
…k† ŸKla calu krlam, Vbar ŸKlaFa kidn cel bÉ Hey Ÿgl| …† Drenr ŸKla ìDumaº imm-pãbaeHr 
maDYem† clet Taek, Aibkl …k† dQtay| Vmar babaedr smeyw …k† Baeb ŸKla iSeKiCeln itin, 
Vmar ŸTek itirS bCr Veg|  
 
…bar …kFa kaæpink prIQar kTa Baba Zak| 200 jn Caºek Ÿhek 20Fa la†en Vlada ker daƒR 
kraena Hl| …ra Ÿkˆ† wirgaimFa Veg kerin| …bar taedr meDY ŸTek …k …k jnek Ÿhek taedr 
wirgaimFa ker ŸdKaena Hl, Vr bla Hl perrjn Ÿk …k† Baeb ŸsFa ker ŸbaJaet| …Baeb perr pr 
Caºedr meDY wirgaim Hó»aÇ»r clet Takl 20Fa smaÇ»ral la†en, ŸZmn Baeb pãjenMr per pãjenM imm 
Hó»aÇ»r Hy| ŸSex 20Fa Vlada wirgaim Abyb otrI| Vmar DarNa, …edr AiDka„S† pãTmiFr mt† inƒKut 
Heb| Hyt dueykjn 'ˆ†k il„k' …r jnY ikCu la†en kerkjenr per Vr ifkfak wirgaim Hebna| Kub 
Aæp ŸQeº wirgaimr samanY rœpaÇ»r lQY kra ŸZet paer| …rper w† …k† prIQa kra Hl …kFa Vƒka 
Cib iney| …bar ikÇ¼ 20Fa la†en sÚpUàN iBÊ Cib pawya Zaeb - pãjenMr Hó»aÇ»err Pel wirgaimr inƒKut 
ŸTek Ÿgelw Cib Vƒka pirbiàtt HeyeC| 
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ikÇ¼ taHel pãSÈ Hl, Cib Vƒka Vr wirgaimr meDY paàTkY ŸkaTay ŸZ …kFa ŸkOSl (skill) inƒKutBaeb 
nkl ker ŸPla Zae¬C Vr VerkFa Zae¬C na? paàTkYFa pÁitgt| wirgaimr ŸkOSel pãitiF Daep prbàtI 
pdeQp iniàdñ, pãayS† kagjFaek maJKaen Bƒaj kret bla Hy| …kjn …kDaep Bul krelw perrjen 
ŸsFa Der ifk ker ŸPlet paer| ta†, Dap §elaek 'ihijFal'(digital) bla Zay| ikÇ¼ Cibr ŸQeº 
GFnaFa Vlada| …kbar Cibet pirbàtn …el Ÿs† pirbàtn ifk ker ŸPla pãay AsÝb, …r meDY ÷-
s„eSaDn Qmta Ÿn†| Cib Vƒkar ŸkOSl ta† '…nalg'(Analog)| taet ŸbiS paàTkY otrI Hy| S× ba 
bakYw …rkm ÷-s„eSaDQm (Self‐normalizing), Zid ŸsFa Bal ker ŸbaJa sÝb Hy| …k† Baeb dƒaR 
kraena Caºedr matâBaxay …kFa s„iQÐ bakY bel idel tara ŸsFa ŸSx pàZÇ» ûbû nkl kret pareb, 
ikÇ¼ Ajana Ÿkaena Baxay Hel parebna, Vƒka Cibr mt† dSa Heb tar| sutra„ sHej† ŸbaJa Zay ŸZ sb 
imm …k† Baeb inejr pãitrœp gfn kret paerna, ikCu imm ŸbiS inKƒut Baeb pãbaiHt Hy AenYedr Ÿcey| 
 
susan båYakemaerr 'dY imm ŸmiSn' b†ey imm-t¹Ô iney itin ibSd Velacna kereCn| itin kæpna 
kereCn sara pâiTbIejaRa mió»ï - Vr imemra ŸnemeC mió»eï óùan dKelr lRa†et| ijn puelr mt† imm 
puelw Ÿs† imm† ŸbiS ker óùan pay Za Bal pãitilip gfen sQm| Ÿkaena imemr inj÷ Vebdn Takar 
kareN ba Ÿkaena imemr saeT puel ibdYman imm§elar sHabóùaenr Qmtar kareN imemra imm-puel óùan 
pay| iÃtIy karN ŸTek otir Hy 'ememepå¤' (Memeplex) ba imm-smiñ, Zara …ksaeT sHabóùan ker| 
…† Ÿmemepå¤r Anurœp ijenr ŸQeºw ŸdKa Zay| pãitiF ijenr saeT ijn baHekr …k ba …kaiDk baiHYk 
obiSñY jiRt VeC| ŸZ ijenr baiHYk obiSñY ijn baHekr pairpaàiSÿk pirebeSr saeT Kap Ka†ey inet 
baHkek saHaZY ker, Ÿs† ijn† inàbaict Hy| tar saeT, ŸZ ijn badbaik ijenr saeT inejek Kap Ka†ey 
inet paerna, Ÿsw …k† kareN ijn-puel inàbaict Hebna| ŸZmn, inraimSaxI ijn-puel ma„saSI ijn-puel 
inàbaict Hebna| Ÿmemepå¤w …Baeb† kaj ker - sHabóùanQm immedr iney| ŸZ imm§ela inejra imm-puel 
óùan Ÿptna, tara† Hyt imm-puel BalBaeb óùan ker Ÿny AnY imemr ˆpióùitet|  
 
…bar imm-t¹Ô idey Dàmek ibeSåxN ker ŸdKa Zak| ikCu DàmIy mt inj÷ Vebdenr Ÿmemepåe¤ óùan pay, 
Vr ikCu óùan pay karN tara Ÿmemepåe¤ ibpulBaeb bàtman imm§ilr saeT Kap Kay| Vim pãTm ŸgaòIBu¹¡ 
immedr …kFa tailka banabar Ÿcña krlam : 
 

• mâtuYr per jIbnlaB sÝb| 
• SiHd Hel ÷eàg igey 72 jn k™marIr saiÊDYlaB Heb| 
• naió»k, DàmiberaDI Vr ibDàmIedr Ÿmer ŸPla ˆict (ATba, taedr ba taedr pirbar …kGer ker ŸPlet 

Heb)| 
• ‰Sÿer ibSÿas kra …k mH‡ §N| ibSÿaes ŸkanBaeb icR Drel taek Vbar ifk krar jnY Bgbaenr kaeC 

pãaàTna kret Heb| 
• ibSÿas (pãmaN CaRa) …k mH‡ §N| Zt km pãmaN sH ibSÿas kra Zay tt† gBIr Hy ibSÿas| Vr ibSÿasIra 

purïát Hy| 
• Zara DàmibSÿasI ny, taedrw DàmIy ibSÿasek SãÁar ŸcaeK ŸdKa ˆict| 
• Deàm ikCu AÄUt GFna Taek Za ŸbaJar Ÿcña kra ˆict ny| …edr ibSÿas kret ŸSKa ˆict| 
• Sã›itmDur gan-bajna, suÆdr car›kla ba ŸSåak - …ra sb† Dàm ŸTek ˆÄUt| 
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…ekkiF Dàmek …ekkiF Ÿmemepå¤ bel kæpna kra ŸZet paer| †slamek Zid ma„saSI Ÿmemepå¤ bla Zay 
taHel ŸbOÁDàmek inraimSaxI Ÿmemepå¤ Der Ÿnwya Zay| …kiF Ÿmemepå¤ek (Dàm) VerkiFr Ÿcey Bal 
bel Dra Zay na| DàmIy imm §ela …ek Aperr ˆpióùitet ibkaS laB ker w sHej† inj÷ Ÿmemepåe¤r 
saHaeZY imm-puel óùan pay|  
 
taHel …† imm-te¹Ôr saeT pUàbbiàNt ijngt te¹Ôr s„eZag ikBaeb saDn kra sÝb? pãakáitk inàbacenr 
maDYem manuexr mió»ï …mnBaeb gift HeyeC Zaet ta imm-ŸbaJa† Hey Taket paer| AenkFa men kra 
ŸZet paer ŸZn mió»ï Hl …kFa Haàhwyr påYaFPàm (Hardware  Platform) Vr ApaerF„ iseöm 
(Operating system) iney gift, Za Vsel ijn-ŸkiÆÅk pãakáitk inàbacenr maDYem ˆÄUt| Vr imm 
Hl tar meDY '†nölh sPFwyr' (Installed  Software)| Vmar DarNa, pãTem imm§ela ibi¬CÊ 
Vkaer jnmanes óùan ŸpeyeC inj÷ Vebdenr kareN| …† Abóùay DàmIy imm §ela mUlt iCl manisk 
kafaemar ˆpjat| per taedr meDY ŸTek sHabóùanQm immedr …kº ker s„GbÁ (Organized) Dàm ba 
Ÿmemepå¤ gift HeyeC| …Baeb ijn …b„ imm ˆBey† Deàmr ibbàten A„SgãHN kereC| 
 
kaeàga kaeæFr kTa 
 
kaeàga kaæF (Cargo Cult) Hl pãSaÇ» mHasagrIy ÃIppu² §ilet bàtman DàmibSÿas§elar …kiF siÚmilt 
nam - Zara kaeàga-jaHaj §elaek ÷àgIy dUetr pafaena samgãI  men krt| jaHaejr †ˆeraipyan naibekra 
ikBaeb Ÿrihw ŸSaen, Ÿkn Ÿkaena sara†eyr kaj kret Hyna, raet ik ker Vela jÔalay - … sb† 
ÃIppue²r VidbasIra AÄUt ibsMey ŸdKt| BanuyaFur (Vanuatu) taÊa (Tanna) ÃIep, kaeàgay Vsa 
Vemirkan naibkedr …mnik pUeja kra Ht| Vsel ˆÊt ŸFknelaijr saeT mYaijekr ibeSx …kFa 
paàTkY Ÿn†| ta† VidbasIra sHej† taedr ÷àgIy dUt bel Ÿmen int| taedr DàmibSÿaes prbàtIkael 
…†sb 'mYaijk'-…r Daraw pãebS ker, …mnik ntun Dàmw otrI Hy| 
 
taÊay …rkm† …kiF kaæF …Kena VeC jn Òamek ŸkÆÅ ker| srkair niT Anusaer jn Òam 1940 sael 
ÃIep …esiCeln, Zidw iniëctBaeb Ÿkˆ blet paerna ŸZ … naem sitY ŸkŒ iCl| Ÿs Aenk§ela 
BibxYtbaNI ker igeyiCl - iÃtIybaer jaHajBiàt samgãI Vneb w sada Vemirkanedr icrkaelr mt ÃIp 
ŸTek ibtaiRt kra Heb bel| Vera Byank, Ÿs bel igeyiCl perrbaer Vsar per Vemirkanedr 
kaerÆsI tuel Ÿdwya Heb, ta† …r meDY sba† ŸZn ta ŸSx ker ŸPel| 1941 sael Ÿs† VSay VidbasIra 
kaj bÉ ker idela Vr Za Fakapysa iCl ta idey ijinspº iknet Takl| ÃIepr AàTnIit Qitgãó» Hl| 
ikCuidn per ZKn Vemirkan osnYra jaHaej ker ŸpOCl ÃIep, tara men krl jn …es ŸgeC| Ÿkan …k 
Ÿntar b¹¡bY Anusaer ÃIepr maeJ ranwey banaena Hl Zaet Vemirkar rajaú jn …es namet paer| 
bƒaeSr ŸHhePan, keÆFäal Fawyar banaena Hl, Zaet jenr namet AsuibDa na Hy| 
 
ehiBh AeFnbaera p‚aeSr dSek ŸsKaen igey Vibôar kern naÜas naem …k pueraiHt …† nbgift 
kaeæFr daiyetÔ VeC - Ÿs jenr saeT inyimt Ÿrihwet ŸZagaeZagw raeK| Ÿrihw Taek jenr kaeC| 
AprpãaeÇ» …k bâÁa, Zar Ÿkamer ibdutbaHI tar jRaena, maeJ maeJ V¬CÊ Hey AýP™F÷er kTa blet 
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Taek - naÜas ŸsFa ŸbaeJ Vr sba†ek janay| 15† ŸPbã›yarI jenr iPer Vsar idn iHsaeb iciH¡t, 
Ÿs†idn DàmIy ˆ‡sb paln Hy| sb ŸdeK AeFnbaera tar bÉ™ sYamek ije¯s keriCeln Ÿkn …† 
VidbasIra …t bCr Der AepQa ker celeC jenr punargmenr jnY - …tiden Ÿta taedr ŸbaeDady 
Hwyar kTa| sYaemr ýpñ ˆ¹r - Zid Vmra 2000 bCr Der KãIeñr puragmenr jnY AepQa ker Taket 
pair, …edr ŒinS bCr ik Kub ŸbiS smy? 
 
imm 
 
imm iney Vim Vegw ileKiC, ta† immt¹Ô buJet Ÿgel ŸsFa mu¹¡mna weyb sa†F ŸTek peR ŸdKa Zay| 
teb imm-t¹Ô ŸTek Deàmr ˆ‡pi¹ iney Vim inejrw ikCu ˆdaHrN idlam| 
 
Vmaedr smaej jaiteBdpãTar mUel VeC …rkm† b„Sanuº¡em imm pãbaH| …ekkiF jaitr meDY …ekkiF 
ŸkOSl-imm ZugZugaÇ» Der Apirbiàtt Abóùay baiHt He¬C - Ÿkˆ Ÿs† AnuZayI kamar, k™emar, naipt, 
ksa†, pUjarI ba Ÿsanar bink, …sb jait otrI HeyeC| Vjek …kFa gãaem …k k™emar Za ŸkOSl bYbHar 
ker maiFr kls banay tar saeT tar fak™àdar ŸkOSelr Ÿkaena paàTkY Ÿn†| sutra„ imemr nkl Hwyar 
Qmta sHej† Anuemy| 
 
†slaemr suiPbad diQN …iSyaet jnipãy Hwyar mUl karN …r Ÿmemepå¤iF Vrb ˆpÃIepr †slaemr 
saeT BartIy jnegaòIr imm §elaekw óùan ideyiCl| ta† baó»eb ŸdKa Zay, Zt ˆ¹r w piëcm Baretr 
idek Zawya Zay tt …edr Dàmmetr saeT parisk w mDY …iSyar jnegaòIr metr imll pawya Zay| 
Vbar ba„laedeSr †slaimk mt …edr tulnay iBÊ| 
 
Baret kaeàga kaeæFr ˆdaHrN km Ÿn†| kalIpUejar Vmdain GeFeC …edeS AnaàZedr Hat Der†| taraw 
Hyt pileniSyar VidbasIedr mt pãTem VàZedr mt ker pueja kret† bYó» iCl| per smaj imel imeS 
Ÿgelw AnaàZra incujait AýpâSY bel gNY HeyeC ikÇ¼ imm-ibinmeyr Pel ikCu AnaàZ DàmibSÿas óùan ker 
ineyeC VàZpãDan mUl BartIy Ÿmemepåe¤| 
 
ikCuidn Veg Vera …kFa Bal ˆdaHrN pRlam| wiRSay ŸZsb jaygay ŸbOÁó¼p ba BgÈabeSx pawya 
ŸgeC, ŸdKa ŸgeC Ÿs† A‚el bsbaskair VidbasIra Ÿs† BgÈabeSexr mUiàt iney pueja ìr› kereC| taedr 
Dàmmet … Verk imemr s„eZajn| 
 
Ÿmemepåe¤r sbecey Baela ˆdaHrN men Hy kniýperis iTeyarIet pawya Zay| pãitiF kniýperis iTeyarI 
…k …kiF †eÆFilejÆF ihja†enr pãmaN - …mnBaeb otrI Zaet taek cURaÇ»Baeb Bul pãmaN kra sÝb ny, 
ifk ŸZmn ‰Sÿerr Aió»etÔr DarNaw Bul pãmaN kra Zayna| 
 
hYaineyl ŸhenFr pãbNtagt te¹Ôr indàSn Vmra pãitinyt Ÿpey Taik| …Kena maeàkiF„ iôelr pãDan ó»Ý 
Hl AenYr pãbNta Veg ŸTek sifkBaeb Anuman kra| …† dQtar ABaeb Vmaedr smaej ŸZ Ÿkˆ 
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Asamaijk VKYa Ÿpet paer| Vidm manuuexr Vidm smaejr meDY ta ŸZ Vera ŸbiS maºay iCl, ta 
sHej† Anuemy - karN Ÿs† smaej Asamaijk VKYa pawya mâtuYde¸r saiml| 

 

* ধেমর uৎস সnােন pবnিট িরচাড ডিকেnর ঈশৃর pব না (The God Delusion) বiেয়র The Roots of Religion 
aধ ায় aবলmেন িলিখত। 

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা aন ান  
িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। iেমiল - 
diganta.sarkar@gmail.com 
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ধেমর uৎপিt 
utর পrুষ 

 
পৃিথবীেত ধেমর িক ভােব r িকংবা uৎপিt হেয়িছল তার iিতহাস o ব াখ া িবsর। eিনেয় শত শত 
পুsক িলখা যােব। িকnt মূল সত েক জানেত হেল থাকেত হেব গভীর o তীkন্ aনুমান। জগিdখ াত 
িবjানী আiনsাiন বেলিছেলন “iমািজেনশন iজ মাoর iমেপারেটn দ ান নেলজ”। কারণ আজ থেক 
হাজার হাজার বৎসর আেগ মানুষ য pাকৃিতক পিরেবেশ বসবাস করেতা, সi পিরেবশটােক বুঝেত হেব 
aনুমােনর কিঠন সত  িদেয়। তখন না িছল িশkা pিত ান, না িছল িনিদ  কান ভাষা, না িছল utম 
বাসগৃহ, না িছল চলােফরা করার মত utম রাsা ঘাট। যা িছল তা হেলা গা ীবd ভােব বসবােসর 
pেয়াজনীয়তা, িছল িনরাপtার চরম aভাব, আর িছল খাদ  aেnষেনর জন  িশকার o  চাষবােসর নানািবধ 
pেচ া। আধূিনক যুেগর মানুষ পৃিথবীর iিতহাস o জাগিতক বhমুখী িশkা থেক িনঃসেnেহ বুঝেত পাের 
“মানুষ জািতর agগিত o সভ তার kমিবকাশ” ঘেটেছ শতািb o সহsািদর ধােপ ধােপ। তৎসে  মানুেষর 
ভাষা o বুিdবৃিtর িবকাশ ঘেটেছ দীঘ থেক দীঘতর শতািbর চাকায়। ei সভ তার kমিবকােশর জন  
কান ঈ র িকংবা মহাpভু মািটর পৃিথবীেত নেম eেস মানুষেক িদেয় যানিন কান aেলৗিকক kমতা িকংবা 
কান সংিবধান। মানুষ আিদম যুগ থেক িনরাপtার কারেণ o বঁাচার তািগেদ নানািবদ pেচ া কেরেছ িনজ 
বুিdবেল। মানুেষর ei pেচ া o বুিdর pেয়াগ আজ পযn িটেক আেছ aব াহত গিতেত। pিতকুল পিরেবেশ 
আtরkা, িশকার o sাথ রkার জন  দূবেলর uপর আkমণ, বুিdর বেল নানািবধ কৗশল dারা aপরেক 
পরািজত করা, ভাষার সুnর pেয়াগ dারা শািn, ঐক  o ভালবাসা  sাপন করা, eসমs মানুষ আয়tt 
কেরেছ িনেজেদর িবেবক বুিdর pেয়াগ eবং তা থেক সি ত aিভjতার dারা। আমরা যিদ ধেমর uৎপিt 
িবষেয় নানা গেবষণা চালাi o iিতহােসর পাতা olাi তা হেল দখেত পােবা ভয়, বুিd, sp, ভাষা, eবং 
কৗশল pেয়ােগর মধ  িদেয় ধেমর  u�পিt হেয়েছ। eর পছেন i েরর কান হাত নi।  মানুষ আিদম 
কাল থেক নানািবধ pাকৃিতক দূেযােগর মুেখামুিখ হত। যমন, ঝড় তুফান, খরা, বন া, ভূিমকm, জেল 
ডুবা iত ািদ। eসব িছল মানুেষর জীবেনর জন  aত ািধক ভেয়র ব াপার। মানুষ ঐ সমs দূেযাগ থেক 
আt-রkার জন  কিlত পািনর রাজােক (বা দবতােক) খুশী করার জন  পািনেত পূেজা দয়ার ব বsা কের। 
তাi জেলর মেধ  সুগিnযুk ফুল ছড়ােনা, িমি  ফল িবতরণ করা ছাড়াo  uপেঢৗকন িহেসেব নানািবধ 
aল ার o কাপড় চাপড় iত ািদ দয়া হত। eসব ব বsাপনা r হয় পিরবার o গা ীর ক’জন িমেল, 
নানািবধ পরামেশর পর। eভােব বাতাস যখন pবল বেগ বiেত r কের তখন আিদম মানুষ বাতাসেক 
kাধািnত না হoয়ার জন  নানা রকেমর ছড়া কাে ত কাে ত  বাতােসর মেধ  ছিড়েয় িদেত সুগিnফুল, শস  
দানা iত ািদ। সুয যখন uদয় হয় তখন সমs আঁধার কেট যায়। anর থেক দূর হয় বন pাণীর আkমেণর 
ভয়। িশকার, কাজকম  o চলােফরা করেত হয় সুিবেধ। সুেযর আেলা dারা হয় শীত িনবারণ। aতeব সুযটা 
খুব uপকারী সুতরাং সুযেক খুশী না করেল oটা মােঝ মােঝ রাগ কের বেস। সব িকছু পুিড়েয় িদেত চায় 
(খরা) আবার বৃি র সমেয় স গজন কের (িবd ৎ o বjপাত dারা) নানা িবপিt ঘটায়। aতeব সুযটা ভীষণ 
শিkশালী oেক খুশ রাখা খুবi জrরী। সুযেক খুিশ করেল aেনক শিk পাoয়া যােব। eরকম মানিষক 
ধারণা থেক সুযেক মানুষ নানা ভােব পূেজা িদেত r কের। aেনক আিদম সmpদায় আgনেক সুেযর 
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pিতিনিধ মেন কের aিgপূজা করেতা। eভােব ভেয়র কারেণ আt-রkার তািগেদ r হেয়েছ pকৃিতপূজা বা 
ধমীয় আচরণ। তdrপ নানা যুিk তেকর মেধ  শিkমান pাণী িহেসেব হািত, িসংহ o ঈগলেক, আবার 
uপকারী জnt িহেসব  গr ছাগল o ভড়ােক  aেনক আিদম ণীর মানুষ পুেজা িদেত আরm কের।  কান 
কান সmpদায় ধমীয় পুেণ র জন  ei িনরীহ pাণীgেলার রk মাংস দব- দবী িকংবা i েরর নােম u�সগ 
কের। eভােব  িবিভn রােগ মানুষ যখন আkাn হত তখন স ভাবেতা য ‘pকৃিত’ বা য ‘pাণী’ বশী  
শিkশালী তার কােছ িগেয় aনুনয় িবনয়  করেত হেব, তার gণ-কীতন গাiেত হেব। কান কান 
গা ীপিতরা ভাবেতা নদী বা পািন শিkশালী, কu ভাবেতা আgন, কu ভাবেতা সুয, কu ভাবেতা 
বাতাস।  eভােব eেকক শিkেক  িনজ িনজ বুিdমtার বেল দয়া হত পূেজা। কu পূেজা িদেত িগেয় গান, 
নাচ eবং ছড়া কাটার o pবতন কের। আবার কান কান গা ীর ভkরা পুেজা িদেত িগেয় চুিপ চুিপ ছড়া 
কাটেতা, যােক আমরা মntপাঠ িহেসেব pাথিমক ভােব ধের িনেত পাির।  তারা মেন করেতা eেত শিkর 
aিধকারী aদৃশ  রাজা খুশী হেয় তােদর ম ল করেব বা িবপদ আপদ থেক মুk করেব। eসব করেত িগেয় 
িবিভn eলাকায় িবিcn ভােব বসবাসকারী  গাি  gেলার মেধ   পুেজার  (oরিশপ িরচুেয়েলর) আচার 
aনু ােন িবিভn রকম ব বধান পিরলিkত হয়। যিদo তােদর মৗিলক uেdশ  eক।  
 
eভােব সমেয়র ধােপ ধােপ িবিভn গা ী বা কoেমর মেধ  তুলনামূ◌ূলক ভােব িকছু িকছু বুিdমান লােকর 
আিবভাব হয়। তারা গা ী বা কoেমর মেধ  িনেজেক  নতা বা aিভভাবক িহেসেব pিতি ত কের। eসব 
নতােদর মেধ  কu কu oরিসপ বা পূেজা-pাথণার দািয়t eকাi িনত। তারা মুরbী বা aিভভাবক 
িহেসেব িনেজেদর কoেমর মেধ   নানািবধ দাবী খাটােতা। িনজ বুিd বেল ছা  ছা  বাcােদর aসুখ িবসুখ, 
জীন, ভূত ডাiনীেদর নজর না লাগার জন  নানািবধ পথ ািদ o uপায় বা� ল িদত। জীবেনর aিভjতায় 
ঝড় বৃি  খরা iত ািদর iি ত o িকছু িকছু ভিবষ dাণী খয়রাত কের গা ীর মেধ  eকজন jানী ব িk 
িহেসেব সmান পেতা। eছাড়া িবপদ আপদ না আসার জন  নানািবদ তnt মnt, পূেজা pাথণা eসব িছল 
তােদর মৗিলক দািয়t। কান গা ীর সােথ কান ঝগড়া িববাদ হেল তার মীমাংশা িকংবা জার পূবক কান 
িকছু দখল করেত হেল ( যমন পািনর u�স, ফসেলর ভূিমসtt iত ািদ) তার আেদশ িনেদশ সবাi মেন িনত 
িনিdধায়। eভােব যুগ o সমেয়র পিরেpিkেত eরা হেয় uঠেলা eক ণীর aেঘািষত সমাজ সদার। কান 
দবতার dারা সাহায  লাভ িকংবা কান aপশিkর িবrেd কখন িক ভােব মাকােবলা করেত হেব তার 
দায়ভাগ তােদর uপর gr দািয়t িহেসব aিপত হেলা। িবিনমেয় সi ব িk সমােজর নানািবধ সুেযাগ 
সুিবধাo হািতেয় িনেত থাকেলা। aতeব িবিভn দবশিk িকংবা ঐশী শিkর eকমাt pিতিনিধ িহেসেব 
লাকিট সমােজ eকক ◌্pিত া পেয় গল। pিত া পাoয়ার পর eকখানা মিnর িকংবা দবালয় pিত ার 
জন  আর কান বাধা থাকেবনা। িক কােজ পাপ, িক কােজ পুণ , কান কাজ না হেল শিkমান দবতা িবপদ 
দেবন eবং িক িক কােজ িতিন খুশী হেয় পুরsার দেবন তার সব aনুশীলন ei দবালয় থেক r হেলা। 

eভােব িনজ বুিd বেল r হেলা আেরকিট িনরব সাmােজ র জয় যাtা। কালkেম ei দবালেয়র grtt 
বাড়েত থােক। eসব দবালেয় eখন কুমারী বািলকারা eেস সবা ম দেব। য নারী সnান পােcনা সo 
িনিদ  সমেয় eেস grর পরামশ aনুযায়ী নানািবধ সবা o ম দেব। eভােব সমােজর মেধ  বাড়েত থাকেব 
তােদর সবা o কাজকম। তােদর কাজ কেমর কান কিফয়ত বা জবাবিদিহতা কাuেক িদেত হেবনা। িদেত 
পারেবনা কu কান aিভেযাগ। তারা কবল aদৃশ  i র o দবতােদর কােছ িনেজেদর ভুল trিটর 
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কিফয়ত দেব। য লাকিট eখন ei দবালেয়র সেবসবা, ভিবষ েত তার পুt, pেপৗtরা হেব eর মািলক। 
যিদ uপযুk কu না  থােক তেব িনজ গা ীর বা আtীেয়র মধ  থেক কu eেস ধরেব eর হাল। eখন 
কu যিদ eেস লাকিটেক বেল “oেহ দয়ার ঠাকুর আিম তা িঠক মত আরিত যােগ ফুল িদলাম, pণাম 
িদলাম, যj িদলাম তবু কন  আমার kেত ফসল হেলানা?” লাকিট তখন চাখ বn কের বেল শান গা 
মা, ফুলেতা িঠকi িদেয়িছেল িকnt ফুলিটেত  কান eক সময়  ঋৃতুবতী মিহলার ¯পেশ হেয়েছ aপিবt, e 
কারেণ ফসল ভাল হয়িন। eভােব িনজ বুিd বেল eকটা t“িট বর কের eরা মানুষেদর বাকা বািনেয় 
রােখ। কu হয়েতা eেস বলেলা আপিন আপনার শিkমান গা দবতােক বলুন “ কন দশ মাস থেক 
আমার গাভীটা ভাল dধ িদেcনা?” আcা বাবা তার আেগ বল দিখ তামার পিরবাের ক ক আেছ ? 
তামার সংসার চেল িক ভােব ? পিরবােরর ক িক কের? eরকম মামুলী কেয়কিট pে র পর পুেরািহত 
লাকিট বলেলা “তৃতীয়া নkেtর রািtেত আিম sশাল pাথণা শেষ তামার গাভী o dেধর জবাব জেন 
নব।” লাকিট খুশী মেন চেল গল। কয়িদন পর যখন লাকিট পুণরায় তার গাভীর dধ সmকীত জবাবিট 
জানেত চাiেলা তখন পুেরািহত হাসেত হাসেত জবাব িদেলন ‘ দখ বাবা জীিব েরর (জীব জােনায়ােরর i র) 
কত দয়া।’ তুিম eেক eেক িতনিট মেয় যখন পেল,তখন মন থেক ধূ ছেল সnােনর জন  হাহাকার 
কেরিছেল। িদেয়িছেল পুেজা কেরিছেল pাথণা। স কারেণ i র তামার ভাগ  থেক dেধর পিরমাণ কিমেয় 
িদেয় িবিনমেয় ছেল সnান কেরেছন দান। কারণ িতিন জােনন dধ aেপkা তামার ছেল সnােনর 
pেয়াজন বশী, স কারেণ িতিন তামার pাথণা কবুল কেরেছন। পুেরািহেতর কথা েন লাকিট খুশীেত বাগ 
বাগ হেয় পরিদন িনেয় eেলা িকছু মূল বান uপেঢৗকন। eভােব িবেবক বুিd pেয়ােগর মাধ েম িবিভn 
কoেমর মধ  থেক বুিdমান লাকgেলা ধীের ধীের সমােজর মধ মিণ হেয় uঠেলা। তারা eখন সাধারণ 
মানুেষর সমথন পাoয়ার জন  নানািবধ চ ার কৗশল চািলেয় যেত লাগেলা। িবিনমেয় তারা িকছুi 
চােহনা। তারা চােহ মানুেষর  আnিরক আশীবাদ o কেমর আnিরক সমথন। আর ei সমথনটা হেc 
তােদর সবেচেয় বড় পঁূিজ যা িনরাpার জন  eক িবশাল হািতয়ার। e uেdেশ  তারা  শািষত মানুষেদর 
মুিkর জন  কেরেছ নানািবধ pেচ া। aত াচারী রাজােদর তারা ভয় দিখেয়েছ  পরকােলর। aপর িদেক 
শািষত মানুষেদরেক িব ােসর িভিtেত ঘিটেয়েছ ঐক  eবং i েরর দাবী িহেসেব নায  পাoনার দাবী কেরেছ 
শাসকবগেদর কােছ। eেত aেনক দাবী আদায় হেয়েছ। আবার কাথাo তা িনেয় বঁেধেছ যুd। eসব যুেdর 
ফেল aেনক শাসকেদর jানচk ু খুেলেছ, তারা বুঝেত পেরেছ িনযাতীেতরাo  ধেমর ডােক ঐক  sািপত 
কের মানুেষর aিধকার আদায় করেত জােন। যারা aিত মাtায় ধূত  তারা ধেমর pিতিনিধ িহেসেব  িবলাস 
বhল জীবনেক ঘৃণা কেরেছ। যার ফেল তারা সাধারণ দাসেদর o মজীিব মানুেষর sের নেম eেস eকাt 
হেয়েছ। তােদর িভতেরর pচn আকা া o সবুজনkা িছল eরকম; eকিট ধম pিত া কের গেল িচরজীবন 
তার নাম ak ুn থাকেব। i েরর gণকীতন করার সােথ সােথ তার যশ খ ািতর gণকীতন o করা হেব 
িনঃসেnেহ। ধেমর সমথকরা তােক dা o সmান করেব আজীবন। তার িনেজর গা ীর গৗরব ujjল িদক 
iিতহােস aি ত হেব আর রk পি ল িদক কােলর গহbের হািরেয় যােব। eভােব গা ী কতৃক sীকৃত 
িকংবা sেঘািষত i েরর pিতিনিধরা  সময় বা কােলর sােত িনেজেদরেক সমাজেসবী িহেসেব কেরেছ 
pিতি ত। eবং তা কেরেছ  িনজ eলাকায়, িনেজর সমােজ। যখােন সামািজক aরাজকতা o িবশৃ লায় 
িছল ভরপুর। িকnt ei সমাজ সবা করেত িগেয় পৃিথবীর মানুেষর মাথায় নানািবধ িনয়ম o আiন কানুন 
বাধ তামুলক ভােব বেধ দয়া eকিট scাচারীতা ছাড়া আর িকছু নয়। i েরর নােম িনেজর মগজ থেক 
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তরী করা আiন সব সমােজর জন  সব যুেগ কখন o uপেযাগী হেত পােরনা। eটা মানুেষর ব িk 
sাধীনতার uপের পরাধীনতার eকিট শৃ ল। পৃিব◌ীর সবিকছু যমন চলমান, সমাজ o তমিন চলমান। 
সমাজ কখনo sিবর নয়। হাজার হাজার ব�সেরর পুরােনা সামািজক aবsার সােথ বতমান সামািজক aবsার 
িমল কখনo eক হয়না। তাi যিদ হত তাহেল মানব সমােজ “সভ তার kমিবকাশ” বেল য শbিট আেছ  
eবং kমিবকােশর ধারায় আমরা  বতমােন য aবsােন পৗেচিছ তা কখনo সmব হতনা। সুতরাং ধম 
সবেরােগর মেহৗষধ িহেসেব ধারণা দয়া  িকংবা ‘কমিpট কাড aফ লাiফ’ আখ া িদেয় মানুষেক “নাi 
মামার চেয় কানা মামা ভাল” বুঝ দয়া eকিট ভুল ধারণা। তাi যিদ হয় তাহেল গাটা পৃিথবীর মানুষ িক 
eত বাকা য তারা eত আধূিনক িশkা, eত গেবষণা, eত িব িবদ ালয়, eত সমাজ তtt, eত সংগঠন,  
eত আiন শাst, eত কাট-কাছারী িনেয় বhদা ঘাটাঘািট করেছ ?  
 
ধেমর iিতহাস থেক জানা যায় পৃিথবীেত মধ pােচ  সবেচেয় বশী ধেমর uৎপিt হেয়িছল।  eতd তীত 
ভারেত eবং iurেপর gীস o iতালীেত ধেমর  pবল pতাপ িছল। মধ  pােচ র pায় pিতিট গােti কu 
না কu  সমেয়র sােত ঈ েরর pিতিনিধ  িহেসেব আtpকাশ কেরেছ। eর কারণ eবং aনুসnান িহেসেব 
য িসdাnিট aত n  gহণেযাগ  িহেসেব িবেবচনা করা যায় তা হেলা, ‘কেয়ক বৎসর পর পর পৃিথবীেত 

eকজন ঈ েরর pিতিনিধ আসেবন’ eরকম eকিট ধারণা মানুেষর মেনর মেধ  সবদাi িবদ মান থাকেতা’। 
িdতীয়িট হেলা ‘মানুেষর িনdাজাত sp’। eর d’িট ব াখ া আেছ। pথমিট হেলা সi আিদ যুেগ মানুষ যখন 
sেpর মেধ  নানািবধ িবষয়বst দখেতা তখন স িব াস করেতা ঘটনািটর মেধ  স িনেজi জিড়ত। স 
িনেজi িবিভn যায়গায় িছল। aথচ সজাগ হেয় বুঝেত পাের স তার gহার মেধ  aথবা কুেড় ঘের িঠকi 
েয় আেছ। তাহেল স বাiের গল ক ামেন ? eত িকছু দখেলা ক ামন কের ? িবষয়িট তৎকালীন আিদম 

মানুষেদরেক দাrন dি nায় ফেল দয়। তারা তখন ভাবেত থােক তাহেল মানুেষর মেধ  খুব সmব d’িট 
আtা আেছ। eকিট আtা রািt বলা ঘুেমর মেধ  যাoয়া আসা কের, ঘুের বড়ায়। আর aপর আtািট সব 
সমেয় সে  থােক।  সব সময় য আtািট থােক সিট eকবার বিরেয় গেল আর ফরত আেসনা। aথা� 
মানুেষর মৃতু র সােথ সােথ aদৃেশ  uদাo হেয় যায়। মানুেষর মৃতু কালীন সমেয় মুখ o বুেকর য aবsা হয় 
eেত aতীেতর মানুষ aনুমান কেরিছল আtা িজিনসিট বুেকর ভতর থােক। আর মৃতু র সমেয় সিট মুখ 
িদেয় aিত কে র সােথ বর হয়। তৎকােল হাট বা hদযেntর কাযkম সmেক মানুেষর unত ধারণা িছলনা। 
তৎকালীন আিদম সমােজর r থেক বুিdমান যাযক বা পুেরািহত সmpদায় মানুষেক ei ধারণা িদেয় 
আসেছ য আtার মৃতু  হয়না। য ধারণা আেজা বহাল তিবয়েত িঠেক আেছ সারা পৃিথবীেত। aতeব 
যাযক বা পুেরািহত সmpদায় িনেজেদর (ঐ িরক) pিতিনিধttেক িটিকেয় রাখার জন  বেল বড়ােলা য 
পৃিথবীেত তুিম যত িকছু গাপেন িকংবা aন ায় ভােব কের থােকা তা সকল দব শিkর aিধকারী i র বা 
i রগণ জােনন। eবং মৃতু র পের শািs িহেসেব তা তামার আtার uপর আেরািপত হেব। তারা uদাহরণ 
srপ sেpর মেধ  নানািবধ ক  পাoয়ার কথা uেlখ কেরন। কu কu সi আtা থেক আবার দহ সৃি  
কের দেহর uপর শািs আেরাপ করা হেব বেল িন য়তা দন। কu কu মৃতু র পর আtা থেক পূণজn 
লাভ কের িনকৃ  ণীর প েত পিরণত হবার কথা uেlখ কেরন। কu কu বেলন সi আtা ভূত pত 
বা িপশাচ িহেসব পৃিথবীর anকাের ঘুের বড়ােব। iসলাম ধেমর হাদীেস বলা হেয়েছ মৃতু র পর যখন 
মানুষেক কবের রাখা হেব। তারপর  আtীয় sজনগণ চিlশ কদম dের সের আসার পর, কবরsােন d’জন 

542



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধেমর uৎপিt 

 
 
aদৃশ  ফেরশতা eেস সi মৃত মানুেষর িভতের rহ বা আtার সংেযাজন ঘটােবন। মৃত মানুষিট তখন 
জেগ uঠেব eবং ভয়ানক িচৎকার করেব। সi িচ�কার কবল মাt িকছু প  পkী ছাড়া কu নেবনা। 
তারপর সi মানুষিটেক পঁাচিট p  করা হেব। সi পঁাচিট pে র জবাব যারা িদেত পারেব তারা শািnর সােথ 
পূণরায় ঘুিমেয় পড়েব শষ িবচােরর িদন পযn। আর যারা সিঠক জবাব িদেত পারেবনা তােদর আজাব r 
হেয় যােব। সi আযাব (শািs) হেত পাের আtার uপর িকংবা দেহর uপর। তেব aিধকাংেশর মতামত 
হেলা দেহর uপর। ei আজােবর কান knন বা িচ�কার কান মানবজািত নেত পােবনা। ei গেlর 
শেষ আিম eকজন মৗলভী সােহবেক হাস মুেখ বেলিছলাম  তাহেল iসলাম ধম আিবভােবর পুেব পৃিথবী 
থেক য কািট কািট মানুষ মারা গল তারা কuেতা ei পঁাচিট p  সmেক কান pstিত িনেয় মারা 
যায়িন। aতeব তারা িন য়i ফল করেব eবং তােদর aবsা তখন িক হেব? মৗলভী সােহব তখন জবাব 
িদেয়িছেলন; যেহতু iসলাম ধম তখন আেসিন সজন  সi সময়কার ধম aনুযায়ী তােদরেক p  করা 
হেব। জািননা পৃিথবীর ঈ েরর pিতিনিধগণ তােদর লাকেদর সi পঁাচিট p  o জবােবর pstিতর কথা 
জািনেয় িদেয়িছেলন িকনা ।  
 
‘িনndাজাত sেpর’ িdতীয় ব াখ ািটর pিত আমার িব াস, মধ pােচ র লােকরা pবল u  আবহাoয়ার জন  
pচুর পিরমান খজুর, আ ুর, বদানা o ei জাতীয় ফেলর রস পান o ভkণ করেতন। পান করেতন বকরী 
o uেটর dধ।eেত িনdা হত বড়i গভীর o spময়। তারা নানািবধ sp দখেতন। যেহতু মধ pােচ  সবুজ 
গাছ-গাছািল, সবুজ মাঠ pাnর o নদ নদীর বড় aভাব িছল, aভাব িছল পাখীর কল-কাকলী o মঘ বৃি র। 
য কারেণ রািt কালীন sেpর আেমজ ভারেবলা তােদর মন থেক হািরেয় যতনা। কারণ oখােন সবুজ 
দৃশ াবলী o নদ নদীর বদেল িবদ মান িছল গনগেন সুেযর তp আকাশ আর নীেচ িছল utp মrভূিমর 
বালুরািশ। সুতরাং িদেনর বলােত o তারা িবগত রািtর spিট িনেয় ভাববার aবকাশ পেতন। ei sp কন 
দখেলা ? sেpর রহস  িক ? তা হেল িন য়i কান aদৃশ  শিk তােক আভােস iি েত িকছু বলেত 
চাiেছ। eরকম শত শত p  তার মনেক ভািবেয় তুলেতা। স ভাবেতা িন য়i সটা aদৃশ  শিkর সােথ 
তার aদৃশ  আtার খলা। aতeব সi ব িkিট মানুেষর ভাল মn, িবপদ আপদ iত ািদ জাগিতক িবষয় 
আসেয়র সােথ sেpর কাlিনক a  িমলােত চ া  কের। িকছু িকছু িমেল o যায়। eেত তার সাহস eবং 
u�সাহ uভয়i বাড়েত থােক। যার ফেল স িনেজ aদৃশ  শিkর pিতিনিধ হেত যােc বেল মেনর মেধ  দৃঢ় 
িব াস sাপন  কের। ei িব ােসর িভিtেত eবং ত�কালীন pচিলত িকছু িকছু ঔষধ পtেক aনুকরণ কের 
রাগীেদর সবা o পথ  বা� ল িদেত থােক িনজ বুিdর জাের। eেত িকছু িকছু কৃতকাযতা আেস। তার 
সােথ পািন পড়া, ঝাড় ফুক, eটা oটা মnt আoিড়েয় মানুেষর আsা aজেনর জন  নানািবধ ফিn িফিকেরর 
চ াo চলেত থােক aব াহত গিতেত। মাতৃভাষায় কথা বলার মেধ  িবনয় o বাকপটুতা তােদরেক কের তুেল 

aিত আtিব াসী। ধীের ধীের dর দূরাn থেক মানুষ আসেত থােক আেরাগ  লােভর আশায়, কu আেস 
চুিরর uট বকরী িফের পাবার আশায়। সnানহীনা নারী আেস সnান পাবার কামনায়। কu আেস ভাল ফল 
o শস েত বরকত হবার আশায়। কu কu আেস ঝগড়া িববােদর eকটা ফয়সালা করার জন  মধ sতা 
িহেসেব ভূিমকা নয়ার। কu কu আেস বুিd পরামশ নয়ার pেয়াজনীয়তায়। eভােব লাকিট যখন 
জনিpয় হেত r কের তখন eকিদন সুেযাগ বুেঝ িনেজেক aদৃশ  শিkর pিতিনিধ িহেসেব ঘাষণা িদেয় 
দয়। r হয় তার কথায় o কােজ কৗশল pেয়ােগর নানািবধ সুেযাগ o সতকতা।  তখন িনজ কoেমর বা 
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গা ীর লােকরা গিবত হয়। তােক তখন সকল pকার সাহােয র pিতrিত দয়া হয়। eভােব ধেমর 

pিতিনিধ িহেসেব eকজন মানুেষর গাড়া পtন হয় পৃিথবীর িবিভn সমােজ। iিতহাস আমােদর সাkী দয় 
হাজার হাজার কাল o শতাbীর িসিড় বেয় িবিভn সমােজ িবিভn ধেমর u�পিt হেয়েছ মানুেষর ভয়, 
কৗতুহল o আপন aিstেক জানার  pেয়াজেন। ঈ েরর pেয়াজেন নয়।   

 
িবjান o ধম  সংঘাত নািক সমnয় eর eকিট িসdােn যাবার আেগ আর o িকছু কথা না বেল িসdােn 
যেত পারিছনা । e জন  িpয় পাঠকেদর ধযচু িত ঘিটেয় সামান  িবরk করেবা বেল আিম kমাpাথী। কথা 
হল  পৃিথবীেত eত গেবষণাঘার, eত িব িবদ ালয়, eত আিব ার, eত আমূল পিরবতন সািধত হoয়া 
সেtto  aিধকাংশ মানুষ িব াস কের আদম o iভ  নামক d’জন মানুেষর sগ িবচু িত থেক পৃিথবীেত 
মানুষ o ধেমর uৎপিt হেয়েছ। eেত eটাi  pমািণত হয় পৃিথবীর মানুষ eখনo  িবjােনর দশন সmেn 
aj। iিতহাস o  িবjােনর আিবsারgেলােক তারা মানুেষর eক ধরেণর কারসািজ িহেসেব িব াস কের। 
ei কারসািজ dারা তারা বািণিজ ক পণ  uৎপাদন কের মুনাফায় ধন- দৗলত আয়t কের।  তারা আরo 
িব াস কের eসমs  তথ  o আিব ােরর সােথ i েরর িকংবা পরেলৗিককতার কান সmক নi। িবjান 
মানুষেক পৃিথবীেত শাষণ, aত াচার o যুd বািধেয় aশািn সৃি  কের। িবjান iহ জগেত ভাগ-িবলােসর 
মদতদানকারী eক িবশাল দানব। িকnt িবjােনর ei িবশাল aবদান মানব সমােজর জন  য িক aপিরসীম 
আশীবাদ তারা eখনo বুঝেত চান না। ধমীয় গlgিল বা aেলৗিকক  কcা কািহনীgেলা সব সমেয়i য 
aিতরি ত aথাৎ িতলেক তাল করা িকংবা মানুষেক িব াসী বানােনার জন  খঁাড়া যুিkর সমােবশ তা 
তােদরেক বুঝােনা যায়না। pিতপkেক ঘােয়ল করার জন  বা তােদর মেনাবল ভে  দয়ার জন  eসব গেlর 
সৃি  হেত পাের তা তােদর িকছুেতi বাধগম  করােনা যায়না।  হােতর লািঠ সাপ হেয় যাoয়া, িবশাল িতিম 
মােছর পেট বঁেচ থাকা, মৃত মানুষেক জীিবত কের তুলা, সাত আসমান মন iত ািদ গl gেলার সােথ 
িবjােনর য ছাt বােয়ালজী, ক ােমি  o িফিজk পু ানুপু ু ভােব বুঝেত পাের সi ছাtিটo তার িবেবক 
থেক কখনo eসব িব াস করেত পােরনা। eসেব িব াসী না হেল সমােজ eবং পিরবাের তার খাদ  o 
বাসsান িমলেবনা। eকারেণi স তা িব াস করেত বাধ  হয়। তা ছাড়া বাল কাল থেক ধমীয় pভােবর 
কারেণ স মগজ ধুলাi eর িশকার।   িনরেপk িচnা ভাবনা িনেয় eসব ধমীয় গেlর সমােলাচনা িলখেল 
eটা “ধমীয় aনুভূিতেত আঘাত” aপবাদ িদেয় তারা সবাi মহা hলstল কাn ঘটােত চান। ধেমর ব াপাের 
সাধারণ মানুেষর িচnা ভাবনা সবদাi দূবল eবং পরিনভরশীল। তােদর িনজs sাধীন যুিk সবদাi পােপর 
ভেয় হয় মৃত নয়েতা িmয়মান। সi য হাজার হাজার বৎসর আেগ ধমীয় aবতারগণ যা বেলিছেলন  সটাi 
তারা আcা কের গঁাট বেধ মেনর মেধ  পুেত রেখেছন। siে◌ গঁাট তারা কখনo খুেল দখেত চান না 
ঈমান ন  হবার ভেয়। ধমীয় কতাবgেলােত uেlখ আেছ পৃিথবীর pথম মানুষ ‘আদম’ ক সৃি  করার পূেব 
sয়ং িবধাতা তার ফেরশতাগেণর সােথ যুিk কেরিছেলন পৃিথবীেত মানুষ পাঠােনা হেব িক হেবনা ? তীkন্ 
বুিdেত িবষয়িট আেলাচনা করেল দখা যােব oখােন sয়ং আlাহ বা িবধাতা ফেরশতাগেণর মতামত িনেয় 
‘গণতেntর’ সুচনা কেরিছেলন। aথচ পৃিথবীেত তারা গণতnt  মানেত চান না। তারা ধমীয় িকতােবর 
eকনায়কতntী আiন কােয়ম করেত চান। ধমীয় uিk বা হাদীসgেলােক িবধাতার আiন িহেসেব মেন িনেয় 
মানুেষর sাধীনতা o মানুেষর সময় e d’ টা ক িনমলূ করেত aিতশয় uৎসাহী। িনরেপk মেনাভাব িনেয় 
বলিছ কান দেশর গণতেntর aনুকরণ নয়, বরং যা eকিট দেশর মানুেষর জন  কল াণকর তার uপর 
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জনগেণর aিধকাংেশর মতামেত িবল পাশ কের যিদ আiন তরী হয় তেব সিট ধমীয় আiেনর চেয় utম 
হেবনা কন ? সিট আিম পাঠক সমাজেক িবেবচনা করেত aনুেরাধ কির। uপেরাk িনবেnর আেলাচনা 
শেষ আিম eটা বলেত চাi িবjান পরীkা িনরীkার যুিk pমােণ o বাsববাদীতায় pিতি ত। আর ধম  
জীবন যুিkর কlনা o aদৃেশ র িব াস িনেয় pিতি ত। ধম নগদ aেপkা বাকীেত aিধক িব াসী । সুতরাং 
e d’ য়র সমnয় সাধন eকিট কিঠন ব াপার, তেব নীিতশােstর kেt (eিথk)  িবষয়িট আংিশক  
gহণেযাগ । 
 
 

 
utর পুrষ, মুkমনার সদস  eবং গেবষণাধমী লখায় িনেয়ািযত ।  িবিভn পt-পিtকায় তার লখা 
pকািশত হেয়েছ। iেমiল - uttor.purush@gmail.com 
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Deàmr ˆpeZagIta 
mu¹¡mna pãkaSnI 

www.mukto-mona.com  
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Ul pãbÉW * hW ircaàh  hikns (pãePsr, A¤ePaàh  †ˆinBaiàsiF) 
nubad*W   mu¹¡mna pãkaSnIr pQ ŸTekW bnYa VHemd, jaeHd VHmd, AiBij‡ ray

hW ircaàh  hiknesr …† pãbÉiF †„erjIet sàbpãTm  Free Inquiry mYagaijenr 24naÜar BluYemr 5 naÜar †suY 
t "What Use is Religion?' iSrnaem pãkaiSt Hy| pãkaSekr Anumit saepeQ pãbÉiF ba„lay Anubad kra 
l| ba„la Anubaedr ÷¹Ô sÚpUàNrœep mu¹¡mna (www.mukto-mona.com) kàtâk s„riQt| mu¹¡mnar puàb Anumit 
Yiterek … rcnar sÚpUàN, ATba V„iSk pãkaS sÚpUàN  ŸbV†nI bel gNY Heb| DnYbad| )  
maedr carpaeS Dàmcàcar naem ik 
pirsIm Apcy† na kra Hy - …kjn 
arˆ†nibd iHeseb Deàmr …† lagamHIn 
pbYiytar idkiF Vmaek Baibey 

tael| pãkáit AtYÇ» imtbYyI, Ÿs pãitiF 
uûeàtr, pãitiF pa† pysar iHesb raeK, 
gnY Apcyekw ŸCeR Ÿdy na| Ÿkan bnY 
ãaNI Zid tar ÷Babgt kareN AàTHIn 
pãeyajnIy kaej bYó» Taek, pãakáitk 

nàbacn (Natural Selection) ifk† 
ar ŸTek ŸZagYtr Ÿkan pãitÃÆdIek 

beC Ÿny ŸZ b„SbâiÁ …b„ iFek Takar 
ajek† ŸbSI §r›tÔ ide¬C| pãkáit 
àTHIn iblaistaek pãSãy Ÿdy na| Zidw 
t ýpñBaeb Vmra sbsmy ta ŸdKet pa† na, pãkáit ikÇ¼ tar …† inàmm gitet† 
igey cel| 

kCu paKI VeC Zara ipƒpRar basay paKa huibey idey øan (Anting) ker - ŸdKel 
en Heb ŸZena ipƒpeR§elaek idey tara taedr paKa Vº¡mN krae¬C| Hyeta ba …r 
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ipCen paKa ŸTek jIbanu eJeR ŸPlar mt Ÿkan ÷aóùYgt karN reyeC: ikÇ¼, …† 
Drenr kaejr VedO Ÿkan ˆpkairta VeC ikna ta sÚpeàk Ÿkˆ iniëct ny| teb 
…† Drenr Ainëcyta …kjn harˆ†nibdek …sb kàmkae¸r ipCen Ÿkan Baela 
karN Taketw paer - ta iniëctBaeb ibSaÔs kra ŸTek ibrt kret paer na|  
 
manux naemr iÃpdI jIbra Dàmcàcar ipCen pãcur smy bYy ker, bYy ker pãcur sÚpdw|  
mDYZueg St St bCr Der As„KY manuexr Sãemr ibinmey caàc§ela iniàmt HeyeC| 
mDYZug …b„ Ÿrƒensar smykar AiDka„S ŸmDa† bYiyt HeyeC pibº DàmIy s„gIt …b„  
icºkæp rcnay| Kub† kaCakaiC VerkiF Deàmr pãit VnugtY pãkaeSr ApraeD Hajar 
Hajar - …mnik lQ lQ manuxek AtYacaerr sÚmuKIn Het HeyeC, mâtuYbrN kret 
HeyeC| DàmpãaN manuexra taedr Ÿdbtaedr jnY pãaN ideyeC, HtYa kereC, ˆpbas 
kereC, icrk™martÔ brN kereC, …mnik smajcUYtw HeyeC|  
 
ibiBÊ ibxey ˆeLKeZagY paàTkY Taka sÿe¹w, páiTbIet …mn Ÿkan smaajbYbóùa en† 
ŸZKaen Ÿkan na Ÿkan Drenr smy …b„ AàT ApcyI, ibeÃx sâiñkarI, b„SbâiÁeraDkarI 
DàmIy Vcar Anuîfaenr Aió»tÔ ŸdKa Zay na| …† ibxyiF harˆ†nbaed ibSaÔsI ŸZ karw 
jnY …kFa bR rkemr DaƒDar mt| Vmra ŸZBaeb paKIedr AYiÆF„ …r ˆeÀSYFa 
Anuman keriC, Dàmw ik harˆ†nbadIedr samen …k† Drenr cYael² ˆpóùapn ker 
na - Zar Anurœp …kFa ŸZOi¹¡k bYaKYa Ÿdwya Vj Kub† pãeyajn? Vmra Ÿkn pãaàTna 
kir, Ÿkn† ba Vmra …t jaƒkjmkpUàN DàmIy Vcar Vcrn paln ker Vmaedr 
saraFa jIbn† ˆ‡sàg ker Ÿd†? 
 
DàmIy VcrN tKin harˆ†nbaedr maTabYTa Hey daRay ZKn ta AÄut ekan bYitº¡m 
na Hey bûlBaeb ÷Ikát …kiF bYapaer pirnt Hy| Vpatdâiñet, Dàm saàbjnIn, …b„ 
ìDumaº ibiBÊ smaej  …r ibiBÊ rœp VeC bel† smsYaiF Vpna-Vpin dUr Hey Zaeb 
na| Baxar mt† Dàm mUlt saàbjnIn …b„ A‚leBed …† ibSÿaesr tartmYw AtYÇ» 
lQYnIy| …† pãbeÉr ŸbSIrBag pafk† sÿIkar krebn ŸZ Vmaedr meDY sba† Daiàmk 
nn| ikÇ¼ tarprw Dàm manb smaej sàbjnsÿIkát: Ÿpaxak pirDaenr ik„ba Kabar 
pirebSenr rIitr mt† pãetYkiF smaej ibeSx DàmIy rIitw  pãcilt reyeC; …mnik 
Zara Dàmcàca kern na, taraw ŸsFaek samaijk inym iHeseb† Ÿmen celn| taHel pãSÈ 
He¬C, Vsel† Dàm ifk ik kaej laeg? 
 
DàmIy ibSÿas ŸZ manuxek ŸFnSnjint (stress-related diseases) AsuK eTek mui¹¡ 
idet paer- …† DarNariFr ipCen Ÿtmn Ÿkan pãmaN Kuej pawya Zay na| ikÇ¼ …Fa 

547



sitY Helw Vmaedr Abak Hwyar mt ikCu Takeb na| ha¹¡aredr icik‡sar …kFa 
lQnIy A„S† He¬C sÿaÇ»na …b„ VSÿas pãdan| Vmar ha¹¡ar maTay Hat builey 
icik‡sa kern na, ikÇ¼ Aenk smy† men Hy ŸZ tar ŸóFeTaeôap pRa buiÁdIÐ 
ŸcHarar VSÿas baNI ìen† Vmar ŸCaFKaeFa Aenk AsuK Baela Hey igeyeC| ŸragIr 
mn rQar jnY imTYa wxuD Ÿdwyar bYapariF (placebo effect) sba† jaenn| Aenk 
smy wxuDIy §nablIHIn …†sb nkl biR (dummy pills) ŸKey† ŸdKa Zay ŸragIra 
Bal Hey Zay| Ÿs† jnY† ntun wxueDr Fäayaelr smy påYiseba bYbHar kra Hy| 
påYisebar mt ŸHaimypYaiT wxueDw Ÿrag Ÿser ˆfet ŸdKa Zay, ATc ŸHaimwpYaiT wxuD 
otrI krar smy …§elaek …t† patla ker ŸPla Hy ŸZ taet Ÿrag saraenar  Ÿkan 
ˆpadan† Vr AbiSñ Taek na|  
  
Dàmw ik, påYisebar mt†, menr ŸóFäs kimey manuexr Vyu baiRey Ÿtael? Hyeta ker, 
ikÇ¼ t¹ÔiFek s„SybadIedr saeT prIQay ˆpNIt Het Heb Zara men kern Aenk 
ŸQeº† Dàm ASaiÇ» Ÿta kmay† na br„ baiRey Ÿtael| Vmar met Deàmr mt …kiF 
ibSal …b„ saàbjnIn …kiF ibxyek bYaKYa krar jnY …iF …kiF AtYÇ» duàbl t¹Ô| 
Vmaedr pUàbsurIedr menr ASaiÇ» kimey taedrek dIàGjIib krar maDYem Deàmr 
ˆ‡pi¹ HeyiCela bel Vim men kir na| …† Drenr iTwrI Deàmr mt …eta bR …kiF 
bYaparek bYKaYa krar jnY VedO ZeTñ ny|  
 
AnYanY t¹Ôguela … sÚpiàkt harˆ†nIy bYaKYa sÚpeàk ŸmaeFw wyaikPHal ny bel 
men Hy| ˆdaHrN iHeseb nIecr kTa§il ibebcna kra Zak| "Dàm mHaibSÿ sÚpeàk 
Vmaedr ŸkOtUHelr inbâi¹ GFay …b„ mHaibeSÿ Vmaedr Abóùaenr ibxyiF tuel Der', 
ik„ba  "Dàm  saÇÔ»nadayk| manux  mâtuYek By pay …b„ Dàm Vmaedr VSÿóù ker Vmra 
Amr Takeba|'… smó» kTay mnó»a tai¹Ôk stY Taket paer, ikÇ¼ … §il kKena† har 
ˆ†nIy bYaKYa Het paer na| … kTaiF† iöeBn ip„kar ˆeLK kereCn tar "mn ŸZ 
Baeb kaj ker' (How the Mind Works, Penguin, 1997) b†etW    
 

"....…iF Ÿkbl pãeSÈr † jnM Ÿdy ŸZ mn Ÿkn …mnBaeb ibkiSt Heb ŸZKaen 
taek ýpñ imTYar VSãy inet Heb| brP SItl pirebeS …kjn manux men 
men 'Vim ˆx—tay ViC' Babel† Vram paeb na; Ÿtmin is„eHr mueKamuiK 
…kjn manux is„Hek Kregas kæpna krel† tar menr smó» BIit dUr Hey 
Zaeb na|' (pâòa 555)|  
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mâtuY By sÚpiàkt harˆ†nIy te¹Ôr ÷rœpiF Hwya ˆic‡ … rkmW "prkael ibSÿaesr 
bYapariF §r›tÔ Hairey ŸPel ZKn† …Faek prIQar mueKamuiK Het Hy|' … ibxyiF 
stY, ik„ba imTYa Het paer| ATba Het paer- …iF manisk cap …b„ ŸragIr mn 
raKar jnY imTYa ‹xD sÚpiàkt VerkiF t¹ Ô- ikÇ¼ Vim Ÿs ibxey ibSd bYaKYay 
…Kn Zai¬C na| Vmar mUl b¹¡bY He¬C, …kjn harˆ†nibedr sbsmy … rkm Baeb† 
pãSÈ ˆ¾apn kra ˆic‡| 

Ÿkan Ÿkan manux ibSÿaesr saeT 
…kmt ŸpaxN kern …b„ Ÿkˆ  
Ÿkˆ iÃmt ŸpaxN kern- …mn sb  
mnó»ai¹Ôk b¹¡bY Ÿkbl maº 
ta‡QiNk, Ÿkan cURaÇ» bYaKYa ny| 
…kjn harˆ†nibd iHeseb Vim 
cURaÇ» pãSÈ§ilr bYapaer† VgãHI| 
 
harˆ†nibdŸdr kaeC ta‡QiNk 
Vr cURaeÇ»r paàTekYr bYapariF 
ŸbS §r›tÔpUàN| ta‡Q iNk pãSÈ§il 
VmaedrŸk SrIribdYa 
(physiology) Vr mió»ï-A„g  
ib¯aenr (neuroanatomy) 
idek Daibt ker| ta‡Qink ˆ¹er 
Bul ikCu Ÿn†, …§il §r›tÔpUàN, 
…b„ ob¯aink|  

 
ikÇ¼ Vmar kaeC VgãeHr ibxy He¬C harˆ†nIy cURaÇ» bYaKYar bYapariF| ib¯anIra Zid 
kKena mió»eï "sâiñkàta ŸkÆÅ' namk Ÿkan ikCur VedO sÉan pan, Vmar mt 
harˆ†nibedr kaeC tKn ij¯asar ibxy HebW "sâiñkàta ŸkÆÅ' iF Ÿkn ibkiSt 
HeyeC| Ÿkn Vmaedr Ÿs† smó» pUàb pur›x Zara b„Sgt nIitr (genetics) bedOlet  
"sâiñkàta ŸkÆÅ' ŸpeyeC, tara Ÿkn iFek Taket ŸpereC taedr pãitpeQr tulnay,  
Zaedr mió»eï "sâiñkàta ŸkÆÅ' ibkiSt Hyin? cURaÇ» harˆ†nIy pãSÈguil ikÇ¼ mió»ï 
ib¯aenr ta‡QiNk pãeSÈr tulnay ŸbSI Bal, gBIr ik„ba ib¯ansÚmt ny| tbuw Vim 
…Kaen …† pãSÈguil† Velacna kriC| 
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Ÿkˆ Ÿkˆ AiBeZag kereCn, cURaÇ» bYaKYar ibxyiF Vsel dlgt baCa† te¹Ôr† 
(group selection theories) AnY rœp| dlgt inàbacn …kiF ibtiàkt DarNa 
ŸZKaen bla Hy harˆ†nIy inàbacn bYi¹¡r smnÓey gift dl ŸTek baCa† ker Taek, 
Vbar saDarN harˆ†nIy t¹ ÔAnuZayI ŸdKa Zay …iF Ÿgaiòr mDYkar bYi¹¡ pàZay ŸTek 
baCa† ker Taek| ˆdaHrN÷rœp bla Zay - Ÿkmibãj ibSÿibdYaleyr nâ-t¹Ôibd 
(anthropologist) kiln ŸrniÒˆ Darna ŸpaxN kern ŸZ KãIöan Dàm iFek ŸTekeC 
…k Drenr dl gt baCa†eyr maDYem karN taƒra inejedr meDY ibSÿó»ta …b„ 
ÙatâtÔSIl Balbasar ibxyiF laln ker| Vemirkan ibbàtnbadI ŸhiBh såwyanw 
…k† rkmte¹Ô ibSÿasI| 
 
dlgt baCa† t¹Ô Deàmr ŸQeºw ŸZ kaj kret paer ŸsiFr …kiF kaæpink ˆdaHrN 
idi¬C| Dra Zak- …kiF ˆpjait AtYÇ» praº¡mSalI ZueÁr Ÿdbta ba ‰Sÿer ibSÿas 
ker| paSapaiS VerkiF ˆpjait SaiÇ» w prmsiHxu—tar Ÿdbtay ker, ik„ba taedr 
VedO Ÿkan Ÿdbta ba ‰Sÿr Ÿn†|  pãTm dliF iÃtIy delr ibr›eÁ ZueÁ jylaB 
kereC| … ŸQeº ŸZ sb ŸZaÁara ibSÿas kereC ŸZ ZueÁ "SHId' Hel tara srasir ÷eàg 
ŸpOƒeC Zaeb, tara ŸbiS saHiskta w menabelr saeT ZuÁ kreb …b„ inejedr pãaN 
ibsàjn idet k™iËt Heb na| kaej† …mn …kiF ˆpjaitr VÇ»WegaºIy  baCa†ey  
iFek Takar sÝabna AiDk; tara tKn praijt ˆpjaitr gbaid pì iCiney Ÿneb, 
taedr ó½Ielakedr luF ker ˆpptþIet pirnt kreb| …† rkm ˆpjait º¡manÓey 
b„SbâiÁ kret Takeb, …k† obiSñ sÚpÊ nUtn jaitr jnM Ÿdeb Zara Ÿs† …k† 
ZuÁbaj Ÿdbta, ba ‰Sÿer  ibSÿasI| …Kaen pafekr ŸKyal raKa ˆic‡ - Vim Za bliC 
ŸsiF ikÇ¼ "ZuÁ baj Dàm iFek Taek' blar ca†et Vlada| AbSY† ŸsiF iFek Takeb, 
ikÇ¼ …Kaen Vsl ibebcY ibxy He¬C- Ÿgaº Zara ZueÁr Ÿdbtay ibSÿasI  tara† iFek 
Taek| 
 
dlgt baCa† t¹Ô iney ŸjaRaela rkemr Vpi¹ reyeC| Ÿs§il sb K¸aena …† 
pãbeÉr piriDr ba†er| gaiNitk mehl ŸdiKeyeC - ibeSx ikCu Abóùar pirepãiQet 
dl gt baCa† t¹Ô kaj kret paer| blabaûlY, ˆpjaitr Ÿgaeºr ŸQeº Dàm Ÿs† 
ibeSx Abóùar ŸpãiQet kaj kereC|  …iF …kiF AtYÇ» mjadar t¹Ô ikÇ¼ …Kaen Vim 
… ibxey ibxd bàNnay Zab na| 
 
Dàm ik Ÿkan saÚpãitk bYapar? Vmaedr jIN (b„Sgit ˆpadaenr …kk) ŸbiSr Bag 
pãeyajnIy pãakáitk inàbacn pãiº¡ya sÚpÊ ker ŸPlar pr ik …r  ˆÄb HeyeC? Deàmr 
sàbbYaipta …† te¹Ôr ŸZ Ÿkan srlIkrenr ibr›eÁ Abóùan Ÿny| tTaip, …iFr …kiF 
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bR idk reyeC ŸZiF Vim …Kaen tuel Drb| Vmaedr pUàbpur›xedr meDY dlgt baCa† 
ba inàbacn pãiº¡yar maDYem ŸZ obiSñ§il óùan ker ineyiCl ŸsiF pãkát pãó»aeb Dàm ny| 
…r AnYanY ˆpkairta iCl, …iF GFnaº¡em Vjek Vmaedr samen DàmIy VcrN 
iHeseb pãtIyman He¬C| DàmIy Vcar-Vc reNr bYapariF Ÿkbl tKin Vmaedr kaeC 
ýpñ Heb, ZKn Vmra pãSÈiFek AnYBaeb ˆpóùapn kret sQm Hb|  
 
murgI … ŸQeº ˆdaHrN Het paer| sbl murgIedr  duàbl murgIek Ÿfakraenar bYapariF 
('pecking order')Aenek† lQY ker Takebn| …†'dlgt pãBabSalIta'  
('dominance hierarchy')r DarNaiF pãTm murgIedr meDY† Vibïát HeyiCl| 
pãitiF murgI iSeK Ÿny ŸkaniFek Ÿs lRa†ey Haraet pareb …b„ ŸkaniF taek 
Haraenar Q mta raeK| ŸZ del …† "pãBabSalIta'  supãitiîft Hey igeyeC ŸsKaen 
pãkaSY lRa† ŸdKa Zay na blŸl† cel| …rkm gã›epr  AÇ»àBu¹¡ pakaepa¹¡Baeb  Vsn 
gaRa murgIra, Gn Gn dl bdl kra AnYanY duàbl murgIedr ca†et ŸbSI ihm paeR| … 
bYapariFet dlgt pãBabSalItar ˆdaHrN ŸdKa Zay; ikÇ¼ …iF Ÿkan VdàS  
harˆ†nbad ny; karN, …iF …kiF dlgt bYapar| dlgt ˆ‡padnSIltar bYapariF 
Hyeta káxŸkr kaeC §r›tÔpUàN; ikÇ¼ A÷aBaibk Ÿkan bYitº¡m CaRa pãakáitk inàbacn 
te¹Ôr ŸQeº …r Ÿkan ˆpeZaigta Ÿn† blŸl† cel|"dlgt pãBabSalIta'  t¹ÔiF 
iFek Takar s„gãaem  ktFuk™ mUlYban?'- …kjn harˆ†n ibedr kaeC … pãeSÈr Ÿkan 
§r›tÔ Ÿn†| … ŸQeº sifk pãSÈiF Hwya ˆict : "bYi¹¡ pàZaey Si¹¡SalI murgIr 
ibr›ÁacarN ker iFek Takar s„gãaemr mUlY kt Fuk™, ik„ba AepQakát duàbl murgIedr 
ŸTek Vlada Hey na Takar Qit taek ktFuk™ Ÿpaxaet Hy?' har ˆ†nbaed pãas„igk  
pãSÈ§ilek …mnBaeb bYi¹¡ pàZaey iney ŸZet Heb Zaet ŸsKaen b„Sgt obiSeñYr 
iBÊta (genetic variations) ŸdKa Zay| …Kaen  Vlada Vlada Baeb …k …kiF 
murgIr marmuKI pãbN tar ibxy iF §r›tÔpUàN, Ÿkn na pãtYkiF murgIr meDY b„Sgt   
obiSeñYr iBÊta VeC| ikÇ¼dl gt pãBabSIltar ŸQeº b„Sgt obiSeñYr iBÊta 
(genetic variations) ibxyiF VbaÇ»r, Ÿkn na - delr Ÿkan jIN (gene) en†| 
ta VeC Ÿkbl bYi¹¡ pàZaey| 
 
ˆperr ˆdaHrN idey Vim …Fa† ŸbaJaet cai¬C ŸZ Dàmw dlgt pãBabSIltar mt 
…kiF ibxy Het paer| "iFek Takar s„gãaem Deàmr BUimka kt Fuk™?'  …† pãSÈiF† Hyt 
Bul| Vmar met sifk pãSÈiF Hwya ˆict: "bYi¹¡ pàZaey manuexr meDY ŸZ sb bYbHar 
ba mnó»ai¹Ôk VcrN lQY kra Zay - ŸZ §ilek iniàdñ pirióùitet Vmra Dàm bil; 
iFek Takar s„gãaem …§ilr §r›tÔ kt Fuk™?' sifk ˆ¹r ŸKaƒjar Veg Vsel pãSÈiFek 
sifk Baeb daƒR kraena Kub† jr›rI| harˆ†nibdedr meDY Zara  Ÿkbl Deàmr iFek 
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Takar karN ŸKaƒjar meDY† bYó» reyeCn, tara Vsel Bul pãSÈ ker Zae¬Cn| …r bdel 
br„ Vmaedr pUàbpur›xedr smy ŸTek cel Vsa …mn ikCu ibbàtnSIl ibxy iney Baba 
ˆic‡ ŸZ§ela taƒedr smy Dàm iHeseb ibebict na Helw prbàtIet sBYtar pirbàtenr 
saeT saeT DàmIy ˆpadan iHeseb KuƒiF ŸgeR beseC| 
 
Vim …† pãbeÉ murgIedr Ÿfakraenar Dara iney ikCu ˆdaHrN Haijr keriC| Vsel … 
bYapariF Vmar iTisesr …ekbaerr mUl ibxy; ta† …k† ibxey VerkiF ˆdaHrN 
Ÿdwyar ŸlaB samlaet pariC na bel pafkedr kaeC Qma Ÿcey ini¬C| meTra ZKn 
pã°Ôilt V§enr ˆpr Jaipey peR, …Faek Ÿkˆ ŸsãP duàGFna bel men kern na| 
ŸdKel men Heb tara ŸZn ˆRet ˆRet V§en VtMaûit ide¬C| …Faek Vmra mTedr 
"VtMibnaSI VcrN' iHeseb gnY kret pair Vr ibisMt Het pair …† ŸBeb ŸZ 
harˆ†nIy  pãakáitk inàbacn ikBaeb …mn …kiF VtMibnaSI  kajek smàTn kret 
paer! Vmar kTa He¬C …† smsYaiF ŸTek …kFa buiÁdIÐ ˆ¹r VSa krar Veg 
pãSÈiFek br„ Guirey ntun ker ŸlKa ˆic‡| …Fa ŸmaeFw VtMaûit ny| Vsel 
AniBepãt paàSÿpãitiº¡yar PlaPl iHeseb† Vmra  …† VpatW VtMaûitr bYapariF 
ŸdeK Taik|  
 
káiºm Vela§ela Vmaedr raetr dâSYpeF Ait saÚpãitk s„eZajn| …r Veg raetr 
Vela blet ìDu caƒd Vr taraedr† ŸbaJaeta| Velar …† ˆ‡s§ela pãay AsIIm 
dUretÔ Takar kareN …edr kaC ŸTek Vela …es ŸpOƒŸCay smaÇ»ral peT,  Pel otrI 
Hy …k VdàS idkdàSn ZÇ½| VkaeSr …† Velak ˆ‡s§elaek pte˜ra srl peT 
clbar jnY bYbHar ker Taek|  pt˜edr øayutÇ½guela …kiF srl inym AnusrN ker 
AiBeZaijt HeyeC - ""…mn Baeb pT cl ŸZn, Vela …es Ÿtamar ŸcaeK 30 ihgãI 
Ÿkaen VGat ker|'' ŸZeHtu pt˜edr ŸcaK§ela ŸZOigk (pu²aiQ), …† bYaparFa …kFa 
ibeSx Drenr wmaiFihyaemr (pu²aiQr ŸkeÆÅ …k Drenr ibeSx iFˆb) jnY Kub† 
sHayk|  
 
ikÇ¼ …† Velak idkdàSnZÇ½iF Velar ˆ‡s§elar AsIm dUretÔ Takar ˆpr Kub gBIr 
Baeb inàBrSIl| Zid ta na Taek, teb Velak riSMguela smaÇ»ral r†eb na, br„ 
AenkFa sa†ekelr cakar Ÿýpak§elar mt ibBaijt Hey Zaeb| ŸZ øayutÇ½ w† iºS 
ihgãIr saDarN inyem ABYó» Hey ŸgeC, ŸsiF mTek …kiF lgairdimk siàpl peT 
Ÿfel V§enr  iSKar ˆpr iney ŸPleb| S'Ÿy S'ey mT ZKn pãitidn caƒd ba tara ba 
duerr SHerr Velar ˆpr inàBr ker inKutBaeb idk inàny ker clet Taek tKn 
Vmra ta Vr ŸKyal kir na| Vmra ìDu ŸdiK mT§ela V§enr idek Jaipey preC, 
Vr ta ŸdeK Vmra Bul pãSÈ ker ŸZet Taik - 'Ÿkn sb mT§ela VtMHuit idey 
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celeC?' 
  
…† iSQa§elaek manuexr DàmIy bYbHaerr ŸQeºw pãeyag kra Zay| As„KY manux, 
…mnik Ÿkan Ÿkan jaygay Stkra …kSjn manux, …mnsb ibSÿas Ÿpaxn ker Za ìDu 
ob¯ainkBaeb pãmaNeZagY teTYr† pirpiÇù ny, VerkiF pãitÃÆdI Deàmr saeT tar 
iberaiDtaw AtYÇ» pãkF| tara ìDu dâ•Baeb ibSÿas† ker na, …r ipCen pãcur smy …b„ 
pãacuàZ bYy ker, jIbn dan ker, …mnik HtYaw ker| Vmra Aenek ta ŸdeK  ibisMt 
H†, ifk ŸZmn ibisMt H† meTr VtMbil Ÿdwya ŸdeK| Vmra Babet Taik, "ekn'? | 
ikÇ¼ Vmar met Vmra …eQeºw Bul pãSÈ kriC| 
 
Het paer, Vjek Vmra ŸZ DàmIy Vcrn§ela ŸdiK ta intaÇ»† Ÿkan …k smeyr 
manuexr Ÿkan …k manisk pãbntar duàBagYjnk AiBbYi¹¡, ikÇ¼ Hyeta Ÿs† smey …r 
Ÿkan ˆpeZaigta iCl| pãSÈ He¬C …† manisk pãeyajniF ik Het paer? …ibxey Vim 
…kiF pãó»ab idet ca†, ikÇ¼ pãó»abiF Ÿdwyar Veg pirïar ker bel Ÿnwya pãeyajn 
ŸZ …iF …kiF ˆdaHrN maº| Aim men kir, … ibxey …kiF ibeSx Ÿkan isDaeÇ» 
ŸpOƒCaenar Veg Vmaedr sifk  pãSÈiF Kuej Ÿbr kra Aenk ŸbSI jr›rI| 
 
Vmar …† suiniàdñ pãkæpiF He¬C iSìedr iney| AnY ŸZ Ÿkan pãjaitr Ÿcey Vmra, 
iFek Takar jnY, pUàbbàtI pãjenMr AiB¯tar ˆpr Aenk ŸbiS inàBr ker Taik| 
t¹ÔgtBaeb, iSìra inejr AiB¯ta ŸTek† iSeK inet paer ŸZ ndIet k™mIr Takel 
ŸsKaen satar kaFet Hy na| ikÇ¼ …Fa ifk ŸZ  iSìmió»eï "bRra Za bel ta ibSÿas 
kera, iptamatar kTa ŸSan, mur›ibÕra ZKn §r› giÝrBaeb ikCu bel ta pãSÈkra CaRa† 
Ÿmen cl' - …†Drenr ikCu inym baDa VeC bel ta ŸTek Vmra Aenk baRit  
suibDaw Ÿpey Taik|  
 
ŸCaFeblay ô™elr DàmZajekr iSKaena Ÿs† By„kr ˆpedeSiFr kTa Vim kKn† 
Bulebana| …Faek Vsel By«r bel men HeyeC prbàtIkael : Ÿs smey DàmZajk 
ŸZBaeb ŸceyiCeln Vmar iSì-mió»ï ŸsBaeb† ˆpedSiF gãHN keriCela| …kdl 
osenYr Ÿrl la†enr paeS k™ckawyaj krar …kiF gæp beliCeln Vmaedr| 
…ksmy taedr Ÿntar dâiîF AnY ikCuet Vkiàxt Hwyay itin osnYedrek Tamar 
ˆpedS idet Buel Zan| osnYra ibnabaekY VedS Ÿmen inet …t† ABYóù iCl ŸZ 
tara maàc kret kret clman ŸFäenr mueK igey peR| Zidw …Kn Vim gæpiF Vr 
ibSÿas kir na, ikÇ¼ ny bCr byes ifk† ibSÿas keriClam| ZajkiF ŸceyiCeln Vmra 
ŸZn osnYedr …† pãSÈatItBaeb VedS Ÿmen clar rIitek, ta Zt † AeZOi¹¡k† ŸHak 
na Ÿkn, …kiF VdàS iHeseb Ÿmen Ÿn†| …b„ sitY kTa blet ik Vmra Ÿs smey 
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…Faek …kFa §n bel† men krtam| Vim tKn Vsel† Babtam daiytÔ paln kret 
igey clÇ» ŸFäenr mueK pRar s‡saHs Ÿkanidnw Vmar Heb ikna| 
 
suiSiQt osnYedr mt kiÚpˆFarekw Za bla Hy tara ta† ker Taek| 
Programming Language …r maDYem taedrek Za ineàdS Ÿdwya Hy tara 
V¯abaHI Ÿgalaemr mt† ta paln kret Taek| …kidek kiÚpˆFar Vmaedr 
pãeyajnIy Aenk kaj ker Ÿdy, AnYidek, …† VnugetYr AinbaàZ pirnit iHeseb 
Karap inàedSablIekw Ÿs …k†Baeb  paln kret Taek| ŸkaniF Baela ineàdS Vr 
ŸkaniF Karap ineàdS kiÚpˆFar ta buJet paer na| osnYedr mt taraw ìDu ineàdS 
paln ker Zay|  
 
…† pãSÈatIt baDYtar Pel† kiÚpˆFar Ba†raesr iSkaer pirnt Hy| Karap ˆeÀSY 
iney ŸlKa  …kiF Ÿpãagãam ZKn kiÚpˆFarek tar iBter ilipbÁ sb ifkanar tailka 
pafaet ineàdS Ÿdy tKn Ÿs Ÿta ta paln ker†, AnY sb kiÚpˆFar Zaedrek Ÿs …† 
ŸpãagãamiF pafay taraw kajiF …ekr pr …k AnugtBaeb sÚpadn kret Taek| 
…†Baeb† AtYÇ» Å›t gitet Ba†ras§ela CiRey peR| …mnBaeb Ÿkan kiÚpˆFar 
banaena sÝb ny Za Vmaedr kaejr Ÿblay Anugt Takeb ikÇ¼ Ba†raesr samen duàbl 
Heb na|  
 
Vmar ˆperr bYaKYa Zid ŸbaDgmY Hey Taek, taHel inëcy† Vpnara †it meDY† 
iSìmió»ï …b„ Deàmr mDYkar ŸZagsUºiF Vibïar ker ŸPeleCn| pãakáitk inàbacn ( 
Natural Selection) …kiF iSìr icÇ»aDaraek …mnBaeb† otir ker Zaet Ÿs ma 
baba …b„ Ÿgaeºr mur›ibÕedr kTa ibna iÃDay ibSÿas ker| …b„ …† ibeSx §NiF† 
AbectnBaeb taek Vbar manisk Ba†raesr Vº¡menr iSkaer pirnt ker| 
iSìmió»ï - BaelaBaeb Ÿbec Takar pUàb Sàt iHeseb - baba ma …b„  mur›ibÕedr ibSÿas 
kret bel| …r AinbaàZ pirnit iHeseb† "ibSÿaskarIr' peQ Bal ˆpedS …b„ 
Karap ˆpedeSr meDY paàTkY krar Ÿkan ˆpay Taek na| iSìr peQ bueJ Ÿnwya 
AsÝb ŸZ "ndIet saƒtar ŸkeFa na, k™mIr ŸKey ŸPleb' …kiF Baela ˆpedS ikÇ¼ 
Vbar "pUiàNmar smy Cagl bil na idel SsYHain GFeb' …kiF Karap ˆpedS| duiF 
ˆpedS† tar kaeC …k†rkm Baeb ta‡pàZmy| duiF ˆpedS† …eseC …mn …k 
ibSÿasI Ÿlaekr kaC ŸTek Zaek SãÁa …b„ Bi¹¡ kra iSeraDaàZ|  
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pâiTbI, mHaSUnY, onitkta, …b„ manbpãkáit sÚpeàkw …k† kTa pãeZajY| Vbar ZKn 
…† iSìiF† bR Hey wef,tar inejr ŸCelemey Hy, Ÿs tKn saÔBaibkBaeb† taedrek 
Vrw sucar›Baeb …†sb iSQay iSiQt ker Ÿtalar Ÿcña ker|  
 
…† mehl AnuZayI, Vmra ŸdKet pa†, pâiTbIr ibiBÊ A‚el ibiBÊ rkemr iBi¹HIn 
ibSÿaesr Dara purxanuº¡imkBaeb ibkiSt Het Taek| …† AeZOi¹¡k ibSÿas§ela Hy 
…elapataaiRBaeb (randon drift) DIer DIer CiRey peR ATba harˆ†nIy inàbacenr 
mt Ÿkan …k gitet ibkiSt Het Taek, …b„ AbeSex Vmra ŸZ rœpiF ŸdKet pa† 
ta tar Vid rœp ŸTek ibbiàtt Het Het VenkKain bdel ŸgeC|  …k†Baeb Baxaw 
pàZaÐ smy …b„ ŸBOgilk bYbDaenr kareN tar mul ˆ‡s ŸTek ser ŸZet ŸZet 
lQnIyBaeb iBÊ rœp DarN ker| …k† ijinx ŸdKa Zay Dàemr ŸQeºw, iSìmió»ïek 
sHej†  Caƒec Ÿzel banaena Zay bel† Dàm b„S prÚpray …kjn ŸTek Verkjenr 
kaeC º¡magtBaeb ibó»âit laB kret Taek| 
 

harˆ†nIy inàbacn iSìmió»ïek …mnBaeb† otrI ker Zaet tara mur›ibÕedr AÉBaeb 
ibSÿas ker; icÇ»aDaraek …mnBaeb† s„gift ker ŸZn ba¬cara …kidek Anukrn pãbN 
Het, AnYidek §jb, rœpkTa …b„ Deàm ibSÿas kret pãbâ¹ Hy| b„Sgitk inàbacn† 
(genetic selection) Vmaedr mió»ïek …Baeb otrI kereC …b„ …Kan ŸTek† 
non genetic …k b„SgtnIitr ˆÄb HeyeC - Za ŸTek Hyeta ntun …k Drenr  
mHamarI ik„ba non genetic (b„SgtnIitr ADIn ny …rkm) …k harˆ†nIy 
inàbacenr iBi¹ otrI Heb| Vim men kir Dàm …min …k dlgt GFna Zaek  non 
genetic mHamarI …b„ harˆ†iny inàbacenr s„imSãn idey bYaKYa kra Zay| Vmar 
…† pãkæp Zid ifk Hey Taek, taHel bYi¹¡gtBaeb manuexr Ÿbec Takar jnY …mnik 
taedr jIenr jnYw Deàmr Ÿkan Buimka ba ˆpkarIta Ÿn†| …r Zid Ÿkan ˆpkarIta 
ŸTek† Taek ta manuexr pãeyajen ny, ta ìDu† Deàmr inejr iFek Takar pãeyajen|  

 

* Richard Dawkins is the Charles Simonyi Professor of the Public Understanding Of 
Science at Oxford University. One of the most influential scientists of our times, 
Dawkins "climbs mental Everest," the Times Educational Supplemental has proclaimed. 
The author of bestsellers such as The Selfish Gene and The Blind Watchmaker, Dawkins 
has been called " one of the most incisive science writers alive"(New York times Book 
Review) .   
pafekr mtamt pafenar ifkanaW 
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িব াস িক মানব মেন pািথত? 
আিশক মাহমুদ rপম 

মানুষ sাভািবকভােব িব াস কের। aসংখ  ধম রেয়েছ তার িব ােসর জেন । aেনকgেলাi eকিট আেরকিটর 
িবপরীত ধারণা দয়। কানিট বেল িনরাকার eেক েরর কথা, কানিট সাকার eেক র, আর কানিট বেল aজs 
ঈ েরর কথা। eমন আেরা aসংখ  বপরীত  আেছ তােদর মােঝ। িকnt ধমgেলার িনজ িনজ িব াসীরা 
ধমgেলােক সমান দৃঢ়তার সােথ িব াস কের। aসাধারণ মানুেষর ei aদৃে  িব ােসর kমতা, সmূণ বপরীেত  
িব ােসর kমতা। 

 
মানুষ যুিk আর িবjােনর আ য় িনেয় ধেমর ধারণাgেলােক p  করার kমতাo রােখ। যুিk বুিdেত ধারণ করা 
বstবাদী পৃিথবীর ধারণার কােছ ধেমর ধারণাgেলা কখেনা কখেনা কাlিনক, aলীক-aনথক হেয় oেঠ তার 
কােছ। পিtক ধমেক ত াগ কের স তখন। িনেজেক aিব াসী িহেসেব আিব ার কের। 

 
মিs  িবjান বুঝেলo, pবৃিtর সবটুকু হয়েতা তা বােঝ না। তাi, সহজ হয় না eমন aবsায় িsত থাকা। 
aনুভূিতর dবল মুহূেত যুিkবিুd যখন dবল হoয় oেঠ, মেনর কান কুঠুিরেত আবার sান কের নয় িনজs কান 
পিরtাণকারী ঈ র। মানিসক dবলতা আর aসহায়tেক যুিk িদেয় য pেবাধ দয়া যায় না, িব াস িনিমেষi 
সখােন পরম sিs বুিলেয় দয়। পুনরায় aিব াসী হেয় uঠেত যুিkবুিdর aেনক কাঠখড় পাড়ােত হয় আবার। 
যন িব াস করাটাi sাভািবক। যন মেনর কান কােণ রেয়েছ িব ােসর sায়ী আবাস। 

 
তার মােন িক িব াস করাটাi মানুেষর সহজাত pবৃিt? হয়েতা তাi। aদৃে  o িব ােস মানুষ বশ aভ s। 
sাভািবকভােব মানুষেক eকজন সৃি কতা, তার সৃি  আর শাসেন িব াস করেত দখা যায়, aপরটা, aথাৎ 
সৃি কতায় aিব াসo মানুষ কের, িকnt খুব sাভািবকভােব নয়। যেথ  মিs  kয় করেত হয়। িকছু sাভািবক 
pবৃিtর বাiের যেত হয়। যন মিsে  pািথতi আেছ মানুষ িব াস করেব। 

 
‘ pািথত আেছ’- eমন শbgc ধমpাণেদর aত n িpয়, sিsকর। আর aিব াসীেদর জন  pবল হতাশামূলক, 
সংশয়pদক। েন মেন হয়, যন eক সুিনপুণ সৃি কতার িদেকi ei শbgc iি ত করেছ। আর কনi বা 
নয়? eমন aিতমানবীয় সৃি শীলতার uেlখ কের কতােক uহ  রাখেল সেnহ না কেরi বা হয় িকভােব? 

 
মানুষ কায-কারেণর যুিkপাত কের। ঘটনা ঘটেল মানুষ তার ব াখ া জানেত uদgীব হয়, যমন ‘হয়েতা িব াস 
করা মানুেষর sাভািবক pবণতা’ uপলিb করার পর মানুষ তার ব াখ া জানেত uদgীব হেব। িকnt, সমকালীন 
যুিkর গ-ি◌েত সবিকছুর ব াখ া মানুষ সবসময় পায় না। িকছু ঘটনার ব াখ া জানেত তার িবjান জানেত হয়, 
কখেনা কখেনা aেপkা করেত হয় শতাbীকাল। 

556



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িব াস িক মানব মেন pািথত? 

 
 
 
িকnt কায-কারণ যুিkপােত মানুষ aৈধয, aিsর। জারােলা যুিkর পািথব ব াখ া পাoয়া না পযn মানুষ বেস 
থােক না। aজানা কারেণর sান কের নয় সবkম কতা। মানুেষর ei aৈধয aনুমােনর বh নমুনা পাoয়া যায় 
মানব সভ তার সমg iিতহাস জুেড়। মানুষ জারােলা যুিkর aেপkা কের িন কখেনা। তার িবিনমেয় তারা ভুল 
o aলীেক িনিমেষi িব াসী িহেসেব iিতহােস নাম িলেখেছ। কােলর িববতন, যুিk o িবjােনর িবকাশ eকসময় 
তােদর ভুল pমাণ কেরেছ, কেরেছ লিjত। 

 
আমরা ভুেলর ei d চেkর ঝুঁিক না িনেয় বরং ধয ধির o িনরােবগ থািক। আর যুিk, িচnার সমs dয়ার খুেল 
িদেয় বুঝেত চ া কির িব ােসর রসায়ন; বুঝেত চ া কির িব াস িক আসেলi pািথত? িকভােব মানুষ িব াসী 
হল? 

  

 
মানষু িক িব াসpবণ? 

গত শতেকর 40 eর দশেক িবখ াত মেনািবjানী ি জ হiদার o ম ািরয় ান িসেমল গেবষণা কেরন িkয়া 
uপলিb o িkয়ার ব াখ ায় মানুেষর pকৃিতর oপর।(1) তারা িকছু ব িkেক eকিট চলিct দখান, যােত কবল 
িকছু জ ািমিতক আকৃিত যমন-িtভুজ, বৃt চলাচল করেত থােক। pদশেনর পের pদিশত দৃশ  বণনা করেত 
বলা হেল তারা জ ািমিতক নkার ei চলাচেলর মােঝ ‘পিরকlনা’, ‘aনুসরণ’, ‘পলায়ন’, iত ািদ খুেঁজ পান। 
জ ািমিতক নkাgেলা বিণত হয় সা িlক বাতা িহেসেব। ঘটনা ব াখ ায় ঘটক কতা (eমন িক যখােন কান 
কতা নi) aনুমােনর pবণতা দখা যায় মানুেষর মােঝ pবল। 

 
িkয়ার ব াখ ায় aদৃশ  কতায় মানুেষর িব াসpবণতা তাi কবল ধারণাi নয়, eর গেবষণামূলক িভিt 
িবদ মান। িকnt, িক কারেণ মানুষ ei িব াসpবণ হেয় oেঠ? eরo িক বjািনক ব াখ া আেছ, নািক যুিkর 
যেথ  আ ােসর aভােব আমােদরেক আবার সi aনুমােনর চেk িফের যেত হেব? 

 
e মুহূেত ‘e িব াস ঈ রi িদেয় িদেয়েছন আমােদর মােঝ’ বেল আমরা kাn হেত পাির। িকnt, যুিk রিহত 
ধমােবগ মেনর dবল মুহূেত aেমাঘ আ য় হেয় য সাহস জাগােত হয়েতা পাের, তার িসিক aংশo পাের না 
jানিপপাসু মেনর তৃ া মটােত। 

 
বুঝেত হেব, আমােদর ei ধমীয় ব াখ ার dারs না হoয়াটা আমােদর িনজs ধমানুভূিতেক uপsাপন কের না। না 
করাটাi ভােলা। আমরা হয়েতা িনেজরা কu িব াসী, কu aিব াসী, কu বা িনি ত। িকnt e 
িবjানােলাচনায় ধেমর dারs না হoয়ার জন  eর কানিট হoয়ারi pেয়াজন নi বা eর কানিট হেলo 
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aসুিবধা নi। মানুেষর pেয়াজন ধু eকিট িবjানমন  মুk মন, তার ধম িব াস যাi হাক। 
যুিk, জগেতর রসায়ন বড় িনরােবগ। eখােন আেবগী মানুষ সবদাi িবjােনর আনািড় ছাt, iিতহােসর লিjত 
aলীক-aনুমানকারী। আমরা তাi jােনর িজjাসায় কবল িবjােনরi dারs হিc। আমােদর p , মানুেষর 
িব াসpবণ হেয় oঠার পছেন ব াখ া িক? আশার কথা, িববতন তেttর সাহােয  eর eকিট জারােলা ব াখ া 
পাoয়া সmব। 

  

 
িব ােস িববতেনর ভিূমকা 

 
িববতেনর ব াখ ায় যাবার আেগ য কথা সmবত না বলেলi নয় - তা হেলা িববতন তtt ধমবাদীেদর চােখ eক 
নmর শtrেত পিরণত হoয়া। সমকােলর ধমীয় নতােদর pায়শ দখা যায় িববতেনর pিত তােদর বরীভাব pকাশ 
করেত। তারা মানেত চান না সmূণ বjািনক ei তttেক। িববতন তtt িনেজ িকnt কখেনাi ধমতেtt uৎসাহী 
িছেলা না। িববতন ধম বা ঈ েরর aিst সংkাn িবjান নয়। e কবল পিরেবেশর সােথ জীেবর aিভেযাজেনর 
মাধ েম pজn পরsরায় তার pাp জব বিশে র পিরবতেনর কথা বেল। ei aিভেযাজন pিkয়ায় জীবেগা ীর 
যসব সদেস র বঁেচ থাকার kমতা তুলনামূলকভােব বিশ হয়, তােদর pজনেনর সংখ া বিশ হবার সmবনা 
থােক eবং ঐ জীবকূেল তােদর জব বিশে র pাধান  বিশ থােক। 

 
সmূণ বjািনক ei তtt িক আসেলi ধেমর শtrেত পিরণত হবার যাগ ? িববতন aন ান  বjািনক তেttর 
মতi ধেমর ব াপাের সmূণ িনরাসk। যুkরাে র কস oেয়sান িরজাভ িব িবদ ালেয়র িবখ াত পদাথিবদ 
লেরনস kসo মেন কেরন, িববতনেক eভােব শtr িহেসেব দখা aেহতুক।(2) িববতন কখন বেল িন eমনিট 
হেত পাের বা হেত পাের না য, কান সবkমতাধারী ঈ রi pকৃিতেত িববতেনর তtt আেরাপ কের িদেয়েছন। 
যার আেলাচনা eখন িবjােনর আoতায় পেড় না, তা িনেয় িবjান িনরােবগ থাকেব, eমনিটi তা sাভািবক। 

 
িফের দিখ মানুষেক সভ তার pাথিমক পেব, যখন বাস করেতা gহায়। gহার মুেখ হঠাৎ যিদ স কান শb 
নেত পেতা, িক ভাবেতা স? িকছুi দখা যায় িন eখেনা, িকছুi জানা যােc না - িক oখােন। যিদ ধের 

িনেতা কান িহংs িশকারী জnt, তেব স সময় পেতা সতক ব বsা নবার, aনুমান ভলু হেলo kিত নi 
কান। িকnt যিদ ধের িনেতা িকছুi নi oখােন - কবল বাতােসর নড়াচড়া, সিত i তা হেল তা ভােলা; আর 
কান িহংs জােনায়ার হেল ei aনুমান হেয় uঠেতা তার জীবেনর জন  মারাtক। 

 
মানুষ কায-কারেণর যুিkপাত করার kমতাসmn pাণী। e kমতা তােক ঘটনার কারণ িবে ষণ করেত সাহায  
কের। মানুষ pিতিট ঘটনা ব াখ া করেত চায়। gহা মুেখর শb তােক িবচিলত কের। কান কতা, িবেশষ কের 
kিত করেত সkম eমন কতার dারা িkয়ািট সmn হেয়েছ, eমন aনুমান pায়শঃi তার জীবন বঁাচােতা। আর 

558



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িব াস িক মানব মেন pািথত? 

 
 
oখােন িকছ ু নi ধের িনেয় তার খুব uপকার কখেনাi হেতা না, বরং ভলু aনুমান হেয় থাকেল তা হেতা 
জীবনিবনাশী। সযুেগ মানুেষর জীবনযাপেনর eমন pিতেবশ, pkাপট আর িববতন মানুষেক সাহায  কেরেছ 
তার মিsে  eমন uপাদান গেড় তালার, যা িkয়ার ব াখ ায় সহসাi o pেয়াজেন যুিkর বাiের িগেয় (সmবত 
aিধক শিkশালী o aিন kম) কােনা কতােক aনুমান করেত সাহায  কের। কায-কারেণর যুিkপােত মানুষেক 
aৈধয কের তা বেটi। 

 
eভােব িkয়ােক যুিkর বাiের eেস ব াখ া করাটা aেনক kেti মানুেষর জন  হেয়েছ িনরাপদ o sিsকর। 
সিত  কথা বলেত, aজানা িkয়ার ব াখ ায় সহসাi কতােক িনেয় আসাটা মানিসক িsিতশীলতার িদক থেকi 
তার জন  sাভািবক পছn হেয় oেঠ eবং তা সmবত aেনকাংেশ আজo িবদ মান রেয় গেছ। 

 
জগৎ-সৃি , ন ায়-aন ায়, নীিতধেমর জিটল দাশিনক pে র মুেখ sাভািবক কতা িহেসেবi eভােব সmবত ঈ র 
o তার pণীত িবিভn aনুশাসেনর আগমন। eমন িব াস সmবত মানুেষর oi িববিতত o aিভেযািজত 
বিশে রi pকাশ। eকজন ঈ েরর aিst aনুমান কের িনেল জিটল সব দাশিনক pে র চটজলিদ utর 
পাoয়া যায়, sিsকর মানিসক aবsায় িsত হoয়া যায়। আর যুিk-বুিd-pমােণর ম ধ  সীমাবd থাকেত হেল 
চুপ কের বেস থাকেত হয় o aেপkা করেত হয় কালািতকাল aনুমানিবহীন। eমনটা তা মানুেষর বিশে  
নi। 

 
িkয়ার ব াখ ায় কতার সহসা aনুমােনর বিশ  িক কের মানুষেক ঈ ের িব াসী কের তােল, তার আেলাচনা 
িবjানীরা কেরন d’িট িভn তেtt - eকিট হেলা aিভেযাজন তtt, aপরিট - uপজাত তtt। aিভেযাজনবাদীরা 
মেন কেরন, gহামানেবর াপদসংকুল pিতেবশেক যমন সরাসির মানুষ aিভেযাজন কেরিছেলা, তমিন ঈ ের 
িব াসo আিদ মানুেষর মানিসক ভারসােম র জন  eকিট aপিরহাযতা িছেলা। জিটল দাশিনক p  বা ব াখ াতীত 
pাকৃিতক ঘটেনর সামেন aনুtর থাকা, িবপদ, aসুখ, dঃখ dেভােগ িবচিলত থাকার মেতা aিsিতশীল মানিসক 
aবsার পিরtাণ িহেসেব ঈ ের িব াস মানুষেক সরাসির সাহায  কেরেছ। আর ei বিশ  মানুষ aিভেযাজন 
কের িনেয় িনেজেক আরo ভারসাম পূণ কের তুলেছ। 

 
aপরিদেক uপজাত তািttেকরা মেন কেরন, িkয়ার ব াখ ায় কতা aনুমােনর মানুেষর য aিভেযািজত বিশ , 
ঈ ের িব াস তার কবল uপজাত মাt। িববতেনর কালপিরkমায় ঈ ের িব াস কখেনা মানুেষর জেন  
pেয়াজনীয় uপাদান িছেলা না, িটেক থাকেত তা মানুষেক aিধক সkমo কের িন। মানুেষর কতায় িব াস কের 
নয়ার sাভািবক pবণতার e কবল eকিট pেয়াগ uদাহরণ। িব াস কের নয়ার য uপাদান তির হেয়েছ 
মানুেষর মােঝ, তারi বেদৗলেত মানুষ aিতিরk pেয়াগ িহেসেব ঈ র o িবিভn aদৃে  িব াস কের। 

 
aেনকটা যন - ধনুকাকৃিতর d’িট িখলােনর মােঝ sান কের নয়া iংেরিজ ‘িভ’ আকৃিতর s ােnেলর মেতা। 
িববতনতttগত জীবিবjােন s ােnেলর ধারণািট pথম আনয়ন কেরন হাভাড িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী 

559



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িব াস িক মানব মেন pািথত? 

 
 
িsেফন ড gলড (3)। তুলনাটা যমন - িখলান হেলা pিতেবেশর সােথ aিভেযাজেনর মাধ েম তির হoয়া 
মানুেষর িববিতত বিশ , aপরিদেক s ােnল মানুেষর িববিতত বিশে র জিটল িবন ােসর মােঝ sান পেয় 
uৎপn হoয়া eকিট uপজাত। িখলান pেয়াজেনর িনিমেt তির, s ােnল তির নkার বাড়িত uপজাত 
িহেসেব, pেয়াজেনর তািগেদ নয়। িকnt d’িট িখলােনর মােঝ sান কের নবার পর তা বাড়িত uপাদান িহেসেব 
দখা দয়, িচেtর s ােnলিটর মেতা মানুেষর িশl o কlনােক জায়গা দবার মেতা যেথ  sান কের নয়। ei 
di তtt সংkাn সুপাঠ  আেলাচনা িবjানেলিখকা রিবন হিনগ কেরেছন িনu iয়ক টাiেm তার pকািশত 
pবn ‘ডারuনস গড’-e। 

 

 

িচt: িখলান pেয়াজেনর িনিমেt তির, s ােnল তির নkার বাড়িত uপজাত িহেসেব, pেয়াজেনর তািগেদ নয়। uপেরর 
িচtিট eiনার eiনারসন ভারান eর তালা গনু মkু দিলেল লাiেসnকৃত ছিব থেক সmাদনা করা হেয়েছ। 

 
মানুেষর িব াস করার kমতা o িবিভn ধম-িব ােসর সােথ eর সmেকর eকিট সাযুজ  পাoয়া যায় মানুেষর 
কথা বলার kমতা আর স kমতার সােথ িবিভn ভাষার সmেকর মােঝ। িব ােসর kমতা যমন মানব মিsে  
িববতন dারা pািথত uপাদান, তমিন কথা বলেত শখার kমতাo মানব িশ  জn থেকi বহন কের। 
িববতেনর মাধ েম eর uৎপিt। মানুেষর ভাষা িভn িভn হয়, িকnt সব মানুষ কথা বলার বা কান ভাষা িশেখ 
নবার kমতা বহন কের। যমনিট, মানুেষর রেয়েছ িবিভn ধম-িব াস, িকnt pেত ক ধমাবলmীi তােদর িনজ 
িনজ ধেম সমান-pবলভােব িব াসী। ধম eমন িক পিরবতন পযn হেয় যায় ধমাnেরর মাধ েম। িকnt মেনর 
গভীের িব ােসর য আবাস, তা কখেনা িনি h হয় না। 

 
িনরােবগ সমািp 
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eতkেণ eেস ei আেবগমুk আেলাচনা হয়েতা eকজন িব াসীর কােছ িনরানn হেয় uেঠেছ। ‘সmবত িব াস 
মানবমেন pািথত’ িব াসীেদর জন  আপাত pলুbকর ei psাবনােক ei আেলাচনা যেথ  সাদািসেধ কের 
ফেলেছ। কননা আমরা আেগi মেনিছ, িবjানােলাচনায় আেবগমুk থাকাটা জrির। যুিkবুিdর বাiের তাi 
কান aিতিরk psাব বা দািব utাপন করা হয় িন eখােন, করার সুেযাগo নi। আেরা যথাযথভােব বলেত 
গেল, eখােন কবল eটুকুi psাব করা হেয়েছ - ‘সmবত িব াস মানবমেন pািথত’ eবং িববতেন তার ব াখ া 
আেছ। eমন িনরােবগ সত ানুসnান eকজন aিব াসীর কােছo ক কর হেত পাের। যমনটা সmবত eকজন 
শািnবাদীর কােছ হেত পাের মেন নয়া য - ‘িহংsতাo মানবমেন pািথত’ eবং িববতন eরo ব াখ া িদেত 
পাের। 

 
e আেলাচনা িকছু সত  uদঘাটেনর পাশাপািশ িকছ ুp o রেখ যােc। যমন, আমরা িক তেব িব াস করেতi 
থাকেবা িকংবা িহংsতা সংkাn psাবনা থেক p  আসেত পাের, আমরা িক তেব আরo িহংs হেয় uঠেবা। 
তার utর না হয় পরবতীেত কান দাশিনক আেলাচনার মাধ েম আমরা বর করার চ া করেবা। আপাতত 
আমরা িবjানমন  মানুষ িহেসেব িনরােবগ ব াখ াgেলােক মkু মেন gহণ কির। 

 
সত  সnােন আেবেগর sান নi। সত  সnােন তাi থাকেত হেব িনরােবগ, থাকেত হেব মুk। সংsারাcn 
গিnবd মন িনেয় গূঢ় জগেতর জিটলতােক ধারণ করা যােব না। 

 
তথ সtূ: 
1।http://members.westnet.com.au/emmas/2p/thesis/1.htm 
2।http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9036706 
3। http://en.wikipedia/.org/wiki/Spandrel_(biology)  

 

আিশক মাহমুদ rপম, িবjান লখক। বাংলােদশ pেকৗশল িব ািবদ ালয় থেক কিmuটার িবjান o 
pেকৗশেলর sাতক। eকিট সফটoয়ার কাmািনেত গিণত িবে ষক িহেসেব কমরত। iেমiল : 
ashique.mahmood.rupam@gmail.com 
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মানুেষর udব িক কান sগীয় sেশর ফসল? 
 

বন া আহেমদ 
  
 
ধrন, দড় di লk বছর আেগ কােনা eক বুিdমান মহাজাগিতক pাণী, আমােদর কlনার সi ‘uড়n 
সসাের’ কের পৃিথবীেত পদাপণ করল। সi সমেয় আি কার eক কােণ ঘুের বড়ােনা আমােদর আধুিনক 
মানুেষর pজািত Homo sapiens দর দেখ কী ভাবেতা তারা? তারা িক িববতেনর পিরkমায় ei পৃিথবীেত 
আমােদর িটেক থাকা িনেয় কান বড়সড় বািজ ধরেত রািজ হত? তারা িক ভুেলo কlনা করেত পারেতা য 
ei pজািতিটi খুব িনকট ভিবষ েত সারা পৃিথবীটােক দখল কের নেব? চারিদেকর িনমম pকৃিতর সােথ 
টkা িদেয় িটেক থাকার জন  কী আেছ তােদর? pেয়াজনীয় িকছুi নi - থাবা নi, ধারােলা দঁাত নi, 
িশং বা লাম িকছুi নi, aত n dবল দখেত ad ুত eক িdপদী pাণী! জািন, বjািনক কlকািহনীর 
মতi শানােc, িকnt ব াপারটােক িঠক uিড়েয়o তা দoয়া যায় না। eখন তাহেল p  করেত হয়, স 
aবsা থেক আমরা িটেক গলাম কী কের?  
 
ধু িটেক গিছ বলেলo তা ভুল বলা হেব - মাt দড়-di লাখ বছের ফুেল ফেপ সংখ া ছয়েশা কািট 
তা ছািড়েয় গিছi, পৃিথবীব াপী pবল pতােপ রাজt করিছ, iদানীংকােল আবার পৃিথবীর মায়া কািটেয় 
মহািবে র িদেকo িদেয়িছ হাত বািড়েয়। িকnt কী কের সmব হল সটা? বিচt ময় ei িবশাল pকৃিতেত 
আমরা িক আসেলi aনন ? eর utর তা সাজাসাpা ‘হ া’ ছাড়া আর িকছুi হেত পাের না। মানুষ ei 
pকৃিতরi aংশ, aন ান  pাণীর মতi লাখ লাখ বছর ধের pাকৃিতক িনবাচেনর pিkয়ায়i তার uৎপিt 
ঘেটেছ। িকnt িববতেনর ei pিkয়ােতi মানুেষর মেধ  aনন সাধারণ িকছু বিশে র udব ঘেটেছ যা 
pকৃিতেত সভােব আেগ কখনo ঘেটিন। pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম কািট কািট বছেরর িববতেনর 
pিkয়ায় য কী ধরেনর aিভনব eবং জিটল বিশে র uৎপিt ঘটেত পাের তারi সাk  বহন কের চেলিছ 
আমরা। বতমােন হাভাড িব িবদ ালেয়র মেনািবjান িবভােগর aধ াপক িsেভন িপ ার* eক সাkাৎকাের 
মজা কের বেলিছেলন,  
 

‘hট কের দখেল মানুেষর িববতনেক তা aসাধারণ বেলi মেন হয়। য পdিত থেক শামুক, বট গাছ বা 
মােছর মেতা জীেবর জn হয় তা থেকi কী কের আবার চঁােদ পঁৗেছ যাoয়া, মহাসমুd পািড় দoয়া বা 
inারেনেটর জnদাতা eমন eক বুিdমান pাণীর uৎপিt ঘটেত পাের? তাহেল িক কান sগীয় sশ 
আমােদর মিssেক িবেশষভােব তির কেরিছল? মানেুষর udব িক কান sগীয় sেশর ফসল? না, আিম 
তা মেন কির না, কারণ ডারuiন pদt pাকৃিতক িনবাচন pিkয়া িদেয়i মানুেষর িববতনেক ব াখ া করা 
সmব, eবং িববতেনর ব াখ া আধ ািtক িকংবা aেলৗিকক ব াখ ার চেয় aেনক বিশ যুিkgাহ ।’  

                                                 
* aধ াপক িsেভন িপ ার,  eমআiিট’র মিss eবং বৗিdক িবjান িবভােগর pাkন aধ াপক, ভাষা, ভাষার uৎপিt o িবকাশ eবং তার সােথ 
িববতনবােদর সmক, মানুেষর মন, সেচতন jান iত ািদ িবষেয় বjািনক গবষণার জন  িবখ াত। How the mind works  সহ বশ িকছ ু
আেলািচত gেnর pেণতা।  
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মানুেষর aনন সাধারণ বিশ gেলার মেধ  d’িটর কথা তা চাখ বn কেরi বলা যায় : মানুষ eকমাt pাণী 
য di পােয়র oপর ভর কের দঁাড়ােত িশেখেছ, আর oিদেক আবার খুব aসাধারণ রকেমর বড় মিsেsরo 
িববতন ঘেটেছ যা aন  কান pাণীেত ঘটেত দখা যায় িন। হাভাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক, aত n 
সুপিরিচত জীবিবjানী, eডoয়াড uiলসেনর গেবষণা থেক দখা যােc য, 20 লk বছর আেগ থেক 
r কের আড়াi লাখ বছর আেগ পযno আমােদর মিsেsর আকার pিত eক লাখ বছের pায় eক চামেচর 

সমান কের বেড়িছেলা (1) । িবjানীরা মেন কেরন য, ধীরগিতেত হেলo eখনo আমােদর মিsেsর িববধন 
ঘেট চেলেছ। আমােদর মিsেsর য aংশিট আমােদর বুিdমtার সােথ সবেচেয় ঘিন ভােব জিড়ত সi 
সিরেbল করেটk ক যিদ টেন াট কের িবিছেয় দoয়া যায়, তাহেল দখা যােব য তা চার পৃ া জুেড় 
জায়গা কের িনেc। আমােদর সবেচেয় কােছর পূবসূির িশmা ীেদর সিরেbল করেটk নেব মাt eক 
পাতার সমান জায়গা, বানেররটা নেব eকিট পাsকােডর সমান আর iঁdেরর kেt তা নেব মাt eকটা 
s ােmর সমান জায়গা (2)।  
 
পাথক টা চােখ পড়ার মতi, তাi হয়েতা সাফেল র পাlাটাo বশ ভারী। িকnt িবjানীরা eখন বলেছন, 
uh!, মিsেsর আকারটা aত n grtপূণ হেলo সটাi বাধ হয় eকমাt কারণ নয়! তাহেল তা 
আমােদর মত বড় মিsেsর aিধকারী িনয়াnারথাল pজািতর মানুষরাo eকi রকম সাফল  aজন করেত 
পারেতা - তােদর মত pজািতর তা তাহেল িবলুp হেয় যাoয়ার কথা নয়। eকিদেক মিsেsর িবকাশ, 
aন িদেক ঘেটেছ ভাষার uৎপিt o ব বহার, আর তার সােথ পাlা িদেয় ঘেটেছ সাংsৃিতক িববতন eবং 
িবকাশ ঘেটেছ জিটল eক সামািজক ব বsার। মানুেষর িববতেন egেলা aত n grtপূণ ভূিমকা পালন 
কেরেছ যা হয়েতা aন  কােনা pাণীর kেt সভােব pেয়াজ  নয়। eখােনi তা শষ নয়, গত কেয়ক 
লk বছের aত n drতগিতেত ঘটেত থাকা পিরেবশগত পিরবতেনর ব াপারটােকo তা ei সমীকরণ থেক 
বাদ িদেয় িদেল চলেব না। ei পিরবতেনর সােথ খাপ খাiেয় িনেয় িটেক থাকার জন  মানুষ যত নতুন ভােব 
aিভেযািজত হেয়েছ িববতেনর িনয়েম ততi িবকিশত হেয়েছ তার নতুন নতনু বিশ ।  
 
আমরা জািন য, ei মহািব  pায় 14শ’ কািট বছর আেগ সৃি  হেলo আমােদর ei বুেড়া পৃিথবীর সৃি  
হেয়েছ pায় সােড় 4শ’ কািট বছর আেগ। eখন পযn পাoয়া তেথ র িভিtেত বলা যায়, pােণর জn হেত 
লেগ িগেয়িছেলা আরo pায় eকেশা কািট বছর। আর মানুেষর uৎপিt? স তা স িদনকার কথা! 
আিদম eকেকাষী pাণ, ব াকেটিরয়া, বhেকাষী pাণী, a ালিজ, aেমrদ ী pাণী, িবিভn মrদnী pাণীর 
uৎপিt, িবকাশ বা িবলুিpর ধাপ বেয়, িববতেনর চড়াi uৎরাi পিরেয় মানুেষর আিদ পূবপুrষেদর udব 
ঘটেলা মাt 50-60 লাখ বছর আেগ। স সমেয় মানুষ eবং aন ান  বনমানুেষর মাঝামািঝ বিশ সmn 
িকছু pজািতরা পােয়র uপর ভর কের দঁাড়াত িশখেলo তার থেক আধুিনক মানুেষর পূবপুrষেদর udব 
ঘটেত লেগ গেছ আরo pায় 30 লk বছর। আর আমােদর িনেজেদর pজািত aথাৎ Homo Sapiens 
দর গেlর r তা সিদন, মাt দড় di লাখ বছর আেগ। ভূতািttক িনয়েম িহসাব করেল পৃিথবীেত 
মানুেষর aিsেtর ব াপারটা eেkবােরi আনেকারা। কতটা আনেকারা, তা ‘মহাজাগিতক ক ােলnােরর’ 
eকটা সহজ eবং বাধগম  uদাহরণ িদেয় বাঝার চ া কির।  ei ধরেনর uদাহরণ pথম বাধ হয় 
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ব বহার কেরিছেলন িবjানী কাল স াগান। uদাহরেণর ধরণিট আমার খুব িpয়। আিম ei আমার ‘িববতেনর 
পথ ধের’ (aবসর pকাশনা, 2007) বiেয় বশ কেয়কবার uেlখ কেরিছ।  ধrন, সােড় চারেশা কািট 
বছর iিতহাসটােক আমরা 12 মােসর ক ােলnাের ফেল pােণর িবকােশর সময়সীমাgেলা সmেক eকটা 
আেপিkক বা তুলনামুলক ধারণা পেত চাi। সেkেt ব াপারটা দঁাড়ােব aেনকটা eরকমঃ পৃিথবীর জn 
pিkয়াটা r হেয়িছেলা বছেরর pথম িদন বা পয়লা জানুয়ারীেত, আর ফbrয়ারী বা মােচ pথম uৎপিt 
ঘটেলা ব কেটিরয়া বা নীলাভ শবাল জাতীয় pথম আিদ pােণর। ei আিদ জীবেদর pিতপিt চেলেছ 
বhকাল ধের। বছেরর aেধেকরo বশী পিরেয় aেkাবর মাস eেস গেছ বhেকাষী জীেবর িবকাশ হেত 
হেত। জিটল ধরেণর কান pাণীর সnান পেত হেল আপনােক িকnt সi নেভmর মােস eেস পঁৗছােত 
হেব, যিদo তােদর রাজt তখনo ধুমাt পািনেতi সীিমত। নেভmেরর শেষর িদেক pথমবােরর মত 
পািনেত চায়ালoয়ালা মাছ আর মািটেত uিdেদর সnান পাoয়া যােc, আর oিদেক পািন থেক ডা ায় 
িববিতত হoয়া pাণীgেলা পৃিথবীর মািটেত রীিতমত জঁািকেয় বেসেছ িডেসmর মােসর pথম িদেক। জুরািসক 
পাক িসেনমায় দখা সi বড় বড় ডায়েনাসরgেলার আিধপত  r হেলা e মােসর মাঝামািঝ, িকnt 26 
তািরখ আসেত না আসেতi তারা আবার িচরতের িবলুp হেয় গেলা পৃিথবীর বুক থেক। খয়াল কের দখুন 
য বছর শষ হেত আর মাt 5 িদন বািক, িকnt eখনo মানুষ নামক আমােদর ei িবেশষ pজািতিটর কান 
নাম গno পাoয়া যােc না পৃিথবীর বুেক। িডেসmেরর 26 তািরেখর িদেক aন ান  pাণীর িববতন r হেয় 
গেলo বানর জাতীয় pাণীর দখা িমলেছ 29 তািরেখ আর নর বানেরর uৎপিt ঘটেত দখা যােc 30 
তািরেখ। বছেরর শষ িদেন eেস uৎপিt ঘটেলা িশmাি র আর আমােদর ei মানুষ pজািতর কথা যিদ 
বেলন তাহেল তােদর দখা িমলেলা বছর শেষর ঘnা বাজার মাt 20 িমিনট আেগ। আমরা ei আধুিনক 
মানুেষরা iuেরাপ aে িলয়ায় ছিড়েয় পেড়িছ ei তা মাt 6 িমিনট আেগ আর কৃিষ কাজ করেত িশেখিছ 
ঘিড়েত রাত বােরাটা বাজার 1 িমিনট আেগ (15)! 

 
ধু তা তাii নয়, িববতেনর ধারায় যমন agনিত জীেবর uৎপিt ঘেটেছ িঠক তমিন তােদর eকটা বড় 

aংশ িবলুpo হেয় গেছ। eকiভােব আমরা ফিসল রকড থেক দখেত পাi য, মানুেষরo িবিভn 
pজািতর uৎপিt ঘেটেছ, আবার আমােদর pজািত ছাড়া বািকরা িবলীন হেয় গেছ iিতহােসর পাতায়। 
িববতেনর iিতহােস aিনয় তার তা কােনা শষ নi, ডাiেনাসেরর মত aিতকায় pাণী বhকাল ধের 
পৃিথবীর বুেক রাজt কেরo শষপযn হািরেয় গেছ। সােড় ছয় কািট বছর আেগ ভয় র কােনা pাকিৃতক 
িবপযেয়র ফেল মহাপরাkমশালী ডায়েনাসরgেলা িবলুp হেয় না গেল সi সমেয়র aত n নগন  sন পায়ী 
pাণীgেলা হয়েতা eত িবকিশত হেত পারেতা না। aথাৎ, aন ান  pাণীর মতi আমােদর udবo তা 
কােনা পূব িনধািরত ব াপার নয়। pখ াত িববতনবাদী জীবিবjানী eবং ফিসলিবদ িsেফন জ. gলড তাi 
বেলিছেলন (3),  
 

‘মানুষ আেগ থেক িনধািরত িববতেনর কান ধারার শষ ফসল নয় বরং মানুষ হেc আকিsকভােব 
udুত মহাজাগিতক eক aনুিচnার ফলাফল। িবশাল শাখা pশাখাসহ য pাণবৃেkর িববতন আমােদর e 
পৃিথবীেত ঘেটেছ মানুষ হেc তার eকটা ছাে া শাখামাt। eরকম িনি তভােবi বলা যায় য, ei 
গােছর বীজটােক যিদ আবার নতুন কের বপন করা হয় তাহেল ei শাখাটা আবার eকi রকমভােব eকi 
জায়গায় জn নেব না।’  
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আমরা জািন য, ষাড়শ শতাbীেত eেস কাপািনকােসর সূযেকিndক সৗরজগেতর ধারণাটা হাজার বছর 
ধের িটেক থাকা মধ যুগীয় ধমীয় eবং সামািজক sিবরতার িভিtেক নািড়েয় িদেয়িছল। তারপরo তা pায় 
কেয়কশ বছর লেগ িগেয়িছল সi সত েক pিতি ত করেত। আমরা জািন িকভােব বh বঁাধািব  পিরেয় 
জীবিবjান শষ পযn ঊনিবংশ শতাbীেত বিরেয় eেসিছেলা সi ‘pজািতর পৃথক পৃথক সৃি ’ eবং িsর 
pজািতর মতবােদর ািn থেক! pথমবােরর মেতা আমরা জানেত পেরিছলাম আমােদর uৎপিt eবং 
িবকােশর বjািনক ব াখ াটা। তারপর pায় দড়েশা বছর কেট গেছ, িবjােনর aত াধুিনক শাখাgেলা 
pিতিদনi আরo জারােলাভােব ei িববতন তেttর সিঠকতা pমাণ কের চেলেছ, িকnt pাচীন িচnার 
aচলায়তন ভেঙ আমােদর সমােজ তা িকnt eখনo জায়গা কের িনেত পােরিন। পৃিথবীেত য gিটকেয়ক 
তtt সমs পুেরােনা ঘুেণ ধরা রkণশীল াn িচnা ভাবনা o pথােক সমূেল আঘাত কেরেছ তার মেধ  
িববতনবাদ aন তম। তাi তার িবrেd pিতেরােধরo মাtাটা য eকটু বাড়াবািড় রকেমর বিশ হেব তা তা 
জানা কথাi। মানব সভ তার সমg iিতহাস জুেড়i আমরা eর পুনরাবৃিt দেখ eেসিছ। aন ান  জীেবর 
িববতন িনেয় কথা বলেল যাo বা িঠক আেছ, িকnt মানুেষর িববতেনর pস  আসেলi আমােদর মাথায় যেনা 
আকাশ ভেঙ পেড়। সi 1859 সােল চালস ডারuiন eবং a ালে ড oয়ােলস যখন pথম িববতেনর 
তttিট psাব করেলন তখন চােচর িবশেপর stী মুখ থেক য আত বাণী বর হেয় eেসিছেলা, তা যেনা 
আজেকর িদেনo pাসি ক বেল মেন হয়। িতিন আতনাদ কের বেলিছেলন (4),  
 

‘বনমানুষ থেক আমােদর িববতন ঘেটেছ! আশা কির যেনা eটা সিত  না হয়, আর যিদ তা eকাni 
সত  হেয় থােক তেব চেলা আমরা সবাi িমেল pাথনা কির সাধারণ মানুষ যেনা eটা কখনi জানেত না 
পাের!’  

 
সাধারণ মানুেষর কাছ থেক সত েক সিরেয় রাখার pেচ া তা আর নতনু িকছুi নয়। eখনo িব ব াপী 
সi চ ার যন কােনা কমিত নi!  

 
ডারuiন pথেম তার ‘pজািতর uৎপিt’ বiিটেত মানুেষর িববতন সmেক তমন িকছুi বেলন িন ( ধু 
বেলিছেলন, ‘Light will be thrown on the origin of man and his history’; সi সমেয়র সামািজক 
aবsার পিরেpিkেত তার ei িন ুপতার কারণটা বাঝা তমন কিঠনo নয়। ডারuiন য সময়িটেত তার 
যুগাnকারী বiিট pকাশ কেরিছেলন, স সময় 1857 সােলর িদেক  জামািনর ডুেসল নদীর uপত কায় 
িনেয়nারথাল নামক জায়গায় বশ িকছু আিদম মানুেষর কেরািট আিবsৃত হয়। 
 
তখন জামািনর pখ াত aধ াপক sাফ হাuেসন ফিসলgেলা পযেবkণ কের psাব কেরন য, egেলা 
আসেল মানুেষর কােনা িবলুp আিদম pজািতর হাড়েগাড়। eেদর নাম দoয়া হয় িনেয়nারথাল মানুষ (5) । 
তখনকার িশিkত সমাজ িকnt তার কথা িব াস কেরনিন। oিদেক ডারuiেনর িব s বnু eবং িবjানী িট 
eiচ হাkিল স সময়i মানুেষর িববতেনর িবষয়িট utাপন কেরন eবং eপ বা বন মানুেষর সােথ মানুেষর 
সাদৃশ  eবং বসাদৃশ gেলা তুেল ধের 1863 সােল ‘Evidence as to Man’s Place in Nature’ নামক 
বiিট pকাশ কেরন। eর পর ডারuiন যখন ‘The Descent of man and selection with respect to 
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Sex’  বiিট বর কেরন ততিদেন মানুেষর িববতেনর িবষয়িট বুিdজীবীমহেল মাটামুিটভােব সুপিরিচত হেয় 
গেছ। ঊনিবংশ শতাbীর শষ িদেক জামািন িবjানী আেনs হেকল তার িবখ াত ‘সৃি র iিতহাস’ বiেয় 
িলেখিছেলন য, বনমানুষ থেক মানুেষর িববতন যিদ সিত i ঘেট থােক তেব মানুষo নয় আবার িঠক 
বনমানুষo নয় eমন ধরেণর মধ িsত ফিসল পাoয়া যােব। িতিনi pথম িববতেনর মধ বতী aবsার eরকম 
ফিসলgেলােক হারােনা যাগসূt বা missing link বেল আখ ািয়ত কেরন(6)।  তার কথাi সিঠক pমািণত 
হেয়েছ - গত eকেশা বছের eমন aসংখ  ফিসেলর সnান পাoয়া গেছ যা থেক মানুষ eবং বনমানুেষর 
মধ বতী aবsার িববতেনর ধাপgেলা s  হেয় uেঠেছ। ধু তা তাii নয়, e থেক আমরা s  দখেত 
পািc য, পৃিথবীর বুেক িবিভn সমেয় আমােদর pজািতর মানুষ ছাড়াo আরo aন ান  pজািতর মানুষo 
িবচরণ কেরিছেলা, eমনিক aেনক সময় eকািধক pজািতর মানুষ eকi সমেয় তােদর সিmিলত পদচারণায় 
মুখিরত কের তুেলিছেলা আমােদর ei ধরনী। ei মুহূেত আমরা ছাড়া আর কােনা মানব pজািতর aিst 
না থাকেলo aতীেত ববিভn pজািতর কুকুর বা িবড়ােলর মত িবিভn pজািতর মানুষo য তা িছেলা তা িনেয় 
িকnt িdমত pকােশর কােনা aবকাশi আর নi।  
 
গত eকশ বছর ধের িবjানীরা মানুষ eবং eেপর মধ বতী sেরর য সমs ফিসল খুেঁজ পেয়েছন তা থেক 
মানব িববতেনর eকটা পিরsার িচt পাoয়া িকnt আর কােনা কিঠন ব াপার নয়। eখন সমস াটা আর 
‘যেথ  পিরমােণ ফিসল পাoয়া যােc না’ তা নয় বরং িঠক তার uলেটা। eত রকেমর মানুেষর পূবপুrেষর 
pজািতর eবং তােদর মধ বতী sেরর ফিসল পাoয়া যােc য তােদরেক পারsিরক সmেকর িভিtেত িঠক 
ঠাক মত ণীিবন াস করাটাi িবjানীেদর জন  eক চ ােল  হেয় দঁািড়েয়েছ। িবjানী আেনs হেকেলর 
মেনাবা া য eভােব পূরণ হেব তা হয়েতা িতিন িনেজo আশা কেরনিন। তার oপের আবার গত কেয়ক 
দশেক ডিটং পdিতর য aভূতপূব unিত ঘেটেছ তার ফেল িঠকভােব ফিসেলর বয়স eবং pকৃিত িনধারণ 
করার kমতাo বেড় গেছ বhgণ।  
 
eছাড়া মানুষ eবং eেপর দিহক গঠেনর তুলনামূলক িবচার থেকo বh তথ  বিরেয় eেসেছ। eখন দখা 
যােc য,  মানুেষর সােথ eপ বা বনমানুেষর পাথক gেলা যত বিশ না পিরমাণগত, তার চেয় aেনক বিশ 
gণগত। মানুেষর মেধ  uেlখেযাগ  রকেমর িভn বিশ gেলা হেc : কndীয় sায়ুতেntর আকার িবেশষত 
মিsেsর আকার মানুেষর aেনক বড়, বন মানুেষর সােথ তােদর হাত eবং পােয়র আকােরর aনুপােতo 
পাথক  রেয়েছ, গােয়র লাম পেড় গেছ aেনকাংেশi, চামড়ার র কবst eবং বুেড়া আঙুল নাড়াবার 
kমতাo মানুেষর aেনক বিশ। আেগ মানুেষর সােথ বনমানুেষর পাথক েক যত বড় বেল মেন করা হত 
আধুিনক গেবষণার ফেল তা kমশঃ যন কেম আসেছ। aেনেকi eখনo িbিটশ িবjানী িরচাড oেয়ন 
(1804-1892) eর বলা িকছু ভুল তথ েক সত  বেল মেন কের বেস আেছন । oেয়ন মেন কেরিছেলন 
য, িতিন মানুষ eবং বনমানুেষর মেধ  িবশাল eক পাথক  খুেঁজ পেয়েছন যা িদেয় pমাণ করা যায় য 
মানুষ eবং বনমানুষ eকi পূবপুrষ থেক িববিতত হেয় আেসিন। িতিন বেলন মানুেষর মিsেs 
িহেপাক াmাস নােমর eকিট বাড়িত uপা  রেয়েছ যা িক না বনমানুেষর মেধ  নi। িকnt ডারuiেনর বnু 
িট eiচ হাkিল তখনi তা ভুল pমাণ কেরন, pকৃতপেk মানুষ eবং eপ di grেপর মিsে র মেধ  ei 
uপাংগিটর aিst রেয়েছ।  
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eেতা গেলা eকটা িদক, aন িদেক জেনিটk eবং িজেনািমেkর আধুিনক গেবষণা eবং পযােলাচনােক বাদ 
িদেল তা িববতেনর গl বলাi eখন আর সmব নয়। গত di িতন দশেক িবjােনর ei শাখািট িববতনবাদ 
eবং মানুেষর িববতেনর পেk aত n শিkশালী সব তথ  eবং সাk  হািজর কেরেছ যার সােথ a sানিবদ া 
eবং ফিসলিবদ া থেক আলাদা আলাদাভােব পাoয়া তথ gেলা pায় hবh িমেল যােc। আর deক জায়গায় 
যখােন aিমল বা সংশয় ধরা পড়েছ সখােন িবjানীরা সুেযাগ পােcন আরo নতুন নতুন গেবষণার মাধ েম 
ভুলgেলা ধের নoয়ার। িবjােনর িতনিট শাখা থেক sতntভােব পাoয়া ei সিmিলত তথ gেলা 
িববতনিবদ ােক aত n সুদৃঢ় িভিtর uপর pিতি ত কেরেছ। গত কেয়ক দশেক আণিবক জীবিবদ া, 
জেনিটk, িজেনািমেkর িবিভn আিবsারgেলা pােণর িববতন সmেক আমােদর jানেক eক নতনু পযােয় 

uেtািরত কেরেছ। চলুন খুব সংেkেপ দখা যাক আধুিনক িবjােনর আেলায় আমােদর িনেজেদর িববতেনর 
গlটা eখন কীরকম শানােc।  
 
িবjানী িরচাড ডিকn তার Unweaving the Rainbow বiেত বেলিছেলন য, িডeনe হেc ‘মৃেতর 
জেনিটক বi’-আমােদর পূবপুrেষর iিতহােসর রাজনামচা যন তারা। িববতনিবদ া বেল য, জীেবর 
শরীেরর সবিকছুi তার পূবপুrষ থেক utরািধকার সূেt পাoয়া। আর eিদেক িডeনe’র মেধ  
িবsািরতভােব লখা রেয়েছ সi কািহনীর পূণ ধারাবািহক িববরণী - কখন আমােদর পূবপুrেষরা িকভােব 
িববিতত হেয়েছ, কান পিরেবেশ িটেক থাকার জন  যুd কেরেছ, pজনেনর iিতহাস থেক r কের কাথায় 
কখন কান িমuেটশন তােদর িববতেনর গিতেক িনেয় গেছ নতুন িদগেn -সবিকছু লখা আেছ আমােদর 
িডeনe-র িভতের। pজনেনর মাধ েম পেরর pজn তিরর ধারাবািহকতা যিদ িছn না হয় তাহেল িডeনe-
eর িভতের লখা তথ gেলা eক aণু থেক আেরক aণুেত, eক pজn থেক আেরক pজেn 
aিবিcnভােব pবািহত হেত থােক। pিতিট জীব তার দহেকােষর িভতের হাজার লk eমনিক কািট বছর 
ধের ei ঐিতহািসক তথ  বেয় বড়ােc। আমরা মােট গত কেয়ক দশক ধের আণিবক জীবিবদ ার pভূত 
agগিতর ফেল সিঠকভােব িডeনeর িভতের লখা ei তথ gেলা পড়েত eবং বুঝেত r কেরিছ। ড. 
িরচাড ডিকn মেন কেরন য(7) –  
 

পৃিথবীেত যিদ eকটাo ফিসেলর aিst না থাকেতা, বা কu যিদ তােদরেক কান ম ািজক কের uিড়েয় 
িদত, তাহেলo পৃিথবী জাড়া জীেবর িববতেনর প াটাণ eবং তােদর জেনিটক তথ  থেকi সmূণ 
িববতেনর iিতহাস বণনা করা সmব হেতা।   

 
কথাটা নেত aিতর ণ বা ঔdত  বেল মেন হেলo, আজেক eকিবংশ শতাbীর গাড়ায় দঁািড়েয়, আণিবক 
জীবিবদ ার সাmpিতক আিবsারgেলােক eকটু মনেযাগ িদেয় বুঝেত চ া করেলi বাঝা যায় য, কথাটা 
আেদৗ িমথ া নয়।  
 
মানুেষর িজেনােমর িসেকােয়িnং বা aনুkেমর ঐিতহািসক pথম খসড়ািট pকািশত হয় 2001 সােলর 

b“য়াির মােস। দীঘ 13 বছর ধের পৃিথবীব াপী িবিভn দেশর িবjানীরা ei pেজেk aংশgহণ কেরন। 
2003 সােল eর চূড়াn ফলাফল pকাশ করা হয়(8)। eর িকছুিদন পেরi, 2005 সােল, আমােদর 
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িববতেনর iিতহােস সবেচেয় ঘিন  আtীয় িশmাি র িজেনামo পেড় শষ করা হয়(8) (eিদেক আবার গত 
কেয়ক বছের iঁdর, মৗমািছ, isসহ বশ কেয়কিট জীেবর িজেনােমর aনুkমo বর করা হেয়েছ, 
inারেনেটর oেয়ব সাiটgেলােত eখন মানুষ eবং িশmাি সহ িবিভn জীেবর িজেনােমর aনুkেমর 
িবsািরত তথ  রাখা আেছ(9))।  পৃিথবী জাড়া 67 জন িবjানী ei িশmাি  িসেকােয়িnং e n 
e নািলিসস কনেসারিটয়ােম aংশgহণ কেরন, নচার জানােলর 2005 সােলর সেpmর iসু েত মানুষ eবং 
িশmাি র িজেনােমর তুলনামুলক িবে ষেণর িবsািরত তথ  pকািশত হয়(10)। ন াশনাল িহuম ান িজেনাম 
িরসাচ iনিsিটuেটর (NHGRI) eর িডেরকটর ািnস কিলn eর মেত, eিট eকিট ঐিতহািসক 
পদেkপ। মানুেষর িববতেনর iিতহাস, শারীিরক গঠন, িবিভn ধরেনর aসুখ িবসুেখর uৎপিt বুঝেত হেল 
িববতেনর ধারায় ঊdুত eবং aত n কাছাকািছ সmিকত িবিভn জীেবর িজেনােমর সােথ আমােদর িজেনােমর 
তুলনামূলক ব াখ া aপিরহায হেয় পেড়েছ।  
 
িশmাি  eবং মানুেষর িজেনােমর পরীkার সােথ ফিসল রকড eবং শারীরিবদ ার তুলনামূলক ব াখ া থেক 
িবjানীরা আেগ িশmাি  eবং মানুেষর িববতন সmেক যা ভেবিছেলন তা pায় hবh িমেল যােc। eেদর 
বতমান িজেনােমর মেধ  সাদৃশ  pায় 99% eবং তােদর pািটেনর গঠনo খুবi কাছাকািছ। িডeনe-র 
সিnেবশন  eবং িবলুিp িহসাব করেল ei সাদৃেশ র পিরমাণ দঁাড়ায় 96%e। pািটেনর sের িবচার করেল 
দখা যায় য তােদর 29% িজন eকi pািটেনর কািডং e িনেয়ািজত। aথাৎ dেটা মানুেষর িডeনe’ 
তুলনা করেল য পাথক  দখা যােব, eকটা মানুষ eবং িশmাি র মেধ  স পাথক টা মাt 10 gণ বশী, 
িকংবা ধrন iঁdেরর সােথ মানুেষর য পাথক  তার তুলনায় িশmাি র সােথ পাথক  60gণ কম(11)! 
িবjানীরা লk কেরেছন য, মানুষ eবং িশmাি েত িকছু িকছু িজন aন ান  sন পায়ী pাণীর তুলনায় 
kমাগতভােব drতগিতেত বদেল যােc। eর মেধ  রেয়েছ শb শানা eবং বাঝার জন  pেয়াজনীয় িজন, 
sায়ুতেntর সংেকত আদান-pদােনর িজন, kাণু তিরর িজনসহ আরo কেয়কিট িজন। eিদেক আবার দখা 
যােc য, িববতেনর ধারায় মানুষ eবং িশmাি র িডeনe’ ত iঁdর বা খরেগােশর চেয় aেনক বিশ 
পিরমােণ kিতকর িমuেটশন ঘেটেছ। তার ফেল eকিদেক যমন তােদর aসুেখর পিরমাণ বেড়েছ িকnt 
aন িদেক আবার তা তােদরেক পিরেবেশর সােথ aিভেযািজত হেত বাড়িত সুিবধা কের িদেয়েছ। িবjানীরা 
মানুেষর িজেনােমর ei ধরেনর িমuেটশনgেলা আরo খিতেয় দখেছন। িশmাি , aন ান  pাiেমট বা 
aন ান  sন পায়ী pাণীর সােথ আমােদর িমলgেলা বাঝা যমন দরকার িঠক তমিনভােবi grtপূণ eেদর 
সােথ আমােদর পাথক gেলা সিঠকভােব িবে ষণ করেত পারা। তাহেলi হয়েতা আমরা বলেত পারেবা কান 
কান পিরবতনgেলার ফেল আমরা মানুেষ িববিতত হেয়িছ, িকংবা িঠক কান কান বিশ gেলার কারেণ 
আমরা তােদর থেক বুিdমtায় eবং সামািজক o সাংsৃিতকভােব eত আলাদা হেয় গিছ। iেতামেধ i 
আমরা ei ধরেনর িবে ষণ থেক eমন িকছু িকছু তথ  জানেত পেরিছ যা আমােদর sাs  eবং িচিকৎসা 
িবjােন িবpব ঘিটেয় িদেত পাের। যমন ধrন, দখা যােc য, িশmাি  eবং মানুেষর সাধারণ পূবসুির 
থেক আলাদা হেয় যাoয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক িজেনর কাযকািরতা হািরেয় ফেল যার ফেলi 
স eখন আলজাiমারস বা sৃিত ংশ রােগ আkাn হয়। eখন আমরা যিদ িশmাি র মেধ  ei িজেনর 
কাজgেলােক িঠকমেতা বুঝেত পের আমােদর শরীের মেধ  তার pেয়াগ ঘটােত পাির তাহেল হয়েতা ei 
মারাtক রাগিট থেক মুিk পাoয়ার eকিট sায়ী ব বsা করা যেত পাের। িবিভn রােগর সােথ আমােদর 
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জেনিটক গঠেনর িববতেনর iিতহাস য কী ঘিন ভােব যুk, তা eখন ধীের ধীের আমােদর সামেন পিরsার 
হেয় uঠেত r কেরেছ।  
 
গত শতাbীর pথম িদেক িকnt মানুেষর তমন কান মধ বতী ফিসেলর সnান পাoয়া যায়িন, aেনেকi তখন 
মেন করেতন য, মানুষ হয়েতা aন ান  বনমানুেষর থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলা pায় 5 কািট বছর 
আেগ। তারপর ধীের ধীের যখন আরo aেনক ফিসল পাoয়া যেত r করেলা, eিদেক আবার িবjানীরা 
মানুেষর সােথ oরাং oটাং, গিরলা, িশmাি র িমলgেলা আরo ভােলা কের বুঝেত r করেলন তখন মেন 
করা হল য, হয়েতা দড় কািট বছর আেগ মানুেষর িববতন ঘটেত r কেরিছেলা। িবংশ শতাbীর 
মধ ভােগ িডeনeর আিবsােরর পর আমােদর সামেন আণিবক জীবিবদ ার গেবষণার dয়ার খুেল যায়। 
সtেরর দশেক মানুষ eবং aন ান  বনমানুেষর pািটেনর eমাiেনা eিসেডর তুলনামূলক িবে ষণ কের জানা 
যায় য, িববতেনর যাtায় মানুষ eবং িশmাি র আলাদা হেয় যাoয়ার ঘটনাটা 50 লk বছেরর বিশ 
পুেরােনা হেত পাের না। eিদেক আবার গত িতিরশ, চিlশ বছের ফিসলিবেদরা আি কা থেক মানুেষর 
‘আধা’ eবং ‘সmূণ’ আিদপুrষেদর য সব ফিসল খুেঁজ পেয়েছন তা থেকo িকnt আমরা eখন eকi 
ধরেণর তথ  পেত r কেরিছ। আর eিদেক আজেকর িজেনািমেkর aত াধুিনক গেবষণা থেকo আমরা 
e িবষেয় aত n জারােলা সাk  পেত r কেরিছ। 2006 সােলর ম মােস eমআiিট eবং হাভাড 
iuিনভারিসিটর িবjানীরা নচার জানােল য গেবষণািট pকাশ কেরন তা থেক দখা যােc য, মানুষ eবং 
িশmাি  তােদর সাধারণ পূবপুrষ থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলা 54 লk থেক 63 লk বছর আেগ eবং 
তােদর আলাদা হেয় যাoয়ার iিতহাসিট বশ জিটল (12)। িবjানীরা মেন কেরন য, সmূণভােব আলাদা 
হেয় যাoয়ার আেগ ei di pজািত বা uপpজািতর মেধ  বশ লmা সময় ধের pজনন ঘেটিছল যা আমােদর 
kােমােজাম-eর মেধ  গভীর ছাপ ফেল গেছ। ক জােন, e জন i হয়েতা আমরা eত লmা সময় ধের 
আি কাজুেড় ‘না-বনমানুষ-না-মানুষ’ জাতীয় মধ বতী মানুেষর বা িমিসং িলে র সnান পািc!  
 
eকটা মজার গl িদেয় লখাটা শষ করা যাক। িশmাি , গিরলা, oরাং oটাং সবার মেধ  kােমােসােমর 
সংখ া 48, হঠাৎ কেরi দখা যােc য, eকi হািমনয়িডয়া দেলর সদস  হoয়া sেtto, মানুেষর 
kােমােসােমর সংখ া হেয় গেছ 46। িববতেনর তttানুযায়ী eরা যিদ পূবপুrষ থেক িববিতত হেয় থােক 

eবং aন েদর সবার মেধ  48 িট kােমােসােমর aিst থােক, তাহেল aবশ  আমােদরেক eখন p  করেত 
হেব, মানুেষর িজেনাম থেক d’ টা kােমােজাম কাথায় হািরেয় গল? িববতন তtt যিদ িঠক হেয় থােক 
তাহেল তা eকিদন হঠাৎ কের kােমােজাম d’ টা হাoয়া হেয় যেত পাের না, তােদর কােনা না কােনা 
রকেমর িচh থাকেতi হেব মানুেষর িজেনােমর মেধ । আর যিদ e ধরেণর কান নমুনা eেকবােরi না 
পাoয়া যায় তাহেল তা িববতনবােদর মুল িবষয়িট িনেয়i সেnেহর aবকাশ থেক যােc। জীবিবদরা pকl 
িদেলন য, যেহতু সব বনমানুেষর মেধ  eখনo 48টা kােমােজাম আেছ িকnt eেদর দেলর মেধ  ধুমাt 
মানুেষরi d’ টা kােমােজাম কম আেছ তাহেল বাঝা যােc য, শষ সাধারণ পুবপুrষ থেক আলাদা হেয় 
যাoয়ার পর িববতেনর পেথ চলেত চলেত কান eক সমেয় মানুেষর pজািতর মেধ  আিদ d’ টা kােমােজাম 
সংযুk হেয় িগেয়িছল, যা aন ান  বনমানুেষর kেt ঘেটিন। শষ পযn, ei তা িকছুিদন আেগ, 2002 
সােল িবjানীরা দখােলন য, আসেল িশmাি েদর য 12 eবং 13 নmর kােমােজাম (eখন তােদরেক 
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2A  eবং 2B  বেল নামকরণ করা হেয়েছ) রেয়েছ স d’ টা মানুেষর মেধ  মুেখামুিখভােব সংযুk হেয় 
kােমােজাম 2 তির কেরেছ(13)।  ei d’ টা kােমােজােমর সংযুিkর িবnুিটর গঠন িনেয় িবsািরত 
গেবষণা থেকo মানুেষর িববতেনর iিতহােসর আরo aনক তথ  বর হেয় eেসেছ, িকnt তা িনেয় eখােন 
আর আিম িবsািরত আেলাচনায় যািc না। আসেল e ধরেনর ktgেলােতi আমরা বjািনক তtt িহেসেব 
িববতনবােদর শিk eবং সিঠকতা বুঝেত পাির। কান সিঠক তtt থেক িবিভn ধরেনর pকl বা পূবাভাস 
দoয়া সmব হয় যা aৈবjািনক কােনা িকছুর uপর িভিt কের দoয়া সmব নয়। যমন ধrন, মানুেষর 
শরীের কানভােবi ei হািরেয় যাoয়া kােমােজামিটর aিst খুেঁজ না পাoয়া যত তাহেল িববতন তেttর 
সিঠকতা িনেয়i p  তুলেত বাধ  হেতন িবjানীমহল।  
 
eছাড়াo মানুষ eবং িশmাি র িজেনাম িবে ষণ থেক িবjানীরা মানুেষর মিsেsর aত n drত িবকােশর 
জন  দায়ী িজনgেলা, তােদর িবকােশর সময়সীমা, িবিভn ধরেনর pািটেনর গঠন, বনমানুষেদর মেধ  
াণশিkর লাপ eবং সi সােথ সােথ শিkশালী দৃি শিkর িবকােশর মেতা aত n grtপূণ িবষয়gেলা 
সmেক pাথিমক তথ  পেত r কেরেছন। eমআiিট eবং হাভাড iuিনভারিসিটর bড iনিsিটuেটর 
সদস  িবjানী িট িমেকলসেনর মেত, আগামী কেয়ক বছের আরo aেনক sন পায়ী pাণী eবং pাiেমেটর 
িজেনােমর aনুkম বর কের ফলা যােব, সখান থেক খুব সহেজi মানুেষর িববতেনর জন  দায়ী িবেশষ 
িডeনeর aনুkমgেলা বিড়েয় পড়েব। মানুেষর িববতেনর pধান বিশ gেলা, যমন ধrন, di পােয়র 
uপর ভর কের দঁাড়ােত পারা, মিsেsর িববধন বা জিটল ভাষাগত দkতার মেতা িববতেনর িবেশষ 
ধাপgেলােত কী ধরেনর জেনিটক পিরবতন কাজ কেরিছল সgেলা আিবsার করেত পারেল হয়েতা আমরা 
মানুেষর িববতেনর eকটা সmূণ rপেরখা তির করেত পারেবা(14)। আবার aন  িদেক ei জেনিটক 
পিরবতনgেলা তােদরেক িটেক থাকার জন  িক িবেশষ ধরেনর সুিবধা কের িদেয়িছল -egেলা িক তােদর 
পিরবতনশীল পিরেবেশর সােথ খাপ খাiেয় িনেত বাড়িত সুিবধা কের িদেয়িছল নািক drত চলাচেল বা 
পারsিরক সংেযাগ pিত ায় সাহায  কেরিছল, নািক সামািজকভােব দলবd হেয় বঁেচ থাকার kমতা 
যুিগেয়িছল-ei p gেলার utেরর মেধ i হয়েতা লুিকেয় রেয়েছ আমােদর uৎপিt eবং িবকােশর দীঘ 
iিতহােসর রহস ।  লখািট শষ করা যায় ei বেল য, পৃিথবীর িবিভn pজািতর জীবসহ িdপদী ei মানব 
pজািতরo সi আিদ eক কাষী pাণী থেক িববিতত হেয় eখােন eেস পৗছােনার জন  কান পিরকlনা 
বা িডজাiন বা aিতpাকৃত s ার pেয়াজন হয়িন, কািট কািট বছেরর িববতেনর pিkয়ায় udব ঘেটেছ 
তােদর। মানুষ যতi স িনেজেক িঘের েtর মায়াজাল তির কrক না কেনা, িকংবা যতi িনেজর 
udবেক কান eক sগীয় sেশর ফসল ভেব চাখ বুেজ আtpসাদ লাভ কrক না কন, স আর সব 
pাণীর মত ei pকৃিতরi eকিট aংশমাt। 
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বন া আহেমদ, পশায় কিmuটার pেকৗশলী, গেবষক o লখক।  iিতহাস, দশন, সমকালীন রাজনীিত o 
িবjােনর iিতহােস aপিরসীম কৗতুহল।  আেমিরকায় বসবাসরত বন া আহেমেদর বh লখা বাংলােদেশর 
শীষsানীয় পt-পিtকায় iেতামেধ  pকািশত হেয়েছ।  aবসর pকাশনা থেক বrেনা িববতনিবদ া সংkাn 
তার জনিpয় gn – ‘িববতেনর পথ ধের’  (2007) পাঠকিpয়তায় ধন । aেনকিদন ধেরi মুkমনার সােথ 
সংযুk আেছন।  
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িববতেনর দৃি েত জীবন 
aপািথব 

 
িববতেনর আেলাচনা o িবতেকর aেনকটাi ব িয়ত হয় িববতন আেদৗ ঘেটেছ িকনা তাi িনেয়। িববতেনর 
পেk যুিk o pমাণ িদেত o সৃি বাদীেদর যুিk খnন করেত aেনক সময়i ব য় কেরন িববতন eর 
সমথকরা। িকnt aেনক িববতন সমথকরাo িববতেনর pকৃত aথ o তার তাৎপয hদয় ম করেত পােরন 
না। ei pবেn আিম তার uপেরi আেলাকপাত করেত চাi। যিদo িববতন eর ঘটনা eবং eর মূল 
কারণিট (aথাৎ পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন, Mutation and Natural Selection) eখন তকাতীত, 
eর খুিঁটনািট eবং িক uপােয় eটা ঘেট eর িবশদ ব াখ া (aথাৎ িববতেনর তtt) িনেয় তেকর aবকাশ 
আেছ। aবশ  সi তক িবjানিভিtক o িবjানীেদর মেধ i সীিমত, কারণ তা িবjােনরi eকটা গেবষণার 
িবষয়। ei pবnিট িববতন ঘটার মৗিলক সত েক মেন িনেয় মানুেষর জীবেনর kেt eর গভীর aথ o 
তাৎপয িক তা িনেয়i লখা। 
 
িববতেনর ei মৗিলক সত িটর pকৃত aনুধাবন জীবেনর pিত মানুেষর দৃি ভং◌ীর uপর pভাব ফলেত 
বাধ । জীবেনর aথ বা uেdশ  িক, কন জীবনটা eমন iত ািদ p  o তার utর িনেয় নতুন কের ভাবেত 
শখায়। িবেশষ কের pম, aনুভূিত, নিতকতা, মূল েবাধ, সামািজক আচারসমূহ eবং সামিgকভােব 
মানুেষর sভাব িনেয় তা আমােদর নতুন ভােব িবচার করেত শখােc। মেনাজীবিবjােনর  eক নতুন শাখা 
ববতিনক মেনািবjান (Evolutionary Psychology) ei িবষয় িনেয় মাথা ঘামায়। ei শাখা িববতেনর 
মাধ েম মানুেষর sভাব o আচরণ aথাৎ aনুভুিত, আেবগ, কমকাn iত ািদর ব াখ া দয়ার চ া কের। 
 
িববতেনর মূল কথা হল মানুষ সহ pােণর সকল সমকালীন rপi eক আিদ সরল pাণrেপর কািট কািট 
বছেরর tমিববতেনর মাধ েম udূত। ei tমিববতন সmূণrেপ eক pাকৃিতক pিkয়া। আর ei আিদ 
সরল pাণrপ পৃিথবীর pাk জিবক আবহাoয়ায় জিটল aণুর রাসায়িনক kমিববতেনর মাধ েম udূত। জিটল 
aণুgিল আবার সরল aণু o পরমাণু থেক পদাথিবjােনর সূt aনুযায়ী সৃ । য যিদo পূেব uেlখ কেরিছ 
য িববতেনর মৗিলক pিkয়া হল পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন, যার আসn uেdশ  হল pাণীর বংশাণুর 

udতন o সnিত রkা করা, আর বংশাণুর udতন o সnিত রkার ফলrিত হল মানুষ তথা জীেবর সi সব 
pলkনi eক pজn থেক aন  pজেn স ািরত হয়- যgিল তার িনেজর udতেনর জন  সহায়ক। িকnt 
পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচেনর মৗিলক কারণ হল পদাথিবjােনর িবিধসমূহ। তাi eটা বলাi িঠক হেব 
য pাণ সৃি র তথা িববতেনর মূেল রেয়েছ পদাথিবjােনর িবিধসমূহ। যুিk o pমাণ আমেদরেক ei সত টা 
মেন িনেত বাধ  কের। eটা asীকার করার মােন হল জীবজntর (িবেশষ কের মানুষ) পছেন aদৃশ  eক 
জীবনশিk বা ‘লাiফ ফাস’ বা ‘ভাiটাল  ফাস’-eর aিsেt িব াস করা। মানুেষর kেt ei 
pাণশিkেত িব াস করবার লাভ সংবরন করা সাধারণ মানুেষর জেন  drহ, কারণ মানুেষর মন বা 
চতনােক pাকিৃতক িনয়ম বা িবjােনর dারা ব াখ া করা বা ব াখ ােক সহেজ gহণ করা তােদর পেk 
ক কর। তাi aিধকাংশ মানুষi ‘আtা‘ নামক eক aদৃশ  pাণশিkেত িব াসী। eেত চ   কের রহেস র 
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সমাধান হেয় যায় (বা সমাধােনর aধ াস বা কlনা ম সৃি  হয়)। eমনিক মুkিচnার দাবীদার aেনক 
িববতন সমথকেদর িকছু আেবগময় বােক o আtায় তঁােদর aবেচতন িব ােসর আভাস পাoয়া যায়, যমন 
sাধীন icার uপর জার দয়া, মানুষ য যnt নয় ei কথাটা জার িদেয় বলা iত ািদ। aেনেক ei 
যুিko দন য নিতকতা কখনo িবjােনর আoতায় পেডনা বা িবjােনর dারা িনধারণ করা যায়না। 
িবjােনর kেt ei uিkিট সত  হেল jােনর য কান শাখার kেto eটা pেজায । কােজi eটা কান 
আpবাক  নয়। বরং িববতেনর আেলােক eটা বলা যায় য মানুষ (o তার মিs ) যেহতু পদাথিবjােনর 
িনয়েম সৃ  (িববতেনর মাধ েম) eবং নিতকতা বা মূল েবাধ যেহতু মানুেষর মিsে i সৃ  o িনিহত, সেহতু 
eটা বলা aতু িk হেব না য নিতকতা বা মূল েবাধo (পদাথ)িবjােনর িনয়ম dারা সৃ । eকi যুিkেত 
আরo সাধারণভােব বলা যায় য মানবজীবেনর সব িদকi, যমন চতনা, pম, রাগ, ঈষা, raনুভুিত, 
iত ািদ সবi পদাথিবjােনর আবশ কীয় পিরণিত িহেসেব িববতেনর মাধ েম সৃ । eটা asীকার করা মােনi 
aসংিjত eক ‘আtা‘ বা ‘pাণশিkর‘ ধারণােক sীকৃিত দয়া। তেব মানব জীবেনর ei সব িদকgিলর 
ব াখ া করার জন  সরাসির পদাথিবjােনর সরণাপn হেত হয় না। ববতিনক মেনািবjান বংশাণুর udতেনর 
dারাi মূলত eর ব াখ া দয়। জীবিবjানী uiিলয়াম kাক তঁার ‘‘Are we hardwired?’’ (আমােদর 
আচরণ িক পূবিনধািরত?) নামক বiেয়র 10 পৃঃ িলেখেছনঃ ‘‘চূড়াn িবচাের সকল জীেবর aিsেtর সকল 
িদকi িনয়িntত হয় বংশাণুর dারা, মানুষ eর কান ব িতkম নয়।’’ 
 
pাণ সৃি র আিদকারণ িহেসেব পদাথিবjানেক সনাk করায় কu কu p  তুলেত পােরন রসায়ন বা 
জীবিবjানেক বাদ িদেয় কবল পদাথিবjানেক কন বেছ নoয়া? মুkিচnায় িব াসী aেনেকo ei মত 
পাষণ কেরন য জীবিবjােনর ঘটনাgেলা পদাথিবjােনর িনয়েমর আoতায় পেড় না। eটা pকারাnের জীব 
বা pােণর সৃ ীেক eকটা aিতpাকৃত ঘটনা বেল চালাবারi সািমল। কারণ pাকৃিতক ঘটনা বলেত আমরা বুিঝ 
যা িকছুi pকৃিতর িনয়েম aথাৎ পদাথিবjােনর িনয়েম ঘেট। aিতpাকৃত বলেত সi ঘটনােকi বাঝান হয় 
যা পদাথিবjােনর িনয়েমর dারা িনয়িntত নয় eবং তা লংঘন কের। পৃিথবীর সবিকছুi, তা জীব বা aৈজব 
পদাথi হাক, মৗিলক পদাথকণার ( লpন বা হাlা কণা o কায়াক) সমি । যেহতু পদােথর ei 
মৗিলক uপাদান সমূহ পদাথিবjােনর িনয়ম মেন চেল, সেহত ুবলাi বাhল  য জড় o জীব সব িকছুi, 
যা িকনা ei মৗিলক কণার dারা গিঠত, তাo পদাথিবjােনর িনয়েমi চলেব। eখন পযn জড় o জীেবর 
মেধ  eমন কান ধম বা িkয়া লk  করা যায়িন যা পদাথিবjােনর িনয়মেক লংঘন কের। জীিবত বা মৃত 
কান pাণীর মেধ i ei জানা মৗিলক পদাথকণা ছাড়া aন  কান uপাদান পাoয়া যায়িন। 

 
জীিবত o মৃত pাণীর পাথক  না বাঝার কারেণ সাধারণ মানুষ আtার ধারণা udাবন কেরেছ। িকnt 
পাথক টা মূলত ভৗত, জীিবত pাণী তাপগতীয় ভারসাম হীন aবsায় থােক, আর মৃত pাণী সmূণ 
তাপগতীয় সাম াবsায় িবরাজ কের। আরo aেনক ভৗত পাথক  আেছ িকnt তা aণুজীবিবjােনর িবষয়। 
 
মানুষ কবল পদাথিবjােনর িনয়েম সৃ  নয়, eর পছেন aন  কান কারণo আেছ, eটা বলার মােন হল 
iিতহােসর আsাকুেড় িনিkp সi পুরান pাণশিkবাদ (vitalism) ক পুনrjjীিবত করার pয়াস। তেব 
eটাo বলা হেc না য পদাথিবjােনর সব িকছুi জানা হেয় গেছ, aজানা িকছুi নi। পদাথিবjােনর 
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িদগn kমpসারমাণ। ei লখায় পদাথিবjােনর িনয়ম বলেত আিম জানা eবং aজানা dেটাi বাঝাব। 
কারণ আজেকর aজানা আগামীকােলর জানা। 
 
পদাথিবjানেক মূল কারণ বলােত কu কu eটােক আমার ব িkগত মত িহেসেব নাকচ করেত পােরন। 
সi কারেণ eবং যেহতু ei pবেnর কndিবnুেত রেয়েছ ei uপলিbিট সi কারেণ আিম eটা িনেয় 
আরo িকছু সময় ব য় করব িকছু নামকরা িবjানীেদর udৃিত িদেয়। যারা eটা নাকচ কেরন তারা aবশ i 
িবjানী নন। িবjানীেদর udৃিত দয়ার আেগ eকটা সহজ সেত র uেlখ করা যাক। uঁচুমােনর কান 
জীবিবjােনর বi খুলেলi pথেমi পাoয়া যােব রসায়েনর িকছু pাথিমক পিরিচিত। আবার রসায়েনর বi 
খুলেল pথেমi পাoয়া যােব পদাথিবjােনর pাথিমক পিরিচিত। eেতi খািনকটা iংিগত পাoয়া গল, কান 
uৎ স আমােদর পঁৗছুেত হেব। eখন িকছু িবjানীেদর e ব াপাের িক মত সটা জানা যাক। কমিbজ 
িবশিবদ ালেয়র ট ানার িসিরেজর িতনিট লকচাের িsেফন হিকং াতােদর eটা sরণ কিরেয় দন য 
রসায়ন হল পদাথিবjােনর লb ফল, আর জীবিবjান হল রসায়েনর লb ফল, আর তাi মানুেষর মন বা 
মিs  পদাথিবjােনরi পিরণিত। (eটার uেlখ পাoয়া যােব "The Large, the Small and the Human 
Mind" নামক বiিটেত)। নােবল িবজয়ী িবjানী oয়াটসন 1985 সােল লnেনর সমকালীন িশlকলা 
iনিsিটuেট eক বkতৃায় বেলন য ‘ শষ িবে ষেণ আেছ ধু পরমাণু, আর eকটাi িবjান, পদাথিবjান, 
aন  সবিকছুi সামািজক সৃি ’। আেরক নােবল িবjানী oয়াiনবাগ বেলন য ‘‘বতমােন কান 
জীবিবjানী-i eটা আর মানেবননা য জীবৈবjািনক আচরেণর আরo মৗিলক sেরর কান িভিt নi। 
আর ei মৗিলক sরিট aবশ i পদাথ eবং রসায়ন িবjান । eর সােথ যুk করেত হেব পৃিথবীর কািট 
কািট বছেরর iিতহােসর আপিতক ঘটনাসমূহ।’’ ei uিkিটর uেlখ পাoয়া যােব oয়াiনবাগ eর 

‘Facing Up’ নামক বiিটর 22-23 পৃ ায়। pখ াত িববতনবাদী জীবিবjানী িরচাড ডিকনs  তঁার ‘‘an 
ঘিড়িনমাতা (The Biind Watchmaker) বiিটেত পাঠকেদর eকথাi sরণ কিরেয় দন য, যিদo 
িববতেনর ব াখ া পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন dারা সmব, িকnt িববতেনর eেকবাের গাড়ার pথম grtপূণ 
ধােপ যেত হেল আমােদর পদাথিবjােনর িনয়েমর dারs হেত হেব। আণিবক জীবিবjানী া িলন 
হ ারl ড তঁার The Way of the Cell বiেয়র পৃ-4 e িলেখেছনঃ ‘‘আমােদর eটা িব াস করার যেথ  
কারণ আেছ য সব জীবৈবjািনক ঘটনারi, তা স যত জিটলi হাক না কন, চুড়াn িভিt হল aণুেদর 
মধ কার রাসায়িনক o ভৗত িমথিskয়া।’’ eকi বiেয়র uপসংহাের িতিন বেলন য ‘‘ei বi লখা হেয়েছ 
ei sতঃবাক েক আ য় কের য জীবন eকিট জড়pপ  যা রসায়ন o পদাথিবjােনর uপর িভিt কের 
দঁািড়েয় আেছ’’। pয়াত পদাথিবjানী হাiনy  পেগলs   তঁার ‘‘যুিkর sp’’ (Dreams of Reason) বiেয়র 
49 পৃঃ e িলেখেছন ‘‘জীবৈবjািনক তntgিল eক িবেশষ aিতজিটল কায়াnাম মকািনক াল তnt যা 
সুসংিjত সূt মেন চেল।’’ pাণীিবd  o পুরsার pাp িবjান লখক কিলন টাজ লnেনর iিnেপেnn 
পিtকার 25 শ জানুয়ারী 1998 সংখ ার eক িনবেn িলেখিছেলন য ‘‘পদাথিবjােনর মৗিলক সূt ছাড়া 
জীবৈবjািনক সূt বেল িকছু নi।’’ িমিশগান িব িবদ ালেয়র পদাথিবjােনর aধ াপক ড a াডাm s  তঁার 
“আমােদর aিsেttর uৎসঃ কমন কের মহািবে  pােণর udব ঘটল” (Origin of Our Existence: How 
Life Emerged in our Universe) বiেয় িলেখেছনঃ 
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পৃঃ 191: 
‘‘ সi eকi পদাথিবjােনর িনয়মi pাণ িবকােশর pথম pেরাচণার যাগান দয় যার 
পিরণিতেত জিটল pাণী যমন মানুেষর সৃি  হয়।’’ 
 
পৃঃ 193: 
‘‘ য পদাথিবjােনর িনয়ম িদেয় gহ নkেtর গিত সূkভােব বণনা করা যায় সi eকi 
পদাথিবjােনর িনয়মi সকল জীিবৈবjািনক pিtয়ােকo িনয়ntন কের’’ 

 
oi বiেয়রi শষ pcেদ মnব  রেখেছন িবjানী o িনu iয়েকর হেডন pােনটািরয়ােমর পিরচালক নীল 
ডী gাস ei বেলঃ 
 

‘‘জীবিবjােনর নতুন িদগেnর কথা আজকাল aহরহ শানা যােছ। ei পিরেpিkেত 
পদাথিবjােনর িনয়মi য pােণর সৃি  o িববতন িনয়ntণ কের তা আমােদর মােঝ মােঝ sরণ 
কিরেয় দয়ােক আিম sাগত জানাi।’’ 

 
পিরেশেষ জীিবিবjানী আনs্  ময়ার-eর eকটা uিk িদেয় ei িবষয়িট শষ কিরঃ  
 

‘‘সব জীবিবjানীi e ব াপাের aবিহত আেছন য আণিবক জীবিবjান িনঃসেnেহ pমাণ 
কেরেছ - জীেবর সকল pিkয়াi রসায়ন o পদাথ িবjােনর মাধ েমi ব াখ া করা সmব।’’  

 (dঃ The Growth of Biological Thought, 1981) 
 
eটা পিরsার বেল দয়া দরকার pােণর সৃি  বা জীবেনর সব িকছুi য পদাথিবjােনর িনয়ম dারা িনপুণভােব 
ব াখ া করা হেয় গেছ তা নয়। িকnt সজন  pাণ সৃি র আিদকারণ য পদাথিবjােনর িনয়ম স ব াপাের 
সেnেহর কান aবকাশ নi। eকটা সহজ uদাহরণ িদেয় বাঝান যাক। মাধ াকষেণর সূেtর dারা 
মহাকােশ পারsিরক মাধ াকষেন আবd dেটা বstর ( যমন eকটা তারা o তার gহ, বা eকটা gহ o তার 
uপgহ) কkপথ য uপবৃtাকার হেব সটা আমরা িনভুলভােব সমীকরণ dারা িনrপণ করেত পাির। িকnt 
dেটার যায়গায় যিদ িতনিট বst পারsিরক মাধ াকষেন আবd হয় তাহেল মাধ াকষেণর সূেtর dারা ঐ 
িতনিট বstর কানটারi কkপথ িনভলুভােব গািণিতক সমীকরণ dারা িনণয় করা সmব নয়। eটা 
মাধ াকষেণর সূেtর কান সীমাবdতার কারেণ নয়, বরং আমােদর গণনার পdিতর সীমাবdতার জন , য 
সীমাবdতার জন  কান aসরলৈরিখক  সূেtর ( যমন মাধ াকষেণর সূt ) গািণিতক কান সমাধান সmব 
নয়। তাi বেল আমরা িক eটা বলব য ঐ িতন gহ-তারা সমি র কkপেথর পিরলিkত আকৃিত 
মাধ াকষেণর সূেtর dারা িনধািরত নয়?। aন  কান aজানা শিk বা বেলর dারা িনধািরত?। aবশ i নয়। 
eটাo uেlখ করা pেয়াজন য কkপেথর পযেবিkত আকৃিত মাধ াকষেণর সূtেক আবার লংঘনo কেরনা। 
eর থেক আমরা ei িশkাi পাi য সব ঘটনাi িবjােনর িনয়ম dারা িনয়িntত হেলo কান কান ঘটনা 
সরাসিরভােব eবং পুংখানুপুংখভােব িবjােনর িনয়ম dারা আহরণ করা যায়না। eরকম ঘটনার আরo eকিট 
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uদাহরণ হল আবহাoয়া। আর চূড়াn uদাহরণ হল মানুষ। eটা eখন পিরsার য িতনিট খ-বstর 
পারsিরক মাধ াকষণ জিনত কkপথi যিদ িবjােনর িনয়ম dারা সূkভােব িনrপণ করা যায়না সখােন 
কািট কািট aণু পরমাণুর সমnেয় গিঠত মানুষেক িবjােনর িনয়ম dারা পুংখানুপুংখভােব বণনা করা িক কের 
সmব?। মানুেষর বলায় ব াপারটা আরo জিটল, কারণ ধু মাধ াকষেণর সূti নয়, dবল-তিড়ৎ o সবল 
ei di aসরলৈরিখক বেলর সূto কাজ কের মানুেষর দেহর aণু পরমাণূেত। িকnt আবহাoয়ার মতi 
গড়ভােব মানুেষর sভাব আচরণেক ব াখ া দয়া সmব যটা দয় ববতিনক মেনািবjান। ববতিনক 
জীবিবjান মুলত বংশাণুর udতন o সnিত রkার নীিতর uপর িনভর কেরi ei সবিকছুেক ব াখ া দয়ার 
চ া কের।  

 
আেরকিট ব াপার হল,  জড় পদাথ o জীেবর মেধ  কান মৗিলক পাথক  নi। আমরা য পাথক টা দখেত 
পাi তা জীেবর আভ nরীণ aসংখ  aণুপরমাণুর িবন ােসর পাথেক র কারেণ, িবjােনর িনয়েমর কান 
পাথেক র জন  বা aন  কান িনয়েমর কারেণ নয়। মানুেষর aনুভুিত বা মিsে র য কান কমi বstর 
িবকাশমান ধম বা gেণর দrন। িবকাশমান ধেমর মূল কারণ হল িবjােনর সূtgিলর aসরলৈরিখকতা o 
িমথিskয়াযুk বh সংখ ক কণার সমি । aবশ  eর সে  আরo aেনক aনুকুল বািহ ক শেতরo ভ স ম 
pেয়াজন। eকট সুnর তুষােরর sিটক আর eকটা eবেড়া খবেড়া পাথেরর টুকেরা uভয়i পদাথিবjােনর 
িনয়েম সৃ । িকnt িবকাশমান ধম o বািহ ক শেতর পাথেক র কারেণ eকিটর মেধ  আমরা সুnর eক 
pিতসাম  o কাrকায  দখেত পাi যা aন টায় থােক aনুপিsত। বািহ ক শত al সমেয় eক িকিsেত 
পূরণ হেত পাের আবার ছাট ছাট িকিsেত aেনক সমেয় িবsতৃ হেত পাের। 
 
মানুষ সৃি র বািহ ক শতপূরণ হল িববতেনর dারা কািট কািট বছেরর পু ীকৃত eক ঘটনা। eখােন iিতহাস 
খুবi grtপূণ। ei িবকাশমান ধম নতুন eক িবjােনর শাখা যা জিটলতা িবjান (Science of 
Complexity) নােম পিরিচত তার গেবষণার িবষয়। aতীেত যখন জিটলতার ঘটনা জানা িছলনা তখন 
আেনেক লঘূকরণবাদেক (Reductionism) ক সমােলাচনা কের সমি বাদ (Holism) pচার কের ei দাবী 
করেতন য পুেরাটা কখনi তার k ুdতম uপাদােনর মাধ েম িবjােনর িনয়ম dারা ব াখ া করা যায় না। 
আধুিনক জিটলতা িবjােনর আেলােক ei লঘূকরণবাদ বনাম সমি বাদ িবতক aেকেজা o সেকেল হেয় 
গেছ। িবjােন লঘূকরণবাদ বা সমি বাদ বেল কান আলাদা ধারণা নi। 

 
uপেরর দীঘ ভূিমকার (যার pেয়াজন িছল বেল আিম মেন কির) পর eবার আসা যাক মূল আেলাচ  িবষেয়, 
aথাৎ, িববতেনর তাৎপয eবং তা থেক জীবেনর ব াপাের িক uপলিbেত আসা যায় সটা িনেয়। eকটা 
তাৎখিনক uপলিb হল ‘‘আমরা’’ বা ‘‘আিম’’ ei শbgিল eক aলীক ধারণা মাt। ei শbgিলর dারা 
সাধারণভােব মানুেষর দেহর বিহভতূ কান িনয়ামক শিkর aিsেtর iংিগত করা হয় যার কান িভিt নi 
বেল পূেবi যুিk দিখেয়িছ। সিঠক ভােব বলেত হেল ‘‘আিম’’র dারা বাঝােনা uিচত ‘‘আিম’’ শbিটর 
বkার মিs েক (আরo িনভলুভােব বলেত হেল মিsে র eক িবেশষ aংেশর বতনীgিলেক যােক 
sায়ুিবjােন বেল  Synaptic Connections) যা বkােক তার সকল কম, uিk, আচরণ iত ািদেক 
িনয়ntণ/িনধারণ কের। pেত ক মানুেষর মিs  বা তার Synaptic Connections পদাথিবjােনর িনয়েমi 

576



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িববতেনর দৃি েত জীবন 

 
 
িবকাশমান ধেমর মাধ েম o িভn বািহ ক শেতর কারেণ সৃ । ei বািহ ক শতgিল হল সi বkার বংশাণু 
(Gene) eবং য বাহ  পিরেবেশ স বেড় uঠেত থােক, যার সােথ স সদা িমথিskয়ায় িলp । বংশাণু o 
পিরেবশ dেটাi মিsে র Synaptic Connections ক তার eককt আেরাপ কের। eক কথায় বলেত হেল 
eকটা মানুেষর ব িkt, তার িনজsতা o বিশ , সবi তার মিsে র Synaptic Connections-eর জন । 
sায়ুিবjানী জােসফ িলডk তঁার The Synaptic Self নামক বiেত ei বjািনক সত িট িনেয় িবশদ 
ব াখ া o আেলাচনা কেরেছন। ei pবnিটo লখেকর মিsে র Synaptic Connections-eর কারেণi 
িলিখত হেc। eটা eক কিঠন সত । eর পছেন কান দহ বিহভতূ pাণশিk কাজ করেছ না। হঁ া eটা 
সত  বেট য মানুেষর বংশাণু য বংশাণিবক সূt aনুসরন কের, যা চূড়াn িবচাের পদাথিবjােনর িনয়েমরi 
বিহঃpকাশ । ব াপারিটেক aেনকটা ক ােসেট বাজা গােনর সােথ তুলনা করা যেত পাের।  যমন eকিট 
গােনর কথা বা সুর গােনর ক ােসট, গায়েকর ক  বা বাদ যেntর বিহভতূ eক aিsেtর ধারণা। িকn ei 
িতনিটর কানটা ছাড়াi গান বা সুরিটর সৃি  বা aিভjতা লাভ করা যায়না। তমিন eটাo বলা যায় য 
বংশাণিবক সূto বংশাণু ( দেহর aংশ) ছাড়া aিsttশীল থাকেত পাের না। দহ বিহভতূ কান pাণশিkর 
কথা বলেতi যিদ হয় তাহেল ei বংশাণিবক সূtেকi সi মযাদা দয়া িঠক হেব। 
 
uপেরর আেলাচনা থেক আেরকটা তাৎপয বিরেয় আেস, সটা হল য ‘‘sাধীন icা’’o eকটা aধ াস 
মাt। eর কান pকৃত aিst নi। কারণ pকৃত sাধীন icার aথ হল মানুেষর eমন eক চালনী শিk 
যা দেহর o পদাথিবjােনর িনয়েমর বিহভতূ, eবং তা মানুষেক eমন ভােবo চালােত সkম হেব যা 
পদাথিবjােনর িনয়েমর িবrেdo যেত পাের। পাঠকেক eটা ‘‘আtার’’ কথা sরণ কিরেয় দয় না িক? 
কােজi পদাথিবjােনর পিরণিতেত সৃ  মানুেষর pকৃত sাধীন icা থাকেত পােরনা। মানুেষর সব কম o 
িচnা চুড়াn িবচাের পদাথিবjােনর িনয়েমর dারা িনয়িntত। eকটা বাক  আমরা pায়i নেত পাi ‘‘আমরা 
িক করব না করব তা িসdাn নয়ার kমতা আমােদরi হােত। আমরা রাবট নi, আমােদর মন আেছ, যা 
আমােদর ভাল মn িচnা করার kমতা িদেয়েছ’’ iত ািদ। বাক িটর aসারতা eখন pতীয়মান হবার কথা। 
বjািনক দৃি েত sাধীন icা মিs েকর বতনীেত সৃ  eকিট aনুভূিত মাt। হারভাড িব িবদ ালেয়র 
মেনািবjানী ড ািনেয়ল oেয়গনার বেলন সেচতন sাধীন icায় িব াস কবল eকিট  ািn বা iলু শন eর 
বাsব কান aিst নi। তঁার বi ‘‘◌ীললুৈসি◌ন ঠ ছৈনসৈচি◌◌ুস ◌ঃিলল’’ eর মূল আেলাচ  িবষয় 
eটাi। আেরকজন িববতনী মেনািবjানী িভkর জনsন তঁার ‘‘Illusion of Conscious Will'’’ eর 
188পৃ ায় বেলন য, sাধীন icার সংjার aথাৎ ‘‘যা চাi সটা করার kমতা’’ eর ‘‘যা চাi’’’ aংশিট 
জীবৈবjািনকভােব িনধািরত। কােজi যখন কu বেল য sাধীন icার aথ আমার যখন icা আমার মন 
পিরবতন করেত পাির, আসেল তার সi ‘icা‘ টাi ‘‘যা চাi’’ eর মত জীবৈবjািনকভােব িনধািরত। তাi 
sাধীন icার pকৃত কান aিst নi। বংশাণু রkা o pসারেণর জন  িববতন য সকল ধম মিsে  সৃি  
কের sাধীন icার aনুভুিত তার eকিট uদাহরণ, যমনিট ভয়, ঈষা, pম iত ািদ। কান eকটা িসdাn 
নয়ার পর মিsে  uk িসdাnিট sাধীন icাজিনত বেল aনুভূত হয় মাt, িকnt িসdাnিটর প ােত রেয়েছ 
পদাথিবjােনর িবিধ আর চািরপােশর aসংখ  িনধারক uপাদান o aতীেতর তাবৎ ঘটনাসমূেহর pভাব। 
কu কu কায়াnাম তেtর কথা বেল sাধীন icার aিst pমােণর চ া কেরন। কারণ কায়াnাম তেt 
সmাব তা o িবিkpতার (Randomness) কথা বলা হয়। িকnt কায়াnাম তto পদাথিবjােনরi িবিধ 
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eবং িবিkpতার জন  কান কম বা িচnা sাধীন হেয় যায়না, কারণ িবিkpতা সিত কার aেথ সব িকছুর 
িনয়ntেণর বাiের। যিদ মানুেষর কম তার ‘‘িনেজর’’ dারা িনধািরত হত তাহেল সটা কায -কারণ িনয়েমর 
আoতায় পেড় যায়, িকnt িবিkpতা বা eেলােমেলাতার সংjাi হল কায -কারণ বিহভুত কান ঘটনা। 
 
িববতেনর আেরকিট তাৎপয হল নিতকতা বা মূল েবােধর কান পরম aথ নi। eটাo িববতেনর 
(পদাথিবjােনরi) িনয়েম মানুেষর মিsে  সৃ , মূলত বংশাণু রkণ o িবsা◌ােরর মৗিলক লেk । আমরা 
যখন জার িদেয় বিল ‘‘eটা uিচত, oটা aনুিচত’’ iত ািদ, সটা পদাথিবjানi আমােদর বলায় মিsে র 
বতনীর মাধ েম। ভাল o মেnর ধারণা িববতেনর eকট uৎপাদ। eর uৎপাদেনর pিk-য়া হলঃ 
পদাথিবjােনর সূt-->িববতেনর সূt-->মিsে র বতনী--> নিতকতা। তেব নিতকতা eকটা পািরসাংিখ ক 
ধারণা। eকটা গাটা মানবেগাি র সকল মানুেষর নিতক মূল েবাধ সমান হেবনা। িকnt গড় মূল েবাধ eমন 
হেত হেব যা মানুষ pজািতেক রkা o pসাের সহায়তা করেব। যখন eটা বলা হয় য নিতকতা বা 
মূল েবােধর কান পরম aথ নi তখন aেনেক ei বেল তাৎkিণক pিতিkয়া ব k কেরন : ‘‘তেব িক 
আমরা যা খুিশ তাi করব? জবাবিদিহt না থাকেল ক আমােদর মn কাজ থেক িবরত রাখেব?‘‘ iত ািদ। 
তারা eটা বােঝন না য যখন বলা হয় য নিতকতা বা মূল েবােধর কান পরম aথ নi, তখন eটাi 
বাঝান হয় য নিতকতা বা মূল েবাধ মানুেয়র বিহভতূ কান pাণশিk বা দব কান শিkর dারা আেরািপত 
নয়, eটা িববতেনর dারা সৃ , িববতেনরi তািগেদ। কােজi ধেম িব াস থাকুক না থাকুক, eটা কখনi 
ঘটেবনা য সব মানুষi নীিতহীন হেয় যােব, কারণ তা িববতেনর পিরপnী, কারণ তা মানুষ pজািতর জন  
আtঘাতী হেব। িববতেনর িনয়েমi তা িনিষd। িববতেনর কাজi হল pজািতর udতন িনি ত করা। মানুষ 
তার মিsে র dারা নতকতা িনেয় যা বেল (গড় aেথ)তা িববতেনর িনয়েmর মুখপাt হেয়i বেল। নিতকতা 
যেহতু িববতনজিনত, সেহতু িকছু িকছু মৗিলক নীিত ছাড়া sান o কাল ভেদ তারo িকছু হরেফর হেত 
পাের। 
 
uপেরাk মnব  মানুেষর aন ান  সহজাত pবৃিt যমন ভয়, uৎক া, রাগ, ঈষা, pম তথা aনুভুিত বা 
আেবেগর বণালীর সকল aংেশর kেti pেজায । িকnt যুিkবাদী িচnা? সটাo িক িববতেনর িনয়েম সৃ ? 
হঁ া, িকnt eকটু তফাত আেছ। মানুেষর (িকছু মানুেষর বলা িঠক হেব) কান কান pবৃিt সরাসিরভােব 
িববতেনর মুখ  uেdশ  সাধেনর জন  তরী হয়িন। egেলা aন  কান pেয়াজনীয় (িববতেনর aেথ) pবৃিtর 
আবশ কীয় পা  pিতিkয়া বা uপজাত িহসােব udূত হয়। egেলােক িববতেনর s ােnল বলা হয়। egিল 
যিদo সরাসিরভােব িববতেনর uেdশ  সাধন কের না িকnt eটা ছাড়া uেdশ  সাধনকারী pবৃিtgেলার সৃি o 
সmন নয়। iমারত িনমােণর সময় িপলার জাড়া লাগাবার পর িকছু বাড়িত aংশ বা ফঁাকা জায়গা 
aবধািরতভােব তরী হেয় যায় যা িপলােরর বা দালােনর সােম র জন  aত াবশ কীয় নয় িকnt eটা eড়ানo 
সmব নয়। মানুষ pজািতেত pিতেযািগতায় িটেক থাকার তািগেদi ববতিনকভােব যুিk o aংেকর pবৃিt সৃ  
হয় তার মিsে । িববতেনর জন  য যুিk o গিণেতর pেয়াজন, আধুিনক মানুষ তার চেয় বাড়িত নক 
বিশ সৃি  কেরেছ, s ােnল-eর মত aবধািরতভােবi। যুিkবাদ ei uপজাত বা s ােnল। যুিkবাদ 
বলেত আমরা বুিঝ জীবেনর pিতিট kেt যুিk o pমােণর pাধান  দয়া। aনুrপভােব সৗnয েবাধ o 
িশlচচাo আিদম যুেগ িববতন জিনত pিতসাম েবাধ বা pিতসাম pীিত থেক udূত eক s ােnল। আিদম 
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পিরেবেশ পৃিথবীর সমতল ভূিমেত িকছু িকছু pিতসম জ ািমিতক আকৃিতর pিত আকষণ মানুষেক eক 
udতনী মূল  pদান কেরিছল। সৗnয েবােধর সৃি র মূেলi িছল eিট । িববতেনর হাoয়া ei 
s ােnলgিলেকo ছুেঁয় যায়। তাi সমেয়র সােথ eটাo kমশঃ জিটল o unততর হেত থােক। তাi আমরা 
সািহেত র kেt পাi রবীndনাথ বা মাt জাট eর সুকুমার কলা বা িবjােনর kেt িsংগ তেttর  মত সূk 
o জিটল aিভব িk। আেগi বেলিছ ভয়, uৎক া, রাগ iত ািদ িববতেনর pত k  কারেণ সৃ । ei 
pবৃিtgেলা মিsে র eক িবেশষ aংেশর dারা িনয়িntত হয়। আর যুিkবাদী িচnা হয় আর eক aংেশর 
dারা। তাi যুিkবাদী িচnার সােথ ঐ pবৃিtেলার কান কাযকারণ সmক নi। eকজন যুিkবাদী ব িkরo 
anকার রােত eকাকী গারsােন হঁেট যেত ভয় করেত পাের। ei ভয় eকটা aনুভুিত, কান যুিk dারা 
আhত কান সুিচিnত িসdাn নয়। aনু্rপভােব eকজন নািsেকরo জারাল নিতক মূল েবাধ থাকেত 
পাের িববতনজাত সহজাত pবৃিtর জন , ঐিশক শািsর ভয় বা যুিk pমােণর মাধ েম uপনীত িসdােnর 
জন  নয়। aেনক আিsেকর মেধ o নিতক চতনা dবল হেত পাের সi িববতেনর পািরসাংিখ কতার জন , 
যার ফেল কান কান মানুেষর মধ  e সহজাত pবৃিtর মাtা কম হয় গেড়র চেয়। ei গড় pবৃিt 
িববতেনর জন  খুবi grtপূণ। যিদ সমােজর pেত েকi 100% ভাগ সৎ বা 100% aসৎ হেয় যায় 
তাহেল তা হেব ববতিনক aিsিতশীলতার eক দশা। তাi e দশা বশীkণ িটকেত পাের না। িববতন 
মানুেষর মেধ  pবৃিtর eক পািরসাংিখ ক বnন িনি ত কের। ei পািরসাংিখ ক বnেনরo sান কাল ভেদ 
িচছু হরেফর ঘেট। িকnt পিরেশেষ eকটা িsিতশীল বnেন তা sািয়t লাভ কের, aেনকটা পিরসংখ ােনর 
গেড় pত াবতেনর  eর ধারণার মত ব াপারটা। ভাল মেnর ei aপিরহাযতা পদাথিবjােনর িবিধর মেধ i 
anিনিহত। eটা িববতেনর eক aিত grtপূণ িশkা। মেnর ei aপিরহায তা আিsেকরাo sjাতভােব 
বােঝন o মেন নন, যৗkকভােব নয়। তাi মnেক তঁারা i েরর লীলা খলা িহেসেব ব াখ া িদেয় 
িনেজেক বুিঝেয় আ s কেরন। কu কu সামািজক ডারuiনবাদ eর পতেনর কৃিতt মানবতাবােদর 
িবজেয়র oপর আেরাপ কেরন। কথাটা uপর-uপর aেথ িঠক হেলo, আসেল ei পতনটাo িববতেনর 
কারেণi। কারণ আেগi বেলিছ িববতন মানবেগাি েত সমসtতা aনুেমাদন কেরনা। সামািজক 
ডারuiনবােদর uেdশ  িছল ধূ unত মােনর (বা eক িবেশষ ণীর) মানুষ িনেয় eক সমাজ গঠন করা, যা 
িববতন িবেরাধী। কান িবিcn sােন সীিমত সমেয়র জন  সব pকার িবসরণ o aেপরণi সmব, িকnt গেড় 
pত াবতেনর দrন তা িচরsায়ী, সবব াপী কান aবsা হেত পােরনা। মn o ভােলা uভেয়রi eক 
পািরসাংিখ ক িম ণ ববতিনক aেথ aপিরহায বেল iিতপূেব uেlখ কেরিছ। aেনেক বলেবন তাহেল 
মnহীন eক আদশ সমােজর জন  আেবগপূণ iছা, চ া বা সংgাম করা, e সবi িক িন ল, aথহীন? না, 
কারণ ei icা বা চ াo িববতেনর সৃ , কারণ ei icা o চ ার টানােপােড়েনর dারাi িববতন 
পািরসাংিখ ক গড় িনি ত কের। ei icা o চ ার জন  িনেজেক বা aপরেক udুd করা eসবi সi 
িববতেনর কৗশেলরi pিতফলন। e জন i ডারuiনবাদীরা, যারা িববতেনর ei সত েক বােঝন, তারাo 
হাত পা gিটেয় নi, তােদর aেনেকo আদেশর জন  সংgাম কের যান। eটা তােদর (সবার নয় aবশ , 
সi পািরসাংিখ ক কারেণi) ভতেরর তাড়না, িকnt ei তাড়নাটা য িববতেনর সৃি  eটা বুেঝo ei 
তাড়নােক তারা পরাs করেত পােরন না। িববতেনর eক িবিচt সত । 
 

579



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িববতেনর দৃি েত জীবন 

 
 
মানুেষর মহান আদশ, মেনর ভাব iত ািদেক পদাথিবjােনরi ফলrিত বলায় aেনেক eটা ভাবেত পােরন 
য eর dারা মানুেষর সুেকামাল িদেকর aবমাননা করা হেc। জীবনেক যািntকভােব ব াখ া করায় জীবেনর 
মাহাt  o সৗnয তােত k ুn হেc। eর utের ‘‘সত i সুnর ’’ ei পুরাতন pবচেনর িdrিk না কের 
বলব, যারা িবjােনর ei ব াখ ার চ ায় িলp তােদর কui িকnt eটা মানেবননা। বরং eেত জীবেনর ei 
রহস ময় বjািনক ব াখ ার কারেণi জীবন আরo সৗnযময় মেন হয় বেল তঁারা মত দেবন। 
 
সবেশেষ িববতেনর uপলিbর আেরকিট ফলrিত হল জীবেনর পরম কান aথ বা uেdশ  খঁাজার চ ার 
িন লতা। ধেম িব াসীরা জীবেনর পরম uেdশ  বলেবন সৃি কতার সােথ িমলন o পরপােরর জন  pstিত 
iত ািদ। কu ei aথ খুেঁজ পান পেরাপকােরর জন  জীবন uৎসগ কের। আবার কu জীবেন সেবাc 
আনnলাভেকi eর eকমাt aথ মেন কেরন। আবার কu jান aজেনi জীবেনর সাথকতা খুেজ পান। 
িকnt িববতন বা পদাথিবjােন ei aথgিলর কানটাi িনিহত নi। িববতন/পদাথিবjােনর eকটাi 
uেdশ , যিদ uেdশ  বলেতi হয়, সটা হল বংশাণুেক পরবতী pজেn pরণ কের তার aমরt িনি ত 
করা। aবশ  aেনেকi জীবেনর uেdশ  o aথ সnানসnিতেত খুেজ পান বেট। িকnt চূড়াn uেdশ  কu 
বলেত পােরনা। কন ei িনরnর বশাণু সংkমণ? িক eর শষ পিরণিত? পদাথিবjান বা িববতন কন ei 
বংশাণু সংরkেণর কােজ িনরলস ভােব িনেয়ািজত? যিদ বংশাণুর aমরt িনি ত করা ছাড়া আর কান গূঢ় 
aথ থেকi থােক তা আমরা জািননা। হয়ত পদাথিবjােনর সূtgিলেতi (জানা বা aজানা) eর গূঢ় aথ 
pcn আেছ। িকnt কনi বা পদাথিবjােনর সূেtর uৎপিt, যার দrন ei গাটা মহািব  তথা িববতেনর 
সৃি ? ei aজানা রহস টা হয়ত aজানাi থেক যােব, িকংবা হয়ত সমাধান আসেব ভিবষ েত। িকnt ei 
িচরsায়ী aজানাi আজ মানুেয়র eিগেয় যাoয়ার pরণা, খুেঁড়ার কেলর সi সূতায় ঝুলান লাভনীয় 
খাবােরর মত যেনা। 
 

 

aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
aparthib@yahoo.com    
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ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় গেছ? 

খান মহুাmদ (িশkানিবস) 
   

"ক ািলেফািনয়া sট iuিনভািসিট, িচেকা"-র নৃিবjান িবভাগ থেক সmািদত "Magic, Witchcraft and 
Religion" বiেয় ধম o aিতpাকৃেতর নৃিবjান িনেয় বশ িকছু pবn sান পেয়েছ। eর মেধ  রবাট eiচ 
লািভর (Robert H. Lowie) eকিট pবn আেছ যার নাম "Religion in Human Life"। eটা পড়ার 
পরi িকছ ু লখার তাড়া aনুভব করলাম। eমন eকটা সমেয় pবnিট লখা যখন ধেমর নৃিবjান কবল pিত া 
পেত r কেরিছল eবং যখন সমােজর সাধারণ মানুেষর uপর িবjােনর pভাব eেতা বিশ িছল না। 1963 
সালেক aেনকটা eরকমi ধের নয়া যায়। সমসামিয়ক নৃতািttক িচnাধারা eবং সমেয়র পটভূিমেত লািভর 
pবnিট িনেয় আেলাচনা করাi ei pবেnর uেdশ । তেব ব িkগত মতামত pকােশর আেগ লািভর জীবন eবং 
pবnিটেত িতিন িঠক িক িক বেলেছন তা পির ার কের িনেত চাi। 

রবাট লািভর জn 1883 সােল aিsয়ার রাজধানী িভেয়নােত। জেnর 10 বছর পর সপিরবাের যুkরাে র িনu 
iয়ক িসিটেত চেল আেসন। তেব িনu iয়েকর জামান পlীেত থাকার কারেণ লািভেক খুব িভn কান সমােজর 
মােঝ পড়েত হয়িন। তার বাল কােলর pিতেবেশ ihিদ িচnাধারার পাশাপািশ মুkিচnারo sান িছল। ei 
pবেni লািভ বেলেছন, বাবা-মা ছাটকােল তােক কান ধমীয় িশkা দনিন। তাi কান িনিদ  ধেমর pিত 
ছাটকাল থেকi তার আgহ গেড় uেঠিন। 16 বছর বয়েস দশন িনেয় পড়ােশানা r কেরন eবং লk  কেরন 
আনs হেকল সহ সমসামিয়ক দশেনর মূল ধারার দাশিনকেদর মেনাভাব সব ধেমর pিতi িবrপ। বয়স 25 
হoয়া পযn দাশিনকেদর ei মেনাভাব কবল দেখi গেছন। eরi মেধ  কলািmয়া iuিনভািসিটেত পড়ােশানা 
r কেরন eবং নৃিবjােন আgহী হেয় uেঠন। নৃিবjানেকi ক ািরয়ার িহেসেব বেছ নন। িবিভn বণনামূলক 

গেবষণার মাধ েম নৃিবjান সমৃdকরেণ িবেশষ aবদান রােখন। 

রবাট লািভ িঠক িক কারেণ ধেম আgহী হেয় uঠেলন তা aনুমান করা যায়। ি sান িমশনািরেদর মানিসক 
দৃঢ়তা eবং িব d জীবনযাপনi তােক সবেচেয় বিশ pভািবত কেরিছল। eরপর যখন মাঠ পযােয় গেবষণার 
জন  a ািরেজানা আর মnানায় গেলন eবং সখানকার মানুেষর দনিnন জীবেন ধেমর িবশাল pভাব লk  
করেলন তখনi বাধহয় আgহটা পাকােপাk হেয় গল। সমসামিয়ক aেনক নৃিবjানীর মত িতিনo মেন 
িনেলন, মানুেষর বাsব জীবেন ধেমর pভাব eেতা বিশ য e িনেয় পিরপূণ নৃতািttক গেবষণা হoয়া pেয়াজন। 
লািভ য কবল ধেমর নৃিবjান িনেয়i কাজ কেরেছন তা নয়। িকnt মাঠ পযােয় গেবষণা করেত িগেয় সাধারণ 
মানুেষর জীবেন ধেমর pভাব তােক বরাবরi িবিsত করেছ। "Religion in Human Life" pবেn স 
িদকgেলাi ফুেট uেঠেছ। pথেমi িতিন গেবষণার ধরণ বেল িদেয়েছন, aবশ i তা নৃতািttক। নৃতেttর মূলকথা 
হল, সবাiেক তার িনজs দৃি েকাণ থেক িবচার করেত হেব। aন েদর বুঝেত না পারার মূল কারণ য 
পkপািতt তােকi সমূেল uৎপাটন কের নৃিবjান। লািভ ei কাজ আরo সহেজ করেত পেরেছন। কারণ 
ছাটেবলা থেক তার মেধ  কান ধমীয় সংsার গেড় uেঠিন। e কারেণ তার aসুিবধা না হেয় বরং আরo সুিবধা 
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হেয়েছ, িতিন সবিকছু নৃতািttক দৃি েকাণ থেক দখেত সমথ হেয়েছন। লািভর দৃি ভি র আেরকিট বড় িদক 
হল, িতিন sয়ং িবjান বা িবjানীেদর পk িনেয়o কথা বেলনিন, িবjানী হেয়o িবjানেক ধেমর সমতেল 
নািমেয় eেনেছন। 

লািভ লk  করেলন, আিদম পৃিথবীেত eমন কান সভ তা বা সংsৃিত খুেঁজ পাoয়া যায় না যােদর কান ধমীয় 
ধারণা বা িব াস িছল না। যেহতু eটা সবব াপী o সুpিতি ত সেহতু eর কান না কান grt aবশ i 
থাকেব। ei grেtর কথা বুঝেত পারেলন আি কার আিদবাসী গা ী থেক r কের ি sান চােচর 
ধমpচারক সবার মেধ  eকিট সাধারণ চতনার িদেক লk  কের। চতনািট হল, "aন েক সাহায  করার তীb 
আকাkা eবং িনেজর চেয় aেনক বড় কান সttার pিত িব াস থেক পাoয়া সাহস"। eভােবi িবিভn ধম 
সmেক তথ  জাগাড় r করেলন িতিন। সবিকছু বjািনক পdিতেত িবে ষণ করেলন। তার কােছ egেলা 
িছল কবল মানুেষর িব ােসর pিতফলন যা aবশ i বjািনক গেবষণার দাবী রােখ। eর পাশাপািশ 
ধমিবrdতার িদেকo চাখ পড়েলা তার। স সময় ধেমর pিত পি তেদর িতন ধরেণর মেনাভাব িছল। pথমত, 
ধম eক ধরেণর কতৃপk যা বুিdবৃিtক sাধীনতা হরণ কের; di, বাধা িনেষেধর pতীক; িতন, জনগেণর 
আিফম। ভলেতয়ােরর িবখ াত uিk থেক pথম মেনাভােবর pমাণ পাoয়া যায়, "pথম d ৃিতকারীিট যখন pথম 
বাকােক ঠিকেয়িছল তখন থেকi ধেমর সূচনা।" আর শষ মেনাভাব য মাkবাদ থেক eেসেছ তা না 
বলেলo চেল। মােkর মেত ধম হল পঁুিজবােদর হািতয়ার যা িদেয় তারা শাষণ pিkয়া চাল ুরােখ। 

s তi বাঝা গল, ধম বুিdজীবী মহেল কতটা িভিtহীন হেয় uেঠিছল। িকnt eটাo সত  য, সাধারণ 
মানুেষর কােছ তা কখনi grt হারায়িন। eক সময় চােচর grt মানুেষর কােছ কেম িগেয়িছল, িকnt ধেমর 
শিk তখনo পুি ভূত িছল। িdতীয় িব যুেdর সময় aেনেকi ধমেক নতুন কের আিব ার কেরেছন, মুিk o 
িনরাপtার আশায়। e থেক বাঝা যায় ধেমর pিত aবjা ভাব মূলত unিত o pিতপিt থেক আেস। মানুষ 
pভাবশালী o ধনী হেয় গেল ধেমর pেয়াজনীয়তা তার কােছ ফুিরেয় যায়, anত স তা-i মেন কের। ei 
aবjা ভাব aেনক িবsৃত হেয়েছ, যা dিট uদাহরণ িদেয় ব াখ া করা যায়: eক, ধেমর pিত aেনেকi িনেবিদত 
িকnt eেদর মেধ  aিধকাংশi হতদিরd; di, aন রা aথাৎ যারা scল তারা ক াথিলক ধমেক পেরাkভােব 
পালন কের, সnানেক ব াpাiজ করেলo িনয়িমত ধম পালন তােদর dারা হেয় uেঠ না। pােটs াn সুiেডন 
বা iভানেজিলক ালেদরo aবsাo eমন। eভােবi আধুিনক সভ  জগৎ থেক ধম uধাo হেত বেসেছ, আপাত 
দৃি েত anত তা-i মেন হয়। িকnt সাধারণ মানুেষর মােঝ কাজ করেত িগেয় লািভ লk  করেলন, 
a ােমিরকার আিদবাসী aথাৎ iিnয়ানেদর aেনক গা ীর মেধ  ধম eখনo িবশাল pভাব িবsার কের আেছ, 
আিদম মানুেষর জীবেন যমন িছল aেনকটা তমনi। 

িনuিজল ােnর মাuির গা ীর লােকরা য কান কােজর rেতi ঐশীবাণী পেড় নয়, eমনিক eকিট নৗকা 
বানােত গেলo বা বানােনার পর তা pথমবােরর মত পািনেত ভাসােত গেলo। utর bািজেলর আিপনাi 
গা ীর লােকরা pিতিদন সূেযর সmােন সমেবত ধমীয় স ীত গায়। ei uদাহরণgেলা লািভ পেরাkভােব 
িদেয়েছন। িনেজর গেবষণা kt তথা kা o হািপ জনেগা ীর মেধ  ধমীয় eকাgতা তােক pত kভােবi 
িবিsত কেরেছ, aবশ  ei di গা ীর আচারানু ােনর মাহাt তার কােছ সmূণ িভn ঠেকেছ। 
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হািপরা ধমীয় aনু ান পালেনর জন  aেনক সময় ব য় কের যা সমেয়র aপচয় বেল মেন হেত পাের। িহসাব 
কের দখা গেছ বছেরর pিত িতন িদেন eক িদন তারা ধমীয় aনু ান পালেন ব য় কের। কান আচারানু ান 
eক বার r হেল িতন িদেনর আেগ থামেতi চায় না। সpাহ বা মাস ব াপী aনু ানo আেছ। তােদর সবgেলা 
aনু ানi বৃি েকিndক। িবষয়টা খুব sাভািবক। চােষর জিমেত সচ দয়ার মত কান pযুিk না থাকায় কবল 
বৃি র uপরi তােদর িনভর করেত হয়। eজন i বৃি  িনেয় eেতা বnনা। তাi হািপেদর uপাসনােক সmূণ 
sাভািবক বেল ধের নয়া যায় না। সাধারণ eকজন ব িk সবশিkমােনর কােছ pাথনা করেছ, িবষয়টা eমন 
নয়। eর সােথ জিড়েয় আেছ তােদর pাত িহক জীবন। 

 
kা iিnয়ানরাo ধেমর pিত খুব eকিন । ei di গা ীi ধমীয় আচারানু ান পালেন aেনক সময় o ম ব য় 
কের, হািপরা বাধহয় eকটু বিশ। িকnt eেদর মেধ  eকটা মৗিলক পাথক  আেছ। হািপেদর কােছ 
uপাসনার ভাবগত িদক খুব eকটা pাধান  পায় না। িকnt kা- দর বসবাস ভােবর জগেত। kােদর 
aিতpাকৃেতর সােথ মুেখামুখী যাগােযাগ লািভেক সবািধক িবিsত কেরিছল। তারা হরহােমশাi eমন 
যাগােযাগ sাপন কের। তাi kা eবং হািপ- দর মেধ  য পাথক  তােক eকিট pিতি ত চাচ o সাধারণ 

iভানেজিলj মর মেধ  পাথেক র সদৃশ বেল চািলেয় দয়া যায়। 

আিদবাসীেদর ei ধম পালন আমােদরেক আিদম মানুেষর কথাi মেন কিরেয় দয়। আমরা বঝুেত পাির ধম 
তােদর জীবেনর কতটা aংশ জুেড় িছল। eটাi sাভািবক, কারণ যারা ঈ র o পরকােল িব াস কের তােদর 
eছাড়া কান uপায় নi। kা জনেগা ীর লােকরা eটােক ঐ িরক যাগােযােগর পযােয় িনেয় িগেয়িছল। 
লািভ বেলন,  

kােদর জীবেনর pিতিট কাজ ধম aনুযায়ী সmািদত হয় বলেল হয়েতা aতু িk করা হেব, 
িকnt eটা সত  য তােদর জীবেনর pিতিট হতাশা o কে র সােথ ব িkগত ঐ িরক 
যাগােযাগ rেপ ধেমর uপিsিত থােক। 

 
aথাৎ তােদর জীবেনর যখােনi হতাশা o ব থতা সখােনi ধম। ei হতাশা o ব থতােক িকnt জীবেনর 
aেধক বলা যায়। তাহেল ধমেকo িক aেধক বলেত হেব? না, ধম তােদর জীবেন aেধেকরo বিশ। তারা মেন 
কের, জীবেনর সকল সফলতাi ঐ িরক হsেkেপর মাধ েম আেস। আর কu ব থ হেল ধের িনেত হেব, তার 
কান ঐ িরক দূরদৃি  নi। eজন  ব থ মানুষ মাti সফল কারo কাছ থেক কান িনদশন নয়। ei 
িনদশেনর মাধ েম হয়েতা কান সফলতা আেস তার জীবেন। eভােবi তার ঐ িরক যাগােযােগর সূচনা ঘেট। 
kা গা ীর বৃdরা সবিকছু eভােবi বণনা করল লািভর কােছ। লািভর eক ি sান বnু তােক e সmেn 
বেলিছল, "বৃdেদর কাছ থেক যখন eরকম কথা শান তখন চাখ বn কের তামােক িব াস কের যেত হেব।" 
আসেলi তা, eখােন সবিকছুi িব ােসর। eর বাiের িকছুi নi। িকnt eভােব িব াস করেত বশ ক  হয়। 
তাi িব ােসর জন  িকছু যুিk দয়া ভাল। aিতেলৗিকক ঘটনা ঘটা বা তা বণনার সময় ei লােকরা য সেচতন 
িছল তার পছেন anত 4িট যুিk আেছ। 
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1। eকজন সাদা মানুেষর কােছ তারা কন িমথ া বলেব? কারণ তারা তা জােনi, তােদর গl যত aিব াস  
হেব সাদা মানুেষরা তা ততi কম িব াস করেব। 

 
2। তারা য ধরেণর দৃি  aজন কের তা ধুমাt হঁয়ািলর মাধ েম pিতি ত হেত পাের না। তারা eরকম 
ঐ িরক যাগােযােগর জন  dগম পাহােড়র uপর চেল যায়। সখােন চারিদন aবsান কের, িনেজেক ক  দয়। 
eটা কান পুরাণ নয়, কারণ লািভ িনেজi eরকম ঘটনা দেখেছন। িনছক হঁয়ািলর uপর eটা pিতি ত হেত 
পাের না। 

 
3। যিদ ধেরo নয়া যায় য, সফলতা aজেনর আশায় স িনেজi িনেজর মেধ  eকটা sp বা হঁয়ািলর জn 
িদেয়েছ; তারপরo কথা থেক যায়। কারণ, সেkেt িফের আসার পর তার সফলতার সmাবনা থাকেতা না, 
pশংিসত হoয়ার বদেল স িনেজর সmান হারােতা। 

 
4। aিতpাকৃেতর কাছ থেক কান পুরsার পেয় aেনেকi সফলতা aজন কেরেছ। িকnt eর পাশাপািশ 
তােদর uপর নতুন বাধািনেষধ আেরািপত হেয়েছ। যাগােযােগর সময় ঈ র তােদরেক eকিট িনেষধাjা দন। 
eটা মেন না চলেল স আবার ব থ হেব। লািভ eক বৃdেক দেখেছন য e কারেণ ঐ িরক যাগােযােগর পর 
িদন থেক কখনo ঘাড়ায় চেরিন। 

 
সুতরাং eরকম দৃি  aজন হলা করার মত না। ei আচারানু ান ব িkেক িনয়ntণ কের আর সমাজেক pভািবত 
কের।  

  

eবার িবে র সাধারণ মানুষেদর pিত দৃি  দয়া যাক যােদর পূবপুrষরা eক সময় eমনi িছল। ei সমােজo 
ব িkগত িচnাধারা সমাজেক pভািবত কের। আর eখােনo ব িkেক িনয়ntেণর aন তম uপাদান হল ধমীয় 
aনুেpরণা। িনরাপtা o িনবােণর আশায় aিধকাংশ মানুষi ধমেক পুেষ রােখ। িকnt তােদর ধমানুভূিতর pকাশ 
আিদবাসীেদর মত aেতা s  হয় না। স িহেসেব ধম সমােজর aন তম ঐক  আনয়নকারী িহেসেব কাজ কের। 
aবশ i ধম সমাজ eকা ীকরেণর eকমাt চািলকা শিk না। স ীত, িশl বা িবjানo স ভূিমকা পালন করেত 
পাের। িকnt ক পালন করেব তা িনভর কের ঐ সমােজর মানুষ কার সােথ খাপ খাiেয় িনেত পাের তার uপর। 
eটা rব সত  য, িবjান, িশl বা স ীেতর সােথ িমেশ যেত পাের eমন মানুষ সমােজ বিশ নi। সমােজর 
aিধকাংশ মানুষi eখন পযn ধেমর সােথ eকাtতা পাষণ করেত পাের। e ধরেণর সমােজ eকা ীকরেণর 
দািয়t ধম ছাড়া আর ক-i বা পালন করেব। লািভ বেলন, 
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সাধারণ মানুেষর জন  সমাজ eকা ীকরেণর চািলকা শিk িহেসেব eখনo ধেমর িবকl নi। 
ei rব সত িট কবল ধেমর aিsti ঘাষণা কের না, eকi সােথ eর সবজনীন 
gহণেযাগ তােক ফুিটেয় তােল। 

  

eবার দখা যাক ধমেক ঝেড় ফেল সমাজ কতটা eকীভূত হেয় uঠেত পাের। eমন eকটা সমােজর কlনা 
করেত হেব যখােন ধমেক িবলুp কের দয়ার চ া করা হেয়েছ। িdতীয় িব যুdকালীন নাৎিস জামািনi 
eেkেt সেবাtম uদাহরণ। িহটলার ি sান হoয়ার কারেণ ihিদ িবেdষী িছেলন না। কারণ সভ  ি sান 
কখনo ihিদ িনধনেক sীকৃিত িদেত পাের না। তার ei চতনার মূেল িছল যুবক বয়স থেক িতল িতল কের 
গেড় uঠা চতনা যা তােক বেলিছল, ihিদরাi জামানেদর সবশিkমান হেয় uঠার পেথ pধান anরায়। আর 
জামানেদর সবশিkমান হেত হেব eবং পুেরা িবে র নতৃt দেব জামানরা e ধরেণর চতনা িহটলার 
পেয়িছেলন iuেজিনk থেক। িতিন মেন করেতন জামানেদর চেয় সভ  o unত আর কu নi। eভােবi 
হেলাকােsর সূচনা। হেলাকাs aবশ i ধমিবেরাধী। ি sান চাচ হেলাকাs বা িহটলােরর কুশাসন মেন িনেত 
পােরিন। িহটলার িনেজর িচnাধারার িবেরাধী কান পkেকi িটিকেয় রাখেত চানিন যার মেধ  ধমpচারকরাo 
পড়েতন। সংগিঠত ধমেক uপেড় ফেল িনেজর iuেজিনk কিndক নাৎিসবাদেক pিত া করাi িছল তার 
লk । িতিন "iয়ুথ gপ" pিত া কেরিছেলন যরা uেdশ  িছল, eমন যুব সমাজ গেড় তালা যােদর মেধ  
pথাগত ধেমর pিত আনুগত  থাকেব না। কিমuিনs সািভেয়ত iuিনয়েনo e ধরেণর ধমহীন িশkা pচিলত 
িছল। কান gােমর মানুষেক ধম পালন থেক িবরত রাখার eকিট মাkম uপায় হল, সখান থেক eকিট 
িশ েক িছিনেয় নয়া eবং তােদরেক বেল দয়া, কu যিদ ধম পালন কের বা কান ধমীয় pিত ান o ব িkেক 
সাহায  কের তাহেল িশ িটেক মের ফলা হেব। জামািনর মত ি sান রাে  িহটলার িকভােব ei নীিত pেয়াগ 
কেরিছেলন তা বশ dেবাধ । eভােব সমাজ থেক ধম সিরেয় িনেল িক হেত পাের তা লািভর ভাষায় বলেল 
দাড়ায়: 
  

ধম uধাo হoয়ার সােথ সােথ সমাজ থেক নিতক মানদ o uধাo হেয় যায়। সi সমােজ 
য কবল ধম থােক না তা নয়, কান সাধারণ বাধা সৃি কারী নীিতo থােক না। কান জািত 
ধম বাদ িদেয় নিতকতা ধের রাখেত পারেব িক-না তা িনেয় যেথ  সেnহ আেছ। 

  

িহটলার কতটা ধমিবেরাধী িছেলন তা িনেয় িবsািরত িচnা করার aবকাশ আেছ। িকnt eটা pায় িনঃসেnেহ বলা 
যায় য, িdতীয় িব যুেdর সময় িনযািতত, িনপীিড়ত eবং যুেd িব s সিনকরা ধেমর দারs হেত বাধ  হত। 
জামািন-aিsয়া- পাল াn a েলর ি sান চাচo িহটলােরর নীিতেক মেন িনেত পােরিন। "দ  সাun aফ 
িমuিজক" িসেনমােত চােচর মাদার নাৎিস বািহনীর হাত থেক "মািরয়া ফন াপ" পিরবারেক পালােত যভােব 
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সাহায  কেরিছেলন বাsবতা তমনi িছল িক-না জািন না, তেব িসেনমা তা বাsবতারi pিতফলন। নাৎিসেদর 
ধমনাশ িনেয় লািভ যা বেলেছন তা বাsবতার খুব কাছাকািছ। 

রবাট লািভ eরপর ধম o িবjােনর সংঘাত িনেয় আেলাচনা r কেরন। গত 100 বছর ধের ei সংঘাত 
kেমi জাড়ােলা হেc। তেব লািভ মেন কেরন, ei সংঘাত মাt কেয়কিট িবষয় িনেয়, িবjােনর সামিgক 
িশkার কথা িচnা করেল যা খুবi নগণ । তাi "sতnt বলয়" (e বiেয়র তৃতীয় aধ ায় dঃ) মেন িনেলi 
িবষয়টা চুেক যায়। sতnt বলেয় pথেম বলা হেয়েছ ধম o িবjান সmূণ পৃথক পৃথক kেt আেলািচত হেব, 
eেক aেন র পিরম েল হsেkপ করেব না। পাশাপািশ ক কান kt িনেয় আেলাচনা করেব তাo বেল 
িদেয়িছেলন sতnt বলেয়র pবkা িsেফন জ gl। ei কাজটা না করেল সmবত িতিন আরo কম সমােলািচত 
হেতন। কবল sতnt বলেয়র িবষয়িট মেন িনেলi সব সংঘাত চুেক যায়। আর ক কান বলেয় থাকেব তা 
সমাধান করাo কিঠন নয়। কারণ বলয় iেতামেধ  িঠক হেয়i আেছ। তাi বতমােন িবjােনর সােথ ধেমর সংঘষ 
নিতকতার মানদ  িনেয়। তাi সব ঝেড় ফেল ei eকিট িবষয় দৃি  িনবd করা uিচত। লািভর মেত, 
িবjান কখনi নিতকতা িঠক কের িদেত পাের না। িনেজর মত কের িকছ ুবলার আেগ লািভ িক বেলেছন তা-
i বেল নয়া যাক। 

লািভ pথেমi বjািনক তেttর aিsিতশীলতার কথা বেলেছন। তার মেত িবjােনর সব তttেকi aনুকl 
(হাiেপািথিসস) বলা যায়। কারণ সবgেলাi aেপkাকৃত ভাল কান aনুকl িদেয় pিতsািপত হoয়ার জন  
aেপkা করেছ। িতিন মানুেষর আেরকিট ভলু ধারণার uেlখ কেরেছন। aেনেকi মেন কের, িবjান সমাজ 
eবং aথনীিতর ঊে । িকnt লািভ বেলন, িবjানীরা কান আiভির টাoয়াের বাস কেরন না, তারা ei 
সমােজরi মানষু, ei সমােজর aথনীিতi তােদর জীবনযাtার মান িনধারণ কের। তাi সমাজ o িবjােনর 
মেধ  িনিবঢ় সmক আেছ। িবjানীেদরo eকটা সমাজ আেছ যা aেনক সময় aেপkাকৃত ভাল তেttর sীকৃিত 
দয় না। যমন uiিলয়াম হােভ যখন রk স ালন pিkয়া ব াখ া কেরিছেলন তখন, িবjানী মহল তােক 
হাতুেড় ডাkার আখ া িদেয়িছল। eর পাশাপািশ বjািনক তেtt aেনক সময়i ভুল ধারণা িবকিশত হেয় uেঠ, 
তেব aবশ i ভলু শাধরােনর kেt িবjানi সবেচেয় ekপাট। লািভর ei কথাgেলােক িবjােনর জন  খুব 
ক র বেল ধের না িনেলo চেল। কারণ িতিন egেলা বেলেছন িবjানেক ধেমর সমতেল নািমেয় আনার জন i। 
মূল কথা বেলেছন eর িঠক পেরi। 

িবjান o ধম uভেয়i বাধহয় িঠক কথা বলেছ, িকnt তারা য ব িkেদর িনেয় বলেছ বা য সমস ার সমাধান 
করেছ স ব িk o সমস াgেলাi আসেল িভn। eকটা uদাহরণ িদেল পির ার হেয় যােব। কারo যিদ 
ডায়ােবিটস থােক তাহেল ধেমর দারs হেয় কান লাভ নi। িকnt কu সাiেকােসামািটক হেল আবার িবjােনর 
কােছ িগেয়o লাভ নi। সাiেকােসামািটক বলেত হতাশা থেক udূত eকিট সমস ােক বাঝায়। লািভ তার 
eক ভাiেয়র uদাহরণ টেন বুিঝেয় দন, িকভােব ধমীয় িব াস তােক সুs কের তুেলিছল। e িবষেয় তার শষ 
কথা িছল: 
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সাধারণ মানুষ কবল eমন eকিট সমাধান চায় যা সিত কার aেথi কােজ দেব। সi 
সমাধান তরী করেত িগেয় গণনায় িক পিরমাণ ভুল হেয়েছ বা তা আেদৗ কাযকরী িক-না e 
িনেয় তারা িবnমুাto মাথা ঘামায় না। 

 
aেনক kেti ধম eমন eকিট কাযকরী সমাধান িদেত পাের।  

  

eসব কারেণi লািভ s  কের বেল দন, eকজন সাধারণ মানুষ কখনi ধেমর বদেল িবjান িনেয় সnt  
থাকেত পাের না। নােবল িবজয়ী সািহিত ক ডািরস লিসং সত মুখী দশেনর জয়গান গেয়েছন। তার মেত, 
  

সত েক aজন না কের আজীবন তার জন  সংgাম কের যাoয়াi সেবাtম। 

 
িকnt লািভ মেন কেরন, সাধারণ মানুেষর কােছ লিসংেয়র ei দশেনর কান grt নi। তাi সাধারণ মানুষ 
সত েক আঁকেড় ধের রাখেত চায়, তার জন  সংgাম করেত চায় না। স e ধরেণর সেত র কাছ থেক শািn, 
িনরাপtা o আেয়শ চায় যা িবjােনর মধ  িদেয় কখনi আসেত পাের না। কারণ িবjান িনেজi pচ  গিতশীল, 
pগিতশীল o িব  সৃি কারী। আনs মাখ িবjােনর ei বিশ েক eভােব তুেল ধেরেছন: 
  

িবjােনর সেবাc দশন হল িবে র eকিট aসmূণ দৃি ভি  বহন কের চলা eবং ei বেয় 
চলােক আপাত সmূণ িকnt aপযাp িব  দৃি র (ধম) চেয় utম বেল আখ ািয়ত করা। 

 
িবjােনর pকৃত দশন eটাi। িকnt পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষi িবjানী নন। তাi তােদর পেk ei দশন মেন 
চলা সmব না। তােদর পেk িক সmব তার eকিট সুnর িনদশন পাoয়া যায় গ ােটর কিবতােত:  

  

Wer Wissenschaft und kunst besitzt 
Hat auch Religion; 
Wer jene beiden nicht besitzt, 
Der habe Religion. 

য বুিdবৃিtক o নসিগক uেd শ েক তাড়া করার কােজ সmূণ িনমিjত হেয়েছ 
তার uৎসাহi তার ধম হেয় uঠেত পাের। 
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িকnt ei তাড়া করার কােজ জড়ােত না চাiেল 
pথাগত ধেমর uপর িনভর কের চলাi utম। 

 

eভােব pবেnর শষ pােn চেল আেসন লািভ। e পযােয় eেস িতিন িনিdধায় বেলন, িবjান মানুষেক িনরাপtা 
িদেত পাের না। ধেমর পেki কবল চূড়াn িনরাপtা দয়া সmব। সবেশেষ বেলন: 

   

যতিদন pকৃিতর uপর যুিkযুk িনয়ntণ o মানুেষর জব-মেনাৈবjািনক চািলকাশিkর মেধ  ব বধান থাকেব 
ততিদন িব ােসরo sান থাকেব। ei িব াস ধু আেয়শi দয় না সােথ িনরাপtা জাগায়; সmাব তার বদেল 
িন য়তা pদান কের। তাi বলা যায়, ধম o িবjান মানুেষর জীবেন সmূণ িভn ধরেণর dিট কাজ কের eবং 
ei dেয়র মেধ  িমথিskয়া ঘটেতi হেব eমন কান কথা নi। 

  

eতটুকু জানার পর ধম িনেয় চড়ূাn কান মnব  করার চ া করা যেত পাের। ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফিুরেয় 
গেছ?  

 
ei utর দয়ার আেগ জানেত হেব কার বা িকেসর pেয়াজনীয়তার কথা বলা হেc। যিদ কান মানুেষর 
pেয়াজনীয়তার কথা বলা হয় তাহেল আিম pথমত গ ােটর কিবতার সােথ eকমত। aথাৎ যারা pথাগত ধেমর 
বাiের aন  িকছুেক (িবjান বা িশl-সািহত ) সমােজ বসবােসর জন  তার চািলকাশিk িহেসেব খুেঁজ পেয়েছ 
তার জন  সটাi সেবাtম ধম। িকnt য সটা খুেঁজ পায়িন তার জন  pথাগত ধম মেন চলাi utম। িকnt, 
ei pথাগত ধেমর কথা বলেল তার মেধ  গঁাড়ািমo eেস যায় যা aন  ধেমর সােথ িবেরােধর সৃি  কের। ei 
গঁাড়ািম eড়ােনার জন  ডািরস লিসংেয়র মত আিমo বলব, সত  বেল কান িকছুেক icাকৃতভােব মেন 
নয়ার চেয় বরং সেত র aনুসnান চািলেয় যাoয়া ভাল। কারণ সত ানুসnানী কান ব িkর পেk গঁাড়া হoয়া 
সmব নয়। স, সমােজ sান কের নয়া eবং শািn o িনরাপtার জন i কবল ধম পালন করেব। 

 
eবার সমােজর pেয়াজনীয়তার কথা বলা যায়। রবাট লািভ তা বেলi িদেয়েছন, মানুেষর জীবেন যেহতু 
eখনo ধেমর sান আেছ সেহতু সমােজo eর pেয়াজনীয়তা আেছ। িকnt সটা 1963 সােলর কথা। তখনo 
িবjান eেতা pভাব িবsার করেত পােরিন। আর তখন িবjান থেক udূত pযুিkর ব বহারo িছল সীিমত। গত 
40 বছের সমােজ িবjােনর pভাব ব াপক হাের বৃিd পেয়েছ আর ধেমর pভাব hাস পেয়েছ। ধেমর pভাব 
hােসর আেরকিট কারণ িশl o সািহেত র pভাব বৃিd। pযুিkর unয়েনর কারেণi িশেlর ei pসার ঘেটেছ যার 
সেবাৎকৃ  pমাণ চলিct। ei পিরিsিতেত কu িক বলেত পাের, সমাজ জীবেন ধেমর কান pেয়াজন নi। 
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eর utর িবিভn সমােজর জন  িবিভn রকম। কান সমাজ ধমহীনতার িদেক eেগােc আর কানিট eেগােc 
না তাo গেবষণার িবষয়। ei গেবষণার জন  নৃিবjােনর িবকl নi। 

 
পিরেশেষ রাে র pেয়াজনীয়তার কথা আেস। সকু লািরj ম তথা ধমিনরেপkতা বা iহজাগিতকতা িবকিশত 
হoয়ার পর আমরা ধেরi িনেত পাির, রাে  ধেমর কান pেয়াজনীয়তা নi। সকু লািরj ম aথi হল, রা  
ধমহীন থাকেব eবং ব িk বা সমাজ ধািমক না ধমহীন তা িনেয় মাথা ঘামােব না। তাi বলা যায়, ei যুেগ রা  
চালনার eকমাt সমাধান সকু লািরj ম। 

সকু লািরj ম মেন িনেয় তা ব িk, সমাজ o রাে র মেধ  িবরাজমান pায় সব সমস ার সমাধানi করা গল। 
িকnt িবjােনর সােথ ধেমর সংঘােতর িক হেব? আেগi বেলিছ, ধম o িবjােনর সংঘাত সমাধােনর pাথিমক 
uপায় "sতnt বলয়"। িকnt ei pাথিমক সমাধান বতমান যুেগর সংশয়বাদী o নািsকেদর মেতর িবrেd যায়। 
তােদর মেত, ধম নিতকতার মানদ  হেত পাের না। সেkেt িবjােনর সােথ ধেমর eকমাt সংঘাত হল, 
িবjান ধমেক নিতকতার মানদ  হেত দেব িক-না। eরo সমাধান আেছ। তা হল নিতকতার aন  কান 
মানদ  তরী করা eবং তার িভিtেত সমাজেক গেড় তালা। সi pিkয়া eখন পযn ভালভােব r হয়িন। 
হেল তা দশন িদেয়i হেব। িsেনাজার নীিতশাst হয়েতা আবার িফের আসেব। িকংবা সi নীিতশােstরi কান 
আধুিনক rপ ধেমর sান কের নেব। তখন িক ধেমর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােব? eটা আিম বলেত পারব না। 
বরং পাlা p  করেত পারব, ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় যাবার মত? আমরা eক সিnkেণ দািড়েয় আিছ। 
কারণ আমােদরেক eমন eকিট pে র জবাব খুেঁজ বর করেত হেব। আিম eখন পযn eর জবাব খঁাজার চ া 
কিরিন। তাi সরাসির কান utর িদেত চাi না। aিভিজৎ রােয়র মত বলেত চাi, "Let the data decide"। 

 
 * সূtঃ Religion in Human Life - Robert H. Lowie; from "Magic Witchcraft and 
Religion", California State University, Chico. 

 
 

সmাদেকর নাট:  বiিটর সmাদক িহেসেব িকছু ব িkগত মতামত যাগ করা যাক। লখািট তথ  সমৃd। আমরা আজেক য 
িবjােনর যুেগ pেবশ কেরিছ সখােন, ধম-eর িটেক থাকার পছেন ' শাষক নীর হািতয়ার' বা e ধরেণর রাজৈনিতক 
াগান না আuের বরং eতিদন ধের িটেক থাকার পছেন কান নতৃািttক িকংবা জীবৈবjািনক কারণ আেছ িকনা তা খেূজ 

দখা দরকার।  নৃিবjােনর আেলায় uপেরর pবেn  তা আেলাচনা করা হেয়েছi, সi সােথ সামািজক জীবিবjােনর 
িসdাngেলা জানাo e মুহেূত জrরী।  িববতনবােদর দৃি েত দখেল সটাi ei মুহূেত সেবাtম বjািনক পnা। eমন হেতi 
পাের 'িব াস' ব াপারটা মানব জািতর বেঁচ থাকার পছেন হয়েতা কান বাড়িত uপাদান যাগ কেরিছল eকটা সময়। মানুষ 
তা আিদমকাল থেক বh সংঘাত, মারামাির eবং রkkয়ী যেুdর মেধ  িদেয় িগেয় আজ ei পযােয় eেস পৗেছেছ। eকটা 
সময় সাহিসকতার সােথ যুd করাটা িছল মানব জািতর িটেক থাকার kেt aেনক বড় ফ াkর। য গােt িব াস ঢুিকেয় িদেত 
পারা িগেয়িছল য যাdারা সাহেসর সােথ যুd কের মারা গেল পরেলােক িগেয় পােব aফুরn সুখ, সাcn , hর পরী 
uিdnেযৗবনা িচরকুমারী apরা, (আর বঁেচ থাকেল তা আেছi সাহসী যাdার িবশাল সmান আর পুরsার) - তারা হয়ত 
aেনক সাহিসকতার সােথ যdু কেরেছ eবং িনেজেদর ei যুdাংেদহী জীন পরবতী pজেn িবsৃত করেত সহায়তা কেরেছ। 

589

http://www.mukto-mona.com/Articles/shikkhanobish/NonoverlappingMagisteria.htm


মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় গেছ? 

 
 
 
িনেয় িরচাড ডিকেnর eকিট ভাল লখা e বiেয় সিnেবিশত হেয়েছ - 'ধেমর uপেযািগতা' িশেরানােম। িদগn সরকারo তার 
eকিট লখায়  e pসে  আেলাকপাত কেরেছন - ধেমর uৎস সnােন।  ‘ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় গেছ?’ – লখািটর 
পাশাপািশ e dেটা লখাo পেড় দখা যেত পাের।  

মানব সভ তােক aেনেক িশ েদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরন। িশ েদর বেঁচ থাকার pেয়াজেনi eকটা সময় পযn 
aিভভাবকেদর সমs কথা িনিdধায় মেন চলেত হয়। ধরা যাক eকটা িশ  চুলায় হাত িদেত গল, oমিন তার মা বেল uঠল - 
চুলায় হাত দয় না - oটা গরম! িশ টা সটা েন আর হাত িদল না, বরং সােথ সােথ হাত সিরেয় িনেলা। মার কথা নেত 
হেব - ei িব াস পরmরায় আমরা বহন কির - নiেল য আমরা িটেক থাকেত পারেবা না, পারতাম না। eখন কথা হেc - 
সi ভাল মাi যখন aসংখ  ভাল uপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছ ুমn বা কুসংsারাcn uপেদশo দয় - শিনবার ছাগল 
বিল না িদেল aম ল হেব, িকংবা রসেগাlা খেয় aংক পরীkা িদেত যo না – গেল গাlা পােব  জাতীয় - তখন িশ র 
পেk সmব হয় না সi মn িব াসেক aন  দশটা িব াস িকংবা uপেদশ থেক আলাদা করার। সi মnিব াসo 
বংশপরmরায় স বহন করেত থােক aবলীলায়। সব িব াস খারাপ নয়, িকnt aসংখ  মn িব াস হয়ত  aেনক সময় জn 
দয় 'িব ােসর ভাiরােসর'। egেলা eকটা সময় pগিতেক থামােত চায়, সভ তােক ংস কের। যমন, ডাiনী পাড়ােনা, 
সতীদাহ, মুরতাদেদর হত া egেলার কথা বলা যায়।  িরচাড ডিকn, ডিনেয়ল ডেনট pমেুখরা পি েম e িনেয় aেনক 
গেবষণামূলক pবn eবং gn িলখেছন।  aন ান  গেবষকেদর মেধ  আেমিরকান িববতনবাদী িবjানী জ ােরড ডায়মn আিদম 
সমােজ ধমেক eকধরেনর িডিলিনেয়টর িহেসেব ব াখ া কেরেছন। তার মেত, ধম আিদম সমােজ সmবত eক ধরেণর কৗশল 
যা যাগােযাগ রkা িকংবা পিরচেয়র সূt খাঁজার জন  eকিট মাধ ম িহেসেব ব বhত হেতা। kেম eর সােথ যুk হেয়েছ 
পৗরিহত , পরেলৗিককতা eবং আরাধ  দবতার সntি  কামনার uেdেশ   নানা আেয়াজন, যা eখনo িব জুেড় pচিলত 
ধমgেলার মেধ  িটেক আেছ। 

িহটলারেক যভােব e pবেn দখােনা হেয়েছ তার সােথ হয়ত aেনক পাঠকi eকমত হেবন না।  যিদ ধেরo নoয়া যায় 
লখেকর aনুমান সিঠক, তাহেলo  eিট িনঃসেnহ য,  যুবক বেয়স থেক িহটলােরর মেধ  গেড় oঠা ihদী-িবেdষ কান 

aলীক কlনাজাত বা িনজ-মিs pসূত িকছু নয়। িহটলােরর মেধ  গেড় uঠা ihদী-িবেdষ নািsক বােদর চেয় তদানীnন 
'সভ ' ী ান সমােজরi aবদান। িহটলার িনেজi তার বi ‘Mein Kampf’ য় বেলেছন তার ihিদ িনধেনর িকংবা e 
ধরেনর যাবতীয় কাজকেমর পছেন aনুেpবণা িছল সয়ং ঈ র - 

"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." 

e ধরেণর িব ােসর pচার িহটলার তার িবিভn বkৃতায়o কেরেছন। িহটলােরর eকিট বkৃতা থেক udতৃ করা যাক pাসি ক 
িকছু লাiন –  

"My feelings as a Christian points 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 
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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. 

-Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (Norman H. Baynes, ed. The 
Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, 
Oxford University Press, 1942) 

pােটেsn ী ান নতা মািটন লুথােরর  ihিদেদর pিত িবেdষমলূক gn ‘On the Jews and their Lies,’o য 
িহটলারেক দাrনভােব udীp কেরিছল, তাo ঐিতহািসকভােব pমািণত।  www.nobeliefs.com/hitler.htm - ei 
সাiেট িহটলােরর ীিsয় িব াস eবং aনুেpরণা িনেয় বশ িকছু ভাল আেলাচনা আেছ।  

 

খান মুহাmেদর pবেn ‘সাধারণ মানুেষর জন  সমাজ eকা ীকরেণর চািলকা শিk িহেসেব eখনo ধেমর িবকl নi’ বেল 
লখক য uপসংহার টানার চ া কেরেছন তার সােথo হয়ত aেনেকi eকমত হেবন না না।   eকা ীকরেণর ব াপারটা 

eকi ধেমর মানেুষর জন  হয়ত িকছুটা সিত ,  িকnt আলাদা ধেমর মানুেষর জন  ততটাi িমথ া। পৃিথবীেত ধম সব সময়i 
ব বhত হেয়েছ িবেভেদর হািতয়ার িহেসেব। eক ধেমর aনুসারীেদর সােথ aন  ধেমর রkাk যুেdর iিতহাস সবজনিবিদত। 
eমনিক eকi ধেমর িভতেরo bাhণ-শূd আর জাত-পােতর সমস া, আশরাফ-আতরাফ, ক াথিলক- pােটsাn িকংবা িশয়া-
সুnী-কািদয়ানী িবেরাধ  লেগi আেছ িদনভর। যতিদন ধম থাকেব ততিদনi িকnt মানবতা িজিনসটা আলাদা আলাদা িবিভn 
গাি েত িবভk আকােরi থাকেব eটা aেনেকi মেন কেরন।  

 

‘সাiেকােসামািটক হেল আবার িবjােনর কােছ িগেয়o লাভ নi’ বেল pবেn য মnব  করা হেয়েছ তাo সিঠক নয়। 
সাiেকােসামািটক রাগীেদর িনেয় িবিভn বjািনক গেবষণার aিst িবদ মান। িবjান বরং বjািনকভােবi 
সাiেকােসামািটিকসেমর uৎস িনণয় করেত সkম। িবjােনর কােছ eটা মন বা মিsে র eকটা aবsা - তাi হতাশা কািটেয় 
oঠার জন  মিs  বা মেনাৈবjািনেকর পরামশ নoয়া aন ায় নয়।  

 

ধম uধাo হoয়ার সােথ সােথ সমাজ থেক নিতকতার মানদ o uধাo হেয় যােব বেল য ঢালাo মnব  করা হেয়েছ তাo 
p সােপk। iuেরােপর িবিভn দশ eবং চীন সহ পৃিথবীেত aেনক জায়গায় ধম eখন kমিবলুিpর পেথ, সi সােথ িকnt 
মূল েবাধ বা নিতকতা uধাo হেয় যায় িন। নিতকতা eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মলুতঃ িনভর কের আথসামািজক 
pkাপট eবং সমাজ সাংsৃিতক পিরেবেশর uপর।  e বiেয়র প ম aধ ােয় বশ িকছু pবn সিnেবিশত হেয়েছ যgেলােত  
পিরsার করা হেয়েছ য, নিতকতা eবং মলূ েবােধর ব াপারgেলা মােটi ঈ রpদt নয়, িকংবা ধম থেক udুত নয়, বরং 
সমাজ িববতেনর ফলrিত িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিtমলূ িহেসেব গেড় uেঠেছ। নিতকতার মাড়েক পাড়া ধম তা 
মানব সভ তার পুেরা সময়টা ধেরi িছল, িকnt iিতহােসর পাতাgেলা aৈনিতক যুd, aত াচার, িবভৎষতায় ভরা - ধম 
সgেলােক কখনi ঠকােত পােরিন, aেনক kেti বরং uসেক িদেয়েছ। 
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e pবেn আেলািচত কারণgেলার  বাiের ধেমর িটেক থাকার পছেন aন ান  কারণo আেছ। রাজৈনিতক eবং আথ-
সামািজক aবsার পিরেpিkেত ধমেক িবচার না করেল কান ধেমর িব ষণi বাধ হয় পূণ হেত পাের না। e ধরেণর িবে ষণ 
ছাড়া ধমেক ব খ া করেত গেল সরলীকরেণর সmাবনা থেক যায় aেনকাংেশi। গত দশ হাজার বছেরর মানব iিতহাস eবং 
িবিভn ধেমর uৎপিtর iিতহাস পড়েল eটা খুব সহেজi পিরsার হয়। মানব সভ তার িবিভn ধােপ ধ ু য নতুন নতুন ধেমর 
সৃি  হেয়েছ তাii নয়, kমাগতভােব তােদর rপo বদেলেছ িবিভn কারেণ।  e aসmূণতার ব াপারটা মেন িনেয়o বলেত 
হয় খান মুহাmেদর pবnিট সমেয়াপেযাগী eবং আমােদর জন  িচnাভাবনার যথাথ খারাক।  

 
 

খান মুহাmদ,  বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব টকেনালিজ’র িশkাথী। ‘িশkানিবস’ নােম 
inারেনেট bগ িলেখ থােকন।  iেমiল - hermitage17@yahoo.com
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ধমীয় চতনার aিst : সামািজক পিরচেয়র দৃি েত! 
িবpব পাল 

 
[1] 

  
 pবাসী ei িপশীমার সােথ দখা হয় িন aেনকিদন। বhিদন বােদ দখা-রাতেভার পুরােনা 
িদেনর িৃতর পািটসাpা ভেজ আ ার মৗতাত। ছেলর গালে inরা িবেয় করেত নারাজ-
িচnায় িছেলন। বংশরkার তািগদ। যাiেহাক eখন মুেখ চndমুখী হািস-ভাবী বৗ িবেয়র 
িদনkন সেব িঠক হেয়েছ। 
 
 -বুঝলা বাবা, eমন মাiয় ােয ঠাকুর িদেলন ভাবেতi পাির নাi। ডাkার হiেছ-িকnt বাসnী 
পূজা না িদয়া স জলটাo খাi না। দগূগা দগূগা - - 
  
 ভাবী বৗমা আেমিরকায় ডাkার।  িকnt বােরামােস তেরাপাবেণ কেন ! চারিটখািন কথা! 
 
তেরাপাবেন কেন  কথাটা আমার aতীেতর গালে nেদর জেন  ব াবহার করতাম। জীবেন 
যdজন িপ eiচিড oয়ালা মেয়র সােথ pমকেরিছ-oরা িছল eiরকম। কৃতিবদ -
হালফ াশেন dরs-িকnt ব িkগত িব ােস aজপাড়াগঁােয়র aিশিkত মেয়েদর বে । সখােন 
uেtারন?  
 
 নবচ! 
 
 iu িটuব খুলুন-হাজার হাজার িভডীo- কান 'িবjানী' পরেম র তথা পরম আlায় িব াস 
খুঁেজ পেয়েছ! সটা আপিtকর নয়-িকnt যখন দিখ eiসব িভিডo দিখেয় ধমিব াসী তথা 
খাদার খািসরা িনেজেদর ধম কত বjািনক সi pমােণ নেমেছন। কারােণ সবআেছ (মােন 

iি ত আেছ), ব ােদ সব আেছ ( মঘনাদ সাহার uিk ধার কিরলাম)। ei সব আেছর দল না 
বােঝ ধম না িবjােনর দশন। ব াপারটা eত হাস কর। ধম মােন পরমসত  তথা পরমিপতা 
ঈ ের িব াস। িবjােন পরম সত  বেল িকছু নi-থাকেত পাের না- 
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 সটাi িবjােনর দশেনর মুল িভিt। িবjান eবং ধেমর aবsান eকেশা আিশ 
িডgীেত।দশনশােstর ei pাথিমক jানটুকু পযn eiসব িবjানীেদর নi- aথচ কারান আর 
বেদ িবগব াং, rনতtt iত ািদর eর সnান পেয়েছ বেল eরা ড াং ড াং কের নাচেছ! 

aিধকাংশ মসুিসম িবjানী eবং pায় aেধক ভারতীয় িবjানীর ধেম aগাধ িব াস।  
 
 যিদo আেমিরকার 92% িবjানী ধেম aিব াসী!  আেমিরকান, ভারতীয় আর মুসিলমেদর 
জন  িবjান আর ধম িক আলাদা? কন আমােদর uপমহােদেশর িবjানীেদর ei হাল? কন 
eেদর মেধ  ধমিব াস pবল? আল-কায়দা িকnt বশ ucিশিkতেদর সংগঠন।  
 
 চাষী- িমক- খেট খাoয়া মানষু মৗলবািদ হয় না-হয় িশিkত মানেুষরা। কন? 
  
eিদেক আমার বাবা, মা eবং  stী আমার ধমিব াস িনেয় মশুিকেল। বশ িকছুিদন আেগর 
কথা। বাবার eক পুরােনা বnু বড়ােত eেসেছন। িনপাট ভােলা মানুষ। বয়েসর ভাের ধেমর 
পাlা ভারী। কথাpসে  বলেলন সংসার করেতছ, eবার ধমকেm মন দাo বাবাসকল।  
 
আিম খবু হেস ফেলিছলাম। pায় p  করেত যাব- ছেল মানুষ করার সােথ ধেমর আেদৗ 
কান সmক আেছ িক না-বাবা িবপদ বু্েঝ ছদ টানেলন।  আমার stী তার পিরবার, সহকমী, 
আtীয়sজনেদর বলেত ভয় পান য তার বর নািsক। eকবার eক ী ান সহকিমনীেক 
বেলিছেলন। utরটা িছল সহজ- তামার বেরর oপর িন য় শয়তান ভর কেরেছ। 
 
                           [2] 
না- বhিদন বােদ বাংলায় িলখেত বেসিছ বেল আেবাল তােবাল বকিছ না। ধেমর আেদৗ কান 
aিsti নi। যটা আেছ, সটা হেc মানুষেক 'পিরচয়' বা আiেডিnিট দবার জন  eকটা 
সামািজক ািডশন। ধম মানুেষর মেন eকটা কৃিtম আiেডিnিট kাiিসস তরী কের।  
 
মুসলমানরা মেন কের iসলাম  মহান-িহnুরা মেন কের তােদর ধম i সনাতন ধম।  কন 
কের? ধেমর iিতহাস, ধেমর পাতায় পাতায় aমানিবকতা!ববরতা? তাহেল কন  eকজন তার 
িহnু বা মুসিলম পিরচেয় গবেবাধ কের? কন oবামা তার মুসিলম পিরচয় সmূন asীকার 
করেত চান?  
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বাsব সত  eটাi- পট চালােনার দােয় কo iসলাম বা িহntু পালন কের না-aনুসরন কের 
তার জিবক ধম। হজরত মহmেদর মতৃু র পের কন kমতা দখেলর জন  রkkয়ী যুd দিখ 
আমরা? তার িশষ রা iসলাম aনুসরণ করেল eমন ত হoয়ার কথা নয়!  eকজন মুসলমান 
বাবার সােথ িহnু বাবার পাথক টা িক? সবাi চাi িনেজেদর ছেল মেয়েদর pিতি ত দখেত!  
eকজন মুসলমান মা  িক eকজন িহnু মােয়র থেক তার ছেলেক কম ভােলাবােস? আমােদর 
ধম eকটাi-িনেজেদর ছেলিপেলেদর মানুষ করা। পুেজ়া, নামাজ, হজ eসেবর সােথ 
ছেলপেুল মানুষ করার িক সmক? 

 
 আপিন বলেবন- তামার ছেলটা নিতকতা কাথা থেক পােব হ? আমার িনেজর নিতকতা 
িবjানpসূত। aতদূর িগেয় লাভ নi-বাঘ,িসংহরা পুজা aচনা দয় না বেলi জািন। 
 
 oেদর নিতকতা নi? 
 
দশভােগর সময় িহn ুমুসলমানরা যভােব eেক aপরেক মেরেছ-বা বাংলােদেশর sাধীনতা 
যুেdর সময় পািকেসনারা iসলােমর নােম  ববরতার য sীমেরালার বাংলােদেশর মানুেষর oপর 
চািলেয়েছ-তা বাঘ বা িসংহ সমােজ কo দেখেছ? মানষু য িন ুরতার সােথ aন  মানষুেক 
খুন কের, তার তুলনা িসংহজগেত পােবন আপিন?  
 
 ধেমর মতন নিতকতার o কান aিst নi। আিম সততার পেথ-কারণ, তা না হেল 
পশাদাির জগেত বা সামািজক জ়গেত আমার gহণেযাগ তা  থাকেব না। aসাধু ব াবসায়ীর 
কােছ ক যায়?  ধrন stীেক ছের, aন  মেয়র পছেন মন ছকু ছুক কের। িকnt পরিকয়ােত 
িলp হেল ফ ািমিলেতা লাপাট। 
 
'আিম' বঁেচ আিছ আমার ছেলর মেধ । পরিকয়ােত িলp হেল আমার জেনিটক 
utরািধকারেক বঁাচােবা িকভােব? নিতকতা িববতেনর পেথ আসা সামািজক আiন। বেঁচ 
থাকার জন -হঁ া eকদম জিবকযাপেনর জন  আমরা egেলা aনুসরন কির। িহnুমুসলমানেদর 
সবাi বাঁচার চsা করেছ- মােটo ধমপালন করেছ না। তা নাহেল বাংলােদশ dনীিতেত 
িব চ ািmয়ান হয় না। ভারত নািক ধেমর দশ-dনীিত আবার eখােনi বিশ! বেঁচ থাকার 
তািগদ থেকi নিতকতার জn-ধমgn পেড় কo নিতকতা শেখo না-aনুসরন o কের 
না। যখােন জ়ীবণধারন কিঠন-কেঠার দািরেd আধেপটা জীবনসংকুলান- সখােনi নিতকতার 
sলন সবািধক।  aেনক মুসিলম বেলন কারান aৈনিতক কােজর িবrেd কেঠার।তােত লাভটা 
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িক হল? ভারেত বা iuেরােপ, মুসলমানরা সবেচেয় বশী aপরাধী।দািরdi eর কারণ। আেগর 
শতেক aন তম ঘৃিণত নাম আিদল আিমন।uগাnার ei মুসিলম রা pধান pায় di িমিলয়ান 
লাক হত া কেরেছন- কারান মুকs বলেত পারেতন। তা কারােণর নিতকতা িক কােজ 

eল? ধমgেnর বাiের ধমীয় নীিতমালার কান বাsব aিsti নi। মানষু য নিতকতার 
aনুসারী তা িকছুটা সমাজ থেক, পিরবার থেক-আর aেনকটাi ঠেক শখা। 
 
তাহেল ধেমর রiেলাটা িক? ধ ুপিরিচিত? আiেডিnিট না আiেডিnিট kাiিসস? মানুেষর 
সাস াল আiেডিnিট কন দরকার হয়? সামািজক পিরচয় িক সিত i জrরী? 

  
আমার সাস াল আiেডিnিট িক? বাঙািল, ভারতীয়, িহn,ু iি িনয়ার, ভারতীয় আেমিরকান, 
আেমিরকান বা ালী, বাঙাল, লখক, সাংবািদক aেনক িকছুi দoয়া যায়। eেদর সবারi 
কমু িনিট আেছ।  'নািsক' পিরচয়টা িকnt কান আiেডিnিট িদেc না-তাi আমার stী 
aন েদর সামেন আমার নািsক পিরচয় িনেয় iতsত বাধ করেছন। নািsকেদর eকটা সমাজ, 
স াসাল সােপাট িসেsম থাকেল ei গেরা হয় না। আেমিরকান িবjানীেদর মেধ  ei 
সমস া কম-কারন আেমিরকায় খুব সহেজi সমাজিবিcn ভােব বঁাচা যায়। ভারতীয় eবং 
মুসলমান িবjানীেদর সমস া হেc তােদর ধমীয় সমােজ থাকেত হয়। eেদর নািsক িহসােব 
বঁাচা খুব মুশিকল। 
 
eখােন সাস াল iuিটিলিটর eকটা তtt সমাজিবjানীরা আoড়ােcন। য লাকটা িনেজর 
মুসলমান পিরচেয় গিবত- স মােটo আেবেগ eমন কের না। কারন সi গিবত মুসলমানিটi 
িkিsয়ান নাম ধারন কের iসলােমর শtr আেমিরকায় চাকরী খাঁেজ।  স যুিkবািদ। iসলাম 
তােক িকছু িদেc বেলi, স মুসলমান িহসােব গিবত। বাপ-ঠাকুদা িশিখেয়েছ বেল স গিবত 
eমন ভাবেল aিতসরলীকরন হেব। য aিতucিশিkত মেয়িট বাসnীপূজা কের( পাঠক মাপ 
করেবন-আমার চারপােশর ucিশিkত মিহলারা সবাi ei গােtর-ব ািতkম dলভ) জলপান 
কের-সমাজিবjােনর দৃিsেত সo িকছু বstবািদ লােভর আশায় eটা করেছ। 
  
 িক সi বstবািদ লাভ?  
 
আসেলi আমােদর জীবনটা সmূন বাজার aথনীিতর kতা িবেkতার সmক। িকছু কনাকাটা 
pকােশ -টাকার িবিনমেয়-িকছু বচােকনা হয় aদৃেশ । aধেচতন মেন। সামািজক 
জীবনযাপেনর জন  eকজন িবেkতােক, kতার কােছ gহনেযাগ  হেত হেব। কo মুসলমান 
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সমােজ বড় হেয় চাiেব না-iসলােমর িবrেd কথা বেল তার বাবা-মা-stী-আtীয়sজন-পাড়া 
pিতেবশী সবার িবরাগভাজন হেত। কথাটা িহnুেদর kেto সিত । যতi ucিশিkত হৗক 
না কন eকজন bতচািরণী চnীsাdী মেয়, নািsক মেয় aেপkা পূtবধূ িহসােব শতgন 
gহনেযাগ  বৃহtর সমােজর কােছ। ভাবী পূtবধ ুনািsক নেল aেনক বাবা মা uলেট পড়েব। 
আর আমােদর aিsেtর মূেলi আেছ যৗণতা। "বধূ" িহসােব িনেজেদর gহনেযাগ তা বাড়ােতi 
eত bতপালেনর ধূম। আমরা সামািজক পন -িনেজেদর ধািমক িহসােব 'জািহর' করেল 
কমু িনিটর কােছ দাম বাড়েছ। 
 

[3] 
  
সামািজক পিরচয় তেttর হাতা হনির তাজেফল eবং জন টানার (1979)। মানুষ কন 
সাmpদািয়ক-তার oপর গেবষনা কের eরা িসdােn eেসিছেলনঃ 
  
   -আমরা আtসnান aজেনর জন  িনেজেদর eকজন কমু িনিট kাবেমmার ভাবেত 
ভােলাবািস। কমু িনিট িহn,ু মুসলমান, ফুটবল kাব, বা ািল, বাংলােদশী, ভারতীয়-যা খুিশ 
হেত পাের। 
 
  -আtসnান aজেনর সহজপnা হেc-িনেজেদর grপেক aন েদর চেয় ভাল ভাবা। eবং 
সi িচnােক যুিkসmত করার সব সময় চsা করা হয়। pিতিট িহnু বা মসুলমান সব সময় 
ভেব যােc তােদর ধম eবং তােদর ধেমর মানুষরা-aন  ধম eবং ধািমকেদর চেয় তর। 
মুসিলমরা মেন কের কারাণ িব d-বাiেবেল জল ঢুেকেছ। আবার ী ানরা ভােব আlা 
ধাpাবািজ। 
 
  -aেনেক আবার বলার চ া কের িহnু বা iসলােমর মতন ধম iহজগেত নাi-eরা 
ekkুিসভ kােবর মmার হেত চাi। iসলাম যা আেছ তা aন ধেম নাi-বা iসলাম i 
eকমাt 100% আlােpিরত-বা বিদক সমাজ হেc আদশতম সমাজ-eমন নেত নেত 
কান পেচ যােc-বলার িকছু নi। সবটাi িনেজর আtসnান বাড়ােনার াn pেচ া। ধেমর 
আেদৗেকান বাsব aিst নi-সবটাi ধািমেকর মেন আiেডিnিট kাiিসস। 
 
  eটা সহজাত pবৃিt। আসল ব াপারটা হেc  িনেজেদর আtসnান বাড়ােনার িমেথ  
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চ া। তেব আtসnান বাড়ােনা বঁেচ থাকার জন  জrরী। সততা, দানধ ােনর মাধ েম 
আtসnান বাড়ােনা িন য় সাধু pেচ া। িকkু ধেমর পাংচারড় টায়াের পাm িদেয় আtসnান 
বােড় না-বরং eiসব লােকেদর বুিd িনেয় সংশয় জােগ। 
 
                         

[4] 
 
 আমােদর eকটা ব িkগত পিরচয় আেছ। যমন ধrন আিম aমুেকর ছেল বা বাবা। বা আিম 
পশাদার pযিুkিবদ। আবার সামািজক পিরচয় আেছ-বা ালী, ভারতীয় iত ািদ। aেন র সােথ 
আলাপচািরতায়, আিম আমার কান পিরচয় তুেল আনেবা-তা sান কাল, পাt িনভরশীল। চন 
eবং িল (2007) বলেছন-ei য িসdাnটা আমরা িনিc-aথাৎ আিম আমার িহn ু বা 
মুসিলম পিরচয়টা কােজ লাগােবা িক না--তা পুেরাটাi ব াবসািয়ক eবং বাজার aথনীিত। 
aথাৎ যখােন ভারতীয় বলেল কাজ চলেব, সখােন আিম ভারতীয়- যখােন বা ালী বলেল লাভ-
সখােন বা ালী। eকজন বাংলােদশী মুসিলমo তাসটা ei ভােবi খেলন- 

 
যখােন বা ালী পিরচেয় লাভ বশী সখােন িতিন বা ালী- যখােন মুসিলম পিরচেয় লাভ বিশ 
সখােন িতিন মুসিলম। 

 
 aেনক বা ািল মেন মেন জামািত বা িহnুtবািদ। িকnt আলাপচািরতায় তা বেল না। কন? 
সi পিরচেয়র সংকট। uদার মন eবং মনন বা ালীর দীঘ িদেনর ঐিতহ । তারo eকটা 
বাজারদর আেছ। আমরা uদার eটা দখােত পারেল, আমােদর gহনেযাগ তা বা ালী সমােজ 
বােড়। gজরােট eটা হয় না। oখােন আবার ugিহnুtেদর gহনেযাগ তা বশী।  
 
 সৗিদ আরেব আবার যমন ধমীয় uদারতা ব াপারটার aিsti নi। ei আেমিরতােতi 
দখিছ আমােদর বা ালী মেয়রা খািল িপেঠ নাiট kােব নাচেছ -আবার সকােল বাসnীপুজ়াo 
চলেছ-সবটাi সi জিবক কারেণ gহনেযাগত তার বাজার aথনীিত।হায়dাবােদ বাের িগেয় 
আিম দেখিছ aেনক মেয় বারখা পেড় ি ংk করেত eেসেছ! বাiের স gহনেযাগ তার 
জেন  মুসিলম পিরচয়টা রাখেছ- ভতের স রkমাংেসর নারী।  
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                                    [5] 
তাহেল মৗলবাদ আসেছ কাথা থেক? 
   
   eবার আমরা দিখ-িকভােব আমােদর আচরন সামািজক ei পিরচয় dারা িনয়িntত। 
আiেডিnিট kাiিসস থেক িবjানীরা ( কাট eবং লিভন) পঁাচ ধরেনর ব ািkগত চিরt খুঁেজ 
পেয়েছন। 

  
 (1) সব িকছুেতi না! aেনকটা বাcােদর মতন। আিম গrর মাংস খােবা না- েয়ােরর মাংস 
খােবা না-ei করব না-oi করেবা না- শিনবাের িনরািমষ খােবা! তসিলমােক মের ফলব 
কারণ ধম বেলেছ! ei সব 'না' eর িভিtেত, িনেজর পিরচয় জািহর করা। eরা িনেজরা 
িসdাn িনেত পােরনা- সmূন ভােব aেন র oপর িনভরশীল-eরাi মৗলবােদর বাের-
ফুটেসালজার। রাজনীিতেত eরা খুব মুল বান-কারন যেহতু eরা িনেজেদর িসdাn িনেজরা 
িনেত পাের না- কান ধমীয় gr বা aিভভাবক eেদর হেয় িসdাn িনেয় থােক। মৗলবািদ 
রাজনীিতেত তাi ধমgrেদর aসাধারণ কদর । িবেজিপ, িবeন িপ, িরপাবিলকান পাটী-সবাi 
ei খলাটাi খেল।   
 
 (2) ককেটল- sান কাল পাt ভেদ বদলায়! aেনকটা কচরুীপানার মতন। রােত িপঠ খুেল 
আধুিনকা-সকােল পূজারীিন। রােত হঁ া-সকােল না। eরা পঁাচ oয়াk নামাজ পড়েব-আবার 
ি কংস o চলেব! eকi সােথ আধুিনক/আধুিনকা eবং রkনশীল হoয়ার চ া-কারন তােত 
স াসাল iuিটিলিট ভ াল ুবাড়েছ। ককেটল grপ। eরাi সংখ াgr। 

 
 (3) aনুসnানী-eরা aসntি েত ভােগন। যমন িনেরাদ িস চৗধুরী। িনেজর সমােজর 
trিটটাi eেদর সবেথেক বশী চােখ পেড়। যসব মুসলমানরা iসলােমর কেঠার সমােলাচনা 
করেছন তারাo ei pকৃিতর। eেদর সমস া হেc eরা সমােলাচনা যতটা কেরন-সমাধান সi 
aনুপােত বাতলান না। aসntি  i eেদর চািলকা শিk। তেব সামািজক িববতন eেদর 
হাতধেরi আেস। eরাi পিরবতেনর pিতভূ। 
 
 (4)aিভভাবক- eরা ফাদার বা মাদার িফগার টাiেপর রালেp করেত চান। iনারা সাধারনত 
চিরtবান হন-সমােজর aেনক uপকারo eরা কেরন-sীকৃিতর o মাহ থােক। আমরা তােদর 
দাদা বা ভাi বিল-িক হঁাসপাতােল বা ফাংশােন oমুক ভাi বা তমুক দাদাi ভরসা। সমস াটা 

 
599



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধমীয় চতনার aিst 

 
 
হেc eরাo পিরবতনেক ভয় পান-যা চলেছ তার মেধ i িনেজেক মহান  করার pবণতা 
থােক। 
 
 (5)আtেকিntক- eরা িনেজেদর িনেয় ভােবন বশী। সবসময় আেtাnিতর পথ খুজঁেছন। 
ক ািরয়ািরs। য সমাজ তােক আtunিতর পথ দখােব, িতিন সi সমােজ থাকেবন। 
কপেরট ম ােনজেমn, সফল ব াবসািয়রা ei ণীর। eরা সুেযাগ সnানী -তাi পেট টান না 
পড়েল pিতবাদ কেরন না। 
 

                               [6] 
 
eবার বাঝার চ া করা যাক িকভােব মৗলবািদরা kমতায় আসেছ গণতেntর পথ ধের। কান 
সেnহ নi ককেটল grপi বৃহtম- যেকান গণতেnt। eরা মৗলবািদ নন। িকnt মৗলবাদেক 
pিতহত করার kমতাo eেদর নi। মৗলবািদরা  তেলায়ার িনেয় নেম গেল eরা জ়ঁীhজুর 
বেন যান। কচুরীপানার গিত ােতর িদেক। যকারেন pথম আেলার সmাদক মৗলবািদেদর 
পােয় লুিটেয় kমা চান। কারন িতিনo ককেটল ণীর। ফেল গণতেntর ei বৃহtম grপিট 
eকi সােথ মৗলবািদ eবং  বাজােরর চািহদার হােত িজিm। বািকরা মিু েময় সংখ ালঘু। 
ধনতেnt aবশ  আtেকিndক লােকর সংখ া বশী।সমাজতেnt aিবভাবেকর সংখ া বশী। 
 
তেব ধনতnt eকটা ব াপাের খুব সিkয়। মানুেষর ei পিরচয়েক ংশ করার ব াপাের- যটা খুব 
grtপূন।  
 ধনতেnt পিরচয়টা নেম আেস kতা িবেkতায়-বািক িহn,ু মুসলমান, ভারতীয়, বাংলােদশী 
সব ফালতু। আেমিরকায় বাংলােদশী দাকােন ভারতীয় বা ালী িহnুেদর িবেশষ খািতর- কন?  
  
