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এআ আবঝ ভ্রফঢ ওসপাচওৃঢ

যা
।

থযসফ।

বশ্বাসভ তযশদ । 5

6 । বশ্বাসভ তযশদ

দীসভন্দাণ ঘক্রঢশী

ভং বিফঢ ল, অস্ঙা ভাফঔা বিঢী বতযা।
ভং বক্ষঢ ল প্রসেভ ধাণসভ।
ভং ুবদ্ধভ দসঔ যাদ তা, প্রবঢাত ওসভা।
ন্তঢ অভ বাআ ওসভা, ফস্ঘ ওণা
দাাস ম্যবঢ বত দা।
ফওদদা, ফস্ঘ ওণা বাভা দাাস ফফসদ ফদ,
ঢাভা অভ বওঙুআ ওসভ দা,
ঢাভা অত্মবদাসযভ ধণ
ধবভষ্কাভ ওসভ।
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পূবফওা
ওীপাস এমাফ অফভা? এআ ীফ ফলাবশ্ব, বওংা সুন্দভ নুম,
সুন্দভ নম, বফঞা দতীভ ধাবদ- এগুসমাআ া ফওফদ ওসভ লসমা?
বওঙুআ বও এওচসদভ আযাভা এওবঝ বদবতশষ্ট ওাভসড ৃবষ্ট লসসঙ?
ফওৌঢূলমী ফানুর লস্ট ঙভ থসভ ন্নাদ ওভসঙ এফদ  প্রাবন্তও
প্রসেভ ঈত্তভ। ক্ষুদ্র চীসদভ শক্ষড বঘবন্তঢ দা ণাওসম প্রেগুসমাভ
ওাাঁধবু দ াফান্য ফসভ চন্য লসম অফভা াআ নুপ ওসভবঙ।
প্রাগকবঢলাবও ফ ফণসওআ এআ প্রেগুসমাভ ঈত্তভ ন্নাসদ বদসাবচঢ
বঙসমা প্রণাকঢ তযশদ। বজ্ঞাদ স বঙসমা াআট মাআসদ, ফআ
ফখাড়সতৌড় ঈধসপাকওাভী লাচাভ তযশসওভ এওচদ বলসস। বওন্তু
এঔদ বতদ ধাসম্সঙ। প্রাবন্তও এআ ফস্ঢাগুসমাভ সদওগুসমাভআ
বদঔুঢ
াঁ ফাথাদ লাবচভ ওভসঢ ধাসভ বজ্ঞাদ। কঢানুকবঢও তযশদ দ
ভং বজ্ঞাদ এং বজ্ঞাসদভ তাযশবদওভাআ অচ কলীদ অাঁথাসভভ ঈজ্জ্বম
অসমাওবঢশওা। অচসওভ বতসদ ওসওচদ বঔযাঢ তাযশবদসওভ দাফ
মসঢ মসম লবওং, াআদাকশ, বপওঝভ ফস্গঙ্গভ, টবওন্ফএসতভ ওণা াভ অসকআ ঘসম অস। এভা ফওঈ প্রণাকঢ তাযশবদও
দদ, বওন্তু ঢু তযশদকঢ বরস ঢাসতভ বপফঢ বসণষ্ট গুরুত্বধূডশ
লস ঈসঞসঙ।
ফআ তযশদ অফাসতভ জ্ঞাদ ঘঘশাভ ফথযফবড। বওন্তু প্রণাকঢ
তযশসদভ স্ঝডশবুসক প্রাওৃবঢওবজ্ঞাদ বঙসমা ঢাভ লঘভী। এঔদ বতদ
তসমসঙ- বশ্বঢত্ত্ব, জ্ঞাদঢত্ত্ব এফদ বও বথবতযাভ চকসঢ
প্রাওৃবঢওবজ্ঞাদ বসযর ওসভ ধতাণশবতযা রৄথু প্রসয ওসভ বদ,
প্রণাকঢ তযশদসও প্রা স্ঙাদঘুযঢ ওসভ বতসসঙ। বথবতযা চাদসঢ লসম
ফঢা এঔদ অভ ফস্ছযাম ফওাসদা জ্ঞাদ মাসক দা। ফওম থসফশভ
আবঢলা, দন্দদঢত্ত্ব অভ পারাভ ফসথয অশ্র ফদা ঙাড়া অভ ফওাসদা
ধণ ধাবদ অথুবদও বথবতযা এং প্রণাকঢ তযশদ। ন্যবতসও,
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অথুবদও ধতাণশবতযা অচসও ফব চাকা ফধৌাঁসঙসঙ- ফবঝ
বথবতযাভ সদও প্রসেভআ ঈত্তভ বতসঢ ধাসভ। অফভা অচ চাবদ,
ফলাবসশ্বভ ঈৎধবত্ত অভ ধবভডবঢ বদস এওচদ প্রণাকঢ তাযশবদও
বওংা ফত চাদা ধবণ্ডঢ বওংা ফওাভাদ চাদা ফফৌমবপভ ফঘস সদও
রৄদ্ধপাস ক্তয ভাঔসঢ ক্ষফ লসদ এওচদ লবওং বওংা
াআদাকশ। বটচাআদ অগুশসফন্ঝ বদস বথবতযাভ কসরসওভ ফঘস
বজ্ঞাদ ফণসওআ সদও পাসমা তৃষ্টান্ত বতসঢ ধাভসদ টবওন্ফ া যদ
ওযাভম। অচসও ফচন্য ফলাবশ্ব এং এভ তযশদ বদস ফবসওাসদা
অসমাঘদাসঢ ধতাণশবজ্ঞাদীসতভআ অফন্ত্রড চাদাসদা ল,
যাবভস্গঝসমভ আবঢলা ওধঘাসদা ফওাসদা তাযশবদওসও বওংা দাঢদ
থফশ চাদা ফওাসদা ফলট ধবণ্ডঢসও দ। ফানুর বজ্ঞাদীসতভ ওাঙ ফণসও
দাদা ভওসফভ তযশসদভ ওণা রৄদসঢ ঘা, ঢাসতভ ওণাসওআ ফবয
গুরুত্ব ফত। এআ আসভ ফাথযসফ অফভা বজ্ঞাসদভ তযশদ এং
ফঘঢদাভ ওণাগুসমা াগাবম ধাঞওসতভ াফসদ ঢুসম থভাভ প্রা
বদসবঙ, ফব তযশদ ফলাবশ্ব এং চীসদভ প্রাবন্তও ফস্ঢাগুসমাভ
ফাথাসদ রতূভ গ্রভ লসসঙ এং থফশ  প্রণাকঢ তযশদসও ঢাভ
অসকভ স্ঙাদ ফণসও ফঞসম বভস বতসসঙ।
অফভা, এ আসভ রৃ চদ ফমঔসওভ ফওঈআ প্রণাকঢ তাযশবদও
দআ। ভং অফাসতভ ফধযাকঢ এং যাওাসটবফও চীসদ ঔু
ওসঞাভপাসআ বজ্ঞাসদভ াসণ চবড়ঢ। বজ্ঞাদ এং এভ ওাবভকবভ
প্রসাক বদসআ অফাসতভ ওাচ ওাভাভ। ওাসচআ অফভা অফাসতভ
বজ্ঞাসদভ ফঘাঔ বতসআ প্রাবন্তও ফস্ঢাগুসমাসও ফতসঔবঙ। ধাযাধাবয
রবতদ থসভআ ফুক্তফদাল ববপন্প ব্লসক ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাদ,
বঢশদ, ফাদঢাাত, ংযাত, বুবক্তাতল বজ্ঞাদ 
তযশসদভ প্রাবন্তও ফস্ঢাগুসমা বদস বমঔবঙ। র গ্রন্থ, ধত্র- ধবত্রওা,
ফযাকাবচদ, এং ংওমদ াফবওীসঢ অফাসতভ থযাদ থাভডা
ববচ্ছন্পপাস প্রওাবযঢ লসসঙ। এআ আবঝ ফ থাভডাভআ সুংদ্ধ
এং সুগ্রবন্থঢ প্রবঢনমদ। অফাসতভ এআ আবঝ বশ্বা বদস, এভ
ন্তবদশবলঢ তযশদ বদস। অফভা রৃ’চসদআ প্রঘবমঢ থফশবশ্বা ফুক্ত এং
ইশ্বসভ বশ্বাী। ফওদ বশ্বাী, ঢাভ বজ্ঞাদবপবত্তও বসেরড
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ফতঔাসদাআ এ আসভ ঈসেশ্য। মা ারময, এ বসেরড অফাসতভ
যবক্তকঢ বপজ্ঞঢাপ্রূঢ ফদকড়া ফওাসদা কল্প দ, ভং ঢা লাবচভ
ওভা লসসঙ এসওাসভ অথুবদও বজ্ঞাসদভ চকৎ ফণসও প্রাপ্ত ববপন্প
াম্বঢও ঢসণযভ বদবভসঔ। অফাসতভ এআ গ্রসন্থ ইশ্বভ ঙাড়াআ ওীপাস
প্রাওৃবঢও বদসফ ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসঢ ধাসভ ঢাভ ম্ভায যাঔযা
ফতা লসসঙ, বা অথুবদও ধতাণশবজ্ঞাদীসতভ াম্বঢও ঢত্ত্ব এং
ধবশসক্ষড িাভা ঔু ফচাভাসমাপাস ফবণশঢ। এঙাড়া ফলাবসশ্বভ
বস্ঘসত্বভ ফধঙসদ এওবঝ অবত ঐশ্ববভও ওাভড ঔণ্ডদ, স্ঝঢঃস্জূঢপ
শ াস
ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ ফধঙসদ ফওাসদা থভসদভ সমৌবওওঢাভ ঈধবস্ঙবঢভ
প্রসাচদীঢা যাঔযা ঙাড়া ধতাসণশভ ঈৎধবত্ত এং যৃঙ্খমাভ
ূঘদাভ বজ্ঞাবদও যাঔযা ফতা লসসঙ। প্রাসডভ ঈৎধবত্ত ফণসও রৄরু
ওসভ বঢশদ ঢত্ত্ব বদস তীখশ অসমাঘদা ভসসঙ অফাসতভ আস।
ধাঞসওভা এআ আসভ ধণধবভক্রফা চাদসঢ ধাভসদ, ফলাবশ্ব
বওংা প্রাড

ফওাসদা বওঙুভ ঈৎধবত্তভ যাঔযাসঢআ ইশ্বভসও লাবচভ

ওভাভ প্রসাচদ অচ অভ ধসড় দা। এভ ধাযাধাবয, অফভা
অথুবদও জ্ঞাসদভ বদবভসঔ সুঘারুপাস ঔণ্ডদ ওসভবঙ ধযাসমভ খবড়
এং লসসমভ ঝসদশসটা ফণসও ফাবং দাসফভ ঙদ্মগজ্ঞাবদও
থাভডাসও। চীচকসঢভ বটচাআদ এং যাট- বটচাআদ বদস
অসমাঘদা ওসভবঙ বদসফশাল তৃবষ্টসওাড ফণসও। রৄথু ঢাআ দ, এআ
আস বদবঢওঢা এং ফূমযসাসথভ ঈৎসভ বজ্ঞাবদও নুন্নাদ
ওভা লসসঙ। অফভা ফতবঔসবঙ ফব, দাসওভ াফসদ স্ঝসকশভ ফূসমা
ফছামাাভ ওাভসড দ, ভং টাভঈআদী ধদ্ধবঢসঢ প্রাওৃবঢওপাসআ
ধভাণশধভাডঢা, লসবাবকঢা, বদবঢওঢা অভ ফূমযসাসথভ ফসঢা
বপযবক্তগুসমা চীচকসঢ ঈদ্ভূঢ লসঢ ধাসভ, বা বঢশসদভ ধণ
থসভ ফাদ ফাসচ এস অসভা ববথশঢ অভ বওবযঢ লসসঙ।
অফভা অযা ওবভ, এ আবঝ এওচদ সঘঢদ ধাঞওসও বশ্বা া
দাবস্ঘওঢাআ ফব এওচদ ুবদ্ধফাদ ফানুসরভ সঘস ফবৌবক্তও স্ঙাদ
লসঢ ধাসভ ঢা ফাছাসঢ ক্ষফ লস। ফ ওণা ফাণা ফভসঔআ এ
আসভ দাফওভড ওভা লসসঙ বশ্বাসভ তযশদ । এআ আবঝভ দাফ
বশ্বাসভ তযশদ । 11

বশ্বাসভ তযশদ ফবফদ লসসঙ, ফঢফবদ এ আসভ দাফ মীমা
লসঢ ধাভসঢা বশ্বাসভ বজ্ঞাদ , বওংা প্রাবন্তও বজ্ঞাদ । ওাভড
অফভা অথুবদও বজ্ঞাসদভ ফঘাঔ বতসআ তযশসদভ প্রাবন্তও
ফস্ঢাগুসমাসও ফতসঔবঙ,
বঞও ফবফদ বস্গসনদ লবওং ঢাভ
ধতাণশবজ্ঞাদীভ ফঘাঔ বতস তযশসদভ প্রাবন্তও ফস্ঢা অভ অফাসতভ
বস্ঘসত্বভ ভলস্ঢ বদস প্রাডন্ত অসমাঘদা ওসভসঙদ ঢাভ বঢ
াম্বঢও গ্রযান্ট বটচাআদ 1আস,

বওংা চীবজ্ঞাদী বভঘাটশ

টবওন্ফ ওসভসঙদ ঢাভ কট বটমুযদ আস2।
বশ্বা এং থফশ ফআ এসও সন্যভ ধবভধূভও, অফাসতভ
ফাসচ ফঢা সঝআ, ধাশ্চাসঢয। অভ এ বদস র ঔযাঢদাফা
তাযশবদওআ বঘন্তাপাদা ওসভসঙদ ববপন্প ফস। বস্ছসদাচা ফণসও
পমসঢাভ, নুসভাও ফণসও ফার্ক্শ ধবশন্ত সদসওআ ফপসসঙদ।
ভাচগদবঢও, াফাবচও এং ণশগদবঢও ফসটম ঢুসম থভা লসসঙ
সদও। াংমা পারা ঔু ফবয দা লসম ফয বওঙু আ ফমঔা
লসসঙ। অভচ অমী ফাঢুব্বভ বমসঔসঙদ, বমসঔসঙদ রফাুদ অচাত,
বমসঔসঙদ অলফত যভীন, বমসঔসঙদ প্রীভ ফখার বওংা পাডীপ্রাত
ার। প্রাঘয এং প্রঢীসঘযভ তাযশবদসওভা ববপন্পপাস থফশবশ্বা এং
ফাসচ এভ প্রপাসও বসেরড ওভসম অফভা ফসদ ওবভ বভঘাটশ
টবওসন্ফভ
পাআভাস  তয ফাআন্ট
ভঘদাবঝভ অসক
3
বচগজ্ঞাবদওপাস থসফশভ ফসটমসও ফাছা বাবদ । এআ প্রন্ন ফণসও
সদওঝাআ ধবভষ্কাভ লস বা ফব, থফশী বশ্বা এং ভীবঢদীবঢগুসমা
সদওঝা ফ্লু- পাআভাসভ ফসঢাআ অফাসতভ ংক্রবফঢ ওসভ। ফচন্যআ
থসফশভ ফফাসল অচ্ছন্প লস ফানুর র বওঙুআ ওসভ ফনসম, বা সুস্ঙ ফবস্ঘসষ্ক
ওল্পদা ওভা বা দা। বঔযাঢ বজ্ঞাসদভ তাযশবদও টযাবদসম ফটসদঝ,
টবওসন্ফভ এআ থাভডাসওআ অসভা ম্াবভঢ ওসভ এওবঝ আ বমসঔসঙদ
1

2
3

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1St Edition
edition (September 7, 2010)
Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006
Richard
Dawkins,
Viruses
of
the
Mind,
available
online:
http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html
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ম্বঢ- ‘ ফেবওং তয ফস্ছম’ বযসভাদাসফ4। এওআ পাথাভা টযাসভম
ফভ ম্বঢ বমসঔসঙদ ‘ কট পাআভা 5। বভঘাটশ েবট বমসঔসঙদ ‘ পাআভা
 তয ফাআন্ট’

6

ফধসঢ ফদফাসঝাফনশ ফলাভাফশ ফঘাভা খানবড়ংসও
অত্মলঢযা ধবভঘাবমঢ ওসভ8।

প্রপৃবঢ। টবওন্ফ বদসচ পাআভা ংক্রফসডভ

চমাঢঙ্ক ফভাসকভ াসণ অফভা াআ ওফসবয
ধবভবঘঢ। ধাকমা কুকুভ ওাফড়াসম অভ ঈধবুক্ত
বঘবওৎা দা ফধসম চমাঢঙ্ক ফভাসকভ চীাডু ফবস্ঘষ্ক
বথওাভ ওসভ ফনসম। নসম অক্রান্ত ফবস্ঘসষ্কভ
অঘভড ধাকমা কুকুসভভ ফসঢাআ লস সঞ। অক্রান্ত
যবক্ত ধভসও ওাফড়াসঢ বা। ণশাৎ,
পাআভাসভ ংক্রফসড ফবস্ঘষ্ক বদন্ত্রড লাবভস ফনসম।

যাধাভগুসমাসও বফফ ঢসত্ত্বভ অসমাসও বসেরড ওসভসঙদ। ফমবনয
বচদ 7এং াম্বঢও কট বটমুযদ আস ঢাভ ফফস্ঘ থাভডাভ
প্রবঢনমদ খসঝসঙ। াংমাসতসযভ ধাঞওসতভ চন্য ফ আ ংগ্রল
সদওঝাআ ল। অফভা অযা ওভবঙ, অফাসতভ এআ আসভ ফাথযসফ
ফ াম্বঢও থযাদ থাভডাগুসমাভ াসণ ঢাভা ধবভবঘঢ লসঢ
ধাভসদ। ঢস, ধাঞসওভা ঈধমবি ওভসদ ফব, অফভা এআ আস
টবওসন্ফভ বফফ এভ তসম পাআভা যব্দবঝআ সদও ফবয যলাভ

মযাংসঝ ফ্লুও দাসফ এও থভসদভ ধযাভাাআসঝভ
ংক্রফসডভ নসম বধাঁধড়া ফওম খা া ধাণসভভ কা
ফস ঈঞা দাফা ওসভ। ওাভড এআ ধযাভাাআঝগুসমা
ংযৃবদ্ধ ওভসঢ ধাসভ রৄথুফাত্র ঢঔদআ বঔদ ফওাসদা
করু া ঙাকম এসও খাসভ াসণ বঘবস ফঔস
ফনসম। নসম ধযাভাাআঝ বদভাধসত ফআ করুভ ফধসঝ
বকস ংযৃবদ্ধ ওভসঢ ধাসভ9।

ওসভবঙ। এভ ওাভড লসচ্ছ, পাআভা যাধাভবঝভ াসণ াথাভড
ধাঞসওভা ধবভবঘঢ, ‘ বফফ এভ াসণ ফঢফদবঝ দ এঔসদা। ফবসওাসদা
কঢানুকবঢও থসফশ বশ্বা ফব ফানুসরভ ফসদ এওবঝ পাআভা বলসসআ
ওাচ ওসভ ফঝা বস্ঘৃঢপাস অসমাঘদা ওভা লসসঙ বশ্বাসভ পাআভা
দাসফভ থযাস। অফভা এআ আস ঈসম্ঔ ওসভবঙ, ফাদফসদ ফপ্রাবণঢ
বশ্বাগুসমা অসম সদওঝাআ পাআভা বওংা ধযাভাাআসঝভ ফসঢা
ওাচ ওসভ। এসতভ অক্রফসড ফবস্ঘসষ্কভ বদন্ত্রড লাবভস ফনমাভ র
ঈতালভড অসঙ বজ্ঞাদীসতভ ওাসঙ। ফবফদফদফাসঝাফনশ ফলাভাফশ দাসফ এও বনঢাওৃবফ তৃয
ধযাভাাআঝ খানবড়ং- এভ ফবস্ঘষ্কসও ংক্রবফঢ ওসভ
ফনমসম খানবড়ং ধাবদসঢ ছাাঁবধস ধসড় অত্মলঢযা
ওসভ,
বাভ নসম ফদফাসঝাফনশ ফলাভাসফশভ
প্রচদসদ সুবথা ল। ণশাৎ বদসচভ প্রচদদকঢ সুবথা

4

5

6

7

Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin,
2007
Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press,
2009
Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House;
Reprint edition, 2009
Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976
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ফদফাসঝাফনশ ফলাভাফশ ফবফবদপাস খানবড়ংসও অত্মলঢযা
ধবভঘাবমঢ ওসভ, বঞও ফঢফবদ থসফশভ ববপন্প াডী এং বচলাবত বযক্ষা
ফানুরসও সদওফআ পাআভা বওংা ধযাভাাআসঝভ ফসঢা ংক্রবফঢ
ওসভ অত্মখাঢী ওসভ ঢুসম। নসম অক্রান্ত ন্ত্রাী ফদদ বফাদ বদস
অঙসড় ধসড় ঝুআদ ঝাাসভভ ঈধভ, ওঔসদাা বসদফা লসম,
ওঔসদাা ভফদাভ ঝফূসম। দাআদ আসমসপসদভ বফাদ লাফমা ঈবদযচদ
পাআভা অক্রান্ত ফদদ ‘ ইশ্বসভভ ওাচ ওভবঙ এআ ধযাভাাআবঝও
থাভডা ফাণা বদস লঢযা ওসভবঙসমা প্রা বঢদ লাচাভ াথাভড
ফানুরসও। আঈবদপাবশবঝ ন বযওাসকাভ থযাধও ব্রু বমংওদ, ঢাভ
8

9

Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New
Scientists, August 2005
এআ আসভ ষ্টফ থযা দ্রষ্টয।
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আ ‘ লবম ফঝভভঃ বণংবওং যাাঈঝ বভবমবচদ অনঝাভ ফসেম্বভ
আসমসপদ’ আস বরবঝভ ঈধভ অসমাওধাঢ ওসভ সমদ, ‘ থফশআ,
ফুলাম্যত অঢাল অঞাভচদসও প্রসভাবঘঢ ওসভবঙম এআ সম ফব,
ংকবঞঢ বযাম লঢযাবজ্ঞ রৄথুফাত্র ঢাসতভ ওঢশয দ, ভং স্ঝকশ ফণসও
অকঢ ধবত্র তাবত্ব’ 10। বলন্দু ফফৌমাতীভা এওফ পাভসঢ
ভাফচন্ধপূবফ বঢওণসদভ পাআভা ুসও মামদ ওসভ ধ্বং ওসভসঙ
যঢাব্দী প্রাঘীদ াবভ ফবচত। বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও থফশী
ধবশ্বাসভ ধওাবভঢা বদস অসমাঘদা ওভা লসসঙ ‘ থফশী
বদবঢওঢা’ , এং এভ ধভঢশী ‘ বশ্বাসভ পাআভা’ থযাবঝসঢ।
অফভা স্ছষ্ট ওসভ মসঢ ঘাআ, ধৃবণীসঢ যাবন্ত অদাভ ধবভসঢশ
যাবন্ত ৃবষ্টসঢআ বুকবুক থসভ তাদ ফভসঔসঙ থফশগুসমা, লস ঈসঞসঙ
বসপসতভ লাবঢাভ। এআ আস র ধবভংঔযাদ লাবচভ ওসভ ফতঔাসদা
লসসঙ ফব, থফশ বদবঢওঢাভ এওফাত্র ঈৎ দ, বওংা দাবস্ঘও লসমআ
ফওঈ ঔাভাধ ল দা, ববত অফাসতভ ফাসচ এঝাআ ঠামাপাস ফপস
ফদা ল অভ ফযঔাসদাভ ফঘষ্টা ওভা ল। অফভা ববপন্প ফতসযভ
ফচমঔাদাভ তাকী অাফীসতভ ধবভংঔযাদ ঈধস্ঙাধদ ওসভ ফতবঔসবঙ
ফব, ঢাসতভ প্রা াআ ইশ্বসভ বশ্বাী অবস্ঘও। ইশ্বসভ বশ্বা,
ধভওাসম বশ্বা, ফসলসস্ঘভ ফমাপ া ফতাচসঔভ প ফওাসদাঝাআ বওন্তু
ধভাথীসতভ ধভাথ ফণসও বদৃত্ত ভাঔসঢ ধাসভ বদ। াংমাসতসযভ
াম্বঢও স্ঙাআ এভ সঘস পাসমা ঈতালভড। অম্ালভ ফকাদাহ্
বওংা ইশ্বসভভ পসআ ববত ফানুর ধাধ ফণসও, রৃদশীবঢ ফণসও ফুক্ত লসঢ
ধাভঢ, ঢস ফঢা াংমাসতয এঢবতসদ ফসলসস্ঘ ধবভডঢ লসঢা।
াংমাসতসয বথওাংয ফমাওআ অম্াল- ফঔাতা অভ ধভওাসম বশ্বাী
লা সত্ত্ব রৃদশীবঢসঢ এআ ফতযবঝ ধৃবণীসঢ যীরশস্ঙাদী। থসফশ বশ্বা
বওন্তু ফতযাীসও রৃদশীবঢফুক্ত ভাঔসঢ ধাসভ বদ। এ আস যবক্তবসযসরভ
ধবভংঔযাদ ফবফদ ফতা লসসঙ বঞও ফঢফবদ ধাশ্চাঢয বসশ্ব সুআসটদ া
ফটদফাসওশভ ফসঢা প্রা থফশলীদ ফতযগুসমাভ ফাচযস্ঙা বসেরড ওসভ
ফতঔাসদা লসসঙ থফশলীদ লা সত্ত্ব ফ ফতসয ধৃবণীভ ন্য
সদও চাকাভ ফঘস ধভাথপ্রডঢা ওফ, এং ফঔাদওাভ
10

Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11,
University Of Chicago Press; 1 edition, 2003
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দাকবভসওভা সদও সুঔী চীদ বাধদ ওভসঙ। ববপন্প ফতসযভ াফাবচও
ধবভংঔযাদ ঈধস্ঙাধসদভ ধাযাধাবয এ আস ফকুযমাবভচফ া
থফশবদভসধক্ষঢাভ বঞও যাঔযা লাবচভ ওভা লসসঙ; থফশবদভসধক্ষঢা
ফাসদ ওঔসদাআ  থসফশভ প্রবঢ ফাদ শ্রদ্ধা দ, ভং এভ অবপথাবদও
ণশ লসচ্ছ এওবঝ ফঢাত, বা ফসদ ওসভ ভাষ্ট্রী ফূমদীবঢ ফণসও থফশসও
ধৃণও ভাঔা ঈবঘঢ। এথভসদভ সদও কপীভ ভাচগদবঢও, থফশী এং
তাযশবদও অসমাঘদা আবঝসঢ স্ঙাদ ফধসসঙ পূডশ দঢুদ তৃবষ্টসওাড
ফণসও। ওাসচআ অসকওাভ াগাবম ুবদ্ধচীীসতভ থাভা ফণসও অফাসতভ
আবঝ সদও বতও ফণসওআ স্ঝঢন্ত্র, পূডশ দঢুদ এওবঝ অথুবদও
তৃবষ্টপবঙ্গভ ফাথযসফ অফভা বশ্বা এং থফশ বদস অসমাঘদাভ ূত্রধাঢ
খবঝসবঙ াগাবম ধাঞওসতভ চন্য। অফভা ফসদ ওবভ, এআ অবঙ্গসও
ইশ্বভ  থফশাসমাঘদা াংমা পারা এআ প্রণফ।
ইশ্বসভ বশ্বা বদস বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও অমাতাপাস
অসমাঘদা ওভা লসসঙ এআ আস। ইশ্বসভ বশ্বা ওভাঝা এও থভসদভ
কুংস্কাভ, এং অফাসতভ ফসঢ সঘস ড় কুংস্কাভ। অভ ফ
ধবশ্বাসও ধুাঁবচ ওসভ ফানুসরভ অবষ্কৃঢ থফশ এং থফশগ্রন্থগুসমা
সবৌবক্তও ফঢাসত ধবভধূডশ। ন্য ওম থভসদভ কুংস্কাভ,
ধবশ্বা, বুবক্তসও সথ ফবফদ অফভা বজ্ঞাসদভ িাভস্ঙ লআ বদা
বিথা, ফঢফবদ ইশ্বভ এং থফশাসমাঘদাসঢ অফাসতভ স্ঠ লসঢ
ধাসভ বজ্ঞাদ। বঢশদ ঢত্ত্ব ফণসও রৄরু ওসভ অথুবদও ফচযাবঢবশজ্ঞাদ
আফঢাফসথয ইশ্বসভভ বস্ঘত্বসও প্রেবদ্ধ ওসভ ফনসমসঙ। ববত
সদসওআ ঠামাপাস সম ণাসওদ, ‘ ইশ্বভ ংজ্ঞাবঢ দদ’ ,
বওংা ‘ বজ্ঞাদ বতস ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব বওংা দবস্ঘত্ব ফওাসদাঝাআ
প্রফাড ওভা বা দা’ , বওংা সমদ ‘ ইশ্বসভভ নুধবস্ঙবঢ প্রফাড ওভা
ফকসম ফঝা ঢাভ দবস্ঘসত্বভ প্রফাড লসঢ ধাসভ দা’ আঢযাবত। এআ
আস অফভা ফতঔাসা স্ঝঢঃবদ্ধপাস থসভ ফদা এআ থভসদভ প্রবঢবঝ
নুওল্পআ পুম। অোলাবফও থসফশভ ইশ্বসভভ ববযষ্টযগুসমাভ সদও
বওঙুআ ঔু পাসমাপাস ংজ্ঞাবঢ। এ আস বসেরড ওসভ ফতঔাসদা
লসসঙ ঢাভ সদও ববযষ্টযআ অথুবদও বজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ ভ্রান্ত বওংা
বুবক্তভ ওবষ্টধাণসভ ধভস্ছভবসভাথী। ঢাঙাড়া, অথুবদও বজ্ঞাদ এঔদ
ফব চাকা ফধৌাঁসঙ ফকসঙ ইশ্বভ সম বওঙু ফণসও ণাওসম ফওাসদা দা
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ফওাসদাপাস বজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ ঢা থভা ধড়াভ ওণা বঙসমা। ফব
ফক্ষসত্র ইশ্বসভভ ঈধবস্ঙঢ ণাওাভ ওণা এঢবতদ অফভা রৄসদ এসবঙ
ফঔাসদ ঢাভ নুধবস্ঙবঢ শ্যআ ঢাভ দবস্ঘসত্বভ ঈধবুক্ত প্রফাড
অফাসতভ ওাসঙ। বঢশদ ঢত্ত্ব ভঙ্গফসে অাভ অক ধবশন্ত ওম
থফশগ্রসন্থভ ওমযাফড অফভা চাদঢাফ ইশ্বভ অতফ- লাাভ ফাথযসফ
ফানুর ৃবষ্ট ওসভবঙসমদ। থফশগ্রসন্থভ অাঢফূসল অম্াল সমসঙদ বঢবদ
অফাসতভসও এও অবত ফানুর অতফ লসঢ ৃবষ্ট ওসভসঙদ, এং বব
লাাসও ৃবষ্ট ওসভসঙদ অতসফভ লাড় ফণসও । অভ ন্যবতসও
বঢশদ মসঙ অবত এওসওারী চীসভ মক্ষ মক্ষ ঙসভভ ববঢশঢরূধ
ঢশফাদ ফানুর। বঢশদ ঢত্ত্ব র অসকআ প্রফাড ওসভসঙ, বিস্গাদ ধাবদ্র
ফচফ অযাসভভ ৪০০৪ বিস্গধূশাসব্দ ইশ্বসভভ বশ্বৃবষ্টভ াআসমী
কডদা বওংা ২৩৪৮ বিস্গধূশাসব্দ দূসলভ প্লাসদভ ফওাসদা থভসদভ
বজ্ঞাবদও ঢযঢা ফদআ। বজ্ঞাদীসতভ দ দ অবষ্কাসভভ নসম ফানুর
থীসভ থীসভ ুছসঢ ধাভসঙ, এআ ফলাবশ্ব এং এআ ধৃবণীসঢ প্রাসডভ
ঈদ্ভসভ ফধঙসদ অসম ফওাসদা বটচাআদ ফদআ, ধবভওল্পদা ফদআ,
ফদআ ফওাসদা ুবদ্ধতীপ্ত ত্তাভ সুফলাদ ঈসেশ্য। ফলাবসশ্বভ ঈদ্ভ এং
প্রাসডভ ঈৎধবত্তভ ফধঙসদ সুবস্ঙঢ প্রাওৃবঢও যাঔযা এঔদ অথুবদও
বজ্ঞাসদভ ালাসবযআ ফতা ম্ভ, বা ধভীক্ষামি ঈধাসত্তভ াসণ
ধুসভাধুবভ ঙ্গবঢধূডশ। এঙাড়া প্রাণশদা াড়া ফতাভ ধভীক্ষাল র
ধভীক্ষা ইশ্বসভভ ঈধবস্ঙবঢভ প্রফাড ধাাভ ওণা ণাওসম ফ
থভসদভ বওঙুআ ওঔসদা ধাা বাবদ। ইশ্বভ অচ অথুবদও বজ্ঞাসদভ
ফঘাসঔ এওবঝ ‘ যণশ নুওল্প’ । অফাসতভ ঘাভধাসযভ চকসঢ
বঢপ্রাওৃঢ ফওাসদা বওঙুভ বস্ঘত্ব ফদআ। এওঝা ফ প্রাসডভ বস্ঘত্ব
যাঔযাভ চন্য অত্মাভ যভডাধন্প লসঢ লসবঙসমা ফানুরসও। অথুবদও
বজ্ঞাদ প্রফাড ওসভসঙ ইশ্বসভভ ফসঢা অত্মা এওবঝ াবঢম নুওল্প।
আসভ এওবঝ ধূডশাঙ্গ থযাস বরবঝ বদস বযত অসমাঘদা মা
লসসঙ, ফানুসরভ নুপূবঢ, চন্ধ- ফৃঢযু ফণসও রৄরু ওসভ চকসঢভ
বওঙুআ প্রাওৃবঢও বদফ বতস যাঔযা ওভা ম্ভ, অত্মাভ ফসঢা
বঢপ্রাওৃঢ ফওাসদা বওঙু অফতাবদভ তভওাভ ফদআ।
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আতাদীং

বফ
ল অথুবদও ববভবোাসতভ
আসভ বজ্ঞাদফ বওঢা থযাস
ঈ

ওসভ
লাসবয
বজ্ঞাসদভ গ্রবাত্রা দঢুদ ফওাসদা খঝদা দ, এবঝ ঘমসঙ লাচাভ
ঙভ থসভ। বওন্তু বজ্ঞাসদভ ঈধওাভ গ্রলসড অফভা বঢঝা দা অগ্রলী
ঢাভসঘস ফবয অগ্রলী বজ্ঞাসদভ ফঘঢদা ধবভলাসভ। বওন্তু অফভা,
দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘসওভা ঈধবুক্ত প্রফাড ঙাড়া সবৌবক্তও বশ্বাসও
াফান্যঢফ শ্রদ্ধা ফতঔাসঢ ভাবচ দআ। অফভা ফসদ ওবভ, থফশী বশ্বা
অসম ধবশ্বা বা ফাসচভ যাবন্ত বদষ্টওাভী এং ফআাসণ
বজ্ঞাসদভ গ্রবাত্রা ফভাসথভ প্রথাদঢফ ন্তভা ঙাড়া অভ বওঙু দ।
ফঙাঝসমাভ ফকচসথামাআসভ ওাভসড ফাসচভ ফবযভপাক ফানুরআ
ফসদ ওসভ ণাসওদ, চীসদ যাবন্ত, ধবত্রঢা এং অদন্দ চা
ভাঔাভ চন্য থফশ চরুবভ। ঢাসতভ এআ নুপূবঢ অফভা ফওসড় বদসঢ ঘাআ
দা, ঢস অফভা ফতঔাসঢ ঘাআ, থফশ বশ্বা ঙাড়া চীদ এওআ
ভওফ বওংা ফওাসদা ফওাসদা ফক্ষসত্র ঢাভ ফবয বদবঢও, অদন্দ
এং ধবভধূডশঢা পভা। থযাধও বভঘাটশ টবওসন্ফভ ঈবক্ত বতসআ বম‘You can be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually
fulfilled.’ এ বরগুসমা বদস অসমাঘদা লসসঙ আবঝভ ফযর বঢদবঝ

থযাস।
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২০০৪ াসম স্ঢাফ হ্যাবভসভ ফমঔা ‘ বশ্বাসভ ফাবপ্ত’ আবঝভ
ফাথযসফ ধাশ্চাসঢয ূঘদা ল দঢুদ এও অসন্দামসদভ12। ধভঢশীফঢ
বভঘাটশ টবওন্ফ, বপমভ ফস্গঙ্গভ, টযাবদসম ব টযাসদঝ এং
বক্রসস্গানাভ বলসঘসন্ফভ ফসঢা ঔযাঢদাফা বজ্ঞাদী এং তাযশবদসওভা
অভ ঙবঝ রৃবদা ওাাঁধাসদা আসভ ফাথযসফ ফাচ ফণসও থফশী
কুংস্কাভ তূভ ওভাভ চন্য যক্ত স্ঙাদ গ্রলড ওসভদ। ঈসম্বঔঢ
দাবস্ঘওসতভ প্রবঢবঝ আ অসফবভওা ফস্গ ফমাভ লসসঙ, বা বওঙুবতদ
অসক বঙসমা ওল্পদী। এআ অসন্দামদ ধাশ্চাসঢয ধবভবঘঢ লসসঙ
দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘওঢা ( দয দাবস্ঘওঢা া New Atheism) বলসস।
াংমা এঔসদা ফ থভসদভ ফওাসদা অসন্দামদ ফঘাসঔ ধসড়বদ, ববত
অফভা প্রাআ বদসচসতভ প্রসাথ বতসঢ ঈচ্চাভড ওবভ ফব, অফাসতভ
ংস্কৃবঢসঢ স্তুাবতঢাভ ঈধাতাদ সদও প্রাঘীদ। অথুবদও বজ্ঞাসদভ
অসমাসও দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘওঢা অসন্দামসদ বদসচসতভ পৃক্ত ওভাভ
চন্যআ অফাসতভ এআ আ। ওম থভসদভ ধবশ্বা ফণসও ফাচসও
ফুক্ত ওভাআ এআ অসন্দামসদভ মক্ষয। অযা ওবভ, এআ আসভ ফাথযসফ
অফভা ফতঔাসঢ ধাভ ফব, দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘওঢাআ এওচদ ুবদ্ধফাদ
ফানুসরভ চন্য অচ শ্যম্ভাী  যবক্তযামী এওবঝ ফবৌবক্তও স্ঙাদ।
অফভা অভ অযা ওবভ াংমাসতয ঙবড়স বঙবঝস ণাওা দাবস্ঘও,
সজ্ঞাতী, ংযাতী এং ফাদঢাাতীভা এআ অসন্দামসদ যভীও
লাভ ফাথযসফ াংমাসতয ফণসও কুংস্কাভ তূভীওভসড এবকস অসদ।
ফঝা ফওম ফাত্র এওবঝ থফশবদভসধক্ষ ফাচ কঞসদআ অফাসতভ ালাবয
ওভস দা, ালাবয ওভস ওট্টভ থফশী ফফৌমাতীসতভ লাঢ ফণসও
অফাসতভ ফাচসও ভক্ষা ওভসঢ। ভক্ষা ওভস, ক্রফয যবক্তযামী লস
ঞা প্রবঢবক্রাযীম ফলসমভ স্ঝাথীদ াংমাসতযসও অসভওবঝ ফঙাঝ
ধাবওস্ঘাদ বওংা ঢাবমাবদ অনকাবদস্ঘাদ াদাসদাভ ধসঘষ্টা ফণসও।

ভালাদ অীভ ( raihan1079@gmail.com)
ফনব্রুাবভ, ২০১১

অফাসতভ চীদ তীধাবন্বঢ ফলাও!
বপবচৎ ভা ( charbak_bd@yahoo.com)
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Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W.
Norton , 2004
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ভাসফভ ক্ষুভ এং ারমযফ ইশ্বভ ২৯৩
ইশ্বভআ বও ৃবষ্টভ অবত া প্রণফ ওাভড? ৩০০
দাবস্ঘওঢা এওবঝ থফশ (বশ্বা) লসম… ৩০৭

বাসতভ ওাসঙ ঊডী ৩১১

ূবঘ
প্রণফ থযা

বজ্ঞাসদভ কাদ ১৭
বিঢী থযা

এআ সুন্দভ নুম, সুন্দভ নম, বফঞা দতীভ ধাবদ ৪৪
ঢৃঢী থযা

ফেটবভও লসসমভ ফাবং ৭৪৭ নযামাব ৮৭
ঘঢুণশ থযা

রৄরুসঢ? ১১০
ধেফ থযা

অত্মা বদস আঢং বঢং ১২৮
রষ্ঠ থযা

বজ্ঞাদফ বওঢা ১৬৪
প্তফ থযা

থফশী বদবঢওঢা ১৯২
ষ্টফ থযা

বশ্বাসভ পাআভা ২২৬
ঢাঃ

২৬২
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প্রণফ থযা

বজ্ঞাফদভ কাদ
দাবস্ঘওযাত থফশ লসম ‘ াকাদ দা ওভা এওবঝ যঔ, বক্রসওঝ
দা ফঔমা এওবঝ ক্রীড়া, ফওাসওআদ ফদ দা ওভা এওবঝ
ফদযা।’
- চুাসভ ডশ13

ফলাবসশ্বভ ঈৎধবত্ত অভ বওায বদস ২০০৫ াসম বপবচৎ ভা
(এআ আসভ প্রণফ গ্রন্থওাভ) বমসঔবঙসমদ, ‘অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ
অাঁথাসভভ বাত্রী’ বযসভাদাসফভ আ14। আবঝভ ‘ফমঔসওভ ওণা’ ংসয
বজ্ঞাদ পসওশ বঢবদ বমসঔবঙসমদ,
বজ্ঞাসদভ তাদ বও ফওম ড় ড় বন্ত্রধাবঢ াবদস
ফানুসরভ চীসদ স্ঝাচ্ছন্দয স অদা? অফাসতভ স্কুম
ওসমসচ ফবপাস বজ্ঞাদ ধড়াসদা ল ঢাসঢ এফদ ফসদ
লা স্ঝাপাবও। যাধাভঝা অসম ঢা দ। বজ্ঞাদসও
যলাভ ওসভ ফানুর ড় ড় বন্ত্রধাবঢ াদা সঝ; ঢস
ফগুসমা ফস্টন প্রবুবক্তবতযা অভ প্রসওৌযমবতযাভ
অঢাথীদ। বজ্ঞাদমি জ্ঞাসদভ বপসবাচদ ফাত্র।
অসম বজ্ঞাসদভ এওবঝ ফলাদ ওাচ লসচ্ছ প্রওৃবঢসও
ফাছা, প্রাওৃবঢও খঝদামীভ যাঔযা ঔুফাঁ চ ফভ ওভা।
বজ্ঞাসদভ ন্তবদশবলঢ ফৌন্দবশয এঔাসদআ। হ্যাাঁ, ফচযাৎস্চা
ভাঢ বওংা ধাবঔভ কুচসদভ ফসঢা বজ্ঞাসদভ এওবঝ
দান্দবদও ফৌন্দবশয অসঙ, ফৌওবশয অসঙ- বাভ ভাস্ঝাতদ
ফওম বজ্ঞাদী, বজ্ঞাদফদস্ক সশাধবভ বজ্ঞাদসপ্রফী
13
14

ব্লকাভ, ওযাসটঝ ওসমচ ব্লক, http://www.cadetcollegeblog.com/arnob
বপবচৎ ভা, অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী, ঙ্কুভ প্রওাযদী, ২০০৫ (ধুদফূশদ্রড ২০০৬)
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যবক্তভ ধসক্ষআ ম্ভ। বঔযাঢ ফচযাবঢবশত ওামশ স্ঢাকাদ
ঢাভ বঔযাঢ ‘The Demon-Haunted World’ আসভ
পূবফওা এ ওাভসডআ লসঢা সমবঙসমদ, ‘াথাভড
ফানুসরভ ওাসঙ বজ্ঞাসদভ চবঝম বরগুসমা বঞওপাস
যাঔযা দা ওভাসও এও থভসদভ বওৃঢ ফসদাপা সমআ
অফাভ ফসদ ল। বঔদ ফানুর ফপ্রসফ ধসড়, ঢঔদ াভা
ধৃবণীভ ওাসঙ ফ ঢাভ ফপ্রসফভ ওণা প্রঘাভ ওভসঢ ঘা।
এ আবঝ অফাভ ফপ্রসফভ এওবঝ যবক্তকঢ স্ঝীওাসভাবক্ত,
বজ্ঞাসদভ াসণ অফাভ াভা চীসদভ ন্তভঙ্গ পসওশভ
আবঢওণা।

প্রাবঙ্গও ওাভসড, বঞও ধাাঁঘ ঙভ ধসভভ দঢুদ এআ আস ধুসভাসদা
ওণাগুসমাআ ঈসঞ অসমা অাভ। বদঃসন্দসল এআ আবঝ অফাসতভ
ফপ্রসফভ এওবঝ যবক্তকঢ স্ঝীওাসভাবক্ত লস ঈঞস, লস ঈঞস
বজ্ঞাসদভ াসণ অফাসতভ াভা চীসদভ ন্তভঙ্গ পসওশভ
আবঢওণাআ।
‘অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী’ আবঝ ফরুসদাভ ধসভ
সদসওআ এসও াংমাসতসয বজ্ঞাদফদস্কঢাভ প্রাসভভ এওবঝ
ফাআমনমও বলসস ফতসঔবঙসমদ। এও ঙসভআ আবঝভ প্রণফ ংস্কভড
ফযর লস ধবভবঢশঢ এং ধবভবথশঢ ংস্কভড প্রওাবযঢ লসবঙম। ট.
যাবব্বভ অলসফত, ট. বপ্ল ধাম, ট. বলভন্ধ ফদগুপ্ত, ট. যবলরৃম
আমাফ, ট.বদ ফচুফতাসভভ ফসঢা সভডয ফমঔও এং বযক্ষাবসতভা
আবঝভ বভবপঈ ওসভবঙসমদ। ফ বভবপঈ প্রওাবযঢ লসসঙ এদএনব,
চাভপাভ, লবমসট, আবন্টসধসন্টন্ঝ, ফটআবম স্গাভ, ফৃরৃপারড, ফপাসভভ
ওাকচল ববপন্প ধত্র-ধবত্রওা।
বওন্তু ফব যাধাভবঝ মাভ চন্য এঔাসদ এঢ অসাচদ ঢা লসমা,
অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী আবঝসঢ ধতাণশবজ্ঞাসদভ
াম্বঢও থযাদ-থাভডাগুসমাভ ধাযাধাবয, ফযর থযাবঝসঢ অথুবদও
বজ্ঞাসদভ শসযর ঢত্ত্ব  ঢসণযভ অসমাসও ‘ইশ্বভ নুওল্প’বঝ বদস
বদভসধক্ষ অসমাঘদা বঙম। অভ এঔাসদআ ফতঔা বতসবঙম এওবঝ ফচাভ
ফস্ঢা। ‘অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী’ আবঝভ পূবফওা
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বমসঔবঙসমদ াংমাসতসযভ স্ঝদাফঔযাঢ ধতাণশবত থযাধও এ এফ
লারুদ ভ ভযীত। বঢবদ আবঝ বদস ঈচ্ছ্ববঢ প্রযংাাওয প্রসক্ষধসডভ
ধসভ পূবফওাভ ফযর বতসও এওবঝ াওয চুসড় ফতদ ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব া দবস্ঘত্ব বজ্ঞাসদভ বর দ এঝা ুছসঢ
ঢরুড ফসদভ ফ মাসক সদও, ঢস ফ ধসণ অসমা
লাসঢ ঘমা অাঁথাসভভ বাত্রীসও বদরুৎাবলঢ ওভা ফফাসঝ
ঈবঘঢ দ সমআ অফাভ ফসদ ল।

এ এফ লারুদ ভ ভযীত ‘ ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব া দবস্ঘত্ব বজ্ঞাসদভ বর
দ’ সম ফব ঈবক্তবঝ আসভ পূবফওা ওসভবঙসমদ ঢা ঔু ধবভবঘঢ
এং চদবপ্র থাভডাভ প্রবঢনমদ। এ এফ লারুদ ভ ভযীত ফণসও রৄরু
ওসভ চদবপ্র বজ্ঞাদ ফমঔসওভা প্রাআ অফাসতভ ফসদ ওবভস ফতদ ফব,
বজ্ঞাসদভ ওাচ লসচ্ছ ধাবণশ জ্ঞাসদভ ঘঘশা ওভা, ইশ্বভ বওংা এথভসদভ
বঢপ্রাওৃঢ বর বদস ওঔসদাআ ফওাসদা বপফঢ বতসঢ ধাসভ দা
বজ্ঞাদ। ঢাআ  বদস ঝু-যব্দ ওভা বজ্ঞাদ ফমঔওসতভ নুবঘঢ। বওন্তু
বঢযআ বও ঢাআ?
বজ্ঞাদ বও বঢপ্রাওৃঢ বর বদস বপফঢ বতসঢ ক্ষফ?
অসকভ বতসদ ফানুসরভা াবড় ফণসও এওঝু তূসভ ণাওা ধুকুভ ধাসড়
ভাসঢভ ন্নওাসভ লঞাৎ অগুদ জ্বমসঢ ফতসঔ পাসঢা ফঝা ুবছ
ফওাসদা পূঢ-বচদ-ধভীভ ওাচ। এভধভ ফসে লাবচভ লসমা বজ্ঞাদ।
বজ্ঞাদ এস অফাসতভ চাদাসমা বফসণদ কযাসভ ওণা। অফাসতভ ফসদ
ণাওা বজ্বদ ধভীভ কল্পসও বযবভর ওাকচ বতস খসর ফঔাসদ বস
বতসমা অম ঢয। এঔদ অভ ফওঈ ধুকুভ ধাসড় অগুদ জ্বমসঢ
ফতঔসম প ধা দা, ঢাভা চাসদ এঝা পূডশ প্রাওৃবঢও যাধাভ।
আবঢলা াক্ষয ফত- এপাসআ ফানুসরভ ফসদ চসফ ণাসও ণাওা
ংঔয কুংস্কাসভভ ওাসমা বদওর অাঁথাভ তূভ ওসভ অযাভ প্রতীধ
জ্বাবমসসঙ বজ্ঞাদ। বজ্ঞাসদভ এআ গুফডভ ওাভসড এআ থাভডাবঝসও
অফভা অযীশাত ফসদ ওবভ। বওন্তু ফবআ বজ্ঞাদ অফাসতভ ফসদভ
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সঘস ড় কুংস্কাভ পসওশ বওঙু মসঢ বা, ফবদ রৄরু লস বা
ঢুচ্ছ-ঢাবচ্ছময। অফাসতভ ফসদভ কুংস্কাভবঝসও ফূসম ঈৎধাবঝঢ ওসভ
বতস বজ্ঞাদ, অফাসতভ ফৃঢযু ধভঢশী সুসঔভ চীদসও ঢঙদঙ ওসভ
বজ্ঞাদ, সঘঢদ ফসদভ এআ পাদা অফভা ওঔসদাআ বজ্ঞাসদভ ফআ
কুংস্কাভ বদস ওণা মা ফফসদ বদসঢ ধাবভ দা।
আন্ঝাভসদসঝ থফশ  বজ্ঞাদ বদস বমঔসঢ বকস অফভা প্রাযআ
এফদ ফানুসরভ ফুসঔাফুবঔ লআ। ঢাসতভ ফাসছ সদসওআ সমদ, বজ্ঞাদ
লসমা বুবক্ত এং ওাবভকভী জ্ঞাসদভ প্রসাক অভ থফশ লসমা বশ্বা। এ
রৃসভ স্ঙাদ পূডশ অমাতা মস। বজ্ঞাদ বতস ফওাসদাপাসআ
ইশ্বভ দাফও বরস ওণা মা বাস দা। ঢাভা বজ্ঞাদ পাসমাাসদ
বওন্তু এওআ াসণ ফসদ ওসভদ ফব, ইশ্বসভভ দবস্ঘত্ব প্রফাসড বজ্ঞাদসও
ফঝসদ অদাঝা ঔুআ লাস্ঢওভ। ববত ঢাভা পূসঢ ‘বশ্বাসভ’ ফসঢা
বরস বজ্ঞাদসও ফঝসদ বদস এস ফআ বশ্বাসও ওঘুওাঝা ওভাঝাসও
লাস্ঢওভ ফসদ ওসভদ দা, ফওাসদাপাসআ। লাস্ঢওভ ফসদ ওসভদ দা
সুঔ বসুঔ লসম াসধভ ফন্ত্র দা চসধ টাক্তাসভভ যভডাধন্প লাসও,
ঢাভা রৄথু লা ফভ ফভ ফভ ফভ ওসভ সঞদ বঔদ থফশ, ইশ্বভ অভ
বঢপ্রাওৃঢ বরস ওণা মাভ ফঘষ্টা ওভা ল।
বওন্তু ফৌপাসকযভ যাধাভ লসমা, ধবশ্চফা বসশ্বভ প্রবণঢবযা
বজ্ঞাদীভা অচ ‘ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব া দবস্ঘত্ব বজ্ঞাসদভ বর দ’
থভসদভ কড্ডাবমওা প্রাসল কা পাবস দা বতস বঞও স্ঙাদ বদসঢ
রৄরু ওসভসঙদ। ফবফদ, বঔযাঢ ধতাণশবজ্ঞাদী বস্গসনদ লবওং ঢাভ বঢ
াম্বঢও আ ‘গ্রান্ট বটচাআদ’- এ ভাবভ সমসঙদ15- ফলাবশ্ব
‘ৃবষ্ট’ভ ফধঙসদ ইশ্বসভভ ফওাসদা পূবফওা ফদআ। ফলাবশ্ব
ধতাণশবজ্ঞাসদভ বদফদীবঢ নুভড ওসভ স্ঝঢঃস্জূঢশপাস বঢবভ
লসসঙ। ফলাবসশ্বভ ঈৎধবত্ত এং বস্ঘসত্বভ যাঔযা ইশ্বসভভ অফতাবদ
এসওাসভআ বণা। ঢাভ দঢুদ আ ‘গ্রান্ট বটচাআদ’- এ ঔু
ঘাাঁঘাসঙামাপাসআ সমদ (গ্রযান্ট বটচাআদ, ধৃষ্ঠা ১৮০)–
ফাথযাওরশড যবক্তভ ূসত্রভ ফসঢা ধতাণশবজ্ঞাসদভ ববপন্প
ূত্র ওাবশওভ ভসসঙ, ঢাআ এওতফ যূন্যঢা ফণসও
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ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট ম্ভ এং ফবঝ শ্যম্ভাী।
‘স্ঝঢঃস্জূঢশপাস ৃবষ্ট’ লাভ ওাভসডআ ‘ফতাভ আচ
াফবণং, ভযাতাভ তযাদ দাবণং’, ফ ওাভসডআ ফলাবসশ্বভ
বস্ঘত্ব ভসসঙ, বস্ঘত্ব ভসসঙ অফাসতভ। ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ
ফ াবঢ জ্বামাসদাভ চন্য ইশ্বসভভ ফওাসদা প্রসাচদ
ফদআ।

অসম ইশ্বভল ফয বওঙু ঢণাওবণঢ বঢপ্রাওৃবঢও যাধাসভ
অথুবদও বজ্ঞাদ ফব সুস্ছষ্ট বপফঢ বতসঢ ধাসভ ঢা াম্বঢও
ঙভগুসমাসঢ ঔু পাসমা ওসভ ফাছা বাবচ্ছসমা। বসযরঢ ২০০৪ াম
ফণসও ২০০৮ াসমভ ফসথয ধবশ্চফা বসশ্ব ধাাঁঘচদ বজ্ঞাদী এং
তাযশবদওসতভ ঙবঝ ‘ফস্গ ফবমং’ আ প্রওাবযঢ ল। ফআ স্ঝদাফঔযাঢ
ফমঔসওভা লসচ্ছদ স্ঢাফ হ্যাবভ, টযাবদসম ফটসদঝ, বভঘাটশ টবওন্ফ,
বপওঝভ ফস্গঙ্গভ এং বক্রফস্গানাভ বলসঘন্ফ। ঢাভা ঔু সুস্ছষ্টপাস
বপফঢ বতসসঙদ ফব, অথুবদও বজ্ঞাদ অচ ফব স্ঙা এস
ফধৌাঁসঙসঙ, ফ স্ঙাদ ফণসও ফ ইশ্বভ ংক্রান্ত ববপন্প নুওল্পগুসমা
ধভীক্ষা ওসভ ঈধংলাসভ ফধৌাঁঙসু ঢ ক্ষফ। ঢাসতভ এআ দঢুদ
অসন্দামদসও বশ্বযাধী ‘দয দাবস্ঘওঢা’ভ অসন্দামদ (New Atheism
Movement) বলসস বপবলঢ ওভা লসচ্ছ16।
বকঢ ওসও তযসও বজ্ঞাদ এং তযশদযাসস্ঠভ দাদা বতসও
বঢশদ খসঝসঙ। ইশ্বভ ংজ্ঞাবঢ দদ, ইশ্বভ বজ্ঞাসদভ বর দদ,
বওংা ইশ্বভসও প্রফাড া প্রফাড ফওাসদাঝাআ ওভা বা দা- এফদ
ক্তযগুসমাফও এঔদ অভ ঠামাপাস ধঢাওাভ ফসঢা লদ ওভা ল
দা। চুবট-বিস্গাদ-আমাবফও ইশ্বসভভ সদও সুংজ্ঞাবঢ ববযষ্টয
থফশগ্রন্থ ফণসও চাদা বা। ফবফদ, ফআ ইশ্বভ এওচদ যবক্ত ইশ্বভবঢবদ ভাক ফক্ষাপ খৃডা প্রওায ওসভদ, বশ্বাীসতভ যাবস্ঘ ফতদ, ঢাভ
চন্য অভয া বংলাদ ভসসঙ, আঢযাবত। এঔদ এথভসদভ ইশ্বভ ববত
ফলাবশ্ব বঢবভ ওসভ ণাসওদ, চীদ বঢবভভ ধবভওল্পদা এং দওযা
প্রডদ ওসভ ণাসওদ, প্রাণশদা াড়া বতস ণাসওদ ঢস বওন্তু ফ
16

তাবগুসমা অফাসতভ ধভীক্ষা ওসভ বাঘাআ ওভসঢ ধাভাভ ওণা। অফভা
অচ চাবদ, বাঘাআসভ ধভ ফয সদও তাবআ আসঢাফসথয পুম
প্রফাবডঢ লসসঙ। বজ্ঞাদীভাআ ঢা ওসভসঙদ। বঢশদ ঢত্ত্বআ প্রফাড
ওসভসঙ ফচফ অযাসভভ ৪০০৪ বিস্গধূশাসব্দ ইশ্বসভভ বশ্বৃবষ্টভ
ফওচ্ছা ওাবলবদ বওংা ২৩৪৮ বিস্গধূশাসব্দ দূসলভ প্লাসদভ ফওচ্ছা
বফণযা। এথভসদভ সদও বওঙুআ পবষ্যসঢ ফব বজ্ঞাদ পুম প্রফাড
ওভস দা ঢা ফও মসঢ ধাসভ? ফবফদ, দযদাবস্ঘওঢাাতী বজ্ঞাদীভা
ফসদআ ওসভদ, ববরৄভ পাবচশদ াণশ, ববরৄভ ধুদরুত্থাদ, অত্মাভ বস্ঘত্ব
এং ফৃঢযু ভ ধসভ ঢাভ ফাঁসঘ ণাওা- থাবফশওসতভ ওাঙ ফণসও অা এআ
তাবগুসমা অসম প্রওাভন্তসভ বজ্ঞাবদও তাবআ, বজ্ঞাবদও প্রবক্রাভ
ফাথযসফআ এভ ঢয-বফণযা বদডশ ওভা বাস। বভঘাটশ টবওন্ফ ঢাভ যীরশ
ববক্রঢ আ কট বটমুযসদ ধবভষ্কাভ ওসভআ সমদ, বদা বধঢা ববরৄ
চন্ধাসঢ ধাসভদ বওদা ঢা বজ্ঞাবদও নুন্নাসদভ ংয, ফওাসদা
বদবঢওঢা া ফূমযসাসথভ প্রে দ 17।
বজ্ঞাদীভা এঔদ সমদ, ইশ্বফভভ প্রাণশদা াড়া ফতা বওংা
বঢযওাভ ইশ্বভ ফও- এআ লাআসধাবণবগুসমা বওন্তু লসচআ ধভীক্ষা
ওসভ বদডশ ওভা বা। ফবফদ, থভা বাও এওবঝ ধভীক্ষাভ যস্ঙা ওভা
লসমা ফবঔাসদ ফৃঢযু ধণবাত্রী বলন্দু, ফুবমফ, ফৌদ্ধ া বিস্গাদ ফভাকীভ
চন্য অমাতা ওসভ প্রাণশদাভ যস্ঙা ওভা লস। ফতঔা ফকম আমাবফ
প্রাণশদাসঢআ ফভাকী ফওম পাসমা লসচ্ছ- বওংা ফুবমফ ফভাকী ধঝাধঝ
ফসভ ঈঞসঙ, অভ াবওভা ধঝম ঢুমসঙ, ঢালসম াসণ াসণ অফভা ুসছ
বদঢাফ আমাবফ অম্ালআ বঢযওাভ ইশ্বভ, ওাভড বঢবদআ প্রাণশদা াড়া
বতসচ্ছদ। বওন্তু এথভসদভ খঝদা খসঝ বদ। ভং ফাসা বিবদও, বটঈও
আঈবদপাবশবঝভ াম্বঢও কসরডাগুসমা প্রাণশদাভ াসণ ফভাকীভ পাসমা
লাভ ফওাসদা পওশআ ঔুাঁসচ ধাবদ18।
অোলাবফও থফশগুফমাফঢ বডশঢ ইশ্বভ ধভস্ছভবসভাথী এওবঝ ত্তা।
ফবফদ াআসসমভ থাভডা নুবাী ইশ্বভ তৃশ্য (Col. 1:15, ITi 1:17,
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6:16), এফদ এওবঝ ত্তা বাফও ওঔসদা ফতঔা বা বদ (John 1:18, IJo
4:12)। ণঘ াআসসমভআ ফয বওঙু ঘবভত্র ফবফদ ফুা (Ex 33:11, 23),

অোলাফ, ফচও (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ইশ্বভসও ফতঔসঢ ফধসবঙসমদ
সম বডশঢ লসসঙ। ইশ্বভ ধবভষ্কাভ ওসভআ াআসসম সমসঙদ‘ফঢাফভা অফাভ ফুঔ ফতঔসঢ ধাস দা, অফাসও ফতঔাভ ধভ ফওঈ াাঁঘসঢ
ধাভস দা’ (Ex 33:20)। ণঘ, ফচও ইশ্বভসও চীন্ত ফতসঔসঙদ (Ge
32:30)। এগুসমা ফঢা ধবভষ্কাভ স্ঝবসভাবথঢা। বঞও এওআ ওণা মা বা
লবভঢ ফুলম্যসতভ ‘ফফভাসচ’ভ ফক্ষসত্র। অভচ অমী ফাঢুব্বভ ঢাভ
‘সঢযভ ন্নাদ’ গ্রসন্থ বমসঔসঙদ,
এ ওণা প্রা ওম থফশআ এওফঢ ফব, ‘ৃবষ্টওঢশা শত্র
বভাবচঢ’। ঢালাআ ববত ল, ঢস ঢালাভ াবন্পথযমাসপভ
চন্য তূসভ বাআসঢ লআস ফওদ? অম্ালঢা’মা বও ঐ ফ
লবভঢ (ত.)- এভ ন্তসভ া ঢালাভ কৃসল, ফভা যলসভ
ণা ধৃবণীসঢআ বঙসমদ দা? ধবত্র ফওাভাসদ অম্াল
বমাসঙদ- ‘ফঢাফভা ফবঔাসদ ণাও, বঢবদ ফঢাফাসতভ সঙ্গ
সঙ্গ অসঙদ’ (সুভা লাবতত- ৪)। ফফভাচ ঢয লআসম এআ
অাসঢভ বলঢ ঢালাভ ফওাসদা ঙ্গবঢ ণাসও বও?

অসম অোলাবফও কট বলস বঘবত্রঢ সদও এবিবঈঝসওআ বুবক্তভ
বদবভসঔ ধভীক্ষা ওসভ পুম প্রফাড ওভা বা ঢা ধতাণশবজ্ঞাদী বপওঝভ
ফস্গঙ্গভ ফতবঔসসঙদ ঢাভ কট- তয ফনআল্ড লাআসধাবণব আস।
বঢবদ সমদ
অবফ অফাভ আস থাবফশওসতভ ফতা ইশ্বসভভ নুওল্প
বদস বজ্ঞাবদওপাসআ অসমাঘদা ওসভবঙ, এং অফাভ
ঈধংলাভ লসচ্ছ অোলাবফও ইশ্বভ বজ্ঞাবদও ধভীক্ষা
ঈত্তীডশ লসঢ ধাসভদ বদ।

অাভ, ইশ্বভসও ংজ্ঞাবঢ ওভসঢ ফব থভসদভ গুডামী অসভাধ ওভা
ল ধভীক্ষা ওসভ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ ফগুসমা ধভস্ছভবসভাথী বওদা।
ফবফদ, ফওঈ ববত ঘাভফওাডা ৃসত্তভ বস্ঘত্ব তাব ওসভ, ফঝা বুবক্ত বতস
প্রফাড ওভা বাস এআ থাভডাবঝ ধভস্ছভবসভাথী। থফশ-তযশদ বদবশসযসর
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ফব ববযষ্টযগুসমা বতস ইশ্বভসও ঘভাঘভ ফবলফাবন্পঢ ওভা ল ফগুসমা
আ ফতঔা ফকসঙ বুবক্তভ ওবষ্টধাণসভ ঔুআ পঙ্গুভ। ফবফদ, ইশ্বভসও মা
ল ‘ধভফ তাফ’ (all-loving) এং শযবক্তফাদ (all-powerful or
omnipotent), বদঔুঢ
াঁ (perfect), শজ্ঞ (omniscient) আঢযাবত। বওন্তু
শযবক্তফত্তা (omnipotence) এং শজ্ঞঢা (omniscience) ফব এওাসণ
প্রসবাচয লসঢ ধাসভ দা ঢা বুবক্তাতীসতভ তৃবষ্ট এড়াবদ। ফবফদ,
ওযাসভদ সন্ফ ঢা সুন্দভপাস বদসনাক্ত ধংবক্তফামা ঢুসম থসভদ19–
Can Omniscient God, who
Knows the future, find
The omnipotence to
Change His future mind?

ওণা লসচ্ছ, ইশ্বভ ববত শজ্ঞ া ফবদাসন্ঝ লদ, ঢস পবষ্যসঢ
ওী খঝস ঢা বঢবদ চাসদদ। অাভ শযবক্তফাদ লাভ ওাভসড বঢবদ
ঢা ধবভঢশসদভ ক্ষফঢা ভাসঔদ। বওন্তু ফুযবওম লসমা, বঢবদ ওী
ওভসদ ঢা সদও অসক ফণসওআ চাদাভ ফাসদ লসমা ফযর ফস
অওবস্ঞওপাস ফঢ ধবভঢশদ ওভা ঢাভ ধসক্ষ ম্ভ। অভ ঢাভ
ধসক্ষ ফওাসদা বওঙু ম্ভ ফাসদআ লসচ্ছ বঢবদ শযবক্তফাদ দদ।
ইশ্বভ ফব শযবক্তফাদ দদ, ঢা বদসঘভ প্রেবঝভ ালাসবয লসচআ
ফতঔাসদা ফবসঢ ধাসভববত প্রে ওভা লইশ্বভ বও এফদ ফওাসদা পাবভ ধাণভঔণ্ড বঢবভ ওভসঢ
ধাভসদ, বা বঢবদ বদসচআ ঈসত্তামদ ওভসঢ ধাভসদ দা?’

এ প্রেবঝভ ঈত্তভ ববত হ্যাাঁ ল- ঢাভ ফাসদ লসচ্ছ ইশ্বসভভ বদসচভ বঢবভ
ধাণভ বদসচআ ঢুমসঢ ধাভসদ দা, এভ ফাসদ বঢবদ শযবক্তফাদ দদ।
অাভ প্রেবঝভ ঈত্তভ ববত দা ল, ঢাভ ফাসদ লসমা, ফভওফ ফওাসদা
ধাণভ বঢবদ াদাসঢ ধাভসদ দা, এঝা প্রওাভান্তসভ ঢাভ ক্ষফঢাআ
প্রওায ওভসঙ। এ ফণসও ফাছা বা, ীফ ক্ষফঢাাদ া শফ
ক্ষফঢাভ বথওাভী মসঢ বওঙু ফদআ। ফতঔা ফকসঙ, ফানুসরভ ওাসঙ বা
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Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 ফণসও ঈদ্ধৃঢ।
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ফবৌবক্তওপাস ম্ভ, ঢা ইশ্বভ বঢবভ ওভসঢ ধাভসঙদ দা। ইশ্বভ
ধাভসদ দা ঘাভসওাডা ৃত্ত অাঁওসঢ, ইশ্বভ ধাভসদ দা ফওাসদা
বাবলঢ যাসঘমভ ফতঔাসঢ ওাভড এগুসমা ফবৌবক্তওপাস ম্ভ।
ইশ্বভ ফব ধভফ ওরুডাফ া ম মাবপং দদ, ঢা ুছসঢ ভসওঝ
াবন্ঝস্গ লসঢ ল দা। অভচ অমী ফাঢুব্বভ ঢাভ ‘সঢযভ ন্নাসদ’
গ্রসন্থ সমসঙদফওাসদা যবক্ত ববত এওচদ ক্ষুথাঢশসও ন্পতাদ  এওচদ
ধবণসওভ ফাম মুণ্ঠদ ওসভ, এওচদ চমফগ্নসও ঈদ্ধাভ ওসভ
 ন্য ওাঈসও লঢযা ওসভ ণা এওচদ কৃললীদসও
কৃলতাদ ওসভ এং ধসভভ কৃল ওসভ বগ্নতাল, ঢস

প্রাডলাবদওভ খঝদাগুসমাভ চন্য বঢবদআ বও তাী দসলদ?

অভচ অমীভ প্রেফামা ফাদ ফসদভ ন্তলীদ ংযাতী বঘন্তাসওআ
ঢুসম থসভসঙ াণশওপাস। বগ্রও তাযশবদও এবধবওঈভা (৩৪১-২৭০
বব) শপ্রণফ অগুশসফন্ঝ  এবপম (Argument of Evil)-এভ
ালাসবয ‘ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ’ াড়ঢা ঢুসম থসভদ এপাসইশ্বভ বও ন্যা-বঘাভ-ভাচওঢা বদসভাসথ আচ্ছুও, বওন্তু
ক্ষফ?
ঢালসম বঢবদ শযবক্তফাদ দদ।
বঢবদ বও ক্ষফ, বওন্তু বদচ্ছুও?
ঢালসম বঢবদ ধভফ তাফ দদ, ভং ধওাভী ত্তা।

ঢালাসও তাফ মা বা বও? লসঢা ঢালাভ ঈত্তভ
লআস- ‘দা । বওন্তু ঈধসভাক্ত ওাবশওমাধ সত্ত্ব ইশ্বভ
অঔযাবঢ অসঙদ তাফ দাসফ। ... চীচকসঢ ঔাতযঔাতও পওশ বতযফাদ। বঔদ ফওাসদা ম প্রাডী রৃশম
প্রাডীসও থবভা পক্ষড ওসভ, ঢঔদ ইশ্বভ ঔাতসওভ ওাসঙ
তাফ সঝ, বওন্তু ঢঔদ বও বঢবদ ঔাতয-প্রাডীবঝভ ওাসঙ
তাফ? বঔদ এওবঝ ধশ এওবঝ যাগসও থবভা অসস্ঘ
অসস্ঘ বকবমসঢ ণাসও, ঢঔদ বঢবদ ধশবঝভ ওাসঙ তাফ
সঝ। বওন্তু যাগবঝভ ওাসঙ বঢবদ বদতশ দসলদ বও?
ধক্ষান্তসভ বঢবদ ববত যাগবঝভ প্রবঢ ত লদ, ঢস ধশবঝ
দালাসভ ফাভা বা দা বও? ... ওালাসভা চীদ ভক্ষা ওভা
ববত তাভ ওাচ ল এং লঢযা ওভা ল বদতশঢাভ ওাচ,
ঢালা লআসম ঔাতয-ঔাতসওভ যাধাসভ ইশ্বভ তসভ ফঘস
বদতশআ ফবয। ঢস ওঢগুড ফবয ঢালা বঢবদ বপন্প ন্য
ফওঈ চাসদ দা, ফওদদা বঢবদ এও এওবঝ চীসভ চীদ
ভক্ষা ওভাভ ঈসেসয ংঔয চীসও লঢযা ওবভা
ণাসওদ। ফও চাসদ এওবঝ ফানুসরভ চীদ ভক্ষাভ চন্য
বঢবদ ওবঝ ফাঙ, ফফাভক, ঙাকম আঢযাবত লঢযা ওসভদ?...
ফওল ফওল ফসদ ওসভদ ইশ্বভ ত দসলদ এং বদতশ
দসলদ। বঢবদ বদভাওাভ বদবশওাভ  বদশঘদী এও
ত্তা। ববত ঢালা দাআ ল, ঢস ধৃবণীসঢ বযরৄফৃঢুয,
ধফৃঢুয, এং ছড়, ন্যা, ফলাফাভী, পূবফওপ আঢযাবত
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বঢবদ বও ক্ষফ এং আচ্ছুও- রৃসঝাআ?
ঢালসম ন্যা-বঘাভ-ভাচওঢা ধৃবণীসঢ বভাচ ওসভ
ওীপাস?
বঢবদ বও ক্ষফ দদ, আচ্ছুও দদ?
ঢালসম ফওদ ঢাসও বণা ইশ্বভ দাসফ টাওা?

ওাঝয এআ বুবক্ত। The Oxford Companion to Philosophy’ স্ঝীওাভ
ওসভসঙ ফব, দাঢদ অবস্ঘওঢাভ বরুসদ্ধ অগুশসফন্ঝ  এবপম া
ফসন্দভ বুবক্ত সঘস যবক্তযামী ফভডাস্ঠ, বা ফওঈআ এঔদ ধবশন্ত
বঞওফসঢা ঔণ্ডদ ওভসঢ ধাসভ বদ20। এ ফঢা বদঃসন্দসল ফাছা বা ফব,
ফপ্লক, ফলাফাভী, ঔড়া, ন্যা, সুদাফীভ ফসঢা প্রাওৃবঢও রৃসবশাসক মক্ষ
ফওাবঝ বদভধভাথ দভ-দাভী এং বযরৄভ ফৃঢযু ভ যাধাসভ ফানুরসও
ফওাসদাপাসআ তাী ওভা ঘসম দা। এ ফস্ঘ ভাচওঢাভ বস্ঘত্ব প্রফাড
ওসভ ফব ইশ্বভ এওবঝ ধওাভী ত্তা। ওাভড শজ্ঞ ইশ্বভ অসক
ফণসওআ চাদসঢদ ফব, সুদাবফভ ফঠঈ অঙসড় ধসভ ঢাভ বদসচভ
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ন্তাদসতভ লঢযা ওভস, ঢাসতভ স্ঝচদ লাভা ওভস, কৃলঘুযঢ ওভস,
পাবস বদস বাস, খভ- াবড় ধ্বং ওসভ এও রৄপ ঢাণ্ড ৃবষ্ট
ওভস। ণঘ অসক ফণসও চাদা ণাওা সত্ত্ব ফ প্রবঢসভাসথ
ফওাসদা যস্ঙাআ বঢবদ বদসঢ ধাসভদ বদ। এ ফণসও প্রফাবডঢ ল ইশ্বভ
এও ক্ষফ, দধুংও ত্তা আ বওঙু দ। তাযশবদও ধম ওাচশ ঢাভ
থফশী তাব ম্বসন্ন ফব ওাভসড অবফ ংযাতী প্রসন্নভ এওবঝ
ংসয অগুশসফন্ঝ  এবপম বদস প্রাঞ্জম পারা অসমাঘদা
ওসভসঙদ21। এঙাড়া, ফুক্তফদা র ফমঔও বসেরড ওসভ ফতবঔসসঙদ
ফব ফানুসরভ স্ঝাথীদ আচ্ছা এং ইশ্বসভভ শজ্ঞঢা অসম
ধভস্ছভবসভাথী22।
বপওঝভ ফস্গঙ্গভ ফধযা লাাআ বশ্ববতযামসভ ‘ধতাণশবতযা 
ফচযাবঢবশজ্ঞাদ’ বপাসকভ আবফবভঝা থযাধও এং ওসমাভাসটা
বশ্ববতযামসভ তযশসদভ ংবুক্ত থযাধও (Adjunct Professor)। বঢবদ
এওবংয যঢাব্দীভ এআ দযদাবস্ঘওঢা অসন্দামসদভ ন্যঢফ ধবণওৃঢ।
বপওঝভ ফস্গঙ্গভ ঢাভ ‘কট- তয ফনআল্ড লাআসধাবণব’ আস শজ্ঞ
(Omniscient), ধভফ ওরুডাফ (Omnibenevolent) এং শযবক্তফাদ
(Omnipotent) ইশ্বভ (3O God) ণাওাঝা ফব ফবৌবক্তওপাস ম্ভ ঢা
ফতবঔসসঙদ23। এওআ থভসদভ ঈধংলাসভ ফধৌাঁবঙসসঙদ ফাআসওম ফাবঝশদ
এং বভবও ফবদাভ ঢাসতভ The impossibility of God আস24। ওাসচআ
ইশ্বসভভ ফওাসদা ববযষ্টয ফবৌবক্তওপাস ধভীক্ষা ওসভ াবঢম ওসভ ফতা
বাস দা, বওংা বজ্ঞাদ এ যাধাসভ ফওাসদা বপফঢ বতসঢ ধাসভ দাঢা বওন্তু এঔদ অভ বঞও দ। বঔযাঢ চীবজ্ঞাদী এং বজ্ঞাসদভ
তাযশবদও বভঘাটশ টবওন্ফ ফসদ ওসভদ থাবফশওসতভ ফতা ইশ্বসভভ সদও
ংজ্ঞাআ ফঝসস্গম লাআসধাবণব, এং বঢবদ ঢাভ াম্বঢও ‘কট
21
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নুাতবঝ ফুক্তাসন্বরা ধবত্রওা (১ফ রশ , ২ ংঔযা) ফওদ অবফ ংযাতী? বযসভাদাসফ প্রওাবযঢ
লসসঙ।
ধাবণশ, স্ঝাথীদ আচ্ছা, ফন্দ  ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব, ফুক্তফদা (স্ঝঢন্ত্র পাদাঃ ফুক্তবঘন্তা  ুবদ্ধভ ফুবক্ত,
বদশাবঘঢ প্রন্নামী, পাতভ- াত ওাফামী  বপবচৎ ভা,ংকুভ প্রওাযদী)
Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does
Not Exist, Prometheus Books, 2008
Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of God,
Prometheus Books, 2003
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বটমুযদ’ আস এভ সদওগুসমাআ ঔণ্ডদ ওসভসঙদ। এভওফ সদও
নুওসল্পভ ফয বওঙু ধভীক্ষা এঔদআ ওভা বা, াবওগুসমা লসঢা
প্রবুবক্ত ঈন্পঢ লসম ওভা বাস। ন্তঢ অোলাবফও থফশগুসমাভ ইশ্বসভভ ফব
ংজ্ঞাদ থফশগ্রন্থগুসমাসঢ ধাা বা, ঢা ফব গজ্ঞাবদও এং ভ্রান্ত,
ঢাসঢ ফওাসদা সন্দল ফদআ। ফচন্যআ বপওঝভ ফস্গঙ্গভ ঢাভ বদঈ এবণচফ
আস সমদThe new atheists firmly assert that the personal,
abrahamic God is a scientific hypothesis that can be
tested by the standard method of science. And we
have seen that it has failed the test.

এাসভ দয দাবস্ঘওঢাবসভাথী বওঙু ঈতালভসডভ াসণ ধাঞওসতভ
ধবভবঘঢ ওবভস ফতা বাও। দয দাবস্ঘওসতভ বজ্ঞাসদভ ঢণয-ঈধাত্ত,
জ্ঞাদ বতস ইশ্বভ অসমাঘদাভ এওচদ ওড়া ফাসমাঘও বিস্গাদ
থফশসত্তা ফটবপট ফাযশাম। The Truth behind the New Atheism আস
বঢবদ সমদ25,
এআ দয দাবস্ঘওভা াস্ঘঢাভ ববপন্প বতও এসওাসভআ
ুছসঢ ধাসভ দা। প্রণফসঢা, ফাওা দাবস্ঘওসতভ বজ্ঞাসদভ
ীফাসভঔা পসওশ বন্দুফাত্র থাভডা ফদআ। বিঢীঢ,
ঢাসতভ ঢত্ত্বগুসমা ংঔয াস্ঘঢাসও ভাবভ ঈসধক্ষা
ওসভ। ঢৃঢীঢ, গুরুত্বধূডশ বওঙু প্রে বচসজ্ঞ ওভা ফণসও
ঢাভা ফ বদসচসতভ বভঢ ভাসঔ। ঘঢুণশঢ, ঢাসতভ
ঢত্ত্বসও পভাটুবভ লাঢ ফণসও াাঁঘাসঢ ঢাভা ঘফৎওাভ এও
ঙমদাভ অশ্র ফদ, ফআ ঙমদা লসমা- ‘ফসদ ওবভ’।

বজ্ঞাসদভ ীফাসভঔা ুছসঢ ধাভক এওচদ ফাওা বওংা ঘামাও
দাবস্ঘসওভ দাফ ঈসম্ঔ ওসভদ বদ, ফাযশাম। দয দাবস্ঘওসতভ আ, ঢাসতভ
ববপন্প প্রন্ন, আঈবঝঈস ণাওা যঢযঢ বপবট ফমওঘাসভ অফভা
ওঔসদাআ ঢাসতভ মসঢ রৄবদবদ, ফব বজ্ঞাসদভ ীফাসভঔা ীফ।
25

David Marshall, The Truth behind the New Atheism , Eugene, Or: Harvest House,
2007
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দ্ভূঢ যাধাভ লসমা, এসতভ ফমঔা আগুসমাসঢআ ভে ংকীঢ, ঙব,
ওবঢা, দাভীধুরুসরভ পাসমাাাভ পওশল অভ ংঔয
প্রওৃবঢপ্রতত্ত -বজ্ঞাবদও বর বদস ঘফৎওাভ ফদফুগ্ধওভ অসমাঘদা
ধড়াভ ফৌপাকয লসসঙ অফাসতভ26। অফভা কাদ পাসমাাব,
পাসমাাব ব্লকাসমাঘদা, ওবঢা, নুম, পাসমাাব পাসমাাসঢ,
বওংা পাসমাাা ফধসঢ। বওন্তু এওআ াসণ ন্যান্য সদসওভ ফসঢা
ফসদ ওবভ দা ফব, এআ গজ্ঞাবদও বরগুসমা বজ্ঞাসদভ ালাবয ঙাড়া
ঘফৎওাভপাস ঈধসপাক ওভা ম্ভ। এ প্রসঙ্গ ফসদ ধড়সঙ, ফলাওব
ওীট্স্ এওাভ বদঈঝসদভ বরুসদ্ধ এআ বপসবাক ওসভবঙসমদ ফব
অসমাসওভ ূসত্রভ িাভা ভগথনুভ বজ্ঞাবদও যাঔযা বতস বঢবদ ভগথনুভ
ফৌন্দবশসওআ ক্ষুণ্ণ ওসভ বতসসঙদ। ণঘ ওীট্স্আ অাভ ন্য এও
প্রসঙ্গ সমবঙসমদ ফব, বঢযআ সুন্দভ! অসভওাভ, ধতাণশবত
নাআদফযাদসও ঢাভ এও বযল্পী ন্নু এওঝা নুম লাসঢ বদস
সমবঙসমদ, ‘এওচদ বযল্পী বলসস অবফ এআ নুসমভ ফৌন্দবশ
রতঙ্গফ ওভসঢ ক্ষফ, অভ ফঢাফভা বজ্ঞাদীভা এঝাসও ফপসঙ্গ ঘুসড়
যাঔযা ওভসঢ বকস এভ ফৌন্দবশসওআ দষ্ট ওসভ তা’। এভ ঈত্তসভ
নাআদফযাদ সমবঙসমদ ফব এওচদ বযল্পী নুসম ফব ফৌন্দবশ ফতঔসঢ
ধাদ, বঢবদ ফআ এওআ ফৌন্দবশ ফতঔসঢ ধাদ, বওন্তু ঈধভন্তু বঢবদ
নুসমভ ফপঢভওাভ ফৌন্দবশসও ফতঔসঢ ধাদ, ফবফদ ওীপাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ফওার িাভা নুসমভ ধাধবড় কবঞঢ ল, ওীপাস বঢশবদও ঈধসবাচসদভ
ওাভসড ওীঝধঢঙ্গসও অওরশড ওভাভ চন্য নুসমভ সুন্দভ ভসগভ ৃবষ্ট
লসসঙ, এআ, বা ফণসও ঢাভ বযল্পী ন্নু বেঢ27।
অফাসতভ বতদবন্দদ চীসদভ ওণাআ থবভ। কাসদভ বনবচর্ক্ ফাছাভ
ফাথযসফ এসও অভ পাসমাপাস ঈধসপাক, ঈধস্ঙাধদ ওভাভ ূক্ষ্মঢা
ঈদ্ভাফদভ ধাযাধাবয, অবষ্কৃঢ লসসঙ দাদা বন্ত্রধাবঢ। ফভওবটশং
ওভাভ ঈধা অবষ্কাসভভ ফাথযসফ ফবসওাসদা ধবভবস্ঙবঢসঢ কাদ ফব
ওাঈসও ঙ্গ বতসঢ ধাসভ। বজ্ঞাসদভ ওাভসড অফভা বদসচভা এঔদ
ঙব ঢুসম/ এাঁসও ফগুসমা বফ্লওাসভ অধসমাট ওভাভ ফাথযসফ াভ
26

27

ঈতালভড বলসস ফতঔসঢ ধাসভদ, Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, Boston:
Houghton Mifflin, 1998।
ধাবণশ চাফাদ, বজ্ঞাদ, বযল্প  দন্দদঢত্ত্ব, ফুক্তাসন্বরা, প্রণফ রশ, প্রণফ ংঔযা।
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াসণ ফযাভ ওভসঢ ধাবভ। রৃবদাভ প্রা ওম ওবঢা, কল্প ঔু
বওঙুবতসদভ ফসথযআ ঘসম অস আন্ঝাভসদসঝ। বস্গসনদ লবওংসভ দঢুদ
আ ধড়াভ চন্য ফানুসরভ এঔদ অভ ঙভ ঔাসদও সধক্ষা ওভসঢ ল
দা, ঢাভা অফাচসদ ঘঝ ওসভ টশাভ বতস ধসভভ বতদ লাসঢভ ওাসঙ
ফধস বা।
ফওাসদা থভসদভ ঈতালভড দা বতস ফাযশাম ঢাভ ঢৃঢী  ঘঢুণশ
তাব, াস্ঘঢাসও ধায ওাঝাসদা, এং ‘ফসদ ওবভ’ যাধাভঝাসও ওঝাক্ষ
ওসভ ওী ফাছাসঢ ফঘসসঙদ ফঝা ফাথকফয লসমা দা ফওাসদাপাসআ।
ুবদ্ধতীপ্ত দওযা (Intelligent Design) দাফও ঙদ্মবজ্ঞাসদভ এও
ফুঔধাত্র ফটবপট াভবমদবস্ক (David Berlinski) বজ্ঞাদীসতভ ঘবভত্র বদস
কসরডাভ ধভ প্রসন্ন বমসঔদ, বথওাংয বজ্ঞাদীভা ফকাাঁাভ,
ন্তাভযূন্য, ভাচদীবঢসঢ ধবভধভ, ম এং লংওাভী28।
ঢণযূত্র ঙাড়াআ ফয বওঙু বজ্ঞাবদও প্রসন্নভ মাআদ ঢুসম থসভ বঢবদ
সমদ, বজ্ঞাদীভা বওঙু বশ্বা ওভসঢ প্রস্তুঢ 29। শ্যআ বজ্ঞাদীভা
ফবসওাসদা বওঙু বশ্বা ওভসঢ প্রস্তুঢ ববত ফঝা বশ্বা ওভাভ ফসঢা
ধবশাপ্ত প্রফাড ণাসও। হ্যাাঁ! ফাসছ ফাসছআ ববপন্প বজ্ঞাবদও থাভডা ধসড়
অফাসতভ ফঝা ণশলীদ, ম্ভ সম ফসদ ল, বওন্তু ফঝাভ ফতার ফঢা
বজ্ঞাদীসতভ দা। যাধাভগুসমা অফাসতভ তৃবষ্টপবঙ্গফঢ ণশলীদ সম
ফসদ লসম াস্ঘস ঢা দ। ওাভড প্রবঢবঝ বজ্ঞাবদও অবষ্কাভ পন্প
ল স্তুবদষ্ঠ বদশযবক্তও ধবশসক্ষসডভ ফাথযসফ। প্রবঢবঝ অবষ্কাভ া
বজ্ঞাবদও ঢত্ত্ব অভ ংঔয ঢসত্ত্বভ ফন্বস কবঞঢ ল। প্রবঢবঝ
বজ্ঞাবদও থাভডা বববদ অবষ্কাভ ওসভসঙদ রৄথু ঢাভ চন্য ঢয দা,
ভে ফঝা ধৃবণীভ ফবসওাসদা মযাসভঝবভসঢ, ফবসওাসদা ফানুর িাভা
স্ঝাথীদপাস ধভীক্ষাসবাকয।
রেধ ফফআসম লঞাৎ ওসভআ এওাভ থফশ - বদথশফশ অসমাঘদা
এওচদ বযাম এও ফফআম ওসভ ফমদ। অবস্ঘওঢা- দাবস্ঘওঢা
বরস সদও আ বঢবদ ধসড়সঙদ, এআ তাবম্ববমঢ বযাম ফফআসম
দাবস্ঘওসতভ ঈসেশ্য ওসভ মা ওণাবঝভ াভফফশ- ‘ইশ্বসভভ ফসঢা
28
29

David Berlinski, The Devil’s Delusion , New York: Crown Forum, 2008, ধৃষ্ঠা দং ৬।
David Berlinski, ধূসশাক্ত, ধৃষ্ঠা দং ৪।
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এওচদ বববদ স্ঙাদ,ওাসমভ ঈসদ্ধশ, ঢাভ বস্ঘত্ব ফাধাভ চন্য ধাবণশ
ধবভফাধ, চদ, কবডঢ যলাসভভ ফসঢা লাস্ঢওভ বওঙুআ অভ লসঢ
ধাসভ দা’। দাবস্ঘওঢাভ বধসক্ষ প্রঘবমঢ এআ ওণাবঝ সবৌবক্তও লসম
ংঔয বজ্ঞাদী রৃঃঔচদওপাস এবঝ ফণশদ ওসভ ণাসওদ। ভক্ষডযীম
ফমঔও এং ক্তা বতসদয বট’সুচা চীবজ্ঞাদী টকমা এভঈআদসও
ঈদ্ধৃঢ ওসভ সমদ, বজ্ঞাসদভ ন্যঢফ এওবঝ বদফ া থাভা লসচ্ছ,
ওম থভসদভ বফভাওসমভ বস্ঘত্ব স্ঝীওাভ ওভা30। ঢাভ ফাসদ ওী এআ
তাাঁড়াসমা ফব, বঢযওাভ সণশআ যাঔযাঢীঢ বফভাওসমভ ন্নাদ ধাা
ফকসম বজ্ঞাদ ফঝা স্ঝীওাভ ওভস? ফওাসদা সুস্ঙ ফবস্ঘসষ্কভ বুবক্তফদস্ক
ফানুরআ বতসদয বট’সুচাভ ক্তযফও ফণশদ ওভাভ ওণা দা।
বতসদচ সু’চা চীবজ্ঞাদী যাবভ ধাসমবপঝব ফও ঈদ্ধৃঢ ওসভ
অভ সমদ, ‘প্রাওৃবঢও ফলাবশ্বসও চাদাভ চন্য বঢপ্রাওৃঢ যাঔযা
এফবদসঢআ াত বতস ফতা ল’31। এঔদ, ববত বঢপ্রাওৃঢ ফওাসদা
যাঔযা বঢযআ ঘফৎওাভপাস ওাচ ওভসঢ ণাসও ঢঔদ ফঝা বও াত
বতস ফতা লস? ফওদ?
রৄথু বতসদয বট’সুচাভ ফসঢা যবক্তভাআ ফওম দ, ফাবওশদ
বুক্তভাসষ্ট্রভ ন্যাযদাম যাওাসটবফ ন াসন্ফ বজ্ঞাদ এং
বঢপ্রাওৃঢ খঝদা ম্বসন্ন এওআ থভসদভ সবৌবক্তও থাভডা ফধারড ওসভ
32
প্রাওৃবঢও ফলাবশ্বসও চাদাভ চন্য বজ্ঞাদ যলাভ ওভা
ল। প্রাওৃবঢও ওাভসডভ অসমাসও প্রাওৃবঢও ফলাবশ্ব
যাঔযা ওভা ধবশন্তআ বজ্ঞাসদভ ীফাসভঔা। বঢপ্রাওৃঢ
যাধাভ বদস বজ্ঞাসদভ মাভ বওঙু ফদআ। সুঢভাং ইশ্বভ
অসঙ বও ফদআ, এফদ প্রে বজ্ঞাসদ ান্তভ, বঢক্ষড ধবশন্ত
বজ্ঞাদ ঢাভ বদভসধক্ষঢা থসভ ভাসঔ।

ণঘ ফঔাত ন্যাযদাম যাওাসটবফ ন াসসন্ফভ তস্ঢসতভ ফসথয
ফাত্র াঢ যঢাংয ইশ্বসভ বশ্বাী 33, সুঢভাং াবওভা ল দাবস্ঘও বওংা
সজ্ঞাতী, ববত এসতভ ওাসভাভআ বথওাংয থাবফশও
অসফবভওাদসতভ াসণ তাযশবদও থফশবুসদ্ধ বমপ্ত লাভ াদা ফদআ।
বঔযাঢ প্রত্নঢাবত্ত্বও (এং দাবস্ঘও) বস্গসনদ ফচ গুল্ড ঢাভ ফযর
আস থফশ  বজ্ঞাসদভ ফসথয এওবঝ ফসছাঢা অদাভ ফঘষ্টা ওসভসঙদ।
বজ্ঞাদ  থফশসও বঢবদ বঘবস্থঢ ওসভসঙদ রৃআবঝ স্ঝঢন্ত্র ম [nonoverlapping magisteria (NOMA)] বলসস, ফবঔাসদ বজ্ঞাদ ঢাভ বদচস্ঝ
মস ওাচ ওসভ প্রাওৃবঢও ফলাবশ্বসও ুছসঢ, অভ থফশ ন্য মস
ওাচ ওসভ বদবঢওঢা চা ভাঔসঢ34।
ংঔয ফাসমাঘও গুসল্ডভ ক্তয ধবশাসমাঘদা ওসভ সমসঙদ,
বঢবদ থফশসও বদবঢওঢাভ তযশদ বলসস ংজ্ঞাবঢ ওভসঙদ। ববত
াস্ঘঢা অফভা ফতঔসঢ ধাআ, ফওম ফাত্র বদবঢওঢাভ তযশসদআ থসফশভ
ওফশওাণ্ড ীফাদ্ধ দ। থফশ প্রাওৃবঢও ফলাবশ্ব ম্বসন্ন দাদা থভসদভ
ফঢাফঢ প্রতাদ ওসভ। থফশ ফঢাফঢ ওসভ চীসদভ ঈৎধবত্ত বদস,
ফঢাফঢ প্রতাদ ওসভ ফলাবসশ্বভ ূঘদা বদস- ফবআ তাবগুসমা ঢযঢা
ফওাসদা বদবঢও থফশ বতস দ, ভং বজ্ঞাবদও প্রবক্রা চাদা ম্ভ।
বভঘাটশ টবওন্ফ ঢাভ কট বটমুযদ আস এং ন্যত্র গুল্ড প্রস্ঘাবঢ
স্ঝঢন্ত্র ম ঢসত্ত্বভ বরুসদ্ধ ফচাভাসমা বুবক্ত বতসসঙদ
এওাবথওাভ35।টবওন্ফ থফশী বশ্বা প্রূঢ ওল্পওাবলবদগুসমাসও
33

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

34

Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life,
Library of Contemporary Thought (New York: Ballantine, 1999)।
বভঘাটশ টবওন্ফ, (Richard Dawkins), ‘When Religion Steps on Science’s Turf
The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy’, Council for Secular
Humanism. Brief paraphrase of:
‘There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all
religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, miracle stories
and the promise of life after death are used to impress simple people, win converts,
and swell congregations. It is precisely their scientific power that gives these stories
their popular appeal. But at the same time it is considered below the belt to subject
the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism: these are religious
matters and therefore outside the domain of science. But you cannot have it both
ways. At least, religious theorists and apologists should not be allowed to get away
with having it both ways. Unfortunately all too many of us, including nonreligious

35

30

31

32

Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity ? , Washington, DC: Regnery,
2007, ধৃষ্ঠা দং ১৫৭।
Barry Palevitz, ‘Science vs. Religion’ in Science and Religion: Are The Compatible ?
ed. Paul Kurtz , Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, ধৃষ্ঠা দং ১৭৫।
National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science
(Washington, DC: National Academy of Science, 1998), ধৃষ্ঠা দং ৫৮। দমাআদ ংস্কভডঃ
http://www.nap.edu/catalog/5787.html
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বজ্ঞাসদভ ওবষ্টধাণসভ বাঘাআসভ াআসভ ভাঔাভ ফঘষ্টাসও ৎ
ফসদাৃবত্তভ ধবভঘাও ফসদ ওসভদ। ঢাভ পারা, থসফশ ফব ফস্ঘ
সমৌবওও কল্প-ওাবলবদ বতস াথাভড ফানুরসও ফাওা াদাসদা ল,
ফআ কল্পগুসমাভ ফসথয যলাভ ওভা ল বজ্ঞাসদভ ঈধওভড; অভ
বজ্ঞাদ বঔদ এআ কাাঁচাঔুবভ কল্প-ওাবলবদভ ঢযঢা এং ম্ভাযঢা
বদস প্রে ঢুসম ঢঔদআ মা ল, বজ্ঞাদ থসফশ দাও কমাসচ্ছ।
অধাঢতৃবষ্টসঢ স্ঝঢন্ত্র মসভ প্রক্তাসতভ ফসদ ল যাবন্তওাফী, বওন্তু
বফণযাসও ফফসদ বদস ফব যাবন্ত, ঢা ওাফয লা ঈবঘঢ দ।
এাভ অা বাও বদবঢওঢা প্রসঙ্গ। ফাদ পযঢাভ
ধণধবভক্রফা থফশ এআ এওবঝ ফক্ষসত্র ফব ঔু তাদ ফভসঔসঙ া
ফভসঔ ঘমসঙ ঢা দ। এবঝ ফণশদ ওসভসঙ তা প্রণা, ফণশদ ওসভসঙ
ভাচাভ এওচ্ছত্র বথওাভ, ফণশদ ওসভসঙ ফৃঢযু তণ্ড, ঙ্গসচ্ছতদ, লভড
ওসভসঙ দাভীভ স্ঝাথীদঢা। আভাদল অভ বওঙু ফুবমফ ফতসয এঔদ
আমাবফ যবভা নুবাী ফফসসতভ ধাণভ ঙুাঁসড় লঢযা ওভা ল।
প্রবঢসযী ফতয পাভসঢ ঢীতাল প্রণা নুাসভ স্ঝাফীভ াসণ চীন্ত
ফধাড়াসদা লসঢা স্ঠীসও। দাদা ফস দাদা চাকা থফশ রুথ গ্রলড
ওভসঢ াথা বতসসঙ, াথা বতসসঙ চন্ধবদন্ত্রও বড় যলাসভভ।
শাবথও এআট অক্রান্ত অবেওা এআটসভ ংক্রাফও ফণসও
বদসচসও ভক্ষা ওভাভ ন্যঢফ ঈধা ফবৌদবফমসদভ অসক ওদটফ
যলাভ, ফঝাসও এওফ াথা বতসবঙম ঘাঘশ।
ফানুরসও বফণযা মা ফণসও বভঢ ভাঔা, ৎ ভাঔা বওংা ঔুদাঔুবদ
ফণসও বভঢ ভাঔাভ চন্য ঈধভামাভ পসভ প্রসাচদীঢা ওসঢাঝুকু
ফঝা পাাভ বর। আসভ ধভঢশী এওবঝ থযাস এআ যাধাসভ
বস্ঘাবভঢ অসমাঘদা অফভা ওভসা। বওন্তু এওবঝ ওণা এঔাসদআ ফম
ফদাভ প্রসাচদীঢাফাথ ওভবঙ। াস্ঘঢা লসমা, াথাভড বদবঢও
যাধাভগুসমা (ঢয ওণা মা, ৎ ণাওা, লঢযা দা ওভা) ড় ড় থফশ
রৄরু লাভ র অসক ফণসওআ ফাদ ফাসচ প্রঘবমঢ বঙম। সুঢভাং
থসফশভ ববত ফওাসদা ঈধওাবভঢা ফণসও ণাসও, ফগুসমা থফশ ঙাড়া

ফাদপাস ণাওস, এফদ অযা ওভাঝা সবৌবক্তও দ36।
অসফবভওাভ ন্যাযদাম যাওাসটবফ এভ তস্ঢসতভ ফসথয বাভা
ফসদ ওসভ ণাসওদ, বজ্ঞাসদভ ইশ্বভ পসওশ মাভ বওঙু ফদআ, ঢাভা
অসম ফঘাসঔভ াফসদ ণাওা াস্ঘঢাসও ঈসধক্ষা ওভসঙদ। লাপশাট
আঈবদপাবশবঝ, বটঈও আঈবদপাবশবঝ এং ফাফা বিবদসওভ ফসঢা ধৃবণী
বঔযাঢ প্রবঢষ্ঠাসদভ বজ্ঞাদীভা প্রাণশদাভ ফওাসদা ঈধওাবভঢা অসঙ
বওদা ঢা বদস কসরডা ওভসঙদ37। এঔদ এআ কসরডাগুসমাসঢ প্রাপ্ত
নমানম ববত থদাত্মও ল এং এগুসমা ববত ববপন্প চাকা ববপন্প
থভসদভ ফানুসরভ ঈধভ এওআ থভসদভ নমানম প্রতাদ ওসভ ঢালসম
অফভা দয দাবস্ঘওভা শ্যআ ইশ্বভ সম এওচদ ণাওসঢ ধাসভ,
এফদ থদাত্মও থাভডা বদস অভ ূক্ষ্ম কসরডা অগ্রলী লসা।
হ্যাাঁ! ঈধসভভ কসরডাগুসমা প্রাণশদা ওাচ ওসভ এফদ ফওাসদা
প্রফাড ধাা বা বদ। ঢস ফঝা যাধাভ দা, যাধাভ লসমা ধাা
ফবসঢ ধাভসঢা। ঢঔদ ন্যাযদাম যাওাসটবফ ন াসসন্ফভ
তস্ঢসতভ ফঢাফঢ ওী লসঢা? অফভা বও ফআ কসরডা াবঢম
ফখারডা ওভঢাফ? ওভঢাফ দা। ইশ্বসভভ ফসঢা এওচদ, বববদ ফানুসরভ
প্রাণশদা রৄসদদ এং ফঝা ওুম ওসভদ ঢাসও শ্যআ বজ্ঞাবদও পাস
ধভীক্ষা ওভা ম্ভ। ওাভড প্রাণশদা ওুসমভ নমানম সদওফ
ধৃবণীসঢআ ধাা বা। ধৃবণীসঢ বঔদ ধাা বা ঢঔদ ফঝা
বজ্ঞাবদও ধভীক্ষাভ চন্য ঈন্ধুক্ত লস ধসড়।
ঢস থফশসত্তা এং রচুসভভা এঔদ বঢপ্রাওৃঢ বর ধভীক্ষা
বজ্ঞাদসও বঢআ ঢাবচ্ছময ওসভ ণাকুও দা ফওদ, অচসও ববত প্রাণশদাভ
ভাবভ ঈধওাবভঢা (প্লযাবসা দ) বজ্ঞাবদও ধভীক্ষা প্রফাবডঢ
লসঢা ঢালসম অফভা ংঔয বঝবপ- ঘযাসদম, ধত্র-ধবত্রওা ড় ওসভ
ঔভ ফতঔঢাফ, ‘ফামাদা ফুও অম্ালভ বস্ঘসত্বভ প্রফাডসও স্ঝাকঢ
চাবদসসঙদ!’

36
37

people, are unaccountably ready to let them.’
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বপবচৎ ভা, বদবঢওঢা  থফশ , স্ঝঢন্ত্র পাদা, ঙ্কুভ প্রওাযদী, ২০০৮
H. Benson, J.A. Dusek, J.B. Sherwood, P.Lam, C.F. Bethea. ‘Study of the
Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patient,’
American Heart Journal 151, no. 4:934-42।
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বজ্ঞাদ বও বশ্বাসভ ঈধভ প্রবঢবষ্ঠঢ?
সদসওআ সম ণাসওদ, াস্ঘ চীসদভ ওম খঝদা ফবৌবক্তওপাস
যাঔযা ওভা ম্ভ, এফদ এওবঝ ন্নবশ্বা মামদ ওসভ ণাসও দাবস্ঘওভা,
বসযর ওসভ দয দাবস্ঘওভা। ঘাভধাযসও ঢস ওী বলসস ফসদ ওভা
ঈবঘঢ? সবৌবক্তও? অসম চকৎ ফবৌবক্তও বওংা সবৌবক্তও বওঙুআ
দা। ফবৌবক্তও বওংা সবৌবক্তও লসমা ফানুসরভ ফদ, ফানুর। অফভা বঔদ
ফওাসদা বরসভ ঈধভ বদসচভ ফঢাফঢ প্রওায ওভসা ঢঔদ অফাসতভ
ঘদ ওভা যব্দগুসমা লসঢ লস ণশসাথও, অফাসতভ বদ্ধান্ত গ্রলসডভ ধণ
লসঢ লস ফবৌবক্তও। ঈতালভড বলসস মা বা, এওবঝ ধতাণশ বজ্ঞাদ
ফবফদাসভভ ওণা। ফবফদাসভভ ফূম বর ফলাবসশ্বভ ূঘদা। ধৃবণীভ
ফভা ধতাণশবজ্ঞাদীভা এ বরস বদসচসতভ কসরডা, কসরডাভ নমানম
ঢুসম থভসঙদ। ঢাসতভ প্রবঢবঝ কসরডা ধতাণশবজ্ঞাসদভ ন্যান্য ূত্রসও
অফসম বদস লসসঙ, ণশাৎ ফগুসমা ঢশফাদ বজ্ঞাবদও জ্ঞাসদভ াসণ
থাভাাবলও। এফদ ফ বফস্গাভ বরৃ ফসে ঈসঞ মসমদ, ফলাবশ্ব ৃবষ্ট
লসসঙ বক্রবফাফ দাফও এও এবমসসদভ ওাভসড। এও ঙুবঝভ বতসদ খসভ
স বাভ বঢবভভ ফ লঞাৎ ফঔাসদ বসস্জাভড ল, অভ এআ
বসস্জাভডআ অসম ঢণাওবণঢ বকযাগ - বাভ ফথয বতস ৃবষ্ট লসসঙ
অফাসতভ এআ ফলাবসশ্বভ।
বঞও ঈত্তভ ধাাভ চন্য ফওাদ প্রবক্রাবঝ বঞও সম অধদাভ
ফসদ ল?
ধম ফটবপ বঔযাঢ ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাদী। ধতাণশবজ্ঞাদ বদস
পাসমা ঢাবত্ত্বও ওাচ অসঙ ঢাভ। ফআাসণ বঢবদ এওচদ বঔযাঢ
বজ্ঞাদ ফমঔও সঝ। বওন্তু ধম ফটবপ ফাসছ ফসথযআ ধতাণশবজ্ঞাসদভ
আধত্তভগুসমা ধাসয ঢুসম ফভসঔ ঠুসও ধড়সঢ ঘাদ অথযাবত্মও চকসঢ।
ধম ফটবপ ২০০৭ াসম ‘বদঈ আওশ ঝাআফ’ এ ফমঔা এওবঝ প্রসন্ন
বজ্ঞাদসও অঔযাবঢ ওসভদ থসফশভ ফসঢা দঢুদ এও থভসদভ বশ্বা
যস্ঙা বলসস। যাধাভবঝ যাঔযা ওভসঢ ফবস বঢবদ সমদ38, ‘প্রওৃবঢ

ফবৌবক্তও এফদ এওবঝ বশ্বাসও ধুাঁবচ ওসভ বজ্ঞাদ এবকস ঘসম’। বঢবদ
অভ সমদ, ‘ববত ইশ্বভ ফণসওআ ণাসও ফসক্ষসত্র বজ্ঞাসদভ াস্ঘঢা
ধবশসক্ষড ওসভ ধাা বদ্ধান্ত দ ভে যবক্তকঢ অথাবত্মযও
বপজ্ঞঢাআ ধাভস ঢা চাদসঢ।’
ফওদ? বজ্ঞাদ ধবশসক্ষসডভ ফাথযসফ ওাচ ওসভ। যবক্তকঢ
অথযাবত্মও বপজ্ঞঢা বাআ ফলাও দা ফওদ, ফঝা ধবশসক্ষড ওভা ম্ভ।
অভ বঔদআ বওঙু ধবশসক্ষড ওভা ম্ভ লস ঢঔদআ বজ্ঞাদ ফবঝ বদস
ওাচ ওভসঢ ক্ষফ। াংমাসতসযআ অফভা সদও অথযাবত্মও ক্ষফঢা
ফৃদ্ধ ধীভ নবওসভভ ওণা রৄবদ, বাভা নুাঁ বতস ফানুসরভ ফভাক বদভাফ
ওসভ বতসঢ ধাসভদ। এঔদ নুাঁ ফতাঝা ধীভ নবওসভভ অথযাবত্মও
ক্ষফঢা বওন্তু অথযাবত্মও বপজ্ঞঢাভ নসম ফভাকীভ ফভাক বদভাফ ফঢা
অফভা বদসচভ ফঘাসঔ ফতঔসঢ ধাবভ। সুঢভাং বজ্ঞাদ বতস অফভা
চাদসঢ ধাভ, অসমআ ফভাক াসভ বওদা। অফভা ঢাভ াফসদ
এওযচদ ফভাকী বদস াসা, বঢবদ নুাঁ বতসদ, ঢাভধভ ধভীক্ষা ওসভ
ফতঔসা অসমআ এওয চসদভ ফভাক পাসমা লস বকসসঙ বওদা।
এঙাড়া বপওঝভ ফস্গঙ্গভ ঢাভ বদঈ এআবণচফ আস প্রঘুভ
ংঔযও যবক্তকঢ থফশী বপজ্ঞঢাভ ঈতালভড বতস ফতবঔসসঙদ,
ওীপাস ফগুসমা বজ্ঞাবদও ধভীক্ষাভ অঢাথীদ।
থফশসত্তা চদ লঝ সমদ 39, বঢশদ ফানুসরভ নুপ ওভাভ
ক্ষফঢাসও যাঔযা ওভসঢ ধাসভ দা- ‘অফাসতভ ববপন্প বর নুপসভ
ক্ষফঢা ফতঔসম ফাছা বা বঢশদ ঙাড়া ন্য এও যবক্ত অফাসতভ
ঈধভ ওাচ ওসভসঙ বাভ নসম অফভা বঘন্তা ওভসঢ ধাবভ, বাভ নসম
অফাসতভ ফদ ন্য াভ ফণসও অমাতা’।
ঢাভ এআ ওণা পূডশ যবক্তকঢ ফঢাফঢ। বঢশসদভ নসম ববপন্প
ফাদবও ক্ষফঢাভ ঈদ্ভ ওীপাস লসসঙ ফঝা লঝ চাসদদ দা ঢাভ
ফাসদ এআ দা ফব, ফওাসদা বঢপ্রাওৃঢ যবক্ত ঢা ওসভসঙ। এঝা জ্ঞঢাপ্রূঢ বুবক্ত (argument from ignorance)। অভ বঢশদ ফানুসরভ
নুপূবঢফও যাঔযা ওভসঢ ধাভস দা ফওদ? এআ বরস আসঢাফসথযআ
39
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Paul Davies, ‘Taking Science on Faith,’ New York Times, November 24, 2007।
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ঈসম্ঔসবাকয ধবভফাড ওাচ লসসঙ এং এফদ ফওাসদা বধভীঢ বুবক্ত
ধাা বা বদ বাভ নসম অফভা মসঢ ধাভ এআ বঘন্তা-পাদা ওভা,
বপজ্ঞঢা ফণসও জ্ঞাদ অলভড, নুপ ওভাভ ফসঢা বর বঢশদ
যাঔযা ওভা ম্ভ দ।
অফভা বও অফাসতভ ফদসও বশ্বা ওভসঢ ধাবভ?
ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব বদস সন্দল ফচসকসঙ? ঘাভধাসয ঢাওা ঢাভধভ
বঘন্তা ওসভা কপীভপাস। ঢালসমআ ঢাসও ঈধমবব্দ ওভসঢ ধাভস, তূভ
লস বাস ওম ংয- এফদ ওণা লভলাসফযাআ রৄদসঢ ধাআ অফভা।
সঢযভ ন্নাদ ধাাভ চন্য ফসদভ ঈধভ যঢপাক অস্ঙা জ্ঞাধসদভ
অসতদ চাদাদ ফবচসতভ আফাফ ফণসও রৄরু ওসভ, আমাবফও বঝবপ
অসমাঘও, ঘাসঘশভ নাতাভ াআ।
‘ফদসও ফওদ অফভা বশ্বা ওভসা ঢাভ সঘস পাসমা ঈত্তভ
বতসঢ ক্ষফ থফশ। অফভা ফদসও বশ্বা ওভসা এআ ওাভসড ফব, স্তুাতী
জ্ঞাদ, বুবক্ত এ বওঙু ঙাবড়স অফাসতভ ফদ এও ফলাযবক্তথসভভ
গুডামী ঢয, সুন্দভ িাভা অদ্ধ’।
বলঝমাভ বশ্বা ওসভবঙসমদ ঢাভ ফদসও, ফব ফদ ঢাসও সমবঙম
চাফশাদ চাবঢভ ফকৌভ বনবভস অদাভ চন্য ওম আরবতফও লঢযা
ওভসঢ লস। ফকামাফ অচফ ফণসও রৄরু ওসভ ফঝবমবপযদ ঘযাসদসমভ
ওমযাসড অচসওভ ঔযাঢদাফা আমাবফ বঘন্তাবত ফামাদা অুম
ওামাফ অচাতভা বশ্বা ওসভবঙসমদ ‘ওম ফুমফাদ পাআ পাআ
ঢসত্ত্ব’। ঢাসতভ ফদ সমবঙম ধাবওস্ঘাদ ভক্ষা ওভসঢ লস। সমবঙম
ধৃবণীভ শৃলৎ আমাবফ ভাষ্ট্র ফুন্পঢ ভাঔসঢ ফকসম লাঢ এওঝু ফমা
ওভসঢআ লস। ঢাআ থসফশভ ফতালাআ বতস বদসচভ পাআসও লঢযা
ওসভবঙম ঢাভা বদা বিথা, বদসচভ ফাদসও থরশড ওসভবঙম বদা
গ্লাবদসঢ।
দয দাবস্ঘওভা সন্যভ ফদ ফঢা তূসভভ ওণা, বদসচভ ফদসও
বশ্বা ওসভ দা। এআ ওাভসডআ অফভা বজ্ঞাসদভ িাভস্ঙ, িাভস্ঙ বুবক্তভ।
ন্যবতসও অফাসতভ থাবফশওভা বদ্ধাসন্ত ফধৌাঁঙাদ ফওফদ ওসভ? ফসদ

ফসদ বঘন্তা ওসভ। শ্য থফশগ্রসন্থ ফমঔা ণাওসম র থাবফশওআ
থফশগ্রসন্থভ দৃযংঢাগুসমাসও ক্ষসভ ক্ষসভ ফফসদ ঘসমদ দা। ঘমসম
ফুবমফ ঢণা ফুলাম্যসতভ নুাভীভা আরবত দাাভাসতভ ফবঔাসদ
ফতঔসঢা ফঔাসদআ লঢযা ওভসঢা, বিস্গাদভা বদসচভ ন্তাদ ওণা দা
রৄদসম ঢাসও ধাণভ ঙুসাঁ ড় লঢযাভ ওভসঢা, ফচাসন বস্ঞসণভ রকুফ
নুাসভ ফভফদভা বঢচদ আচ্ছা স্ঠী ভাঔসঢ ধাভসঢা (ফচাসন বস্ঞণসও
ইশ্বভ রফুও ওভসঙ, এওচদ ফানুর বঢচদ আচ্ছা স্ঠী গ্রলড ওভসঢ
ধাসভ), বলন্দুভা এঔসদা ফুমফাসদভ ফঙাাঁা মাকসম কঙ্গাচম বতস স্চাদ
ওভাভ চন্য ফতৌড় মাকাসঢা। ঢস এওচদ ববত ওসভ ণাসওদ ফঝাভ
তাপাভ ঢশা থসফশভ ঈধসভআ। বম ফাভ ঢাভ ফকুসফন্ঝাবভ বভসমচুমা
এ ঘফৎওাভপাস যাধাভবঝ সমবঙসমদ। ফানুর প্রণসফ বদচ স্ঝাণশ
ঘবভঢাসণশভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওসভ, ঢাভধভ বা থফশগ্রসন্থভ ওাসঙ। ফঔাদ
ফণসও ঢাভ বদ্ধান্তসও ফণশদ ওসভ এফদ অাঢ ঔুাঁসচ ফভ ওসভ
ঢাভধভ ওাসচ ছাাঁবধস ধসড়। এ ওাভসডআ চবঙ্গভা বদভীল চদকড
লঢযাসও ফওাভাসদভ অাঢ বতস বঞও ওাচ বলসস, ইশ্বসভভ ওাচ
বলসস প্রঘাভ ওসভ। এ ওাভসডআ আভাসদভ অাঢুম্াল ফকাষ্ঠী ফফসসতভ
ধাণভ ঙুসাঁ ড় লঢযা ওসভ।
বশ্বাসভ সঘস পংওভ বতসও এঝাআ। ‘ফঘও এন্ট যাসমসন্ফভ’
ফওাসদা ঈধা ফদআ। অাঢঈম্াল ফফসসতভ লঢযা ওভসঢ ফঘসসঙদ
ধাণভ ঙুসাঁ ড় ঢাভধভ াআসও ফতবঔসসঙদ ফওাভাসদভ অাঢ।
থফশবশ্বাীভা ফআ অাঢসও স্ঝীওাভ ওভসঢ ধাভস দা, ধাসভ বদ,
ঢাআ অচসও আভাসদ স্ঝঢঃস্জূঢশপাসআ ল এআ খৃডয ফাদঢাবসভাথী
ওাচ। বজ্ঞাদী াআদাকশ এওাভ এওবঝ ক্তৃঢা সমবঙসমদ40থফশ ফাদঢাভ চন্য এও বদফশফ ধবভলা। থফশ ফানুও া
দাআ ফানুও, ফআ এফদ স্ঙা ণাওস ফব পাসমা
ফানুসরভা পাসমা ওাচ ওভসঙ, অভ ঔাভাধ ফানুসরভা
ঔাভাধ ওাচ ওভসঙ। বওন্তু পাসমা ফানুরসও বতস ঔাভাধ
ওাচ ওভাসদাভ ফক্ষসত্র থসফশভ চুবড় ফদআ।

40
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প্রাঘীদ থফশগুরুসতভ ফসদভ ফাথুভী বফবযস ফমঔা ওণা দঢুদ থফশগুরুভা
ফবফদ আচ্ছা যাঔযা অসভাধ ওসভ। অভ ঢাভ ঈধভ, রৄথু অফাভ ফদ
ঘাআসঙ ফআ বুবক্তসঢ, তসম তসম ফানুর স্ঙাধদ ওসভ ংযলীদ অস্ঙা।
বদা প্রসে স্ঙাধদ ওসভ তৃঢ় ন্নবশ্বা। বাভ ওাভসডআ অফভা
ফাদআবঢলাসভ ওরুডঢফ বধবশগুসমা খঝসঢ ফতবঔ। অফভা ফতবঔ
থফশ-বুসদ্ধভ দাসফ চীদ বতসচ্ছ ফওাবঝ ফওাবঝ ফানুর, বদবশ্চস্থ লসচ্ছ যলভদকভ-পযঢা। প্রস্ঘভাখাসঢ লঢযা ওভা লসচ্ছ বদভীল দাভী-ধুরুর। বযক্ষা
অভ জ্ঞাসদভ ওম ধণ ন্ন ওসভ ধুসভা চাবঢসও ফঞসম ফতা লসচ্ছ
শভ ন্নওাসভভ বতসও। ধভওামসমাপী বওঙু ফানুর ত্রাসভ ভাচত্ব ৃবষ্ট
ওভসঙ বতসও বতসও। অভ ইশ্বসভভ ফতালাআ বতস এঢ বওঙুভ ধসভ
ঘাবভবতসও ঘমসঙ থসফশভ চচওাভ। থাবফশও পাসমাফানুসরভ তম
ঢাসতভ প্রেলীদ ফদ বদস ভাসঢ বতসচ্ছ যাবন্তভ খুফ। ওাভড ঢাসতভ ফদ
মসঙ এসঢআ ফঙ্গম।
বজ্ঞাদ  থফশ বও াংখবরশও দ ?
ঢশফাসদ ঔু নমা ওসভ থফশ-বজ্ঞাসদভ ফন্ব বওংা ম্ীবঢভ ওণা
মা লসম বজ্ঞাদ এং থসফশভ িন্দ্ব বুসদ্ধভ ভক্তাক্ত আবঢলা ওাসভা
চাদা দ। বিস্গচসন্ধভ ধাাঁঘয ঙভ অসক বধণাসকাভা, এদাকু
বফসন্টভ ফসঢা নুবন্নৎসু তাযশবদসওভা চাবদসবঙসমদ ধৃবণী ূসবশভ
এওবঝ গ্রল ফাত্র, ূবশসও বখসভ ন্য ওম গ্রসলভ ফসঢা ধৃবণী
খুভসঙ। থফশবসভাথী এআ ফঢাফঢ প্রওাসযভ চন্য এসতভ সদওসওআ
ফফ আসঢ লসবঙম বদবশাঢদ। এআ ‘কুনবভ’ ফঢাতসও রৃআ
লাচাভ ঙভ ধসভ ধুস্ঘওাওাসভ ঢুসম থসভবঙসমদ ফধামযাসন্টভ
বদসওামা ফওাধাবদশওা। াআসম বসভাথী এআ ূবশসওবন্ও ঢত্ত্ব
প্রঘাসভভ চন্য ফওাধাবদশওা, কযাবমবম অভ ব্রুসদাসও ওী ভওফপাস
ঢযাঘাসভভ বস্গফসভামাভ ঘামাসদা লসবঙম ফ এও আবঢলা।
ব্রুসদাসও ফঢা ধুবড়সআ ফাভসমা ইশ্বসভভ সুধুত্রভা। ঢাভধসভা বও ূসবশভ
ঘাবভবতসও ধৃবণীভ ফখাভা ফঞওাসদা ফকম?
রৄথু ব্রুসদাআ দদ, ঢাভ ফাফবও মুবঘবম পাবদবদ, ঝফা বওট,
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োবন্ফ ফওঝ, াসণশৌসমাবফঈবমসকঝল সদওসওআ থফশান্নসতভ লাসঢ
বদকৃলীঢ এং বদবশাবঢঢ লস বদলঢ লসঢ ল। বিসস্গভ চসন্ধভ ঘাভয
ধোয ঙভ অসক এদাসর্ক্াসকাভা সমবঙসমদ ঘসন্ভ বদসচভ ফওাসদা
অসমা ফদআ। ফআ সঙ্গ বঞওপাস নুন্নাদ ওসভবঙসমদ ঘসন্ভ স্দা
ৃবদ্ধ অভ ঘন্গ্রলসডভ ওাভড। এদাসর্ক্াসকাভাসভ প্রবঢবঝ অবষ্কাভআ
বঙম থফশাতীসতভ ফঘাসঔ চখন্য ভওসফভ ঢয। ইশ্বভ বসভাথী, থফশ
বসভাথী অভ ঢয প্রঘাসভভ ধভাসথ তীখশ অভ বদষ্ঠুভ বদবশাঢসদভ
ধভ ঢাফও ফতয ফণসও বদশাবঢ ওভা ল। ফরাড়য যঢসও
সুআচাভমযাসন্টভ ফসম বশ্ববতযামসভ ভাদ যাস্ঠ এং
ফপরচবতযাভ থযাধও বনবমপ্রা ধযাভাসমা ফখারডা ওভসমদ
ফানুসরভ সুস্ঙঢাভ ওাভড ফওাসদা ধাসধভ নম বওংা রৄপ যবক্ত দ,
ফভাসকভ ওাভড লসমা চীাডু। রুথ প্রসাসক চীাডু দায ওভসঢ
ধাভসমআ ফভাক পাসমা লস বাস। ধযাভাসমাসভ এআ ‘ঈদ্ভঝ’ ঢত্ত্ব
রৄসদ থসফশভ ধ্বচাথাভীভা লা ফভ ফভ ওসভ ঈঞসমদ। ফাসচভ ধসক্ষ
ক্ষবঢওাভও থফশবসভাথী ফঢাত প্রঘাসভভ চন্য ধযাভাসমাসও
লাবচভ ওভা লসবঙম ‘বঘাভ’ দাফও এও প্রলসদভ ফুসঔাফুবঔ। থফশান্ন
বঘাভসওভা ব্রুসদাভ ফসঢাআ ধযাভসমাসও ফৃঢযু তফণ্ড তবণ্ডঢ
ওসভবঙম। ধযাভাসমাসও ফবতদ চীদ াাঁঘাসঢ ফাঢৃপূবফ ফঙসড়
ধামাসঢ লসবঙম। ঢযাঘাভ অভ বদবশাঢদ রৄথু বিস্গাদফতভ
এওসঘবঝা ফপস বদসম পুম লস- অচসও ফুবমফভা আসদ ঔাবমত,
ববভলাফ, অম বতবফবস্ক, ফভ বঔাফ, আসদ বদা, আসদ াচা, অম
বওন্দী, অম ভাবচ বওংা আসদ রুযসতভ ফসঢা তাবযশবদওসতভ চন্য
কশসাথ ওসভ- বওন্তু ফ তাযশবদওসতভ াআ ঢাসতভ ফস
বজ্ঞাবদও ঢয বওংা ফুক্তফঢ প্রওাসযভ ওাভসড ফফৌমাতীসতভ লাসঢ
বদকৃলীঢ, বদবশাবঢঢ বওংা বদলঢ লসবঙসমদ।
অচসওভ বতসদভ ধবভবঢশঢ ধবভসসয বজ্ঞাদীসতভ ঈধভ এঢ
ঠামাপাস ঢযাঘাভ ওভা বওংা টাআবদ ফধাড়াসদাভ ফসঢা ঢাসতভ
ধুবড়স ফাভা দা ফকসম থফশান্ন ফফৌমাতীসতভ তম সুু্সবাক ফধসম
এঔসদা বজ্ঞাসদভ গ্রকবঢ ফঞওাসঢ ফুবঔস ণাসও। বঔদআ বজ্ঞাসদভ
ফওাসদা দঢুদ অবষ্কাভ ঢাসতভ বদচ বদচ থফশগ্রসন্থ বডশঢ বশ্বাসভ
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বধভীসঢ বা, ফঔাত বজ্ঞাদসও ফনসম বতসঢ ঘা অস্ঘাকুাঁসড়। ঢাসঢ
শ্য মাপ ল দা বওঙুআ। বণা ফকামফাম াবথস বদসচভাআ ভং
ফ ফ লাস্ঢাস্ছত লদ। বথওাংয থাবফশসওভাআ এঔসদা বঢশদ
ঢত্ত্বসও ফদ ফণসও ফফসদ বদসঢ ধাসভদ বদ ওাভড টাভঈআদ প্রতত্ত
বজ্ঞাবদও ঢসত্ত্বভ স্ঙাদ থফশগ্রসন্থ বডশঢ ৃবষ্টভ ওল্পওাবলবদগুসমাভ
এওয অবয বটগ্রী বধভীসঢ। এঔসদা সুসবাক ফধসমআ থফশান্ন ফফাম্াভ
তম প্রকবঢযীম তাযশবদও, বজ্ঞাদী বওংা াবলবঢযওসতভসও ‘ফুভঢাত’
অঔযা ফত, ঘাধাবঢ বতস ফওাধা বওংা ফতয ফণসও বদশাবঢ ওসভ।
এ ফঢা ফকম অফাসতভ ফসঢা ফতযগুসমাভ স্ঙা। ঢণাওবণঢ ‘ঈন্পঢ
বসশ্ব’ এঔসদা বযবক্ষঢ অভ থশবযক্ষঢ ধাবদ্র অভ ফফাম্াভা
ঈধবাচও ফসচ বজ্ঞাদীসতভ ধভাফযশ বতসঢ অস বজ্ঞাদীসতভ ফওাদ
কসরডা বদবঢও, অভ ফওাদঝা গদবঢও। বওংা তাব ঢুসম বজ্ঞাসদভ
ধাঞযূবঘফঢ বঢশসদভ ধাযাধাবয ‘আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ’ বওংা
ৃবষ্টঢসত্ত্বভ কামকপ্পগুসমা ন্তপুক্ত
শ ওভাভ। বওন্তু এথভসদভ তাব ওঢঝুকু
ফবৌবক্তও?
২০০৯ াসম ফুক্তফদাভ ধসক্ষ ফণসও এওবঝ আ-ংওমসদভ চন্য
ফমঔা অহ্বাদ ওভা লসবঙম। ংওমদবঝভ বযসভাদাফ বঙম ‘বজ্ঞাদ 
থফশঃ ংখাঢ দাবও ফন্ব?’। এআ ংওমসদভ ফাথযসফ াংমা বজ্ঞাদ
 থসফশভ ফথযওাভ পওশ ফঔাাঁচা, চাদা এং ফাছাভ এওবঝ ফঘষ্টা ওভা
লসসঙ। সন্দল ফদআ, বজ্ঞাদ এং থফশ- রৃসঝাভ প্রপা এং গুরুত্ব
অফাসতভ চীদ এং ংস্কৃবঢসঢ ধবভীফ। বওন্তু এসতভ ফসথয
পওশবঝ বঞও ফওফদ?
বথওাংয ফমঔওআ ংওমদবঝসঢ ফঢ বতসসঙদ বজ্ঞাদ এং
থসফশভ ফসথয িন্দ্ব ভসসঙ, এং ঢা ঔু স্ছষ্ট। বজ্ঞাদ  থসফশভ ফসথয
ফন্বসভ প্রসঘষ্টাসও ফমঔসওভা ণশলীদ এং বভ্রাবন্তওভ সম ভা
বতসসঙদ। ঢাভা ফবৌবক্তওপাসআ ফসদ ওসভদ, থসফশভ সদও প্রাঘীদ
যাঔযা এং বপফঢসও বজ্ঞাদ বুসক বুসক পুম প্রফাড ওসভসঙ রাভ।
এভ ফসথয ধৃবণীভ সভ ভ্রান্ত নুফাদ, পূ-ফওবন্ও ঢত্ত্ব, অত্মাভ
নুফাদ, ৃবষ্টঢসত্ত্বভ দাদা ফওচ্ছা-ওাবলবদল সদও বওঙুআ অসঙ। এ
বধুম ফলাবশ্বসও খবড়ভ াসণ ঢুমদা ওভাসও ঢাভা বঢ ভমীওভড
এং ভ্রান্ত ফসদ ওসভদ। ঢাভা ফসদ ওসভদ, অথুবদও বজ্ঞাসদভ সদও
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ঢত্ত্বআ ফওাসদা ওাবভকভ ঙাড়া ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্বসও যাঔযা ওভসঢ
ধাসভ। ফলাবসশ্বভ ওাবভকসভভ থাভডাসও তাযশবদওপাস ভ্রান্ত সম
ঢাভা ফসদ ওসভদ, ওাভড বওঙুভ ফধঙসদ এওচদ ওাবভকভ ণাওসম,
ফআ ওাবভকভ ফওাসত্থসও ঈদ্ভূঢ লসমা ফঝা ফঢা মসঢ লস। ঢাভা
অসভা ফসদ ওসভদ, থফশগ্রন্থগুসমাসঢ ফওাসদা অথুবদও বজ্ঞাদ ফদআ, ভং
অসঙ অথুবদও বজ্ঞাসদভ দাসফ ঘঢুভ যাঔযা এং ফকাাঁচাবফম।
ফচন্যআ, থসফশভ ওাসঙ বজ্ঞাসদভ ওঔসদা িাভস্ঙ লসঢ ল দা, ভং
থফশাতীভাআ অচ প্রবঢবঝ বজ্ঞাবদও অবষ্কাফভভ ধভ ফবঝসও বদচ
বদচ থফশগ্রসন্থভ াসণ চুসড় বতসঢ ফুবঔস ণাসও। ওাভড থফশাতীভা
ফচসদ ফকসঙ, থফশ ঙাড়া বজ্ঞাদ বঞওআ বঝসও ণাওসঢ ধাভস, বওন্তু
অথুবদও বজ্ঞাদ ঙাড়া থফশগুসমা ফাঁসঘ ণাওাভ অভ ফওাফদা ঈধা
ফদআ। থযাধও আভবঢযাত অলফত ঢাভ ‘বজ্ঞাদফদস্ক থাভা থফশাচ্ছন্প
ফস্টাসঢ’ দাফও ঘফৎওাভ প্রন্নবঝসঢ সমদ41বজ্ঞাদফদস্ক ফানুসরভা বজ্ঞাদসও ওঔসদাআ থফশ াদাসঢ ঘাদ
দা, বওন্তু ফন্বধন্থী থফশাচ্ছন্পভা থফশসও ফসআ
বজ্ঞাদম্যঢ প্রফাড ওভসঢ যবঢযস্ঘ লস ধসড়দ। ঢাআ থফশ
অভ বজ্ঞাসদভ িন্দ বদস বজ্ঞাদফদষ্কভা ঔু এওঝা
বঘবমঢ দদ, ভং থফশাচ্ছন্পসতভআ এ বদস ফবয লআঘআ
ওভসঢ ফতঔা বা। এআ রৃ’এভ ফসথয ফন্বসভ প্রসাচদ
থসফশভ প্রক্তাভাআ নুপ ওসভদ ফবয। থফশাতীভাআ থফশসও
বজ্ঞাসদভ প্রবঢধক্ষ বলসস তাাঁড় ওবভস বতসসঙ,
বজ্ঞাদফদস্কভা দ। ভাসসমভ পারা, ‘বজ্ঞাদফদষ্ক
ফানুসরভা ফাসদ দা, গুরুত্বধূডশ বওংা ওঢৃশত্বপন্প ফওঈ
সমসঙ সমআ ফওাসদা বওঙু ফফসদ বদসঢ লস- ভং বঞও
ঈসম্াঝা, াক্ষযপ্রফাড  ধবশসক্ষসডভ বপবত্তসঢ বা চাদা
বা রৄথুফাত্র ঢাসওআ ঢাভা ঢয সম ফফসদ ফদ। এআ
‘দঢুদ’ ধদ্ধবঢভ পূঢধূশ ানময- ঢাবত্ত্বও এং
যলাবভও ঈপবথ- থফশাতীসতভ াথয ওসভ থীসভ থীসভ
বজ্ঞাসদভ াসণ বদসচসতভ ঔাধ ঔাআস বদসঢ।
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আভবঢযাত অলফত, বজ্ঞাদফদস্ক থাভা থফশাচ্ছন্প ফস্টাসঢ, বজ্ঞাদ  থফশঃ ংখাঢ দাবও ফন্ব?
ফুক্তফদা আ-ুও।
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ধাশ্চাসঢযভ থফশসত্তাভা সম ফড়াদ অচসওভ অথুবদও বজ্ঞাসদভ
ঈদ্ভ লসবঙম আঈসভাসধ, বিস্গ থসফশভ লাঢ থসভ। ঈতালভড বলসস
ফতঔাদ, কযাবমবম (ফৃঢযু ১৬৪২)  অআচাও বদঈঝসদভ (ফৃঢযু
১৭২৭) ফসঢা প্রণফ বতওওাভ ঔযাঢদাফা বজ্ঞাবদওসতভ বাভা থাবফশও
বঙসমদ। শ্যআ! কযাবমবম  ব্রুসদা (ফৃঢয ১৬০০) এভ চীদওাবলবদ অফাসতভ ডশদা ওসভ, থাবফশও লা ঙাড়া ন্য ফওাসদা ধণ
ঢাসতভ াফসদ ফঔামা বঙম দা। ঢাভধসভ ঢাভা থাবফশওসতভ ফভারাডম
ফণসও ফভলাআ ফধসমদ ওআ?
বজ্ঞাদ  থসফশভ লস্টঙভ থভা ঘমা ংখসরশভ ধুঙ্খানুধুঙ্খ বভড
ধাা বা ঈবদয যঢসও প্রওাবযঢ রৃআবঝ আঃ J.W. Draper এভ
‘History of the Conflict between Science and Religion (1873)42 এং
Andrew Dickson White এভ ‘History of Warfare of Science with
Theology (1896)43এ। এভধভ ফণসওআ তীখশবতসদভ এআ প্রাঘীদঢফ
ংখাসঢভ ডশদা থীসভ থীসভ আবঢলা ফণসও ফুসঙ ফনমাভ ফঘষ্টা
ঘমসঙ44। ঢশফাসদ বজ্ঞাদ এং থসফশভ ংখরশ ফফাঘসদ ববমদ টমাভ
ঔভঘ লসম বঢশসদভ ফসঢা গুরুত্বধূডশ প্রসে এস ফআ াফযাস্ঙা
এসওাসভআ ফুঔ ণুসড় ধসড়, ফসদ ওবভস ফত প্রাঘীদ ফআ প্রাতঈমু সদ ফুক্তা ঙড়াসদাভ ওণা।
ফুমফাদসতভ ফসথয বঢশদ বশ্বাসভ লাভ এও যঢাংয লস দা,
ববত অফাসতভ লাসঢ ফওাফদা ধবভংঔযাদ ফদআ। ফস্ঘ ফুবমফ
প্রথাদসতযগুসমাসঢ লারুদ আাবলা অভ চাবওভ দাসসওভ বঢশদ
ম্বসন্ন পুম ক্তয ম্ববমঢ ববট এং আসভ ফবপাস প্রঘাভডা ঘসম
ঢা ভীবঢফসঢা অঢঙ্কচদও। ফুবমফ াবলঢয, ফুবমফ নুষ্ঠাদ এং
ঢশফাদ ফসভ অসমাবঘঢ ফুবমফ স্কমাভসতভ ক্তসয বঢশদ
পসওশ ফুমফাদসতভ ভা লসচভ নুথাদ ওভা বা। ফুমফাদভা
42

Jhon William Draper, History of the Conflict between Religion and Science , London:
Watts & CO., 1873।
43
Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in
Christendom , New York: D. Appleton & CO.,1896
44
Paul Kurtz, ed., Science and Religion: Are the Compatible ?, Prometheus Books ,
2003
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বিস্গাদ এং আরবতফতভ ফসঢা বশ্বা ওসভ ণাসও অতফ এং লাা
ফণসওআ ৃবষ্ট লসবঙম ফাদ চাবঢভ। াবও ওম চীবঢ প্রাসডভ ৃবষ্ট
লসসঙ এআ ফানুরসতভ ফঔতফঢ ওভাভ চন্য। বঢশদ বদস অসমাঘদা
দ, ফযা- ফাবঙ া ফুসদ্রভ ধাতসতসয বযমাবমবধসঢ বস্ঙঢ
এওসওারী যাওসঝবভা তৃয স্ণসফঝামাআঝ ফওফদ ওসভ ফানুসরভ
ফঔতফঢ ওভসঢ ধাসভ ফ সন্দল তূভীপূঢ ওভাভ ফক্ষসত্রআ ফুবমফ
স্কমাভভা ফবয ফসদাসবাকী। ফক্ষত্রবসযসর ঢাভা বঢশদ বসভাথী ক্তয
বতস ণাসওদ শ্য। এং ঢাসতভআ এওচসদভ ক্তসযভ ঔণ্ডদ অফভা
ফতঔসঢ ধাসা এআ আসভ ‘এআ সুন্দভ নুম, সুন্দভ নম, বফঞাদতীভ
ধাবদ’ থযাস।
বিস্গাদসতভ বঢশদ পসওশ থাভডা বদস ভসসঙ ধবভংঔযাদ।
২০০৬ াসমভ বধঈ াসপশ ফণসও চাদা বা, বিস্গাদ রেধ ফলাাআঝ
আপাদসচবমওাদফতভ ৬৫ পাক ফসদ ওসভ ফানুরল ধৃবণীভ ওম
চীবঢ প্রাডী ঢশফাসদ ফবফদ ফতঔা বা বঞও ফঢফদপাসআ ৃবষ্ট ওভা
লসবঙম। ধভবতসও ফফআদমযান্ট প্রসঝস্গযাদসতভ ফসথয ৬২ পাক
বঢশদসও ঢয সম ফসদ ওসভ, বাসতভ ফসথয ফাত্র ৩১ পাক প্রাওৃবঢও
বদশাঘদসও বঢশদ লাভ ওাভড বলসস ফতসঔ, ২৬ পাক ফসদ ওসভ
ইশ্বভ বঢশদ খবঝসসঙদ। সম ফদা প্রসাচদ, বঢশসদভ ওাভড
বলসস টাভঈআদ/ াসম প্রস্ঘাবঢ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ঢত্ত্ব অচসও
প্রাডীবজ্ঞাদ, ঈবদ্ভতবজ্ঞাদ, বঘবওৎা বজ্ঞাদল ংঔয বজ্ঞাবদও
যাঔাভ ফূম ওাঞাসফা।
ওযাণবমও ঘাঘশ বনবাবম বঢশদসও বঞও সম ভা বতসসঙ।
এওআ াসণ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ঢত্ত্বসও বঞও সম ঢাভা ফাসদ ববত
ফসদ ওসভ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ফধঙসদ ভসসঙ ইশ্বসভভ লাঢ।
ঢাভধভ ৩৩ পাসকভ ফসঢা ওযাণবমও ফসদ ওসভ চীবঢ ফওাসদা প্রাডী
বঢশসদভ ফাথযসফ অস বদ। ৬৯ পাক ফসদ ওসভ ফসভ াসণ াসণ
প্রাডী ববঢশঢ লসসঙ, বাসতভ ফাসছ ২৫ পাক ওাভড বলসস প্রাওৃবঢও
বদশাঘদসও ঢয সম ফাসদ। সুঢভাং ঘাঘশ বঢ বাআ মুও দা ফওদ,
ফতঔা বাসচ্ছ বঢশদসও স্ঝীওাভ ওসভ ফদাভ ফসঢা ফাদবও স্ঙা
ওযাণবমওভা এঔদ ফধৌাঁঙা বদ।
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ংসক্ষসধ বঢদপাসকভ এওপাসকভ ওফ অসফবভওাদ বশ্বা
ওসভ বঢশদবতযাফও, বা বতস ঢাঢ চী-বজ্ঞাদীভা ওাচ ওসভ
ঘমসঙদ বভঢ।
বঢশদ এং থফশী বশ্বাসভ াসণ এভ ববপন্প িন্দ বদস ঢৃঢী
থযাস বস্ঘাবভঢ অসমাঘদা ওভা লসসঙ। অসভওবঝ থযাস
অসমাঘদা ওসভ লসসঙ ফলাবসশ্বভ ূঘদা ম্বসন্ন। অযা ওভা বা,
ফওদ বজ্ঞাদ এং থফশ াংখবরশও ফঝাভ থাভডা ধাঞও ফঔাসদ
ধাসদ।
কঢ যঢাব্দীভ ংঔয ঔযাঢদাফা বজ্ঞাদী বদসচসতভ দাবস্ঘওঢা
প্রওাসয বিথা ফাথ ওসভদবদঃ বস্গসনদ াআদাকশ , বস্গসনদ বধদওাভ,
বস্গসনদ লবওং, ফচফ াঝদ, োবন্ফ বক্রও, ওামশ াকাদ, বভঘাটশ
নাআদফযাদ, এটাটশ  ঈআমদ, সশাধবভ অমাঝশ অআদস্গাআদ।
১৯৯৮ াসম ফদঘাভ ধবত্রওাভ এও প্রসন্ন এটাটশ মাভদ ন্যাযদাম
যাওাসটবফ ন াসসন্ফ এভ ৫১৭ চদ তসস্ঢভ ঈধভ ওভা এও
চবভসধভ নমানম প্রওায ওসভদ। ফঔাসদ ফতঔা বা, াঢ পাক
তস্ঢ অোলাবফও ইশ্বসভ বশ্বাী, ৭২.২ পাক বশ্বাী এং ২০.৮
পাক ‘সজ্ঞাতী’45!

বজ্ঞাদ এং থসফশভ পাভাফয
বথওাংয বজ্ঞাদী ইশ্বসভ বশ্বাী প্রথাদঢ রৃআবঝ ওাভসড। এও)
ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ ধসক্ষ ফওাসদা প্রফাড ঔুাঁসচ দা ধাা, রৃআ)
প্রাওৃবঢও খঝদামী যাঔযা ইশ্বভসও াসদাভ ফওাসদা প্রসাচদীঢা
দা ণাওা। ঢাভধভ অসকভ অসমাঘদা নুাসভ অফভা ফতঔসঢ
ধাআ, ংঔযাকবভষ্ঠ বজ্ঞাদী, থফশ  বজ্ঞাদসও বস্গসনদ গুসল্ডভ ‘স্ঝঢন্ত্র
45

Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p.
313 (1998), Macmillan Publishers Ltd.; online:
http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
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ম’ বলসসআ ফতঔসঢ ফবয অগ্রলী। এআ স্ঙাদ গ্রলসডভ নসম
ঢাভা থফশ ংক্রান্ত ওম বর ফণসও বদভাধত রৃভসত্ব স্ঙাদ ওসভদ।
বজ্ঞাদীসতভ সঘস প্রসাচদী- কসরডা ঘাবমস বাাভ ণশ।
থফশবুসদ্ধ ঢীডশ লস ণশাকফসদভ ধণসও ওন্ঝওাওীডশ ওভসঢ ঢাসতভ
ফওঈআ অগ্রলী দদ। ন্যবতসও বশ্বাী বজ্ঞাদীসতভ সদসও ফাণাভ
ফসথয থফশ এং বজ্ঞাসদভ চন্য রৃবঝ অমাতা ওক্ষ বঢবভ ওসভ বদবতশষ্ট
ফস ফবসওাসদা এওবঝসঢ স্ঙাদ ওসভ াবওঝাভ ওণা ফফামুফ পুসম
বাদ!
ঈধসভভ ঈতালভডগুসমা এসওাসভ ফুঔ ণুসড় ধসড় ববত যবক্তবঝ
লস ণাসওদ ঠাওা বশ্ববতযামসভ ধতাণশবজ্ঞাসদভ াসও থযাধও
এং ঢশদাফ াঈণ-আস্গ বশ্ববতযামসভ ঈধাঘাবশ টঃ যফসভ অমী
বওংা অসফবভওাভ ঔযাঢদাফা এং প্রবঢপাাদ বঘবওৎাবজ্ঞাদী এং
‘বলঈফযাদ বচসদাফ প্রসচসমভ’ াসও প্রথাদ োবন্ফ ওবমফন্ফভ ফসঢা
ফওঈ।
আপাসঞ্জবমও বিস্গাদ োবন্ফ ওবমন্ফ ২০০৬ াসম বজ্ঞাদ এং
থফশসও এসও সন্যভ ধবভধূভও বলসস ফতঔাসদাভ চন্য বমসঔদ,
‘ইশ্বসভভ পারা’ দাসফ আ46। এওআ বর বদস, এওতম বিস্গাদ
বঘবওৎসওভ াফসদ ঈধস্ঙাধদ ওভা ওবমসন্ফভ এওবঝ অসমাঘদাভ
বপবট আঈবঝঈসভ ওমযাসড সদসওভআ ফতঔাভ ফৌপাকয লসসঙ।
ক্তসযভ রৄরুসঢ ওবমন্ফ বঔদ বজ্ঞাদী লস বদসচসও এওচদ কবশঢ
ববরৄবিফস্গভ নুাভী মসমদ, ঢঔদ ফুরফুশর ওভঢাবমফঢ ঢাসও স্ঝাকঢ
চাবদসবঙসমদ ফশ্রাঢাভা। ক্তসযভ এও ধবশাস বঔদ বজ্ঞাদ
অসমাঘদা রৄরু লসমা এং ওবমন্ফ বঔদ বঢশসদভ ঢযঢা এং
ফওফদ ওসভ বঢশদ ইশ্বসভভআ এওবঝ ফবলফা লসঢ ধাসভ ঢা মা রৄরু
ওভসমদ ঢঔদ ফতঔা ফকম ফাণা ফদসড় ফদসড় সদসওআ ফভ লস
বাসচ্ছদ বফমদাঢদ ফণসও। ‘দাল! এদাসও বতস লস দা’- ফঘাসঔ ফুসঔ
এফদ এওঝা বপযবক্তআ বঙম বতাী তযশওসতভ!
এাভ অা বাও আসভ প্রসঙ্গ। আবঝসঢ ওবমন্ফ ঢাভ, বটএদএ
46

Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence of Belief ,
New York: Free Press, 2006।
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এং ফাদ বচদ বদস ওভা কসরডা ফয ঘফৎওাভপাস ডশদা
ওসভসঙদ। এওআ াসণ থফশগ্রসন্থভ ৃবষ্টাডী এং এভ দঢুদ রূধ,
আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ ংঔয ত্রুবঝ বঢবদ অসমাঘদা ওসভসঙদ।
বওন্তু আসভ ফূম ফব মক্ষয ণশাৎ ‘বশ্বাসভ প্রফাড’ ঈধস্ঙাধদ
ওভা- ফঝা লসসঙ াফান্য এং বঢঝুকু লসসঙ ঢঢঝুকু
স্ঝবসভাবথঢা ধবভধূডশ। প্রওৃবঢসঢ ণাওা চবঝম প্রাডী, বসযর ওসভ
চবঝমঢভ ফানুর ফব বঢশসদভ নসম ঈদ্ভ লসসঙ এঝা স্ঝীওাভ ওসভ
ওবমন্ফ সমসঙদ, লসঢ ধাসভ বঢশদ দাফও প্রবক্রা বতসআ ইশ্বভ
বওঙু ৃবষ্ট ওসভসঙদ। বঢশসদ ইশ্বভসও অফতাবদ ওভসম এভ
ফবৌবক্তওঢা ঈধস্ঙাধদ ওভসঢ ধাসভদ বদ ওবমন্ফ। বঢশসদ ইশ্বভ দাফও
বলচশাকবঢও যবক্তভ ফওাসদা থভসদভ প্রসাচদীঢাআ ফদআ,
প্রাওৃবঢওপাসআ বওঙু ম্ভ।
বঢশসদভ ধভ বকযাগ বদস অসমাঘদা ওভসঢ ফবস ওবমন্ফ
সমদ, ‘অবফ ুবছ দা ফওফদ ওসভ এফবদ এফবদ প্রওৃবঢভ ৃবষ্ট লসঢ
ধাসভ। ফওম ফাত্র স্ঙাদ এং ফসভ াআসভ স্ঙাদ ওভা এওচদ
বঢপ্রাওৃঢ যবক্তভআ াফণশয অসঙ এআ বধুম ফলাবশ্ব ৃবষ্ট ওভাভ’।
ওবমসন্ফভ ওাসঙ ‘অবফ ুবছ দা ফওফদ ওসভ’ ওণাবঝ ফবদ ফলাবশ্ব
এওচদ ইশ্বভ িাভা ৃবষ্ট লসসঙ এফদ থাভডাভ প্রফাড!!! ফওঈ বওঙু দা
ুসছ ণাওসঢআ ধাসভদ, বওন্তু ঢাভ ফাসদ এআ দা ফব, বঢবদ দা ুছসমআ
ঢাভ ওণা বঞও! জ্ঞঢাূঘও বুবক্তভ অসভওবঝ ঘফৎওাভ ঈতালভড।
ওবমফন্ফভ ফসঢা বজ্ঞাদীভা ূক্ষ্ম ফন্ব (Fine Tune) দাফও এও
থাভডাভ ওণা সুসবাক ফধসমআ সমদ। ঢাসতভ ফসঢ, ফলাবশ্ব ফযবওঙু
ধ্রুসওভ ফাদ ঘফৎওাভপাস বঝঈদ ওভা। এওবঝ ধ্রুসওভ ফাদ ন্য
বওঙু লসমআ ফলাবসশ্ব চীসদভ ৃবষ্ট লসঢা দা। এং এ বদ্ধান্ত ঢাভা
ওীপাস ফধসমদ? ঢাভা ফওফদ ওসভ চাদসমদ, ফব ধ্রুসওভ ফাদ ‘ন্য
ভওফ’ লসম ‘ন্য ভওফ’ পাস প্রাড ৃবষ্ট লসঢ ধাভসঢা দা? বঔযাঢ
ফচযাবঢধশতাণশবত থযাধও বপওঝভ ফস্গঙ্গভ ঢাভ ‘The Unconscious
Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology’ আস
ফতবঔসসঙদ ঘমও অভ ধ্রুওগুসমাভ ফাদ ধবভঢশদ ওসভ অফাসতভ
বশ্বেক্ষ্মাফণ্ডভ ফসঢাআ ংঔয বশ্বেক্ষ্মাণ্ড বঢবভ ওভা বা, ফবঔাসদ

প্রাসডভ ঈদ্ভসভ ফসঢা ধবভসসযভ ঈদ্ভ খঝসঢ ধাসভ। এভ চন্য
ফওাসদা ূক্ষ্ম ফন্ব া ‘নাআদ বঝঈবদং’ এভ ফওাসদা প্রসাচদ ফদআ।
টঃ ফস্গঙ্গভ বঔদ সমদ, ‘ূক্ষ্ম-ফন্পাতীসতভ তাবভ এফদ ফওাসদা
বপবত্ত ফদআ বাসঢ ঢাভা নুফাদ ওভসঢ ধাসভদ ফব, এওফাত্র এওবঝ
ঙ্কীডশ ীফা ঙাড়া চীদ ৃবষ্ট ম্ভ’- ঢঔদ ফবঝসও গুরুত্ব দা বতস
অফাসতভ ঈধা ণাসও দা। এঙাড়া ‘Physical Review’ চাদশাসম
ম্বঢ প্রওাবযঢ এওবঝ বজ্ঞাবদও প্রসন্ন যান্থবদ যাগুবভ (Anthony
Aguirre) স্ঝঢন্ত্রপাস ফতবঔসসঙদ, ফলাবসশ্বভ ঙবঝ ধযাভাবফঝাভ া
ধবভঢশ ভাবযগুসমা ববপন্পপাস তমতম ওসভ গ্রল, ঢাভা এং
ধবভসযসর ফওাসদা এওবঝ গ্রসল ুবদ্ধতীপ্ত চীদ কঞসদভ ঈধসবাকী
ধবভসয বঢবভ ওভা ম্ভ- ফওাসদা থভসদভ নাআদ বঝঈবদং বওংা
এসন্রাবধও অগুশসফসন্ঝভ-এভ অফতাবদ ঙাড়াআ47।
ঢাভসঘস ড় ওণা, ফলাধভাক্রফযামী, শযবক্তফাদ, শজ্ঞাদী
ইশ্বভ এফদ এও ফলাবশ্বআ া ফওদ ৃবষ্ট ওভসমদ ফবঔাসদ, ধভঢশীসঢ
ঢাসও ঈমঝা খুসভ অাভ চীসদভ ঈধসবাকী ওসভ নাআদ বঝঈদ ওভসঢ
লসমা? বঢবদ ফঢা ঘাআসম ফবসওাসদা ধবভসয এফদ বও যূন্যস্ঙাসদ
ফাঁসঘ ণাওাভ ঈধসবাকী প্রাড ৃবষ্ট ওভসঢ ধাভসঢদ। এং এঝাআ থফশী
ৃবষ্টঢসত্ত্বভ সঘস ড় নাঝম। ফওাসদা সুবদধুড দওযাওাভী িাভা
বটচাআদ ওভা লসসঙ সম, ফলাবশ্ব এং প্রাড এফদ দ। ফওাসদা
থভসদভ বটচাআদ ওভা দা লসম ফলাবশ্ব এং প্রাসডভ ফবফদ লাভ ওণা
এবঝ ফঢফদ।

বজ্ঞাদ বও ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব বফণযা প্রফাড ওভসঢ ক্ষফ?
ফধঙসদ ফনসম অা আবঢলাসভ বতসও ঢাওাসম অফভা ফতঔসঢ ধাআ,
ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব বদস ওণা সমসঙ ফওম ফাত্র তযশদ এং থফশঢত্ত্ব।
অভ ফতঔসঢ ধাআ, এআ ধুসভাঝা ফ চুসড় বজ্ঞাদ াআট মাআসদ
স যান্ত ফঙসমভ ফসঢা ঈধসপাক ওসভসঙ তাযশবদও এং
থফশঢাবত্ত্বওসতভ ওণাভ ফঔমা। ববত বজ্ঞাসদভ বপ্লবও গ্রকবঢসঢ
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অচ ফানুসরভ চীসদভ প্রা প্রবঢবঝ বতও অসমাবওঢ, প্রাওৃবঢও
ফলাবশ্ব পসওশ অফাসতভ জ্ঞাদ সদও ধবভষ্কাভ, বওন্তু ঢাভধভ
কযামাবভসঢ এওবঝ ধ্ববদ এঔদ ঈচ্চাবভঢ লঃ বজ্ঞাসদভ ইশ্বভ
পসওশ বওঙু মাভ বথওাভ ফদআ। ইশ্বভ, বববদ বওদা ওম াস্ঘঢাভ
ঈৎ, াস্ঘঢাভ যাঔযাওাভী বজ্ঞাসদভ বথওাভ ফদআ, ঢাভ পসওশ
ওণা মাভ!

