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(ছবি সুত্র: বনউ সাশয়বিষ্ট, ১৭ মাচষ , ২০১২ ইলাসশেশন: Richard Wilkinson) 

(অনিুাদশ র  থা: নীশচ ধ্ারািাবি  খশে খশে শলখা প্রথম অধ্যায়টির অনুিাদ এ সাশথ শপাষ্ট  রলাম। 
এ জায়গায় থা শল অনুিাশদর ভুলগুশলা শুধ্রাশনা সিজ িশি। ইউবনশ াড ফশি শলখা এটি আমার প্রথম শলখা 
বছল। এছাডা এটি বরচাডষ  ডব ন্স এর ৭১ তম জন্মিাবর্ষ ীশত আমার িযবিগত শ্রদ্ধান্জ্ঞবল) 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : প্রথম অধ্যায় 

The God Delusion by Richard Dawkins 

(অনিুাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

:গভীরভাবে ধার্মিক একজন অর্েশ্বাসী: 

‘আবম শ ান িযবিগত ঈশ্বরশ   ল্পনা  রার শচষ্টা  বরনা; আমাশদর অপর্ষাপ্ত ইবিয়গুশলা র্তটুকু শিাঝার সুশর্াগ 
শদয়,শসটুকু বদশয়ই এই মিাবিশশ্বর গঠন শদশখ বিস্মশয় িতিা  িওয়াটাই র্শথষ্ঠ।’  আলিাটষ   আইনস্টাইন 

The gods worshipped by billions either exist, or they do not; if they exist they must have observable 

consequences (Victor J. Stenger) 
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: যে ‘শ্রদ্ধা’ পাওযার যোগয : 

িাশতর  উপর বচিু  শরশখ, ঘাশসর উপর  উপুড িশয় শুশয় আশছ শছশলটি, জট পা াশনা ঘাশসর  াে আর বশ ড 
শদখশত শদখশত িঠাৎ  শরই তীব্র এ টা অনভূুবতশিাধ্ তাশ  আচ্ছন্ন  শর শফশল: তার শচাশখর সামশন শর্ন কু্ষদ্র 
শ ান পৃবথিীর এ  িনভূবম । রুপান্তবরত এ  জগত, বপপডা আর গুিশর শপা াশদর এিিং এমনব  – র্বদও শসই 
সময় তার বিস্তাবরত ব ছু জানা বছল না – লক্ষ শ াটি িযা শটবরয়ার, র্ারা নীরশি, সিার অশগাচশর কু্ষদ্র এই বিশশ্বর 
অথষনীবতর গুরুদাবয়ত্ব িিন  শর র্াশচ্ছ। িঠাৎ  শর ঘাশসর কু্ষদ্র ায় এই িনভূবম  বিশালা ৃবত ধ্ারণ  শর এ  িশয় 
বমশশ শগল মিাবিশ্ব আর ভািনারত শছশলটির মুদ্ধ বিশমাবিত মশনর সাশথ। এই অবভঞতাশ  শস িযখা  শর ধ্মীয় 
দশৃষ্টশ ান এিিং  পরিতীশত শিশছ শনয় ধ্মষর্াজশ র জীিন। অযাঙ্গবল ান পাদ্রী  বিসাশি দীক্ষা শনিার পর  বতবন 
আমার সু্কশল চযাপশলইন বিসাশি শর্াগ শদন। তার মত  শয় জন ভদ্র, উদার ধ্মষর্াজশ র জনয শ উ  খশনা দািী 
 রশত পারশি না, আমাশ  শজার  শর আমাশ  ধ্মষ শশখাশনা িশয়শছ [১]। 

অনয শ ান সমশয় আর স্িাশন, তারা ভরা আ াশশর নীশচ, এই শছশলটি িশত পারতাম আবম: ওরাইওন,  যাবসওবপয়া 
আর উরসা শমজশরর শচাখ ধ্াধ্াশনা শসৌন্দশর্ষ  মুগ্ধ, বমবি ওশয়র অশ্রুত সঙ্গীশতর মূছষ ণায় আশিশগর অশ্রুভরা শচাখ, 

আবি ার িাগাশন িাবঙ্গপাবন আর  োশেট ফুশলর রাশতর গশে মাতাল । শ ন শসই এ ই আশিগ আমার 
চযাপশলইনশ  বনশয় শগশছ এ বদশ  আর আমাশ  অনয আশর  বদশ , শস প্রশের উত্তর শদয়া সিজ নয়। প্র ৃবতর 
প্রবত এধ্রশনর প্রায়-আধ্যাবি  প্রবতবিয়া বিঞানী ব িংিা রু্বিিাদীশদর প্রায়ই শদখা র্ায়। তার সাশথ ব ন্তু 
অবতপ্রা ৃত বিশ্বাশসর  শ ানই শর্াগসূত্র শনই। অনমুান  রশত পাবর, অন্ততঃ তার শশশশি  চযাপশলইশনর (এিিং আমারও 
না) ‘ ‘বদ অবরবজন অি শেবসস’’ এর শশর্ পিংবিগুশলা জানা বছল না – বিখযাত ‘‘বদ এনটযাঙ্গলড িযাঙ্ক’’২ অনুশচ্ছদ, 

‘‘শঝাশপর মশধ্য গান গাশচ্ছ পাবখরা, এবদ  শসবদ  উডশছ নানা জাশতর শপা া মা ড, শভজা মাটির মশধ্য িামাগুবড 
বদশয় চলশছ শ শচা’’ ; র্বদ তার জানা থা শতা, তািশল বনঃসশন্দশি শস তার অবভঞতার সাশথ বমল খুশজ শপশতা, 
ধ্মষর্াজশ র শপশার িদশল িয়শতা ডারউইশনর দবৃষ্টভঙ্গীর সাশথ এ মত িশত পারশতন শর্, সিব ছুরই‘ ‘সৃবষ্ট আমাশদর 
চারপাশশ  াজ  শর র্াওয়া প্রা ৃবত   বনয়শমর মাধ্যশম’’: 

এইভাশি, প্র ৃবতর রু্দ্ধ, দবুভষ ক্ষ আর মুতুয শথশ ই আমাশদর পশক্ষ ভািা সম্ভি এমন সিশচশয় মর্ষাদা সেন্ন িস্তু, শর্মন 
উন্নত প্রানীর সৃবষ্ট, সরাসবর জবডত। জীিনশ  এইভাশি শদখার মশধ্য আশছ এ ধ্রশনর বিশালতা।  (জীিন)তার 
িহুমুখী  ক্ষমতা বদশয় শস সুচনা  শরবছল এ  ব িংিা  শয় টি আ ার বনশয়;  খুি সাধ্ারণ শসই সূচনা শথশ  
শসটাই,  এই গ্রিটি র্খন মধ্যা র্ষশনর ধ্রািাধ্া বনয়ম শমশন মিা াশশ চিা াশর ঘুশর চশলশছ, বিিবতষ ত িশয়শছ র্া 
ব ছু বছল আর িতষ মাশন আশছ এমন অগবনত সুন্দর আর বিস্ময় র নানা আ ার আর প্র ৃবতর জীিশন। 

 ালষ সাগান তার ‘‘শপল ব্লু  ডট’’ এ বলশখবছশলন: 

শ ন এর ম িশলা শর্, প্রধ্ান ধ্মষগুশলার প্রায় শ ানটাই বিঞানশ   অন্ততঃ  সামানয  িশলও এ টু শিাঝার শচষ্টা 
 শরশছ এিিং এই বসদ্ধাশন্ত  আসশত শপশরশছ , “আমরা র্া শভশিবছলাম এটাশতা তার  শচশয়ও অশন  ভাশলা! এই 
মিাবিশ্বশতা আমাশদর নিীরা র্া িশল শগশছন তার শচশয়ও অশন  বিশাল, আশরা সুক্ষ আর অবভজাত”; িরিং িশলশছ, 

“না, না, না! আমার ইশ্বর িশলা শছাট ইশ্বর আর আমরা চাই শস শসভাশিই থাকু ” ;  শ ান ধ্মষ, নতুন ব িংিা 
পুরাতন র্াই শিা , র্া ব না আধু্বন  বিঞাশনর মাধ্যশম  উশন্মাবচত এই মিাবিশশ্বর  অসাধ্ারণত্বশ  গুরুত্ব বদশয়শছ, 

িয়শতা বচরাচবরত বিশ্বাস র্া পাশরবন তার শচশয় অশন  শিশী শ্রদ্ধার জন্ম বদশত পারশতা। 

 ালষ সাগান সি িইগুশলাই আমাশদর সশ্ষাচ্চ বিস্ময়গুশলাশ  সরাসবর েশষ  শর, র্ার উপর গত শতাব্দীগুশলাশত 
এক্চ্চ্ছত্র দখল বছল ধ্মষগুশলার। আমার বনশজর িইগুশলা শসভাশি সিাইশ  েশষ  রু  শসটা আমাশরা  াময। 
সম্ভিতঃ শস  ারশন এ জন গভীরভাশি ধ্াবমষ  িশল আমাশ  প্রায়ই িণষনা  রা িয় িশল শুশনবছ। এ জন 
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আশমবর ান ছাত্রী আমাশ  বলশখবছল, তার এ  অধ্যাপ শ , আমার সম্বশে শ ান মতামত আশছ ব না জানশত 
শচশয়বছল। ‘অিশযই”, বতবন উত্তর বদশয়বছশলন“তার ইবতিাচ  বিঞান ধ্শমষর সাশথ সঙ্গবতপুণষ নয় ঠি ই,  ব ন্তু, প্র ৃবত 
আর মিাবিশ্ব বনশয় বতবন শর্ভাশি বতবন আশিগময় উচ্ছাস প্র াশ  শরন, আমার  াশছ, শসটাইশতা ধ্মষ”’; ব ন্তু ‘ধ্মষ’ 
শব্দটা ব  সঠি  এশক্ষশত্র ? আবম শসটা মশন  বর না।  শনাশিল পুরষ্কার বিজয়ী পদাথষবিঞানী (এিিং এ জন 
নীবরশ্বরিাদী) স্টীশফন ওয়াইনিাগষ  তার ‘‘বিমস অি ফাইনাল বথওরী’’ অশনশ র মতই এই প্রসশঙ্গ বলশখবছশলন: 

ঈশ্বর সম্বশে ব ছু মানুশর্র ধ্ারনা এত িযপ  আর নমনীয় শর্, এটা অিশযম্ভািী শর্ তারা শর্বদশ  খুজশি শসখাশনই 
ইশ্বরশ  খুশজ পাশি। মাশঝ মাশঝ শশানা র্ায়, ‘ইশ্বরই চুডান্ত’ অথিা ‘ইশ্বর আমাশদর ভাশলা অিংশ’ িা ‘ইশ্বরই এই 
মিাজগত’; অিশযই, অনয শর্ শ ান শশব্দর মশতাই ইশ্বর শব্দটিশ  আমরা আমাশদর ইচ্ছামতন অথষ  রশত পাবর। 
আপবন  র্বদ িলশত চান িলশত পাশরন শর্ ‘ইশ্বরই শবি’, তািশল আপবন ইশ্বরশ  এ  টু শরা  য়লার মশধ্য শপশত 
পাশরন। 

স্টীশফন ওয়াইনিাগষ   অিশযই সঠি , র্বদ ‘ইশ্বর’ শব্দটা আমরা পুশরাপুবর অিযিিারশর্াগয  শর শফলশত না চাই, 

তািশল এশ  িযিিার  রশত িশি ঠি  শসভাশি, শর্ভাশি শিবশরভাগ মানুর্ সাধ্ারণতঃ শব্দটা অথষ  শর: 
অথষাৎএ জন অবতপ্রা ৃত সৃবষ্ট তষ াশ  শিাঝাশত, বর্বন ‘আমাশদর উপাসনার উপরু্ি’। 

অশন  দভুষ াগযজন  জটিলতা সৃবষ্ট িয় র্খন আমরা আইনস্টাইনীয় ধ্মষ আর অবতপ্রা ৃত ধ্মষ,  এ ই দশুটার মশধ্য 
পাথষ য  রশত পাবরনা। আইনস্টাইন মাশঝ মাশঝ ইশ্বর শব্দটা িযিিার  শরশছন (এিিং শব্দটা িযিিার  রার শক্ষশত্র 
বত বনই এ মাত্র নীবরশ্বরিাদী বিঞানী না), অবতপ্রা ৃতিাদীশদর সুশর্াগ  শর বদশয়শছন ভুল িযখা  রার জনয, র্ারা 
এমবনশতই বিশশর্ভাশি আগ্রিী এর অপিযখা  রার জনয এিিং এমন এ জন বিখযাত মনীবর্শ  তাশদর মতিাদী িশল 
দািী  রার জনয। বস্টশফন িব ন্স এর ‘বদ ব্রীফ বিষ্টরী অি টাইম’ এর নাট ীয় ( নাব  দষু্টামী ?) শশর্ 
িা য ‘এিিং তখনই  আমরা ইশ্বশরর মশনর  থা জানশত পারশিা’৩ ; উবিটি অপিযখার জনয বিশশর্ভাশি কুখযাত, 

অশনশ র মশনই এটি িব ন্স এ জন ‘ধ্াবমষ ’ মানুর্, এমন ধ্ারনার ( অিশযই ভুলভাশি) জন্ম বদশয়শছ। শ ার্ 
জীিবিঞানী উরসুলা গুডইনাফ এর ‘বদ সযা শরড শডপথ অফ শনচার’  আইনস্টাইন ব িংিা িব ন্স   এর শচশয়ও  

আশরা শিশী ধ্াবমষ তার ভূল ধ্ারনা শদয়, গীজষ া, মসবজদ আর মবন্দর তার খুিই পছশন্দর, তার শলখার অশন  
অিংশই অনায়াশস অপিযখা  শর অবতপ্রা ৃত ধ্শমষর পশক্ষ িযিিার  রা শর্শত পাশর। এমনব  বনশজশ  এ জন 
ধ্াবমষ  প্র ৃবতবিঞানী বিসাশি পবরচয় বদশত  বতবন বিধ্া  শরনবন। ব ন্তু এ টু মশনাশর্াগ বদশয় তার শলখা পডশলই 
শিাঝা র্ায়, বতবন আসশল আমার মতই এ জন শগাডা নীবরশ্বরিাদী। 

‘প্র ৃবতবিঞানী’ শব্দটি খুিই অেষ্ট।  আমার জনয শব্দটি আমার শছাট শিলার নায়  বিউ লফটিিং এর ডক্টর 
ডুবলটল -এর  থা মশন  বরশয় শদয় ( বর্বন ব ন্তু ব ছুটা এইচ এম এস িীগশলর শসই দাশষবন  প্র ৃবতবিঞানীর 
মতন বছশলন); অষ্টাদশ এিিং উনবিিংশ শতাব্দীশত প্র ৃবতবিঞানী িলশত র্া শিাঝাশতা, এখনও আমাশদর শিশীর ভাগ 
মানুশর্র  াশছ শসটাই অপবরিবতষ ত আশছ : প্রা ৃবত  বিঞাশনর (প্রানীবিঞান ও উবিদবিঞান) বশক্ষাথী। শসই 
বগলিাটষ  শিায়াইট শথশ , প্র ৃবতবিঞানীরা অবধ্ ািংশ সমশয়ই শপশায় বছশলন ধ্মষর্াজ । তরুন ডারউইশনরও 
ধ্মষর্াজ  িিার  থা বছল, আশা বছল শ ান গ্রাশমর পযাবরশশর পারসন৪ িা র্াজশ র   বনঝষ ন্জ্ঝাট এ টা জীিন িশি 
তার, পছশন্দর গুিশর শপা াশদর বনশয় গশির্না  রার সুশর্াগ পাশিন। ব ন্তু দাশষবন রা ‘প্র ৃবতবিঞানী’ শব্দটা 
িযিিার  শরন অনয অশথষ, তা অিশযই অবতপ্রা ৃতবিঞানীর বিপরীতাশথষ। জবুলয়ান িযাবিবন তার ‘অযাশথইজম:  এ 
শভরী শটষ  ইশরাডা শন’ এ িযাখযা  শরবছশলন, প্র ৃবতিাশদর প্রবত নীবরশ্বরিাদীশদর অঙ্গী ার: 



‘‘নীবরশ্বরিাদীরা র্া বিশ্বাস  শর তা িশলা, মিাবিশশ্ব শ িল এ টি বজবনর্ আশছ, র্া শভৌবত , এর শথশ ই  উৎপবত্ত 
িশয়শছ, মন, শসৌন্দর্ষয,অনুভূবত, নযায় অনযায়শিাধ্ – সিংশক্ষশপ সিব ছুই, স ল বিস্ময় র িস্তু  র্া মানি জীিনশ  
 শরশছ অসাধ্ারণ’। 

মানুশর্র বচন্তাশবি  এিিং অনুভূবতর উিি িশয়শছ মবস্তশষ্কর বভতশর অিবিত  সবতয াশরর অবস্তত্ত্ব আশছ,এমন ব ছুর 
(বনউশরান) অবতজটিল পারেবর  সিংশর্াশগর মাধ্যশম। তািশল দাশষবন  প্র ৃবতবিঞানী – এই অশথষ এ জন 
নীবরশ্বরিাদী িশচ্ছন শসই জন বর্বন  বিশ্বাস  শরন এই প্রা ৃবত  িা শভৌত মিাবিশশ্বর িাইশর আর শ ান ব ছুরই 
অবস্তত্ব শনই, আমাশদর পর্ষশিক্ষনক্ষম মিাবিশশ্বর অন্তরাশল অবতপ্রা ৃত সৃজনশীল, িুবদ্ধমান শ ান সৃবষ্ট তষ া লুব শয় শনই, 

শরীশরর মৃতুযর পর শ ান আিারই অবস্তত্ব থাশ না এিিং শনই শ ান অশলৌব   ঘটনা –শুধু্মাত্র তা প্রা ৃবত  শ ান 
ঘটনা ছাডা- র্া এখনও িযখা  রা সম্ভি িয়বন। র্বদ এমন ব ছু থাশ  র্া মশন িশচ্ছ প্রা ৃবত  বনয়শমর িাইশর, 

তা  িতষ মাশন আমাশদর শিাঝার সীমািদ্ধতা মাত্র। আমরা আশা  বর এ বদন আমরা িুঝশত পারশিা এিিং প্রা ৃবত  
শ ান ঘটনা বিসাশি তা আমরা স্বী ার  শর শনি । আমরা রিংধ্নরু রিসযশ  শভদ  শরবছ, শসজনয রিংধ্নুর মগু্ধ 
 রার ক্ষমতা ব ন্তু  শম র্ায়বন। 

আমাশদর সমশয় অশন  িড মাশপর বিঞানীরা র্াশদর  থা শুনশল আপাতঃ দবৃষ্টশত ধ্াবমষ  মশন িশত পাশর ,  ব ন্তু 
তাশদর বিশ্বাসগুবল গভীরভাশি র্াচাই  শর শদখশল েষ্ট িয় ঠি  এর িীপবরতটাই। আইনস্টাইন এিিং িব ন্স এর 
শক্ষশত্র  থাটা বিশশর্ভাশি সবতয। িতষ মান রয়যাল অযাশরানমার   এিিং রয়যাল শসাসাইটির সভাপবত মাটিষ ন বরস 
আমাশ  িশলবছশলন,  বতবন চাশচষ  র্াতায়াত  শরন এ জন ‘অবিশ্বাসী অযাবলল ান… স্বশগাশত্রর প্রবত  আনগুাতয প্রদশষশনর 
উশেশশয’; তার শ ান ধ্রশনরই ঈশ্বশর বিশ্বাস শনই,   ব ন্তু শর্ বিঞানীশদর নাম আবম ইবতমশধ্য উশেখ  শরবছ, তাশদর 
মতই, তার  মশনও এই মিাজগত এ  ধ্রশনর  াবিয , প্র ৃবতিাদী অনভূুবতর জন্ম শদয়। সম্প্রবত শটবলবভশশন এ টি 
ট  শশাশত আবম আমার িেু রিাটষ  উইনশস্টানশ ,  ্ এ জন প্রখযাত ধ্াত্রীবিশশর্ঞ, বর্বন বব্রটিশ ইহুদী সমাশজর 
এ জন শনত্রীিানীয় সদসয, চযাশলন্জ্ঞ  শরবছলাম, স্বী ার  শর বনশত শর্, তার ইহুদীিাদ  ঠি  এধ্রশনরই এিিং বতবন 
 আশদৌ অবতপ্রা ৃত শ ান ব ছুশতই আসশল বিশ্বাস  শরন না। প্রায় স্বী ার  রশত  রশত এশ িাশর শশর্ পর্ষন্ত এশস 
বতবন বপবছশয় শগশছন ( মানশতই িশি, তার সাক্ষাত ার শনিার  থা আমাশ , উশটাটা না)[৫]; আবম র্খন তাশ  
শজার  রলাম ব ছু িলার জনয, শস িশলবছল, ইহুদীিাদ তার জীিনশ  ঠি মত সাজাশত প্রশয়াজনীয় শঙৃ্খলা বদশয়শছ । 
িয়শতা শসটা ঠি , ব ন্তু অিশযই, শুধু্মাত্র শসটাই, এর (ইহুদীিাদ) অবতপ্রা ৃত অিিাশনর সতযতার পশক্ষ দািীদার 
িওয়ার জনয কু্ষদ্রতম শ ান ভূবম াই রাশখনা। অশন  িুবদ্ধজীবি ইহুদী আশছন র্ারা বনশজশদর ইহুদী পবরচয় বদশত 
গিষ শিাধ্  শরন এিিং ধ্মীয় আচারও পালন  শরন িয়ত প্রাচীন ঐবতিয শমশন িা বনিত স্বজনশদর স্মরশণ।   ব ন্তু 
 এছাডাও অনয  ারনটি িশলা, ধ্মষশ  ‘সশিষশ্বরিাদ’ বিসাশি বচবিত  শর বিশশর্ শ্রদ্ধার এ টা অিিান শদয়ার জনয 
আমাশদর ব ছু বিভ্রাবন্ত িা বিভ্রাবন্ত র ইচ্ছা িা প্রিণতা , র্া এর সিশচশয় বিবশষ্ট সমথষ  আলিাটষ  আইনস্টাইন এর 
মত আমরা অশনশ ই অনুভি  বর। তারা িয়শতা বিশ্বাস  শরন না, ব ন্তু দাশষবন  ডযাবনশয়ল শডশনট এর এ টা 
উদৃ্ধবত িযিিার  শর িলা র্ায়, তারা ‘‘ ‘এ টি বিশ্বাসশ   বিশ্বাস  শর’[৬]। 

অবত আগ্রশির সাশথ আইনস্টাইশনর এ টি উদৃ্ধবত প্রায়ই িযিহৃত িয়, ‘বিঞান ধ্মষ ছাডা পঙ্গ,ু আর ধ্মষ বিঞান 
ছাডা অে’,  ব ন্তু আইনস্টাইন আশরা িশলবছশলন: 

আমার ধ্মষ বিশ্বাস সম্বশে, আপনারা র্া পশড থা শিন, তা অিশযই বমথযা। এই বমথযার িার িার এ ইভাশি 
পূনরািৃবত্ত িশয়শছ। আবম শ ান িযবিগত ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  বরনা এিিং আবম  খশনাই এই  থাটা অস্বী ার  বরবন 
িরিং সুেষ্টভাশি িযখা  শরবছ। র্বদ আমার মশধ্য এমন ব ছু থাশ  র্াশ  িলা শর্শত পাশর ধ্মষশিাধ্, শসটা 
বনঃসশন্দশি, বিঞান র্তটুকু উশমাচন  শরশছ  শসই মিাবিশশ্বর গঠন এর প্রবত আমার অসীম মুগ্ধতা। 



মশন িশচ্ছ ব  আইনস্টাইন স্ববিশরাধ্ী িিিয বদশয়শছন ? আর বিতশ ষ র উভয় পক্ষ সমথষশনর জনয ব  তার 
িিিযশ  শিশছ শিশছ িযিিার  রা শর্শত পাশর?  না । সাধ্ারনতঃ শর্ অশথষ ‘ধ্মষ’ শব্দটি িযিহৃত িয়, বতবন শসই 
অশথষ শব্দটিশ  িযিিার  শরনবন। আবম র্খন এ বদশ  অবতপ্রা ৃত ধ্মষ আর অনযবদশ  আইনস্টাইনীয় ধ্শমষর মশধ্য 
পাথষ য িযখা  রবছ, মশন রাখশিন, শর্ আবম ‘অবতপ্রা ৃত’ ইশ্বরশদরশ ই শ িল বিভ্রাবন্ত র িলবছ। 

আইনস্টাইশনর ধ্শমষর স্বরুপ শিাঝাশত আবম এখাশন আশরা ব ছু আইনস্টাইশনর উদৃ্ধবত উশেখ  রবছ : 

আবম গভীরভাশি ধ্াবমষ  এ জন অবিশ্বাসী।  এটাই এ টা নতুন শ ান ধ্রশনর ধ্মষ। 

আবম  খনই প্র ৃবতর  উপর শ ান উশেশয িা লক্ষয আশরাপ  বরনা অথিা এমন ব ছু র্া মানবি  গুনািলী িশল 
মশন িশত পাশর। আবম প্র ৃবতশত র্া শদবখ তা িশলা এর অসাধ্ারন গঠন, র্া আমরা খুি সামানযই িুঝশত পাবর, শর্ 
শ ান বচন্তাশীল মানুর্শ  র্া বিনম্র িশত িাধ্য  শর। এটা অিশযই ধ্মীয় এ টা অনুভূবত ব ন্তু এর মশধ্য শ ান 
অবতপ্রা ৃত রিসযময়তা শনই। 

িযবিগত শ ান ঈশ্বশরর ধ্ারনা আমার  াশছ খুিই অপবরবচত আর এমনব  মশন িয় শছশলমানরু্ী। 

তার মৃতুযর পর ধ্মীয় আিপক্ষসমথষন ারীরা শিাধ্গময  ারশনই আশরা শিশী শিশী  শর আইনস্টাইনশ  তাশদর 
বনশজশদর এ জন িশল দািী  শরশছ। তার সমসামবয়  ধ্মষ সমথষ রা ব ন্তু তাশ  শদশখশছ বভন্নভাশি। ‘আবম শ ান 
িযবিগত ইশ্বরশ  বিশ্বাস  বরনা’  থাটিশত িযখা  রার জনয, ১৯৪০ সাশল বতবন  তার বিখযাত শলখাটি শলশখন। 
এটি এিিং  এই ধ্রশনর ব ছু িিশিযর জনয তাশ  শগাডা ধ্মষ সমথষ শদর তীব্র সমাশলাচনার মুশখ পডশত িয়। 
সমাশলাচনা মুখর অসিংখয বচঠি পান বতবন, র্ার অশন গুশলাশত তার ইহুদী জন্ম ইবতিাশসর প্রবত সুষ্পষ্ট ইবঙ্গত বছল। 
মযাক্স জযামার এর ‘আইনস্টাইন এিিং ধ্মষ’ িইটি শথশ ই এখাশন উশেবখত  তথযগুশলা পাওয়া র্ায় (ধ্মষ সম্বশে 
আমার িযিহৃত আইনস্টাইশনর বিবভন্ন  উদৃ্ধবতর উৎসও এই িইটি) ;  যানসাস বসটির শরামান  যাথবল  বিশপ 
মন্তিয  শরবছশলন, ‘দঃুখজন  এ টা িযপার, এ টা মানুর্, শর্ ব না ওল্ড শটস্টাশমশি িবনষত জাবতর সদসয, শসই এই 
জাবতর মিান ঐবতিযশ  অস্বী ার  রশছ’; অনয  যাথবল  ধ্মষর্াজ রাও শর্াগ বদশয়বছশলন সমাশলাচনায়: ‘ িযবিগত 
ঈশ্বর ছাডা অনয শ ান  ঈশ্বর শনই…আইনস্টাইন বনশজই জাশনন না ব  বির্শয়  থা িলশছন। পুশরাটাই ভুল বতবন। 
ব ছু মানরু্ মশন  শরন , শ ান এ  বির্শয় সশ্ষাচ্চ ঞান অজষ ন  রশলই, সি বির্শয় তারা মত প্র াশশর  শর্াগযতা 
অজষ ন  শর শফশলশছন’, অথষাৎ ধ্মষ শর্ন এ টা বিশশর্ বির্য় আর শ উ এই বিশশর্ বির্শয় বনশজশ  বিশশর্ঞ দািী 
 রশত পাশরন, বর্বন সি বিতশ ষ র উশদ্ধষ ।  ধ্ারনা  রা শর্শত পাশর,  ঐ পাদ্রী পরীশদর পাখার সঠি  আ ৃবত িা 
রিং এর বির্শয় শ ান আিস্বী ৃত ‘পরীবিশশর্ঞ’ র পরামশষ বনশত অশপক্ষা  শরন না। বতবন এিিং বিশপ দজুনই 
িলশছন, আইনস্টাইন শর্শিতু ধ্মীয় তশত্ত্ব প্রবশবক্ষত নয় সুতরািং ঈশ্বশরর প্র ৃবত সম্বশে তার ধ্ারণা ভুল। ব ন্তু 
আইনস্টাইন খুি ভাশলা ভাশি জানশতন ঠি  শ ান বির্য়টিশ  বতবন অস্বী ার  রশছন। 

এ জন অযাশমবর ান শরামান  যাথবল  আইনজীবি বর্বন এ টি একুশমবন াল[৭] শ ায়াবলশন এর পশক্ষ  াজ  শরন 
বতবন আইনস্টাইনশ  বলশখবছশলন: 

আমরা অতযন্ত দঃুখ শপশয়বছ আপনার এধ্রশনর এ টি মন্তিয  শরশছন .. শর্খাশন আপবন  িযবিগত ঈশ্বশরর 
ধ্ারনাটিশ  উপিাস  শরশছন। বিগত দশ িছশর আপনার এই িিশিযর মত আর শ ান ব ছুই, মানরু্শ  এই বচন্তা 
 রার সুশর্াগ শদয়বন শর্, ইহুদীশদর িবিষ্কার  রার শপছশন বিটলাশরর বনশ্চয়ই শ ান  ারন বছল। আপনার শর্ 
শ ান ব ছু িলার অবধ্ ার আশছ, এই  থা স্বী ার বনশয় িলবছ; এধ্রশনর িিিয আপনাশ  অযাশমবর ায় বিতশ ষ র 
অনযতম প্রধ্ান  ারন বিসাশি প্রবতবষ্ঠত  শরশছ। 



বনউ ইয়শ ষ র এ জন রািাই িশলবছশলন, ‘আইনস্টাইন বনঃসশন্দশি এ জন মিান শিঞাবন , ব ন্তু তার ধ্মীয় দবৃষ্টভবঙ্গ 
 ইহুদীিাশদর এশ িাশর িীপবরত’। 
‘ব ন্তু’ ? ‘ব ন্তু’ ?  ‘এিিং’ শ ন নয়। 

বনউ জাসী বিশস্টাবর াল শসাসাইটির সভাপবত তার শলখা বচঠিটা পডশল ধ্মীয় মানবস তার দিূষলতার স্বরুপটা এতই 
েষ্ট িয় শর্, বিতীয় িার পডা শর্শত পাশর: 

ডঃ আইনস্টাইন,  আমরা আপনার  প্রঞাশ  সন্মান  বর। ব ন্তু মশন িশচ্ছ এ টা বজবনস আপনার শশখা িয়বন: ঈশ্বর 
িশচ্ছ আিার মত, বনরা ার সত্ত্বা,র্া শ উ শটবলশস্কাপ িা মাইশিাশস্কাপ বদশয় খুশজ পাশিনা,  শর্মন    মানুশর্র বচন্তা 
আর অনুভবত আশিগ মবস্তষ্ক পরীক্ষা বনরীক্ষা  শর পাওয়া র্ায়না। সিাই জাশন ধ্শমষর  বভবত্ত িশলা ‘বিশ্বাস’, 

রু্বিবনভষ র ঞান নয়। বচন্তাক্ষম সি মানুর্ই, িয়ত শ ান না শ ান  এ   সমশয় ধ্মষ সিংিান্ত সশন্দশি আিান্ত িয়। 
আমার বনশজর বিশ্বাসই নাডা শখশয়শছ শিশ  শয় িার । ব ন্তু আবম  খশনাই আমার এই বিশ্বাশসর সিং শটর  থা 
  াউশ  িবলবন দটুি  ারশন: (১) আমার শঙ্কা বছল এ বির্শয় আমার সামানযতম মন্তিয ব ছু মানুশর্র জীিন ও 
তাশদর  আশাশ  ক্ষবতগ্রি   রশি। (২)  ারন আবম শসই শলখশ র সাশথ এ মত, বর্বন িশলবছশলন ‘র্ারা অনয  াশরা 
বিশ্বাসশ  ধ্বিংশ  শর তাশদর চবরশত্র অশনযর ক্ষবত  রার প্রিণতা আশছ’….. আশা  বর ডঃ আইনস্টাইন, আপনার 
িিিযটিশ  সঠি ভাশি উপিাপন  রা িয়বন এিিং আপবন বনশ্চয়ই অসিংখয অযাশমবর ানশদর  উশেশশয ভাশলা ব ছু 
িলশিন, র্ারা আপনাশ  সন্মান  জানাশনার উদগ্রীি। 

ব  ভয়ািি র শমর চাবরবত্র  দিুষলতা উশন্মাচন  রা এ টি বচঠি, র্ার প্রবতটি পিংবিশত শনবত  আর িুবদ্ধিৃবত্ত  
ভীরুতা ও  াপুরুর্তা ঝশর পডশছ। আশর টু  ম  াপুরুশর্াবচত ব ন্তু শিশী জঘনয বচঠিটি বলশখবছশলন, 

ও লাশিামার  যাভালী টযাশিরনযা ল অযাশসাবসশয়শশনর প্রবতষ্ঠাতা: 

অধ্যাপ  আইনস্টাইন, আবম বিশ্বাস  বর অযাশমবর ার প্রশতয টি খৃষ্টান আপনাশ  উত্তর শদশি,‘আমরা আমশদর ঈশ্বর 
আর তার পুত্র র্ীশু খৃষ্টর উপর বিশ্বাস পবরতযাগ  রশিা না, ব ন্তু আপনাশ  আমন্ত্রন জানাবচ্ছ, র্বদ আপবন   এই 
জাবতর ঈশ্বরশ  বিশ্বাস না  শরন, তািশল শর্খান শথশ  আপবন এশসশছন শসখাশন শফরত চশল র্ান’;  ইসরাশয়শলর 
ভাশলার জনয র্া  রা সম্ভি আবম  শরবছ , ধ্মষশ  অসন্মান  শর আপনার মখু  শথশ  উচ্চাবরত এই িিিয বনশয় 
আপবন বিতশ ষ  শর্াগ বদশলন। ইসরাশয়লশপ্রমী খৃষ্টানশদর এইশদশ শথশ  ইহুদী-বিশির্ বনমূষল  রার সি প্রশচষ্ঠা সশত্ত্বও, 

এই িিিয আপনার জাবতর জনয আশরা শিশী ক্ষবত র প্রমাবনত িশি। অধ্যাপ  আইনস্টাইন, অযাশমবর ার 
প্রশতয টি খৃষ্টান আপনাশ  তাৎক্ষবন  উত্তর শদশি, ‘আপনার এই সি িাবত গ্রস্ি, বিিতষ শনর ভুল তত্ত্ব বনশয় জামষানী 
চশল র্ান, শর্খান শথশ  আপবন এশসশছন অথিা  এই শদশশর মানুর্শদর, র্ারা আপবন র্খন বনশজর শদশ শছশড পালাশত 
িাধ্য িশয়বছশলন, এই শদশশ স্বাগত জাবনশয়বছল আপনাশ , শসই সি মানুর্শদর বিশ্বাসশ  আঘাত  রার শচষ্ঠা িে 
 রুন’। 

তাাঁর ঈশ্বরিাদী এিিং ধ্মষবিশ্বাসী সি সমাশলাচ রা এ টা বির্য়  ব ন্তু সঠি  ধ্রশত শপশরবছশলন, আইনস্টাইন, তাশদর 
দশলর শ উ নন। িার িার বতবন কু্ষদ্ধ িশয়শছন র্খনই তাশ  শথইষ্ট িা ঈশ্বরবিশ্বাসী িলা িশয়শছ। তািশল বতবন 
ব  শডইষ্ট িা এ ািিাদী, ভলশতয়ার আর বদশদশরা’ র মতন ? ব িংিা পযানশথইষ্ট িা সশিষশ্বরিাদী, বেশনাজার মতন, 

র্ার দশষনশ  বতবন শ্রদ্ধা  রশতন: ‘আবম বেশনাজার ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  বর, বর্বন বনশজশ   উশন্মাচন  শরন অবস্তত্ব 
আশছ এমন স ল ব ছুর মশধ্য সুশৃঙ্খল সিংিবতশত, ব ন্তু শসই ঈশ্বশর নয়, বর্বন মানুশর্র বনয়বত আর  মষ বনশয় 
িযবতিযস্ত’? 



ব ছু শশব্দর অথষ আমরা আিার মশন  শর শনই;  এ জন শথইষ্ট িা ঈশ্বরিাদী শসই িযবি, বর্বন অবতপ্রা ৃত, 

অবতিুবদ্ধমান শ ান ইশ্বশরর অবস্তশত্ব বিশ্বাস  শরন,  বর্বন তার প্রধ্ান  াজ , প্রথমতঃ এ ই মিাবিশ্বশ  সৃবষ্ট  রা 
ছাডাও, তার শসই সৃবষ্টর শদখাশশানা এিিং  পরিতীশত এর বনয়বতশ  প্রভাবিত  রার জনয বর্বন এখনও  সিষশবিসি 
বিরাজমান। ঈশ্বরিাদীশদর বিশ্বাশসর  াঠাশমাশত, মানুশর্র র্ািতীয়  মষ াশে এই ঈশ্বর ঘবনষ্ঠভাশি জবডত।  বতবন 
প্রাথষনার জিাি শদন, পাশপর শাবস্ত শদন িা ক্ষমা  শরন, অশলৌব   ঘটনার মাধ্যশম পৃবথিীর নানা  মষ াশে িস্তশক্ষপ 
 শরন, তার সৃবষ্টর ভাশলা আর খারাপ  মষ াে বনশয় বতবন বচন্তাভািনা  শরন এিিং বতবন জাশনন আমরা  খন 
এসি  রবছ ( অথিা এমনব  অন্তষর্ামী বিসাশি বতবন এও জাশনন এমন ব   খন আমরা এসি  রার 
বচন্তাভািনা  রবছ); এ জন শদইষ্ট িা এ ািিাদীও , অবতপ্রা ৃত, অবতিুবদ্ধমান, সিষশবিমান  ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  শরন, 

তশি তার  মষ াে সীমািদ্ধ শুধু্মাত্র সৃবষ্টর আবদশত মিাবিশ্ব পবরচালনা ারী বনয়ম ানুনগুশলা সুবনবদষষ্ট  রার 
মশধ্যই। ব ন্তু এরপর এ ািিাদীশদর ঈশ্বর তার সৃবষ্টশত আর শ ান ধ্রশনর িস্তশক্ষপ  শরন না এিিং অিশযই 
মানুশর্র  মষ াশে তার শ ান বিশশর্ শ ান আগ্রিও শনই। পযানশথইষ্টরা িা সশিষশ্বরিাদী শ ান অবতপ্রা ৃত, 

অবতিুবদ্ধমান ইশ্বশরর অবস্তশত্ব বিশ্বাস  শরন না তশি ‘ঈশ্বর’ শব্দটি তারা িযিিার  শরন এ টি অশলৌব  তার 
ইবঙ্গতমুি প্রবতশব্দ বিসাশি প্র ৃবত িা মিাজগত িা মিাজগশতর স ল  মষ ােগুশলাশ  বনয়ন্ত্রন ারী সুশঙৃ্খলতাশ  
শিাঝাশত । এ ািিাদীশদর ঈশ্বশরর সাশথ  ঈশ্বরিাদীশদর ঈশ্বশরর পাথষ য িশলা, তাশদর ঈশ্বর প্রাথষনার  উত্তর শদন না, 
পাপপুণয িা আমাশদর পাশপর স্বী াশরাবি বনশয় আশদৌ মাথা ঘামান না, আমাশদর মশনর  থাও  জানার শচষ্টা  শরন 
না, শখয়ালখুশী মত শ ান অশলৌব   ঘটনা ঘটিশয় আমাশদর জীিশন শ ান িস্তশক্ষপ  শরন না। এ ািিাদীরা 
সশিষশ্বরিাদী শথশ  আলাদা  ারন এ ািিাদীশদর ‘ঈশ্বর’ িল শ ান এ  ধ্রশনর মিাজাগবত  িবুদ্ধমত্তা, 
সশিষশ্বরিাদীশদর মত মিাবিশশ্বর সুশৃঙ্খল বনয়ম ানুন এর রুপ ধ্মী িা  াবিয  শ ান প্রবতশব্দ না। সশিষশ্বরিাদ 
অশন টা আ র্ষনীয় আর গ্রিনশর্াগয বনরীশ্বরিাদ অনযবদশ  এ ািিাদ িল দিূষল ঈশ্বরিাদ। 

অিশযই বচন্তা  রার রু্বিসঙ্গত  ারন আশছ শর্, ব ছু বিখযাত ‘আইনস্টাইনিাদ’ শর্মন: ‘‘ঈশ্বর সুক্ষ এিিং চতুর 
ব ন্তু বতবন  াশরা ক্ষবত  রার মশনাভাি শপার্ন  শরন না’’ অথিা ‘‘বতবন শ ান জযু়া শখশলনবন’’  িা ‘এই মিাবিশ্ব 
সৃবষ্টশত ইশ্বশরর ব  শ ান বিশশর্ পছন্দ বছল?’ গুশলা সশিষশ্বরিাদী, এ ািিাদী নয়, আর ঈশ্বরিাদীশতা অিশযই নয় । 
 ‘ ঈশ্বর শ ান জযু়া শখশলনবন’-এর িযখা  রা উবচত  ‘ মিাজগশতর সি ব ছুরই শ ি ব ন্তু এশলাশমশলা লক্ষযিীন 
নয়’ – এইভাশি । ‘‘এই মিাবিশ্ব সৃবষ্টশত শ ান ঈশ্বশরর ব   বিশশর্ পছন্দ বছল ?’’ এর মাশন ‘‘মিাবিশ্ব ব  আর অনয 
শ ানভাশি শুরু িশত পারশতা?’’, আইনস্টাইন ‘ঈশ্বর’ শব্দটি িযিিার  শরশছন সেুনষভাশি রুপ  িা  াবিয  অশথষ। 
বস্টশফন িব িং ও তাই  শরশছন, এছাডাও অনয আশরা অশন  পদাথষবিঞানী, র্ারা প্রায়ই ধ্মীয় রুপ  িযিিার 
 শরশছন তাশদর ভার্ায় । পল শডবভস এর ‘‘বদ মাইে অফ গড’’, শর্ িইটার জনয বতবন শটেলটন পুরষ্কার 
শপশয়শছন , অিিান  রশছ আইনস্টাইনীয় সশিষশ্বরিাদ আর অেষ্ট এ টা এ ািিাশদর মাঝামাবঝ এ টা অিিাশন 
( প্রবত িছর শিশ িড অশঙ্কর এ টা অথষ পুরষ্কার বিসাশি বদশয় থাশ  শটেলটন ফাউশেশন, সাধ্ারনতঃ  ধ্মষ 
সেশ ষ  সুন্দর ব ছু  থা িলার জনয শতরী শ ান বিঞানীশ )। 

আইনস্টাইশনরই আশর টি উদৃ্ধবত বদশয় আবম তার ধ্মষভািনা বনশয় আশলাচনা শশর্  রশত চাই:  ‘সিব ছু র্া 
আমরা অনুভি  রশত পাবর, শপছশন এমন ব ছু আশছ র্া আমাশদর িুবদ্ধর িযখাতীত, র্ার শসৌন্দর্ষয, বিশালতা আর 
মবিমময়তা আমাশদরশ  েশষ  শর পশরাক্ষভাশি, ক্ষীন শ ান ভািনা রুশপ, শসটা শিাঝা আর অথষ খুশজ শির  রাটাই 
ধ্াবমষ তা; এই অশথষ আবম ধ্াবমষ ’;  এই অশথষ আবমও ধ্াবমষ , তশি এ টু আপবত্ত সাশপশক্ষ, ‘‘িুবদ্ধর িযাখাতীত’’ এর অথষ 
‘’বচর ালই িুবদ্ধর িযাখাতীত’  িশত িশি এমনটা না। ব ন্তু আবম বনশজশ  ধ্াবমষ  িশল পবরচয় বদশত চাই না  ারন 
 এর অপিযখা িিার র্শথষ্ট সম্ভািনা আশছ। অপিযাখযাটা ক্ষবত র  ারন, অসিংখয  মানুশর্র  াশছ ধ্মষ িলশত 
অবতপ্রা ৃত ধ্মষশ ই শিাঝায় ।  ালষ সযাগান সুন্দর  িযাখযা বদশয়বছশলন: ‘র্বদ ঈশ্বর িলশত শ উ র্বদ শিাঝাশত 
চায় এ  গুচ্ছ প্রা ৃবত  বনয়মািলী র্া মিাবিশ্বশ  বনয়ন্ত্রন  রশছ, শসশক্ষশত্র অিশযই এর ম এ জন ঈশ্বর আশছন। 



এই ঈশ্বর অিশযই আশিগগত বদ  শথশ  সন্তুবষ্ট বদশত িযথষ, মধ্যা র্ষণ আইশনর  াশছ ব ছু প্রাথষনা  রার বনশ্চয়ই 
খুি এ টা অথষ িয়না’। 

মজার িযপার িশলা সযাগান এর শশর্ িিিযটির পূিষাভাস ব ন্তু আশগই  শরবছশলন, অযাশমবর ান  যাথবল  
ইউবনভাবসষটির এ জন অধ্যাপ , শরভাশরে ডঃ ফুলটন শজ শীন, ১৯৪০ সাশল আইনস্টাইশনর িযবিগত ইশ্বশরর 
ধ্ারনাশ  অস্বী ার  রার ঘটনার তীব্র সমাশলাচনার অিংশ বিসাশি। বতবন িযঙ্গাি  ভার্ায় জানশত শচশয়বছশলন, 

এমন ব  শ উ আশছ, শর্ বমবি ওশয়র জনয বনশজর জীিন উৎসগষ  রশত পাশর? বতবন মশন  শরবছশলন িিিযটি 
বতবন আইনস্টাইশনর বিপশক্ষ িলশছন, পশক্ষ না। বতবন আশরা িশলবছশলন, ‘তার এই ‘‘ সবম যাল িা Cosmical’’ ধ্শমষ 
এ টি মাত্র ভুল আশছ,বতবন শ িল এ টি িাডবত অক্ষর িযিিার  শরশছন শব্দটিশত, “S“ িশলা শসই অক্ষরটি ” 

[অথষাৎ Cosmical না Comical] । আইনস্টাইশনর বিশ্বাশসর মশধ্য অিশযই শ ান ‘‘ বম যাল’’  িযপার শনই। 
তাসশত্ত্বও,  আশা  বর,পদাথষবিঞানীরা তাশদর বিশশর্ রুপ অশথষ ‘ঈশ্বর’ শব্দটি িযিিার  রা শথশ  বিরত থা শিন। 
পদাথষবিদশদর রুপ াশথষ িযিহৃত িা সশিষশ্বরিাশদর এ ই ‘ঈশ্বর’’’  , িাইশিশল িবণষত, সিব ছুশত সরাসবর িস্তশক্ষপ ারী, 
অশলৌব    মষ াে ঘটাশনাশত পারদশী, অন্তর্ষামী, পাশপর শাবস্ত প্রদান ারী, প্রাথষনার উত্তরদাতা, পাদ্রী, শমাোশদর িা 
রািাইশদর িা সাধ্ারন ভার্ার  ‘ঈশ্বর’ শথশ  িহু আশলা ির্ষ দশুর।   আমার মশত, ইচ্ছাপ্রশণাবদত িশয়  এই দইু পৃথ  
‘ঈশ্বর’ এর ধ্ারনার মাশঝ বিভ্রাবন্ত সৃবষ্ট  রা এ টি মারাি  িবুদ্ধিৃবত্ত  বিশ্বাসঘাত তা। 



আলিাটষ  আইনস্টাইন 

: যে ‘শ্রদ্ধা’ পাওযার অবোগয : 

আমার এই িইটির বশশরানাম ‘বদ গড বডলুযশন’ এর গড িা ঈশ্বর   আইনস্টাইশনর িা আশগর অনুশচ্ছদগুশলায় 
উশেখ  রা শ ান ঞানাশলা প্রাপ্ত বিঞানীশদর ঈশ্বর নয়। বিভ্রাবন্ত সৃবষ্ট  রার পুিষপ্রমাবনত ক্ষমতা আশছ বিধ্ায় 
আবম আশগ ভাশগই আইনস্টাইশনর ধ্মষ িযাখযা  শর বনলাম। এই িই এর িা ী অিংশশ আবম শুধু্ ‘অবতপ্রা ৃত’ 

ঈশ্বরশদর  থা িলশিা, এশদর মশধ্য, আমার শিশীর ভাগ পাঠ  র্ার সাশথ পবরবচত, বতবন িশলন ওল্ড শটস্টাশমশির 
ঈশ্বর ‘ইয়াওশয়’; এ বির্শয়  থা িলার আশগ এিিং এই প্রথম অধ্যায় শশর্  রার আশগ পাঠ শদর সাশথ আশর টা 
বির্য় আমার েষ্ট  রা উবচৎ, নয়ত পুশরা িইটির অপিযখা  রার সুশর্াগ শথশ  র্াশি। এিাশরর বির্য়টি 
ভদ্রতার। আবম র্া িলশত শচশয়বছ তা সম্ভিতঃ ধ্মষবিশ্বাসী অশন  পাঠ শ  আিত  রশি। মশন িশত পাশর িইটিশত 
তাশদর বনশজশদর বিশ্বাশসর (িয়ত তাশদর বিশ্বাস অনয অশনশ র  াশছ মুলযিান নাও িশত পাশর) প্রবত অপর্ষাপ্ত 



সন্মান শদখাশনা িশয়শছ। খুিই দঃুখজন  িশি র্বদ শস ারশন তারা িইটি না পডশত চান, সুতরািং শুরুশতই 
িযপারটার িযাখযা বদশত চাই। 

এ টি িযপ ভাশি বিসৃ্তত ধ্ারণা, র্া সমাশজর প্রায় সিাই – র্ারা ধ্াবমষ  না তারাও – শমশন বনশয়শছন, তা িশলা, 
ধ্মীয় বিশ্বাস শর্ শ ান ধ্রশনর আিমশন খুি সিশজই ক্ষবতগ্রি িশত পাশর এিিং শসই জনয শ্রদ্ধার শমাটা শদয়াল 
 বদশয় ধ্মষশ  সুরবক্ষত রাখা উবচৎ।   এই শ্রদ্ধার প্র ৃবত মানুশর্র প্রবত মানুশর্র পারেবর  শ্রদ্ধাশিাধ্ শথশ  সেুনষ 
আলাদা শশ্রনীর। মৃতুযিরণ  রার ব ছুবদন আশগ শ মবব্রজ এ এ টি  উপবিত িিৃতায় ডগলাস অযাডামস এর 
সুন্দর িযখা বদশয়বছশলন [৮]; তার িিিয সিার সাশথ ভাগ  শর শনিার িযপাশর আবম  খনই ্াবন্ত শিাধ্  বরনা: 

ধ্মষ ..   এর শ শি ব ছু বিশশর্ ধ্ারনা আশছ র্া আমরা নাম বদশয়বছ, পরম শ্রশদ্ধয় িা পবিত্রইতযাবদ। র্ার সার 
 থাটা িশলা, ‘এই শর্ এটা িশচ্ছ এ টা ধ্ারনা িা অবভমত, র্ার বিরুশদ্ধ আপনার শ ানই অনুমবত শনই খারাপ ব ছু 
িলার’; আপবন িলশত পারশিন না িযস। শ ন না, ব   ারশন? - ারন  আপবন িলশত পারশিন না ! এটাই শশর্ 
 থা। শ উ র্বদ এমন শ ান দলশ  শভাট শদয় র্ার সাশথ আপবন এ মত না। শসশক্ষশত্র আপবন ব ন্তু র্ত খুবশ 
তত ত ষ   রশত পারশিন;  সিারই শ ান না শ ান বনজস্ব মতামত আশছ, শ উই ব ন্তু শ ান র ম বিশশর্ দঃুখ পায় 
না শসই বিতশ ষ । শ উ র্বদ মশন  শর টযাক্স িাডাশনা িা  মাশনা উবচৎ, শস বির্শয় শর্ শ ান ধ্রশন রু্বিত ষ  
উপিাপন িা মতামত প্র াশশর অবধ্ ার আপবন আশছ। ব ন্তু শ উ র্বদ িশল, ‘শবনিাশর আশলা জালাশনা জনয 
সুইচটাও আমার ধ্রা উবচৎ না, আপবন িলশিন, ‘আবম শসটা শ্রদ্ধা  বর’;শ নইিা এটা সেুনষভাশি নযায়সঙ্গত িশি  

শর্মন, শলিার পাটিষ  ব িংিা  নসারশভটিভ পাটিষ শ  সমথষন  রা, ব িংিা বরপািবল ান িা শডশমািযাট শদর, অথষনীবতর 
এই মশডল িা অনযটাশ , উইনশডাজ এর পবরিশতষ  মযাব নটশশ ; ব ন্তু র্খনই ব ভাশি মিাবিশশ্বর শুরু িশলা  আর শ  
এই মিাবিশ্ব সৃবষ্ট  রশলা,এই বির্শয় শ ান মতামত শপার্ন  রা িশচ্ছ………না,  ারন এটা পবিত্র এ টা বির্য় ? 

…….সাধ্ারণতঃ ধ্মীয় শ ান বির্য়শ  চযাশলন্জ্ঞ না  রাটাই আমাশদর বনয়ম। ব ন্তু  সবতয বির্য়টা 
দারুন শ ৌতুিশলর  ারন িয়, র্খন বরচাডষ  এর শসই  াজটাই  রার জনয শি শচ পশড র্ায়! প্রশতযশ  প্রচে 
উশত্তবজত িশয় র্ায়,   ারন এধ্রশনর শ ান  থা িলার আপনার অনুমবত শনই। অথচ রু্বি শমশন বির্য়টা ভািশলই 
শদখা র্াশি, ঐ সি বির্য়গুশলা বনশয় অনয শর্ শ ান বির্শয়র মত শ ন বিত ষ   রা র্াশিনা, তার ব ন্তু শ ান 
 ারনই শনই। শুধু্মাত্র আমরা বনশজরাই বনশজশদর মশধ্য শ ানভাশি এ মত িশয় এটা ঠি   শরবছ শর্ এটা  রা 
র্াশিনা। 

ধ্শমষর প্রবত সমাশজর অবতমাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদশষশনর এ টা গুরুত্বপূনষ উদিারন শদই। রু্দ্ধ ালীন সমশয় সামবর  িাবয়ত্ব 
পালন এডাশত ‘বিশি জবনত  ারশন বিশরাবধ্তা’[৯]   রার অিিান পািার সিশচশয় সিজ উপায় িল ‘ধ্মীয়’  ারন 
শদখাশনা। আপবন িশত পাশরন এ জন  বিখযাত নীবতশাস্ত্রবিদ দাশষবন , িশত পাশর আপনার পুরষ্কার পাওয়া 
নীবরক্ষাধ্মী শ ান ডক্টরাল বথবসস আশছ   রু্শদ্ধর ক্ষবত র বদ গুশলা বনশয়, তারপরও িাফ্ট শিাডষ  
আপনার ‘বিশি জবনত  ারশন রু্শদ্ধর বিশরাবধ্তা’ র মুলযায়ণ  রশত শিশ ঝাশমলা  রশি। ব ন্তু আপবন র্বদ িশলন 
আপনার িািা ও মা দজুন অথিা তাশদর এ জন শ াশয় ার [১০], তািশল িযপারটা   পাবনর মত সিজ িশয় র্াশি 
আপনার জনয । শসশক্ষশত্র শাবন্তিাদ এর তশত্ত্বর উপর িা  এমনব  শ াশয় াবরজম এর উপশরও আপনার সামানযতম 
ঞান থাকু  িা না থাকু । 

শাবন্তিাশদর আিার এশ িাশর িীপরীতপ্রাশন্ত, পারেবর  রু্দ্ধরত পক্ষগুশলার ধ্মীয় নাম িযিিার  রার ভীরু অনীিা 
প্রায়শই লক্ষ  রা র্ায়। শর্মন উত্তর আয়ারলযাশে,  যাথবল  আর প্রশটষ্টািরা বনশজশদর নাম রন  শরশছ র্থািশম 
‘নযাশনাবলষ্ট‘ আর ‘লয়াবলষ্ট’; ‘ধ্মষ’ শব্দটাই সুশ ৌশল শসন্সরশীশপর মাধ্যশম পবরিবতষ ত  শর িযিিার  রা িশচ্ছ ‘সমাজ’ 

িা ‘শগাত্র’ শশব্দর এ াথষ  বিসাশি, শর্মন: ‘আন্তঃশগাত্র রু্দ্ধ; ২০০৩ সাশল ইঙ্গ-মাব ষ ন আগ্রাসশনর পর ইরাশ  বশয়া 
এিিং সুন্নী মতািলম্বী মুসবলমশদর মশধ্যই শগাত্রবভবত্ত  গৃিরু্শদ্ধর সূচনা িয় – সুেষ্ট ভাশি ধ্মীয় মতাদশশষর সিংঘাত 



– অথচ ২০০৬ সাশলর ২০ শম ইনবডশপশেি পবত্র া তাশদর প্রথম পাতার প্রধ্ান বশশরানাম ও খির, দশুটাশতই 
শগাত্রবিবত্ত  গৃিরু্দ্ধশ  িণষনা  শরবছল ‘‘জাবতগত বিশশাধ্ন’’ বিসাশি। এশক্ষশত্র জাবতগত শব্দটি আশর  সুভার্ন িা 
গ্রিনশর্াগয  প্রবতশব্দ মাত্র। ইরাশ  আমরা র্া শদখবছ, শসটা আসশল ধ্মীয় বিশশাধ্ন। ‘‘জাবতগত বিশশাধ্ন’’ , শব্দটির 
মুল িযিিারশক্ষত্র প্রািন ইশয়াস্লাবভয়ায়, ত ষ সাশপশক্ষ িলা শর্শত পাশর অথষডক্স সািষ,  যাথবল  শিায়াট, মুসবলম 
িসবনয়ীয়শদর ‘ধ্মীয় বিশশাধ্ন’ এর  এ টি সুভার্ন িা গ্রিনশর্াগয  প্রবতশব্দ। 

গনমাধ্যম এিিং সর াশরর  সামাবজ  শনবত তা বির্শয় শর্ শ ান ধ্রশনর সাধ্ারন আশলাচনায় ধ্মষশ  বিশশর্ সুশর্াগ 
শদয়া িশয় থাশ , এই বির্য়টার প্রবত আবম আশগও সিার দবৃষ্ট আ র্ষণ  রার শচষ্টা  শরবছ[১১]; র্খনই শর্ৌন িা 
প্রজনন বির্য়  িযবিগত শনবত তা সিংিান্ত শ ান ধ্রশনর বিত ষ  িয়, আপবন িাজী রাখশত পাশরন শর্, বিবভন্ন 
ধ্মষবিশ্বাসী দলশ  প্রবতবনবধ্ত্ব ারী ধ্মীয় শনতাশদর সিসময়ই, প্রভািশালী  বমটিগুশলাশত, শরবডও িা শটবলবভশশনর 
পযাশনল আশলাচনায় গুরুত্বপুণষ পশদ শদখা র্ায়। আবম িলশত চাবচ্ছনা শর্, উশেশযমুল ভাশি এশদর মতামতগুশলাশ  
আমাশদর বনয়ন্ত্রন  রা উবচৎ; ব ন্তু আমার প্রে, শ ন সমাজ মতামশতর জনয এশদর িারি িয়, শ নই িা 
আমরা এমন ভাবি শর্, নীবতশাস্ত্রীয় দাশষবন , ব িংিা পাবরিাবর  আইশন পারদশী আইনজীবি অথিা  এ জন 
বচব ৎসশ র সাশথ তুলনা  রা শর্শত পাশর এমন শর্াগযতা এশদর আশছ ? 

ধ্মষশ  বিশশর্ সুবিধ্া শদিার আশর টা আজি উদিারন শদই: ২০০৬ সাশল ২০ শফব্রুয়ারী রু্িরাশের সুপ্রীম শ াটষ  
সিংবিধ্ান অনরু্ায়ী রুল জারী  শর, বনউ শমবক্সশ ার এ টি চাচষ  িযালুবসশনাশজবন  মাদ দ্রিয িযিিার সিংিান্ত রােীয় 
আইশনর আওতায় পডশি না, র্া িা ী সিার জনয প্রশর্াজয [১২];‘শসশরা এসবপবরটা শিশনবফবসশয়শি উবনয়াও শদা 
শভশজটাল (ইউবভবড)’ এর বিশ্বাসী সদসযরা মশন  শরন ঈশ্বরশ  িুঝশত িশল তাশদর অিশযই শিায়াস া চা [১৩] 
পান  রশত িশি, র্ার মশধ্য অবিধ্ িযালুবসশনাশজবন  িাগ ডাইবমথাইল বেপ্টাবমন আশছ। লক্ষয  রার বির্য় িশলা, 
তারা শর্ বিশ্বাস  শর এটা তাশদর ঈশ্বরশ  শিাঝার ক্ষমতা িবৃদ্ধ  শর, শসই বিশ্বাসটাই র্শথষ্ট, এর জনয শ ান 
আদালশত তাশদর প্রমান দাবখল  রশত িয়বন। আশর বদশ   যানাবিস, শ শমাশথরাপী পাশচ্ছ এমন  যানসার আিান্ত 
শরাগীশদর িবম িবম ভাি এিিং ব ছু অস্ববস্ত র উপসগষ  মাশত সািার্য  শর তার পশক্ষ পর্ষাপ্ত প্রমান থা া সশত্ত্বও 
রু্িরাশের এই সুপ্রীম শ াটষ ই ২০০৫ এ সিংবিধ্ান অনরু্ায়ী রুল জারী  শরবছল, র্ারা বচব ৎসা বিসাশি  যানাবিস 
িযিিার  রশছ তাশদর বিরুশদ্ধ রােীয় আইশন বিচার  রা শর্শত পাশর (এমনব  শসই সি অঙ্গরাশজযও শর্খাশন 
বিশশর্ শক্ষশত্র  যানাবিশসর িযিিার আইনবসদ্ধ); ধ্মষ, সিসমশয়র মতই এখাশনও োে  াডষ ।  ল্পনা  রুন শতা ব   

সম্ভািয ফলাফল িশত পাশর, র্বদ শ ান বশল্প লা সমঝদার গ্রুপ এর সদসযরা শ াশটষ  আশিদন  শর, শর্ তারা ‘বিশ্বাস’ 

 শরন, ইশম্প্রশবনষ্ট িা সুবরয়াবলষ্টশদর বশল্প মষ ভাশলাভাশি শিাঝার জনয অিশযই তাশদর িযালুবসশনাশজবন  িাগ 
িযিিার  রা প্রশয়াজন । অথচ র্খন শ ান চাচষ  এ ই ধ্রশনর প্রশয়াজশনর জনয দািী জানাশলা, তা সমথষন  রশলা 
শদশটির সশিষাচ্চ আদালত। এর মই শবি ধ্ারন  শর ধ্মষ, তাবিশজর মতন। 



ডগলাস অযাডামস 

প্রায় আঠাশরা িছর আশগ ছবত্রশ জন শলখ  এিিং বশল্পী দশলর আবমও এ জন বছলাম, র্াশদর বনউ শস্টটসমযান 
পবত্র া শথশ  দাবয়ত্ব শদয়া িশয়বছল প্রখযাত শলখ  সালমান রুশদীর সমথষশন ব ছু শলখার জনয [১৪]; এ টি 
উপনযাস শলখার জনয তখন সালমান রুশদীর উপর মৃতুযদশের ফশতায়া । খৃষ্টান ধ্মীয় শনতাশদর এিিং শিশব ছু 
ধ্মষ বনশরপক্ষ মতিাদীশদর, মুসবলম জনগশনর ধ্মষবিশ্বাশস ‘‘আঘাত‘ আর ‘‘অপমান’‘ এর জনয ‘সমশিদনা’ প্র াশশর ভার্া 
শদশখ কু্ষদ্ধ িশয় এর মই তুলনা  শরবছলাম: 

র্বদ িণষিাশদর সমথষ রা এ টু িবুদ্ধমান িত, তারা র্বদ দািী  রশতা, -আবম শর্টা সবতয িশল জাবন-, বমশ্র িশণষর 
জাবত তাশদর ধ্শমষর বিরুশদ্ধ। শসশক্ষশত্র  িণষিাদ বিশরাধ্ীশদর িড এ টা অিংশ শ্রদ্ধার সাশথ নীরশি সশর শর্ত। 
এধ্রশনর তুলনা  রা সঠি  িশি না  ারন িণষিাশদর শ ান শর্ৌবি  বভবত্ত শনই-আমার মশন িয় এধ্রশনর দািী 
 রাটা অথষিীন িশি । ‘শর্ৌবি  বভবত্তিীনতা’ িল ধ্মীয় বিশ্বাশসরও সার থা, এর শবি এিিং প্রধ্ানতম 
শগৌরি।আমাশদর সিাইশ  আমাশদর স ল সিংস্কার িা শপ্রজবুডশসর িযাখযা িা আিপক্ষ সমথষন  রশত িয়, ব ন্তু 
র্খনই আপবন এ জন ধ্মীয় িযবিশ  তার বিশ্বাশসর শর্ৌবি  বভবত্ত িযখা  রশত িলশিন, তখনই আপবন তার 
‘ধ্মীয় স্বাধ্ীনতায়’ িস্তশক্ষপ  রার অবভশর্াশগ অবভরু্ি িশিন। 

এর মই ব ছু এ টা শর্ ঘটশি এ বিিংশ শতাব্দীশত তখন ,আমার জানা বছল না । লস এশন্জ্জশলস টাইমস (১০ 
এবপ্রল ২০০৬) বরশপাটষ  প্র াশ  শর শর্, রু্িরাশে বিবভন্ন বিশ্ববিদযালয়  যাোশস অসিংখয  যাোস বনভষ র খৃষ্টীয় 
সিংগঠনগুশলা তাশদর বিশ্ববিদযালশয়র বিরুশদ্ধ মামলা  রশছ ‘সম ামীশদর িয়রাবন আর বনর্ষাতন’ বনবর্দ্ধ  শর প্রনীত 
‘শির্মযবিশরাধ্ী আইন’ প্রশয়াগ শুরু  রার জনয। এ ধ্রশনর আদশষ উদিারণ বিসাশি উশেখ  রা শর্শত পাশর: 
২০০৪ সাশল ওিাইও র ১২ িছশরর এ জন ব শশার, শজমস বনক্সন সু্কশল ‘‘সম ামীতা িশচ্ছ পাপ’, ‘‘‘‘‘ইসলাম িশলা 
বমথযা’ ‘গভষ পাত মাশন িতযা’’ এিিং ”ব ছু ব ছু বির্য় এমন েষ্ট সাদা আর  াশলা” – [১৫] শলখা টি-শাটষ  পশর সু্কশল 
র্ািার অবধ্ ার বজশত বনশয়বছল আদালশত। সু্কল  তৃষ পক্ষ তাশ  এধ্রশনর বিশির্ শপার্ন  রা টি-শাটষ  পশর সু্কশল 
আসা বনবর্দ্ধ  রশল তার িািা মা সু্কল  তৃষ পক্ষর বিরুশদ্ধ মামলা  শরন। বিশিশ র  াশছ ব ন্তু অশন  শিশী 
গ্রিনশর্াগয িত র্বদ তারা মামলা বভবত্ত বিসাশি িযিিার  রশতা সিংবিধ্াশনর প্রথম সিংশশাধ্নী, র্া স্বাধ্ীন মতামত 
প্র াশ  রার অবধ্ ার বনবশ্চৎ  শর। ব ন্তু তারা তা  শরনবন, িরিং বনক্সশনর আইনজীবি আদালশত আশিদন 
 শরবছল রু্িরাশের সিংবিধ্াশনর শর্ ধ্ারায় ‘ধ্মষ পালশনর স্বাধ্ীনতার পুণষ অবধ্ ার আশছ’, শসই ধ্ারায়। সফল এই 
মামলাটা পবরচালনায় পৃষ্টশপার্ তা  শরবছশলা, অযাবলয়ন্স বডশফন্স ফাে অফ অযাবরশজানা, র্াশদর অনযতম প্রধ্ান 
 াজ িশলা ‘ধ্মীয় স্বাধ্ীনতার জনয আইনী লডাই চাবলশয় র্াওয়া’। 



শরভাশরে বর  স্কারশিাশরা, এধ্রশনর অশন গুশলা খৃবষ্টয় ও ধ্মীয় মদদপুষ্ট আইনী লডাই, র্া ‘সম ামী’ ও অনযানয 
গ্রুপশদর প্রবত শির্মযমুল  আচরশনর আইনসমত রু্বিরু্ি  ারন বিসাশি ধ্মষশ  প্রবতবষ্ঠত  শরশছ, সমথষন  শর 
এশদরশ  বচবিত  শরশছন, ‘এ বিিংশ শতাব্দীর নাগবর  অবধ্ ার আদাশয়র সিংগ্রাম’ বিসাশি: ‘খৃষ্ট ধ্মষানুসারীরা খৃষ্টান 
িিার অবধ্ ার আদাশয়র সিংগ্রাশম দঢৃ় অিিান বনশি’[১৬];  আিাশরা এই মানরু্গুশলা র্বদ স্বাধ্ীনভাশি মত প্র াশশর 
অবধ্ ার দািীশত তাশদর  অিিান বনত, িয়ত অবনচ্ছাসশত্ত্বও অশনশ ই সমথষন জানাশতা। ব ন্তু িযপারটা সেুণষ বভন্ন। 
‘খৃষ্ঠান িিার অবধ্ ার’ এই শক্ষশত্র ’অনয মানুশর্র িযবিগত জীিশন না  গলাশনার অবধ্ ার’; সম ামীশদর বিরুশদ্ধ 
শির্মযমুল  আচরশনর পশক্ষ মামলা এখন উশটা িযিিার  রা িশচ্ছ  তথা বথত ধ্মীয় শির্মযমলু  আচরশনর 
মামলা বিসাশি !  আইশনরও সায় আশছ িশল মশন িশচ্ছ িযপারটায়।  আইশনর িাত শথশ  আপবন  শরিাই পাশিন 
না, র্বদ িশলন, ‘সম ামীশদর অপমান  রা শথশ  আমাশ  বনশর্ধ্  রার শচষ্টা  রা মাশন আমার সিংস্কার িা ঘৃণা 
প্র াশ  রার অবধ্ াশর িস্তশক্ষপ  রা’; ব ন্তু আপবন শরিাই শপশত পাশরন র্বদ িশলন, ‘এটা আমার ধ্মীয় স্বাধ্ীনতায় 
িস্তশক্ষপ  রা িশচ্ছ’; র্খন আপবন বচন্তা  রশিন পাথষ যটা আসশল শ াথায়? এখাশন আিাশরা, ধ্মষ সিব ছুশ ই োে 
 শর। 

এ টি বিশশর্ শ স স্টাবড বদশয় এই অধ্যায়টি শশর্  রবছ, র্া বিশশর্  শর প্রমান  শর ধ্শমষর প্রবত সাধ্ারন মাত্রার 
মানবি  শ্রদ্ধার অশন  উপশর অিিান  রশছ  সমাশজর মাত্রাবরি শ্রদ্ধা। ঘটনাটি বিশাল আ ার ধ্ারন  শর 
বিশফাবরত িশয়বছল শফব্রুয়ারী ২০০৬  এ – িাসয র এই ঘটনা,র্া চুডান্ত  শমবড আর  োশজবডর মাশঝ 
বদ পবরিতষ ন  শরশছ অপ্রতযাবশত উন্মত্ততায়;  এর আশগর িছর শসশপ্টম্বর (২০০৫) মাশস, ডযাবনশ শদবন , ‘বজলযােস 
শপাশস্টন’, প্রশফট শমািামদশ  বনশয় ১২টা  াটুষ ন প্র াশ  শর।  এর পরিতী বতন মাস শডনমাশ ষ  িসিাস ারী অল্প 
ব ছু সিংখয  মসুলমান, খুি সািধ্াশন ধ্ীশর ধ্ীশর পদ্ধবতগতভাশি পৃবথিীর প্রায় স ল মসুবলম শদশগুশলাশত এর 
বিরুশদ্ধ আশন্দালন গশড শতাশল। এশদর শনতৃত্ব শদন দইু ইমাম, র্াশদর এ সময় বনরাপদ আশ্রয় বদশয়বছল শদশটি 
[১৭]। ২০০৫ সাশল অবনষ্ট  রার মানবস তা বনশয় এই দইু  বনিষাবসত ইমাম শডনমা ষ  শথশ  বমসর আশসন এ টি 
ফাইল বনশয় । শসখাশন র্া  বপ  শর সারা পৃবথিীশত ছবডশয় শদয়া িয়, বিশশর্  শর ইশন্দাশনবশয়ায়।  এই ফাইশল 
বছল, শডনমাশ ষ  মসুলমানশদর উপর তথা বথত বনর্ষাতশনর িাশনায়াট িণষনা এিিং এ টি  উশেশযমলু  বমথযাচার 
শর্‘বজলযােস শপাশস্টন’ এ টি শডবনশ সর ার বনয়বন্ত্রত পবত্র া। 

এছাডাও এর সাশথ শসই ১২ টা  াটুষ ন শতা বছলই এিিং সিশচ গুরুত্বপুনষ, ইমামরা এর সাশথ শর্াগ  শরন আশরা 
৩টা অবতবরি  াটুষ ন, র্ার উৎপবত্ত খুিই রিসযজন  এিিং অিশযই শডনমাশ ষ র সাশথ তার শ ানই শর্াগাশর্াগ শনই। 
মুল ১২  াটুষ শনর শচশয় এই ৩ টি  াটুষ নগুশলা আশরা শিশী অপমানজন  বছল িা িশত পারশতা -  র্বদ- এই 
উৎসািী প্রচারণা ারীশদর অবভশর্াগ মশত -শসগুশলা সবতয সবতয শমািামদশ  িযঙ্গ  শর আ া িশতা; এশদর মশধ্য 
বিশশর্  শর ক্ষবত রটি আশদৌ শ ান  াটুষ নই না. শু শরর ন ল না  ইলাবস্ট  বদশয় মুশখ িাধ্া দাবডওয়ালা 
মানুশর্র এ টা ফযাক্স  শর পাঠাশনা এ টা ফশটাগ্রাফ । পরিতীশত প্রমান িয়, ছবিটা আসশল অযাশসাবসশয়ট শপ্রশসর 
শতালা িাশন্সর এ টা গ্রাময শমলায় ‘বপগ সু্ক ইবলিং’ প্রবতশর্াগীতায় অিংশ বনশত আসা এ জন ফরাসী িযবির 
ছবি[১৮]; ছবির সাশথ শমািামশদর শ ান ধ্রশনর শর্াগাশর্াগ শনই, ইসলাম ধ্শমষর শ ান সে ষ  শনই আর 
শডনমাশ ষ রও শ ান সে ষ  শতা শনই। ব ন্তু মুসবলম অযাবক্টবভস্টরা তাশদর ঝাশমলা পা াশনা  ায়শরা সফশর এই 
ছবির সাশথ  এই বতনটি সে ষ ই শজাডা লাগায় ….. ফলাফল র্া ধ্ারনা  রা িশয়বছল তাই িশলা। 

মুল ১২  াটুষ শনর প্র াশশর পাচ মাস পর খুি সািধ্াশন সাজাশনা এই ’‘আঘাত’’ এিিং ‘‘আিমন’’ এর িযপ  
বিশফারণ ঘশট সারা বিশ্বিযপী। পাব িান আর ইশন্দাশনবশয়ায় বিশক্ষাভ ারীরা শডনমাশ ষ র পতা া শপাডায় (  ার 
 াছ শথশ  তারা শজাগাড  শরবছল শসই পতা া?) ;  শডবনশ সর াশরর প্রবত উন্মত্ত দািী জানাশনা িল, ক্ষমা চাইিার 
জনয ( ব শসর জনয ক্ষমা চাইশি, শডবনশ সর ারশতা  াটুষ নগুশলা আশ বন িা প্র াশও  শরবন। শুধু্ শডবনশ 
নাগবর রা এমন এ টা শদশশ িসিাস  শর, শর্খাশন সিংিাদপশত্রর স্বাধ্ীনতা আশছ, র্া অশন   ইসলামী শদশশর 



িসিাস ারীশদর পশক্ষ খুি সিশজ শিাঝা সম্ভি না); নরওশয়,জামষানী, িান্স এমনব  রু্িরাশেও ( ব ন্তু উশেখশর্াগয 
ভাশি বব্রশটশন না) শিশ ব ছু শদবন  বজলযােস শপাশষ্টন এর সাশথ এ ািতা শঘার্না  শর  াটুষ ন গুশলা পূনপ্র াশ 
 শর বিশক্ষাশভর আগুন আশরা উসশ  শদয়। দতুািাস ভািংচুর, ডযাবনশ দ্রিয িয় ট, শডবনশ নাগবর শদর, মুলতঃ স ল 
পবশ্চমাশদর শারীবর  আিমশনর ভয় শদখাশনা িয়। পাব িাশন খৃষ্টানশদর গীজষ া শপাডাশনার ঘটনা ঘশট, র্াশদর সাশথ 
ইউশরাবপয়ান িা শডবনশশদর শ ান সে ষ ই শনই। বলবিয়ার শিনগাজীশত ইতাবলয়ান  নসুশলট এ দাঙ্গা ারীশদর 
আিমশনর সময় মারা র্ায় নয় জন। শজরমাইন গ্রীয়ার বলশখবছশলন  ‘এই মানরু্গুশলা র্া  রশত পছন্দ  শর আর 
শর্টা ভাশলা  রশত পাশর তা িশলা, বিশঙৃ্খলা’[১৯] । 

শডবনশ  াটুষ বনষ্টশ  িতযা  রার জনয এ  পাব িানী ইমান ১ বমবলয়ন ডলার পুরষ্কারও শঘার্না  শর-শিাঝাই 
র্াশচ্ছ শ ান ধ্ারনা বছল না শর্, এ জন না, ১২ জন  াটুষ বনষ্টর আ া বছল শসই  াটুষ নগুশলা আর অিশযই শ ান 
ধ্ারনা বছল না শর্, বতনটি বিশশর্ভাশি আপবত্তজন  ছবিগুশলা ব ন্তু আশদৌ শডবনশ না (আর, প্রসঙ্গিশম, ঐ বমবলয়ন 
ডলার শর্াগাড িশি শ াথা শথশ ?); নাইশজবরয়াশত শডবনশ  াটুষ শনর বিরুশদ্ধ মুসবলম বিশক্ষাভ ারী শিশ ব ছু চাচষ  
ধ্বিংশ  শর  এিিং মযাশশশট (এ  ধ্রশনর ছুবর) বদশয় রাস্তায় খৃষ্টানশদর ( াশলা নাইশজরীয়) আিমন ও িতযা 
 শর। এ জন খৃষ্টানশ  রািাশরর টায়াশর মশধ্য শিশধ্ শরশখ তার গাশয় শপেল শেশল জীিন্ত দগ্ধ  রা িয়। বব্রশটশন 
অনুবষ্ঠত প্রবতিাশদর ছবি সিংিাদপত্রগুশলাশত প্র াবশত িশল শদখা র্ায় ‘‘িতযা  শরা র্ারা ইসলামশ  অপমান  শর’’, 

‘‘জিাই  শরা র্ারা ইসলামশ  িযঙ্গ  শর’’, ‘‘ইউশরাপশ  এর শাবস্ত শপশত িশি’’; শলখা িযনার িাশত বিশক্ষাভ ারীশদর 
ছবি। শসৌভাগয শর্, ইসলাম শর্ শাবন্ত আর দয়ার ধ্মষ শসটা আমাশদর মশন  বরশয় শদিার জনয রাজনীবতবিদরা শিশ 
তৎপর বছশলন। 

এই সি ঘটনার পরিতীশত সািংিাবদ  অযানু্ড্র মুশয়লার বব্রশটশনর শনতৃত্বিানীয় ‘মধ্যপবি’ িা মডাশরট মসুবলম শনতা 
সযার ই িাল সযা রাবনর সাক্ষাৎ ার শনন [২০]; আজশ র ইসলাশমর মাপ াঠিশত িয়ত বতবন ‘মধ্যপবি’ িশত 
পাশরন, ব ন্ত অযানু্ড্র মুশয়লার  এর সাক্ষাৎ অনুর্ায়ী বতবন এখনও তার, সালমান রুশদীশ  মতুৃযদের ফশতায়া শদয়ার 
সময়  রা শসই মন্তিয শথশ  সশর আশসনবন : ‘মৃতুযদে তার জনয িয়ত অশন  সিজ শাবস্ত’ ; এই মন্তিয তাশ  
অসন্মাশনর সাশথ পৃথ   শর শদয় তার সািসী পুিষসুরী প্রয়াত ডঃ জা ী িাদাওয়ী শথশ , বর্বন তার বনশজর িাসায় 
সালমান রুশদীশ  বনরাপদ আশ্রশয়র প্রস্তাি বদশয়বছশলন। সা রানী মুশয়লারশ  মন্তিয  শরবছশলন, বতবন শডবনশ  াটুষ ন 
বনশয় খুিই বচবন্তত, মুশয়লার বনশজও বচবন্তত, ব ন্তু বভন্ন  ারশন: ‘আবম বচন্তাগ্রি  ারন অখযাত শ ান এ  
স্কযাবেবনবভয়ান পবত্র ায় প্র াবশত এই সি  আশদৌ িাসয র নয় এমন  তগুশলা  াটুষ ন শর্ ভাশি অিুতর শমর মাত্রা 
ছাডাশনা প্রবতবিয়া ঘটিশয়শছ তা েষ্ট  শর শদয়……. ইসলাম এিিং পবশ্চম আসশল মুলভািগতভাশিই অসমন্বয়শর্াগয’; 
সযা রাবন অপরবদশ  বব্রটিশ গণমাধ্যশমর প্রশিংসা  শরশছ  াটুষ নগুশলা পুনঃপ্র াশ  রা শথশ  বিরত থা শত, প্রতুযত্তশর 
মুশয়লার বব্রশটশনর অবধ্ ািংশ মানুশর্র সশন্দিশ   ন্ঠ বদশয় িশলশছন, ‘ াটুষ নগুশলা পুনপ্র াশ না  রার শক্ষশত্র বব্রটিশ 
পবত্র াগুশলার সিংর্ম প্রদশষশনর  ারন মসুবলমশদর প্রবত সমমবমষতা নয়, িরিং তারা শ উ তাশদর জানালা ভাঙ্গ ু 
শসটা আসশল তারা শসটা চানবন’। 

সযা রাবন িযখা  শরন, ‘নিীশ  ( তার উপর শাবন্ত িবর্ষত শিা ), সমস্ত মুসবলম জগত গভীর ভাশি শ্রদ্ধা  শর, শর্ 
ভাশলািাসা শ ান শব্দ বদশয় িযখা  রা র্ায় না। র্া বপতামাতা, বপ্রয়জন, সন্তান শথশ ও শিশী। এটা বিশ্বাশসরই 
অঙ্গ। এছাডাও সুেষ্টভাশি ধ্মীয় বনশর্ধ্াঞা আশছ নিীর শ ান প্রবত ৃবত আ ার িযপাশর’; এর মাশন মুশয়লাশরর 
ভার্ায়: 

ইসলাশমর মুলযশিাধ্ অনয শর্  াশরার মলুযশিাশধ্র উপশর অিিান  শর -অনয শর্  শ ান ধ্শমষর অনসুারীরা শর্মন 
 শর বিশ্বাস  শরন, তাশদরটাই এ মাত্র পথ, সতয আর আশলা ময়, শসভাশি ইসলাম ধ্শমষ বিশ্বাসীরাও শসটাই মশন 
 শরন । র্বদ শ উ ৭ম শতাব্দীর এ জন ধ্মষপ্রচার শ  তাশদর বনশজশদর পবরিাশরর সদসযশদর শচশয় শিশী 



ভাশলািাসশত ইচ্ছা শপার্ন  শরন, শসটা শুধু্মাত্র তাশদর িযপার; বির্য়টিশ  গুরুত্ব শদিার জনয অনয আর শ উ িাধ্য 
নয় । 

শুধু্মাত্র পাথষ য, আপবন র্বদ িযপারটা গুরুত্বর সাশথ না শনন, এিিং প্রশয়াজনীয় সন্মান না শদখান শসশক্ষশত্র আপনাশ  
শারীবর ভাশি ক্ষবতগ্রি  রার হুমব  শদয়া িশি, এিিং শসটা এমন এ   মাত্রায় র্া মধ্যরু্গ পরিতী আর শ ান 
ধ্শমষই আর  খশনা শদখা র্ায়বন। শর্  াউশ ই বির্য়টা বচন্তা  রশত িাধ্য  শর, শ ন এ ই ধ্রশনর সবিিংসতা 
প্রশয়াজন,  ারন, মুশয়লাশরর পর্ষশিক্ষন: ‘র্বদ আপনাশদর মশধ্য শ ান ভাড, র্বদ সবতয িন ধ্শমষর িযপাশর, শসশক্ষশত্র  এই 
 াটুষ বনষ্টরাশতা নরশ ই র্াশি, শসটাই ব  র্শশষ্ট না ? আর ততক্ষন মসুবলমশদর উপর বনর্ষাতশনর িযপাশর র্বদ 
আপনাশদর উশত্তবজত িশত এ ান্ত ইচ্ছাই  শর,   তািশল বসবরয়া আর শসৌবদ আরশির উপর  অযামশনবস্ট 
ইিারনযাশনাশলর বরশপাটষ টা পডশলই িয়’। 

অশন  মানরু্ই বিবস্মত িশয় লক্ষয  শরশছ, স্নায়ুবি ারগ্রশির মত ‘ধ্মীয় বিশ্বাশস ‘আঘাত’ এর  থা িলা মসুবলম আর 
আরি বমবডয়ায়  গৎিাধ্া ইহুদী বিশরাধ্ী  াটুষ ন ছাপাশনার শক্ষশত্র অবতবরি উৎসাি প্রদশষশনর মধ্য ার পাথষ যটা। 
পাব িাশন শডবনশ  াটুষ শনর বিরুশদ্ধ বিশক্ষাশভর এ টা ছবিশত শদখা র্ায়,  াশলা শিারখা পরা এ জন মবিলার িাশত 
িযনার, তাশত শলখা, ‘ঈশ্বর বিটলারশ  আশীিষাদ  রুন’। 

এইসি বিশ্বিযাপী উন্মত্ত বিশঙৃ্খলার প্রবতবিয়ায়, ভদ্র উদারপিী শদবন গুশলা সবিিংসতাশ  বনন্দা আর িা স্বাধ্ীনতার 
উপর দায়সারা শগাশছর মন্তিয  শরশছ মাত্র। ব ন্তু  এ ই সাশথ তারা তাশদর ‘শ্রদ্ধা’ আর ‘সমশিদনা’ প্র াশ  শরশছ 
মসুলমানশদর এই গভীর ‘আঘাত’  ও ‘অপমান’ সিয  রিার জনয। মশন রাখশত িশি  এই ‘আঘাত’ এিিং ’ ষ্ট’  ব ন্তু 
শ ান িযবিশদর না, র্ারা সবিিংসতা সিয  শরশছ িা শ ান ধ্রশনর সবতয ার র্ন্ত্রনা সিয  শরশছ : বিশঙৃ্খলা সৃবষ্টর 
লশক্ষয  উশেশযমুল ভাশি প্রচারনা ছাডা, শডনমাশ ষ র িাইশর শ উই শ ানবদন নামই শুনশতা না এমন অখযাত এ  
খিশরর  াগশজ  ছাপা  শয়  শফাটা  াবল দাশগ ছাডা র্া আর ব ছুই নয়। 

আবম  াউশ  অপমান িা আঘাত  রার খাবতশর অপমান িা আঘাত  রার পক্ষপাতী নই। ব ন্ত খুিই অিা  িই 
আর রিসযময় মশন িয়, আমাশদর   এই অনয প্রায় সি অশথষই ধ্মষবনরশপক্ষ সমাজগুশলায় ধ্মষশ  শ ন এই মাত্রাবতবরি 
 সুশর্াগ শদয়া িয়।  সি রাজনীবতবিদরাই শিয়  রা  াটুষ শনর বশ ার িয়, ব ন্তু তাশদর সমথষশন শতা শ ান দাঙ্গা 
িয় না। ধ্মষর ব  এমন শর্াগযতা আশছ শর্ তাশ   এই বিশশর্ মর্ষাদা বদশত িশি। শর্মন, এইচ এল শমনশ ন 
িশলবছশলন, ‘অনয  াশরা ধ্মষশ  অিশযই আমাশদর শ্রদ্ধা  রশত িশি ব ন্তু শসটা শুধু্মাত্র তার স্ত্রী সুন্দরী এিিং তার 
শছশলশমশয়রা শিশী িবুদ্ধমান, তার বনজস্ব এই তত্ত্বটিশ  শর্ অশথষ এিিং র্তটুকু আমরা শ্রদ্ধা  বর ঠি  শসটুকুই’। 

‘ধ্শমষর প্রবত   সমাশজ এধ্রশনর অতুলনীয় শ্রদ্ধা বিদযমান’ [২১] এই পূিষধ্ারনার আশলাশ ই  আবম এই িইশয়র জনয 
আমার বনজস্ব িায়িাবয়শত্বর সীমা বনধ্ষারন  শর বনবচ্ছ। আবম  াউশ  আঘাত  রার জনয এই িই শলখার মলু 
উশেশযর িাইশর শর্মন র্াশিা না, শতমবন আবম ধ্মষ বনশয় আশলাচনা  রার সময় আর অনয শর্ শ ান বির্য় বনশয় 
 শর্ভাশি আশলাচনা  রতাম তার শচশয় িাল াভাশিও  রশিা না। 

 

[১] আমাশদর জনয মজার  এ টা শখলা বছল, ্াশস পডাশনার সময় তাশ  িাইশিল শথশ  সবরশয় ফাইটার  মযাে 
আর বদ বফউ’’‘ র**  বশিরন জাগাশনা গশল্পর বদশ  বনশয় র্াওয়া। রু্শদ্ধর সময়  বতবন রয়যাল এয়ার শফাশসষ  াজ 
 শরবছশলন। ব ছুটা পবরবচত আর শস্নির মত শ ান এ টা অনভুুবত বদশয় আবম আজও চাচষ  অফ ইিংলযােশ  মশন 
শরশখবছ ( অন্ততপশক্ষ অনয সি প্রবতপক্ষশদর তুলনায়)। 



পরিতীশত আবম জন শিটজাবমন এর  বিতায় পশডবছলাম: 
Our padre is an old sky pilot; 

Severely now they’ve clipped his wings’ 

But still the flagstaff in the rec’try garden 

points to higher things …  

** The Few is a term used to describe the Allied airmen of the British Royal Air Force (RAF) who 

fought the Battle of Britain in the Second World War. It comes from Winston Churchill’s phrase 

“never was so much owed by so many to so few”. 

[২] It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, 

with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling 

through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from 

each other, and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws 

acting around us. These laws, taken in the largest sense, being Growth with Reproduction; 

inheritance which is almost implied by reproduction; Variability from the indirect and direct 

action of the external conditions of life, and from use and disuse; a Ratio of Increase so high as to 

lead to a Struggle for Life, and as a consequence to Natural Selection, entailing Divergence of 

Character and the Extinction of less-improved forms. Thus, from the war of nature, from famine 

and death, the most exalted object which we are capable of conceiving, namely, the production of 

the higher animals, directly follows. There is grandeur in this view of life, with its several powers, 

having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone 

cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most 

beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved. (An Entangled Bank. From the 

conclusion of Darwin’s Origin of Species First Edition, 1859) 

[৩] However, if we discover a complete theory, it should in time be understandable by everyone, 

not just by a few scientists. Then we shall all, philosophers, scientists and just ordinary people, be 

able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we 

find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should 

know the mind of God. (A Brief History of Time, Stephen Hawkins, p.193) 

[৪] Parson : An Anglican cleric with full legal control of a parish under ecclesiastical law; a rector 

[৫]    শটবলবভশন ডকুশমিরী, ইিারবভউ র্ার এ টা অিংশ। Winstone R (2005). The Story of God. 