 কারন kতা িহসােব তারা aেনকেবশী টাকার বাজার কের। kতার পিরচেয়i খািতর। য 
ভাল কাজ কের, সi eকমাt দাম পায় আেমিরকায়। য গr যত dধ দয়-তার তত বশী 
কদর। গrর সামািজক, পািরবািরক পিরচেয় িক যায় আেস? ধণতেnt গrর পিরিচিত তার 
dেধ। eiভােবi পিরচয়েবাধ আেs আেs লুp হেc আেমিরকায়। পথ aেনক দূর-তেব 
ব ারাক oবামার utান anত তাi বেল। 
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 মুসিলম দশgিল eখেনা সামnতািntক-আরবেদশ gিলেত aমসুিলমেদর কান নাগরিকt i 
নi। oখােন বকারt বাড়েছ- দেশর নতারা দখােc আেমিরকা দায়ী। আেমিরকান 
নতারাo eমনটাi চাiেছ-তেবi না astেবচার সুিবেধ! 

 
 aথাৎ রাজনীিতi চাiেছ ei মৗলবািদ 'না' গাি েক িটিকেয় রাখেত। ককেটল গাি র oপর 
ভরসা রাখা মুশিকল। মসনদ টেক না। তাi চাi মৗলবািদ জনগন-যােত রাজনীিতর ব াবসাটা 
করা যায় আরােম। পােয়র oপর পা তুেল। eেতব আমােদর সংsৃিতর oপর পা ােত র 
আkমণ, iরােক আেমিরকার আkমন, iত ািদর ধুেয়া তেুল-oেদর iসলািমক পিরচয়েবাধ 
জাgত করাo। oেদর মেয়রা বশ া-আমােদর মেয়রা সিতসািবtী বেল ঘৃণার চাকায় পাm 
দাo। রা  তােত তাল মলায়-ei ভােবi গাঢ় হয় িনেজেদর িহnুt বা iসলােমর পিরচয়। 
কo িক জানেত চাi-eকজন িহn ুবা মসুিলম মােয়র মেধ  পাথক  কাথায়?  কo চাi না। 

 
 সবাi চাi ধািমক নারী- o মেয়টা নািsক? মােন aেনক পুrেষর সােথ েত চাi! ফেল 
পুrেষর স াস াল iuিটিলিটর ফঁােদ পেড় মেয়েদর মাথায় oেঠ িহজাব-িসিn চড়ােনার ধমু। 
 
 রা  আর সমােজর পৃ েপাষকতায়, ei ভােবi মৗলবােদর পালিক চেল। িনেজেদর শেব কঁাধ 
দয় মৗলবােদর ফিরoয়ালা ধািমক ucিশিkত নারীবািহনী। পুrষ ধেম খুশী-কারণ 
নারীগেভর oপর তার aিধকার িনি ত কের 'ধম'। িনেজেদর জেনিটক utরািধকার টকােনার 
জন  গৃহপািলত sামীরাo ঢঁকরু তােল-ei বশ ভােলা আিছ! তারপর eকিদন রা যnt চেল 
 যায় মৗলবািদেদর হােত। dিভk নেম আেস। খাদ াভাব, িশkাভােব সnান pিতপালন হয় 
aসmব। eটাi হেয়েছ iরােণ-oখােন eখন 22% বকার। আর আহেমদি  আশকারা 
িদেcন আেরা সnােনর জn দাo। তেহরােণo eখন তীbখাদ াভাব-কারণ খেমiিনর আমেল 
মৗলবাদীেদর চােপ পেড় iরােন জনসংখ া বেড়েছ 6% হাের! 80% খাদ  আমদানী করেত 
হয়। eত তল সmদ, eত মধা সmদ-aথচ দশটা পেড় আেছ বকারেtর anকাের। 
 
 গত িতন দশেক খ ােদ র pাচুয i মানষুেক ধমমুখী কেরেছ। পেট আgন jলেল কo 
পিরচেয়র সংকেট ভােগ না- জিবকধমটা হাের হাের টর পায়। িহn,ু iসলাম iত ািদ পাষািক 
ধম তখন িবলািসতা। প ােশর দশক থেক সtেরর দশেক বামপnার রমরমা utােনর পছেন 
িছল kুদা। িব ব াপী সi িkেদ আবার pবলভােব িফের আসেছ-কায়েরা, নাiেজিরয়া, ঢাকায় 
 eখন খ াদ াভাব। খাবার পাoয়া গেলo দাম aত ািধক বশী। তেলর দােম, খাবাের দােম 
জীবণধারণ eখন আবার কিঠন হেc। আেরা হেব। 2010 সােলর মেধ  খাবােরর দাম বাড়েব 
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pায় চারgন (2005 সাল বিসক)- তল আর সােরর িবল মটােত। আগামী িদেন 
িবjানসmতভােব রা েক না চালােল, রা িবpব আসn।  
 
দখা যাক। পেটর িkেদ মানুষেক মৗলবাদ থেক তার িনজs জিবক ধেম িফিরেয় দয় িক 
না। আিম আশাবািদ। সংকটi সমাধােনর pথম পথ। 
 
 

 
ড. িবpব পাল, আেমিরকােত বসবাসরত পদাথিবদ, গেবষক eবং লখক। eক সময় িভnমেতর 
মডােরটর িছেলন, বতমােন www.fosaac.tv সmাদনার সােথ জিড়ত।  
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সpম aধয্ায় :   aেলৗিককতার ৈবjািনক anসnান ৬ ০ ৩  [ িkক কrন]  

 পািথর্ব জগেতর aপািথর্বতা িবে ষণ :   aনn িবজয় ৬ ০ ৪   [ িkক কrন]
 আtা বেল সতয্i িক িকছু আেছ? :  aিভিজৎ রায় ৬ ৩ ২  [ িkক কrন]
 pাথর্না িক েকান কােজ আেস? ফিরদ আহেমদ ৬ ৬ ২  [ িkক কrন]
 মহাpাবেনর বাsবতা :   aনn িবজয় ৬ ৭ ২  [ িkক কrন]
 িযশুর মৃতুয্ রহs :   oয়ািহদ েরজা ৬ ৮ ৪  [ িkক কrন]
 মাnেষর পয়গmর হেয় oঠার sলুক- সnান :  দীkক dািবড় ৭ ০ ২  [ িkক কrন]
 পরকােলর পরাবাsবতা :   মাiেকল শারমার ( ফিরদ আহেমদ) ৭ ১ ৯   [ িkক কrন]
 িমথয্ার েবসািত :  নীল আমর্sTং eর মুসিলম হেয় oঠার কlকািহনী :   লাiটহাuজ ৭ ৩ ৭
 িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা o তার ময্াথিমিটকল িমরাকল :  নািsেকর ধমর্কথা  ৭৪৩

 oঁ গেনশায় নম!  :   িবpব পাল ৭ ৫ ০  [ িkক কrন]
 নােটর gr eিরক ফন দািনেকন  :  sপন িবশব্াস ৭ ৫ ৩  [ িkক কrন]
 aেলৗিকক সংখয্াতtt :  নািsেকর ধমর্ কথা  ৭৫৮[ িkক কrন]
 kরআেনর সাংিখয্ক মাহাtয্:  িভnমত রায়হান আবীর ৭৬৫  [ িkক কrন]
 েকারােনর িমরাকল ১৯ - eর uিনশ- িবশ ৈসকত েচৗধুরী eবং aনn িবজয় ৭ ৭ ৩  [ িkক কrন]
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পািথব জগেতর aপািথবতা িবে ষণ 
aনn িবজয় 

 
paiàTbjgetr jl, bayu, VHaeàZr ÷ad iney Vmra manux, pì-ˆiÄd skel† paiàTb jget Ÿbƒec 
ViC| jgetr rœp-rs-gÉ Vmaedr mnek Birey tuel, VnÆd Ÿjagay| Vmaedr Baela-mÆd-suóùta-
Asuóùta sbikCu† …† paiàTbjgtek ŸkÆÅ ker| ŸZmn Dr›n, ŸdKa saQaetr smy pãay† …ek 
Aprek ije¯s kir, Ÿkmn VeCn? pãtuY¹r VesÎBaela ViC ATba Baela Ÿn†| …† Baela Taka 
ba na-Taka sb† †Hjagitk Abóùaek ŸkÆÅ ker| Vmra suK÷pÈ-kæpnay ŸdiKÎjIben pãitiòt 
Hwya, ib¹SalI Hwya, bYapk piricit laB †tYaid; … sb† ikÇ¼ paiàTbjget ca†| ŸSana Zay, 
Ÿkˆba ÷epÈ ÷àg-nrk ŸdeKeCn| ÷eàgr Aitmenamu©kr panaHar, AbaD ÷aDInta ATba nrekr 
V§en d© papI-tapIr tIbã keñr ŸrS ikÇ¼ …† †Hjget Ÿpey Taik| Vmra ŸkaTaw …mn ikCu 
kæpna kret pair na, Za †Hjget Ÿn†; ŸbaD kir, Ÿkaena na ŸkaenaBaeb …† bó¼jgtek ŸkÆÅ 
ker Vmaedr ZabtIy icÇ»ar piriD| …rprw Aenek beln, Aitpãakát Si¹¡ ATba ‰Sÿr (gh, 
VLaH, †yaûya †tYaid) ŸkaenaBaeb† paiàTbjgetr ADIn ny| ikÇ¼ ‰Sÿerr ŸZ skl obiSñY tƒar 
Anugtra pãkaS ker Taekn, ŸZmnÎsàbSi¹¡man, sàb¯anI, sàbóùanbYapI ibrajman †tYaid, Vsel 
…kFu lQY krel ŸdKa Zay w§elaÎŸZmn Si¹¡m¹a …† bó¼jgetr† ADIn, pãayS ŸdiK 
Si¹¡manedr pãit ŸbiSrBag manux BIit-SãÁa-sÞm bjay ŸreK cel, gàbBer ŸGaxNa ker, 'bIreBagY 
bsuÉra'; ¯an AenÓxeNr ýpâHa skl manuexr† VeC, ikÇ¼ sImabÁta Taka se¹Ô Ÿs sàb¯anI Het 
paer na, Vr óùan-kal-paº Ÿta bó¼jgetr ADIn| …Baeb ‰Sÿerr s„¯ay ‰Sÿrek Ba–el buJa Zay 
Aitpãakáetr iSeramin ‰Sÿr samanY tâNsmmanuexr icÇ»ar …kFu biàDtrœp maº| …jnY† Hyeta 
paiàTbjgetr ¯anI-§NI-ib¯anI-daàSinekra belnÎAitpãakát-ApaiàTb-AelOikk blet ikCu† 
Ÿn†; Za VeC, ta …† paiàTbmanuexr† kaæpink sâiñ| Vera belnÎpaiàTbjget ibSÿasI ik„ba 
paiàTbjget AibSÿasI iniàbeSex paiàTbjgetr skl manuxsHÎskl pãaNI, ˆiÄd, jR, ibSÿ-
mHaibeSÿr sbikCu† paiàTb pãiº¡yay ˆÄut| ikÇ¼ …kmaº mnuxYpãjait baed AnY Ÿkaena pãaNIr 
(ˆiÄdsH) ŸQeº pãmaN pawya Zayin, paiàTbjgetr pãit tar AibSÿas; ApaiàTebr pãit VkaªQa-
basna-lalsa| Hyeta … b¹¡bY ŸdeK Ÿkˆ Ÿkˆ blebnÎ"manux bYtIt AnY Ÿkaena pãaNIr ¯an …t 
ˆÊt ny ŸZ wra ApaiàTebr sÉan paeb; Vmra† manuexra ApaiàTebr klYaeN …kmaº VSaraP™l 
maklukat! " ikÇ¼ Vmaedr dIàGkaelr kefar ADYabsaey lØ ib¯an iBÊ kTa bel, belÎpâiTbIr 
ZabtIy ApaiàTbta Vmaedr meDY† ibrajman, sbikCu paiàTb kareN† sâñ| …w bel, paiàTbta 
sÚpeàk skelr DarNa ýpñ na Taka …b„ paiàTbta sÚpeàk …Kena sbikCu na janar kareNÎBey, 
ŸlaeB, lalsay, B¨aimet, só»a pãcaerr ŸmaeH Vibñ Hey paiàTbta Buel ApaiàTbtar jygan Ÿgey 
ŸbRa†, tTakiTt AelOikktar paey maTa nt ker VtMsÇ¼iñ laB kir, §iFkeyk ŸSaxk-B¨-
pãtark-pãb‚k-manisk ŸragIedr (tTakiTt) ‰Sÿerr pãitBU bainey Vmaedr …kmaº paiàTbjg‡ 
taedr jnY ˆ‡sàg ker ŸPil| …et mnuxYjIbenr Qit iBÊ laB ŸmaeF† Hy na| Zug Zug Der r¹¡ 
pain kra Sãem ˆpaiàjt AàT AnYay-AsamY iFikey ŸreK Be¨r delr lueF ŸnyaÎŸcey-Ÿcey ŸdKa 
CaRa Vmra Vr ikCu† kret pair na| Vmaedr ApãaiÐ-Vàtnad-ŸQaB-ŸcaeKrpain-HaHakarÎsb† 
ApaiàTbtar Ÿdyaelr nIec capa peR AaeC; jngeNr samYbaedr ÷pÈ sudUr VkaeS paiR jimeyeC, 
DrNIet jngNtÇ½ ŸSklbÁ Het cleC ApaiàTbtar karagaerÎ… baó»btay …† pãbeÉ dIàGsmy 
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Der bûl pãcairt ŸbSikCu jn§r›tÔpUàN (!) tTakiTt ApaiàTbibxysmUHek ineàmaHBaeb ibeSåxN kra 
Heb, sBYta-BbYtar naem …ƒeF Taka mueKaS ˆenMacn ker kitpy AitelOikktar pãitBUedr k™‡is‡ 
ngÈrœp ˆpóùapn kra Heb| VSa kir pafk, stY ˆÁreNr …† s‡pãecñay Vpnara se˜ Takebn 
…b„ … sÚpiàkt ŸZekaena iBÊmt-mtiberaD-teTYr GaFit gNtaiÇ½k pÁitet iniàÃDay janaebn|   
 
(1) ‰Sÿr dàSn w AelOikk AnuBUit :Î pâiTbIr ibiBÊ ŸdeS, ibiBÊ s„ôáitet bû DàmIy mHIysI 
mHapur›x-nbI-saDk-fak™r-pIrbaba-ŸmOliBr Kbr pawya Zay, Zara inj-inj Deàmr ‰Sÿerr saQa‡ 
ŸpeyeCn| ŸZmn †ûidedr nib HZrt musa isna†pàbet igey ‰Sÿerr saeT ŸdKa kereCn; †slam 
Deàm HZrt ŸmaHaÚmd dIàG ibS bCerr AiDk ijbãa†l namk Apãakát s¹ar saeT ŸZagaeZag ŸreK 
VLaHr kaC ŸTek Ÿkaraenr baNI DarN kereCn …b„ …ksmy burak namk VDa ŸGaRa-VDa paiK 
pìr ipef ceR ŸbeHSt-ŸdajK pãdiQN ker …eseCn …mn kI ÷y„ VLaHr saeT keTapkTn 
kereCn; Vr iKãö Deàm HZrt iZì ÷y„ inejek ‰Sÿerr puºrœep daib kereCn| iHÆduDeàm Ÿta …rkm 
Abtarbad ba ŸdbtadàSn kaiHnIr ABab Ÿn†, Ger Ger pãay† …rkm kaiHnI ìnet pawya Zay; 
Ÿkˆba ‰Sÿrek ÷epÈ ŸdeKeCn, Ÿkˆ samna-samin ŸdeKeCn, Ÿkˆ ‰Sÿerr S× ìeneCn, Ÿkˆ ‰Sÿerr 
saeT kTa beleCn, Velacna kereCn, Dàmpãcaerr jnY pirkæpna kereCn| …ƒedr meDY ˆeLKeZagY 
He¬C SãIramkáex—r kalImaeyr saeT saQa‡, ŸlaknaeTr iSebr Abtar †tYaid| pãitiF Deàm† …rkm 
km ŸbiS mHapur›exr kaiHnI VeC, Zara ÷y„ ‰Sÿerr saQa‡ ŸpeyeCn ATba dUt marPt smy-smy 
baNI ŸpeyeCn| Vbar …w ŸSana Zay, Ÿkˆ Ÿkˆ inejek ‰Sÿerr Abtar iHeseb daib kereCn, 
kaeraba SrIer ‰Sÿr …es Br kereCn (iHÆduDàm bYtIt AnY Ÿkan Deàm …rkm mjar-mjar 'Abtar' 
VibàBaebr gæp blet Ÿgel ŸSana Zay na)| sara pâiTbIet …rkm As„KY Aitpãakát Si¹¡r 
saQa‡pãaÐ bYi¹¡edr ŸkOSil-Vebgmy srl(?)b¹¡bY Vmra Vmjnta inWse«aec ibSÿas keriC Zug 
Zug Der, inejedr ˆjaR ker idey mHapur›exr pdesba keriC, pãaàTna keriC ratidn …k ker(1), 
inejra AÊ gãHN na ker puNY laeBr VSay §r›r paet tuel ideyiC, §r›r ViSàbad laeBr VSay 
†Hkal-prkal sb …k ker ideyiC tbuw Vmaedr, §r›r Ÿsba krar tâiÐ ŸmeFin| … jntar 
kataer mÇ½I ŸTek Pikr, iSiQt ŸTek AiSiQt, Vmla ŸTek kamla sqel† VeCn| ikÇ¼ 
VPesaesr ibxy, Vmaedr kaeC AtYÇ» sÚmaint AitpãakátSi¹¡ ‰Sÿr dàSn, ‰Sÿerr saeT 
keTapkTn, ‰Sÿerr Abtar, AelOikk nana AnuBUit †tYaidr daibdaerra ib¯aenr dâiñet inCk† 
…kjn maniskeragI| Vr nyeta B¨-pãtark maº(2)| ib¯an, ibeSx ker menaib¯aenr Baxay, … 
Drenr maniskeragIedr ifkmeta icik‡sa Hel manisk ÙaiÇ» dUr Hey Zawyar sÝabna Taek; iPer 
Vset paern suóù-÷aBaibk jIben| pãs˜º¡em bla Zay, su†jarlYae¸r menaib¯anI hW wyaæFar 
ŸHj, Vemirkar imiSgan ibSÿibdYaleyr menaib¯anI hW Ÿjmsú wêsú, †eyl ibSÿibdYaleyr Ÿj. 
ŸhlgaejasH ibeSÿr Vera bû menaib¯anI manuexr men (icÇ»ay) ‰SÿrdàSn w ‰SÿerrbaNI ŸSanar 
AnuBUit sâñ kret smàT HeyeCn, ìDu ta† na, tƒara ŸdiKeyeCn baiHr ŸTek obduYitk Si¹¡r saHaeZY 
mió»eïr ibiBÊ øayuekaex ˆe¹jna w ineó»j Abóùar sâiñ ker VDYaitMk AnuBUitsH Ÿpãm, GâNa, By, 
saHesr AnuBUit otir kra sÝb| teb Zid Ÿkˆ †¬Cakát AiBneyr maDYem ApaiàTb AnuBUit iney 
pãtarNa ker Taekn, taHel ib¯an Ÿkn, kaera baeprw saDY Ÿn†Î…edr suóù-÷aBaibk jIben 
iPirey iney Ves| ìDu iniëct kret paer karad¨| 
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mUl pãse˜ iPer Vis, ib¯ansÚmtBaeb ‰Sÿr dàSn-AelOikk AnuBUit sÚpeàk janet Hel pãTem 
Vmaedr janet HebÎmenaib¯an (Psychology) …b„ mió»ï øayuekaexr ibicº kàmka¨ 
sÚpeàk|(3) mió»eïr øayuekaexr …kiF ibeSx Dàm Hela gitmyta| sbar mió»eïr gitmyta sman 
ny, AàTa‡ ˆe¹jna-ineó»jnay Å›t sablIlBaeb mainey kaj krar Qmta sman ny| Ÿkn ny? 
karNÎ…† mainey Ÿnyar Qmta ŸbiSrBag ŸQeº pirebeSr wpr inàBr ker| samaijkIkreNr 
smy Zara ibdYa-iSQa-¯an suóùBaeb laB kereC AàTa‡ mUlt Zara càca krar ŸbiS sueZag ŸpeyeCÎ 
taedr mió»eïr øayuekaexr gitmyta ŸbiS, tara ŸZekan ibxey cFúpFú buJet paer, mainey inet 
paer sHej†| Vr Zaedr samaijkIkrN Bal Hyin, pirebeSr kareN ibdYa-iSQa-¯an VHrN-càca 
krar sueZag km ŸpeyeC taedr øayuekaexr gitmyta km ba duàbl Hey Taek, taedr Zaca†-baCa† 
krar manisktaw Taek km, tara sHej† Vº¡aÇ» Hy k™s„ôaer, ApibSÿaes ik„ba ibiBÊ manisk 
Ÿraeg| … smaej bûl pãcilt tTakiTt ibiBÊ Aitpãakát/AelOikk ÙaÇ» AnuBUitek menaib¯aenr 
Baxay †ilˆSn (Illusion), HYaluiSen†Sn (Hallucination), ihilˆSn (Delusion), pYaraena†ya 
(Paranoia) bel Taek; …b„ bYi¹¡r wpr ijn-BUt-odtY-daena-prI-raQs-ŸKaQs ŸTek ìr› ker 
ŸKad ŸKada-VLaHú-Bgban-‰Sÿr-†yaûya †tYaid skl Aitpãakát Si¹¡r Abtar ik„ba Br 
menaib¯aenr Baxay He¬C ibiBÊ Drenr maniskAsuK| ŸZmn iHiöirya (Hysteria), …ipelpúis 
(Epilepsy), mYainyak ihepãisB (Maniac Depresive), iôFesaeÒinya (Schizophrenia) 
†tYaid|(4) menaib¯anIra beln, ApaiàTb/ApãakátAnuBUitr ik„ba maniskerag§elar pâTk pâTk 
ˆpsàg Takelw …kjn bYi¹¡r meDY pâTk pâTk ˆpsàg§ela …ksaeT ibraj kret paer; …b„ 
pãay† …ksaeT ibraj kerw|   
 
…Kn … skl ÙaÇ»AnuBUit …b„ maniskerag iney º¡manÓey ibó»airt Velacna kra ZakÎbaó»b 
jIben Vmra sba† †ilˆSn buJel ba na-buJelw …r saeT pirict ViC| menaib¯an bel, 
†ilˆSn ba ÙaÇ» AnuBUit He¬CÎ"Ÿkaena bó¼ pãkátpeQ Za, taek Ÿs†Baeb ˆpliØ na kra|'' 
ŸZmnÎ…kiF gåaes pain iney Ÿsaja camc huibey raKel, camciFek Vr Ÿsaja ŸdKa Zay na, ikCuFa 
bƒaka ŸdKay| karN, …Kaen pain w bataesr pãitsra« Vlada Hbar jnY Vmaedr dàSnanuBUit Bul 
kereC| gãIîmkael pãc¨ Ÿraedla dupuer ipc zala raó»aek ŸBja ŸBja men Hy, mr›BUimet mrIicka 
ik„ba raetr AÉkaer diRek sap Babar kTa sba† jain; …§ela ÙaÇ» dàSnanuBUitr ˆdaHrN| 
Vmaedr pe‚iÆÅyek ŸkÆÅ ker … Drenr ÙaiÇ»ek pƒac Baeg Bag kra HeyeC; ZTa:Î (1) 
dàSnanuBUitr Ùm (Optical/Visual illusion), (2) SãbNanuBUitr Ùm (Auditory illusion), (3) 
ýpàSanuBUitr Ùm (Tactile illusion), (4) GãaNanuBUitr Ùm (Olfactory illusion), (5) ÷adgãHeNr ba 
ijHÕanuBUitr Ùm (Taste illusion)| menaib¯anIra s„eQep belnÎ†ilˆSn Hela pãtYQeNr Bul| 
†iÆÅygãaHI ˆÀIpekr pãBaeb pãtYQN ba ˆpliØ Hy bel Vmaedr pƒaciF †iÆÅeyr ŸZekaena …kiFr 
jnY† †ilˆSn Het paer| teb men raKet Heb, …† Buelr jnY Vmaedr †iÆÅy ikÇ¼ dayI ny, 
øayus„ekt ibeSåxeN mió»eïr AQmta† …† Drenr ibÙaiÇ» sâiñ ker| ìDu manisk ba SarIirk 
Asuóùtedr† †ilˆSn Hy na, suóù-÷aBaibk manuxedrw †ilˆSn Hey Taek (pe‚iÆÅeyr ibÙm 
GFelw scracr ŸbiS GeF Taek dâiñ w SãbNjint †ilˆSn)| SãbNjint †ilˆSn Hela …kFa 
ìnet igey AnY ikCu ŸSana| ŸbiSrBag ŸQeº ŸGaerr meDY Takel …rkm GeF Taek| ŸZmn kaera 
Vsar AepQaet Kub ˆe¹ijt Hey Takel Hfa‡ ŸFilePan ik„ba AnY ikCur S×ek men Hy 
kil„ebelr S×| Aabar SrIer Hfa‡ ker suetar ýpàS lagel Aenek ibeC ŸBeb laP idey wefn, 
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ýpàSanuBUit Ùemr ˆdaHrN| ŸBja supair ŸTek Aenk smy Kub Ÿna„ra gÉ Ves, …Faek Aenek 
nàdmar myla-Vbàjnar gÉ bel Bul kern; Za GãaNanuBUitr Ùm| imiñ Kawyar pr ca ŸKel Kub it¹¡ 
÷ad laeg, …iF ÷ad gãHeNr Ùm|Îpafk …Kaen †ilˆSn sÚpiàkt Kub saDarN keykiF ˆdaHrN 
Ÿdya Hl, Vpnar carpaeS† Aaera Hajar-Hajar ˆdaHrN paebn; ìDu …kFu njr idel† cleb| bla 
Zay †ilˆSn sÚpeàk ýpñ DarNa na Takar kareN†Îgãaem-ge²-SHer ijn-BUt-Ÿpãt ŸdKar By«r 
sb kaiHnI …Kena pãcur ìnet pawya Zay; jenMr pr ŸTek oSSb, oSSb Ÿpirey okeSar pàZÇ» 
tTakiTt Aitpãakát Si¹¡ sÚpeàk ìnet ìnet inejr AjaeÇ» …edr Aió»tÔ sÚpeàk ibSÿas jenM 
Zay, icÇ»ar k™firet Bi¹¡-Beyr sâiñ Hy| Pel Hfa‡ ker †ilˆSn Hel ‰Sÿerr ŸdKa ŸpeyeCn, 
BUetr ŸdKa ŸpeyeCn bel By pan ATba AnY Ÿkan AelOikk s¹ar baó»b Aió»tÔ VeC bel men 
kern| …idek HYaluiSen†Sn ba AlIk pãtYQNÎŸkan ikCur baó»b Aió»tÔ Ÿn†, ikÇ¼ taek ŸdKet 
pawya/ìnet pawya/ýpàS pawya/÷ad pawya/GãaN pawyar AnuBUitek bel Taek| menaib¯anIra bel 
Taekn GumÇ» Abóùay ÷pÈ ŸdKa Vr jagãt Abóùay AlIkpãtYQN …k† Drenr SarIrbâi¹k bYapar| 
Vmra ZKn Ÿkan ikCu pãtYQN kir, tKn w† bó¼r …kiF Cap Vmaedr mió»eïr meDY rey Zay| 
Pel pãeyajn mt kæpnar meDY bó¼iFr pãitibÜ Abelakn kret pair Š bó¼r baó»b ˆpióùit 
CaRa†; ikÇ¼ kæpnar pãitibÜiF pãtYQ ˆpliØr mt ˆ°Ôl Hy na| ˆpliØjint ˆe¹ijt 
øayuekax§ela† Vmaedr mió»eï DarNa w kæpnar ˆ‡s| Ÿkaena kareN Vmaedr icÇ»ay ibSâªKla sâiñ 
Hel mió»ï øayuekaexr ÷aBaibk Dàm ˆe¹jna (excitation) w ineó»jna (inhibition)-Ÿt bYaGat 
GFet paer| Aitir¹¡ ŸFnSn ba duiëcÇ»ar Pel mió»eïr øayuekaexr ˆe¹jna ibÆdu§ela DIer-DIer 
ineó»ijt Hbar Qmta Hairey ŸPel; tKn ˆe¹ijt Ÿkax§ela AnRtÔ laB ker; …r dr›N mió»eï 
baó»ebr ibkát w Aitri²t pãitPln GeF| …ek menaib¯aenr Baxay HYaluiSen†Sn bel Vr Vmra 
saDareNra ‰Sÿr ŸdeKiC, BUt ŸdeKiC bel ibÙaÇ» H†| pe‚iÆÅeyr wpr iBi¹ ker 
HYaluiSen†Snekw pƒac Baeg Bag kra HeyeCÎ(1) dàSnanuBUitr AlIkÙm (Optical/Visual 
Hallucination), (2) SãbNanuBUitr AlIkÙm (Auditory Hallucination), (3) ýpàSanuBUitr 
AlIkÙm (Tactile Hallucination), (4) GãaNanuBUitr AlIkÙm (Olfactory Hallucination), (5) 
÷adgãHeNr ba ijHÕanuBUitr AlIkÙm (Taste Hallucination)| suóù manuexrw HYaluiSen†Senr 
AiB¯ta Het paer| ikÇ¼ Zid …† AiB¯ta kaerar baer baer GeF Taek, teb ta manisk ibkaerr 
lQN bel seÆdH kret Heb| …CaRa madkÅbY (ViPm, gƒaja, crs, AYaimFal Ÿsaihyam, mYae¸ä¤, 
Dutra †tYaid) Ÿsbenr maDYemw AlIkibÙm ba Hallucination GFet paer| …skl madkÅebYr 
meDY sbecey ˆeLKeZagY He¬C la†sarijkú AYaish ha†…iTlYama†h (s„eQep LSD)| …§elaek 
HYaluiSenaejnús (Hallucinogens) ba maniskibÙmkarI häag bel| …sb häaeg ŸFFäaHa†ehäakYanaibl 
(THC) naem rasayink pdaàT Taek, …CaRaw kYanaibnl, kYanaibihyl (…keº kYanaibneyhs bel) 
Taek| ZKn …sb madkÅbY Sÿaesr se˜ ATba P™sP™s ŸTek re¹¡ ŸSaixt Hey mió»eï ŸpƒOCay, 
tKn† ìr› Hy …§elar kaj| pãacInkal ŸTek† Vmaedr Bartbeàx saDu-sÊasIra Ÿsamrs-gƒaja-
Ba„-crs †tYaid ˆe¹jk madk gãHN ker ‰Sÿr dàSn, ‰Sÿerr kTamât ŸSana, turIy VnÆd †tYaid 
AtIiÆÅy AnuBUit laB ker VseCn| pãacIn vkebed Ÿsamresr Aenk §Ngan kra HeyeC …b„ Ÿs† 
obidkZueg ZagZe¯r smy muin-vixra Ÿsamrs pan kretn| tÇ½saDnay AtYabSYk pƒaciF 'm'Î…r 
…kiF Hl md| ŸZagSaeó½r pãb¹¡a pt²il beleCn, "jenMOxiDmÇ½tpsYamaiDyW isÁyW'' (ŸZagsUº 
14|1)ÎAàTa‡ jnMsUeº, benOxiDr saHaeZY, jadumeÇ½a¬careN, kefar s„Zm palen ba mnWs„eZaegr 
Ãara isiÁ laB Hy, AàTa‡ Aitpãkát Si¹¡ Aiàjt Hy| ìDu madkÅbY gãHN ny, Ÿhiliryam 
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(Delirium) ba ibkargãóù Abóùay ŸZmn pãbl jÔr, Fa†Peyh, inˆemainya, r¹¡dUxN, irˆmYaiFk 
iPBar, Ta†reyh gãiÇùr AtYaiDk QrN, Aeó½apcaerr per, maTay VGat lagel, mió»eïr ibiBÊ 
A„eS ibeSxt ŸFmeparal Ÿlab w mDY-mió»eï iFˆmar, r¹¡QrN †tYaid kareN AlIkdàSn (VtMa-
‰Sÿr-BUt-Ÿpãt) Het paer| …CaRa ApaerSenr Veg AYanasúiTisya pãeyag krel Aenek mâtuYr 
VS«ay crm BIt Hey ‰Sÿrek sMrN kret Taekn, Pel Ÿkˆekˆ Ÿctna Ÿlap pawyar Veg ba 
AàDectn Abóùay ‰Sÿr dàSn, ‰Sÿerr baNI ŸSaenn| Ÿmihekelr ibiBÊ Ÿks iHiöä ŸTek jana Zay 
Zaedr iBFaimn ib-wyan ba Tayaimenr GaFit ŸTek Ÿbirebir Ÿrag Hy ba inekaiFink AYaisehr 
ABabjint kareN ŸZ Ÿpelgãa Ÿrag Hy ik„ba Zaedr pYaraTa†reyh gãiÇù ŸTek inWsât 
pYaraTa†ri¤n-…r mt keykiF Hremaenr ABab ŸdKa Ÿdy, taedr maeJ-maeJ nana A÷aBaibk 
pãtYeQr ibÙm ba HYaluiSen†Sn Hey Taek|  
 
ihilˆSn Hela bÁmUl ÙaÇ» DarNa; †ilˆSn w HYaluiSen†Senr saeT ihilˆSenr cirºgt paàTkY 
VeC, ikÇ¼ Ÿkˆ Ÿkˆ …edr itniFek …keº bYbHar ker Taekn| Ÿkaena …kjnek ŸdeK ‰Sÿr men 
Hwyaek †ilˆSn, ikCu† Ÿn† ATc samen ‰Sÿrek ŸdKet pawyar AnuBUit HYaluiSen†Sn Vr ‰Sÿr 
VeCn, taek AbSY† ŸdKet pawya ZayÎ…† AÉibSÿas Hela ihilˆSn| ihilˆSenr ŸragI ibcar-
buiÁr Qmta Hairey ŸPel, taedr ÙaÇ»ibSÿaes Ÿkaena rkm Zui¹¡-mu¹¡icÇ»ar Dar Daer na| ihilˆSn 
Hwyar karN sÚpeàk …Kn pàZÇ» ZtFuk™ jana ZayÎ'mió»eïr gitmyta kem …el ˆe¹ijt 
øayuekax§ela AnR Abóùay ŸpƒOCay| ˆe¹jna w† ibeSx ibÆdu§elaet ŸZn Abóùan-DàmGF (Strike) 
paln kret ìr› ker| Pel AnR ˆe¹ijtekax§ilr VeSpaeSr Ÿkax§il maºaiDk ineó»ijt Hey 
Zay| …† ineó»jna Zid mió»eïr AenkFa jaygay CiRey peR tKn† ÙaÇ»DarNa pakapaik mió»eï 
ŸgƒeT ŸZet paer| karN ˆe¹ijt ibÆdu§elar ˆe¹jna pãay óùaiyetÔr Vkar Ÿny; mió»eïr AnYanY 
A„S suóù Takay Zui¹¡buiÁ saDarNBaeb mió»eï kaj ker ikÇ¼ ˆe¹ijt A„eS pãBab ŸPlet paer na| 
ÙaÇ»DarNar se˜ óùayI SàtaDIn prabàt(5) geR wfar Pel ŸragIr inejr DarNa sÚpeàk Ÿkan seÆdeHr 
AbkaS Taek na|' … Drenr ŸragIr meDY AenkFa 'ibSÿaes Ÿmlay bó¼...'-† sar kTa| ihilˆSn 
keyk rkemr reyeC, ŸZmn:Î (1) ihilˆSn Ab ŸrPaerÆs ba VtMpãasi˜k ÙaiÇ» (2) ihilˆSn 
Ab parisikˆSn ba inàZatnmUlk ÙaiÇ» (3) ihilˆSn Ab †nPçueyÆs ba pãBaibtkrN ÙaiÇ» (4) 
ihilˆSn Ab gãYai¸yar ba ibraFetÔr ÙaiÇ»| ihilˆSn Ab ŸrPaeÆsr ŸragI men kern, VeSpaeSr 
sb ikCu† taek ŸkÆÅ ker GFeC| Ÿcna Aecna sba† tar idek† njr raKeC, taek iney Velacna 
kreC, tar kTa ŸBeb† ŸcaK cawya-cawiy kreC, taek iney ˆpHas krar jnY HasaHais 
kreCÎ…mn sb tu¬C w saDarN  GFnaek Aitri²t w ibkát ker tar inejr se˜ sÚpiàkt bel 
Baebn| ihilˆSn Ab parisikˆSenr ŸragIr ÙaÇ» ibSÿas ŸZ, sba† tar ibr›eÁ xRZÇ½ kreC, taek 
By ŸdKaet cae¬C, tar Qit krar pirkæpna kreC| mió»eïr ineó»ijt øayuekax§ela …† smy 
Ait÷iberaDI pàb ba Ultraparadoxical phase-… Ves| …† Abóùay †itback ˆÀIpnay Ÿnitback 
pãitiº¡ya sâiñ Hy| mió»eïr øayuekax§elar ibkargt AnRtÔ, tarpr Ait÷iberaDI …† dueFa 
bYapar …kse˜ ba …kFar pr …kFa GFel …† ihilˆSenr ˆÄb Hy| ihilˆSn Ab †nPçueyÆs-…r 
ŸragIra men kern, taedr icÇ»a-AnuBUit-kajkàm ba†err Ÿkaena AdâSY Si¹¡/AelOikk Si¹¡ Ãara 
inyiÇ½t w pircailt He¬C| tar inejr †¬Cay Ÿkaena ikCu kreCn na| tara men kern, tara 
Aitpãkát Si¹¡r pãitiniD ATba Abtar| Pel tara Za ikCu† kreCn, sb† ‰Sÿr ba Aitpãakát 
Si¹¡r †¬Caet† kreCn| ihilˆSn Ab gãYai¸yaerr ŸragIedr ibraFetÔr ÙaiÇ»r lQN ŸdKa Zay| …† 
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ŸragIra inejedr ibxey ˆ¬c DarNa w ibSÿas ŸpaxN ker Taekn; …ra men kern ÷y„ ‰Sÿr ba Š 
jatIy Aitpãakát Si¹¡r saeT taedr ŸZagaeZag HeyeC, …b„ Aitpãakát Si¹¡ taedr kTa ìnet 
pae¬C, taedrek smàTn ide¬C| ŸbiSrBag mHapur›x ba Abtar namDarIra (ramkáx—, ŸlaknaT, ZIì, 
HZrt ŸmaHaÚmd, octnYedb pãmuK) …† ihilˆSenr iSkar| ibeSx ker …Kaen iHÆduDeàmr mHapur›x 
ŸlaknaeTr nam ˆeLK kret Hy; B¹¡edr kaeC itin iCeln iSebr Abtar, jIibtkael tƒar 
iSxYedr pãc¨ VtMpãisiÁ (ik„ba AHimka) iney bletnÎ"jel-óùel-reN-ben-j˜el, ŸZKaen† 
ibped piRebÎVmaek sMrN kireb, Vim† Ÿtamaedr rQa kirb|" (bàtmankaelr ŸZskl ha¹¡ar 
pãa†eBF ŸpãkiFs kern, taedr jnY suKbr, baba ŸlaklaT Vj Vr Ÿbƒec Ÿn†, nyetaÎitin 
Ÿbƒec Takel pãa†eBF i£ink, Haspatal †tYaid ktikCur bYbsa ŸZ laeF ˆFeta!) Vbar 
mHapur›xedr meDY kKenaba ihilˆSn AP †nPçueyÆs-…r ˆpsàg ŸdKa idt| … kTa blar karN 
He¬C, tƒaedr Dàmpãcaerr †itHas ŸdKel ŸdKa Zay, Dàmpãcaerr smy pãayS Ÿsa¬caer ŸGaxNa 
idetnÎ"Za ikCu† kreCn ÷y„ ‰Sÿerr ineàdeS† kreteCn|"(6) ŸbiSrBag mHapur›xra† gBIr 
pãtYy iney ibSÿas kretnÎDYan, ˆpasnar mDY idey smaiDóù Abóùay ‰Sÿerr se˜ saQa‡ sÝb| 
‰SÿrdàSenr tIbã Vk™itet tƒara kefar †iÆÅy s„Zm w ká¬CäsaDn kretn| …† ká¬CäsaDenr Pel 
mió»eïr øayuekaex ibSâªKla sâiñ Hy, Vr … eTek† wnaedr '‰Sÿr' namk HYaluiSen†Sn GFt(7)| 
Aabar Ÿkˆ Zid †¬CakátBaeb Ÿlak-fkaenar jnY, jngeNr kaeC inejr †emj bâiÁr jnY '‰Sÿr' 
'‰Sÿr' ŸKla cailey Taekn, teb Vr blar ikCu Ÿn†| jaenn† Ÿta B¨elaekr Ÿbwsa krar jayga ba 
Payda ŸlaFar kaydar ABab Ÿn†! 
 
pYaraena†ya (Paranoia) Hela 'bÁmUl ÙaiÇ»jint mió»ïibkáit'| …† Drenr ŸragIr ÙaÇ» DarNa óùayI 
w AFl Hy| …iF bYi¹¡etÔr Ÿrag| Zidw …r saeT ihilˆSenr ŸbS iml lQY kra Zay| teb tPa‡ 
He¬C pYaraena†ya ŸragIr meDY ÙaÇ» DarNaFa† pãDan, AnY Ÿkaena lQN ibeSx ikCu Taek na| wnara 
AÉ-ÙaÇ» ibSÿaesr ba†er odniÆdn jIben …kdm ÷aBaibk Vcar-VcrNsH Zui¹¡-buiÁ AnusrN 
kern| teb ikCuFa VtMekiÆÅk w VtMsectn Taekn| pYaraena†ya ŸragIedr …kiF obiSñY He¬C, 
…ƒra inejedr ÙaÇ»ibSÿaesr ŸpCen Kub suÆdr ker Zui¹¡ KaRa kret Ÿcña kern, AlIk DarNaek Zui¹¡ 
idey bYaKYa krar Ÿcña kern| Zar Pel Vpat dâiñet …ƒedr manisk ŸragI bel† men Hy na| 
ŸZmnFa ker Taekn ihilˆSn AP †nPçueyeÆsr ŸragIra|  
 
…Kn w† maniskAsuK§ela iney s„eQep Velacna Zak| iHiöirya ba mUàCaerag He¬C …krkm 
inˆeraissú| …† Ÿraegr karN iHeseb Dra HyÎAbdimt menr Abectn kamna-basna pirtâiÐr 
Ÿcña| saDarNBaeb ŸdKa ZayÎk™s„ôaer V¬CÊ, AæpiSiQt, iSQar sueZag laeB bi‚t, 
ib¯ansÚmt bYaKYa ba Zui¹¡r saeT pirict Hbar sueZag na pawya bYi¹¡edr mió»eï icÇ»ar 
sHnSIlta km Taek| …† ŸSãiNr Ÿlaekra …k nagaeR …k† kTa ìnel-Babel-blel, wedr 
mió»eïr ibeSx ikCu Ÿkax bar bar ˆe¹ijt Het ìr› ker, VelaiRt Het Taek| …ksmy ˆe¹ijt 
Ÿkax§ela Aekeja Hey AnY ekax§elar kaeC ibi¬CÊ Hey peR| Pel mió»eïr kajkeàm ibSâªKla 
ŸdKa Ÿdy| …smy …ra Vebeg Ÿctna Hairey ŸPel ba AÄut VcrN kret ìr› ker| …† Ÿraegr 
ibeSx ikCu lQN He¬CÎ…k r–ek AnY r– bel men Hwya, …k bó¼r jaygay duiF ŸdKa (Double 
Vision), sÚpUàN ýpàSHInta ba V„iSk ýpàSHInta ŸdKa Ÿdya, bó¼r óùan inàNey Bul kra, Haetr V–
ul ba ijebr mâdu kÚpn, bakSi¹¡ ŸraD Hey Zawya, sàbSrIer iKcuin ba mâdu s‚aln, iPF ba mUàCa 
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Zawya| …† Drenr …kaiDk lQN iHiöirya ŸragIr meDY mUàCa Zabar smy ŸdKa idet paer| Vmra 
Zaedr pãcilt Baxay '‰Sÿer Br', 'ijn-BUet Br' kereC bel DarNa kir, taedr is„HBag† 
menaib¯aenr Baxay, iHiöiryay Vº¡aÇ» ŸragI| …ipelpúisr ŸragIra …minet Baela Taek teb 
ikCuidn prpr taedr meDY …† Ÿraegr VibàBab GeF Taek, teb Kub km smeyr jenY Ÿrag-Abóùa 
Hey Taek, tarper† ÷aBaibk Abóùay iPer Ves| …† Ÿrag-Abóùaek† …ipelpúisr iPF (Epileptic 
fit) ba iKƒcuin ba tRkaw bla Hy| iPF ìr› Hbar se˜† ŸragI A¯an Hey Zay …b„ sara ŸdeHr 
(ŸcaK, muK, buk, ipf, ŸpF, Hat, pa) ma„SepSIr pãbl pãeQp ba iKƒcuin VrÝ Hy| iPeFr smy dƒaet 
dƒat Ÿleg ŸZet paer …b„ ijeB kamR pRet paer, muK idey ŸPna Ÿbr Hy, Ÿkaena Ÿkaena smy 
AsaeR pãsãab Hey Zay| ˆeLK kra Zay …ipelpúisr saeT iHiöirya Ÿraegr ikCuFa paàTkY VeC, 
ŸZmnÎ…ipelpúisr iPF saDarNt 1 ŸTek 2 iminF Hy, iPeFr smy pãTem Hat-pa S¹¡ Hey Zay 
…b„ sara SrIer Jƒak™in Het Taek, sbeSex SrIr iSiTl Hey Zay, …† iPeFr smy puerapuir A¯an 
Hey Zay, pãay smy iPeFr GFna§il pr-pr GeF Taek, Guemr meDY ATba Ÿjeg Taka Abóùay iPF 
Het paer, …† Ÿrag ó½I-pur›x ATba ŸZ Ÿkaena byesr Het paer …b„ mió»eïr SrIriBi¹k 
ŸgaleZaegr Pel† …† iPF Hy| Vr iHiöiryar iPF dIàGóùayI Hy, Ÿkan iniàdñ smey iPF Hy na, 
pãay smey …elaemela Baeb Hat-pa ŸCƒaRaCƒuiR ker, teb puera A¯an Taek na, ŸragI Aenk smy 
pairpaiàSÿk Abóùa buJet paer| Guemr meDY ba …ka Takel iPF Hy na, Ÿlakjenr samen† iPF Hy| 
ikeSarI …b„ ZubtIedr meDY … Ÿrag ŸbiS ŸdKa Zay …b„ …† Ÿraeg mió»eï SrIriBi¹k ŸgaleZag 
ŸdKa Zay na| mYainyak ihepãisB (Maniac Depresive) He¬CÎmanisk Absad jint AsuK| … 
Ÿraegr ŸbiSrBag ŸragI† k™s„ôaer V¬CÊ, iSQa, sHnSIlta, Zui¹¡, mu¹¡buiÁr saeT pirict Hwyar 
sueZag na pawya manux| …ra pairbairk jIben AsuKI, daiytÔBaer jàjirt …b„ …r dr›n 
maniskBaeb Absadgãóù| AsueKr smy …edr ÷aBaibk icÇ»a-Ÿctnar Qmta kem Zay, iHtaiHt ¯an 
Hairey ŸPel, ibiBÊ Drenr A˜Bi˜ (Ÿjaer Ÿjaer maTa Ÿdalaena, ˆ¬c÷er Vebal-taebal bla, 
Hat-pa ŸCƒaRaCƒuiR kra †tYaid) ker| … Drenr AsuK dIàGemyaid Het paer| maeJ maeJ ÷aBaibk 
Abóùay iPer …elw punray Vbar AsuK iPer Vset paer| 
 
Vr iôFesaeÒinya (Ÿkˆ Ÿkˆ …ek isejaeÒinya bel Taekn) He¬C pãDant icÇ»ar Ÿrag (Disorder 
of thinking)| Ÿkaena Ÿkaena menaib¯anI lQNgt ikCu iml VeC …mn keyk Drenr §r›tr kifn 
manisk bYaiDek …keº iôFesaeÒinya bel Taekn| …Kaen VgãûÀIpk ŸZ, ŸbiSrBag ŸQeº …† 
Ÿraegr iSkar Hn VtMóù Drenr mió»eïr AiDkarIra (Zara icÇ»a kret Balbaesn)| tara Ÿkaena 
ikCu gBIrBaeb icÇ»a kret igey sifkBaeb icÇ»ar mUel ŸpƒOCaet na parel ba buJet igey ifk mt 
buJet na parel, ATba Ÿkaena smsYa iney gBIrBaeb icÇ»a ker smaDaenr pT na Ÿpel Ait 
VebgpãbNtar dr›n smsYa ŸTek inejek Ÿbr ker Vnet na parel taedr mió»eïr gitmyta 
kem Zay| tara Vera ŸbiS ker inejedr icÇ»ar meDY inejedr §iFey Ÿnbar Ÿcña kern| Pel 
mió»eïr calkekÆÅ (motor centre) …b„ s„ebdnekÆÅ (sensory area) DIer DIer kaàZQmta 
Hairey ŸPlet Taek, SåT Het Taek, AnR Het Taek| …r Pel Š bYi¹¡ra pãTem ba†err kàmka¨ 
ŸTek inejedr ibi¬CÊ ker, tarpr inejedr pirbaerr Vpnjn ŸTek| …ksmy inejedr s¹a 
ŸTekw ibi¬CÊ Hey Zan| tKn ŸragIr icÇ»a (Thought), Vebg (Affect), pãtYQN (Perception), 
†¬CaSi¹¡ (Will), …b„ Vcar-VcreN (Behaviour) ŠkYHIn ba As˜it Dra peR| ŸragI øan, 
VHar, pirôar-pir¬CÊ Taka, SrIerr Ztþ Ÿnya, laj-l°ar idek dâiñ ŸdyaÎ†tYaid bYapaer 
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…ekbaer† ˆdasIn Hey Zay| iôFesaeÒinya ŸragIedr †ilˆSn, HYaluiSen†Sn, ihilˆSn pãay† 
GeF Taek| teb ŸbiS GeF Taek ihilˆSn …b„ HYaluiSen†Sn (auditory hallucination)| ŸZskl 
muin-vix, mHapur›x namDarI iôFesaeÒinya ŸragI VeCn, tƒara ihilˆSn Ab †nPçueyÆs …b„ 
ihilˆSn Ab gãYai¸yar-… ŸbiS ŸBaegn (8)| 
 
pafk, dIàG Velacnar pr …Kn inëcy† buJet pareCnÎmHapur›x, Abtar kKena† SUNY ŸTek 
sâiñ Hy na| …ƒedr gRa HyÎSask-ŸSaxk ŸSãNI, tiæpbaHk buiÁjIbI, pãcarmaDYm, B¨-bujr›ekr 
dl Abtar-mHapur›xedr kairgr; Vmra saDareNra tƒaedr pãeracnay kI BIxN pãtairt Hey cliC 
…tidn! ta† Ÿta Baretr Zui¹¡badI VeÆdalenr pueraDa pãbIr ŸGax beln, ''skl mHapur›x-Abtar 
…k …kjn Hyeta manisk ŸragI nyeta DaÉabaj AiBenta|'' …r ŸTek bR stY Vr Ÿn†| 
 
(2) AtIiÆÅy AnuBUit : paiàTbjgetr iÃtIy ApaiàTb VelacY ibxy He¬C AtIiÆÅy AnuBUit (Extra-
Sensory Perception s„eQep E.S.P)| Vmaedr carpaeSr saDu-sÇ»-Abtar-ADatMbadI-
mHapur›xsH bujr›k-Be¨r dl †iÆÅyaitir¹¡ AnuBUitr kTa bel sudUr AtIt ŸTek bàtmaen Ÿbwsa 
ker VseCn, Abaó»b AelOikketÔr ÷peQ pãcarNa cailey VseCn| tƒaedr … pãcarNa Aenksmy 
Vmaedr meta 'VD-mra'edr kaeC stY bel men Hy; DraDaemr iBter-ba†er AitelOikktar 
Aió»tÔ reyeC bel men-pãaeN ibSÿas kir Vr nbkelbrDarI pãcarkedr jg‡§r› ŸBeb mnpãaN Ÿzel 
pUja kir| pramenaibdYay pãcilt VeC AtIiÆÅy AnuBUitsmUH He¬CÎ(i) dUricÇ»a (Telepathy) 
(ii) BibxYdúdâiñ (Precognition) (iii) AtIiÆÅy dâiñ (Clairvoyance) …b„ (iv) jRpdaeàT manisk 
Si¹¡ (Psychokinesis ba Pk)|(9) pafk, AtIiÆÅy AnuBUitsmUH sÚpeàk ibó»airt Velacnar Veg 
ŸdeK in† …§ela Vsel ifk kI| Vmra sba† km-ŸbiS dUricÇ»ar nam ìeniC …b„ ŸbiSrBag ŸQeº 
†„erij Telepathy S×iF† bYbHar ker Taik| saDarNBaeb …iF He¬C dUr ŸTek AnY …kjenr menr 
kTa ba icÇ»aek janet parar Qmta| BibxYdúdâiñ He¬C BibxYet kI GFeb ta bel Ÿdyar Qmta, 
maen VgamIkal-prì ATba Vera per Ÿkaena iniàdñ idn kI GFet paerÎta VegBaeg blet 
parar Qmtaek† BibxYdúdâiñ ŸbaJay| AtIiÆÅy dâiñ He¬C dUerr Ÿkaena ijinx ŸdKet pawyar 
Qmta| ŸZmn:ÎVemirkar inˆ†yàk SHer Ÿkaena iniàdñ bYi¹¡ ifk …† muHUeàt ik kreCn, ta 
blet parar Qmtaek† ŸbaJay| Vr menagitSi¹¡ ba jRpdaeàT manisk Si¹¡ÎŸkan jRbó¼ek 
inejr †e¬Cmt gitSIl kra, Abóùar pirbàtn kra ATba inyÇ½N krar Qmtaek ŸbaJay|   
 
mUl Velacnay Zawyar Veg keykiF kTa bel in†| bàtman Zug ib¯aenr Zug| ib¯an sbsmy† 
prIQa-inrIQar maDYem† Ÿkan ikCu sÚpeàk isÁaÇ» idey Taek, bueJ Taek, gãHN ba bàjn ker Taek| 
pãZui¹¡r pãbl Ÿjayaer ib¯aenr isÁaÇ» gãHeNr mand¨§il sàbjnIn ibxy Hey dƒaiReyeC| Pel ŸdKa 
Zay, Dàmbaidra, AitelOikktar rQkekra inejedr B¨aemaek …Kn ib¯ansÚmt bel pãcar kret 
can, ib¯aenr ibiBÊ sImabÁtaek AelOikkta idey pUàN kret can| karN Ÿkn ŸZn jngN bais 
AelOikktaek Vegr mt Kay na| AelOikktar saeT ib¯aenr ikCuFa imSãN Takel Vm-pabilk 
ŸceFpueF Kay| ta† DraDaemr ibDatara Vjek Deàmr (ApaiàTbtar) saeT ib¯aenr iKcuir paikey 
jngeNr samen ˆpóùapn ker cleCn Anbrt| Vegkar ineàBjal 'ZÇ»r-mÆtr'-…r kaàZkairta 
P™irey ŸgeC| Za ŸHak, †danI„ … AitÆÅIy AnuBUit namDarI k™s„ôarek ib¯aenr ŸmaRek Haijr 
kra He¬C, nam Ÿdya HeyeC pramenaibdYa|(10) ib¯aenr nam Bai–ey Apib¯aenr càcar ˆdaHrN Ÿta 
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Vr … ibeSÿ km ny| … ˆpmHaedeSr bûl pãcairt By«r Apib¯an ŸjYaitixibdYar meta† 
pramenaibdYa …kiF ntun s„eZajn maº| 
 
…bar mUl Velacnaet Vis| (i) dUricÇ»a, nam ìen† ŸbaJa Zay ibxyFa kI| pramenaibdYar Ja¨aDarI 
ib¯anI-mHapur›x-pur›tedr dIàGidenr tur›epr tas Hl …† dUricÇ»a| tƒaedr b¹¡bY He¬C,ÎVmra 
ZKn icÇ»a kir, tKn mió»ï ŸTek Ÿrihw tre˜r meta …k Drenr tr˜ pãbaiHt Het Taek; dUerr 
Ÿkaena Ÿlaekr peQ tar mió»eïr saHaeZY …† tr˜ek Der Ÿpãrekr icÇ»ar Hids pawya sÝb, Zidw 
kajFa …kFu kifn| ikÇ¼ mjar ibxy He¬C, S× ba Velak tr˜ iniàdñ kÚpa«, git, maºay 
cairidek CiRey peR …b„ Vmra pãeyajn mt Ÿs§ela mapet pair (ŸZmn, Se×r git pãit Ÿseke¸ 
pãay 332 imFar Vr Velar git pãit Ÿseke¸ pãay …k lQ iCyaiS Hajar ma†l)| Ÿrihw-
ŸFiliBSn …† S×-tr˜ w Velak-tr˜ek Der obduYitk Si¹¡et rœpaÇ»r ker …b„ punray 
Vmaedr samen dâSY w S× iHeseb ˆpóùapn ker| ikÇ¼ 'icÇ»a' ŸZ tr˜, …b„ AnY Verk bYi¹¡r 
mió»ï "gãaHkZÇ½" iHeseb kaj kret paer ta ìDu kæpnaet† rey ŸgeC, baó»eb pãmaiNt Hyin 
(pramenaibdYar Darekra pàZÇ» icÇ»a-tr˜ek pãmaN kret sQm Hnin)| ta† …† Aió»tÔHIn icÇ»a-
tr˜ek Dra …b„ Bab buJet para ŸnHat† Abaó»b kæpna maº| pãaiNr (ibeSx ker manuexr) 
mió»eïr …kiF A„S ipãÒÆFYal Ÿlab (Prefrontal lobe), mió»eïr AnYanY A„eSr saeT jiFl w 
÷aBaibk ŸZagaeZaegr maDYem, pãaiNr icÇ»a-ibcar-buiÁ-ŸmDa †tYaidr ibkaeS kaj ker Taek …b„ 
inyÇ½Nw ker Taek| ikÇ¼ Ÿkaena kareN Apuiñ ATba Ÿkaena Ÿraegr Pel Zid …† A„eSr AsÚpuàN 
ibkaS GeF, teb pãaiNr ŸmDar pirpUàN ibkaS naw Het paer, ibiBÊ Drenr manisk A÷aBaibktÔ 
ŸdKa idet paer| …† Ÿlab ŸTek icÇ»a Ÿkaena Drenr tr˜ Aakaer inàgmn He¬CÎ(…b„ taet 
ŸFilpYaiTr kaj He¬C) ib¯anIra …Kn pàZÇ» Vibïar kernin, ba …† Drenr Ÿkaena daibw 
kernin| taCaRa …† Drenr tre˜r Aió»tÔ …k pãkaer AsÝbw| øayuib¯an belÎS×Si¹¡ ba 
VelakSi¹¡r meta icÇ»a Ÿkaena Si¹¡ ny, ŸBes ŸbRabar bó¼ nyÎøayuiº¡yar† …kiF Pl maº| 
…rprw ikCu bYi¹¡ (ibeSx ker pramenaibdra) ibiBÊ smey ŸFilpYiTr sPl prIQa caileyeCn 
bel Ÿjar §jb reyeC| … skl §jebr mDY ŸTek …kiF maº ˆdaHrN tuel DriC …KaenÎ 1959 
saelr 25 jula† h. Ÿj ib ra†n daib kern, itin ŸFilpYaiTr saHaZY ihˆk ibSÿibdYaly ŸTek 
VNibk Si¹¡cailt sabemirn 'nYaiFlaS'-r Kbr pafaet sQm HeyeCn| …b„ tƒar … prIQar saeT 
Zu¹¡ iCeln Vemirkar ibmanbaiHnIr sdsY ˆ†ilyam bawyar| prIQar smy nYaiFlaS iCl na-ik 
1200 ma†l dUer jelr tlay| h. ra†enr … b¹¡ebYr stYta Zaca†-baCa†ey smy nñ na ker 
ibeSÿr ibiBÊ pãcar maDYm§ela piR-mir ker bajaet lagl pramenaibdYar idigÿjeyr damama| 
saDarN manux ŸTek buiÁjIib pàZÇ» skel† … öaÆF inˆejr kbel peR ibÙaÇ» Het lageln| ikÇ¼ 
stY Ÿta Vr ŸbiS idn capa Taek na| 1963 sael Zu¹¡raeñär ids ˆ†k piºkar trP ŸTek ZKn 
ŸFilpYaiTr wpr irepaàF Capaet tTY s„gãH kret Ÿgl, tKin ŸbiRey …l "Ÿkƒeca KƒuRet sap"| 
nYaiFlaS sabemirenr  kYaeÌFn ˆ†ilyam AYa¸arsn pirïar ker janan, 1959 saelr 25 jula† 
nYaiFlaS iCl hek, ikCu sara†eyr kaj cliCl| Vr Vj pàZÇ» ŸFilpYaiTr Ÿkaena prIQa 
nYaiFlaeS calaena Hyin| …rpr ids ˆ†k piºkaiF ZKn ŸFilpYaiTr se˜ Zu¹¡ bel kiTt maiàkn 
ibman baiHnIr ˆ†ilyam bawyaerr se˜ ŸZagaeZag krl, itinw janaelnÎŸFilpYaiTr Ÿkaena 
prIQar se˜ itin Zu¹¡ iCeln na …b„ 59 saelr 25 jula† itin nYaiFlaeS iCeln na, br„ iCeln 
ibman baiHnIr ibSÿibdYaley| Hayer duinya! capar Ÿjar Takel ŸZ, kt ikCu† kra sÝb, tar† nmuna 
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…iF| ŸFilpYaiT iney Vera pãtarNamUlk Kbr janet, VgãHIra pRun : pãbIr ŸGax, AelOikk ny 
ŸlOikk (pãTm K¨), Ÿd'j pabiliS„, klkata, pâòa 149-171| …b„ BbanI pãsad saû, BUt Bgban 
Sytan bnam h. ŸkaBur, dIp pãkaSn, klkata, pâòa 121-126| 
 
(ii) pãay sb Deàmr Abtar, ŸjYaitxI, mHapur›x †tYaid Ÿlaekra BibxYdúdâiñr Qmta reyeC bel 
jaiHr ker| ikÇ¼ Vj pàZÇ» Ÿkˆ ib¯ansÚmtBaeb pãmaN kret paerin ŸZ BibxYdúdâiñ bel kaera 
Ÿkaena Qmta reyeC, br„ Zara† saHs ker …† Qmtar prIQa idet ŸgeC, taedr bujr›ik Haet-
naet Dra peReC| …Kaen pãSÈ ŸdKa Ÿdy kIBaeb …† bujr›ekr dl BibxYetr b¹¡bY bel? Vsel 
ibxyiF Ÿtmn ikCu† naÎpairpaiàSÿk GFnablI Vr baó»b Abóùar ibeSåxN ker keyk bCr pr ik 
GFet paer, tar …kFa VBas sbsmy† pawya Zay (ibiBÊ piºkar sa„baidk, klam ŸlKekra 
…rkm pãitinyt† ker VseCn); Ÿkaena Ÿkaena smy …† VBas ba Anuman sÝabYtar inyem (Law 
of Possibility) imel Zay …b„ ŸbiSrBag ŸQeº ta imel na| pafk, Vpnar inejr bYi¹¡gt 
jIbenr idek takan, …rkm GFna pãcur ŸKƒaej paebn| pãaySW† ŸdKa Zay, DàmIy§r› ZKn Ÿkaena 
ibxey BibxYdúbaNI pãdan kern …b„ Ÿs† baNIiF bYàT Hy tKn Vmra Buel Za†, DàmIy§r›r Bul 
iHeseb ÷Ikar kret ca† na| ikÇ¼ Ÿkaena kareN Zid …kbar BibxYdúbaNIr iki‚‡ pirmaN imel 
Zay, tKn Vmra zak-Ÿzal iney Ÿbr Hey Za† §r›-bÆdna kret kret| ATc ineàmaH Hey iHesb 
krel ŸdKa Zaeb, mHapur›xedr BibxYdúbaNI (Za Vpin-Vim sqel† km-ŸbiS Dir maC, na Cƒu† 
painÎDrenr b¹¡bY idet pareba) baó»eb rœpaÇ»irt Hwyar pirmaN ba imel Zawyar s„KYa ŸTek 
na-imel Zawyar s„KYa  Hajar Hajar §N ŸbiS| teb §r›r pãit Vmaedr AÉBi¹¡-ibSÿas ˆeb 
Ÿgel, paep inmi°t Hwya w prkael nrk Zawyar Bey na-imla GFna§ela kaˆek bil na; capa 
Ÿd† inejr sMâitBa¨aer| …Kaen pãasi˜k ŸZ, ˆpmHaedeSr Zui¹¡badI VeÆdalenr piTká‡ h. 
VbãaHam ŸTaÚma ŸkaBur Vmaedr jaineyeCnÎ…kjn sPl (DurÉr) 
Dàm§r›/Abtar/pygÜr/iprbaba Hwyar jnY kI kI §N/ŸkOSelr pãeyajn(11);ÎpãTmt, pãeyajn 
ikCu AàTHIn galBra buil ˆpZu¹¡ dQtar se˜ w ibSÿaseZagYBaeb ŸtatapaiKr mt Vˆer Zawyar 
QmtaÎŸZmn, VtMmui¹¡, VtMarìiÁ, VetMapliÁ, tYag, ititQa, prmpãaiÐ, odbSi¹¡, AtIiÆÅy 
mans, kàmeZag, ŸmaQ, inàbaN †tYaid| iÃtIyt, mYaijisyansulB keykiF Ÿlak fkaena ŸkOSl 
Vy¹ kra; ŸZmn SUeNY Hat ŸneR P™l, sugiÉZu¹¡ Ca†, seÆdS Ÿbr kra, inejr naRI 'bÉ' ker 
Ÿdwya, kaera ŸpaSaekr iBter ik VeC ATba baiRet ik GeFeC ta Vcmka bel idey cmek Ÿdwya 
†tYaid| paSapaiS …sebr se˜ buiÁdIÐ ba ˆdas caˆin, …elaemela ŸpaSak, pagl-pagl Bab, ikCu 
A÷aBaibk VcrN ŸZmn inejr ml-mUº ŸKey ŸPla ba …† Drenr A÷aBaibk Ÿkaena ikCu, Vr 
kTabaàtar meDY Zid VkàxNIy ˆpóùapnBi˜ Takel Ÿta Vr kTa† Ÿn†! tâtIyt, Za sbecey 
drkarI ta Hl ikCu pãcark dalal| …ra Š Dàm§r›/Abtar/pygÜerr maHatM sÚpeàk inejr w 
AnYedr (AàDstY-sÚpUàN imTYa) AiB¯tar kTa mueK-mueK, s„badpº-Ÿrihw-ŸFiliBSn †tYaid 
pãcarZeÇ½, taedr gæp-kibta-ˆpnYas †tYaid 'saiHtY-kIiàtr' maDYem rgreg Bi˜may pãcar kreb| 
…kaj krar jnY kKena taedr saeT ViàTk BagbƒaeFayarar cui¹¡ kret Heb ATba ŸkOSlI VcreN 
wedr meDYw srl-ineàbaD ibSÿas jnMaet Heb (AàTa‡ pFaet Heb)| ctuàTt, pãeyajn ibpul s„KYk 
srl-Ÿbaka-AàDiSiQt-AiSiQt-Zui¹¡buiÁHIn-AsHay-ineàbaD DàmibSÿasIr dl| Zara pãNamI, onbdY w 
srl ibSÿas iney pygÜr/Abtar/iprbabar bYbsaek P™iley Pƒaipey tuleb iniàÃDay| Vmaedr 
carpaeSr grIb ŸdS§ilet …rkm AsHay Ÿlaekr Ÿta ABab Ÿn† br„ wedr s„KYa† ŸbiS| h. 
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ŸkaBuerr saeT …kmt ŸpaxN ker haW BbanIpãsad saû VerkiF ŸkOSelr kTa beleCn; itin 
belnÎp‚mt, Abtar/pygÜr/iprbabar Ÿlakfkaena DàmbYbsar maDYem Aiàjt ibpul pirmaN 
AeàTr ikyd„S ô™l-kelj-Haspatal †tYaid nana jniHtkr pãitòaenr kaej ATba dueàZag pIiRt 
saDarN manuexr ºaNkaeàZ bYbHar kret Heb| …et ker ibpul pirmaN saDarN manux ŸTek ìr› ker 
ŸdeSr SIàxóùanIy buiÁjIbIedr Vóùa, sÚman, sHanuBUit, sÞm Vday Hy; Za Š DàmbYbsa iFikey 
raKar ÷aeàT AtYabSYkIy| VSa kir pafekr carpaeS ibiBÊ DàmIy pãitòaenr imSnair kajkarbar 
ŸdeK ˆdaHreNr ABab Heb na| Aar Vmaedr (ibeSx ker ba–ailedr meDY) …kiF maratMk saDarN 
obiSñY He¬C §jeb kan Ÿdya(12); mUl GFna kI, ŸsFa BaelaBaeb ŸKƒaj-Kbr na ker "ZaHa reF ta 
ikCu ikCu beF"ÎDer iney "icelr ipCen" CuFet Taik| Vmaedr …† †¬Cakát-Ain¬Cakát 
pãpaga¸ay sÚpUàN imTYar Ÿbsait Ãara otir AelOikktar pãcar Hy, Vr saDarN Ÿlaek "ŸbiS Ÿlak 
blabil kreC ŸdeK"ÎibSÿas ker, sitY bel Der Ÿny|  
 
…Kn Vmra ŸdiK, kI ker …kjenr muK ŸdeK tar sÚpeàk Aenk ikCu† bla Zay(13); Aenk smy 
ta pãay imelw Zay| … kajiF sbecey ŸbiS ker Taekn Dàm§r›/ŸjYaitix/iprbaba/pygÜr †tYaid 
ikisemr Ÿlaekra| pãTem† ýpñ ker bel in†,Îwƒedr …† blar meDY Ÿn† Ÿkaena AlIk Qmta, 
ŸsãP VeC dIàGidenr AiB¯ta, manuxek Zaca† krar Qmta, Vr ˆpióùt buiÁ| Ÿta …bar …kjn 
bYi¹¡r cirº ibeSåxN kra Zak;ÎZar sÚpeàk blebn, tar meDY sàbpãTm Vpnar pãit Vóùa 
jnMaet Heb, …jnY ikCu (pãasi˜k-Apãasi˜k) Baela Baela kTa suÆdr ker §iCey ˆpóùapn kret 
Heb (kKena† jiFl Ÿkaena ibxy iney Vlap ìr› krebn na), paSapaiS ŸkOSel bYi¹¡r iSQagt 
ŸZagYta, kàmeQº, pirbaerr Abóùa, ibbaiHt na AibbaiHt, pCÆdnIy ibxy, SK †tYaid Ÿjen inet 
Heb (sbikCu na janelw Qit Ÿn†), pirimt maºay Haset Heb, bYi¹¡r mneZag Vpnar pãit inbÁ 
krar jnY …§ela kret Heb …b„ bYi¹¡r ŸcaeKr idek taikey kTa blet Heb| bYi¹¡ Zid gR-
mDYib¹ Drenr bel men Hy (AàTa‡ ŸpaSak, ŸcHara, cuelr öa†l †tYaid ŸdeK …rkm† laeg), teb 
taek …Baeb blun:Î "Vpnar manux Ÿcnar Qmta sHjat, Vpin sbar jnY† ikCu kret can 
ibeSx ker Vpnar pirbaerr jnY; …b„ Vpin sueZag mt kernw, teb …r ibinmey tƒaedr kaC 
ŸTek VSanurœp kát¯ta-AiBnÆdn pan na …b„ paebn na| kàmeQeºw Vpnar …k† Abóùa; pãapY 
màZada ŸTek baer baer bi‚t He¬Cn| Vpnar bÉ™edr meDY ìBaàTI ŸZmn VeCn, Ÿtmin ‰àxaprayNw 
Ÿkˆ Ÿkˆ VeCn| taedr kaC ŸTek Vpnaek sabDan Taket Heb| Vpin bû AàT smsYaet nana 
smey BuegeCn …b„ ŸSx pàZÇ» ˆÁarw ŸpeyeCn| Vpnar ibiBÊ ibped pãtYaiSt bYi¹¡r kaC ŸTek 
pãtYaiSt pirmaN saHaZY pan na† br„ Aenk smy ApãtYaiSt bYi¹¡w Vpnaek saHaZY kereCn 
…b„ VgamIet krebnw|" Vmaedr …kiF saDarN obiSñY He¬CÎAenYr muK ŸTek pãS„sa ìnel 
Vmra KuiS Hey ˆif; …† pãS„sar ibxy sitY na Helw ikCu Zay Ves na, Vmaedr ŸQeº ta sitY 
bel Der in†| "s„saerr jnY, kàmeQeºr jnY Zt† kr›n na Ÿkn, ZtFa sÚman Vpnar pãapY 
ttFa pae¬Cn na"Î…† Drenr kTaFa ìnet narI-pur›x skel† Baelabaes …b„ sbsmy men ker 
Ÿs pãapY sÚmaenr ikCu km pae¬C ik„ba tar sifk mUlYayn He¬C na †tYaid| Vr mDYib¹ Ÿrajgair 
bYi¹¡ ŸZ nana smey ViàTk smsYet pReb† …b„ ˆ‡º¡aÇ» Heb, ŸsFa bla† baûlY| Vmra pãetYek† 
ŸdeKiC, ibped pRel Aenk smy inkF pirict/kaeCr bÉ™ ipCuFan Ÿdy …b„ AàDpirict bYi¹¡ ba 
bÉ™ …igey Ves| …Fa sbar ŸQeº km-ŸbiS GeF Taek| iSiQt, suÆdrI narI sÚpeàk blet Hel 
iniàÃDay blet paernÎ"Vpnar kaeC Aenek† Ÿpãm inebdn kereCn …b„ ŸbiSrBagek Vpnar 
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ŸZagY ba pCÆd Hyin|" ik„ba …kFu Guirey blet paern, "Vpnar §Nmu¦Á pur›exr s„KYa Aenk|" 
bàtman VàT-samaijk Abóùay iSiQt-AàDiSiQt-AiSiQt, suÆdrI-AàDsuÆdrI narIr jIben …kaiDk 
pur›exr VibàBab pãay Dã›bstY Hey dƒaiReyeC| pur›xedr ŸdeKw …rkm Ÿpãemr kTa bel Ÿdya sÝb; 
sudàSn, sMaàF, bakpFu ik„ba ŸlaPar maàka ŸCeledr jIbenw …kaiDk narI VsaFa ÷aBaibk bYapar| 
  
Zƒaek ŸdeK ragI bel Anuman krebn, tƒar sÚpeàk blet paern,Î"Vpin saDarNtW sHj-srl 
peT clet Baelabaesn, ikÇ¼ pãeyajen bƒaka pTw Dret paern| Vpin Ÿreg Ÿgel sa„Gaitk Hey 
wefn ikÇ¼ kKena† buiÁr ibÙm GeF na|" ŸdKebn Zƒar sÚpeàk beleCn, KuiSet itin …kdm bak-
bakm Hey Zaebn, tKn Aapin §Nmu© ŸSãatar ŸcaeK, ŸSãatar pãcaer AnYedr ŸcaeKw Hey ˆfebn 
dar›N BibxYÃ¹¡a| Vsel Ÿtaxaemaed skel† KuiS Hy, inejr sÜeÉ Baela kTa ìnel menr meDY 
KuiSr Ÿjayar cel Ves …b„ na-Ÿmla kTa§ela …kdm† Buel Za†| Vbar bYi¹¡ Zid DnI Hn (AàTa‡ 
Ÿpaxak-pir¬Cd, ŸcHara, glay Ÿcn, Haet V–iF †tYaid ŸdeK men Hel), teb blun, "Vpnar manux 
Ÿcnar Qmta AsaDarN, VtMibSÿasI, dâ•ecta| Aenek Vpnaek ‰àxa ker …b„ Aenek† Vpnaek 
SãÁa ker| AenYr wpr pãBab ibó»ar kret paern sHej†| jIben Aenk Gat-pãitGaetr 
Ÿmakaebla kereCn, …minet manuexr se˜ mDur sÚpàk VeC ikÇ¼ pãeyajen rœ• Hetw jaenn| 
ibiBÊ ŸSãiNr manuexr se˜ Vpnar bÉ™tÔ VeC, pãay† bÉ™tÔ óùayI Hy na, teb intY ntun bÉ™r Vgmn 
Hy| †tYaid|" DnIbYi¹¡ bYbsayI Hel (sbar jIben† km-ŸbiS) Ÿta laB-Ÿlaksan VeC† AàTa‡ 
Gat-pãitGat Ÿmakaebla kret† Heb| …CaRa bYbsayI bYi¹¡ ik„ba rajnIitibdek ibiBÊ ŸSãiNr 
manuexr saeT bÉ™tÔ kret† Heb, …b„ …k Dap ˆ¹reNr se˜† puraena Aenek† ibday Ÿnn| 
DnIbYi¹¡ek Aenek (ibeSx ker grIb VtMIy-÷jenra) By Ÿpey SãÁa ker Vr pãitÃÆÃI Verk 
DnI ‰àxa kret† paer|  
 
…Baeb manuexr nana ŸSãiNbnYaesr wpr inàBr ker …min kt ikCu† ŸZ ifk-fak bel Ÿdwya Zay, Ÿs 
iney …kFa mHaBart rcna kra Zaeb| Vmaedr VeSpaeSr B¨-bujr›k ŸjYaitxI/ipr/mHapur›x 
kiTt AlIk karsaij bYiterek …rkm† mnuxYcirº bueJ ba VÆdaj ker nana b¹¡bY idey Taek| 
Za Aenk ŸQeº imel Zay, Aenk ŸQeº Zay na| na imlel bey† Ÿgl| Zaedr Ÿmel, pãcar Ÿta 
tara† ker| At…b "ma oB"! ikÇ¼ Vpin Zid Ÿkaena ŸjYaitxI/ipr/mHapur›xek Ÿkaena ibxy 
sÚpeàk pãSÈ kern iniàdñ ker ˆ¹r idet, ŸZmnÎibKYat jIibt Amuk ifk Ÿkanú idn mara Zaeb, 
Amuekr saeT kar ibey Heb, ktiF sÇ»an Heb, Amuekr bYaªk …kaˆeÆF ifk keta Faka VeC 
†tYaid nana pãSÈ kern (Zid †nPrmar marPt janar sueZag na Taek), teb ŸdKebn Š 
ŸjYaitxI/ipr/mHapur›x inàGat paS kaiFey cel Zaebn| Vpnar pãeSÈr ˆ¹r idet ca†ebn na; Vr 
ŸbiS capacaip krel calaik ker …mn BasaBasa ˆ¹r idebn ŸZÎimletw paer Vbar naw 
imlet paer| 
 
(iii) AtIiÆÅy Qmtar daibdaredr met, Ÿ£yarByaÆs (Clairvoyance) Si¹¡r saHaeZY bû dUerr 
GFna ŸdKa w ŸSana sÝb| pãay† ibiBÊ ipr/mHapur›exra …mnFa daib ker Taekn taedr B¹¡edr 
kaeC| pafekr ŸbaJar suibDar jnY pãbIr ŸGaexr b†(14) ŸTek …kiF ŸCa´ ˆdaHrN tuel 
DriC;Îklkatar …k pãbIN sa„baidk …k ba–ail taiÇ½ekr prm B¹¡| Š sa„baidk ibedeS 
…kbar Asuóù Hey icik‡sar jnY keykidn Haspatael Biàt HeyiCeln| iPer …es Š sa„baidk 
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ZKn tƒar §r›r kaeC GFnaiF bleln, itin bleln, "wer Ÿs Vim ŸdeKiC| Ÿtar Ger ŸZ naàs 
ŸmeyiF P™l ŸreK ŸZt, Ÿs bR Baelaer|" taiÇ½kbabar Š …k kTaet† baijma‡| se˜ se˜ pãbIN 
sa„baidk ibSÿas ker ŸPleln, taiÇ½kbabar inàGat AtIiÆÅy dâiñr Qmta reyeC| nyeta §r›jI 
bleln kIBaeb, sa„baidekr Ÿkiben Ÿraj naàs P™l ŸreK ŸZt, Ÿs bR Baela| Vsel Š sa„baidekr 
meDY §r›Bi¹¡ …eta† pãbl iCl ŸZ, §r›r muK ŸTek ŸSanar pr tƒar meDY Vr Zui¹¡ebaD kaj 
kerin| itin §r›r kTaek† prmstY (Absolute truth) bel Der ineln| ikÇ¼ VÇ»àjaitkman 
sÚpÊ ŸZ Ÿkaena Haspataelr Ÿkibenr P™ldainet P™l Taek, Vr naeàsr kaj Ÿta ŸragIedr saeT 
AtYÇ» BÅ bYbHaerr maDYem Ÿsba kraÎ…Fuk™† jana Takel† ŸZ … Drenr kTa bla Zay, ta Š 
sa„baidekr meta AÉibSÿasIek Ÿk ŸbaJaeb? Vbar Dr›n, Vpin ba Vim AnY …kjn bYi¹¡ sÚpeàk 
ŸmaFmuiF jain, ŸZmn,ÎŠ ŸlakiF kKn-ŸkaTay Zatayat kern, raet kKn Gumaet Zan, kI Drenr 
Kabar pCÆd kern, kI Drenr Ÿpaxak pRet Baelabaesn, kI Drenr b† peRn, kKn peRn, kar-
kar saeT Baela sÚpàk VeC, kar-kar saeT Karap sÚpàk VeC, Absr Ÿpel itin saDarNt kI 
kern, pirbaer Ÿk-Ÿk VeC, tƒara kI kern †tYaid| taHel, Vmraw smy-sueZagmeta Š ŸlakiF 
sÚpeàk …mn ikCu bel idet pareba, Za sitY† imel Zaeb; ATba ˆpióùt smey VcrN ibeSåxN 
kerw ikCu-ikCu bel Ÿdya sÝb, Za imel ŸZet paer| Vr Š ŸlakiFr meDY Zid AelOikktar pãit 
gBIr ibSÿas Taek, teb Ÿta itin inàGat Der inebnÎVmaedr meDY AtIiÆÅy dâiñ VeC! bÉ™-
baÉebr saeT ŸsãP mSkara krar jnY (AelOikkta pãcaerr jnY ny) …rkm ŸKla Vmra sba† 
km-ŸbiS keriC nana smy| ŸdKiCÎsbecey Baela Hy, Kub kaeCr bÉ™ek …rkm ŸKla na ŸdiKey 
(karN Ÿsw Vpnar sÚpeàk km-ŸbiS jaen, Pel Š bÉ™ek Vr ibisMt kra Zaeb na) …kFu Aæp-
AàD pirict Ÿlak sÚpeàk Veg† AnY kaera (AnY bÉ™-baÉb) marPt Ÿjen iney, Š Aæp-AàD 
piricetr samen ûF-HaF bel idel tƒar Vr ibsMeyr sIma Taek na; tKn ŸKlaFa jem Baela|  
 
Vsel Š ŸFilpYaiT† beln, BibxYdúdâiñ† beln Vr AtIiÆÅydâiñ† beln, …† skl tTakiTt 
AelOikk Qmtar pircy Zara Ÿdy ba daib ker, tara inejedr buiÁdIÐ Anuman, ibeSåxN …b„ maeJ 
maeJ ikCu ŸlOikk ŸkOSl pãeyag ker bel maºÎ…§ilr keykiF imelw ŸZet paer, ikÇ¼ 
bYapariFr meDY ibÆdumaº ŠSÿirk Ÿkaena Qmta Ÿn†| sitY kTa He¬C, Vmra saDarN jngN 
"manuexr VcrN ibeSåxN-ˆpióùt buiÁ KaFuinr ŸkOSl" jain na bel†, AenYr muK ŸTek inejr 
sÚpeàk du-…kFa b¹¡bY imel Ÿgel DaÆday peR Za†| ta pafk, …† ŸZ ŸlOikk ŸkOSelr kTa 
bllam ŸsFa kI; …Fa He¬C VeSpaeSr mYaijisyanra scracr dàSkedr jadu ŸdiKey tuñ krar jnY 
ŸZ ŸkOSl AblÜn ker Taek, ŸsFa†| …kFa ˆdaHrN Ÿd†,Îpãcilt VeC, †jara†il ibman 
baiHnIr saebk sdsY, bàtmaen AtIiÆÅy QmtarJa¨aDarI †ˆir Ÿglar …b„ tƒar ghPadar h¢r 
ViÆÅja puHairc na-ik Aenk VÇ»àjaitk ib¯an seÚmlen …es sba†ek ta°b ker idey tƒaedr 
AtIiÆÅy dâiñr pãmaN idey ŸgeCn! ŸSana Zay †ˆir Ÿglar sIl idey bÉ kra …kFa ŸmaFa Kaemr 
iBtr raKa Cibr bàNna pãitbar† sifk ideyeCn| KamiFek …mn pur› ker raKa HeyiCl Zaet tIbã 
Velar samen KamiFek Drelw iBterr Cib P™eF na wef| cmek Zawyar meta ibxy, kIBaeb sÝb| 
ikÇ¼ mYaijisyanedr kaeC Š ibxyiF Vsel ikCu† na| Ÿglar Za kretn ta Hela, dàSkedr dâiñr 
VRael sIl kra KamiF huibey idetn AYabisilˆF AYalekaHl ba irPa†¸ iýpireF| …et samanY 
smeyr jnY KamFa ÷¬C Hey Zay, …b„ ŸBterr CibFa ýpñ Hey wef| dàSkedr ŸcaeKr VRael 
Kaemr wper ŸcaK builey inel† Hy tKn| tarpr …kFu smy pr ZKn Š AYabisilˆF AYalekaHl 
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ba irPa†¸ iýpirF ˆeb igey Vbar A÷¬C Hey Ÿgl tKn AelOikk Ÿkaena kaj kriC …mn …kFa 
"Bab" iney Kaemr iBter raKa Cibr bàNna idetn| bYas| Vbar †ˆir Ÿglaerr mYaenjar Yasha 
Katz Ÿgapn Kbr Pƒas ker idey jaineyeCn, Vegr pÁitiF ifk meta bYbHar kra sÝb na Hel, 
…† Katz-† ŸkOSel Ÿgapn Kam§ela Kuel tar ibxybó¼ sÜeÉ Anuòaenr Veg† Ÿglarek jainey 
raKetn| …rpr Anuòan ìr›r pr Ÿglar Bab iney Cibr bàNna idetn| 
 
(iv) ŸlakmueK pãcilt VeC, manisk ba icÇ»aSi¹¡r "AelOikk" Qmtar maDYem Ÿkaena jRbó¼ek 
ióùr ik„ba gitSIl kra, Ÿkaena GFnaek inyÇ½N kra ba Ÿkaena bó¼r Abóùar pirbàtn kra Zay| 
ibiBÊ DàmgãeÇùw reyeC … iney nana inSan Vr saeT-saeT ibiBÊ mHapur›x/iperr jIbnIetw jiRey 
Ÿrama‚kr sb GFnar kTa| ibeSx ker manisk Si¹¡ idey ŸrlgaiR VFek Ÿdyar 'geÑa' Aenekr 
kaeC† ŸbaDHy ntun ny| men VeC ŸCaFeblay Baretr …k mHapur›exr jIbnI iney otir …k ba„la 
isenmaetw …rkm GFna ŸdeKiC| tKn ibxyiF ibSÿasw ker ŸPeliClam| Babtam, saDu-sÊYasI-
ipredr inëcy† …rkm nana AelOikk Qmta VeC| ibeSx ker, iHÆduDeàmr ibiBÊ DàmgãeÇù …rkm 
pãcur saDu-sÊYasIr bàNna VeC, manisk Si¹¡r Ãara tƒara ZKn KuiS-ŸZKaen KuiS cel ŸZet paern, 
Zaek KuiS †e¬Cmt SrIerr pirbàtn GiFey idet paretn| ŸZmnÎpdMpuraeN VeC muin ŸgOtm 
…kbar baiHr ŸTek …es ŸdKeln, tƒar ó½I AHlYa Vr Ÿdbraj †ÆÅ Piñniñ Vr rmeN ilÐ| muin 
ŸgOtemr sHY Hl na; itin AiBSap ideln, AHlYa paTr Hey Ÿgl Vr Ÿdbraj †eÆÅr sàbae˜ 
HajariF Bg (ŸZain) ˆ‡pÊ Hl! …jnY† Hyeta iHÆdura †ÆÅek "Bgban" bel Taek!; Vbar Verk 
DàmabliÜedr meDY pãcilt VeC tƒaedr Deàmr ŸSx mHapur›x …kbar ibDàmIr kaeC inejr pãcairt 
Deàmr ŸSãòtÔ w sâiñkàtar Aió»tÔ pãmaeNr jnY V–uelr †Saray cƒadek iÃKi¨t ker ideyiCeln! 
ZaeHakÎVDuinkkael ib¯aenr pirict Si¹¡guelar meDY VeC ibduY‡ Si¹¡, ŸcOÜk Si¹¡, S× 
Si¹¡, Velak Si¹¡ †tYaid| …§elaek Vmra odniÆdn bYbHaer pãitinyt bYbHar ker VsiC| ikÇ¼ 
AdYaip manisk Si¹¡ ba icÇ»a Si¹¡r ŸKƒaj ib¯aenr jana Ÿn†; sHj kTa He¬C ib¯an …r Aió»tÔ 
÷Ikar ker na| AàTa‡ ib¯aenr AnYanY Si¹¡r meta icÇ»aSi¹¡r maDYem Vmra obduYitk bait 
jÔalaet parb na, parb na obduYitk PYan calaet, pareba na Ÿkaena ŸmaFrgaiR-sa†ekl Tamaet ba 
calaet, sÝb nyÎ…kiF camc bƒaikey Ÿdya, …kiF gaiRek SUenY ikCuQeNr jnY ŸreK Ÿdya 
†tYaid| Veg† ˆeLK keriC, icÇ»a Hela pãaiNr mió»eïr øayuiº¡yar Pl| …b„ …† øayuiº¡yar 
maDYem ìDumaº ÷edeHr† re¹¡r cap baRet paer-kmet paer, maTa grm Het paer, Hjem Ÿgalmal 
Het paer, Hƒapain ŸbeR ŸZet paer-kmet paer, dƒaetr bYTa, Vlsar Het paer, Gum km-ŸbiS 
Het paer, Q™DamaÆdY ŸdKa idet paer †tYaid| Vr …§ela Hwyar karN He¬C,Î… ibxy§il 
srasir Vmaedr SrIerr ABYÇ»rIN øayuteÇ½r jiFl gfn-bYaiÐr wpr inàBrSIl| ikÇ¼ ŸkaenaBaeb† 
SrIerr ba†er Ÿkaena ikCuek† icÇ»aSi¹¡ inyÇ½N kret paer na; karN …iF SrIerr ba†er pãbaiHt 
Hy na| ADuna ibiBÊjenr sÚpeàk ŸSana Zay, tara na-ik …† manisk ba icÇ»aSi¹¡ idey Datb camc 
bƒaikey ideyeCn, clÇ» ŸFän Taimey ideyeCn, Ÿkbl-kar Taimey ideyeCn, ilPF Taimey ideyeCn, 
clÇ» iömarw Taimey ideyeCn| …§ela kra HeyeC mUlt Vera VF-dSFa mYaijisyansulB 
karsaij idey; …r ŸbiS ikCu na| ŸZmn:ÎBaretr ibKYat jadusmãaF ip is srkar …kbar 
narayNg² ŸTek ŸgayalÆd Zawyar jnY iömaer ker Zai¬Celn| peT iömaerr ZaºIedr só»a 
ibenadenr jnY ik„ba ta°b krar ˆeÀeSY maJndIet iömar Taimey ideln| dàSekra ŸdKela 
jadusmãaF srkar k™Ýk ŸZaegr maDYem maniskSi¹¡ pãeyag ker iömar Taimey ideyeCn| jadukerr 
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…eHn AtIiÆÅy kIiàt ŸdeK cairidek oHEc peR Ÿgl, Abak dàSk Gn HataHail idet lagl| kTa 
He¬C AtIiÆÅy kIiàt-Fiiàt ikCu† ny, jadusmãaeFr Qmtar caibkaif iCl iömaerr saere–r 
sHeZaigtar wpr inàBrSIl| ZaºIedr saeT mja krar ˆeÀeSY jadukr Veg† iömaerr saer–edr 
saeT Vlap ker ŸkOSl ifk ker ineyiCeln, tarpr Ÿta Ÿs† ŸkOSl AnuZayI kaj| taw Ÿta 
Baela, jadukerr …mn ka¨ek ZaºIra ìDu só»a ibenadn iHeseb ineyeC, Ÿkaena AelOikk mHapur›exr 
kIiàt iHeseb Ÿnyin, nyeta VerkiF k™s„ôaerr cara r›ipt Heta ZaºIedr men| ifk …minBaeb† 
Zaedr sÚpeàk ŸSana Zay ŸFän ViFek ideyeC maniskSi¹¡r pãeyag ker, tara …§ela ker Taekn 
Veg ŸTek häa†Bar w tar sageredr saeT cui¹¡r maDYem| …et dupeQr† laB| §r›ijr AelOikk 
kIiàt pãcairt Hel tƒar B¹¡ s„KYa baReb, pãNamI baReb Vr häa†Bar w sagerdra …† Pƒaek §r› 
kaC ŸTek dupysa kamaet pareb| ŸtminBaeb ibKYat (?) pramenaibd †ˆir Ÿglaerr "AtIiÆÅy 
manisk ba icÇ»aSi¹¡"-r maDYem ilPF, Ÿkbl-kar Taimey Ÿdya, AtYÇ» pirkiæptBaeb saijey 
dàSkedr saeT naFk kra Heta| Aar Ÿglaerr k™kIiàt§il †ˆerap-Vemirkar pº-piºka, iFiB 
imihyar sa„baidekra AtIiÆÅytar nam Bai–ey zakezal ipiFey pirebSn kreta| teb Vmaedr 
jnY suKbr, stYanusÉanI mYaijisyan Ÿjms rYai¸ "id mYaijk Ab †ˆir Ÿglar" namk …kiF b† 
ileK Ÿglaerr HaeF HaiR ŸBe– ideyeCn| nam ìen† ŸbaJa Zae¬C, †ˆir Ÿglar ŸZsb kaj ker 
ŸdKaetn …b„ AtIiÆÅy Qmtar pircy iHeseb jaiHr kretn, Ÿs§il Vsel iCl mYaijisyansulB 
caturI maº; …b„ …† b†ey ta ibó»airtBaeb Velacna kra HeyeC| Za ŸHak, bajar AàTnIitr … Zueg 
Kbr ZKn ŸnHat† pNY, tKn maefr gr› Zid pãcaerr ŸdOlet gaeC ceR bes teb VëcàZ Hwyar 
ikCu† Ÿn†|  
 
pafk, …bar pãbÉiF §iFey Ÿnyar pala; kI buJeln| AtIiÆÅyta-AelOikkta-ApaiàTbta Za-† bil 
na Ÿkn, ta sÚpUàNFa† sajaena, káiºm, ŸlakedKaena AiBny ATba manisk BarsamYHInedr 
kajkarbar| Qmtabanra† inejedr Ÿkdara suriQt raKar ÷aeàT smey-smey Vmaedr mió»eï ‰Sÿr 
ibSÿas, Dàm, AtIiÆÅytar baNI ŸgƒeT Ÿdy; …b„ Vpnar-Vmar carpaeSr Ÿlaekra† só»apãcaerr 
ŸmaeH, inejedr laeBr jnY, ŸSãiNeSaxN iFikey raKar ÷aeàT† … B¨aema-bujr›ik kaj ker VseC 
Zug-Zug Der| …ra† smaejr KYaitman, …ilF ŸSãiNr sdsY; clen-blen-ŸBaeg tara† AgãgNY Vr 
tYaeg pëcadsairet| ikÇ¼ jain, …Fa† ŸSx kTa ny, ŸSx kTa bleb jngN| teb tar Veg … 
B¨edr dIàGidenr ŸsbaprayNtar-pibºtar-onitktar-pap-pueNYr-parelOikktar mueKaS iCƒeR 
ŸPlet Heb Vpnaek-Vmaek sbÕa†ek(15)| 
 
 
tTYsUº :  
 
(1) jenMr pr ŸTek† bueJ na-bueJ ‰Sÿer-Deàm ibSÿasIra Ÿraj ktbar ŸZ HatejaR ker pãaàTna ker 
Taekn, tar Ÿkaena †ya¹a Ÿn†| sIimtsaeDYr s„kINàtay VkaS-k™sum saeDr baHair tailkay 
saDarN ibxy ŸTek kt ŸZ AsaDarN-AsÝb ibxyaSy …† pãaàTnaet ˆ¬cairt Hy| ATc …† 
bªgedeSr† sÇ»an, Aenekr kaeC AKYat, t¹ÔebaiDnI piºkar sÚpadk, ib¯anicÇ»k AQy k™mar 
d¹ (1820-1886) …kiF daàSink bYaKYa Ãara Aenkkal Veg† pãaàTnar PlaPl SUNY bel pãmaiNt 
kereCn, ta Vmra k'jen Kbr raiK! jana Zay, …kbar …† ¯antaps Caºedr Ãara 'pãaàTna krar 
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pãeyajnIyta' iney ij¯aist Hel, ˆ¹r ŸdnÎ"káixjIbI Ÿlak pirSãemr maDYem SxY laB ker; 
ikÇ¼ jgdISÿerr kaeC ìDumaº  pãaàTna Ãara Ÿkan káxekr kiÚmnkaelw SxY laB Hy na†|" 
prbàtIkael itin …kiF gaiNitk smIkrN otir ker, tƒar daàSink mÆtebYr iBi¹ Ÿjaraela kern| 
gaiNitk smIkrNiF He¬C …rkm :Î 
pirSãm = SxY 
pirSãm + pãaàTna = SxY 
At…b, pãaàTna = 0 
AàTa‡ ib¯ansÚmtBaeb buJa Zay, pãaàTna Ãara smy nñ kra CaRa Vr ikCu† laB Hy na|  
  
(2) FIka : Dàm§r›edr B¨-pãtark blay Aenk duàblHœdeyr ‰SÿribSÿasI men ŸcaF Ÿpet paern| 
duWiKt, Vpnaedrek karN CaRa †e¬Ckát ŸcaF Ÿdyar ibÆdumaº †e¬C Vmar Ÿn†; ikÇ¼ duWeKr se˜ 
blet He¬C, …Fa† baó»bta| Deàmr nam, ‰Sÿerr nam †tYaid AelOikktar nam Bai–ey Ÿlak 
fkaenar rIit sara pâiTbIet† reyeC, Vr Vmaedr BartIy sBYtay Ÿta …† †itHas Aenek 
purena| iKãeör jenMr ŸbS Veg, Vj ŸTek pãay 2200 bCr Veg smãaF cÆÅ§eÐr (322- 218 
iKãöpUàba×) mÇ½I ibxu—guÐ ba ŸkOiFlY (caNkY naemw pirict), tƒar AàTSaeó½ …rkm ŸbSikCu ineàdS 
idey ŸreKiCeln| …rkm …kiF ineàdSÎ"Ÿkan pãisÁ pUNYóùaen BUim ŸBdpUàbk Ÿdbta inàgt 
H†yaeCn …† Cel ŸsKaen raiºet ba inàjen …kiF Ÿdbtar ŸbdI óùapn kirya w …† ˆpleQ 
ˆ‡sbaid w Ÿmla bsa†ya Ÿs† óùaen SãÁalu Ÿlaekr pãd¹ Dn ŸdbtaDYQ Ÿgapen rajsmIep ApàN 
kirebn| ...ŸdbtaDYQ †Haw pãcar kiret paern ŸZ, ˆpben …kiF bâQ Akael puýp w PlZu¹¡ 
H†yaeC …b„ †Ha H†et† ŸsKaen Ÿdbtar Vgmn iniëct H†yaeC| ...ŸdbtaDYQ dueàgr w raeñär 
ŸdbtageNr Dn ZTaZTBaeb …kóùaen …kiºt raiKebn …b„ Ÿs†Baeb rajaek Vinya idebn|..." 
(ˆ‡s: ŸkOiFlY AàTSaó½, p‚m AiDkrN, iÃtIy ADYay, nbÕ†tm pãkrN|) iC! iC! kI ibB‡s! manux 
fkaenar kI jbÕr ApekOSl! …kFa S× Hyeta Aenekr men KFka laget paerÎiSQapãitòaenr 
ZabtIy daiytÔ Zar wpr seàba¬c Aiàpt Taek itin ADYQ iHeseb† pirict; Vbar …k†rkm 
Ÿsnaedr ŸdKa w pircalnar daiytÔ Zƒar wpr Taek taek bla Hy ŸsnaDYQ| taHel 'ŸdbtaDYQ' 
Vbar kI? …Fa kI …rkm ŸZÎmiÆdr, pueraiHt, pi¨tedr ŸdKaìenar daiytÔ, miÆder B¨aim ker 
Aiàjt AàT-Ÿsanadana †tYaid rajar kaeC iney Vsar daiytÔ es smy Zar wpr Taketa taek bla 
ŸdbtaDYQ! …rkm Hel Abak Hwyar ikCu† Ÿn†| …bar gãÇùineàdS Ÿpirey baó»ebitHaes Aais:Î 
Baretr ŸsamnaT miÆderr nam Hyeta Aenekr jana VeC| pUàb VPgainó»aenr ŸCa´rajY gjinr 
sultan Vmur mamud …kadS Sta×Iet Bart Vº¡mN kret …es pâiTbIibKYat …† miÆdriF lu¥n 
keriCeln …b„ sÚpUàN DÕ„s ker ideyiCeln| … iney dIàGidn Der† BartIy iHÆduedr Aenk Hƒa-
ûtaS! teb Vmaedr jnY Vsl kaiHnI AnY jaygay| ibSal …† miÆdriF ibeSx ikCu obiSeñYr 
kareN Ÿs† smy† ibKYat iCl; …Kaen iCl pãay …kHajar bãaüN, St St ntàkI w gaiyka …b„ 
Hajar Hajar nr-narIr basóùan| cairidek iCl AitsuÆdr kar›kaàZ ŸSaiBt nQeºr nYay ˆ°Ôl 
ibicº ibibD rtþKict J™lÇ» dIpaDar| sb ŸTek VëcàZjnk iCl …† miÆderr iSbmUiàt; ibgãH Ÿkan 
ŸbdIet bsaena iCl naÎAbóùan krt SUeNY, miÆderr ifk mDYKaen| t‡kalIn jnsaDareNr kaeC … 
iCl …k AtYaëcàZkr ibxy, Aenekr kaeC AelOikk-ApaiàTb bYapar-sYapar| ta† caQ™s ApaiàTb 
GFnaek ŸdKar jnY …b„ … jIbenr sb pap ŸTek mu¹¡ Hey AQy ÷àg laeBr jnY pãitidn† DnI-
dirÅ-ŸZaÁa-kamar-k™mar-obdY St-St B¹¡ … miÆder Vsetn …b„ inejedr pãc¨ pirSãem 
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ˆpaiàjt AàT pãNamI iHeseb Ÿdbtar pdtel ˆjaR ker Ÿzel idt| dIàG bCr Der Veó» Veó» 
miÆder jem ˆefiCl ibSal ŠSÿàZ, Za t‡kalIn rajar kaeC paifeyw ŸSx Hi¬Cl na| sultan mamudw 
… miÆderr ŸsOÆdeàZ-rHesY AiBBUt HeyiCeln| itin miÆderr smó» Dnrtþ lu¥enr pr Ÿdbtar SUeNY 
J™el Takar karN janet ˆ‡suk Heln| sultan tƒar se˜ Vsa ib¯anI-Datuibd-baó¼karedr idey 
mUiàtiF prIQa kirey iniëct Heln, …iF ŸlaHar otir …b„ miÆderr carpaeS cuÜk paTr bsaena 
VeC, Zar Pel ŸlaHar mUiàtiF maJamaiJ …kFa jaygay …en ŸCeR idel ibiBn pãaeÇ»r VkàxeN …† 
mUiàtiF ŸBes TakeC| …Kaen mUiàt Ÿkan ibxy ny, ŸZ Ÿkan ŸlaHa …†rkm mDYKaen …en ŸCeR idel, 
ŸsiFw ìeNY ŸBes Takeb| AbeSex sultaenr ineàdeS  miÆderr Ÿdyael lagaena paTr§ela Kuel 
ŸPlet† Ÿbr Hey …l cuÜkpaTr ba mYagenFa†F| …kpaeSr cuÜk paTr ser ŸZet† ŸdbmUiàtiFw 
SUNY ŸTek peR Ÿgl maiFet| AelOikktar daibdar ŸdbmUiàtr rHsY ˆdGaiFt Hl; ŸkOiFelYr 
saQa‡ ˆ¹rpur›x miÆderr pueraiHt-ŸdbtaDYQedr karsaijet dIàGkal Der† kI ŸkOSel Ÿlak 
fikey ibpul pirmaN sÚpd lueF Ÿnya HeyiCl Ÿssmy; …Fa kI pãtarNa ny? Hyeta Vmaedr jenMr 
Aenkkal Vegr kTa bel Aenek daib kret paern AtIet kI GeFeC ŸsFa ibebcY ibxy ny, 
bàtmaen kI Deàmr naem Ÿkˆ pãtarNa kreteCn? ˆ¹r He¬C, HƒYa AbSY† kreteCn| ŸcaK-kan ŸKala 
raKun, Vpnara inejra† BUir-BUir pãtark-bujr›k Dàm§r›edr icnet parebn| Aar Zara … ibxey 
ibó»airt janet can, kñ ker pãbIr ŸGaexr du† Ke¨ rict Zui¹¡badIr cYael²arra (Ÿd'j pabiliS„, 
klkata) gãÇùÃy paf ker inebn| gãÇùÃey Vpnara paebn bàtmankaelr ibiBÊ ŸdeSr AsaDarN 
ŸkOSlI bujr›k-B¨ Dàm§r›edr Zui¹¡badIedr kaeC Ÿb-Vbã› Hwyar kaiHnI w saeT FaFka pãmaN| 
…Kaen ba„laedSI pafkedr Aigãm jainey raKiC (Zara gãÇùduiF peRnin), ˆ¹¡ gãeÇùr pãTm Ke¨ (pâòa 
119-132) VeCÎpãbIr ŸGax …b„ tƒar Zui¹¡baidedr saeT ba„laedeSr ibeSxBaeb (k™)KYat zakar 
ŸkaiF-ŸkaiFpit VDYaitMk Dàm§r› VlHajÔ ûjur Ÿdwyan ŸmaHaÚmd sa†dur rHman icSúit 
sa†dabaidr (s„eQep ûjur sa†dabadI) Ÿrama‚kr lRa†| ûjur klkatay igey daib kreln, itin 
ZÇ»r-mÇ»r ker kƒacaihmek ŸFaka idey ŸsÁihm bainey ŸPeln …b„ Ÿs† ihemr k™sum Ka†ey idey 
sÇ»an DareN AQm narIek sÇ»ansÝaba bainey idet paern! ikÇ¼ pãbIr ŸGaexr paLay peR ŸkaTay 
tƒar Ÿkramit ŸdKaebn, ta naÎˆeæFa man-sÚman KƒU†ey ûjur pailey zaka cel Vseln| …† 
pailey Vsar prw ûjuerr ûƒS Hela na, prbàtIet Vera dubar Ÿgapen Bart sPr kreln| …rpr 
21 ŸPbã›yair (1997)-Ÿt klkataet Aamaedr ûjur bujr›ik, pãtarNa w häag …¸ mYaijk Ÿremihj 
…¢ B˜ krar daey ŸgãÐar Hn ikÇ¼ ba„laedSI rañänaykedr Ÿdndrbaer (ûjuerr KasbaÆda iHeseb 
Vmaedr …rSad ŸTek Ÿbgm Kaelda ijya, ŸSK Haisnar nam pàZÇ» VeC!) BartIy kàtâpQ 
ba„laedSI bujr›k Dàm§r›ek ŸCeR idet baDY Heln|    
 
(3) raejS d¹, menaib¯aenr Velaek ‰Sÿr dàSn, rYaihekl †eÚpãSn, klkata| 
 
(4) pãbIr ŸGax, AelOikk ny ŸlOikk (1m, 2y, 4àT K¨), Ÿd'j pabiliS„, klkata| DIerÆÅnaT 
nÆdI, menr ibkar w pãitkar, VnÆd pabilSaàs, klkata| Ar›Nk™mar rayecODurI, A÷aBaibk 
mnó»tÔ, piëcmb˜ rajY puó»k pàx‡, klkata| 
 
(5) FIka : pãaNIr sb rkemr iº¡yaklap† prabàtiº¡ya ba Reflex| …iF duDrenr; SarIriº¡ya w 
mnniº¡ya| prabàt sÚpeàk ibKYat menaib¯anI †Ban ŸpºiBc paBlB (1849-1936) beln : 
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"biHàbaó»ebr GFnaibeSexr se˜ øayuteÇ½r maDYem iniàdñ s„eZajn bYbóùar Pel gift jIbedeHr 
iniàdñ pãitiº¡yaek prabàt bel|" paBlB …Kaen 'iniàdñ' S×iFet ŸbS Ÿjar ideyeCn, karN tƒar 
metÎbiHàbaó»ebr ibeSx ˆÀIpkiF Ztbar† pãeyag kra ŸHak na Ÿkn, ttbar† …kiF iniàdñ 
pãitiº¡ya ŸdKa Zaeb; AnY Ÿkan ˆÀIpek Ÿs† iniàdñ saRa jageb na| …† pãitiº¡ya ba saRa 
øayuteÇ½r …k iniàdñ s„eZajn (kaàZ-karN) bYbóùar Pl| Vr 'SàtaDIn prabàt' He¬CÎŸZ skl 
iº¡ya AóùayI, pãaNIibeSexr jIbÀSay ba†err pirebeSr pirbàtenr se˜ inejek mainey Ÿnbar 
pãecñay Vy¹ AàTa‡ ibeSx Abóùay ibeSx Drenr prabàt| …kFa ˆdaHrN id†; ekaena Drenr 
KadYÅbY muKgHÕerr s„ýpeàS Vnel ijHÕay lala inWsirt Hy| ìkena KadYek is¹¡ kra ik„ba 
kifn KadYÅbYek lalay is¹¡ ker nrm kra Hy, Zaet …† nrmKadYÅbY KadYnalI idey sHej 
pakóùlIet igey ŸpƒOCet paer; …Fa (lala inWsrN) pãaNIr SarIrbâi¹mUlk Dàm ba SàtHIn prabàt| 
Vbar Ÿkan KaedYr ŸcHara-r– ŸdKar ATba gÉ naek Zabar dr›n ŸZ lala inWsrN Hy, ta SàtaDIn 
prabàt| lala inWsreNr meta pãitiº¡yar se˜ mUlt r–, gÉ ba Se×r Ÿkan sÚpàk Ÿn†| …† Dàm ba 
pãitiº¡ya iney pãaNI jnMay na, jIbÀSay …iF Aiàjt Hy| SàtaDIn prabeàtr …kiF obiSñY 
He¬CÎpirebeSr pirbàtenr Pel purena prabeàtr pãeyajn na Takel, Veó»-Veó» …iF ŸBe˜ 
peR; ntun pirebeSr saeT AiBeZajenr maDYem ntun SàtaDIn prabàt geR wef| prabàt sÚpeàk 
ibó»airt janet VgãHIra pRet paernÎpaBlB †niöiFˆF, klkata ŸTek  haW DIerÆÅnaT 
ge˜apaDYay rict paBlB piricit, pâòa : 8- 20| 
 
(6) FIka : ibiBÊ Deàmr mHapur›xedr Dàmpãcaerr ŸbS mjar-mjar kaiHnI pãcilt VeC| …rkm 
kaiHnI§elar meDY samanY kiF ˆeLK kriCÎiHÆduDeàmr mHapur›x ramkáx— iSbil˜ men ker inejr 
pur›xa˜ek pueja kretn| itin inej† ÷Ikar kereCn, ˆnMad Abóùay ile˜ mu¹¡a pirey jIbÆt 
il˜puja kretn (ˆ‡s: SãIm kiTt ramkáx— kTamât, mUlpaf, ctuàTBag, 15S K¨, pâòa 321)! 
ibjykáx— Ÿga÷amIr sMâitcarNa ŸTek jana Zay, otl˜ ÷amI inejr pãsãab idey kalIr Aàcna kretn; 
pãsãab ker kalImUiàtr sara SrIer iCiFey idetn (ˆ‡s: Baretr saDk, S«rnaT ray, pãTm K¨, pâòa 
30)! ŸlaknaT bãücarI bletn, "Vmar ibnaS na†, SãaÁ na†, Vim intY pdaàT| ...StaiDk b‡sr 
paHaRpàbt pirÙmN kiryaiC, ikÇ¼ ‰Sÿerr se˜ Vmar saQa‡ Hy in| Vim ŸdeKiC Vmaek| (ˆ‡s: 
AelOikk lIlapãs˜, nÆdlal B´acaàZ, pãTm K¨, pâòa 63)|"ÎHayer Dàmabtar! Aapnaedr lIla, 
ŸbaJa bR Bar! †ûid, iKãöan …b„ †slam Deàmr DàmgãÇù ŸTek jana Zay, nib †bãaiHm (kaera kaera 
kaeC VbãaHam) …kda ÷epÈ VLaHr kaC ŸTek ipãy bó¼ ibsàjenr ineàdS Ÿpeln| itin Der ineln, 
ipãy bó¼ He¬C inejr sÇ»an| …Kaen Apãasi˜k Helw bliC, Ÿkarbainr jnY inàDairt sÇ»an iney 
†slamDeàmr saeT †ûid, iKãöan Deàmr …kFu iberaD VeC| ŸtOrat SirePr Ÿjeniss ADYaeyr 
22:1-19 ŸTek jana Zay VLaHtayala Ÿkarbainr jnY nib †bãaiHemr kaeC HZrt †sHakek 
menanIt kereCn; Vr ŸkaranSireP srasir bla Ÿn†, Ÿkarbainr jnY menanIt sÇ»aniF Ÿk? (sura 
saPPat, 37:102-107), teb AnYanY sUº ŸTek tTY s„gãH ker †slaimicÇ»aibdra beleCn, 
VLaHr kaeC Ÿkarbainr jnY menanIt sÇ»an He¬C HZrt †sma†l| VgãHIra … ibxey ibó»airt 
janet paf kret paern, ŸbnjIn Kan sÚpaidt pì Ÿkarbain: …kiF ibkæp pãó»ab, s„ôar 
VeÆdaln, zaka, pâòa 152-164| Za ŸHak, … ibxyiF iney Vpatt ibtàk na ker bla Zay, nib 
†bãaiHm VLaHr Ÿpãem …eta† AÉ HeyiCeln ŸZ, ÷epÈr ibxyek stY men ker, inejr sÇ»anek 
pàZÇ» Ÿkarbain kret iney igeyiCeln! Aabar, †slamDeàmr ŸSãò ŠSIgãÇù ŸkaranSirP na-kI 
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…ksmy lweH maHP™ej s„riQt iCl (85:22)| ikÇ¼ Abak ibxy, nib HZrt ŸmaHaÚmedr Aenk 
samanY bYi¹¡gt GFnaw Apãasi˜kBaeb pibº (?) Ÿktaeb fƒa† ŸpeyeC; ŸZmnÎcaca V×ul ˆ°ar 
saeT bYi¹¡gt Ÿrxaerix ŸTek JgRa Hwyar kareN …kiF sura'† (Vl laHab, 111) naijl (?) 
HeyeC, ŸpaxYpueºr ó½I jynbek ibey krar Anumitw Ves ÷y„ VLaHtayalar kaC ŸTek (sura 
VHjab, 33:4, 37)! nib ŸmaHaÚmedr …kaiDk ó½Ir meDYkar ÃÆÃ inrsen VLaH baNI paifey Ÿdn 
ijbara†l marPt (sura taHirm, 66:3-5), ibib VeySaek iney …kiF §jeb sâñ Ÿkel«arI dUr 
kret (sura nur, 24:4-5) …igey …l ijbra†l, se˜ Vbaera VLaHr baNI! …Kn, Zid Ÿkˆ DarNa 
kernÎt‡kalIn smey nib HZrt ŸmaHaÚmd AnakaiªQt nana GFna ŸTek mui¹¡r jnY, ATba 
ibiBÊ GFnar samaijk gãHNeZagYta sâiñr jnY ŸkOSel inejr b¹¡bYek sâiñkàta VLaHr baNI bel 
pãcairt kereCn; teb Š bYi¹¡r DarNa Zui¹¡Zu¹¡ Heb bel men kern kI?  
 
(7) FIka : pãitiF Deàmr mHapur›x sÚpeàk ZtdUr jana Zay tƒara sba† inàjen ben-j˜el kefar 
†iÆÅys„Zemr maDYem DYanóù Hetn, inj-inj ‰Sÿerr ˆpasna kretn| ŸZmnÎramkáx— 
ŸCaFeblay gBIr j˜elr kaeC SMSanGaeF igey pãay† …kakI kalImaeyr saQa‡ pãaàTna kretn| 
prbàtIet itin inej† AkpeF ÷Ikar kereCnÎBgb‡-Ÿpãemr jnY tƒar … baHY¯anHInta ny, br„ 
miÆder saDkedr nana inym, kefar bãtaid paln †tYaid kret kret maTay g¨egal ŸdKa Ÿdy, 
menaEbkelYr sâiñ HeyeC (ˆ‡s: iSbnaT Saó½I, mHanpur›xedr saiÊeDY, pâòa 151-152)| †slaemr 
†itHas ŸTek jana Zay, nib HZrt ŸmaHaÚmd t‡kalIn smey Ÿlakaly ŸTek Aenk dUer ŸHra 
pàbetr §Hay sÚpUàN inWs˜ Abóùay VLaHr ˆpasna kretn| ibi¬CÊ Hey igey jnmanbSUNY 
pirebeS …rkm kefar †iÆÅys„Zemr maDYem dIàGidn Abóùan krel mió»eïr kaàZklaep ibkáit GFa 
÷aBaibk bYapar|Î… Vmar inj÷ Ÿkan b¹¡bY ny, menaib¯aenr prIQalØ ŸGaxNa| …Kaen 
kanahar pãKYat menaib¯anI h. ŸHebr …kiF gebxNar kTa ˆeLK kret pair| h. ŸHb keykjn 
suóù Zubkek …kiF ŸCaF Gerr meDY maº CiºS GÆFa ŸTek dSidn pàZÇ» †iÆÅyebaD ŸTek bi‚t ker 
raKar bYbóùa kern| prIQar jnY GrFa AÉkar w SItatpinyiÇ½t iCl| Gerr Ÿdyal§ela iCela 
inerF, S×eraDIÎZaet ba†err Ÿkaena Vwyaj ŸBter Vset na paer …b„ ŸBterr Vwyaj 
ba†er na ŸZet paer| Haet dó»ana pirey w kaàhebaeàhr iFˆb laigey ýpàSanuBUitek Aekeja kra 
HeyiCl| CiºS GÆFa Ÿpr na Het† Š Zubkedr nana rkm manisk ibSâªKla ŸdKa Ÿdy; inWS×ta, 
AÉkar, inWs˜ta, †iÆÅeyr iniðyta mió»eïr Ÿkax§ela sHY kret parl na| mió»eïr BarsamY nñ 
Hey skelr meDY† º¡manÓey 'HYaluisen†Sn' w 'ihilˆSn' ŸdKa Ÿdy| VDuinkkael mHakaS 
SarIrbâe¹r gebxNa ŸTekw jana ŸgeC, †iÆÅyj s„ebdriHt Hel mió»eï ibSâªKla ŸdKa Ÿdy; 
mió»eïr suóù w ÷aBaibk kajkeàmr jnY †iÆÅy§elar sjag w siº¡y Taka Kub jr›rI (ˆ‡s: raejS 
d¹, menaib¯aenr Velaek ‰Sÿr dàSn, rYaihekl †eÚpãSn, klkata, pâòa 73-74)| 
 
(8) ˆperr itniF maniskAsuK w nana Ÿksöaih iney ŸbS pãaNbÇ» Velacna reyeC pãbIr ŸGaexr 
AelOikk ny ŸlOikk isirj gãeÇùr pãTm w iÃtIy Ke¨| 
  
(9) pãbIr ŸGax, AelOikk ny ŸlOikk (pãTm K¨), Ÿd'j pabiliS„, klkata| BbanI pãsad saû, 
BUt Bgban Sytan bnam h. ŸkaBur, dIp pãkaSn, klkata| 
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(10) FIka : "pramenaibdYa (Parapsychology)" namiF Aenekr kaeC† pirict| †danI„ ibeSÿr 
ibiBÊ ŸdeS† … iney ŸlKaeliK He¬C| teb duWeKr kTa He¬C, … ŸlKaeliKr Pel Vsl stYFuk™ 
janar Ÿcey … iney ibÙaiÇ» CRae¬C ŸbiS| Ÿkn ibÙaiÇ» CRae¬C? karNFa janar Veg ŸdeK in† …† 
ibdYar mUl VelacY ibxy§il kI kI| mUl VelacY ibxy He¬C AtIiÆÅy AnuBUit, jaitsMr, mâtbYi¹¡r 
VtMar saeT ŸZagaeZag (Planchette), ifk™jI-ŸkaòI, raiSibcar, BibxYÃaNI, båYakmYaijk †tYaid| 
pãcaerr ŸdOlet kšFekOSlI Dàmt¹Ôibd-pramenaibdra daib ker Taekn menaib¯an ŸZrkm …kiF 
ib¯an Ÿtmin† pramenaibdYa …kiF ib¯an; ikÇ¼ naemr iml Takel† Ÿta duiF ibxy …k Hey ŸZet 
paer na| ŸZmnFa ŸjYaitxSaó½ (astrology) daib ker VseC ŸjYaitiàb¯aenr (astronomy) mt 
ib¯aenr …kiF SaKa, ik„ba ADuna ŸZmn ba†ebily sâiñte¹Ô Brpur "†eÆFilejÆF ihja†n" daib 
kreC jIbib¯aenr AÇ»àBu¹¡ …b„ ib¯ansÚmt! tara daib krel† Ÿta Hl na, ib¯an cay pãmaN| 
ŸjYaitiàb¯an ŸZmn tar SrIer dIàGidn Der jem Taka Vbàjna (ŸjYaitxSaó½) †etameDY ŸJeR 
ŸPeleC, menaib¯anw Ÿtmin ŸdHaitir¹¡ VtMa, mn †tYaid ApaiàTb ibxyek ŸCƒec ŸPel ideyeC| 
…iF …Kn ib¯aenr AnYanY ibxeyr mt sÚpUàNrœep pàZebQN-prIQeNr wpr inàBrSIl …b„ jIebr 
VcrNs„º¡aÇ» AiB¯ntamUlk ib¯an| tarprw pramenaibdra inejedr b¹¡bYek ib¯ansmt bel 
ŸZ skl pãmaN Haijr kereCn, tar ŸkaenaiF† … pàZÇ» ŸDaep iFekin| Aenekr iBtr … pãSÈ 
Vseb, … ibdYa Zid AEb¯aink Hy, teb taer iney …t matamait Ÿkn? ˆ¹rFa …Baeb Ÿdya Zay, 
… pâiTbIr manuexr meDY pãcilt DYan-DarNar AenkikCu† AEb¯aink, k™s„ôara¬CÊ 
(ŸZmnÎcÆÅgãHN, sUàZgãHeNr smy Kabar gãHN kra Zaeb na, nñ ker ŸPlet Heb, ijn-BUt-Ÿpitþ-
odtY-VtMa-‰Sÿr-VLaH-Bgban †tYaidr Aió»etÔ ibSÿas, tuk-tak-baN mara †tYaid); ikÇ¼ …§ela 
Hajar bCr Der iFek VeC, ìDu iFek VeC ny ibpul ibº¡em† rajtÔ kreC| pramenaibdYar Abóùaw 
AenkFa Ÿsrkm| ZaeHak, mUlt 1974 saelr idek† …† CdMib¯aenr (Pseduscience) Kub rmrma 
Abóùa ìr› Hy, karN Š sael Zu¹¡raeñär "American Society for the advancement of Science"-
… pramenaibdYar s„óùa ibeSxek sBY Hwyar Anumit Ÿdy| ŸZmnFaÎ(Aenekr Hyeta jana 
VeC), Baretr ibejip srkar 2001-… ibSÿibdYaly m²uir kimSn (†ˆ ij is) ibSÿibdYaly ó»er 
"obidk ŸjYaitxSaó½"-Ÿk ib¯aenr SaKa iHeseb pafYsUicr AÇ»àBu¹¡ kreC! mjar Kbr 
He¬CÎpramenaibdYar pael Ÿjar Hawya Takakailn smey† Vemirkar nàT-kYaerailnar ihˆk 
ibSÿibdYley h. Ÿj ib ra†n …b„ tƒar ó½I lu†sa † ra†n pramenaibdYa iney ŸbS ikCu gebxNa (?) 
kern w puió»ka pãkaS kern, …b„ …ksmy h. ra†n ibSÿibdYaley prmenaibdYa ibBaegr ha†er¢r 
Hn| ikÇ¼ prbàtIet ZKn ibSÿibdYaly pàZaey h. ra†enr kiTt gebxNar PlaPl Zaca†-baCa† 
kret igey tƒar gebxNa kaejr AEb¯aink idkiF Dra peR Zay, tKn ihˆk ibSÿibdYaly baDY Hey 
h. ra†enr "gebxNa" kaàZº¡m bÉ ker Ÿdy| …etw dem Zan na h. ra†n| itin, tƒar ó½I …b„ 
Verk DaÑabaj wyaæFar ŸliB imel nàT kYaerailna ŸöeFr harHam-… gfn kern Institute of 
Parapsychology| wyaæFar ŸliB Hn pãitòaenr ha†er¢r| 1974 saelr Vgö maes wyaæFar 
ŸliB pramenaibdYar sPl prIQa idet igey tƒar† pãitòaenr sHkàmIedr Haet Dra peR Zan| …† 
pãitòaen Zara, itnjn ˆedYa¹¡a (ŸgãF DaÑabaj)-r capabaijet mu© Hey pramenaibdYay ibSÿas 
óùapn keriCl …b„ jiRt HeyiCl, tara† prbàtIet AtIiÆÅy prIQar sPltar ŸpCen ŸlOikk 
ZaiÇ½k  ŸkOSl w ˆedYa¹¡aedr HatsaPa† …r karbar reyeC, pãkaS ker Ÿdy| …Baeb jnsmeQ 
inejedr B¨aema ˆnM¹¡ Hey Zawyay ha†er¢r wyaæFar ŸliB cURaÇ» Apãó¼t Abóùay imöar w imess 
ra†nek ŸPel ŸreK pailey Zan| duWeKr ibxy He¬C, …ƒedr …eHn kàmka¨ sàbsaDareNr samen 
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ŸbVbã›  Hwyar prw sara ibeSÿ pramenaibdYar càca bÉ Hyin| br„ smey smey ta bâiÁ pae¬C| 
Vera janet pRun : pãbIr ŸGax, pãa§¹¡, pâòa 144-147| …b„ BbanI pãsad saû, pãa§¹¡, pâòa 
118-120|  
 
(11) BbanI pãsad saû, pãa§¹¡, pâòa 49-51| 
 
(12) FIka : §jb ba–ailsmaejr meDY ŸbS pirict …b„ By«r …kiF S× (ûjug S×iFw pãay 
kaCakaiC AàTebaDk); 'ûjueg-ba–ail' bel Vmaedr …kiF bdnamw reyeC sara ibeSÿ| …Fa AenkFa 
s„º¡amk bYaiDr meta, …kbar Vº¡aÇ» Hel …r ŸTek inïáit pawya pãay AsÝbÎZid na 
§jbgãó»ra Zui¹¡ebaD-baó»bnIit Ãara pircailt Hy| cInediS pãbaed VeCÎ"…kiF §jb …kiF 
maº kaen pãibñ Hy, ikÇ¼ StmueK pãcairt Hy|" saDarNBaeb §jb blet Vmra bueJ Taik, "…k 
Drenr AlIk ibbâit ba b¹¡bY, Za kKena ˆeÀSY pãeNaidtBaeb, kKena manuexr pãcaripãyta ATba 
r›Á Vebegr pãkaS sUº-Der, kaàZt …k Drenr 'Hyt-stY', 'pãay-stY' †tYaid rsaela re– ra–
aiyt Hey StmueK ibicº w Ÿrack ŸcHaray pirNt Hy| …r† Pel mUl GFnaiF pãayS† ibkát Hey 
peR, …b„ sâiñ Hy …k Drenr samaijk ibÙaiÇ»|" A÷Ikar kra Zaeb na, §jebr meDY ŸQº ibeSex 
Kub ŸCaF ŸcHarar stY luikey Taket paer, ikÇ¼ Stke¥ pãcaerr Pel ibxyiF …t ŸbiS P™elePƒep 
wef ŸZ, tar meDY stYiFek Kƒuej pawya kifnÎKeRr gaday Cƒuc ŸKƒajar meta| §jb sâiñr ibiBÊ 
karN reyeC, smajtai¹Ôkedr metÎZuÁ, rañäibpåb, duiàBQ ba mRk, VtMpiricitr s„kF (Self-
identity crisis) †tYaid samaijk ibpàZeyr smy ibibD §jb sâiñ Hy| …Kaen bYi¹¡gt …kiF 
GFnar kTa ˆeLK kriC; ŸbS ikCuidn Veg Ÿkaena …k beÉr iden Vmra keyk bÉ™ Vμa 
idi¬Clam| Vμar ibxy Aenk ikCu, rajnIit-AàTnIit, ŸdeSr saÚpãitk pirióùit †tYaid| Veó» 
Veó» ŸFr Ÿplam Vμar ibxy pirbiàtt Hey Zae¬C,ÎŸmaR inl VDuinkkael Deàmr pãasi˜kta, 
DàmgãeÇù ib¯an †tYaid| sba† Aenk ikCu blet lagela| Ÿkˆ peQ-Ÿkˆ ibpeQ| …rmeDY Hfa‡ 
ker …kjn ŸQep wfela, glar rg P™iley, muK lal ker AitÅ›t ik-sb blet lagela| pãTem 
buJet pair na†, iÃtIybar blar pr buJlam, ŸmaFamuiF …rkmÎ"Ÿtara Ÿta ik¬Cu jains na, Ÿbûda 
icLaPaLa ker Ÿtaedrw §naH H†eteC Vr Vmraw …r BagIdar H†etiC| Vemirkar mHakaS 
gebxNa s„óùa "nasa"-r gebxNagaer pàZÇ» Vmaedr pibº iktabiF (†¬Ca ker† pibºiktaebr 
naemaeLK krlam na) raKa VeC| nasar ib¯anIra Vmaedr …† DàmgãÇù iney dIàGidn Der† idnrat 
gebxNa kreteC| wƒedr …† mHakaS gebxNa bils Vr pãZui¹¡gt ˆÊitr kTa bils, …igey 
Zawyar mUl karNÎVmaedr …† DàmgãÇù| Vmaedr DàmgãÇù ŸTek sb tTY iney wra …§ela 
kreteC!"ÎbÉ™r VHaÚmik kTa ìen pãTem Haseba na kƒadeba ifk bueJ Ÿplam na| ifk …k† 
Drenr b¹¡bY Aenkidn Der† …kFu Guirey-iPirey ibiBÊjenr (÷æpiSiQt ŸTek ìr› ker 
ˆ¬ciSiQt, Ÿmihekl-ibSÿibdYaly pRuya ŸTek ìr› ker maÅasa pRuya) kaC ŸTek ìniC| Ÿkˆ Ÿkˆ 
Vbar …r saeT ib¯anI V†nöa†enr …kiF AàDFukera b¹¡bY bμ bRa† ker tuel Der DàmgãeÇù 
ib¯aenr ˆpióùit iniëct kret can! bÉ™ek Vim … sueZaeg ŸQpaenar jnY bllam, jbÕr Kbr! 
…eta ikCu Ÿjenw tuim bÉ™ mueK V–ul idey bes VeCa? imsúeFk, ŸBir imsúeFk! ta Ÿtamaedr 
Veml-kaemlra ŸkaTay? …etaidn Der kI kreCn? †ûid-nsara sb AmUlY ¯an Ÿtamaedr pibº 
iktab ŸTek lu¥n ker iney Zae¬C, Vr Ÿtamra Ÿcey-Ÿcey ŸdKeCa| ŸS†m! ŸS†m! AÇ»t Veml-
kaemledr Ÿta ˆict pibº Š iktab ŸTek skl ¯an-ib¯an VegBaeg† Vmaedr ib¯anI-
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gebxkedr jainey Ÿdya| taHel Vmaedr mt girb ŸdeSr Vr †ûid-iKãöan piëcmaedr muKaepQI 
Hey Taket Heb na? Vmar kTar jbaeb bÉ™iF ikCu blet igeyw blela na; men Hela r¹¡bàN ŸcaK 
duiF idey BsM ker idet ca†eC| ATba Vmar mt pagelr saeT kTa bel bâTa smy nñ, ŸBeb† cup 
ker Ÿgl| Za ŸHak, ibxyiF iney Vim dIàGidn ŸBebiC, …k ŸSãiNr manuexr kaeC Ÿkn "DàmgãÇù skl 
¯an-ib¯aenr Vkr"-iHeseb BUixt He¬C? Aaj "ib¯aenr ApãiteraDY Zaºay Dàmbaidedr meDY 
VtMpiricitr (sifk ker blel "DàmIy piricit" Heb) s„kF sâiñ kreC"Îbel† kI …† Drenr 
haHa §jb AtYÇ» pirkiæptBaeb CiRey pReC? Vmar kaeC men HeyeC,Î"ŸZmn ker pãTm 
ibSÿZueÁr pr †ˆerap-Vemirkar º¡mbàDman bueàjaya ˆdarnIitbad gãHeNr (paSapaiS 1917 sael 
Ÿlinenr ŸntâetÔ raiSyar smajtaiÇ½k ibpåb) pãitiº¡yay maiàkn Zu¹¡raeñä 1919-20 sael gift 
World's Christian Fundamentals Association ik„ba National Federation of Fundamentalists 
†tYaid naemr s„gfenr maDYem iKãöan ŸmOlbadI VeÆdaln pãaitòaink rœp Ÿny, t‡kalIn Baretw 
iB ih saBarkar, baburaw saBakar, ŸHhegwyar, Ÿgalwyalkar pãmueKr tIbã iHÆdu ŸmOlbadI iHeseb 
VibàBab GeF, ÷aDIntar pr nkSalbadI VeÆdalenr prmuHUeàt† smgã Bartbeàx mata seÇ»axI-
sƒa†baba-sƒa†káex—r meta sajaena Ÿdbtar-Be¨r bajar sâiñ kra HeyiCl, †jra†l rañä gfenr 
pãitiº¡yay mDYpãaecY †slaim ŸmOlbaedr Å›t ˆenMx GeF, VPgainó»aen ŸsaiBeytbaiHnIr saeT 
lRa† krar jnY Vemirka-paikó»an-ŸsOid Vrebr pãecñay ibeSÿr ibiBÊ ŸdS ŸTek mujaiHdIn 
s„gãH ker †slaim ŸmOlbaedr pãaitòaink rœpek S¹¡ iBi¹r meDY dƒaR kraena HeyiCl, Ÿtmin 
Hyeta Vj na†n-†eleBenr prbàtI hamaehaelr Pel Aabaera keykiF DàmIy ŸmOlbad ByabH 
rkem ibkaeSr pT Ÿpey ŸgeC, Zar ib¬CurN Vmra ŸdKet pai¬C …† Drenr Vj§ib sb §jeb| 
saeT saeT VDuinkib¯aenr intYnUtn Vibïar Hyeta "inejedr Aió»tÔ rQa iney" Dàmbaidedr meDY 
ºaesr sâiñ kereC|" Vim iniëct n†, teb A÷Ikarw kret pariC na| mUl Velacnay iPer Za†, 
VDuinkkael Ÿkˆ Ÿkˆ '§jb'-Ÿk cº¡aÇ» t¹Ô (Conspiracy theory)-…r Velaek bYaKYa krar 
pãyas ŸpeyeCn| tƒaedr metÎ"cº¡aÇ» te¹Ôr mUl iBi¹ Hela §jb| cº¡aeÇ»r se˜ §jebr …kiF 
s„eZag óùaipt na Hel cº¡aÇ» …b„ §jb ŸkaenaiF† sjIb ba scl Hwyar pãaN ba maiF pay na"| 
Vmaedr ba„laedS, paàSÿbàtI Bart, …b„ tâtIyibeSÿr dirÅ ŸdS§elaet rajnIit …b„ Dàm iney 
sbecey ŸbiS cº¡aÇ» kra Hy ta† …§ilek iney ŸbiS §jbw otir Hy; …b„ …† §jb pãcaer muKY 
BUimka paln ker s„badpº§ela| †ˆerap-Vemirkay saDarN jngeNr meDY Deàmr ŸrS (pâiTbIr 
AnYanY A„eSr tulnay) …kFu kem Zawyar Pel ŸsKaen ŸkOSel ib¯aenr naem ˆÄF DàmIy§jb 
CRaena Hy AtYÇ» pirkiæptBaeb; ŸZmnÎjaàmainr nagirk …irk Pn dainekenr ibÙaÇ»kr 
"Ÿdbtara iBngãeHr manux" pãkæp, VFlaiÆFk mHasagerr piëcem pãay 15 lQ bàgma†l ibó»ât 
barmuha ÃIppu², ŸpaàFireka w ŸPçairhaek iney iºBUj kæpna ker barmuha FäYa˜l nam idey caàls 
baiàlj kàtâk 1974 sael "id barmuha FäYa˜l" naemr gãeÇù VD-Kawya setYr imeSl Ãara 
capabaijpUàN pãpaga¸a, ˆ†ilyam VlbaàF ŸhÜiô, ma†ekl ibeH, iPilp jnsn, ŸjanaTn weyls 
pãmueKr ibbàtnbad iberaDI ba†ebily sâiñte¹Ôr Velaek "†eÆFilejÆF ihja†n" iTwir †tYaid| 
Velacnar pirsr sIimt raKar ÷aeàT Vmra …Kaen DàmekiÆÅk §jebr keykiF ˆdaHrN Faneba 
:Î(1) 1968 sael maiàkn Zu¹¡raeñär 'AYaepela : 8' ˆpgãeHr cÆÅaiBZan …b„ tar Pl÷rœp 1969 
sael 'AYaepela : 11'-r AiBZan sPl Hy| nIl Vàmöä– …b„ …hu†n Alihäenr ceÆÅ AbtrN 
mHakaS-gebxNa iney manbsBYta w ob¯aink Agãgitr …kiF ˆeLKeZagY Aàjn iHeseb iciH¡t 
Hy| ikÇ¼ kitpy ÷aàTbadI-DàmbadI bujr›k s„óùa taedr dIàGemyadI kaàZklap calu raKar jnY 
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manuexr cÆÅabtrN …kiF imTYa GFnaÎ…† meàm pãcar calaet Taek| piëcmaibeSÿ iKãöan 
ŸmOlbaidedr AàTayen pircailt 'VÇ»àjaitk smtl pâiTbI s„gfn'Î…† pãcar calaet Taek| …† 
s„gfenr sicb sYamueyl ŸSnúFn …b„ caàls jnsn pãcar kret Taekn cÆÅabtreNr GFna GeFiCl 
Hilˆehr ö™ihwet; …iF sÚpUàN imTYa GFnaÎZa cli¬ceºr meta† sajaena| keykidn pr 
VerkiF iBÊ DàmIy s„gfn pãcarNa ìr› krelaÎnIl Vàmöä– cƒaed igeyiCeln ifk†, ikÇ¼ itin 
ŸsKaen Vjaenr DÕin ìeneCn (cƒaed ŸZ batas Ÿn†, …ra men Hy jaen na!), tƒaedr DàmgãeÇùr bàNna 
meta cƒadek iÃKi¨t ŸdeK …eseCnÎZar kareN nIl Vàmöä– pâiTbIet iPer …es DàmaÇ»irt 
HeyeCn! … duiF s„gfenr ib¯aniberaDI Appãyas ibeSåxN krel ŸdKa Zay, manuexr cƒaed gmenr 
Pel tƒaedr DàmgãeÇù biàNt (dIàGkal Der cel Vsa Ÿlakfkaena) sâiñt¹Ô …b„ ‰Sÿr-pygÜerr 
AelOikk Qmta imTYa pãmaiNt Hey Zae¬C, Pel BibxYet Dàm w DàmgãeÇùr mula ŸdiKey bYbsa kra 
duWsaDY Hey Zaeb| ta† wra cº¡aÇ» ker inj÷ mtiF pãitòar jnY maiàkn mHakaS-gebxNa 
s„óùa,ÎtTa smgã ib¯an gebxNaek† ŸHy kret ca†eC| (2) gt bCr (2006) …k™eS Vgö 
Baretr muÜa† SHerr kaCakaiC maiHm smuÅtIerr kaeC drgar …k iprbaba pãcar krelnÎVrb 
sagerr jl VLaHúr dyay imiñ w pibº Hey ŸgeC| …† §jb CiRey Ÿdya maº sara SHer ŸKada-
Bi¹¡r Ÿjayar ìr› Hey Ÿgl, manux kiTt pibº jl s„gãeHr  jnY iBR kret ìr› kreln …b„ 
jlpanw kret lageln| muÜa† imˆinispYailiF kàtâk dUxN s„º¡aÇ» ineàdS Ÿdya se¹Ôw pãay …k 
sÐaHbYapI ibiBÊ Deàmr w byesr manux Š smuÅjl pan kret lageln| mUlt GFna Hela dUxeNr 
kareN Š A‚elr smuÅjel lbenr pirmaN AtYaiDk kem igeyiCl| …CaRa maiHm smuÅtFiF imif 
ndIr ŸmaHnay| … smey Ÿkaena kareN imif ndIet jlýPIit Hwyay imif ndIr imiñjl maiHm 
A‚elr smueÅr jelr se˜ imeS igeyiCl, Pel Š A‚elr jel lbenr pirmaN Aaera ˆeLKeZagY 
Baeb Häas pay| ikÇ¼ §jebr Pel Š jl pibº VKYa Ÿpey panIeyr ˆpeZagI Hey Ÿgl! (3) 
iHÆduDeàmr pIfóùan iHeseb ÷Ikát Bartbeàx baeramas† Abtar-mHapur›xedr rmrma Abóùa| 
dueykidn prpr† Baretr …Kaen-ŸsKaen babajI-mataijr VibàBab GeF …b„ maSaLaHú wnaedr 
nam§elaw jbÕr : ŸZmnÎVtMababa, pa†lFbaba, lalbaba, balitbaba, Pça†„baba, habbaba, 
VdYama, biRma, ŸCaiFma †tYaid| …† nana ikisemr babajI-mataijr meDY …k smy tumul VelaRn 
sâiñ keriCeln AÉäpãedeSr sƒa†baba; iseèr Ÿgr›ya VlKaLay zaka, JƒakRa culwyala …† Ÿlak 
B¹¡edr kaeC stY sƒa†baba Vr Zui¹¡baidedr kaeC bujr›k-iSeramiN| pãcaerr ŸjFibmaen ceR itin 
…b„ tƒar B¹¡bâÆd sara Baret† …ksmy pãc¨ DàmIy ˆnMadna otir kret ŸperiCeln, Vr CiRey 
ideyiCeln §jb Vr §jb| ˆeLKeZagY He¬CÎŸdbsm sƒa†baba SUNY ŸTek AelOikk ˆpaey GiR-
Ca† ba ibBUit otir kret paern, sƒa†babar Cib ŸTek ˆ°Ôl ŸjYait Ÿbr Hy, sugiÉZu¹¡ ibBUitw 
pawya Zay †tYaid| mjar ibxy He¬C, Kub† saDarN ŸkOSl pãeyag ker …§il AHrH ker cleCn 
Aamaedr AaeSpaeSr mYaijisyanra, ikÇ¼ tara kKena† …§ilek AelOikk bel daib kernin| br„ 
pabilkek VnÆd Ÿdbar só»a ŸKarak iHeseb ŸkOSl§ela bYbHar kern| …† ŸZ SUNY ŸTek GiR sâiñ 
kra, …Kaen ŸmaeFw AelOikk ikCu Ÿn†ÎAenk Veg ŸTek† Hat saPa†eyr maDYem raó»ar ram-
Sam-Zdu-mDu jadukr ŸTek ìr› ker ibSÿibKYat jadukr ŸhiBh kpariPê pàZÇ» Aenek† AHrH … 
kajiF ker VseCn| ìDu GiR Ÿkn, imiñ-bl-paiK-ba¤-r›mal †tYaid ijinx† tara dàSkedr 
samen ŸkOSel iney Vesn| … pãiº¡yaiFek mYaijekr Baxay bel 'paim„'| paim„ Hl ikCu ŸkOSl, 
Zar maDYem ŸCaFKaF Ÿkaena ijinxek Haetr meDY ATba Ÿpaxaekr ABYÇ»er luikey raKa Hy| 
tarpr …kTa-ŸskTa blet blet dàSekr mneZag AnYidek sirey cFjlid ijinxFaek Ÿbr ker 
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iney Vsa Hy| Aar pãcur Ca† Ÿbr kret ca†el Haetr meDY Ÿta Vr luikey raKa Zaeb na, tKn Ca† 
Biàt båahar Zu¹¡ …kiF sr› nl bgelr nIc ŸTek Haetr kiÖ pàZÇ» baDa Taek| Ÿpaxaekr nIec zaka 
peR Zay …† båahar w nl| …rpr smy-sueZag meta Ca† sâiñ kret ca†el ìDu båahaer …kFu cap 
idel† Heb| båahar ŸTek Ca† nl Ÿbey …kdm Haet cel Vseb| klkatar ibKYat jadukr ip. is. 
srkar (juinyr) …kbar …rkm paim„ ker ŸdiKeyiCeln ÷y„ sƒa†babaek| 16-04-78 taireKr 
†„erij saÐaiHk saneh ŸTek jana Zay, itin …kbar pircy bdl ker sƒa†babar saeT …kbar ŸdKa 
kret Zan …b„ sƒa†babaw tKn icnet na Ÿper, AnYanY ineàbaD Be¹¡r meta …kjn ŸBeb 
ŸBlikbaij ŸdKaet lageln| …k Pƒaek ip. is. srkar sƒa†babar mt† SUeNY Hat ŸneR …kiF 
rsegaLa iney Vesn …b„ sƒa†babar Haet Ÿdn| Hfa‡ …Baeb Apiricetr samen inejr B¨aema 
ˆl˜ Hey Zawyay sƒa†baba Vte« ic‡kar ker óùan tYag kern| sƒa†babar Cib ŸTek ŸZ ŸjYait 
inàgt He¬C bel §jb ŸbireyeC, ta Vr ik¬Cu naÎwiF iCl infra-red photography| …† 
pÁitet Cib tulel ŸZ Ÿkaena jIibt pãaNI ba ˆiÄedr SrIr ŸTek ŸjYait inàgt He¬C bel men Hy| 
…Kaen VladaBaeb sƒa†baba ba gaDar Ÿkaena tPa‡ Ÿn†| Cib ŸTek sugiÉZu¹¡ ibBUit pRet paer 
duBaeb :Î (…k) Veg ŸTek† Ÿkaena B¹¡ AnY B¹¡edr ŸcaeK inejek bR ker Ÿtalar jnY 
sugiÉ imiSey ibBUit sƒa†babar Cibr nIec CiRey ideta ATba (du†) sƒa†babar Cibr kƒaec lYakiFk 
…ish iº¡öal maiKey Gex Ÿdya Heta| lYakiFk …ish iº¡öal bataesr s„ýpeàS …el §ƒeRa-§ƒeRa 
Hey ibBUit ba Ca†eyr meta Jer peR; kar Cib ŸsFa ibxy na| ŸbaJa† Zae¬C "sƒa†baba" pãeje¢ 
AtYÇ» pirkiæptBaeb ŸBlik ŸdiKey rañäZeÇ½r ˆprtlar Ÿlaekra sƒa†babar iSxY s„KYa baRaet 
ŸceyiCl Vr jnsaDareNr meDY …kiF ˆÄF DàmIy ˆnMadna ij†ey raKar Appãyas caileyiCl| (4) 
1995 saelr 22 ŸseÌFÜr klkatar VnÆdbajar piºkar pãTm patay KbrFa Ÿbr HyÎ" 21 
ŸseÌFÜr idiLr …k miÆder Ÿdbta geNS w tƒar pirbaerr sdsYra naik Be¹¡r Hat ŸTek camec 
ker duD pan kereCn"| KbrFa CRaet ZtFa na smy laeg, tar ŸTek Hajar §N ŸbiS Å›t ûjueg 
Ÿmet wef Baretr iHÆdu jngN| kataer kataer manux Ÿdbtaek duD Kawyaet Ÿmet wef Zui¹¡teàkr 
Ÿtayaqa na ker,Î…k iHeseb ŸdKa Zay ìDu idiLet† Š smy 25 Hajar ilFar duD ˆeb ŸgeC 
Ÿdbtar naem! …rpr …† §jebr ŸrS idiL CaiRey muÜa†, klkata paiR idey Ÿnpal, isikm, 
ba„laedeS pàZÇ» ŸpƒOeC Zay| Za baiRet ŸZ fak™r VeCn, tƒara sqel† Ÿcƒa Ÿcƒa ker duD pan kret 
lageln| Pel ŸdKa ŸglÎduidenr maTay dueDr dam û û ker ŸbeR saDareNr º¡y Qmtar ba†er 
cel Ÿgl| Vr miÆderr ba†err nàdma idey ŸBes ŸZet lagela ilFar ilFar duD| ûjuegr Ÿsãaet 
ŸBes na igey r›eK dƒaRaeln … A‚elr Zui¹¡baidra| tƒara manuxek ŸbaJaet lageln : "trelr 
…kFa Dàm† He¬C CiRey pRa| pdaàT ib¯aenr Baxay …ek bel sarePs ŸFnSn| ˆdaHrN iHeseb 
Haetnaet ŸdKaeln,ÎŸkeraisenr ŸtlFa sletr nIec Taek| ATc VelaFa Ÿta Ÿtl pueR† otir 
He¬C, sletFa Ÿta …jnY daˆdaˆ ker jÔel ŸSx Hey Zae¬C na| karNÎŸkeraisenr Ÿtl …kFu 
…kFu ˆper ˆef VseC slet Ÿbey, Vr …jnY† dIàGsmy Der V§n jÔlet paer| ikÇ¼ …Kn Zid 
sletFa na jÔailey, AenkFa baiRey nIecr idek naimey sletFa nIcu AnY …kiF Ÿkeraisenr paeº 
ŸreK idel kI Heb? tKn Ÿkeraisn ŸtlFa slet Ÿbey Veó» Veó» nIec Ÿnem nIecr AnY Ÿkeraisn 
paeº igey jma Heb| ifk Š bYapariF GeFeC geNSek duD Kawyaenar smy| geNeSr ìƒeRr ŸgaRay 
duD Biàt camc Aæp ŸHiley Dray dueDr QIN Dara samanY …kFu ˆef BƒuiR Ÿbey Ÿnem Zae¬C|" ikÇ¼ 
…† BƒuiR Ÿbey duD Ÿnem Zawya cF ker njer Ves na, karNÎmiÆderr Ÿdbtar glay P™elr mala, 
nana re–r Ÿpaxak pRaena Taek| Zara basa-baiRet Ÿdbtar mUiàtek duD pan kireyeCn, tara Zid 
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…kFu kñ ker mUiàtr Ÿpaxaek ATba SrIer Hat idetn teb ŸFr Ÿpetn Ÿnem Zawya dueDr Aió»tÔ| 
ikÇ¼ VPesas! ûjug manuxek …eta† ka¨¯an SUNY ker ŸPel ta AicÇ»nIy| pafekr Hyeta men 
VeC gtbCrw …k† ûjueg Ÿmet iCl Bart-ba„laedS-Ÿnpal-kanaha-Vemirkar iHÆdura| dS bCr 
Vegkar GFnar smy Ÿdya ib¯ansÚmt bYaKYar Dar …baera Daer na† ûjueg manux§ela| tara cay 
intYntun §jb| ZaeHak, …Kn ˆpàZu¹¡ ˆdaHrN§elaek ŸneR-ŸceR ŸdKel buJa Zay:Î (…k) 
pãetYkiF §jb sâiñr ŸpCen suiniàdñ karN VeC, ATba bla ŸZet paer Ÿkaena …k ba …kaiDk 
ˆeÀSYek maTay ŸreK† §jb§il CRaena Hy| ŸZmn : pãakáitk dueàZag iney §jb CRaenar ipCen 
duïátkarIedr pãDan ˆeÀSY AbaD luftraj kra| Apridek ‰Sÿr ba Dàm iney §jb sâiñr ipCen 
reyeC Dàm§r›r Qmta-pãNamI bâiÁ, ŸBaeFr smy rajEnitk dl§elar kaeC …kFa PYa¢r Hey ŸdKa 
Ÿdwya, ŸSãiNEbxmY iFikey ŸreK … Zuegr "bãaüN-Qiºy"-Ÿdr Sasn-ŸSaxN dIàGóùayI kra| (du†) 
pãkáitr ŸKyael ŸZ A÷aBaibktÔ ŸdKa Zay, taek AblÜn ker ikCu Ÿlaekr meDY bYbsa ŸPƒed 
DnsÚpi¹ bâiÁr ilÌsa kaj ker| ta† pãetYkiF §jb otirr ipCen As‡ buiÁbajedr icÇ»ar ˆÄabnI 
Si¹¡ek ÷Ikar kret† Hy; ŸdKa Zay …mnBaeb §jb CRaena Hy Za scracr manuexr saDarN Babnay 
Ves na| (itn) Aapat A÷aBaibk §jebr ŸpCen iniëct karN Kƒuej pawya sÝb| Vpat ApaiàTb-
AelOikk GFnar ŸpCen Zui¹¡gãaHY-ib¯ansÚmt karN Taek, Za per AnusÉaenr maDYem pãkaiSt 
Hy| taHel Vmra blet pair, ûjug dana bƒaDet sQm Hy manuexr k™s„ôar w AÉibSÿaesr ˆpr 
Br ker| ŸZidn ŸTek ib¯anmnôta Vr Zui¹¡baedr Velay manuexr k™s„ôar w AÉibSÿas ŸkeF 
Zaeb Ÿsidn ŸTek Ÿkaena geNSfak™r duD pan krebn na, Ÿkˆ Vr AelOikktay Br ker ŒàDÕelaek 
gmn kret pareb na, V–uelr †Saray cƒadek iÃKi¨t kret pareb na, ‰Sÿr-BUt-Ÿpãt Ÿkaena 
bYi¹¡r wpr Br kreb na, Ÿkaena Abtarw … duinyay jnM ineb na ik„ba Ÿkaena Dàm§r› Vr 
AelOikktaek iney bYbsa kret pareb na| tKn paiàTb … jget Ÿkaena ApaiàTbtar óùan Takeb 
na, pâiTbI Heb ìDu† pãkáitr Vr manuexr|Îba„laBaxay §jb ba ûjug sÚpeàk …ekbaer nâtai¹Ôk 
Velacna janet Hel, VgãHIra pRet paern: piëcmb˜ Ÿlaks„ôáit gebxNa pirxd ŸTek pãkaiSt 
oºmaisk piºka Ÿlaks„ôáit gebxNa, "§jb-ûjug w Ÿlaks„ôáit"-ibeSx s„KYa, 19bàx 4 s„KYa, 
1413| 
 
(13) pãbIr ŸGax …b„ ipnakI ŸGax, AelOikk ny ŸlOikk (tâtIy K¨), Ÿd'j pabiliS„, klkata, 
pâòa 294-302| 
 
(14) pãbIr ŸGax, AelOikk ny ŸlOikk (pãTm K¨), Ÿd'j pabiliS„, klkata, pâòa 174| 
 
(15) FIka : Vmra ŸdeKiC … pâiTbIet sb smy† ikCu "GaR bƒaka" Ÿlaekr VibàBab GeF Zara 
ŸZekaena pãitkšl pirióùitetw sadaek sada Vr kaelaek kaela bel; …r jnY Ÿjljulum-inàZatn-
ByBIit Ÿkaena ikCur† peraya ker na| … ¯anicÇ»k-stYanusÉanI-mu¹¡icÇ»ekr ˆdaHrN Vmaedr 
carpaeS km ny; seº¡iFs, ŸgOtm buÁ, Ha†epiSya, †ben isna, wmr oKyam, bã›ena, gYaililw, 
harˆ†n, maà¤, Ÿlinn, Vrj VlI, VHmd SrIP pãmuK| …ƒedr Ÿkˆba ŸSaixt manuexr peQ, 
saemYr smaj gfenr jnY inejek VtMinebdn kereCn, Ÿkˆba manuexr pãSÈ kra-ij¯asa-
mu¹¡icÇ»ar AiDkar rQay inejek VetMa‡sàg kereCn, Ÿkˆba inejr jIbn ibiley ideyw kaæpink 
ŸpOraiNk baNIr kaeC ib¯anek maTa nt kret Ÿdnin| tƒara Vmaedr nmsY| ikÇ¼ … smaj-
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sBYtay …Kena B¨-bujr›k-manisk BarsamYHInedr jaiHilya ŸSx Hyin, cleC iöm Ÿralar kKena 
pãkaeSY, kKena ŸkOSel| ta† SaskeSãNI Vr tar ŸpeFaya baiHnI kàtâk sâñ ApaiàTbta-
AelOikktar ViPem Vs¹¡ jngeNr ŸmaHmui¹¡r jnY …Kena ikCu stYsÉanI-Zui¹¡badI Ÿsãaetr 
ibprIet Abóùan kreCn| …ƒedr† …kjn Vmaedr ŸdeSr Aitpirict jaduiSæpI jueyl V†c| 
ib¯anmnô …† bYi¹¡ dIàGidn Der† AelOikktar ibr›eÁ jnsaDarNek sectn ker Ÿtalar pãyaes 
inebidt| itin pãkaeSY (1984-85 sael ba„laedS ŸFiliBSen pãcairt duiF saQa‡kar) cYael² 
jaineyeCn, itin Ÿbƒec Taka pàZÇ» pâiTbIr ŸZ Ÿkaena pãaeÇ»r ŸZ Ÿkaena bYi¹¡ Zid  BUt ATba AnY 
Ÿkaena AelOikk Si¹¡r Aió»tÔ pãmaN kret paer, teb taek Ÿdya Heb …k lQ ba„laediS Faka 
purôar| só»a jnipãytar ŸmaeH ny, ik„ba jngeNr Vebgek suRsuiR Ÿdbar ˆeÀeSYw ny, br„ … 
cYael² pãdaenr …kFa† ˆeÀSY, BÅta-AitelOikktar mueKaS peR Zara jnsaDarNek ibÙaÇ» 
kreC, taedrek ŸbVbã› ker sHj stY jnsaDareNr samen tuel Dra| ìDu Vmaedr jueyl V†c 
nn, pâiTbIr ibiBÊ pãitòan, bYi¹¡ inj÷ ˆedYaeg AÉibSÿas, k™s„ôar, A¯anta dUr ker Zui¹¡badI-
ib¯anmnô manux gRar kaej ineyaijt| … jnY pãeyajn Hel cYael² janaenar paSapiS pãkaeSY 
tTakiTt AelOikk daibdaredr kajkarbar, ŸlOikk ŸkOSl pãeyag ker ŸdiKey ide¬Cn Zaet 
jngeNr Bul Bae–, AÉibSÿasek inejr mnn ŸTek icridenr jnY ibday idet paer| Vmar jana 
met, sbecey pãacIn (1880 sael †„lYae¸ óùaipt) pãitòan Society for Psychical Research … 
pàZÇ» bû AelOikk Qmtar naem pãtarNaek ˆdúGaiFt kereC| pãtarkedrek kereC ngÈ| bàtman 
ibeSÿ pirict giNtibd w mYaijisyan Ÿjms rYai¸ …b„ tƒar Committee for investigation of 
claims of the paranormal (CSICOP) namk pãitòaniF …k imilyn hlar cYael² ŸGaxNa 
kereCn, Zid Ÿkaena bYi¹¡ AelOikktaek ŸlOikk ŸkOSl bYiterek  ŸdKaet paer teb† taek … 
purôar Ÿdya Heb| sara ibeSÿ pãay p‚aSiFr AiDk SaKa-s„gfn Kuel tTakiTt AitelOikk 
kàmka¨, Abtaredr rHsY AnusÉan, pãkaS, AÉibSÿas-k™s„ôaerr ibr›eÁ leR cleC Aibram| 
…Kaen Verkjn Zui¹¡badI bYi¹¡r nam ˆeLK kret† Hy, iZin VjIbn k™s„ôaerr ibr›eÁ 
VepaxHInBaeb lRa† ker ŸgeCn| SãIl„kar h. VbãaHam iF. ŸkaBur (1898-1978)| h. ŸkaBur 
manuexr Ÿctna mui¹¡r jnY, AÉibSÿas ŸTek Ÿbirey …es ÷aDInBaeb ob¯aink stYek gãHN kret 
parebÎ…† ŸbaD ŸTek dIàGidenr ADYabsaeyr Ãara duiF b† "Begone Godmen" …b„ "Gods, 
Demon & Spirits" rcna kereCn| ob¯aink dâiñBi˜r wpr iBi¹ ker rict …† du† b†ey bû 
Vpat AelOikk GFna, Apãakáitk-AtIiÆÅybaedr bYaKYa pãdan kereCn, saeT saeT jngeNr 
÷aàTiberaDI w SaskeSãiNr ÷aàTpuñkarI babajI-matajIedr mueKaS Kuel ideyeCn| 1963 sael smó» 
pâiTbIr samen h. ŸkaBur AelOikkta-ApaiàTbtar ibr›eÁ …k lQ SãIl„kan r›ipr cYael² ŸGaxNa 
kern| h. ŸkaBur bletn, Abtar, saDu, ŸZagI, isÁ pur›x, §r› ÷amIij w AnYanY Zara daib kern, 
VDYaitMk tpsYa ba ‰Sÿerr VSIàbaed tara AelOikk Qmta rÐ kereCn tara Zid ŸZ Ÿkaena …kiF 
AelOikk kaj Ÿkaena ŸkOSl bYiterek ŸdKaet paern, teb … purïar ijtet parebn| AelOikk 
kaj§ela He¬CÎKaem Ÿpara Fakar naÜar bel Ÿdya, Fakar ŸnaeFr ûbuû VerkiF otir kra, ŸZ 
ijinxiF cawya Heb ta SUNY ŸTek iney Vsa, manisk Si¹¡ bel …kiF kifn bó¼ek bƒakaena, 
ŸFilpYaiTr saHaeZY Verk jenr menr Kbr Ÿjen Ÿnya, ŸZagbel SUeNY ŸBes Taka, …k óùaen SrIr 
tYag ker AnY óùaen VibàBUt Hwya, Cib Ÿtala Zay …mn …kiF BUt ba VtMa iney Vsa †tYaid| 
…Kaen lQNIy ŸZ, ŸkaBur tƒar cYaele² …mn sb ibxyek AÇ»àBu¹¡ keriCeln, Za AelOikk Qmtar 
daibdaerra scracr ŸGaxNa ker Taekn| …ƒr meDY Ÿkˆ Ÿkˆ ŸkaBuerr cYael² saHs ker gãHN 
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keriCeln, ikÇ¼ ŸSxemS sba† ŸkaBuerr Haet Dra peR man-sÚmansH jamanetr Faka pàZÇ»w 
ŸKaeyeCn| …bar Vmra Zar kTa blb, Vmar men Hy, tƒar sÚpeàk ba„laedeSr pafkedr saeT 
nUtn ker pircy kirey Ÿdyar drkar Ÿn†| itin … ˆpmHaedeSr Zui¹¡badI VeÆdalenr pãbadpur›x 
pãbIr ŸGax; Aenekr kaeC BUetr puilS| tƒar BartIy ib¯an w Zui¹¡badI simit sÚpeàk Vmra 
sba† km-ŸbiS jain| pãbIr ŸGaexr ŸlKa AelOikk ny ŸlOikk, s„ôáit : s„Gàx w inàmaN, Vim 
Ÿkn ‰Sÿer ibSÿas kir na, pãs˜ sÇ½as …b„ ... pãBâit gãÇù ba„laedeSr ib¯anmnô, smajsectn 
pafekr kaeC tumul jnipãy| Aenekr† jana VeC, pãbIr ŸGax tƒar simitr maDYem ŸjYaitx, ŸP„ 
ì†, Ÿr†ik gãa¸maöar, AelOikk Qmtar daibdaredr pãit ibS lQ BartIy r›ipr cYael² ŸGaxNa 
kereCn| …† cYael² blb‡ Takeb pãbIr ŸGax jIibt Taka pàZÇ» ATba pãTm AelOikk Qmtaban 
Kƒuej na pawya pàZÇ»| duWeKr ibxy, …kjn AelOikk Qmtar daibdarw inejr AelOikk Qmtar 
pãmaN idet paernin …Kena| jana ŸgeC Vj pàZÇ» pãbIr ŸGax …b„ Zui¹¡badI simitr cYael² gãHN 
ker praijt HeyeCn HajarKaenk "AelOikk" babajI-matajI, ibDÕó»-platk ŸjYaitxIr s„KYa 
ŸpOen du'S Aitº¡aÇ» Vr tƒara BUtuer baiR ba BUetr Br DereCn S'Kaenk| pãbIr ŸGax beln, 
"Aenekr kaeC cYael² S×iF AeSaBn men Het paer, ikÇ¼ ib¯an w Zui¹¡badI VeÆdalenr …k 
ˆeLKeZagY pàZay HlÎcYael²| pãcar w ib¯apenr ŸdOlet ŸZ geæpr gr›§ela gaeC ceR beseC, 
taedr maiFet naimey …en Vbar Gas Kawyaenar jnY† …† cYael²| cYael² baó»b stYek bR ŸbiS 
ýpñ ker Ÿtael| saDarN manuexr kaeC Vjekr jnipãy pãSÈ …Fa†ÎcYael² gãHN krel† daib 
pãmaN kra Zay, baó»bstYek jana Zay, ŸsKaen cYael² gãHeN iÃDa Takeb Ÿkn?" itin Vera 
beln,Î"Vim ca†, Vmar …† cYaele²r mDY idey Vera ikCu manux buJet iSKun, ibSÿas kret 
iSKun, AelOikk Qmtaban Ÿkaena bYi¹¡r Aió»tÔ … ibeSÿ Ÿn†| AelOikkta Za VeC, ta ìDu† pº-
piºka, DàmgãÇù w b†eyr patay|" pãbIr ŸGaexr Zui¹¡badI VdeàS ˆÃuÁ Hey ba„laedS, ŸnpalsH 
ibeSÿr ibiBÊ ŸdeS ib¯anmnô-smaj sectn manuexra tƒaedr inj inj saeDYr meDY Zui¹¡badI 
VeÆdaln geR tueleCn| pãkaeSY cYael² ide¬Cn ApaiàTb Qmtar daibdaredr pãit, Haetnaet 
taedr B¨aema ˆenMacN ker cleCn, jnsaDarNedr iSiKey ide¬Cn bujr›k ApaiàTb Qmtabanedr 
ŸlOikk ŸkOSl§ela| ba„laedeS …Kena ŸZ skl bujr›k AelOikk Qmtar daib kreCn, taedr 
ˆeÀeSY bliCÎ…eta† ZKn VtMibSÿas inejr Qmtar pãit, taHel …kFu kñ ker pãbIr ŸGax 
pãd¹ cYael²iF gãHN kr›n| cYaele² ijtet parel, paebn VÇ»àjaitk ibSal KYaitsH ibSlQ 
BartIy r›ip, saeT … ˆpmHaedeSr As„KY Zui¹¡badI manux, Zara Vpnar KasbaÆda iHeseb VjIbn 
Ÿsba ker Zaeb iniàÃDay| pãbIr ŸGaexr saeT ŸZagaeZaegr ifkana:Î pãbIr ŸGax, 72/8 ŸdbIinbas 
Ÿrah, klkata- 700074| Aar pafk, Vpnara inëcy† jaenn, bueJnÎZui¹¡badI-ib¯anmnô 
manuexr kaeC … smaj-pirebS Anukšel ny; pãit ped-ped pãTa-nIit-onitktar naem B¨aemar 
iSkl lagaena| ŸmOlbadI-DàmaÉ-dalal Vr SaskeSãiNr "supargåu" lagaena sÚpeàkr Pel kKena† 
kaiªQt smaj gfn sÝb Heb na, ZtQN na Vpamr jnsaDareNr meDY ŠkY geR wfeb| ta† 
smajsectn pafk, Vpnar sHeZaigtar bμ pãeyajn, VgamIidenr ŸSãiNHIn-ŸSaxNHIn-
B¨aemamu¹¡-pãtarkmu¹¡ saemYr smaj gfenr jnY| Vmra Vpnar AepQay ViC| Vpnar HatiF 
baiRey idn|  
 

 
aনn িবজয়, শাহাজালাল িবjান o pযুিk িব িবদ ালেয়র িশkাথী, eবং যুিk পিtকার সmাদক।  
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মুkমনার eকজন িনেবিদতpাণ সদস । সংরkনশীল সনাতন ধেমর িমথ, কুসংsার eবং aনুদার সমাজ 
কাঠােমার eকজন pবল সমােলাচক। মানবতা eবং যুিkবাদ pিত ায় aনন  aবদােনর sীকৃিত srপ 2006 
সােল মুkমনা eoয়াড পেয়েছন।  
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আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?  
 

(uৎসগ: গায়ক স ীব চৗধুরী – আtায় aিব াসী eকজন পিরপূণ iহজাগিতক মানষু) 
aিভিজৎ রায় 

 
 
আtার uৎস সnােন : 
 
আtার ধারণা aেনক পুেরান। যখন থেক মানুষ িনেজর aিst িনেয় aনুসিnৎসু হেয়েছ, িনেজর জীবন 
িনেয় িকংবা মৃতু  িনেয় ভাবেত r কেরেছ, জীবন জগেতর িবিভn রহেস   হেয়েছ uেdিলত, তার kিমক 
পিরনিত িহেসেবi eক সময় মানব মেন আtার ধারণা uেঠ eেসেছ। আসেল  জীিবত pাণ থেক 
জড়জগৎ ক পৃথক করার kেt aত n সহজ সমাধান িহেসেব আtার ধারণা eকটা সময় gহণ কের 
নoয়া হেয়িছল বেল মেন করা হয়1, 4, 5, 19। আিদকাল থেকi মানুষ iট, কাঠ, পাথর যমিন দেখেছ, 
িঠক তমিনভােব পযেবkণ কেরেছ চারপােশর বণাঢ  জীবজগতেক। iট, পাথর  বা aন ান  জড় পদােথর 
য জীবনীশিk নi, নi কান িচnা করার kমতা তা বুঝেত তার সময় লােগিন। aবাক িবsেয় স 
ভেবেছ - তাহেল জীবগেতর য িচnা করার  িকংবা চেল িফের বড়াবার kমতািট রেয়েছ, তার জন  িন য় 
বাiের থেক কান আলাদা uপাদান যাগ করেত হেয়েছ। আtা নামক aপািথব uপাদানিটi স ন sান 
তােদর জন  পূরণ কেরেছ14, তারা রাতারািত পেয় গেছ জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার খুব সহজ eকটা 
সমাধান। eখন পযn জানা তেথ র িভিtেত বলা যায়, আtা িদেয় জীবন মৃতু েক ব াখ া করার করার pেচ া 
pথম r হেয়িছেলা সmবতঃ িনয়াnাথাল মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত রাজt কেরেছ eখন থেক pায় 
আড়াi লk বছর আেগ19। িনয়ানডাথাল মানুেষর আেগ িপেথকানে াপাস আর িসনানে াপাসেদর মেধ  e 
ধরেনর ধমাচরেণর কান িনদশন পাoয়া যায় িন। তেব িনয়াnাথাল মানুেষর িব াসgেলা িছল eেকবােরi 
আিদম- আজেকর িদেনর pচিলত ধমমতgেলার তুলনায় aেনক সরল। iরােকর শািনদার নােমর eকিট 
gহায় িনয়াnাথাল মানুেষর বশ িকছু ফিসল পাoয়া গেছ যা দেখ aনুমান করা যায় য, িনয়াnাথালরা 
িpয়জন মারা গেল তার আtার uেdেশ  ফুল িনেবদন করেতা। eমনিক তারা  মৃতেদহ কবর দয়ার সময় 
eর সােথ পু েরণু, খাদ dব , ast সামgী, িশয়ােলর দঁাত eমনিক মাdলীসহ সব িকছুi িদেয় িদত যােত 
পরপাের তােদর আtা শািnেত থাকেত পাের আর সে  আনা িজিনসgেলা ব বহার করেত পাের।  aেনক 
গেবষক ( যমন িনলসন গসিছিট, রবাট হাটস pমুখ)  মেন কেরন, মৃতেদহ িনেয় আিদ মানুেষর পারেলৗিকক 
ধমাচরেণর ফলrিতেতi মানব সমােজ ধীের ধীের আtার udব ঘেটেছ16। 
 
আtা িনেয় হেরক রকম গp: 
 
জীবন মৃতু র যাগসূt খুঁজেত িগেয় আtােক ‘আিবsার’ করেলo সi আtা িক কের eকিট জীবেদেহ 

632



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? আtা বেল সত i িক িকছু আেছ? 
 
 
pাণস ার কের িকংবা িচnা- চতনার uেnষ ঘটায় তা িনেয় pাচীন মানুেষরা eকমত হেত পােরিন।  ফেল 
জn িনেয়েছ নানা ধরেনর গাল গp, লাককথা আর uপকথার। পরবতীেত eর সােথ যাগ হেয়েছ নানা 
ধরেনর ধমীয় কািহনীর। জn হেয়েছ আধ াtবাদ আর ভাববােদর, তারপর সgেলা সমেয়র সােথ সােথ 
আমােদর সংsৃিতর সােথ িমেল িমেশ eমনভােব eকাকার হেয় গেছ য আtা ছাড়া জীবন-মৃতু েক 
সংjািয়ত করাi aেনেকর জন  aসmব ব াপার।  আtা িনেয় িকছু মজার কািহনী eবাের শানা যাক। 
 
জাপানীরা িব াস কের eকজন মানুষ যখন ঘুিমেয় পেড় তখন তার ভতেরর আtা খুব ছাট পতে র আকার 
ধারণ কের তার হা করা মুখ িদেয় শরীর থেক বর হেয় যায়। তারপর যখন oi আtা নামক পাকািট ঘুের 
িফের আবার হামgিড় িদেয় মুখ বেয় দেহর িভতের pেবশ কের তখনi oi মানুষিট ঘুম থেক জেগ uেঠ1, 

4।  মৃতু র ব াখ াo eেkেt খুব সহজ।  মুখ িদেয় বিরেয় পাকািট আর যিদ কান কারেণ ফেল আসা 
দেহ ঢুকেত বা িফরেত না পাের, তেব লাকিটর মৃতু  হয়। aেনক সময় ঘুমn মানুেষর asাভািবক 
spেদখােকo আtার aিst িদেয় ব াখ া করেতন pাচীন মানুেষরা15, 16। তারা ভাবেতন, ঘুিমেয় পড়েল 
মানুেষর আtা ‘sেpর দেশ’ পািড় জমায়। আর তারপর sেpর দশ থেক আবার ঘুমn মানুেষর দেহ আtা 
ফরত eেল মানুষিট ঘুম থেক জেগ uেঠ। আtা িনেয় eধরেনর নানা িব াস আর লাককথা iuেরাপ, 

eিশয়া আর আি কায় ছিড়েয় িছল। 
 
আtার eক ধরেণর pাৈগিতহািসক ধারণা aেsিলয়ার আিদবাসী a াবেরািজনসেদর মেধ  pচিলত িছল7।  
pায় চিlশ হাজার বছর আেগ a াবেরািজনসরা aেsিলয়ার মূল ভুখেn আসার পর aেনকিদন বাiেরর 
জগেতর সােথ িবিcn িছল। ফেল তােদর সংsৃিতর িবsার ঘেটিছল চারপােশর পৃিথবী থেক eকটু 
িভnভােব। তােদর আtার ধারণাo িছল বাiেরর পৃিথবী থেক িভn রেকেমর।  তােদর আtা িছল যাdা 
pকৃিতর। তীর-ধনুেকর বদেল বুেমরাং ব বহার করত। কান কান a াবেরািজন eo িব াস করত য, তােদর 
গােtর নতুন সদস রা আtােদর পুনরায় ব বহার করেত পারত। িঠক eকiভােব  pায় বার হাজার বছর 
আেগকার আিদবাসী আেমিরকানেদর মেধ o আtা িনেয় িব াস pচিলত িছল, যা pকারnের তােদর িনজs 
সাংsৃিতক ধ ান ধারণার aিভেযাজনেকi তুেল ধের।  আি কার কােলামানুষেদর মেত সকল মানুেষর আtার 
রং কােলা রং-eর। আবার মালেয়র বh মানুেষর ধারণা, আtার রঙ রেkর মতi লাল, আর আয়তেন ভু ার 
দানার মত। pশাn মহাসাগরীয় dীপপুে র aেনেকর ধারণা আtা আসেল তরল। aেsিলয়ার aেনেক 
আবার মেন কের আtা থােক বুেকর িভতের,  hদেয়র গভীের; আয়তেন aবশ i খুবi ছাট 21 । কােজi 
eটুকু বলা যায়, আtায় িব াসীরা িনেজরাi আtার সবজনgাহ  সংjার ব াপাের eকমত নন। আtা িনেয় 
pচিলত পরsর-িবেরাধী গাল-গpgেলা সi সাk i দয়। 
 
iিতহাস ঘাটেল জানা যায়, িহbr, পারিশয়ান আর gীকেদর মেধ  আtা িনেয় বhধরেনর িব াস pচিলত 
িছল। pথম িদেক - anতঃ ী পূব ছয় শতক পযn তা বেটi- িহbr, ফােয়িনকানস আর ব বলনীয়, gীক 
eবং রামােদর মেধ   মৃতু -পরবতী আtার কান sc ধারণা গেড় oেঠিন 1, 4।  তারা ভাবেতন মানুেষর 
আtা eকধরেনর সjািবহীন ছায়া সদৃশ (shadowy entity) aসmূণ সtা, পূণাংগ িকছু নয়।  গেবষক 
bমার আtা িনেয় pাচীন ধারণাgেলা সmেn  বেলন, ‘ মােটর uপর আtাgেলা িছল চতনািবহীন ছায়া ছায়া 
িজিনস, পূণাংগ সtা তির করার মত gণাবলীর aভাব িছল তােত’ 16। 
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সmবতঃ জরrs িছেলন pথম ব িk যার আtা সংkাn িচnা ভাবনা আধুিনক আধ াtবাদীেদর দoয়া 
আtার ধারণার aেনকটা কাছাকািছ। জরrs িছেলন ী পূব 600 বছর আেগকার  eকজন পারিশয়ান। 
তার মতানুযায়ী, pিতিট মানুষ তির হয় দহ eবং আtার সমnেয়, eবং আtার কল ােনi আমরা যুিk, 
বাধ, সেচতনতা eবং মুkবুিdর চচা করেত পাির।  জরrsবাদীেদর মেত, pিতিট মানুষi িনেজর 

icানুযায়ী sাধীনভােব কাজ কম করার aিধকারী, eবং স aনুযায়ী, তার ভাল কাজ িকংবা মnকােজর 
uপর িভিt কের তার আtােক পুর তৃ করা হেব িকংবা শািs pদান করা হেব। জরrেsর দoয়া আtার 
ধারণাi পরবতীকােল gীক eেথনীয় দাশিনেকরা eবং আেরা পের ী  o iসলাম ধম তােদর দশেনর 
aংগীভুত কের নয়।  ী ধেম আtার ধারণা গেড় oেঠ সn aগািsেনর হােত। জরrেsর মৃতু র pায় 
eক হাজার বছর পর aত n pভাবশালী ধমেবtা সn aগািsন ী ধেমর িভিt িহেসেব eকi ধরেণর 
(মানুষ = দহ + আtা) যুিkর aবতারণা কেরন। ei ধারণাi পরবিতেত aিsেtর দtতা (dulaliy) 
িহসেব ী  ধেমর দাশিনক িভিt pদান কের। eর সােথ যাগ হয় পাপ-পূণ  eবং পরকােল আtার sগবাস 
বা নরকবােসর হেরকরেকরম গালগp। egেলাi পের ডালপালায় পlিবত হেয় পের iসলাম ধেমo sান কের 
নয়।  সেnহ করা হয়, pাথিমকভােব aগািsন জরrsবাদীেদর কাছ থেকi আtার ধারণা পেয়িছেলন, 
কারণ  ী ধমgহন করার আগ পযn নয় বছর aগািsন ম ািনিকন (Manchean) গােtর anভুk 
িছেলন, যােদর মেধ  জরrsবােদর pভাব িবদ মান িছল পুেরামাtায়। 
 
িহbr eবং gীকেদর মেধ  pথম িদেক আtা িনেয় কান সংহত ধারণা িছল না । ei aসংহত ধারণার 
pকাশ পাoয়া যায় হামােরর ( ী পূব 850) রচনায় - সাiিক (Psyche) শbিটর uেlেখ। হামােরর 
বণনানুযায়ী, কান লাক মারা গেল বা aেচতন হেয় পরেল ‘সাiিক’ তার দহ থেক চেল যায়16। তেব 
সi সাiিকর সােথ আজেকর িদেন pচিলত আtার ধারণার পাথক  aেনক। হামােরর সাiিক িছল 
সjািবহীন ছায়া সদৃশ aসmূণ সtা; eর আেবগ, aনুভূিত িকংবা িচnাশিk িকছুi িছল না 1, 4। িছল না 
পরকােল আtার পাপ-পূেণ র িহসাব। 
 
eর মােঝ gীেসর aেয়ানীয় যুেগর িবjানীরা বstবাদী দৃি েকাণ থেক জীবণ মৃতু েক ব াখ া করেত pয়াসী 
হন। ভাববােদর কচকচািন eিড়েয় pথম য gীক দাশিনক জীবেনর বjািনক ব াখ া িনেয় হািজর হেলন, 
তঁার নাম থিলস (624-547 ী.পূ.)। থিলেসর বkব  িছল, বst মাti pােণর সুp আধার।  uপযুk 
পিরেবেশ বstর মেধ  িনিহত pাণ আtpকাশ কের20। পরমাণু তেttর pবkা ডেমািkটাস (460-370 
ী.পূ.) pােণর সােথ বstর নকট েক আেরা িবsতৃভােব ব াখ া কেরন। ডেমািkটাস বলেতন, সমg বstজগৎ 
k ুdািতk ুd aিবভাজ  কণা িদেয় গিঠত। িতিন স কিণকাgেলার নাম িদেলন a াটম বা পরমাণু।  িতিন ধ ু
সখােনi থেম থােকনিন, তার পরমাণু তttেক িনেয় গেছন pােণর uৎপিtর ব াখ ােতo।  িতিন বলেতন, 
কাদা মািট বা আবজনা থেক যখন pােণর udব হয় তখন  aৈজব পদােথর aনুgেলা সুিনিদ ভােব সিjত 
হেয় জীবেনর িভিtভুিম তির কের। ডেমািkটােসর pায় সমসামিয়ক দাশিনক িলuেসpাসo (আনুমািনক 
500-440 ী.পূ.) eধরেণর বstবাদী ধারণায় িব াস করেতন। িতিন িবjােন িতনিট নতুন ধারণা চাল ু
কেরন –চরম শূন তা, চরম শূন তার মধ  িদেয় eটেমর চলােফরা eবং যািntক pেয়াজন।  িলuেসpাসi pথম 
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িবjােন কাযকারণ তেttর জn দন বেল কিথত আেছ 22 । aেয়ানীয় যুেগর দশেনর বstবাদীrপিটেক 
পরবতীেত আেরা unয়ন ঘটান eিপিকuরাস eবং লুেkিশয়াস, eবং তা দশন o নীিতশাstেকo pভািবত 
কের।   gীক পরমাণুবাদ পরবতীকােল িবjানেক pবলভােব pভািবত কেরিছল। যমন, pথম আধুিনক 
পরমাণুিবদ গ ােসিn তার পরমাণুবাদ তিরর জন  ঋণ sীকার কেরেছন ডেমািkটাস eবং eিপিকuরােসর 
কােছ। gীক পরমানূবাদ pভািবত কেরিছল পরবতীেত পদাথিবদ িনuটন eবং রসায়নিবদ জন ড াlনেকo 
তােদর িনজ িনজ পরমাণু তtt িনমােণ। 
 
 
কােজi gীেসর aেয়ানীয় যুেগ মiনsীম দািশিনকেদর িচnা চতনা িছল aেনকটাi বstবাদী।  িকnt পের 
পারস  দেশর pভােব আtা সংkাn সব আ ািতক eবং ভাববাদী ধ ান-ধারনা gীকেদর মেধ  ঢুেক যায়। 
ভাববাদী দশেনর িতন পুেরাধা ব িkt িছেলন সেkিটস, pেটা eবং a ািরsটল।  eরা eেথেnর সnান 
হেলo স eেথn তখন aবkয়ী eেথn। তারপরo পরবতী আড়াi হাজার বছর তােদর িচnা- চতনা িদেয় 
মানব সমাজ pভািবত হেয়িছল। eেদর kমতার কান সীমা-পিরসীমা িছল না। িকnt dঃখজনক হেলo 
সত , মানব iিতহােসর pথম sাধীন নগেরর বpিবক মহt থেক তারা মানুেষর িচnােক pভািবত করার মত 
শিkধর হoয়া সেtto, aিধকাংশ kেti স kমতােক তারা pিতিবpেবর sােথ ব বহার করেতন 22 ।  
তারা গণতেntর ভেয় ভীত িছেলন eবং গণতেntর pিত তুc-তািcল  করেতন। aেয়ানীয় যুেগর দাশিনেকরা 
পেল পেল বstবােদর য সৗধ গেড় তুেলিছেলন, তা ei িতন ভাববাদী দাশিনকেদর আgাসেন িবলুp হয়। 
বstবাদেক সিরেয় মূলতঃ রহস বাদী uপাদানেক হািজর কের তারা তােদর দশন গেড় তুেলন।  pেটার বkব  
িছল য, pাণী বা uিdদ কu জীিবত নয়, কবলমাt যখন আtা pাণী বা uিdদেদেহ pেবশ কের তখনi 
তােত জীবেনর লkণ পিরsুট হয়।  pেটার e সমs তttকথাi পরবতীেত ীsধেমর বুিdবৃিtক সমথেনর 
যাগান দয়। pেটার ei ভাববাদী তtt আ ািরsটেলর দশেনর rপ িনেয় পরবতীেত হাজারখােনক বছর 
রাজt কের। eখন pায় সব ধমমতi দাশিনক-যগুেলর ভাববাদী ধারণার সােথ স িত িবধান কের।  আtা 
সংkাn কুসংসsার শষপযn মানব সমােজ ধীের ধীের জঁািকেয় বেস।  
 
 
আtার aসারতা : 
 
জীব কী আর জড় কী? বুঝব িক কের  ক জীব আর ক জড়? জীিবতেদর িক ভােব সনাk করা যায়? eকিট 
মৃতেদহ আর eকিট জীিবত দেহর মেধ  পাথক i বা িক? e p gেলা িদেয় আেগকার িদেনর মানুেষর 
aনুসিnৎসু মন সবসময়i আেnািলত হেয়েছ পুেরামাtায়। িকnt ei p gেলার কান সেnাষজনক ব াখ া 
না পেয় তারা শষপযn কlনা কের িনেয়েছ aদৃশ  আtার 19। ভেবেছ আtাi বুিঝ জীবন o মৃতু র 
যাগসূt। pেটা eবং a ািরsটেলর ভাববাদী ধ ানধারণাgেলা কােলর পিরkমায় িবিভn ধেম জায়গা কের 
নoয়ার পর জীবন-মৃতু র সংjা ধমীয় িমেথর আবরেণ পাখা মলেত r করল। কlনার ফানুস uিড়েয় 
মানুষ ভাবেত r করল, ঈ েরর িনেদেশ আজরাiল বা যমদূত eেস pাণহরণ করেলi কবল eকিট মানুষ 
মারা যায়। আর তখন তার দহিsত আtা পািড় জমায় পরেলােক। মৃতু  িনেয় মানুেষর e ধরেনর ভাববাদী 

635
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িচnা জn িদেয়েছ আধ াtবােদর। আধ াtবাদ sতঃpমাণ িহেসেবi ধের নয়-‘আtা জnহীন, িনত , 
akয়। শরীর হত হেলo আtা হত হয় না।’ মজার ব াপার হল, eকিদেক যমন আtােক aমর akয় বলা 
হেc, জার গলায় pচার করা হেc আtােক কাটা যায় না, পাড়ােনা যায় না, আবার সi আtােকi 
পােপর শািssrপ নরেক ধারেলা ast িদেয় কাটা, গরম তেল পাড়ােনার ব বsা করা হেয়েছ। e সবi 
আধ াtবােদর sিবেরািধতা। ধমgngিল ঘাটেলi e ধরেনর sিবেরািধতার হাজােরা দৃ াn পাoয়া যােব। 
sিবেরািধতা থাকা সেtto আtার aিst িদেয় জীবনেক ব াখ া করেত pয়াসী হেয়েছ মানুষ। কারণ স সময় 
বjািনক agগিত িছল সীিমত। মৃতু র সিঠক কারণ িছল তােদর জানার বাiের। সজন  aেনক 
ধমবাদীরাi ‘আtা’ িকংবা ‘মন’ ক জীবেনর আধারrপী বst িহেসেব কlনা কেরেছন। যমন, iসলািমক 
িম   বলেছ, আlাহ মানবজািতর সকল আtা eকিট িনিদ  িদেন তরী কের বেহেs eকিট িনিদ  sােন 
(iিlন) বিn কের রেখ িদেয়েছন। আlাহর icােতi নতুন নতুন pাণ স ােরর জন  eেককিট আtােক 
তুেল িনেয় মেত পাঠােনা হয়। আবার আচায শ র তার bkসূtভােষ  বেলেছন, ‘মন হল আtার uপািধ 
srপ’। oিদেক আবার সাংখ দশেনর মেত - ‘আtা চতন srপ’ (সাংখ সুt 5/69)। জন দশেন বলা 
হেয়েছ, ‘ চতন i জীেবর লkণ বা আtার ধম।’ (ষড়দশন সমুcয়, পৃঃ 50) sামী িবেবকানn পযn 
ভাবেতন, ‘ চতন  বা চতনাi আtা।’ (িবেবকানn রচনা সমg, পৃঃ 162) sামী aেভদানেnর মেত, ‘আtা 
বা মন মিss বিহভতু পদাথ, মিs জাত নয়।’ (মরেণর পাের, পৃঃ 98)।  gীক দশেনo আমরা pায় eকi 
রকম ভাববাদী দশেনর ছায়া দখেত পাi, যা আেগর aংেশ আমারা আেলাচনা কেরিছ। a ািরsটেলর 
পরবতী gীক o রামান দাশিনেকরা a ািরsটলীয় দশনেক pসািরত কের পরবতী যুেগর চািহদার uপেযাগী 
কের তােলন। ীি য় তৃতীয় শতেক নয়া pেটাবাদীরা ‘ঈ র aৈজব বstর মেধ  জীবন সৃি কারী আtা pেবশ 
কিরেয় িদেয় তােক জীবন দান কেরন’ - ei মত pচার করেত r কেরন। নয়া pেটাবাদী pািটনােসর মেত, 
‘জীবনদায়ী শিki জীবেনর মূল।’ বstতপেk, জীবিবjােনর kেt ‘জীবনশিk’ (life force) তtt eখান 
থেকi যাtা r কের eবং জীবেনর uৎপিt pসে  ভাববাদী দশেনর িভিto জারােলা হয়। ধমবাদী িচnা, 
বjািনক aনgসরতা, কুসংsার, ভয় সব িকছু িমেল িশিkত সমােজ ei ভাববাদী িচnাধারার drত pসার 
ঘেট। 
 
বjািনক agগিত আর যুিkর pসােরর ফেল আজ িকnt আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার anিনিহত 
trিটgেলা মানুেষর চােখ সহেজi ধরা পড়েছ। যিদ জীবনেক ‘আtার uপিsিত’ আর মৃতু েক ‘আtার 
দহত াগ’ িদেয়i ব াখ া করা হয়, তেব তা য কান জীিবত সttারi - তা স uিdদi হাক আর pাণীi 
হাক- আtা থাকা uিচৎ। তাহেল p  হেc eকিট দেহ িক কবল eকিটমাt আtা থাকেব নািক 

eকািধক? যমন, বশ িকছু uিdদ - গালাপ, কলা, ঘাসফুল eমন িক হাi া, কারােলর মত pাণীরাo 
কতন (Cut) o a ুেরাদেগােমর (Bud) মাধ েম িবsতৃ হয়। তাহেল িক সােথ সােথ আtাo কিতত হয়, 
নািক eকািধক আtা সােথ সােথi a ুিরত হয়? আবার মােঝ মেধ i দখা যায় য, পািনেত ডুেব যাoয়া, 
াসrd, মৃত বেল মেন হoয়া/ ঘািষত হoয়া aেচতন ব িkর jান িচিকৎসার মাধ েম িফিরেয় আনা সmব 

হেয়েছ eমন দৃ াn মােটi িবরল নয় - তখন িক দহত াগী বরাগী আtােকo সi সােথ ডেক ঘের থুিড় 
দেহ িফিরেয় আনা হয়? pজননকােল িপতৃদt kানু আর মাতৃদt িডmানুর িমলেন িশ র দহেকাষ তরী 
হয়। kানু আর িডmানু জীবেনর মূল, তাহেল িন য় তােদর আtাo আেছ। eেদর আtা িক তােদর 
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আিভভাবকেদর আtা থেক আলাদা? যিদ তাi হয় তেব িকভােব dিট পৃথক আtা পর র িমিলত হেয় 
িশ র দেহ eকিট সmূণ নতুন আtার জn িদেত পাের? মানব মেনর e ধরেনর aসংখ  যৗিkক p  
আtার aসারtেকi ধীের ধীের uেnািচত কেরেছ। 
 
আtার সংjােতo আেছ িবsর গালমাল।  কu আtার চহারা বায়বীয় ভাবেলo (sামী aেভদানেnর 
মরেণর পাের dঃ)  কu আবার ভােবন তরল (pশাn মহাসাগেরর aিধবাসী); কu আtার রঙ লাল 
(মালেয়র aিধবাসী) ভাবেলo aন  aেনেক ভােবন কােলা (আি কাবাসী eবং জাপানীেদর aেনেকর e 
ধরেণর িব াস রেয়েছ)।  িবেদহী আtার পুনজn িনেয় গালমাল আেরা বিশ। িবে র pধান ধমমত িহেসেব 
িহnু, iসলাম eবং ী  ধেমর কথা আেলাচনা করা যাক। িহnুরা আtার পুনজেn িব াস কের; আবার 
aপরিদেক  মুসিলম আর ী ানেদর কােছ আtার পুনজn বেল িকছু নi। মজার ব াপার হেc, pেত কিট 
ধম তােদর িব াসেকi a াn বেল মেন কের। e pসে  pবীর ঘাষ তার ‘aেলৗিকক নয়, লৗিকক’ gেn 
বেলন 21,  
 

‘eকবার ভাবুন তা, আtার চহারাটা কমন, তাi িনেয়i িবে র িবিভn দশবাসীর িবিভn 
মত। aথচ sামী aেভদানni eক জায়গায় বেলেছন, ‘আমােদর মেন রাখা uিচৎ য, 
সত  কখেনা d’রকেমর বা িবিচt রকেমর হয় না, সত  িচরকালi eক o aখn।’ 

 
িববতনতtt মানেত গেল তা আtার aিst eবং পুনজnেক ভালমতi p িবd করেত হয়। িবjান আজ 
pমাণ কেরেছ জড় থেকi জীেবর udব ঘেটিছল  পৃিথবীর িবেশষ ভৗত aবsায় নানারকম রাসায়িনক 
িবিkয়ার জিটল সংে েষর মধ  িদেয় আর তারপর িবিভn pজািতর udব ঘেটেছ জবিববতেনর বn ুর পেথ। 
ei pােণর udব eবং পের pজািতর udেবর পছেন কান মন বা আtার aিst িছল না। pােণর udেবর 
পর কািট কািট বছর কেট গেছ, আর আধুিনক মানুষ তা eল –ei সিদন – মাt পিচশ থেক িtশ 
হাজার বছর আেগ।  তাহেল eখন p  হেত পাের িtশ বছর আেগ মানুেষর আtারা কাথায় িছল? জীবজnt 
িকংবা কীটপত  হেয়? কান পােপ তাহেল আtারা কীটপত  হল? পূবজেnর কান কমফেল eমনিট হল?  
পূবজn পূবজn কের পছােত থাকেল য pাণীেত আtার pথম জnিট হেয়িছল সিট কেব হেয়িছল? হেল 
িন য়i eকেকাষী সরল pাণ িহেসেবi জn িনেয়িছল। eকেকাষী pােণর জn হেয়িছল কান জেnর 
কমফেল?   
 
িববতেনর আধুিনক তtt না জানা সেtto pাচীন ভারেতর যুিkবাদী চাবােকরা সi ী পূব 6  শতেক তােদর 
সসময়কার aিজত jােনর সাহােয  আtার aিstেক p িবd কের ফেলিছেলন। আtােক asীকার করার 
মধ  িদেয়i সmবতঃ চাবাকেদর লড়াiটা r হেয়িছল। আtাi যিদ না থাকেব তেব কন aযথা sগ নরেকর 
কcা-কািহনীর আমদানী। আtা িনেয় সংশয় pকাশ করেত করেত শষ পযn ঠঁাট কাটা চাবােকরা ঈ র-
আtা-পরেলাক-জািতেভদ-জnাnর সব িকছুেকi তারা নাকচ কের দন। তারাi pথম বেলিছেলন বদ 
‘aেপৗrেষয়’ নয়, eটা eকদল sাথােnষী মানুেষরi রিচত।  জনমানুেষর মাথায় কঁাঠাল ভেঙ খাoয়া সi 
সব sাথােnষী bাkণেদর চাবােকরা ভn, ধূত, চার, িনশাচর বেল aিভিহত কেরিছেলন, তারা বািতল কের 
িদেয়িছেলন  আtার aিst, uেnাচন কেরিছেলন ধেমর জুয়াচুির ei বেল : 
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‘ বেহs o মাkpািp িক পিরtাণলাভ ফঁাকা aথহীন aসার বুিলমাt, uদরযেnt িবসেপর 
কারেণ সেবেগ uৎিkp dগnময় ঢকুরমাt। eসব প াক প াক বা বাকচাতুির নিতক 
aপরাধ, unাগ গমন, মানিসক o দিহক ঔদােযর ফল িত -পরাnেভাজী বমনpবণ 
ব িkেদর aদম  কুৎিসৎ বমনমাt, পটুকেদর eবং unাগগামীেদর িবলাস-কlণা। 
পরজগেত যাoয়ার জন  কান আtার aিst নi। বণা েমর িনিদ  মিক িনয়ম-আচার 
আসেল কান ফল uৎপn কের না। বণা েমর শষ পিরনােমর কািহনী সাধারণ মানুষেক 
ঠকাবার uেdেশ  ধমেক গঁাজাবার খািম িবেশষ।’ 

 
  
চাবােকরা বলেতন, চতুর পুেরািহতেদর দাবী aনুযায়ী যিদ জ ািতে াম যেj বিলকৃত pাণী সরাসির sগলাভ 
কের, তাহেল তারা িনেজেদর িপতােক eভােব বিল দয় না কন? কন তারা eভােব তােদর িপতার sগpািp 
িনি ত কের না? : 
  
 
যিদ জ ািতে াম যেj 
                     বিল িদেল প  যায় sেগ 
তেব িপতােক পাঠেত sেগ 
                          ধের বঁেধ বিল দাo যেj। 
 
   
 
চাবােকরা আেরা বলেতন : 
  
 
‘ চতন rপ আtার পাকযnt কাথা 
তেব ত িপnদান নহাতi বৃথা।’ 
 
  
িকংবা 
 
  
যিদ াdকম হয় মৃেতর তৃেpর কারণ 
তেব নভা pদীেপ িদেল তল, uিচৎ jলন। 
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আtা বা চতন েক চাবােকরা তােদর দশেন আলাদা িকছু নয় বরং দহধম বেল বণনা কেরিছেলন। ei 
ব াপারটা eখন আধুিনক িবjানo সমথন কের।  পািনর িসkতার ব াপারটা িচnা কrন। ei িসkতা  
িজিনসটা আলাদা িকছু নয়  - বরং পািনর aনুরi sভাব ধম।  ‘িসkাtা’ নােম কান aপািথব সttা িকnt 
পািনর মেধ  সঁিদেয় িগেয়  তােত িসkতা নামক ধমিটর জাগরণ ঘটােc না।  বরং পািনর aণুর a সjার 
কারেণi ‘িসk’তা নােমর ব াপারিটর aভু দয় ঘটেছ।   চাবােকরা  বলেতন, মানুেষর চতন  বা আtাo 
তাi। দেহর sভাব ধম িহেসেবi আtা বা চতেন র uদয় ঘটেছ। িকভােব eর aভু দয় ঘেট?  চাবােকরা 
eকিট চমৎকার uপমা িদেয় ব াপারিট বুিঝেয়িছেলন। বেলিছেলন, আ ুর eবং মদ তিরর aন ান  
uপাদানgেলােত আলাদা কের কান মদশিk নi।  িকnt সi uপকরণgেলাi eক ধরেণর িবেশষ  
pিkয়ায়র মাধ েম কান পােt িমিলত করার পের eর eকিট নতুন gণ পাoয়া যােc, যােক আমরা বলিছ 
মদ।  আtা বা চতন o তমিন।  িয  ীে র জেnর pায় 600 বছর আেগর বstবাদী দাশিনেকরা eভােবi 
তােদর ভাষায় ‘রাসায়িনক pিkয়ায়’ pােণর udবেক ব াখ া কেরিছেলন, কান রকেমর আtার aনুকl 
ছাড়াi। তােদর ei বkব i পরবতীেত ভাববাদী দাশিনকেদর জন  বড় চ ােল  হেয় দখা িদেয়িছল।  
 
 
আtা, মন eবং aমরt : িবjােনর চােখ 
 
ভাববাদীরা যাi বলুক না কন sুেলর পাঠ শষ করা ছাtিটo আজ জােন, মন কান ‘বst’ নয়; বরং মানুেষর 
মিsে র sায়ুেকােষর কাজ কেমর ফল। চােখর কাজ যমন দখা, কােনর কাজ যমন বণ করা, পাকsলীর 
কাজ যমন খাদ  হজম করা, তমিন মিss কােষর কাজ হল িচnা করা। তাi নােবল িবজয়ী িবjানী 
ািnস িkক তঁার ‘The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul’ 

gেn পিরsার কেরi বেলন 2: ‘িবsয়কর aনুকlিট হল: আমার ‘আিমt’, আমার ucাস, বদনা, sৃিত, 
আকাংখা, আমার সংেবদনশীলতা, আমার পিরচয় eবং আমার মুkবুিd egেলা আসেল মিsেsর sায়ুেকাষ 
eবং তােদর আনুষি ক aণুgেলার িবিবধ ব বহার ছাড়া আর িকছুi নয়।’ মানুষ িচnা করেত পাের বেলi 
িনেজর ব িktেক িনেজর মত কের সাজােত পাের, সত -িমেথ র িমেশল িদেয় কlণা করেত পাের তার 
িভতের ‘মন’ বেল সত i কান পদাথ আেছ, aথবা আেছ aদৃশ  কান আtার আশরীরী uপিsিত। মৃতু র 
পর দহ িবলীন হয়। িবলীন হয় দহাংশ, মিss sায়ুেকাষ। আসেল মিs  sায়ুেকােষর মৃতু  মােনi িকnt 
‘মন’ eর মৃতু , সi সােথ মৃতু  তথাকিথত আtার। aেনক সময় দখা যায় দেহর aন ান  aংগ pত ংগ 
িঠকমত কমkম আেছ, িকnt মিsে র কাযকািরতা হািরেয় গেছ। e ধরেনর aবsােক বেল কামা। মানুেষর 
চতনা তখন লুp হয়। মিsে র কমkমতা হারােনার ফেল জীিবত দহ তখন aেনকটা জড়পদােথর মতi 
আচরণ কের। তাহেল জীবন o মৃতু র যাগসূtিট রkা করেছ ক? e িক aশরীরী আtা, নািক মিsে র 
sায়ুেকােষর সিঠক কমkমতা? 
 
e পযােয় িবখ াত িkেকটার রমণ লাmার মৃতু র ঘটনািট sরণ করা যাক। 1998 সােলর 20 e ফbrয়ারী 
ঢাকা sিডয়ােম (ব বn ু sিডয়াম) লীেগর খলা চলাকালীন সময় মেহরাব হােসন aিপর eকিট পুল শট 
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ফরoয়াড শট লেগ িফিlংরত লাmার মাথায় সেজাের আঘাত কের। pথেম মেন হেয়িছল তমন িকছুi হয় 
িন। িনেজi হঁেট প ািভিলয়েন িফরেলন; িকnt al িকছুkণ পরi jান হারােলন িতিন। িচিকৎসেকরা 
তােক িkিনেক ভিত করেলন। পরিদন 21 e ফbrয়ারী তােক িপিজ হাসপাতােলর িনuেরাসাজাির িবভােগ 
ভিত করা হল। সখােন তার aপােরশন হল, িকnt aবsা kমশ খারােপর িদেকi যািcল। পরিদন 22 e 
ফbrয়ারী ডাkাররা ঘাষণা করেলন য, মিs  তার কাযকািরতা হািরেয়েছ। হাট-লাং মিশেনর সাহােয  
কৃিtমভােব hৎিপn eবং ফুসফুেসর কাজ চলিছল। 
 
23 ফbrয়ারী িবেকল সােড় িতনটায় তার আiিরশ stী িকেমর uপিsিতেত হাট লাং মিশন বn কের িদেলন 
িচিকৎসেকরা। থেম গল লাmার hৎsnন। eখন p  হেc ডথ সািটিফেকেট মৃতু র তািরখ কানিট 
হoয়া uিচৎ? 22 নািক 23 ফbrয়ারী? আর তার মৃতু kণিট িনধারণ করেলন কারা? আজরাiল/যমদূত 
নািক িচিকৎসারত ডাkােররা? 
 
e ব াপারিট আরo ভালভােব বুঝেত হেল মৃতু  িনেয় d’চার কথা বলেতi হেব। জীবেনর aিনবতনীয় 
পিরসমািpেক (Irreversible cessation of life) বেল মৃতু । কন জীেবর মৃতু  হয়? কারণ  মৃতু বরেণর 
মাধ েম আমােদর জীবন তাপগতীয় িsতাবsা (thermodynamic equilibrium) pাp হয়। 
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt মানেত গেল জীবেনর uেdশ  আর িকছুi নয় - িনিব িচেt enিপ বািড়েয় 
চলা। আমােদর খাoয়া, দাoয়া, শয়ন, মণ, মথুন, িকংবা রিবঠাকুেরর কিবতা পােঠর আনn – সব িকছুর 
পছেনi থােক মাটা দােগ কবল eকিট মাt uেdশ  – ফiথফুিল eন িপ বাড়ােনা – সটা আমরা বুঝেত 
পাির আর নাi পাির! জেnর পর থেক সারা জীবন ধের আমরা eন িপ বািড়েয় বািড়েয় pকৃিতেত তাপগতীয় 
aসাম  তির কির, আর শষ মষ প t pািpর মাধ েম  aন ান  জড় পদােথর মত িনেজেদর দহেক 
তাপগতীয় িsতাবsায় িনেয় আিস। িকnt িকভােব ei িsতাবsার িনেদশ আমরা বংশপরmরায় বহন কির?  
জীিবিবjােনর চােখ দখেল, আমরা (uিdদ eবং pাণী) utরািধকার সূেt িববতেনর মাধ েম আমােদর পূব-
পুrষেদর যারা যৗনসংেযােগর মাধ েম বংশিবsার কের pকৃিতেত িটেক রেয়েছ তােদর থেক মরণ িজন 
(Death Gene) pাp হেয়িছ eবং বহন কের চেলিছ। ei ধরেনর িজন (মরণ িজন) তার পূব িনধািরত 
পিরকিlত uপােয়i মৃতু েক tরািnত কের চেলেছ। যৗনজনেনর মাধ েম বংশিবsারেরর ব াপারিটেত আিম 
eখােন grt িদিc। কারণ, য সমs pজািত যৗনজননেক বংশিবsােরর eকিট মাধ ম িহেসেব বেছ 
িনেয়েছ, তােদর ‘মৃতু ’ নামক ব াপারিটেকo তার জীবগত বিশ  িহেসেব gহণ কের িনেত হেয়েছ। দখা 
গেছ sন পায়ী জীেবর kেt সk- সল বা যৗনেকাষgেলাi (জীবিবjানীরা বেলন ‘জামpাজম’)  হেc 

eকমাt কাষ যারা সরাসির eক pজn থেক আেরক pজেn িনেজেদর িজন স ািরত কের িটেক থােক। 
জীবেনর ei aংশিট aমর। িকnt  স তুলনায় সামািটক সল িদেয় তরী দহেকাষgেলা হয় slায়ুর। 
aেনেক ei ব াপারিটর নামকরণ কেরেছন ‘ pাgাম   ডথ’। e যন aেনকটা বhলা-লিknর িকংবা 
বাবর-hমায়ূেনর মত ব াপার-স াপার - জননেকােষর aমরtেক পূণতা িদেত িগেয় দহেকাষেক বরণ কের 
িনেত হেয়েছ মৃতু ভাগ । pখ াত জীবিবjানী িরচাড ডিকn হালকাচােল তার ‘ সলিফশ িজন’ বiেয় 
বেলেছন, ‘মৃতু ’o বাধহয় িসিফিলস বা গেনািরয়ার মত eকধরেনর ‘ সkুয়ািল াnিমেটড িডিজজ’ যা 
আমরা বংশ পরmরায় সৃি র r থেক বহন কের চেলিছ! ভাiরাস ব াকেটিরয়ার মত সরল কাষী জীব 
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যারা যৗন জনন নয়, বরং কাষ িবভাজেনর মাধ েম pকৃিতেত িটেক আেছ তারা িকnt আkিরক aেথi 
aমর। eেদর দহ কাষ বৃিdpাp হেয় িবভািজত হয়, তার পর িবভািজত aংশgিলo বৃিdpাp হেয় পুনরায় 
িবভািজত হয়; কান aংশi আসেল সভােব ‘মৃতু বরণ’ কের না।  
 
আবার aিধকাংশ ক াnার কাষi aমর, anতঃ তািttকভােব তা বেটi।  eকিট সাধারণ কাষেক 
জীবdশায় মাটামুিট গাটা প ােশক বার কালচার বা পুrৎপাদন করা যায়। ei হাফ- স ুিরর সীমােক 
িবjােনর ভাষায় বেল ‘ হি ক িলিমট’ (Hayflick Limit)।   কখেনা সখেনা ক াnারাkাn কান কান 
কােষ সংকীণ টেলামার থাকার কারেণ eিট কাষিsত িডeনe’র মরণ িজনেক sায়ীভােব ‘সুiচ aফ’  
কিরেয় দয় । eর ফেল ei কাষ তার আভ nরীন ‘ হি ক’ িলিমটেক aিতkম কের যায়। তখন 
আkিরকভােবi aসংখ বার – মােন aসীম সংখ কবার সi কাষেক কালচার করা সmব। ei ব াপারটাi 
তািttকভােব কাষিটেক pদান কের aমরt। হনিরেয়টা ল াকস নােম eক মিহলা 1952 সােল সািভকাল 
ক াnাের মারা যাoয়ার পর ডাkাররা ক াnারাkাn দহেকাষিটেক সিরেয় িনেয় ল ােব রেখ িদেয়িছল।  ei 
কােষর মরণিজন sায়ীভােব ‘সুiচ aফ’ করা eবং কাষিট eখেনা ল াবেরটরীর জাের বহাল তিবয়েত 

‘জীিবত’ aবsায় আেছ।  pিতিদনi ei সল থেক কেয়শ বার কের সল-কালচার করা হেc, ei 
কাষেক eখন ‘ হলা কাষ’ নােম aিভিহত করা হয়।  যিদ কান িদন ভিবষ ত- pযুিk আর জবমুল েবাধ 

(bioethics) আমােদর সi সুেযাগ দয়, তেব আমরা হয়ত হলােকাষ kান কের  হনিরেয়টােক আবার 
আমােদর  পৃিথবীেত ফরত আনেত পারব।     
 
আবার bাiন ি m (brine shrimp), গালকৃিম বা নমােটাড, িকংবা টািডেgেডর মত িকছু pািণ আেছ 
যারা মৃতু েক লুিকেয় রাখেত পাের, জীবিবjােনর ভাষায় e aবsােক বেল ‘িkেpাবায়িটক sট’। যমন, 
bাiন ি mgেলা লবনাk পািনেত সমােন বংশবৃিd করেত থােক, িকnt পািন যখন িকেয় যায়, তখন তারা 
িডmানু uৎপাদন, eমনিক িনেজেদর দেহর বৃিd িকংবা মটাবিলজম পুেরাপুির বn কের দয়।  ি mgেলােক 
দখেত তখন মৃত মেন হেলo eরা আসেল মৃত নয় – বরং eেদর ei মরণাপn মেধ o জীবেনর বীজ 
লুকােনা থােক। ei aবsািটেকi বেল ‘িkেpাবায়িটক sট’। আবার কখেনা তারা পািন খুেঁজ পেল 
আবােরা নতুন কের ‘নবজীবন pাp’ হয়।  eেদর adুতুের ব াপার স াপার aেনকটা ভাiরােসর মত।  
ভাiরােসর কথা আেরকবার িচnা করা যাক। ভাiরাস জীবণ o জেড়র মাঝামািঝ sােন aবsান কের। 
ভাiরাসেক কu জড় বলেত পােরন, আবার জীিবত বলেতo বঁাধা নi। eমিনেত ভাiরাস ‘মৃতবৎ’, তেব 
তারা ‘ বঁেচ’ oেঠ aন  জীিবত কাষেক আ য় কের। ভাiরােস থােক pািটনবাহী িনuিkিয়ক eিসড। ei 
িনuিkিয়ক eিসডi ভাiরােসর যাবতীয় বিশে র আধার। uপযুk পাষক দহ  পাoয়ার আগ পযn তারা 
‘িkেpাবায়িটক sট’-e জীবনেক লুিকেয় রােখ। আর তারপর uপযুk দহ পেল আবােরা কাষ 
িবভাজেনর মাধ েম  aমরেtর খলা চািলেয় যেত থােক।  
 
কােজi দখা যােc ‘মৃতু ’ ব াপারিট সব জীেবর জন i aত াবশ কীয় িনয়ামক নয়। ভাiরােসর আনিবক 
সjার মেধ i আসেল লুিকেয় আেছ aমরেtর বীজ। ei a সjাi আসেল িডeনeর মাধ েম িসdাn 
নয় তারা কখন ঘাপিট মের ‘িkেpাবায়িটক sট’-e পেড় থাকেব, আর কখন নবজীবেনর ঝণাধারায় 
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িনেজেদর আেলািকত করেব।  স িহেসেব ভাiরােসরা আkিরক aেথi িকnt aমর – eরা sাভািবকভােব 
মৃতু বরণ কের না। তেব মানুেষর িনেজর pেয়াজেন রাসায়িনক জীবাণুনাশক ঔষধপtািদর udাবন o তার 
pেয়ােগ জীবাণুনােশর ব াপারিট eেkেt আলাদা।   ঔযেধর pেয়ােগ আসেল eেদর aংগসjা ভেঙ দoয়া 
হয়, যন তারা আবার পুনজীবন pাp হেয় রাগ ছড়ােত না পাের। িঠক eকi রকম ভােব aত িধক িবিকরণ 
শিk pেয়াগ  কেরo ভাiরােসর ei দহগত a সjা ভেঙ দoয়া যেত পাের। eর ফেল eেদর আনিবক 
গঠণ িবন   হেব eবং eেদর জীবেনর সুp আধার হািরেয় যােব। ফেল uপযুk পিরেবশ পেলo eরা আর 
পুনজীবনpাp হেব না।   যারা জীবন-মতু র ব াপারিটেক আেরা ভালমত িবjােনর গভীের িগেয় বুঝেত চান 
তারা আনিবক জীবিবjানী uiিলয়াম িস kােকর লখা ‘Sex and the Origins of Death’ বiিট 
পড়েত পােরন 6।  আমার আর ফিরেদর লখা ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ (aবসর pকাশনা, 
2007) বiিটর pথম aধ ােয়o বশ িকছু আকষনীয় uদাহরণ হািজর কের জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার 
চ া করা হেয়েছ।  uৎসাহী পািঠেকরা পেড় িনেত পােরন । 

 
রমন লাmার মত  মিsেsর রkkরেণ মৃতু  হেয়েছ সmpিত দলছূট ব ােnর গায়ক স ীব চৗধুরীরo।  ei 
সুpিতি ত গায়েকর kেto রkkরেণ মিss তার কাযkমতা হািরেয়িছল।  িতিন চেল িগেয়িছেলন 
কামায়।  কামায় eকবার কu চেল গেল তােক পুনরায় জীবেন ফরৎ আনা aেনক kেti  aসmব 
ব াপার। কামার sািয়t সাধারণতঃ di থেক চার সpাহ থােক। যারা চতনা িফের পান, তারা সাধারণতঃ 
2/1 িদেনর মেধ i তা িফের পান। বাকীেদর  aেনেকi মারা যান,  িকnt aেনেক কামা থেক uেঠ আেসন 
বেট িকnt রেয় যান aেচতন দশায় – যােক মিডেকেলর ভাষায় বেল ‘িনিkয় দশা’ বা ‘ ভিজেটিটভ sট’ 
(vegetative state)।  ডাkার eবং রাগীর আtীয়sজনেদর জন  e eক asিsকর পিরিsিত। কারণ 
রাগীর দহটা বঁেচ থাকেলo মিss থােক িনিskয়। টকিনকািল, eেদর তখন মৃতo বলাo যায় না, কারণ 
াস-p াস সহ িকছু শারীিরক কাজ কম চলেত থােক sাভািবক ভােবi।  মাসািধককাল পর e ধরেনর 
রাগীরা পৗেছ যান ‘sায়ী িনিkয় দশা’য় (Persistent vegetative state)।  যতi িদন পrেত থােক 
রাগীর সেচতনতা আবােরা িফের আসার সmাবনা কমেত থােক। aিkেজেনর aভােব মিsেsর কাষgেলা 
ধীের ধীের মারা যেত থােক। oi সময় কৃিtমভােব তার দহেক বঁািচেয় রাখা গেলo তার চতন  আর 
ফরৎ আেস না। 1994 সােল আেমিরকার মািl সাসাiিট টাs- ফােসর eগার জন গেবষেকর eকিট 
গেবষণা থেক জানা যায়, sায়ী িনিkয় দশায় রাগী eকবার পঁৗেছ গেল আেরাগ লােভর সmাবনা চেল যায় 
েন র কাছাকািছ38।  দীঘিদন aেপkা করার পর ডাkারেদরi িসdাn িনেত হয় রাগীর জীবন-pদীপ 

িনবাপন করার, কারণ ততিদেন তােদর জানা হেয় যায় য,  e রাগী আর চতন  িফের পােব না।  
পাঠকেদর িন য় ািরডার টির শাiেভার ঘটনার কথা মেন আেছ, যার খবর সারা আেমিরকা জুেড় 
আেলাড়ন তুেলিছল। 15 বছর ধের ‘sায়ী িনিkয় দশা’য় থাকার পর টির শাiেভার sামীর আেবদেনর 
পিরেpিkেত 2005 সােল যখন ডাkাররা টিরর মুখ থেক খাদ নালী খুেল িদেয় তার ‘ দহাবসান’ ঘটােনার 
uেদ াগ িনেলন, তখন তা আেমিরকার রাজৈণিতক মহলেক তালপার কের তুেলিছল। রkণশীেলরা 
ডাkারেদর e নাফরমািনেক দেখিছেলন ‘ খাদার uপর খাদকারী’র দৃ াn িহেসেব। িকnt ডাkারেদর 
করণীয় িছল না িকছুi।  টির শাiেভার িসিট s ান eবং eমআরআi থেক দখা িগেয়িছল  aিkেজেনর 
aভােব bন িটসু র aেনকটুকুi ন  হেয় গেছ। আদালেতর রায়o িগেয়িছল ডাkারেদর aনূকূেলi।  
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eখন p  uঠেত পাের, ডাkােররা কাn আলামেতর িভিtেত িসধাn নন য, রাগী sায়ীভােব িনিkয় হেয় 
গেছ নািক চতনা িফের পাবার আশা আেছ? eিট িনঃসেnহ, ডাkার যিদ বােঝন য, চতনা িফের আসার 
সmাবনা িকছুটা হেলo আেছ, তাহেল কখেনাi দহবাসেনর মাধ েম রাগীর মৃতু  tরািnত করেবন না।  
ডাkাররা আসেল িসdাn নন  ‘ bন iেমিজং টকিনক’ নােম eক আধুিনক পdিতর সাহােয  মিss 
পযেবkণ কের -  তারা দেখন আহত মিsেs আেদৗ কান ধরেণর বাধ শিk িকংবা চতনার আলামত 
পাoয়া যােc িকনা ।  aেনক সময় ei আলামত খুব সুp aবsায় থােক – সহেজ ধরা যায় না। ei 
aবsােক বলা যেত পাের – নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’। কােজi ডাkারেদরেক 
খুব  যt িনেয়  পরীkা-িনরীkা করেত হয়, eবং তা দীঘেময়াদী।  যমন, eি য়ান oেয়েনর নতৃেt কিmজ 
িব িবদ ালেয়র  eকদল গেবষেকর তttাবধােন 23 বছেরর eক তrনী িচিকৎসারত aবsায় আেছ।  ভয়াবহ 
সরক  dঘটনায় আkাn e তrনীর মিss বশ ভালভােবi kিতgs হেয়িছল। eক সpাহ কামায় থাকার 
পর  চড়াi uৎরাi পিরেয় ‘িনিkয় দশা’য় eেস ভীরেলন।  সi তrনী eখন চােখর পাপিড় মলেত 
পােরন, িকnt বাiেরর কান িনেদশ পালন করার নূন তম আলামত কখেনাi দখান িন।  ডাkােররা মেয়িটর 
মিss িক aবsায় আেছ তা িনঃসেnহ হবার জন  িবিভn পরীkা চালােলন।  যমন, রাগীর সামেন িগেয় 
বলেলন, ‘কিফর জন  িচিন আর dধ টিবেল রাখা আেছ, খাo’। ei মnেব র িক pিতিkয়া রাগীর মাথায় 
পাoয়া যায় তা জানার জন  fMRI s ান কের খুেঁজ দখেলন িচিকৎসেকরা।  দখেলন, bেনর িভতের 
টেmালার গাiির নােমর য জায়গাটা আেছ সটা udীp হেc। মাথার ei জায়গাটা সুs মানুষেদর kেt 
কথাবাতা শানা eবং বাঝার কােজ ব বhত হয়। কােজi eটুকু বাঝা গল, হয়ত মেয়িট সেচতন। িকnt  
িচিকৎসেকরা িনি ত হেত পারেলন না। কারণ aেনক সময় গভীর ঘুেম থাকা মানুেষর সামেনo e ধরেণর 
িনেদশ িদেল তােদর মাথার ei জায়গাgেলা udীp হয়।   
 
আেরা িনি ত হoয়ার জন   ডাkােররা িঠক করেলন, রাগীেক িদেয় টিনস খলােবন।  রাগীেক িনেদশ 
দoয়া হল – ‘মেন কর তুিম টিনস gাuেn আছ। আস eবার আমার সােথ টিনস খল দিখ!’ িনঃসেnেহ 
টিনস খলার pিkয়ািট eমিনেত বশ জিটল।  মাথার aেনকgেলা aংেশর সমিnত সংেযাগ কের তেব 
খলাটা িঠকমত খলেত হয়।  মাথার eকিট aংশ আেছ - সািpেমnাির মাটর eলাকা। ei eলাকাটা 
দেহর হাত-পা সহ aন ান  aংগ  িনয়ntণ করার কােজ ব বhত হয়।  দখা গল তrনীর মাটর eলাকা 

aনবরত udীp হেc।  টিনস খলেল তাi হoয়ার কথা।  আবার রাগীেক িনেদশ দoয়া হল – ‘eবার 
মেন কর তুিম তামার বাড়ীেত eক ঘর থেক আেরক ঘের যাc’। মিss s ান কের দখা গল eবাের 
মাথার িpেমাটর, প ািরটাল আর প ারািহেপাক াmাল eলাকা udীp হেc।  eকজন সুs  মানুেষর kেto 
তাi হয়।  বাঝা গল মেয়িট সmবতঃ সেচতন  aবsায় রেয়েছ।  ডাkােররা  িসdাn িনেয়েছন, e ধরেণর 
রাগীর আেরাগ লােভর সmাবনা eেকবাের শূন  নয়, বরং পঁাচ ভােগর eক ভাগ। মn নয় সmাবনা। আর 
সজন i মেয়িটেক কৃিtম uপােয় বঁািচেয় রাখা হেয়েছ, eবং মেয়িটo eভােবi ‘িমিনমািল কনশাস sেট’ 
রেয়েছ- কখেনা ডাkােরর িনেদশ মানেছ, কখেনা নয়।  
 
aেনকিদন ধের ‘িমিনমািল কনশাস sেট’ থাকার পর আবার মাটামুিট সেচতন aবsায়  িফরবার uদাহরণ 
হেc আরকাnােসর টির oয়ািলেসর ঘটনা।  িতিনo eক ভয় র ধরেনর সরক dঘটনার কবেল পেড় 1984 
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সােল চতনা হারান  eবং pায় 19 বছর ধের  নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’-e 
িছেলন।  দীঘিদন পর 2003 সােল eেস টির oয়ািলস কথা বলেত r কেরন।  সi সােথ হাত-পা 
নাড়ােনার kমতাo িকছুটা িফের পান।  eখেনা িতিন হাটেত চলেত পােরন না, eবং কােরা না কােরা 
সাবkিণক তttাবধােন তােক থাকেত হয়, িকnt তারপরo  টির oয়ািলেসর unিত লk নীয়।  eেথেক 
বাঝা যায়, নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’ থেক আবার সেচতনতায় pত াবতন  
সmব; িকnt ‘sায়ী িনিkয় দশা’ বা পামােনn ভিজিটিটভ sট থেক pত াবতন aেনকটা দূরাশাi বলেত 
হেব। নীেচর ছিবিট দখেল e ব াপারিট হয়ত পাঠকেদর জন  আেরা পিরsার হেব : 
 

 
 
 
 

িচtঃ  মিsেs আঘাত পেয় কামায় চেল যাoয়া রাগীেদর িবিভn aবsা। 
 

মৃতু  িনেয় আর িকছু কথা বলা যাক। আসেল মানুেষর মত বhেকাষী ucে নীর pাণীেদর মৃতু  d’ ধরেনর। 
দেহর মৃতু  (Clincal Death) eবং কাষীয় মৃতু  (Cellular Death)। দেহর মৃতু র sl সময় পেরi 
কােষর মৃতু  ঘেট। মানব দেহর িতনিট grtপূণ aংগ রেয়েছ - মিss, hৎিপn, আর ফুসফুস। য কান 

eকিটর বা সবgেলার কাযকািরতা ন  হেল মৃতু  হেত পাের। যমন, মিsে র কাযকািরতা বn হেল কামা 
হয়, রমণ লাmা িকংবা স ীব চৗধুরীর kেt যমনিট ঘেটেছ; hৎিপেnর কাযকািরতা বn হoয়ােক বেল 
িসনেকাপ, আর ফুসফুেসর কাযকািরতা বn হoয়ােক বেল আসিফিkয়া। িtশ-চিlশ বছর আেগo িকnt 
‘মৃতু ’ ব াপারটার সংjা দoয়া eেতাটা কিঠন িছেলা না। খুব সহজ সংjা। hৎsnন থেম যাoয়ার সােথ 
সােথi িকংবা ফুসফুস তার হাপেরর uঠানামা বn কের দoয়ার সােথ সােথi ব িkর জীবন-pদীপ িনবািপত 
হেয়েছ বেল ধের নoয়া হত।  িকnt 1968 সােল hৎসংsাপন (Heart Transplant) pিkয়ার আিবsার 
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eবং e সংkাn pযুিkর unয়েনর পর মৃতু র ei সংjা িকnt বদেল যায়। িকভােব  eখন হলফ কের সi 
‘hদয়দাতা’ ক মৃত বলা যােব যখন চােখর সামেনi তার hদয় aেন র দেহ sিnত হেয় চেলেছ? িচিকৎসা 
িবjান পুেরা ব াপারিটেক আেরা জিটল কের ফলেলা াসযnt বা রিsেরটর আিব ার কের- যিট hৎিপn 
আর ফুসফুসেক কৃিtমভােব িনয়ntণ করেত পাের। আধুিনক কান কিব  িকnt eখন মৃতু  িনেয় কিবতা 
িলখেতi পােরন ei বেল য - ‘ হ িহমশীতল মৃতু  - তুিম হc রিsেরটর সুiেচর সহসা িনবাপন!’ 
 
যত িদন যােc ততi িকnt কৃিtম uপােয় জীবন আয়ু tরািnত করার ব াপারিট খুব সাধারণ eকিট িবষেয় 
পিরণত হেc। সাmpিতক সমেয় িচিকৎসা িবjােনর কল ােণ aেনক মৃতু পথ যাtী aসুs রাগীর মৃতু  
নানাভােব িবলিmত করা গেছ - কােরা কােরা জন  কম সমেয়র জন , আবার কােরা জন  দীঘ সমেয়র জন । 
যমন ধrন বািন kাক নােমর eক ডনিটs ভdেলােকর uদাহরণ, িযিন 1982 সােল িনেজর রাগাkাn 
hৎিপেnর পিরবেত eকিট যািntক hদয় িনেয় বঁেচ িছেলন কেয়ক মাস যাবৎ। আবার 1984 সােল 
সদ জnলাভ করা িশ  ফ ক aিতিরk 20িদন বঁািচেয় রাখা িগেয়িছেলা eকিট ববুেনর hৎিপn সংেযাজন 
কের। 
 
আিশর দশেকর pথম িদেক জিম িফেsর ‘জীবন pািp’র uদাহরণিট আেরকিট ব িতkমী uদাহরণ িহেসেব 
uেঠ আসেত পাের পাঠকেদর কােছ।  eগােরা মােসর িশ  জিম আর হয়ত বড়েজার eকটা ঘnা বঁেচ 
থাকেত পারত-তার জnগত trিটপূণ যকৃৎ িনেয়। তার বঁাচবার eকিটমাt kীণ সmাবনা িনভর করিছল যিদ 
কান সুs িশ র যকৃৎ কাথাo পাoয়া যায় আর oিট িঠকমত জিমর দেহ সংsাপন করা সmব হেয় oেঠ। 
িকnt eেতা ছাট বাcার জন  কাথাoi কান যকৃত পাoয়া যািcেলা না। য সময়টােত জিম ধীের ধীের 
মৃতু র কােল ঢােল পড়িছেলা আর মৃতু র থাবা হলুদ থেক হলুদাভ হেয় ছিড়েয় পড়িছেলা সারা দেহ, িঠক 
স সময়টােতi হাজার মাiল দূের eকিট ছা  শহের eক িবিcির ধরেণর সরক দূঘটনায় পড়া দশ মােসর  
িশ  জিস বেlানেক hড়াhিড় কের হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হিcেলা। যিদo মাথায় তীb আঘােতর ফেল 
জিসর মিs  আর কাজ করিছেলা না, িকnt দেহর aন ান  aংগpত ংগgেলােক িকnt রিsেরটেরর 
সাহােয  িঠকi কমkম কের রাখা হেয়িছেলা।  জিসর বাবা রিডoেত িদন কেয়ক আেগi eকিট যকৃেতর 
জন  জিমর aিভভাবকেদর আিতর কথা েনিছেলন। শাকgs িপতা eেতা dঃেখর মােঝo মানিবক 
কতব েবাধেক asীকার কেরনিন। িতিন পারমােনn ভিজেটশেন চেল যাoয়া িনেজর মেয়র akত যকৎৃিট 
জিমেক দান কের তােক বঁাচােনার চ া করার িসdাn িনেলন। জিসর রিsেরটর বn কের িদেয় তার 
যকৃৎ সংরিkত কের িমেনেসাটায় পাঠােনার ব বsা করা হল।  জিমর বh pতীিkত astpচার সফল হেলা। 
eভােবi জিসর আকিsক মৃতু   সিদন  জিম িফsেক দান করল যন eক নতুন জীবন। সi ধার করা 
যকৃৎ িনেয় পুনjীিবত জিম আেজা বঁেচ আেছ- পড়া না করেছ,  িদিব  হেস খেল বিড়েয় পার কের 
িদেয়েছ জীবেনর পিচশিট বছর! 
 
eবার আসুন িpয় পাঠক - আপনােদর িজিম টnিলuেজর ঘটনািটর সােথ পিরচয় কিরেয় দi। eক  
সকােল তrণ িজিম  লক িমিশগােনর uপর িদেয় sট করেত িগেয় eকsর পুr বরেফর আsরণ ভদ কের 
িহমশীতল জেল তিলেয় যায়। o aবsােতi িছল স aেনকkণ।  pায় আধাঘnা পের পথচারীরা তােক 
সখান থেক udার কের। দেখ মেন হিcল িজিম মারাi িগেয়েছ বুিঝ, তার hৎsnন, নাড়ী, াসp াস 
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িকছুi খুেঁজ পাoয়া যািcল না। িকnt হাসপাতােলর জrরী িবভােগ িনেয় িগেয় সবা rষার r করার pায় 
eকঘnা পের ছেলিটর দেহ যন জীবেনর বিশ  আবােরা ‘নতুন কের’ িফের আসেত r করেলা। 
আসেল ঠাnা পািনর তীb ঝাp টা িজিমর দহেক eেকবাের aসাড় কের িদেয়িছেলা। যিদo সামিয়ক সমেয়র 
জন  hৎsnন eবং ফুসসুসo বn হেয় িগেয়িছেলা, িকnt তার aন ান  pেয়াজনীয় aংগpত ংগgেলা িকnt 
eকিট ‘িমিনমাম লেভেল’ কাজ কের যািcল। সৗভাগ kেম সi শিkটুকুi িজিমর দেহ পুনরায় 
hৎsnন আর াসp াস িফিরেয় আনার জন  িছেলা যেথ । িচিকৎসকরা eকমত য, বরফ শীতল ঠাnা 
পািন aেনকেkেti kারফেমর মত aবেচতেকর কাজ কের – aিতশীতল তাপমাtায় তখন দহ চেল যায় 
‘হাiবারেনশন’ বা শীতিনdায় –ব াঙ, সাপ, বাdর, িকছু মােছ যা হরহােমশাi ঘটেত দখা যায় । দখা গেছ 
eধরেনর aবsায় দেহর িবপাকিkয়ার হার কেম যায়, eবং দেহর জন  যতটুকু খাবার িকংবা aিkেজন সুs 
aবsায় pেয়াজন, তার চেয় aেনক কম শিk খরচ কের দহেক বঁািচেয় রাখা সmব।  আর তাi e ধরেণর 
পিরিsিতেত দীঘkণ কািটেয়o বঁেচ যাবার uদাহরণ িকnt িজিম eকা নয়।  লস ভগােসর মুের bাuন 
আধাঘnা, uতাহ শহের িমেশল ফা  eকঘn্ আর ক ানাডার তর মােসর িশ  eিরকা নরডবাi di ঘnা 
ধের বরফ-জেল ডুেব aেচতন হেয় থাকবার পরo িচিকৎসকরা তােদর িকnt বঁাচােত পেরেছন। তেব সবেচেয় 
aবাক কেরেছ জাপােনর িমৎসুতাকা uিছেকািশর ঘটনা। জাপােনর রােকা পাহােড়র  তুষারাcn পিরেবেশ 
24  িদন ধের aবেচতন aবsায় পেড় থাকার পরo কাb িসিট জনােরল হাসপাতােল নoয়ার পর তােক 
শষ পযn বঁািচেয় তালা গেছ 17।  

 
eবাের আিস মৃতু kেণর আেলাচনায়। রাগীর মৃতু র ‘সিঠক’ সময় িনধারণ করাটাo aেনকেkেt 
aসুিবধাজনক, কারণ দখা গেছ িবিভn aংগpত ংগ দেহর মৃতু র পরo বঁেচ থােক, যমন মিs  5 
িমিনট, hৎিপn 15 িমিনট, িকডনী 30 িমিনট, ক াল পশী - 6 ঘnা। aংগ বঁেচ থাকার aথ হল তার 
কাষgেলা বঁেচ থাকা। কাষ বঁেচ থােক তৎkণi যতkণ eর মেধ  শিkর যাগান থােক। শিk u�পn 
হয় কােষর aভ nরs মাiেটাকিnয়া থেক। মাiেটাকিnয়ার কাযকািরতা k ুn হেল কােষরo মৃতু  হয়। 
কােজi বাঝা যােc য, মৃতু  কান িবিcn ঘটনা নয়, বরং eকিট pিkয়া। দেহর মৃতু  িদেয় eর pিkয়া 
r হয়, শরীেরর শষ কাষিটর মৃতু  পযn e pিkয়া চলেত থােক। 
 
 
আtা িনেয় পরীkা-িনরীkা 
 
আtার ব াপারটা eতi কৗতুহেলাdীপক য, সত i দহাতীত কান aিst আেছ িকনা তা aেনেকi 
পরীkা-িনরীkা কের যাচাi কের দখেত চেয়েছন। আর আtায় িব াসী গেবষেকরা আtার aিst 
pামােণর জন  নানা ধরেণর পরীkা-নীিরkার আেয়াজন কেরেছন। 1921 সােল ডা: ডানকান ম াকেডাগাল 
তঁার িবখ াত "21 gাম পরীkা" সmn কেরন18। িতিন দাবী কেরন, ei পরীkার মাধ েম িতিন আtার 
oজন িনণয় করেত পেরেছন। তঁার পরীkা িছল খুবi সহজ। তঁার দাবী aনু্যায়ী িতিন ছয় জন রাগীর 
মৃতু কােল uপিsত িছেলন eবং মৃতু র িঠক আেগর eবং পরবতী মুhেতর দেহর oজন মেপ দেখন, 
oজেনর পাথক  11 gাম থেক 43 gােমর মেধ  (িমিডয়ায় যমন আtার oজন eকদম মাপমত 21 gাম 
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বেল pচার করা হয়, hবh তা aবশ  পানিন)।  িঠক eকiভােব িতিন ছয়িট কুকুেরর মৃতু  পযেবkণ কেরন, 
eবং eকi ভােব oজন মেপ দেখন oজেনর কান পাথক  পাoয়া যােc না। e থেক িতিন িসdােn 
আেসন, মানুেষরi কবল আtা আেছ। কুকুর িবড়াল জাতীয় iতর pাণীর আtা নi।  তঁার ei পরীkা 
িমিডয়ায় চমক সৃি  করেলo বjািনক মহেল aচীেরi পিরত k হয়। কারণ ম াকেডাগাল িনেজ বা aন  
কui ei 21 gােমর পরীkা পুনবার সmn কের সত াসত  িনণয় করেত পােরন িন, যা বjািনক মহেল 

gহনেযাগ তা পাoয়ার aন তম মাপকািঠ। ধু পরীkািট পুনবার সmn করা গল না- eিটi কবল নয়, 
পরীkার uপাt বা ডটা িনেয়o িছল সমস া। ম াকেডাগাল িনেজi তার গেবষণাপেt sীকার কেরিছেলন, 
তার গৃহীত ছয়িট uপােtর মেধ  dেটােক িনেজi বািতল কের িদেয়িছেলন কান "ভ ালু" না থাকার কারেণ। 
dেটা uপােt দখােলন য oেত oজন " প" কেরেছ, eবং পরবতীেত ei oজন আেরা কেম গল (আtা 
বাবাজী বাধ হয় ‘খ ােপ খ ােপ’ দহত াগ করিছল!), আেরকিট ডটায় oজন hাস না ঘেট বরং িবপরীতটাi 
ঘটেত দখা িগেয়িছল, পের eর সােথ যুk হেয়িছল aন  কান hােসর ব াপার স াপার (eেkেt বাধ হয় 
আtা বাবাজী িসdাn িনেত পারিছেলন না uিন িক দহত াগ করেবন, নািক করেবন না, নািক দহত াগ কের 
আবারo দেহ পুন:pেবশ করেবন, নািক দহেক িচরিবদায় জানােবন!); ধুমাt eকিট uপাt থেক oজন 
hােসর ব াপারটা  আঁচ করা গল eবং জানা গল eিট eক আuেnর 3/4 ভাগ23 । ei eকিটমাt ডটা 
থেক আসা িসdাn িভিtক কান pবn গেবষণা সামিয়কীেত sান করেত পারা aত া য ব াপারi বলেত 
হেব। 
 
ম াকেডাগােলর "গেবষণার" ফলাফল pকােশর পর পরi ড: aগাsাস িপ kাক নােমর eকজন ডাkার 
আেমিরকান মিডিসন জানােল ম াকেডাগােলর কােজর সমােলাচনা কের লেখন য, ম াকেডাগাল eখােন 
খুব sাভািবক আনুকlিটর কথা বমালুম ভুেল গেছন : তা হেc ei oজন hােসর (যিদ pকৃতi ঘেট 
থােক) ব াপারটােক বা ীভবেনর (evaporation)  মাধ েম দেহর পািন ত াগ িদেয় সহেজi ব াখ া করা 
যায়।  ব াপার হেc, মৃতু  পরমুhেত দেহর রkস ালন বn হেয় যায়, eবং ফুসফুেসর মধ কার বাতাস আর 
রkেক আর ঠাnা করেত পাের না।  ফেল দেহর তাপমাtা বেড় যায় আর দেহর লামমকূেপর মাধ েম 
পািন iভােপােরট কের বর হেয় যাoয়ায় oজন ঘাতিত দখা যেত পাের। ড: aগাsাস িপ kােকর ei 
ব াখা থেক eটাo পিরsার হয় কন কুকুেরর kেt কান oজন hােসর ব াপার ঘেটিন। কারণ কুকুর 
মানুেষর মত ঘােমর মাধ েম দহেক ঠাnা কের না। তারা কের ‘প ািnং’ (panting)-eর মাধ েম।   
 
 
আtা িনেয় আরo aেনেকi িবিভn পরীkা-িনরীkা কেরেছন।  তার মেধ  সবেচেয় uেlখেযাগ   h,  brস 
gসেনর মরণpািnক aিভjতার (near death experience, সংেkেপ NDE) পরীkা।  দহিবচু ত 
আtার aিsেtর সপেk আকষণীয় সব aিভjতার (Out of Body Experience, সংেkেপ ODE) 
কথা ঢালাoভােব aেনক মুমূযু রাগী  রাগমুিkর পর িবিভn িমিডয়ায় দাবী কের থােকন । ব াপারgেলা 
কতটুকু সত   তা পরীkা কের সত াসত  িনণয় করেত চাiেলন brস gসন। িকভােব brস e পরীkািট 
করেলন সখােন যাoয়ার আেগ ei মরণpািnক aিভjতা বা eনিডi eবং দহিবচু ত aিভjতা বা oিডi 
িনেয় সাধারণ পাঠকেদর জন  িকছু  কথা বেল নয়া যাক। আমার খুব পিরিচতজেনর aিভjতার কথাi 
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বিল। বশ কবছর আেগর কথা।  আমার জীবন সাথী বন া eকবার গািড়েত uঠেত িগেয় গািড়র দরজার 
সােথ মাথায়  টkর লেগ খল দরাম কের eক বাির। গািড়েত uেঠ বলেত লাগল তার সারা গা নািক aবশ 
হেয় যােc। িবপেদর কথা।  তারাতাির তােক হাসপাতােলর iমােজিn rেম িনেয় যাoয়া h।  চতন – 
aেচতেনর মাঝামািঝ কান eক sেট িছল স সময়টা (পের বেলিছল সারাটা সময় নািক তার মেন হিcল 
স মারা যােc, যিদo তার মেন হেয়িছল মৃতু  ব াপারটা তমন ভয়ানক িকছু না)।  হয়ত িকছ ুসমেয়র 
জন  jানo হািরেয় থাকেত পাের স।  ভাগ  ভাল, হাসপাতােলর জrরী িবভােগ নoয়ার পর ডাkারেদর 
সবা যেt িকছুkেণর মেধ i jান িফের পায় স। eকটু পের িদিব  সুs সবল হেয় বাসায় িফের eল। িকnt 
হাসপাতােল oi আেধা জাগা আেধা aেচতন aবsার মেধ  eক িবরল aিভjতা aজন কের ফেল স। 
ei aিভjতার কথা স eখনo সুেযাগ পেলi বেল বড়ায়।  স দখিছল (নািক বলা uিচত ‘aনুভব’ 
কেরিছল), স নািক দহ িবযুk হেয় সারা কk জুের ভেস ভেস বরােc।  তার কান oজন নi। হাlা 
পালেকর মত হেয় গেছ স।  oভােব ভেস ভেসi হাসপাতােল ডাkার-নাসেদর শি ত মুখgেলাo 
পিরsার দখেত পািcল স।  সারা ঘেরর কাথায় িক আেছ সবi দখিছল uপর থেক।  টিবেল রাখা 
পািনর gাস, িবছানার eেলােমেলা চাদর, িচিnত লাকজেনর মুখ, সবিকছু।  সাiেকালিজsরা  e 
aবsােকi বেলন ‘আuট aব বিড ekেপিরেয়n’।  িব াসীরা egেলােত আtার দহিবচু ত aবsার aপািথব 
িনদশন খুেজ পান।  মুমূযু বা মরণpািnক aবsােতi নািক e aিভjতাgেলা বিশ দখা যায়। রািগেদর 
aেনেক eসaময়  িবরাট বড় টােনেলর শেয আেলা দখা সহ নানা ধরেণর আিধ- ভৗিতক ব াপার স াপার 
pত k কেরন।  কu কu হাসপাতােলর িবছানায় শািয়ত চািরিদেক ডাkার-নাস পিরেবি ত িনেজর 
মৃতেদহ পযn দখেত পান। brস gসন িঠক করেলন e aিভjতার গlgেলা আসেলi সত , নািক মুমুষু 
aবsায় মেনাৈবকল , তা eকিট সহজ পরীkার মাধ েম পরীkা কের দখেবন।  িতিন তঁার ল াপটপিট সােথ 
িনেয় eেলন আর তােত pাgাম কের িবিভn র ীন ছিব ( যমন, uেড়াজাহাজ, নৗকা, pজাপিত, ফুল 
iত ািদ) িবিkpভােব ( রnমিল) ফুিটেয় তুলেলন। তারপর িতিন ল াপটপিটেক sাপন করেলন হাসপাতােলর 
হােটর astpচার কেkর ছােদর কাছাকািছ কাথাo – eমন eকটা জায়গায় যখােন astpচােরর সময় 
রািগর দৃি  পঁৗছয় না, িকnt দহিবযুk আtা হেয় সারা কk জুের ভেস ভেস বড়ােল তা রািগর দখেত 
পাoয়ার কথা।  gসন eনিডi eবং oিডi’র দাবীদার প াশ জন রািগর kেt পরীkািট চালনা করেলন, 
িকnt eকজন রািগo সিঠকভােব ল াপটেপর ছিবgেলােক সিঠকভােব বণনা করেত পােরনিন 18 । িঠক eকi 
ধরেণর পরীkা sতntভােব পিরচালনা কেরিছেলন ডঃ জ ান হােlন। িতিনo gসেনর মতi নেগিটভ 
ফলাফল পেলন26।   
 
 
আসেল তাi পাoয়ার কথা। যিদ আtার মাধ েম তথাকিথত পরজগেতর সােথ যাগােযাগ করা সmব হত 
তেব ei নব  pযুিk িবjােনর জগেত iেতামেধ i িবpব ঘিটেয় ফলত। আমােদর eত িদেনর pেচ ায় 
বstবািদ ধ ান ধারণার য বjািনক বুিনয়াদ পেল পেল গেড় uেঠেছ তা aচীেরi েস পড়ত, বদেল যত 
িববতেনর মাধ েম pাণীজগেতর eবং সেবাপির মানুেষর uপিtর সামিgক ধ ান ধারণা।  মানব আtার aিst 
pমািণত হেল রাতারািত তা pকৃিতেত মানুষেক pদান করত eক aভূতপূব িবিশ তা। িকnt তা হয়িন।  বরং 
িবjােনর সাmpিতক সমেয়র সকল আিবsার গেছ ei মানবেকিndক ধারণার িবপরীেত।  কাপািনকাস 
pমাণ কেরিছেলন আমােদর আবাসভুিম পৃিথবী নােমর gহিট কান িবিশ  gহ নয়, eিট না মহািবে র না e 
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সৗরজগেতর কnd।  বরং লk কািট gহ তারকার ভীের হািরেয় যাoয়া সামান  gহ ব eিট িকছু নয়।  e 
যন িছল  সনাতন িচnাভাবনার িপেঠ eক rঢ় চাবুক।  eতিদনকার pচিলত সৃি তtt, rপকথা, uপকথা 
আর ধমgেnর বাণীেত পৃিথবী য িবিশ  sান aিধকার কেরিছল তা কাপািনকােসর eক চাবুেক যন 
লnভn হেয় গল। তারপর ডারuiন  eেস আেরক দফা চাবুক কষেলন।  িতিন দখােলন e পৃিথবীর মত 
eর বািসnা মানুষo কান িবেশষ সৃি  নয়, বরং aন ান  pািণকূেলর মতi দীঘিদেনর  kমিববতেনর  ফল।  
eতিদন ধের মানুষ িনেজেক সৃি র কndsেল বিসেয়, িনেজেক ঈ েরর আপন pিতমূিতেত সৃ  ভেব য 
িব ােসর পসরা সািজেয় eেসিছল,  ডারuiেনর িববতন তেtt সi িব ােসর pাসােদাপম a ািলকা যন 
তােসর ঘেরর মতi ভে  পড়ল।  পরবতীেত আেলকজাnার oপািরন, হােlন, iuের-িমলার, িসডনী ফেkর 
kিমক গেবষণা িববতনেক  িনেয় গল সূk রাসায়িনক sের- যা aৈজব পদাথ থেক জব পদােথর uেnষেক 
(aৈজবজিন) বjািনক সমােজ pিতি ত কের িদল। বstতঃ বjািনক সমােজ  aৈজবজিন eবং িববতন 
তেttর pিত ার পর থেক মানুষ আtার aিst ছারাi জীবেনর uৎপিt, িবকাশ o িববতনেক ব াখ া করেত 
পাের। কৗতুহলী পাঠেকরা  e িবষেয়  আেরা জানেত চাiেল বন া আহেমেদর “িববতেনর পথ ধের” 
(aবসর, 2007)37  eবং  আমার o ফিরদ আহেমেদর লখা “মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ” 
(aবসর, 2007)19 বi dিট পেড় দখেত পােরন।   
 
িকnt তাহেল p  হেc  আtা যিদ নাi থাকল, িবিভn জেনর মরণpািnক aিভjতাgেলােক (eনিডi eবং 
oিডi) িকভােব ব াখ া করা যােব? oi য হাসপাতােল েয় েয় য দখেত পায় তারা হাসপাতােলর কk 
জুেড় ভেস ভেস বরােc? eরা িক সবাi তেব িমেথ  বলেছ? না মােটo তা নয়। আর তাছাড়া oভােব 
সবাiেক িমেথ বাদী বানােত গেল ‘ঠগ বাছেত গা uজােরর’ দশা হেব।  কারণ e ধরেণর  oিডi-
aিভjতাpাp  সৗভাগ বাণেদর সংখ া e পৃিথবীেত নহাত কম তা নয়।  দহ থেক বর হেয় ভেস 
ভেস বড়ােনাi কবল নয়, কu e সময় টােনেলর শষpােn ujjল আেলা দখেত পায়, কu বা মৃত 
লাকজেনর ( যমন সn, যী  ী , মুহmদ, ফেরশতা, মৃত আtীয় sজন pভৃিত) দখা পায়।  eকিট 
পিরসংখ ােন দখা গেছ  আেমিরকার শতকরা pায় 15-20 ভাগ লাক মেন কের তােদর জীবেনর কান না 
কান সময় oিডi বা eনিডi –eর aিভjতা হেয়িছল।  egেলার িক ব াখ া?  

 
eর ব খ া aবশ i আেছ, eবং তা বjািনক aনুসnােনi বিরেয় eেসেছ। িবjানীরা মেন কেরন মিss 
আমােদর দেহর eক aিত জিটল aংগ। িক রকম জিটল eকটু কlণা করা যাক। মিsেsর জিটলতােক 
aেনক সময় মহািবে র জিটলতার সােথ তুলনা করা হেয় থােক।  কািট কািট gহ -নkt ছিরেয় িছিটেয় 
থেক  আমােদর পিরিচত ei সুিবশাল ei মহািবে  তির হেয়েছ িবশাল বপুর সব সৗরজগত িকংবা 
ছায়াপেথর।  িঠক eকi রকমভােব বলা যায়,  আমােদর কেরািটর িভতের pায় দড় িকেলা oজেনর ei 
থকথেক ধুসর পদাথিটর মেধ    গাদাগািদ কের লকুেয় আেছ pায় দশ হাজার কািট িনuরন আর কািট 
কািট সায়ন াপেসস; আর  সiসাথ সিরbাম, সিরেবলাম, ডাiেসেফলন আর biনেsেম িবভk হেয় 
তির কেরেছ জিটলতম সব কাঠােমার।  আিম যখন 2002 সােল আমার িপeiচিডর কাজ r করেত িগেয় 
মিsে র মেডিলং করিছলাম তখন bেনর pায় ততািlশিট কাঠােমা (pত ংগ) সনাk কের মেডিলং 
কেরিছলাম। সgেলার িছল িবdুেট সমs নাম – কপাস ক ােলাসাম,  ফরিনk,  িহেপাক াmাস, 
হাiেপাথ াlাস, iনসুলা, গাiরাস, কেডট িনuিkয়াস, পুটােমন, থ ালমাস, সবাs ানিশয়া নাiয়াgা, 
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ভিnকুলাস iত ািদ 24।  আমােদর িচnাভাবনা, কমমাn, চাল চলন eবং pাত িহক aিভjতা aেনকাংেশi 
মিsেsর ei সমs িবdুেট নামধারী pত gেলার সিঠক কমকােnর eবং তােদর কােজর সমnেয়র uপর 
িনভরশীল। দখা গেছ, মিsেsর  কান aংশ আঘাতpাp হেল, িকংবা eর কাজকম বাধাgs হেল 
নানারকেমর adুতুের eবং aতীndীয় aনুভূিত হেত পাের।   
 

 
িচtঃ আমার িপeiচিডর কােজর aংশ িহেসেব মানব মিsেsর িবিভn aংশ সনাk কের িt-মািtক মেডিলং করেত 

হেয়িছল। আিম 43 িট aংশ সিঠকভােব সনাk কের মেডিলং কেরিছলাম24। uপেরর ছিবেত আমার করা সi মেডিলং-eর 
aংশিবেশষ দখেনা হেয়েছ।  িবjানীরা বেলন, আমােদর িচnাভাবনা, কমমাn, চাল চলন eবং pাত িহক aিভjতা 
aেনকাংেশi মিsেsর ei সমs pত gেলার সিঠক কমকােnর eবং তােদর সমnেয়র uপর িনভরশীল। 

 

যমন, কপাস ক ােলাসাম নােমর grtপুণ কাঠােমািট মিsেsর  বামিদক eবং ডানিদেকর কােজর সমnয় 
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সাধন কের থােক। আমরা সবাi জািন য, আমােদর bন eকিট হেলo eিট মুলতঃ ডান eবং বাম – ei 
di গালােধ িবভk।  ei di গালাধেক আkিরক aেথi আটেক রােখ di গালােধর িঠক মাঝখােন 
‘কাবাব ম হাি ’ হেয় বেস থাকা কপাস ক ােলাসাম নােমর pত ংগিট।  কান কারেণ মাথার মাঝখােনর 
ei aংশিট আঘাতpাp হেল  মাথার বামিদক eবং ডানিদেকর সিঠক সমnয় ব াহত হয়। ফেল রাগীর  
dতসttার (Split Brain experience) udব ঘটেত পাের।   
 
ষােটর দশেক রজার sির,  uiলসন eবং মাiেকল গ াজািনগার িবিভn পরীkা-িনরীkায় বিরেয় আেস 
মজার মজার সব তথ । দখা গল e ধরেনর রাগীেদর মাথার বামিদক eকধরেনর িচnা করেছ তা 
ডানিদক করেছ আেরক ধরেণর িচnা 9, 25।  মাথার di ভাগi আলাদা আলাদা ভােব কনশাস বা 
চতনাময়।  মাথার বামaংশ পশাগত জীবেন াফটসম ান হেত চায়, তা ডান aংশ হেত চায় রিসং 
াiভার 25!  eখন যারা আtার aিsেt িব াসী, তােদর কােছ সহেজi e p িট utাপন করা যায়, 

মিss-িবভk  dতসttাধারী রাগীেদর দেহ িক তাহেল dিট আtা িবরাজ করেছ?  বাড়িত আtািট তাহেল 
দেহ কােtেক গজােলা?  বাঝাi যােc, আtার aিst িদেয় ei ঘটনার ব াখ া িমেল না, eর ব াখ া 
সিঠকভােব িদেত পাের ‘িdখিnত মিss’ eবং মাথার মাঝখােন থাকা কপাস ক ােলাসাম নােমর grtপূন 
aংেগর কাজকম।   

 

আবার িবjানীরা eo দেখেছন, হাiেপাথ ালমাস নােম মিsেsর আেরকিট pত ংগেক কৃিtমভােব 
বd িতক ভােব udীp কের (মূলতঃ মৃগীেরাগ সারােত e pিkয়ািট ব বhত হত) দহিবচু ত aবsার সৃি  
করা যায়,  anতঃ রাগীরা মানিসকভােব মেন কের য  স দহ িবযুk হেয় ভেস ভেস বরােc।  e 
ধরেণর aবsা সৃি  হয় মিsেs কাবন ডাi akাiেডর পিরমাণ বেড় গেল (হাiপারকািবয়া)  িকংবা কান 
কারেণ রেk aিkেজেনর পিরমাণ কেম গেল (হাiপিkয়া)।  িকছু িকছু াগ যমন,  ক াটািমন, 
eলeসিড, িসেলাকারিপন, মসকািলন pভৃিতর pভােব  নানাধরেনর aপািথব aনুভূিতর udব হয় বেল 
pমাণ পাoয়া গেছ।  e সমs ােগর pিতিkয়া িহেসেব aৈচতন াবsা থেক r কের দহ-িবযুk 
aনুভূিত, আেলার ঝলকািন দখা, পূbেnর sৃিত রামnন, ধমীয় aিভjতা সবিকছুi পাoয়া সmব। আিম 
eক ভdেলাকেক িচনতাম িযিন যী ী েক দখাবার eবং পাoয়ার জন  eলeসিড সবন করেতন।  আমার 
আেরক বn ু pথমবােরর মত গঁাজা খেয় eমন সমs কাn কারখানা করা r কেরিছল য মেন পড়েল 
eখেনা হািস পায়। হাড় কঁাপােনা শীেতর রােত ‘গরেম পুiড়া যাiতািছ’, ‘আমাের হাসপাতােল িনয়া যা’  
বেল হাu মাu কঁাদেত আর চ াচােত লাগল। আমােদর তখন সদ ৈকেশার utীণ বয়স, কেলজ পািলেয় 
‘গঁাজা খেল কমন লােগ’ – ei রহস  udাটেন আমরা তখন ব s।  ভয়i পেয় িগেয়িছলাম  সরােত। 
যিদo শষটা বn ুিটেক হাসপাতােল িনেত হয়িন, িকnt পরিদন তার পাং  মুেখর িদেক তািকেয়i বুেঝিছলাম 
িক ধকলটাi গেছ তার uপর িদেয় সারা রাত ধের। সবাi িমেল চেপ ধরায় স বেলিছল, ‘সারা রাত ধের 
আিম ধু দখিছলাম আিম eকটা িনকষ কােলা anকার টােনেলর মধ  িদেয় হেট চেলিছ, আর সব িকছ ু
আমার uপের ভে  পড়েছ’।  গরম গরম বেল চ াচািcিল কন – e p  করায় বেলিছল, তার নািক মেন 
হেয়িছল টােনেলর শেষi দাজেখর আgন, স আgেন নািক তােক পুিড়েয় ঝলিসেয় কাবাব বানােনা হেব!  
বলা বাhল , egেলা uদাহরণ থেক বাঝা যায়,  মরণ-pািnক eবং দহ-িবযুk aনূভুিতgেলা আসেল 
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িকছুi নয়, আমােদর মিsেsরi sায়িবক uেtজনার ফসল। আর eজন i শানঘােটর কান কান সাধু-
সnাসী কন গঁাজা, চরস, ভাং খেয় ‘মা কালীেক পেয় গিছ’ ভেব নাচাচািচ কের, তা বাঝা যায়।  

 
e pসংেগ pখ াত িবjানী সুসান b াকেমােরর কথা বলা যেত পাের।  সুসান b াকেমার মরণ-pািnক 

aিভjতা িবষেয় িবেশশj eকজন মেনািবjানী, iংল ােnর oেয়s iuিনভািসিটর aধ াপক।  eক সময় 
টিলপ ািথ, ieসিপ, পরামেনািবদ ায় িব াসী থাকেলo, আজ িতিন e সমs aেলৗিককতা,  ধম eবং 
পরজগত সmেn সংশয়ী। সংশয়ী হেয়েছন িনেজ বjািনকভােব egেলার aনুসnান কেরi।  িতিন ‘ডাiং টু 
িলভ’, ‘iন সাচ aব দ  লাiট’ eবং ‘মীম মিশন’ সহ বh বiেয়র pেণতা।  িতিন তার ‘ডাiং টু িলভ : 
িনয়ার ডথ ekেপিরen’ (1993) বiেয় uেlখ কেরেছন akেফােড aধ য়নকালীন সমেয় (সtুেরর 
দশেক) িতন বn ুর সােথ িমেল মািরজুয়ানা সবন কের িকভােব eকিদন তার ‘আuট aব বিড’ aিভjতা 
হেয়িছল, িকভােব িতিন টানেলর মধ িদেয় ভেস ভেস বিরেয়িছেলন,  akেফােডর িবিlে র বাiের ভাসেত 
ভাসেত আটলািnক মহাসগর পািড় িদেয় িনuiয়েক পৗিছেয়িছেলন, তারপর আবার িনেজর দেহ িফের 
িগেয়িছেলন 8 ।  তার e aভুতপূব aিভjতার কািহনী  িলিপবd কের রাখা আেছ The Archives of 
Scientists' Transcendent Experiences (TASTE)  oেয়বসাiেট।  িকnt সুসান b াকেমার যা 
কেরনিন তা হল aন ান  ধমাn ব িkবেগর মত ‘ধমীয় আধ ািতকতার aপার মিহমায়’ আplত হেয় যাoয়া, 
িকংবা eঘটনার পছেন aকাট  pমাণ িহেসেব s া, আtা িকংবা পরজগেতর aিstেক মেন নoয়া । বরং 
িতিন যুিkিন   ভােব eনিডi eবং oিবi-eর বjািনক কারণ  aণুসnান কেরেছন eবং uপসংহাের 
পৗিছেয়েছন য, মরণ pািnক aিভjতাgেলা কান  পরকােলর aিsেtর pমাণ নয়, বরং egেলােক 
ভালমত ব াখ া করা যায় sায়ু-রসায়ন (neurochemistry), শরীরিবjান (physiology) eবং 
মেনািবjান (psychology) থেক আhত jােনর সাহােয 27।   

 

 
িচtঃ মরণpািnক aিভjতার সময় aেনেকi টােনল বা সুর  দেখ থােকন । 

 
কন মরণpািnক aিভjতাgেলােত কবলi টােনল বা সুর  দখা যায়? িব াসীরা বেলন, oিট iহজগত 
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আর পরজগেতর সংেযাগ পথ। টােনেলর পছেন আেলার িদগn আসেল পরজগেতর pতীকী rপ। িকnt 
তাহেল aবধািরতভােব pে র uদয় হয় - কন কবলi সুর ? কন কখেনা দরজা নয় িকংবা নয় কান 
বেহsী কপাট িকংবা নয় gীক িমেথালজীর আtা পাড়াপােড়র সi ‘িরভার s ায়k’? eখােনi সামেন চেল 
আেস আ ািতকতার সােথ িবjােনর িবেরােধর p িট।  িবjানীরা বেলন, ‘সুর  দশন’ আসেল মরনpািnক 
কান ব াপার নয়, নয় কান aপািথব iি ত। সজন i মরনpািnক aবsার বাiেরo মৃগীেরাগ, মাiেgেনর 
ব াথার সময় aেনেক সুর  দেখ পােরন। িবেশষjরা বেলন, সুর  দখা যেত পাের মিss যখন থােক খুবi 
kাn, াn, িকংবা কান কােজ যখন চােখর uপর aত িধক চাপ পেড়। আবার কখেনা সুর  দখা যেত 
পাের eলeসিড, সাiেলািকিবন িকংবা মসকািলেনর মত াগ- সবেন। আসেল  sায়ুজ-কেlাল (neural 
noise) eবং akীয়-করিটকাল জিরপেণর (retino-cortical mapping) সাহােয  টােনেলর মধ  িদেয় 
আঁধার থেক আেলােত pেবেশর আিভjতােক ব াখ া করা যায় 28 ।  িশকােগা িব িবদ ালেয়র 
sায়ুজীবিবjানী জ াক কায়ান (Jack Cowan) 1982 সােল  পুেরা pিkয়ািটেক eকিট বjািনক 
জানােল গািনিতক মেডেলর সাহােয  ব াখা কেরেছন 27 । তার মেডেলর সাহােয  কায়ান দিখেয়েছন, 
কেটেk ডারা দাগ থাকেল তা আমােদর চােখ aেনকটা সিপল কুnলী (spirals) আকাের rপ নেব। 
egেলা আমরা ছাটেবলায় ‘দিৃ  িব েমর’ (visual illusion) uদাহরণ িহেসেব দেখিছ। নীেচ পাঠকেদর 
জন  eমিন eকিট  ছিব দoয়া হল। ছিবিট দখুন । বkেরখাgেলােক সিপলাকার কুnলী বেল িব ম হেব।  
যিদo বাsবতা হল, বkেরখাgেলা eেককিট বৃt।  

 

 
 
িচtঃ বkেরখাgেলােক সিপলাকার কুnলীর টােনল বেল িব ম হেc।  যিদo বাsবতা হল, বkেরখাgেলা eেককিট বৃt। 

pমাণ িহেসেব ogেলার uপর আ লু ঘুিরেয় দখেত পােরন। 
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মরণpািnক aিভjতা লােভর সময় pায় eকi রকম িব ম ঘেট মিsেsর মেধ o। াগ সবেনর ফেল  

িকংবা aত িদক টনশেন িকংবা aন  কান কারেণ রেk aিkেজেনর পিরমাণ কেম গেল িভজুয়াল কেটেkর 
গিতpকৃিত সততঃ বাধাpাp হয়। ফেল e সময় ব িkরা িনেজেদর aজােni টােনল-সদৃশ প াটােণর দশন 
পেয় থােকন। eটাi সুর -দশেনর মূল কারণ। সুর  দশেনর ei sায়ুজ-কেlাল eবং akীয়-করিটকাল 
জিরপেণর গািণিতক মেডলিটর পরবতীেত আেরা unিত ঘটান  পল bসলফ,  সুসান b াকেমার eবং 
িsয়াে া eবং aন ান রা 28, 29।   

 
 

  
 
িচtঃ sায়ুজ-কেlাল eবং akীয়-করিটকাল জিরপেণর সাহােয  সুরংগ দশেনর আিভjতােক ব াখ া করা যায়। 
 
 
কােজi বাঝা যােc সুর -দশেনর মােঝ aেলৗিকক বা aপািথব কান ব াপার নi, নi কান 

পারেলৗিকক রহস , যা আেছ তা eেকবাের িনরস, িনখঁাদ িবjান। বলা বাhল , ফলু িমtেরর গােয়nাগেlর 
মত ‘সুর -রহস ’ শষ পযn সমাধান কেরেছ িবjানীরাi। ধু রহস  সমাধান নয়, গািণিতক মেডল টেডল 
করাo সারা।  ধু  তাi নয়, টােনেলর পাশাপািশ কন যী ী  িকংবা মৃত-আtীয় sজেনর দখা যােc 
তারo বjািনক ব াখ া পাoয়া যােc।  িবjানীরা বেলন, ব াপারটা হয়ত পুেরাটাi সমাজ-সাংsৃিতক।  
যী ীে র দখা পান তারাi, যারা দীঘিদন ী ীয় জল-হাoয়ায় বড় হেয়েছন, বাবা মা, িশkক, পাড়া-
পড়শীেদর কাছ থেক ‘ ী ীয় সবক’ পেয়েছন।  eকজন িহnু কখেনাi মরণ-pািnক aিভjতায় ীে র 
দখা পান না, িতিন পান িব ু, ind বা লkীর দখা, আর ভাগ  খারাপ হেল ‘যমদূেতর’। আবার eকজন 
মুসিলম হয়ত সেkেt দশন লাভ কেরন আজরাiল ফেরশতার।  বাঝা যােc, ধমীয় ‘িদব  দশন’ কান 
‘সাজনীন সত ’ নয়, বরং, আজn লািলত ধমানুগত  আর িনজ িনজ সংsৃিতর রকমেফের ব িkিবেশেষ 
পিরবিতত হয়। কােজi,  ঈ র দশনi বলুন আর ধমীয় ‘িদব  দশন’-i বলুন, egেলার uৎসo আসেল 
মানব মিssi।  দখা গেছ মিsেsর কান কান aংশেক uেtিজত করেল মানুেষর পেk ভুত, pত, 
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াকুলা থেক r কের শয়তান, ফেরশতা িকংবা ঈ র দশন সব িকছুi সmব।  e ব াপারটা আেরা 

িবষদভােব বুঝেত হেল আমােদর মিsেsর eকিট িবেশষ aংশ –‘ টেmারাল লাব’ সmেn জানেত হেব। 
 

টেmারাল লাব : মিsেsর ‘গড sট’? 
িবে র তাবৎ িবjানী আর গেবষেকর দল aেনকিদন ধেরi সেnহ করিছেলন, ঈ র দশন, িদব দশন, 

িকংবা oিহpািpর মত ধমীয় aিভjতাgেলা আসেল sফ মিssস াত। সi 1892 সােলর আেমিরকার 
পাঠ পুsকgেলােতo eিপেলিpর সােথ ‘ধমীয় আেবেগর’ সাযুজ  খঁাজার চ া করা হেয়িছল। ব াপারটা 
আেরা ভালমত বাঝা গল িবগত শতেকর  মধ বতী সমেয়। 1950 সােলর িদেক uilার পনিফl নােমর 
eক িনuেরাসাজন মিsেs astpচার করার সময় bেনর মেধ  iেলকে াড ঢুিকেয় মিsেsর িবিভn aংশেক 
বd িতকভােব udীp কের রাগীেদর কােছ eর pিতিkয়া জানেত চাiেতন। যখন কান রাগীর kেt 
‘ টেmারাল লাব’ (ছিবেত দখুন)-e iেলেkাড ঢুিকেয় udীp করেতন, তােদর aেনেক নানা ধরেণর 
‘গােয়বী আoয়াজ’ নেত পেতন, যা aেনেকটা ‘িদব  দশেনর’ aনুrপ 30।  ei ব াপারটা আেরা পিরsার 
হল, 1975 সােল  যখন বেsান ভেটরাn eডিমিনেsশন হাসপাতােলর sায়ু-িবেশষj নরমান গসচ 
uin-eর গেবষণায় pথম বােরর মত eিপেলিp বা মৃগীেরােগর সােথ টেmারাল লােব বd িতক  
িমসফায়ািরং-eর eকটা সmক খুেঁজ পাoয়া গল 31 । eকi kমধারায় ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র  sায়ু 
িবেশষj িভলায়ানুর eস রামাচাndণ তার গেবষণায় দখােলন, টেmারাল লাব eিপেলিp রাগীেদর kেti 
ঈ র-দশন, oিহ-pািpর মত ধমীয় aিভjতার আsাদেনর সmাবনা বিশ 32।  egেলা থেক হয়ত aনুমান 
করা যায়, কন আমােদর পিরিচত ধম pবতকেদর aেনেকi ‘oিহ-pািpর’ আেগ ‘ঘnা িন নেত পেতন’, 
‘গােয়বী কnsর নেত পেতন’ , তােদর ‘কাপুিন িদেয় jর আসত’ িকংবা তারা ‘ঘন ঘন মুcা যেতন’33 । 

 

 
িচtঃ মিsেsর টেmারাল লাব : aেনক িবjানীi মেন কেরন মিsেsর ei aংশিটi হয়ত ধমীয় pেনাদনার মূল 
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uৎস। ei aংশিট িনেয় গেবষণা কের িকছু িকছু kেt আধ ািtকতার সােথ eিপেলpীর জারােলা সmকo পাoয়া গেছ। 
 

ei ধরেনর গেবষণা থেক পাoয়া ফলাফেল ud ুd হেয় ক ানাডার লেরিnয়ান iuিনভািসিটর aধ াপক 
মাiেকল পারিস ার আেরা eকধাপ সাহসী গেবষণায় হাত িদেলন। িতিন ভাবেলন, টেmারাল লােব 
বd িতক তারতম  যিদ ধমীয় pেণাদনার uৎস হেয়i থােক তেব, uেlাভােব – মিsেsর ei গাদা 
aংশিটেক udীp কেরo তা কৃিtমভােব ধমীয় pেনাদনার আেবশ আsাদন করা সmব, তাi না? হ া, anতঃ 
তািttকভােব তা তা সmব।  ডঃ পারিস ার িঠক তাi করেলন। িতিন টেmারাল লাবেক কৃিtmােব udীp 
কের ধমীয় আেবশ পাoয়ার জন  তরী করেলন তার িবখ াত ‘গড হলেমট’।  ei হলেমট মাথায় পের বেস 
থাকেল  নািক ‘িরিলিজয়াস ekেপিরেয়n’ আহরণ করা সmব।  হলেমট বানােনার পর aিফিশয়ািল  pায় 
ছ’শ জেনর uপের  হলেমট পিরেয় পরীkা চালােনা হেয়েছ। eেদর pায়  80 শতাংশ বেলেছন, তােদর eক 
ধরেণর aপািথব aনুভূিত হেয়েছ 30 ।  তারা aনুভব কেরেছন, কান aশরীরী কu (িকংবা কান িsিরট) 
তােদর uপর নজরদাির কেরেছ। aেনেকর aিভjতার লাটাi eর চেয়o গজখােনক বিশ। যমন, eক 
মিহলার হলেমট পরার পর মেন হেয়েছ িতিন তার মৃত মােয়র সাkাৎ পেয়েছন।  আেরক মিহলার কােছ 
ei aশরীরী aিst eতটাi pবল িছল য, পরীkার শেষ যখন aশরীরী আtা হাoয়ায়  িমিলেয় িগেয়িছল 
য িতিন ফুিঁপেয় ফুিঁপেয় কঁাদেত r করেলন।  হলেমট মাথায় পরার পর িbিটশ সাংবািদক আয়ান কটেনর  
পুেরা সময়টা িনেজেক তীbতী িভk ু বেল িব ম হেয়িছল। িবjানী সুসান b াকেমােরর aিভjতাটাi বাধ 
হয় eেkেt সবেচেয় মজার।  িতিন  িনu সােয়ি s পিtকায় িনেজর aিভjতা  বণনা কেরন eভােব 34 – 

 
“আমার হঠাৎ মেন হল কu আমার পা ধের টানেছ, dমেড় মুচেড় ন  কের িদেc।, 

তারপর ধাkা মের আমােক দoয়ােল ফেল িদল। পুেরা ব াপারটা আমার কােছ যন িবনা 
মেঘ বjপাত; িকnt ঘটনাটা িছল িদেনর আেলার মতi পিরsার।  আমার pথেম pচn রাগ 
হিcল, পের রােগর sান kমাnেয় দখল কের িনল ভীিত...।” 
 
aধ াপক b াকেমার পের বেলিছেলন 35,  ‘পারিস ােরর ল াবেরটরীেত আমার সি ত aিভjতা  eক 

কথায় aিবsরনীয়।  পের  যিদ বিরেয় আেস  কান p ািসেবা eেফেkর কারেন আিম egেলার মধ  িদেয় 
গিছ –আিম তাহেল aবাকi হব।’ 

 
তেব সবার kেti য ‘গড হলেমট’ eকi রকমভােব কাজ কেরেছ তা িকnt নয়।  eকবার গড 

হলেমেটর কাযকারীতা দখােনার জন  আমntণ জানােনা হেয়িছল  িবখ াত িবjানী aধ াপক িরচাড 
ডিকnেক। ডিকn িববতনবােদ িবেষষj eকজন িবjানী, পাশাপািশ সব সময়i ধম, aেলৗিককতা pভৃিত 
িবষেয় u�সুক।  ধেমর eকজন কেঠার সমােলাচক িতিন।  িনেজেক কখেনাi ‘নািsক’ িহেসেব পিরিচত 
করেত পেরায়া কেরন না।  ঈ ের িব াস তার কােছ িব ািn বা ‘িডলুশন’, ধেমর ব াপারটা তার কােছ 
‘ভাiরাস’।  eেহন ব িkেক হলেমট পিরেয়  তার মেনর মেধ  কান ধরেণর ‘ধমীয় িফিলংস’ ঢাকােনা যায় 
িকনা, e িনেয় aেনেকi খুব uৎসুক িছেলন।  
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িচtঃ মাiেকল পারিস ার udািবত ‘গড হলেমট’। 

 
 
 
িরচাড ডিকn  খুব আgহ ভেরi ei পরীkায় ‘িগিনিপগ’ হেত রাজী হেলন 2003 সােলর ।  ডিকn 

পারিস ােরর ল াবেরটরীেত eেস হলেমট পের চmাের ঢুকেলন। যথা সময় বিরেয়o আসেলন। eেস 
িবিবিসর সােথ সাkাৎকাের বলেলন 35, ‘আিম খুবi হতাশ।  খুব iেc িছল ঈ র দশেনর। িকnt চmাের 
বেস মাথা িঝম িঝম করার ভাব ছাড়া আর তা িকছু পলাম না বাপু!’  

 
মেন হেc ডিকেnর মত যুিkবাদী মাথা  মৃগীেরােগর জন  uপযুk নয়। eেদর মত লাকেক বাধ হয় 

সহেজ গােয়বী আoয়াজ শানােনা, িকংবা িদব -দশন দoয়া eত সহজ নয়। কােজi, dমুেখরা বলেবন, 
ডিকেnর মত ‘িনেরট-মিss’ লােকরা পয়গmর হবার uপযূk নন! ধমবাদীরা িক আর সােধ বেল য,  নবুয়ত 
পেত যাগ তা লােগ – h!! 

 
িকnt িরচাড ডিকেnর uপর কাজ না করেলo eটাo িঠক সুসান b াকেমার সহ aেনেকর মেধ i তা 

কেরেছ, eবং কেরেছ খুব ভালভােবi।  তারা িনেজরাi তা sীকার কেরেছন।  আর পারিস ােরর দাবী 
aনুযায়ী, তার udািবত e pিkয়ায় যিদ 80 শতাংেশর বশী লােকর aপািথব aনুভূিত হেয়i থােক, তেব 
বলেতi হয় ঈ রানুভূিতর মত ব াপার স াপারgেলা হয়ত মিsেsর বাiের নয়।  পারিস ােরর ভাষায় 34, 
‘ঈ র মানুেষর মিss তির কেরিন, বরং মানুেষর মিssi সৃি  কেরেছ শিkমান ঈ েরর।’ 

 
 

শষ কথা 
আtা ব াপারিট মানুেষর আিদমতম কlণা । eিট সিঠকভােব সংjািয়ত নয় eবং আধুিনক িবjােনর চােখ  
aপািথব আtার কlণা াn িব াস ছারা িকছু নয়। আমার e pবেn আিম খুব িবশদভােব  িবjােনর 
কি পাথের  আtা নামক ধারণািটেক যাচাi করার চ া কেরিছ। eর থেক যা বিরেয় eেসেছ তা হল - 
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আধুিনক িবjােনর তttgেলার সােথ আtা নামক ব াপারিট eেকবােরi খাপ খায় না। সাজা সাpা ভাষায় 
বলেত গেল বলেত হয় - আtার aিsেtর কান pমাণ িবjান পায় িন। আর যত িদন যােc, আtার 
aিst pমােণর আশা kমশঃ rপাnিরত হেc দূরাশায়। বstতঃ sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, 
জেনিটk আর িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা আtােক আkিরক ভােবi র ম  থেক হিটেয় 
িদেয়েছ। আর সজন i যুগল-সিপেলর (িডeনe) রহস েভদকারী নােবল িবজয়ী িবjানী ািnস িkক 
বেলন 2, ‘eকজন আধুিনক sায়ু-জীবিবjানী মানুেষর eবং aন ান  pানীর আচরণ ব াখ া করার জন  আtা 
নামক ধমীয় ধারণার dারs হoয়ার pেয়াজন বাধ কেরন  না’।   1921 সােল িবjানী আলবাট আiনsাiন  
eকi ধারণা পাষণ কের বেলিছেলন, ‘ দহিবহীন আtার ধারনা আমার কােছ eেকবােরi aথহীন eবং 
anঃসারশূন ’। 
 
কােজi িবjান মানেত হেল আtার aিsেt িব াসী হoয়ার কান যুিkিন  কারণ নi। pাচীনকােলর  
মানুেষরা জn-মৃতু র গূঢ় রহস  বjািনক দৃি েকান থেক সমাধান করেত না পের আ য় কেরিছল ‘আtা’ 
নামক আ ািtক ধারণার।  িবjােনর আধিুনক গেবষণা স সমs পুেরাণ eবং aসংjািয়ত ধ ান ধারনােক 
খnন কের িদেয়েছ। আtার aিst ছাড়াi িবjানীরা আজ মানুষ সহ aন ান  pািণর আচরণ, আচার-
ব বহার eবং িনেজর ‘আিমt’ (self) eবং সেচতনতােক (consciousness) ব াখ া করেত পারেছ। 
eমনিক খুেঁজ পেয়েছ ধমীয় aপািথব aিভjতার িবিভn শরীরবৃtীয় uৎস।  কােজi ◌ামার ব িkগত 
aিভমত হল- pােণর aিstেক ব খ া করার জন  আtা eকিট apেয়াজনীয় eবং পিরত k ধারণা, যমিন 
আেলার স ালনেক ব খ া করার জন  পদাথিবjানীেদর চােখ আজ iথার eকিট apেয়াজনীয় eবং 
পিরত k ধারণা। িকnt আtার সােথ iথােরর পাথক  হল – পদাথিবjােনর agগিতর সােথ সােথ iথারেক 
হটােনা সmব হেলo আtােক হটােনা সmব হয়িন, বরং  আtা নামক পিরত k ধারণািটi আেজা সাধারণ 
মানুেষর কােছ জনিpয়। aিstহীন আtার শািnর জন  মানুষ তাi কত িকছুi না কের! আর সাধারণ 
aসেচতন মানুষেক সেmািহত রাখেত ei আগাছার চাষেক পুেরাদেম জনিpয় কের রেখেছ তাবৎ ধমীয় 
সংগঠনgেলা, sীয় ব বসািয়ক sােথi।  তেব, eমন eকিদন িন য় আসেব যখন সংখ াগির  মানুষ  জীবন-
মৃতু েক ব াখ া করার জন   আtার দারs হেব না; আtার ‘পারেলৗিকক’ শািnর জন  াd-শািnেত িকংবা 
িমলাদ-মাহিফল বা চিlশায় aথ ব য় করেব না, মৃতেদহেক শান ঘােট পুিড়েয় বা মািটচাপা িদেয় মৃত 
দহেক ন  করেব না, বরং কিণয়া, hৎিপn, ফুসফুস, যকৃত, ag াশয় pভৃিত aংগ-pত gেলা যgেলা 
মানুেষর কােজ লােগ, সgেলা মানবেসবায় দান কের দেব (গেবষণা থেক জানা গেছ, মানুেষর eকিটমাt 
মৃতেদেহর সেবাc ব বহার কের 22 জন aসুs মানুষ uপকৃত হেত পাের)।  e ছাড়াo মিডেকেলর ছাtেদর 
জন  মৃতেদহ unুk করেব ব বহািরকভােব শরীরিবদ ািশkার dয়ার।  আরজ আলী মাতুbর তার মৃতেদহ 
মিডেকল কলেজ দান করার িসdাn িনেয় eক সময় aনুকরনীয় দৃ াn sাপন কেরিছেলন।   e pসে  
িতিন বেলেছন 36,   
 

‘...আিম আমার মৃতেদহিটেক িব াসীেদর aবেহলার বst o কবের গিলত পদােথ পিরণত না 
কের, তা মানব কল ােণ সাপদ করার িসdাn gহণ কেরিছ। আমার মরেদহিটর সাহােয  
মিডক াল কেলেজর শল িবদ া িশkাথীগন শল িবদ া আয়t করেব, আবার তােদর 
সাহােয  rg মানুষ রাগমুk হেয় শািnলাভ করেব। আর eসব pত k aনুভূিতi আমােক 
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িদেয়েছ মিডেকেল শবেদহ দােনর মাধ েম মানবকল ােণর আনnলােভর pরণা’ 
 
স aনুেpরনায়  ujীিবত হেয় পরবতীেত মিডেকেল িনজ মৃতেদহ দান কেরেছন  ড. আহেমদ শরীফ, ড. 
নেরন িব াস, oয়ািহdল হক pমুখ।  সদ  pয়াত iহজাগিতক গায়ক স ীব চৗধুরী আমােদর e তািলকায় 
নতুন eবং গিবত সংেযাজন।  সমাজ সেচতন  iহজাগিতক e মানুষgেলােক জানাi আমার pােণর pণিত। 
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pাথনা িক কান কােজ আেস? 

ফিরদ আহেমদ

  

Aenekr† o÷racarI …rSaedr smykar …kFa ibeSx GFnar kTa men Takar kTa| sn tairK 
AbSY Kub Bal ker men Ÿn† Vmar| teb …†Fuk™ men VeC ŸZ, ba„laedeS tKn obSaK ba ojeòYr 
ByabH dabdaH| Kray puReC saraedS| bâiñr nam inSanaw Ÿn† Aenkidn Der| VLaH Ÿpãimk 
…rSad ŸbS GFa ker  …kidn zak Ÿzal ipiFey jatIy ‰dgaH mydaen †sitSka namaj (bâiñr 
jenY …† namaj pRa Hy) pRar ŸGaxna idl| iniàdñ iden skaelr idek As„KY manuexr 
ˆpióùitet Ÿs† namaj pRaw Hela| Vr ik VëcàZ! dupur gRaet na gRaet† kal obSaKIr JR 
Hey bâiñ Jaipey pRela zakasH ŸmaFamuiF pãay sara ŸdeS| …rSad ŸZ VLaHr Kub Ÿpyaerr baÆda 
…b„ ŸKada ŸZ muimn muslmaenr haek saRa Ÿdn Ÿs bYapaer manuexr Vr Ÿkan seÆdH† r†ela na| 
duàmueKra AbSY bel Taekn ŸZ VbHawya AiPs ŸTek w†idn ibkael bâiñ Hwyar smUH sÝabnar 
puàbaBas Ÿpey† …rSad jngNek †sitSkar namaj pRar jnY VHÕan jaineyiCl| Aenek Hyeta 
BabeCn ba„laedeSr mt AiSiQt …b„ DàmBIr› manuexr ŸdeS …Fa†eta ÷aBaibk| taedr jnY 
bliC, … Drenr AÉibSÿas ìDumaº ŸZ Vmaedr meta pëcadpd ŸdeS† reyeC ta ikÇ¼ ny| …† 
Ÿsidn ŸpailS paàlaemeÆF ZKn srkarI delr pQ ŸTek bâiñr jnY pãaàTna krar pãó»ab kra Hy 
tKnw paàlaemeÆF ŸbS HasYresr sâiñ HeyiCl| ikÇ¼ VëceàZr ibxy He¬C ŸZ, sitY sitY† ibS 
jenrw ŸbSI …mip s„sdIy cYaepel ‰Sÿerr kaeC bâiñr jnY pãaàTna keriCl|  Zara …† GFnaek 
ŸkOtuk iHsaeb iney ŸbS mja pae¬Cn taedr jnY tTY He¬C Ÿpala¸ kYaTilk ŸdS …b„ pãyat 
Ÿpap iÃtIy jn pl kYaTilkedrek VHÕan jaineyiCeln "tâx—aàt DirºIek bâiñr suSItl prS 
Ÿdwyar jnY sàbSi¹¡man ‰Sÿerr inkF Vk™l AnueraD kret|'  
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÷aóùY, inëcyta, inrap¹a, Bal ŸrjalF, cak™rIr pãemaSn, ib¹ ba Vera bâH‡ Ÿkan lQY ŸZmn ibSÿ 
SaiÇ» w manb jaitr duàdSar Absan †tYaid Hajaera nanan ibxey pãitidn manux sâiñkàtar inkF 
pãaàTna ker Taek| pãaàTna ŸZ sbsmy Bal ikCur jnY† kra Heb ta ikÇ¼ ny| Karap ˆeÀeSYw 
pãaàTna kra Het paer, clit Baxay Vmra Zaek bil "bdú Ÿdaya'| Ÿkˆ Ÿkˆ  ŸdKa Zay cuir Ÿca´aim, 
hakait, pãtarna, DaÉabaij ba By„kr pãiteSaeDr jnYw "‰Sÿerr' Hó»eQp kamna ker Taek| 

pাথনা িক কাজ কের? 

pãSÈ He¬C …† smó» As„KY pãaàTna ik VedO Ÿkan kaej Ves ba kaj ker?  pãaàTna ik Ÿkan 
PlaPel pãBab raKet paer? Ÿkan Ÿlaekr ZKn Ÿkan AsuK Hey Taek tKn tar pirbaerr 
Ÿlakjn tar suóùtar jnY pãaàTna kret paer| …Fa† ÷aBaibk| ŸragI suóù Hey ˆfel pirbaerr 
Ÿlakjn Babet paer ŸZ pãaàTnar kareN† …† tar suóùta| Zid Ÿkan miHla AÇ»Ws¹Ôa Hy, ŸseQeº 
Ÿs …b„ tar ÷amI ÷aóùYban sÇ»aenr jnY pãaàTna kret paer| …b„ sitY† Zid ÷aóùban sÇ»an BUimò 
Hy tKn w† Zugl ibSÿas kret paer ŸZ taedr pãaàTnar kareN† …Fa GeFeC| Ÿkan …lakar ˆpr 
idey bey Zawya Hairekn kareN Ÿkan baRIr AiDbasIra taedr inrap¹ar jnY pãaàTna kret paer| 
Zid w† baRI Ÿkan kareN Haireken Qitgãó» na Hy, taHel baRIr baisÆdara Anuman ker inet 
paer ŸZ pãaàTna† taedrek rQa kereC|  

‰ûid, iº¡iëcyan …b„ musilmedr sâiñkàtar …kFa AnYtm obiSñY He¬C ŸZ …† sâiñkàta tar 
B¹¡edr Vk™l Vebden saRa idey maeJ maeJ† pãakáitk GFna pãbaHek pirbàtn ker Ÿdn| AbSY 
pãitidn imilyn imilyn pãaàTna tar drbaer jma Hey AdYabiD ibilyn ibilyn pãaàTnar paHaR sâiñ 
Helw Ÿtmn Ÿkan Zaca†eZagY †itback pãmaN pawya Zayin Za ŸTek dabI kra ŸZet paer ŸZ 
sâiñkàta pãaàTnay kànpat ker Taekn|   

pãaàTna bàtmaen saraibeSÿ …k nya "k™iFr iSeæp' pirnt HeyeC| pãaàTnar Pel Ÿrag inramy Hy …† 
ÙaÇ» DarNar ˆpr As„KY tTakiTt ob¯aink gebxNar PlaPl Capa He¬C namI damI sb jaànael| 
gt paƒc-sat bCerr meDY† inˆ †yàk Fa†ms pãaàTnar Pel Aenk jiFl Ÿraegr ŸragIedr inramy 
HeyeC …† ibxeyr  ˆpr kmpeQ VD hjn b†ek Ÿbö-Ÿslaerr màZaday BUixt kereC| inˆj 
ˆ†ekr mt Vera Aenk mYagaijenr kBar Ÿöairw HeyeC …† ibxyek iney| ŸhFla†n …nibis-
r mt ŸFiliBSenr Ÿkan Ÿkan Ÿpãagãaemr pueraFa† pãaàTnaek ŸkÆÅ ker HeyeC| ibeSx ker 
icik‡sk lYair Ÿhais (Larry Dossey) tar Prayer is Good Medicine: How to Reap 
the Healing Benefits of Prayer …b„ Healing Words: The Power of Prayer and 
Practice of Medicine … pãaàTna ŸZ Ÿrag inramey dar›nBaeb kaj ker tar "ob¯aink pãmaN' 
VeC  …† DarNaek ibeSxBaeb jnipãy ker Ÿtaeln|  

pãaàTnar Pel Ÿrag-inramy Hy …mntr dabIr ÷peQ Zt† ob¯aink pãmaenr saPa† gawya ŸHak na 
Ÿkn Ÿs§ela ŸZ sb bujr›ik Ÿs ibxey Ÿtmn Ÿkan seÆdH na†| bujr›ik ŸZ ny ŸsFa pãmaN kret 
Hel pãaàTnar pãBab saeT saeT† pirmapeZagY Hwya ˆict| ibeSx ker ŸZKaen pãaàTna kra Hy 
iniàdñ Ÿkan ibeSx ˆeÀSYek samen ŸreK- ŸZmn Ÿrag ŸTek VeragY laB| Aenk jnipãy gãÇù …b„ 
pãbeÉ dabI kra HeyeC ŸZ, pãaàTnar †itback inramy mUlY reyeC …b„ ta ob¯ainkBaeb pãmaint| 
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pãaàTna ŸTek ŸragIra ikCu mnó»aitÔk suibDa Ÿpey Taek Ÿs ibxyFaek Hyeta …ekbaer A÷Ikar kra 
Zaeb na| pãaàTnar kareN ŸragIedr meDY ikCuFa inr›eÃg w ÷ió»et Taka ba taedr båah ŸpãSar kem 
Zawyar GFna maeJ maeJ Hyeta ŸdKa Zay| Zidw …† smó» …eP¢§ela Kub† tu¬C …b„ DàmIy ba 
iýpircuyal ibxy ŸTek Ves na …mn AnYanY pãSmn w ÷ió»§elar Kub …kFa paàTkYeZagYw ny| 
pãkátpeQ, Vmra ŸdKeba ŸZ, ikCu haFa br„ …† DarNaek† Ÿpa¹¡ ker ŸZ, w† Drenr AeHtuk 
pãaàTna br„ ŸragIedr jnY Qitkr …b„ Kub sÝbt taedr ˆeÃg baiRey Ÿtael (STEP pãej¢ 
ÅñbY) | ŸZ Ÿkan ŸQeº†, pãaàTnar ÷peQ AsaDarN pãmaNek ibebcnay inet Ÿgel gebxNa kaàZek 
Het Heb Ait AbSY† "inrepQ' …b„ "AÉ', ŸZKaen ŸragI ba gebxk Ÿkˆ† janeb na kar jnY 
pãaàTna kra He¬C| 

pãaàTna Kub sÝbt ob¯aink prIQar jnY ˆpZu¹¡ ŸQºw ny| pãTmtW ib¯an BabbadI ny, 
AiDka„S ŸQeº† Kub kefarBaeb† bó¼badI| ATc pãaàTnar bYapar-sYapar§ela bó¼badI ny, br„  
Aenk ŸbSI VDYaitMk| iÃtIytW pãaàTnaek inyÇ½N kra AtYÇ» dur›H| ikBaeb kaˆek pãaàTna kra 
ŸTek ibrt raKa Zaeb ba ikBaeb iniëctBaeb jana Zaeb ŸZ, ŸragIr jnY pâiTbIr Ÿkan pãaÇ» ŸTek 
Ÿkˆ pãaàTna kreC na| ŸZ Ÿkan pàZebQneZagY ibxy† ob¯aink ˆpaey prIQaeZagY| pãaàTnar 
pàZebQneZagY PlaPl reyeC bel bYapkBaeb dabI kra Hy| kaej† pãaàTnar PlaPlekw 
ob¯aink ˆpaey ZTaàTta Zaca† kra sÝb Hwya ˆict| ikÇ¼ baó»eb ŸdKa Zay ŸZ ŸsFa sÝb ny| 

বােডর পরীkা 

pãaàTnar ÷peQ Kub sÝbt sbecey ŸbiS ŸZ prIQaiF ˆeLKY kra Hy ta sÚpÊ keriCeln 
kaiàhwlijñ rYa¸lP baàh (Randolph Byrd) sYan ÒaiÆsseka Ÿjnaerl ŸmihkYal ŸsÆFaer| 
tar …¤epiremeÆF itin dabI keriCeln ŸZ, keranair ŸpeSÆFra A¯at …b„ dUrbàtI pãaàTna ŸTek 
ˆpkát HeyeC| Agañ 1982 ŸTek jula† 1983 …r meDY itin 393 jn ŸragIr ˆpr tar 
gebxNa kaàZº¡m calan| itin …† gã›pek du†Baeg Bag kern| 192 jnek pãaàTna kra HeyeC gã›ep 
…b„ 201 jnek pãaàTna kra Hyin …mn gã›ep raKa Hy| itin ˆeLK kern ŸZ, ŸZ smó» ŸragIedr 
jnY pãaàTna kra HeyeC taedr meDY palemanair …ehma ŸdKa Ÿdwyar sÝabna paƒc §n km| 

pãaàTna s„º¡aÇ» …† Drenr tTakiTt inyiÇ½t prIQar sbecey bR smsYa He¬C ŸZ, pãaàTna iney …† 
Drenr inyiÇ½t prIQa VedO sÝb ny| manuxek pãaàTna ŸpeyeC Vr pãaàTna payin …† Drenr iBÊ 
del kKena Bag kra Zay na| …r mUl karN He¬C ŸZ, Vsel ŸkanBaeb† jana sÝb ny ŸZ Ÿkan 
…kjn bYi¹¡ kaera pãaàTna payin| baàh Zaedrek pãaàTna na pawyar del ŸPel ŸreKeCn taedr 
meDY kaera kaera jenY ŸZ, tar dUr sÚpeàkr Ÿkan VtMIyra pãaàTna kerin tar† ba inëcyta ik? 
baàh inejw AbSY …† smsYaek iciH¡t kereCn …b„ ÷Ikar kereCn ŸZ, …† gebxNar jnY 
"ibìÁ' gã›p pawya Zayin| 

gYair ip. Ÿpajnar (Gary P. Posner) tar Free Inquiry (1990) mYagaijen pãkaiSt  
"God in the CCU?" gãeÇù ˆeLK kereCn ŸZ, baeàhr srbraHkát s„KYatai¹Ôk PlaPlw Kub 
…kFa S¹¡ iBi¹r ˆpr daiRey Ÿn†| ˆdaHrn÷r›p, pãaàTna gâHIt gã›epr 13 jn ŸragI (7  Sta„S) 
mara Zay| AnYidek inyiÇ½t gã›epr ŸragI mara Zay 17 jn (8.5 Sta„S)| …Kaen ŸdKa Zae¬C ŸZ, 
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du† gã›epr meDY mâtuYr Har pãay sman| …mnik Ÿhaisw ÷Ikar kereCn ŸZ, baeàhr prIQakát du† 
gã›epr meDY …† paàTkY …b„ AnYanY paàTkYsmUH pirs„KYangtBaeb A-ta‡pàZpUàN| 

klaiÜya "AitelOikk' gebxNa 

2001 sael Journal of Reproductive Medicine … ˆ¬c màZadasÚpÊ klaiÜya †ˆinBaiàsiF 
ŸmihkYal ŸsÆFar …r pãkaiSt …k pãbeÆÁ dabI kra Hy ŸZ, bÉYa rmNIedr meDY Zaedr jnY 
iº¡Sicyan pãaàTna dl§ela pãaàTna kereC taedr gàBbtI Hwyar sÝabna Zaedr jnY pãaàTna kra 
Hyin taedr Ÿcey itn §n ŸbiS| …† gebxNar PlaPl jatIy gNmaDYm ŸZn lueP inl| …ibis 
inˆj …r ŸmihkYal …ihFr iFmiT jnsn  "§h miàn„ Vemirka' namk pãBatkalIn Fk ŸSa Ÿt 
 Kub† ibSÿaseZagYBaeb laK laK manuexr kaeC …† "ibsMykr PlaPl' jainey ideln| …Kaen bla 
Kub Apãasi˜k ny  ŸZ, Ÿs† smy iFmiT jnsn weyñ ipbih, mYasacuesFs …r …Bae²ilkYal 
kmuYiniF keBnYaÆF caàc …r iminöar iCeln| kaej† itin ŸZ …† gebxNar PlaPlek iney 
ˆList Hebn ŸsFa bla† baûlY|  

…† gebxNaiF pãkátpeQ klaiÜya †ˆinBaiàsiFet pircalna kra Hyin br„ …Fa kra HeyiCl 
Ÿkairyar …kiF †niöFuYF …| …r pircalk  Ÿkaya„ ca iCeln w† gebxNa peºr …kjn sH-
ŸlKk| …† gebxNar jnY 219 jn miHlaek rYa¸mil du'eFa gã›ep Bag kra Hy …b„ …r …k 
gã›epr jnY pãaàTna kra Hy …b„ AnY gã›epr jnY kra Hy na| Vemirka, kYanaha …b„ Aeöäilyar 
s„GbÁ pãaàTna gã›p§ela ŸragIedr jnY pãaàTna pircalna ker| gebxkra sb haFa s„gâHIt Hwya 
…b„ prIQar PlaPl na pawyar  Vg pàZÇ» taedr muK bÉ ker ŸreKiCeln|  

…† PlaPel ŸdKaena Hy ŸZ, pãaàTna kra HeyeC ŸZ gã›epr jnY taedr gàBbtI Hwyar Har Stkra 
p‚aS Bag| AnY idek pãaàTna kra Hyin ŸZ gã›epr jnY taedr Har maº Stkra CaibÕS Bag| 

Kub SIGã† AbSY …† gebxNar PlaPelr ZTaàTta iney seÆdeHr halpala gijey ˆfet Taek| 
†ˆinBaiàsiF Ab kYailePaiànyar AbeöäiFks …¸ ga†enakelajIr i£inkYal pãePsr bã›s Pçam 
(Bruce Flamm) …† gebxNar ŸbS ikCu º›iF Kuƒej pan …b„ …ek "jFpakaena …b„ ibÙaiÇ»kr' 
iHsaeb VKYaiyt kern| …† gebxNa ŸZ jiFl …b„ ibÙaaiÇ»kr iCl  tar jÔlÇ» ˆdaHrn He¬C 
…rkm| pãaàTnay A„S Ÿnwya …k gã›p srasir ŸragIedr jnY pãaàTna keriCl| iÃtIy gã›p ìDumaº 
ŸragIedr jnY† pãaàTna kerin br„ pãTm pãaàTna gã›epr pãaàTna Zaet kaàZkr Hy Ÿs jnYw pãaàTna 
keriCl| Vr tâtIy gã›epr pãaàTna iCl …† ŸZ, "‰Sÿerr †¬Ca ba Vka„Ka ŸZn pirpuàn Hy'| 

…† ibÙaiÇ» AbSY Ÿtmn ibSal ikCu ny …b„ Pela-Vp gebxNay ta Hyeta s„eSaDenrw sueZag 
iCl| ikÇ¼ gebxNay jiRtedr ibxey ŸZ smó» tTY prbàtIet Ÿbirey Ves Ÿs§ela† br„ puera 
pirióùek Vera jiFl …b„ ibÙaiÇ»kr ker Ÿtael| 
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…† pãbeÉr …kjn ŸlKk hYaineyl ip. ˆ†yaàT (Daniel P. Wirth) iCeln …kjn V†njIib 
Zar Ÿkan ŸmihkYal ihigã† Ÿn†| Zidw pYara-sa†ekaljIr ˆpr tar …kF ihigã VeC …b„ Kƒuej 
Ÿpet pYara-sa†ekaljI jaànalsmUeH pãaàTnar Pel VeragY laeBr ˆpr tar ikCu pãbeÉr sÉan 
pawya Zay| Faka pysa s„º¡aÇ» pãtarNar daey …kbar Ÿjlw ŸKeFeCn …† BÅelak| 

gebxNa pãbeÉr mUl ŸlKk iCeln Ÿs† smykar klaiÜya ihpaàFemÆF Ab AbeöäiFks …¸ 
ga†enakljIr pãDan rjairw Ÿlaeba (Rogerio Lobo)| ikÇ¼, pãbÉiF pãkaiSt Hwyar pr pr† 
itin klaiÜya ibSÿibdYaley ŸGaxna kern ŸZ, …† gebxNaiF ZKn sÚpÊ kra Hy tKn itin … 
ibxey ikCu† janetn na| …mnik gebxNaiF sÚpÊ Hwyar ŸbS ikCu idn pr Ÿkaya„ ca kàtâk 
AbiHt na Hwya pàZÇ» itin … ibxey puerapuir A¯ iCeln| …† pãbÉ ŸTek Ÿlaeba tar nam 
pãtYaHar ker Ÿnn …b„ Ÿkaya„ ca w klaiÜya ibSÿibdYaleyr meDY ibdYman sb sÚpàk iCÊ kra Hy| 
Zidw …† pãbÉiF klaiÜya ibSÿibdYaly VnuòainkBaeb pãtYaHar ker Ÿny in …Kn pàZÇ»| …† 
namkra ibSÿibdYaleyr jnY …Fa inëcy† kl„k ÷rœp| 

…eta Ÿkel„karIr perw ŸP†T iHil„ …r inàl°Ô pãb¹¡a lYair Ÿhaisra AbSY …† pãbÉiFek 
pãaàTnar ‰pist Pl pãdaenr sQmtar ob¯aink smàTk iHeseb cailey Zae¬Cn …Kena| 

pাথনা িক aতীতেক পােl িদেত পাের? 