‘ভও ন এসচ’ দাসফ ২০০৩ এ প্রওাবযঢ আস, বঔযাঢ
প্রত্মঢাবত্ত্বও বস্গসনদ ফচ গুল্ড ওঢৃও
শ থফশ এং বজ্ঞাদসও স্ঝঢন্ত্র ম
বলসস পাাভ প্রস্ঘাদা এআ থযাসভ রৄরুসঢআ অফভা ফচসদবঙ। ফচ
গুল্ড বজ্ঞাদসও প্রওৃবঢ যাঔযা ওভাভ লাবঢাভ অভ থফশসও বদবঢওঢাভ
তযশদ বলসস বপবলঢ ওভাভ ফাথযসফ ওফশসক্ষত্র অমাতা ওসভ ংররশ
এড়াসঢ ফঘসসঙদ। বওন্তু ঢাভ প্রস্ঘাদা ফলাদ লসম বজ্ঞাদ এং
থসফশভ ওফশসক্ষত্র ণ্টদ ত্রুবঝফ। থভা বাও, আমাফ থফশ ফানুসরভ
বদবঢওঢা বরস বতও- বদসতশযদা প্রতাদ ওসভ। বওন্তু এওআ াসণ
সুঔ লসম সদও ফুমফাদ ফবচসতভ রচুসভভ ওাসঙ বাদ, ধাবদধড়া গ্রলড ওভসঢ। ফবঔাসদ এও গ্লা ধাবদসঢ বওঙু ফতাা ধসড়
রচুভভা নুাঁ বতস ফতদ। আমাসফ বশ্বাীসতভ ফসঢ এআ ধাবদ ধড়া
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ফভাকীভ ফভাক তূভ ওভসঢ ক্ষফ। এঔদ ফপস ফতঔুদ ফঢা এঔাসদ বও
বজ্ঞাসদভ বওঙুআ ওভাভ ফদআ? অসঙ। বজ্ঞাদ এআ ধাবদ ধড়াভ
ভাাবদও বসেরড ওসভ ফতঔসঢ ক্ষফ- ঐশ্ববভও এআ ধাবদ- ধড়াসঢ
অসমআ ফওাসদা ফভাক- যথী াভাসদাভ বদাফও অসঙ, দাবও এবঝ
রৄথুআ ধাবদ! এওআ াসণ বদবঢওঢা- বাভ নমানম/ ধবভফাড ধবশসক্ষড
ফবাকয, বাভ ঈৎধবত্ত লসসঙ প্রাওৃবঢও ওাভসড ফবঝ বদস বজ্ঞাদ
ফওদ ওণা মসঢ ধাভস দা? ধাভস এং বদবঢওঢাভ প্রওৃবঢ
কসরডা বজ্ঞাদ আসঢাফসথয সদও তূভ ধণ ধাবড় বতস ফনসমসঙ।
থফশসত্তাভা বজ্ঞাসদভ ইশ্বভ অসমাঘদাভ ফাসমাঘদা ওভসম,
বদসচভা বঞওআ ফআ বিস্গধূশ ৭৭ াম ফণসও ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ
বজ্ঞাদফ বুবক্ত প্রতাদ ওসভ ঘমসঙদ। আমাবফ বসশ্ব ক্রসফ চদবপ্র
লস ঞা, পাভঢী থফশযাী চাবওভ দাসও ঢাভ ংঔয
ফমওঘাসভ বজ্ঞাসদভ অসমাসও অম্ালভ বস্ঘসত্ব প্রফাড ওসভসঙদ।
এঙাড়া অম্াল প্রতত্ত ঐযী গ্রন্থ ফওাভাদ যভীনসও বজ্ঞাদফ ওভাভ
ফঘষ্টা ঘমসঙ যঢ ঙভ থসভ। আমাবফ নাঈসন্টযসদভ মাআসেবভ
খাঝসমআ ফওাভাদ এং বজ্ঞাদ, বজ্ঞাফ ফওাভাসদভ ফসঢা ংঔয
আসভ ন্না ধাা ম্ভ। এওণা রৄথু আমাসফভ চন্য প্রসবাচয দা,
প্রসবাচয ওম থসফশভ ফক্ষসত্রআ। ভাবভ ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব বজ্ঞাদফ
প্রফাড ওভাভ ফঘস ঢাভ ফপ্রবভঢ গ্রন্থসও বজ্ঞাদফ প্রফাড অসধক্ষাওৃঢ
লচ সমআ ফসদ ওসভ ণাসওদ, থফশঢত্ত্ববতভা। গ্রন্থ বজ্ঞাদফ প্রফাড
লসমআ, প্রফাড লস ইশ্বভ অসঙদ। বববদ বওদা লাচাভ ঙভ অসকআ
ডশদা ওসভ ফকসঙদ বজ্ঞাদ াম্বঢও অবষ্কৃঢ দাদা বর। বিস্গাদ
থফশসও বজ্ঞাদফ প্রফাড ওভাভ চন্য ১৯৮৭ াসম ফাবওশদ বুক্তভাসষ্ট্র
প্রবঢষ্ঠা ওভা ল ফঝপবমঝদ নাঈসন্টযদ। এঔদ ধবশন্ত ওসও ববমদ
টমাভ ঔভঘ ওভা এআ প্রবঢষ্ঠাদ ফণসও প্রবঢঙভ থফশী বজ্ঞাসদভ
কসরডাভ চন্য ৬০ বফবমদ টমাভ ৃবত্ত প্রতাদ ওভা ল। ফতঔা বাসচ্ছ,
থফশ বদসচসতভ বজ্ঞাদফ ওভাভ চন্য ফঘষ্টা ওসভ বাসচ্ছ বভঢ, বওন্তু
বজ্ঞাসদভ ক্ষফঢা ফদআ থসফশভ ঈৎ, ইশ্বভ বদস ওণা মাভ!!
এআ আসভ ধভঢশী রৃআ থযাস ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ বজ্ঞাদফ
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অসমাঘদা অফভা ওভসা। অফভা ফতঔাসা ফব, বজ্ঞাদ এঔদ এঢঝাআ
ঈন্পঢ ফব এভ ফাথযসফ অফভা আরবত-বিস্গাদ-ফুবমফসতভ ধূচদী
ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব, দবস্ঘত্ব পসওশ ফবৌবক্তও যাঔযা প্রতাদ ওভসঢ ধাবভ।
এওবঝ বর ঈসম্ঔয, এআ আরবত- বিস্গাদ- ফুমফাদসতভ ইশ্বসভ
াফবগ্রওপাস ংজ্ঞাবঢ দদ। এওআ ইশ্বসভভ ধূচাভী লসম, এআ
বঢদবঝ থসফশভ ফসথয ইশ্বসভভ ংজ্ঞা বদস ফঢধাণশযওয অসঙ।
ফঢধাণশওয ভসসঙ এওআ থসফশভ ববপন্প যাঔাভ ফসথয। ফঢধাণশওয
ভসসঙ, াথাভড থাবফশও এং থফশঢত্ত্ববতসতভ ফসথয। অফভা ঢাআ
ফঘষ্টা ওসভবঙ ইশ্বসভভ শচদস্ঝীওৃঢ বওঙু গুডামীভ ঈধসভআ। ফবফদঃ
ফানুসরভ ৃবষ্ট, ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট।
ঈধসভ ঈসম্বঔঢ ধৃবণীভ সঘস ড় বঢদবঝ থসফশ ইশ্বভসও ফতঔা
ল ধতাণশ, স্ঙাদ এং ওাসমাত্তীডশ এওচদ বঢধভাক্রফযামী ত্তা
বলসস- ববত ঢাভ ওম ওফশওাণ্ডআ ফ- স্ঙাদ, ওাম এং ধতাণশসও
বখসভ। এআ ইশ্বভ ফটআচফ া ফবৌবক্তও এওসশ্বভাতীসতভ বশ্বা ওভা
ইশ্বভ, বববদ বওদা ফলাচাকবঢও ফওাসদা বওঙুসঢআ লস্ঘসক্ষধ ওসভদ দা,
প্রাণশদা রৄসদদ দা এফদ ইশ্বভ ফণসও পূডশ অমাতা, পূডশ অমাতা
ধযাবন্থসচফ া সশশ্বভাসত (প্রবঢবঝ ত্তাআ ইশ্বভ) বশ্বাীসতভ ইশ্বভ
ফণসও।
সুঢভাং এআ আসভ ধভঢশীসঢ বঢাভআ ইশ্বভ যব্দবঝ ঈসম্ঔ ওভা
লস, ঢঢাভআ অফভা ফাছাসা ধৃবণীভ এসওশ্বভাতী সঘস ড়
বঢদবঝ থসফশভ ইশ্বসভভ ওণা। বববদ ধৃবণীভ প্রবঢবঝ ন্যাসদা বফঝাসভ,
ন্যাসদা ফসওন্ট ফণসও ন্যাসদা ফসওসন্ট খঝা ওম খঝদা ফণসও রৄরু
ওসভ বঢতূভঢশী কযামাবর্ক্সঢ অডবও বদঈিীসঢ ফওাাওশ ওডাভ
ক্ষীড অন্তঃবক্রাভ নসম ঢাভা ৃবষ্টভ বদন্ত্রও। এওআ াসণ বঢবদ ঢাভ
ৃবষ্টভ ফভা চী ফানুর ফণসও রৄরু ওসভ ৃবষ্টভ -ফভা চী ধবশন্ত
াভ প্রবঢ ফফওসন্টভ বঘন্তা পফওশ কঢ ণাসওদ, রৄথু ঢাআ দা
বঢবদ প্রাণশদা রৄসদদ, এং ঢাভ তসমভ ফমাওসতভ চ বদবশ্চসঢ পূবফওা
ভাসঔদ।

বিঢী থযা

এআ সুন্দভ নুম, সুন্দভ নম বওংা বফঞা দতীভ ধাবদ
ফানুসরভ ঈৎধবত্ত পসওশ রৃ’বঝ ঢত্ত্ব ভসসঙঃ গজ্ঞাবদও
থঃধঢদঢত্ত্ব, বজ্ঞাবদও বঢশদ ঢত্ত্ব। থঃধঢদঢসত্ত্বভ
াভওণা ফানুর স্ঝকশ ফণসও থঃধবঢঢ। বঢশদঢসত্ত্বভ াভওণা
ফানুর বঢশসদভ ঈৎওসরশভ নম। থঃধঢদাতীভা
থঃধঢদঢসত্ত্ব বশ্বা ওসভ; অবফ ফবসলঢু ফানুসরভ ঈৎওসরশ
বশ্বা ওবভ, ঢাআ বশ্বা ওবভ বঢশদঢসত্ত্ব। থঃধঢসদভ
ফণসও ঈৎওরশ  ফআ ঈৎওৃষ্ট।
রফাুদ অচাত

ধযাসমভ খবড়
এআ সুন্দভ নুম, সুন্দভ নম বওংা বফঞা দতীভ ধাবদসঢ দাফ চাদা
লসভও ভওসফভ ফাঙ- বওঙু ওী ঘফৎওাভ। এঢ সুন্দভ, এঢ চবঝম
প্রাডীচকসঢভ বতসও ঢাওাসম ফাছা বা এগুসমা এফবদ এফবদ অস
বদ- এসতভ এপাসআ বদঔুঢ
াঁ পাস বঢবভ ওভা লসসঙ। ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ
ধসক্ষ সন্দলাঢীঢপাস এবঝআ সঘস ফবয যরঢ বুবক্ত। ববপন্প
পারা, ববপন্পপাস ডশদা ওভা লসম বুবক্তভ ফূম ওাঞাসফা এওআ1।
প্রওৃবঢ ধবশসক্ষসডভ ফাথযসফ স্টষ্টাভ বস্ঘত্ব ফঔাাঁচাভ তীখশ আবঢলাসভ
ূঘদা বগ্রওসতভ িাভা2 লসম বরবঝসও চদবপ্র ওভাভ ফধঙসদ
সঘস ফবয তাদ থফশসত্তা  তাযশবদও ঈআবমাফ ধযাসমভ
(১৭৪৩-১৮০৫)। ধযাসম ফচযাবঢবশজ্ঞাদ বতস ঢাভ বঘন্তাপাদা রৄরু
ওভসম ঔু দ্রুঢ ুসছ ঈসঞবঙসমদ, ুবদ্ধতীপ্ত স্টষ্টাভ বস্ঘত্ব প্রফাসডভ
1

2
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John Allen Paulos, Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for
God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009। ধৃষ্ঠা দং ১০।
John Allen Paulos, ধূসশাক্ত, ধৃষ্ঠা দং ১১।
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চন্য ফচযাবঢবশজ্ঞাদ ঈধবুক্ত ফাথযফ দ3। ঢাভ ওাসঙ ঈধবুক্ত ফাথযফ
ফসদ লসবঙম চীবজ্ঞাদসও। বদসচভ পাদাসও গুবঙস ৃবষ্টভ
ধবভওল্প বুবক্ত া ‘বটচাআদ অগুশসফন্ঝ’ বদস বঢবদ ১৮০২ াসম
প্রওায ওসভদ ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and
Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature

দাসফভ আবঝ4। থফশ  তযশসদভ এআ বঔযাঢ আস ধযাসম ভাস্ঘাভ থাসভ
এওবঝ খবড় এং ধাণভ ধসভ ণাওাভ ঈতালভড ফতদ। বঢবদ সমদথভা বাও ফছাধছাসড়ভ ফথয বতস ঘমসঢ বকস লঞাৎ
অফাভ ধা এওঝা ধাণসভ ফমসক ফকম। অবফ বদসচসও প্রে
ওভমাফ, এআ ধাণভঝা ফওাসত্থসও এসমা? অফাভ ফসদ
ঈত্তভ অস- প্রওৃবঢভ ন্য সদও বওঙুভ ফসঢা
ধাণভঝা লসঢা ফআ এঔাসদ বঙম। ... ...বওন্তু থভা
বাও অবফ ধণ ঘমসঢ বকস এওঝা খবড় কুবড়স ফধমাফ।
এাভ বওন্তু অফাভ ওঔসদাআ ফসদ লস দা ফব খবড়বঝ 
ফআ এঔাসদ ধসড় বঙম।

বদঃসন্দসল খবড়ভ কঞদ ধাণসভভ ফসঢা ভম দ। এওবঝ খবড় ফতঔসম
ফাছা বা- খবড়ভ ফপঢসভভ ববপন্প ফঙাঝ ফঙাঝ ংযগুসমা ফওাসদা এও
ওাবভকভ এফদপাস বঢবভ ওসভসঙদ ফবদ ফগুসমা বঞওপাস ফবন্পঢ
লস ওাাঁঝাগুসমাসও টাাসমভ ঘাভধাসয ফাধফঢ খুবভস বঞওঞাও ফসঢা
ফসভ বলা ভাঔসঢ ধাসভ। ওাসচআ ধসণ খবড় কুবড়স ফধসম ফব
ফওঈ পাসঢ াথয ফব ঔাসদ অধদা অধবদ খবড়ভ চন্ধ ল বদ ভং
এভ ফধঙসদ এওচদ ওাবভকভ ভসসঙদ বববদ বঢ বত্ন ওসভ এওবঝ
ঈসেশ্যসও াফসদ ফভসঔ খবড়বঝ বঢবভ ওসভসঙদ। এওআ বুবক্তফামাভ
ধভঢশী ধতসক্ষধ বলসস ধযাসম ফসঙ বদসবঙসমদ অফাসতভ
চীসতসলভ ঢযন্ত গুরুত্বধূডশ ঙ্গ ফঘাঔসও। ফঘাঔসও ধযাসম খবড়ভ
ফসঢাআ এও থভসদভ চবঝম বন্ত্র বলসস থসভ বদসবঙসমদ, ওাভড ঢাভ
ফসঢ, ‘খবড়ভ ফসঢাআ এবঝ (ফঘাঔ) র ফঙাঝ-ঔাসঝা কবঢযীম ওমওব্জা
3

4

টাভঈআদ বতস বভঘাটশ টবওন্ফ ধবভবঘবঢ- বপবচৎ ভা , ফুক্তফদা।
Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected
from the Appearances of Nature, London: Halliwell, 1802।

বশ্বাসভ তযশদ । 59

ফবন্পঢ এও থভসদভ চবঝম বন্ত্র বলসস অফাসতভ ওাসঙ অবপূশঢ ল,
ফবগুসমাভ প্রসঢযওবঝ এওাসণ ওাচ ওসভ ঙ্গবঝসও ওফক্ষশফ ওসভ
ঢুসম।’
ধূশঢশী ন্যান্য প্রাওৃবঢও থফশাসত্তাভ ফসঢা ধযাসম
চীচকঢসও ধবশসক্ষড ওভসঢ বকস চীসভ বপসবাচসদভ ক্ষফঢা
ফতসঔ ফুগ্ধ লসবঙসমদ। ধযাসম মক্ষয ওসভবঙসমদ ফব, প্রবঢবঝ চীসতসল
বদবতশষ্ট ওাচ ওভাভ চন্য বদবতশষ্ট ঙ্গ-প্রঢযঙ্গ ভসসঙ, বা চীবঝসও
এওবঝ বদবতশষ্ট ধবভসসয বঝসও ণাওসঢ লাঢা ওসভ। বঢবদ চবঝম
চীসতলসও বওংা ফঘাসঔভ ফসঢা প্রঢযঙ্গসও খবড়ভ ওাঞাসফাভ াসণ
ঢুমদা ওভাভ ফাথযসফ ফতঔাসঢ ফঘসবঙসমদ স্টষ্টাভ সুফলাদ ধবভওল্পদা,
ঈসেশ্য অভ বদধুড ঢুবমভ অাঁঘড়।
ধযাসমভ এআ বুবক্তভ দাফ ৃবষ্টভ ধবভওল্প বুবক্ত া ‘বটচাআদ
অগুশসফন্ঝ’। রৃআয ঙভ ফধবভস ফকসম এআ বুবক্ত অচ ওম
থফশানুভাকীভা বদচ বদচ ইশ্বসভভ বস্ঘত্ব প্রফাসড যলাভ ওসভ ণাসওদ।
ওসও প্তাল অসকআ ইশ্বভ অসঙ ওী ফদআ এআ অসমাঘদা অফাভ এও
ন্নু অভ হ্য ওভসঢ দা ফধসভ ঈসঞ তাাঁবড়স াআসও এও বফবদসঝভ
চন্য ঢাভ ওণা রৄদসঢ নুসভাথ ওভসমা। এও বুবক্তসঢআ ওম
সন্দলসও ওভ ঔুসড় ফতাভ বপপ্রাস ফ রৄরু ওভসমা- থভ ফব, ঢুআ
ভাস্ঘা বতস লাাঁঝবঙ, লঞাৎ ফতঔবম ফঢাভ াফসদ এওবঝ ধাণভ অভ খবড়
ধসড় অসঙ ...। ধযাসমভ খবড়ভ ফৃঢযু দাআ।
চীচকসঢভ চবঝমঢা বদস বঢবঘবন্তঢ ৃবষ্টাতীভা চবঝমঢাভ
যাঔযা বলসস অফতাবদ ওসভসঙদ ইশ্বভসও। ইশ্বভ ৃবষ্ট ওসভসঙদসুঢভাং বওঙু যাঔযা লস ফকসঙ সম লাঢ ফছসড় ফনমসম ঢাসতভ
ঢত্ত্ব বঢবভ ওসভ বা অভ ফলাদ এও চবঝমঢা। ঢসওশভ স্ঝাসণশ ববত
থসভ ফদআ, বওঙু এঢঝাআ চবঝম ফব, াআসভভ ওাভ লাঢা ঙাড়া
এফদ লা ম্ভ দ, ঢালসম ফঢা ফআ ৃবষ্টওঢশাসও অভ লাচাভগুড
চবঝম লসঢ লস। বঢবদ ঢস ওীপাস ৃবষ্ট লসমদ?
ধযাসমভ খবড় ঙাড়া ফমসকা ফসঝভ ফাথযসফ এওআ বুবক্ত ঈধস্ঙাধদ
ওভা ল। থভা বাও, ফমসকা ফঝ বতস বঢবভ ওভা লসমা এওবঝ
বগ্রদমাআদ স্কযাবদা ফসটসমভ া। এওচদ ফতসঔআ ুছস, ুবদ্ধফাদ
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ফানুর ফমসকা ফসঝভ ফাথযসফ াবঝ বঢবভ ওসভসঙ। এঔদ ফওঈ ববত
াসভ ফমসকাগুসমা অমাতা ওসভ এওবঝ স্ঘা পসভ ছাাঁওাসঢ ণাসও
ঢালসম ওী অসতৌ ফওাসদাবতদ স্ঘা ফণসও অসভওবঝ া ফভ লস
অস? অস দা।
ঈধসভাক্ত ঈতালভসড ৃবষ্টাতীভা া বঢবভভ রৃবঝ প্রবক্রাভ
‘থাভডা’ ফতদ অফাসতভ, এওবঝ ুবদ্ধফাদ ফওাসদা ত্তাভ লস্ঘসক্ষসধ িাভা
(বাভ বস্ঘত্ব বদস ৃবষ্টাতীভা ফফাসঝআ বঘবন্তঢ দদ, বঢঝা বঘবন্তঢ খবড়
বদফশাড বওংা ফমসকাভ া বদস), অসভওবঝ স্ঘা পসভ ছাাঁবও ফতা।
বওন্তু স্ঘা পসভ ছাাঁবও ফতাভ থাভডাভ তসম অফাসতভ লাসঢ প্রাডীভ
চকসঢভ চবঝমঢা যাঔযা ওভাভ চন্য স্ঝংপূডশ বজ্ঞাবদও ঢত্ত্ব
ভসসঙ, যঢ লস্ট ধবশসক্ষসডভ ফাথযসফ ফবআ ঢসত্ত্বভ ঢযঢা বদবশ্চঢ
ওভা লসসঙ, ফববঝ ওম প্রাওৃবঢও বদসফভ াসণ ঔাধ ঔা। এআ
ঢসত্ত্বভ দাফ টাভঈআসদভ বঢশদ ঢত্ত্ব।

বঢশদ ঢত্ত্ব
১৮২৭ াসম ঘামশ টাভঈআদ (ফৃঢযু ঃ ১৮৮২) বঔদ ফওফবেচ
বশ্ববতযামস প্রসয ওসভদ থফশঢত্ত্ব বরস ধড়াসযাদা ওভাভ চন্য
ঢঔদ ঢাসও ভাে ওভা ল ৭০ ঙভ অসক ধযাসম ফব ওসক্ষ ণাওসঢদ
ফআ ওক্ষবঝআ5। থফশঢসত্ত্বভ বসমাস ঢঢবতসদ ন্তশপূক্ত লস বাা
ধযাসমভ ওাসচ কপীভপাস অসমাবড়ঢ টাভঈআদ ধভঢশীসঢ স্ঞৃবঢঘাভড
ওভসঢ বকস সমবঙসমদ, ‘আঈবিসটভ ভঘদা অফাসও ফবভওফ ফুগ্ধ
ওসভবঙম বঞও ফভওফ ফুগ্ধ ওসভবঙম ধযাসমভ আ’। ধভঢশীসঢ এআ
টাভঈআদআ ধযাসমভ প্রসেভ বজ্ঞাবদও চা তাসদভ ফাথযসফ এআ
বুবক্তসও ফাবথস্ঙ ওসভদ।
প্রাডীচকসঢ বঢশদ লসচ্ছ এআ যাধাভবঝ প্রণফ টাভঈআদ ঈধমবি
ওসভদ বদ। ঢৎওামীদ সদসওভ ফসথযআ থাভডাবঝ বঙম, ঢাভ ফসথয
5

Keith Stewart Thomson, Before Darwin: Reconciling God and Nature , New Haven
and London: Yale University Press, 2005, ধৃষ্ঠা দং ২০।
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টাভঈআসদভ তাতা আভাফা টাভঈআদ ন্যঢফ6। এধায ধাসয
থাভডা ণাওসম বঢশদ ফওদ খঝসঙ এআ প্রসে এসআ অঝসও
বকসবঙসমদ ঢাসতভ াআ। ১৮৫৯ াসম টাভঈআদ ঢাভ আ ‘বভবচদ
ন বস্ছবচ’ প্রওায ওসভদ7। ৪৯০ ধাঢাভ এআ আস টাভঈআদ
ঈধবুক্ত প্রফাড বতস যাঔযা ওসভদ বঢশদ ওী, বঢশদ ফওদ ল,
প্রাডীচকসঢ বঢশসদভ পূবফওা ওী। এআ আস বঢশদ বদস তীখশ
অসমাঘদাভ ঈসেশ্য অফাসতভ ফদআ। বওন্তু ৃবষ্টাতী া আসন্ঝবমসচন্ঝ
বটচাআদ প্রক্তাসতভ পুম-ত্রুবঝ যাঔযা  ঢাসতভ ক্তসযভ াড়ঢা
সশাধবভ প্রাডীভ প্রাডী লাভ ফধঙসদ ইশ্বসভভ লাসঢভ পূবফওা প্রফাসডভ
অসক ধাঞওসতভ বঢশদ ঢসত্ত্বভ াসণ ংবক্ষপ্ত প্রসাচদীঢা নুপ
ওভবঙ।
প্রণসফআ ফতসঔ ফদা বাও বঢশদ ওাসও সম এং এবঝ ওীপাস
খসঝ।
বঢশদঃ বঢশদ ফাসদ ধবভঢশদল ঈদ্ভ। ফসভ াসণ াসণ
চীকূসমভ ফাসছ ধবভঢশদ অস। প্রওৃবঢভ ঢশফাদ স্ঙা , চীাসেভ
ফভওটশ , বচসদবঝর্ক্, অডবও চীবজ্ঞাসদভ ফসঢা বজ্ঞাসদভ ববপন্প
যাঔাভ কসরডা ফণসও এবঝ স্ছষ্ট ফাছা ফকসঙ। কাঙ ফণসও অসধম
ধড়াভ ফসঢাআ বঢশদ াস্ঘ- এ বদস অভ ফওাসদা সন্দল ফদআ।
ববঘত্রযফ ংযথভ ৃবষ্টঃ াথাভড এওবঝ ধূশধরু
ু র ফণসও ংঔয
যাঔা-প্রযাঔা বস্ঘাসভভ ফাথযসফ বঢশদ খসঝ। প্রবঢবঝ যাঔা-প্রযাঔাভ
চী ঢাভ ধূশধুরুর ফণসও ঔাবদওঝা বপন্প ল। ফসদ ভাঔা ঈবঘঢ
ংযথসভভা ওঔসদা রর ঢাসতভ বধঢাফাঢাভ নুরূধ ল দা,
প্রসঢযসওভ ফাসছআ ঔাবদওঝা ববঘত্রয ঢণা পযাবভসযদ া প্রওভড বঢবভ
ল। অভ এআ ববঘসত্রযভ ওাভসডআ তা ধবভঢশদযীম ধবভসসয
বপসবাচদ দাফও প্রবক্রাবঝ ওাচ ওভসঢ ধাসভ। ংঔয ববঘসত্রযভ
ফসথয ধবভসসয সঘস ঈধসবাকীভাআ বঝসও ণাসও।
6

আভবঢযাত অলফত, বঢশসদভ াক্ষযপ্রফাড- ১ (ফচবভ ফওাসদ-এভ ‘বঢশদ ফওদ াস্ঘ’ মম্বসদ) ,
ফুক্তফদা।

7

Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection ,London: John
Murray, 1859।
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থীভ ধবভঢশদঃ ধবভঢশদ াথাভডঢ ঔু থীভ এওবঝ প্রবক্রা। তীখশ
ফসভ যথাসদ বঢশসদভ ফাথযসফআ দঢুদ প্রচাবঢভ চন্ধ লসঢ ধাসভ।
প্রচাবঢভ ক্রফথশদ (multiplication of speciation): এও প্রচাবঢ
ফণসও বঢশসদভ ফাথযসফ সদও দঢুদ প্রচাবঢভ ঈদ্ভ খঝসঢ ধাসভ।
ফ ওাভসডআ অচসও অফভা প্রওৃবঢসঢ এঢ ফওাবঝ ফওাবঝ প্রচাবঢভ
চী ফতঔসঢ ধাআ। অাভ ন্যবতসও বাভা তা ধবভঢশদযীম
ধাবভধাবশ্বশওঢাভ াসণ বঝসও ণাওসঢ ক্ষফ ঢাভা বমুপ্ত লস বা।
প্রওৃবঢসঢ প্রা ৯০-৯৫% চীআ বমুপ্ত লস ফকসঙ।
প্রাওৃবঢও বদশাঘদঃ ঘামশ টাভঈআদ এং অমসেট ভাসম
াসম স্ঝাথীদপাস বঢশসদভ ফব প্রবক্রা অবষ্কাভ ওসভবঙসমদ ঢা
এপাস ওাচ ওসভঃ
ও) চদংঔযা শতা চযাবফবঢও নুধাসঢ ৃবদ্ধ ধা।
ঔ) বওন্তু ৃবদ্ধ ফধসঢ ণাওসম এওবঝ প্রাওৃবঢও ধবভসসয
চদংঔযা ফ বদবতশষ্ট ীফাভ ফসথয ণাসও।
ক) সুঢভাং ধবভসসয এওবঝ ‘বস্ঘসত্বভ ংগ্রাফ’ ণাসও। নসম
ঈৎধাবতঢ ওম চীসভ ধসক্ষ ফাঁসঘ ণাওা ম্ভ ল দা।
খ) প্রবঢবঝ প্রচাবঢভ তস্ঢসতভ ফসথয ববঘত্রয ঢণা পযাবভসযদ
অসঙ।
গ) বস্ঘসত্বভ বদভন্তভ ংগ্রাসফভ ফথয বতস ঘমাভ ফ ফব প্রচাবঢভ
তস্ঢসতভ ফাসছ ধবভসসয বঝসও ণাওাভ চন্য বথও ঈধসবাকী
ববযষ্টয অসঙ ঢাভাআ সশাচ্চ ংঔযও ংযথভ ফভসঔ ফবসঢ ধাসভ। অভ
বাসতভ ফাসছ ধবভসয ঈধসবাকী ববযষ্টয ওফ ঢাসতভ ংযথভ ওফ
ল, বাভ নসম এও ফ ঢাভা বমুপ্ত লস ফবসঢ ধাসভ। বঢশসদভ
ফপ্রক্ষাধসঝ এআ প্রবক্রাবঝসওআ মা ল ‘প্রসপতও প্রচদদকঢ
ানময’8।
ফযর ধসন্ঝবঝআ সঘস গুরুত্বধূডশ। প্রাওৃবঢও বদশাঘদ এং এভ
ফাথযসফ খঝা বঢশদী ধবভঢশদ এওবঝ বদবতশষ্ট েসম খসঝ। ফআ
8

Michael Shermer,Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition,
and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & Company, 1998, ঢৃঢী থযা,
ধৃষ্ঠা দং ১৪০।
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বদবতশষ্ট ধবভসসয প্রচাবঢভ তস্ঢভা ফও সঘস ফবয ংযথভ ফভসঔ
বাসঢ ধাসভ ঢণা ফও সঘস নমপাস বদসচভ বচদসও ধভঢশী
প্রচসন্ধ প্রাবলঢ ওভসঢ ধাসভ, ঢাভ ঈধভ বঢশসদভ প্রবক্রা বদপশভ
ওসভ। বঢশসদভ ফওাসদা বদবতশষ্ট মক্ষয ফদআ, প্রচাবঢভ প্রকবঢ ফওাদবতসও
লস, া এভ ফাথযসফ অসতৌ ফওাসদা ফওৌযমকঢ মক্ষয বচশঢ লস
বওদা এ পসওশ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ বওঙুআ মাভ ফদআ। এফদ বও
বঢশসদভ ফাথযসফ ফানুর ৃবষ্ট লসঢআ লস া ুবদ্ধফত্তা দাফও
ফওাসদাবওঙুভ বঢশদ খঝসঢআ লস এফদ ফওাসদা ওণা ফদআ। বঢশদ
ফওাসদা বাঁবড় ফস ঈধসভভ বতসও ঈসঞ দা, া ফওাসদা বধভাবফসটভ
ঘূড়া ঈঞসঢ ঘা দা। এফদ পাাভ ফওাসদাআ ওাভড ফদআ ফব, ফানুর
বঢবভভ মক্ষয বদস এঢওাম থসভ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ওাচ ওসভসঙ। ভং
বঢশসদভ ফাথযসফ ৃষ্ট ংঔয মক্ষযলীদ যাঔা-প্রযাঔাভআ এওবঝসঢ
ফানুসরভ স্ঙাদ। ঢাআ বদসচসতভ ৃবষ্টভ ফভা চী সম ফব ফধৌভাবডও
থাভডা অফাসতভ বঙম ফঝাভ ফওাসদা বজ্ঞাবদও বপবত্ত ফদআ। ওাভড
ফভা সম বওঙু ফদআ, সশাচ্চ মা ফবসঢ ধাসভ, ফানুর সঘস ঈন্পঢ
ফবস্ঘসষ্কভ বথওাভী, ফবঝা লসঢা বঝসও ণাওাভ চন্য অফাসতভ াড়বঢ
সুবথা বতসচ্ছ। অভ ফানুসরভ এঢ ঈন্পবঢভ ফধঙসদ ফূম ওাভড বওন্তু
প্রসপতও প্রচদদকঢ ানময। অফভা সদও ংযথসভভ চন্ধ বতসঢ
ধাবভ এং এফদ বও ঢাভা ধূডশস্ক লাভ ধূশ ধবশন্ত ঢাসতভ
পভডসধারড ওভসঢ ধাবভ। শ্য এআ ববযষ্টয ঈসম্া চদংঔযাভ
বসস্জাভড খবঝস অাভ অফাসতভ বমুপ্ত ওসভ বতসঢ ধাসভ।

বঢশদ রৄথুআ এওবঝ ঢত্ত্ব দ
বঢশদসও ঈসেশ্য ওসভ ৃবষ্টাতীসতভ সঘস প্রঘাবভঢ সন্দল,
বঢশদ রৄথুআ এওবঝ ঢত্ত্ব, এভ ফওাসদা াস্ঘঢা ফদআ। বঢযআ বও ঢাআ?
বজ্ঞাদীভা াস্ঘস খসঝ দা, এফদ ফওাসদা বওঙু বদস ওঔসদা ঢত্ত্ব প্রতাদ
ওসভদ দা। াস্ঘঢা ওাসও সম? ফওাসদা ধবশসক্ষড বঔদ াভংাভ
ববপন্পপাস প্রফাবডঢ ল ঢঔদ ঢাসও অফভা াস্ঘঢা া ঢয (fact)
সম থসভ ফদআ।
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প্রাসডভ বঢশদ খঝসঙ। প্রবঢবঝ প্রচাবঢ স্ঝঢন্ত্রপাস ৃবষ্ট ওভা ল
বদ, ভে প্রাসডভ ঈদ্ভসভ ধভ ফণসও প্রবঢ বদঢ ধবভসসযভ ববপন্প
প্রপাসভ ওাভসড এও প্রচাবঢ ববঢশঢ লস ন্য প্রচাবঢসঢ রূধান্তবভঢ
লসসঙ। এধভা (Ape) ভাসঢ খুফাসমা, ওাসম ঈসঞ ফতঔসমা ঢাভা
াআ ফলাসফাসবধসসন্ফ রূধান্তবভঢ লস ফকসঙ- এফদ দা, এবঝ মক্ষ
ঙসভ ধবভসসয বঝসও ণাওাভ চন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধবভঢশসদভ নম।
প্রচাবঢ এও রূধ ফণসও অসভও রূসধ ববঢশঢ লসঢ ধাসভ দা, এঝা এআ
বুসক এস ফসদ ওভাঝা ধাধ, বঔদ ফতঔা বা, বঘবদওভা ফবাকাসবাক
ঔভঘ ওফাসদাভ চন্য ফকাম ঢভফুচসও ঘাভসওাডা ওসভ ফনসমসঙ।
ওুঢভ, কুকুসভভ বেবটং পসওশ অফভা াআ কঢ। ফাত্র ওসও
প্রচসন্ধআ এও প্রচাবঢভ কুকুভ ফণসও অসভও প্রচাবঢভ ঈদ্ভ ল,
ফঔাসদ ধবভসয ফধসসঙ মক্ষ-ফওাবঝ ঙভ। ফলাাআ আপুবমঈযদ আচ
িু আবঝসঢ ফমঔও ফচবভ ফওাসদ সমদপ্রবঢবতদ, ওসওযঢ ধবশসক্ষড এং ধভীক্ষা বজ্ঞাবদও
চাদশাসম প্রওাবযঢ ল ... এং এসতভ প্রবঢবঝ বঢশসদভ
ঢযঢা বদবশ্চঢ ওসভ। ঔুাঁসচ ধাা প্রবঢবঝ চীাে,
বসওাসন্ফওৃঢ প্রবঢবঝ বটএদএ প্রফাড ওসভ এওবঝ
াথাভড ধূশধরু
ু র ফণসও বঢশসদভ ফাথযসফ প্রবঢবঝ
প্রচাবঢভ ৃবষ্ট লসসঙ। প্রাও ওযাফবোদ বযমা অফভা
স্ঘন্যধাী ফওাসদা প্রাডীভ চীাে ধাআ বদ, ধাআ বদ
ধামবমও বযমাভ এওআ স্ঘসভ ফানুর এং টাআসদাসভভ
চীাে। মক্ষাবথও ম্ভায ওাভসড বঢশদ পুম প্রফাবডঢ
লসঢ ধাভসঢা, বওন্তু ল বদ- প্রবঢবঝ ধভীক্ষা ফ ানসমযভ
াসণ প্রফাবডঢ লসসঙ।

সুঢভাং অফাসতভ ধবশসক্ষডমি জ্ঞাসদভ ফাথযসফ অফভা নুথাদ
ওভসঢ ধাবভ, বঢশদ এওবঝ াস্ঘঢা। এঔদ ধবশসক্ষডমি জ্ঞাদসও
যাঔযা ওভাভ চন্যআ প্রসাচদ ল বজ্ঞাবদও ঢসত্ত্বভ। ফবফদ কাঙ ফণসও
অসধম ধসড়, এবঝ এওবঝ াস্ঘঢা, এসও যাঔযা ওভা ল বদঈঝসদভ
ফলাওশর ঢত্ত্ব িাভা। ঢত্ত্ব ফওাসদা াথাভড াওয দ, াস্ঘঢাভ যাঔযা
ওভাভ চন্য বজ্ঞাদীভা প্রণসফ এওবঝ লাআসধাবণব তাাঁড় ওভাদ।
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ধভঢশীসঢ এআ লাআসধাবণবসও ন্যান্য বজ্ঞাবদও ূসত্রভ ফাথযসফ
অখাঢ ওভা ল। ববত ওম অখাঢ ফণসও ফবৌবক্তওপাস এওবঝ
লাআসধাবণব ফাঁসঘ বনভসঢ ধাসভ এং বঔদ প্রঢযক্ষ, ধসভাক্ষ প্রফাড
এসও ফণশদ ওসভ ঢঔদ এসও এওবঝ বজ্ঞাবদও ঢত্ত্ব ঈধাবথ ফতা
ল। বঢশদসও ফব ঢত্ত্ব িাভা যাঔযা ওভা ল, ঢাভ দাফ ‘প্রাওৃবঢও
বদশাঘদ ঢত্ত্ব’।
প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ঢত্ত্ব বদস টাভঈআদ এওবতসও ফবফদ বদঃংয
বঙসমদ ধভবতসও বঙসমদ বিথাগ্রস্ঘ। ওাভড মক্ষ-ফওাবঝ প্রচাবঢভ ফসথয
ফওাসদা বদবতশষ্ট এওবঝ প্রচাবঢভ এআ ঢসত্ত্বভ াআসভ ঈদ্ভ লা
ঢত্ত্ববঝসও াবঢম ওসভ ফতাভ চন্য বসণষ্ট। তীখশ বয ঙভ ববপন্প
প্রফাড ংগ্রসলভ ধভ এওবঝ বসযর খঝদাভ ওাভসড টাভঈআদ ১৮৫৮
াসম ঢত্ত্ববঝ প্রওায ওসভদ9। ঢাভধভ ফণসওআ বঢশদাত বজ্ঞাদীসতভ
ঙুবভভ বদসঘ। কঢ ফতড়য ঙভ থসভ ববপন্পপাস বঢশদ ঢত্ত্বসও ধভীক্ষা
ওভা লসসঙ, এবঝ ওঔসদাআ পুম প্রফাবডঢ ল বদ। ঈতালভড বলসস
মা বা, প্রবঢঝা দঢুদ নবম অবষ্কাভ বঢশদ ঢসত্ত্বভ চন্য এওবঝ
ধভীক্ষা। এওবঝ নবম ববত বঢশসদভ থাভাভ াআসভ ধাা বা
ফআ ফাত্র ঢত্ত্ববঝ পুম সম প্রফাবডঢ লস। এওাভ বজ্ঞাদী ফচব এ
লামসটদসও বচজ্ঞাা ওভা লসবঙম ওীপাস বঢশদসও পুম প্রফাড ওভা
বা? ঈত্তসভ লামসটদ সমবঙসমদ- 10
ফওঈ ববত প্রযাও- ওযাফবোদ বুসক ঔভসকাসযভ নবম
ঔুাঁসচ ধা।

মা ারময এথভসদভ ফওাসদা নবমআ এ ধবশন্ত অবষ্কৃঢ ল বদ। দা
লাভআ ওণা, ওাভড বজ্ঞাদীভা বঢশসদভ ফব থাভাবঝ অফাসতভ
বতসসঙদ ঢা লমঃ
ফাঙ → ঈপঘভ → ভীৃধ → স্ঘন্যধাী প্রাডী।

ঔভসকায ফবসলঢু এওবঝ ধুসভাধুবভ স্ঘন্যধাী প্রাডী, ফসলঢু ফবঝ ববঢশঢ
9

10

Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does
Not Exist, Prometheus Books, 2007, ধৃষ্ঠা দং ৪৯।
এও বঢশদবসভাথীভ প্রঢুযত্তসভ, বপবচৎ ভা, ফুক্তফদা।
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লসসঙ সদও ধসভ এং ববপন্প থাসধ (ফাঙ ফণসও ঈপঘভ, ঈপঘভ ফণসও
ভীৃধ এং ভীৃধ ফণসও ফযর ধবশন্ত ঔভসকায), ঢাআ এসঢ ফ
ফমসকসঙ বস্ঘভ। প্রাও- ওযাফবোদ বুসক ঔভসকাসযভ নবম ধাাভ
ওণা দ, ওাভড বঢশদ ঢত্ত্ব নুবাী এ ফ (প্রযাও- ওযাফবোদ
বুসক) ণাওাভ ওণা ওঢওগুসমা অবতফ ভম প্রাড- ফবফদ
াসদাযাওসঝবভা (নবম ফভওটশ ঢাআ মসঙ)। অভ স্ঘন্যধাী
প্রাডীভ ঈদ্ভ খসঝসঙ িাসাবও বুসক (প্রযাও- ওযাফবোদ বুক ফযর
লাভ ৩০ ফওাবঝ ঙভ ধসভ)। ওাসচআ ফওঈ ফআ প্রাও- ওযাফবোদ
বুসক ঔভসকাসযভ নবম ঔুাঁসচ ফধসম ঢা াসণ াসণআ বঢশদ ঢত্ত্বসও
দস্ঢাৎ ওভাভ চন্য বসণষ্ট লসঢা।
ঢসত্ত্বভ অসভওবঝ গুরুত্বধূডশ ববযষ্টয নুফাদ ওভা। বাভ ফাথযসফ
এবঝসও পুম প্রফাসডভ সুসবাক ণাসও। অথুবদও বধাঁধড়াসতভ ধূশধুরুসরভ
নবম ফওাণা ফণসও ধাা বাস ফঝা বঢশদ ঢত্ত্ব বতস নুফাদ ওসভ
ঢযঢা বাঘাআ ওভা লসসঙ। টাভঈআদ বদসচআ সম
বকসবঙসমদ,ফানুসরভ ধূশধুরুসরভ চীাসেভ ন্নাদ বফমস অবেওা
এং চীােবজ্ঞাদীভা ন্নাদ ফধসসঙদ এফদ সদও চীাসেভ।
এওবঝ নুফাদ ববত পুম লসঢা ঢালসম অফভা বদসফসরআ বঢশদসও
ফছসড় ফনসম বতসঢ ধাভঢাফ, বওন্তু ল বদ। ফুক্তফদাভ বঢশদ
অওশাআসপ এআ ঢসত্ত্বভ গুরুত্বধূডশ র নুফাসদভ ঢাবমওা ধাা
বাস11।
ঢস এঢ বওঙুভ ফসথয অফাসতভ বপ্র এওবঝ ঈতালভড ফতআ।
টাভঈআসদভ ঢত্ত্ব ফসঢ, প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ওাচ ওভসঢ লাচাভ লাচাভ
ফওাবঝ ঙভ প্রসাচদ। বওন্তু টাভঈআসদভ আ প্রওাসযভ ফ ওম
ফানুর াআসমী যাঔা নুবাী ফসদ ওভসঢা, ধৃবণীভ  ফফাসঝ
ঙ লাচাভ ঙভ। ১৮৬৬ াসম বঔযাঢ ধতাণশ বজ্ঞাদী ঈআবমাফ
ণফদ (ধভঢশী মটশ ফওমবপদ ঈধাবথসঢ পূবরঢ) বঢশদ ঢত্ত্বসও
ঘযাসমঞ্জ ওসভ সদ। ণফদ ভাাবদও যবক্ত এং ফাথযাওরশড এআ
রৃআবঝ প্রবক্রাভ ফাথযসফআ অমাতা অমাতাপাস ূসবশভ  বদথশাভড

ওসভ ফতঔাদ, ফাথযাওরশড ম যলাভ ওভসম ূসবশভ  সঘস
ফবয ধাা বা এং ফঝা বওদা লসচ্ছ ফাত্র ওসও’য মক্ষ ঙভ।
এঙাড়া ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূত্র যলাভ ওসভ ণফদ এঝা
প্রফাড ওসভদ ফব,ফাত্র ওসও মক্ষ ঙভ অসক ধৃবণীভ ঢাধফাত্রা
এঢআ ফবয বঙম ফব ফঔাসদ ফওাসদা ভওফ প্রাসডভ ঈৎধবত্ত খঝা বঙম
এসওাসভআ ম্ভ যাধাভ। ঢাভ সুঢভাং বঢশদ লাভ ওাভড
বলসস টাভঈআদ ফব প্রাওৃবঢও বদশাঘদ এং এবঝভ ফব ফওাবঝ ঙসভভ
বক্রাওাসমভ ওণা মসঙদ, ঢা াস্ঘ।
ফচাভ যাধাভ লসমা, ফআ ফ বদঈবিাভ যবক্ত পসওশ জ্ঞাঢ
বঙসমদ ধতাণশবজ্ঞাদীভা। বংয যঢসওভ প্রণফবতসও যবক্তভ এআ রূধ
অবষ্কাভ লাভ ধভ বজ্ঞাদী ুছসঢ ধাভসমদ, ক্রফাকঢ বদঈবিাভ
ববক্রা যবক্ত ঈৎধাতসদভ ফাথযসফ ূবশ এং ওম ঢাভা ফওাবঝ
ঙসভভ ফবয ফ এওবঝ সুবস্ঙঢ যবক্তভ ঈৎ বলসস বতযফাদ
ণাসও। সুঢভাং ফওমবপদ ুছসঢ ধাভসমদ, ূবশ এং ধৃবণীভ 
বদথশাভসডভ চন্য ঢাভ ওভা বলাবঝ পুম। বঢবদ অদসন্দভ াসণ বঢশদ
ঢসত্ত্বভ ঈধভ ঘযাসমঞ্জ প্রঢযালাভ ওসভ ফদদ। সুঢভাং বঢশদ ঢত্ত্বসও এফদ
এওবঝ যবক্তভ ঈৎসভ নুফাদতাঢা মা বা12! ঈসম্ঔয বংয
যঢাব্দীভ ফাছাফাবছ ফস এস ধৃবণীভ বদপুশম  বদথশাভড ওভা ল,
বা প্রা াসড় ঘাভয’ ফওাবঝ ঙভ।

ভ্রান্ত থাভডা, বঢশদ ওঔসদা বজ্ঞাবদও পবষ্যিাডী ওভসঢ ধাসভ দা,- এআ তাবভ ঈত্তভ, ফুক্তফদা
বঢশদ অওশাআপ, http://www.mukto-mona.com/evolution/
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বঢশসদভ ঢযঢা
ঢযঢা প্রফাড ওভা বা বতও বতসআ, ঢস এআঔাসদ অফভা ফানুসরভ
বঢশদ বদসআ অসমাঘদা ওসভ ফতবঔ বঢশদ ঢসত্ত্বভ তাব ওসঢাঝা
বঞও। বঢশসদভ প্রফাড বলসস তীখশবতদ থসভ নবম ফভওটশসওআ
যলাভ ওভা লসসঙ। বওন্তু অডবও চীবতযা এং ফওারংযকবঢবতযা
বওাসযভ ধভ এঔদ অভ নবম ফভওসটশভ ফওাসদা তভওাভ ফদআ। বচদঢত্ত্ব
বতসআ ঘফৎওাভপাস সম ফতা বা অফাসতভ ংযকবঢথাভা।
Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does
Not Exist, Prometheus Books, 2007, ধৃষ্ঠা দং ৫১।
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চীবজ্ঞাসদভ এআ যাঔাভ ফাথযসফ, অফাসতভ ধূশধুরুর ওাভা বঙম,
ঢাসতভ ববযষ্টয ফওফদ বঙম, ফতঔসঢ ফওফদ বঙম ঢাভা  বদডশ ওভা
লসসঙ। ফতঔা ফকসঙ নবম ফভওসটশভ াসণ ক্ষসভ ক্ষসভ বফসম বকসসঙ
ঢা ফঝা।
চীবজ্ঞাদীভা অফাসতভ ধূশধুরুসরভ ফবআ থাভাঝা বতসসঙদ ফঝা
লসমাঃ
ফানুর –> দভাদভ –>ধুভাসদা ধৃবণীভ াদভ –> বমফাভ
প্রফাড এও

ভক্তসও চফাঝ াাঁথসঢ বতসম এও থভসদভ ঢভম ধতাণশ ধৃণও লস অস, বাভ
দাফ বভাফ। এসঢ ণাসও বন্ঝসচদ। এআ বভাফ বঔদ ন্য প্রাডীভ যভীসভ
প্রসয ওভাসদা ল ঢঔদ ঈৎধন্প ল বন্ঝবট। ঈতালভড বলসস মা বা,
ফানুসরভ বভাফ ববত অফভা ঔভসকাসযভ যভীসভ প্রসয ওভাআ ঢালসম ঈৎধন্প
লস বন্ঝ বলঈফাদ বভাফ। বাসঢ ণাওস বন্ঝসচদ। এআ বন্ঝ বলঈফাদ
বভাফ ন্য ফানুসরভ যভীসভ প্রসয ওভাসম
বন্ঝসচদ এং
বন্ঝবট
ববক্রা ওসভ থঃসক্ষধ া ঢমাবদ ঈৎধন্প লস। ববত এওবঝ বন্ঝ বলঈফযাদ
বভাফ অফভা বণাক্রসফ দভাদভ, ধুসভাসদা ধৃবণীভ াদভ, বমফাভ প্রপৃবঢভ
বভাসফভ াসণ ফফযাআ ঢালসম থঃসক্ষধ বঢবভ লস। ফানুসরভ াসণ ফব
প্রাডীগুসমাভ পসওশভ বদওঝয সঘস ফবয বতযফাদ ফআ প্রাডীগুসমাভ
ফক্ষসত্র ঢমাবদভ ধবভফাড ফবয লস, বঢ তূসভভ ঢঢ ঢমাবদভ ধবভফাড ওফ
লস। ঢমাবদভ ধবভফাড বলা ওসভ অফভা ফতবঔ, ফানুসরভ ফক্ষসত্র সঘস
ফবয ঢমাবদ ধাা বাসচ্ছ, দভাদসভভ ফক্ষসত্র অসভওঝু ওফ, ধুভাসদা
ধৃবণীভ াদসভভ ফক্ষসত্র অসভওঝু। ণশাৎ নুক্রফঝা লফানুর → দভাদভ → ধুসভাসদা ধৃবণীভ াদভ →
বমফাভ।

ঙ্গংস্ঙাদবতসতভ ফসঢ ঈবম্বঔঢ প্রাডীসতভ ফসথয শাবথও অবতফ
লসচ্ছ বমফাভ, অভ সঘস দঢুদ প্রচাবঢ লসচ্ছ ফানুর। ঢাআ ফানুসরভ
ফক্ষসত্র ঢমাবদভ ধবভফাড ধাা বা সঘস ফবয অভ বমফাসভভ
ফক্ষসত্র সঘস ওফ। ফতঔা বাসচ্ছ বঢশদ ফব নুক্রসফ খসঝসঙ সম
থাভডা ওভা লসসঙ ভক্তভ বজ্ঞাসদভ ‘যাবন্ঝসচদ যাবন্ঝবট’
ববক্রা ফ থাভাাবলওঢাসওআ ফণশদ ওসভ।
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প্রফাড রৃআ
১। প্রওৃবঢসঢ ফাসছ ফাসছআ ফমচ ববযষ্ট ফাদ বযরৄ চন্ধ বদসঢ ফতঔা বা।
এঙাড়া ফধঙসদ ধা ববযষ্ট বঢবফ ফাঙ, ফখাড়াভ ধাস বঢবভক্ত অঙ্গুম

বওংা ফধঙসদভ বনদ বুক্ত টমবনদল যভীসভ ংকবঢ বদস প্রাডীভ
চসন্ধভ প্রঘুভ ঈতালভড ধাা বা। এফদঝা ফওদ ল। এভ ঈত্তভ বতসঢ
ধাসভ ফওম বঢশদ ঢত্ত্বআ।
বঢশসদভ ফওাসদা এও থাসধ ঙ্গ মুপ্ত লস ফকসম চদধুসঞ্জভ বচসদ
ফনসদাঝাআধ ববযষ্টয বলসস বটএদএ ফআ ঢণয ফভসঔ ফত। বাভ নসম
বভম বওঙু ফক্ষসত্র ঢাভ ধূদঃপ্রওায খসঝ।
২। বঢশদ ঢত্ত্ব নুবাী ধূশ বওবযঢ ঙ্গ-প্রঢযঙ্গ ফণসওআ দঢুদ সঙ্গভ
ওাঞাসফা বঢবভভ ল। ববপন্প ফফরুতণ্ডী প্রাডীভ াফসদভ লাঢ া
গ্রধসতভ ফসথয ঢাআ মক্ষডী বফম ফতঔা বা! যাগ, কুফীভ, ধাবঔ,
ারৃড়, ফখাড়া, করু, বঢবফ ফাঙ এং ফানুসরভ গ্রধসতভ কঞদ প্রা এওআ
ভওফ।
৩। ধৃবণীসঢ গুবডঢ প্রচাবঢ ণাওসম সঘ ফচাভ যাধাভ লসমা,
ফপঢসভ অফভা াআ প্রা এওআ। অফভা াআ ‘ওফদ বচদ’ ফযাভ
ওসভ ণাবও। ধূশধরু
ু সরভ াসণ বঢ ফবয বদওঝয বতযফাদ, ফযাসভভ
ধবভফাড ঢঢ ফবয। ফবফদ, বযপাবঞ্জ অভ অথুবদও ফানুসরভ বটএদএ*
যঢওভা ৯৮% এওআ, কুকুভ অভ ফানুসরভ ফক্ষসত্র ফঝা ৭৫% অভ
টযাসনাবটম নুসমভ াসণ ৩৩%।
৪। ঘাভধায ফতঔা লসমা। এাভ অসুদ এওাভ বদসচসতভ বতসও ঢাওাআ।
ও) ত্রসাতয লাড়ঃ াংমাসতয বফবমঝাবভ যাওাসটবফসঢ পবঢশ লাভ

* ফানুসরভ ফতল ংঔয ফওার বতস কবঞঢ। প্রবঢবঝ ফওাসরভ এওবঝ ফওন্ ণাসও বাভ দাফ বদঈবিা।
বদঈবিা এভ ফপঢসভ ণাসও ফক্রাসফাসচাফ, ফচাড়া ফচাড়া। এসওও প্রচাবঢভ বদঈবিাস
ফক্রাসফাসচাফ ংঔযা এসওও ভওফ। ফবফদ ফাদ ফওাসরভ বদঈবিাস ২৩ ফচাড়া ফক্রাসফাসচাফ ণাসও।
প্রবঢবঝ ফক্রাসফাসচাফ এভ ফপঢসভ ণাসও বটএদএ এং ফপ্রাবঝদ। বটএদএ এও থভসদভ এবট বা ফতসলভ
ওম ওাচওফশ বদন্ত্রড ওসভ। প্রওৃঢধসক্ষ ফক্রাসফাসচাফ এভ ফপঢসভ বও থভসদভ ফপ্রাবঝদ বঢবভ লস ঢা
বটএদএ বদথশাভড ওসভ। এ ফপ্রাবঝসদভ ফাথযসফআ ওম যাভীভৃত্তী ওাচ ংখবঝঢ ল। বটএদএ-ভ
অসভওবঝ ওাচ লসচ্ছ ফভবপ্লসওযদ ঢণা ংঔযাৃবদ্ধ। বটএদএ বদসচভ রর প্রবঢবমবধ বঢবভ ওভসঢ ধাসভ,
বটএদএআ ফবসলঢু চীসদভ ফূম ঢাআ অসভওবঝ প্রবঢবমবধ বঢবভ লাভ ণশআ অসভওবঝ চীদ বঢবভ
লা, এপাসআ চীসভ ংযৃবদ্ধ খসঝ। ফফাঝওণা বটএদএ চীসদভ ফফৌবমও এওও এং ওাবশওবভ যবক্ত,
ফআ চীসভ ওম ওাচওফশ ধবভঘামদা ওসভ এং ঢাভ ফণসও অসভওবঝ চীসভ ঈৎধবত্ত খঝা। বটএদএভ ফসথয ঢাআ চীসভ ওম ববযষ্টয  ংযৃবদ্ধভ ঢণয চফা ওভা ণাসও। বটএদএ-ভ ফসথয ণাসও বচদ,
বচসদভ বসওাসন্ফ আ চীসতসলভ ওম ঢসণযভ পাণ্ডাভ।
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সুসবাক ফধসমা অফাভ এও ন্নু। ার্ক্ ফধঝভা ন্দী ওসভ ফ ঘসম ফকম
ফিবদং এ ঘিগ্রাসফভ পাবঝাবভসঢ। ঙ প্তাল টমা ঔাাভ ধভ বফবমঝাবভ
যাওাসটবফভ বদফ নুবাী এওবঝ নাআদাম ফফবটওযাম ধভীক্ষা ল।
ফআ ধভীক্ষা অফাভ ন্নুভ ফতল ধভীক্ষা ওসভ ফতঔা ফকম, ঢাভ ধাাঁচসভ
এও ফঝ লাড় ফবয। অথুবদও ফানুসরভ ফবঔাসদ াসভা ফঝ লাড় ণাওাভ
ওণা অফাভ ন্নুভ অসঙ ফঢসভাবঝ। নমস্ঝরূধ ঢাসও বফবমঝাবভ
যাওাসটবফভ প্রবযক্ষড ফণসও যালবঢ ফতা লসমা।
ধবভংঔযাদ ফণসও ধাা বা, ধৃবণীভ অঝপাক ফানুসরভ যভীসভ এআ
ত্রসাতয লাসড়ভ বস্ঘত্ব ধাা বা। ফববঝ বওদা কবভমা  বযপাবঞ্জভ
যাভীবভও ববযষ্টয। ফানুর ফব, এও ফ প্রাআসফঝ ফণসও ববঢশঢ লসসঙ
এআ অমাফসঢভ ফাথযসফ ফবঝআ ফাছা বা।
ঔ) ফমসচভ লাড়ঃ ফানুসরভ অবত ধূশধরু
ু র প্রাআসফঝভা কাসঙ পাভাফয
ভক্ষা ওভাভ চন্য ফমচ যলাভ ওভসঢা। কাঙ ফণসও বদসঘ ফদসফ অাভ
ধভ এআ ফমসচভ প্রসাচদীঢা নুবভসসঙ। বওন্তু অফাসতভ যভীসভ
ফফরুতসণ্ডভ এওতফ বদসঘ ফআ ফমসচভ লাসড়ভ বস্ঘত্ব ধাা বা।

ণাওসম অফাসতভ ঢা ফদআ, ববত অসভম তাাঁসঢভ বস্ঘত্ব এঔদ ভস
ফকসঙ।
খ) যাসধবন্টর্ক্ঃ অফাসতভ ধূশধরু
ু র প্রাআসফঝভা বঙম ঢৃডসপাচী।
ঢৃডচাঢী ঔাাসভ ফমুসমাচ ণাসও। এআ ফমুসমাচ লচফ ওভাভ চন্য
ঢাসতভ ফতসল যাসধদবটসর্ক্ ফয ড় বঙম। নসম বওাসফ প্রঘুভ ধবভফাড
যাওসঝবভাভ ণাওসঢ ধাভসঢা বাসতভ ফূম ওাচ বঙম ফমুসমাচ লচসফ
লাঢা ওভা। ফসভ াসণ অফাসতভ ধূধ
শ ুরুরসতভ ঢৃডচাঢী ঔাাসভভ
ঈধভ বদপশভযীমঢা ওফসঢ ণাসও, ঢাভা ফাংাযী লসঢ রৄরু লসম। অভ
ফাংাযী প্রাডীসতভ যাসধবন্টসর্ক্ভ ফওাসদা প্রসাচদ ফদআ, প্রসাচদ ৃলৎ
ধাওস্ঙমীভ। নসম সধক্ষাওৃঢ ফঙাঝ যাসধবন্টর্ক্ এং ড় ধাওস্ঙমীভ প্রাডীভা
ংগ্রাসফ বঝসও ণাওাভ াফণশ মাপ ওসভ, লাবভস ফবসঢ ণাসও াবওভা।
ধূধ
শ ুরুসরভ স্ঞৃবঢবঘস্থ বলসস ফআ যাসধবন্টর্ক্ অফভা এঔদ লদ ওসভ
ঘমবঙ।
গ) কাসভ ফমাফঃ ফানুরসও সদও ফ ‘দগ্ন াাঁতভ’ া ‘ফদসওট এধ’
দাসফ সম্বাথদ ওভা ল। অফাসতভ সদও ন্নুান্নসতভ ফসথযআ ফমাফয
যভীসভভ বস্ঘত্ব ফতঔা বা এঔসদা। অফভা ফমাফয প্রাআসফঝসতভ ফণসও
ববঢশঢ লসবঙ সমআ এআ অমাফঢ এঔসদা ভস ফকসঙ।

ধযাসমভ ফঘাঔ
বঢশদঢসত্ত্বভ ফাসমাঘদাওাভীভা সঘস ফবয অগুম ঢুসমসঙদ
ফানুসরভ ফঘাসঔভ বতসও। ফঘাসঔভ ফসঢা এফদ বদঔুঢ
াঁ এং চবঝম এওবঝ
বন্ত্র ওীপাস বত ধবভঢশদ (ভযান্টফ বফঈসঝযদ), প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ
ফাসথযসফ ৃবষ্ট লসঢ ধাসভ? ফলাও দা যঢ লস্ট ঙভ।
এওবঝ ওযাসফভাভ ফসঢা ফঘাসঔভ অসমাওভবে ফওন্ীপূঢ ওভাভ
চন্য ফমন্ফ, অসমাওভবেভ ধবভফাড বদন্ত্রড ওভাভ চন্য অআবভ, অভ
এআ অসমাওভবে ফণসও ঙব অবষ্কাভ ওভাভ চন্য এওবঝ
নসঝাবভসেভ প্রসাচদ। এআ বঢদবঝ বন্ত্রাংয এওাসণ ওাচ ওভসমআ
ফওমফাত্র ফঘাঔ বতস বওঙু ফতঔা ম্ভ লস। ফবসলঢু বঢশদ ঢত্ত্বফসঢ,
বঢশদ প্রবক্রা ঘসম স্ঘসভ স্ঘসভ- ঢালসম ফমন্ফ, ফভবঝদা, ফঘাসঔভ ফবড

বঘত্রঃ ফানুসরভ ফমসচভ লাড়

ক) অসভম তাাঁঢঃ ধাণুসভ স্ঠধাবঢ অভ অগুসদভ যলাভ চাদাভ অসক
ফানুর ফূমঢ বদভাবফযারী বঙম। ঢঔদ ঢাসতভ অসভম তাাঁসঢভ প্রসাচদীঢা
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ওবঝ এওাসণ এওআ থভসদভ ঈৎওরশ াথদ ওভসমা ওীপাস?
বঢশদ ফাসমাঘদাওাভীসতভ প্রে এঝাআ।
ওযাফবোদ বুসক যভীসভভ ঈধভ অসমাও ংসতদযীম ফঙাঝ
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এওবঝ স্ঙাদববযষ্ট প্রাডীভা অসমাভ বতও ধবভফাসধভ ফাথযসফ খাঢও
প্রাডীসতভ লাঢ ফণসও ফাঁসঘ বাাভ বঢ াফান্য সুসবাক ফধঢ। ফসভ
াসণ াসণ এআ ভবগদ ফঢম স্ঙাদবঝ ফপঢসভভ বতসও ফটস বকসসঙ,
নসম ঢাসতভ ফতঔাভ ক্ষফঢা াফান্য ফসড়সঙ। কপীভঢা াড়াভ
ধাযাধাবয ধভঢশীসঢ অসমা ফঠাওাভ স্ঙাদ রু লসসঙ। ণশাৎ ফতঔাভ
ক্ষফঢা অভ ধবভষ্কাভ লসসঙ। প্রবঢবঝ ক্ষুদ্রাবঢক্ষুদ্র ধবভঢশদ প্রাডীসও
াফান্য লসম বঝসও ণাওাভ সুবথা বতসসঙ।
সুআসটসদভ মুন্ট বশ্ববতযামসভ থযাধও টযাদ এবভও বদমদ
কসরডাভ ফাথযসফ ফভ ওসভ ফতঔাদ ফব, ওীপাস ফওাসদা প্রাডীভ
যভীসভভ ঈধভ অসমাও ংসতদযীম ফঙাঝ এং ভবগদ স্ঙাদ ধভঢশীসঢ
ফানুসরভ ফঘাসঔভ ফসঢা চবঝম বসন্ত্র ধবভবঢশঢ লসঢ ধাসভ।

এঔদ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ঢত্ত্ব নুবাী, প্রবঢবঝ ধবভঢশদআ প্রাডীসও
বওবেৎ লসম অক্রফডওাভীভ লাঢ ফণসও াাঁঘাভ সুবথা প্রতাদ
ওসভসঙ। বাভা াফান্য ফতঔসঢ ধাসচ্ছ ঢাসতভ ফাঁসঘ ণাওাভ ম্ভাদা
ফসড়সঙ, ফসড়সঙ ঢাসতভ ন্তাদ ংযৃবদ্ধভ ম্ভাদা। ধভবতসও
ণশভা লাবভস ফকসঙ। থীসভ থীসভ ংযানুক্রসফ ঈন্পবঢ লসসঙ
তৃবষ্টযবক্তভ। ফসভ াসণ াসণ রৄরুভ এআ অসমাও ংসতদযীম স্ঙাদ
ফভবঝদা ধবভডঢ লসসঙ, াফসদ এওবঝ ফমসন্ফভ ৃবষ্ট লসসঙ।
থাভডা ওভা ল, প্রাওৃবঢওপাস ফমসন্ফভ ৃবষ্ট লসসঙ বঔদ ফঘাঔসও
ধূডশ ওসভ ভাঔা স্ঝচ্ছ ঢভসমভ ফসভ াসণ াসণ খদত্ব ফসড়সঙ।
ঙবসঢ ফতঔুদ াতা ংযবঝ বঢবভ লসচ্ছ ফঘাঔসও ধূডশ ওসভ ভাঔা স্ঝচ্ছ
ঢভসমভ ফাথযসফ। ঢভসমভ খদত্ব বঢ ফসড়সঙ ফমসন্ফভ কঞদ ঢসঢা
পাসমা লসসঙ, তৃবষ্টযবক্ত প্রঔভ লসসঙ।

বঘত্রঃ বধংধং ফটফসদসস্ণযদ।

ঈধসভভ ঙব রৃবঝ মক্ষয ওরুদ। াফ ফণসও বিঢী ঙবসঢ এওবঝ রুফ,
ফবঔাসদ এওবঝ ফাত্র াবঢ া অসমাভ ঈৎ অসঙ। প্রণফ ঙবসঢ লাসঢ
থভা ণাওা ফাটশবঝ বতস অফভা ফ ঈৎসভ বতসও ঢাওাআ। সঘস
াসফভ কসঢশ ফঢম ওাকচ মাকাসদা। বাভ ফাথযসফ অফভা রৄথু ুছসঢ
ধাভবঙ অসমা অসঙ। বওন্তু ফওাণা ফণসও অসমা ফভ লসচ্ছ বওংা
াবঢবঝ ফওাণা ফঢফদ বওঙুআ চাদা বাসচ্ছ দা। ঢাভধসভভ কসঢশ এওবঝ
বধংধং ম ভাঔা। ফব মবঝভ অসমা প্রসসযভ স্ঙাদবঝ ঘড়া অভ
কপীভঢা ওফ। এভ ফাথযসফ অসকভ াতা ওাকচ ফণসও বওঙুঝা
পাসমাপাস অসমাভ ঈৎ পসওশ থাভডা ওভা ম্ভ লসচ্ছ। ঢাভ
ধসভভঝাভ অসমা প্রসসযভ স্ঙাদ অসকভঝাভ ফঘস ংকুবঘঢ এং
কপীভঢা ফবয বধংধং ভাঔা। শ টাসদভঝাভ অসমা প্রসসযভ স্ঙাদ
সঘস ংকুবঘঢ এং কপীভঢা সঘস ফবয। অভ এবঝ বতসআ
অফভা সঘস পাসমাপাস অসমাবঝভ ঈৎ ুছসঢ ধাভবঙ।
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স্ঘভ ঢশফাসদ চীবঢ প্রাডীসতভ ফসথযআ মক্ষ ওভা বা। এঙাড়া
রৄথুফাত্র অসমাও ংসতদযীম স্ঙাদ ববযষ্ট প্রাডী বঙম অচ ফণসও ৫৫
ফওাবঝ ঙভ অসক। বজ্ঞাদীভা কডদা ওসভ ফভ ওসভসঙদ, এআ অসমাও
ংসতদযীম স্ঙাদবঝ ফানুসরভ ফঘাসঔভ ফসঢা লাভ চন্য ফ প্রসাচদ
ফাত্র ৩৬৪ লাচাভ ঙভ।
বটচাআদ দা যাট বটচাআদ?
ফানুসরভ ফঘাসঔভ বক্ষধসঝভ ফপঢসভ এও থভসদভ অসমাগ্রালী ফওার
অসঙ বাভা াআসভভ অসমা গ্রলড ওসভ এং এওগুচ্ছ ধবঝও দাসপশভ
(অসমা গ্রালী চাম) ফাথযসফ ঢাসও ফবস্ঘসষ্ক ফধৌাঁসঙাসদাভ যস্ঙা ওসভ,
নসম অফভা ফতঔসঢ ধাআ। বওন্তু ফচাভ যাধাভ লসমা, বক্ষধসঝভ বঞও
াফসদ এআ স্চাুগুসমা চাসমভ ফসঢা ঙড়াসদা ণাসও, এং এআ
স্চাুগুসমাসও ফব ভক্তদামীগুসমা ভক্ত ভভাল ওসভ ঢাভা অফাসতভ
বক্ষধসঝভ াফসদআ বস্ঘৃঢ ণাসও। নসম অসমা াথা ধা এং
অফাসতভ তৃবষ্টযবক্ত বওঙুঝা লসম ওসফ বা। স্চাুগুসমাভ এআ
সুবথাচদও স্ঙাসদভ ওাভসড অফাসতভ ফঘাসঔ অসভওবঝ ড়
ফস্ঢা ফতঔা বতসসঙ। স্ঞাুবও চামবঝ ফবস্ঘসষ্ক ফধৌাঁসঙাসদাভ চন্য
বক্ষধঝসও নুসঝা ওসভ ঢাভ বপঢভ বতস ধণ ওসভ বদসসঙ। এভ নসম
ৃবষ্ট লসসঙ এওবঝ ন্নবন্দুভ (blind spot)13

বঘত্রঃ ধূডশাঙ্গ ফঘাসঔভ ঈদ্ভসভ ববপন্প স্ঘভ

সম ভাঔা প্রসাচদ বজ্ঞাদীসতভ বঢবভ ওভা ফঘাসঔভ বঢশসদভ প্রবঢবঝ
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Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution reveals a
Universe Without Design, London, New York,: Norton, 1987 ধৃষ্ঠা দং ৯৩।
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বঘত্রঃ ফানুসরভ ফঘাসঔভ ফপঢসভ বঢবভ লা ন্নবন্দু।

কুকুভ, বড়াম বওংা ইকসমভ তৃবষ্টযবক্ত ফব ফানুসরভ ফঘাসঔভ ফঘস ফবয
ঢা াআ চাসদ। ফানুর ফঢা মসঢ ফকসম ভাঢওাদা, বওন্তু সদও
প্রাডীআ অসঙ ভাসঢ ঔু পাসমা ফতঔসঢ ধা। অাভ সদও প্রাডীআ
অসঙ বাসতভ ফঘাসঔ ফওাসদা ন্নবন্দু ফদআ। ফবফদ, স্কুআট া
সমাধা। এসতভ ফানুসরভ ফসঢাআ এও থভসদভ ফমন্ফ এং
বক্ষধঝল ফঘাঔ ণাওসম ধবঝও দাপশগুসমা বক্ষধসঝভ ফধঙসদ
স্ঙাদ ওসভ এং ঢাভ নসম ঢাসতভ ফঘাসঔ ফওাসদা ন্নবন্দুভ ৃবষ্ট ল
বদ।
ফানুসরভ ফঘাসঔভ এআ ীফাদ্ধঢাসও সদসওআ ‘যাট বটচাআদ’
সম বপবলঢ ওসভ ণাসওদ। শ্য ফবসলঢু ফঘাঔ বতস পাসমাপাসআ
ওাচ ঘাবমস ফদা বাসচ্ছ ঢাআ ‘যাট বটচাআদ’ এভ ফসঢা যব্দ
প্রসাসক দাভাচ চীবজ্ঞাদী ফওসদণ বফমাভ। ঢাভ ফসঢ, ফঘাসঔভ এফদ
লাভ ওাভড বঢশদ ঢত্ত্ব বতস ফয পাসমাপাস ফাছা বা14। বঢশদ
ওাচ ওসভ রৄথুফাত্র আসঢাফসথয বঢবভ া বতযফাদ কঞদসও ধবভঢশদ
ওভাভ ফাথযসফ, ফ দঢুদ ওসভ বওঙু ৃবষ্ট া তম ওভসঢ ধাসভ দা।
ফানুসরভ ফসঢা ফফরুতণ্ডী প্রাডীভ ফঘাঔ ৃবষ্ট লসসঙ সদও অসকআ ৃবষ্ট
লা ফবস্ঘসষ্কভ াআসভভ বতসওভ ংযসও ধবভঢশদ ওসভ। রওাম থসভ
বঢশদ প্রবক্রা ফবস্ঘসষ্কভ াআসভভ বতও অসমাও ংসতদযীম
14

Kenneth R. Miller, ‘Life’s Grand Design’, ধৃষ্ঠা দং ২৪-৩২।

লসসঙ, ঢাভধভ থীসভ থীসভ বক্ষধসঝভ অওাভ থাভড ওসভসঙ। ফবসলঢু
ফবস্ঘসষ্কভ ধুভসদা ফূম কঞদবঝ তসম বা বদ, ঢাআ চাসমভ ফসঢা ঙবড়স
ণাওা স্চাুগুসমা ঢাসতভ অসকভ স্ঙাসদআ ভস ফকসঙ। বওন্তু
ন্যবতসও স্কুআট চাঢী প্রাডীভ ফঘাঔ ববঢশঢ লসসঙ ঢাসতভ ঘাফড়াভ
ংয ফণসও, ফবস্ঘসষ্কভ ংয ফণসও দ। এসক্ষসত্র ত্বসওভ স্চাুগুসমা
ফবস্ঘসষ্কভ ফসঢা বঞও াআসভভ স্ঘসভ দা ফণসও ফপঢসভভ স্ঘসভ াচাসদা
ণাসও, অভ এ ওাভসডআ স্চাুগুসমা ফঘাসঔভ বক্ষধসঝভ াফসদ দ ভং
ফধঙসদআ ভস ফকসঙ। ফঘাসঔভ ফক্ষসত্র ঢাআ গুট বটচাআদ া যাট
বটচাআদ ঢওশ প্রাবঙ্গও। এঝাসও ফঢা বটচাআদআ ওভা ল বদ।
বঢশসদভ ধসণ ন্তঢ ঘবম্য ভওফপাস ফঘাঔ বঢবভ লসঢ
ধাভসঢা15। অসমাওভেী দাক্ত এং ফওন্ীপূঢ ওভাভ অঝবঝ বপন্প
ঈধাসভ ন্নাদ বতসসঙদ বদঈসভা-বজ্ঞাদীভা16। বওন্তু ধবভসয এং
প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ বুসদ্ধ ংঔয ফাথাদ ফসথয এওবঝ ফাথাদ বঝসও
বকসসঙ। ংসক্ষসধ, ফঘাসঔভ কঞদ ববত াআসভভ ওাভ লস্ঘসক্ষধ
যঢীঢ, রৄথুফাত্র স্তুকঢ প্রবক্রা ঈদ্ভ লসঢা ঢালসম ফতঔসঢ ফবফদ
লাভ ওণা বঙম বঞও ফঢফদআ লসসঙ। ফঘাসঔভ কঞসদ ওাভ লাাঁঢ ফদআ,
ফদআ ফওাসদা ফলাধভাক্রফযামী দওযাওাভসওভ বদধুডঢা।
ম্ভযঢা
ঢশফাদ ফসভ সঘস চদবপ্র আমাবফ ধবণ্ডঢ চাবওভ দাসসওভ
বঢশদ ঢত্ত্ব বদস াঢ বফবদসঝভ ফমওঘাভবঝ অফাভ ঔুআ বপ্র। াঢ
বফবদসঝ প্রা ২৮ বঝ বফণযা া পুম ওণাভ ফাথযসফ চাবওভ দাসও
টাভঈআসদভ বঢশদ ঢত্ত্ব পুম প্রফাড ওভসঢ দা ধাভসম ৃবষ্টাতীভা
ওঢঝা জ্ঞ ঢা বঞওআ প্রফাড ওসভসঙদ18। এআ াঢবফবদসঝভ ফসথয ফাত্র
15

16

18
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Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, W. W. Norton & Company,1997,
‘The Fortyfold Path to Enlightenment’ থযা।
R. D. Fernald, ‘Evolution of Eyes, Current Opinion in Neurobiology’, ধৃষ্ঠা দং ৪৪৪৫০।
চাবওভ দাসসওভ বফণযাঘাভঃ প্রঙ্গ বঢশদ। ঔাদ ফুলাম্যত (বযক্ষাদব), ফুক্তফদা
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ধাাঁঘ ফসওন্ট ফ চাবওভ দাসও বঢশদ খঝাভ ‘ম্ভাদা’ বদস
অসমাঘদা ওসভসঙদ লাসঢ লাসঢ, ওাভড ঢাভ ফসঢ, এঝা াআ
ুছসঢ ধাসভ এধ (Ape) ফণসও ববঢশঢ লস ফানুর লাভ ম্ভাদা ওী
ধবভফাড ক্ষুদ্র। প্রা ওম ৃবষ্টাতীভা এও প্রচাবঢ ফণসও ন্য
প্রচাবঢসঢ রূধান্তবভঢ লাভ ম্ভাদাসও ‘যূসন্যভ ওাঙাওাবঙ’ ভা বতস
বঢশদ ঢত্ত্বসও াবঢম ওসভ ফতদ।
সদসও সদওপাস মসম সঘস বণাবণ বুবক্তঝা এফদ, এও
প্রাডী ফণসও ন্য প্রাডীসঢ ধবভঢশসদভ চন্য অমাতা- অমাতা ংঔয
বফঈসঝযদ লসঢ লস। প্রবঢবঝ বফঈসঝযদ লাভ ম্ভাদাআ ফবঔাসদ প্রা
রৄসন্যভ ওাঙাওাবঙ, ফঔাসদ গুসমা এওাসণ লস অমাতা এওবঝ
প্রাডী ৃবষ্ট লা ওল্পদী যাধাভ। থভা বাও, এওবঝ ঙভাভ গুবঝ
ধাাঁঘাভ বদসক্ষধ ওভা লস। ধাাঁঘাভ বদসক্ষসধ ববত ধবশাক্রসফ ৩, ২, ৬,
২, ৫ ঈসঞ অস ঢালসম থসভ ফদা লস ফব এওবঝ প্রাডী ফণসও
অসভওবঝ প্রাডী ববঢশঢ লসমা। এঔদ ধাাঁঘাভ ঙভা বদসক্ষধ ওসভ ৩,
২, ৬, ২, ৫ ধাাভ ম্ভাদা
া
- ৭৭৭৬ াসভ
এওাভ। এওবঝ দঢুদ প্রচাবঢভ বঢশদ বওংা এওবঝ দঢুদ সঙ্গভ
ববঢশঢ লাভ ম্ভাদা এভসঘস সদও সদও ওফ, সুঢভাং
বঢশদ এওবঝ ম্ভ যাধাভ!
ওাসটশভ ঈতালভসড ম্ভাদাভ ফব বঘত্র ঢুসম থভা লসসঙ ঢাসঢ
অধবত্ত দা ণাওসম বঢশসদভ াসণ এসও ফফমাসদা ফফশাবন্তও ত্রুবঝধূডশ
এং প্রাবঙ্গও। ফঘাসঔভ ফক্ষসত্র অফভা ফতসঔবঙ, বঢশদ লাভ চন্য
ংঔয ধণ ফঔামা ণাসও। এঔদ এওবঝ ধণ গ্রলড ওসভ ফনমাভ ধভ
অফভা ববত ফআ ধণবঝ গ্রলড ওভাভ ম্ভাদা বলা ওবভ ঢালসম ফঝা
বুবক্তংকঢ লস দা। ঈতালভসডভ ফাথযসফ ওণাঝা ধবভষ্কাভ ওভা বাও।
এওবঝ ঢাসভ ধযাসওসঝ ালান্পবঝ ঢা ণাসও। এঔদ ফতাওাদ ফণসও
ধযাসওঝ বওসদ, অফভা ফঝবসমভ ঈধভ ফগুসমা াচামাফ। থবভ
অফাসতভ াফসদ
(১ এভধভ ৬৮ যূন্য) বঝ ঢা অসঙ। এঔদ
ঢাগুসমাসও স্ঘা পসভ ছাাঁওাসঢ রৄরু ওবভ। ছাাঁওাসদা ফযসর অফভা
স্ঘা ফণসও ঙবঝ ওাটশ ফভ ওভসা। থভা বাও, অফভা প্রণসফ ফধমাফ
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ফরপ্রট এভ ফঝভা। এভধভ বণাক্রসফ টাআসভ াঢ, িাসভ তয,
িাসভ বব, টাআসভ রৃআ, লাঝশসভ ভাচা। এঔদ লাসঢভ ফসথয প্রাপ্ত
নুক্রসফভ ধাাঁঘবঝ ঢা থসভ অফভা ববত
বঝ ঢাসভ ফথয ফণসও
এসতভ ধাাভ ম্ভাদা ফভ ওসভ বম ফব, প্রাপ্ত নুক্রফবঝ ধাাভ
ম্ভাদা ঢযন্ত ক্ষুদ্র, সুঢভাং এআ ধাাঁঘবঝ ঢা ধাা ম্ভ, ঢালসম
ওী লস? লস দা। স্ঘা ছাাঁবও বতস ধাাঁঘঝা ফলাও, তযঝা ফলাও ফব
ওবঝ ঢাআ অফভা ফভ ওবভদা ফওদ, ফআ এওবঝ নুক্রফ ধাসা
এং ফআ ফআ বদবতশষ্ট নুক্রফ ধাাভ ম্ভাদা যূসন্যভ ওাঙাওাবঙ
লস। ঢাভফাসদ এআ দা ফব, অফাসতভ ম্ভাদা বলা ফযর ওভাভ ধভ
লাঢ ফণসও ঢাগুসমা ঈথা লস বাস।
বঢশদ ঢত্ত্ব নুাসভ, আঢস্ঘঢ ববক্ষপ্ত বফঈসঝযসদভ ওাভসড
ংঔয পযাবভসযদ ৃবষ্ট ল। যাধাভঝাসও ঢুমদা ওভা বা ফরপ্রট
িাফ ফঔমাভ াসণ। ঘাভচদ ফঔসমাাড়, বতন্ঝসদ াআ ১৩বঝ ওসভ
ঢা ধাসদ। এঔদ এআ ঘাভচসদভ ফসথয এওচসদভ লাসঢ াবও
বঢদচদ সধক্ষা পাসমা ঢা ণাওস, সুঢভাং বঢবদ বচঢসদ।
প্রওৃবঢসঢ দদ ভযান্টফ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ওাভসড সঘস
ঈধসবাকীভা বঝসও ণাসও, াবওভা ছসভ ধসড়। ফরপ্রট িাসফ চী
ফানুরবঝভ লাসঢভ ওাটশ ফতসঔ ফওঈ ববত ফন্তয ওসভ এফদ ওবম্বসদযদ
ধাা ম্ভ ঢালসম ঢাসও ওী মা বাস? এওআপাস প্রওৃবঢসঢ
আসঢাফসথয বঝসও ণাওা এওচদসও থসভ ফওঈ ববত ম্ভদা বলা ওসভ
এং সম ফব ম্ভাদা ঔু ওফ, সুঢভাং এবঝ খসঝ বদ ঢালসম ফঝা
বদঃসন্দসল ভ্রাবন্তধুড।শ রৄথু বঢশদ দ, গচচবদভ ফক্ষসত্র এথভসদভ
কডদা পুম সম প্রফাবডঢ লসসঙ, এঝা বদস অসমাঘদা ওভা লসসঙ এআ
আসভ ‘ফেটবভও লসসমভ ফাবং ৭৪৭ নযামাব’ থযাস।

বসল’ভ স্দা সবাকয চবঝমঢা
ধযাসমভ ফসঢা অসভওচদ বঔযাঢ ৃবষ্টাসতভ প্রক্তা ফাআসওম বসল।
১৯৯৬ াসম প্রওাবযঢ ঢাভ চদবপ্র আ, ‘Darwin’s Black Box: The
Biochemical Challenge to Evolution’ এ বঢবদ ‘irreducible complexity’
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া স্দা সবাকয চবঝমঢা দাসফ দঢুদ এও যব্দফামা ধাঞসওভ াফসদ
ঢুসম থসভদ। বঢবদ সমদ, এওবঝ বদবতশষ্ট বসন্ত্র ফয ওসওবঝ ংয
ণাসও এং এসতভ ফথয ফণসও ফবসওাসদা এওবঝ সওসচা লসম, া দা
ণাওসম ফবঝ অভ ওাচ ওসভ দা। বঢবদ ঢাভ আস সমদফব ফস্ঘ বচ ঢন্ত্র (Biological System) দাদা থভসদভ,
ধবশাক্রবফও বওংা াফান্য ধবভঢশসদভ ফথয বতস
ফওাসদাপাসআ কবঞঢ লসঢ ধাসভ দা, ঢাসতভ অবফ ‘স্দা
সবাকয চবঝম’ (Irreducible Complex) দাসফ বপবলঢ
ওবভ। ‘স্দা সবাকয চবঝমঢা’ অফাভ ফতা এও ডশযাঠয
যব্দফামা বাভ ফাথযসফ অবফ ধাভস্ছবভও বফণবস্ডা ংয
ফদা এওাবথও বন্ত্রাংসযভ এওবঝ বসস্গফ ফাছাআ- বাভ
ফথয ফণসও এওবঝ ংয ঔুসম বদসমআ বসস্গফবঝ ওাচ
ওভস দা।

আাঁরৃভ ফাভাভ বন্ত্রসও বঢবদ ঈতালভড বলসস ফঝসদ অসদদ। এ বন্ত্রবঝভ
ফসথয ওসওবঝ ংয ণাসওঃ ১) ওাসঞভ ধাঝাঢদ, ২) থাঢ লাঢুবড়, বা
আাঁরৃভ ফাসভ, ৩) বরপ্রং, বাভ ফযর ফাণা লাঢুবড়ভ াসণ অঝওাসদা ণাসও,
৪) নাাঁত বা বরপ্রংবঝসও বফুক্ত ওসভ, ৬) থাঢ তণ্ড বা নাাঁসতভ াসণ বুক্ত
ণাসও এং লাঢুবড়বঝসও থসভ ভাসঔ19। এঔদ ববত বন্ত্রবঝভ এওবঝ ংয
(ফবঝ বরপ্রং লসঢ ধাসভ, লসঢ ধাসভ থাঢ ওাঞাসফা) দা ণাসও া
সওসচা ণাসও, ঢালসম পূডশ বন্ত্রবঝআ প্রসাচদী লস বা। এবঝ
অভ আাঁরৃভসও ফাভা ফঢা তূসভভ ওণা থভসঢ ধাভস দা। বসলভ ফসঢ,
এবঝ স্দা সবাকয চবঝম বসস্গসফভ এওবঝ পাসমা ঈতালভড। এঔাসদ
প্রবঢবঝ ংসযভ অমাতা ফওাসদা ফূময ফদআ। বঔদ ঢাসতভ এওবঝ
ুবদ্ধফাদ ফানুর িাভা প্রসাচদ ফফাঢাসও এওবত্রঢ ওভা ল ঢঔদআ এবঝ
ওফশক্ষফ লস সঞ। বঞও এওআপাস বসল ফসদ ওসভদ, প্রওৃবঢসঢ
যাওসঝবভাভ ফ্লযাসচমাফগুসমা স্দা সবাকয চবঝম। এ
ফ্লযাসচমাফগুসমাভ প্রান্তসতসয এও থভসদভ বচফঝভ অসঙ ফবগুসমাসও
যাওসঝবভাভ ফওারগুসমা স্ঝ-প্রঘাভমসদভ ওাসচ যলাভ ওসভ। ঢাভ
19

ন্যা অলসফত, বঢশসদভ ধণ থসভ (ভ প্রওাযদী)। থযা আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদঃ ৃবষ্টঢসত্ত্বভ
বঢশদ।
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াসণ ঘাুসওভ ফসঢা ফতঔসঢ এও থভসদভ প্রসধমাভ অসঙ, ফবগুসমা
ঐ অডবও ফঝসভভ াসণ খুভসঢ ধাসভ। ফপ্রাসধমাভগুসমা এওবঝ
আঈবদপাশাম চসসন্ঝভ ফাথযসফ ফফাঝসভভ াসণ মাকাসদা ণাসও।
ফফাঝভবঝ অাভ এও থভসদভ ফপ্রাবঝসদভ ফাথযসফ চাকাফসঢা ভাঔা
ণাসও, ফবগুসমা বসলভ ফসঢ স্গযাঝাসভভ পূবফওা ধামদ ওসভ। অসভও
থভসদভ ফপ্রাবঝদ ুবযং ধতাসণশভ পূবফওা ধামদ ওসভ বাভ নসম ঘামওস্ঘম্ভতণ্ডবঝ যাওসঝবভাভ ফফফসেদসও বদ্ধ ওভসঢ ধাসভ। বসল সমদ,
যাওসঝবভাভ ফ্লযাসচমাফসও বঞওফসঢা ওফশক্ষফ ভাঔসঢ টচদঔাসদ বপন্প
বপন্প ফপ্রাবঝদ বম্যবমঢপাস ওাচ ওসভ। ফবসওাসদা এওবঝ ফপ্রাবঝসদভ
পাস ফ্লযাসচমাফ ওাচ ওভস দা, এফদ বও ফওারগুসমা ফপসঙ্গ
ধড়স20।

বঘত্রঃ আাঁরৃভ ফাভাভ বন্ত্র এং বসলভ স্দা সবাকয চবঝমঢা

বসল চাদসঢদ দা ফব, স্দা সবাকয চবঝমঢা দাফও যসব্দভ যঞ্জদা
20

ধূসশাক্ত
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বঢশদসও পুম প্রফাসড আ ফমঔাভ প্রা রাঝ ঙভ অসকআ ফদাসম
বচী লাভফাদ ফচাসন ফুমাভ বঢশসদভ স্দা সবাকয চবঝমঢা
যাঔযা ওসভবঙসমদ, ঢঔদ ফণসওআ ফঝা বসল যঢীঢ ন্য ওসমভ
ওাসঙ চীবজ্ঞাসদভ াথাভড জ্ঞাদ বলসস জ্ঞাঢ21। বসযরঢ বচসদভ
বসফাঘদ এং প্রবঢবমবধওভড ঔুআ াথাভড বাভ ফাথযসফ স্দা সবাকয
চবঝমঢাভ ফসঢা ববযষ্টয লসচআ বঢবভ লসঢ ধাসভ22 23। বঢশসদভ ধণ
থসভ আসভ, ‘আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদঃ ৃবষ্টঢসত্ত্বভ বঢশদ’ প্রসন্ন
বপবচৎ ভা এং ন্যা অলসফত থযাধও বসলভ বুবক্তভ
সবৌবক্তওঢা ঔণ্ডদ ওভসঢ ফবস সমসঙদবসলভ ঈতালভসড বডশঢ ঐ আাঁরৃভ ফাভাভ ওমবঝভ ওণাআ
থরুদ। ওমবঝ স্ড ড্রাআপাভ বতস ঔুসম এভ নাাঁত এং
থাঢ তণ্ডবঝ বভস বদদ। এাভ অধদাভ লাসঢ ফববঝ
ণাওস ফবঝ অভ আাঁরৃসভভ ওম দ, ভং বযষ্ট বঢদবঝ
বন্ত্রাংয বতস কবঞঢ ফফবযদবঝসও অধবদ লসচআ ঝাআ বিধ
বওংা ফধধাভ বিধ বলসস যলাভ ওভসঢ ধাভসদ।
এাসভ বরপ্রংবঝসও বভস বদদ। এাসভ অধদাভ লাসঢ
ণাওস রৃআ-বন্ত্রাংসযভ এভ ঘাবভ ফঘআদ। অাভ প্রণসফ
বভস ফদা নাাঁতবঝসও ফাঙ থভাভ বঙধ বলসস অধবদ
যলাভ ওভসঢ ধাভসদ, বঞও ফবফবদপাস ওাসঞভ
ধাঝাঢদবঝসও যলাভ ওভসঢ ধাভসদ, ‘ফধধাভ সঝ’
বলসস। ণশাৎ ফব বসস্গফবঝসও এঢক্ষড স্দা সবাকয
চবঝম সম পাা লবচ্ছম, ঢাসও অভ ফঙাঝ ফঙাঝপাস
ফপসঙ্গ ফনমসম ন্যান্য সদও প্রসাচদী ওাসচ মাকাসদা
বা।

ধবভঢশদ ল। ঘাবভ ফঘআদ ফণসও ফধধাভ বিধ, ফধধাভ বিধ ফণসও
অাভ আাঁরৃভ ওম, গুডামীভ এফদ ধবভঢশদ (অক্ষবভওপাস ফধধাভ
বিধ া ঘাবভ বভং ফাছাসদা লসচ্ছ দা) ফব প্রাডীচকসঢ লসচ্ছ ফঝা
বজ্ঞাদীভা প্রফাড ওসভ ফতবঔসসঙদ24। ওীপাস এফদবঝ খসঝ ফবঝভ
যাঔযা বঢশদী চীবজ্ঞাসদ এওবঝ প্রবঢবষ্ঠঢ ঢয। বদবতশষ্ট এওবঝ
বচবন্ত্র রৄরুসঢ এও থভসদভ ওাচ ওভসম প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ
ওাভসড ক্রফান্বস ফতসলভ চবঝমঢা ৃবদ্ধভ াসণ াসণ ফআ বদবতশষ্ট বন্ত্র
বপন্প থভসদভ ওাচ ওভাভ ক্ষফঢা মাপ ওসভ। ফানুসরভ ফঘাসঔভ বঢশসদভ
ংসয বঞও এফদ বচবদ অফভা ফতসঔবঙ। ফঘাঔ ফবঔাদ ফণসও ঈদ্ভ
লসসঙ ফবঝ বঙম ফবস্ঘসষ্কভ াআসভভ বতও, াআসভভ ধবভসয ফণসও
ফবস্ঘষ্ক ভক্ষাআ বঙম বাভ ওাচ।
এাভ অা ফ্লাসচমাফ অভ ফপ্রাবঝসদভ অসমাঘদা। বঢশদ ধণ
থসভ আ ফণসও ধুদভা ঈদ্ধৃঢবসল ফবফদ ফপসবঙসমদ ফওাসদা ফপ্রাবঝদ বভস ফনমসম
ফ্লযাসচমাফ অভ ওাচ ওভস দা, ণশাৎ ধুসভা বসস্গফবঝআ
সওসচা লস ধড়স, ঢা ফফাসঝ ঢয দ। োঈদ
আঈবদপাবশবঝভ থযাধও ফওসদণ বফমাভ ধভীক্ষা ওসভ
ফতবঔসসঙদ বওঙু গুরুত্বধূডশ ফপ্রাবঝদ বভস ফনমাভ ধভ
ফ্লযাসচমাফগুসমা ওাচ ওভসঙ; র যাওসঝবভা এবঝসও
ন্য ফওাসরভ ফপঢসভ বর ফঠসম ফতাভ ঈধওভড
বলসস যলাভ ওভসঙ। ণশাৎ বজ্ঞাদীভা প্রফাড ওভসঢ
ফধসভসঙদ ফব, ফ্লযাসচমাসফভ ববপন্প ংযগুসমা অমাতা
অমাতাপাস বপন্প ওাচ ওভসম প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ
ওাভসড এবঝ বঝসও ণাওাভ সুবথা ফধসঢ ধাসভ।
চীবজ্ঞাসদ এফদ সদও ঈতালভড ফতা বা ফব
ববপন্প ঙ্গপ্রঢযঙ্গগুসমা এও ফ এও ঈসেসশ্য যরঢ
লসম ধভঢশীসঢ ন্য ওাসচ যরঢ লসসঙ।

ফচাভ যাধাভ লসমা, বঢশসদভ ধসণ প্রাডীসতভ থফশ া গুডামীভ
21

H. J. Muller, ‘Recersibility in Evolution Considered from the Standpoint of Genetics’
Biological Review 14 (1939): 261- 80. ৃবষ্টাতীভা এওবঝ ওণা প্রাআ সম ণাসওদ, অচ
বত ফওাসদা বঢশদ বজ্ঞাদী ফদাসম ধুভষ্কাভ মাপ ওসভদ বদ, বা বফণযা।
22
Sean D. Hooper and Otto G. Berg, On the Nature of Gene Innovation: Duplication
Patterns in Microbial Genomes, Mol. Biol. Evol. 20(6):945-954. 2003
23
Lynch M, Conery JS., The evolutionary fate and consequences of duplicate genes,
Science 290, 1151–1155.
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24

Doriit, review of Darwin’s Black Box; Miller, Finding Darwin’s Gor; Perakh,
Unintelligent Design; Davis Ussery, ‘Darwin’s Transparent Box: The Biochemical
Evidence for Evolution.’ in Young and Edis, Why Intelligent Design Fails, ঘঢুণশ
থযা।
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ঈসম্ঔসবাকয ঈতালভড লসচ্ছ ভীৃসধভ ফঘাাসমভ লাড়
ফণসও স্ঘন্যধাী প্রাডীভ ওাসদভ ঈৎধবত্ত। অচসও অফাসতভ
ওাসদভ বতসও ঢাওাসম ফবঝসও স্দা সবাকয চবঝম ফসদ
লসঢ ধাসভ, বওন্তু অবতসঢ ঢা বঙম দা। এফদ দ ফব, লঞাৎ
ওসভআ এওবতদ স্ঘন্যধাী প্রাডীসতভ ওব্জাবলীদ ফঘাাসমভ
লাড়গুসমা বঞও ওভসমা ঢাভা ওাসদভ লাসড় ধবভডঢ লস
বাস; ভং বঢশসদভ ধণ থসভ সদও ঘড়াআ ঈৎভাআ
ফধবভসআ ঢাভা অচসওভ রূধ থাভড ওসভসঙ। সুঢভাং
ঈৎধবত্তভ াফবগ্রও আবঢলা দা ফচসদ রৄথুফাত্র ফঘাঔ, ওাদ
বওংা ফ্লযাসচমাসফভ বতসও ঢাওাসম এগুসমাসও স্দা
সবাকয চবঝম সম ফসদ লসঢ ধাসভ ববও।

চীবজ্ঞাসদভ কসরডা ধসত্র স্ঘন্যধাীসতভ ওাসদভ ফসঢা ংঔয
ঈতালভড ফঘাসঔ ধড়স। চীােবজ্ঞাদী বস্গসনদ ফব গুল্ড ধাণ্ডাভ
ৃদ্ধাংগুসমভ ফাথযসফ এআ বরবঝ যাঔযা ওভসঙদ সঘস
নমপাস25। ধান্টাভ লাসঢ ঙবঝ ওসভ অঙ্গুম ণাসও। এভ ফসথয
ৃদ্ধাঙ্গুমবঝ অতসঢ অঙ্গুম দ, ভে ওবচভ লাড় ফববঝ ৃবদ্ধপ্রাপ্ত লস
ধান্টাভ এওফাত্র ঔাাভ াাঁয থসভ ভাঔাভ সুবথাসণশ অগুসম ধবভডঢ
লসসঙ। বাআ ফলাও, বসল ঢাভ আস এফদ অভ ঈতালভড লাবচভ
ওসভসঙদ বাভ প্রা গুসমাআ বজ্ঞাদীভা বঢশসদভ অসমাসও
বঞওপাস যাঔযা ওসভ বতসসঙদ। বসলভ আচ্ছা বঙম, যূন্যস্ঙাদ ঔুাঁসচ
ফঔাসদ ফওাসদা আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদাভ বস ফতা, বওন্তু ঢযন্ত
ধবভঢাসধভ বর লসচ্ছ, যূন্যস্ঙাদঝা বঢবদ বঞওফসঢা ঔুাঁসচ ফভ ওভসঢ
ধাসভদ বদ।
ঈআবমাফ ধযাসম বঔদ প্রণফ অঞাসভা যঢসও ‘অগুশসফদঝ 
বটচাআদ’ া ৃবষ্টভ নুওসল্পভ ঢাভডা ওসভবঙসমদ, ঢঔদ বঢবদ
ফঘাসঔভ কঞদ ফতসঔ বাভ ধভ দাআ ববস্ঞঢ লসবঙসমদ। ধযাসম
ফপসবঙসমদ ফঘাসঔভ ফসঢা এওবঝ চবঝম প্রঢযঙ্গ ফওাসদাপাসআ
প্রাওৃবঢও ঈধাস ববঢশঢ লসঢ ধাসভ দা। বওন্তু অচসওভ বতসদভ
চীবজ্ঞাদীভা ধবশাপ্ত ঢসণযভ বপবত্তসঢ প্রাওৃবঢও বদসফ ফঘাসঔভ

বঢশসদভ থাধগুসমা ম্বসন্ন ধুসভাধুবভ বদবশ্চঢ লসসঙদ। ফযাঝ আং ঢাভ
এওবঝ প্রসন্ন সমদ- ‘অথা-ফঘাসঔভ বুবক্ত গ্রলডসবাকয লসচ্ছ দা ফতসঔ
টঃ বসল এঔদ অথা ফ্লযাসচমাসফভ বুবক্ত লাবচভ ওসভসঙদ; অভ এওঝা
কামপভা দাফ ঔুাঁসচ ফভ ওসভসঙদ-’আবভবটঈবম ওপসমবর্ক্বঝ’।
বওন্তু এবঝ আ ধুসভাসদা অথা ফঘাসঔভ বুবক্তআ। অভ কামপভা ধবভপারা
াত বতসম এবঝ ফযর ধবশন্ত আ জ্ঞঢাূঘও বুবক্ত া ‘কট আদ কযাধ্
’26।
ফটম্ববস্কভ কাবডবঢও ঘামাবও
ফবতদ ঘাভ ফাসভ ঢামীক ফণসও ফনভঢ অা অফাভ এও ন্নুসও
বচসজ্ঞ ওভমাফ, অম্াল ফব অসঙ এঝা ঢুআ ওীপাস চাবদ? ফ বদসতশার
চা বতসমা, এআ ৃবষ্ট ফতঔসম ফঢা ফাছা বা ফব অম্াল অসঙদ।
অবফ ঢসঢাবথও বদসতশার পবঙ্গসঢ চা বতমাফ, এফদ ওী লসঢ ধাসভ দা,
অম্াল এসতভ ৃবষ্ট ওসভদ বদ? ঢঔদ ফ চাদাসমা, ঢালসম বও এফসদ
এফসদ লসসঙ? এআ বদসন্নভ ঝাআসঝম এওবঝ রম প্রঘাবভঢ আমাবফও
কাদ ফবঔাসদ স্টষ্ঠাভ সুবদধুদ ফওৌযদ ডশদা ওভা লসসঙ। এঙাড়া,
াথাভডপাস অফভা াআ চকসঢভ দাদা থভসদভ চবঝম যাধাভ ফতসঔ
এঢঝাআ বসফাবলঢ লআ ফব, এগুসমা ফব বদসচ বদসচ এফদ লসঢ ধাসভ
বওংা প্রাওৃবঢও ওাভসড এফদ লসঢ ধাসভ ঢা ফফসদ ফদাঝাসও ধাকমাফী
সম ঞাভ ল। অভ ফঝাসওআ যলাভ ওসভ বুবক্ত (!) ঈধস্ঙাধদ ওসভদ
ধযাসম, বসলভ ফসঢা থফশসত্তাভা।
আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ ঔযাঢদাফা অসভওচদ প্রক্তা ঈআবমাফ
ফটম্ববস্ক। এআ ফ ধবশন্ত আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ ফণশদ ওসভ বসলভ আ
ংঔযা এওবঝ লসম ঢাভ বটওপাবভ আন্ফবঝবঝঈসঝভ (অআবট প্রঘাভডাভ
ফওন্ী ংস্ঙা বলসস ধবভবঘঢ) অসভওচদ লওফশী ফটম্ববস্কভ আসভ
ংঔযা ফয ওসওবঝ এং বদসন্নভ ংঔযা ংঔয27। ধযাসম, বসলভ
ফণসও তযগুড এবকস ণাওা ফটম্ববস্ক প্রঘাভ ওসভ ফড়াদ প্রওৃবঢভ
‘বটচাআদট’ লাভ বরবঝ কাবডবঢও পাস প্রফাডসবাকয। ঢাভ ফসঢ,
প্রওৃবঢভ ববপন্প চাকা ‘সুবদবতশষ্টপাস ঈধস্ঙাবধঢ ঢণয’-এভ ন্নাদ
26

25

Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb (New York: Norton, 1980), ১৯-৩৪ ধৃষ্ঠা।
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27

Matt Young, Grand Designs and Facile Analogies: Exposing Behe’s Mousetrap and Dembski’s Arrow’, Why
Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press (June 25, 2004)

Dembski, ‘The Design Inference’, ‘Intelligent Design’, ‘The Design Inference.’
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ধাা বা। ১৯৯৯ াসম প্রওাবযঢ আ ‘আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ’ এ
ফটম্ববস্ক এওবঝ ঈতালভড প্রতাদ ওভাভ ধভ সমদ, ফবসলঢু ফওাসদা স্তুসঢ
াথাভড প্রাওৃবঢও ঈধাস সুবদবতশষ্ট ঢণয ঈৎধাতদ লা ম্ভ
সুঢভাং এঝা লসচআ ফাথকফয ফওাসদা এওচদ ধবভওল্পও া
বটচাআদাভ এআ ওাচবঝ ওসভসঙদ ঢাভ বস্ঘসত্বভ প্রফাড ফানুরসও
বলঢ ওভসঢ28। ক্তযসও বুবক্তংকঢ ওভসঢ বঢবদ ওামশ াকাসদভ
ঈধন্যা ‘ওদঝাম’ মম্বসদ বঢবভ এওআ দাসফভ ঘমবচ্চসত্রভ প্রঙ্গ
ফঝসদ অসদদ29। এআ ঘমবচ্চসত্র ধৃবণীভ ফচযাবঢবশতভা এওবঝ এর্ক্িা
ফঝসভবস্ণাম াঢশাভ ন্নাদ মাপ ওসভদ, ফববঝ পারান্তভ ওসভ ঢাভা
ফতঔসঢ ধাদ ফলাযূসন্যভ ধভ প্রান্ত ফণসও ‘ফও া ওাভা’ ঢাসতভ ওাসঙ
২ ফণসও ১০১ ধবশন্ত প্রসঢযওবঝ প্রাআফ ংঔযা ধাবঞসসঙদ। অভ এআ
প্রাআফ ংঔযা ধাাভ ধভ ঘমবচ্চসত্রভ ফচযাবঢবতশভা ুছসঢ ধাসভদ,
াঢশাবঝ ফবআ ধাবঞস ণাকুও দা ফওদ, ফ শ্যআ ুবদ্ধফাদ। ফটম্ববস্ক
ঢাভধভ ঈধংলাভ ঝাসদদ ফব, প্রওৃবঢসঢ প্রাপ্ত এফদ সুবদবতশষ্ট কাবডবঢও
ঢণয বদবশ্চঢ ওসভ ফব, এআ ঢণযগুসমা চকসঢভ াআসভভ ওাসভা ওাচ
এং বঢবদআ ফলাধবভওল্পও, বটচাআদাভ ইশ্বভ।
বওন্তু এওবঝ সুযৃঙ্খম কাবডবঢও ক্রসফভ ন্নাদ ধাাভ চন্য ফটম্ববস্কভ
বলবসশ্বভ ওাভ ংসওসঢভ চন্য সধক্ষা ওভাভ প্রসাচদ ফদআ। ঢাভ
াাভ ধাসয নুসমভ াকাদ অসঙ বওদা অফাভ চাদা ফদআ, ববত ণাসও
ঢালসম ফ াকাসদ বকস ববপন্প নুসমভ ধাাঁধবড়ভ ংঔযা কডদা ওভসমআ
বঢবদ ‘প্রাওৃবঢওপাস’ ঈৎধাবতঢ ঘফৎওাভ কাবডবঢও ক্রসফভ ন্নাদ
ধাসদ, বাসও কবডসঢ মা ল বনসাদাবভ ভাবযফামা। বনসাদাবভ
ভাবযফামা সদওগুসমা ংঔযাভ এওবঝ ফঝ ফবঔাসদ প্রবঢবঝ ংঔযা ঢাভ
ধূশঢশী রৃআবঝ ংঔযাভ ফবাকনসমভ ফাদঃ ০, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১,
৩৪, ৫৫, …। প্রওৃবঢভ ংঔয নুসমভ সশাসফাঝ ধাধবড় ংঔযা এওবঝ
বনসাদাবচ্চ ভাবয। ফবফদঃ াঝাভওাসধভ ধাধবড় ংঔযা ৫, কাাঁতা নুসমভ
১৩, এঝাসশভ ২১।
ঢস এওঝা বর ফাছা বাসচ্ছ ধযাসম, বসলভ ঢুমদা ফটম্ববস্কভ

তাব সদও ফবয যলাবভও  প্রবুবক্ত বদপশভ। সুঢভাং এগুসমা
বঞওফসঢা ঈধমবি ওভা এং ধভীক্ষা বদভীক্ষা ওভাভ চন্য প্রসাচদ
বসযরজ্ঞ ফানুর। ফৌপাকযক্রসফ সদও বসযরজ্ঞআ এআ ওষ্টঝুকু গ্রলড
ওসভসঙদ এং ঢাসতভ প্রঢযসওআ ফতবঔসসঙদ ফটম্ববস্কভ ঈধস্ঙাবধঢ
প্রবঢবঝ তাব এং ঢা ফণসও ফঝসদ অদা ঈধংলাভ ফাভাত্মও
ক্রুবঝবুক্ত30।

28

31

29

ধূসশাক্ত
৬ ধূসশাক্ত, ধৃষ্ঠা ১২৮- ৩১
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অগুশসফন্ঝ েফ যাট বটচাআদ
ৃবষ্টভ সুবদধুড দওযা া আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ বদস ফানুসরভ
ওী ফাঢাফাবঢ! এআ ফাসচচা ঢাভা স্কুম, ওসমসচভ
ধাঞযধুস্ঘসও ন্তপুশক্ত ওভসঢ ঘা। অসভ পাআ, বদসচভ
যভীসভভ বতসওআ এওঝু ঢাবওস ফতঔুদ দা। এঝা ওী
আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ ফওাসদা দফুদা? এওচদ
আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদাভ বও ঢাভ বটচাআসদ ওঔসদা বসদাতদ
স্ঙাসদভ ধাসয ধবদষ্কাযদ ধাপ ভাঔসদ? 31

ওণাবঝ সমবঙসমদ ফওৌঢুওবপসদঢা ভবদ ঈআবমাফ ঢাভ বপদীঢ
ঘমবচ্চত্র ‘ফযাদ  তয আাভ’ এ। ঘমবচ্চসত্র ভবদ এওচদ দকডয
ফঝবমবপযদ ঝও-ফযা নুষ্ঠাসদভ ঈধস্ঙাধও ফণসও দাদা খঝদা, রৃখশঝদাভ
ফাথযসফ অসফবভওাভ ভাষ্ট্রধবঢ লস বাদ। প্রণা নুবাী প্রাও-বদশাঘদ
বঢসওশ ঢাসও বঔদ আসণ্টবমসচন্ঝ বটচাআদ পসওশ প্রে ওভা ল ঢঔদ
এআ বঙম ঢাভ ঈত্তভ। ফওৌঢুও ওসভ মসম ওণাঝা গুরুত্বধূডশ। ববত
ফানুসরভ যভীসভভ  ঙ্গ-প্রঢযঙ্গ অধাঢতৃবষ্টসঢ পাসমাপাসআ ওাচ
ওভসঙ এং অফাসতভ বসদাতসদভ চাকা ওাঙাওাবঙ ন্য বওঙুভ
লাস্ঙাসদভ যাধাসভ ফঢফদ ফওাসদা বপসবাক ফদআ, ঢু অফাসতভ
30

এআ বরস দঢুদ ফমঔাভ চন্য ধসড় ফতঔা ফবসঢ ধাসভ, Why Intelligent Design Fails আসভ
Gishlack, Shanks এং Karsai; Hurd, Shallit এং Elsberry; Perakh in Young এং Edis এভ
বমবঔঢ থযাগুসমা।
Jerry A. Coyne, Why Evolution is True?, Viking Adult, 2009, ধৃষ্ঠা দং ৮৬।
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অচন্ধ মামদ ওভা ‘সুবদধুড দওযা’ প্রাতবঝ ফাদবও ভ্রফ ঙাড়া অভ
বওঙুআ দ। বঞও ফসঢা বঘাভ ওভসম প্রবঢবঝ প্রচাবঢভ দওযা বওঙু দা
বওঙু ত্রুবঝ অসঙ। বওঈআভ (Kiwi) যরঢ টাদা, বঢবফভ ফপবস্গবচাম
ফধমবপ, অফাসতভ এসধবন্টর্ক্ বা রৄথু ওাসচভআ দা ভে ধাবধষ্ট
ওাভড ওাভ ফক্ষসত্র এবঝ ফৃঢযু ভ ওাভড লস তাাঁড়া32।
এআ ফমঔাভ রৄরুসঢ অফভা ফতসঔবঙ আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ
প্রক্তা ধযাসম, বসলভা ফানুসরভ যভীসভভ ববপন্প সঙ্গভ াসণ ঢুমদা
ওসভবঙসমদ বটচাআদ ওভা এওবঝ খবড় া আাঁরৃভ ফাভা ওসমভ াসণ।
বসলভ আাঁরৃভ ফাভাভ ওসম প্রবঢবঝ বন্ত্রাংয- ওাসঞভ ধাঝাঢদ, থাঢ
লাঢুবড়, বরপ্রং, নাাঁত, থাঢ তণ্ড ঔু ঢওশপাস এফদপাস ফচাড়া
ফতা লসসঙ ফবদ ঢযন্ত তক্ষঢাভ াসণ এবঝ আাঁরৃভ ফাভাভ ওাচবঝ
ওভসঢ ধাসভ। এঔদ প্রবঢঝা বন্ত্রাংয অভ পাসমাপাস বঢবভ ওভসঢ
ফকসম আাঁরৃভ ফাভাভ বন্ত্র মুদ অভ খবড়ভ ওণা মুদ ফূম বটচাআসদ দঢুদ
ওসভ বওঙু ওভাভ ণাসও দা। এং অভ ফসদ ভাঔা তভওাভ খবড়, আাঁরৃভ
ফাভাভ ওমল ফানুসরভ বঢবভ প্রবঢবঝ বসন্ত্র ওঔসদা প্রসাচদী
বন্ত্রাংসযভ ঈধবস্ঙবঢ ফতঔা বা দা। অফাসতভ কসরডাকাসভ ঘা াদাসদাভ
চন্য ধাবদ কভফ ওভাভ বলঝাভ অসঙ। বওন্তু এআ বলঝাসভ ধাবদ বতস অবফ,
অফাভ ঢত্ত্বাথাও স্ঢাভ ফআ ফঝা ন্ন ওভাভ ওভাভ ওণা পুসম
বাআ। ধসভ বঞও ওভা লসমা, অফভা এওঝা ঝাআফাভ াবওশঝ বঢবভ ওসভ
বলঝাসভভ াসণ ংবুক্ত ওসভ বতসা- ফবঝসঢ বঢদবঝ সুবথা ণাওস।
ধাাঁঘ বফবদঝ, তয বফবদঝ, ধসদসভা বফবদঝ এআ বঢদ ফস এবঝ ন্ন ওভা
বাস। নসম ধাবদ কভফ ওসভ অফাসতভ অভ বঘন্তা ওভসঢ লস দা। ববত
ধাাঁঘ বফবদঝ তভওাভ ল ঢালসম অফভা এওঝা সুআঘ বঝসধ বতস স
ণাওসা, অভ ববত সদও ধাবদ ণাসও এং ফবঝ কভফ ওভাভ চন্য
ধাাঁঘ, তয বফবদঝ ধবশাপ্ত দা ল, ঢালসম অফভা ধসদসভা বফবদসঝভ সুআঘবঝ
ফঘসধ ন্য ওাসচ ফদ বতসঢ ধাভ- ওাচ ফযর লসম এবঝ বদসচ বদসচআ
ন্ন লস অফাসতভ চাদাদ বতস। স্ঢাভ অফাসও তাবত্ব বতসমদ াবওশঝ
বঢবভ ওসভ ফবঝভ ওাবশক্রফ ধভীক্ষা ওসভ ফতঔসঢ। অবফ ফফাঝাফুবঝ
32
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এওঝা ঈধাসভ ওণা বঘন্তা ওসভ এওঝা াবওশঝ বঢবভ ওভমাফ। ফেট
ফাসটশ ফবঝ মাকাসদা লসমা। ঢাভধভ ফতঔা ফকম, বঞও ধাাঁঘ, তয,
ধসদসভা বফবদসঝভ ঝাআবফং াবওশঝ দা লসম ফফাঝাফুবঝ ওাচ ঘামাসদাভ
ফসঢা লসসঙ। স্ঢাভসও ফঝা ফতঔাসদাফাত্র ঈবদ এওবঝ ফুঘবও লাব
বতসমদ। ওাভড অফাভ াবওশঝঝা ওাচ ওভসম ধুভা বসস্গফবঝ বযাম
অওাভ থাভড ওসভসঙ, ংঔয ওযাধাবঝভ, ফভবচসস্গন্ফ। এআ
অআবটা ঝাআফাভ াবওশঝ বঢবভ ওভসম ফঝা ফফাঝাফুবঝ ফযা ফাভসঢ
ওাফাদ তাকাভ ফসঢা ঔভসঘভ যাধাভ লস বাস। ঢাভধভ ঈবদ ওাকচ
ওমফ বতস এওঝা ঘফৎওাভ বটচাআদ এাঁসও বতসমদ। ফআ বসস্গসফ
ফাণা ঔাঝাসদা লসসঙ ফবয, ঢাআ ঔভঘ ওসফ বকসসঙ, ফূম বন্ত্রবঝ ভম
এং অফাভঝাভ ফঘস তক্ষ লসসঙ। স্ঢাভ এওচদ আবঞ্জবদাভ,
অবফ ঢাআ। অফাভ াসণ ঢাভ ধাণশওয লসচ্ছ বঢবদ তক্ষ অভ অবফ
বযক্ষাদব। বঢবদ এফদপাস এওবঝ বসস্গসফভ বটচাআদ ওভসঢ ক্ষফ
ফবঝাভ ঔভঘ ওফ লস, লাবচাব প্রসাচদী বচবদস পভধুভ ণাওস
দা, সশাধবভ সঘস পাসমা ওাচ ওভস। এঢবতদ অফভা ইশ্বভসও
স্ঢাসভভ ফসঢাআ ফঘৌও বটচাআদাভ সম ফসদ ওভঢাফ। বওন্তু এঔদ
বদবড় ধবশসক্ষসড ফতঔা ফকম বঢবদ ঢা দদ। প্রওৃবঢসঢ ঢাভ লাসঢ ফব
বচবদধত্র বঙম ঢা বতস বঢবদ ঘাআসম অভ সুবদধুড দওযা ওভসঢ
ধাভসঢদ। ধভবতসও বঢশদ জ্ঞাসদ অফভা চাবদ, প্রওৃবঢসঢ ববপন্প
প্রাডীসতসলভ এও ঙ্গ বঢশসদভ ধণ থসভ ন্য সঙ্গ ধবভবঢশঢ
লসসঙ। এপাস ধবভবঢশঢ লসম স্ঝাপাবওপাসআ বওঙু ফসছাঢা ওভা
অশ্যও। প্রওৃবঢ চুসড় অফভা ঢাআ সুবদধুড বটচাআসদভ ধবভঢশসদ
ংঔয ফসছাঢা ফতঔসঢ ধাআ। ফবসলঢু অফাসতভ জ্ঞঢাভ সুসবাসক
স্টষ্টাভ বস্ঘসত্বভ প্রফাসডভ লাবঢাভ বলসস এঢবতদ ‘অগুশসফন্ঝ েফ
বটচাআদ যরঢ লস অবঙম, ঢাআ ফবঝভ নুওভসড বঢশদ লাভ
প্রফাড বলসস অফাসতভ অগুশসফন্ঝ েফ যাট বটচাআদ!
প্রচাবঢভ বটচাআসদভ ত্রুবঝ বদস অসমাঘদা াভ অসকআ অস
স্ঘন্যধাী প্রাডীসতভ াওবসন্ত্রভ স্চাুভ (Recurrent Laryngeal Nerve)
ওণা। ফবস্ঘষ্ক ফণসও াওবন্ত্র ধবশন্ত অবঢশঢ এআ স্চাুবঝ অফাসতভ ওণা
মসঢ এং ঔাাভ লচফ ওভসঢ ালাবয ওসভ। ফানুসরভ ফক্ষসত্র এআ
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স্চাুভ ফবস্ঘষ্ক ফণসও াওবন্ত্র ধবশন্ত অসঢ এওনুসঝভ ফসঢা তূভত্ব
বঢক্রফ ওভা প্রসাচদ। বওন্তু ফওৌঢূলম ঈেীধও যাধাভ লসমা, এবঝ
ভাবভ ফবস্ঘষ্ক ফণসও াওবসন্ত্র বাাভ ভাস্ঘা গ্রলড ওসভ বদ। ফবস্ঘষ্ক
ফণসও ফভ লস এবঝ প্রণসফ ঘসম বা ুও ধবশন্ত। ফঔাসদ রতবধসণ্ডভ
াফ বমসন্দভ প্রথাদ থফদী এং থফদী ফণসও ফভ লা বমকাসফন্ঝসও
ফধাঁবঘস অাভ ঈধসভ ঈঞসঢ ণাসও। ঈধসভ ঈসঞ ঢাভধভ ফ বাত্রাধসণ
ফনসম অা াওবসন্ত্রভ াসণ ংবুক্ত ল। লাঢ ফাণাভ ফধঙদ বতস
খুবভস পাঢ ঔাাভ যাধাসভভ ফসঢা এআ বাত্রাধসণ স্চাুবঝ বঢদনুসঝভ
ফঘস ফবয তূভত্ব বঢক্রফ ওসভ। অসভও স্ঘন্যধাী বচভাসনভ
ফক্ষসত্র এওআ যাধাভ। ফবস্ঘষ্ক ফণসও ফভ লস ফ মম্বা কমা ফধবভস
ুসওভ ফসথয ফখাভাখুবভ ফযসর অাভ মম্বা কমা ফধবভস ঈধসভ ঈসঞ
াওবসন্ত্র ংবুক্ত ল। ভাবভ ংবুক্ত লসম ফব তূভত্ব ঢাসও বঢক্রফ
ওভসঢ লসঢা, ঢাভ ফণসও প্রা ধসদসভা নুঝ ফবয তূভত্ব ফ বঢক্রফ
ওসভ।
াওবসন্ত্রভ স্চাুভ এআ অবঢশঢ ধণ রৄথুফাত্র ঔু াসচ বটচাআদআ
দ, এবঝ পংওভ। স্চাুবঝভ এআ বঢবভক্ত বতসখশযভ ওাভসড এভ
অখাঢ ধাাভ ম্ভাদা ৃবদ্ধ ফধসসঙ। থভা বাও, ফওঈ অধদাসও ুসও
অখাঢ ওভসমা। এআ যাঝাভ ুসও ণাওাভ ওণা বঙম দা, বওন্তু অসঙ
এং বাভ ওাভসড বঞওফসঢা অখাঢ ফধসম অফাসতভ কমাভ স্ঝভ ন্ন লস
অস। ববত ফওঈ ুসও ঙুবভওালঢ ল ঢালসম ওণা মাভ ক্ষফঢা দসষ্টভ
ধাযাধাবয ঔাাভ লচফ ওভাভ ক্ষফঢা ধ্বং লস বা। ফাছা বা
ফওাসদা ফলাধবভওল্পও এআ স্চাুবঝভ বটচাআদ ওসভদ বদ, ওভসম বঢবদ
এআ ওাচ ওভসঢদ দা। ঢস স্চাুভ এআ বঢবভক্ত ভ্রফড বঢশসদভ
ওাভসড অফভা বা অযা ওবভ বঞও ঢাআ।
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বঘত্রঃ ফাদসতসলভ ববপন্প পুম দওযাভ ঈতালভড

ফানুর ঢণা স্ঘন্যধাীসতভ াওবসন্ত্রভ এআ ঘক্রাওাভ ধণ অফভা ফব
ফাসঙভ ফসঢা প্রাডী লসঢ ববঢশঢ লসবঙ ঢাভ এও ঘফৎওাভ প্রফাড।
ফাসঙভ যভীসভভ দাবড়-পুাঁবড় ফঠসও ভাঔাভ ওাঞাসফাভ রষ্ঠ যাঔাবঝ (6th
branchial arch) নুমওা রূধান্তবভঢ লসবঙম। নুমওা ভক্ত ভভাল
ওভসঢা রতবধসণ্ডভ াফ বতসওভ প্রথাদ থফদীভ বিঢী পাক বা Aortic
Arch দাসফ ধবভবঘঢ। এআ থফদীভ ফধঙসদ বঙম ফপকা স্চাুভ (Vagus
Nerve) ঘঢুণশ যাঔা। প্রাপ্ত স্ক প্রসঢযওঝা ফাসঙভ নুমওা
াফবগ্রওপাস এগুসমা বদসআ বঙম। স্ঘন্যধাী প্রাডীসতভ ফক্ষসত্র ফাসঙভ
দাবড়-পুাঁবড় ফঠসও ভাঔাভ রষ্ঠ যাঔাভ এওবঝ ংয ববঢশঢ লস াওবসন্ত্র
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রূধান্তবভঢ লসবঙম। ফআ ফ ফবসলঢু নুমওাআ বমুপ্ত, সুঢভাং
নুমওাসও ভক্ত ভভালওাভী, রতবধসণ্ডভ াফবতসওভ প্রথাদ থফদীভ
প্রসাচদীঢা ফযর লস বকসবঙম। ওাচ দা ণাওা এবঝ ফূম কঞদ
ফণসও এওঝু বদসঘ ফদসফ ুসওভ ওাসঙ ঘসম এসবঙম। অভ ফবসলঢু এআ
থফদীভ ফধঙসদ বঙম স্চাুবঝ, ঢাআ এসও াথয লস ফদসফ ফবসঢ
লসবঙম ুসওভ বতসও। ঢাভধভ ুসও ণাওা াফ বমসন্দভ প্রথাদ থফদী
এং থফদী ফণসও ফভ লা বমকাসফন্ঝসও ফধাঁঘাসদা ফযর ওসভ ফ
অাভ ঈধসভ ঈসঞ এস ববঢশঢ াওবসন্ত্রভ াসণ ংবুক্ত লসবঙম।
াওবসন্ত্রভ স্চাুভ বঢবভক্ত ভ্রফসডভ ওাভড এঝাআ। ফাছা ফকম,
াওবসন্ত্রভ স্চাুভ এআ ঘক্রাওাভ ভ্রফড ফওাসদা ফলাধভাক্রফযামীভ
ৃবষ্টওঢশাভ আবঙ্গসঢভ ধবভসঢশ মসঙ অফাসতভ ধূশধুরুরসতভ ওণা।
এআ ফমঔাভ রৄরুসঢআ ধযাসমভ ওভা ফাদ ফতসলভ াসণ খবড়ভ
ঢুমদা পসওশ অফভা ফচসদবঙ। বুবক্তকঢ নযামাব অক্রান্ত এআ
ঢুমদাভ ফাথযসফ সদও ফানুরসও বভ্রান্ত ওভা ম্ভ লসম বঢযওাভ
সণশ ফাদ ফতসলভ াসণ খবড়ভ ফওাসদা থভসদভ ঢুমদাআ ল দা।
াসবন্ঝবনও অসফবভওা প্রওাবযঢ ‘If Humans Were Built to Last’
প্রসন্ন ফমঔও মশ্যাবঙ্ক, ফওাদশ এং াঝমাভ ফাদ ফতসলভ ববপন্প
যাট বটচাআদ বদস বস্ঘাবভঢ অসমাঘদা ওসভসঙদ33। রৄথু ঢাআ দ,
এওচদ তক্ষ প্রসওৌযমবসতভ তৃবষ্টসওাড ফণসও ঢাভা ফফস্ঘ
বটচাআদচবদঢ ত্রুবঝ-বঘুযবঢগুসমাভ ফাথাদ বতস সমসঙদ, ‘এপাস
ত্রুবঝগুসমা াবভস বদসঢ ধাভসম াভআ এওয ঙসভভ ফবয তীখশ
চীদ মাপ ম্ভ।’ প্রন্নবঝ ফণসও বওঙু ঈতালভড লাবচভ ওভাভ ফমাপ
াফমাসঢ ধাভবঙ দা। ফতঔা ফকসঙ অফাসতভ ফতসল বত্রয ঙভ কড়াসঢ দা
কড়াসঢআ লাসড়ভ ক্ষ রৄরু লস বা, বাভ নসম লাসড়ভ পঙ্গুভঢা ৃবদ্ধ
ধা, এওঝা ফ বস্গধসভাবসভ ফসঢা ফভাসকভ ঈদ্ভ ল।
অফাসতভ ক্ষবধঞ্জসভভ ফব অওাভ ঢা ফতসলভ ফস্ঘ পযন্তভীড ঙ্গপ্রঢযঙ্গগুসমা ভক্ষা ওভাভ চন্য বসণষ্ট দ। রৄথু লাড় দ, অফাসতভ
ফতসলভ ফাংসধবয বসণষ্ট ক্ষপ্রড। সভ াসণ াসণ অফাসতভ
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ধাসভ ভকগুসমাভ বস্ঘৃবঢ খসঝ বাভ নসম প্রাযআ ধাসভ বযভা নুসম
সঞ। বন্নস্ঙম া চসন্ঝগুসমাসঢ ণাওা মুবেসওন্ঝ ধাঢমা লস
বন্নস্ঙসমভ ক্ষ ত্বভাবন্বঢ ওসভ। ধুরুসরভ ফপ্রাসস্গঝ গ্লযান্ট ফসভ াসণ
াসণ ৃবদ্ধ ফধস প্রস্টাসভ যাখাঢ খঝা।

বঘত্রঃ াসবন্ঝবনও অসফবভওাসদভ ২০০১ াসমভ ফাঘশ ংঔযা ফাদসতসলভ ববপন্প
‘রৃশম বটচাআদ’ বদস অসমাঘদা ওভা ল।

মশ্যাবঙ্ক, ফওাদশ এং াঝমাভ প্রন্নবঝসঢ ফতবঔসসঙদ ত্রুবঝ
বঘুযবঢগুসমা তূভ ওভাভ ধভ ‘ধাভসনম বটচাআসদভ’ বথওাভী
ফাদসতসলভ ফঘলাভা বঞও বওভওফ লসঢ ধাসভ। এথভসদভ ফতসল ণাওস
বভাঝ ওাদ, ঢাভংবুক্ত ফঘাঔ, াাঁওাসদা ওাাঁথ, াফসদভ বতসও ইরৎ
ছুসাঁ ও ধড়া ওন্ন, ক্ষুদ্রওা ার এং ওাঞাসফা, বন্নস্ঙসমভ ঘাবভবতসও
বঢবভক্ত অস্ঘভড া ধযাবটং, বঢবভক্ত ফাংসধবয, ধুরু স্ছাআদাম
বটস্ক, বভপাশট লাাঁঝুভ চসন্ঝ আঢযাবত। বঢবদ লসঢা অফাসতভ ঢশফাদ
94 । বশ্বাসভ তযশদ

ঢণাওবণঢ ‘ফৌন্দসবশভ স্গযান্টাটশ’ নুবাী পুদসফাবলদী বপ্রতবযশদী
বলসস বসবঘঢ লসদ দা, বওন্তু যঢাু লাভ চন্য বঞও ওাঞাসফাভ
বথওাভী বলসস গ্রলডসবাকয লসঢআ ধাসভদ।

ংয ফতঔা বতঢ। এঔদ বঘবওৎা বজ্ঞাসদভ ঈন্পবঢভ নসম অসক
ফণসওআ কপশধাঢ খবঝস ফাসসতভ চীদলাবদভ অযঙ্কা সদওঝাআ
ওাবঝস ফঢামা ফকসঙ।

বঘত্রঃ এওসঝাবধও ফপ্রকন্যাবন্ফঃ ফাদসতসলভ ফন্দ দওযাভ অসভওবঝ ঈতালভড।
বঘত্রঃ ফাদসতসলভ ববপন্প ‘রৃশম বটচাআদ’ তূভ ওসভ যঢাুভ বথওাভী ওাঞাসফা
াদাসদা ম্ভ (াসবন্ঝবনও অসফবভওাদ, ২০০১ াসমভ ফাঘশ ংঔযাভ ফৌচসন্য)।

ফন্দ  ত্রুবঝধূডশ দওযাভ ঈতালভড অসভা সদও অসঙ। ফবলমাসতভ
চদদঢন্ত্র প্রাওৃবঢওপাস এফদপাস ববঢশঢ লসসঙ ফব সদওফআ
বদবরক্ত স্ছাফশ আঈসঝভাসভ তসম াবিঢপাস নযাসমাবধাদ বঝঈ,
াবপশর্ক্ া পাবভসঢ কপশোভ খঝা। এ যাধাভবঝসও সম
‘এওসঝাবধও ফপ্রকন্যাবন্ফ’। পাবভ এং নযাসমাবধাদ বঝঈসভ ফসথয
বঢবভক্ত এওবঝ কহ্বভ ণাওাভ নসম এআ থভসদভ ধবভবস্ঙবঢভ ৃবষ্ট ল।
এবঝ ফাদসতসল ‘যাট বটচাআসদভ’ ঘফৎওাভ এওবঝ ঈতালভড।
অসকওাভ বতসদ এথভসদভ ধবভবস্ঙবঢভ ঈদ্ভ লসম বযরৄল ফাসভ চীদ
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ফানুসরভ বটএদএ ফঢ ‘চাঙ্ক বটএদএ’ দাসফভ এওবঝ প্রসাচদী ংয
অসঙ বা অফাসতভ অসম ফওাসদা ওাসচআ মাসক দা। বটস্ণবনদ
বচদগুসমা রৄথু প্রসাচদীআ দ, ফ ফ ফাদসতসল ক্ষবঢওভ
বফঈসঝযদ খঝা। বটএদএ-এভ বযৃঙ্খমা ‘লাবন্ঝংঝদ বটবচসচভ’ এভ
ফসঢা ংযকঢ ফভাসকভ ৃবষ্ট ওসভ। অসকআ ঈসম্ঔ ওভা লসসঙ ফব,
অফাসতভ কমা ফুঔকহ্বভ া নযাবভং এফদপাস বঢবভ ফব এওঝু
াথাদ লসমআ শ্বাদামীসঢ ঔাাভ অঝসও অফভা ‘ফঘাক্’ ওবভ।
এগুসমা আ প্রওৃবঢভ ফন্দ দওযাভ া ‘যাট বটচাআসদভ’ ঈতালভড।
যাট বটচাআসদভ ঈতালভড রৄথু চীবজ্ঞাসদ দ, ফচযাবঢবশতযাসঢ
তৃশ্যফাদ। বশ্বাীভা ববত বওঙুভ ফধঙসদআ ‘ফাদ ৃবষ্টভ’ সুফলাদ
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ঈসেশ্য ফঔাাঁচাভ ফঘষ্টা ওসভদ, ঢস ঢাসতভ বুবক্ত ফওাসদাপাসআ ফথাসধ
ফঝসও দা। প্রাড ৃবষ্টভ ঈসেশ্যআ ববত ফুঔয ল, ঢস ফলাবসস্জাভসডভ
ধভ ইশ্বভ ফওদ ৭০০ ফওাবঝ ঙভ মাবকসবঙসমদ এআ ধৃবণী বঢবভ
ওভসঢ, অভ ঢাভধভ অসভা ৬০০ ফওাবঝ ঙভ মাবকসবঙসমদ ‘ফানুসরভ
ঈসন্ধর’ খঝাসঢ ঢাভ ফওাসদা ফবৌবক্তও যাঔযা ধাা বা দা। এবঝ
বদঃসন্দসলআ ফন্দ দওযাদ া যাট বটচাআসদভ ঈতালভড। ধৃবণী
ৃবষ্টভ আবঢলাসভ ধবভক্রফা অফভা অচ চাবদ, ফানুর ধুসভা ফসভ
এওয পাসকভ এও পাসকভ ওফ ফ থসভ ধৃবণীসঢ ভাচত্ব ওভসঙ।
ঢাভধভ ফানুরসও এঢ ড় ওসভ ঢুসম থসভ ফলাবশ্বসও যাঔযা ওভাভ
ওী প্রসাচদ? ণঘ ঢণাওবণঢ ফনুষ্যসওবন্ও বুবক্তভ তাবতাসভভা ঢা
ওভসঢআ অচ সঘষ্ট। অভ ঢাঙাড়া প্রাড বওংা ধবভসযসর ফাদ ৃবষ্টভ
ঈসেশ্যআ ববত ফুঔয ল, ঢস মসঢআ ল ফলাদ ৃবষ্টওঢশা ঢাভ ৃবষ্টভ
প্রবক্রা ৃবষ্টভ ফঘস ধঘআ ওসভসঙদ ফবয। বকযাগ খঝাসদাভ
ফওাবঝ ফওাবঝ ঙভ ধভ ধৃবণী দাফও এওবঝ াথাভড গ্রসল প্রাড োভ
ওভসঢ বকস বণাআ াভা ফলাবশ্ব চুসড় বঢবভ ওসভসঙদ লাচাভ লাচাভ,
ফওাবঝ ফওাবঝ ফঙাঝ ড় দাদা গ্রল, ঈধগ্রল, গ্রলাডুধুঞ্জ- বাভা অক্ষবভও
সণশআ অফাসতভ ালাভা ফরুপূবফভ ফঘস ন্নযা, উরভ অভ প্রাডলীদ।
রৄথু ফওাবঝ ফওাবঝ প্রাডলীদ বদস্ঘি গ্রল-ঈধগ্রল বঢবভ ওসভআ ইশ্বভ ক্ষান্ত
লদ বদ, বঢবভ ওসভসঙদ াবভঢ যূন্যঢা, গুপ্ত ধতাণশ (Dark Matter)
এং গুপ্ত যবক্ত (Dark Energy)-ফবগুসমা বদষ্প্প্রাড ফঢা সঝআ, এফদ বও
প্রাড ৃবষ্টভ ফলাদ ঈসেসশ্যভ ফপ্রক্ষাধসঝ বদঢান্তআ ফফাদাদ। অসম এ
যাধাভগুসমাসও বঢশদাতী তৃবষ্টপবঙ্গসঢ বঘাভ দা ওভসম ফওাসদা
ফাথাসদ ফধৌাঁঙসু দা বাস দা। অফভা বঢআ বদসচসতভ ৃবষ্টভ ফওন্স্ঙসম
বস ান্ভদা ফঔাাঁচাভ ফঘষ্টা ওবভ দা ফওদ, এআ ফলাবশ্ব এং এআ
ধৃবণীসঢ প্রাসডভ ঈদ্ভসভ ফধঙসদ অসম ফওাসদা বটচাআদ ফদআ,
ধবভওল্পদা ফদআ, ফদআ ফওাসদা ুবদ্ধতীপ্ত ত্তাভ সুফলাদ ঈসেশ্য। প্রঔযাঢ
চীবজ্ঞাদী এং র্ক্সনাটশ আঈবদপাবশবঝভ ‘বজ্ঞাসদভ চদ-থীযবক্ত
বরও’ বপাসকভ থযাধও ট. বভঘাটশ টবওন্ফ ফবঝসওআ স্ছষ্ট ওসভসঙদ
বদসঘভ ও’বঝ াথাভড ধগবক্তফামা (াসবন্ঝবনও অসফবভওাদ,
দসপম্বভ, ১৯৯৫:৮৫)অফাসতভ ঘাভধাসযভ বশ্বচকসঢ বতযফাদ ববযষ্টযগুসমা
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ফতঔসমআ ফাছা বা এভ ফসথয ফওাসদা ধবভওল্পদা ফদআ,
ঈসেশ্য ফদআ, ফদআ ফওাসদা রৄপারৄসপভ বস্ঘত্ব; অসম
ন্ন, ওরুডালীদ ঈতাীদঢা ঙাড়া এঔাসদ অভ বওঙুআ
ফঘাসঔ ধসড় দা।

অতফ- লাা  দূসলভ ফলাপ্লাদ
অফাভ ঔু বপ্র এওঝা ঈদ্ধৃবঢ অসঙ। আঈবঝঈস এও ব্লকাভ বদসচভ
ধাঢা বমসঔ ফভসঔবঙসমদ ওণাবঝ। ‘ঢয ওঔসদাআ ওাঈসও অখাঢ
ওসভ দা, ববত দা ফঔাসদ অসক ফণসওআ এওঝা বফণযা স্ঙাদ ওসভ।’
বঢশসদভ চন্য ওণাবঝ গুরুত্বধূডশ। ১৮৫৯ াসম টাভঈআদ এং
াসম বঔদ বঢশদ ঢত্ত্ববঝ প্রওায ওসভদ ঢঔদ ঘাসঘশভ বযসধভ স্ঠী
অঢশদাত ওসভ সমবঙসমদ34দফানুর ফণসও অফাসতভ বঢশদ খসঝসঙ। অযা ওবভ
ফঝা ফবদ ওঔসদাআ ঢয দা ল। অভ ববত ঢা এওান্তআ
ঢয লস ণাসও ঢস ঘসমা অফভা াআ বফসম প্রাণশদা
ওবভ াথাভড ফানুর ফবদ ওঔসদাআ এআ ওণা চাদসঢ দা
ধাসভ।

ফব প্রসেভ ঈত্তভ অফাসতভ চাদা ফদআ ফআ প্রেগুসমাভ ফদকড়া ঈত্তভ
ফতা এং ঢা ফানুরসও বশ্বা ওভাসদাআ থসফশভ ওাচ। বঢশসদভ
নসম প্রচাবঢভ ক্রফবওায লসসঙ, এআ ওণা ফানুর চাদসঢ ফধসভসঙ
রৃআ যঢও ল বদ। ঈত্তভঝা ববত এসওাসভ দঢুদ বওন্তু প্রেঝা দ।
ঢাআ তীখশফ থসভ ফানুর দাদা ঈত্তভ ওল্পদা ওসভ বদসসঙ। অভ থফশ
এস ফআ ঈত্তভগুসমাসও ফঔাতাভ ঈত্তভ া ফঔাতা ফণসও প্রাপ্ত ঈত্তভ সম
প্রবঢবষ্ঠঢ ওসভসঙ। ধৃবণীভ সঘস ড় থফশগুসমা, আরবত, বিস্গাদ এং
ফুমফাদসতভ বশ্বা ওভা ৃবষ্টাত ফভওফআ এওবঝ বচবদ। ববপন্প
থফশগ্রসন্থভ মাআদ ঈদ্ধৃঢ ওসভ ফমঔাঝা তীখশ ওভসা দা, ওাভড ফূম ওাবলবদ
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অফাসতভ ওফসবয াভআ চাদা। ডশদাসপসত থফশগ্রন্থগুসমাসঢ ধাণশওয
ণাওসম ফূম ওাবলবদ ফফাঝাফুবঝ এওআভওফ এং এআ রৃআ ফক্ষসত্রআ
ৃবষ্টাত রৃবঝ ংসয বপক্ত।
১। অম্াল প্রণফ ফানুর বলসস অতফসও ৃবষ্ট ওসভবঙসমদ। ঢাভ
ধাচসভভ লাড় ফণসও ৃবষ্ট ওভা লসবঙম বব লাাসও। ঢঃধভ
যঢাসদভ প্রসভাঘদা ইশ্বসভভ অসতয ফান্য ওভা ঢাসতভ ফসলযঢ
ফণসও ধৃবণীসঢ বদসক্ষধ ওভা ল। ঢাভধভ ঢাসতভ ফণসওআ ৃবষ্ট ল
ফাদ পযঢা। (ফচসদব ১), ফওাভাদ- অম- অভান ৭:১৮৯, অমআফভাদ ৩:৫৯, অম- অভান ৭:১১-২৭।
২। ফাদ পযঢাভ এও ধবশাস দূল দীভ ফস ধৃবণীভ ওম
ফানুর ধাসধ বদফবিঢ ল, পুসম বা ইশ্বভসও। ইশ্বভ ফক্রাথাবন্বঢ লস
দূলসও এওবঝ ফদৌওা াদাসদাভ রকুফ ফতদ। ফআ ফদৌওা বদশাবঘঢ
ওসওচদ ফানুর এং ধৃবণীভ ওম থভসদভ প্রচাবঢভ এও ফচাড়া
ঢুসম ফদা ল। াবওসতভ ফলাপ্লাসদভ ফাথযসফ ধ্বং ওভা ল।
ধাসধভ তাস ধ্বং ওভা ল ফলাপ্লাসদভ অসকভ ভাসঢ চন্ধগ্রলড ওভা
বযরৄসও। (ফচসদব ৭-৮)
এআ ইশ্বভ আোবলসফভ ইশ্বভ া কট ন অোলাফ। ধৃবণীভ প্রথাদ
বঢদবঝ থফশ এআ ইশ্বসভভ ধূচাভী। বঢশদ বজ্ঞাদী এং এভ ফমঔওভা
বঢশদ এং দাদা থভসদভ ূক্ষ্ম ূক্ষ্ম যাধাভ বদস ংঔয আ, বদন্ন
বমঔসম এআ ৃবষ্টাতসও সবৌবক্তও যাঔযা ওভসঢ ঔু এওবঝ ফ
ফতদ বদ। বওন্তু ফ ফতাঝা গুরুত্বধূডশ। ওাভড ঢাসতভ ওাসঙ এবঝ
এওবঝ ফধৌভাবডও ওাবলবদ লসম ধৃবণীভ ংঔয ফানুর অক্ষবভওপাস
এ কসল্প বশ্বা ওসভ। বা ঢাসতভ ফসদভ ওধাঝ ন্ন ওসভ ভাসঔ নসম
বঢশসদভ লাচাসভা প্রফাড ঢাসতভ ফাণা ফঠাসও দা।
থফশগ্রসন্থ অফভা অতফ লাাভ ওণা ধসড়বঙ, ধসড়বঙ ঢাসতভ রৃআ
ন্তাদ লাবম, ওাবসমভ ওণা। ঢস অফাসতভ ধড়াসযাদা বঞও এঔাসদআ
ফযর, অফভা থসভ বদসবঙ রৃসঝা ফানুর, ঢাসতভ ন্তাদভা বফসম াভা
ধৃবণী ফানুসর ফানুসর ফঙস ফনসমসঙ। ঢস এঔাসদআ ফণসফ দা ফবস
অসভওঝু াফসদ অকাসম, অসভওঝু কপীভপাস বঘন্তা ওভসমআ এওঝা
কপীভ প্রসেভ ম্যুঔীদ অফাসতভ লসঢ ল। ন্তাদ ঈৎধাতদঝা বঞও
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ওীপাস লসমা?
গুকম বটওযদাবভ আদসস্গ া চাঘাভ এভ ণশ মসঙ এবঝ পাআফাদ, বধঢা- ওন্যা, ফাঢা- ফঙসমভ ফসথয ফবৌদ ঙ্গসফভ তরুড এওবঝ
ধভাথ। থফশ বদসচসও বদবঢওঢাভ প্রযাদ বলসস ধবভঘ ফত,
ণঘ ঢাভা অফাসতভ ফব কল্প ফযাদা ঢা ফাভাত্মও ভওসফভ গদবঢও।
অতফ লাাভ কল্প বঢয লস ণাওসম ধৃবণীসঢ অফভা এসসঙ
ফাভাত্মও এও ধাসধভ ফথয বতস।
ধাধ- ধুসডযভ ওণা ণাও। বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও যাধাভবঝ
বসঘদা ওভা বাও। আদসস্গ া চাঘাভসও বজ্ঞাবদওপাস বপবলঢ
ওভা লস ণাসও আদ-বেবটং বলসস। দাভী  ধুরুসরভ অত্মী লা
ফাসদ ঢাসতভ ফসথয বচসদবঝও কঞসদ ধাণশওয ওফ। এঔদ ঢাভা ববত এসও
সন্যভ াসণ ফবৌদ পওশ স্ঙাধদ ওসভ ন্তাদ ঈৎধাতদ ওসভ ঢালসম
ফআ ন্তাসদভ ফসথয যাট বফঈসঝযসদভ ম্ভাদা প্রম। এভ নসম
ন্তাদবঝ ফবযভপাক ফআ লস বওমাঙ্গ। অভ এআ ওাভসডআ
প্রওৃবঢসঢ অফভা আদবেবটং ফতঔসঢ ধাআ দা। ওাভড আদ- বেবটং লসম
প্রচাবঢভ বঝসও ণাওাভ ম্ভাদা ওসফ বা, ঢাভা ঔু দ্রুঢ প্রওৃবঢ ফণসও
লাবভস বাস। বওন্তু ববত বপন্প ধবভাভ ফণসও এস রৃআচদ ন্তাদ
ঈৎধাতদ ওসভ ঢালসম ন্তাসদভ ফসথয বসণষ্ট ধবভফাড বচসদবঝও
পযাবভসযদ লস। অভ বসণষ্ট ধবভফাড বচসদবঝও পযাবভসযদ প্রচাবঢভ
বঝসও ণাওাভ চন্য শ্য তভওাভ। প্রাওৃবঢও রৃসবশাসকভ নসম ধৃবণীভ
বঘঢাাসখভ ংঔযা ফদসফ এসবঙম বত্রয লাচাসভ। বত্রয লাচাভ এওবঝ
ড় ংঔযা লসম চদধুসঞ্জভ চদংঔযা বলা ওভসম ঢা ঔু এওঝা
ড় দ। অভ এআ ওাভসডআ বঘঢাাখসও আদবেবটং এভ অশ্র বদসঢ
লসবঙম। বাভ ধবভডাফ অচসও অফভা ফতঔসঢ ধাআ, প্রওৃবঢসঢ
বঘঢাাখ বমুপ্ত প্রা। সুঢভাং রৃআবঝ ফানুর ফণসও ফগ্র ফাদ চাবঢভ
ৃবষ্ট লসবঙম, এভ ফসঢা লাস্ঢওভ ওণা অভ ফদআ। ধৃবণীসঢ ওঔসদাআ
অতফ, লাা দাসফ রৃআবঝ ফানুর বঙম দা।
এাভ অা বাও দূসলভ ফলাপ্লাদ বদস। বসমঝ ফণসও প্রওাবযঢ
বুবক্ত ধবত্রওাভ পাতও এং ২০০৬ াসম ফুক্তফদা ভযাযদাবমস্গ
যাাটশ ধাা দন্ত বচ তায ‘ফলাপ্লাসদভ াস্ঘঢা’ দাসফ
এওবঝ সুবমবঔঢ প্রসন্ন ববপন্প থফশ গ্রসন্থ বডশঢ দূসলভ ফলাপ্লাদ
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পবওশঢ অাঢ বমবধদ্ধ ওসভসঙদ35। অসমাঘদাভ সুবথাসণশ ফঔাদ
ফণসও ওসওবঝ ঢুসম থভা লসমা।
আরবত এং বিস্গাদসতভ থফশগ্রন্থ াআসম-এভ ল্ড ফঝস্গাসফসন্ঝভ
(ধুভাঢদ বদফ) ন্তকশঢ ফঢৌভাঢ যবভসন লবভঢ নুহ্ (অঃ) পসওশ
মা লসসঙএআ স্ঙা ফতসঔ ইশ্বভ ফদাা ফও মসমদ,