London. Transworld/BBC. 

[৬]    Dennett DC (2006), Breaking The Spell: Religion as Natural Phenomenon. London:  Viking. 

[৭]    Ecumenical: promoting or tending toward worldwide Christian unity or cooperation 

[৮] পুশরা িিৃতা টা আশছ অযাডামস (২০০৩) ‘ ‘ ৃবত্রম ঈশ্বর িশল শ উ ব  আশছ’” বশশরানাশম। Adams, 

D.(2003). The Salmon of Doubt.London.Pan 

[৯] A conscientious objector (CO) is an “individual [who has] claimed the right to refuse to perform 

military service” on the grounds of freedom of thought, conscience, or religion. 



[১০]   QUAKERS, A Christian sect founded by George Fox about 1660; commonly called Quakers, 

also known as The Religious Society of Friends. The name is used by a range of independent religious 

organizations which all trace their origins to a Christian movement in mid-17 century England and 

Wales. A central belief was that ordinary people could have a direct experience of the eternal Christ. 

Today, the theological beliefs among the different organizations vary, but include broadly evangelical 

Christian, liberal Protestant, Christian Universalist and non-Christian Universalist beliefs. Some of 

these organizations also use the name Quaker or Friends Church. 

[১১]  ‘Dolly and the clothes head’ : A Devil’s Chaplain: Selected essays. London: Weidenfeld and 

Nickolson. 

[১২]    http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005-04-1084/. In early November 2005, 

justices of the US Supreme Court heard arguments for and against the importation of hoasca tea. 

Hoasca contains dimethyltryptamine (DMT), an illegal, hallucinogenic drug. The tea is used by 

members of the Brazil-based church called O Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal (UDV) 

during religious ceremonies. There are only 130 members of the church in the United States 

(http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html ) 

[১৩]    Hoasca tea is made by brewing two Amazonian plants called Psychotria 

viridis and Banisteriopsis caapi. The plants are considered to be sacred to the UDV and the tea is 

used for religious purposes only. In May 1999, US Custom agents seized three drums of hoasca tea 

sent from Brazil to the UDV in the US. After lower courts debated the legality of the seizure, the US 

Supreme Court heard arguments about whether the Religious Freedom Restoration Act of 1993 

should permit the importation, distribution, possession, and use of hoasca by the UDV 

(http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html ). 

[১৪]   R. Dawkins, ‘The irrationality of faith’, New Statesman (London), 31 March 1989 

[১৫]   Columbus Dispatch, 19 Aug. 2005. 

[১৬]   Los Angeles Times, 10 April 2006. 

[১৭]   http://gatewaypundit.blogspot.com/2006/02/islamic-society-used-fake.html. 

[১৮]   http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4686536.stm; 

[১৮]   http://www.neandernews.com/?cat=6. 

[১৯]    The Independent, 5 Feb, 2006. 

[২০]   Andrew Mueller. `An Argument with Sir Iqbal’, Independent on Sunday, 2 April 2006, 

Sunday Review Section, 12-16 

[২১] এই শপপারিযা  এর র্খন প্রুফ শদখা িশচ্ছ, তখন বনউ ইয় ষ  টাইমস এই ধ্রশনর বিশশর্ সন্মান প্রদশষশনর 
এ টা ঘটনা প্র াশ  শর। ২০০৭ এর জানুয়ারীশত, এ  জামষান মবিলা দ্রুত বিিাি  বিশচ্ছশদর আশিদন জানায় 
আদালশত, তার অবভশর্াগ  বছল তার স্বামী তাশদর শিিাবি  জীিশনর শুরুর শথশ ই তাশ  প্রায়ই ভয়ঙ্কর র শমর 
মারশধ্ার  শর। এই ঘটনা শমশন বনশয়ই বিচার  বিষ্টা দাট-বভিার শ ারাশনর উদৃ্ধবত উশেখ  শর তার আশিদন 
না চ  শর শদন।   এধ্রশনর অভূতপুিষ রাশয়র মাধ্যশম মসুবলম প্রথা আর ইউশরাবপয়ান আইশনর মধ্য ার দন্দ্বশ  
প্র াশ  শর। বিচার  বিষ্টা দাট-বভিার িশলন   এই দেবতরা মশরাক্কর সািংসৃ্কবত  পবরমেশলর, শর্ সিংসৃ্কবতশত তার 

http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005-04-1084/
http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html
http://faculty.washington.edu/chudler/hoas.html


মশত স্বামী  তৃষ   স্ত্রীশ  প্রিার স্বাভাবি  এ টি ঘটনা। তার ভার্ায় শ ারান এধ্রশনর শারীবর  বনর্ষাতশনর 
অনুমবত  বদশয়শছ (বনউ ইয় ষ  টাইমস, ২৩ জানযু়ারী, ২০০৭)।   এই অবিশ্বাসয ঘটনা প্র াশ পায় মাশচষ  র্খন মবিলার 
আইনজীবি বির্য়টি প্র াশ  শরন গণমাধ্যশম। দ্রুততার সাশথই িযাঙ্কফুটষ  শ াটষ  এই বিচার শ  এই শ স শথশ  
অপসারন  শর। তাসশত্ত্বও, বনউ ইয় ষ  টাইমস এর প্রবতশিদনটি মন্তিয  শর, এই ঘটনা অনযানয বনর্ষাতশনর বশ ার 
মুসবলম মবিলাশদর জনয িযপ  ক্ষবত  রশি:  র্ারা অশনশ ই  স্বামীর  বিরুশদ্ধ আদালশত শর্শত এমবনশতই ভয় পায়। 
শসখাশন শিশব ছু ‘ পাবরিাবর  সন্মাশনর জনয িতযার’ ঘটনাও ঘশটশছ, শর্খাশন তু ী পুরুর্শদর িাশত বনিত িশয়শছ 
মবিলারা। বিচার  বিষ্টা দাট-বভিার এর উশেশয িযখা  রা িশয়শছ ‘সািংসৃ্কবত  সিংশিদনশীলতা’ বিসাশি, ব ন্তু 
আশর ভাশি এশ  িলা র্ায় ‘অপমাশনর পৃষ্ঠশপার্ তা’  রা । ‘অিশযই আমরা ইউশরাবপয়ানরা   এধ্রশনর িযিিার 
 রার  থা স্বশেও ভািশত পাবরনা, ব ন্তু শিৌ-শপটাশনা ‘‘‘তাশদর সিংসৃ্কবতর’’ এ টা অিংশ, ‘‘তাশদর ধ্শমষ’’এর অনুমবত 
আশছ, আমাশদর শসটা ‘‘শ্রদ্ধা’’  রা উবচৎ। 

 

ঈশ্বর িাইশপাবথবসস 
By K M Hassan 

http://kmhb.wordpress.com/author/kazimahboob/


 
বপটার ইয়াঙ এর শতালা বরচাডষ  ডব ন্স এর এ টি শপ্রাশটষ ট। ( জন্ম: ২৬ শশ মাচষ , ১৯৪১); 

এই িৃটিশ বিিতষ ন জীিবিঞানী আমাশদর বচন্তা  রার প্রবিয়াটি আমলু িদশল বদশয়শছন। 

(অনিুাদশ র  থা: নীশচ ধ্ারািাবি  খশে খশে শলখা বিতীয় অধ্যায়টির অনিুাদ এ সাশথ শপাষ্ট  রলাম। 
এ জায়গায় থা শল অনুিাশদর ভুলগুশলা শুধ্রাশনা সিজ িশি) 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : বিতীয় অধ্যায় 

The God Delusion by Richard Dawkins 

(অনিুাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

  :ঈশ্বর হাইবপার্ির্সস: 

 ‘‘এ  রু্শগর ধ্মষ পরিতী রু্শগর আনন্দদান ারী সাবিতয মষ’ – রালফ ওয়ালশদা এমারসন 

 স ল  াবিনীর মশধ্য ওল্ড শটষ্টাশমশির ঈশ্বরই িশলা ত ষ সাশপশক্ষ সিশচশয় শিশী অপ্রীবত র এ টা চবরত্র: বিিংসুশট 
এিিং এর জনয গবিষত, সিং ীণষমনা,অনযায় ারী, ক্ষমা প্রদশষশন অক্ষম, সিব ছু বনয়ন্ত্রন  রার মানবস  শদাশর্ দষু্ট; 

এ জন প্রবতবিিংসা পরায়ন, রিবপপাসু জাবতগত বিশশাধ্ন ারী; এ জন নারী বিশির্ী, সম ামীশদর প্রবত ঘৃনা 



শপার্ন ারী (শিাশমাশফাবি ), িণষিাদী, বশশুিতযা ারী, গনিতযা ারী, সন্তানিতযা ারী, বিশ্রী র শমর বিরি র, বনশজশ  
অবত িড ভািার প্রিণতা িা  অবতআিমনযতায় আিান্ত , সযাশডামযাশসাব স্ট (ধ্র্ষ-মর্ষ ামী); খামশখয়ালী 
পরশ্রী াতর, দিূষশলর উপর অতযাচার ারী। আমরা র্ারা শশশি শথশ  তার  াবিনীর সাশথ পবরবচত, এসি ভীবত র 
ঘটনার প্রবত তাশদর সিংশিদনশীলতা হ্রাস শপশত পারার সম্ভািনা আশছ। এ জন অিুঝ, শর্ এ টি বনষ্পাপ দবৃষ্টভঙ্গীর 
িারা আশীিষাদপুষ্ট, এই বির্শয় শস এ টা অশপক্ষা ৃত বনরশপক্ষ এিিং সুষ্পষ্ট ধ্ারনা শপার্ন  রশত সক্ষম। উইনশস্টান 
চাবচষ ল এর পুত্র রানডলফ সুশ ৌশশল িাইশিল সম্বশে বনশজশ  পুশরাপুবর অঞাত রাখশত শপশরবছল, র্তক্ষন না পর্ষন্ত, 

ইভবলন ওয়াি ও অনয এ জন িেু সামবর  অবফসার, র্ারা তার সাশথ প্রথম বিশ্বরু্শদ্ধর সময় এ ই জায়গায় 
 মষরত বছশলন- তারা চাবচষ লশ  চুপ রাখার জনয িযথষ প্রশচষ্ঠা বিসাশি তার সাশথ িাজী শরশখবছশলন, বতবন পশনশরা 
বদশনর মশধ্য িাইশিল পশড শশর্  রশত পারশিন না: ‘দভুষ াগযজ ভাশি র্া ঘটশলা তা আমরা আশা  বরবন। শর্শিতু 
 এটা আশগ শস এ টুও পশডবন এিিং পডা মাত্রই ভয়ািি আনবন্দত িশয়বছল; এিিং িারিার বিবভন্ন উদৃ্ধবত শজাশর 
শজাশর পশড শশানাশনা শুরু  রশলা, ‘আবম বনবশ্চৎ, শতামরা জানশত না এই  থাটা িাইশিল শথশ  এশসশছ’ অথিা শুধু্ 
শুধু্ িাবস আর তাবল িাবজশয় স্বশগাতবি  রশতা: ‘ঈশ্বর! ঈশ্বর ব  র্াশচ্ছতাই র শমর জঘনয, তাই না!’[১] টমাস 
শজফারসন-আশরা শিশী পডাশুনা বছল তার , এ ই মতামত শপার্ন  রশতন, শমাশজস এর ঈশ্বরশ  বতবন িণষনা 
 শরবছশলন, ‘ভয়ান  এ  চবরত্র– বনষু্ঠর, প্রবতবিিংসাপরায়ন,খামশখয়ালী, অনযায় ারী’ । 

এর ম এ টা সিজ বনশানাশ  আিমন  রা িয়শতা সঠি  িশচ্ছ না। ঈশ্বর িাইশপাশথবসস প্রমান িশি ব , িশি না, 
তা এর সিচাইশত অবপ্রয় উদিারন,  ইয়াওশয় িা    এর নীরস  বিপরীত খৃষ্টীয় রুপ , ‘ ভদ্র, নম্র ও নরম স্বভাশির 
শজসাস’ এর  উপর বনভষ র  রা উবচৎ না।  ( মানশত িশি এই নীবরি শগাশিচারা‘িযাবিত্বটি’, শজসাশসর শচশয়ও তার 
বভশক্টাবরয়ান অনসুারীশদর  াশছ শিশী ৠণী); বমশসস বস এফ আশলক্সাোর এর ‘ খৃষ্টান সি বশশুরা সিাই তার মত 
অিশযই নম্র, অনুগত, ভাশলা িশত িশি’ এর শচশয় বিরবি র ভািপ্রিন ব  ব ছু িশত পাশর?) আবম ইয়াওশয় িা 
শজসাস িা আোি, িা বনবদষষ্ট শ ান শদিতা শর্মন, িা’ল, বজউস িা ওটান এর বিশশর্ শ ান গুনািলীশ  আঘাত 
 রবছ না। তার পবরিশতষ  ঈশ্বর িাইশপাশথবসসশ  সঙ্গাবয়ত  রি এমন ভাশি র্ার পশক্ষ আশরা খাবন টা শিশী 
বিত ষ   রা সম্ভি, শসভাশি: এমন এ জন অবতমানিীয়, অবতপ্রা ৃত িুবদ্ধমত্তার অবস্তত্ব আশছ, বর্বন তার ইচ্ছামত এই 
মিাজগত পবর ল্পনা এিিং আমাশদর সি, এর মশধ্য অবস্তত্বশীল সি ব ছু সৃবষ্ট  শরশছন।এই িইটি এর এ টি বি ল্প   
দবৃষ্টভঙ্গীর স্বপশক্ষ আশলাচনা  রশি। ‘শর্ শ ান সৃজনশীল িুবদ্ধমত্তা, র্া র্শথষ্ট পবরমান জটিল এিিং সিব ছু 
পবর ল্পনা ও সৃবষ্ট  রার ক্ষমতা রাশখ, তার বনশজরই সৃবষ্ট িওয়া সম্ভি শুধু্মাত্র  এ টি সুদীঘষ প্রবিয়ার িম 
বিিতষ শনর শশর্ উৎপন্ন বিসাশি।  সৃজনশীল িুবদ্ধমত্তা এ টি িম বিিতষ ন উৎপাদন বিধ্ায় মিাবিশশ্ব তার আগমন 
ঘটশি অিশযই  অশন  পশর, সুতরািং শস শ ানভাশিই িা ী সিব ছুর পবর ল্পনা ও সৃবষ্ট  রার জনয দায়ী িশত পাশর 
না। ঈশ্বর, শর্ অশথষ সঙ্গাবয়ত  রা িশয়শছ তা িশচ্ছ: এ টি বিভ্রাবন্ত িা বডলুযশন; এিিং পরিতী অধ্যায়গুশলাশত 
িমান্বশয় আশরা সুষ্পষ্ট িশি, এ টি ভয়ান  ক্ষবত র  বিভ্রাবন্ত । 

আশ্চর্ষয িিার ব ছু শনই, র্ার বভবত্ত সুেষ্ট প্রমানিীন িযবিগত শ ান গুপ্ত আবিষ্কাশরর িানীয় শলা াচাশর, ঈশ্বর 
িাইশপাশথবসসও এর নানা রুশপ বিদযমান। ধ্শমষর ইবতিাসবিদরা বচবিত  শরশছন এর বিিতষ ন , আবদম অযাবনবমজম 
িা সিষপ্রাণিাদ শথশ  িহুঈশ্বরিাদ, শর্মন, গ্রী , শরামান, নরওশয়জীয়রা, ও তার শথশ  এশ শ্বরিাদ শর্মন: জডুাইজম 
ও তার উপজাত খৃষ্টধ্মষ ও ইসলাম। 

েহুঈশ্বরোদ ো পর্িবিইজম: 

িযপারটা েষ্ট নয়, শ ন িহুঈশ্বরিাদ শথশ  এশ শ্বরিাদ শ  ধ্শর শনয়া উবচৎ এ টি স্বতঃবসদ্ধ িম উন্নয়ন 
বিসাশি। ব ন্তু এর মই এ টা ধ্ারনা িযাপ ভাশি প্রচবলত,  ইিশন ওয়ারা  ( ‘শিায়াই আই অযাম নট এ মসুবলম’ 

এর শলখ ) শর্  ারশনই িুবদ্ধদীপ্ত অনমুান  শরবছশলন শর্, এশ শ্বরিাদ ও শশর্ পর্ষন্ত তার উত্তরশণর পশথ আশরা 



এ টি ঈশ্বরশ  িাদ বদশয় বনরীশ্বরিাশদ পবরণত িশি।  যাথবল  এনসাইশ্াশপবডয়া  িহুঈশ্বরিাদ এিিং বনরীশ্বরিাদশ  
বনবিষ াশর এ ই  াতাশর দাড  বরশয় বভবত্তিীন আখযা প্রদান  শরশছ : ‘ আনষু্ঠাবন  শগাডা বনরীশ্বরিাদ স্ববিশরাধ্ী 
এিিং িাস্তশি  খশনাই উশেখশর্াগয সিংখয  মানুশর্র সমথষন আদায়  রশত পাশরবন, িহুঈশ্বরিাদও পাশরবন এ ই ভাশি, 

র্বদও সাধ্ারন মানুশর্র  ল্পনাশ  তা আশলাবডত  শরশছ, ব ন্তু এ জন দাশষবনশ র মনশ   খশনাই পাশরবন সন্তুষ্ট 
 রশত’ [২]। 

এশ শ্বরিাদীশদর উগ্র আি অিিং ার অবত-সাম্প্রবত   াল পর্ষন্তয ইিংলযাে ও স্কটলযাশের চযাবরটি আইশনও সুেষ্ট 
বছল,  শরর আওতামুি অিিাশনর জনয র্া িহুঈশ্বরিাদী সিংগঠনগুশলার সাশথ শির্মযমুল  আচরন  শরশছ, ফলাফশল 
এ শচটিয়া সুশর্াগ শপশয়শছ এশ শ্বরিাদীশদর ধ্মষ প্রচারণার দাতিয প্রবতষ্ঠানগুশলা; এমনব  তারা সুশ ৌশশল এডাশতও 
শপশরশছ সর াশরর  ঠিন তদার ী র্া শর্ শ ান ধ্মষবনশরপক্ষ সিংগঠনগুশলার জনয িাধ্যতামলু ।আমার এ টা 
বিশশর্ লক্ষয বছল, বব্রশটশনর সন্মানজন  বিনু্দ সমাশজর শ ান সদসযশ  রাজী  রাশিা িহুঈশ্বরিাদীশদর বিরুশদ্ধ 
এধ্রশনর অিঞাসুলভ শির্ময ারী আইশনর বিরুশদ্ধ নাগবর  অবধ্ ার আইশন মামলা  রশত। 

অিশযই তার শথশ  অশন  শিশী উত্তম  াজটি িশি, দাতিয সিংিার  শরর আওতামুি অিিাশনর  ারন বিসাশি 
ধ্মীয় প্রচারণার  াজটি সেুনষরুশপ পবরতযাগ  রা। এধ্রশনর  মষ াে িে িশল অশন  উপ ার পাশি সমাজ, 

বিশশর্  শর রু্িরাশে, শসখাশন শর্ পবরমান  রমুি অথষ চাচষ গুশলা শুশর্ শনয়, এিিং শসই অথষ এমবনশতই ধ্নী সি 
শটবলভযানশজবলষ্টশদর সেদ উত্তশরাত্তর িবৃদ্ধ  শর চশলশছ, অনায়াশস িলা শর্শত পাশর তার মাত্রা অশ্লীল পর্ষাশয় 
শপৌশছশছ। উপরু্িভাশি নাম ৃত ওরাল রিাটষ স এ িার তার শটবলবভশন দশষ শদর িশলবছল শর্, ঈশ্বর তাশ  িতযা 
 রশি র্বদনা তারা তাশ  ৮ বমবলয়ন ডলার না শদন। প্রায় অবিশ্বাসযভাশি, তার মুশখর  থায়  াজও িশয়বছল, 

 রমুি !  রিাটষ স এখন খুিই ভাশলা আশছন, তুলসা অযাবরশজানায় ‘ওরাল রিাটষ স বিশ্ববিদযালয়’ ও ভাশলা আশছ। 
র্ার বিবভন্ন ভিনগুশলা, মুলয িশি প্রায় ২৫০ বমবলয়ন ডলার, সরাসবর ইশ্বশরর এই বনশদষশনায় বনবমষত িশয়শছ: ‘আমার 
 ন্ঠ শশানার জনয শতামার বশক্ষাথীশদর  গশড শতাল, আমার  ন্ঠ শশানার জনয, শর্খাশন, আমার আশলা শর্খাশন ক্ষীন, 

আমার  ন্ঠ দিুষল, আমার আশরাগযদাশনর শবি অজানা, পৃবথিীর সিষশশর্ সীমা পর্ষন্তয, শসখাশন র্াওয়ার জনয তাশদর 
প্রস্তুত  শরা। তাশদর  মষ শতামার  মষশ ও ছাবডশয় র্াশি এিিং এশতই আবম মিাসন্তুষ্ট’। 

বির্য়টা বনশয় ভািশল শদখা র্াশি, আমার  াল্পবন  বিনু্দ ধ্মষািলম্বী সম্ভিত ‘র্বদ তাশদর িারাশত না পাশরা, তািশল 
 তাশদর সাশথ শর্াগ দাও’ এই  রু্বিটা তার পশক্ষ  াজ  রাশত উৎসািী িশিন। তার িহুঈশ্বরিাদ আসশল শতা 
িহুঈশ্বরিাদ না, িরিং ছদ্মশিশশ এশ শ্বরিাদ। শসখাশনও শ িল এ জনই ঈশ্বর – শদিতা ব্রহ্ম, বর্বন সৃবষ্ট তষ া, শদিতা 
বিষু্ণ, বর্বন রক্ষ , শদিতা বশি, বর্বন ধ্বিংশ ারী, শদিী সরস্বতী, লক্ষী, পািষতী (ব্রহ্ম, বিষু্ণ ও বশি-এর সিধ্বমষনী), 

শদিতা গশনশ (িাবত শদিতা) এিিং আশরা শত শত শদিশদিী, সিাই এ ই ঈশ্বশরর িহুরুপ িা অিতার। 

খৃষ্ট ধ্মষানুসারীশদর বির্য়টার প্রবত সিমমী িওয়া উবচৎ। মধ্যরু্শগ, রশির  থাশতা িাদই বদলাম,  শয় টা নদী 
সমান  লশমর  াবল, অপচয়  রা িশয়শছ ‘বেবনটি’র ‘রিসয’ িযাখযা  রশত শর্শয় আর এর িযাবতিশমর বভন্নমতশ  
দমন  রশত, শর্মন, এবরয়ান শিশরবস িা বভন্নমত। খৃষ্ট জন্ম পরিতী চতুথষ শতাব্দীশত আশলক্সাবিয়ার  এবরয়াস, 

অস্বী ার  শরন, শজসাস ঈশ্বশরর ‘ নসািস্টযানবশয়াল’ ( অথষাৎ এ ই সািস্টান্স িা এশসন্স বদশয় শতরী)। আশ্চর্ষয ! 
এর  সম্ভািয ব  অথষ িশত পাশর, আপবন সম্ভিত বজঞাসা  রশত পাশরন? পদাথষ িা সািস্টান্স ?     ব  ‘সািস্টান্স’? 

এই মুল িা এশসন্স িলশত ব  আসশল আপবন  ব  শিাঝাশত  চাশচ্ছন? ‘খুি সামানয’ সম্ভিতঃ শমাটামুটি এ টা উত্তর 
িশত পাশর। তারপরও এই বিত ষ  এ  শতাব্দী ধ্শর খৃষ্টধ্মষশ   বিভি  শর শরশখবছল। এিিং সম্রাট  নস্টাবিন 
এবরয়াশসর িই এর সি  বপ পুবডশয় শফলার বনশদষশ শদন। খৃষ্টধ্মষশ  বিভি  রা এমন তুচ্ছ অশর্ৌবি  বিতশ ষ  –

ধ্মষতশত্ত্বরবনয়ম বচর ালই এর ম বছল। 



আমাশদর (খৃষ্ট ধ্মষািলম্বী)তািশল, বতন অিংশশ বিভি এ  ঈশ্বর আশছন নাব   এশ র মশধ্য বতন ঈশ্বর ? যাথবল  
এনসাইশ্াশপবডয়া  আমাশদর জনয িযাপারটা েষ্ট  শরশছ ধ্মষতশত্ত্বর এ টি অসাধ্ারন উৎ ৃষ্ট আিদ্ধ রু্বি িা শ্াস 
বরজবনিং মাধ্যশম: 

ঈশ্বশরর এ ািতায় বতনটি সত্ত্বার অিিান, বপতা,পুত্র এিিং পবিত্র আিা, বতনটি সত্ত্বাই  পরের শথশ  সবতয ার 
অশথষ পৃথ ।   এভাশিই অযাথাশনবসয়ার িীড এর ভার্া অনুর্ায়ী : ‘ বপতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এিিং পবিত্র আিা  ঈশ্বর 
ব ন্তু তা সশত্ত্বও বতন জন ঈশ্বর শনই, এ জনই ঈশ্বর।’ 

শর্ন  বির্য়টি এশতই র্শথষ্ঠ েষ্ট িয়বন,  এনসাইশ্াশপবডয়া তৃতীয় শতাব্দীর ধ্মষতাবত্ত্ব  শসইি শগ্রগরী, বদ বমরা ল 
ওয়া ষ ার এর উদৃ্ধবত  উশেখ  শরশছ: 

সুতরািং শ ান ব ছুর সৃবষ্ট িয়বন, ‘বেবনটি’র শ উ  াশরা পরাধ্ীন নয়, এমন শ ান ব ছু এর  সাশথ সবন্নবিষ্টও  িয়বন, 

র্ার আশগ শ ান অবস্তত্ত্ব বছল না ব ন্তু পরিতীশত শর্াগ িশয়শছ : শস ারশন বপতা  খশনা পুত্র িযাতীত বছল না 
শতমনই পুত্র বছল না  খশনা পবিত্র আিা ছাডা। এিিং এই বেবনটি রুপান্তবরত িয়না এিিং সিসময়ই 
অপবরিতষ নশীল। 

শর্ অশলৌব    মষ াে ঘটাশনার জনয শসইি শগ্রগরী তার উপাবধ্টা অজষ ন  রু  না শ ন,আর র্াই শিা  শসই 
 অশলৌব   ঘটনাগুশলার মশধ্য অন্তত সবতয াশরর মানবস  সুিতা বছলনা। তার শব্দগুশলা সুেষ্টভাশি ধ্মষতশত্ত্বর 
অেষ্টতাপ্রীবত প্র াশ  শর, র্া, বিঞান ব িংিা মানুশর্র ঞাশনর অনয শর্ শ ান শাখার মত, গত আঠাশরা শতাব্দী 
ধ্শর এ টুও অগ্রসর িয়বন। টমাস শজফারসন প্রায়ই এই ঠি   থাটা িলশতন, ‘শ ান বনশিষাধ্ ধ্ারনার বিরুশদ্ধ 
এ মাত্র শর্ অস্ত্রটি িযিিার  রা শর্শত পাশর তা িল িযাঙ্গ। রু্বি প্রশয়াশগর পূশিষ ধ্ারণাটাশ  অিশযই সুেষ্ট িশত 
িশি; এিিং শ ান মানুশর্রই বেবনটি সম্বশে সুেষ্ট শ ান ধ্ারণাই  খশনা বছল না। এটা শুধু্মাত্র ধ্াপ্পািাজশদর 
ছলচাতুরী র্ারা বনশজশদর শজসাশসর  পুশরাবিত িশল ডাশ ’ ’ । 

আশর টা বির্য় বনশয় মন্তিয না  শর পারবছনা তা িশলা, ধ্াবমষ রা অবত সুক্ষতম বির্শয়  অবতমাত্রায় আিবিশ্বাশসর 
সাশথ মন্তিয  শর, শর্ বির্শয় তাশদর শ ান প্রমান শনই এিিং শ ান প্রমানই থা শত পাশরনা। ধ্শমষতশত্ত্বর মতামশতর 
পশক্ষ শ ান প্রমান শনই র্া তার বভবত্ত িশত পাশর, এই সতযটাই িয়শতা সামানযতম বভন্নমতািলম্বীশদর বিরুশদ্ধ ধ্শমষর 
স্বভািসুলভ  শঠার অসবিষু্ণতা শপার্ন  রার  ারন। বিশশর্ শর এটা শদখা র্ায় বেবনটাবরয়াজশমর শক্ষশত্র। 

শজফারসন এই মতিাদ বনশয় অশন  িযাঙ্গ  শরশছন,  যালভাবনজম এর সমাশলাচনা  রার সময় মন্তিয  শরন: 
‘এখাশন বতন জন ঈশ্বর বিদযমান’; খৃষ্টধ্শমষর শরামান  যাথবল  শাখা এই িহুঈশ্বরিাদ এর বনশয়  িার িার 
নাডাচাডা  শর বির্য়টিশ  অশন  শিশী ফাবপশয় শফশলশছ।  বেবনটি র (শদর?) সাশথ শর্াগ বদশয়শছন শমরী, ‘স্বশগষর 
রাণী’, শুধু্মাত্র নাম ছাডা পুশরা অশথষ এ জন শদিী, বর্বন মানুশর্র প্রাথষনার বনশানা বিসাশি ঈশ্বরশ  শঠশল সবরশয় 
বদশয়শছন বন টিতী বিতীয় িাশন । প্রায় শদিশদিীর সম্ভার আশরা ফীত িশয়শছ িহু শসইশির শর্াগদাশন, র্াশদর 
আশছ অশনযর পক্ষ িশয় ঈশ্বশরর  াশছ আশিদন  রার বিশশর্ ক্ষমতা।র্া তাশদর র্বদ অধ্ষশদিতা বিসাশি প্রবতবষ্ঠত 
র্বদ না  শরও থাশ ,তারা তাশদর স্ব স্ব শক্ষশত্র বিশশর্ঞ বিসাশি ভিশদর  াশছ বিশশর্ মর্ষাদা আদায়  শর 
বনশয়শছন।  যাথবল   বমউবনটি শফারাম আমাশদর সািার্য শল্প প্রায় ৫১২০ জন শসইশির নাম, তাশদর বিশশর্ বিশশর্ 
ক্ষমতার শক্ষত্র অনরু্ায়ী   তাবল াভুি  শরশছ [৩], তাশদর মশধ্য আশছ,শপশট িযাথা িশল, বনর্ষাতশনর বশ ার 
মানুর্শদর জনয, কু্ষধ্ািীনতা, অস্ত্রিযািসায়ী,  ামার, িাড ভাঙ্গশল, শিামার  াবরগর,শপশটর অসুখ, এর শিশী আপাতত 
আর আগাশনা শগল না। এছাডা আমাশদর নয়টি অডষ াশর সাজাশনা চার স্তশরর এনশজবল  (শফশরশতাগন) শিাষ্টরাও 
আশছন: শসরাবফম, শচরুিীম, শরানস, ডবমবনয়নস, ভাচুষ , পাওয়ারস, বপ্রবন্সপাবলটিস, আ ষ অযাশন্জ্ঞলস (সিার প্রধ্ান র্ারা) 



এিিং আশছ সাধ্ারন শফশরশতার দল, র্ার মশধ্য আশছ আমাশদর বপ্রয় িেু, সদাজাগ্রত, গাবডষ য়ান অযাশন্জ্ঞলস িা 
অবভভাি  শফশরশতা।  যাথবল শদর পুরাণ  াবিনীর শর্ বজবনসটা আমাশ  মশন দাগ  াশট শসটা ব ছুটা এর 
রুবচিীন অসারতার জনয,  ব ন্তু মলুতঃ শর্  পট বনবলষপ্ততার সাশথ এই সি মানুর্গুশলা িমান্বশয় িাশনায়াট 
খুটিনাটিগুশলা শর্াগ  শরশছ । সি ব ছু অবত বনলষজ্জভাশি উিাবিত। 

গত শিশ  শয় টা শতাব্দী শর্াগ  রশল শদখা র্ায়, বিতীয় শপাপ জন পল  এ াই তার সি পূিষসুরীশদর সিার 
শচশয় শিশী শসইি শতরী  শরবছশলন। কুমারী মাতা শমরীর বিশশর্ ভি বছশলন বতবন।  িহুঈশ্বরিাশদর প্রবত তার 
বিশশর্ আ র্ষন নাট ীয়ভাশি প্র াবশত িশয়বছল, র্খন ১৯৮১ সাশল শরাশম তাশ  এ জন  আততায়ী িতযার শচষ্টা 
 শর। মৃতুযর িাত শথশ  তার শিশচ আসার জনয বতবন মশন  শরন, আওয়ার শলডী অফ ফাবতমার প্রতযক্ষ অিদান 
বছল (পতুষ গাশলর ফাবতমায় মা শমরীর অশরীবর রুপ শদখা বগশয়বছল িশল দািী  শর বতন জন িানীয় শমর্পাল  
বশশু):  মাতৃসুলভ িাত িুশলটটির গবতপথ  বনয়ন্ত্রন  শরবছল।এ টা বির্য় অিশয না শভশি পারা র্াশচ্ছ না, বতবন 
শ ন িুশলটটা পুশরাপুবর লক্ষভ্রষ্ট  শর বদশলন না। শ উ শ উ ভািশত পাশরন, শর্ শলযবচব ৎসশ র দলটি তার শরীশর 
ছয় ঘিা অশস্ত্রাপচার  শরশছ তারাও আিংবশ ভাশি এই  ৃবতশত্বর িািীদার; ব ন্তু িয়শতা অশস্ত্রাপচাশরর সময় তাশদর 
িাতশ  বনয়ন্ত্রন  শরশছন তার মাতৃসুলভ িাত। ব ন্তু উশেখশর্াগয িযাপার িশলা, শপাশপর মশত, বতবন শুধু্ই ‘আমাশদর 
শলডী’ কুমারী শমরী নন, বর্বন এই িুশলশটর গবতপথ িদশল বদশয়শছন, িরিং সুবনবদষষ্টভাশি ‘আওয়ার শলডী অফ 
ফাবতমা’; ধ্শর শনয়া র্াশত পাশর, ‘আওয়ার শলডী অফ লুডষ স’, ‘আওয়ার শলডী অফ গুয়াদালুপ’, ‘আওয়ার শলডী অফ 
শমডজগুরশজ’, ‘আওয়ার শলডী অফ শজইতুন’, ‘আওয়ার শলডী অফ গারািানডাল’ এিিং ‘আওয়ার শলডী অফ ন স’ 

এসমশয় অনয  াশজ িযাস্ত বছশলন। 

গ্রী , শরামান আর ভাইব িং রা শ মন  শর এই িহুধ্মষতত্ত্বীয় ধ্াাঁধ্ার সাশথ সমশঝাতা  শরবছল? শভনাস ব  
আশিাদাইবতর আশর টি নাম শুধু্ নাব  তারা আলাদা দইুজন শপ্রশমর শদিী? িাতুডী সি থর ব  ওটান এরই 
অিতার নাব  আলাদা শদিতা?  ার ব  আশস র্ায়  এশত?   এ   ল্প াবিনী শথশ  িহু  ল্প াবিনীর মশধ্য পাথষ য 
বনশয় মাথা ঘামাশনার জনয জীিনটা অশন  শছাট। িহুঈশ্বর বনশয় ইবঙ্গত  রার পর, শ ান বিশশর্ এ জনশ  
অিঞা  রার অবভশর্াগ এডাশত এ বির্শয় আবম আর শিশী ব ছু িলশিা না। সিংবক্ষপ্ত  রার স্বাশথষ, আবম সি 
শদিশদিীশদর , তা শসটা িহু িা এ  ঈশ্বরিাদ, র্াই শিা  না শ ন, আবম শুধু্ ‘ঈশ্বর’ িশলই সশম্বাধ্ন  রশিা। 
আশর টা বির্শয়ও আবম সশচতন আবছ তা িশলা আব্রািাম এর ঈশ্বর ( এ টু শরশখ শেশ  িলশত শগশল), আগ্রাসী 
পুরুর্,  আর শস  ারশন   সিষনাম িযিিার  রার অশথষ  আবম ঈশ্বরশ  পুিংবলঙ্গ বিসাশি ধ্শর শনি। অশন  পবরনত 
আর জটিল ধ্মষতাবত্ত্ব রা দািী  শরন ঈশ্বশরর শ ান বলঙ্গ শনই, অপরবদশ  নারীিাদী ধ্মষতাবত্ত্ব রা  ঐবতিাবস  
অবিচারশ  সঠি   রার লশক্ষয তাশ  নারী বিসাশি বচবিত  শরশছন। ব ন্তু অবস্তত্বই শনই এমন ব ছু নারী না 
পুরুর্ ব  আশস র্ায় তাশত? আমার মশন িয়, ধ্মষতত্ত্ব আর নারীিাশদর খামশখয়ালী শিা ামীর অিাস্তি বমলনশক্ষশত্র 
সবতয সবতয অবস্তত্ত্ব িয়শতা িা বলঙ্গ অশপক্ষা  ম গুরুত্বপূণষ শিবশষ্ট িশত পাশর। 

আমার অজানা শনই, শর্ ধ্শমষর সমাশলাচ রা, ধ্মীয় ঐবতিযর আর বিশ্ব-দশষন এর উিষর শিবচত্রময়তা র্াশ  
ধ্াবমষ তা িশল, তার সঠি  মলুযায়ন  রশত িযথষ িশয়শছন এমন অবভশর্াশগ অবভরু্ি িশত পাশরন। নৃতত্ত্ববিদযার 
উশেখশর্াগয  াজ, সযার শজমস শিজাশরর ‘শগাশল্ডন শিাি’ শথশ  পযাস াল িশয়শরর ‘শরবলবজয়ন এক্সশেইনড’ অথিা 
স্কট আটরাশনর ‘ ইন গডস উই োস্ট’ চমৎ ারভাশি বলবপিদ্ধ  শরশছ অিুত কুসিংস্কাশরর আর আচাশরর 
শফশনাশমশনালজী[৫]।  এই িইগুশলা পডুন আর বিবস্মত শিান মানুশর্র সিজ বিশ্বাসপ্রিণতার িযপ তা শদশখ। 

ব ন্তু  এই িইশয়র উশেশয বভন্ন। শর্ শ ান রুশপর অবতপ্রা ৃততাশ  আবম খুিই অপছন্দ  বর,  ব ন্তু আশলাচনাশ  
প্রাসবঙ্গ  শরশখ অগ্রসর িিার সিশচশয়  ার্ষয র পথ িশি, অবতপ্রা ৃততার শর্ রুপটার সাশথ আমার পাঠ শদর 
পবরবচত িিার সম্ভািনা শিশী, র্া আমাশদর সিধ্রশনর সমাশজর উপর ভয়ািি প্রভাি বিস্তার  শর শরশখশছ, শসটার 



উপরই শিশী গুরুত্ব শদয়া। আমার শিশীরভাগ পাঠ ই এসমশয়র বতনটি ‘মিান’ এশ শ্বরিাদী ধ্শমষর (চারটি, র্বদ 
মমষবনজমশ  ধ্রা িয়)  মশধ্য শ ান না শ ান এ টিশত প্রবতপাবলত িশয়শছন। এই ধ্মষ বতনটির প্রশতয টি তাশদর 
উৎশস  শসই পূরাশণর মিাবপতা আব্রািামশ  খুশজ পাশি। এিিং এই পাবরিাবর  ঐবতশিযগুশলার ধ্ারা মশন রাখশত 
পারশল  এই িইটার িা ী অিংশ পডশত সুবিধ্া িশি। 

এখাশন  এ টা উপরু্ি মুহুতষ  িশত পাশর এ টা আগাম প্রবতশরাধ্ িযিিা শনয়া, নািশল, বদশনর পর শর্মন রাবত্র আশস 
শতমনই আবম বনবশ্চৎ অিশযই শ উ না শ উ শ ান পর্ষাশলাচনায় এই িইটার প্রবত অিশযম্ভািী ব ছু দ্রুত মন্তিয 
 রশত পাশর : ‘ ডব ন্স শর্ ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  শরন না, শসই ঈশ্বরশ  আবমও বিশ্বাস  বরনা। আ াশশর মশধ্য 
িসিাস ারী লম্বা দাবডওয়ালা িুশডা মানুর্শ  আবম বিশ্বাস  বরনা’; ঐ িুশডা মানুর্টা অপ্রাসবঙ্গ  এ টি মলু বির্য় 
শথশ  মশনাশর্াগটাশ  সরাশনার শ ৌশল, এিিং তার দাবড শর্মনই লম্বা শতমন বিরবি র। সবতয, মশনাশর্াগ বিবক্ষপ্ত 
 রাটা অপ্রাসবঙ্গ তা শথশ  আশরা অসিনীয়। এর শসই গুরুত্বিীন তুচ্ছতা সুপবর বল্পতভাশি পাঠশ র মশনাশর্াগ শ  
আসল সতয শথশ  বিবক্ষপ্ত  রশি, তা িশলা এই িিা আসশল শর্টা বিশ্বাস  শর তা ব ন্তু অশন   ম তুচ্ছ। আবম 
জাবন আপবন শমশঘর উপর িশস থা া শ ান দাবডওয়ালা িুশডাশ  বিশ্বাস  শরন না, সুতরািং এটা বনশয় শ ান সময় 
নষ্ট  রার দর ারই শনই। আবম ঈশ্বর িা ঈশ্বরশদর শ ান বিশশর্ এ টি রুপশ  আিমন  রবছনা, আবম ঈশ্বর, 

স ল ঈশ্বরশদরশ  আিমন  শরবছ, শর্শ ানব ছু এিিং সিব ছু র্া অবতপ্রা ৃত িা অশলৌব  , শর্খাশন িা শর্ সমশয়ই 
তারা বছশলন িা ভবির্যশত শতরী িশিন’। 

এবকশ্বরোদ ো  মবনাবিইজম 

আমাশদর সিংসৃ্কবতর/সভযতার শ শি সিশচশয় িড অনুশেখশর্াগয ক্ষবত ার  বির্য়টি িশলা এশ শ্বরিাদ। িিষর শসই 
শব্রান্জ্ঞ রু্শগর িই র্ার নাম ‘ওল্ড শটষ্টাশমি’, এর শথশ ই বতনটি মানিতা বিশরাধ্ী ধ্শমষর বিিতষ ন িশয়শছ।   এই 
সিগুশলাই  ‘‘ আ াশ-শদিতা’ র ধ্মষ। প্রশতয টি আক্ষবর ভাশি  বপতৃতাবন্ত্র  – ঈশ্বর মিান অসীমক্ষমতাধ্র বপতা – 

 এ ারশনই আ াশ-শদিতা ও তার পুরুর্ প্রবতবনবধ্ িারা আিান্ত স ল শদশশ ২০০০ িছর ধ্শর নারীবিশির্ 
বিদযমান। – শগার বভদাল 

 বতনটি আব্রািামীয় ধ্শমষর মশধ্য সিশচশয় প্রাচীন এিিং সুেষ্টভাশি িা ী দটুির পূিষসুরী, িশলা জডুাইজম িা ইহুদীিাদ: 
আবদশত মুলতঃ  াট িা শগাত্র র্ারা এ জন ভয়ঙ্কর বিরবি র ঈশ্বর, শর্ শর্ৌনতা সিংিান্ত নানাবিধ্ িাধ্াবনশর্ধ্ 
বনশয় মানবস  বি ারগ্রি, শপাডা মািংশশর গেরু্ি, প্রবতিন্দী অনয ঈশ্বরশদর উপর বনশজর শশ্রষ্ঠত্ব জাবির  রশত সদা 
তটি, বর্বন শুধু্ মাত্র এ টি বনিষাবচত মরু জাবতর পৃষ্ঠশপার্ । পযাশলষ্টাইশন শরাশমর শাসনামশল টারসাশসর পল 
খৃষ্টধ্শমষর পত্তন  শরন, এর শচশয়  ম বনষু্ঠর, আশর টু সািষজনীন ইহুদীিাশদর এ টি এশ শ্বরিাদী অিংশ রুশপ।   

নতুন এ ই ধ্মষ ইহুদীশদর শথশ  আশরা িা ী সারা বিশ্বিযাপী িবিমুষখী বছল।  শয়  শতাব্দী পশর শমািামদ ও তার 
অনুসারীরা আিাশরা মলু ইহুদীিাশদর আশপার্িীন এশ শ্বরিাদীতায় বফশর র্ায়,   ব ন্তু  এর বনবদষষ্ট শগাত্রশ বি তাশ  
পবরতযাগ  শর প্রবতষ্ঠা  শর ইসলাম, নতুন প্রবিত্র গ্রি শ ারান উপর বভবত্ত  শর, র্া বিশ্বাশসর প্রসাশর সামবর  শবি 
প্রশয়াশগর শবিশালী মতিাদ শর্াগ  শর। খৃষ্টধ্মষও প্রচাবরত িশয়বছল তশলায়াশরর সািাশর্য, প্রথমতঃ শরামানশদর িাশত, 

র্খন সম্রাট  নস্টাবিন এশ  এ টি অিুত শগাবষ্ঠর আচার শথশ  উত্তীণষ  শর রােীয় ধ্শমষর মর্ষাদা শদন। 
পরিতীশত তশলায়ার ধ্শর িশসডাররা এিিং তাশদর পর  নকুইস্টাশডাররা, ও অনযানয ইউশরাপীয় আগ্রাসন ারী ও 
িসবত িাপন ারীরা, বমশনারীশদর সিায়তায় । আমার প্রায় সি িযাখার জনয, বতনটি আব্রািামীয় ধ্মষশ  এ ই র ম 
ধ্শর শনয়া শর্শত পাশর। আলাদাভাশি উশেখ না  রশল,এখাশন আবম মলুতঃ খৃষ্টধ্মষ বনশয়  থা িলশিা, ব ন্তু শুধু্মাত্র 
এর সাশথ আবম এ টু শিশী পবরবচত শস  ারশন। আমার উশেশয অনরু্ায়ী বমলটাই শিশী জরুরী অবমল অশপক্ষা। 
অনয ধ্মষগুশলা শর্মন, িুদ্ধধ্মষ,  নফুবসয়ানিাদ বনশয় শ ান আশলাচনায় শর্শত চাইনা। আসশল, এই সি ধ্মষগুশলা 



আসশল ধ্মষ বিসাশি না বচন্তা  শর এশদরশ  িরিং শ ান শনবত  িযিিা িা জীিন দশষন বিসাশি বচবিত  রার জনয 
ব ছু িলা শর্শত পাশর। 

ঈশ্বর িাইশপাশথবসস এর খুি সরল শর্ সিংঞা বদশয় আবম শুরু  শরবছ, শসখাশন আব্রািামীয় ঈশ্বরশ  খাপ খাওয়াশত 
িশল আমা  এর সাশথ আশরা বিস্তাবর  িযাখযা শর্াগ  রশত িশি।  বতবন শুধু্ এই মিাবিশ্ব সৃবষ্টই  শরনবন, বতবন 
তারমশধ্য  িা িয়শতা এর িাইশর ( এটা িলশত র্া শিাঝাশত চায় ধ্মষ) িযবিগত ঈশ্বর বিসাশি িসিাসও  রশছন, 

এিিং  ইবতপুশিষ উশেবখত  রা িশয়শছ এমন অশন  অপছন্দনীয় মানবি  গুনািলীও ধ্ারন  শরন। 

িযবিগত গুনািলী, তা ভাশলা ব িংিা খারাপ র্াই শিা  না শ ন, তা ভলশতয়ার এিিং টমাস শপইশনর শডইস্ট িা 
এ ািিাদী ঈশ্বশরর শ ান অিংশ না। ওল্ড শটষ্টাশমশি িবণষত মানবস  বি ারগ্রি দষৃু্কত ারীর তুলনায় উনবিিংশ 
শতাব্দীর এনলাইশটনশমি এর সময় এ ািিাদী িা শডইস্টশদর ঈশ্বর পুশরাপুবর আশরা মিান এ টি সত্ত্বা: তার 
মিাজাগবত  সৃবষ্টর সুশর্াগয সৃবষ্ট তষ া, মানুশর্র শদনবন্দন জীিন র্াপন বনশয় র্ার শ ান মাথািযাথা শনই, আমাশদর 
িযবিগত বচন্তা, আশা আ াঙ্খা শথশ  বতবন সেুনষভাশি বনশজশ  বিবচ্ছন্ন শরশখশছন িা আমাশদর শনািংরা পাপ এিিং 
অেষ্ট বনজমশর বিডবিড  শর িলা অনুশশাচনা বনশয় আশদৌ বচবন্তত নন। এ ািিাদীশদর ঈশ্বর এ জন 
পদাথষবিঞানী, তার িাশতই পদাথষবিদযার শুরু ও শশর্, শীর্ষতম, আলফা এিিং ওশমগা গবনতঞ, মবিমাবন্বত 
পবর ল্পনা ারী এিিং বশল্পী, এখন অবত দক্ষ প্রশ ৌশলী বর্বন মিাবিশশ্বর স ল আইন এিিং ধ্রুি বনবদষষ্ট  শরশছন, এিিং 
তাশদর অবত অসাধ্ারন দক্ষতায় এমন সুক্ষ মাত্রায় সাবজশয়শছন এিিং প্রা ধ্ারনা বনশয় বিফাবরত  শরশছন, র্াশ  
আমরা এখন অবত উষ্ণ বিগ িযািং িলবছ। এরপর বতবন অিসর গ্রিন  শরন এিিং তার সৃবষ্টর সাশথ আর শ ান 
শর্াগাশর্াগই রাশখনবন। র্খন শি বিশ্বাশসর প্রে আশস এ ািিাদীরা নীবরশ্বরিাদীশদর শথশ  আলাদা ব ছুনা  িশল 
অবভরু্ি িন।  বি বথিং ার: এ বিশস্টারী অি আশমবর ার শসকুলাবরজম এ সুজান জযাশ ািী দভুষ াগা টম শপইশনর 
উশেশশয িযিহৃত  তগুশলা দনুষাম এর তাবল া  শরবছশলন:  জডুাস, সরীসৃপ, শু র, পাগলা কুত্তা, মিা জাশনায়ার, অসভয 
এিিং অিশযই অবিশ্বাসী। তার এ সমশয়র রাজবনবত  সুহৃদরা তার অ খৃষ্টীয় মশনাভাশির জনয বিব্রত িশতন। 
অসিায় অিিায় িশয় মারা র্ান টম শপইন, শুধু্ িযবতিমী শজফারসন ছাডা আর শ উ তার পাশশ বছল না। 
ইদানীিং এত শিশী পট পবরিতষ ন িশয়শছ শর্, আশগর মত আর শ উই শডইষ্টশদর নীবরশ্বরিাদীশদর সাশথ এ   াতাশর 
দাড  রাশি না িরিং ঈশ্বরিাদীশদর সাশথই তাশদর এ ই ভাশি শদখশি।  ারন, সশিষাপবর তারাও শতা ঈশ্বরিাদীশদর 
মত সশ্ষাচ্চ িবুদ্ধমত্তার এ জন সত্ত্বায় বিশ্বাস  শর, বর্বন এই মিাবিশ্ব সৃবষ্ট  শরবছশলন। 

ধমির্নরবপক্ষোদ ো যসক্যযিার্রজম, েকু্তরাবের জার্ির র্পিারা এেং ধমি 

অশন টা প্রথাবসদ্ধ ভাশি অনমুান  রা িয় অযাশমবর া প্রজাতশন্ত্রর প্রবতষ্ঠাতা বপতারা বছশলন শডইষ্ট িা এ ািিাদী। 
সশন্দি শনই অশনশ ও তাই বছশলন, র্বদও বিত ষ  আশছ, এশদর মশধ্য সিশচশয় মিান বছশলন র্ারা, তারা িয়শতা বছশলন 
বনরীশ্বরিাদী । সমসামবয়  সমশয়র শপ্রক্ষাপশট ধ্মষ বনশয় তাশদর শলখা পডশল শ ান সশন্দির অি াশ থাশ  না, শর্ 
তাশদর শিশীর ভাগই এই সমশয় বনরীশ্বরিাদী  বচবিত িশতন।  ব ন্তু শসই সমশয় তাশদর বনশজশদর ধ্মষবিশ্বাস র্াই 
শিা  না শ ন, তারা শগাবষ্ঠগত ভাশি বনসশন্দশি ধ্মষবনরশপক্ষিাশদ বিশ্বাসী বছশলন।  এই অিংশশ আবম এই বির্য়টি বনশয় 
আশলাচনা  রশিা। শরু  রবছ ১৯৮১ সাশল বসশনটর িযারী শগাল্ডওয়াটার এর িয়ত এ টা চম  লাগাশনা উদৃ্ধবত 
বদশয়, েষ্ট শদখা র্াশচ্ছ এই অযাশমবর ার রক্ষণশীলতার শনতা শপ্রবসশডি পদপ্রাথী  ত দঢৃ় তার বিশ্বাশস প্রজাতশন্ত্রর 
প্রবতষ্ঠার ধ্মষবনশরশপক্ষতান ঐবতিয সমুন্নত রাখার প্রতযশয়: 

 বনজস্ব ধ্মষবিশ্বাশসর মত মানুশর্র আর শতমন শ ান অনঢ় অিিান শনই। র্ীশু অথিা ঈশ্বর অথিা আোহ্ অথিা 
শর্ নাশমই পবরবচত শিা  এই মিাশবিশালী সত্ত্বা, শর্ শ ান বিতশ ষ   এশদর মত ক্ষমতাশালী আর ব ছুশ   বমত্র িশল 
শ উ দািী  রশত পাশরনা। ব ন্তু অশন  শবিশালী অশস্ত্রর মত ঈশ্বশরর নাম বনশজর পশক্ষ িযিিার  রার শক্ষশত্র 



সত ষ  িওয়া উবচৎ। আমাশদর সারা শদশজশুড শর্ ধ্মীয় শগাষ্ঠীর বিস্তার লাভ  রশছ তারা তাশদর ধ্মীয় প্রভাি 
খুি এ টা বিচক্ষশনর মত িযিিার  রশছ না। তারা শদশ পবরচালনা ারী শনতাশদর শত রা এ শত ভাগ তাশদর 
অিিান অনসুরন  রার জনয শজার খাটাশচ্ছ।  াশরা র্বদ এইসি ধ্মীয় শগাষ্ঠীগুশলার সাশথ বনবদষষ্ট শ ান শনবত  
বির্য় বনশয় মতবিশরাধ্ িয়, তারা অবভশর্াগ  শর; শভাট ব িংিা অথষ সািার্য দশুটাই প্রতযািার  রার হুমব  শদয় । 
আবম আসশলই সারা শদশজশুড এইসি রাজবনবত  ধ্মষপ্রচার শদর উপর বিরবির চরম সীমায় শপৌশছ শগবছ, র্ারা 
নাগবর  বিসাশি আমাশ  িলশছ, আমাশ  নীবতিান মানরু্ িশত শগশল আমাশ  অিশযই এ বি বস এিিং বড শ  
বিশ্বাস  রশত িশি। এরা আসশল বনশজশদর ব  মশন  শর?  এিিং শ মন  শরই িা তারা মশন  শর,আমার উপর 
তারা তাশদর শনবত  মলুযশিাধ্ চাবপশয় শদিার অবধ্ ার আশছ িশল দািী  রশত পাশর; এ জন আইনপ্রশণতা বিসাশি 
আবম আশরা কু্ষদ্ধ িই র্খন প্রশতয টা ধ্মষশগাষ্ঠীর হুমব  সিয  রশত িাধ্য িই, র্ারা ভাশি তাশদর শ ান ঈশ্বর প্রদত্ত 
অবধ্ ার আশছ বসশনশটর শর্ শ ান অবধ্শিশশন আমার শভাট বনয়ন্ত্রন  রার। আবম তাশদর সত ষ   শর বদশত চাই 
আজ; আবম তাশদর সিষত্র প্রবতশরাধ্  রশিা র্বদ তারা তাশদর শনবত  বিশ্বাস স ল আশমবর ানশদর উপর চাবপশয় 
শদয় রক্ষণশীলতার শদািাই বদশয়।(৬) 

বনশজশদর স্বপশক্ষ ইবতিাসশ  স্বাক্ষী  রার প্রশচষ্ঠায় জাবতর বপতাশদর ধ্মীয় বিশ্বাস িতষ মাশন আশমবর ায় 
দবক্ষনপন্জ্িীশদর প্রচার শদর  াশছ শিশ উৎসািিযাঞ  এ টি বির্য়। তাশদর দবৃষ্টভবঙ্গর বিপরীতটা আসশল সবতয, 
আশমবর া খৃষ্টানশদর শদশ বিসাশি পত্তন িয়বন, প্রথম তা সুষ্পষ্ট উশেবখত িয় বত্রশপালী চুবিশত (বেটি অি বত্রশপালী) 
, ১৭৯৬ শত র্া জজষ  ওয়াবশিংটন সমশয়  রচনা  রা িয়, ১৭৯৭ সাশল জন অযাডামস র্া স্বাক্ষর  শরন: 

শর্শিতু রু্িরাশের সর ার শ ান অশথষই খৃষ্ট ধ্শমষর উপর বভবত্ত  শর িাবপত িয়বন, এিিং শর্শিতু এর মশধ্য 
মসুলমানশদর আইন, ধ্মষ, শাবন্তর বিরুশদ্ধ শ ান ধ্রশনর শত্রুতা শনই, এিিং পূশিষই িলা িশয়শছ  শমািামশদর অনুসারী 
শ ান রাশের বিরুশদ্ধ রু্িরাে শ ান সময়ই শ ান রু্দ্ধ িা শত্রুভািাপন্ন আচরণ  শরবন; উভয় পক্ষ শঘার্না  রশছ 
শর্,ধ্মীয় মতামশতর  ারশন উিুত শ ান ঘটনাই দইু শদশশর মশধ্য বিদযমান শসৌিাদষ যপুণষ সেশ ষ   খনই শ ান 
বিঘ্নতা সৃবষ্ট  রশি না। 

এই উদৃ্ধবতর প্রথমািংশ ওয়াবশিংটশনর িতষ মান ক্ষমতাশীনশদর মশধ্য রীবতমত শশারশগাল শফশল বদত সশন্দি শনই শ ান, 

ব ন্তু এড িা নার বিশ্বাসশর্াগযভাশি প্রমান  শরশছন,শসই সময় এ বির্য় বনশয় না রাজনীবতবিদ  ব িংিা 
জনগন, াশরা মশধ্য শ ান মতবিশরাধ্ শদখা র্ায়বন [৭]; রু্িরাশে এই ধ্রশনর পযারাডক্স এিিং বিপরীতমখুীতা প্রায়ই 
শদখা র্ায়,ধ্মষবনরশপক্ষিাশদর উপর বভবত্ত  শর গশড ওঠা  এই শদশটি এখন খৃষ্টজগশতর সিশচশয় শিশী ধ্মষবনভষ র 
রাে, অপরবদশ  ইিংলযাে, শর্খাশন প্রবতবষ্ঠত চাচষ -এর শনতৃত্ব বদশচ্ছ সািংবিধ্াবন  রাজতন্ত্র, সিচাইশত  ম ধ্মষবনভষ র 
রাের মশধ্য এ টি । আাবম প্রায়ই প্রেটা  বর, শ ন এমন িশলা?  এিিং এর উত্তর আমার জানা শনই। আমার মশন 
িয়, সম্ভিত এই পবরবিবত  িশত পাশর: ইিংলযাে, ধ্শমষর প্রবত িীতশ্রদ্ধ, তার আন্তবিশ্বাস এিিং শগাত্রগত ধ্মীয় 
সবিিংসতার ভয়ঙ্কর ইবতিাশস, প্রশটষ্টাি আর  যাথবল রা পালািশম প্রাধ্ানয বিস্তার  শর পরেরশ  িতযা  শরশছ। 
আশর টি িযাখার উৎপবত্ত িশলা এ টি পর্ষশিক্ষন, আশমবর া প্রধ্ানতঃ অবভিাসীশদর সৃবষ্ট এ টি জাবত, এ  সি মী 
আমাশ  িযাখযা  শরবছশলন, অবভিাসীরা, ইউশরাশপ তাশদর সম্প্রসাবরত পবরিার, সামাবজ  বনরাপত্তা আর বিবতশীলতা 
শথশ  বশ ডচুযত িশয় প্রিাশস শফশল আসা স্বজনশদর বি ল্প বিসাশি িয়শতা চাচষ শ ই শিশী আপন  শর বনশত পাশর; 

অিশযই শ ৌতুিশলােীপ  এ টা ধ্ারনা র্া আশরা গশির্নার দািীদার। শ ান সশন্দি শনই আশমবর ায় অশনশ ই 
তাশদর চাচষ শ  িানীয় ঐশ যর এ টি গুরুত্বপূণষ প্রতী  বিসাশি মশন  শর, র্ার আসশলই সম্প্রসাবরত পবরিাশরর মত 
শিশ ব ছু গুনািলী আশছ। আশরা এ টি িাইশপাশথবসস িশলা পযারাডক্সীয়ভাশি আশমবর ার ধ্মীয় উেীপনার উৎস 
শদশটির সিংবিধ্াশনর ধ্মষবনরশপক্ষতািাদ। শর্শিতু আশমবর া আইনগতভাশি ধ্মষবনরশপক্ষ, ধ্মষ সেুনষভাশি পবরনত 
িশয়শছ স্বাধ্ীন উশদযাশগ; প্রবতিন্দী চাচষ গুশলা এশ  অপশরর সাশথ প্রবতশর্াবগতা  শর  িংশগ্রশগশশনর আ ৃবত িা সদসয 
সিংখযা িাডাশত, িলািাহুলয শসই সাশথ শমাটা উপাজষ শনর ও শ ান অিংশশই  ম নয়। এই প্রবতশর্াগীতা চশল িাজাশরর 



আিমনাি  িয়-বিিশয়র িা মাশ ষ টিিং শ ৌশশলর মতই। সািাশনর গুডা বিিী শর্মন  শর চশল, ঈশ্বশরর শক্ষশত্রও 
শতমন। আর এর ফলাফল িতষ মাশন প্রায়  ম বশবক্ষত শশ্রনীর মশধ্য বিসৃ্তত িযপ  আ াশরর ধ্মীয় উন্মাদনা। 
অপরবদশ   ইিংলযাশে প্রবতবষ্ঠত চাশচষ র অবভরক্ষশন ধ্মষ সামাবজ  আচাশরর শচশয় খুি শিশী ব ছু না, আশদৌ এশ  
ধ্মীয় এ টি বির্য় বিসাশি সিশজ বচবিত  রা র্াশি না। গাইলস শিজার এ জন অযািংবল যান ভাই ার 
(ধ্মষর্াজ ) ও  এ ই সাশথ অক্সশফাশডষ  দশষশনর টিউটর, এই ইিংশরজ আচাশরর সুন্দর িযাখা বদশয়বছশলন গাবডষ য়ান 
পবত্র ায় এ টি শলখায়, র্ার বশশরানাম, বদ এস্টািবলশশমি অফ বদ চাচষ  অি ইিংলযাে টু  গড আউট অ ফ বদ 
শরবলবজয়ন িাট শদয়ার আর বরস্ক ইন শমার বভশগারাস অযাশপ্রাচ টু শফথ: 

এ টা সময় বছল র্খন গ্রাশমর ভাই ার ইিংশরজী নাটশ র বনয়বমত চবরত্র বছল, এই চা-পান ারী, নীবরি, ক্ষযাপাশট, 

পাবলশ  রা জতুা পরা মানরু্টা তার ভদ্র িযিিার সি এমন এ টি ধ্মষশ  প্রবতবনবধ্ত্ব  রত, র্া আশদৌ ধ্মষপরায়ন 
না এমন ধ্রশনর মানরু্রা শতমন শ ান অসবস্ত শিাধ্  রত না। বতবন আশদৌ ধ্মষনাশ িশচ্ছ িশল অবতবরি বচবন্তত 
িশতন না িা আপনাশ  শদয়াশলর সাশথ শচশপ ধ্শর বজশঞস  রশতন না, আপবন ব  রক্ষা শপশত চান। শ ান 
সিষশবিমান এর পশক্ষ চাশচষ র পালবপট শথশ  ধ্মষরু্দ্ধ শুরু  রা িা রাস্তার পাশশ শিামা শপশত রাখাশতা িহু দশুরর 
 থা। 

(শিটশজমান এর ‘আমাশদর পাদ্রী’ র ছায়া আশছ এই িণষনায়, প্রথম অধ্যাশয়র শুরুশত আবম শর্ উদৃ্ধবত বদশয়বছলাম); 

শিজার আশরা িশলন শর্, এই ভদ্র ভাই ার আসশল এ  বিশাল প্র ৃতঅশথষ বিশাল সিংখয  ইিংশরজশদর জনয খৃষ্টধ্শমষর 
বিরুশদ্ধ প্রবতশর্ধ্  বিসাশি  াজ  শরশছ। বতবন তার রচনাটি শশর্  শরন দঃুখ প্র াশ  শর শর্  ইদানীিং ধ্মষশ  
পুনরায় শিশী গুরুত্ব শদিার প্রিণতা লক্ষয  রা  রা র্াশচ্ছ এিিং তার শশর্ িা যটি বছল সািধ্ানিানী: ‘বচন্তার 
বির্য় িল,  শয়  শতাব্দী ধ্শর সুপ্ত ইিংশরজশদর ধ্মীয় উন্মাদনার দানিটাশ  না আমরা আিার প্রাবতষ্ঠাবন  িাক্স 
শথশ  মুি  শর শদই।’ 

িতষ মান সমশয়র  এই আশমবর ায় ধ্মীয় উন্মত্ততার দানশির প্রতাপ সিষত্র এিিং র্া অিশযই জাবতর বপতাশদর ভীত 
সন্ত্রস্ত  রশতা।   এই শিপরীতযশ  শমশন শনয়া ব িংিা তাশদর সৃষ্ট সিংবিধ্ানশ  অবভরু্ি  রা সঠি  না ভুল, র্াই 
শিা  না শ ান, রু্িরাশের জাবতর বপতারা সশন্দিাতীতভাশি ধ্মষবনরশপক্ষিাদী বছশলন, র্ারা বিশ্বাস  রশতন ধ্মষশ  
রাজনীবত শথশ  পৃথ  রাখা উবচৎ, আর এটাই তাশদর অিিানশ  সুদঢৃ়  শর, র্ারা এর িযবতিমশ  প্রবতিাদ  রশছ 
তাশদর পশক্ষ; শর্মন, সর ারী বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাশন শটন  মােশমশের উশেশয প্রশনাবদত প্রদশষনীর শক্ষশত্র। ধ্ারনা  রশত 
ইচ্ছা িয়, প্রবতষ্ঠাতাশদর শ উ শ উ িয়ত এ ািিাদ িা শডইজম এর বিশ্বাসশ  অবতিম  শর বগশয়বছশলন, িয়শতা 
তারা বছশলন অযাগনবষ্ট  িা অশঞয়িাদী অথিা এমনব  পুশরাপুবর বনরীশ্বরিাদী? র্াশ  আজশ র রু্শগ আমরা 
অযাগশনাবষ্ট িাদ িবল, শজফারসশনর নীশচর শলখাটির সাশথ তার শ ান পাথষ য  রা র্ায় না। 

বনরািয়ি িায়িীয় শ ান ব ছুর অবস্তত্ত্ব বনশয়  থা িলাই অথষিীন।  মানুশর্র আিা,শফশরশতা,ঈশ্বর আিয়িিীন 
িলাই মাশন িলা এর অবস্তত্ত্বিীনতাশ  শমশন শনয়া অথষাৎ আসশলই শ ান ঈশ্বর শনই, শনই শ ান শফশরশতা িা 
আিা। আর শ ানভাশিই এর পশক্ষ রু্বি দাড  রাশনা সম্ভি না র্বদ না, স্বে আর শভৌবত  জগশতর অতল 
গিিশর বনশজশ  বনমবজ্জত না  বর। র্াশদর অবস্তত্ত্ব থা শত পাশর ব ন্তু আমার  াশছ র্ার শ ান প্রমান শনই, এমন 
ব ছু বনশয় বনশজশ  র্ন্ত্রণা আর দশুভষ াগ শদয়া ছাডাই, আবম সন্তুষ্ট আর র্শথষ্ট িযস্ত আবছ অনয অশন  বির্য় বনশয়। 

বিশষ্টাফার বিশচন্স, তার রবচত শজফারসশনর জীিনী, ’থমাস শজফারসন:অথর অফ অযাশমবর া’ শত ধ্ারনা  শরন, 

সম্ভিতঃ শজফারসন নাবস্ত  বছশলন, এমনব  তার সমশয়ও শর্ বিশ্বাস ধ্ারন  রা আশরা শিশী  ঠিন বছল। 

 বতবন নাবস্ত  বছশলন ব না, তার বিচার  রশত আমাশদর অিশযই সিংর্ত িশত িশি, শুধু্মাত্র তার রাজবনবত  
জীিশন তাশ  শর্ বিচক্ষণতার এিিং ভদ্রতার পবরচয় বদশত িাধ্য  শরশছ, শসজনযই। ব ন্তু শসই ১৭৮৭ সাশল তার 



ভাইশপা বপটার  ার-শ  শলখা বচঠিশত বতবন উশেখ  শরন:  াশরারই উবচৎ িশি না, শুধু্মাত্র ফলাফশলর  থা বচন্তা 
 শর এমন শ ান প্রেশত ভয় পাওয়া, ‘র্বদ এর শশর্ িয় এমন শ ান বিশ্বাশস শর্ ঈশ্বর শনই, তুবম অিশযই উেীপ্ত 
িশি, এধ্রশনর অনশুীলশনর মশধ্য সুখ আর স্ববস্ত  এিিং অনযশদর ভাশলািাসা অজষ ন  রার গুনািলী অশন্বর্শন। 

বপটার  ার শ  শলখা এই উপশদশটা আমাশ  আশরা শিশী নাডা শদয়: 

শঝশড শফল সি দাশসাবচত র্ত সিংস্কাশরর ভীবত, র্ার ভাশর িীতদাশসর মত নত িশয় থাশ  দিুষল সি মন। 
রু্বিশ  দঢৃ়ভাশি তার আসশন িসাও, তার উপর বিচাশরর ভার শছশড দাও স ল তথয আর প্রশতয টি মতামশতর। 
সািশসর সাশথ প্রে  শরা এমনব  ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব বনশয়ও,  ারন র্বদ এমন শ উ থাশ , বতবনও অে ভীবতর শচশয় 
রু্বির প্রবত এধ্রশনর শ্রদ্ধা প্রদশষনশ  অনুশমাদন  রশিন। 

শজফারসশনর ব ছু মন্তিয শর্মন,‘ খৃষ্টধ্মষ িশলা মানুশর্র উপর চাপাশনা সিশচশয় বি ৃত এ টি পদ্ধবত’ , শর্মন শদইজম 
িা এ ািিাশদর সাশথ সামন্জ্জসযপুনষ, শতমবন বনরীশ্বরিাশদর সাশথ। শজমস মযাবডসশনর শি অযাবি-্াবর াবলজমও 
( ধ্মীয় র্াজ শদর রাজবনবত  ক্ষমতার বিশরাধ্ীতা)  শতমন: ‘ প্রায় পশনর শতাব্দী ধ্শর খৃষ্টীয় আইনী প্রবতষ্ঠান 
বিচারাধ্ীন, ব  সুফল তারা বদশত শপশরশছ?  মশিশী সি জায়গায় পাদ্রীশদর অিিং ার আর অলসতা; সাধ্ারন 
জনগশনর অঞতা আর অে দাসত্ব, উভয় পশক্ষর কুসিংস্কার, শগাডামী আর নীবপডন’, এ ই  থা িলা শর্শত পাশর 
শিনজাবমন িাঙ্কবলন এর ’িাবতঘরগুশলাও চাচষ  শথশ  অশন  শিশী  ার্ষয রী’; জন অযাডামস সম্ভিত  ঠিন 
্াবর াবলজম বিশরাধ্ী এ ািিাদী ( ’এশ্বসয়াসটি াল  াউবন্সশল ভয়ঙ্কর র্ন্ত্র….’) এিিং বতবন বনশজও খৃষ্টীয় ধ্শমষ 
বিরুশদ্ধ অশন  দীঘষ িিৃতা প্রদান  শরশছ, বিশশর্  শর : ‘’ খৃষ্টধ্মষ সম্বশে আবম শর্টুকু িবুঝ,  এটা এখন এিিং 
আশগও িলা িয় ঈশ্বশরর প্র াশ, ব ন্তু শ মন  শর লক্ষ লক্ষ উপ থা, াবিনী,ব িংিদন্তী বমবশ্রত িশয়শছ ইহুদী এিিং 
খৃষ্টধ্মষ উভশয়র তথা বত ঐশী প্র াশশ, এিিং তাশদর পবরনত  শরশছ  এর্ািৎ াশলর সিশচশয় রিাি ধ্মষ বিসাশি?’ 

এিিং শজফারসনশ  শলখা এ টা বচঠিশত: ’আবম রীবতমত শ শপ উঠি, মানিজাবতর  ইবতিাশস সুরবক্ষত  শরশছ এমন 
এ টি শশাশ র অপিযিিাশর সিশচশয় ভয়ািি উদিারনটির ঈবঙ্গত বদশত – িস।  বচন্তা  শর শদখুন শশাশ র এই র্ন্ত্র 
 ত বিপর্ষশয়র  ারন”। 

শজফারসন এিিং তার সিশর্াগীরা ঈশ্বরিাদী, এ ািিাদী, অযাগনবস্ট  িা বনরীশ্বরিাদী র্াই শিা  না শ ন তারা 
প্রশতযশ ই প্রিলভাশি ধ্মষবনরশপক্ষিাদী, র্ারা দঢৃ়ভাশি বিশ্বাস  রশতন, শপ্রবসশডি এর ধ্মষবিশ্বাস িা বিশ্বাসিীনতা  তার 
এ ান্ত িযাবিগত িযাপার। জাবতর বপতাশদর প্রশতযশ র র্ার র্া ধ্মষবিশ্বাস থাকু  না শ ন, তারা, জজষ  িশু বসবনয়র 
এর উত্তশরর উপর সািংিাবদ  রিাটষ  শশরমান বরশপাটষ টি পশড অিশযই বিবস্মত িশতন, র্খন শশরমান তাশ  বজঞাসা 
 শরবছশলন, বতবন ব  অনয আশমবর ানশদর মত বনরীশ্বরিাদীশদরও এ ই র ম নাগবর  অবধ্ ার িা শদশশপ্রম আশছ 
িশল মশন  শরন ব না?: ’না, আবম জাবননা নাবস্ত শদর এশদশশর নাগবর  িা শদশশপ্রবম  বিশিচনা  রা উবচৎ িশি 
ব না? [৮] আশমবর া ঈশ্বশরর অধ্ীশন এ  জাবত’; ধ্শর শনই শশরমাশনর বিিরণ সঠি , (দঃুখজন ভাশি বতবন 
শটপশর ডষ ার িযিিার  শরনবন,এিিং অনয শ ান  সিংিাদ পবত্র া এ সিংিান্ত শ ান খিরও ছাপায়বন), আশগর িাশ য 
নাবস্ত  শব্দটি ইহুদী িা মুসবলম িা  ৃষ্ণাঙ্গ শব্দগুশলা বদশয় প্রবতিাবপত  শর এ টা পরীক্ষা  রা র্ায়। এর মাধ্যশম 
পবরমাপ  রা সম্ভি আশমবর ার বনরীশ্বরিাদীশদর ব  ধ্রশনর সিংস্কার আর শির্ময সিয  রশত িশচ্ছ। বনউ ইয় ষ  
টাইমস এ প্র াবশত নাতালী আনবজয়াসষ এর  নশফশনস অি দয শলানবল এবথষ্ট,িতষ মান আশমবর ায় এ জন নাবস্ত  
বিসাশি তার বিবচ্ছন্নতার অবভঞতা আর অনভূুবতর এ টি শিদনাদায়  আর মমষেশী বিিরণ [৯]; ব ন্তু 
আশমবর ায় নাবস্ত শদর বিবচ্ছন্নতা ব ন্তু এ টি বিভ্রাবন্ত, র্া অতযন্ত  পবরশ্রশমর মাধ্যশম সৃবষ্ট  শরশছ এর বিরুশদ্ধর 
পুিষসিংস্কার। শিশীর ভাগ মানরু্ র্া ধ্ারনা  শরন, আশমবর ায় নাবস্ত শদর সিংখযা তার শচশয় আশরা অশন  শিশী। 
শর্মনটি আবম ভূবম ায় উশেখ  শরবছ, আশমবর ায় নাবস্ত শদর সিংখযা ধ্াবমষ  ইহুদীশদর শচশয় অশন  শিশী, তা 
সশত্ত্বও ওয়াবশিংটশন ইহুদীশদর লিী  শবিশালীশদর এ টি। আশমবর ার নাবস্ত রা র্বদ বনশজশদর ঠি  শসর ম ভাশি 



সিংগঠিত  রশত পারশতা তারা ব  না অজষ ন  রশত পারত?  এই বির্য়টি বনশয় বি এনশ ায়ারী পবত্র ার সোদ  
টম বিন শজারাশলা রু্বি বদশয়বছশলন, তার শসকুলাবরজমস শব্র থ্রু শমাশমি শীর্ষ  এ টি বনিশে: র্বদ নীবরশ্বরিাদীরা 
এ া ীত্ব, বিবচ্ছন্নতা এিিং বির্ন্নতায় শভাশগন, শসটার জনয দায়ী আমরাই (নীবরশ্বরিাদীরা); সিংখযা বিচাশর আমরা 
অশন  শবিশালী, আসুন আমাশদর শবির প্রমান শদয়া শুরু  বর’। 

শডবভড বমলস তার প্রশিংসনীয় িই এবথষ্ট ইউবনভাসষ এ টি ঘটনার বিিরণ বদশয়বছশলন, র্া শ ান  াবিনী িশল 
আপবন অনায়াশস পুবলশশর অঞতার  এ টি অিাস্তি শ ৌতু   াবিনী বিসাশি প্রতযাখান  রশত শদরী  রশতন না।  

এ জন খৃষ্টীয় শফইথ বিলার (বিশ্বাশসর মাধ্যশম  বনরাময়  শরন িশল র্ারা দািী  শর), বর্বন বমরা ল িশসড 
নাশম এ াট সিংিা পবরচালনা  শরন, িছশর এ িার বমলস এর শিশর আশসন। অনয অশন   মষ াশের মশধ্য এই 
শফইথ বিলার র্ারা ডায়াশিটিস এ ভুগশছন তাশদর ইনসুবলন শফশল বদশত উৎসাি শদন, ব িংিা র্ারা  যান্সাশর 
আিান্ত তাশদর শ শমাশথরাবপ শনিার িদশল প্রাথষনার মাধ্যশম অশলৌব  ভাশি শরাগমুি িিার উপশদশ শদন। 
রু্বিসিংঙ্গত  ারশনই বমলস জনসাধ্ারনশ  সশচতন  রার লশক্ষয এর বিরুশদ্ধ এ টি শাবন্তপুনষ সমাশিশ  রার বসদ্ধান্ত 
শনন। ব ন্তু বমলস ভুল  শর িশসন পুবলশশর  াশছ তার উশেশয িনষনা  এিিং শফইথ বিলার এর সমথষ শদর সম্ভািয 
আিমন শথশ  পুবলশশর সূরক্ষার আশিদন  শর। প্রথম শর্ পুবলশ অবফসাশরর সাশথ তার  থা িয়, তার প্রে বছল: 
তুবম তার পশক্ষ না বিপশক্ষ সমাশিশ  রশি? র্খন বমলস তার উত্তশর িলশলা: তার বিপশক্ষ, পুবলশ অবফসার এর 
উত্তশর িলবছল, শস শফইথ বিলার এর র যাবলশত শর্াগ শদশি এিিং  তার সমাশিশশর সামশন বদশয় র্ািার সময় 
িযবিগতভাশি বমলশসর মুশখ থতুু মারার ইচ্ছা শপার্ন  শর। 

বমলস তার ভাগয পরীক্ষার জনয বিতীয় আশর জন পুবলশ অবফসাশরর  াশছ র্ান। বিতীয়জন উত্তর শদয়,  শফইথ 
বিলার এর সমথষ শদর শ উ র্বদ বিিংসাি ভাশি বমলসশ  আিমন  শর, শসশক্ষশত্র শস বমলসশ ই শগ্রফতার  রশি 
 ারন শস ঈশ্বশরর  াশজ বিঘ্নতা সৃবষ্ট  রশছ। বমলস িাসায় বফশর শটবলশফাশনর মাধ্যশম পুবলশ শস্টশশনর সাশথ 
শর্াগাশর্াগ  রার শচষ্টা  শর, শর্ন শ ান বসবনয়র অবফসাশরর সিানুভুবত পাওয়া র্ায়। অিশশশর্ র্খন সাশজষ ি এর 
সাশথ শর্াগাশর্াগ িল, র্ার িিিয বছল: ’নরশ  র্াও িেু, শ ান পুবলশই নাবস্ত শদর রক্ষা  রশত চায়না, আশা বর 
শতামাশ  শ উ শর্ন ভালমত রিাি  রশত পাশর’; েষ্টতই এই পুবলশ শস্টশশন মানুশর্র স্বাভাবি  সিমবমষতা, দয়া, 
 তষ িযঞাশনর সাশথ সাশথ বিয়াবিশশর্শনর সরিরাশিরও ঘাটবত আশছ। বমলস শসবদন সাত অথিা আটজন পুবলশ 
অবফসাশরর সাশথ  থা িলার বিিরণ শদন,র্াশদর শ উই সািার্য  রার শ ান ইচ্ছাই প্র াশশতা  শরইবন িরিং 
শিশীর ভাগই সরাসবর বমলসশত হুমব   বদশয়শছ বিিংসাি  আিমশনর। 

বনরীশ্বরিাদীশদর বিরুশদ্ধ এধ্রশনর সিংস্কাশরর ঘটনার সিংখযা অগবনত; ব ন্তু অযাবি-বডসবিবমশনশন সাশপাটষ  
শনটওয়াশ ষ র প্রবতষ্ঠাতা, মাগষাশরট ডাওনী, বি থট শসাসাইটি অি বফলাশডলবফয়ার [১০] মাধ্যশম এধ্রশনর ঘটনাগুশলা 
পদ্ধবতগতভাশি সিংরক্ষন  শর র্াশচ্ছন; তার সিংগৃিীত ঘটনাগুশলার ডাটাশিস,  বমউবনটি,সু্কল,  াশজর জায়গা, 
গণমাধ্যম,পবরিার এিিং সর ার ইতযাবদ বিবভন্ন শশ্রনীশত বিভি, র্ার মশধ্য উদিারন আশছ িয়রাবন,  মষচুযবত, 

পবরিার  তৃষ   পবরতযি িওয়া এমনব  িতযা [১১];  বনরীশ্বরিাদীশদর প্রবত ডাওনীর বলবপিদ্ধ এসি ঘৃনা আর 
অসবিষু্ণতার প্রমান আমাশদর িুঝশত সািার্য  শর, শ ন এ জন সৎ বনরীশ্বরিাদীবর পশক্ষ আশমবর ার শ ান 
বনিষাচশন জয়ী িওয়া প্রায় অসম্ভি। িাউস অি বরশপ্রশজিশটটিভস এর সদসয সিংখযা ৪৩৫, বসশনশট আশরা ১০০ জন, 

ধ্শর শনই এই ৫৩৫ জন িযাবি সমগ্র বশবক্ষত জনশগাষ্ঠীর নমনুা, আশমবর ার বশবক্ষত জনশগাষ্ঠীর পবরসিংখযানগত 
বিসাি অনুর্ায়ী, এশদর প্রায় উশেখশর্াগয সিংখয  অিশযই বনরীশ্বরিাদী। তাশদর অিশযই বমথযাচার  রশত িশয়শছ, 

অথিা তাশদর প্র ৃত অনুভুবতটাশ  লুব শয় রাখশত িশয়শছ, বনিষাচশন শজতার জনয। শ  তাশদর শদার্ শদশি এই 
বমথযাচাশরর, র্বদ  শভাটারশদর বিশ্বাস তাশদর অজষ ন  রশত িয়? এটা সিষজনস্বী ৃত শর্, বনরীশ্বরিাদী বিসাশি বনশজশ  
স্বী ার  শর শনয়া, এ জন শপ্রবসশডি পদপ্রাধ্ীর জনয রাজবনবত  আিিতযা। ( এখাশন উশেখ  রশত িশি, মাচষ  



২০০৭ এ  যাবলশফাবনষয়ার ১৩তম বডবরক্ট এ  িংশগ্রস মযান বপট স্টা ষ , জনসমশক্ষ স্বী ার  শর বনশয়শছন তার শর্ 
শ ান ঈশ্বরিাদী বিশ্বাস শনই [১২]। 

িতষ মাশন  রু্িরাশে রাজবনবত  আিিাওয়ার এধ্রশনর িাস্তিতা এিিং এই অিিা র্া ইবঙ্গত  শর, তা শদখশল 
বনসশন্দশি  আতবঙ্কত িশতন শজফারসন, ওয়াবশিংটন,মযাবডসন, অযাডামস এিিং তাশদর স ল িেুরা। তারা  ঈশ্বরিাদী, 
এ ািিাদী, অযাগনবস্ট  িা বনরীশ্বরিাদী র্াই শিান না শ ন প্রা এ বিিংশ শতাব্দীর ওয়াবশিংটশনর এইসি 
বথওিযাটশদর শদশখ ভশয় বপছু িটশতন। তারা িয়শতা  এ ািতা শিাধ্  রশতন উপবনশিশ পরিতী ভারশতর 
ধ্মষবনরশপক্ষিাদী জাবতর বপতাশদর সাশথ, বিশশর্  শর ধ্াবমষ  গােী ( আবম এ জন বিনু্দ,আবম এ জন 
মসুলমান,আবম এ জন ইহুদী, আবম এ জন খৃষ্টান, আবম এ জন শিৌদ্ধ) এিিং বনরীশ্বরিাদী শনিরুর সাশথ: 

এই শর্ প্রদশষনী র্ার নাম ধ্মষ িা আশরা সঠি ভাশি িলশত শগশল সিংগঠিত ধ্মষ, ভারশত ব িংিা পৃবথিী শর্ শ ান 
জায়গায়, আমাশ  আতঙ্কগ্রি  শর। আবম প্রায়ই এর বনন্দা  শরবছ এিিং ইচ্ছা শপার্ন  শরবছ এশ  পুশরাপুবর ভাশি 
পবরচ্ছন্ন  রার। এিিং প্রায় প্রবতিারই মশন িশয়শছ এটির বভবত্ত, অেবিশ্বাস এিিং প্রবতবিয়াশীলতা, শগাডা মতিাদ 
আর সিং ীনষতা, কুসিংস্কার, শশার্ন আর  াশয়বম স্বাথষ রক্ষা  রা। 

গােীর স্বশের ধ্মষবনরশপক্ষ ভারতশ  িযাখা  শর শনিরুর িণষনা ( র্বদ না রিাি সাম্প্রদাবয়  দাঙ্গার মধ্য বদশয় 
তাশদর শদশটা বিভি না িত িয়ত িাস্তশি তা পবরণত িশত পারশতা) পশড মশন িশত পাশর তা শর্ন 
শজফারসশনরই বনশজর শলখা [১৩]। 

আমরা ধ্মষবনরশপক্ষ  এ  ভারশতর  থা িলবছ … ব ছু মানুশর্র ধ্ারনা এর অথষ িশলা ধ্শমষর বিরুশদ্ধ শ ানব ছু। 
অিশযই  এধ্রশনর ধ্ারনা সঠি  না। এর অথষ িশলা এটা এমন এ টি রাে িশি র্া স ল ধ্মষবিশ্বাসশ  সমান 
মর্ষাদা আর সুশর্াগ শদশি। ভারশতর ধ্মীয় সবিষু্ণতার ইবতিাস অশন  প্রাচীন… ভারশতর মত এ টি শদশশ, শর্খাশন 
অশন  ধ্রশনর ধ্মষ  আর বিশ্বাস বিদযমান, শসখাশন ধ্মষবনরশপক্ষতার বভবত্ত ছাডা অনয শ ানভাশি সবতয াশরর 
জাতীয়তাশিাধ্ সৃবষ্ট  রা সম্ভি না। 

শদইষ্টশদর িা এ ািিাদীশদর ঈশ্বর, র্া প্রায়শঃই জাবতর বপতাশদর সাশথ সিংবশ্লষ্ট  রা িয়, অিশযই শসটি িাইশিশল 
িবণষত দানি অশপক্ষা অশন  উন্নবত। দঃুখজন ভাশি ধ্ারনা  রা খুিই  ঠিন শর্ তার অবস্তত্ব আশছ িা  খশনা 
বছল। শর্ শ ান রুশপই ঈশ্বর িাইশপাশথবসস আসশলই অপ্রশয়াজনীয়। ঈশ্বর িাইশপাশথবসস সম্ভািনার সুত্রানুর্ায়ী প্রায় 
িাবতল িিার উপিম। ’সন্মাবনত মিাশয়, আমার এই িাইশপাশথবসশসর প্রশয়াজন শনই” ,  এই বিখযাত উত্তরটি 
বদশয়বছশলন লাোস শনশপাবলয়নশ , র্খন বতবন বিবস্মত িশয় এই বিখযাত গবনতঞর  াশছ জানশত শচশয়বছশলন শ মন 
 শর বতবন তার িই বলখশত সক্ষম িশয়বছশলন এ িাশরা ঈশ্বশরর নাম উশেখ না  শর।  চতুথষ অধ্যাশয় আবম তার 
িযাখা শদি, তার আশগ আবম তৃতীয় অধ্যাশয় ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর তথা বথত প্রমাণ বনশয় আশলাচনা  রশিা। আপাতত 
আবম িরিং অযাগনবষ্টবসজম িা অশঞয়িাদ এিিং ঈশ্বশরর অবস্তত্ব িা অবস্তত্বিীনতা বচর ালই  বিঞাশনর ধ্রা শছায়ার 
িাইশর এ টি অেৃশয প্রে, এমন ভ্রান্ত ধ্ারনার বদশ  দবৃষ্ট শফরাই। 

অযাগনর্ির্সজম ো অবেযোদ-এর দদনযিা: 

আমার পুশরাশনা সু্কশলর চযাশপশলর পালবপট শথশ  আমাশদর সাশথ গলািাজী  রা িবলষ্ঠ, শপশীিহুল খৃষ্টান িযাবিটি 
ব ন্তু বনরীশ্বরিাদীশদর প্রবত এ ধ্রশনর শগাপন শ্রদ্ধা স্বী ার  শর বনশয়বছশলন। অন্ততপশক্ষ তাশদর সৎসািস আশছ 
বনশজশদর বিশ্বাশসর উপর, তা ভ্রান্ত বিশ্বাসই শিা  না শ ন? এই ধ্মষর্াজ  র্া পছন্দ  রশতন না তা িশলা  
অশঞয়িাদীশদর: দিুষল, নরম, আগাছা, ভীতু, বসদ্ধান্তিীনতায় আিান্ত। বতবন ব ছুটা ঠি , তশি ব ন্তু সেুনষ ভুল 
 ারশন। এ ই সুশর, শ াশয়বিন শদা শিশদাশয়র এর শলখা অনুর্ায়ী  যাথবল  ঐবতিাবস  বিউ রস উবলয়ামসন শ্রদ্ধা 



 শরন প্রবতশ্রুবতিদ্ধ ধ্াবমষ  এিিং প্রবতশ্রুবতিদ্ধ নাবস্ত শদরও। তার ঘৃনা সিংরবক্ষত শুধু্মাত্র দিুষল প্র ৃবতর ভীরু 
শমরুদেিীন সাধ্ারন মাশপর মানুর্গুশলা র্ারা বিশ্বাস অবিশ্বাশসর মাঝামাবঝ অিিান  শর [১৪]। 

অযাগনবষ্ট  িওয়া আশদৌ শদাশর্র না, িরিং রু্বিসঙ্গত এ টি অিিান, র্বদ শস বির্শয়র পশক্ষ িা বিপশক্ষ প্রমাশনর 
অভাি থাশ ।   ালষ সাগান অযাগনবষ্ট  অিিান বনশত গিষ শিাধ্  শরবছশলন, র্খন তাশ  মিাবিশশ্ব শ াথাও জীিশনর 
অবস্তত্ব আশছ ব না বজশঞস  রা িশয়বছল। র্খন বতবন িযা অথিা না জাতীয় শ ান উত্তর বদশত অস্বী ার  শরন, 

সাক্ষাৎ ার গ্রিন ারী র্খন তাশ  শজার  রবছল এ বির্শয় তার  ‘‘গাট বফবলিংস’ ব , বতবন এর স্মরনীয় জিাি 
বদশয়বছশলন: ’ব ন্তু আবমশতা আমার ’গাট’ বদশয় বচন্তা  রার শচষ্টা  বরনা’; সবতযই, প্রমান না পাওয়া পর্ষন্ত এ বির্শয় 
আমাশদর মতামত সিংরক্ষন  রা শর্শতই পাশর [১৫]; মিাবিশশ্ব প্রাশণর অবস্তশত্বর প্রেটি উন্মিু; পশক্ষ এিিং বিপশক্ষ 
শজারাশলা রু্বি আশছ এিিং শর্ শ ান এ  বদশ  এই সম্ভািনাটিশ  প্রভাবিত  রার মত র্শথষ্ট প্রমাশনর অভাি 
আশছ।  এ  ধ্রশণর অযাগনবষ্টবসজম অশন  শিঞাবন  প্রশের শক্ষশত্রও রু্বিরু্ি অিিান িশত পাশর, শর্মন পারবময়ান 
রু্শগর শশশর্ ঘটা মিাবিলুবপ্তর  ারন ব ? জীিাশ্ম ইবতিাশস সিশচশয় র্া িড ধ্রশনর অিলুবপ্ত। িতষ মাশন সিংগৃিীত 
প্রমাশনর বভবত্তশত এর  ারণ িশত পাশর পৃবথিীর সাশথ শ ান উিাবপশের সিংঘর্ষ, শর্মনটি পরিতী সমশয় 
ডায়শনাসরশদরও বিলবুপ্তর  ারন িশয়বছল। ব ন্ত অনযানয সম্ভািয এ   িা বমশ্র শ ান  ারনও িশত পাশর। এই দইু 
মিাবিলুবপ্তর  ারন সিংিান্ত প্রশে অযাগনবষ্টবসজম ব ন্তু অশর্ৌবি  না। ঈশ্বর সিংিান্ত প্রশে তািশল ব ? তার অবস্তশত্বর 
িযাপাশরও ব  অযাগনবষ্টবসজম রু্বিরু্ি? অশনশ ই িয়শতা িলশি অিশযই িযা, প্রায়শই দঢৃ় বিশ্বাশসর আদশল এই িিিয 
অশন টাই অবতবরি প্রবতিাশদর পর্ষাশয় পশড। ব ন্তু তারা ব  সঠি ? 