2001 sael British Medical Journal pãkaiSt hW ilwnaàh Ÿl†ebaiBis (Dr. Leonard 
Leibovici) …kiF pãbÉ iney Ÿhais Kub† †eÚpãsh iCeln| Ÿs† pãbeÉ ˆeLKY kra Hy ŸZ, 
ŸragIedr jnY pãaàTna krel taedr Haspatael Takar smy kem Zay AàTa‡ Å›t VeragY laB 
ker| sbecey mjar ibxy He¬C …† gebxNay ŸragIedr jnY pãaàTna kra HeyeC tara Haspatal 
ŸTek cel Zawyar pr| …r maen …† Ÿgaeºr "gebxk'edr dabI AnuZayI, pãaàTna AtItekw 
pãBaibt kret paer| 

ihˆk öaih 

িডuক sািড থেক জানা িগেয়েছ pাথনায় কান কাজ হয় না।  

ihˆk †ˆinBaiàsiFr icik‡skedr itn bCr Der pircailt i£inkYal Fäayael Pldayk pãaàTnar 
pãBab Zaca†eyr jnY Vemirkar nyiF Haspataelr 748 jn ŸragIr ˆpr gebxNa calaena Hy| 
Ÿl …b„ Ÿmanaiök iº¡iëcyan, suiP musilm …b„ ŸbOÁ iBQ™sH sara ibeSÿr baeraiF pãaàTna gã›p …r 
se˜ Zu¹¡ iCl| pãaàTna †-Ÿm†elr maDYem Ÿjr›jaelemw pafaena HeyiCl| keranair VàFair 
wböäaksenr r›gIedr kÚpuYFaerr maDYem rYa¸mil isel¢ kra Hy …b„ baeraiF pãaàTna gã›epr 
inkF paifey Ÿdwya Hy| gã›p§ela ŸragIedr sÚpuàn VeraegYr jnY pãaàTna ker| …† i£inkYal 
Fäayal iCl oÃt AÉ (Double blind)| Haspataelr öaP ba ŸragI Ÿkˆ† janeta na kar jnY 
pãaàTna kra He¬C| The Lancet jaànael pãkaiSt PlaPl ŸTek ŸdKa Zay ŸZ, du† gã›epr inramy 
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Hwya …b„ ÷aeóùr meDY ta‡pàZpUàN Ÿkan paàTkY Ÿn†| AàTa‡, ihˆk öaih bleC, pãaàTnay kaj Hbar 
mt Ÿkan pãmaN Ÿmelin| 

…Kaen ˆeLKY ŸZ, …† prIQa …kdl "bÁmna s„SybadI bó¼badI naió»kedr' Ãara pircailt Hy 
in| br„ DàmIy ibSÿaes ibSÿasI …kdl icik‡sk Zara bYi¹¡gtBaeb pãcilt ob¯aink Ÿmihisenr 
ibkæpek ŸbiS mUlYban men kern taedr Ãara† pircailt HeyiCl|  

STEP pেজk 

  

sপ pেজk থেক জানা িগেয়েছ pাথনায় তা কান কাজ হয়i না, বরং কান কান kেt 
pাথনা বরং মানিসক uেdগ বািড়েয় তােল।  

sbecey bR …b„ sbecey cmkpãd gebxNa pircailt HeyiCl HaàBaeàhr pãePsr HaàbaàF Ÿbnsenr 
(Herbert Benson) ŸntâetÔ| dS bCrbYapI cla suibSal …† pãeje¢r nam iCl STEP pãej¢ 
(Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer)| HaàBaàh …b„ maeya 
i£ink sH CyiF ŸmihkYal ŸsÆFar A„S ineyiCl …† gebxNay| gebxNar PlaPl 2006 saelr 
…ipãl maes American Heart Journal … pãkaiSt Hy| …† gebxNay 1802 jn ŸragIr ˆpr 
calaena Hy| ŸragIedr keranarI ba†pas gãaPF saàjarI (CABG) Hwyar Vegr rat ŸTek ìr› 
ker prbàtI ŸcOÀ idn Der pãaàTna kra Hy| 

ŸragIedrek "rYa¸mil' …b„ "båa†¸il' itn del Bag kra Hy| 604 jn ŸragI pãaàTna gãHn ker 
Zaedrek Veg† janaena HeyiCl ŸZ taedr jnY pãaàTna kra Hetw paer, naw paer| pãaàTna Ÿpet 
paer ATba naw Ÿpet paer janaenar pr pãaàTna payin …mn ŸragIr s„KYa 597 jn| bakI 601 
jnek iniSictBaeb† janaena HeyiCl ŸZ tara pãaàTna Ÿpet Zae¬C| Ÿkan icik‡skra† janetn na 
ŸZ pãTm du† delr meDY Ÿkan ŸragIra pãaàTna Ÿpet Zae¬C| du'eFa kYaTilk gã›p …b„ …kiF 
ŸpãaFöYaÆF gã›p pãaàTna pircalna keriCl| ŸdKa† Zae¬C, gebxkra ikCu Bal icÇ»a-Babna krar jnY 
Ÿkan naió»k dlek AÇ»àBu¹¡ krar pãeyajnIyta ŸbaD kernin| teb Ÿs kTa Vmra bad Ÿd† 
VpattW| 

pãkaiSt PlaPel ŸdKa Zay ŸZ, pãaàTna pawyar bYapaer Ainiëct du† gã›epr meDY Zara pãaàTna 
ŸpeyeC taedr ŸQeº SarIirk Abóùa Karap ba jiFl HeyeC 52 Sta„eSr (315/604) …b„ Zara 
pãaàTna payin taedr Har Stkra 51 (304/597)| Zara pãaàTna paeb bel iniëct iCl taedr ŸQeº 
…† jiFltar Har 59 Sta„S Za itn gã›epr meDY† sàbaiDk| itn gã›epr jnY† pãDan GFnasmUH 
…b„ itirS idenr meDY mâtuYr Har …k† rkemr iCl| 
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ŸlKekra …† isÁaeÇ» ˆpnIt Hn ŸZ, CABG ŸTek jiFltamu¹¡ inramey pãaàTnar Ÿkan Ÿkan 
BUimka Ÿn† ikÇ¼ pãaàTna pawya Zaeb …† janaFa ŸragIedr ikCu jiFlta bâiÁet saHaZY kereC| 
iÃtIy Drenr …† pãBab gebxkedr ibsMeyr maºa baiRey Ÿdy| tara …kiF ŸZOi¹¡k bYaKYa Ÿdn …† 
bel, ŸZ smó» ŸragI ŸjeneC ŸZ taedr jnY s„GbÁ pãaàTna kra He¬C tara Kub sÝbt Der ineyeC 
ŸZ tara …t† §r›tr Asuóù ŸZ taedr jnY pãaàTnar pãeyajn| Pel taedr meDY ˆeÃegr pirman 
bâiÁ ŸpeyeC; PlSã›itet GeFeC SarIirk jiFlta bâiÁ| BaigYs gebxNar …† ApãtYaiSt 
PlaPelr pr AbSY Ÿkˆ belin ŸZ, ‰Sÿr †¬CakátBaeb† gebxkedr pãtYaSaek bYàT ker 
ideyeC|   

…† gebxNay kYaTilk Zajk Padar hIn mYaerk (Father Dean Marek) sH AnYanY 
DàmibSÿasIra jiRt iCeln| Padar hIn mYaerk …† gebxNar maeya i£ink A„eSr pãDan gebxk 
iCeln| gebxNar mUl AeàTr jgandata iCl The John Templeton Foundation, Zara 
cai¬Cl Dàm …b„ ib¯aenr meDY ŸZagsUº Kuƒej Ÿbr kret| kaej† †¬CakátBaeb Ÿnitback PlaPl 
otir krar jnY Ÿkan s„SybadIek dayI krar Ÿkan sueZag† …Kaen Ÿn†| 

gBIrtr smsYa 

ibSÿaseZagY haFar sÚpuàn Anupióùit CaRaw pãaàTna Ha†epaeTisesr Vera bR smsYa reyeC| pãaàTna 
DarNar bYapk daàSink …b„ Dàmtai¹Ôk jiFltaw reyeC| 

pাথনা o aসীমতা 

ibSÿasIedr kaeC m²ur Hwya pãaàTna …k Drenr AelOikkta iHeseb ibebict Hy| ibKYat 
Vemirkan ŸmOlbadI Dàmtai¹Ôk caàls Hejr (Charles Hodge) …r met, 

"A miracle, therefore, may be defined to be an event, in the external world, 
brought about by the immediate efficiency, or simple volition, of God." 

smsYa He¬C ŸZ w† Drenr AelOikkta GFaet Ÿgel ‰Sÿrek AsImtar obiSñY sÚpÊ Het Hy …b„ 
Vmra kKena† janet pareba na ŸZ …† Drenr Ÿkan AsIm Aió»tÔr Ãara Vmaedr pãaàTna m²ur 
HeyeC| ob¯ainkBaeb …r stYta Zaca† kra ŸkanBaeb† sÝb ny| 

‰Sÿerr AsImtar obiSñYsmUeHr meDY …kiF He¬C sàbº ibdYman AàTa‡ mHaibeSÿr sàbº† ‰Sÿr …k† 
saeT …k† smey ibrajman| bla Hy ŸZ ‰Sÿr icrÇ»n, sàb Qmtar AiDkarI …b„ sàb-¯anI| ta 
se¹Ôw ssIm manuexra kKena† janet pareb na ŸZ …† Drenr AsIm Aió»etÔr Aió»tÔ sÚpeàk| 
mHaibeSÿ sàbº …k† smey ibdYman Ÿkan Aió»etÔr ˆpióùit janet Hel Vmaedrekw mHaibeSÿr 
sàbº …k† smey ibdYman Taket Heb| icrÇ»n Ÿkan Aió»tÔek janet Hel Vmaedrekw icrÇ»n 
Het Heb| tTakiTt Ÿkan AnÇ» AsIm ‰Sÿerr kaC ŸTek pãaÐ Ÿkan AiH idey …† smsYaek 
ˆtraena Zaeb na| 
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Ÿkan ibeSx Aió»etÔr kareN GFman Ÿkan GFnaek pãtYQ krar jnY Vmaedrek pãTem† janet 
Heb VedO Ÿs† Aió»etÔr Aió»tÔ VeC ikna| Dra Zak, Ÿkˆ … Drenr ˆÄF kTa bll ŸZ, "Vim 
jain ŸZ Vmar pãaàTna AdâSY m˜lbasIedr Ãara m²ur HeyeC, ikÇ¼ Vim jain na sitY taedr Aió»tÔ 
reyeC ikna|' …† ˆi¹¡r ŸZOi¹¡kta puerapuir ˆÄF …† kareN ŸZ …Fa …mn …kFa Aió»etÔr 
kàmka¸ek bàNna kreC Zar Ÿkan Aió»tÔ VeC bel†  jana Ÿn†| 

…k†Baeb, AsIm Aió»tÔ kàtâk s„GiFt ŸZ Ÿkan GFna (m²urkát pãaàTna ba ŸZ Ÿkan AsaDarN 
AelOikk GFna) janar jenY Vmaedr pãTem† jana drkar Ÿs† AsIm Aió»etrÔ Aió»tÔ reyeC 
ikna| ŸZeHtu Vmra kKena† janet pareba na ŸZ AsIm Ÿkan Aió»tÔ ŸZmn ‰Sÿr, Bgban ba 
VLaHr Aió»tÔ reyeC| kaej†, Vmra kKena† janet pareba na ŸZ, ŸZ smó» GFnasmUH Vmra 
pãtYQ kriC Ÿs§ela Ÿs† Aió»etÔ kareN† GFeC| ŸmaÀa kTa He¬C, AsIm ‰Sÿr ŸZ pãaàTnar jbab 
Ÿdn ta ob¯ainkBaeb jana ŸZOi¹¡kBaeb† AsÝb| 

aথহীন pাথনা 

Zid sitY† Ÿkan sàb¯, AsIm dyamy …b„ sàb-Qmtamy Ÿkan ‰Sÿerr Aió»tÔ Taek ŸseQeº pãaàTna 
puerapuir ApãeyajnIy| Dra Zak, pâiTbIr sbecey pãitBaban …b„ dQ icik‡sk He¬Cn Vpnar 
bÉ™| …† icik‡sekr VDuink icik‡sa ib¯aenr kaeC ¯at ŸZ Ÿkan Drenr Asuóùtaek inramy 
krar Qmta VeC| Vera Dra Zak ŸZ …† sudQ icik‡sk Vpnar pirbaer† bsbas ker …b„ 
Vpnar pirbaer Cy mas bysI …kiF iSì VeC|  

…Kn Zid …† AsaDarN icik‡sekr ˆpióùitr smey† iSìiF Byank Baeb Asuóù Hey peR| Vpin 
tar kaC ŸTek ik VSa krebn? iSìr Zid Sÿaskñ Hy, Vpin VSa krebn ŸZ icik‡sk tar 
ŸkOSl bYbHar ker taek Vram Ÿdeb, inramy ker tuleb| Vpin inëcy† VSa krebn na ŸZ Ÿs 
iSìiFek saHaZY krar Veg Vpnaek ije¯s kreb ŸZ Vpin tar inramy Qmtay ibSÿas kern 
ikna| Vpin inëcy† VSa kern na ŸZ iSìek saHaZY krar Veg Vpnar tar pãit ktFuk™ ibSÿas 
VeC ta pãdàSn krar jnY| Vpin ŸZFa VSa krebn ŸsFa He¬C …† Ait-icik‡sk iSìiFr 
Sÿaskñ ŸdeK Ait Å›t bYbóùa Ÿneb| 

Vera men kr›n ŸZ, …† icik‡sekr pâiTbIr ŸZ Ÿkan pãaeÇ»r† iSìedr kYaÆsar Hwyar Veg† ta 
pãiteraD krar Qmta VeC| inWseÆdeH, Vpin pãtYaSa krebn ŸZ, Zid tar …† Qmta ŸTek 
Taek …b„ Zid Ÿs Vmaedr s„¯aiyt "Bal manux' Hy teb Ÿs tar Qmta bYbHar kreb| ikÇ¼ Zid 
…† icik‡sekr Qmta ŸTek Taek …b„ itin Zid …r pãeyag ker Taekn teb Vpin VSa krebn 
ŸZ pâiTbIet iSìedr kYaÆsar bel ikCu Takar kTa ny| Zid tar sitY† …† Qmta ŸTek Taek 
teb tar kaera AnueraeDr jnY bes na ŸTek iSìedr dueàBag pãiteraeD Jaipey pRa ˆict| Vmra 
…kjn Balmanux iHsaeb ŸsFa† tar kaC ŸTek VSa kreba| 
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…k†Baeb, …kjn  AsIm  dyalu  ‰Sÿrw  can na tar  sâñ  Ÿkan baÆda dueàBag ŸpaHak| …kjn 
sàb¯ ‰Sÿr Veg† janet parebn ŸZ Ÿk dueàBag ŸpaHaet Zae¬C …b„ …kjn sàb-Si¹¡man ‰Sÿr 
dueàBag GFar Veg† ta pãiteraD krebn| kaej†, Zid AsIm dyalu, sbjaÇ»a w sàbSi¹¡man Ÿkan 
‰Sÿr ŸTek† Taekn teb pãaàTnar ŸZ Ÿkan pãeyajn† Ÿn† ta bla baûlY, ibeSx ker Asuóùta ba 
AnY ŸZ Ÿkan dueàBaegr jnYeta …ekbaer† Ÿn†| 

aন  ঈ েররা 
  

Zid Ÿkˆ iº¡iëcyan ‰Sÿr ba musilmedr VLaH-r kaeC VeraegYr jnY pãaàTna ker Taek …b„ Ÿs† 
bYi¹¡ Zid Ÿkan kareN VeragY laBw ker Taek ta Helw pãmaN Hy na ŸZ …† VeragY Ÿs† 
‰Sÿerr jnY HeyeC| sb Dàm† dabI ker Taek ŸZ pãaàTnar Pl pawya Zay|  ˆdaHrn÷r›p, Bgbt 
igtay SãIkáx— dabI kereCn ŸZ, ŸZ ‰Sÿrek† pueja Ÿdwya ŸHak na Ÿkn pãaàTnay saRa Ÿdn Ÿkbl 
káx—†| kaej†, Ÿkan pãaàTna m²ur Helw ob¯ainkBaeb ŸdKaena sÝb Heb na ŸZ ŸsFa Ÿkblmaº 
Ÿkan iniàdñ ‰Sÿerr kareN† sÝb HeyeC| 

Aitpãakáitk A¯ta 

…mnik Vmra Zid Ÿkan AsaDarN inramy GFet ŸdiK (kaFa pa punray Vpna Vpin otir Hey 
ŸgeC) tarprw Vmra ob¯ainkBaeb pãmaN kret sQm Heba na ŸZ …Fa Aitpãakáitk Hó»eQep 
GeFeC| ekan ikCu Aitpãakát blar AàT He¬C ŸsFa pãakáitk ny| ikÇ¼ Ÿkan ikCu pãakáitk ny 
blet Ÿgel …kjnek sitYkar AeàT† sàb¯ Het Heb, Ÿknna …r AàT daRae¬C ŸZ, ŸZ Ÿkan …kiF 
GFnar jnY ŸZ pãakáitk PYa¢r§ela dayI Het paer tar sb§elaek Vmra Ÿjen ŸgiC …b„ dabI 
kriC ŸZ Ÿs† PYa¢r§elar ŸkanFa† w† GFnar jnY dayI ny| kaerar† … Drenr sbjaÇ»a ¯an 
Ÿn†, kaej† kaera peQ† Ÿkan ibxyek A-pãakáitk blarw Ÿkan sueZag Ÿn†| ŸZ GFnar karN 
Vmra jain na ŸsFaek bR Ÿjar Vmra blet pair A¯at karN| AsIm s¹Ôa ba ‰Sÿrek KaemaKa 
…r káittÔ Ÿdwyar Ÿkan maen Ÿn†|  

B¹¡edr Hœdy ˆjaR kra pãaàTna Vr Vk™l Hey kaÊakaiF se¹Ô ŸdKa Zay ŸZ ‰Sÿr sb pãaàTnay saRa 
Ÿdy na| VeraegYr jnY sàbSi¹¡maenr kaeC ratidn Ÿdaya dr›d pRar perw ŸdKa ŸgeC ŸZ 
sba†ek ŸSak sager Baisey ŸragI pFl tueleC| ifkmeta pRaeSana na ker majaer majaer ba 
miÆder miÆder DàNa ideyw ŸPl Ÿfkaet paer na Aenk Vdu Ba†eyra| Vpat dâiñet kKena kKena 
men Hy ŸZ pãaàTna ŸbaD Hy kaj kreC| teb ŸbSIr† Bag smey† ŸZ ta kaj ker na …Fa iniëct| 
manux ZKn Ÿkan pirióùitek samal idet paer na tKin Ÿs mUlt baó»bta ŸTek palaenar ŸSx Ÿcña 
iHsaeb pãaàTnar VSãy iney Taek| ŸKyal krel ŸdKa Zaeb ŸZ, Vka„iKt †¬CapUrenr Zui¹¡sÚmt 
sÝabna ŸZKaen VeC ŸsKaen† ìDumaº dabI kra Hy ŸZ, pãaàTna kaj ker| Vsel Hyeta ta 
Zui¹¡s„gt ŸlOikkBaeb† GeFeC| AsÝb Ÿkan ibxeyr ŸQeº pãaàTna ŸZ kaj ker na ta bla† 
baûlY| …b„ Ÿs Drenr Ÿkan dabI iney pãaàTnar ÷peQr Ÿlaekra …igeyw Ves na| Ÿkan bYi¹¡r 
Hat ba pa Zid Ha–err ŸpeF cel Zay teb Ÿkan pãaàTna† Vr Ÿs† Hat ba paek iPirey idet 
pareb na| Ÿkan Ÿlak Zid mara Zay teb pâiTbIr Ÿkan pãaàTna† Vr taek iPirey Vneb na| pueR 
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Ca† Hey Zawya baRIr kafaema Vr iPer Vseb na Ÿkan pãaàTnaet†| parisminr nIit 
(Principle of parsimony) ba Aqaemr Q™r (Occam's Razor) ŸZ Ÿkan ŸZOi¹¡k mnnek† 
…† isÁaeÇ» ŸpƒOeC Ÿdeb ŸZ, …† ibSÿ jget Ÿkan ikCur ˆper† pãaàTnar Ÿkan pãBab Ÿn†| pãaàTna 
puerapuir baûlY w ApãeyajnIy- ikCu Ÿlaekr jnY …kDrenr AlIk ibÙm CaRa Vr ikCu† ny|  
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মহাpাবেনর বাsবতা :  পৗরািণক aিতকথন বনাম বjািনক aনুসnান 
aনn িবজয় 

 
Òc„w_ex‡Z gbyl¨RvwZ m„wói ci gvbyl GKmgq Zv‡`i Dci Awc©Z `vwqZ¡ ÔCk¦i-e›`bvÕ †Q‡o w`‡q †Nvi 
cvcK‡g© wbgw¾Z n‡qwQj; †jvf-wnsmv-we‡Øl Avi Aciva-cÖeYZvi Kvi‡Y fy‡j wM‡qwQj gnvb 
m„wóKZ©v‡K| gbyl¨RvwZi GB AatcZb †`‡L wePwjZ †eva Ki‡jb Ck¦i, µz× n‡jb Zuvi m„wói Ici| 
g‡b-g‡b msKí AvU‡jb—GB cvc Ges cvcx †_‡K c„w_ex‡K gy³ Kivi Rb¨ aŸsm K‡i †dj‡Z n‡e 
m„wóRMr, b~Zb K‡i aiYx‡K M‡o Zzj‡Z n‡e| aŸs‡mi gva¨g wn‡m‡e †e‡Q wb‡jb c−veb, GK gnv-
gnvc −veb; †h c −ve‡bi †m&ªv‡Z †f‡m wM‡qwQj `ywbqvi mg¯— cvcx, aŸsm n‡qwQj mKj cv‡ci wel, Ggb Kx 
Avgv‡`i wPi‡Pbv-gvqvex GB RxeRMZI| Z‡e m„wóKZ©v ïay euvPv‡jb nhiZ byn&∗ I Zuvi cwievi Ges m½x-
mv_x‡`i| cieZ©x‡Z Zuv‡`i gva¨‡gB Ck¦i cÖv‡Yi we¯—vi  NUv‡jb c„w_ex‡Z| Avgiv, c„w_exi gvby‡liv AvR 
†mB nhiZ by‡ni eskai|Ó—mvimsw¶ß Ki‡j cÖvq GB ai‡bi †cŠivwYK Kvwnbxi  Aw¯—Z¡ c„w_exi wewfbœ 
ag©MÖ‡š’, wewfbœ AvÂwjK †jvKMuv_v, wewfbœ †cŠivwYK DcvL¨v‡b i‡q‡Q| †jvKMuv_v ev †cŠivwYK DcvL¨v‡bi  
eY©bv‡K Avgv‡`i gZ mvaviY gvby‡liv Aev¯—e †K”QvKvwnbx ev ïay Mí wn‡m‡e †g‡b wb‡jI, ag©MÖ‡š’ 
Dwj −wLZ eY©bv‡K ÔmZ¨Õ wn‡m‡eB wek¦vm K‡ib †ewkifvM gvbyl; AvRb¥ jvwjZ Zv‡`i cweÎ Ôwek¦v‡miÕ 
Kvi‡Y Ô†K”QvKvwnbxÕ e‡j G‡Kev‡i Dwo‡q w`‡Z cv‡ib bv| GUv mZ¨ †h, GB gnvc −ve‡bi Kvwnbx `xN©w`b 
Avcvgi mvaviY gvby‡li g‡b (we‡kl K‡i BD‡ivwcqvb‡`i g‡b) Ôm„wói cÖwZ Ck¦‡ii jxjv ev cÖwZ‡kvaÕ 
wn‡m‡e weivRgvb wQj| hvi d‡j bvbv mg‡q cÖL¨vZ GB †jvKMuv_vwU weÁv‡bi wewfbœ kvLvi (†hgb 
weeZ©bev`) cÖgv‡Yi cÖwZeÜK n‡q `uvwo‡qwQj| weeZ©bev‡`i cÖe³v †Lv` Pvj©m WviDBb †_‡K ïi“ K‡i 
f~ZË¡we` Pvj©m jv‡qj, wPÎwkíx wjIbv‡`©v `¨v wfwÂmn Av‡iv A‡b‡KB GB gnvc −ve‡bi wec‡¶ bvbv cÖgvY 
nvwRi K‡i gvby‡li weåvwš— `~i Ki‡Z †Póv K‡iwQ‡jb| ZviciI cwðgv‡`i cweÎ wek¦v‡mi wg‡kj †`qv 
ÔAa©mZ¨ Avi Aa©wg_¨vi K…òMnŸiÕ †_‡K †ewi‡q G‡m Ôc~Y©m‡Z¨Õi mÜvb jvf mnR nqwb; `xN© mgq cvwo 
w`‡Z n‡q‡Q| hv‡nvK, Avgiv G cÖe‡Ü cwðgv‡`i Ávb A‡š^l‡Yi BwZnv‡m bv Xy‡K, gnvc −ve‡bi m¤¢veZvi 
g‡a¨ mxgve× _vKe Ges gnvc−ve‡bi †cÖ¶vcU †evSv‡bvi Rb¨ wKQy †jvKMuv_vi Kvwnbx D‡j−Lc~e©K cÖPwjZ 
K‡qKwU ag©MÖ‡š’i e³e¨ Zz‡j aie| Z‡e Av‡MB D‡j −L Kiv fv‡jv, AvR‡Ki GB GKwesk kZvãx‡Z 
Ôgnvc −ve‡biÕ mZ¨Zv wbY©‡q Abycy•L AbymÜvb Pvjv‡bv m¤¢e bv; Avgv‡`i GB A¶gZv wKsev iƒp ev¯—eZv‡K 
†g‡b wb‡q gnvc −ve‡bi †cŠivwYK Kvwnbx‡K weÁvbm¤§Z we‡k−l‡Yi Rb¨ As‡Ki Avkªq wb‡Z n‡e| Kx DËi 
†ei n‡q Av‡m, Zv GKUz c‡iB †`L‡Z cve|  
 
 
nhiZ byn (Avt) I gnvc −veb m¤ú‡K© wewfbœ ag©MÖ‡š’ ewY©Z Z_¨   
 
Bûw` Ges wLª÷vb‡`i ag©MÖš’ ÔevB‡e‡jÕi Iì †U÷v‡g‡›Ui (cyivZb wbqg) Aš—M©Z †ZŠivZ kwi‡d nhiZ 
byn (Avt) m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q : jvgv‡Ki GK‡kv weivwk eQi eq‡m Zuvi GKwU †Q‡ji Rb¥ nj| wZwb 

                                                 
∗ wneª“ D”Pvi‡Y †bvqv (Noa) Ges Aviwe D”Pvi‡Y byn& (Nuh) 
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ej‡jb, ÒAvgv‡`i me cwikª‡gi g‡a¨, we‡kl K‡i gvey` gvwU‡K e`‡`vqv †`evi ci Zvi Dci Avgv‡`i 
†h cwikªg Ki‡Z nq Zvi g‡a¨ GB †Q‡jwUB Avgv‡`i mvš—¡bv †`‡e|Ó GB e‡j wZwb Zuvi †Q‡ji bvg 
w`‡jb byn&| by‡ni R‡b¥i ci jvgvK Av‡iv cuvP‡kv cPvbeŸB eQi †eu‡P wQ‡jb| Gi g‡a¨ Zuvi Av‡iv 
†Q‡j‡g‡q n‡qwQj| †gvU mvZ‡kv mvZv‡Ëvi eQi †eu‡P _vKvi ci jvgvK B‡š—Kvj Ki‡jb| (cq`v‡qk/ 
Genesis, 5:28-31) 
 
gvey` †`L‡jb `ywbqv‡Z gvby‡li bvdigvwb LyeB †e‡o †M‡Q, Avi Zvi w`‡ji me wPš—v-fvebv me mgqB 
†Kej Lvivwci w`‡K Suy‡K Av‡Q| G‡Z gvey` Aš—‡i e¨_v †c‡jb| wZwb `ywbqv‡Z gvbyl m„wó K‡i‡Qb e‡j 
`ytwLZ n‡q ej‡jb, ÒAvgvi m„ó gvbyl‡K Avwg `ywbqvi Dci †_‡K gy‡Q †dje; Avi Zvi m‡½ mg¯— 
RxeRš‘, eyK-nuvUv cÖvYx I AvKv‡ki cvwLI gy‡Q †dje| GBme m„wó K‡iwQ e‡j Avgvi g‡b Kó n‡”Q| 
wKš‘ by‡ni Dc‡i gvey` mš‘ó iB‡jb| (cq`v‡qk, 6:5-8) 
 
GB nj by‡ni Rxe‡bi K_v| byn GKRb mr‡jvK wQ‡jb| Zuvi mgqKvi †jvK‡`i g‡a¨ wZwb wQ‡jb LuvwU| 
Avj−vni m‡½ Zuvi †hvMv‡hvM-m¤^Ü wQj| mvg, nvg, Bqvdm bv‡g by‡ni wZbwU †Q‡j wQj| †mB mgq 
Avj−vni Kv‡Q mviv ỳwbqvUvB ¸bvni ỳM©‡Ü Ges †Rvi-Ryjy‡g f‡i D‡VwQj| Avj −vn `ywbqvi w`‡K ZvwK‡q 
†`L‡jb †h, Zv ỳM©Ügq n‡q †M‡Q, KviY ỳwbqvi gvby‡li ¯^fv‡ei cPb a‡i‡Q| (cq`v‡qk, 6:9-12) 
 
GB Ae¯’v †`‡L Avj−vn byn‡K ej‡jb, Ò†MvUv gvbylRvZUv‡KB Avwg aŸsm K‡i †dje e‡j wVK K‡iwQ| 
gvby‡li Rb¨B `ywbqv †Rvi-Ryjy‡g f‡i D‡V‡Q| gvby‡li m‡½ `ywbqvi mewKQy Avwg aŸsm Ki‡Z hvw”Q| Zzwg 
†Mvdi KvV w`‡q †Zvgvi wb‡Ri Rb¨ GKUv RvnvR ˆZwi Ki| Zvi g‡a¨ KZ¸‡jv Kvgiv _vK‡e; Avi †mB 
Rvnv‡Ri evB‡i Ges wfZ‡i AvjKvZiv w`‡q †j‡c w`‡e| RvnvRUv Zzwg Gfv‡e ˆZwi Ki‡e : †mUv j¤^vq 
n‡e wZb‡kv nvZ, PIovq cÂvk nvZ, Avi D”PZvq n‡e wÎk nvZ| RvnvRUvi Qv` †_‡K wb‡P GK nvZ 
ch©š— Pviw`‡K GKUv †Lvjv RvqMv ivL‡e Avi `iRvUv n‡e Rvnv‡Ri GKcv‡k| RvnvRUv‡Z cÖ_g, wØZxq, 
Z…Zxq Zjv _vK‡e| Avi †`L, Avwg ỳwbqv‡Z Ggb GKUv eb¨vi m„wó Kie, hv‡Z Avmgv‡bi wb‡P †hme 
cÖvYx k¦vm-cÖk¦vm wbq †eu‡P Av‡Q, Zviv me aŸsm n‡q hvq| `ywbqvi mg¯— cÖvYxB Zv‡Z gviv hv‡e| 
(cq`v‡qk, 6:13-17) 
 
ÒwKš‘ Avwg †Zvgvi Rb¨ Avgvi e¨e¯’v ’̄vcb Kie| Zzwg wM‡q Rvnv‡R DV‡e Avi †Zvgvi m‡½ _vK‡e 
†Zvgvi †Q‡jiv, †Zvgvi ¯¿x I †Zvgv‡`i †Q‡j‡`i ¯¿xiv| †Zvgvi m‡½ euvwP‡q ivLevi Rb¨ Zzwg cÖ‡Z¨K 
Rv‡Zi cÖvYx †_‡K ¯¿x-cyi“l wgwj‡q GK-GK †Rvov Rvnv‡R Zz‡j †b‡e| cÖ‡Z¨K Rv‡Zi cvwL, RxeRš‘ I 
ey‡K-nuvUv cÖvYx GK-GK †Rvov K‡i †Zvgvi Kv‡Q Avm‡e hv‡Z Zzwg Zv‡`i euvwP‡q ivL‡Z cvi; Avi Zzwg 
me iK‡gi Lvevi wRwbm †RvMvo I gRỳ  K‡i ivL‡e| †m¸‡jvB n‡e †Zvgvi Ges †Zvgv‡`i Lvevi|Ó byn 
Zv-B Ki‡jb| Avj−vni ûKzg gZ wZwb mewKQyB Ki‡jb| (cq`v‡qk, 6:18-22) 
 
Gic‡i gvey` byn‡K Avevi ej‡jb, ÒZzwg I †Zvgvi cwiev‡ii mevB Rvnv‡R DV‡e| Avwg †`L‡Z cvw”Q, 
GLbKvi †jvK‡`i g‡a¨ †Kej ZzwgB mr AvQ| Zzwg cvKcïi cÖ‡Z¨K Rv‡Zi ga¨ †_‡K ¯¿x-cyi“l wgwj‡q 
mvZ †Rvov K‡i †Zvgvi m‡½ †b‡e, Avi bvcvK cïi ga¨ †_‡KI ¯¿x-cyi“l wgwj‡q GK †Rvov K‡i †b‡e| 
ỳwbqvi Dci Zv‡`i esk euvwP‡q ivLvi Rb¨B Zzwg Zv Ki‡e| Avwg Avi mvZw`b c‡i `ywbqvi Dc‡i e„wó 

coevi e¨e¯’v Ki‡ev| Zv‡Z Pwj−kw`b Avi Pwj−kivZ a‡i e„wó co‡Z _vK‡e| Avwg f~wg‡Z †hme cÖvYx m„wó 
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K‡iwQ Zv‡`i cÖ‡Z¨KwU‡K `ywbqvi Dci †_‡K gy‡Q †dje|Ó gvey‡`i ûKzg gZB byn me KvR Ki‡jb| 
(cq`v‡qk, 7:1-5) 
 
 
gnvc−veb m¤ú‡K© †ZŠivZ kwi‡d ewY©Z Av‡Q : `ywbqv‡Z eb¨v ïi“ nIqvi mgq by‡ni eqm wQj Q'‡kv 
eQi| eb¨v †_‡K i¶v cvevi Rb¨ byn, Zuvi ¯¿x, Zuvi †Q‡jiv Ges †Q‡j‡`i ¯¿xiv †mB Rvnv‡R wM‡q 
DV‡jb| Avj−vn byn‡K ûKzg †`evi mgq hv e‡jwQ‡jb, †mBfv‡e cvK I bvcvK cï, cvwL I ey‡K-nuvUv 
cÖvwYiv ¯¿x-cyi“l wg‡j †Rvovq †Rvovq †mB Rvnv‡R by‡ni Kv‡Q wM‡q DVj| †mB mvZw`b cvi n‡q †M‡j 
ci `ywbqv‡Z eb¨v nj| by‡ni eqm hLb Q'‡kv eQi PjwQj, †mB eQ‡ii wØZxq gv‡mi m‡Zi w`‡bi w`b 
gvwUi wb‡Pi mg¯— cvwb nVvr †ei n‡q Avm‡Z jvM‡jv Avi AvKv‡kI †hb dvUj ai‡jv| Pwj −kw`b Avi 
Pwj−kivZ a‡i `ywbqvi Dc‡i e„wó co‡Z _vKj| (cq`v‡qk, 7:6-12) 
 
Zvici †_‡K Pwj−kw`b a‡i `ywbqv‡Z eb¨vi cvwb †e‡oB Pjj| cvwb †e‡o hvIqv‡Z RvnvRUv gvwU †Q‡o 
Dc‡i †f‡m DVj| c‡i `ywbqvi Dc‡i cvwb Av‡iv †e‡o †Mj Ges RvnvRUv cvwbi Dc‡i fvm‡Z jvMj| 
`ywbqvi Dc‡i cvwb †Kej †e‡oB Pjj; d‡j †hLv‡b hZ eo cvnvo wQj me Wy‡e †Mj| mg¯— cvnvo-ce©Z 
Wywe‡q cvwb Av‡iv c‡bi nvZ Dc‡i D‡V †Mj| Gi d‡j gvwUi Dci Ny‡i †eov‡bv cÖvYx, cvwL, M„ncvwjZ 
Avi eb¨ cï, SuvK †eu‡a P‡i †eov‡bv †QvU †QvU cÖvYx Ges mg¯— gvbyl gviv †Mj| ïKbv gvwUi Dci †hme 
cÖvYx evm KiZ, A_©vr k¦vm-cÖk¦vm wb‡q hviv †eu‡P wQj Zviv mevB g‡i †Mj| Avj −vn GBfv‡e f~wgi mg¯— 
cÖvYx `ywbqvi †_‡K gy‡Q †dj‡jb| Zv‡Z gvbyl, cï, ey‡K-nuvUv cÖvYx Ges AvKv‡ki cvwL `ywbqvi Dci 
†_‡K gy‡Q †Mj| †Kej byn Ges Zuvi m‡½ hviv Rvnv‡R wQ‡jb, Zviv †eu‡P iB‡jb| ỳwbqv GK‡kv cÂvk 
w`b cvwb‡Z Wy‡e iBj| (cq`v‡qk, 7:17-24) 
 
Rvnv‡R byn Ges Zuvi m‡½ †hme M„ncvwjZ I eb¨cï wQj Avj−vn Zv‡`i K_v fy‡j hvbwb| wZwb `ywbqvi 
Dc‡i evZvm env‡jb, Zv‡Z cvwb Kg‡Z jvMj| Gi Av‡MB gvwUi wb‡Pi mg¯— cvwb †ei nIqv Ges 
AvKv‡ki me dvUj eÜ n‡q wM‡qwQj Ges AvKvk †_‡K e„wó covI †_‡g wM‡qwQj| Zv‡Z gvwUi DciKvi 
cvwb m‡i †h‡Z _vKj, Avi eb¨v ïi“ nIqvi GK‡kv cÂvk w`b ci †`Lv †Mj cvwb A‡bK K‡g †M‡Q| 
mßg gv‡mi m‡Zi w`‡bi w`b RvnvRUv Aviviv‡Zi cvnvo‡kªwYi Dc‡i wM‡q AvU‡K iBj| Gic‡iI cvwb 
K‡g †h‡Z jvMj, Avi `kg gv‡mi cÖ_g w`‡b cvnvo‡kªwYi P~ov †`Lv w`j| (cq`v‡qk, 8:1-5) 
 
by‡ni eqm ZLb Q'‡kv GKeQi PjwQj| †mB eQ‡ii cÖ_g gv‡mi cÖ_g w`‡bB gvwUi Dci †_‡K cvwb m‡i 
wM‡qwQj| ZLb byn Rvnv‡Ri Qv` Ly‡j †d‡j ZvwK‡q †`L‡jb †h, gvwUi DciUv ïKv‡Z ïi“ K‡i‡Q| 
wØZxq gv‡mi mvZvk w`‡bi g‡a¨ gvwU G‡Kev‡I ïwK‡q †Mj| ZLb Avj−vn byn‡K ej‡jb, ÒZzwg †Zvgvi 
¯¿x‡K, †Zvgvi †Q‡j‡`i I Zv‡`i ¯¿x‡`i wb‡q RvnvR †_‡K †ei n‡q Gm, Avi †mB m‡½ mg¯— cï-cvwL 
Ges ey‡K nuvUv cÖvYx, A_©vr hZ RxeRš‘ Av‡Q Zv‡`i mKj‡KB †ei K‡i wb‡q G‡mv| Avwg PvB †hb 
`ywbqv‡Z Zv‡`i esk A‡bK †e‡o hvq Ges eske„w×i ¶gZv Øviv Zviv msL¨vq †e‡o D‡V|Ó ZLb byn, Zuvi 
¯¿x‡K, Zuvi †Q‡j‡`i I Zv‡`i ¯¿x‡`i wb‡q RvnvR †_‡K †ei n‡q Avm‡jb| Zuv‡`i m‡½ me cï-cvwL Ges 
ey‡K-nuvUv cÖvYx, A_©vr gvwUi Dc‡i Ny‡i †eov‡bv mg¯— cÖvYx wb‡Ri wb‡Ri RvZ Abymv‡i †ei n‡q †Mj| 
(cq`v‡qk, 8:13-19) 
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†Kvivb kwi‡d nhiZ byn& (Avt) Ges gnvc−veY m¤ú‡K© ewY©Z Z_¨ : Bmjvg a‡g©i cweÎ ag©MÖš’ 
Ô†Kvivb kwi‡dÕ nhiZ by‡n&i bv‡g AvUvkwU AvqvZmg„× Ômyiv byn&Õ bv‡gi myiv-B (71 b¤^i) Av‡Q; GB 
myivmn Av‡iv K‡qKwU myivi wewfbœ Avqv‡Z nhiZ byn& Ges gnvc −ve‡bi K_v ejv n‡q‡Q, mg‡q mg‡q 
ûuwkqvwi D”PviY Kiv n‡q‡Q GB Kvwnbxi K_v ¯§iY Kwi‡q w`‡q| Z‡e †ZŠivZ kwi‡di gZ G‡Zv we¯Z…Z 
cwim‡i by‡ni Rvnv‡Ri eY©bv wKsev gnvc −ve‡bi e¨vcv‡i (†hgb, Rvnv‡Ri D”PZv-AvqZb-aviY msL¨v, 
c −veb KZw`b wQj BZ¨vw`) e³e¨ †`qv nqwb; ïay cweÎ †Kvivb kwi‡dB bq, †ZŠivZ kwid e¨ZxZ Ab¨ 
†Kv‡bv ag©MÖš’, †cŠivwYK DcvL¨vb wKsev †jvKMuv_v‡Z G wel‡q we¯—vwiZ e¨vL¨v †`qv nqwb|  
 
hv †nvK, nhiZ byn& I gnvc −veb m¤úwK©Z wKQy AvqvZ evsjv‡`‡ki Aemic&ªvß cÖavb wePvicwZ Ges mv‡eK 
ZË¡veavqK miKv‡ii cÖavb Dc‡`óv gynv¤§` nvweeyi ingv‡bi Ô†Kvivb kwid mij e½vbyev`Õ †_‡K cvV‡Ki 
ÁvZv‡_© Zz‡j aiv nj (mv‡_-mv‡_ cvV‡Ki myweav‡_© K‡qKwU Avqv‡Zi Bs‡iwRiƒc-I †`qv nj) : wbðqB 
Avwg byn&‡K Zvi m¤cÖ`v‡qi Kv‡Q cvwV‡qwQjvg, Avi †m e‡jwQj, Ô†n Avgvi m¤cÖ`vq! Avj −vn&i Dcvmbv 
K‡iv, wZwb Qvov †Zvgv‡`i Rb¨ †Kv‡bv Dcvm¨ †bB| Avwg †Zvgv‡`i Rb¨ gnvw`‡bi kvw¯—i Avk¼v KiwQ| 
Zvi m¤cÖ`v‡qi cÖavbMY e‡jwQj, ÔAvgiv †Zv †Zvgv‡K ¯úó fyj Ki‡Z †`LwQ| (myiv AvÕivd, 7:59-60) 
 
†m e‡jwQj, Ô†n Avgvi m¤cÖ`vq! Avgvi g‡a¨ †Kv‡bv fyj †bB, Avwg †Zv wek¦RM‡Zi cÖwZcvj‡Ki imyj| 
(myiv AvÕivd, 7:61) 
 
Avgvi cÖwZcvj‡Ki evYx Avwg †Zvgv‡`i Kv‡Q †cuŠ‡Q w`w”Q I †Zvgv‡`i‡K m ỳc‡`k w`w”Q, Avi †Zvgiv hv 
Rvb bv Avwg Zv Avj−vn&i KvQ †_‡K Rvwb| (myiv AvÕivd, 7:62) 
 
Zvici Zviv Zv‡K wg_¨vev`x e‡j| Zv‡K I Zvi m‡½ hviv †bŠKvq wQj Avwg Zv‡`i‡K D×vi Kwi, Avi 
hviv Avgvi wb`k©bvewj cÖZ¨vLvb K‡iwQj Zv‡`i‡K Wywe‡q w`| wbðq Zviv wQj GK AÜ m¤cÖ̀ vq| (myiv 
AvÕivd, 7:64) 
 
Zvici Avwg Zvi Kv‡Q cÖZ¨v‡`k cvVvjvg, ÔZzwg Avgvi ZË¡veav‡b I Avgvi cÖZ¨v‡`k Abymv‡i RvnvR 
ˆZwi K‡iv, Zvici hLb Avgvi Av‡`k Avm‡e I c„w_ex c −vweZ n‡e ZLb DwV‡q wb‡qv cÖ‡Z¨K Rx‡ei GK-
GK †Rvov Avi †Zvgvi cwievi-cwiRb‡K, Zv‡`i g‡a¨ hv‡`i wei“‡× c~e©wm×vš— n‡q‡Q Zv‡`i‡K ev` 
w`‡q| Avi hviv mxgvj•Nb K‡i‡Q Zv‡`i m¤ú‡K© Zzwg Avgv‡K wKQy †ev‡jv bv, Zv‡`i‡K †Wvev‡bv n‡e| 
(myiv gywgbyb, 23:27) So We inspired him (saying): "Construct the ship under Our Eyes and under Our 
Revelation (guidance). Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board 
of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has 
already gone forth. And address Me not in favour of those who have done wrong. Verily, they are to be 
drowned. (Surah Al-Mu'minun, 23:27)  
 
Ô... Zzwg Avgvi ZË¡veav‡b I Avgvi cÖZ¨v‡`k Abymv‡i RvnvR evbvI, Avi hviv mxgvj•Nb K‡i‡Q Zv‡`i 
m¤ú‡K© Zzwg Avgv‡K wKQy †ev‡jv bv| Zviv †Zv Wye‡eB|Õ (myiv û`, 11:37) 
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†m RvnvR evbv‡Z jvMj, Avi hLbB Zvi m¤cÖ̀ v‡qi cÖav‡biv Zvi KvQ w`‡q †hZ Zviv Zv‡K VvÆv KiZ| 
†m ejZ, Ô†Zvgiv hw` Avgv‡`i‡K VvÆv Ki AvgivI †Zvgv‡`i‡K VvÆv Kie †hgb †Zvgiv VvÆv KiQ| Avi 
†Zvgiv kxNÖB Rvb‡Z cvi‡e Kvi Ici AcgvbKi kvw —̄ Avm‡e, Avi ¯’vqx kvw¯— Kvi Rb¨ Aek¨¤¢vex|Õ 
(myiv û`, 11:38-39) 
 
Ae‡k‡l Avgvi Av‡`k G‡j c„w_ex c −vweZ Tj| Avwg ejjvg, ÔGi Ici cÖ‡Z¨K Rx‡ei GK-GK †Rvov 
DwV‡q bvI, hv‡Zi wei“‡× Av‡MB w¯’i Kiv n‡q‡Q Zviv Qvov †Zvgvi cwievi-cwiRb‡K I hviv wek¦vm 
K‡i‡Q Zv‡`i‡KI (DwV‡q bvI)|Õ Zvi m‡½ Aí K‡qKRb wek¦vm K‡iwQj| (myiv û`, 11:40) (So it was) 
till then there came Our Command and the oven gushed forth (water like fountains from the earth). We 
said: "Embark therein, of each kind two (male and female), and your family, except him against whom 
the Word has already gone forth, and those who believe. And none believed with him, except a few." 
(Surah Hud, 11:44) 
 
... cvnvocÖgvY †XD‡qi gv‡S G Zv‡`i‡K wb‡q e‡q Pjj| byn& Zvi cyÎ †h Avjv`v wQj Zv‡K †W‡K ejj, 
Ô†n Avgvi cyÎ! Avgv‡`i m‡½ I‡Vv Avi Awek¦mx‡`i mv‡_ †_‡Kv bv|Õ (myiv û`, 11:42) 
 
... Gici ejv nj, Ô†n c„w_ex! Zzwg †Zvgvi cvwb ï‡l bvI! Avi †n AvKvk! _v‡gv|Õ Gici eb¨v cÖkwgZ 
nj I KvR †kl nj| †bŠKv Ryw` cvnv‡oi Ici _vgj; Avi ejv nj ÔaŸsmB mxgvj•NbKvix m¤cÖ`v‡qi 
cwiYvg|Õ (myiv û`, 11:44) And it was said: "O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold 
(your rain)." And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allâh) was fulfilled (i.e. 
the destruction of the people of Nûh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: 
"Away with the people who are Zalimûn (polytheists and wrong-doing)!" (Surah Hud, 11:44) 
 
... Gici myiv û‡`i 48 bs AvqvZ ch©š— nhiZ byn&, gnvc−veb m¤úwK©Z NUbvi D‡j −L Av‡Q, wKš‘ Avgiv 
Av‡jvPbvi cwimi mxwgZ ivLvi ¯^v‡_© Avi AMÖmi njvg bv|  
 
 
mbvZb wn›`y ag©MÖ‡š’ ewY©Z gnvc−veb : wn›`y ag©MÖš’ ÔgrmcyivYÕ Ges ÔkZc_ eªvþYÕ (PviwU †e‡`i g‡a¨ 
GKwU n‡”Q hRy‡e©`, hv `yB fv‡M wef³—GKwU n‡”Q K…òhRy‡e©` ev ˆZËixq mswnZv Ab¨wU ïK¬hRy‡e©`; 
GB ïK¬hRy‡e©̀  Avevi ỳB fv‡M wef³, GKwU kZc_ eªvþY Ges e„n`viY¨‡Kvcwbl`)-G fMevb kªxweòzi 
`kwU AeZv‡ii g‡a¨ GKwU AeZvi n‡”Q ÔgrmÕ ev gvQ AeZvi (j¶ Kivi welq, grmcyivY ev kZc_ 
eªvþ‡YI gbyi †bŠKv ev gnvc −veb m¤ú‡K©  we¯—vwiZ eY©bv †bB; Av‡Q wKQyUv VvKzigvi Szwji Kvwnbx!)| D³ 
`ywU ag©MÖ‡š’ grm AeZvi Avwef©v‡ei †h †cÖ¶vcU ewY©Z Av‡Q, Zv msw¶ß K‡i ej‡j—cÖ_g gvbe ÔgbyÕ 
GKevi GK Rjvk‡q nvZ-cv †aŠZ Ki‡Z wM‡q ¶z`ª GKwU gvQ †`L‡Z †c‡jb| †QvU H gvQwU Rjvk‡qi 
Ab¨vb¨ iv¶z‡m gvQ †_‡K i¶v Kivi Rb¨ gbyi Kv‡Q Aby‡iva Rvbv‡jv| gby ZLb †mB gvQwU‡K Rjvkq 
†_‡K Zz‡j wb‡q G‡m Ôwbivc` ¯’vbÕ wn‡m‡e RjfwZ© cv‡Î †i‡L w`‡jb| K‡qKw`‡bi gv_vq gvQwU AvKv‡i 
eo n‡q †Mj †h cv‡Î ivLv hv‡”Q bv; gby ZLb gvQwU‡K GKwU Rjvk‡q wb‡q †M‡jb| wKš‘ wKQyw`‡bi 
gv_vq gvQwU Av‡iv e„nr n‡q †Mj, Rjvk‡qI Avi ¯’vb msKzjvb n‡”Q bv| eva¨ n‡q gby gvQwU‡K wb‡q 
†M‡jb cyKz‡i, †mLvb †_‡K b`x‡Z| GiciI gvQwU w`bw`b `xN© n‡Z jvMj, †kl‡gk ¯’vb msKzjv‡bi Rb¨ 
eva¨ n‡q wb‡q †h‡Z nj mgy‡`ª| GKw`b gby mgy‡`ª †M‡j, gvQwU wb‡R‡K fMevb weòzi AeZvi cwiPq 
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w`‡q cvc Avi cw¼jZvq Wy‡e hvIqv mgMÖ c„w_ex‡Z gnvc −ve‡bi e¨vcv‡i AvMvg ûuwkqvwi D”PviY K‡i `ª“Z 
GKwU e„nr †bŠKv evbv‡Z wb‡`©k w`j; KviY Avmbœ gnvc −ve‡b c„w_exi mg¯— RxeRš‘ aŸsm n‡q hv‡e| gby 
wd‡i G‡m gvQwUi K_vg‡Zv KvR ïi“ K‡i w`‡jb| cieZ©x‡Z fMevb weòzi †NvwlZ gnvc −veb ïi“ n‡j 
mviv c„w_ex Zxeª R‡jv”Q¡v‡m Wy‡e †h‡Z jvMj; gby I Zuvi cwiev‡ii m`m¨iv gv‡Qi wb‡ ©̀k gZ †bŠKvq wM‡q 
DV‡jv, Avi grmiƒcx weòz ZLb †bŠKvwUi ¸Y †U‡b wb‡q weivU cvnv‡oi Dc‡i wb‡q †Mj| gnvc−ve‡b mg¯— 
c„w_ex jÊfÊ n‡q fMevb weòzi B”Qv c~Y© n‡j Av‡¯— Av‡¯— c −ve‡bi cvwb Kg‡Z jvMj| eb¨vi cvwb K‡g 
†M‡j c„w_ex cybtwbg©v‡Yi Rb¨ gby I Zuvi cwiev‡ii m`m¨iv cvnvo †_‡K f~wg‡Z †b‡g Gj, Ges cybivq 
c„w_ex‡Z eskwe¯—v‡ii gva¨‡g gvbe cÖRvwZ wUwK‡q ivLj| 
 
 
Av‡iv wKQy weL¨vZ †cŠivwYK Kvwnbx Ges †jvKMuv_v : Av‡MB D‡j −L Kiv n‡q‡Q ¯’vb-Kvj-cvÎ Abymv‡i 
Pwi‡Îi bv‡gi wfbœZv Avi Kvwnbxi †QvU-LvU cwieZ©b wb‡q c„w_exi cÖvq mKj AÂ‡jB GB c−veb ev 
gnvc −ve‡bi Kvwnbx cÖPwjZ i‡q‡Q| cvV‡Ki AvMÖn we‡ePbv K‡i GiKg cuvPwU †jvKMuv_vi Kvwnbx 
msw¶ßvKv‡i GLv‡b Zz‡j aiv nj : (1) †ivgvb †cŠivwYK Kvwnbx‡Z i‡q‡Q—†`eZvwk‡ivgwb RywcUvi 
GKmgq cÖPÊ †µvavwš^Z n‡jb gvby‡li bvdigvwb Avi kqZvwb †`‡L; wm×vš— wb‡jb aŸsm K‡i w`‡eb 
ZuviB m„ó GB RxeRMZ‡K| cÖ_‡g wVK Ki‡jb Av¸‡b cywo‡q aŸsm Kiv n‡e c„w_ex‡K, wKš‘ c‡i Avevi 
wm×vš— e`j K‡i wb‡jb; gnvc −ve‡bi cvwb‡Z fvwm‡q-Wywe‡q nZ¨v Kiv n‡e m„wó‡K| GRb¨ †`eZv 
†bcPz‡bi mvnvh¨ wb‡jb `ywbqvq fqvbK f~wgK¤ú-eRªcv‡Zi gva¨‡g gnvc−ve‡bi †Rvqvi m„wó Ki‡Z; 
†`eZvwk‡ivgwbi wb‡ ©̀k †`eZv †bcPz‡bi Kv‡Q wk‡ivavh©| mg¯— c„w_ex Ry‡o ïi“ nj fqvbK gnvc −veb, 
wekvj-wekvj †mªv‡Zi Uv‡b †f‡m †h‡Z jvMj mKj cªvY, Wy‡e †h‡Z jvMj c„w_ex| wKš‘ †kl‡gk Wye‡jv bv 
ïay cvbvm&mym cvnv‡oi P~ov| fq¼i H c−ve‡bi mgq †bŠKv evwb‡q †mªv‡Z †f‡m †f‡m cvnv‡oi P~ovq Avkªq 
wb‡qwQj cÖwgw_Dqvm cyÎ wWD‡Kwjqb Ges Zvi ¯¿x cvBnv| Av‡M †_‡KB Zv‡`i mZZv, wbôvq gy» Ck¦i 
RywcUvi| Ck¦‡ii B”Qv c~Y© n‡j `ywbqv †_‡K eb¨vi cvwb Kwg‡q w`‡jb| Ck¦‡ii Avkxe©v`cÖvß wWD‡Kwjqb 
I cvBnv GKw`b cvnv‡oi P~ov †_‡K gvwU‡Z †b‡g G‡jb Ges ˆ`eevYx Abymv‡i c„w_ex‡Z cybivq    
eskwe¯—vi ïi“ Ki‡jb| (†ivgvb GB †cŠivwYK Kvwnbxi mv‡_ wMÖ‡mi †cŠivwYK Kvwnbxi j¶Yxq wgj 
i‡q‡Q, †hgb cÖwgw_Dqvm cyÎ wWD‡Kwjqb Ges cvBnv bv‡gi PwiÎ wMÖKKvwnbx‡ZI i‡q‡Q, Avi †ivgvb 
Ck¦i RywcUv‡ii e`‡j ILv‡b i‡q‡Q wRDm... BZ¨vw`|) (2) my‡gwiqvb MíMuv_v †_‡K Rvbv hvq, Ck¦i 
GKmgq Zuvi m„wói cÖwZ cÖPÊ w¶ß n‡q (gnvb m„wóKZ©v‡K fy‡j hvIqv I AvKÉ `yb©xwZ‡Z wbgw¾Z) 
gbyl¨cÖRvwZ‡K aŸsm K‡i w`‡Z gbw ’̄i Ki‡jb; wKš‘ mr I wbôvevb ivRv wRDmy‡ ª̀i cÖwZ cÖxZ n‡q †`eZv 
Gbwjj AvMZ eb¨vi e¨vcv‡i ivRv‡K Av‡MB mZK© K‡i w`‡jb Ges civgk© w`‡jb GKwU eomo RvnvR 
evbv‡bvi Rb¨| ivRv wRDmỳ ª †`eZv Gbwj‡ji civgk© g‡Zv KvR ïi“ K‡i w`‡jb| GKmgq G‡jv †mB 
fqvbK KvjivwÎ; Pvwiw`K †_‡K kuv kuv K‡i cÖPÊ †e‡M Qy‡U Avmv evZvm Avi mvZ w`b-mvZ ivZ a‡i 
Aweivg e„wó‡Z G aiYx Wy‡e †Mj| eb¨vi mgq wRDmy`ª Ges Zvi cwiev‡ii m`m¨iv m`¨ ˆZwi Kiv RvnvR 
D‡V †f‡m †eov‡Z jvM‡jb GK¯’vb †_‡K Ab¨ ¯’v‡b| Rvnv‡R e‡m ivRv wRDmy`ª m~h©‡`eZv DZzi Kv‡Q 
cÖv_©bv Ki‡Z jvM‡jb m~h© D`‡qi Rb¨, hv‡Z K‡i e„wó K‡g wM‡q eb¨vi cvwb bvg‡Z ïi“ K‡i| Av‡¯— Av‡¯— 
†`eZv‡`i †µva K‡g G‡j aiYx †_‡K eb¨vi cvwbI Kg‡Z jvMj, AvKv‡k m~‡h©i †`LvI wgjj| eb¨vi 
cvwb GK`g K‡g †M‡j ivRv mevB‡K wb‡q f~wg‡Z †b‡g G‡jb, Ges †`eZvØq Aby I Gbwj‡ji mš‘wó 
Kvgbvq GKwU †fov I luvo †Kvievwb w`‡jb (gnvc −ve‡bi c‡i †Kvievwb †`qvi NUbvwU †ZŠivZ kwi‡dI 
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D‡j−L Av‡Q, †`Lyb : cq`v‡qk, 8:20-21)| (3) Avmv‡gi jymvB Avw`evmx‡`i †jvKMuv_vq i‡q‡Q, GKevi 
R‡ji ivRv, whwb Avevi kqZvb‡`eZv, bMvB-wZ bvgK GK Ac~e© my›`ix bvixi †cÖ‡g c‡o †M‡jb| 
kqZvb‡`eZv Zuvi wPËniYKvix bvixi Kv‡Q †cÖ‡g wb‡e`b Ki‡Z †M‡j, bMvB-wZ Zv cÖZ¨vLvb K‡i e‡m 
Ges cvwj‡q hvq| mvaviY GK bvixi `ytmvnm †`‡L †`eZv LyeB AcgvwbZ‡eva Ki‡jb, ¶zä n‡jb, 
ivMvwš^Z n‡jb! gvbexi mv‡_ †cÖ‡g cÖZ¨vLvZ n‡q †`eZv wb‡Ri KvÊÁvb nvwi‡q †d‡jb; cÖPÊ †µv‡a 
Db¥Ë n‡q wZwb gvbeRvwZ‡K Ôdvb-jy-eyKÕ cvnv‡o †NivI K‡i †dj‡jb, ûgwK w`‡jb—bMvB-wZ‡K bv 
†c‡j mKj‡K wZwb cvwb‡Z Wywe‡q gvi‡eb! kqZvb‡`eZvi ûgwK‡Z fxZ n‡q RbMY Avï wec` †_‡K 
i¶v cvevi Rb¨ bMvB-wZ‡K †Rvi K‡i eb¨vi cvwb‡Z Quy‡o †d‡j w`j| GiciB †`eZvi †µva K‡g †Mj 
Ges cvnv‡oi Pvicvk †_‡K eb¨vi cvwb Kwg‡q w`‡jb| (4) Px‡bi `w¶Y-cwðgvÂ‡ji j‡jvevmx‡`i  
†jvKMuv_v †_‡K Rvbv hvq, ¯‡̂M©i wcZv wmRywmn& GKRb g„Zgvby‡li i³ I wKQy gvsm wb‡q Avmvi Rb¨ 
c„w_ex‡Z GKevi `~Z †cÖiY Ki‡jb| `~ZwU wewfbœ RvqMvq wewfbœ gvby‡li Kv‡Q wM‡q e¨_© nj, wKš‘ GKRb 
e¨w³ Ô`ygyÕ ïaygvÎ ¯‡̂M©i wcZvi K_v i¶v Ki‡jb| wcZv c„w_exevmx‡`i GB †eCgvwb †`‡L LyeB ỳtwLZ 
n‡jb, mv‡_-mv‡_ evMvwš^ZI n‡jb| c„w_exevmx‡K DwPr wk¶v †`evi Rb¨ AvKvk n‡Z gyljav‡i e„wó el©Y 
Ki‡Z jvM‡jb| cÖPÊ e„wó‡Z Pvwiw`‡K gvivZ¥K c−ve‡bi m„wó nj| gvbyl, cÖvYx mK‡jB eb¨vi cvwb‡Z 
†f‡m †h‡Z jvMj, Nievwo aŸsm n‡q †h‡Z jvMj| wKš‘ ỳgy, Zuvi Pvi †Q‡j, K‡qKwU ey‡bv nuvm I 
†fuv`imn GKwU eomo-j¤^v Mv‡Q Avkªq wbj Ges ¯^‡M©i wcZvi Ki“Yvq †eu‡P †Mj| AvR‡K hviv mf¨ ev 
†jLvcov Rv‡b, Zviv ỳgyi H Pvi mš—v‡bi eskai; Avi hviv Awkw¶Z ev mf¨Zvi Av‡jv cvqwb, Zviv KvV 
Øviv wbwg©Z g~wZ©i eskai, †h¸wj‡K `ygy I Zuvi mš—v‡biv fqven gnvc −ve‡ii ci Kzwo‡q †c‡q †givgZ 
K‡iwQj| (5) c~e© Avwd«Kvi gvmvB‡`i AvÂwjK †jvKMuv_v †_‡K Rvbv hvq, A‡bKKvj Av‡M gvmvB‡`i 
ILv‡b UvgevB‡bvZ bv‡g GKRb mr-Av`k©evb I Ck¦‡ii cÖwZ wbôvevb e¨w³ evm Ki‡Zb| Zvi ¯¿xi bvg 
bvBcv‡›` Ges Zv‡`i wZb mš—v‡bi bvg Ik‡gv, evwZ©‡gviv I evigvI| GKw`b UvgevB‡bv‡Zi fvB 
†j½viwb gviv †M‡j ¯’vbxq cÖ_vbymv‡i wZwb g„Z fvB‡qi weaev ¯¿x‡K weevn Ki‡jb| g„Z fvB‡qi N‡iI 
wZb mš—vb wQj, d‡j fvex‡K weev‡ni ci H mš—vb¸wjI UvgevB‡bv‡Zi mš—vb n‡q hvq; A_©vr wb‡Ri wZb 
mš—vbmn †gvU Qq mš—v‡bi wcZv nb UvgevB‡bvZ| c„w_ex‡Z †mmgq cÖPzi RbmsL¨v wQj; RbmsL¨vi fv‡i 
c„w_ex K¤úgvb| wKš‘ RbmsL¨v AwaK _vK‡jI gvby‡li g‡a¨ b¨vq-wbôv-bxwZ-Ck¦‡ii cÖwZ cÖxwZ ej‡Z 
wK”Qy wQj bv| nZ¨v-aŸsm-`yb©xwZ-jyÉb-ivnvRvwb BZ¨vw` Aciva-cÖeYZvq c„w_ex †Q‡q wM‡qwQj| Ck¦i 
gvby‡li H A‡avMwZ †`‡L e¨w_Z n‡jb, ¶zä n‡jb; gbtw¯’i Ki‡jb aŸsm K‡i †dj‡eb GB 
gbyl¨cÖRvwZ‡K, mv‡_ evwK RxeRMZ‡KI, mewKQy b~Zb K‡i M‡o Zzj‡eb Avevi| wKš‘ Ck¦i 
UvgevB‡bv‡Zi mZZvq mš‘ó wQ‡jb, Zv‡K wb‡`©k w`‡jb KvV w`‡q GKwU RvnvR ˆZwi Ki‡Z, †hLv‡b 
Avkªq †b‡e UvgevB‡bvZ, Zvi `yB ¯¿x, Qq mš—vb, Qq mš—v‡bi ¯¿x, Ges wKQy wbw`©ó cÖRvwZi cÖvYx| 
UvgevB‡bv‡Zi RvnvR evbv‡bv †kl n‡j, Ck¦i fq¼i e„wói Av‡`k w`‡jb| GKUvbv cÖPÊ e„wó‡Z Pvwiw`‡K 
fqvbK eb¨v n‡q n‡q †Mj; eb¨vq Wy‡e †h‡Z jvMj evwK me gvbyl, cï-cvwL BZ¨vw` Avi UvgevB‡bvZ 
Zvi cwievi wb‡q †f‡m †eov‡Z jvMj GK ’̄vb †_‡K Ab¨ ’̄v‡b| GK mgq e„wó †_‡g †M‡j, UvgevB‡bvZ 
Zvi m‡½ _vKv GKwU cvqiv Dwo‡q w`‡jb| †ekwKQy¶Y ci cvqivwU K¬vš— n‡q wd‡i Gj; UvgevB‡bvZ 
eyS‡Z cvi‡jb : cvqivwU Pvwiw`‡K †Kv_vI emevi Rb¨ ïK‡bv ¯’vb bv †c‡q Rvnv‡R Avevi wd‡i G‡m‡Q| 
w`b K‡qK †K‡U †M‡j UvgevB‡bvZ GKwU kKzb Dwo‡q w`‡jb, Z‡e †KŠk‡j kKz‡bi cvj‡Ki mv‡_ GKwU 
Zxi AvU‡K w`‡jb; hv‡Z kKzbwU †Kv_vI em‡j, ZxiwU †hb H ¯’v‡b AvU‡K hvq| H w`b mÜ¨vi w`‡K 
kKzbwU wd‡i G‡jI cvj‡Ki mv‡_ Avi Zxi AvU‡K wQj bv| UvgevB‡bvZ eyS‡Z cvi‡jb kKzbwU †Kv‡bv 
big ’̄v‡b e‡mwQj, †hLv‡b ZxiwU AvU‡K †M‡Q| Av‡iv wKQyw`b ci eb¨vi cvwb GK`g K‡g wM‡q gvwUi 
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mgvb n‡q †Mj| RvnvRwUI GK RvqMvq G‡m AvU‡K †Mj| ZLb UvgevB‡bvZ I Zvi cwiev‡ii m`m¨iv 
f~wg‡Z †b‡g G‡m AvKv‡k Ac~e© my›`i iOaby †`L‡Z †cj| G‡K Zviv Ck¦‡ii †µva cÖkwgZ nIqvi j¶Y 
wn‡m‡e we‡ePbv Kij|  
 
 
ˆeÁvwbK AbymÜvb : evB‡e‡ji Iì †U÷v‡g‡›Ui Aš—M©Z †ZŠivZ kwi‡d (†R‡bwmm Aa¨v‡q) nhiZ Av`g 
†_‡K nhiZ Beªvwn‡gi eq‡mi ZvwjKv mivmwi †`qv Av‡Q| wKš‘ nhiZ Beªvwng †_‡K whï wLª‡÷i Rb¥ 
Aewa GB mgqKv‡ji †miƒc †Kv‡bv Z_¨ (Rb¥jwZKv) mivmwi †`qv †bB| Z‡e cÖvPxb bvbv ag©MÖš’ we‡k−lY 
K‡i 1654 mv‡j Avqvij¨v‡Ûi ag©hvRK †Rgm Avmvi (1581-1656) ÔA¨vbvjvm Ad Iì GÛ 
wbD‡U÷v‡g›UÕ MÖ‡š’ evB‡e‡j Dwj −wLZ Av`g Ges Zuvi eskai‡`i Rb¥jwZKv †hvM K‡i Rvwb‡qwQ‡jb—
Ck¦i G c„w_ex m„wó K‡iwQ‡jb wLª÷c~e© 4004 mv‡j, iweevi mKvj bq NwUKvq, A‡±ve‡ii 23 Zvwi‡L; 
Gi wKQyKvj c‡i †KgweªR wek¦we`¨vj‡qi DcvPvh© Rb jvBUdzU (1602-1675) bZzb MYbv K‡i Rvbv‡jb, 
Av`‡gi Rb¥ mKvj bq NwUKvq, †m‡Þ¤^‡ii 17 Zvwi‡L, Ges †mUv wLª÷c~e© Pvi nvRvi Pvi mv‡jB| Avevi 
evB‡e‡j ewY©Z Ôgnvc −vebÕ wLª÷c~e© 2348 mv‡j n‡qwQj| GB `yB cwÊZe¨w³i m~² w`b¶‡Yi wnmve‡K 
we‡k¦i †ewkifvM Bûw` Ges wLª÷vb mwVK Ges Ges MÖnY‡hvM¨ e‡j g‡b K‡i _v‡Kb| 
 
evsjv GKv‡Wgxi HwZnvwmK Awfavb (†gvnv¤§` gwZDi ingvb msKwjZ, 1996, c„ôv 327) g‡Z, Av`g 
c„w_ex‡Z Av‡mb wLª÷c~e© 5809 mv‡j Ges g„Zy¨eiY K‡ib wLª÷c~e© 4879 mv‡j| nhiZ Av`g †_‡K 
nhiZ by‡ni eq‡mi e¨eavb 1056 eQi| nhiZ by‡ni eqm hLb QqkZ eQi, ZLb gnvc−veb N‡UwQj; 
A_©vr Av`g R‡b¥i 1656 eQi ci (wLª÷c~e© 2348 mv‡j) gnvc −veb n‡qwQj| Gici AwZµvš— n‡q‡Q, 
2348 + 2008 = 4356 eQi; Avi GKwU ev‡ii R‡b¨I gnvc −veb nqwb (gv‡b `yb©xwZ, nZ¨v, jyÉb 
BZ¨vw` AcivacÖeYZv K‡g †M‡Q, Avi Ck¦‡ii cÖwZ ÔHKvwš—K wek¦vmÕ AUzU i‡q‡Q GLbI), Kx A™¢yZ! 
 
wewfbœ ag©MÖ‡š’ Ges †cŠivwYK †jvKMuv_vq gnvc −ve‡bi Kvwnbx ewY©Z Av‡Q, Zv †_‡K ỳwU cÖkœ †`Lv †`q : 
(1) gnvc −ve‡bi gva¨‡g c„w_exi D”PZg ce©Z¸wj‡K Wywe‡q †`Iqvi gZ Av‡`Š G‡Zv e„wó nIqv wK m¤¢e? 
(2) nhiZ by‡ni Rvnv‡R wK mwZ¨B c„w_exi mKj c&ªvYxi GK †Rvov K‡i RvqMv nIqv m¤¢e wQj?  
   
G `ywU cÖ‡kœi DËi †ei Kivi Av‡M cvVK‡`i `ywU welq ¯§iY Kwi‡q w`‡Z PvB : (K) Avgv‡`i GB cÖe‡Ü 
ˆeÁvwbK AbymÜv‡bi Rb¨ Bûw` I wLª÷vb ag©MÖš’ †ZŠivZ kwid‡K †e‡Q wb‡qwQ KviY, †ZŠivZ kwi‡di 
†R‡bwmm Aa¨v‡q nhiZ by‡ni Rxebx, by‡ni Rvnv‡Ri eY©bv, gnvc −veb BZ¨vw` welq †hiKg we¯—vwiZ eY©bv 
i‡q‡Q, Ab¨ †Kv‡bv ag©MÖš’ ev †cŠivwYK †jvKMuv_v‡Z GiKg eY©bv †bB| ¯úó K‡i ej‡j, I¸‡jv‡Z hv 
Av‡Q, Zv LyeB fvmv-fvmv ev nvjKv Pv‡j †jLv; d‡j evB‡ej e¨wZ‡i‡K evwK mKj ag©MÖ‡š’i evYx ev 
†jvKMuv_v †_‡K ÔZ_¨Õ wb‡q gnvc −ve‡bi Kvwnbx‡K ÔmZ¨Õ cÖgvY Kiv m¤¢e bv (KviY I¸‡jv‡Z cÖPzi 
ci¯úi-we‡ivax e³e¨ i‡q‡Q, †hgb GKwU ag©MÖ‡š’ Ôgnvc −vebÕ‡K GKwU wbw`©ó Rb‡Mvôxi g‡a¨ ¯’vbxq eb¨v 
ev c −veb n‡q‡Q e‡j ÔBw½ZÕ w`‡”Q, Avevi GKB mv‡_ H ag©MÖ‡š’ mg¯— c„w_ex Wywe‡q †`qv Ges cÖwZwU 
cÖRvwZ †_‡K GK †Rvov K‡i cÖvYx msMÖ‡ni K_v ejv n‡”Q!), wKsev G Z_¨ m¤ú‡K© mskqx n‡q ˆeÁvwbK 
AbymÜvb Pvjv‡bvI m¤¢e bv | (2) Avgiv †Kv‡bvfv‡eB ¯’vbxq eb¨v ev c−veb‡K A¯^xKvi KiwQ bv; eis g‡b 
Kwi, †mwU nevi m¤¢vebvB †ewk, KviY cÖvPxbKv‡ji mKj mf¨ZvB b`xi Zxi †N‡l M‡o D‡V‡Q, D`vniY 
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wn‡m‡e ejv hvq bxjb‡`i Zx‡i wgkixq mf¨Zv, wmÜzb‡`i Zx‡i wmÜz mf¨Zv, UvBwMÖm I BD‡d«wZm b`xi 
Zx‡i e¨wejbxq mf¨Zv Ges nvj Avg‡j Avg‡j eywoM½v b`xi Zx‡i Avgv‡`i XvKvB mf¨Zv| b`x‡Kw›`ªK 
mf¨Zv ˆZwi n‡j, mn‡RB aviYv Kiv hvq, ’̄vbxqfv‡e eb¨v nIqv LyeB ^̄vfvweK welq; Ges †m eb¨vi mgq 
N‡U hvIqv wewfbœ NUbv cÖvPxbKv‡ji gvbyl‡K †ek AvKl©Y K‡i‡Q| G AvKl©‡Yi cÖfve wM‡q c‡o‡Q H 
AÂ‡ji gvby‡li wPš—v-†PZbvq; †mLvb †_‡K Qwo‡q c‡o‡Q ag©MÖ‡š’, †cŠivwYK M‡í, AvÂwjK †jvKMuv_vq|  
 
G welq¸‡jv gv_v †i‡LB Avgiv AvR‡Ki GB cÖe‡Ü ïaygvÎ ÔK_bÕ Ges ÔAwZK_bÕ (¯’vbxq c −veb‡K 
Kíbvi dvbym w`‡q dzwj‡q-duvwc‡q gnvc −veb evbv‡bv, mgMÖ c„w_ex‡K †mB gnvc −ve‡b Wywe‡q †`qv, GK 
†Rvov K‡i c„w_exi mg¯— cÖRvwZ msMÖn K‡i †bŠKvq ivLv BZ¨vw`)-Gi ga¨eZ©x `~i‡Z¡ Av‡jv †dj‡Z Pvw”Q| 
Avkv Kwi, cvVK wbðqB welhwU eyS‡Z cvi‡Qb| ZvB Avi †`wi bv K‡i, Dc‡ii `ywU cÖ‡kœi mgvavb 
As‡Ki gva¨‡g †`Iqv hvK : 
 
 
(1) gnvc−veb nIqv wK m¤¢e : Avgv‡`i GB c„w_exi cwiwa n‡”Q 7,926 gvBj ev 12,756 wK‡jvwgUvi; 
e¨vmva© n‡”Q 6,370 wK‡jvwgUvi| c„w_exi AvqZb n‡”Q cÖvq 1,080 wewjqb wKDweK wK‡jvwgUvi ev  cÖvq 
1,082,696,932,000 wKDweK wK‡jvwgUvi| GB wekvj AvqZ‡bi c„w_ex‡K Wywe‡q †`evi gZ GZ Rj 
†Kv_v †_‡K Gj? AvKvk †_‡K wbðqB| Zvici †mB Rj †Mj †Kv_vq? mviv c„w_exi gvwU‡Z ï‡l †bqv 
m¤¢e bq (ejv n‡q _v‡K, c„w_exi wZbfvM Rj Avi GKfvM ¯’j), Avevi Ab¨ †Kv‡bv Dcv‡q D‡e hvIqvI 
m¤¢e bq| GKgvÎ †h RvqMvq GB Rj †h‡Z cv‡i, †mUv evqygÊj; A_©vr GB Rj ev¯ú n‡q †h‡Z cv‡i| 
Zvn‡j evqygÊ‡jB GL‡bv RjUv Av‡Q? a‡i wbw”Q, hw` AvKv‡ki mg¯— ev¯ú R‡g Rjwe›`y‡Z iƒcvš—wiZ nq 
I c„w_ex‡Z S‡i c‡o, Zvn‡j Kx Avevi Avi GKwU gnvc −veb n‡q m‡ev©”P ce©Z¸wj‡KI Wywe‡q †`‡e? g‡b 
nq bv, Avi †Kv‡bv gnvc −veb n‡e, KviY Ck¦i †h wb‡la K‡i‡Qb, Avi KL‡bv eb¨v n‡q mg¯— cÖvYxRMZ‡K 
aŸsm Ki‡e bv (cq`v‡qk, 9.15)!  
 
Avenwe`¨vi eB †_‡K Avgiv Rvb‡Z cvwi, cÖwZ eM©wgUv‡ii Dc‡i †h evqygÊj i‡q‡Q, Zv‡Z MocoZv 18 
wK‡jvMÖvg Rjxqev¯ú _vK‡Z cv‡i, Ges 25 wK‡jvMÖv‡gi †ewk _vK‡Z cv‡i bv| evqygÊ‡ji GB Av`ªZv 
Nbxf~Z n‡q GK m‡½ hw` S‡i c‡o, Zvn‡j c„w_ex‡Z R‡ji MfxiZv KZUzKz e„w× cvq? 
 
GK eM©wgUvi RvqMvq me‡P‡q †ewk Rj _vK‡Z cv‡i 25 wK‡jvMÖvg ev 25,000 MÖvg; Ges 25,000 MÖvg 
R‡ji AvqZb n‡e 25,000 Nb‡mw›UwgUv‡ii mgvb| GB AvqZb n‡e cÖwZ 1 eM©wgUvi ev 100 × 100 = 
10,000 eM©‡mw›UwgUvi RvqMvi Dc‡ii ¯—‡i| GLb R‡ji AvqZb‡K f~wgi †¶Îdj w`‡q fvM Ki‡jB 
Rj¯—‡ii MfxiZv cwigvc Kiv hv‡e, †hgb, 25,000 ÷ 10,000 = 2.5 †mw›UwgUvi; A_©vr gnvc −ve‡b 
me‡P‡q †ewk Rj Rgv n‡j, Zv n‡Z cv‡i 2.5 †mw›UwgUvi Mfxi ev c„w_exi meRvqMvq M‡o me‡P‡q †ewk 
e„wó n‡jI gvÎ 2.5 †mw›UwgUvi Rg‡Z cv‡i| Avevi GBUzKz D”PZvq Rj Rgv m¤¢e n‡Z cv‡i ZLbB, hw` 
gvwU GB Rj ï‡l bv †bq| Zvn‡j †`Lv hv‡”Q, nhiZ by‡ni H Kw_Z gnvc −ve‡b mwZ¨B 2.5 †mw›UwgUvi 
†_‡K †ewk Rj Rgv m¤¢e bq| 
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wKš‘ eû RvqMvq e„wócvZ A‡bK mgq 2.5 †mw›UwgUvi‡K Qvwo‡q hvq; KviY †mme †¶‡Î Rj evqygÊj 
†_‡K †mvRvmywR ïay †m RvqMvq c‡o bv, cvkvcvwk Ab¨vb¨ RvqMv †_‡KI evZvm Rj e‡q Av‡b| wKš‘ 
†ZŠivZ kwi‡di g‡Z (cq`v‡qk, 7:20), gnvc −veb GKB m‡½ mviv c„w_ex‡K Wywe‡q w`‡qwQj R‡ji wb‡P, 
myZivs ZLb GK AÂj †_‡K Ab¨ AÂ‡j evZv‡mi gva¨‡g Rj Avmv m¤¢e wQj bv| 
 
wn‡me K‡i †`Lv hv‡”Q, mviv c„w_ex Ry‡o c −veb hw` n‡qI _v‡K, Zvn‡jI Rj 2.5 †mw›UwgUv‡ii †ewk 
DV‡Z cv‡iwb| wKš‘ Avgv‡`i wngvjq ce©‡Zi D”PZg k„½ mgỳ ªc„ô †_‡K 8.8 wK‡jvwgUvi ev 8800 wgUvi 
DuPz| †ZŠivZ kwidmn Ab¨vb¨ ag©MÖš’, AvÂwjK †jvKMuv_v Ges †cŠivwYK DcvL¨v‡b ejv n‡q‡Q, 
gnvc −ve‡bi d‡j c„w_exi mg¯— cvnvo-ce©Z Wy‡e wM‡qwQj| GLb GKUz Kó K‡i, wn‡me Ki‡jB eySv hv‡e 
gnvc −ve‡bi GB R‡ji MfxiZv‡K KZ¸Y evwo‡q ejv n‡q‡Q? 
 
8.8 wK‡jvwgUvi ev 880,000 †mw›UwgUvi‡K (Rj¯—‡ii MfxiZv) 2.5 †mw›UwgUvi w`‡q fvM w`‡j cvIqv 
hvq, bvn, Lye †ewk AwZiÄb Kiv nqwb, gvÎ 352,000 (wZb j¶ evnvbœ nvRvi) ¸Y evwo‡q ejv n‡qwQj! 
LyeB Kg, ZvB bv? 
 
hv †nvK †`Lv hv‡”Q, Kw_Z H Ôc −vebÕ hw` n‡q _v‡KI, Zvn‡j wVK hv‡K e„wó e‡j, Zv nqwb; GKUv 
wSiwS‡i el©Y n‡q‡Q gvÎ| †Kbbv, Pwj −kw`b Avi Pwj−kivZ weivgnxb e„wói d‡j (cq`v‡qk, 7:12) hw` 
gvÎ 25 wgwjwgUvi (2.5 †mw›UwgUvi) Rj R‡g, Zvn‡j ˆ`wbK e„wói cwigvY n‡e 0.625 wgwjwgUvi| 
Avgv‡`i GLv‡b kirKv‡j †h wSiwS‡i e„wó nq Zv‡ZI 10 wgwjwgUv‡ii gZ Rj _v‡K (cÖvq 20 ¸Y 
†ewk)!  
 
 
(2) nhiZ by‡ni RvnvR : wØZxq cÖkœ n‡”Q, H Rvnv‡R c„w_exi mKj cÖvYxi GK †Rvov K‡i wK RvqMv 
m¤¢e wQj? †ZŠivZ kwid (cq`v‡qk, 6:15) g‡Z, RvnvR wQj wZbZjv, j¤^vq 300 nvZ, PIov 50 nvZ 
Avi D”PZv 30 nvZ|  
 
cÖvPxb cwðg Gwkqvi †jvK‡`i GKnvZ ej‡Z †h gvc †evSv‡bv nZ, Zv‡K `kwgK c×wZ‡Z cwieZ©b 
Ki‡j `uvovq cÖvq 45 †mw›UwgUvi ev 0.45 wgUvi| Zvn‡j, RvnvRwU j¤^vq wQj 300 × 0.45 = 135 
wgUvi j¤^v; Avi 50 × 0.45 = 22.5 wgUvi PIov| Zvn‡j, cÖwZwU †g‡Si gvc wQj 135 × 22.5 = 
3037.5 eM©wgUvi Ges wZbZjv wgwj‡q Rvnv‡R †gvU RvqMv wQj 3 × 3037.5 = 9112.5 eM©wgUvi| 
 
c„w_ex‡Z ïay cÖvwYB Av‡Q `k iKg Phylum-Gi (Dw™¢‡`i K_v bv nq ev` †`qv nj), †hgb—(1) 
Protozoa (2) Porifera (3) Coelenterata (4) Platyhelminthes (5) Nemathelminthes (6) Annelida 
(7) Arthopoda (8) Mollusca (9) Echinodermata (10) Chordata 
 
GLb `k iKg dvBjvg †_‡K Avgiv ïaygvÎ GKUv dvBjvg‡K †e‡Q wbw”Q, Chordata ev †gi“`Êx cÖvYx| 
GB †gi“`Êx cÖvwY‡`i Avevi cuvP fv‡M fvM Kiv n‡q‡Q, †hgb : (1) cvwL, (2) gvQ, (3) mixm„c (4) 
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DfPi (5) ¯—b¨cvqx| c„w_ex‡Z GLb ch©š— Avwe®K…Z 1,750,000 cÖRvwZi cÖvYx Av‡Q; Ges aviYv Kiv 
nq Abvwe®K…Z i‡q‡Q 14,000,000 cÖRvwZi cÖvYx| wb‡æ wKQy cÖvwYi cÖRvwZ-msL¨v Zz‡j aiv nj : 
 

¯—b¨cvqx 3500 
cvwL 13000 
DfPi 1400 
mixm„c 3500 
cZ½ 360,000 
AOywigvj ev Annelid  16000 

 
GLb †`wL, H Rvnv‡R †Kej ¯—b¨cvqx cÖvYx‡`i Rb¨B RvqMv h‡_ó wQj wK-bv? 
 
†ZŠivZ kwi‡di eY©bv g‡Z (cq`v‡qk, 7:24), `ywbqv 150 w`b R‡ji wb‡P Wy‡e wQj| Zvn‡j H mgq    
¯—b¨cvqx‡`i Rb¨B †Kej RvqMvi e¨e ’̄v Ki‡Z nqwb, Zv‡`i Lvev‡ii Rb¨I RvqMvi e¨e ’̄v Ki‡Z 
n‡qwQj; mv‡_-mv‡_ nhiZ byn, by‡ni ¯¿x, Zuv‡`i wZb mš—vb, wZb mš—v‡bi ¯¿x‡`i Rb¨ RvhMvmn Zuv‡`i 
Lvevi-`vevi ivL‡Z n‡qwQj| Rvnv‡R cÖwZ †Rvov ¯—b¨cvqx‡`i Rb¨ RvqMv wQj, 9112.5 ÷ 3500 = 2.6 
eM©wgUvi| 
 
wbtm‡›`‡n GB RvqMv ch©vß bq| by‡ni cwiev‡ii Rb¨ RvqMvi `iKvi n‡qwQj, Zuv‡`i wb‡R‡`i Lv‡`¨i 
`iKvi wQj, cÖvwY‡`i LuvPv¸‡jv‡K duvK-duvK K‡i ivL‡Z n‡qwQj (¯—b¨cvqx‡`i g‡a¨ wZwg, Wjwdb, nvwZ, 
ivB‡bv, wn‡àv, evN, wmsn, Mi“, QvMj, nvwZ, wRivdmn wekvj AvKv‡ii Rxe-Rš‘iv i‡q‡Q), GmKj 
cÖvwYiI Lv‡`¨i `iKvi wQj| Z…Y‡fvR cÖvwY‡`i Rb¨ Nvm-MvQ-MvQvwj, gvsmvwk cÖvwY‡`i Rb¨ gvsmmn 
Lv‡`¨I ÷K †Kv_vq ivLv n‡e? †QvÆ GKUv D`vniY wn‡m‡e ejv hvq, †Kvqvjv bvgK †jRwenxb †QvU 
fvjy‡Ki gZ cÖvwYwUi †ivR GK †KwR K‡i BDK¨vwjcUvm (Eucalyptus) Mv‡Qi cvZv Lvq, hv Zvi cywó I 
cvwbi Pvwn`v wgwU‡q †`q| H Rvnv‡R †Zv ïay ¯—b¨cvqx cÖvwY‡`iB ch©vß RvqMv n‡”Q bv, Avevi Ab¨vb¨ 
cÖvwYmn 150 w`b Pjvi gZ Zv‡`i Lv‡`¨i ÷K †Kv_vq ivLv n‡e? 
 
†gvÏv K_v, ag©MÖ‡š’ ewY©Z gnvc −ve‡bi eY©bv‡K wg‡_¨ cÖgvY K‡i w`‡”Q As‡Ki wnmve; Avm‡j IiKg wKQy 
NUvB Am¤¢e| hw` wKQy n‡q _v‡K †Zv, g‡b nq †Kv‡bv ¯’vbxq eb¨v n‡Z cv‡i; evwK e³e¨¸wj me Kíbv, 
eKIqvm, AwZgvÎvq AwZK_b Qvov Avi wKQy bq|   
 
 
mnvqK MÖš’cwÄ 
 
(1) evsjv‡`k evB‡ej †mvmvBwU, 2001, wKZveyj †gvKvÏm, XvKv|  
(2) ingvb, gynv¤§` nvweeyi, 2007, †Kvivbkwid mij e½vbyev`, gvIjv eªv`vm©, XvKv| Ges Dr. Muhammad Taqi-

ud-Din Al-Hilali, & Dr. Muhammad Muhsin Khan. Interpretation of the Meaning of The 
Noble Quran. Download Facility provided by : www.road-to-heaven.com 
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(3) †mb, bvivqY, 2004, WviDBb †_‡K wWGbG Ges Pvi‡kv †KvwU eQi, Avb›` cvewjkvm©, KjKvZv, c„ôv 30| Ges 

Avš—R©vwjK (Internet) wVKvbv : http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102/age.htm  
(4) Lvb, †ebRxb, 2003, Ø‡›Ø I ˆØi‡_, Pvi“wjwc cÖKvkb, XvKv, c„ôv 58| 
(5) †Nvl, cÖexi, 2003, Avwg †Kb Ck¦‡i wek¦vm Kwi bv, †`ÕR cvewjwks, KjKvZv, c„ôv 30| 
(6) Avš—R©vwjK wVKvbv : http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/noahs_ark.html 
(7) Avš—R©vwjK wVKvbv : http://www.indianchild.com/animal_kingdom.htm 
(8) wewfbœ †cŠivwYK DcvL¨v‡b gnvc −ve‡bi Av‡iv Kvwnbx Rvb‡Z Avš—R©v‡j †`Lyb : 

http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html    
 

 
 

aনn িবজয়, শাহাজালাল িবjান o pযুিk িব িবদ ালেয়র িশkাথী, eবং যুিk পিtকার সmাদক।  
মুkমনার eকজন িনেবিদতpাণ সদস । সংরkনশীল সনাতন ধেমর িমথ, কুসংsার eবং aনুদার সমাজ 
কাঠােমার eকজন pবল সমােলাচক। মানবতা eবং যুিkবাদ pিত ায় aনন  aবদােনর sীকৃিত srপ 2006 
সােল মুkমনা eoয়াড পেয়েছন।  
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িয র মৃতু  রহস  
oয়ািহদ রজা 

  
eমন ঢাকা িকছiু নi যা pকাশ পােব না, 
eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না। 

-িয  ি s 
 
 
 

‘jানী কাথায়? শাstিবদ কাথায়? e যুেগর বাদানুবাদকারী কাথায়? ঈ র িক জগেতর (মানুেষর) 
jানেক মূখতায় পিরণত কেরন িন? কারণ ঈ েরর jানেক যখন িনেজর jান dারা মানুষ জানেত পােরিন, 
তখন pচােরর মখূতার মাধ েমi িব াসীেদর udার করেত ঈ েরর icা হেলা। কেনানা ihিদরা pমাণ 
চায় eবং িgকরা jােনর aেnষণ কের আর আমরা k ুেশ িনহত িয েক pচার কির।’...1

 
িঠক eiভােব, ধূত সn পল-eর িমথ াচািরতার মধ  িদেয় pায় d’হাজার বছর আেগ প ােলsাiেন r 
হেয়িছেলা ি sধেমর যাtা। pথেমi বেল নoয়া ভােলা, সিত কারভােব kুেশ িয র মৃতু  হয়িন। 
kুশিবdাবsায় িতিন aৈচতন  হেয় পেড়িছেলন। পরবতীকােল তঁার নােম আজgিব, গঁাজাখুির িবিভn গেpা 
ফঁেদ, জীিবত িয েক মৃত বািনেয়, তঁার মড়ােক খাড়া কের আকােশ uিড়েয় িদেয়েছন চািলয়া� ি sপা া-
পুrতগণ। eকজন রkমাংেশর মানুষেক ঈ েরর পুt বািনেয়েছন তারা। ধু তাi নয়; ঈ র eবং িয  
uভয়েক eকিtত কের তারা বেল বড়ান-‘িচরশািnদাতা িয  মােনi ঈ র; ঈ র মােনi িয -kুশিবহীন- 
পিরtাণ নi।’ aথচ সi tাণকতা, িচরশািnদাতা িয i িকনা বাiেবেল বেলন 2,  
 

‘মেন কেরা না য, আিম পৃিথবীেত শািn িদেত eেসিছ; না, শািn নয়, তরবাির িদেত eেসিছ। আিম তা 
eেসিছ ছেলেক তার বােপর িবrেd দঁাড় করােত, মেয়েক তার মােয়র িবrেd, বuেক তার শা ড়ীর 
িবrেd দঁাড় করােত। মানুেষর শtr হেয় uঠেব তার িনেজর ঘেররi লােকরা। য িনেজর বাবােক বা মােক 
আমার চেয় বিশ ভােলাবােস, স আমার িশষ  হবার যাগ  নয়। আর য িনেজর ছেলেক বা মেয়েক 
আমার চেয় বিশ ভােলাবােস, সo আমার িশষ  হবার যাগ  নয়।’  

 
িয র মেতা eকজন িশিkত, সরল, িনিবেরাধ, মানিবক চতনাসmn মানুষ, িযিন তঁার সময়কােল 
iজরােয়েলর সামািজক aনাচার, aিবচার, শাষেণর িবrেd, রাজৈনিতক aশািn, aিsরতার িবপেk িনেজর 
শাn sভাব সুলভ রীিতেত শািnর বাণী pচাের bতী িছেলন, িতিন কমন কের e কথা বলেত পােরন য, 
‘শািn নয়, aশািn, গালেযাগ আর মানুেষ মানুেষ শtrতা সৃি র জেন i আমার আিবভাব।’ eটা কােনা 
pেফেটর বাণী হেত পাের না। আসেল বাiেবেলর uপেরাk কথাgেলাi pমাণ কের গসেপল রচিয়তাগণ বা 
ি sধেমর পা ারা য কেতা বেড়া িমেথ বাদী িছেলা। আর িয  যিদ সিত  সিত  ei কথাgেলা বেল থােকন-
তাহেল কােনা মানুেষরi uিচত নয় বাiেবল, kুশ o িয েক dা করা বা pেফট িহেশেব তঁােক িবেবচনায় 
রাখা। 
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বাiেবেল িয র চিরেt িমথ াচািরতার আেরকিট pমাণ হেলা িশষ েদর uেdেশ  িয  তঁার eকi ভাষেণ আেরা 
বেলেছন 3,  
 

‘আর য কu িনেজর kুশ বহন কের আমার পছেন পছেন না আেস (বা আমােক aনুসরণ না কের) 
স আমার িশষ  হবার যাগ  নয়।’  

 
বাiেবেলর সবেচ’ বেড়া ভুল কথা eবং যাcুির হেc eিট। সমg বাiেবল aথাৎ িনu টsােমn eবং 
িয র িবিkp জীবনী থেক তঁার চািরিtক বিশে র য rপিট pতীয়মান হয় তােত e ধরেণর িমেথ  কথা 
তঁার মুখ িনঃসৃত হoয়ার কােনা aবকাশ খুঁেজ পাoয়া যায় না। আর িয র কােনা বkব  থেকi eটা 
pমািণত হয় না য, িতিন তঁার িমশন চলাকালীন সময় িনেজর মৃতু  িবষেয় kুশিবd হoয়া বা kুেশ তঁার 
মরবার কথা কখেনা কাথাo পির ারভােব তা নয়i, eমনিক আভােস iি েতo তা ব k কেরেছন। eখােন 
e ব াপারিট খুবi লkণীয় য, িয  যখন িশষ েদর kুশ বহেনর কথা বলেছন বেল বাiেবেল uেlখ আেছ 
তখন িতিন সদ  iজরােয়েল িফের িনেজর নতুন aিভমত pচার করেছন কবল। eবং বােরাজন িশষ  
িনবাচন কেরেছন যারা pায় সকেলi aিশিkত o সমােজর িনm ণীর মানুষ। aথচ oi িশষ েদর মােঝ 
িতিন তঁার মতামত pচােরর pথম পযােয়i তঁার পছেন পছেন kুশ বহেনর আেদশ িদেcন! মজার ব াপার 
হেলা, িতিন কখেনাi তঁার মৃতু র ব াপাের kুেশর uেlখ কাথাo কেরনিন। eমনিক বাiেবেল তঁার মৃতু  
সmিকত য uহ  ভিবষ বাণীgেলা িলিপবd করা হেয়েছ সখােনo kুশিবd হেয় িয র জীবনাবসােনর 
কােনাi uেlখ নi। আজেকর আধুিনক ি sপা া-পুrতগণ e িবষয়িট সmেক কী জবাব দেবন? িন য় 
তারা বলেবন-eিট তােদর ‘ঈ রপুেtর’ পরবতীকােলর সংগিঠতব  aলংঘনীয় ভিবষ বাণী। না, e জবাব 
সিঠক নয়। e ধরেণর utর পুেরাটাi যাজক-পািdেদর বুজrিক, িমেথ েক সত  বানাবার কারসািজ। িয  
তঁার পছেন পছেন kুশ বহেনর য আেদশ িদেcন বা hমিক pদশন করেছন তা কবল e সত i pমাণ 
কের য, eিট হেc kুিশয় ঘটনার পর িয র anধােনর পরবতী কােলর চতুর ি sপা ােদর eকিট iতর 
ফেতায়া িবেশষ, কােনাভােবi িয র মুখ িনঃসৃত বাণী নয়। 
 
eরকম aজs pমাণ িনu টsােমেnর গাটা শরীর জুেড় ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। আসেল সসব ি s 
pচারক বা গসেপল রচিয়তােদর জানা িছেলা িয র kুিশয় ঘটনা eবং তারা ভােলাভােবi বুঝেত পেরিছেলন 
য, ি s সmnীয় তােদর সত িমথ ার জগািখচুিড় রচনা ত�কালীন ihিদ সমােজর শািষত, িনপীিড়ত, দীন-
দিরd মৃতpায় মানুেষর মেধ  কারািমেনর কাজ দেব। আর সi সময় িয  সmেক adুৎ adুৎ সব gজব, 
আজgিব খবর, িমেথ  pচার o pপাগা া, aেলৗিকক গালগেpা iজরােয়েলর সামািজক o রাজৈনিতক 
আবহাoয়ায় ঘুরপাক খািcেলা। asাভািবকতা o aেলৗিককতায় আকষণ সাধারণ মানুেষর pাচীনতম রাগ। 
আর e রােগর rগীর সংখ াi পৃিথবীেত aত ািধক। eেদর পিরচালনা কেরন eকদল সুচতুর sাথােnষী 
jানপাপী। e দেলরi aন তম ি sপা ারা ei uপলিb থেক বুঝেত পেরিছেলন য, তােদর pচাের যিদ 
kুিশয় ঘটনার আেগi িয র মুেখ kুশ টানার ফেতায়া স  কের দoয়া যায় তাহেল তা মানুেষর মেন 
িব াসেযাগ তা পােব eবং ি েsর pিত aিধক dা ভিk স লেন সমথ হেব। aথাৎ সহজ সরল িব াসী 
জনগণ মালটা খােব ভােলা। eবং asাভািবক, aেলৗিকক িpয় জনগণ তা ভােলাভােবi খেয়েছ। তাi িনu 
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টsােমেnর গসেপেল িয র মুেখ সুপিরকিlতভােব kুশ বহেনর ei িমেথ  ভাষণ pচার কেরেছন 
রচিয়তাগণ। মেন রাখেত হেব, pচাের কােনা pমােণর pেয়াজন হয় না। 
 
ি sধমgn বেল pচিলত সমs রচনাi িয র kুশিবd ঘটনার বh বh বছর পের রিচত। িয  িনেজ কােনা 
gn রচনা কের যানিন। eমনিক কােনািটর তttাবধায়কo িতিন িছেলন না। aবশ  স সুেযাগo পানিন 
িতিন। তঁার িমশন বা pচারকাল িছেলা খুবi al, বেড়া জার d’ থেক আড়াi বছর মাt। িয র জn 
থেক মৃতু  eবং জীবনকােলর গাটা aধ ায় কবল রহস -রহস  আর রহেস র মলােট মাড়া। িয  হেcন 
পৃিথবীর সবেচ’ রহস ময় নায়ক বা িমs ািরয়াস িহেরা। তঁােক ধমীয় জগেতর মগাsারo বলা যেত পাের। 
কারণ িবে  কিথত যেতা ‘ঈ র pিরত পুrষ’ বা ‘pেফট’ িছেলন তঁােদর মেধ  িয র মেতা রহস ময়, জিটল, 
আকষণীয়, কৗতূহলী পুrষ িdতীয় কu িছেলন না। তঁার মেতা িবতিকত pেফটo কu নন। সকল ঈ র 
pিরত পুrষেকi eকসময় মৃতু রস আsাদন করেত হেয়েছ; যা pিতিট মানুেষর kেt aলংঘনীয় িবধান, 
কবল িয র kেti দখা যায় ei িবধান বিহভতূ ব বsা! eকমাt িয i নািক মৃতু হীন, মৃতু য় বা 
মৃতু র পর পুনrjীিবত কাlিনক হেরার ছিবর মেতা মানুষ! যা eখেনা সাধারণ মানুেষর কােছ eক িবশাল 
p েবাধক িচh। e থেক sাভািবকভােবi কৗতূহল uঁিক িদেত পাের- 
 

‘তাহেল িতিন কাn ধাতুর মানুষ য তঁার মৃতু  হেত পাের না eবং গত pায় d’হাজার বছর ধের আেজা িতিন 
আকাশ দাবিড়েয় বড়ােcন? তেব কী িতিন রk মাংেশর বদেল aন  কােনা পদােথ pstত?’ 

 
িবjােনর কথা বাদ িদেলo ধম বা iিতহাস e ধরেণর p েক aবাnর jান কের। তারা পির ার সাk  দয়-
িয  রkমাংেশরi মানুষ িছেলন, আর পঁাচজেনর মেতা তঁােকo খাoয়া-দাoয়া, pাকৃিতক কমািদ সmাদন 
করেত হেতা। তাহেল তঁােক িনেয় আেজা কেনা eেতা িকংবদিn? কেনা eেতা আজgিব সব 
কcাকািহনীর pচলন? কারণ ধমীয় জগেত িতিনi eকমাt পুrষ যঁার জn, মৃতু  eবং মাঝখােনর সমs 
ঘটনাবলী সুচতুর eক রহেস র রিঙন পদায় আবৃত, যেনা যাdর eক রশিম rমাল। আর e rমাল বা পদা 
eেতা িচt-িবিচt, মনেভালােনা য, eর চাখ জুড়ােনা গালক ধঁাধায় মানুষ d’হাজার বছর ধের চkর 
খােc কুলুর বলেদর মেতা! eবং চkর খেত খেত ব াপারটা eমন পযােয় পঁৗেছেছ যখােন আসল িয  
হাoয়া হেয় িগেয় ঘেটেছ নকল িয র আিবভাব। আর ei নকল ড ািমটােক িনেয়i ি s ধমাবলmীেদর মেধ  
চলেছ যেতাসব udট, আজgিব যাtা-িথেয়টার! বাiেবেলর ভাষ ানুযায়ী kুিশয় ঘটনার পর aথাৎ তথাকিথত 
পুনrtােনর পের িয  হেcন eক যাdময় পুrষ। য িকনা হঠাৎ হঠাৎ যখােন সখােন হািজর হেত 
পােরন, আবার টুপ কের aদৃশ  হেয় যাবার শিko রােখন। তঁার হাড় মাংশ আেছ, িতিন sাভািবক খাদ  
gহণ কেরন aথচ দেরাজা জানালা বn ঘের ভৗিতকভােব সশরীের ঢুেক যেত পােরন! eেকবাের গঁাজাখুির 
ছিবর নায়েকর মেতা মানুষ। যা িকনা সাধারণ মানুেষর মেন সুপার পাoয়ােরর িব াস সৃি েত eক indজািলক 
pভােব বশীকরেণর pেচ া। aথচ রkমাংেশর মানব িয র কবর রচনার কথা ভাবাটা তােদর কােছ 
মহাপােপর িবষয়! মানব সভ তার ধারাবািহক agগিতর সে  আেজা aিধকাংশ মানুেষর িচnা চতনা য ঘাস 
খাoয়া pাণীর মেতাi িনবিুdতার পযােয় aবsান করেছ তার বেড়া pমাণ ei হেরার টাiেপর ভৗিতক িয র 
ধারণা eবং pিতcিব। 
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aন িদেক বিশর ভাগ মুসলমানo মেন কের-িয  eখেনা পযn বহাল তিবয়েত বঁেচ আেছন! যিদ p  করা 
হয়, ‘ সিট কাথায়?’ তাহেল utর আেস, ‘ কাথায় আবার, আকােশ। আlাh ডানপােশ বেস আেছন িতিন। 
হািদেস আেছ না।’ eিট আেরা বিশ adৎু ধু নয় udট িব াস। যা কবল হাস করi নয়, মানুেষর 
চরমতম িনবিুdতা o ajতার uদাহরণ। 
 
সকল ধমীয় পা ারা িচরিদন গঁায়ারতুিম কের, আজgিব মতবাদেক বহাল রাখার জেন  রkপাত ঘিটেয়েছ। 
রkপাত হেc ধেমর pািত ািনকতার pথম aধ ায়। পৃিথবীর মানিচেt কােনা ধমi রkপাতহীন pিত া 
লাভ কেরিন। e রkপাত ধেমর সূচনা লg থেকi মগজেঘালােদর বংশানুkিমক ব ািধ। িকnt সুেখর কথা 
হেলা, ei সংkামক ব ািধেত সমs লাকেক আkাn করেত তারা সফলতা লাভ কেরিন। ei মগজেঘালারা 
তােদর ধেমর তথাকিথত িবধােনর নােম ধারাবািহক শাষণ-িনযাতন, ধমক-ঠমক, চাখ রািঙেয় eবং 
রkপাত ঘিটেয়; aথা� হাজােরা aপকেমর আ য় িনেয়o মানুেষর মৗিলক মধা utরেণর গিত রােধ ব থ 
হেয়েছ। আজ কােনা মুkমেনর িবjানমনs মানুেষর পেk e আজgিব ধারণা মেন নoয়া সmব নয় য, 
তারi মেতা রkমাংেশর কােনা আদম সnান হাজার হাজার বছর বঁেচ থাকেত পাের, তাo আবার জিমেন 
নয়-আসমােন! aবশ  িবjােনর নাম ভািঙেয় খাoয়া ধমবাদীেদর সংখ াo নহাত কম নয় যারা িয র 
আকােশ বঁেচ থাকার িথoির পূণ িব াসভের বুেক আগেল আেছ। তােদরেক e ব াপাের p  করা হেল utর 
পাoয়া যায়, ‘িবjান িঠকi আেছ িকnt pেফট িয র ব াপারিট সmূণ ব িতkম।’ িশিkত jানপাপীেদর ei 
আজgিব ব িতkেমর p েয়, ধমীয় সাmাজ বােদর সা েয় eবং ি ি য় পা াপুrতেদর আ েয় িয র য 
ড ািমটা পৃিথবীর মানুষেক বাকা- বআেkল বািনেয় হাজার হাজার বছর ধের আকাশ দাবিড়েয় বড়ােc; 
তােক eখন টেন মািটেত নািমেয় আনার সময় হেয়েছ। তােক eখন আর হিলuড চলিচেtর সুপারম ােনর 
মেতা আকাশ দাবিড়েয় বড়ােত দoয়া যায় না। তাহেল সটা হেব িবjােনর সে  পির ার pতারণা o 
আজgিব eক িব ােসর কােছ আtসমপণ, যা কােনা িবjানমনs সুs সেচতন মানুেষর কাজ নয়। 
িবতিকত িযিন ei রচনার নায়ক সi িয i বাiেবেল sয়ং বলেছন, eমন ঢাকা িকছুi নi যা pকাশ পােব 
না, eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না। aতeব তামরা anকাের যা িকছু বেলেছা, তা িদেনর 
আেলােত শানা যােব, eবং aবrd ঘের কােন কােন যা বেলেছা, তা ছােদর uপর থেক eকিদন pচািরত 
হেব।4

 
আিম িব ােসর dেগ আঘাত কেরিছ, কননা 
িব াস হেc যুিkর aভাব। যসব িব াস unিতর 
আধুিনকতার pগিতর সু ু সমাজ গেড় তালার 
পেk বাধা, সgেলােক আঘাত কেরিছ। শাstীয় 
আচার-আচরণ সবটাi কুসংsার... 

- আহমদ শরীফ 
 
মুসিলম িব াস হেc, ihিদরা িয েক kুশিবd কের হত া করেত পােরিন। তেব তঁার মেতা দখেত 
aন জনেক kুেশ মারা হয়। eবং িয েক uপের uিঠেয় নয়া হয়; িতিন eখন sগ aথা� বেহেs aবsান 
করেছন, িভn মেত চতুথ আসমােন। িকnt pকৃত সত  হেলা, aন  কাuেক নয়, িয েকi kুশিবd করা 
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হেয়িছেলা eবং িতিন স িনযাতেন মরেত মরেত বঁেচ িগেয়িছেলন। kুেশ তঁার মৃতু  হয়িন। চতুথ শতািbর 
pথম িদেক িলিখত aজs গসেপেলর মেধ  eকিট গসেপেল পির ার uেlখ িছেলা-kুেশ িয  মৃতু বরণ 
কেরনিন। aৈচতন  হেয় পেড়িছেলন িতিন aথা� মরেত মরেত বঁেচ িগেয়িছেলন। তারপর eকিট সমািধ-
gহায় তঁার গাপন িশষ েদর সবা- rষায় সুs হেয় ছdেবেশ stী মির মাগদািলনেক সে  িনেয় প ােলsাiন 
থেক দামাsােস পািলেয় যান িয । সিটর নাম িছেলা ‘নিsক গসেপল।’ স গসেপলিট নব  ি sধমাবলmী 
রামান সmাট কনs াnাiেনর আেদেশ 313 িক 314 িয সােল ন  কের ফলা হয়। aন  eকিট 
সুসমাচার ‘গসেপল aব িফিলপs’ eর 63:31 বচেন s  uেlখ আেছ িয  o মির মাগদািলেনর সmেকর 
কথা। 
 
যােহাক, মুসলমানেদর eখেনা তঁার আকাশ বা বেহেs বঁেচ থাকার িব াসিট য তােদর ধমীয় রীিত-িবrd 
eকিট িব াস e কথা তারা মানেত চায় না। iসলাম পির ার বেল, কয়ামত বা মহা ংসলীলা ঘটার পরi 
pথেম pিতিট মানুেষর ভােলা-মেnর িবচার হেব ঈ েরর আদালেত। eবং তারপরi utমরা বেহেs o 
আধমরা দাযেখ যােব। সi িবচাের কােরারi রহাi নi। আর সi ঘটনার আেগ কােনা জীিবত মানুষ 
sগ বা নরেক যেত পাের না। eবং আকােশ বঁেচ থাকার ব াপারিট তা সmূণ ভূয়া o গঁাজাখুির গেpা। 
আর যিদ িয র মৃতু  না-i হেয় থােক (না হoয়ার p  তা oেঠi না) তেব sশরীের তঁার sেগ যাবার eবং 
eখেনা সখােন বঁেচ থাকার িব াস য কেতা বেড়া udট o আজgিব িব াস eবং কারািনক ঐিতেহ র 
পিরপnী তা মুসলমানরা বুঝেত চায় না। uেlা তারা ei িব ােস মােতায়ারা হেয় আেরা মেন কের, িয  
পৃিথবীর শষলেg আবার আিবভতূ হেবন। তেরায়াল হােত kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন। সমs কর 
মের ফলেবন। সব kুশ ভেঙ ফলেবন। িবধমীেদর oপর থেক পাল-টাk তুেল নেবন। eবং তারপর 
িবেয় করেবন। িকnt কােক বা ক’জনেক করেবন তার uেlখ নi। তেব তঁার aেনকgেলা ছেলপুেল হেব 
eবং পঁয়তািlশ বছর, িভn মেত চিlশ বছর িতিন ন ায়বান রাজা িহেশেব বীরদেপ রাজt করেবন। আর তঁার 
মৃতু র পর মিদনায় হযরত মুহmেদর সমািধর কােছ আবু বকর o oমেরর কবেরর মাঝখােন তঁােক সমািহত 
করা হেব।5

 
বুঝুন, কেতাgেলা aসামান  grtপূণ কাজ eখেনা িয র বািক! di হাজার বছর আেগ লাকটা যখন sেগ 
গেছন তখন d’চাকার eকিট সাiেকলo পৃিথবীেত িছেলা না। িছেলা না আধখানা বnুক, eমনিক eকখানা 
পটকাo। আর eখন pায় িবd ৎ বেগ ছুেট চলার মেতা যান, বstেক ছাi কের দবার মেতা লজারগান, 
গাটা কেয়ক িব ংস কের ফলার মেতা পারমাণিবক ast মানুেষর হােত মজুত। e aবsায় ঢাল-তেরায়াল 
হােত eকজন d’হাজার বছেরর বুেড়া কমন কের kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন, পৃিথবীর সকল কর 
মারেবন আর সমs kুশ ভাঙেবন? eকথা ভাবেত গেল বাকা বেন বেস থাকা ছাড়া কােনা uপায় নi। 
মানুেষর পৗরিণক aবাsব কlকািহনী য বতমােনo বাsবতার rপ িনেয় মানুেষর মেন বdমূল হেয় থাকেত 
পাের, িয র pত াবতন o পরবতী িমশেনর e anিব াস তার বেড়া pমাণ। 
 
আcা, িয  kাisিবেরাধীেদর িচিhত করেবন কীভােব? কােরা চােখমুেখ তা স কথা লখা নi, থােক 
না। আর িতিন anযামীo নন। তাহেল গাটা িব ব াপী e হত াযj পিরচালনা করা তঁার পেk কী কের 
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সmব? eবং বন-জ ল দাবিড়েয় কেরর সে  দৗেড় পের uঠেবন কী বৃd িয ? তেব ‘ছুঃমnর-
ফুমnর/সকল কর মর’ e জাতীয় মntটেntর pভােব যিদ সমs কর বধ করেত পােরন তাহেল aন  কথা। 
রiেলা kুশ ংেসর ব াপার। িগজা-িটজা, গারsান- টারsােনর মটািলক kুশ না হয় ভাঙা গেলা। িকnt 
য়ু েরাপ আেমিরকায় ছেলেমেয়, নরনারীেদর বুক-পাছা, হােত-পােয় য কািট কািট kুশ uিl কের আঁকা 
হেয়েছ বা রেয়েছ, সসমsেক কাn পdিতেত ংস করেবন আমােদর থুড়থুেড় িয দাd? মাথায় খেল না 
আমার। eখন কu যিদ বেলন, ‘আপনার তা মশায় বুিd- িd eকদম নi। িয  কী সাধারণ লাক 
নািক? িতিন হেলন pিরত পুrষ, পয়গmর। িতিন িকনা করেত পােরন। িতিন eকসময় anেক দৃি  িফিরেয় 
িদেয়েছন, মৃতেক জীিবত কেরেছন, আহারেক বাহাির কের খাiেয়েছন। আেরা কেতা িকছু কেরেছন। জােনন 
না eসব?’ 
 
জািন ভাi, জািন। oসব আিdকােলর রিd কcাকািহনী ভুেল যান। ogেলা eখন বািতল মাল। আর িয  
কােনাকােল oসমs িকছুi কেরনিন। কালেkেপ সসব িতল ধু তাল হেয় জেnেছ। িয  যিদ মৃতেক 
জীিবত কের থােকন তাহেল সi কৃিতেt িতিনi eকমাt aিdতীয় নন। মড়ােক খাড়া করার কিথত গেlর 
নায়ক পৃিথবীেত aেনেকi িছেলন। ধুমাt oসব দৃ াn তুেল ধরেত গেল আলাদা eকখানা বi িলখেত হেব 
আমােক। হযরত মহmেদর বলায়o eমন মৃতেক জীিবত করার গl আেছ। নেবন? নুন- 
 

eক মিহলা হযরেতর সে  িহজরত করেত মিদনায় িগেয়িছেলন। সখােন তার eকমাt পুt মারা যায়। 
ছেলিটর চাদর ঢাকা দয়া লাশ হযরত মহmেদর সামেনi িছেলা। মিহলা হযরেতর পােয়র কােছ বেস 
কাnাকািট কের তঁার আশীবাদ pাথনা করিছেলন, যেনা মৃত ছেল জীবন িফের পায়। eর িকছুkণ পর মৃত 
ছেলিট সিত  সিত  হাত পা নাড়া িদেয় মুেখর চাদর সিরেয় uেঠ বেস। পরবতীকােল aেনক বছর নািক সi 
ছেল জীিবত িছেলা। 

 
eখন আমরা যুিkবাদীরা যিদ জানেত চাi, হযরত মহmদ aেন র eকমাt মৃত পুtেক জীিবত করেলন aথচ 
তঁার যিদ সিত  eমন aেলৗিকক kমতা থাকেতা তাহেল যখন তঁার pাণিpয় পুt আবdlাh মারা যান তখন 
তঁােক কেনা িতিন পুনজীবন দান করেলন না? eর utের aিশিkত, aধিশিkত মৗলবাদী কােনা 
মাoলানা-মুিnর জবাব আমােদর pেয়াজন নi। কারণ আমরা জািন e গlিট ভুয়া। কারআন বেল : 
মহmেদর কােনা kমতা িছেলা না মৃতেক জীিবত করার। িতিন আর দশজেনর মেতাi রkমাংেশর মানুষ 
িছেলন (21:8/25:20/41:6)। তারপরo তঁােক িনেয় eরকম আজgিব কািহনী তির হেয়েছ। eরেচ’o 
আেরা adৎু eক গl হযরত মহmেদর সmেক আেছ। তাহেলা, uhেদর যুেd জৈনক আবেদlাh নােম 
হযরেতর eক aনুসারী মৃতু বরণ কেরন। লাকিট তার পুt জািবেরর oপর রেখ যান িনেজর গাটা সংসােরর 
দািয়t o ঋেণর বাঝা। e aবsায় মহmদ eকিদন জািবেরর বািড়েত দাoয়াত খেত eেল জািবর তার 
eকমাt uপাজেনর uৎস dেধল মািদ ছাগলটা জবাi কের রাnা কেরন। ব াপারটা জেন হযরত সকল 
স ীেদর িনেয় খেত বেস বলেলন, ‘ তামরা মাংশ খােব িকnt কu হাড় িচবুেব না।’ তারপর আহার শেষ 
মহmদ সi হাড়gেলােক eক জায়গায় জেড়া কের তার uপর হাত রেখ দায়া বা মnt পড়ার সে  সে  
eকটা পূণা  জীবn ছাগল তির হেয় গা ঝাড়া িদেয় uেঠ দঁাড়ােলা।6
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eখন eেক আপিন কী বলেবন? eরকম aসাধারণ kমতা যঁার িছেলা িতিন তা চাiেল (যিdন বঁেচ িছেলন) 
তখনকার মৃত সমs মানুষেকi বা তঁার িpয়জনেদর জীিবত কের তুলেত পারেতন। তঁােদর মৃতু েত তঁার 
a “পাত করার কােনা কারণ িছেলা না। কারান s  বলেছ, মানুষ জােন না (মৃতু র পর) তােদর আবার 
কখন পুনরায় জীিবত করা হেব (27:65)। আসেল eসমs য sফ গঁাজাখুির গl তা বাঝার জেন  মs 
পি ত হoয়ার কােনা pেয়াজন নi। আজেক kাশ ফাiেভর বাcারাo eসেবর aসারt বুঝেত পাের, 
পারেব। eবার িযিন আমােক িয র aেলৗিককেtর বাহাdির কের p  তুলেত চান; utের আিম তার কােছ 
জানেত চাiেবা- বলুন তা uপেরাk দৃ ােnর পর িয র চ’ হযরত মহmেদর aেলৗিকক kমতা কম 
কাথায়? আসেল eসব গালগেpাgেলা িচরিদন আপনােদর মেতা anিব াসীরা তির কেরেছ। যারা 
কােনািদন সেত র খঁাজখবর-যাচাi বাছাi না কের িব ােসর মাtািতিরk পুলেক লাকমুেখ শানা ঝাল 
খেয় িতলেক তাল কেরেছ িচরিদন। কােনা pেফট মানব না aিতমানব-e p  oেঠi না। কারণ aিতমানব 
বেল পৃিথবীেত কu নi। িছেলা না কােনািদন। গl-কািহনী-বােয়ােsােপ তােদর পাoয়া যায়, বাsেব নয়। 
সাধারণ মানুেষর মেধ  eকদল aিতuৎসাহী লাক ei aিতমানব কথািট সৃি  কেরেছ। eখেনা করেছ eবং 
কের। বিশদূর যাoয়া লাগেব না, আপনার আেশপােশর মাকামারা পীর-ফিকর, সুিফ সmাট, সুিফ বাদশা 
iত ািদ sেঘািষত মালgেলার িদেক তাকােল আপিনo হাটেসরা কারবানীর তাগড়া গাrর মেতা আজেকর 
তথাকিথত aিতমানবেদর দখেত পােবন। তেব হঁ া, eসমs ভ , ধাnাবাজ, িনকৃ  লাকেদর সে  িয র 
তুলনা চেল না। সিত কার aেথ িতিন চমৎকার মানুষ িছেলন। িনিবেরাধ, িশিkত, িনরীহ, িনেলাভ সাধক 
পুrষ। তঁার pকৃত চিরtেক িবকৃত কের িদেয়েছ ি s পা ারা। িনেজেদর sােথ। kমতার িলpায়। 
 
িয র sশরীের sেগ জীিবত থাকার িথoির iসলািম জগেত আেরা য eকিট কারেণ িব sতা লাভ কেরেছ 
তার পছেন রেয়েছ eকিট হািদস। যিট হযরত মহmেদর িম’রাজ বা u েলােক গমন সmিকত। িতিন 
নািক যখন িdতীয়, িভn মেত চতুথ আকােশ পঁৗছান তখন সখােন িতিন বিpsজন (যঁােক গলা কেট 
হত া কেরিছেলন সmাট হেরাদ) o িয েক দখেত পেয়েছন। কারািনক দশেন কােনা জীিবত মানুেষর 
সখােন পঁৗছােনার বা বতমান থাকার কথা নয়। কবল হািদেসর মাধ েমi iসলািম দশেন ei গlিটর 

aনুpেবশ। আসেল pারিmককােল য সকল ি sানরা ধমাnিরত হেয় iসলাম ধম gহণ কেরিছেলা তােদর 
কাছ থেকi sশরীের িয র sগেলােক গমেনর িথoির iসলািম দশেন (হািদেস) pেবশ কেরেছ। কারােনর 
ভাষ  যিদ সিঠক হয় তেব িন য় িয  মৃতু বরণ কেরেছন বেলi সখােন তঁার তথাকিথত uপিsিত সmব হেল 
হেতo পাের। হািদেসর বয়ান ভুল। 
 
pস kেম eখােন য কথািট বলা pেয়াজন, কারােনর 4:158 আয়ােত িয েক ঈ েরর কােছ তুেল নয়ার 
য uেlখ আেছ তা কােনাভােবi sশরীের তুেল নয়া বাঝায় না। আর eেক aবশ i আkিরক aেথ 
িবেবচনা করা uিচত নয়। যারা eেkেt সটা কেরন তারাi আবার aন  িবষেয় বেলন, কারােনর সব কথা 
আkিরকভােব নয়া িঠক না। aেনক rপক-টুপক আেছ oসেব। তাহেল িয র বলায় rপক থাকেব না 
কেনা? eটা কী ধরেণর গঁায়ারতুিম? িঠক eরকম আেরা pায় aধশত আয়াত কারােন আেছ যা মানুেষর 
মরেণাtর তুেল নয়া বা ঈ েরর কােছ িফের যাoয়া aেথ ব k। eবং eকi aেথ কারােন aন t িয র 
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জবািনেত বলা হেয়েছ-‘তারপর আপিন (ঈ র) যখন আমােক তুেল িনেলন তখন থেক আপিনi তােদর 
সmেক জানেতন’ (5:117)। 
 
ei তুেল নয়ােক যিদ কu িয েক সশরীের তুেল নয়া বােঝন তাহেল তা হেব কারািনক দশেনর 
পিরপnী। কারণ কারােনর ঈ র s  ঘাষণা করেছন: pেত ক pাণীi মৃতু র sাদ gহণ করেব (3:185)। 
eবং তারপরi তঁার কােছ তুেল নয়া বা িফের যাoয়া বাঝায়। eকথাo কারােন লখা আেছ হযরত 
মহmদেক uেdশ  কের য, ‘তুিম বেল দাo : তামােদর pাণ হরেণর দািয়েt িনেয়ািজত মৃতু দূত তামােদর 
pাণ সংহার করেব, তারপর তামােদরেক তামােদর ঈ েরর কােছ িফিরেয় নয়া হেব’ (32:11)। িয  
aিতমানব বা কােনা সুপারম ান িছেলন না। ধমীয় aনুশাসেন িতিন eকজন কিথত pিরত পুrষ মাt। 
রkমাংেশর sাভািবক মানুষ। aন ান  কিথত pিরতরা যমন িছেলন। জীবন থাকেল যমন মরণ িনি ত 
তমিন িয o যথাসমেয় sাভািবক মৃতু বরণ কেরেছন। e িবষেয় আেলাচনায় আমরা পের আসেবা। 

 
কারােনর সুরা 3, আয়াত 144 e বলা হেয়েছ, ‘মহmদ eকজন pিরত পুrষ িভn িকছু িছেলন না eবং 

aবশ i তঁার পূেবর সমs pিরত পুrষরা মৃতু বরণ কেরেছন।’ eরপরo িয েক aদ াবিধ জীিবত মেন 
করাটা বাকািম তা বেটi সে  কারােনর বাণীেক aিব াস করার মেতা aপরাধ নয় কী? 
 
জীিবত sেগ তেুল নয়া বা ঈ েরর কােছ িফের যাoয়া িয  সmিকত ধারণািট য সmূণ eকিট িমথ া ধমীয় 
দশন তা আজ আর বলার aেপkা রােখ না। হাজার বছেরর আকাশ দাবড়ােনা রহস ময় িয  আজ মানুেষর 
সুs jান o মুkিচnার কােছ রহস হীনভােব বিn। eেত তঁার সmান িকছু খব হয় না বরং বাsবতার মািটেত 
িতিন সmূণ নতুনভােব সিত কােরর কালজয়ী নায়ক িহেশেব িচিhত হন। যার তুলনা পৃিথবীেত কবল 
িতিনi sয়ং। আমােদর দেশ eকিট pবাদবাক  pচিলত আেছ; পিরবােরর কােনা সnােনর যিদ aকালমৃতু  
হয় তখন তার sজনরা আফেসাস কের বেল, ‘আlাh মাল আlাহ তুেল িনেয়েছন।’ বাsেব িকnt সi 
‘মালিটেক’ মৃিtকােতi কবরs করা হয়। তাহেল আlাh কী কের তুেল িনেলন? ei তুেল নয়াটােকi 
কারােন বারবার বলা হেয়েছ িফের যাoয়া, িফিরেয় নoয়া বা pত াবতন। 

 
* তঁারi (আlাহর) কােছ তামােদর িফের যেত হেব। 10:4 
* হযরত মহmদ বলেছন, ‘তঁারi িদেক আমার pত াবতন।’ 13:30/36 
* আlাh িদেক সবাiেক িফের যেত হেব। 24:42 
* আমারi কােছ তামােদর িফের আসেত হেব। 29:8 
* তামরা তাঁরi কােছ িফের যােব। 30:11 
* aবেশেষ আমারi কােছ িফের আসেত হেব। 31:14 
* aবেশেষ তামােদর pভুর কােছ তামােদর িফের যেত হেব। 39:7 
* আমরা aবশ i আমােদর pভুর কােছ িফের যােবা। 43:14 
 
e সমs কথার মােন কী sশরীের িফের যাoয়া বা তুেল নoয়া? iসলািম দশেন eটা মৃতু  পরবতী 
আtাটাtার ব াপার। যা নািক aদৃশ , aবয়বহীন। ei মানদে  কবল িয  সmিকত আয়ােতর িভn মােন 
করা কী কারােনর sিবেরাধী বkব  হেয় দঁাড়ায় না? আর কারােনর কাথায় লখা আেছ িয  পুনরায় 
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পৃিথবীেত িফের আসেবন? কর o kাisিবেরাধীেদর হত া করেবন, খেয় না খেয় সমs kুশ ভাঙেবন; 
কাথায় লখা আেছ eসব কারােন? eসমs বােজ কথা eেলা কাথা থেক? utর : eেসেছ হািদস 
থেক। হািদেসর তিরতরকািরেত হলুদ-মিরচ-গরমমশলা িমিশেয় ধাnাবাজ আলেখlাধারীরা যা খুিশ 
পিরেবশন করেল আেজা তা িনিdধায় িগলেত হেব নািক? তােদর e সমs আেজবােজ খাদ  তারা মানুষেক 
হজম করােত িগেয় eখন িনেজরাi হেয় uেঠেছ কারােনর বেড়া শt“। তারা যােcতাiভােব ডরভয় দিখেয় 
িশ কাল থেকi আমােদর ছেলেমেয়gেলার মুkিচnা o মৗিলক িবকােশর পথ rd কের দয়। eর কবল 
eকটা সামান  দৃ াn eখােন দয়া যাক। 
 
aিধকাংশ মুসিলম িব াস কের তার মৃতু পরবতী কবরs হoয়ার িকছুkণ পের স আবার কবের জীিবত হেয় 
uঠেব ফেরশতা বা যুগল দবদূেতর আগমেন। eবং r হেব তার uপর সoয়ালজবাব o শািs বা িনপীড়ন। 
িকnt কারােনর কাথাo ei জীিবত হেয় oঠা বা কবর আজােবর কথা লখা নi। বরং কবের মৃেতর জীিবত 
হেয় oঠার কথা কারািনক ভােষ  সmূণ বািতল। সখােন পির ার বলা হেয়েছ: ‘মৃেতরা জীিবত নয়, 
pাণহীন, িনজীব, তারা জােন না য কখন আবার জেগ uঠেব’ (16:21)। ‘মানুষ জােন না তােদর আবার 
কখন পুনরায় জীিবত করা হেব’ (27:65)। aন t কখন মৃতেক জীিবত করা হেব তার িনিদ  সময় বা কাল 
বেল দoয়া হেয়েছ eiভােব : ‘eরপের aবশ i তামরা মরেব, তারপর কয়ামেতর িদন পুনরায় তামােদর 
জীিবত কের uঠােনা হেব’ (23:15-16)। aথচ কাঠেমাlারা হািদেসর দাহাi পেড় eর uেlা কথাবাতা 
বেল বড়ায়। তােদর কােছ কারােনর চ’ হািদস বেড়া িবষয়, কারান হেলা তাতাপািখর মেতা সুর কের 
আবৃিt করার পুsক! 
 
pস kেম eখােন eকিট িবষয় uেlখ করা িন য় apসি ক হেব না য, aিধকাংশ মুসলমান কবল নয়, 
মkব-মাdাসার শতকরা 95 জন মুিn-মাoলানা ধমিশkাথী ছেলেমেয়েদর িশkা দন- কারােনর আয়াত 
সংখ া 6666। e সংখ ািট ছেলেবলায় মােয়র বtঘােতর ভেয় সকােল পাড়ার মসিজেদ osাদিজর কােছ 
ধমিশkা লাভ করেত িগেয় আিমo িশেখিছলাম। তাতাপািখর বুিল শখাবার মেতা osাদিজ আমােদর তাi 
িশিখেয়িছেলন, ‘আশমািন িকতাব পিবt কারােনর আয়াত সংখ া হiল 6666টা, বুঝিল। মেন রািখ 
সবসময়।’ বh বছর আিমo তাi মেন রেখিছ। িকnt পিরণত বেয়েস পঁৗেছ দখলাম ছেলেবলায় osাদিজর 
শখােনা িশkা ভুয়া। ভুল। কারােনর pকৃত আয়াত সংখ া হেc, 6236 িট। aথচ eখেনা মkব-
মাdাসার িশkকরা ধ ু নন, iসলািম পি ত িহেশেব পিরিচত কারান aনুবাদকেদর aনূিদত কারােন 
uিlিখত আেছ আয়াত সংখ া-6666!  
 
দৃ াn-1. 
ব িল াে sশন aব দ  হািল কারান বাi িpিnপাল আলী হায়দায় চৗধুরী। হািদয়া : দশ টাকা মাt। 

isাণ মােকnাiল ব াে র সৗজেন  pকািশত। িডেসmর 1968। pকাশক : rhল আিমন িনজামী, 3/10 
িলয়াকত eিভনু , ঢাকা-1। িঝনুক পুিsকার ei aনুবােদ কারােন 113 িবসিমlাh সহ আয়াত সংখ া 
uেlখ করা হেয়েছ 6367 িট। eখােন মেন রাখা pেয়াজন, eকিট মুসিলম সmpদায় ‘িবসিমlাh’ ক আয়াত 
িহেশেব িবেবচনা কের। তাহেল সi িহেশেব 6367 থেক 113 বাদ িদেল দঁাড়ায় 6254 আয়াত। eিটo 
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ভুল। কারােনর সবেমাট 114 সুরার মেধ  eকমাt সুরা ‘তoবায়’ িবিslাh পাঠ করা হয় না। বািক pিতিট 
সুরার পূেব ‘িবিslাh’ eকবার কের পাঠ করা হেলo aন  eকিট সুরায় ‘িবিslাh’ diবার পাঠ করা হয়। 
সুরািটর নাম - ‘নামল’, সুরািটর rেত eবং 30 নং আয়ােত। তাহেল দখা যােc, 114 সুরার মেধ  
‘তoবা’য় িবসিমlাh ucািরত না হেলo 114 বারi কারান পােঠর সময় িবিslাh ucািরত হয়। 
 
uেlিখত মুসিলম সmpদায়িট ছাড়া িশয়া, সুিnসহ aন  কােনা মুসিলম সmpদায় ‘িবসিমlাh’ ক কারােনর 
আয়াত িহেশেব িবেবচনা কের না। তাi দখা যােc িpিnপাল চৗধুরীর aনূিদত কারােন িবসিমlাে ক 
আয়াত িহেশেব বাদ িদেল 6254 সংখ ািটo ভুল। 
 
aধ k আলী হায়দার চৗধুরী aনূিদত কারােনর মেধ  আেরা eকিট মজার ব াপার হেলা, িতিন কৃতjতা 
sীকাের িবিভn মনীষীর নােমর তািলকায় pথমi uেlখ কেরেছন ভাi িগিরশচnd সেনর নাম, িকnt িতিন 
তঁােক সেmাধন কেরেছন, ‘িগিরশ বাবু’ বেল। eবং ভাi িগিরশ, িযিন কারােনর pথম ব ানুবাদক, হায়দার 
সােহব বেলেছন-িতিন তঁার aনুবােদ ভাi িগিরেশর ভাষাnেররo সাহায  িনেয়েছন। aথচ সুরা 5 eর 117 
নং আয়ােত িয  সmেক ভাi িগিরশ য ‘শbিট’ ব বহার কেরেছন, aধ k সােহব সিটেক পাশ কািটেয় বা 
বাদ িদেয় িলেখেছন- ‘তৎপর তুিম যখন আমােক লiয়া গেল...’(পৃ -149)। কাথায় লiয়া গেলা? 
সmািনত পাঠক, আিম সটাo জানােবা, eকটু ধয ধrন। 
 
দৃ াn-2. 
খাশেরাজ িকতাব মহল, 15 বাংলাবাজার, ঢাকা থেক মাচ 2000 সংsরণ-আরবীয় বাংলা ucারণ, aথ o 
শােন নুযূলসহ ‘ কারআন শরীফ’ eর মূল আরবীয় ব ানুবাদ কেরেছন ডঃ মুহাmদ মুsািফজুর রহমান, 
িপeiচিড (ল ন), eম.e. (ফাskাশ ফাs), িব.e.(aনাস), ফাskাশ ফাs, মুমতাযুল ফুকাহা 
(ফাskাশ ফাs), aধ াপক, আরবী িবভাগ, ঢাকা িব িবদ ালয়। pিত kেt ফাskাশ ফাs eমন 
iসলািম তারকা পি ত লাকিটo তঁার ভাষাnিরত কারােন আয়াত সংখ া uেlখ কেরেছন 6666। িকnt 
িতিন যখন ‘মতাnর’ শbিট ব বহার কের আয়ােতর সংখ া 6236 লখন তখন আমােদর মিsে  চুলকােনা 
সংশেয়র uেdক হয়-িতিন কেতাটা সাcা! eরকম আেরা ডজন ডজন দৃ াn আমােদর গাডাuেন মজুদ 
আেছ। 
 
যােহাক, কারান আর হািদস; ei d’e িমেলi iসলািম দশন। হািদস হেলা নকল-নকল-হd নকেলর eক 
সmার। য gnিটর জেন  মুসিলম সmpদায় মিরস বুকাiিলেক িনেয় গব কের; তঁার সi ‘দ  বাiেবল দ  
কারান e া  সাin’ gেn মিরস হািদসেক ভজাল, দূষণীয়, যা ঘেট নাi তার uপিsিত সমৃd িবষয় বেল 
ঘাষণা কেরেছন। সাজা কথায় pায় বািতেলর পযায়ভুk কেরেছন িতিন হািদসেক। শানা যাক তঁার 
বkব । 
 
মিরস তঁার gেnর rেত in াডাকশেন বলেছন, ‘বাiেবেলর িনu টsােমেnর গসেপলgেলার সােথ তুলনা 
করা যেত পাের eমন ধমgn মুসলমানেদরo আেছ। তাহেলা তােদর হািদসgn। হািদস হেলা মহmেদর 
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কথা o কাজকেমর িববরণ সমৃd gn। িয র কথা o কােজর িববরণ িহেশেব যমন িনu টsােমn, হািদস 
সরকমi ধমgn। িয র anধােনর কেয়ক দশক পের যমন িনu টsােমেnর গসেপলgেলা রিচত 
হেয়িছেলা তমিন হািদসo রিচত হেয়েছ মহmেদর মৃতু র কেয়ক দশক পের। হািদস o গসেপল uভেয়র 
মেধ  রেয়েছ aতীেত ঘেট যাoয়া ঘটনার লাকমুেখর িববরণ। আজ aনুসnােন eকথা pমািণত য, সিঠক 
গসেপল িহেশেব িবেবিচত সসেবর লখকরা কu িলিখত ঘটনা বা িববরেণর pত kদশী িছেলন না। e 
gেnর শষােn আেলািচত হািদেসর ব াপােরo ei সত  pেযাজ ।’ 
 
চলুন eবার মিরস বুকাiিল তঁার gেnর শষােn হািদস সmেক কী বেলেছন তা আমরা সংেkেপ পাঠ কির7 
- 
 

‘হািদস শেbর aথ হেলা বkব  বা ucারণ। তেব pচিলত aেথ মহmেদর কমজীবেনর িববরণেকi হািদস 
নােম আখ ািয়ত করা হয়।... সmpিত মিদনার iসলািমক িব িবদ ালয় থেক ড. মহmদ মাহিসন খান 
সmািদত আরিব/iংেরিজর eকিট িdভািষ সংsরণ pকািশত হেয়েছ (যার pথম সংsরণ হয় পািকsােনর 
gজরানভালা থেক 1971 িয সােল)। সত তা o িব sতার িদক থেক বুখািরর হািদেসর sান কারােনর 
পেরi। iসলািমক ািডশন নােমর eকিট সংsা থেক (1903-1914) hদাস o মারকাiেসর eকিট 
বুখাির হািদেসর ফরািস aনুবাদ pকািশত হেয়েছ। যারা আরিব ভাষা জােনন না তারা e aনুিদত হািদস 
পেড় দখেত পােরন। তেব হািদেসর িবিভn ভাষাnেরর ব াপাের পাঠকেক সেচতন থাকেত হেব। কারণ 
ফরািসসহ য়ু েরােপর aন ান  ভাষায় aনুিদত হািদেস aস ত বkব  ভের দয়া হেয়েছ। eবং aেনক 
kেt দখা গেছ, egেলা আসেল aনবুাদ নয়, ব াখ া। eছাড়া কােনা কােনা aনুবােদ হািদেসর 
আসল বkেব র রদবদল তা করা হেয়েছi, স সে  হািদেস যা নi তাo জুেড় দয়া হেয়েছ হািদেসর 
নােম। 
 
‘মূল বা uৎ সর িদক থেক িবচার করেল দখা যায়, মুসলমানেদর হািদস আর ি sানেদর িনu 
টsােমেnর ফার গসেপলs pায় eকi ধরেনর ধমীয় gn। িনu টsােমn o হািদস রচিয়তােদর 
কui বিণত ঘটনা বা িববরেণর pত kদশী নন। কবল তাi নয়, uভয় kেt eসব রচনায় বিণত ঘটনা 

o বkব gেলা িবিcnভােব িলিপবd হoয়ার বh পের সgেলা সংকিলত হেয়েছ। বাiেবেলর 
গসেপলgেলার মেতা হািদসgেnর ব াপােরo eকথা সিত  য, eসেব বিণত বা িলিপবd সবিকছুi 
িব াসেযাগ , pামাণ  বা eকদম সিঠক eকথা সবসmতভােব sীকৃত নয়। হািদেসর ব াপাের যারা 
িবেশষj তঁােদর কােছ খবু al সংখ ক হািদসi সিঠক হািদস িহেশেব aনুেমাদন লাভ করেত পেরেছ। 
e কারেণ আল-ময়ুাtা, সিহ মুসিলম eবং সিহ আল-বুখাির ছাড়া বািক হািদসgেn দখা যায় সিঠক বেল 
পিরিচত হািদেসর নােম eমন সব হািদস রেয়েছ যgেলা হয় জাল, নয়েতা বািতল। 
 
‘সিহ মুসিলমেক যিদo সিঠক হািদসgn বেল মেন করা হয়, তথািপ আিম আমার ei গেবষণায় সবেচ’ 
pামাণ  o সিঠক বেল িবেবিচত আল-বুখািরেকi বেছ িনেয়িছ। e কাজ করেত িগেয় eকটা কথা আিম 
সব সময় মেন রেখিছ য, aেনক লােকর কাছ থেক পাoয়া তেথ র িভিtেত eসমs হািদসgn 
সংকিলত হেয়েছ মানুেষরi হােত। pথম e সমs চালু িছেলা লাকমুেখ। eসেবর কােনা কােনা বণনা 
কমেবিশ সিঠক। আর যgেলা সিঠক নয় সgেলার জেন  দায়ী তারাi-যােদর মাধ েম eসকল হািদস 
চালু িছেলা। eছাড়া eমন সব হািদসo রেয়েছ, যসব হািদেসর বণনাকারীর সংখ া aেনক। eবং সসব 
হািদেসর সত তা o সিঠকতা সেnহজনক। 
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‘আিম আমার e রচনায় আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক িবিভn হািদেসর oপর পরীkা-িনরীkা 
চািলেয়িছ। eর আেগ কারােনর িবিভn আয়াত পরীkা-িনরীkার kেt আধুিনক jান-িবjােনর তtt-
তথ  যভােব ব বহার কেরিছ, e kেto তার কােনা ব িতkম হয়িন। ei পরীkা-িনরীkার য ফল, 
তা মুেখ না বেল দৃ াnসহ তেুল ধরা হেয়েছ। তােত দখা গেছ- আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক 
কারােন বিণত বjািনক তথ াবলী যখােন gহণেযাগ তা পােc সখােন হািদেস বিণত eকi িবষেয়র 
তথ াবলী আধুিনক jান-িবjােনর আেলােক সত  বা pামাণ  িহেশেব দঁাড়ােতi পারেছ না।... 
 
‘eমনo দখা গেছ, কােনা কােনা বাণীর ব াখ া িহেশেব হািদেসর কােনা কােনা বাণীেক gহণ করা 
হেয়েছ। eবং হািদেসর সi ব াখ া টেন ব াখ াকারী বা iসলািম পি তরা কারােনর িবিভn বkেব র 
যসব আেলাচনা বা ভাষ  রচনা কেরেছন আধিুনক jান-িবjােনর আেলােক সসব eেকবােরi 
gহণেযাগ  নয়। ... eসব আেলাচনা থেক e িসdাni নয়া চেল য, হািদসgngেলােত eমন হািদসo 
আেছ যা বjািনক দৃি ভি েত gহণ করা যায় না। আর eসব হািদস আসেলi সিঠক িকনা e সেnহ 
থেকi যায়। 

 
‘ei য, d’ধরেনর (iসলািম) ধমgn- কারান o হািদস, eেদর uভেয়র মেধ  য পাথক , স পাথক  বা 
aিমেলর oপরi সবেচ’ বিশ grt আেরাপ করা দরকার। কারান eবং হািদেসর মেধ  ei য 
asাভািবক ব বধান eটা কবল ভাষা বা সািহত -মােনর িদক থেক নয়; e ব বধান িবষয়-বstর িদক 
থেকo uেlখ করার মেতা। আসেল কারােনর ভাষা o বচনভি র সে  হািদেসর ভাষা-বচনভি র তুলনা 
তা দেূরর কথা, তুলনার কথা িচnাi করা যায় না। সবেচ’ বেড়া কথা, e d’ধরেনর ধমীয় gেnর 
রচনাgেলা যখন যুিk o িবjােনর dারা িবচার-িবে ষণ করা হয়, তখন uভেয়র মেধ  য িবরাট পাথক  
ধরা পেড়; তা লk কের য কu িবsেয় হতবাক না হেয় পারেবন না। ... 
 
‘সিত  কথা বলেত িক, মাt al িকছু হািদেসi মহmেদর িচnা-ভাবনা, ধ ান-ধারণার সিঠক pিতফলন 
হেয়েছ বেল ধের নয়া যেত পাের। বাদবািক হািদেস যসব িচnা-ভাবনা o বণনার uেlখ রেয়েছ, 
সgেলা aবশ i সi যুেগ pচিলত ( লাক কািহনী) বা সাধারণ মানুেষর কlনা ছাড়া আর িকছুi না।’  

 
ছেলেবলায় আমােদর বািড়েত eকটা ছিব িছেলা ঘাড়ার শরীর, নারীর মাথা আর িপেঠ তথাকিথত পরীর 
পাখা লাগােনা eক adুৎ pাণীর। সিট িছেলা কাপেড় রিঙন সূেতায় বানা হsিশl। আমার মােয়র হােতর 
সুিচকম। সi ছিবটা েম বঁািধেয় ঘেরর দয়ােল লািগেয়িছেলন বাবা। পের জানেত পাির ছিবর pাণীিটর 
নাম- বারাক। eরi িপেঠ চেড় নািক হযরত মহmদ িম’রাজ িগেয়িছেলন। eবং চােখর পলেক সংঘিটত 
হেয়িছেলা সi যাtা। িকnt pাণীিটেক বাsেব পৃিথবীর কu কখেনা দেখেছ বেল কােনা pমাণ বা uেlখ 
কাথাo নi। তারপরo oi pাণীর adুৎ aবয়েবর িচt মানুেষর হােত কী কের eেলা e pে র জবাব 
সিদন খুেঁজ পায়িন আমার িকেশার-মগজ। তেব মানুেষর ধমীয় কlনা য িক সৃি ছাড়া হেত পাের 
তথাকিথত বারােকর ছিব আমােক তা বুঝেত সাহায  কেরেছ িনঃসেnেহ! সi ছেলেবলা থেকi । eখােন 
বারােকর কথা বলিছ ধু ei কারেণ; যেহতু তারi সাহােয  মহmদ u েলােক িগেয় aন ান  pেফটেদর 
সে  (যঁারা সকেলi মৃতু বরণ কেরেছন, aথচ eখেনা জীিবত বেল মেন করা) িয র সাkাৎ পেয়িছেলন 
বেল হািদস o তফিসর আমােদর কৗতূহল udীপক গl শানায়। aথচ আমরা oপেরর আেলাচনায় 
দেখিছ- কারান eেকবােরi sীকার কের না কােনা জীিবত মানুেষর sগেলােক যাবার কথা। তাহেল oখােন 
মৃত pেফটেদর সে  জীিবত িয র uপিsিত কী কারােনর ভাষ েক িমেথ  pিতপn কের না? আর মহmেদর 
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িম’রাজ গমেনর কথা কারােনর য িতন জায়গায়8 uহ ভােব uেlখ আেছ সখােন তা কবল eকজন 
দবদূত ছাড়া aন  কােনা ব িkর সে  মহmেদর দখা হoয়ার কথার uেlখ নi। তাহেল মুসিলম 
সmpদায় pথম কারােনর বাণী িব াস করেব না হািদেসর গl, e p  কী oেঠ না? আর হািদস য কী 
িজিনশ তােতা আমরা মিরস বুকাiিলর মুেখ নলামi। আর oi পাখা দাবড়ােনা বারােকর মেতা কােনা 
pাণীর িপেঠ চেড় চােখর পলেক সpাকাশ মণ আজ বjািনক িবচাের বািতল বেল pমািণত। eবং 
আজকাল আর oi তথাকিথত বারােকর ছিব কােরা ঘের দখাo যায় না। মানুষ যমন আজ বুঝেত পেরেছ 
oi ঘাড়া-নারী-পরীমাকা িকmুত pাণীিট আসেল মানুেষরi কlনার ফসল তমিন আগামীেত তারা kমশ 
আেজা pচিলত ধমীয় িব ােসর বh ফঁািক বুঝেত পারেব; e িবষেয় কােনা সেnহ নi। pস ত বলিছ, 
আরিবয় ভূখে  udুত d’িট ধমশােsti আেছ-পৃিথবী িsর। তার নড়নচড়ন নi। eককােল মানুষ িব াসo 
করেতা e কথা। স সময় যঁারাi e াn িব ােসর িবrেd কথা বেলেছন তঁারাi পেড়েছন ধমীয় 
কাপানেল। িকnt eকথা কী আজ আর কu িব াস কের য, পৃিথবী িsর? কের না। কারণ আজ 
বjািনকভােব pমািণত-পৃিথবী িsর নয়, ঘূণায়মান। সেকে  16 মাiল বেগ আমােদর ei gহ সূেযর 
চািরিদেক ঘুরেছ। আর সূয aন ান  gহ-uপgহেক িনেয় ছুেট চেলেছ আnঃনাkিtক শূন তার মধ  িদেয় 
সেকে  42 মাiল গিতেত। তেকর খািতের বলেল বলা যায়, তবু িম’রাজ গমেন মহmেদর eকিট aবলmন 
িছেলা, িকnt িবনা aবলmেন িয  সশরীের sগেলােক গেলন কাn aদৃশ  পাখায় ভর কের? 
 
eমন aেনক কlনাpসূত ধমীয় িব াস বা তথাকিথত সত  aসেত  pিতপn হেয়েছ। হেc eবং হেবo। 
মুশিকল হেলা, িবjােন যমন যাচাi-বাছাi, পিরবতন-পিরবধন আেছ; ধেম তা aনুপিsত। স হেলা ঠঁ াটা-
মুrিb। eেকবাের aকাট , a াn, aপিরবতীত সেত র পরাকা া। যা িকনা মানুেষর মৗিলক িবকাশ, 
pকাশ, মুkিচnা o মননশীলতার pধান anরায়। আমরা মুkিচnার মানুষরা যখন শাstীয় কােনা 
aসাম েসর p  তুিল তখুিন আমােদর মুরতাদ, কােফর, নািsক iত ািদ বেল শার তালা হয়। aথচ 
ধমপরায়ণ, আিsক বেল পিরিচত aসৎ লাকgেলা যখন কারােনর নােম মানুষেক িমেথ  কথা বেল, তখন 
কu তােদর িকcুিট বেল না। তােদর িবrেd কােনা শার তােল না। আমরা oপেরর আেলাচনায় দেখিছ 
কারােনর কাথাo িয েক সশরীের u েলােক তুেল নয়ার কােনা uেlখ নi। aথচ eেদেশ iসলািম 
িচnািবদ িহেসেব পিরিচত খাজা মাজােmল হক eনােয়তপুরী তঁার ‘aিনবাণ িশখা’ নামক রচনায় িয  
সmেক িলেখেছন 9,  
 

‘ কারােনর বাণী aনুযায়ী িতিন কাতিলত (Creucified) হনিন’ (eেতাটুকুi মাt সিঠক, িকnt তারপর 
িতিন বলেছন) ‘বরং সশরীের u েলােক গমন কেরেছন eবং বেহে  aবsান করেছন eবং শষ 
জামানায় িতিন পনুরায় পৃিথবীেত aবতরণ করেবন।’ 

 
eিট eকিট ডাহা িমথ াচার তাo আবার কারােনর নাম ভািঙেয়, য কারান মুসিলমেদর কােছ p াতীত 
পিবt o িব s gn। eনােয়তপুরী তঁার ei মnেব র কারািনক pমাণ হািজর কrন, কােনা হািদস-টািদস 
আঁটা তিpমারা আলেখlা হািজর করেল চলেব না, সুs  কারােনর বাণী চাi। চ ােল  জানািc তঁােক। 
নয়েতা তঁােক ‘মs কােফর’ eবং ‘ কারান িবকৃতকারী’ িহেশেব িচিhত করা হাক, সে  সে  ei দািবo 
রাখিছ। 
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আজকাল আবার িকছু aধিশিkত চািলয়াত িবjােনর নাম ভািঙেয় কারােনর ভাষ  িবকৃত কের িনেজেক 
মুসিলম পি ত জািহর করেত চায়। eমিন eক আদেমর নাম মুহাmদ সাiফুল হক িসরাজী। জৈনক e 
লাকটা 15.10.01 দিনক যুগাnেরর ‘iসলাম o জীবন’ eর পাতায় দািmক ucারণ ‘িবjানেক পথ 
দিখেয়েছ িমরাজ’ নামক রচনায় সৃি ছাড়া সব কথাবাতা বেল মানুষেক বাকা বানাবার pেচ া চািলেয়েছন। 
িতিন বেলেছন, হযরত মহmদ নািক রkমাংেশর মানুষ িছেলন না। িতিন িছেলন নূর aথাৎ আেলার তির! 
তাi িসরাজী তঁােক আেলার গিতর সে  তুলনা কের তথাকিথত বারাকেক নেভাযান বেল তার মধ  িদেয় 
হযরতেক সpাকােশ পািঠেয়েছন। e িবষেয়র িবrেd aেনক িকছুi লখা যায় eবং তঁার বkব েক 
তুেলাধুেনা কের বাতােসo oড়ােনা যায়। িকnt সটা িবেশষ pেয়াজন মেন কির না। িতিন কবল বলুন, 
বারাক নামক oi নেভাযানিট কাn দেশর কাn বjািনক কারখানায় তির হেয়িছেলা? utের ঈ র-
িট েরর দাহাi পাড়েল চলেব না। কারণ িবjােনর মদদ যখন িতিন িনেয়েছন তখন বjািনক ব াখ াi 
তঁােক িদেত হেব। eেকবাের বstিন  ব াখ া। িতিন য e িবষেয় কেতাটা মহাপি ত তা তঁার রচনা পড়েলi 
বাঝা যায়। িতিন বেলেছন, ‘মুহাmেদর (সাঃ) নূেরর aংশ থেক সৃ  আেলার গিত pিত সেকে  

1,86,000 মাiল। মহানবীর (সাঃ) নেভাচারণ িছল বারােকর সাহােয , যার গিতর সে  সবিকছু 
aতুলনীয়। aতeব, বারােকর গিত o মুহাmেদর (সাঃ) িনজs গিতর সমিnত ফল Resulten motion 
আরo aেনক gণ বিশ হেব।’ 
 
oের সেbানাশ! তঁার ei aলীক পাগলােমার কারািনক pমাণ দয়ার আেগ আেরকটুখািন দখা যাক 
লাকটা আেরা কী ধরেনর pলাপ বেকেছন। aন  eক জায়গায় িতিন বলেছন, ‘িবrdবাদীেদর aন তম যুিk 
হেc, জড়েদহ লiয়া নেভােলােক পঁৗছা aসmব। িকnt কথা হেc, মুহাmদ (সাঃ) মানব িছেলন বেল য 
তার দহ আমােদর মেতা জড় uপাদান িবিশ  িছল তা তা নাo হেত পাের। বুিনয়াদ eক হেলo pেত ক 
বstর pকােভদ তা আেছ। কয়লা থেক হীরক pstত হয় eবং uভয়i পদাথ, িকnt তাi বেল কয়লা o 
হীরক িক eকi বst? । 
 
‘তাছাড়া সব পদােথর ধম য সবt eকi rপ থােক তা নয়। কাচ eকিট জড় পদাথ। বাধা দয়া জড় 
পদােথর ধম। আমােদর দহ তা ভদ করেত পাের না, িকnt কান আেলাকরি েক স বাধা িদেত পাের না। 
সসmােন তার জন  িনেজর দেহর ভতর িদেয় পথ ছেড় দয়। আবার aেনক asc পদােথর ভতর িদেয় 
সাধারণ আেলা pেবশ করেত পাের না। িকnt যিদ তােদর oপর X-Ray করা হয়, তেব স তা ভদ কের 
চেল যায়। 
 
‘aতeব বলা যায়, মুহাmদ (সাঃ) জড়ধমী িছেলন না। পদােথর যা সার নi জ ািত বা নূর থেক 
মুহাmেদর (সাঃ) সৃি । ফেল s ূল দহ িনেয়o তার পেk আকাশ মণ সmব হেয়িছেলা।’ 
 
িতিন eকবার বেলন নূর, eকবার বেলন sলূ দহ! আcা, তেকর খািতের না হয় মানা গেলা মহmদ s ূল 
দহধারী হেলo পদােথর gণগত িভnতার মেতা তঁার gণগত মান িছেলা নূর। িকnt িবjােনর পরীkায় নূর বা 
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আেলার গিতেত কােনা s ূল দহধারী ছুটেত পাের না, তথাকিথত oi মান বা gণi ছুটেত পাের। স 
িবচােরo মহmেদর sশরীের িম’রাজ গমন বািতল হেয় যায়। 
eরপর িতিন uপায়াnর না দেখ হািদস হাতিড়েয়েছন। যখােন মহmদ বলেছন, ‘সবpথম আlা পাক 
আমার নূর সৃি  কেরেছন। ... আিম আlাh নূর eবং সমুদয় বst আমার নূর থেক সৃ । সুতরাং বলা যায়, 
মুহাmদ (সাঃ) যেহতু নূেরর তির আর নূেরর কান oজন নi, সেহতু তার পেk আকাশ মণ aসmব 
িবrdবাদীেদর ei যুিko ধােপ টেক না।’ 
 
হযরত মহmদ যিদ oজনহীন নূেররi তির হেয় থােকন তাহেল বারাক বা স নােমর নেভাযােনর pেয়াজনটা 
হেলা কী কারেণ? aন িদেক কারান মহmদেক পির ার রkমাংেশর মানুষ বেলi ঘাষণা কের- 
 
* বেলা : আিম তা তামােদরi মেতা eকজন মানষু (41:6) 
* আিম তােদরেক (pেফটেদর) eমন দহিবিশ  কিরিন য, তারা খাদ gহণ করেতা না eবং তারা ( কu) aমরo িছেলা না 
(21:8) 
 
aন t 28 সুরার 86 আয়ােত বলা হেc : আর তুিম (মহmদ) eমনটা আশা কেরািন য, তামার pিত e 
gn ( কারান) aবতীন হেব।’ eখােন p  হেলা, য ব িk পৃিথবী বা িনিখল িব  সৃি র আেগi িনেজর সৃি -
রহস  সmেক aবগত িছেলন, িতিন িনেজর কােছ সৃি কতার gn aবতীণ করার িবষয়টা পূব থেক জানেবন 
না কেনা? যিদ জানেতনi তাহেল কারােন কী uপেরাk কথার বণনা থাকেতা? eবং কারােনর কাথাo 
uেlখ নi, ঈ র সবpথম, আদেমরo আেগ মহmেদর নূর সৃি  কেরেছন। 
 
আর িসরাজীর মেতা iসলািম aিতপি তরা ‘িন য় তামােদর কােছ আlাহর নূর o সুs  gn eেসেছ’ বেল 
মহmদেক uেdশ  কের কথায় কথায় কারােনর য বাণীর udিৃত দন, স নূর বা আেলা মােন ব িk 
মহmদেক বাঝায় না। আরেবর তদানীnন anকার যুেগ তঁার আিবভাবেকi সmবত বাঝােনা হেয়েছ। 
আমরা যমন aিশkােক দূরীকরণ লেk আজকাল বিল, ‘আেলািকত মানুষ চাi।’ eর মােন কী সিত  সিত  
আেলা বা নূেরর মানুষ বুঝেত হেব? কারােনর সi আয়াতিটo rপক aেথ eরকম ucারণেকi বাঝায় 
(3:7)। আর নয়েতা কারােনর িশkােক বলা হেয়েছ নূর। িবjােনর িথoির কপেচ oসব নূরটুেরর কথা বেল 
কােনা মানবেক aিতমানব কের দখাবার চ ােক মানুষ eখন sফ পাগলােমা িহেশেবi িবেবচনা করেত 
িশেখেছ। 
 
e িনেয় আেলাচনা আর দীঘ করা aথহীন। িম’রাজ িবষয়িট হযরত মহmদ জীিবত থাকাকালীন সময় থেকi 
eকিট িবতিকত িবষয়। iিতহােস eকথা লখা আেছ। মহmদ যখন িম’রােজর মাধ েম ঈ েরর সাkাত 
লােভর কথা তঁার ভk-িশষ েদর কােছ pচার কেরন তখন তঁার ভk-িশষ েদর eকিট িবরাট দল eর 
িবেরাধীতা পাষণ কের ভীষণ িkp হেয় oেঠ। তারা d’দেল িবভk হেয় যায়। eকথা সৗিদ আরব থেক 
pকািশত কারােনর তফিসের uেlখ আেছ। সখােন আেরা বলা হেয়েছ: হােফয iবেন-হাজার আসকালনী 
তঁার ‘ফতhল-বারী’ gেn মহmেদর ভk-িশষ েদর e মতিবেরােধর uেlখ কের eমন িকছু uিk ud ৃত 
কেরেছন যা িদেয় িম’রাজ িবষেয়র িবতক o িবেরােধর মীমাংসা হেত পাের। িতিন আেরা বেলেছন, কুরতুবীর 
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মেত e ব াপাের কােনা মীমাংসায় না যেয় িন ুপ থাকাi utম। কেনানা িম’রাজ িবষয়িটর সে  কােনা 
বাsবতা জিড়ত নয়; বরং eটা িব াসগত p ।10

তাi তা pাচীন কিব বেল গেছন, ‘িব ােস িমলায় হির তেক বhদূর।’ িব ােস কােনা যুিk নi। আর 
যখােন যুিk নi সখােন কিথত সত  p িবd। যমন িয র sগগমন o aদ াবিধ তঁার সখােন বতমান 
থাকার িবষয়িট। oটা িনছক িব াস। ধমীয় রিঙন িব াস। সত  নয়। rঢ়, কিঠন বাsব নয়। িব াস। sফ 
িব াস। eবং ei িব ােসর রিঙন দালায় িয েক িনেয় হাজার হাজার তথাকিথত aেলৗিকক গেpর জn 
হেয়েছ। আেজা হেc। তমিন িঠক eকiভােব হযরত মহmদেক িনেয়o আেজা য কারািনক দশেনর 
বাiের aবাsব কcাকািহনীর জn হেc তার দৃ াn তা uপেরাk আেলাচনায় ব k হেয়েছ। 
 
কারােনর ভাষ ানুযায়ী pেত ক মানুেষর জীবেনর eকিট িনিদ  সময় বা কাল আেছ, তা পূণ হoয়ার পরi 
তার মৃতু  হয়। eবং কয়ামত বা শষ িবচােরর িদন তােক আবার পুনজীিবত করা হেব। সi আেলােক িয  
সmেক কারােনর সুs  িকছু আয়াত- 
 

* ঈ র বলেছন, ‘ হ িয , aবশ i আিম তামার কাল পূণ করেবা’... 3:55। 
* িয  বলেছন, ‘আমার pিত শািn- যিদন আিম জngহণ কেরিছ, যিদন আমার মৃতু  হেব eবং যিদন 
আবার জীিবত হেয় জেগ uঠেবা’ 19:33। 
* ঈ র বলেছন, ‘ মিরর পুt মিসহ eকজন পয়গmর ছাড়া িকছু নয়। তার পেূব aেনক পয়গmর গত 
হেয়েছ’ 5:75।  

 
eকi সুরার 117 নmর আয়াতিট সবেচ’ তাৎপযপূণ িয র kেt। eিটেতi সুs ভােব তঁার মৃতু র কথা 
ব k হেয়েছ। eখােন িয র ভােষ  বলা হেc,  
 

‘...আর আিম তােদর ব াপাের সাkী িছলাম যেতািদন আিম তােদর মেধ  িছলাম। তারপর যখন তুিম 
আমার দহচু ত করেল তখন থেক তুিমi তােদর সmেক oয়ািকবহাল। আর তুিম সকল িবষেয় পণূ 
jাত।’  

 
eখােন aত n লkণীয় শbিট হেc ‘ দহচু ত’। eর aথ মেন হয় না খালসা কের বলার কােনা pেয়াজন 
আেছ। আমার সংgেহর িবিভn aনুবাদেকর aনুিদত 17িট বাংলা কারােনর মাt eকিট সংsরেণ uেlখ 
আেছ ei ‘ দহচু ত’ শbিট। সিট সবpথম বাংলা aনুিদত কারান। aনুবাদকÑ ভাi িগিরশচnd সন। 
aনুবােদর জেন  iসলািম িচnািবদগণ তঁােক ‘ভাi’ uপািধেত ভূিষত কেরেছন। তাঁর aনুবােদর িবপেk 
আেজা পযn কােনা কারান িবেশষj কােনা p  তােলনিন। ভাi িগিরশচেndর hবুh aনুবাদিট হেc,‘... 
আিম তাহােদর মেধ  য পযn িছলাম তাহােদর সmেn সাkী িছলাম; পের যখন তুিম আমােক দহচু ত 
কিরেল তখন তুিমi তাহািদেগর সmেn রkক িছেল, eবং তুিম সব িবষেয় সাkী।’11 uেlখ  কারােনর 
ভাষ ানুযায়ী eকথাgেলা িয  শষিবচােরর িদন ঈ র সমীেপ বলেবন। 
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কারােনর সুরা 3 eর 55 আয়ােত িয েক তুেল নয়ার িবষেয় য ‘মুতাoয়াি ফ’ আরিব শbিট ব বhত 
হেয়েছ তা ‘তাoয়া ফা’ শb থেক uৎপn। আরিবেত যিদ বলা হয়-‘তাoয়া ফাlাh oয়ািহদান’ তার aথ 
হেব- আlাহ oয়ািহেদর আtােক uিঠেয় িনেলন; aথাৎ ঈ র oয়ািহদেক মৃতু  িদেলন বুঝেত হেব। যখােন 
‘ঈ র’ কতৃবাচক হন eবং ‘মানুষ’ হয় কমবাচক eবং ‘তাoয়া ফা’ হয় িkয়া, সখােন ‘তাoয়া ফার’ aথ 
আtা বা rhেক তুেল নoয়া বা মৃতু দান করা ছাড়া aন  কােনা aথ কখেনা হয় না। সমs আরিব সািহত  
ঘঁেট ei শেbর aন  aেথ ব বহােরর eকিট pমাণo পাoয়া যােব না। e শbিট কারােনর িবিভn জায়গায় 
মাট পঁিচশ বার ব বhত হেয়েছ। তiশিট sােন ব বhত হেয়েছ মৃতু র সময় আtােক িনেয় যাoয়া aেথ। 
কবল মাt d’িট জায়গায় (6:60/39:42) ঘুেমর মেধ  আtােক িনেয় যাoয়া aেথ ব বhত হেয়েছ। eবং 
সi d’জায়গায় ‘ঘুম’ o ‘রািt’ শb d’িট ব বহােরর ফেল ‘তাoয়া ফা’ িবেশষt লাভ কেরেছ বলেত হেব। 

iবেন আbাস ‘মুতাoয়াি ফকার’ aনুবাদ কেরেছন ‘মুিমতুকা’ aথাৎ- আিম তামােক মৃতু  দেবা (বুখাির-
িকতাবুtফিসর)। aথচ aন সব কারান aনুবাদকরা কui শb d’ টার pকৃত aথ তােদর aনুবােদ ব বহার 
না কের-তুেল নoয়া, uিঠেয় নoয়া, gহণ করা iত ািদ সব শb ব বহার কের রহেস র ধুmজাল সৃি  কের 
রেখেছন িয র মৃতু  িবষেয়! eকi sােন eম. িপকথলo তঁার iংেরিজ aনুবােদ শbিট ব বহার কেরেছন 

aন েদর মেতা; যার aথ তুেল নয়াi বাঝায়। 
 
িকnt aবাক করা সবেচ’ মজার ব াপার হেলা, সৗিদর বাংলা কারােনর তফিসেরর কাথাo িয র মৃতু েক 
sীকার করা না হেলo সুরা 5 eর 117 আয়াতিট পির ার ভাষাnর করা হেয়েছ eভােব (পৃঃ 364)- 
 

‘aতঃপর যখন আপিন আমােক লাকাnিরত করেলন, তখন থেক আপিনi তােদর সmেক aবগত 
রেয়েছন’ । 

 
ei সেরেছ!! িয র aমরেtর জািরজুির সব ভেs গেছ। eটা কী হেলা? হাজার িমেথ র পদা ফেলo 
আসল সত েক ঢেক রাখা গেলা না, স িঠক বিরেয় eেলা। সmবত e জেন i িয  বাiেবেল বেলেছন, 
‘eমন ঢাকা িকছুi নi যা pকাশ পােব না, eমন gp িকছুi নi যা জানা যােব না।’ eবং কারােনর 
ঈ র বলেছন, ‘আকােশ o ভূিমেত eমন গাপন কােনা িবষয় নi যা ei সুs  শােst না আেছ’ 
(27:75)। eখন বাংলা ‘ লাকাnিরত” শেbর aথ কী ‘পরেলাকগত’ বা ‘মৃত’ থেক বদেল aন  িকছু করা 
হেব িয েক বঁািচেয় রাখেত; তঁার aমরেtর জেন ? িকnt তাo সmব না। কারণ কারােন ঈ র মহmদেক 
বলেছন,  
 

‘আিম তামার পেূব কােনা মানুষেক aমরt দান কিরিন; সুতরাং যিদ তামার মৃতু  হয়, তেব কী তারা 
aনnকাল বেঁচ থাকেব’ (21:34)? 

 
eরপরo িয েক কu বঁািচেয় রাখেত চাiেল oয়াদা ভ কারীর aিভেযােগ ঈ রেক কী আসামীর কাঠগড়ায় 
দঁাড় করােনা হয় না? 
 
তথ  িনেদশ : 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িয র মৃতু  রহস  

 
 
1. বাiেবল, 1 কািরিnয়াn 1:20-23 
2. মািথuস 10:34-38/লুক 12:51, 14:26 
3. মািথuস 10:39 
4. লুক 12:2-3/মািথuস 10:26 
5. বাiেবল, কারান o aন ান  pস , সা’দ ulাh, সময় pকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, 02.2000। পৃঃ 118। 
6. িমথ া িবনাশী হযরত ঈসা (আঃ), রিফকulাh, মিlক bাদাস, কেলজ ি ট, কলকাতা 2001। পৃঃ 59 
7. The Bible The Qur’an and Science, Maurice Bucaille, Translated from the French 
by Alastair D. Pannel Crescent Publishing Co, Delhi-110006, 1985, P.242-248 
8. কারান 17:1/17:60/53:13-18 
9. দিনক বাংলার বাণী 18.06.1995 
10. পিবt কারআনুল করীম (বাংলা aনুবাদ o সংিkp তফিসর), সৗিদ বাদশাh ফাহাদ iবেন আবdল আজীজ কতৃক 
সৗিদ থেক pকািশত। পৃঃ 1306 

11. কারআন শরীফ, ভাi িগিরশচnd সন aনুবািদত, হরফ pকাশনী, কেলজ ীট, কলকাতা-7, 1829 শক.। পৃঃ 
137 
 

 
ডাঃ oয়ািহদ রজা বাঙলােদেশর pখ াত কিব o কথাসািহিত ক। িবjান o যুিkবাদী আেnালেনর 
িনেবিদতpাণ কমী।  
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মানুেষর পয়গmর হেয় oঠার সুলুক-সnান 

দীkক dািবড় 
  

ভূিমকা 

kমতাবান সmাটরা আিদকােল িনেজেক ঈ রi দািব করেতন। জগেত সকল kমতা যার, pশংসা যার eকক 
aিধকার, িসংহাসেন বেস মানব udােরর kমতার কিlত আsাদ পাoয়ার icা সi পরাkমশালী নৃপিতর 
হেতi পাের। িdতীয় িব যুd পযn পৃিথবীর aেনক জািত- গা ী- দেশ দেশ সmাট/রাজািধরাজরাi ঈ েরর 
চিরেt aিভনয় কের গেছন। িনরীহ pজা সা াে  pণাম কের িনেজেদর ধন-pাণ িনেবদন কেরেছ সiসব 
ঈ রেদর পদতেল। িকnt মানুেষর সাকার দহ, মরণশীল জীবন, আর সীমাবd kমতা িনেয় ঈ েরর পদ 
দীঘিদন ধের রাখা যায় িন। 

  

তবু িবিচt জািত- গা ীর জন-মানেবর uপর ছিড় ঘুরােনার kমতা িনিব  রাখেত ঈ েরর কাছ থেক পাoয়া 
ছাড়পt ছাড়া চেল িক কের? সুতরাং মানেবর iিতহােস ঈ ের পুt বেল িনেজেদর দািব করা লােকর 
সংখ াo eকািধক। তেব বােঘর বাcার মত ঈ েরর বাcা হেয় oঠার জব pিkয়া িনেয় জনমেন সেnেহর 
তালিমি  জমাট বঁাধেত থাকেল e পdিত ততটা জনিpয়তা পায়িন। তাi খুব বিশ ঈ েরর পুtেক পায়িন 
মানব সমাজ। 

  

kমতার িবপরীত pােn িছল িনযািততরা। kমতাবান ধু িসংহাসেন বেসi িনেজেক ঈ র কlনা করেব আর 
িনপীিড়তরা হাড়-চামড়া-সার হেয় কlনাশিk হািরেয় ফলেব তােতা হয় না। তােদর মেধ  কu কu সাহস 
কের ঘুের দঁাড়ায়। তােদর aবশ  িসংহাসন নi রামান বা িমশরীয় সmােটর মত। তারা তাi সmাট-ঈ েরর 
িবপরীেত নতুন ঈ র বানােনার কায়দা আিব ার কের। তারা ঈ েরর আবাস বানায় শূেন । স ঈ র চােখ 
দয়া যায় না, স ঈ র মানুেষর শরীর ধারণ কেরন না; তার িসংহাসন মেত  নয়, িতিন আেছন ঊ েলােক। 
িতিন ধু পরাkমশালী a ােরাহী বািহনীর িনেদশদাতা নন, তার িনেদেশ সূয oেঠ, তারপর সn া হেল ডুেব 
িগেয় আ য় নয় তার আসেনর িনেচ। তার আসন eমনi িবশাল, তার kমতা eমনi িবপুল। 

 

kমতাবান-ধনাঢ েদর কােছ পৃিথবীর িবলাসী জীবন বড়, আর বড় িসংহাসেন বেস থাকা pতাপশালী সmাট। 
সmােটর kমতায় য রেয়েছ তােদরo aংশীদািরt। িনযািতত-িনঃs-দিরd সহায় সমmলহীন মানুেষর 
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পৃিথবীেতা নরকবােসর সময়। তারা তােদর sগ বানায় শূেন , সবে েtর kমতা আেরাপ কের গেড় তােল 
তােদর মূিত। িকnt মূিত গেড় তুলেলi স মূিত ধু আমার বেল দািব করা যায় না। kমতাশালী সmাট বরং 
আেরা জাের- শােরi স নতুন মূিত st দািব করেত পাের। সmাট তা আর সবমেয়র icার িবrেd 
পৃিথবীর kমতার িসংহাসেন বেসনিন। বরং িতিনi তা িনবািচত পৃিথবীেক শাসন করার জন । ঈ র যিদ 
ভালi বােসন তেব িতিন তার পছেnর মানুষgেলােক িনঃs কের বানােবন কন? বরং ঈ েরর কrণাpাpরা 
তা iহ o পরােলােক সমান ঐ যশীল হoয়ার কথা। 

  

ক হ তুিম, িনঃs দিরd, বংশ- গাt-নাম পিরচয়হীন ধমpচারক? িকেসর বেল, িকেসর িভিtেত তুিম দািব 
কেরা তামার সােথ শূেন র ঈ েরর যাগােযাগ? কন তামােক ঈ র িনবািচত করেবন? তুিম ক াডা? 

  

“আিমi pিরত পুrষ। ঈ েরর কােনা পুt-কন া নi। আিম পয়গmর। aিব াসীেদর পেথ ফরােত ঈ র 
আমােক পািঠেয়েছন।” sেঘািষত পয়গmর বর কেরন ঈ েরর দয়া পাথেরর খn। ei য তােত খাদাi 
করা ঈ েরর দশিট িনেদশ। িনপীিড়ত মানুষরা আ াস পেয়o যাচাi কের নয়ঃ 

  

“িকnt সmাটেক ছেড় তামার ঈ রেক যিদ আমরা মেন নi তেব িক িতিন সmােটর aত াচার থেক 
আমােদর বঁাচােবন? সব সময় তামার সােথ থাকেবন? তামার ঈ র আবার সmােটর দেল িভেড় যােবন 
নােতা?” 

  

পয়গmর ক  তীb কেরন যােত তােক সmােটর চেয়o kমতাশালী মেন হয়। িতিন জানান, ঈ র আমার 
সােথi থাকেবন। তমনi কথা হেয়েছ। তার সােথ আমার pায়i কথা হয়। তামােদর কথাo আিম তােক 
জানােত পাির। 

 

িনপীিড়ত মানুষ আশািnত হয়। পয়গmর সmাট না হাক, ঈ র বা ঈ েরর পুt না হাক, শূেন র ঈ েরর 
সােথ তার িনয়িমত কথা হয়। িতিন তার pে র utর দন। “সmােটর শাষণ-শাসন থেক বঁাচবার জন  
ei ‘পয়গmর’t দািব করা লাকিটর oপর আমরা ভরসা করেত পাির’। সমথেকর সংখ া বাড়েত থােক। 
পয়গmর তােদর আশার কথা শানান, আ s কেরন। িকnt তারা p  তােল, তুিম িক তামার ঈ রেক 
দেখছ? পয়গmর ei pে র জন  pstত িছেলন। শূেন র ঈ েরর aিst িনি ত করেত িতিন জানান, ঈ র 
আমােক দখা িদেয়েছন। 
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“ঈ র আপনােক দখা িদেয়েছন! তাহেল সিত  সিত  আকােশ ঈ র আেছন। িতিন আমােদর রkা করেবন 
সmােটর aিবচার থেক!” 

  

“িন য়i িতিন তা করেবন। তার সােথ আমার তমনi কথা হেয়েছ।” 

  

যােদর িকছুi িছল না, না ধন, না kমতা, না সাহস, না rেখ দঁাড়াবার kমতা তারা aকsাৎ সব পাoয়ার 
খুিশেত uেdিলত হেয় oেঠ। তােদর সােথ আেছ শূেন র ঈ র। স ঈ েরর পতাকা িনেয় তারা খািল হােত, 
নাঙা (নg) পােয়, uেদাম বুেক লড়াi করেব সmাট ঈ ের িবrেd। তােদর সােথ থাকেবন শূেন র ঈ র আর 
তার aদৃশ  দবদূতগণ। 

 

পয়গmেরর গাল-গেl িব াসী লাকেদর সংখ া বাড়েতi থােক। িকnt আর সব সাধারণ মানুেষর মত মানুষ 
পয়গmর তার শূেন র ঈ র আর দবদূেতর সাহায  িনেয়o িনঃsেদর িনযাতেনর সমািp ঘটােত পােরন না। 
সুতরাং লk লk পয়গmর জnােত থােক আরেবর ঊষর ভূিমেত। িনেজেক পয়গmর দািব করা তখন তrণ 
আরবেদর হাল ফ াশন। আজকাল যমন তrণরা মেডল সােজ, নায়ক হয়, তখন যবুারা হেতা পয়গmর 
(ব িতkম আেছ eকােলর নায়কেদর মেধ , নায়করাo কu কu পয়গmর হেত চান, যমন হিলuেডর টম 
kুজ)। 

  

িকnt পয়গmর হoয়ার তিরকা কu কাuেক জানান দন না। না ঈ র তার ঐিশgেn না পয়গmর তার বাণী 
o িনেদেশ, কানভােবi জানা যায় না, কী pকাের eকজন মানুষ হেয় uঠেত পাের পয়গmর, নবী, pিরত 
পুrষ। িক যাগ তায় স পেয় যায় আকােশর ঈ েরর লখা বiেয়র নতুন নতুন সংsরণ? 

  

কী pকাের মেষর রাখাল, গায়াল-নnন ধু িনেজর ucারেণর জােরi, ধু িনেজর সােk i হেয় যান 
পয়গmর। মানুষ থেক পয়গmর হেয় uঠার পdিতটা না জেন পয়গmরেক ‘rপকথার rপকার’ বলা যায় না 
িকছুেতi। p  তাi, তিরকাটা কী? 

  

704



আিদম সমােজ পয়গmর 

আিদম সমাজgেলােত িনযািততেদর কu eকজন pিতবাদ কের uঠেতা। তার জািত- গা ীেক ঐক বd 
করেতা, শাষেকর িবrেd rেখ দঁাড়ােত নতুন ধেমর ডাক িদেতা। সi সাহসী মানুষ asীকার করেতা 
শাসেকর ধমেক। িনেজেক সmিকত কের তুলেতা ঈ েরর সােথ; হয় ঈ র-পুt নয় পয়গmর িহেসেব দািব 
করেতা িনেজেক। পয়গmরেদর iিতহাসgেলার সরলীকরণ করেল ei আমরা পাi। e কথাgেলাi ভূিমকায় 
বণনা করা হেয়েছ। ei সরলীকরেণ aেনেকi আপিt করেবন। কতটা iিতহাস িসd e psাবনা? 

 

সমস া ei iিতহােসi। iিতহাস কাথায় পাoয়া যায়? ক িলখেব iিতহাস? 1971 eর মুিkযুd িনেয় 
1991- তi পাoয়া যায় নানা িব ািnকর তথ । আর পৗরািণক iিতহােসর সত াসত  িনধারণ করার uপায় 
কী? pধান pধান পয়গmরেদর সিত কার iিতহাস পাoয়া drহ (ড ান bাuেনর দ  িভি  বা জন ক ােমরেনর 
কিফন আিব ােরর কথা ভাবুন)। eসব iিতহাস থেক পয়গmরেদর utানেক বুঝেত গেল সমস া দখা দয় 
anতঃ িতন রকেমর; ক) aনুসারীরাi মূলতঃ পয়গmেরর জীবেনিতহােসর pথম বয়ানকারী। সুতরাং সgেলা 
পkপাতd , ফালােনা-ফঁাপােনা, িমিথক াল। খ) aনgসর জািত- গা ীর পেk eসব iিতহাস সংরkণ 
করা সmব িছল না। সিঠক ঐিতহািসক বয়ান পাoয়া যায় না, জবাব পাoয়া যায় না aেনক pে র, 
eকারেণi। গ) পরবতীকােল আসা aন  কােনা ধেমর ষঁাড়েদর dারা বা পরাkমশালী সmােটর বািহনীর 
দkযেj iিতহােসর aেনক িচhi ংস হেয়েছ। সুতরাং পয়গmরেদর pকৃত জীবনী eখন আমরা আর 
িঠকঠাক জানেত পাi না। 

  

সুতরাং মানুেষর পয়গmর হoয়া বুঝেত eমন eকজনেক বেছ নয়া uিচত যার সmেক যেথ  তথ -pমাণ 
পাoয়া যায়। পk-িবপেkর aেনকgেলা সূt থেক তার তথ  যাচাi করা যায় eরকম eকজন পয়গmরেক 
eখােন uদাহরণ িহেসেব uপsাপন করেত চাi। কেয়কিট কারেণ ei uদাহরণ আমােদরেক পয়গmরt লাভ 
সmেক eকটা sc ধারণা দেব: 

  

ei পয়গmর আধুিনককােলর হেলo aনgসর সমােজর সদস । বতমান সমেয়র aনgসর সমােজর মানুেষর 
আচার-আচরণ থেক আমরা সহেজ সভ তার ঊষালেgর মানুেষর সমাজব বsা eকটা s  ধারণা পেত 
পাির। 

  

আধুিনক সমেয়র বেল তার সmেক তেথ র ঘাটিত নi। 
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পয়গmর িহেসেব িতিন তার সমাজ-জািতেক কাংিkত মুিk eেন িদেত পােরনিন। পয়গmর িহেসেব তার ei 
ব থতা পৃিথবীর pিতি ত 2/3িট ধম বােদ বাকী িবপুল সংখ ক ব থ পয়গmরেদর সmেক aনুমান করেত 
সাহায  করেব। 

  

পয়গmেরর সংিkp iিতহাস 

  

আমােদর আেলাচ  ei পয়গmর জেnিছেলন utর আেমিরকায়। খুব বিশিদন আেগর কথা নয়। ঊনিবংশ 
শতাbীর িদেকর কথা। iuেরাপ থেক সাদা চামড়ার লােকরা দেল দেল eেস তখন দখল কের িনেc utর 
আেমিরকার িবsীণ pাnর। পয়গmেরর জািতর জন  নেম eেসেছ চরম dিদন। তারা তখন িবিভn গােt 
িবভk, দলাদিলেত িলp, কuবা iuেরািপয়ানেদর দালািলেত রত। iuেরািপয়ানেদর আনা মদ o সsা 
চাকিচক ময় ভাগ পেণ র মােহ পেড় ( রড) iিnয়ান জািতর aেনেকi তখন িব াn। সাদা চামড়ার 
লুেটরােদর হােত তখন তারা িনযািতত হেc, আটকা পড়েছ, হেয় পড়েছ দাস। eসময় রড iিnয়ানেদর 
মােঝ eকজন জেগ uঠেলন, তার নাম টকুমেস। িতিন বলেলন, “মহান ঈ র হেcন আমার িপতা। ei 
মািটর পৃিথবী আমার মা”। িতিন বলেলন, ei মািট সমি গতভােব সব রড iিnয়ানেদর সmিt। eকক 
কােনা মািলক নi ei মািটর। কu চাiেলi ব িkগতভােব eর কােনা aংশ িবিk করের পাের না। 
টকুমেস’র ei ঘাষণা uপিনেবশকারীেদর রা দখেল িবরাট বাধা হেয় দঁাড়ােলা। যুd লাগেলা সাদা চামড়ার 

iuেরািপয়ানেদর সােথ ভূিমপুtেদর। 

  

টকুমেস’ eখােন িনযািতত মানুেষর নতা, সাহসী যাdা। যিদo িতিন ঘাষণা িদেয়েছন পরম ঈ েরর িতিন 
পুt তবু িতিন পয়গmর িছেলন না। তমন দািবo িতিন কেরনিন।  

  

পয়গmর িছেলন টনসকাoয়াতাoয়া (তার নােমর মােন, িযিন দরজা খুেল দন, ‘িহ h oেপn দ  ডার’।) 
িতিন িছেলন সাহসী যাdা টকুমেস’র ছাট ভাi। টনসকাoয়াতাoয়া (1778-1837) িছেলন শাoিন 
নৃেগা ীর সদস । পি মা ঐিতহািসকরা aবশ  তার চিরেt নানা কািল-ঝুিল মািখেয়েছন। তােক িচিhত 
কেরেছন ভn, pতারক, মাতাল িহেসেব। তেব সব পয়গmরেদর kেti eরকম মানহািনর আর ষড়যেntর 
ঘটনা ঘেটেছ। তার জীবনী পাঠ করেল মানুষ কীভােব পয়গmর হেয় oেঠ স সmেক আমরা eকটা সুs  
ধারণা পােবা। ei পাঠ থেক আমরা eo বুঝেত পারেবা আিদকােল কন গnায় গnায় জn হেতা পয়গmর 
আর আtার। 
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টনসকাoয়াতাoয়ার মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠাটা খুবi িমিথক াল। eকবার িকছু লাক তােক হত ার 
uেdেশ  আkমণ কের। তারপর িতিন মারা গেছন ভেব তােক ফেল যায়। পরিদন চতনা িফের পেয় 
টেনসকাoয়াতাoয়া জানােলন য, মৃতু র পর দবদূতরা ঈ েরর কােছ িনেয় িগেয়িছল। ঈ র তার hদিপn 
খুেল পির ার কের তােক আবার পৃিথবীেত পািঠেয়েছন। ঈ েরর দাহাi িদেয় নবীন পয়গmর তখন আhান 
জানােলন রড-iিnয়ান জািতর ঐেক র। বলেলন সাদারা হেc শয়তান, oেদর সমs আচার-আচরণ 
শয়তানী, oেদর hiিs শয়তােনর পানীয়। যারা সাদােদর দেল গেছ তােদরেক pায়ি t কের িফের আসার 
আhান জানােলন িতিন। তারপর িতিন িনেজi gােম gােম ঘুের ঘুের স pায়ি েtর aনু ান পিরচালনা 
করেত r করেলন। 

  

িকnt তার বিশরভাগ জাতভাiরাi তােক িব াস করেলা না। তারা তােক িবকৃত মিs  িহেসেব িচিhত 
করল। তােক িমথ াবাদী, পাগল o aসৎ বেল গালাগািল করল। aিব াসীেদরেক পয়গmর তখন eকটা যুd 
করার লািঠ দিখেয় তা মািট থেক তুলেত বলেলন। িবখ াত যাdা বড়ভাi টকুমেস সi লািঠ মািট থেক 
uঠােত ব থ হেলন। তারপর eেক eেক গােtর সবাi যখন সi লািঠ তুলেত ব থ হেলা, তখন তারা মেন 
িনেলা টনসকাoয়াতাoয়া ঈ েরর pিরত পুrষ। পয়গmর তখন কানাডা থেক r কের মিkকান 
uপসাগর পযn utর আেমিরকার িবরাট a েল িবিভn গা ী o গােt িবভk রড-iিnয়ান জািতেক 
ঐক বd হoয়ার িনেদশনা িদেলন। তােদরেক জানােলন ঈ েরর পিবt আেদশ। 

  

পয়গmর o তার যাdা বড় ভাi িমেল ফাট িgনিভেল সাদােদর pভাবমুk eক শহেরর পtন করেলন। যার 
নাম হেলা পরবতীেত ‘pেফটs টাuন’। পয়গmেরর নগর। িতিন তখন রড-iিnয়ানেদর িবিভn রােজ  
যােcন, সgেলােক সাদােদর শয়তানীমুk করেছন ঈ েরর িনেদশ aনুযায়ী, আর দেল দেল রড-iিnয়ানরা 
তার ধম বরণ কের িনেc। iিnয়ানার গভনর uiিলয়াম হ ািরসন (পরবতীেত যুkরাে র pিসেডn) 
পয়গmেরর ei agযাtায় pমাদ gণেলন। কারণ পয়গmর iেতামেধ i ঘাষণা িদেয়েছন iিnয়ানা, 
iিলoনয়, িমিশগান o uiসকনিসেন য ভূিম িকেনেছন বেল গভনর দািব করেছন তা ধমিবrd। 

গভনর তখন দশবাসীেক hিশয়ার কের সংবাদ পাঠােত r করেলন য, টনসকাoয়াতাoয়া eকজন 
জােcার, pতারক, eকজন ভn পয়গmর। ডলoয়ােরর aিধবাসীেদর পরামশ িদেলন হ ািরসন য, 
টনসকাoয়াতাoযা যিদ সত  পয়গmর হেবন, তেব কাথায় তার sগীয় kমতা। 

  

“তােক বেলা য, তার kমতা থাকেল সূযেক থামােত, চঁােদর গিত পিরবতন করেত, নদীর sাতধারা বদেল 
িদেত, মৃত ব িkেক জীিবত কের তুলেত। তেবi না মানেবা স সিত কার পয়গmর।” 
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হ ািরসেনর ei চ ােলে  দেম গেলন না টনসকাoয়াতাoয়া। তার ভাi চ ােল  gহণ করেত িনেষধ 
করেলন তােক। পয়গmর ধু আকােশর িদেক মাথা uঁচু কের বলেলন, সদাpভু তুিম তামার ধমেক জয়ী 
কেরা। তামার পয়গmরেক জয়ী কেরা। তারপর পয়গmর হ ািরসেনর চ ােল  gহণ করেলন। পয়গmর 
জানােলন 1806 সােলর 6 জুন তািরেখ িতিন সূযেক িgনিভেলর আকােশ থািমেয় দেবন।  

  

যার িনেদেশ সূয থেক গল আকােশ 

 পয়গmেরর জানােনা তািরখ o সমেয় িবপুল সংখ ক জনতা জেড়া হেলা পয়গmেরর ঐিশ kমতা িনজ চােখ 
দখেত। পয়গmেরর iশারায় সূয থেম গেলা আকােশ। িgনিভেলর মানুেষরা দখেলা eক নাটকীয় 
সূযgহণ। পয়গmেরর সত তা িনেয় রড-iিnয়ানেদর আর কােরা মেনi কােনা সেnহ রiেলা না। তার 
জনিpয়তা বাড়েত লাগেলা, সােথ ধমানুসারীেদর সংখ া। ধু যুkরাে র সাদা বািসnারা সেnহ pকাশ কের 
বলেলা, কােনাভােব টনসকাoয়াতাoয়া আেগভােগ জেন িগেয়িছেলন সূযgহেণর কথা। তার eসবi 
ভnািম। িকnt দেল দেল তীথযাtীরা আসেত r করেলা পয়গmেরর gােম। আর িতিন তার ঐিশ kমতায় 
তােদর রাগ- শাক দূর কের িদেত থাকেলন মুহূেতর মেধ । 

  

ঈ েরর িনেদেশ পয়গmর তার জািতেক আেলা o সেত র পথ দখান। সাদােদর িবrেd aেনক যুেd িতিন o 
তার বড়ভাi সাফেল র সােথ নতৃt দন। িকnt 1813- ত টমেসর যুেd যখন বড়ভাi টকুমেস 
িbেগিডয়ার জনােরল হ ািরসেনর হােত িনহত হেলন তখন মেনাকে  পয়গmর তার aনুসারীেদর িনেয় 
িহজরত করেলন কানাডায়।  

  

aন িদেক হ ািরসন 1840-e িনবািচত হেলন যুkরাে র pিসেডn। িকnt তােত িক? পয়গmেরর aিভশাপ 
তা িছলi। দািয়tgহেণর মাt eকমােসর মেধ  পরাkাn সনাpধানেক আkমণ করেলা সামান  ঠাnাjর 

eবং তােতi িতিন মৃতু র কােল ঢেল পড়েলন। িতিনi যুkরাে র pথম pিসেডn িযিন kমতায় থাকেতi 
মারা যান। িকnt eখােনi শষ নয়। পয়গmেরর aিভশাপ (!) িবশ বছর পর পর আেমিরকার pিসেডnরা 
eভােব kমতায় থাকেতi দখেলন মৃতু র মুখ। 1860/1880/1900/1920/1940/1960 ei 
বছরgেলােত িনবািচত হoয়া pিসেডnরা গিদেত থাকেতi মৃতু বরণ কেরন। 1980- ত রানাn িরগ ান 
যখন আততায়ীর gিল খেয়o বঁেচ গেলন তখন যুkরা বাসী হঁাফ ছেড় বঁেচিছেলা ei বেল য 
পয়গmেরর aিভশাপ থেক হয়েতা মুিk পােc যুkরা ! 
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pিসেডn হ ািরসেনর মৃতু র আেগi দেশ িফের eেসিছেলন পয়গmর। 1837-e তার িতেরাধােনর আেগ 
িতিন িব াসীেদর িনেয় গেছন ঈ েরর আ াস বাণী। 

  

“aবশ i eকিদন পয়গmেরর মাতৃভূিম মুk হেব সাদােদর শাষণ-শাসন থেক”। পয়গmেরর িতেরাধােনর 
পর তার ভিবষ dাণী aনুযায়ী আেরা aেনেক িনেজেদর ঐিশ kমতার কথা দািব কেরেছ। িকnt তারা কu 
জািতেক মুিk eেন িদেত পােরনিন, ঐক বdo করেত পােরনিন। 

  

পয়গmর ভিবষ dাণী কের িগেয়িছেলন য, তারপর eক মিহলা নবী আসেবন, িকnt তােক হত া করা হেব। 
eবং eকজন বালক নবী আসেবন eবং রড-iিnয়ান জািতর uিচত সi বালক নবীর কথা শানা। তার 
aেনক ভিবষ dাণীi সত  হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন হটকাগারা uপজািত তােদর মুেখর ভাষা িলখেত সkম 
হেব। পের তা সেত  pমািণত হেয়েছ। িতিন বেলিছেলন, eমন eকিদন আসেব যিদন বৃk তার শকড় 
থেক মুk হেব eবং পৃিথবী মণ করেব। যিদন তার জাতভাiরা দখেলা পাহােড়র বৃkেক মানুষ শকড় 
থেক আলাদা করেছ eবং েন বা জাহােজ কের িনেয় যােc পৃিথবীর aন pােn সিদন তারা বদনায় ar 
ফলেলা। তােদর পয়গmর কত pজn আেগ তােদরেক eসব কথা আগাম জািনেয় িগেয়িছেলন। 

  

তােদর পয়গmেরর বাকী কথাgেলাo সেত  পিরণত হেব ei আশায় eখনo বুক বঁেধ আেছ রড-iিnয়ান 
জািতর িব াসীরা। eখনo তারা ছঁায় না সাদােদর hiিs, pেম পেড় না সাদা নারীর। ঘের পােষ না 
সাদােদর আনা iuেরােপর কুকুর o বড়াল। eখনo তারা sp দেখ বালক নবীর। য তােদর মািটেক 
sাধীনতা eেন দেব, মুk করেব সাদা দসু েদর হাত থেক। 

  

না- দখা ঈ রেক aিst িদেয়েছন পয়গmররা  

মানুেষর কখনo না- দখা ঈ রেক aিst িদেয়েছন পয়গmররা। তারা দািব কেরেছন িব  bhাn ঈ েরর 
সৃি  - চঁাদ, সূয, পাহাড়, সাগর, বাতাস, রাগ-জীবাণু, eমনিক শয়তান o ভূত- pত- eবং যিদo 
সৃি gেলােক আমরা দখেত পাi, aনুভব করেত পাির, তবু ঈ েরর aিst িনি ত করেত পয়গmর লােগ। 
মানুষ eকা eকা পাের না। মানুেষর যুিk-বুিd পাের না, মানুেষর িবjান পাের না। কােনা কানা মানুষ ধু 
পয়গmর হেয় oেঠ আর তােদর সােথ ঈ েরর দখা হেয় যায়, কথা হেয় যায়। আমরা পয়গmের আsা eেন 
পুরেনা জপমালা বদেল বাজার থেক িকেন আিন নতুন ধরেনর তসিবহ। 
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ঈ র তার aিst িনি ত করেত কিতপয় পয়গmর ছাড়া - কাuেক gnসহ, কাuেক gnছাড়া, বিশ িকছুi 
পৃিথবীেত পাঠােত পােরন না। সসব পয়গmররা, কু েরাগীেক রাগমুk কের দoয়ার, চঁাদেক আঙুেলর 
iশারায় ভাগ কের দয়ার, সূযেক মাঝ আকােশ থািমেয় দয়ার, সাগেরর মাঝ বরাবর পথ কের হঁেট 
যাoয়ার, দবদূেতর সে  ঊ াকােশ uড়াল দয়ার, িবিচt ঘটনা ঘিটেয় ঈ েরর kমতার pমাণ দখান 
পৃিথবীেত। ঈ র তার kমতার, তার aিsেtর তমন pমাণ দখােত পােরন ততটা যতটা পােরন পয়গmররা। 
iিতহাস তা তাi বেল। িকছু aনুসারীরা হয়েতা দেখ, তেব aিধকাংশ লাক না দেখi, পয়গmেরর 
kমতার বণনা েন মুg হেয় তার ধমেক, তার ঈ রেক, তার gnেক িব াস কের। তারপর কবুল করা ধমেক 
pিত া করেত পৃিথবী জুেড় িভnধেমo, িবধমীেদর মু-◌ুপাত কের। 

  

পয়গmর মুসা তার জািতেক জানান য, পাহােড় তার সােথ ঈ েরর কথা হয়; ঈ র যিদ তার সােথ কথা 
কiেত পােরন তেব aেন র সােথ কiেত aসুিবধা কী? aতঃপর aেনক aনুনয়-িবনেয়র পর বৃি -বাদেলর 
রােত ঈ র নবী মুসােক দখা দন -  ঈ র আgেনর তির, তাi পাহাড় পুেড় ছাi হেয় যায়। আgন িক ধু 
মুসাi দখেত পেতন সi কােল, আর কu পত না? তেব ঈ র সi কােলo আর কারo সামেন আেসন 
না। di খn পাথর দন িতিন নবী মুসােক। সi পাথর খ- ◌ ঈ র িনজ হােত িলেখ দন দশিট 
িনেদশনামা। eকিট পাথর ভেঙ যাoয়ার পর ঈ র আবার নতুন কের মুসােক আেরকিট পাথর দন। সসব 
গl আমরা িন। িকnt পাথর খngেলা আর পৃিথবীর কাথাo খুেঁজ পাi না। ঈ েরর চঁাদ, ঈ েরর সূয 
তমনi আেছ, িকnt তার sহsিলিপ, তার িনেদশনামা লখা পাথরখn d’িট পৃিথবী থেক uধাo হেয় যায়, 
িক িবsয়কর। 

  

যসব মানুষ eরকম পয়গmর হেয় oেঠন, তঁারা ঈ েরর সােথ তােদর সাল eেজিnর eমন সব গl-গঁাথা 
ছিড়েয়েছন, তা েন আমরা িশহিরত হi, িকnt আ s হেত পাির না। ঈ র িক তেব ধু পয়গmরেদর? কন 
ঈ র মানুেষর কােছ আসেত পােরন না, জেন জেন িনেদশ নামার পাথর িবেলােত পােরন না, দেশ দেশ 
পাহােড় পাহােড় eেস uঁিক িদেয় যান না। 

 

পয়গmরেদর গাল-গেlর সােথ ei য আমােদর যুিk-বুিd মেল না স দাষ কার? ঈ েরর, নািক মানুষ 
থেক rপাnিরত পয়গmেরর। যেহতু ঈ র আমােদর কােছ আেসন িন, যেহতু পয়গmররাi িবিভn দািব 
িনেয় দঁািড়েয়িছেলন, সেহতু দায়ভার মানুেষর পয়গmরেদর oপরi বতায়। তবু জrির p টাi পয়গmরেদর 
করা হয় না: 

  

ঈ র সবশিkমান, তবু মানুেষর কােছ তার পিরচয় তুেল ধরেত কন তার পয়গmর লােগ? 
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a াবনমাল সাiেকালিজ 

পয়গmররা মানুষ। মানুষ ছাড়া aন  কu মানুেষর আকার-আকৃিতর pাণীর জn িদেত পাের, eর কােনা 
pমাণ eখনo পাoয়া যায়িন। পয়গmররা মানুেষর গেভ imল াn করা িভনgেহর কােনা pাণীর rণ 
eমনিটo জানা যায়িন। সাজা কথায়, তারা aিত-aবশ i মানুষ, পুrেষর ঔরেস নারীর গেভ হoয়া 
রkমাংেসর মানুষ। তােদর নােম িকছু aেলৗিকক কািহনী চালু আেছ। যা মানুষরা করেত পাের না বেলi 
আমরা জািন। তেব তমন গl আমরা সাmpিতককােল utরা-টি র বালক পীেরর kেto েনিছ। 
সাভােরর মিহলা-পীেরর kেto নানা aসmব ঘটনা ঘটােনার gজব চালু আেছ। সসব নহােয়ত gজব, 
aনুসnান করেলi বিরেয় পেড় তার কােনা িভিt-pমাণ নi। 

  

িকnt মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠার পেথ তারা িনেজরা eমন িকছু দখার o শানার দািব কেরন যা তােদর 
চারপােশর মানুষ দখেত o নেত পায় না। যমন আমরা মুসা নবীর কাছ থেক নেত পাi য তার মাথায় 
কu কথা বেল aিবরাম। িকnt আেশ-পােশর কu সসব কথা নেত পায় না। নবীেদর কাছ থেক আমরা 
জািন ভরাট আসের িজbাiল eেস দঁাড়ায়, তােদরেক oিহ দয়, িকnt আসেরর aন  কu  িজbাiলেক 
দখেত পায় না তার দখা oিহ’o কu নেত পায়না। aশরীির aিsেtর সােথ পয়গmরেদর যাগােযােগর, 
কেথাপকথেনর o লন- দেনর eমন িকছু aেলৗিকক, asাভািবক o apমাণেযাগ  গl আমরা েনিছ। 
তারা eসব িমথ া কের বা বািনেয় বেলেছন eমন মেন হয় না। 

  

নবী পয়গmরেদর বণনায় বাঝা যায়, তারা যা বেলেছন তা তারা িনেজরা িব াস কেরন o aন েদর িব াস 
করাo জrির বেল মেন কেরন। eসব িব ােসর িভিtেত নতুন ধম চালু হেয় যায় eবং যারা eসেব িব াস 
কের না তারা aিব াসী বা িবধমী ঘািষত হয়। পয়গmরেদর eiসব মানব-aসmব কাযকলাপেক মেনািবjান 
বা সাiেকালিজর আেলােক asাভািবক বা a াবনমাল মেনর িkয়া-pিতিkয়া মেন হয়1 । 

  

পয়গmরেদর মেনর িতন ধরেনর িবেশষ aবsা লkণীয়। যা তােদরেক মানুষ থেক আলাদা কের তােল: (ক) 
aনুেpরণা: মানিসক uেtজনার eমন eকটা sর যখন বাsব সমস া-aসুিবধাgেলা িনয়ntণ মন asীকার 
কের, (খ) ekট ািস বা uদ ােnর মত uেdিলত aবsা: যখন বাsব িহতািহত jান িকছkুেণর জন  লাপ 

                                                 
1 জানাল aব িরিলিজয়ন a াn হলথ ভ: 13, নং:3 পৃ া 194-200 

711



পায়, (গ) দৃি  o বণ িব ম: sp বা িব েমর িশকার হেয় িনেজর কlনার মত দৃশ  দখেত পাoয়া o কথা 
নেত পাoয়া। 

ছাটেবলা থেকi য কান সাধারণ মানুষেক শখােনা হয় পয়গmরেদর মত আদশ মানুষ হেত। িকnt কী 
সi uপায়? মন o িচnার কান sের মানুষ হেয় oেঠ পয়গmর। সi pে র utর খঁাজাটা কিঠন, িকnt 

eর utর জানাটা জrির।  

e পযােয় p  হেc, মেনর িবেশষ aবsার কারেণi িক eকজন মানুষ aিত-মানুষ, মহা-মানুষ, বা পয়গmর 
হেয় oেঠন, aথবা হেয় uেঠেছন বেল িনেজর মেন িব াস কের? 

  

নবী iিজিকেয়ল o eিপেলিp 

বh আেগ থেকi মেনািবjানীরা িকছু পয়গmরেদর asাভািবক আচরণ িনেয় গেবষণা করেছন। e িবষেয় 
সবেচ বিশ গেবষণা হেয়েছ নবী iিজিকেয়লেক িনেয়। নবী iিজিকেয়ল pায় 2600 বছর আেগ বাiেবেলর 
‘iিজিকেয়েলর বi’ aংশটুকু িলেখেছন। সানিডেয়েগার ক ািলেফািনয়া iuিনভািসিটর িনuেরা সাiেnর 
aধ াপক eিরক আলট লার বেলেছন iিজিকেয়ল হেcন eিপেলপিটক রাগীর kািসক াল uদাহরণ2। 
বাiেবেল বিণত uদাহরণ থেকi aধ াপক eিরক জানােcন, iিজিকেয়ল য ঘন ঘন ajান হেয় পড়েতন 
বা তার কথা বলা বn হেয় যত, egেলা হেc িবেশষ eক ধরেনর ( টেmারাল লাব) eিপেলিpর (মৃগী 
রাগ) লkণ। যারা eরকম ঘন ঘন মুcা যান, তারা সবসময় eরকম dঃsp থেক জেগ oঠা মানুেষর মত 
আেগ-পােশর িবিভn িবষয় সmেক নিতবাচক কথা বলেত থােকন। 

iিজিকেয়ল িনেজর মাথার ভতর ঈ েরর িনেদশ েন ডান পােশ কাত হেয় েয়িছেলন 390 িদন তারপর 
পাশ িফের েয়িছেলন আেরা 40 িদন, মানুেষর িব া িদেয় তার খাবার রাnা কেরিছেলন, িনেজর বািড়েত গত 
কের তার িভতের লুিকেয় িছেলন গজেবর ভেয় (iিজেয়ল, 4:9)। ধমেবtারা aবশ  iিজিকেয়েলর eসব 
কমকাnেক িসmিলক o ঈ েরর রহস ময়তা বেল ব াখ া করার eকটা চ া কের থােকন। িকnt িনuেরািটক, 
িনuেরািটকi, স নেপািলয়নi হাক, জুিলয়াস িসজারi হাক আর নবী-পয়গmরi হাক।  

  

নবী iিজিকেয়েলর মেধ  eিপেলিpর রােগর aন ান  লkণo দখা গেছ। যমন িতিন বািতক gেsর মত 
িলখেতন ধু িলখেতন। যােক বেল হাiপারgািফয়া। তাছাড়া আgাসী ধরেনর ধািমক িছেলন iিজিকেয়ল। 
িডিলuশন, ধেমর িবষেয় আgাসী মেনাভাব ছাড়াo ei ধরেনর মৃগী রােগর আেরকিট লkণ হেc ধমীয় 
আেদশ-িনেষধ িবষয়ক বkৃতাবািজ করা। iিজিকেয়েলর ei সবিকছুi িছল বেল জািনেয়েছন pেফসর 

                                                 
2 িনu সাiিns, 17 নেভmর 2001 
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eিরক। িনuেরাসাiেnর ei তtt pমােণর পর iিজেকেয়েলর বi পড়েত হেব নতুন দৃি ভি  িনেয়। তাহেল 
eসব ধমgn রচনার নতুন eকটা aথ ধরা পড়েব। 

  

iিজিকেয়েলর মত aেনক পয়গmেরর kেti সাiেকািটক, eিপেলপিটক, িসেজাে িনক, aথবা িহেsিরক 
eসব aিভেযাগ uেঠেছ। e ধরেনর িনuেরািটেকর কাছ থেক শানা ধমকথার সারবtা িনেয়o p  
তুেলেছন গেবষকরা। তাi মানুষ থেক পয়গmর হেয় oঠার pিkয়ােক সেnেহর চােখi দেখন 
িনuেরাসাiেnর লাকজন। তােদর aেনেকরi মতামত ধম মূ

                                                

লত: িনuেরািসস o পলায়নপর মেনাবৃিtর 
ফসল3। 

  

সাiেকালিজর দৃি েকাণ থেক দখা হেল আমরা পয়গmরেদর pেফিসর রহেস র eকটা সমাধান পাi। 
তােদর asাভািবক সব দািব আর aসmব সব িব াস, adুত সব শb বা ক  শানা, aিব াস  সব দৃশ  
দখার eকটা ব াখ া পাoয়া যায় e থেক। সরাসির পরীkা করার মত নবী-পয়গmর হােতর কােছ eখন 
পাoয়া কিঠন। তেব মানিসক হাসপাতােলর রাগীেদর আচরণ থেক যটুকু বাঝা যায় তােত সেnহ নi 
সাiেকালিজর ব াখ া aেনক বিশ gহণেযাগ । 

  

তেব িক পয়গmরt eকধরেনর মানিসক ব ািধ? rিত o দৃি  িব েমর িশকার মানুেষর বাsবতাবিজত কlনার 
pকাশ। 

  

পয়গmররা িক িসেজাে িনক? 

নবী iিজিকেয়েলর asাভািবক সব কাজকেমর কথা আেগর পেব বলা হেয়েছ। যা থেক িনuরাসাiেnর 
গেবষকরা িসdােn পঁৗেছেছন য িতিন eিপেলিpেত ভুগিছেলন। aন ান   নবীেদর আচার-আচরেণর বণনা 
o িনেজর ঢাল-কীতন পেড় aনুমান করা যায় য আজেকর পৃিথবীেত বাস করেল তােদরেক আমরা মানিসক 
ব ািধ হাসপাতােলi পাঠাতাম। e িবষেয় সাoিন পয়গmেরর uদাহরণটা sরণ কিরেয় িদিc। 

পয়গmরেদর কােল eসব মানিসক রােগর আিব ার হয়িন। িকnt রাগটা িছেলা। aেনক জািত- গা ীেতi 
eরকম আচরণেক aশরীির আtা ভর করা, আছর হoয়া িহেসেবi দখেতা। eখনo পৃিথবীর aেনক 

 
3 জানাল aব বাiেবল en িরিলিজয়ন, ভিলuম-21, নং-4, পৃ া 244 
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িপিছেয় পড়া জনপেদ িসেজাে িনক লাকেদর aেলৗিকক kমতা সmn লাক বেলi মানুষ মােন 
(বাংলােদেশo uদাহরেণর aভাব হেব না)। 

  

পয়গmরেদর আচার-আচরণ বা জীবন iিতহাস আমরা ধম িবষয়ক gেn পাi। তারা িসেজাে িনক িছেলন িক 
না বা থাকেল কতটা িসেজাে িনক িছেলন তা বাঝার জন  আমােদর জানা দরকার িসেজাে িনয়া aসুখটা 
কী? 

  

eকটা সাধারণ ধারণা আেছ িসেজাে িনয়া রােগ ভাগা লাকজেনর dত বা িবভk (ডাবল বা ি pট 
পােসানািলিট) রেয়েছ। aথাৎ িভn সমেয় তােদর মেধ  িভn ব িkt দখা যায়। তেব e eখনo pমাণ-
সােপk িবষয়। aন িদেক, িসেজাে িনয়ার মত মানিসক aবsাgেলােক সাiেকািসস বেল। সাiেকািসস মােন 
হেc eেত আkাn হেল মানুেষর বাsব-aবাsব jান-বুিd লাপ পায়। তেব ঐ ব িk য সবসময় aবsাব 
কথাবাতা বলেব বা আচরণ করেব eমন নয়, তার ঐ সাiেকািসস al িকছু সমেয়র জন o হেত পাের। বাকী 
সময় স sাভািবক আচরণ করেত পাের। 

  

eকিট মানুষ িসেজাে িনয়ায় আkাn িক তা িনেচর লkণgেলা দেখ বাঝা যায়। সবার মেধ i eকসােথ 
সব ক’িট লkণ থাকেতi হেব eমন কােনা কথা নi। আkাn হoয়ার মাtার uপর িনভর করেব কয়িট 
লkণ বা লkেণর pাবল । 

  

1: হ ালুিসেনশন: eেক বলা যায় ভুল দখা। e aবsায় মানুষিট যা দখেছ বেল ভাবেছ তা আসেল িঠক 
নয়। “সর, সর, আমার চােখর সামেন থেক সর”-e কথা রাsার পাগলেদর বলেত আমরা দিখ। ei বেল 
আেজা oঝারা িজn-ভূত তাড়ায়। ei কথা বেলi পয়গmররা শয়তান তাড়ােতন। আবার aেনেকi দৃি  
িব েম ঘুম থেক oেঠ ভার বলা আকােশর সমান লmা দরেবশ দেখ, ফেরশতা দেখ, িব াn হেয় বািড় 
থেক বিড়েয় সi দৃশ বstেক aনুসরণ কের হািরেয় যায়। 

  

2: ক sর নেত পাoয়া: িসেজাে িনয়ায় আkাn মানুষ সব সময় নেত পায় তােদর মাথার ভতর ক 
যন কথা বলেছ। আিম eকজনেক িচিন য, pযুিk-পছn করেতা বেলi হয়েতা, আkাn হoয়ার পর 
বলেতা স ােটলাiেটর সব িটিভ চ ােনেলর কথা স তার মাথার ভতর নেত পায়। তেব aন  মানুষরা eসব 
শbেক  বাsব মানুেষর, aশরীির আtার, ফেরশতার, বা ঈ েরর বেল মেন কের। eকসােথ কেয়ক ধরেনর 

714



ক sর শােন eরা। কােনা ক sর থােক শয়তােনর, কােনাটা বা ঈ েরর, কােনাটা sগীয় িপতা বা নবীর। 
শয়তান মাথায় কুবুিd দয়, বেল aমুকেক হত া কর, তমুকেক ধষণ কর, oর কান কেট ফল। আবার 
ঈ র আ াস দন য, তুিমi আমার pিতিনিধ, িন য়i সব মানুষ eকিদন তামার কথা নেব। 

  

3: িডিলuশন: াn িব াস। eরকম লাক মেন কের স utম কুমার -  টািলuেডর নায়ক, তার িবশাল 
kমতা আেছ মানুষেক িনয়ntণ করার, স ভিবষ েতর নতা- pিসেডn। eরকম াn িব াস থেকi মানুষ 
ভােব স পয়গmর, ঈ র তােক বাছাi কেরেছন পাপ থেক পৃিথবীেক udার করেত। 

  

িবিভn রকেমর িডিলuশেন মানুষ ভুগেত পাের। তেব eর মূল কথা হেলা স িনেজেক eমন eকটা িকছু বেল 
িব াস কের যার সােথ বিশরভাগ যুিk-বুিdসmn মানুষ eকমত হয় না। 

  

িকছু uদাহরণ: ি sান ধেমর pিত াতা সin পল িব াস কেরিছেলন য িতিন “ঈ েরর eক িমশেন 
আেছন” কারণ িতিন সরকম eক ‘দৃশ ’ দেখেছন। িবটলেসর গায়ক জজ হ ািরসনেক চাকু মেরিছেলা য 
আbাম, সo ভাবেতা, স “ঈ েরর eক িমশেন আেছ” 4। 

  

asার পাoয়া মুিভ “িদ িবuিটফুল মাiেn” রােসল kা aিভনয় কেরিছেলন নােবল জয়ী aধ াপক জন 
ন ােশর ভূিমকায়। ন াশ িসেজাে িনক িছেলন। িতিন তার িশ েদরেক পািনেত ডুিবেয় মারেত চেয়িছেলন 
কারণ তার ভাষায় ঈ র সটা করেত বেলেছন। 

  

2004-e সুiিডশ পররা মntী আনা িলnেক ছুির মেরিছল য যুবক সo দািব কেরেছ য ঈ র তােক ei 
কােজর জন  িনবািচত কেরেছ। তার নাম িছল িমজােলা। িমজােলা ক আমরা ei দািবর জন  
িসেজাে িনয়াক ভাবেবা িকnt eকi রকম দািব যখন পয়গmররা করেছন তখন তােদরেক আমরা pিরত 
পুrষ jান কেরিছ। কন? 

  

                                                 
4 aের  কাuিn রিজsার, 7/5/02, পৃ া 121 
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সাiিকয়াি ক a ানে াপলিজsরা নতুন ধম pিত ার িবষয় িনেয় গেবষণা কের থােকন। তারা বলেছন, 
eকজন ব িk মানুেষর হ ালুিসেনশন বা িডিলuশেনর aিভjতার িভিtেতi চালু হেয়েছ নতুন নতুন ধম। 
aথাৎ পয়গmরেদর মানিসক বকেল র কারেণ ভুল দখা o ভুল শানার uপর দঁািড়েয় আেছ িবিভn ধম। 
তােদর eসব কথায় pথেমi িব াস কেরেছ তােদর পিরবােরর সদস রা, বn ু-sজনরা, তারপর ধীের ধীের নানা 
aেলৗিককতার গাল-গেl সমথক-ভkেদর সংখ া বাড়েত বাড়েত ধমিট eকসময় rপ পেয়েছ িবরাট 
pিত ােনর (তেব সবার pচািরত ধমi বড় হয় না, সবাi পয়গmর িহেসেব সফলo হয় না, তারা তখন 
িবিcn হেয় পেড় তােদর জনপদ থেক eবং মানিসক ব িধgs িহেসেবi মারা যায়)5।  

  

ধেমর pিত া o পয়গmর হেয় oঠার ei সাiেকা-e ানালাiিটক াল ব াখ া আপনােক eক কথায় মেন 
িনেত হেব তা বলিছ না। তেব টেmারাল লাব, eিপেলিp আর িসেজাে িনয়ার লkণgেলা পড়–ন, তারপর 
আপনার চনা-জানা পয়গmরেদর জীবনী gেn আবার চাখ বুলান6। দখুন ভুল দখা, ভুল শানর কত কথা 
রেয়েছ পৃিথবীেত। তেব পয়গmরেদর সবাi য eিপেলপিp বা িসেজাে িনয়ার রািগ িছেলন তা না। কu 
কu পয়গmর হেয়িছেলন ফ াশেন িকংবা বংশ পরsরায়, sীয় sাথ হািসেলর জন । 

  

আরেব নবীেদর জnহার hাস বনাম পাপ-পূেণ র িহসাব 

pবেnর গাড়ােত বেলিছ, আরেব নবী হoয়া িছল ভীষণ ফ াশন। pিতবাদী তrণ-যুবােদর িবেdােহর aংশ 
িছল নবী হoয়া। নতুন ঈ েরর কােছ kমতাpাp হেয় পুরাতন/pচিলত দব- দবীেক asীকার আর রাজা-
ঈ রেক চ ােল  করা। কত নবী িছেলন eরকম? মাoলানারা সুর কের বেলন, eক লk চিbশ হাজার, 
িভnমেত di লk চিbশ হাজার। 

  

                                                 
5 Littlewood, R. (1984) The imitation of madness: the influence of psychopathology upon culture. Social 
Science and Medicine, 19, 705-715. 

6 নবী মুহাmেদর aিধকাংশ জীবনীকার মত pকাশ কেরেছন য, িতিন ঈ েরর থেক pত ােদশ লাভ করিছেলন sেp িকংবা িখঁচুিনর সময়। eিপেলিpর 
িখঁচুিন uঠেল মুহmদ (দঃ) ঘnা িন নেত পেতন, eবং হাড় কঁাপােনা শীেতর মেধ o ঘেম uঠেতন (Martin Ling, op. cit, p.245)।  যখন 
e aবsা থেক সsু হেয় uঠেতন, িতিন তার oহী aন েদর বয়ান করেতন।  iবেন সাদ-eর ভাস  মেত মুহmদ oহী নািজেলর সময় uিdg থাকেতন 
 eবং তার মেনাসংেযােগ িবg ঘটেতা (Katib al Waqidi p. 37.   See also Bukhari  1: 1: 2), কখেনা বা মািটেতo পেড় আcn যেতন 
(Bukhari 6, 60, 478), কখেনা বা  তার ঘাড় eবং কঁাধ শk হেয় িগেয় কঁাপুিন uঠত, আর িতিন তার stীেক চাদর িদেয় চাপা িদেত বলেতন 
(Bukhari 6, 60, 478, Bukhari 9,78.111)।  মুহmেদর aলীক শb শানা, aলীক িব ম pভৃিত uপসগgেলা দেখ মেন হয় িতিন সmবত 
eিপেলিp িকংবা িsেজাে িনয়ােত আkাn হেতন, যা বjািনকভােব  বাঝার মত aবsা স সমেয় িছল না। ডঃ gsাভ oiল (Gustav Weil) 
মুহmেদর eিপেলিpর uপসগgেলা িনেয় তঁার ‘Mohammed, der Prophet" (Stuttgart, 1843)-e আেলাচনা কেরেছন, যgেলােক 
মুহmেদর pিত িবেষদগার  িহেসেব pিতপn কের মুসিলম সমােলাচেকরা বািতল কের িদেত চান। 
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বাiেবেলর িহসাব যিদ ধির, তেব হযরত আদম থেক হযরত ঈসার জেnর মেধ  পাথক  4 হাজার বছেরর। 
যেহতু নবী মুহাmেদর পর আর কাuেক নবী sীকৃিত দয়া হয় না সেহতু ei িবপুল সংখ ার নবীেদর জn 
হেয়িছল ei 4 হাজার বছেরর মেধ i। আেরা 570 বছর পর eকজন। সুতরাং নবী ঈসা পযn গেড় বছের 
30 জেনর uপের নবী আরেবর ধূেলােত লুেটাপুিট কেরেছন। aসmব নয়। 

  

aেনক নবীর বাবা, দাদা নবী িছেলন। ছেল, নািতরাo নবী িছেলন। di/িতন ভাi নবী িছেলন eমনo 
হেয়েছ। র-জামাi নবী িছেলন eo দখা যায়। aেনকটা বাংলােদেশর iuিনয়ন পিরষদ িনবাচেন 
চয়ারম ান- মmার পেদ pিতেযািগতার সময়কার সংবাদপেtর হডলাiেনর মেতা: র o জামাতা uভেয়i 
চয়ারম ান পদpাথী। d’জন di দল থেক। 

  

eসব নবীেদর কu ভারেত বা চীেন জnান িন। রািশয়ায় বা জাপােন জnান িন। aেsিলয়ায় বা 
মিkেকােত জnানিন। anত: সরকম কােনা uদাহরণ আমরা আরব a েলর ধমgngেলােত পাi না। 
িকnt পিরিsিত eমন য eখন খাদ আরবo নবী পাoয়ার রহমত থেক বি ত। কয়ামত পযn নবী হoয়া 
বn। 

  

নবীেদর জnহার কেম যাoয়ার কারণ কী? পৃিথবীেত পাপ o পাপীর সংখ া কেম যাoয়া? dিনয়ার সব মানুষ 
ধমpাণ হেয় পড়া? 

  

ভারেতর কাuেক ( যমন রাম, কৃ  বা বুd) নবী বানােনার চ া না করাi ভােলা। ভারেত আসেতন 
aবতার। eকা িব ুi মৎস  কুম, বরাহ, নৃিসংহ, বামন, পর রাম, রাম, বলরাম, বুd o কিl-ei দশrেপ 
ধরায় eেসেছন। মজার িবষয়, eসব aবতারেদর কu আরেব হদােয়ত করেত জnানিন। eমন িক, 
iংল াn, আি কা, আেমিরকােতo তােদর জn হয়িন। পথ  মানব  তখন িক ধু ভারেতi িছেলা? 
হদােয়ত িক ধু তােদরi দরকার িছল? 

  

তারেচেয়o বড় p  হদােয়ত িক eখন দরকার কের না? eখন কন আবািবল পািখ আেস না বুেশর আিম 
থেক iরাকেক মুk করেত? eখন যখন সমকামীরা িগজায় িগেয় িবেয় কের সংসার r কের তখন লুেতর 
সময়কার মত aিভশাপ নেম আেস না। নুেহর বন া হoয়ার মত পাপাচার িক তখনকার চেয় eখনকার 
মানুষ কম করেছ?  
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eখনo কu নবীt দািব করেল তােক আমরা ভn ভািব কন? কান মাপকািঠেত তাহেল আেগর eরকম 
দািবদাররা uৎ র যান? 

 

দীkক dািবড়, inারেনেটর বাংলা bেগ িলেখ থােকন। তার িকছু pবn মুkােnষা সহ বাংলােদেশর aন ান  
িলটল ম াগািজেনo pকািশত হেয়েছ। 

 

718



পরকােলর পরাবাsবতা 
আশা জেগ রয় িচরnন 

িবjান, পরেলাক eবং জীবেনর aথ 

মূল: মাiেকল শারমার 
aনুবাদ: ফিরদ আহেমদ  

  

 

আিম eকবার eকটা বাmার িsকার দেখিছলাম। তােত লখা িছল,  

‘জ ী aেjয়বাদীঃ আিম জািন না,  তেব আপিনo তা জােনন না’ (Militant Agnostic: I Don’t 
Know and You Don’t Either)।  

পরকাল সmেক eটাi আমার aবsান। আিমo িকছু জািন না, আপনারাo  িকছু জােনন না। আমরা যিদ 
িনি তভােব জানতাম য পরেলাক বেল িকছু আেছ তাহেল মৃতু েক eত ভয় পতাম না। িpয়জেনর 
মৃতু েত eরকম বুকভা া আতনােদ মাতম করতাম না আমরা। eমনিক ei িবষেয় িবতক করারo হয়েতা 
pেয়াজন পড়েতা না।  

 

যেহতু কui িনি তভােব জািন না য মৃতু র পর িক ঘেট, সেহতু আমরা িবষয়টােক ধম, সািহত , 
কিবতা, িবjান বা হাস রেসর মত িভn িভn uপায় িদেয় সামাল দoয়ার চ া কির। সদা uিdg uিড 
eেলন eর িবকl সমাধান কেরিছেলন eভােবঃ ‘আিম য মারা যেত ভয় পাi তা িকnt না, তেব যখন 
মৃতু  ঘটেব তখন আিম সখােন থাকেত চাi না’। িsেভন রাiটo ভেবিছেলন য িতিন eর সমাধান বর 
কের ফেলেছন eভােবঃ ‘আিম িচরকাল বঁাচেত চাi। যত দূর সmব, যত খািন সmব’।  

ঠা া তামাশা আপাতত বাদ দi। যেহতু আিম eকজন িবjানী eবং eবং মৃতু র পেরর জীবন সmেক 
বjািনক pমাণ রেয়েছ বেল দািব করা হয় সেহতু আসুন আমরা সi সংশয়াcn ভিবষ েতর ডাটা 
িবে ষণ কির eবং তা আমােদর বতমান পিরিsিতেত সটা িক ধরেনর aথ বহন কের তাi বরং িবেবচনা 
কির।  
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? পরকােলর পরাবাsবতা 

 
 
eকশু gামঃ আtার pকিৃত *

শারীিরক মৃতু র পর মানুেষর িক িটেক থােক বেল মেন করা হয়? eর utর হেc আtা। পৃিথবীেত যত 
ধরেনর ধম বা আধ ািtক আেnালন আেছ িঠক তত ধরেনরi আtা সmেক ব াখ া চালু রেয়েছ। সাধারণ 
িব াস হেc য, আtা হেc সেচতন িচরnন বst যা জীিবেতর aনুপম িনযাস eবং দিহক মৃতু র পরo 
তা িটেক থােক’।  

আtার pাচীন িহbr শb হেc ‘ নেপশ’, বা ‘জীবন’ বা ‘pাণশিk’। gীক শb হেc ‘সাiিক’, বা 
‘মন’। eবং ল ািটন শb হেc ‘eিনমা’ বা ‘aিতpাকৃত সtা’, বা ‘ াস-p াস’। শরীের snন আনা, 
pাণ চা ল  আনা eবং জীবনীশিkর  মূল িনযাস হেc আtা। eটা মােটo আ যজনক নয় য 
pাকৃিতক জগত সmেক jােনর aভােবর কারেণ ei ধারণাসমূহ যখন pথম গেড় uঠিছল, তখন pাচীন 
মানুেষরা মন, াসp াস eবং আtার মত সামিয়ক rপেকর আ য় িনেয়িছল । ei মুহূেত ছা  য 
কুকুরটা ঘu ঘu করেছ, uেtজনায় লাফালািফ করেছ বা আনেn লজ নাড়ােc, kণকাল পের সi 
পিরণত হেc eক খ  aনড় মাংসিপে । আসেল িক ঘটেছ সi মুহূেত?  

আসেল িক ঘটেছ সটা uদঘাটন করার জেন  1907 সােল ম াসাচুেসটস-eর িচিকৎসক ডানকান 
ম াকেডাগাল ছয় জন রাগীর মারা যাoয়ার আেগর eবং পেরর oজন নন। িতিন মিডেকল জানাল 
American Medicine e জানান য oi সমs ব িkেদর মৃতু র আেগর eবং পেরর oজেনর পাথক  
21 gাম। যিদo তার oজন পdিত িছল খুবi sূল ধরেনর eবং হরেফরমূলক eবং কui তার 
ফলাফেলর aনুrপ ফলাফল পরবতীেত আর পায়িন, তা সেtto আtার oজন িহসােব ছয় gাম মাটামুিট 
িকংবদিnর rপ পেয় যায়। ei গেবষণার আসল তাৎপয হেc আtা eমন eকটা িজিনষ যােক পিরমাপ 
করা যায়। িকnt আসেলi িক তা সmব?  

িবjােন আমরা আমােদর ধারণাgেলােক িনখুতঁভােব সংjািয়ত কির। আিম ‘আtােক’ সংjািয়ত কির 
eভােব, ‘eকজন ব িkর মৗিলক gণাবলীর pিতিনিধtকারী aনুপম তেথ র প াটান’। ei সংjা 
aনুযায়ী, আমরা মারা যাoয়ার পর আমােদর ব িkগত তেথ র পাটানেক সংরkেণর কান মাধ ম না 
থাকেল আমােদর মৃতু র সােথ সােথ আtাo মৃতু বরণ কের। িডeনe dারা সংেকতিলিপবd pািটন িদেয় 
আমােদর দহ গিঠত। কােজi িডeনeর িবখ ায়েনর সােথ সােথ আমােদর pািটন প াটান িচরিদেনর জন  
হািরেয় যায়। মিsে র মেধ  িবরাজমান িনuরেনর প াটােনর মেধ  আমােদর sৃিত eবং ব িkt সংরিkত 
থােক। কােজi যখন oi িনuরনgেলা মারা যায় তখন তার সােথ সােথ আমােদর sৃিত eবং ব িkto 
মৃতু র কােল ঢেল পেড়। sাক eবং আলেযiমার রােগর মেতাi চরমভােব sৃিতেক িব s কের দয়, 
তেব eেকবাের পাকাপািক ei যা।  

                                                 
* আtা িনেয় িবsতৃ আেলাচনার জন  e বiেয়র ‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ pবnিট d ব । 
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যেহতু মিs  িনেজ িকছু uপলিb কের না, সেহতু eটা মানিসক কাযকলাপেক িভn uৎ সর uপর 
চািপেয় দয়। aিতpাকতৃ aিstসমূহ যমন, ভূত- pত, দবদূত eবং িভনgেহর pাণীেদরেক সিত কােরর 
pাণী বেল িবেবচনা করা হয়। মরণpািnক aিভjতােক anিনিহত কাযকলাপ িহসােব িবেবচনা না কের 
বিহকাযকলাপ িহসােব ধারণা করা হয়। eকiভােব, তেথ র sায়বীয় প াটান, যা হেc আমােদর sৃিত 
eবং ব িkt – আমােদর ‘আিমt’, তােক আtা িহসােব ভাবা হয়। ei pিkেত, আtা হেc eক 
ধরেনর িব ম। 

িবjান িক আমােদর রkা করেত পাের?  

আমার িবিভn gn eবং pবngেলােত কীভােব আমরা মৃতু েক ফঁািক িদেত পাির স সmেক aেনক 
বjািনক পিরিsিতেক আিম মূল ায়ন কেরিছ। তেব eiখােন আিম 2006 সােল লখা দীপক চাপড়ার 
বi Life After Death: Burden of Proof e পরেলােকর aিsেtর sপেkর pমাণািদর সবেশষ 
দািব িনেয় আেলাচনা করেবা। দীপক চাপড়ার মেত, ছয় ধরেনর pমােণর pিkেতi িতিন দৃঢ় pত েয় 
uপনীত হেয়েছন য, আtা বাsব eবং িচরnন।  

1. মরণpািnক aিভjতা eবং চতনার পিরবিতত aবsাঃ হাজার হাজার লাক আেছ যােদরেক 
hদ রােগ আkাn হেয় মারা িগেয়েছ বেল ঘাষণা করা হেয়েছ িকnt পরবতীেত তারা িদিব  বঁেচ 
বেত uেঠেছ eবং পরেলােকর িকছু aিভjতা বণনা কেরেছ। ei aিভjতাসমূেহর মেধ  আেছ 
শরীর থেক বর হেয় ভেস বড়ােনা, সুড়  বা সাদা আেলার মধ  িদেয় aিতkম করা, 
ভালবাসার লাকজন aথবা ঈ র বা যী েক দশন িকংবা aন েলােকর কান sগীয় বণনা 
iত ািদ। যিদ ei রাগীেদর মিs  মৃত হেয় থােক তেব তােদর সেচতন ‘আিমt’, তােদর 
‘আtা’ িন য়i দেহর মৃতু র পরo বঁেচ িছল।  

2. ieসিপ eবং মেনর pমাণঃ eখােন চাপড়া দূরদশন eবং টিলপ ািথর জন  psi গেবষণার 
uপর িনভর কেরেছন। eেkেt গেবষণায় ব বhত ব িkেদরেক eকা কান rেম আটেক রাখেলo 
তারা প  iিndয় ব বহার করা ছাড়াi aন  কান rেম িক ঘটেছ তা দখেত পাের।  

3. কায়াnাম সেচতনতাঃ  কায়াnাম মকািনেkর জগেত দখা গেছ, পারমানিবক কণােদর 
গিতিবিধর uপর পরীkা-িনিরkা দূরবতী a েল aিনি ত pভাব তির কের, আiনsাiন জােক 
বলেতন - 'sুিক eকশন eট e িডসেটn'। eক sােনর কণার uপর পযেবkণ তাৎkিনকভােবi 
aন  কান দূরবতী (তািttকভােব বh দূেরর di গ ালািkেতo  হেত পাের) sােনর সে  সংি  
কণােক pভািবত কের।  eটা আপাত দৃি েত আiনsাiেনর আেলার গিতর সেবাc সীমার ল ন 
বেলi মেন হয় । চাপড়া eর aথ কেরেছন eভােব য, মহািব  eক িবশাল কায়াnাম kt, 
যখােন সব িকছুi (eবং সবাi) আnঃসmকযুk eবং eেক aন েক সরাসির eবং 
তাৎkিনকভােব pভািবত করেত পাের। দীপক চাপড়াeবং aেন রা কীভােব মিs  জব-
রাসায়িনক সংেকেতর মাধ েম সmূণ বstজগতেক pিতিনিধt কের তা ব াখ া করার জন  

721



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? পরকােলর পরাবাsবতা 

 
 

কায়াnাম মকািনkেক pেয়াগ কেরেছন  - ' কায়াnাম সেচতনতার মাধ েম আমরা হয়েতা 
জানেত পারেবা মিs  কীভােব যােক আমরা sগ বেল জািন সi সূkািতসূk কাlিনক 
জগতসমূহ তির কের থােক। যিদ ei রহস  মিsে র রসায়েনর মেধ  না থেক বরং সেচতনতার 
মেধ  থােক তেব  পরেলাক দূর কান রহস ময় জগত না হেয় আমােদর বতমান জীবেনরi 
বিধতাংশ হেত পাের।'  

4. আধ ািtক মাধ ম eবং মৃেতর সােথ কেথাপকথনঃ দীপক আধ ািtক মাধ ম eবং তােদর মৃত 
ব িkেদর সােথ যাগােযােগর আপাত pতীয়মান সkমতার uপর করা গেবষণাসমূেহর ব াপক 
পযােলাচনা কেরেছন eবং eর পিরেpিkেত ব k কেরেছন য িতিন িনেজo eরকম eক 
গেবষণায় aংশ িনেয়িছেলন। সi পরীkেণ িতিন তার মৃত বাবার সােথ যাগােযাগ করেত সkম 
হেয়িছেলন। দীপেকর বাবার সাmpিতক মৃতু i তােক ei ধরেনর গেবষণা eবং ei বi িলখেত 
aনুpািণত কেরেছ।  

5. pাথনা eবং রাগ িনরাময় গেবষণাঃ চাপড়া ফলদায়ক দূরবতী pাথনা িনেয় আেলাচনা 
কেরেছন। রাগীর সুsতার জন  aেনক দূর থেক aজানা ব িkরা pাথনা করেল, pাথনা না করা 
রাগীেদর তুলনায় তারা aেনক drত আেরাগ  লাভ কের। eর মূল aথ হেc য, িচnার মাধ েম 
দূর কান িকছুেক িনয়ntণ করা সmব। কান দবতার হsেkেপi হাক বা কান মহাজাগিতক 
শিkর কারেণi হাক না কন e ধরেনর শিk pদশন করা সmব। eর মাধ েমi আমরা 
িব জগৎ eবং eর anভুk সব িকছুর সােথ সmকযুk হi।  

6. তথ  kt, মরিফক aনরুণন eবং িব জনীন জীবন শিkঃ চাপড়া দািব কেরেছন য pকৃিত 
তথ  kেtর মাধ েম তথ  সংরkণ কের থােক। িতিন eেkেt ক ািmজ িব িবদ ালেয় 
pিশkণpাp িবjানী rপাট শলে ক (Rupert Sheldrake) পিরচািলত গেবষণাসমূেহর 
uেlখ কেরেছন। rপাট শলে ক pমাণ হািজর কেরেছন য, কu যখন িপছন থেক কােরা 
িদেক তািকেয় থােক তখন তারা তা uপলিb করেত পাের। কুকুেররা জােন কখন তােদর মিনেবরা 
বািড়েত িফরেছ।  দখা গেছ শbজট (crossword puzzle) বলা গিড়েয় গেল সমাধান 
করা সহজতর, কারণ তখন  aেনক লাকi eর সমাধান কের ফেলছ eবং স সমs তথ  
pকৃিতেত রেয় গেছ। সব জীিবত সtােক eেক aেন র সােথ সংেযাগকারী ‘মরিফক aনুরণন 
kt’ িদেয় eবং আেরা aেনক রহস ময় aিতpাকৃিতক িবষয়সমূহেক ব াখ া করা সmব। তারা 
বেলন, তথ েক সৃি o করা যায় না বা eেক িবনাশo করা যায় না। কবলমাt নতুন প াটােন 
পিরবিতত করা যায়। কােজi ei সংjা aনুযায়ী  আমােদর ‘আtা’ হেc আসেল তেথ র 
আধার যা জেnর আেগo িছল eবং মৃতু র পেরo তা বহাল তিবয়েত িটেক থাকেব aথাৎ আtা 
aিবন র। 

দীপক চাপড়ার মেত ei ছয় ধরেনর বjািনক pমাণ হাজার বছর আেগ বিদক ভারেতর িহnু ধেমর pথম 
আধ ািtক নতা মহাjানী মুিন ঋিষরা বণনা কের গেছন। ‘ঋিষরা িব াস করেতন য jান jানীর কােছ 
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বিহs িকছু নয় বরং তা তার চতনার মেধ i িবদ মান থােক। কােজi জীবন eবং মৃতু র রহস  uদঘাটেন 
তােদর কান বিহরাগত ঈ েরর pেয়াজন নi। আমােদর সttার িনযাস হেc soul (anগত সttা), যােক 
ঋিষরা আtা বলেতন। Soul eবং আtা হেc aদৃশ  sগীয় ঝলক যা রk মাংেসর মেধ  ঈ েরর uপিsিত 
িনেয় আেস। aন িদেক বদােnর আtা ঈ র থেক িবিcn নয়; আর eখােনi সবেচেয় বড় পাথক টা 
িনিহত। ীsীয় soul-eর মেতা আtা ঈ েরর কাছ থেক আসেত বা যেত পাের না। মানুষ eবং 
sগীয়তার মেধ  eকধরেনর ঐক  রেয়েছ’।  

আিম sীকার করিছ য আমার পি মা বjািনক িব  দৃি ভি  কারেণ দীপক িক বলেত চােc তা সিঠকভােব 
বুঝেত দাrণভােব aসুিবধা হেc (যা মােঝ মােঝ খুবi হতাশাজনক)। আিম িনি ত য, আমার কান ভুল 
হেল দীপক তা  র দেব। আিম যা বুেঝিছ তার সারাংশ eরকম। িব জগৎ হেc সময়হীন শিkর eক 
দত াকার সেচতন তথ  kt যার aংশ আমরা সকেলi। জীবন ei anহীন সেচতন kt থেক 
সামিয়কভােব udািবত। তার মেত ei kেtর বিশ  হেc eরকমঃ ‘ ktটা পূনা rেপ কাজ কের। 
দূরবতী ঘটনাসমূেহর মেধ  eটা তাৎkিনকভােব সংেযাগ সাধন কের। ei kt সব ঘটনােকi sরণ রােখ। 
eর aবsান কাল eবং sােনর ঊে । eটা সৃি  হয় সmূণভােবi eর িনেজর মেধ  eবং eর সৃি  udূত 
eবং সmpসািরত হয় িববতনীয় িদেক। eিট eকিট সেচতন kt’। চাপড়া বেলেছন য সুpাচীনকােল 
ঋিষরা যা আিব ার কেরিছেলন তা আধুিনক িবjােনর আিব ােরর সােথ চমৎকারভােব সাম স পূণঃ ‘pিতটা 
iেলক ন, pেত কটা িচnা, সমেয়র eেককটা মুহূেতর মেধ  িবরাজমান ব বধােনর কারেণ pকৃিতর pিতিট 
pপে র কােছ সেচতনতার kt pাথিমক’। ei ব বধানi হেc রফােরn িবnু, সৃি র কndিবnুর 
sিবরতা, যখােন মহািবে র সকল ঘটনাসমূহ পরsর সmকযুk হয়।  

চাপড়ার পরেলােকর তেtt জীবন eবং মৃতু  সেচতনতার িদেক বা সেচতনতা থেক ধুমাt kািnকাল ছাড়া 
আর িকছুi নয়। ‘ আেগর মুহূতেক aবসান কেরi যেহতু পেরর মুহূতেক আসেত হয়, সেহতু মৃতু  ছাড়া 
কান বতমান মুhত নi’। কােজi িতিন িসdােn পঁৗেছেছন য, ‘আমরা anহীনভােব পূনিনিমত মহািবে  
বসবাস কির’। মৃতু েক ভয় করার কান কারণ নi কননা ‘আিম যা ধারণ কির তা মৃতু  নয়, বরং আিম 
িক হেত পাির সটাi মৃতু । আজ আিম িনেজেক দখিছ সমেয়র িশ  িহসােব, িকnt আিম হেত পাির aনn 
সমেয়র িশ ’। পিরেশেষ চাপড়া uপসংহার টেনেছন eভােব য, ‘ আমরা আমােদর পুরেনা পিরচয় 
aিভjতার ‘আিমt’-আtার পিরচেয়র কােছ ফেল িদেয় eক িব  থেক আেরক িবে  চলাচল কির eবং 
আমরা আমােদর পরবতী শরীের সmূণ নতুন eক aনুপম জীবেনর uপাদানসমূহ জেড়া কির’।   

বাsবতা যাচাiঃ িবjান আসেল িক বেল  

আসুন িফের আসা যাক বাsবতায়। pকৃত সত  িকnt িভn রকম। গত পঁ াশ বছের পৃিথবীেত আনুমািনক 
106 িবিলয়ন মানুষ জn gহণ কেরেছ। eখনকার জীিবত ছয় িবিলoন মানুষেক বাদ িদেয় eর আেগর 
eকশ িবিলoেনর সকেলi মারা গেছ eবং তােদর মেধ  কui কখেনা dিনয়ােত িফের eেস আমােদর 
সেnহাতীতভােব িনি ত কেরিন য পরেলাক বেল িকছু আেছ। ei uপাtসমূহ aমরেtর pত াশা eবং 
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পরেলােকর দািবেক সভােব pিতি ত করেত পাের না। তারপরo আসুন eকটা eকটা কের egেলােক 
পযােলাচনা করা যাক।  

মরণpািnক aিভjতা eবং চতনার পিরবিতত aবsা 

পঁাচশ’ বছর আেগ iনকুিব eবং সুকুিবর rপ িনেয় a ভ শিk তােদর িশকারেদর িবছানায় ঘুমn aবsায় 
jালাতন কেরেছ। diশ’ বছর আেগ ভূত eবং pতরা সারারাত ধের হয়রািন কেরেছ লাকজনেক। গত 
শতাbীেত ধূসর eবং সবুজ বেণর িভনgেহর বািসnারা মানুষেদর তােদর িবছানা থেক ধের ধের িনেয় গেছ 
তােদর মহাকাশীয় গেবষণাগাের পরীkা-িনরীkার করার জন । আর ei যুেগ eেস মানুষ মুেখামুিখ হেc 
মরণpািnক aিভjতার। মুেখামুিখ হেc আtা বাবাজীর হরহােমশা শরীেরর বাiের চেল যাoয়া, শরীর থেক 
আলাদা হেয় ভেস বড়ােনার ছেলমানুিষ icার। ভেস ভেস আtা বাবাজী চেল যােc কখেনা আিঙনার 
বাiর।, কখেনা বা ধুমাt আিঙনা পার হেয়i সnt  থাকেছ না। তা চেল যােc eেকবাের পৃিথবী ছেড় 
মহাশূেন র aসীম anহীনতায়।  

িক ঘটেছ egেলা? ei সকল পরাবাsব pাণী  eবং রহস ময় pপ সমূহ িক বাsবতা নািক সবটুকুi 
আমােদর মেনর মাধুরী মশােনা কlনা? িবjােনর নতুন তথ  pমাণ ধারণা িদেc য ei িবষয়gেলা 
pকৃতপেk মিsে র কারসািজ ছাড়া আর িকছুi নয়। sায়ুিবjানী মাiেকল পারিসংগার (Miachael 
Persinger) তার ক ানাডার সাডেবিরেত aবিsত লেরিnয়ান িব িবদ ালেয়র ল াবেরটিরেত লাকজনেদর 
Temoporal lobe e চৗmকীয় kেtর প াটান তির কের eর সবgেলা aিভjতাi তােদরেক িদেত 
পেরিছেলন। আিম িনেজo eরকম eক পরীkায় aংশ িনেয়িছলাম eবং সi সময় সামান  হেলo আমার 
শরীর থেক িবিcn হoয়ার aিভjতা হেয়িছল।  

eকiভােব, ন াচার পিtকার 19 সেpmর, 2002 সােলর সংখ া pকািশত হেয়েছ য, সুiস sায়ুিবjানী 
oলাফ bাংেক (Olaf Blanke) eবং তার সহকমীরা আিব ার কেরেছন য তারা ততািlশ বছর বয়s 
eক মৃগী রািগণীর টমেপারাল লােবর সিঠক e ুলার জাiরােস বd িতক udীপনার মাধ েম শরীর িবচু ত 
aিভjতা (Out-of-body experience, সংেkেপ OBE)) আনেত সkম হেয়েছন। pাথিমক sl 
udীপনায় ভdমিহলা ‘িবছানায় ডেব যািc’ বা ‘uঁচু থেক পেড় যািc’ iত ািদ aিভjতার কথা 
বেলেছন। িকছুটা বিশ পিরমােণ udীপনার পের ‘িনেজেক িবছানায় শায়া দখেত পািc, তেব ধু আমার 
পা eবং িনেচর aংশ দখেত পািc’ বেলেছন। আেরা aিধক udীp করার পর ভdমিহলার তাৎkিণক 
aনুভূিত হেলা ‘oজনহীনতা’ eবং ‘di িমটার uঁচুেত িসিলং eর কাছাকািছ ভাসিছ’ eরকম।  

2001 সােল pকািশত gn Why God Won’t Go Away’ ত eকi ধরেনর eকিট গেবষণায় uেlখ 
করা হয় য, গেবষক enু িনuবাগ (Andrew Newberg) eবং গেবষক iuিজিন দ  আকুiিল 
(Eugene D’Aquili) দখেত পেয়েছন য বৗd িভk ুরা eবং ানিসসকান সn ািসনীরা যখন ধ ান 
কের তখন তােদর মিsে র s ান Posterior superior parietal lobe e িবsয়করভােব sl 
কমচা ল  pদশন কের। Posterior superior parietal lobe ক লখকdয় Orientation 
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Association Area (OAA) বেল uেlখ কেরেছন, যার কাজ হেc শরীরেক বstগত দূরt সmেক 
ধারণা দoয়া ( য সকল লােকর ei aংশ িবন  হেয়েছ তােদর কাথাo যাoয়ার রাsা খুেঁজ পেত বশ 
বগ পেত হয়।)। যখন OAA udীp হয় eবং সিঠকভােব কাজ করেত থােক তখন সtা eবং a-সtার 
মেধ  পির ার পাথক  থােক। গভীর ধ ান বা pাথনার সময় যখন OAA ঘুমn aবsায় থােক তখন oi 
পাথক  ঘুেচ যেয় বাsবতা eবং কlনা, শরীর aনুভব eবং শরীর িবিcnতার aনুভেবর মধ কার সীমােরখা 
ঝঁাপসা হেয় uেঠ।  সmবত eকারেণi িভk ুরা িব জগেতর সােথ eকাtতা aনুভব কের বা সn ািসনীরা 
ঈ েরর uপিsিত টর পায়, িকংবা িভনgহবাসীেদর dারা aপhত ব িkরা িবছানা ছেড় uেড় যেত থােক 
aন  জগৎ থেক আসা মূল নেভাযােনর িদেক।  

কােরা কােরা kেt কখেনা কখেনা বড় ধরেনর শারীিরক বা মানিসক আঘােতর কারেণo oi ধরেনর 
aিভjতার সূtপাত হেত পাের। Lancet eর িডেসmর 2001 সংখ া eকিট ডাচ গেবষণার কথা uেlখ 
কেরেছ যখােন 344 জন hd রাগী িkিনক াল ডথ aবsা থেক বঁেচ িফের eেসেছ। eেদর মেধ  বােরা 
শতাংশ মরণpািnক aিভjতার কথা uেlখ কেরেছ। মরণpািnক সi aিভjতায় তারা তােদর শরীর 
থেক িবিcn হেয় ভেস বিড়েয়েছ eবং সুড়ে র শষ pােn আেলার দখা পেয়েছ। কu কu আবার 
সi সময় মৃত আtীয় sজেনর সােথ টুকটাক সুখ dঃেখর কথা টথাo সের ফেলেছ বেল জািনেয়েছ।  

ei সব ঘটনার সাধারণ ব াখ া হেc য, যেহতু আমােদর sাভািবক aিভjতার udীপক বাiের থেক 
মিsে  আেস, কােজi যখন মিsে র eকটা aংশ মিsে র িভতেরi asাভািবকভােব ei িব ম তির কের 
তখন মিsে র aন  aংশ বিহরাগত িবষয় িহসােব সgেলােক িচিhত কের। ফেল, asাভািবক িবষয়েক মেন 
করা হয় aিতpাকৃিতক িবষয় বেল। বাsেব eটা কবলমাt মিsে র রসায়ন ছাড়া আর িকছুi নয়।  

আেরা সুিনিদ ভােব বলেত গেল, NDE eবং OBE eর মেধ  জব-রাসায়িনক সmক রেয়েছ। আমরা 
জািন য আকােশ uড়ার হ ালুিসেনশন eে াপাiন eবং aন ান  িবষাk eলেকােয়েডর কারেণ ঘেট থােক। 
eেদর িকছু িকছুেক পাoয়া যায় ম ানে ক eবং িজমসন আগাছার মেধ । iuেরািপয়ান ডািকনীরা eবং 
আেমিরকান রড iিnয়ান শ ামানরা egেলােক যtতt ব বহার করেতা। কটামাiনস (Ketamines) 
eর মত aনুভূিতনাশেকর কারেণ খুব সহেজi OBE সংঘটন করােনা সmব। DMT (dimethyl-

tryptamine)  জগৎ ক সmpসারণশীল বা সংকুিচত হoয়ার aনুভূিতর জn দয়। LSD দৃি ম eবং 
বন ম তির কের aন ান  aেনক aনুভূিতর মেধ  িব জগেতর সােথ eকাtতার aনুভূিতর জn দয়। oi 

ধরেনর কৃিtমভােব তির রাসায়িনক uপাদােনর gহণ unুখ eলাকা থাকার aথi হেc মিsে র 
sাভািবকভােব তির রাসায়িনক uপাদান িকছু পিরিsিতেত ( uদাহরণsrপ, শারীিরক বা মানিসক ভয়ানক 
আঘাত বা dঘটনা) মরণpািnক aিভjতার কান eকিট aথবা সকল aনুভূিতরi িবকাশ ঘটােত পাের। 
কােজi, আজরাiলেক মাথার কােছ দখার চরম যntণা থেক লাগামহীন ‘ মেনর’ rেপ মরণpািnক eবং 
শরীর িবিcnতার aিভjতা হেত পাের।  

কন িভn িভn লাক সুড়ে রর মত eকi ধরেনর aিভjতা aজন কের সটা দখােনার মাধ েম 
মেনািবjানী eবং পরাবাsব গেবষক সুসান bাকেমার (Susan Blackmore) হ ালুিসেনশন 
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হাiেপােথিসসেক eক ধাপ eিগেয় িনেয় গেছন। রিটনা থেক pাp তথ  মিsে র িপছেনর িদেক aবিsত 
িভসু য়াল কেটেk pিkয়াজাত করােনা হয়। হ ালুেসিনক oষুধসমূহ eবং মিsে  aিkেজেনর aভাব ei 
eলাকায় sাভািবক sায়ু কােষর uৎ kপেণর হার eর সােথ ঝােমলা পাকােত পাের। eটা যখন ঘেট তখন 
sায়িবক কাযkেমর ‘ ডা্রাকাটা দাগ’ (Stripes) িভসু য়াল কেটেkর িদেক agসর হয়। eটােকi তখন 
মিs  কndীভূত বৃt বা সিপল  কু লী rপ বেল ধের নয়। ei সিপলাকার কু লীেলi সুড়  িহসােব হয়েতা 
দখা যায়। eকiভােব, দহ িবচু িতর kেt uপর থেক ভাসমান aবsায় দখার িবষয়টা pকৃতপেk 
sাভািবক eকিট pিkয়া ‘িবেকndীকরণ’ eর সmpসািরত ধরন। িনেজেক সমুd সকেত বেস থাকা বা পবত 
আেরাহণ করা কlনা করা সাধারণত uপর থেক িনেচর িজিনষ দখার মত।  

মিs  eবং মন য eকi িজিনষ তা ei গেবষণা কমgেলাi pমাণ। সকল aিভjতাi আসেল গৃিহত হয় 
মিsে র মাধ েম। কেটk eর মত বৃহৎ eলাকা টেmারাল লােবর মত k ুd eলাকার কাযkেমর সমnয় 
সাধন কের। ei k ুd eলাকাgেলা আবার e ুলার গাiরােসর (Angular Gyrus) মত আেরা k ুd 
eলাকাgেলার sায়িবক ঘটনাসমূেহর মেধ  তুলনা কের। ei লঘুকরণ eকক িনuরন পযায় পযn চলেত 
থােক। ei পযােয় কান ব িk পিরিচত কাuেক দখেত পেল তার মিsে  ‘িদিদমা িনuরন’ নােম পিরিচত 
খুব িনবািচত িকছু িনuরনসমূহ চ ল হেয় uেঠ। UCLA eর িনuেরাসাজন আiজাক ি ড ( Itzhak 
Fried) eর সহেযািগতায় ক ালেটক eর sায়ু িবjানী িksল কাচ (Christol Koch) eবং গ ািbেয়ল 
kiম ান (Gabriel Kreiman) গেবষণায় aংশgহণকারী ব িkেক িবল িknেনর ছিব দখােনার পর 

eকিটমাt িনuরনেক চ ল হেত দেখেছন। ‘মিণকা িনuরন’ য eর খুব কাছাকািছ সংযুk হেত বাধ  তা 
বলাi বাhল ।  

চতনার sায়িবক সmক খঁাজার সূtপাত হয় ei মৗিলক পযায় থেক। eবং তারপর sায়িবক সংেযােগর 
ei সরলতর ব বsা থেক udূত িচnার জিটল িসেsেমর িবকাশমান uপাদান খঁাজার জন  আমরা সখান 
থেক kমশ agসর হi। আমরা যা pত k কির সটােক দাশিনেকরা বেল থােকন কায়ািলয়া (Qualia) 
বা sায়বীয় ঘটনাসমূেহর সংেযােগর কারেণ udূত িচnা eবং aনুভূিতর মেনাগত aবsা। তেব eটা িঠক eক 
সময় না eক সময় িবjােনর নােছাড়বাnা আচরেনর কারেণ সেচতনতার গূঢ় রহস o সমাধান হেয় যােব।  

sাভািবক eবং pাকৃিতেকর মেধ  িবলীন হেয় যাoয়াটাi asাভািব eবং aিতpাকেৃতর ভিবষ ৎ। pকৃতপেk, 
asাভািব eবং aিতpাকৃত বলেত িকছু নi। আেছ ধু sাভািবক eবং pাকৃিতক......... আর আেছ ধু 
িকছু রহস  যা eখেনা ব াখ া করা যায়িন ei যা।  

ieসিপ eবং মেনর pমাণ  

eকশ’ বছেররo বিশ সময় ধের িপeসআi (psi) বা সাiিকক pপে র uপিsিত আেছ বেল দািব করা 
হেc। ঊনিবংশ শতাbীর শষ িদেক সাসাiিট ফর সাiিকক াল িরসােচর মত সংগঠনgেলা গেড় uেঠিছল 
psi গেবষণায় কেঠার বjািনক পdিত pবতেনর জন । স কােজ সহায়তা দoয়ার জন  তােদর হােত িব  
মােনর বjািনকo িছল। িবংশ শতাbীর িবশ শতেক জােসফ রাiেনর িডuক িব িবদ ালয় পরীkণ থেক 
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r কের নbi eর দশেক করা ড ািরল বম eর কেনল িব িবদ ালয় গেবষণার মত  মােঝ মােঝi িসিরয়াস 

eকােডিমক িরসােচর সুিবধাo পেয়েছ psi।   

uদাহরণsrপ, 1994 সােলর জানুয়ারী মােস বম eবং তার pাkন iuিনভািসিট aব eিডনবাগ 
প ারাসাiেকােলািজs সহকমী চালস হনটন তােদর pবn ‘Does Psi Exist? Replicable 
Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer’ নামকরা িরিভu 
জানাল Psychological Bulletin e pকাশ কেরন। চিlশটা pকািশত pবেnর মটা-eনালাiিসস 
(meta-analysis) কের লখকdয় uপসংহাের পঁৗেছেছন eভােবঃ   

Psi eর পেk pমাণ পাoয়া সেtto (সাফেল র হার 35 শতাংশ, যখােন 25 শতাংশ হার দবkেম হoয়াটা 
pত ািশত) বম eবং হনটন হায় হতাশ কেরেছন ei বেল য, বিশরভাগ eকােডিমক মেনািবjানী তথ  বা 
শিkর ব িতkমী pিkয়ায় sানাnর, যােক psi বলা হয় ( যমন, টিলপ ািথ বা aন  ধরেনর iিndয়াতীত 
aনুধাবন, যা বতমােন জানা বstগত eবং জিবক মকািনজম aনুযায়ী aব াখ াত), তার aিstেক sীকার 
কেরন না।   

িবjানীরা কন psi gহণ কেরন নাi? িবjােনর জগেত ড ািরল বেমর eকিন  গেবষক বেল িবরাট সুনাম 
রেয়েছ eবং িতিন psi গেবষণায় পিরসংখ ানগতভােব তাৎপযপূণ সব ফলাফল pদশন কেরেছন। নতুন তথ  
eবং pমাণ হািজর করেল িবjানীেদর িক তােদর পুরেনা মেনাভাব পাlােনার কথা না? তাহেল কন সংশয়? 
সংশেয়র মূল কারণ হেc, কান গেবষণার gহণেযাগ তার জন  pিতrপেযাগ  (Replicable) ডাটা eবং 
সামথময় (Viable) তেttর pেয়াজন, যার dেটাi psi গেবষণায় aনুপিsত িছল।  

uপাt: মটা-eনালাiিসস eবং গ া েফl কৗশল dেটাi পরবতীেত ভয়ংকর তােপর মুেখ পেড়িছল। 
iuিনভািসিট aব aিরগেনর র হাiম ান (Ray Hyman) িবিভn গ া িফl পরীkেণ ব বhত পরীkণ 
িkয়ািবিধর মেধ  aসাম স  খুেঁজ পেয়েছন ( বেমর মটা-eনালাiিসেস সgেলােক eমনভােব eকিtত 
করা হেয়েছ যন সgেলা eকi িkয়ািবিধ aনুসরণ কের।)। oi রকম িভnধমী ডাটা সেটর kেt ব বhত 
পিরসংখ ান পরীkাo (Stouffer’s Z) aনুপেযাগী িছল। িতিন টারেগট রাnমাiেজশন pিkয়ােতo ( য 
িসেকােয়েn িভসুয়াল টারেগট িরিসভাের পাঠােনা হয়।) খুতঁ খুেঁজ পান। যার কারেণ লk  িনবাচন 
পkপাতd  হেয়িছলঃ ‘গেবষণায় সব তাৎপযপূণ সাফল  eেসিছল টারেগেটর িdতীয় aথবা তার পরবতী 
uপিsিতেত। আমরা যিদ pথম uপিsিতর kেt aনুমানেক পরীkা কির তাহেল দখেত পােবা য ফলাফল 
দবর সােথ স িতপূণ। iuিনভািসিট aব হাটেফাডশায়ােরর িরচাড oয়াiজম ান (Richard 
Wiseman) িতিরশটারo বিশ গ া িফl পরীkণ িনেয় eকিট মটা-eনালাiিসস কেরo psi eর কান 
হিদস খুেঁজ পানিন। ফেল িতিন  uপসংহার টােনন ei বেল য, psi ডটা বা uপাt pিতrপেযাগ  নয়। 
বম তার কােছ তাৎপযপূণ eরকম আেরা দশটা গ া িফl গেবষণা আেছ বেল পালটা দািব কেরন eবং 
সgেলা িনেয় আেরা কাজ কের তা pকাশ করার পিরকlনা তার রেয়েছ বেল জানান। আর eiভােবi r 
হয় ডটা িনেয় িবতক যা ডেক িনেয় আেস আেরা aেনক aেনক যুিkতক।  
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তttঃ ভিবষ েত যিদ আেরা তাৎপযপূণ ডাটাo pকািশত হয় তা হেলo psi eর ব াপাের িবjানীরা সিnহান 
আেছন বা  ভিবষ েতo থাকেবন। eর িপছেনর জারােলা কারণ হেc য, psi কীভােব কাজ কের স 
িবষেয় ব াখ ামূলক কান তtt নi। যতিদন পযn না psi eর aনুগামীরা ব াখ া করেত পারেবন য, 
কীভােব pরেকর মিsে  িনuরন কতৃক তির করা িচnাসমূহ মগেজর খুিল ভদ কের gহীতার মিsে  
পঁৗছেব ততিদন পযn ei সংশয় থেকi যােব। eমনিক uপাt যিদ দখায়o য psi eর uপিsিত আেছ, 
যা ব াখ ার pেয়াজন ( আিম িনি ত য তা নi), তারপরo আমােদর কাযকারণ সmকটা pেয়াজন। 

কায়াnাম সেচতনতা 
দীপক চাপড়া eবং aেন রা হয়েতা পালটা যুিk দেব য, psi eর aকাট  তtt রেয়েছ eবং তা হেc 
কায়াnাম সেচতনতা। দাrণ জনিpয় eবং eকটা adুত ধরেনর নােমর চলিct ‘What the 
Bleep! Do We Know!?’ ত কায়াnাম সেচতনতা দখােনা হেয়েছ। চাতুযপূণ সmাদনার ei 
চলিcেt aিভেনtী মািল ম াটিলন eকজন spালু ফেটাgাফােরর চিরেt aিভনয় কেরেছন। ei 
চিরtিট আপাত aথহীন মহািব েক aথপূণ করার চ া করেছ। চলিctিটর মূল িবষয় হেc সেচতনতা 
আর কায়াnাম মকািনেkর মাধ েম আমরা আমােদর িনেজেদর বাsবতা তির কির। ছিবিট য 
সpাহােn মুিk পেয়িছল তার আেগi eর pেযাজেকর সােথ oিরগেনর পাটল ােn eকিট টিলিভশন 
শােত আমার দখা হেয়িছল। ফেল, pkাগৃেহ মুিk পাoয়ার আেগi আিম ছিবিট দেখ ফেলিছলাম। 
আিম কখেনাi ভািব  নাi য, সেচতনতা eবং কায়াnাম মকািনেkর uপর কান চলিct সফল হেত 
পাের। িকn আ যজনকভােব ছিবটা কেয়ক িমিলoন ডলার আয় কের ফেল eবং eর eকধরেনর 
eকটা কাl aনুসারীo তির হেয় যায়।  
  
ei চলিcেtর aবতাররা হেcন গঁাড়া িনu eজ পnী িবjানীরা।  নােবল পুরsার িবজয়ী ক ালেটক 
পদাথিবদ মুের গল-ম ােনর (Murray Gell-Mann) ভাষায়, eেদর তttকথার ফুলঝুির, 
‘ কায়াnাম বকবকািন’ ছাড়া আর িকছুi নয়। যমন ধrন iuিনভািসট aব aিরগেনর কায়াnাম 
পদািথিবjানী aিমত গাsামী বেলেছন য, ‘আমােদর চারপােশর বstগত জগত সmাব  সেচতনতার 
নড়চড় ছাড়া আর িকছুi নয়। আিম pিত পেল পেল আমার aিভjতা বেছ িনিc। হাiেজনবাগ 
বেলেছন পরমাণুসমূহ বst নয়, বরং pবনতা’। িঠক আেছ aিমত। আিম আপনােক চ ােল  করিছ। 
পারেল িবশ তলা িবিlং eর uপর থেক লািফেয় পড়ুন eবং ভূিমর pবনতার মধ  িদেয় িনরাপেদ 
aিতkম কের যাoয়ার aিভjতা সেচতনভােব বেছ িনন। 
  
The Message of Water gেnর জাপানী লখক গেবষক মাসুরা eেমােটার গেবষণা হেc 
কীভােব মানুেষর িচnা বরেফর িksােলর আকৃিত পিরবতন কের দয় তা দখােনা। eক gাস পািন তার 
চারপােশ ‘ভালবাসা’ শb জিড়েয় সৗnযমিnত বশ িকছু িksােল পিরণত হেয় যায়। আবার eলিভস 
িpসিলর ‘Heartbreak Hotel’ বাজােল eক টুকেরা িksাল ভে  di টুকরায় পিরণত হয়। 
তাহেল িক eলিভেসর ‘Burnin’ Love’ বাজােল পািন ফুটেত r করেব? তাiেতা হoয়ার কথা, 
তাi না? 
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ছিবটারর সবেচেয় dবলতম aংশ হেc 58 বছর বয়sা মিহলা J. Z. Knight শরীেরর মেধ  ভর 
করা 35000 বছর বয়সী pতাtা ‘রামথা’র সাkাৎকার। আমার ভাবনা হেc 35000 বছর আেগ 
কান a েলর মানুষ ভারতীয় ucারেণ iংেরজীেত কথা বলেতা ক জােন। চলিcেtর aেনক 

pেযাজক, লখক eবং aিভেনতারা রামথার ‘School of Enlightement’ eর সদস । ei 
sুেল সpাহােn িনu eজ eর ধ ান ধারণা শখােনা হয়। 
  
কায়াnাম জগেতর adুতুড়তার সােথ ( যমন, হাiেজনবােগর aিন য়তার সূt, যখােন বলা হেয়েছ য 
যখনi কান কিণকার aবsান সুিনিদ ভােব জানা যায়, তখনi তার গিত aিনি ত হেয় পেড়। eর 
uেlাটাo হেত পাের যখােন গিত িনি তভােব জানা গেল aবsান aিনি ত হেয় পেড়।) বৃহৎ 
জগেতর রহস ময়তার ( যমন সেচতনতা) সংেযাগ সাধেনর চ া নতুন িকছু নয়। e dেটার সেবাtম 
সংেযাগ ঘিটেয়িছেলন পদাথিবjানী রজার পনেরাজ eবং িচিকৎসক sুয়াট হ ােমরফ। যােদর 
কায়াnাম তtt বjািনক মহেল আেলার চেয় utাপi বিশ পিরমােণ ছিড়েয়িছল। 

  
আমােদর িনuরেনর মাঝখােন িকছু k ুdাকৃিতর ফঁাপা মাiেkািটuবুেলস আেছ যgেলা কাঠােমাগত খুঁিট 
িহসােব কাজ কের। ধারণা  (eবং eটা ধু ধারণাi, আর িকছু নয়) করা হয় য, মাiেkািটuবুেলেসর 
মেধ  কান িকছু হয়েতা oেয়ভ ফাংশন পতেনর eকটা সূtপাত ঘটায়, যার ফেল পরমাণুgেলার 
কায়াnাম সমnেয়র সৃি  হয়।। পিরণিতেত িনuরনসমূেহর মােঝ িসনােp িনuেরা াnিমটার িনগমন হয় 

eবং eর ফেল তারা eকসােথ eকiভােব িবকিশত হেয় িচnা eবং সেচতনতা তির কের। যেহতু 
oেয়ভ ফাংশেনর পতন কবলমাt কান পরমাণু ‘পযেবিkত’ ( কান িকছু িদেয় য কানভােব pভািবত 
হেল) হেলi ঘটেত পাের, সেহতু ei ধারণার আেরা eকজন psাবক sায়ুিবjানী স ার জন eকেলস 
(John Eccles) বেলন য, খুব সmবত ‘মন’i হয়েতা aণু থেক পরমাণু, িনuরন, িচnা, 
সেচতনতার পৗণপুিণক চেkর পযেবkক। 
  
বাsেব, সাব eেটািমক কায়াnাম eেফk eবং বৃহৎ  আকােরর ম ােkা িসেsেমর ব বধান eেতা বিশ 
য তােদর মেধ  সংেযাগ সাধন সmবপর নয়। কেলারােডা িব িবদ ালেয়র পািটকল পদাথিবjানী িভkর 
sংগার তার gn The Unconcious Quantum - e দিখেয়েছন য eকিট িসেsমেক 
কায়াnাম মকািনk িহসােব বণনা করেত হেল eর গড় m, গিত v eবং দূরt d ক aবশ i pাে র 

(Planck) rবক h eর সােথ সাম স পূণ হেত হেব। ‘যিদ mvd, h eর চেয় aেনক বিশ হয় 
তাহেলi কবল িসেsমেক মেন নoয়া যেত পাের’। sংগার িহসাব কের দেখেছন য, িসন ােpর 
দূরেt িনuরাল াnিমটার মিলিকuলস eর ভর eবং তােদর গিত pায় িতনgন বিশ, যা কায়াnাম 
pভাবেক কাযকর করার জন  খুব বিশ বড়। মাiেkা-ম ােkা সংেযাগ বেল িকছু নi। যখন তােদরেক 
পযেবkণ করা হয় তখন সাব eেটািমক পািটকলgেলা হয়েতা পিরবিতত হয়, িকnt চঁাদ িঠকi চঁােদর 
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জায়গায় থেক যায় তা স কu তার িদেক তাকাক বা না তাকাক। িক য ঘাড়ার আnাটা হেc 
eখােন ক জােন?†

  
িবjােনর iিতহাস মেনর anিনিহত কাযাবলী ব াখ া করার aসংখ  sািpক িকnt ব থ কমকা  িদেয় 
ভিত। সকল মানিসক কাযাবলীেক ঘূণায়মান পরমাণু, যা মূলতঃ eিগেয় যােc চতনার িদেক, তার 
কাযাবলী িহসােব ব াখ া করা থেকi ei কমকা  r হেয়েছ pায় চারশ’ বছর আেগ ডকাট 
(Descarte) eর িবখ াত ucাকা ী pেচ া থেক। ei ধরেনর কােটিসয়ান sp eক ধরেনর 
িন য়তা pদান কের, িকnt খুব drত তা জীবিবjােনর জিটলতার মুেখামুিখ হেয় িফেক হেয় যায়। 
আমােদর uিচত  sায়বীয় পযােয় eবং আেরা uঁচুেত চতনার খঁাজ করা যখােন কাযকারণ িবে ষণ 
utান eবং আt-সংগঠেনর মত নীিতর িদেক িদক িনেদশ কেরেছ।  
  
সাiিকক মাধ মতা eবং মৃেতর সােথ কথা বলা 
  
দীপক চাপড়া eকিট িব িবদ ালেয়র গেবষণা কাযkেম aংশgহেণর aিভjতার কথা sরণ কেরেছন। 
সi গেবষণায় িতনজন সাiিকক দািব করিছল য তারা পরেলােক চেল যাoয়া লাকজেনর সােথ 
যাগােযাগ করেত পাের। যিদo কান সাiিককেকi বলা হয়িন য দীপক সখােন uপিsত িছল, তা 
সেtto diজন তােক নাম ধের সনাk কের ফেলিছল। diজন বেলিছল য স তার সদ  মৃত বাবার 
সােথ যাগােযাগ করেত চায় eবং eর মেধ  eকজন তার ছেলেবলার ডাক নামo িকভােব যন 
জানেতা। দীপক ei aিভjতােক খঁািট aিভjতা বেল দািব কেরেছন। যিদo িতিন sীকার কেরেছন 
য, তার e িবষেয় মেন িকি ৎ খুঁতখুতঁািন িছল। িবেশষ কের যেহতু  দীপেকর মেত, ‘পরেলাক থেক 
আসা আমার বাবা ততটুকুi িজিনষi জানেতা যতটুকু আিম জািন, তার চেয় বিশ িকছু না’। 
  
ei িকি ৎ খুঁতখুতঁািন বিশরভাগ লােকর সেnহবািতকতার চেয়o বিশ সেnহবাদী, িবেশষ কের 
eমন eকিট আেবগpবন লখায় যখােন মৃত ভালবাসার জনেদর সােথ সংেযাগ সাধেনর pিতrিত 
দয়। সাiিকেকরা কীভােব মৃতেদর সােথ কথা বেল? আিম e িবষেয় aেনক লখােলিখ কেরিছ। তেব 
সংেkেপ বলেত গেল বলেত হয় eটা eমন eকটা চালািক যখােন dেটা কৗশেলর িবেশষ pেয়াজন 
হয়। 
  

                                                 
† সmpিত রজার পনেরাজ eবং sুয়াট হ ামারফ মনুষ - চতনার eকিট তtt দঁাড় কিরেয়েছন, যখােন বলা হেয়েছ য, মাiেkা-িটuবলসসমূেহর মেধ  
কায়াnািয়ত মহাকষ থাকার ফেল দrন য মনুষ - চতনার udব ঘেট সটা ধবংস হয় না। ভাববাদীরা sভাবতi eেত 'আtার িনত তা' খুেঁজ 
পেয়েছন। পনেরােজর aিধপদাথিবদ ার e সব ব াখ া িবিভn িবতেকর জn িদেয়েছ। aিধকাংশ িবjানীi egেলা gহণ কেরনিন। যমন, 
পদাথিবjানী sািলন বেলন, ‘আমােদর মিsে র আবাস তা আর পরমশূেন র কাছাকািছ কাথাo নয়, eজন  িববতেনর ফলrিতেত মিsে র আচরণ 
কায়াnািয়ত হেয় যােব eমন pত াশা খুব eকটা যৗিkক হেত পাের না’। আেরক পদাথিবদ ম াk টগমাক Physical Review পিtকায় pকািশত 
তঁার গেবষণামূলক pবেn িহসাব কেষ দিখেয়েছন য, িনuরেনর সিkয়ন o udীপেনর (firing and excitation) জন  pেয়াজনীয় সময় 
decoherence জন  pেয়াজনীয় সময় থেক কমপেk 10,000,000,000 gণ বশী। aথাৎ, পনেরাজ মিssেক ' কায়াnাম কিmuটােরর' সােথ 
য তুলনা কেরিছেলন স aনুমােন ভুল িছল। টগমাক uপসংহার টেনেছন ei বেল – মানুেষর মিssেক kািসকাল বা িচরায়ত ব বsা িহেসেব ধর 

uিচৎ, কায়াnাম ব বsা নয়।  ধু বjািনক জানােল নয়, inারেনেটo পনেরাজ-হ ামারেফর যুিkর খnন আেছ  - সmাদক। 
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1. কাl িরিডং বা সবজাnার ভান করাঃ eখােন আপিন আkিরক aেথi কােরা সmেক িকছু 
না জেনi ভান করেবন য তার সmেক সবিকছু জােনন। আপিন aনগল p  করেবন eবং 
aসংখ  মnব  কেরন eবং দখেবন য কানটা ঝেড় বক মেরর মেতা লেগ যায়। ‘আিম প 
akেরর নাম পািc। দয়া কের বলেবন িক ক eটা? uিন আমােক লাল রেঙর eকটা িকছু 
দখােcন। কী সটা, িpজ? eরকম কের চলেব আেরা িকছুkণ। বিশরভাগ মnব i হেব 
ভুলভাল ধরেনর। তােত aবশ  কান সমস া নi।  B.F. Skinner তার কুসংsারাcn 
আচরেণর uপর পরীkায় যমন দিখেয়েছন য, লাকজেনর ধু দরকার মােঝ মােঝ তােদরেক 
বুঝ দoয়া য সিত  সখােন িকছু eকটা আেছ ( sট মিশেন জুয়ািড়েদর আটেক রাখার জন  
মােঝ মােঝi তােদরেক িজতেত িদেত হয়)। ei ভ   সাiিককেদর জািরজুির ফঁাস করার 
uপর আমার করা WABC িনuiয়েকর eকিট aনু ােন সাiিকক যখন নামধাম, তািরখ, রঙ, 
রাগব ািধ, aবsা, পিরিsিত, আtীয়sজন, sারকবstসমূহ eবং aন ান  িবষয় drতগিতেত 
বেল যািcল তখন আমরা pথম িমিনেটi pায় pিত সেকেn eকিট কের মnব  gনেত সkম 
হেয়িছলাম। সাiিককরা eেতা drত গিতেত কথা বেল য আপনােক টপ থািমেয় িপছেন যেয় 
দখেত হেব য আসেল িক বলা হেয়িছল। সi aনু ােনর সাiিকেকর সাফেল র হার িছল দশ 
শতাংেশর চেয়o কম। আর oi দশ শতাংশ সাফেল র ব িkরা িছল তারাi যারা মেন মেন 
সুতীbভােব চািcল যন তারা তােদর মৃত িpয়জেনর সােথ যাগােযাগ করেত পাের।  
  
2. oয়াম িরিডং বা jাত মেনািবjােনর িনয়েমর pেয়াগঃ oয়াম িরিডং সবার kেt pেযাজ  
মেনািবjােনর জানা নীিতgেলােক ব বহার কের। িbিটশ মেনািবশারদ eবং যাdকর iয়ান 
রাল াn (Ian Rowland) eর সাiিকক aনুমান কীভােব করেত হয় স সmেক 

anjানসmn eবং িব েকািষক gn The Full Facts Book of Cold Reading 
বিশরভাগ বািড়েতi পাoয়া যােব eমন সব বstসমূহেক যােত কের িনি তভােব কাuেক িব াস 
করােনা যােব য তােদর মৃত িpয়জন কেk uপিsত আেছ সহ uc সাফল  সmাবনাসmn 
aনুমানসমূেহর তািলকা pদান কেরেছ। তািলকার িবষয়gেলা eরকমঃ eক বাk পুরাতন ফেটা, 
তার মেধ  িকছু eলবােম সঁাটা, িকছু eলবােমর বাiের; পুরেনা oষুধপt, ময়াদ utীণ 
মিডক াল সাpাi, খলনা, বi, শশেবর কান sৃিত িচh; পিরবােরর মৃত কান ব িkর 
গয়নাগািট; eক প ােকট তাস, যার মেধ  eকটা আবার খায়া গেছ; ন  হেয় যাoয়া 
iেলকে ািনক কলকবজা; হািরেয় যাoয়া মানানসi কলম বােদ নাট প াড বা মেসজ বাড; 
ি েজর গােয় লাগােনা বা টিলেফােনর পােশ রাখা জীণ নাট; কান শেখর িবষেয়র uপর লখা 
বi, পুরেনা ক ােলnার, আটেক যাoয়া বা িঠকমত খােল না eমন কান য়ার; হািরেয় যাoয়া 
চািব; ন  হেয় যাoয়া ঘিড় iত ািদ। aিতpাকৃত িকছু আেছ বেল যারা ধারণা িদেত বাধ  
তােদর িকছু সাধারণ িবিচt বিশ  হেcঃ হাটুেত দাগ, বাড়ীর িঠকানায় 2 সংখ ার uপিsিত; 
শশেব পািনেত পড়া জাতীয় dঘটনা, কানিদন পুরাতন না হoয়া কান পাশাক; oয়ােলট বা 
পােস িpয়জেনর ছিব; ছেলেবলায় চুল বড় রাখা হত, িকnt বড় হেয় ছাট চুল রাখা; জাড়ার 
eকটা হািরেয় যাoয়া কােনর dল iত ািদ iত ািদ। জমস ভ ান pাগ, িসলিভয়া bাuন, 
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রাজেমির আলিটয়া eবং aন ান  িমিডয়াম যােদর uপর আিম ব াপক তদn কেরিছ তারা সবাi 
মৃতু র কারণ িহসােব বুক বা মিs  eলাকােক িচিhত করার ব াপাের  aত n দk। মৃতু র 
কারণ িচিhত করার পর তারা ধীের ধীের agসর হয় সi মৃতু  িক তিরt গিতেত হেয়েছ নািক 
ধীর গিতেত হেয়েছ সিদেক। aত n drত গিতেত তারা মৃতু র aধ ডজন pধান কারণেক বেল 
যেত থােক। ‘ স বলেছ য তার বুেক ব থা িছল’। যিদ eেkেt তারা iিতবাচক সাড়া পায়, 
তাহেল তারা eিগেয় যেত থােক। ‘তার িক ক াnার িছল? কারণ আিম ধীের ধীের মৃতু  
দখেত পািc’। যিদ তারা হঁ া সূচক utর দয়, তাহেল তারা সােথ সােথi সাফেল র কৃিতt 
িনেয় নয়। যিদ আtীয় sজনরা iতsত কের তেব সেkেt তারা aত n drতগিতেত মৃতু র 
কারণ সিরেয় নয় হাট eটােকর িদেক। যিদ মাথার কান সমস ার কারেণ মৃতু  হেয় থােক, 
তাহেল তারা sাক aথবা আছাড় খেয় পেড় যেয় বা গািড় dঘটনা মিsে র আঘােতর কথা 
uেlখ কের। 

  
আিম eকিদন িনেজi টিলিভশেনর eক িবেশষ aনু ােন সাiিকেকর ভূিমকা পালন কেরিছলাম eবং 
খুব সহেজi aংশgহণকারী ব িkেদরেক বাঝােত সkম হেয়িছলাম য আিম মৃতেদর সােথ কথা 
বলিছ। eটা aবশ  খুবi সহজ কাজ। য কui  icা করেল মৃতেদর সােথ কথা বলেত পাের। কিঠন 
কাজ হেc মৃতেদরেক পালটা কথা বলােনা। সাiিকক িমিডয়ামরা চতুর কৗশল ব বহার কের িব ম 
তির করার মধ  িদেয় ধারণা দয় য  মৃতরা আমােদর সােথ কথা বলেছ।  eবং যেহতু যারা 
িমিডয়ােমর কােছ সাহােয র জন  আেস তার আেবগগতভােব ভ ুর থােক, সেহতু তারা খুব সহেজi 
িমিডয়ামেদর pভাবিবsারকারী পdিতর ফঁােদ পেড় যায়। 

pাথনা eবং রাগ িনরাময় গেবষণা ‡

2006 সােলর eিpেল The American Heart Journal  sাs  eবং রাগীর িনরামেয়র uপর 
ফলদায়ক pাথনার pভাব িনেয় e পযn করা সবেচেয় িবsািরত গেবষণা pকািশত হয়। িবjান eবং 
ধমিবষয়ক গেবষণায় uেdশ মূলক সহায়তা pদানকারী বেল পিরিচত টmিলটন ফাuেnশন 
(Templeton Foundation) eর aথানুকূেল  eবং ‘pাথনা ফলদায়ক’ ei মেতর pবkা হাভাড 
iuিনভািসিট মিডক াল sুেলর কািডoেলািজ  হাবাট বনসন eর নতৃেt পিরচািলত ei গেবষণার 
ফলাফল িবjান eবং ধেম uৎসাহী uভয়পেkর লােকরাi লুেফ নয়। ছয়িট আেমিরকান হাসপাতােলর 
1802 জন রাগীেক eেলাপাতািড়ভােব িতনিট দেল ভাগ করা হয়। pাথনা পাoয়া 604 জনেক বলা 
হেয়িছল য তারা pাথনা পেতo পাের aথবা নাo পেত পাের। 597 জন কান pাথনা পায়িন eবং 
তােদরেকo বলা হেয়িছল য তারা pাথনা পেতo পাের aথবা নাo পেত পাের। pাথনা পাoয়া 601 
জনেক বলা হেয়িছল য তারা pাথনা পােব। সাজািরর আেগর রাত থেক pাথনা করা r হয় eবং তা 
চলেত থােক pিতিদন ধের পরবতী di সpাহ। pাথনাকারীেদরেক িনেজেদর মত কেরi pাথনা করার সুেযাগ 

                                                 
‡ e ছাড়া পাঠেকরা e বiেয়র ‘pাথনা িক কান কােজ আেস?’ pবnিট পড়েত পােরন।  
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দoয়া হয়। তেব বেল দoয়া হয় য তারা যন ‘drত িনরাময় eবং কান ধরেনর জিটলতাহীন 
সাফল জনক সাজািরর’ জন  pাথনা কের থােকন।  

ei গেবষণার ফলাফল িছল d থহীন। কান দেলর মেধ i s ািটসিটক ািল িসগিনিফক াn কান পাথক  
পিরলিkত হয়িন। তার মােন হেc pাথনা কান কােজ আেসিন। ধু য কােজ আেসিন তা নয় বরং আেরা 
বােজ িদক হেc য, য দেলর রাগীরা জানেতা য তােদর জন  pাথনা করা হেব তােদর মেধ  সামান  িকছু 
পিরমােণ বিশ জিটলতা (যিদo s ািটসিটক ািল িসগিনিফক াn নয়) দখা িদেয়িছল। eেক বেল ‘ নােসেবা 
eেফk’ (Nocebo Effect)। কােজi, মামলা খতম।  

আেগর aেনক গেবষণায় যখােন pাথনার iিতবাচক ফলাফেলর দািব করা হেয়িছল, সgেলােত িনেচরgেলা 
সহ aসংখ  পdিতগত trিট িছলঃ 

1. িনয়ntেণর aভাবঃ ei গেবষণাসমূেহর aেনকgেলাi বয়স, িল , িশkাগত যাগ তা, 
জািতসtা, আথ-সামািজক মযাদা, ববািহক aবsা, ধমিন ার মাtা iত ািদ হsেkপকারী 
চলকেক িনয়ntণ করেত ব থ হেয়েছ। pকৃত aবsা হেc সব ধমi বhগািমতা, মদ পান o 
মাদকdেব র ব বহার eবং ধূমপােনর মত asাs কর আচরণেক িনিষd কেরেছ। oi 
চলকgেলােক যখন িনয়ntণ করা যায় তখন আর আেগর মেতা তাৎপযপূণ ফলাফল থােক না। 
বয়s মিহলােদর িনতেmর সাজাির থেক িনরামেয়র eক গেবষণায় বয়স চলকেক িনয়ntণ 
করেত ব থ হেয়িছল।  িগজায় uপিsিতর হােরর সােথ রাগ িনরামেয়র সmেকর aন  eক 
গেবষণা eেকবােরi ধতেব র মেধ  নয়িন য aসুs লাকজেনরা িগজায় সাধারণত কম যেয় 
থােক। eর সােথ সmকযুk আেরা eকিট গেবষণা ব ায়ােমর পিরমাণ চলকেকo  িনয়ntণ 
করেত ব থ হেয়িছল।  

2. ফলাফেলর পাথক ঃ গঁাড়া ী ানেদর dারা pাথনাকৃত কািডয়াক পেশnেদর uপর করা 
eক বhল pচািরত গেবষণায় 29 িট ফলাফল চলক পিরমাপ করা হয়। িকnt eেদর মেধ  মাt 
6 িট চলেক unিত পিরলিkত হেয়িছল। eকi ধরেনর aন ান  গেবষণায় িবিভn ফলাফল 
পিরমাপ িছল তাৎপযপূণ। aথপূণ হেত হেল eকi পিরমাপgেলােক eকi ধরেনর aন ান  
গেবষণাgেলােতo তাৎপযপূণ হেত হেব। কারণ aেনক ফলাফল যিদ পিরমাপ করা হয় তেব 
eেদর মেধ  িকছু িকছু দবkেমi তাৎপযপূণ সহ-সmক দখােত পাের।  

3. ফাiল- য়ার সমস াঃ ধমিন া eবং মরণশীলতার uপর করা কেয়কিট গেবষণায়   (ধািমক 
লােকরা aধািমকেদর চেয় বিশ িদন বঁােচ বেল মেন করা হয়) বশ িকছু ধমীয় চলক ব বহার 
করা হেয়েছ। তেব সুচতুরভােব সgেলাi pকাশ করা হেয়েছ যgেলা ei diেয়র মেধ  
তাৎপযপূণ সহ-সmক রেয়েছ বেল pমাণ কেরেছ। aন  গেবষণায় eকi চলকসমূহ ব বহার 
কের িভn সহ-সmক খুেঁজ পাoয়া গেছ। eবং সখােনo aবশ  ধুমাt তাৎপযপূণgেলাi 
pকাশ করা হেয়েছ। বাকীgেলােক a-তাৎপযপূণ ফলাফেলর য়াের ফেল রাখা হেয়েছ। যখন 
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সব সব চলকেক eকসােথ গঁাথা হয়, তখন দখা যায় য ধমিন ার সােথ মরণশীলতার আসেল 
কান সmক নi।  

4. কাযকর সংjাঃ pাথনার pভাব িনেয় যখন কান পরীkা করা হয় তখন মূলতঃ িক 
পযেবkণ করা হয়? uদাহরণsrপ, কান ধরেনর pাথনা করা হয়? ( ী ান, ihদী, মুসলমান, 
বৗd, uiকান eবং শ ামান pাথনা িক eকi?) ক বা কােক pাথনা করা হয়? (ঈ র, যী  

eবং eকিট িব জনীন জীবনী শিk িক সমপযােয়র?) pাথনার কতkণ ধের eবং কতবার করা 
হেব? (diটা দশ িমিনেটর pাথনা িক িবশ িমিনেটর eকটা pাথনার সমান?) কত জন লাক 
pাথনা করেছ eবং ধেম তােদর মযাদা িক জrরী? (eকজন পাdীর pাথনা িক দশজন 
uপাসনাকারীর pাথনার সমান?) বিশরভাগ pাথনা গেবষণায় ei ধরেনর কাযকর সংjার 
aভাব রেয়েছ aথবা ei ধরেনর সংjার kেt িবিভn গেবষণায় কান িমলi নi।  

5। ধমতািttক জিটলতাঃ ঈ র যিদ সবj eবং সবশিkমাn  হয় তাহেল তােক sরণ করােনা 
বা stিতবােক  তু  করােনার কান pেয়াজনi নi য কােরা িনরামেয়র pেয়াজন। pাথনা করার 
পেরo য সকল রাগী মারা গেছ তােদরi বা ব াখ া িক? বjািনক pাথনা ঈ রেক sগীয় 
গেবষণাগােরর iঁdের পিরণত কেরেছ যা জn িদেয়েছ aপিবjান eবং িনকৃ  ধেমর।  

তথ  kt, মিফক aনরুণন, eবং িব জনীন জীবনী শিk  

আপিন িক কখেনা খয়াল কেরেছন য িদেনর শেষ সংবাদপেtর শbজট (crossword puzzle) 
খালা aেনক সহজ? আিম কখেনাi খয়াল কির নাi। rপাট শলে ক eর মেত যেহতু সকােলর 
সিmিলত সাফল  সাংsৃিতক মরিফক kt িদেয় িরেজােনট কের স কারেণi eটা সmবপর হয়। 
শলে েকর মরিফক িরেজানাn তেtt ( মরফ বা ‘তেথ র kt’) eকi ধরেনর kt snন তােল eবং 
িব জনীন শিkর মেধ  তথ  আদান pদান কের। সমেয়র সােথ সােথ pেত ক ধরেনর pাণীi eক eকিট 
িবেশষ ধরেনর eকমুখী সিmিলত sৃিতেত পিরণত হয়। শলে ক তার 1981 সােল pকািশত gn ‘A 

New Science of Life’ e িলেখেছন ‘pকৃিতর িনয়মতািntকতা aভ াসগত। বst বা িবষয়সমূহ যমন 
আেছ তমনi আেছ, কারণ তারা যমন িছল তমনi আেছ’। শলে ক বেলেছন, মরিফক িরেজানাn 
হেc ‘aরগািনজম eবং pজািতর িভতরকার সিmিলত sৃিতর রহস ময় টিলপ ািথ ধরেনর আnঃসmেকর 
ধারণা’ eবং ভৗিতক a -pত , হািমং িপিজoন, কীভােব কুকুর টর পায় মিনব বাড়ী িফেরেছ বা আড়াল 
থেক কu তািকেয় থাকেল টর পেয় যাoয়া iত ািদ িবষয় ব াখ া কেরেছ। শলে ক ব াখ া কেরেছন য, 

‘দৃি র হয়েতা িdমুখী pিkয়া আেছ,  আেলার anমুখী গমন eবং মানিসক pিতcিবর বিহমখুী িনগমন’। 
শলে েকর oেয়বেপজ থেক ekেপিরেমnাল pেটাকল ডাuনেলাড কের হাজার হাজার মানুষ পরীkা 
কেরেছন eবং সi সব পরীkা  iিতবাচক, িরিপেটবল, eবং uc তাৎপযপূণ ফলাফল pদান কেরেছ। যার 
aথ হেc, িপছন থেক কu তাকােল সটা য বাঝা যায় স িবষেয় ব াপক িবs ৃত aনুভূিতpবণতা 
রেয়েছ।  
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আসুন, ei দািবেক ভালভােব পরীkা করা যাক। pথমতঃ কান oেয়বেপজ pেটাকেলর িভিtেত aপিরিচত 
লাকেদর মাধ েম কান বjািনক পরীkা সাধারণত ঘেট না। eেkেt জানার কান uপায়i নi য oi 
সমs aেপশাদার লােকরা inারেভিনং চলকসমূহ eবং পরীkেকর পkপাতেক কীভােব সামাল িদেয়েছ। 
িdতীয়তঃ মেনািবjানীরা ei ধরেনর বণনােক িবপরীত আt-সntি  pভাব বেল বািতল কের দনঃ eকজন 
লাক কu তােক িপছন থেক দখেছ ভেব ঘাড় ঘুিরেয় তাকােc, oi ঘাড় ঘারােনা য লাক দখেছ 
বেল মেন করা হেc তার দৃি  আকষণ করেব, ফলrিতেত সi লাক pথম ব িkর িদেক তাকােব। আর 
তােতi pথম ব িk িনি ত হেব য তার িদেক কu তাকােc সi aনুভূিতটা আসেলi সিত । তৃতীয়তঃ 
2000 সােল লnেনর িমডলেসk িব িবদ ালেয়র জন কাuেয়ল শলে েকের psািবত পরীkণ pেটাকল 
ব বহার কের আনু ািনকভােব eকিট পরীkা চালান। িতিন ei পরীkার জন  12 জন scােসবকেক 
ব বহার কেরন যারা pেত েকi 12 টা িসেকােয়েn 20 বার তাকােনা eবং না তাকােনা পরীkায় aংশ 
িনেয়িছল। শষ নয়টা সশেন  িনভলুতার িফডব াক দoয়া হয়। ফলাফল হেc, পরীkায় aংশgহণকারীরা 
তােদর িদেক কu তাকােc িকনা তা সিঠকভােব তখনi বলেত পেরিছল যখন তােদরেক িনভুলতার 
িফডব াক দoয়া হেয়িছল। কাuেয়েলর মেত eর কারণ হেc, aংশgহণকারীরা আসেল জেন িগেয়িছল য 
পরীkার ায়ালgিলর aনুkেম দবতা (Note: দবতা – randomness) িছলনা। iuিনভািসিট aব 
হাটেফাদসশায়ােরর মেনািবjানী িরচাড oয়াiজম ান শলে েকর গেবষণার পুনরাবৃিt করার চ া কেরন 
eবং দেখন য গেবষণায় aংশgহণকারী ব িkরা য হাের তােদর িদেক চারা দৃি েক সনাk করেত পােরন 
তার হার দব হােরর চেয় খুব বিশ নয়। চতুথতঃ পরীkেকর পkপািতেtর সমস াo রেয়েছ। inিটিটuট 
aব নােয়িটক সােয়েnস eর গেবষক ম ািরিলন ি জ  (psi িব াসী) oয়াiজম ােনর (psi aিব াসী) সােথ 
শলে েকর গেবষণার aনুকরণ কেরন eবং দেখন য, যখােন ি েজর ফলাফল eেসেছ 
পিরসংখ ানগতভােব তাৎপযপূণ সখােন oয়াiজম ােনর ফলাফল হেয়েছ পুেরাপুির দব।  

শলে ক বেলন য, সংশয়বাদীরা মরিফক িফেlর সুp kমতােক aবেহলা কের, যখােন িব াসীরা ei 
kমতােক আেরা বিধত কের। oয়াiজম ােনর kেt শলে েকর মnব  হেc, ‘সmবত িবষয়িট সmেক তার 
নিতবাচক pত াশা সেচতন বা aেচতনভােব তার গেবষণায় pভাব ফেলেছ’।  

হয়েতা। িকnt কথা হেc কীভােব আমরা নিতবাচক psi eবং না-psi eর মেধ  পাথক  করেত পাির? 
কথায় আেছ না, aদৃশ  আর aিstহীনেক য eকi রকম বেল মেন হয়।  

মধ  ভিূম  

কথা হেc, তাহেল aবsাটা দঁাড়ােc িক? pকৃিতগতভােব আিম বশ আশাবাদী ধরেনর মানুষ। কােজi, 
আিম বতমান aবsায় সেnহgs ভিবষ েতর aিgিশখায় সংশয়বােদর ঠাnা পািন ঢেল িদেত চাi না। তেব 
আিম সত  িহসােব িক আশা কির তার চেয় pকৃত সত  িক তােকi বিশ grt দi। eবং সভােবi আিম 
িবষয়gেলােক aনুধাবন কির।  
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আিম চাপড়া, বম, গাsামী, শলে ক eবং তােদর মেতা আেরা aেনকেকi জানpাণ িদেয় িব াস করেত 
চাi। সিত  সিত i চাi। আিম sুেল থাকা aবsােতi ধমেক পিরত াগ কেরিছ। িকnt মােঝ মােঝi আিম 
আমার িবjান eবং pকৃিতর িদেক ধাবমান মনেক আমার pাkন eভানেজিলক aনুভূিতেত হাবুডুবু খেত 
দিখ। e কারেণi বলা যেত পাের আিম সংশয়বাদী। eভানেজিলকরা যা দয় সটা হেc aেনকখািন 
ধেমর মেতাi। সব িকছুরi pত াশা দয়, িকnt আসেল িকছুi দয় না ( ধু আশা ছাড়া)। eবং পুেরাটাi 
 আসেল িবjােনর সmূণ িবপরীত িব ােসর uপর pিতি ত।   

আিম িবেশষ কের সংশয়াcn হi তখনi যখন দিখ মানুষ বলাবিল কের য ‘িবশাল িকছু’ আমােদর 
জীবdশায় আমােদরেক রkা করেব eবং আমােদর গভীরতম আেবগগত চািহদােক পিরপূণ করেব। 
eভানেজিলকরা কখেনাi দািব কের না য পরবতী pজেni যী র পুনrtান ঘটেত যােc (aথবা aেন রা 
পিরtাণ পেয় যােব ধু তারা ছাড়া।) eকiভােব ‘ ংস aবশ mাবী’ মেতর ধমিনরেপk pবkারা সাধারণত 
তােদর বরাd সময়সীমার মেধ i সভ তার ংস হেব বেল ভিবষ dাণী কেরন  (eবং aিত aবশ i সi 
কয়ামত থেক সামান  য ক’জন রkা পােব তারাi হেব তার aংশ)। eকiভােব, ধম eবং ধমিনরেপk 

iuেটািপয়া uভেয়রi ভিবষ ৎবkারা তােদর িনেজেদরেক বাছাi করা কিতপয় লাক ভােবন eবং মেন কেরন 
য sগ তােদর eেকবাের হােতর মুেঠায়।  

sগ কাথায়? eখােনi sগ। বতমানi হেc আমােদর sগ। আমােদর মেধ i sগ আবার আমােদরেক 
ছাড়াi sগ। আমােদর িচnা eবং কােজর মেধ i sগ িনিহত। আমােদর জীবন eবং ভালবাসােতi িসk 
sগ। আমােদর পিরবার eবং বnুেদর মেধ i sগ দীpমান। আমােদর pত েয়র বিল তা eবং আtার 
বিশ তার মােঝi িবরাজমান sগ।  

জীবন িচরsায়ী না হেলo, আশা িঠকi জেগ থােক িচরnন।  

 

ড. মাiেকল শারমার, আেমিরকার জনিpয় িবjান লখক, িবjােনর iিতহাসিবদ eবং The Skeptics 
Society–eর pিত াতা।  Skeptic - ম াগািজেনর সmাদক।  

ফিরদ আহেমদ, মুkমনার কা-মডােরটর, 'মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। iেমiল - 
farid300@gmail.com
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িমথ ার বসািত :  

নীল আমsং-eর মুসিলম হেয় oঠার iসলামী কlকািহনী 

লাiটহাuজ 
  

গত 29 ফbrয়াির 2008 kবার দিনক যুগাnেরর iসলামী পাতায় eকিট লখা আমার দৃি েগাচর হেয়েছ, 
যার লখক হািববুর রহমান সরকার। লখক মহানবীর চাঁদ িdখিnত করার কািহনী বণনা করেত যেয় eক 
পযােয় দািব কেরেছন 1969 সােল (হািববুর রহমান িলেখেছন 1967 সােল) pথম চেnd aবতরনকারী নীল 
আমsং চঁাদ িদখি ত হoয়ার ফাটল দেখ iসলাম ধম gহণ কেরেছন।  িতিন িলেখেছন – 

মkায় থাকা aবsায় আবু জািহলসহ aন  কািফর মুশিরকরা নবী কিরম (সা.)-eর দরবাের uপিsত হেয় 
বলল, যিদ আপিন আlাহর রাসূল হেয় থােকন তেব নবুoয়ােতর pমাণ িহেসেব চঁাদেক িদখি ত কের 
দখান। রাসূল (সা.) বলেলন, যিদ ei ম’ুিজযা দখাi তেব িক তামরা iসলাম gহণ করেব? তারা 
বলল, হঁ া আমরা iসলাম gহণ করব। রাসূল (সা.) আlাহর কােছ pাথনা কের sীয় পিবt আঙলু dারা 
চঁাদ িদখি ত করেলন। aথা� রাসূেলর শাহাদাত আঙুল dারা iশারা করেতi (পূিণমার রােত) চঁােদর 
eকখ  আিবকুবাiস পাহােড় আর aন  eকিট খ  কাiকাআন পাহােড় পিতত হয়। আসর o মাগিরেবর 
মধ বতী পিরমাণ সময় চঁাদ িdখি ত aবsায় িছল। 

ei দৃশ  মkার কািফর মুশিরকরা sচেk দেখo ঈমান আনার পিরবেত বলল, ‘মুহাmদ তামার জাd 
দিখ আসমােনo চেল।’ (নাuজুিবlাহ) তােদর ধারণা িছল জাd যেহতু জিমেন চেল eবং আকােশর 

gহ-নkt িনেয় কান জাd চেল না, তাi মহানবী (সা.)- ক aেযাগ  pমাণ করার জন  eবং তােদর 
হাস রেসর পাt বানােত আেলাচ  ঘটনার udব ঘটায়। কারআনুল কািরেমর সূরাতলু ‘কামার’ eর মেধ  
eর pমাণ পাoয়া যায়। 

 
eত বড় িবশাল চাঁেদর িদখি ত হoয়ার aেলৗিকক দশৃ  দেখ ত�কালীন কািফর মশুিরকরা ঈমান gহণ না 
করেলo আজ দড় সহs বছর পর হেলo গত 1967 সােল eক মািকন নেভাচারী িনল আমsং 
নেভাযােন িগেয় চাঁদ িদখি ত হoয়ার ফাটল দেখ iসলাম ধম gহণ কেরন।

1967 না হয় 1969 হল িকnt eখন p  হল নীল আমsং িক সিত i iসলাম ধম gহণ কেরিছেলন? eর 
utর aবশ i ‘না’, আমsং-eর মুসিলম হবার কািহনী সmূণ eকিট gজব। মুসিলম ধমব বসায়ীেদর uবর 
মিs  থেক uৎপn তােদর anঃসারশূণ  গেবর িনকৃ তম uদাহরণ eিট।   

ei gজেবর ডালপালা ছড়াল যভােব  

ei কািহনীর d’িট ভাসন পাoয়া যায়।   
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pথম কািহনী: আমsং যখন চঁােদর মািটেত হাটিছেলন তখন eক aেচনা ভাষায় adুত সুের িতিন িকছু 
শbমালা নেত পান। সi শbমালা সi সময় তার বাধগম  হয়িন। পরবতীেত পৃিথবীেত ফরার পর িতিন 
iিজেp যান eবং সখােন আযােনর িন শােনন। িতিন বেলন, “আিম যখন চঁােদ িগেয়িছলাম তখন eরকমi 
িকছু নেত পেয়িছলাম”। তখন তার iিজিpয়ান বnু eিটেক আযােনর িন িনি ত করেল িতিন ত�kনা� 
iসলাম gহণ কেরন।   

িdতীয় কািহনী: আমsং যখন চঁােদর মািটেত তথ ানুসnান করিছেলন তখন িতিন চঁােদর মািটেত eক pাn হেত 
aন  pাn পযn eকিট লmা দীঘ ফাটল দখেত পান। ei ফাটেলর সােথ িতিন িতিন মুহাmেদর চাঁদ িdখিnত 
করার কািহনীর যাগসূt খুেঁজ পান। চঁাদ িdখিnত হoয়ার কথা পিবt কারােণর সূরা আল-kামাের বিণত 
হেয়েছ eভােব1 – 

‘... চnd িবদীণ হেয়েছ। তারা যিদ কান িনদশন দেখ তেব মুখ িফিরেয় নয় eবং বেল, eটা তা 
িচরাগত জাd|তারা িমথ ােরাপ করেছ eবং িনেজেদর খয়াল-খুশীর aনুসরণ করেছ। pেত ক কাজ 
যথাসমেয় িsরীকৃত হয়। ...’ 