ফকাঝা ফানুর

আ ওভসমদ। ইশ্বসভভ রকুফফসঢা বঢবদ বওঙুআ ওভসমদ। (ধতাসয,
৬:১৮-২২)।

ফওাভাদ যবভসন লবভঢ নুহ্ এং ফলাপ্লাদ পসওশ বডশঢ ঢণয
ঢঃধভ অবফ ঢাভ ওাসঙ বল ধাঞামাফ ফব, ঢুবফ অফাভ ঢত্ত্বাথাসদ

চাঢঝাসওআ অবফ ধ্বং ওসভ ফনম সম বঞও ওসভবঙ। ফানুসরভ চন্যআ
রৃবদা ফচাভচুমুসফ পসভ ঈসঞসঙ। ফানুসরভ সঙ্গ রৃবদাভ বওঙুআ
অবফ ধ্বং ওভসঢ বাবচ্ছ। ঢুবফ ফকানভ ওাঞ বতস ফঢাফাভ বদসচভ চন্য
এওঝা চালাচ বঢবভ ওসভা। ঢাভ ফসথয ওঢগুসমা ওাফভা ণাওস; অভ
ফআ চালাসচভ াআসভ এং ফপঢসভ অমওাঢভা বতস ফমসধ বতস।
চালাচঝা ঢুবফ এআপাস বঢবভ ওভস; ফঝা মম্বা লস বঢদসযা লাঢ,
ঘড়া ধোয লাঢ, অভ ঈচ্চঢা লসঢ বত্রয লাঢ। চালাচঝাভ ঙাত
ফণসও বদসঘ এও লাঢ ধবশন্ত ঘাবভবতসও এওঝা ফঔামা চাকা ভাঔস অভ
তভচাঝা লস চালাসচভ এওধাসয। চালাচঝাসঢ প্রণফ, বিঢী 
ঢৃঢী ঢমা ণাওস। অভ ফতঔ, অবফ রৃবদাসঢ এফদ এওঝা ন্যাভ
ৃবষ্ট ওভ বাসঢ অফাসদভ বদসঘ ফব প্রাডী শ্বা-প্রশ্বা বদস ফাঁসঘ
অসঙ ঢাভা  ধ্বং লস বা। রৃবদাভ ফস্ঘ প্রাডীআ ঢাসঢ ফাভা

অফাভআ বল নুবাী এওবঝ ফদৌওা প্রস্তুঢ ওসভা। ঢাভধভ বঔদ অফাভ
(অচাসভ) অসতয অস এং (চবফসদভ) ঘুবম্ প্লাবঢ লস বাস,
ঢঔদ (বওঙু ফণসও) এও এও ফচাড়া ওসভ ফদৌওা ঈবঞস দা,
ফঢাফাভ ধবভাভ ধবভচদসতভ (ঈবঞস ফদস, ঢস) ঢাসতভ ফসথয বাভ
যাধাসভ অম্ালঢাামাভ বদ্ধান্ত এস ফকসঙ ফ ঙাড়া (ফতসঔা), বাভা
চুমুফ ওসভসঙ ঢাসতভ যাধাসভ অফাভ ওাসঙ ফওাসদা অভবচ ফধয ওসভা
দা, ফওদদা (ফলাপ্লাসদ অচ) ঢাভা বদফবিঢ লসআ (সুভা অম
ফফাসফনুদ, ২৩:২৭)।

বাস। (ধতাসয, ৬:১৩-১৭)

(সুভা রত, ১১:৩৭)।
‘(ধবভওল্পদা ফফাঢাসও) ফ ফদৌওা াদাসঢ রৄরু ওভসমা। বঔদআ
ঢাভ চাবঢভ ফদঢৃস্ঙাদী ফমাসওভা ঢাভ ধায বতস অা-বাা ওভসঢা,
ঢঔদ (দূলসও ফদৌওা াদাসঢ ফতসঔ) ঢাসও বদস লাালাব রৄরু ওসভ
বতসঢা; ফ মসমা (অচ) ফঢাফভা ববত অফাসতভ ঈধলা ওসভা
(ঢালসম ফসদ ফভসঔা), ফবপাস (অচ) ফঢাফভা অফাসতভ ঈধভ লাসঙা

বওন্তু অবফ ফঢাফাভ চন্য অফাভ যস্ঙা স্ঙাধদ ওভ। ঢুবফ বকস
চালাসচ ঈঞস অভ ফঢাফাভ সঙ্গ ণাওস ফঢাফাভ ফঙসমভা, ফঢাফাভ স্ঠী
 ফঢাফাভ ফঙসমসতভ স্ঠীভা। ফঢাফাভ সঙ্গ াাঁবঘস ভাঔাভ চন্য ঢুবফ
প্রসঢযও চাসঢভ প্রাডী ফণসও স্ঠী-ধুরুর বফবমস এও এও ফচাড়া ওসভ
চালাসচ ঢুসম ফদস। প্রসঢযও চাসঢভ ধাবঔ, চীচন্তু  ুসও-লাাঁঝা
প্রাডী এও এও ফচাড়া ওসভ ফঢাফাভ ওাসঙ অস বাসঢ ঢুবফ ঢাসতভ
াাঁবঘস ভাঔসঢ ধাসভা; অভ ঢুবফ  ভওসফভ ঔাাভ বচবদ ফবাকাড়
ফচুত ওসভ ভাঔস। ফগুসমাআ লস ফঢাফাভ  ঢাসতভ ঔাাভ। নুহ্ ঢা35
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ঢুবফ অফাভআ ঢত্ত্বাথাসদ অফাভআ বলভ অসতসয এওবঝ ফদৌওা
াদা এং বাভা চুমুফ ওসভসঙ, ঢাসতভ যাধাসভ ঢুবফ অফাভ ওাসঙ
(ফওাসদা অসতদ বদস) লাবচভ লসা দা, বদশ্চআ ঢাভা বদফবিঢ লস

(এওবতদ) অফভা ফঢাফাসতভ ঈধভ লাসা (সুভা রত, ১১:৩৮)।
সযসর (ঢাসতভ ওাসঙ অচা পবওশঢ) অফাভ অসতয এস
ফধৌাঁঙাম এং ঘুসমা (ফণসও এওবতদ ধাবদ) ঈণসম ঈঞসমা, অবফ
(নুলসও) মমাফ, (ম্ভায) প্রসঢযও চীসভ (ধুরুর-স্ঠীভ) এও
এওসচাড়া এসঢ ঈবঞস দা, (াসণ) ফঢাফাভ ধবভাভ-ধবভচদসতভ
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(ঞা) ঢাসতভ াত বতস, বাসতভ যাধাসভ অসকআ বদ্ধান্ত (ফখাবরঢ)
লসসঙ এং (ঢাসতভ ফদৌওা ঈবঞস দা) বাভা ইফাদ এসদসঙ;
(ফূমঢ) ঢাভ াসণ (অম্ালভ ঈধভ) ঔু ওফ ংঔযও ফানুরআ ইফাদ
এসদবঙম (সুভা রত, ১১:৪০)।
দূসলভ ফলাপ্লাদ পবওশঢ ফধৌভাবডও কসল্পভ ূঘদা এআ
থফশগ্রন্থগুসমা ফণসও দ। এআ কসল্পভ ফযওড় ঔুাঁচসঢ ফবস অফভা
সঘস ধুভাঢদ ফব পাষ্য া ডশদা ধাআ ফঝা ২৮০০ বিস্গধূশ
ফওাভ। সুসফবভাদ ধুভাসড এফদ এও ন্যাভ ডশদা ধাা বা বাভ
দাও বঙম ভাচা বচঈরৄদ্র, বববদ এওবঝ ফদৌওা বঢবভভ ফাথযসফ এওবঝ
পংওভ প্রাওৃবঢও রৃসবশাক ফণসও সদওসও ভক্ষা ওসভবঙসমদ। বিস্গধূশ
২০০০ ফণসও ১৮০০ এভ ফসথয বঔযাঢ যসমবদাদ ফধৌভাবডও ঘবভত্র
বকমকাসফয ঢাভ এও ধুরুসরভ ুঢদাবধবঝসফভ ওাঙ ফণসও এওআ ভওফ
এও ন্যাভ ওণা রৄদসঢ ধাদ। ফআ কল্পানুাসভ ধৃবণীভ ফতঢা অ
(Ea) ভাকাবন্বঢ লস ধৃবণীভ ওম চীদ ধ্বং ওসভ ফনমাভ
বপপ্রাসভ ওণা ুঢদাবধবঝফসও চাদাদ। বঢবদ ুঢদাবধবঝফসও
১৮০ নুঝ মম্বা, াঢঢমা ববযষ্ট এং প্রবঢবঝ ঢমা দবঝ ওক্ষ ণাওস
এফদ এওবঝ ফদৌওা বঢবভ ওসভ ঢাসঢ ধৃবণীভ ওম প্রচাবঢভ এও
ফচাড়া ওসভ ঢুসম ফদাভ অসতয ফতদ36।
বকমকাসফসযভ এআ ফলাপ্লাদ বফণবঝআ ফমাসও ফুসঔ সঘস ফবয
ঙবড়স ধসড়। অোলাবফও কসটভ অবষ্কাভও এং ধূচাভী বলব্রুভা
ধযাসমস্গাআসদ অাভ সদও অসক ফণসওআ ফঔাদওাভ ফানুরসতভ
ওাসঙ এআ কল্প প্রঘবমঢ বঙম। অভ ফআ কসল্পভ প্রপাআ অফভা
ফতঔসঢ ধাআ, ধভঢশীসঢ বলব্রুসতভ কট ন অোলাসফভ ববপন্প থফশগ্রন্থ
ফঢৌভাঢ, াআসসম। অভ এআ ফঢৌভাঢ, াআসসমভ কল্প ফণসওআ
নুপ্রাবডঢ লসসঙ অভসভ আমাফ থসফশভ ফওাভাসদভ দূসলভ ফলাপ্লাদ
ওাবলবদ।
এওঝা ংস্কৃবঢসও এভ ফপৌসকাবমও স্ঙাদ ফয প্রপাবঢ ওসভ।
36

Michael Shermer,Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition,
and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & Company, 1998, ধৃষ্ঠা দং ১৩০।

বশ্বাসভ তযশদ । 103

ঈতালভড বলসস মা বা, এওবঝ ংস্কৃবঢ বাসতভ ফপৌসকাবমও স্ঙাদ
দত-দতী বসথৌঢ, ফবগুসমা প্রাযআ ন্যা খবঝস চদধত বকসম ফনসম,
ফ ংস্কৃবঢসঢ দত-দতী পবওশঢ বওংা ন্যা পবওশঢ ববপন্প কল্প
ঘামু ণাসও। সুসফবভা এং যসমবদা চদধত ঝাআবগ্র এং
আঈোবঝ দতী বতস অৃঢ বঙম। এ েসম প্রাযআ ন্যা লসঢা।
এঔদ এভ ফাসদ বও এআ ফঢৌভাঢ, াআসম, ফওাভাসদভ ওম কল্প
বফণযা? শ্য এআ প্রে ওভা ফাসদআ ফধৌভাবডও ওাবলবদভ বঢযওাসভভ
ববযষ্টয পসওশ জ্ঞঢা প্রওায ওভা। ফচাসন ওযাপসম (১৯৪৯,
১৮৮৮) ঢাভ াভাচীদ বঢাবলঢ ওসভসঙদ এআ ববযষ্টয বঞওপাস
ফানুসরভ ওাসঙ যাঔযা ওভসঢ37। ঢাভ ফসঢ, ফলাপ্লাদ পবওশঢ
ফধৌভাবডও ওাবলবদগুসমাসও অফভা ফবপাস ফতবঔ ঢাভ ফণসও এভ
সদও কপীভ ফফশাণশ ভসসঙ। ফধৌভাবডও ওাবলবদ ফওাসদা ঐবঢলাবও
ঢয ওাবলবদ দ, এবঝ লসমা ফাদ পযঢাভ প্রসেভ ঈত্তভ ধাাভ
ংগ্রাফ। প্রবঢঝা ফানুসরভ ফসদআ ঢাভ চসন্ধভ ঈসেশ্য, ফ ওীপাস
এসমা, ফওফদ ওসভ এসমা এফদ প্রে খুসভ বনসভ। অভ এআ প্রে ফণসও
ফুবক্ত ফধসঢ ফ ববপন্প ঈত্তভ তাাঁড় ওভা। অভ ঢা ফণসওআ চন্ধ ফদ
ফধৌভাবডও ওাবলবদভ। ফধৌভাবডও ওাবলবদভ াসণ বজ্ঞাসদভ বন্দুফাত্র
ফওাসদা পওশ ফদআ। বওন্তু থফশ এস এআ
ওাবলবদগুসমাসও ঢয
বলসস প্রবঢবষ্ঠঢ ওভসঢ ফবস এসও বজ্ঞাদ সম প্রঘাভ ওসভসঙ। এঝা
বজ্ঞাদ এং ফধৌভাবডও ওাবলবদ রৃবঝভ চন্যআ ধফাদচদও।
ৃবষ্টাতীভা ফধৌভাবডও ওাবলবদভ ঘফৎওাভ  কল্পসও গ্রলড ওসভসঙ,
ঢাভধভ ফঝাসও ধ্বং ওসভসঙ।
ফধৌভাবডও ওাবলবদসও বজ্ঞাসদ রূধান্তভ ওভাভ অলাম্যবওভ ঈতালভড
বতসঢ ফকসম দূসলভ ফলাপ্লাদআ বসণষ্ট। ৪৫০ (৭৫ x ৪৫) কশনসু ঝভ
এওবঝ ফদৌওা ওসও ফওাবঝ প্রচাবঢসও চাকা বতসঢ লস। ঢাসতভ
ঔাাসভভ যস্ঙা ওী লস? ধবদষ্কাযদ, ধাবদ? টাসদাভভা ফওাণা
ণাওস, বওংা াফুবদ্রও প্রাডীভা। এও প্রাডীভ লাঢ ফণসও ন্য প্রাডীসও
ভক্ষাভ ঈধা ওী? অভ ফুসদ্র ণাওা প্রাডীভা ন্যা ফাভা বাস
37
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ওীপাস? এআ ওম প্রসেভ ঈত্তভ বশ্বাীসতভ ওাসঙ এওঝাআ। ইশ্বভ
ঘাআসম  লস। ঢস ফসক্ষসত্র ইশ্বসভভ দূলসও বতস ফদৌওা াবদস
লাঢ খুবভস পাঢ ঔাাভ তভওাভ ওী বঙম? বঢবদ ঘাআসম ফঢা এও
রকুসফআ ধৃবণীভ ঢাঢ ধাধীসও ফফসভ ফনমসঢ ধাভসঢদ। ঢাসঢ ওসভ
ন্তঢ অসকভ বতদ চন্ধ ফদা বদষ্পাধ বযরৄগুসমা ফাঁসঘ ফবসঢা।

প্রাডীবতযাল ওম বরসও।
দূসলভ ফলাপ্লাসদভ াড়ঢা অোলাবফও কটসও ফয বড়ম্বদা
ফনসম ফতাভ চন্য বসণষ্ট। এফদ খঝদা ফবসলঢু ফওাসদাবতদ খসঝ বদ
এং বঢবদ তাব ওসভসঙদ খসঝসঙ ঢাআ অফভা লসচআ বদ্ধাসন্ত অসঢ
ধাবভ অোলাবফও কট সম অসম ফওঈ ফদআ, এঝা ফানুসরভ ফদ কড়া
ওল্পদা, থফশগ্রন্থগুসমা ফানুসরভ বমবঔঢ।

বঘত্রঃ ওযাবমসনাবদশা বস্ঙঢ আন্ফবঝবঝঈঝ ন বক্রসযদ বভাঘশ বফঈবচাসফ দূসলভ
ফদৌওাভ ঙব। ফানুরসও ফচাভ ওসভ কামকল্প বশ্বা ওভাসদাভ চন্য অমাতা অমাতা
ওপাঝশসফসন্ঝভ ফাথযসফ ববপন্প প্রসেভ বজ্ঞাবদও ঈত্তভতাসদভ ফঘষ্টা (!!) ওভা লসসঙ।
ঙব ূত্রঃ াদশাট ফম ওাআন্ট ফচ।

ফদৌওাভ ওণা াত বতসম বজ্ঞাবদও কসরডা ফতঔা বকসসঙ
ধৃবণীসঢ এফদ ফওাসদা ফলাপ্লাদ ল বদ, বাসঢ ওসভ াবড়- খভ ফণসও
রৄরু ওসভ ওম ঈাঁঘু ধশঢ টুস বকসবঙম। এঙাড়া ফলাপ্লাসদভ নসম
ফৃঢ প্রাডীসতভ চীােগুসমা  ফাবঝভ এওআ স্ঘসভ ণাওাভ ওণা বঙম
(ফবসলঢু ঢাভা াআ এওআ ফস ফৃঢযু ভড ওসভসঙ) ফঢফদ প্রফাড
ঔুাঁসচ ধাদ বদ পূ-ঢত্ত্ববতভা। ফতঔা বাসচ্ছ ৃবষ্টাতীভা রৄথু বঢশদী
চীবজ্ঞাদসও স্ঝীওাভ ওভসঙদ দা, ঢাভা স্ঝীওাভ ওভসঙদ
ধতাণশবজ্ঞাদ, ভাদ, আবঢলা, পূ-ঢত্ত্ব, নবম বতযা, ঈবদ্ভতবতযা,
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স্ঝঢঃ ংকঞদ (Self- Organization)

থভসদভ বফভাওম যঢীঢ।

আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ া অআবট প্রক্তাভা ঢাসতভ আ, টকুসফন্ঝাবভসঢ
ফ ৪০০ বজ্ঞাদীভ এওবঝ বম্যবমঢ বৃবঢভ ঈতালভড ঝাসদদ।
ঢাসতভ ফসঢ অআবটসও ফণশদ চাদাসদাভ চন্য বজ্ঞাদীভা এআ বৃবঢ
প্রতাদ ওসভসঙদ। এাভ চাদা বাও বঢযওাভ সণশআ এআ বজ্ঞাদীভা
ঢাসতভ বম্যবমঢ বৃবঢসঢ ওী সমবঙসমদচীসদভ চবঝমঢা যাঔযা, অফভা ভযান্টফ বফঈসঝযদ
এং প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ াফফণশযভ যাধাসভ বন্দলাদ।
অফভা ফসদ ওবভ ফব প্রফাডগুসমাভ ফাথযসফ টাভঈআদ
ঢসত্ত্বভ বঞওঢা বদথশাভড ওভা লসসঙ ফগুসমা অভ
ূক্ষ্মপাস ধভীক্ষা ওভা ঈবঘঢ।38

মক্ষয ওরুদ, এঔাসদ এওাসভভ চন্য আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআদ যব্দঝা
অস বদ। বজ্ঞাদীভা ঈধসভ ফব বৃবঢ বতসসঙদ ঢা বদঢান্তআ ফস্কধবঝও
অঘভসডভ যান্ত, সুকুফাভ বপযবক্ত, ফবৌবক্তও বজ্ঞাদফদস্ক অঘভড।
ঢস টাভঈআসদভ ঢত্ত্বসও দঢুদ ওসভ অভ ূক্ষ্মপাস ধভীক্ষাবদভীক্ষাভ অহ্বাদ- প্রসাচদী, ফওদদা টাভঈআসদভ বকম বাত্রা
ধভঢশী ফব বঢশদী চীবজ্ঞাসদভ ূঘদা লসবঙম ঢাভ এওফাত্র
ওাচআ বঢশসদভ প্রফাড ধভীক্ষা বদভীক্ষা ওভা। টাভঈআদ ঢসত্ত্বভ ফসঢা
প্রবঢবদঢ ংঔয ধভীক্ষা বদভীক্ষাভ ম্যুঔীদ ন্য ফওাসদা ঢত্ত্বসও লসঢ
ল বদ। কঢ ফতড়য ঙভ থসভ ধভীক্ষা ঘমসঙ, ঘমস দন্তওাম।
এাভ ৪০০ বজ্ঞাদীভ ঈদ্ধৃবঢসঢ বনসভ অা বাও এাভ। এওঝা
বচবদ ঈসম্ঔ ওভা অশ্যও, বঢশদ ফওৌযসম ভযান্টফ বফঈসঝযদ 
প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ঙাড়া অভ ফয বওঙু ঢযাশ্যওী যাধাভ
ওসভ। চী, চড় রৃআ থভসদভ চবঝম স্তু ংস্ঙাদ (Complex Material
System) এওবঝ প্রাওৃবঢও থফশ প্রতযশদ ওসভ বাভ দাফ ‘স্ঝঢঃ ংকঞদ’ া
ফমন কশাদাআসবযদ। স্ঝঢঃ ংকঞদ মসঢ ববপন্প স্তুভ দাদা থভসদভ
দওযা বন্যস্ঘ লাভ ওণা ফাছাসদা ল। অভ ঘফৎওাবভত্বধূডশ 
কাবডবঢও এআ দওযা বঢবভ ল পূডশ প্রাওৃবঢও ঈধাস, ফওাসদা
38

বটওপাবভ আন্ফবঝবঝঈঝ এভ সাআঝ।
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চী  চড় স্তুভ প্রাওৃবঢওপাস দাদা থভসদভ দওযা বন্যস্ঘ লাভ
ঈতালভড ফতবঔসসঙদ ংঔয বঘত্র লওাসভ। অসযধাসযভ ববপন্প
চবঝমঢা ফতসঔ ফগুসমা ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ প্রফাড ফসদ ওসভ ঢা বদস
ধাকমাফী ওভা ৃবষ্টাতীসতভ ধাকমাফী ফভাসথভ প্রবঢসরথও বলসস
ওাচ ওভসঢ ধাসভ ঢাভ আস ঈসম্বঔঢ চবঝমঢাগুসমা, ফবগুসমা
এওতফআ বদসচ বদসচ প্রাওৃবঢওপাস এফদ লসসঙ39। বঢয ওণা লসমা,
ববপন্প চীবঢ বচ- ঢসন্ত্র ন্নাদ ধাা দওযা এওআ াসণ ফৃঢ চড়
বসস্গসফ ফতঔসঢ ধাা বা এং এগুসমা ধতাণশ বজ্ঞাদ এং
ভাসদভ ফফৌবমও ূত্র বতসআ যাঔযা ওভা ম্ভ। এসতভ ফওাসদাবঝআ
াআসভভ ওাভ বদসচভ বস্ঘত্ব প্রফাসডভ চন্য যরঢ স্ঠ দ। ফসদ
ভাঔা তভওাভ, বসশ্বভ প্রবঢবঝ স্ঙাসদ ওডাগুসমা এসও ধসভভ াসণ
বফণবস্ডা ওভসঙ। এথভসদভ বসশ্ব ভমঢা ঔু লসচআ চবঝমঢাভ
চন্ধ বতসঢ ধাসভ। ধূডশ এওবঝ যস্ঙা ঢাভ ববপন্প ংসযভ ফবষ্ট ঙাড়া
বওঙুআ দ40।
প্রওৃবঢভ প্রা ওম চাকা টাম স্ছাআভাম বন্যাসভ
ঈধবস্ঙবঢসও ম ঈতালভড বলসস গ্রলড ওসভসঙদ41। প্রওৃবঢসঢ যঢওভা
৮০ পাক ঈবদ্ভত প্রচাবঢভ ফক্ষসত্রআ ফতঔা বা ওাণ্ড া ফথযসভঔা ফণসও
ধাঢাগুসমা ঈধসভভ বতসও কুণ্ডমাওাসভ বস্ঘাভ মাপ ওসভ। প্রবঢবঝ ধাঢা
ঢাভ বদসঘভবঝ ফণসও এওবঝ বদবতশষ্ট ফওাসড স্ঙাদ ওসভ। ঈধভ ফণসও
ফতঔসম, এথভসদভ কুণ্ডমাওাভ কড়দসও টাম-স্ছাআভাম ঢণা বিকুণ্ডমাওাভ ফসদ ল। এওবঝ ধাঢাভ ফফাঘড় ন্যঝাভ বধভীঢ বতসও
সমআ এফদ কড়সদভ ৃবষ্ট ল। ববপন্প নুসমভ গ্রপাক ঢণা ধুবষ্পওাভ
ফসথয এথভসদভ কড়দ ফতঔা বা; ফবফদ ূবশফুঔী নুম এং ধাআদ
নসমভ ধাঢা।
39

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

40

Jhon Gribbon, Deep Simplicity: Bringing Order to Chaos and Complexity, New York:
Random House, 2004
41
Ball, The Self-Made Tapestry,Oxford University Press, 1999, ধৃষ্ঠা ংঔযা ১০৫- ১০৭।
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াথাভডপাস থাভডা ওভা ফবসঢ ধাসভ, যাধাভবঝ চীবজ্ঞাসদভআ
ফওাসদা এওবঝ প্রবক্রা বা টাভঈআসদভ বঢশদ ঢসত্ত্বভ াসণ পবওশঢ।
বওন্তু কসরডাভ ধভ ফতঔা ফকম, এবঝ অসম াথাভড ধতাণশবজ্ঞাসদভ
জ্ঞাদ- সঘস ওফ বপ যবক্তসঢ বন্যস্ঘ লা। ১৯৯২ াসম
বজ্ঞাদী Stephanie Douady এং Yves Couder এওবঝ ধভীক্ষাভ ফাথযসফ
বরবঝ যাঔযা ওসভদ। প্রণসফ ঢাভা ফঘৌম্বওী ঢভসমভ বঢ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ওডা ফঢসমভ অভসডভ ঈধভ ফনসমদ। এভধভ ফঢসমভ অভসডভ
াসণ ঈমম্বপাস ফঘৌম্বওসক্ষত্র প্রসাক ওসভ ক্ষুদ্র ফঘৌম্বওী ওডাগুসমাসও
অবলঢ ওসভদ। নমস্ঝরূধ ওডাগুসমা ফথসফশ অবলঢ লস এং এসও
ধভসও বওরশড ওভস। কসরওভা এাভ ফঢসমভ অভসডভ ধবভবথ
ভাভ অসভওবঝ ফঘৌম্বওসক্ষত্র প্রসাক ওসভ অবলঢ ফঘৌম্বওী
ওডাগুসমাসও বওদাভা ভাভ ফঝসদ অদা রৄরু ওভসমদ। ফতঔা ফকম ক্ষুদ্র
ওডাগুসমা টাম স্ছাআভাম ধযাঝাসদশ বন্যস্ঘ লসসঙ42। সুঢভাং ফতঔা
বাসচ্ছ টাম স্ছাআভাম ধযাঝাদশ চীসভ বিঢী ফওাসদা ববযষ্টয দ,

এবঝ চী, চড় াভ থফশ।
এঙাড়া যাধাভবঝ ন্যপাস ধভীক্ষা ওসভ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ।
প্রণসফ অফভা এওবঝ আসমক্ট্রদ ফদআ (ফবসওাসদা অবলঢ ওডা লসঢ
ধাসভ)। এাভ এসও এওঝা ফঝবসম স্ঙাধদ ওবভ। আসমক্ট্রদবঝসও ফওন্
ওসভ ঔু ফঙাঝ যাাসথশভ এওবঝ ৃত্ত ংওদ ওবভ। এাভ অসভওবঝ
আসমক্ট্রদ ফদআ। অফাসতভ ওাচ লস দঢুদ অাঁওা ৃসত্তভ ধবভবথভ ফওাসদা
এওবঝ চাকা বিঢী আসমওিদবঝ স্ঙাধদ ওভা। ঢস যঢশ লসমা,
ধবভবথভ ফব ংসয অফভা আসমক্ট্রদ স্ঙাধদ ওভসা ফঔাসদ ঢাভ ঢবড়ৎ
বপ যবক্তভ ফাদ লসঢ লস শবদন। এাভ প্রণফ আসমক্ট্রদসও ফওন্
ওসভ অসভওঝু ফবয যাাথশ বদস অসভওবঝ ৃত্ত অাঁবও, এং ফআ
ৃসত্তভ ধবভবথসঢ শবদন বপ যবক্ত চা ভাঔাভ যঢশধভ
ূ ড ওসভ
অসভওবঝ আসমক্ট্রদ স্ঙাধদ ওবভ। এপাস থীসভ থীসভ যাাথশ াবড়স,
ফঙাঝ ফণসও ড় ংঔয ৃত্ত ংওদ ওসভ, প্রবঢবঝভ শবদন বপ
যবক্তভ বন্দুসঢ আসমক্ট্রদ স্ঙাধদ ওভসম এওবঝ ধযাঝাসদশভ ঈদ্ভ লস।
হ্যাাঁ! ফবঝ লস টাম স্ছাআভাম ধযাঝাদশ। মক্ষয ওরুদ এঔাসদ
অসভাবধঢ ফওাসদা যামসকাবভতফ ওাচ ওভসঙ দা, রৄথুফাত্র বপ
যবক্তভ শবদন যলাভ লসচ্ছ।

42

S. Douady and Y. Couder, ‘Phyllotaxis as a Physical Self- Organized Growth Process’,
Physical Review Letters 68 (1992): 2098
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থযাসভ অসমাঘয বর দ। প্রাসডভ ঈৎধবত্তভ এওবঝ রূধসভঔা বদস
অফভা বওঙুঝা অসমাঘদা ওভ ‘ফেটবভও লসসমভ ফাবং ৭৪৭
নযামাব’ থযাস। ঢস, এফদঝা থসভ থসভ ফদাঝা সবৌবক্তও লস
দা ফব, চীসদভ ঈৎধবত্তসঢ স্ঝঢঃ ংকঞসদভ ফসঢা ভাদ 
ধতাণশবজ্ঞাসদভ দীবঢভ লাঢ বঙম। ববত প্রাসডভ ঈৎধবত্ত ংক্রান্ত
এসওাসভ প্রাবন্তও বওঙু ফস্ঢাভ বজ্ঞাবদও ফাথাদ এঔসদা ধাা
ম্ভ ল বদ, বওন্তু বজ্ঞাদীভা প্রবঢবতদআ দঢুদ দঢুদ জ্ঞাসদভ অসমাসও
থীসভ থীসভ ভলসস্ঢভ শসযর থাধবঝসঢ ফধৌাঁসঙ বাসচ্ছদ। অফভা
বফবটা ফতসঔবঙ ম্বঢ ফক্রক ফপন্ঝভ ঢাভ বসন্থবঝও মাআসনভ
কসরডা ফণসও প্রণফ ওৃবত্রফ চীসওার বঢবভ ওভসঢ ফণশ
লসসঙদ44। ওাসচআ বদবশ্চঢ ওসভআ মা বা, প্রাসডভ ঈৎধবত্ত বওংা
ফলাবসশ্বভ ঈৎধবত্ত ফওাসদা বওঙুভ ভলস্ঢ ফাথাসদভ যাধাসভআ
অফাসতভ ইশ্বসভভ িাভস্ঙ লসঢ লস দা, ভং, ওনফযাসদভ প্রস্ঘাফসঢা,
অথুবদও বজ্ঞাদ ফণসও ধাা ববপন্প গ্রভ প্রস্ঘা এং
নুওল্পগুসমা ইশ্বভসও যূন্যস্ঙাদ ফণসও তূসভ বভস ভাঔসঢ বসণষ্ট।
বঘত্রঃ আসমক্ট্রসদভ টাম স্ছাআভাম ধযাঝাদশ

রৄথুফাত্র প্রাওৃবঢও বদশাঘদ ওম বওঙু যাঔযা ওভাভ চন্য ধবশাপ্ত দ।
এভ ধাযাধাবয স্ঝঢঃ ংকঞদ থফশবঝ বঢশসদভ এওবঝ ড় প্রপাও সম
ফসদ ওসভদ চীবজ্ঞাদী স্গুাঝশ ওনফযাদ43। বঢবদ প্রস্ঘা ওসভদ,
ওযাঝামাআবঝও ফিাাভ (catalytic closure) দাফও ভাাবদও প্রবক্রা
ফমন াসঝআবদং ববক্রাভ ফদঝাওশ ঈৎধন্প লাভ ফাথযসফ প্রণফ
প্রাসডভ ঈৎধবত্ত খঝা ম্ভ। ওনফযাদ অভ সমদ, স্ঝঢঃ ংকঞদ ফও
দয অবষ্কৃঢ প্রাওৃবঢও বদফ ফসদ ওভা লসম াস্ঘবও সণশ এঔাসদ
ফফৌবমও ধতাণশ বজ্ঞাদ অভ ভাদ ঙাড়া দঢুদ থাভডা অসভাধ ওভা
লসচ্ছ দা। বাআ ফলাও, চীসদভ ূঘদা ওীপাস লসবঙম ফবঝ এআ
43

Stuart Kauffman, At Home in The Universe: The Search for the Laws of SelfOrganization and Complexity, New York and Oxford: Oxford University Press, 1995
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ঢৃঢী থযা

ফেটবভও লসসমভ ফাবং ৭৪৭ নযামাব
ভম, াথাভড জ্ঞাদ বতস বঘাভ ওবভ সম ইশ্বসভ বশ্বা ফদআ। ফওাসদা
ইশ্বসভআ।
ঘাবমশ ঘযাধবমদ

ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাদী। অচসও ফব অফভা ফলাবসস্জাভড া বকযাগ
ঢসত্ত্বভ ওণা রৄবদ, ফআ ‘বকযাগ’ যব্দবঝ ঢাভ ওাঙ ফণসওআ প্রণফ
ঈচ্চাবভঢ লসবঙম ১৯৪৯ াসমভ এওঝা ফভবট ফপ্রাগ্রাসফ, ববত
বকযাগ যব্দবঝ বঢবদ ঢঔদ ঈচ্চাভড ওসভবঙসমদ সদওঝাআ
ফাসমাঘদা অভ ফেসরভ সুসভ। ফের ণাওাভ ওাভড, ফফ বকযাগএভ াসণ ফাসদ ধাম্া বতবচ্ছসমা লসসমভআ বদচস্ঝ এওবঝ ঢত্ত্ব; বাসও
বজ্ঞাদীভা টাওসঢদ বস্ঙবঢযীম স্ঙা ঢত্ত্ব (Steady State Theory)
দাসফ। ১৯৬৪ াসম অসদশা ফধদবচা এং ভাঝশ ঈআমদ
ফলাচাকবঢও ধশ্চাতধঝ ববওভড48 ঔুাঁসচ ধাাভ অক ধবশন্ত বওন্তু
ধৃবণীভ র দাফওভা ধতাণশবজ্ঞাদীআ বস্ঙবঢযীম স্ঙা ঢসত্ত্বভ প্রবঢ
অস্ঙাযীম বঙসমদ। ফেটবভও লসম বঙসমদ ফআ বস্ঙবঢযীম ঢসত্ত্বভ ফূম
প্রক্তা, ববত ঢাভ এআ বঔযাঢ ঢসত্ত্বভ াসণ চবড়ঢ বঙসমদ অভ
ওসওচদ দাফওভা ধতাণশবত- লাভফাদ বন্দ, ণফা ফকাল্ড এং
ধভঢশীওাসম এও পাভঢী ফচযাবঢবশজ্ঞাদী- চন্ত দাভবমওভ।
বস্ঙবঢযীম ঢত্ত্ব ঙাড়া ফস্গমাভ বদঈবিবসন্থবল ফচযাবঢবশজ্ঞাসদভ
সদও বওঙুসঢআ ফেটবভও লসসমভ তাদ বঙম। চীসদভ ফযর
স বঢবদ ঢাভ ফঙসমভ াসণ বফসম বজ্ঞাবদও ওল্পওাবলবদ ফমঔা
লাঢ বতসবঙসমদ। বজ্ঞাসদ ঢাভ াফবগ্রও তাসদভ চন্য বঢবদ
‘স্ঢাভ’ ঈধাবথ ফধসবঙসমদ, ধুভষ্কাভ ফধসবঙসমদ ভসম
ফাাআবঝ ফণসও, এঙাড়া অসভা ন্যান্য
ফঙাঝঔাসঝা ধুভষ্কাভ ফঢা অসঙআ। ওাসচআ ফেটবভও লসসমভ সুদাফ
ওফ বঙম দা ঢাভ ফস।
বওন্তু ড় বজ্ঞাদী লসম ওী লস বঢবদ চাকা ফচাকা দাও
কবমস বদসচভ ফঢাফঢ বতসঢ ধঙন্দ ওভসঢদ। এফবদ এওঝা খঝদা
খসঝবঙম বঔদ বজ্ঞাদীভা বকঢ যঢসওভ ফাছাফাবছ ফস ফয ও বঝ
টাসদাভ এং ধাবঔভ ফথযঢশী চীাে অবওশধসঝবভসর্ক্ভ নবম
ঔুাঁসচ ধাবচ্ছসমদ। লসম লঞাৎ ওসভআ সম সমদ অবওশধসঝবভসর্ক্ভ
নবমগুসমা দাবও  চাবমাবঢ। ণঘ, অবওশধসঝবভর্ক্ বওন্তু
বজ্ঞাদীসতভ চন্য দঢুদ বওঙু বঙম দা ফফ। অবওশধসঝবভসর্ক্ভ

বঘত্রঃ ফেটবভও লসম (১৯১৫-২০০১)

ফেটবভও লসম (১৯১৫-২০০১) বঙসমদ বকঢ যঢসওভ এও দাফওভা
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প্রণফ ধামসওভ নবম ঔুাঁসচ ধাা বকসবঙম র অসকআ- ফআ
১৮৬০ াসম। এফদ বও টাভঈআদ ঢাভ ‘বভবচদ  বস্ছবচ’
গ্রসন্থভ ঘঢুণশ ংস্কভসড অবওশধসঝবভসর্ক্ভ ঈসম্ঔ ওসভবঙসমদ।
টাভঈআসদভ ফাফবও বজ্ঞাদী বঝএআঘ লার্ক্বম ঢঔদআ ফন্তয
ওসভবঙসমদ ফব, লাপাস ফসদ লসচ্ছ অথুবদও ধাবঔগুসমা 
ফণসভাধট টাসদাভ ফণসওআ এসসঙ; অভ অবওশধসঝবভসর্ক্ভ ফসঢা
নবমগুসমা এআ বুবক্তভ ফধঙসদ ফচাভাসমা প্রফাড বলসস লাবচভ
লসসঙ49। ঢাভধভ ১৮৬১ াসমভ বতসও চাফশাবদভ মযাংসকদামবণসফ50
ধাা ফকম অবওশধসঝবভসর্ক্ভ ধূডশাঙ্গ ওঙ্কাম। এওআ ধবভক্রফা
১৮৭৭ াসম ব্লুসফদাসকশ51, ১৮৫৫ াসম বভবটদাসকশ, ১৯৫৮ াসম
মযাংসকদামবণসফ52, ১৯৫১ াসম াওশাভসচসম, ১৯৬০ াসম
চাফশাবদভ আৎঘাসঝ, ১৯৯১ াসম মযাংসকদামবণসফ, ২০০৫ এং
২০০৬ এ চাফশাবদসঢ অবওশধসঝবভসর্ক্ভ ববপন্প নবম ঈদ্ধাভ ওভা
লসসঙ। বওন্তু প্রত্নঢাবত্ত্বসওভা অভ চীবজ্ঞাদীভা ওষ্ট ওসভ নবম
ফধসম ওী লস, বজ্ঞাদী লসম ঢাভ লওফশী কবডঢবত ঘন্
বক্রফবংসলভ াসণ বফসম লঞাৎ ওসভআ ১৯৮৫ াসম ঢুফুম ফযাভসকাম
রৄরু ওভসমদ এআ সম ফব, অবওশধসঝবভসর্ক্ভ নবমগুসমা  দাবও
াসদাাঝ। ঢাভা মসমদ, নবমগুসমা দাবও এঢ ঘফৎওাভপাস
ংভবক্ষঢ ণাওাভ ওণা দা, ফথযঢশী স্ঘসভ বদশ্চ অথুবদও ধাবঔভ
ধামও ঠুবওস ফতা লসসঙ, আঢযাবত। বেবঝয ন্যাঘাভাম বলবস্ণ
চারৃখসভভ বজ্ঞাদীভা লসসমভ প্রবঢবঝ সন্দল ধভীক্ষা ওসভ ফতঔসমদ,
এং ঢাসতভ ধভীক্ষা সন্দলাঢীঢপাস প্রফাবডঢ লসমা নবমগুসমা
অবওশধসঝবভসর্ক্ভআ। এফবদ এওবঝ ধভীক্ষা যাসমদ ঘযাবভকল
ন্যান্য বজ্ঞাদীভা স্তযাসভ বওদাভাগুসমাভ ফাধ বদস ফতঔাসমদ
অবওশধসঝবভসর্ক্ভ রৃবঝ ধামবমও বযমাস্ঘসভভ স্তযা ধুঙ্খানুধুঙ্খপাস
এসও ধসভভ স্ঘসভ ঔাধ ফঔস বা, নসম ফথযঢশী স্ঘসভ অথুবদও
49

50
51
52

Huxley T.H. the animals which are most nearly intermediate between birds and
reptiles. Geol. Mag. 5, 357–65; Annals & Magazine of Nat Hist 2, 66–75; Scientific
Memoirs 3, 3–13, 1968
ধসভ বেবঝয বফঈবচাসফ স্ঙাদান্তবভঢ; মন্টদ ফস্ছবসফদ বলসস কডয
াবমশদ ফস্ছবসফদ বলসস কডয
ফযার্ক্াকশ ফস্ছবসফদ বলসস কডয

বশ্বাসভ তযশদ । 115

ধাবঔভ ধামও ণাওাভ যাধাভ এঔাসদ ফদআ। ঢাসতভ পূডশ ধভীক্ষাভ
নমানম াসন্ফ চাদশাসমভ ১৯৮৬ াসমভ ২৩২ ংঔযা
‘অবওশধসঝবভর্ক্ ফওাসদা ফচাচ্চুবভ দ’ বযসভাদাসফ প্রওাবযঢ ল53।
লসম বঔদ নবসমভ ঢযঢা বদস ফযাভসকাম ওভবঙসমদ, বঞও
ফফআ চাফশাবদভ ফামদলসনসদ ১৯৮৭ াসম অসভওবঝ
অবওশধসঝবভসর্ক্ভ নবম ধাা বা, অভ বজ্ঞাদীভা াআ বফসম
ধুসভা প্রবক্রাবঝসও স্তুবদষ্ঠপাস সমাওদ ওভাভ সুসবাক ধাদ।
ওীপাস ধাবঔভ ধামসওভ ঙাধ ধামবমও বযমা ধসড়, ওীপাস
বযমাস্ঘসভ বঘভ থসভ বওঙুআ বজ্ঞাদীভা অসভা এওাভ পাসমাফসঢা
বাঘাআ ওভাভ সুসবাক ফধস বাদ। ফতঔা ফকম অবওশধসঝবভসর্ক্ভ এআ
ফামদলসনদ দফুদাবঝ ন্যগুসমাভ ফসঢাআ এওআ নমানম বদস
অসমা। এআ অবষ্কাসভভ যাধাভবঝ াসন্ফ চাদশাসম
অবওশধসঝবভসর্ক্ভ ঢযঢাভ প্রফাড বলসস অবপূশঢ লসমা54 অভ
অবওশধসঝবভর্ক্ বদস লসসমভ বাঢী ‘ওন্ফবধসভব ঢসত্ত্বভ’ ফাবথ
ভঘদা ওভসমা।
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Charig, A.J.; Greenaway, F.; Milner, A.N.; Walker, C.A.; and Whybrow, P.J.,
‘Archaeopteryx is not a forgery’. Science 232 (4750): 622–626, 1986
Wellnhofer P. , A New Speciment of Archaeopteryx, Science 240, 1790, 1988.
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আস ফচন্য ঔু ঘাাঁঙাসঙামাপাসআ সমদ55এওবঝ বর ধবভষ্কাভ ওসভ মা তভওাভ ফব, লসম এং
বক্রফবংল
এসতভ ওাসভাআ চীবজ্ঞাদ এং
চীােবতযা বরস ফওাসদা প্রণাকঢ জ্ঞাদ বঙম দা, এং
ঢাভা প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ঔুাঁবঝদাবঝ বদস ফযওপাস
কঢ বঙসমদা দা। নসম ঢাভা বঢশদ-বসভাথী দাদা
বঘন্তাপাদা বতস প্রপাবঢ লসবঙসমদ। বওন্তু ঢাসতভ এ
ফস্ঘ বপসবাক, ঢা বঢআ াভযূন্য অভ ফফথাযূন্য ফলাও দা
ফওদ, এওঝা ফ ৃবষ্টাতীসতভ এও থভসদভ স্ঝবস্ঘ
বতসবঙম ...। লসসমভ ঈসেশ্য বঞও স্ছষ্ট বঙম দা, বওন্তু
বঢবদ এওবঝ ফুলূসঢশভ চন্য বদসচভ বসযরজ্ঞী ফক্ষসত্রভ
ফসঢা ফওাসদা প্রপাযামী ঘযাসমঞ্জ এঔাসদ অদদ ওভসঢ
যণশ লসবঙসমদ। এথভসদভ তাব প্রফাড ওসভ, এওচদ
বজ্ঞাদী ফওফদ ফঔসমা লস ফবসঢ ধাসভদ বঔদ বঢবদ এফদ
বরস বপফঢ চাদাসঢ রৄরু ওসভদ ফবঔাসদ বঢবদ
বসযরজ্ঞ দদ।

বঘত্রঃ অবওশধসঝবভর্ক্ (১৮৭৭) : াবমশদ ফস্ছবসফদ

অসম থযাধও লসম ধতাণশবজ্ঞাদী বলসস সুধবভবঘঢ লসম
চীবজ্ঞাদ বওংা প্রত্নঢসত্ত্বভ ঔুাঁবঝদাবঝ বরস ফযওপাস বলঢ
বঙসমদ দা; বঢয মসঢ ওী- বঢশদ বওংা ধামবমও বযমা ওীপাস
নবম ংকৃলীঢ ল, ওীপাস ধামসওভ ঙাধ স্তযাস ধসড় এগুসমা বদস
ধবভষ্কাভ জ্ঞাদ লসসমভ বঙম দা। বওন্তু ফআ ধবভচ্ছন্প জ্ঞাদ বদসআ
বসযরজ্ঞী এমাওা
বকসবঙসমদ, ঢওশ ওসভ পুম প্রফাড ওভসঢ
ফঘসবঙসমদ ফধাড় ঔাা চীবজ্ঞাদীসতভ ওষ্টাবচশঢ াক্ষযপ্রফাডগুসমাসও। ল্পবতযা ওীপাস পংওভ লস ঈসঞ ফযরধবশন্ত
বদসচসওআ ফঔসমা ওসভ ফঢাসম, লসসমভ তৃষ্টান্তআ ঢাভ ড় প্রফাড। এ
প্রসঙ্গ বঝফ ফড়া ঢাভ ‘আসপামুযদ যান্ট তয বফণ  বক্রসযবদচফ’

থযাধও বঝফসড়াভ ওণা ঢুযবক্ত ফদআ। লসসমভ বপসবাক বওংা
বসেরডগুসমাসঢ ফওাসদা াভত্তা দা ণাওসম ৃবষ্টাতীসতভ চন্য
ফগুসমা ঢঔদ পাসমাআ ভত বুবকসবঙম।থফশাতী াআঝগুসমা ুসছ দা
ুসছ লসসমভ পুম বপসবাকগুসমাআ ধুদভাৃত্ত ওসভ ঘমসমা (এং বওঙু
ফক্ষসত্র এঔসদা ঘমসঙ)।ঢাভা ফঔাাঁচ ওসভ ফতঔাভ ফঘষ্টা ওসভদ বদ ফব
লসসমভ বপবত্তলীদ বপসবাকগুসমা ন্যাঘাভাম বলবস্ণ চারৃখসভভ
বজ্ঞাদীভা (বাভা এ বরস বঞও জ্ঞাদ ভাসঔদ) পুম প্রফাড ওসভ
বতসবঙসমদ ফফআ।
লসম রৄথু অবওশধসঝবভর্ক্ বদসআ চম ফখামা ওসভদ বদ,
ওসভবঙসমদ অসভা এওঝা ড় যাধাসভ, ফবঝা বদস ৃবষ্টাতীভা এঔসদা
বাভ ধভ দাআ ঈচ্ছ্ববঢ। লসম ঢাভ বদচস্ঝ কডদা ফণসও এওফ
বদ্ধাসন্ত ঘসম এসবঙসমদ ফব, ভম স্ঙা ফণসও ঈচ্চঢভ চবঝম
55
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Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism: A Basic Guide to the Facts in
the Evolution Debate, Stanford University Press, 1990, p41.

118 । বশ্বাসভ তযশদ

চীসভ ৃবষ্ট সদওঝা দাবও ঝসদশসটাভ ছসড় চাঙ্কআাসটশ ধসড় ণাওা
ফমালাভ চঞ্জাসমভ স্ঘূধ ফণসও এও মলফা ফাবং ৭৪৭ বফাদ বঢবভ
লস বাাভ ফসঢা াস্ঘ!

বঘত্রঃ লসম থাভডা ওসভবঙসমদ ফব, ভম স্ঙা ফণসও ঈচ্চঢভ চবঝম চীসভ ৃবষ্ট
সদওঝা দাবও ঝসদশসটাভ ছসড় চাঙ্কআাসটশভ স্তুধ ফণসও ফাবং ৭৪৭ বফাদ বঢবভ লস
বাাভ ফসঢা ম্ভায বওঙু!

ফচাভ যাধাভ লসচ্ছ ফব, এআ ‘চঞ্জাম ফণসও ফাবং ৭৪৭ বফাদ’ বঢবভ
লাভ ঈধফা লসম ফওাসদা বজ্ঞাবদও াফবওীসঢ ফমসঔদবদ। ঢস
ফযাদা বা বঢবদ ১৯৮২ াসমভ এওবঝ ফবফদাসভ প্রাসডভ ভাাবদও
ঈৎধবত্ত ঢসত্ত্বভ বধভীসঢ ঢাভ ধযান্ফধাভবফা ঢসত্ত্বভ ানাআ কাআসঢ
বকস এওণা সমবঙসমদ। আসস্গভ াসণ ফাবং ৭৪৭ এভ ঢুমদা
ওভাভ ওাভড বলসস সমবঙসমদ রৃসঝাভআ দাবও ফাদ ংঔযও প্রঢযঙ্গ,
এং চবঝমঢাভ স্ঘসভ ফয বফম অসঙ 56। বাসলাও ফেট লসসমভ এআ
‘বুবক্তফামা’ধভঢশীসঢ ঢাভ এওবঝ আ ‘তয আসন্ঝবমসচন্ঝ
আঈবদপাশ’(১৯৮৩)-এ বন্পসবযঢ লসবঙম এপাস57থভা বাও এওবঝ চাঙ্কআাসটশ ফাবং ৭৪৭ বফাসদভ
ওম ংয ঙবড়স বঙবঝস অসঙ। লঞাৎ এওবঝ খূবডশছড়
(whirlwind) এস চাঙ্কআাসটশভ ঈধভ বতস স ঘসম
ফকম। ফআ খূবডশছসড় ধুসভা ফাবং ৭৪৭ বঢবভ লস ঈড়াভ
চন্য প্রস্তুঢ স্ঙা ঘসম অাভ ম্ভাদা া ঘান্ফ
56

57

Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, New Scientist 2 Dec 2000 p3639.
Hoyle Fred, The Intelligent Universe. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1983,
pp. 18-19 .
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ওঢঝুকু?

ঢাভধভ ফণসওআ ৃবষ্টঢাবত্ত্বসওভা চাকা ফচাকা লসসমভ
ঈধফাসও বঢশসদভ বরুসদ্ধ এও ফফাক্ষফ স্ঠ বলসস যলাভ রৄরু
ওসভদ।
ফযাদা বা লসম যবক্তকঢ চীসদ দাবস্ঘও বলসসআ ধবভবঘঢ
বঙসমদ। বওন্তু ভম স্ঙা ফণসও ঈচ্চঢভ চীসভ ঈৎধবত্তভ ম্ভাদা
কডদা ওভসঢ বকস ফতসঔদ ফঝাভ ঘান্ফ এঢআ ওফ (১০৪০০০০ পাসকভ ১
পাক) ফব, ঢাসঢ দাবও ঢাভ ‘দাবস্ঘওঢাভ বশ্বা ঝসম বকসবঙম’ এং
লসম ইশ্বসভ বশ্বাী লস ধসড়দ, এং ফফআ বঢবদ খূবডশছসড়
ফাবং ৭৪৭ বঢবভ লাভ ঈধফা এসদ ফতঔাসদাভ ফঘষ্টা ওসভদ ফব,ভম
স্ঙা ফণসও চবঝম চীসভ ঈদ্ভ দাবও প্রা ম্ভ এওঝা যাধাভ,
ঐশ্ববভও লস্ঘসক্ষধ দাবও মাকসআ। এআ গুচসভ ফধঙসদ অফভা ফওাসদা
ঢযঢা ঔুাঁসচ দা ফধসম (ববত যাধাভঝা ঢয লসম ঔু ফবয
াও ল দা) ম্বঢ আধত্র খাঝাভ নসম এওঝা ফচাভ বচবদ
ফবভস এসসঙ। লসম বওন্তু ফওাসদা ৃবষ্টাতী া বক্রসযবদস্গ বঙসমদ
দা। ভং ঢাভ সদও প্রন্ন এং আ ধসত্রআ বঢবদ বঢশদ ঢসত্ত্বভ
ঈধভ প্রকাঢ় অস্ঙা যক্ত ওসভসঙদ। ফবফদ, ঢাভ ‘বভবচদ  মাআন
আদ তয আঈবদপাশ’আস বঢবদ ঔু স্ছষ্ট ওসভআ সমদ58We are inescapably the result of a long heritage of
learning, adaptation, mutation and evolution, the
product of a history which predates our birth as a
biological species and stretches back over many
thousand millennia.... Darwin’s theory, which is
now accepted without dissent, is the cornerstone
of modern biology. Our own links with the simplest
forms of microbial life are well-nigh proven.

এফদ বও ঢাভ চীসদভ এসওাসভ ফযরবতওওাভ আগুসমাসঢ বঢবদ
ৃবষ্টাতসও প্রঢযাঔযাদ ওসভ বমসঔবঙসমদ ফব, ফওাসদা প্রওৃঢ বজ্ঞাদী
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Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Lifecloud: The Origin of Life in the
Universe, 1978, p.15-16
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ৃবষ্টাসত বশ্বা ওভসঢ ধাসভদ দা59। ঢাভধসভ ৃবষ্টাতীভা অভ
থফশাতীভা লসসমভ ফাবং ৭৪৭ ঈধফা বদস বাভ ধভ দাআ ঈচ্ছ্ববঢ।
এ ফবদ ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ ওাঝয প্রফাড ঢাসতভ ওাসঙ। চাবওভ দাসও
লারুদ আাবলাভা ফঢা অসঙআ, অফভা রৄসদবঙ ম্বঢ াংমাসতসযভ
বওঙু থফশী ংকঞদ দাবও ঢাসতভ ফুঔধসত্র অভ বমনসমসঝ ‘ৃবষ্টওঢশাভ
বস্ঘসত্বভ প্রফাড’ বলসস লসসমভ বুবক্তফামা যলাভ ওভা রৄরু
ওসভসঙ। ফাছা বাসচ্ছ ফওম ফওাভাদ লাবত বওংা নুরূধ থফশগ্রসন্থভ
অাসঢভ ববপন্প যাঔযা অভ ধযাঔযা লাবচভ ওসভ অভ ওাচ ঘমসঙ
দা, ঢাসতভ িাভস্ঙ লসঢ লসচ্ছ বঢশদ-বশ্বাী এং ম্ভঢ ধাাঁড় দাবস্ঘও
লসসমভ ঈধফাভ ওাসঙ। ‘ধযাসমভ খবড়ভ ফৃঢুয ফদআ’ বঞও ফঢফবদ
লসঢা মা ফবসঢ ধাসভ ‘লসসমভ ফাবং বফাসদভ ফৃঢুয ফদআ’!
ধযাসমভ খবড় অভ লসসমভ ফাবং ফবদ ধভষ্পসভভ ধবভধূভও; ঢাফাও
অভ বনম্াভ- রৃ’চসদ রৃচদাভ!
এ থযাবঝ শ্য লসম াসল অবস্ঘও দাবও দাবস্ঘও, ৃবষ্টাতী
দা ৃবষ্টাতী ঢা বদস দভও গুমচাভ ওভাভ চন্য দ, ভং বজ্ঞাবদও
তৃবষ্টসওাড ফণসও ঢাভ অগুশসফন্ঝগুসমাসও বাঘাআ ওসভ ফতঔা ফব বঢযআ
লসসমভ ফাবং ঈধফা বঢশসদভ বরুসদ্ধ ফওাসদা যবক্তযামী বুবক্ত
বলসস গ্রলডী লসঢ ধাসভ বওদা। ঢস ফঔাসদ ঠুওাভ অসক এওবঝ
যাধাভ ধবভষ্কাভ ফাথল ওসভ ফদা তভওাভ ফব, অথুবদও বসশ্বভ প্রা
ওম চীবজ্ঞাদীভাআ লসসমভ এআ ফাবং ঈধফাসও প্রঢযাঔযাদ
ওসভসঙদ60। ঢাভা ফসদ ওসভদ লসসমভ এআ ফাবং ৭৪৭ ঈধফা
বঢশসদভ াসণ ঢুমদী লসঢ ধাসভ দা। ওাভড
১) বঢশদ ঝসদশসটা া খুবডশছসড়ভ ফসঢা ফওাসদা অওবস্ঞও যাধাভ দ।
এঝা ফওাসদা বতাৎ প্রবক্রা দ, ফব ফওম ঘান্ফ বতস এসও ধবভফাধ
এং যাঔযা ওভসঢ লস।
২) ঝসদশসটা বতস ঘূড়ান্ত ফওাসদা বওঙু বঢবভ ওভাভ ফঘষ্টা অসম এওথাসধ
খঝা বদশাঘদ প্রবক্রা ফওাসদা বওঙু াদাসদাভ ফঘষ্টা। অভ ন্যবতসও
বঢশদ খসঝ মক্ষ মক্ষ ঙভ থসভ র থাসধ ধবভবফঢ বপন্পঢাভ ফথয বতস
59
60

ক্রফথশফাদ বদশাঘদ (Cumulative Selection)-এভ ফাথযসফ।
৩) প্রওৃবঢসঢ ঙবড়স বঙবঝস ণাওা ববপন্প ভঞ্জাফ (ফবফদ চাঙ্কআাসটশ ভাঔা
বফাসদভ ববপন্প ংয) ফচাড়া মাকাভ ফাথযসফ বওন্তু বঢশদ খসঝ দা।
বঢশদ খসঝ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ প্রপাস রৄথুফাত্র বতযফাদ
ববযষ্টযগুসমাভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ তীখশ ফ থসভ ধবভবঢশঢ এং
ধবভবথশঢ লাভ ফাথযসফ।
৪) ফাবং বফাসদভ ফক্ষসত্র ঘূড়ান্ত দ্রয ণাসও বস্ঙভ। অভ ফাবং বফাদ
াদাসদাভ ফধঙসদ ণাসও দওযাওাভীভ এওবঝ ঘূড়ান্ত মক্ষয এং ঈসেশ্য।
ধভবতসও বঢশদ বওন্তু ফওাসদা পবষ্যসঢভ মক্ষয া ঈসেশ্য ফাণা
ফভসঔ ওাচ ওসভ দা, ঘূড়ান্ত মসক্ষযভ যাধাসভ ণাসও এসওাসভআ
ঈতাীদ।

প্রণফ রৃসঝা ধসন্ঝ অসভওঝু বস্ঘৃঢ ওভা বাও। সদসওআ ফপস ণাসওদ
প্রণবফওপাস বফঈসঝযসদভ নসম ববপন্প প্রওভসডভ পুযত ফবসলঢু
আঢস্ঘঢঃ ববক্ষপ্তপাস (randomly) খসঝ ণাসও, বঢশদ ফাথল ফওম
ঘাসন্ফভ ফঔমা। অসম বওন্তু ঢা দ ফফাসঝআ। বঢশসদভ ফধঙসদ ফূম
ঘাবমওা যবক্ত লসচ্ছ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ। প্রাওৃবঢও বদশাঘদ যাধাভঝা
বওন্তু ফওাসদা ঘান্ফ দ। প্রাণবফও ধবভযবক্তগুসমা ভযান্টফ লসঢ ধাসভ,
বওন্তু ঢাভধভ ববযষ্টযগুসমা ন্যাঘাভাম বসমওযসদভ ফাথযসফ প্রচন্ধ
ফণসও প্রচন্ধান্তসভ ঙবড়স ধড়াভ যাধাভবঝ ভযান্টফ দ, ভং
বটঝাভবফবদবস্গও, ওাভড ঢা বদপশভ ওসভ বতযফাদ ঈধবুক্ত ধবভসসযভ
ঈধভ। ফচন্যআ বঢশদ ফওম ঘাসন্ফভ ফঔমা দ61। ধবভযবক্তগুসমা
ভযান্টফ লাভ ধসভ ওীপাস ঢা বঢশদসও এওবঝ বদবতশষ্ট বতসও
এবকস বদস ফবসঢ ধাসভ, ঢা চাদসঢ আবন্টাদা বশ্ববতযামসভ ‘If
Mutation is Random, Why Does Evolution Occur at All প্রন্নবঝ ধড়া
ফবসঢ ধাসভ। প্রন্নবঝসঢ রৃবঝ ঘফৎওাভ ঈতালভড লাবচভ ওসভ ছাসদা
লসসঙ Mutation was random, but selection provided a direction to
the evolution.

এ প্রসঙ্গ অফাসতভ ফঘাসঔভ পুযত এং বওাসযভ যাধাভঝা

Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Our Place in the Cosmos, 1993, p.14
Derek Gatherer, The Open Biology Journal, 2008, 1, 9–20, Finite Universe of
Discourse: The Systems Biology of Walter Elsasser (1904–1991)
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অভ বস্ঘৃঢপাস বঘন্তা ওভা ফবসঢ ধাসভ। অচসও অফভা ফঘাসঔভ ফব
ধূদশাঙ্গ কঞদ ফতসঔ ববস্ঞঢ লআ, ঢা বওন্তু এওবতসদ বঢবভ ল বদ, ভং
রওাম থসভ ক্রফান্বস খঝসঢ ণাওা ফঙাঝ ফঙাঝ ধবভঢশসদভ নমশ্রুবঢ
বলসস বওায মাপ ওসভসঙ। ঔু ম্ভঢ অসমাভ প্রবঢ ংসতদযীম
এও থভসদভ স্ঞাুবও ফওার ফণসও প্রণফ ফঘাসঔভ বওায রৄরু ল।
ঢাভধভ লাচাভ লাচাভ ঙভ থসভ ববপন্পপাস ধবভবঢশঢ এং
ধবভবথশঢ লসঢ লসঢ অচসও ঢাভা এআ রূধ গ্রলড ওসভসঙ। ওঢগুসমা
ংসতদযীম ফওারসও ওাসধভ ফসঢা ঢসম ববত বঞওফসঢাপাস
াচাসদা বা ঢালসম ফব দঢুদ এওবঝ অবত-ফঘাসঔভ ঈদ্ভ ল ঢাভ
ধসক্ষ অসমাভ বতও বদডশ ওভা ম্ভ লস ঈসঞ। এঔদ ববত ওাধবঝভ
থাভগুসমা ফওাসদাপাস ন্ন ওভা বা, ঢা লসম অথুবদও বধদ ফলাম
ওযাসফভাভ ফসঢা ফঘাসঔভ ঈৎধবত্ত খঝস।

ওঢঔাবদ অসমা ঠুওস ঢা বদন্ত্রড ওভা ম্ভ লস। এভধভ অসস্ঘ
অসস্ঘ ববত ফমসন্ফভ ঈদ্ভ খসঝ ঢা ঢাসও অসমাভ ফন্ব এং ফনাওা
ওভসঢ লাঢা ওভস, অভ এভ নসম ফঘাসঔভ ঈধসবাবকঢা অসভা
াড়স।

বঘত্রঃ ফঘাসঔভ বঢশদঃ ফঘাসঔভ ফসঢা এওবঝ চবঝম প্রঢযঙ্গ লসচআ অসমাভ প্রবঢ
ংসতদযীম ঔু ভম স্ঞাুবও ফওার ববযষ্ট ‘অআ-স্ছঝ’ ফণসও ববপন্প থাসধ থাসধ
ধবভবফঢ বপন্পঢাভ ফথয বতস ববঢশঢ লসঢ ধাসভ। বঔদআ এথভসদভ ফওাসদা
ধবভঢশদ- বা বওঙুঝা লসম াড়বঢ সুবথা প্রতাদ ওসভ, ঢা থীসভ থীসভ প্রচন্ধ ফণসও
প্রচন্ধান্তসভ চদধুসঞ্জ ঙবড়স ধসড়।

ঢাভধসভ এও ফ কবঢ বদথশাভড ওভসঢ ধাসভ এফদ এওবঝ বক্ষধঝ
া ভগ ুছসঢ ধাসভ এফদ ফওাসডভ ফসঢা ংয বওায মাপ ওসভ, ঢা
লসম ঈন্পঢ এওবঝ ফঘাসঔভ ৃবষ্ট লস। এভধভ ববত বঢশদ প্রবক্রাভ
ফাথযসফ অআবভ টাাোসফভ ঈৎধবত্ত খসঝ ঢা লসম ফঘাসঔভ ফপঢসভ
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বঢশসদভ থাভাাবলওঢা 62।

এপাসআ ফসভ াসণ াসণ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ প্রপাস ঈধসবাবকঢা
বদথশাভড ওসভ ফঘাসঔভ ক্রফান্ববও ধবভঢশদ খসঝসঙ। অফভা এঔদ
অফাসতভ ঘাভধাসয বঢশদ প্রবক্রা বদশাবঘঢ ববপন্প থাসধভ ফঘাসঔভ
বস্ঘত্ব ফতঔসঢ ধাআ, সদও অবতফ প্রাডীভ ফসথয এঔদ ববপন্প ভওসফভ
এং স্ঘসভভ অবত-ফঘাসঔভ বস্ঘত্ব ফতঔা বা।
বওঙু এওসওারী চীস এওঝা অসমাও-ংসতদযীম চাকা অসঙ
বা বতস ফ অসমাভ বতও পসওশ ঔু াফান্যআ থাভডা ওভসঢ ধাসভ,
অাভ বওঙু ওৃবফভ ফসথয এআ অসমাও-ংসতদযীম ফওারগুসমা এওবঝ
ফঙাঝ ঢম ওাসধভ ফসথয াসদা ণাসও বা বতস ফ অসভওঝু
পাসমাপাস বতও বদডশ ওভসঢ ক্ষফ ল। ফঢসমভ ঈধভ াসদা
দাফফাত্র অসমাও ংসতদযীমঢা ফণসও রৄরু ওসভ বধদসলাম ওযাসফভা
তৃয ফঘাঔ বওংা ফফরুতণ্ডী প্রাডীসতভ ঢযন্ত ঈন্পঢ ফঘাঔ ধবশন্ত 
থাসধভ ফঘাঔআ ফতঔা বা অফাসতভ ঘাভধাসয (ন্ন গুলা ফাঙ
ফফবর্ক্ওাদ ফঝিা ফণসও রৄরু ওসভ দবঝমা, প্লাদাবভাফ, যান্ঝাওশবঝও
বক্রম, ফফৌফাবঙ, ফানুসরভ ফঘাঔ আঢযাবত), এং ঢা বতসআ বঢশদ
প্রবক্রাভ ববপন্প স্ঘভ যাঔযা ওভা ম্ভ। বঢশদ প্রবক্রা থাসধ থাসধ
ক্রফথশফাদ বদশাঘসদভ ফাথযসফ দা খঝসম অফভা প্রওৃবঢসঢ এঢ ববপন্প
থভসদভ ফঘাসঔভ বস্ঘত্ব ফধঢাফ দা। ম্বঢ সুআবটয থযাধও টযাদ
এবভও বদমদ এং ফধমকাভ ঢাসতভ কসরডাভ ফাথযসফ63 ফভ ওসভ
ফতবঔসসঙদ ফব, অবত ফঢম বধকসফসন্ঝট অসমাও ংসতদযীম
ফম ফণসও রৄরু ওসভ প্রা ২০০০ থাসধভ ফসথয ধভঢশীসঢ ফানুসরভ
ফঘাসঔভ ফসঢা চবঝম বসন্ত্র ধবভবঢশঢ লসঢ ধাসভ। ঢাসতভ ওভা
বফুসমযসদভ বঘত্র নমানম বদসঘ ফতা লসমা-

62
63

ন্যা অলসফত, বঢশসদভ ধণ থসভ, ভ প্রওাযদী, ২০০৭
Nilsson, D.-E., and S. Pelger. 1994. A pessimistic estimate of the time required for
an eye to evolve. Proc. Roy. Soc. Lond. B 256:53-58.
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বঘত্রঃ থযাধও টযাদ এবভও বদমদ এং ফধমকাসভভ বফুসমযসদভ নমানম, ঢাভা
ফতবঔসসঙদ অবত ফঢম অসমাও ংসতদযীম ফম ফণসও রৄরু ওসভ ৪০০ থাধ
ধসভ ঢা ফভবঝদাম বধসঝভ অওাভ থাভড ওসভ, ১০০০ থাধ ধসভ ঢা অওাভ ফদ
বধদ-ফলাম ওযাসফভাভ ফসঢা অওৃবঢভ, অভ প্রা ২০০০ থাধ ধসভ সমাধাসভ
ফসঢা চবঝম ফঘাসঔভ ঈদ্ভ খসঝ। চীবজ্ঞাদী ফাওশ বভটবমভ াআসঝ যাধাভবঝ
এবদসফযসদভ ফাথযসফ ঢুসম থভা লসসঙ।

এাভ লসসমভ ম্ভাদাভ ফাভধযাঘ বদস এওঝু কপীসভ ফঠাওা বাও।
লসসমভ এআ চঞ্জাম ফণসও ফাবং ঈধফা ঔু ফফৌবমও বওঙু দ।
ীফ াদভ ঢত্ত্ব (Infinite monkey theorem) দাসফ এওবঝ যাধাভ
তযশসদভ অবঙ্গদা প্রঘবমঢ বঙমআ। লসম ফঝাসও ফাবং ফফাড়সও
ফুসড় ফওারী প্রাডবজ্ঞাসদভ অবঙ্গদা যলাভ ওভসঢ ফঘসসঙদ।
বপবচৎ ভা (এআ আসভ প্রণফ গ্রন্থওাভ) ‘ফলাবসশ্ব প্রাড 
ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁসচ দাসফভ আস এআ ীফ াদভ ঢত্ত্ব বদস ফঙাঝ
ওসভ বমসঔবঙসমদ64। ধাঞসওভ াফসদ ফবঝ এওঝু যাঔযা ওভা
প্রসাচদ ফাথ ওভবঙ।
ীফ াদভ ঢত্ত্ব লসচ্ছ এফদ এওঝা থাভডা- ফবঔাসদ ফসদ ওভা
ল ফব, নুভন্ত ফ ফতা লসম অধাঢঃ তৃবষ্টসঢ প্রা ম্ভ ফস্ঘ
যাধাভ খসঝ ফবসঢ ধাসভ ম্ভাদাভ বদসফআ। ফবফদ, এওঝা
64

বপবচৎ ভা এং নবভত অলসফত, ফলাবসশ্ব প্রাড  ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁস চ, ভ, ২০০৭
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াদভসও ববত ঝাআধভাআঝাসভভ াফসদ বস ফতা ল, ঢস ঢাভ
ন্নপাস ঝাআবধং ওভা ফণসও ফযর্ক্বধবধসভভ হ্যাফসমঝ ফবভস
অসঢ ধাসভ, ববত াদভবঝসও নুভন্ত ফ ফতা ল ঝাআবধং ঘাবমস
বাাভ চন্য। লসম এআ াদসভভ ববক্ষপ্তপাস ঝাআধ ওসভ হ্যাফসমঝ
ফমঔাভ ঈধফাসওআ প্রাওৃবঢও ঈধাস চবঝম চীচকঢ বঢবভভ যাঔযা
বদস ফকসঙদ, ফওম ধাণশওয এআ ফব, বঢবদ ফযর্ক্বধসভভ হ্যাফসমসঝভ
তসম যলাভ ওসভসঙদ ফাবং ৭৪৭।
লসসমভ থাভডা ঢয লসম ভম স্ঙা লসম প্রাওৃবঢওপাস চবঝম
চীচকসঢভ ঈদ্ভ সদওঝা লঞাৎ মঝাবভ বচসঢ ফওাবঝধবঢ লাভ
ফসঢাআ এওঝা যাধাভ ফবদ। ওফ ম্ভাদাভ খঝদা ফব খসঝ দা ঢা দ।
লভলআ ফঢা খঝসঙ। পূবফওসপ াবড়-খভ থস ধড়াভ ধভ সদও
ফআ ফতঔা ফকসঙ প্রা ‘সমৌবওও’পাসআ পগ্নস্ঘূসধভ বদসঘ ফওঈ
ফাঁসঘ অসঙদ। এআ ফব লাআবঢসঢ বযাম পূবফওপ লসমা বওঙুবতদ
অসক, প্রা ধসদসভা বতদ, এফদ বও এওবঝ ফক্ষসত্র ২৭ বতদ ধসভ
চীন্ত স্ঙা এও যবক্তসও ঈদ্ধাভ ওভা লসসঙ65। বদঈআওশ ঝাআফএ এওাভ এও ফবলমাসও বদস প্রবঢসতদ ঙাধা লসবঙম বববদ রৃ
রৃাভ বদঈচাবশ মঝাবভভ বঝসওঝ বচসঢবঙসমদ। ঢাভা ম্ভাদা বলা
ওসভ ফতসঔবঙসমদ ১৭ বিবমসদ ১। এঢ ওফ ম্ভাদাভ যাধাভ
খঝসঙ। ওাসচআ ম্ভাদাভ বদবভসঔআ প্রাসডভ ঈৎধবত্ত এং সশাধবভ
চবঝম চীচকসঢভ ঈদ্ভ বঢ ওফ ম্ভাদাভ খঝদাআ ফলাও দা ফওদ,
খঝসঢ ধাসভআ। ম্ভাদা বদস ফব সদও থভসদভ ঘামাবও ওভা ম্ভ
ফঝা ধাঞওভা অসকভ থযাসভ ম্ভাযঢা ংসয ফতসঔসঙদ।
প্রাসডভ অবপশা  বঢশসদ ফধঙসদ চীবজ্ঞাদীসতভ ওাসঙ ফস্টন
ম্ভাদাভ ফাভ-ধযাাঁঘ ফণসও পাসমা ঈত্তভ ভসসঙ। অভ ফআ ঈত্তভবঝ
লসচ্ছ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ। অভ ধূসশআ যাঔযা ওভা লসঙ ফব, প্রাওৃবঢও
বদশাঘদ ফওাসদা ঘাসন্ফভ ফঔমা দ। এবঝ এওবঝ দদ- ভযান্টফ
ক্রফথশফাদ প্রবক্রা। ফচন্যআ ব্লাআন্ট াঘসফওাভ গ্রসন্থ থযাধও

বভঘাটশ টবওন্ফ ধবভষ্কাভপাসআ সমসঙদ66প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ফাথযসফ খঝা টাভঈআদী বঢশদসও
এসমাসফসমা (random) ফসদ ওভা রৄথু পুমআ দ, ঘূড়ান্ত
বঘাসভ ঢয। এঝা সঢযভ ধুসভাধুবভ বধভীঢ। ঘান্ফ
টাভঈআদী ফভববধসঢ ঔু ফঙাঝ এওঝা ঈধাতাদ, বওন্তু
ঔু গুরুত্বধূডশ ড় ঈধাতাদবঝভ দাফ ক্রফথশফাদ বদশাঘদফবঝা এসওাসভআ দদ-ভযান্টফ।

এ প্রসঙ্গ এওঝা ঈতালভড ফতা বাও। অফাসতভ কযামাবর্ক্সঢ ১০১১ বঝ
ঢাভা অভ ১০৬০ বঝ আসমওিদ অসঙ। বতাৎ এ আসমওিদগুসমা
এওবত্রঢ লস অফাসতভ কযামাবর্ক্, ফওাবঝ ফওাবঝ ঢাভা, অফাসতভ
ধৃবণী এং ফযর ধবশন্ত এআ এওবঝ ফাত্র গ্রসল ঈধবুক্ত ধবভসসয প্রণফ
চীসওারবঝ কঞসদভ ম্ভাদা ওঢ? অফাসতভ কযামাবর্ক্ এং ধৃবণীভ
ফব , ঢা বও আ ম্ভাদা নম ওভাভ চন্য বসণষ্ট? এআ প্রসেভ
ঈত্তভ ফতা ঔু ওবঞদ। ওাভড এআ ম্ভাদা ফাধসঢ ফকসম ফব
লাচাভঝা ঘমও বদস ওাচ ওভসঢ ল, ঢাভ সদওগুসমা ম্বসন্ন অফভা
এঔদ সদও বওঙু বঞওফসঢা চাবদ দা। ঢাভধসভ এঝা বদবিশথা
মা বা ফব, লসসমভ ফসঢা রৄথু ঘান্ফ বতস ধবভফাধ ওসভ এওথাধী
ফাথাদ লাবচভ ওভসম ফঝাভ ম্ভাদা এঢআ ওফ ফরুস ফব ‘চঞ্জাম
ফণসও ফাবং’ লাভ ফসঢাআ ফযাদাস ; বওন্তু প্রাওৃবঢও বদশাঘদসও
ফকাদা থভসম অভ ফঝা ফসদ লস দা। বজ্ঞাদী ফওসভন্ফ-বস্ঞণ এফবদ
এওবঝ ওৃবত্রফ ঈতালভড বতস যাধাভবঝ অফাসতভ ুবছসবঙসমদ
১৯৭০ াসমআ। বঢবদ সমসঙদ, থভা বাও এওঝা াদভসও চঙ্গম
ফণসও থসভ বদস এস ঝাআধভাআঝাসভভ াফসদ বস ফতা লসমা।
ঢাভধভ ঢাভ াফসদ টাভঈআসদভ ‘প্রচাবঢভ ঈৎধবত্ত’ দাফও আবঝ
ঔুসম এভ প্রণফ াওযবঝ ঝাআধ ওভসঢ ফতা লসমা। াওযবঝ এভওফWhen on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with
certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and
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Haiti earthquake survivor Evan Muncie trapped under rubble for 27 days, Times
Online, February 10, 2010,
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7021168.ece
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in the geological relations of the present to the past inhabitants of that
continent.

এআ মাআদবঝসঢ ১৮২ বঝ ক্ষভ অসঙ। াদভবঝসও মা লসমা এআ
মাআদবঝসও বঞওপাস ওাকসচ নুবঝস ঢুমসঢ। এঔদ াদভ ফবসলঢু
ক্ষভ বঘসদ দা, ফসলঢু ফ ঝাআধভাআঝাসভভ ঘাব ন্নপাস বঝসধ
বাস। বঝধসঢ বঝধসঢ বতাৎ এওবঝ যব্দ বঞওপাস ঝাআধ লসঢ
ধাসভ। বওন্তু রৄথু গুসমা যব্দ বঞওপাস ঝাআধ দ, এভ
থাভাাবলওঢা চা ভাঔসঢ লস। এঔদ এআ াদভবঝভ াওযবঝ
বঞওপাস ঝাআধ ওভাভ ম্ভাদা ওঢ? ওঢ ঙসভভ ফসথয ন্তঢ
এওাভ লসম াদভবঝ বঞওপাস াওযবঝ ঝাআধ ওভসঢ ধাভস?
ম্ভাদাভ বদবভসঔ এওঝু বঘাভ-বসেরড ওভা বাও।

াদভবঝ প্রবঢ বফবদসঝ ৬০ বঝ ক্ষভ ঝাআধ ওভসঢ ধাসভ। যসব্দভ ফসথয
নাাঁও-ফনাওভগুসমা অভ ড় লাঢ-ফঙাঝ লাসঢভ ক্ষসভভ ধাণশওয এআ
কডদা দা অদসম, ফতঔা ফকসঙ ধুসভা াওযবঝ বঞওপাস ঝাআধ
ওভসঢ ফ মাকস ১০৮০ ঙভ, ফাসদ প্রা দন্তওাম! বওন্তু ববত এফদ
ল ফব, এওবঝ বঞও যব্দ ফমঔা লাভ াসণ াসণ ফবঝসও অমাতা
ওসভ ভাঔা ল, অভ াবও ক্ষভগুসমা ফণসও অাভ বদশাঘদ ওভা ল
াদসভভ ফআ ন্ন ঝাআবধং এভ ফাথযসফ, ঢস বওন্তু ফ সদও ওফ
মাওস, ঢাভধভ ১৭০ ঙসভভ ওফ দ। বওন্তু ববত এআ বদশাঘদ
যসব্দভ ঈধভ দা লস ক্ষসভভ ঈধভ লস ণাসও (ণশাৎ, বঞও
ক্ষভবঝ ঝাআধ লাভ াসণ াসণ এবঝসও অমাতা ওসভ ফভসঔ ফতা
ল); ঢস বওন্তু ফ মাকস ফাত্র ১ খণ্টা, ৩৩ বফবদঝ, ৩০ ফসওন্ট।
ওাসচআ ঈধসভভ ঈতালভড ফণসও ুছা বা, প্রাওৃবঢও বদশাঘদসও
ফকাডা থভসম যাধাভগুসমা অভ ‘ম্ভ’ ণাসও দা, ভং সদও
লচ লস বা। বদঃসন্দসল ধভীক্ষাবঝ গুরুত্বধূডশ ঢাভধসভ ঈধসভভ
ঈতালভডবঝভ বওঙু ত্রুবঝ অসঙ।। এসও ফঢা এথভসদভ ফপ্রাগ্রাফ ঔু
ভম, ঢাভ ঈধভ বঞও াওয া ক্ষভ বদশাবঘঢ লাভ াসণ াসণ
‘ফবঝসও অমাতা ওসভ ভাঔা’ভ যাধাভঝা বওন্তু ফআপাস প্রাওৃবঢও
বদশাঘদসও প্রওায ওসভ দা। প্রাওৃবঢও বদশাঘদ বচবদবঝ ঢালসম বও?
অসকভ থযাস অফভা প্রাওৃবঢও বদশাঘদ বচবদঝাভ এওঝা বস্ঘৃঢ
যাঔযা ফধসবঙ। ফসঙ বদসবঙমাফ বদসঘভ বঢদঝা থাধসও67১) চদধুসঞ্জভ বথাীভা বদসচসতভ প্রবঢবমবধ বঢবভ ওসভ
(চীবজ্ঞাদীভা এভ এওঝা কামপভা দাফ বতসসঙদ‘ফভবপ্লসওযদ’)।
২) প্রবঢবমবধ ওভসঢ বকস ফতঔা বা- প্রবঢবমবধগুসমা
বদাঁঔুঢ ল দা, সদও পুম পাম লস বা (চীবজ্ঞাদীভা
এসও সমদ ‘বফঈসঝযদ’ া ধবভযবক্ত)

বঘত্রঃ সদসও পাসদ, এওঝা াদভসও ববত ঝাআধভাআঝাসভভ াফসদ বস ফতা
ল, ঢস ঢাভ ন্নপাস ঝাআবধং ওভা ফণসও ফযর্ক্বধবধসভভ হ্যাফসমঝ ফবভস
অসম অসঢ ধাসভ, ববত াদভবঝসও নুভন্ত ফ ফতা ল ঝাআবধং ঘাবমস
বাাভ চন্য।

ফসদ ওভা বাও ফব, ঝাআধভাআঝাভবঝসঢ ৩০ বঝ ক্ষভ অসঙ এং
বশ্বাসভ তযশদ । 129

৩) এআ পুম ওাভসড প্রচসন্ধ ধভঢশী ংযথভসতভ ফসথয
ববযসষ্টযভ ঢাভঢফয খসঝ (চীবজ্ঞাবদভা সমদ
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বপবচৎ ভা, বঢশসদভ লচ ধাঞ,বুবক্ত, ংঔযা ৩, চানুাবভ ২০১০; এঙাড়া দমাআসদ ধড়ুদ ,
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‘পযাবভসযদ’ া প্রওাভড)

ওাসচআ প্রবঢবমবধ, ধবভযবক্ত এং প্রওাভসডভ ফন্বস ফব বদশাঘদ
প্রবক্রা চীচকসঢভ চদধুসঞ্জ ফব ধবভঢশসদভ চন্য তাী ঢাসওআ
অফভা প্রাওৃবঢও বদশাঘদ দাসফ বপবলঢ ওভ। ওাসচআ এআ থভসদভ
প্রাওৃবঢও বদশাঘদসও ফকাদা থভসম অফাসতভ ঈধসভভ ফস্ঢাঝা
ওীপাস ফাথাদ ওভসঢ লস? ওভসঢ লস বফঈসঝযদ এং
ফভবপ্লসওযসদভ যাধাভঝা ফাণা ফভসঔ, এং ফঔাদ ফণসও রৄরু ওসভ।
ববক্ষপ্ত ধবভযবক্ত (random mutation) এং প্রবঢবমবধভ
(replication) যাধাভঝা ফাণা ফভসঔ থযাধও বভঘাটশ টবওন্ফ বদচ
লাসঢ অবযভ তযসও এওবঝ ফপ্রাগ্রাফ ফমসঔদ, প্রণসফ বচ টাববমঈ
ফবও পারা, এং ধসভ ধযাসস্কসম, ফবঝাসও এঔদ বপবলঢ ওভা ল
Weasel program দাসফ, ফবঝ ধসভ বঢবদ প্রওায ওসভদ ঢাভ বঔযাঢ
ব্লাআন্ট াঘসফওাভ আস। াদভ বতস ধুসভা হ্যাফসমঝ দা বমসঔ
বঢবদ হ্যাফসমঝ এং ধসমাবদাসভ ফথযওাভ ওসণাধওণসদভ এওবঝ
ঈদ্ধৃবঢ- METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বফুসমযসদভ চন্য ঢাভ
ফপ্রাগ্রাসফ যলাভ ওসভদ। ঢস বঢবদ ন্নপাস ঝাআধভাআঝাভ া
বওসাটশ ফঝধা ফওাসদা াদভ ঔুাঁসচ ধাদ বদ, ঢাভ তসম বঢবদ যলাভ
ওসভবঙসমদ ঢাভ একাসভা ফা ী ওন্যাসও- ওবপঈঝাসভভভ
বওসাসটশভ াফসদ বস বতস। ঢাভ ওন্যা ওবপঈঝাসভভ বওসাসটশ
লাঢ ফভসঔ ঝাআধ ওসভবঙম বদসঘভ ণশলীদ বওঙু ক্ষভফামাWDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

এআ ক্ষভফামাসওআ বঢবদ প্রবঢ ফচদাসভযদ া প্রচসন্ধ প্রবঢবমবধ
ওভসঢ ফতদ টবওন্ফ। ফবসলঢু বঢবদ চাদসঢদ চীচকসঢ
প্রবঢবমবধগুসমা বদাঁঔুঢ ল দা, সদও পুম পাম লস বা (ণশাৎ
বফঈসঝযদ খসঝ), টবওন্ফ প্রবঢবমবধসঢ বওঙু ‘পুম লাভ’ সুসবাক ওসভ
ফতদ ঢাভ বফুসমযসদ, নসম প্রবঢ প্রচসন্ধ এওবঝ া রৃবঝ ক্ষভ
ধবভবঢশঢ লস বাাভ সুসবাক ণাওসঢা। বঢবদ এপাস বফুসমযদ ওসভ
এবকস বকস সদওঝা এথভসদভ নমানম ফধসমদপ্রচন্ধ ০১: WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
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প্রচন্ধ ০২: WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P
...
প্রচন্ধ ১০: MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P
…
…
প্রচন্ধ ২০: MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL
…
…
প্রচন্ধ ৩০: METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL
…
…
প্রচন্ধ ৪০: METHINKS IT IS LIKE I WEASEL
…
প্রচন্ধ ৪৩: METHINKS IT IS LIKE A WEASEL

ণশাৎ এসওাসভআ ণশলীদ বওঙু ক্ষভফামা ফণসও ৪৩ প্রচন্ধ ধসভ
বঢবদ METHINKS IT IS LIKE A WEASEL এভ ফসঢা ণশধূডশ
াওযাংয কবঞঢ লসঢ ফতঔসমদ। টবওন্ফ ঢাভ ব্লাআন্ট াঘসফাভ
আস সমসঙদ, বঢবদ বঔদ প্রণসফ ফবও পারা ফপ্রাগ্রাফবঝ বমসঔ
মাসেভ চন্য অথা খণ্টা াআসভ বকসবঙসমদ,বনসভ এস ফতসঔদ এভ
ফসথযআ METHINKS IT IS LIKE A WEASEL ফবভস বকসবঙম। ধসভ
বঢবদ এওআ ফপ্রাগ্রাফ, ধযাস্কাম যলাভ ওসভ বমসঔবঙসমদ, এং ঢাসঢ
ফ ফমসকবঙম ফাত্র ১১ ফসওন্ট। আন্ঝাভসদসঝ আঈবঝঈস টবওসন্ফভ
বফুসমযদ ংক্রান্ত বওঙু বপবট ভাঔা অসঙ68। ফগুসমা ফণসও
টবওসন্ফভ বফুসমযদ ম্বসন্ন ধাঞসওভা বওঙুঝা থাভডা ফধসঢ ধাসভদ।
এঙাড়া, ১৯৮৪ াসমভ বতসও ফগ্লদসটম ওসমসচভ বভঘাটশ লাবটশদ
এওআ থভসদভ স্ঝঢন্ত্র এওবঝ ওবপঈঝভ ফপ্রাগ্রাফ বঢবভ ওসভ ঢাসঢ
ফতঔাদ ফব এপাস ভযান্টফ ‘বফঈসঝযদ া ধবভযবক্ত খঝসঢ বতস’
ফযর্ক্বধসভভ ফকাঝা হ্যাফসমঝ দাবঝওাবঝ াসভ ঘাভ বতসদ এসওাসভ
68

http://www.youtube.com/watch?v=OvEl1lOc0Iw ,
http://www.youtube.com/watch?v=AXxCsHGIxww দ্রঃ
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সকাঙাসমা স্ঙা ফণসও পূডশ বঞওপাস ধুবদশন্যস্ঘ ওভা ম্ম্ম্ভ69।
ঢাভধসভ টবওসন্ফভ বফুসমযসদভ বওঙু ফাসমাঘদা অসঙ।
ঢাভ ফপ্রাগ্রাফ ভমঢাভ ফতাসর রৃষ্ট। এঙাড়া ঢাভ ফপ্রাগ্রাফ এওবঝ
সুতূভপ্রাভী মক্ষযসও (long term goal) াফসদ ফভসঔ ঘাবমঢ (এ ফক্ষসত্র
পীষ্ট মক্ষযবঝ টবওন্ফআ বদশাঘদ ওসভবঙসমদ- METHINKS IT IS
LIKE A WEASEL)। বঢশদ বওন্তু এথভসদভ ফওাসদা সুতূভপ্রাভী
মক্ষযসও াফসদ ফভসঔ এসকা দা। বঢবদ বদসচআ ‘ব্লাআন্ট াঘসফওাভ’
আস ঢাভ ফপ্রাগ্রাসফভ এআ ীফাদ্ধঢাভ ওণা ঈসম্ঔ ওসভবঙসমদ
এপাসAlthough the monkey/Shakespeare model is useful
for explaining the distinction between single-step
selection and cumulative selection, it is misleading in
important ways. One of these is that, in each
generation of selective ‘breeding’, the mutant
‘progeny’ phrases were judged according to the
criterion of resemblance to a distant ideal target, the
phrase METHINKS IT IS LIKE A WEASEL. Life
isn’t like that. Evolution has no long-term goal. There
is no long-distance target, no final perfection to serve
as a criterion for selection, although human vanity
cherishes the absurd notion that our species is the
final goal of evolution. In real life, the criterion for
selection is always short-term, either simple survival
or, more generally, reproductive success.

শ্য টবওসন্ফভ এআ ঈআসম ফপ্রাগ্রাফ এআ সণশআ গুরুত্বধূডশ ফব, বঢবদ
ফতঔাসমদ- ধবভযবক্ত এং প্রবঢবমবধভ প্রপাস খঝা ক্রফথশফাদ
বদশাঘসদভ ফাথযসফ অধাঢঃ ম্ভ সম ফসদ লা খঝদা
স্ঝাপাবও বদসফ খঝসঢ ধাসভ। ফচন্যআ বঢবদ ঢাভ আস সমদক্রফথশফাদ বদশাঘদ চীসদভ বস্ঘসত্বভ ফস্ঘ অথুবদও
যাঔযাভ ঘাবওাবঞ। এঝা এও ববদ ূঢাভ ফামা ঔু
ফৌপাকযপ্রূঢ খঝদা (ববক্ষপ্ত ধবভযবক্ত)গুসমাসও গ্রবন্থঢ
69

John Rennie, Scientific American, July 2002, ‘15 Answers to Creationist Nonsense’,
page 81
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ওসভ ঘসম ববক্ষপ্ত এও নুক্রসফ; নসম নুক্রসফভ
ফযসর এস অফভা বঔদ ঘূড়ান্ত ওাঞাসফাভ বতসও ঢাওাআ
ঢঔদ অফাসতভ ফসথয এও থভসদভ বভ্রফ বঢবভ ল,
অফভা পাব- এথভসদভ ওাঞাসফা বঢবভ লাভ ম্ভাদা
এঢআ ওফ ফব, ঘাসন্ফভ ফাথযসফ এফবদ এওবঝ ওাঞাসফা
বঢবভসঢ ফব ফ মাকস- ঢাভ ঢুমদা ফগ্র ফলাবসশ্বভ
 ঢী দকডয।

টবওন্ফ ধভবঢশসঢ ঢাভ ফপ্রাগ্রাফবঝসও অসভা ঈন্পঢ ওসভদ, এং
METHINKS IT IS LIKE A WEASEL াত বতস ফওাসদা সুতূভপ্রাভী
মক্ষয ঙাড়াআ বফুসমযদ খঝাদ। কাসঙভ ফণসও ফবফদ যাঔা প্রযাঔা
বস্ঘাভ মাপ ওসভ, বঞও ফপাসআ ‘বচদ বদশাঘসদভ’ ফাথযসফ বঢশদসও
ওবপঈঝাসভ ঘাবমঢ ওসভ ভম স্ঙা ফণসও ফাওড়যা বওংা
সমাধা তৃয চবঝম চীচকসঢভ ওাঞাসফা বঢবভ ওসভ ফতঔাদ, ঢাভ
ফআ ফপ্রাগ্রাসফভ দাফ ফতদ ‘াসাফনশ’70।
টবওন্ফ ঢাভ ধভঢশী আ ‘িাআবম্বং ফাঈসন্ঝন্ঝ আসম্াসম’এ ন্য
ফপ্রাগ্রাফাভসতভ ফমঔা অসভা বওঙু চবঝম ফপ্রাগ্রাসফভ ঈসম্ঔ ওসভদ
বঢশসদভ াস্ঘম্যঢ ফসটম ঢুসম থভসঢ। এথভসদভ র ফসটম
আন্ঝাভসদসঝভ বজ্ঞাসদভ ঈধভ কসরডামি ববপন্প স াআসঝ
ধাা বাস71। ম্বঢ ফস্কবেওাম এদকুআভাভ ধবত্রওা কসরও
ফটপ ণফা ঢাভ ‘War of Weasels: An Evolutionary Algorithm Beats
Intelligent Design’ প্রসন্ন এওবঝ অওরশডী বরসভ ঢাভডা
ওসভদ72। বঢবদ ফতবঔসসঙদ ফব, আন্ঝাভসদসঝ ওবপঈঝাভ ফপ্রাগ্রাসফভ
এওবঝ প্রবঢসবাবকঢা লসবঙম ফবঔাসদ আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ
এমসকাবভতসফভ াসণ ভাবভ প্রবঢিবন্দ্বঢা লসবঙম বঢশদী
এমসকাবভতসফভ। আসন্ঝবমসচন্ঝ বটচাআসদভ ফণশও ামসপতভ
70

71
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টবওসন্ফভ াসাফনশ ম্বসন্ন চাদসঢ লসম এআ বপবটবঝ ফতঔা ফবসঢ ধাসভhttpv://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAc
উতালভড বলসস ফতঔা ফবসঢ ধাসভ,
http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w05/som
m_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAnim.gif আঢযাবত
War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, Skeptical
Inquirer, Vol 34, No. 3.
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ওসতশাপাল সদসওআ বঢশদসও ধভাবচঢ ওভসঢ ঢাসতভ যবক্তযামী
এমসকাবভতফ লাবচভ ওসভবঙসমদ। বওন্তু ঢাভধসভ ঢাসতভ বঢশদী
বচসদবঝও এমসকাবভতসফভ ওাসঙ ফযাঘদী ধভাচ খসঝ। ফটপ ণফা
ঢাভ প্রসন্ন ঢাআ ধবভষ্কাভ ওসভআ সমদThe results were stunning: The official representative of
intelligent design community was outperformed by
evolutionary algorithm, thus learning Orgel’s Second Law‘Evolution is smarter than you are’- the hard way.

হ্যাফসমঝ ধাাভ ম্ভাদা সদও ওফ ফসদ লসম, ববত এও মক্ষ
াদভসও এওআ ওাসচ মাবকস ফতা বা, ঢস অভ ফভওফ
ম্ভ বওঙু ফসদ লস দা। আাদ ফাসগ্রপ ঢাভ প্রসন্ন বণাণশআ
সমসঙদ, ‘ববত এও ববমদ পাসকভ এও পাক ম্ভাদাভ ফওাসদা বওঙু
খবঝস ফতঔাসঢ ঘাদ- ঢা লসম ঘীসদভ চদংঔযাভ ফসঢা ঘমও বদবুক্ত
ওসভ বতদ’। অভ টবওসন্ফভ ফসঢা আাদ ফাসগ্রপ ফসদ ওসভদ,
ৃবষ্টাতীসতভ ফাবং ঈধফাভ াসণ বঢশদাসতভ ধাণশওয ফূমঢ এআ
চাকাবঝসঢআ।

এ কাবডবঢও বফুসমযসদভ গুসমাআ অফাসতভ ঔু ধবভষ্কাভপাস
ফতবঔসসঙ ফব দদ-ভযান্টফ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ প্রপাস চবঝম
চীচকসঢভ ঈদ্ভ খঝসঢ ধাসভ, ফওাসদা থভসদভ ঐশ্ববভও লস্ঘসক্ষধ
ঙাড়াআ। ফূমঢ থযাধও লসম প্রাওৃবঢও বদশাঘদ যাধাভঝা বঞওফসঢা
ফাসছদবদ সমআ বঢবদ চবঝম চীচকসঢভ ঈদ্ভসও ফওম ঘান্ফ বতস
ধবভফাধ ওভসঢ ফঘসবঙসমদ এং এসও ফাবং ৭৪৭ ঈধফাভ াসণ
ঢুমদা ওসভ ফনসমবঙসমদ। এফদ বও লসমভ ঘাসন্ফভ কডদা ম্বঢ
প্রেবদ্ধ লসসঙ। ফবফদ, ঝও বভবচদ াআসঝ টঃ আাদ ফাসগ্রপ
Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis
Calculations প্রসন্ন73 লসসমভ গচচবদ (Abiogenesis) ংক্রান্ত

কডদাভ দাদা পুমভ্রাবন্তভ প্রবঢ বদসতশয ওসভসঙদ। এওবঝ ভ্রাবন্ত এআ ফব,
লসম ম্ভাদা ধবভফাসধভ ফ প্রবঢবঝ খঝদাসও এওবঝভ ধসভ
এওবঝ- এপাস ববভচ া নুক্রফ অওাসভ াবচসবঙসমদ। বওন্তু
প্রওৃবঢভ বফুসমযদগুসমা এপাস ববভচ অওাসভ খসঝ বদ,
সদওগুসমাআ খসঝসঙ ফান্তভাম পাস। নসম ফ ফমসকসঙ সদও
ওফ। অধদাভ ঘাভচদ ন্নুসও ঘাভবঝ ফূদ্রা লাসঢ থবভস বতস
ফছাাঁওফুক্ত পাস বদসক্ষসধভ সুসবাক ওসভ বতসম- ঘাভবঝ HHHH ফধসঢ
ফব ফ মাকস, ফআ এওআ ওাচ ফধসঢ অধদাভ ফরামচদ ন্নুসও
মাবকস বতসম সদও ঢাড়াঢাবড়আ ওাবিঢ নমানম (ণশাৎ ঘাভবঝ
HHHH) ফবভস অস। বঞও এওআপাস, এওবঝ াদভ বতস ধুসভা
73

বঘত্রঃ থযাধও লসম ফপসবঙসমদ ওঢওগুসমা ভাাবদও ধতাণশ বফসমবফসয লঝাৎ
ওসভআ যাওসঝবভাভ ফসঢা চবঝম চীসভ পুযত লাঝাআ গচচবদ (Abiogenesis),
বওন্তু বঢযওাভ গচচবদ ওঔসদাআ এওথাসধ খসঝ দা, ভং এবঝ ববপন্প ফঙাঝ ফঙাঝ
থাসধভ বম্যবমঢ প্রবক্রাভ নম।

Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis
Calculations, TalkOrigins Archive.

বশ্বাসভ তযশদ । 135

136 । বশ্বাসভ তযশদ

ফলাবসশ্ব প্রাড  ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁসচ আস গচচবদ ঢণা
ভাাবদও প্রবক্রা প্রাসডভ ঈদ্ভসভ ফধঙসদ ববপন্প থাধগুসমা
বস্ঘৃঢপাস যাঔযা ওভা লসবঙসমা। প্রণফ বচসওার ফস্টন বত
প্রবক্রা া ঘাসন্ফভ ফাথযসফ বঢবভ ল বদ। প্রণফ বচসওার বঢবভ
লসসঙ থাসধ থাসধ। বজ্ঞাদী ধাবভদ 74 অভ লামসটদ75 ঢাসতভ
কসরডা ফতবঔসসঙদ ফব, াসড় ঘাভয ফওাবঝ ঙভ অসকওাভ ধৃবণী
বওন্তু ফওাসদা বতও বতসআ অচসওভ ধৃবণীভ ফসঢা বঙম দা। ঢাসতভ
ফসঢ, অবতফ বচাভওী ধবভসসয এওঝা ফ এ কযাসভ ঈধভ
ঈচ্চযবক্তভ ববওভসডভ প্রপাস দাদা থভসদভ বচ ভাাবদও ধতাসণশভ
ঈদ্ভ ল। এগুসমা ধভঢশীসঢ বদসচসতভ ফসথয ববক্রাভ ফাথযসফ
অসভা চবঝম বচ ধতাণশ ঈৎধন্প ওসভ। এগুসমা ফণসওআ ধভঢশীসঢ
বছবম্ বঢবভ ল। বছবম্দ্ধ এ বচ ধতাণশ া ফপ্রাবঝদসট ক্রসফ
ক্রসফ এদচাআফ থাভড ওভসঢ ণাসও অভ বধাও বক্রাভ ক্ষফঢা চশদ
ওসভ। এবঝ এওফ এভ ফথযওাভ ংযকবঢভ ংসওঢ বতস বদসচভ
প্রবঢওৃবঢ বঢবভ ওভসঢ  া ধবভযবক্ত া বফঈসঝযদ খঝাসঢ ক্ষফ
ল। এপাসআ এওঝা ফ বঢবভ ল প্রণফ অবত  ভম চীসদভ।
ধাবভদ এং লামসটদ ঢসত্ত্বভ র স্ঘভআ ধভঢশী কসরওসতভ
ধভীক্ষামি কসরডা (Urey–Miller, 195376, 195977 Fox 196078; Fox
and Dose 197779, Cairn-Smith 198580, de Duve 199581, Russell and
Hall 199782; Wächtershäuser 200083, Smith et al. 199984, Huber et al.
74
75
76

77

78
79

80

81

82

83

Oparin, A. I., Origin of Life. New York: Dover, 1952
Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954).
Miller, Stanley L., ‘Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth
Conditions’ Science 117 (3046): 528, 1953
Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, ‘Organic Compound Synthesis on the Primitive
Earth’. Science 130 (3370): 245, 1959
Fox, S. W. How did life begin? Science 132: 200-208, 1960.
Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, Revised ed.
New York: Marcel Dekker, 1977.
Cairn-Smith, A. G. Seven Clues to the Origin of Life, Cambridge University Press,
1985.
de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. American Scientist 83: 428-437,
1995
Russell, M. J. and A. J. Hall, The emergence of life from iron monosulphide bubbles
at a submarine hydrothermal redox and pH front. Journal of the Geological Society
of London 154: 377-402, 1997.
Wächtershäuser, Günter, Life as we don’t know it. Science 289: 1307-1308, . 2000.
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200385) ঢয সম প্রঢীফাদ লসসঙ। বজ্ঞাদীভা অবত চীসওার

বঢবভভ ফধঙসদ ফব থাধগুসমাসও আসঢাফসথযআ দাক্ত ওসভসঙদ ফগুসমা
লসমাথাধ-১: বচ ফবৌসকভ ঈৎধবত্ত
লাআসড্রাওাশদ ঈৎধাতদ (ফুক্ত ধভফাডুগুচ্ছ CH এং CH2 এভ
ববক্রা, াসষ্পভ াসণ ফফঝাবমও ওাশাআসটভ ববক্রা)
লাআসড্রাওাশসদভ বর্ক্  লাআড্রবর্ক্-ঈধচাসঢভ ঈৎধাতদ
(াষ্প  লাআসড্রাওাশসদভ ববক্রা এমবটলাআট, বওসঝাদ
ঈৎধাতদ)
ওাসশালাআসড্রঝ ঈৎধাতদ (গ্লুসওাচ, েুওসঝাচ অভ
খডীপসদভ নসম বঘবদ, স্গাঘশ, গ্লাআসওাসচদ) নযাবঝ এবট 
বগ্লাভসমভ ঈৎধবত্ত (নযাঝ া ঘবশভ খডীপদ)
যাফাআসদা এবট কঞদ (লাআসড্রাওাশদ, যাসফাবদা অভ ধাবদভ
ববক্রা)
থাধ-২: চবঝম বচ ডুভ ঈৎধবত্ত (ধবমফাভ কঞদ)
 ফপ্রাবঝদসট ফাআসক্রাবস্জাভ
 ফওা-এাভসপঝ
থাধ-৩: ধবমবদঈবিসাঝাআট া বদঈবিও এবট কঞদ
থাধ-৪: বদঈবিসাসপ্রাবঝদ কঞদ
থাধ-৫: অবত ফওার া আঈাসান্ঝ কঞদ (ফওা-এাভসপসঝভ ফপঢসভ
বদঈবিসাসপ্রাবঝদ অভ ন্যান্য ডু এওবত্রঢ লস বমসধাসপ্রাবঝদ বছবম্
বতস অদ্ধ প্রণফ ফওার; প্রণফ চীদ)
থাধ-৬: যবক্তভ ঈৎ  ভভাল (যবক্তভ ভভাসল খাঝবঢ ফতঔা
84

85

Smith, J. V., F. P. Arnold Jr., I. Parsons, and M. R. Lee. 1999. Biochemical evolution
III: Polymerization on organophilic silica-rich surfaces, crystal-chemical modeling,
formation of first cells, and geological clues. Proceedings of the National Academy
of Science USA 96(7): 3479-3485.
Huber, Claudia, Wolfgang Eisenreich, Stefan Hecht and Günter Wächtershäuser.
2003. A possible primordial peptide cycle. Science 301: 938-940.
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ফতা, প্রওৃবঢসঢ বঝসও ভআম ঢাভাআ বাভা ফপ্রাবঝদসও এদচাআসফ
রূধান্তবভঢ ওসভ ভম ঈধাতাদ ফণসও চবঝম স্তু বঢবভ ওভসঢ ধাভঢ,
অভ ফ দ্রয ফণসও যবক্ত বদকশঢ ওভসঢ ধাভঢ)
থাধ-৭: বর্ক্সচদ বপ্ল (বর্ক্সচদলীদ বচাভওী অলাা
বর্ক্সচদফ চাভওী অলাা রূধান্তবভঢ লসমা- অচ ফণসও
রৃ’য ফওাবঝ ঙভ অসক)
থাধ-৮: প্রওৃঢ ফওারী চীসভ ঈৎধবত্ত (ফপ্রাওযাবভঝ ফণসও
আঈওযাবভঝ)
থাধ-৯: বচ-বঢশদ া াসাসচসদব (চী ফণসও চীস বঢশদ)
এভধসভ মসঢ বিথা ফদআ ফব, বজ্ঞাদীভা এঔসদা এফদ ফওাসদা
চীসওার মযাসভঝবভসঢ এঔসদা বঢবভ ওভসঢ ধাসভদ বদ বা ফ্লাসস্কভ
কা ফস ফদসফ এস অফাসতভ ঘফসও ফতস। এভ এওবঝ প্রথাদ
ওাভড- ‘ফ । চীসওার বঢবভভ ফধঙসদ ধৃবণীসঢ বঢশদ প্রবক্রা
ঘসমসঙ ফওাবঝ ফওাবঝ ঙভ থসভ। অভ এআ ফওাবঝ ঙসভ ধৃবণীভ
অলাা তসমসঙ বস্ঘভ। ফবফদ, অবতফ ধবভসসয ফুক্তবর্ক্সচদ বঙম দা, অবর্ক্সচদলীদ বচাভওী অলাা
অবর্ক্সচদফ চাভওী অলফন্টসম রূধান্তবভঢ ল অচ ফণসও রৃআ
ববমদ ঙভ অসক। অাভ ঢশফাদ বসশ্বভ াুফণ্ডসম অবতফ
ধবভসসযভ ফসঢা বফসণদ 
ফফাবদা ফদআ, ঢাভ চাকা অসঙ
চমী াষ্প, ওাশদ-টাআ-র্ক্াআট, অডবও দাআসিাসচদ, লাআসড্রাসচদ
 প্রঘুভ অডবও বর্ক্সচদ। এআ ফওাবঝ ঙসভভ ফ-প্রাভ
অলফণ্ডসমভ ধবভঢশদসও মযাসভঝবভভ ফ্লাসস্ক ফাঁসথ ভাঔা বা দা।
বওন্তু ফ্লাসস্ক বঢশসদভ বফুসমযদ দা ওভসম ওৃবত্রফ ঈধাস প্রাড
বঢবভসঢ বঞওআ নম লসসঙদ বজ্ঞাদীভা। ম্বঢ ফক্রক ফপন্ঝভ ঢাভ
বসন্থবঝও মাআসনভ কসরডা ফণসও প্রণফ ওৃবত্রফ চীসওার বঢবভ
ওভসঢ ফণশ লসসঙদ86। বঢবদ প্রাণবফওপাস আস্গ ফণসও
ফক্রাসফাচসফভ ববপন্প ফাম ফযমা ংগ্রল ওসভদ, বওন্তু ফক্রাফচসফভ
86

Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome’.
science magazine., Published Online May 20, 2010, Science DOI:
10.1126/science.1190719
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ধূডশাঙ্গ রূধবঝ ওবপঈঝাসভ বফুসমযদ ওসভ াদাসদা Mycoplasma
mycoides দাসফভ এওবঝ যাওসঝবভাভ বচসদাসফভ নুওভসড। ঢাভা
এবঝ াদাসদাভ চন্য বঢবভ ওসভদ এও বসযর থভসদভ নঝযাভ।
এআ নঝযাসভভ ালাসবযআ বঢবভ ওভা ল ওৃবত্রফ ফক্রাসফাসচাফ
এং ঢাসঢ ংবুক্ত ওভা ল বওঙু চমঙাধ (এবঝ অসম আসফআম
অআবট, ফপন্ঝভসতভ তসমভ তস্ঢসতভ দাফ এং বওঙু াড়বঢ ঢণয)।
এপাস াদাসদা ফক্রাসফাচফবঝ ধসভ ধুদঃস্ঙাবধঢ ল Mycoplasma
capricolum দাসফভ এওবঝ ভম যাসমবভাভ ফওাসর, বাভ ফসথযওাভ
ফক্রাসফাচফ অসকআ বভস ফনমা ল। এপাসআ বঢবভ ল প্রণফ
ওৃবত্রফ যাওসঝবভা। দাসফ ওৃবত্রফ লসম অঘভসড এবঝ বওম ফূম
যাওসঝবভাভ (Mycoplasma mycoides) ফসঢাআ। রৄথু ঢাআ দ, ঢাসতভ
বঢবভ এআ ওৃবত্রফ যাওসঝবভাবঝ স্ঝাপাবওপাস ংযবস্ঘাভ ওভসঙ।
ংসক্ষসধ এআ ধদ্ধবঢসওআ মা লসচ্ছ বসন্থবঝও প্রবক্রা চীসদভ
বওায খঝাসদাভ সুতূভপ্রাভী প্রবক্রা। এপাস ফযমা াবচস ভম
চীসদভ বপবত্ত কসড় ফনসমসঙদ বঢবদ, বঢবভ ওসভ ফনসমসঙদ প্রণফ
ওৃবত্রফ চীসদভ। বঢবদ বদসচআ মসঙদ, এআ ধদ্ধবঢসঢ এফদ এওবঝ
যাওসঝবভা বঢবদ াবদসসঙদ বাভ বপপাও প্রওৃবঢসঢ ধাা
বাস দা, ওাভড বপপাও ভসসঙ ওবপঈঝাসভ। প্রাসডভ ঈদ্ভ ববত
এঢআ ম্ভায এওবঝ যাধাভ লসঢা, ঢস বজ্ঞাদীসতভ এআ থভসদভ
কসরডাগুসমা ওঔসদাআ নমঢাভ ফুঔ ফতঔসঢা দা।
 বফবমস লসসমভ চঞ্জাম ফণসও ফাবং ঈধফা চীবজ্ঞাসদ র
অসকআ প্রঢযাঔযাঢ লসসঙ। ঔযাঢদাফা চীবজ্ঞাদী চদ ফাদাটশ বস্ঞণ
ফঢা স্ছষ্ট ওসভআ সমদ, ‘ফওাসদা চীবজ্ঞাদীআ লসসমভ ফসঢা বঘন্তা
ওসভদ দা ফব, চবঝম ওাঞাসফা চঞ্জাম ফণসও ফাবং-এভ ফসঢা এও থাসধ
রঝ ওসভ বঢবভ ল’87। লসসমভ এআ ফাবং ঈধফাভ ফাসমাঘদা ফ
ফ ওসভসঙদ স্ণাসলমাভ,ফযাবিপাভ, ওাঈনফযাদ, তয রৃযসপ, বধঝাভ
ফস্কমঝদ, রুটমক ভান, ফধদও, ফযাঝ আং এং টযাবদসম ফটসদঝল র
বজ্ঞাদী এং তাযশবদওআ। ফূমঢ লসসমভ এআ ধবভদাফতযশী ঈধফাসও
87

John Maynard Smith, The Problems of Biology, p.49. (1986), ISBN 0-19-289198-7,
‘What is wrong with it? Essentially, it is that no biologist imagines that complex
structures arise in a single step.’
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এঔদ বলঢ ওভা লস ণাসও লসসমভ ফলত্বাপার (Hoyel’s fallacy)
বলসস88।
বভঘাটশ টবওন্ফ ঢাভ ‘কট বটমুযদ’ আস ভবওঢা ওসভ সমদ,
প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ফাথযসফ অফভা চবঝম চীচকসঢভ ঈদ্ভসভ ঢা
এওঝা বজ্ঞাবদও যাঔযা ধাআ। বওন্তু ইশ্বভ দাসফ শজ্ঞাদী,
শযবক্তফাদ এও চবঝম ত্তা রঝ ওসভ ফওাণা ফণসও ঈদ্ভূঢ লসমা, ঢাভ
ফওাসদা বজ্ঞাবদও যাঔযাআ অফভা ফওাণা ধাআদা, ওঔসদা ধাসা
দা। ঢাআ ইশ্বভআ লসচ্ছদ লসসমভ ‘অবম্সফঝ ফাবং ৭৪৭’89।

ঘঢুণশ থযা

রৄরুসঢ?
- ধৃবণী ফওাণা ফণসও এসমা?
- অবফ চাবদদা। পাসমা ফাবন। বদশ্চআ ফওঈ-আ
অসম চাসদ দা ফঝা। চীসদ এআ প্রণফাসভভ
ফসঢা ফ ঈধমবি ওভসমা ফব, ধৃবণীঝা ফওাণা ফণসও
এসমা এ- যাধাসভ ন্তঢ প্রে দা ওসভ ধৃবণীসঢ
ফাঁসঘ ণাওাঝাআ বঞও দ
ফাবনভ চকৎ- আসস্ঘদ কাটশাভ

এআ সুন্দভ নম, সুন্দভ নম, বফঞাদতীভ ধাবদ ফঙসড় এাভ ঢাওাসদা
বাও বশ্বেক্ষ্মাসণ্ডভ বতসও। এআ সুন্দভ ঘাাঁত, সুন্দভ ঢাভা, ীফ
যূন্যঢাভ বতসও। াআসসমভ প্রণফ াওয, আদ তয ববকবদং... া রৄরুসঢ
...’ এং ধভঢশীসঢ অভ সদওাভ ফলাবশ্ব ৃবষ্ট পবওশঢ াওয,
ফওাভাসদভ ববপন্প অাঢ (৪৫: ৩-৫, ২১:৩০, ৪১:১১, ২১:৩৩,
৫১:৪৭ আঢযাবত) ধসড় অফভা চাদসঢ ধাবভ, এআ ধাভ ফলাবশ্ব
এওচদ ৃবষ্ট ওসভবঙসমদ যূন্য ফণসও। ববপন্প থফশ ববপন্প ইশ্বভসও
বসসঙ ফআ স্টষ্টাভ অসদ। ইশ্বভ বপন্প লসম থফশসত্তাসতভ অাঢ
ফণসও ঈদ্ধাভ ওসভ অদা ফতা বুবক্তগুসমা এওতফ ওাঙাওাবঙ।

88
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George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 2007
Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, page 114
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১। প্রবঢবঝ খঝদাভআ এও া এওবথও ওাভড ভসসঙ।
২। ফওাসদা খঝদাভ ওাভডআ ফআ খঝদাঝা বদসচ দ।
৩। ফওাসদা এওঝা খঝদাভ ওাভড বলসস ণাসও এওঝা ধূশঢশী খঝদা।
ফআ ধূশঢশী খঝদাভ ওাভড বলসস ণাওসঢ ধাসভ ঢাভ ফধঙসদভ
ফওাসদা খঝদা। বওন্তু এপাস খঝদাপ্রাল দন্ত ওাম থসভ ঘমসঢ ধাসভ
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দা।
৪। ঢাআ শ্যআ রৄরুভ বতসওভ ফওাসদা খঝদা প্রাসলভ এওবঝ অবত
ওাভড ণাওস।
৫। অভ ফআ অবত ওাভডআ ইশ্বভ। ঢএ ইশ্বভ অসঙদ।
অফভা াথাভডপাস থসভ ফদআ ফলাবসশ্বভ এওবঝ ূঘদা বঙম।
বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও, বকযাগ দাফও এও ফলাবসস্জাভসডভ
নসম এআ ওম বওঙুভ ঈৎধবত্ত লসসঙ। ফবসলঢু ফওাসদা বওঙুআ বদসচ
বদসচ রৄরু লসঢ ধাসভ দা, এসও ন্য ওাভ িাভা রৄরু লসঢ ল,
সুঢভাং ইশ্বভ লসমদ ফআ যবক্ত বববদ বকযাসগভ ফাথযসফ প্রণফ মঝা
কবড়স বতসবঙসমদ। অফভা বও ঢস ইশ্বভসও ঔুাঁসচ ফধমাফ?
শ্যআ দা। ইশ্বভাতীসতভ বুবক্ত ঢাসতভ বদসচভ বঢবভ কসঢশআ ফুঔ
ণুসড় ধসড়*। বুবক্তভ প্রণফ ধসন্ঝঝা এফদ লা ঈবঘঢ বঙম ফব,
‘ওম বওঙু লাভ ফধঙসদআ ওাভড ভসসঙ বওংা এফদ বওঙু অসঙ বা
লসঢ ফওাসদা ওাভসডভ প্রসাচদ ফদআ, ফঝা এফবদ এফবদআ লসঢ
ধাসভ। ৃবষ্টাতীসতভ ওণা নুাসভ ববত ওম বওঙুভ লাভ ফধঙসদ
এওবঝ ওাভড ণাসও ঢালসম ফঝা ইশ্বসভভ ফক্ষসত্র এওআপাস
প্রসবাচয। ফলাবশ্ব ৃবষ্ট ওভা লসসঙ, ৃবষ্টওঢশা লসমদ ইশ্বভ। এাভ
ঢালসম ওণা লসমা, ইশ্বভসও ৃবষ্ট ওভসমা ফও? ইশ্বভ ববত বদসচ বদসচ
ৃবষ্ট লসঢ ধাসভদ ঢালসম প্রওৃবঢ এফবদ এফবদ ৃবষ্ট লসসঙ ফঝা
থসভ বদসঢ সুবথা ফওাণা? ইশ্বভাতীভা এআসক্ষসত্র চা ফতদ,
ইশ্বসভভ ফওাসদা ূঘদা ফদআ, বঢবদ প্রণফ ফণসওআ এফদ বঙসমদ, ঢাসও
ফওঈ ৃবষ্ট ওসভদ বদ, বঢবদ বদসচ বদসচআ লসসঙদ, ঢাভধভ ঔু তারুড
বওঙু যাঔযা ওসভ ফনসমসঙদ এফদ এওঝা পা থসভদ।
‘বাভ রৄরু অসঙ ঢাভ ফধঙসদ ওাভড ণাওসঢআ লস - এআ থভসদভ
তযশদ ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসদভ ঈতালভসডভ ফাথযসফ বজ্ঞাদ সদও
অসকআ াবঢম ওসভ বতসসঙ। অডবও ধবভৃবত্ত (Atomic Transition),
অডবও বদঈবিাসভ ফঢচবস্ড ক্ষসভ (Radio active decay of

nuclei) ফসঢা ফওাান্ঝাফ খঝদাফূল

ওাভডবলীদ খঝদা বলসস
আসঢাফসথযআ বজ্ঞাবদও ফাসচ স্ঝীওৃঢ। লাআসচদাসকশভ বদশ্চঢা
ঢত্ত্ব (uncertainty principle) নুবাী াফান্য ফসভ চন্য যবক্ত (বা E
= mc2 ূসত্রভ ফাথযসফ যবক্ত  পসভভ ফঢুমযঢা প্রওায ওসভ) ঈৎধন্প
 বদায খঝসঢ ধাসভ- স্ঝঢঃস্জূঢশপাস- ফওাসদা ওাভড ঙাড়াআ।
এগুসমা গুসমাআ ধভীবক্ষঢ ঢয90। ঢাআ অফভা ববত থসভ ফদআ
প্রাওৃবঢও বশ্ব ফওাসদা ওাভড ঙাড়া া ন্যওাভ লাঢ ঙাড়াআ এফদ
লসসঙ ফআসক্ষসত্র বণা ইশ্বভসও ফবাক ওভাভ ছাসফমা ফণসও ফুবক্ত
ধাা বা। ভাসফভ ক্ষুসভভ (occam’s razor) ফূমদীবঢ নুবাী
প্রসাচদী ওম থাভডা ফওসঝ ফনমসঢ ল*। ফলাবশ্ব ৃবষ্টসঢ
ইশ্বভসও বদস অা এসওাসভআ প্রসাচদী। এআ বদস অাভ
ফাথযসফ অফভা ফওাসদা প্রসেভআ চা ধাআ দা, ঈসম্া অভ প্রে ৃবষ্ট
ওবভ91।
ৃবষ্টাতীভা প্রাওৃবঢও বশ্ব এফদ ফওদ, এঝা এফদ ওীপাস লসমা,
ববত লসআ ণাসও ঢালসম ফও ওাচঝা ওভসমা?- এআ প্রসেভ ঈত্তভ
ঔুাঁসচ বতসযলাভা লস এওবঝ াওযআ ঈচ্চাভড ওসভদ, ইশ্বভ ওসভসঙদ।
এঔদ ঢালসম রৃফুশসঔভা ফআ এওআ প্রে অাভ ওভসদ, ইশ্বভবঝ ফও?
বঢবদ ওীপাস এসমদ? ববত এসআ ণাসওদ ঢালসম ফও ঢাসও
অদসমদ? ওবণঢ অসঙ, ইশ্বসভভ ফলাবশ্ব ৃবষ্ট এং ঢাভ ধাভ
ফবলফা ডশদা ওভাভ ফ ফন্ঝ কাবস্গদসও বচসজ্ঞ ওভা লসবঙম,
অচ্ছা! ফলাবশ্ব ৃবষ্ট ভ অসক ইশ্বভ ওী ওভবঙসমদ? চাস বঢবদ
ফভসক ফফসক ঈত্তভ বতসবঙসমদ, ‘বাভা এআথভসদভ প্রে ওসভ ঢাসতভ
চন্য চালান্পাফ বঢবভ ওভবঙসমদ’।
ইশ্বভাতীসতভ এআ ঈত্তভ ঔুাঁচসঢ ফবস অভ ড় প্রসেভ
ঈদ্ভাদসও ািশান্ট ভাসম ফয তারুডপাস সমবঙসমদ। বলন্দু ধুভাদ
নুবাী ফলাবশ্ব এওবঝ লাবঢভ ঈধভ, লাবঢবঝ এওবঝ ওচ্ছসধভ ঈধভ
বশ্রাফ ফদ। বঔদ এওচদ বশ্বাী বলন্দুসও ওচ্ছধবঝ বওসভ ঈধভ
90
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এ প্রসঙ্গ অসভা বস্ঘৃঢপাস ধড়ুদ - এআ আসভ ধবভবযসষ্ট ন্তপুশক্ত প্রন্ন ইশ্বভআ বও ৃবষ্টভ অবত া
প্রণফ ওাভড?
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বপবচৎ ভা, অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথ াসভভ বাত্রী, ঙ্কুভ প্রওাযদী (২০০৫, ধুদফূশদ্রড, ২০০৬)
এ প্রসঙ্গ ধড়ুদ - এআ আসভ ধবভবযসষ্ট ন্তপুশক্ত প্রন্ন ভাসফভ ক্ষুভ এং ারমযফ ইশ্বভ
John Allen Paulos, Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for God
Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009, ধৃষ্ঠা দং ৫।
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বশ্রাফ ফদ ঢা বচসজ্ঞ ওভা ল, ঢঔদ বঢবদ সমদ, এসা অফভা
ন্য বওঙু বদস ওণা বম।
অচসও অফভা ন্যবওঙু বদস ওণা মসা দা। অফভা এআ বন্তফ
প্রেগুসমাআ ওভ। রৄথু প্রে ঈত্থাধদ ওসভআ অফভা ফণসফ বাসা দা,
বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও বরগুসমা ওীপাস যাঔযা ওভা বা ফঝা
অসমাঘদা ওভসা।  প্রসেভ চা বতসঢ ধাভ এ তাব বদশ্চ অফভা
ওভসা দা, বওন্তু এঝুকু মসঢ ধাবভ, বজ্ঞাসদভ বপ্লবও গ্রকবঢভ
নমশ্রুবঢসঢ অফভা এঔদ সদও বওঙুভআ চা বতসঢ ক্ষফ। ফবঔাসদ
বজ্ঞাদ এঔদ ফধৌাঁঙাসঢ ক্ষফ ল বদ ফঔাসদআ অফভা ইশ্বভসও বস
বতস লাঢ ফছসড় ফনমসা ফঝা বঞও দ। বজ্ঞাসদভ তযশদ অফাসতভ
ুছসঢ লস। অফভা প্রে ওভসা, অফভা ঈত্তভ ঔুাঁচসা। ফআ ঈত্তভ
ফঔাাঁচাভ ধণঝা ফবৌবক্তও লা ােদী। ফওম বশ্বা বদপশভ ঈত্তসভ
অফভা অদ্ধ ণাওসা দা।
অসুদ বপ্র ধাঞও, ফঘাঔ ফফসম ঢাওাসদা বাও ফলাবসশ্বভ বন্তফ
ভলস্ঢগুসমাভ বতসও।

সমৌবওওঢা
ফলাবশ্ব ফওফদ ওসভ এসমা? লস্টঙভ থসভ ফানুসরভ ফদসও
অসন্দাবমঢ ওভা এওবঝ প্রে। ধৃবণীভ সঘস ড় বঢদবঝ থফশ আরবত,
বিস্গাদ  আমাফ নুাসভ এওচদ ইশ্বভ এআ ফলাবশ্বসও ৃবষ্ট
ওসভবঙসমদ। প্রেঝাভ এবঝ এওবঝ ঈত্তভ এং বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড
ফণসও এওবঝ লাআসধাবণব। লাআসধাবণব ফবসওাসদা বওঙুআ লসঢ
ধাসভ। ঢস ফবঝসও ঢয া াস্ঘঢাভ ধবশাস বাাভ চন্য
ফবৌবক্তওঢা প্রফাড ওভসঢ ল। এআ থযাস অফভা এআ ইশ্বভ
লাআসধাবণবসও বজ্ঞাবদওপাস ধভীক্ষা ওভসা, অফভা ঔুাঁচসা
বঢপ্রাওৃবঢওপাস ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট লাভ লাআসধাবণবসভ ঢযঢাভ
ফওাসদা প্রফাড অসঙ বওদা। ফব প্রফাডগুসমা অফাসতভ তভওাভ ঢা
লসমা, ১) ফলাবসশ্বভ এওবঝ ূঘদা বঙম, ২) এআ ূঘদা প্রাওৃবঢওপাস
া এফবদ এফবদ ল বদ। ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ ধুসভা প্রবক্রা ফওাসদা এওবঝ
ফক্ষসত্র এওবঝ বঢপ্রাওৃবঢও খঝদা া বফভাওম খসঝবঙম। ণশাৎ
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ওসফামবচওাম টাঝা ববত অফাসতভ এফদ ঢণয ফত ফব, ৃবষ্টভ
রৄরুসঢ এওবঝ বদবতশষ্ট ধবশাস প্রাওৃবঢও বদসফভ/ ূসত্রভ মঙ্ঘদ
খসঝবঙম বা যাঔযাঢীঢ এং এআ যাঔযাঢীঢ খঝদা া বফভাওসমভ
নসমআ ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসবঙম ঢালসম অফভা থসভ বদসঢ ধাবভ
ইশ্বভ দাফও লাআসধাবণববঝভ এওবঝ ফচাভাসমা বপবত্ত ভসসঙ। লসঢা
া ইশ্বভ ফব ভসসঙদ ফঝাভ।
প্রা যঢ ঙভ অসক তাযশবদও ফটবপট বলঈফ বতদবন্দদ চীসদভ
যলাবভও প্রসাসকভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ বঢদ থভসদভ বফভাওসমভ ওণা
ডশদা ওসভবঙসমদ। ঢাভ ফতা ংজ্ঞা ফণসও বফভাওম া সমৌবওঢাভ
ফব ববযষ্টগুসমা অফভা ধাআ ঢা লসমা- বফভাওম লসচ্ছ, ১) এফদ ফওাসদা
খঝদা বা প্রবঢবষ্ঠঢ ফওাসদা প্রাওৃবঢও বদসফভ মঙ্ঘদ। ২) যাঔযাঢীঢ
বওঙু ৩) ম্ভ বওন্তু ওাওঢামীপাস খসঝ বাা ফওাসদা খঝদা।
থভা বাও, দাা চাভসপঝবভভ বজ্ঞাদীভা ওাসম খুফ ফণসও
ঈসঞ ফতঔসমদ অফাসতভ ফৌভচকসঢ ধৃবণীভ ধাসয দঢুদ এওবঝ গ্রল
ঈত লসসঙ। ধৃবণীভ ধাসয এওবঝ গ্রল দঢুদ ওসভ ঈত লা
ম্ভ ফওদদা এসঢ ওসভ, যবক্তভ বদঢযঢাভ ূসত্রভ ভাবভ মঙ্ঘদ
লস। ববত এফদঝা লস ণাসও ঢালসম অফভা এআ খঝদাসও বফভাওম
া বঢপ্রাওৃবঢও অঔযাবঢ ওভসঢ ধাবভ।
থফশসত্তা বভঘাটশ সুআদাদশ প্রাওৃবঢও ফওাসদা বদসফভ মঙ্ঘদসও
বফভাওম সম অঔযাবঢ ওসভসঙদ92। বঢবদ এভ াসণ অভ ফবাক
ওসভসঙদ, মঙ্ঘদ ফওমফাত্র এওাভ ংকবঞঢ লসম ফঝা লস
বফভাওম। ঢযন্ত গুরুত্বধূডশ এওবঝ ধসন্ঝ। ওাভড ফওাসদা মঙ্ঘদ ববত
াভ াভ ংখবঝঢ লসঢ ণাসও ঢালসম ফবযভপাক ফক্ষসত্রআ ফবঝ খঝাভ
প্রাওৃবঢও যাঔযা ফভ ওভা ম্ভ। বুবক্তংকঢ ওাভসড, ধবশসক্ষসড
বজ্ঞাদ ধবভবঢশঢ ল। সুঢভাং প্রাওৃবঢও বদসফভ বদবফঢ মঙ্ঘদ
লসঢ ণাওসম বজ্ঞাদীভা চাদাভ ফঘষ্টা ওভসদ ফওদ এফদ লসচ্ছ এং
এভ যাঔযা ফভ ওভাভ চন্য ঢাভা চীদ বতস বতসদ। শ্য
বজ্ঞাসদভ এআ ববযসষ্টযভ ওাভসডআ সদসও অাভ এসও োঢয ফসদ
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Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford: Clarendon Press, 1979, ধৃষ্ঠা দং
২২৯।
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ওসভদ। সদওঝা ধাসযভ াাভ বরৃভ ফসঢা, ফব অতসঢ বওঙুআ চাসদ
দা, অচসও এও ওণা সম ফঢা ওামসও ন্য!
শ্য বজ্ঞাদ পসওশ সদসওভ থাভডা এফদ লসম, ঢশফাসদ
বজ্ঞাসদভ চাদাভ ধবভবথ ঢাসতভ সদসওভআ ওল্পদাঢীঢ। এওআ াসণ
বজ্ঞাসদভ সদও বদফ  ঢযঢা লস্ট ঙভ থসভ ধবভবঢশঢ।
ধতাণশবজ্ঞাসদভ াথাভড ূত্রগুসমা বদঈঝসদভ ফ ফবফদ বঙম এঔদ
ঢাআ অসঙ। বংয যঢসও ফওাান্ঝাফ ফফওাবদসর্ক্ভ পূঢধূশ ঈন্পবঢসঢ
ফআ ূত্রগুসমা ধবভফাবচশঢ, ধবভবথশঢ লসসঙ বঞওআ বওন্তু ধতাণশবজ্ঞাদ
বদা দাড়াঘাড়া ওভা াআ এঔদ বদঈঝবদাদ ফফৌবমও বরগুসমা
ফবফদ যবক্তভ বদঢযঢাভ ূসত্রভ ফসঢা বরস অসকভ ফসঢাআ ঐওযফঢ
প্রওায ওসভদ। ঘাভয ঙসভ থসভ এআ ূত্র ধবভবঢশঢ93। বদঢযঢা এং
বদঈঝসদভ কবঢূত্র এঔদ অসধবক্ষওঢা এং ফওাান্ঝাফ ফফওাবদসর্ক্
যরঢ ল। ভসওসঝভ ওক্ষধণ বদডশসভ কাবডবঢও বলসস এঔদ
বদঈঝসদভ ফলাওরশ ূত্র যলাভ ওভা ল।
এঔদ, যবক্তভ বদঢযঢা এং িাবওাম ধতাণশবজ্ঞাসদভ সদও
বদফ া ূত্র ফৌভচকঢ ঙাবড়স মক্ষ ফওাবঝ অসমাও রশ তূসভ বস্ঙঢ
কযামাবর্ক্ভ চন্য ঢয। ফবসলঢু বকযাগ ধভঢশী ফঢভ ববমদ ঙভ
থসভ এআ বদসফভ ঢযঢা পসওশ ওাভ ফওাসদা সন্দল ফদআ, সুঢভাং
ফবসওাসদা ধবশসক্ষড, বা এআ ূত্রগুসমাসও বফণযা া পুম প্রফাড ওসভ
ঢাসও অফভা ভাবভ বফভাওম অঔযাবঢ ওভসঢ ধাবভ।
সন্দল ফদআ, ইশ্বভ ববত অসমআ ফণসও ণাসওদ ঢালসম ঢাভ এওআ
বফভাওম াভাভ খঝাসদাভ াফণশয অসঙ। বাআ ফলাও, অসকআ সমবঙ,
াভ াভ ফওাসদা খঝদা খঝসম এভ পসওশ সদও ঢণয চাদা ম্ভ ল
এং এআ ঢণয ধবশাসমাঘদাভ ফাথযসফ বঞওআ প্রাওৃবঢও ফওাসদা যাঔযা
ফভ ওভা ম্ভ ল। বওন্তু ফবআ খঝদা এওাভআ খসঝ ফঝা ভলস্ঢাৃঢ
ওাওঢামীআ ভস বা। বক্রসওসঝ যাঝফযাদভা ফবফদ ফাসছ ফাসছআ
অপাাসভভ ফবদবনঝ ন টাঈঝ ধাদ এআ ধুসভা অসমাঘদা অফভা
ইশ্বভ লাআসধাবণবসও ফআ ভওফ ফবদবনঝ ন টাঈঝ বতসঢ ঘাআ এং
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Conservation of energy was not immediately recognized but was already implicit in
Newton’s laws of mechanics, Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How
Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, ধৃষ্ঠা ১১২।
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ফলাবসশ্বভ ইশ্বসভভ ফাথযসফ ৃবষ্ট লাভ ম্ভাদাভ ওম ধণ ঈন্ধুক্ত
ভাঔসঢ ঘাআ। বওন্তু ববত ংজ্ঞা নুবাী ঢযন্ত বদনফাসদভ
সমৌবওওঢাভ ন্নাদ অফভা অফাসতভ অসমাঘদা দা ধাআ, ঢালসম
ফআসক্ষসত্র ইশ্বভ লাআসধাবণবসও ভাবভ াবঢম ওসভ ফতা ম্ভ
এওআ াসণ ইশ্বভ দাফও থাভডাসও, বববদ বফভাওম খঝাদ।

ধতাসণশভ ৃবষ্ট
বংয যঢসওভ রৄরুভ বতও ধবশন্ত ফলাবশ্ব ৃবষ্টসঢ ফব এওবঝ া ফয
ওসওবঝ সমৌবওও খঝদাভ প্রসাচদ বঙম ঢা বজ্ঞাদীভা ধবশন্ত
ফাদসঢদ। অফভা চাবদ ফলাবশ্ব বধুম ধবভফাড ধতাণশ বতস কবঞঢ।
অভ ধতাসণশভ থফশ লসমা এভ পভ। বংয যঢািীভ রৄরু ধবশন্ত থাভডা
ওভা লসঢা, পসভভ ৃবষ্ট া ধ্বং ফদআ, এবঝ রৄথু এও রূধ ফণসও
অসভওরূসধ ধবভবঢশঢ ল। যবক্তভ বদঢযঢাভ ূসত্রভ ফসঢা এবঝ
পসভভ বদঢযঢাভ ূত্র। সুঢভাং এআ বধুম ধবভফাড পভ ফতসঔ াআ
থাভডা ওসভ বদসবঙসমদ এওতফ রৄরুসঢ পভ ৃবষ্ট লাভ ফসঢা
সমৌবওও খঝদা খসঝবঙম, বা ভাবভ পসভভ বদঢযঢাভ ূসত্রভ মঙ্ঘদ।
এং এবঝ খসঝবঙম ফাত্র এওাভআ- ফলাবসশ্বভ ূঘদাওাসম।
ধতাসণশভ সদও ংজ্ঞা অফভা চাবদ। অফাভ ওাসঙ এভ সঘস
রৃতশান্ত  লচ ংজ্ঞা লসমা- ধতাণশ এফদ এওবঝ বচবদ বাসও মাবণ
ফাভা লসম এবঝ ধাম্া মাবণ ফাসভ। ফওাসদা স্তুভ ফথযওাভ ধতাসণশভ
ধবভফাধ ওভা বা এভ পসভভ ালাসবয। এওবঝ স্তুভ পভ বসঢা ফবয
ঢাসও মাবণ ফাভা লসম বনবভস ফতা মাবণভ যবক্ত ঢঢ ফবয। স্তু
বঔদ ঘমা রৄরু ওসভ ঢঔদ ফআ ঘমাঝাসও ডশদা ওভা ল ফফাসফন্ঝাসফভ
ফাথযসফ, বা ফবযভপাক ফআ স্তুভ পভ  স্তুভ ফব কবঢসঢ ঘমসঙ ঢাভ
গুডনসমভ ফাদ। ফফাসফন্ঝাফ এওবঝ ফপমভ ভাবয, এভ বতও  স্তুভ
কবঢভ বতও এওআ।
পভ এং ফফাসফন্ঝাফ রৃআবঝ বচবদআ ধতাসণশভ অসভওবঝ থফশসও
বণাবণপাস ফণশদ ওসভ বাসও অফভা বম আদাভবযা া চড়ঢা।
এওবঝ স্তুভ পভ বঢ ফবয ঢঢ এবঝসও দাড়াসদা ওবঞদ এং এবঝ
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দড়সঢ ণাওসম ফঝাসও ণাফাসদা ওবঞদ। এওআ াসণ স্তুভ ফফাসফন্ঝাফ
বঢ ফবয ঢঢ এসও ণাফাসদা ওষ্ট, ফণসফ ণাওসম ঘামাসঢ ওষ্ট। ণশাৎ
ফবয ধবভফাড যবক্তভ প্রসাচদ।
স্তুভ কবঢভ অসভওবঝ ধবভফাধসবাকয থফশ লসমা এভ যবক্ত। যবক্ত,
পভ  ফফাসফন্ঝাফ ফণসও স্ঝাথীদ ফওাসদা যাধাভ দা, এআ বঢদবঝ এওআ
াসণ পবওশঢ। বঢদবঝভ ফসথয রৃআবঝভ ফাদ চাদা ণাওসম ধভবঝ
কাবডবঢওপাস ফভ ওভা ম্ভ। পভ, ফফাসফন্ঝাফ এং যবক্ত এআ
বঢদবঝ ভাবয বতস অফভা এওবঝ ফসওাডী বত্রপুচ অাঁওসঢ ধাবভ।
ফসওাডী বত্রপুচবঝভ মম্ব লসমা ফফাসফন্ঝাফ p, পূবফ পভ m অভ
বঢপুচ যবক্ত E। এঔদ বধণাসকাভাসভ ঈধধাতয যলাভ ওসভ এআ
বঢদবঝভ পওশ বদডশ ওভা বা। ঙবসঢ দ্রষ্টয

যবক্ত। এঝাআ অআদস্গাআসদভ বঔযাঢ কাবডবঢও পওশ E=mc² ফবঔাসদ c ফাদ 1*।
১৯০৫ াসম বজ্ঞাদী অআদস্গাআদ ঢাভ এআ বসযর অসধবক্ষওঢা ঢত্ত্ব প্রওায
ওসভদ। বঢবদ প্রফাড ওসভ ফতঔাদ ফব, যবক্ত ফণসও পসভভ ৃবষ্ট ম্ভ এং এওআ
াসণ যবক্তভ ফাসছ পসভভ লাবভস বাা ম্ভ।

বস্ঙভ স্ঙা স্তুভ বস্ঙবঢ যবক্ত  পসভভ ফাদ ফাদ। এঔদ স্তুবঝ ববত
ঘমা রৄরু ওসভ ঢঔদ এভ যবক্তভ ফাদ ধূশঢশী বস্ঙবঢ যবক্তভ ফঘস
ফবয। বঢবভক্ত এআ যবক্তসওআ অফভা বম, কবঢযবক্ত। ভাাবদও 
বদঈবিাভ ববক্রাভ নসম কবঢযবক্ত বস্ঙবঢ যবক্তসঢ রূধান্তবভঢ ল বা
অতসঢ স্তুভ পভ94। এওআ াসণ ঈসম্া যাধাভ খসঝ। পভ া বস্ঙবঢ
যবক্তসও ভাাবদও  বদঈবি ববক্রাভ নসম কবঢযবক্তসঢ
রূধান্তবভঢ ওভা ম্ভ, অভ ফঝা ওসভ অফভা আবঞ্জদ ঘামাসঢ ধাবভ,
বওংা ফাফা ফফসভ  ঈবড়স বতসঢ ধাবভ।
সুঢভাং অফভা ুছসঢ ধাভমাফ ফলাবসশ্বভ পসভভ ঈধবস্ঙবঢ
ফওাসদা থভসদভ প্রাওৃবঢও বদসফভ মঙ্ঘদ ওসভ দা। যবক্ত ফণসও পভ
ৃবষ্ট ম্ভ এওআ াসণ পসভভ যবক্তসঢ রূধান্তভ লাঝা এসওাসভ
প্রাওৃবঢও এওবঝ যাধাভ। সুঢভাং পভ ৃবষ্ট চবদঢ ফওাসদা বফভাওম া
সমৌবওও খঝদাভ প্রসাচদ ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ ফ বঙম দা। বওন্তু
অবতসঢ যবক্ত ঢস এসমা ফওাণা ফণসও?
যবক্তভ বদঢযঢা ূত্র া ঢাধকবঢবতযাভ প্রণফ ূত্র নুবাী অফভা
চাবদ যবক্তসও ন্য ফওাণা ফণসও অসঢ লস। থসফশভ ৃবষ্টাডী
ঢয লস ববত ঢাবত্ত্বওপাস এফদ প্রফাড ধাা বা ফব, অচ ফণসও
ফঢভ তযবফও াঢ ববমদ ঙভ ধূসশ বকযাসগভ রৄরুসঢ যবক্তভ
বদঢযঢাভ ূসত্রভ মঙ্ঘদ খসঝবঙম।
বওন্তু ধবশসক্ষড ফণসও রৄরু ওসভ ঢাবত্ত্বওপাস বসেরড ওভসম
*

বঘত্রঃ মক্ষ ওরুদ, ফওাসদা স্তু বঔদ বস্ঙভ স্ঙা ণাসও ঢঔদ এভ ফফাসফন্ঝাফ যূন্য
এং এভ যবক্ত পসভভ ফাদ (E=m)। এআ যবক্তসও মা লস ণাসও ধতাসণশভ বস্ঙবঢ
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অফভা চাবদ অসমা প্রবঢ ফসওসন্ট বা 300,000 বওসমাবফঝাভ (া ১ মক্ষ ৮৬ লাচাভ ফাআম)।
ওাসচআ ফ বলসস প্রবঢঙসভ (ণশাৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০ ফসওন্ট) অসমা ওঢঝুকু তূভত্ব
বঢক্রফ ওভসঢ ধাসভ ঢা অফভা ফভ ওভসঢ ধাবভ। 9.4605284 × 10^15 বফঝাভ। ফঝাসওআ ১
অসমাওরশ া 1 light year সম। ওাসচআ c=1 light-year per year.
াথাভডপাস থাভডা ওভা লস ণাসও ফব, রৄথুফাত্র বদঈবিাভ ববক্রাভ ফাথযসফআ বস্ঙবঢ যবক্ত ফণসও
কবঢ যবক্ত া কবঢ যবক্ত ফণসও বস্ঙবঢ যবক্তসঢ রূধান্তসভভ খঝদা খঝা ম্ভ। বওন্তু এওআ াসণ
ভাাবদও ববক্রাসঢ এফদঝা খসঝ। ঢস যাধাভ লসমা, ভাাবদও ববক্রা ববক্রসওভ পভ ঔু
দকডয ণাসও বথা ফাছা ফুযবওম ল।
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ফতঔা বা ফফাসঝ যাধাভবঝ এফদ দ। ঢাধকবঢবতযাভ প্রণফ ূত্র
নুবাী এওবঝ দ্ধ বসস্গসফ ফফাঝ যবক্তভ ধবভফাধ বস্ঙভ ণাওসমআ
ফওম যবক্ত এও রূধ ফণসও ন্য রূসধ ধবভবঢশঢ ল। ফচাভ এং
অসমআ তারুড ফচাভ যাধাভ লসচ্ছ, ফলাবসশ্বভ ফফাঝ যবক্তভ ধবভফাড
যূন্য95! বঔযাঢ ফচযাবঢবশজ্ঞাদী বস্গসনদ লবওং ঢাভ ১৯৮৮ এভ
শাবথও ববক্রঢ আ, ওাসমভ ংবক্ষপ্ত আবঢলা া A Brief History of
Time এ ঈসম্ঔ ওসভসঙদ, ববত এফদ এওঝা ফলাবশ্ব থসভ ফদা বা,
ফবঝা ফলাযূসন্য ফফাঝাফুবঝ ফস্ঝত্ত্ব, ঢালসম ফতঔাসদা ম্ভ, ফব ঊডাত্বও
ফলাওরশী যবক্ত এং থদাত্বও ফলাওরশী যবক্ত বঞও বঞও ওাঝাওাবঝ
বা। ঢাআ ফলাবসশ্বভ ফফাঝ যবক্ত ণাসও যূন্য96। বসযর ওসভ,
ধবভফাসধভ বঢ ূক্ষ্ম বঘুযবঢ থসভ বদসম, ক্ষুদ্র ফওাান্ঝাফ
বদশ্চঢাভ ফসথয, ফলাবসশ্বভ কড় যবক্তভ খদত্ব বঞও ঢঢঝাআ ফতঔা
বা, বঢঝা লসঢা বওঙু এওঝা যূন্যযবক্তভ অবত স্ঙা ফণসও রৄরু
লসম97।
থদাত্মও  ঊডাত্মও যবক্তভ এআ পাভাসফযভ ওণা বদবশ্চঢ ওসভ
বকযাগ ঢসত্ত্বভ ঢশফাদ ধবভবথশঢ রূধ আদসফ্লযদাবভ বকযাগ থাভডা।
আদসফ্লযদ বণবভ প্রস্ঘাবঢ ওভাভ ধভ এসও দাদাপাস ধভীক্ষাবদভীক্ষা ওভা লসসঙ। ফবসওাসদা ধভীক্ষা যণশ া পুম নমানম তাদআ
এআ ঢত্ত্বসও াবঢম ওসভ ফতাভ চন্য বসণষ্ট। বওন্তু এবঝ ওম
ধভীক্ষা ঈত্তীডশ লসসঙ98।
95

Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes,
New York: Bantam, 1988, ধৃষ্ঠা দং. ১২৯।
96 আদসফ্লযদ া স্জীবঢঢসত্ত্বভ অবপশাসভ ধভ অথুবদও ধতাণশবজ্ঞাদ ঔু ধবভষ্কাভপাসআ অফাসতভ
ফতবঔসসঙ ফলাবসশ্ব ফফাঝ যবক্তভ ধবভফাড যূন্য ; ফলাবসশ্বভ ফফাঝ কবঢযবক্ত এং ফাথযাওরশসডভ
ঊডাত্মও যবক্ত ধভস্ছভফও বদবি ওসভ ফত। এভ ফাসদ লসচ্ছ ফলাবশ্ব ‘ৃবষ্ট’ভ চন্য াআসভ ফণসও

97

98

অমাতা ফওাসদা যবক্ত অফতাবদ ওভাভ প্রসাচদ ল বদ। লচ ওণা, আদসফ্লযদ খঝাসঢ ববত যবক্তভ
দীঝ য ববত যূন্য ল, ঢস াআসভ ফণসও ফওাসদা যবক্ত অফতাবদ ওভাভ প্রসাচদ ধসড় দা। যামাদ
গুণ এং ফস্গআদলাঝশ বদঈ বনবচর্ক্ চাদশাসম (১৯৮৯) ফতবঔসসঙদ, আদসফ্লযসদভ চন্য ফওাসদা
ঢাধকঢী ওাসচভ তভওাভ ধসড় দা। বস্গসনদ লবওং ঢাভ বঢ াম্বঢও ‘গ্রযান্ট বটচাআদ’আস
সুস্ছষ্টপাস ফঢ প্রওায ওসভসঙদ ফব,এআ ফলাবশ্ব প্রাওৃবঢওপাসআ যূন্য ফণসও ঈদ্ভূঢ লসসঙ, ফওাসদা
সমৌবওও বওংা ধাবণশ ত্তাভ লস্ঘসক্ষধ ঙাড়াআ।
V.Faraoniএং F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open FriedmannRobertson-Walker Universes’, Astrophysical Journal 587 (2003): 483-86

Alan Guth, The Inflationary Universe , New York: Addison-Wesley,
বশ্বাসভ তযশদ । 151

ংসক্ষসধ, ফলাবসশ্ব ধতাণশ  যবক্তভ ঈধবস্ঙবঢ ফওাসদা থভসদভ
প্রাওৃবঢও বদসফভ াসণ াংখবরশও দা। থফশী ৃবষ্টাডীগুসমা এআ
ফলাবসশ্বভ ৃবষ্টভ ফধঙসদ ইশ্বসভভ লস্ঘসক্ষসধভ ওাল্পবদও কামকপ্প
ফনাঁসত সসঙ। বওন্তু বজ্ঞাসদভ াম্বঢও ঢত্ত্ব এং ধবশসক্ষডগুসমা
অফাসতভ ফতঔাসচ্ছ ওাভ লস্ঘসক্ষধ দ ভে এওতফ প্রাওৃবঢওপাসআ
এআ ফলাবশ্ব ৃবষ্ট লা ম্ভ।
এআ ঈতালভসডভ ফাথযসফ অসভওবঝ বরস অসমাওধাঢ ওভা
বা। সদসওআ সম ণাসওদ, বজ্ঞাসদভ ইশ্বভ ম্বসন্ন বওঙু মাভ
াফণশয া াথয ফদআ। ববত ফতঔা ফবঢ, বজ্ঞাদীসতভ কডদাওৃঢ পভখদসত্বভ (mass density) ফাদ ফলাবশ্বসও এওতফ যূন্য যবক্ত স্ঙা
(state of zero energy) ফণসও ৃবষ্ট লসঢ বা প্রসাচদ ঢাভ ফসঢা অস
বদ, ফআসক্ষসত্র অফভা বদবিশথা থসভ বদসঢ ধাভঢাফ, এঔসদ ন্য
ওাভ লাঢ বঙম। ফআসক্ষসত্র এফদ থাভডা ওভাঝা লসঢা বজ্ঞাদম্যঢ
সুকুফাভ অঘভড। এভ নসম ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ প্রফাড দা লসম বঢবদ
ফব অসঙদ া ণাওসঢ ধাসভদ ফঝা এওবঝ পাসমা বপবত্ত ফধসঢা।

যৃঙ্খমাভ ূঘদা
ৃবষ্টাসতভ অসভওবঝ নুফাদ প্রাপ্ত ঢণয-ঈধাসত্তভ াসণ ফফসম দা।
ববত ফলাবশ্বসও ৃবষ্টআ ওভা লস ণাসও ঢালসম ৃবষ্টভ অবতসঢ এভ
ফসথয বওঙুঝা লসম যৃঙ্খমা ণাওস- এওবঝ দওযা ণাওস ফবঝাভ
দওযাওাভ স্ঝং স্টষ্টা। এআ ফব অবত যৃঙ্খমা, এঝাভ ম্ভাযঢাসও
াথাভডঢ প্রওায ওভা ল ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূসত্রভ অওাসভ।
এআ ূত্র ফসঢ, ফওাসদা এওঝা অদ্ধ বসস্গসফভ বওঙু ল
এওআভওফ াচাসদা ফকাঙাসদা ণাওস (এন্িবধ বস্ঙভ) ণা ফসভ
াসণ াসণ বযৃঙ্খম লসঢ ণাওস (ণশাৎ এন্িবধ া বযৃঙ্খমা
াড়সঢআ ণাওস)। এওবঝ বসস্গসফভ এআ ববক্ষপ্তঢা ওফাসদা ফবসঢ
ধাসভ রৄথুফাত্র াআসভ ফণসও ববত ফওঈ ফঝাসও গুবঙস ফত ঢঔদ।
1997
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ঢস াআসভ ফণসও ফওাসদা বওঙু বসস্গফসও প্রপাবঢ ওভসম ফআ
বসস্গফ অভ অদ্ধ বসস্গফ ণাসও দা।
ঢাধকবঢবতযাভ এআ বিঢী ূত্রবঝ প্রওৃবঢভ ন্যঢফ এওবঝ
ফফৌবমও ূত্র, বাভ ওঔসদা ন্যণা ল দা। বওন্তু অফভা ঘাভধাসয
ঢাওাসম এসমাসফসমা সদও বওঙুভ াসণ াসণ াচাসদা ফকাঙাসদা
সদও বওঙুআ ফতবঔ। অফভা এও থভসদভ যৃঙ্খমা ফতঔসঢ ধাআ ফবঝা
প্রওৃবঢভ বদসফআ (ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূত্র) বতসদ বতসদ বযৃঙ্খম
লসচ্ছ। (ফবফদ ফঢচবস্ড ধভফাডু ফপসঙ্গ ববক্ষপ্ত লস বা, ণা ক্ষস
ফবসঢ ণাসও ধুসভাসদা প্রাাত)। ঢাভফাসদ ৃবষ্টভ অবতসঢ বদশ্চআ
বওঙুসও এওভওফ ধভফ যৃঙ্খমা ফতা লসবঙম। প্রওৃবঢভ ওম
বক্রা-ববক্রা ঢাধকবঢ বতযা ফফসদ ফআ যৃঙ্খমাসও প্রবঢবদঢ
বযৃঙ্খম ওসভ ঘসমসঙ। ঢালসম রৄরুসঢ এআ যৃঙ্খমাভ ূঘদা ওভসমা
ফও?
ফও অাভ? বদশ্চআ ৃবষ্টওঢশা! ১৯২৯ এভ অক ধবশন্ত ৃবষ্টাসতভ
বধঙসদ এঝাআ বঙম সমৌবওও ৃবষ্টাতীসতভ এওঝা যবক্তযামী
বজ্ঞাবদও বুবক্ত। বওন্তু ফআ ঙভ ফচযাবঢবশজ্ঞাদী এটঈআদ লাম
ধবশসক্ষড ওভসমদ ফব কযামাবর্ক্ফূল এসও ধভ ফণসও তূসভ সভ
বাসচ্ছ বদসচসতভ তূভসত্বভ ফানুধাবঢও লাসভ। ণশাৎ রৃআঝা কযামাবর্ক্ভ
ধাভস্ছবভও তূভত্ব বঢ ফবয এসও ধভ ফণসও তূসভ সভ বাাভ
কবঢ ঢঢ ফবয। এআ ধবশসক্ষডআ বকযাগ ঢসত্ত্বভ শপ্রণফ
অমাফঢ। অভ অফভা চাবদ, এওঝা প্রাভডযীম ফলাবশ্ব ঘভফ
বযৃঙ্খমা ফণসও রৄরু লসম এভ ফসথয অেবমও যৃঙ্খমা ৃবষ্ট লসঢ
ধাসভ। ণশাৎ বওঙু এসমাসফসমাপাস রৄরু লসম ঢাধকবঢবতযাভ
বিঢী ূত্রসও পঙ্গ দা ওসভ প্রাভডযীম ফওাসদা বসস্গসফভ ফওাসদা
ফওাসদা ংসয যৃঙ্খমা ৃবষ্ট লা ম্ভ।
যাধাভঝাসও এওঝা কৃলস্ঙবমভ ঈঞাসদভ ঈতালভড বতস ডশদা ওভা
বা। থরুদ বঔদআ অধবদ অধদাভ াবড় ধবভষ্কাভ ওসভদ ঢঔদ
ফচাকাড় লা ফমাগুসমা চাদামা বতস াবড়ভ ঈঞাসদ ফনসম ফতদ।
এপাস ববত বতসদ বতসদ ঈঞাদঝা ফমা অচশদা পসভ ফবসঢ ণাসও,
খভঝা বওন্তু াচাসদা-ফকাঙাসদা এং ধবভষ্কাভআ ণাসও। এপাস ঙসভভ
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ধভ ঙভ ঘাবমস ফবসঢ লসম ফবঝা ওভসঢ লস ঈঞাদ  অচশদা
পসভ ফকসম অসযধাসযভ দঢুদ চবফ বওসদ ফনমসঢ লস। ঢাভধভ
ফ চবফসও ফমা ফনমাভ ঈঞাদ বলসস যলাভ ওভসমআ লসমা।
ঢাভফাসদ এপাস অধবদ অধদাভ খসভভ ফসথয এওঝা অেবমও
যৃঙ্খমা ভক্ষা ওভসঢ ধাভসঙদ বওন্তু এভ চন্য াত াবও চাকা
বযৃঙ্খমা ৃবষ্ট লসচ্ছ।

বঘত্রঃ এঔাসদ ফলাবসশ্বভ শসফাঝ-এন্িবধ এং সশাচ্চ-ম্ভায-এন্িবধসও
ফলাবসশ্বভ যাাসথশভ নাংযদ অওাসভ অাঁওা লসসঙ। রৄরুসঢ (প্লযাঙ্ক ফস) ঈপআ
ফাদ, ফবঔাদ ফণসও মা বা ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসসঙ পূডশ বযৃঙ্খমাভ ফসথয।
বওন্তু ফবসলঢু ফলাবশ্ব ক্রফপ্রাভফাদ, ঢাআ এআ দঢুদ ৃষ্ট ফস্ছস সশাচ্চ-এন্িবধ া
সশাচ্চ-বযৃঙ্খমা বঢঝা লসঢ ধাভঢ ফলাবসশ্বভ ফফাঝ এন্িবধ, ববত ফঝা
ক্রফথশফাদ, ঢাভ ফঘস ওফ। ণশাৎ ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূত্রসও মঙ্ঘদ দা ওসভ
এআ ক্রফথশফাদ াড়বঢ ফস্ছ ফলাবসশ্বভ ফওাসদা ফওাসদা ংসয যৃঙ্খমা ৃবষ্ট লাভ
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সুসবাক ওসভ বতসসঙ।

এওআপাস ফলাবসশ্বভ ংয বসযসর যৃঙ্খমা ভক্ষা ওভা ফবসঢ ধাসভ,
ববত ফঔাসদ ৃষ্ট এন্িবধ (বযৃঙ্খমা) ক্রফাকঢ পাস াআসভভ ফআ
বঘভথশদযীম ফলাযূসন্য ঙুসাঁ ড় ফতা ল। বঘত্র-২ এ অফভা ফতবঔ
ফলাবসশ্বভ াবশও বযৃঙ্খমা ঢাধকবঢবতযা ফফসদআ থাভাাবলওপাস
ফসড় ঘসমসঙ99। বওন্তু ফলাবসশ্বভ অঢদ াড়সঙ ক্রফাকঢ। ফআ
বথশঢ অঢদ (ফস্ছ) ফও ধুসভাধুবভ বযৃঙ্খমা পসভ ফনমসঢ ফব
াড়বঢ এন্িবধ মাকসঢা ফঝাআ লসচ্ছ অফাসতভ সশাচ্চ-ম্ভাযবযৃঙ্খমা। বওন্তু বঘত্র-১ ফণসওআ অফভা ফতবঔ াস্ঘস বযৃঙ্খমাভ ৃবদ্ধভ
লাভ ঢঢঝা দ। অভ বযৃঙ্খমাভ নুধবস্ঙবঢ ফাসদআ যৃঙ্খমা। ঢাআ এআ
াড়বঢ ফস্ছস বদাবশপাসআ যৃঙ্খমাভ ৃবষ্ট লসচ্ছ।
যাধাভঝাসও এপাস ফতঔা বা। অফভা চাবদ, ফওাসদা এওঝা
ফকামসওভ (অফভা ফলাবশ্বসও ফকামও ওল্পদা ওভবঙ) এন্িবধ ববত
সশাচ্চ ল ঢালসম ফআ ফকামওঝা ওৃষ্ণ কহ্বসভ (Black hole) ধবভডঢ
ল। ণশাৎ ঐ ফকামসওভ অঢসদভ এওঝা ব্লযাওসলামআ লসচ্ছ এওফাত্র
স্তু বাভ এন্িবধ ঐ অঢসদভ চন্য সশাচ্চ। বওন্তু অফাসতভ এআ
ক্রফপ্রাভডযীম ফলাবশ্ব ফঢা ধুসভাঝাআ এওঝা ওৃষ্ণ কহ্বভ দ।
ঢাভফাসদ ফলাবসশ্বভ এন্িবধ (বযৃঙ্খমা) ম্ভায-সশাসচ্চভ ফঘস
বওঙুঝা লসম ওফ। ণশাৎ ফসভ াসণ াসণ ববত বযৃঙ্খমা
াড়সঙ ক্রফাকঢ, ঢাভধভ অফাসতভ ফলাবশ্ব এঔদ পূডশ বযৃঙ্খম
দ। বওন্তু এওফ বঙম। এওতফ রৄরুসঢ।
থরুদ ববত অফভা ফলাবসশ্বভ এআ প্রাভডসও বধঙসদভ বতসও
১৩.৭ ববমদ ঙভ বনবভস বদস বাআ ঢালসম অফভা ফধৌাঁঙ
ু
-৪৪
ংজ্ঞাসবাকয এওতফ অবতঢফ ফস ণশাৎ প্লযাঙ্ক ফ ৬.৪ x ১০
ফসওসন্ট বঔদ ফলাবশ্ব বঙম ঢঢঝাআ ক্ষুদ্র বাভ ফঘস ক্ষুদ্রঢফ বওঙু
ফস্ছস ণাওসঢ ধাসভ দা। এঝাসও মা ল প্লযাঙ্ক ফকামও বাভ যাাথশ
লসচ্ছ প্লযাঙ্ক বতসখশযভ (১.৬x১০-৩৫ বফঝাভ) ফাদ। ঢাধকবঢবতযাভ
99

বঘত্রবঝভ কাবডবঢও যাঔযা ধাা বাস, Victor J. Stenger এভ Has Science Found God ? The
Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Amherst, NY: Prometheus
Books, 2003 আসভ appendix C, ধৃষ্ঠা দং ৩৫৬-৫৭ ফঢ।
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বিঢী ূত্র ফণসও ফবফদ নুফাদ ওভা ল ঢঔদ ফলাবসশ্বভ ফফাঝ
এন্িবধ এঔদওাভ ফফাঝ এন্িবধভ ফঘস ফঢফদ পাসআ ওফ বঙম। শ্য
প্লযাঙ্ক ফকামসওভ ফসঢা এওঝা ক্ষুদ্রঢফ ফকামসওভ ধসক্ষ সশাচ্চ বঢঝা
এন্িবধ থাভড ওভা ম্ভ ঢঔদ ফলাবসশ্বভ এন্িবধ বঞও ঢঢঝাআ বঙম।
ওাভড এওফাত্র ফওাসদা ব্লযাওসলাসমভ ধসক্ষআ প্লযাঙ্ক ফকামসওভ ফসঢা
এঢঝা ক্ষুদ্র অওাভ থাভড ওভা ম্ভ। অভ অফভা চাবদ ব্লযাওসলাসমভ
এন্িবধ  ফআ সশাচ্চ।
ধতাণশবজ্ঞাদীভা এআ ঢত্ত্ব রৄসদ সদও ফআ ফব অধবত্ত চাদাদ
ফঝা লসমা, ‘অফাসতভ লাসঢ এঔসদা প্লযাঙ্ক ফসভ ধূসশভ খঝদাবমভ
ঈধভ প্রসাক ওভাভ ফসঢা ফওাসদা ফওাান্ঝাফ ফলাওসরশভ ঢত্ত্ব ফদআ ।
অফভা ববত ফসভ অআদস্গাআদী ংজ্ঞাঝাআ গ্রলড ওবভ, ফাসদ খবড়ভ
ালাসবয ফবঝা ফাধা ল। ঢালসম ফতঔা বা প্লযাঙ্ক ফসভ ফঘস
ক্ষুদ্রঢফ ফসভ যাবপ্ত ফাধসঢ লসম অফাসতভ প্লযাঙ্ক বতসখশযভ ফঘস
ক্ষুদ্রঢফ বতসখশয ফাধসচাও ওভসঢ লস। ফবঔাসদ প্লযাঙ্ক বতখশয লসচ্ছ
প্লযাঙ্ক ফসভ অসমা ফব ধণ বঢক্রফ ওসভ ঢাভ বতখশয। ণশাৎ
অসমাভ কবঢ  প্লযাঙ্ক ফসভ গুডনম। বওন্তু লাআসচদাসকশভ
বদশ্চঢা দীবঢ ফণসও অফভা চাবদ, ফওাসদা স্তুভ স্ঙাদ বঢ ূক্ষ্ম
পাস ফাধা ল ঢাভ যবক্তভ ম্ভায ফাদ ঢঢআ াড়সঢ ণাসও। এং
কাবডবঢও বলা ফণসও ফতঔাসদা বা প্লযাঙ্ক বতসখশযভ ফাদ ফওাসদা
স্তুসও ধবভফাধসবাকযপাস বস্ঘত্বযীম লসঢ লসম ঢাভ যবক্ত এঢঝাআ
াড়সঢ লস ফব ফঝা ঢঔদ এওঝা ব্লযাওসলাসম ধবভডঢ লস। ফব
ব্লযাওসলাম ফণসও ফওাসদা ঢণযআ ফভ লসঢ ধাসভ দা। এঔাদ ফণসও মা
বা প্লযাঙ্কফসভ ফঘস ক্ষুদ্রঢফ ফওাসদা ফসভ বস্ঘাভ ংজ্ঞাবঢ
ওভা ম্ভ দ100।
ঢশফাদ ফসভ ওণা বঘন্তা ওরুদ। ধতাণশবজ্ঞাসদভ ফওাসদা
প্রবঢবষ্ঠঢ ূত্র প্রসাসকআ অফাসতভ বিথাভ বওঙু ফদআ বঢক্ষড দা অফভা
প্লযাঙ্ক ফসভ ফঘস ক্ষুদ্র বস্ঘাসভভ ফওাসদা ফসভ চন্য এঝাভ প্রসাক
ওভবঙ। ফূমঢ ংজ্ঞা নুবাী ফসও কডদা ওভা ল প্লযাঙ্ক ফসভ
100

Victor J. Stenger এভ Has Science Found God ? The Latest Results in the Search for
Purpose in the Universe , Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, ধৃষ্ঠা দং ৩৫১-৫৩।
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ধূডশ ংঔযাভ গুবডঢও বলসস। অফভা অফাসতভ কাবডবঢও
ধতাণশবজ্ঞাসদ ফসও এওঝা ক্রবফও ঘমও বলসস থসভ ধাভ ফধস
বাআ, ওাভড ফসভ এআ ক্ষুদ্র বপাচয এওও এঢআ ফঙাঝ ফব
যলাবভও ওযামকুমাস অফাসতভ এভ ওাঙাওাবঙ অওাসভভ বওঙুআ
কডদা ওভসঢ ল দা। অফাসতভ ূত্রগুসমা প্লযাঙ্ক ফসভ ফসথযওাভ
ংযগুসমা বতস এর্ক্িাসধাসমসঝট লস বা ববত এআ ধবভীফাভ
ফসথয বওঙু ধবভফাধ সবাকয এং ংজ্ঞাবঢ বলসস ফণসও বাস।
এপাস এর্ক্িাসধাসমঝ ফবসলঢু অফভা এঔদ ওভসঢ ধাবভ, ফসলঢু
বদশ্চ বকযাসগভ রৄরুসঢ প্রণফ প্লযাঙ্ক ধবভীফাভ ফযসর ওভসঢ
ধাভ।
ফআ ফস অফাসতভ এর্ক্িসধাসমযসদভ বলা ফণসও অফভা
চাবদ ফব ঢঔদ এন্িবধ বঙম সশাচ্চ। এভ ফাসদ ফঔাসদ বঙম রৄথুফাত্র
ধভফ বযৃঙ্খমা । ণশাৎ, ফওাসদা থভসদভ যৃঙ্খমাভআ বস্ঘত্ব বঙম দা।
ঢাআ, রৄরুসঢ ফলাবসশ্ব ফওাসদা যৃঙ্খমাআ বঙম দা। এঔদ অফভা
ফলাবসশ্ব ফব যৃঙ্খমা ফতবঔ ঢাভ ওাভড, এঔদ বথশঢ অঢদ নুধাসঢ
ফলাবসশ্বভ এন্িবধ সশাচ্চ দ।
ংসক্ষসধ মসম, অফাসতভ লাসঢভ ওসফামবচওযাম ঈধাত্ত ফসঢ
ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসসঙ ফওাসদা থভসদভ যৃঙ্খমা, ধবভওল্পদা া
বদফশাড ঙাড়াআ। রৄরুসঢ বঙম রৄথুআ বযৃঙ্খমা।
াথয লসআ অফাসতভ মসঢ লসচ্ছ ফব অফভা ঘাভধাসয ফব
ূক্ষ্মাবঢূক্ষ্ম যৃঙ্খমা ফতবঔ ঢা ফওাসদা অবত স্টষ্টাভ িাভা ৃষ্ট দ।
বকযাসগভ অসক ওী লসসঙ ঢাভ ফওাসদা বঘস্থআ ফলাবসশ্ব ফদআ। এং
ৃবষ্টওঢশাভ ফওাসদা ওাসচভ বঘস্থআ া ঢাভ ফওাসদা দওযাআ এঔাসদ
মঢ ফদআ। ঢাআ ঢাভ বস্ঘসত্বভ থাভডা প্রসাচদী।
অাভ অফভা বওঙু বজ্ঞাবদও নমানম ফধমাফ ফবগুসমা এওঝু
ন্যভওফ লসমআ ৃবষ্টওঢশাভ বস্ঘসত্বভ প্রফাড লসঢা লসঢ ধাভসঢা।
ফবফদ ফলাবশ্ব ববত ক্রফপ্রাভডযীম দা লস বস্ঙভ অওৃবঢভ লসঢা
(ফবফদঝা াআসম া ন্যান্য থফশগ্রন্থগুসমা সম) ঢালসমআ
ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূত্র ফসঢ অফভা ফতঔঢাফ ৃবষ্টভ অবতসঢ
এন্িবধভ ফাদ সশাচ্চ-ম্ভায-এন্িবধভ ফঘস ওফ বঙম। ঢাভ ফাসদ
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তাাঁড়াসঢা ফলাবসশ্বভ ূঘদাআ লসসঙ ঔুআ সুযৃঙ্খম এওঝা স্ঙা। ফব
যৃঙ্খমা অদা লসসঙ াআসভ ফণসও। এফদ বও ফধঙসদভ বতসও ীফ
ঢীসঢ ববত ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্ব ণাওসঢা ঢালসম অফভা বঢআ
বধঙসদ ফবঢাফ ফতঔঢাফ বওঙুআ ঢঢআ সুযৃঙ্খম লসচ্ছ এং অফভা
এওঝা ধভফ যৃঙ্খমাভ স্ঙা ফধৌাঁসঙ ফবঢাফ ফব যৃঙ্খমাভ ঈৎ ওম
প্রাওৃবঢও বদফসওআ মঙ্ঘদ ওসভ।

ফলাবসশ্বভ ূঘদা
বকযাগ া ফলাবসস্জাভসডভ ফথয বতস এআ ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসসঙবজ্ঞাসদভ এআ অবষ্কাসভভ ধভ থফশসত্তাভা মা রৄরু ওসভসঙদ এআ
অবষ্কাসভভ নসমআ প্রফাবডঢ লসমা ইশ্বভ অসঙদ, ঢাসতভ থফশগ্রসন্থ
অসঙ বকযাসগভ ওণা!
১৯৭০ াসম ফচযাবঢ-ধতাণশবজ্ঞাদী বস্গসনদ লবওং এং
কবডঢবত ভচাভ ফধদসভাচ, ফধদসভাসচভ অসকভ এওবঝ ঈধধাসতযভ
অসমাসও প্রফাড ওসভদ ফব, বকযাসগভ রৄরুসঢ বংগুমাবভবঝ ভ
বস্ঘত্ব বঙম101। াথাভড অসধবক্ষওঢাসও যূন্য ফসভ অসমাসও
বসঘদা ওভাভ ফাথযসফ ফতঔা বা ফব, ঢশফাদ ফণসও ফধঙসদ ফবসঢ
ণাওসম ফলাবসশ্বভ অওাভ ক্রফয ফঙাঝ এং খদত্ব ৃবদ্ধ ধা। ফধঙসদ
ফবসঢ ফবসঢ বঔদ ফলাবসশ্বভ অওাভ যূন্য ল ঢঔদ াথাভড
অসধবক্ষওঢাভ কবডঢ নুবাী এভ খদত্ব ল ীফ। ফলাবশ্ব ঢঔদ
ীফ পভ  খদত্ব ববযষ্ট এওবঝ বন্দু বাভ দাফ ধসন্ঝ ন
বংগুমাবভবঝ । থফশসত্তাভা বাভা বকযাগসও ইশ্বসভভ ফওভাফবঢ
বলসস নুবঝস ঢুমসঢ ঘাদ ঢাভা সমদ, ঢঔদ ফ সম বওঙু বঙম
দা।
ঢাভধভ ফণসও এপাসআ ঘমসঙ। বকযাসগভ অসক ীফ পভ 
খদসত্বভ বন্দুসঢ বওঙু অদ্ধ বঙম, ঢঔদ বঙম দা ফওাসদা ফ।
101

Stephen W. Hawking and Roger Penrose, ‘The Singularities of Gravitational
Collapse and Cosmology,’ Proceedings of the Royal Society of London, series A, 314
(1970): ধৃষ্ঠা দং ৫২৯-৪৮।
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ঢাভধভ ইশ্বভ নুাঁ তাসদভ ফাথযসফ এও ফলাবসস্জাভড খঝাদ, ূঘদা ল
ফলাবসশ্বভ, ূঘদা ল ফসভ। অসফবভওাভ ভক্ষডযীম ফমঔও বতসদয
বট’সুচা সমদ, ুও ন ফচসদব ফব ইশ্বভ প্রতত্ত ফলাঢয গ্রন্থ ফঝা
অসভওাভ প্রফাবডঢ লসমা। অথুবদও বজ্ঞাদীভা অবষ্কাভ ওসভসঙদ
ফব, ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট লসবঙম যবক্ত এং অসমাভ এও বসস্জাভসডভ
ফথয বতস। এফদ দা ফব, স্ঙাদ  ফস ফলাবসশ্বভ ূঘদা খসঝসঙ,
ভে ফলাবসশ্বভ ূঘদা বঙম ফ  স্ঙাসদভ ূঘদা102। বট’সুচা
অভ সমদ, ‘ফলাবসশ্বভ ূঘদাভ অসক ফ সম বওঙুভ বস্ঘত্ব বঙম
দা। কাবস্গদ সদও অসকআ বমসঔবঙসমদ, ফলাবসশ্বভ ূঘদাভ নসম
ফসভ ূঘদা লসবঙম। এঢবতসদ অথুবদও ধতাণশবজ্ঞাদ বদবশ্চঢ
ওভসমা, কাবস্গদ এং আরবত, বিস্গাদসতভ ফলাবসশ্বভ ূঘদা পসওশ
অবতফ ঈধমবিভ ঢযঢা
। শ্য অতসঢ বজ্ঞাসদভ এআ
অবষ্কাভ ফচসদবসভ ঢযঢাভ ফওাসদা ভওসফভ বদশ্চঢা ফঢা ফতআ
দা, ভে এআ থফশগ্রন্থ এং অভ সদও থফশগ্রসন্থ ণাওা ৃবষ্টভ ফব
কল্প এঢবতদ থাবফশওভা বশ্বা ওসভ এসসঙদ ঢা ওসঢাঝা পুম এং
দ্ভুঢ ফঝাআ প্রফাড ওসভ।
বাআ ফলাও, বঙ্গুমাবভবঝভ ওণা সম থফশসত্তাসতভ ফপঢসভ কপীভ
াড়া ফনমা বস্গসনদ লবওং এং ফধদসভাচ প্রা বয ঙভ অসক
ঐওযফসঢ ফধৌাঁঙাদ ফব, াস্ঘস বংগুমাবভবঝ দাসফভ ফওাসদা ধসসন্ঝভ
বস্ঘত্ব বঙম দা, এং ফদআ। াথাভড অসধবক্ষওঢাভ থাভডা বলা
ওভসম শ্য ঢাসতভ অসকভ বলসস ফওাসদা পুম বঙম দা। বওন্তু ফআ
থাভডা ংবুক্ত ল বদ ফওাান্ঝাফ ফফওাবদর্ক্। অভ ঢাআ ফআ বলা
অফসম ফদা বা দা। ১৯৮৮ াসম লবওং এ বেন বলবস্ণ ন ঝাআফ
আসঢ সমদ, There was in fact no singularity at the beginning of
universe. ণশাৎ ফলাবসশ্বভ ূঘদাভ ফস বঙ্গুমাবভবঝভ বস্ঘত্ব বঙম
দা104।
103

Dines D’ Souza, What’s So Great About Christianity ? ,Washington, DC: Regnery,
2007, ধৃষ্ঠা দং ১১৬।

বট’সুচাভ ফসঢা ফানুসরভা এ বেন বলবস্ণ ন ঝাআফ আবঝসঢ
এওদচভ ফঘাঔ ুবমসসঙদ ফঝা বঢয। বওন্তু ধসড় ফাছাভ চন্য দা।
ঢাভা ঔুাঁসচসঙদ ঢাসতভ ফঢাতসযশভ াসণ বা এফদ এওবঝ াওয এং
ফঝা ফধসআ াবও ফওাসদাবতসও দচভ দা বতস মাবনস ঈসঞবঙসমদ।
আসভ অসমাসও বট’সুচা লবওংসও ঈদ্ধৃঢ ওসভ সমদ, বকযাসগভ
অসক শ্যআ এওবঝ বংগুমাবভবঝভ বস্ঘত্ব বঙম105। বট’সুচা এআ
ঈদ্ধৃবঢভ াফসদভ ফধঙসদভ াবও াওযগুসমাসও ঈসধক্ষা ওভাভ ফাথযসফ
এফদ এওবঝ ণশ তাাঁড় ওভাসমদ, বা লবওংসভ ফসঢভ বঞও ঈসম্া।
লবওং অসম মবঙসমদ ঢাসতভ ১৯৭০ এ ওভা এও বলসসভ ওণা,
ফবঔাসদ ঢাভা বঙ্গুমাবভবঝভ ওণা অসমাঘদা ওসভবঙসমদ। পূডশ ওণাবঝ
বঙম এফদ- অফাভ এং ফধদসভাসচভ কসরডা প্রাপ্ত নমানম
১৯৭০ াসম এওবঝ বুগ্ম প্রসন্নভ ফাথযসফ প্রণফ প্রওাবযঢ ল, ফবঔাসদ
অফভা প্রফাড ওসভ ফতঔাআ ফব, বকযাসগভ অসক শ্যআ
বঙ্গুমাবভবঝভ বস্ঘত্ব বঙম, বঢক্ষড ধবশন্ত াথাভড অসধবক্ষওঢাভ ঢত্ত্ব
বঞও সম থসভ ফদা ল, এং এ থসভ ফদা ল ফব, ঢশফাসদ
ফলাবসশ্ব ফবআ ধবভফাড ধতাণশ ভসসঙ অসক ঢাআ বঙম 106। লবওং
অভ সমদএও ফ অফাসতভ (লবওং এং ফধদসভা) ঢত্ত্ব াআ
গ্রলড ওসভ বদসমা এং অচওাম ফতঔা বা প্রা াআ
এঝা থসভ বদসচ্ছ ফব ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট লসসঙ এওঝা বন্দু
(বঙ্গুমাবভবঝ) ফণসও বকযাসগভ ফাথযসফ। এঝা লসঢা
এওঝা ধবভলা ফব এ বরস অফাভ ফঢ ধামঝাসদাভ
ধসভ অবফআ ন্য ধতাণশবজ্ঞাদীসতভ অশ্বস্ঘ ওভসঢ ফঘষ্টা
ওভবঙ, ফব এফদ ফওাসদা বঙ্গুমাবভবঝ অসম বঙম দাওাভড, ফওাান্ঝাফ আসনমগুসমা বলসস থভসম এআ
বঙ্গুমাবভবঝ অভ ণাসও দা107।
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Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes,
New York: Bantam, 1988, ধৃষ্ঠা ৫০
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ণঘ থফশসত্তাভা অচ বব্দ ফআ বংগুমাবভবঝ ধসন্ঝসও ফওসন্ ওসভ
স্টষ্টাভ বস্ঘত্ব প্রফাড বরও ংঔয আ বমসঔ ঘমসঙদ। ঙভঔাসদও
অসক প্রওাবযঢ আস ভযাবপ বাওাবভা সমদ, ‘অআদস্গাআসদভ
াথাভড অসধবক্ষওঢাভ ঢসত্ত্বভ ধাযাধাবয বকযাগ ঢসত্ত্বভ ফাথযসফ
অফভা এঔদ বদবশ্চঢ বওঙুভ শ্যআ এওবঝ ূঘদা বঙম। ওম
টাঝা অফাসতভ এআ ঈধংলাভ ফত ফব, এওবঝ ীফ খদসত্বভ বন্দু
ফণসওআ ফলাবসশ্বভ ম্াভড রৄরু লসবঙম 108।
বস্গসনদ লবওংসভ প্রণফ প্রন্ন এঢ পাসমাপাস ধড়সম
ধভঢশীসঢ অভ বওঙু ধসড় ফতঔাভ আসচ্ছ লসঢা ঢাসতভ ল বদ। বওংা
ধড়সমআ, বদসচসতভ ফসঢভ াসণ ফফসম দা সম ঢাভা ফঝা এও ওাদ
বতস ঠুবওস ফভ ওসভ বতসসঙদ অসভও ওাদ বতস। ঢাভা বভাফ
ফখাঁসঝ ঘমসঙদ ফআ ধুসভাসদা ওাসুবন্দ, ফবআ ওাসুবন্দ অস্ঘাকুাঁসড় বদসক্ষধ
ওসভসঙদ ওাসুবন্দ প্রস্তুঢওাভী ফানুরবঝ বদসচআ।
‘বকযাগ’ ঢত্ত্ববঝ বজ্ঞাবদও ফাসচ কৃলীঢ লাভ ধভ ১৯৫১
াসম Pope Pius XII ধবন্ঝবনওাম যাওাসটবফভ পা ফখারডা
ওসভবঙসমদববত ৃবষ্টভ রৄরু ণাসও, ঢস শ্যআ এআ ৃবষ্টভ এওচদ
স্টষ্টা ভসসঙ, অভ ফআ স্টষ্টাআ লসমদ ইশ্বভ।

এআ ওাভসডআ ফচযাবঢবশজ্ঞাদী এং থফশবাচও চচশ ফলদবভ ফমবফবত্র
(বববদ বকযাগ প্রবঢপাসভ এওচদ ন্যঢফ প্রক্তা) ফধাধসও
ফফ বদসভ সঙ্গ এথভসদভ বুবক্তসও ভ্রান্ত বলসস প্রঘাভ ওভা
ফণসও বভঢ ণাওসঢ ধভাফযশ বতসবঙসমদ। ফওদ বতসবঙসমদ ফঝা
এঔদ অফভা বঞওআ ুছসঢ ফধসভবঙ। ফধাধ ুছসঢ ধাসভদ বদ, অভ
ঢাআ এঔদ ফধাসধভ ফ এসসঙ ইশ্বসভভ াডীসও ধবভঢশদ ওসভ
বকযাসগভ ফূম বরসভ াসণ থফশগ্রন্থসও ঔাধ ঔাাসদাভ।

ফলাবসশ্বভ এওবঝ ূঘদা ণাওসঢআ লস এফদ ফওাসদা ওণা বওন্তু ফদআ।
এসও ফধঙসদ ীফালীদ দন্ত ফ ধবশন্ত ফঝসদ ফদা ম্ভ, ফবফদ
ম্ভ াফসদভ বতসও দন্ত ফ ধবশন্ত বাা, ণশাৎ এভ ফওাসদা
ধ্বং ফদআ। অচ ফণসও লাচাভ ফওাবঝ ঙভ ধসভ লসঢ ধাসভ
ফলাবসশ্বভ অভ ফওাসদা প্রাড ফঢা তূসভভ ওণা বদঈবিসদা ঙাড়া অভ
বওঙুআ ফদআ, বওন্তু বদঈবিসদা বতসআ বঢবভ এওঝা খবড় বওন্তু ঢঔদ
ঘমস- বঝও বঝও ওসভ।
প্রাওৃবঢওপাস ফলাবসশ্বভ ূঘদা ওীপাস লসঢ ধাসভ ফঝা বদস
ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাদী বপওঝভ ফস্গঙ্গফভভ যাঔযা অফাসতভ সঘস
ধঙন্দদী। এআ ফঢাত বঢবদ বতসসঙদ ১৯৮৩ াসম ফতা বজ্ঞাদী
ফচফ লাসঝশম  বস্গসনদ লবওংফভ এওবঝ প্রস্ঘাদাভ অসমাসও109।
কাবডবঢও ফসটম বঢবভ ওভাভ ফাথযসফ ফস্গঙ্গভ পূডশ যাধাভবঝ যাঔযা
ওসভসঙদ। ধভঢশীসঢ ফঝা বদস বঢবদ এওবঝ আ  তাযশবদও প্রন্ন
প্রওায ওসভদ110, 111। ঢাভ প্রস্ঘাদা স্ঝল্প ধবভসভ বদসঘ ঢুসম থভা লসমা।
এআ প্রস্ঘাদা নুবাী অফাসতভ ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসবঙম
ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসদভ ফাথযসফ এং ফওাান্ঝাফ ঝাসদবমং দাফও
প্রবক্রা ধভ এওবঝ ফলাবশ্ব ফণসও- ফবআ ফলাবফশ্বভ বস্ঘত্ব বঙম
ীফ ফ ধবশন্ত, ন্তঢ অফাসতভ ফ ধবভফাসধভ তৃবষ্টসওাড
ফণসও112। ফওাান্ঝাফ ঝাসদবমং এওবঝ প্রবঢবষ্ঠঢ বজ্ঞাবদও থাভডা।
ফওাসদা স্তুভ এওবঝ াথাভ া ফতাসমভ ফপঢভ কসম ফভ লস
বাাআ ফওাান্ঝাফ ঝাসদবমং। বকযাগ দাফও ফবআ বপজ্ঞঢা
অফাসতভ ফলাবশ্ব ঈধমবি ওসভসঙ, অবতফ ফলাবশ্ববঝ ঈধমবি
ওসভসঙ বঞও ঢাভ ঈসম্া এওবঝ বপজ্ঞঢা। অভ এওবঝ যাধাভ
লসমা, এওবঝ ফলাবসশ্ব ফসভ বতও বদথশাভড ওভা লস ণাসও এদিবধ
109

110

প্রাওৃবঢওপাস ওীপাস ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসঢ ধাসভ
108

111

112

Ravi K. Zacharias, The End of Reason: A Response to the New Atheist, Grand
Rapids, MI: Zondervan, 2008, ধৃষ্ঠা দং ৩১।
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ৃবদ্ধ া বযৃংঔমা ৃবদ্ধভ বতসওভ াসণ। এঔদ ধভ ফলাবসশ্বভ
ফসভ বতও ববত অফাসতভ ফলাবসশ্বভ ফসভ বতসওভ বঞও ঈফম্া
ল ঢালসম ফওাান্ঝাফ ঝাসদবমং এভ ফাথযসফ ফলাবসশ্বভ ধণঘমা রৄরু
লসঢ ধাসভ এসওাসভ ‘বওঙু দা’ ফণসও।

ঈৎধবত্ত এং ঢাভধভ টাভঈআসদভ বঢশদ ঢসত্ত্বভ ফাথযসফ এওফ
ধৃবণীসঢ প্রাসডভ ঈৎধবত্ত এং বঢশসদভ প্রাওৃবঢও এং ফবৌবক্তও
যাঔযা বজ্ঞাদ এআ ফুলূসঢশ অফাসতভ বতসঢ ধাভসঙ। ওাসচআ এগুসমাভ
ফধঙসদ ইশ্বসভভ নুফাদ ফস্টন ারমযফাত্র।

ঢস বপওঝভ ফস্গঙ্গভ বদসচ স্ঝীওাভ ওসভসঙদ, অতসঢ এফদঝাআ
লসসঙ ফঝা বঢবদ লমন ওসভ মসঢ ধাসভ দা। বদঈ এবণচফ গ্রসন্থ
বঢবদ সমসঙদ113অফাভ মসঢ বিথা ফদআ, ফলাবসশ্বভ ূঘদা ওীপাস
লসবঙম ঢা বদস ওভা অফাভ যাঔযা এঢঝা বঔযাঢ দ
াথাভসডভ ওাসঙ। শ্য, এআ প্রস্ঘাদা প্রওাসযভ ধভ
ওসওঙভ ফওসঝ ফকসম এঔদ ধবশন্ত ফওাসদা
ধতাণশবজ্ঞাদী, ফচযাবঢবশত এফদ বও তাযশবদওভা ফওাসদা
পুম ফভ ওভসঢ ধাসভদ বদ। ঢাভধভ অবফ তাব ওবভ
দা, বঞও এআপাসআ ফলাবসশ্বভ ূঘদা লসবঙম। অবফ
এঢঝুকুআ মসঢ ঘাআ, এবঝ অফাসতভ ঢশফাদ জ্ঞাসদভ
াসণ াফঞ্জস্ঢধূডশ এওবঝ প্রস্ঘাদা বাভ ফাথযসফ অফভা
ুছসঢ ধাবভ, প্রাওৃবঢওপাস ফলাবসশ্বভ ঈৎধবত্ত ম্ভ
ফওাসদা থাভডা দ। এং এওআ াসণ অবফ এঝা মসঢ
ঘাআ, ফলাবশ্ব ূঘদা অসম যাঔযাঢীঢ ফওাসদা বর
া যূন্যস্ঙাদ ফদআ, ফবঔাসদ থফশসত্তাভা ঝুধ ওসভ ইশ্বভসও
বস বতসঢ ধাভসদ।

এওআ থভসদভ ফফদাপা যক্ত ওসভসঙদ এ ফসভ ন্যঢফ ফশ্রষ্ঠ
ধতাণশবজ্ঞাদী বস্গসনদ লবওং। বঢবদ ঢাভ াম্বঢও ‘গ্রযান্ট
বটচাআদ’ আস ধবভষ্কাভ ওসভ সমসঙদ, বকযাগ ফওাসদা স্ঝকশী
লাসঢভ নম বওংা ফ্লুও বঙম দা। ধতাণশবজ্ঞাসদভ ূত্র ফফসদআ
প্রাওৃবঢওপাস বকযাসগভ ফাথযসফ বদাবশপাসআ যূন্য ফণসও
ফলাবশ্ব ঈদ্ভূঢ লসসঙ স্ঝাপাবও বদসফআ114।
অফভা ফসদ ওবভ ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসদভ ফাথযসফ ফলাবসযভ
113

114

Victor J. Stenger, The New Atheism, Amherst, NY: Prometheus Books, 2006, ধৃষ্ঠা দং
১৭১।
Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
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ধেফ থযা

অত্মা বদস আঢং বঢং
ফৃঢুযসও অবফ প ধাআ দা। ওাভড চন্ধ ফদাভ অসক ববমদ
ববমদ ঙভ ফৃঢ ণাওাভ ফ অফাভ ফওাসদা থভসদভ ফস্ঢা
ল বদ।
ফাওশ ফঝাসদ

অত্মাভ ঈৎ ন্নাসদ
অত্মাভ থাভডা সদও ধুসভাসদা। বঔদ ফণসও ফানুর বদসচভ বস্ঘত্ব
বদস নুবন্নৎসু লসসঙ, বদসচভ চীদ বদস বওংা ফৃঢযু বদস
পাসঢ রৄরু ওসভসঙ, চীদ চকসঢভ ববপন্প ভলসস্ঢ লসসঙ ঈসিবমঢ,
ঢাভ ক্রবফও ধবভডবঢ বলসসআ এও ফ ফাদ ফসদ অত্মাভ থাভডা
ঈসঞ এসসঙ। অসম চীবঢ প্রাড ফণসও চড়চকৎসও ধৃণও ওভাভ
ফক্ষসত্র ঢযন্ত লচ ফাথাদ বলসস অত্মাভ থাভডা এওঝা ফ গ্রলড
ওসভ ফদা লসবঙম সম ফসদ ওভা ল115,116,117। অবতওাম ফণসওআ
ফানুর আঝ, ওাঞ, ধাণভ ফবফবদ ফতসঔসঙ, বঞও ফঢফবদপাস ধবশসক্ষড
ওসভসঙ ঘাভধাসযভ ডশাঠয চীচকঢসও। আঝ, ধাণভ া ন্যান্য চড়
ধতাসণশভ ফব চীদীযবক্ত ফদআ, ফদআ ফওাসদা বঘন্তা ওভাভ ক্ষফঢা ঢা
ুছসঢ ঢাভ ফ মাসক বদ। াও বস্ঞস ফ ফপসসঙ- ঢালসম
চীকসঢভ ফব বঘন্তা ওভাভ বওংা ঘসম বনসভ ফড়াাভ ক্ষফঢাবঝ
ভসসঙ, ঢাভ চন্য বদশ্চ াআসভ ফণসও ফওাসদা অমাতা ঈধাতাদ ফবাক
ওভসঢ লসসঙ। অত্মা দাফও ধাবণশ ঈধাতাদবঝআ ফ যূন্যস্ঙাদ

ঢাসতভ চন্য ধূভড ওসভসঙ118, ঢাভা ভাঢাভাবঢ ফধস ফকসঙ চীদফৃঢযু সও যাঔযা ওভাভ ঔু লচ এওঝা ফাথাদ। এঔদ ধবশন্ত চাদা
ঢসণযভ বপবত্তসঢ মা বা, অত্মা বতস চীদ ফৃঢযু সও যাঔযা ওভাভ
প্রসঘষ্টা প্রণফ রৄরু লসবঙম ম্ভঢ বদাদটাণশাম ফানুসরভ অফসমবাভা ধৃবণীসঢ ভাচত্ব ওসভসঙ এঔদ ফণসও প্রা অড়াআ মক্ষ ঙভ
অসক। বদাদটাণশাম ফানুসরভ অসক বধসণওাদসরাধা অভ
বদাদসরাধাসতভ ফসথয এথভসদভ থফশাঘভসডভ ফওাসদা বদতযশদ ধাা
বা বদ। ঢস বদাদটাণশাম ফানুসরভ বশ্বাগুসমা বঙম এসওাসভআ
অবতফ- অচসওভ বতসদভ প্রঘবমঢ থফশফঢগুসমাভ ঢুমদা সদও
ভম। আভাসওভ যাবদতাভ দাসফভ এওবঝ গুলা বদাদটাণশাম ফানুসরভ
ফয বওঙু নবম ধাা ফকসঙ বা ফতসঔ নুফাদ ওভা বা ফব,
বদাদটাণশাম বপ্রচদ ফাভা ফকসম ঢাভ অত্মাভ ঈসেসশ্য নুম বদসতদ
ওভসঢা। এফদ বও ঢাভা ফৃঢসতল ওভ ফতাভ ফ এভ াসণ
ধুষ্পসভডু, ঔাতযদ্রয, স্ঠ াফগ্রী, বযাসমভ তাাঁঢ এফদ বও ফারৃমীল
বওঙুআ বতস বতঢ বাসঢ ধভধাসভ ঢাসতভ অত্মা যাবন্তসঢ ণাওসঢ
ধাসভ অভ সঙ্গ অদা বচবদগুসমা যলাভ ওভসঢ ধাসভ। সদও
কসরও (ফবফদ বদমদ ফকবঙবঝ, ভাঝশ লাঝশ প্রফুঔ) ফসদ ওসভদ,
ফৃঢসতল বদস অবত ফানুসরভ ধাভসমৌবওও থফশাঘভসডভ নমশ্রুবঢসঢআ
ফাদ ফাসচ থীসভ থীসভ অত্মাভ ঈদ্ভ খসঝসঙ119।
অত্মা বদস লসভও ভওফ কপ্প
চীদ ফৃঢযু ভ ফবাকূত্র ঔুাঁচসঢ বকস অত্মাসও অবষ্কাভ ওভসম
ফআ অত্মা ওী ওসভ এওবঝ চীসতসল প্রাড োভ ওসভ বওংা বঘন্তাফঘঢদাভ ঈসন্ধর খঝা ঢা বদস প্রাঘীদ ফানুসরভা এওফঢ লসঢ ধাসভ
বদ। নসম চন্ধ বদসসঙ দাদা থভসদভ কাম কপ্প, ফমাওওণা অভ
118
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Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.
116
Kurtz, Paul, Science and Religion: Are They Compatible ?, 2003, Prometheus Books
117
বপবচৎ ভা এং নবভত অলসফত, ফলাবসশ্ব প্রাড  ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁস চ , ভ, ২০০৭
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ঈধওণাভ। ধভঢশীসঢ এভ াসণ ফবাক লসসঙ দাদা থভসদভ থফশী
ওাবলবদভ। চন্ধ লসসঙ অথযাত্মাত অভ পাাসতভ, ঢাভধভ ফগুসমা
ফসভ াসণ াসণ অফাসতভ ংস্কৃবঢভ াসণ বফসম বফসয এফদপাস
এওাওাভ লস ফকসঙ ফব অত্মা ঙাড়া চীদ-ফৃঢযু সও ংজ্ঞাবঢ ওভাআ
সদসওভ চন্য ম্ভ যাধাভ। অত্মা বদস বওঙু ফচাভ ওাবলবদ
এাসভ ফযাদা বাও।
চাধাবদভা বশ্বা ওসভ এওচদ ফানুর বঔদ খুবফস ধসড় ঢঔদ
ঢাভ ফপঢসভভ অত্মা ঔু ফঙাঝ ধঢসঙ্গভ অওাভ থাভড ওসভ ঢাভ লা
ওভা ফুঔ বতস যভীভ ফণসও ফভ লস বা। ঢাভধভ বঔদ আ অত্মা
দাফও ফধাওাবঝ খুসভ বনসভ অাভ লাফাগুবড় বতস ফুঔ ফস ফতসলভ
ফপঢসভ প্রসয ওসভ ঢঔদআ আ ফানুরবঝ খুফ ফণসও ফচসক ঈসঞ120।
ফৃঢযু ভ যাঔযা এসক্ষসত্র ঔু লচ। ফুঔ বতস ফবভস ফধাওাবঝ অভ
ববত ফওাসদা ওাভসড ফনসম অা ফতসল ঠুওসঢ া বনভসঢ দা ধাসভ,
ঢস ফমাওবঝভ ফৃঢযু ল। সদও ফ খুফন্ত ফানুসরভ স্ঝাপাবও
স্ঝপ্নসতঔাসও অত্মাভ বস্ঘত্ব বতস যাঔযা ওভসঢদ প্রাঘীদ
ফানুসরভা121,122। ঢাভা পাসঢদ, খুবফস ধড়সম ফানুসরভ অত্মা স্ঝসপ্নভ
ফতসয ধাবড় চফা। অভ ঢাভধভ স্ঝসপ্নভ ফতয ফণসও অাভ খুফন্ত
ফানুসরভ ফতসল অত্মা ফনভঢ এসম ফানুরবঝ খুফ ফণসও ফচসক সঞ।
অত্মা বদস এথভসদভ দাদা বশ্বা অভ ফমাওওণা আঈসভাধ, এবযা
অভ অবেওা ঙবড়স বঙম।
অত্মাভ এও থভসদভ প্রাগকবঢলাবও থাভডা সস্ণবমাভ অবতাী
যাসভাবচদসতভ ফসথয প্রঘবমঢ বঙম123। প্রা ঘবম্য লাচাভ ঙভ
অসক যাসভাবচদভা সস্ণবমাভ ফূম পূঔসণ্ড অাভ ধভ সদওবতদ
াআসভভ চকসঢভ াসণ ববচ্ছন্প বঙম। নসম ঢাসতভ ংস্কৃবঢভ বস্ঘাভ
খসঝবঙম ঘাভধাসযভ ধৃবণী ফণসও এওঝু বপন্পপাস। ঢাসতভ অত্মাভ
থাভডা বঙম াআসভভ ধৃবণী ফণসও বপন্প ভওসফভ। ঢাসতভ অত্মা বঙম
120
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ফবাদ্ধা প্রওৃবঢভ। ঢীভ-থনুসওভ তসম ুসফভাং যলাভ ওভসঢা। ফওাসদা
ফওাসদা যাসভাবচদ এ বশ্বা ওভসঢা ফব, ঢাসতভ ফকাসত্রভ দঢুদ
তস্ঢভা অত্মাসতভ ধুদভা যলাভ ওভসঢ ধাভঢ। বঞও এওআপাস
প্রা াসভা লাচাভ ঙভ অসকওাভ অবতাী অসফবভওাদসতভ ফসথয
অত্মা বদস বশ্বা প্রঘবমঢ বঙম, বা প্রওাভান্তসভ ঢাসতভ বদচস্ঝ
াংস্কৃবঢও থযাদ থাভডাভ বপসবাচদসওআ ঢুসম থসভ। অবেওাভ ওাসমা
ফানুরসতভ ফসঢ ওম ফানুসরভ অত্মাভ ভগ ওাসমা। অাভ ফামসভ র
ফানুসরভ থাভডা, অত্মাভ ভগ ভসক্তভ ফসঢাআ মাম, অভ অঢসদ পুট্টাভ
তাদাভ ফসঢা। প্রযান্ত ফলাাকভী িীধধুসঞ্জভ সদসওভ থাভডা অত্মা
অসম ঢভম। সস্ণবমাভ সদসও অাভ ফসদ ওসভ অত্মা ণাসও
ুসওভ ফপঢসভ, রতসভ কপীসভ; অঢসদ শ্যআ ঔুআ ফঙাঝ124।
ওাসচআ এঝুকু মা বা, অত্মা বশ্বাীভা বদসচভাআ অত্মাভ
শচদগ্রাহ্য ংজ্ঞাভ যাধাসভ এওফঢ দদ। অত্মা বদস প্রঘবমঢ
ধভস্ছভ-বসভাথী ক্তযগুসমা ফআ াক্ষযআ ফত।
আবঢলা খাঝসম চাদা বা, বলব্রু, ধাভবযাদ অভ বগ্রওসতভ ফসথয
অত্মা বদস রথভসদভ বশ্বা প্রঘবমঢ বঙম। প্রণফ বতসও- ন্তঢ
বিস্গধূশ ঙ যঢও ধবশন্ত ফঢা সঝআ- বলব্রু, ফনাসবদওাদ অভ
যবমদী, বগ্রও এং ফভাফাদসতভ ফসথয ফৃঢযু -ধভঢশী অত্মাভ ফওাসদা
স্ঝচ্ছ থাভডা কসড় সঞবদ। ঢাভা পাসঢদ ফানুসরভ অত্মা এও থভসদভ
ংজ্ঞাবলীদ ঙাা তৃয (Shadowy Entity) পূডশ ত্তা, ধূডশাঙ্গ বওঙু
দ। কসরও ফেফাভ অত্মা বদস প্রাঘীদ থাভডাগুসমা ম্বসন্ন সমদ,
‘ফফাসঝভ ঈধভ অত্মাগুসমা বঙম ফঘঢদাবলীদ ঙাা ঙাা বচবদ, ধূডশাঙ্গ
ত্তা বঢবভ ওভাভ ফসঢা গুডামীভ পা বঙম ঢাসঢ 125।
ম্ভঢ চভথ্রুস্ণ বঙসমদ প্রণফ যবক্ত বাভ অত্মা ংক্রান্ত বঘন্তা
পাদা অথুবদও অথযাত্মাতীসতভ ফতা অত্মাভ থাভডাভ সদওঝা
ওাঙাওাবঙ। চভথ্রুস্ণ বঙসমদ বিস্গধূশ ৬০০ ঙভ অসকওাভ এওচদ
ধাভবযাদ। ঢাভ ফঢানুবাী, প্রবঢবঝ ফানুর বঢবভ ল ফতল এং
124

প্রীভ ফখার, সমৌবওও দ, ফমৌবওও (প্রণফ  ধেফ ঔণ্ড), ফত’চ ধাবমবযং, ২০০৩।
Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press;
Reissue edition, 1987.

168 । বশ্বাসভ তযশদ

অত্মাভ ফন্বস, এং অত্মাভ ওমযাসডআ অফভা বুবক্ত, ফাথ,
সঘঢদঢা এং ফুক্তুবদ্ধভ ঘঘশা ওভসঢ ধাবভ। চভথ্রুস্ণাতীসতভ ফসঢ,
প্রবঢবঝ ফানুরআ বদসচভ আচ্ছানুবাী স্ঝাথীদপাস ওাচ ওফশ ওভাভ
বথওাভী, এং ফ নুবাী, ঢাভ পাসমা ওাচ বওংা ফন্দওাসচভ
ঈধভ বপবত্ত ওসভ ঢাভ অত্মাসও ধুভস্কৃঢ ওভা লস বওংা যাবস্ঘ প্রতাদ
ওভা লস। চভথ্রুসস্ণভ ফতা অত্মাভ থাভডাআ ধভঢশীওাসম বগ্রও
এসণদী তাযশবদসওভা এং অসভা ধসভ বিস্গ  আমাফ থফশ ঢাসতভ
তযশসদভ ঙ্গীপূঢ ওসভ ফদ। বিস্গথসফশ অত্মাভ থাভডা কসড় সঞ ফন্ঝ
কাবস্গসদভ লাসঢ। চভথ্রুসস্ণভ ফৃঢযু ভ প্রা এও লাচাভ ঙভ ধভ
ঢযন্ত প্রপাযামী থফশসত্তা ফন্ঝ কাবস্গদ বিস্গথসফশভ বপবত্ত বলসস
এওআ থভসদভ (ফানুর = ফতল + অত্মা) বুবক্তভ ঢাভডা ওসভদ। এআ
থাভডাআ ধভঢশীসঢ বস্ঘসত্বভ বতত্বঢা (Duality) বলসস বিস্গ থসফশভ
তাযশবদও বপবত্ত প্রতাদ ওসভ। এভ াসণ ফবাক ল ধাধ-ধুডয এং
ধভওাসম অত্মাভ স্ঝকশা া দভওাসভ লসভও ভওসফভ ক্তয।
এগুসমাআ ধসভ টামধামা ধম্বঢ লস ধসভ আমাফ থসফশ স্ঙাদ
ওসভ ফদ। সন্দল ওভা ল, প্রাণবফওপাস কাবস্গদ
চভথ্রুস্ণাতীসতভ ওাঙ ফণসওআ অত্মাভ থাভডা ফধসবঙসমদ, ওাভড
বিস্গথফশ গ্রলড ওভাভ অক ধবশন্ত দ ঙভ কাবস্গদ ফযাবদবওদ
(Manchean) ফকাসত্রভ ন্তপুক্ত
শ বঙসমদ, বাসতভ ফসথয চভথ্রুস্ণাসতভ
প্রপা বতযফাদ বঙম ধুসভাফাত্রা।
বলব্রু এং বগ্রওসতভ ফসথয প্রণফ বতসও অত্মা বদস ফওাসদা ংলঢ
থাভডা বঙম দা। এআ ংলঢ থাভডাভ প্রওায ধাা বা ফলাফাসভভ
(বিস্গধূশ ৮৫০) ভঘদা- াআবও (Psyche) যব্দবঝভ ঈসম্সঔ।
ফলাফাসভভ ডশদানুবাী, ফওাসদা ফমাও ফাভা ফকসম া সঘঢদ লস
ধভসম াআবও ঢাভ ফতল ফণসও ঘসম বা। ঢস ফআ াআবওভ াসণ
অচসওভ বতসদ প্রঘবমঢ অত্মাভ থাভডাভ ধাণশওয সদও। ফলাফাসভভ
াআবও বঙম ংজ্ঞাবলীদ ঙাা তৃয পূডশ ত্তা; এভ অসক,
নুপূবঢ বওংা বঘন্তাযবক্ত বওঙুআ বঙম দা 126। বঙম দা ধভওাসম অত্মাভ
ধাধ-ধূসডযভ বলা।

এভ ফাসছ বগ্রসভ সাদী বুসকভ বজ্ঞাদীভা স্তুাতী তৃবষ্টসওাড
ফণসও চীদ ফৃঢযু সও যাঔযা ওভসঢ প্রাী লদ। পাাসতভ ওঘওঘাবদ
এবড়স প্রণফ ফব বগ্রও তাযশবদও চীসদভ বজ্ঞাবদও যাঔযা বদস
লাবচভ লসমদ, ঢাভ দাফ ফণবম (৬২৪-৫৪৭ বি.ধূ.)। ফণবমসভ
ক্তয বঙম, স্তু ফাত্রআ প্রাসডভ সুপ্ত অথাভ। ঈধবুক্ত ধবভসসয স্তুভ
ফসথয বদবলঢ প্রাড অত্মপ্রওায ওসভ 127। ধভফাডুাসতভ প্রক্তা
ফটসফাবক্রঝা (৪৬০-৩৭০ বি.ধূ.) প্রাসডভ াসণ স্তুভ বদওঝযসও
অসভা বস্ঘৃঢপাস যাঔযা ওসভদ। ফটসফাবক্রঝা মসঢদ, ফগ্র
স্তুচকৎ ক্ষুদ্রাবঢক্ষুদ্র বপাচয ওডা বতস কবঞঢ। বঢবদ ফ
ওবডওাগুসমাভ দাফ বতসমদ যাঝফ া ধভফাডু। বঢবদ রৄথু ফঔাসদআ
ফণসফ ণাসওদ বদ, ঢাভ ধভফাডু ঢত্ত্বসও বদস ফকসঙদ প্রাসডভ ঈৎধবত্তভ
যাঔযাসঢ। বঢবদ মসঢদ, ওাতা ফাবঝ া অচশদা ফণসও বঔদ
প্রাসডভ ঈদ্ভ ল ঢঔদ গচ ধতাসণশভ ডুগুসমা সুবদবতশষ্টপাস
বিঢ লস চীসদভ বপবত্তপূবফ বঢবভ ওসভ। ফটসফাবক্রঝাসভ প্রা
ফাফবও তাযশবদও বমঈসপ্পা (অনুফাবদও ৫০০-৪৪০ বি.ধূ.)
এথভসদভ স্তুাতী থাভডা বশ্বা ওভসঢদ। বঢবদ বজ্ঞাসদ বঢদবঝ
দঢুদ থাভডা ঘামু ওসভদ- ঘভফ যূন্যঢা, ঘভফ যূন্যঢাভ ফথয বতস
যাঝসফভ ঘমাসনভা এং বাবন্ত্রও প্রসাচদ। বমঈসপ্পাআ প্রণফ
বজ্ঞাসদ ওাবশওাভড ঢসত্ত্বভ চন্ধ ফতদ সম ওবণঢ অসঙ128। সাদী
বুসকভ তযশসদভ স্তুাতীরূধবঝসও ধভঢশীসঢ অসভা ঈন্পদ খঝাদ
এবধবওঈভা এং মুসক্রবযা, এং ঢা তযশদ  দীবঢযাস্ঠসও
প্রপাবঢ ওসভ। বগ্রও ধভফাডুাত ধভঢশীওাসম বজ্ঞাদসও প্রমপাস
প্রপাবঢ ওসভবঙম। ফবফদ, প্রণফ অথুবদও ধভফাডুবত কযাসবন্ট ঢাভ
ধভফাডুাত বঢবভভ চন্য ঊড স্ঝীওাভ ওসভসঙদ ফটসফাবক্রঝা এং
এবধবওঈভাসভ ওাসঙ। বগ্রও ধভফাডুাত প্রপাবঢ ওসভবঙম
ধভঢশীসঢ ধতাণশবত বদঈঝদ এং ভাদবত চদ টামঝদসও
ঢাসতভ বদচ বদচ ধভফাডু ঢত্ত্ব বদফশাসড।
ওাসচআ বগ্রসভ সাদী বুসক ফফআদবস্ণফ তাযশবদওসতভ বঘন্তা
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ফঘঢদা বঙম সদওঝাআ স্তুাতী। বওন্তু ধসভ ধাভস্ঢ ফতসযভ প্রপাস
অত্মা ংক্রান্ত  অথযাবত্মও এং পাাতী থযাদ-থাভডা বগ্রওসতভ
ফসথয ঠুসও বা। পাাতী তযশসদভ বঢদ ধুসভাথা যবক্তত্ব বঙসমদ
সক্রবঝ, ফপ্লসঝা এং যাবভস্গঝম। এভা এসণসন্ফভ ন্তাদ লসম ফ
এসণন্ফ ঢঔদ ক্ষী এসণন্ফ। ঢাভধভ ধভঢশী অড়াআ লাচাভ ঙভ
ঢাসতভ বঘন্তা-ফঘঢদা বতস ফাদ ফাচ প্রপাবঢ লসবঙম। এসতভ
ক্ষফঢাভ ফওাসদা ীফা-ধবভীফা বঙম দা। বওন্তু রৃঃঔচদও লসম ঢয,
ফাদ আবঢলাসভ প্রণফ স্ঝাথীদ দকসভভ বপ্লবও ফলত্ব ফণসও ঢাভা
ফানুসরভ বঘন্তাসও প্রপাবঢ ওভাভ ফসঢা যবক্তথভ লা সত্ত্ব,
বথওাংয ফক্ষসত্রআ ফ ক্ষফঢাসও ঢাভা প্রবঢবপ্লসভ স্ঝাসণশ যলাভ
ওভসঢদ129। ঢাভা কডঢসন্ত্রভ পস পীঢ বঙসমদ এং কডঢসন্ত্রভ প্রবঢ
ঢুচ্ছ-ঢাবচ্ছময ওভসঢদ। সাদী বুসকভ তাযশবদসওভা ধসম ধসম
স্তুাসতভ ফব ফৌথ কসড় ঢুসমবঙসমদ, ঢা এআ বঢদ পাাতী
তাযশবদসওভ অগ্রাসদ বমুপ্ত ল। স্তুাতসও বভস ফূমঢ ভলস্ঢাতী
ঈধাতাদসও লাবচভ ওসভ ঢাভা ঢাসতভ তযশদ কসড় ফঢাসমদ। ফপ্লসঝাভ
ক্তয বঙম ফব, প্রাডী া ঈবদ্ভত ফওঈ চীবঢ দ, ফওমফাত্র বঔদ
অত্মা প্রাডী া ঈবদ্ভতসতসল প্রসয ওসভ ঢঔদআ ঢাসঢ চীসদভ মক্ষড
ধবভস্জুঝ ল। ফপ্লসঝাভ এ ফস্ঘ ঢত্ত্বওণাআ ধভঢশীসঢ বিস্গথসফশভ
ুবদ্ধৃবত্তও ফণশসদভ ফবাকাদ ফত। ফপ্লসঝাভ এআ পাাতী ঢত্ত্ব
অযাবভস্গঝসমভ তযশসদভ রূধ বদস ধভঢশীসঢ লাচাভঔাসদও ঙভ
ভাচত্ব ওসভ। এঔদ প্রা  থফশফঢআ তাযশবদও-বুকসমভ পাাতী
থাভডাভ াসণ ঙ্গবঢ বথাদ ওসভ। অত্মা ংক্রান্ত কুংস্কাভ ফযরধবশন্ত
ফাদ ফাসচ থীসভ থীসভ চাাঁবওস স।

অত্মাভ াড়ঢা
চী ওী অভ চড় ওী? ুছ ওী ওসভ ফও চী অভ ফও চড়?
চীবঢসতভ ওীপাস দাক্ত ওভা বা? এওবঝ ফৃঢসতল অভ এওবঝ
চীবঢ ফতসলভ ফসথয ধাণশওযআ া বও? এ প্রেগুসমা বতস অসকওাভ

বতসদভ ফানুসরভ নুবন্নৎসু ফদ ফআ অসন্দাবমঢ লসসঙ
ধুসভাফাত্রা। বওন্তু এআ প্রেগুসমাভ ফওাসদা সন্তারচদও যাঔযা দা
ফধস ঢাভা ফযরধবশন্ত ওল্পদা ওসভ বদসসঙ তৃশ্য অত্মাভ130।
ফপসসঙ অত্মাআ ুবছ চীদ  ফৃঢযু ভ ফবাকূত্র। ফপ্লসঝা এং
যাবভস্গঝসমভ পাাতী থযাদথাভডাগুসমা ওাসমভ ধবভক্রফা ববপন্প
থসফশ চাকা ওসভ ফদাভ ধভ চীদ-ফৃঢযু ভ ংজ্ঞা থফশী বফসণভ
অভসড ধাঔা ফফমসঢ রৄরু ওভসমা। ওল্পদাভ নানু ঈবড়স ফানুর
পাসঢ রৄরু ওভসমা, ইশ্বসভভ বদসতশসয অচভাআম া বফতূঢ এস
প্রাডলভড ওভসমআ ফওম এওবঝ ফানুর ফাভা বা। অভ ঢঔদ ঢাভ
ফতলবস্ঙঢ অত্মা ধাবড় চফা ধভসমাসও। ফৃঢযু বদস ফানুসরভ এথভসদভ
পাাতী বঘন্তা চন্ধ বতসসঙ অথযাত্মাসতভ। অথযাত্মাত স্ঝঢঃপ্রফাড
বলসসআ থসভ ফদ- অত্মা চন্ধলীদ, বদঢয, ক্ষ। যভীভ লঢ লসম
অত্মা লঢ ল দা। ফচাভ যাধাভ লসমা, এওবতসও ফবফদ অত্মাসও
ফভ ক্ষ মা লসচ্ছ, ফচাভ কমা প্রঘাভ ওভা লসচ্ছ অত্মাসও ওাঝা
বা দা, ফধাড়াসদা বা দা, অাভ ফআ অত্মাসওআ ধাসধভ যাবস্ঘস্ঝরূধ
দভসও থাভসমা স্ঠ বতস ওাঝা, কভফ ফঢসম ফধাড়াসদাভ যস্ঙা ওভা
লসসঙ। এ আ অথযাত্মাসতভ স্ঝবসভাবথঢা। থফশগ্রন্থগুসমা খাঝসমআ
এথভসদভ স্ঝবসভাবথঢাভ লাচাসভা তৃষ্টান্ত ধাা বাস। স্ঝবসভাবথঢা
ণাওা সত্ত্ব অত্মাভ বস্ঘত্ব বতস চীদসও যাঔযা ওভসঢ প্রাী
লসসঙ ফানুর। ওাভড ফফ বজ্ঞাবদও গ্রকবঢ বঙম ীবফঢ। ফৃঢুযভ
বঞও ওাভড বঙম ঢাসতভ চাদাভ াআসভ। ফচন্য সদও থফশাতীভাআ
অত্মা বওংা ফদ ফও চীসদভ অথাভরূধী স্তু বলসস ওল্পদা
ওসভসঙদ। ফবফদ, আমাফ মসঙ, অম্াল ফাদচাবঢভ ওম অত্মা
এওবঝ বদবতশষ্ট বতসদ বঢবভ ওসভ ফসলসস্ঘ এওবঝ বদবতশষ্ট স্ঙাসদ ( আবম্দ)
ন্দী ওসভ ফভসঔ বতসসঙদ। অম্ালভ আচ্ছাসঢআ দঢুদ দঢুদ প্রাড
োসভভ চন্য এসওওবঝ অত্মাসও ঢুসম বদস ফসঢশয ধাঞাসদা ল।
অাভ বলন্দু অঘাবশ যঙ্কভ ঢাভ েক্ষ্মূত্রপাসষ্য সমসঙদ, ‘ফদ লসমা
অত্মাভ ঈধাবথ স্ঝরূধ । বতসও অাভ াংঔযতযশসদভ ফসঢ- ‘অত্মা
130
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বঘঢন্যস্ঝরূধ (াংঔযূত্র ৫/৬৯)। বচদ তযশসদ মা লসসঙ, ‘বঘঢন্যআ
চীসভ মক্ষড া অত্মাভ থফশ। (রড়তযশদ ফুচ্চ, ধৃঃ ৫০) স্ঝাফী
বসওাদন্দ ধবশন্ত পাসঢদ, ‘বঘঢন্য া ফঘঢদাআ অত্মা। (বসওাদন্দ
ভঘদা ফগ্র, ধৃঃ ১৬২) স্ঝাফী সপতাদসন্দভ ফসঢ, ‘অত্মা া ফদ
ফবস্ঘষ্ক বলপুশঢ ধতাণশ, ফবস্ঘষ্কচাঢ দ। (ফভসডভ ধাসভ, ধৃঃ ৯৮)।
বগ্রও তযশসদ অফভা প্রা এওআ ভওফ পাাতী তযশসদভ ঙাা ফতঔসঢ
ধাআ, বা অসকভ ংসয অফভা অসমাঘদা ওসভবঙ। যাবভস্গঝসমভ
ধভঢশী বগ্রও  ফভাফাদ তাযশবদসওভা যাবভস্গঝমী তযশদসও প্রাবভঢ
ওসভ ধভঢশী বুসকভ ঘাবলতাভ ঈধসবাকী ওসভ ফঢাসমদ। বিবস্গ ঢৃঢী
যঢসও দা ফপ্লসঝাাতীভা ইশ্বভ গচ স্তুভ ফসথয চীদ ৃবষ্টওাভী
অত্মা প্রসয ওবভস বতস ঢাসও চীদ তাদ ওসভদ - এআ ফঢ প্রঘাভ
ওভসঢ রৄরু ওসভদ। দা ফপ্লসঝাাতী প্লাবঝদাসভ ফসঢ, ‘চীদতাী
যবক্তআ চীসদভ ফূম। স্তুঢধসক্ষ, চীবজ্ঞাসদভ ফক্ষসত্র চীদযবক্ত
(Life Force) ঢত্ত্ব এঔাদ ফণসওআ বাত্রা রৄরু ওসভ এং চীসদভ ঈৎধবত্ত
প্রসঙ্গ পাাতী তযশসদভ বপবত্ত ফচাভাসমা ল। থফশাতী বঘন্তা,
বজ্ঞাবদও দগ্রভঢা, কুংস্কাভ, প বওঙু বফসম বযবক্ষঢ ফাসচ
এআ পাাতী বঘন্তাথাভাভ দ্রুঢ প্রাভ খসঝ।
বজ্ঞাবদও গ্রকবঢ অভ বুবক্তভ প্রাসভভ নসম অচ বওন্তু অত্মা
বতস চীদ-ফৃঢযু সও যাঔযা ওভাভ ন্তবদশবলঢ ত্রুবঝগুসমা ফানুসরভ
ফঘাসঔ লসচআ থভা ধড়সঙ। ববত চীদসও অত্মাভ ঈধবস্ঙবঢ অভ
ফৃঢযু সও অত্মাভ ফতলঢযাক বতসআ যাঔযা ওভা ল, ঢস ফঢা
ফবসওাসদা চীবঢ ত্তাভআ- ঢা ফ ঈবদ্ভতআ ফলাও অভ প্রাডীআ ফলাওঅত্মা ণাওা ঈবঘঢ। ঢালসম প্রে লসচ্ছ এওবঝ ফতসল বও ফওম
এওবঝফাত্র অত্মা ণাওস দাবও এওাবথও? ফবফদ, ফয বওঙু ঈবদ্ভতফকামাধ, ওমা, খানুম এফদ ওী লাআড্রা, ফওাভাসমভ ফসঢা প্রাডীভা
ওঢশদ (Cut)  ঙ্কুসভাতকসফভ (Bud) ফাথযসফ বস্ঘৃঢ ল। ঢালসম বও
াসণ াসণ অত্মা ওবঢশঢ ল, দাবও এওাবথও অত্মা াসণ াসণআ
ঙ্কুবভঢ ল? অাভ ফাসছ ফসথযআ ফতঔা বা ফব, ধাবদসঢ টুস

বাা, শ্বারুদ্ধ, ফৃঢ সম ফসদ লা/ফখাবরঢ লা সঘঢদ যবক্তভ
জ্ঞাদ বঘবওৎাভ ফাথযসফ বনবভস অদা ম্ভ লসসঙ এফদ তৃষ্টান্ত
ফফাসঝআ বভম দ- ঢঔদ বও ফতলঢযাকী বভাকী অত্মাসও ফআাসণ
ফটসও খসভ ণুবড় ফতসল বনবভস অদা ল? প্রচদদওাসম বধঢৃতত্ত
রৄক্রাডু অভ ফাঢৃতত্ত বটম্বাডুভ বফমসদ বযরৄভ ফতলসওার বঢবভ ল।
রৄক্রাডু অভ বটম্বাডু চীসদভ ফূম, ঢালসম বদশ্চ ঢাসতভ অত্মা
অসঙ। এসতভ অত্মা বও ঢাসতভ অবপপাওসতভ অত্মা ফণসও
অমাতা? ববত ঢাআ ল ঢস ওীপাস রৃবঝ ধৃণও অত্মা ধভস্ছভ
বফবমঢ লস বযরৄভ ফতসল এওবঝ পূডশ দঢুদ অত্মাভ চন্ধ বতসঢ
ধাসভ? ফাদ ফসদভ এথভসদভ ংঔয ফবৌবক্তও প্রে অত্মাভ
াভত্বসওআ থীসভ থীসভ ঈসন্ধাবঘঢ ওসভসঙ।
অত্মাভ ংজ্ঞাসঢ অসঙ বস্ঘভ ফকামফাম। ফওঈ অত্মাভ ফঘলাভা
াী পাসম (স্ঝাফী সপতাদসন্দভ ফভসডভ ধাসভ দ্রঃ) ফওঈ
অাভ পাসদ ঢভম (প্রযান্ত ফলাাকসভভ বথাী); ফওঈ অত্মাভ ভগ
মাম (ফামসভ বথাী) পাসম ন্য সদসও পাসদ ওাসমা
(অবেওাাী এং চাধাবদসতভ সদসওভ এথভসদভ বশ্বা ভসসঙ)।
বসতলী অত্মাভ ধুদচশন্ধ বদস ফকামফাম অসভা ফবয। বসশ্বভ প্রথাদ
থফশফঢ বলসস বলন্দু, আমাফ এং বিস্গ থসফশভ ওণা অসমাঘদা ওভা
বাও। বলন্দুভা অত্মাভ ধুদচশসন্ধ বশ্বা ওসভ; অাভ ধভবতসও
ফুবমফ অভ বিস্গাদসতভ ওাসঙ অত্মাভ ধুদচশন্ধ সম বওঙু ফদআ।
ফচাভ যাধাভ লসচ্ছ, প্রসঢযওবঝ থফশ ঢাসতভ বশ্বাসওআ ভ্রান্ত সম
ফসদ ওসভ। এ প্রসঙ্গ প্রীভ ফখার ঢাভ সমৌবওও দ, ফমৌবওও গ্রসন্থ
সমদ131এওাভ পাুদ ফঢা, অত্মাভ ফঘলাভাঝা ফওফদ, ঢাআ বদসআ
বসশ্বভ ববপন্প ফতযাীভ ববপন্প ফঢ। ণঘ স্ঝাফী
সপতাদন্দআ এও চাকা সমসঙদ, ‘অফাসতভ ফসদ
ভাঔা ঈবঘঢ ফব, ঢয ওঔসদা রৃ ভওসফভ া ববঘত্র
ভওসফভ ল দা, ঢয বঘভওামআ এও  ঔণ্ড।
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প্রীভ ফখার, সমৌবওও দ, ফমৌবওও (প্রণফ  ধেফ ঔন্ট), ফত’চ ধাবমবযং, ২০০৩।
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বঢশদঢসত্ত্বভ অসমাসও ফাদসঢ ফকসম ফঢা অত্মাভ বস্ঘত্ব এং
ধুদচশন্ধসও পাসমাফসঢাআ প্রেবদ্ধ ওভসঢ ল। বজ্ঞাদ অচ প্রফাড
ওসভসঙ চড় ফণসওআ চীসভ ঈদ্ভ খসঝবঙম ধৃবণীভ বসযর ফপৌঢ
স্ঙা দাদাভওফ ভাাবদও ববক্রাভ চবঝম ংসেসরভ ফথয বতস
অভ ঢাভধভ ববপন্প প্রচাবঢভ ঈদ্ভ খসঝসঙ বচবঢশসদভ ন্নুভ
ধসণ। এআ প্রাসডভ ঈদ্ভ এং ধসভ প্রচাবঢভ ঈদ্ভসভ ফধঙসদ ফওাসদা
ফদ া অত্মাভ বস্ঘত্ব বঙম দা। প্রাসডভ ঈদ্ভসভ ধভ ফওাবঝ ফওাবঝ ঙভ
ফওসঝ ফকসঙ, অভ অথুবদও ফানুর ফঢা এম- এআ ফবতদ- ফাত্র বত্রয
ফণসও ধোয লাচাভ ঙভ অসক। ঢালসম এঔদ প্রে লসঢ ধাসভ
ধোয ঙভ অসক ফানুসরভ অত্মাভা ফওাণা বঙম? চীচন্তু বওংা
ওীঝধঢঙ্গ লস? ফওাদ ধাসধ ঢালসম অত্মাভা ওীঝধঢঙ্গ লসমা?
ধূশচসন্ধভ ফওাদ ওফশনসম এফদবঝ লসমা? ধূশচন্ধ ধূশচন্ধ ওসভ
ফধঙাসঢ ণাওসম ফব প্রাডীসঢ অত্মাভ প্রণফ চন্ধবঝ লসবঙম ফবঝ ওস
লসবঙম? লসম বদশ্চআ এওসওারী ভম প্রাড বলসসআ চন্ধ
বদসবঙম। এওসওারী প্রাসডভ চন্ধ লসবঙম ফওাদ চসন্ধভ ওফশনসম?
বঢশসদভ অথুবদও ঢত্ত্ব দা চাদা সত্ত্ব প্রাঘীদ পাভসঢভ
বুবক্তাতী ঘাশাসওভা ফআ বিস্গধূশ ৬ষ্ঠ যঢসও ঢাসতভ ফফওাভ
বচশঢ জ্ঞাসদভ ালাসবয অত্মাভ বস্ঘত্বসও প্রেবদ্ধ ওসভ
ফনসমবঙসমদ। অত্মাসও স্ঝীওাভ ওভাভ ফথয বতসআ ম্ভঢ
ঘাশাওসতভ মড়াআঝা রৄরু লসবঙম। অত্মাআ ববত দা ণাওস ঢস ফওদ
বণা স্ঝকশ দভসওভ ফওচ্ছা-ওাবলবদভ অফতাবদ। অত্মা বদস ংয
প্রওায ওভসঢ ওভসঢ ফযর ধবশন্ত ফঞাাঁঝ ওাঝা ঘাশাসওভা ইশ্বভ-অত্মাধভসমাও-চাবঢসপত-চন্ধান্তভ বওঙুসওআ ঢাভা দাওঘ ওসভ ফতদ।
ঢাভাআ প্রণফ সমবঙসমদ ফত সধৌরুসর দ, এঝা এওতম
স্ঝাণশাসন্পরী ফানুসরভআ ভবঘঢ। চদফানুসরভ ফাণা ওাাঁঞাম ফপসগ ঔাা
ফআ  স্ঝাণশাসন্পরী োক্ষ্মডসতভ ঘাশাসওভা পণ্ড, থূঢ,শ ফঘাভ, বদযাঘভ
সম বপবলঢ ওসভবঙসমদ, ঢাভা াবঢম ওসভ বতসবঙসমদ অত্মাভ
বস্ঘত্ব, ঈসন্ধাঘদ ওসভবঙসমদ থসফশভ চুাঘুবভ এআ সমফসলস্ঘ  ফফাক্ষপ্রাবপ্ত বও ধবভত্রাডমাপ নাাঁওা ণশলীদ
াভ ুবমফাত্র, ঈতভবসন্ত্র বসধশভ ওাভসড সসক
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ঈৎবক্ষপ্ত রৃকশন্নফ ফঠকুভফাত্র। এ ধযাও ধযাও া
াওঘাঢুবভ বদবঢও ধভাথ, ঈন্ধাকশ কফদ, ফাদবও 
বতবলও তাসবশভ নমশ্রবঢ- ধভান্পসপাচী ফদপ্রড
যবক্তসতভ তফয কুৎবঢ ফদফাত্র, ফধঝুওসতভ এং
ঈন্ধাকশকাফীসতভ বমা-ওল্পদা। ধভচকসঢ বাাভ চন্য
ফওাসদা অত্মাভ বস্ঘত্ব ফদআ। ডশাশ্রসফভ বদবতশষ্ট ফফবও
বদফ-অঘাভ অসম ফওাসদা নম ঈৎধন্প ওসভ দা।
ডশাশ্রসফভ ফযর ধবভদাসফভ ওাবলবদ াথাভড ফানুরসও
ঞওাাভ ঈসেসশ্য থফশসও কাাঁচাাভ ঔাবফ বসযর।

ঘাশাসওভা মসঢদ, ঘঢুভ ধুসভাবলঢসতভ তাব নুবাী ববত
ফচযাবঢসষ্টাফ বসজ্ঞ বমওৃঢ প্রাডী ভাবভ স্ঝকশমাপ ওসভ, ঢালসম ঢাভা
বদসচসতভ বধঢাসও এপাস বম ফত দা ফওদ? ফওদ ঢাভা এপাস
ঢাসতভ বধঢাভ স্ঝকশপ্রাবপ্ত বদবশ্চঢ ওসভ দা?
ববত ফচযাবঢসষ্টাফ বসজ্ঞ
বম বতসম ধরৄ বা স্ঝসকশ
ঢস বধঢাসও ধাঞাসঢ স্ঝসকশ
থসভ ফাঁসথ বম তা বসজ্ঞ।

ঘাশাসওভা অসভা মসঢদবঘঢন্যরূধ অত্মাভ ধাওবন্ত্র ফওাণা
ঢস ঢ বধণ্ডতাদ ফদলাঢআ ৃণা।

বওংাববত শ্রাদ্ধওফশ ল ফৃসঢভ ঢৃসপ্তভ ওাভড
ঢস ফদপা প্রতীসধ বতসম ফঢম, ঈবঘঢ জ্বমদ।

অত্মা া বঘঢন্যসও ঘাশাসওভা ঢাসতভ তযশসদ অমাতা বওঙু দ ভং
ফতলথফশ সম ডশদা ওসভবঙসমদ। এআ যাধাভঝা এঔদ অথুবদও
বজ্ঞাদ ফণশদ ওসভ। ধাবদভ বক্তঢাভ যাধাভঝা বঘন্তা ওরুদ। এআ
বক্তঢা বচবদঝা অমাতা বওঙু দ- ভং ধাবদভ ডুভআ স্ঝপা- থফশ।
বক্তাত্মা দাসফ ফওাসদা ধাবণশ ত্তা বওন্তু ধাবদভ ফসথয ফাঁবতস
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বকস ঢাসঢ বক্তঢা দাফও থফশবঝভ চাকভড খঝাসচ্ছ দা। ভং ধাবদভ
ডুভ ঙ্গিাভ ওাভসডআ বক্ত ঢা দাসফভ যাধাভবঝভ পুযত

ঙাড়া অভ বওঙুআ দ। ফানুর বঘন্তা ওভসঢ ধাসভ সমআ বদসচভ
যবক্তত্বসও বদসচভ ফসঢা ওসভ াচাসঢ ধাসভ, ঢয-বফসণযভ বফসযম

খসঝসঙ। ঘাশাসওভা মসঢদ, ফানুসরভ বঘঢন্য া অত্মা ঢাআ। ফতসলভ
স্ঝপা থফশ বলসসআ অত্মা া বঘঢসন্যভ ঈত খঝসঙ। ওীপাস এভ
পুযত খসঝ? ঘাশাসওভা এওবঝ ঘফৎওাভ ঈধফা বতস যাধাভবঝ
ুবছসবঙসমদ। সমবঙসমদ, অঙ্গুভ এং ফত বঢবভভ ন্যান্য
ঈধাতাদগুসমাসঢ অমাতা ওসভ ফওাসদা ফতযবক্ত ফদআ। বওন্তু ফআ
ঈধওভডগুসমাআ এও থভসদভ বসযর প্রবক্রাভ ফাথযসফ ফওাসদা ধাসত্র
বফবমঢ ওভাভ ধসভ এভ এওবঝ দঢুদ গুড ধাা বাসচ্ছ, বাসও অফভা
মবঙ ফত। অত্মা া বঘঢন্য ফঢফবদ। ববরৄবিসস্গভ চসন্ধভ প্রা ৬০০
ঙভ অসকভ স্তুাতী তাযশবদসওভা এপাসআ ঢাসতভ পারা
ভাাবদও প্রবক্রা প্রাসডভ ঈদ্ভসও যাঔযা ওসভবঙসমদ, ফওাসদা
ভওসফভ অত্মাভ নুওল্প ঙাড়াআ। ঢাসতভ এআ ক্তযআ ধভঢশীসঢ
পাাতী তাযশবদওসতভ চন্য ড় ঘযাসমঞ্জ লস ফতঔা বতসবঙম।

বতস ওল্পদা ওভসঢ ধাসভ ঢাভ ফপঢসভ ফদ সম বঢযআ ফওাসদা
ধতাণশ অসঙ, ণা অসঙ তৃশ্য ফওাসদা অত্মাভ যভীভী ঈধবস্ঙবঢ।
ফৃঢযু ভ ধভ ফতল বমীদ ল। বমীদ ল ফতলাংয, ফবস্ঘষ্ক স্চাুসওার।
অসম ফবস্ঘষ্ক স্চাুসওাসরভ ফৃঢযু ফাসদআ বওন্তু ফদ এভ ফৃঢযু ,

অত্মা, ফদ এং ফভত্বঃ বজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ
পাাতীভা বাআ মুও দা ফওদ স্কুসমভ ধাঞ ফযর ওভা ঙাত্রবঝ অচ
চাসদ, ফদ ফওাসদা স্তু দ; ভং ফানুসরভ ফবস্ঘসষ্কভ স্চাুসওাসরভ ওাচ
ওসফশভ নম। ফঘাসঔভ ওাচ ফবফদ ফতঔা, ওাসদভ ওাচ ফবফদ শ্রড
ওভা, ধাওস্ঙমীভ ওাচ ফবফদ ঔাতয লচফ ওভা, ফঢফবদ ফবস্ঘষ্ক ফওাসরভ
ওাচ লসমা বঘন্তা ওভা। ঢাআ ফদাসম বচী বজ্ঞাদী োবন্ফ বক্রও
ঢাভ The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul’
গ্রসন্থ ধবভষ্কাভ ওসভআ সমদ132- ‘বস্ঞওভ নুওল্পবঝ লসমাঃ অফাভ
অবফত্ব , অফাভ ঈচ্ছ্বা, ফতদা, স্ঞৃবঢ, অওািা, অফাভ
ংসতদযীমঢা, অফাভ ধবভঘ এং অফাভ ফুক্তুবদ্ধ এগুসমা অসম
ফবস্ঘসষ্কভ স্চাুসওার এং ঢাসতভ অনুরবঙ্গও ডুগুসমাভ ববথ যলাভ

132

Francis, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, 1995, Scribner.
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ফআাসণ ফৃঢযু ঢণাওবণঢ অত্মাভ। সদও ফ ফতঔা বা ফতসলভ
ন্যান্য ঙ্গ- প্রঢযঙ্গ বঞওফসঢা ওফশক্ষফ অসঙ, বওন্তু ফবস্ঘসষ্কভ
ওাবশওাবভঢা লাবভস ফকসঙ। এথভসদভ স্ঙাসও সম ফওাফা। ফানুসরভ
ফঘঢদা ঢঔদ মুপ্ত ল। ফবস্ঘসষ্কভ ওফশক্ষফঢা লাভাসদাভ নসম চীবঢ
ফতল ঢঔদ সদওঝা চড়ধতাসণশভ ফসঢাআ অঘভড ওসভ। ঢালসম চীদ
 ফৃঢযু ভ ফবাকূত্রবঝ ভক্ষা ওভসঙ ফও? এ বও যভীভী অত্মা, দাবও
ফবস্ঘসষ্কভ স্চাুসওাসরভ বঞও ওফশক্ষফঢা?
এ ধবশাস বঔযাঢ বক্রসওঝাভ ভফড মাম্বাভ ফৃঢযু ভ খঝদাবঝ স্ঞভড
ওভা বাও। ১৯৯৮ াসমভ বসয ফনব্রুাবভ ঠাওা ফস্গবটাসফ (ঙ্গন্নু
ফস্গবটাফ) মীসকভ ফঔমা ঘমাওামীদ ফ ফফসলভা ফলাসদ বধভ
এওবঝ ধুম যঝ নভাটশ যঝশ ফমসক বনবল্ডংভঢ মাম্বাভ ফাণা সচাসভ
অখাঢ ওসভ। প্রণসফ ফসদ লসবঙম ফঢফদ বওঙুআ ল বদ। বদসচআ
ফলাঁসঝ ধযাবপবমসদ বনভসমদ; বওন্তু ল্প বওঙুক্ষড ধভআ জ্ঞাদ লাভাসমদ
বঢবদ। বঘবওৎসওভা ঢাসও বিবদসও পবঢশ ওভসমদ। ধভবতদ একুসয
ফনব্রুাবভ ঢাসও বধবচ লাধাঢাসমভ বদঈসভাাচশাবভ বপাসক পবঢশ
ওভা লসমা। ফঔাসদ ঢাভ ধাসভযদ লসমা, বওন্তু স্ঙা ক্রফয
ঔাভাসধভ বতসওআ বাবচ্ছম। ধভবতদ াআসয ফনব্রুাবভ টাক্তাভভা
ফখারডা ওভসমদ ফব, ফবস্ঘষ্ক ঢাভ ওাবশওাবভঢা লাবভসসঙ। লাঝশ-মাং
ফফবযসদভ ালাসবয ওৃবত্রফপাস রৎবধণ্ড এং নুনুসভ ওাচ
ঘমবঙম।
২৩ ফনব্রুাবভ বসওম াসড় বঢদঝা ঢাভ অআবভয স্ঠী বওসফভ
ঈধবস্ঙবঢসঢ লাঝশ মাং ফফবযদ ন্ন ওসভ বতসমদ বঘবওৎসওভা। ফণসফ
ফকম মাম্বাভ রৎস্ছন্দদ। এঔদ প্রে লসচ্ছ ফটণ াবঝশবনসওসঝ ফৃঢযু ভ
ঢাবভঔ ফওাদবঝ লা ঈবঘঢ? ২২ দাবও ২৩ ফনব্রুাবভ? অভ ঢাভ
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ফৃঢযু ক্ষডবঝ বদথশাভড ওভসমদ
বঘবওৎাভঢ টাক্তাসভভা?

ওাভা?

অচভাআম/বফতূঢ দাবও

এ যাধাভবঝ অভ পাসমাপাস ুছসঢ লসম ফৃঢযু বদস রৃ ঘাভ
ওণা মসঢআ লস। চীসদভ বদঢশদী ধবভফাবপ্তসও (Irreversible
Cessation of Life) সম ফৃঢযু । ফওদ চীসভ ফৃঢযু ল? ওাভড
ফৃঢযু ভসডভ ফাথযসফ অফাসতভ চীদ ঢাধকঢী বস্ঙঢাস্ঙা
(Thermodynamic Equilibrium) প্রাপ্ত ল। ঢাধকবঢবতযাভ বিঢী ূত্র
ফাদসঢ ফকসম চীসদভ ঈসেশ্য অভ বওঙুআ দ- বদবষ্টবঘসত্ত এন্িবধ
াবড়স ঘমা। অফাসতভ ঔাা- তাা, যদ, ভ্রফড, বফণুদ, বওংা
ভবঞাকুসভভ ওবঢা ধাসঞভ অদন্দ- বওঙুভ ফধঙসদআ ণাসও ফফাঝা
তাসক ফওম এওবঝ ফাত্র ঈসেশ্য- ফনআণনুবম এদিবধ াড়াসদা- ফঝা
অফভা ুছসঢ ধাবভ অভ দাআ ধাবভ! চসন্ধভ ধভ ফণসও াভা চীদ থসভ
অফভা এদিবধ াবড়স াবড়স প্রওৃবঢসঢ ঢাধকঢী াফয বঢবভ
ওবভ, অভ ফযরসফয ধেত্ব প্রাবপ্তভ ফাথযসফ ন্যান্য চড় ধতাসণশভ ফসঢা
বদসচসতভ ফতলসও ঢাধকঢী বস্ঙঢাস্ঙা বদস অব। বওন্তু ওীপাস
এআ বস্ঙঢাস্ঙাভ বদসতশয অফভা ংযধভপভা লদ ওবভ?
চীবজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ ফতঔসম, অফভা (ঈবদ্ভত এং প্রাডী) ঈত্তভাবথওাভ
ূসত্র বঢশসদভ ফাথযসফ অফাসতভ ধূ-শ ধুরুরসতভ বাভা ফবৌদংসবাসকভ
ফাথযসফ ংযবস্ঘাভ ওসভ প্রওৃবঢসঢ বঝসও ভসসঙ ঢাসতভ ফণসও ফভড
বচদ (Death Gene) প্রাপ্ত লসবঙ এং লদ ওসভ ঘসমবঙ। এআ থভসদভ
বচদ (ফভড বচদ) ঢাভ ধবভওবল্পঢ ঈধাসআ ফৃঢযু সও ত্বভাবন্পঢ ওসভ
ঘসমসঙ। ফবৌদচদসদভ ফাথযসফ ংযবস্ঘাসভভ যাধাভবঝসঢ অফভা
এঔাসদ গুরুত্ব বতবচ্ছ। ওাভড, ফব ফস্ঘ প্রচাবঢ ফবৌদচদদসও
ংযবস্ঘাসভভ এওবঝ ফাথযফ বলসস ফসঙ বদসসঙ, ঢাসতভ ফৃঢযু
দাফও যাধাভবঝসও ঢাভ চীকঢ ববযষ্ট বলসস গ্রলড ওসভ বদসঢ
লসসঙ। ফতঔা ফকসঙ স্ঘন্যধাী চীসভ ফক্ষসত্র ফর্ক্-ফম া
ফবৌদসওারগুসমাআ (চীবজ্ঞাদীভা সমদ চাফশপ্লাচফ ) লসচ্ছ এওফাত্র
ফওার বাভা ভাবভ এও প্রচন্ধ ফণসও অসভও প্রচসন্ধ বদসচসতভ বচদ
োবভঢ ওসভ বঝসও ণাসও। চীসদভ এআ ংযবঝ ফভ। বওন্তু ফ
ঢুমদা ফাফাবঝও ফম বতস বঢবভ ফতলসওারগুসমা ল স্ঝল্পাুভ।
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সদসও এআ যাধাভবঝভ দাফওভড ওসভসঙদ ফপ্রাগ্রাফট ফটণ । এ ফবদ
সদওঝা ফরমা-মবঔন্দভ বওংা াভ-রফাূসদভ ফসঢা যাধাভস্ঢাধাভ- চদদসওাসরভ ফভত্বসও ধূডশঢা বতসঢ বকস ফতলসওারসও
ভড ওসভ বদসঢ লসসঙ ফৃঢযু পাকয। প্রঔযাঢ চীবজ্ঞাদী বভঘাটশ টবওন্ফ
লামওা ঘাসম ঢাভ ফমবনয বচদ আস সমসঙদ, ‘ফৃঢযু  ফাথল
ববনবম া কসদাবভাভ ফসঢা এও থভসদভ ফর্ক্ুাবম িান্ফবফসঝট
বটবচচ বা অফভা ংযধভপভা ৃবষ্টভ রৄরু ফণসও লদ ওসভ ঘসমবঙ!
পাআভা যাওসঝবভাভ ফসঢা ভম ফওারী চী বাভা ফবৌদচদদ দ,
ভং ফওার বপাচসদভ ফাথযসফ প্রওৃবঢসঢ বঝসও অসঙ ঢাভা বওন্তু
অক্ষবভও সণশআ ফভ। এসতভ ফতল ফওার ৃবদ্ধপ্রাপ্ত লস বপাবচঢ ল,
ঢাভ ধভ বপাবচঢ ংযগুসমা ৃবদ্ধপ্রাপ্ত লস ধুদভা বপাবচঢ ল;
ফওাসদা ংযআ অসম ফপাস ফৃঢযু ভড ওসভ দা।
অাভ বথওাংয ওযান্ফাভ ফওারআ ফভ, ন্তঢ ঢাবত্ত্বওপাস ফঢা
সঝআ। এওবঝ াথাভড ফওারসও চীেযা ফফাঝাফুবঝ ফকাঝা ধোসযও
াভ ওামঘাভ া ধুদরুৎধাতদ ওভা বা। এআ লান-ফেুবভভ ীফাসও
বজ্ঞাসদভ পারা সম ফলবফ্লও বমবফঝ (Hayflick Limit)। ওঔসদা
ঔসদা ওযান্ফাভাক্রান্ত ফওাসদা ফওাসদা ফওাসর ংওীডশ ফঝসমাফাভ ণাওাভ
ওাভসড এবঝ ফওারবস্ঙঢ বটএদএ ভ ফভড বচদসও স্ঙাীপাস সুআঘ ন
ওবভস ফত। এভ নসম এআ ফওার ঢাভ অপযন্তভীড ফলবফ্লও বমবফঝসও
বঢক্রফ ওসভ বা। ঢঔদ অক্ষবভওপাসআ ংঔযাভ- ফাসদ ীফ
ংঔযওাভ ফআ ফওারসও ওামঘাভ ওভা ম্ভ। এআ যাধাভঝাআ
ঢাবত্ত্বওপাস ফওারবঝসও প্রতাদ ওসভ ফভত্ব। ফলদবভসঝা মযাও
দাসফ এও ফবলমা ১৯৫২ াসম াবপশওাম ওযান্ফাসভ ফাভা বাাভ ধভ
টাক্তাভভা ওযান্ফাভাক্রান্ত ফতলসওারবঝসও বভস বদস মযাস ফভসঔ
বতসবঙম। এআ ফওাসরভ ফভড বচদ স্ঙাীপাস সুআঘ ন ওভা এং
ফওারবঝ এঔসদা মযাসভঝবভভ চাসভ লাম ঢবসঢ চীবঢ স্ঙা
অসঙ। প্রবঢবতদআ এআ ফম ফণসও ওসয াভ ওসভ ফম-ওামঘাভ
ওভা লসচ্ছ, এআ ফওারসও এঔদ ফলমা ফওার দাসফ বপবলঢ ওভা ল।
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বঘত্রঃ (ঈধসভ) স্ঝাফীভ াসণ ফলদবভসঝা মযাও, ১৯৪৫ াসম
ফঢামা ঙব এং (বদসঘ) মযাসভঝবভসঢ ফভ ফলমা ফওার।

ববত ফওাসদা বতদ পবষ্যঢ- প্রবুবক্ত অভ বচফূমযসাথ (Bioethics)
অফাসতভ ফআ সুসবাক ফত, ঢস অফভা লসঢা ফলমাসওার ফিাদ
ওসভ ফলদবভসঝাসও অাভ অফাসতভ ধৃবণীসঢ ফনভঢ অদসঢ ধাভ।
ম্বঢ াংাবতও ফভসওা রিুঝ ফলদবভসঝা মযাও এং ঢাভ এআ
‘ফভসত্বভ চীদ’ বদস এওবঝ ঘফৎওাভ আ বমসঔসঙদ তয

অাভ োআদ বশ্রপ (brine shrimp), ফকামওৃবফ া ফদফাসঝাট, বওংা
ঝাবটশসগ্রসটভ ফসঢা বওঙু প্রাডী অসঙ বাভা ফৃঢযু সও মুবওস ভাঔসঢ
ধাসভ, চীবজ্ঞাসদভ পারা এ স্ঙাসও সম বক্রসোাসাবঝও

আফফভঝাম মাআন  ফলদবভসঝা মযাও দাসফ133।

ফস্গঝ । ফবফদ, োআদ বশ্রপগুসমা মডাক্ত ধাবদসঢ ফাসদ ংযৃবদ্ধ
ওভসঢ ণাসও, বওন্তু ধাবদ বঔদ রৄবওস বা, ঢঔদ ঢাভা বটম্বাডু
ঈৎধাতদ, এফদ বও বদসচসতভ ফতসলভ ৃবদ্ধ বওংা ফফঝাবমচফ
ধুসভাধুবভ ন্ন ওসভ ফত। বশ্রপগুসমাসও ফতঔসঢ ঢঔদ ফৃঢ ফসদ
লসম এভা অসম ফৃঢ দ- ভং এসতভ এআ ফভডাধন্প স্ঙাভ
ফসথয চীসদভ ীচ মুওাসদা ণাসও। এআ স্ঙাবঝসওআ সম
বক্রসোাসাবঝও ফস্গঝ । অাভ ওঔসদা ঢাভা ধাবদ ঔুাঁসচ ফধসম
অাসভা দঢুদ ওসভ দচীদপ্রাপ্ত ল। এসতভ দ্ভূঢসু ভ যাধাভ
স্ঢাধাভ সদওঝা পাআভাসভ ফসঢা। পাআভাসভ ওণা অসভওাভ বঘন্তা
ওভা বাও। পাআভা চীদ  চসড়ভ ফাছাফাবছ স্ঙাসদ স্ঙাদ ওসভ।
পাআভাসও ফওঈ চড় মসঢ ধাসভদ, অাভ চীবঢ মসঢ াথা
ফদআ। এফবদসঢ পাআভা ফৃঢৎ , ঢস ঢাভা ফাঁসঘ সঞ ন্য
চীবঢ ফওারসও অশ্র ওসভ। পাআভাস ণাসও ফপ্রাবঝদালী বদঈবিবও
এবট। এআ বদঈবিবও এবটআ পাআভাসভ বাঢী ববযসষ্টযভ
অথাভ। ঈধবুক্ত ফধারও ফতল ধাাভ অক ধবশন্ত ঢাভা
বক্রসোাসাবঝও ফস্গঝ -এ চীদসও মুবওস ভাসঔ। অভ ঢাভধভ
ঈধবুক্ত ফতল ফধসম অাসভা ফওার বপাচসদভ ফাথযসফ ফভসত্বভ
ফঔমা ঘাবমস ফবসঢ ণাসও।
ওাসচআ ফতঔা বাসচ্ছ ফৃঢযু যাধাভবঝ  চীসভ চন্যআ
ঢযাশ্যওী বদাফও দ। পাআভাসভ অডবও িাভ ফসথযআ
অসম মুবওস অসঙ ফভসত্বভ ীচ। এআ ঙ্গিাআ অসম
বটএদএভ ফাথযসফ বদ্ধান্ত ফদ ঢাভা ওঔদ খাধবঝ ফফসভ
বক্রসোাসাবঝও ফস্গঝ -এ ধসড় ণাওস, অভ ওঔদ দচীসদভ
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ছডশাথাভা বদসচসতভ অসমাবওঢ ওভস। ফ বলসস পাআভাসভা
অক্ষবভও সণশআ বওন্তু ফভ- এভা স্ঝাপাবওপাস ফৃঢযু ভড ওসভ দা।
ঢস ফানুসরভ বদসচভ প্রসাচসদ ভাাবদও চীাডুদাযও
রথধত্রাবতভ ঈদ্ভাদ  ঢাভ প্রসাসক চীাডুদাসযভ যাধাভবঝ
এসক্ষসত্র অমাতা। বসথভ প্রসাসক অসম এসতভ ঙ্গিা ফপসগ
ফতা ল, ফবদ ঢাভা অাভ ধুদচশীদ প্রাপ্ত লস ফভাক ঙড়াসঢ দা
ধাসভ। বঞও এওআ ভওফ পাস ঢযবথও ববওভড যবক্ত প্রসাক ওসভ
পাআভাসভ এআ ফতলকঢ ঙ্গিা ফপসগ ফতা ফবসঢ ধাসভ। এভ
নসম এসতভ অডবও কঞদ বদষ্ট লস এং এসতভ চীসদভ সুপ্ত
অথাভ লাবভস বাস। নসম ঈধবুক্ত ধবভসয ফধসম এভা অভ
ধুদচশীদপ্রাপ্ত লস দা। বাভা চীদ-ফঢুযভ যাধাভবঝসও অসভা
পাসমাফসঢা বজ্ঞাসদভ কপীসভ বকস ুছসঢ ঘাদ ঢাভা অডবও
চীবজ্ঞাদী ঈআবমাফ ব িাসওশভ ফমঔা ফর্ক্ এণ্ড বত বভবচদ ন
ফটণ 134 আবঝ ধড়সঢ ধাসভদ। বপবচৎ ভা অভ নবভত অলসফসতভ
ফমঔা ফলাবসশ্ব প্রাড  ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁসচ (ভ প্রওাযদা, ২০০৭)
আবঝভ প্রণফ থযাস ফয বওঙু অওরশডী ঈতালভড লাবচভ ওসভ
চীদ-ফৃঢযু সও যাঔযা ওভাভ ফঘষ্টা ওভা লসসঙ। ঈৎালী ধাঞসওভা
ধসড় বদসঢ ধাসভদ।
ভফদ মাম্বাভ ফসঢা ফবস্ঘসষ্কভ ভক্তক্ষভসড ফৃঢুয লসসঙ তমঙুঝ
যাসন্টভ কাও ঞ্জী ফঘৌথুভীভ। এআ সুপ্রবঢবষ্ঠঢ কাসওভ ফক্ষসত্র
ভক্তক্ষভসড ফবস্ঘষ্ক ঢাভ ওাবশক্ষফঢা লাবভসবঙম। বঢবদ ঘসম বকসবঙসমদ
ফওাফা। ফওাফা এওাভ ফওঈ ঘসম ফকসম ঢাসও ধুদভা চীসদ
ফনভঢ অদা সদও ফক্ষসত্রআ ম্ভ যাধাভ। ফওাফাভ স্ঙাবত্ব
াথাভডঢ রৃআ ফণসও ঘাভ প্তাল ণাসও। বাভা ফঘঢদা বনসভ ধাদ, ঢাভা
াথাভডঢ ২/১ বতসদভ ফসথযআ ঢা বনসভ ধাদ। াবওসতভ সদসওআ ফাভা
বাদ, বওন্তু সদসও ফওাফা ফণসও ঈসঞ অসদ সঝ বওন্তু ভস বাদ
সঘঢদ তযা- বাসও ফফবটওযাসমভ পারা সম বদবি তযা া

ফপবচসঝবঝপ ফস্গঝ (Vegetative state)। টাক্তাভ এং ফভাকীভ
অত্মীস্ঝচদসতভ চন্য এ এও স্ঝবস্ঘওভ ধবভবস্ঙবঢ। ওাভড ফভাকীভ
ফতলঝা ফাঁসঘ ণাওসম ফবস্ঘষ্ক ণাসও বদবি। ফঝওবদওযাবম, এসতভ ঢঔদ
ফৃঢ মা বা দা, ওাভড শ্বা-প্রশ্বাল বওঙু যাভীবভও ওাচ-ওফশ
ঘমসঢ ণাসও স্ঝাপাবও পাসআ। ফাাবথওওাম ধভ এথভসদভ ফভাকীভা
ফধৌাঁসঙ বাদ স্ঙাী বদবি তযা  (Persistent Vegetative State)। বঢআ বতদ
ফধরুসঢ ণাসও ফভাকীভ সঘঢদঢা অাসভা বনসভ অাভ ম্ভাদা
ওফসঢ ণাসও। বর্ক্সচসদভ পাস ফবস্ঘসষ্কভ ফওারগুসমা থীসভ থীসভ
ফাভা ফবসঢ ণাসও। আ ফ ওৃবত্রফপাস ঢাভ ফতলসও াাঁবঘস ভাঔা
ফকসম ঢাভ বঘঢন্য অভ ফনভঢ অস দা। ১৯৯৪ াসম অসফবভওাভ
ফাবম্ ফাাআবঝ ঝাস্ক-ফনাসশভ একাসভা চদ কসরসওভ এওবঝ কসরডা
ফণসও চাদা বা, স্ঙাী বদবি তযা ফভাকী এওাভ ফধৌাঁসঙ ফকসম
অসভাকযমাসপভ ম্ভাদা ঘসম বা যূসন্যভ ওাঙাওাবঙ135। তীখশবতদ
সধক্ষা ওভাভ ধভ টাক্তাভসতভআ বদ্ধান্ত বদসঢ ল ফভাকীভ চীদ-প্রতীধ
বদশাধদ ওভাভ, ওাভড ঢঢবতসদ ঢাসতভ চাদা লস বা ফব, এ ফভাকী
অভ বঘঢন্য বনসভ ধাস দা। ধাঞওসতভ বদশ্চ ফফ্লাবভটাভ ফঝবভ
যাআসপাভ খঝদাভ ওণা ফসদ অসঙ, বাভ ঔভ াভা অসফবভওা চুসড়
অসমাড়দ ঢুসমবঙম। ১৫ ঙভ থসভ স্ঙাী বদবি তযা  ণাওাভ ধভ
ফঝবভ যাআসপাভ স্ঝাফীভ অসতসদভ ধবভসপ্রবক্ষসঢ ২০০৫ াসম বঔদ
টাক্তাভভা ফঝবভভ ফুঔ ফণসও ঔাতযদামী ঔুসম বতস ঢাভ ফতলাাদ
খঝাসদাভ ঈসতযাক বদসমদ, ঢঔদ ঢা অসফবভওাভ ভাচগদবঢও ফলমসও
ফঢামধাড় ওসভ ঢুসমবঙম। ভক্ষডযীসমভা টাক্তাভসতভ এ দানভফাবদসও
ফতসঔবঙসমদ ফঔাতাভ ঈধভ ফঔাতওাভী ভ তৃষ্টান্ত বলসস। বওন্তু
টাক্তাভসতভ ওভডী বঙম দা বওঙুআ। ফঝবভ যাআসপাভ ববঝ স্কযাদ এং
এফঅভঅআ ফণসও ফতঔা বকসবঙম বর্ক্সচসদভ পাস ফেদ বঝসুযভ
সদওঝুকুআ দষ্ট লস ফকসঙ। অতামসঢভ ভা বকসবঙম টাক্তাভসতভ
নুকূসমআ।
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এঔদ প্রে ঈঞসঢ ধাসভ, টাক্তাসভভা ফওান্ অমাফসঢভ বপবত্তসঢ
বদ্ধান্ত ফদদ ফব, ফভাকী স্ঙাীপাস বদবি লস ফকসঙ দাবও ফঘঢদা
বনসভ ধাাভ অযা অসঙ? এবঝ বদঃসন্দল, টাক্তাভ ববত ফাসছদ ফব,
ফঘঢদা বনসভ অাভ ম্ভাদা বওঙুঝা লসম অসঙ, ঢালসম ওঔসদাআ
ফতলাাসদভ ফাথযসফ ফভাকীভ ফৃঢুয ত্বভাবন্বঢ ওভসদ দা। টাক্তাভভা
অসম বদ্ধান্ত ফদদ ফেদ আসফবচং ফঝওবদও দাসফ এও অথুবদও
ধদ্ধবঢভ ালাসবয ফবস্ঘষ্ক ধবশসক্ষড ওসভ- ঢাভা ফতসঔদ অলঢ ফবস্ঘসষ্ক
অসতৌ ফওাসদা থভসদভ ফাথ যবক্ত বওংা ফঘঢদাভ অমাফঢ ধাা
বাসচ্ছ বওদা। সদও ফ এআ অমাফঢ ঔু সুপ্ত স্ঙা ণাসওলসচ থভা বা দা। এআ স্ঙাসও মা ফবসঢ ধাসভ- দূযদঢফ সঘঢদ
স্ঙা া বফবদফাবম ওদযা ফস্গঝ । ওাসচআ টাক্তাভসতভসও ঔু বত্ন
বদস ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওভসঢ ল, এং ঢা তীখশসফাতী। ফবফদ,
এবড্রাদ সসদভ ফদঢৃসত্ব ওযাফবেচ বশ্ববতযামসভ এওতম
কসরসওভ ঢত্ত্বাথাসদ ২৩ ঙসভভ এও ঢরুডী বঘবওৎাভঢ স্ঙা
অসঙ। পাল ড়ও রৃখশঝদা অক্রান্ত এ ঢরুডীভ ফবস্ঘষ্ক ফয
পাসমাপাসআ ক্ষবঢগ্রস্ঘ লসবঙম। এও প্তাল ফওাফা ণাওাভ ধভ
ঘড়াআ ঈৎভাআ ফধবভস বদবি তযা  এস বপড়সমদ। ফআ ঢরুডী
এঔদ ফঘাসঔভ ধাধবড় ফফমসঢ ধাসভদ, বওন্তু াআসভভ ফওাসদা বদসতশয
ধামদ ওভাভ দূন্যঢফ অমাফঢ ওঔসদাআ ফতঔাদ বদ। টাক্তাসভভা
ফফসবঝভ ফবস্ঘষ্ক ওী স্ঙা অসঙ ঢা বদঃসন্দল লাভ চন্য ববপন্প
ধভীক্ষা ঘামাসমদ। ফবফদ, ফভাকীভ াফসদ বকস মসমদ, ‘ওবনভ চন্য
বঘবদ অভ রৃথ ফঝবসম ভাঔা অসঙ, ঔা । এআ ফন্তসযভ ওী প্রবঢবক্রা
ফভাকীভ ফাণা ধাা বা ঢা চাদাভ চন্য fMRI স্কযাদ ওসভ ঔুাঁসচ
ফতঔসমদ বঘবওৎসওভা। ফতঔসমদ, ফবস্ঘসষ্কভ ফপঢসভ ফঝসপামাভ
কাআবভ দাসফভ ফব চাকাঝা অসঙ ফঝা ঈেীপ্ত লসচ্ছ। ফাণাভ এআ
চাকাঝা সুস্ঙ ফানুরসতভ ফক্ষসত্র ওণাাঢশা ফযাদা এং ফাছাভ ওাসচ
যরঢ ল। ওাসচআ এঝুকু ফাছা ফকম, লসঢা ফফসবঝ সঘঢদ।
বওন্তু বঘবওৎসওভা বদবশ্চঢ লসঢ ধাভসমদ দা। ওাভড সদও ফ
কপীভ খুসফ ণাওা ফানুসরভ াফসদ এথভসদভ বদসতশয বতসম ঢাসতভ
ফাণাভ এআ চাকাগুসমা ঈেীপ্ত ল।
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অসভা বদবশ্চঢ লাভ চন্য টাক্তাসভভা বঞও ওভসমদ, ফভাকীসও
বতস ফঝবদ ফঔমাসদ। ফভাকীসও বদসতশয ফতা লসমা- ফসদ ওসভা
ঢুবফ ফঝবদ গ্রাঈসন্ট অঙ। অসা এাভ অফাভ াসণ ফঝবদ ফঔম
ফতবঔ!’ বদঃসন্দসল ফঝবদ ফঔমাভ প্রবক্রাবঝ এফবদসঢ ফয চবঝম।
ফাণাভ সদওগুসমা ংসযভ ফবন্বঢ ংসবাক ওসভ ঢস ফঔমাঝা
বঞওফসঢা ফঔমসঢ ল। ফাণাভ এওবঝ ংয অসঙ- াবপ্লসফন্ঝাবভ ফফাঝভ
এমাওা। এআ এমাওাঝা ফতসলভ লাঢ-ধাল ন্যান্য ঙ্গ বদন্ত্রড ওভাভ
ওাসচ যরঢ ল। ফতঔা ফকম ঢরুডীভ ফফাঝভ এমাওা দভঢ ঈেীপ্ত
লসচ্ছ। ফঝবদ ফঔমসম ঢাআ লাভ ওণা। অাভ ফভাকীসও বদসতশয
ফতা লসমা- এাভ ফসদ ওসভা ঢুবফ ফঢাফাভ াবড়সঢ এও খভ ফণসও
অসভও খসভ বাচ্ছ । ফবস্ঘষ্ক স্কযাদ ওসভ ফতঔা ফকম এাসভ ফাণাভ
বপ্রসফাঝভ, ধযাবভঝাম অভ ধযাভাবলসধাওযাপাম এমাওা ঈেীপ্ত লসচ্ছ।
এওচদ সুস্ঙ ফানুসরভ ফক্ষসত্র ঢাআ ল। ফাছা ফকম ফফসবঝ ম্ভঢ
সঘঢদ স্ঙা ভসসঙ। টাক্তাসভভা বদ্ধান্ত বদসসঙদ, এথভসদভ
ফভাকীভ অসভাকযমাসপভ ম্ভাদা এসওাসভ যূন্য দ, ভং ধাাঁঘ পাসকভ
এও পাক। ফন্দ দ ম্ভাদা। অভ ফচন্যআ ফফসবঝসও ওৃবত্রফ ঈধাস
াাঁবঘস ভাঔা লসসঙ, এং ফফসবঝ এপাসআ বফবদফাবম ওদযা
ফস্গসঝ ভসসঙ- ওঔসদা টাক্তাসভভ বদসতশয ফাদসঙ, ওঔসদা দ।
সদওবতদ থসভ বফবদফাবম ওদযা ফস্গসঝ ণাওাভ ধভ অাভ
ফফাঝাফুবঝ সঘঢদ স্ঙা বনভাভ ঈতালভড লসচ্ছ অভওান্ফাসভ
ফঝবভ াবমসভ খঝদা। বঢবদ এও পংওভ থভসদভ ড়ও রৃখশঝদাভ
ওসম ধসড় ১৯৮৪ াসম ফঘঢদা লাভাদ এং প্রা ১৯ ঙভ থসভ
দূযদঢফ সঘঢদ স্ঙা া বফবদফাবম ওদযা ফস্গঝ -এ বঙসমদ।
তীখশবতদ ধভ ২০০৩ াসম এস ফঝবভ াবম ওণা মসঢ রৄরু
ওসভদ। ফআাসণ লাঢ-ধা দাড়াসদাভ ক্ষফঢা বওঙুঝা বনসভ ধাদ।
এঔসদা বঢবদ লাঝসঢ ঘমসঢ ধাসভদ দা, এং ওাসভা দা ওাসভা
াশক্ষবডও ঢত্ত্বাথাসদ ঢাসও ণাওসঢ ল, বওন্তু ঢাভধভ ফঝবভ
াবমসভ ঈন্পবঢ মক্ষডী। এসণসও ফাছা বা, দূযদঢফ সঘঢদ
স্ঙা া বফবদফাবম ওদযা ফস্গঝ ফণসও অাভ সঘঢদঢা
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প্রঢযাঢশদ ম্ভ; বওন্তু স্ঙাী বদবি তযা া ধাফশাসদন্ঝ ফপবচসঝবঝপ
ফস্গঝ ফণসও প্রঢযাঢশদ সদওঝা রৃভাযাআ মসঢ লস। বদসঘভ ঙববঝ
ফতঔসম এ যাধাভবঝ লসঢা ধাঞওসতভ চন্য অসভা ধবভষ্কাভ লস-

বঘত্রঃ ফবস্ঘসষ্ক অখাঢ ফধস ফওাফা ঘসম বাা ফভাকীসতভ ববপন্প স্ঙা।

ফৃঢযু বদস অসভা বওঙু ওণা মা বাও। অসম ফানুসরভ ফসঢা
রসওারী ঈচ্চসশ্রডীভ প্রাডীসতভ ফৃঢযু রৃআ থভসদভ। ফতসলভ ফৃঢযু
(Clincal Death) এং ফওারী ফৃঢযু (Cellular Death)। ফতসলভ ফৃঢযু ভ
স্ঝল্প ফ ধসভআ ফওাসরভ ফৃঢুয খসঝ। ফাদ ফতসলভ বঢদবঝ গুরুত্বধূডশ
ঙ্গ ভসসঙ- ফবস্ঘষ্ক, রৎবধণ্ড, অভ নুনু। ফবসওাসদা এওবঝভ া
গুসমাভ ওাবশওাবভঢা দষ্ট লসম ফৃঢযু লসঢ ধাসভ। ফবফদ, ফবস্ঘসষ্কভ
ওাবশওাবভঢা ন্ন লসম ফওাফা ল, ভফড মাম্বা বওংা ঞ্জী ফঘৌথুভীভ
ফক্ষসত্র ফবফদবঝ খসঝসঙ; রৎবধসণ্ডভ ওাবশওাবভঢা ন্ন লাসও সম
বদসওাধ, অভ নুনুসভ ওাবশওাবভঢা ন্ন লাসও সম
অবনবর্ক্া। বত্রয-ঘবম্য ঙভ অসক বওন্তু ফৃঢুয যাধাভঝাভ ংজ্ঞা
ফতা এঢঝা ওবঞদ বঙম দা। ঔু লচ ংজ্ঞা। রৎস্ছন্দদ ফণসফ
বাাভ াসণ াসণআ বওংা নুনু ঢাভ লাধসভভ ঈঞাদাফা ন্ন ওসভ
ফতাভ াসণ াসণআ যবক্তভ চীদ-প্রতীধ বদশাবধঢ লসসঙ সম থসভ
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ফদা লসঢা। বওন্তু ১৯৬৮ াসম রৎংস্ঙাধদ (Heart Transplant)
প্রবক্রাভ অবষ্কাভ এং এ ংক্রান্ত প্রবুবক্তভ ঈন্পসদভ ধভ ফৃঢযু ভ এআ
ংজ্ঞা বওন্তু তসম বা। ওীপাস এঔদ লমন ওসভ ফআ
রততাঢা ফও ফৃঢ মা বাস বঔদ ফঘাসঔভ াফসদআ ঢাভ রত
সন্যভ ফতসল স্ছবন্দঢ লস ঘসমসঙ? বঘবওৎা বজ্ঞাদ ধুসভা
যাধাভবঝসও অসভা চবঝম ওসভ ফনমসমা শ্বাবন্ত্র া ফভবস্ছসভঝভ
অবষ্কাভ ওসভ- ফববঝ রৎবধণ্ড অভ নুনুসও ওৃবত্রফপাস বদন্ত্রড
ওভসঢ ধাসভ। ঈত্তভাথুবদও ফওাসদা ওব বওন্তু এঔদ ফৃঢযু বদস ওবঢা
বমঔসঢআ ধাসভদ এআ সম ফব- ‘ফল বলফযীঢম ফৃঢুয- ঢুবফ লচ্ছ
ফভবস্ছসভঝভ সুআসঘভ লা বদশাধদ!’
বঢ বতদ বাসচ্ছ ঢঢআ বওন্তু ওৃবত্রফ ঈধাস চীদ অু ত্বভাবন্পঢ
ওভাভ যাধাভবঝ ঔু াথাভড এওবঝ বরস ধবভডঢ লসচ্ছ। াম্বঢও
ফস বঘবওৎা বজ্ঞাসদভ ওমযাসড সদও ফৃঢযু ধণ বাত্রী সুস্ঙ
ফভাকীভ ফৃঢযু দাদাপাস বমবম্বঢ ওভা ফকসঙ- ওাসভা ওাসভা চন্য ওফ
ফসভ চন্য, অাভ ওাসভা চন্য তীখশ ফসভ চন্য। ফবফদ থরুদ
াবদশ িাওশ দাসফভ এও ফটদবঝস্গ পদ্রসমাসওভ ঈতালভড, বববদ ১৯৮২
াসম বদসচভ ফভাকাক্রান্ত রৎবধসণ্ডভ ধবভসঢশ এওবঝ বাবন্ত্রও রত
বদস ফাঁসঘ বঙসমদ ওসও ফা বাৎ। অাভ ১৯৮৪ াসম
তযচন্ধমাপ ওভা বযরৄ ফন ফও বঢবভক্ত ২০বতদ াাঁবঘস ভাঔা
বকসবঙম এওবঝ ফুসদভ রৎবধণ্ড ংসবাচদ ওসভ।
অবযভ তযসওভ প্রণফ বতসও ফচবফ বনসস্কভ চীদ প্রাবপ্ত ভ
ঈতালভডবঝ অসভওবঝ যবঢক্রফী ঈতালভড বলসস ঈসঞ অসঢ ধাসভ
ধাঞওসতভ ওাসঙ। একাসভা ফাসভ বযরৄ ফচবফ অভ লসঢা ড়সচাভ
এওঝা খণ্টা ফাঁসঘ ণাওসঢ ধাভঢ-ঢাভ চন্ধকঢ ত্রুবঝধূডশ বওৃৎ বদস।
ঢাভ াাঁঘাভ এওবঝফাত্র ক্ষীড ম্ভাদা বদপশভ ওভবঙম ববত ফওাসদা সুস্ঙ
বযরৄভ বওৃৎ ফওাণা ধাা বা অভ বঝ বঞওফসঢা ফচবফভ ফতসল
ংস্ঙাধদ ওভা ম্ভ লস সঞ। বওন্তু এঢ ফঙাঝ াচ্চাভ চন্য ফওাণাআ
ফওাসদা বওৃঢ ধাা বাবচ্ছসমা দা। ফব ফঝাসঢ ফচবফ থীসভ থীসভ
ফৃঢযু ভ ফওাসম ঠুসম ধড়বঙম অভ ফৃঢযু ভ ণাা লমুত ফণসও লমুতাপ লস
ঙবড়স ধড়বঙম াভা ফতসল, বঞও ফফঝাসঢআ লাচাভ ফাআম তূসভ
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এওবঝ ফঙাট্ট যলসভ এও ববচ্ছবভ থভসদভ ড়ও রৃখশঝদা ধড়া তয
ফাসভ বযরৄ ফচব ফসম্াদসও ঢাড়ারসড়া ওসভ লাধাঢাসম বদস
বাা লবচ্ছম। ববত ফাণা ঢীে অখাসঢভ নসম ফচবভ ফবস্ঘষ্ক অভ
ওাচ ওভবঙম দা, বওন্তু ফতসলভ ন্যান্য ঙ্গপ্রঢযঙ্গগুসমাসও বওন্তু
ফভবস্ছসভঝসভভ ালাসবয বঞওআ ওফশক্ষফ ওসভ ভাঔা লসবঙম। ফচবভ
াা ফভবটসঢ বতদ ওসও অসকআ এওবঝ বওৃসঢভ চন্য ফচবফভ
বপপাওসতভ অবঢশভ ওণা রৄসদবঙসমদ। ফযাওগ্রস্ঘ বধঢা এঢ রৃঃসঔভ
ফাসছ ফাদবও ওঢশযসাথসও স্ঝীওাভ ওসভদ বদ। বঢবদ ধাভফাসদন্ঝ
ফপবচসঝযসদ ঘসম বাা বদসচভ ফফসভ ক্ষঢ বওৃৎবঝ ফচবফসও তাদ
ওসভ ঢাসও াাঁঘাসদাভ ফঘষ্টা ওভাভ বদ্ধান্ত বদসমদ। ফচবভ ফভবস্ছসভঝভ
ন্ন ওসভ বতস ঢাভ বওৃৎ ংভবক্ষঢ ওসভ বফসদসাঝা ধাঞাসদাভ
যস্ঙা ওভা লসমা। ফচবফভ র প্রঢীবক্ষঢ সস্ঠাধঘাভ নম লসমা।
এপাসআ ফচবভ অওবস্ঞও ফৃঢুয ফবতদ ফচবফ বনস্কসও তাদ ওভসমা
ফবদ এও দঢুদ চীদ। ফআ থাভ ওভা বওৃৎ বদস ধুদচশীবঢ ফচবফ
অসচা ফাঁসঘ অসঙ- ধড়াসযাদা ওভসঙ, বতবয ফলস ফঔসম ফবড়স ধাভ
ওসভ বতসসঙ চীসদভ ধাঁবঘযবঝ ঙভ!
এাভ অসুদ বপ্র ধাঞও- অধদাসতভ বচবফ ঝন্ঝবমঈসচভ
খঝদাবঝভ াসণ ধবভঘ ওবভস ফতআ। এও রৄভ্র ওাসম ঢরুড বচবফ
ফমও বফবযকাসদভ ঈধভ ফস্কঝ ওভসঢ বকস এওস্ঘভ ধুরু ভসনভ
অস্ঘভড ফপত ওসভ বলফযীঢম চসম ঢবমস বা।  স্ঙাসঢআ বঙম
ফ সদওক্ষড। প্রা অথাখণ্টা ধসভ ধণঘাভীভা ঢাসও ফঔাদ ফণসও
ঈদ্ধাভ ওসভ। ফতসঔ ফসদ লবচ্ছম বচবফ ফাভাআ বকসসঙ ুবছ, ঢাভ
রৎস্ছন্দদ, দাবড়, শ্বাপ্রশ্বা বওঙুআ ঔুাঁসচ ধাা বাবচ্ছম দা। বওন্তু
লাধাঢাসমভ চরুবভ বপাসক বদস বকস ফারৄশ্রুরা রৄরু ওভাভ প্রা
এওখণ্টা ধসভ ফঙসমবঝভ ফতসল ফবদ চীসদভ ববযষ্টয অাসভা দঢুদ
ওসভ বনসভ অসঢ রৄরু ওভসমা। অসম ঞাণ্ডা ধাবদভ ঢীে ছাপঝা
বচবফভ ফতলসও এসওাসভ াড় ওসভ বতসবঙম। ববত াফবও
ফসভ চন্য রৎস্ছন্দদ এং নুনু ন্ন লস বকসবঙম, বওন্তু ঢাভ
ন্যান্য প্রসাচদী ঙ্গপ্রঢযঙ্গগুসমা বওন্তু এওবঝ বফবদফাফ ফমসপসম
ওাচ ওসভ বাবচ্ছম। ফৌপাকযক্রসফ ফআ যবক্তঝুকুআ বচবফভ ফতসল
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ধুদভা রৎস্ছন্দদ অভ শ্বাপ্রশ্বা বনবভস অদাভ চন্য বঙম বসণষ্ট।
বঘবওৎসওভা এওফঢ ফব, ভন যীঢম ঞাণ্ডা ধাবদ সদও ফক্ষসত্রআ
ফিাসভানসফশভ ফসঢা সঘঢসওভ ওাচ ওসভ- বঢযীঢম ঢাধফাত্রা
ঢঔদ ফতল ঘসম বা লাআাভসদযদ া যীঢবদদ্রা- যাগ, াধ,
ারৃড়, বওঙু ফাসঙ বা লভলাসফযাআ খঝসঢ ফতঔা বা। ফতঔা ফকসঙ
এথভসদভ স্ঙা ফতসলভ বধাওবক্রাভ লাভ ওসফ বা, এং ফতসলভ
চন্য বঢঝুকু ঔাাভ বওংা বর্ক্সচদ সুস্ঙ স্ঙা প্রসাচদ, ঢাভ
ফঘস সদও ওফ যবক্ত ঔভঘ ওসভ ফতলসও াাঁবঘস ভাঔা ম্ভ। অভ
ঢাআ এথভসদভ ধবভবস্ঙবঢসঢ তীখশক্ষড ওাবঝস ফাঁসঘ বাাভ ঈতালভড
বওন্তু বচবফ এওা দ। মা ফপকাসভ ফুসভ োঈদ অথাখণ্টা, আঈঝাল
যলসভ বফসযম নাঙ্ক এওখণ্টা অভ ওাদাটাভ ফঢভ ফাসভ বযরৄ এবভওা
দভটাআ রৃআ খণ্টা থসভ ভন-চসম টুস সঘঢদ লস ণাওাভ ধভ
বঘবওৎওভা ঢাসতভ বওন্তু াাঁঘাসঢ ফধসভসঙদ। ঢস সঘস াও
ওসভসঙ চাধাসদভ বফৎসুঢাওা ঈবঙসওাবযভ খঝদা। চাধাসদভ ফভাসওা
ধালাসড়ভ ঢুরাভাচ্ছন্প ধবভসসয ২৪ বতদ থসভ সঘঢদ স্ঙা ধসড়
ণাওাভ ধভ ফওাব্ব ববঝ ফচদাসভম লাধাঢাসম ফদাভ ধভ ঢাসও
ফযর ধবশন্ত াাঁবঘস ফঢামা ফকসঙ136।
এাসভ অব ফৃঢযু ক্ষসডভ অসমাঘদা। ফভাকীভ ফৃঢযু ভ বঞও
ফ বদথশাভড ওভাঝা সদওসক্ষসত্র সুবথাচদও, ওাভড ফতঔা ফকসঙ
ববপন্প ঙ্গপ্রঢযঙ্গ ফতসলভ ফৃঢযু ভ ধভ ফাঁসঘ ণাসও, ফবফদ ফবস্ঘষ্ক ৫
বফবদঝ, রৎবধণ্ড ১৫ বফবদঝ, বওটদী ৩০ বফবদঝ, ওঙ্কাম ফধবয- ৬
খণ্টা। ঙ্গ ফাঁসঘ ণাওাভ ণশ লসমা ঢাভ ফওারগুসমা ফাঁসঘ ণাওা। ফওার
ফাঁসঘ ণাসও ঢঢক্ষডআ বঢক্ষড এভ ফসথয যবক্তভ ফবাকাদ ণাসও। যবক্ত
ঈৎধন্প ল ফওাসরভ পযন্তভস্ঙ ফাআসঝাওবন্ড্রা ফণসও। ফাআসঝাওবন্ড্রাভ
ওাবশওাবভঢা ক্ষুণ্ণ লসম ফওাসরভ ফৃঢুয ল। ওাসচআ ফাছা বাসচ্ছ ফব,
ফৃঢযু ফওাসদা ববচ্ছন্প খঝদা দ, ভং এওবঝ প্রবক্রা। ফতসলভ ফৃঢযু
বতস এভ প্রবক্রা রৄরু ল, যভীসভভ ফযর ফওারবঝভ ফৃঢুয ধবশন্ত এ
প্রবক্রা ঘমসঢ ণাসও।
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অত্মা বদস ধভীক্ষা-বদভীক্ষা
অত্মাভ যাধাভঝা এঢআ ফওৌঢূলসমােীধও ফব, বঢযআ ফতলাঢীঢ ফওাসদা
বস্ঘত্ব অসঙ বওদা ঢা সদসওআ ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওসভ বাঘাআ ওসভ
ফতঔসঢ ফঘসসঙদ। অভ অত্মা বশ্বাী কসরসওভা অত্মাভ বস্ঘত্ব
প্রফাসডভ চন্য দাদা থভসদভ ধভীক্ষা-দীবভক্ষাভ অসাচদ ওসভসঙদ।
১৯২১ াসম টঃ টাদওাদ ফযাওসটাকাম ঢাভ বঔযাঢ ‘২১ গ্রাফ ধভীক্ষা’
পন্প ওসভদ। বঢবদ তাব ওসভদ, এআ ধভীক্ষাভ ফাথযসফ বঢবদ অত্মাভ
চদ বদডশ ওভসঢ ফধসভসঙদ। ঢাভ ধভীক্ষা বঙম ঔুআ লচ। ঢাভ তাব
নুু্বাী বঢবদ ঙ চদ ফভাকীভ ফৃঢুযওাসম ঈধবস্ঙঢ বঙসমদ এং ফৃঢযু ভ
বঞও অসকভ এং ধভঢশী ফুলূসঢশভ ফতসলভ চদ ফফসধ ফতসঔদ, চসদভ
ধাণশওয ১১ গ্রাফ ফণসও ৪৩ গ্রাসফভ ফসথয (বফবটা ফবফদ অত্মাভ চদ
এওতফ ফাধফসঢা ২১ গ্রাফ সম প্রঘাভ ওভা ল, রর ঢা শ্য ধাদ
বদ। বঞও এওআপাস বঢবদ ঙবঝ কুকুসভভ ফৃঢযু ধবশসক্ষড ওসভদ, এং
এওআপাস চদ ফফসধ ফতসঔদ চসদভ ফওাসদা ধাণশওয ধাা বাসচ্ছ
দা। এ ফণসও বঢবদ বদ্ধাসন্ত অসদ, ফানুসরভআ ফওম অত্মা অসঙ।
কুকুভ বড়াম চাঢী আঢভ প্রাডীভ অত্মা ফদআ। ঢাভ এআ ধভীক্ষা
বফবটা ঘফও ৃবষ্ট ওভসম বজ্ঞাবদও ফলসম বঘসভআ ধবভঢযক্ত ল।
ওাভড ফযাওসটাকাম বদসচ া ন্য ফওঈআ এআ ২১ গ্রাসফভ ধভীক্ষা
ধুদশাভ পন্প ওসভ ঢযাঢয বদডশ ওভসঢ ধাসভদ বদ, বা বজ্ঞাবদও
ফলসম গ্রলডসবাকযঢা ধাাভ ন্যঢফ ফাধওাবঞ। রৄথু ধভীক্ষাবঝ ধুদশাভ
পন্প ওভা ফকম দা- এবঝআ ফওম দ, ধভীক্ষাভ ঈধাত্ত া ফটঝা বদস
বঙম ফস্ঢা। ফযাওসটাকাম বদসচআ ঢাভ কসরডাধসত্র স্ঝীওাভ
ওসভবঙসমদ, ঢাভ কৃলীঢ ঙবঝ ঈধাসত্তভ ফসথয রৃসঝাসও বদসচআ াবঢম
ওসভ বতসবঙসমদ ফওাসদা ‘পযামু’ দা ণাওাভ ওাভসড। রৃসঝা ঈধাসত্ত
ফতঔাসমদ ফব সঢ চদ ড্রধ’ ওসভসঙ, এং ধভঢশীসঢ এআ চদ
অসভা ওসফ ফকম (অত্মা াাচী ফাথল ঔযাসধ ঔযাসধ ফতলঢযাক
ওভবঙম!), অসভওবঝ ফটঝা চদ স্দা দা খসঝ ভং বধভীঢঝাআ খঝসঢ
ফতঔা বকসবঙম, ধসভ এভ াসণ বুক্ত লসবঙম ন্য ফওাসদা স্দাসভ
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যাধাভ স্ঢাধাভ (এসক্ষসত্র ফাথল অত্মা াাচী বদ্ধান্ত বদসঢ
ধাভবঙসমদ দা ঈবদ বও ফতলঢযাক ওভসদ, দাবও ওভসদ দা, দাবও
ফতলঢযাক ওসভ অাভ ফতসল ধুদঃপ্রসয ওভসদ, দাবও ফতলসও
বঘভবতা চাদাসদ!); রৄথুফাত্র এওবঝ ঈধাত্ত ফণসও চদ স্দাসভ
যাধাভঝা অাঁঘ ওভা ফকম এং চাদা ফকম এবঝ এও অঈসন্ফভ ৩/৪
পাক137। এআ এওবঝফাত্র ফটঝা ফণসও অা বদ্ধান্তবপবত্তও ফওাসদা প্রন্ন
কসরডা াফবওীসঢ স্ঙাদ ওভসঢ ধাভা ঢযাশ্চবশ যাধাভআ মসঢ লস।
ফযাওসটাকাসমভ ‘কসরডাভ’ নমানম প্রওাসযভ ধভ ধভআ টঃ
কাস্গা বধ িাওশ দাসফভ এওচদ টাক্তাভ অসফবভওাদ ফফবটবদ
চাদশাসম ফযাওসটাকাসমভ ওাসচভ ফাসমাঘদা ওসভ ফমসঔদ ফব,
ফযাওসটাকাম এঔাসদ ঔু স্ঝাপাবও নুওল্পবঝভ ওণা ফফামুফ পুসম
ফকসঙদঃ ঢা লসচ্ছ এআ চদ স্দাসভ (ববত প্রওৃঢআ খসঝ ণাসও)
যাধাভঝাসও াষ্পীপসদভ (evaporation) ফাথযসফ ফতসলভ ধাবদ ঢযাক
বতস লসচআ যাঔযা ওভা বা। যাধাভ লসচ্ছ, ফৃঢযু ধভফুলূসঢশ ফতসলভ
ভক্তোমদ ন্ন লস বা, এং নুনুসভ ফথযওাভ াঢা ভক্তসও
অভ ঞাণ্ডা ওভসঢ ধাসভ দা। নসম ফতসলভ ঢাধফাত্রা ফসড় বা অভ
ফতসলভ ফমাফকূসধভ ফাথযসফ ধাবদ এপাসধাসভঝ ওসভ ফভ লস বাা
চদ খাঝবঢ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ। টঃ কাস্গা বধ িাসওশভ এআ যাঔযা
ফণসও এঝা ধবভষ্কাভ ল ফওদ কুকুসভভ ফক্ষসত্র ফওাসদা চদ স্দাসভ
যাধাভ খসঝ বদ। ওাভড কুকুভ ফানুসরভ ফসঢা খাসফভ ফাথযসফ ফতলসও
ঞাণ্ডা ওসভ দা। ঢাভা ওসভ ধযাবন্ঝং (panting)-এভ ফাথযসফ।
অত্মা বদস অভ সদসওআ ববপন্প ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওসভসঙদ।
ঢাভ ফসথয সঘস ঈসম্ঔসবাকয লসমা ব্রু ফগ্রসদভ ফভডপ্রাবন্তও
বপজ্ঞঢাভ (near death experience, ংসক্ষসধ NDE) ধভীক্ষা।
ফতলবঘুযঢ অত্মাভ বস্ঘসত্বভ ধসক্ষ অওরশডী  বপজ্ঞঢাভ (Out
of Body Experience, ংসক্ষসধ ODE) ওণা ঠামাপাস সদও ফুফূরুশ
ফভাকী ফভাকফুবক্তভ ধভ ববপন্প বফবটা তাব ওসভ ণাসওদ।
যাধাভগুসমা ওঢঝুকু ঢয ঢা ধভীক্ষা ওসভ ঢযাঢয বদডশ ওভসঢ
ঘাআসমদ ব্রু ফগ্রদ। ওীপাস ব্রু এ ধভীক্ষাবঝ ওভসমদ ফঔাসদ
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বাাভ অসক এআ ফভডপ্রাবন্তও বপজ্ঞঢা া এদবটআ এং ফতলবঘুযঢ
বপজ্ঞঢা া বটআ বদস াথাভড ধাঞওসতভ চন্য বওঙু ওণা সম
ফদা বাও। অফাসতভ ঔু ধবভবঘঢচসদভ বপজ্ঞঢাভ ওণাআ বম।
ফয ওঙভ অসকভ ওণা। ফুক্তফদা তস্ঢ এং বপবচৎ ভাসভ
চীদ াণী ন্যা এওাভ কাবড়সঢ ঈঞসঢ বকস কাবড়ভ তভচাভ াসণ
ফাণা ঝভভ ফমসক ফঔসমদ তড়াফ ওসভ এও াবড়। কাবড়সঢ ঈসঞ
মসঢ মাকসমদ ঢাভ াভা কা দাবও য লস বাসচ্ছ। বধসতভ ওণা।
ঢাড়াঢাবড় ঢাসও লাধাঢাসমভ চরুবভ- বপাসক বদস বাা লসমা।
ফঘঢদ- সঘঢসদভ ফাছাফাবছ ফওাসদা এও ফস্গসঝ বঙম ফফঝা
(ধসভ সমবঙসমদ াভাঝা ফ দাবও ঢাভ ফসদ লবচ্ছম ফ ফাভা বাসচ্ছ,
ববত ঢাভ ফসদ লসবঙম ফৃঢযু যাধাভঝা ফঢফদ পাদও বওঙু দা)।
লসঢা বওঙু ফসভ চন্য জ্ঞাদ লাবভস ণাওসঢ ধাসভদ বঢবদ। পাকয
পাসমা, লাধাঢাসমভ চরুবভ- বপাসক ফদাভ ধভ টাক্তাভসতভ ফা
বসত্ন বওঙুক্ষসডভ ফসথযআ জ্ঞাদ বনসভ ফধসমদ। এওঝু ধসভ বতবয সুস্ঙ
ম লস াা বনসভ এসমদ। বওন্তু লাধাঢাসম আ অসথা চাকা
অসথা সঘঢদ স্ঙাভ ফসথয এও বভম বপজ্ঞঢা চশদ ওসভ
ফনমসমদ বঢবদ। এআ বপজ্ঞঢাভ ওণা বঢবদ এঔদ সুসবাক ফধসমআ
সম ফড়াদ। বঢবদ ফতঔবঙসমদ (দাবও মা ঈবঘঢ নুপ
ওসভবঙসমদ), বঢবদ দাবও ফতল ফণসও ববুক্ত লস াভা ওক্ষ চুসড়
ফপস ফপস ফড়াসচ্ছদ। ঢাভ ফওাসদা চদ ফদআ। লাম্া ধামসওভ
ফসঢা লস ফকসঙদ বঢবদ। পাস ফপস ফপসআ লাধাঢাসম টাক্তাভদাশসতভ যবঙ্কঢ ফুঔগুসমা ধবভষ্কাভ ফতঔসঢ ধাবচ্ছসমদ। াভা খসভভ
ফওাণা ওী অসঙ আ ফতঔবঙসমদ ঈধভ ফণসও। ফঝবসম ভাঔা ধাবদভ
গ্লা, বঙাদাভ এসমাসফসমা ঘাতভ, বঘবন্তঢ ফমাওচসদভ ফুঔ, বওঙু।
াআসওামবচস্গভা