আবম শুরু  রশিা দইু ধ্রশনর অযাগনবষ্টবসজমশ  পৃথ   রার মাধ্যশম। TAP িা শটেরারী অযাগনবষ্টবসজম ইন 
প্রযা টিস, র্া রু্বিসঙ্গত মধ্যিতী অিিান, শর্খাশন পশক্ষ িা বিপশক্ষ সবতযই সুবনবদষষ্ট উত্তর আশছ, ব ন্তু আপাততঃ 
প্রমাশনর অভাশি শসই উত্তশর আমরা এখনও শপৌছাশত পাবরবন ( অথিা প্রমান থা শলও িযাখযা  রা র্ায়বন এখনও 
শিাঝার ঘাটবতর  ারশন িা  র্শথষ্ট সময় পাওয়া র্ায়বন প্রমানগুশলা শিাঝার জনয); শটেরারী অযাগনবষ্টবসজম ইন 
প্রযা টিস িা টযাপ অিশযই পারবময়ান মিাবিলুবপ্তর  ারশনর শক্ষশত্র রু্বিসঙ্গত অিিান িশত পাশর। অিশযই 
পারবময়ান মিাবিলুবপ্তর এ টি  ারণ আশছ, র্বদও এই মহুুশতষ  সতযটি আমাশদর জানা শনই, ব ন্তু  আশা  বর এ বদন 
আমরা অিশযই জানশত পারশিা। 

এছাডাও ব ন্তু আশর  ধ্রশনর মধ্যিতী অিিান আশছ, আবম তার নাম শদি, PAP িা পামষাশনি অযাগনবষ্টবসজম ইন 
প্রযা টিস, শব্দসিংশক্ষপটি শর্ শব্দটি িানান  শর তার সাশথ আমার প্রািন সু্কশলর ধ্মষর্াজশ র উচ্চাবরত এ টি শশব্দর 
বমল (প্রায়) এ টি দঘুষটনা মাত্র। পযাপ ধ্রশনর অযাগনবষ্টবসজম রু্বিরু্ি শসই সি প্রশের শক্ষশত্র র্ার উত্তর 
শ ানবদনও পাওয়া র্াশিনা, র্তই প্রমান আমরা পশক্ষ বিপশক্ষ শর্াগাড  বর না শ ন,  ারণ প্রমান এশক্ষশত্র প্রশর্াজযই 
িশিনা।  এই প্রশের অিিান বভন্ন এ  স্তশর অথিা বভন্ন শ ান মাত্রায়, প্রমাশনর ধ্রা শছা ওয়ার িাইশর। এ টা 
উদিারন িশত পাশর শসই পুশরাশনা বফশলাসবফ যাল “শচষ্টনাট”টি [১৬];  আমার মত লাল ব  আপবনও শদশখন। 
িয়শতা আপনার লাল আমার  াশছ সিুজ অথিা আমার পশক্ষ  ল্পনা  রা সম্ভি এমন শ ান রিং  শথশ  সেুনষ 
বভন্ন । দাশষবন রা এই প্রশের উশেখ  শরন, এমন এ টা প্রে বিসাশি র্ার শ ান উত্তর শদয়া সম্ভি না, পরিতীশত 
র্তই নতুন প্রমান শর্াগাড শিা  না শ ন। ব ছু সিংখয  বিঞানী আর অনযানয বচন্তাবিদ বনঃসশন্দি িশয়শছন শর্ – 

আমার মশত অবত উৎসাশি -ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বর প্রেটি বচর াশলর জনয উত্তরিীন শথশ  র্াশি এই ধ্রা শছায়ার 
িাইশর পযাপ শশ্রনীশত। এখান শথশ ই, র্া আমরা পশর শদখি, তারা অশর্ৌবি  বসদ্ধাশন্ত উপনীত িন শর্, ঈশ্বশরর 
অবস্তশত্বর িা অনবস্তশত্বর িাইশপাশথবসস, দশুটাই সঠি  িিার সমান সম্ভািনা আশছ। শর্ দবৃষ্টভবঙ্গটা আবম সমথষন 
 রশিা তা খুিই আলাদা: ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর িযাপাশর অযাগনবষ্টবসজম বনবশ্চৎভাশি সামবয়  িা টযাপ শশ্রনীভুি। িয় 
তার অবন্তত্ত্ব আশছ িা শনই, এটা অিশযই শিঞাবন  প্রে। এ বদন আমরা এর উত্তর জানশত পারশিা। আপততঃ 
আমরা এর সম্ভািনা বনশয় শজারাশলা রু্বি বদশত পাবর। 



বিবভন্ন ধ্রশনর মতিাদ িা ধ্ারণার ইবতিাশস, পশর উত্তর পাওয়া শগশছ এমন অশন  প্রশের উদিারন আশছ, র্া 
শ ান এ  সময় ধ্শর শনয়া িশয়বছল বচর ালই বিঞাশনর আওতার িাইশর শথশ  র্াশি । ১৮৩৫ সাশল বিখযাত 
ফরাসী দাশষবন  অগুষ্ট শ াম্ত নক্ষত্র বনশয় মন্তিয  শরবছশলন, শর্ শ ান পদ্ধবতশতই শিা  না শ ন,  আমার 
শ ানবদনও, তাশদর রাসায়বন  গঠন িা ধ্াতি প্র ৃবত বনশয় গশির্না  রশত পারি না। অথচ শ াম্ত এ  থাগুশলা 
িলার আশগ িাউনিফার তার শেশরাশস্কাপ িযিিার  শর  সুশর্ষর রাসায়বন  গঠন বনশয় গশির্না শুরু  শরবছশলন। 
এখন শেশরাশস্কাপ বিশশর্ঞরা প্রবতবদনই শ াম্ত এর অযাগনবষ্টবসজমশ  ভুল প্রমান  শর র্াশচ্ছন, এমনব  িহু দশুরর 
তারাশদর রাসায়বন  গঠন সেশ ষ  সঠি  বিশশ্লর্শনর মাধ্যশম [১৭]; শ াম্ত এর নশভাবিঞানীয় অযাগনবষ্টবসজম এর  

সঠি  শর্ অিিাই থাকু  না শ ন, এই সত ষ তামলু   াবিনীর িিিয িল, অন্ততঃপশক্ষ, অযাগনবষ্টবসজম এর বচরন্তন 
সতযতার পশক্ষ শজারাশলা শ ান রু্বি শদিার আশগ সািধ্ানতা অিলম্বন  রা উবচৎ। তাসশত্ত্বও র্খনই ঈশ্বশরর 
বির্য় আশস, এই শব্দটির প্রথম আবিষ্কার , টি এইচ িাক্সলী শথশ  শরু  শর, অশন  মিান দাশষবন  আর বিঞানীরা, 
খুিই খুশী মশন  াজটি  শর থাশ ন[১৮]। 

িাক্সলী শব্দটির উিািন সম্বশে িযাখযা  শরবছশলন, র্খন শসটি এ টি িযাবিগত আিমশনর  ারন িশয় দাবডশয়বছল। 
লেশনর ব িংস  শলশজর অধ্যক্ষ শরভাশরে ডঃ ওশয়ইস িাক্সলীর   াপুরুশর্াবচত অযাগনবষ্টবসজম তীব্র সমাশলাচনা 
 শরবছশলন: 

বতবন িয়ত বনশজশ  অযাগনবষ্টবসজমিাদী বিসাশি বচবিত  রশত স্বাচ্ছন্দ শিাধ্  শরন, ব ন্তু তার প্র ৃত নাম আসশল 
আশরা প্রাচীন, বতবন আসশল নাবস্ত , অথষাৎ অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী শব্দটির সাশথ িয়শতা এ টি অপ্রীবত র অথষ জবডশয় 
আশছ, এটাই িওয়া িয়ত স্বাভাবি । শ ান মানশুর্র পশক্ষ, এিিং শসটা িওয়াই উবচৎ, র্ীশু খৃষ্টশ  শস বিশ্বাস  শর 
না, এই  থাটা েষ্ট  শর িলাটা অিশযই সুখ র শ ান বির্য় নয়। 

িাক্সলী অিশয শস ধ্রশনর মানুর্ বছশলন না  বর্বন সিশজ এধ্রশনর উস্কাবনমুল  িিিয অগ্রািয  রশিন এিিং সিাই 
শর্মনটি আশা  শরবছল, ১৮৮৯ সাশল,তার প্রতুযত্তর বছল খুিই তীব্রভাশি সমাশলাচনামুল  (র্বদও বতবন তার স্বভাি 
সুলভ সত ষ  নম্রতার শ ান িযবতিম না ঘটিশয়: ডারউইশনর িুলডগ বিসাশি বতবন ইবতমশধ্যই দক্ষ িশয় উশঠবছশলন 
শহুশর বভশক্টাবরয়ান তীর্ষ   থািাতষ ায়); অিশশশর্, ডঃ ওশয়ইসশ  তার উবচৎ প্রাপয শাবস্ত বদশয় এিিং শশর্ পর্ষন্ত  
সিটুকু  ির বদশয়, িাক্সলী বফশর আশসন ‘ অযাগনবষ্ট ‘ শব্দটির  াশছ এিিং িণষনা শদন শ মন  শর বতবন এটি 
শপশলন। অনযরা, বতবন িশলন, 

বনবশ্চৎ শর্, তারা ‘নবসস’ িা অন্তগষত তত্ত্বঞান অজষ ন  রশত শপশরশছন- এিিং  মশিশী সাফশলযর সাশথ  আবস্তশত্বর 
 প্রেটি সমাধ্ান  রশত শপশরশছন; ব ন্তু আবম বনবশ্চৎ আবম পাবরবন এিিং আমার দঢৃ় বিশ্বাস এই প্রে সমাধ্ানশর্াগয 
নয়। বিউম এিিং  ািশ  আমার পাশশ বনশয় িলবছ, আবম আমার বনশজশ  এধ্রশনর মতামত শি  শর আ শড 
থা ার মত এত অিঙ্কারী ভািশত পাবরনা…… সুতরািং আবম বচন্তা  রলাম এিিং আবিষ্কার  রলাম ‘অযাগনবস্ট ’ 

শীর্ষ  বশশরানামটি, র্া আমার মশত র্থার্থ। 

পরিতীশত তার িিৃতায়, িাক্সলী আশরা বির্দ িযাখযা শদন শর্, ‘অযাগনবস্ট শদর শ ান মতিাদ শনই, এমনব  
শনবতিাচ  শ ান ব ছু। 

অযাগনবস্টবসজম, আসশল শ ান মতিাদ না িরিং এ টি পদ্ধবত। র্ার সার  থা িশলা, এ টি আদশষশ    দঢৃ়ভাশি 
প্রশয়াগ  রা…….ইবতিাচ ভাশি,  শসই আদশষশ  িযাখযা  রা শর্শত পাশর: িবুদ্ধমত্তার শক্ষশত্র, আর     শ ান ব ছুর  থা 
না শভশি, র্তটুকু পর্ষন্তয সম্ভি বনশজর রু্বিশ  সিষদা অনসুরন  রা। এিিং শনবতিাচ ভাশি: িুবদ্ধমত্তার শক্ষশত্র, 

উপসিংিার শর্ বনবশ্চৎ এমন ভান না  রা র্খন তা প্রমান  রা র্াশিনা িা প্রমানশর্াগয নয়। আবম এটাশ ই 



অযাগনবস্ট  বিশ্বাস িবল, র্া শ উ র্বদ পুশরাটা মাশন এিিং িাল া  শর না শফশল, পৃাথিীর মুশখামবুখ িশত তাশ  
বনলষজ্জ িশত িশিনা, ভবির্যশত র্া ব ছুই ঘটু  না শ ন। 

এ জন বিঞানীর  াশছ এগুশলা অশন  মিৎ  থা এিিং টি এইচ িাক্সলীশ  িাল াভাশি সমাশলাচনা  রা র্ায়না। 
ব ন্তু িাক্সলী  ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব িা অনবস্তত্ত্ব প্রমান অসম্ভিতার বদশ  তার মশনাশর্াগ শদয়ার ফশল বতবন সম্ভািনার 
বির্য়টির বদশ  গুরুত্ব শদনবন। আমাশদর পশক্ষ শ ান ব ছুর অবস্তত্ত্ব প্রমান  রশত পারা িা না পারার এই সতযটা 
ব ন্তু অবস্তত্ত্ব আর অনবস্তত্ত্বশ  এ ই শশ্রনীশত শফশল না। আবম মশন  বরনা টি এইচ িাক্সলী এিযাপাশর বিমত শপার্ন 
 রশত পাশরন এিিং সশন্দি িয়, বতবন র্খন আপাতঃ দবৃষ্টশত  াজটি  শরশছন, আসশল বতবন খুবশ  রার জনয 
শিশীমাত্রায় সশচষ্ট িশয়শছন বির্য়শ  শমশন বনশত. শুধু্মাত্র অনয আশর টি বির্শয়র খাবতশর।  আমরা সিাই  াজটি 
শ ান না শ ান এ সময়  শরবছ। 

িাক্সলীর সাশথ বিমত শপার্ন  শর আবম িলশত চাই, ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর প্রেটি অিশযই এ টি শিঞাবন  
িাইশপাশথবসস, অনয অশন  বির্শয়র মত। র্বদও বির্য়টি  ঠিন, িযািিাবর  শক্ষশত্র এটি পরীক্ষা  রা, এটির অিিান 
পারবময়ান এিিং শিটাবসয়াস মিাবিলুবপ্ত বনশয় বিতশ ষ র সাশথ এ ই টযাপ িা িা শটেরারী অযাগনবষ্টবসজম ইন 
প্রযা টিস শশ্রনীশত। ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব  িা অনবস্তত্ত্ব মিাবিশ্ব সিংিান্ত এ টি শিঞাবন  সতয, তাবত্ত্ব ভাশি আবিষ্কারশর্াগয 
র্বদও িযািিাবর  শক্ষশত্র িযাপারটা সিজ নয়। র্বদ ঈশ্বর সবতযই থাশ ন এিিং বতবন বনশজ র্বদ চান, ঈশ্বর বনশজই  

তার স্বপশক্ষ এই বিত ষ  বচর াশলর মত স্বশশব্দ এিিং সুষ্পষ্টভাশি থাবমশয় বদশত পাশরন। এিিং এমনব  র্বদ ঈশ্বশরর 
অবস্তত্ত্ব র্বদ বনবশ্চৎভাশি প্রমান িা খোশনা নাও র্ায়, িতষ মাশন প্রাপয সি প্রমান আর রু্বি সম্ভািনার পবরমাশপর 
অিং টি বনশয় শগশছ শত রা ৫০ ভাগ শথশ  আশরা অশন  দশুর। 

তািশল, আমরা গুরুশত্বর সাশথ সম্ভািনার শে োশমর ধ্ারনাটিশ  গ্রিন  বর, এিিং দটুি চুডান্ত িীপবরত বনবশ্চৎ 
অিিাশনর মাশঝ আশরাপ  বর ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব সেশ ষ  মানুশর্র ভািনাশ । এই শে োম র্বদও অবিবচ্ছন্ন, তা 
সশত্ত্বও দইু চুডান্ত অিিাশনর মশধ্য বনম্নবলবখত সাতটি উশেখশর্াগয মাইলফল  বিদযমান: 

১. পুশরাপুবর ঈশ্বরিাদী। শত রা ১০০ ভাগ সম্ভািনা ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্ব। বস বজ ইয়ািং এর ভার্ায়: আবম বিশ্বাস 
 বরনা,আবম জাবন। 

২. অশন  শিশী সম্ভািনা ব স্তু শত রা ১০০ ভাশগর নীশচ।  ার্ষতঃ ঈশ্বরিাদী। ‘আবম বনবশ্চৎভাশি জাবন না 
ব ন্তু আবম দঢৃ়ভাশি ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  বর এিিং তার অবস্তত্ত্ব আশছ এটাশ  সতয মশন  শর আমার জীিন র্াপন 
 বর।’ 

৩. শত রা ৫০ ভাশগর উপশর তশি সম্ভািনা এর খুি এ টা শিশী উপশর নয় । শ ৌশলগতভাশি অযাগনবষ্ট  
ব ন্তু ঈশ্বরিাদ শঘর্া। ‘আবম খুিই অবনবশ্চৎ ব ন্তু আবম ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  রশত ইচ্ছ ু।’ 

৪. সম্ভািনা ঠি  শত রা ৫০ ভাগ। পুশরাপুবর পক্ষপাতিীন অযাগনবষ্ট ।‘ ‘ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব িা অবস্তত্ত্বিীনতা দশুটাই 
সমানভাশি সম্ভািয।’ 

৫. শত রা ৫০ ভাশগর নীশচ তশি সম্ভািনা এর খুি এ টা শিশী নীশচ নয়। শ ৌশলগতভাশি অযাগনবষ্ট  ব ন্তু 
বনরীশ্বরিাদ শঘর্া। আবম জাবননা ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ ব না ব ন্তু আবম সিংশয়িাদী িশত ইচ্ছ ু । 

৬.খুিই  ম সম্ভািনা ব ন্তু শুশনযর উপশর। ার্ষতঃ  বনরীশ্বরিাদী। আবম বনবশ্চৎভাশি জাবননা ব ন্তু আবম মশন  বর 
ঈশ্বর খুিই অসম্ভি এ টি িযাপার এিিং তার  শনই এটা মশন  শর আমার জীিন র্াপন  বর।’ 



৭. পুশরাপুবর বনরীশ্বরিাদী। শর্মন ইয়ািং ‘‘জাশনন’ এ জন আশছন ঠি  শতমন বিশ্বাশসর সাশথ আবম জাবন শ ান 
ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব শনই। 

আবম অিা ই িশিা র্বদ শিশী মানরু্শ   যাশটগরী ৭ এ পাওয়া র্ায়, তারপরও শর্খাশন শিশীর ভাগ মানরু্, শসই 
 যাশটগরী ১ এর সাশথ সামন্জ্ঞসয রাখার খাবতশর আবম এটা শর্াগ  শরবছ। বিশ্বাশসর প্র ৃবতই িশচ্ছ, ইয়ািং (C. 

Jung) এর মতই , এ জন বিশ্বাসী শ ান শর্ৌবি   ারন ছাডাই তার বিশ্বাসশ  আ শড ধ্শর রাখশত সক্ষম (ইয়ািং 
অিশয বিশ্বাস  রশতন তার িু  শসলশফর বনবদষষ্ট ব ছু িই স্বতঃফুতষ ভাশি স্বশশব্দ বিশফাবরত িশত পাশর); 

বনরীশ্বরিাদীশদর শ ান বিশ্বাস শনই,আর শুধু্মাত্র রু্বি বদশয় শ ান ব ছুর অবস্তত্ত্ব শনই এধ্রশনর বিশ্বাশস শ উ 
শপৌছাশত পাশরনা। শস ারশন  যাশটগরী ৭  িযিিাবর ভাশি শুনয তার িীপবরত শমরুর  যাশটগরী ১ শথশ , শর্খাশন 
অশন  অনগুত মানুশর্র সমাশিশ। আবম বনশজশ   যাশটগরী ৬ এ, ব ন্ত ৭ বদশ  শঘর্া মশন  বর। আবম 
অযাগনবষ্ট , তশি তা শুধু্মাত্র, িাগাশন গাশছর নীশচ পরীশদর িযাপাশর আবম শর্মন অযাগনবষ্ট  ঠি  ততটুকু। 

সম্ভািনার  এই শেরামটি টযাপ িা ‘শটেরারী অযাগনবষ্টবসজম ইন প্রযা টিস’ এর শক্ষশত্র শিশ প্রর্াজয। ‘পামষাশনি 
অযাগনবষ্টবসজম ইন প্রযা টিস’ িা পযাপশ  এই শেরামটির মাঝামাবঝ, ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বর সম্ভািনা শর্খাশন শত রা ৫০ 
ভাগ, শসখাশন রাখার এ টা িাল া প্রশলাভন িশত পাশর, ব স্তু শসটা সঠি  িশি না। পযাপ অযাগনবষ্টবসজমিাদীরা 
দঢৃ়তার সিংশগ দািী  শরন, ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ, ব  শনই,  এই প্রশে আমাশদর পশক্ষ িা বিপশক্ষ ব ছু িলা সম্ভি না। 
এই প্রেটি, পযাপিাদীশদর মশত, নীবতগতভাশি সমাধ্ানশর্াগয নয় এিিং তাশদর উবচৎ িশি এই শেরামটির শ ান স্তশর 
বনশজশদর শশ্রনীভুি  রার শর্ শ ান প্রস্তাি  প্রতযাখযান  রা। আমার পশক্ষ জানা সম্ভি না শর্, আপনার লাল ব  
আমার সিুশজর মত-এই সতযটা ব ন্তু শত রা ৫০ ভাগ সম্ভািনার সমান না। এধ্রশনর প্রস্তাি এতটাই অথষিীন 
শর্, এশ  শ ান ধ্রশনর সম্ভািনার মর্ষাদা শদয়া সম্ভি না। তাসশত্ত্বও, এটা খুি সাধ্ারন এ টা ভুল, র্া আমরা 
পরিতীশত আিার লক্ষয  রি, নীবতগতভাশি ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বর প্রেটি সমাধ্ানশর্াগয নয় এমন ধ্ারনা শথশ , তার 
অবস্তত্ত্ব এিিং তার অবস্তত্ত্বিীনতা দশুটাই সমানভাশি সম্ভািয, এমন শ ান এ টা উপসিংিাশর লাফ শদয়া। 

অনয আশর  ভাশি এই ভুলটি শিাঝাশনা শর্শত পাশর, প্রমাশনর দায়ভাশরর মাধ্যশম, র্া িােষ াে রাশসল চমৎ ারভাশি 
িযাখযা  শরশছন স্বগীয় চা এর পশটর রুপশ র মাধ্যশম[১৯]। 

অশন  শগাডা মানরু্  থা িশলন শর্ন, প্রাপ্ত ধ্মষমতশ  প্রমান  রার দাবয়ত্ব ধ্মষমতািলম্বীশদর নয় িরিং 
সিংশয়িাদীশদরই দাবয়ত্ব শর্ন প্রাপ্ত ধ্মষমতশ  বমথযা প্রমান  রার। এটা অিশয এ টি ভুল। আবম র্বদ প্রস্তাি  বর 
শর্, পৃবথিী আর মঙ্গল গ্রশির মাশঝ চীনামাটির শতরী এ টি চা এর পট আশছ, র্া সুশর্ষর চারপাশশ উপিৃত্তা ার 
 ক্ষপশথ প্রদবক্ষন  রশছ,  াশরা পশক্ষ ব ন্তু আমার দািীশ  বমথযা প্রমান  রা সম্ভি না, বিশশর্  শর আবম র্বদ 
এ টু সত ষ  িশয় আশরা উশেখ  বর শর্,  চাশয়র পটটি এত কু্ষদ্র ায় শর্, আমাশদর সিশচশয় শবিশালী শটবলশস্কাপ 
বদশয় তা শদখা সম্ভি নয়। ব ন্তু আবম র্বদ আশরা িবল, আমার দািীশ  শর্শিতু বমথযা প্রমান  রা র্াশি না, 
অতএি এশ  সশন্দি  রা শ ান মানবি  রু্বির পশক্ষ  অসিয এ টি ধৃ্ষ্টতা িশি; তশি আবম শর্ আশিালতাশিাল 
 থা িলবছ এমনটি ভািা  াশরা জনয ভুল িশি না। ব ন্তু র্বদ  এধ্রশনর এ াট চাশয়র পশটর অবস্তত্ত্ব র্বদ 
সুবনবশ্চৎভাশি শঘার্না  রা িশতা প্রাচীন ধ্মীয় গ্রশি, প্রবত শরািিাশর পবিত্র উদৃ্ধবত বিসাশি তা শশখাশনা িত, সু্কশল 
বশশুশদর মশনর মশধ্য েুব শয় শদয়া িত, তািশল এর অবস্তত্ত্ব সম্বশে শ ান ধ্রশনর বিধ্াদ্ন্ন্দ িা ইতস্ততা বচবিত িত 
িরিং অস্বাভাবি তা বিসাশি, এিিং  এর সিংশয়িাদীরা নজশর পডশতন আধু্বন  রু্শগ মশনাবচব ৎস শদর এিিং অতীশতর 
ইনকুযইবজটরশদর নজশর । 

আমাশদর এ বির্শয়  থা িশল সময় নষ্ট  রা ঠি  িশি না, আবম র্তটুকু জাবন শ উই চাশয়র পশটর উপাসনা 
 শর না [২০]; ব ন্তু র্বদ শজার  রা িয়, শসশক্ষশত্র আমরা আমাশদর দঢৃ় বিশ্বাস প্র াশ  রশত বিধ্া শিাধ্  রশিা 
না শর্, অিশযই শ ান ঘুণষায়মান চাশয়র পট এর অবস্তত্ত্ব শনই। তারপরও  মুলতঃ বনয়মানরু্ায়ী আমাশদর  সিাইশ  



চাশয়র পট অযাগনবষ্ট  বিসাশি ধ্শর বনশত িশি:  আমরা প্রমান  রশত পারি না, সুবনবশ্চৎভাশি, শর্ শ ান স্বগীয় চা 
এর পশটর শ ার অবস্তত্ব শনই। িযিিাবর  সি শক্ষশত্র, চাশয়র পট অযাগনবষ্ট িাদ শথশ  আমরা সশর আসি চা এর 
পট অবিশ্বাসী মতিাশদ। 

এ জন িেু, বর্বন প্রবতপাবলত িশয়শছন এ জন ই হুদী বিসাশি এিিং বনজ ঐবতিযর প্রবত অনুগত িশয় এখনও সািাথ 
িা অনযানয ইহুদী ধ্মী আচার পালন  শরন, বনশজশ  িণষনা শদন এ জন ’টুথ শফয়ারী অযাগনবস্ট ’ বিসাশি। বতবন 
ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বর সম্ভািনাশ  ’টুথ শফয়ারীর’ অবস্তত্ত্বর সম্ভািনার শথশ  আশদৌ শিশী মশন  শরন না। শ ান 
িাইশপাবথবসসই প্রমান  রা সম্ভি না, এিিং দশুটাই সমানভাশি অসম্ভি। প্রায় ঠি  র্তটুকু বতবন শফয়ারী অবিশ্বাসী 
ততটুকু ঈশ্বর অবিশ্বাসী, এিিং উভয় শক্ষশত্রই এ ই র ম সামানয মাত্রায় অযাগনবষ্ট । 

রাশসশলর চা এর পট, অিশযই অগবনত বজবনশসর প্রতী , র্াশদর অবস্তত্ব  ল্পনা  রা সম্ভি, ব ন্তু বমথযা প্রমান  রা 
অসম্ভি। আশমবর ার বিখযাত আইনজীবি, চালষস ডযাশরা িশলবছশলন, ’আবম ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  বর না শর্মন মাদার 
গুজশ ও বিশ্বাস  বরনা’; সািংিাবদ  অযানু্ড্র মুশয়লার মত িল, বনশজশ  শ ান বিশশর্ এ টি ধ্মষবিশ্বাশসর সাশথ সিংবশ্লষ্ট 
 রার মাশন িশলা, ’শ ান অিংশশ  ম িা শিশী অিুত না, বিশ্বাশসর জনয শিশছ শনয়া শর্ পৃবথিী িশচ্ছ রম্বস 
আ ৃবতর এিিং এসশমশরল্ডা আর  ীথ নাশমর দইু অবতবিশাল সিজু লিস্টার তাশদর সাডাশীর মত দইু িাশত 
মিাবিশ্বর মধ্য বদশয় পৃবথিীটাশ  িিণ  শর বনশয় চলশছ’ [২১] ; দাশষবন  দবৃষ্টভবঙ্গশত সিশচশয় বপ্রয়, অদশৃয,অেশৃয, 
অশ্রিনশর্াগয ইউবন ণষ, র্া প্রবতিছর  যাে শ াশয়শষ্ট [২২] বশশুরা বমথযা প্রমান  রার শচষ্টা  শর। িতষ মাশন 
ইিারশনশট সিশচশয় জনবপ্রয় শদিতা র্া ইয়াওশয় িা অনয শর্ শ ানটার মতই বমথযা প্রমান  রা সম্ভি নয়, িল 
উডন্ত েযাশগটি মনস্টার, বর্বন, অশনশ ই দািী  শর, তাশদরশ  েশষ  শরশছ নডুলস এর মত শরীশরর অিংশ বদশয় 
[২৩]; আবম খুিই আনবন্দত িশয়শছ শর্, ’গসশপল অি িাইিং েযাশগটি মনস্টার’ ইবতমশধ্যই িই আ াশর প্র াবশত 
িশয়শছ এিিং প্রশিংবসত িশয়শছ [২৪]; আবম র্বদও এখনওপবডবন, ব ন্ত গসশপল পডার ব  দর ার, র্বদ আপবন জাশনন, 

এটা সবতয ? প্রসঙ্গিশম র্া িিার  থা বছল, িড মাশপর মতবিশভদ ইবতমশধ্যই ঘশট শগশছ,ফশল শতরী িশয়শছ,বরফমষড 
’ চাচষ   অি দয িাইিং েযাশগটি মনস্টার’ [২৫]। 

এসি িযবতিমী উদিারন বনশয় আশলাচনার  উশেশয িশলা, এশদর বমথযা প্রমান  রা সম্ভি না, তারপরও শ উ বচন্তা 
 শরনা, তাশদর অবস্তশত্ত্বর আর অবস্তত্ত্বিীনতার িাইশপাবথবসস এ ই সমমাশনর। রাশসশলর িিিয িল, প্রমান  রার 
দায়ভার বিশ্বাসীশদর, অবিশ্বাসীশদর নয়। আমার িিিযও ব ছুটা শসধ্রশনর,  উডন্ত চা এর পশটর অবস্তশত্ত্বর পশক্ষ 
সম্ভািনা (িা েযাশগটি মনস্টার/এসশমশরল্ডা আর  ীথ/ ইউবন ণষ  ইতযাবদ) ব ন্তু এর বিপশক্ষ সম্ভািনার সমান 
না। 

 ক্ষপশথ প্রদবক্ষনরত শ ান চা এর পট িা টুথ শফয়ারী বমথযা প্রমান  রার অশর্াগয, এই বির্য়টিশ  সতয বিসাশি 
শ ান রু্বিিাদী মানুশর্ই অনভুি  শরন না শর্, এটি এমন শ ান এ টি বির্য়, র্া আশগ্রািেীপ  রু্বিত ষ র মাধ্যশম 
মীমািংসা  রা সম্ভি। আমরা শ উই, উিষর আর ছলনাময়ী  ল্পনা শতরী  রশত পাশর এমন লক্ষ লক্ষ আিস্তি 
বির্য়গুশলাশ  বমথযা প্রমান  রাটা বনশজশদর দাবয়ত্ব মশন  বর না।  র্খন বজশঞস  রা িয় আবম নীবরশ্বরিাদী 
ব না, আমার এটাশ  মজার এ টা শ ৌশল মশন িয়, শর্ আবমও প্রে ারীর দবৃষ্ট আ র্ষন  শর শিাঝাশত চাই শর্, 

বজউস,  অযাশপাশলা, আমন রা, বমথরাস, িাল, থর, ওটান, শসানালী িাছুর এিিং িাইিং েযাশগটি মনস্টার এর শক্ষশত্র বতবন 
বনশজও এ জন নীবরশ্বরিাদী, আবম শ িল আশর টি শিশী ঈশ্বরশ  অবিশ্বাস  বর মাত্র। 

আমরা প্রায় সিাই পুশরাপুবর অবিশ্বাশসর  াছা াবছ এ  ধ্রশনর সশন্দি প্র াশ  রার অবধ্ ার রাবখ- শুধু্মাত্র 
ইউবন ণষ, টুথশফয়ারী, প্রাচীন গ্রীস, শরাম, বমশর এিিং ভাইব িংশদর শদিশদিীশদর শক্ষশত্র আমাশদর শতমন শ ান 
মাথািযাথা  শনই। ব ন্তু আব্রািামীয় ঈশ্বর এর শক্ষশত্র বচন্তার প্রশয়াজন আশছ,  ারন উশেখশর্াগয সিংখয  মানরু্ র্াশদর 



সাশথ আমরা এই পৃবথিীশত িাস  বর তারা তার অবস্তশত্ত্ব দঢৃ়ভাশি বিশ্বাস  শর। রাশসল এর চা এর পশট টি র্া 
প্রদশষন  রশছ, তা িশলা ঈশ্বর বিশ্বাশসর সািষজনীনতা; স্বগীয় চা এর পশট বিশ্বাশসর সাশথ তুলনা  রশল ব ন্তু রু্বির 
মাধ্যশম প্রমান  রার দায়ভারটা  াশদর অপবরিতষ নীয় রশয় শগশছ;  র্বদও িযিিাবর  রাজনীবতর স্তশর মশন িশত 
পাশর দায়ভার পবরিবতষ ত িশয়শছ অবিশ্বাসীশদর বদশ । ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বিীনতা শর্ আমরা প্রমান  রশত পারি না তা 
গ্রিনশর্াগযতা শপশয়শছ, এিিং রুপান্তবরত িশয়শছ শর্ন খুিই তুচ্ছ এ টি িযপাশর, এমনব  শুধু্মাত্র এই অশথষ শর্, আমরা 
 খশনই চুডান্তভাশি শ ানব ছুর অবস্তত্ত্বিীনতাশ  প্রমান  রশত পারি না। আসল িযাপারটা িল র্, ঈশ্বরশ  ব  
অপ্রমান  রা র্ায় ব না ( বতবন অিশযই তা না) শসটা ব ন্তু না িরিং তার অবস্তত্ত্ব ব  আশদৌ ’’সম্ভি’ ব না, 
শসটাই। এিিং শসটা বভন্ন এ টি িযাপার। ব ছু প্রমানঅশর্াগয বির্য় রু্বিসঙ্গতভাশিই  বিচার  রা িয়, অনয আশরা 
ব ছু প্রমানঅশর্াগয বির্য় শথশ , অশন   ম ’সম্ভািয’ বিসাশি। শ ান  ারনই শনই ঈশ্বরশ  সম্ভািনার শে োশমর 
নীবরশখ পরীক্ষাশর্াগয না ভািা।  এিিং অিশযই শ ান  ারন শনই এটা ভািিার শর্, শুধু্মাত্র ঈশ্বর এর অবস্তত্ত্ব প্রমান 
 রা িা বমথযা প্রমান  রা র্াশি না িশলই তার অবস্তশত্ত্বর সম্ভািনা শত রা ৫০ ভাগ। িরিং এর িীপবরতটাই 
সম্ভি,র্া আমরা পরিতীশত শদখি। 

যনামা (NOMA): 

সেুণষভাশি পক্ষপাতিীন অযাগনবষ্টবসজম িা অশঞয়িাশদর এর প্রবত টমাস িাক্সলী শর্ভাশি আন্তবর তািীন সমথষন 
জানাশত  শিশীমাত্রায় সশচষ্ট িশয়বছশলন, আমার সাত স্তশরর সম্ভািনা শেরাশমর মধ্যিতী স্তশরর ঈশ্বরিাদীরাও ঠি  
এ ই ধ্রশনর  ারশন  াজটি অনযবদ  িরাির  শর থাশ ন। ধ্মষতত্ত্ববিদ অযাবলষ্টার মযা গ্রাথ তার ’ডব ন্স’স গড: 
জীনস,মীমস অযাে দয অবরবজন অি লাইফ’ িইশত এটাশ ই মুল িিিয বিসাশি উপিাপন  শরশছন। সবতয, আমার 
শিঞাবন  গশির্নার এ টি সপ্রশিংস পক্ষপাতিীন সারািংশ শশশর্ মশন িশর্শছ, রু্বি খোশনার লশক্ষয বতবন শ িলমাত্র 
এ টি মাত্র বির্শয়রই শুধু্ উশেখ  শরশছন: শসই অনস্বী ার্ষ এিিং অসমানজন  দিুষল রু্বি, ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বশ  শ উ 
বমথযা প্রমান  রশত পারশি না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মযা গ্রাথ পডার সময় আবম মাবজষ শন ’চা এর পট’ বলশখ শগবছ। 
টি এইচ িাক্সলীর িিিয তার সমথষশন উশেখ  শর বতবন িশলন: ’চরম বিরি িই র্খন ঈশ্বরিাদী আর 
বনরীশ্বরিাদী, উভয়পক্ষই অপর্ষাপ্ত পবরমান প্রাশয়াবগ  প্রমাশনর উপর বনভষ রশীল িশয় শনরাশযজন ভাশি অশর্ৌবি  
শগাাঁডা মতিাদ িা িিিয প্রদান  শরন, িাক্সলী শঘার্না  শরবছশলন শিঞাবন  পদ্ধবতর মাধ্যশম ঈশ্বর প্রশের শ ান 
সুরািা িশিনা’। 

মযা গ্রাথ পশর বস্টশফন শজ গুলড এর উদৃ্ধবত শদন এ ই ধ্ারািাবি তায়:’’আমার সি মীশদর জনয আর অসিংখয 
বমবলয়নিার র্া িশলবছ ( শলশজর ঘশরায়া আশলাচনা শথশ  গশির্নামলু  শসবমনার):বিঞান শ ানভাশিই 
(এরঅন্তগষত শিধ্ উপাশয়) প্র ৃবতর উপর ঈশ্বশরর সম্ভািয তদার ীর বির্য়টি বমমািংসা  রশত পারশিনা। আমরা 
না পারশিা এশ  সতযাপন  রশত, না পারশিা অস্বী ার  রশত। বিঞানী বিসাশি এ বির্শয় মন্তিয  রশতই আমরা 
পারশিানা’; গুলড এর দািীর মশধ্য প্রতযয়ী,প্রায় শজারজিরদবস্তমুল  আওয়াজ থা া সশত্ত্বও, আসশলই তার এই  থার 
শর্ৌবি তাটা ব ? শ ন বিঞানী বিসাশি আমরা ঈশ্বশরর বির্শয় মন্তিয  রশত পারি না ? আর শ নইিা রাশসশলর 
চা এর পট অথিা িাইিং েযাশগটি মনস্টার সমানভাশি শিঞাবন  সশন্দশির উশধ্ষ থা শি। ব ছুক্ষশনর মশধ্য আবম 
রু্বি উপিাপন  রি শর্, সৃবষ্ট তষ ার তদার ীশত চলমান এ টি মিাবিশ্ব অিশযই সৃবষ্ট তষ াবিিীন শ ান মিাবিশ্ব 
শথশ  পৃথ  িশি। আর শ নইিা তা শিঞাবন  বির্য় বিসাশি গ্রািয  রা িশি না ? 

খুশী  রার জনয অবতবরি নত িিার শচষ্টার বশল্পটিশ  আক্ষবর  অশথষ মাটিশত শুশয় পডার পর্ষাশয় বনশয় 
বগশয়বছশলন গুলড তার  ম প্রশিংবসত িই ’র স অি এশজস’ এ। এখাশনই বতবন উিািন  শরন শনামা (NOMA), 

র্া ‘নন ওভারলযাবপিং মযাবজশষ্টবরয়া’ র শব্দসিংশক্ষপ: 



বিঞাশনর জাল িা মযাবজশষ্টবরয়াম বিসৃ্তত প্রাশয়াবগ  জগশত: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব  বদশয় শতরী (িাস্তি তথয) এিিং শ ন 
এটি এভাশি  াজ  শর (তত্ত্ব); ব ন্তু ধ্শমষর মযাবজশষ্টবরয়াম বিসৃ্তত এসি ব ছুর সিষশশর্ অথষ এিিং শনবত  মলুযশিাধ্ 
সিংিান্ত প্রেসমুশি।  এই দইু মযাবজশষ্টবরয়া এশ  অপরশ  অবধ্িমণ  শর না, এিিং তারা স ল বজঞাসাশ ও ধ্ারন 
 শরনা ( উদিারন বিসাশি ধ্রা র্া , বশশল্পর মযাবজশষ্টবরয়াম এিিং শসৌন্দর্ষযর অথষ); পুশরাশনা িহুল িযিহৃত  থা 
উশেখ  শর িলশল, বিঞান জাশন ব ভাশি পাথশরর অবতিান্ত সময় বনণষয়  রা র্ায় (age of rocks), আর ধ্মষ 
জাশন রু্গরু্গাশন্তর বিশ্বাশসর প্রতী  রুপী পাথরশ  ( rock of ages) ; বিঞান গশির্না  শর ব ভাশি স্বগষশলা  
চলশছ (how the heaven goes), আর ধ্মষ শ মন  শর স্বগষ র্াওয়া র্ায় (how to go to heaven)। 

বির্য়টা বনশয় আপবন বচন্তা  রার আগ পর্ষন্ত শুনশত ভাশলাই লাগশি উপশরর  থাগুশলা। শ ানগুশলা শসই সি চুডান্ত 
প্রোিলী র্ার সামশন ধ্মষ সন্মাবনত অবতবথ আর বিঞানশ  শ্রদ্ধা সি াশর চুবপসাশর সশর পডশত িশি? 

মাটিষ ন বরস,  শ মব্রীশজর  প্রখযাত নশভাবিঞানী, র্ার  থা আবম আশগই উশেখ  শরবছ, তার িই ’আওয়ার  সবম  
িযাবিটযাট’ শুরু  শরশছন দটুি সম্ভািয চুডান্ত প্রে প্রস্তাি এিিং শনামা-িােি উত্তর শদয়ার মাধ্যশম । ‘সিশচশয় প্রধ্ান 
রিসযটা িশলা, শর্ শ ান ব ছুর আশদৌ শ ন অবস্তত্ত্ব আশছ এিিং  এই সমী রশন শ  িা ব  জীিশনর েশষ বদয় এই 
মিাবিশশ্ব তাশদর িাস্তিতা বদশয়শছ? এধ্রশনর প্রেগুশলা বিঞাশনর আওতার িাইশর, ব ন্তু তারা দশষন আর ধ্মষতত্ত্বর 
এখবতয়াশর অিবিত।’ আবম িরিং িলতাম শর্, র্বদ সবতয তারা বিঞাশনর নাগাশলর িাইশর অিিান  শর থাশ ,  

অিশযই ধ্মষতত্ত্বর আওতার িাইশরও তাশদর অিিান ( আমার সশন্দি আশছ দাশষবন রা তাশদরশ  ধ্মষতাবত্ত্ব শদর 
সাশথ এ শত্র  রার  রার জনয মাটিষ ন বরস এর উপর সন্তুষ্ট িশি); আবম আশর টু আগ িাবডশয় ভািার শচষ্টা 
 রবছ  শর্, শ ান অশথষ িলা সম্ভি শর্, ধ্মষতাবত্ত্ব শদর এ টি পৃথ  এখবতয়ার িা সীমানা আশছ।  আমার অক্সশফাডষ  
 শলশজর ওয়াশডষ ন (প্রধ্ান) এর  মন্তিযটা মশন পডশল িাবস পায়। এ জন তরুন ধ্মষতত্ত্ববিদ জবুনয়র বরসাচষ  
শফশলাশীশপর জনয আশিদন  শরবছল, এিিং খৃষ্ঠীয় ধ্মষতত্ত্ব বনশয় তার ডক্টরাল বথবসস ওয়াশডষ নশ  মন্তিয  রশত 
প্রশরাচনা  শরবছল :  ’আমার গভীর সশন্দি আশছ আশদৌ এটা শ ান বির্য় ব না।’ 

গভীর মিাজাগবত  প্রশের সমাধ্াশন ধ্মষতাবত্ত্ব রা ব  এমন বিশশর্ দক্ষতা শদখাশিন, র্া বিঞানীরা পারশিন না? 

আশর টি শলখায় আবম অক্সশফাশডষ র এ জন নশভাবিঞানীর  থা উশেখ  শরবছলাম, র্খন আবম তাশ  এই গভীর 
প্রেগুশলার এ টি  শরবছলাম, তার উত্তর বছল: ‘’আি, এখন আমরা বিঞাশনর সীমানার িাইশর চশল র্াবচ্ছ; এখন এর 
উত্তর শদিার দাবয়ত্ব শছশড বদবচ্ছ আমাশদর ভাশলা িেু চযাপশলইশনর (ধ্মষর্াজ ) উপর।’ আবম খুি দ্রুত এর উত্তর 
বদশত পাবরবন, র্া আবম পশর বলশখবছলাম: ’ব ন্তু শ ন চযাপশলইন? শ ন িাগাশনর মালী িা িািবুচষ  না?’’ ’‘ শ ন 
বিঞানীরা  াপুরুশর্র মত ধ্মষতত্ত্ববিদশদর উচ্চাশার প্রবত ভবিশীল, র্খন এ ধ্রশনর প্রশের উত্তর শদিার জনয তারা 
অব্শশযই বিঞানীশদর বনশজশদর শথশ  শিশী শর্াগয না? 

এটা বিরবি র ব্শশ িা িহুিযিহৃত উবি ( আর, অনয অশন  ব্শশ শথশ  এর পাথষ য, এটা এমনব  সতয না), 

তা িশলা, বিঞান িযস্ত থাশ  ‘’ব ভাশি’ (how) প্রে বনশয় ব ন্ত এ মাত্র ধ্মষতত্ত্ব র্শথষ্ট প্রস্তুত ‘শ ন’ (why) প্রশের 
উত্তর বদশত। এই ‘শ ন’ প্রেটা আসশলই িা ব ?  প্রশতয টা ইিংশরজী িা য ‘শ ন’ বদশয় শুরু িশলই  শসটা রু্বিসঙ্গত 
শিধ্ প্রে িশয় র্ায়না: ইউবন নষ এর শভতরটা ফাপা িা শুনয শ ন? ব ছু প্রে শ ান উত্তর পািার শর্াগযতা 
রাশখনা, বচন্তার রিং শ মন?আশার গে শ মন? শ ান প্রে িয রনগত শুদ্ধ িশলই অথষিি িা য িয় না িা তার 
জনয সময় নষ্ট  রা রু্বিরু্ি িয়না।  এমনব  প্রেটা র্বদ িাস্তি সমতও িয়, বিঞান পারশি না িশল এর অথষ 
এমন না শর্, ধ্মষ পারশি। 

িয়ত এমন ব ছু সবতয াশরর এিিং গভীর প্রে আশছ বচর ালই বিঞাশনর আওতার িাইশর শথশ  র্াশি। িয়ত 
শ ায়ািাম তত্ত্ব ইবতমশধ্য আমাশদর শিাঝার ক্ষমতার সীমািদ্ধতার দরজায়  ডা নাডশছ। ব ন্তু র্বদ বিঞান না 



পাশর শ ান সিষশশর্ প্রশের উত্তর বদশত, তািশল ধ্মষ পারশি এমন  থা শ মন  শর ভািা সম্ভি? আবম বিশ্বাস  বর,  

না শ মব্রীজ  িা অক্সশফাশডষ র নশভাবিঞানী, শ উই বিশ্বাস  রশত পাশরন না, বিঞাশনর পশক্ষ উত্তর শদিার জনয 
 ঠিন সি গভীরতম প্রশের উত্তর শদিার মত,শ ান বিশশর্ দক্ষতা ধ্মষতত্ত্ববিদশদর আশছ। আবম সশন্দি  রবছ, দইু 
নশভাবিঞানী, আিাশরা নম্র িিার জনয অবতবরি শচষ্টা  শরশছন: ধ্মষতাবত্ত্ব শদর শ ান ব ছুর সম্বশেই গুরুত্বপুণষ 
শ ান ব ছু িলার শনই। সুতরািং ঠি  আশছ আমরা িরিং তাশদর এ টু ছাড শদই, তারা বচন্তা  রশত থাকু  
 তগুশলা প্রে বনশয় র্া শ উ শ ানবদনও পারশি না উত্তর বদশত। আমার নশভাবিঞানী িেুশদর মত আবম ব ন্তু 
মশন  বরনা, আমাশদর আশদৌ তাশদর শ ান সুশর্াগ শদয়ার প্রশয়াজন আশছ। আবম এখশনা শ ান শজারাশলা  ারন 
শদবখবন ধ্মষতত্ত্ব (বিিবল যাল ইবতিাস, সাবিতয এর পবরিশতষ ) আসশল শ ান এ টি বির্য় িশত পাশর। 

িাবডশয় না িলশলও, এ ইভাশি, আমরা সিাই এ মত িশত পাবর শর্, শনবত  মলুযশিাশধ্র উপর আমাশদর উপশদশ 
শদিার শক্ষশত্র বিঞাশনর অবধ্ াশরর বির্য়টি অিশযই জটিল। ব ন্তু গুলড আসশলই চান শ ানটা ভাল আর শ ানটা 
খারাপ শসটা বনধ্ষারন  রার অবধ্ ার ধ্শমষর উপর শছশড বদশত। মানুশর্র ঞাশন র্ার নতুন আর ব ছু শদিার 
শনই, এই সতযটা বনশ্চয়ই শ ান  ারন িশত পাশর না, আমাশদর  রনীয় সম্বশে বনশদষশ শদিার জনয ধ্মষশ  পুনষ 
স্বাধ্ীনতা শদয়া। তাছাডা, শ ান ধ্মষ? শসই ধ্মষ, শর্ ধ্শমষ ঘটনাচশি আমরা প্রবতপাবলত িশয়বছ? তািশল, শ ান অধ্যায়, 

িাইশিশলর শ ান িইটার পাতা আমরা উটাশিা –  ারন শ ান িইই এ মত শপার্ন  শরনা, আর  শয় টা শতা 
রীবতমত  দর্ষ, শর্ শ ান রু্বিসঙ্গতার মাপ াঠিশত।  ত জন আসশল র্শথষ্ঠ পবরমান িাইশিল পশডশছ শর্ জাশন 
িযবভচাশরর িা সািাশথর বদশন  াঠ কুডাশনা িা বপতামাতার সাশথ শিয়াদিীর শাবস্ত মৃতযদে শঘার্না  রা িশয়শছ। 
আমরা র্বদ বডউশটশরানমী  এিিং শলবভ টাসশ  িাদ শদই ( আধু্বন  আশলাব ত সি মানরু্ শর্টা  শরন), শ ান 
মানদশের উপর বভবত্ত  শরই িা আমরা  বসদ্ধাস্ত শনি, ধ্শমষর শ ান শনবত  মলুশিাধ্  আমরা ’গ্রিন’  রি? নাব  
আমরা সারা পৃবথিীর সি ধ্মষগুশলা খুশজ শিশছ শদখি র্তক্ষন না পর্ষন্তয আমরা আমাশদর জনয খাপ খায় এমন 
শ ান শনবত  বশক্ষা খুশজ পাই। শসটাই র্বদ িয়, তািশল আিার প্রে ওশঠ, শ ান মানদশের উপর বভবত্ত  শর তা 
আমরা িাছাই  রশিা। ধ্মীয় শনবত তা িাছাই এর শক্ষশত্র আমাশদর  াশছ  র্বদ স্বতন্ত্র শ ান মানদে শথশ ই থাশ , 

তািশল শ ন আমরা মধ্যসত্ত্বশভাগীশদর িাদ বদশয় অথষাৎ ধ্মষ ছাডাই সরাসবর শনবত  মুলযশিাধ্ শিশছ বনশত পাবর 
না? প্রেগুশলাশত আবম আিার বফশর আসি সপ্তম অধ্যাশয়। 

আবম সবতয বিশ্বাস  বরনা, গুলড তার ’র  অি এযাশজস’ এ র্া বলশখশছন তা আসশলই বতবন তা শিাঝাশত চাইশছন। 
আবম শর্মনটা িশলবছ আশগ, আমরা প্রশতযশ ই মাশঝ মাশঝ, অশর্াগয ব ন্তু শবিশালী প্রবতপক্ষর প্রবত নম্র িশত 
অবতবরি সশচষ্ট িিার অপরাশধ্ অপরাধ্ী, এিিং গুলড এসি  রার উশেশয সম্বশে আবম শুধু্ এটুকুই ভািশত পাবর 
। ব ন্তু  ল্পনা  রা শর্শত পাশর শর্, বতবন  তার সুেষ্ট শবিশালী িিিয বদশয় আসশলই শিাঝাশত শচশয়বছশলন, 

ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বর প্রশে বিঞাশনর শ ান ব ছু িলার শনই:  ’আমরা না পারশিা প্রমান  রশত, না পারশিা অস্বী ার 
 রশত; বিঞানী বিসাশি আমরা এ বির্শয় শ ান র ম মন্তিযই  রশত পারশিা না’ ; িিিযটা শুনশত 
অযাগশনাবষ্ট িাশদর মত শশানাশচ্ছ, িায়ী আর অপবরিতষ নশীল, পুশরাপুবর পযাপ িা পামষাশনি অযাগনবষ্টবসজম ইন 
প্রযা টিস। এর অথষই িশচ্ছ এই প্রে সম্বশে বিঞান এমন ব  ‘ ‘ ‘‘সম্ভািনা’ সিংিান্ত শ ান মন্তিযও  রশত পারশি না। 
এই লক্ষনীয় সিষত্রিযাপী বমথযা ধ্ারনাটি – অশনশ ই র্া র্প  শরন মশন্ত্রর মতন, ব ন্তু তাশদর মশধ্য শ উ শ উ, 

আমার সশন্দি, ভাশলামত শভশিশছন িযাপারটা বনশয়,  আবম র্াশ  িলবছ অযাগনবষ্টবস  িা অশঞয়িাশদর শদনযতা। 
গুলড ব ন্তু পক্ষপাতিীন অযাগনবষ্ট  না িরিং শিশ তীব্রভাশি  ার্ষত বনরীশ্বরিাদী। র্বদ ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ ব না 
এ বির্শয় আর ব ছুই িলার নাই থাশ  তািশল ব শসর উপর বভবত্ত  শর বতবন এমন রায় বদশলন? 

ঈশ্বর িাইশপাশথবসশসর িিিয িল, শর্ িাস্তিতায় আমাশদর িসিাস শসখাশন এ জন অবতপ্রা ৃত সত্ত্বারও িসিাস, 

বর্বন  এই মিাবিশ্বর পবর ল্প  এিিং সৃবষ্ট ারী- বনশদনপশক্ষ এই িাইশপাশথবসশসর শিশ ব ছু সিংস্করশন, বতবন এর 
রক্ষনাশিক্ষন  শরন এিিং এমনব  অশলৌব   ঘটনার মাধ্যশম িস্তশক্ষপ  শর থাশ ন, র্া তার বনশজর শতরী 



অবতবিশাল বচরঅপবরিতষ নশীল আইশনরই  সামবয়  লঙ্ঘন। বরচাডষ  সুইনিাণষ, বব্রশটশনর শনতৃিানীয় ধ্মষতত্ত্ববিদ এ 
বির্শয় েষ্ট তার িই ’ইস শদয়ার এ গড’ এ?: 

ঈশ্বরিাদীরা ঈশ্বর সম্বশে র্া দািী  শর তা িল, তার ক্ষমতা আশছ শছাট ব িংিা িড শর্ শ ান ব ছু সৃবষ্ট, 

রক্ষনাশিক্ষন এিিং ধ্বিংস  রার। এিিং বতবন শর্ শ ান িস্তুশ  নাডান অথিা এর িারা শর্ শ ান ব ছু  রাশত 
পাশরন। বতবন গ্রিশদর এমনভাশি নাডান শর্, শ পলার আবিষ্কার  শরবছশলন তারা বির নয়, অথিা িারুদশ  
বিশফাবরত  শরন র্বদ তা আমরা জলন্ত বদয়াশলাই  াঠির সিংেশশষ বনশয় আবস; অথিা বতবন গ্রিশদর গবতপথ 
নাডাশত পাশরন অনয শ ান ভাশি, এিিং বনয়ন্ত্রন  শরন বিবভন্ন রাসায়বন  পদাথষসমুি বিশফাবরত িশি ব  িশি না, 
তাশদর প্র ৃবত বনয়ন্ত্রন ারী পাবরপাবশ্বষ  পবরশিশ শথশ  সেুনষ বভন্ন পবরবিবতশত। প্র ৃবতর বনয়ম ানুন বদশয় ঈশ্বর 
সীমািদ্ধ নন, বতবন তাশদর শতরী  শরন, র্বদ ইচ্ছা শপার্ন  শরন বতবন তাশদর িবগত  রশত পাশরন। 

শর্ন  ত সিজ, তাই না, এটা র্াই শিা  না শ ন, শনামা (NOMA) শথশ  এটা অশন  আলাদা এ টা প্রস্তাি। এিিং 
তারা র্া ব ছু িলু  না শ ন, শর্ সমস্ত বিঞানীরা  এই ’পৃথ  মযাবজবস্টবরয়া িা ক্ষমতার িলয়’ তত্ত্বটির অনগুত 
তাশদর উবচৎ িশি শমশন শনয়া শর্, অবতপ্রা ৃত এিিং িুবদ্ধমান সৃবষ্ট তষ া সি এ টি মিাবিশ্ব অিশযই অশন  পৃথ  
িশি  সৃবষ্ট তষ ািীন শ ান মিাবিশ্ব শথশ ।  এই দটুি িাইশপাবথটি াল মিাজগশতর মশধ্য পাথষ য নীবতগতভাশি শতমন 
শমৌবল  না, র্বদও িযিিাবর  শক্ষশত্র তা পরীক্ষা  রা  ঠিন। এিিং এটা দিুষল  শর শদয় এই আিতুবষ্ট প্রদান ারী 
বচত্তা র্ষ  িাণীটিশ : বিঞানশ  অিশযই সেুনষ নীরি থা শত িশি ধ্শমষর মুল অবস্তত্ত্ব সিংবশ্লষ্ট দািী প্রসশঙ্গ। 
সৃজনশীল এ জন অবতিুবদ্ধমান সৃবষ্ট তষ ার উপবিবত িা অনুপবিবত প্রোতীতভাশি এ টি শিঞাবন  প্রে  এিিং, র্বদও 
িযিিাবর  শক্ষশত্র র্ার আপাতত – এখনও পর্ষন্তয -বমমািংসা িয়বন। শতমবন স ল অশলৌব    াবিনীগুশলা, র্ার উপর 
ধ্মষ বনভষ র  শর অসিংখয বিশ্বাসীশদর চম  বদশত, তাশদর সতযতা িা বমথযার বির্য়টিও শিঞাবন  প্রে । 

বজসাস এর ব  মানি শ ান বপতা বছশলন অথিা তার জশন্মর সময় তার মা ব  কুমারী বছশলন?  এসি বির্শয় 
বসদ্ধান্ত শনিার মত  র্শথষ্ট  পবরমান প্রমান এখনও অিবশষ্ট থাকু  িা না থাকু , এখনও এই প্রেগুশলা সুবনবদষষ্টভাশি 
শিঞাবন  প্রে, র্ার নীবতগতভাশি বনবদষষ্ট এ টি উত্তর আশছ: িযা অথিা না। বজসাস ব  লযাজারাসশ  মৃতুযশর্যা 
শথশ  জাবগশয় তুশলবছশলন,  িশবিদ্ধ িিার বতন বদন পর বতবন বনশজ ব  মৃতুয শথশ  পুনরায় জীবিত িশয় 
উশঠবছশলন? এধ্রশনর প্রশতয টি প্রশের এ টি সুবনবদষষ্ট উত্তর আশছ, আমরা শসই উত্তর িযিিাবর  শক্ষশত্র খুশজ পাই 
ব িংিা না পাই এিিং  এটি  শঠারভাশি বিঞানবভবত্ত  উত্তর। র্বদ প্রাসবঙ্গ  প্রমানাবদ শজাগাড িিার অসম্ভি ঘটনা 
ঘশট শ ানবদন, তশি এ বির্য়গুশলা সমাধ্াশনর জনয আমরা শর্ পদ্ধবত অিলম্বন  রশিা তা সেুনষভাশি এিিং 
বিশুদ্ধভাশি বিঞানবভবত্ত  িশি। প্রসঙ্গটিশ  এ টু নাট ীয়ভাশি উপিাপন  রা র্া ,  ল্পনা  রুন, শ ান অসাধ্ারন 
ঘটনাচশি ফশরনবস  প্রত্নতত্ত্ববিদরা বডএনএ প্রমান সিংগ্রি  রশত সক্ষম িশলন, র্া প্রমান  শর, আসশল বজসাশসর 
শ ান শজি মানরু্ বপতা বছল না। আপবন ব   ল্পনা  রশত পারশিন ধ্মীয় আিপক্ষসমথষন ারীরা পুশরা িযাপারটা 
তুচ্ছ িশল উবডশয় শদশি, সম্ভািয এমন ব ছু িশল, শর্মন,’‘ ার ব  এশত আশস র্ায়, বিঞানবভবত্ত  প্রমান ধ্মষতাবত্ত্ব  
প্রশে সেুনষরুশপ অপ্রাসবঙ্গ । ভুল মযাবজষ্টাবরয়াম! আমাশদর ভািিার বির্য় িল চুডান্ত প্রে আর শনবত  মলুযশিাধ্। 
বডএনএ ব িংিা অনয শর্ শ ান শিঞাবন  প্রমাশনর এ বির্শয় শ ানভাশিই শ ান ধ্রশনর প্রভাি শনই।’ 

এই ধ্ারনাটাই িাসয র। আপবন আপনার জীিন িাজী রাখশত পাশরন, শিঞাবন  সাক্ষযপ্রমান র্বদ শ ানটা পাওয়া 
র্ায়, তািশল শসগুশলা শজার  শর দখল  শর অনু ীতষ ন  শর তারা আ াশশ উঠিশয় শদশি। শনামার  জনবপ্রয়তার 
 ারন িশচ্ছ শুধু্ মাত্র ঈশ্বর িাইশপাশথবসস  এর পশক্ষ শ ান প্রমান শনই িশলই। শর্ মুহুশতষ  শ ান কু্ষদ্রতম প্রস্তাি িা 
প্রমান ধ্মষবিশ্বাশসর পশক্ষ সাফাই গাইশি, ধ্মীয় আিপক্ষসমথষন ারীরা শনামাশ  জানালা বদশয় ছুশড শফলশত 
এ মুহুতষ ও শদরী  রশি না। ব ছু ঞানী ধ্মষতাবত্ত্ব শদর িাদ বদশল (এিিং এমন ব  তারাও সাধ্ারন মানরু্শদর 
অশলৌব    াবিনী িলশত ভাশলািাশসন তাশদর সমাশিশশর আ ৃবত ফীত  রশত),  আমার সশন্দি শর্,এই  বথত 



অশলৌব   ঘটনাগুশলা অশন  বিশ্বাসীশদর তাশদর বিশ্বাসশ  ধ্শর রাখার শপছশন শবিশালী  ারন। এিিং অশলৌব   
ঘটনাগুশলা, সিংঞানরু্ায়ীই বিঞাশনর নীবত ভঙ্গ  শর। 

শরামান  যাথবল  চাচষ  এ বদশ  শর্মন  খনও মশন িয় শনামা িিার উচ্চা াঙ্খা, ব ন্তু আিার অনযবদশ  অশলৌব   
ঘটনা ঘটাশনাশ  শসইি িিার জনয অিশয প্রশয়াজনীয় বনয়ম শিশধ্ শদয়। গভষ পাশতর বিরুশদ্ধ তার অিিাশনর জনয 
শিলবজয়ানশদর প্রয়াত রাজা শসইি িিার এ জন প্রাথী। িতষ মাশন আন্তবর  অনুসোন চলশছ,  মৃতুযর পর তার 
উশেশশয বনশিদন  রা শদায়াশ  শ ান অশলৌব   বনরামশয়র সাশথ সিংবশ্লষ্ট  রা র্ায় ব না। আবম ঠাট্টা  রবছ না 
ব ন্তু।  এটাই িশচ্ছ ঘটনা,  শসইিশদর  াবিনীগুশলা ব ন্তু এধ্রশনরই। আমার মশন িয় চাশচষ র মশধ্য বিঞ  াশরা 
 াশরা  াশছ িযাপারটা বিব্রত র। শ নই িা বিঞ িশল পবরবচত চাশচষ র শ উ চাশচষ র সাশথ সিংবশ্লষ্ট থা শি শ ন 
এটাই রিসযজন , অশন টা ধ্মষতাবত্ত্ব রা শর্ রিসয উপশভাগ  শর শসর ম। 

অশলৌব   ঘটনা সিংিান্ত বির্শয়র মুশখামুবখ িশল, অনুমান  রা র্ায় গুলড এর মন্তিয িশি এধ্রশনর। শনামার মুল 
িযাপারটি িল শর্, এটি এ টা দমুুশখা দর র্া বর্। শর্ মহুুশতষ  ধ্মষ বিঞাশনর শক্ষশত্র পা শফলশি এিিং িাস্তি 
পৃবথিীশত অশলৌব   ঘটনা বদশয় অনবধ্ ারচচষ া  রা শুরু  রশি, তখন গুলড শর্ ধ্শমষর পশক্ষ ও ালতী  রশছ, 

ধ্শমষর আর শসই অথষ থাশ  না এিিং তার অযাবম াবিবলস  ন বডষ য়া িা িেুসুলভ চুবি ভঙ্গ িশয় র্ায়। লক্ষয 
 রুন, র্বদও অশলৌব   ঘটনািীন ধ্মষ র্া গুলড সমথষন  রশছন, তা ব ন্তু শিশীর ভাগই চাশচষ র বপউ িা পাথষনার 
মাদশুর িসা ধ্মষপালন ারী ঈশ্বরিাদীরা আশদৌ মাশনন না। আসশলই এটা তাশদর জনয িশি িড ধ্রশনর 
িতাশািযান্জ্ঞ । ওয়াোরলযাশে পশড র্ািার আশগ তার শিাশনর িই বনশয় অযাবলস এর মন্তিযটা এ টু খাপ খাইশয় 
বনশয় িলশল, ’ব  দর ার এমন ঈশ্বশরর, শর্ শ ান অশলৌব   ঘটনা ঘটায় না আর প্রাথষনার জিাি শদয়না’; মশন 
আশছ অযাশরাজ বিশয়সষ  এর ’প্রাথষনা  রা’ বিয়াপশদর িবুদ্ধদীপ্ত সিংঙ্গাটি: ’শুধু্মাত্র এ জন আশিদন ারীর স্বাশথষ, শর্ 
আিস্বী ৃত অশর্াগয, মিাজগশতর সমস্ত আইন িাবতল  রার জনয আশিদন’; অশন  অযাথশলট আশছন র্ারা মশন 
 শরন ঈশ্বর তাশদর সািার্য  শরশছ জয় লাভ  রার জনয -এমন প্রবতপক্ষর বিরুশদ্ধ, র্াশ  শদশখ মশন িশতই পাশর 
ঈশ্বশরর সিায়তা পাওয়ার শক্ষশত্র শস শ ান অিংশশ  ম শর্াগয নয়। অশন  গাডীচাল  বিশ্বাস  শরন ঈশ্বর তাশদর 
জনয পাব ষ িং এর জায়গা সিংরক্ষন  শরশছন – েষ্টতই আশর জনশ  িবঞ্চত  শর। এ ধ্রশনর ঈশ্বরিাদ 
বিব্রত রভাশি জনবপ্রয়, শনামার মত  রু্বিসঙ্গত ( র্বদ উপবর উপবর) ব ছু তাশদর মশন দাগ  াটাশি এমন 
সম্ভািনা  ম। 

তা সশত্ত্বও চলনু আমরা গুলডশ  অনসুরণ  শর এিিং আমাশদর ধ্মষশ  শখাসা ছাবডশয় ছাবডশয় এশ িাশর শ ান 
ধ্রশনর িস্তশক্ষপ  রার ক্ষমতািীন নুযনতম পর্ষাশয় বনশয় র্াই: শ ান অশলৌব   ঘটনা না, ঈশ্বর এিিং আমাশদর 
মশধ্য উভয় বদশ  শ ান ধ্রশনর িযবিগত শর্াগাশর্াগ না, পদাথষবিঞাশনর বনশয় শ ান শখলাধু্লা না, বিঞাশনর 
এলা ায় শ ান অবিধ্ প্রশিশ না। িডশজার, এ টু এ ািিাদী ঈশ্বশরর মত মিাবিশশ্বর জন্মলশে ব ছু অিদান রাখা, 
র্া পরিতীশত সমশয়র পুনষতার সাশথ সাশথ, নক্ষত্র, শমৌবল  উপাদান,রসায়ন, গ্রি সেুনষতা পায় এিিং জীিশনর উিি 
এিিং বিিতষ ন িয়; বনঃসশন্দশি এটা র্শথষ্ট পৃথ ী রন, বনশ্চই শনামা টিশ  থা শত পারশি এই পবরবমত এিিং 
ভবনতামিু ধ্মষ বনশয়। 

শিশ, আপবন িয়ত তাই ভািশিন। ব ন্তু আমার প্রস্তাি িল, এমনব  এ জন িস্তশক্ষপ ক্ষমতািীন, শনামা ঈশ্বর,  র্বদও 
শস আব্রািামীয় ঈশ্বর অশপক্ষা অশন   ম বিিংস্র এিিং অমাবজষ ত, তা সশত্ত্বও র্খন আপবন তাশ  সস্পুনষ পক্ষপাতিীন 
বিসাশি শদখশিন, শদখশিন এটি এ টি শিঞাবন  িাইশপাবথবসস। আবম শসই প্রসশঙ্গই বফশর আবস: শর্ মিাবিশশ্ব আমরা 
বনসঙ্গ শধু্ অনযানয ধ্ীশর বিিতষ নমান িবুদ্ধমত্তা ছাডা, তা অিশযই অশন  আলাদা, শসই মিাজগত শথশ , শর্খাশন 
এ জন মলূ পথপ্রদশষ  বছশলন, র্ার িুবদ্ধদীপ্ত সৃবষ্টশীলতা সি অবস্তশত্ত্বর জনয দায়ী। আবম মানবছ, িযািিাবর  শক্ষশত্র 
এমন দটুি মিাবিশশ্বর মশধ্য পাথষ য শনাি  রা  ঠিন। তাসশত্ত্বও, সেুনষভাশি বনবদষষ্ট ব ছু আশছ  সৃবষ্ট তষ ার শমৌবল  



বডজাইন িাইশপাবথবসশস এিিং সমান ভাশি বিশশর্ ব ছু আশছ এর এ মাত্র বি ল্প িাইশপাবথবসশস: এ টু বিশাল অশথষ 
র্া িম বিিতষ ন। দটুি িাইশপাবথবসস আিার প্রায় অসমন্বয়শর্াগযভাশি পৃথ । অনয আর ব ছু র্া পাশর বন, এ মাত্র 
বিিতষ ন আসশলই সক্ষম িশয়শছ, শ ান ব ছুর অবস্তত্ত্বশ  িযাখযা বদশত, র্ার অসম্ভিতা এত শিশী শর্, প্রাশয়াবগ  বদ  
শথশ  ভািশল িয়ত অবস্তত্ত্বই থা া  থা বছল না। এিিং তশ ষ র উপসিংিার, র্া আবম ৪থষ অধ্যাশয় উশেখ  শরবছ,  

ঈশ্বর িাইশপাশথবসস এর জনয র্া চুডান্তরুশপ প্রাণনাশ । 

র্দ যেট যেযার এক্সবপর্রবমন্ট: 

অশলৌব   ঘটনার শ স স্টাবডর এ টা শ ৌতু প্রদ, র্বদও িতাশািযান্জ্ঞ  উদিারন িল, বিখযাত মিান প্রাথষনার 
পরীক্ষা: শরাগীশদর জনয শদায়া  রশল ব  তা তাশদর শরাগ বনরামশয় সিায়তা  শর। শরাশগ আিান্ত িযাবিশদর জনয 
আশরাগয লাশভর উশেশশয িযাবিগত ভাশি এিিং আনুষ্ঠাবন  উপাসনালশয় সাধ্ারনতঃ  প্রাথষনা  রা িশয় থাশ । 
ডারউইশনর আিীয় িাবন্সস গালটন প্রথম শিঞাবন ভাশি গশির্না  শরবছশলন প্রাথষনার  ার্ষয াবরতা বনশয়। বতবন 
লক্ষয  শরবছশলন প্রবত শরািিাশর ইিংলযাশের স ল চাশচষ , সমশিত সিাই প্র াশশয রাজপবরিাশরর সুস্বািযর জনয প্রাথষন 
 শর থাশ । সুতরািং স্বভািতই তারা স্বাভাবিশ র শচশয় শিশী স্বািযিান থা া উবচৎ,আমাশদর তুলনায়, র্াশদর জনয 
শুধু্মাত্র  াশছর মানুর্ ছাডা আর শ উ প্রাথষনা  শরনা। গালটন বির্য়টি বিশশ্লর্ন  শরন, এিিং পবরসিংখযানগত 
ভাশি শ ান পাথষ যই খুশজ শপশত িযথষ িন। তার উশেশয িয়ত বছল িযঙ্গাি , এরপর র্খন বতবন বনশজ ব ছু ভাগ 
ভাগ  রা জবমর জনয প্রাথষনা  শরন, প্রাথষনা  রা জবমশত লাগাশনা গাছ, প্রাথষনা  রা িয়বন জবম গাছ শথশ  দ্রুত 
িাশড ব না তা শদখশত ( গাছ দ্রুত িাশডবন); সাম্প্রবত  সমশয়, পদাথষবিদ রাশসল স্টযানাডষ  (বব্রশটশনর সুপবরবচত 
বতন জন ধ্াবমষ  বিঞানীর এ জন)  এধ্রশনর এ টি গশির্নার উশদযাশগ শনন -অিশযই শটেলটন ফাউশেশশনর 
অথষ সািাশর্য, অসুি শরাগীশদর জনয প্রাথষনা  রশল তাশদর শারীবর  অিিার উন্নবত ঘশট,এই প্রস্তািটিশ  পরীক্ষা 
নীবরক্ষার মাধ্যশম র্াচাই  রার লশক্ষয[২৫]। 

এধ্রশনর গশির্না বনয়মমাবফ   রশত শগশল অিশযই ডািল ব্লাইে িশত িয়, এিিং এই মানটা  শঠার ভাশি 
অনুসরন  রশত িয়। বিবভন্ন গ্রুশপ শরাগীশদর সেুনষ  র যােমভাশি িিন  রা িয়, এ টি পরীক্ষাধ্ীন গ্রুপ ( র্ারা 
প্রাথষনা পাশি), এিিং এ টি  শরাল গ্রুপ ( শ ান প্রাথষনা র্ারা পাশি না), শরাগী, বচব ৎস , শসিাপ্রদান ারী, এমনব  
গশির্ ,  াশরারই জানার অনমুবত থা শি না, শ ান শরাগী প্রাথষনা পাশচ্ছ আর শ  পাশচ্ছ না। র্ারা পরীক্ষা মলু  
প্রাথষনা  রশিন তাশদর অিশয আলাদা আলাদা  শর নাম জানশত িশি, তাশদর নাম ধ্শর প্রাথষনা  রশত। নয়ত 
তারা ব ভাশি জানশিন,তারা  ার জনয প্রাথষনা  রশছ। ব ন্তু বিশশর্ নজর রাখা িশয়শছ শর্ন প্রাথষনা ারী র্ার 
জনয প্রাথষনা  রশছন,তার নাশমর প্রথম অিংশ আর পদিীর আদযাক্ষরটি শুধু্ জানশত পাশর। আপাতদবৃষ্টশত মশন িশচ্ছ 
শর্, ঈশ্বশরর পশক্ষ  এতটুকু তথযই র্শথষ্ট, সঠি  িাসপাতাশলর শর্যা শনাি  রার জনয। 

এধ্রশনর শ ান গশির্না  রার পবর ল্পনার র্শথষ্ট পবরমান িযাঙ্গাি  মন্তিয আর বিদ্রুশপর বশ ার িওয়া 
স্বাভাবি  এিিং র্শথষ্ট পবরমান তা জশুটবছল এই প্র শল্পর ভাগয। আবম র্তদরু জাবন িি বনউিাটষ  এটা বনশয় শ ান 
শ ৌতু  নক্সা  শরনবন, ব ন্তু আবম তার  ন্ঠ েষ্ট শুনশত পাবচ্ছ: 

ব  িলশল তুবম, ঈশ্বর, তুবম আমার বনরাময়  রশত পারশি না  ারন আবম  শরাল গ্রুপ?… ওি,  আবম িুশঝবছ, 

আমার খালার শদায়া র্শথষ্ট না। ব ন্তু ঈশ্বর, আমার পাশশর বিছানার বমঃ ইভান্স,… এটা ব  ঈশ্বর, বমঃ ইভান্স প্রবত 
বদন এ  িাজার প্রাথষনা পায়, ব ন্তু ঈশ্বর বমঃ ইভান্স িাজার জনশ  শচশনই না।…..ওি, তারা শুধু্ জন ই িশল 
তাশ  শচশন, ব ন্ত ঈশ্বর শ মন  শর তুবম িঝুশল তারা আসশল জন ইলসওয়াথীর জনয শদায়া  রশছ না। ওি ঠি , 

তুবম শতামার অসীম ঞান িযিিার  শর শির  শর শফশলছ, শ ান জন ই র জনয শদায়া  রা িশচ্ছ। ব ন্তু ঈশ্বর 
……. 