মুহাmেদর চঁাদ িdখিnত করার কািহনীর চাkুস pমাণ পেয় আমsং নািক তিড়ঘিড় কের দেশ িফের eেস দির 
কেরনিন, iসলাম ধম gহণ কেরন।  

ei gজেবর aসারতার পেk িকছু pমাণ  

pথম কািহনীিট pসে  বলা যেত পাের, চঁােদ যিদ কu আজান িদেয়o থােক তা sাভািবকভােব আমsং-eর 
শানার কথা নয়, কারণ চাঁেদ কান বাতাস নi।  বাতাস নi বেলi চঁােদর বুেক eেsানেটরা eেক aেন র 
সােথ যাগােযােগর জন  বতার তরংগ ব বহার কেরন। মাধ মিবহীন জায়গায় য আজােনর ধবিন sাভািবক 
পnায় পৃিথবীর মত নেভাচারীেদর কােন eেস পঁৗছুবার কথা নয়, তা বাধ হয় iসলামী িচnািবেদরা বুেঝ uঠেত 
পােরনিন। তাi তারা ভেবেছন, আজােনর সুমধুর িন যভােব বাতােস ভেস ভেস আমােদর কােন পঁৗছয়, 
িঠক সভােব চঁােদ নামার পর আমsং-eর কােনo পঁৗিছেয়িছেলা।  িবjান না জেন িবকৃত করার ফল আর িক 
বিশ হেব! 

আর িdতীয় কািহনীিট েন মেন হয়, যারা ei গlিট ছিড়েয়িছেলন, তােদর চঁেদর আকার-আয়তন সmেn কান 
বাsব ধারণা নi। pায় চিlশ িমিলয়ন বগ িকেলািমটােরর oi িবশাল জায়গার kুdািতkুd কানায় aবতরণ  
কের আমsং eেkবাের চাঁেদর ফাটেলর মেধ i িগেয় পড়েলন? নজrেলর িলচু চুির কিবতািটর মত – পড়িব তা 
পড় মািলর ঘাের! আমsং সােহব সmবতঃ নজrেলর িলচ ুচুির পেড়নিন, তারপরo নেভাযান িনেয় যাtা কের 

                                                 
1 eছাড়া, িবিভn হািদেস মুহmদ (দঃ) কতৃক চnd িdখিnত হoয়ার বণনা পাoয়া যায় eভােব– 
Narrated Anas bin Malik:  "The people of Mecca asked Allah's Apostle to show them a miracle. So he 
showed them the moon split in two halves between which they saw the Hiram' mountain.  (Translation of 
Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 208)"  
 
Narrated 'Abdullah:  "The moon was split ( into two pieces ) while we were with the Prophet in Mina. He 
said, "Be witnesses." Then a Piece of the moon went towards the mountain.  (Translation of Sahih Bukhari, 
Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 209)" iত ািদ। 
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পড়িব তা পড় – িঠক িঠক িগেয় পড়েলন চঁােদর ফাটায়! e িনেয় িকছ ু বলাটাi বাকামী। চােদর ভিুমর 
ছিবgেলার কাথাoi িকnt চঁাদেক সরকম আগা- গাড়া বাংিগ-ফাটা মেন হয়িন। eবার আমরা aেথিnক িকছ ু
ডকুেমেnর সাহােয  দখােবা চাঁেদ আজান েন িকংবা ফাটল দেখ আমsং-eর মুসিলম হবার কািহনী সmূণ 
িমথ া।  

(1) নীেচর বাতািট 1983 সােলর মাচ মােস iueস sট িডপাটেমn হেত iসলািমক িবে র সকল 
দূতাবাসgেলােত pিরত হেয়িছল। মূল কিপর ফেটাকিপ দখা যােব eখােন।   

 
P 04085 0Z MAR 83 ZEX 

FM SECSTATE WASHD C 

TO ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS PRIORITY  

BI  

UNCLAS STATE 056309  

FOLLOWING REPEAT SENT ACTION ALL EAST ASIAN AND PACIFIC 
DIPLOMATIC POSTS DID MAR 02.  

QUOTE:   UNCLAS STATE 056309 

E.O.  12356: N/A 

TAGS:  PREL, PGOV, US, ID 

SUBJECT:     ALLEGED CONVERSION OF ENIL ARMSTRONG TO 
ISLAM 

                                             ---------------------------------------------  

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)  

1.  Former astronaut Neil Armstrong, now in private business, has been the 
subject of press reports in Egypt, Malaysia and Indonesia (and perhaps 
elsewhere) alleging his conversion to Islam during his landing on the moon in 
1969.  As a result of such reports, Armstrong has received communications 
from individuals and religious organizations, and a feeler from at least one 
government, about his possible participation in Islamic activities.  

2.  While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for 
any religion, Armstrong has advised department that reports of his conversion 
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to Islam are inaccurate.  

3.  If post receive queries on this matter, Armstrong requests that they politely 
but firmly inform querying party that he has not converted to Islam and has 
no current plans or desire to travel overseas to participate in Islamic 
religious activities.  

 

 

 (2) eিশয়ান িরসাচ সnােরর পিরচালক িফল পাশাল eর কােছ নীল আমsং eর পেk eডিমিনেsিটভ 
eiড eর িভিভয়ান হায়াiট eর পাঠােনা িচিঠ।   

 
NEIL A. ARMSTRONG 

LEBANON, OHIO 45036  

July 14, 1983  

Mr. Phil Parshall 

Director, Asian Research Center 

International Christian 

Fellowship 29524 Bobrich 

Livonia, Michigan 48152  

Dear Mr. Parshall: 

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the 
courtesy of your inquiry. The reports of his conversion to Islam and of 
hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.  

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published 
these reports without verification. We apologize for any inconvenience that this 
incompetent journalism may have caused you.  

Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, 
reiterating his reaction to these stories. I am enclosing copies of the United 
States State Department's communications prior to and after that interview.  
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Sincerely 

Vivian White 

Administrative Aide  

 

 (3) জানাল eরািবয়া, দ  iসলািমক oয়াl িরিভu, iসু  জুন 1985/রমজান 1405, পৃ া 5 e সmাদেকর 
কােছ pিরত ei িচিঠিট pকািশত হয় – 

  
A MUSLIM OVER THE MOON?  

"Arabia" is by far the superior newsmagazine regarding what is going on in the 
Muslim world today. Your reporting is extremely thorough and seeks to be as 
objective as possible. Your willingness to criticize political policies as well as 
religious happenings in the Muslim world is refreshing. As an American I 
would feel your slant on the West is basically fair. It would be most helpful if 
you would dispel a misconception prevalent in almost all Muslim countries. 
From Morocco to the Philippines it is commonly believed that Neil Armstrong 
heard the Azan on the moon, converted to Islam and is now engaged in the full-
time propagation of the Muslim faith.  

The US State Department has issued a memo saying that the story about 
Armstrong's conversion was untrue. The memo said "While stressing his strong 
desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has 
advised department that reports of his conversion to Islam are inaccurate." The 
memo further says, "if post receives queries on this matter, Armstrong requests 
that they politely but firmly inform querying party that he has not converted to 
Islam and has no current plans or desires to travel overseas to participate in 
Islamic religious activities."  

N.B. The memo was sent to all our diplomatic and consular posts.  

Dr Phil Parshall 

Director, Asian Research Centre Manila, Philippines  
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 (4) 2005 সােলর সেpmর 6 তািরেখ মালেয়িশয়ায় aনুি ত “ gাবাল িলডারিশপ ফারাম” e নীল আম ং 
aংশgহণ কেরন। মালেয়িশয়ার সবািধক pচািরত iংেরজী দিনক “sার মালেয়িশয়া” তখন তার eকিট 
সাkা�কার gহণ কের যা pকািশত হয় 7 i সেpmর তািরেখ। সi সাkাৎকােরর eকিট বাক  িছল িনmrপ:   
  

“Armstrong, 75, also denied he had heard the Muslim call to prayer on the 
moon and had converted to Islam”.  

শষ কথা  

eখন িন য়i মেন p  uঠেব, যিদ নীল আমsং iসলাম ধম gহণ না কের থােকন তেব কারা e gজব ছড়াল? 
তােদর uেdশ  িক? সmবত eকজন আেমিরকান কােফেরর চঁােদর পিবt ভূিমেক aপিবt কের দoয়ার kত 
ঐসব iসলামী ধমব বসায়ীরা ভুলেত পােরিন। তারi kিতপূরণ তারা করেত চাiেছ নীল আম ং ক মুসিলম 
pতীয়মান করার মাধ েম। ধম ব বসা চা া রাখার জন i তােদর ei িনলjj দািব “চােদঁর বেুক pথম পা রেখেছ 
eকজন মুসলমান”।   

  

লাiটহাuজ/ 

__________________ 

তথ সূt :  

(1) http://ourislamonline.tripod.com/neilstatementdeptt.htm  

(2) http://www.wikiislam.com/wiki/Neil_Armstrong  

(3) http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html  
(4) 
http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation  

 

লাiট হাuজ, inারেনেটর িবিভn বাংলা ফারােম িলেখ থােকন। iেমiল -  
lighthouse12321@yahoo.com 

 
742

http://ourislamonline.tripod.com/neilstatementdeptt.htm
http://www.wikiislam.com/wiki/Neil_Armstrong
http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html
http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation


িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা o তার ম াথিমিটকল িমরাকল aব কারআন তtt 

নািsেকর ধমকথা 

 
eকঃ িডেmর সnােন 

আমার পবূবতী ‘ধেম িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnান’  pবেn (e বiেয়র চতুথ aধ ায় dঃ) eক জায়গায় uেlখ 

কিরয়ািছলাম, "আফেসাস তরী হয়, িনজ হােত লখার পেরo কন আlাহ গাটা কারােন eকবােরা সরাসির uেlখ করেত 

পারেলন না য, পৃিথবী গালাকার " 

 

লখািট মুkমনায় pকািশত হiবার পর, হঠাৎi সiিদন eকিবjজেনর আেলাচনায় দিখলাম িতিন সদেপ ঘাষণা কিরয়ােছন 

য, "মহান আlাহ পাক রাb ুল আলািমন কারআন মাজীেদ পৃিথবীর ‘ গালাকার’ আকৃিত eরশাদ কিরয়ােছন"। আমার তা 

ভীিমিড় খাiবার দশা, হায়! হায়! iহা িতিন িক বিলেতেছন। চk ু রগড়াiয়া দিখলাম আlাহ পােকর সi বানী, "And we 

have made the earth egg shaped".[Al-Qur’an 79:30] 

 

যাহার মােন দাঁড়াiেতেছ পৃথবীেক আlাহ পাক িডmাকৃিতর কিরয়া বানাiয়ােছন!  

 

আিম diিট িজিনস  বুিঝেত পািরলাম না – 

• িডmাকৃিত ব াপারটা ‘ গালাকার’ হiয়া গল কমন কিরয়া,   

• আর di- ছাট বলায়  িবjােনর বiেয় পিড়য়ািছলাম –  পৃিথবীর আকৃিত নািক কমলােলবুর মত – utর দিkেণ 

খািনকটা চঁাপা।  কহ তা আমােক বেল নাi পৃিথবীর আকৃিত  িডmাকার।  িডেমর তা জািন utর দিkেণ  

ছূঁচােলা।  

 

তারপেরা যাহা হাক,  কাল িবলm না কিরয়া আমার সi pবnখািনর জন  নােক খত িদবার জন  pstিত gহণ করা আরm 

কির। যিদo আিম কারআন মাজীেদর কেয়কখািন aনুবাদ আদ পাn পাঠ কিরয়াi uপিরuk িসdাn জানাiয়ািছলাম, তথািপ 

িবশালাকায় কারআন পাক পাঠকােল uk আয়াত হয়েতাবা কান কুkেণ আমার দৃি র আড়ােল চিলয়া িগয়ািছল iহা ভািবয়া 

মেন বড়i kশ aনুভব কিরেতিছলাম।  

 

 

তা, আমার সi pবnখািনেত আমার ei বkব  তুিলয়া িনবার o করেজাের kমা pাথণার uেdেশ  যাiেতিছলাম। iত বসের 

িক মেন কিরয়া জhrল হক সােহেবর aনুবাদখািন খুিলয়া দিখলাম। 79 নmর সরুা। সরুা আন নািযয়াত। 30 নmর আয়াত। 
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eবার আবােরা ভীমিড় খাiবার দশা। aনুবােদ িডm খুিঁজয়া পাiলাম না। aনুবােদ যাহা পাiলাম তাহা eirপঃ "আর পৃিথবী- 

eর পের তােক pসািরত কেরেছন"। ভািববালাম, জhrল সােহেবর aনুবােদর uপর িনভর করা িঠক হiেব না। aন  aনবুােদর 

খবর লiেত হiেব। ঢুিকলাম যথাথ aনুবাদ oয়ালা iসলামী সাiট কারআনা শরীফ ডট aেগ। সiখােনo দিখ aনবুাদ করা 

হiয়ােছ eirেপ:  

 

"পৃিথবীেক eরপের িতিন িবsৃত কেরেছন" 

"And after that He spread the earth " 

 

 

তথািপ মন ভিরেলা না। ভািবলাম, িবjজন যেহত ু বিলয়ােছন সেহতু িন য়i কাথাo না কাথাo িডm পাoয়া যাiেবi 

যাiেব। তাi খুিঁজেত থািকলাম। eবার আেরকিট সাiেট*  খঁাজ লাগাiলাম। সiখােনo দিখ : 

 

YUSUFALI: "And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse)" 

PICKTHAL: "And after that He spread the earth" 

SHAKIR: "And the earth, He expanded it after that" 

 

 

িকছুখািন দিময়া যাiেলo হতাশ হiলাম না, কননা iহার মেধ i িডm খুিঁজয়া পাiবার dবার আকা া আমার মেধ  বাসা 

বঁািধয়ােছ। pথেম ভািবলাম, সi িবjজেনর শরনাপn হoয়াi বুিdমােনর কম হiেব। oনােক িবsািরত জানাiেল িতিন সদয় 

হiয়া আমােক eকখািন সাiেটর িলংক (http://www.irf.net/irf/dtp/dawah_tech/t15/t15b/pg1.htm) 

িদেলন। খুশীমেন সiখােন ঢুিকয়া দিখলাম তাহা কারআন শরীেফর aনুবাদমূলক সাiট নেহ, বরং কারআনেক িনয়া িবিভn 

pে র জবাবমলূক সাiট। সiখােন aবশ  িডm সংkাn eকখানা আেলাচনা পাiলাম। eকi ধরেণর আেলাচনা পরবতীেত 

আেরক িবjজেনর eকখািন আেলাচনােতo দিখলাম যাহা মহাgr জািকর নােয়ক সােহেবর আেলাচনা হiেত aনুবাদকৃত। 

তাহাi eiখােন  তুিলয়া দoয়া সকেলর জন  সুিবধাজনক হiেত পাের: 

 

َبْعَد َواْلَأْرَض َدَحاَها َذِلَك   

"And we have made the earth egg shaped" [Al-Qur'an 79:30] 

"eবং আিম পৃিথবীেক তরী কেরিছ িডmাকৃিতেত।" (আল কুরআন - 79 : 30) 

                                                 
* http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/079.qmt.html
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eখােন লk  করার মেতা িবষয় : pদt আয়ােত আরবী শb َدَحاَها ( দাহাহা) মােন িডmাকৃিত। iহা বিধত হoয়ােকo বঝুায়। 

 ,শbটা eেসেছ "dিহয়া" থেক যার aথ িবেশষভােব aিsচ পািখর িডম যটা geospherical সাiেজর (দাহাহা ) َدَحاَها

িঠক পৃিথবীর আকৃিতর মেতা"। 

 

 

aবেশেষ িডেmর সnান পাiয়া িকছুখািন আss হiেলo eেকবাের িনভার হiেত পািরলাম না। মাথায় p  আিসয়া বড়i kশ 

তরী কিরেত লািগেলা: َدَحاَها aথ যিদ িডmাকৃিতi হiেব তেব কনবা সকল aনবুােদ (ei পযn 11 জন কৃত aনুবাদ 

দিখয়ািছ, আেরা দিখেতিছ..) িবsৃত, spread, extended, wide expanse pভৃিত শb ব বhত হiেলা? 

 

তাi ভািবলাম eiবাের َدَحاَها শb খািন দখা যাuক। যiভাবা সi কাজ। ড. ফজলুর রহমান সােহেবর বাংলা-আরবী 

aিভধােন দিখলাম, বাংলা eকােডিমর aিভধােনo দিখলাম eবং সবেশেষ নেটo কেয়কখানা aনলাiন িডকশনাির সাiেট 

দিখলাম। সবti পাiলাম eirপ aথ: 

 ,aথ ei, eিট বা This। dঃেখর সিহত লk কিরলাম য َها aথ িবsৃত, spread, extended pভৃিত aথসমূহ। আর َدَحا

কাথাo কান rপ িডm পাoয়া যাiেতেছ না। dিহয়া শbিটo খাঁজার চ া কিরলাম, uেlািদেক uটপািখর িডm, িডm, 

িডmাকৃিত, uটপািখ pভ্ৃিত শbসমূেহর আরবী pিতশbo খুিঁজয়াo কাথাo َدَحاَها বা "dিহয়া" পাiলাম না।  

মন ভািঙয়া যাiবার দশা যখন দিখলাম  িডেmর আরবী হiল আল-বাiজা ( متساهل شخص, بييصة, بيضة )। দিখলাম 

িডmাকৃিতর আরবী بيضاوي । দিখলাম uটপািখর আরবী من النعامة, نعامة مواجهته برفض الخطر إجتناب یحاول   ।†

 

 

ব থ মেনারেথ হাল ছািড়য়া দoয়ার আেগ শষ চ া চালাiলাম। তাফসীর দিখলাম। সমs মুসিলম িবে  dার পাt Ibn 

Kathir eর কারআন তাফসীর (http://www.tafsir.com/default.asp?sid=79&tid=56986) দিখেত 

লািগলাম। যাহা পাiলাম তাহা eirপ: 

 

"Then Allah says, 

[ َذِلَك َبْعَد َواالٌّْرَض  [ َدَحـَها 

(And after that He spread the earth,) He explains this statement by the statement that 

follows it, 

[ َوَمْرَعـَها َمآَءَها ِمْنَها َأْخَرَج  ] 
                                                 
† (http://online.ectaco.co.uk/main.jsp;jsessionid=bc30ebf38e09352d3074?do=e-services-dictionaries-
word_translate1&direction=1&status=translate&lang1=23&lang2=ar&source=egg) 
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(And brought forth therefrom its water and its pasture.) It already has been mentioned 

previously in Surat Ha Mim As-Sajdah that the earth was created before the heaven 

was created, but it was only spread out after the creation of the heaven. This means 

that He brought out what was in it with a forceful action. This is the meaning of 

what was said by Ibn `Abbas and others, and it was the explanation preferred by 

Ibn Jarir. In reference to the statement of Allah, 

[ َأْرَسـَها َواْلِجَباَل  ] 

(And the mountains He has fixed firmly,) meaning, He settled them, made them firm, and 

established them in their places. And He is the Most Wise, the All-Knowing. He is Most 

Kind to His creation, Most Merciful. Allah then says, 

[ لَُّكْم َتـعًاَم  [ َوالْنَعـِمُكْم 

(As provision and benefit for you and your cattle.) meaning, He spread out the earth, 

caused its springs to gush forth, brought forth its hidden benefits, caused its rivers to 

flow, and caused its vegetation, trees, and fruits to grow. He also made its mountains 

firm so that it (the earth) would be calmly settled with its dwellers, and He stabilized 

its dwelling places. All of this is a means of beneficial enjoyment for His creatures 

(mankind) providing them of what cattle they need, which they eat and ride upon. He has 

granted them these beneficial things for the period that they need them, in this worldly 

abode, until the end of time and the expiration of this life." 

 

eiবাের ভািবলাম, থাক আর কাজ নi। eত খুিঁজয়াo যেহত ুিডেmর খাঁজ িমিলেতেছ না, তেব আমার বরােত সmবত িডm 

নাi। িকnt di di জন িবj মহাশয় eবং মহাgr জািকর নােয়েকর কথাo বা aিব াস কির কমেন? শেষ তাi ভািবলাম, 

oনারাo সmবত বিঠক িকছ ুবেলন নাi। আসেলi কারআেন uk আয়ােত িডেmর কথা বলা হiয়ােছ। তেব তাহা হয়েতাবা 

uটপািখর নেহ, aে র হiবার সmাবনাi aত ািধক।  
 
 
 
diঃ রােশদ খালীফা, ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন eবং কারআন টmািরং 
 
গত কেয়কিদন িডm খুজঁেত খুজঁেত aবsা eেকবাের কেরািসন। শেষ তা হাল pায় ছেড়i িদেয়িছলাম।  
 
িকnt পুেরা ছািড়িন। 
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তার ফলo পলাম হােতনােত। aবেশেষ িডm পলাম। a  িডm নয়, eেকবাের uেটর িডm। eখান থেকi َدَحاَها aথ য িডmাকৃিতর 
তা সকেল pথম জানেত পাের। 
 
িলংকিট হেc সাবিমশন ডট aেগর ( http://www.submission.org/suras/sura79.html), আরবী থেক iংেরজীেত aনুবাদ 
কেরেছন রােশদ খলীফা। aনুবাদিট আেগ দেখ িনi: 
 
[79:30] He made the earth egg-shaped.  
 
eবং শেষ sশাল নাটo আেছঃ 
79:30 The Arabic word “dahhaahaa” is derived from “Dahhyah” which means “egg”.  
 
aবেশেষ িডেmর সnান পেয় আিম তা যারপরনাi খুশী। eবং ei রােশদ খলীফার pিত aত n কৃতjেবাধ করেত থািক। সi 
কৃতjতােবােধর জায়গা থেকi তঁার pিত uৎসাহী হেয় uিঠ eবং oনার সmেক খঁাজ খবর করা r কের দi। 
 
রােশদ খালীফাঃ  
িতিন মূলত eকজন বােয়ােকিমs িছেলন। িমশের জn হেলo 1959 সােল আেমিরকায় বােয়ােকিমিsেত িপeiচিড করেত যান eবং 
সখােনi থেক যান। িতিন iuনাiেটড সাবিমটার inারন াশনাল (USI) নােম grপ pিত া কেরন, যারা িনেজেদরেক pকৃত iসলােমর 

aনুসারী বেল দাবী করেতা। ei grপ কখেনা iসলাম শb ব বহার কেরিন, বদেল ব বহার কের সাবিমশন eবং মুসিলেমর বদেল ব বহার 
কের সাবিমটার। (http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa#Life) 
 
ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন eর জনকঃ 
 
রােশদ খালীফা 1974 সােল তার িবখ াত ম াথেমিটকল িমরাকল aব কারআন pকাশ কেরন। ei তেttর মূেল আেছ eকিট সংখ া 19। 
িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম e আেছ 19 িট akর, মাট সুরার সংখ া 114 যা 19 dারা িবভাজ , আয়ােতর সংখ া 6346 যা 19 dারা 
িবভাজ , মাট akর 162146 যাo 19 dারা িবভাজ । eমন আেরা িবশাল eকিট তািলকা িতিন বর কেরন, যা 19 dারা িবভাজ  বা 
কান না কান ভােব 19 eর সােথ সmকযুk। 

 
কারআেনর বাiেরo িতিন pাকৃিতক িবিভn ঘটনার মেধ o িতিন 19 ক িনেয় আেসন ( যমন হ ািলর ধুমেকতু 76 বছর (19*4) পর 
পর আিবভতু হয়)। 
 
রােশদ খালীফার মেত ei 19 eর ব াপারিট কারআেনর 74 নmর সুরােতi িবদ মান। 
 
আlাহর ম ােস ারঃ 
 
eরপের িতিন িনেজেক আlাহর ম ােস ার িহসােব দািব কেরন। 
(http://islam.thetruecall.com/modules.php?name=News&file=article&sid=292)। িতিন কারআেনর 
3:81 ক িনেজর মত কের aনুবাদ o তাফসীর কের জানান য, pােফট বা রাসুল হেলন তারা যারা আlাহর oহী pাp হন, eবং 
ম ােস ার হেলা িতিন িযিন রাসুেলর pিত নািযলকৃত oহীেক যথাথতা pদান করেবন। িতিনi কারআনেক তার pকৃত rেপ সকেলর 
সামেন তুেল ধেরেছন িবধায় িতিন সi ম ােস ার। 
 
কারােনর আেরা dেটা  সুরার আয়ােত জার কের িনেজর নাম বিসেয় িদেয়েছন। pথেম  নীেচর িল  থেক  81: 22  পড়ুন- 

http://www.submission.org/suras/sura81.html
 
[81:22] Your friend (Rashad) is not crazy.   
 
aথচ,  iuসুফ আলী, িপকথাল িকংবা  শািকর – কােরা aনুবােদi  ঐ আয়ােত রাশােদর নােমর uেlখ নi। 
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eকi কাজ রাশাদ খলীফা কেরেছন  সুরা 42:24 eo - 
 
[42:24] Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, 
He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth 
with His words. He is fully aware of the innermost thoughts. 
 
iuসুফ আলী, িপকথাল িকংবা  শািকর – কােরা aনুবােদi  ঐ আয়ােত রাশােদর নােমর uেlখ নi, তা বলাi বাhল । 
 
eবাের আবার ম াথেমিটকল িমরাকল িদেয় pমাণ কের দন য িতিনi সi ম ােস ার। িতিন ei আিব ার জানান 1974 সােল। ei 
19 eর aেলৗিককt িবষেয় আেলাকপাত করা হেয়েছ 74 নmর সুরায়, িতিন ei আিব ার কেরন 1974 সােল। ei বছরিট হেলা িহজরী 
1406। 1406 = 19*74। aতeব, িতিনi আlাহর ম ােস ার। ( http://www.submission.org/tampering.html)  
 
 
কারআনেক যথাথতা pদানঃ 

 
ei আিটেকলিট ( http://www.submission.org/tampering.html) পড়েল মাটামুিট তার িথuিরিট বুঝা যােব। িতিন বেলন, 
dিনয়া জুেড় য দাবী করা হয় সবt কারআন aিবকল eকi- তা আসেল ঠক নয়। কারআেনর aেনকgেলা ভাসন পৃিথবীেত িছল eবং 
আেছ যgেলার eকিটর সােথ আেরকিটেত ব বধান িবদ মান। িমশরীয় eিডশেন pাp dিনয়ার pাচীণ Tashkent কারােনর সােথ 
িমিলেয় দখেলo বুঝা যায় ei ব বধান। আজেকর মাটামুিট য গাটা dিনয়ায় মাটামুিট eকi ধরেণর আদশ কারআন পাoয়া যায় তা 
1924 সােল িমশেরর কায়েরােত ছাপােনা eবং পরবতীেত সৗিদ বাদশা ফাহােদর ছাপােনা। 
 
িতিন eরপের জানান, eসব কারআেনর িবিভn কিপেত মনষু কতৃ ভুল থেক িগেয়েছ। eবং pকতৃ কারআন পাoয়া সmব সi 19 
িদেয়i। eভােব িতিন কারআনেক পিরবতেন (তার মেত d o সিঠক কারআন udাের) নােমন ।  
 
সখােন ধের ধের িবিভn শেbর শেষ, মােঝ rেত akর দয়া, আয়াত বাড়ােনা-কমােনা pভৃিত কাজ সমূহ কেরন- যার িভিt িছল 19 
িথuির।  
 
 
কারআন টmািরং – খালীফা sাiল 
রােশদ খিলফার সবেচেয় বড় aসাধুতা হল তার pানিpয় 19 তttেক sাথকতা িদেত িগেয়  মহান আlাহর িকতাব কারআন টmািরং-
করেতo িdধািnত হন িন।  eকিট uদাহরণ দi। কারােনর ‘আল তoবা’ সুরািটেত মাট 129 িট আয়াত আেছ।  iuসুফ আলী, 
িপকথাল eবং  শািকর  সবার aনুবাদ থেকi eিট দখা যায়। পাঠেকরা নীেচর িলংিkেত গেলi দখেত পােবন কারােনর uিlিখত 
সুরািটেত আয়াত আেছ 129িট : 
 
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html
আিম eখান থেক 9: 128 eবং 9: 129 আয়াত dেটা uেlখ করিছ – 
 

009.128  
YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should 
perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.  
PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are 
overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.  
SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling 
into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,  

748

http://www.submission.org/tampering.html
http://www.submission.org/tampering.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html


মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িডেmর সnান eবং রােশদ খালীফা 
 
 
009.129  
YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He 
the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"  
PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In 
Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.  
SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and 
He is the Lord of mighty power.  

 
 
eবার িpয় পাঠক রােশদ খলীফার কারােণ চাখ বুলান – 
http://www.submission.org/suras/sura9.htm   
 
দখেবন সখােন 9: 128 eবং 9: 129 eর aিsti নi! পুেরাপুির গােয়ব!!!!! 

 
ei হেc রাশাদ খিলফার ম াথেমিটকল িমরাকল aব নাiিnন – কখেনা তঁার iেcমত আয়াত গােয়ব কের কখেনা বা বাড়িত আয়াত 
বিসেয় িদেয় কারানেক ‘aেলৗিকক’ বািনেয়েছন িতিন।  
 
p ঃ 
1। কানিট িঠক? 
2। রােশদ খালীফা যিদ বিঠক হন, তেব তার pচািরত িথuির িদেয় dবল মুসলমানেদর iমান শk- পাk করার চ া কমন? 
 

 
 
নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন 
আnজােল িলেখ থােকন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নােম িনজs bগ আেছ তার। 
iেমiল - nastikerdharmakatha@gmail.com 
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o◌ঁং গেনশায় নম! 
িবpব পাল  

 
আেমিরকানরা বেল Rat God। iদািনং আেমিরকায় ভারতীয় eiচ.oয়ান.িব িবেরাধী যত oেয়ব সাiট 
আেছ, তােত ভারতীয়েদর oরা বেল র ◌্যাট গড oরিশিপং iিnয়ান। eiসব iঁdর দবতার ভkরা 
সফটoয়ার মােকেট আেমিরকানেদর sভূেম িরিফuিজ বািনেয়েছ। iঁdেরর যারা পুেজা কের, তারা আবার 
সফটoয়ার করেব িক টাiেপর ব াপার আর িক! র ◌্যাট গড oরিশিপং আেমিরকান s াং eর anভুk হেয়েছ 
সmpিত। 
 
ভারেত aিধকাংশ িহnু যসব পূেজা aচনা কের তার সবটাi প াগািনজম। আিদবািস সংsৃিতর ধারার সােথ 
bাkণ  িহnুধেমর ককেটল। ‘গা’ eর aথ হেc বুিd, ’না’ মােন jান। মােন হেলা িগেয় গেনশ হেc 
jান eবং আেkল বুিdর দবতা (গনপিত, িবনায়ক iত ািদ নানা নােম িহnুরা eর পুেজা কের)। তাহেলi 
বুঝুন গেনেশর পুেজা কের আম-ভkেদর িবদ াবুিd eেতাi বেড়েছ, তারা গেনশ dধ খােc iত ািদ জাতীয় 
িব ােস মg। িবেজিপর িকছু শীষsানীয় নতৃt ডায়ালগ ঝাড়েছন, eটা নািক িহnুধেমর p t pমােনর 
জন  ‘কিলযুেগ’ বাবা গেনেশর কীিত! inারেনেটo ei গেনেশর dধ খাoয়া িনেয় aেনক সাiট আেছ*।  
িহnুরা দাবী কেরেছন  তােদর ধমi সত  ধম  (True religion), কারণ তােদর দবতা dধ খেয় িনেয় 
জনগেণর মােঝ aেলৗিককতার pমাণ িদেয়েছ।  aন  ধেমর uপাস  দবতারা িক eমন কীিত ঘিটেয় 
দিখেয়েছ কখেনা? 

 
 
কীিতi বেট। গাছ িক কের মািট থেক জলটােন তারা সটা জানেলi সবাi বুঝেত পারেতা গেনেশর ড়ঁ িক 
ভােব ‘ক ািপলাির’ eকশেনর মাধ েম জল বা dধ টানেছ। জল খুব শিkশািল পালার aনু eবং aিধকাংশ 
সারেফেসর সােথ বশ জারােলা আকশেন আবd। ফেল সrক ািপলাির বেয় জল বা dেধর মতন জলীয় 
পদাথ aনােয়েসi uঠেত পাের। eটা ধু গেনেশর dশ খাoয়া কন, s িদেয় পপিস কালা কাoয়ার 
সময়o য কঊ দখেত পােব। eছাড়া ম াস-িহেsিরয়ার ব াপার তা আেছi†।  স জন  ভারেতর মূিত 
dধ খাoয়া r করার িকছুিদন পর নািক সাত সমুdুর তেরা নদীর oপাের ক ানাডার মিnেরর মূিতgেলাo 
dধ খাoয়া r কের িদল! pবীর ঘাষ, স ানাল eডমারাকু সহ ভারতীয় যুিkবাদীরা eবং aন ান  িবjানীরা 
তা তা আেছনi, জমস রািn সহ aেনেকi বjািনকভােব ধমবাদীেদর যুিk খnন কেরেছন‡।  
যুিkবাদীেদর কu কu িনেজরাi গেনেশর মুিত বািনেয়  তােক কাক, ফাnা, hiিs, িবয়ার, গামূt সবi 
খাiেয় ছেড়েছন।   
 

                                                 
* uদাহরণ srপ www.milkmiracle.com সাiেট যাoয়া যেত পাের।  
† তেথর জন  দখুন, http://www.ibnlive.com/news/science-behind-milk-drinking-gods/19175-11.html  
‡  James Randi, Milk-drinking statues, http://www.randi.org/hotline/1995/0027.html  
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aবশ  বjািনক সিত েত আর িক যায় আেস! গেনশ বাবাজীপন সi ঋকেবেদর সময় থেক ভারতীয়েদর 
িবদ াবুিd eেতা udার কেরেছন আেজা তারা iঁdর পুেজা করেছ। প পািখ-গাছপালা পুেজা করা eকিদেয় 
ভােলা, কারণ eেত প পািখ eবং pকৃিতর pিত মানুেষর ভােলাবাসা বৃিd পায়। সটাi পাগ ািনজেমর ujjল 
িদক। aন িদেক eমনতেরা কুসংsাের আবd সমাজ িক ভােব সামেনর িদেক eেগােব সটাo িচnার িবষয়।  
আর aপচেয়র ব াপারটা ত আেছi। ভারেতর মত হত-দিরd রাে  যখােন মানুষ d- বলা খেত পায় না, 
সখােন গামলা গামলা dধ গেণেশর শূেঁড় তুেল িদেয় িক aথহীন aপচয়! e িবলািসতা িক আমােদর সােজ? 

aবশ  eখােন p  uঠেতi পাের, আেমিরকার সংখ াগির  লাকi িববতেন িব াস কের না-বাiেবেলর 
ছহাজার বছর সৃি তেtti তােদর মানিসক বৃিd সীমাবd। তাo আেমিরকা রা  িহসােব িবদ া-বুিd eবং 
শিkেত পৃিথবীেত pথম। তাহেল ei ধঁাধার utর ক দেব? 
 
 
সামািজক িববতেনi eর utর িমলেব। আসেল সমােজর uেtারন না aবনমন তা aেনক িকছুর oপর 
িনভরশীল। eর মেধ  সব থেক grtপূণ হেc সমােজর uৎপাদন শিk। eটা aেনক িকছুর oপর িভিt 
কের বৃিd পায়- যমন িশkার মান eবং পিরকাঠােমা, বাজার aথনীিতর oপর িনভরশীলতা, জনসংখ া বৃিdর 
সােথ uৎপাদন বৃিdর সmক , সmদ বnেনর পdিত, সামিরক শিk িদেয় শtrর আkমণ pিতহত করার 
kমতা iত ািদ। তাi aৈবjািনক কুসংsারাcn িচnাধারা, আমােদর ei uৎপাদন কাঠােমায় কতটা kিত 
কের সটা িননয় করা জrরী। যমন gজরাট ভারেতর মেধ  সবেথেক বশী িহnুtবািদ রাজ  হoয়া সেtto 
aথনীিতর িদক িদেয় পি মবে র থেক aেনক eিগেয়। নািsক কমু িনus দশgিল থেক কুসংsার 
আcn আেমিরকা jান-িবjান eবং জনকল ােন aেনক বশী agসর। কারণ gজরাট বা আেমিরকা ধািমক 
কুসংsাের আcn থাকেলo unিতর জন  ধনতািntক পথ aনুসরণ কেরেছ- যার uৎপাদন শিk সমাজতেntর 
চেয় বশী। সখােন পি মবে  আমরা লিলনতািntক aৈবjািনক কুসংsাের িনেজেদর আবd রেখিছ। 

aথাৎ গেনেশর dধ খাoয়া বা িববতেন না িব াস করা eকমাt কুসংsার নয়। রাজৈনিতক মতবােদ an 
িব াসo কুসংsার িবেশষত সটা যিদ aৈবjািনক হেয় থােক। পৃিথবীর aেনক কিমuিনs রাে i ভুল eবং 
aৈবjািনক পdিত aনুসরণ করা হেয়িছেলা।  সজন  আমরা দেখিছলাম s ািলেনর জামানায় জেনিটk 
iি িনয়ািরং eর বােরাটা বািজেয় িদেয় িকভােব লাiেস ুজেমর anিব াস pেমাট করা হেয়িছল।  
 
 
সুতরাং কুসংsার সবt। ei কুসংsার থেক মুিk পেত গেল জীবেনর pিতিট kেt, সমােজর pিতিট 
চুিk িননেয়, রাজনীিতর pিতিট আনােচ কানােচ িবjান িভিtক িচnা আনেত হেব। পৃথবীেত ঈ ের িব াস 
কের সব থেক কম জামানীেত। জামানী মৗিলক গেবষনা eবং iি িনয়ািরং গেবষনায় আেমিরকার থেক 
বশ িকছু kেt eিগেয়, িকnt সমাজতািntক কাঠােমার জন  সi সব গেবষনার ফল বাজাের খুব বশী 
পঁৗছােc না বা পঁৗছােলo সটা সmব হেc আেমিরকার কাmানীgিলর মাধ েম। aথাৎ ধু ধেমর 
kেti বjািনক িচnাধারা আনা যেথ  নয়। ei empericism ছড়ােত হেব pিতিট kেt। 
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জামািনেত sুেল ধমতtt পড়ােনা হয়। আমার eক বnুপtী মাiকা জামানীেত ধমিশkা eবং গিণেতর 
িশিkকা। আিম oর কােছ জানেত চেয়িছলাম জামানীেত ধেমর নােম িক পড়ােনা হয়। মাটামুিট যা বুেঝিছ 
জামানীেত pবল িবjান িশkার পাশাপািশ ধমীয় নিতকতার িশkা দoয়া হয়। eটার pেয়াজন িবতিকত। 
িকnt িহটলােরর সাসাল ডারuiিনজম িনেয় aমানিবক পরীkা-িনরীkার জন  জামান সরকার eটা 
িসেলবােস রেখেছ। তা সেtto ei kেt জামািনেত eকটা ভােলা কাজ হেয়েছ। সবাi sুেল ধম িনেয় 
পড়ােশানা করায়, eবং পাশাপািশ িবjােনর িভিt দৃঢ় থাকায়, ধেমর ভূত জামান সমােজ সব থেক কম। 
eকটু চাখ খুলেলi দখা যােব আমােদর বnুেদর মেধ  সব থেক যারা ভােলা কারান পেড়েছন eবং 
বােঝন, তারাi সব থেক বশী iসলাম িবেরাধী। কারণ ধম িনেয় পড়ােশানা করেলi, ধেমর বুজrিক সবার 
আেগ বাঝা যায়। aবশ  যিদ িবjােনর িশkাটা আেগ থেক িঠক ঠাক থােক। সুতরাং sুেল পরীkািনভর 
িবjান িশkার oপর আেরা বশী জার িদেত হেব। 
 

 
ড. িবpব পাল, আেমিরকােত বসবাসরত পদাথিবদ, গেবষক eবং লখক। eক সময় িভnমেতর 
মডােরটর িছেলন, বতমােন www.fosaac.tv সmাদনার সােথ জিড়ত।  
 

 
752

http://www.fosaac.tv/


bv‡Ui ¸i“  
GwiK db `vwb‡Kb 
 

^̄cb wek¦vm 
 
lv‡Ui †k‡l I mIy‡ii ïi“‡Z `vwb‡K‡bi 
Ô†`eZË¡Õ wb‡q BD‡ivc I Av‡gwiKvq eB 

wewµi gvZg ïi“ nq| `vwb‡Kb Zvi Chariots of the Gods eB‡q e‡jb †h, 
†gwµ‡Kv †_‡K Pxb Aewa hZ cÖvPxb mf¨Zvi wb`k©b †g‡j, †m¸‡jv wfb& MÖ‡ni 
DbœZZi cÖvYx‡`i Øviv cÖfvweZ| `k †_‡K Pwj −k  nvRvi eQi  Av‡M wfb& MÖ‡ni 
cÖvYxiv c„w_ex‡Z Av‡m, DbœZZi cÖhyw³ w`‡q c„w_exevmx‡K bvbvwea ’̄vcbv ˆZwi‡Z 
mnvqZv K‡i| †h mKj cyivKxwZ© I Zvi aŸsmve‡kl †`‡L c„w_exevmx AvRI 
Awff~Z, †m¸‡jv gbyl¨KxwZ© bq, Av‡iv DbœZ mf¨Zvi cÖwZwbwaZ¡Kvix gnvk~b¨hv‡b 
†P‡c Avmv Ô‡`eZv‡`iÕ KxwZ© Ime| `vwb‡Kb GB Ô†`eZË¡Õ ‡Uvc Ggbfv‡e nvwRi 
K‡ib †h, wek¦vmx wek¦evmx †mwU wM‡j †d‡j| gywo †gvqvi g‡Zv `vwb‡K‡bi eB 
wewµ nq| ‡kl ch©š— Zvi eB wewµ me©mvKz‡j¨ Qq †KvwU‡Z wM‡q ùvovq| 
Ac‰eÁvwbK eB wewµi Ggb gvZg ¯§iYKv‡j Avi †KvbwU N‡U‡Q e‡j g‡b c‡o 
bv| Chariots of the Gods Aej¤^‡b Av‡gwiKvq GKwU wUwf wmwiqvj ˆZwi nIqvi 
ci Zvi L¨vwZ I eB wewµ Av‡iv Zz‡½ I‡V| gvwQ gviv †KivYx †_‡K ïi“ K‡i 
wek¦we`¨vj‡qi wk¶K me©gn‡j Zvi f‡³i msL¨v †e‡o hvq| wgwWqv I cvV‡Ki 
Avkxe©v‡` kªx `vwb‡Kb e‡b hvb, mgv‡jvP‡Ki fvlvq, GKRb prophet (profit?)| 
Zvi eB RbwcÖq n‡q‡Q †Kb? 
 
db `vwb‡K‡bi eB 
 
`vwb‡Kb e‡j‡Qb ÒAvwg nVvr †Kvb Awn ev ˆ`eevYx ïwbwb, †`eZË¡ Avgvi axi 
mvabvi cÖqvm|Ó Rvbv †M‡Q Chariots of the Gods †jLvi Av‡M `vwb‡Kb cyivZË¡ 
I b„ZË¡ wb‡q covïbv K‡i‡Qb| e¨w³MZ wKQz Akvwš—i g‡a¨ †_‡KI Qz‡U †M‡Qb †`k 
†_‡K †`kvš—‡i| Ae‡k‡l †gw·‡Kv‡Z †c‡jb Zvi `vexi mg_©‡b wKQz bgybv| 
†gw·‡Kvi cv‡j¼ bvgK ’̄v‡b GKwU gw›`‡ii eo cv_‡i Lyu‡R †c‡jb i‡K‡Ui 
g‡Zv wKQz| BD‡iKv BD‡iKv!! AwZ `ª“Z cÖ¯‘Z n‡jv Chariots of the Gods Gi 
cvÛywjwc| wKš‘ †Kvb cÖKvkK IUv cÖKvk Ki‡Z PvBj bv| cÖvq 22 evi cÖZ¨vL¨vZ 
n‡q †ec‡ivqv `vwb‡Kb cÖfvekvjx Rvg©vb mvsevw`K _gvm db i¨v‡Ûvi kiYvcbœ 
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nb| i¨v‡Ûv Zv‡K Dc‡`k †`b †Kvb KíweÁvb †jL‡Ki mnvqZvq cvÛywjwcwU 
cybe©vi wjL‡Z | 1968 mv‡ji w`‡K `vwb‡K‡bi - Chariots of the Gods mn 
AviI GKwU eB cÖKvwkZ nq | wKQzKvj c‡iB P› ª̀weRq N‡U | P› ª̀weR‡q gvby‡li 
D‡ËRbv I weKí weÁv‡b gvby‡li Drmv‡ni d‡j `vwb‡K‡bi eB wewµi gvZg N‡U 
| cieZ©x‡Z `vwb‡Kb Av‡iv eB wj‡Lb; welqe ȳ— cÖvq KvQvKvwQ | †`eZviv 
G‡m‡Qb Doš— PvKx‡Z P‡o, Pvwiw`‡K Zvi bgybv| B÷vi Øx‡ci g~wZ©, wcwi †iB-Gi 
gvbwPÎ, wcivwgW, bvRKv jvBb, g½‡ji Puv`, `w¶Y Avwd«Kvi ¯̂Y©Lwb me©ÎB 
†`eZvi c`¯úk© †`L‡Z cvIqv hv‡”Q|  
 
cv‡j¼ gw›`‡ii eo cv_‡ii Ici †Lv`vB Kiv QwewU †`qv nÕj| i‡K‡Ui g‡Zv 
wKQz ev Zv‡Z gnvk~b¨Pvix e‡m Av‡Q e‡j g‡b n‡”Q bv †Zv| `vwb‡K‡bi g‡b 

n‡q‡Q| gvqv-wjwc we‡klÁ Avqvb MÖvnvg ej‡Qb, 
ÒwbwðZfv‡eB Avwg IUv‡K gnvk~b¨Pvix e‡j g‡b Kivi †Kvb 
KviY †`wL bv| Avwg †Kvb Aw·‡Rb wUDe †`L‡Z cvw”Q bv| 
ˆewkó¨ Abyhvqx AuvKv gvqv Aeqe †`L‡Z cvw”Q gvÎ|Ó 
eB‡qi ïi“i w`‡K `vwb‡Kb GKwU Ôi‡KU mgxKiYÕ ùvo 
Kwi‡q‡Qb hv ‡Kvb mgxKiYB bq KviY ILv‡b †Kvb Ô=Õ wPý 
†bB| GB D™¢U AmgxKi‡Y ni As‡k GKwU w ’̄i msL¨v (hv wK 
bv ÔGKÕ) w`‡q ¸Y Kiv n‡q‡Q| GKRb ¯‹zjQvÎI Rv‡b †h 
ÔGKÕ w`‡q †Kvb msL¨v‡K ¸Y Ki‡j IB msL¨vwUB †_‡K 
hvq| Zvn‡j `vwb‡Kb IwU Avg`vwb Ki‡jb †Kb? wK K‡i 
c„w_ex I Puv` G‡jv? c„w_ex GKwU DcMÖn‡K cvKivI Ki‡jv 

| c„w_exi w`‡K †U‡b Avbvi mgq c„w_exi N~Y©‡bi MwZi KvQvKvwQ G‡m DcMÖnwU 
P~Y©weP~Y© nq I Puv` Øviv cÖwZ ’̄vwcZ nq | cÖgvY †Kv_vq? cÖgvY i‡q‡Q 
wZqvwnDqvbv‡Kvi cÖvPxb gw›`‡ii Ô‡MÖU AvBW‡jiÕ wPývejx‡Z | `vwb‡K‡bi fvl¨ 
Abyhvqx 27000 eQi Av‡M GKwU DcMÖn eQ‡i c„w_ex‡K 425 evi P°i w`‡q‡Q; 
`vwb‡K‡bi eQi ZLb 288 w`‡b gvÎ | eQi 288 w`‡b nIqv gv‡b AZx‡Z, 
‡Kcjv‡ii Z…Zxq m~Î Abyhvqx, c„w_ex m~‡h©i Lye KvQvKvwQ wQj - Ggb GKUv 
RvqMvq †hLv‡b eZ©gvb ïµ MÖ‡ni Ae ’̄vb | Gi gv‡b, `vwb‡K‡bi wn‡m‡e eid 
hy‡M Avgv‡`i GB c„w_ex m~‡h©i  Av‡iv ỳB †KvwU gvBj wbK‡U wQj? eû cÖkœ | wKšy— 
`vwb‡K‡bi Zid †_‡K †Kvb m ỳËi †g‡jwb | `vwb‡K‡bi `vexi AwaKvskB 
evKPvZzwi I †mªd cÖZviYv | GKevi wZwb Zvi `vexi mg_©‡b g„rcv‡Îi K‡qKwU Qwe 
nvwRi K‡i e‡jb, I¸‡jv cyivZvwZ¡K Lb‡bi d‡j cÖvß| g„rcv‡Îi Mv‡q d¬vBs 
mmv‡ii Qwe | GKwU †Uwjwfkb †cÖvMÖv‡gi GK`j AbymÜvbx e¨vcviwU nv‡Z †bb I 
cÖvPxb g„rcv‡Îi wbg©vZv‡KI Luy‡R cvb I `vwb‡Kb‡K †P‡c a‡ib | Rev‡e `vwb‡Kb 
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e‡jb, Zvi PvZzwii hv_v_©Zv Av‡Q †Kbbv †KD wKQz wek¦vm Kivi Av‡M Zv cix¶v 
K‡i †b‡e, BZ¨vw` | 
 
wfb MÖ‡ni cÖvYx‡`i c„w_ex `k©b wel‡q `vwb‡Kb GKwU nvB‡cvw_wmm ùvo Kiv‡ZB 
cv‡ib| ‡KD †KD e‡jb, hypotheses are a dime a dozen, gv‡b Ô`‡k 
ev‡ivÕ| nvB‡cvw_wmm ùvo Kiv‡bvUv weÁvb bq, IUv wb‡q Zzwg wK Ki‡Qv I 
A‡b¨iv IUv‡K wKfv‡e †`L‡Q - Zv n‡”Q weÁv‡bi KvQvKvwQ| `vwb‡Kb KL‡bv 
wbiew”Qbœfv‡e ‡Kvb cix¶v-wbix¶v K‡ib wb| wZwb GI e‡jb wb ‡h Zvi eB 
d¨v›Uvwm A_ev ˆeÁvwbK KíKvwnbx| eis mgv‡jvPK‡`i GK nvZ †`wL‡q‡Qb GB  
e‡j, ÒeB wjL‡Z wn¤§Z jv‡M, co‡Z jv‡M Av‡iv wn¤§Z|Ó 
 
`vwb‡K‡bi eB‡qi RbwcÖqZvi KviY wn‡m‡e Rb Agynv›`ª“ wj‡L‡Qb, Òdb `vwb‡Kb, 
g‡b nq, bZzb ag©gZ wb‡q nvwRi n‡q‡Qb|Ó wZwb hv ej‡Qb ¯úóZB †jv‡K Zv 
ïb‡Q| †Kb? Avgv‡`i ag©xq ms¯‹…wZ‡Z ÒAvgiv GKvKx bBÓ Bm ÿwU n‡”Q GKwU 
¸i“Z¡c~Y© g‡be„wË| Ck¦i AvZ¥v †`e ~̀Z mevB Aci †jv‡Ki evwm›`v| ˆeÁvwbKivI 
eû cÖZ¨vkv c~iY Ki‡Z e¨_© n‡q‡Qb| weÁvb M‡elYvq µgvMZ we‡klvqb nIqvi 
†cÖw¶‡Z GKcÖKvi MYwew”QbœZv m„wó n‡q‡Q| Avi gvbe mgv‡Ri evB‡i DbœZZi 
cÖvYx Av‡Q - GB wek¦v‡mi Dch©ycwi ZvwM` gvbyl‡K weKí weÁvb ev inm¨ev‡`i 
w`‡K †V‡j w`‡q‡Q| 
 
Avwg g‡b Kwi, evB‡ejmn mKj ag©MÖš’‡KB GB ivBL mdjfv‡e e¨envi K‡i‡Qb| 
evj¨Kv‡j evB‡e‡ji m‡½ †h eÜb ˆZwi n‡qwQj, †`eZ‡Ë¡ Zvi cÖfve c‡o‡Q| 
`vwb‡Kb g‡b K‡ib, evB‡e‡j d¬vBs mmv‡ii eû D‡j−L i‡q‡Q Avi evB‡e‡ji 
†`eZv n‡jv wfb MÖ‡ni cÖvYx| (K¨v_wjK †cv‡ci `ievi †_‡K †Kvb D”PevP¨ n‡q‡Q 
e‡j ïwbwb Avi n‡jI Zv eB wewµi AbyK~‡j †M‡Q)| `vwb‡Kb cybe©vi Avwe®‹vi 
K‡i‡Qb, FK‡e‡` wegvb I BwÄ‡j cvigvYweK Pzjv| `vwb‡Kb eû A‡jŠwKK 
Dcv`v‡bi mswgkªY; GB ¸Y eB RbwcÖq nIqv I wewµi mnvqK| 
 
eB‡qi db `vwb‡Kb 
 
`vwb‡K‡bi Rb¥ 1935 mv‡j myBRvij¨v‡Ûi hwds‡Mb kn‡i | Zvi evev wQ‡jb 
†Muvov K¨v_wjK | †Q‡j‡KI wZwb GKRb Av`k© K¨v_wjK wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z 
PvB‡eb G‡Z Avi AevK nIqvi wK Av‡Q? `vwb‡Kb‡K wd«ey‡M© GKwU AvevwmK ¯‹z‡j 
fwZ© K‡i †`Iqv nq| ¯‹z‡ji †MÖW Lye Lvivc nIqvq Aí eq‡mB `vwb‡Kb 
ILvbKvi cvV PzwK‡q ‡nv‡U‡ji I‡qUvi wn‡m‡e KvR †bb| ¯‹z‡j eq¯‹vDU _vKvi 
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mg‡q Zv‡K GKevi ’̄vbxq g¨vwR‡÷ª‡Ui †Kv‡U© nvwRiv w`‡Z nq| Zvi wei“‡× 
Awf‡hvM - †m ¯‹vDU †UªRvwi †_‡K UvKv Pzwi K‡i‡Q| Kqjv ay‡jI gqjv hvq bv| 
GB A‡f¨mwU cieZx©‡Z Zvi †jLK Rxeb‡KI cÖfvweZ K‡i‡Q| 
 
`vwb‡Kb Avš—R©v‡j Zvi wbR ^̄ I‡qemvB‡U ej‡Qb, wZwb GKwU cuvPZviv †nv‡U‡ji 
g¨v‡bwRs wW‡i±i wn‡m‡e KvR KiwQ‡jb| wVK GB mg‡qB wZwb Zvi cÖ_g eBwU 
†jLvi cwiKíbv K‡ib| †nv‡Uj †_‡K 4 j¶ myBm d«v¼ avi wb‡q wgki, 
†jevbb, DËi I `w¶Y Av‡gwiKv mdi K‡ib| cÖKvwkZ nq Chariots of the Gods 
| †nv‡U‡j KvR Kivi mg‡qI cÖZviYv I wQuP‡K Pzwii `v‡q Zv‡K Rwigvbv w`‡Z 
n‡q‡Q| 1967 mv‡j Avš—R©vwZK cywjk Zv‡K 7000 cvDÛ U¨v· duvwKi `v‡q 
†MÖdZvi K‡i| g¨vwR‡÷ª‡Ui AbymÜv‡b †`Lv hvq †h `vwb‡Kb 350000 cvDÛ FY 
wb‡q e‡m Av‡Qb| RvwjqvwZi `v‡q Awfhy³ nb GwiK db `vwb‡Kb| wePviKiv 
Rvbvb, `vwb‡Kb Amr I Zvi †`eZË¡ n‡”Q dvjZz e¨vcvi| kªxN‡i †h‡Z nq Zv‡K| 
Aek¨ †RjLvbvq e‡m e‡m wj‡Lb Return of the Gods | mv‡o wZb eQi kªxN‡i 
KvwU‡q 1972-Gi †k‡l gyw³ cvIqvi ci ‡mB eBwU cÖKvwkZ nq Ges GwUI 
†e÷‡mjvi nq | 
 
1977 mv‡j wewewmi GKwU †cÖvMÖv‡g `vwb‡K‡bi †`eZË¡‡K ‰eÁvwbK „̀wófw½ 
†_‡K Av‡jvPbv K‡i wm×vš— †`qv nq †h, IwU AcweÁvb | mË“‡ii †kl w`‡K 
RbZvi A½‡b Zvi Dcw ’̄wZ †Zgb j¶¨ Kiv hvq bv | 1982 mvj bvMv` 
`vwb‡K‡bi `kg eB cÖKvk Kivi Rb¨ †Kvb Bswjk ev Av‡gwiKvb cÖKvkK Lyu‡R 
cvIqv hvqwb |  

MZ KÕeQi a‡i wKQz †Uwjwfkb †cÖvMÖv‡gi e`vb¨Zvq `vwb‡K‡bi fvebv Avevi 
RbwcÖq n‡Z ïi“ K‡i‡Q | wZwb GKwU wekvj w_g cvK© wb‡q KvR K‡i‡Qb | w_g 
cv‡K©i bvg wgw÷ªm Ae `¨v Iqvì©| `vwb‡K‡bi I‡qemvB‡U †`Lv hv‡”Q, wZwb inm¨ 
wel‡q A‡bK M‡elYviI mgš^q K‡i‡Qb | hvB †nvK bv †Kb gvby‡li Kíbvkw³‡K 
Pve‡K w`‡q ˆn ˆn ˆi ˆi m„wó‡Z Zvi Rywo †bB |  
 
`vwb‡K‡bi PwiÎ I mZZv wb‡q †hme Awf‡hvM Av‡Q †m¸‡jv Zvi I‡qemvB‡U 
D‡j −L †bB | _vKviI K_v bq | AwcÖq mZ¨ Gwo‡q †M‡Qb | I‡qemvB‡U hv ejv 
Av‡Q Zvi me AmZ¨I bq | KÕRb †jLK c„w_ex‡Z Av‡Qb hv‡`i eB 32wU fvlvq 
Abyw`Z n‡q 6 †KvwUiI †ekx wewµ n‡q‡Q? `vwb‡Kb evKPZzi; PviwU fvlvq K_v 
ej‡Z cv‡ib, 25wU †`‡k 3000 e³…Zv w`‡q‡Qb, Zvi g‡a¨ 500 wU wewfbœ 
wek¦we`¨vj‡q; Avgvi Rvbvg‡Z wZwb GKevi KwjKvZvqI G‡mwQ‡jb | ILv‡b Zvi 
Avc¨vqb n‡qwQj A¤ −-gayi | `vwb‡Kb eû †jLK ms‡Ni m`m¨ | cvk K‡i ¯‹z‡ji 
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†PŠKvV cvi nIqv m¤¢e nqwb wKš‘ ewjwfqvi †÷U BDwbfvwm©wU GB cwÛZgb¨? 
e¨vw³‡K m¤§vbxq W±‡iU wWMÖx w`‡q‡Q | c„w_ex‡Z Ggb NUbv N‡U P‡j‡Q | ¯‹z‡ji 
†PŠKvV bv †cwi‡q M„neayi cÖavbgš¿x nIqvi NUbv wK weij? †h cwÛ‡Zi GZ ¸Y 
Avwg wK Zvi Pwi‡Î Kvwjgv †jcb Ki‡Z cvwi? cvwi | KviY †m GK Ac‰eÁvwbK 
†`eZË¡ nvwRi K‡i eB wj‡L wek¦ cÖZviYv K‡i‡Q | Zvi mZ¨ n‡”Q Avav mZ¨, wmwK 
wKsev ỳÕAvbx mZ¨| Z_vwc wek¦e¨vcx Zvi cvVK Av‡Q f³ Av‡Q | eB †_‡K UvKv 
Avm‡Q | Avm‡Q UvKv w_g cvK© †_‡KI | †jL‡Ki †hgb MvjMí ‡jLvi ^̄vaxbZv 
Av‡Q cvVK‡`iI Zv covi ¯^vaxbZv Av‡Q | f ª̀‡jvK ev ¸YxR‡biv `vwb‡K‡bi 
Ici Suvwc‡q co‡Z cv‡ib bv| db `vwb‡Kb‡K evwZj K‡i †MvUv ỳB eB wj‡L‡Qb 
†ivbvì ÷wi| ‡jL‡Ki AwaKvi wel‡q ivóªxq AvB‡bi bvbv mxgve×Zv _v‡K| GB 
my‡hvMwU‡K `vwb‡Kb wbj©¾fv‡e e¨venvi K‡i P‡j‡Qb| e‡qve„× `vwb‡Kb 
†KvbiKg wcV euvwP‡q my‡KŠk‡j GL‡bv gvby‡li c‡KU nvwZ‡q P‡j‡Qb|  
 
nvig¨vb †n‡m nvi †g‡b‡Q| w`e¨‡Pv‡L †`L‡Z cvw”Q, `vwb‡K‡bi cÖZviYv myBP 
e¨vsK PvKz PK‡jU I Nwoi g‡Zv wbLuyZ|  
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aেলৗিকক সংখ াতtt …

নািsেকর ধমকথা 

 

 

 

eক 

2001 সােলর 11 সেpmর িব  িবsেয় হতবাক হেয় দেখ যুkরাে র uপর হামলার eক িবরল, িকnt 

মমািnক দৃশ  । িব  বািণজ  সংsার টুiন টাoয়ারিট চােখর িনিমেষ েস পেড়। গাটা dিনয়া নাড়া খায়, 

তারপর থেক িবে র রাজৈনিতক পিরিsিত পােl যেত থােক- সntােসর িবrেd সবাtক যুেdর ঘাষণা দয়া 

হয়- আর আমরা দখেত পাi ei ঘাষনার মধ  িদেয় dিনয়াজুেড় eক সবgাসী দানেবর সntােসর রাজt 

কােয়ম করেত। দানবিট হেলা যুkরা । দানব রা পিত George W. Bush। George W. Bush e 

মাট akর সংখ া হেলা 11িট। “11” সংখ ািট হেলা দাrন a ভ সংখ া। সমs িকছুর মূেলi আেছ ei 

11।  
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eক নজের তাহেল সটাi দিখ: 

 হামলার তািরখ: সেpmেরর 11 

 হামলার তািরখ: 9/11 ==>> 9+1+1=11 

 সেpmর 11 হেলা বছেরর 254 তম িদন ==>> 2+5+4=11 

 সেpেmর 11 eর পের বছর শষ হেত আর 111 িদন বািক িছল 

 টুiন টাoয়ার পাশাপািশ দঁাড়ােনা- যা দখেত 11 

 pথম িবমান যিট আঘাত হােন সিট 11 নং াiট 

 American Airlines মােন AA। A হেc iংিলশ বণমালার pথম akর: মােন 

American Airlines>> AA>> 11 

 িনuiয়ক sট হেc iuিনয়েন যুk হoয়া 11 নাmার sট। 

 New York City - 11 িট akর 

 Afghanistan - 11 িট akর 

 The Pentagon - 11 িট akর 

 াiট 11 - 92 aন বাড ->> 9+2=11 

 াiট 77 - 65 aন বাড ->> 77= 11*7 ->> 6+5=11 

 Air Force One ==>> 11 akর 

 Saudi Arabia =>> 11 akর 

 ww terrorism =>> 11 akর 

 iu eস sট সেkটাির Colin Powell ==>> 11 akর 

 নেভmর 11 হেc যুkরাে র Remembrance day, নেভmর হেলা 11 তম মাস। 

 িব  বািণজ  সংsায় আঘাত হানা িবমােনর পাiলট Mohamed Atta ==>> 11 akর 
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di 

uপেরর আেলাচনা থেক আমরা িক িসdােn আসেত পাির? 

eকমাt িসdাn eটাi হেত পাের য, 11 eকিট aেলৗিকক সংখ া। 

eবং 11 সpmেরর ঘটনািট eকিট aেলৗিকক ঘটনা। 

 

বাiেবল o িবিভn pাচীণ িমেথ শয়তােনর িচেhর সােথ 11 eর eকটা যাগ পাoয়া যায়। িনu টsােমn e 

শয়তােনর িচh 666 যাo 11 dারা িবভাজ । 

সুতরাং বুঝা যােc- eিট aবশ i শয়তােনর কাজ। ei 11 সেpmেরi শয়তান dিনয়ায় নেম eেসেছ 

eবং তার রাজt pিত া কেরেছ George W. Bush eর uপর ভর করার মাধ েম। 

িতন 

eক o di নং aনুেcেদর আেলাচনািট দেখ তা চমেকi uেঠিছলাম। dharmakatha eেতo দিখ 11 

িট akর। িনেজর জীবেন তা দিখ আেরা aেনক 11o আেছ। খাiেছ!! আমােরo িক শয়তােন পাiেলা 

না-িক? 

চার 

আেসন eবার মজা বাদ িদেয় eকটু যৗিkক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক… 

aেলৗিকক 11 eর তttিট সmূণi  বােজ, মিক eবং uেdশ মূলক। 666 ক 11 িদেয় ভাগ করেল পাoয়া 

যায় 60.545454.. মােন eটা 11 িদেয় িবভাজ  নয়। 

টুiন টাoয়ােরর হামলার সােথ সনপিকত aসংখ  িবষয় পাoয়া যােব যার সােথ 11 eর কান সmn নi: 

  হামলার বছর 2001=> 2+0+0+1= 3 (11 নয়) 
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 িবমান gেলা আঘাত হােন সকাল 9 টার িদেক (11 টার িদেক নয়!!)। 

 4 িট (11িট নয়) িবমান হামলা কেরেছ। 

 িবমােন লােকর সংখ া 266=> 2+6+6=14 (11 নয়) 

 eকিট pন eর নাmার 767 => 7+6+7=20 (11 নয়) 

 আেরকিট pন eর নাmার 757 => 7+5+7= 19 (11 নয়) 

 757 নং pন eর ফুেয়ল ক াপািসিট 20,000 গ ালন (11 হাজার গ ালন নয়) 

 757 নং pন eর ডানার দঘ 124 ফুট =>1+2+4 = 7 (11 নয়) 

 757 নং pন eর ডানার দঘ 156 ফুট =>1+5+6 = 12 (11 নয়) 

 eকিট টাoয়ােরর ucতা 1362 ফুট=> 1+3+6+2 = 12 (11 নয়) 

 aন িটর ucতা 1368; 1+3+6+8 = 18 (11 নয়) 

 aন  াiট gেলা হেc: UA 93=> 9+3= 12 (11 নয়) 

 UA 175=> 1+7+5= 13(11 নয়) 

 াiট 11 eর প ােস ার িছল 81 জন=> 8+1 = 9 (11 নয়) 

 Boston =>> 6 িট akর (11 নয়) 

 Massachusetts => 13 িট akর (11 নয়) 

 Pennsylvania => 12 িট akড় (11 নয়) 

 Washington D.C. =>> 12 িট akর (11 নয়) 

 Los Angeles =>> 10 akর (11 নয়) 

 হাiজ াকারেদর সংখ া 19 =>> 1+9= 10 (11 নয়) 

 Tony Balair => 10 akর (11 নয়) 

 

eকi ঘটনােক aন  সংখ া িদেয়o ‘pমাণ’ করা যােব য aন  আেরকিট সংখ া aেলৗিকক। যমন ধরা যাক 

2। iেc করেলi eকi পdিতেত ‘2’ সংখ ািটেক ‘aেলৗিকক’ বােনা যেত পাের। দখনু  - 
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 হামলার তািরখ: 11/9 =>> 11-9= 2 

 হামলার তািরখ: সেpmর 11 => 1+1=2 

 হামলার বছর: 2001 => 2+ 0*0*1=2 

 11 সেpmর হেc বছেরর 254 তম িদন=> 2+5+4= 11=> 1+1=2 

 িব  বািণজ  সংsা => 2 িট টাoয়ার 

 World Trade Center ক আঘাত হেনেছ 2 িট িবমান 

 pিত িবমােন 2 িট ডানা আেছ। 

 pথম আঘাতকারী িবমােনর াiট নাmার 11=> 1+1=2 

 New York => 2 িট শb 

 The Pentagon => 2 িট শb  

 ……….. iত ািদ। 

পঁাচ 

aেনক মুসিলম আেছন যারা aেলৗিকক ‘11’ তেttর মতi aেলৗিকক ‘19’ তttেক চাখ বুেজ িব াস 

কেরন। কারআেনর ম াথেমিটকল িমরাকল aব 19 তেttর pিত যারা িবিsত o মুg জন  দখােনা যেত 

পাের য, iসলাম eবং কারআেন aেনক িকছুi আেছ যা 19 eর সােথ খাপ খায় না। যমন : 

 কারআেন পারা 30 যা 19 িদেয় িবভাজ  না 

 কারআেন rকু 558 িট, যা 19 dারা িবভাজ  নয় 

 িসজদাহ 15 িট যা 19 dারা িবভাজ  নয় 

 মাkী সুরা 86, মাদানী সুরা 26 িট- কানিটi 19 dারা িবভাজ  নয় 

 নাকতা 1,05,684 িট যা 19 dারা িবভাজ  নয় 

 আlাহ শbিট সংখ া 19 dারা িবভাজ  ধের িনেলo (আসেল না)- রাসুল, মুহাmদ সা, জীbাiল, 

মানুষ pভৃিত aসংখ  শb আেছ যার সংখ া 19 dারা িবভাজ  নয়। 
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 িবসিমlায় 19 িট akর থাকেলo কেলমা তাiেয়ব া (লা iলাহা ilাlাহ…), কেলমা শাহাদাত, 

আuজুিবlাহ…, eমন aসংখ  grtপূণ বােক র akর 19 িট নয়। 

 সুরা 96 eর akর সংখ া 304িট যা 19 dারা িবভাজ  হেলo সুরা 1, 2, …. eমনিক 110 বা 

aন  সুরাgেলা akর সংখ া 19 dারা িবভাজ  না। 

 110 নং সুরায় শেbর সংখ া 19 িট। বািক সুরাgেলার শbসংখ া 19 নয়। 

….. iত ািদ। 

aন  যেকান আেরকিট সংখ া িদেয়o তািলকা বর কের aেলৗিকক তt দয়া যেত পাের: 

 আlাহ শbিটেত akর 4 িট 

 4 নং সুরায় আয়াত 176 => 4*44=176 

 সুরা eখলােসর আয়াত সংখ া 4 

 সুরা eখলােসর pথম আয়াত যখােন আlাহর eকt সmেn ঘাষণা দয়া হেয়েছ (কুলh আlাh 

আহাদ)- pথম আয়াতিটেত শb সংখ া 4 িট। 

 সুরা eখলাস 112 নং সুরা, যা 4 dারা িবভাজ  => 112/4=28=> 2+8=10=> 1+0=1 

aথা� আlাহ eক 

 কারআেন আয়াত সংখ া 6236, যা 4 dারা িবভাজ  

 আসমানী িকতােবর সংখ া 4 িট 

 আসমািন িকতাব নািযলকৃত রাসুল 4 জন 

 pধান ফেরশতা 4 জন 

….. iত ািদ। 

aতeব ‘pমািণত’ হেলা য কারআন aেলৗিকক eবং ei 4 সংখ ািট eকিট aেলৗিকক সংখ া। ei 

aেলৗিকক 4 eর তtt আিব ার কেরেছন নািsেকর ধমকথা (যিদo িতিন রাশাদ খলীফার ন ায় িনেজেক নবী 

দািব কেরনিন…)। eখেনা তttিট খসড়া পযােয় আেছ। আরবী টkট oয়ােড নয়ার কাজ চলেছ- সটা 
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হেয় গেলi সুদীঘ তািলকা িনেয় িতিন aিচেরi জনসmুেখ হািজর হেবন। ভdেলাক তার সমs িহসাবািদ 

কিmuটােরর ক ালকুেলটর টুলিট ব বহার কের কেরেছন- আগািমেত কিmuটােরর আেরা নানা বাহাির 

ব বহাের 4 eর aেলৗিককতার তািলকািটেক সmূণ কের তালা হেব। সুতরাং িনসেnেহ বলা যায় ei 4 

eর তt সmূণ (100%) কিmuটারাiজড পdিতেত পাoয়া। 

eছাড়াo িতিন জািনেয়েছন- pকৃিতেতo aেলৗিকক সংখ া 4 eর uদাহরণ গ ায় গ ায় আেছ। পরবতীেত 

eেহন তািলকাo িতিন হািজর করেবন, তেব ekেণ eকিট uদাহরণ িদেয় বতমান িনবnিট শষ করা যাক: 

নরুানী প  ছাগেলর ঠ াং 4িট। 

 

সহেযাগী িলংক: 

1।  http://skepdic.com/lawofnumbers.html 

2।  http://www.snopes.com/rumors/elevens.asp  

 

 
 
নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন 
আnজােল িলেখ থােকন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নােম িনজs bগ আেছ তার। 
iেমiল - nastikerdharmakatha@gmail.com 
 

764

http://skepdic.com/lawofnumbers.html
http://www.snopes.com/rumors/elevens.asp


KyiAv‡bi mvswL¨K gvnvZ¥¨t- ÒwfbœgZÓ 
ivqnvb Avexi 

 
 

1 
 
Avwg ag© cvjb bv Ki‡jI ag© wb‡q Avgvi AvM«n i‡q‡Q| ZvB wUwf‡Z hLb AveŸy-Av¤§y wbweó g‡b 
Wt RvwKi bv‡q‡Ki e³…Zv ï‡b ZLb KvR bv _vK‡j AvwgI ‡mvdvq ‡h‡q ewm| ‡evSvi ‡Póv Kwi 
wZwb Kx ej‡Z Pvb| ‡Zgwb ag© wb‡q ‡jLv eBI cwo| K‡qKeQi Av‡M weL¨vZ Bmjvgx wPš—vwe` 
Avng` w``v` Gi ‡jLv ÒKyiAvb I weÁvbÓ bv‡g GKUv eB ‡`Ljvg KvUve‡bi gmwR‡`i bx‡P 
gv‡K©UUvq| wK‡b wb‡q Avmjvg| ‡mB eB‡q bvbv fv‡e KyiAvb‡K ¯^M©xq wKsev Av‡jŠwKK c«gv‡bi 
Rb¨ weÁv‡bi wewfbœ wel‡qi mv‡_ wgj ‡`Lv‡bvi ‡Póv Kiv n‡q‡Q| Zvi g‡a¨ GKwU wQj, Dwbk 
msL¨v Øviv Avj−vn ‡h KyiAvb‡K ‡eu‡a w`‡qwQ‡jb Zvi c«gvb| Avj −vnZvqvjv evua‡jI me©mg‡¶ GB 
wgivK‡ji e¨vcviwU c«_g Zy‡j a‡ib W±i ivkv` Lvwjdv1| 
 
cy‡iv e¨vcviwU ‡h ‡Kvb gvbyl‡K AvK…ó Ki‡e| whwb Bmjvg a‡g© wek¦vmx wZwb c«gvbwU ‡`‡L Z…wßi 
‡XKyi Zyj‡eb- wRwbmUv gv_vq ivLvi ‡Póv Ki‡eb, ‡¶Î we‡k‡l ‡Kvb mskqev`xi mv‡_ Z‡K© wjß 
n‡j Z‡jvqvi wn‡m‡e e¨envi Ki‡eb| Avi whwb Awek¦vmx wZwbI mvgvb¨ Ø‡b&Ø c‡o hv‡eb| 
 
Avcbviv hviv GB wgivKj m¤ú‡K© Rv‡bb bv- Zviv DBwK‡Z2 ‡jLv GB wbeÜwU c‡o ‡`L‡Z 
cv‡ib: 
 
 

 

KyiAv‡bi mvswL¨K Zvrch© 
 
KyiAvb kix‡di c~e©Zb ZvdmxiKviKMY GB Ewbk msL¨v m¤ú‡K© A‡bK my›`i my›`i aviYv 
K‡iwQ‡jb| ‡KD e‡jwQ‡jb GB Ewbk n‡”Q ‡`vhL wbqš¿bKvix Ewbk Rb ‡d‡ikZv| Ges 
A‡b‡K Bmjv‡gi EwbkwU c«avb ¯—¤¢ e‡j wPwýZ Ki‡Z ‡P‡q‡Qb| wKš‘ Zvdwmi KviKMb GB 
e‡j Zv‡`i K_v ‡kl K‡i‡Qb ‡h GB m¤ú‡K© Avj−vn& ZvjvB fvj Rv‡bb| A_©vr Zviv 19 
msL¨v Øviv wK ‡evSv‡bv n‡q‡Q Zv wbwðZfv‡e e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ibwb| KviY Bmjv‡gi bex 
GB Ewbk msL¨v m¤ú‡K© Avmj Ae¯’v eY©bv K‡ibwb| ejv n‡q _v‡K GB Ewbk msL¨vwUi 
gva¨‡g Avj−vn Zvjv KyiAvb kix‡di Avmj iPwqZv ‡h wZwb Zv c«Kvk K‡i‡Qb| ‡Kbbv hw` 
gynv¤§` wb‡R KyiAvb iPbv Ki‡Zb Zvn‡j wZwb GB Ewbk msL¨v Øviv wK ‡evSv‡bv n‡q‡Q Zv 
e¨vL¨v K‡i ‡h‡Zb| KyiAvb bvwhj nIqvi avivevnxKZv ‡_‡K Avgiv ‡`L‡Z cvB m~iv gỳ &
`vmwmi Gi 30 bs AvqvZwU PZy_© ev‡ii mgq gynv¤§` Gi wbKU bvwhj nq| 

                                                 
1 Rashad Khalifa, http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa  
2 KyiAv‡bi mvswL¨K Zvrch©, evsjv DBwK‡cwWqv, http://bn.wikipedia.org/wiki  
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Ò Bnvi Dci Av‡Q Dwbk Ó  
 
m~iv gy`&`vmwmi Gi 30 bs AvqvZ bvhxj K‡i wRe«vBj (Av) wKQy¶Y bxie _v‡Kb Ges GB 
myivi evKx 14 wU AvqvZ bvwhj bv K‡i wZwb P‡j hvb ‡mB myiv Avj-Avjv‡K, hvi 1g 5wU 
AvqvZ me©c«_g bvwhj Kiv nh‡◌়wQj| myiv Avj-Avjv‡K evKx 14wU AvqvZ GB mgq bvwhj 
Kiv nq, Zvn‡j c«_‡g bvwhj Kiv myivwU‡Z AvqvZ msL¨v nj (5+14=19) | 
 
myiv Avj-Avjv‡Ki ‡h 1g ‡h 5wU AvqvZ bvwhj Kiv n‡qwQj MYbvq ‡`Lv hv‡e ‡h Zvi kã 
msL¨v 19|  
19 wU k‡ãi A¶i ¸‡jvi ‡hvMdj 76 hv 19 Øviv wefvR¨|  
myiv Avj-AvjvK KyiAvb kix‡di wcQb w`K w`h‡◌় 19 bs myiv|  
KyiAvb kix‡di ‡gvU myiv msL¨v 114 hv 19 Øviv wefvR¨|  
KyiAvb kix‡di 1g evK¨ wemwgj−vwni ivngvwbi ivwng hv‡Z ‡gvU A¶i msL¨v 19|  
"wemwg" KyiAv‡b ‡gvU 19 evi D‡j−L Kiv Av‡Q|  
ciewZ© kã "Avj−vn" D‡j−L Av‡Q 2689 evi hv 19 Øviv wefvR¨|  
c‡ii kã "ivngvb" Av‡Q 57 evi hv 19 Øviv wefvR¨|  
c‡ii kã "ivnxg" Av‡Q ‡gvU 114 evi hv 19 Øviv wefvR¨| 

 
 
 

2 
 
Avm‡jB Kx KyiAv‡b mvswL¨K gvnvZ¥¨ (wgivKj Ad 19) we`¨gvbt- 
 
¯úó DËi n‡”Q- bv| W±i Lwjdv ‡ekwKQy Qjbvi Avk«q wb‡q‡Qb| GB ‡jLvq ‡ekwKQy D`vniY 
Ges MVbg~jK Av‡jvPbvq Zv ‡`Lv‡bv n‡e| 
 
g~jZ c…w_exi ‡h‡Kvb wel‡qB GKwU MvwbwZK wgivKj ‡ei Kiv m¤¢e (c«e‡Üi bx‡Pi As‡k 
D`vniY «̀óe¨)| ‡mwU MwYZwe`‡`i Øviv mgw_©Z bv n‡jI gvbyl‡K Avb›` wKsev avuavq ‡djvi 
Rb¨ h‡_ó| 
 
ai“b GKwU mgy`« ‰mKZ| Avcwb GKwU wbw³ wb‡jb- Ges mgy`« ‰mK‡Zi GKwU GKwU K‡i evjyi 
IRb gvcv ïi“ Ki‡jb| ‡hme evjyi IRb n‡”Q GK M«vg ‡mwU‡K Avcwb _‡j‡Z f‡i ivL‡jb| 
‡h¸‡jv bv ‡m¸‡jv ‡d‡j w`‡jb| AviI awi Avcbvi nv‡Z Adyiš— mgq i‡q‡Q Ges GB AdyiZœ 
mgq Avcwb ïay evjyi IRb gvc‡eb Ges GK M«v‡gi IR‡bi evjy Avjv`v Ki‡eb| Zvn‡j 
`xN©mgq ci Avcwb ‡ek eo GKwU evjyi m¨v¤új ‡RvMvo Ki‡Z cvi‡eb hv‡`i c«‡Z¨‡Ki IRb 
GK M«vg K‡i| GLb hw` Avcwb ‡NvlYv ‡`b ‡h, GB mgy`« ‰mKZwU GKwU wgivKj Ges Gi 
c«‡Z¨KwU evjy KYvi IRb GK M«vg Zvn‡j Kx Zv hyw³ msMZ n‡e? n‡e bv| 
 

 2
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KviY MwYZ Avgv‡`i e‡j, GB ‰mK‡Z c«wZwU evjyKYvi IRb GK M«vg- GB kZ© Av‡ivc Kivi 
Av‡M Avcbv‡K kZKiv KZfvM evjyi IRb GK M«vg Zv wbY©q Ki‡Z n‡e| hw` kZKiv gvb 90- 
99% nq Zvn‡j Avgiv ‡mB kZ© mwVK e‡j a‡i wb‡Z cvwi| 
 
kZKiv= GK M«vg IRb Ggb evjyi msL¨v/ cix¶Yxq ‡gvU evjyi msL¨v (‡h evjy Avcwb ‡d‡j 
w`‡q‡Qb+ ‡h evjy Avcwb ‡i‡L‡Qb) x 100 
 
Avcbvi cix¶vq GKe¯—v evjyi wecix‡Z Kgc‡¶ GK nvRvi e¯—v evjy Avcwb ev` w`‡q‡Qb (KviY 
Zv‡`i IRb GK M«vg bq)| myZivs Avcbvi kZKiv gvb n‡e Lye Kg| A_©vr wgivKjwU mwZ¨ bq| 
 
W±i Lvwjdv wVK GB KvRwU K‡i‡Qb| wKfv‡e? 
 
wZwb e‡j‡Qb KyiAvb‡K Avj−vn Ewbk Øviv AvU‡K w`‡q‡Qb| wZwb ‡ek wKQy D`vniY w`‡q‡Qb| 
‡hgb, 
 
Ôwemwgj−vwni ivngvwbi ivwngÕ-G ‡gvU eY© 19| 
me©c«_g bvwhjK…Z 5wU Avqv‡Z (m~iv AvjvK) ‡gvU kã msL¨v 19, Zv‡Z ‡gvU eY© 76 (hv 19 w`‡q 
wefvR¨)| 
me©c«_g bvwhjK…Z c~Y©vsM myivi (myiv AvjvK) AvqvZ msL¨v 19| 
me©‡kl bvwhjK…Z myivq (myiv bmi) kã msL¨v 19| 
me©‡kl bvwhjK…Z Avqv‡Z (myiv bmi-1) A¶i msL¨v 19| 
cy‡iv KyiAv‡b ÔKyiAvbÕ kãwU G‡m‡Q 57 evi (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
KyiAv‡bi me©‡gvU myivi msL¨v 114 (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
KyiAv‡bi me©‡gvU AvqvZ mL¨v 6346 (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
 
Zvn‡j W±i Lvwjdvi PvjvwKUv ‡Kv_vq nj? ‡ei Kiv Lye mnR| 
 
‡h‡Kvb eB ‡_‡KB Avcwb Òwe‡kl wKQy AskÓ/Ackb evQvB Ki‡Z cv‡ib| Zvici ‡hB ‡hB 
Ackb Avcbvi wgivKj c«gv‡b Kv‡R jvM‡e Zv ‡i‡L (ai“b mvZ Øviv wefvR¨) evwK¸‡jv ‡d‡j 
w`‡Z cv‡ib| KyiAv‡bi ‡¶‡Î ‡hgb, GKwU k‡ãi A¶i msL¨v, P¨vÞv‡ii msL¨v, wbw`©ó GKwU kã 
m‡e©v‡gvU KZevi e¨eüZ n‡q‡Q ‡mB msL¨v BZ¨vw`- BZ¨vw` M«nb Kiv n‡q‡Q| wVK ‡Zgwb fv‡e 
Avcwb PvB‡j Ab¨ GKwU wbw ©̀ó msL¨v, we‡Rvo myivi msL¨v, ‡Rvo P¨vÞv‡ii msL¨v, we‡Rvo 
P¨vÞv‡i AZwU A¶i i‡q‡Q- ‡RvowU‡Z KZwU i‡q‡Q BZ¨vw` wb‡Z cv‡ib| A_©vr Avcwb gv_v 
LvwU‡q Amxg msL¨K Ackb/Ówe‡kl AskÓ evQvB Ki‡Z cv‡ib| W±i Lvwjdv ZvB K‡i‡Qb| 
AmsL¨ Ackb ‡_‡K wZwb Dwbk Øviv wefvR¨ c«gvb Kiv hvq Ggb Ackb¸‡jv M«nY K‡i‡Qb- 
evwK¸‡jv ‡d‡j w`‡q‡Qb| wKš‘ KyiAv‡b hw` Avm‡jB Ewb‡ki wgivKj ‡_‡K _v‡K Zvn‡j Zv me 
wKQy‡ZB _vK‡e- ïay gvÎ K‡qKwU wRwb‡m bq| 
 

 3
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ZviciI K_v ‡_‡K hvq| Dwb ‡Zv A‡bK wKQyB ‡gjv‡Z m¶g n‡q‡Qb| ‡m¸‡jv Kx Avm‡jB 
wg‡j‡Q? ‡m¸‡jv wK Avm‡jB Ewbk Øviv wefvR¨? Pjyb ‡`wL cieZ©x Av‡jvPbvq| 
 

3 
 
GB As‡k, c«gvwbZ kZ©¸‡jvI A‡bK ‡¶‡Î mwVK bq Zv ‡`Lv‡bv n‡e| ‡m‡¶‡Î Avgiv 
e¨e‡”Q‡`i Rb¨ GKwU wb‡qB Av‡jvPbv Ki‡ev| 
 
W±i iv‡k` Lwjdv e‡jb, 
 

“The key to Muhammad’s perpetual miracle is found in the very first verse 
of the Qur’an, `IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST 
MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM…” 

 
gynv¤§‡`i e‡j hvIqv- KyiAvb ‡h GKwU wgivKj Zvi mÜvb jvf Kiv hvq, KyiAv‡bi me© c«_g 
Avqv‡ZB| IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM 
ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM’… …  
 
"GB c«_g Avqv‡Zi A¶i MYbv K‡i (Bs‡iRx‡Z ïay gvÎ eo nv‡Zi A¶i) Avgiv ‡`L‡Z cvB 
‡h, GLv‡b EwbkwU A¶i i‡q‡Q| Ges G‡Z ‡h kã¸‡jv i‡q‡Q ‡m¸‡jv c«‡Z¨KwU Ewb‡ki 
¸wbZK| ‡hgb c«_g A¶i, 'ISM Ewbk evi; wØZxq kã, ALLaH 2698 evi, hv 19 Gi ¸wbZK 
(19 X 142) ; Z…Zxq kã , AL-RaHMaN  Av‡Q 57 evi, (19 X 3); me©‡kl kã, AL-
RaHIM Av‡Q 114 evi (19 X 6)Ó 
 
Wt Lvwjdv `vex K‡i‡Qb, KyiAv‡bi GB A‡jŠwKK‡Z¡ gvby‡li ‡Kvb nvZ ‡bB| A_P, Òwemwgj−vwni 
ivngvwbi ivwngÓ ev‡K¨ ‡h 19wU eY© Av‡Q, GB ‡gŠwjK `vex‡ZB gvby‡li nvZ Av‡Q| Aviwe 
evK¨wU‡K Bs‡iwR‡Z c«wZeY©xKiY Kivi mgq Avgiv hw` ^̄ieY© ev` ‡`B, Zvn‡j evK¨wU GiKg 
`vuovq: ÒBSM ALLH ALRHMN ALRHIMÓ, D‡j−L¨ Aviex‡Z ¯^ieY©¸‡jv ‡jLv nq bv, covi 
mgq a‡i ‡bqv nq| GB c«wZeY©xK…Z ev‡K¨ e‡Yi« msL¨v 19| wKš‘, Aviwe‡Z ÒZvkw``Ó e‡j GKwU 
c«ZxK Av‡Q, ‡Kvb e‡Yi« Dci ‡m c«ZxK _vK‡j Zv `yB evi D”PviY Ki‡Z nq| ÒALLAHÓ 
k‡ãi wØZxq Ò L Ó Gi Dci GKwU Zvkw`` Av‡Q| ‡m‡¶‡Î GB jvg `yBevi D”PviY K‡i Gfv‡e 
‡jLv ‡hZ (ev Gfv‡e ‡jLv DwPZ): ÒALLLAHÓ; Avi eY© msL¨v n‡q ‡hZ 20wU| 
 
Zvkw`` hy³ eY© ỳBevi aiv n‡q‡Q bvwK GKevi aiv n‡q‡Q, ‡m welqwU Wt Lvwjdv ‡Kv_vI ¯úó 
K‡i e‡jbwb| GQvov ‡h ^̄ieY©̧ ‡jv ‡jLv nq bv, wKš‘ covi mgq aiv nq ‡m¸‡jv Aš—f©y³ Kiv ev 
ev` ‡`qvi e¨vcviUvI wZwb ¯úó K‡ibwb| 
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cieZ©x mgm¨v ÒBISMÓ kã wb‡q| GwU c«K…Zc‡¶ ỳwU k‡ãi mgšq̂: Ò BiÓ-G‡¶‡Î GB k‡ãi 
A_© Òg‡a¨Ó Ges Ò ISMÓ A_© ÒbvgÓ| 
 
Wt Lvwjdv memgq Aviwe eY©µg e¨env‡ii K_v e‡j‡Qb| GB Aviwe eY©µg e¨envi K‡i ÒISMÓ 
kãwUi AbymÜvb Kiv ‡h‡Z cv‡i| Ave`yj evwK KZ©…K c«¯—yZK…Z KyiAv‡bi GKwU wbN©È ‡N‡U GB 
Avðh©RbK Z_¨ cvIqv ‡M‡Q: 
 
ÒBiSMÓ kãwU KyiAv‡bi c«_g Avqv‡ZB Av‡Q| GB kãwU KyiAv‡bi gvÎ wZbwU ¯’v‡b D‡j −wLZ 
n‡q‡Q: 1:11, 11:41 Ges 27:30| 
 
wKš‘ wew”Qbœfv‡e ‡Kej ÒISMÓ kãwU KyiAv‡b ‡gvU 19 evi D‡j−wLZ n‡q‡Q| 
 
wKš‘ Z…Zxq Av‡iKwU ZvwjKv Av‡Q| ÒISMuHuÓ k‡ãi A_© ÒZvi bvgÓ| GwU Aviwe‡Z GKwU 
ALÊ kã wn‡m‡e ‡jLv nq| KyiAv‡b GwU 5 evi G‡m‡Q| 
 
me¸‡jv djvdj ‡hvM Ki‡j cvIqv hvq: 3 + 19 + 5 = 27, ¯úóZB GLv‡b 19 Gi mvswL¨K 
Zvrch© Avi _vK‡Q bv| 
 
Avgv‡`i mvg‡b AviI A‡bK¸‡jv Abygv‡bi e¨vcvi Av‡Q, ‡h¸‡jv m¤^‡Ü Wt Lvwjdv ‡Kvb e¨vL¨v 
‡`bwb| ‡Kvb we‡ePbvq wZwb wZbevi D‡j −wLZ ÒBiSMÓ kãwU MYbv ‡_‡K ev` w`‡q‡Qb? ‡h kã 
wb‡q M‡elYv KiwQ‡jb ‡mB kãwUB ev` ‡`qvi wcQ‡b ‡Kvb hyw³B ‡`Lvbwb| Avi ‡Kej wew”Qbœ 
ÒISMÓ kã MYbvi e¨vcv‡iB ev wZwb ‡Kvb bxwZ AbymiY K‡i‡Qb? me©bvghy³ we‡kl¨ Ò 
ISMuHuÓ ‡KB ev ‡Kb ev` w`‡jb? 
 
Zvn‡j wK GB wZb ai‡Yi k‡ãi A‡_i« g‡a¨ ‡Kvb e¨vL¨v jywK‡q Av‡Q? nqZ ev, ‡hme ¯’v‡b GB 
kã¸‡jvi gva¨‡g ‡Kej Avj−vn&i bvg ‡evSv‡bv n‡q‡Q ‡m¸‡jv‡KB Wt Lvwjdv MYbv K‡i‡Qb| 
wKš‘ wb‡gœv³ `ywU Avqv‡Zi w`‡K j¶¨ Ki‡j GB aviYvI fyj e‡j c«gvwYZ nq| m~iv gvwq`vi 5 
b¤^i Avqv‡Z ejv n‡q‡Q, 
 
“…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it…” Ges m~iv evK¡vivi 114 b¤^i 
Avqv‡Z ejv n‡q‡Q, 
 
“And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His 
name (ISMuHu) should be pronounced?” 
 
g~j Aviwe ev Bs‡iwR Abyev` ‡KvbwU‡ZB GB kã¸‡jvi g‡a¨ ‡Zgb ‡Kvb cv_©K¨ ‡bB, GKwU 
Qvov: GLv‡b “God’s name” mivmwi we‡aq Ges “His name” D‡Ïk¨ wn‡m‡e e¨eüZ n‡q‡Q| 
Aviwe eY©µ‡gGB kã `ywUi ‡jL¨ iƒ‡ci wfwË‡ZB ‡Kej `ywU‡K wfbœ ¯’v‡b wjwce× Kiv n‡q‡Q| 
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AviI K_v Av‡Q, wK‡mi wfwË‡ZB ev Wt Lvwjdv GB kã¸‡jvi eûePb iƒc¸‡jv ev` w`‡jb? 
G¸‡jvi eûePb KyiAv‡b AviI 12 evi G‡m‡Q| we‡klZ m~iv AvÕiv‡di 180 b¤^i Avqv‡Zi K_v 
D‡j−L Kiv hvq, “The most beautiful names belong to God…” 
 
eûePb ev` ‡`qvi ‡Kej GKwU KviYB _vK‡Z cv‡i| ‡mwU n‡”Q, eûePb¸‡jv MYbv Ki‡j ‡gvU 
msL¨vwU 19 bv n‡q 39 n‡q hvq| 
 
Dciš‘ ALLAH kãwUi e¨env‡ii ai‡Yi e¨vcv‡iI m‡›`n Av‡Q| GB k‡ãi mv‡_ hLb ÒLiÓ 
c«mM© hy³ nq ZLb ỳB‡q wg‡j Ò LiLaH Óev ÒLiLLahÓ k‡ãi Rb¥ ‡`q| GLv‡b c«mM©wUi A_© 
Òc«wZÓ| GB wjj−vn k‡ãI GKwU jvg Gi Dci Zvkw`` Av‡Q| (D`vniY wn‡m‡e 2:22 AvqvZwU 
‡`Lv ‡h‡Z cv‡i|) e¨KiY Abymv‡i GB c«mM©hy³ kãwU wVK ÒBiSMÓ Gi gZ K‡iB e¨eüZ nq| 
c~‡ei« AwfÁZv ‡_‡K Avgiv ej‡Z cvwi Wt Lvwjdv Gevi c«mM©hy³ kã¸‡jv ev` w`‡q ‡Kej g~j 
kãwUB MYbv Ki‡eb| wKš‘ wZwb Zv K‡ibwb| Gevi wVKB ÒLiLaHÓ ¸‡jv MYbv K‡i‡Qb, KviY 
G¸‡jv MYbv bv Ki‡j ‡gvU msL¨vUv 2698 nZ bv Ges Zv 19 w`‡qI wefvR¨ nZ bv| G ai‡Yi 
hv …̀w”QK e¨env‡ii ‡cQ‡b wK Av‡`Š ‡Kvb hyw³ Av‡Q? 
 
ÒISMÓ Gi mv‡_ ÒBiÓ hy³ n‡q hLb ÒBiSMÓ n‡q‡Q ZLb Wt Lvwjdv ‡mUv ev` w`‡q‡Qb, wKš‘ 
ÒALLAHÓ-i mv‡_ ÒLiÓ hy³ n‡q hLb ÒLiLaHÓ n‡q‡Q ZLb wZwb ‡m¸‡jv wVKB MYbv 
K‡i‡Qb; ‡Kej 19 w`‡q wefvR¨ GKwU msL¨vq ‡cŠuQv‡bvi Rb¨| 
 
AL-RaHMaN k‡ãi ‡¶‡Î ‡Kvb wØav ‡bB| GwU KyiAv‡b 57 (19 X 3) eviB D‡j−wLZ n‡q‡Q| 
‡jLKI GgbwUB e‡j‡Qb| 
 
Gevi AL-RaHIM k‡ãi w`‡K …̀wó ‡`qv hvK| Wt Lvwjdv e‡j‡Qb, GB kã ‡gvU 114 (6 X 
19) evi G‡m‡Q| wKš‘ Ave ỳj-evwKi wbN©È Abymv‡i KyiAv‡b GB kãwU ûeû GB iƒ‡c gvÎ 34 
evi D‡j−wLZ n‡q‡Q| A_©vr GB 34 ¯’v‡bB k‡ãi Av‡M ÒALÓ bvgK ‡WwdwbU AvwU©K&jwU Av‡Q| 
wKš‘ evwK 81 ¯’v‡b k‡ãi Av‡M ‡Kvb ‡WwdwbU AvwU©K&j ‡bB| GLb AvwU©K&j mn Ges Qvov 
me¸‡jvB hw` Avgiv MYbv Kwi, Zvn‡j ‡gvU msL¨vwU `vuovq 115| GK evi Gi eûePbI D‡j−wLZ 
n‡q‡Q| Zvn‡j ‡gvU 116 n‡q hv‡”Q| 115 Ges 116, ‡KvbwUB 19 Øviv wefvR¨ bq| 
 
Wt Lvwjdvi GB Avwe®‹vi‡K A‡b‡KB m¤ú~Y© Aby‡gv`b w`‡q‡Qb| Wt Bèchir Torki G wb‡q 
ixwZgZ 4 c…ôvi GK wekvj mvivsk iPbv K‡i‡Qb| GB me¸‡jv Aby‡gv`b cÎ ev mvivsk‡ZI 
Dc‡i D‡j−wLZ PviwU ‡gŠwjK AbywgwZi e¨vcvi m¤ú~Y© Gwo‡q hvIqv n‡q‡Q| 
 
Wt Lvwjdv ÒALLAHÓ k‡ã Zvkw`‡`i Kvi‡Y wØZ¡ n‡q hvIqv jvg¸‡jv MYbv ‡_‡K ev` w`‡q‡Qb, 
Avevi AwjwLZ ¯^ieY©¸‡jvI ev` w`‡q‡Qb| 
 
wZwb ÒISMÓ Gi ‡gvU msL¨v MYbv Ki‡Z wM‡q ÒBiSMÓ kãwU m¤ú~Y© Gwo‡q ‡M‡Qb, wKš‘ Iw`‡K 
Avevi ÒALLaHÓ kã MYbv Ki‡Z wM‡q ÒLiLaHÓ Aš—f©y³ K‡i‡Qb| 
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GQvovI wZwb Zvi MYbv ‡_‡K ÒISMuHuÓ ev` w`‡q‡Qb, hw`I e¨KiYMZ w`K w`‡q GwU ûeû 
ÒISMÓ Gi g‡ZvB A_© enb K‡i| 
 
GQvov wZwb ÒISMÓ Ges ÒAL-RaHIMÓ k‡ãi eûePb iƒc¸‡jv ev` w`‡q‡Qb| 
 
Dciš‘ Zvi Ò AL-RaHIM Ó k‡ãi MYbv fyj n‡q‡Q| 
 
myZivs wgivKj c«gv‡bi Rb¨ Lwjdv wb‡Ri B”Qvg‡Zv wm×vš— M«nY K‡i‡Qb- wgj Kivi Rb¨| wKš‘ 
‡m e¨vcv‡i ‡Kvb e¨vL¨v c«`vb K‡ib wb| Zvi Ab¨vb¨ wmØvš—¸‡jvI fy‡j fiv| ‡m¸‡jvI Avjv`v 
K‡i c«gvb Kiv m¤¢e| 
 

4 
 
G ai‡Yi msL¨vZvwË¡K ‡Ljv weÁvbewnf©~Zt- 
 
msL¨v wb‡q G ai‡Yi avuavgq ‡Ljv A‡bK c«vPxb| ‡mB wc_v‡Mviv‡mi Avgj ‡_‡KB gvbyl Gme 
K‡i Avm‡Q| wKš‘ AvaywbK weÁv‡bi Rb¥ nIqvi ci A‡bK wKQyi gZ GUv‡KI weÁv‡bi A½b 
‡_‡K ‡SwU‡q we`vq Kiv n‡q‡Q| GB AcweÁv‡bi bvg ‡`qv n‡q‡Q Numerology Z_v 
msL¨vZË¡3| MwYZ ‡_‡K msL¨vZË¡ m¤ú~Y© Avjv`v n‡q ‡M‡Q; ‡hgb ‡R¨vwZwe©Ávb ‡_‡K ‡R¨vwZl 
kv¯¿ Avjv`v n‡q‡Q Ges imvqb ‡_‡K Avj‡Kwg Avjv`v n‡q‡Q| msL¨vZË¡ ZvB GKwU cwic~Y© 
AcMwYZ ev AcweÁvb| weÁv‡bi Kyms¯‹viv”Qbœ Ace¨envi‡KB AcweÁvb ejv nq| 
 
MvwYwZK wgivK‡ji AviI D`vniYt- 
 
g~jZ PvB‡j KyiAv‡b mvZ wKsev Ab¨ ‡h‡Kvb msL¨vi wgivKj ‡ei Kiv m¤¢e| m¤¢e c…w_exi 
‡h‡Kvb wKQy‡ZB| gvwK©b hy³iv‡ó«i ¯^vaxbZvi ‡NvlYv c‡Î Ggb GKwU MvwYwZK e¨vL¨v ‡ek 
Rbwc«q| ejv n‡q _v‡K- GB ‡NvlYv c‡Îi gva¨‡g Av‡gwiKvi fwel¨‡Zi mKj NUbv Av‡M ‡_‡KB 
e‡j ‡`Iqv m¤¢e| Lye wi‡m›Uwj Uy‡ji (Tool) GKUv Mv‡b (Lateralus) wd‡evbvw° wmwi‡Ri my›`i 
c«‡qvM Av‡Q| me iKg KweZv‡ZB MwY‡Zi ‡Ljv ‡`Lv hvq, ‡mB F‡M&e` ‡_‡K ïi“ K‡i| 
wcKv‡mvi Qwe‡Z cvIqv hvq wÎgvwÎK R¨vwgwZi ‡Ljv| Mm ev Aqjv‡ii gZ MwYZwe‡`i Rxebx 
co‡j gvby‡li MvwYwZK ¶gZvq Avcbvi Av‡iv Av¯’v evo‡e| 
 
Av‡iKwU D`vniY n‡Z cv‡i Bûw`‡`i weL¨vZ ‡kgnv‡g‡dvivm4| Bûw` ag©‡eËvi ‡mB ga¨hyM 
‡_‡KB msL¨vZË¡ wb‡q gË| ‡m mgqB Zviv Zv‡`i ag©M«š’ ‡Zvivn-i wØZxq M«š’ G‡·vWvm ‡_‡K 

                                                 
3 Numerology, http://en.wikipedia.org/wiki/Numerology  
4 Shemhamphorasch, http://en.wikipedia.org/wiki/Shemhamphorash  
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m«óvi inm¨gq bvg ‡ei K‡iwQj| G‡·vWv‡mi 14:19-21, GB wZbwU Avqv‡Zi gva¨‡g Zviv m«óvi 
72wU bvg D™¢veb K‡i‡Q| GB c«wZwU Avqv‡Z 72wU K‡i eY© Av‡Q| 
 
- c«_‡g c«_g AvqvZwU Wvb ‡_‡K ev‡g wj‡L‡Q 
- Zvici wØZxq AvqvZ evg ‡_‡K Wv‡b wj‡L‡Q 
- me‡k‡l Z…Zxq AvqvZ Avevi Wvb ‡_‡K ev‡g wj‡L‡Q 
- GB ‡jLvi KvRwU 18 Kjvg I 12 mvwi‡Z Kiv n‡q‡Q| 18 ¸b 12 = 72 ¸b 3 
- Gevi 12 wU mvwi‡K 3 mvwi 3 mvwi K‡i fvM K‡i‡Q| ‡gvU PviwU fvM n‡q‡Q hvi c«wZwU‡Z 18 
Kjvg I 3 mvwi| 
- c«wZ fv‡Mi GKwU Kjvg Øviv m«óvi GKwU wZb A¶‡ii bvg cvIqv ‡M‡Q| Gfv‡e ‡gvU 18 ¸b 4 
= 72 wU wZb A¶‡ii bvg cvIqv ‡M‡Q| 
- Pvi fv‡Mi c«wZwU‡Z Avevi GKwU e‡Yi« mv‡_ wgwj‡q‡Q| G‡Z m«óvi GKwU Pvi A¶‡ii bvg 
cvIqv ‡M‡Q| 
- GB ‡h Pvi A¶‡ii bvg Zvi mwVK D”PviY Rvbvi ‡Póv Ki‡Q Zviv| G wb‡qB Zviv msL¨vZ‡Ë¡i 
‡Ljv ‡Lj‡Q, GLbI| GB kã‡K wWwR‡U wb‡j bvwK 216 wWwR‡Ui GKUv bvg cvIqv Av‡Q| 
W¨v‡ib Avibd&w¯‹i ÒcvBÓ wm‡bgvq GB 216 wWwR‡Ui mv‡_ cvB Gi m¤úK© ‡`Lv‡bv n‡q‡Q| 
 

5 
 
ivkv` Lwjdv‡K `iKvix mvBR gywgb ‡gvmjgvbiv c‡i wVKB K‡i‡Qb| wZwb ‡h fÛ ‡nb ‡Zb 
A‡bK A‡bK wKQyB cieZ©x‡Z Zviv wPrKvi K‡i e‡j‡Qb| Avevi ZvivB ÒKyiAvb‡K Ab¨iKg wKQy 
GKUvÓ c«gv‡Yi Rb¨ ivkv` Lwjdvi GB wgivKj bvBw›Ub e¨envi Ki‡Qb AvR Aew`| Zv Ki“K| 
Avgvi g‡Zv ‡KD ‡hb GB wgivKj bvBw›Ub ‡`‡L KyiAv‡bi M«š’‡K A‡jŠwKK bv ‡f‡e e‡mb- ‡m 
Rb¨B GB ‡jLv| 
 
‡jLK evsjv‡`‡ki GKwU wek¦we`¨vj‡q Zwor‡KŠkj wb‡q covïbv Ki‡Qb| 
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সকু লািরজম মােন িক সব ধেমর pিত সমান dা? 

aিভিজৎ রায় 
  

আমার আgেহর কারেনi হাক, আর 'মুkমনা'র সােথ আমার দীঘিদেনর সংি তার কারেণi হাক িবjান, 
ধম, দশন pভৃিত িবষেয় আমােক িলখেত, আেলাচনা করেত eবং িবতেক aংশ িনেত হয়। ধমিনরেপkতার 
িবষয়িটo মােঝ মেধ  চেল আেস। িবতক করেত িগেয় aেনেকর কাছ থেকi যা িন তা হল, স কুলািরজম 
বা ধমিনরেপkতা শেbর মােন হেc সকল ধেমর pিত সমান dা। eমনিক যারা ধম মােনন না, eবং 
uদারপnী বেল কিথত তােদর aেনেকi ধমিনরেপkতােক eভােব দেখন।  

িবষয়িট আেলাচনার দাবী রােখ। স কুলার শেbর মােন িক সত i সকল ধেমর pিত সমান dা? anতঃ 
রা ীয় ভােব বাংলােদশ িকংবা ভারেতর মত দশgেলােত eখন তাi pচার করা হয়। িব ািn স কারেণi। 
আসেল িকnt ‘ সকু লািরজম’ শbিটর aথ –‘সব ধেমর pিত সমান dা’ নয়, বরং eর আিভধািনক aথ 
হেc eকিট মতবাদ, যা মেন কের রা ীয় মূলনীিত থেক ধমেক পৃথক রাখা uিচৎ। আেমিরকান হিরেটজ 
িডকশনারীেত secularism শbিটর  সংjায়ন করা হেয়েছ eভােব –  

The view that religious considerations should be excluded from civil 
affairs or public education 

 e সংjা থেক বাঝা যােc, ধমেক রাে র কােজর সােথ জড়ােনা যােব না- eটাi সকু লািরজেমর মাdা 
কথা। ধম aবশ i থাকেত পাের, তেব তা থাকেব জনগেণর ব িkগত পিরমnেল – 'pাiেভট' ব াপার 
িহেসেব; 'পাবিলক' ব াপার স াপাের তােক জড়ােনা যােব না।    

ভারত তার জnলg থেকi 'ধমিনরেপkতা' ক রা ীয় মূলনীিত িহেসেব ঘাষণা কের eেসেছ (যিদo 
ভারেতর সংিবধােন ‘aিফিশয়ািল’ ধমিনরেপkতা anভুk হেয়েছ aেনক পের)। ভারেতর pধানমntী 
জহরলাল নেহr সকু লািরজেমর pকৃত সংjা aনুধাবণ করেত পেরিছেলন aেনক ভালভােব। িতিন 
রা ীয় কাযাবলী থেক ধমেক পৃথক রাখাi স ত মেন করেতন, জাতীয় জীবেন সব ধেমর pিত uদাসীন 
থাকাটাi তার কােছ যুিkযুk মেন হত। িতিন বলেতন –  

‘ধম বলেত য ব াপার স াপারgেলােক ভারেত িকংবা aন t বাঝােনা হয়, তার ভয়াবহতা দেখ আিম 
শি ত eবং আিম সবসময়i তা সাcাের ঘাষণা কেরিছ। ধু তাi নয়, আমার সবসময়i মেন হেয়েছ 
e জ াল সাফ কের ফলাi ভাল। pায় সব kেti ধম দঁাড়ায় ধমাnতা, pিতিkয়াশীলতা, মূঢ়তা, 
কুসংsার আর িবেশষ মহেলর icার pিতভূ িহেসেব’।  
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 নেহrর কথা থেক বাঝা যােc, ধেমর anিনিহত কাঠােমাগত pিতিkয়াশীলতার কারেনi ধমিনরেপk 
রাে , পািথব িবষয় আষেয়র সােথ সােথ জড়ােনা যােব না। নেহrর aনুেpরণা আেমিরকার ‘ফাuিnং 
ফাদার’রা িছল িকনা জািন না - যারা আেমিরকার সংিবধান তিরর সময় pিত ার সময় ধমেক রা  থেক 
আলাদা রেখিছেলন, খুব বিল  ভােব* –  

"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 1976 under George Washington, and signed by John Adams in 1976)  

আসেল aিভধােন  secular শbিটর aথo করা হেয়েছ eভােব – ‘Worldly rather than spiritual’ ।  
সকু লািরজেমর aন ান  pিতশbgেলা  হল – worldly, temporal িকংবা profane। শবাথgেলা খুব 
ভালভােব খয়াল করেল বাঝা যােব,  eর aবsান ধম িকংবা আ ািতকতার  িদেক নয়, বরং eর eকশ 
আিশ িডgী িবপরীেত।  সজন ,  সকু লািরজেমর বাংলা pিতশb aেনেক খুব সিঠকভােবi কেরন – 
‘iহজাগিতকতা’।    

aথচ সi ‘iহজািগিতক’ ভারেতi রা পিত রাধাকৃ ন প ােশর দশেক ঘাষণা করেলন, ধমিনরেপkতা 
মােন ধমহীনতা নয় বরং সব ধেমর সহাবsান, eবং িতিন Hindu view of life eর কিlত ভাববাদী 
পূণতায় িতিন আsাবান। ‘ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়’ – ei াগানিট বাংলােদেশর ধমিনরেপkতার 
জাধারী দল আoয়ািমলীগo খুব জাের সাের বলার চ া কের। তেব e াগানিটর মেধ i রেয়েছ eক 

ধরেণর ‘ ভ েরর ফঁািক’। e ফঁািকিট চমৎকার ভােব িবে ষণ কেরেছন ড. িসরাজুল iসলাম চৗধুরী তার 
‘iহজািগিতকতার p ’ pবেn। e pবnিট pকািশত হেয়েছ আমার আর সাদ কামালীর যৗথ সmাদনায় 
pকািশত 'sতnt ভাবনা' (চারিদক, 2008) বiেয়-  

‘ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়, ei কথাটা বাংলােদশ pিত ার পর পরi খবু জােরেসাের  বলা 
হেc। কথাটা সত  বেট আবার িমথ াo বেট।  সত  e িদক থেক য, রাে র ধমিনরেপkতা 
নাগিরকেদর e পরামশ দয় না য, তামােদর ধমহীন হেত হেব; িকnt তা বেল eমন কথাo বেল না য, 
রা  িনেজi সকল ধেমর চচা করেব, িকংবা নাগিরকেদর িনজ িনজ ধম চচায় uৎসািহত করেব। রা  
বর  বলেব ধমচচার ব াপাের রাে র িনেজর কান আgহ নi, রা  িনেজ eকিট ধমহীন pিত ান।, ধম 

                                                 
* আেমিরকার ফাuিnং ফাদারেদর pধান িছেলন যারা তােদর aেনেকi আসেল ধমহীন নািsক িছেলন বেল aেনেক দাবী কেরন। িkেsাফার িহেচn 
তার ‘Thomas Jefferson: Author of America’ বiেয় দাবী কেরেছন য, জফারসন সmবত নািsকi িছেলন, eমন িক তার সমেয়o, eবং 
pবলভােবi।  িরচাড ডিকno তার বiেয় eমন iি ত কেরেছন। তেব নািsক হান বা না হান আমািরকার ফাuিnং ফাদােররা য  সকু লার িছেলন, 
eটা তােদর িবিভn লখািলিখ থেক s । পরবতীেত ফাuিnং ফাদারেদর আদশ থেক আেমিরকার িবচু িত pবলভােব লk নীয়। আেমিরকার ডলাের 
িলিখত ‘iন গড ui াs’ eমন eকিট ভnামীর pকৃ  uদাহরণ। 
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িব াস নাগিরকেদর সmূণ ব ািkগত ব াপার। রাে র oi ধমহীনতােকi িকছুটা নmভােব বলা হয় 
ধমিনরেপkতা।‘ 
  

খুবi dঃেখর সােথ বলেত হয় য, আoয়ািমলীগ ধমিনরেপkতার বুিল আuের মুেখ ফ ানা তুেল ফলেলo 
তারা ধমিনরেপkতার মূল সুরিট কখেনাi aনুধাবন করেত পাের িন। তার pমাণ পাoয়া যায় আoয়ািমলীেগর 
oেয়ব সাiট (http://www.albd.org/) দখেলi। আoয়ািমলীেগর oেয়ব সাiেট মাথার uপের ‘আlাহ 
সবশিkমান’ লখা বানীিট তারi পিরচয় বহন কের। aথচ eক সময় আoয়ািমলীগi ‘আoয়ামী মুসিলম 
িলগ’ থেক মুসিলম শbিট uিঠেয় দবার সাহস দখােত পেরিছল িকংবা বাংলােদশ sাধীন হoয়ার 
aব বিহত পের ধমিনরেপkতােক রাি য় মূলনীিত িহেসেব সংিবধােন anভুk কেরিছল। স সময় রাি য় 
মূলনীিতgেলা িছল জাতীয়তাবাদ, সমাজতnt, গণতnt eবং ধমিনরেপkতা। মুিkযুেdর পিরেপিkেত খুব 
sাভািবক িছল স aংগীকার। িকnt eর জন  য িবশাল সাংs ৃিতক pstিত pেয়াজন তা তােদর নতােদর 
িছল না, রাজৈনিতক pjা তা িছলi না।  

ধমিনরেপkতােক সংিবধােন anভুk করেলo eর মুল ভাবিট তৎকালীন রাজৈনিতক নতৃবৃেnর কােছ s  
িছল- eমন কান নিজর পাoয়া যায় িন। পািকsানী কারাগার থেক ঢাকায় িফের eেস রসেকাস ময়দােন 
বাংলােদেশর sপিত শখ মুিজবুর রহমান য বk ৃতা দন তােত িতিন বাংলােদশেক 'িdতীয় বৃহtম মুসিলম 
রা ' িহেসেব ঘাষণা কেরিছেলন তা কম তাৎপযপূণ নয়। oi বছেররi সাতi জুন তািরেখর বkতৃায় শখ 
মুিজব ধমিনরেপkতার ব াখ া িদেত িগেয় যা বেলেছন তা হল –  

‘বাংলােদশ হেব eকিট ধমিনরেপk রা ।  ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমােনর ধম 
পালন করেব, িহnু িহnুর ধম পালন করেব। ীsান তার ধম পালন করেব। বৗdo তার িনেজর ধম 
পালন করেব। e মািটেত ধমহীনতা নi, ধমিনরেপkতা আেছ।‘ 
  

e বk ৃতা থেক মুিজেবর 'সবধেমর pিত সdােবর' সুর িনত হেলo সকু লািরজেমর মুল সুরিট aনুধািবত 
হয় িন। আর হয় িন বেলi, স সময়কার সংিবধােনর 12 নং aনুেcেদ 'ধম িনেয় রাজনীিত করার সুেযাগ 
লাপ' করা হেলo, pবণতা দখা িদল রা  কতৃক সকল ধমেক 'সমান মযাদাদােনর'। তাi বতাের, 
টিলিভশেন, রা ীয় aনু ােন - সবt কুরান শরীফ, গীতা, বাiেবল আর িtিপটক পাঠ করা হেত লাগেলা 

eক সংেগ। e আসেল pকৃত ধমিনরেপkতা নয়, বরং ধম আর dার িমেশল দoয়া eক ধরেণর 
জগািখচুির। সহজ ভাষায় বলা যেত পাের ‘ছd-ধমিনরেপkতা’। যত িদন গেছ, ততi মুিজব eমনিক ei 
ছd-ধমিনরেপkতা থেকo দূের সের গেছন। তার শাসনামেলর pােn pিতিট ভাষেণi মুিজব 'আlাহ', 
'িবসিমlাহ', 'iনশাlাহ', 'তoবা' pভৃিত শb ucারণ করেতন। eমনিক শষিদেক মুিkযুেdর sারক pতীক 
'জয় বাংলা'o বাদ িদেয় ' খাদা হােফজ' pবতন কেরন। ধু তাi নয়, য 'iসলািমক eকােডমী' মুিkযুেdর 
সময় রাজাকার আলবদরেদর সােথ ঘিন তার কারেণ িনিষd ঘািষত হেয়িছল, তারo পুনrtান ঘটান মুিজব, 
eবং pিত ানিটেক ‘ফাuেnশন’-e uিtত কেরন। 
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তাo কাগেজ কলেম 'ধমিনরেপkতা' সংিবধােন যাo বা চালু িছল মুিজেবর সময়, িজয়াuর রহমান eেস তা 
মূল d uপেড় ফলেলন। ধম িনরেপkতার uপের কঁািচ চািলেয় anভুk করা হল ‘িবসিমlািহর রাহমািনর 
রািহম’ আর সমান বেগ মুলনীিত িহেসেব sািপত হল – ‘সবশিkমান আlাহর uপর আsা আর িব াস’ ক। 
সংিবধােনর 12 নং aনুেcদ-eর uেcদ হেয় গল। 12 নং aনুেcেদর uেcেদর ফেল ধমিভিtক 
রাজনীিত করার সুেযাগ পুনঃ pিতি ত হল। eরশাদ সােহব eেস তা iসলামেক রা  ধমi বািনেয় িদেলন। 
eর পর থেক ধমিনরেপkতা তা acুৎ হেয়েছi, বরং পাlা িদেয় r হেয়েছ ধমেক তাষণ কের চলার 
নীিত। িবগত জাট সরকােরর আমেল ধমেক আর মৗলবাদেক তাষণ করার ফলrিত srপ িকভােব বাংলা 
ভাiেয়র utান হেয়িছল, িকভােব সংখ ালঘু সmpদােয়র uপর পিরকিlত ভােব িনযাতন চালােনা হেয়িছল, 
িকভােব pিতিট জলায়, িসেনমা হেল, মাজাের, uদীিচর aনু ােন বামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা 
আমরা সবাi দেখিছ। 

  

জনগনেক iহজাগিতকতায় udুd করার কাজ aতীেতর শাসেকরা কের িন, eখনকার শাসেকরাo করেছন 
না। ‘ মাহাmদ িবড়াল’ িনেয় আলিপন নাটক আর তার পিরসমািp বায়তুল মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয় 
kমা pাথনার মহড়া আমরা দেখিছ e সরকােরর আমেলi। eতিদন রা ীয় িববাদ-িবপিt িন িtর জন  
সংসদভবন, ব ভবন egেলা িছল uপযুk eবং িনবািচত sান। আমােদর aিত বুিdমান রাে র কণধেররা 
সিটেক সংসদভবেনর বদেল বায়তুল মাকারেমর বঠকখানায় িনেয় ঊঠােলন। পের দখলাম, 'জাতীয় নারী 

unয়ননীিত' বাsবায়েনর পিরবেত aধ িশিkত, িশিkত মাlােগাি েক তাষণ কের চেলেছন eখনকার 
শাসেকরা। ei ধরেনর কােজর সুদূর-pসারী pভাব িক তারা ভেব দেখেছন? e ব াপার-স াপারgেলা হয় 
শািরয়া- কিndক রাে । বাংলােদশ আসেল কান পেথ চেলেছ eর গিত-pকৃিত দকেলi িকnt বাঝা যায়। 

 

ভারেতর aবsাo য খুব ভাল তা বলা যােব না। সখােনo সকু লািরজেমর মূল সুরিট আts করার পিরবেত 
চলেছ ছd-ধমিনরেপkতা জািহর করার মহড়া। e pসে  pবীর ঘাষ তার 'সংsিৃত, সংঘষ o িনমাণ' বiেয় 
িলেখেছন -  

‘িবপুল pচাের  সাধারণ মানুষ পিরিচত হেয়েছ ‘ধমিনরেপkতা’ শেbর সােথ। জেনেছ, ধমিনরেপkতা 
কথার aথ হল – ‘সব ধেমর সমান aিধকার’। িবপুল সরকারী aথব ােয় ধমিনরেপkতা শেbর ei য 
ব াখ া হািজর করা হেc eবং eরi সােথ সmিকতভােব আমােদর দেশর মntী, আমলা o 
রাজৈনিতেকরা মিnের মিnের পুেজা িদেয় বড়ােcন,  grেদায়ারায় নতজান ুহেcন, মসিজেদ গীজায় 
dা জািনেয় আসেছন। দoয়ালী, ঈদ, বড়িদন iত ািদেত রা নায়েকরা বতার, dরদশন মারফৎ 
েভcা জানােcন। ধমীয় pিত ানেক aথ সাহায  িদেল আয়কর থেক রহাiেয়র ব বsা কের 

িদেcন। 
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সাধারেণর ভাল লাগেছ – ‘সব ধেমর সমান aিধকার’ মেন িনেয় মntী, আমলা, রাজনীিতকেদর সমs 
ধেমর কােছ নতজানু হেত দেখ। uদার hদেয়র মানুষ িহেসেব িনেজেদর ভাবেত ভাল লাগেছ জনগেনর – 
hঁ hঁ বাবা, আমােদর দশ ধমিনরেপk।  eখােন সব ধমi সমান aিধকার o dা পায় মntী আমলােদর। 
মntীরা eরi মােঝ জািনেয় দন সমs ধেমর সমান aিধকার বজায় রাখেত, দেশর ‘ধমিনরেপkতার 
মশাল’ jািলেয় রাখেত হেব। 
  
‘ধমিনরেপkতা’ শbিটেক িনেয় কী িনদাrনভােব aপব াখ া কের সাধারণ মানেুষর মগজ ধালাi করা 
হেc ভাবা যায় না। ‘িনরেপk’ শেbর aথ কান পেk নয়। ‘ধমিনরেপk’ শেbর aথ তাi ‘ কান ধেমর 
পেk নয়’ – aথাৎ, সমs ধেমর সংেগ সmক বিজত।  secularism শেbর আিভধািনক aথ – eকিট 
মতবাদ – যা মেন কের রা নীিত, িশkানীিত pভৃিত ধমীয় শাসন থেক মুk থাকা uিচৎ।   
  
িকnt e িক! eেদেশ ধমিনরেপkতার নােম আমরা িক দখািc? সকু লার রা ীয় aনু ােনo eেদেশ 
ধমীয় আচার-aনু ান পালন করা হয়। কান pকেlর uেdাধন বা িশলান াস করা হয় মেntাcারেণর 
pদীপ jািলেয়, পু াঘ িনেবদন করা হয় নারেকাল ফািটেয়। রাজনীিতর ব বসায়ীরা ‘ সকু লািরজম’-eর 
নােম নানা ধমেক তাlাi িদেয় সবধেমর সমnয় o সংহিতর বঁাধা গৎi eেতািদন বািজেয় eেসেছন।’ 

 

িকnt ei ছd-িনরেপkতা য ভারেতর কান uপকাের আেসিন iিতহাস তার pমাণ। জািতেভদ pথা, ধমীয় 
সংঘাত আর দা া স srপিটi আমােদর সামেন তুেল ধের। িকছুিদন আেগ ‘রাম জmভুিম’ ক পঁুিজ কের 
বাবিড় মসিজদ ংস, aেযাধ ায় িনিবচাের মুসিলমেদর হত া, gজরােট দা া আর তার ফলrিতেত ধমাn 
িবেজিপর utান আমােদর কােছ ঐ ছd-ধমিনরেপkতার srপ uৎকট ভােব pকাশ কের িদেয়েছ। gজরাট 
দা ার পর aধ াপক জয়nী প ােটল তার India: Gujarat riots - communalization of 

state and civic society" pবেn য মnব  কেরেছন, তা খুবi তাৎপযপুণ – 

 "Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV, 
protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their 
separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even 
education system is not conducive in building an integrated national 
society or human identity. Our identity is basically communal and has 
proved to be an obstruction in building a nation- state. It is clear that in 
interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the 
spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in 
building a modern state and the civic society in the west. It seems that we 
have to interpret the correct meaning of the word secular in our law 
enforcement. The connotation of the word secular should mean negation 
of all religions (SARVADHARMA-ABHAV)."’ 

রেনঁসার মানব মুিk pয়াস িকnt তখনকার সমেয়র গীজােকিndক ধেমর গাড়ািমেক uেপkা কেরi 
পিরচািলত হেয়িছল। সকু লািরজম বলেত সখােন সব ধেমর সহাবsান বাঝােনা হয় িন। ফরাসী িবpেবর 
আদশ াnেক ধমিনরেপk থাকার pরণা যুিগেয়েছ। আিদ বসিত sাপনকারীেদর ধমীয়ভােব িনিপিড়ত হবার 
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aিভjতা মািকন যুkরাে র সংিবধানেক কান িবেশষ ধেমর পk িনেত দয় িন। আমােদর dভাগ , 
আমােদর জীবেন মুিkযুেdর মত eত বড় সড় ঘটনা ঘটেলo ধমিনরেপkতার pকৃত তাৎপয আমরা পয়িtশ 
বছেরo aনুধাবন করেত পারলাম না। আমার pবnিট শষ করেত চাi sতnt ভাবনা বiিট থেক aধ াপক 
সনৎ কুমার সাহার eকিট udৃিত িদেয় -  

“ সকু লািরজম বh শতাbী ধের (আমােদর uপমহােদেশ) য ভােব আচিরত eবং rপাnিরত হেয় 
আসেছ, ‘ধমিনরেপkতােক’i যিদ তার িঠক ব ানুবাদ বেল ধের নi, তেব ধুমাt সব ধেমর 
সহাবsােনi তার aথ পুেরাপুির ধরা পেড় না। e কথা সত  য, ধমিনরেপkতায় তার pেয়াজন আেছ,  
িকnt তা যেথ  নয়; ধম থেক িচnার মুিkেতi ধমিনরেপkতা পূণতা পায়।“   

 ধম থেক িচnার মুিk ব িkগত পযােয় না হেলo, রা ীয় কাজকেম anত জrরী । 

 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com   
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হাiেপিশয়া : eক িবsতৃpায় গিণতj নারীর বদনাঘন uপাখ ান 
aিভিজৎ রায় 

 
 

 
 
 

rbIÆÅnaT fak™r sBYta sâiîFr ŸpCen narIr Buimka …kdm† ÷Ikar kernin|  itin beln 1: 
 

"saiHtY klay ib¯aen dàSen Deàm ibiD bYbóùay imiley Vmra Zaek sBYta bil Ÿs Hl pur›exr 
sâiîF|' 
 

Vbar BleFyar narIr mnnSIlta, Si¹¡m¹a Vr buiÁbâi¹ek ÷Ikar ker inelw pãblBaeb† 
A÷Ikar kern narIr ˆÄabnI Si¹¡ek| itin dabI kern 2:  
 

"†itHaes ¯anbtI narI Kuƒjel† pawya Zaeb, …mnik  pawya Zeb narI-ŸZaÁar Aió»tÔw, ikÇ¼ 
ŸkaTaw narI ˆÄabk pawya Zaeb na|' 

 
blet† Hy - ribfak™r …b„ BleFyar dujn† iCeln ÙaÇ», AÇ»tW †itHas pàZaelacnar …† 
bYapariFet| †itHas Kuƒjel narI ˆÄabk Ÿta pawya Zay†, pawya Zay ib¯an Vr pãekOSlibdYay 
inebidtpãaN Ajsã mHIysI narIr Aió»tÔ, Zara Vmaedr sBYtar ibinàmaen ìDu sHayta† kernin, 
inejedr pãitiîft keriCeln ob¯aink s„ôâitr pueraDa bYi¹¡tÔ iHeseb|  …min …k ibsMât-pãay 
ibduxI ib¯anI …b„ gint¯ iCeln Ha†epiSya (Hypatia) - ijwàdaena bã›enar 3, 21 mt† ib¯aenr 
ŸbdImUel VetMa‡sàgIkât …k pãacIn daàSink|  
 
Ha†epiSya jenMiCeln 370 KãIîFae× VelkjaiÆÅyaet| gint¯ iHeseb tar ˆ¾an ŸZmn 
Ÿrama‚kr Ÿtmin màmaiÇ»k tar iteraDaenr †itHas|  sÝbt: itin† iCeln ginet pàZaÐ Abdan 
raKa †itHaesr pãTm narI gint¯; maàgaerF AYailk taƒr "Hypatia's Heritage' gãeÇù 
Ha†epiSyaek bànna kern "madam k™rIr pUàbbàtI sbca†et ˆeLKeZagY narI ib¯anI' iHeseb 9| teb 
Ÿkbl "narI ginte¯r' ba "narI ib¯anIr' Ÿlbas pirey taƒr mUlYayn kra Heb ŸsãP baliKlYtar 
saiml| sitYkTa blet ik, †ˆi£ehr pr VelkjaiÆÅyaet narI-pur›x iniàbeSex …t bR 
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ginte¯r jnM  Hyin 4, 10, 11| †itHaseb¹aedr met, Ha†epiSya iCeln mu¹¡buiÁr càcakarI 
†itHaesr ŸSx "pYagan saeyiÆFýF'| ATc KãIîFDeàmanMadIedr Ÿraxanel pueR (VQirk AeàT†) …† 
rœpsI ibduxIek pâiTbI ŸTek icribday inet Hy maº 45 bCr byes, 415 KãIîFae×|  Ha†epiSyar 
mâtuYr pr piëcma ibeSÿ  gint, ŸjYaitiàbdYa, pdaàTib¯an Vr ib¯aenr AnYanY SaKay ˆeLKeZagY 
Ÿkan ˆÊit saiDt Hy in- dIàGidn, km ker Helw pãay 1000 bCr 5|  mUltW Ha†epiSyar mâtuY† 
sUcna keriCl manb †itHaesr …k ŸGar kâx— ADYaeyr, ŸZ smey mu¹¡buiÁ, ¯ancà¬ca, ib¯an-iSæp-
saDna tIbãBaeb bYHt Hy| … smy ¯ancàcar bdel càca kra Hy DàmIy VýPaln, kšpmuÆhukta, 
Arajkta Vr bàbrtar| … smyFaet pâiTbI …egayin …k ibÆduw, br„ pãgitr cakaek ŸGaraena 
HeyeC ˆleFa idek| …† kl«my smyiFek †itHasibdra VKYaiyt kern …kiF ibeSx naem - 
"AÉkar Zug' ba Dark Age| 
 
Ha†epiSyar baba iTwn inejw iCeln …kjn bR maepr gint¯ w ŸjYaitiàbd …b„ 
VelkjaiÆÅya imˆijyaemr pircalk| ŸZ smyFaet Ÿmeyedr VQirk AeàT† ŸdKa Ht Ÿkbl 
pur›exr sÚpi¹ iHeseb, kiTt VeC, Ÿs smyiFetw iTwn taƒr Ÿmeyek geR tulet ŸceyeCn 
"…kjn pUàNa˜ manux iHeseb' 6|  pUàNa˜ manux Ÿta Ha†epiSya HeyiCeln†, Vr Ÿs† saeT iCeln 
AinÆdY suÆdrI, Vr ibduxI| … ŸZn sitYkaerr min-ka‚n ŸZag| taƒek bla Ht Ht - "Le souffle 
de Platon et le corps d'Aphrodite' - AàTa‡, "prmasuÆdrI VeÒaiditr ŸdeH ŸpåeFar VtMa' 
ŸZn!  ÷Babta† sudàSna Vr ibduxI Ha†epiSyaek ibey krar jnY ˆdgãIb iCeln Aenek†, ikÇ¼ 
÷aDInecta Ha†epiSya taedr pãetYekr ibeyr pãó»ab pãtYaKYan kern, Vr inejek ineyaijt 
kern ib¯aenr inibR saDnay| ŸbS ikCuFa smy ŸdeSr ba†erw kaFan itin, tarpr ŸdeS iPer 
…es gãHN kern VelkjaiÆÅya ibSÿibdYaleyr ginte¯r pd| Aicer† itin inejek pirNt 
kern ibSÿibdYaleyr AnYtm jnipãy iSQk iHeseb| itin pRaetn giNt, ŸjYaitiàbdYa, dàSn Vr 
Ÿmkaine¤r ibiBÊ jiFl jiFl ibxy§ela| dUr dUraÇ» ŸTek Caºra SHer cel Vseta tar b¹¡áta 
ìnet, Vr VelkjaiÆÅya gãÇùagaerr …kiF ibSal keQ pãit sÉYay sàbsaDareNr jnY Ha†epiSya 
b¹¡âta  idetn|  pysa Krc ker … narIr b¹¡âta ìnet Ht tKn! saDareNr jnY dàSnI iCela 
…kiF ŸmaHr 4| teb sBay Zara ÷¬Cl w óùayI sdsY, tara Vbar maisk ba oºmaisk iBi¹et 
sÚmanI pãdan kretn| Ha†epiSya taƒr b¹¡âtay ŸpåeFa, VYairýFFelr daàSink kajkàm iney pãcur 
kTa bletn, taedr pàZaelacna kretn Vr dUr duraÇ» ŸTek Vsa  Ÿlakjn ŸZn seÚmaiHt Hey 
tar kTa ìneta ipn ptn inó»Øtay 8| tar AnuragI Caºedr meDY Aenek† iCeln KYatnama 
KãIîFan| tar meDY …kjn iCeln sa†irenr isenisyas (Synesius of Cyrene), iZin prbàtIet 
Ptolemasis …r ibSp Hn| Ha†epiSyaek HtYar pr tar smó» kaj kàmw DÕ„spãaÐ Hy KãIîFan 
ŸmOlbadIedr Haet| †itHasibdra Ha†epiSyar kajkeàmr ŸZFuk™ janet ŸpereCn tar meDY …kFa 
bR ˆ‡s† Hl …† isenisyaesr ŸlKa icifpº| Ÿs† icif§elaet Ha†epiSyar pãit bY¹¡ HeyeC 
gBIr SãÁa, Bi¹¡ Vr Balbasa|  
 
Ha†epiSyar ŸmOilk kaejr meDY reyeC daeyaPYaÇ»as rict AYairTemiFka puó»ekr ˆpr 13 
ADYaeyr …kiF Velacna, Zar ŸbS KainkFa A„S† prbàtIet daeyaPYaÇ»a†n paÆhuilipet AÇ»àBu¹¡ 
Hy 6|  …CaRa itin AYaepaelainyaesr ŸkOiNk ŸCd puió»kar ˆpr …kiF Velacna ileKn 5, Vr 
FelmIr kaejr ˆpr Velacna ilipbÁ kern Astronomical canon iSeranaem 4| itin tar 
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babaek jYaimitr kaljyI gãÇù Euclid's element …r ntun s„ôrN otrIetw sHayta keriCeln 
- ŸZ s„ôrNiF Vjw pafYpuó»ek bYbHât Hy 5| Ha†epiSya Vr tar baba ŸZOTBaeb FelmIr 
Almagest …r ˆprw kaj kern| teb ŸZ duiF ZeÇ½r Vibôar Ha†epiSyaek "ˆÄabk' iHsaeb 
miHmainÓt kereC tar …kiF Hl AYaeýFäaelb (Astrolabe) - ŸZiF bYbHât Ht gãH-nQaºaidr 
odniÆdn GUàNn gNnay, Vr mHajagitk nana smsYa smaDaen; Vr …kiF Hl Ha†Ÿhäaeôap 
(Hydroscope) Za idey trl pdaeàTr VepiQk §r›tÔ mapa ŸZt 7|  …CaRa itin painr ŸleBl 
mapar jnY …kiF ZÇ½w otrI keriCeln| 
 
ikÇ¼ Ha†piSyaek Ÿmer ŸPla Hl Ÿkn? …iF buJet Hel t‡kalIn imSrIy SasnteÇ½r ibeSxtW 
FelmI b„eSr idek …kFu ŸcaK Ÿmel takaena drkar| †itHaesr b† ŸGeF pawya Zay- FelmI 
Ÿsatar Vr tar ŸCel FelmI iPlaehePls ŸTek VrÝ ker jna penr FelmIy b„SÄut raja 
tKn imSr Sasn keriCela| tar meDY sbca†et iZin pirict taek iney Hilˆeh Cib pàZÇ» 
HeyeC, sàbeSx Sask Ÿs† ŸZ BubnemaiHnI i£wepFäa| KãIîFpUàb 31 sael i£wepFäaek HtYa kra Hy 
Vr i£wepFäa w Ÿram smãaF isjaerr ŸCel FelmI isjairyan  raja Hn| KãIîFpUàb 30 sael taƒek 
HtYar maDYem FelmI b„eSr smaiÐ GeF …b„ imSr Ÿram samãaejYr …kiF pãedeS pirNt Hy| tKn 
ŸTek ìr› ker Ha†epiSyar smy pàZÇ» VelkjaiÆÅya Ÿraman Sasenr jaƒtakel ByabHBaeb 
iniîpîF …k SHer pirNt Hy 4| daspãTar AiBGat Dã›pdI sBYtar pãaNSi¹¡ek …ekbaer 
inWeSixt ker ŸPeliCl|  KãIiîFy caàc tKn pãacIn pYagan mUlYebaD, pãBab Vr s„ôâitek ˆpúeR 
ŸPel tar nebai¾t Si¹¡ek s„Ht krar ŸcîFa kreC pueramaºay|  Ha†epiSya daƒiReyiCeln …† 
pãbl QmtasÚpÊ Si¹¡guelar GuiàNekeÆÅ  - ibdYman s„Geàxr …k inàNayk Si¹¡ iHeseb|  maàgaerF 
…ilk tar  Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia 
pãbeÉ beln : "Hypatia was a scholarly pagan and a woman, an espouser for 
Greek scientific rationalism and an influential political figure. This proved to be a 
dangerous combination.'|  tar ibcQNta Vr ibcar buiÁ smaej …tFa† pãBab ibó»ar 
keriCela ŸZ ngrpal AiriýFs (Orestes) Ha†epiSyar mtamt na iney Ÿkan kaj kretn na 8| 
…† smâiÁ Vr ÷Ikâit† ŸbaD Hy Ha†epiSyar kal Hl! "tu¬C narI'r ŸmDa, mnn Vr ¯an Aenk 
smy† praº¡mSalI pur›xteÇ½r kaeC intaÇ» AsHnIy| tar meDY Vbar Ÿs narI Zid Hy ib¯anmnô 
mu¹¡-buiÁr càcakarI, rajnIit sectn …k ÷aDInecta rmNI! Vemirkan ib¯anI J.W.Draper 
ýpîF ker† beln, "Ha†epiSya iCeln Deàmr ibprIet ib¯aenr  inibR smàTk|' Ha†epiSyaek  
häapar ŸdeKeCn Ÿssmykar †ˆerapIy sBYtar ibdYman duiF Darar s„Geàx …k iberaict inyamk 
cirº iHeseb 12|  duiF Darar …kiF He¬C mu¹¡ buiÁr càca smâÁ "ilbaerl' Dara Vr …kiF Hl k´r-
pÇùI DàmaÉ "puirtaink' Dara|  Ha†epiSyar Aenk b¹¡bY† iCela ŸgaƒRamI iberaDI Vr mu¹¡buiÁr 
pãit smàTnsUck, Za inWseÆdeH k´rpiÇùedr ˆîmar karN GiFeyiCela| Ha†epiSya taƒr …k iSxYek 
ba†ebl sÚpeàk beliCeln 4 :  
 

"Vim KãIîFan n†| ikÇ¼ ba†ebelr pãacIn w nbIn dueFa KÆh† Vim peRiC| VbãaHam †yak™b †ˆsuP 
Dàm† bl, Vr ZIì KãIeîFr Dàm† bl, AH«ar na kerw Vim blet pair, w duiF màm† Vim ˆpliØ 
keriC| ibSÿaesr kTa, ‰Sÿerr Ÿpãemr baNI w-dUiFet VeC Ÿzr ikÇ¼ daàSinekr dâiîFet wsb 
balksulB ˆ¬CÔas CaRa Vr ikCu ny| pirNt buiÁr jaitr jnY Taka ˆic‡ Zui¹¡-inàBr ¯aniBi¹k 
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Dàm …kFa, Za iCela gãIkedr, Zar punWpãitîfar s«æp iney Vim ZTasaDY kaj ker Zai¬C 
VelkjaiÆÅyay bes|'  

 
… Drenr ÷¬C kTabaàta  ŸZ Zueg Zueg ŸmOlbadIedr iQÐ kereC ta bla† baûlY| …min …kjn 
ŸmOlbadI KãIîFan iCeln isirl (Cyril) iZin 412 KãIîFae× VelkjaiÆÅyar Vàc ibSp ba ŸpiFäyaàk 
HeyiCeln| …† "ŸpiFäyaàk' bYaparFa Hyt Aenekr kaeC† Apirict|  ŸCaFF …kFu byan kra Zak 
… iney| Ÿpaepr pd sâiîFr pUeàb KãIîFanedr Dàm§r› iCeln itnjn|  taedr …kjn Taketn Ÿraem, 
…kjn ba†ejiÆFyaem Vr Verkjn Taketn VelkjaiÆÅyay| taedrek bla Ht ŸpiFäyak| 
VelkjaiÆÅyar …† ŸpiFäyaàk isirl Ha†epiSyar rajEnitk dàSenr jnY, tar mu¹¡buiÁr càcar jnY 
…b„ seàbapir ngrpal AiriýFesr saeT Ha†epiSyar susÚpeàkr kareN taƒek GâNar ŸcaeK 
ŸdKetn|  multW …† Vàc ibSp isirl KãIîF Deàmr pT pãSó» krar jnY† Ha†epiSyaek HtYar 
isÁaÇ» Ÿny 4| …r ŸpCen Vera …kiF rajEnitk idkw iCela| isirelr saeT AiriýFesr iCela 
Qmtar ÃÆÃ| AiriýFesr pãit Ha†epiSyar pã¬CÊ smàTn isirlek pãitiH„saprayN ker tuel| 
KãIiîFy AnuragIedr meDY CiRey Ÿdwya Hy ŸZ, Vàc ibSepr saeT AiriýFesr puniàmlen 
Ha†epiSya† He¬Cn pãDan AÇ»ray 13|  
 
caàls ik„selr ˆpnYas  Hypatia and or the New Foes with an Old face (1853) ŸTek 
jana Zay, ibSp isirl KãIîFan DàmanuragI tr›Nedr Ha†epiSyar b¹¡âta ìnet ŸZet inr›‡saiHt 
kretn| tar By Ht ŸZ, Ha†epiSyar pãbl bYi¹¡tÔ Vr tIQþ Zui¹¡r kaeC KãIîF Deàmr daàSink 
iBi¹r duàbltaFuk™ pãkaiSt Hey pReb| ˆpnYaes ŸdKa Zay, isirelr ipãy …k tr›N KãIîFan sÊYasI 
iPlamn (Philammon) Ha†epiSyar sBay Zawyar †¬Ca bY¹¡ krel  isirl Ha†piSyaek taƒr 
samen tuel Dern …Baeb : "Ha†epiSya He¬Cn saepr Ÿceyw DUàt Vr sb Drenr calaiket wó»ad 
Vr Zui¹¡et pFu|' Vr isirl iPlamnek …† bel sabDan kern ŸZ, "tuim Zid wKaen  Zaw teb 
inejek fa´ar paº bel men Heb, Vr l°ay tuim pailey Vseb  14|' 
 
iPlamenr mt sÊYasIedr pãaTimk lQY iCela Ha†epiSyar b¹¡âtame‚r samen daƒiRey 
Ha†epiSyar smó» ob¯aink t¹Ôek imTYa pãmaiNt kra|  tara Babetn tu¬C narI kI janeb dàSenr, 
ib¯aenr? ATc taƒr AnugamIedr kaeC Ha†epiSya iCeln imnaàBar mt ¯anmyI, juenar mt 
màZadamyI Vr VeÒaiditr mt suÆdr|  ik„selr ˆpnYaes ŸdKa Zay, iPlamn ikCuFa ŸkOtuHl Vr 
Vr Ab¯a iney† pãTem Ha†epiSyar b¹¡âta ìnet igeyiCeln, mUl ˆeÀSYiF iCl Ha†epiSyaek  
Bul pãmaN ker KãIîFDeàm dIiQt kra| ikÇ¼ Ha†epiSyar bYi¹¡tÔ, bagMIta Vr ¯aenr Velak-ýpeàS 
iPlamn VQirk AeàT† seÚmaiHt Hey peRn …b„ ŸSx pàZÇ» Ha†epiSyar …kjn …kaÇ» 
AnuragIet pirNt Hn| taedr bÉ™tÔ Vr ikCuFa onsiàgk Ÿpãemr mUà¬Cna Ha†epiSyar mâtuYr ŸSx 
idniF pàZÇ» AQ™Ê iCl 12|   
 
tar ipãy KãIîFan sÊYasIedr Ha†epiSya-ŸmaH isirlek º¡™Á ŸnkeRr mt† ˆnM¹ ker Ÿtael| isirl 
Ha†epiSyaek HtYar isÁaÇ» ineln| 71 … ba–alI buiÁjIbI HtYar mt† isirl ŸZminBeb ŸbeC 
ŸbeC ibSÿibdYaleyr "nbYtaiÇ½k' inw-ŸpåeFainýFedr Der Der HtYar meHa‡seb m¹ iCeln,  …min 
…k idn kàmóùel Zawyar peT Ha†epiSya ŸmOlbadI Veº¡aeSr iSkar Heln, AenkFa Vjekr 
idenr ûmayun Vjaedr meta†| teb Ha†epiSyar ŸQeº bIB‡sta iCela Vrw bYapk| 
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Ha†epiSya-HtYar puªKanupuªK ibbrN pawya Zay penr Stek seº¡iFs ôlasiFkaesr rcna Het 
15: 
 

"ipFar naemr …k Veº¡aSI bYi¹¡  Aenkidn Der† teq teq iCela,  ŸSxemx Ÿs Ha†epiSyaek 
Ÿkan …k jayga Het iPrbar peT kÖa ker ŸPel| Ÿs tar dlbl iney Ha†epiSyaek tar 
ŸGaRar gaRI ŸTek ŸFen iHƒceR  Ÿksairyam  (Caesarium) naemr …kiF caeàc iney Zay| 
ŸsKaen tara Ha†epiSyar kapR-ŸcapR Kuel …ekbaer ngÈ ker  ŸPel, tarpr Daraela Aeó½r 
saHaeZY taƒr camRa ŸcƒeC ŸPel, tar SrIerr ma„s icer ŸPel,  Vr ŸSx inWSÿas tYag krar Vg 
pàZÇ»  Ha†epiSyar ˆpr taedr AkTY AtYacar clet Taek| …Kaen† ŸSx ny; mara Zabar pr 
Ha†epiSyar mâtedH Fukera Fukera ker isnarn (Cinaron) naemr …kiF jaygay jR kra Hy 
Vr tarpr puiRey ta Ca† ker Ÿdya Hy|' 

 
Ha†epiSyaek HtYa kra Hy 415 KãIîFae×r maàc maes| Ha†epiSyar HtYakarIedr tailkay iCela 
mUltW  isirelr Ÿjr›jaelemr caeàcr pYaraebalans, ŸmOlbadI sÊYasI, inFâyan KãIîFIy DàmbadIra 5|  
teb isirl inj mueK tar sa„gpa„gedr Ha†paiSyaek HtYar ineàdS ideyiCeln ikna ta AbSY 
ibteàkr ˆeàDÕ ny| ikÇ¼ …iF AÇ»tW inWseÆdH ŸZ, isirl …mn …k Drenr rajEnitk batabrN 
otrI kret smàT HeyiCeln Za Ha†epiSya-HtYay †Én ZuigeyiCela|  isirlek prbàtIet DàmIy 
AiDkar bel Ÿs†ÆF ba sÇ» iHeseb AiBis¹¡ kra Hy|  †itHaesr jGnYtm ApraeDr  ˆpZu¹¡ 
DàmIy "Saió»'† beF! 
 
Za ŸHak, AiriýFs …† inîfur HtYakaÆh sÜeÉ irepaàF kern …b„ Ÿramek …r tdÇ» pircalna kret 
AnueraD kern| tarpr itin tar kàmóùl ŸTek AbYHit iney VelkjaiÆÅya ŸTek icrter ibday 
Ÿnn| Vr widek tdÇ»kaj ped ped "pàZaÐ saQIr ABaeb' baDapãaÐ Hy, Vr ŸSxpàZÇ» isirl jl 
ŸGala kret …w jnsmeQ pãcar kret ìr› kern ŸZ, Ha†epiSya naik jIibt VeCn …b„ 
…eTeÆs bHal tibyet bas kreCn 16|  
 
Ha†epiSyar HtYakaÆh VelkjaiÆÅya …b„ puera Ÿraman samãaejY ob¯aink Vr Zui¹¡badI iSQar 
ibday GÆFa baijey Ÿdy|  †ˆerap puerapuir pãebS ker "AÉkar Zueg'| …mnik mâtuYr prw 
Ha†epiSyaek ŸrHa† Ÿdyin DàmaÉ ŸmOlbadIra|  581 KãIîFae× caeàcr pQ ŸTek Ha†episyaek 
ˆeÀSY ker ŸGaxNa kra Hy  "That woman had neither souls nor reasons' 5|  ŸgaƒRa 
KãIîFDeàmr pãsaerr saeT saeT VelkjaiÆÅya nana Drenr DàmIy s„óùar (cult) º¡IRnek pirNt 
Hey Zay, mu¹¡buiÁr càca bYHt Hy; nana DreNr DàmIy tuk-tak, ŸjYaitxSaeó½r càca, k™s„ôar, 
AtIiÆÅyta Vr VDYaitMkta  DIer DIer ob¯aink gebxNar óùan dKl ker Ÿny|  640 KãIîFae× 
VelkjaiÆÅya Vrbedr ADInó» Hy Vr smó» gãÇùagariF punàbar (juilyas isjaerr Vgãasenr pr) 
DÕ„spãaÐ Hy - …baer AbSY bàbr KãIiîFy ŸmOlbadIedr Verk seHadr †slamI ŸmOlbadIedr Haet 
5|  kiTt VeC VelkjaiÆÅya gãÇùagaerr b†-p¹r DÕ„s kret igey KilPa wmr naik beliCeln 
-  

"b†pº§ela Zid Ÿkaraenr iSQar saeT s˜itpUàN na Hy teb Ÿs§ela Vmaedr dâiîFet intaÇ»† 
ApãeyajnIy| kaej† w§elar DÕ„s AinbaàZ; Vr b†-p¹r§elaet Zid Ÿkaraenr iSQar saeT 
s˜itpUàN Ÿkan kTabaàta VedO ŸTekw Taek teb Ÿs§ela Heb pãeyajenr Aitir¹¡|  kaej† Ÿs 
idk ideyw w§ela DÕ„s kra jaeyj|'   
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AbSY Aenk gebxk VelkjaiÆÅya gãÇùagaerr ˆpr †slaemr Vgãasnek Ÿkbl "imT' bel† men 
kern 17|   
 
Ha†epiSyaek  HtYar pr taek ŸZn VQirk AeàT Buel† igeyiCela meàtr ibsMâitprayn 
manbjait|  sMâitr pret pret peRiCela Duelar pur› ó»r|  415 KãIîFae× taek HtYar pr pãay 
Ÿtr'S bCr Der sitYkar AeàT†  ŸZn inëcup Hey peR reyiCela sba†| Aenk Aenk bCr per - 
Ÿs† 1720 sael jn ŸFalaÆh (John Toland) "Hypatia or the History of a most 
beautiful, most virtuous, most learned and in every way accomplished lady; who 
was torn to pieces by the clergy of Alexandria to gratify the pride, emulation and 
cruelty of the archbishop commonly but undeservedly titled St Cyril" naemr dIàG 
iSeranam ibiSîF pãbeÉ Ha†epiSyaek sMâitr Ca†BsM Hatúer Vmaedr samen tuel Venn| itin†  
ibSÿibebk Ÿk pãSÈibÁ ker Ÿtaeln …† bel  ŸZ Ha†epiSyar mt  AinÆdYsuÆdr, ib¯ …b„ inîpap 
daàSinekr re¹¡ Hat ri²t krar daey smó» pur›xteÇ½r li°t Hwya ˆic‡ 12|  Ha†epiSyar 
HtYakarI iHeseb  KãIiîFy caàc Vr tar t‡kalIn pueraDa isirlek AiBZu¹¡ ker  ŸFalaÆh w† 
pãbeÉ ýpîF ker† beln : 
 

"Ÿs†ÆF ba sÇ» namDarI pur›xteÇ½ dIiQt …k ibSp iCeln …† jGnY HtYakaeÆhr mUl ŸHata, Vr 
tar iSxYra iCeln taedr §r›r ijGa„sa cirtaàT krar inyamk|'   

 
ŸFaeleÆhr Hat Der pâiTbI ŸZn k™ÝkeàNr Gum ŸTek Ÿjeg ˆfela|  ŸZ BleFyar tÊ tÊ ker 
Kuƒejw †itHaes …r Veg Ÿkan "narI ˆÄabk' panin, itin† Heln …bar Ha†epiSya bÆdnay 
ˆ¬Cist| itin  Examen Important De Milord Bolingbroke  Ou Le Tombeau Du 
Fanatisme (1736), b†ey beln : 
 

""…† paSibk HtYakaÆh pircailt Hy isirelr maTa-mueRaena iBQ™ iHeseb KYat ktk§ela 
"halk™¹a'r sHceàZ, Vr ˆgã, ŸgaƒRa DàmbadIedr VýPalen''|  

 
BleFyar Ha†epiSyar Abdan ˆeLK keriCeln taƒr  Dictionnaire Philosophique  b†eyw| 
itin ŸsKaen Ha†epiSyaek …kjn sÚmaint iSQk …b„ ib¯anI iHeseb ˆeLK kern Vr  
isirlek HtYar ViBeZaeg srasir AiBZu¹¡ ker beln, "isirl taƒr KãIiîFy Veº¡aS Ha†epiSyar 
ˆpr ŸJer ideln|'| prbàtIet Ha†epiSyaek iney …Ç»ar ileKeCn …hwyaàh igbn (dY ih£aeyn 
…Æh Pl Ab Ÿraman …Úpayar),  damaiôˆyas (suda),  ŸHnir iPiæh„ (V jaiàn Òm ids wyaàæh Fu dY 
Ÿn¤Fú), caàls ilkÆF dY ilsl (Hypatie; Hypatie et Cyrille),  mirs barsú (Sous l'oeil des 
barbares),  caàls ik„sel (Ha†epiSya Ar dY inˆ ŸPa's ˆ†T …n wæh ŸPsú),  Ÿj hbilˆ 
häapar (iHiýFä Ab †eÆFelkcuyal ŸheBlpemÆF †n †ˆerap), baàFäaÆh  raesl (iHiýFä Ab weyýFaàn 
iPelasiP) sH Aenek†|  †tailet Vfaera Stek Ha†epiSya "VDuink saiHtY'-…r …k §r›tÔpUàN 
ˆpadan iHeseb ˆef Ves|  dY sYalueja,  kaeàla pYaôal, mairw luij  Ha†epiSyaek iney kibta, 
pãbÉ Vr naFk rcna kern|  jaàman Baxay VànulP ijFlúmYaenr †itHas iBi¹k ˆpnYas 
"Ha†epiSya'  (1989) dar›n jnipãyta pay|  kYanahaetw pãay …k† smey VƒeÅ ŸPeri¹ Vr jY 
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maeàsl Ha†epiSyaek iney du duiF dIàG ˆpnYas rcna kern|  narIbadIra Ha†epiSyaek iGer rcna 
kret ìr› kern narIbadI saiHtY| narIbadI kib …b„ ‹pnYaisk ˆàsula Ÿmailnaera Ha†epiSyaek 
iney ViSr dSekr ŸSxBaeg rcna kern …kiF gebxNaDàmI pãbÉ| Vj du' duiF ibKYat gebxna-
samyIkIr (jaànal) nam Ha†epiSyar namanusaer raKa HeyeC|  …kiF Hl …eTÆs ŸTek pãkaiSt 
"Ha†epiSya: ŸPiminsF ýFaihs'; …b„ ApriF "Ha†epiSya : … jaànal Ab ŸPiminýF iPelasiP' | 
Ha†epiSya ˆef …eseC Vjekr idenr narIbadI icºkàm …b„ iSæpklaetw - AtYÇ» pãblBaeb†| 
1979 sael Ha†epiSyaek iney narIbadI icºkr juih iSkaegar …kiF óùaptYkàm sYan ÒaiÆseôa 
imˆijyaemr "VDuink icºkla'et pãdiàSt Hy 12| Ÿs tulnay br„ ba„la saiHtY, gæp, ˆpnYas, 
pãbÉ …b„ iSæpklay Ha†epiSyar ˆeLK intaÇ»† Apãtul|  
 
sBYtar ˆxalgÈ ŸTek† ¯an-ib¯aen narIra Abdan ŸreKeC ibpul Baeb|  "ibSÿkib' ribfak™r 
sBYtar ibinàmaeN narIr Ÿkan Abdan Kuƒej na Ÿpelw VDuink smajib¯anI, pãtþtai¹Ôk, …b„ 
nât¹Ôibdedr met manb sBYtar ìr›r pãTmidek narI-pur›exr Abdan iCela pãay sman sman| 
Anuman kra Hy V§enr Vibôark iCela narI 4| Zid ta naw Hy, …iF inWseÆdH ŸZ narIra† pãTm 
V§n w tap idey prIQa-inrIQa ker KadY-s„rQN kret iSeKeC|  nât¹Ô, pãtþt¹Ô …mnik 
pãacInkaelr puraNt¹Ôguelaw saQY edy ŸZ,  narIra pãTm ŸTek† KadYs„gãH, pãiº¡yajatkrN …b„ 
s„rQeNr BUimkay ineyaiZt iCela 18|  kaej† ŸZOi¹¡kBaeb† …iF Der Ÿnya Hy ŸZ narIra† Ÿs† 
bYbóùa§elar ˆÊit saDn kereC| gebxkra …w ÷Ikar kern ŸZ narIra† otrI kereC ŸHaiàFkalcar 
ba ˆdYanbâi¹r 19|  manb sBYtar ˆxalgÈ ŸTek Vj pàZÇ» lQaiDk bCr par Hey ŸgeC, ATc 
puera smykaelr Stkra inranbÕ† Bag smy† manux kaiFeyeC Ÿs† pãak-ˆdYanbâi¹r smyiFet 
ZKn pur›exra iSkar …b„ m‡saHreNr saeT Zu¹¡ iCela, Vr Ÿmeyra Zu¹¡ iCela  gâHóùalIr nana 
rkemr kaj Vr PlmUl w AnYanY Kabar-dabar s„gãH Vr s„rQeN|  gebxkra bleCn ŸZ,  Ÿs 
smy iSkaerr maDYem pur›exra ŸZ pirmaN KadY s„gãH kreta, taet maº 20 ŸTek 40 Bag 
pãeyajn imFúŸta,  bakI 60 ŸTek 80 Bag pãŸyajn† ŸmFaeta Vsel narIra 18|  AàTa‡ narIra† 
iCl multW KadY ˆ‡padn bYbóùar ˆÄabk …b„ inyÇ½k| pãacIn puraN …b„ imTú§elaw …† mtek 
smàTn ker|  ŸdKa Zay,  r›iF-r›ijr s„óùankarI iHeseb Zaedr ˆpasY iHeseb Baba Ht tara sba† 
iCeln ŸdbI- AàTa‡ narI - V†iss, sa†ebl, AYagidió»s, idnidimn,  †Star, Vstaret, irAYa 
ik„ba lQMI|  pãay sb jaitr meDY† ŸZ Vidm rœpkTa pãcilt VeC taet ŸdKa Zay ÷eàgr Ÿkan 
ŸdbI tar VdYaSi¹¡ ibtrN keriCela …† meàtr manuexr maeJ Zar Pel manux iSeKiCl bIj 
bunet, ˆdYan otrIet Vr kâixkaejr jnY ˆpkrN banaet| pãkâitjgetw "ob¯aink narIbaedr' 
smàTn  reyeC| ŸZ iSÚpai²kšelr saeT Vmra -giàbt manuxra- Stkra pãay 99 Bag sdâS ijn 
ibinmy kir,  taedr saeT tulna kerw ŸdeKiC ŸZ, pur›x iSÚpa²Iedr tulnay ó½I-iSÚpa²Ira Aenk 
ŸbSI smy bYy ker ŸCaF ŸCaF Haityar Vr ZÇ½pait otrIr kaej| Ÿs§ela tara bYbHar ker maiF 
ŸKaƒRa Vr Kabar s„gãeH 7|    
 
sÝbtW ŸmesapeFimyar muirebetr Ÿmeyra† sàbpãTm BUim-kàxN ker bIj bunet iSeKiCela KãIeîFr 
jenMr 8000 bCr Veg 18|  Ÿs smy pYaelýFa†en Ÿmeyra iSeKiCela SsYeQº Vr sbij 
bagaenr pircàZa kret, Vr tureô gm ŸTek r›iF banaet|  prbàtIkael mâ‡paº otrIr rasayink 
pãiº¡ya, suta kaFar ibdYa, taƒetr pãZui¹¡ Vr SN w tular rkmair ˆiÄdibdYa ŸSKaenar kâittÔ 
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ìDumaº narIedr|  narIra† pãTm icik‡sk, iSæpI Vr pãekOSlI 4|   kaej† … kTa iniàÃDay bla 
Zay ŸZ narIedr kàmóùl ìDu rÉnSala Vr SynkeQ† sImabÁ iCela na, narIra pur›xedr saeT 
paLa idey ˆÊyn GiFeyiCela Ÿs smeyr ¯an-ib¯an-pãZui¹¡r|  
 
Vj teb narI ib¯anI, gebxk, giNtibd Vr pãZui¹¡ibdedr …t Apãtulta Ÿkn pur›xedr 
tulnay? … pãSÈ ˆfet† paer| pur›exr paSapaiS …kidn ŸZ narI p¹n keriCela, ibó»ar 
GiFeyiCela pãZui¹¡-inàBr sBYtar, Vj Ÿs narIr AiDka„S† pãZui¹¡ Vr sBYta ŸTek ŸZajn ma†l 
dUer; pàda, pãTa,  ibSÿas-ApibSÿas Vr Hajaera pur›xtaiÇ½k inyemr ŸGarFep biÆd| … Ÿta narI 
jaitr …k prajy† beF| kKn taHel GeFiCela narI jaitr …† "ŠitHaisk prajy'?  Aenk 
gebxk† Vj dayI kern kâixbYbóùaek 20| tara men kern ŸHaiàFkalcar ŸTek kâixbYbóùar 
ˆe¹areN sBYta …igeyeC Aenk, ikÇ¼  ŸkeR ineyeC du'duiF pãgitSIl manibk s¹Ôaek| kâixkaejr 
ˆÄebr pr ŸTek† narIra biÆd HeyeC gâeH; mUltW ineyaiZt HeyeC gâHóùailr pircàZay Vr sÇ»an 
laln-palen, Vr kâixbYbóùar Pel† inKuƒtBaeb otrI HeyeC SãmibBajenr, prbàtIet bYi¹¡gt 
mailkanar| Vr … bYbóùar º¡ema¹ren† narI º¡mSW ibi¬CÊ Hy KaedYa‡padenr tTa pãZui¹¡r 
mUlesãatDara ŸTek| …e˜ls tar "pirbar, bYi¹¡gt mailkana w raîFerr ˆ‡pi¹' (1884) naemr 
kaela¹IàN b†iFet ŸdiKeyeCn bYi¹¡gt mailkanar ˆÄebr saeT saeT …ksmy sÚpd baRet 
Taek, Vr Ÿs† sÚpd† ŸSx pàZÇ» Sº› Hey ŸdKa Ÿdy narIr| ArNYpàb ŸTek manux ZKn ŸpOƒeCay 
kâixpeàb, tKn sÚpdSalI Hey wef ibiBÊ Ÿgaº| …ksmy w† sÚpd AiDkaer cel Ves 
Ÿgaºpitedr; tara Hey wef sÚpdSalI, ˆÄabn GeF bYi¹¡gt mailkanar| sÚpd Zt baRet Taek 
pirbaer narIedr ŸTek §r›tÔ baRet Taek pur›xedr, pur›x matâDarar pãTa ŸBe– sâiîF ker 
iptâteÇ½r pãTa, narI pirnt Hy pur›exr sÚpi¹et|  
 
†itHaesr ìr› ŸTek ŸSx pàZÇ» ŸdKa igeyeC ib¯an, giNtSaó½, Vr icik‡saib¯aen narIra 
siº¡yBaeb A„SgãHN kereC|  ikÇ¼ †itHaseb¹ara† manb sBYtar †itHas ilKet igey ta barbar 
…iRey igeyeCn|  AeFaman  ýFYanil tar "madars …Æh hFars Ab †neBnSn' b†iFet Hajaera 
dâîFaÇ» Haijr ker ŸdiKeyeCn ŸZ, pur›exra ZKn Ÿkan pãZui¹¡r ˆÄabn GiFeyeC tKn ta 
pu„Kanupu„KBaeb ilipbÁ ker ŸreKeC, ikÇ¼ narIra ZKn Ÿkan pãZui¹¡r ˆÄabn GiFeyeC tKn ta 
cel ŸgeC ibsMâitr AÇ»rael| †itHasibdra zalawBaeb beleCn "Ÿk, kKn, ikBaeb … pãZui¹¡ 
Vibôar kereCn ta sifkBaeb bla Zay na|'  bû ŸQeº† ŸdKa ŸgeC ŸZ, Ÿmeyra ŸZ smó» kajkeàm 
ineyaijt iCl Ÿs§elar ŸQeº† Amn zalaw "ŸýFirwFa†ip„' kra HeyeC|   iýpin„ û†l ba crka 
…min …kiF ˆdaHrN|  sÝbt narIra† …iFr ˆÄabn GiFeyiCela cIn ŸdeS, ikÇ¼ Vj tar Ÿkan 
ilipbÁ †itHas pawya Zay na, ATc Ÿs† crka ZKn  Ÿtr Stekr pr  piëcma ibeSÿ pãebS ker 
"pur›exr Haet' ˆÊt Vr ibbiàDt Hy, ta tKn ŸTek† ŸZn ta †itHaes ilipbÁ krar VgãH ìr› 
Hey Zay|   
 
tarprw pur›xtaiÇ½k †itHaesr jal ŸBd ker Aenk narI† pãitiF Zueg Vmaedr samen cel 
…eseCn| taedr meDY ˆeLKeZagY Heln Ha†epiSya, madam k™rI, lra Ÿbis, ŸsaiPya 
ŸkaBaelBôaya, ils imÆFar pãmuK| … kjn CaRaw Vrw VeCn  kYariln Haresl, ŸmrI AYanI 
lYaBriSey …b„ ih.…n.… …r ˆÄabk Ÿrajailn ÒYa«iln| …edr sba† gebxNagaer pur›x 
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sHeZagIedr  saeT …kinîfBaeb kaj kereCn; ATc w† sHeZagIra† taƒedr Abdanek Aenk 
smy† AÉkaerr idek Ÿfel idet ŸceyeCn|  ÒYa«ilenr kTa Ÿta bla† Zay - ih.…n.…r  "Zugl 
siàpelr' rHsYeBd krar prw pãapY kâittÔ ŸTek taƒek †e¬C ker† bi‚t kra HeyeC|  Ÿjasiln 
Ÿbl palsar Vibôaerr prw Ÿnaebl purôar panin, ŸpeyeCn taƒr pur›x sHeZagI AYaÇùnI iHˆiyS 
21|  V†nýFa†n VepiQktar ibeSx t¹Ô iney iliKt ZugaÇ»karI ŸppariFet tar ó½I imelBa 
V†nöa†enr Aenk Abdan Taka se¹Ôw ta …iRey ŸgeCn 22| ŸBra r›ibn "haàk mYaFar' ba §Ð 
pdaàT Vibôaerr prw ÷Ikâit Ÿpet taƒek AepQa kret HeyeC dIàG smy|  ˆinS Stek ibãeFn 
…b„ Vemirkay …mn V†nw kra HeyiCela,  ibbaiHt narIra Zid Ÿkan "ŸpeFÆF' ˆÄabn ker 
Taekn, ta ÷amIr sÚpi¹ iHeseb ibebict Heb 7|  … sb ikCu† pur›exra bYbHar kereC narIr 
ˆÄabnI Si¹¡ek Abdimt Vr bYHt krar kaej|  …iF inWseÆdH ŸZ, narIra sBYta-inàmaenr …k 
bR A„SIdar Hwya se¹Ôw pur›xSaist smaejr sImabÁtay pT HaireyeC baer baer| ikÇ¼ ŸZ namiF 
sbecey ŸbSI §r›tÔ iney ˆef …eseC, Zar mâtuYr saeT jiRey VeC VelkjaiÆÅya gãÇùagaerr 
DÕ„s, Vr mDYZugIy AÉkar Zuegr sUcna - itin Heln Ha†epiSya| Ha†epiSya HtYay ibQ™Ø Hey 
caàls ilkÆF dY ilsl …k smy inebdn keriCeln Vebgmy p„i¹¡mala, Vmar AQm Haetr 
Vnubaed tar AenkFa† Hyt inrs ŸSanaeb :  
 

"Ÿs …ka Ÿbƒec VeC, ŸZn SaSÿt icrÇ»nI Hey 
mâtuY Ÿkbl ibiQÐ† kret paer …† kÚpman ibSÿbãüaÆhek 
ikÇ¼ Veja ŸsOÆdàZ taƒr V§n Hey jÔel  
Vr taƒr iBtr punàjnM GeF ŸZn skelr  
…b„ DirºI BuluiÆft Hey peR ry taƒr ìÙ crN tel|'  
 

baàFaäÆh raesl tar iHiýFä Ab weyýFaàn iPelasiP gãeÇù ýpîF  ker† beleCn, Ha†epiSyaek HtYar 
maDYem VelkjaiÆÅyar KãIiîFy ŸmOlbadIra iniëct keriCl ŸZn Vr Ÿkan daàSink BibxYet 
taedr …minBaeb na jÔalay|  Ha†epiSyar ŸbdnaGn ˆpaKYan men kirey Ÿdy Vmaedr pãacIn 
s„ôâitr ibduxI narI "Kna'ek Zar KYait Q™Ø ker tueliCela tdainÇ»n pur›xtÇ½ek| ŸSxpàZÇ» Knar 
jIHÕa ŸkeF ŸPel pur›xtÇ½ …ksmy paln keriCela taedr jyÇ»I ˆ‡sb| ifk ŸtminBaeb 
Ha†epiSyaek HtYar maDYem pur›xteÇ½r pueraDa KãIiîFy caàc VkaeS ˆRaet ŸceyiCela taedr ibjy 
Ÿktn, Za pãkaraÇ»er sUcna ker manb-†itHaesr  …k kl«jnk ŸGar kâx— ADYaeyr - AÉkar Zug 
ba haàk …j-…r |    
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brেনার মৃতু  eবং িকছু p  
শিহdল iসলাম 

 
মানুষ কখনi কােনা p  বা ব াখ া ছাড়া জীবনেক মেন নয় িন। eটাi মানুেষর sভাব। pাচীনকাল 
থেকi, িবেশষ কের িgক সভ তার rর কাল থেক, মানুষ pকৃিতর িবিভn ঘটনাবলী িনেয় ঔৎসুক  pকাশ 
কের eেসেছ। ‘আিম ক’, ‘ কাথা থেক eেসিছ’, ‘ কাথায় চেলিছ’, ‘িব bkাn ক িনয়ntণ করেছ’, ‘বstর 
pকৃত সtা িক?’, ‘জীবন মৃতু র pকৃত রহস  িক?’, iত ািদ pে র utর খঁাজার চ া কের eেসেছ মানুষ 
সi আিদকাল থেকi। ধম, দশন o িবjান যুেগ যুেগ eসব pে র জৎুসi eকটা utর দবার চ া 
কেরেছ। সসব pে র sান-কাল-ঐিতহািসকতার সীমানায় আবd িছল। utরo। মধ যুেগর দাশিনকরাo 
তােদর যুেগর ভাবাদশ dারা pভািবত থেকi eসব pে র utর খুঁেজেছন। তঁােদর pধান uেdশ  িছল চােচর 
মৗিলক মতাদশgিলর ব াখ া িবে ষণ করা। নতুন কােনা িচnার aনুসnান করা স সময় িছল pায় aসmব 
ব াপার। মধ যুেগর eক হাজার বছর দশন o িবjান ধমতেttর kীতদাস িছল বলেল ভুল বলা হয় না। মধ  
o আধুিনক যুেগর সীমানায় দঁািড়েয় িজoদােনা brেনা তঁার সীমাহীন jানানুশীলেনর জন  ক াথিলক ধম 
আদালেতর রােয় আgেন পুেড় মৃতু বরণ কেরিছেলন। 
 
িজoদােনা brেনা সমেয়র aেনক আেগ জn gহণ কেরিছেলন। িতিন eমন eকটা সমেয় জn gহণ কেরন 
যখন মধ যুগ শষ হেয়o হয় িন, আবার আধুিনক যুগ r হেয়o হয় িন। মধ যুেগর ধমীয় o দাশিনক 
pিতিkয়াশীলতা eবং আধুিনক যুেগর যুিkবাদ rর সিnkেণ তঁার জn হয়। 1548 সােল iতািলর 
িভসুিভয়াস পবতমালার aদূের ছা  eকিট শহর নালায় তার জn। iuেরােপর দীঘ anকার যুেগর শেষ 
ei iতািলেতi 1350 ি াb থেক রেনসঁার যাtা r হয় eবং পরবতী dেশা বছর তা iতািল eবং 
সমg iuেরােপর রাজৈনিতক aথৈনিতক, ধমীয় eবং সi সে  বুিdবৃিtক o িশlকলায় aভূতপূব জায়ার 
িনেয় আেস। স রেনসঁার কথা uঠেল আমরা ভােব গদগদ হেয় পিড়। রেনসঁা যখন utুে , তখন সi 
রেনসঁার সূিতকাগার iতািলেত জn gহণ ক’ র িজoদােনা brেনােক ধু jানিবjান চচার জন  মাt 52 
বছর বয়েস পরম kমতাশালী চােচর eক ঘৃন  িবচােরর রােয় জীবn পুেড় মরেত হেয়িছল। সpদশ শতাbীর 
pথম বছের তঁার স আtত াগ রেনসঁার সব aজনেক যন ব  কের। 1550 সােলর পর রেনসঁা 
আেnালেনর তীbতা hাস পেত থােক। িরফেমশন িবেরাধী eক pিতিkয়াশীল আেnালেন সমg iuেরাপ 
তখন কঁাপেছ। brেনা সi সময় তঁার দশন o িবjান pচার কেরিছেলন। তখন দশন o িবjােনর মলবnন 
ঘেট িন। দশনচু ত িবjান িকংবা বলা যায় িবjানচু ত দশেনর eক anকারময় সমেয় brেনা তঁার িবpবী 
মতবাদ িনেয় aবতীণ হন। 
 
brেনা-হত া pমাণ কের য তখনo সমােজর oপর গীজার দাপট কেম িন। ধমিনরেপk শাসেকর শিk 
তখনo তমন বৃিd পায় িন। সামnবাদী aথনীিতর ভা ন r হেলo সমােজর oপর তার সাংsৃিতক িনয়ntণ 
তখনo রীিতমত বহাল রেয়েছ। পঁুিজবাদ কবল uঁিকঝুঁিক মারেছ। িশlিবpব তখনo বhদূের। গীজার সে  
রাজার kমতার dn তখনo িনরসন হয় িন। আর রাজার সে  পালােমেnর dnd তখনo জেম oেঠ িন। 
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সমেয়র সােথ সােথ শেষর di dnd তীbতর হেয় oেঠ। বলা যায় সমg মধ যুগ ধেরi গীজা o সকু লার 
শাসেকর মেধ  kমতার লড়াi চেল আসিছল। পাপ iেনােসn III (1198-1216)-র সমেয় চাচ kমতার 
শীেষ আেরাহণ কের। িকnt তা alকাল sায়ী হয়। তেব রাে র সে  dnd গীজার পরাজয় িছল সমেয়র 
ব াপার মাt। গীজা তার kমতা সংরkেণ মিরয়া হেয় oেঠ। ষাড়শ শতাbী পযn রামান ক াথিলক চাচ 
মানুেষর িচnা o সংsৃিতেক িনয়ntণ করেত চায়। iহজাগিতকতা eবং pেটsাn ধেমর িবsার রােধ মিরয়া 
হেয় oেঠ। 1542 সােল ি sীয় আদালত (Inquisition) pিতি ত হয় eবং 1564 সােল ‘Council of 
Trent সবpথম িনিষd বi-eর তািলকা pকাশ কের। pগিত o pিতিkয়ার শিk পরsর সহ aবsান 
কের। aকসেফাড, কমিbজ, প ািরস িব িবদ ালয়সহ pায় সমs িশkা pিত ান pিতিkয়ার শk ঘঁািটেত 
পিরণত হয়। brেনার oপর যখন aত াচার-িনযাতন চালােনা হয়, সi ষাড়শ শতাbীর শষ নাগাদ পি ম 
iuেরাপ িকছুটা হেলo মধ যুগীয় িব ছিব থেক বিরেয় আসেত সkম হয়। aিধকাংশ সাধারণ মানুষ 
মধ যুগীয় িচnাভাবনার মেধ  নাক ডুিবেয় থাকেলo মানুেষর িচnার kেt eকিট পিরবতেনর রশ s  হেয় 
oেঠ। িব ােসর sানিট kমশ gহণ করেত থােক যুিk। আেবগ, িমথ eবং aিতpাকতৃ িকছুর sান দখল কের 
যুিkবাদ। মানুষ তার িনেজর oপর আsা িফের পায়। নেবািtত িবjােনর pভাব aবেহলা করেত পাের না 
পি ম iuেরাপ। সiসে  ধীর aথচ দৃঢ় পদেkপ eিগেয় চেল পঁুিজবাদী aথনীিত। বংশ পিরচয় নয়, মধা, 
মনন o পির েমর dারা সমােজ pিত া পেত থােক সাধারণ ঘেরর মানুষ। কাপারিনকাস, গ ািলিলo o 
িনuটেনর নতুন িব ছিব, ভে  চুরমার কের দয় eিরsটেলর মধ যুগীয় িব ছিবটােক। সi নেবািtত 
িবjােনর aনুেpরণায় দশন ধমতেttর শk রিশ িছঁেড় বর হেয় আসেত সমথ হয়। aেনেকi a-ি ান হেয় 
পেড়ন, aেনেক আবার ধম িবেরাধী। যুিkহীন িব াস নয়, aনুভূিতpসূত যুিki হেয় oেঠ তঁােদর হােতর 
pধান হািতয়ার। aিভjতা o যুিk িদেয়i তঁারা oপেরর p gিলর সমাধান চান। কান pাচীন বা ধমীয় 
কতৃপেkর কতৃt তঁারা আর মানেত রাজী নন। tেয়াদশ শতাbীেতi বjািনক পরীkা-িনরীkার grt 
aনুভূত হেত থােক। আল কিমsরা হােত কলেম পরীkা-িনরীkা ধারাi ব বহার করেতা। িকnt তঁােদর 
uেdশ  িছল, িবjান চতনা িবেরাধী। লk  ভুল হেল যা হয়, তােদর kেto তাi হেয়িছল। তেব তঁােদর 
স aপেচ ার ফেল আধুিনক রসায়ন জngহণ কের। tেয়াদশ শতাbীেত সmবত রাজার বকন (1214-

1292) সবpথম যুিk o হােত কলেম পরীkািনরীkার oপর জার দন eবং eিরsটেলর aপিবjানেক 
সাংঘািতক ভাষায় আkমণ কেরন। িতিন eিরsটেলর সমs বi পুিড়েয় ফলেত চেয়িছেলন। িতিনi pথম 
সামnবাদী aথনীিতর ভাবাদশ o জীবনাচরেণর aমানিবকতার কথা বেলন। চািরিtক স িত না থাকেলo 
তার দৃি ভি িট িছল বstতািntক। eিরsটলীয় ভাবাদশ dারা pভািবত akেফাড িব িবদ ালয় তঁােক 
aধ াপনার পদ থেক সিরেয় দয় eবং গীজা কতৃপেkর িনেদেশ তঁােক বিn করা হয়। িজoদােনা brেনার 
হত ার 20 বছর পর ািসস বকন (1516-1625) তঁার িবখ াত বi ‘ নাভাস aগানাম’, pকাশ কেরন। 
সi বiেত িতিন sলাসিটিসজম নােমর িবjান িবেরাধী দশনেক আkমণ কেরন eবং আধুিনক আেরাহী 
পdিতর সাহােয  িবjােনর বn দরজা খুেল দন। ঐ বiেত বকন পিরsার ভাষায় ধেমর িবjান িবেরাধী 
চিরেtর uেlখ কেরন eবং ধম-সংsার হােত িবjানীেদর aত াচার-িনযাতেনর কথাo uেlখ কেরন। িকnt 
আ য হেলo সিত  য মাt 20 বছর আেগ ক াথিলক চাচ য brেনােক আgেন পুিড়েয় মেরিছল, সকথার 
কােনা uেlখ নi স gেn। 
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eকজন সিনক িজoভ ানী brেনার ঘের জngহণ করেলo সিত  কথা বলেত িক brেনার কােনা পিরবার 
িছল না, জnsান িছলনা, রা  িছল না, ধম িছল না। ei িবশাল পৃিথবীেত িতিন িছেলন িনঃস -eকা। 
ভবঘুেরর মত pাণ হােত কের iuেরােপর দেশ দেশ তঁােক পািলেয় বড়ােত হেয়েছ। তবুo আ েযর কথা 
ei য ষাড়শ শতাbীর শষভােগ যাজক-ঐিতেহ র dারা িনপীিড়ত িনঃস  brেনা তৎকালীন বjািনক 
আিব ারgিলর oপর দঁািড়েয় eকজন pকৃত দাশিনেকর মত পৃিথবীেক িবচার করেত বেসিছেলন। eটা 
আ েযর ei জন  য মাt িবংশ শতাbীেত eেস িবjানী o দাশিনকরা ei ধরেণর িচnায় aভ s হেয় 
পেড়ন। তাi বলিছলাম brেনা তঁার সমেয়র aেনক আেগ জngহণ কেরিছেলন যখন তার দশন শানার কান 
তির হয় িন। িব াস করার মন তা তিরi হয় িন। 
 
আধুিনক aেথ brেনাi িছেলন pথম সবpাণবাদী। সেব রবাদ মেন কের পৃিথবীর সবিকছুর pাণ আেছ। ঈ র 
সবt িবরাজমান। তাi ঈ রেক খঁাজার জন  কান uপাসনালেয়র pেয়াজন নাi। িতিন ি ি য় ধমতtt 
সmূণ পিরত াগ কেরিছেলন। pাচীন gীক সভ তার বstবাদ o sিয়ক মতবােদর পুনrtান ঘটান। তার সে  
aনn aসীম িব bkােnর pেফিটক ধারনা সংযুk কেরন। 
 
তর বছর থেক পরবতী দশ বছর িতিন নপলেসর সn ডািমিনকান sুেল লখাপড়া কেরিছেলন। িবখ াত 
sুল সিট। সn থমাস e াকুiনাস িছেলন ডািমিনকান গােtর eকজন মানুষ। িতিন সi sুেল 
িশkকতা করেতন। b“ না e াকুiনােসর pভাব asীকার করেত পােরন িন eবং িকছুকােলর মেধ  brেনা 
eকজন ডািমিনকান ধমযাজক িহেসেব শপথ gহণ কেরন। সi সে  িতিন িজoদােনা নামিট gহণ কেরন। 
al িকছুিদেনর মেধ i sুেলর সবাi তঁার aসাধারণ মধা o sরণশিkর পিরচয় পান। িতিন eকজন 
s ভাষী, মুkমেনর মানুষ িছেলন। িকnt বাক সংযম করেত জানেতন না। যা সিত  মেন করেতন, 
aনায়ােস তা pকাশ করেত িপছপা হেতন না। ফেল িকছুিদেনর মেধ i িতিন িনেজেক িবপেদর জােল জিড়েয় 
ফেলন। pমাণ হেয় যায় য ei বালক ডািমিনকান সmpদােয়র uপযুk নন। সকােল ছাtেদর p  করার 
কােনা aিধকার িছল না। িশkক ছাtেদর যা শখান, ছাtেদর সটুকু িনেয়i সnt  থাকেত হত। ছাt 

aবsায় যা তােক শখােনা হেতা, িশkক হেয়o তার মেধ  মুখ ডুেব থাকাi িছল, সকােলর িশkা ব বsার 
a । িশkকরা িছেলন পুরাতন jােনর সংরkক। নতুেনর pিত তঁােদর কােনা আgহ িছল না। ছাtরা িছল 
তঁােদর াতা। িশkকেদর jােনর pশংসা করাi িছল eকজন ভাল ছােtর সদgণ। নতুন কােনা কথা 
বলা, কান রকম সেnহ pকাশ িছল শািsেযাগ  aপরাধ। সৃজনশীলতা িছল মহাপাপ। তারা পির ম করেব, 
পরীkা দেব eবং ফেলর জন  aেপkা করেব। িশkা িছল eরকম eকৈরিখক ব াপার। িকnt brেনার চিরেt 
সরকম ‘সdুণ’ িছল না। নতুেনর pিত তঁার আgহ িছল মjাগত। মােঝ মেধ  বয়াড়া ধরেনর p  কের 
িশkকেদর বকায়দায় ফেল িদেতন। তাi aিচেরi িতিন িবপদgs হেলন। pচিলত ধমেক িতিন যুিkর ast 
িদেয় p িবd করেতন। ফেল িশগিগরi িতিন ধম আদালেতর নজের পেড়ন। 1576 সােল িবচার eড়ােত 
িতিন নপলস ত াগ কের রােম যান। সখােনo িনsার নi। িবচােরর ভেয় aিত সtর রাম ত াগ কেরন। 
ei সময় িতিন ডািমিনকান ধমমত পিরত াগ কেরন। 1579 সােল িতিন জেনভায় যান। সখােন 
কলিভন eকিট pেটsাn িরপাবিলক sাপন কেরিছেলন। িতিন কলিভন ধমমেত দীkা gহণ কেরন। িকnt 
বশীিদন িতিন তা ধের থাকেত পােরন না। আবারo িতিন িবতেক জিড়েয় পেড়ন। eকিট pবেn িতিন 
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জৈনক কলিভনপnী দশেনর aধ াপকেক আkমন কেরন eবং তঁার eকিট বtৃতায় 20িট ভুল শনাk 
কেরন। ফেল তঁােক িকছুিদন কারােভাগ করেত হয়। ভুল sীকার কের িতিন মুিk পান। 
 
1581 সােল িতিন প ািরেস পলায়ন কেরন। সখােন তখন ক াথিলক o hেগানটেদর মেধ  ধমীয় যুd 
চলেছ। তঁার ধমিব ােসর কারেণ সখােন িতিন িশkকতার কােনা কাজ পেলন না। িবিভn িবষেয় িতিন 
সখানকার িবdৎসমােজর সামেন বkৃতা দন। pথম িদেক িতিন িকছু সহানুভূিতশীল বnুo পেয় যান। তঁার 
gণপনা, িবেশষ কের তঁার aসাধারণ sরণশিkর কথা, রাজা তৃতীয় হনিরর কােন পঁৗছায়। brেনার নতুন 
দশেনর pিত িতিন আকৃ  হন। brেনা িক আসেলi জাdকর নািক মায়াবী িকছু, তা জানার জন  আgহী হেয় 
oেঠন। brেনা তঁার pখর sরণশিkর জন  যাdকর বেল pিসিd লাভ কেরন। রাজা তােক ডেক পাঠান। 
brেনা তঁােক বাঝােত সkম হন য ম ািজক নয়, তঁার িসসেটম সুসংগিঠত jােনর oপর pিতি ত। 
alকােলর জন  হেলo b“ না ােnর রাজার আশীবাদ লাভ কেরন। 1583-1585 ei di বছর িতিন 
লnেন ফরািস রা দূেতর বাড়ীেত বাস কেরন। ei সময় 1584 সােল তঁার dখানা িবখ াত gn pকািশত 
হয়। The Ash Wednesday Supper eবং On the Infinity Universe and Worlds e বi dখািন 
তা বেটi, তঁার pায় 20 িট gেnর সবgেলাi iটািল ভাষায় লখা। pথম বiিটেত িতিন কাপারিনকােসর 
সূয কিndক সৗরজগেতর সমথেন তার বkব  তুেল ধেরন। িdতীয় বiিটেত িতিন আমােদর িব bkােnর 
মত আরo aসংখ  িব bkােnর aিsেtর পেk pমাণ তুেল ধেরন eবং বেলন তােদর pেত কিটেত মানুেষর 
মত বুিdমান pাণীর বাস আেছ। তঁার e মত সরাসির বাiেবেলর জেনিসস পেবর িবেরাধী। তাi চাচ তা 
মানেত রাজী িছল না। ঐ বছর তঁার আরo eকখানা বi pকািশত হয়। ‘On Cause, Principle and 
Unity’। ei িতনখানা বiেত brেনা তঁার িব তtt s ভােব তুেল ধেরন। তা িছল ধমীয় o eিরsটিলয় 
িব তেttর সmূণ িবেরাধী। শষ বiেত িতিন ভিবষ ৎd ার মত বেলন – 
 

 “সমg পৃিথবী o তারকারািজর কােনা মুতু  নi eবং তারা কখনo ভে  পেড় না। সুতরাং pকৃিতর 
কাথাo িকছুর মৃতু  aসmব। সময় সময় তারা তােদর a pত ে র সmূণ পিরবতেনর মাধ েম তারা 
পুনগিঠত হয় মাt। oপর o নীচ বেল rব িকছু নi, যমনিট eিরsটল িশkা িদেয়েছন, মহাশেূন  
sায়ী আসন বেলo িকছু নi। eকিট বstর aবsান aন  আর eকিট বstর aবsােনর সে  আেপিkক। 
িব bkােnর সবt বst aিবরাম পিরবতেনর aধীন eবং পিরদশক সবসময়i বstজগেতর কেnd aবsান 
কেরন ।”  

 
 eভােব brেনা স সময়i গিতর আেপিkকতা তেttর আভাষ দন। 
 
কাপারিনকাস ধু সৗর জগেতর কেnd পৃিথবীর জায়গায় সূযেক sাপন কের eক িবpব সাধন কেরিছেলন। 
কাপারিনকাস aনn িব জগেতর কথা ভােবন িন, তঁার ভাবনা িছল সৗরজগৎ ক িঘের। িকnt brেনা 
কাপারািনকােসর কিlত সীিমত িবে র মেডলিট pত াখ ান কেরিছেলন eবং aসীম িব bkােnর aিsেtর 
কথা বেলিছেলন, eকািধক িব bhাে র ধারণাo িতিন কেরিছেলন। পরবতী িবjােনর agযাtা brেনার 
কlনােক সিত  বেল pমাণ কের। হাজার হাজার িব bkােnর aিstt আজ আর aনুমােনর ব াপার নয়। 
তাi জামান দাশিনক আেনs ক ািসর বেলন, 
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 “brেনার িসdাn মানুেষর sাধীনতার পেথ pথম o চূড়াn পদেkপ। মানুষ কবল আমােদর িব bkােnর 
kুd গিnর মেধ  আবd থাকেত রাজী নয়। ...... aনn o aসংখ  িব bkােnর ধারণা মানুেষর যুিkর 
সীমানােক ভে  gঁিড়েয় িদেয়েছ। বরং তা মানেুষর িচnার sাধীনতার জন  eক িবরাট udীপক িসdাn।” 
(আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, 2006, পৃ া 137) 
 

eর িকছু আেগ 1582 সােল তঁার dখানা বi pকািশত হয়। Shadows of Idea  eবং Art of 
Memory। ei বi dখানােত িতিন মানুেষর ধারণা বা আদশেক সেত র ছায়া বেল মেন কেরন। eকi 
বছের তঁার Brief Architecture of the Art of Lully  নােম আেরা eকিট বi pকািশত হয়। লুিল নােমর 
pধান চিরtিট গীজার ধমমত মানুেষর িবচার বুিd িদেয় pমাণ করেত চায়। িকnt brেনা pমাণ কেরন য ei 
ধরেণর বুিdবৃিtক pেচ ার কােনা aথ হয় না। ি ধমেক িতিন সmূণ aেযৗিkক বেল দািব কেরন। িতিন 
মেন কেরন য ধম সmূণ দশন িবেরাধী। ি ধম aন সব ধেমর সে  িdমত পাষণ কের। িতিন দৃঢ়তার 
সে  বেলন য ধেমর িভিt হল an িব াস। তথাকিথত pত ােদেশর কান বjািনক িভিt নi। 
 
িতিন য aসীম িব bhােnর psাবনা কেরন সখােন ঈ েরর ধারণার কােনা জায়গা রােখন িন। িতিন 
ধারণাi করেত পারেতন না য ঈ র eবং pকৃিতর কােনা আলাদা সtা আেছ eবং পৃথকভােব তঁারা 
aিstবান। বাiেবেলর জেনিসস পব, ক াথিলক চাচ, eমন িক eিরsটল য রকম ঈ েরর কlণা 
কেরিছেলা, সটা brেনা মানেত পােরন িন। তঁার কােছ মরীর কৗমায eবং যী র kুসিবেdর ব াপারিট 
aথহীন। িতিন বাiেবলেক aিশিkেতর জন  eকখানা বi ছাড়া aন  িকছু ভাবেত পােরন িন। িতিন চােচর 
িশkােক aনথক মেন কেরন eবং মেন কেরন য তা মানুেষর ajতােক uেs দয়। brেনা লেখন “মানুষ 
যা িকছু সুিনি ত eবং sতঃিসd সত  বেল মেন কের, সgেলােক যিদ ব াপক আেলাচনার আoতায় আনা 
যায়, তাহেল pমাণ হেয় যায় য সgেলা কতটা aস ত eবং aেযৗিkক”। িতিন ‘Libertes 
philosophica’ নােম eকিট শbবেnর pচলন কেরন যার aথ হল িচnার sাধীনতা, sp দখার sাধীনতা 
eবং যিদ icা কর দশন সৃি র sাধীনতা। তার চতুথ বiেয়র নাম ‘The Incantation of circe’, িসরিসর 
যাd । িসরিস হেc হামােরর সi যাdকর িযিন মানুষেক প েত rপাnর কের eবং সi প র সে  
তােদরi ভুল ািn িনেয় আেলাচনা কের। brেনার ei বiটা pমাণ কের য িতিন ভাবানুষ  িনেয় িচnা 
করেতন eবং ঐিতহ বাহী jান o তার পdিত িনেয় aিবরাম p  utাপন করেতন। 
 
34 বছর বয়েস 1582 সােল িতিন The Chandler নােম eকিট নাটক লেখন। নাটেকর িথম eরকম: 
eকজন মামাবািত pstতকারক চিব o তলজ পদাথ িদেয় মামবািত তরী কের eবং সgেলা িবিk করার 
সময় ucsের বলেতন,  
 

 ‘আমার তরী ei মামবািতর িদেক তাকান। eিট আিম তির কেরিছ। eর আেলা আপনােদর িকছু 
িব ােসর ছায়ােক দীিpমান কের তুলেব। ............ আিম আমার িব াস আপনােদর oপর চািপেয় িদেত 
চাi না। সময়i সবিকছু দয় আবার সবিকছ ু কেড় িনেয় যায়। সবিকছু পিরবিতত হয় িকnt 
কােনািকছুi aিntহীন হেয় যায় না। ......... ei দশেনর সাহােয  আমার মেনর শিk বৃিd পায়, 
আমার মন pসািরত হয়। তেব রাত যতi anকারাcনড়ব হাক, আিম িদেনর জন  aেপkা কির eবং 
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যারা সারািদন ঘারতর পির ম কেরন তারা রােতর জন  aেপkা কেরন। সুতরাং আনn কrন। সmব 
হেল তৃিpেত পিরপূণ থাকুন eবং ভালবাসার িবিনমেয় ভালবাসা pদান কrন।‘ (John J Kessler 
Ph. D. Ch.E. ). 

 
brেনা pায় eককভােব কাপারিনকােসর সূযেকিndক িব bhাে র পেk pচারািভযান চািলেয় যান। তখন 
pায় সবাi তার কথায় হাসাহািস করেতা-ব  িবdrপ করেতা। কাপারিনকােসর তtt তখন pায় কui 
িব াস করেতা না কারণ তা eিরsটেলর িব তেttর সে  মেল না। 1582 থেক 1592 সােলর মেধ  
iuেরােপ eমন eকজন িশkক খুেঁজ পাoয়া যত না, িযিন সরাসির o খালাখুিলভােব কাপারিনকােসর 
িব তেttর পেk কথা বলেতন। eকমাt brেনা ছাড়া। গ ািলিলo (1564-1642) কখনo brেনার সে  
দখা কেরন িন eবং িতিন তঁার কােনা লখায় brেনার নাম পযn uেlখ কেরন িন। কপলার (1571-

1630) o গ ািলিলo uভেয়i brেনােক খুব eকটা পছn করেতন না। 
 
iংলেnর রানী eিলজােবেথর সে  তার eকবার দখা হেয়িছল। িতিন তার gণকীতেন খুবi বাড়াবািড় 
কেরিছেলন। রানীেক িতিন aেপরা গািয়কা, pােটsাn শাসক, পূতপিবt, sগীয় iত ািদ িবেশষেণ ভূিষত 
কেরিছেলন eবং তােক His Most Christian Majesty eবং পিবt রামান সাmােজ র pধান বেল সেmাধন 
কেরিছেলন। তঁার ei ucাসময় uিk তঁার িবচােরর সময় তঁার িবrেd ব বহার করা হেয়িছল। তঁােক 
eকজন নািsক eবং ধমেdাহী বেল িচিhত করা হেয়িছল। রানী eিলেজেবথo brেনা সmেক uc ধারণা 
পাষণ করেতন না। িতিন তােক eকজন জংিল, িবpবী, রা েdাহী o ভয় র মানুষ বেল মেন করেতন। 
আবার, brেনা iংেরেজেদর ককষ মানুষ বেল মেন করেতন। 
 
iেতামেধ  ধমসংsার আেnালেন pােটsাn ধেমর িবজয় সূিচত হেয়েছ। iংল াn তখন ক াথিলক ধম o 
রােমর িবrেd সাcার। brেনা eেত আশাবাদী হেয় oেঠন। ােnর রা দূেতর সে  iংলেn যান। aেনক 
আশায় আবার বুক বঁেধ brেনা akেফােড দশেনর aধ াপক পেদর জন  দরখাs কেরন। িকnt akেফাড 
তখনo প ািরস িব িবদ ালেয়র মত িনজীব eরsটলবােদর হােত বিn। brেনা সখােন কাপারিনকােসর 
নতুন িব তেttর সমথেন বkৃতা pদান কেরন। িকnt akেফােড তখন সাধারণভােব কাপারিনকােসর স 
তtt gহণেযাগ  হেয় oেঠ িন। সখােন তখনo সূযi পৃিথবীর চারিদেক ঘাের। সiসে  িতিন eিরsটেলর 
িব ছিবটােক ucকেn আkমণ কেরন। brেনা যন ভীমrেলর চােক আঘাত করেলন। তঁার সi বkৃতা তীb 
বাদানুবােদর সৃি  কের। চৗযবৃিtর aিভেযােগ aিভযুk হন িতিন eবং akেফাড ছাড়েত বাধ  হন। লnেন 
eেস ফরাসী রা দূেতর বাড়ীেত আ য় gহণ কেরন। 
 
1585 সােলর আেগ িতিন আর প ািরেস িফের আেসন িন। প ািরেস eেস পুণরায় িতিন িবপেদর মেধ  
পেড়ন। কমbাi কেলেজ বkৃতায় িতিন eরsটলেক তীb ভাষায়  আkমণ কেরন eবং কাপারিনকােসর 
তেttর pিত দৃঢ় সমথন jাপন কেরন। ফেল sাতারা uেtিজত হেয় oেঠন। তােক কবল ব িবdপ কেরi 
তারা kাn হন িন, শারীিরকভােবo লাি ত করা হয়। দশ ছেড় পালােত তঁােক বাধ  করা হয়। িতিন 
পালান িকnt িতিন তার মতাদশ পিরত াগ কেরন না। iuেরােপর িবিভn sােন পািলেয় ঘুের বড়ান। পঁাচ 
বছর িতিন মধ  o পূব iuেরােপর িবিভনড়ব দেশ ঘুের বড়ান। মােঝ মেধ  মাববু, মiনজ, uiেটনবাগ, 
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pাগ, হেমেsড, া ফুট eবং জুিরখ pভৃিত sােন িকছুিদেনর জন  aবsান কেরন। eসব pােটsাn 
দশ। eর মেধ  িতিন ল ািটন ভাষায় দশন, িব তtt, পদাথিবjান, ম ািজক eবং sৃিতিবjােনর uপর বশ 
কিট বi লেখন। 
 
যিদ িতিন জামািনেত থাকেতন তাহেল হয়েতা ভেয়র িকছু িছল না। িকnt 1591 সােল ভিনস থেক িতিন 
eক রহস ময় আমntণ পান। জুয়ােন মােসিনেগা নােমর eক যুবক sৃিতিবjান শখার জন  তােক আমntণ 
জানান। ভিনস তখন iটািলর eকিট sাধীন pেদশ। িতিন ভেবিছেলন রােমর pসািরত হাত হয়েতা 
সখােন পৗছােব না। িতিন ভিনেস গেলন। তঁার ছাt তখন তােক সখানকার ধম আদালেতর হােত তুেল 
িদল। brেনা ভিনেসর ধম আদালেত িবচােরর সmুখীন হেলন। তঁার gণধর ছাtিট তার িবrেd aিভেযােগর 
eক দীঘতািলকা pদান কেরন। aিভেযােগর তািলকায় বলা হেয়িছল য brেনা হযরত মুসােক eকজন বড় 
যাdকর িহেসেব িবেবচনা করেতন। িতিন ঈ েরর সে  গl কেরিছেলন, বাiেবেল য কlকািহনী ছাপােনা 
আেছ, তা গঁাজাখুের গl ছাড়া িকছু নয়। যী o eকজন যাdকর িছেলন eবং িতিন eকজন জঘন  ব িk। 
brেনা নািক বলেতন িতিন িয র চাiেতo ভাল ম ািজক দখােত পােরন। িয র পুনrtান o তার virgin 
birth িনেয় ঠা া তামাশা করেতন। নরক বেল িকছু আেছ বেল িতিন মেন করেতন না। তাi মৃতু র পর 
মানুষেক কােনা শািs পেত হেব না। ঈ র বেল আলাদা িকছুর aিstt িতিন sীকার করেতন না। কারণ 
সবশিkমান ঈ র থাকেল eমন aসmূণ o trিটপূণ পৃিথবীর সৃি  হত না। pাথনা, সংিরkত sৃিতিচh, 
ছিব কান িকছুi কান uপকাের আেস না। যাজকরা সবাi গাধা। কান ধমi তােক খুশী করেত পাের না। 
মােসিনেগা তােক িজেjস কেরিছল, ‘‘তাহেল আপিন কান ধম িব াস কেরন?’’ utের eিরsটেলর eকিট 

uিk udতৃ কের বেলিছেলন, ‘যা pেত কিট আiন o pেত কিট িব ােসর শtr’, বেল ucsের হেস 
uেঠিছেলন। ভিনেসর আদালেতর সামেন নতজানু হেয় িতিন kমাpাথনা কেরিছেলন eবং তার eসমs 
ধমতtt o িব তtt asীকার কেরিছেলন। eর মেধ  িতিন কােন aন ায় দেখন িন। মৃতু েক িতিন পিরহার 
করত চেয়িছেলন আরo িকছু কাজ করার সুেযাগ পাoয়ার জন । িতিন তঁার নতুন দশেনর আেলােক ধেমর 
eকিট নতুন সmpদায় গেড় তুলেত চেয়িছেলন। মুk হেল িতিন জামািন বা iংলেn চেল যেতন eবং তার 
ধমমেতর পেk pচার চালােতন। িকছু aনুসারী তরীর চ া চালােতন। brেনা ভেবিছেলন িতিন মুিk 
পােবন। িকnt রােমর uc আদালত স সুেযাগ তােক দয় িন। pধান ধম িবচারক কািডনাল সাnােসেভিরনা 
brেনােক রােমর ধম আদালেত হsাnর করার িনেদশ দয়। ভিনস সরকার pথেম বাধা িদেলo brেনােক 
রােমর ধম আদালেতর হােত তুেল িদেত বাধ  হয়। 

 
1593 সােলর 27 শ ফrয়াির তােক রােম আনা হয়। সাত বছর সখােন তঁােক কারাrd কের রাখা হয়। 
তােক লখাপড়ার কান সর াম দয়া হয় িন। b“ নার িবrেd আটিট aিভেযাগ utাপন করা হয়। সgেলা 
য িক, তা কান িদনi জানা যােব না। কারণ তার ফাiলিট লুিকেয় রাখা হয়। পের নেপািলয়েনর হােত 
পেড় তা ংস হয়। 1599 সােল তঁার িবচার r হয়। 
 
1600 সােলর 25 শ জানুয়াির পাপ িkেমn 6  তঁােক ধমিনরেpk শাসেকর হােত িবচােরর ভার aপণ 
কেরন। brেনা eবাের িকnt kমা চান না। িতিন বেলন য িতিন তার বkব  pত াহার করেবন না। কারণ 

820



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? brেনার মৃতু  eবং িকছু p  

 
 
িতিন eমন িকছু লেখন িন বা বেলন িন যা pত াহারেযাগ । 8i ফrয়াির িবচােরর রায় পাঠ করা হয়। স 
রােয় brেনােক aনুতাপ ন , গঁায়ার, dদম, eকgঁেয় eবং ধমহীন িহেসেব িচিhত করা হয়। তােক গীজা 
থেক বিহ ার করা হয় eবং যাজকীয় kমতা কেড় নয়া হয়। সn িপটার গীজার আি নায় জনসmুেখ 
তার বi আgেন পুিড়েয় ফলা হয় eবং সসব বigিলেক িনিষd বieর তািলকায় anভুk করা হয়। তঁার 
স বigেলা আজo িনিষd বi eর তািলকায় রেয়েছ। িবচােরর রায় েন aকুেতাভয় brেনা বেলিছলন, 

“Perhaps you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it.”  
 
16 ফrয়াির b“ নােক Caupo dei Fiori ত আনা হয়। তােক kাn o ভগড়বhদয় দখািcল। শষ 
মুহূেতo চাচ তঁােক eকা ছেড় দয় িন, eকদল যাজক তােক িঘের থােক eবং তঁার িবrেd াগান িদেত 
থােক। আgন লাগাবার িঠক আগ মুহূেত চুমু খাoয়ার জন  তােক eকিট kুশ দয়া হয়। রােগ িতিন মুখ 
ঘুিরেয় নন। বেলন, ‘‘আিম sicায় মৃতু বরণ করিছ।’’ িতিন মেন কেরন িচতার আgেনর লিলহান িশখার 
oপর চেপ তার আtা sেগ পঁৗেছ যােব। তঁােক uল  কের eকিট খুিঁটর সে  বাধা হল। তারপর আgন 
jািলেয় দয়া হয়। সেkিটেসর পর আর eকজন পিnতেক jানচচার, িভnমত পাষণ করার জন  eবং 
কাপারিনকােসর সূযেকিndক িব তttেক সমথন করার জন  আtাhিত িদেত হল। 

 
brেনােক হত া করার দায় থেক চাচ কখনo িনেজেক মুk করেত পাের না। কাপারিনকােসর De 
revolutionbus (1543) pকািশত হoয়ায় ক াথিলক চাচ ততটা pিতিkয়া ব k কের িন। কারণ সmবত 
ei য তার স তtt কবল জ ািতিবjানী o িবdৎসমােজর আেলাচনার মেধ  সীমাবd িছল। িকnt b“ নার 
সমথনjাপন eবং তার স তেttর পেk pচারািভযান চালােনার পরi বiিট িনিষd করা হয় 1616 
ি ােb। বiিট pকােশর 73 বছর পের। আঠার শতক পযn স িনেষধাjা বলব� িছল। িকnt িজoদােনা 
rেনার বigিল (pায় 20িট) আজo ক াথিলক চােচর িনিষd বi-eর তািলকায় রেয়েছ। 1979 সােলর 10 
নেভmর আiনsাiেনর জnশতবািষকীেত ধমযাজকীয় িবjান eকােডমীর িবjানীেদর eক সমােবেশ পাপ 
2য় জন পল য মnব  কেরিছেলন তা pিণধানেযাগ । বেলিছেলন, 
 

‘‘মাননীয় সভাপিত, আপিন আপনার ভাষেণ সিত i বেলেছন য গ ািলিলo o আiনsাiন eকিট 
যুগেক বিশ মিnত কের তােল। গ ািলিলoর িবশালt সকেলর জানা, আiনsাiেনর িবশালতার 
মতi। িকnt শেষাk ব িk যােক আজ আমরা সmািনত করিছ কািডনালেদর কেলেজর সামেন, িবপরীেত 
pথম ব িkিটেক সীমাহীন ক  dঃখ ভাগ করেত হেয়েছ চােচর মানষু o সংগঠেনর হােত। আর e সত  
আমরা চাপা িদেত পাির না।’’ (আেলা হােত আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, পৃ 32)।  

 
1992 সােলর 31 aেkাবর রামান ক াথিলক চাচ aিনcা সেtto sীকার কেরেছন য কপারিনকােসার তtt 
সমথন কের গ ািলিলo সিঠক কাজ কেরিছেলন, brেনার pিত e রকম কােনা sীকােরািk চাচ আজ পযn 
কের িন। (আেলা হােত আঁধােরর যাtী, aিভিজ� রায়, পৃ 33) বরং brেনার pিত ক াথিলক চাচ য eখনo 
aনুদার দৃি ভি  পাষণ কের তা eনসাiেkােপািডয়ার সবেশষ সংখ ায় brেনা সmেক মnেব  pকাশ পায়। 
সখােন brেনােক চপলমিত o aিsিতশীল চিরেtর aিধকারী eকজন jানী ব িk িহেসেব িচিhত করা 
হেয়েছ। brেনার ধম সmেক ধারণাgিলেক াn বেল uেlখ করা হেয়েছ eবং সজন  চােচর রkণশীল a  
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‘iনকুiিজশেন’র হােত দীঘিদন ধের কারাবnী o িনযাতন ভাগ করার কথা বলা হেলo চাচ কতৃপk য 
তােক জীবn দg কের হত া কের তার জন  কান aনুেশাচনার aিভব িk pকাশ পায় িন। (আেলা হােত 
আঁধােরর যাtী, aিভিজৎ রায়, পৃ 33)। 
 
তাi আসুন brেনার হত াকাে র চারশ বছর পুিত uপলেk বাংলােদেশর ei kুd sরণসভা থেক আমরা 
আoয়াজ তুিল য গ ািলিলoর মত brেনার pিতo য ক াথিলক চাচ aমানিবক aপরাধ কেরিছল আজ 
চাচেক তা sীকার করেত হেব eবং তার জন  সমg িব বাসীর কােছ kমা pাথনা করেত হেব। সi সে  
তার সমs বi eর uপর থেক ধমীয় আদালেতর িনেষধাjা pত াহার করত হেব। 
 
সহায়ক pবn o gnসমহূ  

1। Giordano Bruno (1548-1600): Christan Bartholmess - Internet. 
2। John J. Kessler Ph.D, Ch.E: Giordano Bruno: The Forgotten Philosopher-Internet. 
3। aিভিজৎ রায়, ‘‘আেলা হােত চিলয়ােছ আধােরর যাtী’’, a ুর pকাশনী, 2005 
4। H. Butterfield: The Origins of Modern Science, 1300-1800, G Bell and Sons Ltd, 
London, 1968. 
5। িশিশর কুমার ভ াচায, ‘‘মানুষ o মহািব ,’’ সময় pকাশন, ফbrয়াির 2004। 
6। Edward McNall Burns, Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner et. al. “World 
Civilization”, Special Indian Edition, 1991. 
7। M. Rosenthal & P. Yudin, “A Dictionary of Philosophy”, Progress Publishers, 
Moscow, 1967 
8। Jostein Gaarder, “Sophies World,” Berkley Books, New York, 1996 
9। সরদার ফজললু কিরম, ‘‘দশন কাষ,’’ বাংলা eকােডমী, ঢাকা 1973। 

 
[ pবnিট িশkা আেnালন ম  আেয়ািজত “brেনার আtত াগ” শীষক সিমনাের পিঠত হেয়িছেলা।] 

 
ড. শিহdল iসলাম, মুkমেনর মানুষ o সকু লািরs aধ াপক শিহdল iসলাম pাবিnক িহেসেব 
সুপিরিচত। িশkা, িবjান দশন তঁার লখার িpয় িবষয়। ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক pযুিkর aধ াপক 
িহেসেব দীঘিদন রাজশাহী িব িবদ ালেয় িশkকতা কের সmpিত aবসর িনেয়েছন। রাজশাহী িব িবদ ালেয় 
নব pিতি ত িশkা o গেবষণা iনিsিটuেটর িতিন িছেলন pথম পিরচালক। সমাজ o রাজনীিত সেচতন 
ei িশkািবদ িশkা o িশkক সmnীয় সমস া িনেয় দীঘিদন ধের আেnালেনর সােথ জিড়ত। িশkা 
আেnালন মে র aন তম সহ সভাপিত। dিট খেn সmpিত pকািশত তঁার gnিটর নাম ‘িবjােনর দশন’। 
তঁার aন ান  পিরিচত gেnর মেধ  uেlখেযাগ  হল: সাmpদািয়কতা রা  রাজনীিত, জাতীয়তাবাদ : 
সাmpদািয়ক ভদবুিd, pস  : িশkা, দশভাগ o সংখ ালঘু সmpদায় iত ািদ।   
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iসলােমর িচnার iিতহােস যারা সেত র শহীদ 

নুrjামান মািনক 
 

ভুিমকা: আমার েdয় লখক o গেবষক ড. aিভিজৎ রায় eর আgহ-u সাহ আর তািগেদ ei রচনার জn । eিট মুkমনা, 

সাতরং eবং সচলায়তন বাংলা oেয়বসাiেট িসিরজ আকাের pকািশত হেয়েছ eবং ঐ সময় যারা ei লখািট পেড়েছন, 

u সাহ িদেয়েছন, মুল বান পরামশ  িদেয়েছন , মnব  কেরেছন (িবেশষত হাসান মা্রেশদ, মাhবুব লীেলন , জামাল আেবিদন 

ভাsর, ফাrক oয়ািসফ, তীরnাজ pমুখ) তােদর সকেলরi নােম u সিগত ei রচনা । 

 

aেনেক e লখায় ধম aবমাননার গn পােবন, পেত পােরন iসলাম িবেdেষর আলামতo। তেব e রকম ভুলভােব e pবn 

পাঠ করেল িবপদ। iসলােমর  iিতহাস থেক মn ঘটনাgেলা দখােনা ei রচনার uেdশ  নয় , বরং বstিন ভােব iিতহাস 

তুেল ধরাi e pবেnর মলূ লk ।  স জন i িনযাতন eবং িনপীড়েনর aজs দৃ াn uপsাপেনর পাশাপািশ e pবেn বারবার 

sরণ কিরেয় দoয়া হেয়েছ আধুিনক সভ তায় মুসলমানেদর aবদােনর কথা। 

 

 

ei রচনার জন  কালগত িবেবচনায় eেসেছ সpম থেক dাদশ শতাbী যা মুসিলম জািতর iিতহােস sনযুগ িহেসেব িবেবিচত। 

e সময় তােদর pিতভার িবিভnমখুী agগিত সািধত হয় eবং নানামুিখ িচnার িবকাশ ঘেট । কাদিরয়া , মুতািজলা, আশািরয়া 

iত ািদ ধমতািttক মতবাদ গেড় ei সমেয় ।  ei সমেয়i সুিফবাদ eবং মুসিলম জুিরসprেডn eর ut পিt o িবকাশ 

ঘেট। দশন -িবjান চচায় pভতু unিত সাধন কের মুসিলম jানঁীগণ।  রাstীয় আনুকুল  বা পৃ েপাষকতায় (িবেশষত 

আbাসীয় খলাফত ) গেড় uেঠিছল মুসিলম দশন o িবjান । আবার ঐ রাsti বঁাধা হেয়িছল মােঝ মােঝ pিতিkয়াশীল 

মাlােদর pেরাচনায় । শষ pিতিkয়াশীলেদর জয় হেয়িছল eবং তােদর pভােব  মুসিলম জগেত jােনর আেলা িনেভ 

িগেয়িছল । মুসিলম দশন o িবjান ,সুিফবাদ eবং মুসিলম জুিরসprেডn eর িবকােশ সবেচেয় বিশ pভাব িছল কাদিরয়া আর 

মুতািযলা মতবােদর । তাi ei রচনার rেতi আেছ তােদর কথা । তার পযায়kেম eেসেছ দাশিনক , iমাম আর সুিফেদর 

কথা ।  

 

ধমেdািহতার aিভেযাগ্  " িবrd/িভnমেতর aবলmীেদর দমন eর জন  "রাs" , "শাসক ", "pিত ান" ," সামnবাদী 

সমাj", eর সবেচেয় pাচীন o কাযকর ast  । eরা তােদর sীয় রাজৈনিতক sােথ ধেমর ব বহার বা aপব বহার কেরেছ । 
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মুসিলম জািতর iিতহােস pিতিkয়াশীলতা িছল বিক তেব তা' তত মারাtক নয় যতটা িছল তথাকিথত আধুিনক iuেরােপ । 

তথাকিথত ধমেdাহ /নািsকতার aপরােধ আgেন পুিড়েয় হত া করা সখােন মামুিল ব পার িছল । হাiেপিশয়া, গ ািলিলo 

িকংবা brেনােদর ভােগ  িক জুেটিছল তা আমরা সবাi জািন। ধমেdাহ /নািsকতার দােয় যােদর মুরিগ জবাiেয়র মত হত া 

করা হেয়েছ তারা সবাi নািsক আসেলi িছেলন eমন ভাবেল মারাtক গলিত hার aবকাশ । iuেরােপ pথেম " ীsধমী " 

হoয়াটাi িছল "মৃতু দnেযাগ  aপরাধ " eবং স aপরােধ বh ীsধমীেক মতৃু দn দয়া হেয়েছ িকnt aিভেযাগ িছল 

"ধমেdাহ /নািsকতা" আবার sয়ং ীsধমীরাi যখন kমতায় আসল তখন তারাi িভnমত  aবলmীেদর িবrেd ফরমােনর পর 

ফরমান eবং 1233 সােল গঠন কের "iনকুiিজশন "। গাটা iuেরাপ জুেড় িশকেলর মত িবছােনা হেয়িছল aসংখ  

iনকুiিজশন । স eক িবরাট iিতহাস । স সব িনেয় e বiেয়র aন ান  aেনক pবেn আেলাচনা কেরেছন িবj লখেকরা।  

আমার লখািটেক িবিcnভােব না দেখ aধ ােয়র aন ান  লখাgেলার সmুরক িহেসেব দখবার aনুেরাধ রiেলা।  

 

eখােন  " মুসিলমেদর সােথ ihিদ বা ীsধমীর িবেরাধ নয় " আেসিন eমনিক sফ " আিsকতা বনাম নািsকতা" নয় , নয় 

" মুেমন বনাম কােফর " , dnd িচnাগত -দশনজাত আর " রােsর ভুিমকা" তার kমতায় থাকার কােয়িম sাথজাত । 

pগিতশীলতা বা pিতিkয়াশীলতা িদেয় ধু িবচার করেল চলেব না, eর িভতেরর রাজনীিতo বুঝেত হেব । খিলফা 

মুতাoয়ািkেলর মদ প হেত তার ঈমান বাধ সােধিন িকnt মুতািজলােদর িকংবা pথম আরব দাশিনক আল িকnীেক মেন িনেত 

বাধ সেধেছ । মসুিলম শাসকেদর "iমাম বখুাির বা iমাম আবু হািনফা"র uপর িনযাতন যিদ iসলাম হয় আর তার কথা বলা 

যিদ "iসলােমর iিতহােসর মn িদক " তুেল ধরা হয় তেব আমার িকছু বলার নi । জাতীয় aধ াপক দoয়ান মুহmদ 

আজরফ eর মেত, আমরা "iসলােমর iিতহাস " িহেসেব যা পিড় সgিল "iসলােমর iিতহাস" নয় বরং "মুসিলম শাসক বা 

রাজা বাদশেদর iিতহাস " । 

 

 

আমার sীকার করেত িdধা নi , e জাতীয় রচনা kুিটমুk হেত পাের না । pাসংিগক eমন aেনক িচnক /মনীষীর কথা বাদ 

পেড় গেছ , যােদর কথা বলেল eর মযাদা বৃিd পত । আবার যােদর কথা বলা হেয়েছ তােদর pসংেগ হয়ত কা্ন তথ  বাদ 

পেড় গেছ যার দrন রচনার aংগহািন ঘেটেছ ।  আমার eটাo sীকার করেত িdধা নi , e জাতীয় রচনা pনয়েন য 

পিরমান ভাষা দখল , aধ য়ন o গেবষনা দরকার তা আমার নi ।  ei রচনায় বশ িকছু পুsক o আnজািলক সুt থেক 

aকnুিচেt সাহায  িনেয়িছ , aসংেকােচ তােদর কথাo udতৃ কেরিছ । 

 

jান িবjান চচায় আরেবরা pায় পাচশ বছর eকct আিদপt বজায় রাখেত পেরিছল, anকার iuেরােপ তারাi 

জািলেয়িছল আেলাকবিতকা িকnt খাদ িনেজরাi চেল গল আধাের । ei পিরবতেন যিদ আমােদর আপিt না থােক তেব 
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কান কথা নi  িকnt আমরা যিদ সi sনযেুগ সিত  িফের যেত চাi তেব আমােদর ভুেল গেল চলেব না  "jান চচার 

িবকl নi "।  

*** 

 

ক) sাধীন iচছা o মতুািযলা মতবাদ মতবােদর জন  মতৃু দিnত/ িনযািততগণঃ  

                      iসলােমর iিতহােস sাধীন iচছা মতবাদ (Free Will Thought) eর সাহসী pচােরর 

pথম ব িk হেচছন মা'বাদ iবেন খািলদ আল জহুািন। ei মতবাদ যখন ঘািষত হয়, তখন িছল uমাiয়া 

শাসনামেলর pথম িদক।ei সময়টা িছল aত n যntনাদায়ক। uমাiয়ােদর নতৃেt দেশ তখন aত াচার 

o িনমম রkপাত চলিছল। sাধীনেচতা আরবগন ei aবsা সহ  করেত না পের রােsর িনকট িনেচর 

p gেলার utর দািব করেলনঃ  

তামরা কন ei ববেরািচত কাজ কর? 

eসব িক iসলাম িবেরাধী নয়? 

তামরা িক মুসলমান নo? 

রােsর utর িছল : "আমরা যা কির , তার জন  আমরা দায়ী নi। আlাহi সব িকছু কেরন। ভালমn 

তারi kমতা। 1                              

                          iিতহাস রচিয়তারা uেlখ কেরন, মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন eকিদন তার 

সাথী হযরত oয়ািসল iবেন আতােক সােথ িনেয় িবিশs মুসিলম মনীষী হযরত হাসান আল বাসির (রাঃ)eর 

িনকট আগমন কেরন eবং বেলনঃ" হ আবু সাiদ , যসব শাসক মুসলমানেদর রkপাত ঘটায় eবং বেল য 

তােদর কৃতকম আlাহ কতৃক সািধত হয় ।" e কথার pিতutের হাসান (রা।) জবাব দন " আlাহর শtr 

,তারা িমথ াবািদ।"2 eরকম পিরিsিতেত মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন বেলন, "মn বা aসt কােজর 

জন  মানুষ িনেজi দায়ী । egেলা আlাহর uপর আেরাপ করা uিচত নয় । " তার ei মত " কদর 
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মতবাদ”  নােম পিরিচত।  মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািন pকােশ  ei মতবাদ pচার কেরন। ei কারেণ 

uমাiয়া খিলফা আবdল মািলক iবেন মারoয়ােনর (685-705)  িনেদেশ হাjাজ কতৃক তােক হত া করা 

হয় 699 সােল,মতাnের 700 সােল। 3  মা'বাদ iবেন খািলদ আল জুহািনর পর দােমেsর  গায়লান iবেন 

মুসিলম  aনুrপ মতবাদ pচার কেরন। িতিন বেলনঃ " pিতিট মুসলমােনর কতব  হেc মানুষেক সt কােজ 

aনুpািনত করা eবং dsম থেক িবরত থাকা।" তার ei pচার িছল uমাiয়া শাসকেদর sাথ পিরপnী। 4 

ei কারেণ খিলফা iবেন আবdল আিজেজর (717-720 ি ) কােছ তােক ধের আনা হয়। স জনসmুেখ 

তার ভুল sীকার কের িকnt খািলফার মৃতু র পের , স আবার "sাধীন iচছা মতবাদ" eর িশkাদান r 

কের। eর পেরর খিলফা িহশাম iবেন আবdল মািলক(724-743 ি ) তােক gফতার কেরন,িবচার কেরন 

eবং হত া কেরন।5 ei মতবােদর aন  eকজন pিসd ব িk িছেলন  আল জা'দ iবেন িদরহাম। য sাধীন 

iচছা মতবাদ ক কবল সমথনi কেরিন, বরং gীক দাশিনক pেটার দশন aনুযায়ী কারআেনর আয়ােতর 

anভুk আlাহর gনাবলীর বণনা পুনঃaনুবাদ করার চsাo কেরন। ei কারেন uমাiয়া গভনর তােক 

বরখাs কের তার িশkকতা পশা থেক।6 স তখন কুফায় পািলেয় যায়, যখেন স তার ধারণা kমাগত 

uপাsািপত করেত থােক eবং aনুসাির জাগাড় করেত থােক। uমাiয়া গভনর খািলদ iবেন আবdlাহ 

তােক জনসmুেখ 736 সােল হত া কেরন। িকnt তার pধান িশষ  জহম iবেন সাফফাoয়ান ,িতরিমজ eবং 

বলেখ তার grর মতবাদেক pচার করেত থােক। uমাiয়া গভনর নােসর iবেন সাiiয়ার তােক 743 সােল 

হত া কেরন।7  

pস ত uেlখ  , sাধীন icা মতবােদর মা’বাদ আল জুহানী ক হত ার মাধ েম তার দশন sb হেয় যায়িন, 

বরং eকi বছের aথাৎ 699 সােল (িহ 80) d’জন pখ াত মনীষী আিভভতু হন নতুন মতবাদ িনেয় 

(মতুািযলা মতবাদ বেল পিরিচত) । ei d’জন হেলন oয়ািসল িবন আতা o আমর িবন oবােয়দ । 

মুতািযলাগন িছেলন iসলােমর  যুিkবাদী সmpদায় । তারা বুিd o pjােক jােনর যথাথ u�স মেন 

করেতন । sাধীন iচছা o ন ায়পরায়নতা ছাড়াo তারা তােদর ব াখ ায় আেরা grtপুন o সূk বkব  

সংেযাজন কেরন । খলীফা iয়ািজদ iবেন oয়ািলদ pকােশ  মুতািযলা মতবাদ সমথন কেরন । 749 সােল 

uমাiয়ােদর পতেনর পর তারা আbাসীয়েদর uদার সমথন লাভ কের। খিলফা মনসুর িছল আমেরর বnু । 
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খিলফা আল মামুেনর রাজসভায় তারা sান পান । তারা আল মামুন , আল মুতািসম o আল oয়ািতক -ei 

িতন জন খিলফােক pভািবত কেরিছেলন । তাi তােদর রাজtকােল রkনশীল ধমেবtােদর u�সািহত করা 

হয়িন । িকnt খিলফা মুতাoয়ািকেলর kমতায় আেরাহেনর সে  সে  মুতািযলােদর dদশা r হয়। তারা 

‘ধম িবেরাধী’ িহেসেব িনিnত হন eবং তােদর gnাবলী আgেন ভsীভুত করা হয় । uেlখ  , মুতািযলােদর 

সmেক আমরা য সব তথ  জািন, সgিল তােদর সমথকেদর বরােত নয়, সমােলাচকেদর মাধ েম ।8  

 

খ) িনযািতত দাশিনকগণঃ  

                      সpম থেক dাদশ শতাbী হল মুসিলম জািতর iিতহােস sনযুগ । e সময় তােদর 

pিতভার িবিভnমুখী agগিত সািধত হয় । তারাi িছেলন jান িবjান , দশন o গেবষনার agdত । তারা 

gীক দশন আয়tt কেরন eবং িবjােনর unিত সাধন কের iuেরােপর রেনসার dার un ুk কেরন। আধুিনক 

দশেনর িববতেনর iিতহােস মুসিলম দাশিনকেদর aবদান aনsীকায । মধ যুেগর টমাস eকুiনাস , ডন 

sটাস , দােn, রজার বকন, ডকাট , িহuম , িsেনাজা'র ন ায় দাশিনকেদর uপর তােদর pভাব 

pিতভাত হেয়েছ । তেব , মুসিলম দশেনর িবsািরত আেলাচনা o iuেরােপর রঁেনসা তথা আধুিনক 

সভ তায় তার pভাব িনেয় লখা বতমান রচনার লk  নয় ,িবধায় eখােনi iিত । মুল pসে  যাবার আেগ 

মাটাদােগ কেয়কিট কথা বলেতi হয় :  

                        ক) রাstীয় আনুকুল  বা পৃ েপাষকতায় (িবেশষত আbাসীয় খলাফত) গেড় uেঠিছল 

মুসিলম দশন o িবjান । 

                      খ) সবকােলর মত, মুসিলম দাশিনকেদর বুিdবাদী uেদ াগ pিতিkয়াশীল মাlােদর dারা 

ঝুিকপুন (!) o ধম িবেরাধী (কুফুরী ) িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ । ফেল, তারা pশংসা না পেয় বরং িশকার 

হেয়েছন নানা িনgহ -িনযাতেনর । 
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                       গ) মাlােদর pেরাচনা , ষড়যnt o pভােব রা  বা সরকার "রােsর শািn" বজায় 

রাখার িনিমেt িকংবা "জনগেণর ধমানুভুিতেত আঘাত" দoয়ার aজুহােত তােদর uপর িবrপ ব বহার 

কেরেছন । 

                     ঘ) "মুতািজলা" সmpদায় o "iখoয়ানুস সাফা " pিত ােনর মারফত মুসিলম িচnাধারা 

িবকিশত হয় িকnt eকথাo সত  , মুkবুিd চচাকারী মুতািযলােদর pেরাচনায় খলীফা আল মামুন মৃতু দেnর 

ভয় দিখেয় মুতািযলা মতবাদ gহন করােত pথম "িমহনা" (inqusition) sাপন কেরন eবং তখনi 

মুতািযলা সmpদােয়র সমািধ রিচত হয়। আর স জায়গায় pিতি ত হয় "iলমুল কালাম " যার pভােব 

iসলােম দশন o িবjান চচা ব হত হয়। iসলােম "iলমুল কালাম " eর আিদ নায়ক িছেলন iমাম আবলু 

হাসান আল আশ আরী আর eেক পূণতা দান কেরন hjাতুল iসলাম বেল খ াত iমাম আল গাjালী 9। 

যুিkবািদতা (Rationalism) o ধমবািদতার (Patristicism) dেnd শেষাk মেতরi জয় হয় । iসলােমর 

iিতহােস eর পিরনিত সেmক সয়দ আমীর আলী'র বkব  pিণধানেযাগ  । িতিন বেলেছন : "আবুল হাসান 

আল -আশআির o আহমদ আল গাjালীর pভােব য pিতিkয়াশীল pগিতিবমুখ aবsার সৃি  হয় , তার 

সিঠক বণনা দয়া aসmব। আল িবrনীর 'আল আসার uল বাকীয়া ' নামক িবখ াত gেnর পিnত-সmাদক 

ডkর স াচাu কেয়কিট কথায় বশ সুnরভােব বেলেছন য ,' আল -আশ আরী o আল গাjালী না জnােল 

, আরবরা কবল গ ািলিলo, কপলার o িনuটনেদর জািত হেতা ।' িবjান o দশেনর িবrেd pেরাচনায় 

eবং ধমতtt o শরীয়ত ব তীত aন  িবষেয় jানাজন apেয়াজনীয় erপ িনেদশ দােন e d’জন মুসিলম 

মনীষী aন  সকেলর চেয় মারাtকভােব মুসিলম জগেতর pগিতর পথ rd কের িদেয়িছেলন”  ।10

                          ঙ) aতঃপর ei pিতিkয়াশীলেদর pভােব মুসিলম জগেত jােনর আেলা িনেভ 

যায়। 1150 সােল বাগদােদর খলীফা মুsানিযেদর আেদেশ iবেন িসনার দাশিনক রচনাবলী o "iখয়ানুস 

সাফা" িরসালাgেলা সংgহ কের পুেড় ফলা হয় । 1192 সােল pিসd িচিকৎসািবদ o িচnক আল rকন 

আল সালাম নািsক িহেসেব িনিnত হন eবং তার সমs রচনা pকােশ  পুিড়েয় ফলা হয়। আরব থেক 

িবতািড়ত হেলo দশন - িবjান তথা মুkবুিdর চচা আরo িকছুকাল চেলিছল আnালুসীয় দাশিনকেদর হােত 
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( যমন, iবেন বাজা, iবেন rশদ) িকnt সখােনo pিতিkয়াশীলেদর pভাব যখন বেড় uঠল তখন আর 

সারা মুসিলম জাহােন মুখ ত দশন o মুkবুিdর চচার আর কান aিst রiল না । 11 

                       চ) ei দাশিনক সmpদােয়র pথম o শষ মহান মনীষী িছেলন যথাkেম আল িকnী 

(801-873 ) o iবেন rশদ (1126-1198) । 

                       মাlােদর dারা িকংবা তােদর pেরাচনায় রাs dারা িকংবা রাজৈনিতক কারেণ িকংবা 

sফ ঈষাবশত মুসিলম দাশিনকেদর iসলােমর নােম হত া o িনযাতেনর কেয়কিট দৃ াn eখােন দয়া হলঃ  

  

 pথম আরব দাশিনক আল িকিn (801 মতাnের 803-873 ীঃ) িছেলন দশন, গিনত, 

জ ািমিত, জ ৗিতিবদ া, স ীত, পদাথ, চk ুিবjান,আবহাoয়ািবদ া,ভুেগাল, িচিকt◌্সািবjান, 

ফােমসী , রাsিবjান , মেনািবjান iত ািদ িবষেয় পারদশী । দশেন নব েpেটাবাদ o 

িপথােগারীয়বাদ eর pিত তঁার ঝঁাক িছল eবং মুসিলম ধমতেttর kেt সকােলর pগিতশীল 

মুতািজলাবাদ eর pিত তার aনুরাগ িছল। তার রচনাবলী/gnাবলীর সংখ া 265/270 । 

দূভাগ বশত , তার alসংখ ক gni বতমােন িবদ মান। আল িকিn aনুিদত gnাবলীর মেধ  

আিরsতেলর " মটািফিজk ", টেলমীর ভুেগাল eবং pািটনােসর "eিnয়াডস" uেlখ েযাগ ।12 

তার িকছু িকছু িবjান িবষয়ক gn kােমানার জরাড কতৃক ল ািটন ভাষায় aনুিদত হয়। তােত 

কের আল িকিn'র রচনাবলী মধ যুেগর iuেরাপীয় িচnােক িবপুলভােব pভাবািnত কের। 

বারশতেকর টমাস আকুiনাস পযn iuেরােপর সমs দাশিনক o ধমতািttকেদর uপর আল িকিn'র 

মুলতt (Basic Principles) eর eকািধপত  িছল । 13   সুিনি ত o িনভরেযাগ  jােনর জন  

িতিন দশেন গািনিতক পdিতর সমথন কেরন। িকিn'র ei সুপািরশ আমােদর আধুিনক iuেরাপীয় 

দশেনর জনক ডকাট’র কথা মেন sরণ কিরেয় দয়। আল িকিn’র jানিবষয়ক মতবাদ হল-

iিndয় (Senses) বা কlনার (Imagination) dারা jান পিরবািহত হয়। কlনা হেc, iিndয় 

opjার মেধ  মধ sতাকারী শিk । pস ত uেlখ , aধুনা কাn (1804) iিndয়-pত kন্ o 
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pjার মেধ  মধ sতাকারী িহেসেব কlনােক ভেবেছন বেল ধারণা করা হয় িকnt বতমােন কাn eর 

ধারণািট মৗিলকতার pে র সmূখীন কারন e িবষয়িট আমােদরেক Lord Kames (1782) , 

Muratori (1750) eবং পিরেশেষ eিডশন e িনেয় যায়। িকnt e িবেশষ কৃিতt বsত আল 

িকিn'র িনকট যায় িযিন কােnর নয় শতাbী পুেব e মতবােদর সুss rপায়ন কেরন।14 শারীিরক 

আেলাকিবjােন গািনিতক পdিতর pেয়াগ তার জন  রজার বকন eর pশংসার বানী িনেয় আেস। 

uiটেলা (Witelo) সহ tেয়াদশ শতািbর aন ান  িচnািবদ তােদর sীয় মতাবােদর িচnা িবকােশর 

kেt তার dারা pভাবািnত হেয়েছন। 15   আল িকিn সংিগত িবষেয়o গািনিতক পdিতর pেয়া্গ 

কেরন eবং সাতিট gn রচনা কেরন ।16   কারমােরর মেত,  সংিগত eর uপর তার রচনাবলী pায় 

d'শতাbী ধের পরবিত লখকেদর uপর pভাব িবsার কের। 17   আল িকিn আbাসীয় খিলফা 

আল মামুন, আল মুতািসম o আল oয়ািতেকর পৃ েপাষকতা লাভ কেরন। িতিন বh চ াকের 

eকিট aত n grtপুণ g nাগার pিত া কেরন। 18 িকছুকাল বাগদাদ িব িবদ ালেয় aধ াপনা 

কেরন। খিলফা আল মুতাoয়ািkেলর রাজtকােলo িতিন সিkয় িছেলন। িকnt তার দাশিনক 

মতবাদ pিতিkয়াশীল মাlা সমােজর মনপুত না হoয়ায় চােপর মুেখ তােক aধ াপনা থেক aবসর 

িনেত হয় 19 ।মুহাmদ o আহmদ নামক d’জন ঈষাপরায়ন ব িkর কু সা  রটনার pিkেত খিলফা 

মুতাoয়ািkল eর আেদশ মাতােবক ‘কুফর/ধমেdািহতা’ aিভেযােগ আল িকিnেক বtাঘাত dারা 

শািs দয়া হয় eবং তার gnাগারিট বােজয়াp করা হয়।20 খিলফা মুতািমেদর আমেল িতিন 

পরেলাকগমন কেরন। 

 যুিkবাদী দাশিনকেদর মেধ  আলিকিn’র সমেগািtয়েদর সবাi িছেলন কমেবশী সংশয়বাদী বা 

ajাবািদ । e সংশয়বাদীেদরi eক সুs  দৃsাn লk  করা যায় আল িকিnর িবিশ   িশষ  

আহমদ িবন আল তােয়ব সারাখিশ’র িচnায় । সারখিশ িছেলন আbাসীয় খিলফা আল মুতািমেদর 

গৃহিশkক। 899 ীsােb িতিন িনিnত o মৃতু দেn দিnত হন। যতdর জানা যায়, িতিন 

যুিkিবদ া, ধমতtt o জ ািমিতেত পারদশী িছেলন।uেlখ , িবিভn িবষেয় aসাধারণ পািnেত র 

জন  সারাখািশ খিলফার সািnধ  o আনুকল  লাভ কেরিছেলন । িকnt (আল িবrনীর মেত ) িতিন 
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তার সংশয়েক ধু খিলফার সােথ eকাn আলােপi সীিমত রােখনিন, pকাশ কেরিছেলন তার 

িবিভn gেn । 21 

 

 আnালুসীয় দাশিনকেদর মেধ  pথেমi যার নাম আেস িতিন হেলন আবু বকর মাহাmদ iবেন 

iয়ািহয়া iবেন বাজা। বলা হেয় থােক , দশেন মািলক aবদান রাখেত পারেতন eমন দাশিনক 

iবেন বাজা ।সািহত , গিনত, জ ািতিবদ া, দশন , িচিকৎসাশাst ,সি ত pভৃিত িবষেয় তার 

পািnt িছল । ‘হাi iবেন iয়াখযান ’ নামক িবখ াত gেnর রচিয়তা iবেন তাফােয়ল তােক 

সানেn osাদ িহেসেব gহন কেরন eবং jানলাভ কেরন। iবেন বাজা িচিক সািবjান, জ ািমিত, 

রসায়ন, pাকৃিতক িবjান , জ ািতিবদ া, দশন eবং সি ত িবষেয় বh gn রচনা কেরন । িতিন  

জ াি◌তিবদ ায় টেলিমর কান কান ধারণার সমােলাচনা কেরন eবং iবেন তাফােয়ল o আল 

িবতrিজর জন  পথ তির কেরন । uেlখ , িবতrজীর টেলিমর ভুেকিndক মতবােদর সমােলাচনা 

কাপািনকাসেক সুযেকিndক মতবাদ pচার করেত u সািহত কের । সি েতর uপর তার রচনা 

পা ােত  বh pশংিসত হয়22 । তেব, দাশিনক িহেসেবi পা ােত  তার খ ািত বশী । িতিন 

আিরsতেলর ভাষ  কেরন eবং িনেজo কেয়কখানা মৗিলক দাশিনক gn রচনা কেরন। তnেধ  

‘তদিবর uল মুতাoয়াহিহদ ’ gnিট সবে  । িহbr ভাষায় eিটর আজo aিst পাoয়া যায়। আল 

ফারাবীর থেক eক ধাপ ঊেd uেঠ িতিন মত pকাশ কেরন "খািট দশেনর সে  pত ািদ  ধেমর 

(iসলােমর ) সাম স  হেত পাের না। " বলা বাhল , তার eসব মতবাদ pিতিkয়াশীল মাlােদর 

মােঝ তীb aসেnাষ সৃি  কের । e সময় িতিন মরেkার আল মারািভড eর দরবাের uিযর িহেসেব 

িনযুk িছেলন। eখােন তােক নািsকতাবােদর23 aিভেযােগ িবষ  pেয়ােগ হত া 24 করা হয় ।  

 

 আধুিনক সভ তার agdতেদর আিরsতেলর pিতভার সােথ পিরিচত কের  iuেরাপীয় মানবতােক 

aনুবর পািnত ািভমান eবং ধমতেttর গাড়ািমর পkাঘাতd  pভাব থেক মুিk সংgােম িযিন 

 
831



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? iসলােমর িচnার iিতহােস যারা সেত র শহীদ 

 
 

aপিরিমত pরনা o u সাহ িদেয়িছেলন ,িতিন হেলন সুধীে   আবু আল oয়ািলদ মাহাmদ 

iবেন আহমদ iবেন মাহাmদ iবেন rশদ 25  (1126-1198) । িতিন দশন ,গিনত, 

আiনিবjান, জ ািতিবদ া, িচিক�সািবদ া , ব াকরণ, ফকাহ, যুিkবাদ  pভৃিত িবষেয় পিnত 

িছেলন । তার িলিখত gেnর সংখ া pায় ষােটর বশী । দশেনর uপর রিচত gn pায় আটাশিট 26। 

তার দশেনর gnসমুহেক  িতন pকাের িবভk করা যায় -ক) আিরsতেলর ভাষ  খ) পুববতী 

দাশিনকেদর সমােলাচনা (গ) sরিচত মৗিলক gnাবলী । 27  iবেন rশদi সবpথম আিবsার 

কেরন , eকবার কােরা বসn হেল , তার আর কখেনা  e রাগ হেব না। িতিনi সবpথম চােখর 

পদার গঠন grt o তার িkয়ার uপর িবশদ আেলাচনা কেরন। iবেন rশদ তার বnু iবেন 

তাফােয়ল aনুেরােধ আিরsতেলর uপর ভাষ  রচনা কেরন । e জন  িতিন সিত কার aেথ 

‘ভাষ কার ’28 িশেরানােম ভুিষত হন eবং মধ  iuেরােপ pিসিd লাভ কেরন । দােn   তার 

‘িডভাiন কেমিড’( La divina commedia) ত তােক iuিkড, টেলিম, িহেপািkটাস, iবেন িসনা 

(আিভিসনা )eবং গ ােলন eর সােথ uেlখ কেরেছন । বতমােন আরবীেত রিচত তার 

মটািফিজকার বৃহত ভাষ  পাoয়া যায় , eিট বাoয়ােজস কতৃক সmািদত। aবশ , ল ািটন বা 

িহbr aনবাদo পাoয়া যায়29 । iuেরােপর দশন iবেন rশেদর মাধ েম আিরsতল dারা pভািবত 

হেয়িছল। িগলসন যথাথi বেলন :‘‘ আ েযর িবষয় ei য, মধ যুগীয় দশেনর জনিpয় ধারণা 

গঠেন eভােরােজর  

           চেয় aিধকতর pভাবিবিশ  ব িk খুবi slসংখ ক িছেলন-eটা eখন ঐিতহািসক সত rেপ 

গৃহীত30 ।’’ তার    pধান পdিত আিরsতলীয় হেলo, িতিন িবিভn u�স থেক গৃিহত ভােবর -pভােবর 

dারা e পdিত (jান সmেক aবিহত হবার pনালী ) ক নতুন rপদান কেরন। িতনিট uেlখেযাগ  gেn 

তার িনজs দশন পিরব p হেয়েছ, যথাঃ ফসল, কাশজ eবং তাহফুত gেn । iবেন rশেদর ‘কুিlয়াত ’ 

gnিট িচিক�সািবjােনর eকিট grtপুন gn । আiনিবjােন তার ‘ িবদােয়ত আল মুজতািহদ’ uেlখ  ।  

আমরা জািন, iমাম আল গাjািল ‘দাশিনকেদর aস িত’ gেn দাশিনকেদর তীbভােব আkমন কেরেছন 

eবং িবশিট aিভেযােগ তােদরেক aিভযুk কেরেছন31 ।    iবেন rশদ pিতিট aিভেযাগ খnন কেরন । 
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eভােব িতিন িবjােনর পথ সুগম কেরন। ধম রkােথ আল গাjািল aিনcাকৃতভােব িবjােনর পথ rd 

কেরেছন । dভাগ kেম, মুসিলমগণ আল গাjািলেক ‘iসলােমর কতা ’ (Authority of Islam) বেল 

aনুসরন করেত থােক   eবং ধীের ধীের িবjান পােঠ aমনেযাগী হেয় uেঠ । eমতাবsায় , iবেন rশদ 

িবjান সমথেন eিগেয় আেসন eবং মধ  iuেরাপ তার pদt িবjানিবিধ aনুসরণ কের চরম সফলতা aজন 

কের32 ।  িতিন eকiসােথ “ছd িবjান” pত াখ ান কেরন। তার রাজৈনিতক দশন িছল সব রকম মানবীয় 

aত াচার o শাষেনর িবrধী ।  iবেন rশদ িব াস করেতন,  নারীরা সবিবষেয় পুrেষর সমকk eবং িতিন 

তােদরেক সমরkt, সমােজ,রােs , jানিবjােন  পুrেষর সমান aিধকার দােনর পkপািত িছেলন । িতিন 

আরবী , gীক  o আি কার নারীেযাdার বh uদাহরণ িদেয়েছন; সংিগেত নারীর aসামান  u কেষর uেlখ 

কেরেছন eবং দাবী জািনেয়েছন য, নারীেক যিদ পুrেষর মেতা সুেযাগ দয়া হয় o সমান িশkাদান করা 

হয় , তাহেল তারা sামীর মেতা, াতার মেতা সমান দkতা দখােত পাের ।33 আল মারািভদ আল 

মাহােdস eর আমেল িতিন মারাকােশ িবতািড়ত (1147) হন । আবু iয়াকুব যখন আিমর হন, তখন 

তােক রাজ িচিক�সক িনযুk কেরন । আবু iয়াকুেবর মৃতু র পর খিলফা আল মনসুরo iবেন rশেদর 

সাহচেয কাটােতন। তার খ ািত uেtারtর বৃিd পেত থােক । ei aধ ােয়র ভুিমকােতi বলা হেয়েছ, 

আধুিনক সভ তায় আরবেদর মৗিলক দান আেছ । আর তা’ হল ‘সংশয়বাদ ’ । iuেরােপ সংশয়বােদর 

pাথিমক iিতহােস বনািমেত  pকািশত ‘িতন ভn’ (Tribus Impostorus ) বশ uচু sান দখল কেরিছল 

। eেত মুসা, যী ী  আর মাহাmদ (সাঃ)-ei িতনজনেক ‘ভn’ বলা হেয়িছল। সi কল ময় gেnর 

রচিয়তা বেল সেnহ করা হয় সmাট  ডািরক aথবা iবেন rশদেক 34।  eিদেক , pিতিkয়াশীল মাlারা 

তােক কািফর, নািsক িহেসেব কু�সা রটােনা r কের , সাধারণ লাকo মাlােদর pচাের তােক কপট 

/মুনািফক ভেব তার uপর kেপ uেঠ । খিলফা aনেন াপায় হেয় তােক কেডাভার লুিসিনেত িনবাসন দন 

। মাlারা eতটুকু সাফল  aজন কের য, তারা iবেন rশদেক ধু িনবাসন িদেয়i kাn হয়িন , তার 

gngিলেক pকােশ  পুিড়েয় ফলার জন  িনেদশ দয়া হয়। দশন o দাশিনকেদর িবrেd pকাশ  আiন 

জাির করা হয়35 eবং আnালুস o মারাকুেশ সবt তা’ pচার করা হয় ।  aবশ  খিলফা তার ভুল বুঝেত 

পের iবেন rশদেক মারাকােশ িফিরেয় আেনন eবং পুবপেদ বহাল কেরন ।িকnt তার sাs  তখন ভে  

পেড়েছ । মারাকুেশ আসার কেয়ক মাস পেরi িতিন শষ িন াস ত াগ কেরন (10 িডেসmর 1198 ) । 
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iবেন rশদ (রজার বকেনর মেত, িযিন pকৃিতর dার uদঘাটন কেরেছন ) ক চরম aপমান,িনযাতন o 

িনবাসেনর পিরনিত সmেক রিডক াল িহuম ািন  আেnালেনর  পুেরাধা, লিনন -sািলেনর সহকমী 

কমেরড eম eন রােয়র বkব  িদেয় ei aধ ােয়র iিত টানিছ -‘‘িতিন eেসিছেলন iসলােমর সংs ৃিতর 

iিতহােসর eক ঘারতর স টকােল। dাদশ শতাbীেত uk সংsিৃত unিতর চরেম পৗেছিছল আর 

pিতিkয়াশীল শিkgিল pগিতর পথ রাধ করার মেতা kমতা aজন কেরিছল । মুসিলম সংsিৃত য 

ধবংেসর পেথ eিগেয় গল স িবষেয় আর সেnহ রiেলা না ।............পাচশ বছর ধের iসলােমর 

িচnাধারার য aভুতপুব unিত হেয়িছল , তার pত k ফলাফেলর মম িনবn করেত িগেয় iবেন rশদ যখন 

তার ei ug িবpবাtক মতবােদর কথা বলেলন য, িবচারবুিdi সেত র eকমাt u�স তখন মাlােদর চােপ 

পেড় কেডাভার সুলতান আল মনসুর ধেমর কতৃttািভমােন ei ধমিবেরাধী মতামেতর জন  নরকািgর ভয় 

দিখেয় বর করেলন রাজানুশাসন । iসলাম যখন তার  সmদেক asীকার   করেলা তখনi r হল 

তার aবনিত ।..............বhশত বছেরর sাধীন িচnার আবাসভূিম য কেডাভার রাজসভা , সখান থেক 

iবেন rশদ হেলন িবতািড়ত । যুিkবাদ ক ধমেdািহতা বেলi মেন করা হল ।...............কালkেম 

pিতিkয়ার জয় হল eমন িনর ুষভােব য , গাড়া মুসলমানেদর চােখ দশন হেয় দাড়াল aধািমকতা 

,aসাধুতা  o পাপাচােরর সািমল । ..............iবেন rশদ তার িনেজর দশবাসীর dারা asীকৃত হেলন 

বেট িকnt ভিবষ েতর utরািধকারী যারা তারাi িদল তার মাথায় সmােনর sণমুকুট পিরেয় । িব াস আর 

বুিdর মেধ  , ajতা, scাচার আর  sাধীন িচnার মেধ  য ভয় র সংঘষ  বাধল, dাদশ থেক পরবতী 

শতাbীgিলেত যা িদল iuেরাপেক টিলেয় আর ক াথিলক চােচর িভতমুলেক কািপেয় ; তা’ আরব 

দাশিনকেদর িশkা থেকi কেরিছল aফুরn pাণরস সংgহ । চারশ’ বছর ধের iuেরােপর বjািনক িচnা 

জগেত pভাব িবsার কেরেছ iবেন rশদ আর rশদবাদ 36।  

 

গ ) িনযািতত যগুে  iমামগণ : 
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pচিলত aেথ িযিন নামােজ নতৃt দন , িতিন iমাম। িকnt eখােন "iমাম" িহেসেব  যােদর কথা বলা হেব, 

তারা ei aেথ iমাম িছেলন না  যমন , iমাম বুখারী (রঃ) , iমাম মনসুর হাlাজ (রঃ)। আbাসীয় 

খলাফতকােল pথেম "iমাম" uপািধর pচলন হয়। iসলামী আiেনর s ুল তথা সুিn মাজহােবর37  

pধানেদর "iমাম " িহেসেব aিভিহত করা হয় , যমন iমাম আবু হািনফা (রঃ),  iমাম শাফী (রঃ), iমাম 

মািলক (রঃ) , iমাম হাmল (রঃ) pমুখ ।  িশয়া মজহােব "iমাম"  িবেশষ aথ বহন কের। িশয়া মতানুসাের, 

আধ ািতক শিk ব িতেরেক কu iমাম হেত পাের না eবং আlাহর িনকট থেক pাp হযরত মাহাmদ 

(সাঃ) eর জামাতা হযরত আলী রাঃ eর uপর utরািধকার সুেt বতায় । আlাহর ei পিবt নূর লাভ 

করায় iমাম eকiসােথ িন াপ o সমs দােষর ঊেd  eবং ei নূর utরািধকার সুেt িপতা থেক পুেt 

গড়ায় 38।  

 

গৗরচিndকা িদলাম , eখােন যােদর কথা বলব, তােদরেক  আমরা যন আমােদর পাড়া মহlার মসিজেদর 

পশ iমাম বা নামেজ নতৃtদানকারীর সােথ gিলেয় না ফিল ।  

 

আজ সারা মুসিলম জাহান য সকল মহান iমামেদর নাম dাভের sরণ কের , যােদর ফেতায়া /আiন 

(সুিn/িশয়া মাজহাব ) িকংবা যােদর সংকিলত হািদেসর udিৃত ( যমন ,iমাম বুখারী রঃ কৃত বুখারী শরীফ ) 

ছাড়া আমােদর আেলম -oলামা-মুফিত-মুহােdস-পীর মাশােয়খেদর  oয়াজ সmn হয় না , আসুন eকটু 

দেখ নi ,তােদর uপর িকrপ আচরন কেরিছল রাs িকংবা আেলম সমাজ ।  

 

আমােদর পয়ারা নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর রoজাত মাবারক রেয়েছ য শহের সi মদীনার 

পেথ দখুন iমাম মািলক (রঃ) eর হাত পা বঁেধ মারেছ খিলফার সন রা ,মুচের মুচের শরীর থেক তার 

হাত ভে  ফেলেছ । eর পর চেল যান anকার কারাগাের , যখােন বnী iমাম শািফ (রঃ) আর iমাম 

হাmল (রঃ)  । দখুন তােদর uপর িক িন ুর aত াচার হেc । ঐ দখুন , iমাম নাসায়ী (রঃ)  ক যন 

খুন কের গল।39  আর iমামুল আজম বেল খ াত, িবিশ  তােবয়ী , মুসিলম ব বহারশােstর pবkা, sাধীন 

িচnা সমথক iমাম আব ুহািনফা ক কুফার কাযীর পদ gহেন  asীকৃিতর জন  খিলফা আল মনসুর আেদেশ 

 
835



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? iসলােমর িচnার iিতহােস যারা সেত র শহীদ 

 
 
pকােশ  11 িদন ধের pত হ 10 ঘা মারার পর  তােক ছাড়া হয়।িকnt খিলফার d:শাসন o হত াকােnর 

সমােলাচনা থেক iমাম সােহবেক িবরত রাখা যায়িন । তাi, খিলফা iমাম আবু হািনফােক কারাগাের 

িনেkপ কেরন eবং কারাগােরi িবষ pেয়ােগ তােক হত া করান40 ।  খিলফা আল মনসুর িবষ pেয়ােগ  

আেরা  হত া কেরন  রসায়ন শােstর জনক জাবীর iবেন হাiয়ান eর  osাদ মশhর আেলম iমাম জাফর 

সােদক(রঃ) ক41 । খিলফা হাrনুর রশীেদর আেদেশ চার বছর জলখানায় বnী থাকাকালীন িসিn iবেন 

শািহক িবষ pেয়ােগ  হত া কেরন iমাম মসুা কােজম ক 799সােল42 । খিলফা আল মামুন িবষ pেয়ােগ  

হত া কেরন iমাম রজা (রঃ) ক 26 ম 818 সােল iরােনর তুস নগের43।  

 

 

িব বেরন  মুহােdস, কারআেনর পরi সবেচেয় বিশ পিঠত িব d gn44   আ ল জােমuস সহীহ (সহীহ 

বুখারী ) eর সংকলক, যুগেশ  iমাম আবূ আবdlাহ মুহmদ iবেন iসমাiল আল বখুারী (809-869) ক  

বৃdাবsায় ধমেdাহ (কুফুরী) eর aিভেযােগ মাlােদর আেnালেনর pিkেত ( য আেnালেনর পছেন sয়ং 

গভনেরর হাত িছল )আজীবন িনবাসনদn দন বুখারার গভনর খািলদ iবেন আহমদ জহিল 45 । iমাম 

সােহব বুখারা থেক বিহsতৃ হেয় বয়কn নামক sােন uপিsত হন িকnt সখােনo তার িবrেd aপpাচার 

চলেত থােক46 ।তখন িতিন সমরখnবাসীেদর আমntেনর pিkেত সমরখেnর িদেক যাtা কেরন । িকnt 

পিথমেধ i বখরত  নামক িনভৃত পlীেত  িনকট আtীয় গালীব iবেন িজবািরেলর গৃেহ grতর পীড়ায় 

আkাn হন47 । eমতাবsায় সমরখnবাসীেদর পk থেক uপযপুির দরখাs আসার pিkেত িতিন তথায় 

যাবার মনs কেরন ,িকnt পের জানেত পারেলন বুখারায় তার িবrেd ছড়ােনা িবেdেষর aিgিশখা 

সমরকnেকo gাস কেরেছ48 । iমাম বুখারী d’হাত তুেল pাথনা কেরেলন :" হ আlাহ! আমােক তামার 

কােছ িনেয় যাo-e dিনয়া আমার জন  ছাট হেয় গেছ 49।" পের সমরখnবাসীগণ তােদর ভুল বুঝেত 

পের iমাম সােহবেক তথায় িনেয় যাবার icা করেল িতিন মাজা o পাগিড় পিরধান কের d'ব িkর কােধ 

ভর কের সoয়ারীর uপর আেরাহেনর জন   agসর হন িকnt 15/20 কদম agসর হেয়i বলেলন 

:"আমােক ছেড় দাo, আমার দূবলতা বেড় চেলেছ "। িকছুkন পেরi িনেভ গল iমাম বুখারী (রঃ) eর 

pাণ pিদপ 50।   িদনিট িছল 265 িহজিরর ঈdল িফতেরর পিবt িদন রাজ রাববার51 ।    
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ঘ ) িনযািতত সুিফগণ : 

 

iমাম মনসরু হাlাজ 52  সুিফবােদর53   iিতহােস সবেচেয় আেলািচত মনীষী eবং "সবে  সুিফ শহীদ"54 

বেল পিরিচত । সুিফ পথপিরkমার চুরাn পযােয় িতিন ঘাষনা কেরন ‘আনাল হক ’ aথা� ‘আিম সত  ’ 
55। িতিন বেলন ‘আিম সত , কননা আিম সত  কতৃক aসত  বেল িবেবচত হiিন56 ।' বsত, হাlাজ 

তnায়াবsায় ‘আিমi সত ’ যখন ucারন কেরন, তখন eক বিল  ধমীয় aনুভুিত pকাশ কেরন। ei 

aনুভুিতর মেধ  িতিন আlাহর সােথ eকাttতা aনুভব কেরেছন57 ।  

যা হাক , তার ei uিk ধমিবেরাধী (কুফুরী) বেলi িবেবিচত হল58 pিতিkয়াশীল মাlারা দাবী করেলন 

িবচােরর । 909 ী ােb তার িবrেd ধমেdােহর aিভেযাগ আনা হয় , সরকারী আiনজীবী তার িবrেd 

ফেতায়া িদেলন িকnt aন  eকজন আiনজীবী হাlােজর পk সমথন কেরন e যুিkেত য, মরমী uিk ক 

pচিলত আiেনর মানদেn িবচার করা যায় না । 913 ীsােb তােক gফতার কের বাগদােদর িবেশষ 

আদালেত হািজর করা হয় । uk আদালেত তােক ফােতমীেদর eকজন কারামাতীয়া eেজn সাব s কের  9 

বছেরর কারাদn দয়া হয়59।  uিজর হািমেদর িনেদশ o মািলকী কািজ আবু uমার সমিথত eকিট ফেতায়ার 

বেল 7 মাস মামলা চলার পর মনসুরেক মৃতু দn দয়া হয় 60। আনাল হক  (‘আিমi সত ’  বা আিমi 

খাদা ) ঘাষনার পছেন হাlােজর িনজs ব াখ া বা দশন িছল িকnt িবrdবাদীরা  িকংবা kমতাসীন 

কতৃপk তার কান বkব  আমেল ননিন ,তারা তােক হত া কেরন বtাঘাত, পীড়ন , a েcদন, 

িশেরােcদন o aিgসংেযােগ61 ।  

 

হাlােজর পর sন দশীয় িবখ াত সুিফ দাশিনক শায়খুল আকবর62 মহীuিdন iবনুল আরাবী63  (1165-

1243 ী ) সুফী মতবাদেক পুনতtt দশন সমিnত কের সুদৃঢ িভিtর uপর pিতি ত কেরন64।  তার 

দাশিনক মতবাদেক চার ভােগ ভাগ করা যায়-1) oয়াহদাতলু oজুদতtt , 2) pjাতtt , 3) jানতtt eবং 

4) ধমতtt ।65 iবনুল আরাবীর ‘oয়াহদাতুল oজুদ ’ e আশারীয়ােদর সািবক dব  সmকীয় মতবাদ, 

হাlাজীয় দশন o নব  pেটাবাদীেদর eক সtা  সmকীয় মতবােদর সংিম ন ঘেটেছ ।  মুতািজলা, 
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আশািরয়া, কারামািতয়া, iখায়ানুস সাফা pভৃিত সmpদােয়র pভােব িতিন pভািবত।66 মৃতু র 5 বছর পুেব 

spsতকৃত gnতািলকায় দখা যায় ,iবনুল আরাবীর gn সংখ া d'শ uননbi e uেঠ । তারপর িতিন 

আরo কেয়কখানা gn িলেখিছেলন ।67 তnেধ  দড়শত পাnুিলিপ রিkত আেছ68 ।  তার gnাবলীর মেধ  

আল ফতুহাতুল মkীয়া সবে  । eিট বতমােন চারিট সুবৃহt খেn o পাচশত ষাটিট aধ ােয় িবভk হেয় 

pকািশত হয় 69। তার িdতীয় gn ‘ফুসুল uল িহকাম’ । eিট 27 িট aধ ােয় িলিখত eবং pেত কিট 

aধ ায় eকজন নবীর নােমর িশেরানামায় uেlিখত ।70  ei gেn সুিফবােদর িবিভn িবষয় সmেক 

আেলাচনা করা হেয়েছ71 । 

 

iবনুল আরাবী 1202 ােb সংসার িবরাগী সুফী জীবন aবলmন কের জnভুিম sন ত াগ কের হজbত 

পালন o দশ মেন বর হন 72।  তেব , হেjর uেdেশ  বর হেলo িতিন সরাসির মkায় না িগেয় িমশের 

যান eবং সখােন pায় বছরখােনক বাস কেরন 73।  িমশের িতিন তার িনজ সুফী দশন pচার করেত থােকন 

। তার িন ল  চিরt , মধুর ব বহার, পািnত পুণ কাব  রচনা o সুলেলািলত বয়ােনর ফেল aসংখ  িশষ  

জােট । িকnt শী i pিতিkয়াশীল মাlারা তার uপর খড়গহs হেয় uেঠ । মাlােদর চােপ কায়েরার 

ত কালীন শাসক pথেম তােক কারাrd কেরন , পের দশ থেক বিহsার কেরন74 ।  

 

 

uপসংহার  

 

আেগi বেলিছ য, সমg iuেরাপ যখন ajতা , কুসংsার o ধমাnতায় িনমিjত িছল সi মধ যুেগ 

আরব মনীষীরাi  । মুkবুিd o jানিবjােনর sাধীন চচা তথা eক বণাঢ  দাশিনক o সাংs ৃিতক ঐিতহ  

রচনা kেত সkম হেয়িছল eবং সpম থেক tেয়াদশ শতক পযn jানকােnর রােজ  eকct আিধপত  

বজায় রেখিছল ।  আবারo eটাo লkনীয় য, rেতi pগিত আর pিতিkয়াশীলতার dnd দখা িদেয়িছল 

যার ফলrিতেত eেসেছ নানা ধমতািttক  দাশিনক ,মজহাব বা সুিফবাদ ।  dাদশ শতাbীেত uk সংs ৃিত 
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unিতর চরেম পৗেছিছল আর pিতিkয়াশীল শিkgিল pগিতর পথ রাধ করার মেতা kমতা aজন কেরিছল 

আর iবেন rশেদর পর থেক মুসিলম দশন o সংsিৃত  sb হেয় যায় । 

 

ei aধপতেনর কারণ -1) আল আশারী o আল গাjালীর সjাবােদর জয় , 2) পরবিত শাসকেদর jান 

িবjান চচাo পৃ েপাষকতা দােন aনাgহ । jান ব িkর িবলাস হেত পাের িকnt রােsর জন  aপিরহায -

ei সত  যতিদন পযn জাgত িছল ততিদন পযn আরব বা মুসিলম িচnা িবকিশত হেয়েছ ; 3) িবpবাtক 

রাজৈনিতক পটপিরবতেন sায়ী দশসমুহ ধংেসর মুেখ পিতত হয় , গনহত া সািধত হয়, বi -পুsক-gnাকার 

পুিড়েয় ফলা হয় , িশkা ন বn কের দয়া হয় , eমতাবsায় ধমপরায়নগণ মরমী সাধনায় িনেয়ািজত হন । 

ei aবsা চলেত থােক সেতেরা শতক পযn । aবশ  ei aবkেয়র যুেগo আিবভাব ঘেট iবেন খালdন 

eর মত মািলক িচnািবেদর । তকিলেদর িবrেd সাcার  আoয়াজ uেঠ iমামা তাiিময়ার  কে  (যার 

জীবেনর িসংহভাগ কেটেছ কারাগাের eবং মৃতু o কারাগাের ) । আেরা য সকল িচnািবদ dারা দাশিনক 

ঐিতহ েক সিজব রাখা হয় তােদর মেধ  কােতিব, িসেরািজ , িহিল , isাহািন, িসরািজ, িজিল, সরিহিn 

pমুখ ।   আঠােরা শতেকর মুসিলম িচnার ভুবেন সুিচত হয় eক নতুন uদ ম । আরব -তুরs -ভারত 

pভৃিত  a েল r হয় মুkবুিd চচা o aনুশীলন , রিচত হয় ধমতািttক সংsার আেnালেনর । ei 

আেnালন সুিনিদ  rপ o িবকাশ লাভ কের িমশেরর জামাল uিdন আফগানী (1839-97) o আবdহ 

(1849-1905) , uপমহােদেশ সয়দ আহমদ খান (1817-98), সয়দ আমীর আলী (1849-1928 ) , 

আlামা iকবাল (1873-1938) o মাoলানা আজাদ (1888-1958 ) pমুখ আধুিনক ধমেবtা o 

দাশিনেকর িচnায় । ei eকi ধারা বাংলােদেশ িবিশ rপ পিরgহ কের মাহাmদ বরকতুlাহ (1898-

1974) o আবুল হািশম (1905-74) pমুখ বেরন  িচnািবেদর  রচনায় ।  

 

pস ত uেlখ  করা যেত পাের 1926 সােলর 17i জানুয়ারী ঢািব eলাকায় আtpকািশত আবুল hেসন, 

কাজী আবdল odদ, কািজ আেনায়াrল কািদর , আবুল ফজল pমুেখর 'ঢাকা মুসিলম সমাজ ' কিndক 

'বুিdর মুিkর আেnালন' eর কথা যােদর মুখপাt 'িশখা'eর াগান িছল 'jান যখােন সীমাবd , বুিd 

যখােন আর , মুিk সখােন aসmব '। eেদর eক সভায় কিব নজrল বেলিছেলন – 
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 'বhকাল পের কাল রােt আমার ঘমু হেয়েছ । eতিদন আিম মেন করতাম আিম eকাi কােফর , িকnt 

আজ দেখ আিম আ s হলুম য , মৗ আেনায়াrল কািদর pমুখ কতকgিল gিন ব িk দখিছ আs 

কােফর । আমার দল বড় হেয়েছ eর চেয় বড় সাntনা আিম চাiনা ।'  

 

sাভািবকভােবi 'আs কােফর'রা pিতিkয়াশীলেদর িবেরািধতার সmুিখন হেয়েছন । 1929 সােলর 8 i 

জানুয়াির আহসান মি েল eক িবচার সভায় আবুল hেসনেক 'sীকােরািkপt িলখেত বাধ  ' করেত আমরা 

দেখিছ ( iনকুiিজশেনর সামেন গ ািলিলoর আtসমপন eর পুনারাবৃিt ) ।  

 

ei eকুশ শতেক আমরা কতটা eিগেয়িছ ? আমরা কতটা ভাগ করিছ িচnার sাধীনতা ?আজ আমরা 

iবেন িসনা, iবেন rশদ, আল রাজী, iবেন বাজা, iমাম আবু হািনফা (রঃ), iমাম বুখারী (রঃ) pমুেখর নাম 

dাভের sরণ কির , গিবথi হi তােদর aবদােন কথা জেন আবার eিক সােথ আমরাi আজেকর oমর 

খয়াম ক চাপািত িদেয় কুপােনার জন  pstিত নi ।  কােফর নািsক নেল মুেখ ফনা তুলা হত যi কিব 

নজrল iসলােমর নােম আজ িতিনi আমােদর জাতীয় কিব 'মুসলমানেদর গব ' । ei িবপিরতধমী আচরন 

থেক আমরা িক পািরনা বিরেয় আসেত ? য ধেমর আসমািন িকতােবর pথম আয়াত 'পড়',  মহানবী 

হযরত মুহmদ সাlাlাহ আলায়িহ oয়া সাlােমর বানী আেছ 'pেত ক মুসিলম নর-নারীর জন  jান aজন 

ফরজ ' িকংবা 'jানাজেন সুদূর চীন দেশ যাo' সi  ধেমর aনুসাির িহেসেব আমরা jান -িবjান তথা 

মুkবুিd চচা ত াগ কের কতটা eিগেয়িছ বা িপিছেয়িছ সi িহসাব মলােনার  সময় িক eখেনা আেসিন ? 