এ

স্ঙাসওআ

সমদ

অঈঝ

ন

বট

এর্ক্সধবভসন্ফ । বশ্বাীভা এগুসমাসঢ অত্মাভ ফতলবঘুযঢ স্ঙাভ
ধাবণশ বদতযশদ ঔুসচ ধাদ। ফুফূরুশ া ফভডপ্রাবন্তও স্ঙাসঢআ দাবও এ
বপজ্ঞঢাগুসমা ফবয ফতঔা বা। ফভাকীসতভ সদসও এফ বভাঝ
ড় ঝাসদসমভ ফযসব অসমা ফতঔাল দাদা থভসদভ অবথ-ফপৌবঢও
যাধাভ- স্ঢাধাভ প্রঢযক্ষ ওসভদ। ফওঈ ফওঈ লাধাঢাসমভ বঙাদা
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যাবঢ ঘাবভবতসও টাক্তাভ-দাশ ধবভসবষ্টঢ বদসচভ ফৃঢসতল ধবশন্ত
ফতঔসঢ ধাদ। ব্রু ফগ্রদ বঞও ওভসমদ এ বপজ্ঞঢাভ কল্পগুসমা
অসমআ ঢয, দাবও ফুফূরশ স্ঙা ফসদাগওময, ঢা এওবঝ লচ
ধভীক্ষাভ ফাথযসফ ধভীক্ষা ওসভ ফতঔসদ। বঢবদ ঢাভ মযাধঝধবঝ াসণ
বদস এসমদ অভ ঢাসঢ ফপ্রাগ্রাফ ওসভ ববপন্প ভবগদ ঙব (ফবফদ,
ঈসড়াচালাচ, ফদৌওা, প্রচাধবঢ, নুম আঢযাবত) ববক্ষপ্তপাস নুবঝস
ঢুমসমদ। ঢাভধভ বঢবদ মযাধঝধবঝসও স্ঙাধদ ওভসমদ লাধাঢাসমভ
লাসঝশভ স্ঠপ্রঘাভ ওসক্ষভ ঙাসতভ ওাঙাওাবঙ ফওাণা- এফদ এওঝা
চাকা ফবঔাসদ সস্ঠাধঘাসভভ ফ ফভাকীভ তৃবষ্ট ফধৌাঁঙা দা, বওন্তু
ফতলববুক্ত অত্মা লস াভা ওক্ষ চুসড় ফপস ফপস ফড়াসম ঢা
ফভাকীভ ফতঔসঢ ধাাভ ওণা। ফগ্রদ এদবটআ এং বটআ ভ
তাবতাভ ধোয চদ ফভাকীভ ফক্ষসত্র ধভীক্ষাবঝ ঘামদা ওভসমদ, বওন্তু
এওচদ ফভাকী বঞওপাস মযাধঝসধভ ঙবগুসমাসও বঞওপাস
ডশদা ওভসঢ ধাসভদ বদ138। বঞও এওআ থভসদভ ধভীক্ষা স্ঝঢন্ত্রপাস
ধবভঘামদা ওসভবঙসমদ টঃ চযাদ ফলাসল্ডদ। বঢবদ ফগ্রসদভ ফসঢাআ
ফদসকবঝপ নমানম ফধসমদ139।
অসম ঢাআ ধাাভ ওণা। ববত অত্মাভ ফাথযসফ ঢণাওবণঢ
ধভচকসঢভ াসণ ফবাকাসবাক ওভা ম্ভ লসঢা ঢস এআ দয প্রবুবক্ত
বজ্ঞাসদভ চকসঢ আসঢাফসথযআ বপ্ল খবঝস ফনমঢ। অফাসতভ এঢ
বতসদভ প্রসঘষ্টা স্তুাতী থযাদ থাভডাভ ফব বজ্ঞাবদও ুবদাত ধসম ধসম
কসড় ঈসঞসঙ ঢা বঘসভআ ধ্বস ধড়সঢা, তসম ফবঢ বঢশসদভ ফাথযসফ
প্রাডীচকসঢভ এং সশাধবভ ফানুসরভ ঈৎধবত্তভ াফবগ্রও থযাদ থাভডা।
ফাদ অত্মাভ বস্ঘত্ব প্রফাবডঢ লসম ভাঢাভাবঢ ঢা প্রওৃবঢসঢ ফানুরসও
প্রতাদ ওভসঢা এও পূঢধূশ ববযষ্টঢা। বওন্তু ঢা ল বদ। ভং বজ্ঞাসদভ
াম্বঢও ফসভ ওম অবষ্কাভ ফকসঙ এআ ফাদসওবন্ও থাভডাভ
বধভীসঢ। ফওাধাবদশওা প্রফাড ওসভবঙসমদ অফাসতভ অাপূবফ
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ধৃবণী দাসফভ গ্রলবঝ ফওাসদা ববযষ্ট গ্রল দ, এবঝ দা ফলাবসশ্বভ দা এ
ফৌভচকসঢভ ফওন্। ভং মক্ষ ফওাবঝ গ্রল ঢাভওাভ বপসড় লাবভস বাা
াফান্য গ্রল ব এবঝ বওঙু দ। এ ফবদ বঙম দাঢদ বঘন্তাপাদাভ বধসঞ
এও রূঢ় ঘাুও। এঢবতদওাভ প্রঘবমঢ রূধওণা, ঈধওণা অভ থফশগ্রসন্থভ
াডীসঢ ধৃবণী ফব ববযষ্ট স্ঙাদ বথওাভ ওসভবঙম ঢা ফওাধাবদশওাসভ
এও ঘাুসও ফবদ মণ্ডপণ্ড লস ফকম। ঢাভধভ টাভঈআদ এস অসভও
তনা ঘাুও ওরসমদ। বঢবদ ফতঔাসমদ এ ধৃবণীভ ফসঢা এভ াবন্দা
ফানুর ফওাসদা বসযর ৃবষ্ট দ, ভং ন্যান্য প্রাডীকূসমভ ফসঢাআ
তীখশবতসদভ ক্রফবঢশসদভ নম। এঢবতদ থসভ ফানুর বদসচসও ৃবষ্টভ
ফওন্স্ঙসম বস, বদসচসও ইশ্বসভভ অধদ প্রবঢফূবঢশসঢ ৃষ্ট ফপস ফব
বশ্বাসভ ধভা াবচস এসবঙম, টাভঈআসদভ বঢশদ ঢসত্ত্ব ফআ
বশ্বাসভ প্রাাসতাধফ ট্টাবমওা ফবদ ঢাসভ খসভভ ফসঢাআ ফপসঙ্গ
ধড়ম। ধভঢশীসঢ অসমওচান্টাভ ধাবভদ, লাসল্ডদ, আঈসভ-বফমাভ,
বটবদ নসর্ক্ভ ক্রবফও কসরডা বঢশদসও বদস ফকম ূক্ষ্ম ভাাবদও
স্ঘসভ- বা গচ ধতাণশ ফণসও বচ ধতাসণশভ ঈসন্ধরসও (গচচবদ)
বজ্ঞাবদও ফাসচ প্রবঢবষ্ঠঢ ওসভ বতসমা। স্তুঢ বজ্ঞাবদও ফাসচ
গচচবদ এং বঢশদ ঢসত্ত্বভ প্রবঢষ্ঠাভ ধভ ফণসও ফানুর অত্মাভ
বস্ঘত্ব ঙাড়াআ চীসদভ ঈৎধবত্ত, বওায  বঢশদসও যাঔযা ওভসঢ
ধাসভ। ফওৌঢূলমী ধাঞসওভা এ বরস অসভা চাদসঢ ঘাআসম ন্যা
অলসফসতভ বঢশসদভ ধণ থসভ (ভ, ২০০৭) এং বপবচৎ ভা
 নবভত অলসফসতভ ফমঔা ফলাবসশ্ব প্রাড  ুবদ্ধফত্তাভ ফঔাাঁসচ
(ভ, ২০০৭) আ রৃবঝ ধসড় ফতঔসঢ ধাসভদ।
বওন্তু ঢালসম প্রে লসচ্ছ অত্মা ববত দাআ ণাওম, ববপন্প চসদভ
ফভডপ্রাবন্তও বপজ্ঞঢাগুসমাসও (এদবটআ এং বটআ) ওীপাস যাঔযা
ওভা বাস? আ ফব লাধাঢাসম রৄস রৄস ফব ফতঔসঢ ধা ঢাভা
লাধাঢাসমভ ওক্ষ চুসড় ফপস ফপস ফড়াসচ্ছ? এভা বও াআ ঢস
বফসণয মসঙ? দা ফফাসঝ ঢা দ। অভ ঢাঙাড়া পাস াআসও
বফসণযাতী াদাসঢ ফকসম ঞক াঙসঢ কাাঁ ঈচাসভভ তযা লস। ওাভড
এথভসদভ বটআ-বপজ্ঞঢাপ্রাপ্ত ফৌপাকযাদসতভ ংঔযা এ ধৃবণীসঢ
ফদলাঢ ওফ ফঢা দ। ফতল ফণসও ফভ লস ফপস ফপস ফড়াসদাআ
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ফওম দ, ফওঈ এ ফ ঝাসদসমভ ফযরপ্রাসন্ত ঈজ্জ্বম অসমা ফতঔসঢ
ধা, ফওঈা ফৃঢ ফমাওচসদভ (ফবফদ ন্ত, ববরৄবিস্গ, ফুলাম্যত,
ফনসভযঢা, ফৃঢ অত্মী স্ঝচদ প্রপৃবঢ) ফতঔা ধা। এওবঝ ধবভংঔযাসদ
ফতঔা ফকসঙ অসফবভওাভ যঢওভা প্রা ১৫-২০ পাক ফমাও ফসদ ওসভ
ঢাসতভ চীসদভ ফওাসদা দা ফওাসদা ফ বটআ া এদবটআ- এভ
বপজ্ঞঢা লসবঙম। এগুসমাভ ওী যাঔযা?
এভ যাঔযা শ্যআ অসঙ, এং ঢা বজ্ঞাবদও নুন্নাসদআ ফবভস
এসসঙ। বজ্ঞাদীভা ফসদ ওসভদ ফবস্ঘষ্ক অফাসতভ ফতসলভ এও বঢ
চবঝম ঙ্গ। ওী ভওফ চবঝম এওঝু ওল্পদা ওভা বাও। ফবস্ঘসষ্কভ
চবঝমঢাসও সদও ফ ফলাবসশ্বভ চবঝমঢাভ াসণ ঢুমদা ওভা লস
ণাসও। ফওাবঝ ফওাবঝ গ্রল-দক্ষত্র ঙবড়স বঙবঝস ফণসও অফাসতভ ধবভবঘঢ
সুবযাম এআ ফলাবসশ্ব বঢবভ লসসঙ বযাম ধুভ  ফৌভচকঢ বওংা
ঙাাধসণভ। বঞও এওআ ভওফপাস মা বা, অফাসতভ ওসভাবঝভ
ফপঢসভ প্রা ফতড় বওসমা চসদভ এআ ণওণসও থূভ ধতাণশবঝভ ফসথয
কাতাকাবত ওসভ মুবওস অসঙ প্রা তয লাচাভ ফওাবঝ বদঈভদ অভ ফওাবঝ
ফওাবঝ ান্যাধস; অভ ফআাণ ফবভোফ, ফবভসমাফ,
টাআসসনমদ অভ ফেআদসস্গসফ বপক্ত লস বঢবভ ওসভসঙ চবঝমঢফ
 ওাঞাসফাভ। বপবচৎ ভা বঔদ ২০০২ াসম বধএআঘবটভ ওাচ রৄরু
ওভসঢ বকস ফবস্ঘসষ্কভ ফসটবমং ওভবঙসমদ ঢঔদ ফেসদভ প্রা
ফঢঢাবম্যবঝ ওাঞাসফা (প্রঢযঙ্গ) দাক্ত ওসভ ফসটবমং ওসভবঙসমদ বঢবদ।
ফগুসমাভ বঙম বদ্খুসঝ ফস্ঘ দাফ- ওধশা ওযাসমাাফ, নভবদর্ক্,
বলসধাওযাপা, লাআসধাণযাল্মা, আদসুমা, কাআভা, ওসটঝ বদঈবিা,
ধুঝাসফদ, ণযামফা, াস্গযাদবযা দাাগ্রা, ফপবন্িকুমা আঢযাবত।
অফাসতভ বঘন্তাপাদা, ওফশওাণ্ড, ঘাম ঘমদ এং প্রাঢযবলও বপজ্ঞঢা
সদওাংসযআ ফবস্ঘসষ্কভ এআ ফস্ঘ বতখুসঝ দাফথাভী প্রঢযঙ্গগুসমাভ বঞও
ওফশওাসণ্ডভ এং ঢাসতভ ওাসচভ ফন্বসভ ঈধভ বদপশভযীম। ফতঔা
ফকসঙ, ফবস্ঘসষ্কভ ফওাসদা ংয অখাঢপ্রাপ্ত লসম, বওংা এভ ওাচওফশ
াথাগ্রস্ঘ লসম দাদাভওসফভ দ্ভূঢুসভ এং ঢীন্ী নুপূবঢ লসঢ
ধাসভ।
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ফবফদ, ওধশা ওযাসমাাফ দাসফভ গুরুত্বধূডশ ওাঞাসফাবঝ ফবস্ঘসষ্কভ
াফবতও এং টাদবতসওভ ওাসচভ ফন্ব াথদ ওসভ ণাসও। অফভা
াআ চাবদ ফব, অফাসতভ ফেদ এওবঝ লসম এবঝ ফূমঢ টাদ এং
াফ- এআ রৃআ ফকামাসথশ বপক্ত। এআ রৃআ ফকামাথশসও অক্ষবভও সণশআ
অঝসও ভাসঔ রৃআ ফকামাসথশভ বঞও ফাছঔাসদ ওাা ফফ লাবড্ড লস
স ণাওা ওধশা ওযাসমাাফ দাসফভ প্রঢযঙ্গবঝ। ফওাসদা ওাভসড ফাণাভ
ফাছঔাসদভ এআ ংযবঝ অখাঢপ্রাপ্ত লসম ফাণাভ াফবতও এং
টাদবতসওভ বঞও ফন্ব যালঢ ল। নসম ফভাকীভ বিঢত্তাভ (Split
Brain experience) ঈদ্ভ খঝসঢ ধাসভ।
রাসঝভ তযসও ভচাভ ফস্ছবভ, ঈআমদ এং ফাআসওম কযাচাবদকাভ
ববপন্প ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ফবভস অস ফচাভ ফচাভ  ঢণয। ফতঔা
ফকম এথভসদভ ফভাকীসতভ ফাণাভ াফবতও এও থভসদভ বঘন্তা ওভসঙ
ফঢা টাদবতও ওভসঙ অসভও থভসদভ বঘন্তা140। ফাণাভ রৃআ পাকআ
অমাতা অমাতাপাস ওদযা া ফঘঢদাফ। ফাণাভ াফ ংয
ফধযাকঢ চীসদ ড্রানঝফযাদ লসঢ ঘা, ফঢা টাদ ংয লসঢ ঘা
ফভবং ড্রাআপাভ141! এঔদ বাভা অত্মাভ বস্ঘসত্ব বশ্বাী, ঢাসতভ ওাসঙ
লসচআ এ প্রেবঝ ঈত্থাধদ ওভা বা, ফবস্ঘষ্ক-বপক্ত বিঢত্তাথাভী
ফভাকীসতভ ফতসল বও ঢালসম রৃবঝ অত্মা বভাচ ওভসঙ? াড়বঢ অত্মাবঝ
ঢালসম ফতসল ফওাসত্থসও কচাসমা? ফাছাআ বাসচ্ছ, অত্মাভ বস্ঘত্ব বতস
এআ খঝদাভ যাঔযা ফফসম দা, এভ যাঔযা বঞওপাস বতসঢ ধাসভ
বিঔবণ্ডঢ ফবস্ঘষ্ক এং ফাণাভ ফাছঔাসদ ণাওা ওধশা ওযাসমাাফ
বঘত্রঃ এআ আসভ এওচদ ফমঔও বপবচৎ ভাসও বধএআঘবটভ ওাসচভ ংয
বলসস ফাদ ফবস্ঘসষ্কভ ববপন্প ংয দাক্ত ওসভ বত্র-ফাবত্রও ফসটবমং ওভসঢ
লসবঙম। ৪৩ বঝ ংয বঞওপাস দাক্ত ওসভ ফসটবমং ওসভবঙসমদ বপবচৎ ভা।
ঈধসভভ ঙবসঢ ফআ ফসটবমং-এভ ংযবসযর ফতঔাসদা লসসঙ। বজ্ঞাদীভা সমদ,
অফাসতভ বঘন্তাপাদা, ওফশওাণ্ড, ঘামঘমদ এং প্রাঢযবলও বপজ্ঞঢা সদওাংসযআ
ফবস্ঘসষ্কভ এআ ফস্ঘ প্রঢযঙ্গগুসমাভ বঞও ওফশওাসণ্ডভ এং ঢাসতভ ফন্বসভ ঈধভ
বদপশভযীম।
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দাসফভ গুরুত্বধূডশ সঙ্গভ ওাচওফশ।
অাভ বজ্ঞাদীভা এ ফতসঔসঙদ, লাআসধাণযামফা দাসফ ফবস্ঘসষ্কভ
অসভওবঝ প্রঢযঙ্গসও ওৃবত্রফপাস বরৃযবঢও ঈেীপ্ত ওসভ (ফূমঢ
140
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Blackmore, Susan, Consciousness: A Very Short Introduction (Very Short
Introductions) (Paperback), 2005, Oxford University Press.
Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press, USA; New
Paperback edition, 2002.
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ফৃকীসভাক াভাসঢ এ প্রবক্রাবঝ যরঢ লসঢা) ফতলবঘুযঢ স্ঙাভ
ৃবষ্ট ওভা বা, ন্তঢ ফভাকীভা ফাদবওপাস ফসদ ওসভ ফব ফ ফতল
ববুক্ত লস ফপস ফপস ফড়াসচ্ছ। এথভসদভ স্ঙা ৃবষ্ট ল ফবস্ঘসষ্ক
ওাশদ- টাআ- র্ক্াআসটভ ধবভফাড ফসড় ফকসম (লাআধাভওাবশা)
বওংা ফওাসদা ওাভসড ভসক্ত বর্ক্সচসদভ ধবভফাড ওসফ ফকসম
(লাআধবর্ক্া)। বওঙু বওঙু ড্রাক ফবফদ, ওযাঝাবফদ, এমএবট,
বসমাওাভবধদ, ফফওাবমদ প্রপৃবঢভ প্রপাস দাদা থভসদভ ধাবণশ
নুপূবঢভ ঈদ্ভ ল সম প্রফাড ধাা ফকসঙ। এ ফস্ঘ ড্রাসকভ
প্রবঢবক্রা বলসস গঘঢন্যাস্ঙা ফণসও রৄরু ওসভ ফতল-ববুক্ত
নুপূবঢ, অসমাভ ছমওাবদ ফতঔা, ধূশচসন্ধভ স্ঞৃবঢ ফভাফন্থদ, থফশী
বপজ্ঞঢা বওঙুআ ধাা ম্ভ। এও পদ্রসমাওসও বঘদঢাফ বববদ
ববরৄবিস্গসও ফতঔাাভ এং ধাাভ চন্য এমএবট ফদ ওভসঢদ।
অফাসতভ অসভও ন্নু প্রণফাসভভ ফসঢা কাাঁচা ফঔস এফদ  ওাণ্ড
ওাভঔাদা ওভা রৄরু ওসভবঙম ফব ফসদ ধড়সম এঔসদা লাব ধা। লাড়
ওাাঁধাসদা যীসঢভ ভাসঢ কভসফ ধুআড়া বাআঢাবঙ , ‘অফাসভ লাধাঢাসম
বদা বা সম লাঈ ফাঈ ওাাঁতসঢ অভ ঘযাঘাসঢ মাকসমা। অফাসতভ
ঢঔদ তযগওসযাভ ঈত্তীডশ , ওসমচ ধাবমস কাাঁচা ফঔসম ফওফদ
মাসক - এআ ভলস্ঢ ঈতখাঝসদ অফভা ঢঔদ যস্ঘ। পআ ফধস
বকসবঙমাফ ফ ভাসঢ। ববত ফযরঝা ন্নুবঝসও লাধাঢাসম বদসঢ ল
বদ, বওন্তু ধভবতদ ঢাভ ধাংরৄ ফুসঔভ বতসও ঢাবওসআ ুসছবঙমাফ ওী
থওমঝাআ ফকসঙ ঢাভ ঈধভ বতস াভা ভাঢ থসভ। াআ বফসম ফঘসধ
থভা ফ সমবঙম, ‘াভা ভাঢ থসভ অবফ রৄথু ফতঔবঙমাফ অবফ এওঝা
বদওর ওাসমা ন্নওাভ ঝাসদসমভ ফথয বতস ফলাঁসঝ ঘসমবঙ, অভ বওঙু
অফাভ ঈধসভ ফপসঙ্গ ধড়সঙ । কভফ কভফ সম ঘযাঘাবচ্ছবম ফওদ- এ
প্রে ওভা সমবঙম, ঢাভ দাবও ফসদ লসবঙম ঝাসদসমভ ফযসরআ
ফতাচসঔভ অগুদ, ফ অগুসদ দাবও ঢাসও ধুবড়স ছমবস ওাা
াদাসদা লস! মা ারময, এগুসমা ঈতালভড ফণসও ফাছা বা, ফভডপ্রাবন্তও এং ফতল-ববুক্ত নুপূবঢগুসমা অসম বওঙুআ দ, অফাসতভ
ফবস্ঘসষ্কভআ স্ঞাুবও ঈসত্তচদাভ নম। অভ এচন্যআ েযাদখাসঝভ
বশ্বাসভ তযশদ । 199

ফওাসদা ফওাসদা াথু-ন্পযাী ফওদ কাাঁচা, ঘভ, পাং ফঔস ফা ওামীসও
ফধস ফকবঙ ফপস দাঘাদাবঘ ওসভ, ঢা ফাছা বা।
এ প্রসঙ্গ প্রঔযাঢ বজ্ঞাদী সুচাদ ব্লযাওসফাসভভ ওণা মা ফবসঢ
ধাসভ। সুচাদ ব্লযাওসফাভ ফভড-প্রাবন্তও বপজ্ঞঢা বরস বসরযজ্ঞ
এওচদ ফসদাবজ্ঞাদী, আংমযাসন্টভ সস্গ আঈবদপাবশবঝভ থযাধও।
এও ফ ফঝবমধযাবণ, আএবধ, ধভাফসদাবতযা বশ্বাী ণাওসম,
অচ বঢবদ এ ফস্ঘ সমৌবওওঢা, থফশ এং ধভচকঢ ম্বসন্ন ংযী।
ংযী লসসঙদ বদসচ বজ্ঞাবদওপাস এগুসমাভ নুন্নাদ ওসভআ।
বঢবদ টাআং ঝু বমপ , ‘আদ াঘশ ন তয মাআঝ এং বফফ ফফবযদ ল
র আসভ প্রসডঢা। বঢবদ ঢাভ
এর্ক্সধবভসন্ফ

(১৯৯৩) আস

টাআং ঝু বমপঃ বদাভ ফটণ
ঈসম্ঔ

ওসভসঙদ র্ক্সনাসটশ

থযদওামীদ ফস (ত্তুসভভ তযসও) বঢদ ন্নুভ াসণ বফসম
ফাবভচুাদা ফদ ওসভ ওীপাস এওবতদ ঢাভ অঈঝ  বট
বপজ্ঞঢা লসবঙম, ওীপাস বঢবদ ঝাসদসমভ ফথয বতস ফপস ফপস
ফবড়সবঙসমদ, র্ক্সনাসটশভ ববল্ডসঙ্গভ াআসভ পাসঢ পাসঢ
অঝমাবন্ঝও ফলাাকভ ধাবড় বতস বদঈআসওশ ফধৌাঁসঙ বকসবঙসমদ,
ঢাভধভ অাভ বদসচভ ফতসল বনসভ বকসবঙসমদ 142। ঢাভ এ পূঢধূশ
বপজ্ঞঢাভ ওাবলবদ বমবধদ্ধ ওসভ ভাঔা অসঙ The Archives of
Scientists Transcendent Experiences (TASTE) সাআসঝ143। বওন্তু

সুচাদ ব্লযাওসফাভ বা ওসভদ বদ ঢা লসমা ন্যান্য থফশান্ন যবক্তসকশভ
ফসঢা থফশী অথযাবত্মওঢাভ ধাভ ফবলফা অপ্লুঢ লস বাা,
বওংা এখঝদাভ ফধঙসদ ওাঝয প্রফাড বলসস স্টষ্টা, অত্মা বওংা
ধভচকসঢভ বস্ঘত্বসও ফফসদ ফদা। ভং বঢবদ বুবক্তবদষ্ঠপাস
এদবটআ এং বআ-এভ বজ্ঞাবদও ওাভড নুন্নাদ ওসভসঙদ এং
ঈধংলাসভ ফধৌাঁসঙসঙদ ফব, ফভড প্রাবন্তও বপজ্ঞঢাগুসমা ফওাসদা
142
143

Blackmore, Susan, Dying to Live: Near-Death Experiences, 1993, Prometheus Books.
http://www.issc-taste.org/index.shtml

200 । বশ্বাসভ তযশদ

ধভওাসমভ বস্ঘসত্বভ প্রফাড দ, ভং এগুসমাসও পাসমাফসঢা যাঔযা
ওভা বা স্চাু-ভাদ, যভীভবজ্ঞাদ এং ফসদাবজ্ঞাদ ফণসও অলবভঢ
জ্ঞাসদভ ালাসবয।

ঢযবথও ঘাধ ধসড়। অাভ ওঔসদা সুভঙ্গ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ
এমএবট, াআসমাবওবদ বওংা ফফওাবমসদভ ফসঢা ড্রাক-ফসদ।
অসম স্চাুচ-ওসম্াম (Neural Noise) এং ক্ষী-ওভবঝওাম
চবভধসডভ (Retino-Cortical Mapping) ালাসবয ঝাসদসমভ ফথয বতস
অাঁথাভ ফণসও অসমাসঢ প্রসসযভ অবপজ্ঞঢাসও যাঔযা ওভা বা144।
বযওাসকা বশ্ববতযামসভ স্চাুচীবজ্ঞাদী চযাও ফওাাদ (Jack
Cowan) ১৯৮২ াসম ধুসভা প্রবক্রাবঝসও এওবঝ বজ্ঞাবদও চাদশাসম
কাবডবঢও ফসটসমভ ালাসবয যাঔযা ওসভসঙদ145। ঢাভ ফসটসমভ
ালাসবয ফওাাদ ফতবঔসসঙদ, ওসঝশসর্ক্ ফটাভা তাক ণাওসম ঢা
অফাসতভ ফঘাসঔ সদওঝা বধশম কুণ্ডমী (Spirals) অওাসভ রূধ ফদস।
এগুসমা অফভা ফঙাঝসমা তৃবষ্ট বভ্রসফভ (Visual Illusion) ঈতালভড
বলসস ফতসঔবঙ। বদসঘ ধাঞওসতভ চন্য এফবদ এওবঝ ঙব ফতা
লসমা। ঙববঝ ফতঔুদ। ক্রসভঔাগুসমাসও বধশমাওাভ কুণ্ডমী সম বভ্রফ
লস। ববত াস্ঘঢা লসমা, ক্রসভঔাগুসমা এসওওবঝ ৃত্ত।

বঘত্রঃ ফভড প্রাবন্তও বপজ্ঞঢাভ ফ সদসওআ ঝাসদম া সুভঙ্গ ফতসঔ ণাসওদ।

ফওদ ফভড প্রাবন্তও বপজ্ঞঢাগুসমাসঢ ফওমআ ঝাসদম া সুভঙ্গ ফতঔা
বা? বশ্বাীভা সমদ, বঝ আলচকঢ অভ ধভচকসঢভ ংসবাক ধণ।
ঝাসদসমভ ফধঙসদ অসমাভ বতকন্ত অসম ধভচকসঢভ প্রঢীওী রূধ।
বওন্তু ঢালসম থাবভঢপাস প্রসেভ ঈত ল- ফওদ ফওমআ সুভঙ্গ?
ফওদ ওঔসদা তভচা দ বওংা দ ফওাসদা ফসলবস্ঘ ওধাঝ বওংা দ
বগ্রও বফসণামবচভ অত্মা ধাভাধাসভভ ফআ বভপাভ স্গযার্ক্ ? এঔাসদআ
াফসদ ঘসম অস অথযাবত্মওঢাভ াসণ বজ্ঞাসদভ বসভাসথভ প্রেবঝ।
বজ্ঞাদীভা সমদ, ‘সুভঙ্গ তযশদ অসম ফভড প্রাবন্তও ফওাসদা যাধাভ
দ, দ ফওাসদা ধাবণশ আবঙ্গঢ। ফচন্যআ ফভড প্রাবন্তও স্ঙাভ
াআসভ ফৃকীসভাক, ফাআসগ্রসদভ যণাভ ফ সদসও সুভঙ্গ ফতসঔ
ণাওসঢ ধাসভদ। বসযরজ্ঞভা সমদ, সুভঙ্গ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ ফবস্ঘষ্ক
বঔদ ণাসও ঔুআ িান্ত, শ্রান্ত, বওংা ফওাসদা ওাসচ বঔদ ফঘাসঔভ ঈধভ
বশ্বাসভ তযশদ । 201

বঘত্রঃ ক্রসভঔাগুসমাসও বধশমাওাভ কুণ্ডমীভ ঝাসদম সম বভ্রফ লসচ্ছ। ববত
াস্ঘঢা লসমা, ক্র ফভঔাগুসমা এসওওবঝ ৃত্ত। প্রফাড বলসস গুসমাভ ঈধভ অঙ্গুম
144

145

S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. Journal of NearDeath Studies, 8:15-28, 1989
Susan Blackmore, Near-Death Experiences: In or out of the body? Skeptical
Inquirer
1991, 16, 34-45.
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খুবভস ফতঔসঢ ধাসভদ।

ফভড প্রাবন্তও বপজ্ঞঢা মাসপভ ফ প্রা এওআ ভওফ বভ্রফ খসঝ
ফবস্ঘসষ্কভ ফসথয। ড্রাক ফসদভ নসম বওংা ঢযবথও ফঝদযসদ
বওংা ন্য ফওাসদা ওাভসড ভসক্ত বর্ক্সচসদভ ধবভফাড ওসফ ফকসম
বপচুাম ওসঝশসর্ক্ভ কবঢপ্রওৃবঢ ঢঢ াথাপ্রাপ্ত ল। নসম এ ফ
যবক্তভা বদসচসতভ চাসন্তআ ঝাসদম-তৃয ধযাঝাসদশভ তযশদ ফধস
ণাসওদ। এঝাআ সুভঙ্গ-তযশসদভ ফূম ওাভড। সুভঙ্গ তযশসদভ এআ স্চাুচওসম্াম এং ক্ষী-ওভবঝওাম চবভধসডভ কাবডবঢও ফসটমবঝভ
ধভঢশীসঢ অসভা ঈন্পবঢ খঝাদ ধম ফেমন, সুচাদ ব্লযাওসফাভ এং
িবস্কাসঙ্কা এং ন্যান্যভা146।

অত্মীস্ঝচসদভ ফতঔা ধাা বাসচ্ছ ঢাভ বজ্ঞাবদও যাঔযা ধাা
বাসচ্ছ। বজ্ঞাদীভা সমদ, যাধাভঝা লসঢা ধুসভাঝাআ ফাচাংস্কৃবঢও। ববরৄবিসস্গভ ফতঔা ধাদ ঢাভাআ, বাভা তীখশবতদ বিবস্গ
চম-লাা ড় লসসঙদ, াা ফা, বযক্ষও, ধাড়া-ধড়যীসতভ ওাঙ
ফণসও বিবস্গ ও ফধসসঙদ। এওচদ বলন্দু ওঔসদাআ ফভড প্রাবন্তও
বপজ্ঞঢা বিসস্গভ ফতঔা ধাদ দা, বঢবদ ধাদ বষ্ণু, আন্ া মক্ষ্মীভ
ফতঔা, অভ পাকয ঔাভাধ লসম বফতূসঢভ । অাভ এওচদ ফুবমফ
লসঢা ফসক্ষসত্র তযশদ মাপ ওসভদ অচভাআম ফনসভযঢাভ। ফাছা
বাসচ্ছ, থফশী বতয তযশদ ফওাসদা াশচদীদ ঢয দ, ভং, অচন্ধ
মাবমঢ থফশানুকঢয অভ বদচ বদচ ংস্কৃবঢভ ভওফসনসভ যবক্তবসযসর
ধবভবঢশঢ ল। ওাসচআ, ইশ্বভ তযশদআ মুদ অভ থফশী বতয তযশদ আ মুদ, এগুসমাভ ঈৎ অসম ফাদ ফবস্ঘষ্কআ। ফতঔা ফকসঙ
ফবস্ঘসষ্কভ ফওাসদা ফওাসদা ংযসও ঈসত্তবচঢ ওভসম ফানুসরভ ধসক্ষ
পূঢ, ফপ্রঢ, ড্রাকুমা ফণসও রৄরু ওসভ যঢাদ, ফনসভযঢা বওংা ইশ্বভ
তযশদ বওঙুআ ম্ভ। এ যাধাভঝা অসভা বযতপাস ুছসঢ লসম
অফাসতভ ফবস্ঘসষ্কভ এওবঝ বসযর ংয- ফঝসপাভাম ফমা ম্বসন্ন
চাদসঢ লস।

বঘত্রঃ স্চাুচ-ওসম্াম এং ক্ষী-ওভবঝওাম চবভধসডভ ালাসবয সুভঙ্গ
তযশসদভ বপজ্ঞঢাসও যাঔযা ওভা বা।

ওাসচআ ফাছা বাসচ্ছ সুভঙ্গ-তযশসদভ ফাসছ সমৌবওও া ধাবণশ
ফওাসদা যাধাভ ফদআ, ফদআ ফওাসদা ধাভসমৌবওও ভলস্ঢ, বা অসঙ ঢা
এসওাসভ বদভ, বদঔাাঁত বজ্ঞাদ। মা ারময, ফনমু বফবত্তসভভ
ফকাসন্দাকসল্পভ ফসঢা সুভঙ্গ-ভলস্ঢ ফযর ধবশন্ত ফাথাদ ওসভসঙ
বজ্ঞাদীভাআ। রৄথু ভলস্ঢ ফাথাদ দ, কাবডবঢও ফসটম ঝসটম ওভা
াভা। রৄথু ঢাআ দ, ঝাসদসমভ ধাযাধাবয ফওদ ববরৄবিস্গ বওংা ফৃঢ146

Bressloff, Paul C., Jack D. Cowan, Martin Golubitsky, Peter J. Thomas, and Matthew
C. Wiener. What Geometric Visual Hallucinations Tell Us About the Visual Cortex.
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ফঝসপাভাম ফমাঃ ফবস্ঘসষ্কভ ‘কট স্ছঝ’?
বসশ্বভ ঢাৎ বজ্ঞাদী অভ কসরসওভ তম সদওবতদ থসভআ সন্দল
ওভবঙসমদ, ইশ্বভ তযশদ, বতযতযশদ, বওংা বলপ্রাবপ্তভ ফসঢা থফশী
বপজ্ঞঢাগুসমা অসম ফস্টন ফবস্ঘষ্কঞ্জাঢ? ফআ ১৮৯২ াসমভ
অসফবভওাভ ধাঞযধুস্ঘওগুসমাসঢ এবধসমবিভ াসণ থফশী
অসসকভ াবুচয ফঔাাঁচাভ ফঘষ্টা ওভা লসবঙম। যাধাভঝা অসভা
পাসমাফসঢা ফাছা ফকম বকঢ যঢসওভ ফথযঢশী ফস। ১৯৫০
াসমভ বতসও ঈআল্ডাভ ফধদবনল্ড দাসফভ এও বদঈসভাাচশদ ফবস্ঘসষ্ক
সস্ঠাধঘাভ ওভাভ ফ ফেসদভ ফসথয আসমওসিাট ঠুবওস ফবস্ঘসষ্কভ
ববপন্প ংযসও বরৃযবঢওপাস ঈেীপ্ত ওসভ ফভাকীসতভ ওাসঙ এভ
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প্রবঢবক্রা চাদসঢ ঘাআসঢদ। বঔদ ফওাসদা ফভাকীভ ফক্ষসত্র ফঝসপাভাম
ফমা (ঙবসঢ ফতঔুদ)-এ আসমওসিাট ঠুবওস ঈেীপ্ত ওভসঢদ, ঢাসতভ
সদসও দাদা থভসদভ কাসব অাচ রৄদসঢ ফধসঢদ, বা সদওঝা
বতয তযশসদভ নুরূধ147। এআ যাধাভঝা অসভা ধবভষ্কাভ লসমা,
১৯৭৫ াসম বঔদ সস্গাদ ফপসঝভান্ফ যাটবফবদসস্ণযদ লাধাঢাসমভ
স্চাু-বসযরজ্ঞ দভফাদ ফকঘ ঈআন্ট-এভ কসরডা প্রণফাসভভ ফসঢা
এবধসমবি া ফৃকীসভাসকভ াসণ ফঝসপাভাম ফমাস বরৃযবঢও
বফনাাবভং-এভ এওঝা পওশ ঔুাঁসচ ধাা ফকম। এওআ ক্রফথাভা
ওযাবমসনাবদশা বশ্ববতযামসভ স্চাু বসযরজ্ঞ বপমাানুভ এ
ভাফাঘান্দ ঢাভ কসরডা ফতঔাসমদ, ফঝসপাভাম ফমা এবধসমবি
ফভাকীসতভ ফক্ষসত্রআ ইশ্বভ-তযশদ, বল-প্রাবপ্তভ ফসঢা থফশী বপজ্ঞঢাভ
অস্ঝাতসদভ ম্ভাদা ফবয148। এগুসমা ফণসও লসঢা নুফাদ ওভা
বা, ফওদ অফাসতভ ধবভবঘঢ থফশ প্রঢশওসতভ সদসওআ বল-প্রাবপ্তভ
অসক খণ্টাধ্ববদ রৄদসঢ ফধসঢদ , ‘কাসব ওণ্ঠস্ঝভ রৄদসঢ ফধসঢদ ,
ঢাসতভ ওাধুবদ বতস জ্বভ অঢ বওংা ঢাভা খদ খদ ফূঙাশ
বঘত্রঃ ফবস্ঘসষ্কভ ফঝসপাভাম ফমাঃ সদও বজ্ঞাদীআ ফসদ ওসভদ ফবস্ঘসষ্কভ এআ
ংযবঝআ লসঢা থফশী প্রসডাতদাভ ফূম ঈৎ। এআ ংযবঝ বদস কসরডা ওসভ বওঙু
বওঙু ফক্ষসত্র অথযাবত্মওঢাভ াসণ এবধসমবিভ ফচাভাসমা পওশ ধাা ফকসঙ।

ফবসঢদ 149।
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149

David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind,
October/November 2007
V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain: Probing the
Mysteries of the Human Mind, Harper Perennial, 1999.
তীক্ষও দ্রাবড়, ফানুসরভ ধকম্বভ লস ঞাভ সুমুও -ন্নাদ, ফুক্তাসন্বরা, প্রণফ রশ, প্রণফ ংঔযা।
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এআ থভসদভ কসরডা ফণসও ধাা নমানসম ঈিুদ্ধ লস ওাদাটাভ
মসভবন্ঝাদ আঈবদপাবশবঝভ থযাধও ফাআসওম ধাভবঙ্গাভ অসভা
এওথাধ ালী কসরডা লাঢ বতসমদ। বঢবদ পাসমদ, ফঝসপাভাম
ফমাস বরৃযবঢও ঢাভঢফয ববত থফশী প্রসডাতদাভ ঈৎ লসআ ণাসও
ঢস, ঈসম্াপাস- ফবস্ঘসষ্কভ এআ ফকাতা ংযবঝসও ঈেীপ্ত ওসভ ফঢা
ওৃবত্রফপাস থফশী প্রসডাতদাভ অসয অস্ঝাতদ ওভা ম্ভ, ঢাআ দা?
হ্যাাঁ, ন্তঢ ঢাবত্ত্বওপাস ফঢা ঢা ম্ভ। টঃ ধাভবঙ্গাভ বঞও ঢাআ
ওভসমদ। বঢবদ ফঝসপাভাম ফমাসও ওৃবত্রফপাস ঈেীপ্ত ওসভ থফশী
অসয ধাাভ চন্য বঢবভ ওভসমদ ঢাভ বঔযাঢ কট ফলমসফঝ ।
এআ ফলমসফঝ ফাণা ধসভ স ণাওসম দাবও
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বভবমবচা

এর্ক্সধবভসন্ফ

অলভড ওভা ম্ভ। ফলমসফঝ াদাসদাভ ধভ

বনবযাবম প্রা ঙ য চদসও এবঝ ধবভস ধভীক্ষা ঘামাসদা লসসঙ।
এসতভ প্রা ৮০ যঢাংয সমসঙদ, ঢাসতভ এও থভসদভ ধাবণশ
নুপূবঢ লসসঙ150। ঢাভা নুপ ওসভসঙদ, ফওাসদা যভীভী ফওঈ
(বওংা ফওাসদা বস্ছবভঝ) ঢাসতভ ঈধভ দচভতাবভ ওসভসঙ। সদসওভ
বপজ্ঞঢাভ মাঝাআ এভ ফঘস কচঔাসদও ফবয। ফবফদ, এও ফবলমাভ
ফলমসফঝ ধভাভ ধভ ফসদ লসসঙ বঢবদ ঢাভ ফৃঢ ফাসভ াক্ষাৎ
ফধসসঙদ। অসভও ফবলমাভ ওাসঙ এআ যভীভী বস্ঘত্ব এঢঝাআ প্রম
বঙম ফব, ধভীক্ষাভ ফযসর বঔদ যভীভী অত্মা লাা বফবমস
বকসবঙম, বঢবদ নুাঁবধস নুাঁবধস ওাাঁতসঢ রৄরু ওভসমদ। ফলমসফঝ
ফাণা ধভাভ ধভ বেবঝয াংাবতও অাদ ওঝসদভ ধুসভা ফঝা
বদসচসও বঢব্বঢী বপক্ষু সম বভ্রফ লসবঙম। বজ্ঞাদী সুচাদ
ব্লযাওসফাসভভ বপজ্ঞঢাঝাআ ফাথল এসক্ষসত্র সঘস ফচাভ। বঢবদ
বদঈ াসবন্ঝস্গ ধবত্রওা বদসচভ বপজ্ঞঢা ডশদা ওসভদ এপাস151-

ঢস াভ ফক্ষসত্রআ ফব কট ফলমসফঝ এওআ ভওফপাস ওাচ
ওসভসঙ ঢা বওন্তু দ। এওাভ কট ফলমসফসঝভ ওাবশওাবভঢা ফতঔাসদাভ
চন্য অফন্ত্রড চাদাসদা লসবঙম বঔযাঢ বজ্ঞাদী থযাধও বভঘাটশ
টবওন্ফসও। টবওন্ফ বঢশদাসত বসযরজ্ঞ এওচদ বজ্ঞাদী, ধাযাধাবয
 ফআ থফশ, সমৌবওওঢা প্রপৃবঢ বরস ঈৎসুও। থসফশভ এওচদ
ওসঞাভ ফাসমাঘও বঢবদ। বদসচসও ওঔসদাআ দাবস্ঘও বলসস
ধবভবঘঢ ওভসঢ ধসভাা ওসভদ দা। ইশ্বসভ বশ্বা ঢাভ ওাসঙ বভ্রাবন্ত
া বটমুযদ , থসফশভ যাধাভঝা ঢাভ ওাসঙ পাআভা । এসলদ যবক্তসও
ফলমসফঝ ধবভস ঢাভ ফসদভ ফসথয ফওাসদা থভসদভ থফশী নুপূবঢ
ফঠাওাসদা বা বওদা, এ বদস সদসওআ ঔু ঈৎসুও বঙসমদ।

অফাভ লঞাৎ ফসদ লসমা ফওঈ অফাভ ধা থসভ ঝাদসঙ,
রৃফসড় ফুঘসড় দষ্ট ওসভ বতসচ্ছ।, ঢাভধভ থাভা ফফসভ
অফাসও ফতাসম ফনসম বতসমা। ধুসভা যাধাভঝা অফাভ
ওাসঙ ফবদ বদা ফফসখ জ্রধাঢ; বওন্তু খঝদাঝা বঙম বতসদভ
অসমাভ ফসঢাআ ধবভষ্কাভ। অফাভ প্রণসফ প্রঘণ্ড ভাক
লবচ্ছম, ধসভ ভাসকভ স্ঙাদ ক্রফান্বস তঔম ওসভ বদসমা
পীবঢ...।

থযাধও ব্লযাওসফাভ ধসভ সমবঙসমদ, ‘ধাভবঙ্গাসভভ মযাসভঝবভসঢ
অফাভ বেঢ বপজ্ঞঢা এও ওণা বস্ঞভডী। ধসভ ববত ফবভস
অস ফওাসদা প্লযাবসা এসনসমভ ওাভসড অবফ এগুসমাভ ফথয বতস
ফকবঙ- অবফ ঢালসম াওআ লসা।

বভঘাটশ টবওন্ফ ঔু অগ্রলপসভআ এআ ধভীক্ষা বকবদবধক লসঢ ভাবচ

John Horgan, The God Experiments : Five researchers take science where it’s never
gone before, Discover, December, 2006
150

151

বঘত্রঃ ফাআসওম ধাভবঙ্গাভ ঈদ্ভাবঢ কট ফলমসফঝ ।

Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002
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লসমদ ২০০৩ াসম। টবওন্ফ ধাভবঙ্গাসভভ মযাসভঝবভসঢ এস
ফলমসফঝ ধসভ ফঘম্বাসভ ঠুওসমদ। বণা ফ ফবভস অসমদ। এস
বববভ াসণ াক্ষাৎওাসভ মসমদ, ‘অবফ ঔুআ লঢায। ঔু আসচ্ছ
বঙম ইশ্বভ তযশসদভ। বওন্তু ফঘম্বাসভ স ফাণা বছফ বছফ ওভাভ পা
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ঙাড়া অভ ফঢা বওঙু ফধমাফ দা াধু!’
ফসদ লসচ্ছ টবওসন্ফভ ফসঢা বুবক্তাতী ফাণা ফৃকীসভাসকভ চন্য
ঈধবুক্ত দ। এসতভ ফসঢা ফমাওসও ফাথল লসচ কাসী অাচ
ফযাদাসদা, বওংা বতয-তযশদ ফতা এঢ লচ দ। ওাসচআ, রৃফুশসঔভা
মসদ, টবওসন্ফভ ফসঢা বদসভঝ-ফবস্ঘষ্ক ফমাসওভা ধকম্বভ লাভ
ঈধবুক্ত দদ! থফশাতীভা ওী অভ াসথ সম ফব, দুযঢ ফধসঢ
ফবাকযঢা মাসক- রাঁ!!
বওন্তু বভঘাটশ টবওসন্ফভ ঈধভ ওাচ দা ওভসম এঝা বঞও সুচাদ
ব্লযাওসফাভল সদসওভ ফসথযআ ফঢা ওসভসঙ, এং ওসভসঙ ঔু
পাসমাপাসআ। ঢাভা বদসচভাআ ঢা স্ঝীওাভ ওসভসঙদ। অভ
ধাভবঙ্গাসভভ তাব নুবাী, ঢাভ ঈদ্ভাবঢ এ প্রবক্রা ববত ৮০
যঢাংসযভ ফবয ফমাসওভ ধাবণশ নুপূবঢ লসআ ণাসও, ঢস
মসঢআ ল ইশ্বভানুপূবঢভ ফসঢা যাধাভগুসমা লসঢা ফবস্ঘসষ্কভ াআসভ
দ। ধাভবঙ্গাসভভ পারা152, ‘ইশ্বভ ফানুসরভ ফবস্ঘষ্ক বঢবভ ওসভ বদ,
ভং ফানুসরভ ফবস্ঘষ্কআ ৃবষ্ট ওসভসঙ যবক্তফাদ ইশ্বসভভ।
ফযর ওণা
অত্মা যাধাভবঝ ফানুসরভ অবতফঢফ ওল্পদা। এবঝ বঞওপাস
ংজ্ঞাবঢ দ এং অথুবদও বজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ ধাবণশ অত্মাভ
ওল্পদা ভ্রান্ত বশ্বা ঙাড়া বওঙু দ। এ প্রসন্ন অফভা ঔু বযতপাস
বজ্ঞাসদভ ওবষ্টধাণসভ অত্মা দাফও থাভডাবঝসও বাঘাআ ওভাভ ফঘষ্টা
ওসভবঙ। এভ ফণসও বা ফবভস এসসঙ ঢা লসমা- অথুবদও বজ্ঞাসদভ
ঢত্ত্বগুসমাভ াসণ অত্মা দাফও যাধাভবঝ এসওাসভআ ঔাধ ঔা দা।
ফাচা পারা মসঢ ফকসম মসঢ ল- অত্মাভ বস্ঘসত্বভ ফওাসদা
প্রফাড বজ্ঞাদ ধা বদ। অভ বঢ বতদ বাসচ্ছ, অত্মাভ বস্ঘত্ব প্রফাসডভ
অযা ক্রফয রূধান্তবভঢ লসচ্ছ তূভাযা। স্তুঢ স্চাুবজ্ঞাদ,
ফসদাবজ্ঞাদ, যভীভবজ্ঞাদ, বচসদবঝর্ক্ অভ বঢশদবজ্ঞাসদভ দঢুদ
দঢুদ কসরডা অত্মাসও অক্ষবভও পাসআ ভঙ্গফে ফণসও লবঝস
বতসসঙ। অভ ফচন্যআ বুকম-বধশসমভ (বটএদএ) ভলস্ঢসপতওাভী

ফদাসম বচী বজ্ঞাদী োবন্ফ বক্রও সমদ153, ‘এওচদ অথুবদও
স্চাু-চীবজ্ঞাদী ফানুসরভ এং ন্যান্য প্রাডীভ অঘভড যাঔযা ওভাভ
চন্য অত্মা দাফও থফশী থাভডাভ িাভস্ঙ লাভ প্রসাচদ ফাথ ওসভদ
দা । ১৯২১ াসম বজ্ঞাদী অমাঝশ অআদস্গাআদ এওআ থাভডা ফধারড
ওসভ সমবঙসমদ, ‘ফতলবলীদ অত্মাভ থাভডা অফাভ ওাসঙ এসওাসভআ
ণশলীদ এং ন্তঃাভযূন্য ।
ওাসচআ বজ্ঞাদ ফাদসঢ লসম অত্মাভ বস্ঘসত্ব বশ্বাী লাভ
ফওাসদা বুবক্তবদষ্ঠ ওাভড ফদআ। প্রাঘীদওাসমভ ফানুসরভা চন্ধ-ফৃঢযু ভ কূঢ়
ভলস্ঢ বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও ফাথাদ ওভসঢ দা ফধসভ অশ্র
ওসভবঙম অত্মা দাফও অথযাবত্মও থাভডাভ। বজ্ঞাসদভ অথুবদও
কসরডা ফফস্ঘ ধুসভাসদা এং ংজ্ঞাবঢ থযাদ থাভডাসও ঔণ্ডদ
ওসভ বতসসঙ। অত্মাভ বস্ঘত্ব ঙাড়াআ বজ্ঞাদীভা অচ ফানুরল
ন্যান্য প্রাডীভ অঘভড, অঘাভ-যলাভ এং বদসচভ অবফত্ব (self)
এং সঘঢদঢাসও (consciousness) যাঔযা ওভসঢ ধাভসঙ। এফদ বও
ঔুাঁসচ ফধসসঙ থফশী ধাবণশ বপজ্ঞঢাভ ববপন্প যভীভৃত্তী ঈৎ।
অফাসতভ যবক্তকঢ বপফঢ লসমা- প্রাসডভ বস্ঘত্বসও যাঔযা ওভাভ
চন্য অত্মা এওবঝ প্রসাচদী এং ধবভঢযক্ত থাভডা, ফবফবদ
অসমাভ োমদসও যাঔযা ওভাভ চন্য ধতাণশবজ্ঞাদীসতভ ফঘাসঔ অচ
আণাভ এওবঝ প্রসাচদী এং ধবভঢযক্ত থাভডা। বওন্তু অত্মাভ াসণ
আণাসভভ ধাণশওয লসমা- ধতাণশবজ্ঞাসদভ গ্রকবঢভ াসণ াসণ
আণাভসও লঝাসদা ম্ভ লসম অত্মাসও লঝাসদা ম্ভ ল বদ, ভং
অত্মা দাফও ধবভঢযক্ত থাভডাবঝআ অসচা াথাভড ফানুসরভ ওাসঙ
চদবপ্র। বস্ঘত্বলীদ অত্মাভ যাবন্তভ চন্য ফানুর ঢাআ ওঢ বওঙুআ দা
ওসভ! অভ াথাভড সঘঢদ ফানুরসও সম্যাবলঢ ভাঔসঢ এআ
অকাঙাভ ঘারসও ধুসভাতসফ চদবপ্র ওসভ ফভসঔসঙ ঢাৎ থফশী
ংকঞদগুসমা, স্ঝী যাবও স্ঝাসণশআ। ঢস, এফদ এওবতদ বদশ্চ
অস বঔদ ংঔযাকবভষ্ঠ ফানুর চীদ-ফৃঢযু সও যাঔযা ওভাভ চন্য
153

152

Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002

বশ্বাসভ তযশদ । 209

Crick, Francis, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, 1995,
Scribner.

210 । বশ্বাসভ তযশদ

অত্মাভ িাভস্ঙ লস দা; অত্মাভ ধাভসমৌবওও যাবন্তভ চন্য শ্রাদ্ধযাবন্তসঢ বওংা বফমাত-ফালবনম া ঘবম্যা ণশ য ওভস দা,
ফৃঢসতলসও েযাদ খাসঝ ধুবড়স া ফাবঝঘাধা বতস ফৃঢ ফতলসও দষ্ট
ওভস দা, ভং ওবডশা, রৎবধণ্ড, নুনু, বওৃৎ, গ্নযায প্রপৃবঢ ঙ্গপ্রঢযঙ্গগুসমা ফবগুসমা ফানুসরভ ওাসচ মাসক, ফগুসমা ফাদসা তাদ
ওসভ ফতস (কসরডা ফণসও চাদা ফকসঙ, ফানুসরভ এওবঝফাত্র
ফৃঢসতসলভ সশাচ্চ যলাভ ওসভ ২২ চদ সুস্ঙ ফানুর ঈধওৃঢ লসঢ
ধাসভ)। এঙাড়া ফফবটওযাসমভ ঙাত্রসতভ চন্য ফৃঢসতল ঈন্ধুক্ত ওভস
যলাবভওপাস যভীভবতযাবযক্ষাভ রৃাভ। অভচ অমী ফাঢুব্বভ ঢাভ
ফৃঢসতল ফফবটওযাম ওমসচ তাদ ওভাভ বদ্ধান্ত বদস এও ফ
নুওভডী তৃষ্টান্ত স্ঙাধদ ওসভবঙসমদ। এ প্রসঙ্গ বঢবদ সমসঙদ154‘...অবফ অফাভ ফৃঢসতলবঝসও বশ্বাীসতভ সলমাভ স্তু
 ওসভ কবমঢ ধতাসণশ ধবভডঢ দা ওসভ, ঢা ফাদ
ওমযাসড ফাধতশ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওসভবঙ। অফাভ
ফভসতলবঝভ ালাসবয ফফবটওযাম ওসমসচভ যমযবতযা
বযক্ষাণশীকড যমযবতযা অত্ব ওভস, অাভ ঢাসতভ
ালাসবয রুগ্ন ফানুর ফভাকফুক্ত লস যাবন্তমাপ ওভস। অভ
এ প্রঢযক্ষ নুপূবঢআ অফাসও বতসসঙ ফফবটওযাসম
যসতল তাসদভ ফাথযসফ ফাদওমযাসডভ অদন্দমাসপভ
ফপ্রভডা।

ফ নুসপ্রভডা ঈিীবঢ লস ধভঢশীসঢ ফফবটওযাসম বদচ ফৃঢসতল
তাদ ওসভসঙদ ট. অলসফত যভীন, ট. দসভদ বশ্বা, াবলরৃম লও
প্রফুঔ। তয প্রাঢ আলচাকবঢও কাও ঞ্জী ফঘৌথুভী অফাসতভ এ
ঢাবমওা দঢুদ এং কবশঢ ংসবাচদ। ফাচ সঘঢদ আলচাকবঢও
এ ফানুরগুসমাসও চাদাআ অফাসতভ প্রাসডভ প্রডবঢ।

154

অভচ অমী ফাঢুব্বভ ভঘদা ফগ্র, ধাঞও ফাসয।
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রষ্ঠ থযা

বজ্ঞাদফ বওঢা
ফূঔভশা  ফযাসদা, ফানুর এসদসঙ গ্রন্থ, গ্রন্থ অসদ বদ ফানুর
ফওাসদা
ওাচী দচরুম
আমাফ

ফলাগজ্ঞাবদও গ্রসন্থ বস্ঙভ ধৃবণী
এআ প্রন্নবঝভ ূঘদা লসবঙম এওবঝ বদসতশার আ-ফফআসমভ চা বতসঢ
বকস। ঙভ াসঢও অসক অবফ (বপবচৎ ভা) ঢঔদ স
াংমাসতয ফণসও ধাবড় চবফসবঙ াআসভভ এওবঝ বশ্ববতযামস। বদা
ধা আন্ঝাসভসদঝ যলাসভভ অসফচ াফমাসঢ ফ মাকসঙ।
কুসাভ যাগ-ফও কুসা ফণসও ঢুসম ফুসদ্র ফঙসড় বতসম ফবফদ তযা ল
ফঢফবদ তযা ঢঔদ অফাভ। ওবপঈঝাভ দাসফভ ঘাভ ফওাদা াসর্ক্ভ
ফাসছ জ্ঞাসদভ াবভঢ রৃাভ। অবফ দাা ঔাা াত বতস ধসড়
ভআমাফ ফুদ্র বেসদ। এফবদ এও ফ তয ধবভবঘঢ এও
পদ্রসমাসওভ ধাঞাসদা এও আ-ফফআসম এও স-াআসঝভ বঞওাদা
ফধমাফ। বঞওাদাঝা অসম এওঝা দ-মাআদ ধবত্রওাভ। ঔু ফব অগ্রল
বদস ফকমাফ ঢা দ। বওন্তু বকস াওআ লমাফ। ধড়মাফ ফয বওঙু
ফমঔসওভ ঢণযরম ঈাঁঘুফাসদভ ফমঔা। চাদা সঘদা ধবত্রওা এফদ
বুবক্তাতী আলচাকবঢও ফমঔা? ঢা অাভ বমঔসঙ বওঙু ালী
াগাবম। বঢযআ াও ওভাভ ফসঢা যাধাভ।
শ্য ধবত্রওাবঝসঢ ওসমআ ফব থসফশভ বযওম ফণসও ফুক্ত লস
প্রকবঢযীম ফমঔা বমঔসঢদ া বমঔসঙদ, ঢা দ। ধবশ্চফা
বশ্ববতযামসভ থযাধও এও পদ্রসমাসওভ ওণা ঔু-আ ফসদ ধড়সঙ।
ঈবদ ফআ এওবঝ বসযর প্রাঘীদ থফশগ্রসন্থভ ফসথয অথুবদও
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বজ্ঞাসদভ ঢত্ত্ব ঔুাঁচসঢদ। এআ নযাযদঝা আতাদীংওাসম াংমাসতবয
বযবক্ষঢ ফুমফাদসতভ ফপঢসভ প্রওঝ অওাসভ ফঘাসঔ ধড়সঙ। বসযরঢ
রৃআ বজ্ঞাদী ফবভ ুওাআবম এং বওণ ফূসভভ বস্ঞভডী তাসদভ
ধভ (আতাদীং ফআ ঢাবমওা বুক্ত লসসঙ ঢুভসস্কভ লারুদ আাবলা
দাসফভ অসভও ঙদ্ম-বজ্ঞাদী) অচ ঢাভা ১৪০০ ঙভ অসকভ ফমঔা
থফশগ্রসন্থভ ফসথয বকযাগ ঔুাঁসচ ধাদ, ফলাবসশ্বভ প্রাভড ঔুাঁসচ ধাদ,
ফাদ ৃবষ্টভ ক্রফবওায ঔুাঁসচ ধাদ, ডু-ধভফাডু, ঙাাধণ, দক্ষত্রভাবচ,
ফশ্বঢ াফদ, ওৃষ্ণকহ্বভ, ভ্রুড-ঢত্ত্ব, অসধবক্ষও ঢত্ত্ব, সুধাভ বস্ণং ঢত্ত্ব,
আ মীমা ফধস বাদ। ফঢা ফআ পদ্রসমাও ুওাআবম-ফুসভভ
ফপ্রভডা ঈিীবঢ লস ফওাভাদ ফব ওঢ সুধাভ াসবন্ঝবনও আ, ঢা
প্রফাসডভ চসন্য ধাঢাভ ধভ ধাঢা বমসঔ ফবসঢ ণাওসমদ। ওাাঁলাঢও
অভ ধাভা বা! অবফ সযসর ঢাভ এওবঝ ফমঔাভ প্রবঢাত ওভাভ
বদ্ধান্ত ফদআ। বম, ‘ওী তভওাভ অসঙ এআ লাচাভ ঙভ অসকওাভ
ওঢওগুসমা সুভাভ ফসথয বকযাসগভ ঢত্ত্ব নুন্নাদ ওভাভ? বকযাগ
ম্বসন্ন চাদসঢ ঘাআসম যাসস্ণাবনবচসর্ক্ভ ঈধভ কাতা কাতা আ
াচাসভ অসঙ; ফতঔুদ দা। বটনাসভদবাম আকুসযদ ফাথাসদভ চন্য
ফঢা অফাসতভ কবডসঢভ আ-আ ফতঔসঢ লস, ফওাভাদ-লাবত ঘসর
ফনমসম বও এভ ফাথাদ বফমস?’ এ ফবদ ারুসত অগুদ মাকসমা।
ঈবদ এভ ধভবতদ বযাম ফলাপাভঢ অওাসভভ ফলাওায বমসঔ ুবছস
বতসমদ আমাফ এং বজ্ঞাদ বরস অফাভ জ্ঞাদ ওঢ ঢুচ্ছ; ওঢ
দকডয, ওঢ জ্ঞ, ওঢ অলাম্যও অবফ। এবতও-বতও-ফবতও ফণসও
তৃষ্টাসন্তভ ধভ তৃষ্টান্ত লাবচভ ওসভ প্রফাড ওসভ ুবছস ধবশন্ত বতসমদতযাঔ যাঝা- ফওাভাসদ অথুবদও বজ্ঞাসদভ বওঙুআ অসঙ, ফওাভাদ
ওঢ বজ্ঞাদফ বওঢা !
এভধভ অফাসও বও-ফাটশ ঢুসম বদসঢ লসমা। ওী ওভ, বধঞ ফব
ঢঔদ ফতাসম ফঞসও ফকসঙ। মমাফ, এওঝু ফঘাঔ-ওাদ ঔুসম ববত
থফশগ্রন্থগুসমাভ আবঢলাসভ বতসও ঢাওাসদা বা, ঢালসম ফাছা দা
বাাভ ফঢা ওণা দ ফব, ফআ গ্রন্থগুসমা ফমঔা লসসঙ র ঙভ অসক
বঔদ ফানুসরভ বজ্ঞাসদভ ঈধভ তঔম এং জ্ঞাদ বঙম ঔুআ ীবফঢ।
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এঝা অযা ওভা ঔুআ ফাওাবফ ফব ফআ ফওাভ ফমঔা এওঝা আসভ
ফসথয বকযাসগভ ওণা ণাওস, সুধাভ বস্ণং এভ ওণা ণাওস,
অআদস্গাআসদভ বভসমবঝবপবঝভ ওণা ণাওস। অথুবদও বজ্ঞাদ দ, আ
ফস্ঘ আগুসমাসঢ নুসঝ ঈসঞসঙ প্রাঘীদ ফাচ-যস্ঙাভ ঘামবঘত্র, প্রওায
ফধসসঙ ঢৎওামীদ ফাসচভ ফানুসরভ থযাদ থাভডা, বশ্বা, অযাঅওাঙ্খাভ ওণা; এভ এও ঘুম াড়বঢ বওঙু দ। এওঝা ঈতালভড
বতসমআ যাধাভঝা স্ছষ্ট লস। ফওাভাদ বঔদ বমবঔঢ লসবঙম, ঢঔসদা
কযাবমবম, ব্রুসদা, ফওাধাবদশওাসভ ফসঢা ফদীরীভা এআ থভাথাসফ
অসদ বদ। ঢঔদওাভ ফানুরসতভ অসম চাদাভ ওণা দ ফব ঢাসতভ
ধবভবঘঢ াপূবফ- ধৃবণী দাফও এআ গ্রলবঝ ফব ূবশ দাফও দক্ষসত্রভ
ঘাবভবতসও ক্রফাকঢ ধাও ফঔস ঘসমসঙ। চসন্ধভ ধভ ফণসওআ ফানুর
াতা ফঘাসঔ ূবসশ ও ধূশ বতও ফণসও ধবশ্চসফ ফবসঢ ফতসঔসঙ, অভ ভাঢ
লসমআ ফতসঔসঙ ঘাাঁত ফও। এভ ফধঙসদ ধতাণশবজ্ঞাসদভ ফওাসদা বদফ
ঢাভা ওল্পদা ওভসঢ ধাসভ বদ, থসভ বদসবঙম, এগুসমা ফাথল
ইশ্বসভভ অআদ। বঞও ফ ওণাগুসমাআ ফওাভাদ- লাবত-ফত-াআসসম
ফমঔা অসঙ। ফবফদ, থভা বাও সুভা মুওফাদ (৩১:২৯) এভ ওণা।
এঔাসদ মা অসঙ- ‘অম্ালআ ভাঢসও বতসদ এং বতদসও ভাসঢ
ধবভঢশদ ওসভদ, বঢবদআ ূবশ এং ঘন্সও বদফাথীদ ওসভসঙদ;
প্রসঢযসওআ এও বদবতশষ্ট ধসণ অঢশদ ওসভ । ূবশ অভ ঘাাঁসতভ এআ
ভ্রফসডভ ওণা রৄথু সুভা মুওফাসদ দ, ভসসঙ সুভা আাবদ (৩৬:৩৮),
সুভা বুফাভ (৩৯:৫), সুভা ভা ত (১৩:২), সুভা অবম্বা (২১:৩৩), সুভা
াওাভা (২:২৫৮), সুভা ওা ন (১৮:৮৬), সুভা ফত্বাালা (২০:১৩০)।
বওন্তু াভা ফওাভাদ ঢন্প ঢন্প ওসভ ঔুাঁচসম ধৃবণীভ খূডশসদভ ধসক্ষ
এওবঝ অাঢ বফমস দা। অম্ালভ তৃবষ্টসঢ ধৃবণী বস্ঙভ, বদশ্চম। সুভা
দাফসম (২৭:৬১) ধবভষ্কাভ মা অসঙ- ‘ফও রৃবদাসও াসভ স্ঙাদ
ওসভসঙদ অভ ঢাভ ফসথয দতীফূল ৃবষ্ট ওসভসঙদ অভ এবঝসও
(ধৃবণী) বস্ঙভ ভাঔাভ চন্য ধালাড়-ধঢশ ৃচদ ওসভসঙদ ... ।
এওআপাস সুভা রূফ (৩০:২৫), নাবত্বভ (৩৫:৪১), মুওফাদ (৩১:১০),
াওাভা (২:২২), দালম (১৬:১৫) ধড়সম ফআ এও-আ থাভডা ধাা
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বা ফব ফওাভাসদভ তৃবষ্টসঢ ধৃবণী অসম বস্ঙভ।
অবফ পদ্রসমাওসও বদস সমবঙমাফ, বঢবদ ববত বঢযআ ফসদ
ওসভদ ফব অথুবদও বজ্ঞাসদভ ওম ঢত্ত্ব আ ফওাভাসদ অসঙ, ঢালসম
রৄথুফাত্র এওবঝ অাঢ ববত ফওাভাদ ফণসও ফতঔাসঢ ধাসভদ ফবঔাসদ
ফমঔা অসঙ ধৃবণী ূসবশভ ঘাভবতসও খুভসঙ , ণা বদসতদ ধসক্ষ
ধৃবণী খুভসঙ - অবফ ঢাভ ওম তাব ফফসদ ফদ। অভবসঢ
ধৃবণীসও সম অভত অভ খূডশদ লসঙ নামাও । এওবঝ ফাত্র অাঢ
অবফ ফতঔসঢ ঘাআ ফবঔাসদ অভত এং নামাও ধাযাধাবয যরঢ
লসসঙ। ঈবদ ফতঔাসঢ ধাভসমদ দা।
ধাভাভ ওণা দ। ওাভড ফওাভাসদ এথভসদভ ফওাসদা অাঢ
ফদআ। এভ ওাভডঝা অবফ অসকআ সমবঙ। ঢঔদওাভ বুসকভ ফানুসরভা
বঘন্তা ওসভ ফঢা ফভ ওভসঢ ধাসভ বদ ধৃবণীভ অবস্থও অভ াবরশও
কবঢভ ওণা। ঝসমবফভ ধৃবণী ফওবন্ও ফঢাতসও ফাণা ফণসও বভস
ফওাধাবদশওাসভ ূবশসওবন্ও ফঢাসত ফানুসরভ বঘন্তা-পাদাভ ঈত্তভড
খসঝসঙ অসম অভ সদও ঙভ ধসভ। লবভঢ ফুলাম্যসতভ বুসক
ফানুসরভা এফদ বও ভাবত্রসমা ূবশ ফওাণা ণাসও - এআ ভলস্ঢ ফপত
ওভসঢ বকস কমত-খফশ লস ঈসঞবঙম। ধৃবণী ফঢম এ জ্ঞাদ
ঔাবঝস ফানুর ঢঔদ থাভডা ওভসঢা এসওাসভ ফযর প্রাসন্ত বকস
‘ূবশসত বঢযআ স্ঘ বাদ!’ বঘন্তাযীম ধাঞসওভা চুমওাভদাআসদভ ওণা
ঈসম্বঔঢ, ফওাভাসদভ ফআ বঔযাঢ সুভাবঝসঢ ফঘাঔ ুমাসমআ বরবঝ
ুছসঢ ধাভসদসযসর বঔদ ফ ূবশাসস্ঘভ ফতসয ফধৌাঁঙাসমা, ফ ূবশসও
এও ধবঙ্কম চমাযস টুসঢ ফতঔম এং ফঔাসদ ফতঔসঢ
ফধম এও চাবঢ। অবফ মমাফ, ফল চুমওাভদাআদ, ল
এসতভ যাবস্ঘ তা, দা ল এসতভ াসণ পাসমা যলাভ
ওভ। (১৮:৮৬)

বাভা ফওাভাসদভ ফসথয দভঢ বকযাগ, এং সুধাভ বস্ণং ঢসত্ত্বভ ফঔাাঁচ
ওসভদ, ঢাভা বও এওাসভভ চন্য পাসদ দা অম্াল ফওফদ ওসভ এঢ
ড় পুম ওভসমদ! ওীপাস অম্াল পাসমদ ফব ূবশ বঢযআ ফওাণা দা
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ফওাণা স্ঘ বা? ফওাভাদ বও ফলা বজ্ঞাদফ বওঢা দাবও ভ্রাবন্তবমা? সদও ধাঞওআ লসঢা চাসদদ দা ফব ফলাদী ফুলাম্যতসও
ফশ্রষ্ঠঢফ বজ্ঞাদী, বঘন্তাবত  তাযশবদও সম বপবলঢ ওভা ল, বঢবদ
ভাসঢ ূবশ ফওাণা ণাসও - এআ ভলসস্ঢভ যাঔযা বতসবঙসমদঃ এও
ালাাভ (অু বভ) াসণ ফঢববদফ ওাসম ফলাদী সমবঙসমদ ফব,
ভাবত্রওাসম ূবশ ণাসও ফঔাতাভ অভসযভ বদসঘ। াভা ভাঢ থসভ ূবশ দাবও
ফঔাতাভ অভসযভ বদসঘ ফণসও অম্ালভ আাতঢ সন্দকী ওসভ অভ
ঢাভধভ নুফবঢ ঘা ফপাভসমা ঈতসভ (বল ফাঔাবভ, লাবত দং
৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)155। ধৃবণীভ খূডশসদভ ওাভসড ূবশ ফব
অফাসতভ তৃবষ্টভ অড়াম ল (এওআপাস বধভীসঢ স্ঙাদওাভীসতভ
তৃবষ্টসকাঘভ ল) ফঝা বঙম ফফসভ ফানুসরভ চাদা। বওন্তু ঢাসতভ
ফসদ প্রে বঙসমা, অভ ফ থফশ বা ওসভ বঞও ফঢফদপাস চাদা এ
প্রেবঝভ ঈত্তসভ অম্ালসও অফতাবদ ফঔাসদআ বঞও ঈত্তভ ফঔাাঁচাভ ধণ
রুদ্ধ ওসভ বতসবঙসমদ দীবচ!
বাভা প্রাঘীদ থফশগ্রন্থগুসমাসও বজ্ঞাসদভ ফফাড়সও ধুভসঢ ঘাদ, ঢাভা
বও এআ অাঢগুসমাভ ওণা চাসদদ দা? শ্যআ চাসদদ। চাদাভ ধভ
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 AllMighty, 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).
155
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ঢাভা এওবঝ ফদকড়া যাঔযা বতস ফদসও যান্ত ওসভদ। সদসও অাভ
ফগুসমা যলাসভভ ফাথযসফ ফানুরসও বভ্রান্ত ওসভদ। অভ এঔাসদআ
অফাভ অধবত্ত। ফওমফাত্র ফওাভাসদ দ, ন্য ওম সমৌবওও
গ্রসন্থ অফভা বদশ্চম এং বস্ঙভ ধৃবণীভ থাভডা ধাআ।
াআসম সম‘অভ চকৎ ঝম- ঢা বঘবমঢ লস দা (ক্রবদওম
১৬/৩০)
‘চকৎ  সুবস্ঙভ, ঢা দড়াঘড়া ওভস দা। (াফ ৯৩/১)
‘বঢবদ ধৃবণীসও দড় এং ঘম ওসভসঙদ (াফ
৯৬/১০)
‘বঢবদ ধৃবণীসও এভ বপবত্তফূসমভ ঈধভ স্ঙাধদ ওসভসঙদ,
ঢা ওঔসদা বঘবমঢ লস দা (াফ ১০৪/৫) আঢযাবত।

এওআপাস ফসত ভসসঙ-

ভসসঙ। ফওাভাসদভ সুভা মুওফাসদ (৩১:১০) ডশদা অসঙ এআপাস‘বঢবদআ ঔুবাঁ ঝ ঙাড়া অওাযসও ঙাত স্ঝরূধ থসভ ফভসঔসঙদ
...’

বওন্তু অচ এআ বজ্ঞাবদও গ্রকবঢভ বুসক অফভা চাবদ, অওায
ওঔসদাআ ধৃবণীভ ঙাত দ। বঢযওাভ সণশ ফঢা অওায সমআ বওঙু
ফদআ। অওায লসচ্ছ অফাসতভ তৃবষ্টভ প্রান্তীফা। ধৃবণীসঢ াুফণ্ডম
ণাওাভ ওাভসড অফাসতভ ফঘাসঔ অওাযসও দীম ফতঔা। ঘাাঁসত
াুফণ্ডম ফদআ, ঢাআ ঘাাঁসতভ অওায ওাসমা। বওন্তু ফুযবওম লসচ্ছ ফব,
‘ফলাবজ্ঞাদফ বওঢাগুসমাসঢ এথভসদভ ফওাসদা বজ্ঞাদবপবত্তও
বঞও তৃবষ্টপবঙ্গভ ন্নাদ ধাা বা দা। ফানুর ওস ড় লস?
থফশগ্রন্থগুসমা ফণসও ফুঔ বভস ওস বঢয বঢযআ এওবতদ ুছসঢ
বযঔস অওায যব্দঝাভ ফাসদ? সুদীসমভ ওবঢাভ এওঝা কাঙ ঢমা
তাাঁবড়স ওবঢাভ ওসওবঝ মাআদ এ প্রসঙ্গ ঔুআ ণশল–

‘ধ্রুা ফতৌধ্রুা ধৃবণী ধ্রুাঃ ধশঢা আসফ। (ঊসেত
তযফ ফণ্ডম, ১৭৩/৪)
ণশাৎ, ‘অওায বদশ্চম, ধৃবণী বদশ্চম, এ ফস্ঘ ধশঢ
বদশ্চম ।

ঊসেসতভ অসভওবঝ ফোসও ভসসঙ‘বঢা ববন্ত্রঃ ধৃবণীফভন্ধা-তগ্ধম্ভসদ বঢা তযাফতৃং
লঢ। (ঊসেত তযফ ফণ্ডম, ১৪৯/১)
ণশাৎ ‘বঢা দাদা বসন্ত্রভ িাভা ধৃবণীসও সুবস্ঙভ
ফভসঔসঙদ- বঢবদ বদা ঔুাঁবঝসঢ অওাযসও তৃঢ়পাস থাভড
ওসভসঙদ।

ঈধসভভ ফোওবঝ এওবঝ বসযর ওাভসড অসভা ফবয ঢাৎধবশধূডশ। এবঝ
ফণসও ফাছা বা, ববতও বুসক ফানুসরভা ধৃবণীসও ফঢা বস্ঙভ
পাসঢদআ, অওাযসও পাসঢদ ধৃবণীভ ঙাত। ঢাভা পাসঢদ ইশ্বসভভ
ধাভ ফবলফা এআ ঔুাঁবঝবলীদ ঙাত অফাসতভ ফাণাভ ঈধসভ ছুসম
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... এঢগুসমা যঢাব্দী কবড়স ফকম, ফানুর ঢু ফঙসমফানুর
ভস ফকম
বওঙুসঢআ ড় লসঢ ঘা দা
এঔসদা ুছসমা দা অওায যব্দঝাভ ফাসদ
ঘট্টগ্রাফ া াাঁকুড়া ফচমাভ অওায দ
ফানুর যব্দঝাসঢ ফওাসদা ওাাঁঝাঢাসভভ ফড়া ফদআ
ইশ্বভ দাসফ ফওাসদা ড় াু এআ বশ্ব ংাভ ঘামাসচ্ছদ
দা
থফশগুসমা  রূধওণা
বাভা এআ রূধওণা বসপাভ লস ণাসও
ঢাভা প্রবঢসযীভ ঈসঞাসদভ থুসমাফাঔা বযরৄবঝভ ওান্পা
রৄদসঢ ধা দা
ঢাভা কচশদ বমাী ...

ধৃবণী অসম ফঢম
অফাভ বদন্নবঝ ফআ দমাআদ ধবত্রওাবঝল ন্যান্য চাকা
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প্রওাসযভ ধভ ফয বওঙু প্রবঢবক্রা ল। অফাভ এও থাবফশও ান্নী আফফআসম চাদা, লসঢ ধাসভ ফওাভাসদ ফওাণা মা দাআ ফব ধৃবণী
খুভসঙ । ফওাভাসদ ফঢা ওঢবওঙুআ ফাচাসুবচ মা দাআ। ফবফদ,
ফওাভাসদ ফঢা এ ওণা মা দাআ ফব ধৃবণী ফকামাওাভ । বওন্তু ঢাভ
ফাসদ ফঢা এআ দ ফব ফওাভাসদভ তৃবষ্টসঢ ধৃবণী ফঢম।
ঈত্তসভ অবফ চাদামাফ, ফওাভাসদভ তৃবষ্টসঢ ধৃবণী বঢযআ ফঢম!
বদসনাক্ত এআ সুভাগুসমা ঢাভ প্রফাড‘ ... ধৃবণীসও বস্ঘৃঢ ওসভবঙ (ওাসধশসঝভ ফসঢা) এং
সঢ ধশঢফামা ৃবষ্ট ওসভবঙ ...’ (১৫:১৯)
‘বববদ ফঢাফাসতভ চন্য ধৃবণীসও (ফঢম) যবযা ওসভসঙদ
এং সঢ ফঢাফাসতভ চন্য ঘমাভ ধণ বতসসঙদ ...’
(২০:৫৩, বুঔরুঔ ৪৩:১০)
‘ অবফ বস্ঘৃঢ ওসভবঙ (ওাসধশসঝভ ফসঢা) ধৃবণীসও এং
সঢ ধশঢ ফামা স্ঙাধদ ওসভবঙ ...’ (৫০:৭)
‘অবফ পূবফসও ববঙসবঙ, অভ ঢা ওঢ সুন্দভ পাস
ববঙসবঙ ...’ (৫২:৪৮)

যরঢ লসসঙ। এগুসমা আ ফঢম ধৃবণীভ স্ঝরূধসওআ ঢুসম
থসভ157। অবফ এআ প্রসঙ্গ ধূসশাক্ত সুভা ওালান (১৮:৮৬) এভ প্রবঢ
অাভ ধাঞওসতভ তৃবষ্ট অওরশড ওভসঢ ঘাআ ফবঔাসদ মা অসঙ
অম্ালভ এও বশ্বস্ঘ ান্দা ওাতাফাবঝ ধূডশ এওবঝ বদবতশষ্ট স্ঙাসদ ূবশসও
টুসঢ ফতসঔবঙসমদ। এওআ সুভাভ ৯০ দং অাসঢ এওবঝ বদবতশষ্ট স্ঙাদ
লসঢ ূসবশাতসভ ডশদা অসঙ। স্ঝপাঢআ ফসদ প্রে চাসক অম্াল
ফওদ পাসমদ ফব ূসবশাত অভ ূবশাসস্ঘভ চন্য এওবঝ বদবতশষ্ট স্ঙাদ
তভওাভ? এভ ফথয ফণসও এওবঝ বঢযআ ফবভস অস, অভ ঢা লসমা
ফওাভাসদভ গ্রন্থাওাভ ধৃবণীসও ফকামাওাভ পাসদবদ, ফপসসঙদ
ফঢম।
দাফাচ ধড়াভ বদবতশষ্ট ফসভ ওণা ফাণা ভাঔসম ধবভষ্কাভ ফাছা
বা প্রাঘীদ ওাসম ফানুসরভ ফসঢা অম্াল ফঢম ধৃবণীভ থাভডা
ফণসও এওতফআ ফরুসঢ ধাসভদ বদ। অফাসতভ াগাবম ওৃরও-তাযশবদও
অভচ অমী ফাঢুব্বভ ঢাভ সঢযভ ন্নাদ আসঢ ঘফৎওাভপাস
যাধাভবঝ যাঔযা ওসভসঙদ। এআ সুসবাসক ফঝা অাভ এওঝু ছাবমস
ফদা বাও। আমাবফ যাসস্ঠ প্রসঢযওবতদ ধাাঁঘাভ দাফাচ ধড়াভ
বথাদ অসঙ। এআ ধাাঁঘাসভভ চন্য বদবতশষ্ট ফ ভাে অসঙ, অাভ
ফওাসদা ফওাসদা ফস দাফাচ ধড়া অাভ বদবরদ্ধ। ফবফদ, ূসবশাত,
ূবশাস্ঘ ণা ফথযাসস্থ দাফাচ ধড়াভ ফওাসদা বদফ ফদআ। বওন্তু ধৃবণীভ

‘অম্াল ফঢাফাসতভ চন্য পূবফসও ওসভসঙদ বস্ঘৃঢ ...’
(৭১:১৯) আঢযাবত।

ঈঝ ধাবঔভ বটসফভ ফসঢা অওৃবঢভ। ঢাভা সমদ, এআ অাসঢ তালালা িাভা বস্ঘৃঢ ওভা ফাছাসদা
লবদ (ববত ধাঞও ফঔাম ওভসমআ ফতঔসদ ফব, ন্য ওম স্ঙাসদ বওন্তু বস্ঘৃঢ ওভাআ ফাছাসদা
লসসঙ, এং আঈসুন অমী বওংা বধওণাসমভ নুাসত expanding সণশআ যরঢ লসসঙ)। এভ
িাভা ফাছাসদা লসসঙ, ফকামাওাভ ঢণা ঈঝ ধাবঔভ বটসফভ ফসঢা ওসভ বঢভী ওভা। ওাভড বলসস
এআ আমাবফও স্কমাভভা মসঙদ, তালালা যসব্দভ ফূম লসমা ‘রৃবলা’ বাভ ণশ ঈঝ ধাবঔভ বটফ। এঝা
ফব ওষ্টওবল্পঢ অভ ফচাড়াঢাবম যাঔযা ঢা দা মসম ফাথ ল ঘমস। এঔাসদ ‘তালালা’ভ াসণ
ঈঝ ধাবঔভ বটসফভ পওশ ফওাসদাপাসআ ওভা বা দা। অভব বপথাদ খাাঁঝসমআ ঢাভ প্রফাড ধাা
বা। বটফফভ অভব লফমা অম াআচা, রৃবলা দ। ঢাভধভ সদসও বটফ বদস ধসড় ণাওসঢ ঘাদ,
অভ ফানুরসও প্রঢাবভঢ ওসভদ। ববত বটসফভ যাধাভবঝ বঞও সম থসভ ফদআ, ঢাভধসভ ঢাসতভ
বুবক্ত ফথাসধ ফঝসও দা। ধৃবণীভ অওৃবঢ অসম বটসফভ ফফঢা দা। এফদবও স্কুসমভ পূফকাম আসআ
ধাা বা ধৃবণীভ অওৃবঢ সদওঝা ওফমাসমুভ ফসঢা– ঈত্তভ তবক্ষসড ঔাবদওঝা ঘাাঁধা। এথভসডভ

ঈধসভভ অাঢগুসমা ফণসও ফাছা বা, ধতাণশবতভা ফবপাস অচ
ফকামাওাভ ধৃবণীভ থাভডা ফধারড ওসভদ, ফওাভাসদভ ধৃবণী ঢাভ াসণ
ফফাসঝ ঙ্গবঢধূডশ দ। ফঢমপাস বস্ঘৃঢ ধৃবণীভ ওণা ফাছাসদাভ
চন্য বঢ ভওসফভ যব্দ যলাভ ওভা ফবসঢ ধাসভ ঢাভ প্রা আ
ফওাভাসদ যরঢ লসসঙ। যব্দগুসমা লসচ্ছ বনভাযা, ফাো, ফাতাতদা,
ফাহ্তা, ফাতাতদালা, নাভাযদা, অম-ফাবলরৃদ, বাঢা, বফলাতা,
তালালা156, সুবঢলাঢ এং ঢালালা। এওআ থভসদভ যব্দ ববপন্প ধসত
156

সদও আমাবফস্গ াম্বঢওওাসম ‘তালালা’ যসব্দভ ণশ ওভাভ ফঘষ্টা ওসভসঙদ, ঈঝ ধাবঔভ বটফ া
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157

অওৃবঢসও সম oblate (বরু ভাভ প্রাবভঢ)। অভ ন্য বতসও বটসফভ অওৃবঢ ঈত্তভ তবক্ষসড
ঙূাঁঘাসমা, ওাভড বটফ লসমা prolate অওৃবঢভ (ফফরু ভাভ প্রাবভঢ)। এপ্রসঙ্গ অসভা চাদাভ চন্য
ঈআবও আমাফ ফণসও ফতঔুদ , The Flat Earth, http://wikiislam.net/wiki/The_Flat_Earth
এ প্রসঙ্গ অসভা ধড়ুদ, ঔাদ ফুলাম্যত (বযক্ষাদব), আমাফী বজ্ঞাসদভ ফধৌভাবডও ওাবলবদ, ফুক্তফদা।
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অবস্থও কবঢভ নসম অফভা চাবদ ফবসওাসদা বস্ঙভ ফুলূসঢশ ববপন্প
দ্রাবখফাভ ঈধভ ববপন্প ফ ফতঔা ফত এং প্রবঢফুলূসঢশআ ধৃবণীভ
ফওাসদা দা ফওাসদা স্ঙাসদ বদবতশষ্ট ঈধাদা ঘমসঢ ণাসও। এভ ফাসদ ওী?
ফবফদ থভা বাও, বভযাসম বঔদ ূসবশাত লসচ্ছ, ঢঔদ ওমওাঢা
ূবশ ঈসঞ বদ অভ ঘট্টগ্রাসফ বওঙুক্ষড অসকআ ূবশ ঈসঞ ফকসঙ। ওাসচআ
বভযাসম বঔদ আমাসফভ তৃবষ্টসঢ দাফাচ ধড়া লাভাফ, ঢঔদ ওমওাঢা
া ঘট্টগ্রাসফ ঢা লাভাফ দ। ঢা লসম বদবতশষ্ট ফস ঈধাদা বদবরদ্ধ
ওভাভ ফওাসদা ফাসদ অসঙ? বুবক্তাতী অভচ অমী সঢযভ ন্নাসদ
আসঢ এওবঝ ফচাভ প্রে ওসভসঙদ। থভা বাও এওচদ ফমাও ফমা
ফতড়ঝা ফচালসভভ দাফাচ ধসড় বফাসদ ঘসড় ফভা বাত্রা ওভসমদ।
ফঔাসদ ফধৌাঁসঙ বঢবদ ফতঔসমদ ফব ঔাসদ ঢঔদ রৃধুভ ল বদ।
ঔাসদ ফচালসভভ াসক্তভ ফ লসম বও ঢাভ অসভওাভ ফচালসভভ
দাফাচ ধড়সঢ লস? অধাঢ বদভীল এআ প্রেবঝভ ফসথযআ বওন্তু ঈত্তভবঝ
মুবওস অসঙ। অভচ অমী বদসচআ এভ ঈত্তভ বতসসঙদএও ফ ধৃবণীসও বস্ঙভ অভ ফঢম ফসদ ওভা লসঢা।
ঢাআ ধৃবণীভ ওম ফতসয া ওম চাকা এওআ ভওফ
ফ ূবঘঢ লস, ফাথল এআভওফ থাভডা ফণসও আ
ফস্ঘ বদফ-ওানুদ প্রবঢশঢ লসবঙম। বওন্তু এঔদ
প্রফাবডঢ লসসঙ ফব, ধৃবণী ফকাম  কবঢযীম।

অসম অথুবদও চীদ-বাত্রাভ াসণ ঢাম ফফমাসঢ ধুসভাসদা থফশী
ওানুদ ফাদসঢ বকস ফতঔা বতসচ্ছ দাদা চবঝমঢা। পবষ্যসঢ এআ
চবঝমঢা অভ াড়স। ফবফদ, ফওাসদা দসপাঘাভী ণা ফওাসদা
বফাদ ঘামও ১০৪১.৬৭ ফাআম ফসক ধবশ্চফ বতসও বফাদ ঘামাসম
ূবশসও ফআ ঢাভ ওাসঙ কবঢলীদ সম ফসদ লস। ণশাৎ বফাদ
অসভালীসতভ ওাসঙ ওাম, রৃধুভ অভ ন্নযা সম বওঙু ণাওস দা- ূবশ
ফবদ বস্ঙভপাস এওস্ঙাসদ তাাঁবড়স ণাওস। এআ স্ঙা বফাদ
অসভালীসতভ দাফাচ-ফভাচাভ ঈধা ওী? পবষ্যসঢ ফফরু েসমভ
ওাঙাওাবঙ ববত বঢ কড়সঢ ল, ঢস ফতঔা ফতস অভ এও
ফস্ঢা। ফঔাসদ প্রা ঙ ফা ণাসও বতদ অভ ঙ ফা ণাসও ভাঢ।
ফঔাসদ ূসবশাত ফণসও ূবশাস্ঘ ধবশন্ত ফভাচা ভাঔা অভ বতসদ ধাাঁঘ াভ
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দাফাচ ধড়া বও অসতৌ ম্ভ? এবঝ ফাছা ফফাসঝআ ওবঞদ দ ফব,
প্রাঘীদওাসম ফানুসরভ ফঢম ধৃবণী যাধাসভ পুম থাভডাভ ওাভসডআ
অচসওভ বতসদ বদফ ধামসদ এআ চবঝম ফস্ঢাভ ৃবষ্ট লসসঙ।
আবঢলাসভ ধাঢা এাভ ফঘাঔ ভাঔা বাও। একাসভা যঢসওভ
বঔযাঢ অভী বজ্ঞাদী আদ-অম লাআণাফ থাভডা ওসভবঙসমদ ফব
ধৃবণী ফঢম দ, ভং ফকামাওাভ। ঢাভ ফস্ঘ ওাচ ফফ
থফশবসভাথী সম াসচাপ্ত ওভা ল, অভ ঢাভ ফস্ঘ আ ধুবড়স
ফতা ল158। এআ ফঢা ফবতদ- ১৯৯৩ াসম, ফৌবত অভসভ
সশাচ্চ থফশী ফদঢা ফযঔ অসতম অবচচ আদ া চ এআ সম
এওবঝ নসঢাা চাবভ ওসভদ‘এআ ধৃবণী ফঢম। বাভা এআ ঢযঝা ফাসদ দা ঢাভা
ওসমআ দাবস্ঘও, যাবস্ঘআ ঢাসতভ ওাফয।

ওামশ স্ঢাকাসদভ The Demon-Haunted World’ আস এআ বঔযাঢ
নসঢাাভ ঈসম্ঔ ধাা বাস159।
বলন্দু ধুভাডগুসমাভ স্ঙা ঢগণঘঃ। দভবংল ধুভাসডভ ১৬৯
ধৃষ্ঠা ফঢম ধৃবণীভ ধবভষ্কাভ ডশদা অসঙ। ঢাআ গুচভাসঝ
াসভাতা চাম্বুবদ্ভধা দাসফভ এওবঝ প্রবঢষ্ঠাদ এঔসদা ববতও ফঢম
ধৃবণীসও বজ্ঞাবদওপাস প্রফাড ওভাভ প্রাডান্তওভ ফঘষ্টা ঘাবমস
বাসচ্ছ।
158

T.J. de Boer ঢাভ History of Philosophy in Islam (1904) আস সমসঙদ ফব, ধৃবণীসও
ফকামাওাভ বলস বসঘদা ওসভ লাআণাফ ধবত্র দাবস্ঘসওভ প্রঢীসও (unhappy symbol of
impious Atheism) ধবভডঢ লস বকসবঙসমদ, এং ঢাভ ওাচওফশ জ্বমন্ত বগ্নসঢ বদসক্ষধ ওভা ল।
এঙাড়া Bradley Steffens এভ Ibn al-Haytham: First Scientist আস লাআণাসফভ ধান্টুবমবধ
ফধাড়াসদাভ ঈসম্ঔ ধাা বা।

159

ববত নসঢাাবঝ বদস বওঙুঝা বঢওশ অসঙ, ওাভড ফযঔ অসতম অবচচ আদ া’চ ধসভ নসঢাা
ফতাভ যাধাভবঝ স্ঝীওাভ ওসভদ। বওন্তু এঔসদা ন্তঢঃ বঢদবঝ চাকা নসঢাাবঝভ ঈসম্ঔ
ধাা বা- ওামশ স্ঢাসকসদভ ‘ The Demon-Haunted World’ (১৯৯৬ ংস্কভড, ধৃষ্ঠা ৩২৫),
থযাধও ধাভসপচ রসতাপসভ Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle
for Rationality (ধৃষ্ঠা ৪৯) এং New York Times এভ 1995 াসম প্রওাবযঢ Yousef M.
Ibrahim এভ প্রন্ন Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February
12, 1995)
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১৯৯৯ াসমভ ১৫ আ ফসেম্বভ ফওদা বশ্ববতযামসভ
থযাধও বঝফ বফমাভ তাব ওভসমদ ফব, ‘াআসম নুবাী, ধৃবণীভ
ঘাভবঝ প্রান্ত অসঙ। এং বঢবদ অভ তাব ওভসমদ ফব, বঢবদ বশ্বা
ওসভদ ধৃবণী অসম ল ঘঢুপুশচ অওৃবঢভ ণা অঢাওাভ।
অসম ফওাভাদ, াআসম অভ ফসতভ ফসঢা থফশগ্রসন্থ ফমঔা পুম
থাভডাভ যঢশী লস বওঙু ফানুর এআ এওবংয যঢাব্দীসঢ তাাঁবড়স
ফসদ ওসভ ধৃবণী ফকামাওাভ দ, ফঢম। ঢাভা অন্তচশাবঢও ফঢম
ধৃবণী বফবঢ (International Flat Earth Society160) এং অন্তচশাবঢও
ঘঢুপূশচাওাভ ধৃবণী বফবঢ (The International Square Earth
Society161) এথভসদভ লাস্ঢওভ ফস্ঘ দাসফ ববপন্প ংকঞদ কসড়
ঢুসমসঙ বাসতভ এওফাত্র ওাচ লসচ্ছ ধৃবণীাীসও ফাছাসদা ফব,
বজ্ঞাদ বাআ মুও দা ফওদ, ধৃবণী বওন্তু ফঢম!
পুম ওসভ পুম ওভা
ঢণযকঢ পুম বওংা প্রাঘীদ বঘন্তাথাভাভ বদতযশদ ভসসঙ ফওাভাদ
যভীসন। ভ্রান্ত ফঢম এং দড় ধৃবণীভ থাভডাআ ফওম দ,
এঔাসদ অসঙ তৃশ্য যঢাদ জ্বীদ এভ ঈধবস্ঙবঢভ ঈসম্ঔ (৬:১০০,
৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ আঢযাবত), বাসতভ
ওাচ লসচ্ছ এওচসদভ ঈধভ অসভওচদ তাাঁবড়স Exalted Assembly’
বঢবভ ওভা (৩৭:০৮) অভ ওাদাওাবদ ওসভ ফকাধদ ওণা রৄসদ ফনমা
(৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০)। অওাসয অফভা ঈম্াধাঢ খঝসঢ ফতবঔ ওাভড
এআ তৃশ্য যঢাদ এং জ্বীদসতভ প ফতঔাসদাভ চন্যআ অম্াল
এফদঝা খঝাদ (৭২: ৯, ৩১: ১০)। ওীপাস চুমওাভদাআদ এও ধবঙ্কম
160

161

বস্ঘাবভঢ ঢসণযভ চন্য ফতঔুদ - 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
বস্ঘাবভঢ ঢসণযভ চন্য ফতঔুদ - The International Square Earth Society,
http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html
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চমাযস ূবশসও টুসঢ ফতসঔসঙদ, ঢাভ ঈসম্ঔ ফব ফওাভাসদ অসঙ,
ঢা ফঢা এ থযাসভ অসকআ সমবঙ। এথভসদভ পুম অসভা অসঙ।
ফবফদ, মা অসঙ রৄক্রাডু বঢবভ ল ফফরুতণ্ড এং ধাাঁচসভভ ফথযঢশী
চাকা ফণসও (৮৬:৬-৭); ফাঢা ফফবভসও ডশদা ওভা লসসঙ যাভসদভ
(ফুাভ ড় পাআ) ফাদ বলসস (১৯:২৮)। এগুসমা বঞও দ। অভ
লাবতস মা লসসঙ ফব, বঔদ ফওাসদা ধুরুসরভ রৄক্রাডু ফওাসদা ফবলমাভ
চভাুসঢ প্রসয ওসভ, ঢঔদ অম্াল ওঢৃশও বদবুক্ত ফনসভযঢাভা ঢাভ
তাবত্ব বদস ফদ (বল ফাঔাবভ ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; বল ফুবমফ
৩৩.৬৩৯২ আঢযাবত), ফানুসরভ ঙ্গ-প্রঢযঙ্গগুসমা ‘আমাবফ ধাধ স
বদস বা’ (সুদাদ দাাআ ১.১৪৯), এফদ বও ফওাভাদ-লাবত নুবাী
ফাদ ঙ্গগুসমা ওণা ধবশন্ত মসঢ ধাসভ (ফওাভাদ ৪১:২০, ৪১:২১,
৩৬:৬৫, ২৪:২৪ )। ঢা দা ল ফাদা ফকম, বওন্তু লাবতস ঈসঝভ
ফূত্রসও ফব ফভাকদাযওাভী ফসলৌরথ বলসস ডশদা ওসভ ঢা
বদবফঢপাস ধাদ ওভাভ ধভাফযশ ফব ফতা লসসঙ, ঢা বও অফভা
চাবদ? ফবফদ, বল ফাঔাবভভ পবমঈফ ৭, আ ৭১, লাবত দং ৫৯০
ফতঔা বাওঅদা (ভাঃ) লসঢ বডশঢঃ
বওঙু ফমাসওভ ফবতদাভ অলাা প্রবঢকূম ফসদ লবচ্ছম।
ভাসুম (াঃ) ঢাসতভসও বদসতশয বতসমদ ঈসঝভ ভাঔাসমভ
াসণ া ওভসঢ এং ঈসঝভ রৃথ  ফূত্র ফঔসঢ (রথ
বলসস)। ঢাভা ভাঔাসমভ াসণ ণাওসঢ মাকসমা এং
ঈসঝভ রৃগ্ধ এং ফূত্র ধাদ ওভসঢ মাকসমা বঢবতদ ধবশন্ত
দা ঢাভা সুস্ঙ লস সঞ। এভধভ ঢাভা ভাঔামসও ফফসভ
ঢাভ ঈঝ বদস ধামাসঢ মাকসমা। ঔভ ফধস ভাসুম
(াঃ) ঢাসতভসও থসভ অদসঢ মসমদ। ঢাসতভসও
ভাসুসমভ াফসদ ঈধস্ঙাধদ ওভাভ ধভ বঢবদ ঢাসতভ লাঢ
ধা ফওসঝ এং ফঘাসঔ ফমৌল ঢপ্ত যমাওা ঠুবওস লঢযা
ওভাভ অসতয বতসমদ।

ঈসঝভ রৃসথভ ধাযাধাবয ফূত্রধাসদভ ঈধওাবভঢাভ ওণা মা অসঙ
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অসভা সদও লাবতসআ, এং আসদ আলাসওভ বভাসঢ162।
ফওাভাসদভ ওসওবঝ অাঢ ফণসও ধাা বা, এআ ফলাবশ্ব বঢবভ
ওভসঢ অম্াল ফ বদসসঙদ ঙ বতদ (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭,
৫০:৩৮, ৫৭:৪ আঢযাবত), বওন্তু ৪১:৯-১২ ফণসও চাদা বা, বঢবদ
ধৃবণী বঢবভ ওভসঢ ২ বতদ ফ বদসবঙসমদ, এভধভ এভ ফসথয
ধালাড়-ধশঢ াসঢ অভ ন্যান্য অনুরবঙ্গও আফাভঢ বঢবভ ওভসঢ
অসভা ঘাভ বতদ, সযসর াঢ অফাদ াদাসঢ ফ বদসসঙদ
অসভা রৃ-বতদ।  বফবমস ফ ফমসকসঙ ফফাঝ অঝ বতদ। ওাসচআ
ফওাভাদ নুবাী অম্াল ফলাবশ্ব াবদসসঙদ ও বতসদ- ঙ বতসদ
দাবও অঝ বতসদ? সুভা ৭৯:২৭-৩০ নুবাী অম্াল ফসলযঢ

বিস্গাদসতভ াআ ফতাচসঔ বাস দা। ওঔসদা মা লসসঙ ফুলাম্যতসও
ালাসবযভ চন্য প্রস্তুঢ অসঙদ এও লাচাভ চদ ফনসভযঢা (৮:৯-১০)
ওঔসদাা সমসঙদ এআ ালাবযওাভী ফনসভযঢাসতভ ংঔযা অসম
বঢদলাচাভ (৩: ১২৪, ১২৬)। ওঔসদা অম্াল সমসঙদ ঢাভ এওবঝ
বতদ ধাবণশ এও লাচাভ ঙসভভ ফাদ (২২:৪৭, ৩২:৫), ওঔসদাা
সমসঙদ, ঢাভ বতদ ধোয লাচাভ ঙসভভ ফাদ (৭০:৪)। ফাদ ৃবষ্ট
বদস অসঙ ধভস্ছভ-বসভাথী ঢণয। অম্াল ফওাভাসদ ওঔসদা
সমসঙদ বঢবদ ফানুর াবদসসঙদ ধাবদ ফণসও (২৫:৫৪, ২৪:৪৫),
ওঔসদাা চফাঝ ভক্ত া িঝ ফণসও (৯৬:১-২), ওঔসদাা ওাতাফাবঝ

াবদসবঙসমদ অসক, ঢাভধভ াবদসবঙসমদ ধৃবণী, বওন্তু ন্য বওঙু
অাসঢ অম্াল সমসঙদ, অসক ধৃবণী ধসভ ফসলযঢ (২:২৯ এং
৪১: ৯-১২ দ্রঃ)। ওঔসদা মা লসসঙ অম্াল বওঙু ক্ষফা ওসভ ফতদ
(৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) বওন্তু অাভ ন্যত্র মা লসসঙ, বঢবদ বওঙু
ক্ষফা ওসভদ দা (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)। সুভা ৩:৮৫ এং
৫:৭২ নুবাী আমাফ থসফশ বাভা বদসচসতভ ফধশদ ওসভ বদ ঢাভা
াআ ফতাচসঔ বাস ঢা ফ বিস্গাদ, আরবত, ফধকাদ ফবআ ফলাও দা
ফওদ, বওন্তু অাভ ২:৬২ এং ৫:৬৯ নুবাী, আরবত এং

থূমা ফণসও (৩০:২০, ৩৫:১১) আঢযাবত। এওআ াসণ এঢ থভসদভ ঢণয
বঞও ফওাদ ণশ প্রওায ওসভ?

162 1) Narrated Anas:Some people from the tribe of ‘Ukl came to the Prophet and
embraced Islam. The climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered
them to go to the (herd of milch) camels of charity and to drink, their milk and urine
(as a medicine). Sahih Bukhari 8:82:794
2) Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of ‘Uraina came
to Allah’s Messenger (may peace be upon him) at Medina, but they found its climate
uncongenial. So Allah’s Messenger (may peace be upon him) said to them: If you so
like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk and urine. They did so
and were all right. Sahih Muslim 16:4130
3) ‘A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from
Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had
captured a slave called Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to
shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of Qays of Kubba of
Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the
apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their
urine they would recover, so off they went. From The Sirat Rasul Allah ( The Life of
The Prophet of God ), by Ibn Ishaq pages 677- 678
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ফণসও (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) অাভ ওঔসদাা টাস্গ া

ফধৌভাবডও বকযাগ
অাভ বনসভ অব বজ্ঞাদফ বওঢাসভ চকসঢ। বনসভ অসঢআ
ল াসভ াসভ- ুওাআবম, লারুদ আাবলা অভ ফুভসতভ ওমযাসড।
ফাচা লস প্রেঝাভ ফুসঔাফুবঔ তাাঁড়াসঢআ ল সযসর- ‘বঢযআ বও
ফওাভাদ সমৌবওও, বঢপ্রাওৃঢ অভ ফলা-বজ্ঞাদফ এও বদঔুঢ
াঁ ঐযী
বওঢা?’  বটমাসদভ াংমা ওসভ সুফদ ফবপাস ফকসসঙ, ফপাসআ
বম- ‘প্রেগুসমা লচ, অভ ঈত্তভ ফঢা চাদা। ঈত্তভ লসচ্ছ- ফফাসঝআ
ফওাভাদ সমৌবওও ফওাসদা গ্রন্থ দ। ফওাভাসদ অসম ফওাণা
বকযাসগভ ওণা ফদআ, বভসমবঝবপবঝভ ওণা ফদআ, ওৃষ্ণকহ্বসভভ ওণা ফদআ,
ডু-ধভফাডুভ ওণা ফদআ। বকযাগ অভ বভসমবঝবপবঝভ দাসফ বা ফতঔা
বা, ঢা লসমা অবতফ সুভাগুসমাভ অথুবদও এং ঘঢুভ যাঔযা।
বদসঘভ ঈতালভডবঝ ফতঔা বাওবশ্বাীভা বও ফপস ফতসঔ দা, অওায  ধৃবণী
এওাসণ বফসয বঙম, ধসভ অবফ ঈপসও ধৃণও ওসভ
বতমাফ (২১:৩০)
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‘বওঢা-বসযরজ্ঞ এভ তম এআ অাঢবঝভ ফসথয বকযাসগভ কন্ন
ঔুাঁসচ ধাদ। বওন্তু অসমআ বও এভ ফসথয বকযাসগভ ফওাসদা অমাফঢ
অসঙ? এওঝু ফবৌবক্তও ফদ বদস অসমাঘদা ওভা বাও। এআ অাঢ
এং ঢাভ ধভঢশী অাঢগুসমাভ বতসও ঢাওাসদা বাও‘অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয বঙম, ধসভ অবফ ঈপসও
ধৃণও ওসভ বতমাফ (২১:৩০)
‘এং অবফ এ চন্য ধৃবণীসঢ ধশঢফামা স্ঙাধদ ওসভবঙ, ফবদ
ঢা ল এবঝ দা দসড়। (২১:৩১)

ঈধভন্তু, ধতাণশবজ্ঞাসদ বকযাগ স্ঙাদ-ওাম বিঢীসত্বভ (spacetime singularity) াসণ চবড়ঢ, ধতাসণশভ াসণ দ। বকযাসগভ
প্রবক্রা বঔদ রৄরু লসবঙম ঢঔদ ধৃবণীভ বস্ঘত্বআ বঙম দা, ধৃবণীভ
চন্ধ লসসঙ বকযাসগভ াসড় দয ফওাবঝ ঙভ ধসভ। ঈধসভভ
অাঢবঝ রৄথু অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয ণাওাভ (বজ্ঞাবদও
তৃবষ্টসওাড ফণসও বাভ ফওাসদা ণশআ ল দা) ওণাআ মসঙ অভ ধসভ
মসঙ ঈপসও ধৃণও ওসভ (বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও অাভ
বাভ ফওাসদা ণশ ফদআ) ফতাভ ওণা বা বজ্ঞাবদও ক্তয লসঢ ধাসভ
দা, বকযাগ ফঢা সদও ধসভভ ওণা।

‘এং অওাযসও ওসভবঙ সুভবক্ষঢ ঙাত (২১:৩২)
‘অম্ালআ উধ্বশ ফতসয স্ঘম্ভ ঙাড়া অওাযফন্টমী স্ঙাধদ ওসভসঙদ
(১৩:২)

এআ অাঢগুসমা অফাসতভ অওায অভ ধৃবণীভ ফথযওাভ পওশ
বরস অসম ঔু প্রাঘীদ অভ স্ছষ্ট এওবঝ থাভডা ফত। অম্াল
অওাযসও স্ঘম্ভ বলীদ ঙাত বলসস স্ঙাধদ ওভাভ ধভ ধৃবণীসঢ
ধশঢফামা স্ঙাধদ ওভসমদ বাসঢ বওদা অফাসতভ এ ধৃবণী দা দসড়,
বঞও ফবফদবঝ অফভা ধাঢমা ফওাসদা ওাকচ াঢাস ঈসড় বাাভ
লাঢ ফণসও ভক্ষা ওভাভ চন্য ঝাসও ফধধাভ-সঝ বতস ঘাধা ফতআ।
অম্াল ফানুসরভ ফাণা অওায ফপসঙ্গ ধড়াভ লাঢ ফণসও ভক্ষা ওভাভ
চন্য ওী ওভসমদ? অওাযসও তৃশ্য ঔুাঁবঝভ ঈধভ বস বতসমদ।
এগুসমা ওী ওসভ বংয যঢাব্দীভ জ্ঞাদ-বজ্ঞাসদভ অমাফঢ ল? অভ
সঘস ড় ওণা, ‘অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয বঙম, ধসভ
অবফ ঈপসও ধৃণও ওসভ বতমাফ - এআ অাঢবঝ ববত ফলাবসস্জাভসডভ (বকযাগ) প্রফাড ল, ঢস ফওাণা এঔাসদ বসস্জাভসডভ
ঈসম্ঔ? ‘বকযাগ

যব্দবঝ বদসচআ এঔাসদ ঢাৎধবশালী। এআ

অাসঢভ ফওাণা ভসসঙ ফআ বঔযাঢ যাগ (বসস্জাভড) এভ
আবঙ্গঢ?
বশ্বাসভ তযশদ । 227

ওঢগুসমা ণশলীদ যব্দফামা- অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয
বঙম, ধসভ অবফ ঈপসও ধৃণও ওসভ বতমাফ ওঔসদাআ বজ্ঞাবদওপাস
বকযাগ ফও প্রওায ওসভ দা163। ফওাান্ঝাফ ধতাণশ-বজ্ঞাদ ফণসও
অফভা চাবদ, ফলাবসস্জাভড-ফুলূসঢশ প্রওৃবঢভ ঘাভবঝ ম- যবক্তযামী
বদঈবি ম, রৃশম বদঈবি ম, ঢবড়ৎ-ঘুম্বওী ম অভ ফাথযাওরশড
ম এওীপূঢ যবক্ত (super force) বলসস প্রওৃবঢসঢ বতযফাদ বঙম।
ঈধসভভ অাঢবঝসঢ ফওাণা ঢাভ আবঙ্গঢ? ওীপাস এওচদ আ
অাঢবঝ ফণসও লাসমভ ধ্রুও ফভ ওভসঢ ধাভস? ওীপাস ফাধসঢ
ধাভস টধমাসভভ বঘুযবঢ? ঈত্তভ ফদআ।
ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাসদভ াম্বঢও কসরডাভ বতসও ঔাবদওঝা ফঘাঔ
ুমাসদা বাও। যাসমদ গুণ এং অাঁসদ্র বমসন্টভ াম্বঢও কসরডা
ফণসও ধাা নমানম ফণসও চাদা বকসসঙ, অফাসতভ ফলাবশ্ব ববত
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অসম ফওাভাসদ ফওদ অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয ণাওাভ ওণা অসঙ ঢা লসচআ নুসফ।
ফফ ধযাকাদল ফথযপ্রাসঘযভ সদও ফকাসত্রভ ঈধওণা এং ফমাওওণাসঢআ অওায অভ ধৃবণী
বফসয ণাওাভ অভ লসভও ভওসফভ ফত-ফতী বতস ধৃণও ওভাভ ওণা মা বঙম। ফবফদ বফযসভভ
ফমাওওণা ফক দাসফভ এও ফতঢা বঙসমদ বববদ বঙসমদ ফৃবত্তওাভ ফতঢা। এআ ফকসও ঢাভ ফা
এং ফাদ (অফাসদভ ফতী) ফণসও ববচ্ছন্প ওসভ ফতাভ নসমআ অওায অভ ধৃবণী এসও
ধসভভ ফণসও ববচ্ছন্প লস বকসবঙম। অাভ, সুসফভী ঈধওণা বকমকাসফসযভ ওাবলবদসঢ
অফাসদভ ফতী যাদ ফও ফৃবত্তওাভ ফতঢা ওী এভ ওাঙ ফণসও ববচ্ছন্প ওসভ ফনমাভ ওণা মা
অসঙ। এ ফস্ঘ ঈধওণা ফণসও ধযাকাদ ফভনাসভন্ফগুসমা াত বতসম বা ভআস, ঢা ফওাভাসদভআ
ওাবলবদ।
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ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসদভ ফথয বতস স্ঙাদ-ওাসমভ যূন্যঢাভ বপঢভ
বতস অবপূশঢ লস ণাসও, ঢস এ ধুসভা প্রবক্রাবঝ বওন্তু এওাবথওাভ
খঝসঢ ধাসভ, এং লসঢা াস্ঘস খসঝসঙ। যাধাভবঝসও সম
ফাবম্পাশ া দন্ত ফলাবসশ্বভ থাভডা164। এ থাভডা ফসদ ওভা ল,
ফওবঝও আদসফ্লযসদভ ফাথযসফ ম্াবভঢ ুিুত (Expanding Bubbles)
ফণসও অফাসতভ ফলাবসশ্বভ ফসঢাআ ংঔয ফলাবশ্ব বঢবভ লসসঙ,
ফবগুসমা এওঝা ধভঝা ফণসও ংস্ছযশবলীদ স্ঙা তূসভ সভ
ফকসঙ। এথভসদভ ংঔয ফলাবসশ্বভ এওবঝসঢআ লসঢা অফভা
স্ঙাদ ওভবঙ (ধসওঝ ফলাবশ্ব) ন্যগুসমাভ বস্ঘত্ব ম্বসন্ন
এসওাসভআ জ্ঞাঢ দা লস।
ওাসচআ, বজ্ঞাসদভ ফঘাসঔ বকযাগআ ফযর ওণা দ। বজ্ঞাসদভ
াম্বঢও কসরডাগুসমা বকযাগ-এভ অসক ওী বঙম ঢাভ এওবঝ
াবশও ঈত্তভ ঔুাঁচসঢ সঘষ্ট লসসঙ। অসম আদসফ্লযদ া স্জীবঢ
বদস অাঁসদ্র বমসন্ট অভ ঢাভ তমসমভ াম্বঢও কসরডাভ নমানম
ববত বঢয লস ণাসও ঢস বঢযওাভ সণশআ ফআ ঈত্তপ্ত বকযাগ বাভ ফথয বতস এ ফলাবশ্ব বঢবভ লসসঙ সম থাভডা ওভা ল, ঢাসও
বতা চাদাসদাভ ফ এস বকসসঙ। ওাভড, াম্বঢও কসরডা
মসঙ, বকযাগ বতস ফলাবসশ্বভ রৄরু দ, ভং ফলাবসশ্বভ রৄরু
লসসঙ আদসফ্লযদ বতস। ণশাৎ, বকযাসগভ ধসভ আদসফ্লযসদভ
ফাথযসফ ফলাবশ্ব বঢবভ (বা বওঙুবতদ অসক বঢয সম পাা লসঢা)
ল বদ, ভং আদসফ্লযসদভ নমশ্রুবঢসঢআ বওন্তু বকযাগ লসসঙ, ঢাভধভ
ৃবষ্ট লসসঙ অফাসতভ ফলাবশ্ব। অাঁসদ্র বমসন্টভ ওণা165১৫ ঙভ অসক অফভা পাঢাফ আদসফ্লযদ লসচ্ছ
বকযাগ-এভ ংয। এঔদ ফতঔা বাসচ্ছ বকযাগ-আ ভং
আদসফ্লযদাবভ ফসটসমভ ংযবসযর।

এঔদ ওণা লসচ্ছ, বকযাগ- এভ ফসটম ওঔসদা পুম প্রফাবডঢ লসম
বওংা ধবভবঢশঢ/ধবভসযাবথঢ লসম ওী লস? াসণ াসণ বও
থাবফশসওভা বকযাগ-এভ াসণ
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ঙ্গবঢধূডশ

অাঢসও তসম

এ প্রসঙ্গ ধড়ুদ, বপবচৎ ভা, দন্ত ফলাবসশ্বভ ন্নাসদ, ঘমাঢদ।
Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998
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ফনমসদ? ঢালসম ঢঔদ অওায  ধৃবণী এওাসণ বফসয বঙম এআ অপ্তাসওযভ ওী লস? এআ থভসদভ অযংওা ফণসওআ ওাণ্ডজ্ঞাদ
পন্প বশ্বাী ধতাণশবজ্ঞাদী অব্দু ামাফ ফচযাবঢধতাণশবজ্ঞাসদভ
বকযাগ ঢত্ত্বসও ফওাভাসদভ অাসঢভ াসণ ফফযাসঢ াভড ওভসঢদ।
বঢবদ মসঢদ166বকযাগ ঢসত্ত্বভ াম্বঢও পাষ্যবঝ ঢশফাসদ ফলাবসশ্বভ
ঈৎধবত্তভ সশাৎওৃষ্ট যাঔযা প্রতাদ ওভসঙ। বওন্তু
অকাফীওাম ববত এভ ঘাআসঢ ফওাসদা পাসমা যাঔযা
ধাা বা, ঢালসম ওী লস? ঢালসম বও দঢুদ
বজ্ঞাবদও তৃবষ্টপবঙ্গভ াসণ ঢাম ফফমাসঢ বকস থফশগ্রসন্থভ
অাঢ তসম ফনমা লস?

ঔুআ ফবৌবক্তও যঙ্কা। বঞও এওআ ওাভসড ১৯৫১ াসম বঔদ Pope Pius
XII াআসসমভ ৃবষ্টঢসত্ত্বভ াসণ বকযাগ া ফলাবসস্জাভড ঢসত্ত্বভ
বফম ঔুাঁসচ ফধসমদ, ঢঔদ ফচযাবঢশবজ্ঞাদী এং বিস্গাদ থফশবাচও চচশ
ফলদবভ ফমবফবত্র (বববদ বকযাগ প্রবঢপাসভ এওচদ ন্যঢফ প্রক্তা)
ফধাধসও বদসভ সঙ্গ এথভসদভ বুবক্তসও ভ্রান্ত বলসস প্রঘাভ ওভা
ফণসও বভঢ ণাওসঢ ধভাফযশ বতসবঙসমদ। বওন্তু ফআ ধভাফযশ ফাদসঙ
ফও?

বফভাওম দাআবন্ঝদ
প্রাণশদা ওসভ এফদ ফঞাাঁসঝভ ফঘস এওবঝ ওফশঞ লাঢ সদও ফবয
ঈত্তফ। থফশ এং বজ্ঞাদ রৃবঝ এসওাসভ রৃ ফফরুভ স্তু লসম ফানুর
অচ এওবঝ বচবদ ুছসঢ ফধসভসঙ, বজ্ঞাদ অসম ওাচ ওসভ,
নমানম ফত। ন্যবতসও, ধসত ধসত থসফশভ াড়ঢা ঢাভা নুাথদ
ওভসঢ ধাভসম ধভওাসমভ ফমাসপ ধসড় ফওঈআ শ্য ফঝাসও
বদসচভ ফসদ চাকা বতসঢ ঘাদ দা। বস্ঘত্ব বঝবওস ভাঔাভ ফমাসপ থফশ
অচ ঢাআ দঢুদ এও ফঔামস বদসচসতভ কা ঠাওা ফতাভ ফঘষ্টা ওভসঙ।
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বদসচসতভ বজ্ঞাদফ প্রফাড ওসভ বঝবওস ভাঔসঢ ঘাসচ্ছ বজ্ঞাসদভ
বুসক। অভ ঢা ওভসঢ বকস ৃবষ্ট ওসভসঙ বফণযা, ঘামাবওভ এও প্রযান্ত
ফলাাকসভভ। ধসভ ফঢফদ বওঙু ঈতালভড বদস অসমাঘদা লসমা।
এঔদ তৃবষ্টধাঢ ওভা বাও এসওাসভ বপন্প এওবঝ যাধাসভভ বতসও।
ফওাভাসদ ফওমফাত্র বজ্ঞাদফ ওণাাঢশা দ, বদসচভ ফশ্রষ্ঠসত্বভ
দফুদা ফানুসরভ ওাসঙ ঢুসম থভাভ চন্য স্টষ্টা ঢাভ বমবঔঢ এ গ্রসন্থ এও
সমৌবওও যাধাভ ফভসঔ বতসসঙদ- বঢবদ ফওাভাদসও ফাঁসথ বতসসঙদ
ঈবদয ংঔযা িাভা। সমৌবওও এ বরবঝ শ্য ফুবমফসতভ
চাদাআ ফণসও ফবঢ ববত দা এ যঢসওআ বরবঝ প্রণফাসভভ ফসঢা
চদফসক্ষ ঢুসম দা থভসঢদ ভাযাত ঔবমনা দাসফভ এও পদ্রসমাও167।
এ অবষ্কাসভভ ফাথযসফ ভাযাত ঔবমনা ফুবমফ বসশ্ব বলগঘ ফনসম
ফতদ। ববপন্প পারা ববপন্প ফতসয য’ঔাসদভ ফবয আ ভবঘঢ ল
বরবঝ বদস। াংমাসতসয ফফচভ ওাচী চালাদ বফা বমবঔঢ ‘অমফওাভাদ তয ঘযাসমঞ্জ’ দাফও আবঝভ প্রণফ ঘযাসমঞ্জবঝ লসচ্ছ এআ ১৯
বফভাওম168। টঃ ঔন্দওাভ অব্দুম ফান্পাদ বমবঔঢ ‘ওবপঈঝাভ  অম
ফওাভাদ’ দাফও আবঝসঢ স্ঙাদ ফধসসঙ ১৯-এভ ঘফৎওাবভত্ব169। অমফওাভাদ যাওাসটবফভ প্রবঢষ্ঠাঢা ধবভঘামও লাসনচ ফুবদভ ঈেীদ
অলফত অভ এও থাধ এবকস। ফওাভাসদভ এওবঝ াংমা নুাত
ওভাভ ধভ প্রণসফ বঢবদ অসকাপ্লুঢ লস ভাযাত ঔবমনাভ ঈবদসযভ
ফযাবচসওভ ওণা ঢুসম থফভদ170। ওী ঢস ফআ ঈবদসযভ ফযাবচও?
সুভা অম-ফুতাবচ্ছসভভ ৩০ দম্বভ অাসঢ অম্াল সমদ, আলাভ
ঈধভ অসঙ ঈবদয। এভ অসক ধসভ ওী ঈসম্ঔ অসঙ, ওাভ ঈধসভ
ঈবদয অসঙ এফদ ওম প্রেসও ধায ওাবঝস ঔবমনা প্রাবঙ্গও
পাস রৄথুফাত্র অাঢবঝ ঢুসম এসদ তাব ওসভদ, এভ ফাথযসফ অম্াল
ফওাভাদসও ঈবদয বতস ফসথ ভাঔাভ ওণা ঈসম্ঔ ওসভসঙদ। তাবফও
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ওাচী চালাদ বফা, অম-ফওাভাদ তয ঘযাসমঞ্জ (ফলাওায ধশ-১), প্রওাযও: দালভীদ ধাভপীদ, ভাসভ
াচাভ, ঠাওা, বিঢী ংস্কভড সমাভ, ১৯৯৩, ধৃষ্ঠা ১৭-২৯।
টঃ ঔন্দওাভ অব্দুম ফান্পাদ, ওবপঈঝাভ  অম ফওাভাদ , প্রওাযদা: আযাাসঢ আমাফ কুঢুঔাদা,
ফীভধুভ, ঠাওা, ধেফ ফুদ্রড: ফসেম্বভ ২০০৩।
লাসনচ ফুবদভ ঈেীদ অলফত, ফওাভাদ যভীন: লচ ভম াংমা নুাত, অম ফওাভাদ এওাসটফী
মন্টদ, প্রণফ প্রওায ফাঘশ ২০০২।

বশ্বাসভ তযশদ । 231

ফবৌবক্তও প্রফাসডভ চন্য বঢবদ বওঙু ঈতালভড লাবচভ ওসভদ। ফবফদঃ
ফওাভাসদভ সুভা ংঔযা ১১৪ বা ১৯ বতস বদঃসযসর বপাচয।
ফওাভাসদভ অাঢ ংঔযা ৬৩৪৬, বা ১৯ বতস বদঃসযসর বপাচয
(১৯×৩৩৪=৬৩৪৬) এং এ ংঔযাবঝভ ঙ্কগুসমাভ ফবাকনম ১৯
(৬+৩+৪+৬=১৯), ফওাভাসদ ‘ববফম্াল’ ১১৪ াভ এসসঙ বা ১৯
বতস বদঃসযসর বপাচয ল। এঙাড়া ‘ববফম্াল’-ফঢ ১৯বঝ ডশ
ভসসঙ, ফওাভাসদভ শসফাঝ ডশংঔযা ৩২৯১৫৬, বা ১৯ বতস
বদঃসযসর বপাচয (১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬), ফওাভাসদ ‘অম্াল’
যব্দবঝ ২৬৯৮ াভ ঈসম্বঔঢ লসসঙ বা ১৯ বতস বদঃসযসর বপাচয
(১৯×১৪২=২৬৯৮)। এঙাড়া ‘অম্াল’ ঈসম্ঔ অসঙ এফদ
অাঢগুসমাভ অাঢ দম্বভ ফবাক ওভসম ফবাকনম ল ১১৮১২৩, বা
১৯ বতস বদঃসযসর বপাচয (১৯×৬২১৭=১১৮১২৩) আঢযাবত
আঢযাবত। ভাযাত ঔবমনাভ প্রতাদওৃঢ ধুসভা কাবডবঢও বলাবঝ
ফবসওাসদা ফানুরসও অওৃষ্ট ওভস। বববদ আমাফ থসফশ বশ্বাী বঢবদ
প্রফাডবঝ ফতসঔ ঢৃবপ্তভ ফঠকুভ ঢুমসদ- বচবদঝা ফাণা ভাঔাভ ফঘষ্টা
ওভসদ, ফক্ষত্র বসযসর ফওাসদা ংযাতীভ াসণ ঢসওশ বমপ্ত লসম
ঢসমাাভ বলসস যলাভ ওভসদ। অভ বববদ বশ্বাী বঢবদ
াফান্য িসন্দ্ব ধসড় বাসদ।
সমৌবওও ফওাভাদ বদস অসমাঘদা বাাভ অসক াফান্য এওঝু
চম ফখামা ওভা বাও! ফআ বধণাসকাভাসভ অফম ফণসও রৄরু লা
ংঔযা বদস এথভসদভ থাাঁথাফ ফঔমাভ আবঢলা সদও প্রাঘীদ।
Numerology ঢণা ংঔযাঢত্ত্ব বলসস ধবভবঘঢ বরবঝ অথুবদও
বজ্ঞাদ চন্ধমসগ্নআ কবডঢ ফণসও পূডশ অমাতা লস বকসসঙ; ফবফদবঝ
ফচযাবঢরযাস্ঠ অমাতা লসসঙ ফচযাবঢবশজ্ঞাদ ফণসও, অমসওবফ অমাতা
লসসঙ ভাদ ফণসও। বজ্ঞাসদভ কুংস্কাভাচ্ছন্প ধযলাভসওআ
ধবজ্ঞাদ অঔযাবঢ ওভা ল। ংঔযাঢত্ত্ব এওবঝ ধবভধূডশ কবডঢ া
ধবজ্ঞাদ। ংঔযাঢসত্ত্বভ ঈতালভড চস্ট। ফআ ফথযবুক ফণসও
ংঔযাঢসত্ত্ব ফত্ত আরবতভা ফফআ ঢাসতভ থফশগ্রন্থ ফঢাভাল-ভ বিঢী
গ্রন্থ এসর্ক্াটা ফণসও স্টষ্টাভ ভলস্ঢফ দাফ ফভ ওসভবঙম।
এসর্ক্াটাসভ ১৪:১৯-২১, এআ বঢদবঝ অাসঢভ ফাথযসফ ঢাভা স্টষ্টাভ
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৭২বঝ দাফ ঈদ্ভাদ ওসভসঙ। এআ প্রবঢবঝ অাসঢ ৭২বঝ ওসভ ডশ
অসঙ। প্রণসফ ঢাভা প্রণফ অাঢবঝ টাদ ফণসও াসফ বমসঔ ঢাভধভ
বিঢী অাঢ াফ ফণসও টাসদ বমসঔসঙ। সযসর ঢৃঢী
অাঢবঝসও অাভ টাদ ফণসও াসফ বমঔাভ ফাথযসফ পূডশ ওাচবঝসও
ঢাভা ১৮ বঝ ওমাফ এং ১২ াবভসঢ পাক ওভা লসসঙ। ১৮ গুড ১২=
৭২ গুড ৩ এআ ূত্র থসভ ঢাভা ১২বঝ াবভসও ৩ াবভ ৩ াবভ ওসভ
পাক ওসভসঙ। ফফাঝ ঘাভবঝ পাক লসসঙ বাভ প্রবঢবঝসঢ ১৮ ওমাফ  ৩
াবভ।
প্রবঢ পাসকভ এওবঝ ওমাফ িাভা স্টষ্টাভ এওবঝ বঢদ ক্ষসভভ দাফ
ধাা ফকসঙ। এপাস ফফাঝ ১৮ গুড ৪ = ৭২ বঝ বঢদ ক্ষসভভ দাফ
ধাা ফকসঙ। ঘাভ পাসকভ প্রবঢবঝসও অাভ অসভওবঝ সডশভ াসণ
ফফমাসদাভ ফাথযসফ স্টষ্টাভ ঘাভ ক্ষসভভ এওবঝ দাফ ধাা ফকসঙ171।
অচ বত ফআ ঘাভ ক্ষসভভ দাফবঝভ  ঢাভ বঞও ঈচ্চাভড
চাদাভ ফঘষ্টা ওভসঙ ঢাভা। অভ ফচা ধাা বাস বুক্তভাসষ্ট্র
ংকবঞঢ দাআদ আসমসপসদভ বফাদ লাফমাভ খঝদাভ ংঔযাঢত্ত্ব বদস।
লাফমাভ ঢাবভঔ ৯/১১: ৯+১+১=১১; ১১আ ফসেম্বভ ঙসভভ ২৫৪ঢফ
বতদঃ ২+৫+৪=১১; ১১আ ফসেম্বভ ধভ ঙভ ফযর লসঢ ১১১ বতদ
াবও ণাসও; ১১৯ লসচ্ছ আভাও/আভাসদভ ভাষ্ট্রী ফওাট ১+১+৯=১১;
আংসভবচ ‘Afghanistan’ যব্দবঝসঢ ১১ ক্ষভ ভসসঙ; আংসভবচ ‘The
Pentagon’ যব্দবঝসঢ ১১ ক্ষভ ভসসঙ আঢযাবত আঢযাবত। Ernest
Vincent Wright (১৮৭৩-১৯৩৯) দাসফভ এওচদ ফাবওশদ ফমঔও
‘Gadsby: Champion of Youth’ (Wetzel Publishing Co, ১৯৩৯) দাসফ
ধোয লাচাভ এওযঢ তযবঝ যসব্দভ এও ঈধন্যা বমসঔবঙসমদ।
ফবঔাসদ বঢবদ আংসভবচ ডশ E অসঙ এফদ এওবঝ যব্দ যলাভ ওসভদ
বদ। ফওাসদা থভসদভ যাওভডকঢ পুম, াসওযভ াফঞ্জস্ঢঢা, পা
প্রওাসযভ রৃশমঢাবলীদ এ ঈধন্যাস যরঢ ল বদ he, she, they,
them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate এভ
ফসঢা যব্দ172!
171

ফওাভাসদভ াংবঔযও ফালাত্মযঃ বপন্পফঢ, ভালাদ অীভ
http://www.cadetcollegeblog.com/raihanabir/1816
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ধুসভা ঈধন্যা ধাা বাস এঔাফদঃ http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html
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অসম এওঝু ফাণা ঔাঝাসম ধৃবণীভ প্রা ওম বর বদসআ
ংঔযাঢসত্ত্বভ ফঔমা ম্ভ। ফবঝ কবডঢবতসতভ িাভা ফবণশঢ দা লসম
ফানুরসও অদন্দ বওংা থাাঁথা ফনমাভ চন্য বসণষ্ট।
থরুদ এওবঝ ফুদ্র বওঢ। অধবদ এওবঝ বদবক্ত বদসমদ এং
ফুদ্র বওসঢভ এওবঝ এওবঝ ওসভ ামুভ চদ ফাধা রৄরু ওভসমদ।
ফব ামুভ চদ লসচ্ছ এও গ্রাফ ফবঝসও অধবদ ণসমসঢ পসভ
ভাঔসমদ। ফবগুসমা দা ফগুসমা ফনসম বতসমদ। অভ থবভ, অধদাভ
লাসঢ নুভন্ত ফ ভসসঙ এং এআ নুভত্ন ফ অধবদ রৄথু ামুভ
চদ ফাধসদ এং এও গ্রাসফভ চসদভ ামু অমাতা ওভসদ।
ঢালসম তীখশফ ধভ অধবদ ফয ড় এওবঝ ামুভ স্ঢাপম ফবাকাড়
ওভসঢ ধাভসদ বাসতভ প্রসঢযসওভ চদ এও গ্রাফ ওসভ। এঔদ ববত
অধবদ ফখারডা ফতদ ফব, এআ ফুদ্র বওঢবঝ এওবঝ বফভাওম এং এভ
প্রসঢযওবঝ ামু ওডাভ চদ এও গ্রাফ ঢালসম ওী ঢা বুবক্ত ংকঢ
লস? লস দা।
ওাভড কবডঢ অফাসতভ সম, এআ বওসঢ প্রবঢবঝ ামুওডাভ
চদ এও গ্রাফ- এআ যঢশ অসভাধ ওভাভ অসক অধদাসও যঢওভা
ওঢপাক ামুভ চদ এও গ্রাফ ঢা বদডশ ওভসঢ লস। ববত যঢওভা
ফাদ ৯০- ৯৯% ল ঢালসম অফভা ফআ যঢশ বঞও সম থসভ বদসঢ
ধাবভ।
যঢওভা= [এও গ্রাফ চদ এফদ ামুভ ংঔযা ÷ ধভীক্ষডী ফফাঝ
ামুভ ংঔযা (ফব ামু অধবদ ফনসম বতসসঙদ+ ফব ামু অধবদ
ফভসঔসঙদ)] × ১০০
অধদাভ ধভীক্ষা এও স্ঘা ামুভ বধভীসঢ ওফধসক্ষ এও লাচাভ
স্ঘা ামু অধবদ াত বতসসঙদ (ওাভড ঢাসতভ চদ এও গ্রাফ দ)।
সুঢভাং অধদাভ যঢওভা ফাদ লস ঔু ওফ। ণশাৎ বফভাওমবঝ বঢয
দ। ফূম যাধাভ লসমা, ফবসওাসদা আ ফণসওআ অধবদ বসযর বওঙু
ংয /ধযদ াঙাআ ওভসঢ ধাসভদ। ঢাভধভ ফবআ ফবআ ধযদ
অধদাভ বফভাওম প্রফাসড ওাসচ মাকস ঢা ফভসঔ (থরুদ াঢ িাভা
বপাচয) াবওগুসমা ফনসম বতসঢ ধাসভদ। ফওাভাসদভ ফক্ষসত্র ফবফদ,
এওবঝ যসব্দভ ক্ষভ ংঔযা, ঘযাোসভভ ংঔযা, বদবতশষ্ট এওবঝ যব্দ
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শফফাঝ ওঢাভ যরঢ লসসঙ ফআ ংঔযা আঢযাবত- আঢযাবত গ্রলড
ওভা লসসঙ। বঞও ফঢফবদ পাস অধবদ ঘাআসম ন্য এওবঝ বদবতশষ্ট
ংঔযা, বসচাড় সুভাভ ংঔযা, ফচাড় ঘযাোসভভ ংঔযা, বসচাড়
ঘযাোসভ ওঢবঝ ক্ষভ ভসসঙ- ফচাড়বঝসঢ ওঢবঝ ভসসঙ আঢযাবত
বদসঢ ধাসভদ। ণশাৎ অধবদ ফাণা ঔাবঝস ীফ ংঔযও
ধযদ/বসযর ংয াঙাআ ওভসঢ ধাসভদ। টমভ ঔাবমনা ঢাআ
ওসভসঙদ। ংঔয ধযদ ফণসও বঢবদ ঈবদয িাভা বপাচয প্রফাড
ওভা বা এফদ ধযদগুসমা গ্রলড ওসভসঙদ- াবওগুসমা ফনসম
বতসসঙদ। বওন্তু ফওাভাসদ ববত অসমআ ঈবদসযভ বফভাওম ফণসও
ণাসও ঢালসম ঢা বওঙুফঢআ ণাওস- রৄথু ফাত্র ওসওবঝ বচবদস
দ। ফবফদ, ফওাভাসদভ রুকু ংঔযা ৫৪০বঝ, ৩০বঝ ধাভা, ৭বঝ ফবঞ্জম
ভসসঙ, ফবগুসমা ১৯ বতস বদঃসযসর বপাচয লসঢ ধাভসঢা। ২৩ ঙভ
থসভ ফওাভাদ দাববম লসসঙ সুঢভাং ২৩ ংঔযাবঝ ১৯ িাভা বপাচয
লসঢ ধাভঢ, ফুলাম্যত ৪০ ঙভ স দুঢ মাপ ওসভদ, ফবঝ ১৯
িাভা বপাচয লসঢ ধাভঢ, ফওাভাসদভ প্রবঢবঝ অাসঢভ যব্দ  ডশ
ংঔযা ১৯ বতস বপাচয লসঢ ধাভঢ। বওন্তু ল বদ173!
চম সদও ফখামা আসঢাফসথযআ লস ফকম। ধাঞও লসঢা এঔদ
ফসদ ফসদ পাসঙদ, ঢাসঢ ওী লসসঙ, ওঢগুসমাসঢআ ফঢা কাবডবঢও
বফম ভসসঙ, যাধাভবঝ সমৌবওও লাআ স্ঝাপাবও। ঢস ফচসদ
ভাঔুদ, ফমৌবওও বরসও সমৌবওসও রূধান্তবভঢ ওসভ তযশওসতভ
ফফালাচ্ছন্প ওভাভ চন্য অসম অশ্র বদসঢ ল বফণযা, প্রঢাভডাভ।
ঔবমনা ফআ ূত্র মঙ্ঘদ ওসভদ বদ। এওবঝ বর বদসআ অসমাঘদা
ওভা বাও।
টমভ ভাসযত ঔবমনা সমদThe 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…

173

ফওাভাসদভ ‘বফভাওম ১৯’-এভ ঈবদয-বয! বওঢ ফঘৌথুভী এং দন্ত বচ তায , ফুক্তফদা াংমা
ব্লক।
বধবটএন
বমংও
http://www.muktomona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf

বশ্বাসভ তযশদ । 235

ফুলাম্যসতভ সম বাা- ফওাভাদ ফব এওবঝ বফভাওম ঢাভ ন্নাদ
মাপ ওভা বা, ফওাভাসদভ শ প্রণফ অাসঢআIN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS,
MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN,
AL-RaHIM…

এআ প্রণফ অাসঢভ ক্ষভ কডদা ওসভ (আংসভবচসঢ রৄথু ফাত্র ড়
লাসঢভ ক্ষভ) অফভা ফতঔসঢ ধাআ ফব, এঔাসদ ঈবদযবঝ ক্ষভ
ভসসঙ। এং এসঢ ফব যব্দগুসমা ভসসঙ ফগুসমা প্রসঢযওবঝ ঈবদসযভ
গুবডঢও। ফবফদ প্রণফ ক্ষভ, ISM ঈবদয াভ; বিঢী যব্দ, ALLaH
২৬৯৮ াভ, বা ১৯ এভ গুবডঢও (১৯X১৪২); ঢৃঢী যব্দ, ALRaHMaN অসঙ ৫৭ াভ, (১৯ X ৩); শসযর যব্দ, AL-RaHIM অসঙ
১১৪ াভ (১৯ X ৬)।
টঃ ঔাবমনা তাব ওসভসঙদ, ফওাভাসদভ এআ সমৌবওওসত্ব ফানুসরভ
ফওাসদা লাঢ ফদআ। ণঘ, ‘ববফম্াবলভ ভালফাবদভ ভাবলফ’ াসওয ফব
১৯বঝ ডশ অসঙ, এআ ফফৌবমও তাবসঢআ ফানুসরভ লাঢ অসঙ। অভব
াওযবঝসও আংসভবচসঢ প্রবঢডশীওভড ওভাভ ফ অফভা ববত স্ঝভডশ
াত ফতআ, ঢালসম াওযবঝ এভওফ তাাঁড়া: BSM ALLH ALRHMN
ALRHIM, ঈসম্ঔয, অভবসঢ স্ঝভডশগুসমা ফমঔা ল দা, ধড়াভ ফ
থসভ ফদা ল। এআ প্রবঢডশীওৃঢ াসওয সডশভ ংঔযা ১৯। বওন্তু,
অভবসঢ ঢাযবতত সম এওবঝ প্রঢীও অসঙ, ফওাসদা সডশভ ঈধভ ফ
প্রঢীও ণাওসম ঢা রৃআ াভ ঈচ্চাভড ওভসঢ ল। ALLAH যসব্দভ বিঢী
L এভ ঈধভ এওবঝ ঢাযবতত অসঙ। ফসক্ষসত্র এআ মাফ রৃআাভ ঈচ্চাভড
ওসভ এপাস ফমঔা ফবঢ (া এপাস ফমঔা ঈবঘঢ): ALLLAH; অভ ডশ
ংঔযা লস ফবঢ ২০বঝ।
ঢাযবতত বুক্ত ডশ রৃআাভ থভা লসসঙ দাবও এওাভ থভা লসসঙ,
ফ বরবঝ টঃ ঔাবমনা ফওাণা স্ছষ্ট ওসভ সমদ বদ। এঙাড়া ফব
স্ঝভডশগুসমা ফমঔা ল দা, বওন্তু ধড়াভ ফ থভা ল ফগুসমা ন্তপুক্ত
শ
ওভা া াত ফতাভ যাধাভঝা বঢবদ স্ছষ্ট ওসভদ বদ।
ধভঢশী ফস্ঢা BISM যব্দ বদস। এবঝ প্রওৃঢধসক্ষ রৃবঝ যসব্দভ
ফন্বঃ Bi (এসক্ষসত্র এআ যসব্দভ ণশ ‘ফসথয’) এং ISM (ণশ ‘দাফ’)।
236 । বশ্বাসভ তযশদ

টঃ ঔাবমনা ফ অভব ডশক্রফ যলাসভভ ওণা সমসঙদ।
এআ অভব ডশক্রফ যলাভ ওসভ ISM যব্দবঝভ নুন্নাদ ওভা ফবসঢ
ধাসভ। অরৃম াবও ওঢৃও
শ প্রস্তুঢওৃঢ ফওাভাসদভ এওবঝ বদখশণ্ট ফখসঝ
এআ অশ্চবশচদও ঢণয ধাা ফকফঙBiSM যব্দবঝ ফওাভাসদভ প্রণফ অাসঢআ অসঙ। এআ যব্দবঝ
ফওাভাসদভ ফাত্র বঢদবঝ স্ঙাসদ ঈসম্বঔঢ লসফঙঃ ১:১১, ১১:৪১
এং ২৭:৩০।
বওন্তু ববচ্ছন্পপাস ফওম ISM যব্দবঝ ফওাভাসদ ফফাঝ ১৯ াভ
ঈসম্বঔঢ লসসঙ।
বওন্তু ঢৃঢী অসভওবঝ ঢাবমওা অসঙ। ISMuHu যসব্দভ ণশ ‘ঢাভ
দাফ’। এবঝ অভবসঢ এওবঝ ঔণ্ড যব্দ বলসস ফমঔা ল।
ফওাভাসদ এবঝ ৫ াভ এসসঙ।
গুসমা নমানম ফবাক ওভসম ধাা বাঃ ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭,
স্ছষ্টঢআ এঔাসদ ১৯ এভ াংবঔযও ঢাৎধবশ অভ ণাওসঙ দা।
অফাসতভ াফসদ অভ সদওগুসমা নুফাসদভ যাধাভ অসঙ,
ফবগুসমা ম্বসন্ন টঃ ঔাবমনা ফওাসদা যাঔযা ফতদ বদ। ফওাদ বসঘদা
বঢবদ বঢদাভ ঈসম্বঔঢ BiSM যব্দবঝ কডদা ফণসও াত বতসসঙদ? ফব
যব্দ বদস কসরডা ওভবঙসমদ ফআ যব্দবঝআ াত ফতাভ বধঙসদ
ফওাসদা বুবক্তআ ফতঔাদ বদ। অভ ফওম ববচ্ছন্প ISM যব্দ কডদাভ
যাধাসভআ া বঢবদ ফওাদ দীবঢ নুভড ওসভসঙদ? শদাফবুক্ত
বসযষ্য ISMuHu ফও ফওদ াত বতসমদ?
ঢালসম বও এআ বঢদ থভসদভ যসব্দভ সণশভ ফসথয ফওাসদা যাঔযা
মুবওস অসঙ? লঢা, ফব স্ঙাসদ এআ যব্দগুসমাভ ফাথযসফ ফওম
অম্াহ্ভ দাফ ফাছাসদা লসসঙ ফগুসমাসওআ টঃ ঔাবমনা কডদা
ওসভসঙদ। বওন্তু বদসনাক্ত রৃবঝ অাসঢভ বতসও মক্ষয ওভসম এআ
থাভডা পুম সম প্রফাবডঢ ল। সুভা ফাবতাভ ৫ দম্বভ অাসঢ মা
লসসঙ‘…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it…’

এং

সুভা

াওাভাভ

১১৪

দম্বভ

অাসঢ

মা

লসসঙ

‘And who is more unjust than he who forbids in places for the worship
বশ্বাসভ তযশদ । 237

of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?’

ফূম অভব া আংসভবচ নুাত ফওাসদাবঝসঢআ এআ যব্দগুসমাভ
ফসথয ফঢফদ ফওাসদা ধাণশওয ফদআ, এওবঝ ঙাড়াঃ এঔাসদ ‘God’s name’
ভাবভ বসথ এং ‘His name’ ঈসেশ্য বলসস যরঢ লসসঙ।
অভব ডশক্রসফ এআ যব্দ রৃবঝভ ফমঔয রূসধভ বপবত্তসঢআ ফওম রৃবঝসও
বপন্পস্ঙাসদ বমবধদ্ধ ওভা লসসঙ।
অভ ওণা অসঙ, বওসভ বপবত্তসঢআ া টঃ ঔাবমনা এআ
যব্দগুসমাভ রঘদ রূধগুসমা াত বতসমদ? এগুসমাভ রঘদ
ফওাভাফদ অভ ১২ াভ এসসঙ। বসযরঢ সুভা অ’ভাসনভ ১৮০
দম্বভ অাসঢভ ওণা ঈসম্ঔ ওভা বা, ‘The most beautiful names
belong to God…’

রঘদ াত ফতাভ ফওম এওবঝ ওাভডআ ণাওসঢ ধাসভ। ফবঝ
লসচ্ছ, রঘদগুসমা কডদা ওভসম ফফাঝ ংঔযাবঝ ১৯ দা লস ৩৯ লস
বা।
ঈধভন্তু ALLAH যব্দবঝভ যলাসভভ থভসদভ যাধাসভ সন্দল
অসঙ। এআ যসব্দভ াসণ বঔদ Li ঈধকশ বুক্ত ল ঢঔদ রৃআস বফসম
LiLaH া LiLLah যসব্দভ চন্ধ ফত। এঔাসদ ঈধকশবঝভ ণশ প্রবঢ ।
এআ বমম্াল যসব্দ এওবঝ মাফ এভ ঈধভ ঢাযবতত অসঙ। (ঈতালভড
বলসস ২:২২ অাঢবঝ ফতঔা ফবসঢ ধাসভ।) যাওভড নুাসভ এআ
প্রকশবুক্ত যব্দবঝ বঞও BiSM এভ ফসঢা ওসভআ যরঢ ল। ধূসশভ
বপজ্ঞঢা ফণসও অফভা মসঢ ধাবভ টঃ ঔাবমনা এাভ প্রকশবুক্ত
যব্দগুসমা াত বতস ফওম ফূম যব্দবঝআ কডদা ওভসদ। বওন্তু বঢবদ ঢা
ওসভদ বদ। এাভ বঞওআ LiLaH গুসমা কডদা ওসভসঙদ, ওাভড এগুসমা
কডদা দা ওভসম ফফাঝ ংঔযাঝা ২৬৯৮ লসঢা দা এং ঢা ১৯ বতস
বপাচয লসঢা দা। এথভসদভ বাতৃবচ্ছও যলাসভভ ফধঙসদ বও অসতৌ
ফওাসদা বুবক্ত অসঙ?
ISM এভ াসণ Bi বুক্ত লস বঔদ BiSM লসসঙ ঢঔদ টঃ ঔাবমনা
ফঝা াত বতসসঙদ, বওন্তু ALLAH-ভ াসণ Li বুক্ত লস বঔদ LiLaH
লসসঙ ঢঔদ বঢবদ ফগুসমা বঞওআ কডদা ওসভসঙদ; ফওম ১৯ বতস
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বপাচয এওবঝ ংঔযা ফধৌাঁঙাসদাভ চন্য।
AL-RaHMaN যসব্দভ ফক্ষসত্র ফওাসদা বিথা ফদআ। এবঝ ফওাভাসদ ৫৭
(১৯ X ৩) াভআ ঈসম্বঔঢ লসসঙ। ফমঔও এফদবঝআ সমসঙদ।
এাভ AL-RaHIM যসব্দভ বতসও তৃবষ্ট ফতা বাও। টঃ ঔাবমনা
সমসঙদ, এআ যব্দ ফফাঝ ১১৪ (৬ X ১৯) াভ এসসঙ। বওন্তু অরৃমাবওভ বদখশণ্ট নুাসভ ফওাভাসদ এআ যব্দবঝ রর এআ রূসধ ফাত্র ৩৪
াভ ঈসম্বঔঢ লসসঙ। ণশাৎ এআ ৩৪ স্ঙাসদআ যসব্দভ অসক AL দাফও
ফটবনবদঝ অবঝশক্মবঝ অসঙ। বওন্তু াবও ৮১ স্ঙাসদ যসব্দভ অসক ফওাসদা
ফটবনবদঝ অবঝশক্ম ফদআ। এঔদ অবঝশক্মল এং ঙাড়া গুসমাআ
ববত অফভা কডদা ওবভ, ঢালসম ফফাঝ ংঔযাবঝ তাাঁড়া ১১৫। এও াভ
এভ রঘদ ঈসম্বঔঢ লসসঙ। ঢালসম ফফাঝ ১১৬ লস বাসচ্ছ। ১১৫
এং ১১৬, ফওাসদাবঝআ ১৯ িাভা বপাচয দ।
টঃ ঔাবমনাভ এআ অবষ্কাভসও সদসওআ পূডশ নুসফাতদ
বতসসঙদ। টঃ Bèchir Torki এ বদস ভীবঢফসঢা ৪ ধৃষ্ঠাভ এও বযাম
াভাংয ভঘদা ওসভসঙদ। এআগুসমা নুসফাতদধত্র া াভাংযসঢ
ঈধসভ ঈসম্বঔঢ ঘাভবঝ ফফৌবমও নুবফবঢভ যাধাভ পূডশ এবড়স
বাা লসসঙ।
টঃ ঔাবমনা ALLAH যসব্দ ঢাযবতসতভ ওাভসড বিত্ব লস বাা
মাফগুসমা কডদা ফণসও াত বতসসঙদ, অাভ বমবঔঢ স্ঝভডশগুসমা
াত বতসসঙদ।
বঢবদ ISM এভ ফফাঝ ংঔযা কডদা ওভসঢ বকস BiSM যব্দবঝ
পূডশ এবড়স ফকসঙদ, বওন্তু বতসও অাভ ALLaH যব্দ কডদা ওভসঢ
বকস LiLaH ন্তপুক্ত
শ ওসভসঙদ।
এঙাড়া বঢবদ ঢাভ কডদা ফণসও ISMuHu াত বতসসঙদ, ববত
যওভডকঢ বতও বতস এবঝ রর ISM এভ ফসঢাআ ণশ লদ ওসভ।
এঙাড়া বঢবদ ISM এং AL-RaHIM যসব্দভ রঘদ রূধগুসমা াত
বতসসঙদ।
ঈধভন্তু ঢাভ AL-RaHIM যসব্দভ কডদা পুম লসসঙ।
সুঢভাং বফভাওম প্রফাফডভ চন্য ঔবমনা বদসচভ আচ্ছাফসঢা বদ্ধান্ত
গ্রলড ওসভসঙদ- বফম ওভাভ চন্য। বওন্তু ফ যাধাসভ ফওাসদা যাঔযা
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প্রতাদ ওসভদ বদ। ঢাভ ন্যান্য বদ্ধান্তগুসমা এওআ ফতাসর ফতারী।
ফগুসমা এং দান্য ববপন্প খঝদাভ কাবডবঢও বফভাওম বদস াংমা
ব্লসকভ ন্যঢফ ফভা ফমঔা বলসস পাস্কভ ফুক্তফদা বওঢ ফঘৌথুভী
এং দন্ত বচ তাসযভ ফমঔা, ফওাভাসদভ ‘বফভাওম ১৯’-এভ ঈবদযবয174!
আ যাসত অসঙ
এঔাসদ এওবঝ ওণা মা প্রসাচদ। আ দমাআদ ধবত্রওাবঝসঢ
থযাধও পদ্রসমাসওভ াসণ বঢসওশভ ওাভসড ফওাভাদ এং ফওাভাদবসযরজ্ঞসতভ ওণা াসভ াসভ ঈসঞ এসসঙ সম এফদ পাাভ ফওাসদা
ওাভড ফদআ ফব ন্যান্য থসফশভ বওঢা বসযরসজ্ঞভ তম এআ বপসবাক
ফণসও ফুক্ত। এভা ফওঈআ অসম ফথাা ঢুমব-ধাঢা দ; ভং, এওআ
ফুদ্রাভ এবধঞ অভ বধঞ। বওঙু বলন্দু পাাতী বজ্ঞাবদও অসঙদ,
বাভা ফসদ ওসভদ ফলাপাভসঢ ওৃষ্ণ চুশদসও ফব বশ্বরূধ ফতবঔসসঙ ঢা
অসম বকযাগ ঙাড়া বওঙু দ। ফৃডাম তাগুপ্ত পাভসঢভ চাঢী
বজ্ঞাদ অওাসতফীভ বঔযাঢ বজ্ঞাদী। ঈবদ তাব ওসভদ, অচ
অথুবদও বজ্ঞাদ ফব ফস্ঘ দঢুদ ঢত্ত্ব  ঢণয প্রবঢবতদআ অবষ্কাভ
ওভসঙ, ঢাভ বওঙুআ দাবও প্রাঘীদওাসমভ ফুবদ ঊবরভা ফভ ওসভ
ফকসঙদ। ফসত দাবও ফফস্ঘ অবষ্কাভ ঔুআ ধবভষ্কাভপাস বমবধদ্ধ
অসঙ। বফঃ তাগুসপ্তভ পারা, ভাঝশ সধদসলআফাসভভ ফসঢা বজ্ঞাদী
দাবও কীঢাভ বশ্বরূধ তযশসদ এঢআ বপপূঢ লস বকসবঙসমদ ফব
মযাসভঝবভসঢ অডবও যবক্তভ ফঢচ ফতসঔ দাবও কীঢা ফণসও অৃবত্ত
ওসভবঙসমদবতব ূবশযলস্টস্ঢ পসত বুকধরৃবত্থঢা।
ববত পাঃ তৃযী া স্ঢাত পান্ত ফলাত্মদঃ

বজ্ঞাদ চাদা বওঙু বযবক্ষঢ বলন্দু ুবদ্ধচীী অসঙদ বাভা পাসদ
174

ফওাভাসদভ ‘বফভাওম ১৯’-এভ ঈবদয-বয! বওঢ ফঘৌথুভী এং দন্ত বচ তায , ফুক্তফদা াংমা
ব্লক। বধবটএন বমংও http://www.muktomona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf
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অথুবদও বজ্ঞাদ অচ বা অবষ্কাভ ওভসঙ, ঢা আ বলন্দু
ধুভাডগুসমাসঢ বমবধদ্ধ জ্ঞাসদভ ধুদভাৃবত্ত। বলন্দুসতভ াম্তাবও

বতসসঙদ বঝধমাভ বা ফলাংসওাঘদ (বক ক্রাে)-এভ ফ
বঙ্গুমাবভবঝভ কাবডবঢও ফসটমসও ঢুসম থসভ। এ ধবশন্ত বঞও বঙম। বওন্তু

প্রবঢষ্ঠাদ ভাফওৃষ্ণ বফযদ ঢাসতভ ফুঔধত্র ঈসিাথদ এ মা রৄরু
ওসভসঙ ফব, ওৃষ্ণ কহ্বভ বওংা ফ থাভডা দাবও ফফাসঝআ দঢুদ বওঙু
দ। বলন্দুথফশ দাবও সদও অসকআ এগুসমা চাদসঢ ফধসভবঙম।
ওীপাস? আ ফব রম প্রঘাবভঢ ফআ অপ্তাসওয- ‘েস্ধাভ এও ফুলূঢশ

বঝধমাভ ফসদ ওসভদ এআ সফকা ধসন্ঝআ লসচ্ছ কট । রৄথু ঢাআ দ,
ববরৄভ সমৌবওও চন্ধসও (পাবচশদ াণশ) বঢবদ বজ্ঞাবদও বথঢা বতসঢ
ঘাদ ববরৄসও বভম xx male াবদস, ববরৄভ ধুদরুত্থাদসও যাভদ
যাদাআবলসমযদ প্রবক্রাভ াসণ ঢুমদা ওসভসঙদ, আদওাভসদযদ া
ঢাভসও সমসঙদ বধভীঢফুঔী বটফযাসঝবভামাআসচযদ ধদ্ধবঢ,
আঢযাবত। এ ফস্ঘ ভগ-ফভগ এভ কামকপ্প বদসআ ঢাভ াম্বঢও আ
The Physics of Christianity (2007)! মা ারময ফাআসওম যাভফাভ,
বপওঝভ ফস্গঙ্গভ, মসভন্ফ ক্রাঈল সদও বজ্ঞাদী এং তাযশবদওআ
বঝধমাসভভ বুবক্তসও ঔণ্ডদ ওসভসঙদ175, বওন্তু ঢাসঢ শ্য অথুবদও
বজ্ঞাদফ বিস্গ-থসফশান্ধাতদা ফণসফ বা বদ, বাস দা। োঙ্ক
বঝধমাসভভ সদও অসক ১৯৭৫ াসম বেসচান ওাধভা এওআ

ধৃবণীভ লস্ট ঙসভভ ফাদ । বওঙু থফশাতীভ তৃবষ্টসঢ ফলাপাভসঢভ
ওাল্পবদও কুরুসক্ষসত্রভ বুদ্ধ বঙম অসম এও ধাভফাডবও বুদ্ধ
(Atomic War)। প্রযান্ত প্রাফাবদও দাসফ পাভসঢভ এও চদবপ্র বজ্ঞাদ

ফমঔও পাভঢী তযশসদ অথুবদও বজ্ঞাদ আস ঢাভ ওল্পদাভ
নানুসও ফসলসঞ্জাতাসড়া ধবশন্ত ফঝসদ বদস সমসঙদ- ‘ম্ভঢ
রৃসবশাথসদভআ ফওাসদা বফত্র যবক্ত ধাভফাডবও বুসদ্ধ ধ্বং লস ণাওস
ফসলসঞ্জাতাসড়াসঢ (ধৃঃ ৬)। আ যাসত অসঙ ফাওশা এআ ওচ্ছধ
পাাতীভা মীমা তাব ওসভ ফনসমদ ফব, দমচাঢও বযরৄ (Test
Tube Baby) অভ বওল্প ফা (Surrogate Mother) অথুবদও বজ্ঞাসদভ
তাদ ফসদ ওভা লসম ঢা বলন্দু পযঢাভ ওাসঙ দাবও দঢুদ বওঙু দ।
ফদ্রাড-ফদ্রাডী, ওৃধ-ওৃধীভ চসন্ধভ ফধৌভাবডও ওাবলবদগুসমা ঢাভআ প্রফাড।
এফদ বও বওঙুবতদ অসক ঈধাকভী বুসদ্ধ যরঢ স্কাট অভ
ধযাবিঝ বফাআম দাবও বলন্দু ধুভাসড বডশঢ রুদ াড অভ
বগ্নাড আ বওঙু দ। ঢাভা বওঙুসঢআ এফদঢভ বফম ফধস বাদ।
ফবফবদ পাস পাভসঢভ ফতয এভ ফসঢা প্রকবঢযীম ধবত্রওা ২২
এবপ্রম ১৯৯৫ ংঔযা প্রওাবযঢ বজ্ঞাদ  পকাদ বদসন্নভ ফমঔও
রবরসওয ফদ ফতাসন্ত বডশঢ ঈডশদাপ া ফাওড়যাভ ফসথয
বশ্বেক্ষ্মাসন্টভ ফসটসমভ বফম ফধস ফকসঙদ।
বিস্গাদ ফাসচ এআ থভসদভ লাচারু প্রসঘষ্টা বভম দ।
বজ্ঞাদী- োঙ্ক বঝধমাভ- ধতাণশবজ্ঞাসদ তাসদভ চন্য আতাদীং বঢ
দা বঔযাঢ, ঢাভ ফঘস ফবয চদবপ্রঢা ফধসসঙদ বিস্গথফশসও
‘বজ্ঞাদ’ াদাসদাভ চন্য। সফকা ধসন্ঝ দাসফ এওবঝ থাভডা
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ফাদধসঝ বমসঔবঙসমদ The Tao of Physics’- প্রাসঘযভ ঢাআচসফভ
াসণ বজ্ঞাদসও চুসড় বতস। ঘীসদভ প্রাঘীদ তাযশবদসওভা আদ এং
যাদ (yin and yang) দাসফ ধভস্ছভবসভাথী বওন্তু এওীপূঢ ত্তাভ ওণা
সমবঙসমদ- ফানুসরভ ফসদ পাসমা-ফন্দ বফসমবফসয ণাওাভ প্রসঙ্গ।
বেসচান ওাধভা ফআ আদ এং আাংসও ফঞসম বদস বকসবঙসমদ
ফওাান্ঝাফ ধতাণশবতযাভ চকসঢ- ধতাসণশভ বিঢ ত্তাভ (dual nature of
matter) ডশদা লাবচভ ওসভ- ধতাণশ ফবঔাসদ ওঔসদা ওডা বলসস
বভাচ ওসভ, ওঔসদাা ঢভঙ্গ বলসস। অথুবদও ধতাণশবতযাভ
যূন্যঢাভ থাভডাসও বফবমস বতসসঙদ ঢাআচসফভ ঘী (ch’i or qi)এভ াসণবঔদ ফওঈ চাদস ফব, ফলাযূন্য ঘী বতস ধবভধূড,শ
ঢঔদআ ফওম ফ নুথাদ ওভস, যূন্যঢা সম অসম
বওঙু ফদআ।
175

বস্ঘাবভঢ ঢসণযভ চন্য ধাঞসওভা ধড়ুদ থযাধও বপওঝভ ফস্গংকসভভ In The Name Of The
Omega Point Singularity’ (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এং টঃ
মসভন্ফ ক্রাঈসভ More dangerous than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007)।
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প্রাঘীদ থফশগ্রসন্থভ ওঢওগুসমা স্ছষ্ট অাঢ ণা ফোও
লাবচভ ওসভ এভ বঢপ্রাওৃঢঢা তাব ওভসদ। ফূমঢ
প্রবঢবঝ ফক্ষসত্রআ (ফকাাঁচা) বফমগুসমা ধাা বা বজ্ঞাবদও
অবষ্কাভগুসমা প্রওায ধাাভ ধভ, ঢাভ অসক দ। এ
বও ফস্টন খঝদাভ ওাওঢামী ফাধঢদ?