সািশসর সাশথ সি িাবস ঠাট্টা এ পাশশ সবরশয় গশির্  দল তাশদর  াজ  শর শগশলন, শিাস্টশনর  াশছ অিবিত 
মাইে/িবড শমবডশ ল ইন্সটিটিউশটর হৃদশরাগ বিশশর্ঞ ডাঃ িািষাটষ  শিনসন শনতৃশত্ব শটেলটন ফাউশেশশনর ২.৪ 
বমবলয়ন ডলার খরচ  শর। শটেলটন ফাউশেশশনর এর সিংিাদ বিঞবপ্তশত ইবতপূশিষ ডাঃ শিনসন মন্তিয 
 শরবছশলন: ’ বতবন বিশ্বাস  শরন বচব ৎসার শক্ষশত্র ইিারশসশরী িা অপশরর মঙ্গশলর উশেশশয প্রাথষনা  ার্ষ াবরতার 
উপশর্াবগতা িশমই িাডশছ’ ; শস ারশন বনবশ্চতভাশি গশির্নার লাগাম বছল উপরু্ি মানুশর্র িাশতই, র্া 
সশন্দিিাদীশদর প্রভাশি ক্ষবত িিার সম্ভািনা বছল খুি ক্ষীন। ডাঃ শিনসন এিিং তার গশির্  দল, ছয়টি িাসপাতাশল 
শমাট ১৮০২ জন শরাগীশ  পর্ষশিক্ষন  শরন, এশদর প্রশতযশ রই  শরানারী িাইপাস সাজষ ারী িশয়বছল। শরাগীশদর শমাট 
বতনটি গ্রুশপ ভাগ  রা িয়, গ্রুপ ১: প্রাথষনা পায়, ব ন্তু তারা তা জানশতা না, গ্রুপ ২: ( শরাল গ্রুপ) শ ান 
প্রাথষনা পায় না তারা এিিং শসটা তাশদর জানা বছল না, গ্রুপ ৩: প্রাথষনা পায় এিিং তারা তা জানশতা। 
ইিারশসশরী প্রাথষনার  ার্ষ াবরতা বনশয় তুলনামলু  সমীক্ষা িয়, গ্রুপ ১ এিিং ২ এর মশধ্য।গ্রুপ ৩ শ  পরীক্ষা 
 রা িয়  শর্শিতু তারা জানত  মঙ্গল  ামনা  শর তাশদর জনয প্রাথষনা  রা িশচ্ছ ,এই তথযটি তাশদর উপর শ ান 
মশনাবদবি  শ ান প্রভাি শফশলশছ ব না তা শদখিার জনয। 

প্রাথষনা  শরন বতনটি চাশচষ র সদসযরা, এ টি বমবসবসবপশত, এ াটি মযাসাচুশসটস এ, এ টি বমশসৌবরশত অিবস্িত, 

প্রশতয টিরই অিিান িাসপাতাল শথশ  দশুর। ইবতপূশিষ র্া িযাখযা  শরবছ, প্রাথষনা ারী িযাবিশ , শস র্ার জনয প্রাথষনা 
 রশি তার নাশমর প্রথমািংশ, এিিং পদিীর প্রথম আদযাক্ষরটি জানাশনা িশয়বছল।  র্ত দরু সম্ভি ততদরু পর্ষন্তয 
প্রবতটি গশির্নার বিবভন্ন পবরমাশপর বনবদষষ্ট ব ছু মানদ্ন্ে থা া উবচৎ, শস ারশন প্রশতয  প্রাথষনা ারীশ  তাশদর 
প্রাথষনায় ’সফল সাজষ ারীসি শ ান জটিলতা ছাডাই দ্রুত আশরাগয লাভ  রু ’ িা যটি শর্াগ  শর বনশত িলা 
িশয়বছল। 

এবপ্রল ২০০৬ এ আশমবর ান িাটষ  জাণষাশল এই গশির্নার ফলাফল প্র াশ  রা িয় এিিং ফলাফল খুি সুেষ্ট। 
প্রাথষনা শপশয়শছ আর পাইবন এই দইু গ্রুশপর মশধ্য শ ান পাথষ যই পাওয়া র্ায়বন। অিা  িিার িযাপার, পাথষ য 
পাওয়া শগশছ র্ারা জানশতা তাশদর জনয প্রাথষনা  রা িশচ্ছ আর র্ারা শ ানভাশি জানত না তাশদর জনয প্রাথষনা 
 রা িশয়শছ ব না, ব ন্ত প্রমাশনর বমশলশছ উশটাবদশ । র্ারা জানত তাশদর দ্রুত আশরাগযলাশভর জনয প্রাথষনা  রা 
িশচ্ছ, তারা অশন  শিশী জটিলতায় ভুশগশছ অনয গ্রুশপর তুলনায়। ঈশ্বর ব  তার অপছন্দ জাবনশয় এ টু ধ্াক্কা 
বদশলন, এর ম সেুনষ পাগলামীর এ টা গশির্না পবরচালনা  রার জনয। আশরা সম্ভািয  ারন মশন িয় শর্ ঐ 
শরাগীরা র্ারা আশগই জানশতা তাশদর জনয প্রাথষনা  রা িশচ্ছ, তারা িয়ত এ ধ্রশনর িাডবত চাপ অনুভি 
 শরবছল: গশির্ শদর ভার্ায় র্া পারফরশমন্স দবুশ্চন্তা। গশির্ শদর এ জন, ডাঃ চালষস শিশথয়ার ভার্ায়, িয়ত 
তারা শভশিশছ, আবম ব  এতই অসুিয শর্ তাশদরশ  প্রাথষনা ারীশদর শরনাপন্ন িশত িশয়শছ। িতষ মান মামলাবপ্রয় 
সমাশজ, আশা  রা ব  খুি অবতবরি মশন িশি শর্, ঐ শরাগীগুশলার জটিলতা িওয়ার  ারন িশচছ তারা জানত 
তারা পরীক্ষামলু  প্রাথষনা পাশচ্ছ। শটেলটন ফাউশেশশনর বিরুশদ্ধ সিাই বমশল এ টা ্াস অযা শন মামলা  রা 
সম্ভািনা শথশ  র্ায় । 

অিা  িিার শ ান  ারন বছল না, র্খন এই গশির্না ধ্মষতাবত্ত্ব রা আশগই বিশরাবধ্তা  শরবছশলন  ারন িয়ত 
এমন গশির্নার সম্ভািনা আশছ ধ্মষশ  উপিাশসর িস্তুশত পবরণত  রার। অক্সশফাশডষ র ধ্মষতাবত্ত্ব  বরচাডষ  সুইনিানষ, 
গশির্নার ফলাফল  াবঙ্খত না িিার পর, এর বিশরাবধ্তা  শর বলশখবছশলন এই রু্বি বদশয়, ঈশ্বর শধু্মাত্র শসই সি 
প্রাথষনার জিাি শদন, র্বদ তা ভাশলা শ ান উশেশশয বনশিদন  রা িয় [২৬]; শুধু্মাত্র ডািল ব্লাইে স্টাবডর জযু়ার 
ছক্কার দাশনর মত  াশরা জনয প্রাথষনা না  শর িরিং অনয  াশরা জনয প্রাথষনা  রা , শ ান ভাল  ারন না। ঈশ্বর 
খুি ভাশলাই িঝুশত পাশরন িযাপারটা। এটাই আমার িিিয বছল িল বনউিাশটষ র িযঙ্গরচনাটির। সুইনিানষও ঠি  
এ ই  থা িশলশছন। ব ন্তু তার রচনার অনয অিংশশ সুইনিানষ বনশজই সযাটায়াশরর উশধ্ষ। র্বদও প্রথমিাশরর মত 
নয়, বতবন ঈশ্বর বনয়বন্ত্রত এই পৃবথিীর দঃুখ  শষ্টর র্থাথষতা প্রমান  রার শচষ্টা  শরশছন: 



আমার  ষ্ট আমাশ  সুশর্াগ  শর শদয় সািস আর শধ্র্ষয প্রদশষশনর জনয। আপনাশ  সুশর্াগ  শর শদয় সমশিদনা 
প্র াশ এিিং আমার  ষ্ট লাঘশির উশেশশয উশদযাগী িিার জনয। এিিং সমাজশ  সুশর্াগ  শর শদয়, শিশছ শনিার 
জনয,প্রচুর পবরমান অথষ বিবনশয়াগ  রা িশি ব  িশিনা, এটা ব িংিা অনয শ ান এ টা সুবনবদষষ্ট  ষ্ট দরু  রার 
উপায় আবিষ্কার  রার উশেশশয;র্বদও মিান ঈশ্বর আমাশদর দঃুখ সিয  রশত পাশরন না, তার িড বচন্তার বির্য় 
িল, বনশ্চই আমরা প্রশতযশ  শধ্র্ষয, সমশিদনা, দয়া শদখাশিা, এিিং এভাশিই পবিত্র চবরত্র গঠন  রশিা। ব ছু মানুশর্র 
অিশযই প্রশয়াজন আশছ তাশদর বনশজশদর সাশথষই অসুি িিার জনয আর ব ছু মানশুর্র খুি শিশী আসশল প্রশয়াজন 
আশছ অসুি িিার জনয, র্া অনযশদর প্রশয়াজনীয় বসদ্ধান্ত বনশত সিায়তা  রশি। এ মাত্র এভাশিই ব ছু মানরু্, তারা 
ব  ধ্রশনর মানুর্ িশত চায়, শসই র ম িিার লশক্ষয গুরুত্বপুণষ বসদ্ধান্ত বনশত পাশর। অনযশদর জনয, অসুিতা িয়ত 
শতমন শ ান মলুযিান বির্য় না। 

এর ম অিুত রু্বি,এত বন ৃষ্টভাশি ধ্মষতাবত্ত্ব  মশনর নমনুার প্রমান, আমাশ  মশন  বরশয় বদল আশর টি ঘটনার, 

র্খন আবম সুইনিাশণষর সাশথ এিিং আশরা আমাশদর অক্সশফাডষ  এর আশর  সি মী প্রশফসর বপটার এটব নস এর 
সাশথ এ টি শটবলবভশন পযাশনশল আশলাচনায় আমবন্ত্রত িশয়বছলাম। এ  পর্ষাশয় সুইনিাণষ িশলা শষ্টর র্থাথষতা প্রমান 
 রার শচষ্টা  রবছশলন, এই রু্বিশত শর্, িশলা স্ট নাব  ইহুদীশদর সািসী আর মিান িিার চমৎ ার সুশর্াগ  শর 
বদশয়শছ। বপটার এটব নস দারুনভাশি গশজষ  উশঠবছশলন, ‘আপবন শর্ন নরশ  পশচন’; এই িাদানিুাদটি অিশয চুডান্ত 
সম্প্রচাবরত অনুষ্ঠান শথশ  সোবদত  রা িশয়বছল। সুইনিাশণষর এই িিিয তার স্বভািসুলভ ধ্মষতশত্ত্বর বচি িিন 
 শর; প্রায় এ ই র ম মন্তিয বতবন বিশরাবশমা বনশয়  শরবছশলন তার  ’বদ এবক্সসশটন্স অি গড’ (২০০৪)িইটিশত 
২৬৪ নিং পৃষ্ঠায়,মশন  রুন বিশরাবশমার পারমানবি  শিামায় র্বদ এ জন মানুর্  ম পুডশতন,তািশল শসখাশন সািস 
এিিং সমশিদনার সুশর্াগও খাবন টা  শম শর্ত…’ 

ধ্মষতাবত্ত্ব  রু্বি প্রশয়াশগর আশর টি উদিারন শদখা র্ায় সুইনিাশণষর শলখার তার আশগর মন্তশিযর খাবন টা পশরই। 
বতবন ঠি ই প্রস্তাি  শরশছন শর্, ঈশ্বর র্বদ তার বনশজর অবস্তত্ত্ব প্রমান বদশত চাইশতন, পরীক্ষাধ্ীন িনাম  শরাল 
গ্রুশপর হৃদশরাগীশদর বনরামশয়র পবরসিংখযান সামানয প্রভাবিত  রা ছাডা অিশযই আশরা ভাশলা শ ান পথ শিশছ 
বনশতন। র্বদ ঈশ্বরশর অবস্তত্ত্ব থাশ  এিিং আমাশদরশ  তা বতবন প্রমান  শর শদখাশত চাইশতন, তািশল বতবন ’সারা 
পৃবথিী ভশর বদশতন নানা অশলৌব  তায়’; ব ন্তু তারপরই সুইনিাণষ তার তার পছশন্দর  থাটা িলশলন,’ ঈশ্বশরর 
অবস্তশত্ত্বর স্বপশক্ষ ইবতমশধ্যই অশন  প্রমান আশছ,  অবতবরি শিশী প্রমান আমাশদর জনয ভাশলা নাও িশত পাশর’; 

অবতবরি শিশী প্রমান আমাশদর জনয ভাশলা নাও িশত পাশর,িা যটা আিার পডুন। ’অবতবরি শিশী প্রমান 
আমাশদর জনয ভাশলা নাও িশত পাশর’; বরচাডষ  সুইনিানষ  বব্রশটশনর সিশচশয় সন্মানজন  ধ্মষতত্ত্বর প্রশফসরশীপ শথশ  
সম্প্রবত অিসর বনশয়শছন এিিং বব্রটিশ এ াশডমীর এ জন শফশলা। আপবন র্বদ ধ্মষতাবত্ত্ব  চান, তািশল  এর শচশয় 
বিবশষ্ট শিশী শ উ িশত পাশর না। িয়ত আপবন চান না শ ান ধ্মষতাবত্ত্ব । 

শুধু্মাত্র সুইনিানষ এ মাত্র ধ্মষতাবত্ত্ব  নন বর্বন এই গশির্নার আশানরুুপ ফলাফল না িিার  ারশন এটি অস্বী ার 
 শরশছন। শরভাশরে শরমে শজ লশরন্সশ  বনউ ইয় ষ  টাইমস এ শিশ অশন টুকু জায়গা বদশয়বছল মন্তিয 
প্রবতশিদশনর জনয, শ ন দাবয়ত্বশীল ধ্মীয় শনতারা ’স্ববস্তর বনঃশ্বাস’ শফলশিন, শর্  াশরা জনয বিশশর্ভাশি  রা প্রাথষনা 
তার আশরাগয লাশভর উপর শর্ শ ান প্রভাি শনই শস  ারশন [২৭]; বতবন ব  অনয সুশর  থা িলশতন, র্বদ 
শিনসশনর গশির্না প্রাথষনার ক্ষমতা প্রমাশন সফল িত। িয়ত না। ব ন্তু আপবন বনবশ্চৎ থা শত পাশরন অশন  
ধ্মষতাবত্ত্ব  িা পাস্টর তাই  রশতন। শরভাশরে শরমে শজ লশরন্স এর শলখাটি প্রধ্ানতঃ মশন রাখার মত  ারন 
মুলতঃ বনম্নবলবখত ঘটনাটি তার শলখায় প্র াশশর জনয: ‘সম্প্রবত, আমার এ  সি মী আমাশ  িশলবছশলন, এ জন 
বনষ্ঠািান,বশবক্ষত মবিলা, ডািাশরর বিরুশদ্ধ তার স্বামীর বচব ৎসায় অিশিলা  শরশছন িশল অবভরু্ি  শরশছন। 
মবিলার দািী, তার স্বামী মমুুর্ষ থা া ালীন ডািার িযথষ িশয়শছ তার স্বামীর জনয প্রাথষনা  রশত’। 



অনয ধ্মষতত্ত্ববিদরাও শনামা অনুপ্রাবনত সশন্দিিাদীশদর সাশথ শর্াগ বদশয়শছন এই িশল শর্, এধ্রশনর প্রাথষনার 
 ার্ষ াবরতা সিংিান্ত গশির্না অশথষর অপচয় মাত্র,  ারন অবতপ্রা ৃত শ ান ব ছুর প্রভাি এর সিংঞানরু্ায়ীই 
বিঞাশনর এখবতয়াশরর িাইশর। ব ন্তু  শটেলটন ফাউশেশন র্খন এই গশির্না অথষায়শনর বসদ্ধান্ত শনয়, তখন 
তারা ব ন্তু শমশন শনয়, াশরা মঙ্গশলর জনয প্রাথষনার  বথত ক্ষমতা প্রমাশনর বির্য়টা নীবতগতভাশি অন্ততঃপশক্ষ 
বিঞাশনর আওতার পডশছ। এ বির্শয় ডািল ব্লাইে স্টাবড পবর ল্পনা  রা িয়, গশির্না  রাও িয়। তাশদর 
গশির্নায় এর স্বপশক্ষ ফলাফল িশত পারশতা। এিিং র্বদ তাই িত, তািশল  ল্পনা  রুন, ধ্শমষর পক্ষ সমথষন ারী 
এমন  াউশ  ব  খুশজ পাওয়া শর্ত, র্ারা  শসই ফলাফল প্রতযাখান  রশতন  ারন ধ্মীয় িযাপাশর শিঞাবন  
গশির্নার শ ান সুশর্াগ শনই। অিশযই না। 

িলািাহুলয, পরীক্ষাটির শনবতিাচ  ফলাফল অিশযই বিশ্বাসীশদর নাডা শদশি না। িি িাথষ, বমশসৌবরর শপ্রয়ার 
বমবনবের বেবরচুয়াল বডশরক্টর, বর্বন এই গশির্নায় প্রাথষনা ারী শর্াগান বদশয়বছশলন, িশলন: ‘বিশ্বাসী মানুশর্র  াশছ 
এই গশির্না অিশযই শ ৌতুিশলােীপ ,  ব ন্তু আমরা অশন বদন শথশ ই প্রাথষনা  শর আসবছ  এিিং আমরা শদশখবছ 
প্রাথষনা  াজ  শর এিিং প্রাথষনা আর আধ্যাবি তা বির্শয় গশির্নাশতা শ িল শুরু িশলা’; িযা ঠি ই, শসটাই :আমরা 
আমাশদর ’বিশ্বাস’ শথশ ই জাবন প্রাথষনা  াজ  শর, র্বদ এর পশক্ষ প্রমান না পাওয়া র্ায়, আমরা সািশসর সাশথ 
এবগশয় র্াশিা র্তবদন পর্ষন্ত না আমরা শর্ র ম ফলাফল চাই শতমনটি পাই। 

 র্েেিি নোদীবদর ‘যনর্ভি  যেম্বারবিইন’  যিাষনোদী যগাষ্ঠী: 

শর্ স ল বিঞানীরা র্ারা দািী  শরন, শনামা (NOMA) -ঈশ্বর িাইশপাশথবসস, বিঞান িারা অনািময এ টি বির্য়, 

তাশদর এ টি সম্ভািয অবভসবে – িশলা বিশশর্ভাশি আশমবর ার রাজবনবত  অযাশজো িা  ার্ষযিম, র্া আসশল উশস্ক 
বদশয়শছ শলা রন্জ্ঞনিাদী িা পপুবলষ্ট বিশয়বশবনজম িা সৃবষ্টিাশদর হুমব । রু্িরাশের অশন  জায়গায় সুসিংগঠিত, 

রাজবনবত  শর্াগাশর্াগসেন্ন ও সশিষাপবর অথষ সািার্যপুষ্ট  শবিশালী প্রবতপক্ষ িারা বিঞান এখন আিান্ত  এিিং 
বিিতষ ন বশক্ষা এ রু্শদ্ধর এ িাশর সামশনর শেন্জ্চ এ অিিান  রশছ। বিঞানীরা সিানুভুবত শপশতই পাশরন, ারন 
তারা ভীত, এছাডা শিশীর ভাগ গশির্নার অথষ শর্াগান শদয় মুলতঃ সর ার এিিং বনিষাবচত জনপ্রবতবনবধ্শদর 
জিািবদবি  রশত িয়, শর্মন তাশদর শভাট শদয়া  অঞ, কুসিংস্কারাচ্ছন্ন জনশগাষ্ঠীর  াশছ, ঠি  শতমনই বশবক্ষত 
সুবিবদত সমাশজর  াশছও। 

এধ্রশনর হুমব র মুশখ, এ টি বিিতষ নিাদ রক্ষা ারী লিীও গশড উশঠশছ, সিশচশয় উশেখশর্াগযটির প্রবতবনবধ্ত্ত্ব  শর 
নযাশনাল শসিার ফর সাইন্স এডুশ শন (NCSE)। এর শনতৃশত্ব আশছন ইউশজবন স্কট, বিঞাশনর জনয অ্ান্ত  মী, 
 বর্বন সম্প্রবত এ টি িইও প্র াশ  শরশছন, এভলুযশন ভারসাস বিশয়শবনজম। এনসএসই র  অনযতম প্রধ্ান 
রাজবনবত  উশেশয িশলা সুিুবদ্ধসেন্ন ধ্মীয় মতামত গুশলাশ  জয়  রা এিিং সিংগঠিত  রা । এরা িল মলুধ্ারার 
চাশচষ  র্াতায়াত ারী নারী এিিং পুরুর্, র্াশদর বিিতষ নিাশদর সাশথ শ ান বিশরাধ্ শনই, এিিং তাশদর ধ্মীয় বিশ্বাশসর 
শক্ষশত্র তারা বির্য়টিশ  অপ্রাসবঙ্গ  (অথিা শ ান অিুত উপাশয় তাশদর বিশ্বাশসর সিায় ) মশন  শর ।   এই সি 
মুলধ্ারার প্রাদ্রী, ধ্মষতাবত্ত্ব , এিিং উদার মশনাভািাপন্ন ধ্মষবিশ্বাসীরা, র্ারা বিব্রত সৃবষ্টিাদ বনশয়,  ারন তা ধ্শমষর 
সনাম  লবুর্ত  শরশছ, এশদর  াশছ বিিতষ নিাদ রক্ষা ারী লিী শচষ্টা  রশছ এর পশক্ষ মতামত গডিার। এিিং 
শসটা  রার এ টা উপায় িল, তাশদর তুষ্ট  রার অবতবরি শচষ্ঠায় শনামাশ  পৃষ্ঠশপার্ তা  রা -স্বী ার  রা 
বিঞান আশদৌ ক্ষবত র ব ছু না,  ারন ধ্শমষর দািী শথশ  বিঞান সেুনষ বিবচ্ছন্ন। 

এই শগাষ্ঠীর, র্াশ  আমরা বিিতষ নিাদীশদর ‘শনবভল শচম্বারশলইন’  শগাষ্ঠী িলশত পাবর,আশর জন বিখযাত িযাবি িশলন 
দাশষবন  মাইশ ল রুজ। সৃবষ্টিাশদর বিপশক্ষ রুজ এ জন  ার্ষয র শর্াদ্ধা,  াগশজ এিিং আদালত, উভয় শক্ষশত্র 



 [২৮]; বতবন বনশজশ  এ জন নাবস্ত  বিসাশি দািী  শরন, ব ন্তু শেিয় পবত্র ায় তার প্র াবশত রচনায় তার 
মতামত প্র াশ পায় এভাশি: 

আমরা র্ারা বিঞানশ  ভাশলািাবস তাশদর অিশযই অনুধ্ািন  রশত িশি আমাশদর শত্রুর শত্রু ব ন্তু আমাশদর 
িেু। প্রায়ই বিিতষ নিাদীরা সময় নষ্ট  শর তাশদর সম্ভািয বমত্র পক্ষশ  অপমান  রার লশক্ষয। িযপারটা শিশী সতয 
ধ্মষবনশরপক্ষ বিিতষ নিাদীশদর শক্ষশত্র। সৃবষ্টিাদীশদর প্রবতশরাধ্  রার শচশয় বনরীশ্বরিাদীশদর শিশী সময়  াটাশনা উবচৎ 
সিানুভুবতশীল খৃষ্টানশদর শিাঝাশত। র্খন বিতীয় শপাপ জন পল ডারউইনিাদশ  অনুশমাদন  শর বচঠি বলশখবছশলন, 

বরচাডষ  ডব ন্স এর প্রতুযত্তর বছল শপাপ ভোমী  রশছন এিিং বতবন আসশলই বিঞাশনর িযাপাশর এতটা সৎ িশতই 
পাশরন না এিিং এভাশি েষ্ট শর্ ডব ন্স বনশজই িরিং পছন্দ  শরন এ জন সৎ শমৌলিাদীশ । 

শুধু্মাত্র বিশুদ্ধ শ ৌশলগত বদ  শথশ ,  বিটলাশরর বিরুশদ্ধ রু্দ্ধশজাট  রার সাশথ, রুশজর অগভীর আশিদনটার 
তুলনাটি আবম িঝুশত পাবর: উইনশস্টান চাবচষ ল িা িাঙ্কবলন রুজশভট শ উই স্টযাবলনশ  িা  বমউবনজম পছন্দ 
 রশতন না, ব ন্তু তারা িুঝশত শপশরবছশলন, বিটলাশরর বিরুশদ্ধ রু্দ্ধ  রশত িশল তাশদর শসাবভশয়ত ইউবনয়শনর সাশথ 
 াজ  রশত িশি। শসর মভাশি সি ধ্রশনর বিিতষ নিাদীশদর এ সাশথ  াজ  রশত িশি সৃবষ্টিাশদর বিরুশদ্ধ রু্দ্ধ 
 রার জনয। ব ন্তু আবম সিশশশর্ আমার সি মী বশ াশগার জীনতত্ত্ববিদ শজরী  শয়শনর সাশথ এ মত, বর্বন 
বলশখবছশলন রুজ, 

এই িশন্দর মলু  ারনটাই িঝুশত িযথষ িশয়শছন। এটা শুধু্মাত্র বিিতষ নিাদ িনাম সৃবষ্টিাদ না। ডব ন্স িা 
উইলসশনর (ই ও উইলসন, প্রখযাত িাভষ াডষ  জীিবিঞানী) মত বিঞানীশদর  াশছ, আসল রু্দ্ধ িশলা রু্বিিাদ িনাম 
কুসিংস্কার। বিঞান িশচ্ছ রু্বিিাশদর এ ধ্রশনর রুপ, অপরবদশ  ধ্মষ িশচ্ছ কুসিংস্কাশরর সিশচশয় পবরবচত রুপ। তারা 
র্াশ  আশরা িড শত্রু বিসাশি শদশখন: ধ্মষ, সৃবষ্টিাদ িশচ্ছ ধ্শমষর এ টা উপসগষ মাত্র ।  ধ্মষ ব ন্তু সৃবষ্টিাদ ছাডাই 
 টিশ  থা শত পারশি, ব ন্তু সৃবষ্টিাদ ধ্মষ ছাডা তার অবস্তত্ত্ব টিব শয় রাখশত পারশি না [২৯]। 

সৃবষ্টিাদীিাদীশদর সাশথ আমার এ টা বমল আশছ, তারা আমার মতই এিিং ’শচম্বারশলইন গ্রুশপর’ মত নয়,  শনামা 
ব িংিা এর পৃথ  মযাবজশষ্টবরয়াশ  িজষ ন  শরশছ। বিঞাশনর শক্ষত্র পৃথ  এটা মানা শতা দশুরর  থা, তাশদর সিশচশয় 
পছশন্দর  াজ এর মশধ্য না  গলাশত। তাশদর রু্দ্ধ শ ৌশলও শনািংরা। সৃবষ্টিাদীশদর উব লরা আশমবর ার গ্রাম আর 
মফস্বল শিরগুশলাশত বিবভন্ন আদালশত শিশছ শিশছ শসই সি বিিতষ নিাদীশদর খুশজ শির  শর র্ারা প্র াশশয নাবস্ত । 
আবম জাবন, র্বদও বিরি র, আমার নামও এভাশি িযিিার  রা িয়। এটা শিশ  ার্ষয র এ টা শ ৌশল  ারন 
বনিষাবচত জরুীর মশধ্য এমন িযাবিরাশদর থা ার সম্ভািনা শিশী, র্ারা এমন বিশ্বাস বনশয় প্রবতপাবলত িশয়শছন শর্, 

নাবস্ত রা শর্ন পুনজষ ন্ম পাওয়া শয়তান, বশশু ামী িা ’সন্ত্রাসী’র মত তাশদর অপরাধ্ ( সাশলম এর ডাইনী এিিং 
মযা আথষাশরর  বম ( বমউবনষ্টশদর মত) আধু্বন  সিংস্করণ); শর্ শ ান সৃবষ্টিাদীশদর আইনজীবি শর্ আমাশ  সাক্ষী 
বিসাশি দাড  রাশি, সাশথ সাশথই শস জরুীশদর মন জয়  শর শনশিন, শুধু্ আমাশ  বজশঞস  শর: ’বিিতষ ন সম্বশে 
আপনার ঞযানলাভ ব  আপনাশ  নাবস্ত  িশত প্রভাবিত  শরশছ?’ আমাশ  এর উত্তশর িলশত িশি িযা, িযাস ঐ এ  
 থাশত জরুীরা আমার বিপশক্ষ চশল র্াশি। ব ন্তু এর িীপবরশত, ধ্মষবনরশপক্ষ বদ  শথশ  আইনবসদ্ধ সঠি  উত্তর 
িশি: ’আমার ধ্মষ বিশ্বাস, িা অবিশ্বাস আমার িযবিগত িযাপার, এটা আদালশতর শর্মন বির্য় না, শতমন বিঞাশনর 
সাশথ শ ানভাশি এর শর্াগসুত্র শনই।’ আবম সততার সাশথ এভাশি  থাগুশলা িলশত পারশিা না,  ারনগুশলা, আবম  ৪থষ 
অধ্যাশয় িযাখা  শরবছ। 

গাবডষ য়ান পবত্র ার সািংিাবদ  মযাশডলাইন িাবিিং  ‘শিায়াই বদ ইশিবলশজি বডজাইন লিী থযাঙ্কস গড ফর বরচাডষ  
 ডব ন্স’ িা ’শ ন ইশিবলশজি বডজাইন লিী বরচাডষ  ডব ন্স এর জনয ঈশ্বরশ  ধ্নযিাদ শদশি’ শীর্ষ  এ টি প্রিে 
প্র াশ  শরন [৩০]; মাইশ ল রুজ ছাডা এটি শলখার সময় বতবন আশরা  াশরা সাশথ বির্য়টি বনশয় আশলাচনা 
 শরশছন এমন বনদশষন শলখাটিশত পাওয়া র্ায় না; মশন িশত পাশর আটিষ শ লটি ছায়াশলখ  মাইশ ল রুজ ( বনউ 



ইয় ষ  টাইমস এ ২২ জানযু়ারী ২০০৬ এ প্র াবশত ‘শিাশয়ন  সশমালজী শ ালাইড’ প্রিেটি বনশয়ও এ ই  থা িলা 
শর্শত পাশর; এটি বলশখবছল সন্মাবনত (এিিং ভাশলাভাশি র্াশ  এ বির্শয় অিগত  রা িশয়বছল) জবুডথ 
শুশলবভৎজ।শজনাশরল মশিাশগামারীর রু্শদ্ধর প্রথম রুল বছল ’মশস্কার বদশ  মাচষ  না  রা’. িয়শতা বিঞান 
জানষাবলজশমর  এর ম এ টা প্রথম রুল থা া দর ার: মাইশ ল রুজ ছাডা অন্ততপশক্ষ এ জন িযবির সাক্ষাৎ ার 
শনয়া’; ডযান শডশনট এর জিাি শদন লাগসই ভাশি আিংশ ল শরমসু [৩১] এর শলা  াবিনীর চতুর খরশগাশশর  থা 
উশেখ  শর: 

আমার  াশছ মজার িযাপার িশলা , দইুজন বব্রট -মযাশডলাইন িাবিিং এিিং মাইশ ল রুজ -আশমবর ান শলা গাথার 
সিশচশয় বিখযাত ছলচাতুরীর ফাশদ পশডশছন (শ ন ইশিবলশজি বডজাইন লিী বরচাডষ  ডব ন্স এর জনয ঈশ্বরশ  
ধ্নযিাদ শদশি, মাচষ  ২০০৭); র্খন শব্রয়ার খরশগাশ বশয়াশলর িাশত ধ্রা পডশলা, শস বশয়াশলর  াশছ বমনবত  রশলা, 
’ওি, দয়া  শরা শব্রয়ার বশয়াল, র্াই  শরা না শ ন, আমাশ  ঐ জঘনয ব্রায়ার (এ  ধ্রশনর  াটারু্ি  াশের শছাট 
গাছ) শঝাশপ ছুশড শফল না’, বশয়াল ঠি  শসই  াজটা  রার পর, খরশগাশ বনরাপশদ পাবলশয় শগল। র্খন 
আশমবর ান প্রচারনাবিদ উইবলয়াম শডম্বস্কী বরচাডষ  ডব ন্সশ  বিদ্রুপ  শর শলশখ এই িশল শর্, বতবন শর্ন ভাশলা 
 াজ  শর শর্শত থাশ ন ইবিবলশজি বডজাইন পশক্ষ, িাবিিং আর রুজ শসই ফাশদ পা বদশয়শছন, ওি ! গবল, শব্রয়ার 
বশয়াল, আপনার এই সুষ্পষ্ট দািীটা -বিিতষ ন সিংিান্ত জীিবিদযা,সৃবষ্ট তষ া ঈশ্বশরর ধ্ারনাশ  বমথযা প্রমান  শরশছ-
ব ন্তু ্াসরুশম বিঞান বশক্ষাশ  হুমব র মুশ  শঠশল শদশি,  ারন এ বির্শয় বশক্ষা প্রদান  রশল আিার চাচষ  আর 
রাশের পৃথ ী রন বির্য়টিশ  লঙ্ঘন  রা িশি! ঠি , আপনাশদর উবচৎ িশি শারীরিৃত্তীয় বিদযাশ  এ টু শরশখ 
শেশ  পডাশত,  ারন এটিশতা আশগই প্রমান  শরশছ কুমারী  াশরা পশক্ষ গভষ ধ্ারন অসম্ভি….. [৩২] 

এই পুশরা িযপারটা, এমনব  স্বতন্ত্রভাশি ব্রায়ার পযাশচ শব্রয়ার খরশগাশ বির্য়টির অিতারনা  শর বির্দ আশলাচনা 
 শরশছন জীিবিঞানী বপ শর্ মায়ারস, র্ার ফযাবরঙ্গলুা ব্লগ শথশ  আিার সাশথ পরামশষ শনয়া শর্শত পাশর তার 
সুতীক্ষ্ম প্রঞার জনয [৩৩]। 

আবম ব ন্তু শিাঝাশত চাইবছ না, শতার্ন ারী লিীর  আমার সি মীরা সিাই আিশযই অসৎ। তারা িয়ত 
আন্তবর ভাশিই শনামাশত বিশ্বাস  শরন, র্বদও আবম িাধ্য িই বচন্তা  রশত, আসশল বির্য়টি বনশয় তারা  তটা 
গভীরভাশি শভশিশছন এিিং তারা ব ভাশি তাশদর অন্তষিন্দশ  সামাল বদশত শপশরশছন।  আপাতত বির্য়টি বনশয় আর 
নাই িা ভাবি ব ন্ত শ উ র্বদ ধ্মষসিংিান্ত বির্শয় বিঞানীশদর প্র াবশত িিিয শিাঝার শচষ্ঠা  শরন, তারা এর 
শপছশন রাজবনবত  শপ্রক্ষাপটটা শর্ন না ভুশল র্ান: এ টা পরািাস্তি সািংসৃ্কবত রু্দ্ধ এখন রু্িরােশ  বিধ্াবিভি 
 শর শফশলশছ। শনামা ধ্রশনর শতার্নিাদ  আিার পশরর অধ্যায়গুশলাশত আশলাচনায় আসশি। এখাশন, আবম িরিং 
আিার অযাগনবষ্টবসজশম এিিং আমাশদর অঞতাশ  ধ্ীশর ধ্ীশর শভশঙ্গ শফশল এিিং পবরমাপসম্ভি এমন এ টা স্তশর 
ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব িা অনবস্তত্ব সিংিান্ত অবনশ্চয়তাশ  বনশয় আসার সম্ভািনায় বফশর আবস। 

য াট সেজু মানুবষর দি: 

ধ্রা র্া , িােষ াে রাশসল এর  রুপ   াবিনীর বির্য় মিাশুশনয চাশয়র পট না িরিং মিাশুশনয জীিশনর অবস্তত্ত্ব 
বনশয় - ালষ সাগাশনর শসই স্মরনীয় মন্তিয ‘গাট বদশয় বচন্তা  রার প্রতযাখাশন’র বির্য়। আিাশরা আমরা বির্য়টিশ  
বমথযা প্রমান  রশত পারশিা না এিিং এ মাত্র শর্ৌবি  অিিান িল অযাগনবষ্টবসজম িা অশঞয়িাদ। ব ন্তু এই 
িাইশপাবথবসসটি আর শ ান িাল া বির্য় থাশ  না আর। আমরা ব ন্তু সাশথ সাশথই এশ িাশর চুডান্ত অসম্ভািযতার 
ঘ্রান পাই না এখন। আমরা শিশ শ ৌতুিল উেীপ  এ টা বিত ষ  অিতারনা  রশত পাবর অসমাপ্ত এই অিবধ্ 
পাওয়া নানা সাক্ষযপ্রমাশনর বভবত্তশত এিিং আমরা শসই প্রমানগুশলা বলবপিদ্ধ  রশত পাবর  শর্ৌবি  উপাশয় শর্গুশলা 
আমাশদর অবনশ্চয়তাশ   মাশত পাশর। আমরা ব ন্তু প্রচে কু্ষদ্ধ িশিা, র্বদ আমাশদর সর ার িযায়িহুল শটবলশস্কাশপর 



জনয অথষ বিবনশয়াগ  শর র্ার এ মাত্র  াজ িশি মিাশুশনয চাশয়র পশটর সোন  রা। ব ন্তু আমরা শসটি 
(SETI) িা সাচষ  ফর এক্সো শটশরবস্টয়াল ইশিবলশজন্স – ’র্ার মুল  াজ িবুদ্ধমান ভীনগ্রিিাসী িবুদ্ধমান সত্ত্বার 
শ ান সিংশ ত খুশজ পাওয়ার আশায় শরবডও শটবলশস্কাপ বদশয় মিাশুনযর বিবভন্ন অিংশ পর্ষশিক্ষন  রা’ – এর শক্ষশত্র 
অথষ িযায়  রার িযপারটাশ  ব ন্তু অনযভাশি মলুযায়ন  রশত পাবর। 

আবম  ালষ সাগাশনর প্রশিংসা  বর ভীনগ্রশি প্রাশনর অবস্তশত্বর িযাপাশর আনমুাবন  অনভুুবত বনভষ র শ ান মন্তিয 
 রশত অস্বী ার  রার জনয। ব ন্তু শর্  াশরা পশক্ষ (এিিং সাগানও তাই  শরবছশলন) এর ম এ টা সম্ভািনার 
পবরমাপ  রার জনয, আমাশদর র্া জানা দর ার, তার এ টা সিংর্মী মলুযায়ন  রা সম্ভি। এটা শুরু িশত পাশর 
আমাশদর অজানা বির্য়গুশলার এ টা তাবল া প্রস্তুত  রার মাধ্যশম। শর্মন, বিখযাত শি  সমী রন, র্া পল 
শডবভশসর ভার্ায় সম্ভািনা সিংগ্রি  শর। সমী রনটির মুল িিিয িল, স্বতন্ত্রভাশি বিিবতষ ত সভযতার সিংখযা 
পবরমাশপর জনয আমাশদর অিশযই সাতটি সিংখযাশ  এ সাশথ পূরণ  রশত িশি। এশদর মশধ্য আশছ, শমাট নক্ষত্রর 
সিংখযা, প্রবতটি নক্ষশত্রর পৃবথিীর মত গ্রির সিংখযা এিিং এর সম্ভািনা, এগুশলা এিিং এছাডা অনয সিংখযাগুশলা র্ার 
তাবল া আবম উশেখ  রার দর ার শনই  ারন আবম র্া শিাঝাশত চাবচ্ছ তা িশলা এসিই অজানা অথিা পবরমাপ 
 রা িশয়শছ অশন  শিশী অনমুাশনর উপর বভবত্ত  শর। র্খন অশন গুশলা সিংখযা িয় সেুনষ অজানা অথিা 
পবরমাপ  রা িয় অশন  িড ভ্রাবন্তর মাবজষ ন শরশখ, তার ফলাফল -ভীনগ্রশির সভযতার সম্ভািয সিংখযায় -এশতা 
বিশালা ৃবতর ভুল থাশ  শর্, অযাগনবষ্ট তািাদশ  মশন িয় শিশী রু্বিরু্ি, র্বদও তা এ মাত্র বিশ্বাসশর্াগয অিিান 
নয়। 

১৯৬১ সাশল প্রথম র্খন বতবন সমী রনটি বলশখবছশলন, তখন ার তুলনায় িতষ মাশন  শি  সমী রশনর ব ছু সিংখযা 
ব ন্তু ইবতমশধ্য আমাশদর জনয  ম অজানা এখন। শসই সময় আমাশদর শসৌরজগতই বছল এ মাত্র জানা গ্রি মেলী 
র্া শ িীয় এ টি নক্ষত্রর চারপাশশ ঘুরশছ, এছাডা বছল িিুেবত আর শবনর উপগ্রি মেল সাদশৃয ব ছু উদিারন। 
মিাবিশশ্ব এধ্রশনর মেশলর সিংখযা সম্বশে আমাশদর সিশচশয় ভাশলা ধ্ারনাটাটি বভবত্ত িল তাবত্ত্ব  মশডলগুশলা, র্ার 
সাশথ সিংরু্ি আশর টু শিশী অনানুষ্ঠাবন  সাধ্ারণত্বর মলুনীবত িা বপ্রবন্সপাল অি বমবডওবিটি : আমরা ঘটনািশম 
শর্খাশন িসিাস  বর তার বিশশর্ শ ান অসাধ্ারনত্ব শনই – এই অনুভুবতটা ( শ াপাবনষ াস, িািল, এিিং 
অনযানযশদর অস্ববস্ত র ইবতিাশসর বশক্ষা শথশ  জন্ম শনয়া); দভুষ াগযজন  শর্, বপ্রবন্সপাল অি বমবডওবিটিশ  আিার 
দিুষল  শর বদশয়শছ অযানরবপ  তত্ত্ব (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টিয); র্বদ আমাশদর শসৌরজগত মিাবিশশ্ব সবতয এ টি মাত্র িশয় 
থাশ , তার সঠি   ারন িশলা, শসখাশন আমরা, র্ারা এসি বির্য় বনশয় ভািনাবচন্তা  শর, শসই আমাশদর িসিাস। 
আমাশদর অবস্তশত্বর গুঢ় সতযটাই অতীতমখুী পর্ষাশলাচনা সাশপশক্ষ বনধ্ষারন  শর শদয় শর্, আমাশদর িসিাস খুিই 
অসাধ্ারন এ টি িাশন। 

শসৌরজগশতর সিষিযাবপতা সম্বশে িতষ মাশন আমাশদর পবরমাপ ব ন্তু আর আশগর মতন বপ্রবন্সপাল অি বমবডওবিটির 
উপশর বনভষ র  শর শনই; প্রতযক্ষ প্রমাশনর িারা তথযসমৃদ্ধ।  মশতর এর পবজটিবভজশমর উবচৎ প্রবতফল, শেশরাশস্কাপ 
আিারও প্রমান  শরশছ। আমাশদর শটবলশস্কাশপ এখনও এতটা শবিশালী িয়বন শর্ নক্ষশত্রর চারপাশশ গ্রিশদর সরাসবর 
শদখশত সক্ষম। নক্ষশত্রর অিিান সুক্ষ পবরিতষ ন িয় তার চতুবদষ শ  ঘুণষায়মান গ্রিশদর মধ্যা র্ষশনর টাশন আর  

নক্ষশত্রর আশলার িণষালী বিশশ্লর্শনর মাধ্যশম ডপলার ইশফক্ট শনাি  শর শেশরাশস্কাপ, অন্ততপশক্ষ শর্খাশন মধ্যা র্ষন 
টাশনর  ারন গ্রিটির আ ার অশন  িিৃৎ। শিশীরভাগ সময় এভাশিই, আমার এই শলখার সময়, আমরা 
শসৌরজগশতর িাইশর ১৪৭টি নক্ষশত্রর  ক্ষপশথ ঘুণষায়মান ১৭০ টি গ্রির সোন শপশয়বছ [৩৪]; এিিং  এই সিংখযা 
অিশযই শিশড র্াশি র্খন আপনারা এই িইটা পডশিন। আপাতত এই গ্রিগুশলা সি িড আ াশরর ‘িৃিেবতর 
মত;  ারন িৃিেবতর আ াশরর িড গ্রিই শ িল পাশর তাশদর নক্ষত্রর আশলার িনষালীশত পবরিতষ ন আনশত শর্টা 
শনাি  রার ক্ষমতা আশছ িতষ মান সমশয়র শেশরাশস্কাশপর। আমরা অন্ততপশক্ষ পবরমানগত বদ  শথশ  শি  
সমী রশনর এ টি অজানা সিংখযার ব ছুটা উন্নবত  শরবছ। এর ফশল এই সমী রশনর শশর্ ফলাফল সম্বশে 



আমাশদর অযাগনবষ্ট িাশদ সামানয িশলও, গুরুত্বপুনষ পবরিতষ ন ঘশটশছ। অনয গ্রশি প্রাশনর অবস্তত্ব থা া বনশয় আমরা 
এখনও িয়শতা অযাগনবষ্ট  থা শত িাধ্য – ব ন্তু ব ছুটা অিশযই  ম অযাগনবষ্ট ,  ারন আমরা আশগর শচশয় 
আমাশদর অঞতাশ  এ টু  মাশত শপশরবছ। বিঞান ধ্ীশর ধ্ীশর অযাগনবষ্ট িাশদর পবরমানশ   বমশয় বদশত সক্ষম, 

শর্মন  শর িাক্সলী ঈশ্বশরর বিশশর্ অিিানটি অস্বী ার  শরবছশলন সিাইশ  তুষ্ট  রার অবতবরি প্রশচষ্ঠায়। আমার 
রু্বি িশলা, িাক্সলী, গুল্ড এিিং অশনশ র নম্র সিংর্ম সশত্ত্বও , ঈশ্বর প্রেটি  নীবতগতভাশি এিিং বচর াশলর মত 
বিঞাশনর আওতা িবিভুষ ত না।  মশতর ধ্ারণার িীপবরশত শর্মন নক্ষশত্রর প্র ৃবত, আর তার চারপাশশ  ক্ষপশথ 
জীিশনর অবস্তত্ত্ব থা ার সম্ভািনা, অন্ততপশক্ষ বিঞান পাশর  অযাগনবষ্ট তািাশদর ভুখশে সম্ভািনার অনুপ্রশিশ ঘটাশত। 

ঈশ্বর িাইশপাবথবসস সম্বশে আমার সিংঞায় ‘অবতমানিীয়’, ’অবতপ্রা ৃত’ এসি শব্দগুশলা সিংরু্ি। এশদর মশধ্য পাথষ যটা 
েষ্ট  রশত,  ল্পনা  রুন শর্ এ টি শসটি (SETI) শরবডও শটবলশস্কাপ সবতয সবতয মিাশুনয শথশ  এ টা সিংশ ত 
শনাি  রশলা, র্া সশন্দিাতীতভাশি প্রমান  রশলা, মিাবিশশ্ব আমরা এ া নই।  প্রসঙ্গিশম, শ ান ধ্রশনর সিংশ ত শপশল 
আমরা বিশ্বাস  রশিা শর্ তা আসশলই শ ান িবুদ্ধমান প্রানীর সৃবষ্ট?এটা ব ন্তু তুচ্ছ প্রে নয়। এ টা ভাশলা উপায় 
িশচ্ছ, র্বদ প্রেটাশ  উশট শনই। আমরা িুবদ্ধমত্তার সাশথ ব   রশত পাবর, পৃবথিীর িাইশর শ ান িবুদ্ধমান প্রানীশদর 
 াশছ আমাশদর অবস্তত্ত্ব প্রচার  রার লশক্ষয? ছন্দময় পাল্স বদশয়  াজটা  রা িশি না। শজাশসলীন শিল িাশণষল, 

শরবডও শজাবতবিষঞানী, বর্বন ১৯৬৭ সাশল প্রথম পালসার আবিষ্কার  শরবছশলন, এর ঠি  ১.৩৩ শসশ শের বনয়বমত 
পর্ষায়িমটি অিা  িশয় নাম শরশখবছশলন, মজা  শর, এলবজএম (LGM:little green man signal) সিংশ ত। 
পরিতীশত মিাশুশণযর অনয এ টি জায়গায় বতবন বিতীয় পালসারটি আবিষ্কার  শরন, র্ার সিংশ শতর পর্ষায়িম বছল 
বভন্ন, র্া ভাশলাভাশিই এলবজএম িাইশপাবথবসসশ  বমথযা প্রমান  শর। অশন  িুবদ্ধমত্ত্বািীন উৎস শথশ  শমশোনবম  িা 
বনয়বমত ছন্দ িা পর্ষায়িশমর সিংশ শতর উৎপবত্ত িশত পাশর, শর্মন শদাল খাওয়া গাশছর ডাল, শফাটা শফাটা  শর 
পডা পাবনর বিনু্দ শথশ ,ঘুণষায়মান আর  ক্ষপশথ প্রদবক্ষনরত মিাজাগবত  িস্তু। আমাশদর ছায়াপশথ িাজাশরর শিশী 
পালসার পাওয়া শগশছ, এিিং এখন স্বী ৃত শর্, এরা আসশল িশচ্ছ ঘুণষায়মান বনউেন নক্ষত্র, র্ারা িাবতঘশরর আশলার 
মত চারপাশশ শিতার তরঙ্গ বনঃসরণ  শর।  ল্পনা  রশত অিা  লাশগ এমন নক্ষশত্রর  থা র্া ব না শসশ শের 
মশধ্য বনজ  শক্ষ ঘুরশছ (ভািনু আমাশদর বদশনর শদঘষয ২৪ ঘিার িদশল ১.৩৩ শসশ ে), বনউেন নক্ষত্র সম্বশে 
আমরা র্া জাবন তার সিব ছু অিা   রার মত। আসল  থা িশলা পালসার এর িযাপারটি সাধ্ারন পদাথষবিদযার 
এ টি ঘটনা, শ ান িুবদ্ধমত্ত্বার সৃবষ্ট নয়। 

তাই শুধু্ বনয়বমত ছন্দময় ব ছু অশপক্ষমান মিাবিশশ্বর  াশছ আমাশদর িুবদ্ধিীপ্ত উপবিবতর জানান শদশি না। প্রাইম 
সিংখযা অশন  সময় পছশন্দর এ টা িযাপার িশয় আশস।  ারন শুধু্মাত্র শ ান শভৌত উপাশয়  এ সিংখযা শতরী  রা 
সম্ভি নয়। প্রাইম সিংখযা শনাি  শর শিা  িা অনয শ ান উপাশয় শিা ,  ল্পনা  রুন  শসটি মিাশুশনয িবুদ্ধমান 
প্রানীর উপবিবতর অ াটয প্রমান শপল , এর পশর িয়শতা বিশাল আ াশরর তথয এিিং ঞাশনর আদান প্রদান িশলা , 

শিঞাবন   ল্প াবিনী, শর্মন শিড িশয়শলর ’এ ফর অযাশন্ড্রাবমডা’ িা  ালষ সাগাশনর ’ নটাক্ট’ এর মত। আমরা 
ব ভাশি এর প্রতুযত্তর শদি? ক্ষমার শর্াগয এ টা প্রবতবিয়া িশত পাশর এমন ব ছু র্া অশন টাই উপাসনার মত,  শর্ 
সভযতার ক্ষমতা আশছ এশতা বিশাল দরুত্ব শথশ  সিংশ ত পাঠাশত, শসই সভযতা আমাশদর তুলনায় অশন  অগ্রিতী 
িওয়ারই সম্ভািনা শিশী। এমনব  র্বদ ঐ সভযতা সিংশ ত পাঠাশনার সময় আমাশদর শচশয় খুি এ টা শিশী উন্নত 
না িশয়ও থাশ ,  এই অবতবিশাল দরুত্ব আমাশদর বিসাি  রশত িাধ্য  রায়, শর্ সময় আমরা তাশদর সিংশ ত শনাি 
 রবছ তারা িয়শতা  শয়  সিস্র িছর আমাশদর শথশ  এবগশয় শগশছ ( র্বদনা অিশয তারা বনশজশদরশ  ধ্বিংশ না 
 শর শফশল, র্া ব ন্তু অসম্ভি না)। 

আমরা তাশদর সম্বশে  খশনা জানশত পাবর িা না পাবর,  সম্ভািনা আশছ, শর্  ভীনগ্রশির সভযতা আশছ র্ারা 
অবতমানবি , অশন  বদ  শথশ  শদিতুলয, শর্ শ ান ধ্মষতাবত্ত্বশ র  ল্পনাতীত। তাশদর  াবরগরী অগ্রগবত আমাশদর 
 াশছ অবতপ্রা ৃত মশন িশি, শর্মন অে ার রু্শগর শ ান  ৃর্ শ  র্বদ এ বিিংশ শতাব্দীশত বনশয় আসা র্ায়,  ল্পনা 



 রুন তার প্রবতবিয়া ব  িশত পাশর লযাপটপ িা  শমািাইল শটবলশফান, িাইশিাশজন শিামা, জাশম্বা শজট শদশখ। আথষার 
বস ্া ষ  শর্মন বলশখবছশলন, তার তৃতীয় আইশন: ’শ ান র্শথষ্ট পবরমান উন্নত শ ান প্ররু্বিশ  আসশল  মযাবজ  
শথশ  আলাদা  রা র্ায়না’; আমাশদর সভযতা শর্ প্ররু্বি শতরী  শরশছ, প্রাচীন মানুশর্র  াশছ তা শমাশজস এর 
সাগর দইু ভাগ  রা িা র্ীশুর পাবনর উপর িাটা শথশ , শ ান অিংশশ  ম অশলৌব   মশন িশি না। আমাশদর 
শসটি সিংশ শতর ভীনগ্রিিাসীরা আমাশদর  াশছ শদিতাশদর মতই মশন িশত পাশর, শর্মন  শর, বমশনারীশদর মশন 
 শরবছল ( এিিং তারা শর্ভাশি তাশদর অশর্াগয সন্মানশ  অপিযিিার  শরশছ চরমভাশি) প্রস্তর রু্গীয় সভযতার 
মানুর্রা র্খন তারা তাশদর শদশশ এশসবছল অস্ত্র, শটবলশস্কাপ, বদয়াশলাই আর পরিতী গ্রিশনর তাবরখ শসশ ে পর্ষন্তয 
বনণষশয়র জনয পবি া সাশথ বনশয়। 

তািশল শ ান অশথষ, অবত উন্নত শসটি ভীনগ্রিীরা শদিতা িশি না? তািশল শ ান অশথষ তারা অবতমানিীয় িশি, তশি 
অবতপ্রা ৃত িশি না? খুি গুরুত্বপুনষ  এ টি অশথষ, র্া এই িইটির অন্তবনষবিত িিিয। শদিতা আর শদিতাতুলয 
ভীনগ্রিীশদর মশধ্য পাথষ য তাশদর গুনািলীশত না,তাশদর উৎপবত্তশত। শর্ শ ান প্রানী র্া এত জটিল শর্ তার 
িুবদ্ধমত্তা আশছ, শস এ টি বিিতষ ন পবিয়ার ফসল। র্খন তাশদর সাশথ আমাশদর শদখা িশি তখন র্তই তাশদর 
শদিতাতুলয মশন শিা  না শ ন, তাশদর শুরুটা ব ন্তু এভাশি িয়বন। শিঞাবন   ল্প াবিনীর শলখ  শর্মন, 

ডযাবনশয়ল এফ গাশলাউশয়, ‘ াউিারবফট ওয়াল্ডষ ’ এ এমনব  প্রস্তাি  শরশছন ( আবম বচন্তা  রশত পারবছ না  
ব ভাশি তা ভুল প্রমান  রি) শর্ আমরা  বেউটাশরর সৃষ্ট  াল্পবন  জগশত িাস  রবছ র্া বনয়ন্ত্রন  রশছ 
অবত উন্নত এ টি সভযতা। ব ন্তু র্ারা এই জগতটা শতরী  শরশছ তাশদরও শ ান এ  জায়গা শথশ  আসশত িশি। 
সম্ভািনার নীবত অনরু্ায়ী সরল  সাধ্ারন পুিষসুরী ছাডা তাশদর স্বতঃফুতষ ভাশি সৃষ্ট িিার স ল ধ্ারনা না চ িশয় 
র্ায়। তারাও সম্ভিতঃ তাশদর অবস্বশত্ত্বর জনয এ  ধ্রশনর( িয়ত অপবরবচত এিিং বভন্ন) ডারউইনিাশদর  াশছর 
ঋণী: ডযাবনশয়ল শডশনশটর শব্দ িযিিার  শর িলা র্ায় ’স্কাইহুশ র’ ‘ পবরিশতষ  এ ধ্রশনর িমিধ্ষমান (এ বদশ  
ঘুরশত পাশর এমন)  হু  সমদৃ্ধ দাাঁতাশলা চা ারু্ি ‘’’শিইন’ [৩৫] ; স্কাইহু  – সি শদিতাসি -শুধু্মাত্র র্াদরু 
শখলা। তারা প্র ৃতাশথষ আন্তবর ভাশি শ ান ব ছুর িযাখযা  শর না, এিিং তাশদর প্রদত্ত িযাখযার শচশয় আশরা শিশী 
িযাখযার প্রশয়াজনীয়তা অিবশষ্ট শথশ  র্ায়। শিইন িশলা শসই িযাখযা ারী র্ন্ত্র, র্া আসশল পূণষ িযাখযা বদশত সক্ষম। 
আর প্রা ৃবত  বনিষাচন িশলা সিষ াশলর শসরা শিইন। র্া জীিনশ  আবদমতম সরলতা শথশ  জটিলতা, শসৌন্দর্ষয 
আর সুেষ্টরুশপ প্রতীয়মান ন শার সুউচ্চ বশখশর বনশয় শগশছ র্া আমাশদর বিবস্মত  শর আজ। চতুথষ অধ্যাশয় 
‘’শ ন প্রায় বনবশ্চৎভাশি শ ান ঈশ্বর শনই’ এর এটাই িশি মলু ভাি । ব ন্তু প্রথশম, সবিয়ভাশি ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্বশ  
অবিশ্বাস  রার আমার মলু  ারশন প্রশিশশর আশগ, আমার িাবয়ত্ব িল  বিশ্বাশসর স্বপশক্ষ ঐবতিাবস  সময় শথশ  
প্রস্তাবিত স ল ইবতিাচ  রু্বিগুশলা খেন  রা। 

((((((( বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত)))))) 

_____________________________________ 

[১] Mitford and Waugh (2001) : The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh. New York: 

Houghton Mifflin. 

[২] http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm. 

[৩] http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=l. 

[৫] Phenomenology is the study of structures of consciousness as experienced from the first-person 

point of view. The central structure of an experience is its intentionality, its being directed toward 

something, as it is an experience of or about some object. An experience is directed toward an object 

by virtue of its content or meaning (which represents the object) together with appropriate enabling 

http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm
http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=l


conditions. 

[৬]Congressional Record, 16 Sept. 1981. 

[৭]http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoli.html. 

[০৮]   Robert I. Sherman, in Free Inquiry 8: 4, Fall 1988, 16. 

[০৯]  N. Angier, ‘Confessions of a lonely atheist’, New York Times Magazine, 14 Jan. 

2001:http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html. 

[১০]  http://www.fsgp.org/adsn.html. 

[১১]  An especially bizarre case of a man being murdered simply because he was an atheist 

is recounted  in the newsletter of the Free  thought Society of Greater Philadelphia for 

March/Apri 2006. Go tohttp://www.fsgp.org/newsletters/newsletter_ 2006_0304.pdf and scroll 

down to ‘The murder of Larry Hooper’. 

[১২] http://www.secular.org/news/pete_stark_070312.html 

[১৩] http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2001/ll/18/stories/2001111800 

[১৪] Quentin de la Bedoyere, Catholic Herald, 3 Feb. 2006 

[১৫] Carl Sagan, ‘The burden of skepticism’, Skeptical Inquirer 12, Fall.1987. 

[১৬] A question that has been around for a long time. It is also a question that can produce heated 

discussion since there seems to be good reasons for anwering it either way.  for example, does a tree 

make a sound if it falls in a forest with no one around. – yes, the tree will make a sound; no, the tree 

will not make a sound. 

[১৭] Dawkins, R. (1998). Unweaving the Rainbow. London: Penguin. 

[১৮] T. H. Huxley, ‘Agnosticism’ (1889), repr. in Huxley (1931). The complete text of ‘Agnosticism’ 

is also available at http://www. infidels. 

org/library/historical/thomas_huxley/huxley_wace/part_02.html. 

[১৯]  Russell, ‘Is there a God?’ (1952), repr. in Russell (1997b). Russell, B. (1957). Why I Am Not a 

Christian. London: Routledge. Russell, B. (1993). The Quotable Bertrand Russell. Amherst, 

NY: Prometheus. 

[২০] িয়শতা আবম এ টু তাডাতাবড  থাটা িশল শফললাম, ২০০৫ সাশলর ৫ জনু The Independent on Sunday 

এ টি খির প্র াশ  শর: মালায়শীয়  তৃষ পক্ষ িলশছ, শর্ ধ্মীয় শসক্টটি, পবিত্র চা’ এর পট এর আ াশর এ টি িাবড 
িাবনশয়শছ, তারা গৃিবনমষান সিংিান্ত নীবতমালাগুশলা সুেষ্ট লিংঘন  শরশছন। এছাডা বিবিবস’র খিরটি শদখুন 
এখাশন: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm 

[২১] Andrew Mueller, ‘An argument with Sir Iqbal’, Independent on Sunday, 2April 2006, Sunday 

Review section, 12-16. 

[২২]  যাে শ াশয়স্ট রু্িরাশের সামার  যাে প্রবতষ্ঠানগুশলার মশধ্য এ টি িযবতিম এিিং এটি সেুনষ প্রশিংসনীয় 
এ টি বদশ  এই সিংসৃ্কবতটাশ  বনশয় র্ািার শচষ্টা  রশছ। অনযানয সামার  যােগুশলা র্া এ টি ধ্মীয় এিিং স্কাউট 
বনভষ র মলুযশিাশধ্র উপর বভবত্ত  শর পবরচাবলত িয়,শ িা ীশত এডউইন এিিং শিশলন  াবগন এর প্রবতবষ্ঠত  যাে 
শ াশয়ষ্ট পবরচাবলত িয় ধ্মষবনশরপক্ষ মানিতািাদী শনবত তার উপর। বশশুশদর এখাশন সিংশয় এিিং প্রশের সাশথ 
সিব ছুশ  বিচার  রার জনয প্রশণাদনা শদয়া িয়, এর সাশথ অনযানয িাইশরর নানা  ার্ষিমশতা আশছই 
(www.camp-quest.org)।  যাে শ াশয়স্টর এর মত আশরা শিশ ব ছু সামার  যাে গশড উশঠশছ 

http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html
http://www.fsgp.org/newsletters/newsletter_%C2%A02006_0304.pdf
http://www.secular.org/news/pete_stark_070312.html
http://www/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm


শটবনবস,বমশনাশসাটা, বমবশগান, ওিাইও এিিং  ানাডায়) 

[২৩] New York Times, 29 Aug. 2005. Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti 

Monster. New York: Villard. 

[২৪] Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. New York: Villard. 

[২৫] http://www.lulu.com/content/267888. 

[২৫]  H. Benson et al., ‘Study of the therapeutic effects of intercessory prayer (STEP) in cardiac 

bypass patients’, American Heart Journal:151: 4, 2006, 934-42. 

[২৬] Richard Swinburne, in Science and Theology News, 7 April 

2006, http://www.stnews.org/Commentary-2772.htm. 

[২৭]  New York Times, 11 April 2006. 

[২৮] In court cases, and books such as Ruse, M. (1982). Darwinism Defended: A Guide to the 

Evolution Controversies. Reading, MA: Addison-Wesley. His article in Playboy appeared in the April 

2006 issue. 

[২৯]  Jerry Coyne’s reply to Ruse appeared in the August 2006 issue of Playboy. 

[৩০] Madeleine Bunting, Guardian, 27 March 2006 

[৩১] Uncle Remus is a fictional character, the title character and fictional narrator of a collection 

of African American folktales adapted and compiled by Joel Chandler Harris, published in book form 

in 1881. A journalist in post-Reconstruction Atlanta, Georgia, Harris produced seven Uncle Remus 

books. 

[৩২] Dan Dennett’s reply appeared in the Guardian, 4 April 2006. 

[৩৩]http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/03/the_dawkinsdennett_boogeyman. 

php;http:// 

scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/our_double_standard.php;http://scienceblogs.com/pharyn

gula/2006/02/the_rusedennett_feud.php. 

[৩৪]  http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/encycl.html. 

[৩৫]  Dennett, D. (1995). Darwin’s Dangerous Idea. New York: Simon & Schuster. 

 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
তৃতীয় অধ্যায় 
By K M Hassan 

http://www.lulu.com/content/267888
http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/the_rusedennett_feud.php
http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/the_rusedennett_feud.php
http://kmhb.wordpress.com/author/kazimahboob/


 

The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool. Richard 

Feynman (1974) 
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The God Delusion by Richard Dawkins  

:ঈশ্ববরর অর্িবের স্বপবক্ষ েিার্েি র্ক ু েরু্ক্ত: 

ধ্মষতশত্ত্বর অধ্যাপনার শ ান জায়গা আমাশদর শ ান প্রবতষ্ঠাশন থা া উবচৎ নয়। টমাস শজফারসন 

ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর স্বপশক্ষ রু্বিগুশলা িহু শতাব্দী ধ্শরই বিবধ্ বিসাশি বনয়মতাবন্ত্র ভাশি সিং লন  শরশছন 
ধ্মষতত্ত্ববিদরা, পরিতীশত শর্খাশন আশরা সিংশর্াজন  শরশছন অনযরা, এমনব  ভ্রান্ত ’সাধ্ারন  ােঞান’ এর 
সরিরাি ারীরাও। 
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টমাস আশ ায়াইনাস এর ’প্রমান সমিু’: 

ত্রশয়াদশ শতাব্দীশত ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর স্বপশক্ষ টমাস আশ ায়াইনাস (Thomas Aquinas) শর্ পাচটি ’প্রমান’এর দািী 
 শরশছন, আসশল তারা ব ছুই প্রমান  শর না এিিং খুি সিশজই -(র্বদও িলশত ইতস্ততশিাধ্  রবছ, বিশশর্  শর 
তাাঁর মশতা এমন সুবিখযাত শ ান  াশরা রু্বি) -এশ  অন্তসারশুনয প্রমান  রা সম্ভি। প্রথম বতনটি  মুলত এ ই 
বির্য়শ  বভন্ন বভন্ন ভাশি িলা িশয়শছ – তাই এই বতনটি রু্বি বনশয় এ সাশথ আশলাচনা  রা শর্শত পাশর। 
প্রশতয টি মুলতঃ িমান্বশয় পূিষিতী মশত বফশর র্াওয়ার এ টি অনন্ত প্রবিয়া িা  ইনবফবনট বরশগ্রস – শর্খাশন শ ান 
এ টি প্রশের উত্তর আশর টি পূিিতী প্রশের জন্ম শদয় -এভাশিই চলশত থাশ  অনন্ত  াল। 

১. আনমুভড মুভার িা িবির চাবল াশবি: ব ছুই সচল িশত পাশরনা আশগ র্বদ শ ান চাল  না থাশ । র্া 
আমাশদর িমান্বশয় পূিষিতী মশত বফশর র্াওয়ার এ টি অনন্ত প্রবিয়ার বদশ  বনশয় র্াশি, র্ার শথশ  মবুি পাওয়ার 
এ টাই উপায় – ঈশ্বর। শ ান না শ ান ব ছুশ  প্রথশম চালশ র িাবয়ত্ব বনশত িশয়বছল আর আমরা শসই প্রথম 
চাল শ  িলবছ ঈশ্বর। 

২. আন সড  স িা পূিষ ারনিীন  ারন: শ ান ব ছুই বনশজ বনশজ ঘশট না। প্রশতয টি পবরনবতর এ টি প্রা  
 ার্ষয ারন আশছ, এিিং এভাশি আিাশরা শসই িমান্বশয় পূিষিতী মশত বফশর র্াওয়ার এ টি অনন্ত প্রবিয়ায় বদশ  
শঠশল শদয়া িশি আমাশদর। তাই এটাশ  শশর্  রশত িশি এ টি প্রথমতম  ারন বদশয়, র্াশ  আমরা িলবছ ঈশ্বর। 

৩.  সশমালবজ াল আগুষশমি িা মিাজাগবত  রু্বি: এমন শ ান এ টা সময় অিশযই বছল র্খন শ ান ধ্রশনর 
শভৌতপদাশথষরই অবস্তত্ব বছল না। শর্শিতু িতষ মাশন শভৌতপদাশথষর অবস্তত্ব আশছ শসশিতু বনশ্চয়ই শ ান অশভৌত ব ছু 
বছল র্া িতষ মাশন এসি ব ছুর অবস্তশত্ত্বর  ারন,এিিং শসই শ ানব ছুশ  আমরা িলবছ ঈশ্বর। 

এই বতনটি রু্বিই বনভষ র  শর আশছ িমান্বশয় পূিষিতী মশত বফশর র্াওয়ার ধ্ারনা িা ইনবফবনট বরশগ্রস এর 
উপশর এিিং শর্খাশন ঈশ্বশরর নাম িযিিার  শর এই িমান্বশয় পশ্চাদগমনশ  থামাশনা িয়। এই রু্বির 
সমথষন ারীরা সেুণষ অনার্যভাশি শর্ পূিষধ্ারনাটি শপার্ন  শরন, তা িশলা, তাশদর প্রস্তাবিত ’ঈশ্বর’ এই 
পশ্চাদগমনশীল রু্বি প্রবিয়ার আওতামুি। এমন ব  র্বদ আমরা  াল্পবন ভাশিও শ ান অসীম পশ্চাদগমনশীল 
এ টি রু্বি প্রবিয়ায়  াল্পবন ভাশি সৃবষ্ট রা এ জন সমাপ্ত ারীর অবস্তত্ত্ব সিংিান্ত সশন্দিজন  বিলাবসতাশ  শুধু্মাত্র 
প্রশয়াজশনর খাবতশর পশ্রয়ও শদই, শসশক্ষশত্রও ব ন্তু শ ান  ারনই শনই, শসই  াল্পবন  সমাপ্ত ারীর উপর শসই সি 
গুনািলীগুশলা আশরাপ  রা, র্া আমরা স্বাধ্ারণতঃ ’ঈশ্বর’ এর উপর আশরাপ  শর থাব : সিষশবিমান, সিষঞতা, 
দয়াপরায়নতা, সৃবষ্টর সৃজনশীলতা, এছাডাও মানবি  িযপারগুশলাশতা আশছই শর্মন, প্রাথষনা শশানা,পাশপর ক্ষমা  রা 
এিিং শর্  াশরা শগাপন গভীরতম বচন্তা সম্বশে সময  ধ্ারনা রাখা। ঘটনাচশি রু্বিবিদশদর ব ন্তু দবৃষ্ট এডায়বন 
শর্, সিষশবিমান আর সিষঞতা পরের বিরুদ্ধ। র্বদ ঈশ্বর সিষঞ িশয় থাশ ন, তািশল বনশ্চয়ই আশগ শথশ ই তার 
জানা আশছ শর্, বতবন ব ভাশি ইবতিাশসর গবতপথ পবরিতষ ন  রশত িস্তশক্ষপ  রশিন তার অসীম শবি িারা। ব ন্তু 
তার মাশন, বতবন তার িস্তশক্ষপ সম্বশে শ ানভাশিই তার শনয়া বসদ্ধান্তগুশলা পবরিতষ ন  রশত পারশিন না, এর অথষ 
দাডায় বতবন আসশল সিষশবিমান নন।  াশরন ওশয়নস (Karen Owens) এই িবুদ্ধদীপ্ত পযারাডক্স িা ধ্াধ্াশ  
সমপর্ষাশয়র এ টা আ র্ষনীয়  বিতায় প্র াশ  শরশছন: 

সিষঞ ঈশ্বর ব  পাশরন, বর্বন 

ভবির্যত জাশনন, তার 

অসীম শবি বদশয় 

তার ভবির্যত মনশ  িদলাশত? 



িমান্বশয় পূিষিতী মশত বফশর র্াওয়ার অসীম প্রবিয়া আর  াল্পবন  ঈশ্বরশ  শসটি শশর্  রার  ারন বিসাশি িযিিার 
 রার  রার অসারতা প্রসশঙ্গ আিার বফশর আবস। বির্য়টা আশরা অশন  বমতিযায়ীতার মাধ্যশম  রা র্ায়,র্বদ 
আমরা এর িদশল অনয ব ছু  ল্পনা  শর শনই , শর্মন, ধ্রুন এ টি ’বিগ িযাঙ্গ বসঙ্গলুাবরটি’ অথিা অনয শ ান 
শভৌত ধ্ারনা র্া এখশনা আমাশদর অজানা। এশ  ঈশ্বর িশল সশম্বাধ্ন  রার শক্ষশত্র এর সিশচশয় ভাশলা পবরনবত 
িশচ্ছ এর  উপশর্াবগতািীনতা এিিং সিশচশয় খারাপ পবরনবত িশলা, এটি অতযন্ত ক্ষবত ার  এ টি ছলনা।  এডওয়াডষ  
বলয়ার  (Edward Lear) এর ’িামিিবলয়াস  াটশলট’ এর আশিালতাশিাল অথষিীন শরবসবপ শর্মন আমাশদর 
আমন্ত্রন জানায়: ‘ শয়  টু শরা গরুর মািংশ শর্াগাড  রুন, এিার তাশদর টু শরা টু শরা  শর  াটুন, সিশচশয় 
কু্ষদ্রতম আ াশরর টু শরা  শর, এরপর এশদর আশরা শছাট  শর  াটার শচষ্টা  রুন, আট ব িংিা সম্ভি িশল আশরা 
নয় িার’, ব ছু পশ্চাদগমনশীল রু্বি প্রবিয়া িা বরশগ্রস প্রা ৃবত ভাশিই এ টি জায়গায় শশর্ িয়। বিঞানীরা  ল্পনা 
 শরবছশলন, ব  িশত পাশর, র্বদ আমরা শ ান ব ছুশ  খুিই কু্ষদ্রতম টু শরা  শর  াটশত পাবর, ধ্রুন, এ  টু শরা 
শসানার খেশ , প্রথশম দইুভাগ, তারপর িমাগত ভাশি  আশরা কু্ষদ্রতম শ ান শসানার খোিংশশ। এশক্ষশত্র বরশগ্রস 
অিশযই বন:সশন্দশি শশর্ িশি  অযাটম িা পরমানুশত। শসানার টু রার সম্ভািয সিশচশয় কু্ষদ্রতম অিংশ িশি এর 
বনউব্য়াস, শর্খাশন উনআবশটি শপ্রাটন আশছ এিিং এর শচশয় ব ছু শিশী সিংখয  বনউেন আশছ,  র্ার চারপাশশ ঘুরশছ 
উনআবশটি ইশলরন। শ উ র্বদ শসানাশ  এর অযাটশমর শচশয় আশরা   কু্ষদ্র অিংশশ  াটশত চান, শসখাশন র্া থা শি, 

তা আর র্াই শিা , শসানা নয়। পরমান ুিা অযাটম িশচ্ছ ‘িামিিবলয়াস  াটশলট’ ধ্রশনর শ ান বরশগ্রস এর 
প্রা ৃবত  শশর্ বিনু্দ। সুতরািং এটি আশদৌ েষ্ট না, ঈশ্বর ব ভাশি আশ ায়াইনাশসর প্রস্তাবিত বরশগ্রশসর প্রা ৃবত  শশর্ 
বিনু্দ িশত পাশরন, িাল া ভাশি র্বদ িবল; আমরা পশর আশরা বিস্তাবরত শদখশিা। আপতত িরিং আশ ায়াইনাশসর 
তাবল ায় বফশর র্াই। 

৪. বডগ্রী িা মাত্রা শথশ  রু্বি িা আগুষশমি িম বডগ্রী:  আমরা লক্ষয  বর শর্ পৃবথিী প্রবতটি বজবনসই বভন্ন। 
আমরা জাবন শর্ এ টা মাত্রা আশছ সিব ছুরই, শর্মন, ভাশলাত্ত্ব এিিং উৎ র্ষতার। ব ন্তু আমরা শসই মাত্রা পবরমাপ 
িা বিচার  বর, এই শিবশষ্টগুশলার সশ্ষাচ্চ শ ান এ টি মাত্রাশ  আদশষ বিসাশি ধ্শর বনশয়। মানুর্ ভাশলা খারাপ 
দশুটাই িশত পাশর, সুতরািং চুডান্ত মাত্রার ভাশলাত্ত্ব  মানুশর্র মশধ্য খুশজ পাওয়া র্ায় না; শস ারশন বনশ্চয়ই  শ ান 
সশ্ষাচ্চর অবস্তত্ব আশছ র্া  উৎ র্ষতার এ টি চুডান্ত মানদে শতরী  শর, আমরা শসই চুডান্ত মানদেশ  িলবছ 
ঈশ্বর। 

এটা ব  শ ান রু্বি িশত পাশর? আপবন িয়শতা িলশত পাশরন, প্রশতয টা মানুর্ তাশদর গাশয়র দগুষশের বিবভন্ন মাত্রা 
আশছ, ব ন্তু আমরা শসই মাত্রা মাপশত পাবর, শুধু্ এ টি বনখুত সশ্ষাচ্চ মাত্রার দগুের এ টি মানদশের সাশথ 
তুলনা  রার মাধ্যশম। সুতরািং বনশ্চয়ই ব ছুর অবস্তত্ব আশছ র্া তুলনািীনভাশি দগুষেরু্ি এিিং আমরা তাশ  িলবছ 
ঈশ্বর। অথিা তুলনা  রা জনয অনয শর্ শ ান শিবশষ্টশ  িযিিার  রুন না শ ন, আপবন এ ই ভাশি এই ফা া 
বনশিষাধ্ শ ান উপসিংিাশর শপৌছাশত পারশিন। 

৫. বদ শটবলওলবজ যাল িা পরম ারনিাশদর রু্বি িা বডজাইন িা পবর ল্পনা শথশ  রু্বি িা আগুষশমি িম 
বডজাইন:  এই পৃবথিীশত সিব ছু, বিশশর্  শর জীিন আশছ এমন সিব ছু, শদখশল শদশখ মশন িয় শর্ন তাশদর 
বডজাইন িা পবর ল্পনা  শর িানাশনা িশয়শছ। র্বদ না তাশদর আসশলই বডজাইন  রা িশয় থাশ , শ ান ব ছুই ব ন্তু 
আমাশদর শদশখ মশন িয় না  তা বডজা ইন  রা িশয়শছ, শস ারশন অিশযই শ ান বডজাইনাশরর অবস্তত্ব আশছ এিিং 
আমরা তাশ  িবল ঈশ্বর [১]; আশ ায়াইনাস বনশজই এ টি তীশরর বনশানার বদশ  ধ্ািমান িিার রুপ  িযিিার 
 শরবছশলন, ব ন্তু মশন িয় আধু্বন  বিট-বসব িং অযাবি এয়ার িযাফট বমসাইশলর িা তাপ-সোনী বিমান 
ধ্বিংশ ারী শক্ষপনাস্ত্র তার উশেশযর সাশথ শিশী র্থারু্ি িশতা। 



এই ‘আগুষশমি িম বডজাইন’, তার এই এ টি মাত্র রু্বি র্া আশজা প্রায়ই িযিহৃত িশচ্ছ। এিিং অশনশ র  াশছ এটি 
চুডান্ত ন ডাউন আগুষশমি িা ত ষ  জয় ারী রু্বির মত। শ মবব্রশজ আোরগ্রাজশুয়ট ছাত্র থা া ালীন তরুন চালষস 
ডারউইনশ ও এ সময়  এই রু্বিটি আ র্ষন  শরবছল, র্খন বতবন উইবলয়াম শপইলী’র (নযাচারাল বথওলজী িইটি 
পশডবছশলন। শপইলীর জনয দভুষ াগয, ারন পরিতীশত পবরণত ডারউইন তার রু্বি িাতাশস উবডশয় বদশয়বছল। 
 চালষস ডারউইশনর ’আগুষশমি িম বডজাইন‘ িা বডজাইন শথশ  রু্বিশ  অশর্ৌবি  প্রমান  শর ধ্রাশায়ী  রা 
ছাডা  সম্ভিত িুবদ্ধমত্তাপুণষ রু্বি িারা শ ান শলা বপ্রয় বিশ্বাশসর  এভাশি ভয়ািি পরাজশয়র নবজর আর শনই; খুিই 
অপ্রতযাবশত বছল িযাপারটা। ডারউইশনর  লযাশণ, এই উবিটি আর সতয নয় শর্, আমরা এমন ব ছু জাবননা, র্া 
বডজাইন  রা িশয়শছ, র্বদ না আসশলই তাশদর  বডজাইন  রা িশয় থাশ । প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মাধ্যশম বিিতষ ন সৃবষ্ট 
 রশত পাশর  অসাধ্ারন বডজাইন সমতুলয উদিারন,  ল্পনাতীত জটিলতা আর আবভজাতয। এিিং এই সি বিখযাত 
বসউশডা বডজাইন( িা আপাত দবৃষ্টশত বডজাইন মশন িশলও প্র ৃতপশক্ষ বডজাইন না) তাবল ায় আশছ স্নায়ুতন্ত্র, শর্ 
তশন্ত্রর সামানয ব ছু অজষ শনর মশধ্য শর্মন আশছ – শগাল বসব িং ( শ ান উশেশয বনভষ র)আচরণ, র্া এমনরব  
কু্ষদ্রতম  ীট িা ইনশসক্টশদর মশধ্য, মশন িশত পাশর, সাধ্ারন লক্ষযশ  বনশানা  শর র্াওয়া শ ান তীর অশপক্ষা আশরা 
উন্নত জটিল বিট বসব িং শক্ষপনাশস্ত্রর মত। ৪ থষ অধ্যাশয় আবম আিাশরা এই আগুষশমি িম বডজাইশন বফশর 
আসশিা। 

অনশটালবজ যাল [২] রু্বি এিিং অনযানয এ প্রাইওরী [৩] িা  পুিষিতী ঞান বনভষ র রু্বিসমিু: 

ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব সিংিান্ত রু্বিগুশলা দশুটা প্রধ্ান  যাশটগরীশত ভাগ  রা র্ায়, এ প্রাইওরী (a priori) এিিং এ 
শপাশস্টবরওরী (a posteriori)। টমাস আশ ায়াইনাস এর পাচটি রু্বি শর্মন আ শপাশস্টবরওরী ( শর্ ঞাশনর উৎস 
শ ান প্রা ধ্ারনা না িরিং অবভঞতা িা পরীক্ষা বনভষ র) ,  ারন তাশদর বভবত্ত পৃবথিী নানা বির্য় সম্বশে সরাসবর 
পর্ষশিক্ষন;  এ প্রাইওরী ( র্া অবভঞতা শথশ  স্বাধ্ীন, পুিষিত ঞান বনভষ র) রু্বিগুশলার মশধ্য বিখযাত, শর্গুশলা 
বনভষ র  শর আশছ আমষশচয়াশর িশস রু্বি প্রদান  রার প্রবিয়ার উপর, শসটি িশলা অনশটালবজ যাল আগুষশমি, র্া 
প্রস্তাি  শরবছশলন ১০৭৮ খৃষ্টাশব্দ  যািারশিরীর শসইি আনশসল্ম (St Anselm), এিিং তারপর এটাশ ই নানাভাশি 
িনষনা  শরশছন পরিতীশত অগবনত দাশষবন রা। আনশসল্ম এর রু্বির এ টি অিুত িযাপার িশলা, এটি মলুত 
মানুশর্র প্রবত বনশদষ বশত না িরিং ঈশ্বশরর প্রবত (আপবন ভািশতই পাশরন এমন শ ান এ টি সত্ত্বা িাএনটিটি, বর্বন 
প্রাথষনা শশানার ক্ষমতা রাশখন, বনশজর অবস্তত্ব সম্বশে বনশ্চয়ই  তাশ  বিশ্বাস  রাশনার শ ান প্রশয়াজন পশড না); 

অযানশস্লম িলশছন, এমন এ টি সত্ত্বার অবস্তত্ত্ব আমাশদর পশক্ষ ধ্ারনা  রা সম্ভি, র্ার শচশয় মিান আর শ ান ব ছুই 
ভািা র্ায় না। এমনব  এ জন নীবরশ্বরিাদীও এধ্রশনর সশ্ষাচ্চ শ ান সত্ত্বার  থা ভািশত পারশিন,র্বদও বতবন 
তার অবস্তত্ব স্বী ার  রশিন না িাস্তি পৃবথিীশত। ব ন্তু ,…. রু্বিটা এরপর এভাশি শমাড শনয়….. শ ান এ টি সত্ত্বা 
র্ার আশদৌ শ ান িাস্তি অবস্তত্ত্ব শনই, এই বিশশর্ ফযাক্টটারই  ারশন, শসটি চুডান্ত িা চরমতম বনখুতত্ত্বর গুনািলী 
সেন্ন িশত পাশরনা। সুতরািং আমরা  এখাশন এ টি অসঙ্গবত িা পরেরবিশরাধ্ীতা শদখশত পাবচ্ছ এিিং …..এভাশি 
িযাস িশয় শগলা.. ছু মন্তর ছু…… ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ ! 

আবম িরিং এই বশশুশতার্ রু্বিটাশ   উপরু্ি ভার্ায়, তা িশলা বশশুশদর শখলার মাশঠর ভার্াশত িরিং,অনিুাদ  শর 
শদই: 

‘শতামার সাশথ আবম িাজী রাখবছ, আবম প্রমান  রশত পারশিা শর্ ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ’। 
’আবমও িাজী রাখশত পাবর শর্, তুবম পারশি না’। 
‘ঠি  আশছ, তািশল, এমন ব ছু এ টা  ল্পনা  শরা, র্া সিশচশয় শিশী বনখুত, বনখুত, বনখুত, র্তটা সম্ভি বনখুত শ ান 
ব ছুশ  ভািা শর্শত পাশর’। 



‘ঠি  আশছ, ভািলাম, এরপর’? 

’এখন িশলাশতা, এই শর্ সি শচশয় বনখুত বনখুত বনখুত শর্ বজবনসটা তুবম শভশিশছা তা ব  সবতয? িাস্তশি ব  তার 
শ ান অবস্তত্ত্ব আশছ’? 

‘ না, শনই, এর অবস্তত্ব আশছ শুধু্ আমার মশন’। 
‘ব ন্তু এটা র্বদ িাস্তশি অবস্তত্ব আশছ এমন ব ছু িত, তািশল এটা আশরা শিশী বনখুততর িশতা,  ারন সবতয সবতয 
িাস্তশি অবস্তত্ত্ব আশছ এমন ব ছুর অিশযই  ল্পনার শ ান তুচ্ছ বজবনশসর শচশয় আশরা শিশী  উত্তম িশত িাধ্য । 
সুতরািং আবম প্রমান  রলাম শর্, ঈশ্বশরর অবস্তত্ব আশছ। নরু নরুনী নরু নুর (বশশুশতার্ শব্দমালা), সি নাবস্ত রা 
আসশল শিা া’। 

আমার  াল্পবন  এই গশল্প বশশু পবেতটি বদশয় আবম শজশনশুশন ’শিা া’ শব্দটি িযিিার  বরশয়বছ। আনশস্লম বনশজই 
সাম ১৪ (Psalm 14) এর প্রথম ভাশসষর উদৃ্ধবত বদশয়বছশলন, ’শিা ারাই তাশদর অন্তশর উচ্চারণ  শরশছ শর্, শ ান 
ঈশ্বর শনই’; এিিং বতবন তার িাইশপাশথটি াল বনরীশ্বরিাদীশ  বনশিষাধ্ (লযাটিন ইনবসবপশয়ন্স) িশল সশম্বাধ্ন  রার 
সািস শদবখশয়বছশলন: 

এভাশি এমনব  শ ান বনশিষাধ্ও বিশ্বাস  শর শর্, বনশদনপশক্ষ এমন শ ান ব ছু আমাশদর শিাশধ্র জগশত িাস  শর, 

র্া তুলনায় আর মিান শ ান ব ছুশ  ভািা সম্ভি না। ারন র্খন শস এটি শুনশত পাশর, তখবন শস িঝুশত পাশর। 
আর শর্টা শিাঝা সম্ভি িশয়শছ, তা শ িল শিাঝার শক্ষশত্রই  অবস্তত্ত্বশীল। এিিং বনবশ্চৎভাশি এমন শ ান ব ছু, র্ার 
শচশয় আর মিান ব ছু ভািা সম্ভি না, তা শুধু্ মাত্র আমাশদর শিাঝার জগশত সীমািদ্ধ থা শত পাশরনা।  ারন 
ধ্রা র্া  এটি শুধু্ আমাশদর শিাশধ্র জগশত িাস  শর তািশল িাস্তশি এর অবস্তত্ত্ব ধ্ারনা  রা সম্ভি, র্া আশরা 
মিত্ত্বর। 

এভাশি শ ান শব্দশ  িযিিার  শর িা শলাশগামযাবশস্ট ছলচাতুরী  মাধ্যশম এধ্রশনর বিশাল উপসিংিাশরর দািী শ উ 
 রশত পাশর, এই বির্য়টি আমাশ  প্রথমত নান্দবন  বদ  শথশ  আিত  শর। সুতরািং আবম অিশযই  সত ষ  
থা শিা ’বনশিষাধ্’ শব্দটির অর্থা িযিিার  রা শথশ । উশেখশর্াগযভাশি িােষ াে রাশসল ( অিশযই বনশিষাধ্ নন) 
ব ন্তু িশলবছশলন , ‘ভুলটা ঠি  শ াথায় আশছ শসটা খুশজ শির  রার শচশয়, এই রু্বিটি ( অনশটালবজ যাল 
আগুষশমি) শর্ অিশযই ভুল এই বসদ্ধাশন্ত ব ন্তু অশপক্ষা ৃত ভাশি সিশজই শপৌছাশনা র্ায়’; রাশসল বনশজই, তার তরুন 
িয়শস, অল্পসমশয়র জনয এই রু্বিটি িারা প্রভাবিত িশয়বছশলন: 

আমার মশন  আশছ শসই বিশশর্ মহুুতষ টার  থা; ১৮৯৪ সাশলর এ বদন, বেবনটি শলন বদশয় র্খন িাটবছলাম আবম 
তখন িঠাৎ  শর এ ঝলশ র জনয শদখশত শর্ন শদখশত শপলাম ( িা আবম মশন িশয়বছল শদশখবছলাম) শর্ 
অনশটালবজ যাল আগুষশমিটা সঠি । আবম শির িশয়বছলাম এ  টিন তামা  শ নার জনয; এিিং শফরার পশথ আবম 
িঠাৎ  শর শসটা উপশরর বদশ  শুশনয ছুশড বদশয় বিস্মশয় িশল উশঠবছলাম: শগ্রট স্কট..অনশটালবজ যাল আগুষশমিটি 
সঠি ; 

ব ন্তু আবম ভািবছ, রাশসল এমন ব ছু শ ন িশলনবন: শগ্রট স্কট, অনশটালবজ যাল আগুষশমিটি মশন িশচ্ছ সম্ভিত 
সঠি  িশত পাশর।  ব ন্তু িযপারটা এ টু শিশী সিজ িশয় শগল না শর্, মিাবিশ্ব সম্বশে এমন বিশাল এ টি সতয 
শুধু্মাত্র এধ্রশনর  শ ান শশব্দর শখলা শথশ  আসশত পাশর? আবম িরিং এর অসারতা প্রমান  রার শচষ্টা  বর, 

আপাত দবৃষ্ট শর্টা পযারাডক্স, শর্মন শজশনার পযারাডক্স  (Zeno’s paradox) [৪];গ্রী শদর শিশ  ষ্ট িশয়শছ শজশনার 
পযারাডক্স এ দািী  রা ’প্রমান’, শর্ অযাব লীস  খশনাই  চ্ছপটিশ  শদৌশড ধ্রশত পারশিনা, এই বির্য়টির আসল 
রিসযটা িঝুশত। ব ন্তু তাশদর র্শথষ্ট শিাধ্শবি বছল এর শথশ  শসই উপসিংিারটি না শমশন বনশত, শর্ অযাব লীস 
আসশলই  চ্ছপটি ধ্রশত পারশি না। িরিং তারা এর নাম বদশয়বছল পযারাডক্স, এিিং পরিতী প্রজশন্মর গবনতঞশদর 



জনয তারা অশপক্ষা  শরবছল এর এ টি িযাখযা শদিার জনয।রাশসল বনশজও, অিশয, শর্ শ ান  াশরা শচশয় শ ান 
অিংশশই  ম শর্াগয বছশলন না, শর্ িঝুশত, শ ন তামাশ র টিনটি খুশীশত উপশর ছুশড মারা উবচৎ িশিনা, অযাব লীস 
 চ্ছপটি ধ্রশত পারশি না শসই আনশন্দ;  বতবন শ ন শসি অযানশসল্ম এর রু্বির শক্ষশত্র এ ই  সািধ্ানতা অিলম্বন 
 শরনবন? আমার মশন িয়, রাশসল বছশলন অবতমাত্রার পক্ষপাতিীন এ জন বনরীশ্বরিাদী, অবত উৎসািী বছশলন 
শমািভঙ্গর জনয, র্বদ তার জনয শ ান রু্বির প্রশয়াজন িশয় থাশ  [৫]; অথিা িয়শতা এর উত্তর আশছ রাশসশলর 
১৯৪৬ সাশল বনশজর এ টি শলখায় অনশটালবজ যাল আগুষশমিশ   অসার প্রমাণ  রার িহুবদন পশর: 

আসল প্রেটি িশলা,: এমন ব ছু ব  আশছ র্া আমরা বচন্তা  রশত পাবর, এিিং শসটি, শুধু্মাত্র আমরা শর্ শসটি বচন্তা 
 রশত পারবছ, শসই সতযর উপর বভবত্ত  শর, আমাশদর বচন্তার িাইশর তার অবস্তত্ত্ব আশছ িশল শদখাশত পাবর? শর্ 
শ ান দাশষবন  িয়শতা  চাইশিন, িযা িলশত,  ারন দাশষবন  এর  াজ পৃবথিী সম্বশে শ ান ব ছু শিাঝা তার বচন্তার 
মাধ্যশম, শ ান ব ছু পর্ষশিক্ষন  রার মাধ্যশম নয়। র্বদ িযা সঠি  উত্তর িশয় থাশ , তািশল বিশুদ্ধ বচন্তার অবস্তত্ব 
আশছ  এমন ব ছুর মশধ্য এ টা শসতু িেন আশছ। র্বদ না, তশি শ ান শর্াগসুত্রও শনই। 

আমার বনশজর অনুভুবত, ব ন্তু  ঠি  এর িীপবরত,  স্বয়িংবিয়ভাশিই গভীর সশন্দি িত শর্ শ ান রু্বি িাস্তি পৃবথিী 
শথশ  সামানযতম শ ান উপাত্ত ছাডাই, ব ভাশি এধ্রশনর এ টি উপসিংিাশর শপৌছাশত পাশর।  িয়ত এই বির্য়টি  

ইবঙ্গত  রশছ, আবম দাশষবন  না িরিং এ জন বিঞানী। িহুশতাব্দী ধ্শর দাশষবন রা অনশটালবজ যাল আগুষশমিটির 
শিশ গুরুশত্বর সাশথ বিশিচনা  শরশছন, এর পশক্ষ এিিং বিপশক্ষ। নীবরশ্বরিাদী দাশষবন  শজ এল মযাব  ( J. L. 

Mackie) এ বির্শয় সুেষ্টভাশি আশলাচনা  শরবছশলন  তার বদ বমরা ল অি শথইজম (The miracle of 

Theism)  এ।  প্রশিংসাসুচ  অশথষই িলবছ, র্খন আবম িলবছ, শর্ আমরা শ ান দাশষবন শ  প্রায় সিংঞাবয়ত  রশত 
পাবর এমন এ জন মানুর্ বিসাশি বর্বন সাধ্ারন  ােঞান িা  মন শসন্সশ  শ ান ব ছুর উত্তর বিসাশি গ্রিন 
 শরন না। 

সিশচশয় সুবনবদষষ্টভাশি অনশটালবজ যাল আগুষশমিটিশ  বভবত্তিীন প্রমান  রার  ৃবতত্ত্ব শদয়া িয়,দইুজন দাশষবন : 
শডবভড বিউম (David Hume)(১৭১১-৭৬) এিিং ইমানুশয়ল  াি  (Immanuel Kant)(১৭২৪-১৮০৪) শ ; 

 াি আনশসল্ম এর রু্বির চালা ীর ফাদটা শনাি  শরবছশলন, অশন টা র্াদ ুরশদর  াপশডর ভাশজ রাখা লু াশনা 
 াডষ  এর মতন;  আনশসল্ম এর এই রু্বির শক্ষশত্র  াশির মশত শসটি িশলা, তার বপবচ্ছল প্রা ধ্ারনাটি: শর্ ’অবস্তত্ত্ব’ 

অনবস্তত্ত্ব অশপক্ষা শিশী ’পারশফক্ট’ িা বনখুত। রু্িরাশের দাশষবন  নরমান মযাল ম (Normal Malcolm)  বির্য়টি  

িযাখযা বদশয়বছশলন এভাশি:  শর্ মতিাদ দািী  রশছ অবস্তত্ত্ব িশলা িটিিীন, তা আসশলই খু ি শিশী মাত্রায় অিুত, 

শর্মন আপবন র্বদ িশলন, শর্ আমার ভবির্যৎ িাডীটি অশপক্ষা ৃত শিশী ভাশলা িশি র্বদ তা ইনসুশলশটড িা 
অন্তবরত না িিার শচশয় িরিং  ইনসুশলশটড িয়, এটির এ টি অথষ িয় এিিং িা যটি সতযতাও িিন  শর; ব ন্তু এর 
ব  অথষ িশত পাশর, র্বদ িলা িয়, এটি এ টি ভাশলা িাসা িশি, র্বদ এর অবস্তত্ত্ব না থা ার শচশয় অবস্তত্ত্ব থাশ ? 

[৬];  অশেবলয়ীয় দাশষবন  ডগলাস গাসব ঙ্গ (Douglas Gasking), আনশসল্ম এর রু্বিটা বনশয় আয়রবন  পযাশরাবড 
শতরী  শরবছশলন, বর্বন বির্য়টি অিশয বলবপিদ্ধ  শরনবন, তশি কুইন্সলযাে বিশ্ববিদযালশয়র  উইবলয়াম শগ্র ( 
William Grey)  শসটিশ  পুনবনমষান  শরবছশলন এভাশি: 

১. এই মিাবিশ্বর সৃবষ্ট,  ল্পনাতীতভাশি অসাধ্ারণ বিস্ময় র এ টি অজষ ন। 

২. আর শ ান এ টি অজষ শনর গুনগত শিবশষ্ট িশচ্ছ  ( ) এর অন্তবনষবিত গুনািলী এিিং (খ) এর স্রষ্টার শর্াগযতা 
িা ক্ষমতার এ টি শর্ৌথ ফসল। 

৩.  স্রষ্টার অক্ষমতা ( িা প্রবতিেীতা) র্ত শিশী িশি, ততই আ র্ষনীয়  িশি শসই অজষ ন। 

৪. এ জন স্রষ্টার জনয সিশচশয় িড অক্ষমতা ( িা প্রবতিেীতা) িশি তার অবস্তত্ত্বিীনতা। 

৫. সুতরািং আমরা র্বদ ভাবি শর্ এই মিাবিশ্ব এ জন অবস্তত্ত্বশীল সৃবষ্ট তষ ারই সৃবষ্ট, আমরা শসশক্ষশত্র আশরা মিান 



এ টি সত্ত্বার  থা  ল্পনা  রশত পাবর, বর্বন সি ব ছু সৃবষ্ট  শরশছন তার বনশজর শ ান অবস্তত্ত্ব  না শরশখই। 

৬. সুতরািং অবস্তত্ত্ব আশছ এমন শ ান স্রষ্টা অিশযই সিশচশয় মিান িশত পাশরনা, র্ার শচশয় আর মিান ব ছুই ভািা 
সম্ভি না  ারন আশরা শিশী শবিশালী এিিং অবিশ্বাসয স্রষ্টা িশি শসই ঈশ্বর, র্ার শ ান অবস্তত্ত্বই শনই। 

অতএি … 

৭.  ঈশ্বর এর অবস্তত্ত্ব শনই। 

িলািাহুলয, শর্ গাসব ঙ্গ ব ন্তু আসশল প্রমান  শরনবন শর্  ঈশ্বশরর শ ান অবস্তত্ত্ব শনই। এ ই ভাশি আনশসল্মও প্রমান 
 রশত পাশরনবন তার শ ান অবস্তত্ত্ব আশছ। পাথষ য শুধু্ এ টা, গাসব ঙ্গ বির্য়টি বনশয় মজা  শরশছন ইচ্ছা ৃতভাশি। 
 ারণ বতবন িঝুশত শপশরশছন,ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ ব না শনই এই  প্রেটি র্শথষ্ট বিশাল এিিং শুধু্মাত্র ‘িাবন্দ্ব  
ছলচাতুরী’ বদশয় এ বির্শয় বসদ্ধান্ত শনয়া শর্শত পাশর না। এিিং আবম মশন  বরনা বনখুতত্ত্ব িা পারশফ শশনর এর 
সুচ  বিসাশি অবস্তত্ত্ব র বপবচ্ছল িযিিার এই রু্বির সিশচশয় খারাপ অিংশ। আমার ঠি  বিস্তাবরত মশন শনই ব ন্তু 
এ িার ধ্মষতাবত্ত্ব  এিিং দাশষবন শদর এ টা সমাশিশশ তাশদর শখাচা বদশয়বছলাম, অনশটালবজ যাল রু্বি িযিিার  শর 
শু ররা উডশত পাশর তা প্রমান  শর। তাশদর মশন িশয়বছল, তারা শমাডাল লবজশ র আশ্রয় বনশত পাশরন আমাশ  
ভুল প্রমান  রাশনার জনয। 

ঈশ্বশরর স্বপশক্ষ প্রস্তাবিত অনযানয সি এ প্রাইওরী রু্বির মতই, অনশটালবজ যাল আগুষশমি আমাশ  আলডস িাক্সলী 
 (Aldous Huxley) এর পশয়ি  াউিার পশয়শির (Point Counter Point) িইশয়র এর শসই িদৃ্ধর  থা মশন 
 বরশয় শদয়, শর্ ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর স্বপশক্ষ এ টি গাবনতী  প্রমান আবিষ্কার  শরবছশলন: 

আপনারা শতা শসই সুত্র জাশনন, শুনযর মান র্বদ m িয় তািশল তা অসীশমর সমান, শর্খাশন m িশচ্ছ শর্ শ ান 
ধ্নাি  এ টি সিংখযা। শিশ, আমরা এই সমী রণটিশ  আশর টু সরল  বর না শ ন, সমী রশনর দইু পাশশ শুনয 
বদশয় গুন  শর। শসশক্ষশত্র আপবন পাশচ্ছন m র্া অসীম এিিং শুনযর গুনফশলর সমান। িা িলা র্ায়, এ টি ধ্নাি  
সিংখযা অসীম এিিং শুনযর গুনফশলর সমান। শসটা ব  প্রমান  শরনা  এশ িাশর শুনয শথশ  শ ান অসীম শবিমান 
এই মিাবিশ্ব সৃবষ্ট  রশত পাশরন? পাশরন না বতবন? 