আমরা হযরত uমর (রাঃ) eর খলাফেতর কথা িক ভুেল গিছ যখন খিলফার কােছ pকােশ  জবাব চাoয়া 

হত খুতবার সময় ? আt সমােলাচনা করেত আমরা কেব িশখব ? "সব দেশi সব কােল নতুন িচnt শাসক 

eবং pচিলত ধেমর রাষানেল পেড় কারণ নতুন িচnা সব সময়i শাসকেদর জন  hমিক " ei pিতপাদ েক 

িক আমরা িমথ া pমান করেত পািরনা ? 
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ধম সবিকছুেক িবষাk কের তুলেছ

িkেsাফার িহেচনস 
aনুবাদ: aিg aিধrঢ় 

 

1 
ধেমর িবrেd চারিট পুরেনা aিভেযাগ আেছ। pথমত: মানুষ o মহািবে র সৃি  সmেক ধম সmূণ ভুল তথ  
দয়। িdতীয়ত: eটা ভুল ভােব মেন কের য আtার শািnর জন  শিk যাগায় কবলমাt ধম। তৃতীয়ত: ধম 
যৗনতােক asাভািবক o িবপদজনকrেপ uপsাপন কের আর নারীেদর হয় িহেসেব pিতপn কের। চতুথত: 
ধম মেন কের নিতকতার ধারক আর বাহক কবল ধম। 

আমার বালেকািচত ক sর পিরবিতত হoয়ার আেগi আিম ei aিভেযাগ চারিট আিব ার কেরিছলাম। ধুমাt 
ei কারেণ আমােক ধেমর pিত আkমণাtক বলা যেত পাের-eমনটা আিম কানমেতi মেন কির না। aবশ  
eর পাশাপািশ আিম আরo eকিট সুs  a ীল ঘটনা িচিhত করেত পেরিছ। eটা হল ‘কতৃপেkর 
(ঈে েরর) দালালেদর dারা ধম ব বhত হেc।’ আিম িনি ত য, আরo লk লk মানুষ আমার মত 
eকiভােব ধম সmেক eকi uপসংহার টেনেছ। আিম ডজেনরo বিশ দেশ শত শত জায়গায় e ধরেণর 
মানুষেদর সােথ িমেশিছ। eেদর মেধ  কu কu কখনo কান িকছু িব াস করত না। আবার কu বা জিটল 
সব সমস ায় পের িব াসেক িবসজন িদেয়েছ। তােদর কারo কারo জীবেন eমন মুহূত আেছ যgেলা aশািnর 
কােলা পদায় ঢাকা িছল। সi সময়gেলােত তারা মানিসকভােব িকছুটা িবপযs িছল। আবার কারo কােছ তা 
কয়ামেতর আগাম বাতা বহন কের eেসিছল। aবশ  সমস া িমেট যাবার পর তােদর মানিসক aবsার aেনক 

unিত হেয়েছ। তারা eর ফেল িনেজেদর নিতক পkপাতেকo ভালভােব িচনেত পেরেছ।  

আমার িনেজর eবং সহিচnকেদর কােছ eটা eকটা grtপূণ িবষয়। আমােদর নীিত আদেত কান িব ােসর 
uপর pিতি ত নয়। কান িকছুেত আsা রাখা আমােদর মূল নীিত নয়। আমরা ধু য িবjান o কাযকারেণর 
uপর িনভর কির বা আsা রািখ তা নয়। কারণ egেলা পযাp uপাদােনর চাiেতo বিশ pেয়াজনীয় বেল 
পিরগিনত। িকnt যা িকছু িবjােনর িবেরাধীতা কের বা যথাযথ কারণেক eিড়েয় চেল তােক আমরা আসেল মন 
থেক asীকার কির। আমােদর মেধ  িবিভn িবষেয় মতেভদ থাকেত পাের, িকnt eকিট িবষেয় আমরা সবাi 

eকমত- আমরা মkুােnষা, মুkমনােক dা কির, িনজs গরেজ নতুন িচnােক sাগত জানাi। িকnt তাi বেল 
আমরা আমােদর আদশ িনেয় কান রকম গঁাড়ামী কির না।  

বাধাgs িববতন (punctuated evolution) eবং নব  ডারuiনবাদ eর aপূণ শূন sানgেলা িবষেয় pেফসর 
িরচাড ডিকn eবং pেফসর িsেফন জ gl eর মতিবেরাধ হoয়াটা আমােদর কােছ eক সুগভীর ব না বেয় 
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 । uপযুk সাk -pমাণ o যথাযথ কারণ পযােলাচনাসােপেk আমরা আমােদর jানেক tরািnত 
করেত পাির, ঝগড়া-ঝািট কের নয়। (  িরচাড ডিকn eবং ড ািনেয়ল ডেনট eর pিত আমার eকটা িনজs 
িবরিkআেছ   (Bright) । তারা নািsক বা aিব াসী শbিটর পিরবেত বুিdদীp শbিট ব বহােরর psাব 
কেরেছন  ।  )। আমার মেত eর ফেল তারা িনেজেদরেক িকছুটা হেলo ছাট কেরেছন আমরা কu িবsয় eর 
pিত , । , , pলুbতা রহস ময়তা eবং শিkমােনর pিত ভয়িমি ত dা থেক মুk নi আমােদর স ীত িশlকলা

,  সািহত  আেছ। আমরা eখন জািন য িবেশষ রকেমর নীিতৈনিতকতার জন  পৗরািণক বiেয়র নীিতকািহনীর 
চাiেত সkপীয়র, , ,  টলsয় িশলার দsেয়ভিs eবং জজ eিলয়ট eর dারs হoয়াটা ঢর বিশ আকষনীয়  
eবং ।  ভাল

 সািহত  ধমgn নয়। বরং তা মনেক পুি  জাগায়। eর আর কান uপমা খুেঁজ পািc না, তাi ‘আtা’i 
uেlখ কির – e আtােকo শািn দয়। আমরা বেহশত বা দাজেখ িব াস কির না।  িকnt কu বলেত পারেব 
না য, আমরা oi গাল-গেp িব াস কিরনা বেল আমরা বশী aপরাধpবণ (আসেল যিদ কখনo সিঠক 
পিরসংখ ান পাoয়া যায়,  তাহেল আিম িনি ত eর uেlাটাi pমািণত হেব)। আমােদর জীবন ei eকটাi – 
aবশ  ভিবষ েত আমােদর সnান-সnিতেদর মাধ েম  বঁাচার ব াপারিট তা আেছi। আমরা সmূণভােব সুখী য 
আমরা aবশ i আমােদর িনেজেদর , iেc eবং aিভলাস aনুযায়ী পিরেবশ পথ তির কের িতেন সkম। 
আমরাi আমােদর ভাগ -িবধাতা।   

 আমরা eটা aনুমান করেত পাির য শষ পযn যা সmব হেব তা হল মানুষ তােদর সংিkp o সংgামী জীবেনর 
মম যখন  বুঝেত পারেব তখন তারা পরsেরর সােথ আরo ভাল ব বহার করেব। আমরা মেনpােণ িব াস কির 
য, ।  ধম ছাড়াo নিতকভােব d জীবন যাপন সmব

 

2 
ধম aসংখ  মানু যর কান ভাল কের না,  বরং বশ ার দালােলর মেতা নাংরা মেনর o গণহত াকারীর মেতা 

 aপেরর pিত িহংs হেত শখায়। িকnt আমােদর মত aধািমকেদর জন  কান uপরoয়ালার pেয়াজন নi,  
নi   িনেজর মেন জার বাড়ােনার জন  কান কৃিtম ‘ধমীয় pিত ােনর’। ফরাসী গিণতj biজ প ােsল মেন 
হয় আমােদর মত লাকেদর কথা sরণ কেরi বলেতন – “আমােক বানােনাi হেয়েছ aিব াস করার জন ।” 

 আমােদর pিতিদন aথবা pেত ক সpােহ aথবা কান িবেশষ িদেন কাথাo জমােয়ত হoয়ার pেয়াজন নi। 
 আমরা নািsকরা কান মাlািগির সমথন কির না িকংবা িনেজর মতবাদ পালেনর জন  পুিলিশিগিরo কির না। 

 কান pিতমা, িচt বা বstেক (eমনিক তা যিদ কান বi হয় তােকo) dাiয় গেল গেল পড়বার মত uপযুk 
বেল মেন কির না ei । বরং তথাকিথত ভdতােক আমরা পিরত জ  বেল িবেবচনা কির। আমরা মেন কির না 
য, ’।   পৃিথবীর eক জায়গা আেরক জায়গা থেক ‘পিবtতর আমরা মেন কির হjj িকংবা তীথযাtা আসেল 
হাস কর লাকেদখােনা কাযkম ছাড়া , , িকছুi নয়। কান পিবt দয়াল gহা পাথর বা দালােনর নােম 
গণহত ােক আমরা কানkেম মেন িনেত পাির না। আমরা বরং লাiেbরীেত যেত িকংবা বা আটগ ালাির 
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দখেত aথবা িpয় বnুর সােথ লাে  িগেয় হাস -রিসকতা িকংবা jানগভ আেলাচনায় সময় কাটােত aিধকতর 
sাcn েবাধ কির।   eiসব বiেয়র জগত বা সাংsৃিতক আেলাচনাপূণ লা  বা গ ালাির পিরদশেনর aথ খুব 
s  , । যিদ আমােদর মেধ  িকি ত ধমিব াস তির হেয়o থােক তেব তা eেসেছ ei সাংsৃিতক জগত থেক

, কান anকারাcn gহা থেক নয়। আমােদর িpয় িচtকর সুরকার pমুেখর সৃি  আমােদর মেনাজগেত 
পিরবতন ঘিটেয়েছ , , । aগািsন eকুiনাস মাiমিনডস eবং িনuম ান আমােদর চতনােক সমৃd কেরেছ িঠিক, 
িকnt ei pভাবশালী ধমিবেদররা আবার aেনক শয়তািন বচনo আuেরেছন। কখনo কখনo তা  চেল গেছ 
বাকামীর পযােয়o। , aসুেখর কাযকারণ ei সৗরজগেত পৃিথবীর aবsান iত ািদ িবষেয় তারা হাস কর eবং 

aৈবjািনক   নানা মnব o কেরেছন। বতমান কাল পযn তােদর মতবােদর িটেক না থাকা বা আগামীেতo
তােদর gহণেযাগ তা তির না হবার িপছেন egেলাi সাধারন কারণ। কন ভিবষ েত তােদর মত ধমgr বা 
পয়গmর আর পৃিথবীেত আসেব না সটাo বাঝা ক কর নয়। 

, ধম ভাল ভাল কথা যা বলার aেনক আেগi বেল ফেলেছ। eকােল নয় তার সবেচেয় মূল বান বাণী বা 
udীপনামূলক , বkব  িদেয়েছ সi শতাbী pাচীন aতীতকােল। eটা তা বেটi eছাড়া কান ভােলাকােজ 
ধেমর বাকrd করা হেয়িছল সo aেনকিদন আেগর কথা। eমন ঘেটিছল সাহসী িভnমতাবলmী লুথািরয়ান 
িগজার নাৎসীেদর aপকেম সাহায  (Dietrich Bonhoeffer) ।  যাজক িদেয়িtচ বনেহেফর eর জীবেন না 
করার কারেণ তঁােক ফাঁিসেত ঝালােনা হেয়িছল  । pাচীনকাল থেক আজ পযn কান নবী বা ধমেনতার জীবেন 
eমন ঘেটিন  । আমরা eমন কাuেক পাiিন যার বkেব  পুনrিk নi। তারা সবসময় গতকােলর কথার 
pিত িন তুেলেছন  । কারo কারo ধম সmিকত sীকােরািk পাসেকলেক udতৃ করেত িগেয় িনেজেদর সংকীণ 
মেনাভি েক pকাশ কের ফেলেছ , । যখন তােদরর oi pচারকায ভnােমা o িনরানেn পযবিসত হয় তখন 
তারা িস. eস. লুiস (C. S. Lewis)  eর নােমােlখ না কের পাের না। di পdিতর িকছু সাধারণ বিশ  

 আেছ। eটা আসেল সবসময় ঘােড়র uপর চেপ থাকা eকধরেনর aিনcুক মানিসক চাপ থেক আেস। কত 
uদ ম য ei মানিসক চাপেক লালন কেরেছ তা িব াস করা কিঠন। pেত ক সূেযাদয়েক িনি ত করেত 
আজেটকরা pেত ক িবেশষ িদেন eকজন মানুেষর বুক িচের ফলত। eেক রবাদীরা তােদর uপাস েক eর 
চেয়o বিশ িবরk কেরেছ। '  ' -sগীয় পিরকlনার eক aংশ ব িk eমন িমথ াচার করার জন  কত ভ ামীi না 
করা হেয়েছ। ।  িকnt কানটাi কােজ লােগ িন

 ? কারo পাপ সmেক সেচতন করার জন  িক পিরমাণ aহংেবাধ িবসজন দয়া হেয়েছ িকছুi নয়। কতবার 
তারা লjা পেয়েছ? । আর egেলার সােথ তুলনা কের যিদ িজjাসা কির - কখনo নয় িবjােনর নতুন 
udাবেনর সােথ সাম স  িবধােনর জন  কতভােব ধমেক মাচড়ােনা ? হেয়েছ aকােজর aনুমান কতgেলা তির 
করা হেয়েছ?  িবjােনর নতুন িচnার সােথ মানুেষর িনজ হােত তির ফেরশতার পিবt বাণীর িমেল যাবার জন  
ধমীয় সূtসমূহেক কত ? , , নতুনভােব সাজােনা হেয়েছ কত সাধু কত aেলৗিকক ঘটনা কত ধমসভাi না oiসব 
মতবাদেক  , তার iয়ttা নi।  pিতি ত করেত আবার সময়াnের সgেলােক বািতল করেত ব বহার করা হেয়েছ

 , ঈ র তার িনেজর আদেল মানুষেক তির কেরিন। সহজ কের বলেল বলা যায় য ঈ র বা ধেমর সংখ া 
aিতিরk বেড় যাবার eটাi সহজ ব াখ া। িব াসgেলার িনেজেদর pিত o িনেজেদর মেধ  য 
পরsরিবেরাধীতা তা সেহাদর হত ার মত eকi দােষ d । আর eর ফেল সভ তার agগিতেক ধু pিতহত 
করাi ।  হেয়েছ
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3 
। ধমgেলার সবেচেয় পিরশীিলত সমােলাচনােকo ধমবাদীরা সবেচেয় ংসাtক বেল মেন হেব ধমgেলা মানুেষর 

তরী ,  , , । হঁ া eটাi সবেচেয় নরম িনnা। eমনিক য মানুেষর হােত eটা তির হেয়েছ সi মানুষo কান নবী
 tাণকতা aথবা grর aেনক কথার সােথ eকমত হেব না। তারপরo anত: পরবতীকােলর udাবন eবং 

agগিতর aথ তারা বলার আশাটুকু করেত ,   তারা aথাৎপাের। eটা জানা কথা য সাধারণ মানুষ কথা বলা 
r করেলi ধম বা ধেমর দালালরা তােদর বাধা দেব  । তারপরo তারা দাবী কের য তারা সব জােন। ধুমাt 

বতমানেক ভুত-ভিবষ ৎ, aতীত , আেছ -   জানা নয় তারা সবিকছু জােন। ঈ র ধু eটুকু জানা তi তারা 
থােম না।  , তারা বেল য, ঈ র আমােদর সবিকছু িনয়ntণ কের। যমন: ঈ র আমােদরেক সৃি  কেরেছ ei 
িব েক পিরচালনা করেছ;  , eছাড়াo ঈ র আমােদর কাছ থেক aেনক িকছু pত াশা কেরন। আমরা িক খাব

,  িক পড়ব eমনিক আমরা যৗনতােক কান দৃি েত দখব iত ািদ সব িকছুi আসেব ঈ েরর কাছ থেক। 
,  aন ভােব বলেল বলা যায় e ধরেণর িবsৃত eবং জিটল আেলাচনায় আমরা খুব খুব sl িবষেয় aেনক aেনক 

বিশ জািন । । তারপরo মানুষেক আেলািকত করার pত াশা আমরা কির যাবতীয় দলাদিলর মেধ  eকিট িবষেয় 
আমরা সবাi eকi দলভুk।  

 আমােদর চািহদা সmেক pেয়াজনীয় িকছু তথ  ধমgেলার মেধ  রেয়েছ e িবষেয় কারo কান মতেভদ নi। 
 e ধরেণর বাকােমা িকছুটা aহংকােরর সােথ িমি ত থােক। ei ধরেণর aহংকারেক ব বহার কের িবতক 

থেক িব াসেক বাদ িদেত হেব  । য ব িk িনেজর ভাবনা সmেক িsর pিতj eবং িনেজর িব ােসর sপেk 
sগীয় aজুহাতেক ব বহার , কেরন িতিন আসেল মানব pজািতর শশবাবsায় রেয় গেছন। আমরা দীঘকাল 
আেগi সi  ।  aবsােক িবদায় জািনেয়িছ। আর aন  সব িবদায়লেgর মত eটােকo দীঘািয়ত করেত চাi না

 ধেমর সােথ িবতক থেক সবধরেণর িবতেকর সৃি  হেয়েছ। eটা সমািp নয় বরং eখান থেকi r করেত 
হেব , , ,  । দশন িবjান iিতহাস মানব pকৃিত িনেয় সব ধরেণর আেলাচনা ei ধেমর সােথ িবতক িদেয়i r 
করেত হেব  । কারণ সুnর ভিবষ ত aথবা সভ জীবেনর জন  য িবতক, তার সমািp থেক নতুন কের r 
করা যায় না  । ধমীয় িব ােসর srপ বশ s । সামািজক চািহদা আর িববতেনর কারেণi মানুেষর মেধ  ধমবধ 
িটেক আেছ  ।  , aিন য়তা, eেক asীকার করা সmব নয় মৃতু ভয় aজানা রহস র uেধ যতkন না oঠা 
যােc, ধেমর eজক ধরেণর ‘চািহদা’ কােরা কােরা মেধ  থেকi যােব।  তাi আজgিব গp-কািহনীেত িব াস 
কের যারা শািn পেত চায়, তােদর আিম বাধা দi না। বলেত পােরন eটা আমার জন  মহানুভবতা, যিদo 
আিম তা মেন কির না। র pিত মহানুভবতা দখােব? , িকnt ধম িক আমা eকi রকম আিম eটা িজjাসা করিছ

  যারা সিত কােরর সৎকারণ আমার সােথ আমার ধমভাবাপn বnুেদর িকছু grতর পাথক  আেছ। বnু তারা 
aবশ  eেত সায় দেব  (Cathedral) । আিম তােদর গিথক রীিতর ক ােথ াল দেখ িবিsত হi। eক িনরkর 

  ব বসায়ীর কােছ আসা আরবী কারান ‘নািজল’ হoয়ার গlেক "সmান" কির। eমন িক িহnু o জনেদর 
সাnনা বা sিs পাবার জায়গািট সmেকo আিম আgহ বাধ কির। কান রকম িবনেয়র িবিনময় ছাড়াi আিম 
eমন করেত থাকব  । ধম িকnt আসেল শষ পযn স ধরেণর কান মহানুভবতা দখােত ic ুক নয় মােটi। 

 
848



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধম সবিকছুেক িবষাk কের তুলেছ 

 
 

, ei য আিম য কথাgেলা িলখিছ eবং যভােব আপিন পড়েছন ধমভাবাপn মানুেষরা eiসব কথােক আkমণ 
করেত,  ংস করেত চাiেব। তারা আমােক eবং আপনােক ধবংস করার জন  নানারকম ফিn-িফিকর করেব। 
িবিভn মানিবক aিভjতার মধ  িদেয় আমার ei pতীিত হেয়েছ য,  আিম আিম eকটা কথাi বলেত পাির; 

"   ।"  ধম সবিকছেুক িবষাk কের তােলআর তা হল -

 
িkেsাফার িহেচn, আেমিরকান লখক, সািহিত ক, সাংবািদক eবং সামােলাচক। God is Not Great সহ 
বh gেnর pেণতা। uপেরর লখািট Slate ম াগািজেন pকািশত হেয়িছল।   
 
aিg aিধrঢ়, বাংলােদেশ বসবাসরত মুkমনার িনয়িমত লখক। বাংলােদেশর িবিভn পিtকায় লখা 
pকািশত হেয়েছ।  iেমiল - agniadhirurho@gmail.com
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brেনা'র সমকালীন আেরা যােদর হত া করা হেয়িছল 
নুrjামান মািনক

 
 

1 
মধ যুেগর iuেরােপ সmাট াজান (ি  98-117) eর সময় নীিত িনধারণ করা হয় , ি sান হoয়া eকিট 

মৃতু দnেযৗগ  aপরাধ । aবশ  ি sধেমর িবrেd িনেষধাjা বলবৎ থাকেলo তৃতীয় শতেক e ধমেক বশ 

খালােখািলভােবi সহ  করা হেতা। িকছু িকছু সংিখp দমনমুলক pেচsা নয়া হেয়িছল বিক আর eকবার 

বেড়া ধরেনর িনযাতন r কেরন  250 সােল সmাট ডিসয়াস (249-51ি ) eবং সmাট ভােলিরয়ান 

(253-260 ি ) তা’ চািলেয় যান । দূিট সহনশীলতার ফরমান (313 o 313 ি  ) িনযাতেনর aবকাশ 

ঘটায় । ধমীয় sাধীনতার iিতহােস ei দিলল dিটর grt আেছ । eর মেধ  eকিট িছল সmাট 

কনsানিতন (ি  306-337) যা iিডকট aব িমলান নােম পিরিচত ।ei ফরমান জািরর pায় দশ বছর 

পের কনsানিতন  দ  gট sয়ং ি sধম gহন কেরন । য ি sধমীরা eতিদন সহনশীলতা দািব করিছেলন 

ei যুিkেত য, ধমিব াস ঐিcক সi তারাi রাsীয় kমতার সমথেন সহনশীলতার মত পিরত াগ করল 

আর pচার করল ‘ি sীয় মতবােদ যারা িব াস কের না তারা aনnকােলর জন  নরেক যােব’ । আর কােয়মী 

রাজৈনিতক sাথজিনত  কারেণ শাসকে নী ‘eকমাt সত ’ িহেসেব ি sীয় মতবাদ জনগেণর uপর চািপেয় 

দয়া আর ভুেলর িবsার রাধ করা কতব  িহেসেব gহন কের (ei নীিত সবকােল সব দেশ সব শাসক 

নীর জন  িনদাrন ভােব সমকািলন সত )। কনsানিতন  দ  gট o তার utািরধাকারেদর আমেল eেকর 

পর eক ফরমান জাির হেত থােক । পগ ান মতবাদ চুরাnভভােব িবধবs হয় চতুথ শতেক সmাট 

িথoেডািসয়াস (379-95) eর কেঠার আiন বেল । sেন ধমেdাহী িpিসিলয়ান (340-85) eর মৃতুদn 

থেক ধমেdািহতার জন   মৃতুদn দয়া r হয় । নতৃsানীয় ি sান যাজক সn আগািsন (মৃ 410 ি .) 

ভিবষ ত pজেnর জন  পীড়েনর নীিত pণয়ন কেরন eবং eেক ধমgেnর শkিভিtর uপর sাপন কেরন 

।শাসক নীর uপর িগজার pভাব সবেচেয় মারাtক rপলাভ কের dাদশ শতেক । আলেবেজায়ােত 
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তথাকিথত kুেসেডর নােম পুrষ, নারী o িশ েদর পাiকািরভােব আgেন পুিড়েয় o ফািসেত ঝুিলেয় মারা 

হয় । তােতo তারা সn  হেলন না ।  িবrdমতাবলmীেদর খুেজ বর করার জন  1233 ি sােb পাপ 

নবম  gােগাির iনকুiিজশন বা ধমীয় িবচারসভা নােম eক সংঘিটত ব বsা চালু কেরন যা পুনতা পায় চতুথ 

iেনােসn eর eক aধ ােদশ বেল 1252সােল।  

 

2 

িজaরদােনা brেনা ক িভnমত পাষেনর দােয় রােম দnাjা দবার পর "কােmা দ  িফoির" নামক 

দহনsলীেত পুিড়েয় মারা হয় 1600 সােল। eটা আমরা কমেবশী সবাi জািন। িতিন িবখ াত ব িk িছেলন 

িবধায় তােক িনেয় িবsর লখােলিখ হেয়েছ । বাংলা ভাষায়o লখার কমিত নi । িবিশ  িশkািবদ 

aধ াপক শহীdল iসলােমর  eকিট লখা ei বiেয়o  সিnেবিশত হেয়েছ। 

িকnt brেনাi ধমীয় িনযাতেনর pথম eবং শষ uদাহরণ নয়; brেনার ঐ যুেগ iuেরােপ eরকম aেনক 

হত াকাn ঘেটিছল ,যােদর সবার কথা iিতহােস পাoয়া যায়না। যতdর জানা যায়, 1619 সােল তলুেুজ 

লুিচিলo ভািনিন নািsক িহেসেব দাষী সাব s হন; তার িজঁহবা ছুেড় ফলা হয় eবং তােক পুিড়েয় মারা হয় 

। pথম eিলজােবথ o জমস (রাজ 1603-1625) eর শাসনকােল iংল াn রামান iনকুiিজশেনর চেয় 

িপিছেয় িছল না িকnt যােদর বিল দয়া হেয়িছল তারা aখ াত ব িk িছেলন বেল ঐ দেশর ধমীয় unাদনার 

কথা ভুেল যাoয়া হেয়েছ। aবশ  কিব মােলা (1564-1593) যিদ শূিড়খানায় নাংরা কলেহ িনহত না 

হেতন তেব iংল াn তােক পুিড়েয় মের iতািলর মত গৗরব (!) লাভ করেত পারত, কারণ মােলার খ ািত 

brেনার চেয় কম িছল না । uেlখ  , িতিন নািsকতার দােয় aিভযুk হেয়িছেলন িকnt িবচার চলাকােলi 

িতিন িনহত হন । নাট কার টমাস িকড (1558-1594) কo িনদাrন শািs দয়া হেয়িছল। স ার 

oয়াlার র ◌য্ােল (1554-1618) eর িবrেd মামলা হেয়িছল িকnt িতিন দাষী সাব s হনিন বেল রহাi 
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পান । aন রা eত সৗভাগ বান িছেলন না । eিলজােবেথর রাজtকােল নরuiেচ ািnস কট (িযিন 

কমিbেজ করপাস িkিsর ফেলা ) সহ িতন/চার জনেক পুিড়েয় মারা হেয়িছল।  

pথম জমস eর আেদেশ বােথৗেলািমu িলেগট (1575-1611) ক িকছুিদন কারাrd রেখ তারপর 

িsথিফলেদ পুিড়েয় মারা হয় । মাt eক মাস পের oয়াiটম ানেক কেভিnর িবশপ িলচিফলেড পুিড়েয় মারা 

হয়। স ার oয়াlার র ◌্যােল ক পুনরায় gফতার কের িশেরােcেদর মাধ েম হত া করা হয় 1618 সােলর 

29 শ aেkাবর । রােয়েলর মৃতু র পর, তারা মাথােক মিম কের তার stীেক িফিরেয় দয়া হয়। িকছু িকছু 

সুt থেক জানা যায়, িশরেcদ করার পূেব তােক শষবােরর মেতা ধূমপান করেত দয়া 

হেয়িছেলা......মৃতু র আেগ বnীেক শষবােরর মেতা ধূমপান করেত দয়ার রoয়াজনুসাের তােকo ধূমপান 

করেত দয়া হেয়িছল। 

 

মুিkর মিnর সাপান তেল, কতpাণ হল বিলদান 

লখা আেছ ar জেল ...। 

 

 

Ref: - J B Buri, A History of Freedom of Thought, 1914. 

        - Biography of Sir Walter Raleigh at Britannia.com 

         -Sir Walter Ralegh at the Fort Raleigh website 

কতৃjতা : তানবীরা তালুকদার o মাহবুব লীেলন 
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মৗলবাদ : uৎস সnান, iিতবৃt eবং সমকালীন pিkত 
-রিবuল iসলাম 

 
ভূিমকাঃ রবীndনাথ তঁার eক pবেn িলেখেছন, য মতবাদ eকিদন মানব সমাজেক মুিk দয় িবpেবর 
মাধ েম, সi মতবাদi কােলর িববতেন eক সময় মানুেষর পােয় বড়ী পিরেয় দয় । সভ তার পেথ 
তােক eেগােত দয় না । eক পা যখন সামেনর িদেক যায়, aন  পা তখন পছন িদেক টেন ধের । 
iিতহােসর পরেত পরেত আমরা রবীndনােথর ei aমর িশkামূলক বাণীর সাk  খুেঁজ পাi । iসলাম 
আরেবর মানুষেক মুিk িদেয়িছল দাসt, জােহিলয়াত তথা ajানতা, মাৎসান ায়, বংশানুkিমক 
হত াকাn eবং গা ীপিতেদর শাষন o aত াচার থেক । আরব িবজেয় দিkণ ভারেত eবং 
তুকীিবজেয় utর ভারেত eকiভােব না হেলo, িবিভn ধম-সংsার আেnালন r হেয়িছল । pখ াত 
ভারতীয় iিতহাসিবদ সুরিজত দাশgp (জn 1934 সাল) তঁার 'ভারতবষ o iসলাম' gেn  িলেখেছন, 
 

”eকথা s  কের বলা দরকার য iসলাম আগমেনর পিরণােম (ভারতবেষ) ভিk আেnালেনর জn না 
হেলo iসলাম aবশ i ভিk আেnালনেক uেlখেযাগ  uৎসাহ o pচুর pরণা িদেয়িছল 
।.................দিkণ ভারত তথা দািkণােত  ভিk আেnালন bাhণ  সংsৃত শাসেনর dেগ আঘাত 
হেনিছল; সi dেগ utর ভারেত বা আযাবেত pবলতর আঘাত*1 কেরিছল iসলাম 
ধমাবলmীরা”।(**1)   iসলাম আগমেনর(িবেশষ কের সুফী মতবােদর) aিভঘােত িবচিলত utর 
ভারেতর বাiের dািবড় দেশ ভিk আেnালেনর জn িনল, utর ভারেত িনেয় eেলন রামানn, আর 
সpdীপ নবখn পৃিথবীেত ভিk pচার করেলন তঁার িশষ  কবীর । কবীেরর আh বােন সাধারণ 
শাstjানহীন সাধারণ মানুেষর জীবেন ei সাধনা aিচেরi eক সামািজক o সাংsৃিতক শিk লাভ কের 
। utর ভারেতর মুিদ, মুিচ, মািল, সুতার, কুমার, নািপত o মথর বৃিtর লােকরা, যারা iসলােমর 
সামািজক সােম র pভােব িবেdােহর সূচনা কের িনmবেণর ভিkবাদী সn হেয়িছল, দখল য সাধারণ 
তুকীর মেধ  ত' বেটi, িদlীর শাহীমহেলo, বাজােরর kীত দাস sীয় gেণ হেc pভূর জামাতা, 
সনাপিত, aমাত  eবং সুলতান । ব িk জীবেন আেtাnয়েনর ei সmাবনা ত�কালীন িনmবেণর o 
বেগর মানুেষর মেনাজগেত eক নতুন চতনার uেnষ ঘটােলা । জnসূেt সবpকার aিধকারবি ত ei 
দিলতেদর আিথক o সামািজক জীবেন মনুষ েtর o আtমযাদা লােভর আকা া তােদরেক bাhণ  
শাst o সমাজেdাহী কেরিছল । সুতরাং eটা বলা যায় য আরব িবজেয় দিkণ ভারেত eবং 
তুকীিবজেয়র pkাপেট utর ভারেত iসলামী সামািজক সােম র pভােব নবযেুগর uেnষ সূিচত হয় । 
তা�পেযর িদক থেক eেক য়ুেরাপীয় iিতহােসর রেনসঁাযুগ িহেসেব আখ ািয়ত করা যায় । চতন েদেবর 
ধম-সংsার আেnালন pসে  ডkর আবু মহােমদ হিববুlাh  িলেখেছন, “ চতন েদেবর ব ব আেnালন 
য িহnুর সমাজ সংরkেণরi iসলাম pিতেরাধক পেরাk আেnালন, e িসdাn িনেয় আজ আর তক 
নi । কবল বৗd o aনুrপ িণেকi নয়, ধমাnিরত িহnুেকo সমােজ পূণgহেণর সাথক uপায় 
িহসােবi য pম o াতৃেtর আhান িনত হেয়িছল,  তঁার pত ািশত  ফলo পাoয়া 
িগেয়িছল,....... ....... ষাল শতক থেকi বাঙলায় iসলােমর aব াহত pসার rd হেয় 
গেছ,....................”। **2   

 

eকi বkেব র pিতফলন পাoয়া যায় িকছুটা িভn ভাষায় সুরিজত দাশgেpর 'ভারতবষ o iসলাম' 
gেn। সুতরাং   িনেমাহ দৃি েত eকথা বলা যায় য, iসলাম ধেমর pভাব eকিদন ভারতবেষ মানবাtার 
মুিk o সভ তার পেথ যাtায় aবদান রেখিছল, ধম-সংsারক বা মানবতাবাদীেদর জন  মুিk-aেnষার 
kেt যুেগাপেযাগী িচnার রসদ জুিগেয়িছল, মানুষেক পথ দিখেয়িছল । হােসন শােহর আমলেক 
বাংলার সাংs ৃিতক জীবেনর রেনঁসা িহেসেব আখ ািয়ত করা যায় । সািহেত , িশেl, ধেম, সংগীেত 
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বাঙলার িনজs সংsিৃত, eযাবতকাল পযn আিধপত কারী আয -সংs ৃিতেক mান কের িদেয় sমিহমায় 
pিতি ত হল । iিতহাসিবদ দীেনশ চnd সন তঁার 'বৃহৎ ব '-e িলেখিছেলন- 
 

”বা ালা দেশ পাঠান pাবেল র যুগ eক িবষেয় বা ালার iিতহােস সবpধান যুগ । আ েযর 
িবষয় িহnু sাধীনতার সমেয় ব েদেশর সভ তার য ী ফুিটয়ািছল, ei পরাধীন যেুগ সi 
ী শতgেন বািড়য়া িগয়ািছল ।...... ei পাঠান যেুগ সব pথম িহnু সমােজ নূতন িবেkাভ 

দৃ  হiল । ....bাhেণরা বাধ  হiয়া শাstgn বাঙলায় pচার কিরেলন(শাসক ণীর ভাষা 
িহেসেব সংsৃেতর আিধপত  আর মেন নoয়া হেলানা)।.... eকিদেক মুসলমান ধেমর 
pভাব, aপর িদেক বাঙলা ভাষায় ধমpচার-ei di কারেণ ব ীয় জনসাধারেণর মন নবভােব 
জাgত হiল । শাসন o rিচ হiেত মুk হiয়া িচnাজগেত িহnুরা গণতািntক হiয়া পিড়ল 
।... ei পাঠান-pাধান  যুেগ িচnাজগেত সবt aভূতপূব sাধীনতার খলা দৃ  হiল, ei 
sাধীনতার ফেল বাঙলার pিতভার যrপ adূত িবকাশ পাiয়ািছল, eেদেশর iিতহােস aন  
কানo সমেয় তdrপ িবকাশ সচরাচর দখা যায় নাi ।” 

 
 য iসলােমর pভােব বাঙলায় eকিদন ধম-সংsার আেnালন, ভিk আেnালন o সবেশেষ 
রেনসঁা সূিচত হেয়িছল, সi ধমi আজ প াd পদতার pতীক হেয় দঁািড়েয়েছ, agগিতর পেথ 

aচলায়তেনর মেতা pিতবnক হেয় দঁািড়েয়েছ, তা ধু দাশিনক রবীndনােথর uপেরাk িচরnন বাণীেকi 
pিতভাত o pাসি ক কের তুলেছ ।  
 
 আজ ধমgিল  সারা িবে  মানব সভ তার যাtাপেথ eক িবশাল বাঝা হেয় পেড়েছ বেল মেন 
হয় । ধমতািttকরা যত তািttক o পুিথগত ব াখ াi দন না কন, বাsব aবsািট হেc, ধমেক আ য় 
কেরi আজ eক pায় eক শতাbী ধের মৗলবাদ, সাmpদািয়কতা o ধমীয় ugবােদর দত  িবেশষ কের 
তৃতীয় িবে র o মধ pােচ র িকছু দেশর সমাজেক কুের কুের খােc । দাশিনক নীৎ স  (1844-
1900)*2 ei বেল চাচেক আkমণ করেতন,  
 

'জীবন pবাহ o জীবনেচতনা ব াপক o সুদূরpসারী িকnt চাচ মানুেষর জীবনেক িডেমর 
খালেস আবd কের রােখ । মানেুষর িভতেরর aনn সmাবনা o pচn শিkেক চাচ o ধম 

rd কের রােখ ।'  
 
ধম সmেn নীৎ সর ei মূল ায়ন sান o কােলর িবচাের চূড়াn নয়-ভারতবেষর kেt য নয়, তা 
আমরা uপের দিখেয়িছ । য সময় বা দেশর (বা মহােদেশর) pkাপেট িতিন e কথা িলেখিছেলন, 
সi কালপেব বা তঁার পূববতী সমেয়র ঐিতহািসক ঘটনাবলী o সংs ৃিতর pাসি ক িবেবচনায় িতিন 
সmবত মুkিচnা o সৃজনশীলতার pসার তথা আধুিনকতার পেথ মুখ  pিতবnকrেপ ধেমর 
pিতিkয়াশীল o a ভ ভূিমকােক িবেবচনা কেরেছন । eখােন uেlখ করা খুব pাসি ক য, 1895 
ী ােb(aথা� তঁার মৃতু র পঁাচ বছর পূেব) aনুি ত নায়াgা কনফােরn ধমীয় dতা বা রkণশীলতার 
নােম iিতহাস o িবjান চচার uপর িনেষধাjা জাির কের । তাi eটা বাধগম  য সমকালীন ধমীয় 
কূপমnুকতা pত k কের িতিন uপেরাk uিkgিল কের থাকেত পােরন । সমসামিয়ক ঘটনাpবাহ তঁার 
িচnাধারােক সmবত aেনকটাi pভািবত কেরিছল, যা হয়েতা aেনেকর িবচাের দশ-কােলর uে  uঠেত 
পােরিন । রবীndনােথর সািহত , কাব  o দশেনর িচরকালীন o সাবজনীন আেবদেনর জন i তঁােক িবে র 
aন তম  কিব o দাশিনক িহেসেব আখ ািয়ত করা যায়।  
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 িকnt ধম সmেক ীখ নীৎ সর uপের udৃত uিkিট সমসামিয়ক িব  o বাংলােদেশর 
চলমান সমেয়র জন  aত n pাসি ক o বাsব । সাmpদািয়কতা হেc মৗলবােদর eকিট aনুস  মাt। 
তেব সাmpদািয়কতা o মৗলবাদ eক নয়। আমরা যথাসমেয় e dেয়র মেধ  চিরtগত o ধারণাগত 
(conceptual) পাথক gিল িবে ষণ করব । িকnt, কন মৗলবাদ pগিতশীল বুিdজীিবেদর  কােছ, 
pগিতশীল িচnার সেচতন মানুেষর কােছ aত n grtপূণ uেdগ-iসু েত পিরণত হেলা ? ei pে র 
utেরর মেধ  িনিহত রেয়েছ আজেকর িবষয়বst িনেয় আেলাচনার grt । তেব তার িকছুটা আভাস 
পাঠক iিতমেধ i পেয়েছন িন য়i । sাধীনতার পর িজয়ার  kমতােরাহেনর পর kমতা পাকােপাk 
করার হীনsাথ মাথায় িনেয়, সৗিদ রাজপিরবােরর সমথেনর আশায় eবং aভ nরীনভােব সামিরক 
e ািb  মেnর রাজনীিতেত sায়ীভােব(কখেনা pকােশ , কখেনা নপেথ ) pভাব িবsােরর sােথ, eবং 'I 
will make politics difficult for the politician'-ei চাণক -ডকি েনর বাsবায়েনর uেd েশ  
pথম পদেkপ িহেসেব sাধীনতািবেরাধী জামাতেক রা ীয়ভােব পুনবাসন করা r কেরন । সi থেক 
r কের, eবং িবeনিপর '91-'96 সাল o 2001-2006 সােলর শাসনপেব যথাkেম নপেথ  o 

pকােশ  kমতায় থাকার সুবােদ জামাআত o তার a -সংগঠনgেলা তােদর সিkয় ক াডারেদর দেশর 
সামিরক বািহনী, আমলাতািntক pশাসন, িবচার িবভাগ, িপeসিস থেক r কের pশাসেনর pিতিট sের 
নজীরিবহীন দলীয়করেণর মাধ েম দািয়tপূণ পেদ pিতি ত কের সুদূরpসারী লk  িনেয় eেগােত থােক 
। eর মেধ  জামায়াত-িশিবেরর eকিট aংশ, কৗশলগত কারেণ   'জাgত মুসিলম জনতা', 'বাংলা ভাi' 
iত ািদ িবিভn নাম িনেয় , ( যমন কের pিতকূল পিরিsিতেত ভkেদর কােছ বুd বুেড়া িশবrেপ পূিজত 
হেয়িছেলন) বাংলােদেশর dগম a লgিলেত সামিরক pিশkন o নানা জ ী তৎপরতা r কের ।   
 
1) বাংলােদশ রা িট আফগািনsােনর মেতা eকিট ব থ o aকাযকর রাে  পিরণত হেব িকনা, eিটেক 
eকিট মধ যুগীয় ধমরাে  পিরণত করা হেব িকনা স p  দখা িদেয়েছ pগিতশীল মহেলর মেধ  । 
 
2) মুkবুিd o মুkিচnার মানুষেদর জন , িবjানমনs, যুিkবাদী o pগিতশীল িচnার মানুষেদর জন  
aদূর ভিবষ েতর বাংলােদশ আেদৗ িনরাপদ থাকেব িকনা ? 
 
3) য pত াশা, লk , sp, আদশ o চতনা িনেয় দশ sাধীন হেয়িছল, মুিkযুেdর সi চতনা আজ 
ভুলুিnত । ধমিনরেপkতা, জাতীয়তাবাদ, গনতnt, সমাজতnt, মৗিলক aিধকার, নারী-পুrষ সমতা, 
বুিdর মুিk eবং িবেবেকর sাধীনতা iত ািদ মুিkযুেdর মাধ েম aিজত চতনাgিল জাতীয় জীবেন o 
সংিবধােন পুনpিত ার মাধ েম আমরা িক বাংলােদেশ আেরকিট নবজাগরণ o সংsারমুিkর লেk  
বুিdবৃিtক আেnালন (Enlightenment) সূিচত করেত পারব িকনা, eকিট jানিভিtক বষম হীন 
শাষনহীন আধুিনক সমাজ িনমােণর িদেক eিগেয় যেত পারব িকনা, নািক aদৃ  o ঐশীিনভর, আধা-
রাজতািntক eবং সাংs ৃিতক-aথৈনিতক kেt মধ যুগীয় eকিট পুেরাপুির কূপমnূক, বd o বn া 
সমােজর(ei বn াt iিতমেধ i সমাজ জীবেন পিরলিkত) িদেক ধািবত হেবা, pািnক থেক 
pািnকতর তথা িভk ুক-aথনীিতর  দেশ পিরণত হেবা ?  
 
4) িব মানিচেt বাংলােদেশর ভৗগিলক aবsান পরাশিkgিলর জন  সামিরক িদক থেক 
কৗশলগতভােব aত n grtপূণ । চ gাম বnর, সn মািটন dীপ eবং বাংলােদেশর তল-গ ােসর 
সmাব (Anticipated) িনত -নতুন আিব ার o kম-u�পাদন বৃিdর পিরেpিkেত বৃহৎ শিkgেলার য 
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লালুপ দৃি  বhিদন যাবৎ e দশিটর uপর রেয়েছ, তা দশিটর sাধীনতা-সাবেভৗমtর জন   
hমিকsrপ । 
 
 eখন, আজেকর iরাক-যুd থেক বাংলােদেশর মেতা k ুd জািতরা gেলা িক িশkা িনেত পার 
?  iরােক য eখেনা মািকনীরা aবsান করেত পারেছ, oখানকার সমs ব বসা-বািণজ  তথা eনািজ 
সkর(িবd ত, তল গ াস আহরণ o pিkয়াজাতকরণ ) টিলেফান, ব াংিকং iত ািদ যসব সkরgিল 
জনগেনর মািলকানায় িছল, সgিল eখন িব ায়ন o pাiেভটাiেজশেনর নােম মািকন বhজািতক 
কাmানীgেলার িনয়ntেণ চেল গেছ, তার কারণ ধু ei নয় য oখানকার শাসক eিলট o 
দশেpমহীন  বুেজায়ােদর eকিট aংশ eবং সামিরক- বসামিরক e ািb  মn িনেজেদর aবsানগত o 
িণগত sােথ মািকনীেদরেক সমথন িদেয় যােc । কারণিট হেলা আেরা গভীের, সিট তােদর দীঘ 

ঐিতহািসক সমস া-ঐিতহািসক o aংশত aদূরদশী সাdােমর দীঘ িদেনর িশয়ািবেরাধী সাmpদািয়ক 
দমন-পীড়ন নীিতর কারেণ iরােক সিত কােরর কান জাতীয়তােবাধ গেড় uঠেত পােরিন । িশয়ােদর 
pিত সাdাম আমেল িdতীয় ণীর নাগিরক িহেসেব বষম মূলক আচরণ করা হয় । িশয়া-সুnী িবেভদ 
ছাড়াo গােt- গােt িবেভদ, sতnt জািতসttা িহেসেব কুদীেদর sাধীনতা দাবী iত ািদ সমস া iরােকর 
সমােজ দীঘিদন থেকi চেল আসেছ । দীঘ িদেনর ei গাt-িবভিk (sectarianism), সাmpদািয়ক 
িবভিk eবং  কুদী, eজীদী pভৃিত জািতেগা ীর িনজs ভাষা-সংsিৃত তথা িভn জািতপিরচয়েক 
যথাযথভােব মযাদা o মূল ায়ন না করার কারেণ iরাক কখনi eকিট জািতরা  (Nation state) 
িহেসেব িবকিশত হেত পােরিন । কুদীেদর িভn সাংsিৃতক পিরচয়েক মেন িনেয়, aসাmpদািয়কতার 
িভিtেত eকিট ঐক বd জাতীয়াতাবাদ িবকাশ লাভ করেত পােরিন কান দূরদশী ক ািরশেমিটক নতার 
aভােব । তা eমিন eকিট পটভূিমেত, যখন iরােক মািকন আgাসন সংগিঠত হেলা দশিটর 
তলসmদ gাস করার জন (যার মূল লk  িছল িব ব ািপ eনািজ তথা jালানী সmেদর িনয়ntণ িনেয় 

pিতেযািগতার kেt য়ুেরাপ , রািশয়া o চীেনর uপর খবরদাির o আিধপত  িবsার; তাছাড়া তেলর 
িনি ত সরবরােহর সােথ eকিট িশlসমৃd aথনীিতর বh সূচক িনভর কের, যা িভn আেলাচনার িবষয়), 
তখন iরােক সিত কােরর ঐক বd কান pিতেরাধ সংgাম গেড় uেঠিন । eর আেরকিট কারণ, 
eকিদেক, সাdাম আমেল বষেম র িশকার িশয়ােদর eকটা বড় aংশ, িবেশষ কের eিলট aংশিট 
মািকনীেদরেক kমতা o তথাকিথত গনতেntর লােভ সহেযািগতা িদেয় যােc । pিতেরাধ যাdােদর 
মেধ  বh দলাদিল o িবভিk কাজ করেছ, যার aন তম কারণ হেলা 'আয়াতুlা pথা'*3। আবার যুd 
r হoয়ার পর বিহরাগত িহেসেব ' গােদর uপর িবষেফঁাড়ার' মত মৗলবাদী সংগঠন 'আলকােয়দার' 

মািকনীেদর শােয়sা করার মাkম সুেযাগ িহেসেব iরােকর মািটেক বেছ নয়া, যারা িশয়ােদর uপর 
মািকন-pীিতর pিতেশাধ িনেত িগেয় য ববর হত াকাn ঘটােc তা জািতর িবভিk আেরা বািড়েয় 
িদেc।  
  iরােকর uপেরাk সংিkp iিতহাস থেক আমরা িক িশkা িনেত পাির ?   
 
1. ব িkর খয়াল-খুশী, ucাকা া চিরতাথকরেণ o kমতা িনর ুষ করার sােথ য sরাচারী o 
বষম মূলক শাসন চালােনা হয় দীঘিদন ধের, তা ঐ শাসক সmpদায় বা রিজম যতিদন kমতায় থােক 
ততিদনi ঐ aগণতািntক িসেsমিট কাজ কের, eরপর যখন ঐ রিজেমর পতন ঘেট, তখন ঐ 
িসেsেমর kিতকর িদকgিল বিরেয় পেড় । 
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2. সাdান শাসনামেল iরাক রা িটর( খয়াল কrন, জািত নয়) aভ nের য িবিভn aসাম স , বষম , 
িবভিk, সাmpদািয়কতা iত ািদ রাগgিল ভতের ভতের িবরাজমান িছল, তা িকnt সাdােমর বাথ 
পািটর দাদn-pতাপ sরশাসেনর মেধ  মানুেষর কান বাk -sাধীনতা, সংবাদপt o তেথ র sাধীনতা 
pভৃিতর aভােবর কারেণ চাপা পেড় িগেয়িছল । িকnt, তার মােন ei নয় য সমস াgিল িছলনা, তেব 
সgিল pকাশ হoয়ার সুেযাগ o পিরেবশ পায়িন ।  

 
 eখন মািকনীরা আসার পর,( যমন সন রাজবংেশর পতন-পেব মুসিলম শিkর আিবভােব-
[যােদর uেd শ  িছল রাজ -জয় বা aথসmদলুnন] ত�কালীন িহnু সমােজর eক uেlখেযাগ  aংশi 
মুিkর sাদ পেয় আনিnত হেয়িছল) পিরবিতত পিরিsিতেত, বhবছর ধের aবদিমত থেক হঠা� কের 
মুিkর sাদ পেল যা হয়(িবষ না aমৃত তা' িবচােরর kমতা আর থােকনা), পেnারার বাk*4 খুেল গল 
। pথম-pথম গণতnt মেন কের যভােব আhািদত হেয়িছল িনেবােধর মত, ধাkা খেয় eখন ধীের 
ধীের ভুল ভে েছ । 
 
 eতkণ ধের iরাক িনেয় য দীঘ আেলাচনা করা হেলা, তার uেd শ টা আশা কির পাঠক  
hদয়ন ম কেরেছন । আিম চার নmর পেয়েnর বkেব র rেত (uপের দখুন)  ভৗগিলকভােব 
বাংলােদেশর কৗশলগত িবপjনক aবsান eবং তল-গ াস-বnর- সn মািটন dীপ pভৃিতর িবপjনক 
িদকgেলার ব াপাের আেলাচনা কেরিছলাম । eমতাবsায়, বাংলােদেশ iসলামীক সntাসী, জ ী o 
মৗলবাদী utােণর সুবােদ,(যার পৃ েপাষকতা যুkরা  িদেয় চেলেছ) যিদ eখােন পি মা শিkgিলর 
হsেkেপর aজুহাত সৃি  হয়, িশিkত ণীর eকিট aংশ eবং সনাবাহীনীর হােত িনযািতত 
uপজািতেগা ীgেলা o aন ান  সংখ ালঘু সmpদায় তােদরেক সহেযািগতা না করেলo '71-eর 
মুিkযুেdর মত কান pিতেরাধযুেd aংশgহণ করেব বেল মেন হয়না । gােম-গে র aগিণত হতাশ 
মুিkেযাdা, যারা মুিkেযাdা িহেসেব sীকৃিত পায়িন, দািরেdর মেধ  বাস করেছ eবং বhsােনi sানীয় 
রাজাকারেদর কােছ ব িkগত বা সরকারী বাড়ী বা সmিt হািরেয়েছ, aত াচািরত হেয়েছ িবeনিপ-
জামাআত সরকােরর সময়, তােদর সnানরা িহেসব করেব িন য়i য '71-eর যুেd িগেয় তােদর বাবারা 
িক পেয়িছল । তারা দশিটেক সনাবাহীনীর দশ, gাম  চয়ারম ান-িটeনo-িডিস-eসিপ-আমলা-
eিলট-মু�সুিd ব বসায়ী বা বুেজায়া-( সনাবািহনীর আশীবাদpাp o ভাগীদার)িসিnেকট চk pভৃিত নব  
মৗিলক গণতেntর(আiয়ুব খােনরটা িছল পুরেনা মেডল) হালুয়ােভাগীেদর দশ বেলi ভাবেব-িনেজেদর 
দশ বেল ভাবেবনা । মাdা কথা, দশিটর মানুষ কাযত di ভাগ-চতুভাগ হেয় যােব । aবশ  
বাংলােদেশ eখনi pকৃত psােব dেটা জািত বাস করেছ anগত মনেনর িদক থেক eবং জািতসttার 
pে  । eক পk হেলা যারা িনেজেদর বাঙালী বেলi মেন কের-যারা aসাmpদািয়ক o ধমিনরেপk 
জাতীয়তায় িব াসী । aন  পk মুসিলম জাতীয়তা o পািকsানী সংsিৃত eবং পািকsানী জাতীয়তায় 
িব াস কের, যারা বাংলােদেশর sাধীনতােক 'পািকsান ভাঙা' বেল মেন কের eবং তারা মেন মেন 
িনেজেদরেক পািকsানী বেল গবেবাধ কের । িবেদশী শিk aনুpেবেশর সােথ সােথ e dেটা জািতর মেধ  
হানাহািন r হেত পাের eবং বাংলােদশ নামক ভুখnিটেক পুনিdখিnতকরেণর psাব বা p  utািপত 
হেত পাের ।  
 
 আমােদর জািতপিরচয় বা আtপিরচেয়র য সংকট, তার eকিট pধান কারণ হেc ei 
মৗলবাদ o সাmpদািয়কতা । মৗলবাদ o সাmpদািয়কতা eমন dিট িবষাk রাগ যার িচিক�সার পূেব 
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রাগ dিটেক ভাল কের জানেত হেব । আর মৗলবাদ যিদ anিনিহত দূরােরাগ  রােগর িসm্ টম হেয় 
থােক, তেব আমােদর pথম কাজ হেব রাগিটেক আেগ জানা । রাগিটেক না জানেল রােগর 
ডায়াগনিসস আমরা করেত পারব না ।                
         
1. সংjা িনrপণ- মৗলবােদর aন তম uৎপিtsান o চারণভূিম মািকন যুিkরাে র ধম o মৗলবাদ 
িবষয়ক পিnত eবং iসলাম-িবেশষj pেফসর brস লেরn*5 মৗলবাদেক eভােব সংjািয়ত কেরেছন- 
 

'Fundamentalism is a multifocal phenomenon precisely because the 
modernist hegemony, though originating in some parts of the west, 
was not limited to Protestant Christianity'(emphasis added)**3.  

 
aথা�, মৗলবাদ হেc eকিট বhেকিndক pপ  যা আধুিনকতাবােদর pভাব বা আিধপেত র pিতিkয়ায় 
udূত হয় । eিট পা ােত র কান কান aংেশ udব ঘটেলo pেট াn ী াnেদর মেধ i সীমাবd িছল 
না । 
aন t িতিন বলেছন, 

”Fundamentalism is an ideology and vision of the world that can 
not be labeled and  identified.”  

 
কারণ পিরচয় বা 'identity'*6 (sameness, identical or eকrপতা, aিভnতা)-র p  uঠেল 
“সংjার p  আেস বা খঁাজ করেত হয়” । িতিন িব াস কেরন য “ধমীয় মৗলবাদ o ধম-পিরচয় 
পরsর িবেরাধী ।”ei িডuক য়ুিনভািসিট pেফসেরর মেত, মৗলবাদ 'িবমূত ধারণা বা িবেশষািয়ত 
ধারণািভিtক eবং আ িলক সীমানার পtন ঘটায় ।” 'Identity'-র সােপেk মৗলবােদর ei সংjায়ন 
ei লখক trিটমুk বেল মেন কের না-eটা িনছক তািttক িবে ষন । সmবত, তঁার pেফসরসু ভ 
uদারতা(যা পি মী সভ তা o রেনসঁাজাত  liberalism-eর নামাnর) o বিচtপূণ দৃি ভ ীর কারেণ 
িতিন eভােব দেখেছন । তেব ei িসdােnর trিটপূণ িদক সময়মেতা দখােনা হেব । 
 
মৗলবাদ সmেক pেফসর লেরেnর আেরা সংjায়ন হেcঃ”the affirmation of religious authority 

as holistic and absolute, admitting of neither criticism nor reduction; it is expressed 
through the collective demand that specific creedal and ethical dictates derived from 
scripture be publicly recognized and legally enforced।”(**4)  

 

aথাৎ, মৗলবাদ হেলা “ধমীয় কতৃt(ধমীয় ব াখ া pসে ) বা aিধকার  যােত ধমেক মাk eবং 
ব াখ াতীত বেল দাবী করা হয় । যা কান সমােলাচনা বা লঘুকরনেক sীকার কেরনা । যৗথ বা সামি ক 
দাবীর মাধ েম eটা pকাশ করা হয় য, ধমশাst থেক পাoয়া সুিনিদ  ধমিব াস o নীিতশাstীয় 
িবিধিনেষধgিলেক গণsীকৃিত pদান করা হাক eবং আiনগত বাধ বাধকতার মাধ েম pেয়াগ করা 
হাক।” লেরn যুিk িদেcন য, uk মতবাদ দাশিনক যুিkবািদতা o ব িksাতntবাদেক pত াখ ান 
কের যা আধুিনকতার সহগামী, িকnt pযুিkগত agগিতর পূণ সুিবধা gহণ কের, যা আবার আধুিনক 
যুেগরi বিশ  । সবেচেয় স িতপূণভােব মৗলবাদেক আখ ািয়ত করা যায় সংsারমুk মূল েবােধর 
িবেরািধতা িদেয় । িতিন িব াস কেরন য, মৗলবাদ হেc eকিট িব ময় pপ  eবং eেক সুিনিদ ভােব 

 
858



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? মৗলবাদ : uৎস সnান eবং সমকালীন pিkত 
 
 
ব াখ া বা বাঝার পূেব aবশ i eর পূবসূt বা পিরেpিkতgিলর তুলনামূলক িবচার করেত হেব ।   
 aে লীয় দাশিনক লু ডিভগ ui  জn াiন (Ludwig Josef Johann Wittgenstein;1889-
1951) িব ব াপী  মৗলবাদী pবণতার যাগসূt বাঝােত িগেয় পািরবািরক সাদৃশ তার (Family 
Resemblance)*7 -eর তttিট pথম udাবন কেরন । তঁার ei সাদৃশ তা ব াখ া করেত িগেয় 
ui  জন কতgিল খলার uদাহরণেক বেছ নন- যমন, বাড খলা, বল খলা, aিলিmক গm s  
eবং iত ািদ। eেত সবgিল খলার য আবিশ কভােব eকিট eকক সাধারণ  বিশ  থাকেব eমন 
কান কথা নi(টীকা দখুন; *7) । লেরn মৗলবােদর পঁাচিট সাধারণ “পািরবািরক সাদৃশ তােক” 
তািলকাভুk কেরেছন- 
 
 1) মৗলবাদ সংখ ালিঘ  গা ীর দৃি ভ ীর সমথক । তারা িনেজেদরেক সমােজর ন ায়পরায়ণ 
aবেশষrেপ দেখ । eমনিক তারা যখন সংখ াগির  তখনo িনেজেদর সংখ ালিঘ rেপ uপলিb কের।  
 
2) ধমিনরেপkতাবাদী বা সকু লারপnী o পথ  ধমানুসারীেদর িবrd-মেনাভাবাপn eবং যুdংেদহী-
ভাবাপn । 
 
3) তারা সমােজর িdতীয় পযােয়র eিলট ণীর( পিটবুেজায়া) পুrষ যারা িনয়তi ক ািরশেমিটক 
পুrষেদর নতৃেt পিরচািলত হয় । 4) মৗলবাদীরা তােদর িনজs পিরভাষার জন  শbাবলীর udব 
ঘটায় । 4) মৗলবােদর ঐিতহািসক পটভূিম রেয়েছ তেব  কান আদিশক agদূত নi । 
 
uপেরাk সংjায়নo trিটমুk নয় ei জন  য, eেত (আমােদর aিভjতালb o aিতপিরিচত) 
মৗলবােদর aত n grtপূণ eবং uেlখেযাগ  eকিট বিশ  বাদ পেড় গেছ । তা হেলা, eিট 
আধুিনকতা o pগিতিবমুখ eবং aচলায়তনপnী তথা গিতশীলতার িবেরাধী o pিতবnক । 
 
   pেফসর িরচাড িট. enন মৗলবাদেক সংjািয়ত কেরেছন -eভােব- 
”Fundamentalism is only one response to the 'cultural disqualification of all traditions 
bearing a unified code of   meaning in a world committed to rapid change and 
pluralization. ... fundamentalism is a transnational religious phenomenon that has 
entered many domains of culture and social organization with startling consequences 
for the individual, the intimate social group and the nation-state”.(**5)aথা� “ মৗলবাদ 
ধু pথাগত ঐিতহ gিলর সাংs ৃিতক trিট-িবচু িতর pিত eকিট pিতিkয়া । যgিল( য ঐিতহ  বা 

মূল েবাধgিল) drতগিতর পিরবতন o বh সাংs ৃিতক বিচt  o ধমীয় আদেশর anভুিkকরণ, 
সহাবsান o পারsিরক িবিনময়  pিkয়ার (বhtকরণ-Pluralization)*8 pিত  সমিপত eকিট িবে  
তা�পযবাহী সূtবd আiন বা িবিধমালােক ধারণ কের । মৗলবাদ হেলা কান দেশর eকিট গা ীর বা 
িবেশষ জনসমি র ধমীয় spিবলাস বা ucাকা ামূলক pবণতা বা pপ  যা সামািজক pিত ান o 
সংs ৃিতর বh kেt aনুpেবশ কেরেছ । যার পিরণিত ব িkমানুষ, ঘিন  সামািজক বগ eবং 
জািতরাে র জন  হেয়েছ aভাবনীয়“ ।  
 
 aধ াপক আh মদ শরীফ মৗলবােদর সংjা pসংেগ বলেছন-” মৗলবাদ iংেরজী 
Fundamentalism-eর ব ানুবাদ । আর 'Foundation' থেক eর u�পিt ধরেল e pিতশb হেব 
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' ভিtকতা' । pেট াn ধেমর পিরশীিলত যৗিkক সংsতৃ rপাnরেকi 1895 সেনর নােয়gা সেmলেন 
'Fundamentalism' নাম দoয়া হেয়িছল । তখন থেকi শbটা pিতচ  দেশ চালু হেয়েছ । eর 
িsিত হেc ী ীয় করামিতেত aিবচল পঁাচিট আsা-p হীন িব াস । মািকন sােথ সi মৗলবাদ 
eখন তৃতীয় িবে র eক মহা শািstক, সামািজক, সাংs ৃিতক, রাজনীিতক o রাি ক সমস া সংকেটর 
কারণ হেয় দঁািড়েয়েছ । মৗলবাদী বdিচেtর eবং পরমত aসিহ ু না হেয়i পাের না । কননা স 
িনেজর শাst ব তীত আর সব শাstেকi ভুল-trিটবhল িমেথ  বেল জােন, িমেথ র সে  আেপােস 
সিহ ুতায় সহাবsান aবশ i পাপ”**6 । aন  eকিট pবেn**7 িতিন  বলেছন- 
 

”Orthodoxy o Fundamentalism pায় aিভn । ..... ফাnােমnািলs বা 
মৗলবাদীেদর সে  গঁাড়া রkণশীল শাstিন  aেথাডkেদর পাথক  হেc মৗলবাদীরা ঐিহক 
জীবেন সুিবেধবাদী রাজনীিত সেচতন eবং কােনা নীিতেত-িনয়েম-আদেশ আnিরকভােব িন  
নয়, কবল শাst জী হেয় eরা পািথক সুখ সুিবেধ-বা া চািলত হয় । eেদর ধািমক eবং 
পারিtক জীবেন grt eবং আsাশীল লােকর eকাn aভাব । eেদর শােst সেত  আদেশ o 
চিরেt িন া বড় কম বা pায় নi-i । e কাপট  িহnু মৗলবাদীেদর মেধ  িবেশষভােব pকট । 
কননা eেদর মেধ  aিভn uপাস  নi । uপাসনা-পdিত eবং শাst-তtto aিভn নয় । 
সৗর- শব-শাk- ব ব-িল ােয়ত িমেল িক eকদলীয় মৗলবাদী হেত পাের” ?       

 
 
 পাঠক যিদ eকটু ভাল কের পযেবkণ কেরন, তাহেল দখেবন,  pেফসর লেরn pদt সংjা 
eবং আh মদ শরীেফর সংjার মেধ  ভাষাগত বা pকাশভ ীর িকছু বসাদৃশ  থাকেলo anগত িমলi 
বশী । dজনi aসিহ ুতা, বdিচtতা বা রkণশীলতা o p হীন িব াস-ei িদকgেলা দিখেয়েছন । 
লেরেnর ভাষায় ধেমর “সমােলাচনা বা লঘুকরণ” sীকার না করা eবং ধমেক “absolute” বা মাk o 
ব াখ াতীত(Holistic) দাবী করার মধ  িদেয় ei aসিহ ুতার ব াপারিট ধরা পেড় । িরচাড enন 
বিণত “drতগিতর পিরবতন o বhtকরণ বা বhtবািদতার”  (rapid change and pluralization) 
eবং pেফসর লেরn বিণত “আধুিনকতাবােদর আিধপত  বা pভাব”(modernist hegemony)-eর 
pিতিkয়ার মধ  িদেয় আh মদ শরীেফর ব বhত “বdিচtতা” িবেশষ িটর মমাথ বা ভাবিট pিতফিলত  
হয়  তেব sীকার করেতi হেব য আh মদ শরীেফর সংjার মেধ  বশ সীমাবdতা আেছ । িতিন 
aেথাডিk o ফাnােমnািলj মর পারsিরক সmক িনেয় যা বেলেছন(uপের) সটা য়ুেরাপ-আেমিরকার 
মৗলবােদর জন  সত  নয়-aেথাডk চােচর kমতােক চ ােল  কেরi মািটন লুথার o পের জন ক াি ভন 

pমুেখর নতৃেt pেট াn মৗলবাদীরা সংsার আেnালন কেরিছল । পkাnের pেফসর লেরেnর সংjায় 
িকছু trিট থাকেলo তুলনামূলকভােব aেনক ব াপক o eবং গভীর aথ ধারণ কের । তাi, brস 
লেরেnর সংjােক আমরা মাটামুিট পূণা  বেল gহণ করেত পাির । pেফসর িরচাড enেনর সংjাo 
িকছু সীমাবdতা সেtto aেনকটাi ব াপক । তেব সংjগgিলর মেধ  কানিটর সীমাবdতা থাকেলo  
aন িটর মাধ েম স aপূণা তা দূর হেয়েছ  বলা যায় । eটাi লখেকর িতনিট সংjা দoয়ার কারণ ।   
2. গাড়ার কথা- ক)eখােন pথেমi পির ার কের নoয়ার দরকার, ভারত-বাংলােদেশর কান কান 
সমাজতািttক বা ঐিতহািসক য দাবী কেরেছন, য মৗলবােদর জn মূলত ােn, তা পুেরাপুির সিঠক 
নয় । ভৗগিলক aথ সিঠক হেলo চুলেচরা িবচাের সিঠক নয় । e aনুমােনর সপেk তঁারা যেথ  
আেলাচনা কেরনিন । যমন, সুরিজত দাশgp তঁার 'ভারতবষ o iসলাম' gেn বেলেছন, য আধুিনক 
মৗলবােদর জn হয় ষাড়শ শতাbীর মাঝামািঝ iuেরােপর জেনভা শহের জঁা(John Calvin, 1509-

1564) ক াি ভন-eর নতৃেt । িকnt, ােnর জেনভােক মৗলবােদর জnভূিম বেল পা ােত র খুব 
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কম ঐিতহািসক বা গেবষক sীকার কেরন । জঁা ক াি ভন সmেক বh িবতক রেয়েছ মািকন গেবষক o 
gnকারেদর মেধ  । pকৃত ঘটনা হেলা, pথম জীবেন যাজক ক াি ভন iটালীর রেনসঁা o সমকালীন 
ােnর বুিdবৃিtক আেnালন বা Enlightenment- eর ভাবাদশ dার pভািবত Humanism (ত�কােল 

িহuম ািন  আেnালন িছল বুিdবৃিtক আেnালেনর আেরকিট  ধারা) মতবাদ dারা pভািবত 
হেলo(1528 ী াb) পের ধুমাt চােচর ঐক  o রাে র uপর চােচর pভাব-kমতা ak ু  রেখ 
সংsােরর পkপাতী িছেলন । িতিন যখন প ািরেস িব িবদ ালেয়র Liberal art-eর ছাt িছেলন, তখন  
kী ান সন াসী o ঈ রতttিবদ মািটন লুথােরর নতৃt (ধমীয়) সংsার আেnালেনর জায়ার চলিছল 
ােn, যার aন তম লk  িছল রামান ক াথিলক চােচর eকেচিটয়া কতৃtেক চ ােল  জানােনা । eটা 

িছল চােচরi িবিভn  পদবীর যাজকেদর (Clergyman, Pastor etc) eকিট আেnালন । িতিন মেন 
মেন eর সমথক িছেলন, তার pমাণ পাoয়া যায় পরবতীকােল তঁার লখা বiেয়**8 । তেব 
য় ানাবািpsেদর (Anabaptist)*9- দর 'মুk চাচ' আেnালনেক িতিন চােচর ঐক  o চাচীয় 
e ািb  মেnর জন  িবপjনক বেল মেন  কেরিছেলন । eিদক থেক ক াি ভনেক kমতাপnী বলা 
যেত পাের । তেব eটাo িঠক য লুথারপnীেদর uপর যখন aেথাডk চাচ কতৃপেkর দমনপীড়ন 
চলিছল, িতিন স সময় eকজন ী ােনর জন  িবেবেকর sাধীনতা eবং শাসকেদর জন  সহনশীলতার 
pেয়াজনীয়তার পেk মত িদেয়িছেলন । aবশ  পের িবেবেকর sাধীনতার ব াপাের তঁার e aবsান থেক 
িতিন িবচু ত হেয়িছেলন, তার pমাণ পাoয়া যায় যখন িভnমতাবলmী আচরেণর জন  বা িভn ধম-ব াখ া 
বা ধমিব ােসর জন  সােভটাসেক মৃতু দn িদেয় পুিড়েয় মারা হেয়িছল চাচীয় পিবtতা রkার নােম eবং 
ei ায়ােল িতিন িনেজর pভাবেক কােজ লািগেয়েছন পুেরা িসিট pশাসন o চােচর কাঠােমােক ব বহার 
কের জুিরেদর pভািবত করার মাধ েম । 
 
আh মদ শরীফo eকিট pবেn**9 িলেখেছন য মৗলবােদর জn ােn, যা আসেল পুেরাপুির সিঠক নয় । 
pেফসর brস লেরেnর মেতা ধম o মৗলবাদ িবষয়ক মািকন পিnেতর লখােতo eর সপেk কান কথা 
নi । জঁা ক াি ভেনর জীবনীকার eিলsার i. ম াকg াথ**10 eবং ডানাl ক. ম াকিকম**11 কারo 
লখােতi কান লশমাt iি ত বা আেলাচনা নi য, ক াি ভনীয়  মতবাদ (Calvinism)- ক পের 
আেমিরকায় pেট াn মৗলবােদর u�সrেপ বা চতনা বা আদশগত িভিt o pরণাrেপ ব বহার করা 
হেয়েছ । anত আনু ািনকভােব eর sীকৃিত নi কারণ সmবত ােn ' মৗলবাদ' শbিট তখনo ব বহার 
r হয়িন বা eর সােথ ভাবগত পিরিচিত িছল না । পাঠেকর কােছ ব াপারিট s  হেব, যখন e ব াপাের 

যথাসমেয় িবsািরত আেলািচত হেব । 
 
খ) যিদo মৗলবাদী িচnাধারার iিতহােসর বশীরভাগi যুkরাে i udব ঘেটিছল, eসব pপ  িছল 
ষাড়ষ শতাbীর য়ুেরােপ সংঘিটত aেনকgিল ধারাবািহক বুিdবৃিtক(আেnালেনর) ধারার pিতিkয়া । pথম 
ী ীয় শতাbীর  আিদকালীন চােচর সময় থেক য়ুেরাপীয় eনলাiেটn মেnর সময় পযn কালপেব ei 
ধারণািট pাধান  িবsার কেরিছল য, বাiেবেলর বাণী খাদার কাছ থেক কিতপয় gnকােরর কােছ pকাশ 
করা হেয়েছ । (বাiেবলীয় gnমালা) প াn টটু েখর (Pentateuch)*10 মূসায়ী ঐশীেtর*11 ঐিতহ গত 
িব ােসর সমােলাচনাgেলার eকিট 1520 ী ােbর জামানীেত করা হেয়িছল । যখন সংsারবাদী পিnত 
কালs টড eকিট রচনায় সুs ভােব দিখেয় িদেলন য, মূসা(সঃ)-র মৃতু বণনা(বাiেবলীয় aন তম 
ধমgn 'ডু টােরানমী'; 32:5-12) eবং uk ধমgেnর aবিশ  aংশgিলর মেধ  বশিকছু আkিরক বা 
সাধারণ বিশ  পিরলিkত হয় । যেহতু কালs ডট দিখেয়েছন য, মূসা(সঃ)-র পেk িনেজর মৃতু  িনেয় 
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িলেখ যাoয়া সmব িছল না, তাi িতিন uপসংহার টানেলন, য eকi লােকর dারা gnিটর uভয় খn 
িলিখত হেয়েছ । তাi সi ব িk মূসা হেত পােরনা  ................eভােব পরবতীকােল আেরা aেনক ী  
ধমশাstীয় পিnত eব াপাের  pকl (Hypothesis) দন eবং পরীkািনরীkা চালান । যােত দাবী করা হয় 
য, ol টsােমn (Old Testament)*12 eকজন ব িkর dারা িলিখত নয় । দীঘ িদন ধের e িনেয় 
আেলাচনা-িবতক o গেবষণা চলেত থােক eবং ঐ ধারণািটেক আেরা সmpসািরত করা হয় । যমন- 
জেনিসস-e বিণত  aেনক সূরারi বhবার পুনরাবৃিt ঘেটেছ iত ািদ । জেনিসস-e আkিরক পূনরাবৃিtর 

uপিsিত ব াখ া eবং পরীkািনরীkা চালােনার জন  pথম বড় ধরেণর pেচ া চালান 1753 ী ােb 
eকজন ফরাসী িচিকৎসক ডkর িজন esাক (Jean Astruc) । িতিন eকিট িবতিকত পুিsকা লেখন 
'Conjectures on the Original Documents That Moses Appears to Have Used in 
Composing the Book of Genesis'  মূল দিললgিল সmেক ei aনুিসdাn য জেনিসস-gেnর 
রচনায় মূসা(সঃ)-eর নাম  আেরািপত বেল মেন হেc] । পের eিট 'দািলিলক pকl(Documentary 
Hypothesis)' িহেসেব পিরিচিত লাভ কের । িকছুিদেনর মেধ i eকদল জামান পিnত esােকর তািttক 
ধারণাgেলােক আেরা সmpসািরত কের 'ucতর সমােলাচনা  '(Higher Criticism)' নােম eকিট 
বাiেবলীয় গেবষণা-pসূত তািttক মত pণয়ন কেরন । বh শাstকার-পিnত eসব কােজ জিড়ত িছেলন-
আমােদর জন  aবশ  eসব িবsািরত শাstীয় আেলাচনা apাসি ক o aনাবশ ক । iিতহােসর িনিরেখ 
grtপূণ পেয়nিট হেc eখােন, বাiেবেলর gngিলর aনুবাদ, ব াখ া eবং িলিপগত বা কতৃtগত সত তা 
িনেয় যৗিkক p  দখা িগেয়িছল শাstকারেদর মেধ  । তার মেধ  eকিট িছল ei য, যী র কুমারীগেভ 
জnলােভর(aথা� কান িপতার ঔরস ব াতীত) ধারণািট মূল gীক রচনার trিটপূণ aনুবােদর িভিtর uপর 
িনভরশীল । ei সুেযােগeখােন eকথা uেlখ বাধ হয় apাসি ক হেবনা য, নবী-রাসুলেদর যুেগ 
বংশানুkিমকভােব িবিভn uপকথাgিল(Myths) য ঐশীবাণীর মযাদা পেয়েছ, সgেলা আদেতi eক 
pজেnর নবীর কাছ থেক কিতপয় jানী ব িkর sৃিতবািহত হেয় পরবতী কান pজেnর নবীর কােছ 
পৗেছেছ তা eখােন pমািণত হেc ।   

 
3) iিতবৃt-eমনi পটভূিমেত, Documentary Hypothesis  যখন uনিবংশ শতাbীর শষ িদেক 
মািকন যুkরাে  pেবশ করল, eবং Modernism(আধুিনকতাবাদ) নােম ব াপকভােব আদৃত হেলা, 
pেটsাn রkণশীল গা ীgেলার মেধ  eিট যন বামার িবেsারেনর মতi aনুভূত হেলা । pেটsাn 
রkণশীলরা uk মতবােদর িবপেk তীb pিতিkয়া জানােলা । আধুিনকতাবাদীেদর(Modernist) Higher 
Criticism-eর pিতিkয়ায় যুkরাে র রkশীল pেটsাnগণ 1897 সােল নায়াgায় ঐিতহািসক নায়াgা 
বাiেবল সেmলেন(Niagra Bible Conference)-e িমিলত হেলা । যার uেd শ  িছল Modernist- দর 
pতু tের eকিট পাlা ধমশাst dারা শিkশালী aবsান নয়া । ei pিkয়া(aথাৎ Higher Criticism-
ক ঠকােনার জন  িনেজেদর রkণশীল শাstীয় নীিতমালা o তািttক aবsােনর পেk শিkশালী যুিk খুেজ 
বর করা eবং তtt দঁাড় করােনা) 1910 সােল aনুি ত pসিবটািরয়ান চােচর(Presbyterianism)*14 
সাধারণ সভা(General Assembly) পযn চলল । 
 
    রkণিশল ঐিতহ বাদীরা পঁাচিট মূলনীিত ধায করেলন, যgেলা তােদর যুিkেত ী ধমেক 
সিঠকভােব সংjািয়ত কের । মূলনীিতgিলর আেলাচনা ei pবেn apাসি ক বেল লখক মেন করেছ । 
1910 থেক 1914 সােলর মেধ  বারিট পুিsকা ধারাবািহকভােব pকািশত হেলা, 'The Fundamentals;  
A Testimony to the Truth'-ei িশেরানােম । eর মেধ  64 জন লখেকর সবেমাট 94িট আিটেকল 
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সংেযািজত হয়, যgেলােত uপেরাk পঁাচ মূলনীিতর ব াখ ািবে ষণ o সত তা pিতপাদন করা হয় । ei 
পুিsকািসিরেজর মাধ েম ত�কালীন রkণশীল ী ানগণ 'The Fundamentalists' বেল পিরিচত  
হেলা । 
   eখােন আিম পাঠকেক sরণ করােত চাi, য ডkর আh মদ শরীফ o সুরিজত দাশgেpর 
মেত মৗলবােদর জn ােn eধারণা য ভুল, তা eতkেণ পাঠেকর কােছ s  হoয়ার কথা । তবু, 
আিম খালাসা করিছ । যিদ eমন হেতা য, সংsােরর নােম ক ালিভেনর ছdেবশী মৗলবাদী মতবাদ বা 
ক াি ভিনj ম সরাসির যুkরাে  আমদািন হেয় সখানকার মৗলবাদীেদর আদিশক o তািttক pরণার u�স 
হেতা, তাহেল াnেকi মৗলবােদর িপতৃভূিম বলা যত । িকnt টকিনক াল কারেণ সটা বলা যােc না 
কারণ, ধমতািttক মতবাদ o u� সর pিতিkয়ায় 'The Fundamentals' পুিsকািসিরেজর জn সটা হেc 
Documentary Hypothesis, যা জামান পিnতরা রচনা কেরন ফরাসী িচিক�সক ডkর িজন esােকর 
গেবষণামূলক পুিsকার িভিtেত(uপের বিণত)। িকnt ei পুিsকার  মাধ েম e াক বাiেবেলর আkিরক 
ব াখ ার িবrেd িগেয় সসমেয়র সােপেk uদারপnী aবsান িনেয়িছেলন, যার পিরণিতেত পের ডকুেমnারী 
হাiেপািথিসেসর pিতিkয়ায় যুkরাে র রkণশীলরা ফাn ােমnাl স  gnমালা রচনার জন  udুd হয় । 
তাi মাটা aেথ বা ভৗেগািলক aেথ াn থেক মৗলবাদ যুkরাে  eেসেছ eকথা হয়েতা বলা যােব, 
িকnt চুলেচরা ঐিতহািসক িবচাের তা সিঠক হেব না । 
 
    ধনকুেবর তলব বসায়ী িমlন o িলম ান sু য়াট(Lyman Stewart)-eর aথায়েন 'দ  
ফাn ােমnাl s '-eর িতন িমিলয়ন কিপ মুিdত হেলা । 1919 সােল যুkরাে র িফলােডলিফয়া a রােজ   
aনুি ত হেলা িব  ফাn ােমnািলs সেmলন । িঠক eকi সমেয় Moody Bible Institute*15 
pিতি ত হেলা যার uেd শ  িছল 'বাiেবেলর পাnুিলিপgেলা সmূণ trিটমুk o sিবেরািধতামুk'-ei 
মৗলবাদী মতবাদিটেক জারােলাভােব সমথন o pিতপাদন কের pচার-pকাশনার কাজ চালােনা । uk 

pিত ােনর মাধ েম মৗলবাদী ঈ রতttিবদগণ ফাn ােমnাl স(The Fundamentals) বাiেবেলর 
বাণীgেলার আkিরক aেথ gহন বা িব াস করার ব াপাের মত িদেয়েছন । ei pিত ানিট sাপেনর 
uেd শ  িছল ী ীয় মৗলবাদেক pািত ািনক rপ দoয়া । 'eকমাt তারাi pকৃত ীি য়ান' -
( ীি য়ান) মৗলবাদীেদর ei গঁাড়া িব াস তােদরেক aন ান  ীি য়ান সmpদােয়র সে  eক দীঘsায়ী 
িতk সংgােমর( ী ান সাmpদািয়কতার সূtপাত) িদেক িনেয় গল,- যখন তারা যতgিল সmব শাstীয় 
pিত ান(Theological Institutes)eর  িনয়ntণ নয়ার জন  uেঠ-পেড় লাগল । যা িছল তােদর ভাষায় 
'Modernist o Liberal- দরেক বর কের িদেয় pিত ানgিলেক পাপমুk বা d করা aথা� িd 
aিভযান চালােনা' । 
 পরবতী পেবর ঘটনাpবাহ uদারপnী(Liberal) eবং মুkিচnার মানুষেদর জন  আেরা খারােপর 
িদেক গল । ফাn ােমnাl s  gnমালার মৗলবাদী ব াখ া-বkেব র সােথ eবার রkণশীল pেটsাnগণ 
আেরা aেনকgিল নতুন ধারণা বা মতবাদেক বরণ-gহণ করেত িবপুল সংখ ায় eিগেয় eল । সgিলর 
মেধ  aন তম dিট হেc-1) eকেচিটয়াবাদ- য মতবােদ দাবী করা হেলা য, eকমাt 
ফাn ােমnািলsেদরi  বাiেবেলর pকৃত o সত  aথপূণ ব াখ া pদােন কতৃt করার িনভরেযাগ  o বধ 
aিধকার বা যাগ তা রেয়েছ । aথা� তারাi হেc খঁািট o aকৃিtম kীি য়ান । 2) sাতnt -ei ধারণার 
মাধ েম দাবী করা হয় য বাiেবেলর aন ান  kীি য়ান ( গা ীর) ব াখ া( যমন, ক াথিলক, uদারপnী 
iত ািদ) কবল চরমভােব ভুলi নয়, বরং তােদর কলুষময় pভাব থেক মুk থেক তােদর eসব কােজ 
 (aথা� ব াখ ার নােম aিব াস ছড়ােনা) বাধা দoয়া eবং তােদরেক পরাs করা মৗলবাদীেদর কতব  । 
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বাsিবকi, uপেরাk বিশ gিলi আজেকর যুেগ ' মৗলবাদী চােচর' িনধারক চিরt হেয় দািড়েয়েছ ।    
 
 The Fundamentals-e anভুk রচনাgেলার iিতপূেব uেlিখত বkব  ছাড়াo aন ান  
রচনাgেলােত uদারপnী kী ানেদর Social Gospel(নীেচ টীকার sেল Gospel16 সmেক দখুন)-eর 
ধারণােক আkমণ করা হয় । যােত uদারপnী kী ানরা ei মেম জারােলা মতামত তুেল ধেরন য, সব 
মানুেষর জীবনমােনর unিতর জন  িkি য়ানেদর uিচত aন ান  সামািজক গা ীর সােথ মtীবnেন আবd 
হেয় রাজৈনিতক আেnালেন সিkয় ভূিমকা রাখা । kী ান মৗলবাদীরা বরং ধারণািট ei যুিkেত 
pত াখ ান কের য, যেহতু ীে র িdতীয় আিবভাব আসn, চােচর eকমাt কাজ হেব, পৃিথবী ংস 
হoয়ার পূেব য সময়টুকু eখেনা আেছ তার মেধ  যত বশী সংখ ায় সmব মনুষ -আtােক (আধ ািtকভােব 
বা পােপর হাত থেক) udার করা । kী ান মৗলবাদীরা তােদর দৃি েত 'কােফর  (িভnমতাবলmী) o 
সধমত াগীেদর' সে  কান সহেযািগতা বা সং ব রাখেত চাiল না । eটা িছল মৗলবাদীেদর তৃতীয় pধান 
িনশানা, তেব eসব ত�পরতা য dnd-সংঘােতর আgন jালােলা, তা আজ পযn চলেছ । যা থেক 
আজেকর 'সৃি -তtt o বুিdদীp িডজাiন' আেnালেনর সূtপাত ঘেট-যা িছল 'িবjান eবং িবেশষ কের 
জীেবর kমিবকােশর(Evolution) pিতি ত তttেক টােগট কের রাজৈনিতক pচারািভযান চািলেয় যাoয়া ।  
 
 চালস ডারuiন তঁার গেবষণালb gn 'pজািতবেগর u�পিt pসে '(On the Origin of 
Species)- eর pথম pকােশর পেরর বছরgেলােতi সমােলাচনার ঝেড়র সmুখীন হেলা(eটা য়ুেরােপর 
ঘটনা বলা হেc-যুkরাে র নয়) ধমীয় নতােদর পk থেক । যারা 'pাণী থেক মানুষ eেসেছ' ei 
ধারণােক বাiেবেলর uপর সরাসির আঘাত িহেসেব িনেয়িছল । লk ণীয় sl কােলর মেধ i, মাটামুিট 
1900 সােলর মেধ , য়ুেরােপর ধমীয় কতৃপk বjািনক িসdাngেলােক মেন িনেলন, িঠক যভােব 
(পূেব বিণত) 'ডকুেমnারী হাiেপিথিসস'-সংি  িবষয়বst িনেয় বাiেবেলর িবেশষj-পিnতেদর সমাধান 
মেন িনেয়িছেলন ।  

 
  মািকন যুkরাে  aবশ  পিরিsিত িছল িভn ধরেণর । মৗলবাদীরা  িববতনবাদ 
(kমিবকাশ তtt) o বjািনক দৃি ভ ীেক তােদর সমs িবেdষপূণ uদ ম িনেয় pত াখ ান করল, যার 
লk বst িছেলন জামান বাiেবল িবেশষjরা । িpnটন চােচর ঈ রতttিবদ gশাম ম ােচম ঘাষণা 
করেলন য, 'uদারপnী আেnালেনর গাড়া eকটাi; নানা িকিসেমর আধুিনক uদার ধমমতgিলর u�স 
হেc ঐ (নে র গাড়া) pকৃিতবাদ (Naturalism)*18-aন কথায়, ী ধেমর u�পিtর kেt খাদার 
সৃি শীল kমতা বা কুদরিত মিহমার কান sান নi, সহজ বাsবতা হেলা, (সত -িমথ া যাi হাক) 
uদারপnা কবল (ধমব াখ া িনেয়) িভnমতi নয়- ী ধেমর িশkা থেক sতnt িকছু িবষেয় িবচু িতi 
নয় । বরং eর সmূণ িবপরীত, সmূণ িভn u�স থেক uদারপnার udব ঘেটেছ…. সৃি কতা, মানুষ, 
s ার(eবং সi সােথ চাচীয়) কতৃেtর আসন eবং মাkলােভর পথ সmিকত uদারপnী দৃ ভি  বা 
মতবাদ ী ধম থেক সmূণ  িভn ।........ ী ধম ভতর থেকi আkাn হেc eমন eকিট 
আেnালন dারা যিট মমবstর িদক থেকi kীি য়ানিবেরাধী '। মৗলবাদী ধমীয় সংগঠনgিল রkণশীল 
আiনpেণতােদর িনেয় মtী n sাপন করল কংেgেস 'বানর আiন' পাশ করার লেk -ei আiেনর 
মাধ েম যুkরাে র pায় aেধক রােজ  িববতনবাদ িশkা দoয়া বআiনী করা হেলা । িবিভn রােজ  
eিনেয় যতgিল আiন pিণত হেয়েছ তার মেধ  eকিট িছল  1925 সােল িটেনসী রাজ  িবধান সভায় 
pিণত বাটলার ek । মািকন িসিভল িলবাটজ iuিনয়ন(Civil Liberties Union)  টেনিস রােজ র 
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নতুন আiেনর(যার মাধ েম িববতনবাদ িশkা দoয়ার মৗিলক নাগিরক, মানিবক o িবেবেকর aিধকার 
ল ন কের সংিবধান ল ন করা হেয়েছ) সাংিবধািনক বধতা চ ােল  করার িসdাn িনল । তারা 
ঘাষণা করল য, য কান িশkকi icাপূবক ei আiন ল ন করেবন, সংগঠেনর পk থেক তারা 
তােক pেয়াজনীয় সমথন দেবন । িটেনসীর ডটেন জীবিবদ ার িশkক জন িট sাp s  eব াপাের 
scাpেণািদত হেয় eিগেয় eেলন কােলা আiন ল ন কের মামলার  মাধ েম eেক চ ােল  করেত । 
যুkরাে র iিতহােস িবখ াত িটেনিস আদালেতর ei িবচাের(যা 'Scopes Trial' িহেসেব খ াত) কােট 
শত শত সাংবািদক, বািlেমার রিডoর খ ািতমান িরেপাটার eiচ eল মনেকন pমুখ আদালেত 
uপিsত িছেলন । ফেটাgাফারেদরেক ছিব তালার aনুমিত দoয়া হেলা । বানর আiন ল েনর জন  
িমsার sাp s  eবং িসিভল িলবািটজ iuিনয়ন পরািজত হয়, যার মূল কারণ িছল জুিরেদর মেধ  
রkণশীলেদর সংখ ািধক তা । আiনগত জিটলতার কারেণ সুিpম কােট আপীল করার সুেযাগ  
হেলানা ।  
  মজার ব াপার হেc, pভাবশালী আiনjেদর সহায়তায় মৗলবাদীরা মামলায় িজেত 
গেলo, সটা তােদর জন  িহেত িবপরীত হেয়িছল । কারণ, জুিরেদর জরার সময়, বাiেবেল বিণত য 
সৃি -তেttর িভিtেত মৗলবাদী আiনিবদরা িবjানিভিtক যুিkবাদ পিরহার কের িনছক  ধমিব ােসর 
নােম িবjানচচা o বুিdবৃিtর sাধীনতার uপর হsেkপ করেত চেয়েছন, সিট রিডo- টিলিভশেন 
দশব ািপ মানুষ সচেk দখেত পল । সাংsিৃতকভােব িমিডয়াযুdিট িছল মৗলবােদর জন  eকটা 
িব sকর পরাজয় । aনিতকাল পেরi ei রাজৈনিতক o আiনগত িবজয় তােদর জন  dদশা বেয় 
আনল । pখ াত িরেপাটার-কলািম  মনেকন o aন ান  কলািম েদর লখা ষাtক আিটেকল eবং 
িসনেkয়ার লু iস o eলমার গ ািnর মেতা ঔপন ািসকগণ মৗলবাদীেদরেক aিশিkত o জ ল থেক 
আগত (সূkিচnা িববিজত) aমািজত গঁেয়াrেপ িচিtত করেলন । বানর আiেনর মাধ েম  
মৗলবাদীেদর রাজৈনিতক িবজেয়র মৃতু  ঘটল কেয়ক বছেরর মেধ i । ধমশাstীয় কেলজ o 

in িsটু টgেলার( যমন-আমােদর মাdাসা) মেধ  মৗলবাদী o uদারপnী বা Modernist-eর মেধ  
anকলেহর কারেণ চাচসদস পদ o যাজক- তরীর pিশkেণ ছােtর সংখ া apত ািশতভােব hাস  পল 
। 1929 সােলর মহামnার সময় যুkরাে  কাযকর সামািজক o রাজৈনিতক শিk িহেসেব মৗলবাদ 
pায় মৃত বা aেকেজা হেয় গল ।  
 
গ) িpয় পাঠক, মৗলবােদর সে  ভাiরােসর তুলনা করা যেত পাের । 'iসলাম o শরীয়া' gেnর লখক 
হাসাম মাh মুদ তঁার oেয়বসাiট banglarislam.com-e eকিট আিটেকেল সাmpদািয়কতােক 
ভাiরােসর সােথ তুলনা কেরেছন । িতিন িলেখেছন, ' য ভাiরাস হেc eমন eকিট জিটল রাসায়িনক 
যৗগ(eব াপাের আমার সামান  িdমত আেছ-িঠক জড় বা রাসায়িনক যৗগ না বেল, eেক জড় o জীেবর 
মাঝামািঝ eকধরেণর aণুজীব বা Microorganism বলাi যুিkযুk) যা যুগ যুগ ধের eর সমs 
kিতকারক gণgিল িনেয় মৃতবৎ পেড় থাকেত পাের । য মূhেত eিট কান pাণীেদহ বা eর aভ nরs 
জীবেকােষর সংsেশ আেস, তখনi eিট তার সবgেলা িন ুর বিশ  িনেয় বঁেচ uেঠ' ।  aথা�, 
ভাiরাস কান জীবেদেহ পরজীিব হoয়ার সুেযাগ না পেয়, যতkণ খাদ  o পানীয় aথা� পুি  সংgহ 
করেত akম হয়, ততkণ eটা মৃতব� পেড় থােক, িকnt, যখনi uপযুk কান পিরেবশ( যমন-িনিদ  
তাপমাtায়, পরজীিব হেয় aন  pাণী বা মানুেষর দেহ pেবশ করার পর) eবং পুি gহেণর সুেযাগ পায়, 
তখনi বঁেচ uেঠ eবং বংশবৃিd করেত r কের । তেব, eটা তা গল বঁেচ oঠার kেt । িকnt, 
eেদর শিkবৃিdর জন  য সামািজক পদাথিবদ ার িকভােব কাজ কের সব াপাের ei লখেকর eকিট 
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সূt রেয়েছ । িdতীয় িব যুেdর পর, সািভেয়ত-মািকন ঠাnাযুেdর পটভূিমেত, (ভাiরােসর মত বhকাল 
মৃত থাকার পর) যুkরাে র kী ান মৗলবাদীরা তােদর ভাগ  ফরােনার সুেযাগ পল । ত�কালীন 
সািভেয়ত iuিনয়েনর নতৃেt আসীন নািsক বাদী লিননপnী নতৃt িছল তােদর সুিবধাজনক শtr । 
সসময় মৗলবাদীরা drততার সােথ নতৃsানীয় ডানপnী রাজৈনিতক ব িkবেগর সােথ মtী sাপন 
করল, ভাiরাস যমন কের পরজীিব িহেসেব aন  জীবেদেহ আ য় নয় । যুkরাে  ম াককািথj মর*19 
pাdভােবর যুেগ, সময়টা িছল মৗলবাদী ধমতtt িবকিশত হoয়ার uবর uবর kt ।  eমন সুবণ 
সুেযাগ o aনুকুল পিরিsিত  তােদর ( মৗলবাদী ভাiরােসর) জন  রাজৈনিতক pভাবপিt pসােরর uপায় 
িনেয় eল, যা তারা বh যুগ uপেভাগ কেরিন ।  
 
   1920 সােলর মৗলবাদী আেnালেনর মেতাi, eটা িছল সামািজক পিরবতেনর pিতিkয়া । 
 ষােটর দশেকর শেষর িদেক যুkরাে  সামািজক িববতেনর গিতধারা aত n তীb হেলা । দশ বছেরর 
মেধ i eকিট নব  pজn মািকন গতানুগিতক সামািজক কাঠােমােক কিঠন পরীkার মুেখামুিখ করল । 
নাগিরক aিধকার আেnালন ঐিতহ বাহী সামািজক ভূিমকা o pভাব ন  কের ফলল । যুdিবেরাধী 
আেnালন o নাগিরক aিধকার আেnালন দশেpেমর p িটেক সামেন িনেয় eল eবং িব ব াপী মািকন 
ভূিমকােক pে র মুেখ ফলল । aংশীদারtিভিtক গনতেntর(Participatory democracy) দাবীেত  
পিরচািলত আেnালন গতানুগিতক রাজৈনিতক e ািbশেমnেক চ ােল  করল । নারীমুিk আেnালন o 
সমকামী aিধকার আেnালন pচিলত পিরবার-কাঠােমােক চ ােল  করল । 
 
  eমনi eকিট পটভূিমেত, মৗলবাদীেদর শtrতার লk বst হেলা নাগিরক 
aিধকারসংkাn সুিpম কােটর িকছু িসdাn বা রায় । তার মেধ  eকিট িছল 1954 সােলর 'bাuন িভ 
iডুেকশন বাড ' সংkাn রায় যােত 'Segregated'*20 s ুলgিলেক আiন-বিহভতূ বেল ঘাষণা করা 
হেয়িছল । যkুরাে র দিkণাংেশর রাজ gিলর মৗলবাদীরা সিgেগশনেক বাiেবল-aনুেমািদত বেল গণ  
করত । তারা Desegr egat i on-eর pিkয়া o নাগিরক aিধকার আেnালেনর িবrেd িতk 
সংঘােত িলp হেলা । 
 1954 সােলর কাট িডিসশেনর pিতিkয়ায় বh মৗলবাদী চাচ তােদর িনজs pাiেভট s ুল pিত া 
করল, যgিল কােটর রােয়র আoতার বাiের িছল । eেত তারা তােদর বণৈবষম মূলক সিgেগশন 
নীিতর pেয়াগ aব াহত রাখেত পেরিছল, যােত কের ঐসব s ুলgিলেত কােলােদর ছেলেমেয়রা ভিত 
হেত পারেতা না । eেkেt ভারতবেষর pাচীন আযসমােজ aনুসৃত bাhণেদর বদচচা, bhসাধনা o 
িবদ াচচা pভৃিতর eকেচিটয়া aিধকােরর কথা বশ pাসি ক । 1961 সােলর সুিpম কােটর eকিট রায় 
িছল মৗলবাদীেদর জন  আেরকিট বড় ধরেণর আঘাত । রােয় s ুলgেলােত ধমীয় pাথনার জন  সরকারী 
pশাসেনর aনুেমাদন দয়া বআiনী বেল ঘািষত হেলা । রােয় বলা হেয়েছ,”We think that, in this 
country, it is no part of the business of government to compose official prayers for any 
group of the American people to recite as a part of a religious program carried on by 
government." (US Supreme Court, Engel v Vitale, 1961)  ei রায় ধমিনরেপk 
মানবতাবাদীেদর জন  eকিট বড় ধরেণর িবজয় । ei আiনী সুরkার ফেল ধমেক রা ীয় কমকােn 
হsেkপ করা থেক িবরত রাখা হেলা 'Wall of separation'-eর নীিত aনুসরণ কের । ফলrিতেত 
বhtবাদী ধমীয় সংs ৃিতর আবহ মৗলবাদীেদর  বাধ  করল ei বাsবতার সােথ মািনেয় চলেত ।  
 
  1961 সােল Epperson v Arkansas মামলায় কাট রায় িদল য িবিভn রােজ  
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pচিলত িববতনবাদিবেরাধী 'বানর আiন' সংিবধান পিরপnী । uপেরাk পরাজয়gিলর pিতিkয়ায় 
kী ান মৗলবাদীরা সi 1920 সােলর aিভjতায় ডানপnী রাজৈনিতক দলgিলর সােথ মtী sাপেনর 
মাধ েম িনেজেদর রাজৈনিতক pভাব-pিতপিt aজেনর জন  আদাজল খেয় লাগল । 
.........................................পরবতী eক দশেকর মেধ  মৗলবাদীরা aেনকgিল সামািজক 
সংগঠন pিত া করল যgিলর মাধ েম aথ সংgহ, িনবাচেন ধমীয় সিnেমেnর ব বহার, সাংs ৃিতক 
আেnালন pভৃিতর মাধ েম তারা নিজরিবহীন রাজৈনিতক pিতপিt aজন করল । তার মেধ  
uেlখেযাগ  হেলা 1979 গিঠত জাতীয় মৗলবাদী রাজৈনিতক সংগঠন মারাল মজিরিট in k  । ei 
pভাব-pিতপিt  তঁারা বুেশর শাসনকাল পযn pেয়াগ aব াহত রেখেছ ।  
 
4.  ক)    আধুিনiক iসলামী মৗলবােদর আিদgr িছেলন iবেন তায়িমঞা (1263-1328)*21 । 
 
 িতিন য সমেয়র মানুষ িছেলন তখন মুসিলম দশgেলা বিহঃশিkর আkমেণ kতিবkত হিcল । তাঁর 
সময় 1258 ী ােb eকিদেক আbাসীয় সাmাজ  মা ল বািহনীর কােছ পরািজত o aিধকৃত হয়, 
aন িদেক পিবt ভূিম িহেসেব মুসিলমেদর কােছ সমাদৃত জrজােলম য়ুেরােপর সাmpদািয়ক চিরেtর 
kুেসডারেদর dারা aিধকৃত হয় । আবার eিদেক মা লরা মুসিলম সাmােজ র pায় সmূণটাi ংস 
কেরিছল যখন িসিরয়ায় মা লেদর কােছ মুসিলম শিkর পতন ঘেট । eমনi eকিট ঐিতহািসক 
pkাপেট, (যখন মুসিলম রাজ gিলেত aিsরতা-aবkয় o নরাজ  চলিছল) তখন eর কারণ িহেসেব 
তায়িমঞা দখেলন য মুসলমানরা ধমীয় রীিতনীিত, কেঠার শৃ লা-িনয়মানবুতীতা হািরেয় নিতকভােব 
dবল হেয় পড়েছ । তঁার মেত, তখনকার মুসিলম নতারা eর জন  aেনকাংেশ দায়ী , যারা জনগণেক 
সিঠক িব াস o ধমাচার পালেনর িদেক u�সািহত কেরিন । সসময় মা লরা iসলােম ধমাnিরত 
হেলo তঁার pধান aিভেযাগ িছল মূলত মা লেদর িবrেd । তায়িমঞার মেত, কবল iসলাম ধম 
gহণ কের কu মুসলমান হেলi সিত কার মুসিলম হয় না । সিত কার মুসিলম হেত হেল শিরয়ােক 
কেঠারভােব aনুসরণ করেত হেব । eর পছেন পটভূিমটা িছল, ধমাnিরত হেলo গংিগস খান pবিতত 
পুরেনা(ধমাnিরত হoয়ার আেগর) যাসা িবধান Yasa Code(  )-eর িদেক মা লেদর তখনo ঝঁাক 
রেয় িগেয়িছল । eর ফলrিতেত তায়িময়া তােদর িবrেd ফেতায়া িদেলন eবং eভােব eকিট নূতন 
নজীর সূচনা ঘটােলন 'তথাকিথত ' খাদার pিতিনিধtকারীেদরেক'( খলাফত, রাজৈনিতক নতৃt  eবং 
তােদর সমথনকারী আেলমেদরেক) িহংসাtক িবেdােহর মাধ েম aপসারণ করার যাগ ' বেল pচার করার 
মাধ েম । 
   
খ)  uনিবংশ শতাbীর মধ ভােগ আb ুল oয়াহােবর(1703-1792) নতৃেt সালািফ*22 
আেnালেনর মাধ েম তায়িময়ার দশন পুনrjীবন লাভ কের । সালািফ মেত, pথম িতন pজেnর 
মুসিলমরা aথা�, মুহmদ(সঃ)eর সাহাবীগণ eবং তােদর পরবতী pজেnর মুসলমােনরাi iসলামেক 
সিঠকভােব বুেঝেছ eবং aনুসরণ কেরেছ । য়ুেরাপীয় eনলাiেটনেমেnর pিত সালািফ আেnালেনর 
সমীহ িছল । eনলাiেটনেমn আেnালেনর aিভjতা থেক তঁারা মুসলমানেদর কিlত sণযুগেক 
পুনrjীিবত করার sp দেখিছল । িকnt,আb ুল oয়াহাব মূল সালািফ দশন থেক সের আেসন । িতিন 
দাবী কেরন য মুসিলম িবে র aবkেয়র মূেল রেয়েছ পা ােত র নব নব িবpব o পিরবতেনর জায়ার, 
যমন-য়ুেরাপীয় আধুিনকতাবাদ । মাটকথা হাদীস বা কারােণর যেকান যুেগাপযুগী পিরবতন বা 
সংেশাধনেক তারা িবদাh (বাংলায় ' বদায়াত') বেল রায় িদেয়িছল  eবং pথাগত iসলােমর aেনক 
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uপাদানেকo । িতিন মুসিলমেদর aেনক আচার-pথােক শেরক িহেসেব িচিhত o aিভযুk কেরন । 
oয়াহাবীরা িনেজেদরেক মুজািহদীন(eকtবাদী) বেল ঘাষণা করল । িকn eর ফেল pথাগত iসলােমর 
আচার-pথা, sানীয় লাকজ সংs ৃিতর সােথ oয়াহাবী ug iসলােমর dnd দখা দয় দেশ দেশ- যমন 
iরােনর িশয়ােদর িনজs িকছ ুpথা o সংsিৃত বh যুগ পূব থেকi িছল । িবিভn দেশর pাচীন ঐিতহ -
দশন o সংs ৃিতর সােথ আদান-pদােনর য icািনরেপk বাsবতা, eবং খাপ খাoয়ােনার িবচkণ নীিত 
eভােব uেপিkত হয়, যার নজীর আমরা ভারতবেষ iসলােমর িবsারলােভর সময় দখেত পাi । কান 
কান গেবষেকর মেত সঊিদ আরবেক oয়াহাবী মতবাদ রpানীর জন  সাধারণভােব িচিhত করা হেলo 

pকৃতপেk তারা প ান iসলামী সালািফ মতবােদর রpািন ঘিটেয়েছ । সৗিদ আরব বশিকছু সংগঠন 
pিত া কের িবিভn দেশ(anজাতীয় বা আnঃেদশীয়) কাজ করার জন  যgেলার হডেকায়াটার সৗিদ 
আরেব aবিsত । eসব সংগঠেনর মেধ  সবেচেয় বশী সুপিরিচত হেলা িব  মুসিলম লীগ যা 1962 
সােল মkায় pিতি ত হয় । ei pিত ানিট সাঈদ কুতুব o হাসান আল বাnার নতৃেt িবিভn দেশ 
পুsক o ক ােসট সরবরাহ o িবতরেনর ব বsা করেত থােক । সৗিদ আরেবর আল আজহার 
িব িবদ ালয় িছল তােদর ei আেnালেনর মূল কnd ।   
    
গ) পািরবািরক  সাদশৃ তা --ক) 'iসলামী মৗলবাদ' পিরভাষািটর udাবক হেcন সুপিরিচত pাচ িবদ 
eiচ e আর িগব । িযিন তঁার Mohammedanism (পের 'iসলাম' নামকরন করা হয়) gেn প ান 
iসলািমক(iসলামী umা) সংsারক o রাজৈনিতক আেnালেনর নতা িহেসেব পিরিচত জামাল আল 
দীন আল আফগানীর(1838-1897)*23  pস  তুেল ধেরন । িতিন িছেলন uিনশ শতাbীেত পারস , 
িমশর eবং aেটামান সাmােজ র মুসিলম আধুিনকতাবােদর pিত াতা, দাশিনক o রাজৈনিতক কমী, িযিন 
িব ব াপী পি মা ঔপিনেবিশক শাষন eবং িবেশষ কের িbিটশ শাসেনর িবrেd িব -মুসিলেমর 
ঐেক র(প ান iসলািমj ম) pেয়াজনীয়তার pবkা । পি মা আিধপত বােদর িবrেd মুসিলমেদর 
সংগিঠত করার রণেকৗশেলর kেt িতিন শাstীয় পnায়(িফকাh -সুnাহ-শরীয়া iত ািদ) জার দoয়ার 
ব ােপের কমi আgহী িছেলন । মুসিলম সংহিতর জন  তঁার আhান িমশেরর জাতীয়তাবাদী আেnালন, 
'তাি মাত' নােম খ াত তুরেsর সংsার আেnালনেক aনুpািণত কেরিছল । পি মা ঐিতহািসকেদর 
কu কu( যমন-ম ািলস rথেভন) আফগানীেক মৗলবাদী বেলেছন ei জন  য, িতিন (rথেভেনর  
ভাষায়) ষড়যেntর পিরকlক eবং pথম যুেগর iসলােম িফরেত চেয়িছেলন । rথেভেনর ei দাবীর 
পেk aন  ঐিতহািসকেদর সমথন পাoয়া যায়না । eখােন dেটা পেয়n আসেছ-eক,শােহর িবrেd 
িবেdাহিট য সাmাজ বাদীেদর sােথ আঘাত কেরিছল পাঠক তা দেখেছন । rথেভন সােহেবর 
আফগানীেক মৗলবাদী বলার eটা eকটা কারণ হেত পাের । di, যখােন আফগানীর সময় ' মৗলবাদ' 
পিরভাষািটরi জn হয়িন, িতিন িকভােব আফগানীেক মৗলবাদী আখ া িদেত পােরন ?  আমরা সবাi 
জািন য 1897 সােল যুkরাে  নায়াgা সেmলেনর মাধ েম মৗলবােদর আtpকাশ ঘেট । িকnt, 
হায়াiট হাuেসর আশীবাদpাp িবে ষকরা সিট গাপন করেত চান । eভােব ধরেল তা মািটন লুথার 

eবং জন ক াি ভনেক য aেনেক িব  মৗলবােদর আিদিপতা বলেত হয়-যা aেনেকi বেল থােকন । 
egেলা িনরেপkতা o সত িন তা থেক করা হয়না-aেনকটা ভাবােবগ থেক করা হেয় থােক । 
আসেল তায়িমঞার পর পর iবেন oয়াহাব pমুখরাi iসলামী মৗলবাদেক িব ব াপী ছিড়েয় দয়ার 
আেnালেনর সূচনা ঘটান  । 
 
 আল-আফগানী 1879 সােল aেটামান সুলতান আb ুল আিজেজর আিতথ  gহণ কেরন eবং 
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তঁার সােথ বn ুt sাপন কেরন । ( কান কান ঐিতহািসেকর ভাষ ) বলা হেয় থােক য, aেটামান 
সুলতান আফগানীর তািttক আদশ o spেক িকছুটা uপলিb করেত পেরিছেলন । তুরেsর 
রাজকমচারীরা,- যারা তখন 'তাি মাত সংsার'-e িনমg হেয়িছল, আল-আফগানী্েক তমন grt  
িদলনা । িতিন সখােন িশkা পিরষেদর eকজন কমচারী িনযুk হন । িশkা কাuিnলেক িতিন তঁার 
মতবাদ pচােরর ফারাম িহেসেব ব বহার কেরন, যখােন িতিন aেনকgেলা udীপনাময় সংsারিবষয়ক 
লকচার দন । লকচােরর মূল pিতপাদ  িছল মূলত সাmাজ বাদিবেরািধতা, সi লেk  iসলামী 
সমাজেক আধুিনকীকরেণর আবশ কতা eবং িশয়া যুিkবাদী দশন । iসলামী সমাজেক আধুিনক করার 
পেk তঁার ভাবাদশ  eবং িশয়া যুিkবাদ isাmুেলর রkণশীল সুnী মাlা সmpদায়েক kিপেয়  
তুেলিছল ।   
  1884 সােল আফগািন প ািরেস eকিট শিkশালী িলঁয়ােজা-মাধ ম pিত া কেরন তঁার 
িশষ  মুহmদ আবdh ক িনেয়-পা াত  পিnতেদর ভাষায় সিট িছল তঁার সমেয়র নতৃsানীয় 
'সংsারবাদী জানাল'(িহuম ািন েদর ভাষায়, মৗলবাদী জানাল) । uk সংবাদপেtর মাধ েম iসলােমর 
মৗিলক আদেশর পুনrjীবন ঘটােনার pেয়াজনীয়তা eবং মুসিলম দশgিলর কণধার o মুসিলমেদর 
বৃহtর ঐেক র আhান জানােনা হেতা । আফগানী যুিk দন য, eভােবi মুসলমান সমাজ য়ুেরাপীয় 
শিkgেলার িবrেd তােদর পুরেনা kমতা িফের পেত পাের । িতিন আেরা মত িদেয়িছেলন য, iরান 
aবশ i সংিবধান o পালােমেnর মাধ েম শািসত হoয়া uিচত যখােন জনগেণর মত pকােশর sাধীনতা 
থাকেব । তেব eব াপাের মতেভদ বা িবতক রেয়েছ । কারণ, তঁার eকজন জীবনীকােরর*24 মেত, 
যিদo তঁার pশংসাকারী eকজন সমসামিয়ক িbিটশ ঐিতহািসক তঁােক িলবােরল িহেসেব িচিhত কেরন, 
প ািরস থেক pকািশত তঁার পিরচািলত সংবাদপেtর তািttক pবngেলােত eমন কান ভাষ  পাoয়া 
যায়িন যা রাজৈনিতক গণতnt eবং সংসদীয় পdিতর পেk যায় । বলাi বাhল , য eটা তখনকার 
সমেয়র জন  িছল eকটা iেয়ােটাপীয় িচnাধারা । প ান iসলািমj মর ধারণার সােথ sানীয় শাসক 
ণীর কােয়মী sােথর dেndর srপিট সযুেগ তঁার জন  বাঝা সmব িছলনা । িতিন মুসলমানেদর 

ঐেক র কথা বলেলo eকজন খলীফার aধীেন ঐক বd হoয়ার ধারণা সমথন কেরনিন । বরং য়ুেরাপীয় 
uপিনেবশবােদর িবrেd মুসিলমেদর dবলতা কািটেয় uঠার জন  পারsিরক সহেযািগতার uপর জার 
িদেয়িছেলন । িতিন িব াস করেতন য iসলাম ধমেক িবচারবুিd pেয়ােগর মাধ েম খাপ খাoয়ােনা সmব, 
eবং িনেজেদর িব ােসর িভnতা বজায় রেখo রাজৈনিতকভােব ঐক বd হেত পাের । ঐেক র rপিট 
কমন হেব, রাে র কাঠােমা বা rপিট কমন হেব সসmেক সুs  কান ধারণা তঁার িছল বেল মেন 
হয় না । ধু তাi নয়, ঐেক র পnা িহেসেব ভােটর মাধ েম খলীফা িনবাচেনর aথবা আবতন পdিতর 
মাধ েম(Alternating) খলীফা িনবাচেনর ব বsা কের সব পkেক খুশী করার পরামশ িতিন িদেয়িছেলন 
িকনা সব াপাের জানা যায়না । ধমীয় পদবীর িভিtেত িতিন য আেলম-শািসত ( খলাফতী ব বsার 
aনুrপ) 'ধািমক o পূণ শীল শহর'-eর কlনা কেরিছেলন, তার সােথ মুসিলম ঐেক র ব াপারিট eকিট 
গঁাজািমল বা iেয়ােটািপয়া বেলi মেন হয় । কারণ, রাে র শাসনকাঠােমা বা আমলাতািntক কাঠােমার 

uপর য িবিভn মুসিলম দশ বা রাজ gিলর শাসক ণীর কােয়মীsােথর, kমতাভাগাভািগর eবং 
aবsান o pভাবpিতপিtর p িট জিড়ত িছল eবং িবেশষ কের মুসিলম িবে  িবরাজমান তখনকার 
sরাচারী রাজতেntর যুেগ তঁার ঐ ভাবধারা য সmূণ aবাsব িছল সটা িতিন বুঝেতন বেল মেন  
হয়না ।  
  িpয় পাঠক, বলার aেপkা রােখনা য, রkণশীল মাlােদর ei ধরেনর প াd পদ 
ভূিমকার কারেণ মুসিলম দশgিল jানিবjােন িপিছেয় পেড়িছল, যার কারেণ তারা সাmাজ বাদীেদর  
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লুnেনর sীকার য় । যাi হাক, তুরেsর সুnী ক রপnী মাlারা তঁােক কােফর ফেতায়া দয় । 
পkাnের িতিন সুnী মৗলবীেদর খাদা সmিকত ধারণােক eকজন aিশিkত কািরগেরর jােনর সে  
তুলনা কেরন । oলামােদর সােথ আফগানীর dnd চরেম uঠেল (kমতার িsিতশীলতা o ভারসােম র 
জন ) সুলতান আb ুল আিজেজর জন  তার ভারবহন করা কিঠন হেয় পড়ল । e থেক বাঝা যায় 
সযুেগর মধ pােচ র মুসিলম দশgিলেত িবদ মান পািরপা কতার সােপেk িতিন যেথ   agসর িচnার 
মানুষ িছেলন । 
  যেহতু eসেবর পেরo পা াত  ঐিতহািসকেদর dারা তঁােক 'iসলামী মৗলবােদর জনক' আখ া দoয়া 
য রাজৈনিতক িবেবচনা করা হয় তা aনুমান করা যায় ।  

  1892 সােল আফগানী iরােনর শাh  নািসর আল-দীন কতৃক আমিntত হন সরকারী 
কােজ িবj পরামশ দয়ার জন  । যখন iরােন aবsান করিছেলন, তখন িতিন ভিবষ dাণী কেরন য, 
(রাে র শাসনকাঠােমার aথৈনিতক দuিলয়ােtর কারেণ) iরান িশ i িbিটশেদর কােছ শতসােপেk 
আtসমপন করেত যােc । িতিন তখন দাবী তােলন য iরােনর রাজs শােহর য়ুেরােপ pেমাদ- মেন 
ব ােয়র পিরবেত রলেরাড িনমাণ, হাসপাতাল pিত া, িশkািবsার pভৃিতেত ব য় করা হাক । িতিন 
মত দন য, সাmাজ বাদীেদর pিতেরাধ করেত হেল iরােনর eকিট টকসi o যুেগাপেযাগী 
সনাবািহনীর pেয়াজন । শােহর সােথ তঁার সmেকর aবনিত ঘেট শােহর কােয়মী sাথ o তার িbিটশ-
নীিতর  
কারেণ । ei dেndর ফলrিতেত িতিন কারাrd হন o পের iরান থেক িবতািড়ত হেয় aেটামান 
মেসাপেটিময়ায় নীত হন । পের িতিন শাh ক aিভযুk কেরিছেলন য়ুেরাপীয়ানেদর িবেশষ সুিবধা িদেয় 
মুসলমানেদরেক dবল করার জন  eবং eirেপ রাজেsর aপব য় করার জন  । শােহর িbিটশ-
আনুকূেল র pিত তঁার ei িবেkাভ o তীb সমােলাচনােক, 1891 সােল শােহর িবrেd য সফল 
িবেdাহ সংগিঠত হয় তার আিদ-u�স িহসােব গণ  করা হেয় থােক । ei িবেdােহর কারণ িছল িbিটশ 
কাmানীর eকেচিটয়া পূিজর কােছ আtসমপন কের eকেচিটয়াভােব টাবােকা ম ুর*25 করা । ei 
িবেdােহর পিরণিতেত 1905 সােল iরােন সাংিবধািনক িবpব সংঘিটত হয় ।   
    
িবে ষণ- iবেন হানবাল, iবেন তাঈিমঞাeবং a াদশ শতাbীর ধমসংsারক o ভারত uপমহােদেশ 
িবsৃত বতমান মৗdদীবাদ( মৗলবাদ)eর পিথকৃ� মাহাmদ iবেন আb ুল oয়াহাব eবং তােদর ঐিতহ  
aনুসারী iবেন সuেদর যাdােদরেক আমরা মৗলবাদীrেপ িচিhত করেত পাির,  সpদশ শতাbীেত 
pচিলত iসলােমর 'মূল শাstীয় িব ােস'(aথা�, কারাণ-হাদীেসর িবধানgিলর আkিরক o সাহাবীেদর 
সময়কার আরব সমােজ pচিলত ব াখ ােক চালু বা pেয়াগ করা; পিnত লেরn pদt সংjা দখুন) 
তােদর ফরার pেচ া জন  । কারণ, তােদর ধারণায় িবগত কেয়ক শতাbীর সি ত রীিত-pথা, িশkা o 
ঐিতহ  (তােদর ধারণায়)যার aভাব পূরণ করেত পােরিন । আেরকিট pপ  eখােন লk ণীয়- সটা 
হেc, 'পািরবািরক সাদৃশ তা'; আিম আমার aন  eকিট pবেn('িচরকালীন মাlা-পুেরািহততnt বনাম 
নারীর kমতায়ন, পিততাবৃিt, িভkাবৃিt') দিখেয়িছলাম য, মৗলবাদীরা সমাজিববতেনর icািনরেপk 
ধারাবািহকতা o eর aভnরs সাংs ৃিতক বহমানতােক হয় বুঝেত পােরনা aথবা মেন িনেত পােরনা । 
eখােন pস টা eেসেছ ei জন  য তােদর ei বিশ  িবিভn দেশর বা মহােদেশর মৗলবাদীেদর 
'পািরবািরক সাদৃশ তা'-র লkণেক তুেল ধরেছ যা uiটেজn াiন iিতপূেব দিখেয়েছন । ব িk iিতহাস 
সৃি  করেত পাের-eটা eকটা ভাববাদী ধারণা, যা মনীষী কাল মােkর ঐিতহািসক বstবােদ eবং পের 
মহামিত লিনন aসার o িভিtহীন বেল pিতপাদন কেরন । ei ধারণায় সমােজর িবিভn uপাদান, 
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বstগত শত, িবদ মান সামািজক বগ o ণীসমূহেক কাদামািটর মেতা 'Flexible'  বেল ধের নয়া হয় 
।          
       rথেভেনর মেত, আফগানীেদর সূিচত সালািফয়া' আেnালন, যার ভাবাদশট িছল 
eকi সােথ eনলাiেটনেমn eবং মহানবীর পূণ বান সাহাবীেদর sণযুেগ ফরার spিবলাস, তা শষ 
পযn eকিট পযােয় িগেয় তার আধুিনকতাবােদর চতনােক আtসা� করল । যখন মাহাmদ আবdh  
আফগানীর স  ত াগ কের িমশেরর িbিটশ শিkর সােথ হাত মলােলা তথাকিথত সংsারবাদী 
eেজnােক সামেন eিগেয় িনেয় যাoয়ার আশায় । 
 
5.   iবেন তায়িময়া eবং আb ুল oয়াহােবর পের iসলামী মৗলবােদর পিথকৃৎ িছেলন 
মূলত dজন-িমশেরর হাসান আল বাnা eবং পািকsােনর মৗdদীর gr সয়দ(বা সাঈদ) কুতুব । 
 
 সাঈদ কুতুেবর utােণর পটভূিম  বণনা করেত িগেয় sিটশ ঐিতহািসক, gnকার eবং ক ািলেফািনয়া 
য়ুিনভািসিটর iসলািমক sািডজ en কmােরিটভ িরিলিজয়ন-eর pাkন pেফসর ম ািলস rথেভন 
িলেখেছন, য iসরাiেলর pিত পি মা পৃ েপাষকতা eবং তার ভাষায় 'িমশেরর eকনায়ক'(eবং 
aবশ i আমােদর কােছ সাmাজ বাদিবেরাধী eবং ধমিনরেপk জািতয়তাবাদী নতা) গামাল আb ুল 
নােসর কতৃক মৗলবাদী সংগঠন মুসিলম bাদারhেডর uপর দমন-পীড়েনর ফলrিতেত য িবেkােভর 
জn নয়, সটাi তার ভাষায় 'iসলামী তািttক'(?) সাঈদ কুতুেবর লখনীর জন  jালানীর কাজ কের 
। aবশ , বলেতi হেব য, eটা তঁার ব াkগত ধারণা । িতিন যখন গামাল আb ুল নােসরেক eকনায়ক 
আখ ািয়ত কেরন, তখন তঁার িনরেপkতা িনেয় p  uঠেত পাের । িক পটভূিমেত নােসর kমতা 
িনেয়িছেলন, মধ pােচ  i -মািকন সাmাজ বাদ কান গণতািntক শাসকেকi য িটকেত দয়িন সসব 
iিতহাস eখােন টানেত চাiনা । তেব নােসরেক পি মারা eকনায়ক বলার মূল কারণ য তঁার 
তলসmদ জাতীয়করেণর ফেল i -মািকন বhজািতক কাmানীgিলর sাথহািন o খবরদািরর aবসান, 
সুেয়জ খাল বn কের দoয়া(যা rথেভন সােহব uেlখ কেরনিন) iত ািদ, সটা বাধগম  । ধু তাi 
নয়, তার pিত ei সহানুভূিত eবং তােক মিহমািnত করার ei pেচ া থেক সাঈদ কুতুেবর মত 
মৗলবাদী ক াির  মিটক নতােদর pিত eবং সেবাপির মধ pােচ  মৗলবাদী utােণর পছেন 
সাmাজ বাদী শিk o তােদর লিলেয় দoয়া বুিdজীিবেদর সূk তািttক o নিতক pচার o aনুেpরণা 
য কাজ কেরেছ eট িব াস করার যুিkস ত কারণ রেয়েছ । যাi হাক, rথেভন সােহেবর মারফত 
আমরা জানেত পািc য, 1966 সােল সাঈদ কুতুবেক নােসেরর পুিলশ কারাগােরর িনেkপ কের eবং 
দিnত কের সরকারিবেরাধী সntাসী কােজর জন , যমন কের আমােদর দেশর জঙীরা সাধারণ মানুষ 
হত া কেরিছল iসলােমর নােম । তেব পাথক  হেc ei, য পা ােত র pচােরর কল ােণ সাঈদ 
কুতুবেক িবখ াত কের তালা হয় । oi দেnর পেরi নািক কুতুব িসdােn পঁােছন য, আরব িবে র 
মুসিলম সমাজ আর iসলািমক নi । তারা আবার আরেবর সi আiয়ােম জােহিলয়ােতর যুেগর পাপ-
ajতা-aধম o পৗtিলকতা pভৃিতেত পিতত হেয়েছ । কুতুব তার লখায় যুিk িদেয়েছন য, খাদা 
যভােব মুহmদেক কতৃt িদেয়িছেলন (িদেয়িছেলন িক ? দখুন টীকা-ভাষ  *26), য মkার 
প াগানরা( পাtিলকরা) iসলােমর কােছ চূড়াnভােব বশ তা sীকার না করা পযn তঁােদর িবrেd যুd 
করেত, িঠক তমিনভােব,  eকiভােব তার o তার সুেযাগ  aনুসারীেদর(aথা� জ ীেদর) uপর দািয়t 
বেত গেছ আরেবর নােম মুসলমান সরকারgেলার uপর eবং পা ােত র ব ািkবগ o পযটকেদর uপর 
হামলা চালােনা । কত বড়  িমথ াচার eটা । iসলামেক কতটা নীেচ নামােনা হেয়েছ, পাঠক eকবার 
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ভেব দখুন । আমরা ভাল কেরi জািন, রসুlাh  তরবারীর মাধ েম iসলাম ধেমর pচার করেত চানিন । 
িতিন পৗtিলক uপাসকেদরেক বুিঝেয়েছন, iসলােমর দাoয়াত িদেয়েছন, সজন  িনযাতনo সহ  
কেরেছন । িতিন তখনi যুd কেরেছন, যখন নব  মুসিলমরা আkাn হেয়িছেলন aথবা আtরkার 
pেয়াজন হেয়িছল aথবা ষড়যntমূলকভােব নব  মুসিলমেদর uপর যুd চািপেয় দয়া হেয়িছল । আর, 
iসলাম িক eতi ঠুনেকা য, বলপুবক o িহংসাtক uপােয় পৗtিলকেদর uপর চািপেয় িদেত হেব ? 
িকnt, কুতুেবর ভাষায় সi শিkর ভাষা o িন ুরতার সাফাi-i pিতফিলত হেc-িকnt eর মাধ েম 
িতিন সবেচেয় জঘন  য aন ায় o িমথ াচারটা pিতি ত কেরেছন তা হেলা রসুলুlাh র pিত 'ধমাnিরত 
করার জন  ugপnা o সntােসর পথ  gহেণর kেt iসলােমর সূচনােতi নজীর সৃি র' জন  দাষােরাপ 
কের । eভােব িনজs রাজৈনিতক iসলােমর মতবাদেক pিতি ত করার জন  িতিন ugপnােক জােয়জ 
কেরেছন রসুলুlাh ক পা ােত র কােছ সntাসীrেপ িচিtত করার মাধ েম ।     
         
      িbিটশ রাজৈনিতক তথ িবে ষক িkস ব াকবাণ  2006 সােলর 30 সেpmর িনuiয়েকর  
iu eন pাজা হােটেল aনুি ত 'সntাসবাদ, গণতnt o বাংলােদেশ aথৈনিতক unয়ন' সংkাn 
আnজািতক সেmলেন তঁার 'জামায়ােত iসলামীঃ বাংলােদেশর জন  hমিক' শীষক িনবnিট uপsাপন 
কেরন(সূtঃ ভােরর কাগজ, 22 নেভmর, 2007) । বশ সংেkেপ eখােন pাসি ক o আমােদর 
মৗলবাদ নামক রােগর িনরামেয়র uপায় বা সামািজক-সাংs ৃিতক ঔষধ খুেঁজ বর করার জন  যটুকু 

pেয়াজন, সটুকু িববৃত করিছ । ব াকবাণ তঁার pবেn uেlখ কেরন, য 1941 সােল মoলানা আবুল 
আলা মodদীর হােত পািকsােনর লােহাের জামায়ােত iসলামীর জn । eর সাংগঠিনক শাখা রেয়েছ 
ভারত, বাংলােদশ, কা ীর, ীল া eবং আফগািনsােন । মodদী মেন করেতন, য মুসিলম দশgিল 
(তার ভাষায়) জাতীয়তাবাদ, নারী sাধীনতা, ধমিনরেপkতা pভৃিত িবকৃত পা াত  মতবােদর িদেক 
ঝঁুেক পড়েছ । মodদী িব াস করেতন য eকিট পুেরাপুির iসলামী রা  কােয়ম করেত হেল iসলােমর  
িবধানেক আংিশক (ব াখ ার মাধ েম) ব বহার করেত হেব । িতিন িব াস করেতন, মুসিলম রা  হেব 
( যমন-ধমিভিtক িdজািততেttর িভিtেত সাmpদািয়ক চিরেtর প ু o aকাযকর রা  পািকsান , 
1947 সাল)  ফ ািসs o কিমuিন  রাে র eকিট সংকর, যখােন eকিট aিনবািচত kমতাসীন গা ী 
রা  eবং জনজীবেনর সবেkেt িনয়ntণ করেব । সখােন ধমিনরেপkতা(মুিkযুেdর aন তম আদশ বা 
চতনা) eবং pগিতর কান জায়গা থাকেব না । বলব� থাকেব সাহাবীেদর দাসতািntক যুেগর o 
মধ যুগীয় ববর o নারীর pিত বষম মূলক শরীয়া আiন ।  
 
     মodদী pভািবত হেয়িছেলন িমশের জn নয়া রাজৈনিতক iসলােমর aন তম  পিথকৃ� 
মুসিলম bাদারhড(লk  কrন-নােমর মেধ i সাmদািয়কতার বণবাদী গn লেগ আেছ, নামi বেল 
িদেc, aন  ধমমেতর o িভnমতাবলmীেদর কান sান নi তােদর সmাব  রাে ) dারা । কুতুেবর 
মতবাদ বা তttিট িছল, eকিট িবpবী iসলামী শিk গেড় তালা, যারা মৗলবাদী iসলামী রা  কােয়েমর 
পিরকlনার শtrেদর িবrেd সশst জহাদ করেব । তেব মodদী eটােকi eকমাt পnা মেন করেতন 
না । িতিন মেন করেতন, iসলামী আেnালেনর জন  eকিট রাজৈনিতক দল দরকার যােদর িকছুটা 
হেলo আiিন বা সাংিবধািনক বধতা থাকেব eবং তারা যন pচিলত ব বsার মেধ  থেকi তােদর লk  
aজেনর জন  কাজ করেত পাের ।.....িতিন িব াস করেতন,(মodদীর রণেকৗশল) রাজৈনিতক দল 
িহেসেব কাজ করেত থাকেল pচিলত ব বsােক পিরবতেনর আেnালন সূিচত করার জন o সুেযাগ পেয় 
যােবন eবং যখনi সময় uপুযুk িবেবিচত হেব eবং জহােদর pিত পযাp সমথেনর ব াপাের িনি ত 
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হoয়া যােব, তখনi সশst জহােদ নামা হেব । িpয় পাঠক, eেদর ভnামীটা eবার বুঝুন, eকিদেক 
তারা গণতnt, ধমিনরেপkতা, জাতীয়তাবাদ pভৃিত আধুিনক সভ  রাে র সংিবধােনর মূলনীিতgেলােক 
pত াখ ান করেছ, আবার তমন eকিট সংিবধােনর আoতায় সংিবধান-pদt  গণতািntক o নাগিরক 
aিধকার আiেনর সুেযাগসুিবধা gহণ কের িনয়মতািntক রাজনীিতর ছাতা মাথায় িদেয় ভতের ভতের 
সুদূরpসারী aিনয়মতািntক eেজnা o লk  িনেয় াজান হেসর ভূিমকা িনেয়েছন । eটােক eকটা 
িবশাল জনেগা ীর pিত, ধেমর নােম pতারণা o জািলয়ািত ছাড়া আর িক বলা যেত পাের ?   
 
6. মৗলবােদর  a ভ o kিতকারক িদক- ক)e ব াপাের ভূিমকােতi মাটামুিট আেলািচত  
হেয়ছ । তেব eখােন আেরকটু সmpসািরত করা হেব । মাক জুেয়েগnেময়ার(Mark 
Juergensmeyer)*27 যুিk িদেয়েছন য ধমিনরেপk জাতীয়তাবােদর ধারণা িবকিশত হেয়েছ যখন 
ফরাসী িবpেবর (ফলাফলsrপ eর য মমবাণী বা আকা ািট িছল তার) িশkা o চতনা ধমীয় 
pিত ান বা চােচর pিত বা ঐিতেহ র pিত  ব ািkর  আনুগত েক ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদ o 
ধমিনরেপk জািতরাে র pিত আনুগত  dারা pিতsাপন করার লk  িহেসেব িsর করল । িজন জ াক 
rেশা জািতরাে র বধতােক sান িদেয়েছন জনগণেক agািধকার িদেয়, চাচেক নয় । uনিবংশ eবং 
িবংশ শতাbীেত uk মতবাদ যখন িবকাশ লাভ করিছল, জািতরা ীয় আনুগত িট জাতীয়তাবােদর 
আদেশর uপর িভিt কেরi rপ পািcল । িরচাড িট enন জানােcন য ei আদশ চারিট মৗল 
uপাদােন গিঠত হেয়িছল-ধমিনরেপk রাজৈনিতক আদশ, ধমিনরেপk জাতীয় পিরচয়(যুkরাে  যা চাচ 
o রাে র পৃথকীকরেণর নীিতর মাধ েম pিতফিলত বা বাsবািয়ত হয়); eকিট িবেশষ চিরেtর বা 
বিশে র রাজৈনিতক দল(pিতিনিধtশীল গণতnt); eবং ভৗেগািলক eলাকার uপর িভিt কের eকিট 
ভাবােবগসmিলত(জাতীয় আেবগ) আtপিরচয় eবং eকিট িবেশষ জনেগা ীর pিত আsা বা আনুগত  ।   
 
  জুেয়রেগnেময়ার যুিk িদেয়েছন য, aতীেতর ধমীয় আেnালনgেলা থেক আধুিনক 
ধমীয় িবেkাভ-আেnালনgেলার পাথক  হেc, বতমােনরgেলা জািতরা  বা eর আদশেক eবং ধমীয় 
বধতার পিরবেত ধমিনরেপkতার নীিতেক pাধান  দয়ােক লk বst কেরেছ । eiসব আধুিনক ধমীয় 
আেnালন( মৗলবাদী আেnালন) ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদেক pত াখ ান কের । জুেয়রেগnেময়ার  
আেরা বলেছন য, eসব আেnালনকারীরা( মৗলবাদীরা) ধমিনরেপkতােক পি ম থেক আমাদানী করা 
নয়া ঔপিনেবিশক আদশ বেল গণ  কের । তারা ধমীয় বাগাড়mর, আদশ eবং নতৃt pভৃিতর মাধ েম 
তােদর সংgাম চািলেয় যায় eবং ধমিনরেপk জািতরাে র িবকl িহেসেব ধমিভিtক জািতরাে র তtt 
হািজর কের । p  হেc, eকi যুিkেত iসলামী আদশ বা কৃি েক  কন আরববিহভূত দশgেলা gহণ 
করেব িনেজেদর বhযুেগর লাকায়ত সংs ৃিতেক asীকার কের সব াপাের মৗলবাদী তািttকরা নীরব-
বাংলােদেশ জািতরাে র ধারণার িবrেd যারা লেখন তােদর কলােম epে র utর থােকনা । আর 
ধমিনরেপkতা সাmাজ বােদর সহায়ক আদশ, নািক ধমিভিtক রাজনীিত o জাতীয়তাবাদ - সটার pমাণ  
চােখর সামেনi রেয়েছ-পািকsান, িমশর, সৗিদ আরব pভৃিত রা gেলােক আেমিরকার নয়াuপিনেবশ 
ছাড়া আর িক বলা যােব ? আফগািনsান o পািকsানেক ব থ রা  বািনেয়েছ সখানকার মৗলবাদী o 
জ ী দলgিল । oহাবেদর আদশ য সmূণ ব থ হেয়েছ- সটা বলার aেপkা রােখ না, কারণ 
আধুিনকতার িবrেd oহােবর aবsান কবল সৗিদ আরব-পািকsােনর মত দশgিলেক িবjান-pযুিkর 
িদক থেক প া�পদ o সাmাজ বাদী লুnেনরi সুিবধা কেরেছ । আর িমশর য মািকন নয়া-uপিনেবশ 
হoয়ার ভাগ  বরণ কেরেছ তার কারণ হেc, সাঈদ কুতুব চk কতৃক মৗলবাদী আেnালেনর মাধ েম 
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নােসেরর pিতি ত ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদী ঐেক  ফাটল ধিরেয় জািতরাে র িভিtেক dবল o 
aিsিতশীল করা । pjার দৃি  িদেয় iবেন তায়িময়ার aেথাডk iসলাম eবং iবেন oয়াহােবর সালািফ 
bােnর প ান iসলািমজম(যা আফগানীর uদার o আধুিনক প ান iসলািমজেমর সংকীণ rপ) নােসেরর 
জাতীয়তাবােদর জন  aত n kিতকর o anঘাতমূলক হেয়িছল । কারণ oয়াহাবী মতবাদ চিরেtর িদক 
থেক জাতীয়তাবাদিবেরাধী eবং সজন  সাmাজ বােদর জন  সুিবধাজনক । নােসেরর kমতাচু িতর ফেল 

iসরাঈল, যুkরা -িbেটন eবং তােদর তলেকাmানীgেলাi লাভবান হেয়েছ বশী । তাi সাঈদ কুতুব 
চk কােদর sাথরkার জন  তথাকিথত iসলামী আেnালন কেরিছল সটা সিত i ভাববার িবষয় ।   
খ)    দাশিনক নীৎ স তঁার aিsttবােদর দশন(Existentialism)-e দিখেয়েছন য 
ব িkমানুেষর কেমর জন  দবশিkর pভাব বা ভূিমকােক বািতলকরণ বা তার aনুপিsিতর ধারণা বা 
নীিতর মেধ i তার আপন কেমর ভাল-মn, ভ-a ভ ফলাফেলর দায়দািয়tিট িনিহত রেয়েছ । ei 
ধারণােক আেরা িবsৃত করেল কী দখব ? pথমত ব িkর sাধীন sttার ধারণার িন য়তা aথাৎ 
সামািজক-রাি ক পিরমnেল ei sাধীন stার sীকৃিতর মেধ i িনিহত রেয়েছ ব িkমানুেষর নিতকতার 
p িট-িনেজর eবং সমােজর pিত তার দায়বdতার p িট । 
 
   িdতীয়ত, ব িkর িবেবেকর o িভnমত pকােশর sাধীনতা, aভাব-aিভেযাগ-
aপছn-aন ায়- বষম  pভৃিতর সুরাহার জন  িবেkাভ pকােশর aিধকার, pিতকার-সমাধান-পরামশ  
দoয়ার সুেযাগ বা pিতকার দাবী করার aিধকার eবং sাধীনতা iত ািদর মেধ i িনিহত রেয়েছ 
পারsিরক দায়বdতার, মানবমুিk, মানবpগিত eবং সমাজ-রা  o ব িkর কল ােণর সmাবনা । 
  নী� স য চাচেক aিভযুk কেরিছেলন য, চাচ মানুেষর জীবনেক িডেমর খালেসর মেধ  আবd 
কের রােখ, তা সmবত ei কারেণ য িতিন uপলিb কেরিছেলন য চাচ ব িkর sাধীন সttােক 
পদদিলত করেছ ব িkর icা-aিনcা o েয়ােবােধর uপর চােচর icােক o ধমিব াসেক জার কের 
চািপেয় িদেয় । মধ যুগীয় য়ুেরােপ চােচর সীমাহীন kমতার ববর rপ আমরা দেখিছ । pচিলত 
ধমমতিবেরাধী (বা aেথাডkিবেরাধী) লk লk ী ান, ihদী, িবjানী eবং িবjানচচাকারী ছাtেদরেক 
'iনকু iিজশন'*28 নামক ধমীয় পুিলশ সংsার মাধ েম ধের eেন  হত া করা হেয়িছল । 'সূেযর 
চািরিদেক পৃিথবী ঘাের'- কাপািনকােসর ei তttেক সমৃd o pচােরর জন  রামান iনকু iিজশন 
brেনােক পুিড়েয় মেরিছল ।    
  1632 ী ােb রিচত gn 'ডায়ালেগ' গ ািলিলo কাপািনকােসর তttেক সমথন o 
সমৃd করার 'aপরােধ' তঁােক রামান iনকু iিজশেনর সামেন হািজর করা হয় o কারাগাের িনেkপ করা 
হয় । তঁার িলিখত ডায়ালগেক িনিষd করা হয় । পের বাকী জীবন িতিন ােরেn গৃহবnী aবsায় 
কাটান । brেনার সমসামিয়ককােল লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কড pমুখেক ধমাnেদর হােত 
িনগৃহীত o িনযািতত হেয় িনহত হেত হয় । e eক সুদীঘ iিতহাস.....। 
 
গ)  আজেকর বাংলােদেশর kেt uপেরাk আেলাচনা িকভােব pাসি ক ? আজ িক 
বাংলােদেশ eকi ব াপার ঘটেছ না ? ব িkর icা-aিনcার uপর িক মৗলবাদী o uলামােদর icােক 
ধেমর নােম চািপেয় দয়া হেcনা ? আমরা s  দখেত পািc য, বাংলােদেশ মাdাসাgেলা eবং 
তােদর হডেকায়াটার বায়তুল মাকাররম মসিজদ মধ যুগীয় য়ুেরােপর চােচর মতi রা যেntর সমাnরাল 
eকিট kমতাশালী pিত ােন পিরণত হেত চাiেছ । বায়তুল মাকাররম মসিজদেক কnd কের 
রkণশীল oলামােদর সংগঠন, হাজার হাজার মাdাসার িpিnপ াল o মাlা- মৗলবীেদর সংগঠনgিল, 
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eবং ধমিভিtক রাজৈনিতক সংগঠনgিলর সাmpিতক ত�পরতা থেক তার িচt পাoয়া যায় । নািরনীিত 
iসু েত বতমান মৗলবাদেঘঁষা তttাবধায়ক সরকােরর uপেদ ােদর eকাংেশর সােথ যাগসাজেশর মাধ েম 
সmিtর utরািধকােরর eবং নারী sাধীনতা o নারীর kমতায়েনর ধারাgেলােক িনেজেদর iেcমত 
সংেশাধন o বািতল কের দoয়ার মধ  িদেয় ei লkণিটi s  হেয় uেঠ য, বায়তুল মাকাররম 
কীভােব eকিট 'চাচতুল ' pশাসিনক kমতাসmn a ভ pিত ানrেপ বেড় uঠেছ । 
 
  ei ধরেণর আলামত জািতর জন  a ভ পিরণিত বেয় আনেত পাের । মাlাচk o 
মৗলবাদী গা ী(ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলা) বায়তুল মাকাররমেক 'রাে র সমাnরাল eকিট শিkশালী 

pিত ােন' পিরণত করেত সkম হেল, দশিট eকিট নব  ফ ািসs রাে  পিরণত হেব । কারণ, তখন 
ধেমর নােম গণমানুেষর icা o আকা ার uপর মাlা- মৗলবাদী চেkর icা-aিনcােক চািপেয় দয়া 
হেব । eর কফুল আফগািনsােন আমরা দেখিছ, iরােন eখন তা চলেছ । সৗিদ আরব তা pায় 
pিতিদনi শরীয়া কােটর  মাধ েম নারী িনযাতেনর ঘটনার জn িদেয় চেলেছ, যার সবেশষ হেলা eকজন 
গণধিষতা নারীেক চাবুক িদেয় শািs দoয়ার পর আবার কেয়ক মাস জল দয়া হেয়েছ (তথ সূtঃমুk-
মনা ফারাম) । ধেমর নােম তােলবানেদর য মধ যুগীয় ববর শাসন আমরা দেখিছ-নারীেদর s ুল বn 
কের িদেয় তােদরেক িশkার মৗিলক aিধকার  থেক বি ত করা, চাকরী-ব বসা করেত না িদেয় 
িভkাবৃিtেত বাধ  করা, বপদা হoয়ার aপরােধ বা aৈবধ মলােমশার aপরােধ pকােশ  পাথর ছুেঁড় বা 
gিল কের হত া করা iত ািদ । uপেরর pেত কিট uদাহরণi ব িkর িনজs rিচ, icা-aিনcা o sp 
o pিতভােক তথা সৃজনশীলতা o sাধীন সttােক পদদিলত করা হেয়েছ ।  
 
 eখন, ei িবংশ শতাbীর শেষ আমরা িক বাংলােদেশ তমনi eকিট ধমরাে র নােম 
ফ ািসবাদী o বষম মূলক-িনযাতনমূলক রা  চাi কীনা সটা আমােদর ভেব দখেত হেব eবং সi 
aনুযায়ী ব sা িনেত হেব । gােম-গে  ফেতায়াবাজীর িশকার হেয় শত শত নারী আtাhিত িদেc, 
নয়েতা gামছাড়া হেত বাধ  হেc । ধম কাথায় আেছ ? মানবতা ভূলুিnত হেc ধেমর কারেণ । 
ফেতায়াবািজ eখন িনরীহ মানুেষর সmিt gােসর মাধ েম ধনী হoয়ার aৈনিতক রমরমা ব বসায় 
পিরণত হেয়েছ( দখুন, শরীয়ার নােম ফেতায়াবািজর ববরতা; তথ সূtঃ সমকাল, 22 ম 2008 সংখ া; 
িশেরানাম-সুনামগে র gােম নতুন eক 'বাংলাভাi') । gাম  সািলশীর মাধ েম িবচার-pবণতার aব াহত 
বৃিdর মেধ  আমরা িতনিট a ভ লkণ দখেত পাi-1) eক ণীর ধম ব বসায়ী মৗলবাদী কতৃক 
রাে র আiন o সংিবধানেক aবjা-a dা করার ধৃ তা pদশন জেন েন । জেন েন eiজন i 
বলিছ য, যারা eসব করেছ, তারা সহজ-সরল কৃষক নয়, eরা aত n sাট, আiন o সংিবধান 
সmেক eরা ভালi খবর রােখ eবং আধুিনক আেয়সপূণ জীবনযাপন কের ।  
 
2) সািলশী িবচার aনু ােন মাধ েম রাে র আiন o রা যntেক চ ােল  করা; 
 
3) ভিবষ েত িনেজেদর সােধর য শরীয়া রা  কােয়ম হেব বেল ei ববর মাlাgেলা sp দখেছ, তার 
pstিত srপ নারীেদরেক িগিনিপগ বািনেয় টsেকস িহেসেব শরীয়ার িবধান p াকিটস করেছ । 
 
 তা আমরা পছn কির না কির, আমােদর gামিভিtক সমােজর আধাসামnতািntক চিরেtর 
কারেণ uপেরাk kিতকর uপাদানgিল eেত রেয় গেছ, যgিল eকিট uদার, মানিবক o আধুিনক 
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সমাজ-রা  গঠেনর পেথ anরায় । কারণ, eমনিক িবচার িবভাগ বা রাে র সেবাc পযােয় আমরা 
eকটা সামnতািntক মাinেসট দখেত পাi, যা দেশ aেনক aঘটন, নরাজ , দায়বdতা o 
জবাবিদিহতার aভাব eবং সামিরক- বসামিরক আমলােদর sরাচারমনsতা o aগণতািntক আচরেণর 
জন  দায়ী । 
 
ঘ)  িpয় পাঠক, যুগ যুগ ধের লk লk মানুেষর আtত াগ, sাটাকােসর নতৃেt 
দাসিবেdােহর সময় থেক িমশের মূসা নবী হেয় রসূলুlাh  পযn, ei য eত িবেdাহ, ঐশী বাণী 
pচােরর আড়ােল সমাজিবpব, eত রkkয়, যntণা-িনপীড়ন-মৃতু  eসব িকেসর জন  ? য়ুেরােপ o 
পৃিথবীর aন ান sােন eত িবpব-িবেdােহ লk মানুেষর রkদান, eসব িকেসর জন  ? eসেবর anগত 
লk টা তা িছল সভ তার িবিভn ধাপ পার হেয়, ajানতােক aিতkম কের মানবাtার মুিk ঘটােনা । 
  
িকnt আজ যিদ মৗলবাদী চk বাংলােদেশর ধমিনরেপk জাতীয়তাবাদ, গণতnt, নারী sাধীনতা, 
ব িksাতnt o ব িksাধীনতা, eবং ধমীয় সিnেমেnর eকেচিটয়া aিধকােরর নােম মতpকাশ o 
িবেবেকর sাধীনতার ধারণাgেলােক নস াত কের দয়, মৗিলক মানিবক aিধকােরর মেতা সাংিবধািনক 
নীিতমালাgিলেক asীকার বা agাহ  কের(aথা� under mi ne কের), যgেলা মুিkযুেdর মাধ েম 
জািত aেনক ত াগ sীকােরর িভতর িদেয় aজন কেরেছ, তাহেল আমােদরেক আবার eকিট মধ যুগীয় 
ফ ািসবাদী-ববর রাে  িফের যেত হেব । oলামা চk আজ ধেমর নােম িনেজেদর scাচািরতােক 
নারীসমাজ তথা সমg জনেগা ীর মতামত- েয়ােবােধর uপর চািপেয় িদেc eকিট বধ  o পিবt 
সংিবধানেক agাহ  কের ।  নারীেদর সৃজনশীলতার aপমৃতু  ঘটােc ।   
 
 eভােব ধমীয় মৗলবাদ eকিট দেশর সমাজেক sিবর o বn া কের দয় । বd জলাশয় যমন 
মশক, রাগজীবাণু pভৃিত u�পাদেনর u�কৃ  কারখানা, তমিন eকিট রাে র aভ nরs সমােজর পরেত 
পরেত যখন সবgাসী sিবরতা o হতাশা দানা বঁেধ uেঠ, তখন স সমােজর পেk আর বড় মােপর 
jানীgিন, িবjানী, িবচkণ কণধার জn দয়া সmব হেয় uেঠনা, 2000-eর দশেক আমরা য pিkত 
দখেত পািc, য aিsরতা-aবkয় দখেত পািc eর মূেল রেয়েছ ধুমাt তrণ pজেnর সাংsিৃতক 
বn াt নয়, পুরেনা pজেnরo বুিdবৃিtক দuিলয়াপনা । e ধরেণর ভাবi pকাশ পেয়েছ মৃতু র পূেব 
লখা মনsী লখক oয়ািহdল হেকর eকিট কলােম । িতিন িলেখিছেলন, 

 
'.....বাঙালীর বাছাi করা  সnানgিলেক তুেল িনেয় যায় বধ ভূিমেত । বাঙালীর বুিdেত 
পা াবীর পাশিবকতায় বাঙলার ভিবষ �িট মারাtক জখম হেয় গল । কতটা জখম হেয়েছ 
বাঙালীর বাsবতা eবং বাঙালীর াস নবার eবং িবকিশত হবার মানসাকাশ eতgিল বুিdজীিব 
িদবস পালন কেরo তার কান ধারণা পাবার চ া কেরিন বাঙালী, বাঙালী পেড়না, লেখনা-
সাথক কের বুিdজীিব হত ােক' । 

 
 ধমিব াসী মুসিলম ভাiেয়রা যিদ eেলখা পেড় থােকন, তাহেল তােদর িবেবক-বুিdর pিত 
আমার p  থাকেব, মূসা নবীর নতৃt ফরাuেনর িবrেd বনী iসরাঈেলর(iসরাঈল জািতেক) য 
aসহেযাগ o িবেdাহ ঘেটিছল eবং মূসা তাoরাত (Old Testament)  ধমgেnর য ধমীয় িবধানgিল 
নবী িদেয়িছেলন, সিক ধু সসব আেদশ-িবধােনর মেধ  সীমাবd থাকার জন । নািক eকিট য়তর 
সমােজর spেক pিত া করার জন   ? ঈসা বা যী র িশkা িক ধু তঁার সi যুেগর  রীিতনীিতেত থেম 
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থাকার জন  নািক ভিবষ েতর কল াণময় কান unত সমােজর জন  ?  যী  জেnিছেলন বতমান 
প ােল াiেনর বথলাহাম(Bethlehem)  শহের । তঁার শশব কেটিছল গালীল pেদেশর নাজােরথ 
শহের । লk ণীয় য িতিন যখন ধমpচার করিছেলন, তখন প ােল াiনসহ মধ pাচ  রামান সাmােজ র 
aধীেন িছল । তঁার আিবভােবর বh পূব থেক ঈhদীেদর uপর শাষণ-িনযাতন চলিছল eবং তার 
ফলrিতেত য ঈhদীেদর য িবেdাহ r হেয়িছল তার ধারাবািহকতা যী র নবী িহসােব utােণর সময় 
পযn চেলিছল । রামান সাmােজ র শিkমtা, ববরতা, লুnন-aত াচার eবং তার িবপরীেত ঈhদীেদর 
aসহায়t, রামানেদর sানীয় eেজn-শাসকেদর sাথপরতা, পুেরািহতেদর নিতক aবkয় eবং সাধারণ 
মানুেষর নিতক আtশিkর aবনিত তঁার মেন রখাপাত কের থাকেব । িবpবীেদর সমথন করার জন  
তঁার িনজs জনিpয়তা কােজ লািগেয় ভk সাধারণ মানুষেক আhােনর জন  িবpবীেদর aনুেরােধ িতিন 
সাড়া দনিন । সmবত িতিন সটােক সমেয়াপেযাগী o দূরদিশতার কাজ হেব বেল মেন কেরনিন-হঠকারী 
মেন কেরিছেলন বাsব aবsার পিরেpিkেত । যার ফেল ধেমর আ েয় সমাজিবpেবর লেk  মানুেষর 
মেধ  আtশিk জািগেয় তালার চ া কেরিছেলন-eকথা বাধ কির বলা যায় । eটা িক আমার aনুমান 
? p  হেলা য, eকিট pিতি ত ধম থাকার পরo, িনেজ ihদী হেয়o য যী  ঈhদী সmpদােয়র মেধ  
ধমpচার r কেরিছেলন তার কারণ িক ? পিnত o ঐিতহািসকেদর মেত, িতিন রামানেদর কাছ থেক 
ihদী সাmাজ  পুনrdােরর জন  মানুষেক udুd কেরিছেলন, যখন িবেdাহীরা গাপেন সংগিঠত হিcল । 
ei পটভূিম িবচার করেলi s  হেয় uেঠ য, আসেল িতিন ধেমর আড়ােল আেরকিট n বেছ 
িনেয়িছেলন, যার লk  িছল মানুেষর লা না-aপমােনর aবসান ঘটােনা ।      
 
 তা যা বলিছলাম, eকiভােব, মুহmদ(সঃ) িক তঁার যুেগর দাসতািntক ব বsার uপেযাগী ধমীয় 
িবিধিবধান o রীিতনীিতর মেধ  পৃিথবীর সব দেশর সমাজ পেড় থাকেব, কবলমাt সজন i iসলােমর 
pচলন ঘিটেয়িছেলন, যখন নারীর মযাদা দয়া হেয়িছল সযুেগর uপেযাগী কের, (ধনীেদর জন  কনা 
দাসীেদর সে  স ম জােয়জ িছল, eক stী থাকা aবsায়o দাসী aথবা eকািধক stী রাখা শরীয়ত 
মাতােবক বধ িছল যিদ খাoয়ােনা-পরােনার সংsান থাকেতা, eটা মানিসকভােব stীেদর জন  বহনেযাগ  
িছল িকনা সটা সযুেগ িবেবচ  িছলনা । আরেব iসলামপূব যুেগ pচিলত নারীর pিত ববরতার aবসান 
করেত, শরীয়ত pচলেনর মাধ েম তােদরেক পুrেষর কrণার পাtী করা হেয়িছল । িহলা িববাহ হেc 
তখনকার দাসতািntক সমােজর uপেযাগী শরীয়া িবধােনর ভােলা uদাহরণ ।)  সi আকা া বা 
ভিবষ ত-িচtকl Vi si on( ) তঁার আরাধ  িছল ? নািক আেরা unততর সভ  সমােজর িদেক 
মানবসমাজ ধািবত হেব স vi si on িনেয় িতিন ধম pচার কেরিছেলন ?  িকnt নারীনীিত িনেয় 
oলামােদর কাযকলাপ আমােদরেক ধারণা িদেc য, তঁারা রসুলুlাh র ববর যুেগ িফরেত চােcন, যা 
রসূলুlাh  চানিন । 
 
7. িনরামেয়র  পথ-পdিত-- pােটsাn মৗলবাদীেদর utােণর iিতহাস থেক আমরা ei িশkা পাi 
য, ভাiরােসর পুি  যমন পরজীবেদেহর মধ কার কােষর pাি েন, মৗলবাদীেদর পুি  হেলা ধমিব াসী 

dবল মেনর মানুষেক িদেয় । তােদর পুি  রিডক াল uদারীকরেণর ফলrিতেত সৃ  দািরd , হতাশা, 
মানুেষর aসহায়t eবং eর ফেল aদৃ বািদতা o পারেলািককতার pিত তােদর য িনভরতা তার মেধ  ।  
 
     তােদর বৃিd বা পুি েক ভ াকুয়াম িথoরীর uপমা িদেয় চম�কারভােব  ব াখ া  করা যায় । 
সাধারণ aধিশিkত(eমনিক aেনক িশিkত) মানুেষর মিsে  যিদ আদশ-rিচ-aসাmpদািয়ক uদার 
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মানবতা o মূল েবােধর চতনার গ াপ তরী হয়, তেব সটা ধম িদেয় পূরণ করেত চায় । সাধারণ 
কূপমnুক মানুেষর িচরnণ sভাবi হেলা, স কান না কানভােব জগ� সmেক সামিয়ক eকটা 
মীমাংসা খুেঁজ পেত চায় সীিমত jান িদেয় । তাi, মূল েবাধ o ঐিতেহ র য p gিলর বা iসু gিলর 
কারেণ তােক বারবার মৗলবাদীর dারs হেত হয়, যথা-িব ােসর pেয়াজনীয়তা, পরকােল বেহেsর ফল 
লােভর বাসনা eবং নরকভীিত, পািরবািরক বা ধমীয় নিতকতা-eসেবর িবকl য sাধীন সttার চতনা 
o আদশ, সটা মানুষেক িদেত হেব । সটা দয়ার জন  আিম di ধরেণর সাংs ৃিতক-aথৈনিতক 
মকািনj মর psাব করিছ । 

 
1. গরীব মধাবী ছােtর জন  ভািসিটেত পড়ার জন  sলারিশপ- ক)  িবিভn িহuম ািন  o 
pিগিতমনা inারেনট সাiট o ফারামgিল eবং pবােস aবsানরত িবিভn pগিতশীল সংগঠনgিলর 
মাধ েম eকিট কল াণ ফাn গঠন করেত হেব । 
 
 1)  থানা বা uপেজলা পযােয় কেয়কজন িনভরেযাগ   ব িkেক িনেয় eকিট কিমিট কের িদেত 
হেব িহসাব, রkণােবkণ, জনসংেযাগ eবং aন ান  pেয়াজনীয় কােজর জন  । 
 2) ছাtেদর ক াটাগরী aনুযায়ী pাথিমক থেক িসিনয়র লেভল পযn িবিভn sেরর ছাtেদর 
জন  িবjান, ধম, পৃিথবীর pাচীন iিতহাস iত ািদর িবিভn িবষেয়র বiেয়র সংgহ রাখেত হেব aথা� 
eকিট আদশ পাঠাগােরর ব বsা করা । 
 3)  িবjান, ধম, পৃিথবীর iিতহাস, বাংলােদেশর মুিkযুেdর iিতহাস pভৃিত িবষয় িনেয় 
মািlপল চেয়স p পt তরী করা । 
 4)  থানা-uপেজলা পযেয় পরীkামূলকভােব eক বা dিট s ুল বা কেলেজর জন  িনিদ  
সংখ ক  ছাtেক বাছাi করেত হেব িpেটেsর মাধ েম ।  
 5) eকিট ঘরভাড়া িনেয় সখােন পাঠচেkর ব বsা করেত হেব । 
 6) িবিভn ণীর ছাtেদর রজােlর রকেডর uপর িভিt কের তােদরেক িবিভn ক াটাগরীেত 
ফলেত হেব । যথা- লেভল-e, লেভল-িব iত ািদ । ক াটাগিরর uপর িভিt কের তােদরেক বাঝার 

uপেযাগী িবষেয়র বi পড়েত িদেত হেব । বi বাসায় িনেয় যাoয়া যােবনা, পাঠচেkর জন  িনিদ  sােন 
বi পড়েত হেব । পাঠচেkর পিরেবেশর গাmীয রkা করেত হেব য়ুেরাপীয় াiেল ।  
 7) িpেটেs যারা ভালভােব পাশ করেব, তারা পেরর রাuেn আেরকটু ucsেরর কিঠন পরীkার 
জন  pstত হেত হেব । 
 8) িdতীয় sেরর পরীkার জন  তােদরেক বi সরবরাহ করেত হেব eবং িনয়িমত পাঠচেkর 
ব বsা রাখেত হেব । 
 9) পাঠাগােরর পরীkা o s ুল-কেলেজর পরীkার জন  িবনা মূেল  িবিভn িবষেয় কািচং 
দoয়ার ব বsা করা । eব াপাের শহের aবsানরত আমােদর (িহuম ািন  বা বামপnী) pগিতশীল 
সািহত  kাবgিলর সদস েদর কাছ থেক ভলািnয়ার িহেসেব চkাকার পdিতেত eকিট eকিদন বা 
dিদেনর জন  kাশ নoয়ার ব বsা করেত হেব । 
      10)  pথম িদেক pিত di বা িতন বছের ধ ু eকজেনর জন  eকজনেক চূড়াnভােব 
িনবািচত করা যেত পাের । তাi, পরীkার aেনকgিল ধাপ পার হেয় যেত হেব-eেত কের তারা যেথ  
পিরমাণ বi পাঠ করেত বাধ  হেব ।     
 11)  পাঠাগাের পযায়kেম eকিট-dিট কিmuটার ব sা কের inারেনট সংেযাগ িদেত হেব।  
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  inারেনেটর মাধ েম তােদরেক মুk-মনার মত সাiটgেলােত ছড়া-কিবতা, রচনা 
pভৃিত pকােশর জন  u�সািহত কের pিতভা িবকােশর জন  udুd করেত হেব । 
 12)  পাঠাগারেক কnd কের কিবতা আবৃিt pিতেযািগতা, িবতক pিতেযািগতা, স ীত 
pিতেযািগতা, iত ািদর ব sা করেত হেব । িবজয়ীেদর জন  আকষণীয় পুরsােরর ব বsা রাখেত  
 13) পাঠাগােরর কিmuটাের inারেনেটর মাধ েম eকিট িনিদ  সমেয়, iu-িটuব সাiেটর 
থেক সংgহ কের আফগািনsান-iরান pভৃিত দেশ শরীয়ার নােম নারী িনযাতেনর িবিভn pামাণ  ছিব 
দখােনার ব বsা করেত হেব । ফেতায়াবািজর নােম নারী িনযাতেনর ঘটনার uপর যসব নাটক বা ছিবর 
িডিভিড বা িসিড রেয়েছ, সgেলা দখােনার ব বsা করা । যমন-হাসান মাh মুেদর 'িহlাh ' নাটকিটর 
চলিct rপ দয়া হেয়েছ ।  
 14) সংখ ালঘু িনযাতেনর যসব pামাণ িচt iu িটuব oেয়বসাiেট আেছ, সgিল 
দখােনার ব বsা করা । েdয় শাh িরয়ার কবীেরর কােছ সংখ ালঘু িনযাতেনর aেনক pামাণ িচেtর 
ক ােসট o িডিভিড রেয়েছ । তঁার কাছ থেক কিপ কের সংgহ করার ব বsা  করেত হেব । 
 15)   পাঠাগােরর inারেনেটর মাধ েম মুিkযুdিভিtক িবিভn ছিব pদশেনর ব বsা রাখেত  
হেব ।   
 16) পাঠাগার মুিkযুেdর চতনার eকিট সংবাদপেtর কেয়কিট কিপ রাখেত হেব, যােত 
িকছু ছাt । eভােব তােদর পিtকা পড়ার aভ াস o সেচতনতা তরী হেব । ছাtেদরেক পিtকায় 
pকািশত িবিভn pগিতমনা লখেকর কলাম পড়ার জন  u�সািহত করেত হেব । 
 
2. 1) যুkরাে র িসিভল িলবািটজ iuিনয়েনর aনুকরেণ বাংলােদেশ সবgিল মানবািধকার সংগঠন, 
আiনজীিব সংগঠন, নারী সংগঠন িমেল eকিট 'িসিভল রাiটস iuিনয়ন' iuিনয়ন গঠন করা যেত  
পাের । ei সংগঠন মৗলবাদিবেরাধী eবং িবিভn মানবািধকার বা নারী aিধকার iসু েত সরকােরর uপর 
চাপ সৃি  করেব িনয়মতািntক আেnালেনর মাধ েম । ei সংগঠন মানবািধকার iসু েত আiিন লড়াi 
চালােব ঐক বdভােব । 
  যুkরাে র pেটsাnেদর utােণর aিভjতা থেক িশkা িনেয় বলা যায় য, আiিন 
লড়াi বা আেnালেনর পদেkপ নয়ার পূেব িবিভn সামািজক ণী বা গা ীর সmাব  সব ধরেণর 
pিতিkয়া   (বstগত শত), তােদর সাংগঠিনক শিkর u�সrপ uপাদানgিলর aবsা iত ািদ সবিকছু 
িবেবচনায় রাখেত হেব । সখােন মৗলবাদীরা যখন মামলায় িজেতিছল, ধমিনরেপk শিkর জন  সটা 
নিতক িবজয় ঘেটিছল । তাi pাপাগাnা eকটা ভাল ast হেত পাের । 
 
 2) ঔষধ িদেত হেব সiেয় সiেয়, ei িশkা pেটsাn মৗলবাদীেদর utাণ থেক িনেত  
পাির । মৗলবাদীরা যখন বশ কেয়কিট মামলায় হের যায়, তার পর থেকi িকnt তারা িবিভn 
সামািজক সংগঠন সৃি  o ফাn রiিজংেয়র মাধ েম  শিkবৃিd করেত r কেরিছল । তাi আঘাত 
কতটা িদেত হেব সটা ভেবিচেn মামলা বা আেnালেন নামেত হেব । আসেল মামলা বা আেnালেনর 
kেt নিতক ন ায তা থাকেলi হেলানা, জনসংেযােগর মাধ েম, সামািজক সংগঠন o ফারাম সৃি র 
মাধ েম িবিভn মৗলবাদিবেরাধী o মানবািধকারসংkাn iসু gিলর ন ায তা সmেn ব াপক pচার-
pপাগাnার ব বsা করেত হেব ।   
      
টীকা o পাদটীকা- 
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*1. eখােন 'আঘাত' বলেত আদিশক বা সংsারমলূক pভাব বাঝােনা হেc, কান 'ধর-মার-কাট'-eর মেতা ব াপার নয় 
। লখেকর uk বiিট পড়েলi তা বাঝা যােব । 
 
*2. ীখ uiলেহl ম নীৎ স(1844-1900)-uিনশ শতাbীর জামান দাশিনক o ভাষািবjানী । ধম, নিতকতা, 
সমকালীন সংsৃিত, দশন eবং িবjান িবষেয় সমােলাচনামূলক(critique) gn লেখন । নী� সর pভাব দশনেক aিতkম 
কের aিsttবাদ(Existentialism*) o utরাধুিনকতা পযn ব ািpলাভ কের। aিsttবাদ(Existentialism)- হেc 
eকিট জামানীেত সংগিঠত eকিট দাশিনক আেnালন যােত psাব করা হয় য ব িkমানুষi জীবেনর aথ o 
সারবtােক(জীবনেবাধ) সৃি  কের, সহজ কথায় জীবনেক aথময় কের তােল- কানরকম ঈ র- দবতা বা ঐশী শিk সটা তার 
জন  কের দয় না । aিsttবাদ sতঃিসd িহসােব sীকার কের নয়, য aিতpাকৃত বা ঐশী শিkর aনপুিsিতর মােন দঁাড়ায়, 
ব িk মানুষ সmণূrেপ sাধীন, 
তাi চূড়াnভােব আপন কেমর দায়দািয়t বহনকারী ।  
 

' আয়াতুlা pথা-'আয়াতুlাh '(আরবীেত হেলা : )-eর শািbক aথ হেc .3*اهللا آية খাদার িচh' বা ' খাদার ছায়া' । 
'Twelver shi'sm'*(আরবীেত 'iথনাশারীয়াh ; বা 'dাদশ' িশয়া মতবাদ বা dাদশ iমাম e আয়াতুlা হেc iমামেদর 
সামািজক pভাব dারা সমিথত uc মযাদাপূণ ধমীয় কতৃt বা পদবী । আয়াতুlাh র aনুসারীরা তােদর ধমীয় নতার 
কথােকi নবী বা খাদার কথা বেল মেন কের । কাণ eকিট সেkর আয়াতুlাh  o তঁার aনুসারী বা ভkেদর মেধ  
'পৃ েপাষক o পাষ '-জাতীয় সmক থােক । কান িবেশষ eলাকার ধমীয় নতা(বা আয়াতুlাh )-র aনুসারীরা 
আয়াতুlাh র কােছ তােদর ধমীয়, সামািজক, আিথক( যমন-sুল, মসিজদ, হাসপাতাল pভৃিত িনমােণর জন ) iত ািদ 
িবষেয়  পরামশ o মুেখামুিখ মntণা gহেণর জন  আয়াতুlাh র uপর িনভর কের থােক । পিরবেত aনুসারীরা আয়াতুlাh ক 
'পিবt আনুগত ' িদেয় থােক যেকান ব াপাের- যমন, রাজৈনিতক-রাsীয় বা সামািজক-সাংsৃিতক iসু েত ।   
 
Twelver shi'sm'*(iথনাশারীয়াh )-eিট হেc িশয়া সmpদােয়র eকিট শাখা বা সk । eটা িদেয় পদবীo বঝুােনা 
হয় । eটা ei িব াস থেক eেসেছ য 'dাদশ iমাম' হেc বােরাজন খাদা-িনযুk(Divinely) iমাম । িযিন 
iসলামী jান তথা iসলামী আiনশাst, নীিতশাst eবং দশেন বh বছেরর িশkালােভর মাধ েম িবেশষj pাjrেপ 
পরীিkত o sীকতৃ তঁােকi আয়াতlুাh  খতােব ভূিষত করা হয় ।   
 

 *4--gীক পূরােণ কিথত ' পেnারা'(যার আিভধািনক aথ হেc 'সমs িকছুর দাতা', 'সমs gণাবলীর দাতা') িছল pথম 
নারী । pেত ক gীক দবতা aনুপম uপহােরর মাধ েম তাঁেক সৃি েত সাহায  কেরিছেলন । দবতােদর pধান িজuস 
কািরগির িশেlর দবতা হিফsাসেক আেদশ করেলন পেnারােক মািটর ছঁােচ তরী করেত । eটা িছল pিমিথuেসর 
আgেনর gp রহস  চুির করার aপরােধ মানবজািতর শািs । সমs দবতারা তােক aিন কর kমতাসmn uপহার 
িদেলন । আধিুনক ব াখ ানুযায়ী, পুরা কািহনীর মলূ ঘটনা হেলা, oটা িছল আসেল eকিট জার Jar( ), যার ঢাকনা 
পেnারা খুেল িদেয়িছল eবং যার িভতর থেক মানবজািতর জন  aম লজনক সমs িকছুেক মুk কের িদল- লাভ-
লালসা, aহ ার, কু�সা রটনা, ঈষা, শtrতা, রাগ, হতাশা- নরাশ , বাধক , মৃতু , সntাস, যুd, dিভk iত ািদ । ধু 
eকিট িজিনসi ঐ জােরর মেধ  িছল- সিট হেলা আশা । তারপর পেnারা জারিট বn কের  
িদল ।(তথ সূt-uiিকিপিডয়া, গাগল, inারেনট থেক) 
 
*5-যুkরাে র নথ ক ােরািলনা রােজ র ডুরহাম িসিটেত aবিsত িডuক য়ুিনভািসিটর মানিবক িবভােগর pেফসর eবং 
'Duke Islamic Studies Center'(িডuক iসলািমক গেবষণা কnd)-eর পিরচালক eবং ছয়িট gেnর রচিয়তা 
যার মেধ  রেয়েছ 'Shattering the myth: Islam Beyond Violence and Defenders of God : The 
undamentalist Revolt Against the Modern age'.f    

*6-'Identity'-Identity is a term used throughout the social sciences to describe an 
individual's comprehension of him or herself as a discrete, separate entity. This term, 
though generic, can be further specified by the disciplines of psychology and 
sociology ।  
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*7-Family resemblance( পািরবািরক সাদশৃ তা)-জামান দাশিনক লু ডিভগ uiটেজn াiন(1889-
1951) psািবত eকিট দাশিনক ধারণােমৗল । ei পিরভাষািট তঁার ব বhত eকিট rপকাল ার যার মাধ েম ব িk বা 
গা ীর মধ কার আnঃসmকেক বুঝােনা হেয় থােক । eর মূল ভাবিট হেc, যসব বst বা ব িkসমূহেক eকিট সাধারণ 
কাঠােমাগত বা গাঠিনক বিশে  বা চহারা িদেয় সmকযুk করা যায় বেল aনুমান করা হয়, pকৃতপেk সgিল 
ধারাবািহকভােব যkু, পারsিরকভােব আংিশক আবরণকারী বstসমূেহর সাদৃশ  িদেয় সmকযুk করা যায়, যখােন কান 
বিশ i সবgেলার সােথ কমন বা সাধারণ হয়না । 
 
*8-Pluralization-Act of  Pluralizing, Pluralism. Pluralism- বhtবাদ; িবিভn জািতগত বা নৃতািttক 
u�স, গা ী, সাংsৃিতক বিচt , ধম o বেণর মানেুষর সহাবsােনর নীিত ।  
 
*9-য় ানাবািps(Anabaptist)- ষাড়ষ শতাbীর য়ুেরােপর মৗিলক সংsারপnী ীি য়ানগণ যােদর udব রামান 
ক াথিলক চােচর dনীিতমুলক ত�পরতা eবং মািটন লুথােরর নতৃেt পিরচািলত কতৃtবাদী(সামািজক-রা ীয়) pেটsাn 
আেnালন(Magisterial  Protestant Movement) ei uভয় pবনতার িবrেd pিতিkয়ার মােধ েম হেয়িছল । 
uk সংsারবাদী ধারার জn হয় সiুজারল ােn। 
 
*10-বাiেবেলর পঁাচিট পিবt ধমgn- জেনিসস(Genesis); eেkাডাস(Exodus); লিভিটকাস( Leviticus); 
সাংখ (Numbers); ডু টােরানমী(Deuteronomy) । 
 
*11-মূসায়ী ঐশীt বা পয়গmরী(Mosaic authorship)-uপের বিণত বাiেবেলর পঁাচিট পিবt ধমgn মূসা(সঃ)eর 
মাধ েম udূত বা সৃিজত বেল ঐিতহ গতভােব য িব াস আেরাপ করা হয় । 
 
*12-Old Testament:পুরােনা িনয়ম, ihদীরা যােক তানাক(বাংলায় তাoরাত) বেল থােক । 
 
 
 *13-New Testament(পুরেনা িনয়ম) ী ীয় বাiেবেলর িdতীয়াধ বা িdতীয় খেnর নাম । pথমাধ হেc িহbr 
ভাষায় রিচত ihদীেদর বাiেবল Old Testament বা পুরােনা িনয়ম, ihদীরা যােক তানাক(বাংলায় তাoরাত) বেল 
থােক । 
 
 
 
 
*14- pসিবটািরয়ান চাচ(Presbyterian Church; Presbyterianism)-পি ম য়ুেরােপর pেটsাn ীি য়ানেদর 
সংsারকৃত(Reformed) eকিট  সmpদােয়র িবিভn সkgিলর eকিট পিরবার । eিট ক াি ভনপnী বা ক াি ভন 
মতবােদরi(Calvinism)-eরi eকিট uপধারা । 
 
 
*15-Moody Bible Institute-ি ীয় ভগবdাক -pচারকগণ(Evangelist) eবং ব সায়ী ডু iট লীম ান 
মুিড(Dwight Lyman Moody) কতৃক 1886 সােল pিতি ত ী -ধমশাst িবষয়ক িশkা pিত ান । যােত িতনিট 
pধান মntক বা িবভাগ anভুk হয়-িশkা, pচার(Broadcast)  eবং pকাশনা(Publishing) । 
 
*16-Gospel*15- ীে র uপেদশাবলী বা জীবনকািহনী; New Testament-eর* anভুk   চারিট   বাiেবলীয়  
ধমgেnর eকিট । 
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*17-Evangel- ী ীয় গেsল(The Christian Gospel) 
 
*18-pকৃিতবাদ(Naturalism)- য মতবােদ বলা হয় য বjািনক পdিতi(pকl বা Hypothesis, সামিয়ক 
ভিবষ dাণী দoয়া, পরীkণ eবং পুনরাবৃিt-ei pিkয়া) হেলা pকৃিতেত ঘিটত বাsব ঘটনােক aনুসnান-তদn করার  
eকমাt কাযকর uপায় ।  
 
*19-ম াককািথj ম(McCarthism)- যুkরাে র রাজৈনিতক a েন ব বhত eকিট পিরভাষা; চিlেশর দশেক মািকন 
যুkরাে  য pচn কিমuিন  ভীিত o সেnহবাদ gাস কেরিছল বা জনমেন ছিড়েয় দয়া হেয়িছল তােক বাঝােনা হেc 
। সi সময় িবেশষ কের মািকন িশkা pিত ানgেলার uপর কিমuিন  pভাব বাড়েছ বেল ভয় o সেnহ বাড়েত থােক । 
ত�কালীন মািকন িসেনটর যােসফ ম াk কাথীর সেnহবাদীতা o ugনীিত(McCarthy Doctrine)- ক লk  কেরi 
পিরভাষািটর জn, যা পরবতীকােল আেরা ব াপক o সাধারণ aেথ(aথা� কবল ম াk কাথীর aনুসৃত নীিত নয়-eটা eখন 
rপেক পিরণত হেয়েছ) rপক িহেসেব pচিলত হেয়েছ । সi সময় কিমuিন  হoয়ার aপরােধ বা কিমuিন েদর pিত 
সহানুভূিতশীল হoয়ার aিভেযােগ হাজার হাজার মািকনীেক িবিভn সরকারী সংsা বা গােয়nা সংsা, pাiেভট eেজnী, 
o pাiেভট িশl-সংsার প ােনল বা তদnকমিটর তদেnর নােম হয়রািন o িনযাতেনর সmুখীন হেত হয় । হাজার হাজার 
মানুষ aন ায়ভােব চাকরীচু ত হয় o কারাগাের িনিkp হয় eবং সারা জীবেনর জন  তােদর ক ািরয়ার  ংস হেয় যায় ।   
 
*20-Segregated, Segregation-eকিট বণবাদী নীিত; eর dারা িবিভn বেণর o ধেমর মানুষ পৃথক র ুেরn, 
sুল, িসেনমাহল, িরেয়ল eেsট, পাড়া-মহlা ব বহার করার pথা pবতেনর aিধকার চাoয়া হয় । pিতিkয়াশীল o 
রkণশীল বণবাদীরা ei দাবী জানায় । 
 
 
*21-iবেন তাঈিমঞা(1263-1328)-সুnী iসলামী sলার; জn- িসিরয়া সীমােnর সিnকটবতী বতমান তুকীেত 
aবিsত হারােন । িতিন িছেলন কেঠার শাst-আচারিন  eবং কারাণ o সুnাh -eর িভিtেত ঘার শরীয়াপnী । তঁার 
সমেয়র সূফী o দাশিনকেদর আধ ািtক aিভjতা( যমন pম o ভিkমাগীয় সাধনপথ), ধমীয় jান o ব াখ া eবং তার 
িভিtেত য আচার-aনু ান সসবিকছুর ঘার িবেরাধী িছেলন । িতিন মেন করেতন য eকমাt কারান o সুnাহ-i 
মুসলমােনর জন  মাkলাভ o বেহsলােভর eকমাt পথ । তঁার মেত ধমীয় সেত  পঁৗছােনার জন  যুিkবাদ কান 
িব s ◌্মাধ ম নয় । িতিন মেন করেতন, য iসলামী আiনশাst যভােব gীক যুিkিবদ া, দশন eবং সূফীমতবাদ dারা 
pভািবত হিcল তা iসলােমর জন  বমানান । তঁার সমসামিয়ক কােলর িবখ াত ঈমাম িলেখেছন য, তায়িমঞা মেন 
করেতন, আlাh  আkিরক aেথi বেহেs বাস কেরন, আkিরক aেথi বেহেsর(মহাশূন  বা আকােশর uপর) uপের 
রেয়েছন eবং আkিরক aেথi বেহেsর িসংহাসেন বেস আেছন ।   
 
*22-সালািফ(আরবীেত,سلفي; যার aথ পূবপুrষগণ)-সালািফ আেnালেনর সূচনা ঘেট আল-আজহার িব িবদ ালেয় 
জামাল আল আফগানী, আb ুহ, eবং রশীদ িরদার নতৃেt । সালািফ শbিটর u�পিt হেয়েছ আস-সালাফ আস-
সািলহীন শbিট থেক, যার শািbক aথ পূণ শীল ধািমক  
পূবপুrষগণ ।  
 
*23-জামাল আল দীন আল আফগানী(1838-1897)-তঁার জnsান িনেয় বhকাল যাব� িবতক চেলেছ eবং সিঠক 
তথ  জানা যায়না । তেব, তঁার শশব o কশরকালীন িশkা আফগািনsােনর কাবুল o iরােনর তh রােন িনেয়িছেলন । 
eকিট মেত িতিন iরােনর আসাদাবােদ 1838 সােলজngহণ কেরিছেলন । িকnt pচুর পিরমান দিলল(1891 সােল 
iরান থেক িনবাসেনর পর pাp কাগজপেtর সংgহ)  সাk  দয় য িতিন iরােন জngহণ কেরেছন, যখােন তঁার 
শশব কেটেছ eবং eকিট িশয়া মসুিলম পরবাের িতিন বেড় uেঠন ।  
 
*24-Nikki R. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din “al-Afghani”: A Political Biography 
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(Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 225-26.  
 
*25- টাবােকা ম ুরী(Tobacco Granting)-1890 সােলর মােচ শাh  িbিটশ কাmানীেক 'িবেশষ টাবােকা সুিবধা' 
ম ুর কেরন । eর মাধ েম িbিটশ লেুঠরা ঔপিনেবিশক-সাmাজ বাদী কাmানী iরােনর pায় সmূণ টাবােকা সmেদর 
u�পাদন, িবkয় o রpানী করার eকেচিটয়া aিধকার লাভ কের । িবিনমেয় িbিটশ সাmাজ বাদীরা বা�সিরক মাt 
15000 পাun রাজs দয়ার eবং িবkয়লb লােভর মাt পিচশ শতাংশ দয়ার ব বsা রােখ । িবলাসব সন o য়ুেরাপ 
মেণর কারেণ ভতের ভতের শাh  দuিলয়া হেয় পেড়িছল ।  

 
*26-“আিম পয়গmর pরণ কিরনা, সুসংবাদদাতা o ভীিতpদশকrেপ ব তীত”................”তাহােদর িহসাব 
িবnুমাto আপনার দািয়েt নেহ”......................”আিম আপনােক তাহােদর সংরkক কির নাi eবং আপিন তাহােদর 
কায িনবাহী নেহন”..............”আপিন তাহােদর বিলয়া িদন, আিম তামােদর uপর খবরদারকারী নিহ “......... ।-সূরা 
আl  আনাম, আয়াত 48,52,66, 69 o 107 । 
 
 
“( হ রসূল) বলনু, সত  তামােদর পালনকতা হiেত আগত । aতeব, যাহার icা িব াস sাপন কrক, eবং যাহার 
icা aমান  কrক” ।...............”আিম রসূলিদগেক সুসংবাদদাতা o ভয়pদশনকারীrেপi pরণ কির ।”-সূরা 
কাh ফ, আয়াত 29 o 56 । 
 
 
*27-Mark Juegensmeyer-যুkরাে র ক ািলেফািনয় o সাnা বারবারা য়ুিনভািসিটর সমাজতtt, বি ক গেবষণা o 
ধমীয় গেবষণার pেফসর । তঁার রিচত aেনকgিল gেnর মেধ  কেয়কিট হেc-গাnীর পথ, s ার মেন সntাস, ধমীয় 
সntােসর িব ব াপী utাণ iত ািদ । 
 
*28-Inquisition-(12 শতাbী থেক মাটামুিট ষাড়শ শতাbী পযn)- সাmােজ র pচিলত ধমিব ােসর িবেরািধতার 
জন  রামান ক াথিলক চাচ কতৃক য িবচােরর pথা pচিলত িছল । ei sন, রামান সাmাজ  eবং পতুগােল pচিলত 
িছল । iনকু iিজশেনর িবচাের িবধমীেদরেক িনযাতন বা মতৃু দn িদেয় হত া করা হেতা । eটা িছল eক ধরেণর গাপন 
পুিলশ o িবচার সংsা । 1233 ী ােb রােমর নবম পাপ gগরী iনকু iিজশন pিত া কেরন । 1255 ী ােb ei 
িবচার pথা মধ  o পি ম য়েুরােপ ছিড়েয় পেড় । iনকু iিজশেনর মাধ েম iেয়ােরােপ লk লk মানুষেক হত া করা  
হয় ।   
 
 

 
 
রিবuল iসলাম,  লখক o গেবষক। iেমiল - rblislam@yahoo.com 
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মৗলবােদর জn o িবকাশ - rখেত হেব কীভােব 

মাঃ জােন আলম 

মৗলবােদর মলূ  uৎসভিূম 

মৗলবােদর জn o িবকােশর কারণ aনুসnান করেত গেল সবােg তার মূল u�সভূিম সmেক আমােদর 
sc ধারণা থাকা uিচত। eকথা বলাi বাhল -মূলতঃ ধমi হেলা ধমীয় মৗলবােদর u�সভূিম। পৃিথবীেত 
ধেমর সংখ া 1009িট eবং  কান ধমi তার েtর দাবী পিরহার কেরিন। pেত ক ধেমর দাবী হেলা- স 
ধমi eকমাt সিঠক ধম-  ধম। তার বাsব কারণ হেলা- কান ধম aন  ধেমর সিঠকt sীকার করেল স 
ধেমর pেয়াজনীয়তা  আর থােকনা। মজার ব াপার হেলা, য সকল ধম ঈ ের িব াস কের আর য সকল 
ধম ঈ ের িব াস কেরনা ( বৗd o জন ধম) - তারা সকেলi পরsর িবেরাধী।  iসলাম ধেম ihদী 
নােসরােদর সােথ বn ুt পযn করেত কেঠার িনেষধাjা রেয়েছ। স কারেণ eকজন সিত কার ধািমেকর 
পেk aন  ধমেক সহ  করা- তােক মেন নoয়া -- dা করা aত n কিঠন-- গঁাড়া ধািমকেদর বলায় তা 
pায় aসmব। ধম-সাmpদািয়কতার বীজo িনিহত eখােন । তাi সাmpদািয়কতা o ধািমকতার মধ কার 
পাথক  রখািট aত n kীণ। িনজ ধেম িব াস রাখা eবং eকi সােথ aসাmpদািয়ক uদার o 
ধমিনরেপkতাবােদ িব াসী হoয়া সুকিঠন বিক। কারণ ঈ ের িব াসী ধমানুসারীরা তােদর ধমীয় gnেক 
ঐশী বাণী rেপi ঘাষণা কেরন eবং তােদর ধমgnেক পূণা  জীবন িবধান বেল দাবী কেরন।  যেহতু eসব 
ধমানুসারীরা তােদর ধমgnেক ঈ েরর বাণী মেন কেরন, সেহতু e বাণী তােদর কােছ চুড়াn eবং িনভলূ। 
িনরী রবাদী ধমানুসারীরাo তােদর ধমেবtােদর বাণীেক সমভােব িনভূল o aল নীয় মেন কেরন। তাi 
ধািমক লােকরা িব াস কেরন--ধমীয় gr-যাযক-পুেরািহত- মাlারা যা সদেm pচার কের থােকন -  
eকমাt ধমীয় aনুশাসন মেন চলার মেধ i তােদর iহকাল o পরকােলর সািবক মুশিকল-আসান িনিহত 
eবং তা যথাথভােব aনুসরণ না করার কারেণi আজ আমােদর যত iহজাগিতক বালা-মুিসবত। যেহতু 
ধমিব াসী মােti িব াস কেরন--তােদর ধমgn ঐশী বাণী, সেহতু তা কখেনা ভুল হেত পােরনা eবং তােক 
সংেশাধন, পিরবতন বা পিরমাজন করার eখিতয়ার কান মানুেষর নi। aতeব ধমgn o তার বাহক তথা 
নবী পয়গmরেদর আেদশ িনেদশ --আধুিনকতার মানদে  তা যতi aস িতপূণ হuক না কন-- স aনুসাের 
আমােদর রাজৈনিতক-সামািজক-রা ীয় জীবন পিরচালনা করেত হেব। e িব াস বা ধারণাi হেলা ধমীয় 
মৗলবাদ। সুতরাং ধমীয় িব াসi হেলা ধমীয় মৗলবােদর আিদ u�স-ভূিম eবং ধমীয় িব ােসর সােথ ধম-
সাmpদািয়কতারo সmক  aিবেcদ । 

মৗলবাদ কন িবপjনক? 

pেত ক ধেমর মৗলবাদীেদর সাধারণ বিশ  হেলা--তারা তােদর ধেমর মৗিলক িবিধ-িবধানেক সমাজ o 
রাে  aিবকলভােব pেয়াগ করেত চায়। তারা রাে র o সমােজর সকল িদগিনেদশনার জন  ধেমর আিদম 
ধারণা বা িবিধ-িবধানেক aনুসরণ কের। মুসিলম মৗলবাদীরা সমাজ o রাে র তাব� সমস া সমাধােনর জন  
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তােদর পিবt ধম-gn কুরআন o সুnােহর uপর িনভর করেত চায়। কুরআন যেহতু ঐশী gn eবং হযরত 
মুহাmদ(দঃ)  আlােহর pিরত পুrষ, সেহতু কুরআন o সুnােহর (নবীর জীবনাচরণ) বািহের কান 
িদগিনেদশনা মুসলমােনরা মানেত নারাজ। ihদী মৗলবাদীরা তারাh eর আkিরক ব াখ ার বাiের িবnু-
িবসগ যেত pstত নয়। খৃ ান মৗলবাদীরা pায় সকল pে  বাiেবেলর িশkা a াn বেল দৃঢ়তার সােথ 
িব াস কের। সাধারণভােব সকল ধেমর মৗলবাদীরা, pাণীজগত o পৃিথবী সৃি -রহস  ( Cosmology & 
Anthropology) িনেয় তােদর s s ধেমর ব াখ ােক a াn মেন কের-যিদo eসব ব াপাের 
ধমgngেলার ব াখ া পরsর িবেরাধী। মৗলবাদীেদর e ধারণা যিদ রা ীয়ভােব gহণ করা হয়, তখন রা  
পিরচালনায় সাধারণ জনগেণর মতামত gহণ-eমনিক বjািনক-যুিkিনভর কান িসdাn gহেণরo কান 
সুেযাগ থােকনা। সবিকছু যেহতু ধেমর আিদ িনেদশ aনুসাের করেত হেব, সেহতু eখােন কবলমাt ধমীয় 
িবেশষjেদর মতামত gাহ  করা যেত পাের। তাi ধমিভিtক বৃহ� রাজৈনিতক দল “ জামায়ােত iসলামী 
বাঙলােদশ” eর জnদাতা মoলানা মodদী পি মা গণতেntর িবrেd িবেষাdার কেরেছন। iরানী িবpেবর 
নতা আয়তুlাহ খােমিন iসলামী ব বsােক পি মা গণতেntর িবপরীত pত য় (Anti-thesis) বেল 

uেlখ কেরেছন। গণতেntর বদেল scাচার, মত pকােশর sাধীনতার বদেল বাক sাধীনতার কেঠার 
িনয়ntণ, pশাসিনক  িসdােn নাগিরক aংশ gহেণর বদেল স সুেযােগর সংেকাচন- e সবi মৗলবাদী 
pশাসেনর anগত। pিতিট kেti যেহতু ধুমাt ধম-িনেদিশত aনুশাসন pবতন করেত হেব, সেহতু 
eসব িনেয় িবতক বা িভnমত pকােশর সুেযাগo সখােন থােকনা। আiন বা নিতক pে  িসdাn gহেণর 
eখিতয়ার/ যাগ তা ধুমাt ধমশােst  পি ত ব িkরাi রােখন, ফেল aন  কােরা মত gহেণর p i oেঠনা। 
খােমিন তার “ কাসাফ আসরার” gেn ধমশােstর gঢ়াথ udােরর চ ার িবrেd সাবধান কের বেলেছন- 

eকমাt তারাi eর aথ বুঝেত পারেব, যারা আরবী ভাষায় িবj, বার ঈমােমর িশkার সােথ সুপিরিচত o 
ধম শাst aধ য়েন সুদীঘ সময় ব য় কেরেছন। তাহেল ধেমর যতi uদারৈনিতক ব াখ া দoয়া হuক না 
কন, ধমিভিtক রা  কখেনা (আধুিনক) গণতািntক হেত পােরনা। তাi যারা ধম-িভিtক রাে র কথা 
বেলন, আবার জাটবd িনবাচন কের পি মা গণতেntর িসঁিড় বেয় kমতার aংশীদার হেয়েছন eবং হেত 
চান, তােদর চিরেtর sিবেরাধীতা aত n pকট। পৃিথবীেত aেনক রা  আেছ, যােদর জনসংখ ার সংখ াগির  
হেলা মুসলমান। স aেথ তারা মুসিলম রা । তােদর মধ  থেক কান রা েক iসলামী রাে র মেডল 
িহসােব ধরেত গেল সৗিদ আরবেকi সবােg িবেবচনায় িনেত হয়। মািটর নীেচ aগাধ (তেব aফুরn নয়) 
তল সmেদর কারেণ স দশ আজ eকিট ধনী দশ হেলo তার আথ-সামািজক কাঠােমািট কমন? যুগ 
যুগ ধের স দেশ শিরয়া আiেনর নােম চলেছ বাদশা শখ আb ুল আিজজ eর eকিট গা ীতািntক 
পািরবািরক শাসন। রা ীয় kমতা কাঠােমার সবti eকিট পিরবােরর িনর ুশ িনয়ntণ। রা  পিরচালনায়  
দেশর জনগেণর িবnুমাt aংশgহণ নi। স দেশর aগাধ তল সmদ লুেঠপুেট খােc তারা। আর 
তােদর ত ত-তাuসেক িনরাপদ রাখার জন  তারা পদেলহন করেছ i -মািকন সাmাজ বােদর-িবিনমেয় যারা 
লুেঠ িনেc তােদর তল সmদ। চুির করেল pকােশ  হাত কেট ফলা, িববাহ বিহভতূ যৗন সmেকর জন  
কামর-সমান মািটেত পঁুেত pকােশ  পাথর ছুেঁড় মারাসহ eকিট মধ যুগীয় িবচার ব বsা স দেশ pচিলত-
যখােন আধুিনক িবচার পdিত aনুপিsত। মানুেষর বাক-sাধীনতা, িচnার sাধীনতা, iত াকার মৗিলক 
মানবািধকােরর বালাi নi। পিরহােসর িবষয় হেলা, আরবী শখরা পে াডলােরর বেদৗলেত আধুিনক 
pযুিkর সকল সুফল িনংেড় িনেয় aত n িবলাসবhল জীবন যাপন করেলo সামািজক o রা ীয়ভােব আকঁেড় 
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রেখেছ মধ যুগীয় ধ ান-ধারনা o মূল েবাধেক- কবল আপামর জনগণেক শাষণ o aবদমেনর জন । আজ 
সবােপkা িনগৃহীত স দেশর নারী সমাজ-যারা বstতঃ eখেনা aবেরাধবািসনী- মাঠা aে র যৗতুক না 
ফেল যােদর পাts পযn করা হয়না। তবুo pাকৃিতকভােব pাp aেঢল তল সmদ  তােদর জনগণেক 
দািরd  থেক রkা কেরেছ। aপরাপর আরব দশgেলার aবsা o তdrপ। িবংশ শতাbীর শষ pােn 
আফগািনsােনর তােলবান রাে র aিভjতা আেরা লামহষক-ভয়াবহ-ভীবৎস। eখন p  হেলা-আমােদর 
রা ব বsােক আমরা eরকম eকিট মধ যুগীয় ব বsায় িনেয় যেত চাi িকনা? িনেল আমােদর মুশিকল-
আসান হেব িকনা? 

আমােদর রাে র মৗিলক সমস াটা িক? 

আমােদর দশ eখন কান ঔপিনেবিশক শাসেকর করতলগত নেহ। আজ থেক pায় সােড় িতন দশক পূেব 
আমরা আমােদর দশেক sাধীন কেরিছ। িকnt ভৗেগািলক e sাধীনতােক সািবক aেথ aথবহ করার জন  
য আথ-সামািজক মুিk, তা আমরা eখেনা aজন করেত পািরিন। স আথ-সামািজক মুিk aজেন 
আমােদর যা করেত হব--pথমতঃ সমােজর pিতিট মানুেষর বঁেচ থাকেত হেল য নূ নতম aথৈনিতক 
স িতর pেয়াজন, তার িন য়তার জন  pেত ক পিরবােরর কমkম ব িkর কমসংsােনর ব বsা করেত হেব; 
eটাi মানুেষর পঁাচিট মৗিলক মানবািধকার-an-বst-িশkা-িচিক�সা-বাসsান aজেনর পথ সুগম করেব। 
aতঃপর সমােজ মানুেষর মত pকােশর aিধকার--eকিট গণতািntক ব বsায় যা িনি ত হেব। আiেনর 
শাসন কােয়ম করেত হেব--pশাসেনর িনয়ntণমুk eকিট আধুিনক িবচার ব বsা যার aপিরহায পূবশত। 
িকnt uপেরাk কান শতi ধমীয় aনুশাসেনর সােথ সmিকত নয়। aিধকnt ধমীয় শাসেনর নােম 
মৗলবাদীরা য ব বsা চালু করেত চােc স ব বsায় আর যাi থাকুক, মত pকােশর sাধীনতা থাকেত 
পােরনা, থাকেত পােরনা আধুিনক িবচার ব বsা। aথৈনিতক মুিkর p িট iহজাগিতক- aথৈনিতক 
নীিতমালার সােথi সংি - কান ধমীয় িবিধব বsার সােথ সmিকত নয়। তাi সমস ািট ধেমর নয়, 
সমস ািট রাজৈনিতক-aথনীিতর। sতব  য, iসলামী শিরয়া আiন কােয়ম করেল uপেরাk সমস াgেলা 
যিদ সমাধান হােয় যত, তাহেল িবগত 60 eর দশক তথা বাঙলােদেশর জেnর পূব থেকi 
সাংিবধািনকভােব iসলামী pজাতnt ঘাষণা eবং িবগত 80 eর দশক থেক  শিরয়া আiন o hdদ আiন 
চালু থাকা সেtto পািকsােনর মানুষ িক আথ-সামািজক মুিkর সnান পেয়েছ? তাছাড়া iসলামী িবpেবর 
পর iরােনর আথ-সামািজক unয়েনর iিতহাস কী বেল? কী বেল তােলবান-শািসত আফগািনsােনর 
iিতহাস? বরং বদনাদায়ক সত  হেলা পািকsান নামক রা িট আজ eকিট ব থ রাে র িদেক drত eিগেয় 
যােc। 

বাংলােদেশ জি বাদঃ মৗলবােদর িহংsrপ 

মৗলবাদ বাংলােদেশ জি rপ ধারণ কেরেছ-িবগত 17i আগs, 05 সােল eকi সােথ 63িট জলায় 
বামাবািজ- ধারণািটেক তকাতীত কের তুেলেছ। পরবতী সমেয় দেশর িবিভn sােন আtঘাতী বামা 
হামলার মাধ েম d’জন িবচারকসহ বশ কেয়কজন আiনজীিব o িনরীহ মানুষ মারা গেছন। iিতপূেব 
মৗলবাদী রাজৈনিতক দেলর সােথ গঁাটছড়া-বঁাধা বতমান জাট সরকার দৃঢ়তার সােথ দেশ মৗলবাদী শিkর 
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aিsti  asীকার কেরেছন । জি  ত�পরতার সংবাদ পিরেবশেনর জন  ulা িবেরাধী দল o সংবাদ 
মাধ মেক দায়ী কেরেছন-- দেশর ভাবমূিত k ু  করার aপpয়ােসর aিভেযাগ তুেল। কেয়কজন সাংবািদকেক 
gpার o িবেদশী সাংবািদকেক বিহsার কেরেছন। ’বাঙলা ভাi’- ’iংেরজী ভাi’ নােম কu নi বেল 

sরা মntী বারংবার তার ‘বাংিলশ’ ভাষায় গলাবািজ কেরেছন। িকnt আজ মৗলবাদ যখন জ ীrেপ আিবভূত 
হেয় জাতীয় িনরাপtােকi hমকীর মুেখামুখী কেরেছ, তখন কতাব িkরা বাল পািlেয় বলেত r কেরেছ-
eটা eকটা gাবাল সমস া। মৗলবােদর utানেক asীকার কের-pকারাnের তােক pশয় িদেয়- য aন ায় 
বতমান জাট সরকার কেরেছন, তার ছেয় grতর aন ায় তারা কের চেলেছন aপরাধীেদর না ধের --
িবেরাধী দেলর িদেক a ুলী িনেদশ কের- শূেণ  তরবাির ঘুিরেয়-জনগেণর জীবনেক িনরাপtাহীন কের িদেয়। 
আজেকর ভীবৎস বাsবতা হেলা আমােদর রkমূেল  কনা িpয় sেদশভূিম আজ ug-প াদপদ-মধ যুগীয় 
ধ ান-ধারনায় িব াসী কিতপয় গঁাড়া iসলাম-ধমীয় মৗলবাদীেদর হােত আkাn। তােদর pকােশ -apকােশ  
পৃ েপাষকতা করেছ eকাtুেরর স পরািজত জামাত-িশিবর চk।  

iিতহােসর নিজরিবহীন আtত ােগর মাধ েম-eকিট ধমিভিtক রা  পািকsােনর জঠর িছঁেড়-নৃতািttক 
জাতীয়তাবােদর িভিtেত জn- নoয়া eকিট রাে  মৗলবােদর e িবপjনক utান িকভােব সmব হেলা? 
বাঙািল জািতর সমকালীন iিতহােসর eটাi বাধ হয় সবােপkা িনমম পিরহাস--dেবাধ  sিবেরাধীতা 
(চধ�ধফড়ী) ।  e sিবেরাধীতার ব াখ ার মেধ i িনিহত আেছ eেক রাখার সিঠক পথ o পnার সnান।  

মৗলবােদর জn o িবকাশ  

রাজৈনিতক pkাপটঃ pিkত পািকsান  

বাঙলােদেশ  মৗলবােদর জn o িবকাশেক সিঠকভােব বুঝেত হেল পািকsােন মৗলবােদর জn o িবকােশর 
কাযকারণ িবে ষণ aত n  pাসি ক। কারণ- 

pথমতঃ পািকsােনর জn ধমীয় িd-জািত তেttর uপর িভিt কের। পািকsােনর জনক মাহাmদ আলী 
িজnাহ e িd-জািত তেttর pবkা। স িd-জািত তেttর িভিtেত ভারত uপমহােদেশর d’pােn aবিsত 
d’িট মুসিলম pধান a লেক িনেয় গিঠত হােয়িছল পািকsান (যিদo তা িছল ঐিতহািসক লােহর psােবর 
পিরপnী) । আজেকর বাঙলােদশ িছল সিদেনর পূবপািকsান। তাi 1947 সােল জn থেক 1971 সােল 
বাঙলােদেশর aভূ দয় পযn d’ দেশর রাজৈনিতক iিতহাস হেলা eক o aিভn।   

িdতীয়তঃ জেnর aব বিহত পর হেত পািকsােনর রাজনীিতেত ধেমর aনুpেবশ, eতদিবষেয় ধমীয় 
রাজৈনিতক দলgেলার ভূিমকা eবং সsা জনিpয়তা o ধমভীr আমজনগেণর ভােটর আশায় মৗলবাদী 
শিkর সােথ মূলধারার রাজৈনিতক দলgেলার  aপিরণামদশী আেপাষকামীতা pভৃিত পািকsােন মৗলবােদর 
জn o িবকােশ য ভূিমকা রেখেছ স  iতহােসর িবsয়কর রিpকা হেলা  বাঙলােদেশর রাজৈনিতক 
iিতহাস।  
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িd-জািত তেttর uপর িভিt কের বৃহtর ভারেতর সংখ ালঘূ মুসলমানেদর জন  আলাদা রা  দাবী করেলo 
মুহাmদ আলী িজnাহ বstতঃ কান iসলামী রাে র pবkা িছেলন না। তার sp িছল মুসলমানেদর জন  
eকিট আলাদা রা । e কথার pমাণ পাoয়া যায় পািকsান গণপিরষেদ(11i আগs, 1947 iং) তার 
pদt pথম ভাষেণ-- যখােন মাহাmদ আলী িজnাহ বেলিছেলন-- 

“আমরা eকিট রাে র নাগিরক-ei pিতপাদ  থেকi আমােদর agসর হoয়া uিচত। eিটেকi আমােদর 
আদশ িহসােব সামেন রাখা pেয়াজন eবং আপনারা দখেবন সমেয়র ব বধােন িহnু আর িহnু থাকেবনা, 
মুসলমােনরাo মুসলমান থাকেবনা। ধমীয় aেথ নয়। কারণ ধম হেলা মানুেষর ব িkগত িব ােসর kt। 
eকিট জািতর নাগিরক িহসােব তথা রাজৈনিতক aেথ-- পািকsােনর নাগিরক িহসােব” । তার e বkব  
থেক eকথা s  বুঝা যায় য, িতিন পািকsানেক মূলতঃ eকিট ধমিনরেপk রা  িহসােব গেড় তালার 

sp দেখিছেলন। (যিদo তা aজেন িতিন ধমেকi হািতয়ার িহসােব ব বহার কেরেছন eবং ধমীয় 
জাতীয়তাবােদর িভিtেত pিতি ত রাে  ধমিনরেপkতা  সানার পাথরবািটর মত aবাsব)। eকiভােব 
পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী খানo িছেলন পি মা গণতেntর সমথক। ধমেক রাজনীিতেত 
ব বহার করেলo তারা  কখেনা ধমিভিtক রাে র sp দেখনিন। ধমিভিtক দলgেলা-িবেশষভােব 
’জামায়ােত iসলাম’ o ’মজিলেশ আহরার e iসলাম’- পািকsান আেnালেনরi িবেরাধীতা কেরিছল। 
িকnt পািকsান জেnর aব বিহত পর  তারা কীভােব  kমাnেয় রাজৈনিতক a েণ িনেজেদর sান কের নয়, 
স iিতহাস aত n তা�পযপূণ o চমকpদ। পািকsান আেnালেনর pকাশ  িবেরাধীতার কারেণ ‘জামায়ােত 

iসলামী’ o ‘মজিলেশ আহরার e iসলাম’ pভৃিত ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলা পািকsান জেnর পর aত n 
কাণঠাসা হােয় পেড়। রাজৈনিতক a েন িফের আসার জন  তােদর কান ধমীয় নাতুন iসু র pেয়াজন 
িছল। eমতাবsায়  তারা  ‘কািদয়ানীরা মুসলমান নেহ’ eবং ‘রা ীয়ভােব তােদর aমুসিলম ঘাষণা করেত 
হেব’ -- eরকম eকিট aবাnর--সদ sাধীন দেশর আথ-সামািজক unয়ন agগিতর pে   সmূণ 
apাসি ক o aথহীন-হাস sদ iসু েক সামেন িনেয় আেস। 1949 সােল কািদয়ানীেদর aমুসলমান 
ঘাষণার দাবী কের মজিলেশ আহরার e iসলাম কািদয়ানীেদর িবrেd দা ার আহবান কের। তােদর সােথ 
ঘিন ভােব সংি  িছল জামায়ােত iসলামী o তােদর তািttক gr মৗলানা মodদী। তােদর pত k 
usানীেত পা ােব কািদয়ানী িবেরাধী দা া r হেয় যায়-- drত লােহােরo ছিড়েয় পেড় e দা া eবং তা 
kেম ভয়াবহ rপ ধারণ করেত থােক। দীঘ চার বছর ব াপী চলার পর 1953 সােল দা া eমন ভয়াবহ rপ 
ধারণ কের য, পািকsান সরকার লােহাের সামিরক শাসন জারী করেত বাধ  হয়। e দা ায় হাজার হাজার 
মানুষ মারা যায়। দা ার িবষেয় তদেnর জন  সুpীম কােটর pধান িবচারপিতর নতৃেt  কিমিট গিঠত হয়। 
আদালত িবচাের  দা ায় pত k usানী pদােনর জন   মৗলানা মodদীেক মৃতু দ  pদান কেরন- যা তার 
pাণিভkা আেবদেনর কারেন মoকুফ করা হােয়িছল। সৗদী বাদশাহর হsেkেপ পরবতী সমেয় তােক মুিk 
দoয়া হয়। ভয়াবহ দা া পিরিsিত সামিরক শাসেনর মাধ েম িনয়ntণ করা সmব হেলo ধমাn মৗলবাদীেদর 
খুশী করার জন  eবং ধমpাণ জনেগা ীর সমথেনর আশায় পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী খান 
পািকsােনর সংিবধােন  ”aবেজকিটভ রজুেলশন” যুk করেলন, যােত বলা হল-পািকsােনর সংিবধােন 
কুরআন o সুnােহর পিরপnী কান ধারা থাকেত পারেবনা। পািকsােনর সংিবধােন iসলামী pজাতnt শb 
কয়িট যাগ করা হল eবং সংিবধােনর কুরআন o সুnােহর পিরপnী কান ধারা আেছ িকনা তা পরীkা করার 
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জন  আেলমেদর িনেয় eকিট oেলমা পিরষদ গঠন করা হল। পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী 
খান মৗলবাদীেদর সােথ eভােব আেপাষ করেলন। পািকsােনর রাজনীিতেত ধম eভােব িনেজর sান কের 
িনল eবং মৗলবাদী ধমিভিtক দলgেলা eটােক তােদর pাথিমক িবজয় ভেব ulিসত হেলা। ভােগ র িনমম 
পিরহাস হেলা--kমতায় িটেক থাকার জন  ধমীয় মৗলবাদীেদর সােথ আেপাষ কেরo িলয়াকত আলী খান 
kমতায় থাকেত পারেলননা। আততায়ীর িনমম gিলর আঘােত তােক জীবন িদেত হেয়েছ। সদ  sাধীন 
পািকsােনর রাজনীিতেত aতঃপর যা চলেত লাগল তাহেলা-- pাসাদ রাজনীিত--- kমতা দখেলর চkাn-
ষড়যnt-- পদার anরােল সামিরক- বসামিরক আমলা o িকছু kমতাn রাজনীিতেকর kমতার িহস া িনেয় 
কামড়া-কামিড়। isাnর মীজা pিসেডn, সনাবািহনী pধান জনােরল আiuব খান pধানমntী, aতঃপর 
মাt 30 মােসর মাথায় isাnর মীজােক তািড়েয় আiuব খােনর kমতা aিধgহণ--eসব পিরবতেনর সােথ 
পািকsােনর আমজনগেণর কান সmক িছলনা, িছলনা কান আদিশক dnd-eসব িনছক kমতার লড়াi। 
eমনিক জনগণ বুঝেতo পারতনা কােtেক িক হেc। সব িকছু ঘটিছল পদার anরােল। anর মহেলর 
মlযুেd সবেশষ িবজয়ী নেটরgr জনােরল আiয়ুব খান পািকsােন ভাগ িবধাতা িহসােব আিবভূত হেলন 
1958 সােলর aেkাবের। kমতা gহেণর পর বৃিটশ ভাবধারায় pিশিkত জনােরল আiয়ুব 1962 সােল 
তার ঘািষত সংিবধােন পািকsােনর নাম থেক iসলামী pজাতnt শb কয়িট বাদ িদেলন, মুসিলম পািরবািরক 
আiন সংেশাধন করেলন-- গঁাড়া মাlােদর ক র িবেরাধীতা সেtto-- মুসিলম পািরবািরক আiেন িকছু 
পিরবতন আনেলন। িকnt তার e ধমিনরেপk aবsানo বশী িদন িটকলনা। kমতায় িটেক থাকার জন  
তারo সsা জনিpয়তার pেয়াজন aনুভত হেলা eবং স লেk  িকছু িদেনর মেধ i 1962 সােলর  
সংিবধােন আবােরা সংেশাধনী eেন iসলামী pজাতnt শb কয়িট যাগ করল। সবােপkা চমকpদ িবষয় 
হেলা-1965 iং সােল ফােতমা িজnােহর িবrেd িনবাচন করেত  িগেয় eক শত আেলম থেক ফেতায়া 
আদায় করল-- iসলামী রাে  কান মিহলা রা -pধান হেত পােরনা। সকল িবেরাধী দেলর সমথন o pচুর 
জনিpয়তা থাকা সেtto মৗিলক গনতntীেদর ভঁূয়া চক pদান সহ নানা কারচুিপর মাধ েম িনবাচেন িবজয়ী 
হেলা আiয়ুব খান। তার e িবজেয় পািকsােনর রাজনীিতেত মাlােদর aবsান আেরা সুসংহত হেলা। 
aিবভk পািকsােনর পূবা ল সিদেনর পূবপািকsােনর বাঙািলেদর sািধকার আেnালন দিমেয় রাখার জন  
পািকsানী শাসেকরা বরাবরi ধমেকi ব বহার কেরেছ। সবেশষ বাঙলােদেশর sাধীনতা সংgাম ঠকােত িগেয় 
য গণহত া--নারী ধষণ-e সকল aপকম তারা কেরেছ ধম রkার নােম। মাt 24 ব�সেরর মেধ  পািকsান 
ভে  বাঙলােদশ sাধীন হoয়ার পরo ধম িনেয় রাজনীিত করার িবপদ সmেক-কী পািকsানী রাজনীিতিবদ, 
কী সামিরক  

জাnা- কu আেদৗ কান িশkা নয়িন। বরং স িবপjনক পেথi পািকsােনর aিভযাtা aব াহত থাকল। 
সমাজতnt o ধমিনরেপkতার কথা বেল  িনবাচেন িজতেলo জুলিফকার আলী ভূে ার  sরাচারী aপশাসন 
o িনবাচেন pচ  কারচুিপর িবrেd িবেরাধী জাটবd আেnালন যখন তুে  oেঠ, তখন ধমীয় দলgেলােক 
হােত নoয়ার জন  eবং আমজনগণেক িব াn করার লেk  ভূে া িকছু শরীয়া আiন pণয়ন করেলন। 
ভুে াi pথমবােরর মত জামায়েতর দাবী মাতােবক কািদয়ানীেদর ধমীয় সংখ ালঘু িহসােব ঘাষণা করেলন। 
ভূে ােক kমতাচূ ত কের জনােরল িজয়া--eতিদন ধের  
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পািকsানী রাজনীিতিবদরা িতেল িতেল য কাজিট করিছেলন--ধমীয় মৗলবাদীেদর সােথ আেপাষ কের 
পািকsানেক eকিট ধমিভিtক রাে  পিরণত করা--তার ষালকলা পূণ করল। ভূে া কািদয়ানীেদর ধমীয় 
সংখ ালঘূ ঘাষণা কেরিছেলন, িজয়াuল হক তােদর aমুসিলম ঘাষণা করেলন। তােদর সরকারী চাকুরী 
থেক aপসারণ করেলন। কািদয়ানীেদর মসিজদgেলা বn কের িদেলন। কািদয়ানীেদর আলাদা পিরচয় পt, 
তােদর জন  আলাদা িনবাচন ব বsা করা eবং দেশ hdদ আiন চালু কের শরীয়া আদালত গঠন করেলন। 
পািকsােনর pিত াতা িজnােহর sেpর িবপরীেত তার utরসুরীরা পািকsানেক eকিট মধ যুগীয় ধমীয় রাে  
পিরণত করল। চুির করেল হাত কেট ফলা, যৗন ব িভচােরর জন  মািটেত পঁুেত পাথর ছুেঁড় মারা, eকজন 
পুrষ সাkীর িবপরীেত d’জন নারী সাkী হািজর করা-hdদ আiেনর নােম সকল মধ যুগীয় আiন আজ 
পািকsােন িবদ মান। মজার ব াপার হেc িজয়াuল হেকর পরবতী সমেয় পি মাভাবধারায় pিশিkত 
বনিজর ভূে া kমতাসীন হেলo িজয়াuল হেকর iসলামীকরেণর িবrেd কান সংsার পদেkপi ননিন। 
ত�পরবতী সমেয় kমতাসীন নoয়াজ শরীফ eর আমেলi-পািকsােনর pত k পৃ েপাষকতায়- 
তােলবানেদর utান। আজেকর সামিরক শাসক মাশারফ মৗলবাদীেদর িবrেd যতi হিmতিm কrক না 
কন, iসলামী pজাতnt পািকsােন- যখােন রা i মৗলবাদী- সখােন  iসলামী মৗলবাদীেদর িকভােব 

rখেবন তা আেদৗ বাধগম  নয়। aতীেতর য কান সমেয়র চেয় মৗলবাদ আজ পািকsােন aেনক 
শিkশালী। গত 22 শ জানুয়ারীর ’িনu iয়ক টাiমস’ eর eক pিতেবদেন লখা হয়--আফগািনsােনর 
সীমাn সংলg eকিট জলায় বstতঃ তােলবানেদর শাসন চলেছ। পািকsােনর pশাসন সখােন মূলতঃ 
িনিkয়। iিতহােসর িনমম পিরহাস হেলা-sাধীনতার দীঘ 59 বছর পরo পািকsান নামক রা িট eকিট 
গণতািntক রাে  পিরণত হেতেতা পারলiনা বরং eকিট ধমীয় গঁাড়ামী আkাn সামিরক sরতnti হেলা 
আজেকর পািকsান--যার িনগড় থেক বর হoয়ার জন  eকাtুেরর বাঙািলেদর মত বতমােন লড়াi করেছ  

বলুিচsােনর মুিkকামী জনগণ-বালুচ জাতীয়তাবােদর িভিtেত।     

রাজৈনিতক pkাপটঃ pিkত বাংলােদশ 

ধমীয় জাতীয়তার িভিtেত pিতি ত eকিট রাে র জািতগত শাষণ-শাসেনর িবrেd ধারাবািহক নৃতািttক 
জাতীয়তাবাদী আেnালন eর ফল “িত আমােদর মাতৃভূিম বাংলােদশ। স ত কারেণi ধমিনরেপkতা, 
জাতীয়তাবাদ, সমাজতnt o গণতnt আমােদর 4 রা ীয় মূলনীিত িহসােব সংিবধােন গৃহীত হয়। eকিট sl-
িশিkত, দািরdিk  জনেগাি র e aজন -রা  পিরচালনায় uপেরাk আদশgেলােক নীিতমালা িহসােব gহণ 
িছল বাsিবকi aভাবনীয়- যা পি মা িব  jান-িবjােন aেনক agগিতর পর aজন করেত সkম 
হেয়িছল। িকnt রাজৈনিতক-সাংsৃিতক আেnালেনর মাধ েম eকিট sl-িশিkত o প াদপদ জনেগা ীর e 
aজেনর তা�পয আমােদর রাজৈনিতক নতৃt যথাযথভােব uপলিb করেত পেরিছেলন বেল মেন হয়না। 
তাi আমরা aত n িবsেয়র সােথ লk  কির, sাধীনতার aব বিহত পর ব বn ু সরকার মাdাসা িশkােক 
রা ীয় পৃ েপাষকতা দoয়া r কেরন। aথচ আমােদর sাধীনতা সংgােম যারা পািকsানী সনাবািহনীর 
সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় বাংলােদেশর aভূ দেয়র িবrেd লড়াi কেরেছ- রাজাকার-আলবদর বািহনী সৃি র 
মাধ েম-তােদর নbi শতাংেশর uপের িছল মাdসার ছাt o িশkক। sাধীনতার sপিত ব বn ু মাdাসার 
ছাt িশkকেদর eকািধক সভা-সমােবেশ dঃেখর সােথ কথািট uেlখ করেলo তার সরকার  iসলামী 
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ফাuে শন সৃি  করেলন। আজেক স iসলামী ফাuেnশন মৗলবাদীেদর eকিট শিkশালী ঘঁািটেত পিরণত 
হেয়েছ। তারপরo 1975 সাল পযn ধমিনরেপkতা aন তম রা ীয় নীিতমালা িহসােব বহাল 
িছলÑধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলা িনিষd িছল eবং ধম িনেয় রাজনীিত করার সুেযাগ aবািরত িছলনা।  
িকnt 1975  সােলর আগ  মােস eক ভয়াবহ হত াকাে র মাধ েম ব বn ুেক kমতাচূ ত কের যারা 
kমতাসীন হেলা তারা সবােg তােদর e aপকেমর বধতা িদেত জনগেণর সামেন আিবভতূ হেলা ধেমর 
আলখাlা পেড়। eতবড় eকটা জঘন  হত াকা  ঘিটেয় মাথায় কােলাটুিপ o মুেখ আlাহ-রসুেলর নাম িনেয় 
মে  আিবভতূ হেলা খুনী মাsাক- pিতিkয়াশীলেদর pিতভূ িহসােব-kমতাসীন হেয়i য তার পিরিহত 
কােলা টুিপেক জাতীয় টুিপ ঘাষণা কেরিছল। e pিতিবpেবর সুিবধােভাগী িহসােব kমতাসীন সামিরক 
শাসক িজয়াuর রহমান দেশর সংিবধান থেক ধমিনরেপkতা, সমাজতnt মুেছ িদেলন। নৃতািttক বাঙািল 
জাতীয়তাবােদর sেল িনেয় আসেলন বাঙলােদশী জাতীয়তাবাদ। aথৈনিতক নীিতমালার kেt aধনবাদী 
িবকােশর পথ- যা সমকালীন unয়নশীল দশgেলেত সিঠক unয়ন কৗশল িহসােব খুবi জনিpয় িছল- 
পিরহার কের ধনবাদী িবকােশর পথ gহণ করেলন। ব বn ুর সাধারণ kমার পরo সুিনিদ  aিভেযােগ 
eকাtুেরর য সকল যুdাপরাধী িবচােরর aেপkায় িছল তােদরo kমা কের দoয়া হেলা। জামােত iসলামী 
সহ ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলােক ধেমর নােম রাজনীিত করার লাiেসn িফিরেয় িদেলন। জামােতর আমীর 
যুdাপরাধী গালাম আজমেক দেশ eেন রাজনীিতেত পূনবািসত করেলন।  কিতপয় মধ pােচ র মুসিলম 
দশ-িবেশষভােব সৗদী আরেবর আিথক সাহায  িনেয় জামায়ােত iসলামী তােদর রাজৈনিতক pচারণা 
তীbতর করল- যার মূল লk  িছেলা বাঙলােদেশর sাধীনতােক ভুল pমাণ করা eবং বাঙলােদশেক 
তথাকিথত iসলামী pজাতেnt rপাnর করা। পচঁাtেরর পট পিরবতেনর পর ধারাবািহকভােব kমতাসীন 
ব িk বা গা ী িনেজেদর রাজৈনিতক বধতা আদায় o আমজনগেণর কােছ িনেজেদর gহণেযাগ তা বাড়াবার 
জন  ধমেক রাজনীিতেত ব বহার করা r করল পূেণাদ েম। মজর িজয়া তার সকল বkব  r করার 
আেগ pকােশ  “িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম” বলা r করেলন। িজয়াuর রহমােনর হত াকােnর পর 
kমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন d িরt হােসন মাঃ eরশাদ রাজনীিতেত ধেমর ব বহােরর মাtাটা আেরা 
বািড়েয় িদেলন eকi লেk -- তার সব aপকমেক বধতা দoয়া। িতিন সংিবধান সংেশাধন কের iসলামেক 
রা ধম কের আমােদর মুিkযুেdর চতনার িবপরীেত দশটােক ধমিভিtক রাে  rপাnেরর িদেক eক ধাপ 
eিগেয় িদেলন । ধমেক রাজনীিতেত ব বহােরর সােথ eরশাদ রাজনীিতেত পীরতেntর pবতন কের নাতুন 
মাtা যাগ করেলন । িতিন pকােশ  রা ীয় হিলকpার ব বহার কের িবিভn পীেরর কােছ যেত r 
করেলন eবং eসব গ মুখ o ভ  পীেরর uপেদশ pকােশ  সাংবািদক সেmলন কের pচার করেতন। 
রাজনীিতেত ধেমর ব বহারেক eরশাদ  eমন eক হাস কর পযােয় িনেয় িগেয়িছেলন য, যখন তার িবrেd 
গণআেnালন তীb হেয় uঠল, তখন িতিন pিত kবাের কান না কান মসিজেদ জুমার নামাজ আদায় 
করেত যেতন। মসিজেদ িগেয় িতিন পূবরােt spািদ  হােয়  সi মসিজেদ জুমার নামাজ পড়েত eেসেছন 
বেল ডাহা িমথ া aবিললায় বেল যেতন; aথচ মানুষ জানত, eরশাদ আসেবন বেল d’িতন িদন পূব থেকi 
সরকারী লােকরা ঐ মসিজদ পিরsার পিরcn করা o িনরাপtার কােজ িনেয়ািজত িছল।  eরশােদর 
পতেনর পর pথম তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন aনুি ত িনবাচেন জাতীয়তাবাদী দল িনবাচনী কৗশল 
িহসােব নgভােব ধম o ভারত িবেরাধীতােক কােজ লাগাল। ধমেক রাজনীিতেত ব বহাের তারা eতটুকু গল 
য, আoয়ামী লীগেক ভাট িদেল ধম চেল যােব, মসিজেদ মসিজেদ আজােনর পিরবেত uলু িন হেব-- 
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দশ ভারেতর a  রােজ  পিরণত হেব- iত াকার কথা জােরেশাের বেল বড়ােত লাগল । বলাবাhল  তারা 

e aপেকৗশেল সফল হেয় িনবাচেন িজেতিছল eবং kমতাসীন হােয় তারাo রাজনীিতেত-রা ীয় 
আচারানু ােন- ধেমর ব বহার বািড়েয় িদল। মুিkযুেdর পেkর বৃহ� রাজৈনিতক দল আoয়ামী লীগ--সmবতঃ 
ভােটর রাজনীিতর িবেবচনায় eবং িবেরাধী pচারণার জবােব- তােদর রাজৈনিতক আচার আচরেণo 
ধািমকতা pদশেণর pিতেযািগতায় িলp হেলা। জয় বাঙলা াগােনর সােথ তারা o “লা-iলাহা ilালাh-
নৗকার মািলক তুi আlাহ”--pভৃিত াগান ucারণ করেত লাগল। িবeনিপ kমতাসীন থাকা aবsায়  
িবিভn uপিনবাচেন িবeনিপর সীমাহীন কারচুিপ eকিট দলীয় সরকােরর aধীেন য কান িনবাচনেক p িবd 
কের তুলল। তাi তttাবধায়ক সরকার পdিতেত িনবাচন aনু ানেক sায়ীrপ দoয়ার জন  আoয়ামী লীগ 
আেnালন r করল। স আেnালন করেত িগেয় আoয়ামী লীগ যুগপ� কমসূচী gহণ করল জামায়ােত 
iসলামীর সােথ।  আেnালেনর মুেখ pথেম িবeনিপ eকতরফা eকিট িনবাচন-aতঃপর স িনবাচেন 
িনবািচত সংসেদ তttাবধায়ক সরকােরর আiন পাশ eবং স তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন aনুি ত 
িনবাচেন িবeনিপ সরকােরর সবাtক ব থতার পটভূিমেত আবােরা রা ীয় kমতার পটপিরবতন হেলা। 
সুদীঘিদন পর eবার kমতায় eেলা মুিkযুেdর নতৃtদানকারী আoয়ামী লীগ। িকnt িবeনিপ সরকােরর 
িবrেd তttবধায়ক সরকােরর আেnালন করেত িগেয় জামায়ােতর সােথ aেঘািষত ঐক  কের ধমিনরেপk 
রাজনীিতর কী kিতটা আoয়ামী লীগ কেরেছ স uপলিb আoয়ামী নতৃেtর eখেনা হেয়েছ িকনা জািননা। 
ধু তা নয়, আoয়ামী লীগ o তার রাজৈনিতক আচরেণ eমন িকছু পিরবতন আনল যা pকারাnের ধমীয় 

রাজনীিতেকi u�সািহত করল। দীঘিদন পর kমতাসীন হেয় আoয়ামী লীগ মুিkযুেdর চতনার পূনবাসেনর 
তমন কান কাযকর uেদ াগত gহণ করলi না, বরং তােদর দলীয় কমসূচী eবং রা ীয় কমসুচীেত তারা 
ধমীয় আচার-আচরণ aনুসরণ করেত r করল পূেণাদ েম। সংসেদ pেত ক সাংসদেদর মাথায় টুিপ পের 
বসা eবং য কান বkেব র rেতi জার গলায় “িবসিমlাহীর রাহমািনর রািহম” বলা, কান িকছুর 
িভিtpsর পান করেত িগেয় মানাজাত করা, য কান aনু ােনর rেত পিবt কুরআন থেক 
তেলায়াত করা, নতা- নtীর িফ বছর হj করা iত ািদর মাধ েম ধমীয় আচরেণর সােথ রাজৈনিতক 
আচরণেক gিলেয় ফেল aপরাপর ধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলার আচরেণর সােথ আoয়ামী লীেগর 
আচরেণর পাথক  িনণয় করা drহ হেয় পেড়িছল-যা বstতঃ ধমিভিtক রাজনীিতেকi বধতা pদান 
করিছল। মজার ব াপার হেলা, kমতাসীন হেয় িবeনিপেতা নয়i, আoয়ামী লীগo eরশাদ pণীত রা ধম 
বািতল করার কথা িচnাo করলনা। িকnt eত িকছু কেরo আoয়ামী লীগ kমতায় যমন থাকেত পারলনা, 
তমিন য সকল ধমীয় গা ীর মনজয় করার জন  আoয়ামী লীগ eতিকছু করল -তােদর মন থেকo 
আoয়ামী লীগ সmেক নিতবাচক ধারণা মুেছ ফলেত সkম হলনা। বরং জাতীয়তাবাদী দল আেরা eক 
ধাপ eিগেয় জামােত iসলামী o iসলামী  ঐক েজাট নামক দেলর সােথ জাট বঁেধ িনবাচন কের আজ 
রা ীয় kমতায়।  iিতহােসর িনমম পিরহাস হেলা-রাজৈনিতক sােথ-kমতার লােভ- য বৃহ� রাজৈনিতক 
দলgেলা ধমেক িনেজেদর সুিবধামত রাজনীিতেত ব বহার করেছ শষ পযn তারা কu kমতায় থাকেত 
পারেবনা বরং তােদর e রাজৈনিতক আচরণ মৗলবাদীেদর aবsা◌ানেক পাকােপাk কের িদেব। kমতাসীন 
হেয় জাট সরকার ধমপালেনর দািয়t রাে র কঁােধ তুেল িদল। kমতাn হেয় e সামান  বাধটুকু আমােদর 
জাতীয়তাবাদী নতারা হািরেয় ফলল য, রা  eকিট সামািজক সংগঠন- কান সংগঠেনর কান ধম 
থােকনা। ধম, তথা uপসনা-ধম (ডড়�◌ংযরঢ় জবষরমরড়হ) থােক মানুেষর-- কান বst বা সংগঠেনর নয়। 
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বst বা সংগঠেনর iহকাল পরকাল নi। তারা sগ-নরেক যােবনা। তাi তােদর ধেমর pেয়াজনo নi। 
িকnt রা ীয়ভােব ধম পালেনর ফেল  pকারাnের বধতা পল  ধম িনেয় রাজনীিত o ধমিভিtক রাজনীিত। 
eভােব সকু লার রাজনীিতর িশকড় কাটা হেত লাগল eেক eেক। বলাবাhল , কবল k ুd বাম গণতািntক 
দলgেলা -জনমেন যােদর pভাব aত n kীণ-ধমিনরেপk রাজনীিতর াগান aব াহত রাখল। িকnt তােদর 
কে র আoয়াজ eতi kীণ য তা  আমজনগণ পযn পৗেছনা। uপেরাk আেলাচনা থেক eটা s  হয় 
য, পািকsানী রাজনীিতিবদরা যভােব kমতার sােথ িতেল িতেল ধমেক রাজনীিতেত ব বহার কের 
পািকsানেক eকিট ধমিভিtক সামিরক-আমলাতািntক রাে  পিরণত কেরেছন, িঠক স পেথi আমােদর 
দেশর রাজনীিতিবদরা দশেক িনেয় যােcন। তফাৎ ধু ei য, আমােদর জনগেণর pিতেরােধর মুেখ 
সামিরক আমলা eেদেশ পািকsােনর মত শকড় িবsাের সkম হয়িন।  

ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলার ভূিমকাঃ 

ধমীয় রাজনীিতর জন  uপেরাk uবর ভূিমেত মধ pােচ র িবপুল পে া-ডলার পেয় জামােত iসলামী 
iেতামেধ i  িনেজেদর খুব সংগিঠত দল িহসােব গেড় তুলেত সkম হেয়েছ। eতd তীতo iসলামী 
শাসনতnt আেnালন, জামায়ােত মুজােহদীন বাংলােদশ ( জeমিব)-যােক aেনেক জামায়ােত iসলামীর সশst 
শাখা বেল মেন কের-হরকাতুল িজহাদ, খতেম নoবুয়াত আেnালন-জামােত iসলামী যােদর পৃ েপাষকÑ 
িজহাদ আেnালন pভৃিত ধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলার জn হয়- যিদo তথাকিথত iসলামী 
শাসনব বsার srপ িনেয়  তােদর মেধ o তীb মতিবেরাধ িবদ মান। মধ pােচ র টাকায় পিরচািলত িবিভn 
iসলামী eনিজoেদর pধান কাজ হেলা eসমs ধমীয় দলgেলােক পৃ েপাষকতা করা। eভােব িবেদশী, 
িবেশষভােব মধ pােচ র টাকায় uপেরাk রাজৈনিতক দলgেলা eেদেশর সাধারণ মানুেষর ধমীয় aনুভূিতেক 
পঁুিজ কের আlােহর dিনয়ায় আlােহর শাসন কােয়েমর িজিগর তুেল দেশর িবেশষভােব gােমর দিরd o 
aিশিkত জনেগা ীর মেধ  eকিট সমথকেগা ী সৃি  করেত পেরেছ। eজন  তারা িবেশষভােব টােগট 
কেরেছ gােমর মাdাশাgেলােক। gামীণ জনেগা ীর দািরেd র সুেযােগ তারা তােদর তrণ ছেলেদর সহেজ 
pলুd করেত পারেছ।  নগর সভ তার িবকাশ o পাশাপািশ gামীণ সমাজব বsার সীমাহীন দািরd  o 
প াদপদতা, শহেরর সােথ gােমর বষম  মৗলবাদী ধারণা pসােরর জন  uবর kt তরী কের রেখেছ।◌্ 

আথ-সামািজক pkাপটঃ বাঙলােদশ pিkত 

মৗলবাদ pসােরর আেরা eকিট মূল কারণ হেc িবিভn সমেয় kমতাসীন রাজৈনিতক দলgেলার সীমাহীন 
ব থতা। sাধীনতার দীঘ িতন দশক পেরo আমােদর দেশ যমন eকিট সিত কার গণতািntক ব বsা 
িবকিশত হয়িন, তমিন দেশর aথৈনিতক সমস া সমাধােনo তারা চরম ব থতার পিরচয় িদেয়েছ। 
মুkবাজার aথনীিতেক unয়েনর aব থ মেডল  িহসােব gহণ করা হেলo বstতঃ দেশ কাি ত িশlায়ন 
ঘেটিন। ফলতঃ সমােজ যমন ণী বষম  তীb হােয়েছ, তমিন বৃিd পেয়েছ gাম o শহেরর মেধ  
বষম । u�পাদন ব বsার সােথ সmকহীন eক ণীর শhের লুেঠরা ধিনকেদর সীমাহীন জৗলুস-আধুিনক 
জীবন যাপন-আর aন িদেক gােমর িবশাল দািরd জনেগা ীর জীবন-জীিবকার pাণাnকর আিদ সংgাম-e 
sিবেরাধী বিশ মি ত কান সমাজ কখেনা িsিতশীল হেত পােরনা। বকােরর সংখ া িতন কািটর uপের। 
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িফ বছর 21/22 লk িশিkত বকার েমর বাজাের pেবশ করেছ।  dনীিত সবgাসী rপ পিরgহ কের পুেরা 
সমাজেক িগেল ফেলেছ। িবে র সবােপkা dনীিতgs দেশর কল  িতলক আমােদর মাতৃভূিমর ভােল 
শাভা পােc িবগত চার বছর ধের। sাধীনতার পর হেত  আমােদর দেশর শাসকেগা ীর ধারাবািহক 
ব থতার ফলrিতেত আজ gামীণ o শhের িনn-মধ িবt দিরd যুবে ণীর মেন য হতাশা দানা বঁেধেছ 
তােকi সুপিরকিlতভােব কােজ লাগাবার pয়াস পােc ধমীয় মৗলবাদী গা ীgেলা। আলেজিরয়া, িমশর o 
তুরেsর ঘটনাবলী পযেবkণ করেলo আমরা eকi রকম িচt দখেত পাব য, স সব দেশo সামািজক 
বষম  o দািরd দূরীকরেণ মূল রাজৈনিতক শিkgেলার ব থতা মৗলবােদর udব o িবকােশর uবর kt 
তরী কের িদেয়েছ। eেহন eকিট আথ-সামািজক pkাপেট kমতাসীন চk মৗলবাদেক মাকােবলার 
পিরবেত তােদর কমসূচীেকi আtীকরণ কের ফেলেছ। eেkেt বৃহ� রাজৈনিতক দলgেলা ক কতটুকু 
ধািমক, তা pমােণর pিতেযািগতায় িলp।  িবjানিভিtক িশkা কািরকুলাম চালু করার পিরবেত তারা ধমীয় 
aনুশাসন িনভর িশkা ব বsার পৃ েপাষকতা কের চেলেছ।  

 

rখেত হেব মৗলবাদ 

 মৗলবাদী শিkেক কবল রাজৈনিতকভােব পরািজত কের -ঊিনশ শ’ eকাtুের যমনিট আমরা কেরিছলাম- 
রাখা যােবনা। চুড়াnভােব ঠকােত হেল তােক rখেত হেব আদিশকভােব। সারােদেশ ব ােঙর ছাতার মত 
গেড় oঠা মাdাশাgেলােত িশkার নােম যা ছড়ােনা হেc তা মূলত ধমা য়ী কুপম ুকতা o ajতা। aথচ 
মৗলবােদর pধান আ য় হেলা ajতা। িবjানিভিtক িশkা o নারী িশkার িবsার স ajানতা রােধ 

pধান ভূিমকা িনেত পাের। িবjানিভিtক আধুিনক িশkা aসাmpদািয়ক গণতািntক চতনার pসার ঘটােব o 
তার লালন মৗলবাদী aসিহ ুতার িবrেd বম িহসােব কাজ করেব। e লk  aজেনর pধান শত হেc 
ধমেক রা  থেক িবযুk করা। মৗলবাদীেদর সnt  করার জন  সরকার যিদ eেকর পর eক ধম পালেনর 
দািয়t িনেজর কঁােধ তুেল নয়, তােত মৗলবােদর িভিt কবল শki হেব।  তাi বjািনক যুিk িবsােরর 
মাধ েম সবােg আমােদর মৗলবাদী মধ যুগীয় ধ ান-ধারণার aসারতা, apাি কতা-প াদপদতা o 
গণিবমুখতা তুেল ধরেত হেব আম জনগেণর কােছ- িবেশষভােব বতমান pজেnর কােছ। সজন  eকিট 
সাংsৃিতক আেnালন গেড় তালা ছাড়া কান িবকl নi।   

 মৗলবােদর মূল u�স যেহতু ধমীয় গঁাড়ামী eবং e গঁাড়ামীর uবরেkt যেহতু aিশkা-কুিশkা, সেহতু 
তােক rখেত হেল আমােদর সবােg িশkা, িবেশষভােব িবjানিভিtক িশkার pসার ঘটােত হেব। মাdাসা 
িশkা ব বsােক eকi িশkা পdিতর আoতায় আনেত হেব। ধমেক রা  থেক পৃথক করেত হেব eবং ধম 
িনেয় রাজনীিত eবং ধমিভিtক রাজনীিত িনিষd করেত হেব। eকিট িsিতশীল গণতািntক কাঠােমা, 
বকারt দূরীকরণ o দািরd  িবেমাচন, আiেনর শাসন কােয়ম, gাম o শহেরর বষম  দূরীকরণ-িবেশষভােব 

gামীণ aথৈনিতক ব বsার unয়ন- iত ািদ আ  পদেkপ মৗলবাদ utােনর িবrেd বম িহসােব কাজ 
করেব। আমােদর মেন রাখেত হেব, sাতিsনী  নদীেত যমন কান শoলা- শবাল জnােত পােরনা, তমিন 
eকিট  আধুিনক িবjানমনs, গণতািntক o unত আথ-সামািজক কাঠােমােত মৗলবাদসহ কান pকার 
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কুসংsােরর আগাছা িশকড় গাড়েত পারেবনা।                                             
                                        

তথ সূtঃ 

      *     iসলাম, রাজনীিত eবং রা -পািকsান aিভjতা-সmাদনা-আসগর খান 

•         General in Politics- By-Asgar Khan 

•         Religion in Global Politics- Jeff Haynes 

•         Pakistan: Nationalism without a Nation—Edited by- Christophe Jaffrelot 

•         Will Baluchistan Break Out of Pakistan ?  
Frédéric Grare-- January 31, 2006—Source --internet 

 
 

 মাঃ জােন আলম, গেবষণা, পিরকlনা o পিরসংখ ান িবষয়ক সmাদক, গণেফারাম কndীয় কিমিট।  
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নবম aধয্ায় :   ধমর্ o নারী ৮ ৯ ৬  [ িkক কrন]  

 পুrষ রিচত 'ধেমর্' িবকলাংগ নারী :  নিnনী েহােসন ৮ ৯ ৭  [ িkক কrন]
 ' সনাতন ধেমর্' র দৃি েত নারী :  aনn িবজয় ৯ ১ ০  [ িkক কrন]
 িচরকালীন েমাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার :   রিবuল iসলাম ৯ ১ ৯  [ িkক কrন]
 নারীেক kমতাহীন কেরেছ eকক ঈশব্েরর pবkারা :  দীkক dািবড় ৯ ৪ ৪  [ িkক কrন]
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পুrষ রিচত ধেম িবকলা  নারী 
নিnনী হােসন 

 
ধেমর s া পুrষ। তাi দিখ ‘ঈ র’ ভাবনােতo পুrষালী ছায়া। পুrেষর জন  সব আরাম-আেয়শ stী, 
দাসী, বাদী কেতা কী। নারীর জন  িকছুi নi। জীবেন-মরেণ eকi পুrষ । মেরo তার শািn নi-
বেহেs গেলo যেত হেব, হাড়মাংস jালােনা সi িমনেষটার সােথ! িকnt বেহেs যােবন িকভােব? পিবt 
আল কারােন iসলােমর জন  িজহাদ (সংgাম) করেল, মহান আlাহতায়ালা জাnােত (sগ) pেবেশর 
িন য়তা িদেয়েছন (সুরা iমরান, 3:142; সুরা মাহাmদ, 47:4-6; সুরা ফাতাহ, 48:5); তা জাnােত 
িগেয় জীবনবািজ রেখ iসলােমর জন  যুd করা িজহািদরা কী পােবন? পােবন-যতখুিশ ফলমূল, সুরা ভিত 
পয়ালা আর িমিহ o পুr রশমী বst পিরধানরত আনতনয়না-পরমাসুnরী িচরকুমারীেদর (সুরা সায়াদ, 

38:51-52; সুরা আদ দাখান, 44:51-57); যারা িচরকুমারী, pমময়, যন eক eকিট ঢেক রাখা মুkা 
(সুরা আল oয়ােkয়া, 56:10-40); যােদর eর আেগ কান মানুষ বা িজন কখেনা sশ কের িন (সুরা আর 
রহমান, 55:56); e hেররদল (জামান ভাষায় ’hর’ শেbর aথ গিণকা!) জাnােতর তঁাবুেত রেয়েছ 
aেপkমাণ aবsায় (সুরা আর রহমান, 55:72)। িকnt egেলা তা পুrষেদর জন , আর নারীর জন ? 
িকছুi নয়। কu কu বেলন নারীর জন  রেয়েছ তার “পূন বান sামী”! ভােলা কের িবিভn ধেমর কতাব 
লk  করেল দখা যায়, জাnাত বা sগ হেc eক eকিট গিণকালয়, যখােন মদ-নারীর ছড়াছিড়। আর ei 
গিণকালেয়র তttাবধায়ক হেcন sয়ং সৃি কতা! dঃেখর কথা, eরপরo আমােদর e সমােজর বিশরভাগ 
নারীi ei ধরেণর ঈ ের িব াস কেরন eবং িবপেদর িদেন তঁার কােছi আ য় খঁােজন!  
 
সাজা কথায় নারীর sাথ কখনo পুrেষর ধম দেখিন; দখার কথাo নয়। তাi pচিলত সবgেলা ধমgn 
আিতপািত কের খুেঁজo পুrষতািntকতার বাiের দঁািড়েয় লখা হেয়েছ eমন eকটা শbo পাoয়া যােব না। 
আসেল পুrেষর চাখ নারীেক যভােব দেখ, দখেত ভােলাবােস, যমন কের নারীেক পেত চায় 
ধমgngেলােক িঠক সভােবi সাজােনা হেয়েছ। aবsাদৃে  মেন হoয়া sাভািবক আlাহ/ঈ র/গড ভয়ানক 
eক চাখা! ভয়ানক রকম পুrষতািntক নারীেলাভী; আবার আর সi পিরমাণ-i নারী িবেdষী! িনেচর হািদস 
দখেল নারীর aবsান ধেমর মগেজ কাথায় িকছুটা ধারণা করা যায়: 

 
হযরত আবু hরায়রা থেক বিণত : নবী সাlাlাh আলায়িহ oয়া সাlাম বেলন : ‘আিম 
যিদ কান ব িkেক aন  কান ব িkর সামেন িসজদা করার িনেদশ দান করতাম তেব 
stীেক িনেদশ িদতাম তার sামীেক িসজদা করার জন ।’’ (িতরিমযী) 

 
সবযুেগর সবে  iসলািমক sলার iমাম গাjািল (রঃ) িবখ াত ‘iয়াhiয়া uলুেমিdন’ ( পৃ-235)gেn 
িলেখেছন -  
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“stীর uিচৎ sামীেক তার িনজ সttার চেয়o uপের sান দয়া, eমনিক তার সকল 
আtীয়sজেনর uপের sান দয়া। স sামীর জেন  িনজেক সদা-সবদা পিরsার পিরcn 
কের রাখেব যন sামী যখন icা তােক ভাগ করেত পাের..।” 

 
যেহতু ধম eেনিছল পুrষ তােদর sােথ - পুrেষর ধেম নারীর sান, তাi তােদরi পদতেল হেব তােত আর 
আ য কী। নারী তার pেয়াজন মটােব, খুব বিশ হেল সহচরী সেজ সমেয় সমেয় িমি  dেটা কথা েন 
বেত যােব - ei তা নারী। ি sান ধেম আেছ : e াডাম-eর pেয়াজন হেয়িছল বেলi iেভর সৃি । 
িkিsয়ান লখক-িশlীরাo তােদর কেম pচার করেত ভােলাবােসন, ‘Women are subordinate to men 
because they are created after men and from men and for men. (Drury, 1994, 34)’ 
 
তাছাড়া সn পেলর d-eকিট বkব  eখােন uেlখ করেল ব াপারটা আরo পির ার হেব; বাiেবল থেক 
udৃত করা যায়:  "...I permit no women to teach or to have authority over a man; she is to 
keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the 
women was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through 
childbearing, provided they continue in faith and love and holiness with modesty." (1 
Timothy 2:8-15) 
 
সn পেলর আেরকিট udৃিত, "Indeed, man was not made from women, but women from 

man. Neither was man created for the sake of woman, but women for the sake of man." 
(1 Corinthians 11:3-10)  
 
িক চমৎকার! তাহেল তা আর কান কথাi থােক না। ধমীয় মগজ থেক uৎসািরত ei রকম aসংখ  
uদাহরণ দoয়া যােব। eখােন iসলাম ধেমর আরo িকছু নারী সmকীত হািদস িনেচ uেlখ করা হল : 
 

হযরত মাহাmদ বেলন ‘আমার aনুপিsিতেত আিম পুrেষর জন  মেয়েদর চেয় aিধক 
kিতকর িফতনা o িবপযয় রেখ যাiিন।’’ ( বাখাির o মুসিলম) 

 
‘নারী (জািতর মূল aথাৎ সbpথম নারী, আিদ মাতা হাoয়া) পঁাজেরর (udতম হাড় 
হiেত সৃ । পঁাজেরর হাড় সমূেহর মেধ  udতম হাড় খানাi সbয়ািধক বঁাকা। তুিম যিদ 
uহােক পূণ সাজা কিরেত তৎপর হo য, তুিম তামার মন মত  পূণ সাজা না কিরয়া 
ছািড়েব না) তেব uহা ভাি য়া যাiেব। আর যিদ uহােক তামার মন মত পূণ সাজা 
করায় তৎপর হo, তেব aবশ  uহার মেধ  eকটু বkতা থািকেব,িকnt ভাি েব না, আs 
থািকেব, তুিম uহার dারা সাহায , সহায়তা লাভ কিরয়া িনেজর aেনক কল াণ সাধন 
কিরেত পািরেব।’’ ( বাখাির শিরফ, 205) 
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‘sামী তাহার stীেক sীয় িবছানায় আিসবার জন  ডািকেল যিদ stী sামীর ডােক সাড়া না 
দয় (eবং sামী তাহার pিত aস t  হয়) তেব ভার পয n সারা রাt ফেরশতাগণ ঐ 
stীর pিত লানৎ o aিভশাপ কিরেত থােকন।’’ ( বাখাির o মুসিলম) 

 
আেরকিট হািদস eরকম,  
 

‘....নবী সাlাlাh আলাiেহ aসাlাম বিলয়ােছন দাযখ পিরদশন-কােল আিম দাযেখর 
dাের দঁাড়াiলাম eবং জািনেত পািরলাম য, দাযখীেদর মেধ  নারীেদর সংখ াগির তা 
হiেব।’ ( বাখাির শিরফ, 211) 

 
আমরা জািন, নারীেদর িনিদ  বয়েস িডmাশয় থেক িডmেকাষ বিরেয় ফ ােলািপয়ন িটuেব eেস kকীেটর 
জন  aেপkা কের, kকীট না পেল oi িডmেকােষর মৃতু  ঘেট eবং ঋতুsাব িহেসব বিরেয় আেস। ei 
ঋতুsােবর ময়াদ pেত ক নারীরi িনিদ  বয়স পযn pেত ক মােস চার-পঁাচ িদন sায়ী হয়। বjািনক 
দৃি েকান থেক দখেল - eিট ধুমাt pাকিৃতক ব াপার, িচ-aশূিচর কােনা ব াপার নয়। তেব ei সময় 
নারীেদর pেয়াজন eকটু িব ােমর । aথচ আল কারােনর দৃি েত রজঃsলা নারী aশূিচ-দূিষত, তাi e সময় 
stীস  বজনীয় (সূরা বাকারা, 2:222)। িকnt হািদস থেক জানা যায়, ‘রজsঃলা stীর সােথ কােনা পুrষ 
সংগত হেল তােক ei কােজর জেন  eক িদরহাম সদকা িদেত হেব। রেkর রং িকছুটা হলেদেট হেল 
সদকার পিরমাণ হেব aধ িদনার আর সmূণ লাল হেল eক িদনার (িমশকাত : 553, 554)।’’- তাহেল 
দখা যায়, কারান যা বািতল কেরেছ, হািদস তা সামান  সদকার িবিনমেয় হালাল কের িদেয়েছ! 

 
uপেরর udিৃতgেলা থেক ধারণা হoয়া খবুi sাভািবক নারী আসেল ধেমর দৃি েত মনুষ  পদবাচ i নয়! 
তােক িকভােব কান কৗশল aবলmন কের দিমেয় রাখা যােব eবং তার থেক িনজ sাথ udার করা যােব 
তার-i  যন সব ফিn-িফিকর বর করা হেয়েছ। ‘পিবt ধেম’র নােম নারীেক পুrষতািntকতার যঁাতাকেল 
পষণ করা সহজ। যুগ যুগ ধের ei ধুরnর কৗশেলi নারীর ‘বঁাকা চলন’ ক বেশ রাখার চ া করা 
হেয়েছ। নারীo খুশী। ধম বেল কথা। ‘পিবt’ jােন িপপেড়র সািরর মত িপলিপল কের ধেমর িপছেন 
ছুটেছ তা ছুটেছi। eছাড়া নারীর িশkা-দীkাo নারীর িনজs নয়; পুrেষর-i মেনানীত তথাকিথত িশkা 
িনেয় তার বড়েজার চাকুির জুেট। তােত হূদেয়র aগল খুলেলo মগেজর িভতের পাকােনা জট আর খুেল না। 
নারীর িভতর শতাbীর anকার দূর হoয়ার গিত, তাi বড় ধীর। যার জন  আজo দিখ ধেমর নােম নারীর 
িবrেd ফেতায়ার রমরমা ব বসা চেল। নারী িক চাiেব, না-চাiেব, িকভােব চাiেব, হাসেব, কঁাদেব, িকভােব 
মরেব সব-i বেল দয় পুrষ। হয়ত তাi দািব দাoয়ার িছেট ফঁাটা পেলo বেত যায় নারী!  
 
eবার eকটা কস sািড দখা যাক। তােত আধুিনক নারীর pাত িহক জীবন যাপেনর eকটা খnিচt 
পাoয়া যােব। ফেল আমােদর ধারণা পেত সুিবধা হে ণdi হাজার আট সােলর eকজন মুসিলম ব নারীর 
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জীবেন মধ যুেগর আরেব রিচত ‘ধম gেnর’ আেদৗ কান pেয়াজন আেছ িকনা। নীলা (ছdনাম) eকজন 
pবাসী কমজীবী নারী। িনজ কথেনi না যাক তার জীবন যাপেনর pাত িহক চালিচt :  
 

‘আমােক সকাল সাতটায় কােজ দঁৗড়ােত হয়; তাi নাsাটুকুo সারার uপায় থােক না 
বাসায়। ছেলেমেয় তখনo ঘুিমেয়। oেদর sুল িকছুটা দিরেত। নয়টার িদেক। িবেকল 
পঁাচটায় যখন কাজ শষ হয়, তখন শরীর মন aেনকটা িবধs। ফরার পেথ pায় িদনi 
টুকটাক বাজার সারেত হয়। তেব আজকাল বাজার-সদাi pায় সবi aনলাiেন কির, সময় 
বঁাচােনার জন । বাসায় িফরেত িফরেত pায়িদনi িবেকল ছয়টা। সnানেদর সামন  খঁাজ 
খবর িনেয়i দঁৗড়ােত হয় িকেচেন। িনেজর kাn শরীরটােক পাtা দoয়ার aবসরটুকুo 
মেল না। িবেকেলর চা, রােতর খাবার, রাnার ফঁােক ফঁােক ছেলেমেয়েদর হামoয়ােকর 
খাজখবর করা eর মেধ i আবার টুকটাক জrির ফানgেলাo সের িনেত হয়। তারপর 
ঘরেদার gছােনার পালা শষ কের রােতর খাবার সের, r করেত হয় পর িদেনর 
pেয়াজনীয় কাজ gিছেয় রাখার পালা। eতসব করেত করেত রাত eগারটা সাের eগারটা 
বেজ যায়। eরপর িকছুটা সময় িনেজেক দi। যমন িকছু পড়া না করার চ া কির। 
বi আমার pাণ, চ া কির pিত রােত anত di পাতা হেলo পড়ার; তারপর িবিভn 
িনuজ সাiটgেলা ঘেট খবরাখবর gেলা জেন নi। i- মiল পিড়, দরকার হেল 
d’eকটার utর দi। e সব শষ কের ঘুমােত ঘুমােত রাত diটা-আড়াiটা বেজ যায়। 
জnসূেt আিম যেহতু eকজন মুসিলম নারী, আজ di হাজার আট সােল দঁািড়েয় আমার 
পেk কােনাভােবi সmব নয় পিরপূণ iসলািমক রীিতনীিতgেলা মেন জীবন যাপন করা। 
আমােক যভােব u ােস দঁৗড়ােত হয় সাত সকােল, সারািদন pায় দঁৗেড়র uপর 
থাকেত হ ণেসখােন আমার পােয়র আঘােত ‘মািট কঁাপল’ িক-না তা দখার সময় কাথায় 
আমার? ঘেরর িভতর নীরেব চলােফরা করার-i বা সুেযাগ কাথায়? আর বেহেs যাoয়ার 
জন  sামীর সntি  আদােয়র নানা তিরকা িনেয় িচnা ভাবনা করার মত eত aলস সময়o 
আমার হােত নi। dজন মানুষ eকসােথ থাকেত গেল ঠুকাঠুিক িকছুটা লেগi থাকেব। 
আমার জীবনযাপেনর সােথ তাi মধ যুগীয় jান-িবjােনর আেলাহীন, anকার গৃহেকােণ 
পের থাকা নারীর জীবনযাপনেক িমলােত চাiেল িক সটা বাsব-সmত হেব? তাছাড়া 
আিম মেন কির ভােলা-মেnর পাথক টা িঠক কাথায় তার শতভাগ পিরsার কান 
সীমােরখা টানা না গেলo আমার িবেবক, বুিd eবং িশkা aনুযায়ী আিম িনেজেক চািলত 
কির। নীিতেবাধ শখার জন  মধ েযাগীয় ধেমর কান pেয়াজন দিখ না। কারণ 
সসময়কার  নিতকতােবাধ আর আজেকর নিতকতােবাধ eক নয়। মধ যুেগ সামান  চুির 
করার জন  হাত কেট ফলা হত। আজেকর সভ  dিনয়ায় তা (aসভ েদর কথা বাদ) 
কlনাi করা যায় না।’ 
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uপের uেlিখত িচt ধু ei eকজন নীলার নয়, বরং pায় pিতিট ঘের eকi িচt। কী দেশ, কী pবােস। 
তেব পাথক  ei, নীলা জােনন িতিন িক করেছন, তার aবsান পিরsার। aেন রা di নৗকায় চড়েত িগেয় 
খািব খােcন। eবার চাখ ফরােনা যাক ‘ঐশী’ gn কারােনর িদেক। eকটু খঁাজ িনেয় দিখ সখােন 
নারী-পুrষ সmক িনেয় িক বলা আেছ। িবষয়টা সবেচেয় s  করা হেয়েছ য সূরািটর মাধ েম, তা হেc 
সুরা িনসা, 34 নmর আয়াত।  
 

(সুরা িনসা : 34) পুrেষরা নারীেদর uপর কতৃtশীল e জন  য, আlাহ eেকর uপর 
aেন র বিশ  দান কেরেছন eবং e জন  য, তারা তােদর aথ ব য় কের। স মেত 
নককার stীেলাকগণ হয় aনুগতা eবং আlাহ যা হফাযতেযাগ  কের িদেয়েছন 
লাকচkুর anরােল o তারা হফাযত কের। আর যােদর মেধ  aবাধ তার আশkা কর 
তােদর সdপেদশ দাo, তােদর শয া ত াগ কর eবং pহার কর। যিদ তােত তারা বাধ  হেয় 
যায়, তেব আর তােদর জন  aন  কান পথ aনুসnান কেরা না। িন য় আlাহ সবার 
uপর ।  

 
eখােন আল কারান নারী-পুrেষর pিত িনরেপkতা দিখেয় stীেক aিধকার বা aনুমিত দয়িন aবাধ  
sামীেক pহার করার, sামীরtিট যত aকালকু াni হাক না কন। নারীেদর pহার করার বধতা দoয়া 
আেছ বh সিহ হািদেসo*।  ei সমs হািদেসর aেনকgেলােতi িবধৃত হেয়েছ িকভােব আমােদর মহানবী 
আয়শােক বুেক আঘাত করেতন, িকভােব আবু জাহাম তার বuেক পটােতন, িকভােব আবু বকর আয়শার 
গদােন আঘাত করেতন iত ািদ। সাধারণভােব  িকভােব stীেক pহার করেত হেব তা বিণত হেয়েছ 
িতরিমযীেত (পৃঃ 439)- 
 

‘যিদ stীর আচরণ aসৎ eবং ভিkহীন হয়, তেব sামীর aিধকার আেছ stীেক pহার 
করার; িকnt খয়াল রাখেত হেব যন শরীেরর কান হাড় ভে  না যায়। sামীর 
aপছnনীয় ব িkেক কখেনাi stী বাসায় ঢুকেত দেব না। sামীর পছn-aপছn 
সবিকছুেক stী grt দেব।’  

 
নারীেদর pহার করার ব াপাের eসব iসলামী িকতােবর সােথ িমল পাoয়া যায় সনাতন িহnুেদর পিবt 
ধমgn বৃহদারণ েকাপিনষদ (6/4/7, 1/9/2/14) eবং শতপথ bাkেণর (4/4/2/13)†।  

                                                 
* দখুন, হািদস নং vol. 7, # 715; vol. 8, #828; vol. 7, #132   Bukhari, Muhammad, “Sahih Bukhari”, Kitab 
Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan, Muslim, Abu’l-Husain, 
Sahih Muslim, Book 009, # 3512, #2127, #3506:; “Sahih Muslim”, International Islamic Publishing 
House, Riyadh, Saudi Arabia, 1971, translated by A. Siddiqi 
Dawud, Chapter 709, #2141, #2142; Abu Dawud, Suliman, “Sunan”, al-Madina, New Delhi, 1985, 
translated by A. Hasan  
† “বj বা লািঠ িদেয় মের নারীেক dবল করা uিচৎ, যােত িনেজর দহ বা সmিtর uপর কােনা aিধকার না থাকেত পাের” (শতপথ bাhণ, 
4/4/2/13 নং াক) 
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কারােনর eকi সুরার aন ান  আয়ােত যা পাi তা হেc :- (সুরা িনসা, 4:3) ‘আর যিদ তামরা ভয় কর 
য, eিতম মেয়েদর হক যথাযথভােব পুরণ করেত পারেব না, তেব সসব মেয়েদর মেধ  থেক যােদর ভাল 
লােগ তােদর িবেয় কের নাo di, িতন িকংবা চারিট পযn। আর যিদ erপ আশkা কর য, তােদর মেধ  
ন ায় স ত আচরণ বজায় রাখেত পারেব না, তেব, eকিটi aথবা তামােদর aিধকারভুk দাসীেদরেক; 
eেতi পkপািতেt জিড়ত না হয়ার aিধকার সmাবনা ।‘মােন পুrেষরা (যিদ সকেলর সােথ সমান iনসাফ 
করেত পাের) সেবাc চারজন নারীেক eকসােথ িববাহ করেত পারেব। িকnt নারী-পুrেষর pিত িনরেপkতা 
দিখেয় কারােন কাথাo নারীেদর eকসােথ বhিববােহর aনুমিত দয়া হয় নাi (বতমােন pচািরত কােনা 
ধেমi eরকম িনেদশ বা aনুমিত পাoয়া যায় না, কন? মাতৃতািntক সমাজব বsা নi বেল?); eছাড়া 
আlাহর বাnারা য তােদর stীেদর pিত ei ’সমান iনসাফ’ করেত পারেব না, সিট মহান আlাহতায়ালা 
মেন হয় আেগi জানেতন; তাi পরবতীেত e বাধা তুেল িদেয়েছন (সূরা িনসা, 4:129)। তাহেল আর 
থাকেলা কী? পুrেষরা িবেয় eকসােথ চারিট stী রাখেত পারেব, তেব uপপtী, দাসী সেmােগর সংখ া 
aনুেlিখত (সূরা আহযাব, 33:50, 52)‡। 
 
মহান আlাহতায়ালার কােছ, পুrেষর aবsান নারীেদর িকছুটা uপের (সুরা বাকারা, 2:228), সাkী িহেসেব 
eকজন পুrষ সমান dজন নারী (সুরা বাকারা, 2:282)।  আিম সুরা বাকারা থেক udৃত করিছ-  
 

‘ হ মুিমনগণ! যখন তামরা কান িনিদ  সমেয়র জেন  ঋেনর আদান-pদান কর, তখন 
তা িলিপবd কের নাo eবং তামােদর মেধ  কান লখক ন ায়স তভােব তা িলেখ দেব; 
লখক িলখেত asীকার করেব না| আlাh তােক যমন িশkা িদেয়েছন, তার uিচত তা 
িলেখ দয়া eবং ঋন gহীতা যন লখার িবষয় বেল দয় eবং স যন sীয় পালনকতা 
আlাে ক ভয় কের eবং লখার মেধ  িবnুমাto বশ কম না কের| aত:পর ঋণgহীতা 
যিদ িনেবাধ হয় িকংবা দূবল হয় aথবা িনেজ লখার িবষয়বst বেল িদেত akম হয়, তেব 
তার aিভভাবক ন ায়স তভােব িলখােব। dজন সাkী কর, তামােদর পrুষেদর মেধ  
থেক যিদ dজন পrুষ না হয়, তেব eকজন পrুষ o dজন মিহলা ঐ সাkীেদর মধ  
থেক যােদরেক তামরা পছn কর যােত eকজন যিদ ভুেল যায়, তেব eকজন aন জনেক 
sরণ কিরেয় দয়... ।’  

 

                                                 
‡ পিবt কুরােন চারিট িবেয়র uেlখ থাকেলo মহানবী (দঃ) িনেজi তঁার জীবেন িবষয়িট ল ন কেরেছন বেল মেন করা যেত পাের। খািদজা মারা 
যাoয়ার সময় মহানবীর  বয়স িছল 49। সi 49 থেক 63 বছর বয়েস মারা যাবার আগ পযn িতিন কমপেk হেলo 11 িট িবেয় কেরন। eর মেধ  
আেয়শােক িবেয় কেরন আেয়শার মাt 6 বছর বয়েসর সময়। e ছাড়া তার দtক পুt যােয়েদর stী জয়নেবর সৗnেয মুg হেয় তােক িবেয় কেরন; e 
ছাড়া kীত দাসী মািরয়ার সােথ সmক sাপন কেরিছেলন যা হাফসা eবং আেয়শােক রাগািnত কের তুেলিছেলা; যুdবিn িহেসেব জুয়ািরয়া eবং 
সািফয়ার সােথ সmক পরবতীেত নানা রকম িবতেকর জn িদেয়েছ। Ali Dashti তার ‘Twenty Three Years: A Study of the 
Prophetic Career of Mohammad’ বiেয় মুহmেদর জীবেন 22 জন রমনীর uেlখ কেরেছন। eর মেধ  তার 16 জন stী, 2 জন দাসী, eবং 
aন  4 জন িববাহ বিহভতু সmেকর uেlখ আেছ।  
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eখােন লk নীয় য,  সাkী সাবুেদর kেt dজন পুrষ সাkীর কথা বলা হেয়েছ। যিদ dজন পুrষ না 
পাoয়া যায় – তা হেল মিহলােদর িদেয় কাজ চলেত পাের, তেব eকজন পুrেষর বদেল dজন নারীর সাk  
নoয়া যেত পাের। ধুমাt মিহলােদর সাkী gহনেযাগ  নয়।  সােথ anতঃ eকজন পুrষ থাকেতi হেব।   
যারা কারােনর মেধ  সব সময় নারী-পুrেষর সাম  খুেঁজ পান, যারা বষেম র aিsেtর কথা asীকার কেরন, 
তারা eর িক জবাব দেবন?  নারীরা িচnায় চতনায় পুrষেদর থেক হীন, তােদর sৃিতশিk dবল, তােদর 
িবচার বুিd কম, তারা িঠকমত সাk  িদেত পারেব না ei ভাবনা থেকi মূলত – dজন নারীর সাk েক 
eকজন পুrেষর সমতুল  করা হেয়েছ। 
 
নারীেক বি ত করা হেয়েছ utরািধকােরর kেto।  সুরা িনসা aনুযায়ী utরািধকার সুেt বাবা-মার কাছ 
থেক eকজন পুrষ সnান যা পােব, মেয় সnান পােব তার aেধক।  আlাহ বেলন, (4:11), 

 
‘আlাh তামােদরেক তামােদর সnানেদর সmেক আেদশ কেরন: eকজন পrুেষর aংশ 
d’জন নারীর aংেশর সমান। aত:পর যিদ ধু নারীi হয় d-eর aিধক, তেব তােদর 
জেন  ঐ মােলর িতন ভােগর di ভাগ যা ত াগ কের মের eবং যিদ eকজনi হয়, তেব 
তার জেন  aেধক। মৃেতর িপতা-মাতার মধ  থেক pেত েকর জেন  ত াজ  সmিtর ছয় 
ভােগর eক ভাগ, যিদ মৃেতর পুt থােক| যিদ পুt না থােক eবং িপতা-মাতাi oয়ািরস 
হয়, তেব মাতা পােব িতন ভােগর eক ভাগ। aত:পর যিদ মৃেতর কেয়কজন ভাi থােক, 
তেব তার মাতা পােব ছয় ভােগর eক ভাগ oিছেয় ে◌তর পর, যা কের মেরেছ িকংবা ঋণ 
পিরেশােধর পর। তামােদর িপতা o পুেtর মেধ  ক তামােদর জেন  aিধক uপকারী 
তামরা জান না।  eটা আlাh কতৃক িনধািরত aংশ িন য় আlাহ সবj, রহস িবদ।’   

 
মুসিলম ‘sলার’রা বলেত চান, মেয় বড় হেয় যেহতু sামীর সmিt পায়, তাi িপতার সmিt তােক কম 
দoয়া হেয়েছ। egেলা আসেল ছেল ভুলােনা ছড়া। আধুিনক িবে  বh নারী uপাযনkম। aেনেকi 
sামীেদর থেকo বশী রাজগার কেরন, তােদর aেনকেকi sামীর uপাযেনর িদেক তািকেয় বেস থাকেত হয় 
না। মেয়েদর aেনেকi আজ বhজািতক কাmািনর িসio, eমনিক রা kমতার-o শীেষ িছেলন, 
িকংবাeখেনা আেছন।  eেদর কােছ oi আয়াতgেলা বাকা বাকাi লাগেব। আর তা ছাড়া eমন aেনক 
নারীi আেছন যারা পের িবেয়i কেরনিন, িকংবা করেবন না।  মেয়েদর বড় হেয় ‘sামী’ থাকেতi হেব – 
eটা িক rব সত  নািক?   
 