ফুক্তফদাভ ববযষ্ট তস্ঢ ধাবণশ চাফাদ থফশগ্রসন্থভ ফসথয বজ্ঞাদ
ফঔাাঁচাভ এআ ধসঘষ্টাভ বরুসদ্ধ এওবঝ বদসন্ন বমসঔবঙসমদপ্রাযআ থফশাতীভা থফশগ্রসন্থভ এওবঝ বদবতশষ্ট অাঢ া
ফোসওভ ফসথয অথুবদও বজ্ঞাদ ঔুাঁসচ ধাদ। এবঝ এওবঝ
লাস্ঢওভ ধসঘষ্টা। ফবদপাস ঔুাঁচসঢ ঘাআসম ফবসওাসদা
বওঙুসঢআ বজ্ঞাদ ফও ঔুাঁসচ ফদা ম্ভ। ফবসওাসদা ভাফশ্যাফ-বরৃ-ফথু
অআদস্গাআসদভ
অসধবক্ষও
ঢত্ত্ব
অবষ্কাসভভ সদও অসক ফওাসদা ওাভসড সম ণাওসঢ
ধাসভ– ‘বওঙুআ অসম অসধবক্ষও । বওন্তু
অআদস্গাআসদভ অসধবক্ষও ঢত্ত্ব অবষ্কাসভভ ধভ ফআ
ফস্ঘ ভাফ-শ্যাফ-বরৃ-ফথুভা ববত তাব ওসভ স এআ
সম- ‘রাঁ! অবফ ফঢা অআদস্গাআসদভ অসকআ চাদঢাফ
অসধবক্ষও ঢসত্ত্বভ ওণা ঢস ঢা রৄথু লাস্ঢওভ আ দ, ফব
ফস্ঘ বদসবতঢপ্রাড বজ্ঞাদীভা ঢাসতভ শ্রফমি কসরডাভ
ফাথযসফ বদঢয-দঢুদ অবষ্কাসভ ধৃবণীাীসও ঈধওৃঢ
ওসভ ঘসমসঙদ, ঢাসতভ প্রবঢ ঘভফ ফাদদাওভ সঝ।
াআ চাসদ, অসধবক্ষও ঢত্ত্ব অবষ্কাসভভ চন্য
অআদস্গাআদসও ওঔসদাআ ফওাসদা থফশগ্রসন্থভ ালাবয বদসঢ
ল বদ, ভং অসধবক্ষও ঢত্ত্ব অবষ্কাসভভ ধভ ধভআ ঢা
থফশাতীভা বদচ বদচ থফশগ্রসন্থ চুসড় ফতাভ চন্য দাদা
চাকা বফম ঔুাঁসচ ফধসঢ রৄরু ওভসমদ। মা ারময,
অথুবদও বজ্ঞাদ ফব ফস্ঘ প্রসেভ ঈত্তভ তাসদ এঔদ
ক্ষফ, ফআ ফস্ঘ চাকা থফশাতীভা বওন্তু
অশ্চবশচদওপাস দীভ। ফবফদ, বজ্ঞাদ এঔদ
বদবশ্চঢপাস চাসদ দা ফব অফাসতভ এআ ফলাবশ্ব দ্ধ,
ফঔামা দাবও ফ্লযাঝ। ঢাআ থফশাতীসতভ ফওঈ ঢাসতভ
ঐযী বওঢা ফণসও অফাসতভ চন্য পবষ্যিাডী ওসভ
ফওাসদা থভসদভ অসমাওধাঢ ওভসঢ ধাভসঙদ দা। বওন্তু
অবফ বদবশ্চঢ ফব, বজ্ঞাসদভ ওমযাসড ওঔসদা ববত এভ
ঈত্তভ ফবভস অস, ঢস াসণ াসণ থফশাতীভা ববপন্প
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অফভা ধাবণশ চাফাসদভ ফন্তসযভ াসণ াফবগ্রওপাস এওফঢ।
প্রবঢবঝ ফক্ষসত্রআ থফশগ্রসন্থ অথুবদও বজ্ঞাসদভ ন্নাদ ধাা বা,
বজ্ঞাবদও অবষ্কাভগুসমা প্রওায ধাাভ ধভ, ঢাভ অসক দ। ওাভড
বজ্ঞাসদভ তা ধসড় বদ থফশগ্রন্থ ফণসও ও বদস অসমাভ ন্নাদ মাপ
ওভসঢ, ভং থফশগুসমাআ ফচসদ ফকসঙ, বজ্ঞাদ ঙাড়া ঢাভা বঝসও ণাওসঢ
ধাভস দা। ওাসচআ, বদঢয-দঢুদ বজ্ঞাবদও অবষ্কাভগুসমাসও
থফশগ্রসন্থভ াসণ চুসড় ফতাভ চন্য থফশাতীভা এঔদ ফুবঔস ণাসও।
এওঝা ফ াআসম বসভাথী ূবসশ ওবন্ও ঢত্ত্ব প্রওাসযভ চন্য
ফওাধাবদশওা, কযাবমবম, ব্রুসদাভ ঈধভ ঢযাঘাসভভ বস্গফসভামাভ
ঘাবমসবঙম াআসম-ামাভা, ফআ ঢাভাআ এঔদ াআসসমভ দাদা
চাকা ফৌভসওবন্ও ঢসত্ত্বভ অমাফঢ ফধস বাদ। ফওাভাসদভ
ফক্ষসত্র এওআ যাধাভ ঔাসঝ। বওঙুবতদ অসক ফতঔঢাফ সদসওআ
টাভঈআসদভ বঢশদাসতভ বরুসদ্ধ ভীবঢফসঢা বচলাত রৄরু ওসভবঙসমদ
ফওাভাসদভ অাঢসও ঈদ্ধৃঢ ওসভ, অচসও বঔদ বঢশদঢসত্ত্বভ
ধসক্ষভ প্রফাডগুসমা এঢআ ফচাভাসমা লস ঈসঞসঙ ফব, ফগুসমাসও
অভ স্ঝীওাভ ওভা বাসচ্ছ দা। ঢাআ রৄরু লসসঙ বঢশদাসতভ ধসক্ষ
অাঢ ফঔাাঁচা। ফধস ফকসঙদ বওঙু বওঙু। এওঝা স াআসঝ
ফতঔমাফ, নমা ওসভ প্রঘাভ ওভা লসচ্ছ ফব, ফওাভাসদভ ৪:১, ৭:১১,
১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রপৃবঢ অাঢগুসমা দাবও বঢশদ ঢসত্ত্বভ
ভাবভ প্রফাড। এ ফস্ঘ অাসঢ ৃবষ্ট ফাছাসঢ ঔামাওা যব্দবঝ
যরঢ লসসঙ, বাভ অবপথাবদও ণশ লসচ্ছ গ্রযাচুাম ফঘঞ্জ ঢএ-

আলা বঢশদ । নুফাদ- অভ ওসও ঙসভভ ফসথয রৄথু

বঢশদ দ, বঘসভআ ঢাভা ফাবম্পাশ, ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযদ, বস্ণং
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ঢত্ত্ব, ধযান্ফধাভবফা, বচসদবঝও ফওাট, বফঈসঝযদ- এথভসদভ সদও
বওঙুআ থফশগ্রসন্থ ফধস বাসদ (বওঙু বওঙু লসঢা এভ ফসথযআ ফধস
ফকসঙদ)। ঢস এথভসদভ ফন্বসভ চব্বভ ফঔমা ফতবঔসসঙ বলন্দু
থফশাতীভাআ। বঔদ বকঢ যঢসওভ ধোসযভ তযসও ফেটবভঔ লসম,
লাভফাদ বন্দ অভ চন্ত দাভবমওাভ বফসম বস্ঙবঢযীম ফলাবশ্ব ঢসত্ত্বভ
(Steady state theory) ঢাভডা ওসভবঙসমদ, ঢঔদ ঢা পাভসঢভ
বলন্দুত্বাতীসতভ ফসথয ঢুফুম চদবপ্রঢা ফধসবঙম, ওাভড এবঝ ফসত
বডশঢ বঘভ যাশ্বঢ ফলাবসশ্বভ থাভডাভ াসণ বফসম বা। বওন্তু
ফলাচাকবঢও ধঝপূবফ ববওভসডভ (Cosmic background radiation) ফঔাাঁচ
বঔদ বজ্ঞাদীভা ফধসমদ, ঢঔদ ঢা বস্ঙবঢযীম ফলাবশ্বসও লবঝস
ফলাবসস্জাভড ঢত্ত্ব া বকযাগসও বজ্ঞাবদও ফাসচ প্রবঢবষ্ঠঢ ওসভ
বতসমা। বলন্দুত্বাতীভা াসণ াসণ ফপাম ধামসঝ বঘভ যাশ্বঢ
ফলাবশ্ব াত বতস গিঢ েস্ধ -এভ ফঔাাঁচ ফধস ফকসমদ। ণশাৎ,
ফলাবসশ্বভ ৃবষ্ট ণাকুও, দা ণাকুও, বঘভযাশ্বঢ ফলাও অভ দা ফলাও,
বস্ঙঢযীম ফলাও অভ বস্ঙবঢযীমআ ফলাও- আ বওন্তু ঢাসতভ থফশগ্রসন্থ
অসঙ।
থফশাতীসতভ ফকাাঁচাবফম ফতাভ এআ প্রাডান্তওভ প্রসঘষ্টা
(বঞওপাস মসম ধসঘষ্টা ) ফতসঔ প্রীভ ফখার ঢাভ ফওদ অবফ
ইশ্বসভ বশ্বা ওবভ দা আসঢ ঔুআ ফচাভ এওবঝ প্রসঙ্গভ ঢাভডা
ওসভসঙদথভা বাও, ভাস্ঘাভ এওবঝ ফাঢামসও এআ বশ্ব-েক্ষ্মাসণ্ডভ
ফসটম পসওশ বচজ্ঞাা ওভা লসমা। ফাঢামবঝ লসঢা
ভক্ত-ফঘাসঔ প্রেওাভীভ বতসও ঢাবওস ফণসও ভাস্ঘা ফণসও
ধসড় ণাওা ফসতভ ফাঢমবঝ ঢুসম বদস ঠও ঠও ওসভ
কমা ফত ঠামসঢ রৄরু ওভসমা। ঢাভধভ সযসর যূন্য
ফাঢমবঝ ভাস্ঘা ফনসম বতস ফলাঁসঝ ঘসম ফকম। ধুসভা
যাধাভবঝসও বওন্তু আসচ্ছ ওভসমআ বশ্ব-েক্ষ্মাসন্টভ াসণ
ফকাাঁচাবফম বতস চুসড় ফতা বা। ফসতভ ফাঢমবঝ
বঔদ ধূডশ বঙম, ফআ স্ঙাবঝসও অফাসতভ এঔদওাভ
প্রাভডযীম ফলাবসশ্বভ াসণ ঢুমদা ওভা বা। ফাঢামবঝ
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কমা ফত ফঠসম ফাঢম ঔাবম ওভসঢ রৄরু ওভসমা এআ
ফাছাসঢ ফব, এও ফ বসশ্বভ এআ প্রাভড ফণসফ বাস
অভ রৄরু লস ংসওাঘদ। ফযর ধবশন্ত ফাঢামবঝ যূন্য
ফাঢম ভাস্ঘা ঙুাঁসড় ফনসম বতস এঝাআ ফাছাসঢ ঘাআসঙ
ফব ফলাবশ্ব ংকুবঘঢ লসঢ লসঢ ধূসশভ ফস্ঘ ৃবষ্টসও
ধ্বং ওসভ বংগুমাবভবঝ বন্দুসঢ ঘসম অস।

ওী দ্ভূঢ ফলা-বজ্ঞাদফ বদুশবদ্ধঢা! াংমাসতসয ফয ও ঙভ থসভআ
ঘমসঙ এআ বদুশবদ্ধঢাভ ফঔমা, ফাঢাম াচাভ অভ ফাঢাম াদাসদাভ
বদভন্তভ প্রবক্রা। এঔাসদ জ্ঞাসদভ ওণা , ‘মিা

দাভী ভ ফসঢা

প্রকবঢযীম আ মীমা বদবরদ্ধ ওভা ল ফানুসরভ থফশানুপূবঢ ফঢ
অখাঢ মাকাভ চুলাসঢ, অভচ অমী ফাঢুব্বসভভ সঢযভ ন্নাদ
অভ ফতীপ্রাত ফঘৌথুভীভ ফব কসল্পভ ফযর ফদআ ধড়াভ ধভাসথ
ফুবক্তসবাদ্ধা লাসও চুসঢাভ ফামা ধবভস াভা গ্রাফ ফখাভাসদা ল,
ঢবমফাসও ফতয ফণসও বদশাবঢ ওভা ল, ফুক্ত ুবদ্ধভ ঘঘশা ওভাভ
চন্য অলসফত যভীন-অমী অকভ-ওীভ ফঘৌথুভীসতভ ফুভঢাত
ফখারডা ওভা ল, ঘাধাবঢভ অখাসঢ ক্ষঢ-বক্ষঢ লসঢ ল ফুক্তফদা
থযাধও রফাুদ অচাতসও, অভ ধভধসক্ষ ভওাবভ ধৃষ্ঠসধারওঢা
আমাবফও নাঈসন্টযদ ফণসও ফভ ওভা ল Scientific Identification in
Holy Quran’ এভ ফসঢা ঙদ্ম-বজ্ঞাদফ গ্রন্থ। পবক্ত-ভসভ াদ ফটসও
তৃষ্টাত অভ সমৌবওওসত্বভ ভফভফা াচাভ বঢবভ ওভসঢ ঘমসঙ
ুওাআবম-ফুভ-তাবদসওদসতভ আসভ যাধও প্রঘাভ অভ প্রাভ।
াংমাসতসযভ াভা াচাভ এঔদ অম-ফওাভাদ এও ফলা বজ্ঞাদ ,
‘ফলাওায  ফওাভাসদভ ঘযাসমঞ্জ , ‘বজ্ঞাদ দা ফওাভাদ , ‘বজ্ঞাদ 
অম ফওাভাদ চাঢী ঙদ্ম-বজ্ঞাবদও আস মা। ফুক্তফদা এং
বযক্ষা অসন্দামদ ফসেভ ফবৌণ প্রাস প্রওাবযঢ স্ঝঢন্ত্র পাদা
(ঘাভবতও, ২০০৮) আবঝভ পূবফওা ঈদ্ধৃঢ লসসঙ ঠাওা
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জ্ঞাসদভ এওফাত্র ঈৎ ববত ধবত্র থফশগ্রন্থগুসমা ল, ঢালসম
ফআ ফাসচ ফদসফ অস ন্নযাত্ব, ফাচ লস চড়
ফঘঢদা-বঘন্তা অচ্ছন্প, ৃবষ্টযীমঢাভ স্ঙাদ তঔম ওভস
কুংস্কাভ, ফূঔশঢা, কূধফণ্ডূওঢা অভ জ্ঞাদঢা। অফাসতভ
ফাসচ ফতঔা বাসচ্ছ কুংস্কাভ অভ প্রবুবক্তবতযাভ নমসও
অত্মস্ঙ ওভাভ ধাভস্ছবভও লাস্ঙাদ। বজ্ঞাসদভ বুবক্ত ঘাআ
দা, ঘাআ ঢাভ নম, ধাসয ণাও ন্নবশ্বা অভ পাসকযভ
ওাসঙ অত্মফধশদ। এআ ফাসচআ ম্ভ- ড্রবং রুসফ
ভবঙ্গদ ফঝবমবপযদ ফঝ স্ঙাধদ, এং বলবস্গবভা-অক্রান্ত
ওন্যাসও ধীসভভ বঘবওৎা ফওসন্ ফপ্রভড। এআ ফাসচআ
ম্ভ- ডুভাদবতসতভ ভাদ ঘঘশাভ ধাযাধাবয
ঢণাওবণঢ ধীসভভ ধতঘুম্বদ।

বঢযআ ঢাআ। দ্ভূঢ ঈসঝভ বধসঞ বঢযআ ুবছ ঘসমসঙ স্ঝসতয।
বজ্ঞাসদভ এআ গ্রকাফীঢাভ বুসক প্রাঢযবলও চীসদ থসফশভ াাঁথদ
ক্রফয বঔদ বযবণম লস ধড়সঙ, ফানুসরভ ফসদ ফতঔা বতসচ্ছ দাদা
থভসদভ ংয অভ প্রে, ঢঔদআ থফশ ফওবন্ও বদঢশদ ফূমও ফযারড
যস্ঙা চা ভাঔাভ ফঢমস রৄরু লসসঙ এও দঢুদ থভসদভ বদভন্তভ
ফকচ ফথামাআ। অভ ঢা লসচ্ছ অথুবদও বজ্ঞাসদভ ফফাড়সও ফুসড় থফশসও
ধবভসযদ। বওঙু ফানুর ভাম ঘাঝবদভ ফসঢা ঢা ঔাসচ্ছ  ফয। থসফশভ
ফদযা ুাঁত লস ফানুর পাসঢ বযঔসঙ ১৪০০ ঙভ অসক ফমঔা
বজ্ঞাদফ বওঢাস বঢযআ ুবছ ফলা-বসস্জাভসডভ ওণা অসঙ, ণা
প্রাঘীদ ফওাসদা ফোসও অসঙ ওাম প্রাভসডভ আবঙ্গঢ। ফও ফতস এআ
ফফালান্ন চাবঢসও ফুবক্ত? ফভ বঔাসফভ এওবঝ ওবঢাভ ওণা ঔু
ফসদ ধড়সঙ-

লসঢা,
ববত ধীভ তভসসযভ অস্ঘাদা  ফাচাভগুসমা
কসরডা প্রবঢষ্ঠাদ লসঢা,
ববত ফানুর থফশান্নঢাভ ধবভসঢশ
দীবঢজ্ঞাসদভ ঘঘশা ওভসঢা,
ববত ঈধাদামগুসমা শবতযাঘঘশা-ফওন্
বলসস কসড় ঈঞঢ,
থফশঢসত্ত্বভ ঘঘশাভ ধবভসঢশ ববত কবডঢ ীচ-কবডসঢভ
ঈন্পবঢ াথদ ওভসঢা,
থফশ বা ফাদচাবঢসও বপক্ত ওসভ ঢা
‘ফাদঢা ভ িাভা প্রবঢস্ঙাবধঢ লসঢা,
ধৃবণী ঢালসম ফসলসস্ঘ ধবভডঢ লসঢা,
ধভধাসভভ ফসলস্ঘ বতা বদঢ,
ফপ্রফ-প্রীবঢ ফুবক্ত-অদসন্দ চকৎ ধবভধূডশ
বদঃসন্দসল।

ফভ বঔাফ র ঙভ অসক ফব ওণা সমবঙসমদ, াংমাসতসযভ চন্য
ফওণাগুসমা অচ ওী বদতারুড ঢয! স্ঝঢন্ত্র পাদা ট. চ ভা
ফবপাস বমসঔবঙসমদ176, ঢাভ াসণ সুভ বফবমস অফাসতভ মসঢ
আসচ্ছ ওসভ- ফভ ঢুবফ অভ এওাভ অসা এআ ফতসয, কুংস্কাভাচ্ছন্প
এআ ফতসয, নসঢাাাচসতভ এআ ফতসয অচ ফঢাফাভ ড় প্রসাচদ।

ববত ফাঢাসমভ বযক্ষাসওন্ ফাদ্রাাগুসমা
এবধবওঈভা, ফপ্লসঝা, যাবভস্গঝসমভ তযশদ-বযক্ষাম
176
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লসঢা

াত ওাফামী এং বপবচৎ ভা (পাতদা), স্ঝঢন্ত্র পাদা, ঘাভবতও, ২০০৮
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প্তফ থযা

থফশী বদবঢওঢা
ফাদচাবঢভ ন্য ফব- ফওাফদা ফকাসত্রভ ফমাসওভ ফঘস থসফশভ প্রঢশও  প্রঘাভসওভাআ
বঙসমদ আবঢলাস বাঢী রৃকশবঢ  বুদ্ধবগ্রসলভ প্রওৃঢ ওাভড।
এটকাভ যামাদ ফধা

ফঙাঝসমা এও পদ্রসমাসওভ াা ফবঢাফ। জ্ঞাদী-গুডী বওন্তু ভবও
ফানুর। ফধযা থযাধও। অফাসতভ াসণ বযল্প, াবলঢয, থফশ অভ
বজ্ঞাসদভ ববপন্প বর বদস ঔু অগ্রল পসভ অসমাঘদা ওভসঢদ।
ঢাভ াবড়ভ দাফ বঙম- ‘ংয’। এওবতদ দা ফধসভ বচজ্ঞাাআ ওসভ
ফনমমাফ- ‘ংয ফওদ?’ ঈবদ ঈত্তসভ ফলস মসমদ- ংযআ লসচ্ছ
ওম জ্ঞাসদভ ঈৎ। ফানুর ফঘাঔ- ওাদ ন্ন ওসভ ফব বা সমসঙ ঢা
বশ্বা দা ওসভ ংয প্রওায ওসভসঙ সমআ অফাসতভ পযঢা অচ
এঢতূভ এবকসসঙ।’ বঢযআ ঢাআ। আবঢলাসভ বতসও ঢাওাসদা বাও।
ঝসমবফভ ‘ধৃবণী-ফওবন্ও’ ফঢাসত ফওাধাবদশওা অভ কযাসমবমভা
ংয প্রওায ওভসঢ ফধসভসঙদ সমআ ঝসমবফভ ফঢাত এওফ পুম
প্রফাবডঢ লসসঙ। ধতাণশবজ্ঞাদীভা এওফ ‘আণাভ’ দাফও ওাল্পবদও
ফাথযফবঝভ বস্ঘসত্ব সন্দল প্রওায ওসভসঙদ সমআ ধভঢশীসঢ
লাআসচফদভ ঢভঙ্গ-ঢত্ত্ব অভ ফযার্ক্সসমভ ঢবড়ৎ-ঘুম্বওী ঢত্ত্বসও
বভস অসমাভ প্রওৃবঢসও যাঔযা ওভসঢ ধতাণশ বজ্ঞাসদ চাকা ওসভ
বদসসঙ প্লযাঙ্ক, অআদস্গাআদ অভ েকমীভ ঢত্ত্বগুসমা। লাঝদ অভ
মাসমভা ৬০০০ ঙসভভ ধুফভাফদা ধৃবণীভ সভ াআসসমভ
ক্তসয ংয প্রওায ওসভবঙসমদ সমআ বফণযা বশ্বাসও ভাসঢ
ফধসভবঙসমদ ফানুসরভ ফদ ফণসও। এপাসআ পযঢা এসকা। সদসওআ
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ঢওশ ওভসঢ এস বদসচভ বশ্বাসভ ধসক্ষ ফওাসদা প্রফাড ঈধস্ঙাধদ
ওভসঢ ধাসভদ দা; ঢঔদ ঔু পবক্ত কত কত বঘসত্ত বদভক্ত- ‘বশ্বাস
বফমা স্তু, ঢসওশ রতূভ’ ণা ‘ফাদসম ঢাম কাঙ অভ দা ফাদসম
কা কাঙ’ থভসদভ াওযামী যলাভ ওসভদ। এ ফবদ টুন্ত ফানুসরভ
ফযর ঔড়কুঝা অাঁওফড় থসভ সদওঝা বুবক্তলীদপাসআ ন্ন-বশ্বাসভ
ধসক্ষ ানাআ কাাভ ঐওাবন্তও প্রসঘষ্টা। বওন্তু বাভা এথভসদভ ক্তয
লাবচভ ওসভদ ঢাভা ফাসছদ দা ফব, ‘বশ্বাস বফমা স্তু’ এথভসদভ
পাদা বদস স ণাওসম অচ ফাথওবভ ূবশ ধৃবণীভ ঘাবভবতসওআ
খুভঢ। পযঢাভ বদাবশ কবঢ অসম বশ্বাসভ বধভীসঢ, বুবক্তভ
বপফুসঔ। ওযাসভদ অফশস্ণং ঢাভ ‘The Battle for God’ আস ফববঝসও
এওঝু গুরুকম্ভীভ পারা সমসঙদ- ‘বফসণা্ ফণসও ফমাসকা্ এভ
বতসও’177। এ প্রসঙ্গ ফকৌঢফ ুসদ্ধভ এওবঝ ঘফৎওাভ ঈবক্ত ভসসঙDoubt everything, and find your own light. ফকৌঢফ ুসদ্ধভ ঈবক্তবঝ ফবদ
অথুবদও বুবক্তাতীসতভ ংযী তৃবষ্টপবঙ্গভআ এও ংকবঞঢ রূধ- ফববঝ
অসম মসঙ, ফওাসদাবওঙুআ বদা প্রসে ফফসদ বদ দা! ফআ এওআ
ংযাতী পাদাভ প্রওায অফভা ফতঔসঢ ধাআ অথুবদও ওাসম
দীসভন্দাণ ঘক্রঢশীভ ওবঢাভং বিফঢ ল, অস্ঙা ভাফঔা বিঢী বতযা।
ভং বক্ষঢ ল প্রসেভ ধাণসভ।

177

Karen Armstrong, The Battle for God, Ballantine Books , 2001; ওযাসভদ অফশস্ণং ঢাভ
‘Battle for God’ আস সমসঙদ, ফানুসরভ বঘন্তাথাভা দাবতওাম ফণসওআ বওবযঢ লসসঙ ধবভষ্কাভ

রৃবঝ থাভা। এভ এওবঝ লসচ্ছ ‘বফসণা’ এং ধভবঝ ‘ফমাসকা’। বফসণা এসসঙ আংসভচী ‘বফণ’
ফণসও, অসভা কপীসভ ফকসম ধাা বাস ‘musteion’। বফসণভ ফূম প্রবঢযব্দগুসমা mystery এং
mysticism, বা প্রওায ওসভ ভলস্ঢফঢা, রৃসজ্ঞশঢা এং ঢীবন্ঢাসও। ওযাসভদ অফশস্ণং- এভ
ফঘাসঔ বফণ লসচ্ছ ওঢওগুসমা ভীবঢ-দীবঢ, অঘাভ নুষ্ঠাদ  ংস্কাভ- ফবগুসমাভ ফওাসদা বুবক্তগ্রাহ্য
প্রফাড ওঔসদা ধাা বা দা। এগুসমা ফাদ ফসদ চাকা ওসভ বদসসঙ ফস্টন ওঢওগুসমা বশ্বাসভ
ওাাঁসথ পভ ওসভ। অভ অফশস্ণং বগ্রও যব্দ ফমাসকাসও ডশদা ওসভসঙদ ‘বুবক্ত গ্রাহ্য’, ‘প্রফাডাসধক্ষ’,
‘বজ্ঞাদবপবত্তও’ যব্দ ও’বঝভ ালাসবয। বঢবদ সমদ অথুবদও বসশ্ব বজ্ঞাবদও গ্রকবঢ, প্রকবঢ অভ
ঈন্পসদভ ফূসম ভসসঙ ‘ফমাসকা’- বা জ্ঞাদ  বুবক্তভ ফাধওাবঞসঢ প্রওৃঢ াস্ঘঢাভ ধবভঘাও।
বস্ঘাবভঢ ঢসণযভ চন্য ফতঔুদ , ফমঔসওভ ওণা, অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী, বপবচৎ ভা,
ঙ্কুভ প্রওাযদী, ২০০৫।
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ভং ুবদ্ধভ দসঔ যাদ তা, প্রবঢাত ওসভা।
ন্তঢ অভ বাআ ওসভা, ফস্ঘ ওণা
দাাস ম্যবঢ বত দা।
ফওদদা, ফস্ঘ ওণা বাভা দাাস ফফসদ ফদ,
ঢাভা অভ বওঙুআ ওসভ দা,
ঢাভা অত্মবদাসযভ ধণ
ধবভষ্কাভ ওসভ।

ংযাত বদস াফান্য ওবঝ ওণা ঔু লাম্াপাস লসম প্রণসফআ
ফসভ ফদা লসমা এ ওাভসড ফব, অচ অফভা ংযাতী তৃবষ্টসওাড
ফণসও বসেরদ ওভ, যসচ্ছত ওসভ ফতঔ অফাসতভ ফাসচভ এওবঝ
রম-প্রঘবমঢ বফণসও, ফববঝ ফঙাঝসমা ফণসওআ অফাসতভ বযবঔসসঙ,
থফশ ধামদ ওভা ঙাড়া ওঔসদাআ পাসমাফানুর লা ম্ভ দ, ম্ভ দ
চ্চবভসত্রভ বথওাভী লা।

থফশ  বদবঢওঢাভ বঔঘুবড় দাফ রূঢ় স্ঘঢা
প্রাঘীদওাম ফণসওআ ইশ্বসভভ প্রবঢ কাথ অনুকঢয এং থফশ
বশ্বাসওআ ফানুসরভ বদবঢও ঘবভত্র কঞসদভ এওফাত্র মম্বদ সম
ফসদ ওভা লসসঙ। ধাশ্চাঢয বসশ্ব ফকাড়া বিস্গথসফশভ নুাভীভা
ংকবঞঢ লস সদও অসক ফণসওআ ফকচ ফথামাআ ওভসঢ রৄরু ওসভসঙ
এ ওণা প্রঘাভ ওসভ ফব, থফশগ্রন্থগুসমা অভ ঢাসতভ ইশ্বভআ এওফাত্র
বদবঢওঢা বরস ফযর ওণা মাভ বথওাভ ভাসঔ। থফশ গ্রন্থগুসমাসঢ
ফবপাস ধণ ফতঔাসদা লসসঙ, ফগুসমা ন্নপাস নুভড ওভাআ লসমা
বদবঢওঢা178। অফাসতভ ফতবয ংস্কৃবঢ ফঢা অাভ এগুসমাসঢ
ফআ অাভ অভ এওথাধ এবকস। সদও াা ফতসঔবঙ
178

‘The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of human
behavior. They insist that they have the right to tell the rest of us what is right and
what is wrong because they have a special pipeline to the place where right and
wrong are defined—in the mind of God.’, see ‘Do Our Values Come from God?, The
Evidence Says No’, Victor stinger, Mukto-Mona
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ফআ ফঙসমসমা ফণসওআ ফঙাঝ ফঙসম- ফফসগুসমাভ ফাণা বকসড় বতস
াংমা ফযঔাভ অসকআ াা রচুভ ফভসঔ অভব ধড়াসদাভ সন্দাস্ঘ
ওভাসদা ল, দঢ লবভ-ওীঢশদ ফযঔাসদা ল অভ বদবঢও ঘবভত্র কঞসদভ
ফূমফন্ত্র বলসস ফঢাঢা ধাবঔভ ফসঢা অঈভাসদা ল বদভক্ত াওযামী‘যাআ াু, এগুসমা ওসভ দা। অম্াল বওন্তু ফকাদাল বতস’। ফঙাঝসমা
ফণসওআ এআপাস বদবঢওঢাভ াসণ থসফশভ বঔঘুবড় এওাসণ বফবযস
এফদপাস ফঙসম-বধসমসতভ ঔাাসদা ল ফব ঢাভা ড় লস অভ
পাসঢআ ধাসভ দা ফব থফশ ফাদা ঙাড়া ওাসভা ধসক্ষ পাসমা ফানুর
লা ম্ভ। বওন্তু বঢযআ বও থসফশভ াসণ বদবঢও ঘবভত্র কঞসদভ
ফওাসদা াস্ঘ ফবাকাসবাক অসঙ? দাফাচ, ফভাচা, লজ্জ্ব, বাওাঢ,
ওৃষ্ণমীমা, ঢবমক চাফাঢ আঢযাবতভ ফাথযসফ কড ফানুসরভ বদবঢওঢা
ঈন্পসদভ বঢআ ফঘষ্টা ওভা ফলাও দা ফওদ, াভা ধৃবণী চুফড় থসফশভ
দাসফ ফাভাফাবভ, লাদালাবদ, বলংা, ফযারড, বদবশাঢদ, তাবভদ্রয অভ
ন্ত্রাসভ বস্ঘাভ ফতসঔ ফাছা বা ফব ইশ্বসভ বশ্বা অসম ফওাসদা
বযাম নুসপ্রভডা লস ফানুসরভ ফসথয ওঔসদাআ ওাচ ওসভ বদ।
ওাভডঝা বঢ ধবভষ্কাভ। ইশ্বসভ বশ্বাসভ ফাথযসফ ফভাবমবঝ া
বদবঢওঢা চশসদভ ফঘষ্টা ওভা অসম ফাচা ধসণ পাঢ দা বকসম
ওাসদভ ঘাবভবতসও লাঢ খুবভস পাঢ ঔাাভ ফসঢাদ। প্রসঢযও থফশআ
মসঙ বথাঢা পাসমা ফানুরসও ধুভস্কৃঢ ওসভদ অভ ধাধী-ঢাধীদীবঢলীদসতভ যাবস্ঘ ফতদ। ফাছাআ বা, ধুভস্কাসভভ ফমাপঝাআ এঔাসদ
ফুঔয। বদবঢওঢা াত বতস ন্য ফবসওাসদা ঈধাস অম্ালসও ঢুষ্ট
ওসভ ধুভষ্কাভ কমতাা ওভসঢ ধাভসম ফওাসদা ান্দাআ অভ
বদবঢওঢাভ থাভ থাভস দা। এওঝু ঞাণ্ডা ফাণা বঘন্তা ওভসমআ ফাছা
বা ফব, ভাফ-দাফ, লবভসাম, ধাাঁঞা বম, ফওাভাবদ, দাফাচ, লজ্জ্ব,
ফওাভাদ ফঢমাাঢ, ধূচা, বজ্ঞ এআ ফস্ঘ যাধাভ-স্ঢাধাভগুসমাভ
ফাথযসফ ফানুর অসম বদবঢওঢাভ ফওাসদা থাভ দা ফথসভ বথাঢাভ ঢুবষ্ট
মাসপভ প্রসঘষ্টাসঢআ ফত্ত। ফানুসরভ প্রবঢ অভ ফাসচভ প্রবঢ বাসতভ
জ্ঞা অভ প্রেদা ফবয, ঢাভাআ বওন্তু ফবয-ফবয ‘অম্া-অম্া’
ওসভ। লাচী ফবমসফভ ফসঢা ফমাসওভ লজ্জ্ব ওভাভ প্রসাচদঝা ধসড়
ফবয, এভযাসতভ ‘অমলাজ্জ্ব’ লাভ যঔ ল প্রম। ওাভড থসফশআ
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ভসসঙ ফস্ঘ অ-ওাচ, কু-ওাচ ওসভ ধাভ ধাাভ ঠামা যস্ঙা।
ফভা, ফচরুচাসমফ, ধুভী, াভাডী, বঢরুধবঢ, এ ধবত্র স্ঙাদ তযশসদ
ভসসঙ চীসদভ  ধাধ থুস বকস ধভওাসম স্ঝকশাী লাভ
বদবশ্চঢ কযাভাবন্ঝ। ফওাবঝ ঝাওাভ ফঘাভাওাভাভী ঢাআ থুফ-থাফ ওসভ
ধূচা-বজ্ঞ ওসভ দঢ, ফযর স এমাওা ফবন্দভ কসড় ফত
ফসলযসঢ এওঝা প্লঝ ুবওং ফতাভ অযা।
ঈধভন্তু, বুবক্ত অভ বজ্ঞাসদভ গ্রকবঢভ াসণ াসণ ফাচ
সঘঢদ ফানুর অচ ুছসঢ বযসঔসঙ ফব, ইশ্বভ এও ণশলীদ মীও
ওল্পদা ফাত্র। ভারম াংওৃঢযাসদভ পারা- জ্ঞাদঢাভ ধভ দাফআ
লসমা ইশ্বভ।’ ওাসচআ জ্ঞাদঢাসও ধুাঁবচ ওসভ ইশ্বভ দাফও বফণযাবশ্বাসভ ফূমা ছুবমস ফানুসরভ বদবঢও ঘবভত্র কঞসদভ ওাবলবদ অচ
সদসওভ ওাসঙআ ‘বযরৄসঢার ঙড়া’ ঙাড়া অভ বওঙু দ। ািশান্ট
ভাসম ঢাভ ‘ফলাাআ অআ যাফ দঝ অ বিস্গাদ’ গ্রসন্থ সমদ179থফশ পসওশ রৃ থভসদভ অধবত্ত ওভা বা- ফৌবদ্ধও এং
বদবঢও। ফৌবদ্ধও অধবত্ত নুাসভ মা বা ফব, ফওাসদা
থফশসওআ ধ্রু ঢয সম ফফসদ ফদাভ ফওাসদা ফবৌবক্তও
ওাভড ফদআ এং বদবঢও অধবত্ত নুাসভ মা বা
থসফশভ ঈধসতযগুসমা এফদ ফ ফণসও ঈসঞ এসবঙম
বঔদ ফানুর ঢশফাদ বুসকভ ফণসও সদও বদষ্ঠুভ বঙম।
নসম ফতঔা বাসচ্ছ এআ ঈধসতযগুসমা ফাদবওঢাসও
বঘভন্তদ ওভাভ চন্যআ বঢবভ। ববত এআ বঘভন্তদ যাধাভবঝ
গ্রলসড ফানুরসও াথয দা ওভা লসঢা, ঢস ফানুসরভ
বদবঢও বসওসাথ ঢশফাসদ অসভা সদও ঈন্পঢ লসঢা।

এআ আসভ ফমঔওিসভ রৃচসদভআ আন্ঝাভসদসঝ থাবফশওসতভ দাদা
(কু)বুবক্তভ াসণ ধবভঘসভ বঢক্ত বপজ্ঞঢা ভসসঙ। এওাভ এও
স াআসঝভ চন্য বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড ফণসও থফশ এং বদবঢওঢাভ
ফথযওাভ ববপন্প ঙ্গবঢ বদস ফমঔা রৄরু ওসভবঙফমদ বপবচৎ ভা।
179

ািশান্ট ভাসম, অবফ ফওদ থফশবশ্বাী দআ, পারান্তভঃ বভদ পারৃড়ী, তীধাদ, ২ ংস্কভড,
চানুাভী ২০০৪।

বশ্বাসভ তযশদ । 253

ফমঔা রৄরু ওভসঢ দা ওভসঢআ এও থাবফশও পদ্রসমাও ফঔাসদ রঙ্কাভ
ফঙসড় ফঢসড় অসমদ এআ সমএসতভ ফসঢা যবক্তকশ বুক বুক থসভ এসসঙ এং পূঢ লস
ঘসম ফকসঙ। এসতভ পসওশ ফওাভাসদ ঈসম্ঔ ভসসঙ ফব,
ঢাভা ন্ন  শভ। এসতভ রতস ীমসফালভ এাঁসঝ ফতা
অসঙ। ঢাভা বওঙুআ ফতঔসঢ ধা দা এং রৄদসঢ ধা দা।
রৄথু প্রাডীভ ফসঢা লাম্বা লাম্বা ভ ফঢাসম।

ফওাভাসদ ববত বঢযআ এফদবঝ মা ণাসও (এং ফওাভাসদ বঢযআ
বশ্বাীসতভ ন্ন/শভ, এং এসতভ রতস ফব ীমসফালভ এাঁসঝ
ফতা অসঙ ঢা মা অসঙ; ফতঔুদ সুভা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০,
৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ আঢযাবত) মসঢআ ল
ফলাদ ৃবষ্টওঢশাভ রুবঘসাথ বঢযআ প্রযংদী। ফওম থফশ ফাবদ দা
সমআ পদ্রসমাও অফাসতভ ‘ন্ন’  ‘শভ’ সমসঙদ, অভ প্রফাড
স্ঝরূধ ‘াক্ষী ফকাধাম’ ফফসদসঙদ ঢাভ বঘভ-অভাথয আ থফশগ্রন্থসওআ।
রৄথু ফব ফওাভাসদআ থাবফশওসতভ ম্বসন্ন এথভসদভ বসরাতকাভ ওভা
লসসঙ ঢা পাসম পুম লস। যঙ্কভাঘাবশ প্রফুঔ তাযশবদওসতভ
প্রাঘীদওাসমভ দাবস্ঘওযাতী ঘাশাও তযশদসও ‘ফমাওাাঢ’ া আঢভ
ফমাসওভ তযশদ বলসস প্রবঢবষ্ঠঢ ওসভ ঢুচ্ছ-অবচ্ছময ওভাভ
প্রডঢাবঝভ ওণা এসক্ষসত্র বসঘদা ওভা ফবসঢআ ধাসভ। এফদ বও
ঘাশাও তযশসদভ ঈৎধবত্ত ম্বসন্ন মা ল ফব, ফলাপাভসঢভ এও
কুঘবভত্র ভাক্ষ ঘাশাসওভ দাফ ফণসওআ দাবও ঘাশাও তযশসদভ ঈৎধবত্ত
লসসঙ। ফলাপাভসঢ অসঙ, ঘাশাও বঙম রৃসবশাথসদভ ন্নু এও রৃভাত্মা
ভাক্ষ। কুরুসক্ষসত্রভ বুসদ্ধ চসভ ধভ ঘাশাও োক্ষ্মসডভ ঙদ্মসয থাভড
ওসভ বুবথবষ্ঠভসও জ্ঞাবঢখাঢী বলসস বথভাভ চাবদস অত্মখাঢী লসঢ
প্রসভাবঘঢ ওসভবঙম। বওন্তু ঈধবস্ঙঢ োক্ষ্মসডভা ঢাফতভ ঢীবন্
ক্ষফঢা ঘাশাসওভ ঘামাবও থসভ ফনসম বুবথবষ্ঠভসও ভক্ষা ওসভদ।
ফাছাআ বা, প্রাঘীদ পাাতীভা এআ দাবস্ঘওযাতী তযশ দবঝভ প্রবঢ
াথাভড ফানুসরভ খৃডা ৃবষ্টভ ঈসেসশ্যআ এফদ খৃডয ঘবভসত্রভ ভাক্ষসভ
াসণ তযশদবঝসও চুসড় বতসঢ সঘষ্ট লসবঙসমদ। অসভওবঝ ঈতালভড
ফতবঔ।
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ফলাপাভসঢভ যাবন্তধশ। এও থদী বডও ভসণ বাাভ ফ এও
োক্ষ্মডসও থাভা ফফসভ বতসমা। ক্ষুি োক্ষ্মড ধফাসদভ জ্বামা পুমসঢ
অত্মলঢযা ওভাভ ওণা বঘন্তা ওভসমা। ফতভাচ আন্ োক্ষ্মসডভ
অত্মলঢযাভ ফসথয শদাসযভ সঙ্কঢ ফতঔসঢ ফধস বযাম ফসচ
লাবচভ লসমদ। োক্ষ্মডসও ঢাভ ধরৄ চীসদভ দাদা রৃঃঔ-রৃতশযাভ ওণা
সম ফাদচীসদভ চকাদ কাআসমদ। চাদাসমদ সদও চসন্ধভ
ধুসডযভ নম ম্বম ওসভ এআ ফাদ চন্ধ ধাা। এফদ ফলাখশযঢফ এআ
ফাদচীদ অভ ঢা অাভ োক্ষ্মড! এফদ চীদ ধাাভ ধভ বও
ফওঈ অত্মলঢযা ওসভ? ওাসচআ বপফাসদ অত্মযলঢযা ওভা ফফাসঝআ
ুবদ্ধফাসদভ ওাচ লস দা। বযাম মম, ফ বদসচ অসকভ চসন্ধ
োক্ষ্মড লস চসন্ধবঙম। বওন্তু ফআ চসন্ধ ফ ঘূড়ান্ত ফূসঔশভ ফসঢা এও
ফলাধাঢসওভ ওাচ ওসভবঙম সমআ অচ এআ বযাম চন্ধ। ঘূড়ান্ত
ফূসঔশভ ফসঢা ওাচবঝ ওী? এ াসভআ বওন্তু ফবভস এফমা দীবঢ ওণালফাং ধবণ্ডঢসওা বলঢুসওা ফতবদন্দওঃ।
অম্বীবক্ষওীং ঢওশবতযম্ নুভসক্তা বদভাবণশওাফ।।
ফলঢুাতান্ প্রবতঢা ক্তা সুংৎসু ফলঢুফৎ।
অসক্রাষ্টা ঘ বপক্তা ঘ োক্ষ্মাসওযরু ঘ বিচান্।।
দাবস্ঘওঃ শযঙ্কী ঘ ফূঔশঃ ধবণ্ডঢফাবদওঃ
পাস্ঢ আং নমবদৃবত্তঃ যৃকামত্বং ফফ বিচ (যাবন্তধশ ১৮০/৪৭-৪৯)
(ণশাৎ, অবফ বঙমাফ এও ফত ফাসমাঘও ধবণ্ডঢ।
বদভণশও ঢওশবতযা বঙমাফ নুভক্ত। বঘাভ পা বঙমাফ
ঢওশবতযাভ প্রক্তা। বুবক্তসম বিচসতভ েক্ষ্মবতযাভ
বরুসদ্ধ অসক্রায ফফঝাঢাফ। বঙমাফ বচজ্ঞাসু ফসদভ
দাবস্ঘও, ণশাৎ বওদা ধবণ্ডঢযাবপফাদী ফূঔশ। ফল োক্ষ্মড,
ঢাভআ নমস্ঝরূধ অফাভ এআ বযামচন্ধ।)

ফাছাআ বা, ববতও বুসক বুবক্তাতীসতভ ংয, বাবঘঢ প্রে অভ
দণশও ঢওশ-বঢওশ এওঝা ‘নযামভ’ লস ঈসঞবঙম। ‘ধবণ্ডঢযাবপফাদী
ফূঔ’শ - এথভসদভ ফমসম এাঁসঝ বতস ফত-ফাসমাঘওসতভ প্রবঢলঢ
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ওভাভ প্রসঘষ্টা ঢাভআ আবঙ্গঢ লদ ওসভ। অচসও বও এ তৃবষ্টপবঙ্গভ
ঔু এওঝা ধবভঢশদ লসসঙ? ফব পদ্রসমাওবঝ বপবচৎ ভাসও
থফশগ্রসন্থভ ফাসমাঘদা ওভাভ চন্য ‘ন্ন’ া ‘শভ’ বলসস বঘবত্রঢ
ওভসঙদ, ফ থভসদভ ফমাওচসদভ বওন্তু অসচা ফাসচ পা ফদআ,
দাবস্ঘও রৄদসমআ ঢাভা ঔযাাঁও ওসভ সঞদ- ‘ ঢুবফ দাবস্ঘও! ঢস ফঢা
ঢুবফ বা আচ্ছা ঢাআ ওভসঢ ধাফভা! ফঢাফাভ ফঢা ঘবভত্র সম বওঙু ফদআ’।
এভা অসম দাবস্ঘওসতভ ফানুর সমআ ফসদ ওসভদ দা, পাসমা-ফানুর
পাা ফঢা অসদও ধসভভ ওণা। বওন্তু, দাবস্ঘও ফাসদআ বও গদবঢও,
ঘবভত্রলীদ, মপঝ ফকাসঙভ বওঙু? এফবদপাস পাাভ ফফাসঝআ ফওাসদা
ওাভড ফদআ। দাবস্ঘওভা অসম দাসওভ াফসদ ফণসও ইশ্বভ দাফও
ফূমাবঝ বভস াস্ঘম্যঢপাস ‘ফভাবমবঝ’ া বদবঢওঢাসও ফতঔাভ
ধক্ষধাঢী। ইশ্বসভভ পস দ, এওবঝ সুন্দভ এং সুস্ঙ ফাচ কসড়
ঢুমাভ প্রসাচসদআ ফানুসরভ ঘুবভ, মাপঝয, ঔুদ, থরশড বচশদ বতস
াফাবচও ফূমযসাথগুসমা কসড় ফঢামা তভওাভ। দঢ ফাসচভ
বপবত্তফূমআ ফব এওফ ধ্বস ধড়স! ওাসচআ থাবফশওসতভ ফঘাসঔ
‘বদবঢওঢা’ ফসলসস্ঘ বাাভ ফওাসদা ধাসধাঝশ দ, ভং বদঢান্তআ
াফাবচও অশ্যওঢা। থফশান্নভা ফবসলঢু াফাবচও-ফূমযসাসথভ এআ
বরগুসমা এসওাসভআ ুছসঢ ঘাদ দা, ঢাআ ঢাসতভ ফসথয বুদ্ধ, তাঙ্গা,
বচলাত, ফাভাফাবভ ফমসকআ অসঙ। ১৯৭১ াসমভ ওণাআ থভা বাও।
াভা াংমা লঢ-বহ্বম লস ফতসঔসঙ বওঙু থফশান্ন ফানুর থফশ ভক্ষা
ওভসঢ বকস ওী ওসভ ধরৄভ স্ঘসভ ফদসফ ফবসঢ ধাসভ।
এও পদ্রসমাওসও বঘদঢাফ। ঠাওা বশ্ববতযামসভ থযাধও।
াসঢ-ধাাঁসঘ ফদআ; াতা ফঘাসঔ ফতঔসম বদঢান্ত পাসমাফানুর সমআ ফসদ
লস। বওন্তু পুক্তসপাকীভা চাসদদ ফব এওাত্তসভ পদ্রসমাও এসলদ রৃষ্কফশ
ফদআ ফব ওসভদ বদ। ফফ এফদ বও বঢবদ নসঢাা বতসবঙসমদ এআ
সম ফব, ঔাদ-ফদাভা ববত ফওাসদা াগাবম ফফসসও থরশড ওসভ ঢস
ফবঝ ন্যা সম বসবঘঢ লস দা, ঙ্গদাভীভা ধাও-াবলদীভ চন্য
‘ফাসম কবদফঢ’, ওাভড ঢাভা আমাসফভ চন্য মড়সঙ। এফদ দ ফব
পদ্রসমাও বযবক্ষঢ বঙসমদ, ণা বঙসমদ ুবদ্ধলীদ। ভং ৎ এং
রতাদ বলসসআ এওঝা ফ ঢাভ ঔযাবঢ বঙম; বওন্তু এআ ‘িদ’
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যবক্ত ফস্টন থসফশভ প্রবঢ পাসমাাা ন্ন লস ফদসফ ফকসমদ ধরৄভ
স্ঘসভ। ঈবদ ফপসবঙসমদ ধাবওস্ঘাদ ফপসঙ্গ ফকসম আমাফ লস বধন্প।
ঢাআ থফশ াাঁঘাসঢ বা বা ওভা তভওাভ আ ওসভসঙদ। এফদ বও ঔাদ
ফদাসতভ াসণ ধাম্া বতস ঢাভ বরুসদ্ধ থরশসডভ বপসবাক অসঙ।
যাধাভবঝ ফদসওভ ওাসঙ বশ্বাস্ঢ ফসদ লসম বঢফাত্রা
থফশপ্রডসতভ চন্য এথভসদভ ওাচ ঔুআ স্ঝাপাবও। সদও ফআ
ফাদবওঢাভ ফঘস ঢাসতভ ওাসঙ থফশসাথঝাআ ড় লস তাাঁড়া। এআ
পদ্রসমাসওভ ওণা পাসমআ ফদাসম বচী ধতাণশবত বস্গসনদ
াআদাসকশভ বঔযাঢ ঈবক্তবঝ ফসদ ধসড় বা180থফশ ফাদঢাভ চন্য এও বদফশফ ধবভলা। থফশ ফানুও া
দাআ ফানুও, ফআ এফদ স্ঙা ণাওস ফব পাসমা
ফানুসরভা পাসমা ওাচ ওভসঙ, অভ ঔাভাধ ফানুসরভা
ঔাভাধ ওাচ ওভসঙ। বওন্তু পাসমা ফানুরসও বতস ঔাভাধ
ওাচ ওভাসদাভ ফক্ষসত্র থসফশভ চুবড় ফদআ।

রৄথু এওাত্তভ ফঢা ফওম দ, ঙভ ওসও অসক গুচভাসঝ খসঝ বাা
ফফশাবন্তও তাঙ্গা, অভ ঢাভ অসক সবাদ্ধা াবভ ফবচত ফপফঙ্গ
বযসদাসতভ ঢাণ্ড দৃঢয থসফশভ এআ পাল রূধবঝসওআ স্ঞভড ওবভস
ফত। ধভধসক্ষ দাবস্ঘওসতভ ফবসলঢু এআ বঢফাদবও ত্তা-ফওবন্ও
বদবঢওঢা ফওাসদা বশ্বা ফদআ, এওচদ বদষ্ঠাাদ দাবস্ঘও বঢযওাভ
সণশ কসড় ঈঞসঢ ধাসভদ এওচদ বণাণশ প্রণা-বসভাথী ফানুর বলসস।
সুফদ ঢুভলাদ দাসফ এও ফমঔও ফাবও ফতয ধবত্রওাভ ৪ দসপম্বভ
২০০২ ংঔযা ‘দাবস্ঘওঢাভ ংজ্ঞা’ যীরশও প্রসন্ন বমসঔবঙসমদ181‘দাবস্ঘওসতভ বশ্বা ঢাআ রৄথু বঢফাদবও ত্তা দ, ঢাভসঘস
সদও কপীসভ, বঢবদ বশ্বা ওসভদ প্রণাকঢ পযঢাভ প্রা ফস্ঘ
ধবশ্বাস। বওঙুআ ঢাভা বুবক্ত বতস বঘাভ ওসভ ফতঔসঢ ঘাদ।’
180
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‘Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good
people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do
evil things, that takes religion.’; Steven Weinberg, In a speech given in Washington,
DC, on April 1999.
দাবস্ঘওঢাভ ংজ্ঞা, সুফদ ঢুভলাদ। ফতয ৪ দসপম্বভ, ২০০২।
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এভ ফসথয বওঙুঝা লসম ফব ঢযঢা ফদআ ঢা দ। ঢস পাসমাফানুর
ফলাদ, অভ দাআ ফলাদ এঝা বওন্তু বঞও ফব দাবস্ঘও া থাবফশওসতভ ফসথয
ফণসও ওঔসদাআ অম-ওাসতা, ঢাবমাদ, লভওঢ-ঈম-বচলাত,
ভাচাওাভ, অমতভ া বযসদাসতভ ফসঢা াম্তাবও প্রবঢষ্ঠাসদভ
াংকঞবদওরূধ ফতঔা বা দা। বঢবতদ থফশ ণাওস, ইশ্বসভ বশ্বা
ণাওস থসফশভ াম্তাবও এআ াংকঞবদও রূধবঝ বওন্তু চা
ণাওস ধুসভাফাত্রা। ওাসচআ বঢবতদ ফানুসরভ অনুকঢয ইশ্বভ এং
ফানুসরভ ফসথয বপক্ত লস ণাওস ঢঢবতদ ঢা ফানুরসও স্ঝাথীদপাস
অভ বজ্ঞাদম্যঢপাস বদবঢওঢা  ফূমযসাথ চশসদ াথা বতসআ।
ফসলসস্ঘভ ফমাসপ া ইশ্বভসও ঢুষ্ট ওভাভ চন্য দ, ফানুরসও
পাসমাসস ফানুসরভ চন্য ওাচ ওভাভ প্রসঘষ্টা ববত অন্তবভও ল,
ঢসআ কসড় ঈঞস াশচদীদ ফাদঢাাত। ম্বঢ এভ প্রসঘষ্টা রৄরু
লসসঙ। ইশ্বভসওবন্ও বফণযাভ ফাবঢ ফদ ফণসও বভস রৄথু ফানুসরভ
চন্য ফানুসরভ ওাচ ওভাভ াদা বদস াভা ধৃবণী চুসড় দঢুদ
যঢসওভ অথুবদও ফঢাত বলসস এসসঙ বলঈফযাবদচফ। এফদ বও
অফাসতভ ধাশ্বশঢশী ফতয পাভসঢ ফদঢাাতী বফবঢ এং বুবক্তাতী
বফবঢ বন অতামসঢভ নসফশ া বসভ ফভবচসস্ণযসদ ‘বলন্দু’,
‘ফুবমফ’ এআ যব্দগুসমাভ ধাযাধাবয থসফশভ চাকা ‘ফনুষ্যত্ব’ যব্দবঝ
যলাসভভ অআবদ বথওাভ অতা ওসভসঙ182। এ প্রসঙ্গ পাভঢী
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‘থফশ ফবসলঢু যবক্তকঢ যাধাভ ঢাআ থফশবদভসধক্ষ ফতসয থফশী ধবভবঘ চাদাসদা চরুবভ দ সম
থফশবদভসধক্ষ ফাদঢাাতীভা ফসদ ওসভ। বওন্তু ফস্ঢা লসমা, বাভা ফওাসদা থফশ ফাসদদ দা ঢাভা ঘাকুবভ
া বযক্ষাভ ফক্ষসত্র ওমাফঝা ঔাবম ভাঔসঢ ঘাআসম ঢীসঢ অধবত্ত ঈসঞসঙ দাদা চাকা। এফদবও
নফশ াবঢম ওভা লসসঙ ‘পূডশ’ সম। ফআ ফ র ফানুর িাভস্ঙ ল পাভঢী ফাদঢাাতী
বফবঢভ। এআ ফ প্রণফ এআ বফবঢ Humanists’ Association of India বক্র ল ফাদঢাসও
থফশ বলাস প্রবঢষ্ঠা ওভসঢ, ফঝা ১৯৯২-৯৩ াসমভ বতসও। ফতসযভ ভাচগদবঢও ফদঢাসতভ ওাসঙ 
ংাতধসত্রভ তপ্তসভ ফবাকাসবাক ওসভ খঝদাবঝ চাদাসদা ল। বাসঢ এওচদ ফানুর বদসচভ থফশ ‘
ফাদঢা মসঢ ধাসভ ঢাভ চন্য ভওাবভ ফওাসদা বদাফামী া কাআটমাআদ অসঙ বওদা ঢা স্ছষ্ট
পাস চাদসঢ ঘাা ল। ঈত্তসভ াআ সমদ ফব এপাস দঢুদ থফশ বঢবভ ওভা ম্ভ দ। ঢাভধভ
ফাদঢাাতী বফবঢ ভাবভ বঘবঞ ধাঞা চাবঢংসখভ বনস। ঈত্তভ অস ফতবভ দা ওসভআ।
আঈএদ ঢাসতভ Human rights এং Religious rights ংক্রান্ত বাঢী আ  ওাকচধত্র
ধাবঞস স্ছষ্ট চাবদস ফত- ‘১৯৮১’ এভ ফচদাসভম যাসম্ববমসঢ ভাষ্ট্রংখ ফখারডা ওসভসঙ প্রবঢবঝ
ফানুসরভ ফব ফওাসদা থফশফঢ গ্রলড  ঘঘশা ওভাভ স্ঝাথীদ বথওাভ অসঙ। ঢাভধভআ এআ অআবদ
মড়াআসঢ ফবৌণপাস ফদসফ ধসড় পাভসঢভ ফাদঢাাতী বফবঢ  বুবক্তাতী বফবঢ। চাবঢংখসও
বঘবঞ বতস চাদাসদা ল ফব পাভঢ চাবঢংসখভ তস্ঢ ফতসযভ ন্যঢফ লা সত্ত্ব প্রঘবমঢ থসফশভ
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বুবক্তাতী প্রীভ ফখাসরভ এওবঝ ঘফৎওাভ ঈবক্ত ঢাভ সমৌবওও দ,
ফমৌবওও গ্রন্থ ফণসও রর ঢুসম বতবচ্ছ183অগুসদভ থফশ ফবফদ তলদ, ঙুবভভ থফশ ফবফদ ঢীক্ষ্ণঢা
ফঢফবদ ফানুসরভ থফশ লা ঈবঘঢ ফনুষ্যসত্বভ বওায
াথদ। অভ ফ বলসস দাফাচ দা ধসড় া যবদ
যীঢমাভ ধূচা দা ওসভ অফভা বুবক্তাতী দাবস্ঘসওভাআ
প্রওৃঢ থাবফশও, ওাভড অফভা ফনুষ্যসত্বভ ঘভফ বওায
ঘাআ।

থফশগ্রন্থগুসমা বও বঢযআ বদবঢওঢাভ থাভও এং ালও?
আতাদীং এও দঢুদ থভসদভ প্রকবঢাতী (দাবও সুবথাাতী) অসন্দামদ
রৄরু লসসঙ, বাভ ফূমফন্ত্র লসমা থফশ দ ফওম ফফৌমাতসও অখাঢ
ওসভা। ফুক্তফদা বুবক্তাতীসতভ সদসওআ ফতঔবঙ ুসছ ফলাও, দা ুসছ
ফলাও এ প্রঘাভডা কা পাবস বতস ভাচগদবঢও ফদঢাসতভ ফসঢাআ
আতাদীং ফাচ্চাসভ মসঙদঃ ‘যভীসভভ ফযর ভক্তবন্দু বতস লসম
ফফৌমাত রুঔ’, ফবদ ফফৌমাত যাধাভবঝ লঞাৎ ওসভআ অওায ফণসও
অবপূশঢ লসসঙ ফলীরূল অওাসভ- ফওাসদা বযওড়-াওড় ঙাড়াআ।
বাভা থফশসও যাশ্বঢ বঘভন্তদ অভ চদওমযাডফূমও সম ফসদ ওসভদ
অভ বঢ ফতার ঘাধাসঢ ঘাদ ফওম ফকামাফ অচফ, অতপাদী বওংা
‘ফফৌমাত’ দাফও দন্দসখারবঝভ খাফড়, ঢাসতভ প্রণসফ ফঔাত

াআসভ ন্য থফশসও এঔাসদ স্ঝীওৃবঢ ফতা ল দা। বলঈফযাবদচফ-ফও থফশ সম স্ঝীওাভ ওভা ল দা।
বওন্তু ফবসলঢু আঈএদ ঢাভ কাআটমাআদ ধাবঞস বতসসঙ, অফভা আঈএদ-এভ ন্তকশঢ ফতয বলসস
ফসদ ওবভ ফাদঢা অফাসতভ থফশ লসঢ ফওাসদা াথা ফদআ। এং অআবদপাস এআ থফশফঢসও গ্রলড
ওভাভ বথওাভ পাভসঢভ দাকবভসওভা প্রবঢষ্ঠা ওভসঢ ধাভস। এআ বঘবঞভ প্রবঢবমবধ ধাঞাসদা ল
ভাষ্ট্রধবঢ, ঈধভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, স্ঝভাষ্ট্রফন্ত্রী, অআদফন্ত্রী, ংতবরও ফন্ত্রী  ধবশ্চফসঙ্গভ ফুঔযফন্ত্রী
ঙাড়া বসতবয তূঢাাগুসমাফঢ। ঢাভধভ পাভসঢভ ফাদঢাাতী বফবঢভ লাঢা ফওাসঝশ বকস
affidavit ওসভ তসম তসম ফঙসম-ফফস Humanism ফও থফশ বলসস গ্রলড ওসভ (১৯৯৩ এভ ১০
বটসম্বভ)। বস্ঘাবভঢ ঢসণযভ চন্য ফতঔুদঃ ফানুসরভ থফশ ফাদঢা, সুবফত্রা ধদ্মদাপদ, রৃআ াংমাভ
বুবক্তাতীসতভ ফঘাসঔ থফশ, ধুদঃ ফুবদ্রঢ, ফুক্তফদা দ্রঃ।
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সমৌবওও দ, ফমৌবওও, প্রণফ ঔণ্ড, প্রীভ ফখার, ফত’চ প্রওাযদ।
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‘ফফৌমাত’ যব্দবঝসওআ বসেরড ওফভ ফতঔসঢ বম। ‘ফফৌম’ যসব্দভ
ণশ ফূম ফণসও অকঢ, া ‘ফূম ম্বন্নী’। অভ ‘াত’ যসব্দভ ণশ ফব
‘ফঢ’, ‘ঢত্ত্ব’ া ‘বণবভ’, ঢা ফঢা অফভা চাবদআ। ঢা লসম ফফৌমাত
যসব্দভ প্রওৃঢ ণশ ওী তাাঁড়াসমা? তাাঁড়াসমা- ‘ফূম ফণসও অকঢ ঢত্ত্ব’।
ফওান্ ফূম ফণসও অকঢ ঢত্ত্ব? ফযর ধবশন্ত আ থফশগ্রসন্থভ ফকাাঁড়া
ফূমদীবঢগুসমা লসঢ অকঢ ঢত্ত্ব। ওাসচআ বঘাভ-বসেরড ওভসঢ বকস
বওন্তু ণসমভ বড়াম বঞওআ ফবভফ ধড়সঙ ফব, থফশযাসস্ঠভ
ফূমদীবঢগুসমাসও ঘভফ ঢয সম বাভা ফসদ ওসভদ, ঢাভাআ ফযর ধবশন্ত
ফফৌমাতী লদ। ফফৌমাত যসব্দভ আংসভবচ প্রবঢযব্দ লসমা
‘Fundamentalism’। এভ ংজ্ঞা বতসঢ বকস র্ক্সনাটশ বটওযদাবভফঢ
মা লসসঙ- Strict maintenance of traditional scriptural beliefs ;
ফঘম্বাশ বটওযদাবভ যব্দবঝ পফওশ মসঙ Belief in literal truth in
Bible, against evolution etc.’। ওাসচআ থফশসও াত বতস ফফৌমাত
রুঔাভ ফঘষ্টা সদওঝা বরৃসক্ষভ ফকাড়া ধাবদ ফঠসম ঢাসও াাঁবঘস
ফভসঔ অকা ওাাঁবঘ ঘামাসদাভ প্রসঘষ্টা, বদঙও পণ্ডাবফ। প্রঙ্গঢ ঢবমফা
দাভীদ এওাভ এওবঝ আংসভবচ াক্ষাৎওাসভ সমবঙসমদ184অবফ াথাভডপাস ফফৌমাতীসতভ অভ ফআাসণ থসফশভরৃসভআ ফাসমাঘদা ওসভবঙমাফ। অবফ অসম
আমাসফভ াসণ আমাবফ ফফৌমাসতভ ফওাসদা ঢনাৎ
ফতবঔ দা। অবফ ফসদ ওবভ থফশআ লফচ্ছ ফূম ঈৎ, ফববঝ
ফণসও ফফৌমাত দাফও বরাক্ত টামধামাগুসমা ফ
ফ বস্ঘাভ মাপ ওসভ। ববত অফভা থফশসও ক্ষঢ ফভসঔ
ফতআ, ফওম ফফৌমাত দাফও এওবঝ টামসও ফঙাঁসঝ
ফনমসঢ সঘষ্ট লআ, ফতঔা বাস বওঙু বতদ ধভ ফফৌমাসতভ
184

‘I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don’t find any difference
between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from
the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism
and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow again. I need
to say that because some liberals always defend Islam and blame fundamentalists for
creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself doesn’t permit
democracy and it violates human rights.’ One Brave Woman vs. Religious
Fundamentalism, An Interview With Taslima Nasrin, Free Inquiry magazine, Volume
19, Number1, available online
http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html
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অসভওঝা যাঔা বঘসভআ ফসড় ঈসঞসঙ। অবফ ঔু
ধবভষ্কাভপাসআ এবঝ মবঙ ওাভড, বওঙু ঈতাভধন্থী
ফমাওচদ অসঙদ বাভা এথভসদভ প্রসে আমাফসও
বটসনন্ট ওসভদ অভ ফস্ঘ ফস্ঢাভ চন্য ফওম
ফফৌমাতীসতভ খাফড় ফতার ঘাবধস বতস ক্ষান্ত লদ। বওন্তু
আমাফ বদসচআ ফঢা দাভী-বদবশাঢদওাভী। আমাফ বদসচআ
ফঢা কডঢন্ত্র ফণশদ ওসভ দা অভ ফস্ঘ ফাদবও বথওাভ
লভড ওসভ।

অফাসতভ এও ধবভবঘঢচদ অসঙদ- ফকুযমাভ এং প্রকবঢযীমঢাভ
তাবতাভ। বওন্তু ঢবমফাভ এআ াক্ষাৎওাভ ধসড় ঢাভ ফবদ বধবত্ত জ্বসম
ফকম! ঢবমফা ‘শ্যাসমা’, ঢবমফা ‘বদসশাথ’, ঢবমফা ‘আবটঝ’, ওী
দদ বঢবদ! ুছমাফ, ঢবমফাভ ড় ধভাথ বঢবদ থফশ অভ
ফফৌমাতসও এও ওসভ ফনসমসঙদ। বওন্তু ঢবমফা পুম মসঙদ দা বঞও
মসঙদ ফবঝ বসেরড ওভসঢ লসম বদসফশাল ংযাতী তৃবষ্টফওাড
ফণসও থফশগ্রন্থগুসমাভ বতসও ঢাওাসদা তভওাভ। অসুদ বপ্র ধাঞও,
অফভা বুবক্তাতী তৃবষ্টসওাড ফণসও বসেরদ ওসভ ফতবঔ- থফশগ্রন্থগুসমাভ
াসণ ফফৌমাসতভ বঢযআ ফওাসদা প্রঢযক্ষ ফবাকাসবাক অসঙ বওদা,
এং থফশগ্রন্থগুসমা অতসধআ ‘বদবঢওঢাভ পাণ্ডাভ’ বলসস ধবভবঘঢ
লাভ ফবাকযঢা ভাসঔ বওদা!

থফশগ্রন্থগুসমা অসম ওী মসঙ?
ধৃবণীসঢ প্রঘবমঢ থফশফঢগুসমা ৃবষ্ট লসসঙ ড় ফচাভ বকঢ ২-৪
লাচাভ ঙসভভ ফসথয। বলন্দু, আমাফ বওংা বিস্গ থফশ ফওাসদাঝাআ ফ
সণশ বঘভন্তদ া দাঢদ দ। ওাসচআ ‘দাঢদ থফশ’ বদঙওআ এওবঝ
ভ্রান্ত বশ্বা। ঢস দাঢদ দা লসম থফশ ৃবষ্টভ প্রবক্রা রৄরু বওন্তু
লসবঙম র লাচাভ ঙভ অসক। বরূধ প্রওৃবঢভ দাদা রৃসবশাকতাাদম, প্লাদ, জ্রধাঢ প্রপৃবঢভ যাঔযা ঔুাঁচসঢ লা লস অভ
গুসমাভ লাঢ ফণসও ফুবক্ত ঔুাঁচসঢ ফানুর ৃবষ্ট ওসভবঙম দাদা
ফতসতীভ; ফৃঢযু সও বঞওপাস যাঔযা দা ওভসঢ ফধসভ ৃবষ্ট ওসভবঙম
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তৃশ্য অত্মাভ। বাভা ফাচ বজ্ঞাদ বদস াফান্য ধড়াসযাদা
ওসভসঙদ ঢাভাআ এগুসমা চাসদদ। অভ এঔদ ধবশন্ত চাদা ঢসণযভ
বপবত্তসঢ মা বা, ফানুসরভ ফসথয ঢণাওবণঢ ‘থফশবশ্বাসভ’ ৃবষ্ট
লসবঙম বদাণ্ডাণশাম ফানুসরভ অফসম- বাভা ধৃবণীসঢ ভাচত্ব ওসভসঙ
এঔদ ফণসও প্রা অড়াআ মক্ষ ঙভ অসক। বদান্টাণশাম ফানুসরভ
অসক বধসণওাদসরাধা অভ বদাদসরাধাসতভ ফসথয থফশাঘভফডভ
ফওাসদা বদতযশদ ধাা বা বদ। ঢস বদান্টাণশাম ফানুসরভ
বশ্বাগুসমা বঙম এসওাসভআ অবতফ- অচসওভ বতসদভ প্রঘবমঢ
থফশফঢগুসমাভ ঢুমদা এসওাসভআ অমাতা। এঔদ ফণসও ৪০-১৮
লাচাভ ঙভ অসক ঈচ্চঢভ ধুভা-প্রস্ঘভ বুসক এস অত্মা, ধভফাত্মা,
থফশী অঘাভ অভ চারৃবতযা ংক্রান্ত যাধাভ-স্ঢাধাভগুসমা সুংলঢ
ল। অচসওভ বতসদভ থফশবশ্বাগুসমাভ ফসথয ববতও থসফশভ (বলন্দু
থসফশভ ধূশূবভ) ঈদ্ভ লসবঙম অচ ফণসও ফাত্র ৩৫০০ ঙভ অসক,
আমাফ থফশ এসসঙ ১৪০০ ঙভ অসক, বিস্গথফশ ২০০০ ঙভ অসক,
আঢযাবত। এওঝা ফ াফাবচও প্রসাচসদ ফব থফশী ভীবঢদীবঢ বদফ
ওানুদ বঢবভ লসবঙম, অচ ঢাভ সদওগুসমাআ ওাসমভ ধবভক্রফা
স্ঙবভ, ধশ্চাৎধত, বদঢশদফূমও এং ফাদবও সম প্রঢীফাদ
লসসঙ। আবঢলা ধবভক্রফা ফতঔা বা ফনাবদওাদ, বলব্রু, ওযাদাদাআঝ,
ফাা, আদওা, যাচসঝও, মসফর্ক্, বগ্রও, ফভাফাদ ওাণশাবকবদাদ,
বঝঈঝদ, ফম্, ড্রুআট, কম, ণাআ, চাধাবদ, ফাঈবভ, ঢাবলবঢাদ, লাাআ
বথাী- াআ বদচ বদচ থফশ নুবাী ফততাভস বযরৄ, দাভী, ধুরুর
বম বতসসঙ ঢাসতভ তৃশ্য ফত-ফতীসতভ ঢুষ্ট ওভসঢ। এআ আসভ
ধভঢশী ‘বশ্বাসভ পাআভা’ থযাবঝসঢ এ বদস বস্ঘৃঢপাস
অসমাঘদা ওভ। এআ থযাস অফভা ফওম প্রঘবমঢ এং গুরুত্বধূডশ
থফশফঢগুসমাভ ঐযী থফশগ্রন্থগুসমাসঢ ফঘাঔ ভাঔ; অফভা বদসফশালপাস
বসেরড ওভাভ ফঘষ্টা ওভ, থফশগ্রন্থগুসমা অসম ওী মসঙ।
বাভা ফওাভাদ অকাসকাড়া ধসড়সঙদ ঢাভা ওসমআ চাসদদ, ধবত্র
ফওাভাসদভ ফয সদওঝা চুসড়আ ভসসঙ ঈসত্তচও বদসতশযামী।
ফবফদ185185

ফওাভাদ যভীন (ঙ্গানুাত), ফামাদা ঔাদ ফুলাম্যত আঈসুন অরৃম্াল, ফাসমফাবদা ুও লাঈ।
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ফবঔাসদআ বশ্বাীসতভ ধাা বাও ঢাসতভ লঢযা ওভসঢ
(২:১৯১, ৯:৫), ঢাসতভ াসণ ংখাসঢ বমপ্ত লসঢ, ওসঞাভ
যলাভ ওভসঢ (৯:১২৩), অভ বুদ্ধ ওসভ ফবসঢ (৮:৬৫)।
বথফশীসতভ ধতস্ঙ ওভসঢ অভ ঢাসতভ ঈধভ বচবচা ওভ
অসভাধ ওভসঢ (৯:২৯)। ন্য ওম থসফশভ নুাভীসতভ
ওাঙ ফণসও থফশী স্ঝাথীদঢাভ বদবশাঝুকু ফওসড় বদস
ফাচ্চাসভ ফখারডা ওভসঙ ফব আমাফআ লসচ্ছ এওফাত্র
ফসদাদীঢ থফশ (৩:৮৫)। এবঝ বশ্বাীসতভ ফতাচসঔ
বদশাবঢ ওসভ (৫:১০), এং ‘ধবত্র’ সম সম্বাথদ
ওসভ (৯:২৮); ফুবমফসতভ ঢঢক্ষড ধবশন্ত বুদ্ধ ঘাবমস
ফবসঢ অসতয ওসভ বঢক্ষড ধবশন্ত দা ন্য ওম থফশসও
বভস আমাবফ ভাচত্ব ওাসফ ল (২:১৯৩)। ফওাভাদ
মসঙ ফব রৄথু আমাসফ বশ্বাসভ ওাভসডআ এওবঝ ফানুর
ফতাচসঔভ অগুসদ ধুড়স অভ ঢাসও ফঔাসদ ধাদ ওভসঢ
লস রৃকশন্নফ ধুাঁচ (১৪:১৭)। বশ্বাীসতভ লঢযা ওভসঢ
ণা ঢাসতভ লাঢ- ধা ফওসঝ ফনমসঢ প্রসভাবঘঢ ওভসঙ,
ফতয ফণসও ধফাদ ওসভ বদশাবঢ ওভসঢ মসঙ‘ঢাসতভ চন্য ধভওাসম সধক্ষা ওভসঙ পাদও যাবস্ঘ’
(৫:৩৪)। অভ মসঙ, ‘বাভা বশ্বা ওসভ ঢাসতভ
চন্য প্রস্তুঢ ওভা লসসঙ অগুসদভ ফধাযাও, ঢাসতভ ফাণাভ
ঈধভ নুঝন্ত ধাবদ ফঠসম ফতা লস বাসঢ সতভ ঘাফড়া
অভ ফধসঝ বা অসঙ ঢা কসম বা, অভ সতভ ফধঝাসদাভ
চন্য ণাওস ফমালাভ ফুগুভ’ (২২:১৯)। ফওাভাদ আরবত
এং দাাভাসতভ াসণ ন্নুত্বঝুকু ওভসঢ ধবশন্ত বদসরথ
ওভসঙ (৫:৫১), এফদ বও বদসচভ বধঢা া পাআ ববত
অবশ্বাী ল ঢাসতভ াসণ পওশ দা ভাঔসঢ ঈিুদ্ধ
ওভসঙ (৯:২৩, ৩:২৮)। অম্া-ভসুসম বাসতভ বশ্বা ফদআ,
ঢাসতভ চন্য প্রস্তুঢ ওভা লসসঙ জ্বমন্ত বগ্নকুণ্ড
(৪৮:১৩)। আমাসফ বশ্বা ওসভ ফওঈ ফাভা ফকসম
ওসঞাভপাস ঈচ্চাবভঢ লস- ‘থফভা সও, কমা ফবড়
ধড়া এং বদসক্ষধ ওসভা চালান্পাসফ অভ ঢাসও
যৃঙ্খবমঢ ওসভা ত্তুভ লাঢ তীখশ এও যৃংঔসম’ (৬৯:৩০-
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৩৩)। অম্ালভ দাসফ বুদ্ধ ওভসঢ াআসও ঈৎাবলঢ
ওভা লসসঙ এআ সম- ‘এঝা অফাসতভ চন্য পাসমাআ,
এফদ বও ববত অফাসতভ ধঙন্দ ল ঢু’ (২:২১৬),
ঢাভধভ- ‘ওাসনভসতভ কতশাসদ অখাঢ ওফভা’ অভ ঢাভধভ
ঢাসতভ ঈধভ ভক্তকঙ্গা আস ফতাভ বদসতশসযভ ধভ
ভসসঙ বযষ্টসতভ পাসমাপাস ফাঁসথ ফনমসঢ (৪৭:৪)।
অম্ালঢামা এআ সম প্রবঢজ্ঞা ওসভসঙদ- ‘ওাসনভসতভ
রতস অবফ কপীভ পীবঢভ োভ ওভ’ এং
বশ্বাীসতভ অসতয ওসভসঙদ ওাসনভসতভ ওাাঁসথ অখাঢ
ওভসঢ অভ লাসঢভ ফস্ঘ অঙ্গুফমভ টকা ফপসঙ্গ বতসঢ
(৮:১২)
অম্াল

বচলাতসও ফুবফদসতভ চন্য ‘অশ্যও’
ওসভসঙদ অভ ঢওশ ওসভসঙদ এআ সম‘ফঢাফভা ববত াফসদ দা এবকস অফা (বচলাসতভ চন্য)
ঢস ফঢাফাসতভ চন্য সধক্ষা ওভসঙ ফফশন্তুত
যাবস্ঘ’(৯:৩৯)। অম্াল ঢাভ ফধাভা দীসও মসঙদ, ‘ফল
দী, বশ্বাীসতভ বরুসদ্ধ ংগ্রাফ ওফভা অভ ওসঞাভ
ল- ফওদদা, চালান্পাসফভ ফসঢা বদওৃষ্ট অা স্ঙমআ লসমা
ঢাসতভ ধবভদাফ’ (৯:৭৩)।
(mandatory)

এআ লসচ্ছ ফওাভাদ (লাবত এং ন্যান্য গ্রন্থগুসমাভ ওণা দা ল াতআ
ণাকুও অধাঢঢ)। সদসওআ ফতসঔবঙ বদচস্ঝ বশ্বাস অপ্লুঢ লস
ফওাভাদসও বদবিশথা ‘The book of guidance’ সম ফফসদ ফদদ, অভ
আমাফসও ফসদ ওসভদ ‘যাবন্তভ থফশ’। বাভা এফদবঝ পাসদ, ঢাভা বও
ওঔসদা ফপস ফতসঔসঙদ ফব ঈধসভভ অাঢগুসমা ফওঈ ববত বদবিশথা
বশ্বা ওসভ অভ ফাসচ ঢাভ াস্ঘ প্রসাক ঘা ঢস ঢাভা ওী
থভসদভ যাবন্ত এ ধৃবণীসঢ স অদস? বচলাবতসতভ ওমযাসড
অচসওভ বসশ্ব ‘আমাবফ ন্ত্রাাত’ (Islamic Terrorism) এওবঝ
প্রবঢবষ্ঠঢ যব্দ। প্রবঢবতদ ওাকসচভ ধাঢা ঔুমসমআ ফতঔা বা এআ
বচলাবত ফচাসয ঈিুদ্ধ বওঙু ফমাও ফাফা ফাভসঙ ফানুরচদ, াবড়-খভ,
ওাভঔাদা, ভাস্ঘাখাঝ, বাদালদ, বসদফা লম, াংস্কৃবঢও ঙ্গদ া
ফুদ্র-বওসঢ। লাচাভ ঔাসদও বচলাবত ংকঞদ ফবফদ- অল্ ওাতা,
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আমাবফও বচলাত, লাফা, লভওঢ-ঈম-বচলাত, লভওঢ-ঈমফুচাবলবতদ, ফচআ-ফুলম্যত, বচলাত-এ-ফুলম্যত, ঢাল-বভঔ-এ-বদনাচাবভাঢ-এ-ফুলম্যত, অম-বলওফা, অম-তভ-ফুচাবলবতদ, চাফাফঢ
আমাবফা, বলচা-এ-আমাবফা অচ াভা ধৃবণী চুসড় ওাসফ
ওভসঙ এও পীবঢভ ধবভসয186।
াংমাসতয ভওাভ ম্বঢ (২৩ সমাভ, ২০০৯) বদবরদ্ধ ওসভ
বলবুঢ ঢালবভফও চবঙ্গাসতভ বপসবাসক। এভ অসক বএদবধ
চাফাাঢ ফচাঝ ভওাসভভ অফসম চবফাঢুম ফুচাবলবতদ াংমাসতয
(ফচএফব), লভওাঢুম বচলাত অম আমাবফ াংমাসতয (রবচ) বদবরদ্ধ
ল; যালাতাঢ আ অম বলওফা  চাগ্রঢ ফুবমফ চদঢা াংমাসতয
(ফচএফসচব) বদবরদ্ধ ল ঘাভতমী ফচাঝ ভওাসভভ অফসম।
াংমাসতসয লভওাঢুম বচলাত প্রণফ অসমাঘদা অস ১৯৯৬ াসম।
আ ঙভ ১৯ ফনব্রুাবভ ওর্ক্াচাভ ফচমাভ ঈবঔা ণাদাভ ধাআদঔামী
গ্রাফংমগ্ন মুন্টাঔামীভ চঙ্গসম ফদাাবলদী  ধুবময ফবৌণ বপবাদ
ঘাবমস যস্ঠ প্রবযক্ষফডভ ফ ঐ ংকঞসদভ ৪১ চবঙ্গ তস্ঢসও স্ঠফকামাারুতল ফগ্রনঢাভ ওসভ। আ ৪১ চসদভ ফসথয এওচদ বসতবয
দাকবভও ঙাড়া াবওভা বঙম ফতসযভ ববপন্প ফচমা ফণসও অা ফাদ্রাাভ
ঙাত্র  বযক্ষও। এভধভ ১৯৯৯ াসমভ ১৮ চানুাবভ ঠাওা ওব
যাফসুভ ভালফাসদভ াবড়সঢ ঢাভ ঈধভ লাফমাওাসম খঝদাস্ঙম এং
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প্রণফ অসমাভ সমাভ ১৮, ২০০৫ াসমভ বভসধাঝশ নুবাী ফঔাত াংমাসতসযআ ২৯ বঝ বওংা
ঢাভ ফবয চবঙ্গ ংকঞসদভ বস্ঘত্ব ভসসঙ, ঢাভ ফসথয ঈসম্ঔসবাকযগুসমা লমঃ চবফাঢুম
ফুচাবলবতদ, চাগ্রঢ ফুবমফ চদঢা, যালাতাঢ-আ অম বলওফা, লভওাঢুম বচলাত অম আমাবফ, যলীত
দসুরুম্াল অম অভানাঢ বসগ্রট, বলচুঢ ঢাবলত, চাফাাঢ-আ আাবলা, অম ঢুভাঢ, অম
লাভাঢ অম আমাবফা, চাফাঢুম নামাআা ঢাবলবত চদঢা, বশ্ব আমাফী েন্ঝ, চুম্যাঢুম অম
াতাঢ, যালাতাঢ-আ-দুঢ, অম্ালভ তম, চআসয ফফাস্ঘনা াংমাসতয, অম বচলাত াংমাসতয,
াভঢ আমাবফও েন্ঝ, চাফাাঢ-অ-াতাঢ, অম বঔতফঢ, লভওঢ-এ আমাফ অম বচলাত,
বলচুম্াল আমাফী ফাচ, ফুবমফ বফম্াঢ যবভা ওাঈবন্ফম, াল্ডশ আমাবফও েন্ঝ নভ বচলাত,
চআসয ফুলাম্যত, ঢা অফীভ ঈতিীদ াংমাসতয, বলচুম ফালাতী, অম আমাফ ফাঝশাাভ্ বসগ্রট 
ঢান্চীফ। এঙাড়া াংমাসতয ভওাভ ববপন্প ফ বদবরদ্ধ ওসভসঙ ঘাভবঝ অত্মস্ঝীওৃঢ আমাবফও
চবঙ্গ ংকঞদসও; এগুসমা লসমাঃ যালাতাঢ আ অম বলওফা (২০০৪) চবফাঢুম ফুচাবলবতদ
াংমাসতয (ফচএফব, ২০০৫), চাগ্রঢ ফুবমফ চদঢা াংমাসতয (ফচ এফ ফচ ব, ২০০৫) এং
লভওাঢুম বচলাত (২০০৫) প্রপৃবঢ। বএদবধ চাফাাঢ ফচাঝ ভওাসভভ অফসম চবফাঢুম
ফুচাবলতীদ, চাগ্রঢ ফুবমফ চদঢা, যালাতাঢ আ অম বলওফা এং লভওাঢুম বচলাত (রবচ)ফও বদবরদ্ধ
ওভা লসবঙম। বদবরদ্ধ ঢাবমওা শসযর ংসবাচদ বলবুঢ ঢালভী।
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ধসভ ববপন্প স্ঙাদ ফণসও অঝও ১০ চবঙ্গ বদসচসতভ লভওাঢুম
বচলাসতভ তস্ঢ ধবভঘ ফত। এভধভ বসযাসভ ঈতীঘীভ নুষ্ঠাসদ,
২০০০ াসমভ ২৩ চুমাআ ফকাধামকসঞ্জভ ফওাঝামীধাড়া ঢৎওামীদ
প্রথাদফন্ত্রী ফযঔ লাবদাভ চদপাভ তূসভ ফাফা ধুাঁসঢ ভাঔাভ খঝদা,
এভধভ ২০০১ াসমভ ১৪ এবপ্রম ভফদাভ ঝফূসম দসরশভ নুষ্ঠাসদ,
২১ অকস্গ ফগ্রসদট লাফমা এং ২০০৫ াসমভ ১৭ অকস্গ ববভচ
ফাফা লাফমাল াভা ফতসয ফয বওঙু ফাফা, ফগ্রসদট লাফমা ঘাবমস
লভওাঢুম বচলাত অাভ অসমাঘদাভ ফওন্বন্দুসঢ অস।
১৯৯৮ াসম চন্ধ ফদা ফচএফব ২০০২ াম ফণসও দাযওঢা
রৄরু ওভসম যাধও অসমাঘদা অস ২০০৫ াসমভ ১৭ অকস্গ
ফতযযাধী এওসবাসক ফাফা লাফমা ঘাবমস। ধাঞওসতভ সদসওভআ
লসঢা ফবতদওাভ পালঢাভ ওণা ফসদ অসঙ। ফবতদ াভা
াংমাসতসয এওদাকাফড় ৬৩বঝ ফচমা ফাফাভ ফলড়া ঘাবমসবঙম।
ফলড়াভ প্রসওাধ এফদআ যাধও বঙম ফব সদসওআ ১৭আ অকষ্ট
বতদবঝসও ফফ ‘াংমাসতসযভ ৯/১১’ সম বপবলঢ ওসভবঙসমদ।
চবঙ্গাসতভ াসণ বরৄদ্ধ আমাসফভ পওশ ওঢঝুকু ঢা ফাছা লস
ফকসঙ ফাফা ফলড়াভ স্ঙাদগুসমাসঢ ধাা ঢাসতভ ঙাধাসদা
বমনসমঝগুসমা ফণসওআ। াভা বমনসমঝ চুসড় ফওাভাদ- লাবত ফণসও
দাদা ঈদ্ধৃবঢ অভ ওাসনভ দানভফাদসতভ বরুসদ্ধ বচলাসতভ টাও।
ফফ নভলাত ফচলাভ অভ তরুবেদ ঈফসভভা ধাসমভ লাা ন্য
বতসও ফখাভাসদাভ ফঘষ্টা ওভসম, বরৄদ্ধ আমাসফভ াসণ চবঙ্গাসতভ
ফব এওঝা পওশ ভসসঙ, ঢা অভ ঘাধা ণাসও বদ187। থফশবপবত্তও ৫বঝ
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বকঢ বএদবধ চাফাঢ ভওাসভভ ধৃষ্ঠসধারওঢাভ চবঙ্গাসতভ ফআ ‘সুডশ’ ফগুসমাসঢ নভলাত
ফচলাভ অভ তরুবেদ ঈফসভভা প্রবঢবক্রাযীম পূবফওা ঢীডশ লদ। ফসেম্বভ ৯, ২০০৫ ঢাবভসঔ
‘অফাসতভ ফ’ ধবত্রওাভ এওবঝ ঔসভ প্রওাবযঢ ল ফব, নভলাত ফচলাভ াসল ফপ্রিাস এওবঝ
অসমাঘদা পা ক্তয ফভসঔবঙসমদ এআ সম- ১৭আ অকসস্গভ ফচএফব’ভ ফাফালাফমাওাভীসতভ
ববত ন্ত্রাী মা ল, ঢস দাবও ৭১ এভ ফুবক্তসবাদ্ধাভা ন্ত্রাী। রৄথু ঢাআ দ, ‘ফাফাাবচ ন্ত্রাচাঢী  অন্তচশাবঢও ফপ্রক্ষাধঝ’ যীরশও এআ ফাসযবঝসঢ ফাচ্চাসভ ফখারডা ওসভসঙদ
ফাফাাচসতভ ন্ত্রাী ওফশওাণ্ড ববত ‘গথ’ ল ঢস দাবও ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এভ ওম
অসন্দামদ ন্ত্রাী ওফশওাণ্ড। ফচলাভ াসল বচলাত  ফশ্রডী ংগ্রাফসও এও ওসভ ফতসঔদ, অভ
ফার্ক্শী ঢত্ত্ব অঈসভ ফঝাসও ফ ফ বথঢা বতসঢ ফঘষ্টা ওসভদ। এআ ফপ্রিাসভ অসমাঘদা
পাসঢ ফচলাভ াসল ধবভষ্কাভ ওসভআ সমসঙদ, ১৭আ অকসস্গভ লাফমাওাভীভা দাবও ‘ঢাসতভ
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চবঙ্গ ংকঞসদভ ওাবশক্রফ বদবরদ্ধ লসম আসঢাফসথয ফকাধসদ অসভা
৭০বঝ চবঙ্গ ংকঞদ এসতভ াসণ বুক্ত লসসঙ। এভা এওসবাসক
ফকাধসদ ফতযযাধী ড় থভসদভ দাযওঢা খঝাসদাভ চন্য ঢৎধভ লস
ঈসঞসঙ। এসতভ ফূম ঝাসকশঝ লসচ্ছ বুদ্ধাধভাথীসতভ বঘাভ াদঘাম
ওভা188।
সঘঢদ যাবন্তওাফী থাবফশও ফানুরসতভ অচ অসত্মাধমবিভ ফ
এসসঙ, ফ এসসঙ ংযাতী তৃবষ্টসওাড ফণসও প্রে ওভাভ- ফওদ
এআ চবঙ্গ তমগুসমা এঢ আমাবফও? ফওদ ঢাভা ন্ত্রাী? ওাভা থীসভ
থীসভ কসড় ঢুসমসঙ ফফাম্া ফভ, বদ-মাসতদ, ফফৌমাদা ফান্পাদ, ফকামাফ
অচফ, যাআঔ অরৃভ ভলফাদ, ফুনবঢ লান্পাদ অভ াংমা পাআসতভ?
ফও আন্নদ ফবাকা ঢাসতভ ন্ত্রাী ওফশওাসণ্ড? অচ ঢযন্ত
ধবভষ্কাভপাস ঢাআ মাভ ফ এসসঙ- এআ ‘ধবত্র’ থফশগ্রন্থগুসমা
সদওাংসযআ থফশী ন্ত্রাাসতভ ফূম ঈৎ। ঢস ফআাসণ ফাবওশদ
বুক্তভাষ্ট্র এং ধবশ্চফা ফতযগুসমাভ াম্মাচযাতী তৃবষ্টপবঙ্গ এং
ফথযপ্রাসঘযভ প্রবঢ তীখশবতসদভ বসিরফূমও ধভভাষ্ট্রদীবঢভ ওণা
অফাসতভ পুসম ফকসম ঘমস দা189। চদবধ্বংী বুদ্ধাস্ঠ দা ধাা
বওংা াোসফভ াসণ অম-ওাসতাভ ফওাসদা পওশ দা ঔুাঁসচ ধাা
বওংা বচ-বুদ্ধাস্ঠ দা ধাা সত্ত্ব বদমশিপাস আভাসওভ ঈধভ ফব
অগ্রাদ ঘাবমসসঙ ঢা রৄথু ফব অসফবভওাভ বঘভসঘদা াম্মাচযাতী

ফসঢা ওসভ ফাচঝাসও তমাসঢ ঘা’। এসঢ দাবও ফতাসরভ বওঙু ফদআ। প্রঙ্গঢ, বদ মাসতসদভ প্রবঢ
ফচলাভ াসল এওঝা ফ এঢআ গুডফুগ্ধ বঙসমদ ফব, বঢবদ ‘বঘন্তা’ দাফও এওঝা ধবত্রওা ‘ক্রুসট,
ফচলাত  ফশ্রডীংগ্রাফ’ দাসফভ প্রসন্নভ (বটসম্বভ, ২০০১) ফাবপ্ত ফঝসদসঙদ ওভাবঘভ ‘ঈম্যঢ’ দাফও
ধবত্রওা মাসতসদভ াক্ষাৎওাভ ফণসও ঈদ্ধৃবঢ বতস। ফঘ গুসপাভা, ফমবমদ, স্গযাবমসদভ ফসঢা বদমাসতদসও এওআ ওাঢাসভ ফনসম ধুাঁব চাতী ফযারফডভ বরুসদ্ধ ‘বপ্লী ওফসভট’ াবদস ফঙসড়বঙসমদ
মাসতদসও! ‘প্রকবঢযীম’ এং ‘বদভসধক্ষ’ ফচলাভ বশ্বা ওভসঢদ দা ৯/১১ এভ বধ্বংী খঝদা
মাসতদ চবড়ঢ ণাওসঢ ধাসভ। ওাভড ঢাভ থাভডা লসবঙম, ‘ফুমফাদ বলসস বঢবদ বফণযা ওণা
সমদ দা।’ নভলাত ফচলাভসও বদস বপবচৎ ভাসভ এওবঝ ফমঔা ‘নভলাত ফচলাসভভ বভ্রাবন্ত’
188
189

বযসভাদাসফ বতবদও ফপাসভভ ওাকসচ ঙাধা লসবঙম। প্রন্নবঝ ফুক্তফদা সাআসঝ ভাঔা অসঙ।
লাবুভ ভলফাদ, াংমাসতসয চবঙ্গ লাফমাভ অযঙ্কা, ৃলস্ছবঢাভ, ০৮ এবপ্রম ২০১০, বদঈচ াংমা।
ফাবওশদ াম্মাচযাত বরস বস্ঘাবভঢ চাদসঢ লসম ধড়ুদ The Clash of Fundamentalisms:
Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, Verso; Pbk edition (April, 2003);
Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower by William Blum, Common
Courage Press (May, 2000);আঢযাবত।
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ফঘলাভাঝাসওআ স্ছষ্ট ওসভ ঢুসমসঙ ঢা দ, আমাবফ বশ্ব এআ
অগ্রাদসও ফবসওাসদা ওাভসডআ ফলাও ‘আমাসফভ ঈধভ অখাঢ’
বলসস বদসসঙ। ফচন্য ভাচগদবঢও বসেরসড ফতঔা বা, ফফস্ঘ
ফতসযআ আমাবফ অত্মখাঢী ফাফা লাফমাভ ফাত্রাঝা ফবয ফব ফতসযভ
ভওাভ আভাও বুসদ্ধ ুয-ফব্লাভসও দগ্নপাস ফণশদ ওসভসঙ।
ধযাসমস্গাআবদফতভ বেঢ ওসভ ফাবওশদ বুক্তভাষ্ট্রল ন্যান্য ধবশ্চফা
ফতযগুসমা ফবপাস তীখশবতদ থসভ আভাসমসও দগ্নপাস ফণশদ
ওসভসঙ ঢা ফুবমফ ফাচসও ংখাসঢভ ধসণ ফঞসম বতসসঙ। এআ
ভাচগদবঢও প্রবঢবক্রা অভ প্রবঢবলংাভ যাধাভগুসমা পুসম ফকসম
ফওাসদা অসমাঘদাআ ওঔসদা পূডশ লসঢ ধাসভ দা। অসভওবঝ যাধাভ
ঈসম্ঔ ওভা ফাথল এসক্ষসত্র প্রাবঙ্গও লস দা। ভাষ্ট্রবন্ত্র ওীপাস
থফশ  ফফৌমাতসও মামদ ওসভ, ধামদ ওসভ অভ ফ বসযসর ঈসস্ক
ফত ঢাভ এওবঝ াস্ঘ প্রফাড লসচ্ছ ফাবওশদ বুক্তভাষ্ট্র। বজ্ঞাদীভা ফস্গফ
ফম বদস কসরডা ওভস বও ওভস দা, ওৃবত্রফপাস ংবুক্ত চীদ
ভক্ষাওাভী বন্ত্র ঢুসম ফনমা লস বও লস দা, স্কুসম বঢশদাত ধড়াসদা
লস বওদা, অভ লসম ওীপাসআা ধড়াসঢ লস, বওঙুআ ূক্ষ্মপাস
বদন্ত্রড ওভসঙ ভওাভ। বজ্ঞাদীসতভ কসরডা অভ ওাচওফশ বদবঢও
দা গদবঢও- এ বদস ঈধবাচও লস জ্ঞাদকপশ ফঢ বতসঢ এবকস
অসঙ ভওাবভ ধৃষ্ঠসধারওঢা ধবভঘাবমঢ থশবযবক্ষঢ ধাবদ্র অভ
বাচসওভা। বুসদ্ধভ অসক দী-ভাসুমফতভ ফসঢাআ ‘ইশ্বসভভ ওণ্ঠস্ঝভ’
রৄদসঢ ফধসসঙ ফ ফতসযভ ফপ্রবসটন্ঝ; বফবটা, ৃলৎ ধবত্রওা ফকাষ্ঠী
অভ প্রওাযও বদথশাভড ওসভ বতসচ্ছ ফওান্ ঔসভ অফভা বশ্বা ওভ,
অভ ফওাদ ঔভ ফঘসধ বাা লস। অসম ‘ফুক্ত বসশ্বভ’ ওণা ফুসঔ
সম এপাসআ দাকবভও রুবঘ, ঘাবলতা, ফঘঢদা অভ ধুসভা
চীদথাভাসওআ বদন্ত্রড ওভসঢ ঘাআসঙ থফশান্ন যাওকূম অভ থদকুসভ
ফকাষ্ঠী; ফ ন্য এও আবঢলা।
ঢস ফাবওশদ াম্মাচযাত ফস্ঢা লসম অফভা ফসদ ওবভ দা ফঝা
আমাবফ ন্ত্রাাসতভ ওাভড। আমাবফ ন্ত্রাাসতভ ঈৎ ফূমঢ
আমাসফআ বদবলঢ। আবঢলা াক্ষয ফত ফলাদী ফুলাম্যত বদসচ ৬২৪
বিস্গাসব্দ বদ কুানুওা, ৬২৫ বিস্গাসব্দ বদ দাবতভ অভ ৬২৭
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বিস্গাসব্দ বদ কুভাআচাভ আরবত িাআসও অক্রফড ওসভ ঢাসতভ লঢযা
ওসভদ। বদ কুানুওাভ আরবতসতভ াঢয চদসও এও ওাসমভ ফসথয
লঢযা ওভা ল190, অভ বদ কুভাআচাভ প্রা অঝয ফণসও দয
ফমাওসও লঢযা ওভা ল, এফদ বও ঢাভা অত্মফধশড ওভাভ ধভ191।
লঢযাভ পালঢা এঢআ ফবয বঙম ফব, ওযাসভদ অফশস্ণং-এভ ফসঢা
ফমবঔওা, বববদ ফুবমফ ফাসচভ ধঙসন্দভ ঢাবমওা যীরশস্ঙাদী বলস
কডয লদ, বঢবদ ধবশন্ত এথভসদভ ওফশওাণ্ডসও দাৎব শভঢাভ াসণ
ঢুমদা ওসভসঙদ192। র বসেরওআ ঢীসঢ ফতবঔসসঙদ ফব, বদ
মাসতদ, াংমা পাআ, ফকামাফ অচফ বওংা ফফালাম্যত অঢাল যীরশ
ন্ত্রাীভা ফূমঢ আমাফসও বদফবদষ্ঠপাস নুভড ওসভসঙদ। এ
বদস বস্ঘৃঢপাস চাদসঢ ঘাআসম ধাঞসওভা ফুক্তফদা প্রওাবযঢ
অওায ফাবমসওভ ফমঔা ‘ফব ঢয মা ল বদ’ আ-আবঝ ধসড় বদসঢ
ধাসভদ193। বওন্তু ঢাভধসভ সদসওআ অাভ অসঙদ বাভা আবঢলা
এং াস্ঘঢা পুসম ফওম অসফবভওাসওআ  ফ আমাবফ
ন্ত্রাাসতভ ঈৎ সম ফসদ ওসভদ। ফবফদ ফদাাফ ঘফবস্ক ববত
অসফবভওাদ াম্মাচযাত বদস র বসেরডফূমও ফমঔা বমসঔসঙদ,
এং াংমাসতযল র ফুবমফ প্রথাদ ফতযগুসমাসঢ ঢাভ বসেরড
ঔুআ চদবপ্র, বঢবদ ফসদ ওসভদ, ‘অসফবভওা বদসচআ এও
ন্ত্রাাতী ফতয, ফ ওাভসডআ ৯-১১ এভ ফসঢা অক্রফড অসফবভওাভ
খাফড় এস ধসড়সঙ’194। বএদএদ- এভ বদঈচসলাস্গ এং বদঈচ
ঈআও আন্ঝাভন্যাযদাসমভ এবটঝভ নবভত চাওাবভা ঢাভ ২০০৭ াসম
প্রওাবযঢ ‘পবষ্যসঢভ স্ঝাথীদঢা’ দাফও আস সমসঙদ, ‘ববত ফুবমফ
ন্ত্রাাসতভ ফধঙসদ ফওম এওবঝ ফাত্র ওাভড ধাা বা, ঢা লস

190

191
192

193

194

Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press,
Karachi, 2004 imprint, p545
Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36
K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991,
London, p. 207.

অভ বসশ্ব অসফবভওাদ ধবমবভ যণশঢা 195। বদঈ এবণস্গ স্ঢাফ
হ্যাবভ চা বতসসঙদ এআ সম, ‘লসঢ ধাসভ। বওন্তু ফুবমফ
ন্ত্রাাসতভ ঈত্থাদ ববত ফস্ঢা লস ণাসও, ঢস ফস্ঢাভ ফূম ওাভড
লসমা, নান্টাসফন্ঝাম ন আমাফ 196।
থফশ, ফফৌমাত এং ন্ত্রাাত বদস অসমাঘদাভ এওঝা ড়
ফস্ঢা লসমা বাবঘঢ ‘ফস্গবভঝাআবধং’ এভ প। এথভসদভ
অসমাঘদা রৄরু লসমআ অফভা ফতসঔবঙ বশ্বাীসতভ সদসওআ বক্ষপ্ত লস
মসঢ ণাসওদ- রৄথু গুবঝ ওসও ন্ত্রাীসতভ ওাভসড াফবগ্রওপাস
আমাফসও া ফুবমফসতভ তাী ওভা বও বঞও লসচ্ছ? এওচদ বদ
মাসতদ া এওচদ ফুনবঢ লান্পাদ বও আমাসফভ প্রবঢবদবথত্ব ওসভ
দাবও? দা, বঢযআ ওসভ দা। ওাসচআ অফভা বম ফব, ধৃবণীভ ফস্ঘ
ফুবমফ চদসকাষ্ঠীসও ওঔসদাআ ন্ত্রাী মা ঈবঘঢ দ, বাভা এথভসদভ
‘ফস্গবভঝাআবধং’ ওভসঢ ঘাদ ঢাভা পুম ওসভদ। এবঝ এও থভসদভ
Racism। ফওঈা সমদ এবঝ এও থভসদভ ফভাক- ‘আমাসফাসনাবা’!
ফভাকআ মুদ অভ ধবশ্চফা চাঢযাবপফাদআ মুদ (বাসও প্রাঢ
এসটাাটশ াআত বপবলঢ ওসভদ ‘বভসন্ঝাবমচফ’ দাসফ), ৯/১১
এভধভ ধবশ্চফা বসশ্ব াভঢ ফুবমফভা এথভসদভ যাভীবভও 
ফাদবও বদবশাঢসদভ স্ঝীওাভ লসসঙ র ফক্ষসত্রআ- এ ফঢা স্ঝীওাভ
ওভাভ ফচা ফদআ। ফুবমফ ফাসদআ ফব ‘ন্ত্রাী’ দ এবঝ ফাছাভ চন্য
ফঢা ফওাসদা তযশদ ওধঘাসদাভ তভওাভ ফদআ, অফাভ-অধদাভ যবক্তকঢ
বপজ্ঞঢাআ ফঢা বসণষ্ট লাভ ওণা। অফাসতভ রৃচসদভআ সদও
ফুবমফ ন্নু-ান্ন ভসসঙ। ঢাসতভ ফওঈআ ফঢা ন্ত্রাী দদ। ফওঈআ
বদ মাসতদ দদ, ফওঈআ দদ ফুনবঢ লান্পাদ। ঢাভা অফাসতভ বধসতঅধসত ফঔাাঁচ-ঔভ ফদদ, াা এস কল্প-গুচ ওসভদ, ঔাাতাা ওসভদ, এফদ বও দাফাসচভ ফ লসম এআ ওাবনসভভ াা
‘ধবশ্চফ বতও ফওাদঝা’ চাদসঢ ফঘস দাফাচ ধসড়দ। এভা বদধাঝ
195

Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W.
W. Norton & Company; Revised Edition edition, 2007

196

Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W.
Norton , 2005

অওায ফাবমও, ফব ঢয মা লবদ, ফুক্তফদা আুও।
Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001
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পাসমা ফানুর। ঢাভা ফওাভাসদভ ফওাদ অাসঢ পাসাসমসন্ফভ ওণা
অসঙ ঢা ম্বসন্ন ফফাসঝ াবওলাম দদ, ফঝা বদস অগ্রলী দদঢাভা অসম ‘বস্ছবভঘুাম আমাসফভ’ ঘঘশা ওসভদ। বধতঝা ওঔসদাআ
এসতভ বদস দ। এভা াআ যাবন্ত, পাসমাাা অভ বলষ্ণুঢা
বশ্বা ওসভদ। বওন্তু এআ ফূমযসাথগুসমা ঢাভা বঢঝা দা আমাফ ফণসও
ফধসসঙদ, ঢাভ ফঘস সদও ফবয ফঙাঝসমা ফণসওআ াফাবচও বযক্ষা
বলসস গ্রলড ওসভসঙদ। ওাভড ফওাসদাবতদ ফওাভাসদভ া আমাসফভ
ঘঘশা দা ওসভ ফঢা র ফানুর এআ গুডামী বচশঢ দ, এফদ প্রফাড
পূবভ পূবভ লাবচভ ওভা বা। বওন্তু এআ ‘বস্ছবভঘুাম
আমাসফভ’ঘঘশাওাভী তসমভ াআসভ এওঝা ংয ভসসঙ বাভা
ভীবঢফসঢা অক্ষবভওপাস ফওাভাসদভ ঘঘশা ওসভদ, ফঘাঔ-ওাদ ন্ন ওসভ
ফওাভাসদভ ওম অসতয-বদসতশয ফফসদ ঘসমদ অভ ফওাভাসদভ
অসমাসও ফতয  ধৃবণী কড়সঢ ঘাদ। বধতঝা এসতভ বদসআ। ওাভড
ফওঈ ববত াফাবচও বযক্ষাভ তসম ফওাভাসদভ ওম অসতয-বদসতশয
ফঘাঔ-ওাদ ন্ন ওসভ ফফসদ ফদদ ঢালসম ওী লস ? সুভা অমআফভাসদভ বদসঘভ অাঢঝা ফঘাঔ ফামাসদা বাও197ফুবফদকড ফবদ ন্য ফুবফদসও ফঙসড় ফওাসদা
ফুবমফ/ওাসনভসও ন্নুরূসধ গ্রলড দা ওসভ। বাভা এরূধ
ওভস অম্ালভ াসণ ঢাসতভ ফওাসদা পওশ ণাওস দা
(৩:২৮)।

বাভা ফওাভাসদভ ফসথয ওঔসদা পাসাসমসন্ফভ বঝবওবঝ ঔুাঁসচ ধাদ দা,
ভং ধবত্র ফওাভাসদভ অসমাসও চীদ াচাসঢ ঘাদ, ঢাভা বদসচভাআ
বও ঢাসতভ ফওাসদা বলন্দু, বিস্গাদ া থাবফশও প্রবঢসযীসতভ প্রবঢ
ফওাভাসদ বডশঢ ঈধসভভ বদসতশয নুবাী যলাভ ওসভদ? ঢাভা বও
বঢযআ রৄথুফাত্র ফুবমফ সমআ ওাসভা ন্নুত্ব প্রঢযাঔাদ ওসভদ? ববত
ঢা দা ল, ঢস মসঢআ ল ফব ঢাভা অসম ফওাভাসদভ বদসতশয
নুবাী ঘমসঙদ দা। বওন্তু ফওাভাদ ফঢা ‘অম্ালভ বওঢা’। ফওঈ ববত
পাা পাা ঈসেশ্যফূমওপাস ফওাভাসদভ ঘঘশা দা ওসভ ফওাভাসদভ

ওম বদসতশয অক্ষবভওপাসআ ফফসদ ঘমাভ বদ্ধান্ত ফদদ অভ সযসর
াম্তাবও ‘ঢাবমাদ’ বলসস ফসড় সঞদ, ঢস ফতারঝা ওাভ
লস?
সুভা অম াওাভাল ফণসও অসভওবঝ অাঢ ফতবঔ198ফঢাফাসতভ ঈধভ বুদ্ধ নভচ ওভা লসসঙ, ণঘ ঢা
ফঢাফাসতভ ওাসঙ ধঙন্দদী। ধক্ষান্তসভ ফঢাফাসতভ ওাসঙ
লসঢা ফওাসদা এওঝা বর ধঙন্দআ দ, ণঘ ঢা
ফঢাফাসতভ চন্য ওমযাডওভ (২:২১৬)।

ণা সুভা অদ বদা ফণসও ঈদ্ধৃঢ ওভা বাও199অম্ালভ চন্য বুদ্ধ ওভসঢ ণাকুদ, অধবদ বদসচভ ত্তা
যঢীঢ ন্য ফওাসদা বরসভ বচম্যাতাভ দদ! অভ অধবদ
ন্য ফুমফাদসতভসও ঈৎাবলঢ ওভসঢ ণাকুদ। যীঘ্রআ
অম্াল ওাসনভসতভ যবক্ত-াফণশ ঔশ ওসভ ফতসদ। অভ
অম্াল যবক্ত-াফফণশযভ বতও বতস ঢযন্ত ওসঞাভ এং
ওবঞদ যাবস্ঘতাঢা (৪:৮৪)।

ফওাভাসদভ বডশঢ বদসতশয ফসঢা বচলাবত ফচাসয ঈিুদ্ধ লস
ঢাবমাদসতভ াসণ ওাাঁসথ ওাাঁথ বফবমস আরবত-দাাভাসতভ বরুসদ্ধ বুদ্ধ
ওভাভ চন্য অনকাবদস্ঘাদ ঘসম বকসবঙসমদ সদসওআ; ওাভড আরবতদাাভাসতভ বরুসদ্ধ বুদ্ধ ওভাসও ঢাভা অম্ালভ বদসতশয সমআ ফফসদ
বদসবঙসমদ। ঢাসতভ ফব ঔু এওঝা ফতার ফতা বা ঢা দ।
২০০৫ াসমভ ১৮আ সমাভ বতবদও প্রণফ অসমাভ বভসধাসঝশ
প্রওাবযঢ লসসঙ বদবরদ্ধ ফখাবরঢ লভওাঢুম বচলাসতভ ঢত্ত্বাথাসদ
অবযভ তযসও াংমাসতয ফণসও প্রা বঢদ লাচাভ ফাদ্রাাভ ঙাত্রবযক্ষও বচলাবত ফচাসয ঈিুদ্ধ লস ফাবপসঢ াবলদীভ বরুসদ্ধ বুদ্ধ
ওভসঢ অনকাবদস্ঘাসদ ঘসম বকসবঙম। ফওাভাসদভ বওঙু বযক্ষাআ ফব ফযর
ধবশন্ত ফাদ্রাা ধড়ুা ঙাত্রসতভ ফসথয ‘ওাবনভসতভ’ বরুসদ্ধ বণা
198
199
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ফওাভাদ যভীন (ঙ্গানুাত) ধূসশাক্ত।
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বলংা-বসির ঙড়াসদাসঢ রমাংসয তাী, এবঝ স্ঝীওাভ ওভাভ ফঘষ্টা
ফস্টন অত্মপ্রেদা ঙাড়া অভ বওঙু দ। এ স্ছযশওাঢভ বরবঝ
অসমাঘদা ওভসঢ ফকসম ফআ খুসভ বনসভ ৯/১১ এভ খঝদাবঝ
াফসদ ঘসম অস। ৯/১১ এভ খঝদা াভা ধৃবণী স্ঘবম্ভঢ লস
ফতসঔবঙম ওী ওসভ বওঙু থসফশান্ধাত বচলাবত ববদও ঈসড়াচালাচসও
স্ঠ াবদস লাচাভ লাচাভ বদভধভাথ ফমাসওভ প্রাডলাবদ খঝাসঢ ধাসভ।
বাভা আমাসফভ ফসথয প্রবঢবদঢ যাবন্ত ফঔাাঁসচদ, ঢাভা মসদ,
এগুসমা ওবঢধ ধণভ্রষ্ট রৃষ্কৃঢওাভীসতভ ওাচ- বাভ াসণ প্রওৃঢ
আমাসফভ াসণ ফওাসদাআ পওশ দাআ। বওন্তু ফস্ঢা লসচ্ছ এআ
‘ওবঢধ ধণভ্রষ্ট রৃষ্কৃঢওাভী’ভা ফঢা অভ বদসচসতভ রৃষ্কৃঢওাভী পাস
বদ। ভং ফপসসঙ ঢাভাআ াচ্চা ফুবমফ, বাভা বওদা অম্ালভ ফতা
বধশঢ তাবত্ব বঞওপাস ধামদ ওভসঙ। ৯/১১ খঝাভ সদও অসকআ১১আ চানুাবভ ১৯৯৯ এভ বদঈচ ঈআসওভ এওবঝ ংঔযা াফা বদ
মাসতসদভ এওঝা াক্ষাঢওাভ ঙাধা লসবঙম। ফআ াক্ষাঢওাসভ
মাসতদ াসল ধবভষ্কাভপাস যাঔযা ওসভবঙসমদ ফওদ বঢবদ ওম
অসফবভওাদসতভ ফফসভ ফনমাসও ‘চাসচ’ ফসদ ওসভদ। ধাঞওসতভ
ঈসেশ্য বওঙু ংয ঢুসম ফতা লসমা200QUESTION: 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.

200

Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications.
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বলন্দু থফশসও আমাফ ফণসও ফওাসদা সণশআ পাসমা মাভ ফচা ফদআ।
ফব চাবঢসপত প্রণাভ বর-াষ্প প্রা বঢদ লাচাভ ঙভ থসভ কুাঁসড় কুাঁসড়
পাভঢসও ঔাসচ্ছ ঢাভ প্রথাদ রূধওাভ স্ঝং ইশ্বভ। ফনুংবলঢা ফণসও
অফভা ধাআ- ফানুসরভ ফৃবদ্ধ ওাফদা ধভসফশ্বভ বদসচভ ফুঔ ফণসও
োক্ষ্মড, ার ণসও ক্ষবত্র, ঈরু ফণসও বশ্য, অভ ধা ফণসও যূদ্র ৃবষ্ট
ওসভবঙসমদ (১:৩১)। বশ্বাীভা ফচাভ কমা সমদ, ইশ্বসভভ ফঘাসঔ
দাবও াআ ফাদ! ণঘ, োক্ষ্মডসতভ ফাণা ফণসও অভ যূদ্রসতভ ধা
ফণসও বঢবভ ওভাভ ফধঙসদ ইশ্বসভভ ঈসেশ্যবঝ বওন্তু ড়আ ফলাদ! যূদ্র
অভ তবমঢ বদন সডশভ বলন্দুসতভ প্রবঢ ঢাআ ‘ইশ্বসভভ ফাণা ফণসও ৃষ্ট’
ঈাঁঘু চাসঢভ োক্ষ্মডসতভ রৃশযলাসভভ ওণা শচদববতঢ। ফস্ঘ
ড়সমাসওভ াা এঔদ তা বলসস বদনসডশভ বলন্দুসতভ বদসাক
ফতা ল। ফনু সমসঙদ- তাসত্বভ ওাচ বদশাল ওভাভ চন্যআ বথাঢা
যূদ্রসতভ ৃবষ্ট ওসভবঙসমদ (৮:৪১৩)। এআ ফস্ঘ বদনসডশভ বলন্দুভা
াাভ ফস্ঘ ওাচ পন্প ওসভ ঘসম বাাভ ধভ কঙ্গা-চম বঙবঝস
কৃলসও ‘ধবত্র’ ওভা লসঢা (ফক্ষত্র বসযসর এঔদ ল)। অভ লস দাআ
া ফওদ! ঢাভা অাভ ফানুর দাবও? ঢাভা ফঢা চ্ছুৎ! শ্রী
এফ.ব.ভাচাভ ওণা, ‘অধবদ াবড়ফঢ কুকুভ-বড়াসমভ ঘার ওভসঢ
ধাসভদ, ফকা-ফূত্র ধাদ ওভসঢ ধাসভদ, এফদ বও ধাধ তূভ ওভাভ চন্য
াভা কাস ফকাভ ফমধসঢ ধাসভদ, বওন্তু বদনসডশভ বলন্দুসতভ ঙাাবঝ
ধবশন্ত অধবদ ফাভাসঢ ধাভসদ দা’! এআ লসচ্ছ বলন্দু থসফশভ বদবঢওঢা!
এফদ বও বলন্দু থসফশভ তৃবষ্টসঢ যূদ্রসতভ ঈধাবচশঢ থদ পবত্ত ঢাসতভ
ফপাসকভ বথওাভ ফদআ।  ঈধাবচশঢ থদ তা-ফাবমসওভাআ গ্রলড
ওভস- এআ বঙম ফনুভ বথাদ- ‘দ বল ঢস্ঢাবস্ঘ বওবেঢ স্ঝং
পত্তৃশলাবশথসদা বল ঃ’ (৮:৪১৬)। যূদ্রভা বঙম েডাভ ওরুডঢফ
বদতযশদ; ঢাসতভ দা বঙম দাকবভও বথওাভ, দা বঙম থফশী া
ণশগদবঢও বথওাভ। যূদ্রসতভ বাসঢ ন্য বঢদ ডশ ফণসও অমাতা
ওসভ ফঘদা বা এং যূদ্রভা ফবদ প্রবঢবঝ ফুলূসঢশ ফসদ ভাসঔ ফব বঢদ
সডশভ ফানুসরভ ক্রীঢতা লস ফা ওভাভ চন্যআ ঢাসতভ চন্ধ। বঢদ
সডশভ ফানুরসতভ ফণসও যূদ্রভা ফব বপন্পঢভ চী ঢা চাদাসদাভ চন্য
প্রবঢ ফাস ফাণাভ  ঘুম ওাবফস ফনমাভ বদসতশয বতসসঙদ ফনু

274 । বশ্বাসভ তযশদ

(৫:১৪০)। এওচদ যূদ্রসও ফত ধাঞ ফঢা তূসভভ ওণা, শ্রফডভ
বথওাভ ফতা ল বদ। এওচদ যূদ্রসও ঢাভ ঈাঁঘু চাসঢ বস ওভাভ
নুফবঢ ধবশন্ত ফতা ল বদ। এচদ যূদ্র ববত োক্ষ্মসডভ চন্য
ংভবক্ষঢ অসদ স ধসড়, ঢস ঢাভ ুসও কভফ ফমালাভ ভসটভ
ঙযাাঁওা ফতাভ ণা ধশ্চাৎসতয ওঢশদ ওসভ ফদাভ বথাদ ভসসঙ (৮:
২৮১)201।
ফনুভ এ ডশাতী দীবঢভ াস্ঘ রূধাদ অফভা ফতঔসঢ ধাআ
ভাফাড  ফলাপাভসঢ। বসযরঢ থফশযাস্ঠী নুযাদ ফব ফশ্রডী
বরসফযভ লাবঢাভ বলসস যরঢ লসঢা এং যূদ্রসতভ তফদবদধীড়সদভ ঈসেসশ্য যরঢ লসঢা, ঢাভ সঘস ড় ঈতালভড
ভাফাসডভ যম্বুওথ ওাবলবদ। ঢধস্ঢা ওভাভ ‘ধভাসথ’ ভাফঘন্ ঔড়ক
বতস যম্বুও দাফও এও যূদ্র ঢাধসভ বযসভাসচ্ছত ওসভদ ঢাভ
ঢণাওবণঢ ভাফভাসচয 202।
প্রা এওআ থভসদভ খঝদা অফভা ফতবঔ ফলাপাভসঢ বঔদ
বদরাতভাচ বলভডযথনুভ ধুত্র এওময ফদ্রাডাঘাসবশভ ওাসঙ স্ঠবতযা
বযঔসঢ এসম ঢাসও দীঘ চাবঢ সম প্রঢযাঔযাদ ওসভদ ফদ্রাড। রৄথু ঢাআ
দ, ধভঢশীসঢ স্ঝবযক্ষা বযবক্ষঢ এওমসযভ যভ বদসক্ষসধভ তক্ষঢা
দষ্ট ওসভ থনুবশতযা ফদ্রাসডভ বপ্র ঙাত্র চুশসদভ ফশ্রষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ ভক্ষাভ
বপপ্রাস ‘গুরু তবক্ষডা’ বলসস এওমসযভ ুসড়া অঙ্গুম ফওসঝ ফদদ
বঢবদ। এথভসদভ সদও ঈধওভড ঙবড়স ভসসঙ প্রাঘীদ
ফলাওাযগুসমাসঢ203।
অসম এআ প্রাবঢষ্ঠাবদও থফশ অবতফ ফানুসরভ াসফযভ
ফাচওাঞাফফাভ বপঢ ঈধসড় ফনসম প্রবঢষ্ঠা ওসভবঙম াফয,
ফশ্রডীবপক্ত ফাসচভ। থফশআ বঢবভ ওসভবঙম রচুভ-ফুচুভ ফশ্রডীভ ওৃবত্রফ
201

াত ওাফামী এং বপবচৎ ভা (পাতদা), স্ঝঢন্ত্র পাদা, ঘাভবতও, ২০০৮

202

াল্মীবও ভাফাদ, ফলফঘন্ নুবতঢ, বভসনওঝ ধাবমসওযদ, ওবমওাঢা ১৯৮৪, ধৃঃ ১০৬৭-৭১

203

ফলাওাযগুসমাসঢ ফনুভ প্রপা বরস অসমাঘদাভ চন্য ফতঔুদঃ ফলাওায  ফফৌমাত, চন্তানুচ
সন্দাধাথযা, এমাআট ধাবমযাশ বমবফসঝট, ওবমওাঢা। এং Laws of Manu, translated with
extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon Press,
Oxford, 1886.
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বপাচসদভ, বওংা লসঢা মা বা ফযারও ফশ্রডীআ ফশ্রডীবপক্ত
ফাসচভ নাতা ধুসভাধুবভ মুঝাভ চন্য প্রণফ ফণসওআ ওাসচ
মাবকসবঙম থফশসও; ফবপাসআ ফতবঔ দা ফওদ এভ নসম প্রবঢষ্ঠা
লসবঙম াফাবচও অভ ণশগদবঢও ফযারসডভ। এআ ফযারড প্রবক্রা
যালঢ ভাঔাভ চন্যআ োক্ষ্মসডভা প্রঘাভ ওসভবঙম- থফশগ্রন্থগুসমা স্ঝং
ইশ্বসভভ ফুঔ-বদৃঢ। ফানুসর ফানুসর বসপত দাবও ইশ্বভ-বদসতশবযঢ!
ইশ্বভসও াক্ষী ফফসদ ভাচগদবঢওপাস থফশসও প্রবঢবষ্ঠঢ সুতূভপ্রাভী
প্রা মক্ষয ওভা বা ঈধফলাসতসযভ ভাচদীবঢভ কবঢ-প্রওৃবঢ
ধবশসক্ষড ওভসম।
আমাবফ বচলাবত ববদওসতভ ফসঢাআ পাভসঢ বসপসতভ লাবঢাভ
‘দাঢদ থফশ’ ভক্ষা অচ সঘষ্ট লসসঙ বসচবধ, ভাষ্ট্রী স্ঝং ফও
ংখ, বশ্ববলন্দু ধবভরত, বয-ফদা, চভং তসমভ ফসঢা প্রবঢবক্রাযীম
তমগুসমা। ওসও তযও অসক পাভসঢ দবলন্দুসত্বভ ফঢফদ ফওাসদা
ংকবঞঢ রূধ বঙম দা204। ঢস বযক্ষা, কুবযক্ষা অভ থফশান্নঢাভ
ওাভসড পাভসঢভ অধাফভ চদাথাভসডভ ওাসঙ ন্পযাী, ফকরুা, চঝা,
তণ্ড, রুদ্রাক্ষ, ওফন্টুমু এ তীখশওাম থসভ এওঝা বফূঢ় ম্লফ ফপাক
ওসভ এসসঙ। থসফশভ প্রবঢ াথাভড ফানুসরভ ফফাসলভ ওণা থুভন্নভ
ভাচদীবঢবতভা চাসদ। এআ থফশী পাামুঢাসও ঈসস্ক বতসঢআ ফাথল
১৯৯৮-৯০ াসম ভওাবভ ধৃষ্ঠসধারওঢা তূভতযশসদ থফশী স
প্রঘাবভঢ লসমা ভাফাড অভ ফলাপাভঢ। ভওাবভ প্রঘাভ ফাথযসফ
এপাস ন্নবশ্বাফও ঈৎাল ফতাভ নসম পাভসঢ ফফৌমাতী এং
াম্তাবও ভাচদীবঢভ রৃাভ ঈসন্ধাবঘঢ লসমা, ফভাধদ ওভা লসমা এও
বর-ৃসক্ষভ ঘাভা। তূভতযশসদভ ধতশা প্রণফাভ ভাফাড ঘমাওাসম
ওবল্পঢ ভাফ চন্ধপূবফ বদস ফফৌমাতী অসন্দামসদভ ফচাাভ এং
ধভঢশীওাসম ১৯৯২ াসম াভী ফবচত ধ্বংসভ ফাথযসফ
প্রবঢবক্রাযীম যবক্তগুসমাভ ঈত্থাদ ফআ প্রবক্রাভআ ংয। চন্তানুচ
সন্দাধাথযা এ প্রসঙ্গ ঢাভ ‘ফলাওায  ফফৌমাত’ আস সমদ205204

সুকুফাভী পট্টাঘাবশ , বলন্দু াম্তাবওঢা, তীধ প্রওাযদ, ২০০০।

205

ফলাওায  ফফৌমাত, চন্তানুচ সন্দাধাথযা, এমাআট ধাবমযাশ বমবফসঝট, ওবমওাঢা।
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রৃপশাকযযঢঃ পাভঢসরশ ভাফাড  ফলাপাভঢসও প্রাঘীদ
পাভঢী পযঢা  াস্কৃবঢভ ফলাওাবযও প্রবঢনমদ
বলসস ণা পাভঢী ঢণা বশ্বাবলসঢযভ ফুময
ধ্রুধতী পত বলসস কডয দা ওসভ ফফৌমাতী এং
াম্তাবও ভাচদীবঢভ ঈধাতাদ বলসস যলাভ ওভাভ
প্রডঢাআ ফবয মক্ষয ওভা বাসচ্ছ। এঔাসদআ অফাসতভ
কপীভ মিা। প্রণসফ ১৯৮৮-৯০ াসম এং অভ
ওসওাভ ভওাবভ তূভতযশফদ ভাফাড  ফলাপাভঢ ফব
  প্রওাযপবঙ্গফা ম্ঘাবভঢ লসসঙ, ঢা এআ
ফফৌমাতী ভাচদীবঢসঢ আন্নদ চুবকসসঙ সমআ ফসদ ল।
তূভতযশফদ ম্ঘাবভঢ ভাফাসডভ ওাবলবদ প্রথাদঢ ঢুমী
তা ভবঘঢ ভাফঘবভঢ ফাদ গ্রন্থসও বপবত্ত ওসভআ ভবঘঢ
লসসঙ, াল্মীবও ভাফাডফও বপবত্ত ওসভ দ। ঢুমী
ভাফাসডভ ওাবলবদ ফথযবুকী পবক্ত অসন্দামসদভ
নমশ্রুবঢ এং বষ্ণ পবক্ত াবলসঢযভ ন্তকশঢ। অবত
াল্মীবও ভাফাসড ামওাণ্ড  ঈত্তভওাণ্ড বঙম দা। অভ
ধভঢশী ওাসম ংসবাবচঢ এআ রৃআ ওাণ্ড এং ংবেষ্ট
ন্যান্য প্রবক্ষপ্ত ওণা াত বতসম অবত াল্মীবও ভাফাফড
ভাসফভ ঢাভসত্বভ বসযর বঘস্থ ধাা বা দা।
ফলাওায বলসস ভাফাসডভ াবলঢযগুড ৃবদ্ধ ধা।
বওন্তু ঢুমী ভাফাসড বষ্ণুসও ফশ্রষ্ট ফতঢা ভাফসও বষ্ণুভ
ঢাভ বলসস প্রবঢষ্ঠা ওভাআ বঙম প্রথাদ মক্ষয। বা
এফদ বও ামওাণ্ড  ঈত্তভওাণ্ডল ধম্বঢ াল্মীবও
ভাফাসডভ প্রথাদ বরস্তু দ। তূভতযশসদ এপাস
ভাফাডফও ফলাওায বলসস ঈধবস্ঙঢ দা ওসভ
বওৃঢরূসধ
ঢাভওাবলবদ

থফশগ্রন্থরূসধআ
চদাথাভসডভ াফসদ ঢুসম থভা লসসঙ। ভওাবভ
প্রঘাভফাথযসফ এপাস ন্নবশ্বাসও ঈৎাল ফতাভ
নসম ফফৌমাতী  াম্তাবও ভাচদীবঢ ঞ্জীবঢ
লসসঙ, এ থাভডা বুবক্তঙ্গঢ। তূভতযশসদভ ধতশা
প্রণফাভ ভাফাড ঘমাওাসম ভাফ চন্ধপূবফ বদস
ফফৌমাতী অসন্দামসদভ ফচাাভ এং ধভঢশীওাসম ঢাভ
যাধও ভাচগদবঢও প্রবঢবক্রাআ এভ ওাঝয প্রফাড।
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ঙভঔাসদও অসক গুচভাসঝ খসঝ বাা স্ঞভডওাসমভ ফসথয ঘাআসঢ
পাল তাঙ্গা অফভা ফতসঔবঙ। থসফশভ ফাাচাসম ধসড় াথাভড ফানুর
ওী পংওভ লস ঈঞসঢ ধাসভ অভ বদষ্ঠুভ অঘভড ওভসঢ ধাসভগুচভাসঝভ াম্বঢও তাঙ্গা ঢাভ প্রফাড। ঢাভধসভ বওন্তু থসফশভ
ফাসমাঘদা ওভসম ফফৌমাতীসতভ াসণ াসণ সদও প্রকবঢধন্থীভা
এওাট্টা লস ুও বঘবঢস রুসঔ তাাঁড়াদ!
আরবত এং বিস্গাদফতভ ধবত্রগ্রসন্থভ বতসও ঢাওাসম ফতঔা বা,
ধুসভা াআসমবঝসঢআ ইশ্বসভভ দাসফ ঔুদ, ভালাচাবদ, থরশডফও বথঢা
ফতা লসসঙ। বওঙু ঈতালভড ফঢা ফতা ফবসঢআ ধাসভ। বুদ্ধচসভ
ধভ কবডঢ বুদ্ধন্দীসও ওব্জা ওভাভ ধভ ফুা (ফফাবয) বদসতশয
বতসবঙসমদ ইশ্বসভভ অসতয বলফফ ফস্ঘ ন্দী ধুরুরসও ফফসভ
ফনমফঢ206এঔদ ফঢাফভা এআ ফঙসমসতভ এং বাভা কুফাভী দ
এফদ  স্ঠী ফমাওসতভ ফফসভ ফনফমা; বওন্তু বাভা কুফাভী
ঢাসতভ ফঢাফভা বদসচসতভ চন্য াাঁবঘস ভাফঔা (কডদা
ধুস্ঘও, ৩১:১৭-১৮)।

এওবঝ বলসস ফতঔা বা, ফুাভ বদসতশসয প্রা ১০০,০০০ চদ ঢরুড
এং প্রা ৬৮,০০০ লা দাভীসও লঢযা ওভা লসবঙম207। এঙাড়া
বদষ্ঠুভ, অক্রফডাত্মও এং ভাচও ববপন্প অাঢফূসলভ বভড
ধাা বা ববযাআ (২১:৯), ১ ংযামী (২০:৩), কডদা ধুস্ঘও
(২৫:৩-৪), বঘাভওঢৃক
শ দ (৮:৭), কডদা ধুস্ঘও (১৬:৩২-৩৫), বিঢী
বভড (১২:২৯-৩০), ২ ংযামী (১৪:৯,১৪:১২), বিঢী বভড
(১১:৪-৫), ১ যফূসম (৬:১৯), টঝাভসদাবফ (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯,
১৩:১৫), ১ যফূসম (১৫:২-৩), ২ যফূসম (১২:৩১), ববযাআ
(১৩:১৫-১৬), অবতধুস্ঘও (৯:৫-৬) প্রপৃবঢ দাদা চাকা।
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বশ্বাী বিস্গাদভা াথাভডঢ াআসসম বডশঢ এআ থভসদভ
বদষ্ঠুভঢা এং ভাচওঢাসও প্রঢযাঔাদ ওসভ মাভ ফঘষ্টা ওসভদ,
এগুসমা  াআসসমভ ধুভাঢদ বদসফভ (আরবতফতভ থফশগ্রন্থ) থীদ,
ববরৄবিসস্গভ অকফসদভ াসণ াসণআ অসকভ ফস্ঘ ভাচওঢা বদফূশম
লস যাবন্ত প্রবঢবষ্ঠঢ লস ফকসঙ। এবঝ ঢয দ। াআসসমভ দঢুদ
বদসফ ববরৄ ঔু ধবভষ্কাভ ওসভআ সমসঙদ ফব বঢবদ ধূশঢদ
থফশপ্রঢশওসতভ বদফানুবাীআ ঘাবমঢ লসদ208এ ওণা ফসদ ওফভা দা, অবফ ফফাবযভ অআদ-ওানুদ অভ
দীসতভ ফমঔা াবঢম ওভসঢ এসবঙ। অবফ ফগুসমা
াবঢম ওভসঢ অব বদ ভং ধূডশ ওভসঢ এসবঙ (ফবণ, ৫:
১৭)।

বিস্গ থসফশভ নুাভীভা ফবপাস ববরৄফও যাবন্ত এং ফপ্রসফভ প্রঢীও
বলসস ডশদা ওসভ ণাসওদ, বঢযওাসভভ ববরৄ বঞও ওঢঝুকু ফপ্রফফ এ
বদস সন্দল ফণসওআ বা। ববরৄ ঔু স্ছষ্ট ওসভআ সমসঙদ ফবঅবফ ধৃবণীসঢ যাবন্ত বতসঢ এসবঙ এআ ওণা ফসদ ওফভা
দা। অবফ যাবন্ত বতসঢ অব দাআ, এসবঙ ঢসমাাসভভ
অআদ প্রবঢষ্ঠা ওভসঢ। অবফ এসবঙ ফানুসরভ বরুসদ্ধ
ফানুরসও তাাঁড় ওভাসঢ; ফঙসমসও াাভ বরুসদ্ধ, ফফসসও
ফাসভ বরুসদ্ধ, ফৌসও যারৄবড়ভ বরুসদ্ধ তাাঁড় ওভাসঢ
এসবঙ (ফবণ, ১০: ৩৪-৩৫)।

যবপঘাভ ওভাভ চন্য রৄথু যবপঘাবভডী দদ, ঢাভ বযরৄন্তাদসতভ লঢযা
ওভসঢ ওাধশডয ফাথ ওসভদ দা ববরৄ209ফআচন্য অবফ ঢাসও বঙাদা ফনসম ভাঔ, অভ বাভা
ঢাভ সঙ্গ যবপঘাভ ওসভ ঢাভা ববত যবপঘাভ ফণসও ফদ
দা ফনভা ঢস ঢাসতভ পীরড ওসষ্টভ ফসথয ফনম। ঢাভ
ফঙসমসফসসতভ অবফ ফফসভ ফনম (প্রওাবযঢ াওয, ২:
২২-২৩)।

থসফশভ ফাসমাঘদা ফওদ?
ফাদঢাাতীভা অভ বুবক্তাতীভা ফওদ থফশগ্রন্থগুসমাভ ফাসমাঘদা
ওসভদ? ফাসমাঘদা ওসভদ ওাভড ঢা ফাসমাঘদাভ ফবাকয, ঢাআ।
ফওাসদাবওঙুআ ফঢা অসম ফাসমাঘদাভ উফধ্বশ দ- ঢা ফ ণশদীবঢ া
ধতাণশবজ্ঞাসদভ দঢুদ ফওাসদা ঢত্ত্বআ ফলাও, া ফলাদ অম্ালভ াডীআ
ফলাও। অসম ধুসভা থফশবশ্বাআ ফঢা তাাঁবড়স অসঙ এও চমচযান্ত
বফণযাভ ঈধভ পভ ওসভ। থফশ ফাসদআ অচ বওঙু গজ্ঞাবদও বঘন্তাফঘঢদা, কুংস্কাভ অভ ভীবঢ-দীবঢভ ফালাভ, ফবগুসমা ওাসমভ
ধবভক্রফা ঈধসবাবকঢা লাবভসসঙ। থসফশভ ফাসমাঘদাভ অভ এওবঝ
ড় ওাভড লসমা, থফশগ্রন্থগুসমাভ ফসথয বভাচফাদ বদষ্ঠুভঢা।
থফশগ্রন্থগুসমা ফঢা অভ কীঢাঞ্জবম া বেঢাভ ফসঢা বদসতশার ওাযফগ্র
দ ফব ভ ফস রৄস রৄস ওায ঘঘশা ওভমাফ অভ ঢাভধভ
অমফাভীভ ঢাসও ঢুসম ফভসঔ বতমাফ! থফশগ্রন্থগুসমাসঢ বা ফমঔা অসঙ
ঢা ইশ্বসভভ াডী বলসস ধামদ ওভা ল অভ ঈৎাসলভ াসণ
ফাসচ ঢাভ প্রসাক খঝাদ ল। বলন্দু থফশগ্রন্থগুসমাসঢ বডশঢ ঢীতালভ
ফালাত্মযফও প্রবঢষ্ঠা ওভসঢ বকস রৄথুফাত্র ১৮১৫ াম ফণসও ১৮২৬
াসমভ ফসথয ঢীতাসলভ স্ঝীওাভ লসসঙ ৮১৩৫ চদ দাভী। এআ ফঢা
ফবতদ- ১৯৮৭ াসম রূধ ওাসদাাভ দাসফ এওবঝ ফফসসও
ভাচস্ঙাসদ ধুবড়স ফাভা লসমা ‘ঢী ফাঢা ওী চ’ ধ্ববদ বতস। াভা
গ্রাসফভ ফানুর ঢাবওস ঢাবওস ফতঔম- ফওঈ ঝুাঁ যব্দবঝ ওভসমা দা।
অভ ওভসআ া ফওদ? থফশ দায লস বাস দা? ফলাপাভসঢভ ওণা
রৄদসম ফবফদ ধুডয ল, ঢী ফধাড়াসদা ফতঔসম দাবও ফঢফবদ। থফশ ফব
ওীভওফ ফদযা ুাঁত ওসভ ভাসঔ ফানুরসও, ঢাভ চমচযান্ত প্রফাড এআ
ঢীতাল। এচন্যআ ফাথল ধযাফওম সমসঙদ- ‘Men never do evil
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so completely and cheerfully as when they do it from religious
conviction.’ ঔুআ বঢয ওণা। বঘন্তা ওরুদ যাধাভঝা- চীন্ত দাভী-
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ফাং জ্বমসঙ, ঙঝনঝ ওভসঙ, সদও ফ ফাঁসথ ভাঔসঢ ওষ্ট লসচ্ছ,
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ফাসছ ফাসছ ধামাসঢ ফঘষ্টা ওভসঙ- অবনফ চাঢী বচবদ বকবমস
বতস মাবঞ বতস ঔুাঁবঘস অাভ বঘঢা ঢুসম ফতা লসচ্ছ- ওী
ঘফৎওাভ ফাদবওঢা210 ! প্রা প্রবঢবতদআ ধত্র-ধবত্রওা ধড়বঙ ফব,
আমাবফ বসশ্ব যবভাভ বযওাভ লস প্রাড লাভাসচ্ছ লা াবনা,
অবফদাভা। ঢু ফদযা ুাঁত লস থফশ অভ থফশগ্রসন্থভ ফসথয ‘যাবন্ত’,
‘প্রকবঢ’ অভ ‘বলষ্ণুঢা’ ঔুাঁসচ ঘসমসঙদ ফটাসভঝ থফশাতীভা211।
ঢস এ ওণা দস্ঝীওাবশ ফব প্রবঢবঝ থফশগ্রসন্থআ ফয বওঙু পাসমা
পাসমা ওণা অসঙ (এগুসমা বদস অফাসতভ ফসঢা দঢুদ বতসদভ
দাবস্ঘওসতভ বওংা ওাসভাআ অধবত্ত ওভাভ বওঙু ফদআ); এগুসমা বদসআ
থাবফশসওভা কশসাথ ওসভদ অভ এ ওণাগুসমাসওআ বদবঢওঢাভ
ঘাবওাবঞ সম ফসদ ওসভদ ঢাভা। বওন্তু এওঝু ংযাতী তৃবষ্টসওাড
ফণসও ফতঔসমআ ফাছা বাস- পাসমাাা ফপ্রফ এং বলষ্ণুঢাভ ববপন্প
ঈতালভড ফব থফশগ্রন্থ এং ঢাভ প্রঘাভওসতভ াসণ ফমসম বলসস
মাবকস ফতা ল, ফগুসমা ফওাসদাঝাআ থফশ া থফশগ্রসন্থভ চন্য
ফফৌবমও দ। ফবফদ, ববরৄবিসস্গভ সদও অসকআ ফমবপবঝওা
(১৯:১৮) সম ফকসঙদ, ‘বদসচসও ফবফদ পাসমাা, ফঢফবদ
পাসমাাস ফঢাফাভ প্রবঢসযীসতভ।’ াআসম এং ফওাভাসদ ফব
লদযীমঢাভ ওণা মা অসঙ, ফগুসমাভ সদও অসকআ (বিসস্গভ
চসন্ধভ ধাাঁঘয ঙভ অসক) ওদনুবা এওআভওফপাস সমবঙসমদ‘সন্যভ প্রবঢ ফভওফ যলাভ ওফভা দা, বা ঢুবফ বদসচ ফধসঢ ঘা
210
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পাস্ঝঢী ঘক্রঢশী, ঢীঃ এসওভ অদসম রসভ অরবঢ, ফতয ৪ চানুাবভ, ২০০৩।
বঢয ওণা মসঢ বও- অফভা দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘসওভা অসম বদ-মাসতদ, ফুনবঢ লান্পাদ, াংমা
পাআ, ফফাম্া ফভ, ফঔাসফবদ া ফফৌমাদা ফান্পাসদভ ফসঢা ফমাওসতভ ফঢফদ এওঝা ফতার ফতআ দা;
ন্তঢঃ ঢাভা ওণা অভ ওাসচ এও। অম্াল ফওাভাসদ ফবপাস সমসঙদ, বঞও ফপাসআ ফওাভাসদভ
অতযশসও াফসদ ফভসঔ ঢাভা ওাচ ওসভ ঘসমসঙদ। অফভা অসম ফতার ফতআ ‘বযবক্ষঢ’ এং
‘ফটাসভঝ’ ঢওফাথাভী থাবফশওসতভ বাভা ফওাভাফদভ ফসথয বলষ্ণুঢা ঔুাঁসচ ধাদ অভ ঘাবভবতসও এঢ
যাবন্ত ফতসঔ ‘আমাফ যাবন্তভ থফশ’ মসঢ মসঢ ঘুধ লস বাদ। বঞও এওআ যাধাভ ংঔযাকবভষ্ট
বলন্দুসতভ চন্য ঔাসঝ। বাভা ভাসফভ যাদাফসম যূদ্র ঢাধ, যম্বুও বওংা ভাফধত্নী ীঢাভ বও ওরুড
স্ঙা লসবঙম ঢা দা ফচসদআ ‘ভাফ ভাচয’ প্রবঢষ্ঠা যস্ঘ লস ধসড়দ, ণা ফত, কীঢা, ঈধবদরত,
ফনুংবলঢা বও অসঙ ঢা দা ফচসদআ বলন্দু থফশসও বলষ্ণুঢফ থফশ বলসস অঔযা বতস সদ, অভ
ফাভাফাবভ, লাদালাবদ অভ াম্তাবওঢা ৃবষ্টভ চন্য তাী ওসভদ ফওম গুবঝও অতপাদী অভ মামু
প্রাতসও।
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দা’। অআসাসক্রঝ বিসস্গভ চসন্ধভ ৩৭৫ ঙভ অসক সম
বকসবঙসমদ, ‘সন্যভ ফব ওাসচ ঢুবফ ভাকাবন্বঢ ফাথ ওফভা, ফঢফদ বওঙু
ঢুবফ ন্যসতভ প্রবঢ ওফভা দা’। এফদ বও যত্রুসতভ পাসমাাসঢ মাভ
ওণা ঢাআচসফ ভসসঙ, বওংা ুসদ্ধভ াডীসঢ, ফ বওন্তু ববরৄ া
ফুলম্যসতভ সদও অসকআ212।
ওাসচআ বদবঢওঢাভ ফব ঈধওভডগুসমাসও থফশানুাভীভা ঢাসতভ স্ঝ
স্ঝ থসফশভ ‘বধবত্রও পবত্ত’ সম পাসঙদ, ফগুসমা ফওাসদাঝাআ বওন্তু
অসম থফশ ফণসও ঈদ্ভূঢ ল বদ, ভং বওবযঢ লসসঙ
ফাচবঢশসদভ শ্যম্ভাী নম বলসস। ফাচযস্ঙা বঝবওস
ভাঔাভ স্ঝাসণশআ ৃবষ্টভ প্রাভম্ভ ফণসও ফানুর বওঙু বওঙু ববযষ্টযসও ‘বদবঢও
গুডামী’ বলসস গ্রলড ওভসঢ াথয লসসঙ; ওাভড পাস গ্রলড দা
ওভসম ফাচযস্ঙা বঘসভআ ধ্বস ধড়সঢা। বঔযাঢ দৃঢাবত্ত্বও
সমাফদ যায সমদঅফভা এফদ ফওাসদা ফাসচভ ওণা চাবদ দা, ফবঔাসদ
ালবওঢাসও ফল ওভা ল, অভ পীরুঢাসও ম্যাবদঢ
ওভা ল; বওংা ঈতাভঢাসও ধাধ বলফফ ফতঔা ল অভ
ওৃঢজ্ঞঢাসও ফতঔা ল গুড বলসস।

এফদ থভসদভ ফাসচভ ওণা অফভা চাবদ দা ওাভড এফদ ফাচ বঝসও
ণাওসঢ ধাসভ দা। ঔু াতা ফঘাসঔ ফতঔসম, এওবঝ ফাসচ ঘুবভ ওভা
ফব ন্যা, এবঝ ফাছাভ চন্য ফওাসদা স্ঝকশী বল দাবচম লাভ
তভওাভ ধফড় দা। ওাভড ফব ফাসচ ঘুবভ ওভাসও দা ফঞবওস
ফবলফাবন্বঢ ওভা লস, ফ ফাসচভ বস্ঘত্ব ফমাধ ধাস বঘফভআ। বঞও
এওআপাস অফভা ুবছ, বঢয ওণা মাভ তসম ববত বফণযা মাসও
ঈৎাবলঢ ওভা ল, ঢস ফানুসর ফানুসর ফবাকাসবাক ভক্ষা ওভাআ তূরূল
লস ধড়স। এ যাধাভগুসমা ঈধমবিভ চন্য ফওাসদা থফশবযক্ষা মাসক
দা। অাভ এফদ ফতঔা ফকসঙ ফব, যঢাব্দীপ্রাঘীদ ফওাসদা ঘমফাদ
যস্ঙাভ ধবভঢশদ ফানুর বদসচ ফণসওআ ওসভসঙ ধবভবঢশঢ ফূমযফাফথভ
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Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does
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ওবষ্টধাণসভ ফাদঢাসও বাঘাআ ওসভ, এং সদওসক্ষসত্রআ থফশ ওী
মসঙ দা মসঙ ঢাভ ফঢাাভা দা ওসভআ। তাত্বপ্রণাভ ঈসচ্ছত এফবদ
এওবঝ খঝদা। মা ারময, ফওাসদা থফশগ্রসন্থআ তাত্ব ঈসচ্ছসতভ অহ্বাদ
চাদাসদা ল বদ। াআসসমভ দঢুদ বওংা ধুভাঢদ বদফ, বওংা
ফওাভাদ, ণা ফত, ঈধবদরত, ফনুংবলঢা- ফওাণাআ তাত্ব প্রণাসও
বদফূশম ওভাভ ওণা মা ল বদ, ভং ংভবক্ষঢ ওভাভ ওণাআ মা
লসসঙ প্রওাভান্তসভ। বওন্তু ফানুর ফাবচও প্রসাচসদআ এওঝা ফ
তাত্ব ঈসচ্ছত ওসভসঙ, ফবফবদপাস বলন্দু ফাচ ওসভসঙ ঢীতাল
বদফূশম া বিস্গ ফাচ ওসভসঙ টাআবদ ফধাড়াসদা ন্ন। ঢীত্ব পসওশ
প্রাঘীদ থাভডা, বওংা ফওাবফঢা া কপশধাসঢভ বথওাভ ংক্রান্ত
তৃবষ্টপবঙ্গভ যাধও ধবভঢশদ খসঝসঙ াভা ধৃবণী চুসড় এ ও
তযসও। এ ধবভবঢশঢ তৃবষ্টপবঙ্গভ সদওগুসমাআ থফশ ওঢৃও
শ নুসফাবতঢ
দ।

বজ্ঞাবদও তৃবষ্টপবঙ্গঃ ফমঝ তয ফটঝা বটাআট
অচ অথুবদও ভাষ্ট্রগুসমাভ বতসও ঢাওাসম ফাছা বা ফব, অম্ালভ
ফকাদালভ ফতালাআ বতস ফানুরচদসও ৎ ধসণ ধবভঘাবমঢ ওভাভ
যাধাভবঝ ওী বদতারুডপাস যণশঢা ধবশবঢ লসসঙ। অম্াল া
ইশ্বসভভ ফকাদালভ প ফতবঔসআ ববত ফানুরচদসও ধাধ ফণসও বভঢ
ভাঔা ফবঢ, ঢা লসম ভাসষ্ট্র ধুবময-তাসভাকা, অআদ-ওানুদ, ফওাঝশ-ওাঘাবভ
ফওাসদা বওঙুভআ প্রসাচদ লসঢা দা। এও আন্ঝাভসদঝ ফনাভাসফ এওঝা
ফ ভাসষ্ট্রভ ঈৎধবত্ত এং থসফশভ বদবঢওঢা বরস বমঔসঢ রৄরু
ওসভবঙমাফ; াসণ াসণআ এও থাবফশও পদ্রসমাও ঈসত্তবচঢ লস মসঢ
রৄরু ওভসমদ- ‘বপবচৎ ভা বওংা ভালাদ অীসভভ ফসঢা দাবস্ঘও
ফমাওচদ ভাসষ্ট্র অসঙদ সমআ ধুবময তাসভাকাভ প্রসাচদ’। এথভসদভ
ঈবক্তসও ফস্টন এওচদফাত্র জ্ঞ থাবফশসওভ অস্জামদ সম ফসদ ওভসম
বওন্তু পুম লস। এথভসদভ থযাদ থাভডা সদসওআ ফসদ ফসদ ফধারড
ওসভদ, ঢাসতভ ফয ড় ংযআ অাভ সুবযবক্ষঢ। অসফবভওাভ
ভক্ষডযীম ফমবঔওা যাদ ফওাম্াভ ঢাভ ‘কটসম’ আস ফন্তয
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ওসভসঙদ, ‘ফাচ ইশ্বফভভ বদসতশবযঢ ধসণ দা ঘমসম তাত্ব, কডলঢযা,
ধরৄৃবত্তসঢ বদফবিঢ লস বাস’213। এওআ ওণা ঈচ্চাভড ওসভসঙদ
বটওপাবভ আন্ফবঝঈসঝভ ধুসভাথা যবক্তত্ব এং আসন্ঝবমফচন্ঝ
বটচাআসদভ ন্যঢফ প্রক্তা বনবমধ চদদ এওঝু বপন্প পাস। ঢাভ
ফসঢ, ফবসলঢু বশ্বাীভা টাভঈআসদভ ফঢানুাসভ ফসদ ওসভ ফানুর
াদভ ফণসও ঈদ্ভূঢ লসসঙ, ফসলঢু ঢাভা ফবসওাসদা থভসদভ
‘দানভফাবদ’ ওভসঢ ধাসভ- ফওাবফঢা, কপশধাঢ, ধফদশাগ্রাবন, ঢামাও,
কডলঢযা বওঙু। এফদ এওঝা পা, টাভঈআদ অাভ অক ধবশন্ত
াভা ধৃবণী ফবদ এগুসমা ফণসও এসওাসভআ ফুক্ত বঙম! নর্ক্ বঝবপভ
‘’ভাআবম নযামসভভ’ চদবপ্র ঈধস্ঙাধও বম ’ভাআবম ঢাভ এওবঝ
আস বমসঔসঙদ, ইশ্বসভভ অআসদভ বরুসদ্ধ ফকসম ধুসভা ফাচ
বদভাচয এং ভাচওঢা ধবঢঢ লস, অভ অআদমঙ্ঘদওাভীভা
ফাচসও চঙ্গম াবদস ফনমস214।
এওচদ বজ্ঞাদফদস্ক যবক্ত বলসস যাদ ফওাম্াভ, বম ’ভাআবম
বওংা বনবমধ চদসদভ এথভসদভ অসকপ্রড অপ্তাওযামীসঢ
অফাসতভ বশ্বা ওভাভ ফওাসদা ওাভড ফদআ, ভং অফাসতভ অস্ঙা ণাওস
বজ্ঞাবদও ফীক্ষা লসঢ প্রাপ্ত নমানসম; বজ্ঞাদীভা ফববঝসও সমদ, ‘Let
the data decide’। অফভা বনবমধ চদসদভ ফণশসদ এফদ ফওাসদা ঈধাত্ত
া ফটঝা ঔুাঁসচ ধাআ বদ বা ফণসও প্রফাবডঢ ল ফব, বশ্বাীভা
বশ্বাীসতভ ঘাআসঢ ফবয ধভাথপ্রড; ভং বওঙু ধবভংঔযাদ
এসওাসভআ ঈসম্া বদ্ধান্ত লাবচভ ওফভফঙ। অসফবভওা ববপন্প
কসরডা ফতঔা বকসসঙ দাবস্ঘওসতভ ঘাআসঢ ধুদরুিীবঢ বিস্গাদফতভ
ফসথয বালবসচ্ছসতভ লাভ ফবয; এ ফতঔা বকসসঙ, ফব ধবভাসভভ
ধবভসয থফশীকঢপাস বঢফাত্রা ভক্ষডযীম ফফস্ঘ ধবভাসভআ ভং
বযরৄসতভ ঈধভ ধবভাসভভ ন্য ফওাসদা তস্ঢসতভ িাভা ফবয ফবৌদ
বদধীড়দ ল215। ১৯৩৪ াসম অোলাফ োন্ফব্লাঈ ঢাভ কসরডাধসত্র
ফতবঔসসঙদ থাবফশওঢা এং ঢঢাভ ফসথয ভং বভী পওশআ
213
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বতযফাদ। ১৯৫০ াসম ফুভ ভসভ কসরডা ফণসও ফবভস এসসঙ ফব,
থাবফশওসতভ ঢুমদা দাবস্ঘও এং সজ্ঞাতীভাআ ভং ফাচ এং
ফানুসরভ প্রবঢ ংসতদযীম ণাসওদ, ঢাসতভ ঈন্পসদভ চন্য ঢযাক
স্ঝীওাভ ওসভদ। পাভঢী বজ্ঞাদ  বুবক্তাতী বফবঢ ১৯৮৮ াসম
পাভসঢভ ফচমঔাদা তাকী অাফীসতভ ফসথয এওবঝ চবভধ ঘাবমসবঙম।
চবভসধভ ফব নমানম ধাা বকসবঙম, ঢা বঙম াও ওভাভ ফসঢা।
ফতঔা বকসসঙ, অাফীসতভ যঢওভা ১০০ চদআ ইশ্বভ এং ফওাসদা দা
ফওাসদা প্রাবঢষ্ঠাবদও থসফশ বশ্বাী216। অসফবভওা এভওফ এওবঝ
চবভধ ঘামাসদা লসবঙম ৫ আ ফাঘশ, ১৯৯৭ ঢাবভসঔ। ফ চবভসধ ফতঔা
ফকসঙ ফব অসফবভওাভ চদাথাভসডভ ফসথয এওঝা ঈসম্ঔসবাকয ংয
(৮-১০%) থফশলীদ লা সত্ত্ব ঢাসতভ ফসথয ধভাথপ্রডঢা ওফ (ফাত্র
০.২১%), ফ ঢুমদা থাবফশওসতভ ফসথয যঢওভা বলসস
ধভাথপ্রডঢা সদও ফবয217। অফাসতভ থাভডা অচ াংমাসতসয
চবভধ ঘামাসম পাভসঢভ ফসঢাআ নমানম ধাা বাস। ইশ্বসভ
বশ্বা, ধভওাসম বশ্বা, ফসলসস্ঘভ ফমাপ া ফতাচসঔভ প ফওাসদাঝাআ
বওন্তু ধভাথীসতভ ধভাথ ফণসও বদৃত্ত ভাঔসঢ ধাসভ বদ। অম্ালভ
ফকাদাল বওংা ইশ্বসভভ পসআ ববত ফানুর ধাধ ফণসও, রৃদশীবঢ ফণসও ফুক্ত
লসঢ ধাভঢ, ঢস ফঢা াংমাসতয এঢবতসদ ফসলসস্ঘ ধবভডঢ লসঢা। বওন্তু
াংমাসতসযভ বতসও ঢাওাসম অফভা অচ ওী ফতঔবঙ? াংমাসতসয
যঢওভা ৯৯ চদ ফমাওআ অম্া-ফঔাতা অভ ধভওাসম বশ্বাী লা
সত্ত্ব রৃদশীবঢসঢ এআ ফতয ফাসছফাসছআ ণাসও ধৃবণীভ যীসরশ। থসফশ
বশ্বা বওন্তু ফতযাীসও রৃদশীবঢফুক্ত ভাঔসঢ ধাসভ বদ। ধাভস দা। ফব
ফতসয সশাচ্চ ধত ফণসও আসঢ রৄরু ওসভ রৃদশীবঢভ ফস্টাঢ, ফব ফতসয
ফকামাফ নারুও বপ, এভযাত, নামু, ফকামাফ অচফ, বদচাফী, লাবচ
ফবমফ, চদাম লাচাভীভ ফসঢা লঢযাওাভী, থরশও, বঙদঢাআওাভী,
টাওাঢ ভাচগদবঢও ঙত্রঙাা ণাওাভ তরুড রৄথু ফভলাআ আ ধা দা, ভং
ুও বঘবঢস খুফভ- ফড়াাভ ঙাড়ধত্র ধা, ফদঢা লাভ সুসবাক ধা, ফ
216
217

প্রীভ ফখার, সমৌবওও দ, ফমৌবওও, ঢৃঢী ঔন্ট, ফত’চ প্রওাযদী, ধৃঃ ৩৯।
The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift,
http://holysmoke.org/icr-pri.htm
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ফতসযভ ফানুর দাফাচ ধসড় রৃদশীবঢ ঘাবমস বাস; ঢাভা ফভাচা
ভাঔস, অাভ খুর ঔাস। ঢাআ লসচ্ছ। এআ ফঢা থফশপ্রাড, অম্ালফঔাতা বশ্বাী াংমাসতসযভ াফাবচও স্ঙা। ধভবতসও ইশ্বভবলীদ
ফতযগুসমাভ বতসও ঢাওাসদা বাও। এআ আসভ ফমঔওিসভ এওচদসও
(বপবচৎ ভা) ফধযাকঢ ওাভসড তীখশবতদ বঙ্গাধুসভ ণাওসঢ লসবঙম।
বঢবদ ফঔাসদ ণাওাওামীদ ফগুসমাসঢ মক্ষয ওসভসঙদ ফব, ফতযবঝসঢ
বথওাংয ফমাওআ প্রাবঢষ্ঠাবদও থফশধবভঘ ফণসও ফুক্ত। ন্যাযদাম
আঈবদপাবশবঝভ সদও ঘীদা ঙাত্র-ঙাত্রীসওআ বঢবদ ফতসঔসঙদ থফশধবভঘ
বচজ্ঞাা ওভসম ঢাভা বমষ্ঠ ওসণ্ঠ সম- বে বণঙ্কাভ’। ণঘ থফশ দ,
রৄথু অআসদভ যাদ অভ াফাবচও ফূমযসাথগুফমাভ ঘঘশা ওসভ বঙ্গাধুভ
অচ ধৃবণীভ সঘস ওফ রৃদশীবঢগ্রস্ঘ ফতযগুসমাভ এওবঝ। বথওাংয
বঙ্গাধুভাীভা অম্াল-ফঔাতাভ দাফ ওসভদ দা, দভসওভ প ণা
ফসলসস্ঘভ ফমাপ ঢাসতভ ফদআ। ফওাদ চারৃসম ঢাভা ঢালসম রৃদশীবঢ
ফণসও ফুক্ত ণাওসঙ?
এবঝ ফমঔসওভ যবক্তকঢ ঈধমবি পাসম পুম লস।
াম্বঢওওাসম র অন্তচশাবঢও কসরওআ এআ ধবশসক্ষসডভ াসণ
এওফঢ ফধারড ওসভদ। ফবফদ, কসরও বনম চুওাভফযাদ ২০০৫
ফণসও ২০০৬ াম ধবশন্ত ধূশ আঈফভাধী ফতযগুসমাসঢ ফীক্ষা
ঘাবমসসঙদ। ফ ফতযগুসমাসঢ ইশ্বসভ বশ্বা এঔদ এসওাসভআ
দকডয। ফবফদ, সুআসটসদ চদংঔযাভ প্রা ৮৫ পাক এং ফটদফাসওশ
প্রা ৮০ পাক ফমাও এঔদ ইশ্বসভ বযা ওসভ দা 218। ণঘ ফফস্ঘ
‘ইশ্বসভ দাস্ঙা ফধারডওাভী’ ফতযগুসমাআ অচ ধৃবণীসঢ সঘস ওফ
রৃদশীবঢগ্রস্ঙ এং সঘস ওফ বলং ফতয বলসস বঘবস্থঢ। বনম
চুওাভফযাদ ঢাভ বপজ্ঞঢাভ বপবত্তসঢ ম্বঢ এওবঝ আ বমসঔসঙদ,
‘ইশ্বভবলীদ ফাচ’ বযসভাদাসফ219। বঢবদ ফআ আস বদসচভ
218

Phil Zuckerman,. ‘Atheism: Contemporary Rates and Patterns’, chapter in The
Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University
Press: Cambridge, UK, 2005.