দভুষ াগযজন ভাশি, বদশদাশরা (Diderot) এনলাইশটিশমি রু্শগর বিশ্বশ ার্ রচবয়তা এিিং সুইস গবনতঞ ইউলার 
(Euler) এর বিখযাত  াবিনী আশদৌ ঘশটবছল ব না সশন্দি আশছ। তশি প্রচবলত  াবিনী অনুর্ায়ী,  যাশথবরন দয 
শগ্রট, তাশদর দজুশনর মশধ্য এ টি বিতশ ষ র আশয়াজন  শরবছশলন, শর্খাশন ধ্াবমষ   ইউলার বনরীশ্বরিাদী বদশদশরাশ  
চুডান্ত আিবিশ্বাশসর সাশথ তার চযাশলন্জ্জ ছুশড বদশয়বছশলন এভাশি: ’ (a+bn)/n =x  সুতরািং ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব আশছ, 

উত্তর বদন! এই  াবিনীর মুল বির্য়টা  িশলা বদশদশরা গবনতঞ বছশলন না সুতরািং সিংশয় বনশয় বতবন এই বিতশ ষ  
আর অগ্রসর িনবন। তশি বি এইচ ব্রাউন এর অযাশমবর যান মযাথশমটি যাল মান্জ্িলী (১৯৪২) শত উশেখ 
 শরবছশলন, বদশদশরা আসশল এ জন শিশ দক্ষ গবনতঞ,  এিিং ইউলার এর ধ্রশনর রু্বিশত ধ্রাশায়ী িিার মত 
মানুর্ বতবন বছশলন না, ইউলার র্া  শরবছশলন তা সম্ভিত িলা র্ায়  ব্লাইবেিং  উইথ সাশয়ন্স শথশ  রু্বি  (এখাশন 
গবনত); শডবভড বমলস, তার অযাবথষ্ট   ইউবনভাসষ এ তার সাশথ এ জন ধ্মীয় মখুপাশত্রর শরবডও সাক্ষাৎ াশরর 
িণষনা বলবপব্শদ্ধ  শরবছশলন: শর্খাশন শসই ধ্মীয় মুখপাত্রটি ভর ও শবির অবিনশ্বরতার সুত্র িা ল অি 
 নসারশভশন অি মাস-এনাবজষ  িযিিার  শরবছশলন এ টা অিুতভাশি অ ার্ষ র বিঞাশনর অে ধ্ারনার রু্বি 
প্রশয়াশগর শ ৌশল বিসাশি: শর্শিতু আমরা সিাই িস্তু আর শবি বদশয় শতরী, এই শিঞাবন  শমৌবল  নীবতটি  ব   

অনন্ত জীিশনর প্রবত বিশ্বাসশ  বিশ্বাসশর্াগযতা শদয় না? আবম শর্ভাশি এর উত্তর বদতাম বমলস তার শচশয় অশন  
ভদ্র ভাশি এিিং শধ্র্ষ সি াশর এর উত্তর বদশয়বছশলন,  ারন এই সাক্ষাত ারগ্রিন ারী র্া িলবছশলন, শিাধ্গময 



ইিংশরজীশত এর অনুিাদ  রশল দাডায়: আমরা র্খন মৃতুযিরণ  রশিা, আমাশদর শরীশরর এ টি অযাটমও ( এিিং 
শ ান শবিও না) িাবরশয় র্ায় না। শস ারশন আমরা অমর’। 

এমনব  আবমও, আমার দীঘষ অবভঞতায় এমন শছশলমানরু্ী শখয়ালী ভািনার মুশখামবুখ িইবন। আবম র্বদও আশরা 
বিস্ময় র সি প্রমান শদশখবছ, র্া সিংগ্রিা াশর আশছhttp://www.godlessgeeks.com/ LINKS/ GodProof.htm 

ওশয়িসাইশট শর্খাশন অতযান্ত মজার এ টি তাবল া আশছ র্ার নাম  ’বতনশ’র শিশী প্রমান শর্ ঈশ্বর এর অবস্তত্ব 
আশছ ’ ;এখাশন খুিই িাসয র আধ্াডজন প্রমাশনর এ টি তাবল া, শুরু িশয়শছ প্রমান নিং ৩৬ বদশয়: 

৩৬. অসেুনষ ধ্বিংশ িা ইন মবেট বডভাসশস্টশন শথশ   রু্বি: এ টি শেন িযাশ  রার পর ১৪৩ জন 
পযাশসন্জ্জার এিিং বিমাশনর ি বনিন িস, ব ন্তু এ টি মাত্র বশশু শিশচ র্ায়, র্বদও তৃতীয় বডগ্রীর শপাডা বনশয়, 

সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

৩৭.  সম্ভািয পৃবথিীশদর িা পবসিল ওয়াল্ডষ স শথশ  আগুষশমি: র্বদ সি ব ছু বভন্ন িশয় থা শতা তশি সি ব ছুই  
বভন্ন িশতা; শসটা ভাশলা িশতা না। সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

৩৮.  তীব্র ইচ্ছা শবি িা বশয়ার উইল শথশ  আগুষশমি: আবম ঈশ্বশর বিশ্বাস  বর! আবম ঈশ্বশর বিশ্বাস  বর! 
আবম  বর, আবম  বর আবম  বর। আবম ঈশ্বশর বিশ্বাস  বর! সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

৩৯.  অবিশ্বাস শথশ  আগুষশমি: বিশশ্বর শিশীর ভাগ মানরু্ই খৃষ্ট ধ্শমষ বিশ্বাস  শরনা, শসটাই শয়তাশনর ইচ্ছা। 
সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

৪০. মৃতুয পরিতী অবভঞতা শথশ  আগুষশমি:    নাম  িযবি বনরীশ্বরিাদী অিিায় মৃতুযিরণ  শরশছন। বতবন 
তার ভুল িুঝশত শপশরশছন। সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

৪১. ইশমাশনাল ব্লযা শমইল শথশ  আগুষশমি:  ঈশ্বর আপনাশ  ভালিাশস। আপবন ব ভাশি তাশ  বিশ্বাস  রশত না 
পারার মত এত বনমষম িশত পারশলন ? সুতরািং  ঈশ্বর আশছন। 

শসৌন্দর্ষ শথশ  রু্বি িা আগুষশমি িম বিউটি: 

ব ছুক্ষন আশগ উশেখ  রা অযালডস িাক্সলীর উপনযাসটিশত আশরা এ টি চবরত্র আশছ, বর্বন ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর 
স্বপশক্ষ প্রমান বদশয়শছন গ্রাশমাশফাশন িীটশিাশভন এর রীিং শ ায়াশেষ ট নিং ১৫ ইন এ মাইনর িাবজশয় (‘heiliger 

Dankgesang’); শুনশত শতমন বিশ্বাসশর্াগয মশন না িশলও, এটি ব ন্তু শিশ জনবপ্রয় এ টি আগুষশমি। আবম শগানা 
িে  শর বদশয়বছ শর্  তিার আবম এই প্রসশঙ্গ  ম শিশী শি চযাশলন্জ্জ এর মুশখামুবখ িশয়বছ:  শিশ, শ মন  শর 
আপবন শশক্সবপয়ারশ  িযাখযা  রশিন? ( এই িাশ য আপনার আপনার পছন্দ মত শুিাটষ , মাইশ শলশন্জ্জশলা ইতযাবদ শর্ 
 াউশ  বদশয় শশ সবপয়ারশ  প্রবতিাবপত  রশত পাশরন); এই রু্বি এ ই র মই থা শি, আমার আর শসটা িযাখযা 
শদিার প্রশয়াজন শনই। ব ন্তু এর শপছশনর মলু রু্বিটা  খশনা সুেষ্টভাশি িলা িয়বন, আপবন র্ত শিশী ভািশিন 
ততই রু্বিটির অসারতাটা েষ্ট িশি আপনার  াশছ। শ ান সশন্দি শনই িীটশিাশভন এর শশশর্র শ ায়াশেষ টগুশলার 
আশছ স্বগীয় শসৌন্দর্ষ, শশ সবপয়াশরর সশনটগুশলাও তা। ঈশ্বর থা া িা না থা ার উপর তাশদর অসাধ্ারন শসৌন্দর্ষর 
শ ানই শির শফর িয় না। অিশযই তারা ঈশ্বশরর অবস্তত্ত্ব প্রমান  শরনা; তারা িীটশিাশভন এিিং শশ সবপয়াশরর 
অবস্তত্ব প্রমান  শর। এ জন বিখযাত  োক্টর সম্ভিত িশলবছশলন, ‘আপবন র্বদ শশানার জনয শমাজাটষ শ  পান তািশল 
আপনার  ঈশ্বরশ  শ ন প্রশয়াজন? শডজাটষ  আইলযাে বডস্ক নাশমর এ টি বিবিবস শরবডও শশাশত আবম এ িার 
অবতবথ িশয়বছলাম; শসখাশন আমাশ  বজঞাসা  রা িশয়বছল, র্বদ শ ান মরুিীশপ আট া পশড র্াই তািশল শসখাশন 
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শনিার জনয আমাশ  শর্ শ ান আটটা শর ডষ  পছন্দ  রশত িশি। আমার পছশন্দর মশধ্য বছল িাখ এর  St 

MatthewPassion শথশ   ‘Mache dich mein Herze rein’ ; আমার সাক্ষাৎ ার গ্রিন ারী িুঝশত পারবছশলন না, 
আবম ধ্াবমষ  না িশয়ও ব ভাশি ধ্মীয় সঙ্গীত পছন্দ  রলাম। আপবন িয়শতা অনযভাশি িলশত পাশরন এই এ ই 
 থা, শ ন আপবন  Wuthering Heights পশড আনন্দ পাশিন র্খন ভাশলা  শরই আপনার জানা আশছ  যাথী 
এিিং বিথব্ফ এর আসশলই শ ান অবস্তত্ত্ব শনই? 

আমার মশন িয় আবম আশরা এ টি বির্য় উশেখ  শরবছলাম এিিং  শর্টা আসশল উশেখ  রশতই িশি বিশশর্  শর 
র্খন ধ্মষশ  বিশশর্ শ ান সৃবষ্টর জনয  ৃবতত্ব শদয়া িয়, শর্মন, মাইশ শলশন্জ্জশলার বসবস্টন চযাশপল িা রাফযাশয়ল 
এর Annunciation । এমন ব  িড মাশপর বশল্পীশদরও জীিন িাচাশত আয়  রশত িয়। শর্খাশন  াজ পাওয়া র্ায় 
তাশদর শসই সুশর্াগ বনশত িয়; আমার শ ান সশন্দি শনই মাইশ শলন্জ্জশলা িা রাফাশয়ল দজুশনই খৃষ্ঠ ধ্মষািলম্বী, তাশদর 
সমশয় শুধু্ মাত্র   এটাই িিার সুশর্াগই বছল, ব ন্তু এই সতযটা প্রায়  া তালীয় এ টা িযাপার  ারন শস সময় 
বিপুল পবরমাশন অশথষর মাবল  বছল শুধু্ চাচষ ই, তারাই তখন বশশল্পর প্রধ্ান সমঝদার বছল। র্বদ ইবতিাস অনযর ম 
িত, তািশল মাইশ শলশন্জ্জশলা বিশাল বিঞান র্াদঘুশরর ছাশদ  াজ  রার  বমশন শপশতন; বতবন ব  তখন তার 
বসবস্টন চযাশপশলর মত অসাধ্ারণ  াজ  রশতন না? দঃুখজন  িযপার আমরা শ ানবদনও িীটশিাশভন 
এর Mesozoic Symphony িা শমাজাটষ  এর অশপরা The Expanding Universe শুনশত পারশিা না। এ ই ভাশি 
আমরা িাবডন এর Evolution Oratorio শশানা শথশ ও িবঞ্চত িশয়বছ, ব ন্তু বতবন আমাশদর তার Creation শশানা 
শথশ  িবঞ্চত  শরনবন। এই রু্বিটাশ  অনযবদ  শথশ  শদখশল শ মন িয়; আমার স্ত্রী শর্ ভয়ঙ্কর সম্ভািনাটার  থা 
প্রস্তাি  শরবছল তা িশলা, র্বদ শশ সবপয়ারশ  চাশচষ র জনয  াজ  রশত িাধ্য িশত িত? আমরা বন:সশন্দশি িযামশলন, 

ব িং বলয়ার আর মযা শিথ  শপতাম না আর এর িদশল  ব  শপতাম আমরা? স্বে শতরী  শর এমন সি ব ছু? স্বে 
শদশখ র্ান তািশল। 

মিান শ ান বশল্প মষশ  ঈশ্বশরর অবস্তশত্ত্বর সাশথ সিংরু্ি  শর এমন র্বদ শ ান শর্ৌবি  রু্বি থাশ , শসটা ব ন্তু  এই 
রু্বির প্রস্তাি রা েষ্ট  শর িলশছন না। শুধু্ ধ্শর শনয়া িশয়শছ,এমনই িিার  থা িা স্বপ্রমাবনত শ ান এ টি 
বির্য় বিসাশি। অিশযই শসটা না। িয়শতা এটা আগুষশমি িম বডজাইশনর আশরা এ টি সিংস্করণ বিসাশি শদখশত 
িশি: শুিাটষ  এর সঙ্গীত প্রবতভার মবস্তষ্ক বনশজই এ টি অসম্ভািযতার বিস্ময়, এমন ব  শমরুদেী প্রানীশদর শচাশখর 
তুলনায়। অথিা আশরা খারাপ অশথষ, এই রু্বি ব  দািী  রশছ, িয়শতা প্রবতভািানশদর প্রবত ঈর্ষা, ব  সািস, অনয 
এ জন মানরু্ এত সুন্দর সঙ্গীত/ বিতা/বশল্প মষ সৃবষ্ট  রশছ, র্খন আবম পারবছ না? সুতরািং বনশ্চয়ই ঈশ্বরই এসি 
 রশছন। 

িযাবিগত ‘অবভঞতা’ শথশ  আগুষশমি : 

আোরগ্রাজশুয়ট থা া ালীন আমার সম ালীনশদর মশধ্য অনযতম এ জন িুবদ্ধমান এিিং শিশ প্রাপ্তিয়স্ক 
 মানবস তা সেন্ন, শর্ আিার খুিই ধ্াবমষ ও িশট, এ িার স্কটলযাশের শ ান এ টি িীশপ  যাবেিং  রশত 
বগশয়বছল, মাঝরাশত শস এিিং তার িােিী তাশদর তািুশত িঠাৎ  শর ঘুম শথশ  শজশগ উশঠ, শয়তাশনর  ন্ঠস্বর 
শুশন- শয়তাশনর বনশজর গলা। তাশদর ভার্যানুর্ায়ী এ বির্শয় সশন্দশির শ ান অি াশ শনই:  শসই শব্দটি বন:সশন্দশি 
ভীবত ার  ব িংিা র্াশ  িলা িয় ডায়ািবল যাল; আমার এই িেু শ ানবদনও ভুলশত পাশরবন তার এই ভয়ািি 
অবভঞতা। এিিং এটাই অনযতম এ টি  ারন বছল পরিতীশত তার পাদ্রী বিসাশি দীক্ষা শনিার জনয। আমার 
তরুন মনশ  খুি নাডা বদশয়বছল এই গল্পটি। পশর শ ান এ সময় আবম এই গল্পটি প্রানীবিঞানীশদর এ টি 
সমাশিশশর এ  পর্ষাশয়, র্খন তারা অক্সশফাডষ  এর শরাজ এিিং িাউন ইশন অিসর সময়  াটাবচ্ছশলন তখন 
তাশদরশ  এই  াবিনীটা িবল। এশদর মশধ্য দজুন বছশলন অবভঞ পাখী বিশশর্ঞ, তারা দজুশনই স্বশশব্দ শিশস ওশঠন, 

আনশন্দর সাশথ তারা এ সাশথ বচৎ ার  শর িশল  উশঠন ‘Manx Shearwater!’ এশদর এ জন শর্াগ  শরন, 



শয়তাশনর সাশথ তুলনা  রার মত বচৎ ার এিিং আওয়াজ এই প্রজাবতর পাবখশদর বিশশর্ শিবশষ্ট,  এ ারশন পৃবথিীর 
বিবভন্ন জায়গায় ও বিবভন্ন ভার্ায় এশদর িানীয় নাম ’শডবভল িাডষ ’ িা ’শয়তান পাবখ’। 

অশন  মানরু্ই ঈশ্বশর বিশ্বাস  শর  ারন তারা বিশ্বাস  শর তারা তার এ টি বভশন শদশখশছ িা শ ান শফশরশতা 
িা অযাশন্জ্জল িা শ ান নীল  াপড পরা কুমারীশ  -তারা স্বচশক্ষ শদশখশছ, অথিা ঈশ্বর তাশদর মবস্তশষ্কর মশধ্য 
সরাসবর  থা িশলশছ। এই িযবিগত অবভঞতার রু্বি, তাশদর  াশছই সিশচশয় বিশ্বাসশর্াগয, র্ারা দািী  শরন এই 
ধ্রশনর অবভঞতা তাশদর আশছ। ব ন্তু িা ী সিার  াশছ এিিং র্ারা মশনাবিঞান সমশে  াজ চালাশনার মত 
ঞান আশছ, তাশদর  াশছ এই রু্বির বভত আশদৌ মজিুত না। 

আপবন  িলশছন সরাসবর আপনার ঈশ্বশরর অবভঞতা আশছ? শিশ, ব ছু মানুর্ এর অবভঞতা আশছ শগালাপী 
িাবতর;ব ন্তু িযপারটা আপনার  াশছ িয়শতা  িযাপারটা শতমন গুরুত্বপুণষ  ব ছু না। বপটার সাটব্ফ, ইয় ষ শায়ার 
বরপার, শর্ সুেষ্টভাশি দািী  শরবছল, শস র্ীশুর বনশদষশ শুনশত শপশয়বছল শর্ মবিলাশদর িতযা  রশত িশি এিিং এর 
জনয তার র্ািজ্জীিন  ারাদেও িশয়বছল। জজষ  ডািবলউ িশু দািী  শরবছশলন, ঈশ্বর তাশ  ইরা  আিমন  রশত 
বনশদষশ  বদশয়শছন (িযাপারটা দ:ুখজন  ঈশ্বর তাশ  বনবশ্চৎ  শর শসই বদিযঞান শদয়া শথশ  বিরত শথশ শছন: শর্ 
শসখাশন বতবন উইপন অি মাস শডরা শন খুশজ পাশিন না)। মানবস  আশ্রশম অশন  িযবিশ  পাওয়া র্ায় র্ারা 
বনশজশদর শনশপাবলয়ন িা চাবলষ চযাপবলন মশন  শরন িা মশন  শরন সারা পৃবথিী তাশদর বিরুশদ্ধ র্ডর্ন্ত্র  রশছন, 

ব িংিা তারা তাশদর বচন্তা আশর  জশনর মবস্তশষ্ক সম্প্রচার  রশত পাশর। আমরা তাশদর  থা শুবন ঠি ই, ব ন্তু 
গুরুত্ব সি াশর তাশদর অন্তিল শথশ  উিি এই দািীগুশলাশত বিশিচনা  বরনা,  ারন এই ধ্রশনর ধ্ারনার সাশথ 
খুি শিশী মানুর্ সিমত শপার্ন  শরন না। ধ্মীয় অবভঞতার িযাপারটা বভন্ন  ারন এধ্রশনর অবভঞতার 
দািীদার মানুশর্র সিংখযা অগবনত। সযাম িযাবরস শমাশটও অবতমাত্রায় বনরাশািাদী অিিান শননবন র্খন তার The 

End of Faith বতবন বলশখবছশলন: 

র্াশদর অশন  ধ্রশনর বিশ্বাস আশছ র্াশদর শ ান শর্ৌবি  বভবত্ত শনই, এই সি মানুর্শদর ডা ার জনয আমাশদর 
 াশছ এ টা নাম আশছ,  র্খন তাশদর এই বিশ্বাস র্খন খুি শিশী মাত্রায় সিষিযাপী প্রচবলত িয়, তখন আমরা তার 
নাম শদই ধ্মীয় বিশ্বাস, ব ন্তু তা না িশল,এশদর সম্ভািয নাম শজাশট  উন্মাদ, মানবস  শরাগািান্ত ব িংিা বিভ্রান্ত। 
েষ্টতই সিংখযার বিসাশি সাশথ মানবস  সুিতা। এিিং তারপরও এটি শুধু্মাত্র ইবতিাশসর এ টি দঘুষটনা, শর্ আমরা 
সমাজ এই বিশ্বাসটিশ ই স্বাভাবি  মশন  শর, শর্ মিাবিশশ্বর এ জন সৃবষ্ট তষ ার অবস্তত্ত্ব আশছ, বর্বন আপনার বচন্তাশ  
পডশত পাশরন। র্বদও এটা মানবস  অসুিতার লক্ষন শর্ বিশ্বাস  রা, শর্ বতবন আপনার সাশথ শর্াগাশর্াগ  রশছন 
আপনার শশািার ঘশরর জানালার  াশচ িৃবষ্টর শফাটার শমাসষ শ াড িযিিার  শর। এিিং সুতরািং, র্বদও ধ্মষবিশ্বাসী 
মানুর্ সাধ্ারনত: উন্মাদ না তশি তাশদর মলু বিশ্বাসগুশলা অিশযই তার লক্ষণ িিন  রশছ। 

িযালবুসশনশশনর িযপারটায় আবম পশর আিার আসাশি অধ্যায় ১০ এ। মানশুর্র মবস্তষ্ক অবত অসাধ্ারন বসমুশলশন 
িা  াল্পবন  পবরবিবতর শ ান সফটওয়াশরর মত শপ্রাগ্রাম চালাশত পারদশী। আমাশদর শচাখ ব ন্তু আমাশদর শব্রনশ  
শ ান বিশ্বি ফশটাগ্রাফ শদখায়না, র্া আসশল শচাশখর সামশন বিদযমান িা সঠি  শসই চলমান দৃশয, র্া ঠি  শসই 
সময়ই ঘটশছ, তার বিশ্বস্ত হুিহুু ফশটাগ্রাফটি শদখায়না। আমাশদর শব্রন শর্টা  শর তা িশলা বিরামিীন ভাশি 
আপশডশটড মশডল শতরী  শর। অপটি  স্নায়পুশথ আসার অসিংখয সিংশ ত বদশয় আপশডশটড িশত থাশ , তশি তা 
ঠি ই দশৃশযর এ টি মশডল শতরী  শর শনয়। অপটি যাল ইলুযশন িা দবৃষ্ট বিভ্রম আমাশদর জনয এ বির্য়টির এ টি 
উজ্জল দষৃ্টান্ত। প্রধ্ান ধ্রশনর দবৃষ্টবিভ্রম িা ইলূযশশনর-, র্ার এ টি বিশশর্ উদিারন িশচ্ছ শন ার ব উি- উিি 
িিার  ারন ইবিয়শদর শথশ  শর্ ডাটা শব্রন পাশচ্ছ তা আসশল িাস্তিতার দটুি আলাদা িা সমন্বয়শর্াগয বি ল্প 
মশডল [৭];শব্রন এর পশক্ষ এই দটুির মশধ্য শ ান এ টিশ  শিশছ শনিার জনয স্বতন্ত্র শ ান বভবত্ত শনই, তাই শস 
পালািশম এশদর শিশছ শনয়। আমরাও অবভঞতা লাভ  বর এ টি অন্তি মশডল শথশ  অনয মশডশলর মশধ্য 



ধ্ারািাবি  পালা পবরিতষ ন। শর্ ছবির বদশ  তাব শয় আবছ িশল মশন  বর আক্ষবর  অশথষ উশট র্ায় এিিং 
রুপান্তবরত িয় সেুণষ অনযব ছুশত। 

শব্রশনর বসমুশলশন সফটওয়যার সিশচশয় শিশী দক্ষ শচিারা এিিং  ন্ঠস্বরশ  শতরী  রশত। আমার জানালার উপরই 
এ টা আইনস্টাইশনর োবষ্ট  মুশখাশ আশছ;সামশন শথশ  শদখশল, এটি এ টি ঘন পুণষ মুশখর মত মশন িয়,এটি 
বিস্ময় র  ব ছু নয়,তশি শর্টা বিস্ময় র শসটা িল শপছন শথশ , ফা া জায়গার বদ  শথশ ,তখনও এটিশ  ঘন িা 
সবলড এ টি মুশখর মত মন িয় এিিং বজবনসটি শিাঝার শক্ষশত্র আমাশদর পারশসপশনটাও আসশল খুি অিুত। দশষ  
র্খনই নাডাচাডা  রশছ মখুটাও শর্ন তা অনুসরণ  রশছ এিিং এটি ব ন্তু  শসই  দিুষল,শতমন শিশী বিশ্বাসশর্াগয না 
অশথষ, শমানা বলসার শচাখ আপনাশ  অনুসরণ  রশছ বির্য়টির মতই। এই ফাপা মুশখাশটা শর্ন আসশলই তা াশচ্ছ, 

নাডাচাডা  রশছ। র্ারা এই দবৃষ্টবিভ্রমটি আশগ শদশখনবন তারা শিশ চমশ  র্াশিন । আশরা বিস্ময় র, র্বদ 
মুশখাশটিশ  এ টি ধ্ীশর ঘুনষায়মান শ ান শটবিশলর উপর রাখা র্ায়,শদখা র্ায় এটি ঠি  সঠি  বদশ ই তাব শয় 
আশছ,র্খন আপবন এটি ঘন িা পুণষবদ  শথশ  শদখশছন, ব ন্তু এটা শর্ন িীপবরত বদশ  তা ায় র্খন ফাপা বদ টা 
দবৃষ্টর সামশন আশস।  এর ফলাফলটা িশচ্ছ র্খন আপবন শদখশিন এ পাশ শথশ  অনযপাশশর এই বদ  পবরিতষ ন 
িশচ্ছ,শর্বদ টা আসশছ অথষাৎ  াবমিং সাইডটি, শর্ বদ টা চশল র্াশচ্ছ িা শগাবয়িং সাইডশ  মশন িশচ্ছ শর্ শখশয় 
শফলশছ। এটি এ টি অসাধ্ারন দবৃষ্ট বিভ্রম, এ টু ঝাশমলা সিয  শর শদখার শর্াগয এ টি বির্য়।  খশনা  খশনা 
আপবন বিস্ময় রভাশি  াছা াবছ চশল আসশত পাশরন ফাপা মুশখর  াশছ এিিং তারপরও আপবন শদখশত িযথষ িশত 
পাশরন, শর্ এটা আসশলই ফাপা ব না? র্খন আপবন শদখশত পাশিন, আিার তখন আশর টি পবরিতষ ন িা মশডলটির 
বিপ ঘশট র্ায়, র্া আিার পবরিতষ নশর্াগয। শ ন এটা িশচ্ছ? এই মুশখাশ শতরী  রার মশধ্য  ব ন্তু শ ান শ ৌশল 
শনই। শর্ শ ান ফাপা মুশখাশ  এই  াজটা  রশত পাশর। শর্ শদখশি তার শব্রশনই এই চালা ীটা ঘশট। বভতশরর 
বসমশুলটিিং সফটওয়যার র্া ডাটা পায়, র্া ইবঙ্গত  শর িয়শতা এ টি মুশখর অবস্তত্ত্ব, িয়শতা এ শজাডা শচাখ ছাডা 
আর শিশী ব ছু না, না  িা এ টি মখু শমাটামুটি শর্ জায়গায় তাশদর থা ার  থা শসখাশন। এধ্রশনর বিবচ্ছন্ন 
ব ছু ্ু পািার পর শব্রণ তার িা ী  াজটা বনশজই  শর শনয়। মুশখর বসমুশলশন সফটওয়যার  াজ শুরু  শর 
এিিং মুশখর এ টি সেুনষ সবলড িা ঘন মশডল শতরী  শর, এমনব  র্খন প্র ৃত িাস্তিতা শর্ শদখাশচ্ছ শচাখশ  তা 
িশলা মুশখর ফাপা এ টি মশডল। এই ভুল বদশ  আিতষ শনর বিভ্রমটা আশস  ারন (  ঠিন বির্য়টি, ব ন্তু আপবন 
র্বদ সত ষ  িশয় িযপারটি বনশয় বচন্তা  শরন আপবন এটা বনবশ্চৎ  রশত পারশিন) িীপবরতমখুী আিতষ ন িশচ্ছ 
অপটি যাল ডাটাগুশলার শ ান এ টা শিাধ্গময অথষ  রার এ মাত্র উপায়, র্খন ফা া মুশখাশ আিতষ শনর সময় শর্ 
শদখশছ তা মশন িশি ঘন। অশন টা ঘুণষায়মান রাডার বডশশর মায়ার মত, র্া আপবন এয়ারশপাশটষ  শদশখ থা শিন, 

 মাশঝ মাশঝ র্তক্ষন না শব্রন রাডার বডশটির সঠি  মশডল িদশল শনয়, আপবন এ টি ভুল মশডলশ  ঘুরশত 
শদখশিন ভুল বদশ  তশি খুি আজি এ টা বিভ্রাবন্তর সাশথ। 

আবম এটা উশেখ  রলাম আমাশদর শব্রশণর শবিশালী বসমুশলটিিং সফটওয়যার সম্বশে এ টি ধ্ারনা শদিার জনয।  

এটি বিশশর্ভাি দক্ষ, বভশন (শ ান দশৃয) িা বভবজশটশন িা  াশরা আবিভষ াি সম্বশে চুডান্তভাশি বিশ্বাসশর্াগয 
সবতয ার এ টি ধ্ারনা বদশত। শ ান অশরীবর আিা িা শফশরশতা িা এ টি ভাবজষ ন শমরী র এ টি  াল্পবন  
উপবিবতশ  বিশ্বাসশর্াগয উপাশয় বসমুশলট  রা ক্ষমতা আমাশদর শব্রশনর এই ধ্রশনর শ ান উন্নত সফটওয়যাশরর 
শক্ষশত্র শছশলশখলা মাত্র। এ ই বজবনসই আিার ঘশট মাশঝ মাশঝ ব ছু শশানার শক্ষশত্র। আমরা র্খন ব ছু শুবন এটি 
হুিহুু অবি লভাশি আমাশদর অবডটরী স্নায়ু িিন  শরনা, এই স্নায়ুটি শব্দ সিংশ তগুশলা আমাশদর শব্রশন শপৌশছ শদয় 
না শ ান িাই-বফশডবলটি িযাঙ্গ অযাে ওলুফশসন এর সাউে বসশস্টম এর মত। দবৃষ্টর মতই আমাশদর শব্রনও শশব্দর 
মশডল শতরী  শর, বিরামিীন ভাশি আসা অবডটরী স্নায় ুসিংশ ত এর   মাধ্যশম। শস  ারশন র্খন শ ান োশেট 
ব্লাস্ট এর শব্দ শুবন আমরা এ টি শনাট বিসাশি, বিশুদ্ধ শ ান শর্ৌবগ  শটাশনর িারমবন স বিসাশি না র্া এর সাশথ 
ব্রযাবস এ টা চাপা গজষ ন শর্াগ  শর শদয়। শ ান ্যাবরশনট র্বদ শসই এ ই শনাট িাজায় তািশল শুনশত  াশঠর 
খাবন টা ভরাট আওয়াজ  এিিং এ টি ওশিার আওয়াজ আশরা বরবড িা সুতীক্ষ ,  ারন বিবভন্ন শনাটশদর এ টি 



িারশমাবন স এর ভারসাময এটা বনধ্ষারন  শর। আপবন র্বদ সত ষ তার সাশথ সাইে বসনশথসাইজাশরর   প্রশতয টা 
িারমবন স আলাদা আলাদা ভাশি িাজান, আপনার মবস্তষ্ক  ব ছুক্ষশনর জনয এই শব্দগুশলাশ  বিশুদ্ধ শটাশনর এ টি 
 বম্বশনশশন শুনশত পায়, র্তক্ষন না পর্ষন্ত  আমাশদর শব্রশনর বসমশুলশন সফটওয়ার িযাপারটা ’ধ্রশত’ পাশর এিিং এর 
পর শথশ  আমরা শুধু্মাত্র এ টি বিশুদ্ধ শনাট,িয় োশেট িা ওশিা,র্াই শিা  না শ ন শুনশত পাই। আমাশদর 
 থায় উচ্চাবরত স্বরিণষ িা িযান্জ্ঞনিণষ  আমশদর মবস্তশষ্কর মশধ্য এভাশি শতরী িয় এিিং সুতরািং অনয এ টি পর্ষাশয়, 

আশরা উচু অডষ াশরর শফাশনম এিিং শব্দগুশলাও শতরী িয়। 

শশশশি, এ িার আবম ভুশতর গলার আওয়াজ শুশনবছলাম: এ টা পুরুর্  ন্ঠ, বিডবিড  শর ব  শর্ন িলশছ,মশন 
িশচ্ছ ব ছু পডশছ িা প্রাথষনা  রশছ; আবম প্রায় পুশরাটাই, র্বদও সিটা না, ব  িলবছল, শসই শব্দগুশলা িঝুশত 
পারবছলাম, আমার  াশছ মশন িশয়বছল র্া খুি স্বতন্ত্র এ টি গম্ভীর  ন্ঠস্বর। পুশরাশনা িাডীর র্াজ শদর ঘর িা 
বপ্রষ্ট শিাল সম্বশে আমাশ  নানা গল্প িলা িশয়বছল। এিিং এ জনয আবম ব ছুটা ভয়ও শপশয়বছলাম;ব ন্তু তারপরও 
শ ৌতুিলিশত শব্দটার উৎস শখাজার জনয আবম বিছানা শথশ  উশঠবছলাম; র্তই  াশছ র্াবচ্ছলাম, শব্দটার তীব্রতা 
িাডবছল এিিং তারপর িঠাৎ  শরই আমার মাথার মশধ্য এটি উশট শগল, আবম শশব্দর আসল উৎসটা েষ্ট শিাঝার 
মত অিশশশর্ র্শথষ্ট  াছা াবছ শপৌছালাম; দরজার চাবির বছদ্র বদশয় িাতাস দ্রুত আসা র্াওয়া  রার প্রবিয়ায় 
শব্দটি শতরী িবচ্ছল, এিিং এটি শর্ শব্দ শতরী  রবছল তা আমার মবস্তশষ্কর বসমুযশলশন সফটওয়ারটি এ টি মশডল 
শতরী  শর শ ান পুরুশর্র গভীর  ন্ঠস্বশরর  থামালার। আবম র্বদ সিশজ প্রভাবিত  রা র্ায় এমন  বশশু িতাম, 

তািশল সম্ভিত আঅেষ্ট অশিাধ্য  থা শশানার িদশল িয়ত আবম শুনশত শপতাম সুবনবদষষ্ট শব্দ এিিং এমন ব  
িা যগুশলা। আর এ ইসাশথ আবম র্বদ সিশজ প্রভাবিত িিার মত এিিং ধ্মীয় ভাশি প্রবতপাবলত িতাম, আবম 
ভািতাম, িাতাস ব  িলশছ । 

অনয আশর টি ঘটনায়, প্রায় এ ই িয়স তখন আমার, আবম এ টা দানিীয় আ াশরর মুখশ  শদশখবছলাম, অিণষনীয় 
অশুভদবৃষ্ট বনশয় তাব শয় আশছ, সমুশদ্রর পাশশ এ টা সাধ্ারন গ্রাশমর খুিই সাধ্ারণ িাসার জানালা বদশয়। এ টু 
ভয় বনশয় আবম শসই মুশখর বদশ  অগ্রসর িশত থাব , র্তক্ষন না পর্ষন্ত খুি  াছা াবছ শপৌশছ িঝুশত পাবর, আসশল 
এটি ব :   া তলীয়ভাশি এ টা অেষ্ট মুশখর মত সজ্জা শতরী  শরশছ জানালার পদষ াগুশলা এশলাশমশলাভাশি ভাজ 
িশয়। এই মখু এিিং তার অশুভ িলয়, এ টি ভীত বশশুর মবস্তষ্ক  ল্পনা  শর শতরী  শর বনশয়শছ। শসশপ্টম্বর ১১, 

২০০১ সাশল সন্ত্রাসী িামলায় বিধ্বস্ত টুইন শসিার শথশ  শিবরশয় আসা শধ্ায়ার কুেলীর মশধ্য অশন  ধ্াবমষ ই 
শখাদ শয়তাশনর শচিারা আদল শদখশত শপশয়বছশলন: এ টি কুসিংস্কার র্াশ  উশস্ক বদশয়শছ এ টি ফশটাগ্রাফ র্া   
ইিারশনশট িযপ ভাশি ছবডশয় পশডবছল। 

শ ান মশডল শতরী  রার িযাপাশর মানুশর্র মবস্তষ্ক অতযন্ত দক্ষ। আমরা র্খন ঘুবমশয় থাব , তখন এশ  িবল স্বে 
আর র্খন শজশগ থাব , আমরা িবল  ল্পনা িা র্খন তারা খুিই শিশী েষ্ট,  তখন িবল িযালবুসশনশন ( ভ্রম); 

দশম অ ধ্যাশয় আমরা শদখশিা, বশশুরা র্াশদর  াল্পবন  িেু আশছ, তারা তাশদর েষ্টই শদখশত পায়, শর্ন আসশলই 
িাস্তশি তাশদর অবস্তত্ব আশছ। আমরা র্বদ সরল বিশ্বাসপ্রিন িশয় থাব , আমরা িযালবুসশনশন িা শজশগ শদখা স্বে িা 
লুবসড স্বেশ  শনাি  রশত পাবরনা, বির্য়টা আসশল ব , িরিং আমরা দািী  বর আমরা শ ান ভুত শদখলাম িা 
শুনলাম িা শ ান শফশরশতা, িা ঈশ্বর; অথিা, আমাশদর িয়স র্বদ অল্প িয় এিিং আমরা মবিলা ও  যাথবল  িই, 

শসশক্ষশত্র কুমারী মাতা শমরীশ । এধ্রশনর শ ান বভশন িা আপাত প্র াশ অিশযই ভুত, শফশরশতা, ঈশ্বর ব িংিা 
কুমারীশদর অবস্তশত্ব বিশ্বাস  রার জনয শি শ ান  ারণ নয়। এর উপর আিার আশছ গন িাশর এই সি দবৃষ্ট 
বিভ্রম শদখার  াবিনী। পতুষ গাশলর ফাবতমায় ১৯১৭ সাশল প্রায় সত্তর িাজার তীথষ র্াত্রী শর্মন দািী  শর তারা 
শদশখবছল, সুর্ষ আ াশ শথশ  বিবচ্ছন্ন িশয়, উপবিত মানুশর্র জমাশয়ত এর উপর শভশঙ্গ পডশছ [৮], এই গন 
বিভ্রমটাশ  িাবতল  রা েষ্টতই  ঠিন। খুি সিজ না ব ন্তু িযাখযা  রা শ মন  শর সত্তর িাজার মানুর্ এ ই 
িযালবুসশনশন শদশখবছল। ব ন্তু এটা শর্ ঘশটশছ শসটা শমশন শনয়া আশরা  ঠিন  শর্ ফাবতমার িাইশর সারা পৃবথিীর 



দবৃষ্টর অশগাচশর এমন ব ছু আসশলই ঘশটবছল। শুধু্ শদখাই না, শসৌরজগশতর শসই ভয়ািি ধ্বিংশ অনুভি  রা, র্ার 
প্রিল ত্বরণগবত র্শথষ্ট সিব ছুরই মিাশুশনয বছটশ  পডার জনয। শডবভড বিউশমর বমরা ল িা অবতপ্রা ৃত ঘটনার 
বপবথ (Pithy) শটষ্টটি  থা মশন পশড শর্শত িাধ্য:  `শ ান ধ্রশনর স্বাক্ষযপ্রমানই এ টি বমরা ল িা শদি িা 
অবতপ্রা ৃত ঘটনাশ  প্রবতবষ্ঠত  রার জনয র্শথষ্ট না, র্বদনা শসই স্বাক্ষযপ্রমানটিই এমন শ ান প্র ৃবতর িশয় থাশ  
শর্ তার অসতযতাও শসটা শর্ সতযশ  প্রমান  রার শচষ্টা  রশছ তারশচশয়ও আশরা শিশী অবতপ্রা ৃত’। 

অসম্ভি মশন িশত পাশর শর্ সত্তর  িাজার মানরু্ এ ই সাশথ বিভ্রান্ত িশয় িা তারা এ ই সাশথ বনশজশদর মশধ্য 
শর্াগসাজশ  শর এ টি গণ বমথযার সৃবষ্ট  রশত পাশর।  সত্তর িাজার  মানরু্ সুর্ষশ  নাচশত শদশখশছ এই বির্য়টি 
িয়শতা ইবতিাস বলবপিদ্ধ  রশত ভুল  শরশছ। অথিা তারা সিাই এ সাশথ মরীবচ া শদশখশছ ( তাশদর সিাইশ  
এ সাশথ সুশর্ষর বদশ  তাব শয় থা শত অনুশরাধ্  রা িশয়বছল, দবৃষ্ট ক্ষমতার জনয বির্য়টা বনশ্চয়ই খুি এ টা 
ভাশলা অবভঞতা বছল না); ব ন্তু এই সি প্রায় অসম্ভি িযাপারগুশলা অশন  শিশী সম্ভািয এর বি ল্প ঘটনাটি 
শথশ : পৃবথিী িঠাৎ  শর তার  ক্ষপশথ এ বদশ  শিশ  র্াওয়া এিিং শসৌরজগত ধ্বিংস িিার ঘটনাটি, র্া ফাবতমার 
িাইশর শ উ লক্ষয  শরবন। আবম শিাঝাশত চাইবছ, পতুষ গালশতা পৃবথিী শথশ  শসর ম বিবচ্ছন্ন শ ান শদশ না। 
আসশলই ঈশ্বর এিিং ধ্মীয় অশলৌব   ঘটনাগুশলার িযাবিগত অবভঞতা সম্বশে এর শচশয় শিশী ব ছু িলার 
প্রশয়াজন আর শনই।আপনার র্বদ এধ্রশনর শ ান অবভঞতা শথশ  থাশ , আপবন সম্ভিত শসটা সবতয এ টি ঘটনা 
এমন বিশ্বাস দঢৃ়ভাশি ধ্ারণ  রশত পাশরন। ব ন্তু আপনার আশা  রা উবচৎ না িা ী আমরা সিাই আমরা 
 থাই সতয িশল ধ্শর শনি, বিশশর্  শর র্বদ আমাশদর শব্রন এিিং এর শবিশালী  ার্ষযপদ্ধবত সম্বশে সামানযতম 
ধ্ারনাও শথশ  থাশ । 

বিপচার িা ধ্মষ গ্রি শথশ  আগুষশমি: 

এখনও শিশ ব ছু মানরু্ আশছন র্ারা ধ্মষগ্রশন্জ্ি িবনষত প্রমাশনর িারা ঈশ্বশরর অবস্তশত্ব বিশ্বাস  রশত প্রশরাবচত িন। 
খুি প্রচবলত শর্ রু্বি, র্ার উৎস অশনশ ই, র্াশদর মশধ্য অনযতম বস এস লুইস ( তার বির্য়টি আশরা েষ্ট শিাঝা 
উবচৎ বছল), র্া দািী  শর, শর্শিতু জীসাস িা র্ীশু বনশজশ  ঈশ্বশরর পুত্র িশল দািী  শরশছন, বতবন অিশয িয় 
সঠি  অথিা এ জন বমথযািাদী পাগল: পাগল, খারাপ শলা  িা ঈশ্বর; িা খাবন টা িুল অনুপ্রাস, উন্মাদ, বমথযািাদী 
িা প্রভু (লুনযাটি , লায়ার অর লডষ ); র্ীশু শর্ এধ্রশনর শ ান স্বগীয় পদমর্ষাদা দািী  শরবছশলন তার স্বপশক্ষ 
ঐবতিাবস  প্রমান খুি নগনয। ব ন্তু র্বদ র্ীশু শর্ এমন দািী  শরবছশলন তার প্রমান থাশ , আর শসই প্রমান 
শজারাশলা িয়, তাসশত্ত্ব  প্রস্তািটি সিংিান্ত এই  োইশলমাটি (বতনটি অপছন্দনীয় িিিযর মশধ্য এ টিশ  শিশছ শনিার 
িন্দ) িাসয রভাশি অপ্রতুল িশতা। চতুথষ সম্ভািনা, র্া এত েষ্ট শর্ উশেখ  রার প্রশয়াজন শনই, তা িশলা আসশলই 
র্ীশু ভুল  শরশছন। শসই সাশথ িহু মানুর্ও। র্াই শিা  না শ ন আবম আশগও িশলবছ, ঐবতিাবস ভাশি এমন 
শ ান ভাশলা প্রমান শনই শর্ র্ীশু আসশলই বনশজশ   খশনা স্বগীয় শভশিবছশলন। 

শ ান এ টি বির্য় সম্বশে  ব ছু শলখা আশছ, এই বির্য়টাই র্শথষ্ট শসই সি মানরু্শদরশ  সিশজই প্রশরাবচত  রার 
জনয, র্ারা সাধ্ারণত এধ্রশনর প্রশের সাশথ খুি এ টা  অভযি না: শ  বলশখশছ এটি এিিং  খন? শ মন  শর তারা 
শজশনবছল ব  বলখশত িশি? তারা ব , তাশদর সমশয় র্া সবতয শিাঝাশত শচশয়শছ, আমাশদর সমশয় আমরা শসটাশ  র্া 
মশন  রবছ, তারা ব  আসশলই তা িলশত শচশয়বছল? তারা ব  পক্ষপাতিীন পর্ষশিক্ষ  বছশলন?, িা তাশদর বনজস্ব 
ব ছু অযাশজো বছল, র্া তাশদর শলখার প্র ৃবত বনধ্ষারণ  শরবছল? উনবিিংশ শতাব্দী শথশ  বিঞ ধ্মষতাবত্ত্ব রা 
বন:সশন্দশি প্রমান জশডা  শরশছন শর্ গসশপল আশদৌ বিশ্বাসশর্াগয না শসই সমশয়র প্র ৃত িাস্তিতায় ইবতিাশস 
আসশলই ব  ঘশটবছল তার িণষনা বিসাশি। সিব ছু শলখা িশয়শছ র্ীশু মারা র্ািার িহুবদন পশর এিিং এমনব  
পশলর এবপষ্টল (epistle) রচনার পশর, শর্খাশন আশদৌ র্ীশুর জীিশন ঘটা পরিতীশত প্রস্তাবিত তথা বথত 
ঘটনাগুশলার প্রায় শ ানটারই উশেখ  রা িয়বন।  এই সিগুশলারই অনুবলবপ, পুনঃ অনুবলবপ িশয়শছ িহু  ’চাইনীজ 



হুইজপারস শজশনরাশশনর’  (৫ অধ্যার্ দ্রষ্টিয) ভ্রমপ্রিন অনুবলবপ ারশদর মাধ্যশম, র্াশদর ভুল না িওয়াটাই 
অস্বাভাবি , তাশদরও বনশজশদর ধ্মীয় অযাশজো আশছ; 

ধ্মষৌয় উশেশয প্রশনাবদত ভাশি রিং চডাশনার এ টি ভাশলা উদিারন িশলা শিথশলশিশম র্ীশুর হৃদয়েশষ  রা 
জন্ম াবিনী, এরপরই  নীবরি মানুর্শদর উপর পবরচাবলত শিরশডর ভয়ািি নশৃিংস গণিতযার  াবিনী। র্খন র্ীশুর 
মৃতুযর িহু িছর পশর গসশপলগুশলা সিং বলত িশয়বছল, শ উই জানশতা না তার জন্ম আসশল শ াথায় িশয়শছ। ব ন্তু 
ওল্ড শটষ্টাশমশি িবণষত এ টি প্রশফবস িা ভবির্যিানীর ( Micah 5:2) উপর বনভষ র  শর ইহুদী মতািলম্বীরা ধ্ারনা 
 রশতন তাশদর িহু প্রতীবক্ষত শমবসয়া িা  ত্রাণ তষ ার জন্ম িশি শিথশলশিম এ। এই প্রশফবসর আশলাশ , জন (John) 

এর গসশপল সুেষ্টভাশি মন্তিয  শরবছশলন শর্, র্ীশুর অনসুারীরা অিা  িশয়বছশলন, বতবন শিথশলশিম এ জন্ম 
শননবন: ‘অনযরা িশলন, এই িশচ্ছ র্ীশু খৃষ্ঠ। ব ন্তু শ উ শ উ িশলবছল, খৃষ্ঠর ব  গযালীবল শথশ  আসার  থা? 

ধ্মষগ্রন্জ্ি ব  িশলবন, শডবভশড িীশজ জন্ম িশি খৃশষ্টর, শিথশলশিম শিশর, শর্খাশন শডবভড িসিাস  রশতন’। 

মযাবথউ (Matthew)  এিিং বলউ  (Luke) র্ীশুর জন্ম সমসযাটার সমাধ্ান  শরবছশলন বভন্ন ভাশি, সশিষাপবর র্ীশুর 
শর্ অিশযই  শিথশলশিম এ জন্ম িশয়শছ এই বসদ্ধান্ত শনিার মাধ্যশম; ব ন্তু তারা দজুনই তাশদর  াবিনীশত তাশ  
শসখাশন বনশয় বগশয়বছশলন বভন্ন বভন্ন পশথ। মযাবথউ শর্মন শমরী এিিং শজাশসফশ  শিথশলশিশমর িাবসন্দা িশলই 
উশেখ  শরশছন, র্ীশুর জশন্মর পর শুধু্ মাত্র তারা নাজাশরশথ িসিাস শুরু  শরবছশলন এই িশল, শসটা বমসর শথশ  
শফরার পর, শর্খাশন তারা রাজা শিরশডর নীবরি মানুর্শদর গনিতযা শথশ  িাচার জনয পাবলশয়বছশলন। ব ন্তু লু , 

এর ঠি  বিপরীত, অথষাৎ র্ীশুর জশন্মর আশগই শমরী এিিং শজাশসফ এর িসিাস বছল নাজাশরথ এ, সুতরািং বতবন 
ব ভাশি শসই প্রশফবস শমলাশনার জনয তাশদর শসই বিশশর্ মহুুশতষ  শিথশলশিম এ বনশয় আসশিন?এজনয লুয  িলশলন 
শর্, শর্ সময় সাইশরবনয়াস (ব বরবনয়াস) বসবরয়ার গভণষর বছশলন, সীজার অগাষ্টাস  র আদাশয়র উশেশশয এ টি 
সাম্রাজযিযাপী আদম শুমারীর বনশদষশ শদন। তার বনশদষশ বছল প্রশতয শ  তাশদর জন্ম শর্ শিশর শুমারীর জনয 
শসখাশন বফশর শর্শত িশি। শজাশসফ বছল আিার শডবভশডর িিংশধ্ারার, এিিং শস  ারশন তাশ  শডবভশডর শসই শিশর 
শর্শত িশি, র্ার নাম শিথশলশিম। এই সমাধ্ানাটাশ  অিশযই মশন িশয়বছল সিশচশয় উত্তম। ব ন্তু ঐবতিাবস  ভাশি 
বির্য়টি সেুনষ বভবত্তিীন, এ এন উইলসন (A. N. Wilson) তার জীসাস (Jesus) এিিং রবিন শলইন ফক্স 
(Robin Lane Fox) তার বদ আনঅশথারাইজড ভাসষন (The unauthorized version) ( এছাডা আশরা অশন  
সুত্র) এ বির্য়টি সুেষ্ট  শরশছন, শডবভড, র্বদ তার অবস্তত্ব শথশ  থাশ , বতবন শিশচ বছশলন শমরী এিিং শজাশসশফর 
শচশয় প্রায় ১০০০ িছর আশগ। এছাডা শরামানশদর  ব ই িা এমন  ারন বছল, র্ার জনয শজাশসফশ  তার িাজার 
িছর আশগ দসুেশ ষ র শ ান পুিষপুরুশর্র শিশর আসশত িশি, এছাডা তারা এমনটা চাইশিই িা শ ন। অশন টা 
শর্মন শুমারীশর ফশমষ  আমার শক্ষশত্র  প্রশয়াজন আশছ বনবদষষ্ট  শর িলা, অযাশিী- দয- লা- শজাউখ িশচ্ছ আমার জন্ম 
শির, র্বদ আবম আমার পুিষপুরুশর্র প্রাচীন ইবতিাস শঘশট  আবম  শসইশনার দয ডাশ ইন অিবধ্ শর্শত পাবর, বর্বন 
শসই শিশর উইবলয়াম দয  নশ রশরর সাশথ এশসবছশলন এিিং শসখাশন িসবত গশডবছশলন। 

এছাডাও বলউ  র্াচাই না  শর শসই সি ঘটনার বিিরন বদশয় সমশয়র বিসাশিও শগালমাল  শরশছন, র্ার সতযতা 
ঐবতিাবস রা স্বতন্ত্রভাশি র্াচাই  শর শদখার সুশর্াগ শপশয়শছন। গভষ নর ব বরবনয়াশসর সময় সবতয এ টি শুমারী 
িশয়বছল – এ টি িানীয় শুমারী, বসজার অগাষ্টাশসর বডবি  রা সাম্রাজযিযাপী শ ান শুমারী বছল না শসটা, বলউশ র 
িবণষত সমশয় না, শসটা িশয়বছল আশরা অশন  পশর, ৬ খৃষ্টাশব্দ, শিশরাড এর মৃতুযর িহুবদন পর। শলন ফক্স 
উপসিংিার টাশনন এই িশল শর্, বলউ  এর গল্প ঐবতিাবস ভাশিই অসম্ভি এিিং অন্তগষতভাশিই অসিংলে, ব ন্তু বতবন 
বলউ  এর সমসযা এিিং তার ওল্ড শটস্টাশমি এ িবণষত বম াি এর প্রশফবসর পুনষ  রার ঐ াবন্ত  ইচ্ছার সাশথ 
সমশিদনাও প্র াশ  শরশছন। 



২০০৪ এর বডশসম্বশর বি ইনশ ায়ারী শত (Free Inquiry), টম বিন (Tom Flyn), এই অসাধ্ারন প্রবত্র াটির 
সোদ , এসি পাটা রু্বি, এিিং শলা বপ্রয় বিসমাস এর গশল্পর ব ছু অসিংলে অিংশ বনশয় শলখা শিশ ব ছু বনিে 
এ  জায়গায়  শরবছশলন; বিন বনশজও অশন  অসঙ্গবতর তাবল া  শরবছশলন মযাবথউ এিিং বলউশ র মশধ্য, শুধু্মাত্র 
শর্ দইু জন ইভানশজবলস্ট, র্ারা র্ীশুর জন্ম বনশয় মন্তিয  শরবছশলন[৯];  রিাটষ  বগললুী (Robert Gillooly) 

শদবখশয়শছন, শ মন  শর র্ীশু ব িংিদন্তীর গুরুত্বপুণষ শিবশষ্টগুশলা: পুিষ বদশ র নক্ষত্র, কুমারী মার সন্তান প্রসি, সদযজাত 
বশশুর প্রবত রাজািাদশাশদর উপশেৌ ন এিিং শ্রদ্ধান্জ্জবল, পুনরুত্থান িা শরজাশর শন, স্বশগষ আশরািন, এশ িাশর 
প্রশতয টি বির্য় ধ্ার  রা িশয়শছ ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চশল এিিং বন ট প্রাশচয প্রচবলত অনযানয  নানা ধ্মষ শথশ । 
বিশনর প্রস্তাি বছল, ইহুদী পাঠ শদর সুবিধ্ার লশক্ষয শমবসয়াবন  প্রশফবস পুণষ  রার জনয মযাবথউর ( শডবভশডর 
িিংশধ্র, শিথশলশিম এ জন্ম) ইচ্ছা মুশখামবুখ িয় ইহুদী নয় এমন সমাশজর জনয খৃষ্টধ্মষশ  খাপ খাওয়াশনার জনয 
বলউশ র প্রশচষ্টার সাশথ, শসজনয পযাগান শিশলবনবষ্ট  ধ্মষগুশলার নানা পছশন্দর বির্য়গুশলার শর্াগ ( কুমারী মার 
সন্তান প্রসি, রাজাশদর ভবি প্রদশষন ইতযাবদ)  রা িয়; এর ফলাফশল অসঙ্গবতগুশলা খুিই সুেষ্ট, ব ন্তু বিশ্বাসীরা 
এসি বচরন্তনভাশি উশপক্ষা  রশত  খশনা ভুল  শরবন। 

বশবক্ষত আর শিাধ্সেন্ন খৃষ্টধ্মীশদর অিশয বির্য়টি শিাঝার জনয আইরা শগ্রসউইশনর (Ira Greshwin) এর মত 
 াশরা প্রশয়াজন শনই: ‘িাইশিশল আমরা র্া পডশত িাধ্য িই /শসটা আসশল শস রম নয়’, ব ন্তু িহু স্বল্প জানা 
খৃষ্টানরা আশছন, র্ারা িাইশিশলর  থা অক্ষশর অক্ষশরই চুডান্ত সতয মশন  শরন- র্ারা িাইশিলশ  এত গুরুশত্বর 
সাশথ গ্রিন  শরন শর্ তাশদর  াশছ এটি ইবতিাশসর আক্ষবর  এিিং বনভুষ ল শর ডষ  বিসাশি প্রবতবষ্ঠত এিিং শস ারশন 
এটি তাশদর ধ্মীয় বিশ্বাশসর সমথষশন মুল বভবত্ত রচনা  শরশছ। এই মানুর্গুশলা ব   খশনা এই িইটা খুশল পশডবন 
র্া তারা আক্ষবর  অশথষই পুনষ সতয িশল বিশ্বাস  শরন? শ নই িা তারা লক্ষয  শরনবন এই সি শচাশখ আঙ্গলু 
বদশয় শদখাশনার মত েষ্ট অসঙ্গবতগুশলা? র্ারা এশ  আক্ষবর  অশথষ সতয িশল বিশ্বাস  শরন তাশদর ব  বচন্তা িয়না 
শর্, মযাবথউ শজাশসশফর িিংশসুত্র রাজা শডবভশডর িিংশশর সাশথ শজাডা লাবগশয়শছন মধ্যিতী ২৮ টি প্রজন্ম বদশয়, র্া 
বলউ   শরশছন ৪১ টি প্রজন্ম বদশয়? আশরা খারাপ িযপার িশলা, এই দইু তাবল ায় নাশমর প্রায় শ ান পুনরািবৃত্ত 
শনই! ব ন্তু র্াই শিা  না শ ন, র্বদ র্ীশুর জন্ম আসশলই কুমারী মার গশভষ  িয়, শসখাশন শজাশসশফর িিংশপবরচয়ই 
শতা অপ্রাসবঙ্গ , এিিং শসটা, র্ীশু স্বপশক্ষ, ওল্ড শটষ্টাশমি এর শসই ভবির্যিানী, শডবভশডর িিংশশ শমবসয়ার জন্ম িশি, 

শস বির্য়টি শতা আর পুণষ  শর না। 

িাটষ  এিরমযান (Bart Ehrman) রু্িরাশের বিখযাত িাইশিল স্কলার এ টি িইশয়, র্ার বশশরানাম, বদ শস্টারী 
বিিাইে হু শচন্জ্্ড বদ বনউ শটষ্টাশমি অযাে শিায়াই ( The story behind who changed the new testament) 

উশন্মাচন  শরশছন, ব  বিশাল অবনশ্চয়তা বনউ শটষ্টাশমি এর শটক্সশ  অেষ্ট  শর শরশখশছ [১০]; এই িইশয়র 
ভুবম ায় অধ্যাপ  এিরমযান আশিগঘনভাশি   িাইশিল বিশ্বাসী শমৌলিাদী শথশ  তার বচন্তাশীল সশন্দিিাদী িিার 
িযাবিগত বশক্ষামলু  র্াত্রার  থা উশেখ  শরন। শর্ র্াত্রা পবরচাবলত িশয়বছল ধ্মষ গ্রশির বিশালা ার ভুলগুশলা 
অনুধ্ািন  রার প্রবিয়ার মাধ্যশম। উশেখশর্াগযভাশি, বতবন র্খন আশমবর ার বিশ্ববিদযালশয় পদমর্ষাদায় িমশ উপশর 
উঠবছশলন এশ িাশর তলাবনর মুবড িাইশিল ইন্সবস্টটিউট শথশ  হুইটন  শলশজর মাধ্যশম ( এই তাবল ার এ টু 
উপশর, ব ন্তু তারপরও বিবল গ্রািাশমর আলমা মযাটার) শসখান শথশ  বপ্রন্সটন এ দবুনয়ার শসরাশদর শীশর্ষ, প্রবতটা 
ধ্াশপ তাশ  সত ষ িানী শুনশত িশয়শছ, িমিধ্ষমান প্রগবতশীলতার ধ্ারায় তার শগাডা শমৌলিাদী খৃষ্টধ্মীয় মানবস তা 
িজায় রাখা সিজ িশি না। এিিং শসটাই সতয প্রমাবনত িশলা,  এিিং আমরা তার পাঠ রা এর উপ ার শপলাম। 
িাইশিল সমাশলাচনা অনযানয রু্গান্ত ারী িইশয়র মশধ্য আশছ রবিন শলন ফক্স (Robin Lane Fox) এর বদ 
আনঅশথারাইজড ভাসষন (The unauthorized version), র্ার  থা এর আশগই িশলবছ। এিিং জা  িাবলষনারব্লাউ 
( Jaques Berlinerblau)  এর বদ শসকুলার িাইশিল : শিায়াই ননবিবলভারস মাস্ট শট  শরবলবজয়ন বসবরয়াসলী 
( The secular bible:why nonbelievers should take religion seriously)। 



চারটি গসশপল র্াশদর প্রাবতষ্ঠাবন   যানন িা ধ্মষগ্রশন্জ্ির জনয  ম শিশী আনুমাবন ভাশিই িাছাই  রা িশয়শছ, 

তাশদর শিশ অশন গুশলা,  মপশক্ষ ডজনখাশন  নমুনা শথশ , শর্মন, গসশপল অি টমাস, বপটার,বনশ াশডমাস, বফবলপ, 

িাশথষাশলাবমউ এিিং শমরী মযাগডাশলন ইতযাবদ [১১]; এই সি গসশপলশদর  শয় টি র্ারা শসই সময় পবরবচত বছল 
অযাশপাবিফা (Apocrypha) বিসাশি, এই িাডবত গসশপলগুশলার  থাই টমাস শজফারসন উশেখ  শরবছশলন, তার 
ভাইশপার  াশছ শলখা এ টি বচঠিশত: 

বনউ শটষ্টাশমি িলার সময়, আবম ভুশল শগবছ উশেখ  রশত শর্, শতামরা উবচৎ িশি খৃশষ্টর প্রশতয টি ইবতিাসই পশড 
শদখা। এমনব  শসগুশলাও শর্গুশলা এ টি  াউবন্সল অি এ শলবসয়াসটি  (ecclesiastic) এর সদসযরা আমাশদর 
পশক্ষ বসদ্ধান্ত বনশয় এশদর বচবিত  শরশছন বমথযা িা বসউশডা ইভানশজবলষ্ট বিসাশি, িা ীশদর শর্মন তারা বচবিত 
 শরশছন ইভানশজবলষ্ট বিসাশি; শর্শিতু এই সি বসউশডা ইভানশজবলষ্টশদর গসশপল অনযশদর মতই এ ই মাত্রায় 
আমাশদর অনপু্রাবনত  রার দািী  রশছ, তাশদর এই দািীটাশ  শতামার বনজস্ব রু্বি বদশয়ই বিচার  রশত িশি, ঐসি 
এ শলবসয়াসটি শদর প্রদত্ত রু্বি বদশয় না। 

ঐসি এ শলবসয়াসটি শদর িারা শর্ গসশপল গুশলা িাবতল িশয়শছ, তার  ারন সম্ভিত  অনয চারটি  যাশনাবন যাল 
গসশপশলর  াবিনীর তুলনায় শসখাশন এমন ব ছু গল্প আশছ র্া বিব্রত রভাশি িযাখযার অশর্াগয। টমাশসর গসশপশল 
শর্মন, র্ীশুর শশশশির অসিংখয ঘটনার বিিরণ আশছ, শর্খাশন বশশু র্ীশু তার মযাবজ  ক্ষমতাশ  অপিযিিার  শরশছ 
নানা দষু্টামীশত, শর্মন  শখলার সাথীশদর ছাগশল রুপান্তবরত  শরশছ িা শখলাচ্ছশল িা  াদা মাটিশ  রুপান্তর  শরশছ 
চডুই পাবখশত, ব িংিা তার িািাশ   াশঠর  াশজ সািার্য  শরশছ রিসযজন ভাশি  াশঠর শদঘষ িাবডশয় 
বদশয়[১২];িলা িশি শ উ এই ধ্রশনর শমাটাদাশগর অশলৌব    াবিনী বিশ্বাস  শর না র্া টমাশসর গসশপশল আশছ, 

ব ন্তু শ ান  ম শিশী বিশশর্  ারনও ব ন্তু শনই, চারটি  যাশনাবন যাল গসশপলশ  বিশ্বাস  রার জনয। তাশদর 
সিার স্টযাটাসই ব িংিদন্তীর রুপ থার মত, রাজা আথষার  এিিং তার রাউে শটবিশলর নাইটশদর গশল্পর মত 
সশন্দিজন  তথযপুনষ। এই চারটি  যাশনাবন যাল গসশপশলর প্রশতয টির বসিংিভাগ সিংগৃিীত িশয়শছ এ টি সাধ্ারন 
উৎস শথশ , িয় মাশ ষ র গসশপল িা প্রাচীন িাবরশয় র্াওয়া শ ান  াজ র্ার সিশচশয় আবদ উত্তরসুরী বছশলন মা ষ ; 
শ উ জাশননা  ারা বছশলন শসই চার ইভানশজবলষ্ট, তশি তারা িযাবিগতভাশি শ উই র্ীশুর সাশথ সাক্ষাৎ  শরনবন। 
শিশীর ভাগ বির্য় র্া তারা বলশখশছন তা শ ান অশথষই ইবতিাশসর সতযভার্শনর সামানযতম প্রশচষ্ঠা না িরিং র্া 
শুধু্মাত্র ওল্ড শটস্টাশমি শথশ  ধ্ার  শর নতুন  শর শলখা।  ারন গসশপল শতরী  ার রা খুি ভবির সাশথ 
বিশ্বাস  রশতন শর্ র্ীশুর জীিন শর্ন ওল্ড শটষ্টাশমশির ভবির্যিানীর সাশথ বমশল র্ায়। এমন ব  এ টা 
ঐবতিাবস  শ সও শতরী  রা সম্ভি, র্বদও শিশীর ভাগ মানুর্ তা সমথষন  রশিনা, শর্ র্ীশু িশল আসশল  াশরা 
শ ান অবস্তত্বই শ ানবদনও বছলনা, শিশ  শয় জন শসটা  শরশছনও ইবতমশধ্য , এর মশধ্য অনযতম শর্মন, লেন 
বিশ্ববিদযালশয়র অধ্যাপ  বজ এ ওশয়লস (G A Wells) তার শিশ ব ছু িইশয়, শর্মন বডড জীসাস এবক্সস্ট (Did 

Jesus exist)? 

র্বদ র্ীশুর সম্ভিত অবস্তত্ব বছল, শ ান সন্মান জন  িাইশিল বিশশর্ঞরা শ উই সাধ্ারনত বনউ শটষ্টাশমি (এিিং 
অিশযই ওল্ড শটষ্টাশমি) ইবতিাশস আসশল ব  ঘশটবছল তার বিশ্বাসশর্াগয শ ান শর ডষ  বিসাশি বিসাশি গ্রিন 
 শরননা, এিিং আবমও আর িাইশিলশ  শ ান ধ্রশনর ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর স্বপশক্ষ প্রমান বিসাশি আর আশলাচনায় 
আনশিানা। তার পুিষসুরী জন অযাডামশ  শলখা বচঠিশত টমাস শজফারসশনর দরুদবৃষ্টপুণষ মন্তিয, ‘এ বদন আসশি র্খন 
সিষ শবিমান ঈশ্বশরর িারা কুমারী মাতার গশভষ  র্ীশুর রিসযময় জন্ম  াবিনী, জবুপটাশরর মবস্তশষ্ক বমনাভষ ার সৃবষ্টর 
মত রুপ থার সাশথ এ ই শশ্রনীশত আশলাবচত িশি’। 

ডযান ব্রাউশনর (Dan Brown) উপনযাস বদ দা বভবন্জ্চ শ াড (The Vinci Code) এিিং এর উপর আবশ্রত 
চলবচ্চত্রটি, চাচষ  সিংবশ্লষ্টশদর মশধ্য তুমলু বিত ষ  সৃবষ্ট  শরবছল। খৃষ্ট ধ্মষািলম্বীশদর এই চলবচ্চত্রটি িয় ট  রার জনযও 



উৎসাবিত  রা িশয়বছল, এমনটি শর্খাশন এটি প্রদবশষত িশয়বছল শসখাশন এর বিরুশদ্ধ বিশক্ষাভও  রা িশয়শছ। পুশরা 
ঘটনাটি, শুরু শথশ  শশর্ পর্ষন্ত এটি মনগডা, িানাশনা, শলখশ র  ল্পনাপ্রসুত এ টি  াবিনী। এই অশথষ, এটা ঠি  
গসশপশলর মতই। বদ দা বভবন্জ্চ শ াড এিিং গসশপল এর মশধ্য পাথষ য শুধু্, গসশপলগুশলা িশচ্ছ প্রাচীন  াবিনী আর 
দা বভবন্জ্চ শ াড  িশচ্ছ আধু্বন  এ টি  াবিনী। 

শ্রশদ্ধয় ধ্াবমষ  বিঞানীশদর শথশ  আসা রু্বি: 

’িুবদ্ধমত্তার শক্ষশত্র প্রখযাত মানরু্শদর বিশাল এ টি অিংশ খৃষ্ট ধ্শমষ বিশ্বাস  শরন না, ব ন্তু তারা বির্য়টি জনসমশক্ষ 
লুব শয় রাশখন,  ারন তারা তাশদর শরাজগার িারাশত চান না’। িােষ াে রাশসল 

’বনউটন ধ্াবমষ  বছশলন, আপবন শ  িলুন শতা, বনশজশ  বনউটন, গযাবলবলও, শ পলার ইতযাবদ ইতযাবদ ইতযাবদশদর শথশ  
উৎ ৃষ্ট মশন  শরন শথশ ? র্বদ তাশদর জনয ঈশ্বর র্শথষ্ট িশত পাশর, আপবন বনশজশ  ঠি  ব  মশন  রশছন? 

এমবনশতই এটা  বনশজ  র্শথষ্ঠ পবরমান িাশজ এ টা রু্বি, শতমন শ ান ব ছুই আশস র্ায় র্বদও, তারপরও শ ান 
শ ান র্ধ্ষিাদীরা  এমন ব  এর সাশথ ডারউইশনর নাম রু্ি  শরশছ, র্ার বিরুশদ্ধ িায়ী এিিং সিশজ প্রমান  রা সম্ভি 
এমন বমথযা গুজি শর্, মৃতুযশর্যায় বতবন ধ্মষান্তবরত িশয়বছশলন, বির্য়টি বনরন্তরভাশি িার িার বফশর আশস দগুষশের 
মত [১৩], র্খন শথশ  এর শুরু  শরবছল জবন  শলবড শিাপ, বর্বন এ টা আশিগময় গল্প িুশনবছশলন এভাশি: 
অসুি ডারউইন সেযার আশলায় িাবলশশ শিলান বদশয় শুশয় আশছন,  বনউ শটষ্টাশমশির পাতা উটাশচ্ছন এিিং 
স্বী াশরাবি  রশছন শর্ বিিতষ ন তত্ত্ব সেুণষ ভুল। এই অিংশশ আবম মলুত মশনাশর্াগ শদি বিঞানীশদর উপর, 

 ারনটা- র্া িয়ত খুি শিশী  ষ্টসাধ্য না  ল্পনা  রা- র্ারা শ্রশদ্ধয় িযাবিশদর ধ্মষপ্রান বিসাশি জাবির  রশত 
চান,তারা শিশীর ভাগ শক্ষশত্রই পছন্দ  শরন বিঞানীশদর উদিারন বদশত। 

বনউটন সবতযই বনশজশ  ধ্াবমষ  িশল দািী  শরবছশলন, আমার মশন িয়,  প্রায় সিাই শতমনটি  শরশছন, 

উশেখশর্াগযভাশি উনবিিংশ শতাব্দীর পর্ষন্ত,  ারন এ সমশয়র পর িাধ্যতামুল ভাশি ধ্মষবিশ্বাস প্র াশশর উপর 
সামবজ  এিিং আইনগত চাপ এর আশগর শত গুশলা শথশ  িহুলািংশশ বশবথল িশয় পশডবছল এিিং ধ্মষ পবরতযাশগর  

স্বপশক্ষ শিঞাবন  সমথষনও বছল অশপক্ষা ৃতভাশি শিশী। অিশযই এই সমশয়র দইু বদশ ই এর িযবতিম বছল। 
এমনব  ডারউইশনর আশগও, সিাই ব ন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী বছশলন না, শর্মন শজমস িট (James Haught) তার টু 
থাইজযাে ইয়ারস অি বডসবিবলফ: শফমাস বপপল উইথ দা  াশরজ টু ডাউট ( 2000 years of disbelief: 

Famous people with the courage to doubt) িইশয় শদবখশয়শছন এিিং  শতমবন অশন  প্রখযাত বিঞানী ডারউইশনর 
পশরও তাশদর ঈশ্বর বিশ্বাস শথশ  সশর আশসনবন।  াশরা পশক্ষই খৃষ্টান বিসাশি মাইশ ল ফযারাশডর ধ্মষবিশ্বাসশ  
আন্তবর  না ভািার শ ান অি াশ শনই, এমনব  শসই সমশয় পশরও র্খন বতবন বনশ্চয়ই ডারউইশনর  াজ সম্বশে 
অিশযই ব ছু জানশতন। বতবন সাশেমযাবনয়ান শসক্ট এর সদসয বছশলন, র্ারা ( অতীত অশথষ  ারন িতষ মাশন তারা 
এ র ম বিলপু্ত িতষ মাশন) িাইশিশলর আক্ষবর  িযাখযায় বিশ্বাসী বছশলন, এিিং আচার অনষু্ঠান  শর তারা নতুন 
সদসযশদর পা ধু্ইশয় বদশতন এিিং ঈশ্বশরর ইচ্ছা শিাঝার জনয লটারী  রশতন। ১৮৬০ সাশল ফযারাশড এই শসক্ট 
এর এ জন গুরুজন িা এল্ডার িশয়বছশলন, র্ার এ িছর আশগই অবরবজন অি বেবসস প্র াবশত িশয়বছল এিিং 
বতবন সযাশেমযাবনয়ান বিসাশি ১৮৬৭ সাশল মারা র্ান। পরীক্ষ  ফযারাশড এর তাবত্ত্ব  অপরপক্ষ, শজমস ্া ষ  
মযাক্সওশয়ল, এ ই মাত্রায় বনশিবদত প্রান খৃষ্ঠান বছশলন। শতমবন বছশলন, উনবিিংশ শতাব্দীর িৃটিশ পদাথষবিদযার 
আশর  স্তম্ভ উইবলয়াম থমসন। লডষ  শ লবভন, বর্বন শচষ্টা  শরবছশলন প্রমান  রশত, শর্ সমশয়র অভাশিই বিিতষ ন 
সম্ভি না। এই মিান থাশমষাবডনাবমষ্ট ভুল সমশয়র বিসাি অনুর্ায়ী, সুর্ষ িশচ্ছ  এ  ধ্রশনর আগুন, র্া জ্বালানী 
শপাডাশচ্ছ, শর্ জ্বালানী  শয়শ বমবলয়ন িছশর শশর্ িশয় র্াশি,  শয়  িাজার বমবলয়ন িছর নয়। শ লবভশনর অিশযই 
পারমানবি  শবি সম্বশে অিশযই শ ান ধ্ারনা বছল না। সশন্তার্জন  িযাপার িশচ্ছ, ১৯০৩ সাশল বব্রটিশ 
অযাশসাবসশয়শন এর সভায়, িাবয়ত্ব পশড ডারউইশনর বিতীয় শছশল, সযার জজষ  ডারউইশনর উপর , তার সযার উপাবধ্ 



না পাওয়া িািার ধ্ারনা স্বপশক্ষ প্রমান বিসাশি মাদাম কুরীর শরবডয়াম আবিষ্কাশরর বির্য়টি িযিিার  শর তখনও 
জীবিত লডষ  শ লবভশনর সমশয়র পবরমাপশ  প্রেবিদ্ধ  রার জনয। বিিংশ শতাব্দী জশুড, িমশ বিখযাত শিঞাবন রা, 
র্ারা নাব  ধ্মষ বিশ্বাস প্রচার  শরশছন, তাশদর খুশজ পাওয়া  ঠিন িশয় পশডবছল। ব ন্তু তারা এশ িাশর দষু্প্রাপয 
তা ব ন্তু না। আমার সশন্দি সাম্প্রবত  াশলর শিশীর ভাগ শসধ্রশনর বিঞানীরা আসশল আইনস্টাইনীয় অশথষই 
শ িল ধ্াবমষ , র্া আবম প্রথম অধ্যাশয় (বদ গড বডলুযশন) র্া রু্বি বদশয়বছলাম ধ্মষ শব্দটির এ টি অপিযিিার 
বিসাশি। র্াই শিা , অিশযই অশন  ভাশলা বিঞানীশদর উদিারন আশছ র্ারা আন্তবর ভাশিই প্রচবলত অশথষ ধ্াবমষ । 
সমসামবয়  িৃটিশ বিঞানীশদর মশধ্য বতনটি নাম প্রথশমই নজর  াশড, বডশ ন্সীয় উপনযাশস িবণষত আইনজীবিশদর  

শ ান ফাশমষর উধ্ষতন সিশর্াগীশদর নাশমর সাশথ পছন্দনীয় এ টি সদশৃযতা সি: বপ  , স্টযানাডষ  এিিং শপালব িংশিাম। 
এরা বতনজনই িয় শটেলটন পুরষ্কার বজশতশছন অথিা শটেলটন ফাউশেশশনর োবষ্ট শিাশডষ  আশছন। তাশদর 
প্রতযশ র সাশথ িযাবিগত এিিং জনসমশক্ষ হৃদযতাপুণষ আশলাচনা পরও আবম বিবস্মত িশয়বছ, বিস্মশয়র  ারন ব ন্তু 
শ ান এ  ধ্রশনর মিাজাগবত  আইনপ্রশণতার উপর তাশদর িাবপত বিশ্বাস না, িরিং তাশদর খৃষ্ট ধ্শমষর নানা 
বিস্তাবরত বির্য়গুশলার প্রবত তাশদর বিশ্বাস:  শরজাশর শন িা পুনরুত্থান, পাশপর জনয ক্ষমা ইতযাবদ নানা ব ছু। 

রু্িরাশের এধ্রশনর সমতুলয ব ছু উদিারন আশছ, শর্মন িাবন্সস  বলন্স, মুল িা অবফবসয়াল বিউমান জীশনাম 
শপ্রাশজক্ট এর রু্িরাে অিংশশর প্রশাসবন  প্রধ্ান [১৪]; ব ন্তু বব্রশটশনর মতই, তারা বচবিত দলুষভ এ টি িযাবতিম 
বিসাশি, এিিং তারা তাশদর সি মী এিিং অযা াশডবম  সমাশজ শ ৌতু ময় বিস্মশয়র  ারন। ১৯৯৬ সাশল, শ মবব্রশজ 
শ্য়াশর তার পুশরাশনা  শলশজর িাগাশন আবম আমার িেু বিউমযান জীশনাম শপ্রাশজশক্টর এ জন প্রবতষ্ঠাতা প্রবতভা 
বজম ওয়াটসশনর সাক্ষাৎ ার বনশয়বছলাম বিবিবস এ টি প্রমানয বচত্রর জনয, র্া আবম শতরী  শরবছলাম শখাদ 
শজশনটি স বির্য়টির প্রবতষ্ঠাতা প্রবতভা বিসাশি বচবিত শগ্রগর শমশেলশ  বনশয়।  অিশযই শমশেল ধ্াবমষ  বছশলন, 

অগাষ্টাবনয়ান অডষ াশরর এ জন মন্জ্  ; ব ন্তু মশন রাখশত িশি, শসটা উনবিিংশ শতাব্দী, র্খন তরুন শমশেশলর জনয 
এই মন্জ্  িওয়াটাই সিজতম উপায় বছল  তার বিঞান চচষ া  রার জনয। তার জনয এটি গশির্না অনদুান িা 
বরসাচষ  গ্রযাশির সমতুলয। আবম ওয়াটসনশ  বজঞাসা  শরবছলাম, বতবন ব  অশন  ধ্মষ বিশ্বাসী বিঞানীশদর শচশনন 
ব না?  তার উত্তর বছল: ‘প্র ৃত পশক্ষ এ জনও না,  দাবচৎ  াশরা  াশরা সাশথ  শদখা িশয়শছ, আবম বিব্রত শিাধ্ 
 শরবছ (িাবস), তুবম শতা জাশনা, িযাবিগত িা গুপ্তভাশি পাওয়া শ ান সতযশ  র্ারা শমশন শনয় তাশদর আবম 
বিশ্বাস  রশত পাবরনা’;মবলকুযলার শজশনটি স বিল্পশির ওয়াটসশনর সিপ্রবতষ্ঠাতা, িাবন্সস বি  শ মবব্রশজর চাবচষ ল 
 শলশজ তার শফশলাশীশপর পদ শথশ  পদতযাগ  শরবছশলন  ারন এ জন দাতার অনুশরাশধ্র শপ্রবক্ষশত  শলজটির 
 তৃষ পক্ষ এ টি চযাশপল িানাশনা বসদ্ধান্ত বনশয়বছল। শ্য়াশর ওয়াটসশনর সাক্ষাৎ াশরর সময় আবম সশচতনভাশি তাশ  
প্রে  শরবছলাম, বতবন এিিং বি  এর শথশ  িযাবতিম ব ছু মানুর্ ব ন্তু বিঞান এিিং ধ্শমষর মশধ্য শ ান সিংঘাত 
শদশখন ,  ারন তাশদর দািী বিঞান িশচ্ছ শ মন  শর শ ান ব ছু  াজ  শর এিিং ধ্মষ িশচ্ছ এসি ব শসর জনয। 
ওয়াটসশনর মন্তিয: ‘শিশ, আবম মশন  বরনা আমরা শ ান ব ছু জনয সৃষ্ট, আমরা বিিতষ শনর এ টি ফলাফল মাত্র’।  
‘আপবন িলশত পাশরন, তািশল শতা আপনার জীিন বনশ্চয়ই ভীর্ন িতাশার, র্বদ আপনার জীিশনর শ ান উশেশয 
না থাশ ’;ব ন্তু তখন আবম এ টা ভাশলা লান্জ্চএর আশা  রবছলাম। আমরা  শসবদন চমৎ ার এ টি লান্জ্চও 
 শরবছলাম। 

ধ্মীয় অযাশপালবজষ্ট িা সমথষন ারীশদর সবতয ার অশথষ এ জন খাটি প্রখযাত ধ্াবমষ  বিঞানীশ  খুশজ  শর শির 
 রার শচষ্ঠার মশধ্য িতাশার সুেষ্ট, র্া আসশলই  খাবল  লসীর তশল িাতডাশনার মত ফা ার আওয়াজ শতরী  শর। 
শর্ এ মাত্র ওশয়িসাইট আবম খুশজ শপশয়বছ, র্ারা দািী  শর শনাশিল জয়ী খৃষ্টান বিঞানীশদর তাবল া আশছ িশল, 

তারা শসই তাবল ায়  শয়  শত শনাশিল জয়ী বিঞাবনশদর মশধ্য ছয় জশনর নাম উশেখ  শরশছন ।  এই ছয়জশনর 
মশধ্য আিার চারজন শনাশিল পুরষ্কারই পানবন আশদৌ; এিিং অন্তত এ জন, আবম বনবশ্চৎভাশি জাবন, অবিশ্বাসী, বর্বন 
চাশচষ  র্ান শুধু্মাত্র সামাবজ   ারশন। শিনজাবমন শিইট-িালািবমর (Benjamin Beit-Hallahmi) আশরা শিশী 
পদ্ধবতগত গশির্না প্রমান  শর শর্, বিঞাশন শনাশিল জয়ীরা, এমন ব  র্ারা সাবিশতয শনাশিল বজশতশছন, তাশদর মশধ্য 



উশেখশর্াগয পবরমাশন ধ্মষবিশ্বাসিীনতার িার সুেষ্টভাশি শিশী, র্খন তারা শর্ জনশগাষ্ঠী শথশ  এশসশছ, তার সাশথ 
তুলনা  রা িয় [১৫]।  ১৯৯৮ সাশল প্রথম সাবরর জাণষাল শনচার এ লারসন (Larson) এিিং হুইথাম 
(Witham) তাশদর এ টি গশির্নায় শদবখশয়শছন, শর্ সি আশমবর ার বিঞানীশদরশ  তাশদর সি মীরা বিশশর্ভাশি 
প্রবতভািান বিসাশি গনয  শরশছন এিিং তাশদর নযাশনাল অযা াশডমী অি সাশয়ন্স এর সদসয বনিষাবচত  শরশছন ( 
বব্রশটশনর শফশলা অি রয়যাল শসাসাইটির সমতুলয), তাশদর মশধ্য মাত্র ৭ শতািংশ বিঞানী িযবিগত ঈশ্বশর বিশ্বাস 
 শরন [১৬]; এই বিশাল পবরমান নীবরশ্বরিাদীশদর তুলনামলু  আবধ্ যর প্রায় ঠি  িীপবরত বচত্রটা প্র াশ পায় 
িৃিত্তর আশমবর ার জনগশনর মশধ্য, শর্খাশন ৯০ শতািংশশর অবধ্  মানরু্ শ ান না শ ান এ টি অবতপ্রা ৃত সত্ত্বায় 
বিশ্বাস  শরন। এই সিংখযাটি অিশয মাঝামাবঝ,খাবন টা  ম প্রখযাত  বিঞানীশদর মশধ্য, র্ারা নযাশনাল 
অযা াশডমীর সদসয নন। প্রখযাত বিঞানীশদর নমনুার মতই ধ্মষ বিশ্বাসীরা এখাশনও সিংখযা লঘু, ব ন্তু অশপক্ষা ৃত 
 ম নাট ীয় পবরমান, প্রায় ৪০ শতািংশ। পুশরাপুবরভাশি আবম র্া আশা  শরবছলাম, রু্িরাশষ্টর বিঞানীরা সাধ্ারনত 
রু্িরাশের জনগন অশপক্ষা  ম ধ্মষপরায়ন। এিিং সিশচশয় প্রখযাত বিঞানীরা িা ী সিার শচশয়  ম ধ্াবমষ । লক্ষয 
 রার মত বির্য় িশচ্ছ, িৃিত্তর আশমবর ার জনশগাষ্ঠীর ধ্াবমষ তার এশ িাশর িীপবরত অিিাশন আশছ রু্িরাশষ্টর 
িুবদ্ধজীবি সমাশজর উপশরর সাবরর নীবরশ্বরিাবদতা [১৭]। 

এ টা িাল া মজার িযাপার িশচ্ছ, প্রথম সাবরর বিশয়শবনষ্টশদর ওশয়িসাইট আনসারস ইন শজশনবসস (Answers in 

Genesis) লারসন এিিং হুইথাশমর এই গশির্নাটি উশেখ  শরশছ, ব ন্তু ধ্মষবিশ্বাশসর শর্ ব ছু গলদ থা শত পাশর 
শসটা প্রমান  রার জনয না িরিং তাশদর আভযন্তরীন সিংগ্রাশমর এ টি অস্ত্র বিসাশি প্রবতিন্দী ধ্মীয় আিপক্ষ 
সমথষন ারীশদর বিরুশদ্ধ, র্ারা দািী  রশছ বিিতষ ন ধ্শমষর সাশথ শ ান সিংঘর্ষ সৃবষ্ট  রশছ না। ’নযাশনাল 
অযা াশডমী অি সাশয়ন্স পুশরাপুবর ভাশি ঈশ্বর অবিশ্বাসীশদর দখশল’ এ ধ্রশনর এ টি বশশরানাশম  আনসারস ইন 
শজশনবসস, শিশ তৃবপ্ত সি াশর  শনচার পবত্র ার সোদ শ  শলখা লারসন এিিং হুইথাশম বচঠিটির শশর্ অনুশচ্ছদটির 
উদৃ্ধবত শদয়: 

‘আমরা র্খন আমাশদর গশির্নার ফলাফল প্র াশশর জনয শতরী  রবছ, নযাস (NAS িা নযাশনাল অযা াশডমী অি 
সাশয়ন্স)  এ টি িু শলট প্র াশ  শর পািবল  সু্কল গুশলাশত বিিতষ ন পডাশনার উৎসাি বদশয়, র্া দীঘষবদন ধ্শর 
শিঞাবন  সমাজ এিিং রু্িরাশের ব ছু রক্ষনশীল খৃষ্টান গ্রুশপর মশধ্য চলমান বিত ষ র  ারন। এই িু শলটটি 
পাঠ শদর আশ্বস্ত  শর এই িশল :‘ ঈশ্বশরর অবস্তত্ব আশছ ব  শনই এই প্রশের িযাপাশর বিঞাশনর অিিান বনরশপক্ষ‘; 

নযাস শপ্রবসশডি ব্রুস অযালিাটষ  িশলন, এই অযা াশডমীর অশন  বিখযাত সদসয খুিই ধ্াবমষ  িযাবি, র্ারা বিিতষ শন 
বিশ্বাস  শরন, এিিং তাশদর অশনশ ই জীিবিঞানী, তশি আমাশদর এই সাশভষ  অনয  থা িলশছ’। 

অযালিাটষ , শর্ শ উ িুঝশত পারশিন, শনামা’শ  (NOMA) শমশন বনশয়শছন, শর্  ারশন বির্য়টি আবম ২য় অধ্যাশয় 
আশলাচনা  শরবছ, ’বদ শনবভল শচম্বারশলইন সু্কল অি ইশভালুযশবনষ্ট’ অিংশশ। ’অযানসারস ইন শজশনবসস’ এর আসশল 
বভন্ন অযাশজো আশছ। রু্িরাশের নযাশনাল অযা াশডমী অি সাশয়ন্স এর সমতুলয বব্রশটশন ( এিিং  মনওশয়লথ 
শদশগুশলার জনয শর্মন,  ানাডা, অশেবলয়া, বনউবজলযাে, ভারত, পাব িান এিিং ইিংশরজীভার্ী আবি া ইতযাবদ, আশছ 
রয়যাল শসাসাইটি। এই িইটা র্খন শপ্রশস আমার সি মী আর. এবলসাশিথ  ণষওশয়ল (R. Elisabeth Cornwell) 

এিিং মাইশ ল বস্টরাট (Michael Stirrat) তখন রয়যাল শসাসাইটির শফশলাশদর ধ্মীয় মতামত বনশয় তাশদর 
গশির্না পত্রটি বলখবছশলন, শলখ শদর পুশরা উপসিংিার প্র াবশত িশি পশর, ব ন্তু তারা আন্তবর ভাশি আমাশ  
অনুমবত বদশয়শছন প্রাথবম  ফলাফলটি এখাশন প্র াশ  রার জনয। তারা শর্ টুলটি িযিিার  শরবছশলন মতামত শ  
শস্কল িা পবরমাপ  রশত, তািশলা লাই াটষ  টাইপ এর সাত পশয়শির এ টি শস্কল। সি, ১০৭৪ জন রয়যাল 
শসাসাইটির শফশলাশদর মশধ্য র্াশদর এ টি ইশমইল আশছ (শিশীর ভাশগরই তা বছল) তাশদর উপর জবরপটি চালাশনা 
িয়, এিিং প্রায় ২৩ শতািংশ এর উত্তর শদন (এ ধ্রশনর গশির্না  এটি শিশ িড এ টি সিংখযা);   তাশদর  াশছ শিশ 
 শয় টি  শপ্রাশপাবজশন প্রস্তাি  রা িয়। শর্মন, আবম িযবিগত  ঈশ্বশর বিশ্বাস  বর,  অথষাৎ বর্বন প্রবতটি এ   