পিবt আল কারােনর দৃি েত বhগামী পুrেষর কােছ নারী ধুi সেmােগর বst, স জন  দখা যায় iসলামী 
সিনকেদর জন  যুdবিn সধবা, িবধবা, িববািহত, aিববািহত সব নারীেক হালাল করা হেয়েছ (4: 24)।  
iসলােমর iিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যায়, আমােদর মহানবী থেক r কের হজরত আলী, হজরত 
oসমান, হজরত oমর সবাi যুdবnী নারী uপেভাগ কেরেছন, কখেনাবা uপপিt বািনেয়েছন।  কারােন 
বলা আেছ – ‘ তামােদর দিkন হs যােদর aিধকারী (দাস, দাসী eবং যুdবিnনী)- আলাহ তামােদর জেন  
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তােদরেক বধ কেরেছন” (4:24)§! কারােন মেয়েদর সংjািয়তi করা হেয়েছ শস েkt িহেসেব -
‘ তামােদর stীরা  হেc তামােদর জেন  (সnান uৎপাদেনর) ফসলেkt, তামরা তামােদর ei 
ফসলেkেt যভােব icা সভােবi গমন কেরা ...‘ (সূরা আল বাকারা, 2:223)। eরপর িক আর িকছু 
বলার থাকেত পাের? যৗন কষেণর ktেক িনয়ntেণর সকল kমতা পুrেষর হােত িদেয় িদেলন মহান 
আlাহতালা! 
 
uপেরর eকিট সুরায়o নারীেক পুrেষর সমান মযাদা দoয়া তা দূের থাক, মানুষ িহেসেবi গণ  করা 
হয়িন। eখন কথা হল, uপের uেlিখত কারােনর িনেদশ aনুসাের নারীরা পুrষেদর সমান kমতা দাবী 
করেল িবশাসীেদর ‘ধমীয় aনুভুিত’ আঘাত পােবi! কারণ তারা দািব করেতi পাের, তােদর আচরণ কারান 
aনুযায়ী সিঠক-i আেছ!  আমরা দেখিছ e সরকােরর আমেল ঘািষত ‘জাতীয় নারী unয়ননীিত’র িবrেd 
মাlােদর িবেkাভ। দেখিছ িকভােব utরািধকার আiেন নারীেদর পুrষেদর সােথ সমতা িদেত িগেয় 
সরকার িকভােব মাlােদর কােছ মাথা নত কের িপছু হেট গেলা।  
 
iসলািম আiেন ‘ জনা’ হেলা, ব িভচার, িববাহ-বিহভতূ যৗনিমলন, ধষণ o পিততাবৃিt। aথাৎ পরsেরর 
সােথ ববািহক সmক নi eমন dজন নর-নারীর মেধ  যৗনিমলন হেলা জনা। iসলািম শিরয়তী আiেন 
জনার জন  চরম শািsর িবধান রাখা হেয়েছ, তেব নারী-পুrেষর kেt শািs d’রকম। জনার জন  

aিববািহত পুrেষর শািs 100 ঘা বt¨, িববািহত পুrেষর kেt 80 ঘা বt¨। িকnt নারীেদর বলায় 
psরাঘােত মৃতু দn। আর ei ’ জনা’ সংkাn aপরাধ pমাণ করেত চারজন পুrষ সাkীর pেয়াজন, 
কােনাভােবi নারীর সাkী gহণেযাগ  নয়। iসলািম আiেনর ei ধরেনর কেঠার-ভয় র িবধান থেক 
িব বাসীর মুখ িফিরেয় নয়ার জন  কিতপয় iসলাম-দরদীরা আল কারােনর (সুরা িনসা, 4:16) ei 
আয়াতিট uেlখ কেরন- ‘আর তামােদর মেধ  য dজন (নর-নারী) e (ব িভচােরর) কাজ করেব, তােদর 
dজনেকi তামরা শািs িদেব, (হঁা) তারা যিদ তoবা কের eবং িনেজেদর সংেশাধন কের নয়, তাহেল 
তােদর (শািs দয়া) থেক তামরা সের দঁাড়াo...‘। হঠাৎ কের ei আয়াত নজের আসেল aেনেক ভাবেত 
পােরন, ব ািভচাের aিভযুk dজন নারী-পুrেষরi শািsর িবধান রাখা হেয়েছ, তাহেল aপরাধীেদর kেt 
িন য়i সমান দৃি পাত করা হেয়েছ, eরকম দািবo কেরন aেনেক। িকnt আসেলi কী তাi, সিত  কী 
eখােন dজন aপরাধীর aপরাধ pমািণত হেল সমান শািsর িবধান রাখা হেয়েছ? ei আয়ােত িকnt 
কখেনাi ‘সমান শািs’ কথািট বলা হয়িন, ভােলা কের লk  কrন।  পূেবর আয়াতিট (সুরা িনসা, 4:15) 
আেগ দিখ, তাহেলi বুঝা যােব-নারী-পুrষ িনিবেশেষ aপরাধীেদর জন  কী আlাহতায়ালার সমান দৃি ভি - 
‘ তামােদর নারীেদর মেধ  যারা (ব িভচােরর) d ম িনেয় আসেব, তােদর (িবচােরর) oপর তামরা িনেজেদর 
মেধ  থেক চারজন সাkী যাগাড় করেব, aতপর স চারজন লাক যিদ iিতবাচক সাk  pদান কের 

                                                 
§ Dictonary of Islam থেক জানা যায়,   দাসী যিদ িববািহতাo হয়, তােকo aিধকাের নয়ার kমতা আেছ মিনেবর। সুরা 4:24; “ তামােদর 
দিkন হs যােদর aিধকারী- আlাহ তামােদর জেন  তােদরেক বধ কেরেছন”- ei আয়ােতর ব খ ায় জালালান বেলন- “aথাৎ, যােদরেক তারা যুেdর 
ময়দােন আটক কেরেছ, তােদর সােথ সহবাস করা তােদর জেন  বধ, যিদ তােদর sামীগণ জীিবতo থােক” 
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তাহেল স নারীেদর তামরা ঘেরর ভতর aবrd কের রাখেব, যেতািদন না, মৃতু  eেস তােদর সমািp ঘিটেয় 
দয়, aথবা আlাহতায়ালা তােদর জেন  aন  কােনা ব বsা না কেরন।’ 

 
পুrষ ব িভচার করেল তােক মৃতু  পযn ঘের আটক রাখার িবধান কারােনর কাথাo দয়া নi, কারান 
থেক কu দখােতo পারেব না। িকnt নারীেক িনেয় eমন কেঠার বষম পূণ িবধান থাকার পেরo আমােদর 
মুসলমান ভাiেয়রা যখন দািব কেরন, আল কারান বা আlাহতায়ালার কােছ নারী-পুrষ িনিবেশেষ সমান, 
তখন আর বলার িকছু থােক না! 
 
বাsব kেt জনা eবং hdদ আiন য ধষনকারীেদর ‘রkা কবচ’ িহসেব ব বhত হয় তা আমরা 
পািকsান, iরান, আফগািনsান, সৗিদ আরব সহ aন ান  iসলািমক রা gেলােত দেখিছ।  ধষন pমান 
করার জন  ‘চারজন সাkী’ pায় কান kেti মেয়িটর পেk যাগাড় করা সmব হয় না, ফেল শষ পযn 
দখা যায়,  ধষণকারীর ঘেট মুিk, আর মেয়টা ‘ জনা’ করার দােয় কপােল জুেট ‘শািরয়ার রজম’।  aেনক 
সময় দখা যায়, মেয়িটর পিরবারi হতভাগ  মেয়িটেক মৃতু  মুেখ ঠেল দয় পিরবােরর ‘সmান’ রkার 
জন । eর য কত ‘ডকুেমেnড কস’ আেছ তার iয়tা নi।  
 
কারােনর দৃি েত পুrষ চাiেলi তার stীেক ‘তালাক’ িদেত পাের, ধুমাt পরপর িতনবার aথবা আলাদা 
আলাদাভােব শbিট ucারণ করেলi হেয় যায় (সূরা বাকারা, 2:227-229), িকnt eেkেto কারান 
শিরফ নারীেক তালাক দবার aিধকার দয়িন** (যিদo 1961 সােলর তৎকালীন আiয়ুব খান সরকার 
’মুসিলম পািরবািরক আiন’-e পিবt কারানেক িডিঙেয় িগেয় stীেদর তালাক দয়ার aিধকার িদেয়েছ, e 
জন  সসময় মাlা- মৗলভীরা aেনক িচlা-ফাlা কেরিছল; যা হাক, বতমােন বাংলােদেশ e আiনi 
কাযকর রেয়েছ)। আেরকিট আয়াত দখুন- ‘যিদ স (পুrষ) তােক তালাক িদেয়i দয়, তাহেল তারপর 
(e) stী তার জেন  (আর) বধ হেব না, (হঁ া) যিদ তােক aপর কােনা sামী িবেয় কের eবং (িনয়মমািফক 
তােক) তালাক দয় eবং (পরবতী পযােয়) তারা যিদi (সিত i) মেন কের, তারা (eখন sামী stীর aিধকার 
সmেক) আlাহর সীমােরখা মেন চলেত পারেব, তাহেল পুনরায় (িবেয় বnেন) িফের আসেত তােদর oপর 
কান দাষ নi; eটা হেc আlাহর ( বঁেধ দয়া) সীমােরখা...।‘ (সুরা বাকারা, 2:230)। ei আয়াত 
থেক দখা যােc য, কােনা পুrষ যিদ তালাক দয় (iসলািমতািttকেদর মেত, ভুলkেম হেলo) eবং 
পের তার stীেক ফরত চায়, তেব সহজভােব ফরত নয়া যােব না। নারীিটেক আবার িবেয় িদেত হেব aন  
পুrেষর সােথ, যৗনসmক sাপন করেত হেব ei িdতীয় sামীর সােথ, eরপর ei িdতীয় sামী নামক 
পিরtাতার icা হেল তােক তালাক িদেব, তারপরi নারীিট যথািবিহত idত পালেনর পর pথম sামীর কােছ 

                                                 
**  আমার লখািট inারেনেট pকািশত হবার পর eক ধমবাদী ভdেলাক বলেত r করেলন, কারােন নািক নারীর তালাক দবার aিধকার আেছ, 
িকnt সিট ‘uহ ’ রাখা হেয়েছ। । uহ  থাকেল িকভােব সটা কারােণ থাকেলা, িতিনi তা ভাল জােনন।  তার কথা যিদ সিত  বেলo ধের নi, তা 
হেলo বলেত হয়, কারােন পুrষেদর তালাক দবার aিধকার uহ  রাখা হয়িন, ‘uহ ’ রাখা রািখ r হয় কবল মেয়েদর kেt! e িনেয় aনn িবজয় 
খুব সুnর eকিট pবn িলেখেছন ‘আnজািলক আলাপন’ নােম যা সাতরং oেয়ব সাiেট রাখা আেছ।  িবsািরত আেলাচনায় না িগেয়o বলা যায়, িবেয় 
থাকেল তালাক আবশ ক। আবশ ক uভয় kেt নারী-পুrেষর সমানািধকার িবেবচনায়। eেkেt uহ  রাখা িকংবা কান রকম ছাড় থাকার যৗিkকতা 
নi।  
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যেত পারেব, নেচৎ নয়। ei আয়ােত তালাক িদেব পুrষ, aথচ eর ফল ভাগ (ধিষত হেত হেব) করেব 
নারী। ভুল করেব eকজন, শািs পােব aন জন; eেকi কী বেল সমানািধকার! ( কান কান তফিসরকাররা 
বা iসলািম িচnািবদরা দয়ােল িপঠ ঠিকেয় বেল থােকন, ‘তালাকেক িনrৎসািহত করার জন i eেতা 
কিঠন িবিধ করা হেয়েছ।‘- oনােদর e যুিk নেল বড়i খেলা মেন হয়! য পুrষ ভুল কের তােক িকছু 
িদেত হয় না, হারােত হয় না, শািs পেত হয় না; aথচ িনরাপরাধ নারীিটেক সব মূল  িদেত হয়; uেদার 
িপিn বুেদার ঘােড় চািপেয় iকু য়াল িডিsিবuশন!) iসলােমর পিরভাষায় ei িdতীয় sামীেক বলা হয় 
’মুহািlল’। হযরত মাহাmদ (সঃ) বেল গেছন- ‘মুহািlেলর সােথ িবেয় তখনi বধ হেব, যখন তােদর 
dজেনর মেধ  যৗন-িমলন হেব।’†† ( বাখাির হািদস, 2078, 2079)  
 
যাক, eসব সুরা eবং হািদস িনেয়  মুসিলম ফিমিন  eবং sলারেদর বkব  কী, eবার চাখ ফরাi 
সিদেক। আেমিরকান ফিমিন  eবং মুসিলম sলার Amina Wadud Muhsin িযিন িবিভn ঐিতহািসক 

eবং বতমান iসলািমক sলারেদর inারিpেটশনgেলা aনুসnান কের য মতামত pকাশ কেরেছন, সূরা 
িনসার 34 নং আয়াত eর ব াপাের িতিন বেলেছন, ‘পুrষ নারীর uপর কতৃtশীল’-বাক িট আসেল সi 
সময়কার pিkেত রিচত। ‘ pkাপট eবং সময়’ ei িবষয়িট আমােদর মেন রাখেত হেব। তখনকার আথ-
সামািজক িবষয়িটi ei সুরার মাধ েম pাধান  পেয়েছ। যেহতু তখন পুrষরাi িছল পিরবােরর pধান বা 
eকমাt uপাজনkম ব িk। আিমনা মেন কেরন বতমান আথ-সামািজক pkাপেট ei সূরািটর ব াপাের 
আরo uদার (লিবেরাল) িরinারিpেটশেনর সুেযাগ আেছ।  
 
আেরক মুসিলম ফিমিনs মেরাkান Fatema Mernissi  eবং iিজপিশয়ান আেমিরকান Leila Ahmed 
dজেনi মাটামুিট তােদর িবিভn লখায় য িবষয়িট তুেল ধেরেছন তা হল, iসলােম য সামািজক 
ন ায়িবচােরর কথা বলা হেয়েছ তা নারী পুrষ িনিবেশেষ সবার জন i pেযাজ  হoয়ার কথা। িকnt ব াপারটা 
দখা যােc পরsরিবেরাধী। নারীর uপর ধেমর নােম নানা িবিধ িনেষধ চািপেয় দoয়ার ফেল নারীর aবsা 
িদেন িদেন শাচনীয় হেয়েছ। পুrেষর aধীনতা, বশ তা sীকার-i তােদর িনয়িত হেয় দঁািড়েয়েছ। Leila 
Ahmed আরo uেlখ কেরেছন মাহাmেদর সমেয়, aথাৎ pথম যুেগর মুসলমান সমাজ নারীর pিত aেনক 
বিশ সংেবদনশীল িছল। মূলতঃ আbাসীয় সময় থেকi নারীর pিত চরম বষম মুলক ব বsা চালু হয় ধেমর 
নােম। iসলােমর নােম না হেলo আbাসীয় যুেগ-i uপপtী gহণেক আiনানুগ করা হয়। যা ছিড়েয় পের 
সবt। যার ফল হয় নারীর জন  ভয়াবহ। িববাহবিহভতূ সmেকর ফেল eেদর মান-মযাদা বলেতo িকছু 
িছল না; িছল না কান aিধকার। Leila Ahmed য আiনেক uেlখ কেরেছন, 'extreme androcentric 
bias' বেল। মুসিলম নিতকতার কnিট িকnt eেkেt িছল eেকবােরi aনুপিsত। uপপtী eবং দাসীেদর 
icামত ব বহােরর aিধকার পাoয়ার ফেল নারীেদর aবsা দঁাড়াল ঘেরর কােন পের থাকা ব বহায  কান 
বstর চেয়o কrন। aিধকার িবহীন। anকাের িদন-রািt পার করা ধু। সমােজর uপর তলার নারী 
                                                 
†† stী তালােকর aবাধ সুেযাগ বাsবায়েনর জন i iসলােমর কান কান সmpদােয়র মেধ  খnকালীন িবেয়র pচলন আেছ। যমন মুসিলম িশয়া 
সmpদােয় চালু আেছ ‘মূত-আ’ নােমর asায়ী িবেয়। eেত িবেয়র eমনিক eক ঘnার মেধ i sামী stীেক ত াগ করেত পাের, িকংবা চুিk মাতােবক 
eমিনেতi তালাক হেয় যায়। িশয়া সmpদায় ছাড়াo, কুinল াn, gীনল াn, তাসমািনয়া, সােমায়া, utর আেমিরকার নিটভ iিnয়ানেদর মেধ  
slকালীন ময়াদিভিtক যৗন চািহদা পূরেণর ‘ধমীয়’ চুিkর রoয়াজ চালু আেছ। 
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সমােজর aবsাo সুখকর িছল না। কারণ eরা  িছল eেকবােরi pািnক- য কারেণ আসেল তােদর কােনা 
’ভেয়স’-i িছল না।  
 
Mrnissio pায় eকi কথা uেlখ কেরেছন, িতিনo দািব কেরেছন তুলনামুলকভােব মাহাmেদর সময় নারী 
িকছুটা হেলo sাধীনতা ভাগ করত। যমন ঘেরর বাiের তােদর uপিsিতর pমান পাoয়া যায়। সরাসির 
যুdেkেt না হেলo িতিন িলেখেছন - “They were active in the early Islamic movement.” 
মাহাmেদর pথম stী খািদজা িছেলন pথম মুসিলম নারী। তাছাড়া মাহাmেদর িpয় পtী আয়শা িছেলন 

aেনক grtপূণ হািদেসর aন তম pধান uৎস।  
 
Mernissi ভাষায় -“... She was a major political actor in the civil war or strife (fitna) 
following the assassination of the third caliph 'Uthman in 656. Her role as a source of 
hadiths is so important that in one tradition the Prophet is supposed to have told the 
Muslims that they ' received half their religion from a woman.” eছাড়াo iসলােম aেনক নারী 
িবেdষী হািদেসর uৎস আবু hরায়রার িব াসেযাগ তা িনেয় aেনেকi p  তুেলন। যমন, Fatema 
Mernissi সহ aেনেকi মেন কেরন আেয়শার সােথ সাহাবী আবু hরায়রার dেnর কারেণi বh নারী িবেdষী 
হািদস সৃি র মূল কারণ। 
 
যাi হাক। তেব আসল ব াপার হেc ‘পিবt ধেম’র নােম িপতৃতািntকতার ভয়াবহ িমেশল িদেয় udট eক 
িখচুিড় পাকােনা হেয়েছ। ol টsােমn থেক জেনিসেসর িমথ সামান  aদল-বদল কের িনেজেদর বেল 
চািলেয় িদেয়েছ iসলাম। তাi আদম হাoয়া আর  গnম ফেলর কথা পাoয়া যায় লাকমুেখ। আদম eর 
pেয়াজেন eখােনo দখা যায় হাoয়ার জn। aথাৎ ধেম নারী চিরেtর সৃি  পুrেষর মেনার েনর জন । 
বেহেs যেত হেলo নারীর জন  pেয়াজন হয় পুrেষর সািটিফেকট। pভু-sামী তার uপর সnt  হেলi 
কবল িতিন বেহেs যাoয়ার সািটিফেকট পান, নাহেল নয়। যমন হািদস আেছ, য পযn sামী তার uপর 
সnt  নয় স বেহেs যেত পািরেব না...। 
 
eখােন আেরকিট িবষয় আেলাচনা করা দরকার। মুসিলম নারীবাদী eবং sলারেদর দিৃ েত সমস ার মূল 
কারণ িহেসেব িচিhত হেয়েছ - কারান aপিরবতনীয়-ei বdমূল িব াস। মুসিলমেদর মেধ  ei িব ােসর 
ফেলi কারানেক যুেগাপেযাগী কের তালার জন  সামান  পিরবতন সাধন করাo eক কিঠন ব াপার। িবেশষ 
কের পুrষতnt কারােনর আkিরক aথ ধের রাখায় aিত uৎসাহী। িকnt আমার মেন হয় ei সনাতনী 
মৗলবাদী িচnাধারার পিরবতন pেয়াজন। িবেশষ কের কারােনর য সব আয়ােত জnার iসু  পিরsারভােব 

uেlিখত আেছ, সgেলা িনেয় আসেল নতুন কের আমােদর ভাবেত হেব। বতমান সভ তায় iসিমক রা  
আধুিনক রা  ধারণার সােথ খাপ খায় না মােটi। বরং ন ায় eবং সমতািভিtক সমাজ িবিনমােন মধ যুেগর 
আiনেক ধেমর নােম আঁকেড় পের থাকা মােন সমাজ-সভ তােক uেটর যুেগ িফিরেয় নoয়া। আজেকর 
সমাজ-বাsবতার সােথ যার dnd aিনবায। যমন iসলািমক ািডজ eবং কেmরািটভ িরিলিজয়ন-eর 
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aধ াপক, iিতহাসিবদ, eবং iসলামসহ বh gেnর লখক Malise Ruthven  লখায় িকছুটা ফুেট uঠেছ। 
আিম Ruthven -eর ‘Islam’ থেক সmূণ লাiনgেলা eখােন hবh তুেল িদিc :  
 

"The argument that a woman giving evidence on a business matter might 
need assistance from her friend might make sense under pre-modern 
conditions when most women were illiterate, but as the Quranic rules 
stand, the testimony of a woman with a higher degree in business 
administration is only worth half that of an illiterate male. Beyond such 
textual sticking points, however, there are areas where masculine or 
andocentric interpretations are being contested, particularly in the field of 
hadith, where the questioning of sources belongs to a time honoured 
methodology and is less controversial than taking issue with the text of the 
Quran. The biggest obstacles facing Muslim feminists are cultural and 
historical: feminism is perceived as coming from a hostile source." 
(Malise Ruthven: Islam, 113) 

 
 
aবেশেষ বলার কথা eকটাi- যিদo মুসিলম নারীবাদীরা মেন কেরন, ‘iসলাম’ নয়, pিতিkয়াশীল 
পুrষতnti ধেমর নােম নারী পুrেষর বষম  িটিকেয় রেখেছ। িঠক eকiভােব ি sান ধেমo দিখ ি sান 
নারীবাদীরা য uৎস থেক গরেলর uৎপিt, তােক মাফ কের দন আবলীলায়; খািল পুrষতেntর uপর ঝাল 
ঝােড়ন। িবষয়টা িকছুটা হাস করo। গাড়ায় গলদ রেখ মাথায় জল ঢেল িক হেব? পুrষ রিচত ধেম 
নারীর জন  যৎসামান  দয়া দািkণ  আেছ হয়ত, তাo তােদরi sােথ। নারীর sভাব বিশ েক পূrেষর 
তুলনায় িনmে ণীর আখ া িদেয় তােক `ধেমর` pেলপ িমিশেয় মিহমািnত করা হেয়েছ, ei বেল য, নারী 
বঁাকা কারণ তার সৃি i বঁাকা হঁাড় থেক। িবsািরত পিরসের না িগেয়o িহnু ধেম নারীর aবsান িনেয় বলেত 
গেল বলেত হয়, িহnুধেম ktিবেশেষ নারীর aবsা মুসিলম নারীর চেয়o aেনক বিশ শাচনীয় িছল। 
িবধবা িববাহ িছল eক aসmব ব াপার। সতীদােহর মত জঘণ  eক pথা চালু িছল ধেমর নােম। ei ধেম 
কেয়কজন যাগপুrেষর আিবভােব আেগর aবsার িকছুটা aবসান হেলo- eখনo নারী সবেkেti বষেম র 
িশকার। নারী-িশ েদর তা eখনo সখােন জnােতi দoয়া হেc না। স আেরক ভয়াবহ িচt; aন  
pস । 
 
মাdা কথা হেc কান ধমi যেহতু নারীর pেয়াজেন বা নারীর কল ােণ সৃি  হয়িন; নারীর ধম-কাতরতা 
তাi দূর করা pেয়াজন, তােদর িনেজেদর-i কল ােণর জন ।  ধম রিচত হেয়েছ পুrষেদর dারা, পুrষেদর 
জন , নারীর কল ােনর জন  নয়। বগম রােকয়া e pসে  'আমােদর aবনিত' pবেn িdধাহীন কেn বেলন 
– 
 

‘যখনi কান ভgী মsক uেtালেনর চ া কিরয়ােছন, aমিন ধেমর দাহাi বা শােstর 
বচনrপ astাঘােত তঁাহার মsক চূণ হiয়ােছ। আমরা pথমতঃ যাহা মািন নাi, তাহা পের 
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ধেমর আেদশ ভািবয়া িশেরাধায কিরয়ািছ। আমািদগেক  anকাের রািখবার জন  পুrষগন 
ঐ ধমgngিলেক ঈ েরর আেদশপt বিলয়া pচার কিরয়ােছন।  ei ধমgngিল 
পুrষরিচত িবিধ-ব বsা িভn আর িকছুi নেহ।’ 

 
ধেম থাকেবন, আবার পুrেষর সমান aিধকারo দািব করেবন, eটা আসেল aেনকটা ‘ সানার পাথরবািট’ 
যমন, তমিন। ধম আকঁেড় থাকেত গেল eর চেয় িবপরীত িচt আশা করা যায় না। কারণ ধম নারীেক 
পুrেষর সমান aিধকার দয়িন। মাlা, পুেরািহতরা কােtেক দেব? খাদ ‘ধম’ িবষয়টাi uপেড় ফলেত 
পারেল, মানব সভ তা রkা পেলo পেত পাের। 
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'সনাতন ধেম'র দৃি েত নারী 
aনn িবজয় দাশ   

য কােনা দশ-কাল- pkাপেটর আথ-সামািজক-সাংs ৃিতক পিরিsিত িনেয় আেলাচনা করেত গেল দখা 
যায় aিনবাযভােবi নারীর aবsান িনেয় আেলাচনা চেল আেস; aথাৎ আমরা চাi বা না-চাi, নারীর aবsান 
িদেয় িবেবচনা করা হয়, ঐ দশ-কাল- pkাপট কতটা আধুিনক, কতটা pগিতশীল-মানব-কল াণকামী, 
িকংবা কতটা aনাধুিনক, pগিতিবেরাধী, জড়-বn াgs; কারণ aবশ  আেছ—নারী সবti, সবদা সমােজর 
aেধক, তা সেtto নারী যুগ-যুগ ধের িপতৃতািntক সমাজব বsার যাতাকেল পেড় িনে িষত-িনগৃহীত-
িনযািতত হেc। e সমােজ নারীর ব িksাতnt আর সmিtর uপর পূণ aিধকার sীকার তা aেনক দূেরর 
িবষয়, পিরবােরর aৈবতিনক দাসী, সnান u�পাদেনর যৗনযnt, আর পুrেষর িচt-িবেনাদেনর খারাক িকংবা 
ভাগ পণ  হoয়া ছাড়া নারীর আর কােনা sতnt ভূিমকা আেছ, তা মানেত eখেনা সমােজর aেনেকi 

iতঃsত বাধ কেরন, িdধািnত হন। জািন, কাথাo কাথাo ব িতkম হয়েতা আেছ; যমন যাযাবর জািত, 
পবতবাসী, বনবাসী, dীপবাসী pভৃিত িকছু pাচীন মাতৃতািntক সমাজব বsায় নারীর aবsান ঊ মুখী, নারীর 
মযাদা পুrেষর সােথ ভারসাম পূণ। িকnt e কথাo সত , পুrেষর বাhবল, তথাকিথত িল - বষম , ধমীয় 
িবিধ-িবধান-শাst-পুেরািহেতর pতাপ-pপাগাnা, uৎপাদনব বsা-pযুিkর drত িব ায়েনর চােপর ফেল 
মাতৃতািntক সমাজব বsা kমশ ভেঙ িপতৃতািntক সমাজব বsায় মাড় িনেc। ফেল সারা িবে i নারীেক 
শাষণ-িনপীড়ন-শৃ িলত করার ব ািp দীঘতর হেc। আবার িkয়ার pিতিkয়া িহেসেব ei িপতৃতািntক 
সমাজব বsার মেধ i িপতৃতািntকতার িবপেk নারীর aিধকার রkা, নারী-মুিk-sাধীনতার আেnালন গেড় 
uঠেছ (eজন i তসিলমা নাসিরনেদর মেতা মিহয়সী নারীর আিবভাব ঘটেছ...)। সমােজ নারীর বতমান 
aবsান িনেয় পুনিবেবচনা করা হেc; নারীর পরাধীনতার িশকলেক ভেঙ চুেড় দবার দৃঢ় pত য় ঘািষত 
হেc িদেক িদেক; হাজার-হাজার বছেরর জীণ ধ ান-ধারণা, pথা আর িনয়েমর বড়াজাল িনেমােহ ভেঙ 
নারীর kমতায়েনর ঐক বd pেচ া চলেছ। eেত sাভািবকভােবi কােয়মী sাথবাদীরা িনেজর aবsান িনেয় 
শি ত, তটs। দখা যায় সুদূর aতীতকাল থেক কােয়মী গা ী সমােজর কােনা না কােনা aংশেক, 
ণী-বণ-সmpদায়েক (সামিgক aেথ নারীেক) দািবেয় রেখ, শািষত কের িনেজর আেখর িঠক রাখার জন  

ঐ িরক িবধান-শােstর দাহাi িদেয় আসেছ; বরাবেরর মেতা শাষকেগা ীর মntণাদাতা (প ম বািহনী) e 
সমােজর কিথত ‘বুিdজীবী’ (aধ াপক, কিব, লখক, নাট কার, iিতহাস-রচিয়তা, সহজ ভাষায় আমােদর 
eখােন যােদর ‘সুশীল সমােজ’র pিতিনিধ বলা হয়) e kেt িনরলস সহেযািগতা কেরেছ। কuবা নারীেক 
পূণ মানবrেপ িবেবচনা না কের, জিবক সtােক asীকার কের, তথাকিথত কািব ক ব নায় ‘aধ-মানবী’ 
িবেশষেণ ভূিষত কের নারীেক রহস ময় বািনেয়েছ! eেত িপতৃতেntরi দাrন লাভ; ভুিলেয়-ভািলেয় আেরা 
িকছুিদন নারীেক anপুের aথবা aধঃsন কের রাখা সmব। pস kেম uেlখ করা যেত পাের িপতৃতেntর 
গিবত pিতিনিধ আমােদর িব কিব রবীndনাথ ঠাকুেরর বhল pচিলত গােনর কিল : ‘ ধু িবধাতার সৃি  নহ 
তুিম নারী!/পুrষ গেড়েছ তাের সৗnয স াির।’ িকংবা ‘aেধক মানবী তুিম, aেধক কlনা’। কিবেদর 
চােখ নারী aেধক কlনা তা বেটi, সােথ oi ‘মানবী’টুকুo কlনা; aথা� নারী eক সmূণ aবাsব সtা 
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বা ভাব। নারীর জব সtার কােনা sীকৃিত তঁােদর কােছ নi। ড. hমায়ুন আজাদ তঁার নারী gেn (পৃ া 
19) বেলন—“পুrষতািntক সভ তা নারী সৃি  না করেলo নারী ধারণািট পুেরাপুির পুrেষর সৃি  : পুrষ 
নারীেক নানা শেb শনাk কেরেছ, নারীর সংjা রচনা কেরেছ, সংjার ভাব ব াখ া কেরেছ, নারীর aবsান 
িনেদশ কেরেছ, নারীর জন  িবিধ pণয়ন কেরেছ, eবং িনযুk কেরেছ িনেজর কামস ী o পিরচািরকার 
পেদ।”  
  
আমােদর সমাজ-সংsিৃতেত জিবক নারীেক eমনভােব িশkা-দীkা দয়া হয়, জেnর পর থেকi, যােত 
তােদর মেধ  নারীt বা নারীধম pবলrেপ িবকাশ লাভ কের। নারীt বা নারীধম বলেত কী বাঝায়? সাজা 
ভাষায় বলা যায় : ‘পুrেষর (িপতা, ভাi, sামী) আjাবাহী সদােসবায় িনেয়ািজত eক জীব।’ আর আমােদর 
সমােজ নারীেদর kেt ‘সতী’ বা ‘চিরt’ বলেত ধুমাt যৗন িচতােকi বাঝায়, িকnt পুrেষর যৗন 
মাধুকরীবৃিtেক বhভােব pশয় দয়া হয় (e সমােজ ‘সতী’ শেbর aনুrপ aেথ পুংিল  pিতশb আেগo 
িছল না, eখেনা নi); সখােন নারীর সামান তম পদsলন বরাবরi চূড়াnভােব দি ত হেয় eেসেছ। 
আমােদর সমােজ য ‘aধমানবী’ নারী দখা যায়, কােনা জব, মনsািttক বা aথৈনিতক ভাগ  তার rপ 
িsর কের না; সমg সভ তাi u�পাদন কের, তির কের পুrষ o খাজার মাঝামািঝ e pািণিটেক, যােক 
বলা হয় ‘নারী’। তাi তা িবখ াত নারীবাদী িসেমান দ  বােভায়ার তঁার িdতীয় িল  gেn বেলিছেলন, ‘ কu 
নারী হেয় জn নয় না, kমশ নারী হেয় oেঠ।’  
  
ধমবাদীরাসহ aেনক সাধারণ মানুষ pায়i জার গলায় বেল থােকন সকল ধেমi নারীেক জননীর (সেবাc) 
সmান দয়া হেয়েছ (uদাহরণsrপ বলা যায়, সi ‘জননী জnভূিম  sগাদিপ গিরয়সী’ বhল udতৃ-পিঠত 
বাক িট) eবং তার pিত সmান-কতব -দািয়েtর oপর কম- বিশ grt দয়া হেয়েছ! তারা eেক নারীর 
aিধকােরর sীকৃিত বা নারীর মযাদার সােথ সমাথকrেপ দেখন বা দিখেয় থােকন। ei দখা বা দখােনার 
পছেন হয়েতাবা তােদর মেধ  নারী সmেক সদথক pরণা কাজ কের। িকnt eটাo সত , নারী সmিকত e 
ধরেনর ভােলা-ভােলা (!) বkেব র পাশাপািশ সুদীঘকাল থেক আজেকর িদেনo আমােদর িশl-সািহত -
সংsিৃতেত, সব ধমীয় িবিধিবধােন-uপাখ ােন নারী সmিকত নানা কুসংsার-aপসংsােরর ফলgধারা 
বহমান; নারী a ভ, মানুেষর (পুrষেদর) sগ থেক পতেনর কারণ ei নারী, নারী শয়তােনর ফঁাদ, নারী 
নরকািgর inন, rপবান বা কুrপ িবচার না কেরi পুrষ দখেলi কামিkয়ায় রত হoয়ার জন  নারীর 
িচtচা ল  ঘেট, সৃি গতভােব নারী বksভােবর, নারী পুrেষর পাজেরর হাড় থেক সৃি —iত ািদ কু�িস� 
ধ ান-ধারণা-কুসংsার আজেকর eকিবংশ শতাbীর িবjােনর চূড়াn u�কষতার যুেগ eেসo বিশরভাগ 
মানুষ (ধমবাদীরাসহ) মেন নয় িবনা pে , িবনা যুিkেত! তঁােদর দৃি েত নারী কখেনাi sাধীনতার যাগ  
নেহ (... ন stী sাতnt মহিত)! মজার িবষয় হেc, pায়শi ছd-pগিতশীলরা নারী সmিকত ভােলা ভােলা 
কথাgেলা বুক ফুিলেয় pচার চালােলo সমাজ-জীবেন, ব িkজীবেন pেয়ােগর kেt নারী সmিকত ন থক 
ধারণােকi pাধান  দন বিশ! (তেব রkণশীল বা মৗলবাদীরা যমনটা িব াস কেরন, দৃি ভি  যমন, 
তমনিট pচার চালান, pেয়াগo কেরন ব িkগত জীবেন তমনিটi) কন ছd-pগিতশীলেদর eরকম 
sিবেরাধী আচরণ? কারণ—যাবতীয় ধ ান-ধারণা, দৃি ভি  তা ei িপতৃতািntক সমাজ-কাঠােমা থেক 
সামািজকীকরেণর সময় ব িkর িভতর িবকিশত হয়; পিরবার-আtীয়sজন-pিতেবশীর কাছ থেক স যা 
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দেখ, েন, বুেঝ তাi স শেখ, তার িবে ষেণর kমতা-দৃি ভি o সরকমi হয়। মােঝ িকছুকাল 
তথাকিথত ‘আধুিনক িশkা’ লােভর ফেল ব িkর eতিদনকার ধ ান-ধারণা-দৃি ভি েত বপরীt বা dnd r 
হয়। যার কারেণi ব িkর মেধ  eরকম sিবেরাধী আচরণ লk  করা যায়। আজেকর িদেন আমােদর দেশ 
বা aন t নারী-মুিkিবেরাধী বা pগিতিবেরাধীরা তঁােদর বkেব র পেk সবেচেয় বিশ য যুিk দন, তা-হল 
নারী সmিকত ধমীয় িবিধ-িবধােনর। e pবেn নারী সmিকত িহnু ধমীয় দৃি ভি র মেধ  আেলাচনািট 
সীমাবd রাখব (আর িহnু ধেমর ধমgn যেহতু aেনক, তাi সবgেলা ধমgn থেক নয়, বরং িহnু 
ধমাবলmীেদর মেধ  বিশ pভাব িবsারকারী কেয়কিট ধমgnেকi pাধান  দয়া হেব) কারণ : eক, pবেnর 
কেলবর যন িবশাল হেয় পাঠেকর ধযচু িত না ঘটায়; di, িবষেয়র িভিt যন িঠক থােক; সবেশষ িতন, 
আমার মেতা নগন  লখেকর সামথ ের িবষয়িটo জিড়ত আেছ। সনাতন িহnু ধেমর তথাকিথত pগিতশীল 
লােকরা সময়-সুেযাগ পেলi বড়াi কের বেল বড়ান, িহnু ধেম না-কী নারীেদর যেথ  sাধীনতা-সmান 
দয়া হেয়েছ; নারীেদর মাতৃjােন e ধেম পঁূজা করা হয়; িহnু নারীরা aন ান  ধেমর তুলনায় aেনক বিশ 

pগিতশীল! e ধরেনর বkব  pচােরর কারণ আেছ; পি মা সামাজ বােদর বতমান চk ু ল iসলািম মৗলবাদ 
িনেয় সারা িবে র গণমাধ মgেলা ব s থাকায় ফঁাক িদেয় সুেযাগ বুেঝ িহnু ধমাবলmীরা িনেজেদর ধমেক 
pগিতশীল, যুেগাপযুগী, নারী sাধীনতার পেk—iত ািদ তকমা ব বহার ( bনoয়াশ!) করার সুেযাগ পেয় 
যােcন। e pবেn আিম ধুমাt pগিতশীল দািবদার িহnুধমাবলmীেদর দািবgেলার যথাথতা িনrপেণর জন  
িহnু ধমীয় aনুশাসনgেলার ‘িকছ’ু দৃ াn হািজর করার চ া করেবা। আিম মেন কির, ei ‘িকছু’, aেনক 
িকছু বাঝার জন  যেথ । sীকার কের িনিc, eিট কােনা মৗিলক pবn নয়; িবিভn লখেকর িবিভn লখা 
থেক তথ  সংgহ কের সংকিলত করা হেয়েছ মাt। আর eকিট কথা, pবেnর িশেরানামিট আমার িনেজরo 
পছn নয়; িহnু ধম কী কের ‘সনাতন’ ধম হেত পাের সটা আিম িনেজo বুিঝ না। ধু িহnু ধম কন, 
পৃিথবীর কােনা ধমi িক ‘সনাতন’ হেত পাের? anত ধেমর সমাজৈবjািনক-নৃতািttক iিতহাস যারা 
জােনন, তােদর কােছ ei ‘সনাতন’ শbিট aত n খেলা মেন হেব। িকnt িহnু ধমাবলmীরা যেহতু 
িনেজেদর ধমেক ‘সনাতন িহnু ধম’ নাম িদেয় িচিhত কেরন, তাi aিনcা সেtto pবেnর নামকরণিট 
eরকম হল।  
  
eবার মূল আেলাচনায় আিস। বলা হেয় থােক িহnুধেমর মূল gn বদ। eজন  aেনেক িহnুধমেক বিদক 
ধম িহেসেবo aিভিহত কের থােকন। িহnুধেমর বদ চারিট; যথা ঋগেবদ, সামেবদ, aথবেবদ o যজুেবদ। 
ei যজুেবদ di ভােগ িবভk—eকিট হেc কৃ যজুেবদ বা তtরীয় সংিহতা aন িট kযজুেবদ; ei 
kযজুেবদ আবার di ভােগ িবভk, eকিট শতপথ bাhণ eবং বৃহদারণ েকাপিনষদ। kযজুেবেদর 

anগত শতপথ bাhেণ নারীেক তুলনা করা হেয়েছ eভােব, “ স ব িki ভাগ বান, যার প সংখ া stীর 
সংখ ার চেয় বিশ” (2/3/2/8)। শতপথ bাhেণর e বkব েক হয়েতা দরদী ধমবাদীরা িভn ব াখ া িদেয় 
যৗিkকতা িদেত চ া করেবন, িকnt পেরর আেরকিট ােক পাoয়া যায় িহnু ধেমর দৃি েত নারীর আথ-
সামািজক aবsান; “বj বা লািঠ িদেয় নারীেক dবল করা uিচৎ, যােত িনেজর দহ বা সmিtর uপর 
কােনা aিধকার না থাকেত পাের” (4/4/2/13)। eর থেক s  কােনা বkেব র আর pেয়াজন আেছ? 
বৃহদারণ েকাপিনষেদ ঋিষ যাjবাl  বেলন, “stী sামীর সেmাগকামনা চিরতাথ করেত aসmত হেল pথেম 
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uপহার িদেয় sামী তােক ‘িকনবার’ চ া করেব, তােতo aসmত হেল হাত িদেয় বা লািঠ িদেয় মের তােক 
িনেজর বেশ আনেব” (6/4/7, 1/9/2/14)। দবীভাগবত-e নারীর চিরt সmেক বলা আেছ (9:1): 
“নারীরা জঁােকর মত, সতত পুrেষর রkপান কের থােক। মুখ পুrষ তা বুঝেত পাের না, কননা তারা 
নারীর aিভনেয় মুg হেয় পেড়। পুrষ যােক পত ী মেন কের, সi পত ী সুখসেmাগ িদেয় বীয eবং কুিটল 
pমালােপ ধন o মন সবi হরণ কের।” বাh! িহnুরা না-িক মাতৃjােন দবীর (দূগা, কািল, মনসা, sরসতী, 
লkী) পূজা কের? ‘নারী’ সmেক যােদর ধমীয় িবধােন eমন হীন বkব  রেয়েছ, তারা দবীর পূজা করেলi 
কী আর না-করেলi কী? ঋেগ¦দ বা aন ান  বদ, uপিনষেদ কেয়কজন িবdষী o শাstj নারীর নাম জানা 
যায়, যারা িবিভn াক রচনা কেরিছেলন; তঁােদর মেধ  কেয়কজন হেcন লাপামুdা, িব বারা, গাগী, 
বা�সী, বাk, aপালা, সূযা, indাণী pভৃিত। আধুিনককােল কহ কহ ei িবdষী নারীেদর নাম দিখেয় 
বুিঝেয় িদেত চান, সকােল নারীরা কতটুকু sাধীন িছল য, তঁারা বেদর াক পযn রচনা কেরিছেলন! 
asীকার করা যােব না, সকােল কেয়কজন নারী াক-মnt রচনা কের িশkােkেt িনেজেদর sতnt  aবsান 
pমাণ কের গেছন। কারণ ধমgnেক িঘেরi িছল সকােলর িশkা। তেব eকটা uদাহরণ িদেলi বুঝা যােব, 
ত�কালীন সমােজ e িবdষী নারীেদর aবsান িক রকম িছল? (আনুমািনক ি sপূব a ম থেক প ম 
শতেকর মেধ  রিচত) বৃহদারণ ক uপিনষেদ দখা যায়, খ াতনামা ঋিষ যাjবl  eবং aন ান  ঋিষেদর 
সােথ eক সভায় ঋিষ বাচাkুর কন া গাগী bhjান িনেয় তেক িলp হেয় নানা p বােণ জজিরত কেরন। 
eকসময় যাjবl  kুd হেয় বেল uেঠন, “ হ গাগী, আর বিশ p  কেরা না, তাহেল তামার মাথা খেস 
পেড় যােব!” (3/6/1); যাjবেl র বkেব  গাগী থেম গেলন পরবতীেত sীকার করেলন, bhিবদ ায় 
যাjবl েক কu পরািজত করেত পারেব না (3/8/1-11)। আবার য নারীরা বেদর-uপিনষেদর াক-
মnt রচনা কেরেছন, সi নারীেদর utরসূরীেদর জন  মনু বদসহ aন ান  ধমgn পােঠর aিধকার 
কেঠারভােব িনিষd কেরেছন। িতিন বেলন, “নারীরা ধমj নয়, eরা মntহীন eবং িমথ ার ন ায় ei শাstীয় 
িনয়ম⎯(a ভ)” (মনুসংিহতা, 9/18)।    
  
িহnুধেমর iিতহােস সi কুখ াত সতীদাহ বা সহমরেণর কথা pথম জানা যায় aথবেবেদ, “... জীিবত 
নারীেক িনেয় যাoয়া হেc মৃেতর বধু হেত” (18/3/3); “ei নারী পিতেলােক যােc, e pাচীন রীিত 
aনুসরণ করেছ...” (18/3/3/1)। e pাচীন রীিত কত পুরােনা? eিট আয না pাগায সংsিৃত? কারণ 
আমরা iেnা-iয়েরাপীয় aন  সভ তাgিলেত আমরা সহমরেণর কথা তা পাi না। utরgেলা আমার জানা 
নi। তেব পাঠক, আপনারা হয়েতা iিতহাস পােঠর কারেণ জােনন, ei বাংলায় 1815 সাল থেক 1828 
সাল পযn মাt তর বছের bাhণ বাদীর দল পুণ লােভর আশায় আর নারীর সতীt (?) রkার ধুয়া তুেল 
8135 জন নারীেক আgেন পুিড়েয় মের সতী বািনেয়িছল! eকটু ভাবুন তা, eকিট িনরাপরাধ মেয়েক 
টেন-িহচেড় আgেন পুিড়েয় মের ফলেছ, পােশ মা-বাবা, আtীয়sজন সkেল দঁািড়েয় ‘বল হির বল’ 
কীতন গেয় িনেজেদর sেগ যাবার আেয়াজন করেছ, ভাবেতi তা গা gিলেয় uেঠ! মানুষ কী পিরমাণ 
পাষ -হারািম-ধমাn হেল eরকম কাজ করেত পাের? ‘ধম’ নামক আিফমীয় মাদক মানুষেক কতটুকু 
িনেবাধ-মানিবকতাশূণ  বািনেয় দয়, তারi uদাহরণ হেত পাের uপমহােদেশর ei সতীদাহ pথা।  
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মনসুংিহতা eবং নারী : িহnু আiেনর মূল u�স হেc ei ‘মনুসংিহতা’ eবং িহnু ধমাবলmীেদর কােছo 
eিট পিবt ধমgn িহেসেব িবেবচ । ei ধমgেn নারীর কতব  সmেক বলা হেয়েছ“⎯, ববািহেকা িবিধঃ 
stীণাং সংsােরা বিদকঃ sৃতঃ/পিতেসবা gেরৗ বােসা গৃহােথাহিgপিরিkয়া॥” (2:67), aথা�stীেলাকেদর 
িববাহিবিধ বিদক⎯ সংsার বেল কিথত, পিতেসবা grগৃেহবাস eবং গৃহকম তােদর ( হামrপ) 
aিgপিরচযা; আবারo বেল দয়া হেয়েছ নারীর গৃহকম eবং সnান u⎯কতব �পাদন (9:26)। সnান জn 
দoয়ার জন i নারী eবং সnান u�পাদনােথ পুrষ সৃি  হেয়েছ (9:96)। য সকল নারী eকদা বিদক 
মnt- াক পযn রচনা কেরিছেলন, তােদর utরসূরীেদর জন  ধমgn পাঠ সmূণ aনুপযুk-aমntক 
(2:66); নারী মntহীন, a ভ (9:18)। কন া, যুবতী, রাগািদ পীিড়ত ব িkর হাম িনিষd eবং করেল 
নরেক পিতত হয় (11:37)! sামীর pিত stীর কতব  সmেক বলা হেয়েছ ⎯(5:154)“িবশীলঃ কামবৃেtা 
বা gৈণবা পিরবিজতঃ/uপচযঃ িstয়া সা া সততং দববৎ পিতঃ॥” বাংলা করেল দঁাড়ায়, sামী d িরt, 
কামুক বা িনgণ হেলo িতিন সা ী stী কতৃক সবদা দবতার ন ায় সব । পরবতী ােক রেয়েছ, কােনা 
নারী (stী) যিদ sামীেক aবেহলা কের, ব িভচািরণী হেল সংসাের তা িনিnত হেবi সােথ-সােথ যkা, কু  
iত ািদ রােগ আkাn হয়, ধু তাi নয় পরজেn শৃগােলর গেভ জn িনেব সi নারী (5:163-164)। 
stীেদর জন  sামী ছাড়া পৃথক যj নi, sামীর aনুমিত ছাড়া কােনা bত বা uপবাস নi, ধু sামীর 
সবার মাধ েমi নারী sেগ যােব (5:155)। সা ী নারী কখেনা জীিবত aথবা মৃত sামীর aিpয় িকছু 
করেবন না (5:156)। sামী মারা গেল stীেদর িক করেত ⎯হেব“কামnt kপেয়েdহং পুsমূলফৈলঃ 
ৈভঃ/ন ত ুনামািপ গৃhীয়া� পেত ৗ pেত পরস  তু॥” (5:157), সহজ ভাষায় বাংলা করেল হয়, stী সারা 

জীবন ফলমূল খেয় দহ kয় করেবন, িকnt aন  পুrেষর নােমাcারণ করেবন না। িকnt stী মারা গেল 
sামী িক করেবন, “ভাযাৈয় পূবমািরৈণ  দttাgীনn কমিণ/পুনদারিkয়াং কুযা� পুনরাধানেমব চ॥” (5:168), 
ei ােকরo বাংলা নুন, দাহ o aেn ি িkয়া শষ কের sামী আবার িবেয় eবং ag াধ ান করেবন। 
সিত ! নারী-পুrেষর মেধ  কী চম�কার সমতা!! কহ কহ বেলন, ‘মনুবাদ’ থেকi না-িক ‘মানবতাবাদ’ 
eেসেছ! দাrন! ধন  মারা মনুর pিত! আবার ei ‘মনুবাদ’ না-কী িহnু আiেনর uৎস! নারীর gণাবলী 
িনেয় মনু বেলন, নারীর কােনা gণ নi, নদী যমন সমুেdর সােথ িমেশ লবনাk (সমুেdর gণpাp) হয়, 
তমনi নারী িবেয়র পর sামীর gণযুk হন (9:22)। নারীর sাধীনতা সmেক মনুর সংিহতােত বলা আেছ : 

“asতntাঃ িstয়ঃ কায াঃ পুrৈষঃ sিdবািনশm/ িবষেয়ষু চ সjn ঃ সংsাপ া আtেনা বেশ॥” (9:2), aথা� 
stীেলাকেদর sামীসহ pভৃিত ব িkগণ িদনরাত পরাধীন রাখেবন, িনেজর বেশ রাখেবন...; আবার eর পেরi 
আেছ িবখ াত সi াক : “িপতা রkিত কৗমাের ভtা রkিত যৗবেন/রkিত sিবের পুtা ন stী 
sাতnt মহিত॥” (9:3) aথা� stীেলাকেক িপতা কুমারী জীবেন, sামী যৗবেন o পুt বাধেক  রkা কের; 
(কখনo) stীেলাক sাধীনতার যাগ  নয়। eখন যারা (সনাতনবাদীরা) নারীমুিkর িবষেয় িনজ ধেমর পেk 
সাফাi গান, তােদর কােছ আমার p , ei াক দেখ তারা কী ব াখ া দেবন? িন য়i আমতা আমতা 
কের ছলনা-শঠতার মাধ েম যৗিkকতা (বাsব uপেযািগতা) দােনর চ া করেবন, িকংবা asীকার কের 
বসেবন, আেদৗ e ধরেনর কােনা াক কাথাo নi! নারী সmেক ঘৃণ  দৃি ভি  ছিড়েয় আেছ সমg 
মনুসংিহতা জুেড়i; নারীিনnায় মনুসংিহতা ীলতার সীমা aিতkম কের গেছ। মনুর দৃি েত নারী 
sভাবব িভচািরণী, কামপরায়ণা; কাম, kাধ, পরিহংসা, কুিটলতা iত ািদ যত খারাপ দাষ আেছ, সবi 
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নারীর বিশ , eসবi িদেয় নারীেক সৃি  করা হেয়েছ! তব ুসনাতন িহnু ধমাবলmীেদর eসব িকছুi নজের 
আেস না, তঁারা uদয়-as খুেঁজ বড়ান iসলামধম, ি sানধম, বৗdধম নারীেদর কাn aিধকার িদেয়েছ, 
আর কাn aিধকার দয়িন! আেলাচনায় মশgল কাথায় কান মুসিলম দেশ নারীেদরেক পাথর ছুেড় হত ার 
ফেতায়া দয়া হল, বারকা চািপেয় দয়া হল, িকংবা কাথায় িহlা িবেয়েত নারীেক বাধ  করা হল! e িনেয়i 
তােদর মাথা-ব াথা! িহnুধেমর eমন sিবেরাধী, মানবতািবেরাধী, নারী-িবেdষী চিরt জানার পরo কাn 
যুিkেত িহnুধমেক আধুিনক-pগিতশীল দািব করা হয়? নারীর pিত eেতা িবেdষ, িহংসা, ঘৃণা আর কােনা 
ধেম আেছ িক-না আমার জানা নi? ধমgr, ঈ রতুল  মনু িঠক কী পিরমাণ নারী-িবেdষী হেল বলেত 
পােরন : “ নতা rপং পরীkেn নাসাং বয়িস সংিsিতঃ/সুrপং বা িবrপং বা পুমািনেত ব ভু েত॥“ (9:14), 
aথা� “ যৗবনকােল নারী rপ িবচার কের না, rপবান বা কুrপ পুrষ মােti তার সে  সেmাগ কের।” 
(বাh! মেন হয় তােদর িনেজেদর চিরt ফুেলর মেতা পিবt!); আসুন, eকi রকম আেরকিট মনুর াক 
⎯ দিখ“sভাব eস নারীনাং নরাণািমহ দূষণm/aেতাহথাn pমাদ িn pমদাসু িবপি তঃ॥” (2:213) aথা� 
“নারীর sভাবi হেলা পুrষেদর দূিষত করা...”! 
  
মহাভারত eবং নারী : সনাতন িহnুধমাবলmীেদর কােছ আেরকিট পিবt ধমgn হেc মহাভারত; যিদo 
iদানীং aেনেক eেক মহাকাব  িহেসেব িবেবচনা কেরন, তেব বিশরভাগ ধমাবলmীেদর কােছ ধমgn িহেসেব 
‘মহাভারেতর কথা aমৃতসমান’ িবেবিচত হয়। পি েতরা বেলন মহাভারেতর রচনাকাল ি sপূব চতুথ শতক 
থেক ি sাb চতুথ শতেকর মেধ  eবং কুrেkেt যুেdর কাল (যিদ বাsেব কখেনা স যুd ঘেট থােক) 
মােটর uপর ি sপূব নবম শতক। মহাভারেতo নারী সmেক মনুসংিহতার pভাব পেড়েছ তীbভােব, 

eেসেছ নারী সmেক aেনক হীন বkব ; যার সামান  কেয়কিট আgহীেদর জন  তুেল ধরা হেc : 
মহাভারেতর aসংখ  চিরেtর মেধ  eকিট grtপূণ চিরt হেc ভী , তঁার মেধ o s rেপ মনুর ছায়া 
পিরলিkত হয়, িতিন বেলন (13/38), “uহােদর (stীেলাকেদর) মত কােমাnt আর কহi নাi। ... 
কা রিশ যমন aিgর, aসংখ  নদীর dারা যমন সমুেdর o সবভূত সংহার dারা anেকর তৃিp হয় না, 
তdrপ aসংখ  পুrষ সংসগ কিরেলo stীেলােকর তৃিp হয় না।”। ধমপুt যুিধি রo gr ভীে র মেতাi, 
তঁার মুেখo শানা যায় তীb নারীিনnা, “uহারা (নারীরা) িkয়া- কৗতুক dারা পুrষিদগেক িবেমািহত কের। 
uহািদেগর হsগত হiেল pায় কােনা পুrষi পিরtাণ লাভ কিরেত পাের না। গাভী যমন নূতন নূতন 
তৃণভkণ কিরেত aিভলাষ কের, তdrপ uহারা নূতন নূতন পুrেষর সিহত সংসগ কিরেত বাসনা কিরয়া 
থােক” (13/39)। আবােরা প পা েবর মহাjানী িপতামহ ভীে র uপলিb, “মানুেষর চিরেt যত দাষ 
থাকেত পাের, সব দাষi নারী o শূেdর চিরেt আেছ। জnাnরীয় পােপর ফেল জীব stীrেপ (শূdrেপo) 
জngহণ কের” (ভী পব 33/32); “stীগেণর pিত কান কায বা ধম নi। (কারণ) তারা বীযশূণ , 
শাstjানহীন।” (aনু, 13/39) eরপেরo নািক মহাভারেতর কথা aমৃতসমান! (সূt : মনুসংিহতা o নারী, 
পৃ া 72-76) “তুলাদে র eকিদেক যম, বায়ু, মৃতু , পাতাল, দাবানল, k ুরধার িবষ, সপ o বিhেক রেখ 
aপরিদেক নারীেক sাপন কিরেল ভয়ানকেt uভেয় সমান-সমান হেব” (aনুশাসনপব 38)। bাhণ ধেমর 
‘সmূণ ধমgn’ rেপi eখন গীতার sান; eবং কােরা কােরা কােছ আধুিনক ধমgn! গীতােক বলা হয়, 
ীভগবােনর মুখিনঃসৃত বাণী, ভগবদগীতা। িকnt ei গীতােতo দিখ ভগবােনর কে  মনুর বkব ! 
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ীমdগবদগীতায় প পা েবর  বীর ীমান aজুেনর মুেখ িন—“aধমািভভাবা� কৃ  pdষ িn 

কুলিstয়ঃ/stীষু d াসু বাে য় জায়েত বণস রঃ॥” (গীতা, 1:40) aথা� “ হ কৃ , aধেমর আিবভাব হেল 
কুলstীরা ব িভচািরণী হয়। হ বাে য়, কুলনারীগণ ব িভচািরণী হেল বণসংকেরর সৃি  হয়”। eর পেরi 
বণস র সৃি  হেল িক হয়, তারo utর রেয়েছ : “স েরা নরকাৈয়ব কুলঘœ◌ানাং কুলস  চ/পতিn িপতেরা 
হ ষাং লুpিপে াদকিkয়াঃ॥” (গীতা, 1:41) aথা� বণস র, কুলনাশকারীেদর eবং কুেলর নরেকর কারণ 
হয়। াd-তপণািদ িkয়ার লাপ হoয়ােত iহােদর িপতৃপুrষ নরেক পিতত হয়।” ei uিkgেলা 
প পা েবর eক ভাi aজেুনর; মেন িনিc ভগবদগীতায় ী ভগবােনর uিki pামাণ , aজুেনর নয়। িকnt 
e pসে  ভগবান ীকৃ  aজুেনর বkব  খ ন তা কেরনi িন, বর  স বkব েক পুেরাপুির সমথন কের 
eবং aজুনেকo ছািড়েয় িগেয় নারীেদর ‘পাপেযািন’ বেল aিভিহত কেরেছন। িতিন বেলন : “মাং িহ পাথ 
ব পাি ত  যহ িপ সু ঃ পাপেযানয়ঃ/িstেয়া বশ াsথা শূdােsিপ যািn পরাং গিতm॥” (গীতা, 9:32) aথা� 
“আমােক আ য় কের stী, বশ , শূd eসব পাপেযািনরাo পরম গিত লাভ কের থােক”। eরপরi দয়ময় 
ভগবান bাhণ o রাজিষেদর ভিkেত গদগদ হেয় বেলন : “িকং পুনbাhণাঃ পুণ া ভkা 
রাজষয়sথা/aিনত মসুখং লাকিমমং pাপ  ভজs মাm॥” (9:33) aথ হেc “পুণ শীল bাhণ o 
রাজিষগণ য পরম গিত লাভ কিরেবন তাহােত আর কথা িক আেছ? aতeব আমার আরাধনা কর। কারণ 
ei মতেলাক aিনত  eবং সুখশূণ ।” পাঠক, বিtশ নmর ােক লkণীয় য, নারীর সােথ বশ  o শূdরা 
পাপেযািনভুk, ধু bাhণ o kিtয় বােদ! িকnt নারী যিদ কােনা bাhেণর মেয় হয় তবুo স ভগবােনর 
দৃি েত পাপেযািনভুk। বুঝা যােc, ভগবােনর কােছ নারীর আলাদা কােনা জাত বা বণ নi; সব নারীi 
পাপেযািনভুk। িকnt খটকা লােগ, কােনা ব িkর িনেজর জেnর uপর িনেজর িক কােনা হাত থাকেত 
পাের? যিদ হাত নাi থােক, তেব নারী, বশ , শূdরা পাপেযািনভুk হয় কী কের? তাছাড়া e ধরেনর নাংরা 
বkব  কী কােনা ধমgেn থাকেত পাের? e ধরেনর নাংরা বাণী eখােনi শষ নয়, আেরা আেছ; pচুর 
পিরমােণ আেছ। নারীেদর িনেয় িহnু ভগবান থেক r কের মুিন-ঋিষ, ঠাকুর-পুেরািহত, রাজন বগ 
কােরার-i িচnার শষ নi। নারী aমুক, নারী তমুক! aেনেকi ভাবেত পােরন, িহnুধেমর দৃি েত নারী 
বাধহয় কখেনাi ভােলা নয়? না, না। eরকমিট নয়। িহnু মুিন-ঋিষরা ভােলা নারী-ধমচারী নারীর বিশ  
িঠক কের িদেয়েছন! তােদর দৃি েত সতী-সা ী-ধমচািরণী হেc—“ন চndসূেযৗ ন তrং পুnা◌ুে◌া যা 
িনরীkেত/ভতৃবজং বরােরাহা সা ভেবdমচািরণী॥ (মহাভারত, 12/146/88) aথাৎ “ য নারী sামী ব তীত 
কােনা পুংিল াn (নােমর বst), চnd, সূয, বৃko দশন কের না, স-i ধমচািরণী।” oেরবাbা! দখেলন 
তা! ধমচািরণী হেত হেল িক িক gণ থাকা pেয়াজন? eেতা দিখ পদাpথা থেকo চূড়াn o unt 
সংsরণ! সনাতন ধমাবলmীরা eরপেরo কান মুেখ দািব কেরন, তােদর ধম pগিতশীল, তােদর ধেম নারী 
সmেক কােনা বােজ ধারণা নi? না জেন দািব কের বসেল আমার িকছু বলার নi? িকnt জেন- েন 
যারা egেলা গাপন কের িনেজেদর ধম যুেগাপযুগী, নারী-মুিkর পেk িকংবা নারী-মুিk িহnু ধেমi রেয়েছ 
বেল সাফাi গান, তােদর জন  বাংলা ভাষায় eকটা ভd শb pচিলত আেছ, তা হল ‘চশমেখার’! িহnুধম 
নারীেক িবnুমাt মানুেষর মূল  দয় না; নারী ধুমাt পণ , নারীর িনজs কােনা aিধকার নi, নi 
sাধীনতা; eখেনা িহnুধমাবলmীেদর িবেয়র সময় কন াদান করা হয় পুrেষর (sামী/pভু) কােছ যj-মnt 
iত ািদ আনু ািনকতা মেনi। বিদকযুগ থেকi িবেয়র সময়i কন াদান নয়, aহরহi য কােনা aনু ান 
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সmn করেত kিtয় রাজা বা ঠাকুর-পুেরািহত-bাhণেদর মেনার েনর জন  নারীেদর দান করা হেতা, দখুন 
পিবt মহাভারেতর িকছু নমুনা : মহাভারেতর কিথত  সত বাদী যুিধি র িনেজo যেj-দােন-দিkণায় 
বhশত নারীেক দান কের িদেতন aবলীলায় aিতিথরাজােদর আপ ায়েন (আ েমিধকপব 80/32, 85/18)! 
রাজােদর লালসার তা শষ নi! ধু kিtয় রাজারা ভােগর জন  নারী পেল তা হেব না, aমৃেতর সnান 
bাhেণরা কী দাষ করেলা তেব! িচnার িকছু নi, oেদর জন o ব বsা আেছ। ােdর-দিkণার তািলকােত 
পুেরািহত bাhণেদর নারী দান করার িবধান রেয়েছ, দখুন : আ মবািসকপব 14/4, 39/20, মহাpsানপব 
1/4, sগেরাহণপব 6/12,13। 
  
যােহাক, ei iহজগেত না হয় dদমনীয় কামেভােগর eকটা ব বsা করা গল, িকnt মৃতু র পর কী হেব? 
মরেণর পেরo তা সুখ-শািnর ব বsা থাকা চাi। িচnা নi, তারo রিডেমড ব বsা আেছ। যুdেkেt 
বীেরর মেতা যুd কের মারা গেল sেগ পাoয়া যােব aসংখ  সুnরী নারী। pমাণ চাi তা িন য়i! দখুন : 
বনপব 186-187, কণপব 49/76-78, শািnপব 64/17, 30; 96/18, 19, 83, 85, 86, 88, 106; 
রামায়েণর aেযাধ াকা  71/22, 25, 26, সুnরকা  20/13। (সূt : pাচীন ভারত সমাজ o সািহত , 
পৃ া 63) 
  
নারীর জন  নয় কােনা ধমgn : পাঠক, eবার আেলাচনায় iিত টানেত হেc। aেনকkণ ধেরi তা 
দখেলন-পড়েলন িহnুধমীয় aনুশাসনgেলা। িক মেন হয়? ei ধমীয় aনুশাসনgেলা কী নারীেদর পেk, 
িকংবা ogেলােত িক নারীেদর pিত iিতবাচক কােনা বkব  আেছ? (asীকার করিছ না, কাথাo কাথাo 
হয়েতা ভাসা-ভাসা আেছ, িকnt সািবকভােব দখেল, কখেনাi বলা যােব না, িহnু ধমgngেলা নারীেদর pিত 
⎯iিতবাচক মেনাভাব পাষণ কের) কu কu হয়েতা পুরােনা সi ভাঙা রকড‘ভগবােনর কােছ নারী-
পুrষ সবi সমান’ বািজেয় বলেবন ogেলা eক-আধটু সব ধেমi আেছ, eেত দােষর িকছু নi! eসব 
কথা নেল ব  হািস পায়; কrণা হয় সনাতনপnীেদর pিত! সনাতনপnীেদর কথা eবার বাদ দi, 
aেনেক হয়েতা ভাবেছন, নারীর pিত eেতা aবমাননা, a ীল বkব  থাকার পরo নারীরা e হীন aবsানেক 
মেন িনেলন কন? p টা আমােকo ভািবেয়েছ aেনকিদন। আমার k ুdবুিdেত মেন হয়, ত�কালীন 
পুrষশািসত সমােজ নারীরা ধু egেলােক ধমীয়-িবধান বেলi মানেত বাধ  হেয়িছেলন; না হেল িনঘাত 
িবেdাহ হত। সকােল নারীরা কােনা ধরেনর িশkা পানিন; খুব পিরকিlতভােবi তােদরেক ধমgn eবং 
aন ান  jানাজন থেক দূের সিরেয় রাখা হেয়িছল। নারীর সবরকম মানিবক o সামািজক aিধকারেক 
asীকার কের পুrষেদর হােত তুেল দয়া হেয়িছল ভােগর জন  আর সnান uৎপাদেনর জন ; তেব স 
সnান হেত হেব ছেল। মেয় জেnর পরi মাথায় ঢুকােনা হত ‘জnাnরবাদ’ o ‘কমবাদ’-eর তtt। মনুর 
মেতা শাstকাররা নারীেদর বঝুােতন, নারীর জn হল আজn পােপর ফল...! মনুসংিহতাসহ aন ান  ধমgn 
পাঠ করেল বাঝা যায়, bাhণপুrষ কতৃক রিচত ogেলা eেককটা ‘পুrষসংিহতা’; নারীেদর ( য বেণর 
হাক) জন  নয় ogেলা। নারী যিদ মুিk চায়, pগিতর িদেক হঁাটেত চায়, িনেজর ব িkেtর িবকাশ ঘটােত 
চায় পূণrেপ, তেব aবশ i-aবশ i তােদর ‘ধমকারায়’ বj হেন বিড়েয় আসেত হেব। ধমgেnর যতi 
সািহিত কমূল  িকংবা দাশিনক তtt লুকােনা থাকুক না কন, নারীেক eর ভার বহন করার pেয়াজন নi। 
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নারীর eেত কােনা kিত হেব না, কােনা aংশ kেস পড়েব না। বরং আধুিনক িবjানমনs িশkা, যুিkবাদ 
আর aসাmpদািয়ক মেনাভাবi পাের নারীর সাথক মুিk ঘটােত; eেতi নারীর ব িkেtর পূণ মযাদা 
িবকািশত হেব। 
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aনn িবজয়, শাহাজালাল িবjান o pযুিk িব িবদ ালেয়র িশkাথী, eবং যুিk পিtকার সmাদক।  
মুkমনার eকজন িনেবিদতpাণ সদস । সংরkনশীল সনাতন ধেমর িমথ, কুসংsার eবং aনুদার 
সমাজ কাঠােমার eকজন pবল সমােলাচক। মানবতা eবং যুিkবাদ pিত ায় aনন  aবদােনর 
sীকৃিত srপ 2006 সােল মুkমনা eoয়াড পেয়েছন।  iেমiল - ananta@inbox.com 
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িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 
রিবuল iসলাম 

 
           
 “মানুেষের ঘৃণা কির,- 
 o কারা, কারান, বদ, বাiেবল চুিmেছ মির মির” !........... িবেdাহী কিব নজrল iসলাম 
 
ধম যখন মানুেষর চেয় বড় হেয় uেঠ, তখন কল ােণর চেয় aকল াণi বশী ঘেট eকিট জািতর জীবেন । 
তাi হেয় eেসেছ িচরকাল, iিতহাস তাi বেল । aথচ ক না জােন, মানুেষর জন i ধম eেসিছল, ধেমর 
জন  মানুষ নয়-ধেমর নােম মাlা-পুেরািহতেদর তথাকিথত (িবকৃত) শিরয়ত-মনুংিহতার যঁাতাকেল 
নারীসমাজেক আজo বলী হেত হেc । আজ যন মানুষ হেয় গল গৗণ (eবং তার মেধ  নারী আেরা বশী 
গৗণ), আর ধম হেয় গল মুখ  eকে ণীর মাlা-পুেরািহতেদর কােছ । aথচ ei ভারতবেষর 
আিদবাংলায়,-সমতেট ীৈচতন  তঁার িচরnণ pেমর বাণী গেয় uেঠিছেলন-'সবার uপের মানুষ সত , তঁাহার 
uপের নাi ।' মরমী সাধকরা জেনেছন, মানবাtাi হেলা পরমাtার aংশ, মানবাধােরর মেধ i s া িবরাজ 
করেছন , আর ধম-দশন-িশl-সংsিৃত  হেলা সi মানবাtা থেক u�সািরত িঠকরেনা আেলা যা মানুষেক 
পথ িনেদশ কের eবং সত েক িমথ া থেক পৃথক করেত শখায় । িবদায় হেjর ভাষেন রসুলুlাh (সঃ) 
aত n জার িদেয় বেলিছেলন,-  
  

 “ধম িনয়া তামরা বাড়াবািড় কিরo না, ধম িনয়া বাড়াবািড়র কারেণ aতীেত বh জািত ংস হiয়া 
িগয়ােছ” ।  

 
“... তামরা িনেজেদর ধেম aন ায়ভােব সীমা ল ন কিরo না, ঐ সমs লােকর কlনার uপর চিলo না 
যাহারা aতীেত িনেজরাo ািnেত পিতত হiয়ােছ eবং আরo বh লাকেক ািnেত িনেkপ কিরয়ােছ 
।”-সূরা মািয়দাh , আয়াত 76 ।  

 
িpয় পাঠক, ei আেলােক িবচার কrন রাজৈনিতক iসলােমর পিথকৃত মoলানা মodদীর ধমিবেরাধী 
তৎপরতােক,- য লাক eকিট গা ী তথা মুসলমানেদর eকিট সেkর কােয়মী sােথ শাসন kমতা 
কুিkগত করার লেk  শািnর iসলােমর িবকৃত o সুিবধাবাদী ব াখ া িদেয় িনজs bােnর iসলাম pবতন 
কেরিছল । যা হেলা ug oহাবী iসলােমরi নামাnর eবং আজেকর জামায়াত o aন ান  সমেগাtীয় দল 
aনুসরণ করেছ কােয়িম sােথ। uপেরাk আয়ােতর শেষর aংশটুকু,-'িনেজরাo ািnেত পিতত 
হiয়ােছ..............'-ei আেলােক িবচার কrন  1953 সােল মৗdদী কতৃক দা া বািধেয় পািকsােনর  
লােহাের 15 হাজার কািদয়ানীেক হত ার ঘটনা* ।   
 
 eটাi িক আমােদর iসলাম ? তােতা নয় । hদয়মিnেরর য aতলিসnুেক মnন কের যুগ যুগ ধের 
                                                 
* মুনীর কিমশন িরেপাট, লােহার হাiেকাট, 1956 dঃ 
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eত মরমী আধ ািtকতা, ভাবদিরয়ায় ভাবরস o ভিkরেসর লীলা, ধম o দশেনর কল াণ িশkা, সi সাত 
রাজার ধন মািনক-রতন হলায় uেপিkত হেয় gমের কঁােদ আর িবধাতা নীরেব চােখর জল ফেল ।  
 
   স িবেন আর জােননা, জােননা য মন, 
   .........................................  
   সi eকজনাের মন সেপিছ......... 
   .................................  
   স আমার আেছ পরােণ........   
   ei ভবদিরয়ায়,.......... ei ভবদিরয়ায় ঢu uেঠেছ 
   ফুল ফুেটেছ ভেবর মাজাের । (মরমী গান, লখক-ajাত) 
 
   নজrল 'পাপ' কিবতায় িলেখেছন-   
  
    “িমথ া িনিন ভাi, 
    ei hদেয়র চেয় বড় কান মিnর-কাবা নাi ।”  
 
ক জােন নজrল, লালন ফকীর-নানক-কবীর pমুখ মরমী মানবতবাদীরা সমািধেত েয় নীরেব চােখর জল 
ফলেছন িকনা সব দেখ েন !  

 
িpয় পাঠক, gাম  সমাজপিতেদর যাগসাজেস ফেতায়াবাজ ববর মাlারা কত নূরজাহানেক, কত িনরীহ 
দিরd িপতার িকেশারী কন ােক হয় পাথর মের হত া কেরেছ নয়েতা দাr রা িদেয় শািs িদেয়েছ (যার চূড়াn 
পিরণিত হেলা আtgািনেত ভুেগ মেয়িটর আtহত া), মৗলবাদী নরপ েদর dারা সংখ ালঘু সmpদােয়র কত 
হাজার মানুষ খুন হেলা, কয়িট মসিজদ-মিnর ংস হেলা, কত কারাণ-গীতা দাহ হেলা, আহমদীয়া o িহnু 
সmpদােয়র িক পিরমাণ সmিt মৗলবাদী জ ী-dবৃtেদর dারা আtসাৎকৃত হেলা iত ািদ সাmpদািয়ক 
সিহংসতার eকটা পূণা  তদn-pিতেবদন  pকািশত হoয়া uিচত । 
 
য বয়েস eকিট িশ র সুকুমার-বৃিt চচার কথা ; িবদ াজন, ছিব আঁকা, ছড়া-কিবতা আবৃিt চচার কথা,  
স ীেতর কামলতা o ধেমর ভিkরস-কল াণেক hদয়তntীেত সমিnত করার কথা, স বয়েস কন সi ফুল 
িপশাচ-িনিkp পাথেরর আঘােত রkাk-kতিবkত হয় ? aকােল ঝের যায় ধমিপশাচেদর িহংs থাবায় ? 
জািতর িবেবেকর কােছ আমার p  । aথচ কান কান সভ  দেশ বার- চৗd বছেরর কান সnানেক মা-
বাবাo যিদ pহার কের, আiন aনুযায়ী মা-বাবােক জেল যেত হয় । aথচ,  ঐ হতভাগ  মেয়েদরi কu 
হয়েতা সুেযাগ পেল eকিদন 'মাদার তেরসা ' বা ' বগম রােকয়া' িকংবা 'সেরািজনী নাiডু' হেয় jান আর 
ভালবাসার আেলা ছড়ােত পারেতা (যা ঐ মাlােদর কােছ dলভ), হেত পারত rনা-লায়লার মেতা িশlী 
aথবা কান দরদী িচিকৎসক । kাজ-আেপর কল ােণ নালকেক আজ ক না জােন । aথচ, বশীিদন 
আেগর কথা নয়, যখন তঁার গিবত 'মা' মানুেষর বাড়ীেত কাজ কের তােক মানুষ কেরেছন । কাথায় হািরেয় 
যত নালেকর িভতেরর সi pিতভা যিদ kাজ-আপ তােক খুেঁজ বর না করেতা, হািরেয় যেতা hদেয়র 
সi মিণ-মুেkা যা আজ ধােপ ধােপ psুিটত হেয় oঠার aেপkায় ।  
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aথচ, হতভাগ  ঐ নূরজাহানেদর চারপােশর য ঘন-িনকষ anকার পািরপাি কতা তরী কের রেখেছ 
মাlাতnt o gাম  সামnতেntর িমিলত a ভ শিk, সিট ভদ কের ঐ হতভাগীনীরা আেলার কােছ য 
পৗছেত পাের না । আর তাi বুিঝ ঐ মহাকােলর কrণ স ীত শানা যায়, যার মােঝ নারীর িচরnন কাnা 
িনত-pিত িনত হেc,- 

 
   'আিম য আঁধাের বnীনী, আমােক আেলােত িনেয় যাo, 
   sপন ছায়ােত চ লা, আমােক পৃিথবীর কােছ নাo ।        
    
বতমান তttাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী unয়ন নীিত 2008 '-e সমাজ o রা ীয় জীবেনর িবিভn kেt 
eবং সmদ o সmিtর utরািধকাের নারীপুrেষর সমানািধকােরর নীিত gহণ কেরেছ, তখন িকছু sেঘািষত 
'iসলােমর জাধারী' মৗলবাদী দল রব তুলল য eেত নািক কারাণ লি ত হেয়েছ । iসলামিবেরাধী 
কান আiন তঁারা হেত দেবন না বা pিতেরাধ করেবন iত ািদ । আিম বুঝেত পারিছ না,  তঁােদর পেkর 

(aথাৎ রাজৈনিতক iসলােমর) eত আেলম-oলামা থাকেত তােদর eকদল pিতিনিধ pধান uপেদ া বা 
ধমিবষয়ক uপেদ ার কােছ িগেয় যুিk িদেয় িবশদ ব াখ াসহকাের বুিঝেয় বলেছন না কন য, কাn  কাn  
কারেণ গৃহীত নীিতিট iসলামিবেরাধী বা কারাণিবেরাধী । 'নারী unয়ন নীিত 2008'-e সmিtেত নারী-
পুrেষর aিধকার সmেক আসেল কী লখা রেয়েছ, তা' িক তারা eকবারo পেড় দেখেছন ? নািক 'িচেল 
কান িনেয় গল' বেল মতলিব শারেগাল তুেল ঘালাপািনেত মাছ িশকােরর চ া করেছন । তারা কন e 
িবষেয় umুk িবতেকর চ ােল  gহণ করেছন না দশ-িবেদেশর iসলামী sলারেদর, যারা নারীিবেরাধী o 
মানবতািবেরাধী শরীয়ােক iসলােমর মৗল চতনার পিরপnী তথা iসলামিবেরাধী বেল  pমািণত কেরেছন 
eবং সংsােরর তািগদ িদেয়েছন । সটা না কের বা umুk আেলাচনাসভায় সাধারণ মানুষেক মুkভােব 
pে র সুেযাগ না িদেয় তঁারা 'pিতেরাধ-pিতহত' করার hমিক িদেcন । জrরী aবsায় আর সবার জন  
যখন িমিছল-সমােবশ িনিষd, তখন আiনেক বুেড়া আঙুল দিখেয় সmূণ aৈনিতকভােব িমিছল-সমােবশ 
কেরেছন -eেতi eেদর জঙলী চিরt pকাশ হেয় পেড় ধু নয়, eেদর িভতেরর দন তািটo ফঁাস হেয় যায়। 
আসেল সেত র মুেখামুিখ দঁাড়াবার স�সাহস eেদর নi, তাi সিট ঢাকবার জন  তােদর eত আkমনাtক 
pবণতা লk  করা যায় ।  
     
      সmpিত িনuiয়েকর মদীনা মসিজেদ oলামা পিরষেদর eক সমােবেশ বতমান তttাবধায়ক 
সরকােরর গৃহীত 'জাতীয় নারী unয়ন নীিতমালা 2008' বািতেলর দাবী জািনেয়েছন । মাlারা তঁােদর 
বkৃতায় দাবী কেরেছন য পিবt কারআেনi নারীর sান িনধািরত হেয়েছ । তারা বেলেছন, কারআন-
হাদীেসর আেলােক নারীরা যাবতীয় সুেযাগসুিবধা ভাগ করেছন । তারা বেলেছন, িবিভn পযােয় কাটা pথা 
pবতেনর মাধ েম নারীেক কrণার পােt পিরণত করা হেয়েছ । িবেদশীেদর মদেদ বতমান সরকার নারী 
unয়ন নীিতমালার নােম নারীেদর aিধকার খব করার চkােn িলp হেয়েছ । িবিভn পযােয় কাটা pথা 
pবতেনর মাধ েম নারীেদর pিতভা o যাগ তােক কrণার পােt পিরণত করা হেয়েছ । আিম তঁােদর সভায় 
uপিsত িছলাম না । পিtকায় যতটুকু পেড়িছ, তাi িলখলাম । মজার ব াপার হেc, eকাtেরর যুdাপরাধী 
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o নারীধষেনর সহায়ক আশরাফুjামান  খান সভা পিরচালনা কেরন । যােহাক, মাlারা তঁােদর কৗশল 
পােlেছ দখিছ । তারা eখন জােন য, সরাসির নারী unয়েনর িবেরািধতা আজেকর যুেগ আর করা যােব 
না । eখন তারা নারী দরদী সেজেছ । eকাtের যারা আমােদর মােবানেদর পাক হানাদারেদর কােছ তুেল 
িদেয়িছল kমাতার sাদ পাoয়ার জন , যােদর ফেতায়াবািজর িশকার হেয়  নারীরা aহরহ আtহনেনর পথ 
বেছ িনেc তারাi eখন নারীদরদী সেজ আবার নারী unয়ন নীিতর িবrেd লেগেছন । p  কির, কাটা 

pথা pবতেনর p  আেস কন, সব িকছুi যিদ িঠক ঠাক থােক, সব ধরেণর সুেযাগসুিবধাi নারীরা ভাগ 
কের থােকন । কন িবেশষভােব 'নারী unয়ন নীিতমালা'র pেয়াজন হয়, িকnt 'পুrষ unয়ন নীিতমালা'র 
pেয়াজন হয়না ? আমােদর দেশ নারী িশkার হার কত† ?  শতকরা কয়জন নারী চাকরী করেত পারেছ, 
sাধীন ব বসা করেত পারেছ ? কয়জন নারী ডাkার, pেকৗশলী, আiনব বসা pভৃিত পশায় pিতি ত হেত 
পেরেছ ? য কয়জন আেছ তােদর সংখ া ন ণ  নয় িক ? eখান থেকi বিরেয় আেস ' কারআন-হাদীেসর 
আেলােক নারীরা যাবতীয় সুেযাগসুিবধা ভাগ করেছন' ei দাবী কতটা িভিtহীন িমথ া o aসার । uk 
দাবী সত  হেল eনিজogিলেক কন নারীিশkা o sােs র দািয়t িনেত হয় ? কারণ আর িকছুi নয়, 
সরকারী pশাসন ব থ হেয়েছ eবং রা যেntর মেধ  মৗলবাদীেদর pভাব িবsার । কথায় আেছ, িবেরাধ 
থাকেলi মীমাংসার pেয়াজন হয়, সমস া থাকেলi সমাধােনর p  আেস । ন ায  িহস া পাoয়ার aিধকােরর 
মেধ  কrণার p  আসেব কন ? কrণার পাtী করার ব বsা তা মাlাে ণী নারীেদর কের eেসেছ যুগ যুগ 
ধের । িকভােব তা ei pবেn আিম দখাব । তেব তার আেগ eখােন সামান  িকছু নমুনা দখাব । মাlারা 
িঠকi বেলেছন, iসলােম aবশ i নারীেক ন ায  aিধকার দoয়া হেয়েছ । বরং মাlারাi িবকৃত-
গাজািমেলর ব াখ া িদেয় স pদt aিধকােরর বাsব pেয়াগ-pিতফলন ঘটেত দনিন । যমন, সmpিত 
মাlােদর চােপ 'নারী unয়ন নীিত-2008' eর জন  pণীত িরিভu কিমিটেত কিতপয় oলামােক সংযুk 
করা হেয়েছ eবং তারা নাবািলকা িববাহেক আiন কের িনিষd করার পিরবেত িনrৎসািহত করার জন  
সংেশাধনী িদেয়েছন কারআন-হাদীেসর aজুহাত িদেয় । মাlারা নারী সমােজর কল াণ চাiেল (জাতশtr 
না হেল) নারীমুিkর জন  kিতকর eমন eকিট আবদার করেতন না-eর uেd শ  আর িকছু নয়, নারীেক 
মনেন, বুিdেত, মযাদায়, আিথক sাবলmেন িপিছেয় রেখ ভােগর বst কের রাখা । তারা eভােব িনেজরাi 
pমাণ করেছন য iসলাম সাংs ৃিতক kেt, বতমান সভ তার পেথ যাtায় তার uপেযািগতা হািরেয়েছ । 
pমাণ কেরেছন য, 'iসলামী মূল েবাধ', 'iসলাম পূণা  জীবন িবধান' বেল যসব গা ভরা শb ঐ গাি িট 
বেল eেসেছ সgেলা আজেকর যুেগ ন ায়-নীিতর িবচাের কত dবল; iসলাম নারীমুিkর শtr-নারীর জন  
আtার 'বnীশালা' । নারীর শtr িক সিত i iসলাম  নািক   aপব াখ াকারী pিতিkয়ািশল মাlারা ? 
তাহেল 1997 সােল িবিভn নারীসংগঠন, মানবািধকার সংঠন  eবং eনিজogেলা িমেল ঐকমেত র িভিtেত 
য 'নারী নীিত' pণীত হেয়িছল, সটেক কন 2004 সােল,  রােতর anকাের aত n aৈনিতক uপােয় 
লুেকাচুিরর আ য় িনেয় সmূণ বদেল িদেয়িছল জাট সরকার মালবাদীেদর কারসািজেত ? যখােন 
কমসংsান, বাজারব বsা, ঋণ, সmদ, utরািধকার, ভূিমর uপর নারীর aিধকার, যাতায়াত ব বsা, ড 
কয়ােরর ব বsা(কমজীিব মােয়রেদর িশ েদর দখােশানার জন  িবেশষ আবািসক ব বsা), দk-aদk 
নারী ম-শিkর কমসংsান বৃিdর ব বsা gহন, রা ীয় pশাসেনর িবিভn sের eবং িবচারিবভাগীয় ucপেদ 
নারী িনেয়ােগর নীিত, সংসেদর সংরিkত আসেন সরাসির িনবাচন eবং সমান সুেযাগ o aংিশদািরেtর 
                                                 
† নারী-43%, পুrষ-59% 
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ধারাgিল বাদ দয়া হেয়িছল ? ড কয়ােরর িবrdাচরেণর কারণ িক নারীেক চাকরী-ব বসা-বািণজ  pভৃিত 
থেক িবরত-বি ত রাখার লেk  pিতবnকতা সৃি র মাধ েম িনr�সািহতকরণ ?  সভ  দশgিলেত কমজীিব 
মােয়রা ড কয়ারgিলেত িনি েn তঁােদর বাcােদর রেখ যান কমsেল যাoয়ার পূেব । ei মানিবক ব বsা 
িদেয়i eকিট সভ  দেশর সমােজর সােথ মধ যুগীয় ববর সংs ৃিতর ধারক মাlা- মৗলবাদী আkাn-দূিষত 
আমােদর ei aসভ  দেশর পাথক  করা যায় । নারীসমাজেক তঁােদর শtr িচনেত হেব, নiেল আেখের 
আেরা aেনক বশী পsােত হেব যা তঁারা কlনাo করেত পারেছন না ei মূhেত । িনuiয়েকর মদীনা 
মসিজেদ aনুি ত oলামােদর uপেরাk সমােবেশ কিথত বkেব  আসা যাক । মৗলবাদীরা য কথায় কথায় 
'iসলাম' শbিট ব বহার কেরন মুখs আpবােক র মেতা-তারা বাধ কির িনেজরাo জােনন না eধরেণর টাম 
ব বহােরর মsবড় ভুল o ফঁাকটা কাথায় । eধরেণর মুখs শb pেয়ােগর কারেণ মেন হয় তারা iসলামেক 
eকিট aপিরবতনীয় জড়gn িহেসেব pিতপn করেত চান মানুেষর কােছ । iসলাম তা eকটা ব াপক ধারণা 
। যখােন হাজােরা তরীকা রেয়েছ, িবj আেলমেদর িনেজেদর মেধ i হাজােরা মতেভদ রেয়েছ- সটােক িক 
কের eকিট িনিদ  িsর-rব s াnাড ধের বলা যায়,'iসলাম aনুমিত দয়না, iত ািদ iত ািদ....। 
 
  হঁ া, নারীেক বতমান আধুিনক যুেগর uপেযাগী aিধকার-মযাদা pদােনর জন  pেয়াজনীয় 
য sস, য pিভশন সটা aবশ i iসলােম আেছ । সটাi মাlারা মানেত বা বুঝেত চান না aথবা 
বুঝেত akম । তা' হেলা, কারােণর আেদশ-িনেদশgিলর যুেগাপেযাগী ব াখ া । ei pবেn সটাi 
আেলািচত হেব । 
 
    িpয় পাঠক, চলুন, আমরা সংেkেপ পযােলাচনা কের দিখ, কারাণ আসেল িক বেল সmেদর 
utরািধকার pে  । কারণ, আজকাল কিতপয় সংিবধান িবেশষj যমন জািতেক aj মেন কের iেcমেতা 
আiেনর ধারা সmেক jান িদেয় যােcন, তমিন eকে ণীর আেলম- মৗলানাo sাথবুিd eবং kমতা বা 
pিতপিtর লাভ dারা চািলত হেয় iসলাম o শরীয়ত সmেক জািতেক িনেজেদর  খয়ালখুশীমেতা িব াn 
কের যােc । িpয় পাঠক, কাn  ব িkর বাণীেক (eেkেt খাৎবা o oয়াজমাh ফীল) আপিন িব াস 
করেবন, সটা িনভর করেব ঐ ব িkর চািরিtক gনাবলী, ব িkt, সততা pভৃিত aতীত-বতমান 
কাযকলােপর রকেডর uপর । সাজা কথায়, সমােজ যার gহণেযাগ তা গেড় ঊেঠেছ । ধুমাt oয়াজ-
নসীহত আর নামাজ- রাযা করেলi কu মহৎ o aনুসরণীয় মুমীন ব িkt হয় না । মৗলানা-
মৗলবীেদরেক য আমােদর সমােজ eত সমাদর করা হয়, তা' কতটা সমীেহর কারেণ আর  কতটা ধমীয় 
dবলতা o পরকাল ভীিতর কারেণ সটা বলা মুশিকল । নবীজীেক য মkার কুরাiশরা আল-আমীন uপািধ 
িদেয়িছল, তা িতিন aজন কেরিছেলন দীঘিদেনর সত বািদতা o সততা িদেয় তঁােদর মনজয় কেরিছেলন বেল 
। মানুেষর িব ােসর মযাদা নবী (সঃ) রাখেত পেরিছেলন বেলi ববর কুরাiশেদর মােঝo তঁার gহণেযাগ তা 
pিতি ত হেয়িছল । iসলােমর pথম যুেগর  চারজন খিলফাo aত n সাধারণ জীবনযাপন করেতন । তার 
pায় 500 বছর পর শখ আিল uসমান, খাজা মঈনুdীন িচশিত, কুতুব বখিতয়ার- শখ ফরীদ pমুখ ধম 
pচারক সাধকগণ ভারতবেষ eেস িহnু-মুসিলম uভয় সmpদােয়র ভিk-ভালবাসা aজন কেরিছেলন তঁােদর 
বাhল হীন aিত সাধারণ কৃcতাপূণজীবন, িবশাল uদারতা, মহtt o মানবেpম িদেয় । পkাnের 'নারী নীিত' 
িনেয় মাlােদর uপেরাk aৈনিতক 'লুেকাচুির' িক সাk  দয় ? আজেকর যুেগ আমােদর শিষনার পীর সােহব 
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িকভােব আপন ভাi- বােনর কািট কািট টাকার সmিt আtসাৎ কেরন তার খবর আমরা জেন যাi 
aন ােয়র িশকার তারi বােনরi করা সংবাদ সেmলেনর মাধ েম পিtকার পাতা থেক(সমকাল; 5 
জুন,2006)। 
 
পরকীয়া pেমর মেতা aৈনিতক কারেণ খুন হন iসলামী ঐক েজাট নতা iকবাল (সমকাল; 20 aেkাবর, 
2005 aনলাiন সংখ া)। তা সi আেলােক িবচার কrন আজেকর যুেগর মাlা- মৗলানােদর 
gহণেযাগ তা কতটুকু । সুতরাং সেত র খািতের আমােদর িনেজেদরi সত -িমথ া যাচাi কের িনেত হেব  
gহণেযাগ  o আnজািতকভােব sীকৃত iসলামী পিnতেদর গেবষণালb দিললািদ থেক।   
  

“আিমi কারাণ নািযল কিরয়ািছ eবং আিমi uহার রkক”-সূরা িহy র, আয়াত 9 । কারােণর িজmা 
যখােন আlা িনেজi িনেcন, তখন তথাকিথত ' কারাণ- dািহতা' বা ' কারাণিবেরাধী তৎপরতা' ঘেট 
থাকেল তাঁর ভার আlাi িনেcন eবং ei দূরদিৃ সmn‡ আয়ােতর মাধ েম মানুষেক(eেkেt আেলম-
oলােমেদরেক) সi িবতিকত দায়(নািক কতৃt ?) থেক aব াহিত দয়া হেয়েছ । 
 
“aতeব, আপিন (রসুল সঃ) uপেদশ িদন, আপিন ত কবল uপেদশদাতা, আপিন তাহােদর শাসক 
নেহন” । -সূরা আl  গািসয়াh , আয়াত 21 o 22। 
 
 
“আিম পয়গmর pরণ কিরনা, সসুংবাদদাতা o ভীিতpদশকrেপ ব তীত”................”তাহােদর 
িহসাব  িবnুমাto আপনার দািয়েt নেহ”......................”আিম আপনােক তাহােদর সংরkক কির 
নাi eবং আপিন তাহােদর কায িনবাহী নেহন”..............”আপিন তাহােদর বিলয়া িদন, আিম 
তামােদর uপর খবরদারকারী নিহ “......... ।-সূরা আl  আনাম, আয়াত 48,52,66, 69 o 107 । 

 
“( হ রসূল) বলুন, সত  তামােদর পালনকতা হiেত আগত । aতeব, যাহার icা িব াস sাপন 
কrক, eবং যাহার icা aমান  কrক” ।...............”আিম রসূলিদগেক সসুংবাদদাতা o 
ভয়pদশনকারীrেপi pরণ কির ।”-সূরা কাh ফ, আয়াত 29 o 56 । 
 
“বলুন, ............আিম s  সতককারী ব তীত আর িকছুi নিহ” । -সূরা আl  আh কাফ, আয়াত 9। 

 
িpয় পাঠক, eবার আপনারা িমিলেয় িনন iসলামী লবাসধারী সংগঠনgিল o eকে ণীর মoলানার 
সাmpিতক জহাদী বkেব র সােথ uপেরর আয়াতgিল-” কারাণিবেরাধী কান আiন হেল আমরা  pিতেরাধ 
করব” । eরা কারা ?- 'iসলামী শাসনতnt আেnালন', জামাত eবং eর সমেগাtীয় দলgিল । uপেরর 
আয়াতgিল িক শাসনতnt বা শাসনব বsা িহেসেব কারাণেক ব বহােরর কান aিধকার িদেc eমনিক 
রসুলুlাh (সঃ)- ক ? শাসনতnt মােন হেc কতgিল আiন o aধ ােদেশর িবিভn ধারা-uপধারার সমাহার । 
'আiন' শbিটর ব বহার লk  কrন । যখােন রসূলুlাh কi কান কতৃt দoয়া হয়িন, কারােণর 
                                                 
‡  টীকা-কারণ আlাh  জােনন য eটা না করেল কারােণর uপেদশgিলর pােয়াগ-pে  'Authorization ' িনেয় ভিবষ েত aেহতুক িববাদ-িবতক o 
হানাহািন সৃি  হেব । 
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আয়াতgিলেক আiন িহেসেব pেয়াগ বা কােয়ম করার জন , সখােন আেলম-oলামােদরেক সসব আয়াতেক 
আiন িহেসেব pেয়ােগর কতৃt দয়ার তা p i uেঠ না, যােদর িনেজেদর মেধ i রেয়েছ হাজােরা দলাদিল 
eবং গা ী , রেয়েছ নিতকতা-gহণেযাগ তার eকাn aভাব । তাহেল কীভােব সgিলেক 'আiন' বলা 
হেc ?  iসলামী নামধারী eসব দলgিলর eiসব ত�পরতা জনগনেক ধাঁকার িনরnর pেচ া ছাড়া আর কী 
বলা যােব ?  তথাকিথত 'আlার আiন' বা 'iসলামী শাসন' নয়-আসেল িনেজেদর মি েল-মকসুদ aথা� 
'kমতা' নামক দবীলkীর বরলাভi তােদর আসল মাk ।   
 
uপেরাk আয়াতgিল হেc শিkশালী দিলল যা িদেয় সুs  pমািণত, য কারােণর বাণীgিলেক 
uপেদশবাতা ব তীত রা নীিত িহেসেব pেয়ােগর কান িনেদশনা নi, সুেযাগo নi । aথচ মাlারা 
রা নীিতর uপর eকিট গা ীর icােক চািপেয় িদেত চােcন,  িনজs ব াখ া aনুযায়ী নারীর utরািধকার-
সংkাn কারােণর আয়াতেক রাজনীিতর হািতয়ার বািনেয়েছন। িpয় পাঠক, eেদর চািরিtক o কােয়মী 
sােথর srপ আমােদর িচনেত হেব । ei লখক pবেnর sােন sােনi pস  aনুযায়ী uপেরাk গা ীর 
ধমীয় মুেখাশ টেন খুেল ফলার চ া করেব । আমেদরেক eখন িঠক করেত হেব, আমরা িক মাlা 
সmpদায়েক pভু মানব(“.....আিম(মুহmদ) s  সতককারী ব তীত আর িকছুi নিহ”) নািক সৃি কতােক 
pভু মানব । তেব eকটা কথা তােদরেক সুs  জািনেয় রাখেত চাi, ei গা ীর খাদার pিতিনিধেtর 
ধৃ তা eেদেশর মানুষ সহ  করেব না- “জনগেণর কান সাবেভৗমt o kমতা মািননা-সকল kমতা ধু 
আlার”- ei ধরেণর চাণক  কৗশল িদেয়, িনিবকার-িনরেপk আlার uপর তথাকিথত 'আlার আiন' o 
'সাবেভামt' আেরাপ কের িনেজেদরেক আlার sলািভিষk করার ধুত মতলিব ধাnায় বাংলার মানুষ বশীিদন 
ভুলেব না । iসলামেক রা ধম করার মাধ েম aন ান  ধমীয় o e  িনক গা ীgিলেক িকভােব িdতীয় ণীর 
নাগিরেক পিরণত করা হেয়েছ, শtr-সmিtর মেতা eকিট ববর বষম মূলক আiন করা হেয়েছ িহnুেদর 
সmিt লুnন করার জন  । মৗলবাদী গা ীিট ei আiন থেক িনেজেদর হীনsাথ হািসল কেরেছ । সসব 
p  eবং জািতসttা o জািতয়তাবােদর pে র সােথ uপেরাk ধমীয় ফ ািসবােদর dেndর মীমাংসা pসে  
sনামধন  কলািম  গা  ফার চৗধুরী, pয়াত মনsী লখক মানবতাবাদী oয়ািহdল হক, aধ াপক িসরাজুল 
iসলাম, মুনতাসীর মামুন pমুখ বুিdজীিবরা যেথ  িলেখেছন-আর সসব p  e pবেnর আoতার বাiের । 
তাi, সংেkেপ ধু eটুকুi বলব য, দেশর সংিবধােনর uপর মুসিলম- aমুসিলম, িব াসী-aিব াসী, নারী-
পুrষ সবারi হক রেয়েছ । ' কারােণর আiন'-eর নােম সংিবধােনর ধম-বণিনিবেশেষ সাবেভামt o 
িনরেপkতার uপর বষম মূলক হsেkপ যমন জনগণ মেন নেব না, তমিন 'সাবেভামt o kমতা ধু 
আlার'(ফ ািসs সাঈদীর কখু াত uিk)-e কথা বেল জনগেণর গণতািntক aিধকারেক পদদিলত  করার 
পায়তারা জনগেণর বঁাচামরার সংgােমর মুেখi জবাবিদিহতার pেয়াজেন ধুিলঃসাৎ হেয় যােব । পরবতীেত 
আমরা সময়মেতা pস  aনুযায়ী সmিtর uপর নারীর utরািধকার pে  শরীয়ার aনুশাসনgিল 
iসলামসmত(aথা� কারাণসmত) িকনা eবং িনভরেযাগ  িকনা তা' আেলাচনা করব ।      
 
1)  আেলম- মাlােদর কােছ িকছ ুp ঃ ক) আেলম-oলামা সােহবরা য যুিkিট সবসময় িদেয় 
থােকন তা' হেলা, কারান িনেদশ িদেc -'সmিtর kেt diজন নারীর aংশ eকজন পুrেষর সমান '। 
তারা যুিk দন-'নারীেক ভরনেপাষণ o রkার দািয়t পুrেষর uপর ন s করা হেয়েছ' । আজেকর আধুিনক 
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সভ  যুেগ, কান িশিkত, আtমযাদাসmn নারীর জন  eটা gহণেযাগ  হেবনা eটা বলাi বাhল  । 
eধরেণর িচnাধারা o pবণতা থেক আশংকা করার যথাথ কারণ রেয়েছ য ei গা ী শাসন kমতা পেল 
নারীেক পা বতী আফগািনsােনর aনুকরেণ সত i anর মহেল ঢাকােব িকনা ? uপের বিণত কারােণর 
িনেদশ(িনেদশ  নািক uপেদশ সটা uপের আেলািচত হেয়েছ) সmেক আসা যাক । ধের িনলাম ei kেt 
'িনেদশ' বলা হেc । আমরা আমােদর pথম কস sািডিট করব । কসিট হেলা, িমঃ ek মারা গেছন । 
মরhেমর পুt সnান নi । মা, বাবা, di মেয় o stী আেছ । ক কত aংশ পােব তা বর করেত হেব । 
eবার, পাঠকেক aনুেরাধ করব, ক  কের সূরা িনসার 10 o 11 নmর আয়ােত বিণত utরািধকার সmিকত 
িনেদশgিল যtসহকাের পড়ুন । িপতা o মাতা uভেয় eক ষ াংশ কের পােবন; stী eক a াংশ পােবন; di 
কন া িমেল পােবন di তৃতীয়াংশ । eবার ক  কের aংশgিল যাগ কrন । utর যিদ সিঠক হয় তেব 
আমােদর '1' পাoয়ার কথা aথাৎ 100% িমেল যাoয়ার কথা । িকnt, মজার ব াপার হেc, ফলাফল 1-eর 
বশী হেয় যােc । e থেক িক pমাণ হয় ? কারাণ ভুল ? জািননা, তেব হযরত আলী রসুলুlাh র(সঃ) 
মহাpয়ােণর পের ei িনেদশিটেত তখনকার uপেযাগী সংেশাধন কেরিছেলন । eখন, আেলম- মাlা 
সােহবেদর কােছ আমার p  হেc, তঁারা য সবসময় দাবী কের থােকন য কারআেনর eকিট akরo 
পিরবতন করার kমতা কয়ামত পযn কােরা নi , সi দাবীর িভিt িক eখােন আর থাকেছ ?  uপের 
বিণত কারান-হাদীেসর দিললgিল eবং িনেm  বিণত সূরা বাকারার 106 নmর আয়াত থেক eিট pমািণত 
য বাsব aবsার pেয়াজেন, sান-কাল-পাt িবেশেষ কারআন সংেশাধনেযাগ । eছাড়া e সmেক aন ান  
আয়াত বা দিলল িক বেল আিম eকটু পের আেলাচনা করব ।  
 
2(খ)  িdতীয় p ঃ মাlারা যুিk িদেcন, পুrষ যেহতু নারীর ভরনেপাষন o রkণােবkন 
করেব, সmিtর di-তৃতীয়াংেশর কতৃেttর দাবীদার হেc পুrষ । তা' ছাড়া, মেয়রা ত' িপতা o sামী 
uভয় পk থেকi পিরত k সmিtর aংশ পােবন । িকnt, সটা ত' eকিট গাtীয় সমােজর জন  pেযাজ  
। eখন সূরা িনসায়(আয়াত 10,11) আমরা দখেত পািc, মৃত ব িkর stী পুt-কন া থাকেল তােদর 
তুলনায় aেনক কম পােবন(eক a মাংশ মাt)।   
 
দখা যাক, সূরা িনসা, আয়াত 10 িক িনেদশ িদেc-”.....আর যিদ মৃত ব িkর eকািধক ভাi- বান থােক, 
তেব তাহার মাতা eক ষ াংশ পাiেব ।”  
 
“....আর eমন মৃত ব িk-...................eবং তাহার eক াতা aথবা eক ভgী থােক, তেব eতdভেয়র 
pেত েকi eক ষ াংশ পাiেব । আর যিদ iহারা তদেপkা বশী হয়, তেব iহারা সকেল eক তৃতীয়াংেশর 
aংশীদার হiেব, aিছয়ত পূণ করার পর...”।-(আয়াত 12) 
 
িpয় পাঠক, uপেরর আয়াতgিল ভাল কের pিণধান করা যাক, আমােদর সামািজক বাsবতার িনিরেখ । 
সাধারণভােব, মা-বাবার আেগ সnােনর মৃতু  asাভািবক eবং ব িতkম িহেসেবi ধরা হয় । িকnt ei 'যিদ 
শত'- ক মেন িনেল, সnান, sামী eবং িপতার aংশ িমেল মাতা সবেমাট পােবন 62.5 শতাংশ 
(1/8+1/6+1/3)। eখােনo সমস া রেয়েছ, িপতার সmিt o sামীর সmিtর পিরমাণ িভn হেত পাের 
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। িন য়তার ব াপাের আমরা পের কথা বলব । িকnt 'যিদ' শেতর uপর আমরা িনভর করেত পাির িক ? 
িবেশষ কের আজেকর যুেগর বাজাের িনm মধ িবt পিরবােরর নারীেদর জন  eটা aত n বাsব eকিট সমস া 
। াতা বা ভgী eকজন হেল পােব eক ষ াংশ, eকািধক হেল পােব eক তৃতীয়াংশ, সখােন stী পােcন 
মাt eক a মাংশ । মেন রাখেত হেব, আমােদর সমােজ খুব কম ভাi পাoয়া যােব যারা বানেদর 
দখােশানা কেরন । িকnt আরেবর গাtীয় সমােজ তা' িছল না, তখন সmুণ গাt িমেল eকিট পিরবার 
িহেসেব গণ  হেতা । নারীেদর আিথক িনরাপtা গােtর aবশ  কতব rেপ গণ  করা হেতা । গােtর 
িনয়ম-কানুন pেত কেক মান  করেত হেতা । aত n ন ায  eকিট p  হেc, য stী সারাজীবন সnান 
লালনপালন, তােদর মানুষ করা থেক r কের ঘর-গৃহsািল(eটাo েমর মেধ  পেড় যার মূল ায়ণ আমােদর 
পুrষতািntক সমাজ কেরনা) eমনিক বািহের চাকরী করেলন; য stী(বা সnানেদর িচরাচিরত dঃিখনী মা) 
সারাজীবন সংসােরর জন  aবদান  রাখেলন sামীর সmিtর uপর তঁার দাবী o হক িক পুt-সnানেদর চেয় 
বশী নয় ? আর মা তা সnানেদর aম ল চাiেবন না । সi stী(বা সnানেদর মা) পােব মাt eক 

a মাংশ  aথবা eক চতুথাংশ যিদ সnান না থােক(আয়াত 11)  াতা-ভgীেদর eক ষ াংশ বা eক 
তৃতীয়াংেশর িবপিরেত(uপেরর দিলল দখুন) ।   p  হেলা, আমােদর সমােজর বাsবতায় sামীর 
aনুপিsিতেত পুেtর সংসাের পুtবধূর সােথ যিদ কান মানিসক dnd দখা দয়, সেkেt দখা যায় য 
আপন সংসােরর িsিতিশলতার জন  হাক বা sাথপরতার জন  হাক, মাতােক যিদ পুt সnান পৃথক হoয়ার 
জন  চাপ দয়, সেkেt মােয়েদর aবsা িক হয় সেতা আমরা বাsেব pায়i দখেত পাi । বচারী মা 
পালা কের eেকক সnােনর বাসায় থােকন গলgেহর মেতা । আবার কান কান মােয়র sান হয় নািসং 
হােম । তাi বলিছ, কারআেনর utরািধকার সংkাn িনেদশ গাtীয় সমােজর জন  pেযাজ  িছল, যখােন 

pিতিট গাt তােদর নারীেক pােটকশন িদত, িকnt আজেকর যািntক বাsবতার যুেগ eটা pেয়াগেযাগ  নয় 
। ei সােথ িমিলেয় দখুন িনেmর দিললgিল- 
 
"নস  (aথঃ কান িনেদশেক aন  িনেদশ dারা pিতsাপন- কারােণ eটা আেছ)-eর uপলিb আিসয়ােছ 
মানুেষর uপকােরর জন  সমােজর িবদ মান পটভূিম o আiেনর সমnয় করার pেয়াজন হiেতi "- 
িpিnপl s  aফ iসলািমক জুিরsprেডn-ড. হািশম কামাল§ । 
 
“..pেত ক কােলর জন  িবেশষ আh কাম হয় ।.....eবং মূল িকতাব তঁাহারi িনকট রিহয়ােছ ।”-সূরা রা'দ, 
আয়াত 39 । 
 
2(গ)   আেলম-oলামা সােহবরা eকিট িমেথ  কথা জািতেক িনেয় যােc য বাংলােদেশ 
নারীরা িপতা o sামী uভেয়র পk থেকi নািক সmিtর ভাগ পেয় থােক । হঁা, নারীেক eর মেধ  য 
কতবড় ফঁাক রেয়েছ, তা ভুkেভাগীরাi জােনন । বাংলােদেশর কয়জন নারী তােদর িপতার সmিt( কারান 
বিণত eক তৃতীয়াংশ) থেক লাভবান হেcন ? িসংহভাগ  kেti দখা যােব, ভাiরাi বানেদর aংশটুকু 
ভাগ কের থােকন, য মাlারা ei iসু  িনেয় হৈচ করেছ তারাo eর বাiের নয় । aিভjতা থেকi 
বলিছ, আমার আtীয়sজেনর মেধ i eর uদাহরণ রেয়েছ । সmিt িনেয় যারা িকছুমাt খঁাজখবর রােখন, 
                                                 
§ pত k সtূঃ বাংলা শরীয়া-1, হাসান মাহমুদ 
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তারা জােনন য pায় kেti, বােনরা তঁােদর aংশটুকু ভাiেদর ছেড় দন । যমন, আমার গরীব 
আtীয়ারা তঁােদর িপতৃসmিtর aংশটুকু শহের বাসরত aবsাপn ভাiেদর সিনবn aনুেরােধ ভাiেদর কােছ 
ছেড় িদেয়েছন aথবা িকছু Compensation -eর িবিনমেয় িদেয় িদেয়েছন । aথচ, আেগi বেলিছ, 
কিথত ঐ ভাiেয়রা বশ aবsাশালী । মাlারা িক ei বাsব ব াপারটা জােনন না ? িন য়i জােনন । িকnt 
তবুo তঁারা ভnামী কের চেলছন । 
 
2(ঘ)     আেলম সােহবেদর কােছ আমােদর p  হেলা,-  
 2(ঘ)1.       sামীর সmিtর uপর stীর হক o aিধকার িক ভgীর চেয় aেনক aেনক বশী 
নয় ? সংসারেক দঁাড় করােনা o সnানেদর মানূষ করার জন  stীর সারা জীবেনর য পির ম, িন া, eবাদত, 
সাধ-আhাদ িবসজন eসেবর িক কানi মূল  নi ? bাhণ  ধেম যমন নারীেক দবীর আসেন বসােনার 
নােম iেcমত ব না করা হেয়েছ সারা জীবন আিমষ খেত না িদেয় eবং জীবন- যৗবন o সাধ-আhাদ 
থেক, তমিন আমােদর নারীরা িক 'মােয়র পােয়র নীেচ বেহs' ei আpবােক  সnt  থাকেবন ? eখন তা 
পুrষতnt সi সাnণাটুকুo কেড় িনেc । সাmpিতক কােল পুrষতেntর চালু করা নতুন সুিবধাবাদী 
কুসংsার হেলা, sামীর পােয়র নীেচ সnােনর বেহs'। stীর তুলনায় মৃেতর াতা বা ভgীর aংশ বশী 
হoয়ার aজুহাতিট িক ধু ei য ভgী, সmেক মৃত ব িkর বশী ঘিন  ? তাহেল িক stীেক 'বাiেরর 
eকজন কrণাpাp মানুষ' িহেসেব িবেবচনা বা ি ট করা হেলা না ? eমন eকিট পটভূিমেত sামী-stীর aটুট 
পািরবািরক বnন, পািরবািরক িsিতশীলতা eবং stীর পk থেক eকিন তা কতখািন আশা করা  
যায় ?  
 
2(ঘ)2.  পাঠক বাধ কির eকমত হেবন য, ভgীর সবেচেয় বশী aিধকার হেc িপতা o sামীর 
uপর । িপতার uপর জn o sহগত(কন াসুলভ সবার বষিয়ক মূল ায়ন p াতীত o arিচকর, aেনক 
ব  নারীেক eটা ধুi মমাহতi করেব) eবং sামীর uপর হেলা দীঘ ক সাধ  aজেনর মাধ েম pাp 
aিধকার । তাi মৃত ব িkর বান িপতার কাছ থেক সম aংশীদারেtর িভিtেত o sামীর কাছ থেক 
agািধকার িভিtেত সmিtর utরািধকার পাoয়া uিচত । মৃত ব িkর সmিt যিদ eভােব পিরবােরর 
বািহের চেল যায় াতা-ভgী( দর) ক eক ষ াংশ বা eক তৃতীয়াংশ(তারা eেকর বশী হেল) pদােনর 
মাধ েম, তাহেল আজেকর বাজার পিরিsিতেত সnানেদর মানুষ করা তথা পড়া নার ব য় িনবাহ, an-বst-
বাসsান-যাতায়াত pভৃিত নানািবধ ব েয়র kেt য আিথক িনরাপtার p িট আসেছ, তার গ ারািn ক 
দেব ?  আেলমগণ িক দেবন ? নািক পিরবেত আমােদরেক িরিজেকর কথা বেল দায় সারেবন ? সবার জন  
িরিজেকর িন য়তা থাকেল কন গেড় বছের 6 িমিলয়ন িশ  aথবা িদেন 26,500 িশ  kদুা o 
পুি হীনতায় মৃতু বরন কের(জািতসংঘ িরেপাট)? jান-বুিd হoয়ার পূেবi ei লk লk aেবাধ িশ েদরেক 
আlাh  পরীkা করেছন-eধরেণর িচnা-িব াস হাস কর নয় িক ? িরিজেকর ব াপারিট আপনারা িনেজেদর 
kেt pেয়াগ কেরন িক ?  গরীব-gবেরা জনসাধারণেক মাlারা সবর করেত বলেবন, পরীkার কথা বলেবন, 
িনেজরা পরীkা িদেcন িক ? তাহেল, iসলােমর sেঘািষত িঠকাদার মুফিত(গডফাদােরর aপর নাম িক 
মুফিত?) মoলানা ফজলুল হক আিমনী কন িনেজর ছেলেক পািঠেয় দন সntাস- পশীশিkর সাহােয  
বআiিনভােব oয়াk ফ eেsেটর(বড় কাটারা মাdাসা) দখল নয়ার জন ( ভােরর কাগজ; 01 মাচ, 2008 
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aনলাiন সংখ া)। খােলদার সময় pকাশ  িদবােলােক জৈনক পুিলশ কনে বল হত ার নায়ক ei আিমনী o 
তার সমমনা ধম-ব বসায়ীরা সmpিত ধম pিতমntীর uেd েশ  বেলিছল, কারআনিবেরাধী নারী নীিত pণয়ন 
কের িতিন নািক iসলাম থেক খািরজ হেয় গেছন । খুিন-সntাসীরা যিদ iসলােমর িঠকাদারী িনেয় নয় 
eবং যনেতন pকাের পছেনর দরজা িদেয় kমতায় আসার চ া কের তেব, জনগেণর য িক দশা হয় আর 
iসলােমরi বা িক দশা হয় তা' মানুষ হােড় হােড় টর পােc । আর আমােক মেন কিরেয় দয় , নজrেলর 
কিবতার dিট লাiন, ' কাথা চি স,  গজনী-মামুদ, কাথায় কালাপাহাড় ? ভে  ফেলা ঐ ভজনালেয়র 
যত তালা দoয়া dার'! ei লখক িদন gনেত থােক কান eক ববর, rdমূিত খােন-দাjােলর- য হেব যুগ 
যুগ  সি ত পাপ হেত জাত মূিতমান দানব । িবে র eকিট িবেশষ সmpদােয়র কূপমnুকতা-সুিবধাবািদতা-
সংকীণতা-ajতা-প াদপদতা-aসিহ ুতা-aধম-aমানিবকতা-জািতিবেdষ-যুিk o িবjানিবমুখতা iত ািদ 
জিনত পাপi হেব ঐ দানেবর শিkর u�স ।      
    
2(গ)3.   eেতা গল যােদর সহায়-সmদ আেছ সi ণীর কথা । িকnt, িনm মধ িবt o 
গরীব ণীর  aেনক নারী আেছ যারা িবিবধ বাsব কারেণ eকাnবতী পিরবাের থাকেত চায় না । তঁারা 
sাধীনভােব sামী-সnানািদ িনেয় থাকেত চায় । তােদর kেt িক সমাধান ? গাtীয় সমােজর িবধান িক 
তঁােদর kেt কাজ করেব ?  তঁােদর মেধ  aেনেকi তা হেরক পশায় কাজ কেরন-sামীর uপর সmূণ 
িনভরশীল তঁারা হেত চান না বাsব কারেণi । লk লk নারী গােমns -e কাজ কের িবপুল aংেকর 
বেদিশক মুdা আেয়র kেt aবদান রাখেছন, আবার কারখানা থেক বাড়ী িফের িগেয় সংসােরর সমs কাজ 
করেছন । মধ িবt o ucমধ িবt ণীর িবপুলসংখ ক পশাজীিব নারী aিফেসর কাজ সের বাসায় eেস 
সংসােরর aেনক কাজ সােরন । সভ  দশgিলর  aিফস-আদালেত, মেল বা  িডপাটেমn sারgিলেত দখা 
যায় মেয়েদরেক uেlখেযাগ  সংখ ায় সুপারভাiজার, ম ােনজার iত ািদ করা হয়-তঁােদর ম o দkতার 
sীকৃিত srপ । তাহেল আমােদর দেশ কন  তঁােদর ন ায  kমতায়ন মেন নয়া হেবনা ? সmিtর ন ায  
িহস ািভিtক আiনী কতৃt দয়া হেবনা যার যাগ তা তারা বh আেগi pমাণ কেরেছ । মাlারা 1400 
বছর আেগর সামািজক কাঠােমােক eখেনা মেনাজগেত গঁেথ রেখ স সময়কার পিরিsিতেত যসব আয়াত 
নােজল হেয়েছ বা শরীয়ার(যা aিনভরেযাগ ) িবধান pেয়াগ করা হেয়েছ, সgিলেক আজেকর যুেগ চালােত 
চাiেছন কানরকম সংsার না কের । তখনকার আরেবর গাtবd সমােজ রসূলুlাh র utাণ o 
সমাজসংsােরর পূবপযn মেয়েদর aবsা িছল pায় দাসেদর মতi । stীরা eক গাt থেক বা eক sামী 
dারা(তালােকর মাধ েম) িবতািড়ত হেল aন  গাt বা sামীর আ য়লাভ করেতা দাসীর মযাদা িনেয়i । 
তাছাড়া তখনকার যাগােযাগব বsার সীমাবdতা o pিতকূলতার কারেণ ব বসাবািণজ o িছল মৗসুমিভিtক 
o eবং খুব apতুল । ei aবsায় পুrষেদর পেki কবল দূগম পথ পািড় িদেয় সংসার o গােtর 
aথৈনিতক চাকা িঠক রাখেত হত । তাi sাভািবকভােবi সযুেগ য পুrষেক আিথক কতৃt দয়া হেয়িছল 
সmিtর di-তৃতীয়াংেশর utরািধকােরর মাধ েম তা সযুেগর pkাপেট  যেথ  pগিতশীল পদেkপ িছল । 
আর, বjািনক, সাংs ৃিতক, pযুিkগত eবং কাঠােমাগত aনgসরতার কারেণ  নারীর পূণা  সমানািধকােরর 
জন  রসূলুlাh র সমসামিয়ক সমাজ pstত িছল না ।     
 
   "আিম কান আয়াত রিহত কিরেল বা ভুলাiয়া িদেল তাহা aেপkা utম aথবা 
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সমপযােয়র আয়াত আিন"-বাকারা 106 । দখা যােc য, খাদ কারােনi সামািজক পিরবতেনর  সােথ 
িবধান পিরবতেনর sীকৃিত আেছ ।  
 
uপের iিতমেধ i আিম নস   (aথঃ কান িনেদশেক aন  িনেদশ dারা pিতsাপন- কারােণo eটা আেছ)-
eর uেlখ কেরিছ ।  
 
            "(শারীয়া)- ত সi সমােজর বিশ  আেছ য সমােজ শািরয়া গিড়য়া uিঠয়ািছল ।"-iমাম 
শািফ, "িরসালা"-পৃ া 3** । 
 
eবাের পাঠক িবচার কের দখুন, 1400 পূেবর eকিট সমাজব বsার জন  য 'সdপেদশ'(বারবার বলিছ- 
'আiন' নয়) pেযাজ  িছল, আজেকর যুেগ তা' pেযাজ  িকনা । ei িনরnর সমাজিববতন o পিরিsিত 
বদেলর  ব াপারিট আlা জােনন বেলi কারাণেক আiন িহেসেব নবী(সঃ)-র কােছ পাঠানিন । িচnা কের 
দখুন, কত aসংখ  ধরেণর সমাজকাঠােমা আজ পযn মানেবিতহাস পার হেয় eেসেছ-সমাজ কান িsর 
জড়বst নয় । আমরা ধু মাটা দােগর কেয়কিট uদাহরণ দব-psরযুেগর যূথবd সমাজব বsা, দাসব বsা, 
সামnতnt aিভজাততnt, পূিজতািntক সমাজ, সমাজতািntক সমাজ eবং কল াণরা  । eখন, ধরা যাক, যিদ 
কয়ামত পযn সমs ধরেণর সmাব  পিরিsিতর  জন  আlাh  নবী করীম(সঃ)- ক বাণী পাঠােতন তাহেল 
কত লk পৃ ার কারাণ িলিপবd করেত হত ? স কারােণর আয়তনi বা কী হত ? য যুেগ মুdণযnt 
আিব তৃ হয়িন, কিmuটার আিব তৃ হয়িন স যুেগর জন  সটা িক aবাsব িছল না ? তাছাড়া, তখনকার 
anকার ববর যুেগ, যখন মানুেষর মেধ  jান-িশkা- মধা iত ািদ িবকিশত হয়িন, সযুেগর মানুেষর জন  
সটা কিঠন হেয় যত নািক ?  

 
3।       িকছু বাsবিভিtক p  রাখেত চাi তথাকিথত আেলম-oলামােদর uেd শ  কের,-  
 
 ক)             মৗলানারা বলেছন য sামীর কাছ থেক নারীরা সmিtর aংশ(eক a মাংশ মাt) বা 
িহস া পেয় থােকন তাi িপতার সmিtর eক তৃতীয়াংশ তােদর জন  যেথ  । িকnt যসব sামীরা কথায় 
কথায় শরীয়েতর নােম 'িতন তালাক' বেল stী তালাক িদেc gােমগে , সেkেt পুrেষর scাচািরতার 
িবপরীেত নারীর সmিtর িহস ার গ ারািn ক দেব ? আর যিদ, sামীর মৃতু র আেগi stীর মৃতু  হয়  
(সংসােরর jালায় িন িষত হেয়), তেব তা তােদর sামীর utরািধকার ভাগ করার সুেযাগi থােক না । 
য নারীিট aবেহিলত o বি ত হেয় মারা গেলা(যা aহরহ ঘটেছ) তঁার দায়ভার ক নেব ? মাlারা, 
মুসিলম পািরবািরক আiন চচাকারী কাট, নািক তথাকিথত সংিবধান pেয়াগকারী রা  ? eেkেt eকমাt 
গ ারািn হেত পারেতা িপতার কাছ থেক সমতার িভিtেত( কারােণর যুেগাপেযাগী pেয়ােগর মাধ েম) pাp 
utরািধকার eবং িশkা-চাকরী pভৃিত মৗিলক সাংিবধািনক o নাগিরক aিধকার যা ধু eকিট সিঠক, 
দূরদৃি সmn o aধুিনক যুেগাপেযাগী 'নারী নীিত' o 'utরািধকার আiেনর' মাধ েমi বাsবায়ন সmব । 
তাহেল, uপেরাk পিরিsিতেত 'নারীরা sামীর সংসাের িগেয় sামীর মৃতু র পর তার সmিtর আিধকার পােব'-
                                                 
** সূtঃ বাংলা শরীয়া-1, হাসান মাহমুদ 
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মoলানা সােহবেদর ei dবল aজুহাত িবশাল eকিট 'যিদ'-eর মেধ  পেড় ধােপ টেক িক ? আর sামীর 
মৃতু  পযn যিদ aেপkা করেত হয়, eবং  নারীর aথৈনিতক kমতায়ন-কতৃt না পেল, পিরবাের stীর dবল 
aবsােনর কারেণ sামী scাচারী হেয় uঠেত পাের eবং aৈনিতক-ucৃংখল জীবেনর িদেক pলুb হেত 
পাের । তাi নয় িক ? বিs eলাকায় eবং শহেরর eিলট সাসাiিটেত eটা খুব সাধারণ ঘটনা । তেব eo 
িক সত  নয় য, মাlাতnt িচরকালi পুrেষর scাচািরতােক সমথন িদেয় eেসেছ ? নািক কেয়কিট কের 
িবিব রাখার সুিবধা o scাচািরতার গাপন লাভিট তারা দমন করেত পােরন না ?  
 
 eবার রাে র ভূিমকা pসে  আিস । সাmpিত সংিবধােন নারীর সমানািধকার সংরিkত কের য 
সমs ধারা 72-eর মুিkযুেdর মাধ েম পাoয়া সংিবধােন সংেযািজত হেয়িছল eবং eখেনা রেয়েছ সসব 
সmেক পরম েdয় শাহিরয়ার কবীর তঁার pবেn('বাংলােদেশ মৗলবাদ eবং নারীর aিধকার'-সূt দিনক 
জনকn) ব াপাের আেলাচনা কেরেছন । সাবজনীন মানবািধকােরর জািতস  ঘাষণা বা সনদ 'িসেডা'- ত 
পািরবািরক, সামািজক o রা ীয় পযােয়র pিতট kেt নারীর সমানািধকােরর িবষয়িট sীকৃত হেয়েছ eবং 
বাংলােদশ eেত sাkরকারী দশ । eখন, িকছু গণিবেরাধী-নারীিবেরাধী মৗলবাদীর কথায় ei a ীকার 
থেক সের eেল বাংলােদশ eকিট aনুদার মধ যুগীয় সংs ৃিতর দশ িহেসেব আnজািতক a েন িবেশষ কের 
সভ  দশgিলর কােছ পিরিচত হেব । eেত বাংলােদেশর ভাবমূিত আnজািতকভােব কতটা বৃিd পােব তা' 
পাঠকেদরেক ভেব দখেত বিল । তাi, আপনােদর কােছ aনুেরাধ, দেশ আপনারা যারা মসিজেদ িনয়িমত 
যােcন, মসিজেদর uপর আপনােদর সবারi সমানভােব হক রেয়েছ-আপনারা মসিজদgিলেত খা�বার নােম 
িবতিকত o sাথবুিdpসূত(kমতার লােভ) রাজৈনিতক বkব  pদােন pিতেরাধ কrন, মসিজদgেলােক 
রkণশীল sাধীনতািবেরাধী িহংs মৗলবাদীেদর eকct আিধপেত র কােছ ছেড় দেবন না । 
 
4)  ক) eবার আমােদর ফাকাস gােমর িদেক িনেল িক দখব ? গরীব ঘেরর নারীরা যিদ 
পুrেষর scাচািরতা-aত াচার না মেন, ফেতায়াবাজ মাlােদর pেরাচনায় িহলা িববােহর মত aবমাননাকর 
(gাম  সািলিশিভিtক িবচার-pহসন) না মেন pভাবশালী পুrষ o মাlােদর ভােগর পণ মাt হেত 
asীকার কের eবং  আtসmান রkােথ যিদ আtহনেনর পথ বেছ নয়(anত ei sাধীনতাটুকু তােদর 
রেয়েছ, যা িদেয় তঁারা  বারবার pমাণ করেত চেয়েছ য তঁারা sাধীন সttা o sাধীন icাসmn মানুষ), 
শহের gািনকর পিততাবৃিtর জন  যেত বাধ  হয় গরীব িপতার িভটায় sান না পেয়, aথবা িনেদনপেk 
ভাসমান মজুর হেয় শহেরর জনসংখ া o aথনীিতর uপর চাপ সৃি  কের, তঁার জন  দায়ী কারা ? ঊtর হেলা 
eক কথায় gাম  মহাজন-মাতবর ণীর শাষণ-িনযাতেনর সহেযাগী o sাথরkাকারী ফেতায়াবাজ 
মাlাে ণী । কারণ eটাi চেল আসেছ eবং চলেছ । আমার ব িkগত aিভjতায় দেখিছ, মাlাতnt o 
সমােজর ভেয়, gামবাংলার aগিণত সmn ঘেরর বাবা-মারাo তােদর কন ােদরেক pাiমারী s ুেলর চৗকাঠ 
পেরােত দন না, িবেয় িদেত বাধ  হন । পিরণিতেত, িশkাবি ত হেয় eবং aথৈনিতক kমতায়েনর 

aভােব, হয় sামীর যৗতুেকর দাবীেত িনযাতন সiেত না পের eকসময় আtহনেনর পথ বেছ নয়, aথবা 
sামীপিরত k হেয় dঃসমেয়র পিরিsিতেত পিততাবৃিtর পথ বেছ িনেত হয় । ঐসব ভাগ াহতা নারী যিদ 
পযাp িশkার সুেযাগ পেতা aথবা বােপর কাছ থেক আিথক kমতায়েনর সুেযাগ পেয় sাবলmী হoয়ার 
সুেযাগ পেতা, তেব তঁারা সাধ কের পিততাবৃিtেত নাম লখােতানা, আtহনেনর পথ বেছ িনেতা না । 
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মাlাতnti eর জন  দায়ী ।  

 
  মাlারা যিদ eর দায় asীকার কেরন, তা হেল আিম eকিট বাsব দৃ াn তুেল ধরব । মাচ 
িtশ, 2007 সংখ ার দিনক pথম আেলােত pকািশত aনুসnানী pিতেবদন 'নারচেরর মিহলা সিমিতর 
দািরd জয়' থেক সংেkেপ তুেল ধরিছ । কুিমlার চৗdgাম uপেজলার ীপুর iuিনয়েনর নারচর gােমর 
ঘটনা । পােশর gােমর ভূিমহীন কৃষক িসিdকুর রহমান aভােবর তাড়নায় eলাকার eক দাদনদােরর কাছ 
থেক ঋণ নন 3 হাজার টাকা । গrর ব বসা r কের মােস 10 শতাংশ হাের সুদ gনেত িগেয় ঋণ আর 
শাধ হয় না । পেরর বছর দাদনদার eেস তার ঘরেদার খুেল িনেয় যায় । দাদনদার আর কu নয়, পা বতী 
কয়িন gােমর মoলানা(?) আiuব আলী । কlনা কrন eকবার, eকজন ফেতায়াবাজ মoলানার pকৃত 
পিরচয় হেলা স দাদনদার, খাস বাংলায় সুদেখার কাবুিলoয়ালা । ভেব দখুন, eসব মৗলানা নামধারী 
ফেতায়াবাজেদর scাচারী-মনগড়া ফেতায়ার পিরণােম gােমর aসহায় দিরd নারীেদর ভােগ  কী গজব নেম 
আসেত পাের । যাi হাক, িসিdক কঁাদেত কঁাদেত িগেয় হািজর হন পােশর নারচর gােমর aবsাপn রoশন 
আরার বাড়ীেত যার sামী eকজন pেকৗশলী । ঘটনািট রoশন আরার নারীমনেক ব িথত কের । তেব, e 
ঘটনায় aনুpািণত হেয় রoশন আরা দাদন ব বসার িশকার o aভাবজজিরত aসহায় নারীেদর সংগিঠত কের 
eকিট সিমিত pিত া কেরন-'নারচেরর মিহলা সিমিত' ।.. সটা িছল িবনা সুেদ ঋণ িনেয় aবলmনহীন 
মানুষেক sাবলmী কের তালার সংgামী পদেkপ ।...... 60িট gােমর মাট 2 হাজার 35 জন নারী তখন 
নারচর  সিমিতর সদস  । 10 টাকা িদেয় সদস  হেয় সুিবধাজনক সমেয় সুদমুk ঋণ িনেয় িকছু eকটা r 
করা যায় । তখন পিরবােরর পুrষ সদস সহ aন রাo সকােজ aংশ নন । pথম আেলা pিতেবদক যখন 
সেরজিমেন পিরদশন করিছেলন, তখন িবলিকেসর sামী o gােমর লােকর কােছ জানেত পারেলন য 
নলকূপ বসােনা িনেয় মিহলা সিমিতর unয়নকােজ নারীেদর aংশgহন তথা সেবাপির সিমিতেক pিতেরাধ 
করেত কামর বঁেধ লেগিছল িতনিট মহল- দাদনদার, মাlাতnt আর sাধীনতািবেরাধী রাজৈনিতক দল । 
সুদেখার আর মাlারা িমেল gােম সিমিতর ভdেলাকেদর aবাি ত ঘাষণা কের । তাহেল দাদনদার-
মহাজনেদর শাষণ-িনপীড়েনর সহেযাগী শিk কারা ? utর হেলা eক কথায় ফেতায়াবাজ ধমব বসায়ী 
মাlাতnt । তােদর aজুহাত িক িছল ? নারীরা বপদা হেয় যােc । িকnt, আসল কারণgিল িক ? তােদর 
আর দাসী বািনেয় icমেতা ব বহার করা যােব না, কেয়কিট কের িবিব রাখা যােবনা । সািলিশর নােম 
মাতবরেদর কােছ ঘন ঘন দাoয়াত িকংবা জিমিজরাত(আlার নােম দান) uসুল করা যােব না-  dদশাgs 
eেককজন নারীেক  মহাজনেদর হােত িহlার নােম তুেল িদেয় িকছু রাত ভােগর ব বsা কের িদেয় 
মাতবরেদর িpয়ভাজন হoয়া যােবনা । িpয় পাঠক, ei হেc আমােদর মাlােদর চিরt । যারা সুদেখার-
মহাজনেদর সুদেখািরর সহায়তা কের, তােদর কােছ আমরা iসলােমর বাণী নেত চাi না । নারীরা য 
মাlােদর কােছ ভােগর সামgী ছাড়া িকছু নয়, সটা য ধু মুিkযুেdর সময় pমািনত হেয়েছ সটাo িঠক 
নয়, ei pবেnর লখক ঢাকা শহের আমার eক আtীেয়র বাসায় eক িমলাদ-মাh ফীেল মৗলবী সােহবেক 
বলেত েনেছ য, ' মেয়রা হেলা শােকেসর িজিনস, তাi শােকেস সািজেয় রাখেলi তােদরেক মানায়' । 
সব মাlারা ei ধারণা পাষণ কেরন না,-  সাঈদীেদর কথাবাতা আর নারী-unয়নিবেরাধী জহাদী(?) 
ত�পরতায় তমন কান pমাণ আমরা পাiিন । iসলামী ফ ািসs, গডফাদার, বকধািমক সাঈদী তার 
নাপাক oয়ােজ বাংলােদেশর িশিkত নারীেদর পিরিহত পাশাক-পিরেcদ সmেক য আিদরসাtক বণনা 
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pদান কেরন, তােত বাঝা যায় য িতিন দূরবীন িদেয় মিহলােদর পাশাক পযেবkণ কেরন । আর uপিsত 
ধািমকrপী পুrষ ভেnর দল সi rিচহীন, aসংsতৃ বণনা uপেভাগ কের । 
 
ei aসংsতৃ বীর পু েবর দলi য বায়তুল মাকাররেম তাnব চালােব,- iেcমত eকািধক িববাহ, তালাক 
pভৃিত scাচারী কমকােnর মাধ েম নারীেদরেক ভােগর পণ  কের রাখার সুিবধাgিল হাতছাড়া হoয়ার 
আশংকায়, eেত আর আ য িক । িকnt, pবেnর rেত আিম বেলিছলাম, য iসলােমর sেঘািষত 
িঠকাদারেদর ধমীয় মুেখাশ আিম টেন খুেল ফলব pবেnর sােন sােন pস  aনুযায়ী । eেদর srপ িক ? 
খলাফত মজিলেসর আমীর আlামা আিজজুল হক তার চার ছেলসহ 30-35 জন সশst সntাসী িনেয় 
মাহাmদপুর সাতমসিজদ রােডর জািময়া রh মািনয়া মাdাসায় হামলা চািলেয় tাস সৃি  কের(pথম আেলা, 
ম 28, 2007 aনলাiন সংখ া)। মাdাসার লাiেbরী থেক পঁাচ-ছয় লাখ টাকা মূেল র বi লুট কের eবং 
মাdাসার ক ািসয়ার আb ুlাহ আল মাসুদেক aেstর মুেখ িজিm কের নগদ di লাখ টাকা িছিনেয় নয় । 
........ aিভেযাগকারী হেcন(মামলার বাদী) uk মাdাসার সহসভাপিত হািজ মাহাmদ আলী । 
    
িpয় পাঠক, ei খলাফত মজিলেসর লাকরাi িবeনিপ শাসেনর শষ িদেক ঢাকার কািদয়ানীেদর মসিজেদ 
হামলা চািলেয় বh মুসlীেদর আহত কেরিছল 'তঁারা মুহmদেক নবী মােননা' ei িমথ া সাmpদািয়ক িবেdেষর 
ধুয়া তুেল eবং তােদরেক aমুসলমান আখ া িদেয় । ববর দশ িহেসেব িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমূিতেত 
সিদন তঁারা কািলমা লপন কেরিছল । ei সntাসীরাi িকনা আমােদর iসলােমর িজmাদার !    

 
খ)          মাlােদর কােছ p  রাখেত চাi, সিমিত বা en িজoর নােম বপদা মিহলারা বগানা পুrেষর 
সােথ বশরীয়িত মলােমশা কের eবং sামীর aবাধ (মধ যুগীয় মূল েবাধ-iসলােম সমথন নi) হয় ei 
aজুহােত সবসময় unয়েনর িবেরািধতা করেছন, দেশর  aেধক শিkেক আপনারা aেকেজা কের দশেক 
িপিছেয় রাখেছন,  িকnt কিথত চাdgােমর ঐ িসিdকেদর মেতা aভাবgs ভূিমহীন kতমজুর িপতােদর 
aসহায় কন ারা বা stীরা যিদ িপতা বা sামীর aভােবর কারেণ শহের কাজ করেত িগেয় pতারণার ফঁােদ পেড় 
পিততাবৃিtেত নাম লখায়, তেব সটা কী শরীয়তসmত হেব নািক iসলামসmত হেব ? কাn  iসলাম ?  
বাংলােদেশর gামগে  িসিdেকর মেতা হাজােরা aসহায় িপতা, কখেনা বয়ঃpাp হoয়া মেয়েক aথকে র 
কারেণ যৗতুেকর দাবী িমিটেয় সময়মেতা িবেয় না িদেত পারার ফেল, আবার কখেনা কন ািটেক লখাপড়া 
শখােনার aপরােধ, aথবা তালাকpাpা কন ােক বাড়ীেত sান দoয়ার aপরােধ সমােজর কােছ নানাধরেণর 
কটূকথা o মানিসক গ নার িশকার হন, যার যার u�স হেলা মৗলানা- মৗলবীেদর a ভ সাংs ৃিতক pভাব 
o pচার । সামান তম মানবতােবাধ eেদর মেধ  নi ।    
 
                eখােন হয়েতা আপিt uঠেত পাের ei বেল য, কুিমlার eকিট gােমর(নারচর) ঘটনা িদেয়  
বাংলােদেশর সমs gােমর(o শহেরর) মাlােদর িবচার করা যায় না-নারচেরর ঘটনা eকিট িবcn ঘটনা । 
তােদর চিরt সmিকত aেনকgিল দৃ াn আিম iিতমেধ i দিখেয়িছ । লk  করেত হেব য, কিথত মিহলা 
সিমিতর িবrেd gােমর কান eকক মাlা পছেন লােগনিন । লেগিছল gােমর পুেরা মাlাসমাজ । 
eকজন ব িkেমাlা আর মাlাতnt eক ব াপার নয় । aথা�, মাlাতnt গেড় uেঠ সিmিলতভােব তােদর 
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gাম শাসেনর sানীয়ভােব pভাব বা kমতােক কােজ লাগােনার মধ  িদেয় । eকজন মৗলিবর ব িkগত 
িবেরািধতা eকিজিনস আর জাতদার-মহাজনেদর সােথ িমেল pভাব িবsার করা িভn িজিনস । আর eভােব 
দখেল, বাংলােদেশর aগিণত gােমi মাlাতেntর uপিsিত দখা যােব । আবার aন িদেক, মাlাতntেক 
কােজ লাগােc পুrষতnt । মাdা কথা, পুrষতnt o মাlাতnt eেক aপেরর পিরপূরক । বh gােমi, 
যখােনi gাম  যৗথ খামার বা সিমিত aথবা eনিজoর কাযkম(িশkামূলক, িবিনেয়াগিভিtক, sাs িভিtক 

iত ািদ) দখা গেছ, pায় সব জায়গােতi sানীয় মাlারা বাধা িদেয়েছ eবং তােদর শhের কমেরডরা বা 
সহেযািগরা তােত u�সাহ o মদদ জুিগেয়েছন সntাস সৃি র মাধ েম । aথা� সবসময়i তঁারা জািতর 
unয়েনর িবrেd, pগিতর িবrেd দঁািড়েয়েছ । aথচ ভারেতর িবrেd তঁােদর eত িবেdষ, ভারতi নািক 
পাকা ধােন মi িদেc, আপনারাi বলুন, দেশর aেধক শিk নারীেক ঘের আবd রেখ আমরা িকভােব 
ভারেতর সংেগ পাlা দব ? য পািকsান eকসময় সবিকছুেত ভারেতর সােথ পাlা দoয়ার চ া করেতা, 
আজ কন eত িপিছেয় পড়ল, ভারত িকভােব eত সামেন eিগেয় গল-eকিট aথৈনিতক শিk িহেসেব 
আtpকােশর dারpােn uপনীত হেলা, তা আমােদর ভাবেত হেব বিক । তঁারা মানব-সmদ unয়ন ঘটােc 
grেtর সােথ, মানবদkতা কােজ লাগােc । তােদর নারী pাgামার, নারী pেকৗশলী, নারী িচিক�সক 
pভৃিত পশাজীবীরা iuেরাপ-আেমিরকাসহ পৃিথবীর দেশ-িবেদেশ ছিড়েয় পেড়েছ, eমনিক ভারেতর নারী 
মহাকাশিবjানী আজ মািকন যুkরাে র মহাকাশ-গেবষণা o aিভযান কমসূিচেত aংশgহণ কের 
sেদশবাসীেক গৗরবািnত করেছ । িpয় পাঠক, ধু aন েক গািল িদেয়, িনেজেদর দাষgিলর ব াপাের চাখ 
বn কের রেখ আমরা কানিদন eেগােত পারবনা । 
 
     গ) iসলােমর জাধারীরা িক জােনন য, শহের কমরত গৃহপিরচািরকা(যােদর aেনকেকi 
গৃহsামীেদর লালসা পূরণ করেত হয় বাধ  হয়-( পেটর jালা বড় দায়, গােমnস িমক, iটভা া নারী িমক 
iত ািদর eক বড় aংেশরi gােম sামী রেয়েছ) ?  তঁােদর aেনকেকi জীিবকার বাsব pেয়াজেন, িটেক 
থাকেত িগেয়, aথবা শহেরর বিsেত সsা ভাড়ার িনিমেt বা eকািধক পুrেষর থাবা থেক বঁাচার জন  
সাiনেবাড িহেসেব(িdতীয়) eকজন পাতােনা sামী িনেয় িলভ টুেগদার করেত বাধ  হয় ?   eটা নতুন কান 
ব াপার নয়, বh িদন থেকi চেল আসেছ । মাlারা ত' gােম আধা সামn ণীর eবং শহের লুেটরা 
ব বসায়ীেদর uিc  ভাগ কের আরাম-আেয়েশ থােকন, হারাম-হালােলর বাছিবচার না কের, তঁােদর eসব 
aিভjতা থাকার কথা নয় । 'uিc েভােগর' ব পারিট ঈষ� ব াখ া না িদেল পাঠক হয়েতা আমার uপর 
িবk ুb হেবন ei ভেব য আিম মনগড়া বkব  চািলেয় িদিc । aিভjরা জানেত পােরন, ঢাকা-চ gাম 
শহের eত aসংখ  মসিজদ sাপেনর পছেনর রহস টা িক ? না, পরেলৗিকক কান লােভর জন  নয়, sফ 
জাগিতক-iহেলৗিকক কারেণi ঢাকা শহেরর  aিলেত-গিলেত eত মসিজদ sাপন করা হেয়েছ । মসিজদেক 
কnd কের য শিপং সnারgিল গেড় uেঠ, তার ভাগবােটায়ারা িনেয় রীিতমেতা কামড়াকামিড়- টnারবািজ 
r হয় বধ-aৈবধ সমs uপােয় । eiসব লুnন o চঁাদাবািজর eকটা aংশ আlার নােম দান করা হয় 
মাlােদর িবিভn ফােn, তােত নািক সব হালাল হেয় যায়। pস ত, মাdাসা িশkকেদর চঁাদা িনেয় গিঠত 
ফাn আtসা� কের কীভােব iনিকলােবর মoলানা মাnান িনেজর ব বসায় কােজ লািগেয়েছন, সসব ঘটনা 
আমরা পিtকায় দেখিছলাম । আজ, যসব ধমব বসায়ী রাজৈনিতক গা ী নারীর সমানািধকােরর িবrেd 
িমিছল-সমােবশ করেছ, স মাlারাi িকnt eকসমেয়র খুিন o pতারক মৗলানা মাnােনর sৃিতচারণ-সভায় 
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বা  মৃতু  বািষকী uপলেk আেয়ািজত আেলাচনাসভায় হরহােমশা বেল থােকন, য মৗলানা মাnােনর জীবন, 
iসলােমর সবায় তঁার 'আেপাষহীন' সংgাম(িবেশষ কের আ.লীগ সরকােরর সে ) নািক তােদর জন  পােথয় 
o aনুসরণীয় দৃ াn ! বkব gিল hবh eরকম না হেলo মূলকথাটা তাi িছল । eখন, p  হেলা,  মৗলানা 
মাnােনর কাn  আদশিটেক ei মাlারা aনুসরণীয় দৃ াn মেন করেছন ? চঁাদাবািজ o pতারণা(যার 
uদাহরণ uপের দয়া হেয়েছ) ? নািক eকাtেরর সময় বুিdজীিব হত া ? িpয় পাঠক, আজ ei eকi 
গা ী নারীর সমানািধকােরর িবrেd মােঠ নেমেছ তথাকিথত iসলাম রkার নােম । ei গা ীi 52'র 
ভাষা আেnালন থেক r কের 71eর sাধীনতাযুd পযn pিতিট সাংs ৃিতক,  sািধকার o জাতীয় মুিk 
আেnালেনর pত k বা পেরাk িবেরািধতা কের eেসেছ । iিতহাস সাkী, িচরকালi eরা গণমানুেষর 
গণতািntক sােথর িবrেd aবsান িনেয়েছ eবং কােয়মীsােথর পেk aথাৎ e ািbশেমেnর পেk aবsান 
িনেয়েছ ।     
   তা, কথা হিcল, gাম থেক আসা বিsবাসী িছnমূল নারী-পুrষ িমকেদর িলভ-টুেগদার 
িনেয় । ফেতায়াবাজেদর কােছ p , sামীর aজােn aথবা aিববািহত নারী িমকেদর ei য িলভ টুেগদার- 
eটাoেতা বশিরয়িত কাজ, পারেবন িক eটা বn করেত ? তা হেল তা gাম থেক মহাজনী শাষণ eবং 
কৃিষেত পূিজবাদ তথা  gাম  বাজারব বsায় িবিবধ uদারীকরেণর ফেল সৃ  মrকরেনর কারেণ িনsীকরেনর 
িশকার নারীপুrেষর  শহরমুিখ sাতেক বn করেত হেব(যার aেনকটা দায়দািয়t আপনােদর uপর বতায়) ? 
। না আপনারা সটা পারেবন না, কারণ eরi নাম হc সমাজিববতন, সমাজ বাsবতা-যা সমাজ িবকােশর 
iিতহােসর aেমাঘ িনয়ম, যা আপনােদর জন  dেবাধ  । 1400 বছর আেগর আরেবর সমািজক-aথৈনিতক 
কাঠােমা আর িশlিবpেবাtর o িdতীয় িব যুেdাtর eখনকার তৃতীয় িবে র গরীব মুসিলম দশgেলার শতধা 
ণীিবভk সমাজ কাঠােমার মেধ  আকাশপাতাল ফারাক । আরেব তখন eত শত শত বিs িছল না । 

সারভাiভাল-pেটকশন o জিবক চািহদা pভৃিত কারেণ ঐ ভাসমান নারী িমকরা িলভ-টুেগদার করেত 
বাধ  হয়, িববাহ তােদর কােছ খরেচর িবলািসতা আর sািধনতা ত াগ । তা কথা সটা নয়, p  হেলা 
নারীেদর uপেরাk aবsার জন  দায়ী িক ধু মহাজনী o gামীন পুিজবাদী শাষন ? তা aবশ i নয়, 
মাlাতnto aেনকাংেশ দায়ী । িকভােব ? gামীন সামnতেntর জন  uপেযাগী সাংs ৃিতক আবহিট মাlারাi 
তরী কের রােখন-িকভােব কতভােব সটা কেরন তা িলখেত আলাদা eকিট িনবn িলখেত হেব । 
 
   ঘ) eখন, শহেরর মাlারা মােঝমেধ i পূণ েলােভ hংকার ছােড়ন পিততালয়gেলা বn কের দেবন 
। আমার িবনীত p , eটা করার নিতক aিধকার তােদর রেয়েছ িক ? বাংলােদেশ unয়ন সংsাgেলার 
কাযkমেক (aবশ  জামািত eনিজogেলা মাফ) pথম থেকi pিতেরাধ o িবেরািধতার মাধ েম দিরd 
নারীেদর sাবলmী হoয়ার পেথ gাম o শহেরর মাlারা িক eকেযােগi pিতবnকতা সৃি  কের আসেছ না ? 
তেব কান aিধকাের ভাগ াহত eiসব পিততার জীিবকার িবকl ব বsা না কের তােদরেক 
uচেছদ(পিততালয় থেক) করার জন  aমানিবক ববর হামলা চালােনা হয় ?  কথায় আেছ,'শঠ রাজনীিত 
আর মৗলবী-পুেরািহতেদর ভ ামী নািক বশ াবৃিtর চেয়o খারাপ'। কথাটা uেlা কের বলেল, বশ াবৃিto 
eর চেয় utম, তারা আর যাi কrক লাক ঠকায় না । তঁােদর িবকl জীিবকার ব বsা করার মুেরাদ িক 
তথাকিথত ধািমকেদর আেছ ? eটা িক ধু সরকােরর কাজ ? ভdেলাকেদর মত না হাক, কানরকেম 
পেটভােত খেয়পের বঁেচ থাকা তা তােদর aিধকার । আপনারা তােদরেক আিথকভােব sাবলmীo হেত 
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দেবন না, আবার eিদেক পিততাবৃিto করেত দেবন না, তেব তারা যােব কাথায়-আtহত া করেব ? স 
পথo তা আপনারা আpবাক  িদেয় বn কের রেখেছন ।   
 
             eখন মূল pসে  ফরা যাক । uপের বিণত eiসব gািনকর জীবেনর পিরণিত o ঘটনা হয়েতা 
aেনক কম হেতা যিদ নারীরা িপতা বা sামীর সmিtেত পুrেষর সােথ সমানািধকােরর আiনগত pেটk শন 
পেতা eবং k ুd িবিনেয়ােগর মাধ েম sাবলmী হেত পারেতা ।         

   
4)         pথম িব যুেdর পের o িdতীয় িব যুেdর(1939-1945) পূেব o তারপরo বhকাল পযn 
ভারতবেষর মুসিলম o িহnু পিরবারgেলার কাঠােমা িছল pধানত eকাnবতী ধরেণর eবং মূল েবাধ িছল 
রkণশীল  তথা মধ যুগীয় ধঁােচর, eটা আমরা মাটামুিট aেনেকi জািন । তখন িহnু-মুসিলম সmাn 
পিরবারgেলােত নারীেদর কেঠার পদার মেধ  রাখা হেতা । মুসিলম সmাn পিরবােরর নারীরা iংেরিজ িশkা 
দূের  থাকুক, বাংলা িশkাo িনিষd িছল ধমীয় িবধােনর নােম । ধুমাt ফারসী ভাষায় সীিমত িকছু ধমীয় 
িশkার সুেযাগ পেতা । বগম রােকয়ার পািরবািরক জীবন eবং ভাiেয়র সাহায -aনুেpরণায় লুিকেয় 
লুিকেয় রােতর বলা িবদ াচচা করার কািহনী আমরা সবাi জািন । িহnু রkণশীল পিরবারgেলােতo নারীেদর 
eকi aবsা িছল । তা eকাnবতী পিরবারgেলােত নারীেদর যখন ei aবsা চলিছল, তখন pথম o 
িdতীয় িব যুেdর ফলrিতেত কােলাবাজারী, মজুতদারী o dিভk সৃি  হেলা eবং বh িদন sায়ী হেলা, তােত 
ঘটেলা iিতহােসর জঘন তম মnnর যা  প ােশর মnnর বেল কুখ াত । সmূণ পিরকিlতভােব লk লk 
মানুষেক aনাহাের মের ফলা হয়, য ষড়যেntর হাতা িছল শাসক iংেরজ বিনয়ােগা ী eবং তােদরi 
uিc েভাগী eেদেশরi eিলট o লুেটরাবুেজায়াচk । 
 
             তা ei মnnেরর পটভূিমেত িহnু-মুসিলম eকাnবতী পািরবািরক কাঠােমা ভে  যেত লাগেলা,  
eকসমেয়র সmাn o মধ িবt রkণশীল পিরবারgেলার uপর নেম eেলা চরম িবপযয় । পিরবােরর পুrষ 
সদস রা আকােলর সময় stী-কন ােদর বশীিদন ভরনেপাষণ করেত akম হoয়ায়, eকসময় ঐ হতভাগ  
নারীেদর পেথ বর হেত হয় কােজর সnােন । তােদর কu শহের eেস নব  ব বসায়ী ণী বা ucিবেtর 
মানুেষর বাড়ীেত দাসীবৃিtর কাজ িনল(eবং  হয়েতা খুব aিনবায কারেণi aেনকেক গৃহকতার যৗনk ুধা 
মটােত হেয়িছল), কuবা pথেম িভkাবৃিt  eবং তােত িটকেত না পের শষ পযn পিততাবৃিtেত নাম 
লখাল । aবশ  িহnু রkণশীল পিরবােরর যসব রমনীগণ নৃত  o গীতিবদ া তথা rপদী সংগীত শখার 
সুেযাগ বা সাভাগ  লাভ কেরিছল তারা বড়েজার বাঈজী িহেসেব জীবন িনবাহ করেত পেরেছ । তেব eেদর 
সংখ া িছল তুলনামূলকভােব নগন  । সত িজত রােয়র সাড়া জাগােনা eবং জািতয়-আnজািতক পুরsারpাp 
ছায়াছিব 'aশিন সংেকত'-e মnnর বা আকােলর সমেয় মেয়েদর dদশার জীবn o কrন িচt pত k করা 
যায় । দখা যায় িকভােব eক মধ িবt ভd পিরবােরর সুnরী ললনা পাড়ার aন  মেয়েদর সংেগ িকছুিদন 
পা বতী ডাবাgিলেত বুকসমান পািনেত কচু, লতাপাতা eসব িদেয় eকেবলা an জাটােনার জন  আpাণ 
চ া কের । তারপর সসবo যখন ফিুরেয় গল, eক পয়সাoয়ালা ভীষণদশণ eক ব বসায়ীর(নািক 
মজুতদার-দানব ?) হাত ধের শহের পািড় জমাল aিনcাসেtto , য লাকিট eতিদন তঁােক psাব িদেয় 
আসিছল তার হাত ধের পালােনার জন  । না, কান pম-ভালবাসার বশবতী হেয় নয়, ভdঘেরর ঐ 
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মিহলািটেক িকছুিদন িনেজর কােছ রেখ িবেয়র নাম কের ভােগর জন  । তারপর ঐ মিহলািটর িক পিরণিত 
হেয়িছল, বুিdমান পাঠক বা দশকেদরেক িন য় বুিঝেয় বলেত হেব না । তখন ভdঘেরর aসংখ  নারীর ভােগ   
eটাi ঘেটিছল ।    
 
                eবাের eকিট jলn p  রাখেত চাi । uপেরাk eসব নারীেদর সmম,  মানমযাদা, পদা o 
আbr তথা পািরবািরক খানদানীt eবং শরীয়িত আদব য রkা হেলানা, বন ার জেলর মেতা ভেস গল, 
তঁার জন  মূলত িক কারণ দায়ী িছল ? utর হেত পাের-  ক) পিরবােরর পুrষেদর akমতা ?  খ) 
িব যুেdাtর মরণদশাgs পূিজবাদী aথৈনিতক ব বsার সংকট  তথা কােলাবাজারী, dিভk iত ািদ ?  গ) 
sািধনতা সংgাম দমেনর লেk  পিরকিlতভােব গণহত ার uেd েশ  সৃ  কৃিtম dিভk ? ঘ) ত�কালীন 
রkণশীল পিরবারgেলার মুসিলম নারীেদর iংেরজী িশkা থেক বি ত হoয়া,  পশাগত দkতা( যমন-
িশkকতা, ডাkারী pভৃিত) বা যেকান হােতর কাজ িশkা iত ািদ থেক িবরত রাখা-যা করা হেতা খানদানী 
কৃি (সmাn শরীফ ঘেরর আদব-কায়দা) eবং শরীয়তিনেদিশত পদা pথার কেঠার pেয়ােগর দাহাi িদেয় । 
ঙ) মুসিলম নারীর িপতার সmিtর যুেগাপেযাগী utরািধকার থেক (শরীয়তসmত eক তৃতীয়াংেশর িহস া 
নয়) বি ত হoয়া ?  কানিট pধান কারণ ?  
 
                    িবেবচকমাti বুঝেত পারেবন য, খ) o গ)-e বিণত utরিট পটভূিমগত কারণ, pত k 
কারণ নয় ? আমােদর দখেত হেব য pিতকূল o সংকটময় পিরিsিতেত, শরীয়ার নােম য aনুশাসন o 
কৃি  িবরাজমান িছল তা কােলর পরীkায় টকসi িকনা, utীণ িকনা । কারণ শরীয়িত aনুশাসনেক 
aপিরবতনীয় িবধান িহেসেব মাlারা দাবী কের থােকন, িবেশষ পিরিsিত eবং সমাজকাঠােমার kমাগত 
িববতেনর বাsবতাটুকু িবেবচনায় না িনেয় । uপুযুk utরিট সmবত ঘ) o ঙ)-e বিণত সিmিলত utর । 
কিথত ঐসব ভাগ াহতা নারীর যিদ িশkা থাকত, হেরক রকেমর হােতর কােজর কান না কানিট জানা 
থাকত, আর িপতার সmিtর সমভােব pাp aংশ িদেয় eবং হs-দkতা  ব বহার কের ছাটখাট িবিনেয়াগ 
করেত পারেতা, তেব তােদরেক ম nেরর সময় িভkাবৃিt বা পিততাবৃিtেত নামেত হেতা না । িকnt 
মধ যুগীয় শরীয়িত সংsিৃত িছল eর anরায় । aেনেক আপিt তুলেত পােরন য, শরীয়তিনেদিশত 
িপতৃসmিtেত নারীর eক তৃিতয়াংেশর িহস া থেক কu নারীেক বি ত করেল তার জন  শরীয়ত দায়ী হেব 
কন ? । কারণ, শরীয়েতর মাধ েমi নারীর আিথক kমতায়ন eবং িবিবধ পািরবািরক িবষেয় পিরবােরর 
কতােদর u�সািহত করা হেয়েছ নারীর িসdাngহেণর aিধকারেক aবদিমত রাখেত । আিম খুব সংেkেপ 
কারােনর িকছু আয়াত eবং িবখ াত iসলামী িচnািবদেদর িকছু udৃিত uপsাপন করব । 

 
“যখন আিম eক আয়ােতর sেল aন  আয়াত uপিsত কির eবং আlাh  যাহা aবতীণ কেরন তাহা িতিন 
ভালi জােনন” । আয়াতিট iি ত করেছ, aবsার পিরবতেনর সােথ িবধান পিরবতেনর sীকৃিতেক ।            

eবাের আসা যাক পিরবাের নারীর িসdাngহেণর aিধকােরর kেt শরীয়েতর িবধান pসে  । হানাফী 
আiন পৃঃ 138-139 থেক††- 

 
                                                 
†† pত k সtূঃ  banglarislam.com; হাসান মাh মুদ 
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"িবেয়েত মেয়রা aিভভাবক হেত পারেব না" ।  
 

     "ব বসার দিলেল নারী-সাkী পুrেষর aেধক"-হানাফী আiন,352 পৃ া ; শািফ'i আiন-পৃঃ 637 ।  
   
 "pথম হiেতi নারীসাk  gহনেযাগ  না হiবার কারণ হiল,- তাহােদর বুিঝবার কম kমতা, 
তাহােদর কম sরণশিk,  o তাহােদর কম িনয়ntণ kমতা "। -িদ পনাল ল' aফ iসলাম- মাঃ iকবাল 
িস dীিক, কাজী পাবিলেকশn, লােহার-পৃঃ 44,45,46,47, 127 o 149‡‡ ।   
 
                তাহেল, uপেরাk দিলল dিট থেক দখা যােc য, যখােন নারীেক পূণা  মানুষ িহেসেবi 
sীকার করা হেc না, যােদর বাধশিk o sরণশিkর uপরi কান ভরসা করা হয়িন, হলায় agাহ  করা 
হেয়েছ, সখােন পািরবািরক, সাংসািরক বা জাগিতক য কান িবষেয় পিরবােরর মেধ  নারীর য 
িসdাngহেণর o মতামত pকােশর kমতা থাকেব না সটা বলাi বাhল  । প ােশর মnnেরর পূব পযn 
ভারতবেষর মুসিলম পিরবারgেলােত নারীেদর e aবsাi িছল যার িবrেd মহীয়সী বগম রােকয়া আজীবন 
আদিশক সংgাম কেরছন । eখন পিরবাের যখন নারীেদর িসdাngহেণর o মতpকােশর aিধকারi থােক 
না, যার লাiেসn শরীয়াi িদেয় িদেয়েছ, সখােন তােক utরািধকার pে  aবদিমত o pভািবত কের িনskীয় 
কের রাখার পথিট সহজ নয় িক ?  "যােদর বাধশিkর aভাব রেয়েছ, sরনশিk o িবচারবুিdর aভাব 
রেয়েছ, তারা সmিt িনেয় িক করেব" ? "িবচারবুিd-sরণশিkর aভাব থাকেল(শরীয়াpদt লাiেসn) তারা 
ত' সmিtেক কােজ লাগােত পারেব না, িবিনেয়াগo করেত পারেব না-aপচয়i ধু করেব"। eসব যুিk 
িদেয়i শরীয়ার ast ব বহার কের ত�কালীন মুসিলম পিরবারgেলার পুrষ সদস রা নারীেদরেক aবদিমত কের 
রাখেতা(যা আজo চলেছ)। আর তার ফলাফল িছল, মnnেরর সময় eকসমেয়র পদানশীন নারীেক 
পিততাবৃিt aথবা দাসীবৃিtেত নামেত বাধ  হoয়া । ei হেলা িগেয় শরীয়িত খানদানী(aথা� বেনিদ) কৃি র 
পিরণিত ।  
       
   ফেতায়াবািজর কারেণ নারীেদর আtহত া aথবা পিততাবৃিtর পথ বেছ নয়ার 
ব াপাের সিঠক পিরসংখ ােনর জন eকটা ব াপক সেরজিমন aনুসnান হেল ভাল হয় । তেব 'আiন o 
সািলশ কেndর' মেতা সংগঠনgেলার কােছ aথবা  জািতসংেঘর নারীসংkাn িবিভn pিতেবদেন eসব 
পিরসংখ ানগত তথ  পাoয়া যেত পাের । aেনক পাঠক হয়েতা p  তুলেত পােরন, আিম eকেচিটয়া 
মাlাতেntর িবপেk িলখিছ, নারীর uপর bাhণ   ধমীয় pথার নােম য িনপীড়ন করা হেয়েছ বা eখেনা 
হেc, সসব িনেয় আিম নীরব কন ? কারণ dেটা-eক, ei লখার মুখ  uেd শ  হেc সাmpিতক সমেয়র 
িবতিকত 'নারীনীিত' eবং িbিটশ কালপব থেক সমকালীন সমাজ পযn মুসিলম নারীর সামািজক aবsান বা 
মযাদার kেt মাlাতেntর ভূিমকার ঐিতহািসক পটভূিম আেলাচনা করা । di, যুগ যুগ ধের মনুসংিহতার 
নােম িহnু নারীেদর িকভােব িনে িষত করা হেয়েছ, সতীদাহ-সতীেcদ pভৃিত হাজােরা ববর pথার মাধ েম, 
eবং eখেনা িক ধরেণর িনে ষণ চলেছ, সসব আেলাচনা করেবন িহnু সমােজর কান আেলািকত pাj 
লখক-যা ei pবেnর আoতার বাiের ।       

                                                 
‡‡ পূেবাk 

 
938



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
   
5।       gাম  সমােজ eখেনা eধরেণর ভুির ভুির ঘটনা দখা যায় য, িপতা হয়েতা aন  কান যুবতী 
নারীেক িবেয় করেছ িববাহেযাগ া কন ার uপিsিতেত, তখন মা- মেয়র ভােগ  নেম আেস dগিত । আর যিদ 
সi সােথ eকািধক ছেল সnান থােক, তেব তথাকিথত শরীয়ত-িনেদিশত,  নারীেদর জন  িপতৃসmিtর 

eক তৃতীয়াংেশর য ফমূলা, তঁার পিরণিতটা িক দঁাড়ােc ? কারআেন শতসােপেk বhিববাহ aনুেমািদত । 
কারণিট iিতপূেব বলা হেয়েছ, রসুলুlাh র সমেয়র আরব  সমােজ গােtর িনয়ম aনুযায়ী নারীেদর 
ভরনেপাষেণর দািয়t িপতা, sামী বা (তালাক-িহলা pভৃিতর ফেল) aন    কান পুrেষর হােত ন াs হেতা 
। তখনকার যুেগর জন  সিট sাভািবক হেলo আজেকর যেুগর আtমযাদাসmn নারীরা e ধরেণর সমাধান 
মেন নেবন না । তা, স� মা o সৎ-ভাiেবানেদর uপিsিতেত pথম o িdতীয় পেkর stীর িহস া(eক 

a মাংশ); কন াসnানেদর(aথা� পরsর সৎ বান) িহস া(eক তৃতীয়াংশ) িক uপেরাk aবsায় eকi 
থাকেছ নািক যথাkেম eক ষ দশতম(1/16) o eক ষ াংেশ(1/6) পিরণত হেc ? িকnt আজেকর 
বাজাের, িপতৃ সmিtেত  stী-কন ার aবমূল ািয়ত (eকািধক stীর কারেণ)  aংেশর িবপরীেত 'সমান 
ব বহােরর শত' sিবেরাধী নয় িক ? বাংলােদেশর সমাজ o সংsিৃতেত কান নারী িক তার সাজােনা sেpর 
সংসাের আেরকজন সতীনেক মেন নয় ? আরেবর গাt সমােজ সটা িছল sাভািবক-stীrেপ রিkতা 
হoয়াo নারীর কােছ aেগৗরবজনক িকছু িছলনা । তাi, তখনকার সমেয়র জন  কারােণ সটার 
শতসােপk aনুেমাদন দয়া হেয়িছল । িকnt বাংলােদেশর বতমান বাজাের o আথসামািজক বাsবতায় 
সmিtর eভােব ভাগ হoয়ার সmাবনা দখা িদেল কান  মা'i সnােনর ভিবষ ত িনরাপtাহীনতা মেন 
নেবন না ।  

  
  
         6)   iংেরজশািসত ভারতবেষ মুসিলম সমােজর মনsেtt eকটা আেkপ িছল য 'িহnুরা সমs  
uঁচু পেদর সরকারী চাকরী, ব বসা-বািণজ , কাট-কাছারী সব দখল কের ফেলেছ-িহnুেদর ষড়যেnt iংেরজ 
মুসলমানেদর pিত বষম  করেছ' eবং কেরেছ('কেরেছ' বলিছ-কারণ আজo বh মুসলমান ei ধারণা 
পাষন কেরন) । ei আেkপ, িবেdষ o হীনমন তােক কােজ  লািগেয় iংেরজ মৗdিদ, কােয়েদ আজম, 

eবং aন ান  pিতিkয়াশীল মাlােদর িদেয় eবং aন  পেk ug িহnু নতােদর uেs িদেয় aসংখ  
সাmpদািয়ক দা া বঁািধেয়িছল। ভারতবেষর sাধীনতা সংgাম e কারেণ বারবার হাচট খেয়িছল aৈনক , 
িবভিk, সাmpদািয়কতার িবষবা  eবং িহnু-মুসলমােনর াতৃঘািত হানাহািনেত । 
   
                   p  হেলা, ক) ei য দা াকবিলত হেয় aগিণত িপতা সnানহারা হেলা, aসংখ  মা 
পুtহারা হেলা, aসংখ  বধূ sামীহারা হেলা ; eত হাহাকার- ভাগািnর জন  দায়ী িক ধু iংেরজ ?   
খ) eত ত ােগর পেরo sাধীনতা সংgােম বারবার িপিছেয় যাoয়ার জন  দায়ী িক ধ ুiংেরজ নািক য মূল 
কারণিট বা পটভূিমিট iংেরজেদরেক ei সুেযাগ সৃি  কের িদেয়িছল সিট ? কারা দায়ী িছল ? iিতহাস 
সাkী, ei মাlারাi ত�কালীন মুসিলম সমাজেক বুিঝেয়িছল, ফেতায়া িদেয়িছল য িবধমীেদর ভাষা িশkা 
করা যােব না । িবধমী iংেরেজর ভাষা িশেখ মুসলমানরা ঈমাণ হািরেয় ফলেব, নাসারােদর ভাষা-কৃি র 
pভােব মুসিলমরা তােদর শত শত বছেরর পূবেগৗরব হািরেয় ফলেব । আর eভােবi তখন মুসলমানেদরেক 

 
939



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
প াশ বছেরর জন  িপিছেয় দয়া হয় িশkাদীkাসহ সবেkেt । বnুগণ, eবার িবচার কrন, uপেরর ক) o 
খ)-e বিণত ােজডীর জন  কারা দায়ী ? মাlারা নয় িক ? তঁারাi ত' eত aগিণত দা া o রkপােতর 
কারণgেলা সৃি  কেরিছল । আজেকর মাlারা িক তােদর হেয় ei aসংেশাধনেযাগ  ভুেলর জন  kমা 
চাiেবন ? 
 
 আজ যখন তttাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী unয়ন নীিতমালায়'  aথনীিত o সmিtসহ সবেkেt নারীর 
সমানািধকােরর psাব ( যেহতু eিট eখেনা আiন নয়, িকnt eর িভিtেত আiন pনয়েণর সmাবনা রেয়েছ) 
করা হেয়েছ, তখন ধমব বসায়ী মাlারা eর িবrেd হৈচ r কের িদেয়েছ, তারা আমােদরেক ভূেতর মেতা 
পছন িদেক টেন ধরেত চাiেছ । িচরকালi দেশিবেদেশ তােদর eকi pিতিkয়াশীল pগিতিবেরাধী ভূিমকা 
িনেত দখা িগেয়েছ । িpয় পাঠক, আিম আপনােদর sরণ কিরেয় িদেত চাi, দড়শ-diশ  বছর আেগ 
যভােব মাlাতেntর কারেণ মুসিলম সমাজ িপিছেয় িগেয়িছল, বh aকল ােণর ভুkেভাগী হেত হেয়িছল ধু 
মুসলমানেদরi নয়, পুেরা ভারতবষেক, আজo তােদর pগিতিবেরাধী, কল াণিবেরাধী eবং েয়াঃিবেরাধী 
ভূিমকার কান পিরবতন হয়িন eতটুকুo, তােদর মনগড়া, িবকৃত িনজs iসলােমর নােম, শরীয়েতর নােম । 
িচরকালi ei গা ীিট সভ তার িবrেd, িবjােনর িবrেd, আধুিনকতার িবrেd eবং কল াণ-pগিতর 
িবrেd aবsান িনেয়েছ, aচলায়তন সৃি  কেরেছ । 
 
   ei মাlাতnt, ফেতায়াবািজ eবং শরীয়াতেntর কারেণi িবে র মুসিলম দশgিল jােন-িবjােন 
pযুিkেত পা ােত র তুলনায় শতবছর িপিছেয় আেছ আর ধুেঁক ধুেঁক মার খােc সাmাজ বাদীেদর হােত । 
 
      আমােদর sাধীনতাযুেdর সময় ei pিতিkয়াশীল মাlােদর ভূিমকা িক িছল eেদেশর মানুেষর 
সটা ভুেল  যাoয়ার কথা নয় । eরা হেc anকােরর শিk, তাi anকার o ajতা ছড়ােনাi eেদর কাজ 
। eেদর কারেণi আজ সমােজ নারীর pিত eত সিহংসতা, eত eিসড-সntাস, হত া pভৃিতর মেতা ববর 
aপরাধ সংঘিটত হেc । কারণ, aৈনসলািমক শরীয়ার নােম(পৃিথবীর িবখ াত iসলামী িচnািবদরা  শরীয়ােক 
iসলামিবেরাধী বেল রায় িদেয়েছন) ei মাlারা ধষক o ধিষতােক, িনযাতক o িনযািততােক eকi শািs 
িদেয় aপরাধীেদরেক u�সািহত কেরেছ । eেদর সািলশীর িবচার-pহসেনর কারেণ শত শত নারী aপমােন-
লjায় হয় আtহত া কেরেছ, নয়েতা  ঘরবাড়ী-sামী সবিকছু হািরেয় পেথর িভিখির হেয় গেছ, নতুবা 
মৃতু বরন কেরেছ ঐ নূরািন চহারার িপশাচgেলার িন ুর psরাঘােত । িpয় পাঠক, খুব বশীিদন আেগর 
ঘটনা নয়, ei eকi চk( য মৗলবাদী সংগঠনgেলা নারীর সম aিধকারসংkাn জাতীয় নীিতর িবrেd 
জহাদ ঘাষণা কেরেছ), eকi ( খলাফত মজিলেসর ক াডার) নরিপশাচরা জাট সরকােরর সময় pকাশ  
িদবােলােক, আপন কন ার সামেন eক কািদয়ািন মসিজেদর ঈমামেক নৃশংসভােব হত া কেরিছল । 
আh মদীয়ােদর বাড়ীঘের আgন লািগেয় লুnনযj চািলেয়িছল, তােদর পিবt মসিজদ ভে  িদেয়িছল, পিবt 
কারআন শরীেফ আgন লািগেয় িদেয়িছল, pাথণারত aবsায় ববর হামলা চািলেয় আহত কেরিছল 
মুসlীেদর । িকnt dভাগ  আমােদর, বা ালী বড় িবsৃিতpবণ জািত !  
 
  জামাত o তার সমেগাtীয় িকছু মৗলবাদী, ধমব বসায়ী o sাধীনতািবেরাধী রাজৈনিতক দল আজ 
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iসলাম o তথাকিথত আlাh র আiন(?) রkার নােম শািnিpয় মুসlীেদরেক ব বহার করেত চাiেছ 
তttাবধায়ক সরকােরর psািবত সাmpিতক নারী নীিতর িবrেd, যা হেব নারী aিধকােরর রkাকবচ । িকnt 
কাn  iসলাম ?  যারা আজকাল  iসলাম রkার নােম বায়তুল মাকাররেম তাnব চালােc, তঁােদর pকৃত 
srপ িক ? eেদর মেধ  রেয়েছ খলাফত মসিজেদর আিমর শায়খুল হাদীস আিজজুল হক, মুফিত আিমনী  
pমুখ যােদর সntাসী o dনীিতgs চিরt আমরা iিতমেধ i দেখিছ । eরা য হানাহািন o িফt না সৃি কারী 
রাজৈনিতক iসলােমর পূজারী হেব তােত িক আ য হoয়ার িকছু আেছ ? িpয় পাঠক, আমােদর iসলাম 
হেলা সুফীসাধকেদর uদার o সমািহত শািnর iসলাম । তেলায়ােরর মাধ েম eেদেশ iসলাম কােয়ম হয়িন, 
হেয়িছল সূফী-দরেবশেদর unত চািরিtক বিশে র pভােব, তঁােদর সহনশীলতা, uদারতা,  kমা, ভালবাসা, 
আধ ািtকতা, মরমী ভাবরস o ন ায়পরায়ণতার pভােব(আজেকর মৗলবাদীেদর মেধ  যার লশমাto খুেঁজ 
পাoয়া যায় না ),-িহংসা o ঘৃণা ছিড়েয় নয় । iিতহাস সাkী, সূফী মনসূর হাlােজর মেতা িসd সাধকেক 
তঁার সমেয়র রkণশীল aসিহ ু শরীয়াপnী মাlারাi pাণদেn দিnত কেরিছল খাদােdাহী আখ া িদেয় । 
সব যুেগi eেদর ভূিমকা eকi রকম । মেতর িমল না হেলi eকদল আেলম বা মৗলানা aন দল 
মৗলানােক মুরতাদ আখ া িদেয় আসেছন যা সmূণভােব কারােণর o রসূলুlাh র িনদেশর বরেখলাপ । 

 
 তা যা বলিছলাম, বাংলােদেশর eiসব ধমব বসায়ীেদর aপত�পরতার আসল uেd শ  হেলা, eকটা 
িকছু iসু  কের ধুমাt রাজৈনিতক ফায়দা হািসল করা eবং pািnক সাংগঠিনক aবsা থেক িনেজেদর 
utরণ ঘিটেয় kমতার আsাদgহণ eবং কােয়মীsােথর ভাগীদার হoয়া । aন  কথায়, যার চূড়াn লk   
হেলা 'theocracy' (যাজকসmpদায় বা ধমেনতােদর dারা পিরচািলত  sরতািntক শাসনকাঠােমা)  pিত া 
করা aথা� মাlাতntেক pািত ািনক rপ দoয়া । eসব a ভ আলামত । eসেবর য কী ভয়ংকর 
পিরণিত হেত পাের, dাদশ শতাbীর মাঝামািঝ সময় থেক(1233 ী াb) iনকুiিজশন(Inquisition)§§ 
আiেনর(aেনকটা bাসেফমী আiেনর মত) মাধ েম iuেরােপর যাজকতেntর  ববর, u�পীড়নমূলক o 
রkkয়ী iিতহাস থেক আমরা জানেত পাির । চােখর সামেন আফগািনsানi ত' শরীয়ার নােম 
মানবািধকার ল েনর বড় uদাহরণ-পদা না মেন জীিবকার তািগেদ কমsেল যাoয়ার aপরােধ িকভােব 
মিহলােদরেক শািsর নােম িনযাতন করা হেতা, pম বা ব ািভচােরর aপরােধ দাররা বা পাথর মের হত া 
করা হেতা, মেয়েদর চাকির করেত না িদেয়, তােদর s ুল-কেলজ বn কের িদেয় তােদরেক জারপূবক 
িভkাবৃিtেত নামেত বাধ  করা হেয়িছল, তার pামাণ িচt o সিচt তথ  iেলক িনক িমিডয়া o 
inারেনেটর কল ােণ দশিবেদেশ ছিড়েয় পেড়েছ ।  
 
আমােদর ভারতবেষ, সন রাজােদর সময়***, পুেরািহততেntর ধমীয় ববরতা, শাষণ-দূনীিত o aত াচার-
                                                 
§§ Inquisition-refers to the judgment of heresy by the Roman Catholic Church (In west Europe)। The 
Inquisition (aka The Holy Orders of the Emperor's Inquisition) is a secret organisation in the Warhammer 
40,000 universe. They act as the secret police of the Imperium, hunting down any and all threats to the 
stability of the God-Emperor's realm.  
 
*** সন রাজােদর রাজtকাল সmেn ঐিতহািসক বা পিnতেদর িভnমত রেয়েছ বেল মেন হয় । ডkর আh মদ শরীফ তঁার 'বাঙলার সমােজ, সািহেত , 
o সংs ৃিতেত মুসিলম aবদান' শীষক eকােডমীক pবেn uেlখ কেরেছনঃ“নেগndনাথ বসুর মেত বlাল সন চৗd শতেকর শষােধর লাক”। িনবািচত 
pবn; আh মদ শরীফ; পৃ া 104 । িকnt, আমরা জািন, য ভারতবেষ iসলােমর আিবভােবর( ী ীয় a ম শতাbী) pায় সমসামিয়ক কােলi শ েরর 
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িনপীড়েনর কািহনী iিতহাস পাঠকমােti জােনন । আমার মেতা aেনেকরi আশংকা যন িমেথ  হয়, য 
আফগািনsােনর মেতা মধ যুগীয় মাlা-শাসেনর িদেক বাংলােদশ ধািবত হেc িকনা । তখন, নারীসমাজ 
eখন যটুকু িশkার সুেযাগ পােcন, তাo হারােবন । ভােটর aিধকার ত' দূের থাকুক । সৗিদ আরবসহ 
মধ pােচ র মুসিলম দশgিলেত iসলােমর নােম মেয়েদর ভাটািধকার থেক বি ত করা হেয়েছ । 
বাংলােদেশর সেচতন নারীসমােজর কােছ আমার eকাn আhান, সময় থাকেত মাlােদর সাmpিতক নারী-
unয়নিবেরাধী ত�পরতার িবrেd আপনারা সাcার হান, তা না হেল, eেদরেক kমতায় বসােনার জন  
বতমান সরকােরর যসব গাপন চkাn চলেছ, সটাi সফল হেব । pেয়াজেন ঝাড়ুিমিছল বর কrন । 
িনবাচেনর সময় যসব মিহলা বারখা পের ঘের ঘের িগেয় ধমীয় মৗলবাদী সংগঠেনর পেk ভাট চাiেত 
যায়, দয়া কের তােদর ভােলা ভােলা ধমীয় কথায় ভুেল যােবননা । oেদর ভdমুেখােশর আড়ােলর িহংs 
চহারাটা লুিকেয় রােখ, আবার সময় সুেযাগমত pকাশ কের । আজ যিদ আপনারা মেয়রা ঘুিমেয় থােকন,  
পূণ াজেনর আশায় aেহতুক মৗলবীেদর (iসলােমর সে  সমপকিবহীন) িমলােদ-দাoয়ােত আমntণ জািনেয়, 
দান কের মাlােদর 'িবেশষ সামািজক মযাদা' বৃিd করেত সাহায  কেরন, মৗলবাদীেদর aথবা তােদর 
pিতিনিধtকারী বারখাoয়ালী ক ােmiনারেদর িমি  কথায় ভুেল যান, তাহেল eখন যটুকু sাধীনতা রেয়েছ 
সটুকুo হারােত হেব । eমনিক আফগািনsােনর পিরণিত বরন করেত হেব-pশাসেন o সংসেদ pিতিনিধt 
তা দূের থাকুক, চাকুরী o িশkার aিধকার হরণ কের anকার pেকাে  িনেkপ করা হেব ।   

 
eকটু খয়াল করেলi দখা যােব, সাধারণ মানুেষর মৗিলক iসু gিল যমন, িশkা, sাs , dব মূল , দািরd , 
িবেদশী o তােদর eেদশীয় eিলট- দাসরেদর কাছ থেক খিনজসmেদর ন ায  িহস া আদায় o তার 
পিরকিlত ব বহার, পিরেবশরkা iত ািদ grtপূণ iসু gিলেত কখেনাi ei মৗলবাদীেদর কখেনা আেnালন 
করেত দখা যায়িন । িমকেদর ন ায  মজুরী o কৃষকেদর ন ায মূেল  সােরর দাবীর মেতা iসু gিলেত 
কানিদনi ei গা ীর নতােদর কােরা eকিট িববৃিত বা িনবn আমরা পিtকায় দিখিন , আেnালন তা দূের 
থাক । আজ যখন utরবে  নীরব dিভk চলেছ, dব মূেল র u গিতেত দেশর িনmিবt o মধ িবেtর 
মানুেষরা িদেশহারা, িনবাচন o গণতnt িনেয় সরকােরর নানান লুেকাচুিরেত দেশর মানুষ সিng o uিdg eবং 
িবেশষ কের যুdাপরাধীেদর িবচােরর দাবীেত জনগণ সাcার হেয় uেঠেছ, তখন রাজৈনিতকভােব দuিলয়া 
হেয় যাoয়ার ভেয়, সসব থেক জনগেণর দৃি  aন  িদেক ফরােনার জন i, িঠক সi সময়িটেকi কিথত 
ঐসব গণিবcn মৗলবাদী রাজৈনিতক দলgিল,  eমন eকিট মতলবী o sশকাতর iসু েত মাঠ গরম করেত 
চাiেছ । সাধারণ মানুেষর জ়ীবন-মরণ iসু gিলর ব াপাের তােদর কান মাথাব থা নi । eiসব মৗলবাদী 
দলgেলা গণতেnt িব াস কেরনা বেলi সাধারণ মানুেষর জীবন-মরণ iসু gিলর ব াপাের তােদর মাথাব থা 
নi, eেদর গঠনতেntর মেধ o মানুেষর গণতািntক aিধকারেক sীকৃিত দয়া হয়িন তথাকিথত 'আlার 

eকct aিধকােরর' নােম । aথচ খলাফেতর সময়o(eজীেদর পূব পযn) তখনকার সমেয়র uপেযাগী 
                                                                                                                                                 
আিবভাব(সূtঃ uপেরাk pবn, পৃঃ 100) । iিতহাসিবদ সুরিজত দাশgেpর মেত শ রাচােযর utান নবম শতাbীেত eবং রামানুেজর আিবভাব 
eকাদশ শতাbীেত(ভারতবষ o iসলাম; পৃঃ 54)। িকnt, আh মদ শরীেফর uপেরাk gেn uেlিখত হেয়ছঃ রামানুেজর আিবভাব বার শতেক । যেহতু 
eটা সাধারণ বাধবুিdর কথা, য সন রাজােদর রাজtকােল bাhণ-পুেরািহত সmpদােয়র aত াচােরর ফেলi িনmবেণর িহnু o বৗd সmpদােয়র 
মানসজগেত পুি ভূত িবেkাভ বhকাল ধের সি ত িছল, তাi iসলােমর আগমেনর পর নয়, তার বh পূেবi বlাল সেনর রাজt িবদ মান িছল । তাi 
িতিন ' চৗd শতেকর শষােধর লাক'-e দাবীর সত তা মেল না । আসেল বlাল সন শ রাচােযর(a ম বা নবম শতাbী) aেনক আেগ রাজt কের 
থাকেত পােরন । কারণ, বlাল সন িপতা িবজয় সন o পুt লkণ সন-ei di জেনর মধ বতী সমেয় রাজt কেরেছন ।  
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pাথিমক ধঁােচর িনবাচনমূলক শাসনব বsা pচিলত িছল ।  
 
                িpয় পাঠক, uপের িচিtত পশািচকতা, িহংsতা, ববরতা, কপটতা, সুিবধাবািদতা , সংকীণ 
কােয়মী sাথ-iত ািদi হেলা িগেয়, মৗলবাদীেদর o মাlাতেntর আসল চহারা । eেদর পােপর কান 
সীমা-পিরসীমা নi । eেদর কারেণi নারীসমােজর eত হাহাকার, eত dঃখ, eত দীঘ াস । eত 
সাmpদািয়ক দা া, সংখ ালঘুেদর ব বসা o সmিt লুnন, gেনড িবেsারণ কের aগিণত িনরীহ মানুষ হত া 
। ei ভnরাi নািক মানাজােতর মেধ  দায়া কের, 'সমs মুসলমানেক আlা যন সুেখ-শািnেত রােখ, 
হফাজত কের' । িকnt eরাi মানুেষর জীবনেক aশািnেত ভিরেয় তুলেছ । িহলার নােম stীেক যিদ aেন র 
ঘের দয়া হয়, তােত ধু ঐ নারীi মানিসক িনপীড়েনর িশকার হয় না, sামীেকo মানিসক যntণা পাহােত 
হয় । eকজন aিশিkত sামী সামিয়ক রাগ বা খয়ােলর বেশ 'তালাক' শbিট ucারণ করেতi পাের-eটা 
সংসােরর sাভািবক ঘটনা । িকnt, আlা ত' মানুেষর মধ  িদেয়i তঁার কাজ কের যান, তাহেল মাlােদর 
eসব ভূিমকা িক খাদার কােজর সহায়ক ? তাহেল িকভােব আlা  মুসলমানেদর (িবধমীেদর কথা বাদi 
িদলাম-তােদর কথা আlা ভাবেবন) শািnেত রাখেবন ?  
 
aতeব, eসব ধমব বসায়ী চk 'iসলাম গল গল' রব তুেল নারী-aিধকােরর িবrেd জহাদ ঘাষণা করেব, 
সাধারণ ধমpাণ মানুেষর ধমীয় aনুভূিত eবং dবলতােক পূিজ কের িকছুিদেনর hজুেগ মানুেষর দৃি  
আকষেণর চ া করেব eবং সsা জনিpয়তা aজেনর চ া করেব-eেত আ য হoয়ার িকছু নi । বরং 
eটাi pত ািশত ।  আপনারা eবার িবচার কrন কারা নারীেক িচরকাল কrণার পাt কের রেখিছল ?eসব 
মতলববাজেদর ব াপাের জনগনেক সতক থাকেত হেব, তােতi তঁােদর ঈমাণ o দশেpম uভয়i রkা 
পােব।  
   
কারণ আlাh  সীমা ল নকারীেদর পছn কেরন না (-আl  কারান) । 
 
 পিরেশেষ, নজrেলর 'পাপ' কিবতার dিট লাiন িদেয় লখা শষ করিছ- 
   
 “ধমাnরা শান, 
 aেন র পাপ গিনবার আেগ িনেজর পাপ গােনা ।” ।  
 

 
 
রিবuল iসলাম,  লখক o গেবষক। iেমiল - rblislam@yahoo.com 
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দীkক dািবড় 

 

 
 
 

আিমi pথম eবং আিমi শষ 
আিমi সmািনতা eবং আিমi িধkতৃা 
আিমi পিততা eবং আিমi পিবtা 
আিমi stী aথচ আিমi কুমারী 
আিমi মাতা eবং আিমi কন া 
আিমi আমার মােয়র সnান-সnিত 
আিমi বn া eবং শত সnােনর জননী 
আমারi িববাহ-u সব িছল ভুবনখ াত 
eবং আিমi কােনা sামী gহণ কিরিন 
 
আিমi ধাtী eবং য িকছুi ধারণ কের না 
আিমi আমার pসব বদনার সাntনা 
আিমi বর eবং আিমi কেন 
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আমার sামীi আমােক জn িদেয়েছ 
আমার বাবার আিমi মা eবং  
আমার sামীর বান eবং স আমার aপত .... 
 
আমার কথায় মেনােযাগ দাo 
আিম সi য aসmািনতা eবং  
eকi সােথ ।  
 
 

uপেরর কথাgেলা ধমgেnর কথাi মেন হয়। িকnt pচিলত পুrষ-ঈ েরর বাণী নয় তা বkেব  s । eমন 
নারী-কে  কান নারী-ঈ র কথা বেলেছন তা eখনo aজানা। তেব ei পিবt বাক সমূহ আিব ার হেয়েছ 
1945 সােল িমশের, নাগ হাmািদ নােম খ াত দিললgেলার মেধ । egেলা যী  ি s মারা যাoয়ার dেশা বা 
িতনশ' বছর পের লখা। ধারণা করা হয় eখােনা সািফয়ার কথা বলা হেয়েছ তেব iিসেসর কথাo হেত 
পাের egেলা।  
 
পুrষ ঈ েরর সােথ নারী-ঈ েরর ধারণার মূল পাথক  ধরা পেড় eখােন। নারী ঈ র বhমািtক। তার 
চিরেtর মেধ  সবিকছু anভুk। সকল বপরীত  eকসােথ sান কের িনেয়েছ। নারী-ঈ র তাi eকi সােথ 
pাচীন o utর-আধুিনক। তার মেধ  eকসােথ আেছ পুrষ o নারী সttা, আেছ সৃি  o ংস। 
 
নারীেক kমতাহীন কেরেছ কারা? 
 
সৃি র aসীম রহস ময়তা দেখ eক সময় ভিkেত গদগদ হেয় মাথা নায়ােতা aসহায় আিদম মানুষ। সৃি র 
যত কমকাn তার মেধ  সবেচ জrির, তখনo মানুেষর ব াখ া-aজানা আর grtপূণ িছল মানব-জn (নারী 
আর পুrেষর িমলেনর মধ  িদেয়i ঈ রেক বnনা করেতা eকসময় মানুষ। ei িমলন তখন িছল uপাসনা, 
পিবt কম। যখন নারীেদহ নাপাক ঘািষত হেলা তখন ei িমলন হেলা িনিষd আর পাপকম)। আর ei 
aসmব জিটল কমকাnটা ঘটেতা নারীর uদের; িবমুg পুrেষর কােছ নারী িছল তাi জীবেনর আেরক নাম, 
s ার rপ, kমতা o শিkর আঁধার। সৃি র u পাদনশীলতােক তাi আিদম মানুষ কlনা কেরেছ নারী 
িহেসেব। পূজা কেরেছ দবী িহেসেব। ফসল ফলায় য মািট, থাকার আ য় দয় য ভূিম, তােক পৃিথবী জুেড় 
pাকৃিতক ধমবাদী সব মানুষ তখন সmান জানােতা 'মাদার আথ' িহেসেব। পুrেষর u পাদেনর হািতয়ার, 
কলােকৗশল আিব ার আর ধমিচnার নানা pচলেন eখন পৃিথবী ধুi পুrষেদর 'p ােনট আথ'।  
 
মাতৃতািntক সমাজব বsা কানo সমাজিবjানীর কlনা নয়। খাদ বাংলােদেশর aেনক আিদবাসী নৃ- গা ীর 
মেধ  eখনo চালু আেছ নারী-pধান সমাজ ব বsা, মাতৃ-pধান পিরবার pথা। ধু যসব আিদবাসীর 
আি নায় হানা িদেয়েছ িগজার পুেরািহতরা সখােনi ধু নারীর pভাব kেয় গেছ বা যােc। নারীর দবীt 
কেড় িনেয়েছ ঈ েরর kুশ। 
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ি sান ধম kুশেক িনেজেদর pতীক বানােনার আেগ য kস চালু িছল পা ােত  তা িছল সুiজারল ােnর 
পতাকার kেসর মত। dিট সমান রখার kস। নারী o পুrেষর সমান grেt ভারসাম  pদানকারী eকিট 
pতীক। রামানরা ি sান ধমেক হািতেয় িনেয় িনেজেদর বানােনার পর তারা তাবৎ চ া কেরেছ সমােজ 
নারীর kমতা o ভূিমকােক সংকুিচত কের ফলেত।  
 
ক াথিলকেদর বi 'িদ uiেচস হ ামার' হেc মানব-সভ তার iিতহােস নারীেক kমতাশূন  কের দয়ার খুন-
রাঙা দিলল। eর রচিয়তারাi মুk িচnার নারী থেক পৃিথবীেক মুk করার pথম পিরকlনা নয়। সব িবdষী 
নারী, পূজারী নারী-পুেরািহত, িজপিস-নারী, িমিsক নারী-পীর-দরেবশেদরেক আখ া দয়া হয় ‘ডাiিন‘ 
িহেসেব। পাoয়ামাt তােদরেক খুন করার unাদনায় মােত ক াথিলকরা। িচিক সা jানসmn 
িমডoয়াiফ/ধাtীরা যারা সnানজnেক ব থামুk কের pসূিতেক আরাম িদেত চাiেতা তােদরেক হত া 
করেতা তারা। কারণ জেনিসস-eর ঈ রব াখ ায় pসবেবদনা নারীর পােপর শািs- iেভর কমফল। 
iuেরাপজুেড় িতনশ বছর ধের ei ধমীয় unাদনায় কম পেk পঁাচ িমিলয়ন মুk িচnার নারীেক হত া করা 
হেয়েছ। 
 
 
নারীমূিত ভাঙায় ব s পrুষ ঈ র 
ei eকিট িবষেয় ধেম িব াসী o aিব াসী পুrেষরা eকমত। মানুেষর কখনo নারী-ঈ র িছল না। তােদর 
জার দাবী ঈ র সবদাi পুrষ িছেলন। aথাৎ, সমােজ নারীর মযাদা eত uঁচুেত কখনo িছল না য মানুষ 
সৃি কতার কlনা করেত িগেয় তােক নারী ভাবেত পাের। aেনক ptতািttকরা dিনয়ার gহািচt আর মূিতর 
ংসাবেশষ ঘঁেট শষ কথা বেল িদেয়েছন য eমন কােনা ptতািttক pমাণ তারা পানিন। পাoয়া নাi 
যেত পাের। ধু মািটর নীেচ পাoয়া িজিনেসi সত  থােক না, সত  aন to আেছ, aন ভােবo সত েক 
পাoয়া যায়। আর ptতািttক িনদশন িনেজ থেক কথা বেল না, মানুষi eর ব াখ া দয়। eেকক ব াখ া 
eেকক রকম হয়। তবু যু সi নারী-ঈ র মূিত না পেয় eটাi চালু তtt য নারী কখনo ঈ র হoয়ার 
যাগ  িছল না। eমনিক uবরতার দবী নারী িছেলন তার pমাণo তারা পান না।  

 

 

তাi যখন মািলন sান 1976 সােল িলখেলন ‘ হােয়ন গড oয়াজ 
oম ান’ তখন িবেরাধীমেতর লােকরা হা র র র কের তেড় 
আসেলন। তেব মািলন sােনর ব াখ ার সূেt 70 o 80-র দশেক 
চালু হেলা িরিলিজয়াস ফিমিনজম। ei মেতর eক pবkা 
eিলজােবথ ডিভস িলখেলন ` দ  ফাs সk' বiিট। যােত িতিন 
দখােলন িমিথoলিজ, e ানে াপলিজ eবং িডিসিpন িহেসেব হঁািট 
হঁািট পা পা করেলo আিকoলিজর সব তথ -uপাt pমাণ কের য 
সমাজ আেগ মাতৃতািntক িছল। eবং মহােদবীেক ( gট গেডস) 
pিতsািপত কের ihিদ, ি sান মুসিলম ধেমর aনুসারীরা 
pিতিহংসাপরায়ণ পুrষ  ঈ েরর সৃি  কেরেছ। 
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আমার u াটা ধু ি sান ধেমর uপর ভাবেল ভুল হেব। iসলােমর iিতহাস aেনক বিশ pামাণ , aেনক 
সাmpিতক। সখােনo নারী-মূিত, নারী- দবীর pিত আেkাশ দখেত পাi। eকক ঈ রেক pিত া করেত 
িগেয় নারী- দবীেদর ংস দখেত পাi। পুrষ pধান সমােজর ভ ালুজ চালু করেত িগেয় নারীেক িdতীয় 
ণীর নাগিরক কের তালা দখেত পাi। 

  
 
মkা িবজেয়র পর নবী মুহাmদ কাবার মেধ  ঢুেক পাগানেদর দবী-মূিতgেলােক বাiের eেন ভাে ন। eর 
মেধ  িছল লাত, ujা o মানাত। eরা পূজনীয় দবী িছল ধু কুরাiশেদর নয় সi utর আি কা থেক 
যারা িফ বছর হjj করেত আসেতা সiসব পাগানেদর। নবী মুহাmদ o তার স ী-সাথীরা দবীেদর মূিত 
ভােঙন িকnt iিতহাস সাk  দয় মানুেষর মূিত ভােঙনিন। মির o িশ  যী র মূিত নবী ভােঙনিন। 
ভেঙেছন সসব নারীমূিত যারা থাকেল eকক ঈ েরর aিsti িবপn হয়। আর আlাহo চরম hমিকেত 
থােকন eসব মূিতgেলার কােছ। তার eকটা ব াখ াo িতিন দন কারােনর সুরা আন নাজেমর 23 নং 
আয়ােত : 

 
 
َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإن َیتَِّبُعوَن ِإلَّاَوآَباُؤُآم مَّا  ْن ِهَي ِإلَّا َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم الظَّنَّ َوَما َتْهَوى  
 اْلُهَدى اْلَأنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّبِِّهُم
(egেলা িকছু নাম ছাড়া িকছ ুনয়, যা তামরা o তামােদর পূবপুrষরা রেখেছা। eর সমথেন আlাহ 
কানo দিলল নািজল কেরনিন। .......) 

 
মািটর নীেচ ptতািttকেদর হােত আিব ার হoয়ার মত নারী-i র, নারী দবীর মূিত থাকেব িক কের? যিদ 
পুrেষর তেলায়ােরর আঘােত সসব টুকেরা টুকেরা হেয় যায়। লাককািহনী থেক আমরা সসব কথা পেত 
পাির। সসব নারী দব- দবীর গlগঁাথা মেন কিরেয় দয় eকদা eমন সমাজ িছল যখন নারীেক ঈ র 
ভাবেতo মানুেষর আপিt িছল না।  
 
eকক ঈ েরর pবkারা গেl, িমেথ থেক যাoয়া দবীেদর, নারী-ঈ রেদর নামgেলা মুছেত পােরিন। মূিতর 
মত egেলা তা আর ভাঙা যায় না। তেব তার eকটা িবকৃত ব াখ া চালু কেরেছ তারা। ি sানরা পাগান 
নারী দবীেদর নাম চুির কের e াে লেদর নাম িদেয়েছ আর তা িদেয় গl চালু কেরেছ। যােত পরবতীেত 
মানুষ িব াn হেয় নারী-i রেদরেক ভুল কের ি s ধেমর e াে ল ভােব। কারােনo eকi তথ  দখা 
যায়। eকi সুরার 27 আয়ােত সi ব াখ া পাi আমরাঃ 

 
اْلآِخَرِة َلُيَسمُّوَننَّ الَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِب   اْلَمَلاِئَكَة َتْسِمَيَة اْلُأنَثى 

 
(যারা পরকােল িব াস কের না তারাi ফেরশতােদর নারীর নাম িদেয় থােক।)  
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পাঠ পুsেক তাi আমরা iসলােমর আেগর সময়েক জােহিলয়াত বেলi পিড়। পিড়, ‘আরেবর মানুেষরা তখন 
জীবn কন াসnান কবর িদত’। aথচ িমশেরর রাণী িkoেপ ার নাম আমরা iিতহােস পাi। সi যুেগ 
নারীরা রাণী হেত পারেতা। খািদজা িবধবা হেয়o ধনাঢ  ব বসায়ী হেত পারেতা। তবু খািদজার কমচারী থেক 
sামী হoয়া মুহাmদ যখন নবী হেলন তখন তার pচািরত ধেমর aনুসারীরা দাবী জানান iসলােমi নারীেক 
সিত কার aিধকার দয়া হেয়েছ  তখন িবsয় লােগ। ei সi ধম য ধেম নারী নতা হেত পাের না, iমাম 
হেত পাের না, রাে র aিধপিত হেত পাের না। aথচ iিতহাস বেল, iসলাম আসার আেগ আরেবর বdiন 
সমােজ নারীেদর pভাব পুrষেদর চেয় কম িছল না (eখনo আরেবর বdiন মিহলােদর sাধীনেচতা 
মেনাবৃিt িনেয় মুসিলম রা েকi িবপােক পড়েত হয়।)। uমর খিলফা হoয়ার আেগ মkা o মিদনার 
নারীেদর জন  িহজাব বাধ তামূলক িছল না। নারীেদর ভােগ র চাকা ei পছেন ঘুরােনার pিkয়ায় eক 
ঈ েরর pবkােদর সিkয় ভূিমকার কথা ছিড়েয় আেছ iিতহােসর পাতায় পাতায়। e জানার জন  মািট 
খুড়ঁেত হয় না, ptতািttক হoয়ার দরকার কের না। 
 
 
নারী-ঈ রেক মািটচাপা দয়ার জন  ধ ুপেুরািহতরা নয় ptতািttকরাo দায়ী 
 
মূল কথা িছল নারীpধান  বা মাতৃতািntক eকটা সমাজ যিদ আিদকােল থেক থােক তেব স সমােজ মাতৃমূিত 
বা নারী-ঈ র বা দবীেদর uপাসনা হoয়ারi কথা। eখন আমরা eকক ঈ েরর ধারণা পৃিথবীেত চালু হoয়া 
o তার সােথ মহােদবী বা নারী-ঈ র পূজার িবেরােধর সnান করেত পাির।  
 
বাiেবল o কারােন আদম-iেভর য ঈ েরর গl আমরা পাi তার বয়স মানুেষর চেয় aেনক কম। নবী 
মুহাmদেক আদেমর 25 তম pজn ধের আদম o তার সnানেদর বয়েস uদার হােত gস িদেলo আদেমর 
sগপতেনর iিতহাস 4500 বছেরর বিশ পুরেনা বানােনা যায় না। তেব iসরাiল-আরেবর ei ঈ েরর 
আেগo পৃিথবীর িবিভn pােn মানবেগা ীর মেধ  eকক-পুrষ-ঈ েরর য গlকথা শানা যায় তা pায় 14 
হাজার বছেরর পুরেনা। aথাt আদেমর ঈ েরর চেয়o স ঈ র দশ হাজার বছর পুরেনা।  
 
কােনা সেnহ নi, ঈ েরর ধারণা পৃিথবীর eক িবnুেত জn হেয় পের তা সবt ছিড়েয় পেড় িন। িবিভn 
জািতেগা ীর মানুষ আলাদা আলাদা কের তােদর ঈ র কlনা কেরেছ। eেতা িবjােনর সূt নয় য সবt 
eকi যাগফল হেব। ধম বরং কলা বা মানিবক শাখার মত; িবিভn জািতেগা ী িবিভn ভােব ছিব আঁকেব বা 
কিবতা িলখেব, গl ফনােব। গাল বঁািধেয়েছন কাল মাকেসর দিশ ফাদার uiলেহম িsদ। 1912 সােল 
িতিন বi িলখেলন ‘িদ aিরিজন aভ িদ আiিডয়া aব গড‘। eেত িতিন তtt িদেলন িpিমিটভ 
মেনািথiজেমর। যার মাdা কথা হেc পৃিথবীর সব a েলর সব আিদবাসীেদর ধম r হেয়েছ eকজন 
আকাশ-ঈ েরর কlনা থেকi। aন ান  দব- দবী যুk হেয়েছ পের। যিদo িsদ, ক াথিলক ফাদার 
িছেলন, যিদo িতিন িববতনবােদ িব াস করেতন না, যিদo িতিন েয়ডেক গাল-মn করেতন, তবু্o তার 
ei তtt চাচ পার হেয় সমাজিবjােনর aেনক শাখায় sায়ীt পেয়েছ।  
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নৃতািttকরা aেনক আিদবাসী সমােজ িগেয় দখেত পেয়েছন য তারা দূরবতী eক আকাশ-ঈ েরর কথা 
বেল তেব স ঈ র মানুেষর কােনা কােজ সাড়া দয় না বেল তারা িবিভn শিkর দব- দবী মূিত পূজা করেত 
বাধ  হয়। বিশরভাগ kেt পুrষ িববৃতদাতার তােদর eসব আকাশ-ঈ েরর য বণনা দয় তােত পুrষালী 
বিশ  pধান, সুতরাং আিদম ঈ েরর eকটা পুrষমত ধারণা আমরা পাi।  
 
 
eর িবপরীেত আমরা নারী-ঈ র, মহােদবীর িকছু কািহনীo পাi। িকnt পুrষ-pধান সমাজ ব বsায় নারী-
ঈ েরর কথা কu জারােলা কে  বেল না। তবু্o 100 ি sােb িgক ঐিতহািসক plটাক মহােদবী iিসস-
ক িচিhত কেরন pকৃিতর নারী uপাদান িহেসেব। plটােকর মৃতু র সময়কােল আেরক িgক দাশিনক 

eপুিলuস ‘িদ গােlন e াস‘ নােম eক বi লেখন সখােন দখা যায় মহােদবী iিসস বলেছন: 
 
‘আিদম াiিজয়ানরা আমােক ডাকেতা পিসনানিটকা, দবতােদর মাতা; eেথnবাসী আমােক ডােক 
সেkািপয়ান আেটিমস, সাipাস dীেপর বািসnােদর কােছ আিম পািফয়ান আে ািদিত, িkেটর 
িশকারীেদর কােছ আিম িডকটায়ানা, িtভাষী িসিসিলয়ানেদর কােছ pাসারপাiন। কu আমােক চেন 
জুেনা নােম, কu চেন বেলানা নােম, িকnt iিথoিপয়ানেদর di গাt আর িমশরবাসী, যারা আিদ 
িবদ ায় বু পিt aজন কেরিছল, ...তারা আমােক ডােক আমার আসল নােম, রাণী iিসস।’ 

 
 
পৃিথবীর িবিভn pােnর নারী-ঈ র,মহােদবী বা দবীর পূণা  নােমর তািলকার জন  ei oেয়বসাiটিটেত ঢুঁ 
মারেত পােরন: http://www.mothergoddess.com/
 
 
aেনেকi aিভেযাগ তােলন, কােনা ptতািttক খনেনi নারী- ঈ র বা মহােদবীর কােনা pমাণ পাoয়া 
যায়িন। কথাটা aসত  eবং ভুল তেttর কারেণ িব ািnেত সৃ  মতবাদ। প ািলoিলিথক যুেগর খনন কােজ 
ধু iuেরােপর 3 হাজার বগমাiেলর মেধ  pায় 1 হাজার নারী মূিত বা ছিবর সnান পাoয়া গেছ। 
যgেলার িকছু িকছু 27,000 ি s-পূবােbর।  

 
সমস া হেc eসব নারী-মূিত বা ছিবর ব াখ ায়। কu ব াখ া িদেয়েছন egেলা কােনা িবেশষ নারীর 
pিতকৃিত, কােনা pাচীন সুnরী রমণীর ভা য, aথবা gাৈগিতহািসক পেণাgািফ বা iেরািটকা। আজ থেক 
30 হাজার বছর আেগর মানুষ iেরািটকার জন  নারী-মূিত বানােতা e ধু পুrষ ptতািttকেদর পেki 
কlনা করা সmব। eখােনi pমাণ, ধু ধম নয়, িবjানo নারীর kমতায়েনর িবrেd কাজ কেরেছ, যেহতু 
িকছু পুrষরা eর নতৃেt িছল বেল। মাt িবংশ শতাbীেত eেস ptতািttক মািরয়া িগমবুতাস (1921-
1994) ব াখ া িদেলন য eসব মূিত হেc িমেথালিজক াল চিরt eবং িবিভn ঋতুেত বা িবিভn িমথেক 
পুনরানু ান করার আশায় eসব মূিত ব বhত হেতা। মািরয়া pথম ব াখ া দন য, pাচীন iuেরাপ িছল 
নারী-ঈ র/মহােদবী কিndক o মাতৃতািntক। aন িদেক bা  যুেগর iেnা-iuেরািপয়ান সমােজর সংsৃিত 
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িছল িপতৃতািntক।বলাবাhল , তার ব াখ া aেনেকর কােছi gহণেযাগ  মেন হয়িন। িকnt মািরয়া মানুেষর 
iিতহােস নারী o নারী-ঈ েরর নতুন aবsান তির কের িদেত সkম হেয়েছন।  
 
eখন aেনেকi মেন কেরন য, eসব নারী-মূিতর সােথ জিমর uবরতা pাথনা, নারী দবীেদর সntি  aজেনর 
চ া, ঋতু-uপাসনা eবং মহােদবী পূজার মেধ  eকটা যাগসূt রেয়েছ। 

 
নারীর iসলাম বা iসলােমর নারী 
 
কুরআেনর eবং আরব a েলর pধান ধমgেলার পুrষ থেক নারীর সৃি  eবং পুrেষর জন i তােদর সৃি র 
য গl, eটাi eসব ধেমর মূল নারী িবষয়ক দশন হেয় uেঠেছ। সুতরাং কাঠেমাlা থেক মুসিলম মনীিষ 
সবাi ব াখ া িদেয় থােকন য, নারীেক সৃি  করা হেয়েছ পের eবং পুrেষর আনেnর জন । ei িমথ বা 
গlকথােক আেরা বাড়ােনা হেয়েছ eবং eটােক eকিট পিবtতার কাপড় পড়ােনা হেয়েছ যােত ei গেlর 
কu কােনা সমােলাচনা করেল তা হেয় দঁাড়ায় ধমgেnর aবমাননা। 'নারী পুrেষর জন  সৃি  করা হেয়েছ'-

e কথায় যিদ কu aবমাননার িবষয় খুেঁজ না পান তেব তােক কী বলা যায়। সেkেt eকিট হািদস দখুন: 
হািদেস আেছ: 

‘নারীেদর pিত বnুtমূলক আচরণ কেরা কারণ তােদরেক বুেকর হাড় থেক তির করা হেয়েছ, বুেকর 

বঁাকা হাড়, যিদ তুিম তােক সাজা করেত চাo তেব তা ভেঙ যােব; আর যিদ তুিম িকছুi না কেরা, তেব 

স বঁাকাi থেক যােব।‘  

e বাক িট িন য়i aবমাননাকর। িকি ত আtসmানেবাধ থাকেল কােনা নারীi তা asীকার করেত 
পারেবন না। তােদর aেনেকi হয়েতা কারােনর ei  আয়াতgেলােতo নারীর pিত aবjার িবষয়িট খুেঁজ 
পান না:  

‘ হ ঈমানদারগন! তামােদর pিত িনহতেদর ব াপাের কসাস gহণ করা িবিধবd করা হেয়েছ। sাধীন 

ব িk sাধীন ব িkর বদলায়, দাস দােসর বদলায় eবং নারী নারীর বদলায়।‘ (2 : 178) 

 

‘আর তালাকpাpা নারী িনেজেক aেপkায় রাখেব িতন হােয়য পযn, আর যিদ স আlাহর pিত eবং 

আেখরাত িদবেসর uপর ঈমানদার হেয় থােক, তাহেল আlাh যা তার জরায়ুেত সৃি  কেরেছন তা লুিকেয় 

রাখা জােয়জ নয়। আর যিদ সdাব রেখ চলেত চায়, তাহেল তােদরেক িফিরেয় নবার aিধকার তােদর 

sামীরা সংরkণ কের| আর পুrষেদর যমন stীেদর uপর aিধকার রেয়েছ, তমিন ভােব stীেদরo aিধকার 

রেয়েছ পুrষেদর uপর িনয়ম aনুযায়ী, আর নারীরেদর oপর পুrষেদর t রেয়েছ।‘  (2 : 228) 
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‘আlাh তামােদরেক তামােদর সnানেদর সmেক আেদশ কেরন: eকজন পুrেষর aংশ d’জন নারীর 

aংেশর সমান। aত:পর যিদ ধ ুনারীi হয় d-eর aিধক, তেব তােদর জেন  ঐ মােলর িতন ভােগর 

di ভাগ যা ত াগ কের মের eবং যিদ eকজনi হয়, তেব তার জেন  aেধক| মৃেতর িপতা-মাতার মধ  

থেক pেত েকর জেন  ত াজ  সmিtর ছয় ভােগর eক ভাগ, যিদ মৃেতর পুt থােক। যিদ পুt না থােক 

eবং িপতা-মাতাi oয়ািরস হয়, তেব মাতা পােব িতন ভােগর eক ভাগ। aত:পর যিদ মৃেতর কেয়কজন 

ভাi থােক, তেব তার মাতা পােব ছয় ভােগর eক ভাগ oিছেয় ে◌তর পর, যা কের মেরেছ িকংবা ঋণ 

পিরেশােধর পর| তামােদর িপতা o পুেtর মেধ  ক তামােদর জেন  aিধক uপকারী তামরা জান না।’ 

(4 : 11) 

 

তা সুরা বাkারা o িনসার আয়াতgেলা পড়ুন। িনসার িতন নmর আয়ােত আেছ পুrেষর বhিববােহর 
aিধকার আর 34 নmর আয়ােত আেছ pহােরর aিধকার। সgেলা eখােন পুনrেlখ করলাম না। িনসার 
11 নং আয়ােত পুrষ সnান o মেয় সnােনর মেধ  য পাথক  করা হেয়েছ তার িবrেd সারা পৃিথবীেত 
aেনক মুসিলম নারী সংগঠন আেnালন করেছ। তােদর বkব  eকটাi িপতার কােছ সnােনর িল  পিরচয় 
বড় হেত পাের না। িকnt কারােন নারীর pিত aবমাননাকর বkব  আেছ আেরা aেনক আয়ােতi। হেত 
পাের eর eকিট কারণ কুরাiশরা য িতনিট দবীর পূজা করেতা স িতনিট দবী নারী িছেলন। পুrেষর 
তুলনায় নারী য নীচু তা বুঝা যায় কারােণর aেনক আয়ােত ( যমন: 4:117, 43:15-19, 52:39, 37: 
149-50, 53:21-22, 53: 27)। 

 

কারআেন নবীর stীেদর uেdেশ  িকছু আয়াত আেছ যা পরবতীেত সব মুসিলম নারীেদর uপর চািপেয় দয়া 
হেয়েছ। eছাড়া aসংখ  হািদস আেছ যgেলােত নারীর aবsানেক খােটা করা হেয়েছ। হািদেসর সূt িনেয় 
aেনক িবতক রেয়েছ eবং aেনক হািদসেক পরবতীেত a d বেল দাবী করা হেয়েছ। eসব কারেণ সসব 
সূt uেlখ করা থেক িবরত থাকলাম। তেব হািদেসর সূt ধের আমােদর সমােজ চেল আসা িকছু রীিত বা 
বkব  আেছ যা আমরা িন। যমন: “sামীর পােয়র নীেচ stীর বেহশত”,  “নারীর চলন বঁাকা”, “নারীর 
eকমাt সদgণ হল পিতbতা stী হoয়া” iত ািদ। eধরেনর আেরা aজs িনয়ম-কানুন-রীিত o আiন িদেয় 
মুসিলম রমণীেদর ভূিমকা iসলােম িনধারণ কের দয়া হেয়েছ য ভূিমকা হেলা বািড়েত থাকা, পুrেষর 
iশারায় ছুেট আসা, sামীেক মান  করা তার ধমীয় দািয়t। হািদেস আেরা বলা আেছ eকজন stী কখনo 
তার sামীেক না করেত পারেব না যিদ স uেটর uপেরo থােক। বলা আেছ, যসব িবষেয়র মেধ  খারাপ o 
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শয়তািন িজিনস লুিকেয় থােক তা হেলা: বািড়, নারী o ঘাড়া। নবী নািক বেলেছন সi ব িk কােনািদন 
unিতর মুখ দখেব না য নারীর কােছ তার গাপন কথাgেলা বেল, িকংবা সi জািত কখেনা unিত করেব 
না য জািত নারীেক নtী িহেসেব gহণ কের iত ািদ।  

 

কারান o হািদস িদেয়i ধু iসলাম ধম চেল না। iসলােম খিলফা o মুসিলম মনীিষেদর বkব েকo grt 
দয়া হয়। iসলামী িশkার o িনয়ম-কানুেনরi eসব aংশ। তাছাড়া সামািজকভােব eসব িশkা চেল 
আসেছ মুসিলম সমােজর মেধ । তাi িবিভn খিলফা, দাশিনক o ধমীয় িচnািবেদর নারীিবেরাধী কথা-বাতা 
iসলােম pিতি ত হেয়েছ aত n জারদার ভােব (যিদo iসলাম দাবী কের তারা নারীেক িদেয়েছ aিধক 
sাধীনতা। িকnt তারা eকবারo ভােব না য নবী মুহাmদ iসলাম ধম pচােরর আেগi eকজন িবধবার 
ব বসায় কমচাির িহেসেব কমরত িছেলন। সুতরাং iসলামহীন স পিরেবেশo নারী aেনক agসর িছল।) 

 

iসলােমর িdতীয় খিলফা oমর আেদশ িদেয়িছেলন, লখা িশখেত নারীেদর বাধা দাo। আেরকবার িতিন 
বেলিছেলন, নারীেদর িবrেd aবsান নেব, eেত aেনক সুিবধা। তার সবেচেয় িনnাহ বkব  িছেলা য, 
িতিন বেলিছেলন, দরকার হেল মেয়েদরেক কাপড় ছাড়া রােখা। যােত তারা ঘেরর বাiের যেত না পাের, 
িবেয়র aনু ােন না যায় eবং pকােশ  না আসেত পাের। বাiের গেলi তারা aপিরিচত পুrেষর pিত আকৃ  
হেব eবং যা তােদর নাi তার pিত নারীরা আকিষত হয়।  

 

নারী িবেরাধী বkব  আেরা বিশ পাoয়া যায় চতুথ খিলফা আলীর বkেব । িতিন বেলিছেলন, সমs নারী 
জািত হেc d  pকৃিতর eবং সবেচ খারাপ িদক হেc eরা pেয়াজনীয় d । আেরক জায়গায় িতিন 
বেলেছন, কখনo নারীর কােছ পরামশ চেয়ানা কারণ তােদর পরামশ aথহীন। তােদরেক লুকােয় রেখা 
যােত তারা কােনা পুrষেক দখেত না পাের। তােদর সংsেশ বিশ সময় কাটােয়া না তাহেল তারা 
তামােক ংেসর pােn িনেয় যােব।  

 
iসলােমর নতৃsানীয় ব িkেদর eসব বkব  আর মুসিলম দশgেলােত নারীর pিত ব বহার দেখo যারা 
বুঝেত পাের না iসলােম নারীর aবsান কাথায় তােদরেক িক বলা যায়। নারী যিদ িনেজর aিstেক 
সmািনত না করেত পাের তেব স ধেমর কাছ থেক িকভােব unত ব বহার আশা করেত পাের।  
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নবী মুহাmদ বেলেছন নারী o দাস ei di dবল িজিনসেক দয়ার সােথ দখেত। iসলােম নারীেক বুিdর 
িদক িদেয়, নিতকভােব eবং শারীিরকভােব িনmsেরর িহেসেব িবেবচনা করা হয়। হািদেসi আেছ নারীেদর 
যুিkেবাধ o িব াস কম। নারীেক sেশর িবষেয় iসলােম আেছ নানা কটুিkমূলক িনেষধাjা: 

 

‘eকজন পুrেষর কােছ বগানা নারীর কনুiেয়র gতা খাoয়ার থেক কেরর ঝাপটা (splash) খাoয়াo 

utম’।  

aথবা  

‘িতনিট িজিনস কােরা iবাদতেক বাধাgs কের, যিদ তার সামেন িদেয় কােলা কুকুর, মিহলা িকংবা গাধা 

গমন কের।’ 

 

কুকুর o গাধার সােথ নারীেকo যুk করা হেয়েছ aপিবtতার িচh িহেসেব।  
িলবােরল মুসলমানরা eসব হািদস o pমাণেক apমািণত বেল চািলেয় িদেত চান। িকnt কারােনর বাণীর 
kেt তােদর িক বkব ? কারােনর uপর িনভর কেরi মাoলানারা oয়াজ-নিসহত কের যােcন য, 
পুrেষর চেয় নারী িনmsেরর eবং সমানািধকার iসলাম বিহভূত িচnা।  তার pমাণ আমরা বাংলােদেশ 
aহরহi পািc। 

 

দীkক dািবড়, inারেনেটর বাংলা bেগ িলেখ থােকন। তার িকছু pবn মুkােnষা সহ বাংলােদেশর aন ান  
িলটল ম াগািজেনo pকািশত হেয়েছ। 
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দশম aধয্ায় :   anাn ৯৫৪  [ িkক কrন]  

 সৃি তেttর গালগp বনাম িববতর্েনর িশkা : েমhল কামদার ( তানবীরা তালুকদার) ৯ ৫ ৫ [ িkক কrন]

 sjা-  সংঘাত o সমnেয়র uেধব্র্ :  দীেপন ভTাচাযর্ ৯ ৬ ১  [ িkক কrন]
 মানব pকৃিত িক জnগত নািক পিরেবশগত? :  aপািথর্ব ৯ ৭ ৪  [ িkক কrন]
 সমকািমতা ( সমেpম)  িক pকৃিতিবrd? :  aিভিজৎ রায় ৯ ৮ ০  [ িkক কrন]
 সমকািমতা সmিকর্ত িকছু বয্িkগত মতামত :  িsgা আলী ৯ ৯ ৬  [ িkক কrন]
 জুিলেয়েটর জn :   িরচাডর্ ডিকn (aিg aিধrঢ়) ৯৯৮  [ িkক কrন]
 আtঘাতী kসংsার :  pদীপ েদব ১ ০ ০ ৫  [ িkক কrন]
 মহাশূেn িশবিলংগ :  নৃেপnd নাথ সরকার ১ ০ ০ ৯  [ িkক কrন]
 সবর্gাসী aপবাদ বনাম eকজন আরজ আলী মাতুbর :  রণদীপম বs ১ ০ ১ ৬  [ িkক কrন]
 আমার sগর্ eখােন :   মীজান রহমান ১ ০ ২ ৭  [ িkক কrন]
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সৃি তেttর গালগp বনাম িববতেনর িশkা   

মhল কামদার 
aনুবাদ: তানবীরা তালুকদার  

  
aেনক aেনক বছর আেগ ভারেত আমার ছা েবলার eক ঘটনা। আিম তখন আমার দাদাবািড়েত। খুব ক  
কের আমার দাদা বািড় তথা তার চশমার শাrম-eর ছােদ uেঠিছলাম। eমিন eমিন ছােদ uিঠিন, মেন ধাnা 
িছেলা eকটা। ভাবিছলাম,  সিদেনর iিতহাস kােশ পড়ােনা আিকিমিডেসর eকটা পরীkা হােত নােত করা যায় 
িকনা। আসেল s ুেলর স ার সিদন আমােদরেক আিকিমিডস িকভােব সূযরি র সাহােয  “পািশয়ান নৗযান 
পুিড়েয়” িদেয়িছেলন স সmেn পিড়েয়িছেলন।  আর বেলিছেলন আমরা িনেজরাi চশমার কাচ ব বহার কের 
eকi পdিতেত ছাট কাগজ পাড়ােত পারব। আিম দাকােন রাখা িবশাল বাk থেক খুেজ পেত দশ 
ডাiapােরর eকিট কঁাচ বর কের িনলাম eবং সটা িনেয় মাdােজর তীb রাদ uেপkা কের বাiের চেল eলাম 
হােত eকটা শk কাগজ িনেয়।  তখনo আিম s ুেলর পাষাক পাlাiিন, আিম pচn মেনােযাগ িদেয় চ া 
চািলেয় যািcলাম কঁােচর ভতর িদেয় সূযরি েক কঁােচর মধ  িদেয় কndীভতূ কের কাগজটােক পুিড়েয় িদেত। 
িকছুটা সময় aেপkার পর আিম দখেত পলাম, কাগেজর মাথায় যখােন আেলা পেড়িছল সখানটায় eকটা 
কােলা দাগ পেড়েছ, eবং eকটা মৃd ধঁায়ার কুnলী uঠেছ।  আেলাক রি র dারা কাগজটা পুেড়েছ। eটা 
আমার জন  eকিট দম বn করা মুহূত   - আিম কােচর ভতেরর রি র সাহােয  আেs আেs বােডর uপড় 
আমার নাম লখার চ া করিছলাম, pথম িতনটা akর লখা হেতi আিম আনেn আমার হােতর কাপুিন eবং 
আমার uেtজনা টর পেত লাগলাম। িঠক সসময় আমার মা আমােক ছােদর লােগায়া রাnাঘর থেক ডাক 
পাড়েলন, “ মhল, তুিম ei রােদর মেধ  ছােদ  বেস িক করছ”? আিম মােয়র িদেক না তািকেয়i সানেn 
িচৎকার utর িদলাম, “আিম কঁাচ িদেয় সূেযর আেলা িদেয় কাগেজ আমার নাম িলখিছ”। আিম িকছ ুবুেঝ uঠার 
আেগi মা দৗেড় eেস খপ কের আমার হাত থেক সব কেড় িনেলন। আিম হতভm চােখ তািকেয় মাt 
িজেjস করেত যািcলাম আিম িক িকছ ুভুল কেরিছ, িঠক তখনi আমার গােল কেষ eকটা চড় পড়ল। চেড়র 
সােথ বলা মােয়র কথাgেলাo eখনo আমার মেন আেছ, যিদo gজরািট থেক  aনুবাদ করেল ভাষাটা 
aেনকটাi তার মাধুয  হারােব। িতিন আমােক বলেলন, “সূয দবতা রেগ যােবন”, আম সজল নেt মােক 
বlাম, সূয রি  ব বহার করেল সূযেদব যিদ রেগi যেতন তাহেল িতিন পািশেদর িবrেd gীকেদর যুেd 
তােদরেক জতার জন  রি  িদেয় সাহায  করেতন না। pায় সােথ সােথi আর eকিট চড় aবধািরত ভােব গােল 
নেম eেলা। আিম বুঝেত পারলাম ধমীয় aিতকথা িনেয় p  করা িবপদজনক - যা আিম সi িকেশার বয়েস 
বুেঝিছ aেনেকi তা হয়ত তােদর জীবন িদেয় িশেখেছন।  

  

তারপরo ধমকথা আমােক pবল ভােব আকষণ কের। মােয়র কােছ pত েক বার চড় খাoয়া মােনi ভারেতর 
সংsিৃতেত দাদীর কােছ pেত কবার আদর পাoয়া। আমােদর দাদী যখন আমরা ছাট িছলাম তখন আমােদরেক 
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গান গেয় ভালােতন আর যখন বড় হলাম তখন গl বেল ভালােতন। দাদীর িবশাল গেlর ভাnাের আমােদর 
pেত েকরi পছেnর আলাদা গl িছল, eবং দাদী খুব খুিশ মেনi স সব গl আমােদরেক বারবার িনেয় 
যেতন। দাদীর গl আমােক eেতাটাi মুg কেরিছল য aেনক aেনক বছর পেড় আিম িব িবদ ালেয় সািহত  
পড়েত আgহী হi। যাক সটা aন  আর eকিট গl। িকnt যখন মুkমনােত ডারuiন ড’র uপর লখা দয়ার 
জন  সবাiেক আমntন জানােনা হেলা, আিম aিত সহেজi সিটেক eিড়েয় যেত পারতাম ei ভেব য ei 
িবষেয়র uপরেতা pািত ািনকভােব আিম পিড়িন। য e ােমিরকায় বাস কের  aতীেত ihদী- ী ানেদর মেধ  
ধেমর rপকথােক কnd কের (যােদর aধুনা aবতার হেলা “Intelligent Design” বা 'সৃি র বুিdদীp aনুকl') 
sরন রাখার মেতা যুেdর কথা জেনিছ, eবং তােদর স যুd eখেনা নানাভােব দখিছ,  িবিভn দেশর সংsিৃতর 
আেলােক ei সৃি তেttর uপকথাgেলা িনেয় আেলাচনা করাটা আমার জন  বাধহয় apাসি ক হেব না।  

  

িবিভn দেশর শত শত uপকথার নানা রকম তথ  িদেয় শত শত oেয়ব সাiট তরী হেয়েছ। যমন আশা করা 
যায় কu কu আেছন ধেমর গl gেলা ধু েনেছন eবং সi শানা গlgেলাi মানব জাতীর জন  িলেখ 
ফেলেছন, আবার কােরা কােরা কােছ হয়েতা ei গlgেলা ধুi uপেভাগ  কিlত গl মাt, িবিভn যুেগর গl 

gেলােক eক সােথ জাড়া িদেল মানুেষর িচnা ভাবনার িবকােশর sরgেলা পাoয়া যায়। তােদর কথানুযায়ী ধেমর 
uপকথা থেক মূল বkব  নয়া pেয়াজনীয় বেল আিম িসdাn িনলাম eমন কান আজgবী oেয়ব সাiট থেক 
গl নেবা যারা ei গlgেলােক সিত  বেল pমান করেত uেঠ পেড় লেগেছন। কান িনর রবাদী িকংবা sাধীন 
িচnা ভাবনার oেয়ব সাiট থেক যিদ তথ  সংgহ কির তাহেল হয়েতা তােদর তেথ  লখায় আমার িনজs িচnা 
ভাবনার ছাপ পেড় যেত পাের। আর য oেয়ব সাiট gেলা িব াস কের য ei গl gেলা ভিবষ েতর কান 
eকিট িবরাট iি ত বহন করেছ তারা aেনক রঙ চঙ িদেয় সi gেলােক িবsািরত ভােব পিরেবশন কেরেছ।  

  

ihদী- ী ানেদর িমথ িদেয়i r কির। িবjানী চালস ডারuiেনর মতবােদর সােথ pথেমi যােদর মতবােদর 
সরাসির dnd -  তারা হেলন মূসা- ীে র aনুসারীরা। বাiেবেলর সৃি  তেtর জেনিসস aধ ায়িট মেনােযাগ িদেয় 
পড়েল eিট খুব সহেজi বাঝা যায় - 

  

rেতi s া pথেম sগ তরী কেরেছন আর পৃিথবী। পৃিথবী তখন িছল আকারহীন eবং aকাযকর eকটা 
জায়গা। eর মখুায়ব িছল anকাের ঢাকা। s ার িচnা তখন পািনর িদেক ঘুরল। s া তখন বলেলন, আেলা 
হাক, জগত আেলায় ভের uঠল। s া আেলা দেখ মুg হেলন, িতিন aতঃপর আেলােক anকার থেক আলাদা 
করেলন। আেলােক s া নাম িদেলন িদবা আর anকারেক নাম িদেলন রািt। আর সn া eবং সকাল হেলা 
িদেনর pথম সূচনা। তারপর িতিন বলেলন সমুেdর িঠক মাঝখােন eকিট মহাকাশ তরী হাক, eবং eরপর 
পািন পািন থেক পৃথক হাক। eরপর িতিন মহাকাশ তরী কেরন, তারপর িতিন মহাকােশর uপেরর পািন থেক 
নীেচর পািন আলাদা কেরন। eবং eভােবi ei জগেতর সৃি  হেয়েছ।  
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  a াপািচ rপকথার সােথ  ei rপকথার গেlর পাথক  কেতা :  

rেত িকছুi িছল না, না পৃিথবী, না আকাশ, না চাদ, না সূয, ধুi anকার িছল চািরধাের। হঠাৎ কের 
anকার থেক eকিট হালকা গালাকার সমতল eকটা চাকিত বিরেয় আসল, যার eক পাশ হলুদ আর 
aন পাশ সাদা, মধ কােশ ঝুলn aবsায় eিটেক দখা গেলা। সi পাতলা গালাকার চাকিতর মেধ  eকজন 

 সেফত পাষাক পড়া দািড়oয়ালা s া বেস আেছন । যেনা eiমাt িতিন লmা ঘুম থেক diহােত চাখ 
মুখ কচেল uেঠ বসেলন।   

যখন িতিন aসীম anকােরর িদেক তাকােলন, uপেড় আেলা jেল uঠল। িতিন নীেচর িদেক তাকােলন 
সখােনo আেলার সমুd তরী হেলা। পূব িদেক িতিন aত n drত ujল হলুদাভ pতু ষ তরী করেলন। পি ম 
িদেকর চারপাশ জুেড় ছিড়েয় িদেলন aেনক রেঙর আনােগানা। নানা রেঙর মঘo িছল aবশ ।  

  

আর কারা eসব rপকথায় িব াস কের বেল আপিন ভাবেছন : 

  

লk  লk  aগিনত বছর ধের য anকার ছিড়েয় দয়া হেয়েছ, যখন sগ - মত  িকছুi িছল না, ধু িছল 
সীমাহীন sগীয় িবিধ িবধান। তখন িদন আর রাত িছল না, সূয বা চাদ িছল না। যেনা s া সীমাহীন eক aতল 
িনdায় তিলেয় িছেলন। সৃি র কান সংjা িছল না, কান বানী িছল না, আেলা - বাতাস িকছুi িছল না। জn, 
মৃতু  বা পরকােলর জীবেনর কান aিst িছল না। কান মহােদশ, কান a ল, কান বহতা নদী বা সাত 
সমুেdর সীমােরখা িছল না। iহকাল - পরকাল, sগ - মত , পৃিথবী ংস হেয় যাoয়ার সমেয়র কান িকছুরi 
কান aিst িছল না। জn - মৃতু  তখন আেসoিন, িফেরo যায় িন।  

(eটা িশখ সৃি তtt থেক নoয়া হেয়েছ) 

সারা িব  জুেড় আমােদর পূব পুrষেদর করা আpান চ া থেক eটা s তঃi বাঝা যায় য, জীবেনর সৃি  
িকংবা ei িব জগৎ সৃি  িক কের হেলা সটা বুঝেত eবং জানেত তারাo খুবi আgহী িছেলন eবং e িনেয় 
তারা িবsর িচnা ভাবনাo কেরেছন। আিদম যুেগর মানুেষরা িবjান িকংবা িশkার jান ছাড়া বাধাহীন কlনা 
শিkর dারা ud ুd হেয় আেশ পােশর পিরেবশ বা পািরপাি ক জগৎ থেক যা তােদর কােছ যুিkযুk মেন হেতা 
তারা সভােবi তার eকটা ব াখা দাড় করােতা। যখন তারা মািটর ঘের বসবাস করেতা, প  িদেয় টানা বাহন 
ব বহার করেতা, সi সমেয়র মানুষেদর পেk আজেক আমােদর কােছ যা খুবi নিমিtক বা সহজ কাজ তা 
তােদর কlনায়o aসাধ  ঘটনা িছল। পািখর মত uেড় বড়ােনা িনেয় মানুেষরা কlণাpবন িছল pথম থেকi- 
আিদম মানুষেদর কlনায় pথেম uড়n দবতা তরী  হেতা তারপর তােদর uপকথায় pবশ করত তােক uড়ােনার 
কৗশলগত রঙ বরঙ-eর গl । ববর যুেগ নানা জরা ব ািধ eবং যুd িবgেহর কারেন মানেুষর জীবন slsায়ী 
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হেতা, pিত িদেনর জীবন যুেdর যntনাgেলা ভুেল থাকার uপায় িছল পরকােলর স্ুখ শািnর গl শানা। eবং 
যখন ei p িট আসেতা িকভােব মানুেষর eবং aন ান  pানীর সৃি  হেলা তখন মানুেষর eকজন sগীয় 
সৃি কতার সৃি  করেত হেতা িযিন ei িবদ মান সমs িকছুi সৃি  কেরেছন। সৃি কতার srপ িকরকম হেব 
eেতা দূর মানষু কlনা করেত পােরিন তাi স তার িনেজর পছেnর সৃি কতার aবয়ব তরী কের িনেয়েছ। 
আরবীয় ধমgেলােত পিরsারভােব সৃি কতার aবয়েবর iি ত আেছ, যখােন িহnু ধম, pাচীন িমশরীয় ধম, gীস 
eবং রােমর ধমgেলা eেতা pা লভােব eিনেয় িকছু বেলিন, িকnt আেছ তােদর পিরপূন িনজs আদেল যুdরত 
রাজার মেতা দবতা, আদালেতর গlসহ পৗরিনক কািহনী, uপপtী, kীতদাস, িবদূষক eবং তােদর সমেয় 
মানুষেক শাষন করার aন ান  সকল ফািকবাজী গl।  

  

eiসব পৗরিনক গlgেলােত পিরবতন আসেত aেনক সময় লেগেছ, ঐশীgn gেলা পিরবতন হেত পােরিন 
কারন তােদর ধেম পিরবতেনর কান সুেযাগ নi। তােদরেক পিরপূন বেল ধের নয়া হয় সখােন কান p  
করার eমনিক িকছু িকছু জায়গায় ভাষার ব াখা িনেয়o কথা বলার সুেযাগ নi, আেগর শতাbীgেলা থেক e 
ধরেনর বশ কেয়কিট uৎপথগামী ঘটনার কথা জানা যায়। আর eখন, মানুেষর jােনর uৎকষতা সীমাহীন। 
িবjানী জমস হাটেনর ভূতািttক গেবষনা eবং চালস ডারuiেনর িববতেনর uপর গেবষনা শী i সবাiেক 
যথাযথ িববরেনর সােথ জানােব, িকভােব pথেম জীবেনর udব হেলা eবং তােদর িনখূত গেবষনার সi পdিত 
যার dারা িবjানীরা সমs ঘটনাgেলােক eক সােথ যৗিkকভােব সািরবd কের সবার সামেন আেনন, যিদo তারা 
ধেমর লাকজেনর কারেন আতংিকত থােকন, িবেশষ কের গীজার aনুসারীেদর dারা। i র তার কlনা থেক 
মানুেষর সৃি  কেরনিন, বরং মানুষ পৃিথবীেত eেসেছ িববতেনর ধারাবািহকতায় -  e ধরেনর সত  কথায় চােচর 
grt কেম যায়। যারা ভীিত pদশেনর মাধ েম মানুষেক শারীিরক o মানিসকভােব kীতদাস বািনেয় রেখ শাসন 
কের চেলেছ যুগ যুগ ধের আর জার কের পয়সা কিড় হািটেয় িনেc  - মানুেষর কােছ তােদর আসল rপo 
pকাশ পেয় যায়। মাটামুিট পিরsার কেরi, eরা জনগনেক বাঝায় য ধম বiেত যা লখা আেছ, তাi সত । 
পৃিথবীর বশীরভাগ লাকi আেগ িkি য়ান বাiেবেলর aনুসারী িছেলন, তারা eকিট বাsব দৃি েকান থেক 
সকেলi ভুল িছেলন। aেনক আেগ িkি য়ান সমাজ িবjানী গ ািলিলoেক তার সৗরজগত সmেক দয়া 
মতামত pত াহার করার জন  জারপূবক ধের িনেয় যায়। িকnt পের iংল াn  রাম, sনেক e িনেয় pকােশ  
িবতেকর আhবান জািনেয়েছ eবং পের াnেক বাধ  কেরেছ নতুন বjািনক তttেক  সমাধান িহেসেব িনেত, 
তখন কান চােচর সাহস হয়িন e িনেয় কান ucবাচ  করেত। তেব eেkবাের pথম িদেক, iংল ােnর সরকারী 
pেট াn চাচ eর তরফ থেক বাধা দয়ার জন  pচn চ া করা হেয়িছল, িবশp স াম uiলিবেফাস চ া 
কেরিছল ডারuiেনর eবং তার aনুসারী িবjানীেদরেক টমাস হাkিল’র মুেখামুখী করেত , যখােন হাkিলেক 
িজেjস করা হেয়িছল স িক utরািধকার সুেt তার মােয়র বংেশর নািক বাবার বংেশর বানরকুল থেক জngহন 
কেরেছ। হাkেলর জবাব িছল খুবi নিতবাচক, িতিন বলেলন, আিম eমন eকজন িশিkত ব িk িযিন তার 
pাকৃিতক শিk, বাগপটুতােক, পkপাতd , িমথ াকথন eর কােজ ব বহার কের তার ঔরসেথেক জn নয়ার 
পিরবেত বরং eকিট িশmা ী থেক জngহন করেত পছn করব। সi সমেয়র সংবাদপtgেলা e িনেয় িবশাল 
িবশাল কাটনু ছােপ স সময় ei বেল য, হাkিল বেলেছন, িতিন িবশপ হেয় জn নয়ার পিরবেত eকিট 
িশmা ী হেয় জngহন করেত চেয়িছেলন। eরপর আর কান চাচ িববতনবাদীেদর িবরk করার কান sধা 
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দখায়িন। তারা বরং িববতনবাদেক িনি h কের দয়ার জন  aেনক ধরেনর প াচােনা ঘারােলা পdিত aবলmন 
কেরেছ। pথেম তারা, মৃতু শয ায় ডারuiেনর িkি য়ান হেয় যাoয়ার িমেথ  gজব রিটেয়েছন, তারপর তারা 
িববতনবাদ পড়ােনার uপের িবিভnভােব িনেষধাjা pেয়ােগর চ া চািলেয়েছন, eবং aবেশেষ তারা পিরপূন 
pতারনামূলক ধম তt “iিnেলেজn িডজাiন” িনেয় eেসেছন, eবং আবােরা চ া চালােcন e ােমিরকার uc 
িবদ ালয়gেলােত িববতনবােদর পিরবেত eিটেক বাধ তামূলক িবষয় িহেসেব পড়ােনার জন । eবং িকছু িকছু 
আরব দশ সহ িবিভn জায়গায় িববতনবাদ পড়ােনা বn করার ব াপাের চাচgেলা সফলo হেয়েছ িবেশষ কের 
আরেবর uপসাগেরর পরামশ দাতা দশgেলা তােদর দেশর s ুলgেলােত িববতনবাদ পড়ােনা িনিষd কের 
িদেয়েছন।  

  

যিদo শষ পাপ িdতীয় জন পল sীকার কেরেছন য, িববতনবাদ িছল িবjােনর সিঠক তt, eবং তার 
utরসূরী বনিডk তার সােথ eকমত, তারপেরা dজেন িমেল সৃি  তেtর গেlর “ নিতকতা” pচার কের িবরাট 
হ চ ফেল িদেয়েছন চারধাের। যেনা লk লk মানুেষর uপর হoয়া aত াচােরর iিতহাস, aতীেত চলা 
গীজার sরতnt বাiেবেলর ব খ া যার পর নাi ' নিতক', আর aন িদেক জীবিবjানীেদর সতক eবং মসাধ  
বjািনক aনুসnান, যারা ডারuiেনর িববতেনর তtেক সামেন eিগেয় িনেয় যাoয়ার জন  আেরা গেবষনা কের 
চলেছন eবং মুল uৎ সর িদেক kমস ধািবত হেয় aিnম রহেস র সমাধােনর িদেক িনেয় যােcন - তােদর 
সবিকছুi কান না কানভােব aৈনিতক। যেনা িবjােনর বাsব িশkা, িকংবা িববতনবাদ সত  হেলo বাiেবল 
ছাড়া কান না কানভােব “aৈনিতক”। ei হেলা পেরাk ভােব িববতনবাদেক gহন করার সi নমুনা যখােন 
তারা  সারাkন বাঝােত চাiেছন িববতনবাদেক ধেমর সােথ িমিশেয় পড়ােত হেব, রাজৈনিতকভােব eেদরেক 
dমুেখা সাপ বলা i বাধ হয় সবেচেয় যুিkযুk হেব।  

  

ধেমর যুিkনুসাের eেদর কথাgেলা pে র aতীত, eর িবrেd যেকান ধরেনর সমােলাচনা শািsেযাগ  aপরাধ। 
বশীরভাগ ঐশী gngেলােতi যারা eর িবrdাচারণ করেব তােদরেক ভয়ানক hিশয়ারী দয়া আেছ, pায়শi 
দখা যায় ধািমকগন eসব কlকািহনীেত eেতাটাi জিড়েয় যান য যারা তােদর ei মৗলবাদী মেতর সােথ 

eকমত পাষন কের না, তােদরেক খুন, aত াচার eমনিক প ু কের িদেতo িdধা বাধ কেরন না। যসব 
পিরিsিতেত তারা eধরেনর িকছু করেত aপারগ হয়, যমন e ােমিরকার িকছু uc িশিkত ভd eলাকায় 
সখােন তারা আiেনর আ য় িনেয় আiেনর মুgর িদেয় িবjানেক থামােনার চ া কের। িকnt সিত  হেলা 
িবjােনর গেবষনা কান িsর হেয় থাকা জড় িবষয় নয়, আর িবjানীেদরেক তােদর গেবষনার পেk যুিk pমান 
দাড় করােত pচুর পির ম করেত হয়, যখান থেক নতুন সmাবনার uদয় হেব। িবjানীেদর িশkা, গেবষনা o 
তেথ র pিত য udীপনা দখা যায় িঠক সi রকম udীপনা মৗলবাদীেদর মেধ o দখা যায় লাকেক িবশৃংখল, 
িব াn o িমেথ র িদেক িনেয় যেত। আমরা eকটা চলমান eেলাপাতািড় pিkয়ার মাধ েম পৃিথবীেত eেসিছ ei 
তথ িট জানার পর পৃিথবীর pিত আমােদর dািয়t আেরা বেড় যায়। দীঘ জব-রাসায়িনক িkয়া িবিkয়ার ফেল 
eক সময় pােনর সৃি  হেয়েছ। য কান ধরেনর aিবমৃশ কারীতা আবার eটােক শষo কের িদেত পাের। 
িববতেনর ei jানi আমােদরেক পৃিথবী, পিরেবশ িকংবা জীবনেক সmান করেত িশখায়। িবjানীেদর িকংবা 
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মানবতাবাদীেদর পরকােলর নরেকর ভেয় িকংবা sগলােভর আশায় “ নিতক” জীবন যাপেনর দরকার নi। 
যেহতু কান সৃি কতাi নi, তাi সাধারন মানুেষর নিতক জীবন যাপেনর ভার তার িনেজর uপর। sগ বলেত 
যেহতু িকছু নi, তাi জীবেনর সৗnয uপেভাগ করার জন  আনn ucােস জীবন ভিরেয় তালার খুবi 
দরকার আেছ, eবং যখন আমরা জানব িকভােব আমরা ei সুnর জীবন পেয়িছ সটােক আেরা বশী কের 
uপেভাগ করব। ডারuiন িদবস সi জন i সমs পৃিথবী জুেড় uৎসব করার মেতা eকিট সকু লার িদবস 
কারন ei িদেনর মাধ েমi সমs কুসংsার, ববরতা eবং মাথার uপর জার কের চেপ থাকা ajতার aবসান 
জানােনা হেয়েছ।  

 

মhল কামদার : ভারেতর তািমলনাড়ুর aিধবাসী। বতমােন মািকন যুkরাে  িশকােগা শহরবাসী। মুkমনা 
ফারােমর সহ মডােরটর eবং pয়াত eম. িড. গাপাল কৃে র pিতি ত ‘মডান র ◌্যাশনািলs’ পিtকার 
সmাদক। ভারেত থাকাকালীন aেনক যুিkবাদী আেnালেনর সােথ যুk িছেলন। iেমiল-  
mehulkamder@yahoo.com

তানবীরা তালুকদার, লখক eবং নৃত িশlী।  নদারল াnস-e বসবাসরত মুkমনার কা মডােরটর। 
aেনকিদন ধেরi inারেনট-e িলখেছন। বশ িকছু pবn দেশর দিনক পিtকােতo ছাপা হেয়েছ।  
iেমiল -  tanbira.talukder@gmail.com 
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sjা: সংঘাত o সমnেয়র uে  
দীেপন ভ াচায 

 
 
1. AvZ¥nZ¨vi mgm¨v 
L¨vZbvgv divwm †jLK I `vk©wbK A¨vjevi Kvgy¨ Zuvi Òwmwmdv‡mi wKse`wš—Ó (The Myth of 
Sisyphus) eB‡Z wj‡L‡Qb gvby‡li me‡P‡q eo `vk©wbK mgm¨v n‡”Q AvZ¥nZ¨v| Kvgy¨ wj‡L‡Qb, 
gvbyl me mgq Zvi Rxe‡bi A_© I D‡Ï‡k¨i mÜvb K‡i, wKš‘ A‡PZb c„w_ex I gnvwek¦ gvbyl‡K 
†mB D‡Ï‡k¨ ‡cuŠQ‡Z †`q bv, Rxe‡bi Awfhv‡bi Aš—wb©wnZ ‡Kvb ¯^”QZv ai‡Z †`q bv| Gi d‡j 
m„wó nq GK ai‡Yi A_©nxbZv, Kvg¨y hv‡K e‡j‡Qb absurd |      
 

 
িচt 1: wmwmdv‡mi wPivqZ I A_©nxb kªg 

g„Zz¨i wei“‡× we‡`ªvn Kiv‡Z Mªx‡mi †`eZviv wmwmdvm‡K cvnv‡oi Ici GKUv wekvj cv_i 
D‡Ëvjb Kivi Av‡`k ‡`q, wKš‘ cvnv‡oi Pzovq cv_iwU IVv‡bv gvÎ ‡mwU Mwo‡q wb‡” ‡b‡g hvq| 
wmwmdvm‡K wb‡” ‡b‡g Avm‡Z nq, cv_i‡K Avevi cvnv‡oi Ici IVv‡Z nq, cv_i Avevi wb‡” 
‡b‡g Av‡m| GB fv‡e P‡j Amxg mgq ch©š—, GB nj wmwmdv‡mi Ici †`eZvi Awfkvc| gvbe 
Rxeb†K wmwmdv‡mi absurd Kv†Ri mv†_ Zzjbv Kiv P†j, Ck¦inxb c„w_ex‡Z Rxe‡bi AvcvZ: 
A_©nxbZv m¤^‡Ü hviv wPš—v K‡i Zv‡`i‡K GB absurd AvZ¥nZ¨vi w`‡K †V‡j w`‡Z cv‡i| g„Zz¨ 
w`‡q hw` Rxe‡bi mxgvbv wba©vwiZ nq, Z‡e wPš—v, †PZbv I hyw³i m‡½ Zvi msNvZ Awbevh©, †mB 
†¶‡Î wb‡Ri Rxe‡bi Aemvb c„w_exi ˆ`b¨Zv †_‡K gyw³i c_ e‡j fvev †h‡Z cv‡i| wKš‘ Kvgÿ  
ej‡Qb gvbyl‡K GB Ø›Ø‡K †g‡b wb‡Z n‡e, ¯^xKvi K‡i wb‡Z n‡e Rxe‡bi mxgve×Zv I 
A_©nxbZv| Z¨vM Ki‡Z n‡e mg¯—  Avkv| Avkv-AvKv•¶vi †evSv hLb gvbyl Nvo †_‡K bvgv‡Z 
cvi‡e, ZLwb wb‡R‡K †m ^̄vaxb ev gy³ e‡j fve‡Z cvi‡e| Kvg¨yi RM‡Z GB cÖwµqv‡K ejv 
n‡”Q Òwe‡ ª̀vnÓÑ Rxe‡bi wei“‡× we‡ ª̀vn|  
 
A‡b‡K ej‡Z cv‡ib Avkv-AvKv•¶vi wei“‡× Kvgÿ i we‡`ªvn GK ai‡Yi †ivgvw›UK fvebv| †h 
gnvwek¦ gvby‡li Avkv-AvKv•¶vi avi av‡i bv, Zvi wei“‡× we‡`ªvn K‡i wK jvf?         
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gvbe RvwZ GB mgm¨vi mgvavb nq‡Zv Ki‡Z cv‡iwb, wKš‘ Avgiv Rvwb mvaviYZt gvbyl AvZ¥nZ¨v 
K‡i bv| wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi Z_¨1 Abyhvqx AvZ¥nZ¨vi msL¨v eQ‡i GK nvRvi †_‡K `k nvRvi R‡b 
GK Rb ev ZviI Kg| ‡`k Abyhvqx GB msL¨vi ZviZg¨ Av‡Q, cyi“liv gwnjv‡`i †_‡K †ewk 
AvZ¥nZ¨v K‡i _v‡K Ges eq‡mi mv‡_ AvZ¥nZ¨vi m¤úK© Av‡Q | ‡ewki fvM gvbylB Aw¯—‡Z¡i 
mxgve×Zv †g‡b †bq, Zviv wb‡Ri Rxe‡bi me m¤úK© (cwievi, mgvR I cÖK…wZ) wb‡q GK ai‡bi 
A_© M‡o †Zv‡j, Avi ‡mB Òwb‡R‡K wek¦vm Kiv‡bvÓ A‡_©i gv‡S Zviv Zv‡`i Avkv-AvKv•¶v‡K 
wbgw¾Z K‡i my‡Li mÜvb K‡i|  
   
K‡qK‡kv †KvwU eQ‡ii cÖvK…wZK weeZ©b AvR‡Ki GB fvimvg¨ cwiw¯’wZ m„wó K‡i‡Q hv Avgv‡`i 
†eu‡P _vKvi mg¯— DcKiY †hvMv‡”Q I c„w_ex‡Z gvbe cÖRvwZi wbiwew”Qbœ Aw¯—Z¡‡K wbwðZ Ki‡Q| 
cÖK…wZB wba©viY K‡i †`q mgv‡Ri g‡a¨ Avgiv †h b¨vq-bxwZi wePvi cÖwZôv Kwi, Avi gvby‡li 
cÖK…wZ µgvMZ †mB b¨vq-bxwZ‡K wee©Zb Ki‡Q | c„w_exi ey‡K gvbyl cÖRvwZ GK j¶ eQ‡ii Ici 
evm Ki‡Q, GK ai‡bi g¾vMZ mn‡hvwMZv ‡eva bv _vK‡j gvbyl G‡Zv w`b c„w_exi ey‡K _vK‡Zv 
bv | 
 
Avgvi g‡b nq Ggb wK ‡h me gvbyl hviv g‡b K‡i b¨vq-bxwZ Ck¦i cÖ`Ë wjwci g‡a¨ jyKv‡bv, 
Zviv wb‡R‡`i Pvicv‡ki cwiw¯’wZ Abyhvqx GK ai‡bi A¯’vqx ÒKvR P‡j hvqÓ †Mv‡Qi wePvi ‡eva 
m„wó K‡i| Lye nvjKv fv‡e ‡`L‡j - Avgiv mvaviYZt wg‡_¨ K_v ewj bv KviY Avgiv Rvwb hw` 
mevB wg‡_¨ e‡j Zvi cwiYvg wK n‡Z cv‡i, Avgiv mvaviYZt Ab¨ GKwU gvbyl‡K nZ¨v Kwi bv 
KviY Avgiv Rvwb mevB nZ¨vKvix n‡j mgvR Aw¯’Z n‡q co‡e, Zv‡Z GKK nZ¨vKvixiI euvPvi 
m¤¢ebv _vK‡e bv| ZË¡‡evwabx cwÎKvq AvbygvwbK 1850 mvj bvMv` A¶qKygvi `‡Ëi fvlvq, 
ÒAvgviw`‡Mi b¨vqciZv I DcwPKxl©v  e„wËi ˆej¶Y bv nB‡j cÖZviYv I gbyl¨-e‡a Aš—©KiY 
cÖdzj− nq bvÓ2| ZvB mg¯— mgvRZ‡Ë¡i ïi“ Rxewe`¨vq|      
  
2. RxeweÁvb 
RxeweÁvb Avgv‡`i gw¯—‡®‹i MVb wba©viY K‡i †`q | GUv g‡b Kiv G‡Kev‡i A‡hŠw³K n‡e bv 
†h A‡jŠwKK wPš—vi Afy¨`q n‡q‡Q Avgv‡`i weewZ©Z gw¯—‡®‹i GKwU Awew”Qbœ Ask wn‡m‡e| 
b…ZZ¡we` evieviv wKs Gi g‡b K‡ib agx©q ev Ava¨vwZ¥K ‡PZbvi D™¢e n‡q‡Q gvbyl Avwefv©‡ei 
m‡½ - K‡qK j¶ eQi Av‡M3| gw¯—®‹ weÁvbx wfjv‡bvi ivgvPv›`ªvb Phantoms in the Brain 
eB‡Z4 GB cÖm½ wb‡q wKQy ‡KŠZ~n‡jvÏxcK M‡elYvi D‡j −L K‡i‡Qb| ivgvP›`ªv‡bi g‡Z Ck¦i 
msµvš— †h Ava¨vwZ¡K Abyf~wZ, e¯—z RMZ†K AwZcÖvK„Z A_© Av†ivc Kiv, ev †h †Kv‡bv wmÜvš— 
m¤ú‡K© Avgv‡`i wbðqZv Zv meB Avm‡Q gw¯—‡®‹i †Ug‡cvivj ‡jve (temporal lobe) - gw¯—
‡®‹i Wvb I evu w`K - †_‡K |  wZwb AviI wj‡L‡Qb, ÒGgbUv wK n‡Z cv‡i †h weeZ©‡bi d‡j 
gvbe cÖRvwZ Zuvi gw¯—‡®‹ GK we‡kl ai‡bi wbDivj mvwK©U m„wó K‡i‡Q hv wKbv ag©xq Abyf~wZi 
D™¢e K‡i? AwZ-cÖvK…‡Zi Ici gvby‡li wek¦vm mviv c„w_exi wewfbœ mgv‡R Ggbfv‡eB ‡cÖvw_Z †h 
g‡b n‡Z cv‡i mvaviY Rxewe`¨vB n‡”Q GB ai‡bi Ava¨vwZ¥K wek¦v‡mi wfwË f~wg|Ó    
 
gvbyl Zuvi Rxe‡bi A_© LuyR‡Z wM‡q nq‡Zv wb‡Ri gv_vq m„wó K‡i‡Q Ggb GKUv ejq hv wKbv 
Zv‡K Ck¦‡i wek¦vmx K‡i‡Q, WviDBbxq Awfe¨w³ev`x Z‡Ë¡i Av‡jv‡K ejv hvq GB ejq ev wbDivj 
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mvwK©U gvbyl‡K cÖvK…wZK I gvbwmK cÖwZK~jZvi wei“‡× euvP‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| GB wel†q 
weÁvbx†`i g‡a¨ wKQy gZvš—i _vK†jI GUv ‡gvUvgywU m¦xK…Z †h †Ug‡cvivj ‡jv†ei ¶Z †_†K ‡h 
Gwc†jcwm ev g…Mx ‡ivM nq Zv ‡ivMx†`i gnvwek¦‡K wfbœ i~†c †`Lvq| KvbvWxq gb¯—Ztwe` 
gvB‡Kj cviwmsMvi5 ‡h M‡elYv K†i†Qb Zv cÖgvY K‡i‡Q †h GB ai‡bi ‡ivMxiv Zv‡`i gv‡S 
nVvr nVvr Ck¦‡ii Dcw ’̄wZ Abyfe K‡i, Zv‡`i Kv‡Q GB Dcw¯’wZ G‡Kev‡i ev¯—e, kyaygvÎ 
Ava¨vwZ¥K bq | ‡h‡nZy Zviv GB Avwefv©‡ei mZ¨Zv m¤c‡K© wbwðZ ‡m‡nZy Zv‡`i Rxe‡b GB 
AwfÁZv GK Avg~j cwieZ©b wb‡q Av‡m | A‡b‡K g‡b K‡i Zv‡`i Rxe‡bi `vwqË¡ n‡”Q Ck¦‡ii 
evYx cÖPvi Kiv| cviwmsMv‡ii M‡elYv Av‡iv †`Lvq ‡h g…Mx ‡ivMx bq Ggb ‡jv‡KiI †Ug‡cvivj 
‡jv‡e ‡Rvivj Zwor-Py¤eKxq †¶Î wewKwiZ K‡i GK ai‡bi Ava¨vwZ¥K AmxgZvi fve m„wó Kiv 
m¤¢e6|  
  
AmxgZvi †eva†K Avgv†`i ¯^ËvB m„wó K‡i, Avevi †mB †eva†K Avgv†`i ¯^ËvB Abyaveb K†i| 
wKš‘ Avgv†`i ¯^Ëv m„wó nq wK fv‡e? wK ai‡bi wbDi†bi ms†KZ Avgv†`i AvwgË¡, Ang ev 
ÒAvZ¥vÓ m„wó K†i? †hB B‡jKUªb †mªvZ aviv †PZbvi m„wó K‡i, †mB †PZbv wK Zvi Drm aviv‡K 
wPwýZ Ki‡Z cv‡i? G cÖ‡kœi DËi gw¯—®‹ weÁvbxiv LuyR‡Q|  
 
3. ev¯—eZv  
 
gw¯—‡®‹i GK As‡k (ev wewfbœ As‡k) m„ó †PZbv gw¯—‡®‹i Ab¨vb¨ As‡ki mvnv‡h¨ gnvwe‡k¦i ev¯—
eZv LuyR‡Z Pvq? GLv‡b Avgv‡`i cwi‡ek‡K Rvbevi R‡b¨ Mvp `v‡Mi wKQy cÖwµqvi K_v D‡j −L 
Kwi| cÖ_‡g ewj k‡ãi K_v| evB‡ii †_‡K AvMZ kã Zi½‡K Avgiv gw¯—‡®‹i gv‡S kã bv‡g 
Abyf~wZ‡Z iƒcvš—wiZ Kwi (‰be©¨w³K fve †`L†j “kã” e†j wKQy †bB, GB cÖm‡½ c†i AvmwQ) , 
ïay ZvB bq †mB kã-Abyf~wZ‡K Avgiv Avevi evB‡ii Dr‡mi m‡½ wgwj‡q †`wL| hw` †k‡lv³ 
wµqvwU bv NU†Zv Z‡e mg¯— kã aŸwb Avgv‡`i gv_vi g‡a¨ †_‡K †h‡Zv, Zv‡Z †Kv‡bv jvf n‡Zv 
bv... Avgv‡`i gw¯—®‹ GK A_©nxb kã-mgy‡ ª̀ wbgw¾Z n‡q _vKZ| Gevi aiv hvK Av‡jvi K_v| 
evB‡ii Z_¨ wewfbœ Zi½ ‰`‡N©¨i †dvUb gva¨‡g AvcwZZ nq Avgv‡`i †Pv‡Li †iwUbvi Ici| `„k¨ 
m„wói mœvqyZš¿ †dvU‡bi ms‡KZ mÂvi K‡i gw¯—‡®‹, †mLv‡b wewfbœ Zi½ ˆ`‡N¨©i Av‡jv‡K †`qv nq 
wewfbœ iO Ñ jvj, meyR, njỳ  BZ¨vw`| cÖK…wZ‡Z wK GB iO¸‡jv Av‡Q ? †bB| e¯y—mg~n‡K iw½b 
K‡i wPwÎZ Ki‡j Zv‡K mn‡R wPwýZ Kiv hvq, cÖK„wZi cÖwZ†hvwMZvq GB ‰ewkó¨wUi Avwefv©e 
gvbe cÖRvwZi µgvš^qZv wbwðZ K†i†Q | wKš‘ Avgv‡`i gw¯—®‹ ïaygvÎ evB‡ii iw½b `„k¨-B wbg©vY 
K‡i bv, †m `„k¨‡K eûgvwÎK R¨vwgwZ‡Z Av‡ivc K‡i GK AvcvZt`„wó‡Z wÎgvwÎK RMr m„wó 
K‡i| ZvB GK AÜ I AÜKvi gnvwe‡k¦i ev¯—eZv wba©vi‡Y gw¯—‡®‹i ÒAbyev`KÓ f~wgKv Acwinvh©| 
(AÜKvi gv‡b Kv‡jv bq, kyaygvÎv wbDi‡bi AvPiY w`‡q i‡Oi DrcwË e¨vL¨v Kiv hv‡e bv, i‡Oi 
Abyf~wZi cÖm‡½ c†i AvmwQ |)       
 
ZeyI ‡h †Kv‡bv e¯‘i MVb Avgv‡`i `„wó‡Z Zvi mwVK iƒ‡c aiv c‡o bv| Avgv‡`i kixi ev †h 
‡Kv‡bv e¯y—yi Aš—wb©wnZ MVb g~jZ duvKv RvqMv| †h cigvYy w`‡q e¯‘ m„wó †mB cigvYyi Af¨š—i ev 
MVb ej‡Z †M‡j k~b¨¯’vb w`‡qB c~Y©| Avgiv hw` GKUv cigvYyi g‡Wj Mo‡Z PvB Zvn‡j 
cigvYyi wbDwK¬qvm wn‡m‡e GKUv Pv-Gi Kvc fvev †h‡Z cv‡i, Pv‡qi KvcUv GKUv eo dzUej 
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†÷wWqvg-Gi gv‡S †i‡L w`‡j ‡÷wWqv‡gi cwiwaUv n‡e cigvYyi cwiwa| GLb †÷wWqv‡gi g‡a¨ 
wKQy gvwQ †Q†o w`‡j †m¸‡jv‡K Avgiv ej‡ev B‡jKUªb| ‡`Lv hv‡”Q †÷wWqvgUv g~jZt k~b¨¯’vb 
w`‡qB fwZ©! Avgv‡`i kixi GB iKg duvKv cigvYy w`‡q MwVZ| duvKv cigvYy w`‡q MwVZ gvbe 
†`n, wcivwgW, ZvRgnj, G¤úvqvi †÷U wewìs, c„w_ex, Puv`, m~h© I b¶Îiv|  
 
GB mg¯— e¯‘ hw` duvKv RvqMv w`‡qB MwVZ nq, Z‡e Zv‡`i‡K †Kb Avgiv KwVb I A¯^”Q wn‡m‡e 
†`wL? m~‡h©i `„k¨gvb Av‡jv hLb Avgv‡`i kix‡ii Ici c‡o, ZLb Zv Z¡‡Ki Ic‡ii cigvYy (ev 
AYy) Øviv †kvwlZ nq| Gi wKQy¶Y c‡i †mB †kvwlZ kw³i wKQy Ask Z¡K wewKiY K‡i| GB 
wewKiY †Pv‡Li gva¨‡g gw¯—®‹ Abyaveb K‡i, Avi evwK †kvwlZ kw³UzKy Z¡‡Ki gv‡S Zvc m„wó 
K‡i| †h‡nZz `„k¨gvb Av‡jv Z¡‡Ki cÖ_g ¯—‡iB †kvwlZ n‡q hvq †m‡nZz Avgv‡`i †`‡ni GKUv 
A¯^”Q iƒc Avgiv †`wL|  
 
Av‡jv Zvi Zi½ ˆ`‡N¨©i †_‡K †QvU wRwbm‡K wPÎvwqZ Ki‡Z cv‡i bv| †h‡nZz AwZ†e¸bx iwk¥i 
Zi½ ˆ`N©¨ `„k¨gvb Av‡jv‡Ki †_‡K Kg ZvB Avgiv hw` AwZ‡e¸bx iwk¥‡Z †`L‡Z cviZvg Zvn‡j 
Avgv‡`i kix‡ii A‡bK m~² MVb cÖwZfvZ nZ| hw` Avgiv G·-‡i‡Z †`L‡Z cviZvg Zvn‡j 
Avgv‡`i Z¡K ev gvsm A`„k¨ n‡Zv, nvo ev‡` Avgv‡`i kixi Kuv‡Pi g‡Zv ¯^”Q n‡q †h‡Zv| ZLb 
ZvB n‡Zv ev¯—eZv|  
 
m~‡h©i wewKiY `„k¨gvb Av‡jvq nq me‡P‡q †ewk hw`I m~h© AwZ‡e¸wb I Ae‡jvwnZ Zi‡½I †ek 
cwigvY kw³ wewKiY K‡i| ¯—b¨cvqx Rš‘iv †KvwU †KvwU eQi a†i m~‡h©i wewKiY Abyhvqx wee©wZZ 
n‡q‡Q, Zv‡`i †Pv‡Li mœvqyZš¿x m~h© †_‡K AvMZ †dvUb msL¨v Abyhvqx Zvi msMÖn ¶gZv‡K 
evwo‡q‡Q| GB Kvi‡Y AvR Avgiv kyaygvÎ `„k¨gvb Av‡jvK Zi‡½ gnvwek¦‡K †`wL, wekvj ev —̄
eZvi Lye ‡QvU GKUv Ask‡K Avgv‡`i mivmwi †eva w`‡q Abyaveb Kwi|  
 
gnvwek¦‡K mgMÖfv‡e ‡evSvi Rb¨ Avgiv weÁvb PP©v KiwQ, Ab¨ Zi½ ˆ`N©¨ †`L‡Z cv‡i Ggb hš¿ 
ˆZwi KiwQ, †Kvqv›Uvg ejwe`¨v w`‡q cigvYy I AYyi MVb †evSvi †Póv KiwQ, ~̀iexY w`‡q „̀k¨gvb 
gnvwe‡k¦i †kl cÖv‡š—i M¨vjvw· †`LwQ, cyivZb mg‡qi dwmj w`‡q weeZ©‡bi aviv †evSvi †Póv 
KiwQ| GB meB Avgv‡`i gnvwek¦ Ges Avgv‡`i Aw¯—‡Z¡i ev¯—eZv‡K GKUv c~Y©v½ iƒ‡c aivi 
†Póv|  
 
ev¯—eZvi Av‡iv iƒc _vK‡Z cv‡i| w÷ªs ev mycviMÖ¨v‡fwU cÖKí Avgv‡`i ej‡Q †h Avgv‡`i 
gnvwe‡k¦i `kUv ev GMviUv gvÎv _vK‡Z cv‡i| Avgiv Gi g‡a¨ ïaygvÎ wZbwU gvÎv eyS‡Z cvwi, 
evwK gvÎv¸‡jv bvwK LyeB †QvU I †MvjvK…wZ n‡q ¯’v‡bi cÖwZwU we›`y‡Z Ae¯’vb Ki‡Q| GB †QvU 
gvÎv¸‡jv eZ©gvb ev wbKU fwel¨‡Zi cÖ‡KŠkj w`‡q D‡b¥wPZ Kiv m¤¢e bq| GB ai‡bi 
AvcvZt „̀wó‡Z Am¤¢e gvÎvmg~‡ni Aw¯—Z¡ Kx Avm‡jB Av‡Q? Gi DËi fwel¨‡Zi weÁvb w`‡Z 
cvi‡e, Z‡e †h‡nZz gnvwe‡k¦i Aw¯—Z¡ Av‡Q (ÒAw¯Z¡nxbZviÓ e`‡j) Ges ev¯—eZv‡K Avgiv 
sample Kwi Avgv‡`i ¯’vb I Kv‡ji mxgve×Zvq, GUv g‡b Kiv AmsMZ n‡e bv †h ¯’vb I Kvj 
nq‡Zv e„nr †Kv‡bv ev¯—eZvi Ask Ñ †mB e„nr gnvgnvwe‡k¦i iƒc†iLvq ¯’vb I Kvj AmsL¨ 
m¤¢vebvi GKUv ev¯—evqb gvÎ|   
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4. D‡Ïk¨nxbZv 
 
wKš‘ ev¯—eZvi MVb I cÖKvi wb‡q Avgiv hZ †f‡ewQ ZZB Gi AvcvZt D‡Ïk¨nxbZv Avgv‡`i 
welv`MÖ¯— K‡i‡Q| w÷‡fb fvBbfvM© Zvi cÖ_g wZb wgwbU eB‡Z wj‡L‡Qb, ÒThe more the 
universe seems comprehensible, the more it also seems pointless.” e³e¨Uv 
Bs‡iRx‡ZB ivLjvg g~jZt pointless K_vUvi R‡b¨| (GB Dw³i R‡b¨ fvBbfvM©‡K A‡bK MÄbv 
ïb‡Z n‡q‡Q|) Avgv‡`i gvbwmK K¨vUvMwii evB‡i gnvRMr GK ÒAÜKvi” ivR‡Z¡ evm K‡i, 
AwZ D¾¡j Zviv‡`i Av‡jvi eY©vjx †Kv‡bv gvbwmK Abyev` Qvov A „̀k¨ Zi½B †_‡K hvq| 
K‡qK‡kv †KvwU eQi a‡i †h b¶Îiv R‡b¥‡Q, Av‡jv wewKiY Ki‡Q, we‡ùvwiZ n‡q‡Q ev wbõj 
g‡i †M‡Q, Zvi A_© wK?  
 