219

Phil Zuckerman, Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us
About Contentment, NYU Press, 2010
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বপজ্ঞঢা ফণসও বমসঔসঙদ ফব, ফটদফাসওশভ বিঢী ৃলত্তফ যলভ
অভলাস ণাওাওামীদ ফগুসমাসঢ ফওাসদা ধুবমসযভ কাবড় ফতসঔদ বদ
মসমআ ঘসম। প্রা ৩১ বতদ ধাভ ওসভ বঢবদ প্রণফ এওবঝ ধুবমসযভ
কাবড় ফতসঔদ ভাস্ঘা। ধুসভা ২০০৪ াসম ফাত্র এওচদ ফমাও লঢযাভ
ঔভ প্রওাবযঢ ল। এ ফণসও ফাছা বা এ ফস্ঘ ফতযগুসমাসঢ
ফাভাফাবভ লাদালাবদ ওসঢা ওফ। রৄথু ঢাআ দ, াম্বঢও এওবঝ
ফীক্ষা ফণসও ফতঔা ফকসঙ ফটদফাওশ ধৃবণীভ সঘস সুঔী ফতয220।
ঈধসভভ ধবভংঔযাদগুসমা ফতাভ ঈসেশ্য এঝা প্রফাড ওভা দ
ফব, ফানুর দাবস্ঘও লসমআ পাসমা লস বওংা অবস্ঘও লসমআ ঔাভাধ লস,
ভং এঝাআ ফাছাসদা ফব, থফশ ফওাসদাপাসআ বদবঢওঢাভ ‘ফসদাধবম
যা’ তাব ওভসঢ ধাসভ দা। অসম ফওাসদা বসযর থসফশভ
অনুকসঢযভ ঈধভ বওন্তু ফানুসরভ বদবঢও ঘবভত্র-কঞদ বদপশভ ওসভ দা,
বদপশভ ওসভ এওবঝ ফতসযভ অণশ-াফাবচও ফপ্রক্ষাধঝ অভ ফাচাংস্কৃবঢও ধবভসসযভ ঈধভ। অসম অথুবদও বুসকভ চীদ বাত্রাভ
ফপ্রক্ষাধসঝ এ ওণা মা বা, প্রাঘীদওাসমভ থফশগ্রন্থগুসমাভ অসমাসও
বদবঢওঢাসও বসেরড ওভসম অভ ঘমস দা, বজ্ঞাবদও তৃবষ্টসওাড
ফণসও নুন্নাদ এং বঘাভ-বসেরড ওভসঢ লস।
প্রঔযাঢ ফসদাবত, বজ্ঞাসদভ তাযশবদও এং ফস্কধবঝও ফযাকাবচসদভ
প্রবঢষ্ঠাঢা ট. ফাআসওম যাভফাভ ফাদ ফাসচ ফূমযসাথ এং
বদবঢওঢাভ বপযবক্ত বদস অমাতা ওসভ ফপসসঙদ এং এ বদস
বমসঔসঙদ। বঢবদ ঢাভ ‘তয াসন্ফ ন গুট এন্ট এবপম’ গ্রসন্থ যাঔযা
ওসভসঙদ ফাচ বওাসযভ প্রসাচসদআ ফানুর বওঙু দীবঢসও প্রণফ
ফণসও ‘ফকাসল্ডদ রুম’ বলসস গ্রলড ওসভবঙম221Do unto others, as you would have them do unto you.

(ন্যসতভ প্রবঢ ফভওফ যলাভআ ওসভা বা ঢুবফ ঢাসতভ
ফণসও ফধসঢ ঘা)
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Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 2006.
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Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care,
Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004
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ওাভড এআ দীবঢভ নুযীমদ ঙাড়া ফওাসদা ফাচ যস্ঙা বঝসও ণাওস
দা। ফাআসওম যাভফাভ ঢাভ কসরডা ফতবঔসসঙদ ফব, ফাদ
বঢশসদভ থাভাসঢআ ধাভস্ছবভও প্রবঢসবাবকঢাভ ধাযাধাবয অাভ
বদবঢওঢা, ফূমযসাথ, লদযীমঢা, ঈতাভঢা, স্ঝাণশঢযাক, লানুপূবঢ,
ফসতদা প্রপৃবঢ গুডামীভ ঘঘশা লসসঙ। পযঢাভ প্রবঢবদঢ ংখাঢ
 ংখসরশআ কসড় ঈসঞসঙ ফাদী ‘ফপ্রাবপযদাম এবণর্ক্’, বা ফানুরসও
প্রওৃবঢসঢ বঝসও ণাওসঢ লাঢা ওসভসঙ।
বঢশদ  বদবঢওঢাভ ঈদ্ভ
এওঝা ফস থফশাতীভা এওসঘবঝাপাস বদবঢওঢাভ ঈৎসভ চন্য
থফশ এং ইশ্বভসও াক্ষীসকাধাম বলসস ঈধস্ঙাধদ ওভসঢদ। ঢাভা
রওাম থসভআ বদবঢওঢাভ ধুসভা যাধাভঝাসও ইশ্ববভও প্রসমধ মাবকস
ঈধস্ঙাধদ ওভাভ ফঘষ্টা ওসভসঙদ এং তাব ওসভসঙদ ( এং এঔসদা
সদসও ওসভদ) ফব, বচগজ্ঞাবদওপাস বদবঢওঢা এং ফূমযসাসথভ
ঈদ্ভসভ ফসঢা যাধাভগুসমা যাঔযা ওভা বাস দা। এগুসমাভ ফওাসদা
বচবও যাঔযা ফদআ। এগুসমাভ যাঔযা এওফাত্র ইশ্বভ। বওন্তু ঢাসতভ
প্রসঘষ্টা বজ্ঞাবদও ফাধওাবঞসঢ ঈত্তীডশ ল বদ ফফাসঝআ, ভং বজ্ঞাদীভা
বঢশদ প্রবক্রাভ ফাথযসফ ওীপাস ধভাণশঢা বওংা লসবাবকঢাভ ফসঢা
যাধাভগুসমা প্রাডীচকসঢ ঈদ্ভূঢ লসসঙ ঢাভ বজ্ঞাদবপবত্তও যাঔযা
বতসঢ ফণশ লসসঙদ। এফদ বও টাভঈআদ বদসচ ঢাভ ফস
বচফদবঝসর্ক্ভ ফওাসদা জ্ঞাদ ঙাড়াআ ফওম চীচকৎ ধবশসক্ষড ওসভ
লসবাবকঢা এং ধভাণশঢাভ বঢশদী ঈধসবাবকঢা নুথাদ ওভসঢ
ফধসভবঙসমদ। অথুবদও বজ্ঞাদী, তাযশবদও এং বঘন্তাবসতভা রপাস
ফতবঔসসঙদ ফব এআ টাভঈআদী ধদ্ধবঢসঢ প্রাওৃবঢওপাসআ
ধভাণশধভাদঢা, লসবাবকঢা, বদবঢওঢা অভ ফূমযসাসথভ ফসঢা
বপযবক্তগুসমা চীচকসঢ ঈদ্ভূঢ লসঢ ধাসভ, বা বঢশসদভ ধণ থসভ
ফাদ ফাসচ এস অসভা ববথশঢ অভ বওবযঢ লসসঙ। াম্বঢও
ফগুসমাসঢ চীবজ্ঞাদ, াংস্কৃবঢও এং বঢশদী ঈৎসভ ন্নাদ
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ওসভ র বজ্ঞাবদও গ্রন্থ এং কসরডাধত্র প্রওাবযঢ লসসঙ222।
এওঝু ফঔাম ওভসমআ ফতঔা বাস ফব, বদবঢওঢাভ যাধাভবঝ ফব
রৄথু ফাদ ফাসচভআ এওসঘবঝা ঢা দ, ফঙাঝ ফস্কসম ঢণাওবণঢ
সদও ‘আঢভ প্রাডী’ চকসঢভ ফসথয বওন্তু এবঝ ফতঔা বা।
পযাপাাভ ারৃফড়ভা বদসচসতভ ফসথয ঔাতয পাকাপাবক ওসভ, াদভ
এং কবভমাভা ঢাসতভ তসমভ ফওাসদা তস্ঢ ফাদবওপাস বধবশস্ঘ
ণাওসম ঢাসও লাঢা ওভাভ চন্য প্রাডান্তওভ ফঘষ্টা ওসভ, এফদ বও
‘তসয বফসম’ ওাচ ওসভ ঢাভ চন্য ঔাাভ ধবশন্ত বদস অস।
টমবনসদভা সুস্ঙ ধভ লবাত্রীসও থাভা বতস বওসঢভ বতসও বদস
বা, বাভ নসম সুস্ঙ টমবনদবঝভ ধবশাপ্ত অসমা াঢা ফধসঢ সুবথা
ল, বঢবফ ফাসঙভা ঢাসতভ তসমভ ধভ ফওাসদা অলঢ বঢবফ ফাঙসও
দ্রুঢ াবভস ঢুমসঢ ফঘষ্টা ওসভ। লাবঢভা ঢাসতভ ধবভাসভভ সুস্ঙ া
অলঢ তস্ঢসও াাঁঘাসদাভ চন্য সাচ্চশ ঢযাক স্ঝীওাভ ওসভ। এথভসদভ
তৃষ্টান্ত বভম দ।
বঢশদ ঢত্ত্ব অফাসতভ ঔু পাসমাপাসআ ফতবঔসসঙ বচদকঢ স্ঘসভ
স্ঝাণশধভঢা বওংা প্রবঢসবাবকঢা ওাচ ওভসম, বচসদভ এআ স্ঝাণশধভঢা
ফণসওআ ধভাণশঢাভ ফসঢা বপযবক্তভ ঈদ্ভ খঝসঢ ধাসভ। এ যাধাভবঝ
বযক্ষাঢসদ কসরডাভ ফাথযসফ প্রণফাসভভ ফসঢা ঢুসম থসভদ বজ্ঞাদী
ঈআবমাফ হ্যাবফমঝদ। ধভঢশীসঢ থাভডাবঝসও চদবপ্র ওসভ ফঢাসমদ
স্ঝদাফঔযাঢ বজ্ঞাদী বভঘাটশ টবওন্ফ ঢাভ ‘ফমবনয বচদ’ আসভ

222

াম্বঢও ফগুসমাসঢ চীবজ্ঞাদ, াফাবচও, াংস্কৃবঢও এং বঢশদী ঈৎসভ ন্নাদ ওসভ র
বজ্ঞাবদও গ্রন্থ এং কসরডাধত্র প্রওাবযঢ লসসঙ।ঈতালভড বলসস ঈসম্ঔ ওভা বাঃ
* Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985
* Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987
* Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New
Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995
* Frans B. M. de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans
and Other Animals, Harvard University Press, 1997
* Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature,
State University of New York Press, 1998
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality: Cross-Disciplinary
Perspectives, Imprint Academic, 2000
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University
Press, 2004 আঢযাবত
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ফাথযসফ223। এআ আসভ ফাথযসফআ অসম চীবজ্ঞাদীভা ফাচ এং
চীদসও বপন্পপাস ফতঔা রৄরু ওভসমদ। ধভাণশঢা, অত্মঢযাক, তমকঢ
বদশাঘসদভ ফসঢা ফব বরগুসমা অসক বজ্ঞাদীভা ধবভষ্কাভ ওসভ যাঔযা
ওভসঢ ধাভসঢদ দা, ফগুসমা অসভা বমষ্ঠপাস চীবজ্ঞাসদভ
তৃবষ্টসওাড ফণসও যাঔযা ওভসঢ ধাভসমদ। রৄথু ফানুর দ ন্য
ফবসওাসদা প্রাডীভ ফসথযআ ন্তাদসতভ প্রবঢ ধঢয ফস্চল প্রতযশদ বওংা
ন্তাদসতভ ভক্ষা ওভাভ চন্য ফা াাভা সশাচ্চ ঢযাক স্ঝীওাভ ওসভ।
ণশাৎ, বদসচভ ফতলসও বদষ্ট ওসভ লসম ধভঢশী বচদসও ভক্ষা ওসভ
ঘসম। ‘ধভঢশী বচদ’ ভক্ষা দা ফধসম বদসচভ ফতল বঢ সুরফ, সুন্দভ,
যবক্তযামী অভ ফসদালভ বওংা দারৃ-নুরৃ ফলাও দা ফওদ, বঢশসদভ
বতও ফণসও ফওাসদা বপসবাবচঢ ফূময ফদআ। ফচন্যআ ফদওসড় বঔদ
অক্রফড ওসভ, ফকাসত্রভ ফঙাঝ াচ্চাসতভ ভক্ষা ওভাভ চন্য ুসদা
ফফাসরভা াচ্চাসতভ ঘাবভবতসও বখসভ বযং ঈাঁবঘস ফদওসড়ভ াফসদ
তাাঁবড়স ণাসও, বদসচসতভ চীদসও বধন্প ওসভ লসম। এপাসআ চী
বঢশসদভ ধণ থসভ ঢাভ বচদ-বস্ঘাসভ বওংা পবষ্যঢ প্রচন্ধসও
ভক্ষা ঈসতযাকী ল, বঝসও ণাওাভ প্রসাচসদআ। অসম বাভ াসণ ফ
ফবয বচদ ববদফ ওভস, বঢ খবদষ্ঠঢা াড়াস, ঢঢ াড়স বদসচভ
বচদ বস্ঘাসভভ ম্ভাদা, ফচন্যআ, ন্তাসদভ প্রবঢ, ধবভাসভভ প্রবঢ,
বদওঝাত্মীসভ প্রবঢ এং ফকাসত্রভ প্রবঢ এও থভসদভ বচবও ঝাদ
ঈধমবি ওসভ, এং ঢাসতভসও ভক্ষাভ ফঘষ্টা ওসভ। বজ্ঞাদীভা অসভা
ফতসঔসঙদ, স্ঝাণশধভ বচদ ফবফদ অত্মঢযাক বওংা ধভাণশঢা বঢবভ ওসভ,
বঞও ফঢফবদ অাভ প্রবঢফবাবকঢাফূমও চীদ ংগ্রাফ ফণসওআ
চীচকসঢ বঢবভ ল ববপন্প থভসদভ ধাভস্ছবভও লসবাবকঢা,
বফসণাচীবঢা বওংা ল-বঢশদ। বঝসও ণাওাভ প্রসাচসদআ বওন্তু
এগুসমা খসঝ। বযওাভী ফাঙসতভ ফণসও াাঁঘাভ চন্য িাঈদ ফাঙসতভ
াসণ এবদসফাসদভ লবঢশদ, লাবফং াসটশভ াসণ বদশসণাধবণমা
নুসমভ লবঢশদ, এংভাসওাবট বওশসটভ াসণ অবেওাদ ফসণভ
লবঢশদ এগুসমাভ প্রঢযক্ষ ঈতালভড প্রওৃবঢসঢআ অসঙ।
223
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লসবাবকঢা এং ধভাণশঢাভ ফওৌযম। ওাসচআ ইশ্বভ বওংা ফওাসদা
বসযর থফশী বশ্বা দ, এআ ফুলূসঢশ বদবঢওঢা এং ফূমযসাসথভ
ঈদ্ভসও নমপাস যাঔযা ওভসঢ ধাভসঙ বঢশদ ঢত্ত্ব।

বদবঢওঢাভ চন্য থসফশভ বও অভ ফওাসদা প্রসাচদ অসঙ?

বঘত্রঃ িাঈদ ফাঙ অভ এবদসফাসদভ লবঢশদ- প্রওৃবঢসঢ এভওফ লসবাবকঢাভ
ঈতালভড অসঙ র।

ফওাসদা বযওাভী ধাবঔ বঔদ ফওাসদা ফঙাঝ ধাবঔসও মক্ষয ওসভ অক্রফড
ওসভ, ঢঔদ সদও ফ ফতঔা বা ফব, ফকাসত্রভ ন্য ধাবঔ বঘৎওাভ
ওসভ ফটসও ঈসঞ ঢাসও ঢওশ ওসভ ফত। এভ নফম ফআ বযওাভী ধাবঔ
অভ ঢাভ অবত মক্ষযসও ঢাড়া দা ওসভ আ বঘৎওাভ ওভা ধাবঔবঝসও
অক্রফড রৄরু ওসভ। এআ থভসদভ ধভাণশঢা এং অত্মঢযাক বওন্তু
প্রওৃবঢসঢ ঔু স্ঝাপাবওপাসআ ফতঔা বা। এআ যাধাভগুসমা
বঢশসদভ ওাভসডআ ঈদ্ভূঢ লসসঙ। বপবচৎ ভা ফুক্তফদা ম্বঢ
‘বঢশদ  বদবঢওঢাভ ঈদ্ভ’ বযসভাদাসফ রৃআ ধসশভ এওবঝ ফমঔা
বমসঔসঙদ (ফমঔাবঝ ২০১১ াসম রৄদ্ধস্ঝভ ফণসও প্রওাবযঢয বপবচৎ
ভাসভ বঢশদ ফসদাবজ্ঞাদ বরও আস ন্তপুক্ত
শ লস সম অযা
224
ওভা লসচ্ছ) । ফআ প্রন্নবঝসঢ াংমা প্রণফাসভভ ফসঢা ফফদাটশ
বস্ঞণল ন্যান্য বজ্ঞাদীসতভ কাবডবঢও ফসটসমভ ঈসম্ঔ ওসভ
ফতঔাসদা লসসঙ ফব, রৄথু প্রবঢসবাবকঢা বওংা বাত ওভসম
বচদধুমসও সশাচ্চ তক্ষঢা াাঁবঘস ভাঔা বা দা, াসণ অদসঢ ল
224

এওঝা ফ লসঢা থফশী বদবঢও বথাদগুসমাভ এওঝা আবঢাঘও
পূবফওা বঙম ফাসচভ ঈধভ। দাদা থভসদভ থফশী বথাদআ বঙম অআদ,
গুসমাআ বঙম সুদীবঢসাথ কসড় ফঢামাভ বপবত্তপূবফ। বওন্তু পযঢাভ
গ্রকাফীঢাভ াসণ াসণ থফশী প্রসাচদীঢা নুবভস বাসচ্ছ, সদও
অসকআ নুবভসসঙ থফশপ্রঢশওসতভ পূবফওা। অচ অথুবদও ফদসদভ
বথওাভী ফানুসরভ ওাসঙ প্রাঘীদ ঈধাদা থফশগুসমা এসওাসভআ
ধাংসক্ত লস ঈসঞসঙ। ফওঈআ অচ বশ্বা ওসভ দা ঢন্ত্র-ফসন্ত্র সুঔ
াসভ, বওংা অম্াল ফফখ ফত ধাবদ ফত সম টাওসমআ ৃবষ্ট ছসভ।
ফাসচ যৃঙ্খমা চা ভাঔসঢ অচ থফশগুরু, দী বওংা
ধকম্বভসতভ ‘ফলাদ বফণযাভ’ ফঘস থফশবদভসধক্ষ বজ্ঞাদফদস্ক ফাচ,
অআসদভ যাদ অভ াংস্কৃবঢও গ্রকবঢ সদও বমষ্ঠ পূবফওা
ভাঔসঙ। থফশসওবন্ও বদবঢওঢাভ বরগুসমা গ্রডী বঘন্তাভ ফানুরসতভ
ওাসঙ গুরুত্বলীদ, ঢাসতভ ফসঢা থফশফুক্ত ফানুসরভাআ লসঢা অকাফীভ
ধবভবঢশঢ বসশ্ব বদথশাভড ওভস বদবঢওঢা  ফূমযসাসথভ এও দঢুদ
ংজ্ঞা।

বপবচৎ ভা, বঢশসদভ তৃবষ্টসঢ বদবঢওঢাভ ঈদ্ভ (১ফ এং ২ ধশ ), সমাভ ২১, ২০১০,
ফুক্তফদা।
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ষ্টফ থযা

বশ্বাসভ পাআভা
বদষ্টওভ ওফশ ফানুর ওঔসদাআ সঢাঝা ন্তপ্রাডপাস 
াদসন্দ ওসভ দা, বসঢাঝা ফ ওসভ থফশী বশ্বাস ঈিুদ্ধ লফ
ওভাভ ফ।
ধযাসওম

াম্বঢও ফগুসমাসঢ াভা বশ্ব চুসড়আ অত্মখাঢী ফাফা লাফমা
এং ‘সুআাআট ফঝসভাবভচফ’এভ ফাথযসফ বদবশঘাসভ লঢযা এং অঢঙ্ক
বঢবভ থফশী ঈগ্রধন্থী তমগুসমাভ চন্য ঔু চদবপ্র এওঝা ধদ্ধবঢ
বলসস অত্মপ্রওায ওসভসঙ। ২০০১ াসমভ ১১আ ফসেম্বভ অম
ওাতাভ ঈবদয চদ ন্ত্রাী ঘাভবঝ বাত্রীালী বফাদ তঔম ওসভ ফদ।
ঢাভধভ বফাদগুসমা ওব্জা ওসভ অসফবভওাভ ৃলৎ রৃবঝ স্ঙাধদাভ ঈধভ
পাল লাফমা ঘামাসদা লসবঙম। বদঈ আসওশভ বশ্ব াবডচয ফওন্
াল্ডশ ফিট ফন্ঝাসভভ ঝুআদ ঝাাভ এং াবযংঝসদ ফাবওশদ
প্রবঢভক্ষা তপ্তভ া ফধন্ঝাকসদ ঐ লাফমা ঘামাসদা ল। প্রা বঢদ লাচাভ
ফানুর ফআ লাফমা ফৃঢযু ভড ওসভ। অসফবভওাভ আবঢলাস সঘস
ড় ন্ত্রাাতী লাফমা বঙম এবঝ। এআ লাফমাভ ফধঙসদ ভাচগদবঢও,
াফাবচও এং ণশগদবঢও ওাভড ণাওসম এবঝ দস্ঝীওাবশ ফব এভ
ফধঙসদ সঘস ড় ফতত অসম বশ্বা বদপশভ থফশী ঈগ্রঢা।
এওঝা প্রে অফাসতভ ভাভআ ঈবিগ্ন ওসভ। ফওদ এআ ঢরুড
বুওভা অত্মখাঢী ধণ ফসঙ বদসচ্ছ? ফওদ ঢাভা ন্ত্রাাসতভ ধণ
ফসঙ বদসচ্ছ? খঝদা ফঢা এওঝা রৃসঝা দ, াভা বশ্ব চুসড়আ খসঝ
ঘসমসঙ যঢ যঢ। াংমাসতসযআ বও অফভা বওঙুবতদ অসক াংমা
পাআসভ ঢাণ্ড ফতবঔ বদ? আমাসফভ দাসফ ফতসযভ প্রবঢবঝ ফচমা
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ফাফাাবচ, বওংা ভফদা ঝফূসম বওংা বসদফা লমগুসমাভ ফসঢা
‘ফযবভঢী’ চাকাগুসমাভ ঈধভ অগ্রাদ, ঘট্টগ্রাফ অতামসঢ
অত্মখাবঢ ফাফাভ ঢাণ্ডফ চকন্পাণ ধাাঁসড়ভ ফৃঢুয, ধবত্রওাভ ধাঢা
খাঢওালঢ রফাুদ অচাসতভ ভক্তাক্ত ঙব? এগুসমাভ বপবত্ত ওী?
২০০৫ াসমভ ধভ রৄথু ফুম্বাআসআ ন্ত্রাাতী খঝদা খসঝসঙ ন্তঢ
তযবঝ, ফবগুসমাভ াসণ আমাবফ ন্ত্রাাসতভ প্রঢযক্ষ ফবাকাসবাক অসঙ
সম ফসদ ওভা ল। এভ অসক ভাফচন্ধপূবফসও আসুয ওসভ ঈগ্র
বলন্দুত্বাতীসতভ ন্ত্রা, াবভ ফবচত ধ্বং বওংা গুচভাসঝ তাঙ্গা
ফতসঔবঙ অফভা। এগুসমাভআ া ওাভড ওী? এথভসদভ খঝদা খঝসমআ
ঔু ফচাফভফাফভ এওবঝ ওাভডসও াফসদ বদস অা ল- বতযফাদ
াফাবচও দাঘাভ। ২০০১ াসম ফসেম্বভ ১১ এভ ভক্তাক্ত খঝদাভ
ধভ ধভআ ফদাাফ ঘফবস্ক সমবঙসমদ, ‘অসফবভওা বদসচআ এও ন্ত্রাী
ভাষ্ট্র, বাভ ওফশওাণ্ডআ দাআদ-আসমসপদসও বদসচভ ঈধভ ফঝসদ
এসদসঙ’225। ঢস  বসেরওআ ফব ঘফবস্কভ ঠামা ফন্তসযভ াসণ
এওফঢ লসঙদ ঢা দ। ফবফদ, বযওাসকা বশ্ববতযামসভ থযাধও
ব্রু বমঙ্কদ ঢাভ ‘Holy Terrors, Thinking About Religion After
September 11’ গ্রসন্থ ধবভষ্কাভ ওসভআ সমসঙদ226–
থসফশভ ওাভসডআ অঢা এং ঢাসতভ ন্যান্য লসবাকীভা
ফসদ ওসভসঙ এথভসদভ অক্রফড রৄথু বদবঢও দ,
ফআাসণ ধবত্র তাবত্ব।

অঢা বদসচ ঢাভ সুঝসওস ফওাভাদ লদ ওভবঙসমদ। ধ্বংাসযর
ফণসও ঈদ্ধাভওৃঢ অঢাভ ওাঙ ফণসও ধাা ঢাভ ফযর
বদসতশযামীগুসমা ফআ াক্ষযআ ফত, ফব ঢাভা ধবত্র অম্াল এং
আমাসফভ ফপ্রভডাসঢআ এআ বচলাসত ংয বদসবঙম। ফআ
বদসতশযামীসঢ অঢা ঔু গুরুত্ব বতসআ সমবঙসমদ- ওীপাস অম্ালভ
দাসফ বাত্রা রৄরু ওভসঢ লস, ওীপাস স্ঠ বঢবভ ভাঔসঢ লস, ওীপাস
225
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9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001
Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking About Religion After September 11,
University Of Chicago Press; 2 edition , 2006
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বদসচভ ফতলসও ফওাভাসদভ অাঢ বতস অযীশাতথন্য ওসভ বদসঢ
লস, ওীপাস খঝদা খঝাসদাভ ফ সুভা ধাঞ ওসভ ফবসঢ লস,
আঢযাবত227।
‘ধবত্র’ থফশগ্রন্থগুসমাভ প্রপা াথাভড ফানুরসতভ ওাসঙ যাধও,
এফদ বও এআ অথুবদও ফাসচ। ফচন্যআ প্রাঘীদ থফশগ্রন্থগুসমাভ
ফাদবও অাঢ বওংা ফোওগুসমা ন্ত্রা এং বলংঢাসও ঈসস্ক
বতসঢ ধাসভ। বলংঢাভ াসণ ফব থসফশভ াডীভ সদও ফআ
ভাবভ পৃক্তঢা ণাসও ঢাভ যাঔযা চযাও ফদমদ ধযামফফাভ
বতসসঙদ ঢাভ ‘আচ বভবমবচদ বওবমং অ?’ গ্রসন্থ 228। বঢবদ সমদViolence is widely embraced because it is embedded and
sanctified in sacred texts and because its use seems logical
in a violent world.

এওআ থভসদভ ওণা সমসঙদ দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘও স্ঢাফ হ্যাবভ ঢাভ
বদঈআওশ ঝাআফ ফস্গ ফমাভ ‘এন্ট ন ফনআণ’ গ্রসন্থ229। বঢবদ ঢাভ
আস ফতবঔসসঙদ বঢফাত্রা ফথযবুকী বশ্বা বদপশভঢাভ ওাভসডআ
ন্ত্রা অভ বচলাত এঔসদা ওভাম গ্রাসভ ফসঢা ণাা বস অসঙ
অফাসতভ ফাসচ। বঢবদ ফসদ ওসভদ অথুবদও পযঢাভ জ্ঞাদবজ্ঞাসদভ বদবভসঔ ফথযবুকী বশ্বা বদপশভ যস্ঙা অচ ঘম। এগুসমা
ধবভঢযাসকভ ফ এসসঙ অচ।
বওন্তু ঢাভধসভ াফাবচও দাঘাসভভ যাধাভঝা ণাওসআ।
সদও ফ াফাবচও দাঘাভ, ভাচগদবঢও ধবভবস্ঙবঢ, ণশগদবঢও
ফযারড, বদবশাঢদ এং বদধীড়দ বফসমবফসয এফদআ এওাওাভ লস বা
ফব অমাতা ওভা ফুযবওমআ লস তাাঁড়া। বঞও ফবফদ লসবঙম, ২০০৮
াসমভ ২৬ফয দসপম্বভ পাভসঢভ ফুম্বাআস। ফআবতদ প্রা ১০ চদ চবঙ্গ
বফবমস ঢাচ ফলাসঝমল ফুম্বাআসভ ৫ ঝা বঔযাঢ মযান্টফাওশ
227
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Last words of a terrorist, Guardian UK,
http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113
Is Religion Killing Us?: Violence in the Bible and the Quran, Jack NelsonPallmeyer, Trinity Press International, 2003
The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W.
Norton, 2005
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অক্রফড ওসভ অঔঘাভ ফকামাগুবম ওসভ বদসফফরভ ফসথয ত্রাসভ ভাচত্ব
ওাসফ ওসভ। লাফমা ফতড়য চসদভ ফবয ফমাও ফাভা বকসবঙম।
খঝদাভ ধভধভআ ফটওাদ ফুচাবলবতদ দাসফভ এওবঝ চাদা ন্ত্রাী রেধ
খঝদাভ তাতাবত্ব স্ঝীওাভ ওসভ। বওন্তু ধভঢশীসঢ ধাবওস্ঘাবদ
ন্ত্রাাতী রেধ মস্কভ- আ- বঢাভ ংবেষ্টঢা প্রফাবডঢ ল230।
এঙাড়া অমওাতা, চস ফুলম্যত, পাভঢী ফুচাবলবতদ এং
সশাধবভ ন্যান্য ধাবওস্ঘাবদ ফঝভভ রেসধভ চবড়ঢ ণাওাভ ম্ভাদা
নুবফঢ লসসঙ বফবটা। বদলঢ যবক্তসকশভ ফসথয ধাাঁঘচদ
অসফবভওাদল ধসদসভা চদ বসতবযভ ফৃঢযু ভ যাধাভঝা বদবশ্চঢ ওভা
লসবঙম। বএদএদ ধুসভা রৃআ-বঢদ বতদ থসভ পাভসঢভ খঝদামী
ভাবভ ম্ঘাভ ওসভবঙম। খঝদাভ পালঢা এঢআ ফবয বঙম ফব,
সদসওআ খঝদাবঝসও পাভসঢভ ৯/১১ বলসস বঘবস্থঢ ওসভ
ফনসমবঙসমদ। দাআদ আসমসপসদভ খঝদাভ ফ ফবফদবঝ লসবঙম, বঞও
ফঢফবদ এফস র বসযরজ্ঞ এভ ফধঙসদ ওােীভ ফস্ঢা,
াফাবচও দাঘাভ, ফুবমফসতভ প্রবঢ পাভসঢভ বফাসত্র ফসদাপাল
র ভাচগদবঢও ঈসেসশ্যভ ন্নাসদ ঢৎধভ লসম এভ ফধঙসদ ড়
এওঝা ওাভড ফব থফশী ঢা সন্দলাঢীঢ। ফূমঢ ফলাসঝম ঢাসচভ ফআ
ন্ত্রাাতী লাফমাভ ধবভসপ্রবক্ষসঢআ এআ ‘বশ্বাসভ পাআভা’ দাসফভ
ফমঔাবঝভ ূত্রধাঢ খসঝবঙম এং এবঝ ফুক্তফদা এং ঘমাঢদ ব্লসক
প্রওাফযভ ধভ র ধাঞসওভ তৃবষ্ট অওরশড ওসভবঙম এং ধসক্ষবধসক্ষ অসমাঘদাভ রৃাভ ঈসন্ধাঘদ ওসভবঙম231। আসভ এআ
থযাবঝ ফআ প্রসন্নভআ অনুরবঙ্গও বস্ঘৃবঢ।
বশ্বা বদপশভ ন্ত্রাাত এঢ যাধও অওাসভ ফলাফাবভ অওাসভ
ঙবড়স ধড়াভ ফধঙসদ ফওাসদা দৃঢাবত্ত্বও, ফদস্ঘাবত্ত্বও বওংা
চীগজ্ঞাবদও ওাভড অসঙ বওদা ঢা ঔুাঁসচ ফতঔাসও অফভা অসমআ
এঔদ চরুবভ ফসদ ওবভ। বঢশদাত বও এ যাধাসভ অফাসতভ ফওাসদা
ধণ ফতঔাসঢ ধাসভ? সদও াফাবচও চীবজ্ঞাদীআ বওন্তু ফসদ ওসভদ
ধাসভ। অফভা অসকভ থযাস বঢশসদভ ফাথযসফ বদবঢওঢাভ ঈদ্ভ
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Islamabad Tells of Plot by Lashkar, Islamabad: Wall Street Journal, Retrieved 200907-28.
বপবচৎ ভা, বশ্বাসভ পাআভা, ১৪ গ্রলাদ ১৪১৫ (অঞাসয দসপম্বভ, ২০০৮), ফুক্তফদা
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বদস াফান্য অসমাঘদা ওসভবঙমাফ। এআ থযাস অফভা ফআ এওআ
বসন্ত্রভ ালাসবয ওভ বশ্বাবদপশভঢাভ নুন্নাদ।
অফভা বঢআ বদসচসতভ বুবক্তাতী বওংা বশ্বাী সম তাব ওবভ
দা ফওদ, এঝা ফঢা স্ঝীওাভ ওভাভ ফচা ফদআ- ‘বশ্বাসভ’ এওঝা
প্রপা ফআ ফাসচ বতযফাদ বঙম। দা লসম এআ বংয যঢাব্দীসঢ
এস প্রাঘীদ থফশগুসমা ফস্টন ফানুসরভ বশ্বাসও ধুাঁবচ ওসভ এপাস
বঝসও ণাসও ওীপাস? এঔাসদআ লসঢা াফাবচও বঢশদাসতভ
ঢত্ত্বগুসমা গুরুত্বধূডশ। এঝা ফসদ ওভা পুম লস দা ফব, ‘বশ্বা’
যাধাভঝা ফাদ চাবঢভ ফাঁসঘ ণাওাভ ফধঙসদ লসঢা ফওাসদা াড়বঢ
ঈধাতাদ ফবাক ওসভবঙম এওঝা ফ। ফানুর অবতফওাম ফণসও র
ংখাঢ, ফাভাফাবভ এং ভক্তক্ষী বুসদ্ধভ ফসথয বতস বকস অচ এআ
ধবশাস এস ফধৌাঁসঙসঙ। এওঝা ফ ালবওঢাভ াসণ বুদ্ধ ওভাঝা
বঙম ফাদ চাবঢভ বঝসও ণাওাভ ফক্ষসত্র সদও ড় বদাফও। ফব
ফকাসত্র বশ্বা ঠুবওস বতসঢ ধাভা বকসবঙম ফব ফবাদ্ধাভা ালসভ াসণ
বুদ্ধ ওসভ ফাভা ফকসম ধভসমাসও বকস ধাস নুভন্ত সুঔ,
, রভ
ধভী ঈবদ্ভন্পসবৌদা বঘভকুফাভী িভা, (অভ ফাঁসঘ ণাওসম ফঢা অসঙআ
ালী ফবাদ্ধাভ বযাম ম্যাদ অভ ধুভষ্কাভ)- ঢাভা লসঢা সদও
ালবওঢাভ াসণ বুদ্ধ ওসভসঙ এং বদসচসতভ এআ ‘বুদ্ধাংসতলী বচদ’
ধভঢশী প্রচসন্ধ বস্ঘৃঢ ওভসঢ লাঢা ওসভসঙ। অফাসতভ ফুক্তফদা
াআসঝ বভঘাটশ টবওসন্ফভ এওবঝ ঘফৎওাভ প্রন্ন ভাঔা অসঙ ‘থসফশভ
ঈধসবাবকঢা’ দাসফ। প্রন্নবঝসঢ থযাধও টবওন্ফ এওচদ বঢশদাতী
বজ্ঞাদীভ তৃবষ্টপবঙ্গ ফণসও বশ্বাসভ ববপন্প বতও বদস বস্ঘৃঢ অসমাঘদা
ওসভসঙদ232।
টবওসন্ফভ ফমঔাবঝ ফণসও এওঝা গুরুত্বধূডশ বর ঈসম্ঔ ওভা
বাও। ফাদ পযঢাসও সদসও বযরৄসতভ ফাদচকসঢভ াসণ ঢুমদা
ওসভদ। বযরৄসতভ ফাঁসঘ ণাওাভ প্রসাচসদআ এওঝা ফ ধবশন্ত
বপপাওসতভ ফস্ঘ ওণা বদবিশথা ফফসদ ঘমসঢ ল- এ অফভা
চাবদ। থভা বাও এওঝা বযরৄ ঘুমা লাঢ বতসঢ ফকম, ফবদ ঢাভ ফা

সম ঈঞম- ঘুমা লাঢ ফত দা, ঝা কভফ! বযরৄঝা ফঝা রৄসদ অভ
লাঢ বতসমা দা, ভং াসণ াসণ লাঢ বভস বদসমা। ফাভ ওণা রৄদসঢ
লস- এআ বশ্বা ধভপভা অফভা লদ ওবভ- দআসম ফব অফভা
বঝসও ণাওসঢ ধাভ দা, ধাভঢাফ দা। এঔদ ওণা লসচ্ছ- ফআ পাসমা
ফা-আ বঔদ ংঔয পাসমা ঈধসতসযভ ধাযাধাবয অাভ বওঙু ফন্দ া
কুংস্কাভাচ্ছন্প ঈধসতয ফত- ‘যবদাভ ঙাকম বম দা বতসম ফঙ্গম
লস’; বওংা ‘ভসকাম্া ফঔস ংও ধভীক্ষা বতসঢ ফব দা। ফকসম
ফকাম্া ধাস’ চাঢী- ঢঔদ বযরৄভ ধসক্ষ ম্ভ ল দা ফআ ফন্দ
বশ্বাসও ন্য তযঝা বশ্বা বওংা পাসমা ঈধসতয ফণসও অমাতা
ওভাভ। ফআ ফন্দ বশ্বা ংযধভপভা ফ লদ ওভসঢ ণাসও
মীমা।  বশ্বা ঔাভাধ দ, বওন্তু ংঔয ফন্দ বশ্বা লসঢা
সদও ফ চন্ধ ফত ‘বশ্বাসভ পাআভাসভ’। এগুসমা এওঝা ফ
প্রকবঢসও ণাফাসঢ ঘা, পযঢাসও ধ্বং ওসভ। ঈতালভড বলসস,
টাআবদ ফধাড়াসদা, ঢীতাল, বথফশী এং ওাসনভসতভ প্রবঢ খৃডা,
ফুভঢাত লঢযাভ ওণা মা বা।
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Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 24,
Number 5. াংমা- থসফশভ ঈধসবাবকঢা, ফুক্তফদা
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বশ্বাসভ পাআভা
‘বশ্বাসভ পাআভা’ যাধাভঝা এআ সুসবাসক অভ এওঝু ধবভষ্কাভ ওসভ
ফদা বাও। এওঝা ফচাভ ঈতালভড ফতআ টযাবদসম ফটসদসঝভ
াম্বঢও ‘ফেবওং তয ফস্ছম’ আবঝ ফণসও233। অধবদ বদশ্চআ খাসভ
ফছাসধ বওংা ধাণসভভ ঈধসভ ফওাসদা বধাঁধড়াসও ফতসঔসঙদ- াভাবতদ
থসভ খাসভ বদঘ ফণসও খাসভ কা ফস বওংা ধাণফভভ কা ফস
ঈধসভ ঈসঞ বা, ঢাভধভ অাভ ছুধ ওসভ ধসড় বা বদসঘ, ঢাভধভ
অাসভা কা ফস ঈধসভ ঈঞসঢ ণাসও। স্ঝপাঢআ প্রে চাসক- এআ
ফাসভম ওমুভ মসতভ ফসঢা ধণ্ডশ্রফ ওসভ বধাঁধড়াবঝ ওী এফদ
াড়বঢ ঈধসবাবকঢা ধাসচ্ছ, ফব এআ পযাঝা বঝসও অসঙ? ফওাসদা
াড়বঢ ঈধসবাবকঢা দা ফধসম াভাবতদ থসভ ফ এআ ণশলীদ ওাচ
Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking
Adult, 2006
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ওসভ ফ এং যবক্ত য ওভাভ ফঢা ফওাসদা ফাসদ ল দা। অসম
বঢয মসঢ ওী, এআ ওাসচভ ফাথযসফ বধাঁধড়াবঝ াড়বঢ ফওাসদা
ঈধসবাবকঢা ফঢা ধাসচ্ছআ দা, ভং যাধাভবঝ পূডশ ঈসম্া। কসরডা
ফতঔা ফকসঙ বধাঁধড়াভ ফকসচ ণাওা মযাংসঝ ফ্লুও দাসফ এও থভসদভ
ধযাভাাআঝ এভ চন্য তাী। এআ ধযাভাাআঝ ংযৃবদ্ধ ওভসঢ ধাসভ
রৄথুফাত্র ঢঔদআ বঔদ ফওাসদা করু া ঙাকম এসও খাসভ াসণ বঘবস
ফঔস ফনসম। নসম ধযাভাাআঝঝা বদভাধসত ফআ করুভ ফধসঝ বকস
ংযৃবদ্ধ ওভসঢ ধাসভ। ধুসভা যাধাভঝাআ এঔদ চসমভ ফসঢা
ধবভষ্কাভ- বাসঢ বধাঁধড়াঝা ফওাসদাপাস করুভ ফধসঝ ঠুওসঢ ধাসভ ফআ
তৃবষ্ট অওরশফডভ চন্য খা ফস ঢাভ ঞা- দাফা। অসম খা ফস
ঞা- দাফা বধাঁধড়াভ চন্য ফওাসদা ঈধওাভ ওভসঙ দা ভং মযাংসঝ
ফ্লুও ওাচ ওভসঙ এও থভসদভ পাআভা বলফফ- বাভ নফম বধাঁধড়া
ুসছ া দা ুসছ, ঢাভ িাভা ঘাবমঢ লসচ্ছ।

বঘত্রঃ মযাংসঝ ফ্লুও দাসফভ ধযাভাাআসঝভ ওাভসড বধাঁধড়াভ ফবস্ঘষ্ক
অক্রান্ত লস ধসড়, ঢঔদ বধাঁধড়া ফওম ফঘাঔ ন্ন ওসভ ধাণসভভ
কা ফস ঞা- দাফা ওসভ। থফশী বশ্বাগুসমা বও ফানুসরভ চন্য
এসওওবঝ ধযাভাাআঝ?

এথভসদভ অসভা বওঙু ঈতালভড চীবজ্ঞাদ ফণসও লাবচভ ওভা বা।
(গজ্ঞাবদও দাফ Spinochordodes tellinii)
-

234

সঞ
,

চাসন্তআ
?
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Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New
Scientists, August 2005
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ণ
‘The God Virus: How religion infects

ফপঢসভ

our lives and culture’

235

বঢওণসদভ পাআভা ুসও মামদ ওসভ ধ্বং ওসভসঙ যঢাব্দী প্রাঘীদ
াবভ ফবচত। এথভসদভ ংঔয তৃষ্টান্ত আবঢলা ফণসও লাবচভ ওভা
বাস, পাআভা অক্রান্ত ফদদ ওীপাস ওাভড লসবঙম পযঢা
ধ্বংসভ।

-

Virtually all religion rely upon early childhood
indoctrination as the prime infection strategy…
Biological virus strategies bear a remarkable
resemblance to method of religious propagation.
Religious conversion seems to affect personally. In
the viral paradigm, the God virus infects and takes
over critical thinking capacity of individual with
respect to his or her own religion, much as rabies
affects specific parts of the central nervous system.

ফদফাসঝাফনশ ফলাভাফশ ফবফবদপাস খানবড়ংসও অত্মলঢযা
ধবভঘাবমঢ ওসভ, বঞও ফঢফবদ অফভা ফসদ ওবভ থসফশভ ববপন্প াডী
এং বচলাবত বযক্ষা ফাদ ফাসচ সদওফআ পাআভা বওংা
ধযাভাাআসঝভ ফসঢা ংক্রফড খবঝস অত্মখাঢী ওসভ ফঢাসম। নসম
অক্রান্ত ন্ত্রাী ফদদ বফাদ বদস অঙসড় ধসড় ঝুআদ ঝাাসভভ
ঈধভ। দাআদ আসমসপসদভ বফাদ লাফমা ঈবদযচদ পাআভা অক্রান্ত
ফদদ ইশ্বসভভ ওাচ ওভবঙ এআ ধযাভাাআবঝও থাভডা ফাণা বদস
লঢযা ওসভবঙম প্রা বঢদ লাচাভ াথাভড ফানুরসও। আঈবদপাবশবঝ ন
বযওাসকাভ থযাধও ব্রু বমংওদ, ঢাভ আ ‘ লবম ফঝভভঃ বণংবওং
যাাঈঝ বভবমবচদ অনঝাভ ফসেম্বভ আসমসপদ’ আস বরবঝভ
ঈধভ অসমাওধাঢ ওসভ সমদ, ‘ থফশআ, ফুলাম্যত অঢাল
অঞাভচদসও প্রসভাবঘঢ ওসভবঙম এআ সম ফব, ংকবঞঢ বযাম
লঢযাবজ্ঞ রৄথুফাত্র ঢাসতভ ওঢশয দ, ভং স্ঝকশ ফণসও অকঢ ধবত্র
তাবত্ব’ 236। বলন্দু ফফৌমাাতীভা এওফ পাভসঢ ভাফচন্ধপূবফভ
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236

Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press;
First edition, December 5, 2009
Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University
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৯

‘ Design
for a Faith-Based Missile’
237

-

There is no doubt that the afterlife-obsessed suicidal
brain really is a weapon of immense power and
danger. It is comparable to a smart missile, and its
guidance system is in many respects superior to the
most sophisticated electronic brain that money can

237

Of Chicago Press; 1 edition, 2003
Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1.
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buy. Yet to a cynical government, organization, or
priesthood, it is very very cheap.

২০১০ াসম প্রওাবযঢ বপবচৎ ভাসভ আ ‘ফওাবফঢাঃ এওবঝ
বজ্ঞাবদও এং ফাচ-ফদস্ঘাবত্ত্বও নুন্নাদ’-এ ফতঔাসদা লসসঙ
ফওাসফভ প্রবঢ সলঢুও খৃডা-বসির বঢবভসঢ থসফশভ বযাম পূবফওা
অসঙ। প্রণফ বতসওভ প্রাঘীদ চদসকাষ্ঠীভ ফথযওাভ থফশগুসমা এঢ
প্রাবঢষ্ঠাবদও রূসধ বঙম দা সম ফওাসফভ প্রবঢ বসির এঢ ঢীেপাস
নুপূঢ ল বদ। থফশ প্রাবঢষ্ঠাবদও রূধ ধাাভ ধভ ফণসওআ ধাবদ্র,
ধুসভাবলঢ ফফাম্াভা ঠামাপাস ফওাবফঢাসও ‘থফশবরুদ্ধ ফবৌদাঘাভ’,
‘ফলাধাধ’, ‘প্রওৃবঢবরুদ্ধ বওৃবঢ’ প্রপৃবঢ বলসস অঔযা বতসঢ রৄরু
ওসভ এং এভ থাভাাবলওঢা রৄরু ল ধৃবণী চুসড় ফওাফীসতভ
ঈধভ মাকাঢাভ বদগ্রল এং ঢযাঘাভ 238। এঝাসও পাআভা অক্রান্ত
ফদদ ঙাড়া অভ ওী মা বা?
আমাবফ ন্ত্রাাসতভ বরস অাসভা বনসভ ঢাওাআ। আমাবফ
ন্ত্রাাত মামদ ধামসদ াম্মাচযাতী অসফবভওাভ বযাম তাদ
অসঙ, এ ওণা বদঃসন্দসল ঢয। বওন্তু ঢাভধসভ ফওম অসফবভওাভ
বতসও ঙ্গুবম ঢুসম থফশগ্রন্থগুসমাসও ওঔসদাআ ‘ফথাা ঢুমবধাঢা’
াদাসদা বা দা। থফশগ্রসন্থভ ফব ংযগুসমাসঢ বচলাসতভ ওণা অসঙ
(২:২১৬, ২:১৫৪), ঈবদ্ভন্পসবৌদা রভীসতভ ওণা অসঙ (৫২: ১৭-২০,
৪৪:৫১-৫৫, ৫৬:২২), ‘ফুক্তা তৃয’ ফকমফাদসতভ ওণা অসঙ
(৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) ফফস্ঘ ‘ধবত্র াডী’গুসমা ফঙাঝসমা
ফণসও ফাণা ঠুবওস বতস বওংা ঙসভভ ধভ ঙভ ফৌবত
ফধসিাটমাসভ কসড় ঞা ফাদ্রাা দাফও অকাঙাভ ঘার ওসভ ববপন্প
ফতসয ঢরুড ফাসচভ বওঙু ংসযভ ফসথয এও থভসদভ ‘বশ্বাসভ
পাআভা’ বঢবভ ওভা লসসঙ। নসম এআ পাআভা অক্রান্ত বচলাবতভা
স্ঝসকশভ ৭২ ঝা রভ-ধভীভ অযা বদসচভ ুসও ফাফা ফাঁসথ অত্মারবঢ
বতসঢ অচ বিথাসাথ ওসভ দা; আরবত, ওাসনভ, দাাভাসতভ লঢযা
ওসভ ‘যলীত’ লসঢ ঢাভা ওাধশডযফাথ ওসভ দা। মযাংসঝ ফ্লুও
ধযাভাাআসঝভ ফসঢা ঢাসতভ ফদ ফওম এওবঝ বশ্বা বতস ঘাবমঢ238
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ফুবমফ ওাসনভসতভ লঢযা ওসভ াভা ধৃবণীসঢ আমাফ ওাসফ
ওভসঢ লস, অভ ধভওাসম ফধসঢ লস অম্ালভ ওাঙ ফণসও
ঈবদ্ভন্পসবৌদা অঢসমাঘদা রভ-ধভীভ ফমাপদী ধুভষ্কাভ। ঢাভা আ
পাআভা অক্রান্ত বধাঁধড়াভ ফসঢা লাফসম ধড়সঙ ওঔসদা ঝুআদ ঝাাসভ,
ওঔসদা ভফদাভ ঝফূসম বওংা ঢাচ ফলাসঝসম।
ওীপাস বশ্বাসভ ক্ষবঢওভ পাআভাগুসমা প্রচন্ধ ফণসও
প্রচন্ধান্তসভ োবমঢ ল, ঢা বজ্ঞাবদওপাস ুছসঢ লসম অফাসতভ
চাদসঢ লস অথুবদও বফফ ঢত্ত্বসও। বফফ দাসফভ ধবভপারাবঝ প্রণফ
যলাভ ওসভবঙসমদ চীবজ্ঞাদী বভঘাটশ টবওন্ফ ১৯৭৬ াসম, ঢাভ
বঔযাঢ আ ‘তয ফমবনয বচদ’-এ239। অফভা ফঢা বচদ-এভ ওণা
আতাদীং লভল রৄবদ। বচদ লসচ্ছ বফঈসঝযদ, ধুদবশন্যা  যভীভৃবত্তও
ওাসচভ চন্য অফাসতভ ফক্রাসফাচসফভ ক্ষুদ্রত্তফ বপাচয এওও।
লচ ওণা, বচদ বচবদঝা লসচ্ছ যাভীভৃত্তী ঢসণযভ ঔণ্ড এওও বা
ংযকঢী ঢণযসও এও প্রচন্ধ ফণসও ধভঢশী প্রচসন্ধ ঙবড়স ফত।
বচদ ফবফদ অফাসতভ যভীভৃত্তী ঢণয ংয ধভপভা লদ ওসভ,
বঞও ফঢফবদ াংস্কৃবঢও ঢণয ংযধভপভা লদ ওসভ বদস বা
‘বফফ’। ওাসচআ ‘বফফ’ লসচ্ছ অফাসতভ ‘াংস্কৃবঢও ঢসণযভ এওও’, বা
ক্রবফও নুওভড া প্রবঢবমবধভ ফথযসফ এওচসদভ ফদ ফণসও ফদান্তসভ
ঙবড়স ধসড়, বঞও ফবপাস যাভীভৃত্তী ঢসণযভ এওও বচদ ঙবড়স
ধসড় এও যভীভ ফণসও ন্য যভীসভ। ফব যবক্ত বফফবঝ লদ ওসভ
ঢাসতভ বফফবঝভ ‘ফলাস্গ’ া ালও মা বা। ‘ফফসফসপ্লর্ক্’ লসমা
এওাসণ ালসওভ ফসদ স্ঙাদওাভী ধাভস্ছবভও পওশবুক্ত এওতম
‘বফফ’। ফওাসদা বসযর থফশী বশ্বা, ভীবঢ-দীবঢ, ফওাসদা ফতযী
াংস্কৃবঢও া ফওাসদা ভাচগদবঢও ফঢাতযশ - এগুসমা আ
ফফসফসপ্লসর্ক্ভ ঈতালভড। সুচাদ ব্লযাওসফাভ ঢাভ ‘বফফ ফফবযদ’ আস
ফফসফসপ্লসর্ক্ভ সদও অওরশডী ঈতালভড লাবচভ ওসভসঙদ। সুচাদ
ব্লযাওসফাভ ফসদ ওসভদ বচদ এং বফসফভ সুগ্রবন্থঢ ংসেরআ ফানুসরভ
অঘাভ যলাভ, ধভাণশঢা, বুদ্ধংফতলী ফসদাপা, ভীবঢ-দীবঢ বওংা
কুংস্কাসভভ বস্ঘত্বসও বঞওপাস যাঔযা ওভসঢ ধাসভ। বফফ বদস
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ফুক্তফদা াআসঝ বতকন্ত ভওাভ াংমা ঘফৎওাভ এওবঝ প্রন্ন
বমসঔসঙদ, ফবঝ ভাঔা অসঙ ফুক্তফদা প্রওাবযঢ আ- আ ‘বজ্ঞাদ 
থফশঃ ংখাঢ দাবও ফন্ব’-এ240। এআ আ-আবঝসঢ বতকন্ত ভওাভ
থসফশভ ঈৎ ন্নাসদ দাসফভ াংমা প্রন্নবঝসঢ বফফবন্যাসভ অসমাসও
থসফশভ ঈৎধবত্তভ যাঔযা বতসসঙদ, বা ফূমঢঃ টবওন্ফ এং সুচাদ
ব্লযাওসফাসভভ বফফ বদস অথুবদও বঘন্তাথাভাভআ বদন্দযসুন্দভ
প্রওায241। ম্বঢ ফুক্তফদা ব্লসক ব্লকাভ স্ঝাথীদ এওবঝ ঘফৎওাভ ফমঔা
বমসঔসঙদ বচদ এং বফফ বযসভাদাসফ। বঢবদ ঢাভ প্রসন্নভ ফাথযসফ
বফসফভ গুরুত্ব ঢুসম থসভসঙদ াগাবম ধাঞওসতভ চন্য। এঙাড়া ন্য
াংমা ব্লকগুসমাসঢ ম্বঢ বফফ বদস পাসমা ফমঔা ঈসঞ অসঙ।
ফওাসদা াংস্কৃবঢও ঈধাতাদ বওংা ফওাসদা বসযর থফশী বশ্বা
ওীপাস বফসফভ ফাথযসফ চদধুসঞ্জ ঙবড়স ধসড়? ফানুসরভ ফবস্ঘষ্ক
এসক্ষসত্র অসম ওাচ ওসভ ওবপঈঝাসভভ লাটশযাভ ফবপাস ওাচ
ওসভ সদওঝা ফভওফপাস। অভ বফফগুসমা লসচ্ছ ওবপঈঝাসভভ
লাটশযাসভভ ফসথয আন্ফঝম ওভা নঝযাভ ফবদ। বঢক্ষড ধবশন্ত এআ
নঝযাভগুসমা পাসমাফসঢা ঘমসঢ ণাসও ঢঢক্ষড ঢা বদস
অফাসতভ ফওাসদা বঘন্তা ণাসও দা। বওন্তু ওঔসদা ওঔসদা ফওাসদা ফওাসদা
নঝযাভ পাসমা ফানুসরভ (দাবও ‘পাসমা বফসফভ’ মা ঈবঘঢ)
ঙদ্মসয বদস ‘ফিাচাদ লশ’ লস ঠুসও ধসড়। এভাআ অসম বশ্বাসভ
ক্ষবঢওভ পাআভাগুসমা। এভা ূাঁঘ লস ফঠাসও, অভ ফযর ধবশন্ত ফবদ
নাম লস ফসভা। বঢক্ষসড এআ পাআভাগুসমাসও যদাক্ত ওসভ বদফূশম
ওভাভ যস্ঙা ফদা ল- ঢঢক্ষসড অফাসতভ লাটশযাসভভ তনা ভনা
াড়া। এআ বশ্বাসভ পাআভাসভ বম লস প্রাড লাভা যঢ লস্ট
ফানুর- ওঔসদা দাআদ- আসমসপসদ, ওঔসদাা াবভ ফবচত ধ্বংস
ওঔসদাা ঢাচ ফলাসঝসম ফকামাগুবমসঢ। Viruses of the Mind যীরশও
এওবঝ কসরডাথফশী প্রসন্ন থযাধও বভঘাটশ টবওন্ফ ফতবঔসসঙদ
ওীপাস ওবপঈঝাভ পাআভাগুসমাভ ফসঢাআ অধাঢঃ ফথুভ থফশী
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বযক্ষাগুসমা ফাসচভ চন্য ফিাচাদ লশ বওংা াফশ পাআভা বলসস
ওাচ ওসভ বঢসম বঢসম এভ ওাঞাসফাসও ধ্বং ওসভ ফনমসঢ ঘা।
অসভা বস্ঘৃঢপাস চাদাভ চন্য ধাঞসওভা ধড়সঢ ধাসভদ াম্বঢও
ফস বভঘাটশ েবটভ ফমঔা ‘পাআভা ন ফাআন্ট’ দাসফভ আবঝ242। এ
আবঝ ফণসও ফাছা বা পাআভা অক্রান্ত ফবস্ঘষ্ক ওী যান্তপাস
ফভাফাসঝভ ফসঢা থসফশভ অঘাভ অঘভডগুসমা বদবিশথা ধামদ ওসভ বা
বতসদভ ধভ বতদ, অভ ওঔসদা- ঔসদা বথফশী বদথসদ ঈন্ধত্ত লস সঞ;
এওফ ফতঔা ফত অত্মখাবঢ লাফমা, বচলাত বওংা ক্রসসটভ
ফলাফাভী।

পাআভা অক্রান্ত ফদদ
পাআভা অক্রান্ত ফদ-ফাদবওঢাভ ঈতালভড অফাসতভ ঘাভধাসযআ
অসঙ ফঠভ। বওঙু ঈতালভড ফঢা ফতাআ বা। এআ থভসদভ পাআভাঅক্রান্ত ফদসদভ াসণ বঢওশ ওভাভ বপজ্ঞঢা এআ আসভ রৃচদ
ফমঔসওভআ ওফ ফবয অসঙ। ঢাভ বওঙু বওঙু ডশদা ধূশঢশী থযাস
(থফশী বদবঢওঢা) ভাঔা লসসঙ। ব্লক াআসঝ বঢওশ ওভসঢ ফকসম
যাধাভঝা পাসমা ফাছা বা। অধবদ বঢ পাসমা বুবক্ত ফতদ দা ফওদ,
ধতাণশবজ্ঞাদ, চীবজ্ঞাদ, দৃঢত্ত্ব এং ফাচবজ্ঞাদ ফণসও বঢ
অথুবদও এং সণবন্ঝও কসরডাভআ ঈসম্ঔ ওরুদ দা ফওদ, ঢাভা বঘভ
অভাথয থফশগ্রন্থসও ফাণা ওসভ ভাঔসদ অভ অধদাভ প্রবঢ কাবমকামাসচভ ন্যা আস ফতসদ। এআ থভসদভ বপজ্ঞঢা রৄথু অফাসতভ
দ, আন্ঝাভসদসঝ বাভা বজ্ঞাদ, বুবক্তাতীঢা, ংযাতীঢা প্রপৃবঢ বদস
ফমঔাসমবঔ ওসভদ ফভওফ সদও ফমঔফওভআ অসঙ।
এআ পদ্রসমাফওভা লসঢা পাআভা অক্রান্ত ফদসদভ ঔু ফঙাঝ
ঈতালভড। বওন্তু পাআভা অক্রান্ত ফদসদভ ঘভফ ঈতালভডগুসমা লাবচভ
ওভসম ফাছা বাস ওীপাস এ থভসদভ ফাদবওঢাগুসমা ফাচসও ধঙ্গু
ওসভ ফত, বওংা ওীপাস ফাসচভ প্রকবঢসও ণাবফস ফত। এভ
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চস্ট ঈতালভড াভা ধৃবণী চুসড় ধাা বাস। বওঙু প্রাঘীদ
পযঢাভ আবঢলা ফণসও চাদা বা, বঔদ ফওাসদা দঢুদ প্রাাত বওংা
আফাভঢ বঢবভ ওভা লসঢা, ঢাভ অসক ফআ চাকা বযরৄসতভ চীন্ত
ওভ ফতা লসঢা- এআ থাভডা ফণসও ফব, এবঝ প্রাাফতভ বপবত্ত
ফচুঢ ওভস। সদও অবতফ ফাসচআ ন্যা বওংা ন্যান্য
প্রাওৃবঢও রৃসবশাসকভ লাঢ ফণসও ভক্ষা ধাাভ চন্য কুফাভী ঈৎকশ
ওভাভ বথাদ বঙম; ফওঈ ফওঈ তযচন্ধমাপ ওভা বযরৄসতভ লঢযা
ওভসঢা, এফদ বও ফঔস ফনমঢ। ফওাসদা ফওাসদা ংস্কৃবঢসঢ ফওাসদা
বঔযাঢ ফানুর ফাভা ফকসম ন্য ফবলমা এং ধুরুরসতভ ঢাভ াসণ
চীন্ত ওভ ফতা লসঢা, বাসঢ ঢাভা ধভওাসম বকস ধুরুরবঝভ ওাসচ
অসঢ ধাসভ। বনবচসঢ ‘পাওাসঢাওা’ দাসফ এও থভসদভ ীপৎ
ভীবঢ প্রঘবমঢ বঙম ফবঔাসদ এওচসদভ লাঢ-ধা ফওসঝ ফনসম ঢাসও
ফতবঔস ফতবঔস ফআ ওবঢশঢ ঙ্গগুসমা ঔাা লসঢা। অবেওাভ র
চাবঢসঢ লঢযাভ ভীবঢ ঘামু অসঙ ফৃঢ-ধূশধুরুসরভ াসণ ফবাকাসবাক
স্ঙাধসদভ ঈসেশ্য। এগুসমা আ ফানুর ওসভসঙ থফশী ভীবঢ-দীবঢসও
প্রাথান্য বতসঢ বকস, তৃশ্য ইশ্বভসও ঢুষ্ট ওভসঢ বকস। এথভসদভ
‘থফশী লঢযা’ ম্বসন্ন অসভা বস্ঘৃঢপাস চাদাভ চন্য ফটবপট
বদসকসমভ ‘Human Sacrifice: In History And Today’ আবঝ ধড়া ফবসঢ
ধাসভ243। এগুসমা আ ফাসচ ‘বশ্বাসভ পাআভা’ দাফও অকাঙাভ
ঘার ঙাড়া অভ বওঙু দ।
আবঢলাসভ ধভসঢ ধভসঢ চস্ট ঈতালভড মুবওস অসঙওীপাস বশ্বাসভ পাআভাগুসমা অডবও ফাফাভ ফসঢাআ ফাভডাস্ঠ
বলসস ওাচ ওসভ মক্ষ ফওাবঝ ফানুসরভ প্রাডলাবদভ ওাভড লসসঙ।
থফশবুদ্ধগুসমাআ ফঢা এভ াস্ঘ প্রফাড। বওঙু দফুদা ফতঔা বাও244-










 আবঢলাসভ প্রণফ ক্রুসট ংকবঞঢ লসবঙম ১০৯৫ াসম।
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লাচাভ ফানুরসও চাফশাবদভ ভাআদ পযাবমসঢ লঢযা ওভা ল এং
াস্তুঘুযঢ ওভা ল। ফচরুচাসমসফভ প্রা প্রবঢবঝ বথাীসও
লঢযা ওভা ল যলভ ‘ধবত্র’ ওভাভ দাসফ।
বিঢী ক্রুসট ধবভঘামদাভ ফ ফন্ঝ াদশাটশ নসঢাা ফতদ,
‘ফধকাদসতভ লঢযাভ ফাথযসফআ বিস্গাদসতভ ফকৌভ বনবভস অদা
ম্ভ’।
প্রাঘীদ অভস ‘চাফাসমভ বুসদ্ধ’ প্রা তয লাচাভ ফুবমফ বদলঢ
লসবঙম, ঢাসতভ অধদ জ্ঞাবঢপাআ ফুবমফসতভ িাভাআ।
আমাসফভ প্রবঢষ্ঠাঢা লবভঢ ফুলাম্যত বদসচ বদ কুভাআচাভ
৭০০ ন্দীসও এওাসণ লঢযা ওসভবঙসমদ সম আবঢলাস
বমবধদ্ধ অসঙ।
াআসম ফণসও (দাম্ববাভ ৩১:১৬-১৮) চাদা বা, ফুা প্রা
এও মক্ষ ফমাও এং অঝরবট্ট লাচাভ লা ভফডীসও লঢযা
ওসভবঙসমদ।
ভাফাসড ভাফ ঢাভ ঢণাওবণঢ ‘ভাফ ভাসচয’ যম্বুওসও লঢযা
ওসভবঙসমদ ফত ধাঞ ওভাভ ধভাসথ।
প্রাঘীদ ফাা পযঢা দভবম প্রণা প্রঘবমঢ বঙম। তৃশ্য
ইশ্বভসও ঢুষ্ট ওভসঢ বকস লাচাভ লাচাভ ফানুরসও ফাণা ফওসঝ
ফনসম, রৎবধণ্ড ঈধসড় ফনসম, ন্নকূসধ ফঞসম ফনসম বতস
লঢযা ওভা লসঢা। ১৪৪৭ াসম ফগ্রঝ বধভাবফট ন
ফঝসদাঔবঝঝমাদ বঢবভভ ফ ঘাভ বতসদ প্রা ৮০,৪০০ ন্দীসও
ইশ্বসভভ ওাসঙ ঈৎকশ ওভা লসবঙম। রৄথু ফাা পযঢাসঢ দাভা ধৃবণীসঢআ এথভসদভ ঈতালভড অসঙ। ফধরুসঢ বপ্র-আদওা
ঈধচাবঢভা ‘লাঈচ  তয ফুদ’ ফবন্দসভ বযরৄসতভ লঢযা
ওভসঢা। বঢব্বসঢ দ যালফাসদভা থফশী ভীবঢভ ওাভসড ফানুর
লঢযা ওভসঢা। ফাবদশসঢ াবড়ভ আফাভঢ াদাসদাভ অসক প্রণফ
কাাঁণুবদঝা এও কুফাভীভ ফতল বতস প্রসয ওভাসদা লসঢা‘পূবফসতঢা’ ফও ঢুষ্ট ওভাভ ঔাবঢসভ। প্রাঘীদ পাভসঢ দ্রাবড়ভা
গ্রাসফভ ইশ্বসভভ দাসফ ফানুর ঈৎকশ ওভসঢা। ওাবমপক্তভা প্রবঢ
রৄক্রাসভ বযরৄবম বতঢ।
ঢৃঢী ক্রুসসট বভঘাসটশভ অসতসয বঢদ লাচাভ ন্দীসও- বাসতভ
বথওাংযআ বঙসমদ দাভী এং বযরৄ- চাআ ওসভ লঢযা ওভা
ল। আফাআবম বযা ফুবমফসতভ এওবঝ ংয এও ফ
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মুবওস ঙাবধস বথফশী প্রবঢধক্ষসতভ লঢযা ওভসঢা। একাসভা
ফণসও ফঢভ যঢও ধবশন্ত অথুবদও আভাদ, আভাও এং ববভা
র ফদঢা ঢাসতভ লাসঢ প্রাড লাভা। ফযর ধবশন্ত আবঢলাসভ
অসভও তসুযতম ফফাঙ্গমসতভ লাসঢ ঢাসতভ ঈসচ্ছত খসঝ- বওন্তু
ঢাসতভ ীপৎ ওীবঢশ অচ ম্রাদ।
ওবণঢ অসঙ, একাসভা যঢসওভ রৄরুভ বতসও আরবতভা বিস্গাদ
বযরৄসতভ থসভ বদস ফবঢ, ঢাভধভ ঈৎকশ ওসভ ঢাসতভ ভক্ত
থফশী নুষ্ঠাসদ যলাভ ওভসঢা। এআ ‘ভসক্তভ ফলাওায’ ভবঘঢ
লসসঙ এফবদ থভসদভ যঢ লস্ট ফাদবও খঝদাভ ঈধভ বপবত্ত
ওসভ।
১২০৯ াসম ফধাধ ঢৃঢী আদসন্ঝ ঈত্তভ োসন্ফভ
অমবসচদী বিস্গাদসতভ ঈধভ অক্ষবভও সণশআ ক্রুসট
ঘাবমসবঙসমদ। যলভ তঔম ওভাভ ধভ বঔদ বন্যভা
উধ্বশঢদসতভ ওাঙ ফণসও ধভাফযশ ফঘসবঙম ওীপাস ন্দীসতভ
ফসথয ফণসও বশ্বাী এং থাবফশওসতভ ফসথয ধাণশওয ওভা
বাস। ফধাধ ঢঔদ অসতয বতসবঙসমদ- ‘াআসও লঢযা
ওসভা।’ ফধাসধভ অসতসয প্রা বয লাচাভ ন্দীসও ফঘাঔ ন্ন
ওসভ ফখাড়াভ ফধঙসদ তবড় বতস ফাঁসথ এওঝা বদবতশষ্ট চাকা
বদস বকস লঢযা ওভা ল।
ফুবমফসতভ ধবত্র বুদ্ধ ‘বচলাত’ ঈত্তভ অবেওা ফণসও রৄরু
ওসভ ফস্ছদ ধবশন্ত ভক্তাক্ত ওসভ ফঢাসম। ঢাভধভ এআ বচলাসতভ
ফড়ও প্রসয ওসভ পাভসঢ। ঢাভধভ ঘসম বা মওাদ
(ওযাণবমও ফক্রাসবযাদ, সণশাটর্ক্ াশ এং ফুবমফ
বদাদ এং ওসাপা) ফণসও বস্ণা ধবশন্ত।
াসভা যঢসওভ বতসও আদওাভা ফধরুসঢ ঢাসতভ াম্মাচয প্রবঢষ্ঠা
ওসভ, ফব াম্মাসচযভ ধুসভাথা বঙসমদ এওতম ধুসভাবলঢ। ঢাভা
ইশ্বভ ওঢৃশও অবতষ্ট লস ২০০ বযরৄসও চীন্ত ধুবড়স ফাসভ।
১২১৫ াসমভ বতসও ঘঢুণশ মযাসঝবভাদ ওাঈবন্ফম ফখারডা ওসভ
ঢাসতভ বস্কুঝগুসমা (host wafer) দাবও সমৌবওওপাস ববরৄভ
ফতসল রূধান্তবভঢ লস বাসচ্ছ। এভধভ এওবঝ গুচ ভবঝস ফতা
ল ফব, আরবতভা দাবও ফ ধবত্র বস্কুঝ ঘুবভ ওসভ বদস
বাসচ্ছ। এআ গুচসভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ ১২৪৩ াসমভ বতসও
ংঔয আরবতসও চাফশাবদসঢ লঢযা ওভা ল। এওবঝ বভসধাসঝশ
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ফতঔা বা ঙ ফাস ১৪৬ চদ আরবতসও লঢযা ওভা লসবঙম।
এআ ‘ধবত্র লঢযাবজ্ঞ’ ঘমসঢ ণাসও প্রা ১৮ যঢও ধবশন্ত।
াসভা যঢসওভ বতসও াভা আঈসভাধ চুসড় অমসসচদী
থফশসদ্রালীসতভ ঔুাঁসচ ঔুাঁসচ লঢযাভ ভীবঢ ঘামু ল। থফশসদ্রালীসতভ
ওঔসদা ধুবড়স, ওঔসদা থাভাসমা স্ঠ বতস ক্ষঢ-বক্ষঢ ওসভ,
ওঔসদাা বযসভাসচ্ছত ওসভ লঢযা ওভা ল। ফধাধ ঘঢুণশ
আসদাসন্ঝ এআ ফস্ঘ লঢযা প্রঢযক্ষ আন্নদ বুবকসবঙসমদ।
ওবণঢ অসঙ থফশবঘভড পাভ ংীক্ষও (Inquisitor) ভাঝশ বম
ফাসচশ এও প্তাসল ১৮৩ চদ থফশসদ্রালীসও লঢযাভ চন্য
ধাবঞসবঙসমদ।
র ফমাও ফফ বদধীড়দ ফণসও াাঁঘসঢ থফশঢযাক ওসভদ, বওন্তু
ফফস্ঘ থফশঢযাকীসতভ ধুসভাসদা থসফশভ ফাদদাভ চুলাসঢ
লঢযাভ অসতয ফতা ল। ফস্ছসদ প্রা ২০০০ থফশঢযাকীসও
ধুবড়স ফাভা ল। ফওঈ ফওঈ থফশঢযাক দা ওভসম থসফশভ
ফাদদাভ চুলাসঢ ফধাড়াসদা ল। বচতশাসদা ব্রুসদাভ ফসঢা
তাযশবদওসও াআসম-বসভাথী ফওাধাবদশওাসভ ূবশসওবন্ও ঢত্ত্ব
ফণশদ ওভাভ ধভাসথ চযান্ত ধুবড়স ফাভা ল ফফ।
আবঢলা ঔযাঢ ‘ব্লযাও ফটণ’ বঔদ াভা আঈসভাসধ ১৩৪৮১৩৪৯ এ ঙবড়স ধসড়বঙম, গুচ ঙড়াসদা লসবঙম এআ সম
ফব, আরবতভা কুাভ চম বওঙু বফবযস বরাক্ত ওসভ ফতা
এফদবঝ খঝসঙ। র আরবতসও এ ফ সন্দসলভ সয চাআ
ওসভ লঢযা ওভা ল। চাফশাবদসঢ ফধাড়াসদা ফতলগুসমাসও স্ঘূধ
ওসভ ফসতভ ড় ড় াসর্ক্ পসভ ফনমা ল এং ভাআদ দতীসঢ
পাবস ফতা ল। ঈত্তভ চাফশাবদসঢ আরবতসতভ ফঙাট্ট কুঞুভীসঢ
কাতাকাবত ওসভ ভাঔা ল ফবদ ঢাভা শ্বারুদ্ধ লস ফাভা বা,
ওঔসদাা ঢাসতভ বধসঞ ঘাুও ওরা ল। ণাবভবঞ্জাভ বুভাচ
চদফসক্ষ ফখারডা ওসভদ ফব, বঢবদ ঢাভ আরবত পৃঢযসও ইশ্বসভভ
দাসফ লঢযা ওসভসঙদ; ন্যসতভসও বঢবদ এওআ ওাসচ
ঈৎাবলঢ ওসভদ।
ফঢভ যঢসও যাচসঝও পযঢা বঔদ বস্ঘাভ মাপ ওসভবঙম,
দভবম প্রণাভ ীপৎঢাভ ঢঔদ স্ঝডশবুক। প্রবঢ ঙভ প্রা বয
লাচাভ ফমাওসও ইশ্বসভভ দাসফ ঈৎকশ ওভা লসঢা। ঢাসতভ
ূবশসতসভ দাবও বতবদও ‘ধুবষ্ট’ভ চন্য ফাদ ভসক্তভ ঔু তভওাভ
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ধড়সঢা। ন্দীসতভ ওঔসদা বযসভাসচ্ছত ওভা লসঢা, এফদ বও
ফওাসদা ফওাসদা নুষ্ঠাসদ ঢাসতভ ফতল ঝুওসভা ঝুওসভা ওসভ
পক্ষড ওভা লসঢা। ওঔসদাা ধুবড়স ফাভা লসঢা, বওংা ঈাঁঘু
চাকা ফণসও ফনসম ফতা লসঢা। বডশঢ অসঙ, ঢাসতভ এওবঝ
থফশী নুষ্ঠাসদ এও ক্ষঢসবাদী কুফাভীসও বতস ২৪ খণ্টা থসভ
দাঘাসদা ল, ঢাভধভ ঢাভ কাসভ ঘাফড়া ঢুসম ফনসম ধুসভাবলঢ
ঢা ধবভথাদ ওসভদ, ঢাভধভ অসভা ২৪ খণ্টা থসভ দাঘসঢ
ণাসওদ। ভাচা অরআঢসচাসমভ ভাচাবপসরসও অবয লাচাভ
ন্দীসও বযসভাসচ্ছত ওসভ ইশ্বভসও ঢুষ্ট ওভা ল।
 ১৪০০ াসমভ বতসও থফশসদ্রালীসতভ ফণসও ঘাসঘশভ তৃবষ্ট ঘসম বা
ঈআঘক্রানসঝভ বতসও। ঘাসঘশভ বদসতশসয লাচাভ লাচাভ ভফডীসও
‘টাআবদ’ াযস্ঘ ওসভ ধুবড়স ফাভা রৄরু ল। এআ টাআবদ
ফধাড়াসদাভ ভীবঢ এও টচসদভ ফবয ফতসয এসওাসভ
কডবলসস্গবভা রূধ ফদ। ফফ ওঢচদসও এভওফ টাআবদ
াবদস ফধাড়াসদা লসসঙ? ংঔযাঝা এও মক্ষ ফণসও রৄরু ওসভ
২০ মক্ষ ঙবড়স ফবসঢ ধাসভ। ঞক াঙসঢ কা ঈচাসড়ভ ফসঢাআ
টাআবদ াঙসঢ বকস গ্রাসফভ ধভ গ্রাফ ঈচাড় ওসভ ফতা
লসসঙ। সঢভ যঢসওভ প্রণফাসথশ যামচা (Alsace) দাসফভ
নভাব প্রসতসয ৫০০০ টাআবদসও লঢযা ওভা ল, যাম্বাসকশভ
যাপাবভাদ দকভীসঢ ৯০০ চদসও ধুবড়স ফাভা ল। টাআবদ
ফধাড়াসদাসও ফওন্ ওসভ ৃষ্ট থফশী ঈন্ধত্তঢা ফফ ঢীসঢভ
ফস্ঘ ফভওটশসও ম্রাদ ওসভ ফত।
 ংঔযামখু ফপ্রাসঝস্গযান্ঝ রসকদঝ ১৫০০ াসমভ বতসও োসন্ফভ
ওযাণবমও বিস্গাদসতভ িাভা বদফশফ বদধীড়সদভ বযওাভ ল।
১৫৭২ াসম ফন্ঝ াসণশাসমাবফ বতস ওযাণবভদ তয ফফবতব
ফকাধসদ ঢাসতভ ওযাণবমও বন্য রসকদঝসভ বঢসঢ ফপ্রভড
ওসভ অক্ষবভও সণশআ ঢাসতভ ওঘুওাঝা ওসভ। প্রা ঙ প্তাল
থসভ এআ লঢযাবজ্ঞ ঘমসঢ ণাসও অভ এসঢ প্রাড লাভা ন্তঢ
তয লাচাভ রসকদঝ। রসকদঝসতভ ঈধভ ংঔযাগুরু
বিস্গাদসতভ অসক্রায ধভঢশী রৃআ যঢও থসভ যালঢ ণাসও।
১৫৬৫ াসমভ বতসও এওবঝ খঝদা রসকদঝসভ এওবঝ তম
ফফ্লাবভটা ধাবমস বাাভ ফ স্ছযাবদয াবলদীভ লাসঢ থভা
ধসড়- ঢাসতভ এমাওাভ াআসও থসভ থসভ লঢযা ওভা ল।
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 অাভ বতসও ধসদসভা যঢসও পাভসঢ ওামীপক্ত ওাধাবমসওভ

তম ফা ওামীসও ঢুষ্ট ওভসঢ বকস ন্যসতভ শ্বাসভাথ অভ
চাআ ওসভ লঢযা ওভসঢা। এআ
ভীবঢভ বম লস প্রাড
লাভা প্রা ২০ মক্ষ ফানুর। এঔদ বওঙু ফবন্দসভ বম ফতাভ
ভীবঢ ঘামু অসঙ- ঢস অথুবদও ভাষ্ট্রী অআদ-ওানুসদভ
কযাড়াওসম ধসড় োস্ধড-ধুসভাবলঢভা অভ অসকভ ফসঢা
ফানুরসও বম বতসঢ ধাসভ দা- ফআ ছাম ছাড়া ল বদভীল
ধাঞাভ ঈধভ বতস। রৃসথভ স্ঝাত ফখাসম বফবঝসআ অথুবদও বুসক
এ পাস ভক্তসমামুধ ফা ওামীসও ঢুষ্ট ভাঔা ল।
 ১৫৮৩ াসম বপসদা ১৬ ঙসভভ এওঝা ফফসভ ফধঝ যণা
রৄরু লসম ববরৄপসক্তভ তম ঢাভ ঈধভ অঝ প্তাল থসভ
এর্ক্ভবচফ া ছাবকবভ রৄরু ওসভ। এআ ববরৄপক্ত ধাবদ্রভ তম
ফখারডা ওসভদ ফব, ঢাভা ফফসবঝভ ফতল ফণসও ১২,৬৫২ ঝা
যঢাদ ঢাড়াসঢ ক্ষফ লসসঙদ। ধাবদ্রভ তম ফখারডা ওসভ ফব,
ফফসবঝভ তাতী ওাসঘভ চাসভ ফাবঙভ স যঢাদ ধুরসঢদ।
ফআ যঢাসদভ ওাভসডআ ফফসঝাভ ফধসঝ যণা লসঢা। তাতীসও
থসভ বদবশাঢদ ওভসঢ ওভসঢ স্ঝীওাসভাবক্ত অতা ওভা ল ফব
তাতী অসম টাআবদ, যঢাসদভ াসণ বদবফঢ ‘ফর্ক্’ ওসভদ
বঢবদ। ঢঃধভ তাতীসও টাআবদ বলসস াযস্ঘ ওসভ চীন্ত
ধুবড়স ফাভা ল। এবঝ বঢদ যঢও থসভ টাআবদ ফধাড়াসদাভ
দাসফ ফব মক্ষ মক্ষ ফবলমাসও ফধাড়াসদা লসবঙম, ঢাভ াফান্য
এওবঝ দফুদাফাত্র।
 এদাযাবেস্গভা এও ফ ওযাণবমও এং ফপ্রাসঝস্গযান্ঝ
সণাবভবঝসতভ িাভা ফস্টন ওঘুওাঝা লসবঙসমদ। চাফশাবদভ
ফুন্ফঝাসভ এদাযাবেস্গভা এও ফ যলসভভ বদন্ত্রড বদস ফদ
অভ ‘দঢুদ বচদ’ প্রবঢষ্ঠা ওসভ ফনসম। বতসও অাভ ধাবদ্র
ফফাম্াভা এদাযাবেস্গসতভ বরুসদ্ধ যস্ঠ ংগ্রাফ কসড় ফঢাসম
এং যলসভসভ ধঢসদভ ধভ এদাযাবেস্গ ফদঢাসতভ লঢযা ওসভ
ঘাসঘশভ ঘূড়া মঝসও ভাঔা ল।
 ফপ্রাসঝস্গযান্ঝ এং ওযাণবমওসতভ ভক্তক্ষী বুদ্ধ ১৬১৮ াসম
রৄরু লস বত্রয ঙভ বাৎ ঘসম। এ ফ ধুসভা ফথয আঈসভাধ
ধবভডঢ লসবঙম থয পূবফসঢ। চাফশাবদভ চদংঔযা ১৮
বফবমদ ফণসও ৪ বফবমসদ ফদসফ অস। অসভওবঝ বলা
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ফসঢ, চদংঔযাভ প্রা বত্রয পাক (এং ধুরুরসতভ ধোয পাক)
এ ফ বদলঢ লসবঙম।
আমাসফভ বচলাসতভ দাসফ কঢ াসভা যঢও থসভ াভা
ধৃবণীসঢ বফবমসদভ ঈধভ ফানুরসও লঢযা ওভা লসসঙ। প্রণফ
ঙভগুসমাসঢ ফুবমফ াবলদী ঔু দ্রুঢকবঢসঢ ধূশ পাভঢ ফণসও
ধবশ্চফ ফসভাফভা ধবশন্ত অগ্রাদ ঘামা। রৄথু বথফশীসতভআ লঢযা
ওসভ বদ, বদসচসতভ ফসথয ফওান্দম ওসভ দাদা তম ঈধতম
বঢবভ ওসভবঙম। ওাবভবচভা বুদ্ধ রৄরু ওসভবঙম সুবন্পসতভ বরুসদ্ধ।
অচাবভবওভা ন্য ‘ধাধীসতভ’ ফৃঢুযতণ্ড বতসবঙম। ১৮০৪ াসম
ঈফাদ তাদ ফনাবট, সুতাসদভ ধবত্র ত্তা, ফকাবভ সুমঢাসদভ
বরুসদ্ধ থফশবুদ্ধ রৄরু ওসভ। ১৮৫০ াসম অসভও সুতাদী সুবন
ঈফভ-অম লজ্জ্ব ফধকাদ অবেওাদ ফকাসত্রভ ঈধসভ দৃযং
শভঢা ঘামা- কডলঢযা এং বযসভাসচ্ছত ওসভ ৩০০ চদ
ন্দীভ ঈধভ। ১৯৮০ াসম ঢৃঢী সুতাদী ‘লবম ফযাদ’
ফুলাম্যত অলসফত বচলাত ঘাবমস ১০,০০০ বফযভী লঢযা
ওসভ।
১৮০১ াসম ফভাফাবদাভ ধাবদ্রভা আরবতফতভ বরুসদ্ধ প্রঘাভডা
ঘাবমস ১২৮ চদ আরবতফও লঢযা ওসভ।
পাভসঢ ১৮১৫ ফণসও ১৮২৮ াসমভ ফসথয ৮১৩৫ দাভীসও
ঢীতাসলভ দাসফ ধুবড়স লঢযা ওভা ল (প্রবঢঙভ লঢযা ওভা
ল কড়ধভঢা ৫০৭ ফণসও ৫৬৭ চদসও)।
১৮৪৪ াসম ধাবযশা ালাআ থফশপ্রঘাভ রৄরু লসম ওট্টভধন্থী
আমাবফস্গভা এসতভ ঈধভ ঘড়া ল। ালাআ থসফশভ প্রঢশওসও
ন্দী এং ফযর ধবশন্ত লঢযা ওভা ল। রৃআ ঙসভভ ফসথয
ফঔাদওাভ ফফৌমাতী ভওাভ ২০,০০০ ালাআসও লঢযা ওসভ।
ফঢলভাসদভ ভাস্ঘাখাঝ অক্ষবভও সণশআ ভসক্তভ ন্যা ফপস
বা।
াফশা ১৮৫০ াম ধবশন্ত ফানুরসও বম ফতাভ ফভাচ বঙম।
বঔদ ভাচথাদী ফান্দামা বভস ফদা ল, ঢঔদ দকভ ভক্ষা
ওভাভ চন্য ৫৬ চদ ‘বদষ্কমুর’ ফমাওসও প্রাঘীসভভ বদসঘ ধুাঁসঢ
ফনমা ল। ভাচ ফচযাবঢরীভা নসঢাা ফত ফব দকভ াাঁঘাসঢ
লসম অসভা ৫০০ চদ দাভী, ধুরুর এং বযরৄ বম বতসঢ লস।
ফআ নসঢাা নুবাী বম ফতা রৄরু ল এং ১০০ চদসও
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বম ফতাভ ধভ বেবঝয ভওাসভভ লস্ঘসক্ষসধ ফআ বমপ্রণা ভত
ওভা ল।
১৮৫৭ াসম ঈধফলাসতসয বেবঝয যাদাফসম এদবনল্ড
ভাআসনসমভ ওাবিশচ, ফবঝাসঢ রৄসাভ অভ করুভ ঘবশ মাকাসদা
বঙম সম গুচ ভঝাসদা ল, ঢাসও ফওন্ ওসভ তাঙ্গা রৄরু ল
এং বদবশঘাসভ র ফমাওসও লঢযা ওভা ল।
১৯০০ াসম ঢুবওশ ফুবমসফভা বিস্গাদ অসফশবদাদসতভ ঈধভ
বদবশঘাসভ কডলঢযা ঘামা।
১৯২০ াসম বক্রসস্গসভা বুসদ্ধ ৯০ লাচাভ ফফবর্ক্ওাদ ফৃঢুযভড
ওসভ।
১৯৪৭ াসম পাভঢ বপাকসও ফওন্ ওসভ তাঙ্গা প্রা ১
বফবমদ ফমাও ফাভা বা। এফদ বও ‘ফলাত্মা’ কান্নী তাঙ্গা ফভাথ
ওভসঢ নম লদ বদ, এং ঢাসও ফফখাসভ বলন্দু নযাদাবঝও
দণুভাফ কটসভ লাসঢ ফৃঢুযভড ওভসঢ ল।
১৯৫০ ফণসও ১৯৬০ াসমভ ফসথয বিস্গাদ, এবদবফস্গ এং
ফুবমফসতভ ফসথয ধাভস্ছবভও িসন্দ্ব ৫০০,০০০ ফমাও ফাভা
বা।
১৯৭১ াসম ধবশ্চফ ধাবওস্ঘাবদভা ধূশ ধাবওস্ঘাসদভ াগাবমফতভ
ঈধভ কডলঢযা ঘামা, দ ফাস ঢাভা প্রা ৩০ মক্ষ ফানুর
লঢযা ওসভ, থরশড ওসভ ২ মক্ষ দাভীসও। ববত এআ বুসদ্ধভ
ফধঙসদ ফতত বঙম ভাচগদবঢও, ঢাভধসভ থফশী যাধাভবঝ
ঈসধক্ষদী দ। ধবশ্চফ ধাবওস্ঘাবদসতভ ভাভআ বপসবাক বঙম
ফব, ধূশ ধাবওস্ঘাবদভা ‘পাসমা ফুমফাদ’ দ, এং ঢাভা
পাভসঢভ তামাম।
১৯৭৮ াসম কাাদাভ ফচান্ফঝাঈসদ ফভপাসভন্ট বচফ ফচান্ফ
ফঔাসদ ভ্রফডভঢ ওংসগ্রফযাদ এং বঢদচদ াংাবতওসও
লঢযাভ ধভ ৯০০ চদসও বদস অত্মলঢযা ওসভ, বা াভা
ধৃবণীসও স্ঘবম্ভঢ ওসভ ফত।
আমাবফ অআদ ফফাঢাসও ঘুবভভ যাবস্ঘ বলসস লাঢ ফওসঝ
ফনমাভ ফভাচ প্রঘবমঢ অসঙ। সুতাসদ ১৯৮৩ ফণসও ১৯৮৪
াসমভ ফসথয প্রা ৬৬ চদসও থসভ প্রওাসশ্য লাঢ ফওসঝ ফনমা
ল। ফটাসভঝ ফুবমফ ফদঢা ফফালাম্যত ঢালাসও নাাঁবসঢ মঝসও
ফফভা ফনমা ল- ওাভড বঢবদ লাঢ ফওসঝ ফনমাভ ফসঢা শভঢাভ
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প্রবঢাত ওসভবঙসমদ।
 ফৌবত অভস ১৯৭৭ াসম বওসযাভী বপ্রসন্ফ এং ঢাভ
















ফপ্রবফওসও ‘যাবপঘাসভভ’ ধভাসথ লঢযা ওভা ল। ধাবওস্ঘাসদ
১৯৮৭ াসম এও ওাঞুবভাভ ফফসসও ‘ফচদা’ ওভাভ ধভাসথ
ধাণভ ঙুাঁসড় লঢযাভ নসঢাা ফতা ল। ১৯৮৪ াসম অভ
অবফভাসঢ এওবঝ াবড়ভ কৃলপৃঢয এং তাীসও ধাণভ ঙুাঁসড়
লঢযাভ নসঢাা ফতা ল, গথ ফফমাসফযাভ ধভাসথ।
দাআসচবভা ১৯৮২ াসম ফাম্াফ ফাসভাাভ নযাদাবঝও
নুাভীভা প্রবঢধসক্ষভ যঢাবথও ফমাওচদসও ‘ওাসনভ’ অঔযা
বতস লঢযা ওসভ, অভ ঢাসতভ ভক্তধাদ ওসভ।
১৯৮৩ াসম ঈত্তভ অাভমযাফন্ট ওযাণবমও ন্ত্রাীভা
ফপ্রাসঝস্গযান্ঝ ঘাসঘশ ঠুসও ফকামাগুবম ওসভ ফপ্রাসঝস্গযান্ঝ
নুাভীসতভ লঢযা ওসভ। তাঙ্গা প্রা ২৬০০ ফমাও ফাভা বা।
বলন্দু ফুবমফ তাঙ্গা পাভসঢ বদঢযবদফবত্তও যাধাভ। ১৯৮৩
াসম অাসফ এভওফ এওবঝ তাঙ্গা ৩,০০০ চদ ফানুর ফাভা
বা। ১৯৮৪ াসম এও বলন্দু ফদঢাভ ঙবসঢ ফওাসদা এও
ফুবমফ চুঢাভ ফামা ধবভস বতসম এ বদস ধুদভা তাঙ্গা রৄরু
ল, ফআ তাঙ্গা ২১৬ চদ ফাভা বা, ৭৫৬ চদ অলঢ ল,
অভ ১৩,০০০ চদ ঈিাস্তু ল। ওাভান্দী ল ৪১০০ চদ।
ফমাদসদ ১৯৭৫ াসমভ ধভ ফণসও সুআাআট ফাবম্বংল দাদা
ন্ত্রাাতী খঝদা ১৩০,০০০ চদ ফমাও ফাভা ফকসঙ।
আভাসদভ ফফৌমাতী বযা ভওাভ ফখারডা ওসভ ফব ফস্ঘ ালাআ
থফশান্তবভঢ দা লস, ঢাসতভ লঢযা ওভা লস। ১৯৮০ াসমভ
প্রণফ বতসও প্রা ২০০ চদ ‘ফকাাঁাভ’ ালাআসও লঢয ওভা ল,
প্রা ৪০,০০০ ালাআ ফতয ফঙসড় ধামা।
শ্রীমঙ্কা বকঢ যঢসওভ অবয অভ দব্বআসভ তযসও ফৌদ্ধ
বংলমী অভ বলন্দু ঢাবফমসতভ মড়াআস অক্ষবভও সণশআ দভসও
ধবভডঢ ল।
১৯৮৩ াসম ফচরুচাসমসফভ থফশী ফদঢা ফুনবঢ ফযঔ াত আতীদ এম অমাফী নসঢাা ফতদ এআ সম ফব, ফওঈ ববত
ববভাভ ফপ্রবসটন্ঝ লাবনচ অম অচাতসও লঢযা ওভসঢ ধাসভ,
ঢস ঢাভ ফসলস্ঘ বদবশ্চঢ।
পাভসঢ অবযভ তযসও বযঔ চদসকাষ্ঠী বদসচসতভ চন্য ধাঞ্জা
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এমাওা অমাতা থফশী ভাচয ‘ঔাবমস্ঘাদ’ (Land of the Pure)
বঢবভভ ধাঢাভা ওসভ অভ এভ ফদঢৃত্ব ফত বযঔ ঘভফধন্থী
ফদঢা চাভদাআদ বপন্াদামা, বববদ ঢাভ নুাভীসতভ
বযবঔসবঙসমদ ফব, প্রবঢধক্ষসও ‘দভসও ধাঞাসদা’ ঢাসতভ ধবত্র
তাবত্ব। ফঘাভাসকাপ্তাপাস ধুসভা অবযভ তযও চুসড়আ র
বলন্দুসও লঢযা ওভা ল।
 ১৯৮৪ াসম বযঔ ফতলভক্ষীসতভ লাসঢ ঢৎওামীদ প্রথাদফন্ত্রী
আবন্দভা কান্নী বদলঢ লসম াভা পাভঢ চুসড় বযঔসতভ ঈধভ
ীপৎ ঢাণ্ডমীমা ঘামাসদা ল। বঢদ বতসদভ ফসথয ৫০০০
বযঔসও লঢযা ওভা ল। বযঔসতভ াা ফণসও ঈবঞস, া
ফণসও দাবফস, ফতাওাদ ফণসও ঢুসম বদস লঢযা ওভা ল,
ওঔসদা চীন্ত ধুবড়স ফতা ল।
 ৯৮৯
‘
’

, টঃ

ফওঈা
 ১৯৯২ াসমভ ৬আ বটসম্বভ ভাফচন্ধপূবফ বফণসও ফওন্ ওসভ
বলন্দু ঈগ্রধন্থীভা যঢ ঙসভভ ধুসভাফদা াবভ ফবচত ধ্বং
ওসভ। এভ নমশ্রুবঢসঢ তাঙ্গা ২০০০ ফানুর ফাভা বা, এভ
প্রপা ধসড় ধাশ্বশঢশী ফতযগুসমাসঢ।
 ৯৯৭
( Heaven’s Gate)
‘
’
৯
‘
’
 াংমাসতসয ১৯৪১ াসম বলন্দু চদংঔযা বঙম যঢওভা ২৮

পাক। ১৯৪৭ াসম পাভঢ পাসকভ যবলঢ ধসভ ঢা যঢওভা
২২ পাসক এস তাাঁড়া। এভধভ ফণসওআ ংঔযামখুসতভ ঈধভ
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ক্রফাকঢ ঢযাঘাভ এং বদধীড়সদভ থাভাাবলওঢা ফতযবঝসঢ
ক্রফয বলন্দুসতভ ংঔযা ওফসঢ ণাসও। ১৯৬১ াসম ১৮.৫%,
১৯৭৪ াসম ওসফ তাাঁড়া ১৩.৫%, ১৯৮১ াসম ১২.১%,
এং ১৯৯১ াসম ১০% এ এস তাাঁড়া। াম্বঢও
ফগুসমাসঢ বলন্দুসতভ যঢওভা লাভ ওসফ ৮ পসকভ বদসঘ ফদসফ
এসসঙ সম নুবফঢ ল।
২০০১ াসমভ ১১আ ফসেম্বভ অসফবভওাভ ঝুআদ ঝাাসভভ
ঈধভ অম ওাতা অত্মখাঢী বফাদ লাফমা ঘামা, এআ
লাফমা ঝুআদ ঝাাভ ধ্বস ধসড়, ফাভা বা ৩০০০
অসফবভওাদ দাকবভও। এ পাল খঝদা াভা বসশ্বভ কবঢপ্রওৃবঢসও তসম ফত।
২০০২ াসম পাভসঢভ গুচভাসঝ তাঙ্গা ২০০০ ফানুর ফাভা
বা, ঈিাস্তু ল প্রা ১৫০,০০০ ফানুর। দাভী বদবশাঢদ প্রওঝ
অওাভ থাভড ওসভ। র ফুবমফ বওসযাভী এং দাভীসও
ঈধবুশধবভ থরশসডভ ধভ লঢযা ওভা ল।
২০০১ াসমভ বদশাঘসদভ ধভ াংমাসতসয বএদবধ-চাফাঢ
বধুম ফপাসঝ চমাপ ওসভ। বদশাঘদ ধভঢশী ফস ফসঙ
ফসঙ বলন্দুাবড়গুসমাসঢ অক্রফড ঘামাসদা ল। ধূবডশফা ভাদীভ
ফসঢা র বওসযাভীসও থরশড ওভা ল। বদশাঘদ নুবষ্ঠঢ লাভ
প্রণফ ৯২ বতসদভ ফসথয ২২৮বঝ থরশসডভ খঝদা, এং ধভঢশী
বঢদফাস প্রা ১০০০বঝ থরশসডভ খঝদা খসঝ, বাভ ফসথয যঢওভা
৯৮ পাক বঙম বলন্দু বওংা ংঔযামখু ম্তাসভ ন্তকশঢ।
বএদবধ চাফাঢ ফওাাবমযদ ভওাসভভ ফ াংমা পাআসভ
ফদঢৃসত্ব চাগ্রঢ ফুবমফ চদঢাভ (ফচ.এফ.ফচ.) ঈত্থাদ খসঝ।
ঢাভা ধুবমসযভ ঙত্রঙাা াংমাসতসযভ তবক্ষডােসম ত্রাসভ
ভাচত্ব ওাসফ ওসভ। এওবঝ খঝদা এওচদ গ্রাফাীসও লঢযা
ওসভ কাসঙভ াসণ ঈসম্া ওসভ ফাঁসথ ছুবমস ফতা ল।
ভওাসভভ ধক্ষ ফণসও ‘াংমা পাআ বফবটাভ ৃবষ্ট’ সম বফণযা
প্রঘাভডা ঘামাসদা ল।
২০০৪ াসমভ ২৭ফয ফনব্রুাবভ াংমাসতসযভ প্রণা- বসভাথী
ফমঔও রফাুদ অচাসতভ ঈধভ লাফমা ঘামা ফফৌমাতী
ফচ.এফ.ব। ঘাধাবঢ বতস ক্ষঢ বক্ষঢ ওসভ ফনমা ল ঢাভ
ফতল, বা ধসভ ঢাসও প্রমবম্বঢ ফৃঢুযভ বতসও ফঞসম ফত।
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 ২০০৪ াসমভ ২ভা দসপম্বভ বঘত্র ধবভঘামও বণ পযাদ ককসও
প্রওাসশ্য ভাস্ঘা গুবম এং ঙুবভওালঢ ওসভ লঢযা ওসভ ন্ত্রাী
ফফালাম্যত ফভাসবভ। াবফযদ দাসফভ তয বফবদসঝভ এওবঝ
আমাফ বসভাথী
ঘমবচ্চত্র াদাসদাভ তাস ঢাসও
ফদতাভমযান্টসভ ভাস্ঘা প্রওাসশ্য দৃযংপাস লঢযা ওভা ল।
এওআ ঙবভ াসণ চবড়ঢ ণাওাভ ওাভসড দাভীাতী ফমবঔওা
অাদ লাভব অমীসও ফৃঢুয ধসভাাদা ফতা ল।
 ২০০৫ াসমভ ৩০ফয ফসেম্বভ ফচসমন্ট ফধাসস্গদ দাসফভ
এওবঝ টযাবদয ধবত্রওা ফলাদী লবভঢ ফুলাম্যতসও বদস
যঙ্গাত্মও ১২বঝ ওাঝুশদ প্রওায ওভসম াভা ফুবমফ বসশ্ব এভ
প্রবঢবক্রাস্ঝরূধ জ্বামা- ফধাড়া রৄরু ল।
,

ল

- ‘Behead those who say
Islam is a violent religion’।

 ১৯৯৩ ফণসও অচ ধবশন্ত অবফশ  কট ল ন্যান্য কপশধাঢ
বসভাথী বিস্গাদ ফফৌমাতীভা অঝ চদ টাক্তাভসও লঢযা
ওসভসঙ এআ থভসদভ দৃযংঢাভ শসযর বদতযশদ ২০০৯ াসম
বিস্গাদ ফফৌমাতী স্কঝ ফভাটাভ ওঢৃশও টঃ চচশ বিমাভসও লঢযা।
ন্যাযদাম যাভযদ ফনটাসভযসদভ ভভালওৃঢ ধবভংঔযাদ
নুবাী ১৯৭৭ াসমভ ধভ ফণসও অসফবভওা এং ওাদাটা
কপশধাসঢভ াসণ চবড়ঢ বঘবওৎওসতভ ফসথয ১৭ চদসও
লঢযাভ প্রসঘষ্টা ঘমাসদা ল, ৩৮৩ চদসও লঢযাভ রফবও ফতা
ল, ১৫৩ চসদভ ঈধভ ঘড়া লাভ এং ৩ চদসও
ধলভসডভ খঝদা খসঝ।
 াংমাসতসয বকঢ ঢত্ত্বাথাও ভওাসভভ অফসম াফান্য
‘ফফালাম্যত বড়াম’ বদস ফওৌঢুসওভ ফচভ বলসস ২১ ঙভ
ী ওাঝুশবদস্গ অবভনসও ফচসম ফঠাওাসদা ল, াঢুম
ফফাওাভসফভ ঔবঢসভ ওাসঙ বকস প্রণফ অসমাভ পাতসওভ
ক্ষফা প্রাণশদাভ দাঝও প্রতবযশঢ ল।
 অাফী মীক ভওাসভভ অফসম থফশানুপূবঢসঢ অখাঢ মাকাভ
চুলাসঢ ফনুও ন্ন ওসভ ফতাভ ধসঘষ্টা ওভা ল।
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মা বদষ্প্প্রসাচদ, ঈধসভভ বমবস্গবঝ ফওম বকঢ ওসও যঢসওভ
ওবঢধ থফশী বলংঢাভ অসমাওচ্ছঝাফাত্র, বন্নুভ ুসও বন্দুফ।
থফশী বলংঢাভ ধুসভা আবঢলা বমবধদ্ধ ওভসঢ ফকসম ঢা
বদঃসন্দসল ফলাপাভঢসও ঙাবড়স বাস। ন্নবশ্বা দাফও
পাআভাগুসমা ওীপাস ন্ত্রাাতী বঢবভভ ওাভঔাদা বলসস যরঢ
ল- ঢাভ বওঙু ঈতালভড অফভা অসকআ ফভসঔবঙ এআ আসভ ধূশঢশী
‘থফশী বদবঢওঢা’ থযাস। ফঔাসদ অফভা ফতবঔসবঙমাফ, থফশগ্রসন্থভ
পাসমা পাসমা াডীগুসমা ফণসও পাসমাফানুর লাভ নুসপ্রভডা ধা
ফওঈ, অাভ ন্ত্রাাতীভা এওআ থফশগ্রসন্থভ পাসাসমন্ঝ পাশগুসমা
ফণসও নুসপ্রভডা ধা ন্ত্রাী লাভ। ফচন্যআ ফঢা থফশগ্রন্থগুসমাএসওওবঝ ফিাচাদ লশ- ঙদ্মফবয পাআভা! এচন্যআ এওআ থফশগ্রন্থ
ধাঞ ওসভ ফওঈ আরবত দাাভাসতভ াসণ বুদ্ধ ওভাভ মসক্ষয ‘বদ
মাসতদ’ লস বা, অাভ ফওঈা ধবভডঢ ল সুবন াথসও। ওী ওসভ
লমন ওসভ মা বাস ফব থফশগ্রন্থ ফণসও ধাা বদসঘভ পাআভারূধী
অাঢগুসমা বঢযআ বচলাবত ববদওসতভ ন্ত্রাাসত ঈৎাবলঢ ওভসঙ
দা ? ধবত্র ফওাভাদ ফণসও ঈদ্ধৃঢ ওভা বাওফঢাফাসতভ ঈধভ বুদ্ধ নভচ ওভা লসসঙ… (২:২২১৬ )।
অম্ালভ চন্য বুদ্ধ ওভসঢ ণাকুদ, অধবদ বদসচভ ত্তা
যঢীঢ ন্য ফওাসদা বরসভ বচম্যাতাভ দদ! অভ অধবদ
ফুমফাদসতভসও ঈৎাবলঢ ওভসঢ ণাকুদ (৪:৮৪)।
ফল ফুবফদকড! ফঢাফভা আরবত  বিস্গাদফতভসও ন্নু
বলসস গ্রলড ওসভা দা; ঢাভা এসও ধসভভ ন্নু।
ফঢাফাসতভ ফসথয ফব ঢাসতভ াসণ ন্নুত্ব ওভস, ফ
ঢাসতভআ ন্তপুশক্ত। অম্াল চাসমফসতভসও ধণ প্রতযশদ
ওসভদ দা (৫:৫১)।
ফব ফমাও আমাফ ঙাড়া ন্য ফওাসদা থফশ ঢামায ওসভ,
ওবস্ঞদওাসম ঢা গ্রলড ওভা লস দা এং অবঔভাসঢ ফ
ক্ষবঢ গ্রস্ঘ (ফওাভাদ ৩:৮৫)।
অভ ঢাসতভ াসণ বুদ্ধ ওভসঢ ণাফওা বঢক্ষড দা ভ্রাবন্ত
ফযর লস বা; এং অম্ালভ ফস্ঘ রকুফ প্রবঢবষ্ঠঢ লস
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বা (৮:৩৯)।
ফঢাফভা বুদ্ধ ওফভা অলসম-বওঢাসভ ঐ ফমাওসতভ াসণ,
বাভা অম্াল  ফভাচ লাযসভ ইফাদ ভাসঔ দা, অম্াল 
ঢাভ ভাসুম বা লাভাফ ওসভ বতসসঙদ ঢা লাভাফ ওসভ দা
এং গ্রলড ওসভ দা ঢয থফশ, বঢক্ষড দা ওভসচাসড় ঢাভা
বচববা প্রতাদ ওসভ (৯:২৯)।
ঢঃধভ বঔদ ফঢাফভা ওাসনভসতভ াসণ বুসদ্ধ ঢীডশ
ল, ঢঔদ ঢাসতভ কতশাদ ফাফভা, সযসর বঔদ
ঢাসতভসও ধূডশরূসধ ধভাপূঢ ওসভা ঢঔদ ঢাসতভসও যক্ত
ওসভ ফাঁসথ ফনম। ঢঃধভ ল ঢাসতভ প্রবঢ নুগ্রল
ওসভা, দা ল ঢাসতভ বদওঝ লসঢ ফুবক্তধড ম। … বাভা
অম্ালভ ধসণ যলীত ল, অম্াল ওঔসদাআ ঢাসতভ ওফশ
বদষ্ট ওভসদ দা (৪৭: ৪)।
ঢএ, ঢাসতভ ফসথয ওাঈসও ন্নুরূসধ গ্রলড ওসভা দা,
ফব ধবশন্ত দা ঢাভা অম্ালভ ধসণ বলচভঢ ওসভ ঘসম
অস। ঢ:ধভ ববত ঢাভা বফুঔ ল, ঢস ঢাসতভসও
ধাওড়া ওসভা এং ফবঔাসদ ধা লঢযা ওসভা। ঢাসতভ
ফসথয ওাঈসও ন্নুরূসধ গ্রলড ওসভা দা এং ালাবযওাভী
াবদ দা (৪:৮৯)।
অভ ঢাসতভসও লঢযা ওফভা ফবঔাসদ ধা ফঔাসদআ এং
ঢাসতভসও ফভ ওসভ তা ফঔাদ ফণসও … (২:১৯১)
অভ ফঢাফভা ঢাসতভ াসণ মড়াআ ওফভা, ফব ধবশন্ত দা
ফনঢদাভ াদ ল এং অম্ালভ িীদ প্রবঢবষ্ঠঢ ল
(২:১৯৩)।
অবফ ওাসনভসতভ ফসদ পীবঢভ োভ ওসভ ফত। ওাসচআ
কতশাসদভ ঈধভ অখাঢ লাফদা এং ঢাসতভসও ওাফঝা
ফচাড়া ফচাড়া (৮:১২)।
ঢঃধভ বদবরদ্ধ ফা বঢাবলঢ লসম ফুযবভওসতভ লঢযা
ওসভা ফবঔাসদ ঢাসতভ ধা, ঢাসতভ ন্দী ওসভা এং
সভাথ ওসভা| অভ প্রসঢযও খাাঁবঝসঢ ঢাসতভ ন্নাসদ াঁৎ
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ফধসঢ স ণাসওা (৯:৫)।
ববত ফভ দা ল, ঢস অম্াল ফঢাফাসতভ ফফশন্তুত অচা
ফতসদ এং ধভ চাবঢসও ফঢাফাসতভ স্ঙমাবপবরক্ত
ওভসদ (৯:৩৯)…আঢযাবত।

সদও আমাফ থফশবশ্বাীভা সমদ, ফওাভাদ ওঔসদা ন্ত্রাাসত
ওাঈসও ঈৎাবলঢ ওসভ দা, ওাঈসও অত্মখাঢী ফাফা লাফমা
প্রসভাবঘঢ ওসভ দা, আঢযাবত। এঝা বঢয ভাবভ লসঢা ফওাভাসদ ুসও
ফধসঝ ফাফা ফসথ ওাসভা ঈধসভ লাফসম ধড়াভ ওণা ফদআ; বওন্তু এঝা
ফঢা বঞও ফব, ফওাভাদ ঔুমসমআ ধাা বা- বাভা অম্ালভ ধসণ যলীত
ল, অম্াল ওঔসদাআ ঢাসতভ ওফশ বদষ্ট ওভসদ দা (৪৭:৪), ফওাভাসদ
মা লসসঙ- অভ বাভা অম্ালভ ধসণ বদলঢ ল, ঢাসতভসও ঢুবফ
ওঔসদা ফৃঢ ফসদ ওসভা দা (৩:১৬৯); বওংা মা লসসঙ- ববত
অম্ালভ ধসণ ফওঈ বুদ্ধ ওসভ ফাভা বা ঢস ঢাভ চন্য ভসসঙ চান্পাঢ
(৯:১১১)।
অভ অম্ালভ ধসণ যলীতসতভ চন্য চান্পাসঢভ ধুভষ্কাভ ফওফদ
লস? অম্াল বওন্তু এ যাধাসভ ঔু ধবভষ্কাভ–
ঢণা ণাওস অদঢদদ ভফডীকদ, ফওাসদা বচদ  ফাদ ধূসশ
বাসতভ যলাভ ওসভ বদ (৫৫:৫৬)।
ঢাসতভ ওাসঙ ণাওস দঢ, অঢসমাঘদা ঢরুডীকড, ফবদ
ঢাভা সুভবক্ষঢ বটফ (৩৭:৪৮-৪৯); সুরৄভ্র (wine) বা
ধাদওাভীসতভ চসন্য সুস্ঝারৃ (৩৭:৪৬)।
অবফ ঢাসতভসও অঢসমাঘদা রভসতভ াসণ বালন্নসদ
অদ্ধ ওসভ ফত (৫২:২)…
ঢাুসঢ স্ঙাদওাবভডী রভকড (৫৫:৭২); প্রাম 
ধদ্মভাক তৃয ভফডীকড (৫৫:৫৮)।

অবফ চান্পাঢী ভফডীকডসও বসযররূসধ ৃবষ্ট ওসভবঙ,
ঢঃধভ ঢাসতভসও ওসভবঙ বঘভকুফাভী (৫৬:৩৫-৩)।

রৄথু অঢসমাঘদা বঘভকুফাভীসতভ ফমাপ ফতবঔসআ অম্াল ক্ষান্ত লদ
বদ, যস্ঙা ফভসঔসঙদ ফকমফাদসতভসুভবক্ষঢ ফফাবঢতৃয বওসযাভভা ঢাসতভ
ফখাভাসনভা ওভস (৫২:২৪)। আঢযাবত।

ফসলসস্ঘ সুভা-াওী-রভ-ধভীভ এফদ নুভন্ত পাণ্ডাফভভ গ্রাবনও ডশদা
ফতসঔ ফতসঔ সদসওভআ যলীত লসঢ ফদ ঘাআফ! বঢশদাতী
ফসদাবজ্ঞাদী াসঢাব ওাদাচাা ফঢা ফসদআ ওসভদ আমাবফ ফাসচ
রকাফীত্ব এং ধাযাধাবয ফৃঢুযভ ধসভ ঈবদ্ভন্পসবৌদা এং বঘভকুফাভী
রভীসতভ নুভন্ত পাণ্ডাসভভ বদশ্চঢাভ ওাভসডআ ফুবমফসতভ ফসথয
অত্মখাঢী ফাফালাফমাওাভীসতভ এঢ অবথওয ফঘাসঔ ধসড়245।
ফওম আমাসফভ বচলাবত ববদসওভাআ পাআভা অক্রান্ত ফদসদভ
ঈতালভড পাসম পুম লস। ‘বশ্বাসভ পাআভা’ ফমঔাবঝ ফুক্তফদা
প্রওাসযভ ধভ বতকন্ত ভওাভ ‘বশ্বাসভ পাআভা এং অনুরবঙ্গও’
দাসফভ এওবঝ পূভও প্রসন্ন পাভসঢভ অভ এ এ ধবভঘাবমঢ
স্কুমগুসমাভ ধাঞযূবঘভ দাদা ঈতালভড লাবচভ ওসভ ফতবঔসসঙদ
ওীপাস ফঙসমবধসমসতভ ফসথয বযযসআ পাআভাসভ ীচ ধদ ওভা
ল246। বতযাপাভঢী দাসফভ এআ স্কুম াভাসতসযভ ববপন্প প্রাসন্ত ঙবড়স
অসঙ- ংঔযা প্রা ২০,০০০। প্রা ২৫ মাঔ বযক্ষাণশী এসঢ
ধড়াসযাদা ওসভ- বাসতভ বথওাংযআ কবভ া বদনফথযবত্ত খসভভ।
ধড়াসযাদা ঘসম প্রণফ ফণসও িাতয ফশ্রডী বথ। বঢস্ঘা ফঢামাসতভ
প্রন্ন In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school
textbooks in India ফণসও247 ংঔয তৃষ্টান্ত লাবচভ ওসভ বতকন্ত

ঈতযাদ, অঙ্গুভ, ধূডশসবৌদা ঢরুডী এং ধূডশ ধাদধাত্র
(৭৮:৩৩-৩৪)।

245

ঢণা ণাওস অদঢদদা রভীকড, অভসড ভবক্ষঢ
ফফাবঢভ ন্যা, (৫৬:২২-২৩)।

246
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Alan S. Miller & Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters:
From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade,
2008
বশ্বাসভ পাআভা এং অনুরবঙ্গও, বতকন্ত ভওাভ, ফুক্তফদা, http://muktomona.com/banga_blog/?p=325
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ফতবঔসসঙদ ওীপাস ঢয-বফসণযভ বফসযম ফতা আবঢলা ধবড়স
এসতভ ফকচ ফথামাআ ওভা ল‘ফলাফাভ াল্মীবওভ ভাফাসডভ এওঝা পাানুাত
ওসভবঙসমদ- বাভ দাফ আবমাট।’
‘ফপ্লসঝা  ফলসভাসটাঝাসভ ফসঢ প্রাঘীদ বফযভী পযঢা
পাভঢী পাথাভাভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ কসড় ঈসঞবঙম।’
‘করু অফাসতভ ওসমভ ফাঢৃস্ঙাদী, করুভ যভীসভ
পকাদ বভাচ ওসভদ।’
এওআ স্কুসমভ পাভসঢভ ফযাসধ পাভঢসও ফতঔাসদা ল
াংমাসতয, ধাবওস্ঘাদ, ফদধাম, পুঝাদ, বঢব্বঢ এফদ বও
ফাাদফাসভভ বওঙু ংয বদস। মা ল সযাসওভ
বলং দীবঢভ নসম ঢাভ ফদাাবলদী বুসদ্ধ ঈৎাল
লাবভসবঙম। অসমর্ক্ান্টাভ দাবও ধুরুভ ওাসঙ বুসদ্ধ ফলসভ
বকস ক্ষফাপ্রাণশদা ওসভবঙসমদ।
ফথযবুসকভ আবঢলাস াম্তাবওঢাভ ঈগ্ররূধ অভ ফবয
প্রওঝ। ফগ্র আবঢলা বযক্ষা ফুবমফসতভ বসতবয যবক্ত
বলসস ফতঔাসদা লসসঙঃ
‘পাভসঢ বসতবয ফুবমফ যাদ’
‘পাভসঢ ঢসমাাভ থসভ আমাসফভ প্রঘাভ লসবঙম।
ফুবমসফভা এও লাসঢ ফওাভাদ অসভও লাসঢ ঢভাবভ
বদসআ এসবঙম এসতসয … অফভা ঢাসতভ ধসভ
ঢাবড়স বতসঢ ক্ষফ লসবঙ, বওন্তু অফাসতভ ফব পাআসভা
আমাফ থফশ গ্রলড ওসভবঙম, ঢাসতভ বলন্দুথসফশ থফশান্তবভঢ
ওভসঢ যণশ লসবঙ।’
‘বলন্দুভা ঘভফ ধফাসদভ াসণ ঢুবওশ যাদ ফফসদ
বদসবঙম।’
‘ামযবাল, ঢীতাল, ধতশাপ্রণাল অসভা সদও
কুংস্কাভ ফুবমফ ভাচসত্বভ প্রবঢবক্রা বলসস
বলন্দুফাসচ স্ঙাদ ওসভ বদসসঙ।’
‘বযাচী অভ ভাদা প্রঢাধ বঙসমদ প্রওৃঢ স্ঝাথীদঢা
ংগ্রাফী। ঢাভা ফুবমফসতভ ফতয ফণসও বঢাবড়ঢ ওভাভ
চন্যআ মড়াআ ওসভবঙসমদ।’

পাভসঢভ স্কুসমভ ধাঞযধুস্ঘওগুসমাসঢ বদ ওাবফ, ফখৌভী া কচদীভ
ফাফুত া বঢফুভ মং ওীপাস বলন্দুসতভ লঢযা ওসভবঙসমদ ঢাভ বস্ঘাবভঢ
ডশদা লাবচভ ওসভ াচ্চাসতভ ফাণা ঙ্কুসভআ ‘ফুবমফ বসির’ প্রসয
ওবভস ফতা ল। ফতয বপাসকভ চন্য এওঢভনা পাস ফুবমফসতভ
তাী ওসভ আবঢলা ফমঔা ল। অভ.এ এ-এভ ফসঢা ন্ত্রাাতী
াম্তাবও তমসও প্রওৃঢ স্ঝাথীদঢাওাফী এওবঝ ংকঞদ বলসস ঢুসম
থভা ল।  ফণসও ফচাভ ওণা, ফলাত্মা কান্নী ফব এআ ংকঞসদভ
এওচসদভ লাসঢআ ফাভা বকসবঙসমদ, ফওণা ফফামুফ ফঘসধ বাা
ল। াফবগ্রওপাস, ধাঞক্রফ এফদপাস াচাসদা বাসঢ াভ ফসথয
পা ৃবষ্ট ল ফব ঢাসতভ ধূশধুরুসরভা ফুবমফ  বিস্গাদফতভ লাসঢ
ঢযাঘাবভঢ। ঢাসতভ খাসড় তাবত্ব ঢশা ঢাভ প্রবঢসযাথ ফদাভ।
২০০৮ াসমভ ২৬ এ দসপম্বভ ফআবতদ প্রা ৫০ চদ চবঙ্গ
ফুম্বাআসভ ঢাচ ফলাসঝসম ন্ত্রাাসতভ ফব ঢুখমবও ওাণ্ড রৄরু ওসভবঙম
ফবতদ এআ বশ্বাসভ পাআভা বদস অফভা ফুক্তফদা তীখশ
অসমাঘদা ওসভবঙমাফ। বশ্বাসভ াআসভ ভাচগদবঢও এং
ণশগদবঢও আসুযল দাদা থভসদভ অওরশডী প্রঙ্গ ঈসঞ এসবঙম
বস্ঘৃঢ ধবভসভ। ঈসঞ এসবঙম ওােীভ প্রঙ্গ, ঈসঞ এসবঙম পাভসঢ
ফুবমফ চদসকাষ্ঠীভ প্রবঢ বরসফযভ দাদা ঈতালভড। এঝা বঞও ফব,
ওাবেভী চদকফডভ ঈধভ পাভঢী ফদাাবলদীভ মাকাঢাভ ঢযাঘাভ,
াবভ ফবচত থং বওংা গুচভাসঝ াম্বঢও ফস ফুবমফসতভ
ঈধভ ফব থভসদভ ঢযাঘাসভভ বস্গফসভামাভ ঘামাসদা লসসঙ ঢা পুসম
বাাভ ফসঢা বর দ। ফুবমফভা পাভসঢভ চদকফডভ প্রা ১৪
যঢাংয। ণঘ ঢাভাআ পাভসঢ সঘস বদধীবড়ঢ, ঢযাঘাবভঢ এং
অণশাফাবচও বতও বতস বধবঙস ধড়া এও চদসকাষ্ঠী। এ ফস্ঘ
সদও ওাভড ফুবমফসতভ ক্ষুি ওসভসঙ ঙসভভ ধভ ঙভ থসভ। বওন্তু
এঝা বঞও, ধৃবণীসঢ াফাবচও বঘাভ ফবফদ অসঙ, ফঢফদ অসঙ
াফাবচও বঘাসভভ দাসফ ন্নবশ্বাসভ ঘার এং ঢাভ প্রঘাভ।
থফশগ্রসন্থভ বচলাবত াডীগুসমা বওংা সুঘঢুভ ঈধাস বওৃঢ আবঢলা
ঢুসম থসভ ধভঢশী প্রচন্ধসও ফকচ ফথামাআসভ ঈতালভডগুসমা এভ

Online: http://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html
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প্রওৃষ্ট প্রফাড। ফুক্তফদা তস্ঢ ধাবণশ চাফাদ অফাসতভ াআসঝ
প্রন্নবঝ বদস ফন্তয ওভসঢ বকস বা সমসঙদ ঢা লসঢা সদসওভ
ফসদআ বঘন্তাভ ফঔাভাও ফবাকাস। বঢবদ সমদ-

বশ্বাীসতভ ফঘস বথওঢভ ুবদ্ধতীপ্ত এং স্ঞাঝশ লস ণাসও। ম্বঢ
ববপন্প বঢশদী ফসদাবজ্ঞাদীসতভ ঘামাসদা চবভসধ ঘােমযওভ বওঙু
নমানম এং যাঔযা ঈসঞ এসসঙ।
মন্টদ স্কুম প আওসদাবফসর্ক্ভ বঢশদ ফসদাবজ্ঞাদী াসঢাব
ওাদাচাাভ ঘামাসদা াম্বঢও কসরডা (Social Psychology
Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) ফণসও চাদা ফকসঙ দাবস্ঘও ( Atheist)
এং ঈতাভধন্থীভা (Liberal) াথাভডঢ থাবফশও (theist) এং
ভক্ষডযীমসতভ (Conservative) ফঘস সদও ফবয ুবদ্ধপন্প লস
ণাসও। ফাযাম াআসওামবচ ফওাাঝশাভবম চাদশাসম ২০১০ াসম
প্রওাবযঢ Why Liberals and Atheists Are More Intelligent যীরশও
কসরডাধসত্র থযাধও ওাদাচাা ফতবঔসসঙদ ফব, থাবফশও বলসস
তাবতাভ যবক্তসতভ ফঘস দাবস্ঘওসতভ অআবওঈ কড়ধভঢা ন্তঢ ৬
ধসন্ঝ ফবয ণাসও, অভ ভক্ষডযীম রেসধভ ফঘস ঈতাভধন্থী া
প্রকবঢযীম রেসধভ অআবওঈ ফবয ণাসও ন্তঢ ১২ ধসন্ঝ248।

ফানুসরভ ফওাসদা ফওাসদা স্ঝপা ফবফদ ঈধবুক্ত ধবভসয
ধাা বসযর ফওাসদা ংযাডুভ ধবভস্জুঝসদভ ওাভসড
ৃষ্ট ল, ফঢফবদ ফফৌমাতী ন্ত্রা খঝসঢ ধাসভ ফওাসদা
ফওাসদা থফশী অসতযামীভ ঈধবুক্ত ধবভসয ধাা
ধবভস্জুবঝঢ লাভ ওাভসড। এআ ঈধবুক্ত ধবভসয প্রতাদ
ওভসঢ ধাসভ সদও ওাভড, বাভ ফসথয াফাবচও দাঘাভ
শ্যআ ন্যঢফ। বওন্তু ‘রৄথু’ াফাবচও দাঘাভ
ণাওসমআ ফব ফফৌমাতী ন্ত্রা খঝস এঝা বদবশ্চঢ দা।
ংযাডুভ ফসঢা এওঝা ফূম ওাভড ণাওসঢ লস
(ফফৌমাতী ন্ত্রাসভ ফক্ষসত্র বা লসঢ থফশগ্রসন্থভ ফওাসদা
ফওাসদা ফোও, বওংা চাবঢবসিরী বওৃঢ আবঢলা ঘঘশা)।
অভ এআ থফশী ংযাডু ফওম াফাবচও দাঘাসভআ
ধবভস্জুবঝঢ ল- ঢা লমন ওসভ মা বাস দা। ফওাসদা
ফওাফদা থসফশভ অসতযামী এঢআ যবক্তযামী ফব ববপন্প
ধবভস্জুঝও ধবভসয বঢ লসচআ ৃষ্ট ল অসতযামীভ
ফচাভাফমা ঢাবকসতআ। অভ থফশী ফূম ওাভড দা ণাওসম
াফাবচও দাঘাভ ন্যভওফ ন্ত্রাসভ চন্ধ বতসঢ ধাসভ।
অাভ দা বতসঢ ধাসভ। ণাআমযাসন্ট বঢ কবভ ফৌদ্ধভা
বপক্ষা ওভস বওন্তু ওঔসদা বলংা বমপ্ত লস দা। সদও
কবভ ফমাও ঘভফ তাবভসদ্রভ ফসথয ঢঢা বচশদ ফত
দা। বঢব্বঢীসতভ ঈধভ ঢযাঘাভ লসসঙ সদও ফবয।
বওন্তু বঢব্বসঢভ ফমাসওভা বলংাভ অশ্র বদস ন্ত্রাাতী
ল বদ। ওাসচআ এঝা ওঔসদাআ মা বা দা ফব াফাবচও
দাঘাভআ থফশী ন্ত্রাসভ ফূম ওাভড, ভং মা বা
নুখঝও ফাত্র।

থাবফশওঢাভ প্রসওাধ বঢ াসড় ধাম্া বতস ওসফ অআবওঈ। ফবফদ ঘভফ
দাবস্ঘওসতভ কড়ধভঢা অআবওঈ ধাা ফকসঙ ১০৩. ০৯। অভ ঘভফ থাবফশওসতভ
অআবওঈ ৯৭. ১৪। ওাসচআ দাবস্ঘও বলসস তাবতাভ যবক্তসতভ ফঘস অবস্ঘওসতভ
অআবওঈ কড়ধভঢা ন্তঢ ৬ ধসন্ঝ ওফ ণাসও।

বশ্বা এং ুবদ্ধফত্তা
রবতদ থসভআ এ যাধাভঝা প্রঘবমঢ ফব, বশ্বাীভা াথাভডঢ
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প্রপৃবঢ ঈধাতাদগুসমা বঢশদী ফপ্রক্ষাধসঝ ফাদ ফাসচভ চন্য
সধক্ষাওৃঢ দঢুদ ংসবাচদ (evolutionarily novel)। এং বাসতভ
ফবস্ঘষ্ক এআ দঢুদ দঢুদ ধবভঢশদগুসমা থাভড ওভাভ চন্য ফবয
দফদী, ঢাভাআ ুবদ্ধতীপ্ত বলসস অবপূশঢ লসসঙ। ফচন্যআ
দাবস্ঘসওভা অবস্ঘওসতভ ফণসও ফবয স্ঞাঝশ বলসস অবপূশঢ ল,
বঢশদী ফসদাবজ্ঞাসদভ াপাদা নুওল্প নুবাী এঝা খসঝ সম
কসরডাধসত্র তাব ওভা লসসঙ। ফচন্যআ এওচদ বশ্বাী াভা
ধযাবমদ বওংা ঈআঘ ঔযাঢ বক্রবস্গদ সটসদসমভ ফঘস ফৌবদ্ধও ফদসদ
এওচদ বভঘাটশ টবওন্ফ বওংা এওচদ বম ফাভ সদও এবকস
ণাসওদ অচসওভ রৃবদা। এভ ওাভড নুন্নাদ ওভসঢ বকস

ভক্ষডযীম রেসধভ ফঘস ঈতাভধন্থী া প্রকবঢযীম রেসধভ অআবওঈ ন্তঢ ১২
ধসন্ঝ ফবয ণাসও।

DRD4
251

‘

বদ’

( novelty

seeking gene)

ন্থী

যাধাভবঝ থযাধও ওাদাচাা বঢশদী তৃবষ্টসওাড ফণসও যাঔযা
ওসভসঙদ ঢাভ প্রওাবযঢ কসরডাধসত্র এং ব্লসক 249,250। বঢবদ ঢাভ
যাঔযা সমসঙদ, বশ্বা যাধাভঝা এওফ বঝসও ণাওাভ ফক্ষসত্র ড়
বদাফও বলসস ওাচ ওসভবঙম, ফচন্য ফবসওাসদা ংস্কৃবঢসঢআ থফশ
এং বশ্বাসভ বস্ঘত্ব ঔুাঁসচ ধাা বা, এং ফবসওাসদা ফাসচআ
থাবফশওসতভ ংঔযা দাবস্ঘওসতভ ফঘস াথাভডঢ ফবয (ববত
দাবস্ঘওসতভ ংঔযা অথুবদও বসশ্ব ক্রফথশফাদ)। অভ অবতফ
িাআগুসমাসঢ ঔুাঁচসম ফতঔা বাস ফঔাসদ চারৃ ফঝাদা ফণসও রৄরু ওসভ
দভবম, কুফাভী বদথদল লাচাসভা ধবশ্বাসভ ফালাভ। ফ বতও
ফণসও বঘন্তা ওভসম দাবস্ঘওঢা, বুবক্তাত, বজ্ঞাদফদষ্কঢা, বমাসভবমচফ
249

250

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

বশ্বাসভ তযশদ । 327

251

Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler.
Friendships Moderate an Association between a Dopamine Gene Variant and
Political Ideology. The Journal of Politics, 2010; 72 (04): 1189

328 । বশ্বাসভ তযশদ

বফবটা বওঙু বথওাভ ওসভ ফকচ ফথামাআ ওভসঙ! ওণাঝা ফব ঔু
ফবয বফণযা ঢা শ্য দ। লবমঈট বসদফা ফণসও রৄরু ওসভ (নর্ক্
াসত) প্রা প্রবঢবঝ বদঈচ ঘযাসদমআ ফফাঝফু বঝ বমাসভমসতভ তঔসম মা
বা। ধাযাধাবয ফযা বচসদ, বক্রসবঝপ ভাআবঝং, যাবমবপচফ ফণসও
রৄরু ওসভ যাওাসটবফা ফফাঝাফুবঝ বমাসভমভাআ ভাচত্ব ওভসঙ।
অসম এভ ওাভড ঔু লচ। বফবটা বমাসভমসতভ লাসঢ ঘসম বাসচ্ছ
ওাভড ভক্ষডযীমসতভ ফঘস ঢাভা ফবয ুবদ্ধফাদ, ফঘৌওর, ুবদ্ধতীপ্ত এং
বথওঢভ ফবয ঈদ্ভাদী যবক্তভ বথওাভী। াংমাসতসয ওব
াবলবঢযওল বাভা বযল্পওমা এং ংস্কৃবঢভ াসণ চবড়ঢ ণাসওদ
ঢাসতভ ফসথয ঈতাভধন্থী ফমাসওভ ংঔযা সধক্ষাওৃঢ ফবয ণাসও, এং
ঢাসতভ ফসথযআ
ংঔযা ফবয ধাা বা।
বশ্বাীভা রৄথু স্ঞাঝশ দ, কসরডা ফতঔা ফকসঙ বদবঢও বতও বতস
বশ্বাীভা বশ্বাীসতভ ফঘস সদও গ্রকাফী। দাবস্ঘও এং
প্রকবঢযীম ধবভাসভ বযরৄ বদবশাঢদ ওফ ল, ঢাভা দাভী বদবশাঢদ ওফ
ওসভ ণাসও, ঢাসতভ ধবভাসভ বাল বসচ্ছসতভ লাভ ওফ, ঢাভা
এওকাফী পসওশ অস্ঙাযীম ণাসও, ঢাভা ধবভসয সঘঢদ ণাসও
থাবফশওসতভ ফঘস ফঠভ ফবয। ংঔযামখুসতভ প্রবঢ বলষ্ণুঢা এং
ংঔযামখুসতভ বথওাসভভ প্রবঢ সঘঢদঢা বশ্বাীসতভ ঢুমদা
দাবস্ঘওসতভ ফসথয সদও ফবয ফতঔা বা252। এভ ওাভড, বশ্বাীভা
ডা

252

বিস্গা
Research Group, 1999 study

এওচদ প্রণাকঢ বশ্বাীভ ফঘস সদও এবকস ণাসওদ এওচদ সঘঢদ দাবস্ঘওফৌবদ্ধও ফদদ, বুবক্ত, াস্ঘঢা এং স্ঞাঝশসদস।

এ যাধাসভ এওঝা ফচাভ বর ফসদ ধড়সমা। অসফবভওাভ প্রঘণ্ড
ভক্ষডযীম নর্ক্ ঘযাসদসমভ বদঈচ ফলাস্গ যদ হ্যাবদবঝ অভ বম  ভাআবম
প্রবঢবতদআ ফাবওশদ চদকডসও ফসদ ওবভস ফতদ ফব ওীপাস বমাসভম
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( Barna

,

াথাভডঢ বুবক্ত, ফাদঢা এং াস্ঘঢাভ ফপ্রক্ষাধসঝ বরগুসমা
বসঘদা ওসভদ, ন্নবশ্বাসভ সম দ।
বশ্বা  তাবভদ্রয
বশ্বা রৄথু ফাদবওপাসআ যবক্তসও ধঙ্গু এং পাআভা অক্রান্ত ওসভ
ফনসম দা, ধাযাধাবয এভ াবশও প্রপা ধসড় এওবঝ ফতসযভ
ণশদীবঢসঢ। াম্বঢও র কসরডাআ ফবভস এসসঙ ফব
তাবভসদ্রভ াসণ থফশবশ্বাসভ প্রঢযক্ষ ফবাকাসবাক অসঙ। ম্বঢ
প্রওাবযঢ (কাস্গ, ২০১০) কযাসমাধ চবভধ ফণসও ফতঔা ফকসঙ
ধৃবণীভ সঘস লঢতবভদ্র ফতযগুসমাভ ফসথযআ থফশী বশ্বাসভ প্রপা
শাবথও253। অধদাভ বশ্বা প্রাঢযবলও চীদবাত্রা ফওাসদা প্রপা
ফনসম বওদা, এভ বপবত্তসঢ ২০০৯ াসম ফব চবভধ ঘামাসদা ল, ঢাসঢ
ফতঔা বা ধৃবণীভ শাবথও তাবভদ্রযবওষ্ট ফতযগুসমা ফণসওআ হ্যাাঁ
াঘও ঈত্তভ ঈসঞ এসসঙ। অভ ঢাবমওাসঢ প্রণসফআ অসঙ
াংমাসতসযভ দাফ।

,
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বঘত্রঃ কযাসমাধ চবভধ ফণসও ফতঔা ফকসঙ ধৃবণীভ সঘস লঢতবভদ্র
ফতযগুসমাভ ফসথযআ থফশী বশ্বাসভ প্রপা শাবথও

ম্বঢ ঈধসভভ এআ কযাসমাধ চবভসধভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ বদঈআওশ
ঝাআফ ধবত্রওা বসেরডফূমও এওবঝ পাতওী প্রাওবযঢ
লসসঙ254। ওমাবফস্গ ঘামশ ফব্লা পাতওীবঝসঢ সমদএওযঢবঝ ফতসযভ ফসথয ২০০৯ াসম কযাসমাধ চবভধ ঘামাসদা
লসসঙ এং ফতঔা ফকসঙ তাবভসদ্রভ াসণ থফশবশ্বাসভ এওবঝ
প্রঢযক্ষ ফবাকাসবাক অসঙ। থদী ফতযগুসমা ওফ থফশপ্রড, অভ
তবভদ্র ফতযগুসমাসঢআ থফশাসন্ধাতদা ফবয তৃশ্যফাদ।
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The Science of Good and Evil:
Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule (Times
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Books; 1st edition (February 2, 2004)
Religiosity Highest in World’s Poorest Nations, Gallup’s global reports, August 31,
2010
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বদঈআওশ ঝাআফসভ ঈক্ত প্রন্নবঝসঢ ঘফৎওাভ এওবঝ গ্রান ংবুক্ত
লসসঙ, ফববঝ বদসচআ তাবভসদ্রভ াসণ থফশবশ্বাসভ পওশসও যাঔযা
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Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published: September 3,
2010
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ওভাভ চন্য বসণষ্ট-

বঘত্রঃ ফতসযভ থফশী প্রপা দাফ ধাভ ওযাবধঝা বচবটবধভ প্লঝ

এআ গ্রানবঝ বদস অফভা ফুক্তফদা ব্লসক সদও অসমাঘদা ওসভবঙ।
এবঝ থযাধও বপওঝভ ফস্গঙ্গসভভ বদঈ এবণচফ আস অসঙ।
বঘত্রঃ কযাসমাধ চবভসধভ ঈধভ বপবত্ত ওসভ বদঈআওশ ঝাআফ ধবত্রওা
বসেরডফূমও এওবঝ পাতওীসঢ প্রওাবযঢ

ঈধসভভ গ্রাসনভ কড়ধভঢা ধসন্ঝগুসমাভ ফিন্ট বসেরসড অদা ফবসঢ
ধাসভ। ববত ফওঈ ফওাসদা ফতসযভ থফশী প্রপা এং ধাভ ওযাবধঝা গ্র
ফটাসফবস্গও প্রটাসমভ প্লঝ এওবঝ ক্রসভঔাভ ফাথযসফ ঢুসম থফভদ ঢস
ফভঔবঘত্রবঝ তাাঁড়াস সদওঝা এভওফ-

আন্ঝাভসদসঝ সদও াআসঝ গ্রানবঝ ধাা বাস255।
গ্রানবঝ মক্ষয ওভসমআ ধাঞসওভা ফতঔসদ ফব, অসফবভওা এং
কুসসঢভ ফসঢা রৃসওবঝ ফতয ঙাড়া াবও  ওফসবয ফতযআ এআ
গ্রাসনভ ফওাবভসমযদ ফশণদ ওসভ। অসফবভওা ন্যঢফ স্ঝচ্ছম ফতয
(কড়ধভঢা বচবটবধ $৪৬,০০০) লা সত্ত্ব থসফশভ প্রপা ফবয।
থদপসত যীরশস্ঙাদী ফতয লা সত্ত্ব ফতযবঝভ থফশী প্রপাসভ
ধবভফাধ তাবভদ্রযবিষ্ট ফফবর্ক্সওা, অসচশবন্ঝদা বওংা বঘবমভ াবভসঢ ভস
ফকসঙ। ফওদ এআ যবঢক্রফ ঢা যাঔযা ওভা ফবসঢ ধাসভ। এওবঝ ওাভড
255
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World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary of
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ফঢা শ্যআ াম্মাচযাতী ফঘঢদাভ বওায। এওবঝ ফতয বঔদ ক্ষফঢাভ
যীসরশ ঈসঞ বা, াফবভওপাস অগ্রাী লস ঈসঞ, ঢঔদ অপযন্তভীড
িসন্দ্বভ ওাভসড প্রকবঢযীম ববযষ্টযগুসমা লাভাসঢ ণাসও। বগ্রও এং
ফভাফাদ পযঢাভ ফযরবতসও এওআ যাধাভ খসঝবঙম। এভ াআসভ,
অসভওবঝ ড় ওাভড, অসফবভওাভ ধুাঁবচাত থফশ বচবদঝাসও

ফফাম্াসতভ ফঢাাচ ওভসঢ ফনুও ন্ন ওসভ বতসবঙম। ফব ফতয
চাকবঢও বরসভ ফঘস ঞুদসওা বশ্বা বদসআ ফত্ত ণাসও, ফ ফতয
ণশ- বপ জ্ঞাদ বজ্ঞাসদ ঈন্পঢ লস বাস- এঝা বও অযা ওভা বা?
থসফশভ ভবয অফাসতভ ফধঙসদ ফঝসদ ফভসঔসঙ সদওঝাআ। বশ্বাসভ
পাআভাসভ এভসঘস ড় কুনম অভ ওী লসঢ ধাসভ! ঢাআ বশ্বাস

অপযন্তভীডপাস যা ভ ধবশাস বদস ফবসঢ ফধসভসঙ। এঔাসদ ঘাঘশসও

বফমা স্তু,

ফওন্ ওসভ ফব ফস্ঘ ঈৎসভ অসাচদ ওভা ল, ঢা অসম থফশী
ধবভৃবত্তভ াআসভ বকস াথাভড চদকডসও অওৃষ্ট ওসভ। থাভদ ন্ত
ঈৎ (নম ফনবস্গপাম) ফণসও রৄরু ওসভ ফঙাঝ ফঙাঝ ফঙসম-ফফসসতভ
িাবওযাম বধাসদা াচদাভ ফবযভপাকআ এঔাসদ ঘাঘশসওবন্ও। এআ
অসফবভওাদ
ফদাফাবম অভ স্ঝাপাবও ঈধাস বচশঢ ফঢম
ঘুওঘুসও ফথযপ্রাসঘযভ ওসওবঝ ফতসযভ ওণা াত বতসম থফশ এং
তাবভসদ্রযভ এওঝা স্ছষ্ট পওশআ ধাা বা। দাদসবাকয যবক্তভ
বওায এং এ ংক্রান্ত প্রবুবক্তভ ঈত্থাসদভ নসম পবষ্যৎ ধৃবণীসঢ
ফঢসমভ তাফ ধসড় ফকসম, ফথযপ্রাসঘযভ ফতযগুসমা এপাস যবঢক্রফ
বলসস ণাওস দা মাআ ারময।
এআ রৃআ এওবঝ
ফদাফাবম ঢণা স্ঝাপাবওঢা াত বতসম গ্রান
ফণসও থফশ এং তাবভসদ্রযভ এওঝা স্ছষ্ট পওশআ ধাা বা। গ্রান
ফতঔসম ফব ফওঈ ুছস- ফব ফতসয থফশী প্রপা বঢ াড়সঙ,
ফআাসণ ধাম্া বতস াড়সঙ তাবভদ্রয, অভ থফশী প্রপা ফবঔাসদ ওফ
ফানুসরভ স্ঝচ্ছমঢা ফবয। যাধাভ ওী?
যাধাভ ফঢা াতা ফঘাসঔআ ফাছা বাাভ ওণা। ফব ফস্ঘ ফতয বঢ
তাবভদ্রযবিষ্ট, ফ ফতসযআ থফশ বদস ফবয দাঘাদাবঘ ল, অভ
যাসওভা ফ ফতসয থফশসও লাবঢাভ বলসস যলাভ ওসভ।
ফচন্যআ তাবভদ্রযবিষ্ট ঢৃঢী বসশ্বভ ফতযগুসমাসঢ থফশ ঔু ড় এওঝা
বদাফও লস ওাচ ওসভ ফসআ। বওংা যাধাভঝা ঈসম্াপাস
ফতঔা ফবসঢ ধাসভ- থফশসও বঢবভক্ত প্রশ্র ফতা, বওংা মম্ফছম্ফ
ওভা, বওংা চাকবঢও বর অযসভ ফঘস থফশসও ফাত্রাবঢবভক্ত ফবয
গুরুত্ব ফতাভ ওাভসডআ ফফস্ঘ ফতযগুসমা প্রবুবক্ত, জ্ঞাদ বজ্ঞাসদ
বধবঙস, এং সশাধবভ তবভদ্র। বওঙুবতদ অসক াংমাসতয ভওাভ
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ঢসওশ রতূভ সম ওবণঢ বশ্বাীসতভ ফঢাঢা ধাবঔভ

ফসঢা অঈড়াসদা রম প্রঘাবভঢ ঈবক্তবঝসও াফান্য তসম বতস
অফভা মসঢ ধাবভবশ্বাস বফমা তাবভদ্রয, বশ্বাস রতূভ!