িযাবির িযাপাশর শখাজ খির  শরন, প্রাথষনা শশাশনন এিিং জিাি শদন, নানা ধ্রশনর পাপ এিিং খারাপ  াশজর 
িযাপাশর নজর রাশখন এিিং বিচার  শরন, এ ধ্রশনর প্রবতটি প্রস্তাশির জনয অিংশগ্রিন ারীশদর ১ ( সেুনষ 
বভন্নমত) শথশ  ৭ ( সেুনষ এ মত) পর্ষন্ত এ টি সিংখযাশ  শিশছ বনশত িলা িয় তাশদর মতামত অনুর্ায়ী। এই 
গশির্নার ফলাফলটি লারসন এিিং হুইথাশম স্টাবডটির ফলাফশলর সাশথ তুলনা  রা  ঠিন,  ারন তারা (লারসন 
এিিং হুইথাম) তাশদর অিংশগ্রিন ারীশদর ৩ পশয়শির এ টি শস্কল বদশয়বছশলন, এটির মত ৭ পশয়ি শস্কল নয়, ব ন্তু 
তা সশত্ত্বও সাবিষ  প্রিণতাটা ব ন্তু বছল এ ই র ম। রয়যাল শসাসাইটির শফশলাশদর বিশাল এ টি অিংশ রু্িরাশে 
বশক্ষাবিদ বিঞানীশদর মতই  মাত্র ৩.৩ শতািংশ সদসয মতামত বদশয়শছন িযাবিগত ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর পশক্ষ তাশদর 
শজারাশলা সমথষশনর ( অথষাৎ তারা এই শস্কশলর ৭ পছন্দ  শরশছন), অনযবদশ  ৭৮.৮ শতািংশ শজারাশলা ভাশি 
শ ান িযাবিগত ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর িযাপাশর তাশদর বভন্নমত শপার্ন  শরশছন ( িা তারা এই শস্কশলর ১ পছন্দ 
 শরশছন);  আপবন র্বদ এই শস্কশল র্ারা ৬ এিিং ৭ পছন্দ  শরশছ তাশদর বিশ্বাসী বিসাশি সিংঞাবয়ত  শরন এিিং 
র্ারা ১ ও ২ পছন্দ  শরশছ তাশদর অবিশ্বাসী বিসাশি সিংঞাবয়ত  শরন, তািশল ২১৩ জশনর এ টা িড অিংশ শদখা 
র্াশচ্ছ অবিশ্বাসী আর মাত্র ১২ জনশ  শদখা র্াশচ্ছ বিশ্বাসী বিসাশি। লারসন এিিং হুইথাশমর মত িা শিইট িালািমী 
এিিং আরজাইশলর গশির্নায় িা  ণষওশয়ল এিিং বস্টরাট এর গশির্নায় র্া প্রতীয়মান িশয়শছ, তািশলা র্বদও সামানয 
ব ন্ত গুরুত্বপুণষ এ টি প্রিণতা আশছ অনযানয শাখার বিঞানীশদর তুলনায় অশপক্ষা ৃতভাশি জীিবিঞানীশদর মশধ্য 
বনরীশ্বরিাদীশদর সিংখযায় শিশী িিার শক্ষশত্র। বিস্তাবরত আশরা ব ছু এিিং শ ৌতুলিশেীপ  উপসিংিার জানার জনয 
তাশদর গশির্না প্র াশ িশল পশড শদখশত পাশরন আগ্রিীরা [১৯]। 

নযাশনাল অযা াশডমী িা রয়যাল শসাসাইটির প্রথম সাবরর বিঞানীশদর শথশ  এিার অনযবদশ  নজর শদই, এমন 
শ ান ব  প্রমান আশছ, িৃিত্তর জনশগাষ্ঠীশত নীবরশ্বরিাদীরা সাধ্ারনত শিশী বশবক্ষত এিিং শিশী শমধ্া সেন্ন 
জনশগাষ্ঠী শথশ ই আসশছ ? শিশ ব ছু গশির্নাপত্র প্র াবশত িশয়শছ, ধ্াবমষ তা এিিং বশক্ষাগত শর্াগযতার ও আই ব উ 
িা িদু্ধাঙ্কর মশধ্য পবরসিংখানগত সে ষ  বনশয়। মাইশ ল শশরমার (Michael Shermer) তার িাউ  উই বিবলভ: বদ 
সাচষ  ফর গড ইন অযান এজ অি সাশয়ন্স (How we believe: The search for God in an age of Science) এ 
িণষনা বদশয়শছন এ টি িড আ াশরর সাশভষ র, শর্খাশন রানশডামভাশি িাছাই  রা রু্িরাশের জনশগাষ্ঠী মাশঝ 
গশির্না  শরবছশলন শশরমার এিিং তার সিশর্াগী িযাঙ্ক সুশলাওশয়; তাশদর পাওয়া চম প্রদ সি ফলাফশলর মশধ্য বছল 
ধ্মষবপ্রয়তার আসশলই ৠণাি  িা শনশগটিভ এ টি সে ষ  আশছ উচ্চ বশক্ষার সাশথ, অথষাৎ ধ্াবমষ তা িমশ  মশত 
থাশ  বশক্ষাগত শর্াগযতা িাডার সাশথ সাশথ; উচ্চ বশবক্ষত মানরু্শদর ধ্মষপ্রীবত থা ার সম্ভািনা সাধ্ারনত  ম। 
বিঞাশনর প্রবত আগ্রশির এিিং রাজবনবত  উদারপবিতার (খুি শজারাশলা) সাশথ ধ্াবমষ তারও ৠণাি  সে ষ  
আশছ। এর শ ানটাই বিস্ময় র ফলাফল শর্মন নয় শতমবন, এই সতযটা অিা   শর না শর্মন বপতামাতা 
ধ্াবমষ তার সাশথ সন্তানশদর ধ্াবমষ তার ধ্নাি  এ টি সে ষ  বিদযমান। সমাজবিঞানী িটৃিশ বশশুশদর উপর 
গশির্নায় শদশখশছন, শুধু্মাত্র প্রবত ১২ জশন এ জন তাশদর বপতামাতার ধ্মষবিশ্বাস শথশ  বনশজশ  শির  শর আনশত 
পাশর। 

েষ্টতই বিবভন্ন গশির্ শদর পবরমাশপর পদ্ধবতটি বভন্ন, সুতরািং বিবভন্ন গশির্নার ফলাফল পারেবর  তুলনা  রা 
সিজসাধ্য  াজ না। শমটা অযানালাইবসস িশচ্ছ এ টা পদ্ধবত, শর্খাশন গশির্ রা শ ান এ টি বির্শয় প্র াবশত 
সিগুশলা গশির্নাপত্র বনশয় শদশখন  তগুশলা গশির্না এ ই র ম উপসিংিাশর শপৌশছশছ আর  তগুশলাই িা বভন্ন 
শ ান এ টা উপসিংিাশর উপনীত িশয়শছ। ধ্মষ এিিং আই ব উ উপর আমার জানা এ মাত্র শমটা অযানালাইবসসটি 
প্র াশ  শরবছশলন পল শিল (Paul Bell), ২০০২ সাশল শমনসা (Mensa) মযাগাবজশন ( শমনসা িশচ্ছ উচ্চ িুদ্ধাঙ্ক 
িা আই ব উ সেন্ন মানরু্শদর এ টি শসাসাইটি, এিিং আশ্চর্ষ িিার শ ান  ারন শনই শর্ তাশদর মযাগাবজন এমন 
ব ছু বির্শয় প্রিে ছাপায় র্া তাশদর মশধ্য সিংিবত িৃবদ্ধ  শর) [২০]। শিল এর মশত, ১৯২৭ শথশ  শুরু  শর 
 ৪৩ টা স্টাবড  রা িশয়শছ ধ্মীয় বিশ্বাস, িুবদ্ধমত্তা এিিং বশক্ষাগত শর্াগযতার সে ষ  বনশয়। মাত্র চারটি ছাডা 



িা ী সি য়টি এ টি িীপবরত সে ষ  খুশজ শপশয়শছ। অথষাৎ িবুদ্ধমত্তা এিিং বশক্ষাগত শর্াগযতার  স্তর র্ত শিশী 
িশি, শসই মানরু্গুশলার ধ্াবমষ  িিার সম্ভািনা িা শ ান ধ্রশণর ’বিশ্বাস’ ধ্ারন  রার সম্ভািনাও হ্রাস পাশি। 

শর্ শ ান শমটা অযানালাইবসস অিশযই  অশন   ম সুবনবদষষ্ট িয়, এই বির্শয় শর্ শ ান এ টি বনবদষষ্ট স্টাবডর তুলনায় 
শর্গুশলা সাধ্ারনত এই শমটা অযানালাইবসশসর অিংশ িয়। এই ধ্রশনর আশরা শিশী স্টাবড িশল ভাশলা, এমনব  শসরা 
প্রবতষ্ঠানগুশলা, শর্মন নযাশনাল অযা াশডমীগুশলা িা প্রধ্ান প্রধ্ান পুরষ্কারগুশলার বিজয়ীশদর, শর্মন শনাশিল, িযাফুডষ , 
বফল্ড, ব শয়াশটা,  সমস এিিং অনযানযগুশলা, মশধ্য আশরা গশির্না পবরচালনা  রা প্রশয়াজন। আবম আশা  রবছ এই 
িইটির ভবির্যৎ সিংস্করশন শসই সি উপাত্তগুশলা সিংরু্ি িশি। িতষ মান স্টাবডগুশলার শথশ  রু্বিসঙ্গত উপসিংিার , 

জননবন্দত শরাল মশডল, বিশশর্  শর বিঞানীশদর িযাপাশর ধ্মীয় পক্ষ সমথষন ারীশদর জনয িয়ত মঙ্গল িশি তাশদর 
স্বভাি বিরুদ্ধভাশিই চুপ থা াটা । 

পাস াশলর িাজী: 

বিখযাত ফরাসী গবনতঞ শব্লইজ পাস াল (Blaise Pascal) মশন  রশতন, ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর বিপশক্ষ র্ত িডই 
সম্ভািনা থাকু  না শ ন, তার শচশয় অশন  শিশী শখসারত বদশত িশি, র্বদ এ বির্শয় শ ান ধ্রশনর ভুল অনমুান 
 রশল; তাই ঈশ্বশর বিশ্বাস  রাই আপনার জনয মঙ্গলজন ,  ারন আপবন র্বদ সঠি  িন, আপবন অনন্ত সুশখর 
অবধ্ ারী িশিন এিিং আর আপবন র্বদ ভুলও  শরন, শস শক্ষশত্র আপনার শ ান ক্ষবতও িশচ্ছনা। ব ন্তু অনযবদশ  
র্বদ আপবন ঈশ্বশর বিশ্বাস না  শরন, এিিং র্বদ শদখা র্ায় আপনার ধ্ারনাটা ভুল, শসশক্ষশত্র আপনার জনয আশছ 
অনন্ত নর  র্ন্ত্রণা, আিার আপবন র্বদ সঠি ও িন, শস শক্ষশত্র আপনার ব ছু আসশি র্াশি না। এর ম এ টি 
উভয়সিং শট বস দ্ধান্ত বনশত ব  খুি শিশী মাথা খাটাশত িশি ?  সুতরািং ঈশ্বশর বিশ্বাস  রুন। 

ব ন্তু ভাশলা  শর লক্ষয  রশল শিাঝা র্াশি,  এই রু্বিটাশ  সুবনবদষষ্টভাশি ব ছু অিুত িযাপার আশছ। শ ান ব ছুশ  
’বিশ্বাস’  রাশ  ব ন্তু আপবন শ ান পবলবস িা নীবত বিসাশি বসদ্ধান্ত বনশত পারশিন না, বনশদনপশক্ষ বিশ্বাস এমন 
শ ান ব ছু না শর্, আবম তা  রার বসদ্ধান্ত বনশত পাবর বনশজর এ টি ইচ্ছা প্রবিয়ার মাধ্যশম। আবম চাশচষ  র্ািার 
বসদ্ধান্ত বনশত পাবর এিিং আবম বনশসন বিড পাঠ  রার বসদ্ধান্ত বনশত পাবর, আবম এ  থা  িাইশিশলর উপর িাত 
শরশখ প্রবতঞা  শর বসদ্ধান্ত বনশত পাবর এই িশল শর্, এর বভতশরর সি শব্দশ  আবম মশন প্রাশন বিশ্বাস  বর। ব ন্তু 
এসি শ ান ব ছুই আমাশ  আসশল শসটাশ  ‘বিশ্বাস’  রাশি না র্বদ আবম বনশজ ’বিশ্বাস’ না  বর। পাস াশলর িাজী 
তাই শুধু্ ‘রু্বি’ িশত পাশর ঈশ্বরশ  বিশ্বাস  রার ’ভান’  রার শক্ষশত্র। এিিং শর্ ঈশ্বশর আপবন বিশ্বাস  রশছন িশল 
দািী  রশছন, ভাশলা িয় শস শর্ন সিষঞ ধ্রশনর শ ান ঈশ্বর না িয়,  এর িযবতিম িশল বতবন এই ছলনার 
িযাপারটা সিশজ ধ্শর শফলার  থা। আবম বসদ্ধান্ত শনিার মাধ্যশম ব ছু  বিশ্বাস  রশত পারশিন এমন  িাসয র 
ধ্ারনাটিশ  শিশ সুন্দর ভাশি ঠাট্টা  শরবছশলন ডগলাস অযাডামস (Douglas Adams) তার ডা ষ  শজিলীস 
িবলবস্ট  বডশট টিভ এশজবন্স (Dirk Gently’s Holistic Detective Agency) িইটিশত, শর্খাশন আমাশদর সাশথ শদখা 
িয়, এ টি রশিাটি  ইশলবর  পুশরাবিশতর সাশথ, শ্রম  মাশনার শর্ র্ন্ত্রটি আপবন ব নশত পারশিন, শর্ ’আপনার পক্ষ 
িশয় আপনার বিশ্বাস’  রার  াজটি  শর শদশি। এর বড লযাক্স মশডলটির বিঞাপন  রা িশয়শছ, ’এরা সট শল  
বসটিশত আপবন র্া  খশনা বিশ্বাস  রশত পারশিননা, এরা শসটা বিশ্বাস  রশত সক্ষম’। 

র্াই শিা , ব ন্তু শ ন, আমাশদর এই ধ্ারনাটাশ  সিশজ গ্রিন  রশত িশি শর্, আপবন র্বদ ঈশ্বরশ  সন্তুষ্ট  রশত 
চান, আপনাশ  অিশযই এ টা বজবনস  রশত , তািশলা তাশ  বিশ্বাস  রশত িশি? বিশ্বাস  রার মশধ্য ব  বিশশর্ত্ব 
আশছ?  ঈশ্বরশরর ব  দয়াশীলতা িা উদারতা িা নম্রতাশ  পুরষ্ক ৃত  রার  থা না? অথিা আন্তবর তাশ ?  ব  িশি, 

র্বদ ঈশ্বর এ জন বিঞানী,  বর্বন সততার সাশথ সশতযর অনুসোনশ  সিশচশয় শশ্রষ্ট মানিীয় গুন িশল মশন  শরন? 

আসশলই শতা, এই মিাবিশশ্বর বডজাইনার বিসাশি র্াশ  দািী  রা িয়, তাশ  বনশ্চয়ই শিঞাবন  িশত িশি? িােষ াে 



রাশসলশ  বজঞাসা  রা িশয়বছল র্বদ তার মৃতুযর পর বতবন র্বদ ঈশ্বশরর মুশখামবুখ িন, এিিং ঈশ্বর র্বদ জানশত 
চান, শ ন রাশসল তার অবস্তশত্ব বিশ্বাস  রশতন না? রাশসশলর উত্তর বছশলা ( আবম িলশিা প্রায় অমর), ’র্শথষ্ট 
প্রমান বছল না ঈশ্বর, র্শথষ্ট প্রমান বছল না’; ঈশ্বশরর ব  পাস াশলর  াপুরুশর্াবচত সুবিধ্ািাদী িাজীর শচশয় 
রাশসলশ  তার সািসী সশন্দিিাবদতার জনয শিশী শ্রদ্ধা  রার  থা না ( িাদ বদলাম তার রাশসশলর শসই সািসী 
শাবন্তিাবদতা, র্ার  ারশন তাশ  প্রথম বিশ্ব রু্শদ্ধর সময়  ারাশভাগ  রশত িশয়বছল)? এিিং র্বদও আমাশদর জানার 
উপায় শনই, ঈশ্বর শ ান বদশ  সমথষন শদশিন এিিং জানার প্রশয়াজনও আসশল শনই পাস াশলর িাজীর রু্বিশ  
প্রতযখান  রার জনয। মশন রাখশত িশি আমরা এ টা িাবজর  থা িলবছ এিিং পাস াল ব ন্তু িাজীর স্বপশক্ষ 
সম্ভািনা খুিই ক্ষীণ  ছাডা আর শিশী ব ছু দািী  শরনবন; আপবন ব  িাজী রাখশিন শর্ ঈশ্বর অসৎভাশি ভান 
 রা বিশ্বাসশ  ( িা এমনব  সৎভাশি  রা বিশ্বাসশ ) আন্তবর  সৎ সশন্দিিাদীতার শচশয় শিশী মলুয শদন? এিিং 
তারপরও ধ্রুন, আপবন মারা র্ািার পর শর্, ঈশ্বশরর মুশখামুবখ িশলন শদখা শগল বতবন িা‘ল (Baal) এিিং তার 
পুশরাশনা প্রবতিন্দী ইয়াওশয় (বজশিাভা) শথশ  শ ান অিংশশ  ম বিিংসুশট না। পাস াশলর জনয ভুল শ ান ঈশ্বশরর 
উপর িাবজ রাখার শচশয় শ ান ধ্রশনর উপর ঈশ্বশরর উপর না িাবজ রাখাটাই ব  উত্তম না ?  সম্ভািয অসিংখয 
ঈশ্বর, শদি িা শদিীশদর শর্ শ ান  াশরার উপর িাবজ রাখশত পারার সম্ভািনাটি পাস াশলর পুশরা রু্বিটাশ  ব  
প্রেবিদ্ধ  শর না? পাস াল সম্ভিত ঠাট্টা  রবছশলন, র্খন বতবন তার িাজীর  স্বপশক্ষ প্রচারনা  শরবছশলন, ঠি  শর্মন 
আবম এখন ঠাট্টাচ্ছশল এশ  িজষ ন  রবছ। ব ন্তু আমার সাশথ মানুশর্র শদখা িশয়শছ, শর্মন শ ান শল চাশরর পশর 
প্রশোত্তর পশিষ, র্ারা খুিই গুরুশত্বর সাশথ পাস াশলর এই িাজীশ  দািী  শরশছ ঈশ্বর বিশ্বাশসর স্বপশক্ষ রু্বি বিসাশি, 

সুতরািং এ ারশনই এটিশ  খাবন টা আশলাচনা  রার প্রশয়াজনীয়তা বছল। 

সিশশশর্,  পাস াশলর িাজীর ঠি  িীপবরত শ ান িাজীর স্বপশক্ষ ব  রু্বি প্রস্তাি  রা সম্ভি? ধ্রা র্া , আমরা 
শমশন শনই, আসশল খুি সামানয পবরমান সম্ভািনা আশছ  ঈশ্বশরর অবস্তত্ব এর। তাসশত্ত্বও িলা শর্শত পাশর আপবন 
এ টি উত্তম এিিং পবরপুণষ জীিন  াটাশত পারশিন তার অবস্তশত্বর উপর িাবজ রাখার শচশয় তার অবস্তত্বিীন উপর 
িাজী রাখার মাধ্যশম এিিং এভাশি আপনার মলুযিান সময়, তাশ  উপাসনা  রার শপছশন অপচয় না  শর, তার 
জনয আিতযাগ না  শর, িা তার জনয রু্দ্ধ  শর িা না মৃতুয িরন  শর ইতযাবদ।  আবম এখাশন এই প্রেটা বনশয় 
আর আশগ িাডশিা না, ব ন্তু পাঠ রা মশন রাখশত পাশরন বিশশর্  শর র্খন আমরা ধ্মীয় বিশ্বাস এিিং আচার 
পালশনর প্রবিয়ার ব  ধ্রশনর অশুভ পবরনবত িশত পাশর শসই সিংিান্ত পরিতী অধ্যায়গুশলাশত আশলাচনা  রশিা। 

িাশয়বসয়ান রু্বিগুশলা: 

আমার মশন িয় ঈশ্বশরর অবস্তত্ব প্রমান  রার সিশচ আজি শ সটি আবম শদশখবছ িাশয়বসয়ান রু্বির িযিিাশর, 

সম্প্রবত বস্টশফন আনউইন (Stephen Unwin) এই রু্বিগুশলা প্রস্তাি  শরশছন তার বদ শপ্রািাবিবলটি অি গড 
(The probability of God) িইটিশত। আবম প্রথশম খাবন টা ইতস্তত শিাধ্  রবছলাম এই রু্বিগুশলা এখাশন  শর্াগ 
 রার  থা শভশি। র্া শুধু্মাত্র দিুষলই না, এিিং িহু াল আশগ শথশ ই অশপক্ষা ৃত  ম শ্রদ্ধা কুবডশয়শছ। র্বদও 
আনউইশনর িইটি উশেখশর্াগযভাশি সািংিাবদ শদর নজর শ শডবছল র্খন ২০০৩ সাশল এটি প্রথম প্র াবশত িয় এিিং 
এছাডাও এই রু্বিটি আমার শিশ ব ছু আশলাচনার সুত্র এ ত্র  রার এ টা সুশর্াগ বদশয়শছ। তার লক্ষয বনশয় 
আমার খাবন টা সিমবমষতা আশছ ,  ারন ২ নিং অধ্যাশয় আবম রু্বি বদশয়বছলাম, ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর বিশ্বাস এ টি 
শিঞাবন  িাইশপাবথবসস এিিং অন্ততপশক্ষ নীবতগতভাশি পরীক্ষাশর্াগয। আনউইন কুই শজাটি  িা অবতমাত্রায় 
আদশষিাদী িাস্তিাঞান িবজষ ত এ টি প্রশচষ্টা চাবলশয়শছন, ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর সম্ভািনাটির এ টি সিংখযাগত রুপ বদশত, 

র্া আসশলই িাসয র। 

িইটির সািটাইশটলটি, ’এ বসেল  যালকুশলশন দযাট প্রুভস দয আবটশমট েুথ ( A simple calculatio that 

proves the ultimate truth), শর্ শশর্ সিংস্করশণ প্র াশশ র সিংশর্াজন তা েষ্ট শিাঝা র্ায়,  ারন এই অবতমাত্রায় 



আিবিশ্বাস আনউইশনর মুল িই  এর  শটক্সট এ পাওয়া র্ায়না। িইটাশ  িলা র্ায়, এ টি িাউ টু মযানযু়াল, এ  
ধ্রশনর িাশয়স এর বথওশরম ফর ডাবমস শগাশছর ব ছু, র্া ব না িাল া বিদ্রুপাি  ভাশি ঈশ্বশরর অবস্তত্বশ  শ স 
স্টাবড বিসাশি িযিিার  শরশছ। আনউইন অনায়াশস এ ই ভাশি শ ান  াল্পবন  খুনশ  শটষ্ট শ স স্টাবড িযিিার 
 রশত পারশতন িাশয়স এর বথওশরম শিাঝাশত: শগাশয়ন্দা তদন্ত  মষ তষ া প্রথশম নানা আলামত সিংগ্রি  শর পরীক্ষা 
বনরীক্ষা  শর শদখশলন; বরভলভাশর আঙ্গশুলর ছাপ ইবঙ্গত  রশছ, বমশসস বপ   এই িতযা  শরশছন। এখন এই 
সশন্দিটাশ  গাবনতী ভাশি পবরমাপ  রুন তার উপর এ টি সম্ভািনার সম্ভািয সিংখযা বদশয়। ব ন্তু প্রশফসর প্লুম 
এর উশেশয বছল বমশসস বপ  শ  শদার্ী বিসাশি ফাসাশনার জনয। সুতারািং এর আশগর সম্ভািনার পবরমাশপর শথশ  
এ টি সিংখযা পবরমান হ্রাস  রুন; ফশরনবস  প্রমান িশলশছ শত রা ৭০ শতািংশ সম্ভািনা আশছ,  শিশ দরু শথশ  
বরভলভারটি শথশ  বনভুষ ল বনশানায় গুবল শির িিার, র্া দািী  রশছ িতযা ারী সম্ভিত সামবর  প্রবশক্ষন প্রাপ্ত, 

সুতরািং  শনষল মাষ্টাডষ শ  বনশয় আমাশদর িাডবত সশন্দিটাশ  এ টা সিংখযা বদশয় পবরমাপ  রুন। শদখা র্াশচ্ছ 
শরভাশরে গ্রীন এর খুন  রার সিশচ সম্ভািয শমাটিভ আশছ ; সুতরািং তার শক্ষশত্র আমাশদর গাবনতী  সম্ভািনার 
পবরমাপটা িাডাশনা শিা ।  ব ন্তু লম্বা শসানালী শর্ চুল এর নমুনা বনিশতর পরশনর জযাশ শট পাওয়া শগশছ  শসটা 
বমস স্কারশলট এর এিিং … এভাশি আশরা। এর ম সািশজবক্টভ িা আিগত ভাশি বসদ্ধান্ত শনয়া সম্ভািনার নানা 
গাবনতী  পবরমাপ শগাশয়ন্দা  মষ তষ ার মশন ঘুরপা  শখশত থাশ , িার িার নানা সম্ভািনা তাশ  নানা বদশ  শটশন 
শনিার শচষ্টা  রশত থাশ । িাশয়স এর বথওশরম এর তাশ  উপসিংিাশর উপনীত িশত সিায়তা  রার  থা। এটি 
িশচ্ছ গাবনতী  এ টি ইবন্জ্জন র্া নানা সম্ভািয সিংখযাশ  রু্ি  শর এ টি চুডান্ত রায় শদয়, র্ার আিার সেুণষ 
বনজস্ব এ টি সম্ভািনার পবরমাপ আশছ। ব ন্তু মশন রাখশত িশি চুডান্ত সিংখযাটি  তটুকু উত্তম িশি তা বনভষ র 
 রশি ইবন্জ্জশন ইনপুট  রা মলু সিংখযাগুশলার উপর। এগুশলা সাধ্ারনত আিগতভাশি বিচার  রা িা সািশজ টিভ 
এিিং শস  ারশন  এর সাশথ সিংবশ্লষ্ট স ল সশন্দিগুশলাও এই বিসাশি প্রশিশ  শর। শসই  GIGO  নীবতও ( Garbage 

In Garbage Out) এখাশন প্রশর্াজয, এিিং আনউইশনর ঈশ্বর উদিারশনর শক্ষশত্র শুধু্মাত্র প্রশর্াজয িলশল খুি শিশী 
লঘু রন  রা িশয় র্ায়। 

আনউইন এ জন ঝুব  িযািিাপনা পরামশষ  র্ার অনযানয প্রবতিন্দী পবরসিংখযাশনর পদ্ধবতর তুলনায় বিশশর্ 
দিুষলতা আশছ িাশয়বসয়ান পদ্ধবতশত উপসিংিাশর উপনীত িিার।বতবন িাশয়সীয় বথওশরমটি িযাখযা  রার শচষ্টা 
 শরশছন, শ ান িতযা াশের শ স স্টাবড না িরিং সিশচশয় িড শর্ শটষ্ট শ স, ঈশ্বশরর অবস্তত্ব বির্য়টিশ । তার 
পবর ল্পনা িশলা সেুনষ অবনশ্চয়তা বদশয় বির্য়টি শুরু  রা, র্া বতবন পবরমাপ  রার শচষ্টা  শরশছন ঈশ্বশরর 
অবস্তত্ব এিিং অনবস্তত্ব উভশয়র শত রা ৫০ শতািংশ সম্ভািনা বদশয়। তারপর বতবন তাবল া  শরশছন শমাট ৬ টি 
ফযাক্ট এর র্াশদর এই বির্শয়র উপর প্রভাি থা ার সম্ভািনা আশছ, এিিং প্রশতয টির এ টি  শর পবরমাপগত সিংখযা 
ভাগ  শর শদয়া িশয়শছ, এিিং এরপর সি সিংখযাগুশলাশ  িাশয়সীয় বথওশরম এর ইবন্জ্জশন ইনপুট  রার পর বতবন 
লক্ষয  শরশছন শ ান সিংখযাটি শির িশয় আশস। সমসযা িশচ্ছ ( আিার পুনরািবৃত্ত  রবছ) এই ৬ টি সিংখযা র্া 
প্রশতয টি বনয়াম  ফযাশক্টর সাশথ প্রদান  রা িশয়শছ, তা আসশল পবরমাপ  রা নয়, এটি সেুনষ ভাশি বস্টশফন 
আনউইশনর িযাবিগত বিচার বিশিচনার িারা প্রদত্ত, র্া এই অনশুীলশনর খাবতশর সিংখযায় রুপান্তবরত  রা িশয়শছ। 
এই ৬ টি ফযাক্ট িশচ্ছ: 

১. আমাশদর ভাশলামন্দ শিাঝার এ টি ক্ষমতা আশছ 

২. মানরু্ অশন  অশুভ  াজ  শর (বিটলার, স্টাবলন, সাোম হুশসইন) 

৩. প্র ৃবতও অশুভ  াজ  শর ( ভুবম ে, সুনাবম, িাবরশ ন) 



৪. শছাটখাট অশলৌব   ঘটনা ঘটশত পাশর ( আবম আমার চাবি িাবরশয় শফশলবছলাম এিিং আিার তা আবম খুশজ 
শপলাম) 

৫. িড মাশপর অশলৌব   ঘটনা ঘটশত পাশর ( র্ীশু মৃতুযর পশর পুনরুজ্জীবিত িশয়বছশলন) 

৬. মানুশর্র নানা ধ্মীয় অবভঞতা আশছ ; 

এইসি ব ছুর অিশশশর্ র্া প্রমান  শর ( আমার মশত, শ ান ব ছুই না) তা িশলা, শদাদলুযমান িাশয়সীয় শদৌশড 
শর্খাশন ঈশ্বর আশগ শথশ  িাজীশত এবগশয় বছশলন, খাবন টা বপবছশয় পশডন, তারপর আিার ধ্ীশর ধ্ীশর তার ৫০ 
শতািংশ জায়গায় বফশর র্ান, শর্খান শথশ  বতবন শুরু  শরবছশলন, অিশশশর্ শশর্ পর্ষন্ত বতবন আনউইশনর বিসাি 
মতন ৬৭ শতািংশ সম্ভািনা অজষ ন  শরন তার অবস্তশত্বর স্বপশক্ষ। এখাশন আনউইন সন্তুষ্ট িশত পাশরনবন িাশয়সীয় 
ফলাফশলর উপর, তার  াশছ এই ৬৭ শতািংশ র্শথষ্ট শিশী মশন িয়বন, সুতরািং বতবন এ টা অিুত এ টি ধ্াশপর 
শরণাপন্ন িন, জরুরী ভাশি বতবন ‘বিশ্বাস’শ  এর মশধ্য ইনশজক্ট  শর এই সম্ভািনাশ  বনশয় র্ান ৯৫ শতািংশর 
 াশছ। েষ্টত এটা মশন িশত পাশর এ টা ঠাট্টা, ব ন্তু আসশল ঠি  এভাশিই বতবন  াজটি  শরশছন; ঠি  শ ন 
এভাশি  াজটি  শরশছন শসটার িযাখযা আবম র্বদ বদশত পারতাম ভাশলা িশতা, ব ন্তু আসশল আমারও আর ব ছুই 
িলার শনই এ বির্শয়। এই ধ্রশনর উিট দািী আবম আশগও শদশখবছ অনয শক্ষশত্র, র্খন আবম ধ্াবমষ  ব ন্তু 
িুবদ্ধমান বিঞানীশদর চযাশলন্জ্জ  শরবছ তাশদর বিশ্বাশসর স্বপশক্ষ তাশদর রু্বি িযাখা  রার জনয, বিশশর্  শর তারা 
র্খন বনশজরাই স্বী ার  শরন তাশদর বিশ্বাশসর স্বপশক্ষ শ ান প্রমান শনই: ‘আবম স্বী ার  রবছ শ ান প্রমান শনই। 
এজনয  ারন আশছ শ ন এ টাশ  ’বিশ্বাস’ িা শফইথ িলা িয়’ ( এই শশর্ িা যটি উচ্চারন  রা িয় প্রায় সুেষ্ট 
আিবিশ্বাশসর সাশথ, শ ান ধ্রশনর আিপক্ষ সমথষন মুল  এমন িিিযর জনয ননুযতম অনুতপ্ত িশয় ক্ষমা চাইিার 
নমনীয়তার বচি ছাডাই)। 

আশ্চর্ষজন ভাশিই আনউইশনর ৬ টি প্রস্তািনার তাবল ায় বডজাইন শথশ  রু্বি শনই, এছাডা অযাশ ায়াইনাস এর 
পাচটি প্রমাশনর এ টিও এখাশন শনই, এ ছাডাও িা ী অনশটালবজ যাল রু্বিগুশলাও শনই। এ সি রু্বিগুশলার সাশথ 
আনউইশনর রু্বির শ ান শলনশদন শনই এিিং ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর সম্ভািনা প্রশে তার গাবনতী  পবরমাশপ শক্ষশত্র এশদর 
সামানয অিদান ও প্রভাি শনই। ভাশলা পবরসিংখযানবিশদর মতই বতবন এগুশলা িযাখযা  শরশছন এিিং ফাপা রু্বি 
িশল এগুশলা িাবতল  শরশছন। আবম এজনয তাশ  শিবডট শদশিা, র্বদও তার ’বডজাইন রু্বি’ িাবতল  রার  ারন 
আমার শথশ  বভন্ন। ব ন্তু তার িাশয়সীয় দরজা বদশয় শর্ রু্বিশ  বতবন প্রশিশাবধ্ ার বদশয়শছন, শসটাও এ ই র ম 
দিুষল িশল আমার মশন িশয়শছ। এ টা িলার এ মাত্র  ারন শর্ আিগত িা সািশজ টিভ গাবনতী  সিংখযা বতবন 
তার ফযাক্টশদর উপর আশরাপ  শরশছন,  াজটা আবম  রশল শসটি তার শথশ  বভন্ন িত। ব ন্তু সািশজ টিভ 
জাজশমি বদশয়  ার এত মাথািযাথা আশছ ? তার ধ্ারনা আমাশদর ভাল মন্দ পাথষ য  রার ক্ষমতা আশছ এই 
বির্য়টি ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর স্বপশক্ষ শজারাশলা প্রমান এিিং শর্খাশন আবম মশন  বর বির্য়টা তাশ  শ ান বদশ ই 
সমথষন  রশছ না, তার প্রাথবম  প্রা ধ্ারনা শথশ  (ঈশ্বশরর অবস্তত্ব ৫০/৫০)। ৬ এিিং ৭ অধ্যায় েষ্ট িশি শর্ 
এ টি শজারাশলা শ স শতরী  রা র্াশি শর্ আমাশদর ভাশলা মন্দ শিাঝার ক্ষমতার িযাপারটায় আসশলই শ ান 
অবতপ্রা ৃত ঈশ্বশরর শ ান েষ্ট শর্াগাশর্াগ শনই। শর্মন িীটশিাশভন এর শ ায়ারশেষ ট শিাঝার জনয, আমাশদর এই 
ভাশলামন্দ শিাঝার অনুভুবতটা ( অিশযই এর অথষ এই অনুভুবতশ  অনুগমন  রার আমাশদর প্রিনতাটি না) ঈশ্বর 
থা শলও শর্মন থা শতা না থা শলও শতমনই  থা শতা। 

অনযবদশ  আনউইন অশুভর উপবিবত বিশ্বাস  শরন, বিশশর্  শর প্রা ৃবত  বিপর্ষয় শর্মন ভুবম ে, সুনাবম ইতযাবদ  

ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর িীপবরত বদশ ই শজারাশলা ইবঙ্গত বদশচ্ছ। এখাশন আনউইশনর বিচার আমার বিচাশরর িীপবরশত 
অিিান বনশয়শছ র্া অশন  ধ্মষতাবত্ত্বশ রও অস্ববস্তর  ারন। বথওবডবস (অশুভর উপবিবতর মুশখ স্বগীয় সত্ত্বার 
উপবিবত এিিং জশয়র প্রমান) িহু ধ্মষতাবত্ত্ব শ র অবনদ্রার  ারন। প্রভািশালী অক্সশফাডষ   মপযাবনয়ন টু বফশলাসবফ 



এই অশুভর সমসযাশ  বচবিত  শরশছন প্রচবলত ঈশ্বরিাবদতার সিশচশয় শবিশালী চযালন্জ্জ বিসাশি। ব ন্তু এই 
রু্বিটা শুধু্মাত্র এ জন ’ভাশলা ঈশ্বশরর’ অবস্তশত্বর বিরুশদ্ধ মা ত্র। এই ভাশলামন্দ র্াচাই  রার ক্ষমতা ঈশ্বর 
িাইশপাশথবসশসর শ ান অিংশ না, শুধু্ মাত্র পছন্দনীয় এ টি উপবর মাত্র। 

েষ্টতই ধ্মীয় মশনাভািাপন্ন মানুর্গুশলা সাধ্ারনত সিসময়ই শ ানটা আসশল সবতয এিিং শ ান তারা সবতয িশল 
ভািশত ভাশলািাশসন, এই দশুয়র মশধ্য পাথষ য  রশত অক্ষম । ব ন্তু, অবতপ্রা ৃত িুবদ্ধমত্তায় বিশ্বাস  শর এমন 
খাবন টা শিশী বশবক্ষত বিশ্বাসীশদর জনয, এই অশুভ শবি সমসযাটা অবতিম  রা বশশুসুলভ সিজ এ টি  াজ। 
শসশক্ষশত্র তাশদর শুধু্মাত্র এ টি খারাপ ঈশ্বরশ   ল্পনা  রশত িশি, শর্মন এ জন ওল্ড শটষ্টাশমশির পাতায় পাতায় 
বিরাজমান অথিা, আপবন র্বদ শসটা  রশত পছন্দ না  শরন, এ টা আলাদা অশুভ শদিতাশ  আবিষ্কার  রুন, আর 
তার নাম শদন শয়তান িা সযাটান, বিশশ্বর র্ত অশুভ  াশজর জনয ভাশলা ঈশ্বশরর সাশথ তার মিাজাগবত রু্শদ্ধর 
উপর এিার সি শদার্ চাবপশয় বদন। অথিা আশরা শিশী অবভজাত সমাধ্ান –এমন ঈশ্বশরর  ল্পনা  রুন, র্ার 
মানুশর্র শদনবন্দন িািা ার বনশয় িযস্ত িিার শচশয় আশরা অশন  মিান  াজ  রার আশছ  িা এমন এ জন ঈশ্বর 
বর্বন মানুশর্র  ষ্ট সেশ ষ  বনবিষ ার না, তশি তার  াশছ, এই র্ন্ত্রনা সিয  রার মাশন িশচ্ছ এ টি তার শগাছাশনা 
আইন শমশন চলা এই মিাবিশশ্ব স্বাধ্ীন ইচ্ছা শবি িা বি উইল এর জনয মলুয পবরশশাধ্  রা। ধ্মষতাবত্ত্ব শদর শদখা 
র্ায় এইসি রু্বিগুশলা বিনা িা য িযাশয় শমশন বনশয়শছন। 

এ  ারশনই র্বদ আবম বনশজ আিার নতুন  শর আনউইশনর িাশয়সীয় অনুশীলনটি  বর, তািশল অশুভ শবির 
উপবিবতর সমসযাটি ব িংিা সামবগ্র ভাশি শনবত তার বির্য়টি আমাশ  খুি শিশী পবরিতষ ন  রাশি না নাল 
িাইশপাবথবসস (Nullhypothesis)শথশ ,শর্ শ ান এ টি বদশ  (আনউইশনর ৫০ শতািংশ সম্ভািনা শথশ )। ব ন্তু 
আবম এই পশয়িটা আর ত ষ   রশত চাবচ্ছ না  ারন শ ানভাশিই আবম িযাবিগত মতামত বনশয় উৎসাি শিাধ্ 
 রশত পাবরনা, শসটা আমার িা আনউইশনর র্ার শিা  না শ ন। 

এরশচশয় অশন  শবিশালী রু্বিটি িশলা, র্া শ ান িযাবিগত অনধু্ািন িা মতামশতর উপর প্রবতবষ্ঠত না, এিিং 
 শসটা িশলা অসম্ভািযতা শথশ  শনয়া রু্বিটি। র্া আমাশদর আসশলই ৫০ শতািংশ অশঞয়িাদ শথশ  নাট ীয় ভাশি 
দশুর বনশয় র্ায়, অশন  ঈশ্বরিাদীশদর শচাশখ র্া চরম ঈশ্বরিাদী অিিাশনর প্রাশন্ত, আমার দবৃষ্টশত চরম 
নীবরশ্বরিাদীতার প্রাশন্ত। আবম বির্য়টি শিশ  শয় িার উশেখ  শরবছ ইবতমশধ্য, আসশল পুশরা বিত ষ টা এ টা 
পবরবচত প্রশের আশশ পাশশ ঘুরপা  খাশচ্ছ, ‘ঈশ্বরশ  শ  শতরী  শরশছ‘? র্ারা বচন্তা  রশত পাশরন, তারা ইবতমশধ্যই 
এর উত্তর বনশজরাই খুশজ বনশত শপশরশছন। এ জন পবর ল্প  িা বডজাইনার ঈশ্বর, শ ান সিংগঠিত জটিলতা িা 
অগষানাইজড  মশেবক্সটি আসশলই িযাখযা  রশত পাশরনা,  ারন শ ান ঈশ্বর, বর্বন র্শথষ্ট পবরমাশন জটিল এমন ব ছু  

বডজাইন  রশত পাশরন, তার বনশজর শক্ষশত্রও বির্য়টি এ ই র ম িযাখযার দািী  শর। ঈশ্বর এমন এ টি অসীম 
বরশগ্রস এর পবরবিবত আমাশদর উপিাপন  শরন, শর্খান শথশ  মবুি পািার িযাপাশর বতবন আমাশদর শ ান সািার্য 
 রশত অক্ষম। এই রু্বিটা, পরিতী অধ্যাশয় আবম র্া িযাখযা আশরা  রশিা, শদখাশচ্ছ শর্ ঈশ্বর, র্বদও শট বন যাবল 
অপ্রমানশর্াগয না, তশি অিশযই খুিই খুিই অসম্ভািয। 

___________________ পাদটী া:  

[১] আবম এখাশন না মশন  শর থা শত পারবছ না, এ সাশথ জযাবমবত পডার সময় আমার এ  সু্কল িেুর 
ইউব্বডয়ান জযাবমবতর প্রমান বিসাশি অমন বসশলাগবজশমর িযিিার: বত্রভুজ এবিবস শদখশত সমিাহু বত্রভুশজর মত, 

সুতরািং। 

[২] Ontology: the branch of metaphysics that studies the nature of existence or being as such. 

http://dictionary.reference.com/browse/nature


[৩] The terms a priori (“from the earlier”) and a posteriori (“from the later”) are used 

in philosophy (epistemology) to distinguish two types ofknowledge, justifications or arguments. A 

priori knowledge or justification is independent of experience (for example “All bachelors are 

unmarried”); a posteriori knowledge or justification is dependent 

on experience or empiricalevidence (for example “Some bachelors are very happy”). 

[৪] শজশনার পযারাডক্স ( Zeno’s paradox) এর বিস্তাবরত সিা র ভাশলাই জানা আশছ বিধ্ায় আবম ফুটশনাট ছাডা 
এর আর পুনরািৃবত্ত  রলাম না। অযাব লীস এ টি  চ্ছপ শথশ  দশগুন শজাশর শদৌডাশত পাশর, সুতরািং শস  চ্ছপশ  
১০০ গজ দরুত্ব সামশন শথশ  শুরু  রার সুশর্াগ বদল। অযাব লীস ১০০ গজ শদৌডায় এিিং  চ্ছপ এখন ১০ গজ 
আশগ, অযাব লীস ১০ গজ শদৌডায় এিিং  চ্ছপ ১ গজ আশগ, ।অযাব লীস আশরা এ গজ শদৌডায়,  চ্ছপ তখনও এ  
গশজর ১০ ভাশগর এ ভাগ আশগ… এিিং এভাশি অনন্ত াল চলশত থা শি, সুতরািং অযাব লীস  চ্ছপ  খশনাই ধ্রশত 
পারশি না। 

[৫]আমরা এমন ব ছু বির্য় শদখশত পাই, ইদানীিং দাশষবন  অযািনী বিউ এর িহুলপ্রচাবরত পুরাশনা মতিাশদর প্রবত 
পৃষ্ঠ প্রদশষশনর ঘটনায়, বর্বন তার িদৃ্ধ িয়শস শঘার্না শদন শ ান এ  ধ্রশনর শদিশত্বর প্রবত বতবন বিশ্বাসীশত 
রুপান্তবরত িশয়শছন (র্া  সমস্ত ইিারশনট জশুড  অবত উৎসাশির সাশথ পুনরািৃবত্ত িশচ্ছ); অনযবদশ  রাশসল এ জন 
মিান দাশষবন , শনাশিল পুরষ্কার শপশয়বছশলন, িয়শতা বিউর এই তথা বথত রুপান্তরও শটেলটন পুরষ্কার অজষ ন 
 রশত পাশর। শসবদশ  তার র্াত্রার প্রথম পদশক্ষপ তার শসই কুখযাত বসদ্ধান্ত, ২০০৬ সাশল বফবলপ ই জনসন পুরষ্কার 
(‘Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth’) গ্রিন। প্রথম এই বফবলপ ই জনসন পুরষ্কার গ্রিন  শরন 
বফবলপ ই জনসন বনশজই, শর্ আইনজীবি ইশিবলশজি বডজাইশনর বিখযাত ওশয়জ রাশটজীর আবিষ্কার  শরবছশলন। 
বিউ িশিন এর বিতীয় গ্রিীতা। এই পুরষ্কারটি প্রদান  শর িাশয়ালা িা BIOLOA িা the Bible Institute of Los 

Angeles ; না শভশি আসশল পারা র্ায় না, বিউ ব  িঝুশত পারশছন, তাশ  িযিিার  রা িশচ্ছ। বভক্টর শস্টনগার 
এর ‘Flew’s flawed science’, Free Inquiry 25: 2, 2005, 17-

18;http://www.secularhumanism.org/ index.php? section= library & page= stenger_25_2  শদখুন। 

[৬] http://www.iep.utm.edU/o/ont-arg.htm. Gasking’s ‘proof is 

at http://www.uq.edu.au/~pdwgrey/pubs/gasking.html. 

[৭] The whole subject of illusions is discussed by Richard Gregory in a series of books including in 

Gregory, R. L. (1997). Eye and Brain. Princeton:PrincetonUniversity Press. 

[৮]http://www.sofc.org/Spirituality/s-of-fatima.htm. 

[৯]Tom Flynn, ‘Matthew vs. Luke’, Free Inquiry 25: 1, 2004, 34-45;Robert Gillooly, ‘Shedding light 

on the light of the world’, Free Inquiry 25: 1, 2004, 27-30. 

[১০] আবম সািটাইশটলটা উশেখ  রলাম,  ার এই নামটার িযাপাশর আবম আিবিশ্বাসী। লেশনর  বিবনউয়াম 
শথশ  প্র াবশত িইটার শর্  বপ আমার  াশছ আশছ শসটা নাম  Whose word is it?  আবম এই সিংস্করশনর শ াথাও 
শদখলাম না এটি িাপষার সান িাবন্সসশ া শথশ  প্র াবশত সিংস্করনটি এ ই, শর্টা আবম শদবখবন, র্ারা প্রধ্ান 
বশশরানাম Misquoting Jesus; আমার ধ্ারনা তারা এ ই িই; ব ন্তু প্র াশ রা এই ধ্রশনর সিংশয় শ ন সৃবষ্ট 
 শর। 
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[১১] Ehrman, B. D. (2003). Lost Christianities: The Battles for Scripture 

and the Faiths We Never Knew.Oxford:OxfordUniversityPress. Ehrman, B. D. (2003). Lost 

Scriptures: Books that Did Not Make It into the New Testament.Oxford:OxfordUniversityPress. 

Ehrman, B. D. (2006). Whose Word Is It?London: Continuum. 

[১২] এ এন উইলসন, তার র্ীশুর জীিন াবিনীশত, শজাশসফ এ জন  াঠবমবস্ত্র বছশলন এই তথযটিশ  সিংশশয়র মশধ্য 
শফশল বদশয়বছশলন।গ্রী  শব্দ Tekton এর আসল অথষ  াশপষিার িা  াঠবমবস্ত্র, ব ন্তু এটি অনুবদত িশয়শঠ আরমাবয়  
শব্দ Naggar শথশ , র্ার অথষ িশত পাশর বমবস্ত্র এিিং ঞানী িযাবি।িাইশিলশ   লবুর্ত  শরশছ এমন শিশ ব ছু ভুল 
শব্দানুিাশদর এ টি এটি। সিশচশয় বিখযাত অিশশযই  ইসাইয়াি (Isaiah) এর তরুন রমনীর বিব্রু (almah) শথশ  
গ্রী  শব্দ কুমারী ( Parthenos) ভ্রান্ত অনিুাদ।খুি সিশজই ভুল িশত পাশর (বচন্তা  রুন ইিংশরজী maid আর 
maiden, এ ধ্রশনর ভুল শ মন  শর িশত পাশর শসটা শিাঝার জনয); অনুিাদশ র এই সামানয এ টু ভুল ব ভাশি 
ফীত িশয় র্ীশুর মা কুমারী বছশলন িশল এ টা বিশাল  াবিনী শতরী  রা িশয়শছ। এ ধ্রশনর আশর টি  াবিনী 
শ িল এর সাশথ তুলনা িশত পাশর, শসটাও অনুিাদ বিভ্রাট এিিং এর শ শিও আশছ কুমারী। ইিন ওয়ারা  এবির্শয় 
দারুন মজার আশলাচনা  শরবছশলন, প্রশতয টি ইসলামী শিীদশদর বিখযাত প্রবতশ্রুবত শদয়া আশছ তারা মৃতুযর পর 
শিশিশশত ৭২ জন কুমারী িা Virgin হুরপরী পাশি উপিার বিসাশি, এখাশন এই কুমারী শব্দটা এ টি ভ্রান্ত অনুিাদ ’ 

ফটি  স্বচ্ছ সাদা আঙ্গরু িা White raisin of crystal clarity ’ শব্দটির। শুধু্ এই বির্য়টা র্বদ আশরা শিশী 
মানুর্ জানশতা,  ত বনরীি আিঘাতী শিামািামলা ারীর জীিন িাচশতা? (ইিন ওয়ারা , Virgins? What virgins? 

Free Inquiry 26:1,2006,45-6); 

[১৩] এমন ব  আমাশ  সন্মাবনত  রা িশয়শছ মৃতুযসজ্জায় ধ্শমষ বফশর আসার ভবির্যিানী বদশয়। আসশল এটা 
ঘশটশছ এ শঘশয় বনয়বমতভাশি। প্রবতটি পুনরািবৃত্ত শসই এ ই ভ্রশমর শধ্ায়া তুশল র্াশচ্ছ, আমার সম্ভিত সািধ্ানতা 
অিলম্বন  রশত িশি মরার সময় শটপশর ডষ ার এর িযিিা  রশত িশি শর্ন আমার মরশনাত্তর সন্মানটা িজায় 
থাশ ; লালা ওয়াডষ  (বরচাডষ  ডব শন্সর এর স্ত্রী) এর সাশথ শর্াগ  শরশছন: মৃতুযশর্যা বনশয় এত লাফালাবফ শ ন? 

বনশজশ  র্বদ বিবি  রশতই চাও তুবম, সময় থা শত  রা ব  ভাশলা না, র্াশত শটেলটন পুরষ্কারটি পাওয়া র্ায় 
আর শদার্টা িাধ্ষশ যর জরাগ্রিতার উপর চাপাশনা র্ায়’ 

[১৪] আনঅবফবসয়াল বিউমযান জীশনাম শপ্রাশজক্ট এর সাশথ বমবলশয় শফলা র্াশিনা, র্ার শনতুশত্ব বছশলন অসাধ্ারন 
প্রবতভািান ( এিিং ধ্াবমষ  নন), সািসী, র্াশ  বিঞাশনর িাক্কাবনয়ার িা দ:ুসািসী অবভর্াত্রী িলা িয়: শিইগ 
শভিার (Craig Venter); 

[১৫] Beit-Hallahmi and Argyle (1997). 

[১৬]  E. J. Larson and L. Witham, ‘Leading scientists still reject God’, Nature 394, 1998, 313. 

[১৭] http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html gives a particularly interesting analysis of 

historical trends in American religious opinion by Thomas C. Reeves, Professor of History at the 

University of Wisconsin, based on Reeves (1996). 

[১৮] http://www.answersingenesis.org/docs/3506.asp. 

[১৯] R. Elisabeth Cornwell and Michael Stirrat, manuscript in preparation, 2006. 
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The God Delusion by Richard Dawkins 

যকন োয র্নর্িৎভাবে েিা সম্ভে ঈশ্ববরর যকান অর্িত্ব যনই 

বিবভন্ন ধ্মীয় শগাশত্রর প্রচার রা … বিঞাশনর অগ্রগবত বনশয় সদা শবঙ্কত, শর্মন  াবিনীর ডাইনীরা শবঙ্কত থাশ  
শভাশরর আশলার আগমশনর এিিং তাশদর িুদ্ধ দবৃষ্ট বনিদ্ধ থাশ  এই সি বনয়বত বনধ্ষার  অগ্রদতুশদর প্রবত, র্ারা 
তাশদর ছলছাতুরীর জীবি ার বিভবির িাতষ া বনশয় এশসশছ। টমাস শজফারসন 

বদ আবটশমট শিাবয়িং ৭৪৭ 
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রু্বি বিসাশি ’অসম্ভািযতা শথশ  শনয়া রু্বি’ িা ’আগুষশমি িম ইমশপ্রািাবিবলটি’ শিশ শবিশালী। প্রচবলত আগুষশমি 
িম বডজাইন িা পবর ল্পনা শথশ  রু্বির ছদ্মশিশশ অনায়াশস এটি িতষ মাশন ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর প্রমাশনর স্বপশক্ষ 
প্রস্তাবিত সিশচশয় জনবপ্রয় রু্বি  এিিং রু্বিটি বিস্ময় র সিংখয  ঈশ্বরিাদীশদর দবৃষ্টশত স্বয়িংসেুনষ ও পুশরাপুবরভাশি 
বিশ্বাসশর্াগয । অিশযই রু্বিটি খুি শবিশালী এিিং আমার ধ্ারনা, উত্তর  রা সম্ভি না িা উত্তশরর অশর্াগয এমন 
এ টি রু্বি – ব ন্তু শসটা ঈশ্বরিাদীরা র্া শিাঝাশত চাইশছন, ঠি  এর িীপবরত অশথষ। অসম্ভািযতা শথশ  শনয়া 
রু্বি  র্বদ সঠি ভাশি িযিিার  রা র্ায়, তশি এটাই   ঈশ্বশরর শর্ অবস্তত্ব শনই তা প্রমান  রার শক্ষশত্র সিশচ 
 াছা াবছ শপৌছাশনা র্ায়। প্রায় বনবশ্চৎভাশিই ঈশ্বশরর শর্ শ ান অবস্তত্ব , শস বির্শয় পবরসিংখযানগত প্রমান প্রদশষনশ  
আবম নাম বদশয়বছল:  বদ আলটিশমট শিাবয়িং ৭৪৭ গামবিট (১)। 

নামটার উৎপবত্ত শিড িশয়ল (Fred Hoyle) এর মজার শসই শিাবয়িং ৭৪৭  এিিং িযাপইয়াডষ   (পবরতযি ব িংিা 
অিাবিত শলািা লক্কশডর টু শরা শর্খাশন শফশল রাখা িয়) এর শসই রুপ  বচত্রটি; আবম অিশয বনবশ্চৎ না, বির্য়টি 
িশয়ল বনশজ শ াথাও বলশখবছশলন ব না, ব ন্তু এটি শর্ তার মন্তিয, শসটি সতযাবয়ত  শরবছশলন তার ঘবনষ্ঠ সি মী 
চািা বিিমাবসিংশি এিিং ধ্ারনা  রা িয় িশয়লই এই মন্তিযটা  শরবছশলন (২); িশয়ল িশলবছশলন, পৃবথিীশত জীিন 
এর  উৎপবত্ত িিার সম্ভািনা, শ ান এ টা িযাপইয়াডষ  এর মধ্য বদশয় ঘুবণষঝড িশয় শগশল, শসখাশন ভাগযিশম বনশজ 
বনশজ বিবভন্ন র্ন্ত্রািংশ রু্ি িশয় এ টা আস্ত শিাবয়িং ৭৪৭ উশডাজািাজ শতরীর িিার শর্ সম্ভািনা, তার শচশয় খুি 
এ টা শিশী না। অনযরা এই রুপ টি ধ্ার  শরশছন বিিতষ শনর পশরর পর্ষাশয় জটিল জীিশদশির উিিশ  িযাখযা 
 রশত, শর্খাশন এর এ টি বমথযা আপাত-গ্রািযতা আশছ। এশলাশমশলা ভাশি বিবভন্ন অিংশ নাডা চাডা  শর শর্াগ 
বিশয়াগ  শর পুশরাপুবর  মষক্ষম এ টি শঘাডা, গুিশর শপা া িা অবরচ পাখী গঠন  রার সম্ভািনাটা শসই 
িযাপইয়াডষ  এ ঘুবণষঝশডর শিাবয়িং ৭৪৭ শতরী  রার মত শিশ উচু মাত্রায় অসম্ভািযতার পর্ষাশয় পশড। এটাই, 

শমাটামুটি সিংশক্ষশপ সৃবষ্টিাদীশদর সিশচশয় বপ্রয় রু্বি -  আর এ ধ্রশনর এ টি রু্বি শুধু্মাত্র এমন  াশরা পশক্ষই 
প্রস্তাি  রা সম্ভি, র্ার প্রা ৃবত  বনিষাচন সম্বশে সামানযতম শ ান ধ্ারনা শনই :  এমন শ উ শর্ মশন  শর 
প্রা ৃবত  বনিষাচন িশচ্ছ এ টা চান্স িা  আপতন িা শদিিশম ঘটা বিিতষ নীয় পবরিতষ নশ  িযাখযা  শর এমন এ টি 
তত্ত্ব  অথচ আপতন িা শদিিশম ঘটা বিিতষ নীয় পবরিতষ শনর প্রাসবঙ্গ  শপ্রক্ষাপশট এটি সেুনষ এই ধ্ারনা িীপবরত। 

সৃবষ্টিাদীশদর আিসাৎ  ৃত  অসম্ভািযতা শথশ  শনয়া রু্ি টির রুপ সিসময়ই এ ই সাধ্ারন  রুপ ধ্ারণ  শর 
থাশ  এিিং সৃবষ্টিাদীরা এশ  র্তই  রাজবনবত ভাশি সুবিধ্াজন   ইশিবলশজি বডজাইন (ID) ( ইশিবলশজি বডজাইনশ  
অশন  সময় বনদষয়ভাশি িলা িয় সস্তা সুট িা টাশক্সশডা পরা সৃবষ্টিাদ) এর চম  শদখাশনা শপার্াশ  সবজ্জত  রু  
না শ ন, শ ান গুনগত পাথষ য ঘশটনা।  ব ছু পর্ষশিক্ষন ৃত বির্য় –  খশনা এ টি জীবিত প্রানী িা এর শ ান 
এ টি জটিল অঙ্গ, ব ন্তু শর্ শ ান ব ছুই িশত পাশর, শ ান এ টি অনু শথশ  শুরু  শর পুশরা মিাবিশ্বটাই – 

আসশলই সঠি ভাশি অবত প্রশিংসায় মবিমাবন্বত  রা িয় পবরসিংখযানগতভাশি অসম্ভািয এ টি বির্য় বিসাশি।  খশনা 
তথয তশত্ত্বর ভার্া িযিহৃত িয়:   জীবিত পদাশথষর মশধ্য বিদযমান  স ল তশথযর উৎস িযাখযা শদিার জনয 
চযাশলন্জ্ঞ ছুশড শদয়া িয় ডারউইনিাদীশদর প্রবত। শট বন যাল অশথষ, তথয ভাোর আসশল অসম্ভািযতার এ টি 
পবরমাপ িা ’সারপ্রাইজ ভযাল’ু; িা রু্বিটি িয়শতা প্রস্তািনা  শর অথষনীবতবিদশদর  িহুিযিহৃত মন্ত্র: শ ান ব ছুই 
বিনামশুলয পাওয়া র্ায় না – এিিং শ ান ব ছু না  রার বিবনমশয়, অশন  ব ছুর জনয  ৃবতত্ব দািী  রার জনয 
ডারউইনিাদশ  অবভরু্ি  রা িয় । আসশল,  এই অধ্যাশয় আবম প্রমান  রশিা, ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচনই 
িশচ্ছ আমাশদর জানা আশছ এমন এ টি মাত্র  সমাধ্ান র্া ব না, শ াথা শথশ  তথযগুশলা এশসশছ – এই  অনযথায় 
সমাধ্ান অশর্াগয ধ্াধ্াটির।শদখা র্াশচ্ছ ঈশ্বর িাইশপাবথবসসটি শচষ্টা  রশছশ ান ব ছু না  শরই সি ব ছু পািার 
জনয । ঈশ্বর বনশজই বিনামুশলই ব ছু শপশত চাইশছন এিিং শিশ তাই শিা । তশি র্ত িড পবরসিংখযাশনর বিসাশি 
অসম্ভািয শিা  না শ ন. এই সত্ত্বা র্া আপবন খুজশছন , এ টি মিান পবর ল্পনা ারী িা বডজাইনাশরর অবস্তত্ব 
 ল্পনা  রার মাধ্যশম,  মপশক্ষ শসই বডজাইনাশরর বনশজশ ও অিশযই শসই পবরমাশন অসম্ভািয িশত িশি। ঈশ্বরই 
িশচ্ছন শসই আবটশমট শিাবয়িং ৭৪৭। 



অসম্ভািযতা শথশ  শনয়া রু্বি দািী  রশছ, শুধু্ চান্স িা আপতশনর মাধ্যশম শ ান জটিল ব ছুর সৃবষ্ট িশত পাশর না 
(বিঞাশনর শপ্রবক্ষশত চান্স (chance) শব্দটার অথষ বভন্ন। বিঞাশনর সাশথ সিংবশ্লষ্ট নন অশনশ ই মশন  শরন 
বিিতষ ন িশচ্ছ চাশন্সর মাধ্যশম। এই শব্দটা িযিিার  শর তারা শর্টা শিাঝাশত চাইশছন, বিিতষ ন িশচ্ছ শ ান  ারন 
িা শ ান লক্ষয ছাডাই। শসই সুত্রানরু্ায়ী প্র ৃবতশত সিব ছুই – রাসায়বন  বিবিয়া, আিিাওয়া, গ্রশির গবত, ভুবমক্চ্ে 
সিব ছু িশচ্ছ চাশন্সর মাধ্যশম, এইসি ব ছু শ ানটারই শ ান উশেশয িা পারপাস শনই। আসশল বিঞানীশদর দবৃষ্টশত 
এই উশেশয এিিং লক্ষয ,এই বির্য়গুশলার মানুশর্র বচন্তাশতই শুধু্ অবস্তত্ত্ব আশছ, তারা শ ান প্রা ৃবত  ঘটনাশ  
উশেশযপুণষ মশন  শরন না। ব ন্তু বিঞানীরাও রাসায়বন  বিবিয়া িা গ্রিশদর গবত এসি ব ছুশ ও শ ান চান্স 
জবনত ঘটনা মশন  শরন না।  ারন বিঞাশন, চান্স শব্দটার বভন্ন অথষ আশছ। র্বদও চান্স এর অথষ িশত পাশর 
জটিল শ ান দশষশনর বির্য়, ব ন্তু বিঞানীরা চান্স িা র যানডমশনস শব্দশ  িযিিার  শরন এই অশথষ: র্খন শ ান 
শভৌত  ারন শিশ  শয় টি ফলাফল সৃবষ্ট  রশত পাশর, আমরা আশগ শথশ  র্া  অনমুান  রশত পাবরনা শর্, শ ান 
এ টি বনবদষষ্ট শক্ষশত্র ফলাফল ব  িশি। র্াই শিা , আমরা িয়শতা বনবদষষ্ট  রশত পাবর, এশদর শ ান এ টি ফলাফশলর 
সম্ভািনা িা শপ্রািাবিবলটি এিিং এভাশি তাশদর িার িা বিশ াশয়বন্স; শর্মন আমরা শ ান দেবতর পরিতী বশশুর 
বলঙ্গ ব  িশি িলশত পাবরনা, তশি র্শথষ্ট বনশ্চয়তার সাশথ আমরা এটা িলশত পাবর, পরব্শতীশত তাশদর শমশয় বশশু 
িিার সম্ভিনা প্রায় ০.৫ িা ৫০ শতািংশ; প্রায় সিব ছুশত এ ই সাশথ দটুি বজবনশসর প্রভাি শদখা র্ায়, চান্স ( 
অনুমান  রা র্ায় না) এিিং ননর যানশডাম িা বডটারবমবনবষ্ট  িা অনুমানশর্াগয  ারনগুশলা। আমাশদর মশধ্য শর্ 
 াশরাই গাডী অযাবক্সশডি িশত পাশর অনয শ ান িাইভাশি অনুমান  রা সম্ভি না িা আনশপ্রবড শটিল আচরশনর 
জনয, এিিং আমাশদর এই সম্ভািনাশ  আমরা অনমুান  রা র্ায় এমন এ টা পর্ষাশয় বনশয় শর্শত পাবর র্বদ আমরা 
মাতাল িশয় গাডী চালাই। বিিতষ শনর শক্ষশত্রও শসটা ঘটশছ, প্রা ৃবত  বনিষাচন িশচ্ছ বডটারবমবনবষ্ট  (deterministic 

িা predictable) , ননর যানশডাম এ টি প্রবিয়া। এিিং শসই এ ই সাশথ বিিতষ শন গুরুত্বপণষ র যানশডাম প্রবিয়াও 
আশছ, শর্মন বমউশটশণ এিিং শজশনটি  অযালীল িা িযাশোটাইপশদর র যানশডাম  মশিশী নানা িার িওয়া (random 

genetic drift))) ব ন্তু শিশীর ভাগ মানরু্ই এই  ‘চান্স িা আপতশনর মাধ্যশম সৃষ্ট’ িিিযটি ‘ শ ান সুবনবদষষ্ট 
পবর ল্প  িা বডজাইনাশরর পবর ল্পনা িা বডজাইন িযতীত সৃষ্ট’ িিিযটার সমাথষ  বিসাশি সিংঞাবয়ত  শরন। শস 
 ারশনই অিা  িিার ব ছু শনই, শর্ তারা অসম্ভািযতাশ  বডজাইশনর স্বপশক্ষ প্রমান বিসাশি মশন  শরন। 
ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচন শদখায় শর্,  জীিবিঞানীয় অসম্ভািযতার শপ্রক্ষাপশট এই িযাখযা  তটুকু ভ্রান্ত। এিিং 
র্বদও ডারউইনিাদ সরাসবর অবজি জগত – শর্মন  সশমালজী – এর সাশথ সরাসবর সে ষ রু্ি নয় – তশি এটি 
আমাশদর সশচতনতার স্তরশ  উচ্চ এ টি স্তশর বনশয় র্ায়, এর মুল শক্ষত্র জীিবিঞাশনর িাইশরও। 

ডারউইনিাদ সম্বশে গভীর ধ্ারনা আমাশদরশ   চান্স িা আপতশনর এ মাত্র বি ল্প বিসাশি প্রস্তাবিত বডজাইন িা 
পবর ল্পনার সিজ ধ্ারনা শথশ  সত ষ  থা শত শশখায়। এিিং আমাশদর ধ্ীশর ধ্ীশর  িৃবদ্ধ পাওয়া জটিলতার 
িমানসুাশর সাজাশনা পথ গুশলার শশখায় অনসুোন  রশত শশখায়। ডারউইশনর আশগ দাশষবন  শর্মন বিউম িঝুশত 
শপশরবছশলন জীিশনর অসম্ভািযতা মাশন ব ন্তু এই না  এশ  অিশযই বডজাইন ৃত িা পবর বল্পত িশত িশি, ব ন্তু তারা 
এর বি ল্প শ ান ব ছুর  ল্পনা  রশত পাশরনবন। ডারউইশনর পর, বডজাইশনর ধ্ারনাটি সম্বশে আমাশদর সিারই, 

এশ িাশর অন্তিল শথশ ,সশন্দি অনভুি  রা উবচৎ। বডজাইশনর এই বিভ্রম িা মায়া আসশলই এ টা ফাদ, র্া এর 
আশগও আমাশদর শিা া িাবনশয়বছল, এিিং আমাশদর সশচতনাশ  জাবগশয় তুশল এর বিরুশদ্ধ প্রবতশরাধ্ গশড শতালার 
 থা ডারউইশনর; র্বদ তাই িশতা, তািশল আমাশদর সিার শক্ষশত্রই বতবন সফল িশতন। 

সশচতনতা িৃবদ্ধ  ার  বিসাশি প্রা ৃবত  বনিষাচন: 

শ ান এ টি শিঞাবন   ল্প াবিনীর স্টারশীশপ, নশভাচারীরা পৃবথিীর জনয আশিগপ্রিণ িশয় পশডশছন, ’পৃবথিীশত এখন 
িসন্ত াল, শুধু্ এটা ভািশলই !’, আপবন িয়শতা সাশথ সাশথ  এই িাশ যর ভুলটা ধ্রশত পারশিন না,  ারন উত্তর 
শগালাশধ্ষর শবভবনজম িা বনশজশদর সিব ছুর শ শি মশন  রার প্রিণতা, এখাশন আমরা র্ারা িাস  বর তাশদর 



অিশচতন মশন গভীরভাশি শখাদাই  রা আশছ;  এমনব  র্ারা এখাশন িাস  শরনা তাশদর অশনশ রও। ‘অিশচতন’ 

 থাটাই পুশরাপুবর ঠি  আশছ। এখাশনই সশচতনতা িাডািার বির্য়টি আশস। শুধু্মাত্র শলা  শদখাশনা মজা  রা 
ছাডাও, আশরা গুরুত্বপুণষ ব ছু  ারশন, অশেবলয়া এিিং বনউবজলযাশে আপবন পৃবথিীর মানবচত্র ব নশত পারশিন 
শর্খাশন দবক্ষন শমরু উপশরর বদশ  অিবিত। সশচতনতা িাডাশত এই মযাপগুশলা  তইনা চমৎ ার িশত পারশতা, 
র্বদ উত্তর শগালাশধ্ষর ্াসরুমগুশলার শদয়াশল এশদর আটব শয় রাখা শর্ত। বদশনর পর বদন, শসটি বশশুশদর মশন 
 বরশয় বদত ‘উত্তর‘ এ টি  াল্পবন  শপালাবরটি িা শমরু রণ, শুধু্মাত্র র্ার এ ার  সিসময় ‘উপশর‘ থা ার 
এ শচটিয়া অবধ্ ার শনই। মানবচত্রটি শর্মন তাশদর জানশত উৎসািী  শর তুলশতা, শতমবন তাশদর সশচতনতাও িৃবদ্ধ 
 রশতা। তারা িাসায় বফশর তাশদর িািা মা শদর তা িলশতা – প্রসঙ্গিশম িশল রাবখ, বশশুশদর এমন ব ছু শশখাশনা 
র্া বদশয় তারা তাশদর িািা মা শদর বিবস্মত  রশত পাশর, সম্ভিত এ জন বশক্ষশ র পক্ষ শথশ   এটি অনযতম 
শশ্রষ্ঠতম উপিার। 

নারীিাদীরাই সশচতনতা িৃবদ্ধর শবি সম্বশে আমার সশচতনতাশ  িৃবদ্ধ  শরবছল। History না Herstory অিশযই 
িাসয র,  এমনব   শুধু্মাত্র  এই  ারশন, শর্ history শব্দটির মশধ্য His  শব্দািংশটির উৎপবত্তগত শ ান সে ষ ই শনই 
পুরুর্ িাচ  সিষনাশমর সাশথ। শশব্দর উৎপবত্তগত বদ  শথশ  এটিও িাসয র  ১৯৯৯ সাশল  ওয়াবশিংটশনর এ জন 
সর ারী  মষ তষ ার িরখাস্ত িিার ঘটনার মত। র্ার Niggardly শব্দটি িযিিার িণষিাদী বিসাশি বচবিত  রা 
িশয়বছল (Niggardly শশব্দর আবভধ্াবন  অথষ  ৃপন, এিিং শব্দটার উৎপবত্ত ব ন্তু শ ান ধ্রশনর িণষিাদ ইবঙ্গত 
 শরনা); এমনব  বনশিষাশধ্র মত উদিারনও, শর্মন Niggardly িা Herstory ব ন্তু আমাশদর সশচতনতা িবৃদ্ধশত 
সিায়তা  শরশছ। র্খন আমাশদর দাশষবন  শিাধ্টা প্রশবমত  শর এিিং িাবস থামাশত পারশিা, Herstory  আসশলই 
আমাশদর History শ  এ টি নতুন দবৃষ্টভঙ্গীশত শদখশত শশখাশি।  এ ধ্রশনর সশচতনা িবৃদ্ধশত কুখযাতভাশি 
বলঙ্গবভবত্ত  সিষনামগুশলার অিিান সিসময় সামশনর  াতাশর। He িা She অিশশযই Himself িা Herself শ  
বজঞাসা  রশি, His িা Her তার স্টাইল শসন্স  খশনা  Himself িা Herself শ  এভাশি শ ান ব ছু শলখার 
িযাপাশর সমবত শদয় ব না। ব ন্তু আমরা র্বদ ভার্ার এই অস্ববস্ত র ধ্ববণর সমসযাটা  াটিশয় উঠশত পাবর, এটা 
আমাশদর মানি জাবতর অশধ্ষ  অিংশশর সিংশিদনশীলতার প্রবত সশচতনতা িৃবদ্ধ  রশি। Man িা মানরু্, Mankind 

িা মানিজাবত, Rights of Man িা মানশুর্র অবধ্ ার, সি Man িা মানরু্ সৃবষ্ট িশয়শছ সমানভাশি, এ জন Man িা 
মানুর্ এ টি শভাট – ইিংশরজী ভার্া প্রায়শই মশন িয় Woman িা নারীশদর িজষ ন  শরশছ [ ধ্রুপদী লযাটিন ব িংিা 
গ্রীশ  শসটা শতম ঘশটবন, লযাটিন Homo ( গ্রী  Anthropo-) অথষ মানরু্, শর্মন Vir (Andro-) অথষ পুরুর্, এিিং 
Femina (Gyne-)v অথষ িশচ্ছ নারী। শস ারশন Athropology  র বির্য় িশচ্ছ সমস্ত মানি জাবত। শর্খাশন 
Andrology ও  Gynecology বচব ৎসাবিঞাশনর  বলঙ্গ বভবত্ত  স্বতন্ত্র দটুি শাখা]; আমার র্খন অল্পিয়স বছল, আমার 
 খশনা মশন িয়বন শ ান নারী ‘ The Future of Man িা মানুশর্র ভবির্যৎ’ িা যটি িারা অপমাবনত শিাধ্  রশত 
পাশরন। এরপশরর মধ্যিতী দশ গুশলাশত, আমাশদর সিারই এ বির্শয় সশচতনতার স্তর িৃবদ্ধ শপশয়শছ, এমনব  র্ারা 
Human এর পবরিশতষ  Man িযািিার  শরন, তারাও শসটা  শরন এ টি আিসশচতন ক্ষমাপ্রাথষনার ভাি ধ্ারন  শর 
– অথিা শ উ শসটা সশচতন আগ্রাসী মশনাভাি বনশয়, প্রচবলত ভার্ার স্বপশক্ষ অিিান গ্রিন  শর, এমনব  
পবর বল্পতভাশি নারীিাদীশদর উতযি  রশত। সমশয়র বেবরট িা Zeitgeist এর স ল অিংশগ্রিন  ারীশদর 
সশচতনতা িৃবদ্ধ িশয়শছ। এমনব  র্ারা এর বিরুশদ্ধ শনবতিাচ  অিিান বনশত বসদ্ধান্ত বনশয় তাশদর অিিাশন অনঢ় 
আশছন এিিং তাশদর আিমনও বিগুন  শরশছন। 

নারীিাদ িা শফবমবনবজম আমাশদর শদবখশয়শছ এর সশচতনতা িবৃদ্ধ  রার শবিময় ক্ষমতা, এিিং আবম শসই 
শ ৌশলগুশলা ধ্ার  রশত চাই প্রা ৃবত  বনিষাচশনর জশনয। প্রা ৃবত  বনিষাচন পুশরা জীিনটাশ ই শুধু্ িযাখযা  শরনা, 
এটি আমাশদর সশচতনতাশ ও িাবডশয় শদয় বিঞাশনর িযাখযা  রার ক্ষমতার উপর : ব ভাশি  প্রতযক্ষ বদ  
বনশদষশনা ছাডাই সিংগঠিত জটিলতার উিি িশত পাশর খুি সরল শ ান সুচনা শথশ  । প্রা ৃবত  বনিষাচন সম্বশে 
পুণষ ধ্ারনা আমাশদর সািস শর্াগায় অনযানয শক্ষত্রগুশলাশতও  শসই িযাখযা প্রশয়াগ  রশত। এই সি অনয শক্ষশত্রও 



আমাশদর বিশশ্লর্নী সিংশয়শ  এটি িাবডশয় শদয়, শসই সি বমথযা অপ্রমানশর্াগয বি ল্প মতামতগুশলা সম্বশে, র্া প্রা -
ডারউইন পশিষ এ সময় জীিবিঞানশ  প্রতাবরত ও বদ ভ্রষ্ট  শরবছল। ডারউইশনর আশগ, শ ইিা, অনুমান  রশত 
শপশরবছল, ডাগ্রন িাই এর পাখনা িা ঈগল পাবখর শচাখ র্া আপাতদবৃষ্টশত পবর বল্পত িা বডজাইন  রা মশন িশলও 
এটি আসশল এশলাশমশলা িা র যানডম নয় (নন র যানশডাম)  এমন শ ান প্রবিয়ায় ব ন্তু সেুনষ প্রা ৃবত  এ টি 
সুদীঘষ িমবিনযাশসর শশর্ পবরনবত মাত্র? 

ডগলাস অযাডামস এর বনশজর রাবড যাল নাবস্ত তািাশদ রুপান্তবরত ি ার মজার এিিং হৃদয়েশী  াবিনীর বিিরন 
–রাবড যাল শব্দটার উপর বতবন শজার বদশয়শছন, শর্ন আিার শ উ তাশ  ভুল  শর অশঞয়িাদী িা অযাগনবষ্ট  
মশন না  শর িশস –ডারউইবনজশমর সশচতনতা িৃবদ্ধ  রার ক্ষমতার এ টি সাক্ষযপ্রমান, আবম আশা  বর আমাশ  
আমার এই আিপ্রশ্রশয়র জনয, র্া পরিতী উদৃ্ধবতশত েষ্ট িশি –ক্ষমাসুন্দর দবৃষ্টশত শদখা িশি। আমার অজিুাত 
িশলা শর্, আমার আশগর িইগুশলার মাধ্যশম ডগলাশসর রুপান্তর , শর্গুশলা অিশযই  া উশ  রুপান্তশরর প্রশচষ্টা বছল না 
– আমাশ  অনুপ্রাবনত  শরশছ তার সৃ্মবতর উশেশশয এই িইটি বনশিদন  রার জনয-  ব ন্তু শসটি তাই   শরবছল!  