Avgv‡`i †`n †h mg¯— RwUj Dcv`vb w`‡q ‰Zwi (Aw·‡Rb, Kve©b, bvB‡Uªv‡Rb, †jvnv, BZ¨vw`) 
Zviv mw„ó n‡q‡Q m~‡h©i c~e©eZx© b¶Î mg~‡ni Af¨š—‡i, †mB m„ó Dcv`vb mycvi‡bvfv we‡ùviY 
gva¨‡g Qwo‡q c‡owQj gnvk~‡b¨, Zvici †mŠi-gÛj m„wói mgq †mB Dcv`vb¸‡jv Aš—fy©³ n‡qwQj 
c„w_exi MV‡b, cieZx©‡Z Rxe-weeZ©‡bi dmj wn‡m‡e AvR †m¸wj Avgv‡`i kix‡ii Ask| Kv‡RB 
m‡PZb gvby‡li Avwef©v‡ei R‡b¨ K‡qK†kv †KvwU eQ‡ii cÖwµqvi cÖ‡qvRb wQj, ZvB gnvwe‡k¦i 
AvR‡Ki eqm ‡PZbv m„wói R‡b¨ †h mg‡qi cÖ‡qvRb wQj Zvi m‡½ m½wZc~Y©| ZvB cyivZb 
b¶Î‡`i Rxeb ‡hb wbõj bq, GB avivi wPš—vaviv Gb‡_ªvwcK m~‡Îi Av‡jvPbvi Aš—f~©³ (evsjv 
fvlvq AwfwRr ivq GB wb‡q GKUv my›`i  
Av‡jvPbv K‡i‡Qb7) | 
  
Gb‡_ªvwcK m†~Îi GKUv Dccv`¨ n‡”Q mgMÖ m„wói g‡a¨ †KvwU †KvwU (ev Amxg msL¨K) gnvwek¦ 
_vK‡Z cv‡i †h gnvwek¦¸‡jv G‡K Ac‡ii †_‡K wew”Qbœ| Zvi g‡a¨ wKQy gnvwe‡k¦ c`v_©weÁv‡bi 
bxwZ I aª“eK¸‡jv Ggb n‡Z cv‡i hv Rxeb I †PZbv weKv‡ki R‡b¨ Dchy³| GUv GKUv jUvix 
†Ljv, cvkvi ¸wUi Pv†j Avgv‡`i gnvwe‡k¦i weÁvbm~Î Rxeb weKv‡k mvnvh¨ K‡i‡Q|GB cÖvK„wZK 
wbe©vPb cÖwµqvi aviYvUv †gvUvgywU †hŠw³K, wKš‘ AvcvZZt GUv‡K cÖgvY Kivi †Kvb c×wZ 
Avgv‡`i Rvbv ‡bB, Amxg msL¨K gnvwe‡k¦i aviYv GLb Kíbv-Abygvb (speculation) wn‡m‡e 
_vK‡Q, Zv‡K hypothesis ejv hv‡”Q bv| AmsL¨ gnvwe‡k¦i †Kvb mw¤§wjZ ZË¡I Avgv‡`i c‡¶ 
†`qv m¤¢e bq| wKš‘ Avgv‡`i gb AmsL¨ gnvwe‡k¦i aviYv‡K †f‡e wb‡Z cv‡i, hw`I Avgv‡`i 
Rxe‡b †mB mg¯— gnvwe‡k¦i †Kvb f~wgKv †bB| Avgv‡`i Rxe‡b Zv‡`i Aw¯—Z¡ pointless!  
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িচt 2: SLOAN ~̀iex‡bi wWwRUvj ¯‹vB mv‡f© K„Z wbKUeZx© gnvk~†b¨ M¨vjvw·i gvbwPÎ8| 

GLv†b cÖwZwU we› ỳ GKwU M¨vjvw· | 

eZ©gv‡b SLOAN `~iex‡bi wWwRUvj ¯‹vB mv‡f©8 Avgv‡`i wbKUeZx© gnvwe‡k¦i (K‡qK wewjqb 
Av‡jvKe‡l©i g‡a¨) gvbwPÎ ‰Zwi Ki‡Q| `yB b¤^i wPÎ-wU‡Z SLOAN ch©‡ew¶Z cªvq GK j¶ 
M¨vjvw·i GKUv gvbwPÎ †`Lv‡bv n‡q‡Q, GUv AvKv‡ki GKUv †QvÆ Ask gvÎ, Gi cÖwZwU we›`y 
GKwU M¨vjvw· Ges wÎgvwÎK `„k¨‡K `ywU gvÎvq †`Lv‡bv n‡q‡Q| GB wP‡Î Avgiv `„k¨gvb 
gnvwe‡k¦i LyeB ¶z̀ ª GKUv Ask †`‡LwQ (mgMÖ gnvwek¦ Amxg n‡Z cv‡i )| cÖwZwU M¨vjvw·‡Z cªvq 
`k nvRvi †KvwU (100 wewjqb) b¶Î _vK†Z cv†i| †KvwU †KvwU M¨vjvw·i g‡a¨ wK cªvY _vK‡Z 
cv‡i bv, ev †mB cÖv‡Yi g‡a¨ Avgv‡`i gZ m‡PZbZvi D™¢e n‡Z cv‡i bv? Aek¨B cv‡i, wKš‘ GB 
M¨vjvw·¸‡jv GZ `~‡i †h Zv‡`i m‡½ Avgv‡`i †hvMv‡hv‡Mi †Kvb cÖkœ I‡V bv| A‡bK `~i 
fwel¨‡Z †Kvb M¨vjvw· †_‡K †Kvb ms‡KZ nqZ Avgiv †c‡Z cvwi, Zvi Dci wfwË K‡i Avgiv 
Avi GKUv Kíbvi RMZ Mo‡Z cvwi, Avgv‡`i `k©b cvjUv‡Z cvwi, wKš‘ Avgv‡`i e¨envwiK 
RM‡Z †mB ms‡KZ †Kvb f~wgKv ivL‡e bv| Avevi Ab¨fv‡e †`L‡j †h‡nZz `k©‡bi ms‡M Rxe‡bi 
†hvMm~Î A‡”Q`¨, mỳ ~i M¨vjvw·i mvgvb¨ GKwU m‡PZb ms‡KZ Avgv‡`i Rxeb e`‡j w`‡Z cv‡i ! 
†hUvB †nvK bv †Kb, GB mg¯— M¨vjvw·i evwm›`v‡`i mv‡_ Avgv‡`i nq‡Zv †Kvb w`bB †`Lv n‡e 
bv| GB fv‡e fve‡j gnvwe†k¦i GB wekvj MVb‡K pointless ejv Am½Zt n‡e bv| 
 
5. Abyf~wZi Af¨š—‡i: Kzqvwjqv  
 
ev¯—eZv m¤c~Y©fv†e Avgv‡`i gw¯—†®‹i we‡k−lY ¶gZvi Ici wbf©ikxj| GB e³‡e¨i A_© GB bq 
†h ev¯—eZvi ‡Kvb ‰be©̈ w³K Aw¯—Z¡ ‡bB | gva¨vKl©Y kw³, †KvqvK©, B†jKUªb, Zwor-Py¤eKxq 
Zi½, ¯’v†bi eûgvwÎKZv, †Kvqv›Uvg AwbðqZv BZ¨vw` wb†q Avgv‡`i ‡PZbvi evB‡i wbðqB †Kvb 
GKUv ev¯—eZv i†q†Q, wKš‘ ev¯—eZv‡K Avgiv eyS†Z PvB Zvi cÖwZwbwa‡`i gva¨‡g| GB cÖwZwbwaiv 
Avgv‡`i ¯^Ëvi Kv‡Q ewn©wek¦‡K D™¢vwmZ K‡i iO, kã, MÜ, MVb, MwZ, Avb›` ev g‡bvweKv‡ii 
gZ LyeB e¨w³MZ Abyf~wZi DrcwË K†i hv wKbv w ¡̀Zxq ‡Kvb ^̄Ëv †`L†Z ev eyS†Z cvi†e bv| 
A‡bK weÁvbx I `vk©wbK GB ai‡bi AwfÁZv‡K ej‡Qb quale (Kyqvwj) ev eûeP‡b qualia 
(Kzqvwjqv)4,9| †PvL †_‡K GK ai‡bi mœvqy gva¨‡g ms‡KZ gw¯—®‹‡Z †cuŠQvq, Avgv‡`i gw¯—®‹ †mB 
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ms‡KZ‡K GKUv wÎgvwÎK we‡k¦ cwiYZ K‡i| wKš‘ wÎgvwÎK we‡k¦i Z_¨ m„wó GK wRwbm Avi 
Z_¨‡K ¯^Ávi gvbmc‡U cÖ‡¶cY Kiv m¤c~Y© wfbœ wRwbm| Gi Dcgvq ejv hvq K¨v‡giv, ‡mU, 
‡cÖ¶vcU, Awf‡bZv, cwiPvjK, BZ¨vw` w`‡q GKUv Pjw”PÎ ‰Zwi K‡i wd‡j¥ ev wW‡¯‹ Ave× Kiv 
‡h‡Z cv‡i, wKš‘ Zv‡K cÖ‡R±i gva¨‡g c`v©q bv ‡dj‡j cy‡iv NUbvUvB e¨_© n‡q hv‡e| Z‡e ¯^Ávi 
Abyaveb cÖwµqvq cÖ‡R±i gva¨‡g wPÎvwqZ `„k¨wU‡K evB‡i ‡_‡K ch©‡e¶Y Kivi ‡Kvb my‡hvM 
‡bB| 
 
wKQy wbDi‡bi mgwó †Kgb K‡i †mB `„k¨ m„wó K‡i, †mB iO †Kvb RvqMv †_‡K Av‡m hv wKbv 
ïaygvÎ Avgvi g‡b D™¢vwmZ nq? cÖwµqvwUi e¨vL¨v GL‡bv gw¯—®‹ weÁvbx‡`i nv‡Zi evB‡i| Ro 
cÖK…wZ‡K ch©‡e¶Y K‡i GB Kzqvwjqv ‡ev‡ai †Kv‡bv D`vniY ev Dcgv Avgiv cve bv, Kzqvwjqv 
wbZvš—B e¨w³MZ, Zv‡K evB‡i †_‡K ch©‡e¶Y eZ©gvb Ávb w`‡q Kiv m¤¢e bq| Z‡e Avgiv Rvwb 
†h weÁvbxiv gw¯—‡®‹i wewfbœ ’̄v‡b we ỳ̈ r mÂvi K‡i GB Kzqvwjqv †ev‡ai (D”Qvm, welbœZv, MÜ) 
m„wó Ki‡Z cv‡ib| Kzqvwjqv m„wó nq Avgiv Rvwb, wKš‘ †mB m„wó†K Avgv†`i ¯^Ëv wK K†i Abyaveb 
K†i Zv †evSv KwVb| 
 
wb‡Pi QwewU fv‡jv K‡i j¶¨ Kiyb: jvj, meyR, †e¸bx, mv`v I Kv†jv GB cvuPwU i‡Oi AvqZ‡¶Î 
†`qv n‡q‡Q| GB R¨vwgwZK †¶Î¸‡jv †_‡K Avgv‡`i †Pv‡Li †iwUbvq co‡Q 650 (jvj), 550 
(meyR) I 450 (†e¸bx) b¨v‡bvwgUv‡ii Zi½, mv`v AvqZ‡¶Î †_‡K Avm‡Q 400 †_‡K 700 
b¨v‡bvwgUv‡ii Zi½mg~n, Avi Kv†jv ‡¶Î †_‡K Kvh©Zt †Kvb Zi½B wewKwiZ n‡”Q bv| Avgv‡`i 
gw¯—®‹ IB Zi½¸‡jv‡K Abyev` Ki‡Q i‡O, †mB iO Avgv‡`i gvbmc‡U D™¢vwmZ n‡”Q| wKš—y 
Avgv‡`i Kv‡Q jvj, meyR ev †e¸bx †Kv‡bv ‡eva _vKvi K_v bq, Av‡jvi †Kv‡bv iO †bB| GB 
jv‡ji †evaZv n‡”Q GKUv wbR¯^ e¨w³-¯^Ëvi Abyf~wZ,  G†K evB‡i †_‡K †Kv‡bv hš¿ w`‡q †`Lv 
hv‡e bv| jvj i‡Oi Abyf~wZ‡K Avgiv bxj K‡i w`‡Z cvwi bv, Avevi Avcwb †h Mvp‡Z¡i jvj 
†`L‡eb Avwg Zv bvI †`L‡Z cvwi, wKš‘ †mB cv_©K¨‡K aivi Rb¨ †Kv‡bv ch©‡e¶Y KivI m¤¢e 
bq|  
 
mv`v I Kv†jv i‡Oi e¨vcviUv Av†iv A™¢~Z | mv`v iO m„wó n‡”Q wewfbœ Zi½-ˆ`†N©¨i wgkª‡Y Ges 
Kv†jv iO n‡”Q Zi‡½i Abycw ’̄†Z | Avevi †Kvb †Kvb mgq Lye D¾¡j Dr‡mi cv‡k Aby¾¡j 
Drm‡K Avgiv Kv†jv wn†m†e †`wL | Av†jvK †dvU†bi Abycw¯’wZ m„wó K†i Kv†jv Kzqvwjqv | 
gnvk~b¨‡K Avgiv ejwQ Kv†jv, †m wK Avm†jB Kv†jv?  ïaygvÎ mœvqyi AbyiYb w`‡q Kzqvwjqv e¨vL¨v 
GB gyn~‡Z© m¤¢e bq| Kzqvwjqv-i Aw¯—Z¡ ev e¨vL¨v wb‡q gZvš—i Av‡Q, Z‡e GUv ontologyi (e¯‘ 
I Rxe‡bi m¤úK© wb‡q `k©b) GKUv weivU M‡elYvi welq| 
 

 
967



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? sjা: সংঘাত o সমnেয়র uে  
 
 

 
িচt 3: cÖK„wZ-‡Z jvj, meyR ev †e¸bx i‡Oi Aw¯—Z¡ †bB, wKš‘ gw¯—†®‹ wbDi‡bi Kvh©Kjvc 

Avgv‡`i ¯^Ëvq IB iO¸‡jvi Abyf~wZ m„wó K‡i| 
 
kyay Av†jvK ev kã Zi½B bq, gw¯—‡®‹i g‡a¨ wewfbœ ivmvqwbK  cÖwµqvq A‡bK ni‡gvb Avgv‡`i 
g‡a¨ wewfbœ ‡eva I e¨w³Z¡ mÂvi K‡i| Aw·‡Uvwmb Avgv‡`i D`vi K‡i, gw¯—‡®‹i mvg†bi w`‡K 
d«›Uvj †jv‡e †Wvcvwgb K‡g †M‡j Zv Avgv‡`i g‡bv‡hvM I ¯§„wZ‡K ¶wZMÖ¯— K‡i, †mivUwb‡bi 
Afve Avgv‡`i welYœ K‡i| †h‡nZy GB ai‡bi Abyf~wZi K¨vUvMwi Rxe †`‡ni evB‡i †bB (Ges 
GB ai‡bi K¨vUvMwi AmsL¨ n‡Z cv‡i), Zviv meB Kzqvwjqvi Aš—©f~³ n‡e| 
 
Rxebvb›` `vk Zvi †eva KweZvq wj‡L‡Qb, 
 
Av‡jv AÜKv‡i hvB, gv_vi wfZ‡i 
¯^cœ bq, †Kvb GK †eva KvR K‡i ! 
^̄cœ bq, kvwš— bq, fvjevmv bq. 

ü`‡qi gv‡S GK †eva Rb¥ jq! 
Avwg Zv‡i cvwi bv Gov‡Z. 
‡m Avgvi nvZ iv‡L nv‡Z; 
me KvR Zz”Q nq, cÛ g‡b nq. 
me wPš—v cÖv_©bvi mKj mgq 
k~b¨ g‡b nq, k~b¨ g‡b nq| 
 
Kwei gw¯—®‹ AmsL¨ Kzqvwjqvq c~Y©, Zv‡`i mw¤§wjZ fv‡e †eva ej‡Qb Kwe | †eva m„wó Ki‡Q 
¯^Ëv, ¯^Ëv m„wó Ki‡Q †eva | 
 
6. g„Zy¨i c‡i 
 
Pvi b¤^i cwi‡”Q‡` (D‡Ïk¨nxbZv) Avwg hLb e‡jwQ ÒAvgv‡`iÓ m‡½ Ab¨ M¨vjvw·i mf¨Zvi 
†`Lv n‡e bv, Avwg ÒAvgviÓ ¯^Ëv‡K `~i fwel¨‡Z we¯—vi Ki‡Z ‡P‡qwQ gvbe mf¨Zvi Ask 
wn‡m‡e| wKš‘ †mB `~i fwel¨‡Z Avgvi †Kvb ai‡bi Aw¯—Z¡ _vK‡e bv, Avgvi ¯^Ëv ev gb Avgvi 
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gw¯—®‹-wbf©i, †h wbDib mgwó Avgvi mg¯— Kzqvwjqv m„wó K‡i, Zv‡`i aŸs‡mi c‡i GUv g‡b Kiv 
¯^vfvweK ‡h e¨w³-¯^ÁviI mgvwß n‡e|  
 
g„Zy¨i iƒc wKiKg n‡Z cv‡i Zv Avgiv cÖwZw`b ÒAbyfeÓ Kwi| ¯^cœwenxb Nyg n‡”Q GKai‡bi 
g„Zz¨| wPwKrmv weÁv‡b †bv‡ej weRqx weÁvbx †Rivì G‡Wjgvb Zvi Universe of 
Consciousness, How Matter becomes Imagination eB‡Z9 wjL‡Qb, ÒAvgiv Rvwb 
Avgv‡`i GB `yj©f m‡PZbZv cy‡ivcywi wbwðý n‡q †h‡Z cv‡i mvgvb¨ AvNvZ ev gw¯—‡®‹ ¶z`ª 
ivmvqwbK AmvgÄm¨Zvi R‡b¨| ai‡Z †M‡j Avgv‡`i m‡PZb Rxeb memgqB aŸsm n‡”Q hLb 
Avgv‡`i Ny‡g ¯^cœ _v‡K bv...Ó| gw¯—®‹ weÁvbxiv †`‡L‡Qb ¯^cœ Qvov Ny‡gi mgq gv_vi wbDibiv 
GKmv†_ †QvU K¤úv‡¼ (1 †_†K 3 nvU©R) AvPiY K‡i, wbDi†bi †mB AvPi†Y †PZbv nvwi‡q hvq 
(4 bgei wPÎ)| ZvQvov A†c†ikv†bi mgq A‡PZbKvix ivmvqwbK `ª‡e¨i cÖfv‡e ‡ivMxi ˆPZb¨ 
m¤c~Y©fv†e A`„k¨ nq|  Nyg ev †K¬v‡ivdg©  `y‡UvB Avgv‡`i g„Zz¨i KvQvKvwQ wb‡q hvq |    
 
wbDi†bi Zi‡½i gZ ms‡KZ cÖ̀ v†b †PZbv nvwi†q hvq, Nyg †_†K †R†M D†V Avgiv Nywg†q covi 
c~e© gyn~Z©wU†K ¯giY Ki†Z cvwi, gvSLv†b ¯^cœ bv _vK†j  †mB Aš—e©Z©x AskwU†Z mg†qi †Kvb 
Aw¯—Z¡ †bB | Rb¥ nevi Av†M †hgb Avgv‡`i ¯^Áv I ¯^Ëv wQj bv, Ny†gi g†a¨I Zviv bv _vK†Z 
cv†i| Z†e ^̄Áv bv _vKvi e¨vcviUv GZB weg~Z© I e¨w³MZ †h Gi †Kvb ‰be©¨w³K ‰eÁvwbK 
e¨vL¨v †bB | 

 
িচt 4: ‡R‡M _vKv Ae¯nvq I REM Ny†gi mgq wbDi†bi AvPiY GKB iKg | ¯^cœ-Qvov Ny†gi 
mgq wbDi†bi AvPiY wfbœ, GB mgq wbDib mgwó ¯^Áv m„wó Ki†Z cv†i bv | G.E. Edelman 
&G. Tononi (2000) †_†K M„nxZ9 |   

 
ZeyI Avgvi gb Avgvi †`‡ni aŸsm Kíbv Ki‡Z cv‡i, `k †KvwU eQi c~‡e©i WvB‡bvm‡ii c`wPý 
AbymiY Ki‡Z cv‡i, Avevi K‡qK‡kv †KvwU eQi c‡ii gnvwe‡k¦i Ae¯’v‡K Abyaveb Ki‡Z cv‡i| 
†mB gb Rv‡b g„Zy¨i c‡i Zvi Aw¯—Z¡ QvovB gnvwek¦ Pj‡e †hgb Pj‡Q †KvwU †KvwU eQi| wKš‘ 
Aš—Zt †mB ¯^Ávi R‡b¨ gnvwe‡k¦i †kl †mLv‡bB| cÖwZwU g„Zÿ B GKK, GK R‡bi m‡PZbZvi 
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Ae¯’vb Ab¨ GKwU ¯^Ëvi Ae¯’v‡bi m‡½ hy³ bq| †mB Rb¨ cÖwZwU RxebB g~j¨evb, g„Zÿ  cieZx© 
Rxe‡b ev AvZ¥vi Agi†Z¡ hviv wek¦vm K†i Zviv Rxe†bi GB ¶wYKZv mwVK fv‡e Dcjwä K†i 
wKbv Avwg Rvwb bv |   
  
Rxe‡bi mg‡qi ¯^jcZvq gb welYœ n‡jI †m GKUv Òmy‡LiÓ Rxe‡bi mÜvb †_‡K weiZ nq bv, 
KviY RxeweeZ©‡bi Ask wn‡m‡e †m Zvi GB f~wgKv cvjb Ki‡Z Òeva¨Ó| ‡mB f~wgKv‡K A_©eûj 
Ki‡Z, eva¨Zv‡K gvwb‡q wb‡Z †m m„wó K‡i‡Q kã I msMxZ, K_v I KweZv, iO I wPÎ, ¯úk© I 
†cÖg| wb‡R evuPvi R‡b¨ I Zvi esk‡K evuPv‡bvi R‡b¨ †m m„wó K‡i‡Q mgvR I AvBb| 
cviwmsMvi5 I ivgvP›`ªv†bi2 M†elYv nq‡Zv cÖgvY K‡i gvbyl wb‡Ri Aw¯—‡Z¡i A_© LyuR‡Z wM‡q m„wó 
K‡i‡Q Ck¦i |  
 
6. Avgvi ¯^Áv: msNvZ I mgš^‡qi D‡aŸ© 
 
A¨vjevi Kvg ÿ Zvi eB‡Z RxeweÁv‡bi D‡j −L K‡ib wb| Avgv‡`i   wPš—vq AvZ¥nZ¨vi ¯’vb Av‡Q, 
wKš‘ gb AvZ¥i¶vi LvwZ‡i GB wµqvwU‡K ev¯—evwqZ Ki‡Z †`q bv| A‡bK Am‡PZb cÖwµqvi 
g‡a¨ GwUI GKwU | gw¯—®‹ weÁvb ej‡Z wesk kZvãxi Av‡M wKQy wQj bv, Avi †PZbv wb‡q 
GKgvÎ `vk©wbKivB fve‡Zb| wKš‘ GLb bvbvwea KvwiMix DbœwZi mv‡_ mv‡_ gw¯—‡®‹i Af¨š—‡ii 
wµqvKjvc Avgv‡`i Kv‡Q cÖZxqgvb n‡”Q| weÁvbxiv ej‡Qb gw¯—®‹ Kw¤úDUv‡ii gZ †Kvb ˆiwLK 
hš¿ bq, Gi †Kvb ‡cÖvMÖvgI †bB, †mB A‡_© mvaviY †iveU ej‡Z Avgiv hv eywS gw¯—®‹ Zv bq, gw¯—
®‹ Uywis ‡gwkb bq| wKš‘  gw¯—‡®‹i †Kvb GKUv we‡kl Ask ¶wZMÖ¯— n‡j Avgiv nvivB ‡Kvb we‡kl 
¯§„wZ, nvivB †Kvb wbw ©̀ó †eva, †evSvi ev we‡k−l‡Yi ¶gZv, BZ¨vw`|  
 
¯’vb I Kv‡ji aviYvi g‡a¨ ‡h iKg inm¨ Av‡Q ¯^Ávi m„wóI ‡m iKg GK in‡m¨ XvKv Av‡Q | 
weeZ©b cÖvK„wZK wbev©Pb cÖwµqvq †h gw¯—®‹ m„wó K†i†Q Zv memgq ‡hŠw³K ms‡K‡Z KvR K†i bv| 
‡PZbvi cÖwZwU gyn~‡Z© Avgiv AMYb ‡ev‡ai g‡a¨ wbgw¾Z _vwK - ‡Pv‡Li evB‡i wbiwew”Qbœ `„k¨, 
`„‡k¨i cÖwZwU e¯‘i ˆewkó¨, ‡mB ˆewkó¨i mv‡_ e¨w³MZ ¯§„wZ, ‡mB ¯§„wZ M‡o IVvi BwZnvm, 
wewfbœ Bw›`ªq Abyf~wZi m‡½ ¯^Ëvi ms‡hvM, GB ZvwjKvi ‡kl ‡bB| gw¯—®‹‡K GB mg¯— wKQy ey‡S 
¯^Ávi Kv†Q Zv Dc¯’vcbv Ki‡Z n‡e| wKš—y ¯^Áv ‡Zv c~e© ‡_‡K m„ó n‡q ‡bB, ¯^Áv‡K Avgv‡`i 
cÖwZwU gyn~‡Z©   m„wó Ki‡Z nq| †KvwU †KvwU wbDib cvi¯cwiK ms†KZ Av`vb cÖ`v‡bi gva¨‡g 
¯^Áv m„wó K‡i, ‡mB Av`vb-cÖ`vb‡K n‡Z n‡e weiwZnxb, cÖwZwU eZ©gvb gyn~Z©‡K g‡b ‡i‡L 
AZx‡Zi Kv‡Q Mw”QZ Ki‡Z n‡e| wbDi‡bi ms†KZ ågY K‡i k−_ MwZ†Z, ZvB weÁvbxiv g‡b 
K‡ib Dc‡iv³ cÖwµqv e¨envi K‡i GK ai‡Yi wbev©Pb cÖwµqv hv wKbv Kw¤úDUv‡ii gZ bq9 | 
 
Avgiv D‡j−L K‡iwQ ‡h cÖvK„wZK wbev©Pb cÖwµqv gw¯—®‹ m„wó K‡i‡Q ZvB mvgvwRK eÜb my`„p Ki‡Z 
gw¯—‡®‹ Ck¦i-wPš—vi my†hvM K†i w`†q†Q, eZ©gv‡b GB M‡elYvi avivwU weeZ©bev`x gb¯—‡Z¡i GKUv 
we‡kl welq| Z‡e GB avivi g†a¨I cÖwZôvbMZ gZ†f` Av†Q, wKQy `vk©wbK I weÁvbxiv g‡b K‡i 
Ck¦i-wPš—vi D™¢e n‡q‡Q cÖK„wZi m‡½ Zvj wgwj‡q, G‡K ejv n‡”Q adaptation, A_vr weeZ©‡bi 
d‡j  gw¯—‡®‹ Ava¨vwZ¥K ‡PZbvi Avwefv©e gvbyl‡K evuPvi eviwZ  my‡hvM K‡i w`‡q‡Q10 | wKš‘ 
A‡bK M‡elK ej‡Qb, hw`I Ck¦‡i wek¦vm Rxe‡b mvš—¡bv Avb‡Z cv‡i, Avgiv Avgv‡`i AwfÁZv 
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w`‡q Rvwb Kv‡Ri mgq Ck¦i mvnvh¨ K‡i bv, eis AwZgvÎvq Ck¦‡i wek¦vm Ki‡j ‡mB †Mvôxi 
aesm n‡q hvevi m¤¢vebv Av‡Q (Lv`¨ Drcv`‡b, wPwKrmvq, hy‡× ev fwZ© cix¶vq Ck¦‡ii Ici 
cy‡ivcywi wbf©i Kiv hvq bv!)| Kv‡RB, GB M‡elKiv ej‡Qb wb‡R‡K fyj ‡evSv‡bv ev dvuwK 
‡`Iqv‡bv cÖvK„wZK weeZ©‡b ‡Kvb mvnv‡h¨i KviY n‡Z cv‡i bv| Zv‡`i g‡Z GB cwieZ©b ‡Kvb 
adaptation Gi d‡j nq wb, GUv eis GKUv cÖvK„wZK A¨vw·‡W‡›Ui R‡b¨ n‡q‡Q11| A_v©r gvbe 
Avwefv©‡ei Elvj‡Mœ ev c‡i ‡Kvb mutation Gi d‡j Ck¦i ‡ev‡ai m„wó n‡qwQj| Z„Zxq GKwU 
aviv ej‡Q adaptation ev nVvr mutation ‡hUvB ‡nvK bv ‡Kb GKmgq A‡jŠwKKZv ev Ck¦i- 
wek¦vm †Mvôx‡K a‡i ivL‡Z mvnvh¨ K‡iwQj, wKš—y eZ©gv‡b GB ai‡bi wbev©Pb gvbyl‡K ‡Kvb eviwZ 
my†hvM ‡`‡e bv| ¯K¨vbWvbvfxq ‡`kMy‡jv ‡`L‡j Avgvi GB Z„Zxq avivi K_v g†b nq - biI†q, 
myB†Wb, †Wbgv‡K©i BwZnv‡m cÖ_†g fvBwKs ‡cŠËwjKZv I c‡i wLª÷xq wek¦vm nq†Zv GK KwVb 
cÖK„wZi wei“‡× Zv†`i †Mvôx‡`i GKÎ K†i †i†LwQj, wKš‘ AvR GB †`k wZbwU A_©‰bwZK I 
mvgvwRK DbœwZ‡Z GK`g kx†l©, MxRv©i cÖfveI GB †`kMywj†Z b~¨bZg | 
 
Avgiv hv‡K ewj wek¦vm ev wek¦vm cÖYvjx ‡mUv n‡”Q GKUv †Mvôxi Ask wn‡m‡e wb‡R‡K †`Lv hv 
wKbv Rxe‡b c~Y©Zv Avb‡Z cv‡i2| Gi mv‡_ Av‡m wek¦¯—Zv, m¤§vb, BZ¨vw` Av‡iv aviYv hv wKbv 
WviDBbxq weeZ©b cÖwµqvq gvbyl‡K mgv‡Ri g‡a¨ _vK‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q| GUv †Kv‡bv 
gnvRvMwZK ag© ev wek¦vm bq, GUv wbZvš—B mvaviY †Mvôxev` hvi evm Avgv‡`i gw¯—‡®‹i gv‡SB|  
 
Dc†ii Av†jvPbv I 2 bs cwi‡”Q` (RxeweÁvb) †_†K a†i †bqv hvK †h Avgv†`i mevi gw¯—†®‹ 
Ava¨vwZ¥K wPš—vi GKUv my†hvM †_†K †M†Q| K†ivwUi Ave×Zvq D™¢~Z ¯^Áv Rxe†bi I wekvj 
gnvwe‡k¦i Aw¯—‡Z¡i A_© LyuR†e GUvB †Zv m¡vfvweK, Avgv†`i mvwnZ¨, wkí, weÁvb I weg~Z©Zvi 
Drm GB A‡š^lvi gv†SB| wKš—y kyaygvÎ Ck¦i Kíbvq Gi DËi wbwnZ _vK†Z cv†i bv, Ck¦i †Kvb 
RvMwZK (ev gnvRvMwZK) e¨vcvi n†j ZviI Drm _vK†Z n†e, gnvCk¦i †_†K Ck¦i, Avevi 
gnvgnvCk¦i †_†K gnvCk¦i GiKg fv†e Amxg GKUv avivi K_v fvev †h†Z cv†i| GK mxgvnxb 
gnvgnvwe‡k¦i Amxg Z_¨ Zv‡K (ev Zv‡`i a‡i) ivL‡Z n‡e! Avevi GiKgI n‡Z cv‡i Avgv†`i 
gnvwek¦ Ab¨ GK gvÎvi Amveavbx fy‡jvgbv Qv‡Îi Ag‡bv‡hvMxZvi djvdj, ‡m Zvi Aa¨vc‡Ki 
wb‡ ©̀k bv ky‡b Zvi GKm‡cwi‡g‡›U ‡ekx kw³ ev c`v_© ‡X‡j w`‡qwQj hv wKbv K…òweei n‡q Zvi 
gnvwek¦ ‡_‡K wew”Qbœ n‡q Avgv‡`i gnvwek¦ m„wó K‡i‡Q| Avi Zvi Av‡M, GB fy‡jvgbv Qv‡Îi 
gnvwek¦ m„wó n‡q‡Q Avi GK fy‡jvgbv Qv‡Îi AmveavbZvi Kvi‡Y, GB iKg fv‡e GKUv Amxg 
msL¨K Ag‡bv‡hvMx Qv‡Îi Aweg„l¨Kvix Kvh©Kvi‡Y NwUZ gnvwe‡k¦i aviv Kíbv Kiv ‡h‡Z cv‡i| 
‡kl d‡j fy‡jvgbv QvÎ m„ó gnvwe‡k¦i aviv Avi Ck¦i m„ó gnvwe‡k¦i avivi g‡a¨ ‡Kvb cv_K¨© ‡bB 
|     
 
GUv ¯úó †h Dc‡iv³ wPš—vaviv Lye GKUv Z…wß`vqK n‡Z cv‡i bv | ‡hgb Z…wß`vqK n‡Z cv‡i bv 
wKse`wš— Ges gbMov, A‡bK mgq A‡hŠw³K, ¯^we‡ivax I Aa©c° Z_vKw_Z bxwZ‡Z fiv ag©MÖš’|  
ZeyI cÖ_g avivwU Avgv‡`i Kíbv‡K evav ‡`‡e bv, Avgiv ‡mB Amxg aviv wb‡q M‡elYv Ki‡Z 
cvwi, AsK Kl‡Z cvwi, Ggb wK KweZv wjL‡Z cvwi, me gnvwe‡k¦i fy‡jvgbv QvÎiv ‡Kb Zv‡`i 
Aa¨vcK‡`i Av‡`k kyb‡Q bv A_ev bv ‡kvbvi m¤¢vebv KZUyKy Zv wb‡q D”Q¡wmZ  Av‡jvPbv Ki‡Z 
cvwi | Abyi~c fv‡e Amxg msL¨K Ck¦‡ii Abyµ‡g Avgiv cÖkœ Ki‡Z cvwi GBme Ck¦i‡`i 
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Kyqvwjqv ‡eva wK fv‡e m„wó nj (ev Zv‡`i Kyqvwjqv Av‡`Š Av‡Q wKbv) A_ev AZxZ, eZ©gvb ev 
fwel¨‡Zi Amxg Z_¨ I mxgvnxb m¤¢vebvi Avavi wn†m†e Zv†`i†KI wK ¯nvbMZ fv†e Amxg 
n†Z n†e? GB cÖkœ¸‡jv Aš—Zt B›Uv‡iw÷s|   
 
cyyyuw_MZ Ck¦‡i wek¦vm K†i Ggb A†b†K e†j †mB Ck¦i gnvRvMwZK,  wKš—y GKUz cÖkœ Ki‡jB †`Lv 
hv‡e †mB e¨w³ AbymiY K‡i Ggb GK †MvôxMZ (tribal) Zš¿ hv wKbv †m eskvYyµ‡g MÖnb 
K‡i‡Q| †mB  e¨w³ gy‡L GK me©e¨vcx Ck¦‡ii K_v ej†jI Kvh©µ‡g wb‡Ri †Mvôxi 
wbqgvbyewZ©Zvi mv‡_ GKvZ¡Zv‡eva K‡i, cÖvPxb ev ga¨hyMxq †Kv‡bv cyuw_i Awek¦vm¨ NUbv Òwek¦vmÓ 
K‡i| Gi gv‡S Ewbk-wek n‡Z cv‡i, wKš‘ Avgiv Rvwb wkïiv Zv‡`i wcZv-gvZvi m‡½ eo n‡j 
fwel¨‡Z Zv‡`i wek¦vmB AbymiY K‡i| cvwicvwk¦©K ms¯K„wZ eviš— wkïi gw¯—‡®‹i wKQy wbDib I 
wmbvcm (synapse) mgwó‡K kw³kvjx K‡i, ej‡Z ‡M‡j tribal ev ‡jŠwKK (folk) Ck¦‡ii 
Kyqvwjqv GB mg‡qB wkï ev wK‡kvi g‡b m„wó nq | (Pv A_ev IqvBb m¦v` we‡klÁiv wewfbœ 
ai‡bi Pv ev IqvBb ‡P‡L bZyb m¦v‡`i Kyqvwjqv ‰Zwi K‡i ‡hMy‡jv Av‡M Zvi gv_vq wQj bv9)| Gi 
mv‡_ hy³ nq MÜ, kã I ¯úk©| C‡`i RvgvZ, c~Rvi evRbv, MxRv©i kvš— cwi‡ek Avgv‡`i g‡b 
GgbB `vM Kv‡U ‡h Zv‡`i‡K Avgiv cieZx©‡Z eyw×e„wË w`‡q Avjv`v K‡i ‡`L‡Z cvwi bv| GB 
meB gv_vi g‡a¨ Ggb fv‡e †Mu‡_ Av‡Q †h Avgv†`i c‡¶ mvs¯K„wZK Ck¦i‡K A¯^xKvi Kiv Lye 
KwVb| †ewki fvM wek¦vmxivB GB cÖwµqv m¤^‡Ü Lye GKUv fv‡e bv, fve‡jI Zviv wbZvš— 
UªvBevwjRg Gi Kvi‡Y †mB cÖwµqvi D‡a©Ÿ DV‡Z cv‡i bv, G‡`i g‡a¨ hviv wPš—vwe` Zviv †mB 
UªvBevj cÖ_v‡K gnvRvMwZK e‡j cÖgvY KiviI ‡Póv K‡i|  
 
‡klvewa ev¯—eZvi RwUjZv (Kyqvwjqv, AmxgZv, ¯’v‡bi gvÎv, g„Zy¨, mg‡qi ‡eva I D‡Ïk¨nxbZv) 
msMwVZ Ck¦i wek¦vm‡K AwKwÂrKi K‡i ‡`q, ‡mB A‡_© AvbyôvwbK a‡g©i mv‡_ msNvZ ev mgš^q 
‡Kvb AvPiYB cÖ‡hvR¨ bq| †Ug‡cvivj ‡jv†e Aew¯’Z A¨vwgMWvjv (amygdala) gnvwe‡k¦i GK 
Mfxi A_© m„wó Ki‡Z cv‡i, Zvi gv‡b wK gnvwe‡k¦i GK Mfxi A_© I D‡Ïk¨ Av‡Q ? gvZvi gw¯—‡®‹ 
Aw·‡Uvwmb I fv‡mv‡cÖwmb ni‡gv‡bi gvÎv wkkyi cÖwZ gvZvi fv‡jvevmv wbav©iY K‡i12, Zvi gv‡b 
wK gv‡qi fv‡jvevmv e‡j Avjv`v wKQy ‡bB? ¯^ÁvB fv‡jvevmvi Kyqvwjqv ‰Zwi K‡i, ¯^ÁvB ‡mB 
Kyqvwjqv‡K Abyaveb K‡i - GB avuav mvaviY Ck¦i wek¦vm ev AvbyôvwbK ag© ‡_‡K A‡bK Mfxi| 
GB avuavi DËi nq‡Zv ‡bB, GK Ck¦‡ivËi cUf~wg‡Z GB DË‡ii mÜvb nq‡Zv GK w`b Kiv 
hv‡e| 
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মানব pকৃিত িক জnগত, না পিরেবশগত? 
aপািথব 

 
 
ei p িট  যুগযুগ ধের সনাতনী দাশিনকেদর ভািবেয় eেসেছ ।  pে র utর aনুযায়ী তঁারা d দেল িবভk 
িছেলন। eকদল মেন করেতন মানুষ জn নয় eকটা sc sেটর মত, জেnর পর সমেয়র সােথ পিরেবশ 
o পািরপািশকতা ঐ sc sেট মানুেষর sভাব িলখেত থােক। িbিটশ দাশিনক লক ei মতবােদর pবkা 
িছেলন। eখনo aেনেক িবেশষ কের যঁােদর মেধ  িবjান চতনার aভাব তঁারা ei মতবােদ িব াস কেরন। 
বলাi বাhল  য eর িবপরীত মতবাদীরা মেন কেরন য কবল বংশাণু i মানুেষর sভাব িনধারণ কের, 
পিরেবেশর কান pভাব নi। ei di চরম aবsােনর মতবাদীেদর যথাkেম পিরেবশ িনণয়বাদী o বংশাণ ু
িনণয়বাদী বলা হয়।   বতমান িবjােনর আেলােক ei di চরম  aবsানi ািnপূণ ।  যিদo চরম বংশাণু 
িনণয়বাদীর সংখ া eখন  হােতেগাণা,  চরম পিরেবশ িনণয়বাদীর সংখ া নগণ  নয়। aদশগত o রাজৈনিতক 
dতার কারেণ aেনেক ei মতবােদ িব াস কেরন বা eর pচাের িলp হন, িবjােনর pমাণ বা সােk র 
তায়াkা না কের।  সাম বাদীরা পিরেবশ িনণয়বাদেক পছn কেরন কারণ তা তােদর সাম বােদর বাণী pচাের 
সহায়তা কের। আর e কারেণi মাk্  তঁার aেনক বাণীেতi eটাi জােরর সােথ বেলিছেলন য মানুেষর 
সকল বিশ i পিরেবেশর ফল। পূবতন সািভেয়ত রািশয়ায় s ািলন মাkসীয় মতবােদর সংেগ সংগিতপূণ 
করার লেk  বংশাণুিবদ ােক িবকৃত করেতo পছপা হনিন । ei uেdেশ  িতিন লাiেসে া নামক eক ঠগ 
িবjানীেক িনেয়াগ কেরন। যখন ভািভলভ pমুখ সৎ িবjানীরা লাiেসে ার তেttর ভুল ধিরেয় দন তখন 
s ািলন তােদরেক gলেগ পািঠেয় দন। যােহাক, বংশাণুিবদ া o sায়ুমেনািবjােনর সৗজেন  আমরা eখন 
জািন য uভয়i aবদান রােখ মানুেষর sভাব গঠেন। uভেয়র aবদান থাকেলo তা pিতসাম মুলক নয়, 
বংশাণিবক aবদানi মুখ । aেনেক uভেয়র aবদােনর বাsবতা জানেলo e সmেক eক aিতসরলীকৃত 
ধারণা পাষণ কেরন। তারা পিরেবেশর aবদানেকi মুখ  বেল িবেবচনা কেরন। আচরেণর uপর বংশাণুর 
pভাবেক sীকার করেত তারা asিs বাধ কেরন। aথচ বh বছেরর গেবষণায় eটা পির ার য  gene 
manipulation বা বংশাণুর নড়চেড়র ( যমন selective breeding বা বৃত pজনন) dারা িনm sেরর 
pাণীেদর মেধ  আgাসন, নমনীয়তা, িkpতা বা থতা iত ািদ বিশ gিলর মেধ  তারতম  ঘটান সmব। 
aথচ মানুষ  eক িবেশষ pাণী হoয়া সেtto তার  বলায় ei সত িট (aথাৎ, মানব sভােবর তারতম  য 
বংশাণুজিনত তফােতর কারেণ হেত পাের) মানেত রািজ নয় চরম পিরেবশ িনণয়বাদীরা।  
 
 
ei রচণায় পিরেবশ আর বংশাণু ei di aবদােনর srপ িনেয় আেলাচনা করার চ া করব। আমার লখার 
িভিt হেব মিs িবjান o িববতনী মেনািবjানেয়র uপর িবjানীেদর গেবষণালb jান। ei jােনর 
বেদৗলেত আমরা জািন য মানুেষর sভােবর িনয়ামক হেc মিs । সিঠকভােব বলেত হেল মিsেsর কািট 
কািট sায়ূেকােষর পারsিরক সংেযাগকারী বতনীসমূহ (Synaptic connections)। ei বতনী গিঠত হয় 
বংশাণুর িনয়ntেণ। বতনীর িসংহভাগi rেণ থাকা aবsায় তরী হেয় যায়। ei পযােয় বংশাণুেত িনিহত 
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তথ i মূল ভূিমকা িনেয় থােক। rেণর aভ nেরর পিরেবশo aবশ  বংশাণুর পিরsুটেন সহায়তা কের। 
মিsেsর বািক sায়ূgিলর যাগসূt সািধত হয় জেnর পর থেক মৃতু  পযn পিরেবেশর pভােব । িকnt য 
কথাটা মেন রাখা দরকার eবং যা aেনেকi uপলিb কেরননা সটা হল যিদo বলা হেc য জn পরবতী 
মিsেsর aিভব িk হয় পিরেবেশর pভােব িকnt eর আসল িনয়ামক হল বংশাণু। ব াপারিট বুিঝেয় বলা 
pেয়াজন। eকi পিরেবশীয় udীপক di িভn মিsেs eকi ভােব বা eকi মাtায় বংশাণুর পিরsুটন ঘটায় 
না। ঘুিরেয় বলেল, কান িবেশষ পিরেবশীয় udীপেকর চােপ মিs  িকভােব pভািবত হেব বা pিতিkয়া করেব 
তা সi মিsে র aিধকারীর বংশাণুর dারাi িনধািরত হয়। তাi eকi পিরেবেশ বেড় uেঠo di ব িk 
িভn চিরেtর aিধকারী হয়। ei সত িট খুব পিরsার ভাষায় িলেখেছন pখ াত জীবিবjানী uiিলয়াম kাক 
তঁার বi ‘‘Are We Hardwired?’’ (আমরা িক জnসূেt িনয়িntত?) eর 20 পৃ ায় যখােন িতিন মানুেষর 
আচরেণর িতনিট pিkয়ার কথা uেlখ pসে  বেলন :  
 

‘Naturally ocurring differences between individuals in the genes 
regulating any of these processes may well explain differences in the way 
different people react to the same external situation.’ 

 
(িবিভn ব িkর ei িতনিট pিkয়া িনয়ntণকারী বংশাণুgিলর মেধ  pকৃিতগত পাথক i ব াখ া দয় কন 
তারা eকi পিরেবেশর pভােব িভnভােব pিতিkয়া ব k কের)।  
 
য িতনিট pিkয়ার কথা বiিটেত uেlখ করা হেয়েছ সgিল হল : (1)পিরেবেশর udীপক সmেক মিsেsর 
ধারণা (2)সি ত sরণশিkর সাহােয  ঐ udীপেকর pিkয়াকরণ eবং (3) পিরেবেশর udীপকের pিতিkয়া 
ব kকরণ। 
 
আর eক িবjানী, eম.আi.িট   িব িবদ ালেয়র মেনািবjােনর aধ াপক িsেভন িপ ার তঁার বi : ‘‘The 
Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature’ eর 102 পৃ ায় িলেখেছন : 
 

‘sায়ূিবjান eটাi বলেছ য, মিsেsর মৗিলক িবকাশ ঘেট বংশাণরু িনয়ntেণ। মিss সমূহ তােদর িনজ 
িনজ জnগত পাথেক র সাkর বহন কের, eক মিss aপর কান মিsেsর pিতিনিধtt কখনi করেত 
পােরনা’ 

 
আেগi uেlখ কেরিছলাম য মানুেষর sভাব িবকােশ বংশাণুর pভাবi মুখ । eবং কান কান বিশ  ধু 
বংশাণুর dারাi িনয়িntত হয়, পিরেবেশর কান pভাব ei বিশ েত পেড় না। eর সমথন মেল aিভn 
যমজ পযেবkেনর মাধ েম। uiিলয়াম kাক তঁার  ‘‘Are We Hardwired?’’ eর 18-19 পৃ ায় িলেখেছন 
য aিভn যমেজরা সmূণ িভn পিরেবেশ লািলত হেয়o eক আ য জনক সাদৃশ  pদশন কের। িতিন 
আরo uেlখ কেরন য িভn পিরেবেশ aিভn যমজেদর মেধ  সাদৃশ  আনয়েন বংশাণুর ভূিমকা  যমজ নয় 
eমন di ব িkর মেধ  সাদৃশ  আনয়েন  aিভn পিরেবেশর  ভূিমকার চাiেত aেনক বশী শিkশালী।  
িsেভন িপ ারo তঁার  ‘‘How the Mind Works’’ ( কমন কের মিss কাজ কের) eর 20 পৃ ায় 
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যমজেদর মেধ  িমেলর বংশাণুগত কারেণর uপর জার িদেয়েছন।  িsেভন িপ ার তঁার পূেবািlিখত ‘‘The 
Blank Slate’ বiেয়র  47 পৃ ায় uেlখ কেরন য aিভn যমজেদর মেধ  pাণদn, ধম o aন ান  
িবতিকত সামিজক িবষেয় িচnাধারায় eক aদভূত িমল দখা যায়। aন িদেক aসd  যমজ, যােদর বংশাণু 
িভn বা di ভাi/ বান যারা aিভn পিরেবেশ বেড় uেঠ তােদর মেধ  pায়i িদন রােতর মত তফাত 
পিরলিkত হয়। 
 
সারকথা হল কান কান মানব বিশ  বংশাণু dারা িনধািরত, আর aন ান  বিশ gিল বংশাণু o পিরেবেশর 
যৗথ িkয়ার ফেল সৃ । মানুেষর sভােবর pবণতাgিল বংশাণুর পিরsুটেনর ফল। হাভাড eর pখ াত 
জীবিবjানী e  oয়াড uiলসন তঁার ‘‘pকৃিতর সnােন’’ (In Search of Nature) বiেয়র 89 পৃ ায় 
িলেখেছন : 
 

  
‘বংশাণু য কান িবেশষ আচরণ িনধারণ করেব eমনিট সব সময় নয়, বংশাণু যা কের তা হল কান 
কান আচরেণর pবণতােক সৃি  করা, িবেশষ কের িনিদ  পিরেবেশ ঐ pবণতাgিলেক তরী করা।’ 

 
aেনক পিরেবশ িনণয়বাদীরা বেল থােকন মানুষ জn সূেt খারাপ নয়, খারাপ (সামািজক) পিরেবশi তােক 
খারাপ কের। ei uিkেত eকটা aস িত আেছ। যিদ কান মানুষ খারাপ না হয় তাহেল সামািজক পিরেবশ 
খারাপ হয় িক ভােব? পিরেবশ ত মানুেষরi সৃ । আর সামািজক পিরেবশ বলেত চািরপােশর মানুষেকi ত 
বাঝান হয়, িন য় গাছপালা নদনদী নয়। সামািজক পিরেবশ o মানুেষর kেt মুরগী আেগ না িডম আেগ 

ei p  pেযাজ  নয়। সামািজক পিরেবশ মানুেষর সৃি । মানুেষর সমnেয় গিঠত। কােজi পিরেবেশর 
বিশ  বা ধম তার গঠনকারী মানুেষর বিশ  বা ধমেকi pিতফিলত কের। eক aেথ সামািজক পিরেবশ 
হল কান জনেগাি র সকল মানুেষর মিsেsর সমি গত ফল যা pেত ক মিsেsর uপর pভাব িবsার কের। 
যেহতু মিss িনেজ বংশাণুর dারা িনধািরত হয়, তাi চূড়াn িবচাের পিরেবশo oi জনেগাি র বংশাণুসমি র 

(Gene Pool) dারা সৃ । 
 
e  oয়াড uiলসন তঁার পূেবািlিখত ‘‘pকৃিতর সnােন’’ বiেত আরo িলেখেছনঃ 
 

পৃঃ 107: 
‘‘সংsৃিত eকিট জীবৈবjািনক uৎপাদন।’’ 
 
পৃঃ 110: 
‘‘ মাdা কথা, সংsৃিত জীবৈবjািনক pিkয়ায় সৃ  আর িববিতত হয় আবার জীবৈবjািনক pিkয়া 
সাংsৃিতক িববতেনর ফেল pভািবত হয়।’’ 

 
uiলসন eকথাo uেlখ কেরেছন য বংশাণুi eিপেজেনিটক সূt  িনধারণ কের। eিপেজেনিটক সূt হল 
কান পিরেবশীয় udীপেন কান sায়ু বতনী তরী হেব তার ফমূলা বা িনয়ম। aথাৎ মানুেষর আচরণ বা 
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sভােব পিরেবেশর pভাব সত  হেলo বংশাণুর হরেফর eর দrন eকi পিরেবশ িবিভn মানুষেক িভnভােব 
pভািবত কের, য কথািট পূেবo uেlখ কেরিছ। 
 
যিদo পিরেবশ জনেগাি র বংশাণুসমি র dারা সৃ , িকnt eকথািট জানা দরকার য, সময়o eখােন eক 
grtপূণ gণক। বতমান পিরেবশ কবল বতমান জনেগাি র বংশাণুসমি রi ফলrিত নয়, িববতেনরo 
eকটা ভূিমকা আেছ eখােন। তাi সিঠক ভােব বলেত হেল বতমান পিরেবশ হল সুদূর aতীত থেক বতমান 
পযn পিরেবশ o  জনেগাি র বংশাণুসমি র সহ িববতেনর (Gene-Culture Coevolution) ফল। 
 
e pসংেগ িsেভন িপ ােরর ‘‘The Blank Slate’  eর 69 পৃ া থক িকছু udিৃত দয়া যাকঃ 
  

‘‘iিতহাস o স sৃিতর িভিt হেত পাের মেনািবjান, যার িভিt হেত পাের কলনিবjান 
(Computation), sায়ুিবjান, বংশাণুিবদ া o িববতনিবjান। মানষু তথা তাবৎ pাণীর সকল aংগi 
িববতেনর dারা সৃ । মিss, যা িকনা সবচাiেত জিটল aংগ, তাo aবশ i িববতনজাত। যেহতু আচরণ 
বা sভাব মিsেsর সােথ সংযুk, মানব sভাব তাi চূড়াn িবচাের িববতন dারা িনয়িntত। আবার িববতন 
িনয়িntত হয় বংশাণুর স ালন o সংরkেণর জিবক তাড়নায়, পিরব িk আর pাকৃিতক িনবাচেনর 
মাধ েম। তাহেল দখা যােc য uপর থেক নীচু sর পযn কাযকারেণর eকটা পূবাপর সmক 
িবদ মান।’’ 

 
িপ ােরর uপেরর uিkর সােথ আিম eকটা মnব  জুেড় িদেত চাi সটা হল, য বংশাণুর স ালন o 
সংরkেণর জিবক তাড়না আবার পদাtিবjােনর িবিধর dারা িনয়িntত। 
 
মানুেষর sভাব সহজাত নয় eটা শখান,  পিরেবশ িনণয়বাদীেদর ei uিkেত য aসংগিত আেছ সটার 
iি ত আেগi িদেয়িছ। িsেভন িপ ার ‘The Blank Slate’  eর 44 পাতায় e pসে  বেলনঃ 
 

 ‘‘বুিdমtা, বjািনক মধা, যৗন pবণতা o সিহংসতার pিত আসিk iত ািদ কখনi পুেরাপুির শখান 
নয়।’’  

 
51 পৃ ায় িতিন িলেখেছন, 
 

 ‘sায়ুিবjান o বংশাণুিবদ া ei সত িটi তুেল ধের য eকিট anকারাcn হূদেয়র দায় বাবা মা বা 
সমােজর uপর সবসময় বতান যায় না। যিদ শখানর dারা মানুেষর sভাবেক pভািবত করা যত তাহেল 
মেনািবকারgsেদর িনরাময় করা যত’।  

 
িকnt িপ ার যমনিট বেলন 263 পৃ ায় ‘‘মেনািবকারgsেদর িনরাময় করা যায় না’’ শখানর মাধ েম য 
মানুেষর কুsভাব পিরবতন করা যায়না সi সত িটর সমথন মেল eকিট বাsব ঘটনায় । ঘটনািটর uেlখ 
আেছ িপ ােরর বiেতi, 262 পৃ ায়। ঘটনািট হল নমান মiলার নামক পুিলতজার পুরsারpাp eকজন 
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লখক জ াক eব   নামক eক বnীেক মুk করেত সাহায  কেরন কারণ তঁােক লখা eবেটর িচিঠgেলা পেড় 
িতিন খুবi চমৎকৃত হেয়িছেলন, আর ঐ িচিঠgিল িতিন তঁার 1980 সােল িলিখত বi ‘In the belly of 
the beast’ তo ছািপেয়িছেলন। ছাড়া পাoয়ার পর eব   বশ নামীদামী মহেল আপ ািয়ত হত, aেনক 
নশেভােজo আমিntত হত। aথচ মাt d সpাহ পের স eক রেsারার বয়ারােক ছুিরকাঘাত কের হত া 
কের রেsারার টয়েলট ব বহার িনেয় কথাকাটাকািটর সময়! 
 
পিরেবশ বা সংsৃিত িনণয়বাদীরা ei eকটা যুিk pায়i দন য যৗন aপরাধীরা িনেজরাo aতীেত  যৗন 
aপরােধর িশকার হেয়িছল বেল যৗন aপরােধ িলp হয়। eটাo সবসময় সত  নয়। জান রজাস  তঁার 
‘Sex: A Natural History’ বiিটেত িলেখেছন য বশীর ভাগ িশ  যৗন িনপীড়নকারীেদর িনেজেদর 
জীবেন  িশ  িনপীড়েনর কান iিতহাস নi বেলi pমাণ মেল। বiিটর 429 পৃ ায় িতিন বংশাণুিবjানী 
ড বািলেনর udিৃত িদেয় বেল য িবকৃত যৗন আচরণ শখান নয়, eটা জিবকভােবi a ুিরত। aবশ  

িতিন eটাo বলেত ভুেলনিন য সমাজ যন ঐ ধরেণর aপরাধীেদর aবশ i শািs দয় সমাজেক রkা করার 
জেন i, িকnt eকi সােথ ঐ আচরণেক বাঝার চ াo চািলেয় যাoয়া থেক িবরত না হয়ার আhান 
জানান। িপ ার তঁার বiেয়র 311 পৃ ায় বেলন য কানাডীয়রা আেমিরকানেদর মত eকi িটিভ শা দেখ 
িকnt কানাডায় aপরাধজিনত হত ার হার আেমিরকার 1/4 ভাগ মাt। eটা ei মতেকi নাকচ কের য 
সিহংস আচরণ িটিভ শা থেক শখা। িপ ার আর eকটা সাধারণ ধারণােক p  কেরন যটা হল িশ রা 
বেড় uঠার সময় বািহেরর pেরাচণায় সিহংস আচরণ শেখ। িতিন 316 পৃ ায় ei যুিk দন য িশ রা 
যূd বা সিহংস খলনার সােথ পিরিচত হবার aেনক আেগi সিহংস pবণতার লkণ দখায়। aন ান  aেনক 
ঘটনাo ei সাk i দয় য, মানুেষর sভাব শখার dারা সৃ  নয়। আমরা দিখ িকভােব কান কান মানুষ 
ধািমক হেয় যায় ধমিশkা বা pচারণার aবতমােনi। আবার uলেটাটাo দখা যায়। হঠাৎ কেরi ধমভীr বা 
ধমাn ব িk নািsক বেন যায়। 
 
eকটা িন ুর সত  aেনক বাবা মােকi মেন িনেত হয় য তঁােদর ছেলেমেয়েক যতi শখান হাক না কন 
তারা সবসময় তঁােদর মনমত হেয় তরী হয়না । য শখাটা তােদর বংশাণিবক pবণতার সােথ স িতপূণ 
সgিলi তারা সহেজ gহণ বা আtীকরণ কের। যার বংসশাণিবক pবণতা িশlকলার pিত তােক জার কের 
িচিকৎসািবদ া বা pেকৗশলিবjান শখানর চ া ফলpসূ না হবার সmাবনাi বশী। 
 
eখন আিস কন eখনo aেনেকর মেধ  ei sc sেটর ধারণা বা চরম পিরেবশ িনণয়বােদর pিত আসিk 
দখা যায় যিদo s ত তা িবjােনর pমাণ o সােk র পিরপnী সi আেলাচনায়। eকটা কারণ হল তারা 
ভয় কেরন যিদ আচরণ বংশাণুিনয়িntত aথাৎ, জnগতi হয় eটা sীকার কের নয়া হয় তাহেল মানুেষর 
কুকেমর কান জবাবিদিহt থাকলনা। জnগত sভােবর দrন কান আচরেণর জন  মানুষেক দায়ী করা যােব 
না, কারণ জnগত বিশে র uপর মানুেষর কান হাত নi। িকnt ei িচnার eকটা trিট হল য eকi 
কথা বলা যায় পিরেবশ িনণয়বােদর kেto। পিরেবশ o ত ব িkিবেশেষর আoতার বাiের। পিরেবশ তরী 
হয় aেনক মানুেষর সমnেয় aেনক সময় ধের। পিরেবশ িনণয়বাদীরা sাধীন icােক পিরেবেশর সােথ যুk 
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কেরন। িকnt sাধীন icা িদেয় পিরেবশেক ত বদলান যায়না। আসেল যটা তঁারা ভুেল যান সটা হল, 
পিরেবশ বা জn য কারেণi হাক aপরােধর শািs িবধান o জবাবিদিহt থাকেবi সমাজেক রkার জন , 
িববতেনর তািগেদi। কােজi তােদর ei ভয় aমূলক। 
 
িdতীয়ত, তােদর ভয় য বংশাণিবক িনয়ntেণর সত  sীকার করেল মানুেষর মেধ  aসাম েক মেন িনেত হেব 
কারণ মানুেষর বিশে র ( মধা, বল iত ািদ) uপর বংশাণূর pভাব সবার kেt সমান নয়। eর ফেল 
সাম বাদ pচাের সমস া হেত পাের। কারণ সাম বােদর মূল sীকায  হল সব মানুষi জnগতভােব সমান। 
ei কারেণi মাk্  বংশাণুিবjান pত াখ ান কেরিছেলন। িকnt মানুেষ মানুেষ সাম  তােদর জnগত 
aিভnতার uপর  িভিt কের pিতি ত করা ঝঁুিকপূণ। বstতঃ সাম তা বািহ ক কান  শতিভিtক হয়া uিচত 
নয়। eটােক eকটা sতঃিসd িহেসেবi gহণ করা বা ণীয়। কারণ বািহ ক শতgিল পিরবতনশীল o 
িবতিকত হেত পাের। য কান মতবাদ, সটা সাম বাদi হাক বা aন  কান মতবাদi হাক তার মধা 
িনেজর gেনi pমািণত o pিতি ত করা uিচত, aন  কান শেতর uপর িভিt কের নয়। বstতঃ সব মানুষi 
জnগত ভােব aিভn না বেল বলা uিচত সব মানুষi জnগতভােব সমান মানবািধকােরর aিধকারী। িকnt 
জnগতভােব তােদর সব বিশ i সমান বা aিভn eটা বলা বjািনকভােব ভুল। 
 

 
aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
aparthib@yahoo.com    
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সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিতিবrd?  

aিভিজৎ রায়  
  

aেনেকi সমকািমতা িনেয় বজায় িবbত থােকন। নাম নেলi আঁতেক uেঠন। কাঠেমাlারা তা গািল িদেয় 
খালাস- সমকািমরা হেc খcর sভােবর, কৎুিসৎ rিচপূন, মানিসক িবকারgs। eমনিক  pগিতশীলেদর 
মেধ o রেয়েছ নানা রকম oজর আপিt।  যারা িশিkত, ‘আধুিনক’ িশkায় িশিkত হেয়েছন, গ লজিবয়ন 
iত কার তথাকিথত ‘পি মা’ শেbর সােথ কমেবিশ পিরিচত হেয়েছন, তারাo খুব কমi ব াপারিটেক মন 
থেক ‘sাভািবক’ বেল মেন িনেত পােরন।  তােদর aেনেকi eখেনা ব াপারিটেক ‘pকৃিত িবrd’ মেন 
কেরন, আর নয়ত ভােবন – পুেরা ব াপারিট uৎকট ধরেনর ব ািতkমধমী িকছু, e িনেয় ‘ভd সমােজ’ যত 
কম আেলাচনা করা যায় ততi ম ল। uপের uপের না বলেলo িভতের িভতের িঠকi মেন কেরন 
 সমকামীরা তা হেc গা িঘন িঘেন িব াকৃিম জাতীয় eঁেদা জীব।  মের যাoয়াi মেন হয় eেদর জন  
ভাল।  সমাজ সভ তা রkা পায় তাহেল।   

  

আিম ei  pবেn বjািনক িদক (মুলত জীবিবjান o জেনিটেkর দৃি ভি ) থেক িনেমাহভােব িবষয়িট 
আেলাচনা করব। সামািজক o মনsািtক ধ ান-ধারণাgেলা আেলাচনায় আসেব পের, pবেnর  শষ িদেক। 
আিম িনেজ সমকামী নi, িকnt সমকামী বn ু-বাnবেদর জীবন pত k করার eবং e িনেয় িকছু পড়া না 
করার o লখােলিখ করার সুবােদ িকছু ধারনা aজন কেরিছ।  আমার e pবnিট স িচnাভাবনারi ফসল 
বলা যেত পাের। পাঠক-পািঠকােদর হয়ত e pবn িভnমাtার  আেবদন তির করেব বেল মেন কির। তেব, 
e িনেয় পাঠকেদর িভnমত থাকেল আিম তা সদের পযােলাচনা করেত, eবং যুিkিন  হেল তা gহণ করেত 
রাজী। আিম pবnিট r করিছ ভুল ভােব ব বhত িকছু মnব  িদেয়, যা সমকািমতার িবrেd pায়শi 
ব বহার করা হয় : 

  

“সমকমীতা pাকিৃতক কােনাভােবi হেত পাের না মূলত (নারী-পুrেষ) কামটাi pাকৃিতক”   

িকংবা aেনেক eভােবo বেলন -  

“নারী আর পুrেষর কামi eকমাt pাকৃিতক যা পৃিথবীর সকল প  কের। যার মূল লk  হেলা বংশ বৃিd”  
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uিkgেলা sফ uদাহরণ িহেসেব বেছ নoয়া হেয়েছ।  aেনেকi সমকািমতােক  ‘pকৃিতিবrd’ বা 
‘asাভািবক’ িহেসেব pিতপn করার জন  uপেরাk ধরেণর যুিkর আ য় নন।  আিম ei uিkর পছেনর 
যুিkgেলা িনেয়i মূলতঃ আেলাচনা করব। 

  

আসেল ‘pকৃিতিবrd’ , ‘asাভািবক’, ‘pাকৃিতক নয়’  –ei ধরেণর শbচয়ন করার আেগ  eবং তা 
 ঢালাoভােব তা pেয়াগ করার আেগ  িকnt খালা মেন পুেরা িবষয়িট আেলাচনার দাবী রােখ।  ei বাংলােতi 
eমন eকটা সময় িছল যখন বাল িববাহ করা িছল ‘sাভািবক’ (রবীndনাথ, বি ম সহ aেনেকi বাল িববাহ 
কেরিছেলন) আর মেয়েদর বাiের কাজ করা িছল ‘pকৃিত িবrd’।  সয়ং রবীndনাথ পযn মেয়েদর বাiের 
কাজ করার িবপেk eকটা সময় যুিk িদেয় বেলিছেলন  ei বেল  –  

‘ যমন কেরi দখ pকৃিত বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর 
সরকম aিভpায় না হত, তা হেল মেয়রা বিল  হেয় জnােতা। যিদ বল, পুrষেদর aত াচাের 
মেয়েদর ei dবল aবsা হেয়েছ, স কান কােজরi কথা নয়।‘  

aথাৎ,   রবীndনােথর যুিk eখন মানেত গেল কপােল িটপ িদেয়, হােত d-গািছ সানার বালা পের গৃহেকাণ 
ujjল কের রাখা রাবীিndক নারীরাi সিত কােরর ‘pাকৃিতক’, আর  শত সহs আিমনা, রিহমারা যারা pখর 
রাdুের িকংবা বৃি েত িভেজ iট ভে , ধান ভেন সংসার চালােc, িকংবা পাষাক িশেl িনেয়ািজত কের 
পুrষেদর পাশাপািশ ঘােম েম িনেজেদর uজার কের চেলেছ – তারা সবাi আসেল ‘pকৃিত িবrd’ কুকেম 
িনেয়ািজত – কারণ, ‘pকৃিতi বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না’।  বাংলােদেশর 
aখ াত আিমনা, রিহমােদর কথা বাদ দi,  আেমিরকার নাসা থেক r কের মাiিনং িফl পযn eমন 
কান kt নi যখােন মেয়রা পুrষেদর পাশাপািশ আজ কাজ করেছন না।   তাহেল? তাহেল আর 
িকছুi নয়।  িনেজর যুিkেক তালগােছ তালার kেt ‘pকৃিত’ খুব সহজ eকিট মাধ ম, aেনেকর কােছi। 
 তাi pকৃিতর দাহাi পাড়েত আমরা ‘িশিkত জেনরা’ ব  ভালবািস।  pকৃিতর দাহাi পেড় আমরা 
মেয়েদর গৃহবিn রািখ, জািতেভদ বা বণবােদর পেk সাফাi গাi, aথৈনিতক সােম র িবেরািধতা কির, 
তমিন সময় সময় সমকািম, uভকািমেদর বানাi acুৎ।  িকnt যারা যুিk িনেয় eকটু আধটু পড়ােশানা 
কেরেছন তারা  জােনন য, pকৃিতর দাহাi পাড়েলi তা যুিkিসd হয় না। বরং pকৃিতর কঁােধ বn ুক রেখ 
মািছ মারার aপেচ া  জn দয় eক ধরেণর কুযুিk বা হtাভােসর (logical fallacy)।  iংেরজীেত ei 
ফ ালািসর পুিথগত নাম হল -   ‘ফ ালািস aব ন াচারাল ল বা  a িপল টু নচার ’ ।   eমিন িকছু ‘a িপল 
টু নচার’ হtাভােসর uদাহরণ  দখা যাক - 

  

1। িমsার কিলেnর কথােক eত পাtা দoয়ার িকছু নi। কিলn ব াটা তা কােলা। 
কােলােদর বুিd সুিd eকটু কমi হয়। কয়টা কােলােক দেখছ বুিd সুিd িনেয় কথা 
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বলেত? pকৃিত তােদর পঁাঠার মত গােয় গতের যটুকু বািড়েয়েছ, বুিd িদেয়েছ সi 
aনুপােত কম। কােজi তােদর জni হেয়েছ ধু কািয়ক েমর জন , বূিdবৃিtর চচার 
জন  নয়।  

2। মারামাির, কাটাকািট  হানাহািন, aসাম  pকৃিতেতi আেছ ঢর। egেলা জীবজগেতর 
sভাবজাত বিশ । কােজi আমােদর সমােজ য aসাম  আেছ, মানুেষর uপর মানুেষর 
য শাষণ চেল তা খারাপ িকছু নয়, বরং ‘কmিলটিল ন াচারাল’।  

3। pকৃিত বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর সরকম 
aিভpায় না হত, তা হেল মেয়রা বিল  হেয় জnােতা।  

4। সমকািমতা pকৃিতিবrd।  pকৃিতেত তুিম কয়টা হােমােসkুয়ািলিটর uদাহরণ 
দেখছ? 

  

eমিন uদাহরণ দoয়া যায় বh। 

  

uপেরর uদাহরণgেলা দখেল বাঝা যায়, oেত যত না যিুkর ছঁায়া আেছ, তার চেয় ঢর বিশ লkনীয় 
‘pকৃিত’ নামক মহাstেক পঁুিজ কের গােয়র জাের পাহাড় ঠলার pবণতা।  কােজi বাঝা যােc সংখ াগির  
ষঁাড়েদর sভাবজাত a িপল টু নচার-eর িশকার  হেc সমকামীরা। aেনক সময় সমকািমেদর pিত 
সুপিরকিlত uপােয় eবং সাংগিঠকভােব ছিড়েয় দoয়া হেয়েছ ঘৃণা। সমকািমতােক eকটা সময় দখা 
হেয়েছ মেনািবকার, মেনাৈবকল  বা িবকৃিত িহেসেব।  সমকািমেদর acুৎ বািনেয় eেদর সংsব থেক দূের 
থাকার pবণতা aেনক দেশi আেছ। শারীিরক eবং মানিসক aত াচার তা আেছi, কখেনা eেদর ঠেল 
দoয়া হেয়েছ আtহনেনর পেথ। আর egেলােত পুেরামাtায় inন যুিগেয় চেলেছ ধমীয় সংগঠন eবং 
রkণশীল সমাজ।  সমকািমেদর pিত িহংসাtক মেনাবৃিtর কারেণ iংেরজীেত সৃি  হেয়েছ নতুন eকিট শb 
– হােমােফািবয়া (Homophobia) । মানবািধকােরর দৃি েকান থেক eিট িনতাn aন ায়।  মানবািধকার 
eবং সমানািধকােরর pkাপট থেক egেলা িনেয় পের িবsতৃভােব আেলাচনা করার  আেগ সমকািমতা 
বলেত আসেল িক বাঝায় তা আমােদর জানা দরকার। 

  

সমকািমতার iংেরজী pিতশb হােমােসkুয়ািলিট তির হেয়েছ gীক ‘ হােমা’ eবং ল ািটন ‘ সkাস’ শেbর 
সমnেয়। ল ািটন ভাষায়o ‘ হােমা’ শbিটর aিst রেয়েছ। তেব ‘ল ািটন হােমা’ আর ‘gীক হােমা’ িকnt 
সমাথক নয়।  ল ািটেন হােমা aথ মানুষ। oi য আমরা িনেজেদর  হােমাস ািপেয়n ডািক – তা eেসেছ 
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ল ািটন ভাষা থেক।  িকnt িgক ভাষায় ‘ হােমা’ বলেত বাঝায় ‘সমধমী’ বা ‘eকi ধরেণর’।  আর সkাস 
শbিটর aথ হেc যৗনতা।  কােজi eকi ধরেনর aথাৎ, সমিলে র pিত আকষণ বাধ করার 
( যৗন)pবৃিtেক বেল  হােমােসkুয়ািলিট।  আর যারা সমিলে র pিত e ধরেনর আকষণ বাধ কেরন, 
তােদর বলা হয় হােমােসkুয়াল।  সমকািমতার iিতহাস pাচীন হেলo iংেরজীেত শbিটর ব াবহার িকnt খুব 
pাচীন নয়। eকশ বছেরর িকছু বিশ হল শbিট চালু হেয়েছ। ধু iংেরজী কন, iuেরােপর িবিভn 
ভাষােতo সমকািমতা eবং সমকািমতার িবিভnrপেক বাঝােত কান uপযুk শb pচিলত িছল না। 
 বাংলায় ‘সমকািমতা’ শbিট eেসেছ িবেশষণ পদ -‘সমকামী’ থেক।  আবার সমকামী শেbর uৎস িনিহত 
রেয়েছ সংsৃত ‘সমকািমন’ শbিটর মেধ । য ব িk সমৈলি ক ব িkর pিত যৗন আকষণ বাধ কের তােক 
‘সমকািমন’ বলা হত।  সম eবং কাম শেbর সােথ iন pত য় যাগ কের ‘সমকািমন’ (সম + কাম + in) 
শbিট সৃি  করা হেয়েছ।  আমার ধারণা সমকািমতা নােমর বাংলা শbিটর ব াবহারo খবু eকটা pাচীন নয়। 
pাচীনকােল সমকামীেদর বাঝােত  ‘ঔপিরsক’ শbিট ব বhত হত। যমন, বাৎসায়েনর কামসূেtর ষ  
aিধকরেণর নবম aধ ােয় সমকামীেক িচিhত করেত ‘ঔপিরsক’ শbিট ব বhত হেয়েছ। যিদo 
পরবতীকােল e শেbর বhল ব বহার আর লk  করা যায় িন, বরং ‘সমকাম’ eবং ‘সমকামী’ শbgেলাi 
কােলর পিরkমায় বাংলাভাষায় sান কের িনেয়েছ।  কu কu সমকািমতােক আেরকটু ‘শালীন’ rপ িদেত 
‘সমেpম’ শbিটর pচলন ঘটােত চান , aেনকটা iংেরজীেত আজেকর িদেন ব বhত ‘ গ’ বা ‘ লসিবয়ন’ 
শেbর মত।  

  

eখন কথা  হেc সমকািমতা িক  জnগত নািক  আচরণগত?  eিট বুজেত হেল আমােদর যৗনpবৃিtেক 
বুঝেত হেব। আজেকর িদেনর মেনািবjানীরা মেন কেরন যৗন-pবৃিtর ক ানভাস আসেল সুিবশাল।  eখােন 
সংখ াগিরে র িবপরীত িলে র pিত আকষণ (িবষমকািমতা) যমন দৃ  হয়, তমিনভােবi দখা যায় সম 
িলে র মানুেষর মেধ  pম eবং যৗনাকষণ।  িবপরীত িলে র মানুেষর pিত eরা কান যৗন-আকষণ বাধ 
কের না, বরং িনজ িলে র মানুেষর pিত eরা আকষন বাধ কের।  eেদর যৗনrিচ eবং যৗন আচরণ 
 egেত থােক িভn ধারায় ।  ব াপারিট asাভািবক নয়। সংখ াগিরে র বাiের aথচ sাভািবক eবং 
সমাnরাল ধারায় aবsােনর কারেণ eধরেনর যৗনতােক aেনক সময় সমাnরাল যৗনতা (parallel sex) 
নােমo aিভিহত করা হয়।  সমাnরাল যৗনতার kt িকnt খুবi িবs ৃত।  eেত সমকািমতা যমন আেছ 
তমিন আেছ uভকািমতা, িকংবা dেটাi, eমনিক কখেনা rপাnরকািমতাo।  আিম আমার pবn মূলতঃ 

‘সমকািমতা’ িবষেয়i সীমাবd রাখার চ া করব, যিদo aন ান  যৗন-pবৃিtgেলা ( যমন rপাnরকািমতা)o 
িবিভn সময় আেলাচনায় uেঠ আসেব।   আজেকর িদেনর িবjানীরা বেলন, সমকািমতা িনঃসেnেহ যমন 
আচরণগত হত পাের, তমিন  হেত পাের জnগত বা pবৃিtগত।  যােদর সমকামী যৗনpবৃিt জnগত, 
তােদর যৗন-pবৃিtেক পিরবতন করা যায় না, তা স থরািপ িদেয়i হাক, আর ঔষধ িদেয়i হাক। 
 মানুেষর মিsেs হাiেপাথ ালমাস নােম eকিট aংগ রেয়েছ, যা মানুেষর যৗন pবৃিt িনয়ntণ কের।  িসমন 
িলেভর শরীরবৃtীয় গেবষণা থেক জানা গেছ ei হাiেপাথ ালমােসর  interstitial nucleus of the 
anterior hypothalamus, বা সংেkেপ  INAH3 aংশিট সমাকািমেদর kেt আকাের aেনক িভn হয়। 
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আেরকিট iি ত পাoয়া গেছ িডন হ ামােরর সাmpিতক গেবষণা থেক।  িডন হ ামার তার গেবষণায়  
আমােদর kােমাজেমর য aংশিট (Xq28) সমকািমতা tরািnত কের তা শনাk  করেত সমথ হেয়েছন।  
eছারাo আেরা িবিভn গেবষণায় মনsািtক নানা aবsার সােথ িপটুiটির, থাiরেয়ড, প ারা-থাiরেয়ড, 
থাiমাস, eি নাল সহ িবিভn gিnর সmক  আিবsৃত হয়।  যিদo ‘ গ িজন’ বেল িকছু eখেনা আিবsৃত 
হয়িন, িকnt সাmpিতক গেবষণার ফলাফেলর aিভমুখ িকnt সi িদেকi (আিম eেদর গেবষণা িনেয় পের 
আেরা আেলাচনা করব)। ei ধরেণর গেবষণা সিঠক হেয় থাকেল বলেতi হয় সমকামী মেনাবৃিt হয়ত 
aেনেকর মােঝi জnগত বা জেনিটক, আেরা পিরsার কের বলেল, ‘বােয়ালিজকািল হাড-oয় াড’। 
জnগত সমকািমরা ‘বােয়ালিজকািল হাড-oয় াড’ হেলo আচরণগত সমকামীরা তা নয়। eরা আসেল 
িবষমকামী।  eরা কান ব িkেক িবষমিলে র মানুষ িহেসেব িবেবচনা কের তােদর সােথ যৗন-সংসেগ িলp 
হয়।  যমন, জলখানায় দীঘিদন আটেক থাকা বnীরা যৗনস ীর aভােব সমিলে র কেয়দীেদর সােথ যৗন 
সmক sাপন কেরত পাের।  িকnt, জলখানা থেক বিরেয় eেলi দখা যায়, eেদর আচরেণর পিরবতন 
ঘেট।  বাংলােদেশর ক ােডট কেলেজর ছেলিপেলেদর সmেকo e ধরেনর ধারণা pচিলত আেছ।  ei 
ধরেণর যৗন pবৃিtর বাiেরo আেছ uভকািমতা, িকংবা আেছ uভকািমতার সমকািমতা। iিnয়ানা 
িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী আলে ড িকেn ei ধরেনর িবিভn যৗনতােক পিরমাপ করার জন  1948 সােল 
‘ যৗনতা িবষয়ক sল’ udাবন কেরন। ei sেলর eক pােn আেছ পিরপূণ িবষমকাম, aন pােn পিরপূণ 
সমকাম। di মrর মাঝামািঝ িরেয়েছ িবিভn পযায়- pধাণতঃ িবষমকাম, তেব pায়i সমকাম; সমান 
সমান িবষমকাম eবং সমকাম; pধানত সমকাম তেব pায়i িবষম কাম; pধাণত সমকাম, তেব মােঝ মেধ  
িবষমকাম iত ািদ। িকেnর e sল িনেয় িকছু িবতক থাকেলo eিট anতঃ বাঝা যায় য, আমােদর 
যৗন-pবৃিtর ক ানভাস আসেল খুবi িবsতৃ, eবং যৗন pবৃিt eকiভােব সকেলর মােঝ িkয়াশীল হয় না।  

  

যৗন pবৃিt িনেয় আেলাচনা করেত গেল pাসি কভােবi সk বা যৗনতার  udব িনেয় িকছু না িকছু 
বলেত হয়। িরচাড ডিকেnর ‘ িববতনীয় sাথপর িজন’ (selfish gene)  তtt সিঠক হেয় থাকেল বলেতi 
হেব যৗনতার udব িনঃসেnেহ pকৃিতর eকিট মn aিভলাস (bad idea)।  কারণ দখা গেছ aেযৗন 
জনন (asexual) pিkয়ায় িজন স ালেনর মাধ েম যিদ বংশ িবsার করা হয় (pকৃিতেত eখেনা aেনক 
eকেকাষী জীব, িকছু পতংগ, িকছু সিরসৃপ eবং িকছু uিdদ- যমন b াক বির  aেযৗন জনন pিkয়ায় 
বংশবৃিd কের থােক) তেব বাহেকর পুেরা িজনটুকু aিবকৃত aবsায় ভিবষ ত pজেn স ািলত করা যায়।  
িকnt স বাহক যিদ যৗন জনেনর মাধ েম বংশ বৃিd কের থােক, তেব  তার িজেনর aেধকটুকুমাt ভিবষ ত 
pজেn স ািলত হয়।  কােজi দখা যােc যৗনিkয়ার মাধ েম বংশিবsার করেল eিট বাহেকর িজনেক 
ভিবষ ত pজেn sানাnিরত করবার সmাবনােক সরাসির aেধেক নািমেয় আেন।  ei aপচয়ী pিkয়ার 
আসেল কান aথi হয় না। কারণ,  pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতন pিkয়ার মুল িনযাসিটi হল – 
pকৃিত িটেক থাকার kেt তােদরেকi বাড়িত সুিবধা দয় যারা aত n ফলpসু ভােব িনজ িজেনর বিশ 
সংখ ক aনুিলিপ  ভিবষ ত pজেn স ািলত করেত পাের। স িহসােব িকnt  aেযৗন জননধারীরা (আমরা 
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eখন থেক eেদর ‘aেযৗনpজ’ নােম ডাকব) বh ধাপ eিগেয় আেছ যৗনধারীেদর (eেদর ডাকব ‘ যৗনpজ’ 
নােম) থেক। 

কারণ aেযৗনpজেদর  যৗনpজেদর মত সময় ন  কের স ী খুেজ জাড় বঁাধেত হয় না।  সংগম কের কের 
শিk িবন  করেত হয় না।  িনেজর বা সি র বn াt িনেয় মাথা ঘামােত হয় না। বুেড়া বয়েস ভায়াgা সবন 
করেত হয় না। িকংবা সnােনর আশায় hজুর সাঈদাবাদীর কােছ ধণা িদেত হয় না।   যথাসমেয় eমিনেতi 
তােদর বাcা পয়দা হেয় যায়।  িকভােব? আমরা eখন য kািনং –eর কথা জেনিছ, eেদর pিkয়াটা 
aেনকটা সরকম। eক ধরেনর ‘pাকৃিতক kািনং’ eর মাধ েম eেদর দেহর  aভ nের িনেষক ঘেট চেল 
aিবরত।  ফেল কান রকম kানুর সংেযাগ ছাড়াi দেহর িডpেয়ড িডmানুর িনেষক ঘেট চেল।  
জীবিবjােন  eর eকিট গালভরা নাম আেছ – পােথেনােজেনিসস (Parthenogenesis)।   

কােজi পােথেনােজেনিসস নামধারী aেযৗনpজরা সিত কার aেথi aপারােজয়, anতঃ যৗনpজেদর 
তুলনায়। eেদর কান পুrষ স ীর দরকার নi। সবাi eক eক জন মাতা মিরয়ম – সয়mু যী  uৎপাদেন 
পার ম। যৗনpজরা য সময়টা ব য় কের সংিগ খুেঁজ তাষােমাদ, আদর সাহােগর পশরা খুেল ধুকঁেত 
ধুকঁেত িজন স ালন কের, স সমেয়র মেধ  aেযৗনpজরা গnায় গnায় বাcা পয়দা কের ফলেত পাের – 
eবং বাiেরর কােরা সাহায  ছাড়াi।  ফেল ‘sাভািবক পিরিsিতেত’ eরা বাড়েত থােক gেনাtর হাের।  নীেচ 
eরকম eকিট aেযৗনpজ pজািত “hiপেটল িগরিগিট”র ছিব দoয়া হল।  

  

 
িচtঃ hiেpল িগরিগিট – aেযৗনpজ pজািতর হাট ব। eেদর বংশিবsােরর জন  কান পুrষ সি র pেয়াজন নi। 

  

মজার ব াপার হল ei  hiপেটল িগরিগিটকূেলর সবাi মিহলা, আর তা হেব নাi বা কন! তােদর ত কান 
পুrষ শয াসংগীর দরকার নi। পুrেষরা তােদর জন  ‘বাhল মাt’।  িকnt তারপরo তােদর মেধ  সk- 
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সদৃশ eকধরেনর ব াপার ঘেট।  দখা গেছ eক িগরিগিট আেরক িগরিগিটেক যিদ জিড়েয় ধের রােখ তাহেল 
তােদর িডম পাড়ার হার বেড় যায় ।  pকৃিতর সমকামী pেমর eক ujjল দৃ াn! তাi জীবিবjানী জায়ান 
রাফগােডন আেমিরকার দিkন-পি মা েল দখেত পাoয়া ei িগরিগিটgেলােক ‘ লজিবয়ন িলজাড’ িহেসেব 
তার ‘iভলু শনস রiনেবা’ বiেয় uেlখ কেরেছন।  আমােদর কােছ যত asাভািবক বা pকৃিতিবrdi মেন 
হাক না কন,  hiপেটল িগরিগিট বা e ধরেনর সিরসৃপেদর কােছ িকnt eিট aিত sাভািবক ঘটনা, eবং 

eরা eভােবi pকৃিতেত িটেক আেছ, eবং িটেক আেছ খুব ভালভােবi। 2006 সােল সিরসৃপকুেলর আেরক 
pজািত কেমােডা াগন (Komodo Dragon) কান পুrষস ী ছাড়াi লnেনর িচিড়য়াখানায় বাcা পয়দা 
কের রীিতমত আেলাড়ন ফেল দয় ।  

িবjানীরা 2001 সােল নbাsার ডুরিল িচিরয়াখানার হাতুরীমুেখা হা েররo (Hammerhead shark) 
pজনন লk  কেরেছন কান পুrষসি র সাহায  ছারাi। egেলা সবi পােথেনােজেনিসস-eর খুবi 
sাভািবক uদাহরণ। পােথেনােজেনিসেসর আেরা ভাল uদাহরণ খুঁজেত চাiেল বাংলােদেশর খাদ ঢাকা 
শহেরর ক াnনেমn eলাকায় চেল যেত পােরন। েনিছ, আঁশ পাকা নােম eক বদখদ পাকায় নািক 
ছেয় গেছ ক াnনেমn eলাকার গাছপালা। ক াnনেমেnর বািসnারা রীিতমত আিsর। pথম আেলােত e 
িনেয় িরেপাট পযn হেয়িছল। বংশবৃিdর জন  e পাকার কান পুrষ লােগ না, মাদী পাকািট eকাi 
হাজাের হাজার িডম পেড় প পােলর মত বংশবৃিd কের আর আেশপােশর গাছপালাgেলােক িছবড়া বািনেয় 
ফেল।  

আেরা িকছু মজার uদাহরণ দoয়া যাক।  ঊtর আেমিরকার সমুেdাপুকূেল eক ধরেনর k ুd pািণ খুেঁজ 
পেয়েছন িবjানীরা। eরা আটলাি ক িsপার  শল (Atlantic Slipper Shell) নােম পিরিচত। িবjােনর 
পিরভাষায় eরা হল িkিপডুলা ফরিমক াটা (crepidula formicata)। ei pজািতর পুrেষরা eকা eকা 
ঘুের বড়ায়।   তারপর তারা কান stী সদস েদর সংsেশ আেস eবং সংগেম িলp হয়। যৗন সংসেগর 
িঠক পর পরi পুrষেদর পুrষাংগ খেস পেড় eবং eরা রাতারািতo stীেত rপাnিরত হয়। ei rপাnেরর 
পর eরা আর eকাকী ঘুের বড়ায় না, বরং sায়ী হেয় বসবাস করেত r কের। pকৃিতেত পুrষ থেক 
নারীেত পিরনত হবার e eক িবিচt দৃ াn।  িkিপডুলা িনেয় গেবষণায় বিড়েয় eেসেছ আেরা নানা ধরেনর 
িবিচt তথ ।  িবjানীরা ei ei pজািতর eকিট সদস েক খুব ছাট aবsায় aন  সদস েদর থেক িবিcn 
কের রােখন। eবার পরীkা চািলেয় দখা যায়, eর মেধ  stী জননাে র িবকাশ ঘটেত r কেরেছ। িকnt 
যিদ eেক কান পিরণত িkিপডুলার সােথ রাখা হয়, তেব স ধীের ধীের পুrেষ rপাnিরত হের থােক।   

utর আেমিরকার oi eকi a েলর ‘িkনার িফশ’ নােম পিরিচত eক ধরেনর মােছর মেধ  গেবষণা 
চািলেয় rপাnরকামীতার পিরsার pমাণ পেয়েছন।  e মাছgেলার বjািনক নাম ল াবািরেডস 
িডিমিডয়াটাস (Laborides dimidiatus)।  e pজািতর পুrেষরা সাধারণতঃ পঁাচ থেক দশজন stী িনেয় 
ঘর বঁােধ (নািক ‘হােরম বঁােধ’ বলা uিচৎ?)। কান কারেণ পুrষ মাছিট মারা পড়েল  stীেদর মেধ  য কান 
eকজন (সmবতঃ সবেচেয় বলশালী জন) সংসার পিরচালনার দািয়t নয়। খুবi আ েযর ব াপার হল, ei 
দািয়t gহেনর পর থেকi oi stীমাছিটর মেধ  দিহক পিরবতন r হেয় যায়। d সpােহর মেধ  স 
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পিরপূণ পুrেষ rপাnিরত হেয় যায় (তার গভাশয় িডmানু uৎপাদন বn কের দয়, eবং নতুন কের পুrষাংগ 
গজােত r কের) eবং eবং aন ান  stী মাছেদর সােথ স েম িলp হয়। pাকৃিতক িনয়েম stী থেক পুrেষ 
rপাnেরর eo eকিট মজার দৃ াn। rপাnরকামীতার uদাহরণ আেছ eিনেমান (anemone) বা ‘kাuন 
মাছ’ দর (Clown Fish) মেধ o।  িবjানীরা দেখেছন সামুিdক pবাল pাচীেরর কাছাকািছ বেড় oঠা 
মাছেদর মেধ  পিরেবশ eবং পিরিsিত aনুয্ায়ী যৗনতার পিরবতন aিত sাভািবক ঘটনা।  মানুেষর মেধ o 
rপাnরকামীতার aিst আেছ। e pসে  আেমিরকার পুrষ rপাnরকামী জরেগেnেনর লখা “Christine 
Jorgensen: A Personal Autobiography” বiিটর কথা বলা যায়।  িkিsন জরেগেnেনর আেগর নাম 
িছল জজ জরেগেnন। িতিন সনাবািহনীেত কাজ করেতন।  িতিন িনেজেক নারী ভাবেতন। তার 
rপাnরকামী মানিসকতার জন  চাকরী চেল যায়।  পের 1952 সােল astpচােরর মাধ েম িতিন নারীেত 
rপাnিরত হন।  e ধরেনর aজs ঘটনার uদাহরণ হািজর করা যায়।  uদাহরন দoয়া যায় pখ াট 
জীবিবjানী জায়ান রাফগােডেনর। s ানেফাড িব িবদ ালেয়র জীবিবjান িবভােগর e aধ াপক 52 বছর 
বয়েস পুrষ থেক নারীেত (জনাথন রাফগােডন থেক জায়ান রাফগােডেন) rপাnিরত হন।  iিতহােসর 
পাতায় চাখ রাখেল  দখা যায়, জায়ান aব আক থেক r কের আজেকর বােsটবল িলেজn ডিনস 
রডম ান সহ aেনেকর মেধ i যুেগ যুেগ rপাnর pবণতা িবদ মান িছল eবং eখেনা আেছ।  egেলার 
পছেন সামািজক o মনsািtক কারণেক asীকার না কেরo বলা যায় – e ধরেনর চািহদা বা aিভpায় 

pকৃিতিবrd নয়। আর স জন i, pখ াত rপাnরকামী িবেশষj হনরী ব ািমন বেলন, আপাত পুrেষর 
মেধ  নারীর সুp সtা িবরাজমান থাকেত পাের। আবার আপাত নারীর মেধ  পুrেষর aেনক বিশ  সুp 
aবsায় থাকেত পাের। িতিন বেলন – “Every Adam contains the element of Eve and every Eve 
harbors traces of Adam, physically as well as psychologically.”    

 

uপেরর আেলাচনা থেক িন য় বাঝা যােc, যৗনতার ক ানভাস আসেল সুিবশাল। eখােন eখােন 
িবষমকামতা যমন আেছ, তমিন আেছ সমকািমতা, uভকািমতা, uভকােমর সমকািমতা িকংবা 
rপাnরকািমতা। e যৗনpবৃিtgেলােক ঢালাoভােব  ‘pকৃিতিবrd’ aিভধায় aিভিহত করার আেগ 
আমােদর আেরকিটবার চাখ মেল pকৃিতর িদেক তাকােনা uিচৎ।  eরপর সামিgকভােব বাঝা uিচৎ 
যৗনতার udবেক। pানীজগেতর eেকবাের গাড়ার িদেক িকছু পব হল – pেটােজায়া, পিরেফরা, 
িসেলনেটেরটা, pািটেহলিমনিথস, a ািনিলডা, মালাsা o কডাটা।  ei সমs pািণেদর বিশরভাগi 
uভিলংগ বা হামাে াডাiট (Hermaphrodite), কারণ eেদর শরীের stী o পুrষজননাে র সহবsান লk  
করা যায়।  eেদর জন  uভিল t কান শারীিরক trিট নয়, বরং eিট পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’। eরা eেদর 
uভিল t িনেয়i sাভািবক বংশিবsাের সkম।  aথাৎ, য যৗনতার িবভাজেনর জন  আমরা যৗনpজরা 
আজ গবেবাধ কির, aবলীলায় aন েদর ‘a াবনরমাল’, ‘আনেনচারাল’-eর তকমা eঁেট দi- গাড়ার িদেক 
িকnt  pকৃিতেত যৗনতার সরকম কান সুs  িবেভদ িছল না।  iিতহাস খুঁজেল দখা যায়, মানব 
সমােজo uভিল t িবরল নয়।  pাচীন gীেস সমকািমতা, pাচীন রােম খাজা pহরী (eunuch), নিটভ 
iিnয়ানেদর মেধ  ‘ dত সtা’ (two-spirits), আরব o পািসয়ায় ‘বাদাজ’ eবং ভারতবেষ ‘িহজরা’ দর 
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aিst  সi সাk i দয়। পি মা িবে  শিরল চজ, eিরক শিনগার, িজম িসনkায়ােরর মত inারেসk 
– সিলিbিটরা বহাল তিবয়েত বাস করেলo সংখ াগির  ষঁােড়রা eেদর aেনকেকi ‘asাভািবক’ িহসেব 
িচিhত করেবন।  আমরা বরং eখন ‘sাভািবক’ মানুষেদর কথা বিল ।  

   

মজার ব াপার হেc, িববতেনর দীঘ পথ-পিরkমায় আমরা গিবত ‘sাভািবক’ মানুেষরাo িনেজেদর দেহi 
uভিল েtর বh আলামত বহন কের চেলিছ – িনেজেদর aজােni।  যমন, নারী জননাংগ পুrেষর মত না 
হেলo,  পুrেষর িশে র aনুrপ eকিট k ুd o aত n সংেবদনশীল aে র aবsান লk  করা যায়, যােক 
ভগাংgর বা kাiেটািরস বেল।  আবার aন িদেক পুrষ শরীের sীত sন না থাকেলo sন o sনবৃেnর সুp 
uপিsিত সব সময়i লk নীয়। বলাবাhল , বংশিবsাের eসমs aংেগর কান ভূিমকা নi, তবুo আমরা 
eসমs ‘eবনরমািলিট’ বহন বহন কের চেলিছ ‘pাকৃিতক ভােবi’ – িববতেনর পথ ধের।  আেরা িকছু 
uদাহরণ দi। পুrয শরীেরর থেক ব াপক পিরমােন a ােnােজন (androgen) যমন িনঃসৃত হয়, তমিন 
al পিরমােন হেলo eেsােজন (estrogen) িনঃসৃত হেয় থােক।  ei eেsােজন ‘stী হরেমান’ িহেসেব 
পিরিচত। িঠক তমিন, মেয়রা stী হরেমান িনঃসরেণর পাশাপািশ সামান  পিরমােন হেলo পুrষ হরেমানo 
িনঃসরণ  কের থােক। eiভােব িবপরীত িলে র aেনকিকছুi আমরা pােণর u পিtর ঊষালg হেত ধারণ 
কের চেলিছ – eবং তা pাকিৃতকভােবi।   ধু মানুষ কন aেনক pানীর মেধ i eমনিট লk নীয়।  
আি কার িনশাচর মাংশাসী sেটড হায়নােদর কথা বলা যায়, যােদর নারী সmpদায়েক দখেল পুrষ বেলi 
িব ম হবার কথা। সােয়েnিফক আেমিরকােনর জানুয়ারী 2004 সংখ ায় লখা হেয়েছ – “The large 
erectile clitoris of a female spotted Hyena  closely resembles a male’s penis. Much like 
many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and 
dominance interactions”. e ধরেনর ‘পুrষাংগ সদৃশ’ দীঘ ভগাংgর ধু sেটড হায়নােদর মেধ  নয়, 
আেছ কাঠিবড়ালী সদৃশ িনশাচর pাiেমট ‘বুশ ববী’ eবং ‘sাiডার মাি ’ eবং ‘uিল মাি ’র মেধ o।  
আবার িবপরীতটাo ( মেয়েদর মত যৗনাংগ) dলভ নয়।  পুrষ ডলিফন eবং িতিমেদর kেt চােখ পড়ার 
মত কান ‘বিহs পুrষাংগ’ দখা যায় না।  ei জলজ sন পায়ীেদর (Cetaceans) কান a াশয়o নi।  

 

আবােরা যৗনpজ eবং aেযৗনpজেদর গেl িফের যাi। িববতেনর দৃি ভি  থেক দখেল যৗনpজেদর 
যাবতীয় কাজ-কম য  িব ংসী রকেমর aপচয়ী তা আেগi uেlখ কেরিছ।  মানুেষর কথাi ধরা যাক।  
eকিট সুs ‘ যৗনpজ’ দmিত তােদর দীঘ জীবেন গেড় pিত সpােহ eকবার কের প াশ বছর ধের স ম 
কের থােক।  িকnt স িহেসেব তােদর বাcা কাcার সংখ া থােক িনতাni নগন  – diিট িক িতনিট।  unত 
িবে  eখন eমন দmিতo আেছ যারা বাcা কাcা eেকবােরi নয় না।  স সব দেশ জnহার eখন 
পড়িতর িদেক। কােজi যৗনতার ‘eকমাt’ uেdশ  যিদ কবল  পরবতী pজেn ‘িজন স ালন’ হেয় 
থােক,  তেব বলেতi হয় ei আনািড় পdিতিট িনসেnেহ eকিট ‘aকমার ধািড়’।  ধু মানুষ নয়, হাতী, 
গিরলা, েয়ার, ঘাড়ােদর kেto লk  করেল দখা যােব, তারা যৗন সংসেগ  য পিরমােন সময় o শিk 
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ব য় কের স তুলনায় ভিবষ ত pজn তির করেত পাের eকদমi কম।  সারা জীবেনর নbiভাগ 
যৗনসংসেগi কান ধরেনর aযািচত pগেনিnর ভয় থােক না। আর  সমকািমতার uদাহরণ হািজর করেল 
তা সেkর মূল uেdশ েকi p িবd করেত হয়। সেkর eকমাt uেdশ  যিদ কবল  ভিবষ ত pজn 
িটিকেয় রাখার uেdেশ  ‘িজন স ালন’ হেয় থােক, তেব  সমকামীরা িনঃসেnেহ “বােয়ালিজকাল ডড en”-
e। আর aেনক িববতনবাদীরাi সজন  খুব যািntকভােব  ডারuiনবাদেক সমকািমতার িবrেd হািতয়ার 
িহেসেব ব বহার কেরন। আর eমন সমs ‘যুিk’ uপsাপন করা r কেরন যখন মেন হয় তােদর জায়গা 
oi ধমাn মৗলবাদীেদর সােথ eকi িবছানায়!  aিধকাংশ kেti oi ‘যািntক’ ডারuiনবাদীরা সkুয়াল 
িসেলকশন বা যৗন-িনবাচেনর ধুঁয়া তুেল সমকািমতােক asীকার কেরন, িকংবা বলার চ া কেরন eরা 
pকৃিতর eক ধরেনর িবচু িত (aberration)।  ভাবখানা যন, oi d’চারটা সমকািমেদর িনেয় aতটা িচnা 
আমােদর না করেলo চলেব! 

                         

িকnt সত i িক তাi? তারা সমকািমেদর সংখ া ‘d-চারিট’ বেল তুিড় মের uিড়েয় িদেলo বাsবতা িকnt 
িভn। iিnয়ানা িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী আলে ড িকেnর রেপাট aনুযায়ী pিত দশ জন ব িkর eকজন 
সমকামী  । aথাৎ, জনসংখ ার শতকরা pায় দশভাগi oi যািntক ডারuiনবাদীেদর আিভলােস ছাi িদেয় 
aথাৎ জীন স ালেনর ‘মহৎ’ pবৃিtেক asীকার কের িটেক আেছ। িকেnর গেবষণা িছল সi চিlেশর 
দশেক।  সাmpিতক কােল (1990) ম াকhটার eবং sফািন স াnাস eবং জুন ম াকেহাভােরর গেবষনা 
থেক জানা যায়, পৃিথবীেত শতকরা pায় চাd ভােগর মত সমকািম রেয়েছ । 1993 সােল ‘ জনাস িরেপাট 

aন সkুয়াল িবেহিভয়ার’ থেক জানা যায়, পুrষেদর মেধ  pায় শতকরা নয় ভাগ eবং মিহলােদর মেধ  
শতকরা 4 ভাগ সমকািম রেয়েছ ।  কােজi সংখ া িহেসেব সমকািমেদর সংখ াটা িকnt  e পৃিথবীেত কম 
নয়।  সােয়িnিফক আেমিরকান মাi -eর 2006 eর eকিট iসু েত সমকামীেদর সংখ া সমg জনসংখ ার 
3 থেক 7 ভাগ uেlখ করা হেয়েছ।  িকnt e কথা বলেতi হেব, পিরসংখ ানgেলার পিরসীমা eেক aেন র 
খুব কাছাকািছ ( মাটামুিট 5-15 ভাগ) হেলo কানটাi হয়ত pকৃত aবsা িনেদশ করেছ না।  কারণ 
সামািজক eকটা চাপ সবসময়i থেক যায় সমকািমতােক িনrৎসািহত কের িবষমকািমতােক uৎসািহত 
করার। aনgসর সমােজ ei চাপ আেরা pবল। ফেল aেনক সময়i দখা যায় সমােজর চােপ eকজন 
pকৃত সমকািম িবষমকামী হেয় জীবন যাপন করেত বাধ  হেcন।  sামী িকংবা বঊ বাcা িনেয় সংসার 
করেছন। eেদর বলা হয় িনভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলােদেশর eকজন pখ াত মানবািধকার কমীর 
কথা জািন িযিন িনভৃত সমকামী হেয় তার stীর সােথ িববািহত জীবনযাপন করেছন।  
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িচt : আমােদর সমােজ সবসময়i eকটা চাপ থােক সমকামীেদর িনrৎসািহত কের িবষমকােমর িদেক ঠেল দoয়ার।  

আেরকজন ‘িববািহত সমকামীর’ কথা পেড়িছলাম eকিট কস sািডেত। uিন িদিlেত বসবাসরত দn 
িচিকৎসক। নাম রেমশ মnল।  িনেজ সমকামী। িকnt পািরবািরক চােপ পেড় তঁােক eকসময় িবেয় করেত 
হয়। িকnt stীর সােথ তার সmক sফ যািntক।  িতিন তার যৗনচািহদা িনরসন কেরন গাপেন তার e 
সমকামী বn ুর সােথ। কখেনা-সখেনা জbলপুর, কালাপুের চেল যান। তার stী আেজা e ব াপারিট জােনন 
না।  সmূন িমথ ার uপের দঁািড়েয় আেছ রেমেশর দাmত  জীবন।   আেরক সমকািম ভdেলাক নীিতন 
দশাi stীেক ফঁািক িদেয় pায়i চেল যান মুmi-eর চৗপাি র  সমুd সকেত।  কারণ সহেজi aনুেময়।  

aেনক পাঠক হয়ত পািকsানী সমকামী কিব iফিত নািসেমর ব িkগত জীবেনর সমেpেমর মমntদ কািহনী 
জােনন। কিব নািসম ছাটেবলা থেকi তার সমবয়সী eকিট ছেলর সােথ pেমর সmেক জিড়েয় পেড়ন। 
তারপর di িকেশার কেশারকাল aিতkম কের বড় হেলা। পড়া নার পাঠ চুিকেয় তারা তখন pিতি ত 
হবার পেথ। তখন sাভািবকভােবi বাসা থেক eল িবেয়র চাপ। eমন িক iফিতর বn ুিটর বাসার লাকজন 
মেয় টেয়  দেখ তার িবেয় পযn িঠক কের ফলল। iফিতর বn ু সিদন তার সমকামী মানিসকতার কথা 
বাসায় খুেল বলেত পােরন িন। আর তাছারা পািকsানী গাড়া মুসিলম সমােজ বড় হবার কারেন সমাকািমেদর 
pিত ঘৃণাuেdককারী কারােণর আয়াতgেলার কথাo  তার ভালi জানা িছেলা।  ফেল যা হবার তাi হল। 
বশ ধূম ধাম কের িবেয় হল oi বn ুর। স িবেয়েত iফিতo আমিntত হেয়িছেলন eবং হািজরo িছেলন। 
ফুলশয ার রােত বn ুর বািড়েত iফিত িছেলন। য মানুষিটর সােথ তার eতিদেনর pেমর সmক, স 
মানুষিট সমােজর চােপ পেড় eক aেচনা নারীর বাhলg হেবন, e িচnা তােক kত িবkত কের ফলল – 
‘আজেক রােত তুিম aেন র হেব, ভাবেতi চাখ জেল িভেজ যায়’! সারা রাত িতিন ঘুমােত পারেলন না। e 
পাশ o পাশ কের কাটােলন। শষ রােত হঠাৎ দরজায় ধাkা। hড়মুড় কের িবছানায় uেঠ বসেলন iফিত। 
দরজা খুেল iফিত দখেলন- aসহায়ভােব বাiের তার বn ু দঁািড়েয় আেছ। d’জেনi িনবাক।   
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ধু বাংলােদশ, ভারত বা পািকsােন কন, খাদ আেমিরকােতo eকi aবsা। জমস ম াকিgিভ তঁার 

িনভৃত সমকােমর কথা sীকার কের িনuজািসর গভনর পদ থেক পদত াগ কেরন 2004 সাল । সমােজ 
iিফিত নািসম বা ম াকিgিভর মত লাকেদর ‘কািমং আuট aব kােসট’ িহসেব িবেবচনা করা হয়।   

  

মানুেষর কথা বাদ দi, pানীজগেতo িকnt সমকািমেদর সংখ া নহাৎ মn নয়। গেবষকরা aেনকিদন ধেরi 
e িনেয় গেবষণা করেছন।  pস তঃ  লু hিজ, কেণল লক, িজuনার, জুেরর, হাবাক, uiিলয়ামস, শর জং, 
জন gেডায়ল pমুখ িবjানীেদর akাn পির মলb গেবষনার  কথা uেlখ করা যায়। eেদর গেবষণার মধ  
িদেয় uেঠ আসেত থােক pানীজগেতর নানা aজানা তথ ।  আবার aন িদেক a ােলন, pনিটস, a ােলন 
িলস, জমসন, মারিফ pমুখ িবjানীরা pানীজগেতর যৗনতা িবষেয় ব াপক গেবষনা চািলেয়েছন। তােদর 
গেবষনায় pানীজগেত সমকািমতার সুs  িনদশন ধরা পের। স িনদশনgেলার নমুনা জানেত চাiেল 
পাঠেকরা জীবিবjানী brস ব াগিমেলর লখা ‘বােয়ালিজকাল ekুবােরn : eিনেমল হােমােসkুয়ািলিট en 
ন াচারাল ডাiভািসিট’ বiিট পেড় দখেত পােরন।    বiিটেত  brস ব াগিমল pকৃিতেত 450িটর o বিশ 
pজািতেত সমকািমতা eবং rপাnরকািমতার aিst সনাk কেরেছন। pাiেমট বেগর মেধ  সাধারণ 
িশmাি েদর pজননহীন যৗনতা খুবi pকট। মানুেষর মতi তারা কবল ‘িজন স ালেনর’ জন  স ম কের 
না, সmবতঃ কের আনেnর জন o। কােজi তােদর মেধ  মুখ- মথুন, পায়ু মথুন থেক r কের  চুmন, 
দংশন সব িকছুi pবলভােব লk নীয়।  তারা খুব সেচতনভােবi সমকাম, uভকাম eবং িবষমকােম িলp 
হয়।  িশmা ীেদর আেরকিট pজািত বেনােবা িশmা ী (pচিলত নাম িপগমী িশmা ী) দর মেধ  সমকািম 
pবণতা eতi বিশ য, ব াগিমল বেলন,  ei pজািতিটর kেt ‘Homosexual activity is nearly as 
heterosexual activity …. ’।  eেককিট গােt eমনিক শতকরা 30 ভাগ সদস  uভকািমতার সােথ 
যুk থােক। eরকম সমকািম eবং  uভকািম pবণতা লk  করা গেছ গিরলা, oরাং-oটান, িগবন, িসয়ামাং, 
ল ুর হনুমান, নীলিগির ল ুর, sণ হনুমান, pেবািসk মাি  iত ািদ pাiেমটেদর মেধ o। pাiেমট ছাড়াo 
সমকািম আচরণ লk  করা গেছ  িবিভn sন পায়ী জীেবর kেto। eেদর মেধ  হািত, িসংহ, িচতাবাঘ, 
হায়না, ক া াr, হিরণ, িজরাফ, পাহািড় ভড়া, আেমিরকা, iuেরাপ o আি কার মাষ, জbা 
uেlখেযাগ । পািখেদর মেধ  প ুiন, ধুসর পািতহঁাস, কানাডা পািতহঁাস, কােলা রজহঁাস, বরফী পািতহঁাস, 
িমuট রাজহঁাস, শকুন সহ aেনক pাণীর মেধ  সমকািমতার সুs  uপিsিত লk  করা গেছ।   সরীসৃেপর 
মেধ  সমকািমতার আলামত আেছ কমন a ািমভা, a ােনাল,  িগরিগিট, িsনক, গেকা মাuিরং, কcপ, 
রােটল sক pভৃিতেত।  সমকািমতার aিst আেছ  িবিভn pজািতর ব াঙ, স ালাম াnােরর মত uভচর 
eবং িবিভn মােছo।  

  

eখন তাiেল কথা হেc, যিদ pচিলত মত aনুযায়ী সমকািমরা ‘বােয়ালিজকাল ডড en’ িকংবা 
pকৃিতজগেতর িবচু িতi হেয় থােক, তেব ei হাের সমকামীরা e পৃিথবীেত িটেক থাকল িক কের?  আমােদর 
বুঝেত হেব য, যত sl সংখ কi হাক না কন, pানীজগেত সমকািমতার pবৃিt eকিট বাsবতা, ধ ু
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মানুেষর kেt নয়,  pািণজগেতর pায় সকল pজািতর kেti।  pকৃিতেত সবসময়i খুব ছাট হেলo 
eকটা aংশ িছল eবং থাকেব যারা  যৗনpবৃিtেত সংখ াগির  aংেশর চেয় িভn। িকnt কন ei িভnতা? 
eর eকিট utর দoয়ার চ া কেরেছন  s ানেফাড িব িবদ ালেয়র িববতনীয় iেকালিজs জায়ান 
রাফগােডন রাথসbরগ তার   “Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in 
Nature and People.”  বiেয়।  িতিন বেলন, যৗনতার uেdশ  সনাতনভােব য কবল ‘িজন স ালন 
কের বংশ িটিকেয় রাখা’ বেল ভাবা হয়, তা িঠক নয়। যৗনতার uেdশ  হেত পাের যাগােযাগ eবং 
সামািজিককরণ।   িতিন বেলন : 

  

‘যিদ আপিন সk বা যৗনতােক যাগােযােগর eকিট কাযকর মাধ ম িহেসেব দেখন, 
তাহেল আপানার কােছ aেনক িকছুi পিরsার হেয় যােব, যমন সমকািমতার মত 
ব াপার স াপারgেলা – যা জীব িবjানীেদর  বছেরর পর বছর ধের িব াn কের 
রেখিছল।  বেনােবা িশmা ীেদর মেধ  সমকামী সং ব িবষমকামীেদর মতi দদারেস 
ঘটেত দখা যায়।  আর বেনােবারা িকnt pকটভােবi যৗনািভলাসী।  তােদর কােছ 
যৗনসংেযােগর (Genital contact) ব াপারটা আমােদর ‘হ ােলা’ বলার মতi 
সাধারণ।  eভােবi তারা পরsেরর সােথ যাগােযাগ কের থােক।  eিট ধু 
দলগতভােব তােদর িনরাপtাi দয় না, সi সােথ বঁেচ থাকার জন  খাদ  আহরণ 
eবং সnানেদর লালন পালনo সহজ কের তুেল’।  

  

ধু বেনােবা িশmা ীেদর কথাi বা বিল কন, বাংলােদেশi আমরা যভােব বড় হেয়িছ সখােন ছেলেদর 
মেধ  গভীর বn ুt  হেল eকজন আেরকজনেক sশ কের, হােত হাত ধের িকংবা ঘাের হাত িদেয় ঘারাঘুির 
কের। ঝগড়া-ঝািট হেল বুেক জিড়েয় ধের আsা পুনpিতি ত কের। মেয়রাo তাi। ei আচরণ eকটু 
প ািসভ তেব e ধরেনর pরণা িকnt মেনর ভতর থেকi আেস।  বলা বাhল , ei pরণার মেধ  কান 
িজন স ালনজিনত কান uেdশ  নi, পুেরাটাi যাগােযাগ  eবং সামািজকীকরেনর pকাশ।  

  

যাগােযাগ আর সামািজকরেণর কথা মাথায় রেখi জায়ান রাফগােডন রাথসbরগ তার িববতনিবদ া 
সংkাn ‘iভ লুশনস রiনেবা’ (পূেব uিlিখত) বiেয়  ‘ যৗনতার িনবাচন’ (sexual selection)-eর বদেল 
‘সামািজক িনবাচন’ (social selection) – eর pচলন ঘটােনার psাব কেরেছন।  িতিন বেলন, 
pানীজগেতর সাংগঠিনক িভিt দঁািড়েয় আেছ তােদর খাবার, স ী pভৃিতর সিঠক িনবাচেনর uপর।  
pািণজগেতর ei িনবাচনi কখেনা rপ নয় সহেযািগতায়, কখেনা  বা  pিতেযািগতায়।  eবং eটাi শষ 
পযn  সমs পািরবািরক িবিবধ সmেকর িভিt তির কের।  কান কান িবেশষ পিরিsিতেত সi সmক 

 
992



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সমকািমতা (সমেpম) িক pকিৃতিবrd? 

 
 
eকগািমতা বা মেনাগািমেত rপ িনেত পাের (মানুষ ছাড়াo িকছু রাজহঁাস, খঁকিশয়াল, িকছু পািখর মেধ  
eকগামী সmক আেছ), কখেনা বা rপ নয় বh(stী)গািমতা বা পিলগািমতা (িসংহ, বh pজািতর বানেরর 
মেধ  eরকম হােরম তির কের ঘারার pবণতা আেছ), কখেনাবা বh(পুrষ)গািমতা বা পিলa ািn (িকছু 
িসংহ, হিরণ eবং pাiেমটেদর মেধ ) ত। eমনিক aেনকসময় দেল eকািধক ‘ জnােরর’ মেধ o সmক 
sািপত হয়।  যমন, bl gীন সানিফশ  নােমর eকpজািতর মাছ আেছ যখােন eক eকিট ঝঁােক  di 
পুrষ মােছর মেধ  সমধমীেযৗনতার বnন (same-sex courtship) গেড় uেঠ। eখােন মুখ  পুrষ মাছিট 
(eেদর ‘আলফা মল’ বলা হয়) eকিট বৃহৎ সাmাজ  গেড় তুেল আর তারপর aপর পুrষ মাছিটেক সােথ 
িনেয় তােদর যৗথ সাmােজ   stীমাছgেলােক িডম পাড়েত আমntণ জানায়। aেনকসময় িdতীয় পুrষ মাছিট 
stী মােছর aনুকরণ কের stী মােছর ঝােকর সােথ িমেশ যায় - যা aেনকটা আমােদর সমােজ িবদ মান kস-
জnার pিতিনিধেদর মতi।  ড. রাথসbরেগর মেত, যৗন-pকারণ eবং সমধমী যৗনতা eভােব pকৃিতেত 
িবিভn ধরেনর সামািজক সmক তির কের, যা aেনক সময়i মাটা দােগ কবল kানুর sানাnর নয়।  
সামািজক িনবাচন  হেc সi িববতন যা সামািজক সmকgেলােক িটিকেয় রােখ।  ড. রাথসbরেগর মত 
সামািজক িনবাচেনর ধারণােক সমথন কেরন brস ব াগিমল eবং পল ভ ািস সহ aেনক িবjানীi। 

  

তেব বিশরভাগ জীবিবjানীi eখনi ‘ যৗনতার িনবাচনেক’ সিরেয় িদেয় ‘সামািজক িনবাচন’ ক  gহণ করার 
পkপািত নন, কারণ  pকৃিতজগেতর বিশরভাগ ঘটনােকi  ‘ যৗনতার িনবাচন’ িদেয় ব াখ া করা সmব।  
িশকােগা িব িবদ ালেয়র িববতনবাদী জীবিবদ জির কেয়ন রাথসbরেগর সমােলাচনা কের বেলন : ‘She 
ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, 
focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that 
Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen 
who bicycle to work.’। নচার পিtকায় রাথসbরেগর  বiিটর ভুয়সী pসংশা করার পরo তার 
‘সামািজক িনবাচন’  তেttর সমােলাচনা  কের নৃতttিবদ সারাহ হিড বেলন – ‘(তার) e (uদাহরণ) gেলা 
যৗনতার িনবাচনেক pত াখ ান করার জন  uপযুk কারণ নয়, বরং egেলা হেত পাের জীব- বিচtেক 

(সামািজকভােব) gহণেযাগ  করার aনুেpরণা’।  eর কারণ আেছ। aেনক িবjানীi মেন কেরন, যৗনতার 
িনবাচেনর মাধ েমi হামেসkুয়ািলিটেক ব াখ া করা সmব। সমকািমতার িজন (যিদ থেক থােক) যাগােযাগ 
o সামািজকতার unয়েনর kেt য uপেযাগী তা বেনােবা িশmা ীেদর kেt pমািণত হেয়েছ। আবার 
eমেনা হেত পাের মানুেষর মেধ  ‘ গ িজন’-eর ভূিমকা পুrষ eবং stীেত িভn হয়। iতালীর eকিট 
সমীkায় (2004) দখা গেছ, য পিরবাের সমকামী পুrষ আেছ স সমs পিরবাের মেয়েদর uবরতা 
(fertility) িবষমকামী পিরবােরর চেয় বিশ থােক।  আিndয়া ক ােmিরo-িসয়ািনর oi গেবষণা থেক 
জানা যায়, িবষমকামী পিরবাের যখােন গড় সnান সnিতর সংখ া  2.3 সখােন গ সnানিবিশ  পিরবাের 
সnােনর সংখ া 2.7 ।  eছাড়া eডয়াড o uiলসন ‘িকন িসেলকশন’-eর মাধ েম হােমােসkুয়ািলিটেক 
ব াখ া করার চ া কেরিছেলন সi 1978 সােলi।  টক-aিরিজেনর ei িল িটেতo িববতেনর আধুিনক 
তেttর মাধ েম সমকািমতার সmাব  ব াখ া দoয়া হেয়েছ।  কােজi য কারেনi সমােজ হােমােসkুয়ািলিটর 
aিst থাকুক না কন, eবং সgেলােক uপsাপেনর সিঠক মেডল িনেয় িববতনবাদী িবjানীেদর মেধ  যত 
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িবতকi থাকুক না কন (িবjােন eধরেনর িবতক খুবi sাভািবক), eিট eখন মাটামুিট সবাi sীকার কের 
িনেয়েছন (যািntক ডারuiনবাদী আর gিটকয় ধমাn িবjানীরা ছাড়া) য,  সমকািমতার মত যৗন-
pবৃিtgেলা ‘asাভািবক’ বা ‘pকৃিতিবrd’ নয়, বরং বjািনক uপাt o তেttর সাহােয i ei ধরেনর 
যৗন-pবৃিtgেলােক ব াখ া করা যায়;  জীবিবjােনর আধুিনক গেবষণা িকnt সিদেকi iি ত করেছ।  আজ 
আিম যখন e লখািট িলখেত বেসিছ তখন  সারা পৃিথবী জুেড় চারশ’রo বিশ গেবষণা pিত ােন গ িজন 
িনেয় গেবষণা হেc।   

 

আধুিনক িচিকৎসেকরা eবং মেনািবjানীরা eখন সমকািমতােক eকিট sাভািবক যৗনpবৃিti মেন কেরন। 
uেlখ , 1973 সােলর 15 i িডেসmর American Psychiatric Association (বh িচিকৎসক eবং 
মেনািবjানীেদর সমnেয় গেড় oঠা সংগঠন) িবjাnmত আেলাচনার মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা 
কান নাংরা ব াপার নয়, নয় কান মানিসক ব িধ। e হল যৗনতার sাভািবক pবৃিt। 1975 সােল 

American Psychological Association eকiরকম aধ ােদশ িদেয়িছেলন। সকল আধুিনক 
িচিকৎসকi আজ e িবষেয় eকমত। তারপরo বাংলােদশ সহ aেনক রাে i সমকািমতা sীকৃত নয়, aেনক 
জায়গােতi eিট শািsেযাগ  aপরাধ।  eখােন সমকামীেদর হয় লুিকেয় থাকেত হয়, িকংবা aভ s হেত হয় 
‘ kােসট গ’ হেয় ‘িববািহত’ জীবন যাপেন।  পি মা িব  িকছুটা হেলo e ব াপাের uদার হেয়েছ িবগত 
কেয়ক দশেক। সখােন গ eবং লসিবয়ানরা িবে র বh দেশ সামািজক sীকৃিত o আiনগত বধতার জন  
কেয়ক যুগব াপী আেnালন করেছন, aংশ িনেcন ‘ গ-pাiড’ মােচ। তােদর আেnালেনর ফলrিতেত 
আেমিরকার কেয়কিট sেট সমকামী িবেয় আজ sীকৃত। িbেটেনo টিন bয়ােরর সরকার কেয়ক বছর আেগ 
pথম সমকামী যুগলেদর sীকৃিত িদেয়েছ। পি েম সমকামী-aিধকার আেnালেনর সাফল  eখন unয়নশীল 
দশgেলার oপর pভাব ফলেত r কেরেছ। eিশয়া, ল ািটন আেমিরকা o আি কার কেয়কিট pধান দশ 
তােদর আiন সংsাের eিগেয় eেসেছ। চীেন আেগ মাo স তুংেয়র আমেল মেন করা হেতা, সমকািমতা 
হেc ‘পঁুিজবােদর িবকৃিত’। িকnt আিশর দশক থেক তােদর সi দৃি ভি  বদেল গেছ। নলসন 
ম ানেডলার নতৃেt সাuথ আি কায় বণবাদ শষ হেয় যাoয়ার পর য নতুন সংিবধান হয় তােত ধ ুধমi 
নয়, যৗনতা িবষেয় কােনা বষম  করা হেব না eমন ধারা সংেযািজত হয়। আমরা আশা করব, যুেগর দাবীর 
সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদশo eকটা সময় সমকািমতার pিত সিহ ু মেনাভাব গেড় uঠেব, সংখ াগির  
ষঁাড়েদর যাতাকেল িনয়ত িপ  সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মানুষgেলার আiনী aিধকার sীকৃত হেব।  আর 
সজন  দরকার আমােদর সবার িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি ।  
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সমকািমতা সmিকত িকছু ব িkগত মতামত 

িsgা আলী 
সমকািমতার মেতা eকটা sষকাতর িবষয় িনেয়  িলখেত বেস ভাবিছলাম কাথা থেক r করেবা।  
আজেকর পৃিথবীেত সমকািমতার ব াপারটা আর লুেকাচুিরর পযােয় নi।  Gay Pride Day eখন আর ধু 
সমকামীেদর aিধকার আর গৗরব বহন কের না aেনেকর জন i eটার aথ আরo  ব াপক িবsৃিত লাভ 
কেরেছ।  eটােক সামিgক মানবািধকােরর eকটা aংশ িহেসেবo দখা হয়।   িকnt ei লখাটা সরকম 
কান নব িkক দৃি েকাণ থেক নয়,  ei লখাটা িলখিছ dটা কারেণ।  pথমত, আিম e পয n কান 
লখা পিড়িন যখােন কান গ বা লসিবয়ান ক  খুব কাছ থেক দখার (আিম ভােলা পিরচয় iত ািদ 
বুঝািc না) aিভjতা আেছ, আর িdতীয়ত আমার িকছু পিরিচতেদর মেত কান মেয় লখেকরা সাধারণত 
ei ধরেনর আেলাচনায় aংশ নয় না।    

আমার খুব কােছর eকজন সমকামী।  বাংলােদেশ বড় হoয়ার কারেণi হাক বা য কারেণi হাক আমার 
িনেজেরা খুব ভােলা মেতাi homophobia  িছেলা - eটােক asাভািবক eবং aন ায় ভাবতাম।   আিম 
আসেল eখন িনেজেক খুব ভাগ বান মেন কির। যখন pথম জানেত পাির য আমার খুব িpয় eকটা মানুষ 
সমকামী,  আিম বাধ  হi িনেজর ভতেরর ছাট থেক মেন নoয়া মূল েবাধgেলার মুেখামুিখ হেত।  eটা 
যিদ দূেরর কu হেতা তাহেল আিমo হয়েতা ব াপারটা   আেরা বhিদন oরকম ভােবi দখতাম।  িকnt 
তখন সব social norm  বা  tabooর  চাiেত বড় িছেলা তােক  eবং   িজিনষটােক বাঝার চ া করা।  
সমকামীেদর সারাজীবনi সমােজর সােথ যুd কের যেত হয় িকnt তােদর pথম  বড় যুd িনেজেদর সােথ।  
িনেজর কােছ sীকার  কের নয়া য স aন েদর মেতা ‘sাভািবক’ না, স eমন eকটা িকছু যটােক  ঘৃণার 
দৃি েত দখা হয়,    তার eমন eকটা ‘িবেশষt’ আেছ য কথা জানেত পারেল তার সব িpয় মানুষgেলা 
তােক ছেড় চেল যেত পাের - eটা িক পিরমাণ aসহণীয় কে র হেত পাের তা হয়েতা আমরা যারা কখেনা 
eরকম ‘সব হারাবার’ ভয় eর মুেখামুিখ হi িন তারা িঠক বুঝেত পারেবা না।     

তারপর eেদেশ (আেমিরকায়) আসার পর আমার বশ বেড়া eকটা গ লসিবয়ান  কিমuিনিটর সােথ 
পিরচয় হয় eবং আিম আেরা িক িক আিব ার কির জােনন?        সাধারণত সমকামীেদর  িনেয় য pচিলত 
ধারনাgেলা আেছ - য সমকামী ছেলরা eকটু ‘ মেয়লী’  হেব, হাত পা বশী বশী নািড়েয় কথা বলেব, 
aথবা িবষমকামী (heterosexual) ছেলেদর তুলনায় বিশ ফ াশন সেচতন হেব, লসিবয়ান মেয়রা eকটু 
‘পুrষালী’ হেব -  eমন কান কথাi নi।  ‘eরা’ oরকম হয়,  আবার হয় o না।  মােন আিম বলেত 
চািc য আমার চনা anত 80 শতাংশ oরকম না- হেত পাের eটা হয়েতা eকটা খn িচt মাt  িকnt 
আমার ব িkগত aিভjতা  তাi।         
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তার চেয়o বেড়া কথা যেহতু eরা িনেজরা  mainstream eর  বাiেরর মানুষ তাi   eেদর aন ান  
pািnক মানুষgেলার pিত eকটা সহজাত সহানুভূিত থােক।  আমার চনা সমকামীেদর eকটা বেড়া aংশ 
প ােল াiন iসু ,  মেয়েদর  িবrেd ভােয়ােলn, নারীবাদ, পিরেবশ দূষণ, আেমিরকার সাmাজ বাদ, 
মানবািধকার রkা eবং আরo    িবিভn ধরেনর সামািজক/ রাজৈনিতক িবষয় িনেয় আেnালেন জিড়ত।   
ধু জিড়ত বলেল আসেল কম বলা হেব eেদর aেনেকর জন  িনেজর িনেজর িব ােসর বাsবায়েনর চ াটাi 

জীবন।   আমার চনা eকটা  সাদা  আেমিরকান iহূদী লসিবয়ান িক কের জােনন?  প ােল াiেন িগেয়  
যখন ijােয়িলরা িবিভn প ােল ািনয়ান বসিত  uেcদ করার জন  ট া  িনেয় আেস, মেয়টা সi ট াে র 
সামেন িগেয় দঁািড়েয় থােক,  যেত হেল oেক িপেষ eেগােত হেব।   যেহতু স আেমিরকান নাগিরক তাi 
সিত  সিত  তােক িপেষ ফেল না, খািল iজরােয়িল  জেল িনেয় িদেনর পর িদন ফেল রােখ।  মেয়টােক 
আেমিরকায় ফরৎ পাঠােনা হয়, মেয়টা আবার যায়।  

সমকািমতা সmেক আিম খুব বশী িকছু হয়েতা জািন না , িকছু সমকামী সmেক িকছু জািন - সটাi 
িলখলাম।  oেদর aেনেকর কােছ আমার eকটা ব িkগত ঋণ আেছ -  দৃি টােক িনেজর বাiের pসািরত 
করার িশkা আিম pথম oেদর কােছi পাi। 

 সমকািমতা িনেয় ei বiেয় anভুk aিভিজৎ রােয়র গেবষণা িভিtক লখািট (সমকািমতা িক 
pকৃিতিবrd?) আমার aিত িpয় লখাgেলার aন তম।  আমার লখািট যমন ব িkগত আেবগ থেক 
লখা, oিট তমিন িবjানেক হািতয়ার কের িবেsষণ কের দখােনা -  সমকামী িক িবষমকামী  আমরা সবাi 

eকi  sক ােমর মেধ i  eকটু eখােন আর  eকটু oখােন  aবsান কির।   

 

িsgা আলী, আেমিরকার কেণল iuিনভািসিটেত সমাজিবjােন িপeiচিড করেছন। সমাজ, মানবািধকার, 
নারীবাদ pভৃিত িবষেয় লখািলিখ কেরন।  iেমiল - snigdha.ali@gmail.com 
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জুিলেয়েটর জন  

 িরচাড ডিকn 
aনুবাদ: aিg aিধrঢ় 

  

িpয় জুিলেয়ট, 

eখন তামার বয়স দশ হেয়েছ। eকটা জrরী িবষয় জানােনার জন  ei িচিঠ িলখিছ। আমরা যা জািন তা 
িকভােব জািন- ei সমস া িক কখেনা তামােক aবাক কেরিন? আমরা কান িকছু জািন িকভােব? যমন 
ei তারাgেলার কথা ধরা যাক। eরা ছা  িবnুর মত আকােশ jলjল করেছ। িকnt আসেল egেলা 
সূেযর মত eক eকটা িবরাট আgেনর গালা। eর কান কানটা aেনক aেনক দূের aবিsত। আর eরকম 
eক নkt সূযেক িঘের আমােদর পৃিথবী বেলর মত বনবন কের ঘুরেছ - eটাiবা আমরা িকভােব জািন।  

p gেলার utর হেc ’pমাণ’। কান িকছুেক pমািণত বা সত  বলার sপেk িকছু সহজ uদাহরণ আেছ। 
যমন দখা, শানা, গn বা sাদ iত ািদ iিndয়গত aনুভূিতেক pমাণ িহেসেব gহণ করা হয়। নেভাচারীরা 
পৃিথবী থেক শত শত মাiল দূেরর মহাকাশ মণ কেরেছন। সখান থেক eকািধক পযেবkেণ দখা গেছ 
পৃিথবী গাল। খািল চােখi তা দখা যায়। নেভাচারীরা িনেজর চােখ আমােদর সুnর ei নীল পৃিথবীেক 
গাল দেখেছন। আমােদর চাখ সবসময় য সব িকছু দখেত পাের তা নয়। িনখুতঁভােব দখেত গেল 
চােখর আরo িকছু িজিনেসর সাহায  pেয়াজন। ঝকঝেক, িমটিমেট, ujjল আেলার সn াতারা আকােশ 
খািল চােখ দখা যায়। িকnt যিদ তুিম টিলেsাপ িদেয় দেখা, তাহেল দখেব সn াতারা আসেল eকিট 
সুnর গালক। eেক ভনাস ( kgহ) বেল। eরকম কের সরাসির দেখ, েন বা aনুভব কের তথ gহণ 
করােক বেল পযেবkণ।  

সাধারণত pমাণ িনেজ পযেবkণ নাo হেত পাের। িকnt pমােণর িপছেন পযেবkণ aবশ i থাকেব। কu 
’খুন’ হেল সাধারণত তার চাk ুষ সাkী থােকনা। খুেনর ঘটনা খুিন িনেজ o আkাn ব িk ছাড়া আর কu 
দেখনা। িকnt গােয়nারা িবিভn িদক o uপাদান পযেবkণ কের eমন সব pমাণ সংgহ কেরন যgেলা 
ধু eকিট িদেকi আ ুল তােল। য ছুিরটা ব বহার করা হেয়িছল তার গােয় aপরাধীর আঙুেলর ছাপ থেক 

যায়। e থেক pমাণ হয় য খুিন ছুিরটা িনজহােত ধেরিছল। ধুমাt ei িচh দেখ বলা যােবনা য যার 
আঙুেলর ছাপ পাoয়া গেছ সi খুিন। বরং আরo aন  aেনক pমাণ পাoয়া গেল তাহেল তার সােথ 
eেক মলােনা যেত পাের। eকজন গােয়nা িবিভn িবষয় পযেবkণ কেরন। aেনক রকম pমাণ সংgহ 
করার চ া কেরন। ei pমাণgেলােক িবিভnভােব তুলনা কের, িবে ষণ কের eকটা সমাধান বর কেরন।  
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যারা মহাকাশিবjানী তােদর কাজকম aেনকটা গােয়nােদর মত। তারা ei পৃিথবী o িব bhাn িনেয় 
নানারকম পযেবkণ শেষ িসdাn gহণ কেরন। িঠক কানটা সিত  e িবষেয় তারা pথেম eকিট সেnহ বা 
ধারণা িচnা কেরন (eেক Hypothesis বেল)। eরপর িবষয়িট িনেয় তারা িনেজেদর মেধ , aন ান  
িবjানীেদর সােথ আেলাচনা কেরন। যিদ তারা সত েক বুঝেত পােরন তাহেল eকিট সmাব  মnব  কেরন। 
eেক বেল ভিবষ ৎবাণী করা। মেন কেরা, যিদ পৃিথবীটা সিত  সিত  গাল হয় তাহেল িক ঘটা uিচত? 
eকজন ব িk যিদ eকিদেক মুখ কের kমাগত যেত থােক তাহেল eকসময় সারা পৃিথবী ঘুের তার আেগর 
জায়গায় চেল আসা uিচত। যিদ তামার হাম হয় তাহেল ডাkার িক কেরন? িতিন pথম দখােতi বেল 
দন না য তামার হাম হেয়েছ। িতিন pথেম তামােক দেখ মেন মেন ধারণা কেরন য তামার হয়েতা 
হাম হেয়েছ। eরপর িতিন চাখ িদেয় তামােক িবিভnভােব পযেবkণ করেবন। িতিন দখেবন তামার মুেখ 
বা হােত কান দাগ আেছ িক না? তারপর তামার কপাল গরম িক না তা হাত িদেয় sশ কের বুঝেবন। 
তামার বুেকর িভতর কফ জেম কান শb হেc িক না তা কান িদেয় নেবন ( sেথেsােপর সাহােয )। 

ei ধরেণর িবিভn iিndয়gাহ  pমাণ পাoয়ার পর িতিন িসdাn ঘাষণা করেবন য তামার হাম হেয়েছ। 
ডাkাররা কখনo কখনo রাগীেক আরo নানারকেমর পরীkািনরীkা করেত বেলন। রাগীর রk পরীkা বা 
ekের করার পর িতিন িনি ত হন। ei পরীkাgেলা ডাkােরর চাখ, কান eবং হাতেক রাগীর সমস া 
বুঝেত সাহায  কের।  

িবjানীরাo ei পdিতেত কাজ কেরন। তারাo ডাkারেদর মত িবিভn পরীkা িনরীkা কের জিটল o 
dেবাধ  মহািব েক বুঝেত চ া কেরন। আcা, eখন eiসব সেnহ, পযেবkণ, iত ািদর কথা থাক। 
কান িকছু িব াস করার sপেk আরo ভাল িকছু কারণ আেছ। আিম সiসব িনেয় তামােক িকছু কথা 
বলেত চাi। egেলা হল ঐিতহ , pথা, বয়s বা দািয়tpাp ব িk কতৃক pদt িসdাn বা কতৃপেkর 
আেদশ eবং pত ােদশ বা ঐশী বাণী।  

pথেম ঐিতহ  বা pথার কথা বিল। কেয়ক মাস আেগ টিলিভশেনর eক aনু ােন আিম 50 জন িশ র 
সােথ গl কেরিছলাম। খুব সেচতনভােব ei িশ েদরেক বাছাi করা হেয়িছল। িবিভn আলাদা আলাদা ধম 
থেক ei িশ েদরেক িনবাচন করা হেয়েছ। কu ি sান, কu ihদী, কu মুসলমান িকংবা কu িহnু 
বা িশখ ধেমর। uপsাপক তােদর ধমিব াস জানার জন  pেত েকর কােছ িগেয়িছেলন। তারা pথার কথা 
বেলিছল। আিমo সi pথার কথা বলিছ। িশ রা তােদর িব ােসর sপেk কান pমাণ দখােত পােরিন। 
কান pমাণ ছাড়াi িপতা বা িপতামেহর কাছ থেক পাoয়া ধমেক তারা gহণ কেরেছ। তারা িঠক eভােব 
বেলেছ-”আমরা িহnুরা eটা িব াস কির, মুসলমানরা বেলেছ আমরা oটা িব াস কির, ি sানরা িব াস কির 
aন িকছুেত”- eরকম।  

যিদo তারা িবিভn িজিনেস িব াস কের তারপরo তারা কu সিঠক না। uপsাপক eটােকi sাভািবক ভেব 
িনেয়েছন। িতিন oেদরেক িনজধম িনেয় পরsেরর সােথ আেলাচনা করেতo বলেলন না। িকnt তােদর 
িব াস কােtেক eেসেছ ei কথা আিম িজjাসা করেত চেয়িছলাম। eর মূল uৎস আসেল pথা। তার 
মােন িপতামহ থেক িপতা, িপতা থেক সnান eভােব িব াস pবািহত হেয়েছ। aথবা শতাbীকালব াপী 
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হাতবদল হoয়া বi থেক তােদর িব াস eেসেছ। আর পূবপুrষরা eকi িজিনস শতাbীর পর শতাbী 
িব াস কের গেছন। কানরকম সেnহ পাষণ না কেরi তারা িব াসেক মেন িনেয়েছন। eটােকi বেল 
pথা (Tradition)।  

pথােক িনেয় eকটা সাধারণ সমস া আেছ। কতিদন আেগ মূল গlটা তির হেয়েছ সটা কান িবষয় না। 
বতমান কাল পযn সিত  বা িমথ া যাi হাক তা pথার মাধ েম চেল eেসেছ। মানুষ p  না কের চাখ বn 
রেখi তা gহণ কের eবং মেন চেল। িকnt তার মােন ei নয় য তা সিত  হেয় গল। কান eকটা গl 
শত কন হাজার বছর বয়স হেলo সত  হেয় যায় না।  

iংল ােnর বিশরভাগ মানুষ চাচ aব iংল ােnর dারা ব াpাiজ হেয়েছ। িকnt eটা ি িsয় ধেমর eকটা 
শাখা মাt। eছাড়াo আরo aেনক শাখা আেছ। যমন রািশয়ার aেথাডk, রামান ক াথিলক eবং 
মেথািডs চাচ। তােদর pেত েকর িব াস িভnরকম। eখনo ihদী ধম eবং iসলাম ধম পরsেরর চাiেত 
আলাদারকম। আবার ihিদ o মুসলমানেদর মেধ o িবিভnতা আেছ। eসব ধমিব াসীরা সামান  
মতপাথেক র কারেণ যুd করেত িপছুপা হয়না। aতeব তুিম হয়েতা ভাবেত পােরা য তােদর িনজ িনজ 
িব ােসর sপেk সামান  হেলo িকছু ভাল pমাণ আেছ। িকnt আসল ঘটনা হল, তােদর িব ােসর uৎস 
িবিভn রকম সংsৃিত বা pথা।  

আেরকিট িবেশষ ঘটনা সmেক বিল। রামান ক াথিলকগন মেন কেরন মা মির eমনi িবেশষ সmানীয় 
িছেলন য িতিন মারা যেত পােরন না। তােক সশরীের sেগ িনেয় যাoয়া হেয়েছ। aন  ি sানরা  eটা 
মােনন না। তারা বেলন য মির aন ান  মানুেষর মত ei পৃিথবীেতi মারা গেছন। ei ি sানরা eর 
বিশ আর িকছু বেলন না। রামান ক াথিলকেদর মত মা মিরেক sেগর রাণী বেলননা। মিরর সশরীের 
sগােরাহেনর গlটা খুব eকটা পুরেনা নয়। কারণ বাiেবেল e সmেক কান তথ  নi। আসেল বাiেবেল 
মা মির সmেক খুব eকটা বিশ িকছু বলা হয়িন। ষ  শতাbীর আেগ মা মিরর সশরীের sগােরাহেনর 
গlিট িছল না। pথেম eটা aন ান  সব গl যমন ’তুষার রাজকন া’ গlিটর মত তির করা হেয়িছল। 
পরবতীেত কেয়কশত বছর পর eটা িব ােস পিরণত হেয়েছ। শত শত বছরব াপী গlটা pচিলত থাকার 
কারেণ মানুষ eেক মূল  িদেয়েছ। eকিট গl যত পুরেনা হয় মানুষ তেতাi তােক বিশ gহণেযাগ  বেল মেন 
কের। সবেশেষ রামান ক াথিলকেদর dারা আনু ািনকভােব ei গlটা িলিখত হয়। eটা খুব বিশিদন 
আেগর কথা নয়। ei তা সিদন 1950 সােল। আমার বয়স তখন তামার মত িছল। িলিখত হoয়ার aথ 
ei নয় য গlটা সিত । বরং মিরর মৃতু র ছয় বছর পের যখন গlটা তির হয় তখন যমন বানােনা িছল, 
1950 সােলo তমন িছল।  

আিম ei pথা বা ঐিতহ  সmেক পের ei িচিঠর শেষ আেলাচনা করব। িকnt তার আেগ িব ােসর aন  
di খারাপ aজুহাত ’কতৃপেkর আেদশ’ o ’pত ােদশ’ সmেক িকছু বেল নi।  

‘কতৃপk’ (Authority) ei িজিনসটােক আমরা খুব মািন। কারণ eখান থেক grtপূণ িসdাngেলা 
আমােদর কােছ আেস। আiন বা নীিতগত সমথন আমরা eখান থেক পেয় থািক। রামান ক াথিলক চােচ 
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পাপ হেcন সবচাiেত grtপূণ ব িk। যেহতু িতিন eকজন পাপ সেহতু মানুষ িব াস কের য িতিন 
কান ভুল করেত পােরন না। iসলাম ধেমর মেধ o তমিন দািড়oয়ালা বৃd আয়াতুlাহ হেলন eকজন 
grtপূণ ব িk বা মান বর কতপৃk। ei দেশর aেনক মুসলমান খুন করার জন  তির হেয় আেছ। কারণ 
eর aনুমিত তারা ঐ আয়াতুlাহর কাছ থেক পেয়েছ।  

eর আেগ আিম তামােক বেলিছলাম, রামান ক াথিলকরা 1950 সােল ঘাষণা কের য মিরর শরীর sেগ 
তুেল নয়া হেয়েছ e কথা তারা আেগ থেক িব াস কের আসিছল। আসেল আিম বলেত চািc য পাপ 
িনেজi eকথা বেলেছন। িতিন িনেজ eকথা pকােশ  ঘাষণা কেরেছন। আর পাপ যেহতু বেলেছন 
সেহতু তা aবশ i সত  eবং মান । eর কান যথাথ কারণ নi, তারপরo পাপ বেল কথা। aন  আর 
কারo কথার চাiেত পােপর কথােক তামার বিশ িব াস করেতi হেব। বতমান পাপ (1995) তার 
aনুসারীেদরেক eকািধক সnান নবার িনেদশ িদেয়েছন। মানুষ যিদ ei কতৃপkীয় িনেদশেক িবনাবাক ব েয় 
মেন িনত তাহেল তা পিরণােম ভয়াবহ dিভk বেয় আনত। aিতিরk জনসংখ ার কারেণ রাগ-ব িধ, যুd-
িবgহ iত ািদ লেগi থাকত।  

হঁ া, িবjােনর িবিভn িসdাn নবার সময় আমরা aেন র uপর িনভর কের থািক। যমন, আিম িনেজ আেলা 
য eক লk িছয়ািছ হাজার মাiল বেগ ছুটেছ তার pমাণ কখেনা দিখিন। আিম e কথা বiেত পেড়িছ। 

eখােন বiেক আিম ’কতৃপk’ বেল মেন কেরিছ। তেব eটা oi কতৃপেkর চেয় ভাল। কারণ কতৃপkেক 
তুিম কান p  করেত পারেবনা। িকnt যথাযথ pমাণসােপেk বi লখা হয় আর iেc করেল য কu ei 
pমাণgেলা িনেজ িনেজ পরীkা করেত পাের। eটা খুবi sিsদায়ক। িকnt মিরর শরীর sেগ তুেল নয়া 
হেয়েছ e ঘটনার sপেk eকটা ছাট pমাণo কান িps (ধমেনতা) িদেত পারেব না।  

িব ােসর পেk তৃতীয় খারাপ কারন হল pত ােদশ বা ঐশী বাণী। মিরর সশরীের sগােরাহন িবষেয় যিদ 
পাপেক 1950 সােল িজjাসা করা হত তাহেল িতিন pত ােদেশর কথা বলেতন। িতিন িকভােব ei 

pত ােদশ পেয়েছন? eকটু কlনা কের িনেত হেব। eকিদন িতিন িনেজর ঘেরর দরজা জানালা বn কের 
pাথনায় বেসিছেলন। ঈ েরর কােছ বারবার সাহায  চাiেলন। িনেজ িনেজi aেনক িচnা করেলন। তারপর 
িনেজi eক aিনেদশ গভীর িব াসেবাধ থেক িনজ ধারণােক িব াস করা r কেরন। িব াসী মানুষ যখন 
িনেজর anেরর an:sেল eক গভীর িব াস বহন কেরন, যখন িনেজর মেনর গহীেন eক িভnরকম 
aনুভূিতেক িচিhত করেত পােরন আর তখন তারা কানরকম pমাণ ছাড়াi তােক সত  বেল মেন নন। 
eটােক তারা ’pত ােদশ’ বা ’ঐশী aনুভূিত’ বেল থেকন। pত ােদেশর দাবী ধুমাt পাপ কেরেছন তা 
নয়, aন  ধেমর মানুষরাo pত ােদেশর দাবী কেরন। িব ােসর sপেk pত ােদশেক তারা খুব জারােলা pমাণ 
বেল মেন কেরন। িকnt সিত i িক eটা ভােলা কারণ?  

ধেরা, তামােক বললাম য তামার িpয় কুকুরটা মারা গেছ। তাহেল pথেম তামার মন খুব খারাপ হেয় 
যােব। হয়েতা তুিম িজjাসা করেব ‘তুিম িক িনি ত? িকভােব তুিম জানেল? িকভােব eটা ঘটল?’ eখন 
ধির, আিম বললাম -‘আিম আসেল িঠক জািননা য কুকুরটা মেরেছ। eর কান pমাণ আমার কােছ নi। 
আমার মেনর িভতের eকটা aনুভূিতর সৃি  হল য হয়েতা স মারা গেছ।’ তাহেল ভয় দখােনার জন  
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তুিম আমার uপর িকি ৎ রেগ যােব। কারণ তুিম জােনা কােরা মেনর aনুভূিত কu মারা যাবার ঘটনা 
িব াস করার মত যেথ  জালােলা o gহণেযাগ  নয়। eজন  তামার সিঠক তথ  pমাণ দরকার। আমােদর 
pেত েকi সমেয় সমেয় মেনর গভীের িবিভnরকম aনুভূিত বাধ কির। কখনo সgেলা সিঠক হয় কখনoবা 
হয় না। িবিভnরকম মানুষ pেত েকর চাiেত িভnরকম aনুভূিত বাধ কের। তাহেল কমন কের তুিম কার 
aনুভূিতেক সত  বেল gহণ করেব? তাহেল কুকুেরর মারা যাবার ঘটনা আমরা িকভােব িব াস করেত পাির? 
য িনজেচােখ মৃত দেখেছ তার কাছ থেক েন aথবা িনেজ কুকুেরর hদিপে র বn হoয়া পরীkা কের 
িকংবা িযিন কুকুরটা মারা যাবার সময় uপিsত িছেলন eমন কােরা কাছ থেক জেন িনেয়। 

  

মানুষ কখনo কখনo বেল য িনেজর মেনর গভীর aনুভবেক িব াস করেত হেব। না হেল stীর ভােলাবাসার 
uপর আsা রাখা সmব হেব না। িকnt eটা ভুল যুিk। কারণ কu কাuেক ভােলাবােস িক না তা বাঝার 
aেনক uপায় আেছ। চােখ দেখ o কােন েনo ভােলাবাসার pমাণ পাoয়া যায়। ধমীয় নতারা যমন 
বেলন তমন eটা ধুমাt মেন গভীের aনুভেবর িবষয় নয়। বািহ ক বশ িকছু িচh দেখ মেনর aনুভূিত 
বাঝা যায়। চােখর চাহনী, কথার কামলতা, সহানুভূিত, সhদয়তা, egেলা সবi সিত কােরর pমাণ।  

কখনo কখনo মানুষ কান pমাণ ছাড়াi মেন কের তােক aন  কu ভােলাবােস। শষ পযn যিদo তা 
িমথ ায় পযবিসত হয়, তবুo তারা িনেজেদর িব ােস aটল থােক। কu কu মেন কের য িসেনমার নায়ক 
(বা নািয়কা = Actor)  তােক ভােলাবােস। যিদo তােদর কখনo দখা হয়িন। তবুo eমন িব াস থেক 
তােক টলােনা যায় না। ei ধরেণর মানুেষরা আসেল মানিসকভােব aসুs। anগত aনুভূিতেক বাiেরর 
িকছু uপাদােনর pিkেত pমাণ সােপk হেত হেব, না হেল তােক কানkেমi িব াস করা যােব না।  

মেনর গভীেরর aনুভূিত বjািনক গেবষণার kেto খুব pেয়াজন। িকnt eটা ধুমাt পরবতীেত pমােণর 
জন  পরীkণেযাগ  তেব eমন সব আiিডয়ার kেt pেযাজ । কান eকটা ধারণা যখন খুব সিত  বেল মেন 
হয়, তখন িবjানীরাo স সmেক দৃঢ় ধারণা পাষন কেরন। িকnt eটা তারা দীঘসময়ব াপী পরীkা 
চালােনার সুিবধার জন  কের থােকন। তারা ঐ দৃঢ় ধারণােক িভিt কের িবিভn পরীkা িনরীkার মাধ েম 
eকিট যথাথ pমাণ খঁাজার চ া কেরন। িবjানীরা িবিভn আiিডয়া খুেঁজ পাবার জন  িনেজর মেনর 
aনুভূিতেক ব বহার কেরন। িকnt যতkণ পযn কান pমাণ খুেঁজ পান না ততkণ িনেজর মেনর ভাবনার 
জন  কান দায়বdতা sীকার কেরন না।  

আবার pথার কথায় আিস। eবার আমরা eেক িভnপdিতেত দখেবা। pথা বা ঐিতহ  কন আমােদর কােছ 
খুব grtপূণ সটা ব াখ া করার চ া কির। িনেজেদর জন  uপেযাগী পিরেবেশ যন সুsভােব বেচবেত 
থাকেত পাির সজন  pাণীরা িববিতত হেয়েছ। আি কার সমভূিমেত িসংহরা খুব ভালবােব বঁাচেত পাের। 
kমাস sাd জেলর মাছ, আবার কঁাকড়ারা লবনাk জল ছাড়া থাকেত পাের না। মানুষo eকরকম pাণী। 
আমরা ei পৃিথবীেত aন  মানুষেদর সােথ িমেলিমেশ বঁাচার uপেযাগী কের তির হেয়িছ। আমরা িসংহ বা 
কঁাকড়া মত সাধারণত কান খাবার িশকার কির না। বাজার থেক িবেkতার কাছ থেক িকেন নi। তারা 

 
1002



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? জুিলেয়েটর জন  

 
 
আবার uৎপাদেকর কাছ থেক িকেন আেন। মাছ যমন পাখনা িদেয় জেলর মেধ  ভেস বড়ায় আমরা 
তমন মানুেষর সমুেd সঁাতার কাটিছ। aন  মানুেষর সােথ আমরা িবিভnরকম সmক তির কির। আর ei 
সmক তিরেত সাহায  কের আমােদর বুিd। সমুd যমন লবনাk জল িদেয় ভিত, মানুেষর পৃিথবীেতo 
তমন জানার মত িবিভn জিটল িবষয় আেছ। যমন ভাষা।  

তুিম iংেরিজেত কথা বল, িকnt তামার বnু a ান ক াথিরন কথা বেল জামান ভাষায়। তুিম তামার িনজs 
’মানব সমুেd’ সঁাতার কাটার uপেযাগী ভাষায় কথা বল। আর কান uপায় নয় ধুমাt pথা বা ঐিতেহ র 
মাধ েমi ভাষােক আমরা পেয়িছ। iংল ােn িপপ/ পপ (Pepe) বলেত কুকুরেক বাঝায়। িকnt জামানীেত 
বেল ’eiন হাn’(ein Hund)। eর মেধ  কানটাi সিঠক নয় আবার কানটাi aন টার চেয় বিশ 
সিত  নয়। dেটা শbi utরািধকারসূেt পাoয়া। িনেজর মত মানব সমুেd সঁাতার কাটার সুিবধার জন  
িশ েদরেক িনেজেদর দেশi ভাষা িশখেত হেব। িনেজর মত মানুষেদর সােথ আরo নানািকছু করেত হেল 
তােক aন  আরo aেনক pথা o ঐিতহ েক bিটং পপােরর মত আts করেত হেব। মেন রাখেব pথাগত 
তথ  বলেত যা দাdর কাছ থেক িপতা, িপতার কাছ থেক নতুন pজn পযn চেল eেসেছ তােক বাঝায়। 
িশ র মগজেক সব ধরেণর pথাগত তথ gেলােক িপপাসােতর মত গলাধকরণ করেত হেব। কানটা ভাল বা 
মn তা বাছাi করার সামথ িশ েদর কাছ থেক আশা করা যায় না। তাi তারা ভূত- পtী, িjন-পরী, 
ডািকনী, দত  iত ািদ িব াস করা সহ িবিভn আেজবােজ শb িশেখ ফেল।  

eটা আসেলi d:খজনক। িকnt করার িকছু নi। কারণ িশ রা তােদর চারপােশর সবরকেমর তথ েক খুব 
drত িশেখ ফেল। িবেশষ কের বড়রা যা বেল তা সত -িমথ া, িঠক- বিঠক যাi হাক তােক গভীরভােব 
িব াস কের। বড়েদর aেনক কথা বশ তথ বhল eবং িবিভn pমাণসােপেk সিত  eকথা িঠক। িকnt তারা 
যখন িবিভn aথহীন বা বােজ কথা বেল তখন তা শখা থেক িশ েদর িবরত রাখার কান uপায় নi। 
eখন oi িশ  যখন বড় হেব তখন স িক করেব? সo ছাটেদরেক eকi কথা বলেব। তাi বলিছলাম, 
যখন কান িকছু গভীরভােব িব াস করা হয় তা স যতi িমথ া হাক িকংবা িব াস করার মত কান কারণ 
থাক বা না থাক, তা ছিড়েয় পেড়। pজn থেক pজnাnের বািহত হেয় যায়।  

ধেমর kেto িক eমনটাi ঘেটেছ? সৃি কতা, sগ, মিরর মারা না যাoয়া , িয র িপতা কান মানুষ নয়, 
pাথনার utর পাoয়া যায়, oয়াiন রেk পিরণত হয় - eসেবর কানটার িপছেন কান ভাল pমাণ নi। 
তারপরo লk লk মানুষ eেত িব াস কের। eর কারণ হয়েতা শশব কেশাের যখন সবিকছু িব াস করার 
মত তােদর বয়স িছল, তখন বড়রা eসব িব াস করেত বেলিছল।  

লk লk মানুষ িভn িভn ধারণায় িব াস কের কারণ শশেবi তারা িভn িভn ধারণার কথা েনেছ। eকিট 
ি sান িশ র চাiেত মুসিলম িশ র aিভjতা িভnরকম। dজনi eমনভােব pভািবত হেয় বড় হেয়েছ য 
তারা িনেজেক সিঠক o aন েদরেক বিঠক বেল মেনpােণ িব াস কের। eমনিক ি sান, রামান 
ক াথিলক, চাচ aব iংল াn,  িবশপশািশত িগজা, মরমন pমুেখরা সmূণ িভn িভn ধারণায় আsা রােখ। 
আবার তারা িনেজেক সmূণ সিঠক o aন েদর pেত কেক ভুল বেল মেন কের। তুিম য কারেণ iংেরিজ 
আর a ান য কারেণ জামান বেল িঠক eকi রকম কারেণ তারা িভn িভn ধারণায় িব াস কের। িনজ িনজ 
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দেশ iংেরিজ বা জামানভাষা সিঠক। িকnt িভn িভn ধম িনেজর দেশ সিঠক নাo হেত পাের। কারণ 

pেত ক ধম aন  ধমেক িমথ া বেল pচার কের। কান দেশ মির মরেত পােরনা আবার কান দেশ মির 
সmূণভােব মৃত। মির আয়ারল ােnর দিkেণর ক াথিলক শািসত dীেপ aমর নন, িকnt utেরর pেটsাn 
মতাবলmীেদর কােছ মৃত।  

আমরা ei সব িবষয় িনেয় িক করব? আসেল আমােদর করার তমন িকছুi নi। তুিমo িকছু করেত 
পারেব না। িকnt তুিম eকটা িজিনস করেত পার। eরপর থেক কu যিদ তামার সামেন কান িকছুেক 
grtপূণ বেল, তাহেল তুিম িনেজেকi p  করেব-"eটা িক pমাণ সােপk বkব ? নািক, pথা বা 
কতৃপেkর িনেদশ aথবা pত ােদেশর কারেণ িব াসেযাগ ।" eর পের কu যিদ তামার সামেন 
কানিকছুেক সত  বেল, তাহেল তুিম িজjাসা করেব -‘িক ধরেণর pমাণ আপনার কােছ আেছ?’ তারা যিদ 

eর কান সdtর িদেত না পাের, তাহেল আিম আশা করেবা তােদর কথা িব াস করার আেগ খুব সতকভােব 
িবচার করেব। 

  

তামার বাবা 

  

uপেরর লখািট তঁার মেয় জুিলেয়েটর দশম জnিদন uপলেk িরচাড ডিকেnর লখা িচিঠর aনুবাদ। 
Good and bad reasons for Believing িশেরানােমর মূল iংেরজী লখািট পের ডিকেnর বi 

A Devil’s Chaplain- e anভুk হয়।    

 
ড. িরচাড ডিকn, আজেকর dিনয়ার সবেচেয় pভাবশালী িবjানী, গেবষক eবং দাশিনকেদর aন তম। 
পশায় িববতনবাদী জীবিবjানী, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক। যুিkবাদী eবং সমাজসেচতন 
লখািলিখর কারেণ সাধারণ মানুেষর মেধ  ড. িরচাড ডিকেnর খ ািত আজ আkিরক aেথi তু sশী। 

‘bাin oয়াচেমকার’, ‘ সলিফশ িজন’, ‘আেনােয়িভং দ  রiনেবা’, ‘kাiিmং মাun iেmpােববল’, ‘ ডিভলস 
চ ােpiন’ eবং ‘a ােnসটর টল’ সহ aসংখ  পাঠকনিnত জনিpয় ধারার িবjানিভিtক বiেয়র রচিয়তা।  
সmpিত িনজ uেদ ােগ তরী কেরেছন ‘িরচাড ডিকn ফাuেnশন’। তঁার সবেশষ বi - ‘দ  গড িডলুশন’ 
eখন পযn িবগত বাiশ সpাহ ধের িনuয়ক টাiমেসর ‘ বs সলার’ তািলকায় রেয়েছ। 
 
aিg aিধrঢ়, বাংলােদেশ বসবাসরত মুkমনার িনয়িমত লখক। বাংলােদেশর িবিভn পিtকায় লখা 
pকািশত হেয়েছ। iেমiল - agniadhirurho@gmail.com
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আtঘাতী কুসংsার 

pদীপ দব   

1 
সmpিত আমার eক কাকা মারা গেছন। তঁার যkা হেয়িছল। মৃতু র কেয়কিদন আেগ ধরা পড়েলা তঁার মাথায় 
eকটা িটuমারo হেয়িছল eবং bন িটuমােরর িনয়ম aনুসােরi তা drত বাড়িছেলা। আিম িবjােনর ছাt, 
িবjােন িব াসী। িবjানিভিtক িচিকৎসার পরামশi িদেয়িছলাম। িকnt আমার আtীয় মােন কাকার ছেল 
মেয়রা eবং আেরা aেনক আপাত ভাকা ীর িব াস িবিkp। তঁারা িচিকৎসা িবjােনর পাশাপািশ িকছু 
তািntেকর শরণাপno হেয়িছেলন। বািড়েত থািকনা বেল ঘটনাgেলা আমার aজানাi িছল। িকংবা iেc কেরi 
আমােক জানােনা হয়িন। কাকার মৃতু র পর যা জেনিছ - তােত দখা যােc কাকােক িচিকৎসা িবjােনর 
আoতায় আনা হেয়িছল eেকবাের শষ aবsায়।   

যkা রােগর pাথিমক লkণ ধরা পড়ার পর sানীয় হাসপাতােল যাগােযাগ কের িচিকৎসা নয়ার পর কাকার 
আtীয় sজনরা বলেত r করেলন - কাকােক “বাণ” মারা হেয়েছ। য স “বাণ” নয়, eেকবাের “রkবাণ”। 
রেkর সmেকর কu নািক কাকার kিত করার জন  জাd টানা কের ei “বাণ” মেরেছ। কাকা িনতাni 
দিরd eকজন মানুষ। তঁার kিত কের আtীয়sজনেদর কী uপকার হেব ক জােন। তেব e ধরেণর ব াপাের 
পাড়া pিতেবশীর িব াস aজন করেত সময় লােগ না। “বাণ” কাটার ব বsাo আেছ। িবখ াত তািntকেক হািজর 
করা গেলা eকেজাড়া হােলর বলদ িবিk কের। নানারকম জঁাকযেjর pহসেন গেলা আেরা কেয়ক হাজার 
টাকা। “রkবাণ” কাটা গেছ বেল মহাবাক  uচচারণ করেত করেত কাকার গায়াল থেক eকিট গাi গr িনেয় 
চেল গেলন তািntক সাধক। কাকা মৃতু র িদেক eিগেয় গেলন আেরা কেয়ক ধাপ। pােণর সােথ সােথ ধেনo 
টান পড়েলা মারাtকভােব।   

2 
e ধরেণর ঘটনা বাংলােদেশর আনােচ কানােচ eতটাi sাভািবক য েন আমােদর খুব eকটা pিতিkয়া হয় না। 
আমরা যন ধেরi িনেয়িছ য eসব তা ঘটেবi। ধু আমার দিরd কাকার বলায় কন - খুব বড় বড় মানুেষর 
kেto তা দখা যায় নানা রকম aৈবjািনক কাজ কম। ei তা সিদন sয়ার হাসপাতােলর সামেন 
গণেদায়া aনুি ত হেলা বাংলােদেশর pাkন pধান মntী শখ হািসনার রাগ মুিkর জন । সারােদেশ e ধরেণর 
দায়া, pাথনা aিবরাম চলেছ য কান ব াপােরi। সmpিত দেশর খারাপ aবsার জন o দেশর সনাবািহনীর 

pধান ব িk দায়ী করেলন sয়ং আlাh ক। আlাh  নািক পরীkা করেছন দেশর মানুেষর। কেয়ক বছর আেগ 
জাট সরকােরর sরা মntী আলতাফ হােসন যখন eকজেনর মৃতু  pসে  বেলিছেলন - “আlাh র মাল আlাh  
িনেয় গেছন” কu কu pিতবাদ কের বেলিছেলন - িতিন দািয়t eড়ােনার চ া করেছন। eখন “আlাh  
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আমােদর পরীkা করেছন” কথাটা িক দািয়t eড়ােনার পযােয় পেড় না? আসেল যুিkিনভর মানুষ মােti জােনন 
য - aেলৗিককতার আ য় মানুষ তখনi নয় যখন লৗিকক ব াপারটা িনেজর িবপেk যায়।   

3 
নানা রকম মানুেষর নানা রকম সংsার আেছ। aেনক িদন থেকi চাল ুহেয় আেছ eসব সংsার। কান কান 
সংsারেক আমরা কুসংsার বিল, কান কানটােক ভােলা মn িকছুi না বেল p েয়র দৃি েত দিখ। যমন 
aেনেক 13 সংখ ািটেক eিড়েয় চেলন। আনলািক থািটন বশ pচিলত eকিট সংsার। কu e সংsার মেন 
চলেল আমরা কu িকছু মেন কির না। কািরয়ায় 4 সংখ ািট হেলা মৃতু র pতীক। সখােন পারত পেk কu 
চার সংখ ািট ব বহার কের না। িল  ট দখা যায়  1, 2, 3, F, 5, 6 । e ধরেণর সংsার িনেয় আমরা 
বড়েজার হািস। িকnt খুব eকটা আtঘাতী মেন কির না eেদর। ভারতীয় িkেকটারেদর আঙুেল হােত বাhেত 
গলায় নানারকম সুতা, আংিট, তািবজ, লেকট দখেত দখেত আমরা aভ s হেয় গিছ। eকটা uiেকট পেল 
বালারেদর যভােব মাdিলেত চুমু খেত দিখ তােত বড়েজার মেন কির য িkেকটারিট বড়i সংsারাcn। 
আ েযর ব াপার ei য আমরা িকnt ei িkেকটারেক িব ােসর ei anেtর জন  বজন কির না। িকnt সকল 
কুসংsারi য মােঝ মােঝ আtঘাতী হেয় uেঠ।   

 

4 
বশ কেয়ক বছর আেগর কথা। চ gাম িব িবদ ালেয় পিড় তখন। চ gাম শহর থেক যারা শাটল েন 

iuিনভািসিটেত আসা যাoয়া কেরেছন তারা জােনন েনর aবsা। eকিদন েন িফরিছ ক াmাস থেক। 
pচn ভীড়। আমােদর কmাটেমেnর িসঁিড়েত পা ঝুিলেয় বেসেছ বশ কেয়কিট মেয়। আিম গাদাগািদ িভেড় 
তােদর পছেন বnুেদর সােথ দঁািড়েয়। ক াnনেমn sশেন ন থামেত না থামেতi ধুপধাপ নামেত িগেয় 
মেয়েদর eকজেনর আতিচৎকার। তার di পা চেল গেছ েনর িনেচ, চাকার কােছ। pাটফরেমর ধার আর 
েনর কmাটেমেnর মােঝ আটেক আেছ স। sাভািবক িরে k aনুসাের drত তার হাত ধের টেন তুলেত 

িগেয়i ধাkাটা খলাম। আপাদমsক বারকায় ঢাকা মেয়িট িচৎকার করেছ - “আপিন না, আপিন না, কান 
মেয়েক ডাকুন”। আেশ পােশর মেয়রা কu সাড়া িদেc না তার আহবােন। e aবsায় কান সাহসী মেয়েক 
ডেক eেন তােক টেন বর করার aথ হেলা আেরা aেনকkণ সময়। ন eখােন থােম বড়েজার d’িমিনট। 

eর মেধ  ন যিদ চলেত r কের - আs পা িনেয় আর uঠেত হেব না তােক। d’বnু িমেল তােক টেন 
pাটফরেমর uপর তালার পর মেয়িটর আবােরা ধমক, “ কন আমার হাত ধরেলন আপনারা”? eকিট  dঘটনা 
থেক eকজন মেয়েক হাত ধের টেন udার করার মেধ  কী aপরাধ থাকেত পাের আজo বুঝেত পািরিন। 
বারকা পরা মেয়িট িক কারােণর বাণী akের akের মেন চলেছন য বগানা পুrেষর sেশ পাপ হয়। e 
কী ধরেণর সংsার eকজন iuিনভািসিট পড়া sুেডেnর!  
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5 
সােপর কামেড় ডাkােরর বদেল oঝার শরণাপn হয় eখেনা বিশর ভাগ মানুষ। সাপ সmেক কত রকম 
কুসংsারi না চালু আেছ আমােদর মােঝ। সাপুেড়রা নানারকম আষােঢ় গl কের মানুষেক িব াn কের চেলেছ 
িনয়িমত। বীণ বাজােল সাপ ছেুট আেস eকথা িব াস করার লােকর aভাব নi। আর সাপ সmেক adুত সব 
aসত  গেl ভরা আমােদর লাককািহনীgেলা, rপকথাgেলা। আর িসেনমা gেলার তা কথাi নi। eসব পেড় 
দেখ েন সাপ সmেক আমােদর কুসংsার eমন পযােয় পঁৗেছেছ য - সােপ কামড় িদেল সাজা য 
হাসপাতােল নয়ার দরকার তা না কের oঝার হােত সময় সঁেপ িদi। িনিবষ সােপ কামড়ােল বঁেচ যাi - 
pাথিমক িচিক�সায় - যা oঝা তােদর নানারকম ভড়ং সহ িদেয় থােক। আর িবষধর সােপ কামড়ােল oঝাo 
যখন িকছু করেত পাের না - তখন ডাkার ডািক। কখেনা বাঁিচ - বিশর ভাগi মির। কারণ িবেষর িkয়া 
ততkেণ মারাtক হেয় oেঠ। আমােদর আধুিনক pযুিkর যুেগo oঝার ডাক পেড় - eর চেয় আtঘাতী 
সংsার আর কী হেত পাের।   

6 
সাmpিতক ঘূিণঝড় িসডের ভালার aেনক gেলা iuিনয়েন িনেজেদর ঘর ছেড় বর হয়িন বািড়র বuরা। সবাi 
আ য়েকেnd আ য় িনেলo বািড়র বuরা ঘের রেয় িগেয়িছল ei িব ােস য “ঘেরর মiেধ  বuরা না থাiকেল 
হi ঘর থােহনা”। যুগাnর পিtকায় e খবরিট pকািশত হেয়িছল 4/12/07 তািরেখ। িসডর কাuেক রহাi 
দয়িন সখােন। কারণ ঘের বu থাকেলা িক থাকেলা না তােত িকছু যায় আেস না pাকৃিতক িবপযেয়র কােছ। 
িকnt ei আtঘাতী কুসংsার দূর করা িক যায় eত সহেজ? বjািনক পূবাভাসেক বুেড়া আঙুল দিখেয় pাণ 
হােত িনেয় বেস থাকার শিk যাগােc আtঘাতী সব কুসংsার।   

7 
aেনক gােম আিম দেখিছ - সnান জnাবার পর মা o িশ েক pায় eক মাস থাকেত দয়া হয় আঁতুড় ঘের। 
ei আতঁুড় ঘর হেলা বািড়র মেধ  সবেচেয় নাংরা eকিট ঘর। ei eকমাস pসূিত মাতােক ei আতঁুড় ঘের 
pায় বnী কের রাখা হয়, asৃশ  কের রাখা হয়। eক মাস নািক মা o িশ  aপিবt থােক। aথচ ei 
সময়টােত মা o িশ র থাকা দরকার সবেচেয় আরােম, সবেচেয় পিরcn aবsায়। কারণ য কান সুেযােগi 
নানারকম সংkমণ ঘটেত পাের মােয়র eবং নবজাতেকর। িকnt কুসংsােরর কারেণ pসূিত মাতা o নবজাতকেক 
কাটােত হয় aপিরcn পিরেবেশ যা পরবতীেত তােদর sােs র uপর মারাtক pভাব ফেল।   

8 
আমােদর সংsার িচnা pবল। িদেন িদেন তা আেরা বাড়েছ। িকnt যতসব কুসংsােরর িডbা গলায় বঁেধ 
সযতেন আগেল রেখ কতটুকু eিগেয় যাoয়া সmব আমােদর? আমােদর দেশ লাডেশিডং-e যত মামবািত 
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jেল তার চেয় aেনক বিশ পিরমােণ মামবািত jেল মিnর মসিজদ িগজা প ােগাড়া ফিকর দরেবশ 
আuিলয়ােদর মাজাের। ei মানত করা মামবািতর আেলােত মেনর কুসংsােরর anকার আেরা গাঢ় হয়, আমরা 
eিগেয় চিল anকােরর িদেক। eখন আমােদর দরকার eকিট ঝকঝেক নতুন িবjান-pজn। সংsাের মসৃণ 
হoয়ার দরকার নi, যুিkেত rঢ় হেলi হেলা।  

 

ড. pদীপ দব aেsিলয়ার eকিট িব িবদ ালেয় pভাষক িহেসেব কমরত। iেমiল -   
Pradip.Deb@utas.edu.au. pকািশত বiঃ aেsিলয়ার পেথ পেথ (2005), আl বুকারিক থেক 
হিলuড (2006), আiনsাiেনর কাল (2006)।   

 

 
1008



মহাশেূন  িশবিলংগ   
নৃেপnd নাথ সরকার 

   
1ক খুেঁদ দবতা        
আম গােছ মুকুল eেলi aেপkার শষ হত না।  আম পাকেব, খাব।  িকnt eকটু সমস া িছল।  ঠাকুরমা গােছর pথম 
dেটা আম দবতার ভােগর জন  রেখ িদত।  বলত, “যা, ঠাকুর বাড়ী যা।  খাকা বা পরান ঠাকুর- র ড াiক া িনয়া 
আয়। ” oরা তখন হয়েতা রাsায় মােবেলর gিট িদেয় খলেছ।  খলা বাদ িদেয় সােথসােথi চেল আসত।  eর মেধ  
eকটা আকষণ িছল।  ঠাকুরমা eকটা বািটেত dধ-মুিড় িদত আর আম dেটা সযেt চুকলা ছািড়েয় বািটেত ছেড় 
িদত।  দবতা আম- গালা-dধ-মুিড় তৃিp িনেয় খত।  আম-dেধর গেn ঘর ভের যত।  আমার িজেভর জল চুiেয় 
পড়ত।  ঠাকুরমা মািটেত পেড় থাকা আেমর চুকলা dেটা আমার হােত ধের িদত।  তাi চঁেটপুেট খতাম।  খাoয়া 
শেষ ঠাকুরমা eকিট চকচেক আধ-আিন দিkনা িদত খাকার হােত।  খাকা নাচেত নাচেত চেল যত।  ঠাকুরমা 
তখন আর eকিট বািটেত আম dেধর সােথ মুিড় মেখ িদত।  আেমর চুকলা আর আঁিটেত যিদ িকছু aবিশ  থাকত 
ঠাকুরমা তাi খত আর আমার আম খাoয়ার দৃশ  দেখ পরম তৃিpলাভ করত।      
   
1খ িনয়ম মেন চলেত হয়    
আমার আেমর জন  aেপkা করা িন য় ঠাকুরমােক পীড়া িদত।  িকnt তােত িক? ঠাকুরমার তা িকছু করার িছল না।  
গােছর pথম ফলটার ভাগীদার eকজন দবতা।  সi দবতা ফলিট ভkন করেবন, আম খাoয়া uেdাধন হেব, 
তারপর গােছর মািলেকর aনুমিত হেব।  eটাi িনয়ম।  ঠাকুরমা তা িনয়ম বিহভতূ কাজ করেত পােরনা।  আিমo 
জেন গিছ িনয়ম িনয়মi।  িনয়ম িনয়িমত চলেত থােক।  ধম থেক সৃ  ei সব িনয়ম মগেজ ঘাপিট মের বেস 
থােক।  আমার আেমর জন  দীঘ pতীkা ঠাকুরমার হয়েতা তমন ক  হতনা।     
 
1গ ঠাকরুমার ভূেত িব াস      
ভূত আেছ িক নi, তার িঠক নi, িকnt ভয় আেছ তা সত ।  ধেমর সােথ ভুেতর িমল আেছ।  ধেমর িনয়nা ঈ র 
(ঈ র শbিট ব বহারi িনরাপদ। ) 
 

ঈ র আেছ িক নi 
তার নi কান িঠক 
তার সবi বিঠক 
তােক ধুi ভয়, eটাi িঠক।   
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ধম বড়i শিkশালী।  eেদর aবsান মগেজ।  জেnর পর থেকi eরা মগজটােক ধালাi কের শk ঘািট বািনেয় 
ঘাপিট মের বেস থােক।  মানুেষর িনজs চতনােবােধ kত সৃিs কের।  ei ভুেতর বেদৗলেত আমার ঠাকুরমা তার 
িনেজর নািতেক বি ত করেত পেরেছন।  ঠাকুরমা তঁার িনেজর নািত বাদ িদেয় aেন র নািতেক আেগ যt-আিt কের 
কান ক  পানিন, বরং পরম শািni পেতন।  

 
1ঘ চলেছ-চলকু        
খাকা আমার সমবয়সী।  eক সােথ খলতাম, ঝগড়া-ফগড়াo করতাম।  স তা যখন খিল তখন।  ধেমর pসংগ 

eেল eকi খাকােক দবতা বানােনা হয়।  খাকার কান দাষ নi।  আমরাi বানাi।  আমার ঠাকুরমা বানায়, আিম 
বানাi।  নপােল সব মেয়i মেয়।  আবার কান eক িবেশষ মেয় দবী, কুমারী।  কান p  করার p i হয় না।  
সংsার, িনয়ম।  িনয়ম িনয়েমর মত চেল।  খাকার মেধ  কান দবt আেছ িক নi, e িনেয় সংশেয়র কান sান 
নi।  কারন, eিটi িনয়ম।  িনয়েমর বাiের গেলi aিনয়ম।  aিনয়ম থেক িবশৃংখলা, মারমাির, হানাহািন।  তসিলমা 
নারী িnযাতেনর কথা বেলেছ বেলi যত িবপিt।  িnযািততা নারীo তসিলমার িবপেk সাফাi িদেc।  বারখার 
ভতের আবdা রমনীর িব াস oi বারখার িভতেরi sাধীনতার sগসুখ।  িনিবড় িব ােস◌্র মােহ, িনযাতন িনযাতনi 
মেন হয়না; বরং oর মেধ i আেছ মাদকতা, তৃিp, আনn, নারীর সমান aিধকার আর গগনচুmী সnানেবাধ।    

 
বেনর পাখীের ডািক বিলেছ খঁাচার পাখী     
আিম থািক মহাসুেখ ঝড়ঝ ার নi ঝুিক  
তামার চােখ ঘুম নাi, খাবার িমলেব কাথা 
খােট ব স খাi আর ছড়াi হথা আর হাথা   
িনেজর মেন গাo তুিম িকিচর িমিচর গান  
বুmাi িনং িদেছ মাের জােনর জান।   
  
di নারী সমান eক নর,   
iহাi জািনেব নারীর সম-aিধকার!         

  
2 মহাশেূন  িশবিলংগ          
পৃিথবীর ucতম িডgীধারী eকজন িশিkত ব িk, িববতনবাদ, পদাথিবদ া বা মহাশূন  গেবষনায় নােবল পুরsার 
পেয় যােবন হয়েতা।  মগজ ভিত পদাথ িবদ া বা মহাশূেন র নতুন নতুন তtt, পঁাচ-দশখানা আiনsাiন-ডারuiন 
ঢুেক আেছ মগেজ।  িকnt ধেমর pসংেগ ei জগত িবখ াত লাকিটo হয়েতা যবুথবু হিরদাস পাল, eকজন পূণ াথী।  
দখা যােব কান eক মিnের মহাশূন  গেবষক হিরদাস পাল বৗেয়র হাত ধের িশবিলংেগ dধ ঢেল পূণ  স য় 
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করেছন।  মহািবে র সৃি রহস  িনrপেণ মg মহাশূন  িবjানী িশবিলংেগ বুিঝবা নতুন তথ  খঁােজ পান।  dধ ঢালেত 
ঢালেত eকসময় stীর কথা ভূেল িশবিলংগ িনেয় মহাশূেন  পািড় জমান।   
         
পৃিথবী িবখ াত পদাথিবদিট যিদ eকজন মুসলমান হন, ধেমর কথা হেলi ‘তুিম আর… নo স তুিম।  তুিম eখন 
আেয়ত আলী িময়া।  যুিkবাদী আরজ আলী মাতুbেরর নেখর যুিগ o না। ’ পদাথিবদ আেয়ত আলী বা মহাশূন  
গেবষক হােসন িময়ােক হয়েতা দখা যােব মkার বাতােস শয়তান আেছ ভেব পাথর ছুড়েত।  eেদর মেন সামান  
p o জাগেব না, বাতেস কাথায় শয়তান?    
  
3 নব নব দবতার আিবভাব     
11i মাচ 2008 তািরেখ ভারেত িদlীর 31 মাiল পুেব di মুখ িনেয় জngহন করল লািল।    eিট eকিট 
asাভািবক জn।  হাজােরা িবড়mনা আেছ ভিবষ েত।  িকnt িহnু পূণ াথীরা বুেঝ ফেলেছ, লািল আর কu নয়, sয়ং 
কান দবী।  কান দবী? তিtশ কািটর মেধ  হেব eকজন! r হেয় গল পূেজা-aচনা।  হায়ের লািল! তুi বুঝিল 
না তুi িক িজিনষ! ast-pচাের আলাদা করা? sয়ং দবীর গােয় আঘাত।  aসmব।  ধেম সiেব না।  যত বশী adুত 
ঘটনা ঘটেব, িহnু ভাবেব তত বড় দবতা।    
 
বাংলােদেশ নতুন আরo eকখানা দবতার সংেযাগ ঘেটেছ।  নাম বাবা লাকনাথ।  ছাটেবলায় লাকনােথর পি কা 
দেখিছ।  হয়েতা সi লাকনাথi eখন নতুন দবতা।  মুহাmদ eকটা ভাল কাজ কের গেছন।  eকটা শk দঁািড় 
টেন িদেয় গেছন।  আমার পের আর কান পয়গেmর আগমন হেব না।  বাs! নতুন পয়গmের◌্র আর কান u�পাত 
নi।  িকnt ভারত eকিট unুk eবং uবর দশ।  যখন তখন দবতােদর আিবভাব হয়।  সারা িহnুsােন য সময় 
িতন লাখ লাকo িছলনা, তখনi দব- দবীর সংখ া িছল তিtশ কািট।  তারপর eেক eেক নতুন আরo কত দব-
দবী যাগ হেয়েছ ক তার িহেসব রােখ?   

   
4ক পশা ছেড় aেপশা    
তসিলমা নাসিরন িনেজi িনযািততা।  ছয়-সাত বছর বয়েস আপনজন dারা লাি তা হেয়েছন।  দেখেছন িনেজর 
পিরবাের ব িভচার, পীর eবং ধমীয় মৗলবােদর pভাব।  মা পীেরর বািড়েত িজিকর করেতন।  মােয়র সােথ পীেরর কথা, 
কারােনর বাণী নেতন।  জীবেনর rেত eত িকছু দেখ েন যুিk িদেয় বুঝার চ া করেতন।  পীেরর যুিk বুঝার 
জন  কারান ভালভােব পড়েলন।  আবার পড়েলন।  কারান পেড় তঁার মেনর যntনা uপশম হলনা।  বরং আিব ার 
করেলন নারী িনযাতেনর pচুর মশলা আেছ oেত।  পুrষ সবসময়i নারীর eক িডgী uপের (2:228), di নারী eক 
পুrেষর সমান (2:282), মেন করেল পুrষ মিহলােক িপটােব (4:34), iত ািদ।  
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মানুেষর রাগ-ব ািধ থেক মুk করার মহান bত িনেয় িচিক�সা পশােক বেছ িনেয়িছেলন।  িতিন দখেলন, সারা 
dিনয়ার aেdক মানুষ ভয়ানক eক কা  রােগ আkাn! সাধারন িচিক�সার জন  ভূিড় ভূিড় ডাkার তরী হেc 
িফ-বছর।  িকnt সামািজক কা  রাগিট দখার কu নi।  ভােবo না কu।  ঘােরর মেধ  বাস কের রাগী িনেজi 
জােননা স কতবড় aসুখ িনেয় খুিড়েয় খুিড়েয় চলেছ।   
 
ব ােমা সারােত গেল pথেম রাগ িননয় করেত হয়।  রাগ িননয় করেত রােগর গভীের pেবশ করেত হয়।  সমােজ 
নারী রােত ভােগর সামgী আর িদেন তার স ালন মাtা রাnা ঘর থেক খাবার টিবল।  মানুেষর মৗিলক aিধকার 
eকজন নারীর নi।  ধমgn কারােনo নারীর aিধকার সীিমত, িনযাতন সহায়ক।  মানুষেক রাগমুk কের জনেসবার 
চেয় নারীর মুিki তঁার কােছ জrরী হেয় দঁাড়াল।  মােলকা বগমেদর মত পােয়র uপর পা তুেল জীবনটােক uপেভাগ 
করেত পারেতন।  কখেনা সখ হেল নারী নতা সেজ সভা-সিমিতেত বাণী pচার করেত পারেতন।  িতিন তা কর ত 
পারেলন না।  sেথােsাপ ছেড় ধরেলন কলম।      
         
5ক jানতীথ, jানচড়ূামিনেদর বহাল aবsা      
মানুেষর মগজ ধেমর দহ, আর িব াসেবাধi তার আtা।  ধেমর pথম o pধান শত িব াস sাপন।  ei িব ােসর 
মৃতু  হেলi ধম থেক মানুেষর িনবান লাভ।  আর মানুেষ মানুেষ ধমিভিtক ভদােভেদর aবসান ঘেট।  aেন র uপর 
pভাব িবsার মানুেষর সহজাত pবৃিt।  eর জnয দরকার নতুন মতবাদ dারা িনেজেক মহাপুrেষ unীত কের বাকী 
সবাiেক মাহািবs কের রাখা।  নতুন মতবাদেক শিkশালী করেত মাt eকিট িমথ া দরকার।  বলেত হেব, আিম 
কu নi, আিম ঈ েরর pিতিনিধ মাt।  আিম যা বিল egেলা সবi তঁার কথা।  মহাপুrষিট eকিদন মারা যােবন 
িকnt তঁার বানী-িচরnনী ধম নােম সমেয়র সােথ aনড় হেয় বেস থাকেব।  aতীেত তাi ঘেটেছ।  মাহািবs aনুগামীরা 
শতাbীর পর শতাbী ধমেক মগেজ ধারন কের কৃতাথ হেc।  মহাপুrেষর ধjjাধারীরা pিতি ত বানীেক akত রাখার 
দৃঢ় pত েয় যুেগ যুেগ পািত মহাপুrেষর সৃিs হেc।  ধেমর ধারা aব াহত রাখার aপেচ া চেলেছ।  সময় eিগেয় 
চেলেছ।  িবjানীরা সমেয়র সােথ পাlা িদেয় গেবষনা কের যােc।  িবjানীেদর নব নব আিব ার o pযুিkর কল ােন 
pিত িনয়তi শতাbীর পুরেনা aনড় ধমীয় বাণীgেলা aসাের পযবিসত হেc, নু b হেc।  তখন jানতীথ, 
jানচূড়ামিনেদর নীচ থেক িচমিট কাটা ছাড়া আর কান uপায় থাকেছ না।      
   
5খ তালগাছ eকপােয় দাঁিড়েয়     
হাজার, দড়-হাজার, d-হাজার বছর আেগ, িবjান চচা তমন িছলনা।  পৃিথবী িছল আধ ািতকতার চারণেkt।  বড় 
বড় বুিল আর প াচােলর যুগ।  ফেল pিতিট ধেমর নতা ভিবষ েত িবjােনর apিতrd agগিতর ধারা aনুধাবন 
করেত পােরনিন।  তঁারা িনেজেদরেক গগনচূmী তাল গাছ আর ধমেক pকাn তাল ভেবিছেলন।  ভাবেত পােরনিন তাল 
eকিদন মািটেত থুবেড় পড়েবi।   
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তালগাছ eকঠঁােয় দঁািড়েয়  
আশ-পাশ ছািড়েয় 
uিক মাের আকােশ-dের 
মেন ভােব 
আিম িক হনুের …  
 
ঘুিড় ভােব,    
তালগাছ তুi তালগাছ 
মািটর সােথ তার সহবাস 
দখ, মেঘর কােছ আিম  
ভািস শূেন , আিম anযামী।     

 
তালগাছ জােননা মৃতু  তার িশেরাধায।  পাতা িববণ হেব।  গাছ িকেয় মারা যােব।  uনুেন চািপেয় গৃহবধূ eকিদন 
িপঁয়ােজা ভাজেব।  ঘুিড় আকােশ মাথা আর লজ নেড় তুবিড় বাজায়।  জােনoনা ঝাpা বাতােস কখন সুেতা িছেড় 
মািটেত হূমিড় খেয় পড়েব aথবা গােছর ডােল ঝুলেত থাকেব, কখন বাশবাগােনর মাথার uপর চঁাদ uঠেব, আর তার 
কাজলা িদিদ শালক শানােব।  
 
তালগােছরা ভেবিছেলন ei পৃিথবী তখন যমন িছল, হাজার বছর পেরo তমিন থাকেব।  তঁােদর বkব  কানিদন 
ভূল pমািনত হেব eমনিট ঘুনাkেরo ভােবনিন।  হাজার বছর আেগর পািরপা◌্ি ক aবsার pিkেত িনেজর চৗকষ 
বুিdেত মাথায় যা eেসেছ তঁারা তাi বেলেছন।  ফেল বাণী তাল গােছর মত iিতহােসর পাতায় eকপােয় ঠঁায় দঁািড়েয় 
আেছ।      
 
িবjােনর apিতেরাd agগিতেত aেনক বাণীi ভূল pমািনত হেc।  নতা চেল গেছন।  িকnt ধbাধারীরা িবপােক 
পেড় গেছ।  পথ eকটাi িবjানীর মুখ বn কর নতুবা জেল ঢুিকেয় রােখা।   ধম িনেজর aিstেক িটিকেয় রাখার 
জন  কাপািনকাস, গ ািলিলo আর brেনার মত িবjানীেদর মাথায় খ  ধেরেছ।  িবjােনর agগিতেক সামিয়ক ভােব 
থ কেরেছ।  থামােত পােরিন।  িহংsতা eখনo বn হয়িন।  সমেয় সমেয় মাথা চাড়া িদেয় uঠেছ।       

 
6 জিnেল মিরেত হেব, aমর কবা কেব    
নতার মুখ থেক ধেমর জn হেয়েছ।  কােজi eকিদন মৃতু  হেব।  pাচীন aেনক ধেমরi মৃতু  ঘেটেছ।  যgেলা 

eখনo দাপাদািপ করেছ, eেদরo িনি ত মৃতু  হেব।   
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আম-জনতার মাথায় হাত বুলােয় রাজা সেজ মগজ ধালাi করা িবjানী বা iি নীয়ােরর কাজ নয়।  eিট ধমেনতার 
কাজ।  ধমেনতা যা বুেঝন eবং বেলন তার নাম বাণী।  সbাiেক তা মেন চলেত হেব।  eর নাম শািn।  না মানেল 
aশািn, িববাদ।  আর িববাদ মােনi গদান।  ধম িনেজ pানহীন।  িকnt ধমধারীরা pানহীন নয়।  eরা আেপাষহীন।  
মারমূখী।  ধেমর কাছ থেক িবjােনর নoয়ার িকছু নi।  বরং, ধম িবjানী eবং iি নীয়ােরর সৃ  কৗশল 
aপব াবহার কের মানব সভ তার িবনােশর aপেকৗশেল িনেয়ািজত।  বাঘ বা িসংহ eকিট pাণী হত া কের।  িকnt ধম 
নােখঁাস হেল pাণ যায় লk লk মানুেষর।         
 
িবjান কারo ধার ধাের না।  বst o pকৃিতর রস o তথ  aনুসnানi িবjানীর কাজ।  iি নীয়ার িবjানীর eকীভূত 
jান সমnেয় নতুন যnt o কৗশল তরী কের মানুেষর জীবন ধারন সুnর o আরামদায়ক কের।  িবjােনর জn নi, 
কােজi eর মৃতু  নi।  িনuটন মহাকষ বেলর জn দনিন।  uিন ধু তথ িট gিছেয় সবাiেক বেলেছন।  কান নতা 
হনিন।  মািটর নীেচ খিনজ পদাথ যী  ীে র জেnর আেগo িছল।  িবjানীরা আিব ার কেরেছন মাt।  মেঘ মেঘ 
ঘষেনর ফেল িবd ত তরী হয়।  আেগo হত, eখনo হয়।  আেগ jােনর aভাব িছল।  সুেযাগ বুেঝ কান ধূত ব িk 
পিnত হেয়েছন, “আের, তামরা িকছুi জান না।  ঈ র ধু আমােক বেলেছন।  তামরা তঁােক ভয় কর না, তাi 
দn-কপািট দিখেয় ভয় দখােcন। ” িবjােনর িবেশষ jান না থাকা  পযn মানুষ িব াস কের e সেছ িবd ত 
চমকােনা সৃি কতারi কাজ।  মানুষ িকছুi পােরনা।  িতিন সবi পােরন।  eিটo তঁারi কাজ।  মানুষ যখনi eর 
আসল তttিট বুঝেত পেরেছ তখনi ধম িবjানেক শtr rেপ িচিhত কেরেছ।  সংঘাত হেয়েছ।  ধম িপছু হঠ ত বাধ  
হেয়েছ।  iদানীং সুর পাlােc।  সুর পাlােc ব াখ ায়, aনুবােদ।    
   
7 িবjান o ধেম সংঘাত নািক সমnয়? 
e dেটােত সংঘাত বা সমnেয়র কান কারন নi।  dেটার পথ o uেdশ  িভn।  ধেমর uেdশ  হল aেন র uপর 
pভাব o pাধান  িবsার করা।  তাi রাজনীিতেক ধেমর মাসতুত ভাi বলা চেল।  aপর পেk মানুেষর uপর pাধান  
িবsার বা রাজনীিতিবদ হoয়ার খােয়স eকজন িবjানীর থােক না।  pাকিৃতক িনয়ম eবং বst বা পদােথর gনাবলী 
িননয়কেl eকজন িবjানী আিব  মেন িনরলস কাজ কের চেল।  িবjানীেদর নব নব আিব ার হাজার বছেরর পুরেনা 
ধম-িভিtক ধারনা ভুেল পযবিসত হয়।  ধম তখন আঘাত pাp হয়।  িবjান pাকৃিতক িবষয়।  eেক ধরা যায় না।  
ধািমকিট pাকৃিতক িনয়মেক না ধরেত পের হােতর কােছর িবjানীর গােল চড় মাের।  িবjানী eকা।  তাi তােক আর 
eকটা গাল বািড়েয় িদেত হয়।      
 
তসিলমা জড় পদাথ িকmা জীব িবjানী নন।  িতিন আদেত িছেলন িচিক�সক; িকn সমাজেক তার anদৃি  িদেয় 
িবে ষণ করেত করেত পিরণত হন সমাজিবjানী ত ।  ধম নারী িনযাতন সমস ািটেক জিটল o sশকাতর কেরেছ।  
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িতিন সমস ািটর কেnd pেবশ কের eর িবে ষণ কেরেছন, সখােন িতিন সmূন eকা।  যা ঘেটিছল গ িলিলo, 
কাপােনাকাস, brেনার kেt, সi eকi ব িভচার চলেছ eখন তঁার kেt।  িতিনo eকা মার খেয় যােcন।  

eকিবংশ শতেক ধেমর pদীপ িশখা িনভু িনভু jলেছ।  eযুেগ গ িলিলo, কাপােনাকাস, আর brেনারা িনিবে  তঁােদর 
গেবষনা করেত পারেছ।  ধেমর pদীপ সবti িনেভ আসেব।  তসিলমােদর জnয পৃিথবী হেব unূk।  eখন যার জীবন 
কাটেছ anরীেন, সi তসিলমা নাসিরেনর সnােন বাংলার মানুষi eকিদন গেড় তুলেব আর eক s াচু aব িলবািট।   

  

  
 

ড. নৃেপnd নাথ সরকার পশায় িশkক o গেবষক। বাংলােদশ কৃিষিব িবদ ালেয়র 15 বছেরর চাকুরীেত isফা িদেয় 
1989 সােলর জানুয়ারীেত আেমিরকা চেল আেসন। বতমােন িতিন টkােসর piরী িভu eeneম িব িবদ ালেয় 
িশkক, গেবষক eবং pাgাম unয়ন িনরীkা সমnয়ক। কৃিষ যntপািত বাদ িদেয় কিmuটার pেকৗশেল aধ াপনা o 
গেবষনায় িনেয়ািজত।  iেমiল - nsarker@hotmail.com 
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রণদীপম বস ু  
দাশিনক, না িশ ?  

          kা চতুদশীর চঁাদটার িদেক eকদৃে  চেয় থেক ছা  িশ িট হঠাৎ p  কের বসেলা চঁাদটা গাল 
কন? আমরা যারা iেতামেধ  বড় হেয় গিছ, p  েনi নেড়চেড় oিঠ। তখন আর িঠক মেন করেত পাির 
না আমরাo িক eমন p  কেরিছলাম শশেব? সৃি র rেত eকাn তরল pকৃিতর মহাজাগিতক eকটা 
বstিপে র তীbগিতর ঘুণায়মান aবsায় মহাকেষর কndািভগ আর কndািতগ বেলর সিmিলত pভােবর সােথ 
aন ান  aনুঘটক িমেশ বstর আকৃিত pকৃতi গাল হেয় যাবার ধারণাটা যারা p  খুেঁজ খুেঁজ পেয় গেছন 
তােদর কথা আলাদা। eকটা িশ র পেk তা বুঝার বা তােক বুঝােনার pিkতo eখােন grtপূণ নয়। 
grtটা aন t। আমরা যারা ei চঁাদটােক গাল দেখ দেখ aভ s হেয় গিছ, তােদর কােছ eটাi 
sাভািবক হেয় গেছ য, পূিণমার চঁাদ তা গালi। eখােন িবsেয়র কী আেছ! িবsেয়র িকছুi খুেঁজ পাi 
না আমরা। তাi চঁাদ কন গাল, eটাo য eকটা কৗতূহলী p  হেত পাের সi বাধটাi মের গেছ 
আমােদর। eমন হাজােরা লk aভ sতার মেধ  আক  ডুেব িগেয় িবsয়হীন কৗতূহলহীন ei আমরা 
আসেল eক p হীন anধারণার বশংবদ pাণীi eখন; িজjাসু মানুষ নi; দাশিনক তা দূেরর কথা। 
ব াখ াহীন পূব-সংsােরর গ ািলকায় িনমিjত আমােদর সুসভ  চহারার ভতের anগত uপলিbটা য 
কেতা anকার কােলায় ডুেব আেছ, সi বাধটুকুo হািরেয় বেস আিছ aিধকাংেশi। eর ফল যা হবার তাi 
হেয়েছÑ কান aনাচােরi আর আ য হi না আমরা। aেলৗিকক নােম লৗিকক কৗশলজাত িকছু 
িমথ াচার, anিব াস, কুসংsার eবং িচরাচিরত pথার কােছ p হীন আনুগত  িদেয় খািc দািc ঘুমািc 
আর ফলন বাড়ািc eক aথব pজািতর। aথচ eকটু কা jান খরচ করেলi pেত কটা মানুষi হেত 
পারেতা eেকক জন সmাব  লাক-দাশিনক। কীভােব?  

          ‘ভােলা দাশিনক হoয়ার জেন  eকমাt য-িজিনসিট আমােদর pেয়াজন তা হেলা িবিsত হoয়ার kমতা। 

          িশ েদর ei kমতািট আেছ। তােত aবাক হoয়ার িকছু নi। মাতৃগেভ al কটা মাস কািটেয় তারা eেকবাের নতুন 
eক বাsবতার মেধ  eেস পেড়। িকnt তারা যখন বড় হয় তখন ei িবিsত হoয়ার kমতািট যন ন  হেয় যায়। কন 
eমনটা হয়?...  

          eকিট সেদ াজাত িশ  যিদ কথা বলেত পারত তাহেল হয়ত য aসাধারণ িবে  স eেস পেড়েছ সi িব  সmেক 
িকছু কথা জানােত পারত। কীভােব স চারিদেক তাকায় আর যা িকছু দেখ সিদেকi কীভােব কৗতহূেলর সে  হাত বািড়েয় 
দয় স, তা তা আমরা pায়i দেখ থািক।... 

          িকnt িশ িট ভােলা কের কথা শখার aেনক আেগi eবং দাশিনকভােব িচnা করেত শখার aেনক আেগi পৃিথবীটা 
eকটা aভ ােস পিরণত হেব তার।... 
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          ব াপারটা রীিতমত dঃখজনক... পৃিথবীর ব াপাের aিত aভ sতার কারেণ eর সিঠক grt uপলিb করেত যারা 
akম হেয় পেড়... 

          মেন হয় যন বড় হেয় oঠার pিkয়ািট চলার সময় আমরা িবিsত হoয়ার kমতািট হািরেয় ফিল। আর তােত কের 
খুব grtপূণ eকটা িকছু হািরেয় ফিল আর সi হািরেয় ফলা িজিনসিটi ফর খুঁেজ বর করার চ া কেরন দাশিনেকরা। 
কারণ, আমােদর ভতের কাথাo থেক িকছু eকটা বেল oেঠ য, জীবন eক িবশাল রহস । আর িঠক ei ব াপারিটi 
আমরা uপলিb কেরিছলাম aেনক আেগ, যখন ei কথািট আমরা ভাবেত িশিখিন। 

          আেরা সিঠকভােব বলেত গেল: দাশিনক p gেলা আমােদর সবাiেকi ভািবত করেলo আমরা সবাi িকnt দাশিনক 
হi না। নানান কারেণ বিশরভাগ লাকi pাত িহক কমকাে  eমনi বঁাধা পেড় যায় য িব  সmেক তােদর িবsয় eসেবর 
আড়ােল চেল যায়। 

          বাcােদর কােছ ei িব  আর তার সমs িকছুi নতুন; eমন eকটা িকছ ুযা দেখ িবsয় জােগ। বেড়ােদর কােছ 
ব াপারটা স-রকম নয়। িব টােক বেড়ারা eকটা sাভািবক ঘটনা বেলi ধের নয়। 

          িঠক ei জায়গাটােতi দাশিনেকরা eক িবরাট ব িতkম। eকজন দাশিনক কখেনাi ei িবে র ব াপাের িঠক 
পুেরাপুির aভ s হেয় পেড়ন না। িতিন পুrষ বা নারী যা-i হান না কন, তঁার কােছ িব টা খািনকটা aেযৗিkক বেল ঠকেত 
থােকÑ মেন হেত থােক হতবুিdকর, eমনকী হঁয়ািলভরা। দাশিনক আর ছা  িশ েদর মেধ  তাi eকটা grtপূণ জায়গায় 
খুব িমল। সারা জীবন eকজন দাশিনক eকটা িশ র মেতাi sশকাতর রেয় যান।’ 

 ( সািফর জগৎ / iয়েsন গাডার / aনুবাদ: জী eiচ হাবীব)            

           

তাi দশন সmবত শখার কান িবষয় নয়; বরং দাশিনকভােব িচnা করাটাi শখার িবষয় হেত পাের।  

ক হেব p কতা?  

          দাশিনক িচnাসূt aনুযায়ী jান বা িজjাসা িবেবচনায় জগেত    িচnাশীল সttা চার ধরেনর হেত 
পাের 

          (eক)  য জােন য, স সব জােন 

          (di)   য জােন য, স িকছুi জােন না 

          (িতন)  য জােন না য, স সব জােন 

          (চার)   য জােন না য, স িকছুi জােন না।  
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          ‘ য জােন য, স সব জােন’ eমন কাlিনক সttার aিst আেদৗ সmব িক না, িনি তভােবi তা 
p  সােপk। ei aসীম মহািব  চরাচের সংখ ারিহত পিরমােণ িবশাল থেক aিতk ুd ei aনn সংখ ক 
িবষয়-বst-ঘটনাপুে র সৃি -িsিত- ংশ িkয়া-pিতিkয়াজিনত কায-কারেণর দৃশ মান-aদৃশ  সmব-aসmব 
aনn-aনািদ মহাসমীকরেণর কlনারিহত pিতিট eকক যুg গা ী বা সামিgক pিkেতর pkাপট ধারণ 
করার মেতা কাlিনক সttার aিst কlনােতo িক সmব? জানার যমন কান সীমা নi, তমিন সীমাহীন 
জানার িবষয়িটo যৗিkক কারেণi যুিkহীন। তাi বলা যেত পাের- য জােন য স সব জােন, eমন 
সttার aিst কবল যুিkপরmরাহীন দাশিনক কl-ধারণা মাt।  

          ‘ য জােন য, স িকছুi জােন না’ দশেনর iিতহােসর aত n grtপূণ pস  eিট। e kেt 
যঁার কথা সবােg চেল আেস িতিন gীক দাশিনক সেkিটস (470-399 ি . পূ.)। সমg দশেনর iিতহােস 
সmবত সবেচেয় রহস ময় ব িki িতিন। জীবdশায় eকিট বাক o লেখন িন । তারপেরo iuেরািপয় িচnা 
ভাবনার kেt তঁার চেয় বড় pভাব আর কu ফলেত পােরন িন।  

          ‘আিম কবল eকটা কথাi জািন আর সটা হেলা আিম িকছুi জািন না’ িনেজর sপেk e কথাটা 
বেলi িতিন ধু p  কের যেতন, িবেশষ কােনা eকটা আেলাচনার সূtপাত ঘটােত, যন িতিন িবষয়টা 
সmেক িকছুi জােনন না। যােদর সে  িতিন কথা বলেতন তােদর িতিন eমন eকটা ধারণা িদেতন য 
আসেল িতিন তােদর কাছ থেক িশখেত চাiেছন। p টাi িছেলা তঁার যুিkর ধারােলা হািতয়ার। ei 
হািতয়ার িদেয় আেলাচনার eক পযােয় িতিন তঁার pিতপkেক তার যুিkর dবলতা বা aসারতা বুিঝেয় িদেতন 
আর তখন কাণঠাসা হেয় পেড় তারা uপলিb করেত সkম হেতা কানিট ন ায় আর কানিট aন ায়।  

          pকৃতপেk জানার sপেk বািড়েয় দয়া pিতটা কাযকর ধােপ কৗতূহলী ব িk মূলত িনেজর 
ajানতােকo আেরক ধাপ িচিhত করার pয়াস পান। aথা� িনত  নতুন জানার মাধ েম িনেজর ajানতাi 
খুেঁজ বড়ান তঁারা। eভােব নতুন নতুন jােন তঁােদর কৗতূহল আেরা বিশ কের u�সাহী হেত থােক আেরা 
নতুন নতুন jােনর িদেক। কননা িতিনi jানী িযিন তঁার ajানতােক আিব ার কেরন। ei আিব ারi 
jান। জানা- ক আিব ার কেরন যত, ততi না-জানা’র িবপুলতা সmেn সচিকত o িবhল হেয় oেঠন 
তঁারা। তাi, য জােন য স িকছুi জােন না, স-i সবেচেয় jানী; jান aেnষেণ জানার aদম  icাi 
তঁােক িনরnর p মুিখ কের তােল।  

          p ময় কেথাপকথেনর মধ  িদেয় সেkিটস য ধু jানী’র সংjাটাi িনধারণ কের দন তা-i নয়, 
uেlা, মূখামীর মুেখাশটাo িছঁেড় ফেলন eকi যুিkেত য জােন না য স িকছুi জােন না। আমরা 
aিধকাংশi তা সi মূেখর দেল, যারা ভান কের য তারা aেনক িকছুi জােন; aথচ িনেজর কা jানটাo 
ব বহার করেত জােন না। তারা য িকছুi জােন না, সi বাধটাo তােদর নi। aথচ দশনগত সত gেলা 
pেত েকi বুঝেত পাের sফ যিদ তারা তােদর সহজাত কা jান িদেয় যুিkেবাধটােক ব বহার কের। 
সহজাত যুিk ব বহার করার aথ হেc িনেজর মেনর গভীের পঁৗেছ সখােন যা আেছ তা ব বহার করা। 
িনেজ aj সেজ সেkিটস লাকজনেক তােদর কা jান ব বহার করেত বাধ  করেতন। িকnt কুসংsাের 
ডুেব থাকা সমােজর kমতাসীন pািত ািনক মূখতা লাকজেনর কা jান ব বহার করার সুেযাগ দেব কন? 

 
1018



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম আরজ আলী মাতুbর 
 
 
তাi আড়াi হাজার বছর আেগর kমতাসীন pিত ান যমন সেkিটসেক বাধ  কেরিছেলা হমলেকর তীb 
িবষ পান করেত, তমিন বhকাল পের eেসo আমােদর বিরশােলর গ gােম p  করেত জানা sিশিkত eক 
কৃষক দাশিনক আরজ আলী মাতুbরেকo pে র utর িদেত না পের ei ত ত pিত ানi ‘পিবt 
হাজতবােস’ িনিkp কের। eেত কের িক p  থেম গেছ? pে র pাকৃিতক শিki p েক িচরকাল 
শিkশালী কের রােখ।  

          তৃতীয় পযােয়র য দাশিনক সttা য জােন না য স সব জােন, eটাo হঁয়ািলপূণ eকটা দাশিনক 
িবেভদ মাt। য জােন, aথচ e িবষয়টাi স জােন না eরকম কঁাঠােলর আমসেtর sাদ কlনােতi সmব, 
বাsেব নয়।  

          aতeব, pাথিমকভােব uপsািপত দাশিনক সttার য চারিট ধারণা uপsািপত হেয়েছ, যুিk 
পরmরায় eেস চূড়াn ফলাফেল দঁাড়ায়  

eক) য জােন য, স সব জােন > eকটা aসmব কlনা বা কাlিনক aিst 

di) য জােন য, স িকছুi জােন না > jানীর িবjতা 

িতন) য জােন না য, স সব জােন > aবাsব 

চার) য জােন না য, স িকছুi জােন না > মূেখর ajতা।  

aথা� ei সৃি জগেত d’ টা সttাi কবল িkয়াশীল। jানী আর মূখ। jানী মােti তঁার মেধ  eকটা 
িবsয়েবাধসmn দাশিনক সttা িkয়াশীল থাকেব। কাযকারণ িভিtক যুিkর তীb রি  িদেয় সব িকছুেকi 
pেয়াজনীয় িবে ষেণ uেদ ািগ থােকন eঁরা; ন ায় o aন ায়েক পাথক  কেরন। আর যারা কা jানহীন 
ajান বা মূখ, তােদর dভাগ  য, তারা eটাo জােন না য তারা মূখ! ন ায়-aন ােয়র পাথক  করেব 
কােtেক!  

কী সi p   

          িবষেয়র মেধ  িবষয় খুেঁজ না পাoয়াটাi বাধ কির দশেনর eকিট বhল আেলািচত িবষয় বা িচরায়ত 
দাশিনক জিটলতাo। কথাটা হঁয়ািলপূণ মেন হেলo হাস কর নয় িকছুেতi। কননা চলেত িফরেত আমরা 
আমােদর সাদািসেধ যাপন pণালীর মেধ o eরকম দাশিনক হাপের পিতত হi মােঝমেধ i। eকটা 
সংেবদনশীল o grগmীর িবষয় িনেয় হয়েতা আেলাচনা করেত হেব, িচnাসূt গাথার pিkয়া িনেয় ভাবেত 
ভাবেত িবষেয়র eেতা agনিত ডালপালা গিজেয় যায় য শষপযn কাথা থেক কীভােব r করেত হেব 
তা িনবাচন করাটাi eকটা জিটলতর সমস া হেয় দখা দয়। যখান থেক r করেল সুরাহার খুব সুnর 
eকটা uপায় হয়েতা বর হেয় আসেত পারেতা, সটা না হেয় ভুল পেথ পা িদেয় আে পৃে  পঁিচেয় িনেজেক 
হতিবhল কের তুলিছ। হয়েতা মাঝপেথ kাn িদেয় ফর পূবাবsায় িফের আসেত হেc। eবং আবােরা oi 
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eকi সমস া; কােtেক r করেবা? aথাৎ aিn  িবষেয়র aভ nের kমবধমান য aসংখ  িবষেয়র 
সমাহার, তা থেক uপযুk িবষয়িটেক িনবাচন করা বা তুেল আনাটাi মূলত eকটা সmাব  সহজ pিkয়ার 
জিটল pারm-সূচক হেয় িব ািnর িদেক ঠেল িদেc। কন eমন হয়? eর যথাযথ utর হয়েতা eটাi 
যÑ যথাযথ p িট করেত পারিছ না আমরা। কন পারিছ না? হয়েতা p  করার uপায়টাi জানা নi 
আমােদর, তাi।  

          জগেতর সমs utরi না িক িনিহত থােক u�িkp pে র মেধ i। বলা হেয় থােক িযিন p  করেত 
জােনন, utর তঁােকi eেস ধরা দয়। eবং pিতটা utর হেয় oেঠ ফর আেরকটা pে র িনয়ামক সূt। 
eমিন কেরi p -utর-p -utর-pে র ei য পযায়kিমক বুনন pিkয়া, সi সূচনা লg হেত কালkেম 
বেয় বেয় মানব-সভ তার aবািরত িচnা-জগেত  তা-i আজ সবব p হেয় eক দাশিনক িভিt িনেয় দঁািড়েয় 
আেছ। তােকi িক দশন বেল? দশেনর সংjা িনrপেনর চাiেত বরং দশেনর সােথ পিরিচত হoয়াটাi বাধ 
কির aিধকতর সহজ uপায়।  

          দশেনর সে  পিরিচত হoয়ার সবেচেয় ভােলা uপায় হেc দশন িবষয়ক কেয়কিট p  করা, 
aনািদকাল ধের য সব p  কের আসেছ মানুষ। eবং সmবত মানুেষর আিদ দাশিনক p gেলার মেধ  
d’ টা p i aত n মৗিলক মানুষ কী, পৃিথবীটা কাথা থেক eেসেছ? কবল e d’ টা p i মানব 
সভ তার আিদ দশেনর িভতটােক গেড় িদেয়িছেলা িবপুলভােব। পৃিথবীেত খুব সmব eমন কান সংsৃিত নi 
যখােন e p  d’ টা utািপত হয় িন। eর utর খুঁজেত িগেয়i আিদ মানবেগা ীর কlনাশিkর 
সৃজনkমতায় চম�কার সব দৃ াn হেয় আেছ হাজােরা দব- দবী িবষয়ক পৗরািণক কািহনীর মায়াবী 
জগ�gেলা। মানুেষর কlনা-kমতা য কেতা aফুরn হেত পাের তার সাkা� pমাণ পেয় যাi আমরা 
egেলা পাঠ করেল। eখন p  আেস, কlনা কী? সমকালীন বাsবতায় য pে র utর সাধারণত মেল না 
তােক িকছু udাবনীমূলক ধারণাসৃ  কািহনী পরmরায় সািজেয় utর খঁাজার আপাত sিs-pয়াসi কlনা। 
তাহেল p  চেল আসেব, ধারণা কী? eমিন কের সূt থেক সূt ধের eকটার পর eকটা pে র তারণ 
পিরেয় eক aিনিদ  তথা aভূতপূব গnেব র িদেক ei য আপাত aিনি � ছুেট যাoয়া, eটােক কী বলেবা 
আমরা? কu কu  বেলন ‘যুিk’। পৃিথবী কী কের সৃি  হেয়েছ? যা ঘেট তার পছেন িক কান icা বা 
aথ রেয়েছ? মৃতু র পের িক জীবন রেয়েছ? কীভােব জীবন যাপন করা uিচ� আমােদর? eরকম হাজােরা 
pে র সংগিতেক aসংখ  যুিk আর যুিkহীনতা িদেয় য যার মেতা ধারণ কেরেছ িভn িভn সংsৃিত িভিtক 
আিদ মানবেগা ীর sকl গড়া uপাখ ানgেলা। কােল কােল eকিদন সভ তার মধ যুেগ eেস তা থেকi 
u�পিt হেয় গেলা ‘ধম’ নামক িবিচt eক জিটল তtt বা adুত ধারণার। আর তখিন p  oেঠ, ধম িক 
যৗিkক, না aেযৗিkক?  

pে র hমকী  

p  িক hমকী হয় কখেনা? হয়; p  hমকী হয় িমথ ার কােছ। কন? িমথ ার কান সত িন  িভিt থােক 
না। pে র শিkর কােছ িমথ ার ফানুস িটকেত পাের না, চুপেস যায়। বাiেরর চকমিক চহারার ভতের 
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িভিtহীন aবলmনgেলা মুhমূh pে র ধাkায় ভেঙ গেল িমথ ার সৗধটা hড়মুড় কের েস পেড়। তাi 
িমথ ার uপর pিতি ত কান তtt বা মতবাদ সমূহ p েকi বিশ ভয় পায়। তার aিsেtর uপর hমকী বেল 
p কারীেকi স সবেচেয় বড় শt“ মেন কের। eসব িমথ া-বােদর aনুসারীরা তেk তেk থােক p কারীর 
মুখটােক rd কের িদেত। তার pমাণ সi সেkিটস থেক r কের িলoনােদা b“ না, গ ািলিলo হেয় 
আমােদর আরজ আলী মাতুbর eবং হােলর hমায়ুন আজাদ। তঁােদর aপরাধ তঁার চলমান o pিতি ত িমথ া 
মতবাদেক pে র মুেখামুিখ কের িমথ া aিsেt নাড়া িদেয়েছন।  

ei য p েক eেতা ভয় তােদর, pে র শিkটা কী? pে র শিk হেc uিtত যুিk। eটা সi যুিk, য 
কান সীমানা মােন না। িসdােn uপনীত হoয়ার লেk  আেরাহ o aবেরাহ পdিতর eিসড টে  গিলেয় 
গিলেয় কােযর পছেন কারণ eবং তারo পছেনর সূচনা-িবnুেক খুেঁজ বর করেত সদা uদ ত স িপছপা 
হয় না। কবল যুিki তা পাের সব িছঁেড় ফেড় জগেতর সবেচেয় িনমম o মৗিলক p -dেটা িনিdধায় 
ছুেঁড় িদেত কী, eবং কন?  

মানবেগা ীর সূচনালg থেকi pাথিমক িবsয় িনেয় সৃি র u�স খঁাজায় uেদ ািগ হেয়েছন আমােদর 
বুিdমান পূবসূিররা, যঁােদরেক আজ আমরা jানী o দাশিনক িহেসেব আখ ািয়ত কের থািক। jােন িবjােন 
agগামী eসব gণী দাশিনক িবjানীেদর aিভjতালb jানi মানব সভ তােক সi আিদ থেক পযায়kেম 
eিগেয় িনেত bতী হেয়েছ। তাi গতকাল পযn য jান o বjািনক udাবন eেস মানুেষর সমকালীন 
aিভjতায় যুk হেলা, ei সবেশষ aজনo পরবিত aেnষায় হেয় oেঠ grtপূণ িনয়ামক সূt। eভােব য 
কান যুেগ বা কােল সমকালীন jানsরi স সমেয়র িচnারােজ  কান তtt বা মতবাদ pচার o িবে ষেণর  
যৗিkক মানদ  িহেসেব গৃিহত হেয়েছ।  

তাi িবিভn সমেয় জn নয়া ধমতttgেলা স সময়কােলর বাsবতা o কlনােকi ধারণ কেরেছ ধু। 
যেহতু িবjােনর পথ সবদাi চলমান, যৗিkক o পরীkা িনরীkার মধ  িদেয় eিগেয় যায় তাi িবjান 
সাধারণত কান পরম সেত  িব াসী নয়। বstর ভতেরর কাযকারণ সmেকর pাথিমক ব াখ ােক িবjান 
pথেম হাiেপািথিসস িহেসেবi pচার কের। পরবিত পরীkা িনরীkা eবং নতুন নতুন বjািনক udাবেনর 
pিkেত সটা যাচাi বাছাi হেত হেত eক পযােয় তা বjািনক সেত  pিতি ত হয়। িকnt ধমতেtt 
পরীkা িনরীkার কান বালাi নi। eটা কবলi eক যুিkহীন িব ােসর uপর pিতি ত। ধমgngেলার 
কািহনী বণনায় eর জn বা বণনাকালীন সমেয় িবjানিনভর সেত র যটুকু দখা পাoয়া যায়, সমেয়র 
pিkেত িবjানধম aনুযায়ী পরবিতেত তাo হয়েতা িমথ া হেয় গেছ  নতুবা নতুন সত  pিতি ত হেয়েছ। 
িকnt aনড় ধম যেহতু যুিkহীন িকছু িব াস মাt, তাi পরবিত বাsবতায় eেস ধমীয় সত gেলা িকছু 
গাজােখাির কািহনীর মেতা িবকলা  হেয় গেলo ধম জাধারীরা সটােকi “ব সত  jােন কতকgেলা 
anসংsারেক জীবনধারায় িমিশেয় ‘iহাi পরম সত ’ বেল িনেজর সােথ সােথ aন েকo pতািরত কের 
যােcন। ফেল পরবিতকােল eেস ধমীয় সত  আর বjািনক সেত র মেধ  িবপরীতমুিখ aবsান তির 
হেয়েছ। আেরা s  কের বলা যায় ধম eখন সেত র িবপরীেত aবsান িনেয়েছ িনি তভােব। e pসে  
ধমীয় সত  বনাম বjািনক সেত র pাসি ক িকছু p  o নমূনা পাশাপািশ রেখ িনজs কা jানটুকু খরচ 
কের যাচাi করেলi আমােদর কােছ সব পির ার হেয় যায়। আর e কাজটাi িবsয়করভােব aিব াস  
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দkতায় কের দিখেয়েছন eকাni মািটলg সাধািসেধ eক sিশিkত ব িk আরজ আলী মাতুbর। আমােদর 
শhের-িশিkত ভাষায় িতিন িনতাni eকজন bাত জন। িকn জানার aদম  কৗতূহেল িশkা দীkা জীবন 
যাপেন জাগিতক সমs pিতকূলতায় আে পৃে  জিড়েয় থেকo ajানতার িবrেd ধুমাt sীয় পিরচযায় 
কীভােব jানেচতনায় দাশিনক িবভার udাস ঘটােত হয়, তা-i দিখেয়েছন আমােদর আরজ আলী 
মাতুbর। চাখ থাকেলi িক চk ু ান হয়? pািত ািনকতার বড় বড় সািটিফেকটধারী তথাকিথত িশিkত 
জnাnেদর aিবমৃষ  মূখতােক দূর করার uপায় দখােনা জেন  িতিন ‘সেত র সnান’ o ‘সৃি  রহস ’ নােমর 
য d’ টা জাjjল মান চাখ দান কের গেছন, তুলনা িবচার হঠকাির হেলo, আমােদর মেন পেড় যায় সi 
সেkিটেসর কথাi। তাi বুিঝ ei আরজ আলী মাতুbরেক uেdশ  কের আেরক পি তজন েdয় সরদার 
ফজলুল কিরেমর আেবগ-স াত uিk- ‘আমােদর সেkিটস’ eকটুo বাhল  মেন হয় না।  

আমােদর লাক-দাশিনক  

          আজ থেক gেন gেন eকশ’ বছর আেগ। রবীndনাথ তখেনা নােবল পান িন। সটা আেরা পঁাচ 
বছর পেরর ঘটনা। pচািরত জnসাল িবেবচনায় বাঙালীর িবেdাহী কিব কাজী নজrল iসলাম o বাংলাকােব  
পা াত  আধুিনকতার aন তম agণী-পা ব কিব জীবনানn দাশ uভেয়i তখন  ন’বছেরর িকেশার বালক। 
িঠক সi সমেয়র সi anকার সামািজক aবsায় বিরশােলর কান eক গ gােম aসহায় মা’ ক িনেয় আট 
বছর বেয়সী িপতৃহীন িনরkর য বালকিটেক ‘দশ dয়াের সাহায ’ িনেয় বঁেচ থাকার সংgােম িলp থাকেত 
হেয়েছ,  pািত ািনক িশkার কােনা সুেযাগ যার কখেনাi আসেব না eবং পরবতী প াশ বছেরo যার 
নামিট uেlখেযাগ  িহেসেব কােরা মুেখo ucািরত হেব না, তঁার নাম আরজ আলী মাতুbর। eকাni গােয়-
গতের খেট খাoয়া aত n সাধারণ eক মানুেষর pিতcিব। িকnt কােলর কালেরখায় aসাধারণ মানুষo 
যমন সাধারণ হেয় যায়, আবার খুব সাধারণ মানুষo aসাধারণ হেয় oেঠ। তমিন eক aসাধারণ হেয় oঠা 
মানুেষর গl তঁার িনেজর মুেখi িন  

          ‘বিরশাল শহেরর aদূের লামচির gােমর eক দিরd কৃষক পিরবাের জn আমার 3রা পৗষ, 1307 
সােল। চার বছর বয়েস আমার বাবা মারা যান, 1311 সােল। আমার বাবার িবঘা পঁােচক কৃিষজিম o k ুd 
eকখানা িটেনর বসতঘর িছেলা। খাজনা aনাদায়েহতু 1317 সােল আমার কৃিষজিমটুকু িনলাম হেয় যায় 
eবং কজ- দনার দােয় মহাজনরা ঘরখানা িনলাম কিরেয় নন 1318 সােল। তখন sামীহারা, িবtহারা o 
গৃহহারা হেয় মা আমােক িনেয় ভাসেত থােকন aকূল dঃেখর সাগের। স সমেয় বঁেচ থাকেত হেয়েছ 
আমােক দশ dয়ােরর সাহােয । 

          তখন আমােদর gােম কােনাrপ িশkাpিত ান িছেলা না। শরীয়িত িশkা দােনর জন  জৈনক মুিn 
eকখানা মkব খােলন তঁার বািড়েত 1320 সােল। eিতম ছেল বেল আিম তঁার মkেব ভিত হলাম 
aৈবতিনকভােব। সখােন pথম বছর িশkা করলাম sর o ব নবণ তালপাতায় eবং বানান-ফলা 
কলাপাতায়, কননা আমার বi- sট কনার স িত িছেলা না। aতঃপর eক আtীেয়র pদt রামসুnর বসুর 
‘বাল িশkা’ নামক বiখানা পড়ার সময় ছাtেবতন aনাদায়েহতু মুিn সােহব মkবিট বn কের িদেলন 
1321 সােল। আর eখােনi হেলা আমার আনু ািনক িবদ ািশkার সমািp বা সমািধ। 
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          পড়া- লখা শখার pবল আgহ আমার িছেলা। িকnt কােনা uপায় িছেলা না। পেটর দােয় 
কৃিষকাজ r করেত হয় al বয়েসi। আমার বািড়র পােশ eকজন ভােলা পঁুিথপাঠক িছেলন। কৃিষকােজর 
ফঁােক ফঁােক আিম তঁার সােথ পঁুিথ পড়েত r কির, বাংলা ভাষা পড়বার িকছুটা kমতা aজেনর uেdেশ  
eবং uেdশ  আংিশক সফল হয় জয়gন, সানাভান, জ নামা, মাkল হােসন iত ািদ পঁুিথ পােঠর 
মাধ েম। e সমেয় আমার পাড়ার d’িট ছেল বিরশােলর টাuন sুল o িজলা sুেল পড়েতা। তােদর পুেরােনা 
পাঠ বigেলা eেন পড়েত r কির 1335 সাল থেক eবং তা পিড় 1343 সাল পযn। কন তা জািন 
না, সািহত , গিণত, ভূেগাল, iিতহাস iত ািদর চেয় িবjােনর বi o pবngেলা আমার মনেক আকষণ 
করেতা বিশ। তখন থেকi আিম িবjােনর ভk। 

          আমার মা িছেলন aিতশয় নামাজী-কালামী eকজন ধািমকা রমণী। eবং তার ছঁায়াচ লেগিছেলা 
আমার গােয়o িকছুটা। িকnt আমার জীবেনর গিতপথ বঁেক যায় আমার মােয়র মৃতু েক কnd কের eকিট 
dঃখজনক ঘটনায়। 

          1339 সােল মা মারা গেল আিম মৃত মােয়র ফেটা তুেলিছলাম। আমার মােক দাফন করার 
uেdেশ  য সমs মুিn, মৗলিব o মুসিlরা eেসিছেলন, ‘ফেটা তালা হারাম’ বেল মােয়র নামােজ জানাজা 
o দাফন করা ত াগ কের তঁারা লাশ ফেল চেল যান। aগত া কিতপয় aমুসিl িনেয় জানাজা ছাড়াi আমার 
মােক সৃি কতার হােত সমপণ করেত হয় কবের। ধমীয় দৃি েত ছিব তালা দূষণীয় হেলo স দােষ দাষী 
sয়ং আিমi, আমার মা নন। তথািপ কন য আমার মােয়র aবমাননা করা হেলা, তা ভেব না পেয় আিম 
িবমূঢ় হেয় মা’র িশয়ের দঁািড়েয় তঁার িবেদহী আtােক uেdশ কের ei বেল pিতjা কেরিছলাম, “মা! 
আজীবন িছেল তুিম ধেমর eকিন  সািধকা। আর আজ সi ধেমর নােমi হেল তুিম শয়াল-কুকুেরর 
ভk । সমােজ িবরাজ করেছ eখন ধেমর নােম aসংখ  কুসংsার। তুিম আমায় আশীবাদ কেরা, আমার 
জীবেনর bত হয় যন কুসংsার o anিব াস দূরীকরণ aিভযান। আর স aিভযান সাথক কের আিম যন 
তামার কােছ আসেত পাির। তুিম আশীবাদ কেরা মাের মা, আিম যন বাজােত পাির স aিভযােনর 
দামামা।” 

          আিম জািন য, anিব াস o কুসংsার দূরীকরণ aিভযােন সিনকrেপ লড়াi করবার যাগ তা 
আমার নi। কননা আিম প ু। তাi স aিভযােন aংশ িনেত হেব আমােক বাজনাদার rেপ। pিতjা 
কেরিছ য, স aিভযােন দামামা বাজােবা। িকnt তা পােবা কাথায়? দামামা তিরর uপকরণ তা আমার 
আয়েt নi। তাi pথেমi আtিনেয়াগ করেত হেলা uপকরণ সংgেহর কােজ। 

          িবjান, ধমতtt o িবিবধ িবষেয় িকছু িকছু jানলােভর uেdেশ  বিরশাল পাবিলক লাiেbরীর সদস  
হেয় সখানকার পুsকািদ aধ য়ন করেত r কির 1344 সাল থেক। sয়ং মুসলমান সmpদায়ভুk বেল 
যিদo iসলাম ধেমর মূলতtt সmেn িকছু িকছু তtt জানার সুেযাগ িছেলা, িকnt িহnু, বৗd, পািস, ihিদ, 
ীsান iত ািদ ধম সmেn িবেশষ িকছুi আমার জানার সুেযাগ িছেলা না। তাi সসব ধম সmেn িকছু িকছু 
জানার আgহ িনেয় পড়েত থািক বিরশােলর শংকর লাiেbরী o ব ািps িমশন লাiেbরীর িকছু িকছু বi। 
বিরশাল bজেমাহন কেলেজর দশন িবভােগর pবীণ aধ াপক কাজী গালাম কািদর সােহব জানেতন আমার 
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সাধনার uেdশ  িক। তাi uেdশ িসিdর সহায়ক হেব বেল িতিন আমােক দশনশাst চচা করেত uপেদশ দন 
eবং তঁার uপেদশ o সহেযািগতায় দশনসমুেdর বলাভূিমেত িবচরণ করেত থািক 1354 সাল থেক। তখন 
িদন যেতা মােঠ আমার রাত যেতা পােঠ। 

          মােয়র মৃতু র পর থেক দীঘ 18 বছর সাধনার পর কিতপয় ধমীয় anিব াসেক দশেনর utােপ 
গিলেয় িবjােনর ছঁােচ ঢেল তার eকিট তািলকা তির করিছলাম pে র আকাের 1357 সােল। e সময় 
sানীয় গঁাড়া বn ুরা আমােক ধমিবেরাধী o নােখাদা (নািsক) বেল pচার করেত থােক eবং আমার dনাম 
ছিড়েয় পেড় gাম ছেড় শহর পযn। লাক পরmরায় আমার নাম নেত পেয় ত�কালীন বিরশােলর 
লiয়ার ম ািজেsট o তাবিলগ জামােতর আিমর জনাব eফ. কিরম সােহব সদেল আমার সােথ তকযুেd 
aবতীণ হন 1358 সােলর 12i জ  তািরেখ আমার বািড়েত িগেয়। স িদনিট িছেলা রিববার, সােহেবর 
ছুিটর িদন। তাi িতিন িনি েn আমার সােথ তকযুd চালান বলা 10টা থেক 2টা পযn। যুেd পরািজত 
হেয় বিরশােল িগেয় িতিন আমােক eক ফৗজদাির মামলায় সাপদ কেরন ‘কমু িনs’ আখ া িদেয়। স 
মামলায় আমার জবানবিn তলব করা হেল uপেরািlিখত তািলকার p gেলার িকছু িকছু ব াখ া িলেখ 
‘সেত র সnান’ নাম িদেয় তা জবানবিnrেপ কােট দািখল কির ত�কালীন বিরশােলর পুিলশ সুপার জনাব 
মিহudীন সােহেবর মাধ েম, 27 শ আষাঢ়, 1358 সােল (iং 12. 7. 51)। 

          ‘সেত র সnান’-eর পা ুিলিপখানার বেদৗলেত স মামলায় দিহক িন®কৃিত পলাম বেট, িকnt 
মানিসক শািs ভাগ করেত হেলা বh বছর। কননা ত�কালীন পািকsান তথা মুসিলম লীগ সরকােরর 
sানীয় কতৃপk িনেদশ িদেলন য, ‘সেত র সnান’ বiখানা আিম pকাশ করেত পারেবা না, ধমীয় সনাতন 
মতবােদর সমােলাচনামূলক aন  কােনা বi িলখেত পারেবা না eবং পারেবা না কােনা সভা-সিমিতেত 
বkৃতামে  দঁািড়েয় sমত pচার করেত। যিদ eর eকিট কাজo কির, তেব য কােনা aজুহােত আমােক 
পুনঃ ফৗজদািরেত সাপদ করা হেব। aগত া কলম-কালাম বn কের ঘের বেস থাকেত হেলা 1971 সাল 
পযn। eভােব ন  হেয় গেলা আমার কমজীবেনর aমূল  20িট বছর। 

          বাংলােদেশ কুখ াত পািকsান সরকােরর সমািধ হেল পর ‘সেত র সnান’ বiখানা pকাশ করা হয় 
1380 সােল, রচনার 22 বছর পর। তারপের আমার িলিখত বi ‘সৃি  রহস ’ pকািশত হয় 1384 সােল, 
‘sরিণকা’ 1389 সােল eবং ‘aনুমান’ নােমর k ুd eকখানা পুিsকা 1390 সােল। e pসে  সভাসীন 
সুধীবৃnেক sরণ কিরেয় িদেত চাi য, আমার িলিখত যাবতীয় পুsক-পুিsকাi হেc আমার মােয়র 
মৃতু িদেন আকািkkত ‘দামামা’র a িবেশষ। 

          কu কu মেন করেত পােরন য, আিম ধেমর িবেরািধতা করিছ। বstত তা নয়। প , পািখ, কীট-
পত  iত ািদ সমs জীেবর eমনিক জল, বায়ু, aিg iত ািদ পদােথরo eক eকিট ধম আেছ। ধম eকিট 
থাকেবi। তেব তার সে  anিব াস o কুসংsার থাকা আমার কাম  নয়। 

          মানব সমােজ ধেমর আিবভাব হেয়িছেলা মানুেষর সািবক কল ােণর জন i। িকnt বতমােন pচিলত 
ধমgেলা মানুেষর কল ােণর চেয় aকল াণi করেছ বিশ, aবশ  জাগিতক ব াপাের। ধমেবtারা সকেলi 
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িছেলন মানবকল ােণ আtিনেবিদত মহাপুrষ। িকnt তঁারা তঁােদর দশ o কােলর বnনমুk িছেলন না। 
তঁােদর pবিতত সকােলর aেনক কল াণকর ব বsাi eকােলর মানুেষর aকল ােণর কারণ হেয় দঁাড়ােc। 
তাi ধমীয় সমাজিবধােন ফাটল ধেরেছ বhিদন আেগ থেকi। সুদ আদান-pদান, খলাধুলা, নাচ-গান, সুরা 
পান, ছিব আঁকা, নারী sাধীনতা, িবধমীর ভাষা িশkা, জnিনয়ntণ iত ািদ ধমিবেরাধী কাজgেলা eখন ধু 
রা ীয় সমথনপু i নয়, লাভ কেরেছ আnজািতক sীকৃিত। িবেশষত গান, বাজনা, নারী, নাচ o ছিব Ñ e 
পঁাচিটর eকt সমােবশ দখেত পাoয়া যায় িসেনমা, রিডo eবং টিলিভশেন। িকnt সসেবর িবrেd 
সনাতনপnীরা কখেনা pিতবােদর ঝড় তােলনিন। aথচ pিতবােদর ঝড় তুেলেছন ফজলুর রহমান, বযলুর 
রহমান, আ. র. হ. eনামুল হক, আবুল ফজল pমুখ মনীষীগেণর d’কলম লখায়। কতকটা আমারo। 

          িবjােনর নব নব আিব ােরর ফেল ধম হঁাচট খােc পেদ পেদ। কােনা ধেমর eমন শিk নi য, 
আজ ডারuiেনর িববতনবাদ বািতল কের দয়, নাকচ কের মগােনর সমাজতtt eবং াn বেল pমািণত কের 
কাপািনকাস-গ ািলিলoর আকাশ তtt, িনuটেনর মাধ াকষণ তtt eবং আiনsাiেনর আেপিkকতা 
তttেক। 

          মধ যুেগ যুগমানেবর আসেন সমাসীন িছেলন ত�কালীন মুিন-ঋিষ o নবী-আিmয়ারা। তঁারা িছেলন 
gণী, jানী o মহ� চিরেtর মানুষ, তেব ভাববাদী। তঁােদর আেদশ-uপেদশ পালন o চিরt aনুকরণ 
কেরেছন সকােলর জনগণ eবং তখন তা uিচতo িছেলা। িকnt সi সব মনীষীরা eযুেগর মানুেষর 
iহজীবেনর জন  িবেশষ িকছুi রেখ যানিন, eকমাt পারেলৗিকক সুখ-dঃেখর কlনা ছাড়া।  

          e যুেগর যুগমানেবর আসেন সমাসীন আেছন Ñ কিব-সািহিত ক, বুিdজীবী, দাশিনক o িবjানীরা। 
eঁরা সবাi eযুেগর gণী, jানী o মহ� চিরেtর মানুষ। তেব eঁরা হেcন মুkমন, sাধীন িচnার aিধকারী 
o বাsববাদী। eঁেদর aবদান ছাড়া e যুেগর কােনা মানুেষর iহজীবেনর eক মুহূতo চেল না। তাi eঁেদর 
সিmিলত মতাদশ আমােদর মsেক gহণ করা uিচত ভাববােদর আবজনার বাঝা ফেল িদেয়। বতমান যুেগ 
িবjানিবেরাধী কােনা িশkাi gহণীয় নয়। 

          eখন p  হেত পাের য, eঁেদর সিmিলত মতাদশ িক? eক কথায় তার utর হেc  মানবতা। 
হয়েতা ঐ মানবতাi হেব আগামী িদেনর মানুেষর আnজািতক ধম তথা ‘মানবধম’। 

          ঢাকা িব িবদ ালেয়র eক সভায় ( য সভািট কােনা কারণবশত aনুি ত হয়িন) পাঠ করার জন  
আরজ আলী মাতুbেরর িলিখত ভাষেণর িনবািচত aংশ udতৃ করা হেলা e জেন i য, আমরা তঁার 
ঘটনাবhল জীবন o তঁার গেড় oঠা িচnাজগেতর eকটা rপেরখা e থেকi পেয় যেত পাির। তেব তঁােক 
বুঝার সােথ সােথ আমােদর িনেজেদর জীবন জগ� o চলমান anেtর sিনিমত দাশিনক জিটলতা 
কুিটলতাgেলা বুঝেত হেল তঁার রচনাবলীর গভীর পাঠ আমােদর জন  আবশ ক o জrির বেলi মেন হয়। 
চাখ থাকেলi য চk ু ান হoয়া যায় না, আেরা িকছু থাকেত হয়, সটাi আরজ আলী মাতুbর চােখ 
আঙুল িদেয় দিখেয় িদেলন। সেkিটেসর মেতাi সi কিঠন p -করার uপায় আবােরা বা� ল িদেলন 
‘ কন?’   

 
1025



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম আরজ আলী মাতুbর 
 
 
          eবং মৃতু র আেগ তঁার চুরািশ বছর বয়েস আেরকিট য aসাধারণ কাজ কের গেলন িতিন, তঁার 
ভােষ i িন 

           ‘... মৃতু র পের আমার চk ুdয় চk ুব াংেক eবং মরেদহিট বিরশাল শের বাংলা মিডক াল কেলেজ 
দান কেরিছ। uেdশ   মানবকল াণ।’ #  

 
রণদীপম বস,ু ঢাকা, বাংলােদেশ বসবাসরত লখক। iেমiল - ranadipam@yahoo.com
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আমার sগ eখােন 

মীজান রহমান
  

eকটা িজিনস আিম কানিদন বুঝেত পািরিন। যঁারা sেগ চেল গেছন, যমন আমােদর নবীজী হজরত 
মাহাmদ (দঃ), eবং যঁােদর হােত sেগর গ ারাি মারা সািটিফেকট আেছ, তঁােদর জন  আমরা ei 
জড়জগেতর সাধারণ মনুষ কূল eত দায়াদrদ পিড় কন। sগবাসীেদর জেন  মত বাসীেদর খািনক িহংসা 
হেত পাের, িকnt dি nা হেব কন। আর যিদ dি nা না থােক তাহেল দায়া পিড় কন তঁােদর জেন । 
দায়া বলেত আিম বুিঝ ম লকামনা, আশীবাদ। শbটা ফারিস হেলo ‘সািহত  সংসদ বা ালা aিভধান’-e 
তা ei মােনটাi দoয়া আেছ। আমার k ুdবুিdেত তা মেন হয় মহানবীর জেন  আমার মত নগণ  
মানুেষর দায়া পড়াটাi শািsেযাগ  ধৃ তা বেল গণ  হoয়া uিচত। আমার ধঁাধাটা eবার বুঝেত পারেছন তা 
? ক যন সিদন বলিছল, জনাব মাহাmদ আতা o তঁার আঠােরাজন স ীসাথী যঁারা শাহাদত বরণ কের 
জাnাতবাসী হেলন eগােরাi সেpmর (2001) তঁােদর rেহর মাগেফরােতর জেন  পািকsানসহ আেরা ক’িট 
দেশর পুণ বান মুসলমানগণ নামােজর শেষ আlার কােছ হাত তুেল দায়া পািঠেয়েছন। দায়াটার eকটু 

aপচয় হল না িক ? মােন তঁারা তা uেড়াজাহােজ কেরi বেহে  চেল গেলন। গ ারাি ড। ধু তঁারাi 
গেলন না, সােথ কের বশ িকছু নাসারােকo িনেয় গেলন। ei নাসারাgেলা aবশ  sেগ যেত পেরেছ 
িকনা সেnহ, শাstমেত oেদর তা নরেকর iিমেgশন পাoয়ারi কথা। 

  

          আতাসােহেবর uiলটা পেড় বশ মজা লাগল। aবশ  সটা যিদ আেদৗ আতাসােহেবরi uiল হেয় 
থােক। ক জােন, কান ihদী চাল িকনা oটা। আসেল সমs ঘটনাটাi তা ihদী চkাn হেত পাের। 
িদনেক রাত আর রাতেক িদন করার ব াপাের oেদর মত osাদ আর ক আেছ। তেব ধের নoয়া যাক eটা 
সিত  সিত  আতাসােহেবরi uiল। তােত নািক িতিন icাpকাশ কের গেছন যােত তঁােক কবর দoয়া হয় 
খঁািট মুসলমানেদর পােশ। সটা িনu iয়ক শহের সহজ না’o হেত পাের। তাছাড়া eতgেলা পাড়া লােশর 
মােঝ কাnা খঁািট মুসলমােনর লাশ আর কাnা নাসারার সটা িজিলয়ানী সােহব বুঝেবন কমন কের। তার 
uপর কােরা হাড়মাংস তা eকt নi। eকজেনর কেরািট হয়ত লেগ আেছ আেরকজেনর ধেড়, eকজেনর 
চাখ আেরকজেনর কাটের। e-aবsাটা আতাসােহব হয়ত ভেব দেখনিন। আর হঁ া, িতিন নািক পiপi 
কের বেল গেছন তঁার জানাজােত যন কান রমণী uপিsত না থােক। সটা সহেজi বাধগম । খঁািট 
মুসলমােনর মরালাশ িদেয় জীিবত নারী করেব িক। তার কাজ হল জীিবত খঁািট মুসলমােনর কােছ। uiলটা 
করার সময় আতাসােহেবর uিকল হয়ত আেরকটা কথা মেন কিরেয় িদেয়িছেলন তঁােক। বেহে র hরপরী। 
আেমিরকান eয়ারলাiেnর eগােরা নmর াiেট কের িতিন যখােন গেলন সখােন তা বাহাtর জন 
হাস ময়ী লাস ময়ী কুমারী তঁার আগমেনর জেন  aধীর আgেহ তািকেয় থাকবার কথা। বেহে র কুমারীরা 
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দখেত কমন জািন না, কানিদন জানার সুেযাগo হেব না সটা ভাল কেরi জািন। তেব কাযত তারা 
িন য়i িkেনk কাmানীর িটসু র মত। িকmা িডসেপােজb্ ডাiপার। eকবার ব বহার করেলi ফেল িদেত 
হয়। আlাতা’লার কুমারী-ফ াkরীটা হােল িন য়i ডাবl িশে  চলেছ। মধ যুেগর পর ei তা pথম eতবড় 
িডম া । eত শহীদ তা aেনকিদন আেসিন আlার আরেশ। pেত েকর জেন i বঁাধাধরা র ◌্যাশন − 
বাহাtর কুমারী। gণ কের দখুন সংখ াটা কাথায় দঁাড়ায়। কুমারীgিল ির-iuেজবl িকনা সটা জানা 
থাকেল a টা িঠকমত করা যত। বেহে র কুমারী-ফ াkরী আর বাংলােদেশর গােম s ফ াkরী eকi রকম 
eিফিশেয়  বাধহয়। sেগর মিদরা হল আেরকটা আকষণ। আমার sূলমিsে  খািনক ধঁাধা লােগ। মেত  
eটােক পান কের পাপীরা, sেগ কের নকীরা। যুিkটা dেবাধ  মেন হয়। eক িমলাদমহিফেল সিদন 
মৗলভীসােহব বলেলন, পাকপরoয়ােnগার sয়ং নক মুসলমােনর হােত সুরার গলাশ তুেল দেবন। oখােন 
িন য়i oেয়টােরর aভাব। aভাব তা হেবi। মেয় oেয়টারgিল তা সব পুণ বানেদর হােরম িনেয়i ব s। 
আর পুrষ যারা আেছন সখােন তারা িন য়i oেয়টােরর মত হীন কাজ করেবন না। যাiেহাক, 
আতাসােহেবর aেn ি িkয়াটা তা সমাp হল না eখেনা। শয়তােনর দশ আেমিরকায় যখন খঁািট মুসলমান 
পাoয়া কিঠন তখন বুশসােহেবর uিচত হেব িকছু পয়সাকিড় খরচ কের তঁােক মধ pােচ র কান eক 
নাসারামুk দেশ পািঠেয় দoয়া। iরােন খামাiিনসােহব আেছন। তঁার পােশ জায়গা পেল খুবi ভাল 
হয়। eক খঁািট মুসলমােনর পােশ আেরক খঁািট মুসলমান। iরান যিদ রাজী না হয় তাহেল iরাক আেরকিট 
সmাবনা। বড়পীর আেছন সখােন। মহান নতা সাdাম হােসন eখনo শাহাদাত বরণ কেরনিন। সুতরাং 
তঁার পােশ বসিতsাপেনর আশা বািতল করেত হয়, যিদo বুশমশাiেয়র মেন স-রকম eকটা গাপন icা 
িন য়i uসখুস করেছ। সবেচেয় u�কৃ  জায়গা হল আফগািনsান। eর চেয় নক জায়গা আর কাথায় 
আেছ পৃিথবীেত। মুসিলম িবে র শীষsানীয় di নতার িনবাস oখােন। oসামা িবন লােদন আর মাlা 
মাহmদ oমর। তঁােদর a ুিলিনেদেশ িবে র eক pাn থেক আেরক pাn পযn লk লk iমানদার যুবক 
জান কারবান করেত pstত হেব, িবেশষ কের সটা যিদ iয়াংিক-িনধেনর মত eকিট মহ� কম হয়। পাঠক 
িন য়i জােনন য তঁারা eকাধাের পরsেরর র o জামাতা, aথা� eেক aেন র কন ােক শাদী 
কেরেছন। eমন মধুর িমলেনর সmক সংসাের বড়i িবরল। 

  

          সিদন নেত পলাম আnজািতক iসলােমর সবেচেয় বড় লk  হল আেমিরকােত iসলামী রা  
pিত া করা। eটা কারo aজানা নয় য বতমান িবে র সবেচেয় বড় শয়তান হল আেমিরকা। jানিবjােন 
সবেচেয় unত। সবেচেয় শিkশালী। আেমিরকা কাত হেলi তা dিনয়া কাত। িব িবজয়। তারপর 
আরামেস আজান দoয়া যােব হায়াiট হাuেসর চtের। চঁাদতারাযুk সবুজ পতাকা uড়েব pিসেডে র 
aিফসচূড়ায়। িবরাট sp। কত বছর লাগেব িসd হেত ক জােন। হয়ত পুেরা শতাbীটাi লেগ যােব। 
লাgক। মুসলমােনর সবুর আেছ। তেব কাজ চািলেয় যেত হেব। eকিদেক িবিবসােহবার সাহােয  সংখ া 
বািড়েয় যেত হেব, আেরকিদেক দালানেকাঠা, শিপং মল, খলার মাঠ, বড় বড় সতু, egেলা uিড়েয় 
দoয়ার কাজ aব াহত রাখেত হেব। iনশাlাহ সাফল  আসেবi eকিদন না eকিদন। 
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          সmবত স-সাফল  sচেk দখার ভাগ  আমার হেব না। আমার ছেলেদরo আয়ু াল পার হেয় 
যেত পাের তার আেগ। নািত-নাতিনেদর কথা বলা যায় না। য রেট িবjান নতুন নতুন িজিনস আিব ার 
করেছ তােত মেন হয় ei শতাbীরi শেষর িদেক লােক eকশ’ দড়শ’ বছর aনায়ােস বঁেচ থাকেত 
পারেব। তেব শষ বয়েস তােদরo হয়ত iয়ারপীস পরেত হেত পাের, সুতরাং হায়াiট হাuেসর আজান 
তােদর কােণ না’o  pেবশ করেত পাের। িচnা হল তার পেরর pজnটােক িনেয়। িবেশষ কের মেয়gেলার 
জন । মেয়েদর ভয় তা alিবsর সব সমােজi, তেব আমােদর সমােজi সবেচেয় বিশ। হায়াiট হাuেসর 
আজান মােনi তা oেদর ভাগ াকােশ কয়ামেতর িশঙা। আপাদমsক বারখা। sুলকেলজ বn। খলাধূলা 
বn। pেম পড়া বn। পরপুrেষর পােন দৃি পাত মােন মু পাত। যােক বেল শিরয়াতnt। খােলফাতুন 
রােশদীন। iসলােমর sণযুগ। আেমিরকার পতন মােন ei sণযুেগর পুনrtান। ei sণযুেগর জেন  
িব বাসীর কতখািন আgহ জািন না, আমার আgহ নi। আমার বnুবাnব কােরা আেছ বেল মেন হয় না। 
dেয়কজন যােদর আেছ তারা আেমিরকার ধমিনরেপk গণতেntর ছtছায়ােত বাস কেরi রােশদীেনর sp 
দখেছ। পা াত  সভ তার iিতহাস হল নানারকম বnীেtর শকল ভেঙ মুিkর আেলা খঁাজা। আমােদর 
বলায় যন তার িবপরীতটাi সত । আমরা মুিkর পথ ছেড় aবেরােধর পথ খুঁজেতi যন বিশ ভালবািস। 

  

          আমার বংশধরেদর জেন  িবষয়সmিt িকছুi রেখ যাoয়া হল না। ভেবিছলাম, ei 
sাধীনতাটুকুi থাকেব তােদর সবেচেয় বড় utরািধকার। আিম তংকার মােহ eেদেশ আিসিন, যিদo 
যৗবেনর eকটা সময় আমারo তংকার মাহ িছল খািনক। িকnt eেদেশর pধান আকষণ িছল ei 

sাধীনতাটুকু। আমার জীবনচালনার aিধকার o দািয়t কবল আমারi, ei jানটুকু। আিম যখােন icা 
সখােন যাব, যা iেc তাi খাব, পরব, বলব, িলখব, ভাবব, যােক iেc তােক কােছ টানব বা দূের ঠলব, 

iেc হেল মসিজেদ যাব, iেc না হেল যাব না, iেc হেল রাজা করব, iেc না হেল করব না। আমার 
ei মৗিলক sাধীনতাটুকু কেড় নবার জেন  কান ধমপুিলশ নi eখােন। আফগািনsােনর ববর 
তােলবানেদর মত eখােন কu দিজর িফতা িনেয় টহল দয় না রাsায় দািড়র দঘ মাপার জেন । eেদেশ 
আিম iেc করেল দািড়েগঁাফ সব কািমেয় ফলেত পাির, আবার iেc করেল eমন লmা দািড় রাখেত পাির 
যােত রাsা ঝাড়– িদেয় িগিনজ-eর রকড বiেত নাম ছাপােনা যায়। eেদেশর পুিলশ বারখাপরা মেয়েদর 
পােয়র িদেক তািকেয় দেখ না খুরoয়ালা জুেতা পরল িকনা কu বা আলতা পেরেছ িকনা কu। ঈ েরর 
aিst িনেয় p  তুলেল কাuেক শূেল uঠেত হয় না eখােন, শিরয়ার oপর কটাk করেল মৃতু দ  পেত হয় 
না কাuেক। ধম o রা  sতnt িজিনস eখােন। ei sাতnt টুকু আিম বজায় রাখেত চাi। ei sাতnt  ছাড়া 
গণতnt সmব নয়, ব িksাধীনতা বা মানবািধকার সmব নয়। জীবেনর সব সুেখর চেয় বড় সুখ ei 
ব িksাধীনতা, ei মানবািধকার। ei সুখটুকু আফগািনsােন নi, iরান বা আরেব নi, পািকsােন নi, 
বাংলােদেশo লাপ পেত বেসেছ। আমার মন কঁােদ জnভূিমেত ফরার জেন , িকnt সমােজর বাধা, 
সntােসর বাধা, হরতােলর বাধা আর শিরয়ার বাধা আমােক বারবার িফিরেয় আেন সখান থেক। আিম 
eখােনi শষ িনঃ াস ফলেত চাi। ei খালা আকােশর িনেচ, ei িব d বায়ুর মােঝ। হায়াiট হাuেস 
আজােনর িন শানার বাসনা আমার নi। কান আজােনর িনi আিম নেত চাi না। য আজান 
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আমার মেন বােজ না স আজান দালােনর গmুেজ শানার আকাkkা আমার নi। আমার িবধাতা যঁােক 
আিম সজদা কির িতিন মসিজেদ থােকন না, থােকন আমার hদেয়। 

  

সিদন কাগেজ পড়লাম কা ীেরর খবর। d’িট মুসলমান মেয় বাজাের িগেয়িছল কনাকাটার জেন । হঠাৎ 
তােদর মুেখ a ািসড ছুেড় মারল dবৃেtর দল। dবৃt বলাটা বাধহয় িঠক হল না, আসেল oরা মুিkেযাdা। 
কা ীরেক যারা পািকsােনর সে  যুk করেত চায় বা িনেজরাi sাধীন হেত চায়, তােদরi কীিত oটা। 
তােলবানেদর পদা  aনুসরণi তােদর uেdশ । তােলবানরা ধমীয় রা  বািনেয়েছ sাধীন হবার পর। 
কা ীেরর বীর যাdাগণ sাধীন হবার আেগi ধমীয় রা  sাপন করার কােজ লেগ গেছ। ধেমর pথম 
কাজi তা মেয়েদর ঘের ঢাকােনা, যােত ভিবষ েত কu বারখা ছাড়া রাsায় বrবার সাহস না পায়। 
ভাবলাম, সিত  সিত  যিদ sাধীন হেয় যায় eকিদন তাহেল তারা িক করেব। aসতী নারীেক জ াn মািটেত 
পঁুেত পাথর মের হত া করা ? মেয়েদর sুলকেলজ বn কের দoয়া ? oেদর ঘেরর ভতের আটেক রেখ 
িদনরাত দীিনয়াত পড়ােনা ? পুrেষর ভােগর সামgী ছাড়া আর সব কাজ থেক তােদর aব াহিত দoয়া ? 
সবেচেয় আ য হলাম পেড় য মুিkবািহনীর নারীশাখাo নািক পূণ সমথন জািনেয়েছ ei ববরতার। দাসti 
যােদর কােছ sাধীনতার সমান তােদর িক কখেনা sাধীন করা সmব ? 

  

কা ীর আর আফগািনsােনর মেয়েদর জেন  আমার ভীষণ ক  লােগ, তেব আমার সিত  সিত  কান 
aিধকার নi তােদর ব াপারস াপার িনেয় কান রাজৈনিতক মnব  করার। িকnt বাংলােদশ আমার জnsান। 
আমার িব াস বাংলােদেশর ব াপার িনেয় মnব  করার aিধকার আিম eখেনা হারাiিন সব। দশটার জn হল 
ধমিনরেপkতােক িভিt কের। ধেমর দালালেদর সে  লড়াi কের কেরi িtশ লk লাক pাণ িদল 
eকাtের। আড়াi লk নারী হারােলা তােদর সmম। মুসলমান দেশর ববর সন রা eেস হামলা করল সi 
দেশরi বাঙািলpধান a েল। তােত সবনাশ হল আড়াi লk মেয়র। ei সবনাশ করার aিধকারটুকু 
তারা পল কােtেক ? ধম থেক, না, জn থেক ? aথচ িক আ য, ঐসময় য-প রা আমােদর aসহায় 
মেয়gেলােক ধের ধের চালান িদেয়িছল সন িশিবের, িঠক তারাi বা তােদর বংশধেররা আজেক 
বাংলােদেশরi পেথঘােট জারগলায় িচ�কার কের বলেছ, বাংলা হেব আফগান, আমরা হব তােলবান। eর 
চেয় বড় িবড়mনা আর িক হেত পাের। eর চেয় বড় aপমান আর িক হেত পাের জািতর জীবেন। তবুo 

ei িনমম িবড়mনােক, ei aসহ  aপমানেক aকাতের p য় িদেয় যােcন আমােদর রাজৈনিতক 
নতােনtীরা। ’96-eর সংসেদ তােদর সংখ া িছল মাt d’জন, eবার (2001) সটা দঁািড়েয়েছ ষালেত। 

ei দশটা িক সিত  সিত  sাধীনতার যাগ  ? 