পাআভা প্রবঢসরথও
ঢালসম এআ ন্ত্রাসভ পাআভা প্রবঢসভাথ ওভা বা ওী ওসভ? পাআভা
ফব প্রবঢসভাথ ওভসঢআ লস- এ বদস ওাসভা সন্দল ণাওাভ ওণা দ।
এ পাআভা প্রবঢসভাথ দা ওভসঢ ধাভসম এ ‘পযঢাভ ওযান্ফাসভ’ রূধ
বদস অফাসতভ ফস্ঘ চশদসও ধ্বং ওভস। ফুম্বাআস বনতাআদ লাদাভ
ধভ ধভআ ফুক্তফদা বমবঔঢ এওবঝ প্রসন্ন টঃ বপ্ল ধাম সমবঙসমদ
256
ভাষ্ট্র, ধবভাভ, ফাচ আঢযাবতভ থাভডাগুসমাভ বপ্লবও
ধবভঢশদ লসচ্ছ-ঢঔদ ফথযবুকী থফশগুসমাভ অবত্মও
ঈন্পবঢভ বওঙু াডী ঙাড়া অভ বওঙুআ অফাসতভ ফতাভ
ফদআ। ফআ অবত্মও ঈন্পবঢভ বদতাদ থফশ ঙাড়া বজ্ঞাদ
ফণসওআ ধাা বা-ঢু ফওঈ অবত্মও ঈন্পবঢভ চন্য
থাবফশও লসম অধবত্ত ওভাভ বওঙু ফদআ। বওন্তু থফশধামদ
বঔদ ঢাভ বলন্দু া ফুমফাদ ধবভঘসাথসও ঈসস্ক বতসচ্ছফঝা ঔু পংওভ। থফশ ফণসও ফআ বরঝাসও অমাতা
ওভসঢ দা ধাভসম, এগুসমা অফাসতভ পযঢাভ ওযান্ফাভ
লস অফাসতভ ফস্ঘ চশদসও ধ্বং ওভস।
256

ফুম্বাআ এ বনতাআদ লাদা- এওবঝ বসেরড, বপ্ল ধাম, ফুক্তফদা online : http://muktomona.com/banga_blog/?p=288
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ণশাৎ, এ পাআভাসও দা ণাবফস াড়সঢ বতসম এওফ াভা
ফতলঝাসওআ ফ গ্রা ওসভ ফনমস। থযাসভ প্রণফ বতসও ফতা
মযাংসঝ ফ্লুও ধযাভাাআঝ অক্রান্ত বধাঁধড়াভ ঈতালভসডভ ফসঢা
ফাদচাবঢ এওফ ওসভ ঢুমস বদসচসতভ অত্মখাঢী, ফড়ও ফমসক
বাস ধুসভা ফাসচ। ঢাআ বও অফভা ঘাআ?
দা, ফওাসদা সুস্ঙ ফবস্ঘসষ্কভ ফানুরআ ঢা ঘাআসঢ ধাসভদ দা। ঢালসম
এআ ংক্রফসডভ লাঢ ফণসও ভক্ষা ধাাভ ঈধা ওী? এআ পাআভা
ংক্রফড ফণসও াাঁঘাভ চন্য কসড় ফঢামা তভওাভ যাবন্ঝবট, লচ
ওণা বঢবভ ওভা তভওাভ পাআভা প্রবঢসরথসওভ। অভ এআ াংস্কৃবঢও
পাআভাসও প্রবঢসভাথ ওভসঢ ধাসভ অফাভ–অধদাভ ফসঢা
বসওপন্প প্রকবঢযীম ফানুসরভাআ। অফভা বওন্তু অসমআ ফসদ
ওবভ- এআ যাবন্ঝবট বঢবভ ওভসঢ ওাবশওভ পূবফওা ভাঔসঢ ধাসভ
অফাসতভ ফুক্তফদাভ ফসঢা বজ্ঞাদফদস্ক, বুবক্তাতী াআঝগুসমা; পূবফওা
ভাঔসঢ ধাসভ বশ্বাসভ বদকঢ় ফণসও ফরুসদা ফাদঢাাতী রেধগুসমা
এং ফুক্তুবদ্ধভ ঘঘশাওাভী যবক্তকশ। তভওাভ ওসমভ বম্যবমঢ
প্রসঘষ্টাভ, তভওাভ ফঔাম ফঙসড় ফরুসদাভ ফসঢা ৎ ালসভ, তভওাভ
অফাভ-অধদাভ ওসমভ াফবগ্রও বতচ্ছাভ। অধদাভ অফাভ এং
ওসমভ অসমাবওঢ প্রসঘষ্টাসঢআ লসঢা অফভা এওবতদ ক্ষফ ল
ফস্ঘ বশ্বাবদপশভ ‘ধযাভাাআবঝও’ থযাদ থাভডাগুসমাসও ঢাড়াসঢ,
এবকস ফবসঢ ক্ষফ ল বশ্বাসভ পাআভাফুক্ত বদসভাক ফাসচভ
পীষ্ট মসক্ষযভ বতসও।
ট.টযাসভম ফভ ফব ওণাগুসমা সম ঢাভ কট পাআভা আবঝ ফযর

অফভা বদসচসতভ চাসন্তআ স বদস বাআ সুস্ঙ বশ্বা,
ফঢাফঢ বওংা থাভডা। বযরৄ সআ থফশী বশ্বাসভ
ধাদধাত্র লাসঢ ঢুসম বতস অফাসতভ সদসওভ ফাণাআ
অক্রান্ত ওসভ ফনমা লসসঙ। অক্রান্ত ফদদসও প্রবঢসরথও
বতস থীসভ থীসভ সুস্ঙ ওসভ ফনমাআ লস অফাসতভ
বাত্রাধসণভ মক্ষয। অফভা ববত ইশ্বভ-পাআভাসভ
কুনমগুসমা ম্বসন্ন শতা সঘঢদ ণাওসঢ ধাবভ, ঢসআ
অফভা পাআভা ফুক্ত ফাচ প্রঢযাযা ওভসঢ ধাবভ।

অফাসতভ থাভডা, দঢুদ বতসদভ দাবস্ঘসওভাআ পাআভা ফুক্ত ফাচ
বদফশাসড ঈসম্ঔসবাকয পূবফওা ভাঔস পবষ্যসঢভ ধৃবণীসঢ। অভ দঢুদ
বতসদভ দাবস্ঘওসতভ ক্রবফও প্রসঘষ্টাভ বওঙু বদতযশদ ঢুসম থভা লস ধসভভ
থযাস।

ওসভসঙদ257, ফ ওণাগুসমা ঈচ্চাভড ওসভ অফভা ফাবপ্ত ঝাদসা এআ
থযাবঝভপাআভা ফুক্ত চীসদভ অস্ঝাতদ ফওাসদা সুবদবতশষ্ট কন্তয
দ, ভং এওবঝ ঘমফাদ বাত্রাধসণভ দাফ। অফভা াআ
এআ পাআভা বতস ফওাসদা দা ফওাসদাপাস অক্রান্ত, এং
257

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

বম বদ
লসঢা

ফসঢা

ববক্রা। াফাদভা বদসচসতভ ক্ষফঢা  ফবশাতা ক্ষু

ধ্বং
স্গা

কসরডা

‘
ব্ল

‘

াওাভী ফানুসরভ এও ফকাসত্রভ ওণা বঘন্তা ওভা বাও। ফকাসত্রভ 
ফানুসরভ াফসদ এওচদ াফাদ, চমন্ত অগুসদ ঙুসাঁ ড় বতসমদ
ফুসঞাপবঢশ ওাসমা গুসড়া। সঙ্গ সঙ্গ ঢীে বসস্জাভসড অগুসদভ বযঔা
ঈধসভ ঈসঞ ফকম। তযশওসতভ ওাসঙ খঝদাবঝ কডয লসমা চারৃ বলসস।
এং এআ ‘ বঢপ্রাওৃঢ খঝদা’ াভ াফসদ খঝাসদাভ চন্য াফাদ
বদসচসও তাব ওভসমদ াভ ফঘস অমাতা এওচদ, বসযর
ক্ষফঢাভ বথওাভী বলসস। ঈতালভড বলসস াফসদ অদা ফবসঢ
ধাসভ াফাদসতভ তৃষ্টান্তসও। াফাদ ফকাত্রপুক্তভা ঢাসতভ ফসদ ণাওা
ংঔয প্রে  ববপন্প খঝদা ফও খঝাসচ্ছদ এফদ প্রসেভ ঈত্তভ দা ফধস
িাভস্ঙ লসঢদ চারৃওভ াফাদসতভ ওাসঙ। আচ্ছা, ফধঙসদ ণাওা
এওচদসও ঔুাঁসচ ফভ ওভা- বাভ আযাভা ছড় ল, বাভ আযাভা
ঢাভা ঔাাসভভ ন্নাদ ধা, বাভ ফক্রাসথ ফলাফাভীসঢ ঢাসতভ
সথশফওভ ফবয রৃফ ওসভ বদবশ্চস্থ লস বা। পযঢাভ এআ ধবশাস
এস অফভা ফতঔফঢ ধাআ, াফাদভা বদসচভা অমাতা ফওঈ বঙসমদ
দা, ঢাসতভ চারৃঝা বঢযওাভ সণশ চারৃ দ, ভাাবদও

ও
বচদ’

’
ডী

ফাদ পযঢাভ ূঘদা ধসশ থফশ বঙম চারৃ বতযাসওবন্ও, সদও
দী ধকম্বভ বঙসমদ অসম চারৃওভ। রওাম অসক, চঙ্গসম

বশ্বাসভ তযশদ । 343

ভাঔাভ চন্য

াবদস াবদস এআ প্রসেভ ঈত্তভ বতসঢদ, ফকাসত্রভ াআ ফাণা
দঢ ওসভ ঢাভ ওণা ফফসদ বদসঢা। ওঔসদা ূবশ, ওঔসদা তূসভ ণাওা
ফওাসদা ধালাড়সও ধূচা ওভসঢা।
প্রণফবতসও, ফানুর ফঙাঝ ফঙাঝ ফকাসত্র া ওভসঢা। ঢঔদ
ফণসওআ ফসছাঢা, আঝ- ফাভসম ধাঝসওম ( tit-for-tat) , ঢঢা,
লফবফশঢা,
ববদফী ধভাণশঢা (Reciprocal Altruism) প্রপৃবঢ
ফূমযসাথ প্রা াভ ফসথযআ বঙম। কবভমা, বযপাবঞ্জ, ফদওসড়
এফদ বও ফফৌফাবঙ, বধাঁধড়াভ ফসঢা বওঙু াফাবচও প্রাডীভ ফসথয এআ
থভসদভ বওঙু ফূমযসাসথভ ওফ- ফবয ঈধবস্ঙবঢভ নসম অফভা বদবশ্চঢ
পাস ুছসঢ ধাবভ,
ল বদ
াফাবচও বঢশসদভ নমানম
স্ঝরূধ এগুসমা বঢশসদভ থাভাাবলওঢাসঢআ ঈদ্ভূঢ লসসঙ ফানুসরভ
ফসথয (অফভা এআ আসভ
। ধভঢশীসঢ ফাচ অসভা চবঝম লসসঙ। ফআ
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চবঝমঢা স্ছযশ ওসভসঙ বদবঢওঢা অভ ফূমযসাথগুসমাসও। ফবফদ,
ওৃবরওাসচভ যাধও গ্রকবঢভ নসম ফকাষ্ঠীপুক্ত ফানুসরভ ংঔযা ৃবদ্ধ
ফধম এওফ, ধবভবঘসঢভ াসণ অতাদ- প্রতাদ, যাাবডচয রৄরু লা ফতঔা ফকম, অসকওাভ ফআ ফঙাঝ ফকাসত্রভ
ফূমযসাসথ বঞওঞাও ওাচ লসচ্ছ দা। এআ ওাভসড ফাচধবঢ এং
ফদঢাভা াআসও ংখদ্ধ ভাঔাভ চন্য অভ বওঙু বদফ- ওানুদ
ফাসচ ংবুক্ত ওভা রৄরু ওভসমদ। ঢাভা পাসমদ, ফওঈ বওঙু মসমআ
ফঢা অভ ফানুর রৄদস দা, এআ ংযস ফওঈ ফওঈ ফআ বদফওানুদগুসমাসও ‘ ইশ্বভ প্রতত্ত অআদ’ সম প্রঘাভ ওভসমদ। ফথযপ্রাসঘয
ংখদ্ধ থসফশভ ূঘদা ঢাআ ফওাসদা রৃখশঝদা দ, ভে আবঢলা াক্ষয
ফত, এআ েমগুসমা ওৃবরওাসচভ দ্রুঢ ঈন্পবঢ বঢবভ ওসভবঙম বাচও
ফশ্রডী। ফঔাদওাভ ভাচাভা বদসচসতভ প্রওায ওভসঢদ ইশ্বসভভ
প্রবঢবদবথ বলসস। বিস্গাদ ভাচাভা ঘাসঘশভ লাঢাভ ওাভসড
ফবসওাসদা ওাচ ওভাসও স্ঝকশী বথওাভ সম ফসদ ওভসঢদ।
এথভসদভ খঝদা অফভা ন্য সদও চাকাআ ফতবঔ। ফবফদ, ঘীসদ
এওফ ভাচাসও ফাদ ফাসচভ স্ঝকশী প্রবঢবদবথ বলসস পাা লসঢা
রবতদ।
ভা

ফযসঔ

ভসড
( Cargo Cult)

কসরডা
গুসমাসঢ
ওভসঢা

261

‘

’

লসমা

-

261

‘

’

Richard Dawkins, God Delusion, Houghton Mifflin
Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207.
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িা

বঙসমদফসঢা
তীখশ ঈবদয

ফুবক্ত ধাাভ চন্য
সধক্ষাসও

বব বি

নুসরভ
বওংা ইফাফ ফালাবতভ চন্য

ফামাদা অুম ওামাফ অচাত। ফফসলবত ভাঙ্গাসদা তাবড়ভ এআ
ফমাওসও অফভা াআ বঘবদ, ফভওাবভ বঝবপ ঘযাসদম এদবঝবপভ
নুষ্ঠাদ ‘ অধদাভ বচজ্ঞাা’ ভ সতৌমসঢ। এ ফানুরবঝ প্তালাসন্ত
অফাসতভ চীদবাধসদভ প্রসাচদী ঈধসতয ফতদ, ওীপাস ঘমসঢ
লস ঢাভ বতও বদসতশযদা প্রতাদ ওসভদ। ১৯৭১ াসম ফুবক্তবুদ্ধ
ঘমাওাসম বঢবদ ওীপাস ঘসমবঙসমদ? এঔদওাভ ফামাদা অুম
ওামাফ অচাত, ঢঔদ ধবভবঘঢ বঙসমদ ঔাড়াবতাভ াচ্চু দাসফ,
ঢাভ দাসফ পস ওাাঁধসঢা নবভতধুভ এমাওা। নবভতধুসভভ দকভওান্দা
ঈধসচমাভ বরৃদন্দী আঈবদসদভ ড় ঔাড়বতা গ্রাসফভ প্রা যঢাবথও
বুওসও বদস বঢবভ এআ বফবমঝাবভ াবলদী স্ঙাদীসতভ ওাসঙ ধবভবঘঢ
বঙম, ‘ ঔাড়বতাভ ফফবমঝাবভ’ দাসফ। ধাও- াবলদীভ ফতাভ এআ
াবলদী, ঔাড়বতাভ অসযধাসযভ প্রা ৫০ গ্রাফ চদধসত ফুবক্তবুদ্ধ
ঘমাওামীদ ফস ঘাবমসবঙম ঢাণ্ডমীমা। স্ঙাদীসতভ ভাসঢ চাদা
বা, এআ াচ্চু  ঢাভ াবলদী এওাত্তসভ দৃযংপাস লঢযা ওসভ
লাাফবতাভ লবভধত ালা, সুসভয ফধাোভ, ফবম্ও ঘক্রঢশী,
সুম ওাম, যভৎ ালা, শ্রীদকসভভ প্রীভ ালা, বঢীন্দাণ
ালা, বচন্পাঢ অমী যাধাভী, ফসদবতাভ যাবন্তভাফ বশ্বা,
ওমাভসদভ সুথাংরৄ ভা, ফাছাভবতাভ ফালাসতসভ ফা, ধুরুভাভ
জ্ঞাসদদ, ফাথ, ওাবমদকসভভ চীদ টাক্তাভ, নুমাবড়াভ
বঘত্তভঞ্জদ তা, াসলত ফফাম্া, তাম, ফফাঢাসমসভ ফা,
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বরৃম, াতম দাণ, অস্ঘাদাভ তভসযল ববপন্প চদধসতভ প্রা
যঢাবথও ফানুরসও। নসঢাা পবওশঢ লাআসওাসঝশভ বুকান্তওাভী ভাসভ
বভরুসদ্ধ বমপ অসতদ ওাভী  ববযষ্ট আমাবফ বঘন্তাবত াচ্চুভ
ঢশফাদ স্ঙা ফতসঔ তীখশশ্বা ফনসমদ, দকভওান্দা ঈধসচমাভ
তাতধুভ আঈবদসদভ দবঢবতা গ্রাসফভ ফযাপা ভাদী বশ্বা। এওাত্তসভ
বঢবদ এআ অুম ওামাফ অচাসতভ ওাসঙ লসবঙসমদ থবরশঢ। এ
গ্রাসফভআ দসকদ বশ্বাসভ স্ঠী ফতী বশ্বাসভ ম্লফ মুসঝবঙসমদ াচ্চু।
দবঢবতাভ প্রীড রৃআ ফৎস্ঢচীব দকুম ভতাভ  ভখুদাণ তত্ত
২০০০ াসম প্রওাবযঢ চদওসন্ঞভ ‘ ঢুআ ভাচাওাভ’ যীরশও
থাভাাবলও বভসধাসঝশভ বভসধাঝশাভ প্রীভ বওতাভসও চাদাদ মুঝধাঝলাফমা দা ওভাভ যসঢশ অফভা ঘাাঁতা ঢুসম াচ্চুসও রৃ’ লাচাভ ঘাভ য’
ঝাওা বতসবঙমাফ। ঢাভধভ ফ মুঝধাঝ ওসভসঙ, গ্রাসফভ রৃআ
দথূভ আিঢ লভড ওসভসঙ। ধুরুভা গ্রাসফভ জ্ঞাসদদ চীদ াাঁঘাসঢ
ধুকুসভ ছাাঁধ বতস ওঘুবভধাদাভ বদসঘ অশ্র বদসবঙম। াচ্চু ফঔাসদআ
ঢাসও দৃযংপাস লঢযা ওসভ। াচ্চুভ ভাআসনসমভ গুবমসঢ
ফফশাবন্তওপাস প্রাড লাভাদ নবভতধুসভভ নুমাবড়াভ বঘত্তভঞ্জদ তা।
ফবতদ ঢাভ ন্তঃত্তা স্ঠী ফচযাৎস্চা ধাবমস ভক্ষা ফধসম এওাত্তসভ
বদা বঘবওৎা ফাভা বা ঢাভ বঢদ বযরৄ ন্তাদ। স্ঝাথীদঢা ধভঢশী
তীখশবতদ ফচযাৎস্চা রৄথু ঢাভ স্ঝাফী লন্তাভসওভ বঘাভ ফঘসবঙসমদ ফসদ
ফসদ। ঈসম্ঔয, ২০০০ াসম াংাবতও প্রীভ বওতাভ বতবদও
চদওসণ্ঠ াচ্চুল নবভতধুভ েসমভ ভাচাওাভসতভ বদস ‘ ঢুআ
ভাচাওাভ’ যীরশও প্রাফাডয ববভচ প্রবঢসতদ ওভা ঢাসও লঢযাভ
ঈসেসশ্য স্ঠ, গুবম  ফাফা লাফমা ঘামাসদা ল। এ লাফমাভ
ফধঙসদ ঢঔদ কুঔযাঢভাচাওাভ দূমা ফুা  াচ্চুভ আন্নসদভ বপসবাক
সঞ262।
থফশ দা ণাওসম লসঢা, ফুবক্তবুসদ্ধ অুম ওামাসফভ ফসঢা
ফমাসওভা বদভাধভাথসতভ থসভ থসভ লঢযা ওভসঢা। বওন্তু থফশ ণাওাসঢ
এওাত্তসভ ংঔয বথশফশীসতভ প্রাড বতসঢ লসসঙ ফামাদা অচাসতভ
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ধুডয ওাসচভ ফঔাভঢ স্ঝরূধ। অচাতভা ফসদ ফসদ যাবন্ত ফধসসঙদ
ধৃবণীভ ন্যঢফ ৃলৎ আমাবফ ভাষ্ট্র ধাবওস্ঘাদসও পাঙ্গসদভ লাঢ ফণসও
ভক্ষাভ চন্য ঢাভা অম্ালভ লস ওাচ ওভসঙদ ফপস। ফঝা লসমা,
বওন্তু রৃঃঔচদও যাধাভঝা অস অভ ধসভ। রফাুদ অচাত
সমবঙসমদ, এসতসযভ ফুমফাদ এও ফ বঙসমদ ফুমফাদ
াগাবম, ঢাভধভ াগাবম ফুমফাদ, ঢাভধভ াগাবম লসবঙম;
এঔদ অাভ ঢাভা াগাবম ফণসও াগাবম ফুমফাদ, াগাবম
ফুমফাদ ফণসও ফুমফাদ াগাবম, এং ফুমফাদ াগাবম ফণসও
ফুমফাদ লসচ্ছদ। ফধৌসত্রভ ভসর চন্ধ বদসচ্ছ বধঢাফল। রফাুদ
অচাত বঢযআ সমবঙসমদ, ঢা দা লসম অুম ওামাফ অচাতসতভ
লাঢ ফণসও ফাঢৃশপবূ ফসও ভক্ষা ওসভ অফভা বদবঢওঢাভ ন্নাসদভ চন্য
ঢাসতভ ওাসঙআ বনসভ বাবচ্ছ ফওদ? থফশ বঢআ বদবঢওঢাসও পাআ া
বসচ্ছতয ফওঈ মুও দা ফওদ, বদবঢওঢাভ ঘভফ স্খমসদ শতাআ
সঘষ্ট পূবফওা ধামদ ওসভসঙ থফশ। ধাণশওয এআ ফব ঘভফ স্খমদসও
থাবফশওভা ফপসসঙদ ঘভফ পাসমা ফওাসদা ওাচ বলসস। অফভা ধুসভা
যাধাভবঝসও যাঔযা ওসভবঙ আসভ প্তফ থযাস বজ্ঞাদী
এওবঝ ঘফৎওাভ ঈদ্ধৃবঢ বতস-

ব্ল

ওসভ
বলসস
ফসঢা
ফঝসদ

,
http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445
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ফসঢা

‘Mein Kampf’-

স্ঝ

263

-

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.

‘

ষ্ঠ
266
ষ্ঠ
ভসঘস
লসমা, ওবফঈবদস্গ ভাষ্ট্র ফাবপসঢ আঈবদসদ
তাপ্তবভওপাস থফশসও স্ঝীওাভ ওভা লসম, বিঢী বশ্ববুসদ্ধভ ফ
স্গযাবমদ ভাবযাদ সণশাটর্ক্ ঘাসঘশভ াসণ পওশ বঢবভ ওসভবঙসমদ।
আবঢলাবত এটপাটশ ফভবচন্ফবও (Edvard Radzinsky)

বিস্গাদ’
এআ পওশ এফবদ এফবদ বঢবভ ওভা ল বদ,
লসবঙম এও ফশ্রডীভ ফানুরসও ঘাসঘশভ লাঢা তবফস ভাঔাভ চন্য,
বাভা ভাষ্ট্রী বঘন্তাপাদাভ প্রবঢ ঘভফ অনুকঢয প্রওায ওসভ বদ।
যঢঙভ থসভ ভাবযাদ সণশাটর্ক্ ঘাসঘশভ াসণ বাবভষ্ট বসক্রঝ
ধুবমসযভ ফকাধদ পওশ বতযফাদ বঙম, সুঢভাং এঝা াও লাভ
ফসঢা ফওাসদা যাধাভ দা ফব, স্গযাবমদ এং ঢশফাদ ভাবযাভ প্রথাদ
াসও ফওবচব ওফশওঢশা ভ্লাবতবফভ ধুবঢদ সণশাটর্ক্ ঘাঘশসও লাসঢ
ফভসঔসঙদ।
া
ফসঢা
‘
’
ঠা
ড
267

264

-

My feelings as a Christian point me to my Lord and Savior
as a fighter. It points me to the man who once in loneliness,
surrounded by a few followers, recognized these Jews for
what they were and summoned men to fight against them
and who, God’s truth! was greatest not as a sufferer but as a
fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read
through the passage which tells us how the Lord at last rose
in His might and seized the scourge to drive out of the
Temple the brood of vipers and adders. How terrific was
His fight for the world against the Jewish poison. To-day,
after two thousand years, with deepest emotion I recognize
more profoundly than ever before the fact that it was for
this that He had to shed His blood upon the Cross. As a
Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but
I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if
there is anything which could demonstrate that we are
acting rightly it is the distress that daily grows. For as a
Christian I have also a duty to my own people.

স্গযা

268

বিস্গাদ

ভসসঙ

‘On the Jews and their Lies’

ড

266
265

,
Fighting Words: The Origins Of Religious Violence

ধবভষ্কাভ
ওসভদ

,
263
264

265

Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York: Hutchinson Publ. Ltd.,
London, 1969, p 60.
Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 ( From Norman H. Baynes, ed. The
Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, Oxford
University Press, 1942)
www.nobeliefs.com/hitler.htm-
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বদ,
267

ূঢ

(collectivization)

Edvard Radzinsky, Stalin: The First In-depth Biography Based on Explosive New
Documents from Russia’s Secret Archives, Anchor, 1997
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(

)

-

ভাঔা ঈবঘঢ। অসফবভওাদ ফলবভসঝচ বটওযদাবভসঢ secularism যব্দবঝভ
ংজ্ঞাদ ওভা লসসঙ এপাস‘

বত দা

The view that religious considerations should be excluded
from civil affairs or public education

’
দ

-

ফসঢা

ফকুযমাবভচফ ফাসদ বও  থসফশভ প্রবঢ ফাদ শ্রদ্ধা?
এআ গ্রসন্থভ রৃআ ফমঔওসওআ ফুক্তফদাল ন্যান্য ব্লসক বজ্ঞাদ, থফশ,
তযশদ প্রপৃবঢ বরস বমঔসঢ, অসমাঘদা ওভসঢ এং বঢসওশ ংয
বদসঢ ল। থফশবদভসধক্ষঢাভ বরবঝ ফাসছ ফসথয ঘসম অস। বঢওশ
ওভসঢ বকস সদসওভ ওাঙ ফণসওআ বা ফযাদা বা ঢা লসমা,
ফকুযমাবভচফ া থফশবদভসধক্ষঢা যসব্দভ ফাসদ লসচ্ছ ওম থসফশভ প্রবঢ
ফাদ শ্রদ্ধা। এফদ বও বাভা থফশ ফাসদদ দা, এং ঈতাভধন্থী সম
ওবণঢ ঢাসতভ সদসওআ থফশবদভসধক্ষঢাসও এপাস ফতসঔদ।
বরবঝ অসমাঘদাভ তাব ভাসঔ। ফকুযমাভ যসব্দভ ফাসদ বও
বঢযআ ওম থসফশভ প্রবঢ ফাদ শ্রদ্ধা? ন্তঢ ভাষ্ট্রীপাস াংমাসতয
বওংা পাভসঢভ ফসঢা ফতযগুসমাসঢ এঔদ ঢা- আ প্রঘাভ ওভা ল।
বভ্রাবন্ত ফ ওাভসডআ। অসম বওন্তু ‘ফকুযমাবভচফ’ যব্দবঝভ ণশ থসফশভ প্রবঢ ফাদ শ্রদ্ধা’ দ, ভং এভ অবপথাবদও ণশ লসচ্ছ
এওবঝ ফঢাত,

বা ফসদ ওসভ ভাষ্ট্রী ফূমদীবঢ ফণসও থফশসও ধৃণও
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এ ংজ্ঞা ফণসও ফাছা বাসচ্ছ, থফশসও ভাসষ্ট্রভ ওাসচভ াসণ চড়াসদা
বাস দা- এঝাআ ফকুযমাবভচসফভ ফফাো ওণা। থফশ শ্যআ ণাওসঢ
ধাসভ,
ঢস ঢা ণাওস চদকসডভ যবক্তকঢ ধবভফণ্ডসম‘ প্রাআসপঝ’ যাধাভ বলসস; ‘ ধাবমও’ যাধাভ স্ঢাধাসভ ঢাসও
চড়াসদা বাস দা।
পাভঢ ঢাভ চন্ধমগ্ন ফণসওআ ‘ থফশবদভসধক্ষঢা’ ফও ভাষ্ট্রী ফূমদীবঢ
বলসস ফখারডা ওসভ এসসঙ (ববত পাভসঢভ ংবথাসদ
‘বনবযাবম’ থফশবদভসধক্ষঢা ন্তপুশক্ত লসসঙ সদও ধসভ)।
পাভসঢভ প্রথাদফন্ত্রী চলভমাম ফদসলরু ফকুযমাবভচসফভ প্রওৃঢ ংজ্ঞা
নুথাড ওভসঢ ফধসভবঙসমদ সদও পাসমাপাস। বঢবদ ভাষ্ট্রী
ওাবশামী ফণসও থফশসও ধৃণও ভাঔাআ ঙ্গঢ ফসদ ওভসঢদ, চাঢী
চীসদ  থসফশভ প্রবঢ ঈতাীদ ণাওাঝাআ ঢাভ ওাসঙ বুবক্তবুক্ত ফসদ
লসঢা। বঢবদ মসঢদথফশ মসঢ ফব যাধাভগুসমাসও পাভসঢ বওংা ন্যত্র
ফাছাসদা ল, ঢাভ পালঢা ফতসঔ অবফ যবঙ্কঢ এং
অবফ ফআ ঢা ফাচ্চাসভ ফখারডা ওসভবঙ। রৄথু ঢাআ
দ, অফাভ ফআ ফসদ লসসঙ এ চঞ্জাম ান
ওসভ ফনমাআ পাসমা। প্রা  ফক্ষসত্রআ থফশ তাাঁড়া
থফশান্নঢা, প্রবঢবক্রাযীমঢা, ফূঢ়ঢা, কুংস্কাভ অভ
বসযর ফলসমভ আচ্ছাভ প্রবঢপূ বলসস।

অসফবভওাভ ‘নাঈবন্টং নাতাভ’ফতভ ফাসছ ফদসলরুভ নুসপ্রভডা বঙম
বওদা চাবদ দা, ঢস ঢাভা অসফবভওাভ ংবথাদ বঢবভভ ফ থফশসও
ভাষ্ট্র ফণসও অমাতা ফভসঔবঙসমদ, ঔু বমষ্ঠ পাস269269

অসফবভওাভ নাঈবন্টং নাতাভসতভ প্রথাদ বঙসমদ বাভা ঢাসতভ সদসওআ অসম
থফশলীদ দাবস্ঘও বঙসমদ সম সদসও তাব ওসভদ। বক্রসস্গানাভ বলসঘন্ফ ঢাভ
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As the Government of the United States of America is
not, in any sense, founded on the Christian religion; as it
has in itself no character of enmity against the laws, religion,
or tranquility, of Musselmen; and as the said States never
have entered into any war or act of hostility against any
Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext
arising from religious opinions shall ever produce an
interruption of the harmony existing between the two
countries. (ref. The Treaty of Tripoli, drafted in 1796 under
George Washington, and signed by John Adams in 1797)

অসম বপথাসদ secular যব্দবঝভ ণশ ওভা লসসঙ এপাস‘Worldly rather than spiritual’।
ফকুযমাবভচসফভ ন্যান্য
প্রবঢযব্দগুসমা লসমা- worldly, temporal বওংা profane। যব্দাণশগুসমা
ঔু পাসমাপাস ফঔাম ওভসম ফাছা বাস, এভ স্ঙাদ থফশ বওংা
অথযাবত্মওঢাভ বতসও দ, ভং এভ এওয অবয বটবগ্র বধভীসঢ।
ফচন্য, ফকুযমাবভচসফভ াংমা প্রবঢযব্দ সদসও ঔু বঞওপাসআ
ওসভদ- ‘আলচাকবঢওঢা’।
ণঘ ফআ ‘আলচাবকবঢও’ পাভসঢআ ভাষ্ট্রধবঢ ভাথাওৃষ্ণড
ধোসযভ তযসও ফখারডা ওভসমদ, থফশবদভসধক্ষঢা ফাসদ থফশলীদঢা
দ ভং শ থসফশভ লাস্ঙাদ, এং Hindu view of life এভ ওবল্পঢ
পাাতী ধূডশঢা বঢবদ অস্ঙাাদ। ‘থফশবদভসধক্ষঢা ফাসদ থফশলীদঢা
দ’– এআ ফোকাদবঝ াংমাসতসযভ থফশবদভসধক্ষঢাভ ধ্বচাথাভী তম
অাফী মীক ঔু ফচাসভসাসভ মাভ ফঘষ্টা ওসভ। ঢস এ
ফোকাদবঝভ ফসথযআ ভসসঙ এও থভসদভ ‘রৄপঙ্কসভভ নাাঁবও’। এ নাাঁবওবঝ
ঘফৎওাভপাস বসেরড ওসভসঙদ ট. বভাচুম আমাফ ফঘৌথুভী ঢাভ
‘আলচাকবঢওঢাভ প্রে’ প্রসন্ন। এ প্রন্নবঝ প্রওাবযঢ লসসঙ
‘Thomas Jefferson: Author of America’ আস তাব ওসভসঙদ ফব,
ফচনাভদ ম্ভঢ দাবস্ঘওআ বঙসমদ, এফদ বও ঢাভ ফস, এং প্রমপাসআ।
বভঘাটশ টবওন্ফ ঢাভ God Delusion আস এফদ আবঙ্গঢ ওসভসঙদ। ঢস
দাবস্ঘও ফলাদ া দা ফলাদ অফাবভওাভ নাঈবন্টং নাতাসভভা ফব ফকুযমাভ বঙসমদ,
এঝা ঢাসতভ ববপন্প ফমঔাসমবঔ ফণসও স্ছষ্ট। ধভঢশীসঢ নাঈবন্টং নাতাভসতভ
অতযশ ফণসও অসফবভওাভ বঘুযবঢ প্রমপাস মক্ষযদী। অসফবভওাভ টমাসভ
বমবঔঢ ‘আদ কট ঈআ িাস্গ’ এফদ এওবঝ ঈতালভড।
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বপবচৎ ভা অভ াত ওাফামীভ ফবৌণ পাতদা প্রওাবযঢ ‘ স্ঝঢন্ত্র
পাদা’ ( ঘাভবতও, ২০০৮) আসথফশবদভসধক্ষঢা ফাসদ থফশলীদঢা দ, এআ ওণাঝা
াংমাসতয প্রবঢষ্ঠাভ ধভ ধভআ ঔু ফচাসভসাসভ মা
লসচ্ছ। ওণাঝা ঢয সঝ অাভ বফণযা সঝ। ঢয এ
বতও ফণসও ফব, ভাসষ্ট্রভ থফশবদভসধক্ষঢা দাকবভওসতভ এ
ধভাফযশ ফত দা ফব, ফঢাফাসতভ থফশলীদ লসঢ লস;
বওন্তু ঢা সম এফদ ওণা সম দা ফব, ভাষ্ট্র বদসচআ
ওম থসফশভ ঘঘশা ওভস, বওংা দাকবভওসতভ বদচ বদচ
থফশ ঘঘশা ঈৎাবলঢ ওভস। ভাষ্ট্র ভে মস থফশঘঘশাভ
যাধাসভ ভাসষ্ট্রভ বদসচভ ফওাসদা অগ্রল ফদআ, ভাষ্ট্র বদসচ
এওবঝ থফশলীদ প্রবঢষ্ঠাদ।, থফশ বশ্বা দাকবভওসতভ
পূডশ যবক্তকঢ যাধাভ। ভাসষ্ট্রভ আ থফশলীদঢাসওআ
বওঙুঝা দম্মপাস মা ল থফশবদভসধক্ষঢা।

ঔুআ রৃঃসঔভ াসণ মসঢ ল ফব, অাফী মীক থফশবদভসধক্ষঢাভ
ুবম অঈসভ ফুসঔ নযাদা ঢুসম ফনমসম ঢাভা থফশবদভসধক্ষঢাভ ফূম
সুভবঝ ওঔসদাআ নুথাদ ওভসঢ ধাসভ বদ। ঢাভ প্রফাড ধাা বা
অাফী মীসকভ স াআঝ (http://www.albd.org/) ফতঔসমআ।
অাফী মীসকভ স াআসঝ ফাণাভ ঈধসভ ‘অম্াল শযবক্তফাদ’
ফমঔা াডীবঝ ঢাভআ ধবভঘ লদ ওসভ। ণঘ এও ফ অাফী
মীকআ ‘অাফী ফুবমফ মীক’ ফণসও ফুবমফ যব্দবঝ ঈবঞস ফতাভ
াল ফতঔাসঢ ফধসভবঙম বওংা াংমাসতয স্ঝাথীদ লাভ যবলঢ
ধসভ থফশবদভসধক্ষঢাসও ভাষ্ট্রী ফূমদীবঢ বলসস ংবথাসদ ন্তপুশক্ত
ওসভবঙম। ফফ ভাষ্ট্রী ফূমদীবঢগুসমা বঙম চাঢীঢাাত,
ফাচঢন্ত্র, কডঢন্ত্র এং থফশবদভসধক্ষঢা। ফুবক্তবুসদ্ধভ ধবভসপ্রবক্ষসঢ
ঔু স্ঝাপাবও বঙম ফ ঙ্গীওাভ। বওন্তু এভ চন্য ফব বযাম াংস্কৃবঢও
প্রস্তুবঢ প্রসাচদ ঢা ঢাসতভ ফদঢাসতভ বঙম দা, ভাচগদবঢও প্রজ্ঞা ফঢা
বঙমআ দা।
থফশবদভসধক্ষঢাসও ংবথাসদ ন্তপুক্ত
শ ওভসম এভ ফূম পাবঝ
ঢৎওামীদ ভাচগদবঢও ফদঢৃৃসন্দভ ওাসঙ স্ছষ্ট বঙম- এফদ ফওাসদা
দবচভ ধাা বা বদ। ধাবওস্ঘাবদ ওাভাকাভ ফণসও ঠাওা বনসভ এস
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ফভসওাশ ফতাসদ াংমাসতসযভ স্ঙধবঢ ফযঔ ফুবচুভ ভলফাদ ফব
ক্তৃঢা ফতদ ঢাসঢ বঢবদ াংমাসতযসও ‘ বিঢী ৃলত্তফ ফুবমফ ভাষ্ট্র’
বলসস ফখারডা ওসভবঙসমদ ঢা ওফ ঢাৎধবশধূড দ। আ ঙসভভআ
াঢআ চুদ ঢাবভসঔভ ক্তৃঢা ফযঔ ফুবচ থফশবদভসধক্ষঢাভ যাঔযা
বতসঢ বকস বা সমসঙদ ঢা লসমাাংমাসতয লস এওবঝ থফশবদভসধক্ষ ভাষ্ট্র। থফশবদভসধক্ষঢা
ফাসদ থফশলীদঢা দ। ফুমফাদ ফুমফাসদভ থফশ ধামদ
ওভস, বলন্দু বলন্দুভ থফশ ধামদ ওভস। বিস্গাদ ঢাভ থফশ
ধামদ ওভস। ফৌদ্ধ ঢাভ বদসচভ থফশ ধামদ ওভস। এ
ফাবঝসঢ থফশলীদঢা ফদআ, থফশবদভসধক্ষঢা অসঙ।

এ ক্তৃঢা ফণসও ফুবচসভ ‘ শথসফশভ প্রবঢ দ্ভাসভ’ সুভ ধ্ববদঢ
লসম ফকুযমাবভচসফভ ফুম সুভবঝ নুথাবঢ ল বদ। অভ ল বদ
সমআ, ফফওাভ ংবথাসদভ ১২ দং নুসচ্ছসত ‘ থফশ বদস
ভাচদীবঢ ওভাভ সুসবাক ফমাধ’ ওভা লসম, প্রডঢা ফতঔা বতসমা
ভাষ্ট্র ওঢৃও
শ ওম থফশসও ‘ ফাদ ফবশাতাতাসদভ’ । ঢাআ ফঢাসভ,
ফঝবমবপযসদ, ভাষ্ট্রী নুষ্ঠাসদ- শত্র ফওাভাদ যভীন, কীঢা,
াআসম অভ বত্রবধঝও ধাঞ ওভা লসঢ মাকসমা এও সঙ্গ। এ অসম
প্রওৃঢ থফশবদভসধক্ষঢা দ, ভং থফশ অভ শ্রদ্ধাভ বফসযম ফতা এও
থভসদভ চকাবঔঘুবভ। লচ পারা মা ফবসঢ ধাসভ ‘ঙদ্মথফশবদভসধক্ষঢা’। বঢ বতদ ফকসঙ, ঢঢআ ফুবচ এফদ বও এআ ঙদ্মথফশবদভসধক্ষঢা ফণসও তূসভ সভ ফকসঙদ। ঢাভ যাদাফসমভ প্রাসন্ত
প্রবঢবঝ পারসডআ ফুবচ ‘ অম্াল’ , ‘ ববফম্াল’ , ‘ আদযাম্াল’ ,
‘ ঢা’ প্রপৃবঢ যব্দ ঈচ্চাভড ওভসঢদ। এফদ বও ফযরবতসও
ফুবক্তবুসদ্ধভ স্ঞাভও প্রঢীও ‘ চ াংমা’  াত বতস ‘ ফঔাতা লাসনচ’
প্রঢশদ ওসভদ। রৄথু ঢাআ দ, ফব ‘ আমাবফও যাওাসটবফ’
ফুবক্তবুসদ্ধভ ফ ভাচাওাভ অমতভসতভ াসণ খবদষ্ঠঢাভ ওাভসড
বদবরদ্ধ ফখাবরঢ লসবঙম, ঢাভ ধুদরুত্থাদ খঝাদ ফুবচ, এং
প্রবঢষ্ঠাদবঝসও ‘নাঈসন্টযদ’- এ ঈন্পীঢ ওসভদ।
ঢা ওাকসচ ওমসফ ‘ থফশবদভসধক্ষঢা’ ংবথাসদ বাা ঘামু
বঙম ফুবচসভ ফ, বচাঈভ ভলফাদ এস ঢা ফূম সুদ্ধ ঈধসড়
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ফনমসমদ। থফশবদভসধক্ষঢাভ ঈধসভ ওাাঁবঘ ঘাবমস ন্তপুক্ত
শ ওভা লসমা
‘ববফম্াবলভ ভালফাবদভ ভাবলফ’ অভ ফাদ ফসক ফূমদীবঢ বলসস
স্ঙাবধঢ লসমা- ‘শযবক্তফাদ অম্ালভ ঈধভ অস্ঙা অভ বশ্বা’ফও।
ংবথাসদভ ১২ দং নুসচ্ছত- এভ ঈসচ্ছত লস ফকম। ১২ দং
নুসচ্ছসতভ ঈসচ্ছসতভ নসম থফশবপবত্তও ভাচদীবঢ ওভাভ সুসবাক ধুদঃ
প্রবঢবষ্ঠঢ লসমা। এভযাত াসল এস ফঢা আমাফসও ভাষ্ট্র থফশআ
াবদস বতসমদ। এভধভ ফণসও থফশবদভসধক্ষঢা ফঢা চ্ছুৎ লসসঙআ,
ভং ধাম্া বতস রৄরু লসসঙ থফশসও ফঢারড ওসভ ঘমাভ দীবঢ। বকঢ
ফচাঝ ভওাসভভ অফসম থফশসও অভ ফফৌমাতসও ফঢারড ওভাভ
নমশ্রুবঢ স্ঝরূধ ওীপাস াংমা পাআসভ ঈত্থাদ লসবঙম, ওীপাস
ংঔযামখু ম্তাসভ ঈধভ ধবভওবল্পঢ পাস বদবশাঢদ ঘামাসদা
লসবঙম, ওীপাস প্রবঢবঝ ফচমা, বসদফা লসম, ফাচাসভ,
ঈতীবঘভ নুষ্ঠাসদ ফাফাাবচভ ফলড়া ঘামাসদা লসবঙম ঢা অফভা
াআ ফতসঔবঙ।
চদকডসও আলচাকবঢওঢা ঈিুদ্ধ ওভাভ ওাচ ঢীসঢভ
যাসওভা ওসভ বদ, এঔদওাভ যাসওভা ওভসঙদ দা। ‘ফফালাম্যত
বড়াম’ বদস অমবধদ দাঝও অভ ঢাভ ধবভফাবপ্ত াঢুম
ফফাওাভসফভ ঔবঢসভ ওাসঙ বকস ক্ষফা প্রাণশদাভ ফলড়া অফভা ফতসঔবঙ
বওঙুবতদ অসক ঢত্ত্বাথাও ভওাসভভ অফসম। এঢবতদ ভাষ্ট্রী
বাত- বধবত্ত বদষ্পবত্তভ চন্য ংতপদ, ঙ্গপদ এগুসমা বঙম
ঈধবুক্ত এং বদশাবঘঢ স্ঙাদ। অফাসতভ বঢ ুবদ্ধফাদ ভাসষ্ট্রভ
ওডশথাভভা ফবঝসও ংত পসদভ তসম াঢুম ফফাওাভসফভ
বঞওঔাদা বদস ঈঞাসমদ। ধসভ ফতঔমাফ, ‘ চাঢী দাভী ঈন্পদ
দীবঢ’ াস্ঘাসদভ ধবভসঢশ থশবযবক্ষঢ, বযবক্ষঢ ফফাম্াসকাষ্ঠীসও
ফঢারড ওসভ ঘমসমদ ফফওাভ যাসওভা। ফতসঔবঙ থফশানুপূবঢসঢ
অখাঢ মাকাভ চুলাসঢ ফনুও সন্নভ দাঝও, এং ঢাভধভ অাভ
চদতাবভ ফুসঔ ঔুসম ফতাভ দগ্ন ঢাফাা।
পাভসঢভ স্ঙা ফব ঔু পাসমা ঢা মা বাস দা। ফঔাসদ
ফকুযমাবভচসফভ ফূম সুভবঝ অত্মস্ঙ ওভাভ ধবভসঢশ ঘমসঙ ঙদ্ম-

356 । বশ্বাসভ তযশদ

থফশবদভসধক্ষঢা চাবলভ ওভাভ ফলড়া। এ প্রসঙ্গ প্রীভ ফখার ঢাভ
‘ ংস্কৃবঢ, ংখরশ  বদফশাড’ আস বমসঔসঙদবধুম প্রঘাসভ াথাভড ফানুর ধবভবঘঢ লসসঙ
‘থফশবদভসধক্ষঢা’
যসব্দভ
াসণ।
ফচসদসঙ,
থফশবদভসধক্ষঢা ওণাভ ণশ লসমা- ‘ থসফশভ ফাদ
বথওাভ’। বধুম ভওাবভ ণশযাস থফশবদভসধক্ষঢা
যসব্দভ এআ ফব যাঔযা লাবচভ ওভা লসচ্ছ এং এভআ াসণ
পবওশঢপাস অফাসতভ ফতসযভ ফন্ত্রী, অফমা 
ভাচগদবঢসওভা ফবন্দসভ ফবন্দসভ ধুসচা বতস ফড়াসচ্ছদ,
গুরুসতাাভা দঢচানু লসচ্ছদ, ফবচসত বকচশা শ্রদ্ধা
চাবদস অসঙদ। ফতামী,
ইত,
ড়বতদ
আঢযাবতসঢ ভাষ্ট্রদাসওভা ফঢাভ, তূভতযশদ ফাভনৎ
রৄসপচ্ছা চাদাসচ্ছদ। থফশী প্রবঢষ্ঠাদসও ণশ ালাবয বতসম
অওভ ফণসও ফভলাআসভ যস্ঙা ওসভ বতসচ্ছদ।
াথাভসডভ পাসমা মাকসঙ- ‘ থসফশভ ফাদ বথওাভ’
ফফসদ বদস ফন্ত্রী, অফমা, ভাচদীবঢওসতভ ফস্ঘ থসফশভ
ওাসঙ দঢচানু লসঢ ফতসঔ। ঈতাভ রতসভ ফানুর বলসস
বদসচসতভ পাসঢ পাসমা মাকসঙ চদকসডভ- রাঁ রাঁ াা,
অফাসতভ ফতয থফশবদভসধক্ষ। এঔাসদ  থফশআ ফাদ
বথওাভ  শ্রদ্ধা ধা ফন্ত্রী অফমাসতভ। ফন্ত্রীভা এভআ
ফাসছ চাবদস ফতদ ফস্ঘ থসফশভ ফাদ বথওাভ চা
ভাঔসঢ, ফতসযভ ‘থফশবদভসধক্ষঢাভ ফযাম’ জ্বাবমস
ভাঔসঢ লস।
‘থফশবদভসধক্ষঢা’ যব্দবঝসও বদস ওী বদতারুডপাস
ধযাঔযা ওসভ াথাভড ফানুসরভ ফকচ ফথামাআ ওভা
লসচ্ছ পাা বা দা। ‘বদভসধক্ষ’ যসব্দভ ণশ ফওাসদা
ধসক্ষ দ। ‘থফশবদভসধক্ষ’ যসব্দভ ণশ ঢাআ ‘ফওাসদা
থসফশভ ধসক্ষ দ’- ণশাৎ, ফস্ঘ থসফশভ সঙ্গ পওশ
বচশঢ। Secularism যসব্দভ অবপথাবদও ণশ- এওবঝ
ফঢাত- বা ফসদ ওসভ ভাষ্ট্রদীবঢ, বযক্ষাদীবঢ প্রপৃবঢ
থফশী যাদ ফণসও ফুক্ত ণাওা ঈবঘঢ।
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বওন্তু এ ওী! এসতসয থফশবদভসধক্ষঢাভ দাসফ অফভা ওী
ফতঔাবচ্ছ? ফকুযমাভ ভাষ্ট্রী নুষ্ঠাসদ এসতসয থফশী
অঘাভ- নুষ্ঠাদ ধামদ ওভা ল। ফওাসদা প্রওসল্পভ
ঈসিাথদ া বযমান্যা ওভা ল ফসন্ত্রাচ্চাভসডভ প্রতীধ
জ্বাবমস, ধুষ্পাখশয বদসতদ ওভা ল দাভসওাম নাবঝস।
ভাচদীবঢভ যাীভা ‘ফকুযমাবভচফ’- এভ দাসফ দাদা
থফশসও ফঢাম্াআ বতস শথসফশভ ফন্ব  ংলবঢভ াথা
কৎআ এঢবতদ াবচস এসসঙদ।

বওন্তু এআ ঙদ্ম- বদভসধক্ষঢা ফব পাভসঢভ ফওাসদা ঈধওাসভ অস বদ
আবঢলা ঢাভ প্রফাড। চাবঢসপত প্রণা, থফশী ংখাঢ অভ তাঙ্গা ফ
স্ঝরূধবঝআ অফাসতভ াফসদ ঢুসম থসভ। বওঙুবতদ অসক ‘ভাফ
চম্যপূবফ’ফও ধুাঁবচ ওসভ াবভ ফবচত ধ্বং, সবাথযা বদবশঘাসভ
ফুবমফসতভ লঢযা, গুচভাসঝ তাঙ্গা অভ ঢাভ নসম থফশান্ন বসচবধভ
ঈত্থাদ অফাসতভ ওাসঙ ঐ ঙদ্ম- থফশবদভসধক্ষঢাভ স্ঝরূধ ঈৎওঝপাস
প্রওায ওসভ বতসসঙ। গুচভাঝ তাঙ্গাভ ধভ থযাধও চন্তী ধযাসঝম
ঢাভ India: Gujarat riots- communalization of state and civic society
প্রসন্ন ফব ফন্তয ওসভসঙদ, ঢা ঔুআ ঢাৎধবশধুডশOur interpretation of secular as SARVADHARMASAMABHAV, 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).

ফভসদাাঁভ ফাদ ফুবক্ত প্রা বওন্তু ঢঔদওাভ ফসভ বকচশাসওবন্ও
থসফশভ ফকাড়াবফসও ঈসধক্ষা ওসভআ ধবভঘাবমঢ লসবঙম। ফকুযমাবভচফ
মসঢ ফঔাসদ  থসফশভ লাস্ঙাদ ফাছাসদা ল বদ। নভাব
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বপ্লসভ অতযশ োন্ফসও থফশবদভসধক্ষ ণাওাভ ফপ্রভডা বুবকসসঙ। অবত
বঢ স্ঙাধদওাভীসতভ থফশীপাস বদধীবড়ঢ লাভ বপজ্ঞঢা ফাবওশদ
বুক্তভাসষ্ট্রভ ংবথাদসও ফওাসদা বসযর থসফশভ ধক্ষ বদসঢ ফত বদ।
অফাসতভ রৃপশাকয, অফাসতভ চীসদ ফুবক্তবুসদ্ধভ ফসঢা এঢ ড় ড়
খঝদা খঝসম থফশবদভসধক্ষঢাভ প্রওৃঢ ঢাৎধবশ অফভা ধবত্রয
ঙসভ নুথাদ ওভসঢ ধাভমাফ দা। দৎ কুফাভ ালাভ এওবঝ
ঈদ্ধৃবঢ এ প্রসঙ্গ প্রবডথাদসবাকয–
ফকুযমাবভচফ র যঢাব্দী থসভ (অফাসতভ ঈধফলাসতসয)
ফব পাস অঘবভঢ এং রূধান্তবভঢ লস অসঙ,
‘থফশবদভসধক্ষঢাসও’আ ববত ঢাভ বঞও ঙ্গানুাত সম থসভ
ফদআ, ঢস রৄথুফাত্র  থসফশভ লাস্ঙাসদআ ঢাভ ণশ
ধুসভাধুবভ থভা ধসড় দা। এ ওণা ঢয ফব,
থফশবদভসধক্ষঢা ঢাভ প্রসাচদ অসঙ, বওন্তু ঢা বসণষ্ট
দ; থফশ ফণসও বঘন্তাভ ফুবক্তসঢআ থফশবদভসধক্ষঢা ধূডশঢা
ধা।

থফশ ফণসও বঘন্তাভ ফুবক্ত যবক্তকঢ ধবশাস দা লসম, ভাষ্ট্রী ওাচওসফশ
ন্তঢ চরুবভ। যাধাভবঝ ভাসষ্ট্রভ ওডশথাসভভা বঢ ঢাড়াঢাবড় ঈধমবি
ওভসদ, ঢঢআ ফঙ্গম।

ুছসঢ ধাভক ফআ ফাসচভ কন্তয তাত্ব, কডলঢযা, শভঢা,
বদষ্ঠুভঢাভ বতসও। বঢবদ অভ সমদ, ফব ফাসচ বঢশদ াথাভসডভ
ওাসঙ ঢয সম কডয ফআ ফাসচ বদবঢওঢাভ স্ঙাদ ওসভ। নর্ক্
বদঈসচভ চদবপ্র ঈধস্ঙাধও বম ’ ফভআবমভ ঈদ্ধৃবঢ অফভা
বতসবঙ ফবঔাসদ বঢবদ সমদ, ফব ফাচ ইশ্বসভভ ঙাাঢসম ণাওসঢ
যণশ ফআ ফাসচ অসঙ রৄথু ‘ বদভাচয অভ রৃদশীবঢ’ , ফবঔাসদ
‘ অআদ ফান্যওাভীভা খুসভ ফড়া লাম ঢবসঢ’ 270।
বেবঝয থফশসত্তা ফওআণ াটশ সমদ, ফব ফাচ প্রম থফশী
ভীবঢদীবঢ ফফসদ ফ ফাচ গদবঢও, ধভাথীদ এং বস্ঙবঢযীম271।
তাযশবদও চদ বট. ওাধুসঝা ফখারডা ওসভদ, থফশলীদ ফানুর এং
ইশ্বভসও পাসমা দা াা ফানুরভা স্ঝাণশধভ এং পদ্র, সুঢভাং
ঢাসতভ বতস কড়া ফাচ পাসমাাালীদ চখডয স্ঙাদ 272।
প্রসঢযওাসভভ ফসঢা অাভ অফভা ফতঔসঢ ধাআ, থাবফশওভা
ফওফদ ওসভ প্রফাড গ্রাহ্য ওসভ, াস্ঘঢাসও ধায ওাবঝস বদসচসতভ
বশ্বাসভ ধসক্ষ ণাসওদ। ন্নবশ্বা অসম এপাসআ ওাচ ওসভ।
ফওাসদা প্রফাড গ্রাহ্য ওসভ দা, গ্রাহ্য ওসভ দা াস্ঘঢা। অফভা প্তফ
থযাস র চবভধ এং ধবভংঔযাদ লাবচভ ওসভ ফতবঔসবঙ ফব,
ফবয

থফশলীদ ফাচ
ঘভফধন্থী থাবফশওভা প্রা সম ফড়াদ দাবস্ঘওঢা এং থফশবদভসধক্ষঢা
ফাসচভ বপবত্তসও ধ্বং ওসভ বতস। াংমাসতসযভ ফফাম্াভা াচ
ফালবনসম জ্বামাফী ওফণ্ঠ যাঔযা ওসভদ, থফশবদভসধক্ষঢা ওীপাস
ধ্বংসভ ধসণ ফঝসদ বদস বাসচ্ছ াংমাসতযসও। ফাবওশদ
ফঝবমপাসঞ্জবমস্গ ধযাঝ ভাঝশদ থফশলীদ ফাচ পসওশ ফন্তয ওভসঢ
বকস সমদ, ‘নমানম লস ফস্ঝচ্ছাঘাভঢন্ত্র ওাসফ’ । অফভা
আসভ প্তফ থযাস থফশলীদ ফাচ বদস অসফবভওাভ এভওফ
ওট্টভধন্থী ফমঔও ফমবঔওাসতভ ফসদাপাসভ ঈসম্ঔ ওসভবঙ। ফবফদ, এদ
ফওামঝাভ ঢাভ আ ‘ কটসম’ এ সমদ, ফব ফাচ ইশ্বসভভ ফবশাতা
বশ্বাসভ তযশদ । 359
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লাদালাবদসঢ ধবভধূডশ ফঢা তূসভভ ওণা এগুসমা ধৃবণীভ ন্যঢফ সুঔী,
বদভাধত, নম ফাচ।
অফভা আসভ প্তফ থযাস ফাচবজ্ঞাদী বনম বাওাভফযাসদভ
বপজ্ঞঢা ডশদা ওসভবঙ। বঢবদ ২০০৫- ০৬ াসম ফঘৌেফা থসভ
ফটদফাওশ  সুআসটসদ স্ঙাদ ওসভ থফশ  ইশ্বভ ংক্রান্ত বরস
ংঔয ফানুর াক্ষাৎওাভ গ্রলড ওসভবঙসমদ। এআ াক্ষাৎওাসভভ
নমানম বঢবদ প্রওায ওসভদ, ঢাভ ২০০৮ এভ আ ‘ Society without
God - এ273।

বঢবদ ফটদফাসওশভ অভলা
প্রণফাসভভ ফসঢা ঢভফডভ
ধভ বাওাভফযাদ প্রণফ ফব বচবদঝা মক্ষয ওসভদ ঢা লসমাঃ ধুবমসযভ
নুধবস্ঙবঢ। ঘাভধায ঢাবওস ফওাসদা ধুবমসযভ কাবড়,
ফঝভাআসওম া ধাস ফলাঁসঝ ঝলমভঢ বন্য ঔুসাঁ চ ফধসমদ দা বঢবদ।
ঝাদা এওবত্রয বতদ ধভ ঢাভ সধক্ষাভ াদ খসঝ, বঢবদ ভাস্ঘা
ফতসঔদ অআদ যৃংঔমা ভক্ষা াবলদীভ এও তস্ঢসও। ফআ ২০০৪
াসম ধুসভা ঙভ চুসড় প্রা ধাঁবঘয মক্ষাবথও ফানুর াওাভী
ফফসিাধবমঝদ যলভ অভলাস ংকবঞঢ ঔুসদভ ংঔযা বঙম এও।
ফবযভপাক টযাবদয এং সুআবটয থফশ িাভা ংজ্ঞাবঢ ‘ বদ’ া
ধাধ দাফও ফওাসদা যাধাসভ বশ্বাী দদ ণঘ ফতয রৃ বঝসঢ ধভাথ
প্রডঢাভ লাভ ধৃবণীভ ওম ফতসযভ ঢুমদা শবদন। এআ রৃআ
ফতফযভ প্রা ফওঈআ ঘাসঘশ বা দা, ধসড় দা াআসম। ঢাভা বও
সুঔী? ৯১ বঝ ফতসযভ ফসথয ওভা এও চবভধ নুবাী, সুঔী
ফতসযভ ঢাবমওা ফটদফাসওশভ স্ঙাদ প্রণফ, ফব ফটদফাসওশ দাবস্ঘওঢাভ
লাভ ফফাঝ চদংঔযাভ প্রা যঢওভা অবয পাক। স্কযাবন্টফদবপা
২০ যঢাংসযভ ফসঢা ফানুর ইশ্বসভভ বশ্বা ওসভদ,
ফসদ ওসভদ
পাসমাপাস ফাঁসঘ ণাওাভ চন্য ইশ্বসভভ প্রসাচদীঢা ভসসঙ। বশ্বা
ওসভদ, ফৃঢযু ভ ধসভভ চকসঢ। অভ াবওভা ফস্টন কুংস্কাভ সম
ঙুসাঁ ড় ফনসমসঙদ এ বঘন্তা।

ইশ্বভলীদ এআ ফাসচভ স্ঙা ঢস ফওফদ? ফাসচভ স্ঙা
ফাধাভ ওম ধবভফাধ- কড় অু, বযক্ষাভ লাভ, চীদ বাধসদভ
স্ঙা,
বযরৄফৃঢযু ভ বদনলাভ,
ণশগদবঢও াফযাস্ঙা,
বমঙ্গ
াফযাস্ঙা, স্ঝাস্ঙযসা, রৃদশীবঢভ বদনলাভ, ধবভসয সঘঢদঢা,
কভীভ ফতযসও ালাবয বতও বতসআ ফটদফাওশ  সুআসটদ ন্যান্য
ওম ফতযসও ঙাবড়স সঘস ঈধসভ। ঢস ধাঞওসতভ অফভা এআ
সম বভ্রান্ত ওভসঢ ঘাআ দা ফব, এআ ফতসয ফওাসদা থভসদভ
ফস্ঢাআ ফদআ। শ্যআ ঢাসতভ ফস্ঢা অসঙ। ঢস ফআ ফস্ঢা
ফাথাসদভ চন্য ঢাভা ফবৌবক্তও ধণ ফাঁসঙ ফদ, ঈধভ ফণসও ওাভ
ালাসবযভ সধক্ষা ওসভ দা, বওংা লাচাভ ঙভ ধুসভাসদা গ্রন্থ ফখসঝ
ফ দষ্ট ওসভ দা।
বাআ ফলাও, আঈসভাসধভ ক্রফয থফশলীদঢাভ বতসও কফসদভ লাভ
ীফ ফ ধবশন্ত ঘমস দা। আঈবদপাবশবঝ ন মন্টসদভ ভাচদীবঢ
 ফাচদীবঢভ কসরও এবভও ওনফযাদ বেসঝদ, োন্ফ এং
স্কযাবন্টফদবপাদ ফতযগুসমাভ চন্ধলাভ ধবশাসমাঘদা ওসভ ফতবঔসসঙদ
থফশলীদঢাভ বতসও এআ ফতযগুসমাভ কফদ ঘমস ফফাঝাফুবঝ ২০৫০
ধবশন্ত, ঢাভধভ এঝা অাভ খুসভ তাাঁড়াস এং ২১০০ াসমভ ফসথয
অাভ ঢশফাদ স্ঙা বনসভ অস274। ঢস এওঝা বর বদবশ্চঢ
ফব, দাবস্ঘওঢাভ পবষ্যঢ বদপশভ ওভসঙ ফূমঢ রৃ’ বঝ বরসভ ঈধভঃ
বযক্ষা এং ণশদীবঢ। ববত ববশ্বও ঈষ্ণঢা ৃবদ্ধ, চদংঔযা ৃবদ্ধ এং
জ্বামাদী ফস্ঢা বঞওপাস ফাথাদ ওভা দা ল এং ববত ঢশফাদ
বসশ্বভ থদী ফতযগুসমা এআ ওাভসড কবভফতসযভ ওাঢাসভ ফদসফ অস,
ববত ঢাসতভ বযক্ষাভ লাভ বদনকাফী ল, ঢালসম ভাষ্ট্র লসঢ প্রণফ ফব
বচবদবঝ বাস ঢা লসমা, দাবস্ঘওঢা। বওন্তু অফভা ববত
এআ ফস্ঢাগুসমাভ ফবৌবক্তও এং বজ্ঞাবদও ফাথাদ বতসঢ
ক্ষফ লআ, ববত বথওাংসযভ চন্য এওবঝ সুন্দভ চীসদভ বদশ্চঢা
তাদ ওভসঢ ধাবভ, ঢালসম অভ অফাসতভ বঢপ্রাওৃবঢও ফওাসদা
স্টষ্টাভ বতসও ফুঔ ওসভ ণাওসঢ লস দা- বববদ অওায ফণসও ফদসফ
274
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Eric Kaufmann, ‘Sacralization by Stealth: Religion Returns to Europe’, Riley
Institute Public Lecture, Furman University, Greenville, SC.
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এস ফাথাদ ওসভ বতসদ, অফাসতভ ওম ফস্ঢা, রৃঃঔ- ওষ্ট
গ্লাবদভ।
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রৄথু ফুক্তফদাসঢআ দ, অচসও ফবসওাসদা াংমা ব্লসক ফকসমআ
ফুক্তুবদ্ধভ ফমঔা ফৃদ্ধ র প্রন্ন ফঘাসঔ ধসড়। র ফমঔওআ থফশসও
বক্রবঝওযাবম ফতঔসঙদ এং বমসঔসঙদ। অচসও এওবংয যঢাব্দীসঢ
তাাঁবড়স- ঢণয ফবঔাসদ ফুক্ত, ফঔাসদ বঢযঝা বাঘাআ ওসভ ফদা
সদও লচ। এআ বওঙুবতদ অসক ঢসণযভ াথ প্রাল বঔদ ভাষ্ট্র
িাভা বদবন্ত্রঢ বঙম ঢঔদ এআপাস ববপন্প াআসঝ এঢ ফবয ফুক্তুবদ্ধভ
ফমঔা ফৃদ্ধ ভঘদা অফভা ফতবঔ বদ।
রৄথু ব্লক ফওদ, ধৃবণীভ বতসও ঢাওাসম ফতঔা বাস, র ফতসযআ
বসযর ওসভ আঈসভাসধভ ফতযগুসমাসঢ ফমাওচদ এঔদ থসফশভ থাভআ
থাসভ দা। ঘাঘশগুসমা ঔাবমআ ধসড় ণাসও। সদসওআ ফসদ ওসভদ,
দাবস্ঘওঢাসও থফশ বলস ফতঔসম ‘নাসস্গস্গ ফগ্রাবং বভবমবচদ’
ম্ভঢ থফশলীদঢাভ বতসওআ ভা বতস279। ফঙাঝসমা ফণসও ফকচ
ফথামাআসভ ফসঢা ফস্টন বধবত্রও ূসত্র প্রাপ্ত থফশ বশ্বাঝা ফাণা ফচাভ
ওসভ ঠুবওস দা বতস ধবভডঢ স এস ‘বওঙু ফতসঔ রৄসদ,
বাঘাআ াঙাআ ওসভ’ থফশসও গ্রলড ওভাভ সুসবাক ফতা লসম অফভা র
থাবফশওসও দাবস্ঘও বলসস ফতঔসঢ ফধঢাফ- এঝা বঢযআ মা বা।

‘
279

অসমাবওঢ
’
ফসঢা
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The American Religious Identification Survey gave Non-Religious groups the largest
gain in terms of absolute numbers- 14,300,000 (8.4% of the population) to
29,400,000 (14.1% of the population) for the period 1990 to 2001 in the USA.
Also, in Australia, census data from the Australian Bureau of Statistics gives ‘no
religion’ the largest gains in absolute numbers over the 15 years from 1991 to 2006.
from 2,948,888 (18.2% of the population that answered the question) to 3,706,555
(21.0% of the population that answered the question).
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অফাসতভ বজ্ঞাবদও নুবন্নৎা এং ফাদঢা বযরৄওাম
বঢক্রফ ওসভ ফকসঙ র অসকআ। এঔদ অভ অফভা রূধওণাভ
ওবল্পঢ ধভফ বধঢা বদস ফফাবলঢ দআ, ফব ধভফ বধঢা টাসভ বপঢভ
ধাবদ ফওদ ফণসও রৄরু ওসভ বকযাগ বওংা ব্লযাওসলাম ধবশন্ত
বওঙুভ ফধঙসদআ এওফাত্র
যাঔযা বলসস লাবচভ লসদ
অভ অফাসতভ প্রসাচসদভ মীও ত্রাডওঢশা বলসস বদসচসও ধবভবঘঢ
ওভসদ। ফ এবকসসঙ সদও, অফভা বদসচভাআ এঔদ বদসচসতভ
তাবত্ব বদসঢ ক্ষফ, ফানুর বদসচআ অচ বদসচভ পাকযবথাঢা। অফভা
অভ রূধওণাভ চাম ুসদ বদসচসতভ প্রসাথ বতসঢ ঘাআ দা, ভং
বজ্ঞাসদভ াম্বঢও জ্ঞাসদভ াসণ াফঞ্জস্ঢধূডশপাস এঔদ চীদ
াচাসঢ ঘাআ। ন্যবতসও থফশগুসমা এঔদ প্রকবঢভ ন্তভা, বজ্ঞাসদভ
ন্তভা, দাভীফুবক্তভ ধসণ প্রথাদ াথা। থফশগুসমা বদবঢওঢাভ দাসফ
ধুসভাসদা অফসমভ ভবেফাওশা বচবদ ফযঔাসঢ ঘা। ফানুসরভ ঈদ্ভ
ম্বসন্ন পুম থাভডা ফত, বজ্ঞাসদভ দাদাদ ধযাঔযা লাবচভ ওসভ।
অভ বচলাত, থফশবুদ্ধ, চাবঢসপত, বদন সডশভ ঈধভ ঢযাঘাভ
বওংা দাভীসতভ ন্তভীড ভাঔাভ বথঢা- এগুসমা ফঢা অসঙআ।
এগুসমাসও ‘দা’ মাভ ফাথযসফআ প্রকবঢযীম ফাচ কঞদ ম্ভ, ম্ভ
বশ্বাসভ পাআভা ফুক্ত ফাচ প্রবঢষ্ঠাভ বতসও এবকস বাাভ। এঝাআ
অচ ফসভ তাব।
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ভাসফভ ক্ষুভ এং ারমযফ ইশ্বভ
ভাসফভ ক্ষুভসও তযশদযাসস্ঠ সদও ফ ‘বফঢযবঢাভ দীবঢ’
(Principle of Parsimony/Economy) বওংা ভমঢাভ দীবঢ (Principle
of Simplicity) বলসস বপবলঢ ওভা ল। ংসক্ষসধ এভ ফূমদীবঢবঝ

লসমাPluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should
not be posited without necessity).

াংমা ওভসম তাাঁড়া‘দাশ্যও ারময শতাআ চশদী’।

এআ দীবঢ প্রসাক বওন্তু বজ্ঞাসদ, থসফশ, তযশসদ ঔুআ যাধও। বজ্ঞাসদভ
ফক্ষসত্র ‘ভাসফভ ক্ষুসভভ’ প্রসাক লভলাসফযাআ মক্ষয ওভা বা।
বজ্ঞাদীভা ভাসফভ ফব ফূমদীবঢবঝ নুভড ওসভদ ঢা লসমা- ‘ববত
রৃবঝ বজ্ঞাবদও ফসটম এওআ ভওফ পবষ্যিাডী বওংা নমানম প্রতাদ
ওসভ ণাসও, ঢস সধক্ষাওৃঢ লচ ফসটমবঝ ফাথাদ বলসস গ্রলড
ওসভা।’ এওঝা ঈতালভড ফতা বাও। এওঝা ফ গ্রলসতভ বদঢকবঢপ্রওৃবঢ ফচযাবঢশবতসতভ ওাসঙ ড় থভসদভ ঢাবত্ত্বও ফস্ঢা বলসস
বঘবস্থঢ লসবঙম। ফওধমাভ এআ ফস্ঢা ফাথাদ ওভসঢ অফাসতভ
াফসদ লাবচভ ওসভবঙসমদ বঢদবঝ ূত্র। অভ ধভঢশীসঢ এওআ ফস্ঢা
ফাথাদ ওভসঢ বকস ফওধমাসভভ এআ বঢদবঝ বদসফভ তসম বদঈঝদ
অফাসতভ বতসমদ এওবঝ ফাত্র ূত্র- ‘ফলাওরশী যস্ঘকশী বদফ’
(Inverse Law of Gravity)- বা বতস গ্রল ঈধগ্রসলভ ঘমাঘমচবদঢ
ফস্ঢাগুসমাভ এওঝা লচ ফাথাদ ধাা ফকম। ফতঔা ফকম, এআ
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এওবঝ বদফ ফণসওআ ফওধমাসভভ ধূসশওাভ বদফগুসমা স্ঝঢঃবদ্ধপাস
ফবভস অস। ওাসচআ বঔদ ফণসও বদঈঝসদভ ফলাওরশ ূত্রবঝসও
‘বজ্ঞাবদও ফসটম’ বলসস গ্রলড ওভা লসমা, ফওধমাসভভ ূত্রগুসমা
‘দণশও ারময’ বলসস ধবভঢযক্ত লসমা ঙ্গঢ ওাভসডআ। এবঝ
ভাসফভ ূসত্রভ এওবঝ ঔুআ াণশও প্রসাক।
ভাসফভ ক্ষুসভভ অসভওবঝ াণশও প্রসাক ফতঔা বা আণাসভভ
ফক্ষসত্র। উদবংয যঢাব্দীভ ধতাণশ বজ্ঞাদীভা অসমা ঘমাঘসমভ চন্য
ফাথযফ বলসস ‘আণাভ’ দাফও এওবঝ তৃশ্য, খরশডলীদ,
ভাাবদওপাস বদবি এং ‘শপূসঢ বভাচফাদ’ এও ভলস্ঢফ
ধতাণশ ওল্পদা ওসভবঙসমদ। ঢাসতভ থাভডা বঙম যব্দ ঘমাঘসমভ চন্য
ফবফদ ফাথযসফভ প্রসাচদ, ফঢফবদ অসমা ঘমাঘসমভ চন্য এওবঝ
ফাথযফ ণাওসঢআ লস। ঢাভা থসভ বদসবঙসমদ এআ ধুসভা ফলাবশ্বঝাআ
টুস ভসসঙ আণাভ দাফও এও তৃশ্য ধতাসণশভ গণ ফলাফুসদ্র। অভ
এআ আণাভ দাফও ফাথযসফভ ালাসবযআ অসমা সদওঝা যসব্দভ ফসঢাআ
ঢভঙ্গাওাসভ ঘাবভবতসও ঙবড়স ধসড়। বওন্তু ১৮৮০ াসম ফাআসওমদফবমশভ বঔযাঢ ধভীক্ষা এং ঢাভ ধসভ ১৯০৫ াসম অমাঝশ
অআদস্গাআসদভ ‘অসধবক্ষও ঢত্ত্ব’ ঢাবত্ত্বওপাস আণাসভভ বস্ঘত্বসও
দস্ঢাৎ ওসভ বতসমা। কন্নলীদ, স্ছযশলীদ ভলস্ঢফ ‘আণাভ’ ‘সলঢুও
ারময’ বলসস ধবভঢযক্ত লসমা।
ভাসফভ ক্ষুসভভ যাধওঢভ প্রসাক মক্ষয ওভা বা তযশসদআ।
দাবস্ঘওযাতী তাযশবদওভা, ভাসফভ ক্ষুসভভ প্রসাসক বুবক্ত ফতবঔস
ণাসওদ, ইশ্বসভভ নুফাদ বদঢান্তআ এওবঝ প্রসাচদী নুওল্প।
ওীপাস? বদসনাক্ত রৃবঝ লাআসধাবণব া নুওল্প বসঘদা অদা
বাও১) অফাসতভ াফসদ এও চবঝম ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্ব ভসসঙ, ফববঝ
প্রাওৃবঢও বদসফ (Natural Process) ঈদ্ভূঢ লসসঙ। ণশাৎ,
o

ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্ব  প্রাওৃবঢও বদফ

২) অফাসতভ াফসদ এও চবঝম ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্ব ভসসঙ, এং
এওচদ ‘ইশ্বভ’ ভসসঙদ বববদ এআ ফলাবশ্ব বঢবভ ওসভসঙদ। এঔাসদ
‘ইশ্বভ’ স্ঝপাঢআ এওবঝ ধৃণও ত্তা বলসস ফতঔা বতসচ্ছ। ণশাৎ,
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o
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ববত এআ রৃআবঝ ধসণভ ফসথয এওবঝসও ধঙন্দ ওভসঢ ল, ঢস
‘ভাসফভ ূত্র’ এসতভ ফসথয সধক্ষাওৃঢ লচবঝসও ফাথাদ বলসস
গ্রলড ওভসঢ মস- ণশাৎ প্রণফ ফাথাদবঝ এসক্ষসত্র গ্রলডসবাকয
বলসস বসবঘঢ লস।
ফওঈ ফওঈ শ্য ঢৃঢী এওবঝ ফাথাদসও সধক্ষাওৃঢ লচ
বলসস বসঘদা ওভসঢ ধাসভদ

অফাসতভ াফসদ ফওাসদা চবঝম ফলাবসশ্বভ বস্ঘত্ব
ফদআ- অসম আ ফাা অফাসতভ ওল্পদা!

ঢস এআ ঢৃঢী ফাথাদবঝ অফাসতভ বমধবচসফভ (Solipsism)
ধসণ বদস বা বা বথওাংয বুবক্তাতীভ ওাসঙ গ্রলডসবাকয।
চীবজ্ঞাসদভ ফক্ষসত্র ভাসফভ ক্ষুসভভ ঘফৎওাভ এওবঝ প্রসাক
অফভা ধাআ বঔদ ঘামশ টাভঈআসদভ প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ফাথযসফ খঝা
বঢশদ ঢত্ত্ব ঈআবমাফ ধযাসমভ ‘বটচাআদ অগুশসফন্ঝ’ া ৃবষ্টভ
ধবভওবল্পঢ বুবক্তসও াবঢম ওসভ বতসবঙম। ঈআবমাফ ধযাসম
( ১৭৪৩- ১৮০৫) ’ভ বঔযাঢ আ ‘Natural Theology, or Evidence of
Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences
of Nature’ এ প্রওাবযঢ ল ১৮০২ াসম। থফশঢত্ত্ব  তযশসদভ

আবঢলাস বদঃসন্দসল এবঝ গুরুত্বধূডশ এওবঝ আ বঙম ফফ।
ফচযাবঢবশজ্ঞাদ বদস ধযাসম ফপসবঙসমদ বস্ঘভ, বওন্তু বদসচআ ফযর
ধবশন্ত সমবঙসমদ ‘ুবদ্ধতীপ্ত স্টষ্টাভ বস্ঘত্ব প্রফাসডভ চন্য ফচযাবঢবশজ্ঞাদ
ঈধবুক্ত ফাথযফ দ’; এ ফক্ষসত্র ধযাসমভ ‘ঈধবুক্ত ফাথযফ’ ফসদ
লসবঙম ভং চীবজ্ঞাদসও। অভ ধূশঢশী ন্যান্য ন্যাঘাভাম
বণমবচাদসতভ ফসঢাআ ধযাসম চীচকঢসও ধবশসক্ষড ওভসঢ
বকস চীসভ বপসবাচসদভ ক্ষফঢা ফতসঔ ফুগ্ধ লসবঙসমদ। ধযাসম
মক্ষয ওসভবঙসমদ ফব, প্রবঢবঝ চীসতসল বদবতশষ্ট ওাচ ওভাভ চন্য
বদবতশষ্ট ঙ্গ- প্রঢযঙ্গ ভসসঙ, বা চীবঝসও বদবতশষ্ট ফওাসদা ধবভসসয
বঝসও ণাওসঢ লাঢা ওসভ। বঢবদ চবঝম চীসতলসও খবড়ভ
ওাঞাসফাভ াসণ ঢুমদী ফসদ ওসভবঙসমদ, এং ঢাভ ফসথযআ
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ফতসঔবঙসমদ স্টষ্টাভ সুফলাদ ধবভওল্পদা, ঈসেশ্য অভ বদধুড ঢুবমভ
অাঁঘভ। অভ ফঘাঔসও ধযাসম সদওঝা বচ- ফঝবমসস্কাধ বলসস থসভ
বদসবঙসমদ। ঢাআ ঔু স্ঝাপাবও পাসআ বদ্ধাসন্ত ঈধদীঢ লসবঙসমদ
ফব, খবড় বওংা ফঝবমসস্কাধ বঢবভ ওভাভ চন্য ফবসলঢু এওচদ
ওাবভকভ তভওাভ, ফঘাঔ ‘ৃবষ্ট ওভাভ চন্য’ প্রসাচদ এওচদ
নুরূধ ফওাসদা ওাবভকসভভ। ফআ ওাবভকভ ফব এওচদ ‘যবক্ত ইশ্বভ’
( Personal God) আ লসঢ লস ঢা ধযাসম ঔু ধবভষ্কাভ ওসভআ
সমবঙসমদ ঢাভ গ্রসন্থ।

প্রাওৃবঢও বদশাঘসদ
প্রবক্রাভ
ফাথযসফ মাঔ মাঔ ঙভ থসভ থাসধ থাসধ কসড় ঞা ধবভঢশসদভ নসম ওাঞসঞাওভাভ
ফঞাাঁসঝভ ফসঢা ঢযন্ত চবঝম ঙ্গ- প্রঢযঙ্গ কসড় ঞা ম্ভ।

ধযাসমভ এআ ‘খবড়ভ ওাবভকসভভ বুবক্ত’ তযশদযাসস্ঠ ধবভবঘঢ
‘ধবভওবল্পঢ বুবক্ত’ া ‘অগুশসফন্ঝ  বটচাআদ’ দাসফ। এআ বুবক্ত
ইশ্বভ দাফও এওবঝ ত্তাভ বস্ঘসত্বভ ফধঙসদ ঢযন্ত ফচাভাসমা বুবক্ত
বশ্বাসভ তযশদ । 383
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বলসস বশ্বাীভা যলাভ ওভসঢদ। টাভঈআসদভ বঢশদ ঢত্ত্বআ
প্রণফাসভভ ফসঢা এআ বটচাআদ অগুশসফন্ঝসও যবক্তযামীপাস ঘযাসমঞ্জ
ওসভ পুম প্রফাড ওসভ বতসবঙম। টাভঈআদ প্রস্ঘা ওভসমদ চীসতলসও
ফওম খবড়ভ তৃয বসন্ত্রভ ফসঢা বওঙু ফপস স ণাওসম ঘমস দা।
চীচকৎ বন্ত্র দ; ওাসচআ বন্ত্র বলসস বঘন্তা ওভা াত বতসঢ ধাভসম
এভ ফধঙসদ অভ ফওাসদা বটচাআদ া ধবভওল্পদাভ ফসঢা ‘ ঈসেশ্য’
ফঔাাঁচাভ তভওাভ ফদআ। চীচকসঢ ফঘাঔ া এথভসদভ চবঝম প্রঢযসঙ্গভ
ঈদ্ভ  বঢশসদভ ফধঙসদ টাভঈআদ প্রস্ঘা ওভসমদ এও ‘ন্ন
ওাবভকসভভ’, দাফ প্রাওৃবঢও বদশাঘদ- ফব প্রবক্রাভ ফাথযসফ মাঔ
মাঔ ঙভ থসভ থাসধ থাসধ কসড় ঞা ধবভঢশসদভ নসম ফঘাসঔভ ফসঢা
ঢযন্ত চবঝম ঙ্গ- প্রঢযঙ্গ কসড় ঞা ম্ভ। এ প্রবক্রাবঝভ দাফ
ক্রফথশফাদ বদশাঘদ ( Cumulative selection) । এওাবথও থাসধভ এআ
ক্রফথশফাদ বদশাঘসদভ ফাথযসফ থাসধ থাসধ ফব চবঝম ঙ্গ- প্রঢযঙ্গ
ঈদ্ভূঢ লসঢ ধাসভ ঢা আসঢাফসথযআ বজ্ঞাবদওপাস প্রফাবডঢ লসসঙ।
রৄথু ঢাআ দ, এ ধদ্ধবঢসঢ অংবযওপাস ফঘাসঔভ ঈৎধবত্ত 
বওায ফব ম্ভ এং ঢা ববপন্প প্রবঢকূম ধবভসসয ফব এওবঝ চীসভ
বঝসও ণাওাভ ম্ভাদাসও সদওাংসয াবড়স ঢুমসঢ ধাসভ ঢাভ
চস্ট ঈতালভড ভসসঙ অফাসতভ ঘাভধাসয। বঢশদ ঢত্ত্ব বটচাআদ
অগুশসফন্ঝসও াবঢম ওসভ ফত সমআ অফভা অচ প্রচাবঢভ
‘ঈৎধবত্তভ’ ওণা বম, ‘ৃবষ্ট’ভ দ। বঢশদ ঢত্ত্বআ প্রণফাসভভ ফসঢা
অফাসতভ ফতবঔস বতসমা ফব, ফানুরল ন্যান্য চীসভ ঈদ্ভসভ
ফধঙসদ ফওাসদা স্ঝকশী ওাভড ফঔাাঁচাভ তভওাভ ফদআ; ন্যান্য
ধরৄধাবঔ, কাঙধামা প্রাওৃবঢও বদশাঘসদভ ফথয বতস এ ধৃবণীসঢ
এসসঙ, ফানুর দাসফভ বিধতী প্রাডীবঝ বঞও এওআ বঢশসদভ
থাভাাবলওঢা এ ধৃবণীসঢ এসসঙ, ফওাসদা থভসদভ ‘ৃবষ্ট’
( বওংা ৃবষ্টওঢশাভ লস্ঘসক্ষধ) ঙাড়াআ। বঢশদ ঢত্ত্ব ওীপাস ৃবষ্টভ
ধবভওল্প বুবক্ত া বটচাআদ অগুশসফন্ঝসও ভাবভ াবঢম ওসভ ফত,
ফঝাভ ফঢভ ধসশভ এওঝা বঘত্রওল্প ( written by Dylan Evans &
Howard Selina) ভাঔা অসঙ ফুক্তফদা াআসঝ280। এভ তাযশবদও
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বপযবক্ত এঢআ বযাম বঙম ফব, থযাধও টবওন্ফ মসঢ াথয
লসবঙসমদ ফব, ফটবপট বলঈফ বওংা ািশান্ট ভাসসমভা ইশ্বসভভ
বস্ঘসত্বভ বুবক্তগুসমা রপাস ঔণ্ডদ ওভসম টাভঈআসদভ বঢশদ
ঢত্ত্বআ ঢাসও ‘intellectually fulfilled atheist’- এ রূধান্তবভঢ ওভসঢ
ফধসভসঙ ঢযন্ত াণশওঢাভ াসণ। তাযশবদও টযাবদসম ফটসদঝ
ফচন্যআ ঢাভ এওবঝ আস বঢশদ ঢত্ত্বসও ভাচাম্র া ‘আঈবদপাশাম
এবট’ বলসস বঘবস্থঢ ওসভসঙদ।
বা ফলাও, ফমঔাভ এআ ধবশাস এস ভাসফভ ক্ষুসভভ আবঢলাবঝ
ধাঞওসতভ াফসদ এওঝু ফঙাঝ ওসভ াদ ওভসঢ ঘাবচ্ছ। ‘ভাসফভ
ক্ষুভ’ দাফও এআ দ্ভূঢুসভ ধবভপারাবঝ অসম এসসঙ আংসভচ
তাযশবদও ঈআবমাফ ওলাসফভ (William Ockham, ১২৮৫- ১৩৪৯)
দাফ ফণসও। ওলাফ বদসচ ববত এআ ূত্রবঝভ ঈদ্ভাও বঙসমদ দা,
ঢস এআ ূত্রবঝ বঢবদ প্রাযআ ববপন্পপাস যলাভ ওভসঢদ সম
ফযাদা বা। অভ ফচন্যআ ঢাভ দাফ এআ ূসত্রভ াসণ ঢসপ্রাঢপাস
চবড়স ফকসঙ। অফভা শ্য চাবদ দা ফব, দাবধসঢভ ‘তাাঁবড় ওাফাসদাভ
ক্ষুসভভ’ ফসঢা পংওভ এওঝা বওঙুভ অতসম ঢাভ দাফ বদস এআ ঈদ্ভঝ
ধবভপারা ৃবষ্টভ াসণ বঢবদ এওফঢ লসঢদ বওদা, ঢস বঢবদ ঘাদ া
দা ঘাদ ঢাভ দাফবঝ বওন্তু বঔযাঢ এআ ূসত্রভ াসণ অচ
ঢসপ্রাঢপাসআ চবড়স ভসসঙ। ‘ভাসফভ ক্ষুভ’ ফথযবুকী তযশসদভ
এও গুরুত্বধূডশ দীবঢ বলসস বসবঘঢ ল।
ভবওচসদভা বওন্তু এআ ূত্রবঝ বদস দাদা থভসদভ ভবওঢা
ওভসঢ ঙাসড়দ বদ। ফবফদ- ফওঈ ফওঈ এআ ূত্রবঝসও বপবলঢ
ওসভদ ‘Kiss’ ূত্র (Keep it simple, stupid) বলসস। ফওঈা এআ
ূত্রবঝভ বদবশাসও ঢুসম থসভদ এপাসবঔদ ফওাণা ফখাড়াভ টাও ফযাসদা, ঢঔদ ফখাড়াভ ওণাআ
ফাণা ফভসঔা, ফচো া বচভাসনভ দ।

বঔযাঢ বঘত্রওভ  বজ্ঞাদী বমদাসতশা তয বপবে (১৪৫২- ১৫১৯)
বঙসমদ ওলাসফভ ফাফবও যবক্তত্ব। বঢবদ ঢাভ ফসঢা ওসভ
Collection, http://www.muktomona.com/Special_Event_/Darwin_day/god_darwin/index.htm
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এওবঝ ‘ভাসফভ ক্ষুভ’ বঢবভ ওসভবঙসমদ। ঢাভ ভবঘঢ ‘ভাসফভ
ক্ষুভবঝ’ বঙম এ ভওফSimplicity is the ultimate sophistication

আবঢলাস ভাসফভ ক্ষুসভভ এওবঝ াণশও প্রসাসকভ ঈসম্ঔ ধাা বা
বজ্ঞাদী মাপ্লা এং ফদসধাবমসদভ এওবঝ ফচাভ খঝদা। ফুক্তফদাভ
প্রণফ আ ‘ অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী’ 281 ফযর লসবঙম এ
গুরুত্বধূডশ খঝদাবঝভ ঈসম্সঔ। ঢস, খঝদাবঝ াদাসদা বওঙু দ।
খঝদাবঝ দচভ ওাসড় বঔযাঢ ফচযাবঢধতাণশবত ফফখদাত ালাভ ‘ বলন্দু
থফশ- ফত- বজ্ঞাদ’ পবওশঢ এওবঝ বঘত্তাওরশও াতানুাত ফণসও
(অথুবদও বজ্ঞাদ  বলন্দুথফশঃ বদমভড ভাসভ ফাসমাঘদাভ ঈত্তভ,
ফফখদাত ালা, ফফখদাত ভঘদা ংওমদ, যাবন্তফ ঘসট্টাধাথযা
পাবতঢ, বভসন্ঝ মংফযাদ, ওবমওাঢা, ১৯০৮ যওাব্দ, ধৃষ্ঠা
১২৭- ১৬৯ দ্রঃ)। বডশঢ খঝদাবঝ এভওফবঔযাঢ কবডঢজ্ঞ মাপ্লা ঢাভ সুবঔযাঢ ‘ Mechanique Celeste’
গ্রসন্থ গ্রলফূসলভ এং ঘসন্ভ কবঢভ ঔু সন্তারচদও যাঔযা প্রতাদ
ওসভদ। বঢবদ প্রফাড ওসভদ ফব, কবঢবতযা  ফাথযাওরশড বতস
ধবশসবক্ষঢ ওম গ্রলকবঢভ পূডশ যাঔযা তাদ ম্ভ। বঢবদ বঔদ
গ্রন্থবঝ ফদসধাবমদসও ঈৎকশ ওভাভ চন্য নুফবঢ ঘাআসঢ ফকসমদ,
ঢঔদ ফদসধাবমদ ভলস্ঢ ওসভ সমদফবাঁস মাপ্লা,
অধবদ অধদাভ আস ফয
পাসমাপাসআ ফলাওাসযভ গ্রল- দক্ষসত্রভ ঘামঘমদ যাঔযা
ওসভসঙদ; বওন্তু অবফ ফতঔমাফ অধবদ ফওাণা ইশ্বসভভ
দাফ ঈসম্ঔ ওসভদ বদ। অধদাভ ফসটসম ইশ্বসভভ স্ঙাদ
ফওাণা?

মাপ্লা ঈত্তসভ মসমদস্ঢাভ, এআ াড়বঢ নুওসল্পভ ফওাসদা প্রসাচদ ফদআ।
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ইশ্বভআ বও ৃবষ্টভ অবত া প্রণফ ওাভড?
ািশান্ট ভাসম ঢাভ বঔযাঢ ‘Why I am not a Christian’ প্রসন্ন প্রণফ
ওাভড ম্বসন্ন সমদঅফাসতভ অসকআ ুসছ ভাঔা তভওাভ ফব চকসঢভ বা বওঙু
অফভা ফতঔসঢ ধাআ, বওঙুভ এওবঝ ওাভড অসঙ।
এআ ওাভডসও প্রে ওভসঢ ওভসঢ অধবদ ফধঙসদভ বতসও
এবকস বকস শ্যআ প্রণফ ওাভসডভ (First Cause)
ম্যুঔীদ লসদ,
এং এআ প্রণফ ওাভডসওআ
স্ঝঢঃবদ্ধপাস ‘ ইশ্বভ’ বলসস থসভ ফদা ল।...
অবফ রবতদ থসভআ এবঝসও স্ঝঢঃবদ্ধ বলসস গ্রলড
ওসভ বদসবঙমাফ বওন্তু এওবতদ, বঔদ অফাভ 
অঞাসভা,
অবফ চদ স্গুাঝশ বফসমভ অত্মচীদী
ধড়বঙমাফ, অভ ধড়সঢ বকসআ ফঔাসদ এআ াওযবঝ
ফধমাফঃ ‘ অফাভ াা অফাসও প্রে ওভসমদ- ‘ ফও
অফাসও বঢবভ ওসভসঙ?’ অবফ এ প্রসেভ ঈত্তভ বতসঢ
ধাবভ বদ। বওন্তু এআ প্রেবঝ অফাসও অভ এওবঝ
প্রাবঙ্গও প্রসেভ বতসও ফঞসম বতসমা। ফববঝ লসমা- ইশ্বভআ
ববত অফাসও বঢবভ ওসভ ণাসওদ, ঢস ইশ্বভসও বঢবভ
ওসভসঙ ফও?’ অবফ এঔদ ফসদ ওবভ ‘ ইশ্বভসও বঢবভ
ওসভসঙ ফও?’ এআ লচ ভম াওযবঝ প্রণফ ওাভড
পবওশঢ বুবক্তভ ফতারবঝ ফআ প্রণফ অফাসও ফতঔাসমা।
ববত প্রবঢবঝ বচবদসভ এওবঝ ওাভড ণাসও, ঢস
ইশ্বসভভ ওাভড ণাওসঢ লস। অাভ ববত ওাভড ঙাড়াআ
ফওাসদা বওঙু ণাওসঢ ধাসভ (সবফদ ইশ্বভ), ঢস এআ
বুবক্ত ইশ্বসভভ চকসঢভ চন্য ফাদপাস প্রসবাচয।

‘ বকযাগ’ ঢত্ত্ববঝ বজ্ঞাবদও ফাসচ কৃলীঢ লাভ ধভ ধভআ
বশ্বাীসতভ ফসথয দঢুদ ওসভ ‘ প্রণফ ওাভড’ বঝসও প্রবঢবষ্ঠঢ ওভাভ দ
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ঈেীধদা মক্ষয ওভা ফকম। ১৯৫১ াসম Pope Pius XII ধবন্ঝবনওাম
যাওাসটবফভ পা সমআ সমদববত ৃবষ্টভ রৄরু ণাসও, ঢস শ্যআ এআ ৃবষ্টভ এওচদ
স্টষ্টা ভসসঙ, অভ ফআ স্টষ্টাআ লসমদ ইশ্বভ।

ফচযাবঢশবজ্ঞাদী এং থফশবাচও চচশ ফলদবভ ফমবফবত্র (বববদ ‘ বকযাগ’
প্রবঢপাসভ এওচদ ন্যঢফ প্রক্তা) ফধাধসও ফফ বদসভ সঙ্গ
এথভসদভ বুবক্তসও ‘ ভ্রান্ত’ বলসস প্রঘাভ ওভা ফণসও বভঢ ণাওসঢ
ধভাফযশ বতসবঙসমদ।
আতাদীংওাসম ‘ ওামাফ ওসফামবচওযাম অগুশসফন্ঝ’
( Kalam
Cosmological Argument) দাসফ এওবঝ তাযশবদও বুবক্তফামা াথাভড
বশ্বাীসতভ ওাসঙ ঔুআ চদবপ্র লস ঈসঞসঙ। বিস্গথসফশ তীবক্ষঢ সুতযশদ
তাযশবদও এং ফধযাতাভ বঢাবওশও ঈআবমাফ ফমদ ফক্রআক (William Lane
Craig) ১৯৭৯ াসম ফমঔা The Kalam Cosmological Argument আসভ
ফাথযসফ বুবক্তভ এআ থাভাসও াথাভড ফানুসরভ ওাসঙ চদবপ্র ওসভ
ফঢাসমদ। থাভাবঝসও বদসঘভ ঘাভবঝ থাসধভ ালাসবয ডশদা ওভা বা১। বাভ রৄরু (ঈৎধবত্ত) অসঙ, ঢাভ ফধঙসদ এওবঝ
ওাভড ভসসঙ।
২। অফাসতভ অচসওভ এআ ফলাবসশ্বভ এওবঝ ঈৎধবত্ত
অসঙ।
৩। সুঢভাং এআ ফলাবসশ্বভ ফধঙসদ এওবঝ ওাভড অসঙ।
৪। ফআ ওাভডবঝআ লসমা ‘ ইশ্বভ’ ।

তাযশবদসওভা ওামাসফভ বুবক্তসও ঢীেপাস অক্রফড ওসভসঙদ ববপন্প
ফসআ282। এ আস ওসওবঝ প্রসন্ন ‘ অবত ওাভসডভ’
বুবক্তগুসমাভ ঔণ্ডদ ন্তপুক্ত
শ
লসসঙ। এঔাসদ ‘ ারময বথা’
ফগুসমাভ ধুদরুসম্ঔ ওভা লসমা দা। ঢস এওবঝ গুরুত্বধূডশ যাধাভ
ঈসম্ঔ দা ওভসমআ দ। বওঙুভ ফধঙসদআ ‘ ওাভড’ অসঙ সম
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ফধঙাসঢ ফধঙাসঢ বশ্বাীভা ইশ্বসভভ ওাসঙ বকস লঞাৎ ওসভআ ফণসফ
বাদ। এ ফ অভ ঢাভা ফবদ ফওাসদা ওাভড ঔুাঁসচ ধাদ দা। ফলাবসশ্বভ
চবঝমঢাসও যাঔযা ওভাভ চন্য ববত ইশ্বভ দাফও এওবঝ ত্তাভ
অফতাবদ ওভসঢআ ল, ঢস ফআ ইশ্বভসও যাঔযা ওভাভ চন্য এওআ
বুবক্তসঢ অসভওবঝ ‘ ইশ্বভ’ ফও ওাভড বলসস অফতাবদ ওভা ঈবঘঢ।
ঢাভধভ ফআ ‘ ইশ্বসভভ ইশ্বভ’ - এভ বস্ঘত্ব যাঔযাভ চন্য মাকস
অসভওচদ ইশ্বভ। এপাস অফতাবদভ ফঔমা ঘমসঢআ ণাওস এসওভ
ধভ এও, বা অফাসতভসও ীসফভ বতসও ফঞসম ফতস। এআ
যাধাভবঝ স্ঝাপাবওপাসআ ওম বশ্বাীসতভ ওাসঙ অধবত্তওভ। ঢাআ
থফশাতীভা বদসচভাআ ‘ বওঙুভ ফধঙসদআ ওাভড অসঙ’ এআ
স্ঝঢঃবসদ্ধভ যবঢক্রফ বলসস ইশ্বভসও ওল্পদা ওসভ ণাসওদ অভ
ফাচ্চাসভ ফখারডা ওসভদ- ‘ ইশ্বসভভ বস্ঘসত্বভ ফধঙসদ ফওাসদা ওাভসডভ
প্রসাচদ ফদআ।’ ফস্ঢা লসমা ফব, এআ যবঢক্রফবঝ ফওদ রৄথু
ইশ্বসভভ ফক্ষসত্রআ প্রসবাচয লস, ফলাবসশ্বভ ফক্ষসত্র ফওদ দ- এভ
ফওাসদা বুবক্তগ্রাহ্য যাঔযা ঢাভা বতসঢ ধাসভদ দা।
তযশদ ফঙসড় এাভ বজ্ঞাসদভ বতসও ফঘাঔ ফনভাসদা বাও। ‘ বাভ
রৄরু অসঙ ঢাভ ফধঙসদ ওাভড ণাওসঢআ লস’ - ওামাসফভ
বুবক্তফামাভ প্রাণবফও থাধবঝসও বজ্ঞাসদভ চকসঢ সদও অসকআ ঔণ্ডদ
ওভা লসসঙ ওাভডবলীদ ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসদভ ঈতালভড লাবচভ
ওসভ। অডবও ধবভৃবত্ত (Atomic Transition),
অডবও
বদঈবিাসভ ফঢচবস্ড ক্ষসভ (Radio active decay of nuclei)
ফসঢা ফওাান্ঝাফ খঝদাফূল ‘ ওাভডবলীদ খঝদা’
বলসস
আসঢাফসথযআ বজ্ঞাবদও ফাসচ স্ঝীওৃঢ। লাআসচদাসকশভ বদশ্চঢা
ঢত্ত্ব (uncertainty principle) নুবাী াফান্য ফসভ চন্য যবক্ত (বা E
= mc2 ূসত্রভ ফাথযসফ যবক্ত  পসভভ ফঢুমযঢা প্রওায ওসভ) ঈৎধন্প
 বদায খঝসঢ ধাসভ- স্ঝঢঃস্জূঢশপাস- ফওাসদা ওাভড ঙাড়াআ।
এগুসমা গুসমাআ ধভীবক্ষঢ ঢয। ওাসচআ ঈধসভভ ঈতালভডগুসমাআ
ওামাসফভ বুবক্তসও ঔণ্ডদ ওভাভ চন্য বসণষ্ট।

ঈৎালী ধাঞসওভা www.mukto-mona.com এং www.infidels.org ফ াআঝ
রৃবঝ ফতঔসঢ ধাসভদ।
বশ্বাসভ তযশদ । 389

390 । বশ্বাসভ তযশদ

বপবচৎ ভা ঢাভ ফমঔা ‘ অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ
বাত্রী’ 283 আবঝসঢ ঢণাওবণঢ যূন্য ফণসও ওীপাস চড় ওবডওা ৃবষ্ট ল
ঢা বদস বযতপাস অসমাঘদা ওসভসঙদ। এআ থাভডাবঝসও ম্াবভঢ
ওসভ র বজ্ঞাদীআ অচ ফসদ ওসভদ এও ওাভড বলীদ ফওাান্ঝাফ
ফ্লাওঘুসযসদভ (Quantum Fluctuation) ফথয বতস এআ ফলাবশ্ব ৃবষ্ট
লসঢ ধাসভ, বা ধভঢশীসঢ ৃষ্ট ফলাবশ্বসও স্জীবঢভ (Inflation) বতসও
ফঞসম বতসসঙ, এং অসভা ধসভ ধতাণশ অভ ওাঞাসফা বঢবভভ ধণ সুকফ
ওসভসঙ284। এগুসমা ফওাসদা ওল্পওাবলবদ দ। ফলাবশ্ব ফব যূন্য ফণসও
ঈৎধন্প লসঢ ধাসভ প্রণফ এ থাভডাবঝ যক্ত ওসভবঙসমদ এটাটশ বিদ
১৯৭৩ াসম ‘ফদঘাভ’ দাফও বঔযাঢ বজ্ঞাবদও চাদশাসম285। এভধভ
অবযভ তযসও স্জীবঢ ঢসত্ত্বভ অবপশাসভ ধভ ফণসওআ র বজ্ঞাদী
প্রাণবফও ফওাান্ঝাফ ফ্লাওঘুসযসভ থাভডাসও স্জীবঢ ঢসত্ত্বভ াসণ চুসড়
বতস ফসটম া প্রবঢরূধ বদফশাড ওসভসঙদ। যূন্য ফণসও এআ ফলাবশ্ব
ৃবষ্টভ থাভডা ববত গজ্ঞাবদও এং ভ্রান্তআ লসঢা, ঢস ফগুসমা প্রঔযাঢ
বজ্ঞাবদও াফবওী (Scientific Journal) গুসমাসঢ ওঔসদাআ প্রওাবযঢ
লসঢা দা। ফূমঢ স্জীবঢ ঢত্ত্বসও াম্বঢওওাসম ফয বওঙু ধভীক্ষাভ
ফুসঔাফুবঔ লসঢ লসসঙ, এং প্রা গুসমাসঢআ এআ ঢত্ত্ব ঢযন্ত
ানসমযভ াসণ এ ধবশন্ত ঈত্তীডশ লসসঙ286। স্জীবঢ ঢত্ত্ব কযামাবর্ক্ভ
িাস্গাবভং, এর্ক্ ভবে এং সমাবলঢ ফঢচবস্ডঢাভ বন্যা,
ফলাবসশ্বভ প্রাভসডভ লাভ এং এভ , ফলাবশ্ব কঞসদ এভ
ঈধাতাদগুসমাভ প্রাঘুবশ- বওঙুআ যাঔযা ওভসঢ ফধসভসঙ বদঔুাঁঢ
ফৌন্দসবশ। এভ ওাবভকভী বতওগুসমা এঔাসদ অসমাঘদা ওভবঙ দা, এগুসমা
বদস বস্ঘৃঢপাস ফুক্তফদা অসক বপবচৎ ভা এওঝা ফমঔা
বমসঔবঙসমদ ‘স্জীবঢ ঢত্ত্ব এং ফলাবসশ্বভ ঈদ্ভ’ বযসভাদাসফ287।
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অসমা লাসঢ ঘবমাসঙ অাঁথাসভভ বাত্রী (ঙ্কুভ প্রওাযদী, ২০০৫)- ফূম আসভ
প্তফ থযা ফতঔুদ।
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E.P. Tryon, ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’, Nature 246 (1973): 396-97.
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বঢযওাভ সণশআ ফআ ‘ ঈত্তপ্ত বকযাগ’ - বাভ ফাথযসফ ধসদসভা য
ফওাবঝ ঙভ অসক এও ফলাবসস্জাভসডভ ফাথযসফ এ ফলাবশ্ব বঢবভ
লসসঙ সম থাভডা ওভা ল, ঢাসও বতা চাদাসদাভ ফ এস
বকসসঙ। ওাভড, াম্বঢও কসরডা মসঙ, বকযাগ বতস
ফলাবসশ্বভ রৄরু দ, ভং ফলাবসশ্বভ রৄরু লসসঙ আদসফ্লযদ বতস।
ণশাৎ, বকযাসগভ ধসভ আদসফ্লযসদভ ফাথযসফ ফলাবশ্ব বঢবভ (বা
বওঙুবতদ অসক বঢয সম পাা লসঢা) ল বদ, ভং আদসফ্লযসদভ
নমশ্রুবঢসঢআ বওন্তু বকযাগ লসসঙ, ঢাভধভ ৃষ্ট লসসঙ অফাসতভ
ফলাবশ্ব। ঢাভ ওণা288Inflation 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.

অভ ফচাভ যাধাভ লসমা, আ আদসফ্লযসদভ নসম রৄথু ফব
এওাভআ বকযাগ া ফলাবসস্জাভড খসঝসঙ ঢা বওন্তু দ, এভওফ
বকযাগ বওন্তু লাচাভ লাচাভ, ফওাবঝ ফওাবঝ এফদ বও ীফংঔযওাভ খঝসঢ ধাসভ; বঢবভ লসঢ ধাসভ ংঔয ‘ ধসওঝ
ফলাবশ্ব’ । অফভা ম্ভঢ এফদআ এওবঝ ধসওঝ- ফলাবসশ্ব স্ঙাদ
ওভবঙ াবওগুসমাভ বস্ঘত্ব ম্বসন্ন জ্ঞাঢ দা লস (এ যাধাভবঝসও মা
ল ‘ ফাবম্পাশ া দন্ত ফলাবসশ্বভ থাভডা289)। এআ থাভডা নুবাী
অফাসতভ ফলাবশ্ব বাসও এঢবতদ প্রওৃবঢভ ধুসভা ংয সম ফপস
ফদা লসঢা,
অসম লসঢা এবঝ এও বযাম ফওাসদা
‘ ফবদপাশ’ (Omniverse)- এভ ঔু ক্ষুদ্র ংযবসযর ঙাড়া অভ বওঙু
দ। অফাসতভ স্ঙাঝা এঢবতদ বঙম ফআ রম প্রঘবমঢ ‘ সন্নভ
লবস্ঘ তযশদ’ কসল্পভ ন্ন ফমাওবঝভ ফসঢা- লাবঢভ ওাদ ঙুসাঁ আ ফব
ফপস বদসবঙম আঝাআ ুবছ লাবঢভ ধুসভা ফতলঝা! বাসলাও, বদসঘভ
ংঔযা (রশ ৫, ংঔযা ৬০, বটসম্বভ ২০০৬) ‘আদসফ্লযদ বণবভঃ স্গযান্টাটশ
বক যাগ ফসটসমভ বতা বও ঢস অন্প?’ বযসভাদাসফ প্রওাবযঢ লসবঙম।

The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of

ফতঔুদ।
এওআ ফমঔা এওঝু ধবভবঢশঢ অওাসভ ফাবও াসন্ফ াসল্ডশভ বটসম্বভ

Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998)
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Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

দন্ত ফলাবসশ্বভ ন্নাসদ, বপবচৎ ভা, বতবদও ফওাম, ১৫ চুমাআ ২০০৬।
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ঙববঝ ফতঔসম বমসন্টভ াম্বঢও স্জীবঢ ঢত্ত্ববঝ (সববঝভ দাফওভড ওভা
লসসঙ Chaotic inflation) ওী মসঢ ঘাআসঙ এ ম্বসন্ন লসঢা বওঙুঝা
থাভডা ধাা বাস।

া ওভবঙ। এ ঢত্ত্ব অচ সদসওভ ফাসছআ বঢবভ ওসভসঙ ‘ ৃবষ্ট সুসঔভ
ঈম্াস ওাাঁধা’ এও াশচদীদ তাযশবদও অসতসদভ- এ ফলাবশ্ব
ববত ফওাসদা বতদ থং লস বা, চীসদভ ফূম ত্তা লসঢা বঝসও
ণাওস ন্য ফওাসদা ফলাবসশ্ব, লসঢা ন্য ফওাসদাপাস, ন্য
ফওাসদা ধবভসভ।
বমসন্টভ ফসঢ এ ঢসত্ত্বভ ফাথাদবঝ এঢঝাআ ভম ফব, এভ অসক
এবঝ বজ্ঞাদীসতভ ফাণা ফওদ অস বদ ঢা ফপস বমসন্ট বদসচআ াও
লস বকসসঙদ। যাসমদ গুণ, বাসও ‘ আদসফ্লযদ ঢসত্ত্বভ চদও’
বলসস বপবলঢ ওভা ল,
বঢবদ ঢাভ ‘ তয আদসফ্লযদাবভ
আঈবদপাশ’ আস বশ্বৃবষ্টসও এওবঝ ‘ অমবঝসফঝ বে মাে’
বলসস বপবলঢ ওসভ সমদMost 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!

বঘত্রঃ বমসন্টভ াম্বঢও ঢত্ত্ব মসঙ ফওবঝও আদসফ্লযসদভ নসম ৃবষ্ট লসসঙ
ংঔয ম্াবভঢ ুিুত এং প্রবঢবঝ ম্াবভঢ িুতআ অাভ চন্ধ বতসসঙ এও
এওবঝ ‘ বকযাগ’ - এভ। অভ ফআ এও এওবঝ বকযাগ ধবভসযসর চন্ধ বতসসঙ
এও এওবঝ ধসওঝ ফলাবসশ্বভ। অফভা এথভসদভআ এওবঝ ধসওঝ ফলাবসশ্ব া
ওভবঙ (ঙবভ ঈৎ- াসবন্ঝবনও অসফবভওাদ)।

ফতঔা বাসচ্ছ, এ ঢত্ত্ব নুবাী ফওবঝও আদসফ্লযসদভ নসম ৃবষ্ট
লসসঙ ংঔয ম্াবভঢ ুিুত (Expanding Bubbles) এং প্রবঢবঝ
ম্াবভঢ িুতআ অাভ চন্ধ বতসসঙ এও এওবঝ ‘ বকযাগ’ এভ। অভ ফআ এও এওবঝ বকযাগ ধবভসযসর চন্ধ বতসসঙ এও
এওবঝ ধসওঝ ফলাবসশ্বভ। অফভা এথভসদভআ এওবঝ ধসওঝ ফলাবসশ্ব
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সদও বজ্ঞাদী এং তাযশবদসওভাআ ফসদ ওসভদ, ফওাান্ঝাফ
ফ্লাওঘুসযসদভ থাভডাভ াসণ ফবন্বঢ ওভা আদসফ্লযদ া স্জীবঢ ঢত্ত্ব
বঔদ এসওাসভ যূন্য ফণসও বশ্বৃবষ্টভ এওবঝ প্রাওৃবঢও এং ফবৌবক্তও
ফাথাদ বতসঢ ধাভসঙ, ঢঔদ ইশ্বভ ম্ভঢ এওবঝ ‘ াড়বঢ
লাআসধাবণব’ ঙাড়া অভ বওঙু দ।
আদসফ্লযদ া স্জীবঢ ঢত্ত্ব ঙাড়া অসভওবঝ ঢত্ত্ব ফলাবশ্বসও যাঔযা
ওভাভ ফক্ষসত্র আতাদীং চদবপ্র লস ঈসঞসঙ। ধম স্গাআদলাঝশ এং
ফদআম ঝুভসওভ প্রস্ঘাবঢ এআ ঘক্রাওাভ ফলাবশ্ব া ‘ াআবিও
ফসটসম’ ঢাভা ফতবঔসসঙদ অফাসতভ ফলাবসশ্বভ ফওাসদা রৄরু ফদআ,
ফযর ফদআ। এ এও ঘমফাদ দন্ত, নুভন্ত ফলাবশ্ব (endless universe)।
ঢাসতভ অাঁওা এ ঙবসঢ ‘ বকযাগ’ বতস স্ঙাদ- ওাসমভ (space-time)
রৄরু দ, বকযাগ- ফও ঢাভা ফতবঔসসঙদ ফওম এওবঝ খঝদা
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বলসস- বাভ ঈদ্ভ ল বস্ণংঢাবত্ত্বওসতভ ওবণঢ রৃসঝা ফেসদভ ংখসরশভ
(collision of branes) নসম। এং ফওমফাত্র এওাভআ এআ
ফলাবসস্জাভড খঝস া খসঝসঙ ঢা দ, ভং এ ফলাবশ্ব প্রাওৃবঢও
বঢশসদভ ঘসক্র বঘভ ঘমফাদ। ঢাভা কাবডবঢওপাস ফতবঔসসঙদ,
ফলাবসশ্বভ বাত্রাধসণভ প্রবঢবঝ ঘসক্র বকযাগ ঈদ্ভ খঝা ঈত্তপ্ত ধতাণশ
এং যবক্তভ। ওাসমভ ধবভক্রফা ক্রফয যীঢম লস এভ ফণসও বঢবভ
ল কযামাবর্ক্ অভ ঢাভওাভাবচ, বা অফভা অচ ফঘাঔ ফফমসমআ
ফতঔসঢ ধাআ। অচ ফণসও বিবমদ ঙভ ধসভ অাসভা বকযাগ খঝস
এং বঢবভ ওভস দঢুদ ঘসক্রভ। ধম ফস্গআদলাঝশ এং ফদআম ঝুভও
ঢাসতভ প্রস্ঘাবঢ ফসটমসও াথাভড ধাঞওসতভ ওাসঙ বদস এসসঙদ
ম্বঢ ‘ Endless Universe’ আসভ ফাথযসফ290। দঢুদ এ ঢত্ত্ব
নুবাী ফলাবসশ্বভ ফবসলঢু ফওাসদা ‘ রৄরু’ ফদআ, এভ ফধঙসদ ফওাসদা
স্টষ্টা াসদাভ ফঘষ্টা ণশলীদ। বশ্বাীসতভ বঢ- বপ্র ওামাসফভ
বুবক্তফামা এ ফসটসমভ চন্য এসওাসভআ প্রাসাবকও দ।

বঘত্রঃ ধম ফস্গআদলাঝশ এং ফদআম ঝুভও ঢাসতভ প্রস্ঘাবঢ এআ ঘক্রাওাভ ফলাবশ্ব া
‘ াআবিও ফসটসম’ ফতবঔসসঙদ অফাসতভ ফলাবসশ্বভ ফওাসদা রৄরু ফদআ, ফযর ফদআ,
এং ধতাণশ এং যবক্তভ ঈদ্ভ ল রৃসঝা ফেসদভ ংখসরশভ নমশ্রুবঢসঢ, এং এআ
প্রবক্রা ঘমসঢ ণাওস দন্তওাম।

ফলাবসশ্বভ বঢযওাভ প্রওৃবঢ ফাছাভ চন্য লসঢা অফাসতভ
পবষ্যসঢভ ওাবভকভী জ্ঞাসদভ বতসও ঢাবওস ণাওসঢ লস, ঢস এঝুকু
বদঃসন্দসল মা বা ফব, আদসফ্লযদাবভ বওংা াআবিও- ফব ফলাবশ্বআ
পবষ্যসঢ বঞও প্রফাবডঢ ফলাও দা ফওদ, এ রৃবঝ ঢসত্ত্বভ ফওাসদা ঢত্ত্বআ
290

ঢাসতভ ঢত্ত্বসও াণশওঢা ফতাভ চন্য ফওাসদা সমৌবওও ত্তাভ
ঈধভ বদপশভ ওভসঙ দা, ফসটমগুসমা বদফশাড ওভা লসসঙ অফাসতভ
চাদা ফযাদা ধতাণশবজ্ঞাসদভ বদফ দীবঢ নুভড ওসভআ।
অসভওবঝ ওণা মা প্রাবঙ্গও লস এ যাধাসভ। বজ্ঞাদ বওন্তু
ফওাসদা বর পসওশ ধভফ া বদঔুাঁঢ জ্ঞাদ বতসঢ ধাসভ দা। অচসও
অডবও স্ঙাদান্তভ, বদঈবিাসভ ফঢচবস্ড ববওভড া ফওাান্ঝাফ
ফ্লাওঘুসযসদভ ফসঢা খঝদাভ ওাভড ধাা বাসচ্ছ দা- পবষ্যসঢ ধাা
ফবসঢআ ধাসভ। ফওঈআ ফ ম্ভাদাসও স্ঝীওাভ ওভসঙ দা। পবষ্যসঢ
ধাা ফবসঢ ধাসভ ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ ‘ অবত’ ওাভড। বওন্তু ফআ ওাভডবঝ
ফব ‘ ইশ্বসভভ ফসঢা ফলাধভাক্রফযামী ‘ ত্তা’ আ লসঢ লস, এবঝ ফপস
ফদাভ ফওাসদা ফবৌবক্তও ওাভড ফদআ, ভং ওাভডবঝ লসঢ ধাসভ
পূডশপাসআ ‘ প্রাওৃবঢও’ । স ফবভদ ঢাভ ‘ Must the Beginning of
the Universe Have a Personal Cause? A Critical Examination of the Kalam’s
Cosmological Argument’ - এ সমদ-

ৃবষ্টভ বওঙুভ ফধঙসদআ ওাভড অসঙ- এ যাধাভবঝ ধ্রু
ঢয দ। অভ ববত া আবঢলাসভ ধবভক্রফা ওঔসদা
ফভ লস অস ফব ফলাবশ্ব ৃবষ্টভ ফধঙসদ এওবঝ
‘ অবত’ ওাভড ভসসঙআ, ঢু এওণা ফপস ফদাভ
ওাভড ফদআ ফব, ফআ অবত ওাভডবঝ ইশ্বসভভ ফসঢা
এওবঝ যবক্ত ত্তাআ লসঢ লস।

ফুক্তফদা ধতাণশবত ট. বপওঝভ ফস্গঙ্গভ এওআ থভসদভ ফঢ যক্ত ওসভ
সমদথসভ বদমাফ ওামাসফভ ওণা নুবাী ফলাবসশ্বভ এওবঝ
ওাভড ভসসঙআ, ফঢা ফআ এওঝা ওাভড ফওদ ফস্টন
প্রাওৃবঢও ওাভড লসঢ ধাভস দা? ওাসচআ ফতঔা বাসচ্ছওামাসফভ বুবক্তফামা প্রাসাবকও এং ঢাবত্ত্বও- রৃবতও
ফণসওআ যণশ লসচ্ছ।

Endless Universe: Beyond the Big Bang-- Rewriting Cosmic History by Paul J.
Steinhardt and Neil Broadway; Reprint edition (June ,
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দাবস্ঘওঢা এওবঝ থফশ ( বশ্বা) লসম…
অফভা ফতসঔবঙ সদসওআ ুসছ ফলাও, দা ুসছ ফলাও, এআ
যাধাভবঝ ফাসছ ফসথয এপাসআ অঈসভ ফতদ ফব, অবস্ঘওযাসতভ
ফসঢা দাবস্ঘওযাত এও থভসদভ বশ্বা। অবস্ঘওভা ফবফদ ‘ইশ্বভ
অসঙ’ এআ ফঢাসত বশ্বা ওসভ, ফঢফদ দাবস্ঘওভা বশ্বা ওসভ
‘ইশ্বভ ফদআ’- এআ ফঢাসত। রৃসঝাআ দাবও বশ্বা। ফবফদ, এওাভ
ফুক্তফদা ব্লসক এও পদ্রসমাও ঢওশ ওভসঢ বকস সম সমদদাবস্ঘও ফাসদআ বশ্বাী। ঢাভা বশ্বা ওসভ ফব ইশ্বভ ফদআ।
বওন্তু ‘ইশ্বভ ফদআ’ এবঝ প্রফাবডঢ ঢয দ। রৄথু বুবক্ত
বতসআ ফাছাসদা ম্ভ ‘ইশ্বভ ফদআ’ বৃবঢবঝ অসম
নাাঁবওাবচ।

দাবস্ঘও ফাসদআ বশ্বাী, বওংা দাবস্ঘওঢাাত এওবঝ বশ্বাএগুসমা ঠামাপাস অঈসভ বতস দাবস্ঘওঢাাতসও এও থভসদভ
‘থফশ’ বলসস লাবচভ ওভাভ ফঘষ্টাবঝ অফভা র ফলসমআ ফতসঔবঙ।
দাবস্ঘওসতভ এপাস ংজ্ঞাদ বঞও বও পুম, ঢা ুছাভ অসক
‘দাবস্ঘও’ যব্দবঝভ ুৎধবত্তকঢ ণশবঝ অফাসতভ চাদা প্রসাচদ।
‘দাবস্ঘও’ যব্দবঝ পাগসম তাাঁড়া, দাবস্ঘ + ওদ া দাবস্ঘ+ও। ‘দাবস্ঘ’
যসব্দভ ণশ লসমা দাআ, বতযফাদ। ‘দাবস্ঘ’ যব্দবঝ ফূম ংস্কৃঢ লসঢ
াংমা এস ‘ও’ া ‘ওদ’ প্রঢয ফবাসক দাবস্ঘও লসসঙ বা ঢৎফ
যব্দ বলসস কৃলীঢ। দ অবস্ঘও = দাবস্ঘও- বা দজ ঢৎধুরুর ফাস
বদ্ধ এং অবস্ঘসওভ বধভীঢ যব্দ। অসভা লচ াংমা মসম মা
বা, দা + অবস্ঘও = দাবস্ঘও। ঔুআ ধবভষ্কাভ ফব, ঙ্গঢ ওাভসডআ
অবস্ঘসওভ অসক ‘দা’ প্রঢয ফবাক ওসভ দাবস্ঘও যব্দবঝ বঢবভ ওভা
লসসঙ। অবস্ঘওভা ফব ইশ্বভ/ অম্াল/ ফঔাতা আঢযাবত ধভফ ত্তা
বশ্বা ওসভ এ ফঢা াভআ চাদা। ওাসচআ দাবস্ঘও লসচ্ছ ঢাভাআ,
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বাভা এআ থভসদভ বশ্বা লসঢ ফুক্ত। ঢাআ ংজ্ঞানুবাী দাবস্ঘওঢা
ফওাসদা বশ্বা দ, ভং ‘বশ্বা লসঢ ফুবক্ত’ া ‘বশ্বালীদঢা’।
আংসভবচসঢ দাবস্ঘওঢাভ প্রবঢযব্দ লসচ্ছ ‘Atheist’। ফঔাসদ অফভা
ফতঔবঙ theist যব্দবঝভ অসক ‘a’ বপ্রবনর্ক্বঝ চুসড় বতস Atheist যব্দবঝ
বঢবভ ওভা লসসঙ। দাবস্ঘওঢা এং ফুক্তবঘন্তাভ ঈধভ রম প্রঘাবভঢ
কসরডাথফশী এওবঝ স াআসঝ যব্দবঝভ ংজ্ঞাদ ওভা লসসঙ
এপাসAtheism 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.

লসচআ নুসফ ফব, ‘absence of belief’ যব্দফামা ঘদ ওভা লসসঙ
‘বশ্বালীদঢা’ফও ঢুসম থভসঢআ, ঈসম্াবঝ ফাছাসঢ দ। Gordon
Stein ঢাভ বঔযাঢ ‘An Anthology of Atheism and Rationalism’ আস
দাবস্ঘওঢাভ ( Atheism) ংজ্ঞাদ ওভসঢ বকস সমদWhen 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)

অফভা ববত atheist যব্দবঝভ অসভা কপীসভ বাআ ঢস ফতঔ ফব, এবঝ
অসম ঈদ্ভূঢ লসসঙ বগ্রও যব্দ ‘a’ এং ‘theos’ লসঢ। বগ্রও পারা
‘theos’ মসঢ ফাছা ইশ্বভসও, অভ ‘a’ মসঢ ফাছা বশ্বা া
বশ্বালীদঢাসও। ফচন্যআ Michael Martin ঢাভ ‘Atheism: A
Philosophical Justification’ আস সমদAccording to its Greek roots, then, atheism is a negative
view, characterized by the absence of belief in God.
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ল। ফানুর পূফঢ বশ্বা ওসভ, ধভীসঢ বশ্বা ওসভ া
পকাসদ, ইশ্বসভ া অম্া বশ্বা ওসভ। এআ বশ্বা
ঢয দ, এগুসমাভ ফওাসদা াস্ঘরূধ ফদআ। ফানুর সম
দা, অবফ গ্লাস বশ্বা ওবভ া ধাবদসঢ বশ্বা ওবভ,
ফফসখ বশ্বা ওবভ। ফবগুসমা ফদআ ফগুসমাআ ফানুর বশ্বা
ওসভ। বশ্বা এওবঝ ধবশ্বাফূমও বক্রা। বা ঢয,
ঢাসঢ বশ্বা ওভসঢ ল দা; বা বফসণয ঢাসঢ বশ্বা
ওভসঢ ল। ঢাআ ফানুসরভ  বশ্বা পুম া ভ্রান্ত, ঢা
ধবশ্বা।

(Atheism: A Philosophical Justification’, p. 463.,Temple
University Press, 1990)।

অসম দাবস্ঘওসতভ বশ্বাী তমপুক্ত ওভাভ যাধাভবঝ ঔুআ
বসঘদাপ্রূঢ। যাধাভঝাসও অসভওঝু ধবভষ্কাভ ওভা বাও। থভা
বাও, এও ফুক্তফদা বুবক্তাতী যবক্ত পূসঢ বশ্বা ওসভদ দা। ঢস
বও ফচন্য বঢবদ ‘দা- পূসঢ’ বশ্বাী লস ফকসমদ? ঈদাসতভ বুবক্ত
নুবাী ঢাআ লাভ ওণা। এপাস ফতঔসম, প্রবঢবঝ ধ- বশ্বা
বসভাবথঢাআ ঢালসম ঈসম্াপাস ‘বশ্বা’ সম ঘাবমস ফতা বা,
ঢা ফ পূঢআ ফলাও, ধবঙ্খভাচ ফখাড়াআ ফলাও, ণা ফখাড়াভ বটফআ
ফলাও। বববদ ধবঙ্খভাচ ফখাড়া া ঘাাঁসতভ ঘড়ওা- ুবড়ভ বস্ঘসত্ব বশ্বা
ওসভদ দা, বঢবদ অসম ঢাভ ংয এং বশ্বা ফণসওআ ঢা
ওসভদ দা, ঢাভ ‘দা- বশ্বাস’ বশ্বাী লাভ ওাভসড দ। ববত আ
যবক্তবঝসও বচজ্ঞাা ওভা ল, ফওদ গুসমাসঢ বঢবদ বযা ওসভদ
দা, বঢবদ লসঢা চাস মসদ, গুসমাসঢ বশ্বা ওভাভ ফসঢা
বসণষ্ট ঢণয প্রফাড ধাা বা বদ সম। বওংা লসঢা মসঢ
ধাসভদ, এঔদ ধবশন্ত ধভীক্ষা বদভীক্ষা ওসভ গুসমা ত্তাভ াস্ঘ
বস্ঘত্ব ফওঈ প্রফাড ওভসঢ ধাসভদ বদ, ঢাআ স বশ্বা ওভাভ প্রে
সঞ দা। এবঝ ধবভষ্কাভ ফব, এআ ক্তয ফণসও ঢাভ ফসদভ ংয
অভ বশ্বাসভ ঙববঝআ অফাসতভ াফসদ ফূঢশ লস সঞ,
বশ্বাপ্রডঢাবঝ দ। ইশ্বসভ বশ্বাসভ যাধাভবঝ বওন্তু ফঢফবদ।
দাবস্ঘসওভা ঢাসতভ ংয অভ বশ্বা ফণসওআ ‘দাবস্ঘও’ লদ, ‘দাইশ্বসভ’ বশ্বা ফণসও দ। ফ চন্যআ ফুক্তফদা Dan Barker ঢাভ
বঔযাঢ ‘Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist’ গ্রসন্থ
ধবভষ্কাভ ওসভআ সমসঙদ- ‘Basic atheism is not a belief. It is the lack
of belief. ’ ( ধৃঃ ৯৯) । অসম বঢয মসঢ বও,
‘বশ্বা’
যাধাভবঝআ তাাঁবড়স অসঙ এওবঝ ‘ধ- বশ্বাফূমও’ প্রবক্রাভ ঈধভ।
ট. রফাুদ অচাসতভ এওবঝ ঈবক্ত এঔাসদ ঔু প্রাবঙ্গও। বঢবদ
এও াক্ষাৎওাসভ সমবঙসমদ,
ফব বরস অফভা বদবশ্চঢ দআ, বাভ ফওাসদা বস্ঘত্ব ফদআ
বা প্রফাড ওভা বা দা, ঢাসঢ ফানুরসও বশ্বা ওভসঢ
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দাবস্ঘসওভা ঙ্গঢ ওাভসডআ এআ ফস্ঘ প্রণাকঢ ধবশ্বাসভ াআসভ।
‘ইশ্বভ ফদআ’ বৃবঢবঝ ববত ‘ধবমবঝওাবম ওাসভম’ ংযাতীসতভ ওাসঙ
‘নাাঁবওাবচ’ ল, ঢস শ্বত্থাফা, ঝযাাঁয করু, ওচ্ছধ, ণভ বচঈ,
চমধভী, ফ্লাআং ফস্ছসকবঝ ফদস্গাভ- এগুসমা ফদআ মা এও থভসদভ
‘নাাঁবওাবচ’।
থফশওাভী দাসফ এওবঝ াআঝ অসঙ অন্তচশাসম291। াআঝবঝভ ঈসেশ্য
ম্বসন্ন মা লসসঙ- বুবক্তফদস্কসতভ বদফশম বসদাতসদভ ব্লক। এআ ব্লসক
থসফশভ বুবক্তবুক্ত ফাসমাঘদা ওভা লস, থফশসও প্রেবদ্ধ ওভা লস,
ধতস্ঙ ওভা লস, যঙ্গ ওভা লস। ফবফদ ওভা লস ণাসও াবলঢয,
ঘমবচ্চত্র, ফঔমাথুমা া ন্যান্য বাঢী বরসও’। ফঔাদওাভ এওবঝ
ফধাস্গ ফণসও বওঙু ফৃঢঘদ ঈদ্ধৃঢ ওভাভ ফমাপ াফমাসঢ ধাভবঙ
দা
দাবস্ঘওযাতসও থসফশভ সঙ্গ বাভা ঢুমদা ওসভ ণাসও, ঢাসতভ মসঢ
আসচ্ছ ওসভ১. দাবস্ঘওযাত থফশ লসম ‘ন’ াঝদসও বঝবপ ঘযাসদম
মসঢ ল।
২. দাবস্ঘওযাত থফশ লসম ঝাওসও মসঢ ল ঘুসমভ ভগ।
৩. দাবস্ঘওযাত থফশ লসম স্গযাপ দা চফাসদাসও লব
291
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দ্র

মসঢ ল।
৪.

দাবস্ঘওযাত থফশ লসম াকাদ দা ওভা এওবঝ
যঔ, বক্রসওঝ দা ফঔমা এওবঝ ক্রীড়া, ফওাসওআদ
ফদ দা ওভা এওবঝ ফদযা।

এআ ঘফৎওাভ ঈধফাগুসমাভ ধাযাধাবয ফুক্তফদা ব্লসক নুরূধ ওসওবঝ
াওয ঈসম্ঔ ওসভ ঢাবমওাভ শ্রীৃবদ্ধ ওভাভ ফঘষ্টা ওসভবঙমাফ, ফগুসমা
লসঢা ধাঞওসতভ বঘন্তাভ ফঔাভাও ফবাকাসদাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা লসম ফাা ফমাওসও ‘পারাবত’
বলসস টাওসঢ ল।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা লসম তন্তলীদ যবক্তসও ‘তাাঁঢাম’
অঔযা বতসঢ ল।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা লসম ঈসধা ণাওাসও এও
থভসদভ ‘ঔাতযগ্রলড’ মসঢ ল।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা বওংা থফশ লসম ঘাওবভ দা
ওভাঝা এওবঝ ফধযা।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ থফশ লসম আ দা ধড়াসও মসঢ ল
‘ধাঞাপযা’।
দাবস্ঘওঢা বশ্বা লসম ফধাযাও ঔুসম ফনমাঝা এও
থভসদভ ফধাযাও ধবভথাদ।
দাবস্ঘওঢা থফশ লসম ঘযফা দা ধভাঝা এও থভসদভ
াদগ্লাসভ নযাযদ।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা লসম বঘভসওৌফাবশ বসবঘঢ
লা ঈবঘঢ এও থভসদভ ‘বাল’ বলসস।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ বশ্বা লসম বদসমশাপ ণাওাভ ফঘষ্টাসও
এও থভসদভ ‘ফমাপ’ মসঢ ল।
দাবস্ঘওঢা এওবঝ থফশ লসম বদসভাক স্ঝাসস্ঙযভ বথওাভী
লাঝা ঢালসম এও থভসদভ ফভাক!
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বাসতভ ওাসঙ ঊডী
প্রবঢবঝ থযাসভ রৄরুসঢ যরঢ ফদীরীসতভ ফয ওসওবঝ ঈদ্ধৃবঢ
ংগ্রল এং নুাত ওসভসঙদ থফশওাভী সাআসঝভ
(www.dhormockery.com) োমও। এওআ াসণ ধুসভা ঙভ চুসড়
ঢাভ ফবাকাসদা ববপন্প থভফদভ ঢণয আবঝসও ফৃদ্ধ ওসভসঙ। ফুক্তফদা
তস্ঢ এং বজ্ঞাদ ফমঔও ন্যা অলসফত আসভ বঢশদ ংয
ঔুাঁবঝস ঔুাঁবঝস ধাঞ ওসভ ফঢাফঢ বতসসঙদ। ধতাণশবজ্ঞাদ ংসয
ঢাদপীরুম আমাসফভ গুরুত্বধূডশ ফঢাফঢ ঊডী ওসভসঙদ অফাসতভ।
অফাসতভ ফমঔাগুসমা ফুক্তফদা এং ওযাসটঝ ওসমচ ব্লসক
থাভাাবলওপাস প্রওাসযভ ফ র ধাঞও ঢাসতভ সুবঘবন্তঢ ফঢাফঢ
বতসবঙসমদ। ফআ ফঢাফঢ এং ধভাফযশগুসমা গ্রসন্থভ ফাসদান্পসদ
বসযর পূবফওা ফভসঔসঙ। ঊদী অফভা ঢাসতভ ওাসঙ। খসভভ ফঔস
সদভ ফফার ঢাড়াসদাভ ফসন্ত্র ঈিীবঢ াংমা ব্লকগুসমাভ ফুক্তফদা
ফমঔওভা, বাভা থফশ এং ইশ্বভ ংক্রান্ত প্রাবন্তও প্রেগুসমা বদস
ালী ফমঔা বমসঔ ঘমসঙদ বদবফঢ, ঢাসতভ প্রবঢ ভআসমা
ওৃঢজ্ঞঢা। বঢ ঘফৎওাভ এং বঘন্তাচাকাবদা প্রচ্ছত ওসভ অফাসতভ
ঘফসও বতসসঙদ াবফা ফলাসদ।
রৄদ্ধস্ঝসভভ প্রওাযও অলসফরৃভ ভযীত ঝুঝুম অফাসতভ বদসরথ ওসভসঙদ
ঢাভ তাদ ঙাড়া এ আ ওঔসদা অসমাভ ফুঔ ফতঔসঢা দা ঝাআধ
ফুঔস্ঙ ওণা বমঔসঢ। বওন্তু বমঔসঢ লসমাআ। ওাভড াংমাসতসয এথভফদভ
আ ফমঔাঝাআ ফযর ওণা দ, আবঝ ধাঞওসতভ ফতাভসকাড়া
ফধৌাঁঙাসদাভ চন্য প্রসাচদ ফফদা এং ালী এওচদ প্রওাযও। এ
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ওৃবঢত্বঝুকু ঢরুড, ঈতযফী এং ালী এ প্রওাযসওভ প্রাধয।
অফাফতভ বুবক্তাতী অসন্দামসদভ ধবভবঘঢ ফুঔ এং বুবক্ত ধবত্রওাভ
পাতও দন্ত বচ তায ফ বদস আবঝভ প্রুনবভবটং ওসভ
বতসসঙদ। প্রণফ ংস্কভসডভ াদাদ এং নভফযাবঝং এভ ফযবওঙু পুম
ঢযন্ত বত্ন বদস বঘবস্থঢ ওসভ আবঝসও ধবভচ্ছন্প ওসভ ফনসমসঙদ
যালবভাভ ফাফুদ ভবদ। াসণ াসণ আ প্রওাসযভ ঔুাঁবঝদাবঝল অভ
ংঔয ওাসচ বাভা চবড়ঢ বঙসমদ ঢাসতভ াআসও অন্তবভও
থন্যাত।
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