এ টি সাক্ষাৎ াশর, র্া বদ সযামন অি ডাউট (The Salmon of Doubt) এ পুণমূবদ্রত িশয়শছ, ডগলাসশ  এ জন 
সািংিাবদ  বজঞাসা  শরবছশলন, শ মন  শর বতবন নাবস্ত  িশয়বছশলন, বতবন তার উত্তর শুরু  শরবছশলন প্রথশম 
ব ভাশি অযাগনবষ্ট  িশয়বছশলন শসটা িযাখযা  শর, তারপর বতবন িশলবছশলন: 

এিিং এরপর আবম ভািশত শুরু  রলাম বিরামিীনভাশি, ব ন্তু আমার  াশছ এভাশি িমাগত বচন্তা  রার র্ািার 
মত র্শথষ্ট পবরমান ব ছু বছল না, সুতরািং আবম শ ান মতামশতও শপৌছাশত পাবরবন। ঈশ্বর এর ধ্ারনাটি সেশ ষ  
আমার তীব্র এ টা সশন্দি বছল, ব ন্তু শ ান ব ছু সম্বশেই আমার র্শথষ্ট পবরমান জানা বছল না, র্া এ টা  াজ 
চালাশনার মত মশডল িশত পাশর িযাখযা  রার জনয, শর্মন, জীিন, মিাবিশ্ব এিিং সিব ছু র্া িতষ মাশন শর্ভাশি শর্ 
অিিাশন আশছ। ব ন্তু আবম িাল ছাবডবন, আবম আমার পডা এিিং বচন্তা দশুটাই অিযািত শরশখবছলাম।  আমার িয়স 
র্খন বত্রশশর শুরুর বদশ   িঠাৎ  শরই বিিতষ ন জীিবিঞান পডার সুশর্াগ িয়, বিশশর্  শর, বরচাডষ  ডব শন্সর িই 
রুশপ, বদ শসলবফশ জীন এিিং পশর বদ ব্লাইে ওয়াচশম ার এিিং িঠাৎ  শর ( আমার মশন িয়ম বদ শসলবফশ জীন 
বিতীয় িার পডার সময়) সি ব ছু আমার মশন েষ্ট িশয় র্ায়। শসই ধ্ারনা শর্ ব  বিস্ময় রভাশি সিজ সরল, 

ব ন্তু শসটাই প্রা ৃবত ভাশি সৃবষ্ট  শর অসীম সিংখয  এিিং িতিা   শর শদিার মত জীিশনর নানা জটিল 
রুপগুশলা। শর্ শ্রদ্ধা  আমার মশধ্য এটি জাবগশয়  তুশলবছল, শসটির তুলনায়, মানরু্  ধ্মীয় অবভঞতার প্রসশঙ্গ শর্ 
শ্রদ্ধার  থা িশল,েষ্টতই তা িাসয র মশন িশয়বছল। শ ান অঞতাপুণষ বিস্ময়শ  গ্রিন  রার শচশয়, শ ান ব ছু 
অনুধ্ািন  রার বিস্ময়  গ্রিন  রশত আবম সদা প্রস্তুত [৪]। 

শর্ বিস্ময় র সিজ সরল ধ্ারনাটির  থা ডগলাস িলবছশলন, তা অিশযই, আমার শ ান বির্য় না। শসটি 
ডারউইশনর প্রা ৃবত  বনিষাচাশনর মাধ্যশম বিিতষ ন তত্ত্ব  – শসই চুডান্ত শিঞাবন  সশচতনতা িৃবদ্ধ ার  । ডগলাস, 

শতামার অনুপবিবত ভীর্নভাশি অনভুি  রবছ, তুবম বছশল আমার সিশচশয় িুবদ্ধমান, শ ৌতু ময়, সিশচশয় শখালা 
মশনর, তীক্ষ শমধ্ার, সিশচশয় িড এিিং সম্ভিত সাত্র এ জন রুপান্তবরত অবিশ্বাসী। আবম আশা  রবছ এই িইটা 
শতামাশি িাসাশি, অিশয তুবম র্তটা আমাশ  িাবসশয়ছ ততটা নয় । 

বিঞানমনষ্ক দাশষবন  ডযাবনশয়ল শডশনট উশেখ  শরবছশলন, বিিতষ ন আমাশদর অনযতম এ টি প্রাচীন ধ্ারনাশ  
বিশরাবধ্তা  শর: ‘শস ধ্ারনাটি িশলা, অশপক্ষা ৃত শছাট শ ান ব ছু সৃবষ্ট  রশত শ ান িড বিশাল িবুদ্ধমান ব ছুর 
প্রশয়াজন িয়, আবম এশ  িলশিা ‘বে ল ডাউন বথওরী অি বিশয়শন’ িা চুইশয় পডা সৃবষ্টিাশদর তত্ত্ব। আপনারা 
 খশনাই শদখশিন না শর্ এ টা িশ ষা আশর  িশষাশ  শতরী  রশছ, ব িংিা শ ান িসষ শু শ  শদখশিন আস্ত  ামারশ  
শস িানাশচ্ছ িা শ ান পাত্র িানাশচ্ছ কুমারশ ’[৫] ; ডারউইশনর এ টি  ার্ষ রী প্রবিয়ার আবিষ্কার ঠি  শসই 



প্রচবলত ইনটুইশন িা আমাশদর অন্তষদবৃষ্ট বনভষ র ধ্ারনার িীপবরত  াজটাই  শরবছল, শস ারশনই মানুশর্র বচন্তার 
শক্ষশত্র তার  অিদান এত শিশী শিেবি  এিিং সশচতনতার স্তর িাডাশনায় অশন  শিশী ক্ষমতাপুষ্ট। 

খুি বিস্ময় র িযাপার িশচ্ছ,  ত শিশী প্রশয়াজন এই সশচতনতা িাডাশনার প্রবিয়াটি, এমনব  জীিবিঞান ছাডা 
অনয শক্ষশত্র অসাধ্ারন বিঞানীশদর বচন্তার শক্ষশত্রও। শিড িশয়ল এ জন দদুষ ান্ত শমধ্ািী পদাথষবিঞানী এিিং 
 সশমালবজষ্ট ব ন্তু তার শিাবয়িং ৭৪৭ এর ভুল অনধু্ািন, এছাডা জীিবিঞাশন তার  রা আশরা ব ছু ভুল শর্মন, 

আব ষ ওপশটবরক্স এর জীিাশ্মশ  শভলব িাজী বিসাশি প্রবতষ্ঠা  রার প্রশচষ্টা েষ্টতই ইবঙ্গত বদশচ্ছ,  সশচতনার স্তর 
িাডাশনার জনয শিশ ভাশলাভাশি প্রা ৃবত  বনিষাচশনর জগত সম্বশে এ টি ধ্ারনার তার এ ান্ত প্রশয়াজন বছল । 
আবম মশন  বর, এ টা িুবদ্ধিবৃত্ত  স্তশর বতবন প্রা ৃবত  বনিষাচনশ  িঝুশত শপশরবছশলন। ব ন্তু আসশল প্রা ৃবত  
বনিষাচশনর বনর্ষাশসর মশধ্য েুশ  বির্য়টিশ  িঝুশত িশি, পুশরাপুবর অিগািন  রশত িশি, এর মশধ্য সাতার  াটশত 
িশি, তারপর এর আসল শবি সম্বশে এ টি েষ্ট ধ্ারনা িশি। 

অনয বিঞানও আমাশদর সশচতনার স্তরশ  উন্নীত  শর বভন্ন বভন্ন  উপাশয়। শিড িশয়ল এর বনশজর 
শজযাবতষ বিঞাশনর বিঞান আমাশদর অিিান বনবশ্চৎ  শরশছ এই মিাবিশশ্ব, রুপ াশথষ এিিং আক্ষবর াশথষ, আমাশদর দম্ভর 
আ ৃবতশ  হ্রাস  শর এশ  িবসশয় বদশয়শছ  খুিই শছাট এ টা মশঞ্চ শর্খাশন আমরা আমাশদর জীিশনর নাট   শর 
র্াবচ্ছ  - মিাজাগবত  বিশফারশনর আমাশদর এ টি কু্ষদ্র ধ্বিংশািশশশর্। ভুতত্ত্ববিদযা আমাশদর মশন  বরশয় শদয়, 

শ ান এ   প্রানী এিিং প্রজাবত বিসাশি আমাশদর অবস্তত্ব াশলর িযাবপ্ত অতযন্ত সিংবক্ষপ্ত। বির্য়টি জন রাসব ন এর 
সশচতনাশ  িৃবদ্ধ  শরবছল  এিিং উিদু্ধ  শরবছল তার স্মরনীয় হৃদয়গ্রািী ১৮৫১ সাশলর উদৃ্ধবতটিশ  :‘ র্বদ এই 
ভুতত্ববিদরা আমাশ  এ টু শাবন্তশত থা শত বদত। আবম ভাশলাই  রশত পারতাম, ব ন্তু ঐসি ভয়ািি িাতুডী, 
িাইশিশলর প্রবতটি অনুশচ্ছশদর ছশন্দর শশশর্ আবম তাশদর শব্দ শুবন’ ; বিিতষ নও ঠি  শসই  এ ই  াজ  শর  সময় 
সিংিান্ত আমাশদর ধ্ারনার সাশথ। িযাপারটা বিস্ময় র না, শর্শিতু এটি ভুতাবত্ত্ব  সমশয়র মাপ াঠিশতই তার  াজ 
 শর।  ব ন্তু ডারউইনীয় বিিতষ ন, বিশশর্  শর প্রা ৃবত  বনিষাচন আশরা শিশী ব ছু  শর। এটি বডজাইন িা 
পবর ল্পনার মায়াশ  চুণষবিচুণষ  শর বদশয়শছ জীিবিঞাশনর পুশরা সীমানায়  এিিং আমাশদর বশবখশয়শছ শর্ পদাথষবিদযা 
িা  সশমালজী বির্শয়ও  শর্ শ ান ধ্রশনর বডজাইন িা পবর ল্পনার িাইশপাবথবসসশ  সশন্দশির শচাশখ শদখশত। আবম 
মশন  বর পদাথষবিদ বলওনাডষ  সাসব ে এই  থাগুশলা শভশিই বলশখবছশলন:  ’ ইবতিাসবিদ নই, তশি আবম আমার 
এ টি মতামত শদশিা, আধু্বন   সশমালজীর র্াত্রার আসল সুচনা িশয়বছল ডারউইন এিিং ওয়াশলশসর মাধ্যশম। 
তাশদর মত  শর আশগ শ উই, আমাশদর অবস্তশত্বর িযাখযা বদশত পাশরবন, শর্খাশন পুশরাপুবরভাশি অবতপ্রা ৃত শ ান 
শবি িা এশজিশদর উপবিবতশ  অস্বী ার  রা িশয়শছ। ডারউইন এিিং ওয়াশলস শুধু্মাত্র জীিবিঞাশনর জনযই 
এ টি মানদে বদশয় র্ান বন,  সশমালবজর জনয তা বদশয় শগশছন’[৬]; অনযানয শভৌত বিঞানীশদর মশধ্য র্াশদর এ 
ধ্রশনর শ ান সশচতনতার স্তর িবৃদ্ধর শ ান প্রশয়াজন শনই তাশদর অনযতম বভক্টর শস্টঙ্গার, র্ার িই Has Sciece 

Found God? ( িা বিঞান ব  ঈশ্বরশ  খুশজ শপশয়শছ?) ( এর উত্তর িশচ্ছ না), আবম সিাইশ  পডার জনয 
উৎসাবিত  রবছ এিিং বপটার অযাটব ন্স, র্ার Creation revisited ( িা বফশর শদখা সৃবষ্টতত্ত্ব) র্া আমার সিশচশয় 
বপ্রয় শিঞাবন   াবিয  গদয। 

আবম সারাক্ষনই শসই সি ঈশ্বরিাদীশদর শদশখ অিা  িই, আবম শর্ভাশি প্রস্তাি  শরবছ, শসভাশি তাশদর সশচতনতার 
স্তর িৃবদ্ধ  রার িদশল, তারা িরিং আনবন্দত  এই শভশি শর্  প্রা ৃবত  বনিষাচন িশচ্ছ ’ তার সৃবষ্টশ  এই পর্ষাশয় 
বনশয় র্াওয়ার জনয ঈশ্বশরর এ টি পিা’; তাশদর দবৃষ্টশত প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মাধ্যশম বিিতষ ন িশচ্ছ, খুিই সিজ এিিং 
চমৎ ার এ টি উপায় পৃবথিী ভরা বিবভন্ন জীশির সমাশরাি সৃবষ্টশত। ঈশ্বশরর ব ছুই  রা লাগশি না ! বপটার 
অযাটব ন্স, তার ব ছুক্ষন আশগ উশেখ  রা িইটি ঠি  এই বচন্তা সুত্রটি বনশয় শুরু  শর এ টি রু্বিগ্রািয ঈশ্বরিীন 
উপসিংিাশর উপনীত িশয়বছশলন, র্খন বতবন প্রস্তাি  শরন, এ জন  বল্পত অলস ঈশ্বর বর্বন শচষ্টা  শরশছন র্ত 
সিশজ  ম  শষ্ট  জীিশনর উপবিবত সি এ টি মিাবিশ্ব সৃবষ্ট  রা র্ায়। অযাটব নস এর অলস ঈশ্বর অষ্টাদশ 



শতাব্দীর এনলাইশটিশমি িা ন জাগরশনর  রু্শগর শদইস্ট িা  এ ািিাদীশদর ঈশ্বশরর তুলনায় আশরা শিশী অলস: 
deus otosius -  আক্ষবর  অশথষ বিশ্রামরত ঈশ্বর, িযস্ততািীন,  মষিীন, অপ্রশয়াজনীয়, িাডবত। ধ্ীশর ধ্ীশর অযাটব ন্স 
অলস ঈশ্বশরর  রনীয়  াজশ  এমন এ টা পর্ষাশয়  বমশয় আনশত সফল িন, শর্ পবরশশশর্ শদখা র্ায়, তার 
আসশলই শ ান  াজ শনই ; শসশক্ষশত্র  িরিং তার শ ান অবস্তত্ব থা ারই ব  িা  দর ার । আবম আমার সৃ্মবতশত 
েষ্ট শুনশত পাই উবড অযাশলনএর গভীর অনধু্যাশনর শসই বিলাপ: ‘ অিশশশর্ র্বদ শদখা র্ায়, আসশলই শ ান ঈশ্বর 
আশছন, আবম মশন  বর না বতবন খুি অশুভ এ টি চবরত্র, ব ন্তু সিশচশয় খারাপ শর্টা আপবন তার সম্বশে িলশত 
পাশরন তা িশলা, আসশল তার র্তটুকু অজষ ন  রার  থা বছল, শসটা  রশত বতবন িযথষ িশয়শছন’। 

ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি (Irreducible complexity) িা অবিভাজয জটিলতা 

িড মাশপর এ টি  সমসযা , র্া  আসশলই অবতরন্জ্ঞন  রা প্রায় অসম্ভি, তার  সমাধ্ানই  শরবছশলন ডারউইন 
এিিং ওয়াশলস । আবম অযানাটবম, শ াশর্র গঠন, প্রাণরসায়ন এিিং আক্ষবর  অশথষ শর্ শ ান জীবিত প্রানীর আচরন 
শথশ  আবম উদিারন বদশত পাবর,   তশি সৃবষ্টিাদী শলখ রা আপাতদবৃষ্টশত বডজাইন িা পবর ল্পনার সিশচশয় 
চমৎ ার  ীবতষ  বিসাশি শর্সি সাফলযগুশলা শিশছ শনয়া বনশয়শছ (এিিং অিশযই সুেষ্ট  ারশন) এিিং খাবন টা 
িাল া আইরবনর মাধ্যশম আবমও আমারগুশলা  খুশজ শপশয়বছ সৃবষ্টিাদীশদর এ টি িই শথশ , র্ার নাম: Life – How 

Did It Get Here ( িা  জীিন- শ মন  শর এটি এখাশন এল) ;  শ ান নাম শনই শলখশ র তশি িইটি প্র াশ 
 শরশছ বদ ওয়াচটাওয়ার িাইশিল এিিং েযাক্ট শসাসাইটি, শমাট ১৬ টি ভার্ায়, প্রায় ১১ বমবলয়ন  বপ,  এিিং েষ্টতই 
শিশ জনবপ্রয়,  ারনএই এগাশরা বমবলয়ন  বপর   মপশক্ষ ছয়টি আমাশ  অর্াবচত উপিার বিসাশি শপ্ররণ  রশছন 
পৃবথিীর নানা প্রান্ত শথশ  শুভা াঙ্খীরা। 

 
ছবি: পবরশফরা পশিষর এ টি েন্জ্জ Euplectella aspergillum (Venus’ Flower Basket) ; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Venus'_Flower_Basket


 
ছবি: Euplectella aspergillum (Venus’ Flower Basket)  এর শস্কবলটন। 

এই শিনামী শলখশ র বিপুল সিংখয  সিংখযায় প্র াবশত এিিং িযাপ  প্রচাবরত এই িইটির শর্ শ ান পৃষ্ঠা 
এশলাশমশলাভাশি উটাশলই, আমরা খুশজ পাই এ টি েন্জ্জ (Sponge), র্ার আশর  নাম ‘শভনাস িাওয়ার িাশস্কট 
(Euplectella), এর সাশথ আিার, র্ার তার , শখাদ সযার শডবভড অযাশটনিুশরার উদৃ্ধবত শর্াগ  রা িশয়শছ: 
‘আপবন র্খন েন্জ্জশদর জটিল  িং াশলর বদশ  নজর শদন, শর্মন শর্গুশলা শতরী বসবল ার বেব উল িা সুশচর 
মত সরু  না বদশয়, র্া শভনাস িাওয়ার িাশস্কট নাশম পবরবচত,  ল্পনাও িতিা  িশয় র্ায়। শ মন  শর  প্রায় 
স্বাধ্ীন আনুিীক্ষনী  এ  গুচ্ছ শ ার্ এশ  অপশরর সাশথ সিশর্াবগতার মাধ্যশম লক্ষ লক্ষ  াশচর (বসবল া) 
 াঠাশমা িা বিিার বন:সরণ  শর এিিং এর ম এ টি জটিল ও সুন্দর জাফবর িা লযাটিস শতরী  শরশছ? আমরা 
জাবননা’ ; ওয়াচটাওয়াশরর শলখ রা এখাশন তাশদর তীর্ষ  মন্তিয জশুড বদশত  ালশক্ষপন  শরনবন: ব ন্তু আমরা 
এ টা বজবনস জাবন, ’চান্স িা আপতন খুি সম্ভিত এর বডজাইনার না’; এই এ টা বির্শয় আমরা সিাই এ মত 
িশত পাবর। এই প্রা ৃবত  ঘটনাটি ঘটার পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতা শর্মন  ইউশে শটলার (Euplectella)  িং াল 
িশচ্ছ শসই শ িীয় সমসযাটির উদািারন,  জীিশনর শর্ শ ান তত্ত্বশ  শসটার সমাধ্ান  রশত িশি; আর র্ত শিশী 
পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতা থা শি, এর সমাধ্ান বিসাশি চান্স িা আপতন ততই তা িযাখযা  রশত িযাথষ িশি: 
অসম্ভািযতার অথষ িলশত শসটাই শিাঝায়। ব ন্তু অসম্ভািযতার এই ধ্াধ্ার সম্ভািয সমাধ্ান দটুি ব ন্তু বডজাইন এিিং 
চান্স না, র্া ভুলভাশিই দািী  রা িশয় থাশ , িরিং  তারা িশলা বডজাইন এিিং প্রা ৃবত  বনিষাচন। চান্স অিশযই 
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শ ান সমাধ্ান নয় র্খন উচু মাশপর অসম্ভািযতা আমরা শদবখ জীবিত প্রানীশদর মশধ্য। শ ান সুি জীিবিঞানী 
 খশনা এটা প্রস্তাি  শরনবন সমাধ্ান বিসাশি, বডজাইনও আসল সমাধ্ান নয়, শ ন নয় আমরা পশরই শদখশিা। 
ব ন্তু  আপাতত আবম, জীিন সিংিান্ত শর্ শ ান বথওরীর িা তশত্ত্ব শস সমসযার সমাধ্ান  রশত িশি, চান্স শথশ  
ব ভাশি পালাশনা শর্শত পাশর -শসই সমসযাটা বনশয় আশলাচনাঅিযািত রাখশত চাবচ্ছ। 

 
ছবি: ডাচমযানস পাইপ (Dutchman’s pipe: Aristolochia trilobata) 

ওয়াচটাওয়াশরর পাতা উটাশত বগশয় আমরা আশরা এ টা দারুণ গাছ সম্বশে জানশত পাবর, র্া পবরবচত ডাচমযানস 
পাইপ ( Aristolochia trilobata) নাশম। এর প্রবতটি অিংশ শদশখ মশন িয়, সুক্ষভাশি বডজাইন  রা িশয়শছ 
শপা ামা ড আ র্ষন  রার জনয, র্াশদর আ ৃষ্ট  শর ধ্রার পর তাশদর গাশয় শরণ ূমাবখশয় শছশড শদয়া িয় অনয 
ডাচমযানস পাইপ ফুশলর পরাগায়শনর জনয। ফুলটির  অসাধ্ারন সুক্ষ্ম জটিলতা ওয়াচটাওয়াশরর শলখ শদর শিশ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristolochia


আশন্দাবলত  শরশছ এ টি প্রে  রশত : এসি ব  ঘশটশছ চান্স িা আপতশনর মাধ্যশম? নাব , এটা ঘশটশছ শ ান 
িুবদ্ধমান সত্ত্বার বডজাইন (Intelligent design) িা পবর ল্পনা মাধ্যশম? আশরা এ িার আবম পুনরািবৃত্ত  রবছ, 

অিশযই চাশন্সর মাধ্যশম এটা ঘশটবন। এিিং আিাশরা, ইশিবলশজি বডজাইন চাশন্সর শ ান সঠি  বি ল্প না। প্রা ৃবত  
বনিষাচন শুধু্মাত্র শর্ এ টা িাহুলযিবজষ ত তাই নয়, এ টি িযাখযা উপশর্াগী এিিং অসাধ্ারন সুন্দর এ টি সমাধ্ান; 

এটি এ মাত্র  মষক্ষম প্রবিয়া, র্া চাশন্সর বি ল্প  বিসাশি প্রস্তাি  রা িশয়শছ।  শুধু্ এ মাত্র  মষক্ষম বি ল্প চাশন্সর 
র্া প্রস্তাি  রা িশয়শছ। ইশিবলশজি বডজাইনও চাশন্সর মতই এ ই সমসযার মুশখামুবখ;  শ ানভাশিই এটি 
পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতার ধ্াধ্ার িযাখযা শদিার মত সমাধ্ান নয়। র্ত শিশী অসম্ভািযতা তত শিশী িযাখযার 
অশর্াগয িশত থাশ  ইশিবলশজি বডজাইন। েষ্টভাশি শদখশল, ইশিবলশজি বডজাইন সমসযাটিশ  বিগুশন রুপান্তবরত 
 শর। আশরা এ িার, এর  ারন বডজাইনার বনশজ  (Himself/Herself/itself) তাৎক্ষবন ভাশি  তার বনশজর উৎপবত্ত 
ব ভাশি িশলা, শসই িৃিত্তর সমসযাটা শতরী  শর। শর্ শ ান এ টি িবুদ্ধমান সত্ত্বা, র্ার ব না ডাচমযানস পাইশপর ( 
িা মিাবিশ্ব) মত শ ান অসম্ভািয ব ছু পবর ল্পনা  রার ক্ষমতা আশছ, তািশল শসই সত্ত্বাটি বনশজই ডাচমযানস 
পাইশপর তুলনায় আশরা শিশী অসম্ভািয িশি। এই ভয়ঙ্কর পশ্চাৎমুখী িমান্বশয় পুিষিতী  ারশন বফশর র্ািার বরশগ্রস 
প্রবিয়াশ  থামাশনার িদশল, ঈশ্বর এটি উশস্ক শদন আশরা তীব্র প্রবতবিিংসায়। 



 
ছবি:  জায়াি শসশ ায়াইয়া বে (Sequoiadendron giganteum : giant sequoia, giant redwood) 

(উইব শপবডয়া) 

ওয়াচটাওয়াশরর আশর টা পৃষ্ঠা উবটশয় শদখুন, জায়াি শরড উড ( Sequoiadendron giganteum) সম্বশে 
প্রানিন্ত এ টা বিিরন পাওয়া র্াশি। এই গাছটার প্রবত আমার এ টা িাডবত দিুষলতা আশছ  ারন আমার িাগাশন 
এই গাছটি আশছ – অিশয শসটি শুধু্ বশশুমাত্র, িডশজার এ  শতাব্দী িয়স িশি, ব ন্তু তারপরও এটি এই এলা ায় 
সিশচশয় দীঘষতম গাছ। ‘এ জন সামানয মানুর্, শসশ াইয়ার  নীশচ দাবডশয় উপশরর বদশ  তা াশল নীরি বিস্মশয় 
অবভভুত িয় এর সুবিশাল  বিশালত্ব শদশখ; এ মাত্র সুপবর বল্পত বডজাইন ছাডা অনয আর শ ান বিশ্বাস ব  অথষিি 
িশত পাশর, এই রাজ ীয় দানিা ৃবতর িৃক্ষ এিিং এর শছাট িীশজর শক্ষশত্র, র্া এর আ ৃবত ধ্ারন  শর’; আিাশরা, 
আপবন র্বদ মশন  শরন বডজাইন এর এ মাত্র বি ল্প িশচ্ছ চান্স, তািশল না, এটি শ ান অথষ িিন  শরনা। ব ন্তু 
এখাশন শলখ রা সবতয াশরর বি ল্প িযাখযাটিশ  উিয শরশখশছন, প্রা ৃবত  বনিষাচন, িয় এর  ারন, তারা সবতয সবতয 
এটি শিাশঝন না িা তারা শসটা চান না। 



শর্ প্রবিয়ায় শ ান  উবিদ, তা শস শছাট বপোরশনল িা সুবিশাল ওশয়বলিংশটাবনয়া শিা  না শ ন, তাশদর শতরী  রা 
জনয শবি  শতরী  শর, তা িশলা সাশলা  সিংশশ্লর্ন। ওয়াচটাওয়ার আিাশরা: `প্রায় ৭০ টি পৃথ  রাসায়বন  বিবিয়া 
আশছ সাশলা  সিংশশ্লর্ন প্রবিয়ায়, এ জন জীিবিঞানীর ভার্ায়, ’সবতয াশরর অশলৌব   এ টি ঘটনা’;সিজু গাছশদর 
িলা িয় প্র ৃবতর ফযাক্টরী – সুন্দর শান্ত দরু্নিীণ, অবক্সশজন উৎপাদন ারী, পাবন চিশ  গবতশীল রাখা, সারা 
পৃবথিীর খাশদযর শর্াগান শদয়া। তাশদর ব  আসশলই  উিি িশয়শছ চাশন্সর মাধ্যশম? সবতযই ব   থাটা বিশ্বাসশর্াগয’? 

না, অিশযই তা বিশ্বাসশর্াগয না। ব ন্তু িার িার নানা উদিারশনর পুনরািৃবত্ত  শর শ ান আশলাচনাই আসশল 
সামশন আগায় না। সৃবষ্টিাদী ‘রু্বি’  সিসময়ই  এ ই। ব ছু প্রা ৃবত  ঘটনা পবরসিংখযানগত বদ  শথশ  আসশল 
অসম্ভািয, অশন  জটিল, অশন  সুন্দর, অশন  শিশী বিস্ময় র, শুধু্ মাত্র চাশন্সর মাধ্যশম তাশদর সৃবষ্ট িিার জনয। 
চাশন্সর এ মাত্র বি ল্প বডজাইনশ  শুধু্ এই শলখ রা  ল্পনা  রশত পাশরন। সুতরািং এ জন বডজাইনার িা 
পবর ল্পনা ারী বনশ্চয়ই এসি  শরশছন। এই ভ্রান্ত রু্বির প্রবত বিঞাশনর উত্তরও সিসময় এ । চাশন্সর এর 
এ মাত্র বি ল্প বডজাইন নয়। এর শচশয় উত্তম বি ল্পটি িশলা প্রা ৃবত  বনিষাচন।  বডজাইন আসশলই সবতয াশরর 
শ ান বি ল্প না,  ারন এটি শর্ সমসযার সমাধ্ান  রশছ, তার শচশয় আশরা িড এ টি সমসযারও সৃবষ্ট  রশছ: 
বডজাইনারশ  শ  বডজাইন  শরশছ? চান্স  এিিং বডজাইন দশুটাই িযাথষ  পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতাশ  িযাখযা  রশত। 
 ারন, এ টি িশচ্ছ সমসযা  এিিং আশর টি প্রথম সমসযার বদশ  িমান্বশয় পশ্চাৎমখুী পুিষ ধ্ারনায়  বফশর র্ািার 
বনরন্তর প্রবিয়া। প্রা ৃবত  বনিষাচনই িশচ্ছ সবতয াশরর সমাধ্ান। এখন পর্ষন্ত প্রস্তাবিত সমাধ্ানগুশলার মশধ্য এটি 
এ মাত্র পরীক্ষা  রা সম্ভি এমন  ার্ষ রী এ টি সমাধ্ান। শুধু্মাত্র  মষক্ষম সমাধ্ানই নয়, বিস্ময় র সুন্দর এিিং 
শবিশালী এ টি সমাধ্ান। 

তািশল শ ান বির্য়টি প্রা ৃবত  বনিষাচনশ  সফল  শরশছ এই অসম্ভািযতার সমসযার সফল সমাধ্ান বিসাশি, শর্খাশন 
চান্স এিিং বডজাইন দশুটাই িযাথষ এশ িাশর শুরুশত। উত্তর িশচ্ছ, প্রা ৃবত  বনিষাচন িশচ্ছ এ টি এ টি কুমুশলটিভ িা 
িমিধ্ষমান এ টি প্রবিয়া, র্া অসম্ভািযতার সমসযাটিশ  কু্ষদ্র কু্ষদ্র অিংশশ ভাগ  শর শফশল। প্রবতটি শছাট টু শরা 
ব ছুটা অসম্ভািয িশত পাশর, তশি চুডান্তভাশি অসম্ভি নয়। র্খন অশন  সিংখয  এই খাবন টা অসম্ভি ঘটনাগুশলা 
ধ্ারািাবি ভাশি এশ র পর এ  র্খন সবজ্জত িয়, এই সমবষ্টগত িম উত্তরশনর শশর্ শপ্রাডাক্টটি আসশলই খুিই 
শিশী অসম্ভািয মশন িশত পাশর; চাশন্সর সীমানার িাইশর শসই অসম্ভািযতা। এই সি চুডান্ত রুপগুশলা সৃবষ্টিাদীর 
্াবন্ত র িহুিযিহৃত রু্বির বির্শয় পবরণত িশয়শছ। এ জন সৃবষ্টিাদী মলু বির্য়টি িঝুশত িযথষ িশয়শছন,  ারন এই 
িযাবিটি িা He ( আবম পুরুর্িাচ  সিষনাম িযিিার  রবছ, অন্তত এখাশন মবিলারা সিষনাম িারা বনশজশদর িবঞ্চত 
িিার জনয ব ছু মশন  রশিন না) িার িার শজার  রশছন পবরসিংখযানগত অসম্ভি িযাপারটার সৃবষ্টশ  এ টি 
এ   বিবচ্ছন্ন ঘটনা বিসাশি প্রবতবষ্ঠত  রশত,বতবন িমান্বশয় পুন্জ্জীভুত িিার িা অযাকুমুশলশন এর শবি শিাশঝন 
না। 

আবম Climbing mount improbable  িইটিশত  এ টি রুপ  আ াশর বির্য়টি িযাখযা  শরবছলাম: পিষশতর 
এ পাশটা এশ িাশর খাডা,  শসবদ  শথশ  শিশয় ওঠা অসম্ভি ব ন্তু অনয বদশ  এ টা োল ুপাশ ধ্ীশর ধ্ীশর চুডায় 
বগশয় বমশশশছ। ধ্রা র্া  এই চুডায় আশছ জটিল শ ান অঙ্গ, শর্মন এ টি শচাখ িা িযাশক্টবরয়ার িযাশজলাশ  
চলনশবি শদয়া মটর। এখাশন উিট ধ্ারনাটা িশচ্ছ এটা মশন  রা শর্, এই ধ্রশনর জটিলতা পুণষ শ ান অঙ্গ, শর্ন 
স্বত:ফুতষ ভাশি শস্বচ্ছায় বনশজশদর শতরী  শর শফশল, র্াশ  তুলনা  রা র্ায়  নীচ শথশ  এ  লাশফ পািাশডর চুশডায় 
উঠার মত। বিিতষ ন ঠি  এর িীপবরত, পািাশডর খাডা বদ  শফশল এর অনযপাশশর োল ুবদশয় ধ্ীশর ধ্ীশর পািাড 
চুডায় ওশঠ: সিজ! িাল া োল শিশয় পািাড চুডায় ওঠার মুলনীবত, এ লাশফ নীচ শথশ  পািাড চুডায় ওঠার 
মুলনীবত শথশ  অশন  শিশী সরল। শর্  াশরা বিবস্মত িিার সম্ভািনা থাশ , শ ন এ জন ডারউইশনর এই দশৃশয 
আসশত এিিং বির্য়টি আবিষ্কার  রশত এত সময় লাগশলা ।র্খন বতবন  াজটা শশর্  শরন, ততবদশন প্রায় বতন 
শতাব্দী শপবরশয় শগশছ বনউটশনর অযানাস বমরাবিবলস িা চমৎ ার িছশরর, র্বদও তার  ীবতষ  সুেষ্টভাশি 
ডারউইশনর  ীবতষ র শচশয় শিশ  ঠিন বছল। 



চুডান্ত অসম্ভািযতার আশর টি বপ্রয় রুপ  িশচ্ছ িযাশঙ্কর ভশটর  বম্বশনশন ল । তাবত্ত্ব ভাশি, এ জন িযাঙ্ক ডা াত 
ভাগযিশম শসই  সিংখযাগুশলা চাশন্সর এর মাধ্যশম শপশত পাশরন. ব ন্তু িযিিাবর  শক্ষশত্র িযাশঙ্কর  বম্বশনশন ল  
র্শথষ্ট সত ষ তার সাশথ বডজাইন  রা িয় এর অসম্ভািযতাশ  র্শথষ্ট পবরমান িবৃদ্ধ  রার মাধ্যশম, প্রায় অসম্ভি 
শিড িশয়ল এর শিাবয়িং ৭৪৭ এর মত। ব ন্তু এর িদশল  ল্পনা  রুন এ টি খাবন টা িাশজ ভাশি বডজাইন  রা 
এ টি  বম্বশনশন ল , র্া ধ্ীশর ধ্ীশর তার শগাপন সিংখযাগুশলা প্র াশ  শর, বশশুশদর িাি বদ বস্লপার (Hunt The 

Slipper) শখলার শুরুর অনশুীলশনর মত [৭];  মশন  রুন র্খনই ল টি প্রশতয টি ডায়াল তাশদর সঠি  শসটিিং এ 
আশস দরজা খুি সামানয এ টু শখাশল, এিিং ভট শথশ  ব ছু টা া  গবডশয় পশড শসই ফা  বদশয়, শচার এভাশিই খুি 
তাডাতাবড তার মুল লশক্ষয শপৌশছ র্ায়। 

সৃবষ্টিাদীরা র্ারা তাশদর অিিাশনর স্বপশক্ষ অসম্ভািযতা শথশ  রু্বি িযিিার  শর তারা  সিসময় ধ্শর শনন 
জীিবিঞাশনর অবভশর্াজন অশন টা লটারীশত ’জযা পট’ শজতা নয়শতা শ ানটাই না। এই িয় ‘জযা পট নয়শতা শ ান 
ব ছু না’, এই ভ্রান্ত ধ্ারনাটির অনয নাম ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি (IC); িয় এ টি শচাখ তার শদখার  াজ 
 রশি নয়শতা না, িয় পাখনা িা ডানা উডশত সািার্য  রশি নয়শতা না, শ ৌশশল ধ্ারনা  শর শনয়া িশয়শছ এশদর 
মধ্যিতী শ ান উপশর্াগী অিিার অবস্তত্বই শনই। ব ন্তু  তাশদর এই ধ্ারনা পুশরাপুবর ভুল। এ ধ্রশনর ইিারবমবডশয়ট 
িা অন্তিতী ালীন প্র ৃবতর অিিার উদিারন অসিংখয – এিিং ঠি  শসটাই শ ান তশত্ত্ব আমাশদর আশা রা উবচৎ। 
জীিশনর  বম্বশনশন ল  িশচ্ছ, ‘খাবন টা গরম িওয়া, তারপর ঠাো আিার গরম িওয়ার’ িাি বদ স্লীপার শখলার 
শসই শ ৌশল িা বডভাইস এর মত[৮]; আসল জীিন শসই অসম্ভািযতার  পিষত চুডায় শপৌছাশত  শিশছ শনয় 
পিষশতর অপরবদশ র শসই োল ুপথ, অনয বদশ  সৃবষ্টিাদীরা অে তাশদর সামশনর পিষশতর উচু খাডা  বপঠ ছাডা। 

ডারউইন তার অবরবজন অি বেবসস িইটি এর এ টি পুশরা অধ্যায় উৎসগষ  শরবছশলন ’পবরিতষ শনর সাশথ 
িিংশিমাগশমর তশত্ত্বর সমসযাগুশলা’ সম্বশে। পক্ষপাতিীন ভাশি িলা র্ায় এই সিংবক্ষপ্ত অধ্যায়টি, আজ অিবধ্ প্রস্তাি 
 রা িশয়শছ এমন সি প্রবতটি তথা বথত সমসযাই আশগ শথশ ই আশা  শরবছল এিিং এটি তা  খেন  রশছ।সিশচ 
িড শর্ সমসযাগুশলা বছল, ডারউইশনর ’অবত বনখুত সুক্ষ্ম এিিং জটিলতম অঙ্গগুশলা’, র্া  খশনা  খশনা ভুল ভাশি 
িযাখযা  রা িয় ইরবরবডউবসিলী  মশেক্স িা অভবিভাজযভাশি জটিল অঙ্গ বিসাশি। ডারউইন সুবনবদষষ্টভাশি শচাশখর 
 থা উশেখ  শরবছশলন, বিশশর্ চযাশলন্জ্ঞ বিসাশি: ‘এটা মশন  রা শর্, বিবভন্ন দরুশত্ব শদখার জনয শফা াস ঠি  
 রার শচাশখর বভতর প্রশিশ  রা আশলার পবরমান বনয়ন্ত্রন, আশলার এিিং শলশন্সর নানা  অসঙ্গবতগুশলাশ  খাপ 
খাইশয় বনশয় সিংশশাধ্ন  রার জনয শচাশখর সি অননু রনীয় নানা শ ৌশলগুশলা, তারা সি শতরী িশত পাশর 
প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মাধ্যশম, আবম বিধ্ািীন ভাশি স্বী ার  শর বনবচ্ছ, মশন িশতই পাশর, খুিই িড মাত্রার শ ান 
উিট ভািনা’; সৃবষ্টিাদী তীব্র আনশন্দর সাশথ এই িা যটি উদৃ্ধবত শদয় িার িার। িলািাহুলয, তারা এর পশরর 
 থাগুশলা  খশনাই উদৃ্ধবত শদয়না। অবত বিগবলত িশয় ডারউইশনর এধ্রশনর অ পট স্বী াশরাবি আসশল 
উপিাপনার এ টি  শ ৌশল  বছল মাত্র। বতবন এই  থা বদশয় তার বিশরাধ্ীশদর তার  বদশ  শটশন বনবচ্ছশলন,  ারন 
বতবন চাবচ্ছশলন র্খন আসল  থাটা িলশিন, তখন শর্ন  থাগুশলা ঠি  জায়গামত আঘাত  শর। এই আঘাতটা 
অিশই, ডারউইশনর অনায়াশস শদয়া শসই িযাখযা ব ভাশি ধ্ীশর ধ্ীশর শছাট শছাট পবরিতষ শনর মাধ্যশম িমান্বশয় 
শচাশখর বিিতষ ন ঘশট। ডারউইন িয়শতা ’ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি’ িা অবিভাজয জটিলতা ব িংিা ’ধ্ীশর ধ্াশপ 
ধ্াশপ ধ্াশপ  অসম্ভািযতার চুডায় ওঠা’ এসি িা যগুশলা িযিিার  শরনবন, ব ন্তু বতবন েষ্টতই দশুটার মুলনীবত 
িুশঝবছশলন। 

’অশধ্ষ টা শচাশখর ব  উপ ার আশছ?’ এিিং ’অশধ্ষ টা পাখনারই িা ব  উপ ার আশছ?’ এই দইু শক্ষশত্রই রু্বিটা 
এশসশছ  ’ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি’ শথশ । স্বয়িংসেুণষভাশি  াজ  রশত পাশর এমন শ ান এ টি এ   ব ছুশ  
শ ান ব ছুশ  ’ইরবরবডউবসিল  মশেক্স’ িলা িয় তখনই, র্খন এর শ ান এ টি অিংশ র্বদ অপসারন  রা িয়, 

তখন আর এটি  াজ  রশত পাশরনা [৯]; শচাখ এিিং পাখার শক্ষশত্র,ধ্ারনা  শর আসা িশয়শছ এই িযাপারটা 



স্বপ্রমাবনত। ব ন্তু র্খনই আপবন এই ধ্ারনাটি বনশয়  শয়  মুহুতষ  ভািশিন, আপবন সাশথ সাশথ এর ভুলটা িঝুশত 
পারশিন। শচাশখ ছাবন িা  যাটারাক্ট িিার পর শসই শলন্সটি অশস্ত্রাপচাশরর মাধ্যশম সরাশনার পশর চশমা ছাডা 
শ উই েষ্ট  শর ব ছু শদখশত পাশরন না। ব ন্তু তা স্বশত্ত্বও তাশদর শর্ দবৃষ্ট ক্ষমতা থাশ  শসটি তাশদর শ ান 
গাশছর সাশথ ধ্াক্কা খাওয়া িা পািাশডর খাদ শথশ  বনশচ পশড র্াওয়া শথশ  ব ন্তু রক্ষা  রশত পাশর। অশধ্ষ টা 
ডানা অিশযই শ ান ডানা না শথশ  উপ ারী। অশধ্ষ টা ডানা ব ন্তু  াশরা জীিন িাচাশত পাশর , এ টি বনবদষষ্ট 
পবরমান উচু শ ান গাছ শথশ  তার বনশচ পডাটা খাবন টা মসৃন  শর। প্রায় ৫১ শত ারা পাখা আশরা খাবন টা 
উচু শথশ  পডাটা সিজ  রশি, শর্ পবরমান পাখাই আপনার থাকু  না শ ন, শসই অনুর্ায়ী শ ান এ টি উচ্চতা 
শথশ  পডার সময় শসটা  াশজ শদশি, শর্খাশন তার শচশয় শছাট শ ান আিংবশ  পাখা শ ান  াশজ আসশি না। এই 
বিবভন্ন উচ্চতার  বচন্তার পরীক্ষাটি, শর্খান শথশ  শ উ পশড শর্শত পাশরন, িশচ্ছ এ টি উপাশয় বির্য়টি শদখা, শর্ 
তাবত্ত্ব ভাশিই অিশযই িমিধ্ষমান সুবিধ্ার এ টি শস্কল আশছ ,শত রা ১ ভাগ ডানা শথশ  পুশরাপুবর শত রা 
১০০ ভাগ ডানার। িশন জঙ্গশল ভরা এ ধ্রশনর গ্লাইবডিং িা পযারাশুট  শর আিংবশ  উডশত পারা প্রানীশদর বদশয়, 

র্ারা িাস্তশি অসম্ভশির শসই পিষত চুডায় বদশ  প্রবতটি ধ্াশপর প্রবতবনবধ্ত্ব  রশছ। 

বিবভন্ন উচ্চতার গাশছর সাশথ তুলনা  রশল  ল্পনা  রশত সিজ িশি, শসই পবরবিবতগুশলা ভািা র্খন অশধ্ষ  
(৫০%) শচাখ শ ান প্রানীর জীিন িাচাশি এমন শ ান পবরবিবতশত শর্খাশন ৪৯% শচাখ িযথষ িশি। মসৃন এ টি 
িমবিনযাস সৃবষ্ট  রা র্বদ িয় আশলার তীব্রতার মাত্রাশ  পবরিতষ ন  শর,  শ ান বশ ারশ  িা আপনাশ  বশ ার 
 রশি এমন শ ান বশ ারীশ , শর্ দরুত্ব শথশ  শচাশখ পডশত পাশর তার তারতময সৃবষ্ট  রার মাধ্যশম, পাখার মতই 
িা উডার উচ্চতার মত সম্ভািয নানা অন্তিতী ালীন অিিা  ঠিন িশি না  ল্পনা  রা: এিিং প্রানী জগশত তাশদর 
সিংখযার শ ান  মবত শনই। শ ান এ টি িযাট ওয়াশমষর শর্ শচাখ  আশছ , শর্ শ ান রু্বিগ্রািয বিসাশি, তা মানশুর্র 
শচাশখর অশধ্ষ  এরও  ম। নটিলাস ( এিিং িয়ত এর বিলুপ্ত আশমানাইট পবরিাশরর অনযানয ঞাবত প্রানীরা, র্ারা 
পযাশলওশজাবয়  এিিং শমশসাশজাবয়  সাগশর প্রাধ্ানয বিস্তার  রশতা) তাশদর এ টা শচাখ মানরু্ এিিং িযাটওয়াশমষর 
মাঝামাবছ এ টা অিিান িশত পাশর। িযাট ওয়াশমষর শচাখ, র্া আশলা এিিং ছায়া শনাি  রশত পাশর ব ন্তু শ ান 
ছবি নয়, তার শথশ  আলাদা  নটিলাশসর শচাখ, বপনশিাল  যাশমরার মত র্া আসল দশৃযর প্রবতচ্ছবি শতরী  রশত 
পাশর।ব ন্তু আমাশদর শচাশখর তুলনায় র্া ঝাপসা এিিং অেষ্ট। এই িমশ উন্নবতশ  শ ান সিংখযা বদশয় পবরমাপ 
 রাটা বমথযা পবরমাপ িশি, তশি সুি মশনর শ উই অস্বী ার  রশত পারশিন না শর্ এই অশমরুদেীশদর শচাখ এিিং 
আশরা অশন  ধ্রশনর শচাখ, অিশযই শ ান শচাখ না থা ার শচশয় অশন  শিশী উত্তম। এিিং এশদর সিার অিিান 
অসম্ভািযতার চুডার বদশ  এ টি অবিবচ্ছন্ন, িমশ উপশর উঠশত থা া োশল। প্রায় চুডার  াছা াবছ আমাশদর শচাখ 
– অিশযই এশ িাশর চুডায় না তশি র্শথষ্ট সুউশচ্চ র্ার অিিান। আবম Climbing Mount Improbable িইটিশত 
এ টি পুশরা অধ্যায় আলাদা আলাদা  শর িযাখযা  শরবছ শচাখ এিিং ডানা বনশয়, শদবখশয়বছ আসশল  ত সিজ 
তাশদর জনয ধ্ীশর ধ্ীশর িমান্বশয় ধ্াশপ ধ্াশপ বিিবতষ ত িওয়া (িা এমনব  িয়শতা অত শিশী ধ্ীশরও না); এিিং 
এখাশন এ বির্শয় িিিয আর শিশী দীঘষাবয়ত  রশিা না। 

সুতরািং আমরা শদশখবছ শর্, শচাখ ব িংিা পাখা, শ ানটাই অিশযই ইরবরবডউবসিল  মশেক্স িা অবিভাজযভাশি জটিল 
অঙ্গ না, ব ন্তু শর্টা গুরুত্বপুণষ শসটা িশলা : এই উদিারন শথশ  আমরা সাধ্ারন শ ান বশক্ষাটা পাবচ্ছ। এিিং 
 িাস্তিতা িশচ্ছ শর্,  ত শিশী মানরু্ শর্ েষ্ট এই বির্য়টা সম্বশে সেুণষ ভুল শপার্ন  শরন, তা শর্ন আমাশদর 
জনয এ টা সািধ্ান িানী িয় এর শচশয় খাবন টা অেষ্ট অনযানয উদিারনগুশলা শিাঝার শক্ষশত্র, শর্মন শ াশর্র িা 
প্রাণরাসায়বন  উদিারনগুশলার শক্ষশত্র, র্ার দালালী  রশছন ঐসি সৃবষ্টিাদীরা, র্ারা রাজবনবত ভাশি  সুবিধ্াজন  
সুভার্ন শব্দ  ’ইশিবলশজি বডজাইন’ তাবত্ত্বশ র আডাশল এখন আশ্রয় বনশয়শছন। 

এ টি সত ষ মুল   াবিনী আশছ এখাশন, র্া আমাশদর িলশছ:  শ ান ব ছুশ ই ইরবরবডউবসিল  মশেক্স িা 
অবিভাজযভাশি জটিল িশল শঘার্না শদশিন না; সম্ভািনা আশছ শর্, আপবন আসশলই র্শথষ্ট পুঙ্খানপুুঙ্খভাশি এর 



খুটিনাটি বির্য়গুশলা বিস্তাবরত পর্ষশিক্ষন  শর শদশখনবন, অনযবদশ , আমরা র্ারা বিঞাশনর পশক্ষ, আমাশদরও পুশরাপুবর 
অে আিবিশ্বাসী িিারও অিশযই দর ার শনই, িয়শতা প্র ৃবতশত এমন ব ছু আশছ র্া তার সবতয াশরর 
ইরবরবডউবসিল  মশেক্স িা অবিভাজয জটিলতার মাধ্যশম আসশলই  অসম্ভািযতার পিষত চুডার বদশ  মসৃন 
িমউন্নবতর ধ্ারািাবি তাশ  অসম্ভি  শর তুলশত পাশর। সৃবষ্টিাদী ঠি ই িশলন, র্বদ সবতয াশরর ইরবরবডবসউিল 
 মশেবক্সটি েষ্টভাশি প্রমান  শর তারা শদখাশত পাশরন, এটি ডারউইশনর তত্ত্বশ  বভবত্তিীন প্রমান  রশি। ডারউইন 
বনশজও িশলশছন:  ’র্বদ প্রমান  শর শদখাশনা সম্ভি িয় এমন শ ান জটিল অশঙ্গর অবস্তত্ব আশছ, র্া শ ানভাশিই 
অসিংখয, ধ্ারািাবি , সামানয পবরিতষ শনর মাধ্যশম উিি িওয়া  সম্ভি িয়বন, আমার তত্ত্বর বভবত্ত পুশরাপুবরভাশি শভশঙ্গ 
পডশি, ব ন্তু আবম এমন শ ান উদিারন পাইবন’; ডারউইন এমন শ ান উদিারন পানবন, অশন   ষ্ট র, প্রায় মবরয়া 
িশয় শচষ্টা  রার পরও আর শ উই তা পানবন শসই ডারউইশনর সময় শথশ ;  ’সৃবষ্টিাদীশদর এই ’িবল শগ্রইল’ বিসাশি 
অশন  উদিারনশ   অবিভাজয জটিলতার শর্াগয প্রাথী বিসাশি প্রস্তাি  রা িশয়শছ। ব ন্তু শ ানটাই বিঞানীশদর 
নীবরক্ষার সামশন টি শত পাশরবন। 

র্াই শিা  না শ ন,  র্বদ  সবতয াশরর ইরবরবডউবসিলী  মশেক্স িা অবিভাজযভাশি জটিল শ ান ব ছুর  উদিারন 
 খশনাও খুশজ পাওয়া র্ায়, শসটি ডারউইশনর তত্ত্বশ  ধ্বিংশ  রশি; তািশল  ার িলার উপায় আশছ শর্, এটি 
ইশিবলশজি বডজাইন তত্ত্বশ  ধ্বিংশ  রশত পারশি না? আসশলই, এটি ইবতমশধ্যই ইশিবলশজি বডজাইন তত্ত্বশ  বভবত্তিীন 
প্রমান  শরশছ,  ারন র্া আবম িশল আসবছ এিিং িলশত থা শিা আিার, ঈশ্বর সম্বশে আমরা র্ত সামানযই জাবননা 
শ ন, এ টা িযাপাশর আমরা বনবশ্চৎ, তাশ  খুি, খু ি শিশী মাত্রায় জটিল িশত িশি এিিং অনুশময়ভাশি 
ইরবরবডউবসিল  িা অবিভাজযভাশিই জটিল। 

(চলশি) 

পাদটী া _________________________________________________ 

[১] গামবিট (Gambit): A gambit (from ancient Italian gambetto, meaning tripping) is a chess 

opening in which a player, most often White, sacrifices material, usually a pawn, with the hope of 

achieving a resulting advantageous position 

[২] An exhaustive review of the provenance, usages and quotations of this analogy is given, from a 

creationist point of view, by Gert Korthof, athttp://home.wxs.nl/~gkorthof/kortho46a.htm. 

[৩] ইশিবলশজি বডজাইনশ  অশন  সময় বনদষয়ভাশি িলা িয় সস্তা সুট িা টাশক্সশডা পরা সৃবষ্টিাদ (বরচাডষ  
ডব ন্স)। 

[৪]Adams, D. (2003). The Salmon of Doubt. London: p. 99. My ‘Lament for Douglas’, written the day 

after his death, is reprinted as the Epilogue to The Salmon of  Doubt, and also in A Devil’s Chaplain, 

which also has my eulogy at his memorial meeting in the Church of St Martin-in-the-Fields. 

[৫]Interview in Der Spiegel, 26 Dec. 2005. 

[৬]Susskind, L. (2006). The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design. 

New York: Little, Brown. Susskind (2006: 17). 

[৭]Hunt The Slipper: Bluffing game, All of the players but one sit in a circle with the feet drawn up 

and knees raised so that a slipper may be passed from hand to hand of each player under his knees. 

Where both boys and girls are playing it is desirable to have the girls alternate as much as possible 

with the boys as the slipper is more readily hidden under their skirts. The players pass the slipper or 

bean bag around the circle under the knees the object being on their part to evade the vigilance of the 

http://home.wxs.nl/~gkorthof/kortho46a.htm


odd player who runs around on the outside of the circle trying to touch the person who holds the 

slipper. Many devices may be resorted to for deceiving the hunter such as appearing to pass the 

slipper when it is not in ones hands or holding it for quite a while as though the hands are idle 

although it is not considered good sport to do this for very long or often. The players will use every 

means of tantalizing the hunter for instance when he is at a safe distance they will hold the slipper up 

with a shout or even throw it to some other person in the circle or tap the floor with it. When the 

hunter succeeds in catching the player with the slipper he changes places with that player. When the 

circle of players is very large the odd player may take his place in the center instead of outside the 

circle. 

[৮] Often, especially when there is only one seeker, the game is played using “hot or cold,” where 

the hider informs the seeker how near he is to the object, telling him he is cold when he is far from 

the object (or freezing or if he is extremely far off), and hot when he is extremely close to the object. 

If the seeker is moving farther from the object, he is told he is getting colder, and if the seeker is 

moving closer to the object, he is told he is getting warmer. 

[৯] ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি (Irreducible Complexity) িশচ্ছ  ইশিবলশজি বডজাইন তশত্ত্বর প্রস্তাি শদর এ টি 
রু্বি র্া িলশছ, শ ান শ ান জীিবিঞানীয় তন্ত্র এতশিশী সুক্ষ এিিং জটিল র্া ব না শ ান সরলতর িা অবধ্  
অসেুনষ শ ান পুিষসুরী শথশ  বিিবতষ ত িশত পাশর না, প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মাধ্যশম, শর্ প্রবিয়াটি ব ছু সুবিধ্াজন  
প্রা ৃবত ভাশি ঘটিত ধ্ারািাবি  চান্স িা আপতশনর মাধ্যশম  সৃষ্ট বমউশটশশনরর উপর  াজ  শর। এই রু্বিটি 
ইশিবলশজি বডজাইশনর শ িীয় প্রস্তাশির এ টি, এিিং িৃিত্তর শিঞাবন  সমাশজ এটি প্রতযাখযাত, সিংখযাগবরষ্ট 
বিঞানীরা ইশিবলশজি বডজাইনশ  ছদ্মবিঞান বিসাশি মশন  শরন। প্রানরসায়নবিঞানী মাইশ ল শিশি এই ধ্ারনাটির 
উিাি , বতবন এশ  সিংঞাবয়ত  শরন, শ ান এ টি ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি (Irreducible Complexity) 

বসশস্টম িশচ্ছ এমন শ ান এ টি বসশস্টম র্া শতরী  শর শিশ ব ছু পারেবর  সুসামন্জ্জর্যপুণষ অিংশশদর সমন্বশয়, 

পারেবর  বিয়াপ্রবতবিয়াশীল এই অিংশগুশলা প্রশতযশ ই মলু ব ছু  াশজর সাশথ জবডত, এিিং এশদর শর্ শ ান 
এ টিশ  র্বদ সবরশয় শফলা িয় পুশরা বসশস্টমটাই  ার্ষ রীভাশি  াজ  রা িবগত  শর শদয়। তশি বিিতষ ন 
জীিবিঞানী প্রমান  শর শদবখশয়শছন, এ ধ্রশনর শ ান বসশস্টমও বিিবতষ ত িশত পাশর। 
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শুনযিাশনর উপাসনা: 

সামশন অগ্রসর িিার জনয  ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি িা অবিভাজয জটিলতার  সুবনবদষষ্ট উদিারন অনসুোন  রা 
অিশযই শমৌবল ভাশি বিঞানসমত শ ান উপায় না: শসটা িশি িতষ মান অঞতা শথশ  শনয়া রু্বির বিশশর্ দষৃ্টান্ত। 
এর আশিদন শসই ভ্রান্ত রু্বি বঘশর, র্া পবরবচত ’The God of the gaps’  (িা শুনযিাশনর ঈশ্বর) রযাশটজী, র্ার 
বিশশর্ বনন্দা  শরবছশলন প্রখযাত ধ্মষত্ত্ববিদ বডশয়বেশ িনশিাশয়ফার। সৃবষ্টিাদীরা দারুন উৎসাশি িতষ মান সমশয় 
আমাশদর ঞাশনর শুনযিানগুশলার সোন  শর, র্বদ আপাতদবৃষ্টশত শ ান শুনযিান পাওয়া র্ায়, ধ্শর শনয়া িয় এটাই 
ঈশ্বর  আশমাঘ বনয়মানরু্ায়ী অিশযই পুণষ  রশিন। বচন্তাশীল ধ্মষতত্ত্ববিদশদর, শর্মন িনশিাশয়ফার, শর্টা ভািায়, তা 
িশলা বিঞাশনর অগ্রগবতর সাশথ এই শুনযিানগুশলাও িমশ: সিংকুবচত িশয় আসশছ, এিিং ঈশ্বর ধ্ীশর ধ্ীশর  মষিীন 
িশয় র্ািার ব িংিা লবু শয় থা ার মত জায়গার অভাশির হুমব র মশুখামুবখ িশচ্ছন। ব ন্তু বিঞানীশদর ভািায় 
অনযব ছু। বিঞাশনর সাশথ জবডত স ল  মষ াশের প্রশয়াজনীয় এ টি অিংশ িশচ্ছ অঞতাশ  স্বী ার  রা, এমনব  
ভবির্যশতর জশয়র জনয এ টি চযাশলন্জ্ঞ বিসাশি  এই অঞতায়  উেবসত িওয়া । আমার িেু মযাট বরডলী শর্মন 
বলশখবছশলন, ‘শিশীর ভাগ বিঞানীরাই, তারা র্া আবিষ্কার  শর শফশলশছন, শস বির্শয় উৎসাি িাবরশয় শফশলন। নতুন 
অজানা িা অঞতাই তাশদর সামশন এবগশয় চলার শপ্ররণা।’ আধ্যািিাদীরা রিশসয উেবসত িয় এিিং রিসযময়তাশ  
টিব শয় রাখশতই তারা চান, বিঞানীরা রিসযর মশুখামুবখ আনবন্দত িয় অনয  ারশন:  ারন এটা তাশদর ব ছু 
 রার সুশর্াগ  শর শদয়; খুি সাধ্ারনভাশি, আবম অধ্যায় ৮ এ বির্য়টির পুনরািৃবত্ত  রশিা, ধ্শমষর সিশচশয় 
ক্ষবত র এ টি বদ  িশলা, এটি আমাশদর বশক্ষা শদয়, শ ান ব ছু না িুশঝ সন্তুষ্ট থা াটাই িশচ্ছ এ টি ভাশলা গুন। 

অঞতাশ  স্বী ার  শর শনয়া এিিং এর সামবয়  রিসযময়তা ভাশলা বিঞাশনর এ টি গুরুত্বপণষ অিংশ। বনশদনপশক্ষ 
ব ছু িলশত শগশল িলশত িয়,  বির্য়টা এ ারশন দভুষ াগযজন  , সৃবষ্টিাদী প্রচারনা ারীশদর প্রধ্ান শ ৌশলটিই 
শনবতিাচ , র্া শিঞাবন  ঞাশন আপাতত শুনযিানগুশলা খুশজ শির  রা এিিং তা সাধ্ারনভাশিই ইশিবলশজি 
বডজাইন বদশয় পুণষ  রা। পশরর উদিারনটা র্বদও িাইশপাশথটি যাল তশি এটাই সচরাচর শদখা র্ায়:  এ জন 
সৃবষ্টিাদী িলশছন, ‘শলসার েশটর উইশজল িযাশঙর (Lesser spot Weasel frog)  নুই এর অবিসবে িশচ্ছ  

ইরবরবডউবসিল িা অবিভাজযভাশি জটিল। এর শ ান অিংশই এ   ভাশি  ার্ষ র নয়, র্তক্ষন না সিগুশলা অিংশ 
এ সাশথ রু্ি না িয়। িাজী রাখবছ আপবন শ ানভাশিই এমন শ ান উপায় শদখাশত পারশিননা, শর্খাশন উইশজল 
িযাঙ এর  নইু ধ্ীশর ধ্ীশর িমান্বশয় বিিতষ শনর মাধ্যশম সৃবষ্ট িশত পাশর।’ র্বদ বিঞানীরা এর এ টি তাৎক্ষবন  
এিিং শিাধ্গময উত্তর বদশত িযথষ িন, সাশথ সাশথই সৃবষ্টিাদীরা তাশদর শসই এ টাই িহুিযিহৃত উপসিংিার টাশনন: 
‘শিশ তািশল শসশক্ষশত্র বি ল্প তত্ত্ব, ‘ইশিবলশজি বডজাইন’ স্বভািতই বিজয় লাভ  শরশছ।’ এখাশন পক্ষপাতদষু্ট রু্বিটা 
শখয়াল  রুন: র্বদ তত্ত্ব ‘এ’ শ ান শক্ষশত্র িযথষ িয়, তািশল তত্ত্ব ’বি’ অিশযই সঠি  িশি । িলার প্রশয়াজন শনই, শর্ 
িযপারটা ব ন্তু িীপবরত শক্ষশত্র শসভাশি প্রশয়াগ  রা িশচ্ছ না। আমাশদরশ  বি ল্প তশত্ত্ব ঝাবপশয় পশড সমথষন 
শদিার জনয উৎসাি শদয়া িশচ্ছ, র্খন এটি শর্ তত্ত্বশ  প্রবতিাপন  রার প্রস্তাি বদশচ্ছ, শসই তশত্ত্বর মত শসই বিশশর্ 
শক্ষশত্র এই তত্ত্বটিও িযথষ িশচ্ছ ব না, শস বির্শয় শ ান অনুসোন ছাডা। ইশিবলশজি বডজাইন – আইবড (ID) শ  
সিব ছু শথশ ই বন:শতষ  ছাডপত্র শদয়া িশয়শছ, বিিতষ ন তত্ত্বশ  শর্ সু ঠিন প্রমাশনর দািীর মুশখামবুখ িশত িয়,  তা 
শথশ  এশ  শদয়া িশয়শছ শলাভনীয় এ টি সুরক্ষা, শর্ন শ ান র্াদরু রক্ষা িলয়। 

ব ন্তু এখাশন আমার িতষ মান িিিযটি িশচ্ছ, সৃবষ্টিাদীশদর চাতুরীর  ারশন, অবনশ্চয়তা বনশয় বিঞানীশদর স্বাভাবি  
– র্া আসশলই প্রশয়াজনীয় – আনন্দশ  তুচ্ছ  শর শর্ শদখা িয়, শস বির্য়টির বদশ  দবৃষ্ট আ র্ষন  রা। শুধু্মাত্র 
খাটি রাজবনবত   ারশন আজশ র বিঞানীরা িলশত িয়শতা ইতস্তত  শরন: ‘ হুম, শিশ শ ৌতুিশলর এ টি বির্য়শতা, 
আবমও ভািবছ শ মন  শর উইশজল িযাশঙর পুিষসুরীশদর মশধ্য এই  নুই এর অবিসবেটা বিিবতষ ত িশয়বছল। আবম 
উইশজল িযাঙ বিশশর্ঞ না, আমাশ  বিশ্ববিদযালয় লাইশব্ররীশত শর্শত িশি এিিং িযাপারটা অনুসোন  শর শদখশত 
িশি, িয়শতা শ ান গ্রাজশুয়ট ছাত্রর জনয এটি চমৎ ার এ টি শপ্রাশজক্ট িশত পাশর‘, শর্ মহুুশতষ  এ জন বিঞানী 



এভাশি উত্তর শদশিন, এিিং শ ান ছাত্রর এই শপ্রাশজক্ট শুরু  রা িহু আশগই – শসই এ ই সুপবরবচত বশশরানাম শদখা 
র্াশি সৃবষ্টিাদীশদর প্রচারনাপশত্র: ‘উইশজল িযাঙ এর বডজাইন এ মাত্র ঈশ্বরই  রশত পাশরন’। 

এখাশন শসই দভুষ াগযজন ভাশি, গশির্নার বদ  বনশদষশনায় অঞাত বির্য়গুশলাশ  অনসুোন  রশত বিঞাশনর 
পদ্ধবতগত প্রশয়াজনীয়তা এিিং আইবড মতামতধ্ারীশদর শসই অঞাত িানগুশলাশ  খুশজ শির  শর বিজয় দািী  রার 
প্রিণতা রু্ি িশয় আশছ। আইবড র শর্ বনজস্ব শ ান প্রমান শনই, এিিং বিঞাশনর আপতত না জানা শুনযিানগুশলায়  

এটি শর্ আগাছার মত িবৃদ্ধ পায়, ঠি  এই সতযটাই, খাবন টা অস্ববস্তর সাশথই সিািিন  শর বিঞাশনর  এই সি 
শুনযিানগুশলাশ  শনাি এিিং শসই এ ই শুনযিানগুশলাশ  গশির্নার সুচনা িশল দািী  রার প্রশয়াজনীয়তার সাশথ। 
এই অশথষ, বিঞান তার বমত্র খুশজ পায় মিুিুবদ্ধর প্রঞাসেন্ন ধ্মষতত্ত্ববিদশদর সাশথ, শর্মন িনিশয়ফার, তাশদর  এই 
শ ৌশলগত ঐ য িশত পাশর বনশিষাধ্, জনতুষ্ঠ ারী ধ্মষতত্ত্ব এিিং ইশিবলশজি বডজাইশনর এর শুনযিান পুজারী নাশমর 
শর্ৌথ  শত্রুর মুশখামুবখ। 

জীিাশ্ম শর শডষ  ‘শুনযিানগুশলা’র সাশথ সৃবষ্টিাদীশদর শপ্রম তাশদর পুশরা শুনযিান পুজারী ধ্মষতশত্ত্বর প্রতী । আবম 
এ িার  যামবব্রয়ান এক্সশপাশন বনশয় এ টি অধ্যায় শুরু  শরবছলাম এই িা যটি বদশয়: ‘শর্ন বিিতষ শনর শ ান 
ইবতিাস ছাডাই জীিাশ্মগুশলা শসখাশন শ উ সাবজশয় শরশখশছ।’ ব ন্তু, শসটা বছল এ টি অধ্যায় সুচনা  রার লশক্ষয 
ভার্ার আডম্বরপুণষ িযিিার, র্ার উশেশয বছল পাঠশ র কু্ষধ্াশ  তীব্র  শর শতালা পুশরা বিস্তাবরত িযাখযা শদিার 
আশগ। বির্ন্নভাশি এখন ভািবছ,  ত শিশী সিজ বছল িযপারটা শিাঝা শর্, শসখান শথশ  শধ্র্ষর সাশথ িবনষত আমার 
বিস্তাবরত িযাখযা সর্শত্ন শছশট শফশল শদয়া িশি আর অপ্রাসবঙ্গ ভাশি আনশন্দর সাশথ উদৃ্ধবত শদয়া িশি ভুবম ার 
শসই শছাট িা যটিশ  । সৃবষ্টিাদীরা জীিাশ্ম শর শডষ  ‘শুনযিান’ দারুন ভাশলািাশস, শর্মন সাধ্ারনত: শর্ শ ান 
ঞাশনর শুনযিানগুশলা তাশদর খুি পছশন্দর। 

অশন  বিিতষ নীয় পবরিতষ ন অসাধ্ারন সুন্দর ভাশি   ম শিশী অবিবচ্ছন্ন এিিং িমান্বশয় ধ্ীরগবতশত পবরিতষ ন িওয়া 
িাবন্ত ালীন জীিাশ্মর মাধ্যশম বলবপিদ্ধ িশয় আশছ। ব ছু আিার শনই,  এিিং শসটাই শসই বিখযাত শুনযিান। মাইশ ল 
শশরমার তার তীক্ষ্ম িুবদ্ধর সাশথ মন্তিয  শরবছশলন, র্বদ নতুন শ ান জীিাশ্ম খুশজ পাওয়া র্ায়, র্া ঠি  মাঝখান 
শথশ  শ ান জীিাশ্মর শুনযিানশ  বিধ্াবিভি  শর, তারপরও সৃবষ্টিাদীরা শঘার্না বদশত বিধ্া  রশি না শর্, এখন 
তািশল বিগুন শুনযিান ! র্াই শিা  না শ ন, লক্ষয  রুন  শসই আিাশরা প্রচবলত ধ্ারনার অর্াবচত িযিিার। র্বদ 
প্রস্তাবিত বিিতষ নীয় পবরিতষ শনর শ ান ফবসল না পাওয়া র্ায়, সৃবষ্টিাদীশদর গতানগুবত  ধ্ারনাটি িশলা, শ ান 
বিিতষ নীয় পবরিতষ ন িয়বন, সুতরািং ঈশ্বর বনশ্চয়ই শ ান িস্তশক্ষপ  শরশছন। 

বিিতষ ন িা বিঞান,শর্টাই শিা  না শ ন, এর শ ান ব ছুর িযাখযার  প্রবতটি ধ্াশপর পুঙ্খানপুুঙ্খ প্রমান দািী  রাটা 
িশি পুশরাপুবর অশর্ৌবি  ; এর ম দািী  রার মাশন শর্ন,  াউশ  খুনী বিসাশি অবভরু্ি  রার জনয চলবচ্চশত্রর 
মশতা সেুণষ ঘটনাটির, অথষাৎ িতযা  রার আশগ খুবনর প্রবতটা পদশক্ষশপর শর ডষ  দািী  রা, শর্খাশন এ টা শিমও 
িাদ পডা চলশি না।জীি মৃতশদিশদর অবত কু্ষদ্র এটা অিংশ আসশল জীিাশ্মীভুত িশয়শছ, আমরা আসশলই ভাগযিান, 

র্তটুকু পাওয়ার  থা বছল, তারশচশয় অশন  শিশী অন্তিতী ালীন প্রানীশদর ফবসল আমরা খুশজ শপশয়বছ। শ ান 
জীিাশ্মই শতা না পাওয়ার সম্ভািনাই বছল শিশী, ব ন্তু তারপরও বিিতষ শনর  প্রমান আমরা শপতাম অনয উৎস শথশ , 

শর্মন মবলকুযলার শজশনটিক্স এিিং শভৌগবল  বিস্তার শথশ , এিিং শসগুশলাই র্শথষ্ট শবিশালী বছল। অপরবদশ  বিিতষ ন 
দঢৃ়ভাশি ভবির্যিানী  রশছ র্বদ এ টা জীিাশ্মও ভুত্বশ র শ ান প্রস্তাবিত স্তর ছাডা অনয শ ান ভুল স্তশর পাওয়া 
র্ায়, পুশরা তত্ত্বই আসশল বভবত্তিীন িশয় র্াশি। শজ বি এস িযালশডনশ  র্খন এ জন অবত উৎসািী পপাবরয়ান 
[১০] চযাশলন্জ্ঞ  শরবছল িলশত, ব ভাশি বিিতষ নশ  ভুল প্রমান  রা শর্শত পাশর, বতবন তার বিখযাত গজষ ন  শর 
িশলবছশলন, বপ্র  যামবব্রয়ান স্তশর র্বদ খরশগাশশর জীিাশ্ম খুশজ পাওয়া র্ায়; এ ধ্রশনর শ ান সময়িীপবরত জীিাশ্ম 



আজও প্র ৃতঅশথষ খুশজ পাওয়া র্ায়বন, র্বদও সেুণষ বমথযা প্রমাবনত িওয়া সৃবষ্টিাদীশদর  য়লার স্তশর মানুশর্র খুবল 
 িা ডায়শনাসরশদর সাশথ মানশুর্র পাশয় বচি পাওয়ার  াবিনী সশত্ত্ব। 

শুনযিানগুশলা সৃবষ্টিাদীশদর মশন প্রথাবসদ্ধভাশিই ঈশ্বর পুরন  শরন। এ ই নীবত প্রশয়াগ  রা িয় শসই অসম্ভািযতার 
পিষত চুডায় ওঠার আপাতদবৃষ্টশত শসই খাডা উচু পাশটির শক্ষশত্র, শর্খাশন ধ্ীশর ধ্ীশর চুডায় ওঠার োল সাশথ সাশথ 
শচাশখ পশড না ব িংিা উশেশয প্রশণাবদতভাশি উশপক্ষা  রা িয়। শর্ সমস্ত শক্ষশত্র উপাত্তর ঘাটবত আশছ িা শিাঝার 
এখনও ঘাটবত আশছ, শসই জায়গাগুশলা  স্বয়িংবিয়ভাশি ঈশ্বশরর  ৃপায় শছশড শদয়া িয়। খুি দ্রুত নাট ীয়ভাশি 
শ ান ব ছুশ  ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি িা অবিভাজয জটিলতা দািী  শর শঘার্না শদয়ার এই আশ্রয় শনয়ার 
শ ৌশল তাশদর  ল্পনাশবির অভািশ ই ইবঙ্গত  শর। ব ছু শজি অঙ্গ, র্বদ শচাখ না িয়, তািশল িা শটবরয়া 
িযাশজলার মটর িা শ ান শজি রাসায়বন  বিবিয়া, শ ান অবতবরি িযাখযা ব িংিা রু্বি ছাডাই অবিভাজযভাশি 
জটিল িশল শঘার্না শদয়া িয়। শ ান ’প্রশচষ্ঠা’ই  রা িয়বন এই জটিলতাশ  িযাখযা শদিার জনয। শচাখ, পাখা এিিং 
আশরা অশন  ব ছুর সত ষ তামুল   াবিনী সশত্ত্বও এই সশন্দিজন  প্রশিংসার প্রবতটি নতুন প্রাথীশ  ধ্শর শনয়া িয় 
সুেষ্টভাশি স্বপ্রমাবনত অবিভাজয জটিলতা বিসাশি, এিিং এর শসই পদমর্ষাদা আশরাবপত  রা িয়, শর্ন শ ান ঐশী 
বডবি িা বফয়াট এর মাধ্যশম [১১]; ব ন্তু িযাপারটা এ টু শভশি শদখুন। শর্শিতু অসরলশর্াগয জটিলতা িযিিার 
 রা িশচ্ছ বডজাইশনর পশক্ষ এ টি শজারাশলা রু্বি বিসাশি, সুতরািং বডজাইন এর শচশয় ব ন্ত শিশী  এটি বফয়াট িা  
বডবির এর দািী  রশত পাশরনা। এর শচশয় আপবন িরিং সরাসবর আশরাপ  শর দািী  রুন, শর্ উইশজল িযাঙ 
বডজাইশনর বচি িিন  শর (শিামিাবডষ শয়র িীটল ইতযাবদ) শ ান রু্বি িা সাক্ষযপ্রমান ছাডাই, ব ন্তু শসটা 
বিঞাশনর পথ নয়। 

এিিং রু্বিও শদখা র্ায় শিশী বিশ্বাসশর্াগয িয়না এর শচশয় শর্মন:  আবম [ এখাশন বনশজর নাম শর্াগ  রুন] 
িযাবিগতভাশি বচন্তা  শর আর শ ান উপায় শদখবছ না, শর্ ব ভাশি  ধ্াশপ ধ্াশপ [এখাশন িাশয়ালবজ াল শফশনাশমনার 
নামটি শর্াগ  রুন] শতরী িশত পাশর। সুতরািং এটি অবিভাজযভাশি জটিল। এর মাশন িশচ্ছ এটি ঈশ্বর পবর বল্পত 
িা বডজাইন  রা।’ এভাশি আপবন বির্য়টি প্র াশ  শর শদখুন এিিং তাৎক্ষবন ভাশি আপবন শদখশত পাশিন এটি 
শ ান বিঞানীর এ টি অন্তিতী ালীন রুপ খুশজ শির  রার িা অন্ততপশক্ষ  ল্পনা  রার ঝুব র মশুখ পশড শগশছ। 
এমনব  র্বদ শ ান বিঞানী শ ান িযাখযা বনশয় এবগশয় না আশসনও, এর শুধু্মাত্র শ ান ব ছু ‘বডজাইন’ মশন  রার 
িাশজ রু্বির  ারশন এটি শ ান সুবিধ্া  রশত পারশি না। ইশিবলশজি বডজাইন বভবত্তর রু্বি অলস এিিং 
পরাজয়িাদী – শসই প্রথাগত ‘শুনযিান পুণষ  রা ঈশ্বশরর’ রু্বি। আবম অতীশত এটিশ  নাম বদশয়বছলাম িযবিগত 
অবিশ্বাস শথশ  আসা রু্বি। 

 ল্পনা  রুন আপবন আসশলই এ টি অসাধ্ারন মযাবজ  শ ৌশল শদখশছন। র্াদ ুর জটুি শপন এিিং শটলার এর 
এ টা প্রচবলত র্াদ ুবছল, তারা এ ই সাশথ মশঞ্চ এশস এশ  অপরশ  বপস্তল বদশয় গুবল  রশি এিিং দজুশনই শসই 
িুশলট দাত বদশয় আটশ  বদশচ্ছ। প্রথশমই শিশ সত ষ তার সাশথ দটুি িুশলশট শনাি ারী বচি শদয়া িয় বপস্তশল 
শো াশনার আশগ, পুশরা প্রবিয়াটা  াছ শথশ  শদখাশনা িয় দশষ শদর মধ্য শথশ  শনয়া ভলাবিয়ারশদর, র্াশদর 
আশেয়াস্ত্র সম্বশে ঞান আশছ এিিং আপাতদবৃষ্টশত মশন িশচ্ছ সি ধ্রশনর ছলচাতুরীর সম্ভািনাশ  না চ  শর শদয়ার 
িযিিা শনয়া িশচ্ছ। শদখা শগল শটলাশরর দাগ শদয়া িুশলট শপশনর মুশখ, শপশনর দাগ শদয় িুশলট শটলাশরর মুশখ; 

 আবম [বরচাডষ  ডব ন্স] সেুনষভাশি অনয শ ান উপায় ব ন্তু ভািশত পারবছ না, এটা শর্ এ টা চালাব  িশত 
পাশর। িযাবিগত অবিশ্বাস শথশ  আসা রু্বি আমার প্রা বিঞাবন  মবস্তষ্কর শ ি শথশ  বচৎ ার  শর িলশছ এিিং 
আমাশ ও প্রায় িাধ্য  রশছ  িলশত শর্, ‘এটাশতা এ টি অশলৌব   ঘটনা, এর শ ান শিঞাবন  িযাখযা শনই, এটি 
অবতপ্রা ৃত িশত িাধ্য।’ ব ন্তু আমার মশধ্য এখন বিঞান বশক্ষার কু্ষদ্র এ টি আওয়াজ িলশছ অনয  থা। শপন 
এিিং শটলার বিশ্বশসরা র্াদ ুর জটুি। বনশ্চয়ই এর এ টা সঠি  ভাশলা িযাখযা আশছ। আবম শুধু্ এ বির্শয়  ম 
জাবন িা শিশী ভাশলা  শর লক্ষয  বরবন িা  ল্পনাশবির দিুষলতার  ারশন বির্য়টি শভশি উঠশত পারবছ না এই 



র্া। এটাই র্াদ ুরী শ ান শ ৌশশলর উবচৎ জিাি িশত পাশর। এিিং এটিও জীিবিঞাশনর নানা শফশনাশফনা িা 
ঘটনার, র্া আপাতদবৃষ্টশত মশন িশচ্ছ ইরবরবডউবসিল  মশেক্স, তার শক্ষশত্রও সঠি  প্রবতবিয়া িশত পাশর। শর্ 
মানুর্গুশলা প্রা ৃবত  শ ান ঘটনার প্রবত িযাবিগত িতভম্বতা শথশ  দ্রুত অবতপ্রা ৃত িযাখযার শরণাপন্ন িন, তারা 
ঐসি বনশিষাধ্শদর তুলনায় শ ান অিংশশই  ম না, র্ারা এই ধ্রশনর র্াদ ুরশদর  চামচ িা াশত শদশখএিিং এশদর 
‘পযারানমষাল’ িা অবতপ্রা ৃত িশল আখযা শদন। 

স্কটিশ রসায়নবিদ এ বজ শ য়াণষ বস্মথ তার Seven Clues to Origin of Life িইটিশত এ টি আচষ  এর উদিারন 
িযিিার  শর আশরা এ টি অবতবরি বির্য় উশেখ  শরবছশলন, অমসৃনভাশি  াটা পাথর বদশয় শতরী, শ ান বসশমি 
ছাডা, স্বাধ্ীনভাশি দাডাশনা শ ান আচষ  ( িা ধ্নু া ৃবতর বখলান) ব ন্তু এ টি ভারসামযপুণষ িায়ী স্িাপনা িশত 
পাশর; তশি এটি ইরবরবডউবসিল  মশেক্স িা অবিভাজযভাশি জটিল,  ারন এ টা পাথর র্বদ মুল  াঠাশমা শথশ  
সরাশনা িয় তশি পুশরা আচষ টাই  ধ্বশস পডশি। তািশল প্রথশমই িা এটা ব ভাশি শতরী িশলা। এ টা উপায় িশলা 
এ সাশথ অশন গুশলা পাথর এ সাশথ জশডা  শর এ টা এ টা  শর পাথর সরাশনা। সাধ্ারনত: অশন  এমন 
অশন   াঠাশমার উদিারন আশছ তারা অসরলশর্াগয শসই অশথষ শর্, এশদর শ ান অিংশ িাদ বদশল এটি আর তার 
 াঠাশমাগত ঐ য টিব শয় রাখশত পাশরনা। ব ন্তু তারা শতরী িশয়বছল এ টি  াঠাশমার উপর বভবত্ত  শরই, র্া 
পরিতীশত সবরশয় শফলা িয় এিিং এখন র্া আর দশৃযমান নয়। বিিতষ শনও এ ই ঘটনা ঘশট, শ ান অঙ্গ িা শ ান 
রা চার র্া আপবন শদখশছন তারও এমন এ টি  াঠাশমা িয়শতা বছল তার পুিষসুরী প্রানীশদর শরীশর,  র্া এর 
পরিতী প্রজশন্ম অপসাবরত িশয়শছ। 

ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটি (Irreducible complexity) নতুন শ ান ধ্ারনা না, ব ন্তু এই িা যটি আবিষ্কার 
 শরশছন সৃবষ্টিাদী বিঞানী মাইশ ল শিশি, ১৯৯৬ সাশল [১২]। তাশ   ৃবতত্ব শদয়া িয় ( অিশয র্বদ  ৃবতত্ব 
এখাশন সঠি  শব্দ িশয় থাশ ) সৃবষ্টিাদশ  জীিবিঞাশনর নতুন শাখার বদশ  বনশয় র্ািার জনয, তা িশলা: 
প্রাণরসায়ন এিিং শ ার্ বিঞান, সম্ভিত তার দবৃষ্টশত শচাখ ব িংিা পাখার শচশয় এই শক্ষত্রগুশলায় শুনযিান িা গযাপ 
বশ ার  রা শিশ সিজ মশন িশয়বছল। ভাশলা উদিারন বিসাশি তার শসরা প্রশচষ্টা ( র্বদও খারাপ এ টা 
উদিারন) িশলা িযাশক্টবরয়ার িযাশজলার মটর। 

প্র ৃবতর এ টি অসাধ্ারন উিািনী শবির নমনুা িশলা িযাশজলার মটর। মানুশর্র আবিষৃ্কত প্ররু্বি িাদ বদশল, এটি 
প্র ৃবতশত আমাশদর জানা এ টি মাত্র উদিারন, র্া এ টি স্বাধ্ীনভাশি ঘুরশত পাশর এমন এ টি অযাক্সল (Axle) এ 
গবত শদয়। আমার মশন িয়, এর শচশয় বিশালা ার প্রানীশদর জনয চা া িশত পারশতা সবতয াশর ইরবরবডউবসিল 
 মশেবক্সটি  উদিারন িত, আর সম্ভিত এজনযই প্র ৃবতশত এশদর শ ান অবস্তত্ব শনই। শ মন  শর স্নায় ুিা রি নালী 
বিয়াবরিং এর স্তর পার িশতা [১২]। 

িযাশজলাম িশলা  সুতার মত এ টি প্রশপলার, র্ার মাধ্যশম ব ছু  িযাশক্টবরয়া পাবনর মশধ্য চলাশফরা  শর অশন টা গতষ  
খুশড খুশড, আবম গশতষ  খুশড িলবছ, সাতার িলবছনা,  ারন িযাশক্টবরয়ার পর্ষাশয় তার অবস্তশত্ব পাবনশ  আমাশদর মত 
তরল মশন িশি না, তাশদর  াশছ মশন িশি, শজলী িা তরল গুড িা  এমনব  িাবলর মত শ ান মাধ্যম। এিিং 
িযাশক্টবরয়ার মশন িশি শস তার মধ্য বদশয় সুডঙ্গর মত গতষ   শর চলাশফরা  রশছ, সাতার নয়। আশর টু িড 
শ ান অগষাবনজম এর িাশজলাম এর মত শর্মন শপ্রাশটাশজায়া, িযা শটবরয়ার িযাশজলাম চািশু র মত শেউ শতাশলনা 
িা শিঠার মত দাড টানার মত আচরন  শর না। সবতয সবতয এর এ টি স্বাধ্ীনভাশি ঘুণষায়ক্ষম অযাক্সল র্া 
িমাগত ভাশি ঘুরশত থাশ  এ টি বিয়াবরিং এর মশধ্য, এটিশ  গবতশীল রাশখ খুি শছাট এ টি অসাধ্ারন মটর। 
আনবি  পর্ষাশয় এই মটর মািংশশপশীর মত এ ই মলু নীবত িযিিার  শর, তশি  সবিরাম িা শথশম শথশম 
সিংশ াচশনর িদশল এটি ঘুরশত পাশর ( ঘুণষনক্ষম) [১৩]; শিশ আনশন্দর সাশথ এটি িণষনা  রা িশয়শছ কু্ষদ্র 



আউটশিাডষ  মটর বিসাশি, শর্মন মটরশিাট এর িাইশর থা া ইবন্জ্জশনর মত ( র্বদও প্রশ ৌশলগত বদ  শথশ  এিিং 
িযবতিমী এ টি শজি বসশস্টম বিশসশিও এটি খুি শিশী মাত্রায় এ টি অদক্ষ মটর)। 

শ ান রু্বিরু্ি স্বাক্ষযপ্রমাশনর এ টি শব্দ ছাডাই, িযাখযা িা বিস্তাবরত শ ান আশলাচনা ছাডাই শিশি এটিশ  এ  
 থায় দািী  শরন, শর্ িযা শটবরয়ার িযাশজলার মটর িশচ্ছ অবিভাজযভাশি জটিল। শর্শিতু তার দািীর স্বপশক্ষ 
বতবন শ ান রু্বি বদশত পাশরনবন, আমরা শুরু  রশত পাবর, তার  ল্পনাশবির িযথষতা বদশয়। বতবন আশরা দািী 
 শরন, বিশশর্াবয়ত জীিবিঞাশনর গশির্নাপত্র গুশলা নাব  িযাপারটা উশপক্ষা  শরশছ; তার এই অবভশর্াশগর 
অসতযতার প্রমান  রশত  শিশির জনয   ভয়ািি র ম বিব্রত র  বিশাল ায় প্রমান ভাোর শপনবসলভযাবনয়ায় 
২০০৫ সাশল বিচারপবত জন ই শজানস এর আদালশত দাবখল  রা িশয়বছল, শর্খাশন শিশি এ জন বিশশর্ঞ সাক্ষী 
বছশলন এ টি বিশয়শবনষ্ট গ্রুশপর পশক্ষ, র্ারা  িানীয় পািবল  সু্কশলর বিঞান  াবরকুলাশম ইশিবলশজি বডজাইন 
শমাডশ  সৃবষ্টিাদশ  চাবপশয় শদিার শচষ্টা  শরবছল। বিচারপবত শজানস এর ভার্ায় তাশদর শসই পদশক্ষপ িশচ্ছ, 

অবিশ্বাসযর ম বনিুষবদ্ধতার এ টি পদশক্ষপ ( বিচারপবত শজানস এর এই িা য এিিং বতবন বনশজ বন:সশন্দশি স্মরনীয় 
িশয় থা শিন); এই বিচাশরর সময়ই শিশি শুধু্ এই বিব্রত র পবরবিবতর মুশখামুবখ পশডনবন, আমরা অবচশরই তা 
শদখশিা। 

শ ান ব ছুশ  অবিভাজয জটিল বিসাশি প্রমান  রার সিশচশয় গুরুত্বপুণষ বির্য়টি িশলা, প্রমান  শর শদখাশনা শর্, এর 
শ ান অিংশই এ   ভাশি  মষ উপশর্াগী নয়। এশদর এ   ভাশি  াজ  রার পুিষশতষ  িশলা, তাশদর প্রশতয টি 
অিংশশ  এ  জায়গায় জশডা িশত িশি (শিশির বপ্রয় উদিারণ বছল মাউস েযাপ); িাস্তশি আনবি  জীিবিঞানীশদর  

শিশী পবরশ্রম  রশত িয়বন প্রমান  শর শদখাশত শর্, পুশরা এ টি এ   ছাডাও স্বতন্ত্রভাশি  াজ  রশত পারা এর 
নানা অিংশগুশলাশ ,  শর্মন িযাশজলার মটর এিিং শিশির  অনযনয অসরলশর্াগয জটিল বিসাশি দািী  রা উদিারশনর 
শক্ষশত্র। ব্রাউন বিশ্ববিদযাশলশয়র শ শনথ বমলার ভাশলা িশলবছশলন, আবম র্বদ িাবজ রাখশত চাই, তশি এটাই 
ইশিবলশজি বডজাইশনর সিশচশয় সফল প্রশরাচনাদায়ী  শত্রু,  সিশচশয়  ম না  ারন বতবন এ জন বনশিবদত প্রাণ 
খৃষ্টান। আবম প্রায়ই ধ্মষবিশ্বাসীশদর বমলার এর িই পডার জনয  উৎসাি শদই, র্ারা বনশজশদর শিশির শধ্া ািাবজর 
বশ ার িশল মশন  শরন, শর্মন Finding Darwin’s God । 

িযা শটবরয়ার ঘুণষনক্ষম িা শরাটারী ইবন্জ্জন এর শক্ষশত্র, বমলার আমাশদর দবৃষ্ট আ র্ষন  শরন আশর টি 
শম াবনজশমর প্রবত, টাইপ বর বসশিটবর বসশস্টম িা TTSS (Type Three Secretory System) এর প্রবত [১৪]। 
TTSS  ঘুণষায়মান গবতর জনয িযিহৃত িয়না। এটি পরজীবি িযা শটবরয়াশদর িযিিার  রা অশন গুশলা পদ্ধবতর  

এ টি, র্া িযা শটবরয়া িযিিার  শর বির্াি পদাথষ তাশদর শরীর শথশ  ক্ষবতর উশেশশয শপার্শ র শরীশর মশধ্য 
তাশদর শ ার্পদষ ার মধ্য বদশয় পাে  রার জনয। মানুশর্র মাত্রায় ভািশল , আমরা ভািশত পাবর, শ ান বছদ্রর মধ্য 
বদশয় তরল ব ছু শেশল শদয়ার মত িা শচশপ শঠশল শির  শর শদিার মত পাে। ব ন্তু িযা শটবরয়ার পর্ষাশয় 
বির্য়টি অনযর ম, বন:সবরত প্রবতটি অনু আ াশর এিিং বত্রমাবত্র  গঠশন TTSS এর অনুশদর মতই: িলা িয় ঘণ 
এ টি  াঠাশমার অন,ু তরল নয়; প্রবতটি অনু এ  ভাশি বনবদষষ্ট প্রবিয়ার মধ্য বদশয় সবিয়ভাশি পবরচালনা  শর 
িাইশর শির  শর শদয়া িয়, শর্ন স্বয়িংবিয় শ ান স্লট শমবশন, র্া শখলনা িা শিাতল সরিরাি  শর। সুতরািং 
সাধ্ারন শ ান বছদ্র তারা  র্ার মধ্য বদশয় শ ান অন ু‘প্রিাবিত’ িয় শুধু্। শ ার্ীয় দ্রিয-সরিরাি ারী বনশজই 
অশন  শছাট শছাট শপ্রাটিন অনু বদশয় শতরী, প্রশতয টির আ াশর এিিং গঠনগত জটিলতায় তারা শর্ অনুগুশলা 
শ াশর্র বভতর শথশ  িাইশর সরিরাি  শর, তাশদর সমতুলয। মজার িযপার িশলা, িযা শটবরয়াশদর এই স্লট 
শমবশনগুশলা  খশনা  খশনা সে ষ রু্ি নয় এমন িযা শটবরয়াশদর মশধ্য প্রায় এ ই র ম শদখা র্ায়। তাশদর শতরী 
 রার জীন শর্ন,  বপ এিিং শপষ্ট  রা িশয়শছ অনয িযা শটবরয়া শথশ : শর্  াজটা  রশত িযা শটবরয়া অতযন্ত 
দক্ষ, শসটা বনজ অবধ্ াশরই এ টা অসাধ্ারন বির্য়, তশি আমাশ  অনয বির্শয়  িলার তাডা আশছ। 



TTSS শতরী  শর শর্ শপ্রাটিন অনগুুশলা িযা শটবরয়ার িযাশজলার মটশরর নানা গঠন উপাদাশনর  সদশৃ। 
বিিতষ নিাদীশদর  াশছ সুেষ্ট শর্ TTSS এর নানা অিংশগুশলা, এ টা নতুন, তশি পুশরাপুবর না, খাবন টা পবরিবতষ ত 
িশয় পুশরাপুবর অনয  াশজর জনয বনিষাবচত িশয়শছ, র্খন িযাশজলার মটরটি বিিবতষ ত িশয়বছল। র্খন TTSS  টাবগিং 
িা শ ান অনুশ  শজাশর শটশন শনয় বনশজর বভতর শথশ , তখন ( বিবস্মত িিার শতমন শ ান  ারন শনই শর্) 
এটি িযাশজলার মটশরর িযিিার  রা মলুনীবতর এ টি আবদ সিংস্করন িযিিার  শর, র্া অযাক্সল বিসাশি  াজ  রা 
অনুটিশ  শটশন ধ্শর শঘারাশত থাশ । েষ্টতই, িযাশজলার মটশরর সিশচশয় গুরুত্বপুণষ অিংশ আশগ শথশ ই শসখাশন 
 মষক্ষম বছল িযাশজলার মটর বিিবতষ ত িিার আশগ।বিদযমান শ ান প্রবিয়াশ  বভন্ন  াশজর জনয পুণ:বনশদষশনা শদয়া 
  আপাতদবৃষ্টশত অবিভাজয জটিল শ ান র্ন্ত্রর অসম্ভািযতার পািাড চুডায় উঠার এ টি সুেষ্ট উপায়। 

অশন  শিশী  াজ  রার প্রশয়াজন আশছ, অিশযই, আবম বনবশ্চৎ, শসই গশির্না িশি। এধ্রশনর  াজ  খশনাই শশর্ 
িশি না, র্বদ বিঞানীরা  ইশিবলশজি বডজাইন তত্ত্ব শর্ অলস বডফট অিিান শনিার জনয প্রশরাবচত  শর তাশত 
সন্তুষ্ট না  িন। এ জন  াল্পবন  ইশিবলশজি বডজাইন তাবত্ত্ব  এর বিঞানীশদর উশেশশয শপ্রবরত িাতষ া িশত পাশর 
এমন: ‘আপবন র্বদ না িঝুশত পাশরন ব ভাশি শ ান এ টা ব ছু  াজ  রশছ, শ ান অসুবিধ্া শনই :সাশথ সাশথ 
এটার শিাঝার সি শচষ্টা শছশড বদশত িশি এিিং িলশত িশি ঈশ্বশরর  াজ এটি। আপবন জাশনর না স্নায়ু সিংশ ত 
ব ভাশি  াজ  রশছ? ভাশলা, আপবন জাশনন না আমাশদর মবস্তশষ্ক সৃ্মবত ব ভাশি সিংরবক্ষত িয়। চমৎ ার! সাশলা  
সিংশশ্লর্ন প্রবিয়া খুিই জটিল? দারুন, দয়া  শর সমসযা সমাধ্ান  রার দর ার শনই, িাল শছশড শদন, ঈশ্বশরর  ৃপা 
বভক্ষা  রুন। বপ্রয় বিঞানীগন দয়া  শর আপনাশদর অজানা ‘রিসয‘ বনশয় শ ান  াজ  রার দর ার শনই, িরিং 
আমাশদর  াশছ আপনার রিসযগুশলা বনশয় আসুন,  ারন আমরা তা িযিিার  রশত পারশিা। খাশমা া গশির্না  শর 
মুলযিান অঞতার অপচয়  রা শথশ  বিরত থাকুন। ঈশ্বশরর শশর্ ভরসা বিসাশি  এই সি মিান শুনযিানগুশলা 
আমাশদর প্রশয়াজন।’ শসি অগাবষ্টন শ ান রাখ ো  ছাডাই িশলশছন, ‘আশরা এ  ধ্রশনর প্রশলাভন আশছ, আশরা 
শিশী বিপদসঙু্কল. শসটা িশচ্ছ শ ৌতুিশলর অসুখ, এটাই আমাশদর  পবরচালনা  শর প্র ৃবতর শগাপন রিসয উশন্মাচশনর 
শচষ্টা  রশত। শর্ শগাপন রিসয আমাশদর শিাশধ্র িাইশর, র্া আমাশদর শ ান  াশজ আশসনা, র্া মানুশর্র শশখার 
আ াঙ্খা  রাও উবচৎ না (Freeman 2002 এ উদৃ্ধত)’; 

ইরবরবডউবসিল  মশেবক্সটির শক্ষশত্র শিশির অনয আশর টি বপ্রয় উদিারন িশলা আমাশদর ইবমউন বসশস্টম িা শরাগ 
প্রবতশরাধ্ তন্ত্র। বিচারপবত শজানস এর ভার্ায় শসই  াবিনী শশানা র্া : 

’প্র ৃতপশক্ষ, পাটা প্রশোত্তশরর সময় অধ্যাপ  শিশি তার ১৯৯৬ সাশল তার দািী, বিঞান  খশনাই শরাগপ্রবতশরাধ্ 
তশন্ত্রর বিিতষ নীয় িযাখযা বদশত পারশি না, এর বির্শয় প্রে  রা িশয়বছল। তাশ  ৫৮টি বপয়ার বরবভউ প্র াশনা, 
নয়টি িই এিিং শিশ  শয় টি ইবমউশনালজী পাঠযপুস্ত  অধ্যায় শদখাশনা িশয়বছল ইবমউন বসশস্টম এর বিিতষ শনর 
িযাখযা বিসাশি। ব ন্তু বতবন শুধু্ দািী  শরন, এগুশলা বিিতষ শনর পশক্ষ প্রমান বিসাশি র্শথষ্ট শর্মন না শর্মন শতমবন 
শবিশালীও না।’ 

শিশি , পাটা প্রশোত্তর পশিষ, িাদী পশক্ষর প্রধ্ান শ ৌশুলী এবর  রথসচাইল্ড প্রশের উত্তশর স্বী ার  রশত িাধ্য 
িশয়শছন, বতবন শসই ৫৮টি গশির্না পশত্রর শিশীর ভাগই পশডনবন। অিশয এটি বিস্ময় র না,  ারন ইবমউশনালজী 
অশন   ঠিন পবরশ্রশমর িযাপার ।এ ারশন শিশির অিঞাসুচ  ‘অথষিীন’ িশল এসি প্রতযাখান  রা আশরা শিশী 
ক্ষমার অশর্াগয। এটা অিশযই অথষিীন, সবতয াশরর পৃবথিী সম্বশে গুরুত্বপুণষ আবিষ্কাশরর িদশল র্বদ আপনার লক্ষয 
থাশ  সিশজ বিশ্বাসপ্রিন সাধ্ারন মানরু্ এিিং রাজনীবতবিদশদর জনয প্রচারণা চালাশনা; শিশির  থা শশানার পর, 

রথসচাইল্ড সুন্দরভাশি পুশরািযাপারটার সারািংশ  শরন র্া শসবদন  শসই আলাদশত উপবিত স ল সৎ মানরু্ অনুভি 
 শরবছশলন: 



আমাশদর শসৌভাগয এিিং আমরা  ৃতঞ শর্ ব ছু বিঞানী আশছন র্ারা ইবমউন বসশস্টশমর উৎপবত্তর প্রশের উত্তরটি 
শখাজার শচষ্টা  শরশছন…. এটি আমাশদর ভয়ঙ্কর এিিং ক্ষবত র অসুশখর বিরুশদ্ধ আমাশদর প্রবতশরাধ্, শর্ বিঞানীরা 
এই সি িই বলশখশছন, িা বনিে বলশখশছন তারা সিার শচাশখর অন্তরাশলই পবরশ্রম  শর শগশছন, িই এর জনয িা 
িিৃতার জনয শ ান পাবরশ্রবম  ছাডাই। তাশদর পবরশ্রম আমাশদর সিায়তা  শরশছ অশন  গুরুত্বপুণষ অসুশখর 
বিরুশদ্ধ রু্দ্ধ এিিং বচব ৎসা  রশত। তার ঠি  িীপবরশত, অধ্যাপ  শিশি এিিং পুশরা ইশিবলশজি বডজাইন আশন্দালন 
বিঞান িা বচব ৎসা বিঞাশনর ঞানশ  সামশন অগ্রসর িিার শক্ষশত্র শ ান অিদানই রাখশছন না, এিিং ভবির্যত 
প্রজশন্মর বিঞানীশদর িলশছন, এসি বনশয় মাথা না ঘামাশত [১৫]। 

আশমবর ার জীনতত্ত্ববিদ শজরী  শয়ন শিশির িইটি সম্বশে তার বরবভউশত বলশখবছশলন,‘ র্বদ বিঞাশনর ইবতিাস 
আমাশদর ব ছু বশবখশয় থাশ , তা িশলা আমাশদর অঞতাশ  ‘ঈশ্বর’ বিসাশি বচবিত আমরা ব ছুই  রশত পারশিা না, 
িা এ জন িাঙময় ব্লগাশরর ভার্ায়, গাবডষ য়ান পবত্র ায়  শয়ন এিিং আমার ইশিবলশজি বডজাইন সম্বশে এ টি 
বনিশে বর্বন মন্তিয  শরবছশলন: 

শ ন ঈশ্বর শ  সিব ছুর িযাখযা বিসাশি গনয  রা িয়?  এটি অিশযই তা নয়, এটি িযাখযা  রার িযাথষতা,  াধ্ 
ঝা াশনা এ টি ‘আবম জাবননা‘ র্া ব না বনশজশ  সাবজশয়শছ আধ্যাবি তার শপার্া  ও আচাশরর মাধ্যশম। শ উ 
র্বদ শ ান ব ছুর জনয ঈশ্বরশ   ৃবতত্ত্ব বদশত চায়, সাধ্ারনত এর অথষ িশলা তারা এ সম্বশে ব ছু জাশনন না, 
সুতরািং তারা  এর  ারন বিসাশি আশরাপ  শর ধ্রাশছায়ার িাইশর, জানা অসম্ভি আ াশ পরীর উপর। এখন আপবন 
র্বদ িযাখযা দািী  রুন ঐ ভদ্রশলা  শ াথা শথশ  আসশলন, খুি সম্ভিত এর উত্তর বিসাশি আবম এ টা অেষ্ট 
বমথযা দাশষবন  উত্তর পাশিন তার বচর অবস্তত্বময়তা িা প্র ৃবতর িাইশর তার অিিান সম্বশে। র্া অিশযই শ ান 
ব ছুরই িযাখযা  শরনা [১৬]। 

ডারউইবনজম আমাশদর সশচতনাতাশ  িাবডশয় বদশয়শছ অনযভাশি, বিিবতষ ত অঙ্গ, র্ারা অসাধ্ারন এিিং দক্ষ সাধ্ারনত 
শর্মনটি িয়,তশি তাশদর অশন  িুটিও আশছ, ঠি  শর্মনটা আপবন আশা  রশত পাশরন, র্খন তাশদর শ ান 
বিিতষ শনর ইবতিাস থাশ  এিিং র্বদ তাশদর শ উ বডজাইন  শর থা শতা তািশল ঠি  আপবন এসি িুটি আশা 
 রশতন না। আবম শিশ ব ছু উদিারনটা আশগও আশলাচনা  শরবছ অনয িইশত: শর্মন এ টি স্নায়ু, বর াশরি 
লযাবরবন্জ্জয়াল নাভষ , এটি শর্ বনবদষষ্ট অঙ্গশ  স্নায়সুিংশর্াগ শদয়, শসই অশঙ্গর প্রবত উৎস শথশ  তার র্াত্রাপশথর 
অবতমাত্রায়, অপিযায়ী ঘুরপথ  শচাশখ আঙ্গলু বদশয় শদবখশয় শদয় বিিতষ শনর ইবতিাস। আমাশদর অশন গুশলা অসুিতা, 
বপশঠর নীশচর বদশ  িযাথা  িা িযা  শপইন শথশ  িাবনষয়া, জরায়রু শপ্রালাপ্স এিিং আমাশদর সাইনাস সিংিমশনর 
প্রিণতা  এর সিব ছুর  ারন সরাসবরভাশি আমাশদর দইু পাশয় িাটার বির্য়টি, আমরা শর্ এখন শর্ শরীরটা বনশয় 
দইু পাশয় িাটবছ তা শত বমবলয়ন িছর ধ্শর আ াশর শপশয়বছল চার পাশয় িাটার উপর বনভষ র  শর। আমাশদর 
সশচতনতা আশরা িাশড প্রা ৃবত  বনিষাচশনর বনষু্ঠরতা এিিং অপচয় প্রিনতা শদশখ। বশ ারী প্রানী মশন িয় সমান 
সুন্দরভাশি বডজাইন  রা তার বশ ার প্রানীটিশ  ধ্রিার জনয, অনযবদশ  আিার বশ ার প্রানীর ঠি  শসই এ ই 
সুন্দরভাশি বডজাইন  রা, আিমন ারী বশ ারী প্রানীর  িল শথশ  রক্ষা পািার স ল উপায় সি; তািশল ঈশ্বর 
আসশল শ ান পশক্ষ [১৭]। 

(চলশি) 

পাদটী া/শনাটস ______________________________ 

[১০] POPPERIAN relating to, or characteristic of the theories of Karl Popper; esp : of or relating to 

the theory that a hypothesis can be falsified by observed exceptions but never absolutely proven to be 

true. 