  

না, হায়াiট হাuেসর আজান আিম নেত চাi না। pাথনা কির আমার বংশধরেকo যন নেত না হয় 
কানিদন। আমার নাতিনর মুেখ কu যন a ািসড না ছােড় কখেনা। আেমিরকােত জngহণ কেরo তােক 
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যন িহজাব পরেত বাধ  না কের কu। িহজাব যিদ স িনেজর icােত পরেত চায়, পrক, িকnt aেন র 

icােত পরেত না হয় যন। স যিদ িবিকিন পের সমুেdর পািনেত সঁাতার কাটেত চায়, কাটুক, তােত যন 
বাধা না দয় কu। স যিদ বnুবাnব িনেয় িডেsােত িগেয় রেকর তােল নাচেত চায়, নাচুক। তােত যিদ 
বাবা-মা বাধা িদেত চায়, িদক, ধমপুিলশ যন না দয়। তার াসনালী যন rd কের না ফেল কu। স 
যন পুrেষর পােশ দঁািড়েয় পূণমানব হেয় uঠেত পাের। তার ব িkt, sাতnt , তার মধা, তার িনজsতা 
যন পূণ মযাদা লাভ করেত পাের সমােজর কাছ থেক। হায়াiট হাuেসর আজােনর চেয় হাজারgণ বিশ 
কাম  আমার তার sাধীনতা, তার ব িkসtার পূণিবকাশ। 

  

iরান আর iরােকর যুেdর সময় নতাম বােরা- তেরা বছেরর িন াপ িনরীহ ছেলgেলার হােত বnুক িদেয় 
বলা হত, যুেd িগেয় শহীদ হেল তা�kিণক পুরsার পাoয়া যােব আlার কাছ থেক। রীিতমত িলিখত 
সািটিফেকট নািক দoয়া হত sেগর। সi sেগ আেছ সীমাহীন সুরার সাগর, আেছ aগিণত সেmাহনী 
কুমারী। আিম ei sগেক িব াস কির না। ei sেগর বণনা আমােক লjা দয়, িবbত কের। সুরাপান 
আিম কানিদনi পছn কিরিন, sেগo করব না, যিদ সখােন যেতi হয় aগত া। sেগর কুমারীেক ভাগ 
করার কlনা আমার িববিমষা জাগায়, মেন কিরেয় দয় আমার ফুেলর মত িন লুষ বানgেলার কথা। আিম 
য sগ চাi স-sগ পিততালয় নয়। আমার sগ eখােনi, ei মহামানেবর সাগরকূেল। যখােন মনুষ t 
আেছ, নারীর pিত সmান আেছ, কুমারী িকেশারীর pিত আেছ sেহর দৃি , সখােনi আমার sগ। 

[2001 সােলর aেkাবর মােস িলিখত ei pবnিট 'dেযােগর পূবাভাস' gেn সংকিলত হেয়েছ।]  

 

 

  

ড. মীজান রহমান,  কানাডার aেটায়ায় বসবাসরত গিণেতর aবসরpাp aধ াপক। প ােশর দশেক ঢাকা 
িব িবদ ালেয়o িশkকতা কেরেছন বশ ক’বছর।  িবে ষনধমী  pবnকার িহেসেবo সুপিরিচত।  pকািশত 
gn সাতিট - তীথ আমার gাম (1994), লাল নদী (2001), a ালবাম (2002), pস  নারী (2002), 
aনন া আমার দশ (2004), আনn িনেকতন (2006)। সবেশষ pকািশত gn  'dেযােগর পূবাভাস' 
(2007)।   iেমiল - mrahman@math.carleton.ca 
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পিরিশ :   তকর্ িবতকর্ ১০৩২  [ িkক কrন]   

 ধমর্ o িবjানঃ েকাথায় সংঘাত eবং েকন সমnেয়র p ? sরিজত মুখাজর্ী ১ ০ ৩ ৩ [ িkক কrন]  
o eকিট তাৎkিণক pিতিkয়া :  aিভিজৎ রায় ১ ০ ৩ ৭   [ িkক কrন]  
o সংঘাত- সমnয় eর p ঃ সাবেজকিটভ না aবেজকিটভ? েমাঃ জােন আলম ১ ০ ৪ ২ [ িkক 

কrন]  

  

 আিsকতা বনাম নািsকতা :  েমজবাহuিdন জoেহর ১ ০ ৪ ৬  [ িkক কrন]  
o ‘আিsকতা বনাম নািsকতা’র pতুয্tের :  aিভিজৎ রায় ১ ০ ৬ ২  [ িkক কrন]  

  

uপসংহার ১০৭৭ [ িkক কrন]   
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djÑ J ¢h‘¡e : −L¡b¡u pwO¡a J −Le pjeÄ−ul fËnÀ ?djÑ J ¢h‘¡e : −L¡b¡u pwO¡a J −Le pjeÄ−ul fËnÀ ?djÑ J ¢h‘¡e : −L¡b¡u pwO¡a J −Le pjeÄ−ul fËnÀ ?djÑ J ¢h‘¡e : −L¡b¡u pwO¡a J −Le pjeÄ−ul fËnÀ ?

p¤¤l¢Sa j¤M¡SÑ£p¤¤l¢Sa j¤M¡SÑ£p¤¤l¢Sa j¤M¡SÑ£p¤¤l¢Sa j¤M¡SÑ£

""djÑ J ¢h‘¡e : pwO¡a - pjeÄ−ul lZe£¢a - lZ−L±nm'' ¢n−l¡e¡−j −j¡x S¡−e Bmj p¡−q−hl
−mM¡¢V f−s i¡m m¡Nmz −mM¡¢Vl …eNa j¡e A¢a p¤¤¾cl Hhw c¡nÑ¢eL c«¢øi¢‰ a¡vfkÑf§ZÑ, ¢L¿¹¥
¢LR¥ ¢LR¥ S¡uN¡u djÑ J ¢h‘¡−el ¢hQ¡−l ¢h‘¡e−L AaÉ¡¢dL frf¡¢aaÆ Ll¡ q−u−R h−m Bj¡l
j−e q−u−R Hhw am̈e¡ Ll−a ¢N−u d−jÑl a−̈m¡−d¡e¡ Ll¡ q−u−R Bl ¢h‘¡e−L d−jÑl Ef−l ÙÛ¡e
−cJu¡ q−u−Rz
hÙ¹¥ax ¢h‘¡e J d−jÑl HC dl−el am̈e¡ Hhw HL−L Af−ll −Q−u −nËùal fË¢afæ Ll¡l
B−m¡Qe¡…¢m f−s Bj¡l j−e qu −Le lSe£Nå¡ g¥−ml p−‰ ¢qjp¡Nl B−jl am̈e¡ L−l hm¡
que¡ −k Bj¢V p¤¤ü¡c¤ Hhw −M−m −fV i−l ¢L¿¹¥ lSe£Nå¡ g¥−m ¢L qu ? p¤¤Nå ? j¡e¤−ol L¡−R
−eq¡vC ¢e×fË−u¡Sez C¢aq¡p J ï−N¡−m −Le am̈e¡ Ll¡ que¡ k¡−a j¡e¤o−L −h¡T¡−e¡ k¡u ï−N¡m
C¢aq¡−pl −Q−u A¢dL h¡Ù¹¢hL a¡C A−fr¡L«a −nËùal L¡lZ −cn, ïMä, f¡q¡s, fîÑa
fkÑ−hrZ−k¡NÉ ¢L¿¹¥ C¢aq¡−pl A−eLV¡C fËaÀašÄ J fË¡Q£e ¢m¢fhÜ ¢hhlZ£l p¡−b (¢LR¥ −k±¢š²L)
LÒfe¡¢j¢nËaz Bp−m Bj¡l hÉ¢š²Na d¡le¡ qm, fË¡Q£e d−jÑl (pv) fË−Za¡−cl k¢c S¡e¡ b¡La
−k i¢hoÉ−a ¢h‘¡e e¡jL ‘¡−el HL¢V n¡M¡ °al£ q−h k¡−a fËj¡e J fkÑ−hrZ hÉ¢a−l−L −L¡e
¢LR¥lC A¢Ù¹aÆ ü£L¡l Ll¡ k¡−he¡ Hhw i¢hoÉa ¢h‘¡ejeú k¤¢š²h¡c£ j¡e¤−ol¡ djÑpðå£u k¡ha£u
ašÄ−L A°h‘¡¢eL J −Lhmj¡œ ï−u¡ ¢hnÄ¡p¢i¢šL BMÉ¡ ¢c−u E¢s−u −c−h a¡q−m qu−a¡ a¡yl¡
Akb¡, p«¢ø, fËL«¢a J ¢hnÄhËþ¡−äl hÉ¡MÉ¡ Hhw a¡l p¡−b HL¢V A¢aj¡e¢hL p«¢øLaÑ¡l −k¡Np¤¤œ
CaÉ¡¢c ¢ho−u j¢Ù¹úhÉ¡−u ¢hla b¡L−ae Abh¡ jah¡c −fËl−Z A−fr¡L«a paLÑ b¡L−aez ah¤
H…¢m R¡s¡J d−jÑ hý ¢LR¥ B−R −k…¢ml j§mÉ AhnÉC ¢hcÉj¡e Bl djÑ −p…¢ml j−dÉ p£¢ja
b¡L−mC qua j‰m qa Hhw HC k¤¢š²h¡c£−cl q¡−a Akb¡ ¢eNªq£a q−a qa e¡z
k¤¢š²h¡c j¡−eC d−jÑl ¢h−l¡¢da¡ Ll¡ eu Bl My¥−S My¥−S djÑNË¿Û…¢ml eUbÑL J ¢hï¡¢¿¹Ll
Awn…¢m EÜ«a L−l djÑ−L Bj§m ¢jbÉ¡ fËj¡e Ll¡ euz Bj¡l j−a pv k¤¢š²h¡c qm d−jÑl
A−k±¢š²L ¢cL …¢m hSÑe L−l a¡l k¤¢š²k¤š² Hhw j¡e¤−ol f−r LmÉ¡eLl ašÄ…¢m p¢WLi¡−h
fËZue Ll¡z AhnÉ ab¡L¢ba k¤¢š²h¡c£l¡ k¢c djÑ h¡ djÑNË¿Û…¢ml j−dÉ −L¡eJ¢LR¥C −k±¢š²L My¥−S
e¡ f¡e a¡ q−m AhnÉ AeÉ Lb¡z a−h Bj¡l j−a Hje k¤¢š²h¡c ¢el−fr eu Bl frf¡ac¤ø
k¤¢š²h¡c djÑ¡å J L¥pwú¡l¡µRæ jah¡−cl −Q−u −L¡eJ Aw−n Lj euz
¢h¢iæ djÑ¡hm¢ð−cl j−a¡ k¤¢š²h¡c£−cl −nËe£J A−eLz a¡−cl ¢LR¥pwMÉL B−R k¡−cl L¡S qm
djÑNË¿Û…¢m f¡W L−l öd¤j¡œ −p…¢ml j−dÉ à¾cj§mL, œ¥¢Vf§eÑ Hhw ¢hï¡¢¿¹Ll ¢L ¢L B−R a¡
¢edÑ¡le Ll¡ Bl k¢c a¡−a ¢LR¥ paÉa¡ −b−L b¡−L a¡ pk−aÀ H¢s−u ¢N−u djÑ−L ¢eRL HL¢V
¢hnÄ¡p¢i¢šL pÇfZ̈Ñ ï¡¿¹ a¡¢šÄL jah¡c h−m k¤¢š² ÙÛ¡fe Ll¡z BlJ HL −nËZ£ B−R k¡l¡
DnÄlašÄ J ay¡q¡−a Aå ¢hnÄ¡pC d−jÑl j§m E−ŸnÉ HCl©f d¡le¡ hÉš² L−l DnÄ−ll Ae¢Ù¹aÆ
fËj¡e Ll¡l SeÉ BfË¡e −Qø¡ Q¡¢m−u k¡u h¡ h¡ A¢Ù¹aÆ fËj¡e Ll¡l QÉ¡−m¾S S¡e¡uz djÑNË¿Û…¢m−a
h¢ZÑa Abh¡ haÑj¡e ¢LR¥ ü−O¡¢oa A−m±¢LL n¢š²dl iä djÑhÉhp¡u£−cl c¡¢h ¢jbÉ¡ fËj¡e Ll¡l
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c¡u£aÆn£m k¤¢š²h¡¢c£l¡J HC −nËZ£l A¿¹ÑNaz He¡l¡ i¡mi¡−hC S¡−ee DnÄ−ll A¢Ù¹aÆ h¡ A−m±¢LL
n¢š²l fËj¡e LMeC °h‘¡¢eL fË¢œ²u¡u −cJu¡ pñh euz AaHh ¢i¢šq£e djÑ−L ¢hpSÑe ¢c−u
¢h‘¡ejeú q−u j¡ehS¡¢a−L ANËN¢al f−b ¢e−u Q−m¡ HC qm a¡−cl Ef−cnz AhnÉ HC −nËZ£
¢hi¡Se pîÑc¡ flØfl hSÑeL¡¢l e¡ q−mJ a¡−cl djÑ¢h−l¡−dl N¢äl …l¦aÆ B−l¡fe A−eL −r−œ
¢iæz a−h Bj¡l E−ŸnÉ, ph k¤¢š²h¡c£−clC HL f¡−œ −gm¡ eu L¡le Bj¡l −cM¡ J S¡e¡ Hje
k¤¢š²h¡c£J B−R k¡l¡ fËQ¢ma djÑ, ¢hnÄ¡p, DnÄl CaÉ¡¢cl Qlj ¢h−l¡d£ q−uJ d−jÑl pc…e J
Se¢qaLl ¢cL…¢m Aü£L¡l L−le¡z a−h AhnÉC a¡l¡ HV¡ j¡e−a e¡l¡S −k °e¢aLa¡l Evp
öd¤j¡œ djÑ, paÉ, L¡lZ h¡Ù¹−h −cM¡ k¡u d−jÑ −O¡l A¢hnÄ¡p£ q−uJ flj °e¢aL j¡e¤−ol pwMÉ¡
ASpËz HC ASpË j¡e¤−ol¡ Bp−m pv Bl paÉ qm HC −k iä d¡¢jÑ−Ll −Q−u pv Ad¡¢jÑL
pqpË…e i¡mz ah¤ hmh hý p¡d¡le j¡e¤o−L HL¢V f¢löÜ djÑ k−bø p¡q¡kÉ Ll−a f¡−lz
A−eL k¤¢š²h¡c£ djÑ−L a¡l AffË−u¡−Nl p−‰ …¢m−u −g−m Hhw djÑ£u −j±mh¡c£−cl à¡l¡ f¢lQ¡¢ma
d−jÑl pj¡−m¡Qe¡ J ¢e¾c¡ L−l, ¢WL ¢LR¥V¡ HClLj, −ke HL¢V c¡N£ Bp¡j£−L Bc¡m−a
¢hQ¡l−Ll Bp−e h¢p−u Bc¡m−al ¢hQ¡l fÜ¢al pj¡−m¡Qe¡ Ll¡z Bc¡m−al ¢hQ¡ld¡l¡l k¢c
pj¡−m¡Qe¡ Ll−a qu, BCe n¡Ù» fsh, kaV¥L¥ i¡−m¡ ü£L¡l Llh Bl k¡ AeÉ¡u J ApjbÑe£u
−p…¢m ¢eL«ø ¢Q¢q²a L−l h¡c −cJu¡l p¤¤f¡¢ln Llh Hhw ¢el−fr ¢Q¿¹¡n£m j¡e¤o−cl pwMÉ¡N¢lù
pÇj¢a−a −p¢V NË¡qÉ h¡ fËZue Llhz Bj¡l j−a HC i¡−hC pj¡−Sl ¢euj L¡e¤e, BCe, hÉhÙÛ¡
CaÉ¡¢c ÙÛ¡¢fa q−u H−p−R Hhw c¡u£aÆn£m h¤¢ÜS£¢h e¡Nl£L−cl, d−jÑl −r−œJ HC ï¢jL¡ qJu¡
E¢Qaz
Bmj p¡−q−hl HL¢V h¡LÉ hs Aáä m¡Nm, AhnÉ H−a ay¡l ¢h−no −L¡eJ −c¡o −cM−a f¡Ce¡
L¡le Cc¡¢ew A−eL f¡ÕQ¡aÉ k¤¢š²h¡c£l¡J HC dl−el ja −f¡oZ L−lz ¢a¢e hm−Re ""Bd¤¢eL
k¤−N Hje −L¡e −Ny¡s¡ djÑ−hš¡ f¡Ju¡ k¡−he¡ ¢k¢e ¢h‘¡−el B¢h×L¡l ea¥e ea¥e fËk¤¢š²l hÉhq¡l
−b−L ¢e−S−L ¢hla −l−M−Re''z AbÑ¡v djÑ−hš¡l¡ Qnj¡ fl−mC fËk¤¢š²l hÉhq¡l, L¡lZ H¢V
¢h‘¡−el B¢h×L«a; −pCl©f L¡NS, Lmj Hje¢L ay¡a, hÙ» CaÉ¡¢cJ ¢h‘¡−el B¢h×L«az a−h
E¢š²¢Vl E−ŸnÉ HC fËk¤¢š²l hÉhq¡−ll Bf¢š eu, ¢h‘¡−el p¡îÑSe£ea¡ fËa£fæ Ll¡z ¢L¿¹¥
f«¢bh£l djÑ…¢m −Le p¡îÑSe£e eu ? −L¡e HL d−jÑl ¢hnÄ¡p AeÉ d−jÑl ¢hnÄ¡p−L L¡l¡ e¡LQ L−l
−cu ? JC Bc¡m−al ¢hQ¡l−Ll Bp−e hp¡ c¡N£ Bp¡j£l¡ ? a¡R¡s¡ Aå¢hnÄ¡p paa A¢e¢ÕQa
J A¢e¢cÑø a−šÄl p−‰ k¤š² ¢L¿¹¥ d−jÑl j−dÉJ hý paÉ ¢hcÉj¡e −k…¢m B−c± A¢e¢ÕQa J
A¢e¢cÑø eu Hhw HCph paÉ ph djÑ…¢m−aC hÉç Bl −p…¢ml p¡îÑSe£e q−a h¡d¡ −L¡b¡u ?
Bj¡l SeÈ −k −L¡e d−jÑC −q¡L e¡ −Le, B¢j AeÉ −k −L¡e d−jÑl jah¡−cl paÉa¡ k¡Q¡C L−l
a¡ S£h−e fË−u¡N L−l k¢c HLh¡l eu h¡lh¡l p¤¤gm f¡C, −Le −pC jah¡cf¤ø djÑ Bj¡l L¡−R
AØf«nÉ b¡L−h ?   
HR¡s¡ Bj¡l j−a ¢hnÄ¡p Hhw Aå¢hnÄ¡p HC nëc¤¢V−L Bm¡c¡ Ll¡ E¢Qv L¡lZ ¢hnÄ¡p j¡e¤−ol
HL¢V fË¡b¢jL jee fË¢œ²u¡ Hhw ¢h‘¡e£, h¤¢ÜS£¢h, X¡š²¡l, BCeS£¢h, hÉhp¡u£, Q¡L¥l£S£¢h, ¢nrL,
R¡œ CaÉ¡¢c pLm −nËe£l j¡e¤oC H¢V ¢el¿¹l hÉhq¡l L−l b¡−Lz hý B¢h×L¡l k¤¢š²pÇja ¢hnÄ¡p
−b−L fËp§a Bl ¢h‘¡−el C¢aq¡−p a¡l c«ø¡¿¹ A−eLz AaHh Aå¢hnÄ¡p eu k¤¢š²pÇja ¢hnÄ¡p
¢c−u −L¡e ¢LR¥l Ae¤på¡−el p¤¤œf¡a q−aC f¡−l a−h flh¢aÑ fkÑ¡−ul fkÑ−hrZ, qu H¢N−u
k¡Ju¡l −fËlZ¡ −k¡N¡−a f¡−l eu ¢hnÄ¡p¢V ï¡¿¹ h−m f¢laÉ¡N Ll¡l C¢‰a ¢c−a f¡−lz AbÑ¡v
¢h‘¡e djÑ h¡ −k −L¡e ¢ho−ul paÉ¡−eÄo−Z HC fË¢œ²u¡ pj¡e i¡−h L¡kÑL¢l Hhw ¢hnÄ¡−pl p¢WL
fË−u¡N j¡e¤o−L p−aÉl −b−L ¢hQÉ¥a L−le¡ a¡l ¢c−L H¢N−u ¢e−u k¡uz
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BlJ HL¢V ¢hou Bj¡−L ¢hhËa L−l, −p¢V qm ¢h‘¡e ¢c−u djÑ−L fËj¡e Ll¡l Abh¡ B¢h×L«a
°h‘¡¢eL ašÄ d−jÑ hý B−NC ¢e¢qa ¢Rm HCl©f hÉ¡MÉ¡l fË−Qø¡ h¡ Af−Qø¡z Bj¡l j−e qu
djÑ¡e¤l¡N£ j¡e¤o−cl q£ejeÉa¡C Hl SeÉ c¡u£z hÙ¹¥h¡c£ J ¢h‘¡ejeú k¤¢š²h¡−cl Bœ²j−el q¡a
−b−L a¡−cl djÑ−L hy¡Q¡−a ¢N−uC a¡−cl HC AffËu¡pz qua HC f¿Û¡ d−jÑl ¢hnÄ¡p−k¡NÉa¡ ÙÛ¡fe
Ll−a f¡−l HC d¡le¡ −b−LC Hl©f BQl−el p¤¤œf¡az AaÉ¿¹ c¤xMSeLz ¢h‘¡epÇja djÑ !!!
hÉ¡f¡lV¡ ¢LR¥V¡ I¢aq¡¢pL ï−N¡m h¡ −i±N¢mL C¢aq¡p e¡jL ¢ho−ul j−a¡ cy¡s¡−hz ¢L¿¹¥ ¢h‘¡e
J djÑ ¢houNai¡−h ¢iel¡−SÉl q−mJ paÉ¡e¤på¡−e a¡−cl ¢j¢ma hÉhq¡l ¢e¢oÜ −Le q−h ?
−kje ï−N¡−ml ¢houhÙ¹¥ Hhw C¢aq¡−pl ¢houhÙ¹¥ j¡ehp«ø J üa¿» q−mJ paÉ¡−eÄo−Zl −r−œ
A−eL pj−uC c¤−ulC fË−u¡Se f−s a¡C c¤¢V ¢ho−ul pwO¡a Bj¡−cl Ae¤på¡−el f−r
¢exp−¾c−q O¡aL q−a f¡−lz AaHh p−aÉl Ae¤på¡−e öd¤ c¤¢V eu hý ¢ho−ul pjeÄu BhnÉL
Hhw HC pjeÄ−u, ¢hou…¢m−L j¡eh Q¢lœl©f LÒfe¡ L−l f¡lØf¢lL ¢h−àoi¡h¡fæ j−e¡i¡h
B−l¡f L−l, −cJu¡ −eJu¡l fËnÀ M¡s¡ Ll−m fËL«a paÉ¡−eÄo£ j¡e¤−ol pj§q ¢hfcz
¢h‘¡−el AbÑ qm ¢h−no ‘¡e, AbÑ¡v −L¡e ¢LR¥l pð−å ¢h−no ‘¡ez AbÑ¡v j¡e¤−ol °e¢aLa¡
pðå£u ¢h−no ‘¡e−LJ Bj¡−cl pqS i¡o¡u ¢h‘¡e BMÉ¡ ¢c−a f¡¢lz ¢L¿¹¥ f¢li¡o¡u ¢h‘¡e
n−ël hÉhq¡l a¡l pw‘¡l p−‰ k¤š² Hhw −pM¡−e ph ¢h−no ‘¡e−LC ¢h‘¡e hm¡ k¡−he¡z k¡C
−q¡L HC ¢h−no ‘¡e −k −L¡e i¡−h Bp−a f¡−l Bl −pSeÉ ¢h‘¡e¡N¡lC −k HLj¡œ S¡uN¡ a¡
B¢j j−e L¢le¡z   
Bj¡l hÉ¢š²Na A¢ija qm h¡Ù¹¢hL j¡ehdjÑ J ¢h‘¡−el j−dÉ −L¡e A¿¹Ñà¾à −eC Hhw Bf¡a
pwO¡a qm L«¢œj J ¢LR¥ j¡e¤−ol j¢Ù¹úfËp¤¤a R¡u¡k¤−Ül jaz ¢h‘¡e AhnÉC Aeü£L¡kÑÉ L¡lZ
Bj¡−cl C¢¾cÊuNË¡qÉ SNv Hhw C¢¾cÊu…¢ml pÇfLÑ pqS¡a J flØf−ll f¢lf§lLz ¢ejÀ−nËe£l S£h
−b−L j¡e¤o fkÑ¿¹ pL−mlC S£hed¡l−el SeÉ HC SN−al ¢h¢d −j−e Qm−a h¡dÉ Hhw j¡e¤o
Eæaaj S£h a¡C a¡l Eæa S£hed¡le J ANËN¢al SeÉ HCph ¢h¢d¢eu−jl A¢NËj ‘¡e
Af¢lq¡kÑz ¢L¿¹¥ HLj¡œ S£h, jeen£m j¡e¤−ol d−jÑl fË−u¡Se, L¡lZ a¡l L¡−R ¢h‘¡−el BJa¡l
h¡C−lJ HL ¢hn¡m SNv ¢hl¡Sj¡e −kM¡−e j¡e¤−ol Ae¤ï¢a, °e¢aLa¡, p¤¤M, c¤xM, i¡mh¡p¡ Bh¡l
−œ²¡d, m¡mp¡, ¢qwp¡, L¥pwú¡l, ¢eù¥la¡ CaÉ¡¢c j¡e¤−ol S£he−L fËi¡¢ha L−l Hhw p¢WL, paÉ,
¢el−fr h¡ p¡îÑSe£e J L¥pwú¡lj¤š² HL¢V j¡ehdjÑC j¡e¤o−L p¡qkÉ Ll−a f¡−lz a¡l j¡−e
AhnÉ HC eu −k d−jÑl Ae¤ple R¡s¡ j¡e¤o HC ¢hn¡m SN−al Efl kb¡bÑ ¢eu¿»e l¡M−a f¡−le¡
Hhw k¡l¡ f¡−l a¡l¡ Ap¡d¡le J flj pv d¡¢jÑ−Ll −Q−u ¢LR¥ Lj eu Bl a¡−cl −L¡e d−jÑl
fË−u¡Se −eCz ¢L¿¹¥ p¡d¡le j¡e¤−ol L¡−R d−jÑl j§mÉ AhnÉC B−Rz
f¡WL −ke HV¡ e¡ j−e L−le −k Bc−f djÑ ¢L −pC fËp‰ −R−s djÑ ¢L qJu¡ E¢Qv a¡C ¢e−u
Bj¡l B−m¡Qe¡, hlw djÑ k¡ qJu¡ E¢Qv ¢Rm Bl −Le a¡ qu¢e −pC ¢c−LC Bj¡l c«¢øf¡az
d−jÑl j−dÉC hý paÉ B−R k¡ Sep¡d¡l−el ¢qaLl Bh¡l hý ašÄJ B−R k¡ ApaÉ ï¡¿¹ J
¢hfbN¡j£ Hhw pj−u¡f−k¡N£ euz pv k¤¢š²h¡c J j¡eha¡h¡c B¢j a¡−LC j−e L¢l k¡ HC pjÙ¹
Ah¡¿¹l jah¡c…¢m−L ¢Q¢q²a L−l d−jÑl Afm¡f e¡ L−l −p…¢m−L fËL«a d−jÑl A¿¹l¡u h−m
fË¢afæ Ll−hz Afl¢c−L d−jÑl k¤¢š²p¡−fr i¡m ¢cL…−m¡ AhnÉC ü£L¡l L−l −p…¢ml Efl
p¡d¡le j¡e¤−ol c«¢ø BLoÑZ Ll−hz a−h k¤¢š²h¡c k¢c ¢el−fr qu J Aå ¢h‘¡ejeú h¡ djÑ¡å
−j±mh¡c −L¡eV¡C e¡ qu a−hC −pV¡ pñhz
hÙ¹¥h¡c£ ¢h‘¡e ¢exp−¾c−q HC SN−al paÉpj¢ùl hs HLV¡ Awn ¢L¿¹¥ a¡l h¡C−lJ ¢hn¡m h¡L£
Awn¢VJ ¢hcÉj¡e k¡ ¢h‘¡e fËj¡e Ll−a f¡−le¡ Hje eu, pqSi¡−h hm−a −N−m ¢h‘¡−el QµQÑ¡l
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¢houhÙ¹¥ euz Hhw HC paÉ…¢m Ae¤d¡he Ll¡ j¡e¤−ol S£h−e ea¥e fËk¤¢š²l B¢h×L¡l, Ae¤
flj¡e¤l fkÑÉ−hrZ, NËq er−œl N¢a¢h¢d J ¢hnÄhËþ¡ä p«¢ùl C¢aq¡p Ae¤på¡−el −Q−u ¢LR¥ Lj
Sl¦¢l h−m B¢j j−e L¢le¡z
Aa£−a n¢š²dl AaÉ¡Q¡l£ djÑfËhaÑL−cl à¡l¡ avL¡m£e k¤¢š²pÇfæ, hÙ¹¥h¡c£, ¢h‘¡ejeú J
¢hcÉ¡h¤¢ÜpÇfæ j¡e¤o−cl ¢ef£se Bl SNv p«¢øl jah¡c hmf§îÑL Q¡¢f−u −cJu¡ Hhw Ae¡¢cL¡m
d−l J Ad¤e¡ h«¢ÜfË¡ç ¢hnÄhÉ¡¢f −j±mh¡cS¡a p¿»¡p, L¥pwú¡l¡µRæ j¡e¤o−cl à¡l¡ B¢nËa f¡¢ma
−L¡¢V −L¡¢V V¡L¡l djÑ£u hÉ¡hp¡ CaÉ¡¢c ¢h−hLh¡e j¡e¤o−cl ¢QlL¡mC ¢hhËa L−l−R J HMeJ
Ll−Rz HL¢V L¡lZ ¢qp¡−h Bj¡l j−e qu HlC gmül©f j¡e¤−ol fË¢a¢qwp¡fl¡ue je
Ah−Qaei¡−h ¢h‘¡e J d−jÑl j−dÉ pwO¡a h¡¢d−u−Rz ¢h‘¡e−L a¡l AfhÉhq¡l −b−L üa¿»
−l−M−R AbQ djÑ−L a¡l AfhÉhq¡−ll p−‰ k¤š² L−l d−jÑl j¤äf¡a L−l−Rz H ¢L dl−el
HL−f−n k¤¢š²h¡c h¡ j¡eha¡h¡c ? Afl¢c−L HL¡d¡−l ¢h‘¡ejeú AbQ djÑ¡e¤l¡N£ j¡e¤−ol¡ ¢h‘¡e
J d−jÑl pjeÄu OV¡−e¡l fËÙ¹¡h ¢c−u b¡−Lez
¢h‘¡e J d−jÑl pjeÄu j¡e¤−ol Ll¡l A−fr¡u b¡−Le¡ HC pjeÄu JafËa, ü¡i¡¢hL Hhw
fË¡L«¢aLz Bl pjeÄu öd¤ ¢h‘¡e J d−jÑl −Le, pjNË paÉ ‘¡e Bql−el ¢houhÙ¹¥l j−dÉC
haÑj¡e Bl a¡l¡ pj¢øNai¡−hC ¢hl¡Sj¡e, j¡e¤o a¡l Ae¤på¡eNa p¤¤¢hd¡l SeÉ HC L«¢œj
¢hi¡Se p«¢ø L−l−Rz fËL«¢a HL¢V pÇfZ̈Ñ f¤Ù¹L k¡ ¢hf¤m Hhw Ae¿¹ p−aÉl i¡ä¡lz fËL«¢acš
A−j¡O AÙ», k¤¢š²¢hQ¡−ll p¢WL fË−u¡−N pjÙ¹ ApaÉ Mäe L−l paÉ−L E−eÈ¡Qe Ll¡C j¡e¤−ol
A¢Ù¹−aÆl E−ŸnÉz Hl SeÉ hÜ j−e −L¡e ¢hou−L h¡c −cJu¡ −k −L¡e j¡e¤−ol ¢eSü ¢eîÑ¡Qe
Hhw qua hý paÉ AS¡e¡ J Ae¡¢h×L«a l¡M¡ a¡−cl L¡−R NËqe−k¡NÉz
a−h ¢h‘¡eC k¢c j¡e¤−ol S£he SN−al −no Lb¡ qa a−h BCeø¡C−el ja ¢hnÄ−nËù ¢h‘¡e£
flj¡e¤ ¢h−Øg¡le fË−u¡−Nl p¡g−mÉ mr mr j¡e¤−ol fËeq¡e£−a jjÑ¡qa e¡ q−u Be−¾c BaÈq¡l¡
q−u e¡Qe¡¢Q Ll−aez AbÑ¡v °h‘¡¢eL −Qae¡l AiÉ¥c−ul p−‰ p−‰ j¡e¢hL −Qae¡l ¢hL¡−nlJ
fË−u¡Se Hhw a¡ ¢h‘¡e −b−L eu hlw ¢LR¥ Aw−n d−jÑl −b−LC p¡q¡kÉ f¡Ju¡ −k−a f¡−lz AhnÉ
Aå¢hnÄ¡p, A−m±¢LL ašÄpj§q, QjvL¡l, f¡f, f¤eÉ, hÉ¢š²Na DnÄl, ¢hnÄhËþ¡−äl p«¢øLšÑ¡ J p«¢øl
BS…¢h ph NÒf, fËL«¢al OVe¡hm£l Ah¡Ù¹h Hhw E−ÒV¡f¡ÒV¡ hÉ¡MÉ¡, −j±mh¡c CaÉ¡¢c −b−L
djÑ−L j¤š² Ll−a q−h Bl ü¡bÑ¡−eÄo£, fËa¡lL djÑfËQ¡lL−cl A¢e¢cÑøL¡m£e AhL¡−n f¡W¡−a q−hz
A−e−L qua j−e Ll−he H Bh¡l −Lje djÑ ? Ef¢lEš² fc¡bÑ…¢m k¢c h¡cC −Nm a−h d−jÑl
lCmV¡ ¢L ? Bh¡l HC …e¡…e…¢m djÑ −b−L −m¡f −f−m ¢h‘¡−el p−‰ pwO¡a ¢L i¡−h pñh
Bl HClLj djÑ−L ¢L djÑ hm¡ k¡−h ? Bp−m pjpÉ¡V¡ d−jÑl eu, c«¢øi¢‰lz B¢j Bh¡l hm¢R,
f«¢bh£l pjÙ¹ djÑNË¿Û…¢ml j−dÉ −b−LC pjÉL k¤¢š² J ¢hQ¡ld¡l¡ fË−u¡N L−l hý paÉ
Ae¤d¡hef§îÑL HClLj HL¢V p¤¤ÙÛ j¡ehdjÑ ¢e×L¡ne Ll¡ pñh Bl HC paÉ…¢ml −L¡eV¡C
Afl£¢ra J Ap¡l eu, −k −LE Q¡C−mC a¡−cl paÉa¡ k¡Q¡C Ll−a f¡−lz ¢h‘¡e J d−jÑl
pwO¡a h¡d¡−mC pjeÄ−ul fËnÀ Bp−hz

Bn¡ Llh Hje d−jÑl, ¢h‘¡−el p−‰ pwO¡a h¡ pjeÄ−ul −L¡e fËnÀC EW−he¡zBn¡ Llh Hje d−jÑl, ¢h‘¡−el p−‰ pwO¡a h¡ pjeÄ−ul −L¡e fËnÀC EW−he¡zBn¡ Llh Hje d−jÑl, ¢h‘¡−el p−‰ pwO¡a h¡ pjeÄ−ul −L¡e fËnÀC EW−he¡zBn¡ Llh Hje d−jÑl, ¢h‘¡−el p−‰ pwO¡a h¡ pjeÄ−ul −L¡e fËnÀC EW−he¡z

____________
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ধম o িবjানঃ কাথায় সংঘাত eবং কন সমnেয়র p ? – eকিট 
তাৎkিণক pিতিkয়া 

aিভিজৎ রায়  

  
আিম সুরিজত মুখাজীর ‘ধম o িবjানঃ কাথায় সংঘাত eবং কন সমnেয়র p ?’ খুব আgহ িনেয় 
পড়লাম। িতিন তার pবেn িকছু grtপূণ মতামত pকাশ কেরেছন, e বiিটর সmাদক িহেসেব আিম 
যার জবাব দoয়া pেয়াজন মেন করিছ।  আিম আমার utর খুব সংিkp পিরসের সীমাবd রাখার চ া 
করব।  
  
সুরিজত  p  কেরেছন, কন িবjানেক ধেমর চাiেত কu কu বড় কের দখােনার চ া কেরেছন? 
কu িক বলেত পাের iিতহাস িকংবা ভুেগােলর মেধ  ক বড়? e কথাgেলা নেত মধুর লােগ, kt 
িবেশেষ ‘ যৗিkক’ বেলo মেন হয়, িকnt e gেলার utর সুরিজত বাবু িনেজo হয়ত জােনন।  িবjােনর 
সােথ ধেমর dেndর কারেণi গ ািলিলoর মত িবjানীেক eকটা সময় সiেত হেয়িছল িনযাতন। সi 
ঘটনািট আেরকিটবার sরণ করা যাক।  পৃিথবী সূেযর চািরিদেক ঘুরেছ – বাiেবল িবেরাধী ei সত  কথা 
বলার aপরােধ চাচ গ ািলিলoেক aিভযুk কেরিছল ‘ধমেdািহতার’ aিভেযােগ। 1633 সােল। 
গ ািলিলo তখন pায় an, বয়েসর ভাের নু b। aসুs o বৃd িবjানীেক জার কের ােরn থেক 
রােম িনেয় যাoয়া হয়, হাটু ভে  সবার সামেন জাড় হােত kমা pাথনা কিরেয় বলেত বাধ  করা হয় 

eতিদন গ ািলিলo যা pচার কেরিছেলন তা ধমিবেরাধী, ভুল o িমথ া। বাiেবেল যা বলা হেয়েছ সিটi 
আসল, সিঠক - পৃিথবী িsর aনড় - সৗর জগেতর কেnd। গ ািলিলo pাণ বঁাচােত তাi করেলন। 
পাপ o ধমসংsার সm ূেখ গ ািলিলo য sীকােরািk o pিতjা-পt sাkর কেরন, তা িবjান সাধনার 

iিতহােস ধমীয় মৗলবাদীেদর িনমমতার eবং jান সাধকেদর কােছ বদনার eক ঐিতহািসক দিলল:  
  

আিম ােরnবাসী sগীয় িভেnি o গ ািলিলoর পুt, সtর বৎসর বয়s গ ািলিলo গ ািলিল সশরীের 
িবচারাথ আনীত হেয় eবং aিত pখ াত o সmানাহ ধমযাজকেদর (কািডনাল) o িনিখল ী ীয় 
সধারণতেnt ধমিবrd আচরণজিনত aপরােধর সাধারণ িবচারপিতগেণর সm ূেখ নতজানু হেয় sহেs 
ধমgn sশপূবক শপথ করিছ য, রােমর পিবt ক াথিলক ী ধম সংsার dারা যা িকছু িশkাদান o 
pচার করা হেয়েছ o যা িকছুেতi িব াস sাপন করা হেয়েছ আিম তা সবসময় িব াস কের eেসিছ, 
eখনo কির eবং ঈ েরর সহয়তা পেল ভিবষ েতo করব। সূয কndsেল aবিsত o িন ল erপ 
িমথ া aিভমত য িকrপ শাstিবেরাধী স সব িবষয় আমােক aবিহত করা হেয়িছল; e িমথ া মতবাদ 
সmূণrেপ পিরহার কের eর সমথন o িশkাদান থেক সবpকাের িনবৃt থাকেত আিম ei পিবt 
ধমসংsা কtকৃ আিদ  হেয়ছলাম। িকnt তৎসেtto স eকi িনিnত o পিরত k মতবাদ আেলাচনা 
কের o কান সমাধােনর চ ার পিরবেত সi মতবােদর সমথেন জারােলা যুিkতেকর aবতারণা কের 
আিম eকিট gn রচনা কেরিছ; eজন  গভীর সেnহ ei য আিম ী ধমিবrd মত পাষণ কের থািক। 
.... aতeব স ত কারেণ আমার pিত আেরািপত ei aিতেঘার সেnহ ধমাবতারেদর o ক ােথািলক 
সmpদায়ভুk pেত েকর মন হেত দূর করবার uেdেশ  সরল anকরেণ o aকপট িব ােস শপথ কের 
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বলিছ য পেূবাk াn o ধমিবrd মত আিম ঘৃণাভের পিরত াগ কির। ...আিম শপথ কের বলিছ য, 
আমার oপর eজাতীয় সেnেহর uেdক হেত পাের, erপ কান িবষয় সmেn ভিবষ েত আর কখনo িকছ ু
বলব না বা িলখব না। erপ aিব াসীর কথা জানেত পারেল aথবা কারo oপর ধমিবrd মতবাদ 
পাষেণর সেnহ uপিsত হেল পিবt ধমসংsার িনকট aথবা যখােন aবsান করব সখানকার িবচারেকর 
িনকট আিম তা jাপন করব। শপথ িনেয় আিম আরo pিতjা করিছ য, ei পিবt ধমসংsা আমার 
oপর য সব pায়ি েtর িনেdশ pদান করেব আিম তা hবh পালন করব। eসব pিতjা o শপেথর য 
কান eকিট যিদ ভ  কির তাহেল শপথভ কারীর জন  ধমািধকরেণর পিবt aনুশাসেন eবং সাধারণ 

aথবা িবেশষ আiেন যসব িনযাতন o শািsর ব বsা আেছ তা আিম মাথা পেত gহণ করব। aতeব 
ঈ র o যসব পিবt gn আিম শ কের আিছ eরঁা আমার সহায় হান। আিম uপের কিথত  
গ ািলিলo গ ািলিল শপথ gহণ o pিতjা করলাম eবং িনেজেক uপযkুভােব বnেন আবd রাখেত 
pিত “ত হলাম। eর সাk  িহেসেব sহsিলিখত শপথনামা যার pিতিট akর eiমাt আপনােদর পাঠ 
কের িনেয়িছ তা আপনােদর িনকট সমপন করিছ। 22 শ জুন, 1633 ী াb, রােমর িমনাভা 
কনেভn।” 

  

শানা যায়, eর মেধ o eকবার আকােশর িদেক তািকেয় বৃd গিণতj- জ ািতিবদ sগেতািk 
কেরিছেলন- ’তার পেরo িকnt পৃিথবী িঠকi ঘুরেছ’। ধমেdািহতার aিভেযাগ িনেয়i গ ািলিলoর মৃতু  
হয় 1642 সােল, িনজ গৃেহ, anরীণ aবsায়।  ধু গ ািলিলoেক anরীণ কের িনযযাতন তা নয়, 
brেনােক তা পুিড়েয়i মারেলা ঈ েরর সুপুtরা। তারপেরা িক সূেযর চািরিদেক  পৃিথবীর ঘারা ঠকােনা 
গল?   

 

ধু গ ািলিলo বা brেনা নয়, iিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যােব, হাiেপিশয়া, eনােkােগারাস, 
িফিলpাস প ারােসলসাস, eনাকু িসমn, লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কট, বােথৗেলািমu, 
 িলেগট, iবেন খািলদ, িযরহাম, আল িদিমিs, oমর খয়াম, iবেন িসনা, iবেন বাজা, আল িকnী, আল 
রািজ িকংবা iবেন rশেদর সহ aেনকেকi ধমাnেদর হােত িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয় িনহত হেত 
হয়। ei বiেয়র a ম aধ ােয় লখেকরা eধরেণর িনিপড়েনর aেনক পিরসংখ ান হািজর কেরেছন।   
iিতহাস আর ভুেগােলর মেধ  eেহন রkাk dেndর কথা িক সুরিজত বাবু কখেনা েনেছন? কখেনা িক 
েনেছন য, iিতহােসর কান তেttর জন  ভুেগাল-oয়ালারা িনযাতন কেরেছ কান িবjানীর uপর? 

eমন কান দৃ াn নi।  িবjােনর সােথ ধেমর dndেক iিতহাস – ভুেগােলর মধ কার dেndর সােথ 
তুলনা করা aিত সরলীকরণ বi িকছু নয়। 

 

আজেকর িদেনর পিরবিতত পিরেবেশ  িবjানীেদর uপর eত ঢালাoভােব aত াচার করা িকংবা ডাiনী 
পাড়ােনার মত তােদর পুিড়েয় মারা না গেলo ধমাn মৗলবাদীেদর দল স্ুেযাগ পেল eখেনা িবjােনর 
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agগিত ঠকােত মুিখেয় থােক।  যখনi িবjােনর কান নব আিবsার তােদর িনজ িনজ ধমgেn বিণত 
িব ােসর িবপরীেত যায়, খাদ িবjানেক ফেল িদেত চায় আsাকুেঁড়।  aিধকাংশ ধািমেকরাi eখেনা 
িববতন তttেক মন থেক মেন িনেত পােরন িন কারণ ডারuiন pদt বjািনক তেttর aবsান  
ধমgেn বিণত সৃি র কlকািহনী gেলার eকশ আিশ িডgী িবপরীেত।  eখেনা সুেযাগ পেলi ধমাn 
মাlার দল pগিতশীল দাশিনক, িবjানী িকংবা সািহিত কেক ‘মুরতাদ’ আখ া দয়, চাপািত িদেয় 
কাপায় িকংবা দশ থেক িনবািসত কের। eব াপার স াপার gেলােতা আর iিতহাস ভুেগােলর সােথ 
তুলনা কের ধামাচাপা দoয়া যােব না।  

eখন কথা হেc কন ei dnd যার বিল হেয়েছ  িবjানীরা pিতিট যুেগ? কারণ, ধম সব সময়i eক 
ধরেণর ‘a াবসুলটেনস’ দাবী কের – ধgেn লখা বািণgেলােকi a াn সত  িহসেব মেন চলেত বাধ  
কের eর aনুসারীেদর।  eর বাiের eক পা িদেলi হা র র কের ঝািপেয় পেড়।  ধম  মহািব   সmেn 
pাচীন, বালিখল  eবং aিধকাংশ kেti িমথ া ধারনা দয়, আর aন  িদেক িবjান pিতিনয়ত নতুন 
jােনর সােপেk আমােদর আধুিনক ধারণায় আমােদর আেলািকত কের তুেল। ধম ধমgেn লখা বানীর 
সােপেk নীিত- নিতকতার eক ধরেণর ‘পরম আকড়’  িহসেব pিতপn করেত চায়। eর aন থা হেলi 
চেল িনযাতন িকংবা ঘৃণা।  ভারেত দীঘিদন  জািতেভেদর য িবষবা  কুেড় কুেড় খেয়েছ, যভােব d 
eবং দিলতেদর uপের চেলেছ িনযাতন িনিপড়ন,  য ভােব সতীদােহর নােম মিহলােদর eকসময় পুিড়েয় 
মারা হেয়েছ - তা aিধকাংশ kেti ধম হেত uৎসািরত।  সৗিদ আরেব মেয়েদর গৃহবnী কের রাখা 
হয় ধেমর দাহাi িদেয়i। আফগািনsােন আর iরােন কাঠেমাlারা kমতা দখেলর পর িকভােব আlাহর 
আiন বলবৎ করেত িগেয় মানবািধকারেক িবসজন দয়া হেয়েছ তা আমরা দেখিছ।  আমরা দেখিছ 
িব ােসর বেল বলীয়ান হেয় িকভােব 19 জন ধািমক eেরােpনেক বামা বািনেয় 9/11 eর মত ঘটনা 
ঘিটেয়েছ। কােজi ব াপারটা eত সরল নয়।  িkেsাফার িহেচn তার ‘God Is Not Great: 
How Religion Poisons Everything.’ gেn বেলন1 -   

‘ধেমর িবrেd চারিট পুরেনা aিভেযাগ আেছ। pথমত: মানুষ o মহািবে র সৃি  সmেক ধম সmূণ ভুল 
তথ  দয়। িdতীয়ত: eটা ভুল ভােব মেন কের য আtার শাnর জন  শিk যাগায় কবলমাt ধম। 
তৃতীয়ত: ধম যৗনতােক asাভািবক o িবপদজনকrেপ uপsাপন কের আর নারীেদর হয় িহেসেব 
pিতপn কের। চতুথত: ধম মেন কের নিতকতার ধারক আর বাহক কবল ধম’। 

  
e সমs ভুেলর িনগড় থেক ধম য eখেনা বrেত পেরেছ তা বলা যায় না।  
  
সুরিজত বাবু  anিব াসেক িব াস থেক পৃথক করার psাব কেরেছন।  সাধু psাব, সেnহ নi। 
িকnt  কথা হেc িকভােব anিব াস আর িব াস পৃথক করা যােব? আমার মেত, িবjান আর ধেমর 
pিতিনয়ত সংঘাত আর সংঘেষi ধমবাদীরা বুঝেত পারেছন, তােদর িব াসgেলা ভুল আর পিরত াজ ।  
তারা আজ  বুঝেত পেরেছন, ভূেকিndক সৗরমেডেল আর আsা রাখা যােব না, তা যতi ধমgn dারা 

                                                 
1 a ম aধ ায় িkেsাফার িহেচনেসর (aিg aিধrঢ় aনুিদত) ‘ধম সবিকছুেক িবষাk কের তুলেছ’ pবnিট d ব  
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সমিথত হাক না কন; তারা বুঝেত পেরেছন ছয় হাজার বছেরর  পৃিথবীর বয়েসর ধারণা aৈবjািনক; 
তারা বুঝেত পেরেছন জীবজগত িsিতশীল নয়; তারা বুঝেত পেরেছন আদম হাoয়ার কcাকািহনী 
থেক িববতন তtt aেনক বশী gহনেযাগ । কােজi িবjানেক হয় না কের বরং সুরিজতবাবুর কৃথাথ 
থাকা uিচত য, িতিন যা চাiেছন তা িবjানi কের িদেc।   
  
তেব সিত  বলেত িক, সুরিজত বাবু যতi িব াস eবং anিব াস  বা aপিব ােসর পাথক  করার চ া 
কrন না কন,  ‘িব াস’ ব াপারিটi িকnt দঁািড়েয় আেছ eকিট ‘aপ-িব াসমূলক’ pিkয়ার uপর। ডঃ 
hমায়ুন আজাদ তঁার eকিট সাkাৎকাের বেলিছেলন2, 
  

‘ য িবষেয় আমরা িনি ত নi, যার কান aিst নi যা pমাণ করা যায় না, তােতমানুষেক িব াস 
করেত হয়। মানষু ভুেত িব াস কের, পরীেত িব াস কের বা ভগবােন, ঈ ের বা আlায় িব াস কের। 
ei িব াস সত  নয়, egেলার কান বাsব rপ নi। মানুষ বেল না, আিম gােস িব স কির বা পািনেত 
িব াস কির, মেঘ িব াস কির। যgেলা নi সgেলাi মানুষ িব াস কের। িব াস eকিট 
aপিব াসমূলক িkয়া। যা সত , তােত িব াস করেত হয় না; যা িমেথ  তােত িব াস করেত হয়। তাi 
মানুেষর সব িব াস ভুল বা াn, তা aপিব াস।’  

 

িজম oয়াকার তার The problems with beliefs pবেn3 বেলন – 

Beliefs and faiths represent a type of mental activity that produces an 
unnecessary and dangerous false sense of trust and wrongful information 
(thinking coupled with the feeling of 'truth'). Faith rarely agrees with the 
world around us. History has shown that beliefs and faith, of the most 
intransigent kind, have served as the trigger for tragic violence and 
destruction and sustained the ignorance of people. Replacing beliefs with 
predictive thoughts based on experience and evidence provide a means to 
eliminate intransigence and dangerous superstitious thought.  

িজম oয়াকার আেরা বেলন – 

Why does religious belief create such monstrous atrocities? Because 
religion expresses everything into terms of belief, faith, and absolutes, 
without need for reason or even understanding. Religion puts reality, 
morality, love, happiness and desire in a supernatural realm inaccessible to 
the mind of man. How can humans ever achieve peace when their 
religious scripts has their god condoning war and violence, while man 

                                                 
2 hমায়ুন আজােদর মুেখামুিখ – বাংলােদশo eখন চাপািতর আঘােত kত-িবkত, মুkমনা, http://www.mukto-
mona.com/Articles/humayun_azad/mukho_mukhi.pdf 
3 Jim Walker, The problems with beliefs, http://www.nobeliefs.com/beliefs.htm 
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must accept the superstitious belief that their unknowable god does this for 
mysterious reasons, forever beyond the comprehension of man? How can 
you understand the physics of the universe if you believe that an 
unfathomable supernatural agent created everything just a few thousand 
years ago? How can you live a full happy life if your religion denies the 
nature of sex, desire, and mind? How can you have workable government 
if you believe laws derive from an incomprehensible super-being? How 
can you have the future of the planet or your grand children if you believe 
that supernatural predestination will end the world? 

আসেল dndটা anিব াস থেক িব াস আলাদা করার িবষেয় নয়, dndটা িব াস বনাম যুিkর। dndটা 
িবjান বনাম aপিবjােনর।  িবjােনর তথা বjািনক pিkয়ার  মূল িভিt হেc মুkমন (open 
mind) মুkােnষা (free inquiry), সংশয়ী মেনাবৃিt (critical thinking), পরীkা-িনরীkা 
(experiment)  eবং পdিতগতভােব লb pাকৃিতক-jান, যটােক iংেরজীেত বেল – ‘methodical 
naturalism’।  ধম যখােন ঐশী বানীর uপর িনভর কের পৃিথবীেত eকিট ‘িব াস িনভর ব বsা’ 
কােয়ম করেত চায়, সখােন  িবjান কান aনুকlেকi িবনা pে  মেন নয় না eবং বjািনক 
pিkয়ায় pাp ফলাফলgেলা, দশ, কৃি  িকংবা সংsৃিতেভেদo পিরবিতত হয় না।  বjািনক পযেবkণ 
িকংবা pাp aনুিসdাngেলা  য কান দেশর গেবষণাগাের বেস পুনরাবৃিt করা সmব।  িবjান স 
aেথ সাবজনীন। ধমo eক ধরেণর সাবজনীনতা দাবী কের, তেব  তােদর ‘সত তা’ pায় সব kেti 
িনভর কের লাককথা, uপকথা, ঐশী বাণী, pত ােদশ, পিবt িকতাব gn, নবী-পয়গmর, সাধু সn, 
িভk ু িকংবা মাlােদর বচেনর uপর।  ‘িব ােস িমলায় বst’ – সকল ধেমরi মূল uপজীব । িকnt e সব 
আpবাক  িকংবা ঐশী বচেনর চেয় গেবষণারত িবjানীেদর কথাi আজ aেনক kেt বশী gহণীয়। 
 তাi মহািবে র জn eবং পিরণিত িনেয় eকজন পাপ িকংবা বায়তুল মাকারেমর খিতেবর চেয় 
িsেফন হিকং িকংবা oয়াiবােগর মত িবjানীেদর মতামতi e সমেয় সেচতন মানুষেদর কােছ কন 
বশী আকষনীয়, তা সহেজi aনুেময়।  pবীর ঘাষ তার  aেলৗিকক নয়, লৗিকক gেn বেলিছেলন- 
সভ তার aিনবায গিত আসেল িব ােসর িবপরীেত, যুিkর aিভমুেখ। ব াপারটা যত িদন যােc আমােদর 
কােছ ততi s  থেক s তর হেয় uঠেছ।   

 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com
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ধম o িবjান: সংঘাত-সমnয় eর p ঃ সাবেজকিটভ না 
aবেজকিটভ? 

( ী সুরিজত মুখাজীর pিতিkয়ার জবােব) 

মাঃ জােন আলম 
‘ধম o িবjানঃ সংঘাত সমnেয়র রণনীিত রণেকৗশল’ শীষক আমার eকিট িনবn মুkমনা oেয়ব সাiেট 
pকািশত হেয়েছ। তার pিতিkয়ায় ী সুরিজত মুখাজী ‘ধম o িবjানঃ কাথায় সংঘাত o কন সমnেয়র 
p ’ শীষক eকিট িনবn মুkমনায় pকাশ কেরেছন। তারi তাৎkিণক pিতিkয়ায় ী aিভিজৎ রায় তথ  
o তtt সমৃd eকিট pিতিkয়া pকাশ কেরেছন। aিভিজৎ রােয়র সুিলিখত pিতিkয়ায় ী সুরিজত মুখাজী 
aেনক pে র যথাথ জবাব পেয়েছন বেল আমার মেন হয়। তথািপ য সকল িবষয় ী aিভিজৎ রােয়র 
লখায় আেসিন, স সকল িবষেয় মূল িনবেnর লখক িহসােব কান মতামত না িদেল সাধারণ পাঠক 
িব ািnর সুেযাগ থেক যায় িবধায় আমার e pয়াস। 

pথমত, আিম সুরিজত মুখাজীেক ধন বাদ জানাi, আমার িনবnিট মেনােযাগ িদেয় পাঠ করার জন । তার 
pিতিkয়ার rেত  আমার লখার gণগত মান িনেয় তার মnেব র জন o তােক ধন বাদ। সুরিজত বাবুর 
pিতিkয়ার িশেরানাম থেক বুঝা যােc, িতিন িবjান o ধেমর মেধ  সংঘােতর কান কারণ দখেত 
পােcন না। তার মেত, সংঘাত যখােন নi, সখােন আবার সমnেয়র p  কন? তার pিতিkয়ায় 
সুরিজত বাবু আমার িনবেnর িবrেd pথম aিভেযাগ eেনেছন, আিম ধম o িবjােনর তুলনা করেত িগেয় 
িবjােনর pিত পkপািতt কেরিছ eবং ধমেক তুলােধানা  কেরিছ eবং িবjানেক ধেমর uপের sান 
িদেয়িছ। d’িট পরsর িবেরাধী তtt বা দশেনর তুলনামূলক আেলাচনায় dেটােক িক সিঠক বলার সুেযাগ 
থােক? যুিkবাদ স কথা িক সমথন কের? 

িdতীয়ত, িতিন বেলেছন, িবjােনর সােথ ধেমর তুলনা পেড় তার মেন হেয়েছ, e যন রজনী গnা ফুেলর  
সােথ িহমসাগর আেমর তুলনার মত udট। িতিন p  তুেলেছন, iিতহােসর সােথ ভুেগােলর কন তুলনা 
করা হয়না। িতিন eকিট দাrণ কথা বেলেছন, “pাচীন ধেমর (সৎ) pেণতােদর যিদ জানা থাকত য 
ভিবষ েত িবjান নােম jােনর eকিট শাখা তরী হেব, যােত pমাণ o পযেবkণ ব িতেরেক কান িকছুরi 
aিst sীকার করা যােবনা eবং ভিবষ েত িবjানমনs যুিkবাদী মানুেষরা ধম সmnীয় যাবতীয় তttেক 
ভূয়া িব াস িভিtক আখ া িদেয়  uিড়েয় দেব, তাহেল তারা হয়েতা aযথা সৃি , pকৃিত o িব bhাে র 
ব াখ া eবং তার eকিট aিতমানিবক সৃি কতার যাগসূt iত ািদ িবষেয়  মিতs ব েয় িবরত থাকেতন 
aথবা মতবাদ pরেণ aেপkাকৃত সতক থাকেতন। ” তার e uিk থেক িতনিট sীকােরািk বর হেয় 
আেস, eক, সব ধমpেণতারা সৎ িছেলন না ; di, তােদর মতবাদ pরেণ আেরা সতক হoয়ার aবকাশ 
িছল, িতন, তারা aযথা সৃি , pকৃিত o িব bhাে র ব াখা eবং তার eকিট সৃি কতার যাগসুt iত ািদ 
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িবষেয় মিs  ব য় কেরেছন। সুরিজত বাবুরেতা না জানার কথা নয় য, ধমীয় দশেনর মূল িবষযেতা জগৎ 
o জীব সৃি  সmেক তার মতবাদ। তা বাদ িদেল ধমীয় দশেনর আর থােক িক? িতিন িলেখেছন, 
‘পkপাতd  যুিkবাদ ধমাn o কুসংsারাcn মতবােদর চেয় কােনা aংেশ কম নয়’। িpয় সুরিজত 
বাবু, যুিkবাদ হল সেত  uপনীত হoয়ার eকিট দাশিনক পdিত। কায-কারণ সmেকর uপর িভিt কের 
aবেরাহ-আেরাহ পdিতেত কান িবষেয় সিঠক িসdােn পৗছার পdিত হল যুিkবাদ। eর  কান পk 
থােকনা। যুিkর পk বা িবপk eকমাt aিধকতর যুিk বা পাlাযুিk। সবােপkা মারাtক কথা িতিন 
িলেখেছন, “যুিkবাদীেদর মেধ  িকছৃ◌ু সংখ ক আেছ যােদর কাজ হল ধমgngিল পাঠ কের ধুমাt 
সgিলর মেধ  dnমূলক, trিটপূণ eবং িব ািnকর কী কী আেছ তা িনধারণ করা, আর যিদ তােত িকছু 
সত তা থেক থােক, তা সযেt eিড়েয় িগেয় ধমেক িনছক eকিট িব াসিভিtক সmূণ াn তািttক 
মতবাদ বেল যুি্◌k sাপন করা।” সুরিজত বাবু , ধমgেn িকছু িকছু dndমূলক, t“িটপূণ eবং িব ািnকর 
িবষয় আেছ নািক? কী কথা িণ আজ মnরার মুেখ! সুরিজত বাবু  হয়ত ভুেল গেছন, সব ধমgেn 
িব াসীরা দাবী কেরন, তােদর ধমgn ঐশী বাণী। ধমgngেলােতo স কথা বলা আেছ। তা  যিদ সত  
হয়, তাহেল  তােত িকছু িকছু dndমূলক, t“িটপূণ eবং িব ািnকর িবষয় থােক িকভােব ? তাহেল s াo 
িক ভুল- ািnর uে  নন ? সাবধান সুরিজত বাবু! e কথা মুেখ আনেল মৗলবাদীরা র র কের তেড় 
আসেবন। ধেমর পেk বেলo শষ পযn িনেজর পিtক pাণটা িনেয় টানাটািন হেত পাের। eভােব 
সুরিজত বাবুর আেরা aেনক বkব  udৃত কের আেলাচনার aবকাশ থাকেলo িনবেnর আকােরর কথা 
িবেবচনা কের তা করলাম না। তেব তার শষ আশাবাদিট eমন ধেমর িবjােনর সে  সংঘাত বা সমnেয়র 
কান p i uঠেবনাÑ িনেয়  aবশ i আেলাচনা করেত হয়। কারণ ধম o িবjােনর মেধ  সংঘাতটা কী 
সাবেজকিটভ না aবেজকিটভ, তা বুঝেত পারেল সুরিজত বাবু eমন আশাবাদ ব k করেতন না। জn o 
িবকাশগত কারেন ধেমর সােথ িবjােনর য িবেরাধ বা সংঘাত তা aবেজকিটভ। eটা কান ব িk, 
বjািনক, ধমেবtা বা ধািমক লােকর icা-aিনcার uপর িনভর কেরনা। হ া, িবjােনর সােথ ধেমর 
সমnয় করার pয়াসটা সাবেজকিটভ। eটা মানুেষর সমসামিয়ক কােলর pেয়াজেন, আথ-সামািজক, 
সামািজক-সাংsৃিতক িকংবা রাজৈনিতক pেয়াজেন বা uেdেশ  মানুষ করেত পাের বা কের থােক। ধেমর 
সােথ িবjােনর সমnয় না করেল তােত িবjােনর িকছু যােব আসেবনা, বরং িনেজর aিst িঠিকেয় রাখার 
pেয়াজেন ধম eখন িবjােনর আ য় খুঁজেছ, িবjান িদেয় ধেমর খািটt pমােণর pাণাnকর pয়াস চলেছ। 
িকnt ধম o িবjােনর মেধ  সংঘাতটা মানুেষর icািনরেপk। িবjােনর যত জয়, ধেমর তত kয় e di 
দশেনর িবকাশ o agগিতর মাtা ব sানুপািতক। সুরিজত বাবুেদর মত aেনেকর কােছ বদনাদায়ক হেলo 
eটাi সত । কিবgrর ভাষায়, সত  য কিঠন, স কিঠেনের ভালবািসলাম। 

ধম o িবjােনর সােথ সংঘাত কন, কনiবা সমnেয়র p িট সামেন আসেছ, িকংবা ধেমর সােথ 
িবjােনর তুলনা কন, e সকল pে র সিঠক জবােবর মেধ i সুরিজত বাবু তার aেনক pে র জবাব 
পেয়  যােবন। বstত e pে র জবাব িনিহত আেছ ধম o িবjােনর জেnর মেধ i। সুরিজত বাবু িঠকi 
বেলেছন, রজনীগnার সােথ িহমসাগর আেমর তুলনা চেলনা, তুলনা করা হয়না ভুেগােলর সােথ 
iিতহােসর। পাlা p  সুরিজত বাবুেকi, কন তা করা হেব ? d’টােতা eক িবষয় নয়। তুলনা চলেব 
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রজনীগnার সােথ রজনী গnার, বাংলােদশী রজনীগnার সুগn নািক জাপােনর রজনীগnার সুগn বিশ, 
িকংবা কানিট বশী , ডাটা মাটা, পাপিড় বড় iত ািদ iত ািদ। iিতহােসর সােথ তুলনা চেল 
iিতহােসর কােদর iিতহাস সমৃd, বাঙািলর না পা াবীর, pােচ র না pতীেচ র। ভূেগাল eর সােথ 
ভূেগােলরo e তুলনা চেল, কান দেশর ভূ-pকৃিত কমন, কমন তার pাকৃিতক গড়ন iত ািদ iত ািদ। 
eকi ধরেনর বstর সােথ বstর, মানুেষর সােথ মানুেষর eবং pাণীর সােথ pাণীর য তুলনা চেল সকথা 
বুঝার জন  কাuেক কিmuটার িবjানী হoয়ার pেয়াজন নi । িkেকটার আkাম না ফুটবলার আলফাজ 
ভাল খেল, p টাi যমন aবাnর, তমন aবাnর আম মজা না কঁাঠাল মজা p িটo। িকnt ধেমর সােথ 
িবjােনর তুলনােক সুরিজত বাবু e রকম aবাnর তুলনা বেল কন মেন করেলন? eখােন িবjান o ধম 
সmেক তার uপলিbর িব ািn কাজ কেরেছ িনঃসেnেহ। ধম o িবjান  dেটাi য দশন তেব জn o 
িবকাশগত কারেণ পরsরিবেরাধী দশন । তােদর মধ কার dndিট রীিতমত বরী dnd। িবপিtটা eখােনi। 
যেহতু d’িট দশন পরsর িবেরাধী, সেহতু d’িটi সত  হেত পাের না। eখােন eকটােকi সত  বেল 
মেন িনেত হেব। ধমীয় দশেনর মূল িভিt হল জগৎ o জীব eর জn o িবকাশ, মৃতু  o লয় eবং তার 
িনয়ntণ সmেক কালkেম মানুেষর মেন গেড় oঠা gc gc িব াস বা ধারণা। স দশেনর uপর িভিt 
কের সৃি  হেয়েছ িকছু ব িkগত, পািরবািরক o সামািজক আচার-আচরণ িবেশষভােব s ােক সnt  করার 
জন  aহিনশ pাথনা বা uপাসনা। s া বা সৃি কতায় িব াস, তার সntি  িবধান কের পরেলৗিকক মুিk বা 
মাkলাভ হল ধমীয় আচরণ বা uপসানার মূল কথা। eখােন ব িk বা সমােজর কল াণােথ যা িকছু করেত 
বলা হেয়েছ, তারo pেণাদনা িকnt s ার সntি , িবিনমেয়  sগ লাভ। ধমীয় দশন িচnা কের ব িk 
মানুেষর মুিk তথা পরেলৗিকক মুিk িনেয়, যার মূল কথা মৃতু র পর স sেগ যােব না নরেক যােব। 
পkাnের বjািনক দশেনর িভিt হল িকছু তtt-সমি  aিভjতা, পযেবkন o পরীkেণর মাধ েম যা সৃি  
হেয়েছ। বjািনক তtt বা দশেনর uপর িভিt কের গেড় oেঠেছ pযুিk, যা মানুেষর ব িk জীবন, 
পািরবািরক o সামািজক জীবন, eমনিক রা ীয় জীবনেক পযn পােl িদেয়েছ। eখােন মানুেষর 
পরেলৗিকক জীবেনর কান sান নi। sেগ যাoয়ার আশায় কান িবjানী তার গেবষণা পিরচালনা কেরন 
না। সত েক জানা, jােনর aনুসnান o মানবেগা ীর কল ােণ িনত  নতুন আিবsার, e হেলা eকজন 
িবjানীর মহানbত। eর জন  িবধাতা পুrষ তােক sেগ না নরেক পাঠােব সটা িনেয় তারা মােটo িচিnত 
নন। পkাnের eকজন ধািমক বা ধমেবtােদর সকল ধমীয় িkয়া-কেমর লk  পরেলৗিকক মুিk ।  তাi 
ধমীয় দশেনর uপর িভিt কের গেড় oঠা িবিধ-িবধান কবল মানুেষর স সকল আচার-আচরণ িনেয় মাথা 
ঘামায়, যা মানুেষর eকাn ব িkগত িকংবা পািরবািরক িবষয়। সমাজ o সভ তােক সচল রাখার  য িভিt 
বstগত uৎপাদন তােত ধেমর কান ভূিমকা নi।  আিম পূেবi uেlখ কেরিছ, pাথিমকভােব ধমীয় 
দশেনর সৃি  হয় জীব o জগৎ সৃি  সmিকত মতবােদর uপর িভিt কের- যিদo e মতবাদ kমাnেয় 
িববিতত হেয়েছ। মজার ব াপার হল, e িবষেয়o সকল ধেমর মত িকnt eক নয়; বরং পরsরিবেরাধী। 
িকnt জীব o জগৎ সৃি  সmেক বjািনক মতবােদ কান পরsর িবেরাধীতা বা sিবেরাধীতা নi যিদo 
স মতবােদর  িববতন o িবকাশ আেছ। মানব সভ তার আিদ যুেগ িবশাল pকৃিত, আকাশ-বাতাস, চnd-
সূয-gহতারা, নদী-পাহাড়-পবত, বন-জ ল iত াকার িজিনষgেলা িছল মানুেষর কােছ aপার িবsয়। 
কারণ মানুষ সিদন ধ ু হািতয়ােরর িদক থেক নয়, মনেনর িদক থেকo িছল িনতাn aপিরপk o 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সংঘাত-সমnয় eর p  

 
 
aসহায়। ক সৃি  করল বিচtময় e জগত o জীবন জn থেকi eসব ভাবনা মানুেষর মেন uদয় 
হেয়েছ। তার যুিkস ত জবাব তারা খুেঁজ পল eকজন সৃি কতােক আিবsার কের। তাi বলা চেল, 
আিদম মানুষ ধু ধম সৃি  কেরন িন, তার সােথ eকজন সৃি কতাo সৃি  কেরেছন। তাহেল দঁাড়াল কী ? 
সৃি কতা মানুষ সৃি  কেরন িন বরং মানুষi তার pেয়াজেন সৃি  কেরেছন সৃি কতােক। বstত সিদেনর 
pkাপেট তাi িছল যুিkস ত। রীিতমত aকাট  যু্ি◌k সৃি কতা না থাকেল সৃি  কােtেক আেস। 
তাহেল সৃি কতা আসল কােtেক তখেনা স p  করার বুিd মানুেষর হয়িন। কালkেম পাথের পাথের 
ঘষণ কের আgন আিবsার, পাথর ঘঁেষ হািতয়ার তরী iত ািদ uপােয় uৎপািদকা শিkর িবকােশর ফেল 
মানুেষর চতনারo িবকাশ ঘটেত থােক। মানুেষর বুিdর িবকাশ, মানুেষর মেধ  যুিkেবাধ o কায-কারণ 
সmক িবষেয় ভাবনার uেdক,  জীব o জগৎ সৃি  সmেক মানুেষর সনাতন িব ােস িচড় ধরােত লাগল। 
িব  মানবেগা ীর সমাজ সভ তা যখন সামnবাদী uৎপাদন সmেকর িনগেড় আবd িছল, তখন পযn 
ধমীয় চতনাi সমােজর মূলেচতনা িহসােব িবদ মান িছল। িকnt সামnবাদী সমােজর জঠর িছঁেড় পঁুিজবাদী 
uৎপাদন সmেকর udব o িবকাশ kেম ধমীয় চতনােক aপসািরত কের িবjানেক সমােজর মূল 
চতনায় aিভিসk করল । সৃি কতা না থাকেল কান িকছু সৃি  হয় িকভােব, স যুিkর িপেঠ আসল 
পাlা p , তাহেল সৃি কতােক সৃি  করল ক। ‘ঘিড়- মকার’ তেttর জনেকরা eখােন হতভm হেলo 
ধমেবtারা তােত হেতাদ ম না হেয় তােদর তাৎkিণক জবাব িতিন sয়mু। নােছাড়বাnা িবjান তখন p  
ছুেড় দয়, সৃি কতা sয়mূ হেল pকৃিত sয়mূ হেত বঁাধা কাথায়? িpয় ী সুরিজত মুখাজী, eতkেণ 
আপিন িন য় বুঝেত পারেছন, ধম o িবjােনর সংঘাতটা কাথায়? আর সমnেয়র pেয়াজন িবjােনর 
sােথ নয়, মানুেষর sােথ আজn লািলত ধমীয় িব াস o মূল েবােধর িনকষকােলা আঁধাের ঢাকা 
aচলায়তন থেক মানুষেক ধীের ধীের jােনর আেলােত udািসত মুk জগেত িনেয় আসার রণেকৗশল 
িহসােব। তােত ধম হয়ত িকছু িদেনর জন  পার পেয় যােব, aথাৎ দীঘজীিব  হেব, তেব িচরজীিব হেব না 
কখেনা। aনাগত ভিবষ েত িবjােনর আেরা িপেল চমকােনা o aভািবত িবকােশ আপিন আচির মের যােব 
ধম, ঠঁাi কের িনেব মানব সভ তার িমuিজয়ােম পিরণত হেব গেবষণার বstেত আগামী pজেnর কােছ। 
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Avw¯ —KZv ebvg bvw¯—KZv 
 
Avwg GKRb Avw¯—K|  
hw` cÖkœ Kiv nq †Kb Avwg Avw —̄K - Zvi me‡P‡q mnR †h RevewU nv‡Zi Kv‡Q †iWx Av‡Q- Zv n‡jv - Avw¯ —K 
nIqv †mvRv| cye©cyi“l‡`i wek¦vm I cvwicvwk©K mgvRe¨e ’̄v Avgv‡`i †R‡bwUK †Kv‡W I Avgv‡`i g‡b Avw¯ —KZvi 
exR Avcbv AvcwbB ey‡b †`q| Avgiv wb‡Ri ARv‡š —B Avw¯ —K n‡q hvB| ZvQvov Avgv‡`i mvg‡b GZeo GKUv 
m„wó i‡q‡Q, Gi GKRb m„wóKZ©v bv †_‡K wK cv‡i, KviY Qvov wK †Kvb Kvh©̈  nq - GB PjwZ hyw³ †Zv nv‡Zi Kv‡Q 
gIRỳ  Av‡QB| c¶vš—‡i bvw¯ —K nIqv Lye KwVb KvR| Rb¥m~‡Î cÖvß Ges g‡bi Mn‡b †cÖvw_Z Avw¯ —KZvi e„¶wU‡K 
eyw× Ges jwRK w`‡q Dc‡o †d‡j †mLv‡b bvw¯ —KZvi exR †evbv †Kvb mnR KvR bq| ag©-cwieZ©‡bi g‡ZvB 
GKwU AwZ KwVb KvR GwU| bvw —̄K nIqvi R‡b¨ †h cwigvb njỳ  c`v_© g¯—‡Ki †fZi _vKv `iKvi, GR‡b¥ Avi 
Zvi AwaKvix n‡Z cvijvg bv| GcÖms‡M bRi“‡ji K_v ¯§iY Kiv †h‡Z cv‡i| KvV‡gvj−viv hLb Zv‡K bvw —̄K I 
Kv‡di AvL¨vq AvL¨vwqZ K‡iwQj wZwb †n‡m e‡jwQ‡jb - ÔhvK&, GZw`‡b Kv‡di nIqvi †hvM¨Zv AR©b Ki‡Z 
†c‡iwQ ZvÕn‡jÕ| bvw¯ —K nIqv †h †mvRv KvR bq, bRi“j Zv ey‡SwQ‡jb, ZvB nq‡Zv Ggb mim Reve w`‡Z 
†c‡iwQ‡jb| 
 
Z‡e wb‡R Avw —̄K¨a‡g©i Abymvix n‡jI bvw¯ —K‡`i Avwg N„bv Kwi bv| c„w_ex‡Z cÖwZwU ‡jv‡Ki wbR wek¦vmgZ Pjvi 
I euvPvi AwaKvi i‡q‡Q, N„bv ïay N„bviB Rb¥ †`q| †KD hw` wb‡Ri wePvieyw× w`‡q bvw¯ —K¨ag©‡KB eiYxq e‡j 
g‡b K‡i, Zv‡K euvav †`Iqvi †Kvb A_© nq bv| myZivs bvw —̄K eÜz‡`i cÖwZ A‡kl kª×v †i‡L Avgvi Avw¯—KZvi 
^̄iƒ‡ci Dci mvgvb¨ Av‡jvKcvZ KivB AÎ †jLvi g~j D‡Ïk¨| 

 
Av‡MB e‡jwQ – Avw —̄K¨ev` Avgv‡K Kó K‡i AR©b Ki‡Z nqwb| Av‡jv evZv‡mi g‡Zv mnRfv‡eB Zv Avwg 
Rb¥m~‡Î jvf K‡iwQ| eqm evovi mv‡_ mv‡_ gv‡S gv‡S mskq †h Av‡mwb Zv bq, Rxeb I RM‡Zi eû NUbvq g‡b 
n‡q‡Q Avm‡jI m„wóKZ©v e‡j wKQy Av‡Q wK ? hw` mwZ¨B m„wóKZ©v bvgK Aj-cvIqvidzj †Kvb mËv ‡_‡K _v‡Kb, 
RxeRM‡Z GZ AZ¨Pvi AbvPvi †`‡LI Zvi Avmb U‡j D‡V bv †Kb ? ag©MÖš’mgyn n‡Z m„wóKZ©vi †h Qwe cvB, 
Zv‡Z †`Lv hvq wZwb Amxg ¶gZvai GKRb † ^̄”QvPvix ivRv| gvby‡li g‡ZvB Zvi ivM Av‡Q, †i‡M †M‡j wZwb 
gvby‡li g‡ZvB Awfkvc †`b, GgbwK hvi Dci ivM nq Zv‡K ev Zvi †MvÎ‡K mg~‡j  aŸsm K‡i ‡dj‡ZI wØav 
K‡ib bv| ‡ ^̄”QvPvwi ivRv‡`i g‡ZvB wZwb PvUzKvwiZv fvjev‡mb, ‡KD w`bivZ Zvi —̄eMvb Ki‡j wZwb LyeB Lykx 
nb| PvUzKvi‡`i‡K wZwb cÖPzi abm¤ú`, nxiv gvwb‡K¨ Mov cÖvmv`, GgbwK kZ kZ my›`ix‡kªôv cÖ‡gv`msMxwb 
Dcnvi †`b| c„w_exi ivRv‡`i g‡ZvB wZwb Zvi ivR‡Z¡i †LvRLei ivLvi Lye GKUv mgq cvb bv, Zv‡K nq‡Zv 
Ab¨ †Kvb ivRKxq Kv‡R Lye †ekx e¨ —̄ _vK‡Z nq| bB‡j eyk-†e−qv‡i‡`i †evgvq hLb kZ kZ wb‡ ©̀vl bibvix cÖvY 
nvivq, ZLb wmsnvm‡b e‡m wZwb Kx K‡ib ? kªxK…‡òi g‡Zv ‡cÖ‡gi evkx evRvb ? ivg&m&wdì, wWK †Pwb, K‡Ûvwjmv 
ivBm‡`i g‡Zv `vbe‡`i me©MÖvmx ¶zavi Kv‡Q we‡k¦i †KvwU †KvwU bibvix wRw¤§, ZeyI m„wóKZ©vi eRª Zv‡`i Dci 
†b‡g Av‡m bv †Kb ? †gvj−v, cy‡ivwnZ Avi hvRK‡`i igigv ag©-e¨emvi Kv‡Q mg —̄ gvbe mgvR wR¤§x n‡q _v‡K 
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Abvw`Kvj| †Kb ? weavZv e‡j mwZ¨B hw` †KD †_‡K _v‡Kb Z‡e Z_vKw_Z Ab¨v‡qi wei“‡× msMÖv‡g Zvi 
g‡bvbxZRb‡K †Kb wbR nv‡Z Zievix a‡i gvbyl nZ¨v Ki‡Z nq ? weavZvi GKUv BkvivB †Zv mewKQy aŸsm Kivi 
R‡b¨ h‡_ó| aŸsmB ev Ki‡Z n‡e †Kb ? wZwb me©kw³gvb, wZwb B”Qv Ki‡jB †Zv mg —̄ gvbyl fvj n‡q †h‡Z 
eva¨| A_P †`Lv hvq ỳwbqvi †jvK‡`i fvjg‡›`i Rb¨ Zv‡K gvby‡li cÖwZ †P‡q _vK‡Z nq | fvj Ki‡jI gvby‡lB 
K‡i, g›` Ki‡jI gvby‡lB K‡i | †Kb ? Zvi f~wgKv Zvn‡j Kx ? gvbyl‡K †n`v‡qZ Kivi Rb¨ GKRb gvbyl‡KB 
g‡bvbxZ Kivi `iKvi Kx ? ^̄M©̀ ~Z Ck¦‡ii evYx wb‡q Pzwc Pzwc GKRb gvby‡li Kv‡Q Av‡mb| †Kb ? Zvi e`‡j 
^̄M©̀ ~Z hw` AvKv‡k wb‡Ri †R¨vwZg©q †PnvivUv cÖKvk K‡i mg¯ — gvbyl‡K m‡¤̂vab K‡i ivRvwaiv‡Ri evYxwU ïwb‡q 

w`‡Zb Zvn‡j †Zv Avi gvby‡li g‡b †Kvb m‡›`n _vKZ bv| cvcx-Zvcx mevB †mB Hkx evYx wbR Kv‡b ïb‡Z 
†c‡Zv, ZLb Avi KviI c‡¶ †mB evYxi wei“×PviY Kivi Dcvq _vKZ bv| Zv bv K‡i ^̄M©̀ ~Z wKbv Avgv‡`i 
g‡ZvB Av‡iKRb gvby‡li Kv‡Q Bk¦‡ii evYx ïwb‡q w`‡q hvb, ZvI Avevi Kv‡b Kv‡b ! †mB evYx cÖPvi Ki‡Z †h‡q 
†ePviv †mB gvbyl¸wj‡K wK †nb¯ —vB bv n‡Z nq| GB mg —̄ fos‡qi †Kvb A_© Av‡Q ? 
ïay wK ZvB ? Ck¦‡ii evbx n‡j Zv †Zv k¦vk¥Z nIqvi K_v| wKš‘ †`Lv †Mj evYx¸wj †h hy‡M bv‡Rj nq, cieZ©x 
hy‡Mi mv‡_ Zv Avi g¨vP K‡i bv| Zv‡K cwieZ©b cwiea©‡bi `iKvi nq| wek¦eª¤§v‡Ûi m„wóKZ©v e‡j hv‡K Avgiv 
wek¦vm Kie, wZwb wK GZUvB †L‡jv ? m„wói wekvjZv I ˆewP‡Îi K_v fve‡Z wM‡q me‡P‡q Ávbx gvbyl‡KI nveyWyey 
†L‡Z nq, Zvi g‡b GB Dcjwä R‡b¥ †h mg¯ — RxebUv Ávbmgy‡ ª̀i †ejvf‚wg‡Z bywo Kzov‡ZB †K‡U †Mj, mgy‡ ª̀ 
AeMvnb Kivi my‡hvM Avi n‡jv bv| †mB weivU wekvj mxgvnxb we‡k¦i m„wóKZ©vwU wKbv GZ nvm¨KiiKg ¶z̀ ª ! 
GZ¸wj †Kb Ges wKš‘i ci hw` †KD gbMov †mB ¶z`ª m„wóKZ©vwUi Dci wek¦vm ¯’vcb Ki‡Z bv cv‡i, Zv‡K bvw —̄
K e‡j Mvwj nq‡Zv †`qv hvq - Z‡e †`vl †`qv hvq bv|  
 
Avgvi Dc‡ii K_v¸wj wbðqB bvw¯ —‡Ki g‡Zv ïbv‡”Q e‡j A‡b‡K m‡›`n Ki‡Z cv‡ib| Z‡e mZ¨ K_v GB †h 
GZwKQyi ciI †fZ‡ii wek¦v‡mi evwZwU Avwg R¡vwj‡q ivL‡Z †c‡iwQ, Kxfv‡e †c‡iwQ ‡mB Av‡jvPbvB AÎ cÖe‡Üi 
g~j D‡Ïk¨| 
 
(K) :- Rxeb I giY 
nvDR Ae †dB_ ev wek¦v‡mi N‡ii me‡P‡q eo Zzi“‡ci Zvm †hwU - †mwU n‡jv g„Zz¨| Av‡iK A‡_© ejv hvq 
Rxeb| KviY Rxeb cÖK…Zc‡¶ g„Zz̈ iB Av‡iK iƒc| cÖK…wZ‡Z ci¯úi we‡ivax A_P G‡K A‡b¨i cwicyiK wKQy 
wRwbm ev NUbv (B‡f›U) Av‡Q| G‡`i GKwU‡K Qvov Av‡iKwU A_©nxb, Aw¯ —Z¡nxbI ejv hvq| GKwU _vK‡j 
Av‡iKwU AeavwiZfv‡e _vK‡eB| Av‡jv w`‡q AÜKvi‡K eySv hvq, †Zgwb AÜKvi w`‡q Av‡jv‡K| GKwU Qvov 
Av‡iKwUi †Kvb Aw —̄Z¡ bvB| AÜKvi bv _vK‡j Av‡jvi Aw —̄Z¡ †hgb †evaMg¨ n‡Zv bv, †Zgwb n‡Zv bv Av‡jv bv 
_vK‡j AÜKv‡ii| g¨vUvi- G¨vw›U g¨vUvi, B‡jKUªb- cwRUªb, bi- bvix, w`b- ivwÎ, BnKvj- ciKvj BZ¨vw` 
nvRv‡iv iKg cwicyiK c`v_© I NUbvi mgvnv‡i GB wek¦ eª¤§v‡Ûi m„wó| wVK GKB wbq‡g Rxe‡bi cwicyiK 
NUbvwUB g„Zz̈ | wKsev ejv hvq g„Zz̈ i cwicyiK NUbvwUi bvgB Rxeb | w`‡bi ci †hgb ivZ Av‡m iv‡Zi ci Av‡m 
w`b, wVK †Zgwb Rxe‡bi c‡i Av‡m g„Zz¨ wKsev g„Zz¨i c‡i Av‡m Rxeb | Rxeb I g„Zz¨ Abš— RxebP‡µi `yBwU 
†Q`we›`y gvÎ| Rb¥we›`y I g„Zz¨we›`yi gvSvgvwS †h mgqKvj Zv Avgv‡`i Lye cwiwPZ, ZvB Zv‡K Avgiv fxlYfv‡e 
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wek¦vm Kwi| wKš‘ g„Zz̈ we› ỳ I Rb¥we› ỳi gvSvgvwS Av‡iKwU mgqKvj †Zv _vK‡ZI cv‡i; _vK‡ZI cv‡i †Kb - 
_vKvUvB ^̄vfvweK| †mB mgqKvj Avgv‡`i AcwiwPZ e‡j Zv †h G‡Kev‡iB bvB Zvi cÖgvb Kx ? myZivs g„Zz¨i 
c‡i Av‡iKwU Rxe‡bi Kíbv Kiv wK GZB A‡hŠw³K ? 
Rb¥cieZ©x †h mgqKvjUv Avgv‡`i Lye cwiwPZ Zvi ^̄iƒcB wK Avgiv mwVKfv‡e eyS‡Z ‡c‡iwQ ? Rxe‡bi ^̄iƒc 
Avgv‡`i Kv‡Q GLbI ARvbv| †cÖvwUb KYv I G¨vwg‡bv G¨vwm‡Wi wgkª‡bB bvwK GKwU cvw_©e RxebKYv Z_v 
Rxe‡Kv‡li m„wó| GKwU Rxe‡Kvl µgvMZ wefvwRZ n‡q GKwU c~Y©vsM Rx‡ei m„wó K‡i e‡j ejv n‡q _v‡K| Z‡e 
†cÖvwUb I G¨vwg‡bv G¨vwmW wgkv‡jB †h GKwU Rxe‡Kvl ˆZix n‡q hv‡e Zv wKš‘ bq| Gi mv‡_ AviI wKQy GKUv 
_vKv `iKvi weÁvbxiv Ô†h GKUv wKQyiÕ bvg w`‡q‡Qb ÔjvBd †dvm©Õ| †cÖvwUb-G¨vwg‡bv G¨vwm‡W †h ch©¨š — GB 
jvBd †dvm© cÖevwnZ bv nq †m ch©̈ š — GKwU Rxe‡Kvl †PvL †g‡j ZvKvq bv| GB jvBd †dv‡m©i ¯^iƒc wK, Zv 
GLbI Avgv‡`i ARvbv| GB †dvm© ev ej †h cÖK…wZ‡Z weivRgvb Avi PviwU e‡ji g‡Zv ej bq, Zv wbwðZ| 
(we ỳ̈ rPz¤^Kxq ej, gnvKl©xq ej, ỳe©j cvigvbweK ej I mej cvigvbweK ej - GB PviwUgvÎ cÖvK…wZK ej‡K 
weÁvbxiv kbv³ Ki‡Z †c‡i‡Qb| cÖK…wZ‡Z Avi †hmg¯ — ej cwijw¶Z nq, †m¸wj GB PvicÖKv‡ii †gŠwjK e‡ji 
cÖKvi‡f` gvÎ)| jvBd †dvm© Avm‡jB Kx e ‘̄ Zv wPi in‡m¨ XvKv|  cÖK…wZi Ab¨vb¨ ej¸wji mv‡_ c`v‡_©i 
wewfbœiƒc wg_w®Œqvi d‡j we‡k¦i mgỳ q c`v‡_©i m„wó n‡q‡Q e‡j ejv n‡q _v‡K| D`vniY ¯^iƒc ejv hvq, 
nvB‡Wªv‡Rb I Aw·‡Rb M¨v‡mi cwiwgZ wgkª‡b ch©¨vß cwigvb we ỳ̈ rPz¤^Kxq ej cÖevwnZ nIqvi d‡jB cvwbi m„wó 
n‡q‡Q| nvB‡Wªv‡Rb-Aw·‡R‡bi wgkª‡bi g‡a¨ we ỳ̈ rkw³ Pvjbv K‡i j¨ve‡iUix‡ZI K…wÎg Dcv‡q cvwb ˆZix Kiv 
hvq| cÖvBgiwWqvj (primordial) we‡k¦ Kxfv‡e G¨vwg‡bv G¨vwmW I †cÖvwUb wgwkªZ n‡q cÖ_g cÖvYKbvwUi m„wó 
n‡qwQj, Pvj©m WviDB‡bi weeZ©b Z‡Ë¡ Zvi mv¤¢ve¨Zvi K_v ejv n‡q‡Q| wKš‘ weÁv‡bi GB Pig DbœwZi hy‡MI 
j¨ve‡iUix‡Z G¨vwg‡bv G¨vwmW I †cÖvwUb GK‡Î wgwkªZ K‡i GKwU Rxe‡Kvl ˆZix Kiv m¤¢e nqwb| gvby‡li Ávb 
GB ch©̈ v‡q †cŠ‡Q‡P †h †m †K¬vb K‡i ûeû Av‡iKwU Av —̄ gvbyl ˆZix  K‡i w`‡Z cv‡i| A_P AwZ ¶z̀ ª GKwU 
Rxe‡Kvl ˆZix Ki‡Z cv‡i bv| Gi KviY - Rxe‡bi Aš —wb©wnZ inm¨gq †h kw³i e‡j G¨vwg‡bv G¨vwmW I †cÖvwUb 
†RvUe× n‡q GKwU cÖvY‡Kv‡li m„wó K‡i, gvbyl GLb ch©̈ š — Zv‡K ai‡Z cv‡iwb| GB cvw_©e Rxe‡b wbZ¨w`b 
Abyfe Kiv GKwU †dvm©‡KB Avgiv kbv³ Ki‡Z cvwiwb, †mLv‡b Acvw_©e Rxe‡bi Z_v g„Zz̈ cieZ©x Rxe‡bi bv 
†`Lv GKwU †dvm©‡K Avgiv Kxfv‡e kbv³ Kie ? c„w_ex‡Z Rxe‡bi Aš—j©xb ‡mB kw³‡K kbv³ bv K‡iI Avgiv 
wek¦vm Ki‡Z cvwi †h †m Av‡Q | Zvn‡j Acvw_©e Rxe‡b †mBiƒc ev Ab¨cÖKv‡ii †Kvb kw³ †h _vK‡Z cv‡i  - GB 
wek¦vm A‡hŠw³K n‡e †Kb ? 
 
Ôg„Zz¨B cvw_©e Rxe‡bi cig cwibwZ, G¨vemwjDU GÛ, G‡Kev‡i dzj ócÕ - GUv †g‡b wb‡Z gvbegb †Ku‡` D‡V| 
Avwg AvwQ, fxlYfv‡e AvwQ| Avkv-AvKvsLv, Kvgbv-evmbv, †cÖg-fvjevmvq cwic~Y© n‡q AvwQ| KÕw`b c‡iB Avwg 
Avi _vKe bv, †KvÌvI bv; BnKv‡jI bv ciKv‡jI bv| GUv hw` mZ¨I nq, AZ¨š— iƒp mZ¨, we‡qi cÖ_g iv‡ZB 
†cÖqmxi g‡i hvIqvi g‡Zv RNb¨ mZ¨| ¯^vfvweKfv‡eB AKvU¨ cÖgvb Qvov GBiƒc GKUv mZ¨‡K †g‡b †bIqv hvq 
bv| Ôg„Zz̈ i c‡i Avi wKQy bvB, Av‡Q †Kej Abš— k~b¨Zv, G¨vb BbwdwbUwj fvó G¤úwU‡bQÕ - GB Abywm×vš— 
GLbI cÖgvwbZ nqwb| wVK †Zgwb g„Zz̈ i ci AviI GKwU Rxeb Av‡Q, ¯^M©-biK Av‡Q - GB w_IwiI GLbI 

 3
1048



cÖgvwbZ nqwb| GB ỳBwU AcÖgvwbZ Abywm×v‡š—i †KvbwU Avgv‡`i Kv‡Q †ekx MÖnY‡hvM¨ †mwUB Avgv‡`i‡K wePvi 
K‡i †`L‡Z n‡e| 
 
cÖ_gZt- g„Zz̈ i ci Av‡Q †Kej k~b¨Zv-- K_vwU‡Z k~b¨Zv e‡j GKwU Uvg© Av‡Q| k~b¨Zv ej‡Z Avgiv Kx eywS ? 
k~b¨Zvi ^̄iƒc Kx ? k~b¨Zv ej‡Z wK Pig A_©nxbZv eySvq ? `k©b I weÁvb - †KvbUvB wKš‘ Zv e‡j bv| †b‡MwUf 
„̀wó‡Kvb †_‡K wePvi K‡i k~b¨Zv‡K Zzwo †g‡i Dwo‡q w`‡j Pj‡e bv, eis c‡RwUf „̀wó‡Kv‡b k~b¨Zvi ^̄iƒc 

Dcjwä Ki‡Z n‡e| G ’̄‡j cwRwUf I †b‡MwUf „̀wófsMxi GKUz wek` eb©bv †`qv Avek¨K| iex› ª̀bv‡_i GK 
Dcb¨v‡mi bvqK wQj †NviZi bvw¯—K| Zv‡K hLb Ck¦i m¤ú‡K© cÖkœ Kiv n‡jv wZwb ej‡jb - Avwg Ck¦‡i wek¦vm 
Kwi bv K_vUv Ggb bq, Avwg Ôbv-Ck¦‡iÕ wek¦vm Kwi| wZwb bvw —̄K, Z‡e Awek¦vmx bb| wZwbI GKRb wek¦vmx, 
KviY wZwb Ôbv-Ck¦‡iÕ wek¦vm K‡ib| A_©vr Zvi bvw¯ —KZv GKwU n¨v-evPK ev cwRwUf welq, bv-evPK ev †b‡MwUf 
welq bq| Z ª̀ƒc k~b¨Zv GKwU c‡RwUf welq, GK A‡_© k~b¨Zv gv‡b cig c~Y©Zv| k~b¨Zvi gv‡SB c~Y©Zv iƒc cvq| 
Ni Avgv‡`i wbZ¨w`‡bi cwiwPZ GKwU wRwbm hvi g‡a¨ Awaôvb K‡i Avgv‡`i mvivwU Rxeb KvwU‡q †`B| A_P 
GB NiwUi w`‡K hw` Avgiv wbivm³ g‡b wd‡i ZvKvB, Z‡e †mLv‡b mxgvnxb k~b¨Zv Qvov Avi wKQy †`L‡Z cve 
bv| gnvk~b¨ †MvUv‡K‡qK BUKv‡Vi †d«‡g Ave× n‡q Avgv‡`i †Pv‡Li mvg‡b GKwU Ni wn‡m‡e cÖwZfvZ n‡q D‡V| 
gb †_‡K BU-Kv‡Vi †d«g‡K ~̀i Ki‡Z cvi‡j N‡ii g‡a¨ k~b¨Zv Qvov Avi wKQyB †bB| `vk©wb‡Kiv ZvB k~b¨Zv-
cyY©Zv‡K GKB gỳ ªvi GwcV IwcV wn‡m‡e we‡ePbv K‡ib, e‡jb  - “That which is form is 
just that which is emptiness & that which is emptiness is just 
that which is form"| A_©vr - hv k~b¨Zv, ZvB c~Y©Zv| hv wbivKvi, ZvB AvKvi| c`v_© Ges kw³ 
`yBwU Avjv`v Avjv`v welq, A_P Avjv`v n‡jI Zviv Avjv`v bq| cÖK…Zc‡¶ c`v_©B kw³ Ges kw³B c`v_©| wVK 
GKBfv‡e c~Y©ZvB k~b¨Zv Ges k~b¨ZvB c~Y©Zv| AvaywbK weÁvbxiv e‡j _v‡Kb gnvwe‡k¦ †gvU †h cwigvb kw³ I 
c`v_© Av‡Q, Zv bvwK m„wó n‡q‡Q GK gnv k~b¨Zv †_‡K| A_©vr gnvwek¦ Ry‡o wbiš—i N‡U Pj‡Q k~b¨Zv I cyY©Zvi 
jy‡KvPzwi †Ljv| Rxebg„Zz̈ I k~b¨Zv -c~Y©Zvi GB jy‡KvPzwi †Ljvi cÖKvi‡f` Qvov Avi wKQy bq| g„Zz¨i gvS w`‡q 
Rxe‡bi gnvk~b¨Zv m~wPZ nq, wKš‘ †kl n‡q †h‡Z cv‡i bv| KviY g„Zz̈ iƒc k~b¨Zvi gv‡S i‡q‡Q gnvc~Y©Zvi 
nvZQvwb|  myZivs g„Zz̈ i c‡iB mewKQy †kl n‡q †Mj e‡j GKUv cÖKvÛ hwZwPý †U‡b w`‡q e‡m _vKv eyw×gv‡bi 
KvR n‡Z cv‡i bv| eis G Ggb GKwU KvR hv gvby‡li Kíbv I eyw×e„wË‡K †kvPbxqfv‡e mxgve× K‡i ‡d‡j| 
 
wØZxqZt- g„Zz¨B Rxe‡bi †kl cwiYwZ, Gi ci Avi wKQy †bB - GB Abywm×vš— †g‡b wb‡j RxebUv A_©nxb e‡j g‡b 
nq, Rxe‡bi eû µzwkqvj cÖ‡kœi Reve †g‡j bv| GB c„w_ex‡Z †h †hgb KvR K‡i †m †Zgb dj cvq| Lyb Ki‡j 
duvwm‡Z †h‡Z nq, fvjfv‡e †jLvcov Ki‡j cix¶vq dvó© wWwfk‡b cvk Kiv hvq| Avevi GI †`Lv hvq †h A‡bK 
Kv‡Ri cÖwZdj GB c„w_ex‡Z cvIqv hvq bv| mgv‡R ¶gZvevb fywi fywi †jvK i‡q‡Q hviv AmsL¨ g›` KvR K‡iI 
w`weŸ gv_v DPz K‡i †eu‡P Av‡Q, jvL jvL †jv‡Ki g„Zz̈ i KviY NwU‡qI mgv‡R MY¨gvb¨ n‡q Av‡Q| Aciw`‡K 
AbvPvi, AwePvi Avi †kvl‡bi hvZvK‡j wcó n‡q GKwU wbõj Rxe‡bi fvi enb K‡i †KvwU †KvwU †jvK‡K f~c„ô 
n‡Z we`vq wb‡Z n‡”Q| K‡Zv wkï Rb¥MZfv‡e cs¸ weKjvsMZvi Awfkvc gv_vq wb‡q c„w_ex‡Z Avm‡Q, GKwU 
wbõj e¨_© Rxeb KvwU‡q Avevi P‡j hv‡”Q| ïay BnKvj Z_v GKwUgvÎ RxebB hw` Avgv‡`i A‡gvN cwiYwZ nq, 
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ZvÕn‡j GBme Rxe‡bi Kx A_© _vK‡Z cv‡i ? Kx A_© Av‡Q mZZvi, b¨vqcivqbZvi, fv‡jvi, g‡›`i, cv‡ci, 
cy‡Y¨i ? Avgvi Rxe‡bi cwiYvg GKwU cÖKvÛ k~b¨gvÎ, myZivs Lv‡gvLv †Kb Av`k©, Z¨vM, gnZ¡, gnvbyfeZv cÖf„wZ 
AjxK ¯^Y©g„‡Mi wc‡Q Qy‡U †eov‡bv ? Zvi †P‡q ‡h‡Kvb Dcv‡q GB †QvÆ RxebUv‡K Kvbvq Kvbvq fwi‡q wb‡q G‡K 
m‡e©vZfv‡e Dc‡fvM KivB wK eyw×gv‡bi KvR nq bv ? 
 
c¶vš—‡i Ggb hw`  nq †h Avgvi GB RxebUvB me cÖ‡kœi †kl DËi bq| g„Zz̈ i `iRv w`‡q Avgiv Av‡iKwU 
widg©W Rxe‡b cÖ‡ekvwaKvi cve, Pvi gvÎvi fyeb †Q‡o eûgvwÎK (wKsev gvÎvZxZ) †Kvb RM‡Z cÖ‡ek Kie| †mB 
Rxe‡bi †mB RM‡Zi ¯^iƒc Avgv‡`i ARvbv, Z‡e Zv AeavwiZfv‡e Av‡Q| †mB RM‡Z Avgv‡`i ’̄vb †Kv_vq n‡e 
- evOjv‡`‡k n‡e bvwK Av‡gwiKv‡Z n‡e - †`vqvZ Avjx I ‡gvmv¤§r cwi®‹vi †eM‡gi cs¸ †Q‡jwU n‡q Rb¥ve bvwK 
wej †MU&‡mi N‡i †mvbvi PvgP gy‡L wb‡q Rb¥ve - Zv wbf©i Ki‡e Avgv‡`i G Rxe‡bi K…ZK‡g©i Dci| GgbwU hw` 
nq ZvÕn‡jB †Kej Rxe‡bi A_© wKQyUv cwi¯‹vi nq| 
 
Avgiv c„w_ex bvgK GKwU MÖ‡n Rxeb‡mªv‡Z AvwQ GUv cÖgvwbZ mZ¨| g„Zz̈ i c‡i Avgv‡`i cwiYwZ Kx n‡e Zv 
Avgiv Rvwb bv| g„Zz̈ i c‡i Avi wKQy bvB, g„Zz̈  Rxe‡bi Kgwc−U hwZwPý - GB w_Iix cÖgvwbZ mZ¨ bq | Avevi - 
g„Zz̈ B Avgv‡`i Awš —g cwiYwZ bq, g„Zz̈ i ga¨ w`‡q Av‡iK ai‡Yi RxebP‡µ Avgiv cÖ‡ek Kie - GB w_IixwUI 
wbtmsk‡q cÖgvwbZ nqwb | GB ỳBwU AcÖgvwbZ w_Iixi g‡a¨ †KvbUv Avgiv MÖnY Kie ? mvaviY Áv‡b e‡j - †h 
w_Iix‡Z Avgv‡`i Rxeb-wRÁvmvi mwVK Reve †g‡j †mwUB AwaK MÖnY‡hvM¨ - ZvB bq wK ? 
  
(L):- wek¦vm Awek¦v‡mi `›Øhy× 
Avgv‡`i Av‡jvPbvi g~j welqe ‘̄ wQj Ck¦‡ii Aw¯ —Z¡-Abw —̄Z¡| Ck¦iKíbv g~jZt g„Zz̈ fq †_‡KB D™¢yZ n‡q‡Q, ZvB 
cÖ_‡gB Rxeb I g„Zz¨ wb‡q Dc‡ii Av‡jvPbvUzKz| Ck¦‡ii Aw¯ —Z¡-Abw —̄Z¡ welqwU‡Z G‡m `vk©wbKivI ỳÕfv‡M 
wef³ n‡q c‡o‡Qb - Avw¯ —K¨ev`x I bvw¯ —K¨ev`x| Avw —̄K¨ev`x `vk©wbKiv Kvh©¨Kvi‡Yi m~Î Aej¤^b K‡i m„wói 
R‡b¨ GKRb mªóvi cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä K‡i‡Qb| c¶vš—‡i  bvw¯ —K¨ev`x `vk©wbKiv mªóv bvB mivmwi GK_v bv 
e‡j mªóvi Av‡`Š †Kvb cÖ‡qvRb bvB e‡j m„wóin‡m¨i mgvavb LyR‡Z †P‡q‡Qb| Avgv‡`i g‡Zv mvaviY †jvK‡`i 
c‡¶ `k©bkv‡¯ ¿i myKwVb AsM‡b cÖ‡ek Kiv mnR bq, `vk©wbK Av‡jvPbvI G cÖe‡Üi gyL¨ cÖwZcv`¨ welq bq| eis 
`k©b-weÁv‡bi evB‡i Avgv‡`i g‡Zv †KvwU †KvwU Av`gm —̄vb Zv‡`i mvgvb¨ mvaviY Ávb‡K m¤^j K‡i Kxfv‡e GB 
KwVb cÖkœwUi gy‡LvgyLx nb- eZ©gvb cÖeÜ ZviB GKwU Av‡jL¨wPÎ gvÎ|  
 
mªóvi Aw¯ —Z¡ Kíbv Ki‡Z †h‡q mvaviY Ávb cÖ_‡gB †h m~ÎwU‡K nv‡Zi Kv‡Q cvb, Zv †mB cy‡iv‡bv Kvh©¨Kvi‡Yi 
m~Î| cÖK…wZ‡Z KviY Qvov †Kvb Kvh©̈  nq e‡j †`Lv hvq bv| 'To every effect, there must 
be a cause' | GKwU Av‡cj MvQ †_‡K bx‡Pi w`‡K c‡o, KviY Av‡c‡jwUi wc‡Q i‡q‡Q c„w_exi 
gva¨vKl©YRwbZ Uvb| Kv‡jv †g‡Ni gvSLvb †_‡K Av‡jvi SjK †`Lv hvq, KviY †g‡Ni gv‡S i‡q‡Q we ỳ̈ r bvgK 
GKcÖKvi kw³| †ekxw`b †iwWqvg RvZxq c`v‡_©i Kv‡Q _vK‡j kix‡i ¶‡Zi m„wó nq, KviY †iwWqv‡g i‡q‡Q 
cvigvbweK wewKiY| A_©vr cÖwZwU Kv‡Ri †cQ‡b GKwU KviY i‡q‡Q| ZvB hw` nq ZvÕn‡j m„wóiƒcx GB mye„nr 
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KvRwUi †cQ‡b wbðqB GKwU Avw` KviY _vK‡Z nq| †mB Avw` KviYB Ck¦i| GB hyw³i wec‡¶ bvw —̄K‡`i wKQy 
cvëv hyw³ i‡q‡Q| cÖ_gZt - m„wói Avw` KviYiƒcx †Kvb Ck¦i hw` †_‡KB _v‡Kb, Z‡e Zv‡K †K m„wó K‡i‡Q ? 
AZ¨š — msMZ cÖkœ| Avw¯ —K¨ev`xiv †h hyw³‡Z m„wói †cQ‡b GKwU Avw` KviY LuyR‡Z hvb, †mB GKB hyw³‡Z 
wei“×ev`xiv †mB Kvi‡Yi †cQ‡bi KviY LuyR‡Z †h‡ZB cv‡ib| Gi Rev‡e Avw¯ —K¨ev`xiv e‡jb - Ck¦‡ii †cQ‡b 
†Kvb KviY †bB, wZwb KviYvZxZ ev ¯^q¤¢y| bvw¯ —K¨ev`xiv GKUz gyPwK †n‡m e‡jb - I‡qj, Ck¦i hw` KviY Qvov 
n‡Z cv‡ib, mq¤¢y n‡Z cv‡ib - ZvÕn‡j m„wóiB ev KviY Qvov n‡Z euvav †Kv_vq ? mq¤¢y n‡Z euvav †Kv_vq ? 
 
wØZxqZt – bvw —̄K¨ev`x‡`i Szwj‡Z AviI GKwU eo A ¿̄ ms‡hvwRZ n‡q‡Q B`vbxs | †Kvqv›Uvg †gKvwbK&&m& bvgK 
AZ¨vaywbK GK weÁvbkv ¿̄ Abywm×vš— w`‡q‡Q †h GB we‡k¦ KviY QvovI KvR n‡Z cv‡i, ‡Kvqv›Uvg d¬vKPz‡qkb 
bvgK GK Acvw_©e Kvi‡b m„wói m~Pbv n‡Z cv‡i, Gi R‡b¨ Ck¦‡ii w`‡K ZvwK‡q _vKvi `iKvi ‡bB| (hw`I 
†Kvqv›Uvg d¬vKPz‡qkb Kx wRwbm Ges Zv †Kb nq, †Kvqv›Uvg †gKvwb‡·i Ab¨Zg RbK AvBbóvBb ch©¨š— Zv 
eyS‡Z †c‡iwQ‡jb wKbv Rvbv hvq bv| †Kvqv›Uvg †gKvwb‡·i AwbðqZv †`‡L AvBbóvBb ‡¶v‡fi mv‡_ gš —e¨ 
K‡iwQ‡jb - `God does not play dice' - Ck¦i cvkv †L‡jb bv)| 
 
Avw —̄K¨ev`x I bvw¯ —K¨ev`x‡`i GB UvM Ae Iqv‡ii gvSLv‡b c‡o Avgv‡`i g‡Zv mvaviY †jvK‡`i n‡q‡Q 
A‡bKUv hvZvK‡j cov B ỳ‡ii g‡Zv Îvwn Ae ’̄v| bv Gw`‡K †h‡Z cvwi bv Iw`‡K, bv NiKv bv NvUKv| Z‡e Dfq 
N‡ii GB Aš —nxb jovB‡qi gv‡SI GKUv mZ¨ wKš‘ AZ¨š — D¾j| Avw —̄K¨ev`xiv my®úóiƒ‡c cÖgvb Ki‡Z cv‡ib 
bvB †h Ck¦i bv‡gi †Kvb GK eoeveyB GB wek¦eª¤§v‡Ûi cwiPvjK| Zviv eo‡Rvi GBUzKz eySv‡Z †c‡i‡Qb †h 
gvby‡li R‡b¨ GKRb Ck¦‡ii e‡ovB cÖ‡qvRb| c¶vš—‡i bvw —̄K¨ev`xivI GK_v my®úóiƒ‡c cÖgvb Ki‡Z cv‡ib bvB 
‡h Ck¦i bv‡gi †Kvb c`v_© (bvwK kw³?) Av‡`Š bvB| Zviv eo‡Rvi GBUzKz eySv‡Z †c‡i‡Qb †h wek¦eª¤§v‡Ûi m„wói 
†cQ‡b Ck¦i bvgK †Kvb Kíbvi Avkªq bv wb‡jI P‡j| GB ỳB AcÖgvwbZ AbyK‡íi †KvbwU‡K RbmvaviY MÖnYxq 
e‡j g‡b Ki‡e Zv Zv‡`i e¨w³MZ e¨vcvi n‡jI GB¯’v‡b G‡m wek¦vm GKUv ¸i“Z¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K| 
Avgv‡`i g‡Zv †KvwU †KvwU mvaviY bibvix GB e‡j wek¦vm‡K AvK‡o a‡i †h Ck¦i bvgK GKwU AwZgvbexq mË¡v 
Avgv‡`i RxebwRÁvmvi R‡b¨ Rb¨ e‡ovB cÖ‡qvRb| Zv‡K Qvov Avgv‡`i Rxeb cwic~Y© nq bv, †cÖgfv‡jvevmvi 
†Kvb gv‡b nq bv, RxebUv‡K GKvš—B A_©nxb e‡j g‡b nq| n¨v, bvw —̄K¨ev`xiv hw` AsK K‡l cÖgvb K‡i w`‡Z 
cvi‡Zb †h Ck¦i bvgK †Kvb mË¡vi Aw¯—Z¡ Av`‡cB bvB, Zvn‡j Ab¨ K_v wQj| G ’̄‡j †KD †KD cÖkœ Ki‡Z cv‡ib 
- cÖgvb Kivi `vwqZ¡ wK bvw¯ —K‡`i GKvi ? Avw¯ —KivB cÖgvb Ki“K †h Ck¦i Av‡Qb| ‡m‡¶‡Î Avgvi hyw³ n‡jv - 
n¨v, cÖgvb Kivi `vwqZ¡ bvw¯ —K‡`i GKvi| hy‡M hy‡M ZvB n‡q G‡m‡Q| GK Kv‡j gvbyl Zvi ’̄yj eyw× Ges ˆ`bw›`b 
AwfÁZvi Av‡jv‡K wek¦vm Ki‡Zv †h GB c„w_exUvB wek¥eª¤§v‡Ûi †K›`ª¯’j| wKQy Ávbx gvbyl hLb Pv¶zlfv‡e cÖgvb 
K‡i w`‡jb †h gvby‡li GB hyMmwÂZ aviYv fyj, gvbyl ZLb Zv †g‡b wbj| gvbyl GLb ch©¨š— wek¦vm K‡i †h Ck¦i 
bvgK GK A „̀k¨ mËv Zv‡`i Rxeb-gi‡Yi wbqvgK, wZwb me©cÖKvi Kvh©̈ Kvi‡Yi AZxZ, wZwb ’̄yj wZwb m~¶¨, wZwb 
wbivKvi wZwbB mvKvi, wZwb cÖ_g wZwbB †kl, Zvi Aw¯ —‡Z¡i g‡a¨B gbyl¨Rxe‡bi mg —̄ wRÁvmvi Reve wbwnZ 
i‡q‡Q| Ck¦‡ii Abw¯ —‡Z¡i AKvU¨ cÖgvb hw` KviI nv‡Z ‡_‡K _v‡K, Z‡e cÖgvb †ck K‡i gvby‡li eûhyMmwÂZ  
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fyj aviYv †fs‡M †`Iqvi `vwqZ¡ Aek¨B Zvi, Avw —̄K¨ev`x‡`i bq| KviY Avw —̄K¨ev`x‡`i gZev` Rbmvavib 
Zv‡`i RxebwRÁvmvi AbyK‚‡j e‡j Ggwb‡ZB †g‡b wb‡q‡Q|  
 
Zvn‡j †`Lv hv‡”Q †h †KvbcÖKvi ˆeÁvwbK mv¶¨cÖgvb Z_v ˆeÁvwbK mgxKi‡Yi mv‡cvU© QvovB RbmvaviY Ck¦‡i 
wek¦vmx| KviY GB wek¦v‡mi g‡a¨ Zviv Zv‡`i †QvÆ Rxe‡bi AwaKvsk cÖ‡kœi Reve cvq (A‡bK cÖ‡kœi Reve Aek¨ 
cvIqvI hvq bv †h¸wji D‡j−L cÖ_‡gB Kiv n‡q‡Q, Z‡e cÖ_vMZ Ck¦i-aviYvi D‡a© DV‡Z cvi‡j me ai‡Yi cÖ‡kœi 
ReveB †g‡j)| GLb †`Lv hvK, Avgv‡`i g‡Zv mvaviY wek¦vmxiv †h Ck¦‡i wek¦vm K‡i Zvi ^̄iƒcwU Kxiƒc, Zvi 
mv‡_ Avgv‡`i m¤ú‡K©i wfwËUvB ev Kx| 
 
(M):- Avcbv‡i wPb‡j hvq †i A‡Pbv‡i †Pbv 
Ck¦i e‡ov †Mvj‡g‡j GKwU kã| hv‡K aiv‡Qvqv hvq bv, GKgvÎ wek¦vm Qvov hvi Kv‡Q †cŠQv‡bvi †Kvb iv¯ —v bvB, 
†mBiKg GKUv wRwbm‡K wb‡q KvnvZK Av‡jvPbv Kiv hvq ? GBR‡b¨B †eva nq m‡µwUm mv‡ne e‡j †M‡Qb - 
Ck¦i‡K eySvi Av‡M wbR‡K †Pb - `know thyself''| ‡h wRwbm‡K ‡`Lv hvq bv, aiv-†Qvqv hvq bv †mBiƒc 
GKUv AjxK wRwbm‡K Dcjwä‡Z Avbv Lye KwVb KvR| Giƒc †¶‡Î m`„k †Kvb wRwb‡mi mv‡_ wgwj‡q eySvi †Póv 
Kiv GKUv AZ¨š— Kvh©Kix †KŠkj| gvby‡li AvZ¥v (soul) GBiƒc Av‡iKwU †Mvj‡g‡j kã hv‡K Avgiv wbZ¨w`b 
enb K‡i Pwj A_P KLbI †`L‡Z cvB bv, †`Lvi ev eySvi †PóvI Kwi bv| A_P AvZ¥v e‡j †Kvb wKQy hw` mwZ¨B 
†_‡K _v‡K, ZvÕn‡j †mUvB gvby‡li me‡P‡q Kv‡Qi wRwbm nIqvi K_v| GZ Kv‡Qi GKwU wRwbm‡K Avgiv eyS‡Z 
cvwi bv, eyS‡Z hvB AjxK ^̄‡M©i evwk›`v †Kvb& GK Acvw_©e Ck¦i‡K !  ZvB nq‡Zv jjb dwKi ỳtL K‡i 
e‡jwQ‡jb - ÔN‡ii Kv‡Q nq bv Lei, Kx †`L‡Z hvI w`j −x jv‡nviÕ| myZivs gnvRb-cš’v AbymiY K‡i wb‡Ri 
w`‡KB cÖ_‡g `„wó †div‡bv hvK| hw` †mLv‡b wKQy cvIqv hvq, ZvÕn‡j †mB c_ a‡i G¸‡j e„nËi wKQy GKUv 
cvIqv ‡M‡j †h‡ZI cv‡i| 
 
AvZ¥v Avm‡j Kx ? Rxeb ev jvBd‡dvm© Avgiv †`L‡Z bv †c‡jI Zvi Aw —̄Z¡ Abyfe Ki‡Z cvwi| RxeweÁv‡bi m~Î 
Abymv‡i †Kvb c`v‡_©i †fZi wb‡gœi j¶Y¸wj cÖKvwkZ ‡`Lv †M‡j †mwU‡K Rxeš — ev Rxebhy³ e‡j a‡i †bIqv 
nq:- 
1| Lv`¨MÖnY - Rxe Lv`¨MÖnY K‡i, Roe¯‘ K‡i bv| 
2| e„w× - Rxe e„w×cÖvß nq, R‡oi ¶qe„w× bvB| 
3| c~biƒrcv`b - Rx‡eiv c~biƒrcv`b K‡i, R‡oe ‘̄ Zv K‡i bv| 
4| †imwc‡ikb - cÖwZwU Rxeš— e ‘̄ k¦vmcÖk¦vm †bq, GgbwK MvQcvjvI|  
5| gyf‡g›U - e„¶jZvI bovPov K‡i| kvLvcÖkvLv‡K Av‡jvi w`‡K †g‡j aiv MvQcvjvi bovPov Kivi D`vniY| 
6| †gUvewjRg, G·wµkb, wm‡µkb - cÖwZwU Rxe‡Kv‡li †fZi cÖwZwbqZ bvbvwea ivmvqwbK I cÖvK…wZK 
cwieZ©b NU‡Q RxeweÁv‡bi fvlvq hvi bvg †gUvewjRg| Rxe‡`n n‡Z AcÖ‡qvRbxq e¯‘i (h_v gj-g~Î) 
wbtmiY‡K G·wµkb e‡j| Rxe‡`n n‡Z A‡bK mgq cÖ‡qvRbxq e¯‘I wbtmwiZ nq (†hgb wcËim, gyLMnŸ‡ii 
jvjv, dz‡ji civM‡iYy BZ¨vw`)| Gi bvg wm‡µkb| 
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7| ¯úk©KvZiZv - cvwicvwk¦©K Ae¯’v (†hgb ˆkZ¨, Zvc, w`b, ivwÎ BZ¨vw`) Abyaveb I †mB Abyhvqx AvPiY Kivi 
¶gZv| 
8| Am‡gv‡i¸‡jkb - cÖwZwU Rxe‡Kv‡l cvwbi cwigvb‡K GKwU wbwÏ©ó gvÎvq eRvq ivLvi ¶gZv| 
9| cÖwZwU Rxe‡Kvl †cÖvwUb I wbDwK¬K G¨vwmW mgš^‡q MwVZ| 
10| g„Zz̈  - Rx‡ei g„Zz̈  AeavwiZ| Rxe‡`‡n †gUvewjRg cÖwµqv eÜ n‡q hvIqvi bvgB g„Zz̈ |  
 
Dc‡ii ˆewkó¸wj †`‡L RxeweÁvbxiv jvBd‡dv‡m©i Aw¯ —Z¡ m¤ú‡K© wbtm‡›`n nb| Ro ev g„Z e ‘̄i g‡a¨ Dc‡ii 
ˆewkó¸wji †KvbwUB _v‡K bv| Rxeš— e ‘̄ n‡Z Dc‡iv³ ˆewkó¸wj Aš—wn©Z n‡j Zv ZLb R‡o iƒcvš—wiZ nq| 
Avgiv ewj †h e ‘̄wUi g„Zz̈  N‡U‡Q ev Zvi Rxeb P‡j †M‡Q| myZivs †`Lv hv‡”Q †h cÖvY‡K ai‡Z bv cvi‡jI Zv‡K 
A¯^xKvi Kivi Dcvq †bB, †m †h Av‡Q Zv Avgv‡`i †g‡b wb‡ZB nq| wKš‘ AvZ¥v ? AvZ¥v e‡j Av‡`Š wKQy Av‡Q wK 
? hw` †_‡KB _v‡K Z‡e Zvi ^̄iƒc wK ? 
 
GKUv D`vniY †`qv hvK| Avgiv Rvwb, we ỳ̈ r kw³ cÖK…wZi GK Acwinvh© Dcv`vb| memgq †`Lv bv †M‡jI †m 
jy°vwqZ Ae ’̄vq  mewKQyi gv‡SB Av‡Q| GB we ỳ̈ rkw³ hLb †Kvb †iwWI wKsev †Uwjwfkb h‡š¿i ms®ú‡k© Av‡m, 
ZLb †m GKwU AvKvi cvq Ges hš ¿wUi gva¨‡g wKQy KvR Kwi‡q †bq| †mB KvR GKwU Mvb n‡Z cv‡i, n‡Z cv‡i 
GKwU g‡bvni buvP| KvR Kivi ¶gZv I DrKl©Zv wbf©i K‡i †iwWI wKsev †Uwjwfkb hš¿wUi wbg©vb-†KŠkj Ges 
Iqv‡U‡Ri Dci| we ÿ̀ r kw³ Zv‡ii †fZi wbðj Ae ’̄vq _v‡K| hLbB Zv GKwU ev‡j¦i †fZi w`‡q cÖevwnZ nq, 
ZLbB D¾¡j Av‡jviƒ‡c Zv cÖKvwkZ nq| wb®cÖvY evj¦wU we`y¨rkw³‡K wb‡Ri g‡a¨ aviY K‡i Rxeš— n‡q D‡V Ges 
Pvwiw`‡K Av‡jv weZiY ïi“ K‡i| evj¦wUi Av‡jv weZi‡Yi ¶gZv I ’̄vqxZ¡Kvj wbf©i K‡i evj¦wUi MVY‰kjx A_©vr 
Gi wdjv‡g‡›Ui Dci| wbivKvi we ỳ̈ rkw³ GKwU AvKv‡i mxgvwqZ n‡q GKwU wbwÏ©ó mg‡qi R‡b¨ GKwU wbwÏ©ó 
KvR m¤úv`b K‡i hvq| evj¦wUi wdjv‡g›U wQ‡o †M‡j Gi g„Zz̈  n‡q‡Q ejv hvq| Z‡e Zv‡Z evj¦R‡b¥i Avw` KviY 
†mB we`y¨rkw³i wKQygvÎ hvq Av‡m bv| evj¦R‡b¥i mdjZv wedjZv wbY©q nq †m Zvi RxerKv‡j Kx cwigvb Av‡jv 
w`‡Z †c‡i‡Q Zvi Dci| A_©vr GKwU wbivKvi kw³ GKwU Avav‡i mxgvwqZ n‡q GKwU ^̄Zš¿ mËv wn‡m‡e Avwef©yZ 
n‡q‡Q Ges GKwU wbwÏ©ó mg‡qi R‡b¨ wKQy KvR m¤úv`b K‡i‡Q| wVK GKBfv‡e †mB Abš— cÖvYkw³ ev 
jvBd‡dvm© GKwU Avav‡i mse× nq Ges GKwU AvZ¥v M‡o Zz‡j| G †hb †mB LuvPvi wfZi AwPb cvLxi evmv, 
g„b¥‡qi gv‡S wPb¥q| iex› ª̀bv_ wK Avi mv‡a e‡j‡Qb -Ò†Zvgvwi wgjbkh¨v †n †gvi ivRb, ¶z̀ ª G †`‡ni gv‡S 
Abš— Avmb| Amxg wewPÎKvš— I‡Mv wek¦f~c, †`‡n g‡b cÖv‡Y Avwg GwK AciƒcÓ| 
 
AvZ¥v bvgK †mB `~‡Á©q c`v_©wUi Dci AviI GKUz AbymÜvb Pvjv‡bv hvK| aiv hvK AvZvDi ingvb bvgK GKRb 
†jvK, wcZv ev‡Zb ingvb, gvZv †gvmv¤§r iv‡eqv ingvb| Dwbœk †kv mËi mv‡ji Av‡M †jvKwUi †Kvb Aw¯ —Z¡ wQj 
bv| c„w_ex‡Z cÖvYcÖevn wQj, cÖvYkw³i jxjv †mLv‡b AvwRKvi g‡ZvB cÖevwnZ n‡Zv| wKš‘ AvZvDi ingvb e‡j 
†KD wQj bv| `yÕRb gvbe-gvbexi †Kvb GK wgjbgyû‡Z© Zv‡`i ˆRweK Kvgbv-evmbvi wbh©̈ vmiƒ‡c †m Aw¯ —‡Z¡ 
G‡mwQj| cÖvYkw³ ev jvBd‡dvm© GKwU Avav‡i mse× n‡q GKwU AvZ¥vi m„wó K‡iwQj, GKwU ^̄Zš¿ mËv wn‡m‡e 
GKRb AvZvD‡ii RxebMv_v ïi“ n‡qwQj|  

 8
1053



gvZ„M‡f©I Zvi AvZ¥v wQj, ˆkk‡e ev‡j¨I Zvi AvZ¥v wQj| wKš‘ †mB AvZ¥vi †Kvb fv‡jvg›`‡eva wQj bv, wQj bv 
†Kvb cvc‡eva-cyY¨‡eva| ¶zav-Z…òvi g‡Zv wKQy cÖvBgvwi ˆRweK †eva Qvov Avi †Kvb †eva nqwb †mB wkï 
AvZ¥vwUi| ZvÕn‡j †`Lv hv‡”Q - †evakw³ AvZ¥vi evB‡ii GKwU wRwbm hv gvbyl‡K kª‡gi wewbg‡q AR©b Ki‡Z 
nq| 
 
AvZvD‡ii ‡`n µ‡gB cwic° n‡Z _vKj, †`‡ni ms‡M cvj −v w`‡q cwic° n‡q DV‡Q Zvi AvZ¥vwUI| Zvi gw —̄
®‹‡Kvl¸wj e„w× cv‡”Q, Zvi †`n µ‡gB myMwVZ n‡q DV‡Q| wewfbœ M −̈ vÛ n‡Z wewfbœiƒc ni‡gvb wbtm„Z n‡q Zv‡K 
GKRb me©vsMmy›`i hyeKiƒ‡c M‡o Zzjj| cÖZ¶ I AcÖZ¶ wk¶vi e‡`Šj‡Z AvZvD‡ii gw —̄‡®‹i wbD‡ivb †Kvl¸wj 
cwicyY© n‡q †Mj| cÖK…wZ I cvwicvwk©KZv n‡Z wk¶v MÖnY K‡i †m ag©-Kg© wkLj, Avj −vn-imyj wPbj, fvjg›` 
eySj, Kvg‡eva Rvbj| †`‡ni iƒcvš —‡ii mv‡_ mv‡_ †m cvc Kij, cyY¨ Kij| A_©vr - gv‡qi †c‡Ui I ˆkk‡ei 
wbM©yY AvZ¥vwU ¸Ywewkó n‡jv| †`nh‡š ¿i wewfbœ M−̈ vÛ n‡Z wbtm„Z ni‡gvb, cye©cyi“l‡`i KvQ †_‡K cÖvß †R‡bwUK 
Z_¨vejx Ges wbD‡ivbØviv AvnwiZ cvwicvwk©K Z_¨vejx -- GB wZbcÖKv‡ii Dcv`v‡bi wg_w¯Œqvi d‡j †m cvcvZ¥v 
n‡jv, cyY¨vZ¥v n‡jv| Zvi ˆkk‡ei wbM©yY AvZ¥vwUi GB †h iƒcvš—i - Zv wKš‘ m¤cyb© ˆ`wnK Kvi‡YB NU‡jv | 
 
gvbevZ¥vi weeZ©‡bi cieZ©x avc¸wjI GKUz we‡ePbv K‡i †`Lv hvK| AvZvDi e„× n‡q‡Q, †`‡ni Rxe‡Kvl¸wj 
wbZ¨ ¶qcÖvß n‡”Q wKš‘ byZb K‡i Rb¥v‡”Q bv| †`‡ni †h fvBUvj AM©vb¸wj Zv‡K GZw`b UMe‡M †Nvovi g‡Zv 
QywU‡q wb‡q †ewo‡q‡Q, †m¸wji Kg©¶gZv K‡g †M‡Q| †m fvjg‡Zv †L‡Z cv‡i bv, Pj‡Z wdi‡Z cv‡i bv| Zvi 
wPš —vkw³ n«vm †c‡q‡Q| GZw`b AiƒciZb, mvKvi-wbivKvi BZ¨vw` K‡Zv fvebvB bv Zv‡K Zvwo‡q wb‡q †ewo‡q‡Q| 
†m jwR‡Ki mvnv‡h¨ Ck¦i‡K bvB K‡i w`‡Z cviZ, a¨v‡b e‡m Ck¦i‡K cÖZ¨¶ K‡i‡Q e‡j cyjK Abyfe Ki‡Zv| 
Zvi g‡b †cÖg wQj, KLbI Zv †Kvb gvbexi cÖwZ avweZ n‡q‡Q, KLbI ev Ck¦‡ii cÖwZ| Gme‡K †m Zvi cyY¨vZ¥vi 
¸bv¸b †f‡e Me© Abyfe Ki‡Zv| †hB Zvi †`nhš ¿Uv RovMȪ ’ n‡q co‡jv, Agwb Zvi AvZ¥vi mg¯ — kw³ †jvc 
†cj| Zvi AvZ¥v Av‡Q, wKš‘ †mLv‡b Avi †cÖg‡ev‡ai mÂvi nq bv| Zvi AvZ¥v Av‡Q, wKš‘ g‡b †Kvb Hkx fve 
Rv‡M bv| A_©vr- AvZvD‡ii †`nhš ¿ A_e© nIqvi mv‡_ mv‡_ Zvi AvZ¥vI A_e© n‡q c‡o‡Q, Zvi ‡`‡ni weeZ©‡Yi 
mv‡_ mv‡_ AvZ¥vi iƒcvš—i N‡U‡Q !  
 
AvZvDi GKw`b †Kvgvq P‡j †Mj| Zvi ü`wcÛ, dzmdzm, wKWwb cÖf„wZ AM©vb¸wj w`weŸ KvR Ki‡Q, ïaygvÎ †eªb 
KvR Ki‡Q bv| †PvL Av‡Q †`L‡Z cv‡”Q bv, Kvb Av‡Q ïb‡Z cv‡”Q bv| †L‡Z cvi‡Q bv, fve‡Z cvi‡Q bv, A_P 
ZLbI †m †eu‡P Av‡Q, Zvi kix‡i cÖvY Av‡Q| cÖv‡Yi wPý n‡”Q †gUvewjRg| AvZvD‡ii †`‡n †gUvewjRg cÖwµqv 
ZLbI Pvjy Av‡Q, A_©vr †m g„Z bq| GgbwK jvBd mv‡cvwU©s h‡š¿i mvnv‡h¨ Zvi kix‡ii g‡a¨ cÖvYcÖevn AwbwÏ©ó 
Kv‡ji R‡b¨ a‡i ivLv †h‡Z cv‡i| GB Ae ’̄vq Zvi AvZ¥vi Ae ’̄v Kx, AvZ¥v Av‡Q bv P‡j †M‡Q ?  
 
GKRb c~Y©eq®‹ my¯’¨mej †jvK nVvr K‡i †eª‡b AvNvZ †cj| d‡j Zvi †eª‡bi wKQy Ask APj n‡q †Mj| †jvKwU 
n‡q co‡jv e× Db¥v`| †m cvMjvgxi e‡k †h †Kvb mgq Av‡iKRb †jvK‡K Lyb K‡i em‡Z cv‡i| b¨vq-Ab¨vq 
cÖ‡f`Kvix †h wbD‡ivb¸”Q Zv‡K GZw`b Pvwj‡q wb‡q G‡m‡Q hv‡K Avgiv b¨vq‡eva e‡j AvL¨vwqZ K‡i _vwK, †mB 
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wbD‡ivb¸‡”Qi Kvh©¨KvixZv †kl n‡q hvIqvi d‡j Zvi g‡a¨ Avi b¨vq-Ab¨vq‡eva Aewkó bvB| †m DjsM n‡q 
†jvKmgv‡R nvwRi n‡Z cv‡i| †h wbD‡ivb¸”Q Zvi g‡a¨ j¾v ev kvjxbZv‡eva ¸bwUi Rb¥ w`‡qwQj, †mB 
wbD‡ivb¸‡”Qi Kvh©KvixZv bó n‡q hvIqvi d‡j Zvi g‡a¨ Avi we› ỳgvÎ j¾v‡eva Aewkó bvB| A_©vr GKRb 
mȳ ’̈ mej †jvK ïaygvÎ GKwU AsM †Lvqv‡bvi d‡j †Kvb KvRB Ki‡Z cvi‡Q bv, cvcI Ki‡Z cvi‡Q bv, cyY¨I 
Ki‡Z cvi‡Q bv| myZivs †`Lv hv‡”Q †h AvZ¥v gvby‡li †`n-ewnf©yZ †Kvb welq bq| ‡`‡ni mv‡_ AvZ¥v 
AsMvsMxfv‡e RwoZ, wKš‘ cÖvY bq| GZwKQyi ciI wK m‡›`‡ni we› ỳgvÎ AeKvk _v‡K †h Avgv‡`i †`niƒcx 
AvKviavix RwUj wm‡ógwUi †UvUvj djvd‡ji bvgB AvZ¥v ? hZ¶b ‡`n Av‡Q, AvZ¥v bvgK GKwU wel‡qi Aw¯ —Z¡ 
Av‡Q; †`n AKvh©̈ Ki n‡q co‡j AvZ¥vI A‡K‡Rv n‡q c‡o| †`nwehy³ AvZ¥vi aviYv GKwU bvggvÎ, ¸bevPK 
†KvbwKQy Zv‡Z ‡bB| G GK Pig Abw —̄Z¡ Ae¯’v, 'a big NO' - bvw¯ —| mv‡a wK Avi gnvcyi“liv e‡j _v‡Kb - 
AvZ¥v Avi wKQy bq Avgvi cÖfyi ûKzggvÎ - 'command from my Lord'| ûKz‡gi wK †Kvb Aeqe 
Av‡Q †h Zv‡K aiv †Qvqv hv‡e, KvUv‡Qov K‡i Zvi Aw¯ —Z¡‡K †Pv‡Li mvg‡b cÖZ¨¶ K‡i †Zvjv hv‡e ? ûKzgwU 
‡cÖvwUb I G¨vwm‡W ˆZix GKwU hš¿ wn‡m‡e Ny‡i †ewo‡q‡Q wKQyKvj, hš ¿wU webó nIqvi ci ûKz‡gi Avi g~j¨ Kx 
_v‡K ? Ô‡`nwehy³ AvZ¥v GKwU Abw —̄Z¡ Ae ’̄v - GKwU k~b¨ Ae ’̄vÕ - GB cÖcwRk‡b nZvk nIqvi wKQy †bB| 
cwRwUf w`K †_‡K wePvi Ki‡j k~b¨Zvi gv‡SB cig c~Y©Zv wbwnZ Av‡Q, †k‡li gv‡S ïi“i BswMZ Av‡Q|   
 
(N):- Av‡Q Abj Awb‡j wPi b‡fvbx‡j 
AvZ¥v m¤ú‡K© GB cÖmvwiZ aviYvUzKz wb‡q Gevi †eva nq Ck¦i m¤ú‡K© wKwÂZ Av‡jvPbv Kiv †h‡Z cv‡i| hw`I 
gnvwe‡k¦i m„wóKZ©v bvgK †h mËv, hv‡K Avgiv Ck¦i bv‡g AwfwnZ K‡i _vwK, Zvi ¯^iƒc mwVK fv‡e Dcjwä Kiv 
gvbexq Áv‡bi AvqZ¡vaxb e‡j wek¦vm Kiv hvq bv| m„wói wekvjZv I ˆewP‡Îi K_v we‡ePbv Ki‡jB †hLv‡b gvbexq 
Ávb Ach©̈ vß e‡j cÖZxqgvb nq, †mLv‡b Zvi m„wóKZ©v‡K ai‡Z hvIqv GKUv Am¤¢e cÖqvm| A‡bKUv A‡Üi n¯ —
x`k©‡bi Abyiƒc| ZeyI gvbyl †_‡g †bB| hyM hyM a‡i †m Ck¦i‡K Dcjwä Ki‡Z †P‡q‡Q; cÖvY w`‡q, gb w`‡q, 
KweZv w`‡q, msMxZ w`‡q, ag© w`‡q, Kíbv w`‡q, wek¦vm w`‡q, fw³ w`‡q, †cÖg w`‡q, fvjevmv w`‡q, weÁvb w`‡q, 
AweÁvb w`‡q Ñ A_©vr gvbexq eyw×e„wËi me¸‡jv DcKiY w`‡q gvbyl m„wóKZ©v‡K Dcjwä Ki‡Z †P‡q‡Q| gvby‡li 
GB Aš —nxb AwfhvÎvi dj KZUzKz wg‡j‡Q, Zv cÖkœ mv‡c¶| Z‡e RM‡Zi †kªôZg KweZvwU Avi †kªôZg msMxZwU 
†h bv cvIqvi GB gnr †e`bv †_‡KB DrmvwiZ - Zv‡Z †Kvb m‡›`n †bB|      
 
Ck¦i Kx ev Ck¦i †K - GB cÖ‡kœi Reve gvby‡li nv‡Z †bB| gvby‡li Aš —nxb wRÁvmvi wek¦vmwfwËK DËi †LuvRvi 
†Póv Kiv n‡q‡Q a‡g©, eyw× ev cÖÁvwfwËK DËi †LuvRvi †Póv Kiv n‡q‡Q `k©‡b| Ck¦‡ivcjwäi ZvobvqB gvbyl 
Av‡Z¥vcjwä‡Z DrmvwnZ n‡q‡Q, AvZ¥vi c_ a‡i cigvZ¥vq †cŠQy‡Z †P‡q‡Q| BwZcy‡e© Avgiv †`‡LwQ - wbivKvi 
wbivej¤^ wbiveqe wb‡e©̀  wegyZ© AÁvZcye© ARvbv inm¨gq GK cÖvYkw³ wKQyKv‡ji R‡b¨ GKwU †`‡ni g‡a¨ mse× 
n‡q GKwU ^̄Zš ¿ mËvq gyZ© n‡q GKwU AvZ¥vi cÖKvk NUvq; MÖvgevsjvi PviYKwei Kvwe¨K AbyfywZ‡Z hv ¶b¯’vqx 
GKwU eỳ eỳ  wn‡m‡e aiv w`‡q‡Q - ÒR‡j evqy n‡j AvUKv, ¶‡bKv‡i bvg a‡i dzUKv, Rv‡Zi evqy w`‡j SUKv, 
Rv‡Z Rv‡Z wgkv hvqÓ| g„Zz¨i ci ÔRv‡Zi evqy Rv‡Z Rv‡Z wgkv hvqÕ - A_©vr cÖvYkw³ †mB gnvcÖv‡b wejxb n‡q 
hvq| AvZ¥v Zvi ¸bevPK ev Kg©evPK Aw¯ —Z¡ nvwi‡q ïaygvÎ GKwU bvgevPK Aw¯ —Z¡e ’̄vq wd‡i hvq, hv cÖvq Abw —̄
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Z¡e¯’v ev k~b¨ve¯’vi KvQvKvwQ| †KD hLb e‡j †h g„Zz̈ i ci AvZ¥v e‡j wKQy _v‡K bv Zvi K_v ‡hgb c~Y© mZ¨ bq, 
wVK †mBfv‡e †KD hLb e‡j †h g„Zz̈ i ciI Avgvi AvZ¥vwU cvw_©e mËvi g‡ZvB c~Y©fv‡e weivR K‡i - Zvi K_vI 
c~Y© mZ¨ bq| G Ggb GKwU Ae¯’v †hLv‡b G‡m Avw —̄ I bvw —̄ GKwe› ỳ‡Z wg‡k †M‡Q| wVK †hb MwYZkv‡¯ ¿i k~b¨| 
Mwb‡Zi k~b¨ GKwU msL¨v, A_P Kb‡mck‡bi w`K †_‡K wePvi Ki‡j k~b¨ gv‡b †KvbwKQy bv _vKv| k~b¨ GKB 
ms‡M Av‡Q Ges †bB| k~b¨ GKwU Ae ’̄vb †hLvb †_‡K c‡RwUf I †b‡MwUf msL¨v¸wji jxjv‡Ljv ïi“ n‡q 
Amx‡gi w`‡K avweZ n‡q‡Q| wVK GKBfv‡e AvZ¥vi bvgevPK Ae ’̄v Mwb‡Zi k~‡b¨i g‡ZvB GKwU Ae ’̄v †hLv‡b 
G‡m abvZ¥K wek¦vm I FYvZ¥K wek¦vm GKms‡M G‡m wgwjZ nq| G cÖms‡M weÁv‡bi weM-e¨vsM ZË¡wUi D‡j−L Kiv 
†h‡Z cv‡i| B`vbxsKv‡j weÁvbxiv m„wóin‡m¨i g~jwe›`y‡Z †cŠQ‡Z †h‡q AsK K‡l GK ÔA‰ØZwe›`yÕi 
(singularity) mÜvb †c‡q‡Qb †hUv‡K Zviv ÔweM-e¨vsMÕ bv‡g AwfwnZ K‡i _v‡Kb| GB w_Iixi g‡Z gnvwe‡k¦i 
hvÎv ïi“ n‡qwQj Amxg NbZ¡wewkó GKwU we›`y ‡_‡K| GB we›`yi cy‡e© Kx wQj weÁvb Zvi e¨vL¨v w`‡Z cv‡i bv, 
KviY GB we› ỳ‡Z Avm‡j cÖK…wZ-weÁv‡bi mg¯ — m~Î APj n‡q c‡o| msÁv Abyhvqx we› ỳ Ggb GKwU wRwbm hvi 
ïaygvÎ Aw —̄Z¡ Av‡Q, wKš‘ †Kvb gvÎv bvB, A_©vr ˆ`N©¨-cÖ¯’-†ea wKQyB bvB, wVK †hb GKUv k~b¨, gnvk~b¨| weM-
e¨vsM gyûZ© †hb gnvwe‡k¦i cÖme‡e`bvi gyûZ©, gvÎvZx‡Zi gvÎvi †fZi AvZ¥cÖKv‡ki gyûZ©, Abw —̄Z¡ †_‡K Aw¯ —‡Z¡ 
DËi‡Yi gyûZ©, wbM©yY Ae ’̄v †_‡K m¸Y Ae ’̄vq AvZ¥cÖKv‡ki gyûZ©| weMe¨vsM gyûZ© †_‡K we‡k¦i (weÁv‡bi fvlvq 
¯’vbKv‡ji) hvÎv ïi“| GB we›`y †_‡K hvÎv ïi“ K‡i cÖK…wZi wbqg Abyhvqx †m weewZ©Z n‡q‡Q, †KvwU †KvwU 
eQ‡ii weeZ©‡bi d‡j m„wó n‡q‡Q c`v_©, kw³| m„wó n‡q‡Q bxnvwiKv, Qvqvc_, ZviKvcyÄ, MÖngÛjx| m„wó n‡q‡Q 
cÖvY, RxeRMZ I gvbyl| m„wó n‡q‡Q AvBbóvBb - wi‡jwUwfwUi m~‡Îi c‡_ whwb m„wóKZ©v‡K ai‡Z Pvb| m„wó n‡q‡Q 
iex›`ªbv_ - Q‡›`i gva¨‡g hvi gy‡L mevK Av‡Z¥vcjwä - ÔAvKvk fiv myh©¨ Zviv wek¦fiv cÖvY, Zvnvwi gvSLv‡b Avwg 
†c‡qwQ †gvi ¯’vbÕ|   
 
Ck¦‡ii bvgevPK Ae¯’vI (Aviex fvlvq hv‡K GQ‡g RvZ e‡j AwfwnZ Kiv nq) A‡bKUv ‡`nnxb AvZ¥vi Abyiƒc, 
hvi ïayB Aw —̄Ë¡ Av‡Q †Kvb cÖKvk bvB| Ô‡`nwehy³ AvZ¥v GKwU Abw —̄Z¡ Ae ’̄v - GKwU k~b¨ Ae ’̄vÕ, wVK †mBiƒc 
m„wóch©̈ v‡qi cye©eZ©x Ck¦iI †hb †`nnxb GKwU AvZ¥v| ïaygvÎ bvgwU gvÎ m¤^j K‡i wZwb k~b¨we› ỳ‡Z Ae ’̄vb 
K‡ib| wZwb ¸ß wQ‡jb wbM©yY wQ‡jb, cÖKvwkZ nIqvi Hkx AvKvsLvq wZwb ¸Ywewkó n‡jb| Zvi ¸bevPK Ae ’̄vi 
djvdjB GB wek¦cÖK…wZ| gnvwek¦ †mB gnvmËvi iwPZ Abycg gnvKve¨ hvi cÖwZwU Q‡Î cÖwZwU c‡Î wZwb wg‡k 
Av‡Qb| Av‡Qb ÒAbj Awb‡j wPi b‡fvbx‡j f~̀ ‡i mjx‡j Mn‡b, Av‡Q weUcxjZvq Rj‡`iB Mvq kkx ZviKvq 
Zc‡bÓ| 
 
GLv‡b GKwU wgwjqb Wjv‡ii cªkœ G‡m hvq -- ÔZvÕn‡j GB wek¦cÖK…wZB wK Ck¦iÕ? AZ¨š— msMZ cÖkœ, hw`I 
ReveUv Zvi †P‡qI †ekx KwVb| `vk©wb‡Kiv GB cÖ‡kœi Reve Kxfv‡e w`‡q‡Qb Rvwb bv, Z‡e gigx mywd-mvaKiv 
Kxfv‡e GB cÖ‡kœi gy‡LvgyLx n‡q‡Qb Zvi GKUzLvwb Avfvm †`Iqv ‡h‡Z cv‡i| hw` Avgiv Ck¦i bvgK GKwU 
bvgevPK mËvi cyRvB Kwi, Zv'n‡j Zvi ^̄iƒc Rvbv gvby‡li c‡¶ m¤¢e bq| KviY bvgiƒcx Ck¦i mg —̄ gvbexq 
Áv‡bi AZxZ| bvgiƒcx Ck¦i †hb weM-e¨vsM gyûZ©, †mLv‡b me©cÖKvi ˆeÁvwbK m~Î APj| Z‡e †h we›`y‡Z G‡m 
wZwb cÖKvwkZ ev ¸bwewkó n‡q‡Qb, †mB gyûZ© †_‡K Zvi ^̄iƒc Dcjwä Kiv m¤¢e, KviY ¸bwewkó wRwbm gvbexq 
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Áv‡bi AvqZ¡vaxb| mydx mvaKiv ZvB wek¦cÖK…wZ‡K Ck¦‡ii Qvqv ev `c©Y wn‡m‡e Abyfe K‡i _v‡Kb hvi g‡a¨ 
Cw›`ªqvZxZ AevOgvbm‡MvPi Abš— mËvwU cÖwZwew¤^Z nb cÖwZ¶Y| jvjb dwK‡ii fvlvq - ÒR‡j †hgb Puv` †`Lv 
hvq, ai‡Z †M‡j †K Zv‡i cvq, †Zgwb †m _v‡K m`vB d‡j‡Z e‡mÓ|  
 
gvby‡li wPš—vkw³i GKUv wjwg‡Ukb Av‡Q hvi evB‡i hvIqv gvby‡li c‡¶ m¤¢e bq| weÁvbkv ¿̄I †h‡nZz gvby‡li 
ˆZix, myZivs weÁvbkv‡ ¿̄iI GKwU wjwgU _vKv AeavwiZ| weÁv‡bi †hmg —̄ mgxKiY wek¦cÖK…wZ wb‡q KvR K‡i 
†m¸wj‡Z AeavwiZfv‡e ỳBwU d¨v±i j¶¨ Kiv hvq - wjwgU †UÛm Uz wR‡iv (Lt→0) Ges wjwgU †UÛm Uz 
BbwdwbwU (Lt→∞)| wR‡iv Ges Amxg - GB `yB cÖvš —we› ỳi g‡a¨ weÁv‡bi wePiY, Gi evB‡i bq| wR‡iv Ges 
BbwdwbwU hw`I AsKkv‡¯ ¿ ỳBwU msL¨vi b¨vq e¨eüZ nq, ZeyI GB msL¨v ỳBwUi cÖK…Z ^̄iƒc AvRI gvby‡li 
ARvbv| msL¨v `yÕwU‡K `yB cÖv‡š—i ỳÕwU LywUi g‡Zv a‡i †bqv n‡q‡Q GBgvÎ| Ck¦i e‡j †h mËvwU Avgv‡`i Kíbvq 
Av‡Qb wZwb ¯’vbKv‡ji AZxZ, A_©vr AsKkv‡ ¿̄i wR‡iv I BbwdwbwU msL¨vØ‡qi evB‡i| myZivs †Kvb weÁv‡bi 
w_Iix w`‡q Zv‡K gvc‡Z hvIqv evZzjZv| wZwb gvby‡li Kíbvq evm K‡ib, weÁv‡bi mgxKi‡Y bq| gvby‡li 
Kíbvi e¨wß mxgvnxb, Zv †Kvb wbqgwbM‡o Ave× bq| c¶vš—‡i weÁv‡bi mgxKiY K‡Vvifv‡e wbqgwbM‡o Ave×| 
mgxKiY wKQy‡ZB gvbyl‡K Av‡jvi †P‡q `ª“Z‡e‡M QyUv‡Z cviwgU K‡i bv| wKš‘ gvby‡li Kíbv B‡”Q n‡jB Av‡jvi 
†P‡q mnmª̧ b †ekx †e‡M QywU‡q wb‡q †eovq| fvlv w`‡q Avgiv Zv‡K cÖKvk Ki‡Z cÖqvm cvB, wKš‘ wZwb fvlviI 
AZxZ| gb w`‡q Zv‡K Avgiv eyS‡Z PvB, wKš‘ wZwb g‡biI AZxZ| wZwb AevOgvbm‡MvPi| hyw³ w`‡q Zv‡K 
m‡›`nvZxZfv‡e cÖgvb Kiv hvq bv, †hgb hvq bv AcÖgvb Kiv| KviY wZwb mg —̄ hyw³-Z‡K©i AZxZ| Avw`‡ZI 
wZwb Av‡Qb, A‡š —I wZwb Av‡Qb| wek¦vmx‡`i ü`‡q wZwb Av‡Qb, AvKvkc„w_ex cwic~Y© K‡i Av‡Qb| 
 
(O):-Avwg †Kvb Rb †m †Kvb Rbv 
Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li m¤úK© Kx ? mªóv I m„wói m¤úK© gvÎ ! gvbyl weavZvi nv‡Z Mov AZ¨š — DbœZgv‡bi 
KgwcDUvi hš ¿we‡kl, Gi †ekx wKQy bq ? ZvB hw` n‡e ZvÕn‡j †Kb ¯M̂©-bi‡Ki AjxK ¯ĉœ †`Lv‡bv, †Kb fvj 
Kv‡Ri ZvwM`, g›` Kv‡Ri wb‡la ? †KbB ev cvccy‡b¨i R‡b¨ gvbyl‡KB `vqx Kiv ? KgwcDUv‡ii g¨vj-
dvskwbs‡qi R‡b¨ hš ¿wU wb‡R `vqx n‡e †Kb ? †m ‡Zv ej‡ZB cv‡i - ÔZzwg †hgwb buvPvI †Zgwb buvwP cyZz‡ji wK 
†`vlÕ ? cy‡iv‡bv A‡K‡Rv KgwcDUvi - Zv †m h‡Zv wcÖqB †nvK - Zv‡K Mv‡e©R bv K‡i †K K‡e Zvi R‡b¨ 
ivRcÖvmv` evbvq, myig¨ ivRcÖvmv‡`i `vgx †kv-†K‡m hZœ K‡i mvwR‡q iv‡L ? gvby‡li mv‡_ mªóvi wK Ggwb 
mªóvm„wói m¤úK©gvÎ ? 
 
AviI GK ai‡Yi mªóvm„wó m¤úK© †`Lv hvq †hLv‡b mªóvi mv‡_ m„wói  cÖv‡Yi †hvM _v‡K| wcZvgvZvi mv‡_ mš—v‡bi 
m¤úK©wU GB ai‡Yi GKwU m¤úK©| mš —vb wcZvgvZvi cÖZ¨¶ m„wó, A_P wcZvgvZvi mv‡_ mš —v‡bi cÖv‡Yi †hvM 
i‡q‡Q| †m wcZvgvZvi cÖwZwbwa ev Ljxdv, Zv‡`i DËivwaKvi| mš—vb wcZvgvZvi m„ó GKwU ^̄Zš ¿ mËv n‡qI 
†`‡ni cÖwZwU †Kv‡l Rb¥`vZvi cÖwZ”Qwe a‡i iv‡L, mš —v‡bi gv‡S wcZvgvZv cÖwZwew¤^Z nb| mš—v‡bi gsM‡ji 
R‡b¨ wcZvgvZv A‡nvivÎ e¨wZe¨ —̄ _v‡Kb, Zvi gsM‡j me©vš—Ki‡Y myLx nb, AgsM‡j ỳt‡L Aaxi n‡q c‡ob| fvj 
KvR Ki‡j cyi®‹vi †`b, g›` KvR Ki‡j wZi®‹vi K‡ib| wek¦weavZvi mv‡_ gvby‡li m¤ú‡K©i m~ÎUv hw` †mBiƒc 

 12
1057



†Kvb AvwZ¥K myZvq euvav _v‡K, Zvn‡jB †Kej ¯^M©biK ev BnKvj ciKv‡ji gg©v_© wKQyUv n‡jI cwiõzU nq| Ck¦i 
I gvby‡li m¤úK©Uv‡K Kz‡gvi-nvwocvwZ‡ji m¤ú‡K©i g‡Zv m¤úK© w`‡q euva‡Z †M‡j ‡kl Mš—e¨ ’̄j †h †Mv-fvMvo 
Zv‡Z †Kvb m‡›`n ‡bB| 
 
e ‘̄Zt Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li m¤úK© Abyf‡ei welq, †hvMwe‡qvM ev cyiYfvM w`‡q mgxKi‡Y †d‡j KvU‡Qovi welq 
bq| G †hb ZiƒbZiƒbxi †cÖg - †Kb n‡jv Kxfv‡e n‡jv - †Kvb KviY †Kvb jwRK Luy‡R cvIqv hv‡e bv| ïay 
ZiƒbZiƒbxi gbB Rv‡b, Zv‡`i GKRb‡K ev` w`‡q Av‡iKR‡bi Rxeb wg‡_¨ - A_©nxb| gvby‡li gv‡SI GK‡kªYxi 
†jvK Av‡Qb hviv †cÖ‡gi gva¨‡g mywóKZ©vi Kv‡Q †cŠQ‡Z Pvb| Ck¦‡ii mv‡_ gvby‡li m¤úK©Uv hvPvB Ki‡Z Avgiv 
Gevi †cÖgc_hvÎx †mBme Ava¨vZ¥ev`x‡`i `yqv‡i nvbv †`e, GB m¤úK©‡K Ava¨vZ¥ev`xMb †Kvb †Pv‡L †`‡Lb Zvi 
Dc‡i wKwÂZ Av‡jvKcvZ Kie| 
 
Ava¨vZ¥ev` ag©̀ k©‡bi G‡Kev‡i wb¸pZg Aa¨vq, Bs‡iRx‡Z hv‡K e‡j K‡Ûb‡mU| Ava¨vZ¥ev‡`i mvaKMb †cÖ‡gi 
c_ a‡i Ck¦‡ii Kv‡Q †cŠQy‡Z Pvb, KviY †cÖ‡gi ‡P‡q kw³kvjx †Kvb gva¨g GB m„wó‡Z wØZxqwU Av‡Q e‡j g‡b 
nq bv| Zv‡`i cÖ‡Póvi bxU †iRvë Kx, Zvi wbf©i‡hvM¨ weeiY wg‡j bv| GB c‡_i mvaK hviv, Zviv Zv‡`i 
AbyfywZ‡K GKUv †MvcbxqZvi Avov‡j ivL‡ZB †ekx cQ›` K‡i‡Qb| `wq‡Zi mv‡_ `wqZvi wgjbgyûZ©wU GKvš—
fv‡eB Zv‡`i wbR ^̄ ab, †mLv‡b `kR‡bi cÖ‡ek gyûZ©wUi †Mvcb gvayh©¨ bó K‡i †d‡j| Z‡e KweZvq ev Mv‡b 
Zv‡`i †h Aš—R©vjv cÖKvwkZ, Zv ciL K‡i †`L‡j welqwU m¤ú‡K© ‡h aviYv R‡b¥ Zv‡Z g‡b nq †hb Ava¨vZ¥ev‡`i 
GKUv we‡kl ch©̈ v‡q G‡m mvaK wb‡Ri gv‡S Ck¦i‡K cÖwZwew¤^Z †`L‡Z cvb - †mB Amxg mËvq wb‡R‡K wejxb 
†`L‡Z cvb| ÔbvdvKZzû wgb i“wnÕ - †Zvgvi gv‡S Avgvi AvZ¥v dz‡K w`jvg - GB evYxi ev —̄e cÖZ¨¶ nq Zvi 
Rxe‡b| †m Abyfe K‡i - Zvi gv‡S cÖevwnZ n‡”Q wek¦vZ¥v| †mB Amxg wek¦vZ¥vi †cÖg ci‡k mva‡Ki gb 
Av‡jvwKZ n‡q D‡V, Zvi Kv‡b ‡e‡R D‡V Hk¦wiK Q›`| nvRvi eQi Av‡M fvi‡Zi wbf„Z Z‡cve‡b a¨vbiZ Fwli 
g‡b GKwU gnv fve Rb¥ wb‡qwQj - ÔAng eª¤§vwm¨Õ - AvwgB eª¤§| Gi nvRvi eQi c‡i Avi‡ei weivY gi“f‚wg‡Z 
m¤c~Y© Avjv`v †Mv‡Îi GKRb gvby‡li K‡ÚI †mB GKB myi ïwb - ÔAvbvj n°Õ -AvwgB mZ¨| †mB GKB AbyfywZ 
†`kKv‡ji MÛx AwZµg K‡i MÖvgevsjvi k¨vgj gvwU‡Z evDjKwe jvj‡bi gy‡LI mgvb Zv‡j SsK…Z n‡q D‡V - 
ÔAvwg †KvbRb †m †Kvb RbvÕ| bMi evDj iex› ª̀bv‡_i ARmª KweZvq I Mv‡bi gv‡SI †mB Awfbœ my‡iiB †`¨vZbv 
- ÔK‡Ú Avgvi Kx Mvb ïb, A_© Avwg eywS bv †Kvb, exYv‡Z †gvi evwRqv D‡V Kvnvi ˆfiexÕ| e ‘̄Zt Ava¨vZ¥c‡_i 
cw_K hviv, Zv‡`i Rxebe¨cx mvabv‡K we‡k −lY Ki‡j GKUv mZ¨B ®úó n‡q D‡V| †m mZ¨ GB †h - Giv mK‡jB 
GKUv we‡kl ch©¨v‡q G‡m wb‡R‡K Ck¦‡ii mv‡_ GKvZ¥ I Awfbœ mËv wn‡m‡e Abyfe K‡i‡Qb, g„b¥‡qi gv‡S 
wPb¥‡qi cÖKvk †`L‡Z †c‡q‡Qb|  
 
‡KD †KD nq‡Zv GBme AZxw› ª̀q AbyfywZ‡K g‡bi weKvi, n¨v‡jvwQ‡bkb, gy‡L©i fvewejvm e‡j Dwo‡q ‡`‡eb| 
weÁv‡bi ỳB cÖv‡š—i (wR‡iv I BbwdwbwU) evB‡ii †Kvb wKQy‡K Zviv cvËv w`‡Z Pvb bv| Zv bv w`b, †m AwaKvi 
Zv‡`i cy‡ivgvÎvq i‡q‡Q| Z‡e e¨w³MZfv‡e Avwg weÁvb‡K GZ †QvU MÛx‡Z †d‡j †`wL bv| weÁv‡bi cwimi 
AwZ e¨cK, Gi m¤¢vebv Amxg| Gi wkKo †mB cig weÁvbxi g~jMÖwš’ ch©̈ š— we —̄…Z| †K Rv‡b †h AvMvgx‡Z AviI 
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†Kvb b‚Zb weÁv‡bi e‡`Šj‡Z m„wóKZ©vi AviI wbK‡U Avgiv †cŠ‡Q hve bv ? gvÎ kZ eQi Av‡MI wK gvbyl fve‡Z 
†c‡iwQj †h m„wóin‡m¨i GZ KvQvKvwQ †m †cŠ‡Q †h‡Z cvi‡e ? GKwU wm½j †mj‡K KvjPvi K‡i GKwU c~Y©vsM 
gvbyl ˆZix Ki‡Z cvi‡e ? Ck¦‡ii w`‡K †cŠQv‡bvi ỳBwU iv —̄v - GK ÁvbgvM©, `yB fw³gvM©| fw³gvM© Z_v †cÖggvM© 
mydx mvaK‡`i c_, c¶vš—‡i ÁvbgvM© weÁvbx‡`i c_| GK c‡_ gbmyi, jvjb dwKi, iex› ª̀bv_‡`i hvÎv - Av‡iK 
c‡_ M¨vwjwjI, wbDUb, AvBbóvBb‡`i hvÎv| Df‡qi Mš—e¨ ’̄j GKB - m„wóin‡m¨i gyjwe› ỳ‡Z †cŠQv‡bv Z_v 
Ck¦‡ii gb‡K Rvbv| j¶¨ GK, ïay c_B Avjv`v| G‡`i mvaviY cwiPq GKUvB, Giv mevB mZ¨ c‡_i cw_K|  
 
(P):-‡Kg‡b nq Zvi g‡bi Lei 
Ava¨vZ¥ev`x Z_v AwZ›`ªxqev`x‡`i `„wó‡Kvb †_‡K mªóvm„wói m¤úK© GZ¶b we¯—i Av‡jvPbv n‡jv| GKUv cÖkœ wKš‘ 
GLbI i‡qB †M‡Q - wek¦wewPÎ GB m„wóKv‡Ûi †cQ‡b Ck¦‡ii D‡Ïk¨ Kx ? wZwb wK we‡kl †Kvb D‡Ïk¨ wb‡q 
wek¦m„wó K‡i‡Qb, bv meB Zvi †Lqvwj g‡bi †Ljv gvÎ| GB cÖ‡kœi Reve cvIqv Avi Ck¦‡ii gb co‡Z cviv GKB 
K_v| `k©b weÁvb G wb‡q hy‡Mi ci hyM Kjn K‡i gi‡Q, DËi †Kv_vq ? Gi Reve LuyR‡Z Avgiv AveviI nvbv 
†`e Ava¨vZ¥ev`x‡`i ỳqv‡i, Zviv welqwU‡K Kxfv‡e eyS‡Z †P‡q‡Qb Zv †`Lv hvK|   
    
iex›`ªbv_ e‡j‡Qb - Ôgvbyl †hb nvwi‡q hvIqv GK ivRKzgvi †h wb‡Ri cwiPq wb‡R Rv‡b bv| †m Rv‡b bv †h 
mvgvb¨ bq, †m ivRvi †Q‡jÕ| wek¦weavZv Zvi m„wóK‡g©i gva¨‡g Aiƒc †_‡K iƒcgq fye‡b AeZiY K‡i‡Qb, Zvi 
†R¨vwZB m„wói g~j KviK| wKš‘ gvby‡li gv‡S Zvi cÖKvk e¨wZµgag©x cÖKvk| gvbyl †hb mg¯ — m„wóRM‡Zi wbh©̈ vm, 
gvby‡li gv‡S wZwb gvayh©̈ fRb K‡ib| wZwb †cÖ‡g DËvj n‡q D‡Vb GB gvbeü`‡q, Avi †Kv_vI bq| wegyZ© Abw —̄
Z¡Zv †_‡K wZwb Aeq‡e Av‡mb GB Av`gmyi‡ZB| Q‡›`i MxZvÄjx n‡q M‡j c‡ob gvby‡liB nv‡Z| µzkwe× whïi 
ü`q w`‡q wZwb Ab¨vq `‡Ûi hš ¿Yv †fvM K‡ib, m‡µwU‡mi nvZ w`‡q †ngjK cvb K‡i †e`bvq bxjKÉ nb, 
Kzô‡ivMxi ü`qcÙvm‡b e‡m †e`bvZ© Q‡›` weMwjZ nb wZwbB| jvjb dwK‡ii fvlvq-  
 
ÔAbš—iƒc m„wó Ki‡jb muvB 
ïwb GB gvby‡li DËi wKQyB bvB 
‡`e‡`eZvMb K‡i Avivab Rb¥ wb‡Z gvb‡e| 
GB gvby‡l n‡e gvayh©¨fRb 
ZvB‡Z gvbyliƒc Mo‡jb wbiÄbÕ| 
 
mªóv m¤ú‡K© iex› ª̀bv‡_i AbyfywZI jvj‡bi cÖvq KvQvKvwQ| Zvi g‡Z gvbemËv Ck¦‡ii gvqvi cÖKvk, gvbyl Z_v 
m„wóc‡U wZwb Aweivg Zvi gvbmQwe AsKb K‡i hv‡”Qb| gvbyl †hb Ck¦‡ii †mvbv †evSvB Kivi †fjv gvÎ, gvbyl 
hw` gyKzjwU nq ZvÕn‡j Ck¦i Zvi myevm – 
 
ÒAvgvi gv‡S †Zvgvwi gvqv RvMv‡j Zzwg Kwe 
 Avcb c‡U AuvK gvbm Qwe 
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  Zvcm Zzwg, †nqvwj Ze, Kx †`L †gv‡i †Kg‡b Ke 
  Avcb g‡b †gN ^̄c‡b Avcwb iP iwe| 
  ‡ZvgviB †mvbv †evSvB n‡jv Avwg †Zv Zvi †fjv 
  wb‡R‡i Zzwg fyjv‡e e‡j Avgv‡i wb‡q †Ljv 
  K‡Ú Avgvi Kx Mvb ïb, A_© Avwg eywS bv †Kvb 
  exYv‡Z †gvi evwRqv D‡V †Zvgvwi ˆfiex 
  gyKzj gg myev‡m Ze †Mvc‡‡b †mŠiwf|Ó  
 
(Q):- †kl K_v 
Ck¦i Abš— Ges mvš —, Ck¦i wbivKvi Ges mvKvi, Ck¦i iƒc Ges Aiƒc, Ck¦i cÖ_g Ges †kl, Ck¦i k~b¨ Ges c~Y©, 
Ck¦i †Mvcb Ges cÖKvk, Ck¦i „̀k¨ Ges A „̀k¨, Ck¦i †Áq Ges A‡Áq, Ck¦i †cÖg Ges A‡cÖg, Ck¦i Avb›` Ges 
†e`bv, Ck¦i Kvh©̈  Ges KviY, Ck¦i Kwe Ges KweZv, Ck¦i ¸b Ges wbM©yb, Ck¦i MvQ Ges dj, Ck¦i Rb¥ Ges 
g„Zz¨| Zvi †_‡KB Avwg Ges Avgv †_‡KB wZwb| Zvi †_‡KB Avwg AvMZ Ges Zvi w`‡KB Avwg cÖZ¨vMZ| wZwbB 
wek¦ m„wói g~j we› ỳ| Zvi cÖwZ †cÖg Ges wek¦vmB Avgvi †eu‡P _vKvi †cÖiYv| Zvi evYx Kv‡b ïbv hvq bv, cÖv‡Y 
ïb‡Z nq| c‡Î-cj−‡e, dz‡j-dz‡j, Mv‡b-Mv‡b, Zvivq-Zvivq cÖKvwkZ Zvi evYxi cÖwZ ü`q †g‡j †i‡LwQ Aby¶b| 
Rxe‡b hw` †mB evYx bvI †kvbv hvq, g„Zz̈ i gv‡S Zv ïbe GB wek¦vm wb‡qB †eu‡P _vKv Avgv‡`i| Awek¦vm wb‡q 
‡RZvi †P‡q wb‡Ri wek¦vm wb‡q VKvI †kªq| Kwe¸i“ ewY©Z †mB K…cY wf¶z‡Ki Kvwnbx e‡j AÎ cÖe‡Üi BwZ 
Uvb‡Z PvB| GK †h wQj wf¶zK, †m wQj LyeB K…cY| cviZc‡¶ Zvi nvZ w`‡q †Kvb wKQy Mj‡Z PvBZ bv| GKw`b 
mKvj‡ejv wf¶vq †ei“‡bvi Av‡M †m msev` †cj, AvR ‡`‡ki ivRv ivRc‡_ †ei“‡e| ï‡b wf¶zK †eRvq Lykx| 
fvej ivRvi hvÎvc‡_ †m e‡m _vK‡e| iv¯ —v w`‡q hvIqvi mgq ivRv `yÕnvZ f‡i abavb¨ wQUv‡e, †m Szwj f‡i Zv 
N‡i wb‡q Avm‡e| wKš‘ GwK AevK KvÛ, ivRvwaiv‡Ri ^̄Y©i_wU nVvr K‡i Zvi mvg‡b G‡m `vwo‡q coj| ivRv i_ 
†_‡K †b‡g G‡m wf¶z‡Ki Kv‡Q nvZ evwo‡q w`‡jb| ÔAvgvq wKQy `vI †Mv e‡j evwo‡q w`j nvZÕ| ivRvi cÖv_©Yv 
ï‡b wf¶zK gv_v bxPz K‡i iBj| G †Kvb ai‡Yi †KŠZzK ivRvi ! wf¶zK g‡b g‡b fvej - Ò‡Zvgvi wKev Afve 
Av‡Q, wfLvwi wf¶z‡Ki Kv‡Q, G †Kej †KŠZz‡Ki e‡k Avgvq cÖeÂbv, Szwj n‡Z evwo‡q w`‡jg †QvÆ GKwU KYvÓ| 
K…cY wf¶zK, cÖvY a‡i †QvÆ GKwU k‡m¨i `vbv †m ivRvi nv‡Z Zz‡j w`j| †mB km¨`vbv nv‡Z wb‡q ivRv i‡_ D‡V 
P‡j ‡M‡jb| m‡Ü‡ejv N‡i wd‡i wf¶zK hLb Zvi wf¶vi SzwjwU DRvi K‡i Xvjj - †m AevK n‡q †`L‡Z †cj - 
Zvi wf¶vjä wRwb‡li g‡a¨ †QvÆ GKwU †mvbvi KYv| †m eyS‡Z cvij, ivRwfLvwi‡K †m †h †QvÆ km¨KYvwU 
w`‡qwQj ZvB kZ¸‡b ewa©Z n‡q †mvbv n‡q wd‡i G‡m‡Q| Aby‡kvPbvq f‡i †Mj Zvi gb| nvq, †m hw` K…cYZv bv 
K‡i Szwji mewKQyB ivRvi nv‡Z Zz‡j w`‡Z cviZ ! 
 
Òh‡e   cvÎLvwb N‡i G‡b DRvi Kwi - GwK 
         wf¶vgv‡S †QvÆ GKwU †QvÆ †mvbvi KYv †`wL ! 
         w`‡jg hv ivR-wfLvwi‡i ¯^Y© n‡q Gj wd‡i- 
         ZLb Kuvw` †Pv‡Li R‡j ỳÕwU bqb f‡i 
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         †Zvgvq †Kb w`Bwb Avgvi mKj c~Y© K‡i ?Ó 
 
ivRviI KL‡bv KL‡bv wf¶vwejv‡mi wjáv n‡Z cv‡i, cÖRvi Kv‡Q Kv‡Q ivRviI wKQy PvIqvi _vK‡Z cv‡i ! M‡íi 
wfLvwii g‡Zv K…cY n‡q Aby‡kvPbv Kivi †P‡q GKUz AK…cY n‡j Zv‡Z Kvi KZUzKzB ev ¶wZ ?           
 
‡gRevnDwÏb RI‡ni 
e-mail: mezbahmezbah@hotmail.com 
Rvbyqvwi 09, 2004 mvj 
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‘আিsকতা বনাম নািsকতা’র pতু tের 
aিভিজৎ রায় 

 
জনাব মজবাহuিdন জoেহেরর আিsকতা eবং নািsকতা িনেয় aত n সুিলিখত লখািট পড়বার পর 
থেকi e িনেয় িকছু িলখবার তািগত aনুভব করিছ। pবnিটর গঠন শলী eবং ভাষািবন ােসর জন  কবল 
নয়, pিতপেkর িচnাধারার pিত তঁার সnানেবাধ, িবপরীত মতgেলােকo যেথ  grেtর সােথ নoয়া, 
যাচাi করা, সgেলা িনেয় িচnা করা eবং বুিdমtার সােথ খnন করার চ া করা সব িকছুর ব াপােরi তার 
লখািট আমােদর জন  eকিট আদশ হেত পাের।  

 
জoেহরর সােহেবর pবnিটেক খnন করবার জন  নয়, মূলতঃ িনরেপkভােব িকছু তথ  তুেল ধরেতi আমার 
আজেকর ei লখা। হয়ত ব াপারিটেক ‘aথহীন িবতেকর সূচনা’ বেল মেন হেত পাের, িকংবা মেন হেত 
পাের aযথা কালেkপণ, িকnt আমার মেন হয় আমােদর ei unুk আেলাচনায় আমরা িনেজরা তা বেটi, 
uপকৃত হেবন aগিনত সাধারণ পাঠেকরাo। eিট pেয়াজনীয়, কারণ, রা ীয় পkপাতd  আiন-কানুেনর 
সীমাবdতায় e ধরেনর আেলাচনা দেশ কখনi সmব হত না; আমরা দেখিছ pচার মাধ ম eবং সংবাদ পt 
gেলাo ‘তঁােবদারেদর তিlবাহক’ িহেসেব সবসময়i থেক িগেয়েছ, যুিk-তেকর গঠনমূলক পিরেবশ সৃি  
কের মুk-মেনর িবকােশ কখনi uেদ াগ নয় িন; ধেমর রাজনীিত আর ধমানুভূিতটাi যন তােদর কােছ 
মূখ , ফেল jান-িবjান, যিুk-বুিdর চচা পেদ পেদ হেয়েছ বঁাধাgs, কখনo বা িনমমভােব পদদিলত। 
inারেনট আসার ফেল e াসrdকর aবsা থেক আমরা পিরtাণ পেয়িছ aেনকটাi। eখােন আiেনর 
যঁাতাকেল পেড় তেথ র আদান-pদান eকেপেশ ভােব আর বঁাধাgs হয় না; ফেল di পki িনভেয় 
িনেজেদর মতামত pকাশ করেত পাের- হাক না যতi তা ধমিবrd, pথািবrd।  িনরেপk পাঠেকরা 
dপেkর বkব  থেক সহেজi সেত র িনযাসটুকু আsাদন করেত পারেবন। 
 
জoেহর সােহব নািsকতার সংjা য ভােব িদেয়েছন, তার সােথ আিম eকদমi eকমত নi। িতিন 
রবীndনােথর eকিট uপন ােসর (সmবত গারা) eকিট চিরেtর udিৃত িদেয় বলেত চেয়েছন নািsকরাo eক 
aেথ িব াসী। তারা ‘না-ঈ ের’ িব াসী। জoেহর সােহব ধু নন, আিম দেখিছ aেনেকi বুেঝ হাক, না 
বুেঝ হাক, ei ব াপারিট মােঝ মেধ  eভােবi আuের দন য, আিsক বােদর মত নািsক বাদo 
eকধরেনর িব াস। আিsকরা যমন ‘ঈ র আেছ’ ei মতবােদ িব াস কের, তমন নািsকরা িব াস কের 
‘ঈ র নi’ - ei মতবােদ। dেটাi নািক িব াস।  e বiেয় সিnেবিশত ‘সংশয়ীেদর ঈ র’ নামক 
আেরকিট pবেn আহমাদ মাsফা কামাল pায় eকi ধরেণর মতামত pকাশ কের বেলেছন –  
 

‘আিsকতার িবপরীত শb নািsকতা নয়, ei dেটা শb dেটা িব ােসর pিতিনিধt কের। eকিট ঈ েরর 
aিsেt িব াস, aন িট ঈ েরর aনিsেt িব াস।‘ 
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নািsকেদর eভােব সংjায়ন সিঠক িক ভুল, তা বুঝবার আেগ ‘নািsক’ শbিটর বৎুপিtগত aথিট আমােদর 
জানা pেয়াজন। ‘নািsক’ শbিট ভাংেল দঁাড়ায়, নািsক + কন বা নািs+ক। ‘নািs’ শেbর aথ হল নাi, 
aিবদ মান। ‘নািs’ শbিট মূল সংsৃত হেত বাংলায় eেস ‘ক’ বা ‘কন’ pত য় যােগ নািsক হেয়েছ যা 
তৎসম শb িহেসেব গৃহীত। ন আিsক = নািsক - যা ন ঞ তৎপুrষ সমােস িসd eবং আিsেকর িবপরীত 
শb। আেরা সহজ কের বাংলায় বলেল বলা যায়, না + আিsক = নািsক। খুবi পিরsার য, স ত 
কারেণi আিsেকর আেগ ‘না’ pত য় যাগ কের নািsক শbিট তরী করা হেয়েছ। আিsকরা য 
ঈ র/আlাহ/ খাদা iত ািদ পরম সttায় িব াস কের e তা সবারi জানা। কােজi নািsক হেc তারাi, 
যারা ei ধরেণর িব াস হেত মুk। তাi সংjানুযায়ী নািsকতা কান িব াস নয়, বরং ‘িব াস হেত মুিk’ 
বা ‘িব াসহীনতা’। iংেরজীেত নািsকতার pিতশb হেc ‘Atheist’। সখােনo আমরা দখিছ theist 
শbিটর আেগ ’a’ িpিফkিট জুেড় িদেয় Atheist শbিট তরী করা হেয়েছ। a ািথজেমর uপর বhল 
pচািরত গেবষণাধমী eকিট oেয়ব সাiেট শbিটর সংjায়ন করা হেয়েছ eভােব – 
 

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. 
 

সহেজi aনুেময় য, ‘absence of belief’ শbমালা চয়ন করা হেয়েছ ‘িব াস হীনতা’ ক তুেল ধরেতi, 
uলেটািট বাঝােত নয়।  Gordon Stein তঁার িবখ াত ‘An Anthology of Atheism and 
Rationalism’ বiেয় নািsকতার (Atheism)  সংjায়ন করেত িগেয় বেলন, 
 

‘When we examine the components of the word 'atheism,' we can see this 
distinction more clearly. The word is made up of 'a-' and '-theism.' Theism, 
we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix 'a-' can mean 'not' 
(or 'no') or 'without’. If it means 'not,' then we have as an atheist someone 
who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or 
gods). If it means 'without,' then an atheist is someone without theism, or 
without a belief in God’. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 
1980) 

 
 
আমরা যিদ atheist শbিটর আেরা গভীের যাi তেব দখব য, eিট আসেল udুত হেয়েছ gীক শb 'a' eবং 
'theos' হেত। gীক ভাষায় 'theos' বলেত বাঝায় ঈ রেক, আর 'a' বলেত বাঝায় aিব াস বা 
িব াসহীনতােক। সজন i Michael Martin তঁার ‘Atheism: A Philosophical Justification’ বiেয় 
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) ’। 
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আসেল নািsকতােক ‘না-ঈ ের িব ােসর’ খঁাচায় পুের িব সীর দেল িভরােনার ব াপারিট খুবi 
aিবেবচনাpসুত। ব াপারটােক আেরকটু পিরsার করা যাক। ধরা যাক, eক মুk-মনা যুিkবাদী ব িk ভুেত 
িব াস কেরন না। তেব িক সজন  িতিন ‘না-ভুেত’ িব াসী হেয় গেলন? জoেহর সােহেবর যুিk aনুযায়ী 
তাi হবার কথা। eভােব দখেল, pিতিট aপ-িব াস িবেরািধতাi তাহেল uলেটাভােব ‘িব াস’ বেল চািলেয় 
দoয়া যায়, তা স ভুতi হাক, পি রাজ ঘাড়াi হাক, aথবা ঘাড়ার িডমi হাক। িযিন পি রাজ 
ঘাড়া বা চঁােদর চড়কা-বুড়ীর aিsেt িব াস কেরন না, িতিন আসেল তঁার সংশয় eবং aিব াস থেকi তা 
কেরন না, তার ‘না-িব ােস’ িব াসী হবার কারেণ নয়। যিদ oi ব িkিটেক িজjাসা করা হয়, কন 
ogেলােত িতিন িবশাস কেরন না, িতিন হয়ত জবােব বলেবন, ogেলােত িব াস করার মত যেথ  তথ  pমাণ 
পাoয়া যায় িন বেল। িকংবা হয়ত বলেত পােরন, eখন পযn পরীkা িনরীkা কের ogেলা সttার বাsব 
aিst কu pমাণ করেত পােরন িন, তাi oসেব িব াস করার p  oেঠ না। eিট পিরsার য, ei বkব  
থেক তার মেনর সংশয় আর aিব ােসর ছিবিটi আমােদর সামেন মুত হেয় oেঠ, িব াসpবণতািট নয়। 
ঈ ের aিব ােসর ব াপারিটo িকnt তমিন। নািsেকরা তােদর সংশয় আর aিব াস থেকi ‘নািsক’ হন, 
‘না-ঈ ের’ িব াস থেক নয়। স জন i মুk-মনা Dan Barker তঁার িবখ াত ‘Losing Faith in Faith: 
From Preacher to Atheist’ gেn পিরsার কেরi বেলেছন - ‘Basic atheism is not a belief. It is 
the lack of belief.’ (পৃঃ 99)। আসেল সিত  বলেত িক, ‘িব াস’ ব াপারিটi দািড়েয় আেছ eকিট 
‘aপ-িব াসমূলক’ pিkয়ার uপর। আিম সুরিজত বাবুর সােথ িবতেকর সময় ড. hমায়ুন আজােদর 
সাkাৎকার থেক eকিট pাসি ক uিk udতৃ কেরিছলাম। uিkিট eখােনo খুব pাসি ক।  .ড  hমায়ুন 
আজাদ তঁার eকিট সাkাৎকাের বেলিছেলন , 
 

, , ‘ য িবষেয় আমরা িনি ত নi যার কান aিst নi যা pমাণ করা যায় না তােতমানুষেক িব াস 
করেত  , , হয়। মানুষ ভুেত িব াস কের পরীেত িব াস কের বা ভগবােন ঈ ের বা আlায় িব াস কের। 

,  ,  ei িব াস সত  নয় egেলার কান বাsব rপ নi। মানুষ বেল না আিম gােস িব স কির বা 
পািনেত িব াস কির,   মেঘ িব াস কির। যgেলা নi সgেলাi মানুষ িব াস কের। িব াস eকিট

, ; aপিব াসমূলক িkয়া। যা সত তােত িব াস করেত হয় না যা িমেথ  তােত িব াস করেত হয়। তাi 
মানুেষর সব িব াস ভুল বা , ।’  াn তা aপিব াস

 
নািsেকরা স ত কারেণi ei সমs pথাগত aপিব ােসর বাiের। 
 
জনাব জoেহর আেরকিট িবষয় ভুল ভােব ব াখ া কেরেছন। িতিন বেলেছন, ‘...নািsক বাদীরা যিদ a  কেষ 
pমাণ কের িদেত পারেতন য ঈ র নামক কান সttার aিst আদেপi নাi- তা হেল aন  কথা িছল। 
esেল কu কu p  করেত পােরন - pমাণ করার দািয়t িক নািsকেদর eকার? আিsকরাi pমাণ কrক 
য ঈ র আেছন। স kেt আমার যুিk হল, হ া pমাণ করার দািয়t নািsকেদর eকার। যুেগ যুেগ তাi 
হেয় eেসেছ।’ 
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ধারণািট ভুল, যুেগ যুেগ মােটo তা হেয় আেস িন। দশন শােst ‘Burden of Proof’ বেল eকিট টাম 
pচিলত আেছ যার মমাথিট হল, য কান uটেকা দাবীর যথাথতা pমাণ করার দািয়t দাবীদােরর। আপিন 
যিদ ঈ ের িব াসী হন, পরীেত িব াসী হন, jীেন িব াসী হন, পূব জেn িব াসী হন, a ািলয়েন িব াসী হন 
- আপনােকi ei সমs িবষেয়র aিsেtর যথাতা pমাণ করেত হেব; যারা egেলােত িব াস কের না, তােদর 
দািয়t নয় ‘a  কেষ’ আপনার দাবীেক ভুল pমাণ করা িকংবা নস াৎ করা। িযিন ভুেত িব াস কেরন aথচ 
ভুেতর aিsেtর pমাণ চাiেলi uলেট pিতপেkর কঁােধ দায়ভার চািপেয় িদেয় বেলন, ‘pমাণ কrন তা, 
ভুত বেল িকছু নi’ - িতিন আসেল িনেজর aজােni eকিট যৗিkক ািnেত (logical fallacy) আcn 
হেয় পেড়ন, দশেন যার eকিট সmাn নাম আেছ - ‘Shifting the Burden of Proof’; সহজ বাংলায় 
যােক বেল ‘uেদার িপিn বুেধার ঘাের’ চাপােনা। ei ািnিটেক দশন শােst eভােব সংjািয়ত করা হেয়েছ- 
 

The burden of proof is always on the person asserting something. Shifting 
the burden of proof is the fallacy of putting the burden of proof on the 
person who denies or questions the assertion. The source of the fallacy is 
the assumption that something is true unless proven otherwise. (Ref: The 
Atheism Web, Logic & Fallacies) 
 

বা াn রােসলেক eকবার িজjাসা করা হেয়িছল uিন ঈ েরর aনিst pমাণ করেত পারেবন িকনা। তার 
জবােব uিন বেলিছেলন: 
 

‘যিদ আমােক বলা হয় pমাণ করেত য িজuস, পেসiডন, হরা িকংবা aন ান  aিলিmয়ানেদর aিst 
নi, তাহেল হতভm হেয় বেস থাকা ছাড়া আিম কান যুিk খুঁেজ পাব না!’ 

 
জoেহর সােহব য যুিkেত নািsকেদর uপর ‘uেদার িপিn’ চািপেয় িদেয় ঈ েরর aিst pমাণ করেত 
চেয়েছন স eকi যুিkেত তাহেল িজuস, হরা, bkা, কালী, থর, প পিত, a tামা, ট াশ গr, 
রামগrেরর ছানা সবিকছুেকi ‘িবনা pমােণ’ মেন িনেত হয়, কারণ কu eখন পযn ‘a  কেষ’ egেলা 
য আদেপi নi - তা pমাণ করেত পাের িন। aবশ i না করেত পারার স ত eকিট কারণo আেছ। 
কারণ, দশন শাst আমােদর িশিখেয়েছ য, নিতবাচক আিsেtর psাবনা (negative existential 
proposition) কখনi pমাণেযাগ  নয়। ব াপারিট ঈ েরর kেto সমানভােব pেযাজ । sাপস মাি  
ায়াল খ াত  চালস ব ােরা সজন i বলেতন, “I don’t believe in God, because I do not believe 

in Mother Goose”। 
 
 
িবষয়িট আেরকটু খালসা করা যাক।  বাটরাn রােসল  eকবার তার ‘Is There a God?’  pবেn 
বেলিছেলন*,  আমােদর মেধ  যিদ কu যিদ psাব কের য, ম ল gহ eবং পৃিথবীর  মােঝ eকিট কkপথ 

                                                 
* Bertrand Russell, "Is There a God?" (1952), in The Collected Papers of Bertrand Russell, Volume 11: 
Last Philosophical Testament, 1943-68, ed. John G. Slater and Peter Köllner (London: Routledge, 1997), 
pp. 543-48. 

 
1065



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ‘আিsকতা বনাম নািsকতা’র pতু tের 

 
 
বড়াবড় eকিট চীনামািটর চােয়র পয়ালা uপবৃtাকার পেথ সূেযর চািরিদেক ঘুরেছ, আর পয়ালাটা আকার-
আয়তেন eতi ছাট য  পৃিথবীর সবেচেয় শিkশালী দূরবীkণ যnt িকংবা মহাজাগিতক aন ান  uপকরণ 
িদেয়o তােক সনাk করা সmব না – কu িক pমাণ করেত পারেব য ei চীনামািটর পয়ালা ঘুরবার 
aনুমানিট ভুল?  সmবত নয়।  িকnt কান সুs মিsেsর মানুষi aযথা – কথা নi বাতা নi - পয়ালা 
ঘুরবার e ধরেনর aনুমানিটেক িবেবচনায় আনেবন না, িকংবা খুব eকটা আমল দেবন না।  বরং সবাi 
ভাবেবন, যi uজবুক দাবী করেছ eরকম eকটা পয়ালা ঘুরেছ, তােকi বলুন না কন বাপু সিট pমাণ 
করেত!  আসেল সটাi িক  sাভািবক নয়?  pমাণ করার দািয়t িকnt দাবীদােরর uপরi বতায়। কাল 
স াগান বলেতন – ‘Extraordinary claims require extraordinary evidence’।  কােজi চীনামািটর 
চােয়র পয়ালা ঘুরবার কািহনীিট আমােদর কােছ যতi মজার লাgক না কন,  eিট pমাণ করার দািয়t তঁার 
ঘােরi বতােব, িযিন eমনতর ‘Extraordinary’ psাবিট utাপন করেছন।  
 
িবjান কখেনাi ম েলর চািরিদেক ‘পির মণরত চীনা মািটর পয়লা’ িকংবা ‘টুথ ফির’ aথবা ‘পি রাজ 
ঘাড়া’র aিst pমাণ করার pেয়াজনীয়তা aনুভব কেরিন।  eবং কেরিন স ত কারেনi।  আমােদর মেধ  
কui হাজার হাজার, কািট কািট দবতা, aপেদবতা, ভুত, ভগবান,  শয়তান , রাkস, খাkস, hর-পরী 

iত ািদর aনিst pমাণ করার দায়ভার কখেনাi aনুভব কেরন না; eবং না কেরi ogেলার aিsেt 
aিব াসী থােকন। সটাi sাভািবক।  জoেহর সােহব যখন িজuস, a ােপেলা, আেমান রা, dগা, কালী, 
িম া, থর িকংবা ‘ াiং sেগিট মnটার’ ক িমথ বেল মেন িনেয়েছন, আিম তার সi িমেথর তািলকায় 
আেরকিট aিতিরk সttার সংেযাজন কেরিছ, আর সিট হেc জoেহর সােহেবর মনগড়া ‘ঈ র’।  
 
 
জoেহর সােহব কান ধরেনর aংক কেষ দখােল ঈ েরর aনিst মেন নেবন তা aবশ  িতিন পিরsার 
কেরন িন। িকnt িতিন িনেজi আবার তঁার pবেn sীকার কের িনেয়েছন য, আধুিনক কায়াnাম 
পদাথিবjােনর তtt খুব ভালভােব দিখেয়েছ য, মহািব  সৃি  হেত পাের িনতাni pাকিৃতক িনয়েম- কান 
পরম পুrেষর হােতর ছঁায়া ছাড়াi, sতsুতভােব। eর পরo নািsকেদর কঁােধ দািয়t থােক িকভােব? বরং 
আমার তা মেন হয় বল eখন রেয় গেছ আিsকেদর কােট। ঈ েরর aিst pমাণ করেত হেল তােদরi 
বরং আধুিনক িবjােনর তttgেলােক ভুল pমাণ কের বলেত হেব য, না - eভােব sতঃsুত ভােব িব জগৎ 
কানমেতi তরী হেত পাের না; ঈ েরর হাত লাগেবi। ধুমাt আiনsাiেনর eকিট udৃিত িদেয় 
ব াপারিট eিড়েয় গেল চলেব না। 
 
pস তঃ বেল নoয়া ভাল য, সব িকছুর পছেন সৃি কতা থাকেত হেব, িকংবা সব ঘটনার পছেনi কারণ 
থাকেত হেব, eিট sতঃ িসd বেল ভােব নoয়ার আসেলi কান যৗিkক কারণ নi। আকােশ যখন 
‘সn ার মঘমালা’ খলা কের, িকংবা পাহােড়র ঢাল বেয় নেম আেস সুচাr নkার িহমৈশল, aথবা 
eকপশলা বৃি র পর পি ম আকােশ uদয় হয় বিণল রংধনুর, আমরা সত i মুg হi, িবিsত হi। িকnt 
আমরা eo জািন egেলা তরী হেয়েছ s া ছাড়াi পদাথিবjােনর িকছু সূtাবলী aনুসরণ কের। eছাড়া 
পদাথিবjান িনেয় যারা গেবষণা কেরন তারা সকেলi জােনন, রিডo a াকিটভ িডেকর মাধ েম আলফা 
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িবটা, গামা কিনকার udব হয় pকৃিতেত কান কারণ ছাড়াi, sতঃsুতভােব। eছাড়াo ‘ভ াকুয়াম 
াকচুেয়শন’-eর ঘটনাo eকিট কারণিবহীন ঘটনা বেল পদাথিবjােনর জগেত aেনক আেগ থেকi 

sীকৃত। 
 

aেনক িবjানীi মেন কেরন য, ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ন  থেক sতsুতভােব িব জগৎ তরী 
হoয়া কান aসmব বা aেলৗিকক ব াপার নয়। eবং eভােব িব জগৎ তরী হেল তা পদাথিবjােনর কান 
সূtেকi আসেল asীকার করা হয় না। কায়াnাম তtt aনুসরণ কের শূন  aবsা থেক য িব জগৎ তরী 
হেত পাের- e ধারণািট আসেল সবpথম ব k কেরিছেলন িনuiয়ক িসিট iuিনভািসিটর eডয়াড ায়ন, 
1973 সােল†। 1981 সােল মহাজাগিতক sীিত তেttর (cosmic inflation) আিবভােবর পর থেকi বh 
তািttক পদাথিবjানী pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহাজাগিতক sীিতেক সমিnত কের 
তােদর মেডল বা pিতrপ িনমাণ কেরেছন। বh বjািনক জানােল সgেলা pকািশতo হেয়েছ eবং eখেনা 
হেc। uদাহরণ িহেসেব eখােন িকছু সাmpিতক পপােরর uেlখ করা যেত পাের‡ :  

David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin Of The Universe as a Quantum 
Tunneling Event" Physical review D25 (1982): 2065-73; 

S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercooled Phase Transitions in the Very Early 
Universe ", Physics letters B110 (1982):35-38;  

Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 
117B (1982) 25-28,  

Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 
(1985) 141-152,  

Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo 
Cimento 39(1984): 401-405 

Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch," European Journal of 
Physics 11 (1990) 236-243.   iত ািদ।  

pাকৃিতক িনয়েম sতঃ sুতভােব শূন  থেক মহািবে র udেবর ধারণািট যিদ sফ ‘ননেসn’i হত, তেব 
বjািনক জাণালgেলােত ei ধারণার uপর আেলাকপাত করা পপারgেলা সাmpিতক সমেয় কখনi 
pকািশত হত না। e িবষেয় আেলাকপাত কের আিম আমার বi ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাtী’(a ুর pকাশনী, 2005) ত িলেখিছ।  e ছাড়া ei বiেয়র pথম aধ ােয়o eকািধক pবেn e 
িনেয় িবsািরত আেলাচনা আেছ; িবদg পাঠেকরা পেড় দখেত পােরন। 
                                                 
† E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97. 
‡ For more popular level work, readers are requested to read Guth's Grand Guess (Discover, 2002) or “The 
self-reproducing Inflationary Universe” (Scientific American, 1998). 
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কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম eেকবাের ন  থেক মহািব  udেবর ধারণা  ছাড়াo আেরা eকিট ধারণা 
খুব সাmpিতককােল িবjানীেদর মেধ  জনিpয় হেয়েছ।  পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত 
চkাকার বা সাiিkক মেডেল দিখেয়েছন e মহািবে র কান r নi, শষ নi। e eক চলমান 
‘enেলস iuিনভাস’ (e িনেয় pথম aধ ােয়র pবn ‘ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ?’ eবং 
‘মহািব  o ঈ র : eকিট দাশিনক আেলাচনা’ dঃ)।  ভিবষ েতর  পযেবkণলb গেবষণা থেক হয়ত জানা 
যােব  sতঃ sুতভােব শূন  থেক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহািবে র ধারণািট সিঠক, নািক 
চkাকার aফুরn মহািবে র ধারনািট িঠক।  িকnt যিটi িঠক হাক না কন ঈ র নামক aনুকlিট য 
মহািব  সৃি র kেt apেয়াজনীয় তা হয়ত pমািণত হেয় যােব।  কারণ আিsকতা-নািsকতা িববােদর 
সারাংশিট হেব eরকম –  
 

আিsকঃ ei মহািব  তির কেরেছ ক? িন য় ঈ র। 
নািsকঃ তা হেল সi ঈ রেক তির কেরেছ ক?  
আিsকঃ কu না। ঈ র সয়mু; িকংবা হয়ত সব সময়i িছেলন। 
নািsকঃ  তা হেল আমরাo বলেত পাির ei মহািব  সয়mু ( কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম 
udুত) িকংবা মহািব o হয়ত সবসময় িছেলা (িচর aনn সাiিkক iuিনভাস)।  

 
দখা যােc িবjােনর agগিতর সােথ সােথ aদূর ভিবষ েত ঈ র নামক aনুকlেক gহণ না কেরi 
মহািবে র udব িকংবা aিstেক ব াখ া করা সmব হেব।  আধুিনক িবjােনর agগিত িকnt স িদেকi 
iি ত করেছ।  
 
আেরা িকছু a  কষা যাক। a  কেষ ‘ঈ র নi’ eটা pমাণ করেত চাoয়ার আেগ জেন নoয়া ভাল 
য, ঈ েরর কান যুিkgাহ  সংjা বাজাের আেছ িকনা। কিব সািহিত ক থেক r কের ভাবুক দাশিনকিট 
পযn য যার মত ঈ রেক সংjািয়ত কেরন। কu pিমকার চােখ, কu বা রািtর জ াৎsায়, কu 
কিবতায়, কuবা গােন, কu সুরা-সাকীেত, কu জনেসবায়, কu pকৃিতেত িকংবা কuবা আবার সিচন 
তnুেলকেরর ব িটং-e ঈ রেক খুেঁজ পান। eধরেনর aব k মানিবক আেবগ, uপমা, মেনর ভাবগত 

pিতেরৈ◌পেক সিঠক বা ভুল pমাণ করার িকছু নi, িবjান oসব িনেয় কাজo কের না। িবjােনর pেয়াগ 
িনঁখুত বাsবতায়। য সমs িবষয় সিঠকভােব সংjািয়ত নয়, স gেলা িনেয় িবjােনর কান মাথাব থা 
নi। ঈ েরর সবজনgাহ  সংjা খুঁজেত িগেয় ধমgngেলার িদেক তাকােলo দখা যায় সখােন 
sিবেরািধতার ছড়াছিড়। যমন বাiেবেলর ধারনা aনুযায়ী ঈ র aদৃশ  (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), 
eমন eকিট সttা যেক কখনo দখা যয় িন (John 1:18, IJo 4:12)। aথচ বাiেবেলরi বশ িকছু চিরt 
যমন মুসা (Ex 33:11, 23), আbাহাম, জকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ঈ রেক দখেত পেয়িছেলন 
বেল বিণত হেয়েছ। ঈ র পিরsার কেরi বাiেবেল বেলেছন – ‘you cannot see my face, for no one 
can see me and live' (Ge 32:30)।  aথচ, জকব ঈ রেক জীবn দেখেছন (Ge 32:30)। egেলা 
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তা পিরsার s-িবেরাধীতা। িঠক eকi কথা বলা যায় হজরত মুহmেদর ‘িমরােজ’র kেto। আরজ আলী 
মাতুbর তার ‘সেত র সnান’ gেn িলেখেছন,  
 

‘e কথায় pায় সকল ধমi eকমত য, ‘সৃি কতা সবt িবরািজত’। তাহাi যিদ হয়, তেব তঁাহার 
সািnধ লােভর জন  দূের যাiেত হiেব কন? আlাহতা’লা িক ঐ সময় হযরত (দ.) - eর anের বা 
তঁাহার গৃেহ, মkা শহের aথবা পিৃথবীেতi িছেলন না? পিবt কারােন আlাহ বিলয়ােছন - ‘ তামরা 
যখােন থাক, িতিন তামােদর সে  সে  আেছন’ (সুরা হািদদ - 4)। মরাজ সত  হiেল ei আয়ােতর 
সিহত তাহার কান স িত থােক িক?’  

 
আরo দখা যায়, eকিট ধেমর ঈ েরর সােথ আেরকিট ধেমর ঈ েরর িবsর ফারাক। eক ধেমর ঈ র 
কারবািন করেল খুিশ হন তা আেরক ধেমর ঈ র জীব হত ােক মহাপাপ মেন কেরন। eক ধেমর ঈ েরর 
কােছ মুিত পুজা বধ, আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ তা িশরকতুল  aপরাধ। eক ধেমর ঈ েরর কােছ 
েয়ােরর মাংস হারাম, আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ নয়। eক ধেমর ঈ েরর কােছ গাহত া মহাপাপ হেলo, 

আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ তা uৎসব। eক ধেমর ঈ েরর aনুসারীরা দঁািড় রাখায় পুন  খুঁজেল আেরক 
ধেমর aনুসারীরা খঁােজন িটিক রাখায়! ধমgngেলার বাণীgেলােক a াn ধের ঈ েরর সাবজনীন সংjা 
খুঁজেত গেল তা মাথার সমs চুল পেড় যাবার দশা হেব! তারপরo ধম-দশন িনিবেশেষ য বিশ gেলা 
িদেয় ঈ রেক সচরাচর মিহমািnত করা হয় সgেলা সবi দখা গেছ যুিkর কি পাথের খুবi ভ ুর। যমন, 
ঈ রেক বলা হয় ‘পরম দয়াময়’ (all-loving) eবং সব শিkমান (all-powerful or omnipotent), 
িনখুতঁ (perfect), সবj (omniscient) iত ািদ। িকnt  সবশিkমtা (omnipotence) eবং সবjতা 
(omniscience) য eকসােথ pেযাজ  হেত পাের না তা যুিkবাদীেদর দৃি  eড়ায়িন। ক ােরন oেয়n তা 
সুnরভােব িনেmাk পংিkেত তুেল ধেরন§ – 
 

Can Omniscient God, who 
Knows the future, find 
The omnipotence to  
Change His future mind? 

   
কথা হেc, ঈ র যিদ সবj বা ‘aমিনসােয় ’ হন, তেব িতিন আেগ থেকi জােনন য িতিন ভিবষ েতর 
ঘটনায় হsেkপ কের সিট পিরবতন করার kমতা রােখন।   ভিবষ ৎ ঘটনা িতিন  শষ মুহূেত পিরবতন 
করেতi পােরন – কারণ িতিন সবশিkমান, আফটার aল! িকnt মুশিকল হল, িতিন িক করেবন তা aেনক 
আেগ থেকi জানার মােন হল শষ সমেয় আকিsকভােব মত পিরবতন করা তার পেk aসmব।  আর  
তার পেk কান িকছু aসmব  মােনi হেc িতিন সবশিkমান নন।  
 
ঈ র য সবশিkমান নন, তা িনেচর p িটর সাহােয  সহেজi দখােনা যেত পাের – 
 

                                                 
§ Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition (January 16, 2008) থেক udৃত। 
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যিদ p  করা হয় -  

‘ঈ র িক eমন কান ভারী পাথরখn তির করেত পারেবন, যা িতিন িনেজi ঊঠােত পারেবন না?’  
 
e p িটর utর যিদ হ া হয় – তার মােন হেc ঈ েরর িনেজর তির পাথর িনেজi তুলেত পারেবন না, eর 
মােন িতিন সবশিkমান নন।  আবার p িটর utর যিদ না হয়, তার মােন হল, সরকম কান পাথর িতিন 
বানােত পারেবন না, eটাo pকারাnের তার akমতাi pকাশ করেছ। e থেক বাঝা যায়, aসীম 
kমতাবান বা সবময় kমতার aিধকারী বলেত িকছু নi। দখা গেছ, মানুেষর কােছ যা যৗিkকভােব 
aসmব, তা ঈ রo তির করেত পারেছন না। ঈ র পারেবন না চারেকানা বৃt আঁকেত, ঈ র পারেবন না 
কান ‘িববািহত ব ােচলর’ দখােত কারণ egেলা যৗিkকভােব aসmব।  

 
ঈ র য পরম কrণাময় বা ‘aল লািভং’ নন, তা বুঝেত রেকট সায়িns হেত হয় না। আরজ আলী 
মাতুbর তার ‘সেত র সnােন’ gেn বেলেছন,  
 

‘ কান ব িk যিদ eকজন k ুধাতেক anদান o eকজন পিথেকর মাল লু ণ কের, eকজন জলমgেক 
udার কের o aন  কাuেক হত া কের aথবা eকজন গৃহহীনেক গৃহদান কের eবং aপেরর গৃহ কের 
aিgদাহ, তেব তাহােক ‘দয়াময়’ বলা যায় িক? হয়ত তাহার utর হiেব - ‘না’। িকnt uপেরাk 
কাযকলাপ সেtto ঈ র আখ ািয়ত আেছন ‘দয়াময়’ নােম। ... জীব জগেত খাদ -খাদক সmক 
িবদ মান। যখন কান সবল pাণী dবল pাণীেক ধিরয়া ভkণ কের, তখন ঈ র খাদেকর কােছ দয়াময় 
বেট, িকnt তখন িক িতিন খাদ -pাণীিটর কােছo দয়াময়? যখন eকিট sপ eকিট ব াঙেক ধিরয়া আেs 
আেs িগিলেত থােক, তখন িতিন sপিটর কােছ দয়াময় বেট। িকnt ব াঙিটর কােছ িতিন িনদয় নেহন িক? 
পkাnের িতিন যিদ ব াঙিটর pিত সদয় হন, তেব সপিট aনাহাের মারা যায় না িক? ... কাহােরা জীবন 
রkা করা যিদ দয়ার কাজ হয় eবং হত া করা হয় িনদয়তার কাজ, তাহা হiেল খাদ -খাদেকর ব াপাের 
ঈ র সদেয়র চেয় িনদয়i বশী। তেব কতgন বশী তাহা িতিন িভn aন  কu জােন না, কননা িতিন 
eক eকিট জীেবর জীবন রkা করার uেdেশ aসংখ  জীবেক হত া কিরয়া থােকন। ক জােন eকিট 
মানুেষর জীবন রkর জন িতন কয়িট মাছ, মারগ, ছাগল iত ািদ হত া কেরন?... কহ কহ মেন কেরন 
ঈ র সদয়o নেহন eবং িনদয়o নেহন। িতিন িনরাকার িনিবকার o aিনবচনীয় eক সtা। যিদ তাহা 
নাi হয়, তেব পিৃথবীেত িশ মৃতু , aপমৃতু , eবং ঝড়, বন া, মহামারী, ভুিমকm iত ািদ pাণহািনকর 
ঘটনাgিলর জন  িতিনi িক দায়ী নেহন?’ 
 

আরজ আলীর p মালা মানব মেনর anহীন সংশয়বাদী িচnােকi তুেল ধেরেছ সাথকভােব। gীক দাশিনক 
eিপিকuরাস (341-270 িবিস) সবpথম ‘আgেমn aব eিভল’ (Argument of Evil)-eর সাহােয  
‘ঈ েরর aিsেtর’ aসারতা তুেল ধেরন  eভােব : 
 

ঈ র িক aন ায়-aিবচার-aরাজগতা িনেরােধ icুক, িকnt akম?  
তাহেল িতিন সবশিkমান নন। 
 
িতিন িক সkম, িকnt aিনcুক? 
তাহেল িতিন পরম দয়াময় নন, বরং aপকারী সttা। 
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িতিন িক সkম eবং icুক -dেটাi? 
তাহেল aন ায়-aিবচার-aরাজগতা পৃিথবীেত িবরাজ কের িকভােব? 
 
িতিন িক সkমo নন, icুকo নন? 
তাহেল কন তঁােক aযথা ‘ঈ র’ নােম ডাকা? 
 

aকাট  ei যুিk। বstত ‘The Oxford Companion to Philosophy’ sীকার কেরেছ য, সনাতন 
আিsকতার িবrেd আgেমn aব eিভল বা ‘মেnর যুিk’ সবেচেয় শিkশালী মরণাst, যা কui eখন 
পযn িঠকমত খnন করেত পােরিন**। e তা িনঃসেnেহ বাঝা যায় য, pগ, মহামারী, খড়া, বন া, 
সুনামীর মত pাকৃিতক dেযােগ লk কািট িনরপরাধ নর-নারী eবং িশ র মৃতু র ব াপাের মানুষেক 
কানভােবi দায়ী করা চেল না।  e সমs aরাজগতার aিst pমাণ কের য ঈ র eকিট aপকারী সttা।  
কারণ ‘সবj’ ঈ র আেগ থেকi জানেতন য, সুনামীর ঢঊ আছেড় পের তার িনেজর সnানেদর  হত া 
করেব, তােদর sজন হারা করেব, গৃহচু ত করেব, ভািসেয় িনেয় যােব, ঘর বািড় ংস কের eক a ভ তাnব 
সৃি  করেব। aথচ আেগ থেক জানা থাকা সেtto সসব pিতেরােধ কান ব বsাi িতিন িনেত পােরন িন। 
e থেক pমািণত হয় ঈ র  eক akম, নপুংশক সttা বi িকছু নয়।  e বiেয়র তৃতীয় aধ ােয় পল কাজ 
তার ‘ধমীয় দাবী সmেn য কারেণ আিম সংশয়বাদী’ pবেnর eকিট aংেশ ‘আgেমn aব eিভল’ িনেয় 
pা ল ভাষায় আেলাচনা কেরেছন। e ছাড়া, e বiেয়র pথম aধ ােয় ‘sাধীন icা, মn o ঈ েরর 
aিst’ নােমর pবnিটেত লখক aপািথব িবে ষণ কের দিখেয়েছন য মানুেষর sাধীন icা eবং ঈ েরর  
সবjতা আসেল পর রিবেরাধী।  
 
মানুেষর sাধীন icা eবং ঈ েরর  সবjতা িকংবা সবশিkমtা য পর রিবেরাধী তা aেনক আেগi 
দিখেয়েছন আরজ আলী মাতুbরo। িতিন  তঁার ‘সেত র সnান’ gেn িবধাতার ‘সবশিkমtা’র দাবী খnন 
কের লেখন : 
 

‘বলা হয় য, আlাহর aিনcায় কান ঘটনা ঘেট না। eমনিক গােছর পাতাo নেড় না। িবেশষত তঁাহার 
aিনcায় যিদ কান ঘটনা ঘিটেত পাের তাহা হiেল তঁাহার ‘সবশিkমান’ নােমর সাথকতা কাথায়? আর 
যিদ আlাহর icােতi সকল ঘটনা ঘেট, তেব জীেবর দাষ বা পাপ িক?’ 

 
eকi কথা eকটু aন ভােব বেলেছন pবীর ঘাষ তার ‘আিম কন ঈ ের িব াস কির না’ বiেয় – 
 

‘আlাহ ঈ র সব িকছুর িনয়nা। সবশিkমান। তঁার iেc ছাড়া গােছর পাতািট নেড় না, মানুেষর 
িনঃ াস পেড় না। িতিন মানুষ সৃি  কেরিছেলন তঁারi ভজনার জন । তঁারi gন-কীতেনর জন । তাহেল 
সমs মানুষেক িদেয় তাঁর gন-কীতন করােত পারেছন না কন? যুিkিন  মানুষgেলা ঈ র, আlাহর gণ-
কীতন করা তা দূেরর কথা, বরং aিst িনেয়i টানা হ াচড়া r কেরেছ। ঈ র ei সব যুিkবাদী 
মানুষেদর কন িনয়ntণ করেত পারেছন না? কন oiসব ব-আেkলেদর মুখ থেক ঈ র-আlাহর ভজনা 

                                                 
** Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA (1995)  
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বর করেত পারেছন না? তব িক যুিkবাদীেদর িনয়ntণ করার kমতা ঈ েরর নi? যুিkবাদীেদর কােছ 
ঈ রজাতীয়েদর সব জািরজুিরi িক তেব ফkা?’ 
 

তারপরo ঈ রেক সবশিkমান আর দয়াময় jােন পুেজা করা চলেছi। চলেছ pাথনাগীত, sব sাt, ঈ র-
বnনা, ঈ র-মাহাt । e চলেবi। তা চলুক আপিt নi। িকnt eকিট আগােগারা পর রিবেরাধী eবং 
aসংjািয়ত িবষয়েক গিনেতর সাহােয  ভুল pমােণর আhান জানােনার আেগ জoেহর সােহব আেরকটু 
ভাবেল বাধ হয় ভাল করেতন। 
 
জনাব মজবাহuিdন জoেহর জীবন-মৃতু , আtা, লাiফেফাস iত ািদ িবষেয়র ভুল ভােব aবতারনা কের 
ঈ েরর aিsেtর সাফাi গেয়েছন। বstতঃ আtা eবং লাiফ ফাস- dেটাi খুবi aৈবjািনক শb eবং 
িবjান egেলার aিstেক sীকার করার মত তথ  pমাণ পায়িন। egেলা আসেল মানুেষর আিদম কlণা, 
aজs িমেথর মতi িকছু িমথ। pবেnর আকােরর কথা sরণ রেখ আিম ei মুহূেত e িবষয়gেলা িনেয় 
eখােন িবsািরত িকছু বলেত চাiিছ না। জীবন-মৃতু র আধুিনক ধারণা স িলত কের eবং আtার aিst 
ছাড়াi িকভােব pাণেক ব াখ া করা যায় e িনেয় আিম eবং ফিরদ আহেমদ িমেল গতবছর eকিট বi 
িলেখিছলাম – ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ (aবসর, 2007)।  স বiেয় আমরা দিখেয়িছলাম,  
‘আtা’ eবং ‘লাiফ ফাস’ বা ‘জ়ীবন শিk’ তেttর মূল হাতা আসেল pেটার ভাববাদী দশন।  e দশন 
িশিখেয়িছেলা য, pাণী বা uিdদ কu জীিবত নয়, কবলমাt ঈ র যখন pাণী বা uিdদ দেহ আtা pেবশ 
করান, তখনi তােত জীবেনর লkণ পিরsুট হয়। pেটার ei ‘জীবনশিk তtt’ a ািরsটেলর দশেনর rপ 
িনেয় pায় d’হাজার বছর মানব সভ তােক শাসন কেরিছল। পরবতীেত পৃিথবীর aিধকাংশ ধমমত ei 
দশনেক ধেমর ‘মূল uপজীব ’ িহেসেব আts কের নয়। তাi aিধকাংশ মানুষ আজo আtা িদেয় জীবন-
মৃতু েক ব াখ া করার pাচীন pয়াস থেক মুিk পায়িন। e ছাড়া, আমােদর ei বiেয়র সpম aধ ােয় 
‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ pবnিটেত আিম আেরা িবsািরতভােব আtার aসারতা দিখেয় বেলিছ 
- বstতঃ sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, জেনিটk আর িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা 
আtােক আkিরক ভােবi র ম  থেক হিটেয় িদেয়েছ। eকi aধ ােয় সংকিলত ফিরদ আহেমদ aনুিদত 
মাiেকল শারমােরর ‘পরকােলর পরাবাsবতা’ pবnিটo আtা সংkাn িমথgেলা খnন কেরেছ aত n 
বিল ভােব। আর সজন i যুগল-সিপেলর (িডeনe) রহস েভদকারী নােবল িবজয়ী িবjানী ািnস িkক 
বেলন, ‘eকজন আধুিনক sায়ু-জীবিবjানী মানুেষর eবং aন ান  pানীর আচরণ ব াখ া করার জন  আtা 
নামক ধমীয় ধারণার dারs হoয়ার pেয়াজন বাধ কেরন  না’।   1921 সােল িবjানী আলবাট 
আiনsাiন  eকi ধারণা পাষণ কের বেলিছেলন, ‘ দহিবহীন আtার ধারনা আমার কােছ eেকবােরi 
aথহীন eবং anঃসারশূন ’। আgহী পাঠেকরা e বiেয়র ষ  eবং সpম aধ ােয়র pবngেলা আেরকবার 
পেড় দখেত পােরন।  
 
জoেহর সােহেবর eকিট uিk িনেয় আিম eখােন িকছু কথা বলেত চাi। িতিন pােণর udেবর পছেন 
ঈ েরর হাত থাকার pিত iংিগত কের বেলেছন, ‘িকnt িবjােনর ei চরম unিতর যুেগo ল াবেরটরীেত 
e ািমেনা eিসড o pািটন eকেt িমিশেয় eকিট জীব কাষ তরী করা যায় িন। মানুেষর jান eমন 
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পযােয় পঁৗেছেচ য স kান কের hবh আেরকিট মানুষ তরী কের িদেত পাের। aথচ aিত k ুd eকিট 
জীবেকাষ তরী করেত পাের না’। ei uিkর মাধ েম জনাব জoেহর সােহব যিট তুেল ধেরেছন তা হল 
িবjােনর সীমাবdতা। িবjােনর সীমাবdতা কান ঈ েরর pমাণ নয়। তার আgেমnিট eরকম : 
 

* িবjান ei মুহূেত ল াবেরটরীেত pােণর udব ঘটােত পরেছ না 
* aতeব pােণর udেবর পছেন ঈ েরর eকটা ভুিমকা আেছ। 

 
eিট খুবi ভুল যুিk। িবjােনর সীমাবdতা সব যুেগi িছল, থাকেব। আবার aেনক সীমাবdতাi িবjান 
aিতkম কের সামেনর িদেক eিগেয়েছ। িবjান িsর নয়, সতত গিতশীল। eটা িঠক pােণর udেবর পছেন 
িবরাজমান সৃি র আিদ িনয়ামকgেলার aেনক িকছুi eখনo aজানা, aেনক িকছুi ei মুহূেত ব াখ াতীত, 
িকnt তা বেল e নয় য তার পছেন ঈ র নামক কান কাlিনক সttােক আমােদর মেন িনেত হেব। 
আজেকর িবjানীেদর কােছ যা aজানা ভিবষ েতর িবjানীরা তার সমাধান িনেয় আসেবন, eবং তা তারা 
সমাধান করেবন িবjানেক ব বহার কেরi। eভােবi pিতিনয়ত আমােদর jান egেc। aেনেকi e 
ব াপারিট বুজেত চান না। যখনi কান রহস  সমাধান করেত তারা ব থ হন, eর পছেন ঈ েরর ভুিমকােক 
কlনা কের নন। যখনi আমােদর jান-িবjােনর মেধ  কান ফঁাক ফাকর দখেত পান, eর িভতের 
ঈ রেক gেজ িদেয় eর eকটা সহজ সমাধান িদেত সেচ  হন। eধরেনর আgেমnেক দশেনর পিরভাষায় 
বেল ‘গড iন গ াপস’। eকটা সময় যখন িবjান eতটা unিতর িশখের িছল না- আিsেকরা তাi যখােন 
সখােন ঈ রেক আিবsার করেতন, যখােনi রহস  দখেতন, িবjােনর সীমাবdতা খুেঁজ পেতন, সখােনi 
তারা ঈ রেক পেয় যেতন। িকnt িবjােনর agগিতর সােথ সােথ যতi ফঁাক ফঁাকর ভরাট হেয় যােc, 
ততi তােদর ঈ র লিjত হেয় িনেজর পিরসীমা k ুd থেক k ুdtর কের ফলেছ। eকটা সময় মানুষ 
আকােশ খাদার আরশ আর sেগর জন  আলাদা sান িচিhত কেরিছল। কিথত আেছ রাবন নািক ei 
পৃিথবী থেক sগ পযn িসঁিড় বানােনারo পায়তারা কেরিছেলন। তার মােন মানুেষরা মহাকােশ পৃিথবীর খুব 
কাছাকািছ জায়গােতi sগ, নরক, খাদার আসেনর কlণা কেরিছল। িকnt টিলেsাপ যেntর আিবsােরর 
পর আর গ ািলিলo িনuটেনর aবদােনর পের আর আকােশ খাদার আরশ আর খুেঁজ পাoয়া যায় না, খাদা 
eখন লুিকেয় পেড়েছ ‘িবjানীরা িক ল াবেরটরীেত জীবেকাষ তরী করেত পেরেছ’ aথবা ‘মানুষ িক 
মৃতু েক জয় করেত পেরেছ?’ aথবা ‘িবগ ব াং-eর আেগ িক িছল িবjান িক তা ব াখ া করেত পাের?’ - 
eধরেনর িকছু আpবােক র িভতের। িবjানীরা ল াবেরটরীর ােs জীব কাষ তরী করেত না পারেলo 
ােs কৃিtমভােব আিদম পিরেবেশর pিতrপ সৃি  কের aেনক আেগi দিখেয়েছন য, e পৃিথবীেতi 

আিদম aবsায় aৈজব পদাথ হেত জীবেনর uৎপিt হেয়েছ eবং তা কান রহস জনক কারেন নয়, বরং 
জানা িকছু রাসায়িনক pিkয়ার মাধ েম। নােবল িবজয়ী রসায়নিবদ হ ারলড িস iuের আর তার ছাt 
sনিল eল িমলােরর পরীkািট eেkেt sতব । eভােব তারা uc তােপ আর চােপ aৈজব পদাথ থেক 

e ািমেনা eিসেডর সnান লাভ কেরন যােক জীবেনর িভিtমূল িহেসেব িবেবচনা করা হয়। eরপেরo 
িবjানীরা eখেনা eমন কান জীবেকাষ ল াবেরটরীেত তরী করেত পােরন িন যা ােsর গা বেয় নেম 
eেস আমােদর চমেক দেব। eর eকিট pধান কারণ - ‘সময়’। জীবেকাষ তরীর পছেন পৃিথবীেত িববতন 
pিkয়া চেলেছ কািট কািট বছর ধের। আর ei কািট বছের পৃিথবীর আবহাoয়াo বদেলেছ িবsর। যমন, 
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আিদম পিরেবেশ মুk-aিkেজন িছল না, আিkেজনহীন িবজারকীয় আবহাoয়া আিkেজনময় জারকীয় 
আবহমnেল rপাnিরত হয় আজ থেক di িবিলয়ন বছর আেগ। আবার বতমান িবে র বায়ুমnেল আিদম 
পিরেবেশর মত িমেথন o e ােমািনয়া নi, তার জায়গায় আেছ জলীয় বা , কাবন-ডাi-akাiড, আনিবক 
নাiে ােজন, হাiে ােজন o pচুর আনিবক aিkেজন। ei কািট বছেরর সময়-pসার আবহমnেলর 
পিরবতনেক ল াবেরটরীর ােs বঁেধ রাখা যায় না। kান করেত কািট কািট বছর aেপkার ঝিk নi 
বেল kান করা সmব হেয়েছ, িকnt pািটনেয়ড, কা-eসারেভট, িনuিkিয়ক eিসড, িনuিkয়েpািটন গঠেনর 
সময়সােপk ধাপ পিরেয় আিদম জীবেকাষ বা iuবােয়াn eকারেণi eখেনা তরী করা সmব হয়িন। কৃিtম 
pাণ তির করা না গেলo িবjানীরা pাণ তিরর খুব কাছাকািছ aবsায় রেয়েছন, e কথা িনিdধায় বলা 
যায়। রসায়নাগাের কৃিtমভােব ভাiরাস তরী করার pেচ া সফল হেয়েছ aেনক িদন হল; পািলo ভাiরাস 
সহ দশ হাজার pজািতর ভাiরাস তরী করা গেছ ভাiরােসর িজেনাম পযেবkন কের eবং জেনিটক 
iি িনয়ািরং-eর সাহােয । eক ব ােkিরয়া থেক aন  ব ােkিরয়ােত rপাnিরত করার pিkয়াo সফল 
হেয়েছ। ধু তাi নয়, সi তিরর পেথ পাoয়া গেছ eমন িকছু তথ  যা আমােদর িচিকৎসা-শােst  
রীিতমত িবpব eেনেছ। kগ ভnর সহ aেনক িবjানীi মেন কেরন আর আগামী di বছেরর মেধ i 
আিদ কাষ বা pাক ািরoট আর দশ বছেরর মেধ  pকৃত কাষ বা iuক ািরoট বানােনা সmব হেব। eকটা 
সময় আসেব যখন  িবjান e ধরেণর aিnম রহেস র aেনকgেলাi সমাধান কের ফলেব, তখন e সমs 
grtপূণ ফঁাক ফাকর gেলা আপনা আপিনi বn হেয় যােব, তারপরo  হয়েতা িকছু িব াসী মানুষ থাকেবন 
যারা ফঁাক ফাকর খুেজ p  ছুেঁড় দেবন :‘ h, pাণ তা তির করেল বাপু, স pােণর বুিdসুিd তা আমার 
মত দখিছ না। আমার বুিd কন তামার বানােনা pানীটার চেয় eত বিশ হল -িন য়i িবjান কখেনা 
egেলার জবাব িদেত পারেব না। কােজi kমা চাo ঈ েরর কােছ, নতজানু হেয় kমািভkা কেরা হ aেবাধ 
িশ  ... ” 
 
আিম আমার লখািট শষ করব নিতকতা eবং মূল েবােধর িবষয়িট আেরকটু পিরsার কের। aেনেকi 
সjাতভােব ধের নন য, ধম না থাকেল সমাজ ucেn যােব। নািsক হেয় গেল মানুষ খুন খারািপ 
রাহাজািন যা iেc করেত পাের। িকnt egেলা সবi সjাত ধারণা, pমািণত সত  নয়। আিম e বiেয়র 
প ম aেধ েয় আমার ‘ নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট?’ pবেn aেনক পিরসংখ ান হািজর 
কের দিখেয়িছ, ধািমক হেলi মানুষ সৎ হয় না, িকংবা নািsক হেলi মানুষ প  হেয় যায় না।  নিতকতা 
eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মুলতঃ িনভর কের আথসামািজক pkাপট eবং সমাজ সাংsৃিতক পিরেবেশর 
uপর।  আমার pবnিট ছাড়াo aপািথব, িভkর sংগর eবং স াম হািরস তােদর িনজ িনজ pবেn পিরsার 
কেরেছন য, নিতকতা eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মােটi ঈ রpদt নয়, িকংবা ধম থেক udুত নয়, 
বরং সমাজ িববতেনর ফলrিত িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিt িহেসেব গেড় uেঠেছ। কােজi আমােদর 
সমােজ নীিত- নিতকতার aিst ঈ র থাকার বা না থাকার কান pমাণ নয়।  জoেহর সােহব আেরা মেন 
কেরন, পরকােলর aিst না থাকেল জীবন aথহীন। কারণ e সমােজ aেনেকi চুির দারী রাহাজািন কের 
মাথা uঁচু কের ঘুের বড়ােc। কােজi তার মেত eকমাt iনসাফ হেত পাের মরার পর ঈ র যিদ তার 
িবচার কের! িকnt e তা dবেলর আতনাদ। মানুেষর িনিমত মানব-সমােজর udুত সমস াবলীর কারেন সৃ  
ভুkেভাগীেদর সকল ঝুট ঝােমলার সমাধান করার জন  বেস রেয়েছন পরম িপতা জাতীয় কu – আমার 
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আপনার সকল সমস া সমাধান কের দেবনi িতিন,  eজীবেন না হেলo পরজীবেন।  ঈ র য মানুেষর 
dবলতােক পঁুিজ কের বঁেচ আেছ তা e থেকi aেনকটা বাঝা যায়।  e ধরেনর িচnা aেনকটা মদ খেয় 
জাগিতক dঃখ ভুেল থাকার pেচ া আর িক! িবখ াত লখাক eবং নাট কার জজ বানাড শ তাi বলেতন, e  
যন বাsব সমস া থেক মুখ িফিরেয় নবার তািগেদ মদ-খাoয়া মাতােলর সামিয়ক পিরতৃিp - 

 
‘The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point 
than the fact that a drunken man is happier than a sober one.’।  

 
সমােজ লালু ফালুরা dনীিত কের বুক িচিতেয় ঘুের বড়ায়, তা থেক সমাজেক মুk করেত হেল মানুষেকi 
rেখ দঁাড়ােত হেব।  মানুেষর মেনi জাগােত হেব সেচতনতা, সামািজক দায়বdতা। তা না কের iহকােলর 
িবচােরর দাবী পরজগেত ঠেল দoয়ার aথi হেc িনেজর সােথ আর সমােজর সােথ ব না।  ব না আর 
ঈ র eখােন যন eকi সুেতায় গঁাথা। দিরেdর দািরেd র বাsবতােক ভুিলেয় রাখেত, িমেকর ভােতর 
দাবীেক ধামাচাপা িদেয় রাখেত, dনীিতর নহর aব াহত রাখেত ঈ র নামক ধারণািটর আসেল জুিড় নi।  
তুিম বি ত, লাি ত – গরাদ ভা ার গান কখেনা গo না, তার চেয় যাo ঈ েরর কােছ d হাত তুেল 
pাথনা কর। িন য়i মরার পর িতিন িবচার করেবন। তুিম খেত পাc না? ঈ েরর কােছ নতজানু হo।  
িন য় িতিন তামােক বেহেs নিসব করেবন; আর সখােন তুিম পােব aফুরn খাবার। ঈ েরর ধুয়া তুেল 
সাধারণ মানুষেক ভুিলেয় রাখা হয়, তােদর জানেত দoয়া হয়না সমােজ aসােম র মূল uৎসটা আসেল 
কাথায়।  শাসেকরা চায়না সাধারণ মানুেষরা কুসংsােরর পদা সিরেয় বুঝেত িশখুক – তােদর aসােম র 
কারণ কান ভাগ  নয়, পুবজেnর কমফল নয়, নয় কান aপেদবতার কারসািজ। শাসেকরা বরং চায় aসাম  
দূর করার জন  সাধারণ মানুেষরা রাsায় না নেম মিnের মসিজেদ যাক, pাথনা আর দায়ার নহর বiেয় 
িদক, নতজানু হাক ঈ র নামক aলীক িচnার কােছ; ভেব িনক কান eক ভাগ  দােষ তার ei dরবsা, 
egেলা সব ঈ েরর পরীkা – আর ঈ রi তা সমাধান কের দেবন পরকােল। eভােব ভাবেল, ভাবােত 
পারেল ত শাসক নীরi anহীন লাভ।  আমরা নািsেকরা, iহজাগিতক মানুেষরা iহকােলর 
সমস াgেলােক iহকােলi সমাধান করার পkপািত, কান aলীক সttার কােছ pতাশা জলা িল িদেয় নয়। 
আর eটাi eখন সমেয়র দাবী।  আমার utরিট শষ করিছ  কিব িনমেলnু gেনর ‘নািsক’ কিবতািটর 
udিৃত িদেয় – 
 

নi sগেলাভ িকংবা কl-নরেকর ভয়, 
aলীক সাফল মkু কমময় পৃিথবী আমার৷ 
 
চমেচােখ যা যা দিখ, শারীিরক iিndয় যা ধের, 
তােকi gহন কির৷ জািন, িনরাকার apত k  
ধুi ছলনা, িব াস কির না ভােগ , দবতার বের৷ 

 
আমার জগৎ মুg বাsেবর বstপেু  ঠাসা, 
তাi স iিndয়gাহ , aতীিndয় নয়৷ 
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সi  মানব-সnান, যার মন মুk ভগবান৷ 
আমার মsক িনত  নত সi নািsেকর তের৷ 

 
 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com    
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uপসংহার 
 
2001 সােলর জুন মােস inারেনেট আিবভােবর পর থেকi বh িচnা জাগােনা লখায় সমৃd হেয়েছ 
আমােদর মুkমনা সাiটিট।  তার থেক বাছাi করা িকছু pবn িনেয় ‘িবjান o ধম – সংঘাত নািক 
সমnয়?’বiিট সংকিলত করা হেয়েছ। eর বাiেরo আলাদা কের বiিটর জন  লখকেদর কাছ থেক লখা 
আহবান করা হেয়িছল 2008 সােলর eিpল মােস।  লখা আহবােনর পর aেনক লখকেদর কাছ থেক  
খুব uৎসাহব া ক সারা পাoয়া গেছ।  তােদর কাছ থেক পাoয়া বh সুিচিnত লখায় ধন  হেয়েছ 
আমােদর ei সংকলনিট।  আিম ei সংকলেনর সকল লখকেদর ধন বাদ জানাi।  
 
 
ei সংকলেনর মাধ েম িবjান o ধেমর মধ কার সmক খঁাজা, জানা eবং বাঝার eকিট চ া করা 
হেয়েছ।  সেnহ নi, িবjান eবং ধম – dেটার pভাব eবং grt আমােদর জীবন eবং সংsিৃতেত 
aপিরসীম। িকnt eেদর মেধ  সmকিট িঠক কমন?  e gেnর লখেকরা তােদর jান, aিভjতা eবং 
আধুিনক গেবষণালb সাk -pমােনর সােপেk eিট aনুসnান কেরেছন। িতনভােব  eেদর মধ কার 
সmকেক দখা যেত পাের।  eক – িবjান eবং ধেমর মেধ  কানi dnd নi।  eক সবj s ার 
iেcেত তরী হেয়েছ আমােদর ei িব জগৎ, আর তারi িনেদেশ সব িকছু চলেছ। ei মেতর aনুসারীরা 
মেন কেরন,  িবjােনর িনত  নতুন আিবsারgেলার iি ত s া আেগ থেকi ধমgngেলােত িদেয় 
রেখেছন।  িবjানীেদর কাজ কবল সgেলা খুেঁজ বর করা।  ei মতাদেশর দাবীদােররা িব bhাnেক 
দেখন aেনকটা ঘিড়র মত কের।  িবjানীরা কবল চােখর সামেন ei ঘিড়িটেক দখেত পান, eর 

anিনিহত কলকbার চাল-চলনেক pত k কেরন আর চালচলেনর সূtgেলা udাটন কেরন, িকnt কখেনাi 
কািরগেরর সnান পান না।   eেদর িব দৃি ভ ী aেনকটা আbুর রহমান বয়াতীর গােনর মত ... ‘মন আমার 
দহ-ঘিড়, সnান কির ... কাn িমsরী বানােয়েছ ...’।  

 
 
িdতীয় মতাদেশর aনুসারীরা মেন কেরন,  িবjান eবং ধেমর মেধ  dnd রেয়েছ, eবং তা খুব s ।  eেদর 
মেধ  সমnেয়র pেচ ােক ei দেলর সমথেকরা aথহীন eবং িব ািnকর বেল মেন কেরন। ei মেতর 
দাবীরােররা মেন কেরন, ধেমর aেনক pাচীন ব াখ া eবং aিভমতেক িবjান যুেগ যুেগ ভুল pমাণ কেরেছ 
বhবার। eর মেধ  পৃিথবীর বয়েসর াn aনুমান, ভু- কিndক তtt, আtার aনুমান, সৃি তেttর নানা 
কcা-কািহনীসহ aেনক িকছুi আেছ।  e িবপুল মহািব েক ঘিড়র সােথ তুলনা করােক তঁারা aিত 
সরলীকরণ eবং াn মেন কেরন।  তঁারা মেন কেরন,  আধুিনক িবjােনর aেনক তtti কান কািরগর 
ছাড়া মহািবে র aিstেক আজ ব াখ া করেত পাের।  মহািবে র কািরগেরর ধারণােক তারা দাশিনকভােবo 
াn বেল তারা মেন কেরন, কারণ সব িকছুর পছেন eকজন কািরগর থাকেল, সi কািরগর কােtেক 

udুত হল সটাo তা বলেত হেব।  তারা আেরা মেন কেরন, ধমgngেলােত কান আধুিনক িবjান নi, 
বরং আেছ আধুিনক িবjােনর নােম চতুর ব াখ া eবং গঁাজািমল।  সজন i, ধেমর কােছ িবjােনর কখেনা 
দারs হেত হয় না, বরং ধমবাদীরাi আজ pিতিট বjািনক আিবsােরর পর িনজ িনজ ধমgেnর সােথ জুেড় 
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িদেত মুিখেয় থােক।  কারণ ধমবাদীরা জেন গেছ, ধম ছাড়া িবjান িঠকi িটেক থাকেত পারেব, িকnt  
আধুিনক িবjান ছাড়া ধমgেলা বঁেচ থাকার আর কান aিkেজন খুেঁজ পােc না।  
 
তৃতীয় আেরকিট মত আেছ। ei মতাদেশর aনুসারীরা মেন কেরন  িবjান eবং ধেমর aবsান আলাদা dিট 
বলেয়। eেদর মেত, িবjান eবং ধম dিট িভn িভn  িবষয় িনেয় কাজ কের।  িবjান বjািনক সূেtর 
সাহােয  pাকৃিতক জগতেক ব াখ া কের, আর ধম  নিতকতা eবং মূল েবােধর চচা কের।  সহজ কথায়  
িবjােনর কাজ-কম যntপািতর মাধ েম পিরমাপেযাগ  যা আমােদর যৗিkক eবং বৗিdক jানেক pিতিনয়ত 
tরািnত কের; আর ধেমর কাজ মানুেষর আিtক unিতসাধন। যতkণ িবjান eবং ধম  পরsর আলাদা 
থেক িভn িভn বলেয় aবsান কের, ততkণ িবjান eবং ধেমর মেধ  কান dnd থােক না। ঝােমলা লােগ 
তখনi যখন  ei di িভn বলেয়র aিধবাসীরা eেক aপরেক aিতkম করেত চায়।  যমন, িবjানীরা 
যখন পরীkা-িনরীkার মাধ েম ‘আtার oজন’ পিরমাপ করেত যান, িকংবা ধমবাদীরা যখন ‘সৃি তtt’ ক 
িকংবা ‘বুিdদীp aনুকl’ ক িবjােনর পাঠসূচীর anভুk করেত চান iত ািদ।  ei দেলর সদস রা মেন 
কেরন, িবjান eবং ধমেক আলাদা বলেয় আটেক রাখেত পারেলi তােদর মেধ  সংঘাত eড়ােনা সmব।  
 
 
ei িতনিট দৃি ভ ীর পেk-িবপেk বh pবn ei বতমান সংকলেন anভুk হেয়েছ।  e ছাড়াo eেসেছ 
নানা ধরেনর বিচtময় িবষয়ানুগ রচনা। িবjান িক ঈ রেক পেয় গেছ? িকংবা মহািবেsারণ, সূk-সমnয় 
িকংবা নৃতািttক যুkgেলা িক s া থাকার আেদৗ কান যৗিkক pমাণ? e সংকলেনর সংশয়বাদী লখকেদর 
aিধকাংশi ei ধরেনর িসdােnর িবপরীেত রায় িদেয়েছন। pায়শঃi বলা হয়, eক মহারহস ময় ‘aৈdত 
িবnু’ থেক মহািবেsারেণর মাধ েম ei িব bhাে র সৃি  হেয়েছ; িকnt ei িবেsারণ কন হেয়েছ বা ei 
িবেsারেণর আেগ িক িছল – িবjান নািক egেলা pে র কান সেnাষজনক utর িদেত akম - e কথা 
বেলi িবেsারেণর পছেন eক s া থাকার pিত a ুিল-িনেদশ করা হয়।  বলা হয়, সব িকছুর পছেন s া 
আেছ, কােজi মহািবে র পছেনo eকজন s া আেছন। সবিকছুর পছেন s া থাকেল ঈ েরর পছেন 
কন কান s া থাকেব না ব াপারিট aেনেকর কােছi dেবাধ ।  aবশ  িব াসীেদর মেত, ei ধরেণর p  
াn। ei p  যিদ াni হয়, তেব মহািবে র পছেন eকিট মাt কারেণর সnান করা eবং কারণিটেক 

‘aপািথব লেবল’ eঁেট িদেয় eেক ঈ র বানােনা কতটা a াn? িকভােব বাঝা গল, মহািবে র aিsেtর 
পছেন কান কারণ থেক থাকেল সটা কখেনাi pাকিৃতক কারণ হেত পারেব না, ঈ র নামক eক 
পরাkমশালী ‘সttাi’ হেত হেব? আর eধরেনর সttা থেক থাকেল িতিন িক আমােদর pাথনায় সাড়া দন? 
pাথনায় সাড়া দoয়ার কান পরীkালb pমাণ িক কাথাo আেছ?  আর মহান সৃি কতার icা ছাড়া যিদ 
িকছুi ঘটবার uপায় না থােক তাহেল পাপপুেণ র সকল দায়ভার কন মানুষেকi বহন করেত হেব কন, 
eিটo সমান যৗিkক p  – যা pিতিট যুেগর িচnাশীল দাশিনেকরা কের eেসেছন। সবj s ার iেcেতi 
যিদ জগৎ তির হেয় থােক, তা হেল  dিভk, খরা, মহামারী, সুনামী, বন া িকংবা dিভেk লk লk 
pাণহািনর দায়-দািয়t ঈ র নেবন না কন? িনেজর সৃি  িনেয় eধরেনর ‘ ছেল খলা’ - ei য লk 
কািট মানুেষর মৃতু  িকংবা iিতহােসর পিরkমায় কািট কািট (কােরা কােরা মেত pায় শতকরা 99 ভাগ)  

pজািতর িবলুিp কতটা তঁার সৃি র  ‘সূk সমnয়’ (Fine Tuning) িকংবা ‘বুিdদীp পিরকlনার’ 
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মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? uপসংহার 
 
 
(Intelligent Design) িদেক িনেদশ কের?  e িবষয়gেলা িনেয় pাণবn আেলাচনা করা ছাড়াo e gেn 
eেসেছ মহািব , পিরকlনা বা িডজাiন িনেয় আেলাচনা, ধমিনরেপkতা, ধমীয় aসিহ ুতা eবং মৗলবাদ 
pস , ধেমর uৎস eবং aেলৗিককতার বjািনক aনুসnান,  ধম  নারী eবং সমকািমতা pস , aেjয়বাদ, 
সংশয়বাদ, যুিkবাদ, আিsকতা o নািsকতা িনেয় নানা ধরেনর তক-িবতক iত ািদ।  পদাথিবjান eবং 
জীবিবjােনর আধুিনকতম তtt eবং তেথ র আেলােক মহািব  eবং জীবেনর aিsেtর aনুসnান করা 
হেয়েছ, িনেদশ করা হেয়েছ আধুিনকতম দাশিনক িচnাভাবনা eবং সমস াgেলার pিতo।  নিতকতা 
িজিনসটা পরম নািক আেপিkক, িকংবা ধমi িক নিতকতার eকমাt uৎস, িকংবা সমােজ গেড় oঠা 
মূল েবাধgেলা সব ঈ র pদt িকনা – e ব াপারgেলাo আেলািচত হেয়েছ সুিবsৃত পিরমnেল।   আমােদর 
জানা মেত বাংলা ভাষায়  e ধরেণর িচnার uেdগকারী gn ei pথম।  বাংলাভাষী পাঠক-পািঠকােদর 
মুkমেন gnিট পাঠ করার aনুেরাধ রiেলা।  
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	১ 
	 
	এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে  গিয়ে।  বছর সাতেক  আগে আমি তখন  সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে।  কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের  চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম ।  ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার।  খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়।  কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল   উঁচুমানের লেখা।  অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা ।  সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি ‘মুক্তমনা’ (www.mukto-mona.com) নামে একটি  প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন।  কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়।  ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার  ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস।  এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক’টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা।  
	 
	বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে।  এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন।  এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের ‘অবিস্মরণীয়’ অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)।  আজ তাঁরা  ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের  মধ্যে ‘বিগ ব্যাং’ খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত ‘সুপার সায়েন্টিফিক’ বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন।  কাঁহাতক আর পারা যায়!  আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই।  বলি, ‘কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান  করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের  গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?’ এ যেন বারুদে আগুন লাগল।  উনি এর পরদিন বিশাল  মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে ‘প্রমাণ’ করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত ‘বিজ্ঞানময়’ কিতাব ! 
	 
	আমাকে লিখতেই হল।  কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে।  বললাম,  একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই  সীমিত।  এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে।  আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন  সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়।   একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।  কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি।  তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে।  কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে  যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন।  ঠিক সে কথাগুলিই  কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে।  যেমন,  ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা।  এখানে পরিষ্কার বলা আছে- ‘‘আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে’’।  সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়,  রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা’দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা’ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না।  আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল।  সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - ‘কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... ’। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে করেন যে  আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে ‘পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে’,  অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব।  আরবীতে পৃথিবীকে বলে ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হছে ‘ফালাক’। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।  উনি দেখাতে পারলেন না। 
	 
	পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি।  তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহ্নিক আর বাষির্ক গতির কথা।  টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে।  মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি ‘রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ‘গলদ-ঘর্ম’ হয়ে উঠেছিল।  তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে ‘সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান’!  চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুলকারণাইনের উল্লেখ আছে- 
	 
	‘‘অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, ‘হে জুলকারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর’।’’ (১৮:৮৬) 
	 
	যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়?  কোরাণ কি সত্যই ‘মহা বিজ্ঞানময়’ কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস?  অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি ‘রাতে সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ।  এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে,  রাত্রিকালে সূর্য  থাকে খোদার আরশের নীচে।  সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১) । 
	 
	যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।  আর এখানেই আমার আপত্তি।   
	 
	এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই। 
	 
	বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি- 
	 
	‘আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০) 
	‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম  ৯৩/১) 
	‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০) 
	‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।   
	 
	একই ভাবে  বেদেও রয়েছে - 
	 
	‘ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪) 
	অর্থাৎ, ‘আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল’। 
	 
	ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে - 
	 
	‘সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১) 
	অর্থাৎ, ‘সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।’  
	 
	 
	উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ।  তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই।  সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে- 
	 
	‘তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...’              
	 
	 
	কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো।  কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, ‘মহাবিজ্ঞানময়’ কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে?  ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার ‘একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে’ কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ – 
	 
	 
	‘ ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল 
	কিছুতেই বড় হতে চায় না 
	এখনো বুঝলো না ‘আকাশ’ শব্দটার মানে 
	চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয় 
	মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই 
	ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না 
	ধর্মগুলো সব রূপকথা 
	যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে 
	তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না 
	তারা গর্জন বিলাসী  ... ’ 
	 
	 
	 
	 
	২ 
	 
	আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ  অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ‘‘হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী গোলাকার’। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।’’ 
	 
	উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল !  নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ - 
	 
	‘ ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... ’ (হিজ্বর ১৫:১৯) 
	 
	‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...’ (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০) 
	 
	‘ আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... ’ (ক্বাফ ৫০:৭) 
	 
	‘আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি  ... ’ (ত্বর ৫২:৪৮) 
	 
	‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ’ (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি। 
	 
	উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।  আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন।  একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে,  আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।     
	 
	নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর ‘সত্যের সন্ধান’ বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ।  যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে।  এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী ‘সত্যের সন্ধানে’ বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে  পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন-  
	 
	‘এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে  ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল ।’ 
	 
	আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার  সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা।  ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে।  যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে,  প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে  ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।  
	 
	এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত ‘সমতল’ পৃথিবীর ধারণা কিংবা  ‘অনড়’ পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি),  যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে ‘Exalted Assembly’ তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) ।   এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি।  কিভাবে জুলকার্নাইন এক ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা  তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি।  এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন,  বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।  আর হাদিসের অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর বানীগুলোর আর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। কয়েকটা মজার উদাহরণ দেই। হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন পুরুষের শুক্রাণু কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরশতারা তার দ্বায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহীহ বুখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহীহ মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যংগ গুলো 'ইসলামী পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরান-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো নিজেরা নিজেরাই কথা পর্যন্ত বলতে পারে  (কোরান, ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪ ) ।   তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মুত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহীহ বুখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক - 
	 
	আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত :  
	কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মুত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগল এবং উটের দুগ্ধ এবং মুত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগল। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন।  
	 
	উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও । 
	 
	পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের।  কোরানের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি),  কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে  সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী  আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে?  পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ ‘হেভেন’ বানিয়েছিলেন আগে, তারপর  বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা  - অর্থাৎ,  আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)।  কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)।  সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না।  কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)।  কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)।  মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য।  আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা  জমাট রক্ত বা ‘ক্লট’ থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা ‘ডাস্ট’ বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি।  একই সাথে তো এত ধরণের পরষ্পর-বিরোধী তথ্য সত্য হতে পারে না।  
	 
	যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক।  এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার।  তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয় । এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন -  
	 
	‘এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না  তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই  তাদের কাম্য।’  
	কার্ল স্যাগানের ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে ।   
	 
	হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ।  নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ‘জাম্বুদ্ভিপা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান  এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
	 
	১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপেটম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, ‘বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।’ এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার।  আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল।  তারা ‘আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি’ (International Flat Earth Society )  এবং ‘আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার  পৃথিবী সমিতি’ (The International Square Earth Society ) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল! 
	 
	আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে।  সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- ‘সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?’ বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- ‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।’  উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই।  বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির  ‘আধুনিক’ এবং ‘চতুর’ ব্যাখ্যা।  নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক- 
	 
	‘অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০) 
	 
	‘মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ’ এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক।  এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক - 
	 
	‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০) 
	 
	‘এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।’ (আম্বিয়া ২১:৩১) 
	 
	‘এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ’ (আম্বিয়া ২১:৩২) 
	 
	‘আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন’ (রা’দ ১৩:২) 
	 
	 
	এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে  আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে ‘স্তম্ভ বিহীন’ ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় ‘আকাশ ভেংগে পড়ার’ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন?  আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? ‘বিগ-ব্যাং’ শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায়  রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘ব্যাং’ (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত? 
	 
	উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে ‘বিগ ব্যাং’ স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে।  উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে ‘মিশে থাকার’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে  বলছে উভয়কে ‘পৃথক করে’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।     
	 
	কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’  কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে ‘বিগ ব্যাং’কে প্রকাশ করে না ।  কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল ‘একীভূত শক্তি’ (super force)  হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে?  কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি?  উত্তর নেই। 
	 
	জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে,  আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।  
	 
	 
	কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে।  আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই ‘উত্তপ্ত বিগ ব্যাং’ - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়  : 
	 
	’১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।‘ 
	 
	এখন কথা হচ্ছে,  বিগব্যাং –এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে ‘সঙ্গতিপূর্ণ’ আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল’ –এই আপ্তবাক্যের কি হবে?  এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম  জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে  বারণ করতেন।  তিনি বলতেন ,  
	 
	‘বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে?  তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?’  
	 
	খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের  সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগ ব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে? 
	 
	এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন।  ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের ‘কিতাব বিশেষজ্ঞের দল’ এই অভিযোগ থেকে  মুক্ত।  এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।  কিছু হিন্দু ভাববাদী ‘বৈজ্ঞানিক’ আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ  অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত  বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার ‘খুবই পরিস্কারভাবে’  লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়,  রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে  ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন- 
	 
	‘দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা। 
	যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসন্তস মহাত্মনঃ’ 
	 
	বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’ এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময়  ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়।  হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল।  কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে -‘ব্রক্ষ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান’।  কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক ‘পারমাণবিক যুদ্ধ’ (Atomic War)।  প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক ‘জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক’ তার ‘ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান’ বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -‘সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে’ (পৃঃ ৬)।  ‘সবই ব্যাদে আছে’ মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে,  নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ‘বরুন বাণ’ আর ‘অগ্নিবাণ’ বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে  ভারতের ‘দেশ’ এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।  
	 
	খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের ‘হাসজারু’ প্রচেষ্টা বিরল নয় ।  বিজ্ঞানী – ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েণ্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে।  এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে ‘গড’। শুধু তাই নয়,  যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার,  ভিক্টর স্টেংগর,  লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন , কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক ‘বিজ্ঞানময়’ খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না।  ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’ -  প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন  এবং  য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন – মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে।  ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন  এবং  য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে – পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে – পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে ।  আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (ch'i  or qi)-এর সাথে – 
	 
	‘যখন কেউ জানবে যে,  মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘ 
	 
	 
	মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন – 
	 
	‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান।  এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা।  ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব।  যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’।  কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।  যেমন,  বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না।  কিন্তু  আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’ 
	 
	আমি অপার্থিবের মন্তব্যের  সাথে সামগ্রিকভাবে একমত।  প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া  তারা টিকে থাকতে পারবে না।  কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে।  একটা সময় বাইবেল–বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল- ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান।  কোরানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জ্বিহাদ শুরু করেছিলেন  কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে ঊঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের ‘সরাসরি’ প্রমাণ।  এ সমস্ত আয়াতে ‘সৃষ্টি’ বোঝাতে ‘খালাকা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ’ – অতএব – ‘ইহা ইভল্যুশন’। আমার অনুমান – আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স,  কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জেনেটিক কোড,  মিউটেশন – এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)।  তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই।  যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু  মহাজাগতিক পটভুমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে  মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।  হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম’-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ,  মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক – সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।  
	 
	ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত ‘অপচেষ্টা’) দেখে প্রবীর ঘোষ তার ‘কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন –  
	 
	‘ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু   ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে  আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।‘ 
	 
	কী আদ্ভুত ‘মহা-বিজ্ঞান ময়’ নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ  ক’বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া।  এখানে  ‘জ্ঞানের কথা’, ‘লজ্জা’  ‘নারী’র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের ‘ধর্মানুভূতি’ তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধান’ আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে ‘জুতোর মালা’ পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের ‘মুরতাদ’ ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।  ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন ‘আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান’, ‘মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ’, ‘বিজ্ঞান না কোরাণ’, ‘বিজ্ঞান ও আল কোরাণ’ জাতীয়  ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব।  এ বছর  মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইটির  ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি, 
	 
	‘জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল,  পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন।  এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ।  এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।’ 
	 
	সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ।  বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন,  তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন।  কিছু মানুষ  রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ।  ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা ‘বিজ্ঞান ময়’  কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি?  ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে - 
	 
	যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো 
	 এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত, 
	যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো  
	 গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত, 
	যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে 
	 নীতিজ্ঞানের চর্চা করত, 
	যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র  
	 হিসাবে গড়ে উঠত, 
	ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের 
	 উন্নতি সাধন করত, 
	ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা 
	 ‘মানবতা’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত, 
	পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত, 
	 পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত, 
	প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে। 
	 
	 
	ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায়  ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন। 
	 
	*** 
	 
	(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর ‘ইসলাম’ বিভাগে রাখা আছে।  ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?’– মুক্তমনার প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) 
	শেষ আপডেট : মার্চ ২০১০ 
	 
	ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সম্পাদনা করেছেন ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ নামের একটি সঙ্কলন। সাম্প্রতিক গ্রন্থ - 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'।   ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com   
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	KyiAv‡bi mvswL¨K gvnvZ¥¨t- ÒwfbœgZÓ 
	ivqnvb Avexi 
	 
	 
	1 
	 
	Avwg ag© cvjb bv Ki‡jI ag© wb‡q Avgvi AvM«n i‡q‡Q| ZvB wUwf‡Z hLb AveŸy-Av¤§y wbweó g‡b Wt RvwKi bv‡q‡Ki e³…Zv ï‡b ZLb KvR bv _vK‡j AvwgI ‡mvdvq ‡h‡q ewm| ‡evSvi ‡Póv Kwi wZwb Kx ej‡Z Pvb| ‡Zgwb ag© wb‡q ‡jLv eBI cwo| K‡qKeQi Av‡M weL¨vZ Bmjvgx wPš—vwe` Avng` w``v` Gi ‡jLv ÒKyiAvb I weÁvbÓ bv‡g GKUv eB ‡`Ljvg KvUve‡bi gmwR‡`i bx‡P gv‡K©UUvq| wK‡b wb‡q Avmjvg| ‡mB eB‡q bvbv fv‡e KyiAvb‡K ¯^M©xq wKsev Av‡jŠwKK c«gv‡bi Rb¨ weÁv‡bi wewfbœ wel‡qi mv‡_ wgj ‡`Lv‡bvi ‡Póv Kiv n‡q‡Q| Zvi g‡a¨ GKwU wQj, Dwbk msL¨v Øviv Avjvn ‡h KyiAvb‡K ‡eu‡a w`‡qwQ‡jb Zvi c«gvb| AvjvnZvqvjv evua‡jI me©mg‡¶ GB wgivK‡ji e¨vcviwU c«_g Zy‡j a‡ib W±i ivkv` Lvwjdv | 
	 
	cy‡iv e¨vcviwU ‡h ‡Kvb gvbyl‡K AvK…ó Ki‡e| whwb Bmjvg a‡g© wek¦vmx wZwb c«gvbwU ‡`‡L Z…wßi ‡XKyi Zyj‡eb- wRwbmUv gv_vq ivLvi ‡Póv Ki‡eb, ‡¶Î we‡k‡l ‡Kvb mskqev`xi mv‡_ Z‡K© wjß n‡j Z‡jvqvi wn‡m‡e e¨envi Ki‡eb| Avi whwb Awek¦vmx wZwbI mvgvb¨ Ø‡b&Ø c‡o hv‡eb| 
	 
	Avcbviv hviv GB wgivKj m¤ú‡K© Rv‡bb bv- Zviv DBwK‡Z  ‡jLv GB wbeÜwU c‡o ‡`L‡Z cv‡ib: 
	 
	 
	 
	KyiAv‡bi mvswL¨K Zvrch© 
	 
	KyiAvb kix‡di c~e©Zb ZvdmxiKviKMY GB Ewbk msL¨v m¤ú‡K© A‡bK my›`i my›`i aviYv K‡iwQ‡jb| ‡KD e‡jwQ‡jb GB Ewbk n‡”Q ‡`vhL wbqš¿bKvix Ewbk Rb ‡d‡ikZv| Ges A‡b‡K Bmjv‡gi EwbkwU c«avb ¯—¤¢ e‡j wPwýZ Ki‡Z ‡P‡q‡Qb| wKš‘ Zvdwmi KviKMb GB e‡j Zv‡`i K_v ‡kl K‡i‡Qb ‡h GB m¤ú‡K© Avjvn& ZvjvB fvj Rv‡bb| A_©vr Zviv 19 msL¨v Øviv wK ‡evSv‡bv n‡q‡Q Zv wbwðZfv‡e e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ibwb| KviY Bmjv‡gi bex GB Ewbk msL¨v m¤ú‡K© Avmj Ae¯’v eY©bv K‡ibwb| ejv n‡q _v‡K GB Ewbk msL¨vwUi gva¨‡g Avjvn Zvjv KyiAvb kix‡di Avmj iPwqZv ‡h wZwb Zv c«Kvk K‡i‡Qb| ‡Kbbv hw` gynv¤§` wb‡R KyiAvb iPbv Ki‡Zb Zvn‡j wZwb GB Ewbk msL¨v Øviv wK ‡evSv‡bv n‡q‡Q Zv e¨vL¨v K‡i ‡h‡Zb| KyiAvb bvwhj nIqvi avivevnxKZv ‡_‡K Avgiv ‡`L‡Z cvB m~iv gy`&`vmwmi Gi 30 bs AvqvZwU PZy_© ev‡ii mgq gynv¤§` Gi wbKU bvwhj nq| 
	 
	Ò Bnvi Dci Av‡Q Dwbk Ó  
	 
	m~iv gy`&`vmwmi Gi 30 bs AvqvZ bvhxj K‡i wRe«vBj (Av) wKQy¶Y bxie _v‡Kb Ges GB myivi evKx 14 wU AvqvZ bvwhj bv K‡i wZwb P‡j hvb ‡mB myiv Avj-Avjv‡K, hvi 1g 5wU AvqvZ me©c«_g bvwhj Kiv nh‡়wQj| myiv Avj-Avjv‡K evKx 14wU AvqvZ GB mgq bvwhj Kiv nq, Zvn‡j c«_‡g bvwhj Kiv myivwU‡Z AvqvZ msL¨v nj (5+14=19) | 
	 
	myiv Avj-Avjv‡Ki ‡h 1g ‡h 5wU AvqvZ bvwhj Kiv n‡qwQj MYbvq ‡`Lv hv‡e ‡h Zvi kã msL¨v 19|  
	19 wU k‡ãi A¶i ¸‡jvi ‡hvMdj 76 hv 19 Øviv wefvR¨|  
	myiv Avj-AvjvK KyiAvb kix‡di wcQb w`K w`h‡় 19 bs myiv|  
	KyiAvb kix‡di ‡gvU myiv msL¨v 114 hv 19 Øviv wefvR¨|  
	KyiAvb kix‡di 1g evK¨ wemwgjvwni ivngvwbi ivwng hv‡Z ‡gvU A¶i msL¨v 19|  
	"wemwg" KyiAv‡b ‡gvU 19 evi D‡jL Kiv Av‡Q|  
	ciewZ© kã "Avjvn" D‡jL Av‡Q 2689 evi hv 19 Øviv wefvR¨|  
	c‡ii kã "ivngvb" Av‡Q 57 evi hv 19 Øviv wefvR¨|  
	c‡ii kã "ivnxg" Av‡Q ‡gvU 114 evi hv 19 Øviv wefvR¨|
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	Avm‡jB Kx KyiAv‡b mvswL¨K gvnvZ¥¨ (wgivKj Ad 19) we`¨gvbt- 
	 
	¯úó DËi n‡”Q- bv| W±i Lwjdv ‡ekwKQy Qjbvi Avk«q wb‡q‡Qb| GB ‡jLvq ‡ekwKQy D`vniY Ges MVbg~jK Av‡jvPbvq Zv ‡`Lv‡bv n‡e| 
	 
	g~jZ c…w_exi ‡h‡Kvb wel‡qB GKwU MvwbwZK wgivKj ‡ei Kiv m¤¢e (c«e‡Üi bx‡Pi As‡k D`vniY `«óe¨)| ‡mwU MwYZwe`‡`i Øviv mgw_©Z bv n‡jI gvbyl‡K Avb›` wKsev avuavq ‡djvi Rb¨ h‡_ó| 
	 
	ai“b GKwU mgy`« ‰mKZ| Avcwb GKwU wbw³ wb‡jb- Ges mgy`« ‰mK‡Zi GKwU GKwU K‡i evjyi IRb gvcv ïi“ Ki‡jb| ‡hme evjyi IRb n‡”Q GK M«vg ‡mwU‡K Avcwb _‡j‡Z f‡i ivL‡jb| ‡h¸‡jv bv ‡m¸‡jv ‡d‡j w`‡jb| AviI awi Avcbvi nv‡Z Adyiš— mgq i‡q‡Q Ges GB AdyiZœ mgq Avcwb ïay evjyi IRb gvc‡eb Ges GK M«v‡gi IR‡bi evjy Avjv`v Ki‡eb| Zvn‡j `xN©mgq ci Avcwb ‡ek eo GKwU evjyi m¨v¤új ‡RvMvo Ki‡Z cvi‡eb hv‡`i c«‡Z¨‡Ki IRb GK M«vg K‡i| GLb hw` Avcwb ‡NvlYv ‡`b ‡h, GB mgy`« ‰mKZwU GKwU wgivKj Ges Gi c«‡Z¨KwU evjy KYvi IRb GK M«vg Zvn‡j Kx Zv hyw³ msMZ n‡e? n‡e bv| 
	 
	KviY MwYZ Avgv‡`i e‡j, GB ‰mK‡Z c«wZwU evjyKYvi IRb GK M«vg- GB kZ© Av‡ivc Kivi Av‡M Avcbv‡K kZKiv KZfvM evjyi IRb GK M«vg Zv wbY©q Ki‡Z n‡e| hw` kZKiv gvb 90- 99% nq Zvn‡j Avgiv ‡mB kZ© mwVK e‡j a‡i wb‡Z cvwi| 
	 
	kZKiv= GK M«vg IRb Ggb evjyi msL¨v/ cix¶Yxq ‡gvU evjyi msL¨v (‡h evjy Avcwb ‡d‡j w`‡q‡Qb+ ‡h evjy Avcwb ‡i‡L‡Qb) x 100 
	 
	Avcbvi cix¶vq GKe¯—v evjyi wecix‡Z Kgc‡¶ GK nvRvi e¯—v evjy Avcwb ev` w`‡q‡Qb (KviY Zv‡`i IRb GK M«vg bq)| myZivs Avcbvi kZKiv gvb n‡e Lye Kg| A_©vr wgivKjwU mwZ¨ bq| 
	 
	W±i Lvwjdv wVK GB KvRwU K‡i‡Qb| wKfv‡e? 
	 
	wZwb e‡j‡Qb KyiAvb‡K Avjvn Ewbk Øviv AvU‡K w`‡q‡Qb| wZwb ‡ek wKQy D`vniY w`‡q‡Qb| ‡hgb, 
	 
	Ôwemwgjvwni ivngvwbi ivwngÕ-G ‡gvU eY© 19| 
	me©c«_g bvwhjK…Z 5wU Avqv‡Z (m~iv AvjvK) ‡gvU kã msL¨v 19, Zv‡Z ‡gvU eY© 76 (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
	me©c«_g bvwhjK…Z c~Y©vsM myivi (myiv AvjvK) AvqvZ msL¨v 19| 
	me©‡kl bvwhjK…Z myivq (myiv bmi) kã msL¨v 19| 
	me©‡kl bvwhjK…Z Avqv‡Z (myiv bmi-1) A¶i msL¨v 19| 
	cy‡iv KyiAv‡b ÔKyiAvbÕ kãwU G‡m‡Q 57 evi (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
	KyiAv‡bi me©‡gvU myivi msL¨v 114 (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
	KyiAv‡bi me©‡gvU AvqvZ mL¨v 6346 (hv 19 w`‡q wefvR¨)| 
	 
	Zvn‡j W±i Lvwjdvi PvjvwKUv ‡Kv_vq nj? ‡ei Kiv Lye mnR| 
	 
	‡h‡Kvb eB ‡_‡KB Avcwb Òwe‡kl wKQy AskÓ/Ackb evQvB Ki‡Z cv‡ib| Zvici ‡hB ‡hB Ackb Avcbvi wgivKj c«gv‡b Kv‡R jvM‡e Zv ‡i‡L (ai“b mvZ Øviv wefvR¨) evwK¸‡jv ‡d‡j w`‡Z cv‡ib| KyiAv‡bi ‡¶‡Î ‡hgb, GKwU k‡ãi A¶i msL¨v, P¨vÞv‡ii msL¨v, wbw`©ó GKwU kã m‡e©v‡gvU KZevi e¨eüZ n‡q‡Q ‡mB msL¨v BZ¨vw`- BZ¨vw` M«nb Kiv n‡q‡Q| wVK ‡Zgwb fv‡e Avcwb PvB‡j Ab¨ GKwU wbw`©ó msL¨v, we‡Rvo myivi msL¨v, ‡Rvo P¨vÞv‡ii msL¨v, we‡Rvo P¨vÞv‡i AZwU A¶i i‡q‡Q- ‡RvowU‡Z KZwU i‡q‡Q BZ¨vw` wb‡Z cv‡ib| A_©vr Avcwb gv_v LvwU‡q Amxg msL¨K Ackb/Ówe‡kl AskÓ evQvB Ki‡Z cv‡ib| W±i Lvwjdv ZvB K‡i‡Qb| AmsL¨ Ackb ‡_‡K wZwb Dwbk Øviv wefvR¨ c«gvb Kiv hvq Ggb Ackb¸‡jv M«nY K‡i‡Qb- evwK¸‡jv ‡d‡j w`‡q‡Qb| wKš‘ KyiAv‡b hw` Avm‡jB Ewb‡ki wgivKj ‡_‡K _v‡K Zvn‡j Zv me wKQy‡ZB _vK‡e- ïay gvÎ K‡qKwU wRwb‡m bq| 
	 
	ZviciI K_v ‡_‡K hvq| Dwb ‡Zv A‡bK wKQyB ‡gjv‡Z m¶g n‡q‡Qb| ‡m¸‡jv Kx Avm‡jB wg‡j‡Q? ‡m¸‡jv wK Avm‡jB Ewbk Øviv wefvR¨? Pjyb ‡`wL cieZ©x Av‡jvPbvq| 
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	GB As‡k, c«gvwbZ kZ©¸‡jvI A‡bK ‡¶‡Î mwVK bq Zv ‡`Lv‡bv n‡e| ‡m‡¶‡Î Avgiv e¨e‡”Q‡`i Rb¨ GKwU wb‡qB Av‡jvPbv Ki‡ev| 
	 
	W±i iv‡k` Lwjdv e‡jb, 
	 
	“The key to Muhammad’s perpetual miracle is found in the very first verse of the Qur’an, `IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM…” 
	 
	gynv¤§‡`i e‡j hvIqv- KyiAvb ‡h GKwU wgivKj Zvi mÜvb jvf Kiv hvq, KyiAv‡bi me© c«_g Avqv‡ZB| IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM’… …  
	 
	"GB c«_g Avqv‡Zi A¶i MYbv K‡i (Bs‡iRx‡Z ïay gvÎ eo nv‡Zi A¶i) Avgiv ‡`L‡Z cvB ‡h, GLv‡b EwbkwU A¶i i‡q‡Q| Ges G‡Z ‡h kã¸‡jv i‡q‡Q ‡m¸‡jv c«‡Z¨KwU Ewb‡ki ¸wbZK| ‡hgb c«_g A¶i, 'ISM Ewbk evi; wØZxq kã, ALLaH 2698 evi, hv 19 Gi ¸wbZK (19 X 142) ; Z…Zxq kã , AL-RaHMaN  Av‡Q 57 evi, (19 X 3); me©‡kl kã, AL-RaHIM Av‡Q 114 evi (19 X 6)Ó 
	 
	Wt Lvwjdv `vex K‡i‡Qb, KyiAv‡bi GB A‡jŠwKK‡Z¡ gvby‡li ‡Kvb nvZ ‡bB| A_P, Òwemwgjvwni ivngvwbi ivwngÓ ev‡K¨ ‡h 19wU eY© Av‡Q, GB ‡gŠwjK `vex‡ZB gvby‡li nvZ Av‡Q| Aviwe evK¨wU‡K Bs‡iwR‡Z c«wZeY©xKiY Kivi mgq Avgiv hw` ¯^ieY© ev` ‡`B, Zvn‡j evK¨wU GiKg `vuovq: ÒBSM ALLH ALRHMN ALRHIMÓ, D‡jL¨ Aviex‡Z ¯^ieY©¸‡jv ‡jLv nq bv, covi mgq a‡i ‡bqv nq| GB c«wZeY©xK…Z ev‡K¨ e‡Yi« msL¨v 19| wKš‘, Aviwe‡Z ÒZvkw``Ó e‡j GKwU c«ZxK Av‡Q, ‡Kvb e‡Yi« Dci ‡m c«ZxK _vK‡j Zv `yB evi D”PviY Ki‡Z nq| ÒALLAHÓ k‡ãi wØZxq Ò L Ó Gi Dci GKwU Zvkw`` Av‡Q| ‡m‡¶‡Î GB jvg `yBevi D”PviY K‡i Gfv‡e ‡jLv ‡hZ (ev Gfv‡e ‡jLv DwPZ): ÒALLLAHÓ; Avi eY© msL¨v n‡q ‡hZ 20wU| 
	 
	Zvkw`` hy³ eY© `yBevi aiv n‡q‡Q bvwK GKevi aiv n‡q‡Q, ‡m welqwU Wt Lvwjdv ‡Kv_vI ¯úó K‡i e‡jbwb| GQvov ‡h ¯^ieY©¸‡jv ‡jLv nq bv, wKš‘ covi mgq aiv nq ‡m¸‡jv Aš—f©y³ Kiv ev ev` ‡`qvi e¨vcviUvI wZwb ¯úó K‡ibwb| 
	 
	cieZ©x mgm¨v ÒBISMÓ kã wb‡q| GwU c«K…Zc‡¶ `ywU k‡ãi mgš^q: Ò BiÓ-G‡¶‡Î GB k‡ãi A_© Òg‡a¨Ó Ges Ò ISMÓ A_© ÒbvgÓ| 
	 
	Wt Lvwjdv memgq Aviwe eY©µg e¨env‡ii K_v e‡j‡Qb| GB Aviwe eY©µg e¨envi K‡i ÒISMÓ kãwUi AbymÜvb Kiv ‡h‡Z cv‡i| Ave`yj evwK KZ©…K c«¯—yZK…Z KyiAv‡bi GKwU wbN©È ‡N‡U GB Avðh©RbK Z_¨ cvIqv ‡M‡Q: 
	 
	ÒBiSMÓ kãwU KyiAv‡bi c«_g Avqv‡ZB Av‡Q| GB kãwU KyiAv‡bi gvÎ wZbwU ¯’v‡b D‡jwLZ n‡q‡Q: 1:11, 11:41 Ges 27:30| 
	 
	wKš‘ wew”Qbœfv‡e ‡Kej ÒISMÓ kãwU KyiAv‡b ‡gvU 19 evi D‡jwLZ n‡q‡Q| 
	 
	wKš‘ Z…Zxq Av‡iKwU ZvwjKv Av‡Q| ÒISMuHuÓ k‡ãi A_© ÒZvi bvgÓ| GwU Aviwe‡Z GKwU ALÊ kã wn‡m‡e ‡jLv nq| KyiAv‡b GwU 5 evi G‡m‡Q| 
	 
	me¸‡jv djvdj ‡hvM Ki‡j cvIqv hvq: 3 + 19 + 5 = 27, ¯úóZB GLv‡b 19 Gi mvswL¨K Zvrch© Avi _vK‡Q bv| 
	 
	Avgv‡`i mvg‡b AviI A‡bK¸‡jv Abygv‡bi e¨vcvi Av‡Q, ‡h¸‡jv m¤^‡Ü Wt Lvwjdv ‡Kvb e¨vL¨v ‡`bwb| ‡Kvb we‡ePbvq wZwb wZbevi D‡jwLZ ÒBiSMÓ kãwU MYbv ‡_‡K ev` w`‡q‡Qb? ‡h kã wb‡q M‡elYv KiwQ‡jb ‡mB kãwUB ev` ‡`qvi wcQ‡b ‡Kvb hyw³B ‡`Lvbwb| Avi ‡Kej wew”Qbœ ÒISMÓ kã MYbvi e¨vcv‡iB ev wZwb ‡Kvb bxwZ AbymiY K‡i‡Qb? me©bvghy³ we‡kl¨ Ò ISMuHuÓ ‡KB ev ‡Kb ev` w`‡jb? 
	 
	Zvn‡j wK GB wZb ai‡Yi k‡ãi A‡_i« g‡a¨ ‡Kvb e¨vL¨v jywK‡q Av‡Q? nqZ ev, ‡hme ¯’v‡b GB kã¸‡jvi gva¨‡g ‡Kej Avjvn&i bvg ‡evSv‡bv n‡q‡Q ‡m¸‡jv‡KB Wt Lvwjdv MYbv K‡i‡Qb| wKš‘ wb‡gœv³ `ywU Avqv‡Zi w`‡K j¶¨ Ki‡j GB aviYvI fyj e‡j c«gvwYZ nq| m~iv gvwq`vi 5 b¤^i Avqv‡Z ejv n‡q‡Q, 
	 
	“…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it…” Ges m~iv evK¡vivi 114 b¤^i Avqv‡Z ejv n‡q‡Q, 
	 
	“And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?” 
	 
	g~j Aviwe ev Bs‡iwR Abyev` ‡KvbwU‡ZB GB kã¸‡jvi g‡a¨ ‡Zgb ‡Kvb cv_©K¨ ‡bB, GKwU Qvov: GLv‡b “God’s name” mivmwi we‡aq Ges “His name” D‡Ïk¨ wn‡m‡e e¨eüZ n‡q‡Q| Aviwe eY©µ‡gGB kã `ywUi ‡jL¨ iƒ‡ci wfwË‡ZB ‡Kej `ywU‡K wfbœ ¯’v‡b wjwce× Kiv n‡q‡Q| 
	 
	AviI K_v Av‡Q, wK‡mi wfwË‡ZB ev Wt Lvwjdv GB kã¸‡jvi eûePb iƒc¸‡jv ev` w`‡jb? G¸‡jvi eûePb KyiAv‡b AviI 12 evi G‡m‡Q| we‡klZ m~iv AvÕiv‡di 180 b¤^i Avqv‡Zi K_v D‡jL Kiv hvq, “The most beautiful names belong to God…” 
	 
	eûePb ev` ‡`qvi ‡Kej GKwU KviYB _vK‡Z cv‡i| ‡mwU n‡”Q, eûePb¸‡jv MYbv Ki‡j ‡gvU msL¨vwU 19 bv n‡q 39 n‡q hvq| 
	 
	Dciš‘ ALLAH kãwUi e¨env‡ii ai‡Yi e¨vcv‡iI m‡›`n Av‡Q| GB k‡ãi mv‡_ hLb ÒLiÓ c«mM© hy³ nq ZLb `yB‡q wg‡j Ò LiLaH Óev ÒLiLLahÓ k‡ãi Rb¥ ‡`q| GLv‡b c«mM©wUi A_© Òc«wZÓ| GB wjjvn k‡ãI GKwU jvg Gi Dci Zvkw`` Av‡Q| (D`vniY wn‡m‡e 2:22 AvqvZwU ‡`Lv ‡h‡Z cv‡i|) e¨KiY Abymv‡i GB c«mM©hy³ kãwU wVK ÒBiSMÓ Gi gZ K‡iB e¨eüZ nq| c~‡ei« AwfÁZv ‡_‡K Avgiv ej‡Z cvwi Wt Lvwjdv Gevi c«mM©hy³ kã¸‡jv ev` w`‡q ‡Kej g~j kãwUB MYbv Ki‡eb| wKš‘ wZwb Zv K‡ibwb| Gevi wVKB ÒLiLaHÓ ¸‡jv MYbv K‡i‡Qb, KviY G¸‡jv MYbv bv Ki‡j ‡gvU msL¨vUv 2698 nZ bv Ges Zv 19 w`‡qI wefvR¨ nZ bv| G ai‡Yi hv`…w”QK e¨env‡ii ‡cQ‡b wK Av‡`Š ‡Kvb hyw³ Av‡Q? 
	 
	ÒISMÓ Gi mv‡_ ÒBiÓ hy³ n‡q hLb ÒBiSMÓ n‡q‡Q ZLb Wt Lvwjdv ‡mUv ev` w`‡q‡Qb, wKš‘ ÒALLAHÓ-i mv‡_ ÒLiÓ hy³ n‡q hLb ÒLiLaHÓ n‡q‡Q ZLb wZwb ‡m¸‡jv wVKB MYbv K‡i‡Qb; ‡Kej 19 w`‡q wefvR¨ GKwU msL¨vq ‡cŠuQv‡bvi Rb¨| 
	 
	AL-RaHMaN k‡ãi ‡¶‡Î ‡Kvb wØav ‡bB| GwU KyiAv‡b 57 (19 X 3) eviB D‡jwLZ n‡q‡Q| ‡jLKI GgbwUB e‡j‡Qb| 
	 
	Gevi AL-RaHIM k‡ãi w`‡K `…wó ‡`qv hvK| Wt Lvwjdv e‡j‡Qb, GB kã ‡gvU 114 (6 X 19) evi G‡m‡Q| wKš‘ Ave`yj-evwKi wbN©È Abymv‡i KyiAv‡b GB kãwU ûeû GB iƒ‡c gvÎ 34 evi D‡jwLZ n‡q‡Q| A_©vr GB 34 ¯’v‡bB k‡ãi Av‡M ÒALÓ bvgK ‡WwdwbU AvwU©K&jwU Av‡Q| wKš‘ evwK 81 ¯’v‡b k‡ãi Av‡M ‡Kvb ‡WwdwbU AvwU©K&j ‡bB| GLb AvwU©K&j mn Ges Qvov me¸‡jvB hw` Avgiv MYbv Kwi, Zvn‡j ‡gvU msL¨vwU `vuovq 115| GK evi Gi eûePbI D‡jwLZ n‡q‡Q| Zvn‡j ‡gvU 116 n‡q hv‡”Q| 115 Ges 116, ‡KvbwUB 19 Øviv wefvR¨ bq| 
	 
	Wt Lvwjdvi GB Avwe®‹vi‡K A‡b‡KB m¤ú~Y© Aby‡gv`b w`‡q‡Qb| Wt Bèchir Torki G wb‡q ixwZgZ 4 c…ôvi GK wekvj mvivsk iPbv K‡i‡Qb| GB me¸‡jv Aby‡gv`b cÎ ev mvivsk‡ZI Dc‡i D‡jwLZ PviwU ‡gŠwjK AbywgwZi e¨vcvi m¤ú~Y© Gwo‡q hvIqv n‡q‡Q| 
	 
	Wt Lvwjdv ÒALLAHÓ k‡ã Zvkw`‡`i Kvi‡Y wØZ¡ n‡q hvIqv jvg¸‡jv MYbv ‡_‡K ev` w`‡q‡Qb, Avevi AwjwLZ ¯^ieY©¸‡jvI ev` w`‡q‡Qb| 
	 
	wZwb ÒISMÓ Gi ‡gvU msL¨v MYbv Ki‡Z wM‡q ÒBiSMÓ kãwU m¤ú~Y© Gwo‡q ‡M‡Qb, wKš‘ Iw`‡K Avevi ÒALLaHÓ kã MYbv Ki‡Z wM‡q ÒLiLaHÓ Aš—f©y³ K‡i‡Qb| 
	 
	GQvovI wZwb Zvi MYbv ‡_‡K ÒISMuHuÓ ev` w`‡q‡Qb, hw`I e¨KiYMZ w`K w`‡q GwU ûeû ÒISMÓ Gi g‡ZvB A_© enb K‡i| 
	 
	GQvov wZwb ÒISMÓ Ges ÒAL-RaHIMÓ k‡ãi eûePb iƒc¸‡jv ev` w`‡q‡Qb| 
	 
	Dciš‘ Zvi Ò AL-RaHIM Ó k‡ãi MYbv fyj n‡q‡Q| 
	 
	myZivs wgivKj c«gv‡bi Rb¨ Lwjdv wb‡Ri B”Qvg‡Zv wm×vš— M«nY K‡i‡Qb- wgj Kivi Rb¨| wKš‘ ‡m e¨vcv‡i ‡Kvb e¨vL¨v c«`vb K‡ib wb| Zvi Ab¨vb¨ wmØvš—¸‡jvI fy‡j fiv| ‡m¸‡jvI Avjv`v K‡i c«gvb Kiv m¤¢e| 
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	G ai‡Yi msL¨vZvwË¡K ‡Ljv weÁvbewnf©~Zt- 
	 
	msL¨v wb‡q G ai‡Yi avuavgq ‡Ljv A‡bK c«vPxb| ‡mB wc_v‡Mviv‡mi Avgj ‡_‡KB gvbyl Gme K‡i Avm‡Q| wKš‘ AvaywbK weÁv‡bi Rb¥ nIqvi ci A‡bK wKQyi gZ GUv‡KI weÁv‡bi A½b ‡_‡K ‡SwU‡q we`vq Kiv n‡q‡Q| GB AcweÁv‡bi bvg ‡`qv n‡q‡Q Numerology Z_v msL¨vZË¡ | MwYZ ‡_‡K msL¨vZË¡ m¤ú~Y© Avjv`v n‡q ‡M‡Q; ‡hgb ‡R¨vwZwe©Ávb ‡_‡K ‡R¨vwZl kv¯¿ Avjv`v n‡q‡Q Ges imvqb ‡_‡K Avj‡Kwg Avjv`v n‡q‡Q| msL¨vZË¡ ZvB GKwU cwic~Y© AcMwYZ ev AcweÁvb| weÁv‡bi Kyms¯‹viv”Qbœ Ace¨envi‡KB AcweÁvb ejv nq| 
	 
	MvwYwZK wgivK‡ji AviI D`vniYt- 
	 
	g~jZ PvB‡j KyiAv‡b mvZ wKsev Ab¨ ‡h‡Kvb msL¨vi wgivKj ‡ei Kiv m¤¢e| m¤¢e c…w_exi ‡h‡Kvb wKQy‡ZB| gvwK©b hy³iv‡ó«i ¯^vaxbZvi ‡NvlYv c‡Î Ggb GKwU MvwYwZK e¨vL¨v ‡ek Rbwc«q| ejv n‡q _v‡K- GB ‡NvlYv c‡Îi gva¨‡g Av‡gwiKvi fwel¨‡Zi mKj NUbv Av‡M ‡_‡KB e‡j ‡`Iqv m¤¢e| Lye wi‡m›Uwj Uy‡ji (Tool) GKUv Mv‡b (Lateralus) wd‡evbvw° wmwi‡Ri my›`i c«‡qvM Av‡Q| me iKg KweZv‡ZB MwY‡Zi ‡Ljv ‡`Lv hvq, ‡mB F‡M&e` ‡_‡K ïi“ K‡i| wcKv‡mvi Qwe‡Z cvIqv hvq wÎgvwÎK R¨vwgwZi ‡Ljv| Mm ev Aqjv‡ii gZ MwYZwe‡`i Rxebx co‡j gvby‡li MvwYwZK ¶gZvq Avcbvi Av‡iv Av¯’v evo‡e| 
	 
	Av‡iKwU D`vniY n‡Z cv‡i Bûw`‡`i weL¨vZ ‡kgnv‡g‡dvivm | Bûw` ag©‡eËvi ‡mB ga¨hyM ‡_‡KB msL¨vZË¡ wb‡q gË| ‡m mgqB Zviv Zv‡`i ag©M«š’ ‡Zvivn-i wØZxq M«š’ G‡·vWvm ‡_‡K m«óvi inm¨gq bvg ‡ei K‡iwQj| G‡·vWv‡mi 14:19-21, GB wZbwU Avqv‡Zi gva¨‡g Zviv m«óvi 72wU bvg D™¢veb K‡i‡Q| GB c«wZwU Avqv‡Z 72wU K‡i eY© Av‡Q| 
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বিজ্ঞানময় কিতাব

অভিজিৎ রায়

‘‘ মূখর্রা সব শোন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।’’ –নজরুল

১

এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে  গিয়ে।  বছর সাতেক  আগে আমি তখন  সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে।  কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের  চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম ।  ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার।  খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়।  কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল   উঁচুমানের লেখা।  অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা ।  সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি ‘মুক্তমনা’ (www.mukto-mona.com) নামে একটি  প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন।  কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়।  ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার  ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস।  এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক’টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা। 

বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে।  এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন।  এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের ‘অবিস্মরণীয়’ অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)।  আজ তাঁরা  ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের  মধ্যে ‘বিগ ব্যাং’ খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত ‘সুপার সায়েন্টিফিক’ বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন।  কাঁহাতক আর পারা যায়!  আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই।  বলি, ‘কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান  করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের  গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?’ এ যেন বারুদে আগুন লাগল।  উনি এর পরদিন বিশাল  মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে ‘প্রমাণ’ করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত ‘বিজ্ঞানময়’ কিতাব !

আমাকে লিখতেই হল।  কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে।  বললাম,  একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই  সীমিত।  এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে।  আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন  সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়।   একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।  কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি।  তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে।  কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে  যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন।  ঠিক সে কথাগুলিই  কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে।  যেমন,  ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা।  এখানে পরিষ্কার বলা আছে- ‘‘আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে’’।  সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়,  রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা’দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা’ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না।  আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল।  সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - ‘কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... ’। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে করেন যে  আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে ‘পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে’,  অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব।  আরবীতে পৃথিবীকে বলে ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হছে ‘ফালাক’। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।  উনি দেখাতে পারলেন না।

পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি।  তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহ্নিক আর বাষির্ক গতির কথা।  টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে।  মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি ‘রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ‘গলদ-ঘর্ম’ হয়ে উঠেছিল।  তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে ‘সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান’!  চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুলকারণাইনের উল্লেখ আছে-

‘‘অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, ‘হে জুলকারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর’।’’ (১৮:৮৬)

যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়?  কোরাণ কি সত্যই ‘মহা বিজ্ঞানময়’ কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস?  অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি ‘রাতে সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ।  এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে,  রাত্রিকালে সূর্য  থাকে খোদার আরশের নীচে।  সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)
।

যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।  আর এখানেই আমার আপত্তি।  

এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই।

বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি-

‘আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০)

‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম  ৯৩/১)

‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০)

‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।  

একই ভাবে  বেদেও রয়েছে -

‘ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪)

অর্থাৎ, ‘আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল’।

ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে -

‘সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১)

অর্থাৎ, ‘সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।’ 


উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ।  তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই।  সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে-

‘তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...’             


কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো।  কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, ‘মহাবিজ্ঞানময়’ কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে?  ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার ‘একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে’ কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ –

‘ ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল

কিছুতেই বড় হতে চায় না

এখনো বুঝলো না ‘আকাশ’ শব্দটার মানে

চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়

মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই

ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না

ধর্মগুলো সব রূপকথা

যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে

তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না

তারা গর্জন বিলাসী  ... ’

২

আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ  অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ‘‘হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী গোলাকার’। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।’’

উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল !  নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ -

‘ ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... ’ (হিজ্বর ১৫:১৯)

‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...’ (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০)

‘ আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... ’ (ক্বাফ ৫০:৭)

‘আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি  ... ’ (ত্বর ৫২:৪৮)

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ’ (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি।

উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।  আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন।  একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে,  আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।    

নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর ‘সত্যের সন্ধান’ বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ।  যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে।  এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী ‘সত্যের সন্ধানে’ বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে  পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন- 

‘এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে  ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল ।’

আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার  সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা।  ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে।  যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে,  প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে  ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 

এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত ‘সমতল’ পৃথিবীর ধারণা কিংবা  ‘অনড়’ পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি),  যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে ‘Exalted Assembly’ তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) ।   এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি।  কিভাবে জুলকার্নাইন এক ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা  তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি।  এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন,  বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।  আর হাদিসের অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর বানীগুলোর আর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। কয়েকটা মজার উদাহরণ দেই। হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন পুরুষের শুক্রাণু কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরশতারা তার দ্বায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহীহ বুখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহীহ মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যংগ গুলো 'ইসলামী পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরান-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো নিজেরা নিজেরাই কথা পর্যন্ত বলতে পারে  (কোরান, ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪ ) ।   তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মুত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহীহ বুখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক -

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত : 

কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মুত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগল এবং উটের দুগ্ধ এবং মুত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগল। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন। 

উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও
।

পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের।  কোরানের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি),  কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে  সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী  আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে?  পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ ‘হেভেন’ বানিয়েছিলেন আগে, তারপর  বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা  - অর্থাৎ,  আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)।  কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)।  সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না।  কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)।  কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)।  মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য।  আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা  জমাট রক্ত বা ‘ক্লট’ থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা ‘ডাস্ট’ বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি।  একই সাথে তো এত ধরণের পরষ্পর-বিরোধী তথ্য সত্য হতে পারে না। 

যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক।  এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার।  তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়
। এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন - 

‘এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না  তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই  তাদের কাম্য।’ 

কার্ল স্যাগানের ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে
।  

হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ।  নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ‘জাম্বুদ্ভিপা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান  এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপেটম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, ‘বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।’ এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার।  আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল।  তারা ‘আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি’ (International Flat Earth Society
)  এবং ‘আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার  পৃথিবী সমিতি’ (The International Square Earth Society
) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!

আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে।  সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- ‘সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?’ বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- ‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।’  উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই।  বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির  ‘আধুনিক’ এবং ‘চতুর’ ব্যাখ্যা।  নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক-

‘অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০)

‘মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ’ এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক।  এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক -

‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০)

‘এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।’ (আম্বিয়া ২১:৩১)

‘এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ’ (আম্বিয়া ২১:৩২)

‘আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন’ (রা’দ ১৩:২)

এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে  আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে ‘স্তম্ভ বিহীন’ ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় ‘আকাশ ভেংগে পড়ার’ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন?  আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? ‘বিগ-ব্যাং’ শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায়  রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘ব্যাং’ (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত?


উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে ‘বিগ ব্যাং’ স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে।  উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে ‘মিশে থাকার’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে  বলছে উভয়কে ‘পৃথক করে’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।    

কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’  কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে ‘বিগ ব্যাং’কে প্রকাশ করে না
।  কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল ‘একীভূত শক্তি’ (super force)  হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে?  কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি?  উত্তর নেই।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে,  আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে। 

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে।  আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই ‘উত্তপ্ত বিগ ব্যাং’ - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়
 :

’১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।‘

এখন কথা হচ্ছে,  বিগব্যাং –এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে ‘সঙ্গতিপূর্ণ’ আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল’ –এই আপ্তবাক্যের কি হবে?  এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম  জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে  বারণ করতেন।  তিনি বলতেন
, 

‘বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে?  তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?’ 

খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের  সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগ ব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন।  ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের ‘কিতাব বিশেষজ্ঞের দল’ এই অভিযোগ থেকে  মুক্ত।  এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।  কিছু হিন্দু ভাববাদী ‘বৈজ্ঞানিক’ আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ  অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত  বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার ‘খুবই পরিস্কারভাবে’  লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়,  রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে  ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন-

‘দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসন্তস মহাত্মনঃ’

বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’ এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময়  ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়।  হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল।  কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে -‘ব্রক্ষ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান’।  কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক ‘পারমাণবিক যুদ্ধ’ (Atomic War)।  প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক ‘জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক’ তার ‘ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান’ বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -‘সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে’ (পৃঃ ৬)।  ‘সবই ব্যাদে আছে’ মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে,  নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ‘বরুন বাণ’ আর ‘অগ্নিবাণ’ বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে  ভারতের ‘দেশ’ এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন। 

খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের ‘হাসজারু’ প্রচেষ্টা বিরল নয় ।  বিজ্ঞানী – ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েণ্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে।  এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে ‘গড’। শুধু তাই নয়,  যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার,  ভিক্টর স্টেংগর,  লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন
, কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক ‘বিজ্ঞানময়’ খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না।  ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’ -  প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন  এবং  য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন – মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে।  ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন  এবং  য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে – পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে – পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে ।  আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (ch'i  or qi)-এর সাথে –

‘যখন কেউ জানবে যে,  মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘

মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন –

‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান।  এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা।  ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব।  যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’।  কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।  যেমন,  বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না।  কিন্তু  আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’


আমি অপার্থিবের মন্তব্যের  সাথে সামগ্রিকভাবে একমত।  প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া  তারা টিকে থাকতে পারবে না।  কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে।  একটা সময় বাইবেল–বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল- ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান।  কোরানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জ্বিহাদ শুরু করেছিলেন  কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে ঊঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের ‘সরাসরি’ প্রমাণ।  এ সমস্ত আয়াতে ‘সৃষ্টি’ বোঝাতে ‘খালাকা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ’ – অতএব – ‘ইহা ইভল্যুশন’। আমার অনুমান – আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স,  কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জেনেটিক কোড,  মিউটেশন – এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)।  তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই।  যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু  মহাজাগতিক পটভুমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে  মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।  হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম’-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ,  মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক – সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। 

ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত ‘অপচেষ্টা’) দেখে প্রবীর ঘোষ তার ‘কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন – 

‘ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু   ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে  আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।‘


কী আদ্ভুত ‘মহা-বিজ্ঞান ময়’ নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ  ক’বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া।  এখানে  ‘জ্ঞানের কথা’, ‘লজ্জা’  ‘নারী’র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের ‘ধর্মানুভূতি’ তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধান’ আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে ‘জুতোর মালা’ পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের ‘মুরতাদ’ ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।  ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন ‘আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান’, ‘মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ’, ‘বিজ্ঞান না কোরাণ’, ‘বিজ্ঞান ও আল কোরাণ’ জাতীয়  ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব।  এ বছর  মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইটির  ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি,

‘জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল,  পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন।  এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ।  এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।’

সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ।  বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন,  তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন।  কিছু মানুষ  রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ।  ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা ‘বিজ্ঞান ময়’  কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি?  ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে -

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো


এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,


যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো 


গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,


যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে


নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,


যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র 


হিসাবে গড়ে উঠত,


ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের


উন্নতি সাধন করত,


ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা


‘মানবতা’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,


পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত,



পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,


প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায়  ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

***

(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর ‘ইসলাম’ বিভাগে রাখা আছে।  ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?’– মুক্তমনার প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

শেষ আপডেট : মার্চ ২০১০


ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সম্পাদনা করেছেন ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ নামের একটি সঙ্কলন। সাম্প্রতিক গ্রন্থ - 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'।   ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com  

� 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).








� যেমন, ১)  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


২) 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


৩) "A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their urine they would recover, so off they went.  From The Sirat Rasul Allah ( The Life of The Prophet of God ), by Ibn Ishaq pages 677- 678








� T.J. de Boer  তার History of Philosophy in Islam (1904)  বইয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার হিসবে বিবেচনা করে হাইথাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতীকে (unhappy symbol of impious Atheism) পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া  Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham: First Scientist বইয়েও হাইথামের পান্ডুলিপি পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


� যদিও ফতোয়াটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, কারণ শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ পরে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো অন্ততঃ তিনটি জায়গায় ফতোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়- কার্ল স্যাগেনের ' The Demon-Haunted World' (১৯৯৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৫), অধ্যাপক পারভেজ হুদোভয়ের Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃষ্ঠা ৪৯) এবং New York Times এর 1995 সালে প্রকাশিত Yousef M. Ibrahim এর প্রবন্ধ  Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February 12, 1995)


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought... � HYPERLINK "http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm" ��http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm� 


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন -The International Square Earth Society, � HYPERLINK "http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html" ��http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html� 


� আসলে কোরানে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়।  সে সময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দাবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় ‘গেব’ নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা।  এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।  আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনীতেও  আসমানের দেবী  ‘অ্যান’কে মৃত্তিকার দেবতা ‘কী’ এর কাছ  থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা রইবে, তা কোরাণেরই কাহিনী। 


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





� Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেংগরের ‘� HYPERLINK "http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/PhysicsChrist.htm" ��In The Name Of The Omega Point Singularity�’ (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এবং  ডঃ লরেন্স ক্রাউসের ‘� HYPERLINK "http://genesis1.phys.cwru.edu/~krauss/Tiplerreview.pdf" ��More dangerous


than nonsense�’ (New Scientist, 12 May 2007)।  
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