[১১]  Fiat: a command or act of will that creates something without or as if without further effort 

[১২] বরচাডষ  ডব শন্সর শনাট:   ল্প াবিনীশত এ টি উদিারন বদশত পাবর এর, শলখ  বফবলপ পুলমযান তার Dark 

materials এ  ল্পনা  শরবছশলন এ  প্রজাবতর প্রানীর, মুশলফা, র্া সিািিান বছল িকৃ্ষর সাশথ র্ারা মাঝখাশন 
বছদ্ররু্ি শগালা ৃবত িীজিািী পড শতরী  রশতা; এই পডগুশলা মুশলফা িযিিার  রশতা চা া বিসাশি।চা াগুশলা 
শর্শিতু শরীশরর অিংশ বছলনা, শস  ারশন তাশদর স্নায় ুিা রি সিংশর্াগও  বছলনা র্ারা মশুলফার অযাক্সল ( বশিং 
এর িা াশনা শনাখ, িাড ) মশধ্য শপবচশয় শর্শতা। পুলমযান দরুদবৃষ্টপুণষ এ টি পর্ষশিক্ষন বছল, এটি  বসশস্টমটি  াজ 
 রশতা  ারন গ্রিটিশত প্রা ৃবত  ভাশি িযাসট  এর বফতা শিছাশনা  রাস্তা বছল, র্া রাস্তা বিসাশি  াজ  রশতা। 
রাস্তািীন অমসৃন ভুবমশত চা া খুি এ টা উপ ারী নয়। 

[১৩]বরচাডষ  ডব শন্সর শনাট: (বিস্ময় রভাশি, মািংশশপশীল মুলনীবত আশরা  এ টি তৃতীয় শমাশড িযিহৃত িয়, ব ছু 
 ীটপতঙ্গ, শর্মন শমৌমাবছ, মাবছ; শর্খাশন ওডার মািংশশপশীটি মুলত অবসশলটরী, র্া শরবসশপ্রশ টিিং ইনবজশনর মত  াজ 
 শর। অনয পতঙ্গ শর্মন শলা াষ্টরা  প্রবতটি পাখনা নাডাশনার জনয স্নায় ুসিংশ ত শপ্ররন  শর (শর্মন পাখীরা), 

শমৌমাবছরা এ িারই সিংশ ত পাঠায় অবসশলটরী মশটারশ  সবিয়  শর ( িা বনবিয়); িযা শটবরয়ার শর্ 
শম াবনজমটি আশছ শসটি সাধ্ারন সিংশ াচন শীল ব ছু (শর্মন পাখীশদর) নয় িা শরবসপ্রশ টর নয় (শর্মন 
শমৌমাবছ) িরিং এ টি সবতয াশরর ঘুণষায়মান িা শরাশটটর। শসই শক্ষশত্র  এটি শিদযুবত  মটর িা ওয়াশঙ্কল ইবন্জ্জশনর 
মত।) 

[১৪] http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html. 

[১৫] This account of the Dover trial, including the quotations, is from A. Bottaro, M. A. Inlay and N. 

J. Matzke, ‘Immunology in the spotlight at the Dover “Intelligent Design” trial’, Nature Immunology 

7, 2006, 433-5. 

[১৬]  J. Coyne, ‘God in the details: the biochemical challenge to evolution’,Nature 383, 1996, 227-

8. The article by Coyne and me, ‘One side can be wrong’, was published in the Guardian,1 Sept. 

2005:http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html. The quotation from 

the ‘eloquent blogger’ is athttp://www.religionisbullshit.net/blog/2005_09_01_archive.php. 

[১৭]Dawkins, R. (1995). River Out of Eden. London: Weidenfeld & Nicolson. 
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( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

যকন োয র্নর্িৎভাবে েিা সম্ভে ঈশ্ববরর যকান অর্িত্ব যনই   

চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) এর পশর:   

বদ অযানরবপ  বপ্রবন্সপাল: েযাশনটারী সিংস্করণ 

শুনযিানিাদী ধ্মষতাবত্ত্ব রা র্ারা শচাখ এিিং পাখা, িযাশজলার মটর এিিং শরাগ প্রবতশরাধ্ তন্ত্রর উপর শথশ  িাল 
শছশড বদশয়শছন, প্রায়ই তারা তাশদর আশার শশর্ আশ্রয় িল বিসাশি শিশছ শনন জীিশনর উৎপবত্তর প্রেটি। অবজি 
রসায়শনর বিিতষ শনর সুচনালে শর্  ারশনই শিা  না মশন িশত পাশর পরিতীশত বিিতষ শনর নানা পর্ষাশয় সুবনবদষষ্ট 
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অন্তিতী ালীন শুনযিানগুশলার শচশয়  আশরা িড শ ান শুনযিান উপিাপন  রশছ। এিিং এ টি অশথষ এটি 
অশপক্ষা ৃত িড এ টি শুনযিান। তশি শসই এ টি অথষ খুি বনবদষষ্ট, র্া ধ্মষিাদীশদর শ ান স্বান্তনার িানী শশানায় 
না। জীিশনর উৎপবত্ত শুধু্ এ িারই ঘটশত িশি। শস ারশন আমরা এই ঘটনাটিশ  অবত মাত্রায় অসম্ভািয িশল 
শমশন বনশত পাবর, আর এই অসম্ভািযতার মাত্রা শিশী ভাগ মানুর্ র্া অনধু্ািন  শরন তার শচশয়ও িহুগুন শিশী। 
আবম তা িযাখযা  রশিা। পরিতীশত বিিতষ শনর ধ্াপগুশলার প্রবতবলবপ িশয়শছ,  ম শিশী এ ই ভাশি, লক্ষ শ াটি 
প্রজাবতর মশধ্য স্বতন্ত্রভাশি, িমাগতভাশি র্ার পুণরািবৃত্ত িশয়শছ সমশয়র ধ্ারািাবি তায়।  সুতরািং জটিল জীিশনর 
বিিতষ ন িযাখযা  রশত আমরা এ ই ধ্রশনর পবরসিংখযানগত রু্বির আশ্রয় বনশত পাবরনা, র্া আমরা জীিশনর 
উৎপবত্তর শক্ষশত্র গ্রিন  বর। শর্ ঘটনাগুশলা সাদামাটা আটশপৌশর বিিতষ শনর অিংশ, শসগুশলা এর এ   উৎপবত্ত িা 
সুচনালে শথশ  বভন্ন ( এিিং িয়ত  শয় টি বিশশর্ শক্ষশত্র) এিিং র্া  খুি শিশী অসম্ভািয িশত পাশরনা। 

দটুির মশধ্য এই পাথষ য শিশ ধ্াধ্ার মত মশন িশত পাশর, আবম অিশযই িযাখযা বদশিা, তথা বথত অযানরবপ  
বপ্রবন্সপাল িযিিার  শর [১৮]; অযানরবপ  বপ্রবন্সপালটির নাম  রন  শরবছশলন িৃটিশ গবনতঞ ব্রযােন  াটষ ার 
(Brandon Carter) ১৯৭৪ সাশল এিিং এর এ টি িবধ্ষত আ ার শদন পদাথষবিঞানী জন িাশরা (John Barrow) 

এিিং িযাঙ  টিপলার (Frank Tipler)এ বির্শয় তাশদর প্র াবশত এ টি িই এ [১৯]; অযানরবপ  রু্বি সাধ্ারনত 
 সমস িা মিাজগত এর শপ্রবক্ষশত  আশরাবপত িয়, পশর শসখাশন আসবছ; ব ন্তু  এখাশন আবম শসই ধ্ারনাটিশ  
খাবন টা কু্ষদ্র পবরসশর উপিাপনা  রশিা, এ টি গ্রশির পবরসশর। এই পৃবথিীশত আমাশদর অবস্তত্ব, সুতরািং পৃবথিী 
এমন এ টি গ্রি, র্ার ক্ষমতা আশছ আমাশদর সৃবষ্ট এিিং প্রবতপালন  রার , তা শস র্ত শিশী অসাধ্ারন এিিং 
স্বতন্ত্র গ্রিই শিা  না শ ন। শর্মন, আমাশদর  মত জীিন, তরল পাবন ছাডা িাচশত পাশরনা, আসশলই এশক্সািাশয়ালজীর 
বিশশর্ঞরা র্ারা ভীনগ্রশির জীিশনর সোন  রশছন, তারা মিাবিশ্ব পর্ষশিক্ষন  রশছন মলুত পাবনর সোশন। 
সাধ্ারন এ টি তারা, শর্মন আমাশদর সুর্ষ, এর চারপাশশ আশছ শসই তথা বথত ‘গলবডল স শজান (Goldilocks 

zone) [১৯]- র্া খুি শিশী গরমও  না আিার ঠাোও না িরিং ঠি  র্তটু  দর ার- শ ান গ্রশি তরল পাবনর 
অবস্তত্ব থা ার জনয।  সুশর্ষর চারপাশশ এ টি অপ্রশস্ত  ক্ষপথ আশছ, র্া খুি শিশী দশুর না সুর্ষ শথশ , শর্খাশন পাবন 
িরশফ রুপান্তবরত িয়, আিার খুি  াশছও না শর্খাশন পাবন গরশম ফুটশত থা শি, এই দশুয়র মাঝখাশন। 

ধ্ারনা  রা িয়, জীিন িােি শ ান  ক্ষপথশ  িশত িশি প্রায় িৃত্তা ার। এ টি অবতমাত্রায় উপিতৃ্তা ার  ক্ষপথ, 

শর্মন নতুন আবিষৃ্কত দশম গ্রি, র্ার শিসর ারী নাম শজনা, এই গবল্ডল স শজাশনর মশধ্য আসার সুশর্াগ  শর শদয় 
পৃবথিীর সমশয় শিশ  শয়  দশশ  িা শতাব্দীশত এ িার; শজনা বনশজ ব ন্তু গবল্ডলস শজাশন শমাশটও েু শত পাশরনা 
এমন সুশর্ষর সিশচশয়  াছা াবছ আসার সময়ও, র্া এটি প্রবত ৫৬০ িছর (পৃবথিীর বিসাশি) পর পর শপৌছাশত 
পাশর। িযালীর ধু্মশ তুর তাপমাত্রার তারতময িয়, শর্মন শপবরশিবলওশন ৪৭ বডগ্রী শসবিশগ্রড শথশ  অযাপশিবলওশন 
মাইনাস ২৭০ বডগ্রী । পৃবথিীর  ক্ষপথও, অনয সি গ্রশির মত শট বন যালী উপিৃত্তা ার ( জানযু়ারীশত এটি সুশর্ষর 
সিশচশয়  াছা াবছ এিিং জলুাইশত এটি সিশচ দশুর থাশ  ( আপনার র্বদ িযাপারটা অিা  লাশগ, তািশল আপবন 
বন:সশন্দশি উত্তর শগালাশধ্ষর অবতআিমনযতায় ভুগশছন);  ব ন্তু  িৃত্ত িশচ্ছ উপিৃশত্তর এ টি বিশশর্ রুপ, আর পৃবথিী 
 ক্ষপথ, 

িৃত্তা াশরর এত  াছা াবছ এটি  খশনাই শগাবল্ডল স শজাশনর িাইশর র্ায় না। শসরজগশত পৃবথিী নানা  ভাশি এত 
শিশী অনুকুল এ টি অিিাশন, শর্ন  জীিশনর বিিতষ শনর জনয এটিশ  বনবদষষ্ট  রা িশয়শছ। বিশাল জবুপটাশরর 
মধ্যা র্ষশনর ’ভযাকুম ব্নার’টি ঠি  এমন জায়গায় অিবিত, শ ান গ্রিানুশ  এটি পৃবথিীর সাশথ ভয়ািি শ ান 
সিংঘর্ষ শথশ  রক্ষা  শর। অশপক্ষা ৃত ভাশি আ াশর িড এ টি উপগ্রি, চাদ আমাশদর পৃবথিীর ঘুণষশনর এর 
অক্ষপথটি বিবতশীল রাশখ [২১] এিিং জীিশনর প্রবতপালশন সিায়তা  শর নানাভাশি। নক্ষত্রশদর মশধ্য আমাশদর সুর্ষ 
িযবতিম  ারন এটি িাইনারী নক্ষত্র না, র্ারা অপর এ টি সঙ্গী নক্ষশত্রর সাশথ এ ই  ক্ষপশথ িন্দী; িাইনারী 



নক্ষত্রশদর গ্রি থা া সম্ভি িশত পাশর, তশি তাশদর  ক্ষপথ এশতা শগালশমশল ভাশি বিবচত্র িশি, র্া জীিন বিিতষ শনর 
জনয সিায়  না। 

আমাশদর এই গ্রশির বিশশর্ভাশি জীিন িােি িিার  ারন বিসাশি দটুি প্রধ্ান িযাখযা প্রস্তাি  রা িশয়শছ। 
বডজাইন তত্ত্ব িলশছ, ঈশ্বর শতরী  শরশছন এই পৃবথিী, এরপর এটি িাপন  শরশছন শগাবল্ডল স শজাশন এিিং 
সুপবর বল্পতভাশি িা ী সি বির্য়গুশলা সাবজশয়শছন আমাশদর সুবিধ্ার  থা শভশি। অযানশরাবপ  দবৃষ্টভঙ্গীটি খুি 
আলাদা এিিং এর এ টা িাল া ডারউইনীয় শছায়া আশছ। মিাবিশশ্ব শিশীর ভাগ গ্রিই তাশদর সিংবশ্লষ্ট তারাশদর 
শগাবল্ডশলা স শজাশন অিিান  শর না এিিং জীিশনর জনয উপশর্াগীও নয়। এিিং শসখাশন সিংখযাগবরষ্ঠ গ্রশির শক্ষশত্র 
শ াথাও জীিশনর অবস্তত্বও শনই। তশি অল্প ব ছু গ্রি আশছ, শর্খাশন জীিশনর বিিতষ শনর জনয উপশর্াগী পবরবিবত 
থা শত পাশর। আমরা অিশযই শসই অল্প ব ছু গ্রশির এ টি,  ারন আমরা এখাশন শথশ ই এই বির্য়টা বনশয় 
ভািবছ। 

অিা  এ টি সতয বির্য় িশলা, ঘটনািশম, ধ্মষিাদীরা অযানশরাবপ  মলুনীবত খুি ভাশলািাশস। খুি অিুত ব ছু 
বিবচত্র   এিিং অশিাধ্য  ারশন তারা মশন  শরন এটি তাশদর প্রস্তািশ  সমথষন  রশছ। ব ন্তু ঠি  এর িীপবরতটাই 
সবতয। অযানশরাবপ  মলুনীবত, প্রা ৃবত  বনিষাচন এর মতই বডজাইন িাইশপাবথবসস এর এ টি বি ল্প; এটি আমাশদর 
এ টি শর্ৌবি ,   বডজাইশনর ধ্ারনা মিু শ ান িযাখযা শদয়, শ ন এমন এ টি পবরবিবতশত আমরা অিিান  রবছ, 

র্া আমাশদর অবস্তশত্বর জনয অনুকুল। আবম মশন  বর ধ্মীয় মানবস তায় সিংশয়টি ওঠার  ারন, অযানশরাবপ  
মুলনীবত শুধু্ উশেখ  রা িয় এমন সমসযাগুশলার শক্ষশত্র এিিং প্রাসবঙ্গ তায় র্া এটি সমাধ্ান  রশত পাশর। শর্মন 
আমরা শর্ জীিনিােি এ টি জগশত িাস  রবছ শসই সতযটায়। ধ্াবমষ  মন শর্টা িুঝশত িযথষ িয় তা িশলা, 
সমসযাটির দটুি সম্ভািয সমাধ্ান প্রস্তাি  রা িশয়শছ, ঈশ্বর িশচ্ছ এ টি, অযানরবপ  মলুনীবত িশচ্ছ অপরটি। তারা 
এশ  অপশরর বি ল্প। 

আমরা  জীিন িলশত র্া িুবঝ, তার জনয তরল পাবন অিশয প্রশয়াজনীয়, তশি শসটি এ  ভাশি পুিষশতষ  বিসাশি 
র্শথষ্ট না। তারপরও জীিশনর উৎপবত্ত িশত িশি পাবনশত, আর জীিশনর উৎপবত্ত িওয়াটা বছল  অবত অসম্ভািয এ টি 
ঘটনা। এিিং জীিশনর এ িার উৎপবত্ত িিার পর  ডারউইনীয় বিিতষ ন তার খুশী মত  াজ  শর শগশছ জীিশনর 
উপর;  ব ন্তু ব ভাশি জীিশনর সুচনা িশয়বছল ? জীিশনর উৎপবত্ত  বছল এ টি রাসায়বন  ঘটনা, িা ধ্ারািাবি  
 তগুশলা রাসায়বন  ঘটনা, শর্খাশন প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মলু উপাদানগুশলার প্রথম আবিভষ াি িশয়বছল। প্রধ্ান 
উপাদানটি িশচ্ছ িিংশগবত িা শিশরবডটি, র্া িয় DNA িা (খুি সম্ভিত) এমন ব ছু র্া DNA এর মত িা তার 
শচশয়  ম বনভুষ লভাশি বনশজশদর প্রবতবলবপ িা  বপ শতরী  রশত পাশর, িয়ত এর সাশথ সেব ষ ত অনু RNA িশত 
পাশর। এ িার র্খন এই এই প্রধ্ান উপাদানটি – শ ান এ  ধ্রশনর শজশনটি  অন ু– সৃবষ্ট িশয়শছ, সবতয াশরর 
ডারউইনীয় বনিষাচন এর উপর তার  াজ শুরু  শর এিিং এ  সময় জটিল জীিশনর উিি ঘশট এই প্রবিয়ার 
ফলাফল বিসাশি। ব ন্তু স্বতঃফুতষ ভাশি িঠাৎ  শর িা িাই চান্স, প্রথম িিংশগবত তথয িাি  শ ান এ টি অনরু 
সৃবষ্ট অশনশ র  াশছ মশন িশত পাশর অসম্ভি এ টি ঘটনা। িয়ত তাই, িয়ত এটা খুিই শিশী মাত্রায় অসম্ভািয এিিং 
আবম এই বির্শয় আশরা খাবন টা আশলাচনা  রশিা,  ারন  িইটির এই অিংশশ এটাই মলু বির্য়। 

র্বদও এখনও ধ্ারনা বনভষ র, তা সশত্ত্বও জীিন এর উৎপবত্ত এ টি িমশ সমদৃ্ধ িশয় ওঠা গশির্নার এ টি শক্ষত্র। 
এিিং  এ শক্ষশত্র গশির্নার জনয শর্ দক্ষতাটি লাগশি, শসটি িল রসায়ন এিিং র্া আমার শক্ষত্র নয়। আবম সাইডলাইশন 
িশসই অবত আগ্রি বনশয় তাশদর অগ্রগবত শদখবছ। এিিং আবম অিা  িশিা র্বদ আগামী  শয়  িছশরর মশধ্য 
বিঞানীরা শঘার্না শদন তারা লযািশরটরীশত নতুন জীিশনর উৎপবত্তর ঘটনা ঘটাশত সক্ষম িন। র্াইশিা  শসটা 
এখনও ঘশটবন। এিিং এখনও এটা ধ্ারনা  রা র্ায়, এটি ঘটার সম্ভািনা এখন এিিং সিসময়ই বছল খুি শিশী 
ক্ষীন- র্বদও এটি এ িার ঘশটবছল। 



শগাবল্ডল   ক্ষপথ বনশয় আমরা শর্মন িযাখা বদশয়বছলাম, আমরা প্রস্তাি  রশত পাবর শর্, জীিশনর উৎপবত্ত, র্তই 
অসম্ভি এ টি ঘটনা শিা  না শ ন, আমরা জাবন এটি পৃবথিীশত ঘশটবছল,  ারন আমাশদর অবস্তত্ব এখাশন। এিিং 
আিাশরা ব  িশয়শছ তা িযাখযা  রার জনয এখাশন দটুি িাইশপাবথবসস আশছ: বডজাইন িাইশপাশথবসস এিিং শিঞাবন  
িা অযানশরাবপ  িাইশপাবথবসস। বডজাইন দবৃষ্টভঙ্গী প্রস্তাি  রশছ, এ জন ঈশ্বর বর্বন এই বিস্তাবরত অশলৌব  তাশ  
বনশজ িাশত গশডশছন, বপ্রিাশয়াটি  িা প্রা  জীিশনর সুযপ িা শজি বমশ্রশন তার স্বগীয় আগুন বদশয় েশষ  শরই 
বডএনএিা অনয সমতুলয ব ছু  সৃবষ্টর মধ্য বদশয়, পৃবথিীশত জীিশনর অবত অসাধ্ারন র্াত্রার সুচনা িশয়বছল। 

আিার, শগাবল্ডল স এর মতই, বডজাইন িাইশপাবথবসশসর বি ল্প অযানশরাবপ  প্রস্তািটিও পবরসিংখযানগত। বিঞানীরা 
অশন  িড সিংখযার মযাবজশ র অিতারনা  শরন শসই সম্ভািনা িযাখযা  রশত; অনুমান  রা িয় শর্, আমাশদর 
ছায়াপশথ প্রায় ১ বিবলয়ন শথশ  ৩০ বিবলয়ন গ্রি আশছ এিিং মিাবিশশ্ব প্রায় ১০০ বিবলয়ন গযালাক্সী আশছ; র্বদ 
ব ছু শুনযও িাদ শদয়া র্ায় পবরমাশপর সাধ্ারণ রক্ষনশীলতায়, তারপরও  এ  বিবলয়ন বিবলয়ন গ্রির অবস্তত্ব আশছ 
এই মিাবিশশ্ব। এখন ধ্রুন, জীিশনর উৎপবত্ত,  বডএনএ সমতুলয শ ান ব ছুর স্বত:ফুতষ ভাশি উৎপবত্ত সবতয অ ল্পনীয় 
এ টি অসম্ভািয ঘটনা, ধ্রা র্া  ঘটনাটির অসম্ভািযতা এত শিশী শর্, এটি প্রবত ১ বিবলয়ন গ্রশির শ িল এ টিশত 
ঘশট; শর্ শ ান অনদুান দাতা সিংিা িাসশি, র্বদ শ ান গশির্নার অনদুানপ্রাথী শ ান রসায়নবিদ স্বী ার  শরন শর্, 

তার প্রস্তাবিত গশির্নার সফলতার সম্ভািনা ১০০ শত এ িার। আর আমরা এখাশন  থা িলবছ এ  বিবলয়শন 
এ িার ঘটা শ ান ব ছুর সম্ভািনা বনশয়। এিিং তারপরও এই অসম্ভি র শমর বিশাল সিংখযায়, জীিশনর উৎপবত্ত 
িশত পাশর ১ বিবলয়ন গ্রশি; এিিং পৃবথিী, অিশযই র্াশদর মশধ্য এ টি [২২]। 

এই উপসিংিারটি এত বিস্ময় র, আবম আিার িলবছ, র্বদ শ ান গ্রশি স্বশতাপ্রশণাবদত িশয় জীিশনর উৎপবত্তর সম্ভািনা 
১ বিবলয়শন ১ িার িয়, তারপরও শসই অিুত র শমর অবিশ্বাসয ঘটনাটি ঘটশি মিাবিশশ্বর ১ বিবলয়ন গ্রশি। তশি  

শসই ১ বিবলয়ন জীিন িিন ারী গ্রি খুশজ পাওয়ার সম্ভািনা খশডর গাদায় সুাঁচ শখাজার শসই প্রিাদিা য মশন 
 বরশয় শদয়। ব ন্তু আমাশদর শিশী  ষ্ট  রার শ ান প্রশয়াজন শনই শসই সুচ শখাজার জনয  ারন (আিার 
অযানশরাবপ  বপ্রবন্সপাশল শফরত র্াই);  ারন এমন শ ান জীি, শর্ ব না এই শখাজার শর্াগয, বন:সশন্দশি তারা 
অিশযই শস রমই এ টি অবতমাত্রায় দলুষভ  সুশচাঁর উপরই িশস আশছ এমনব  তাশদর অনসুোন শুরু িিার আশগই। 

শর্ শ ান সম্ভািনার  প্রস্তািনা  রা িয় এ টি বনবদষষ্ট পর্ষাশয়র অঞতার শপ্রক্ষাপশট। আমরা র্বদ শ ান এ টি গ্রি 
সম্বশে ব ছুই না জাবন, তারপরও আমরা ব ন্তু শসখাশন জীিশনর উৎপবত্ত িিার সম্ভািনা সম্বশে ধ্ারনা  রশত 
পাবর, শর্মন, এ  বিবলয়শনর মশধ্য এ িার । ব ন্তু র্বদ আমাশদর পবরমাশপ ব ছু নতুন ধ্ারনা িা তথয শর্াগ 
 রশত পাবর, ব্এই সম্ভািনারও পবরিতষ ন িয়। শ ান এ টি বনবদষষ্ট গ্রির িয়ত ব ছু বনবদষষ্ট শিবশষ্ট থা শত পাশর, 

শর্মন শ ান বিশশর্  তগুশলা শমৌলর উপবিবত আশছ এর পাথশর, র্া জীিশনর উৎপবত্তর সম্ভািনার পাো ভারী 
 রশত পাশর। ব ছু গ্রি, অনযভার্ায় িলা র্ায়, অনয গ্রিশদর তুলনায় শিশী  ‘পৃবথিী সদশৃ’, পৃবথিী বনশজ অিশযই 
বিশশর্ভাশি পৃবথিী সদশৃ। এই বির্য়টি আমাশদর রসায়নবিদশদর উৎসাি শদয়া উবচৎ লযাশি  ৃবত্রমভাশি শসই 
পবরশিশ সৃবষ্ট  রার জনয, এটি তাশদর সফল িিার সম্ভািনা িাবডশয় শদশি। ব ন্তু আমার আশগর বিসাি শদবখশয়শছ 
শর্ এমনব  এ টি রাসায়বন  মশডল র্ার সফল িিার সম্ভািনা এ  বিবলয়শন এ িার, শসটিও ভবির্যিানী  রশছ 
মিাবিশশ্ব অন্ততপশক্ষ এ  বিবলয়ন গ্রশি জীিশনর উৎপবত্ত িশি ; অযানশরাবপ  মলুনীবতর  শসৌন্দর্ষটা িশচ্ছ এটি 
আমাশদর িলশছ, সি অন্তঞষ াশনর িীপবরত, শর্ এ টি রাসায়বন  মশডশলর শুধু্ ভবির্যিানী  রশত িশি ,শর্ জীিশনর 
উৎপবত্ত িশত পাশর এ  বিবলয়ন বিবলয়ন গ্রশির  শ িল এ টিশত, র্া আমাশদর উত্তম এিিং সেুণষভাশি  সশন্তার্জন  
িযাখা শদশি এখাশন জীিন  উপবিবতর। আবম এ  মহুুশতষ র জনয বিশ্বাস  বরনা, শ াথাও জীিশনর উৎপবত্ত 
িাস্তবি ভাশি এতটাই অসম্ভািয।  এিিং আবম মশন  বর, অিশযই লযািশরটবরশত শসই ঘটনার পুনরািবৃত্ত  রার জনয 
অথষ িযায়  রা রু্বিসঙ্গত এিিং এ ই  ারশন SETI প্রশজক্টও পৃষ্ঠশপার্ তা পাওয়ার উপশর্াগী।  ারন আবম মশন 
 বর মিাবিশশ্ব িুবদ্ধমান জীিশনর সম্ভািনা আশছ। এমনব  র্বদ স্বত:ফুতষ ভাশি জীিশনর উৎপবত্ত  িিার সিশচশয় 



শনরাশযিাদী সম্ভািনার পবরসিংখযানগত পবরমাপশ  আমরা গ্রািয  বর, শসই পবরসিংখযানগত রু্বি, শুনযিান পুণষ  রার 
জনয শ ান ধ্রশনর পবর ল্পনা ারী িা বডজাইনাশরর  প্রস্তািশ  পুশরাপুবর ধ্বিংস  শর। বনতযবদশনর সম্ভািনার িার িা 
ঝুব  পবরমাশপ অভযস্ত মবস্তশষ্কর জনয বিিতষ শনর  াবিনীশত সি আপাত: শুনযিাশনর মশধ্য জীিশনর উৎপবত্ত মশন 
িশত পাশর অসমাধ্ানশর্াগয এ টি অসম্ভািযতা: শর্ শস্কশল শ ান গশির্না অনুদান ারী  তৃষ পক্ষ রসায়নবিদশদর 
প্রস্তাবিত গশির্না প্রস্তািগুশলা র্াচাই  শর।  তারপরও এমনব  এমন িড শ ান শুনযিান অনায়াশস পুণষ  শর 
পবরসিংখযাশনর ঞানপুষ্ট বিঞান, অনযবদশ  শসই এ ই পবরসিংখযানগত বিঞান শ ান স্বগীয় সৃবষ্ট তষ ার সম্ভািনা 
িাবতল  শর শদয় পুশিষ উশেবখত শসই আবটশমট শিাবয়িং ৭৪৭ এর  শপ্রবক্ষশত। 

ব ন্তু আপাতত, এই শস শশনর শুরুর শসই শ ৌতুিলেীপ  বির্য়টিশত বফশর আসা র্া । ধ্রা র্া  শ উ 
শজিবিঞাবন  অবভশর্াজশনর প্রা ৃবত  প্রবিয়াটিশ  িযাখযা  রশত শচষ্টা  রশছন ঠি  শর্ভাশি আমরা জীিশনর 
উৎপবত্তর িযাখযা  শরবছলাম শসভাশি: বিশাল সিংখয  গ্রির বির্য়টি প্রবত দবৃষ্ট আ র্ষন  শর। এ টি পর্ষশিবক্ষত 
সতয িশচ্ছ শর্ প্রবতটি প্রজাবত এিিং এই সি প্রজাবতর মশধ্য প্রবতটি অঙ্গ, র্াশদর বনশয় গশির্না  রা িশয়শছ, শদখা 
শগশছ তাশদর র্ার র্া  াজ শসই  াশজ তারা খুিই দক্ষ। পাবখর, শমৌমাবছ এিিং িাদডু এর পাখা ওডার জনয 
চমৎ ার। শদখার জনয শচাখ িশচ্ছ পারদশী, উবিশদর পাতারা দক্ষ সাশলা  সিংশশ্লর্শন। আমরা এমন এ টা গ্রশি 
িাস  বর, শর্খাশন আমাশদর চারপাশশ প্রায় ১০ বমবলয়ন প্রজাবত, প্রশতযশ ই স্বতন্ত্রভাশি আপাতদবৃষ্টশত বিশশর্ভাশি 
পবর ল্পনা  রা িশয়শছ িশল এ টি শবিশালী বিভ্রম সৃবষ্ট  শর। প্রবতটি প্রজাবত তাশদর বনজস্ব শিবশষ্টময় জীিন 
র্াপশনর জনয বিশশর্ভাশি দক্ষ। আমরা ব  ‘িহু সিংখয  গ্রি আশছ’ িশল রু্বি বদশয় এই সি আলাদা আলাদা 
বডজাইশনর বিভ্রশমর িযাখযা এডাশত পারশিা  । না , আমরা পারশিা না, আিারও িলবছ, পারশিা না; এটাই খুি 
গুরুত্বপুণষ বির্য় র্া ডারউইনিাদ সম্বশে সিশচশয় গুরুতর ভ্রান্ত ধ্ারনার শ শি অিবিত। 

আমরা শর্ শ ান সিংখয  গ্রি বনশয় িাজী শখবলনা শ ন, ব ছুই আশস র্ায় না, ভাগয বনভষ র শ ান চান্স  খশনাই 
র্শথষ্ট িশিনা পৃবথিীর জীিশনর সমদৃ্ধ শিবচত্রময়তা িযাখযা  রার জনয, শর্মন  শর আমরা রু্বিটিশ   িযিিার  বর 
এখাশন জীিশনর অবস্তত্ব প্রথশম শ মন সৃবষ্ট িশলা তা িযাখযা  রার জনয। জীিশনর বিিতষ ন, জীিশনর উৎপবত্ত শথশ  
সেুণষ আলাদা,  ারন, পুনরািৃবত্ত   বর, জীিশনর উৎপবত্ত বছল এ টি অননয ঘটনা র্া শুধু্ এ িার ঘটশত িশি। 
ব ন্তু শ ান প্রজাবতর তাশদর বনজস্ব পৃথ  পবরশিশশ অবভশর্াজনীয় দক্ষতা অজষ শনর ঘটনা ঘটশছ শত লক্ষিার এিিং 
এখনও তা চলশছ। 

েষ্টতই এখাশন পৃবথিীশত আমরা শজি প্রজাবতশদর জীিনধ্ারন ও িিংশবিস্তাশরর জনয উপশর্াগী িিার  রার এ টি 
প্রবিয়া িযাখযা  রবছ। শর্ প্রবিয়া সমস্ত গ্রশি প্রবতটি মিাশদশশ, িীশপ  এিিং সি সমশয় এ ই ভাশি  াজ  শর র্াশচ্ছ 
। আমরা বনরাপশদ ভবির্যিানী  রশত পাবর র্বদ আমরা আশরা দশ বমবলয়ন িছর অশপক্ষা  বর, সেুণষ নতুন 
এ শসট প্রজাবতশ  শদখা র্াশি তাশদর জীিনধ্ারা সাশথ খাপ খাইশয় বনশয়শছ দক্ষতার সাশথ িতষ মাশনর প্রজাবতরা 
শর্মন তা  শরশছ তাশদর জীিনর্াত্রার সাশথ। এটি বনরন্তর ভাশি িার িার ঘটা, অনুশময়, িহু ঘটনার সমবষ্ট, শ ান 
পবরসিংখযাশনর ভাগয না, র্া পুিষদবৃষ্ট িারা আমরা শনাি  শরবছ। এিিং ডারউইশনর  লযাশন আমরা জাবন শ মন 
 শর এসি ঘশটবছল: প্রা ৃবত  বনিষাচশনর িারা। 

জীবিত প্রানীশদর িহুমখুী বিবচত্রতার িযাখযা বদশত অক্ষম অযানশরাবপ  বপ্রবন্সপাল। আমাশদর আসশলই ডারউইশনর 
শসই শবিশালী রুপ  ‘শিইন’ এর প্রশয়াজন পৃবথিীশত জীিশনর শিবচত্রতা িযাখযা এিিং বডজাইশনর শমািনীয় বিভ্রমশ  
শমা াশিলা  রার জনয। জীিশনর উৎপবত্ত, ঠি  এর িীপবরতাশথষই শসই রুপ  শিইশনর এখবতয়াশরর িাইশর,  ারন 
প্রা ৃবত  বনিষাচন জীিন ছাডা সামশন অগ্রসর িশত পাশরনা।  এখাশন অযানশরাবপ  মুলনীবত এ  ভাশি স্বতন্ত্র। 
 জীিশনর উৎপবত্তর অননযতা বির্য়টিশ  আমরা শমা াশিলা  রশত পাবর এ টি অবত বিশাল সিংখয  সম্ভািয গ্রশি 
জীিশনর উৎপবত্তর সুশর্াশগর সম্ভিনা প্রস্তাি  শর। র্খনই এ িার প্রথম জীিশনর উৎপবত্ত সম্ভািনাটি শসৌভাশগযর 



েশষ পায় – র্া অযানশরাবপ  বপ্রবন্সপাল বনবশ্চৎভাশি মন্জ্ঞুর  শর নানা বনয়ামশ র সমন্বশয় –  প্রা ৃবত  বনিষাচন 
তখন এর িাবয়ত্ব শনয়: আর খুিই সুেষ্টভাশিই প্রা ৃবত  বনিষাচন শ ান ভাশগযর শখলা না। 

র্াই শিা , িশত পাশর জীিশনর উৎপবত্ত বিিতষ শনর ইবতিাশস শুধু্ এ টি মাত্র প্রধ্ান শুনযিান নয়, র্া শুধু্মাত্র অতযন্ত 
ভাগযিশম সে ষ রু্ি এিিং অযানশরাবপ  দবৃষ্টভঙ্গীশত বসদ্ধ। শর্মন আমার সি মী মা ষ  বরডলী তার ’শমেলস 
শডমন’ (  ৃতঞতার সাশথ স্বী ার  রবছ, আশমবর ার প্র াশ রা এশ  ’বদ শ াঅপাশরটিভ বজন’ নাশম খাবন টা 
সিংশয়পুণষ পুণ: নাম রণ  শরবছশলন) এ প্রস্তাি  শরবছশলন,  প্র ৃত শ াশর্র উৎপবত্ত ( আমাশদর মত শ ার্, শর্খাশন 
বনউব্য়াস আশছ, এিিং আশরা ব ছু জটিল অঙ্গানু আশছ, শর্মন মাইশটা বন্ড্রয়া, র্া িযা শটবরয়ার শনই) র্া আশরা 
শিশী গুরুত্বপুণষ ঘটনা,  ঠিন এিিং জীিশনর উৎপবত্ত শথশ ও অশন  শিশী পবরসিংখযানগত ভাশি অসম্ভািয। এর ম 
এ টি স্বতন্ত্র ঘটনা িয়শতা িযাখযা  রা সম্ভি িশি অযানশরাবপ  মুলনীবত বদশয়, খাবন টা বনম্নবলবখত উপাশয়: 
মিাবিশশ্ব িয়শতা বিবলয়ন সিংখয  গ্রি আশছ, শর্খাশন জীিশনর উিি িশয়শছ, িযা শটবরয়া পর্ষাশয়, ব ন্তু শসই নানা 
গঠশনর জীিশনর খুি সামানয এ টি অিংশ গুরুত্বপুণষ শসই শুনযিানটা অবতিম  রশত শপশরশছ এিিং শতরী  রশত 
শপশরশছ প্র ৃত শ াশর্র মত ব ছু । এিিং এশদর মশধ্য আশরা কু্ষদ্র এ টি অিংশ  শসই পরিতী িাবন্তসীমার রুবিশ ান 
টি পার িশত শপশরশছ   নশাসশনস িা শচতনা িা সঞানতার উিশির মাধ্যশম [২৩]; র্বদ এই দশুটা ঘটনাই শুধু্ 
এ িার ঘটশত পাশর এমন শ ান ঘটনা িয়, আমরা তািশল সিষিযাপী িা সিষত্র দষৃ্ট শ ান ’প্রবিয়া’ বনশয়  থা িলবছ 
না, শর্মন সাধ্ারন, আটশপৌশর জীিবিঞাশনর অবভশর্াজশনর শক্ষশত্র  শর থাব । অযানশরাবপ  মলুনীবত িলশছ, শর্শিতু 
আমরা জীবিত, প্র ৃতশ ার্ী এিিং সঞানতা সেন্ন, আমাশদর গ্রিটিশ  অিশযই শসই অস্বাভাবি  র ম দলুষভ  গ্রি 
িশত িশি, শর্খাশন এই বতনটি ধ্াশপর মশধ্যই শসতু িেন রবচত িশয়শছ। 

প্রা ৃবত  বনিষাচন  াজ  শর  ারন সামবগ্র  িমান্বশয় উন্নয়শনর পশথ এটি এ মুখী এ টি রাস্তা । প্রথশম শুরু 
 রশত খাবন টা ভাশগযর (জীিশনর উৎপবত্ত)  প্রশয়াজন িয়ত আশছ এিিং িহু ’বিবলয়ন গ্রশি’র অযানশরাবপ  
মুলনীবত শসই ভাগযটা বদশয়শছ। িয়শতা পরিতীশত বিিতষ শনর ইবতিাশস আশরা ব ছু শুনযিাশনরও প্রশয়াজন আশছ িড 
ধ্রশণর ভাশগযর সিংশর্াশগর, তশি তা অযানশরাবপ  মুলনীবতর সাশথ সামন্জ্জর্যপুণষ। ব ন্তু আমরা আর র্াই িবলনা 
শ ন, জীিশনর িযাখযায়  ’বডজাইন’ বন:সশন্দশি অথষিীণ,  ারন বডজাইন শশর্ অিবধ্ িমান্বশয় িমিধ্ষমান উন্নবত নয়, 

শস ারশন এটি শর্ প্রেগুশলার উত্তর শদয়, তার শচশয় আশরা িড প্রশের জন্ম শদয় – বডজাইন আমাশদর সরাসবর 
বনশয় র্ায় শসই আবটশমট শিাবয়িং ৭৪৭ এর অসীম িমান্বশয় পুিষিতী প্রশে বফশর র্ািার িা বরশগ্রস প্রবিয়ায়। 

আমরা এমন এ টি গ্রশি িাস  বর র্া আমাশদর মত জীিশনর জনয সিায় , এিিং আমরা শদশখবছ দশুটা  ারন, 

শ ন এমনটি িশচ্ছ। এ টি িশচ্ছ , এই পৃবথিীর পবরশিশশর শদয়া শতষ ানুর্ায়ীই জীিন বি বশত িিার মত  শরই 
বিিবতষ ত িশয়শছ। এর  ারন প্রা ৃবত  বনিষাচন। অনয  ারনটি অযানশরাবপ ;  মিাবিশশ্ব িহু বিবলয়ন গ্রি আশছ, এিিং 
বিিতষ ন িােি গ্রি র্তই সিংখযালঘু শিা  না শ ন, আমাশদর গ্রিটিশ  অিশযই তাশদর এ টি িশত িশি। এিার 
সময় এশসশছ অযানশরাবপ  মুলনীবতশ  আশরা আশগর পর্ষাশয় বনশয় র্ািার জনয, জীিবিঞান শথশ  পুনরায় 
 সশমালজীশত। 

(চলশি) 

পাদটী া___________________________ 

[১৮ ] Anthropic Principle: In astrophysics and cosmology, the anthropic principle is the 

philosophical consideration that observations of the physical Universe must be compatible with the 

conscious life that observes it. Some proponents of the anthropic principle reason that it explains 

why the Universe has the age and the fundamental physical constants necessary to accommodate 



conscious life. As a result, they believe that the fact is unremarkable that the universe’s fundamental 

constants happen to fall within the narrow range thought to be compatible with life ( Wikipedia) 

[১৯] Carter admitted later that a better name for the overall principle would be ‘cognizability 

principle’ rather than the already entrenched term ‘anthropic principle’: B. Carter, ‘The anthropic 

principle and its implications for biological evolution’, Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London A, 310, 1983, 347-63. For a book-length discussion of the anthropic principle, see 

Barrow and Tipler (1988) : Barrow, J. D. and Tipler, F. J. (1988). The Anthropic 

Cosmological Principle. New York: Oxford University Press 

[২০]  Goldilocks zone: The location of planets and natural satellites (moons) within its parent star’s 

habitable zone (and a near circular orbit) is but one of many criteria for planetary habitability and it 

is theoretically possible for habitable planets to exist outside the habitable zone. The term 

“Goldilocks planet” is used for any planet that is located within the circumstellar habitable zone 

(CHZ)[ although when used in the context of planetary habitability the term implies terrestrial 

planets with conditions roughly comparable to those of Earth (i.e. an Earth analog). The name 

originates from the story of Goldilocks and the Three Bears, in which a little girl chooses from sets of 

three items, ignoring the ones that are too extreme (large or small, hot or cold, etc.), and settling on 

the one in the middle, which is "just right". Likewise, a planet following this Goldilocks Principle is 

one neither too close nor too far from a star to rule out liquid water on its surface. While only about a 

dozen planets have been confirmed in the habitable zone, the Kepler spacecraft has identified a 

further 54 candidates and current estimates indicate "at least 500 million" such planets in the Milky 

Way (Wikipedia). 

[২১] Comins, N. F. (1993). What if the Moon Didn’t Exist? New York: HarperCollins. 

[২২] এ বির্শয় বিস্তাবরত রু্বি আশছ বরচাডষ  ডব শন্সর  The Blind Watchmaker (1986) এ। 

[২৩] রুবিশ ান অবতিম : The Rubicon (Latin: Rubicō, Italian: Rubicone) is a shallow river in 

northeastern Italy, about 80 kilometres long, running from the Apennine Mountains to the Adriatic 

Sea through the southern Emilia-Romagna region, between the towns of Rimini and Cesena.The 

idiom “Crossing the Rubicon” means to pass a point of no return, and refers to Julius Caesar’s army’s 

crossing of the river in 49 BC, which was considered an act of insurrection (Wikipedia) 
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ছবি: বসডনী িযাবরশসর এ টি বিখযাত  াটুষ ন (সুত্র ইিারশনট) 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন এর িািংলা অনিুাদ : 
প্রথম , বিতীয় ,তৃতীয়  , চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ )  

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : চতুথষ অধ্যায় (চতুথষ পিষ ) 

( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

যকন োয র্নর্িৎভাবে েিা সম্ভে ঈশ্ববরর যকান অর্িত্ব যনই   

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) এর পশর: 

অযানশরাবপ   মুলনীবত:  সশমালজী যাল সিংস্করন। 

শুধু্মাত্র এ টি বমত্র গ্রশিই আমরা িাস  বরনা, এ টি বমত্র মিাবিশশ্বও আমাশদর িাস। এর  ারন, আমাশদর অবস্তত্বর 
শসই সতযটি, পদাথষবিদযার মিাজাগবত  আইনগুশলা অিশযই র্শথষ্ট জীিন িােি িশত িশি জীিশনর উৎপবত্তর জনয। 
সুতরািং বির্য়টা শ ান দঘুষটনা নয় শর্, আমরা র্খন রাশতর  আ াশশ তারাশদর শদবখ, বসিংিভাগ রাসায়বন  শমৌলর 
অবস্তশত্বর জনয এই নক্ষত্র অিশয প্রশয়াজনীয়, আর এই সি শমৌল এিিং রাসায়বন  উপাদান ছাডা জীিশনর শ ান 
অবস্তত্বই থা ার  থা না। পদাথষবিঞানীরা পবরমাপ  শর শদশখশছন, র্বদ পদাথষবিদযার আইন এিিং ধ্রুিগুশলা র্বদ 
সামানযতম বভন্ন িত তািশল এমন মিাবিশ্ব সৃবষ্ট িশতা,শর্খাশন জীিশনর উৎপবত্তর ঘটনাটি িত অসম্ভি। বিবভন্ন 
পদাথষবিদরা এটিশ  বিবভন্নভাশি উপিাপন  শরশছন, ব ন্তু উপসিংিার সিসময়ই এ  (পদাথষবিদ বভক্টর শস্টঙ্গার 
(শর্মন, তার God, The Failed Hypothesis) সাধ্ারন ঐ যমশতর এ বির্শয় বিমত শপার্ন  শরশছন। এিিং 
শভৌবত  সি আইন এিিং ধ্রুি শর্ বিশশর্শভাশি জীিন সিায়   এই বির্য়টি বতবন মানশত নারাজ। র্াইশিা  আবম 
এ টু অবতমাত্রায় নমনীয় িশয় বির্য়টি শমশন শনশিা, শুধু্ রু্বি শদখাশনার জনয শর্, র্াই শিা  না শ ন, এই ধ্ারনাটি 
শ ানভাশিই ঈশ্বরিাদীরা িযিিার  রশত পাশরননা রু্বিসঙ্গত ভাশি ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর স্বপশক্ষ তাশদর প্রস্তািনায়); 

মাটিষ ন রীস (Martin Rees) তার িই, জাষ্ট বসক্স নাম্বার (Just Six Numbers) এ ছয়টি শমৌবল  ধ্রুির এ টি 
তাবল া  শরবছশলন, র্া বিশ্বাস  রা িয়, সমগ্র মিাবিশশ্ব সঠি । এই ছয়টি সিংখযার প্রবতটি এমনই সুক্ষভাশি 
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সাজাশনা শর্, শর্ তারা র্বদ সামানয বভন্ন িয়, মিাবিশ্বও সুেষ্টভাশি বভন্ন িত এিিং তা জীিন শিরী িত। ( আবম 
িলশিা ’সম্ভিত’ আিংবশ ভাশি র্ার  ারন, আমাশদর জানা শনই বভনগ্রিী জীিশনর আ ার আ ৃবত  তটা বভন্ন 
আমাশদর শথশ , এিিং আিংবশ ভাশি এর অপর  ারনটি িল, শুধু্ মাত্র এ টি ধ্রুি এ  ভাশি পবরিতষ ন  রশল 
আমাশদর ভুল িিার সম্ভািনা থাশ  শিশী। আসশল ব   শয় টি ধ্রুির এ টি সমন্বয় থা শত পাশর না, র্া িশত 
পাশর জীিন িােি? আমরা শর্ সমন্বয়টি এখনও আবিষ্কার  রশত পাবরবন,  ারন আমরা িযস্ত এ  ভাশি 
ধ্রুিগুশলার মাত্রা বনশয়। র্াইশিা  আবম আমার আশলাচনা  শর র্াশিা,  এমনভাশি শর্ন, আসশলই আপাতদবৃষ্টশত 
শমৌবল  ধ্রুিগুশলার পবরমাশপর সুক্ষ বনয়ন্ত্রন িা ফাইন টিউবনয় এর বির্য়টি িযাখযা  রার শক্ষশত্র আসশলই আমাশদর 
িড এ টি সমসযা আশছ)। 

রীস এর ছয়টি সিংখযার এ টি উদিারন িশচ্ছ, তথা বথত শবিশালী িা রিং (strong) শফাশসষর মাত্রা, শর্ শবিটি 
শ ান এ টি পারমানুর বনউব্য়াশসর উপাদানগুশলাশ  এ সাশথ ধ্শর রাশখ: শর্ পারমানবি  শবিশ  অবতিম 
 রশত িয় আশগ শ ান অনুশ  বিভাবজত  রার আশগ। এটি মাপা িয় E বদশয়, িাইশিাশজন এর এ টি পরমানুর 
ভশরর শর্ অিংশ শবিশত রুপান্তবরত িয় র্খন িাইশিাশজন সবন্নশিবশত িা রু্ি িশয় বিবলয়াম অন ুশতরী  শর। 
আমাশদর মিাবিশশ্ব এই সিংখযার মান, ০.০০৭ এিিং মশন  রা িশচ্ছ শর্, শ ান রসায়শনর ( র্া জীিশনর উৎপবত্তর 
জনয অিশয শতষ ) অবস্তশত্বর জনয, এই E এর মান এই মাত্রার খুি  াছা াবছ িশত িশি। আমরা শর্ রসায়শনর 
সাশথ পবরবচত, তা মুলত, সবন্নশিবশত এিিং পুণসবন্নশিবশত িওয়া শমাট ৯০ টি িা শসর ম সিংখয  প্র ৃবতশত উপবিত 
পর্ষায় সারণীর শমৌলগুশলা  বদশয়ই শতরী। িাইশিাশজন িশচ্ছ সিশচশয় সাধ্ারন এিিং সিশচশয় শিশী মাত্রায় বিদযমান 
শমৌল। মিাবিশশ্বর সি অনয শমৌলই িাইশিাশজন শথশ ই শতরী িয় বনউব্য়ার বফউশশনর ( Neuclear Fusion) 

মাধ্যশম। বনউব্য়ার বফউশন ব ন্তু খুিই  ঠিন এ টি প্রবিয়া, র্া নক্ষশত্রর অভযন্তশর খুিই উচু তাপামাত্রার 
পবরশিশশ ঘশট ( এিিং িাইশিাশজন শিামায়); অশপক্ষা ৃত শছাট নক্ষত্রগুশলা, শর্মন আমাশদর সুর্ষ এই প্রবিয়া শুধু্ 
মাত্র িাল া শমৌল শতরী  রশত পাশর, শর্মন বিবলয়াম, িাইশিাশজন এর পশরই পর্ষায় সারনীয় বিতীয় লঘুতম শমৌল । 
আশরা িড আশরা উত্তপ্ত নক্ষত্রর দর ার শসই তাপমাত্রার সৃবষ্ট  রার জনয, র্া িা ী প্রায় সি ভারী শমৌল সৃবষ্ট 
 রশত পাশর  বনউব্য়ার বফউশশনর ধ্ারািাবি  বিবিয়া প্রবিয়ায়, র্ার বিস্তাবরত প্রবিয়াটি উৎঘাটন  শরবছশলন 
শিড িশয়ল এিিং তার দইু সি মী ( এই আবিষ্কাশরর স্বী ৃবত সরুপ,রিসযজন ভাশি অনয দইুজশনর পাওয়া 
শনাশিল পুরষ্কাশরর ভাগ িশয়লশ  শদয়া িয়বন) ; এই িড নক্ষত্র গুশলা সুপারশনাভা িশয় বিশফাবরত িশত পাশর  এিিং  
এভাশি মিাশুশনয ছবডশয় শদয় তাশদর শতরী উপাদানগুশলা, পর্ষায় সারণীর শমৌলগুশলা সি, ধু্লার শমঘ বিসাশি। এই 
ধু্শলার শমঘগুশলা ঘনীভুত িশয় শতরী  শর নতুন নক্ষত্র, আমাশদর পৃবথিীর মত গ্রি। এ ারশন পৃবথিী সিষ িযাপী 
িাইশিাশজন এর শচশয়ও আশরা  শিশী অনয অশন  ধ্রশনর শমৌশল সমদৃ্ধ; শর্ শমৌলগুশলা ছাডা রসায়ন, এিিং জীিন 
িশতা অসম্ভি। 

এখাশন প্রাসবঙ্গ  বির্য়টি িশচ্ছ, রিং শফাশসষর মান িশচ্ছ খুিই গুরুত্বপুণষ বনউব্য়ার বফউশন এর ধ্ারািাবি  বিবিয়া 
পর্ষায় সারণীর শ ান শমৌল অিবধ্ শতরী িশি তা বনণষয়  রার জনয । র্বদ এর পবরমান িয় খুি সামানয, ধ্রুন 
০.০০৬, ০.০০৭ এর িদশল, মিাবিশশ্ব িাইশিাশজন ছাডা আর ব ছুই থা শতা না, শ ান ধ্রশনর উপশর্াগী রসায়ন এর 
অবস্তত্বই থা শতা না। এিিং এটি র্বদ খাবন টা শিশী িত, ধ্রুন ০.০০৮, তািশল সি িাইশিাশজন এ সাশথ বফউজ 
িশয় ভারী শমৌলগুশলা শতরী  রশতা। িাইশিাশজন ছাডা শ ান রসায়নই আমরা শর্ জীিনশ  বচবন, তা সৃবষ্ট  রশত 
পারশতা না। এ টা  ারন শতা অিশযই শ ান পাবনর অবস্তত্ব থা শতা না। শগাবল্ডল স পবরমাপ িশলা ০.০০৭,  র্া 
এই মাত্রায় এ দম সঠি , প্রশয়াজনীয় শমৌল সরিরাি  রার জনয, এ টি চমৎ ার এিিং জীিন সিায়  রসায়শনর 
বভবত্ত গশড বদশত র্ার প্রশয়াজন। 

রীস এর ৬ টি সিংখযার িা ীগুশলা বনশয় আবম আশলাচনা  রশিানা। তশি প্রশতয টি সম্বশে মলু উপসিংিার এ ই। 
প্রবতটি সিংখযার পবরমাপ ঠি  শসই শগাবল্ডল স অনুকুল সীমায় অিিান  রশছ, র্ার িাইশর জীিশনর উৎপবত্ত 



অসম্ভি এ টি িযাপার। এ বির্শয় আমাশদর প্রবতবিয়া শ মন িওয়া উবচৎ? আিাশরা, ঈশ্বরিাদীশদর উত্তর আশছ 
এ বদশ , আর অনযবদশ  আশছ অযানশরাবপ  উত্তর। ঈশ্বরিাদীরা িলশিন, ঈশ্বর র্খন এই মিাবিশ্ব সৃবষ্ট  শরশছন, এর 
মুল ধ্রুিগুশলা বতবন বনজিাশত এমনভাশি সুক্ষতা বদশয়শছন, শর্ প্রশতয টি জীিশনর উৎপবত্তর শগাবল্ডল  সীমানায় 
অিিান  শর। শর্মন, ঈশ্বশরর  াশছ ৬ টি নি িা সুইচ িা শিাতাম বছল, এিিং বতবন সািধ্াশন শসটা নাডাচাডা 
 শর এর শগাবল্ডল স সীমানার মানটি ঠি   শরশছন। সিসমশয় মতই, ঈশ্বরিাদীশদর এই উত্তর খুি অসেুণষ এিিং 
ভীর্ন অপুণষতার বচি িিন  শর।  ারন এটি ঈশ্বশরর অবস্তত্বশ  িযাখযা  রার বির্য়টিশ  এবডশয় শগশছ। এ জন 
ঈশ্বর বর্বন ৬ টি সিংখযার জনয সঠি  শগাবল্ডল স পবরমান পবরমাপ  রশত পাশরন , তাশ ও অন্ততপশক্ষ অিশযই 
সুক্ষভাশি বনয়ন্ত্রন  রা সিংখযাগুশলার মতই অসম্ভািয িশত িশি। এিিং এই অসম্ভািযতাই আসশলই শসই প্রসঙ্গ, র্ার 
আশলাচনা আমরা  রবছ। ঈশ্বরিাদীশদর উত্তর সেুনষ িযথষ িশয়শছ মলু সমসযাটার সমাধ্াশন উশেখশর্াগয শ ান 
অিিাশন শপৌছাশত। আবম শ ান বি ল্প শদখবছ না এটিশ  িাদ শদয়া ছাডা,  এিিং এ ই সাশথ বিস্ময়শিাধ্  রবছ 
শসই বিশাল সিংখয  মানরু্শদর শদশখ, র্ারা এই সমসযাটি আশদৌ শদখশত পাশচ্ছন না এিিং মশন িশচ্ছ আন্তবর ভাশিই 
তারা সন্তুষ্ট, এই স্বগীয়  াশরা  ল ব্জা নাবডশয় বনয়ন্ত্রন  রার রু্বিশত। 

এ ধ্রশনর বিস্ময় র অেত্বর মনস্তাবত্ত্ব   ারন িয়শতা িশত পাশর, প্রা ৃবত  বনিষাচন এিিং অসম্ভািযতাশ  এর শপার্ 
মানাশনার শবি িারা জীিবিঞানীশদর মত অশন  মানশুর্র সশচতনতার স্তরটি আসশল িাশডবন। শজ অযাোরসন 
থমসন, বিিতষ ন মনস্তাবত্ত্ব তায় তার দবৃষ্টভঙ্গীশত আমাশ  শদবখশয়শছন অনয আশর টি  ারন: শসটা িশচ্ছ স ল 
অবজি িস্তুশ  শ ান এশজি িা প্রভাি শফলশত এিিং  াজ  রশত সক্ষম  এমন শ ান সত্ত্বার সাশথ এ াি  শর 
বচবিত  রার আমাশদর মনস্তাবত্ত  পক্ষপাবতত্ব এিিং প্রিণতাটি। থমসন শর্মনটি িশলশছন, শ ান শচারশ  ছায়া 
ভািার শচশয় শ ান ছায়াশ  শচার ভািার প্রিণতাই আমাশদর শিশী। এ টি বমথযা পবজটিভ িা র্া সতয িশল 
ভািবছলাম তা আসশল বমথযা প্রবতপন্ন িওয়াটা িয়শতা সময় নষ্ট  শর, তশি শ ান বমথযা শনশগটিভ, িা র্া বমথযা 
ভািশছন তা আসশল সবতয িশল, এর ফলাফল ভয়ঙ্কর িশত পাশর। আমাশ  শলখা তার এ টি বচঠিশত বতবন প্রস্তাি 
 শরন শর্, আমাশদর পুিষপুরুশর্র অতীশত আমাশদর চারপাশশ আমাশদর বিরুশদ্ধ সিশচশয় িড চযাশলন্জ্জটা আসশল 
এশসশছ আমাশদর স্বশগাত্রীয় এশ  অপশরর  াছ শথশ : ‘ মানশুর্র উশেশয বনশয় শসই ধ্শর শনয়া িা বডফট ধ্ারনাটির 
ফলাফল, প্রায়শই ’ভয়’; আমাশদর খুিই  ষ্ট িয়, মানুশর্র িারা সৃবষ্ট িয়বন এমন শ ান ব ছু ভািশত’; আমরা 
প্রা ৃবত ভাশি সিব ছু গনিাশর ঈশ্বশরর উশেশয িশল বচবিত  বর। এই শ ান ব ছু  াশরা িারা সৃষ্ট িা এশজি 
এর শমািময়তার ধ্ারনায় আিার বফশর আসশিা পশর ৫ অধ্যাশয়। 

জীিবিঞানীরা, প্রা ৃবত  বনিষাচশনর শবি িারা িবৃদ্ধপ্রাপ্ত তাশদর সশচতনতা বদশয়ই িযাখযা বদশত পাশর অসম্ভািয 
বজবনসগুশলার উিশির, তাশদর এমন শ ান তত্ত্বশত সন্তষ্ট িিার  থা না র্া অসম্ভািযতার সমসযাশ  সেুণষ এবডশয় 
র্ায়। ঈশ্বরিাদীশদর এই অসম্ভািযতার ধ্াধ্ার উত্তর িশচ্ছ এ টি বিশাল সতযশ  এবডশয় র্াওয়া। র্া সমসযাটিশ  
নতুন  শর শতা িযাখযা  শরই না িরিং উিটভাশি বির্য়টি আশরা বিশাল  শর শতাশল। তািশল, এিার অযানশরাবপ  
বি ল্প িযাখযাটির বদশ  দবৃষ্ট শফরাই। অযানশরাবপ  উত্তর, এর সিশচশয় সাধ্ারন রুশপ িশলা, আমরা শ িল মাত্র শস 
ধ্রশনর মিাবিশশ্ব এই প্রেগুশলা আশলাচনা  রশত পারশিা, র্া ব না আমাশদরশ  শতরী  রশত সক্ষম। সুতরািং 
আমাশদর অবস্তত্ব বনধ্ষারন  রশছ শর্ পদাথষবিদযার শমৌবল  ধ্রুিগুশলাশ  থা শত িশি তাশদর সিংবশ্লষ্ট শগাবল্ডল স 
শজাশন, বিবভন্ন পদাথষবিদরা বভন্ন বভন্ন ধ্রশনর অযানশরাবপ  সমাধ্ানশ  সমথষন  শরন আমাশদর অবস্তশত্বর রিসয 
িযাখযা  রশত। 

 ট্টরপন্জ্িী পদাথষবিদরা িশলন, এই ছয়টি ধ্রুির সুইচ িা নিগুশলা শুরুশতই তাশদর বনশজশদর ইচ্ছামত পবরিতষ ন 
িিার মত স্বাধ্ীন বছল না; এিিং আমরা র্খন শশর্ পর্ষন্ত আমাশদর দীঘষবদন আশায় থা া ‘বথওরী অি এভবরবথিং’ এ 
শপৌছাশত পারশিা, আমরা শদখশিা শর্ এই ছয়টি প্রধ্ান সিংখযা এশ  অপশরর উপর বনভষ রশীল িা এমন ব ছুর উপর 
বনভষ রশীল র্া এখনও অজানা িা এমনভাশি সে ষ রু্ি শর্ আজ আমরা তা  ল্পনাও  রশত পারশিা না। এই 



ছয়টি সিংখযা িয়শতা শদখা র্াশি, িৃশত্তর পবরবধ্র সাশথ তার িযাশসর অনপুাশতর শর্ বভন্নতা থা শত পাশর তার শচশয় 
শিশী স্বাধ্ীন না। শদখা র্াশি মিাবিশ্ব সৃবষ্ট িিার আসশল এ টাই উপায় বছল। শসই ছয়টি নি নাডা চাডা  রার 
জনয ঈশ্বশরর প্রশয়াজন শতা িহুদশুরর  থা, শ ান নিইশতা বছলনা নাডাচাডা  রার। 

অনয পদাথষবিদরা (তাশদর এ জন উদিারন িশত পাশরন মাটিষ ন রীস) মশন  শরন, এই িযাখযাটি সশন্তার্জন  না । 
এিিং আবম মশন  বর, আবম তাশদর সাশথ এ মত। আসশল এটি রু্বিরু্িভাশি িযাখযাশর্াগয শর্ মিাবিশ্ব িিার এ টি 
পথই আশছ, ব ন্তু শসই এ টি পথ িা উপায় শ নই িা এমন ভাশি সাজাশনা আশছ র্া ধ্ীশর ধ্ীশর আমাশদর 
বিিতষ শনর জনয? শ নই িা এটাশ  শসই ধ্রশনর মিাবিশ্ব িশত িশি, র্া মশন িয়- তাবত্ত্ব  পদাথষবিঞানী বিমযান 
ডাইসন এর ভার্ায়, মিাবিশ্ব শর্ন ‘অিশযই আশগ শথশ ই জানশতা আমরা আসবছ?’ দাশষবন  জন শলসলী ফায়াবরিং 
শস্কায়াশড মৃতুযদেপ্রাপ্ত এ জন মানুশর্র রুপ  িযিিার  শর িযাখযা  শরশছন, িশত পাশর ফায়াবরিং শস্কায়াড টিশমর 
১০ জনই তাশদর িনু্দশ র বনশানা ভুল  রশলা। পুিষদবৃষ্ট বদশয় শদখশল, এমন অিিায় শিশচ র্াওয়া শ উ তার ভাগয 
বনশয় আনবন্দত  িলশতই পাশরন, ‘শিশ, বনশ্চয়ই তারা সিাই বনশানা ভুল  শরশছ নয়শতা শস  থা ভািার জনয 
আবম এখাশন থা তাম না।’ ব ন্তু তারপরও শস ব ন্তু ক্ষমাশর্াগয শ ান বিস্ময় বনশয় ভািশতই পাশরন, শ ন তারা 
সিাই বনশানা ভুল  রশলা, এিিং নানা সম্ভািয িাইশপাবথবসস বনশয় নাডাচাডা  রশত পাশরন, শর্মন তাশদর ঘুর্ শদয়া 
িশয়শছ অথিা তারা সিাই মাতাল বছল  ইতযাবদ। 

এর বিরুশদ্ধ শ ান অবভশর্াগ আশরা এ টি প্রস্তাি বদশয় উত্তর শদয়া শর্শত পাশর, র্া মাটিষ ন রীস বনশজই সমথষন 
 শরবছশলন, তা িশলা অশন  গুশলা মিাবিশ্ব আশছ, শফনার িুিশুদর মত র্ারা সিািিান  রশছ, শ ান এ টি মাবটভাসষ 
িা িহুমিাবিশশ্ব ( িা শমগাভাসষ শর্মন বলওনাডষ  সাসব ে িলশত পছন্দ  শরন); ( সাসব ে তার The Cosmic 

Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design এ অযানশরাবপ  বপ্রবন্সপাশলর এ টি 
চমৎ ার সমথষন  শরবছশলন শমগাভাশসষ। বতবন িশলন, শিশীর ভাগ পদাথষবিদরাই এই ধ্ারনাটি অপছ্ন্ন্দ  শরন। 
র্বদও আবম িঝুশত পাবরনা শ ন. আবম মশন  বর এটি দারুন সুন্দর এ টি প্রস্তাি – িয়শতা এর  ারন ডারউইন 
আমার সশচতনতার স্তরটিশ  উন্নীত  শরশছন ); শ ান এ টি মিাবিশশ্ব আইন এিিং ধ্রুিগুশলা, শর্মন আমাশদর 
দশৃযমান মিাবিশশ্ব ,আসশল িহুমিাবিশ্ব িা মাবটভাশসষ িশচ্ছ উপআইন িা িাই ল। সেুণষ মাবটভাশসষ েষ্টতই 
অসিংখয শসট বি ল্প উপআইন িা িাই ল আশছ। অযানশরাবপ  মুলনীবত এখাশন িলশছ শর্, শসই মিাবিশ্বগুশলার শ ান 
এ টিশত ( র্া সিংখযায় খুিই  ম িশলই অনমুান  রা িয়) আমরা অিশযই অিিান  রবছ, শর্খান ার 
পদাথষবিদযার উপআইনগুশলা ঘটনািশম আমাশদর িমান্বশয় বিিতষ শনর পশক্ষ উপশর্াগী এিিং শসজনযই আমরা সমসযাটি 
বনশয় ভািশত পারবছ। 

মাবটভাসষ তশত্ত্বর এ টি মজার সিংস্করশনর উৎপবত্ত িশয়শছ আমাশদর মিাবিশশ্বর সিষশশর্ পবরনবতর  থা বিশিচনা 
 শর। মাটিষ ন রীশসর ৬ টি ধ্রুি সিংখযার মাশনর উপর বনভষ র  শর আমাশদর মিাবিশ্ব িয়ত অবনবদষষ্ট  াশলর জনয 
সম্প্রসারনশীল িশত পাশর িা এটি এ টি ভারসাশময বিতািিায় শপৌছাশত পাশর িা এই িমসম্প্রাসারনশীলতা 
িীপবরতমুখী িশত পাশর এিিং সৃবষ্ট  রশত পাশর এ টি মিাসিংশ াচন িা বিগ িান্জ্চ। ব ছু বিগ িান্জ্চ মশডল এ 
মিাবিশ্ব আিার সম্প্রসাবরত িওয়া শুরু  শর এিিং এভাশি অবনবদষষ্ট  াশলর জনয , শর্মন ধ্রুন ২০ বিবলয়ন 
িছশরর এ টি সময় চশি। আমাশদর স্টযাোডষ  মশডল মিাবিশশ্ব, সময় তার বনশজর র্াত্রা শুরু  শর মিাবিশফারন 
িা বিগ িযাঙ্গ এর সমশয় মিাশুনযর সুচনার সাশথই  প্রায় ১৩ বিবলয়ন িছর আশগ। ধ্ারািাবি  বিগ িযান্জ্চ 
মশডল িয়শতা এই িা যটিশ  পবরিিতষ ন  রশত পাশর এভাশি: আমাশদর সময় এিিং মিাশুনযর আসশল সুচনা 
িশয়বছল আমাশদর বিগ িযাঙ্গ  এর সময় ব ন্তু অসিংখয বিগিযাঙ্গ এর সুদীঘষ ধ্ারািাবি তায় সিশচশয় সাম্প্রবত তম; 

র্াশদর প্রশতয টির শুরু িশয়বছল আিার বিগ িাশন্জ্চর মাধ্যশম, র্া এই ধ্ারািাবি তায় এর আশগর মিাবিশ্বটির 
সমাবপ্তর  ারন। শ উই িঝুশত পাশরনবন ব  ঘশটবছল আসশল বিগ িযঙ্গ এর মত শ ান বসঙ্গলুাবরটি ঘটনার সময়। 
সুতরািং এটা ধ্ারনা  রা র্ায় শর্ সি আইন এিিং ধ্রুিগুশলা নতুন এ টি মাশন বরশসট িয়, প্রবতিারই এই চশি। 



র্বদ এভাশি িযাঙ্গ – সম্প্রসারন- সিংশ াচন- িযান্জ্চ চি চলশতই থাশ  মিাজাগবত  অযা বডষ য়শনর মত, আমরা 
শ ান সমান্তরাল শ ান মাবটভাশসষর সিংস্করন পবরিশতষ  পাশিা ধ্ারািাবি  । আশরা এ িার অযানশরাবপ  নীবত তার 
িযাখযার িাবয়ত্ব পালন  শর। ধ্ারািাবি  মিাবিশশ্বর সি য়টির মশধ্য িয়শতা অল্প  শয় টির ধ্রুি এিিং আইনগুশলা 
এমন  শর সাজাশনা শর্ তারা জীিশনর  উৎপবত্তর জনয সিায় । এিিং অিশযই, িতষ মান  মিাবিশ্ব শসই সিংখযালঘু 
মিাবিশশ্বর এ টি,  ারন আমরা এখাশন িসিাস  রবছ। এই মাবটভাশসষর এই ধ্ারািাবি  সিংস্করনটি এ সময় শর্মন 
ভািার িশতা এখন এর সম্ভািনাশ  শসভাশি ভািা িয়না।  ারন সাম্প্রবত  প্রমান আমাশদর মিা সিংশ াচশনর 
ধ্ারনা শথশ  অনয বদশ  সবরশয় বনশয় র্াশচ্ছ। এখন মশন িশচ্ছ আমাশদর মিাবিশ্বর বনয়বতশত বচরন্তন সম্প্রসারণই 
আশছ। 

লী শস্মাবলন (Lee Smolin), আশর জন তাবত্ত্ব  পদাথষবিদ মাবটভাসষ তত্ত্বটির এ টি শ ৌতুিশলােীপ  ডারউইনীয় 
সিংস্করনপ্রস্তাি  শরশছন, র্ারা মশধ্য ধ্ারািাবি  এিিং সমান্তরাল  দটুি মিাবিশশ্বর ধ্ারনাই বিদযমান। শস্মাবলন এর 
ধ্ারনাগুশলা- র্ার বিশদ িযাখযা আশছ ‘বদ লাইফ অি বদ  সমশস ( The life of the cosmos)’ এ – বনভষ র  শর 
আশছ শসই তশত্ত্বর উপর, র্া িলশছ, শ ান এ টি মা মিাবিশ্ব িা ইউবনভাসষ শথশ   নযা ইউবনভাসষ  সৃবষ্ট িয় 
পুশরামাত্রার মিাসিংশ াচশনর মাধ্যশম না িরিং িানীয়ভাশি শ ান  ৃষ্ণ গিির িা ব্লযা  শিাল  এর মশধ্য। িিংশগবতর 
এ টি অনয রম ধ্ারনা শস্মাবলন এখাশন তার প্রস্তাবিত তশত্ত্ব শর্াগ  শরন:  নযা মিাবিশ্ব সৃবষ্টর সময় তাশদর 
শমৌবল  ধ্রুিগুশলাও খাবন টা বমউশটশন িা পবরিবতষ ত িয় মা মিাবিশ্ব শথশ । ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচশন এই 
শিশরবডটি িশচ্ছ অপবরিার্ষ এ টি উপাদান, আর শস্মাবলন এর িা ী তত্ত্ব এখান শথশ ই প্রা ৃবত ভাশিই অগ্রসর িয়। 
শর্ মিাবিশ্বগুশলার শসই শিবশষ্ট আশছ র্া তাশদর ’টিশ ’ থা শত এিিং  আশরা পরিতী ’প্রজন্ম’ সৃবষ্ট  রশত সিায়তা 
শদয়, মাবটভাসষ এ শসই সি মিাবিশ্বগুশলা িমান্বশয় প্রাধ্ানয বিস্তার  শর। শর্শিতু এই পরিতী প্রজশন্মর মিাবিশ্ব 
শতরীর প্রবিয়াটা ঘশট  ৃষ্ণ গিিশর, সফল  সি মিাবিশ্বগুশলার  ৃষ্ণগিির শতরী  রার জনয প্রশয়াজনীয় গুনািলী 
থাশ  । এই দক্ষতা  ইবঙ্গত  রশছ, আশরা িাডবত ব ছু শিবশশষ্টযর। শর্মন, পদাথষর ঘনীভুত িশয় শমঘ এিিং নক্ষত্র 
সৃবষ্ট  রা ও পরিতীশত  ৃষ্ণ গিির সৃবষ্ট  রা; নক্ষত্রশদরও,র্াশদর আমরা শদশখবছ  প্রশয়াজনীয় রসায়ন সৃবষ্টর এিিং 
শসভাশিই জীিশনরও পুিষসুরী। সুতরািং শস্মাবলন এর প্রস্তাি, মাবটভাশসষর মিাবিশ্বশদর উপরও  াজ  রশছ এ টি 
ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচন, র্া সরাসবর  ৃষ্ণ গিির সমদৃ্ধ মিাবিশ্বর সৃবষ্ট এিিং পশরাক্ষভাশি জীিশনর উৎপবত্তশ  
বিশশর্ সুশর্াগ  শর বদশয়শছ। অিশযই সি পদাথষবিদরা শস্মাবলন এর প্রস্তাশির সাশথ এ মত নন, র্বদও শনাশিল জয়ী 
পদাথষবিদ মাশর শগল-মাশনর এর উদৃ্ধবত, ‘শস্মাবলন? শসই ক্ষযাপাশট বচন্তার অল্প িয়সী শছশলটি না? তার ধ্ারনা ভুল 
নাও িশত পাশর।’ [২৪] এ জন দষু্ট জীিবিঞানী িয়শতা ভািশতই পাশরন, অনয শ ান পদাথষবিদশদর ডারউইনীয় 
সশচতনতা িৃবদ্ধ  রার দর ার আশছ ব না । 

খুি সিজ ব ন্তু বচন্তা  রা ( এিিং অশনশ ই এর স্বী ার) শর্, এ  গুচ্ছ মিাবিশশ্বর ধ্ারনার প্রস্তাি  রা 
মাত্রাবতবরি বিলাবসতা এিিং এ ধ্রশনর বচন্তাশ  প্রশ্রয় না শদয়াই উত্তম। এশক্ষশত্র তাশদর রু্বিটি িশচ্ছ, র্বদ অসিংখয 
মিাবিশশ্বর এই িাহুলযর ধ্ারনাটিশ  প্রশ্রয়ই শদয়া িয়, তািশল আমরা শ নই িা আশর টু শিশী ধ্ারনা  বর না 
শ ন, শ নই িা তািশল প্রশ্রয় শদই না ঈশ্বশরর ধ্ারনাটিশ । উভয় ধ্ারনাদটুি ব  সমানভাশি অবমতিযায়ী না, র্া 
বিশশর্ উশেশশয প্রস্তাবিত িাইশপাবথবসস এিিং সমানভাশি অসশন্তার্জন ? র্ারা এভাশি ভাশিন তাশদর সশচতনতার স্তর 
িৃবদ্ধ িয়বন প্রা ৃবত  বনিষাচশনর িারা। সবতয াশরর িাহুলযময় ঈশ্বর িাইশপাবথবসস এিিং আপাতদবৃষ্টশত িাহুলযময় 
মাবটভাসষ িাইশপাবথবসস এর মশধ্য প্রধ্ান পাথষ যটি িশচ্ছ মলুত: পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতা। মাবটভাসষ তার সি 
িাহুলয আডম্বর বনশয়ও সরল। ঈশ্বর িা িুবদ্ধমান, বসদ্ধান্ত শনিার ক্ষমতা সেন্ন, গননা ারী শ ান এশজি, খুিই 
অসম্ভািয শসই এ ই পবরসিংখযানগত পবরমাশপর ধ্ারনায় শর্ সত্ত্বাগুশলার অবস্তত্ব তার িযাখযা  রা  থা। 
মাবটভাসষশ  মশন িশত  পাশর িাহুলযময় মিাবিশ্বর সিংখযার ‘সুবিশাল’ পবরমাশন, ব ন্তু এই প্রশতয টি মিাবিশ্ব ব ন্তু 
তার শমৌবল  সুশত্রর শক্ষশত্র সরল। আমরা ব ন্তু এখাশন এমন ব ছু এখন প্রস্তাি  রবছ না র্া খুি শিশী মাত্রায় 
অসম্ভািয। ব ন্তু অনয শর্ শ ান িুবদ্ধমান সৃবষ্ট তষ ার শক্ষশত্র এর ঠি  িীপবরতটাই িলশতই িশি। 



ব ছু পদাথষবিদ আশছন র্ারা সিার জানামশতই প্রচবলত ধ্মষবিশ্বাসী ( রাশসল স্টযানাডষ  এিিং জন শপালব িংিণষ, এই 
দইুজন বব্রটিশ পদাথষবিশদর উদিারন আবম আশগই উশেখ  শরবছ।); শর্মনটা িিার  থা বছল, তারা শভৌত 
 ধ্রুিগুশলার সি য়টির   ম শিশী সিং ীণষ  এ টি শগাবল্ডল স সীমায় টিউন  রার বির্য়টির অসম্ভািযতার 
বির্য়টি লুশফ বনশয়শছন এিিং প্রস্তাি  শরশছন, বনশ্চয়ই শ ান মিাজাগবত  িবুদ্ধমান সত্ত্বা এই টিউবনিং এর  াজটি 
 শরশছ পবর বল্পতভাশি। আবম আশগই এই ধ্ারনার অসারতা প্রমান  শরবছ,  ারন এটি র্া সমাধ্ান  রশছ, তারশচশয় 
আশরা িড প্রশের জন্ম শদয়। ব ন্তু এর উত্তর বিসাশি প্রস্তাি  রশত ঈশ্বরিাদীরা ব  শচষ্টা  শরশছ? তারা ব ভাশি 
এই রু্বির সাশথ সমশঝাতা  রশত পাশর, শর্ শ ান ঈশ্বর বর্বন এই মিাবিশ্বশ  বডজাইন  রশত পাশরন,সািধ্াশন, 

পুিষদবৃষ্ট বনশয় এর সি ধ্রুি গুশলাশ   উপশর্াগী  শর তুশলশছন আমাশদর বিিতষ শনর জনয,  অিশযই তাশ  খুিই জটিল 
এিিং অসম্ভািয এ টি সত্ত্বা িশত িশি, র্ার অবস্তত্বশ  িযাখা শদিার জনয তার শর্ িযাখযা প্রস্তাি  রার  থা, তার 
শচশয় আশরা শিশী িযাখযার প্রশয়াজন আশছ? 

ধ্মষতাবত্ত্ব  বরচাডষ  সুইনিাণষ (Richard Swinburn), আমরা শর্মনটা আশা  রশত বশশখবছ ধ্মষিাদীশদর  াশছ, 

ভাশিন এই  সমসযার জনয তার এ টি সমাধ্ান আশছ।  বতবন তার িই ’ইস শদয়ার এ গড?’ (Is There a God 

?’)  এ বির্য়টির বিশদ িযাখা বদশয়শছন। বতবন শুরু  শরবছশলন, বির্য়টি িযাখযা  রার ভাশলা উশেশয বনশয়ই, শ ন 
আমাশদর সিসময় সিশচশয় সরলতম িাইশপাবথবসসটিশ  শিশছ শনয়া উবচৎ র্া সি ফযাক্ট িা িাস্তিতার সাশথ খাপ 
খায়। বিঞান সি জটিল বজবনস িযাখযা  শর সরল বজবনশসর পারেবর  বিয়া প্রবতবিয়াশ  িযাখযা  রার 
মাধ্যশম, পবরশশশর্  শমৌবল   নাশদর পারেবর  বিয়া প্রবতবিয়ার মাধ্যশম। আবম ( আবম সািস  শর িলশত পাবর 
আপবনও) মশন  বর এটি খুি সুন্দর সরল এ টি ধ্ারনা শর্, সি ব ছুই শতরী িয় শমৌবল  ব ছু  না বদশয়, র্া 
র্ত অগবনত সিংখয ই িশত পারু  না শ ন তাশদর সৃবষ্ট সীবমত সিংখয  এ  শসট শমৌবল   না শথশ ই উিুত। 
আমরা র্বদ ধ্ারনাটিশত সিংশয় শিাধ্  বর তার  ারন শুধু্ এটাশ  খুিই সরল এ টি ধ্ারনা িশলই আমরা তা 
ভািবছ। ব ন্তু সুইনিাশণষর জনয, এটি আসশলই সরল শ ান বির্য় এ দমই না, িরিং ঠি  এর িীপবরত। 

শ ান এ টি বনবদষষ্ট টাইশপর পাটিষ শ ল, শর্মন ধ্রুন ইশলরন, এর সিংখযা এত বিশাল শর্, সুইনিাণষ মশন  শরন 
বির্য়টা শুধু্  া তলীয় শ ান ঘটনা িশত পাশরনা শর্, এশদর সিার এ ই ধ্রশনর শিবশষ্ট থা শি। এ টি ইশলরন 
বতবন িজম  রশত পারশিন, তশি বিবলয়ন বিবলয়ন ইশলরন, ‘সিার এ ই শিবশষ্ট’, বির্য়টি তার অবিশ্বাসশ  শিশ 
উশত্তবজত  শর শতাশল। তার মশত র্বদ সিগুশলা ইশল েন পরের শথশ  আলাদা িশতা, শসই িযাখযাটা িত অশন  
শিশী সরল, শিশী স্বাভাবি , প্রা ৃবত , র্শথষ্ট  ম  ষ্টসাধ্য  িত শসই িযাখযা। আশরা খারাপ তার মশত, শ ান 
ইশল েশনর উবচৎ না তার প্রা ৃবত  শিবশষ্ট এ সাশথ এ  মুহুশতষ র শিশী সময় ধ্শর বিবতশীল রাখা, তাশদর 
প্রশতযশ র শিবশষ্ট িদলাশনা উবচৎ, বনশজর শখয়াল খুশী মত,  এশলাশমশলা, এই মহুুতষ  শথশ  অনয মুহুতষ  আলাদা, দ্রুত 
পবরিতষ নশীল। সুইনিাশণষর দবৃষ্টশত এটাই সরলািিা, সিব ছুর আবদ অিিা। সমবিবশষ্টপুণষ ( র্া আবম িা আপবন 
িয়শতা িলশিন আশরা শিশী সরল) শ ান ব ছুর জনয দর ার বিশশর্ িযাখযা। ’ শুধু্মাত্র এর  ারন িশচ্ছ, ইশলরন 
এিিং তামা’র  নাগুশলা এিিং অনযানয সি পদাথষগুশলার বিিংশ শতাব্দীশত শবি ধ্ারন  শর, শসই এ ই শবি তাশদর 
বছল উনবিিংশ শতাব্দীশতও এিিং শসই সিব ছুই  আশগ শর্মন বছল এখনও শতমন আশছ।’ 

এখাশন ঈশ্বশরর আগমন, ঈশ্বশরর প্রশিশ িশলা, এই ইচ্ছা ৃত এিিং  বনরন্তর এ ই শিবশষ্ট িজায় রাখার মাধ্যশম এই সি 
বিবলয়ন বিবলয়ন ইশলরন, তামা’র টু রাশদর িুশনা এশলাশমশলা আচরন ও শিবশষ্ট পবরিতষ শনর জনয তাশদর বনজস্ব 
অন্তগষত প্রিনতাশ  উদ্ধার  রশত। এ  ারশন আপবন র্খন এ টি  ইশল েন শদখশিন, আপনার সি শদখা িশয় র্াশি. 
শস  ারশনই তামা’র  টু রাগুশলা সিাই তামা টু রার মত আচরন  শর। এ ারশন প্রবতটি ইশলরন এিিং তামা’র 
প্রবতটি টু শরা ঠি  বনশজর মত থাশ  মাইশিাশসশ ে শথশ  মাইশিাশসশ ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এর  ারন ঈশ্বর 
নাব  সারাক্ষনই প্রবতটি  নার উপর তার ঐশী আঙ্গলু বদশয় শরশখশছন, শ ান ধ্রশনর শস্বচ্ছাচারী িাডািাবড আচরণ 



দমশনর উশেশশয এিিং শাসন  শর  শর্ন শিয়াডা  ণারা তাশদর িা ী ইশলরন সি মীশদর সাশথ এ  লাইশনই 
থাশ ; শর্ন তারা সিাই ঠি  এ ই র ম আচরন  শর। 

ব ন্তু সুইনিাণষ পশক্ষ ব ভাশি সম্ভি িশি তার এই অিুত িাইশপাবথবসসটাশ  টিব শয় রাখা? শর্খাশন ঈশ্বর এ ই সাশথ 
গযাশজবলয়ন (অগবনত) আঙ্গলু বদশয় বনয়ম না মানা ইশলরনগুশলাশ  বনয়ন্ত্রন  শরন, এটা ব ভাশি এ টি ‘সরল’ 

িাইশপাবথবসস িশত পাশর? অিশযই এটা সরশলর ঠি  িীপবরত। সুইনিাণষ এখাশন শখলা শদখাশলন তার বনশজর মনমত 
চম  শদখাশনা এ টি িুবদ্ধিবৃত্ত  ’ঔদ্ধত্ব’ শদবখশয়। শ ান শর্ৌবি তা ছাডাই বতবন দািী  শরন শর্ ঈশ্বর িশচ্ছ 
‘এ  ’ এ টি িস্তু বদশয় গঠিত। ব  অসাধ্ারন তার  ার্ষ ারন িযাখযা  রার এই অথষনীবত, র্বদ তা তুলনা  রা 
িয় ঐ গযাশজবলয়ন সিংখয  ইশলরন স্বতন্ত্রভাশি মলুত এ ই, শসই ধ্ারনার সাশথ! 

ঈশ্বরিাদীরা দািী  রশছন, প্রবতটি বজবনস র্ার অবস্তত্ব আশছ, তাশদর অবস্তত্ব টিব শয় রাখার  ারন িশচ্ছ মাত্র এ টি 
িস্তু, ঈশ্বর। এিিং এটি দািী  রা শর্, প্রবতটি শিবশষ্ট র্া প্রবতটি বজবনশসর আশছ, তার িশচ্ছ ঈশ্বশরর  ারশন িা তার 
অনুমবতশত শুধু্মাত্র তারা অবস্তত্বশীল। এটি শিশ ব ছু  ারনশ  িযাখযার জনয সাধ্ারন সরল এ টি িযাখার বিবশষ্ট 
উদিারন। এই শক্ষশত্র সম্ভািনা আশছ এ টার শিশী সরলতম শ ান িযাখযা না থা ার, শুধু্ শসটাই র্া শ িল এ টি 
 ারনশ ই প্রস্তাি  শর। িহুঈশ্বরিাদ শথশ  ঈশ্বরিাদ এ  ারশন সরল।এিিং ঈশ্বরিাদ এর জনয এ টি  ারন প্রস্তাি 
 রশছ, এ টি সত্ত্বা ( র্ার আশছ) অসীম ক্ষমতাময় ( ঈশ্বর শর্ৌবি ভাশি সম্ভি এমন সি ব ছুই  রশত 
পাশরন), অসীম ঞাশনর অবধ্ ারী ( শর্ৌবি ভাশি র্া জানা সম্ভি তা সিব ছু জাশনন ঈশ্বর), অসীম স্বাধ্ীন। 

সুইনিাণষ দয়াপরিশ িশয় শমশন বনশয়শছন, ঈশ্বর এমন শ ান ব ছু  রশত পাশরন না র্া ‘শর্ৌবি ভাশি’ অসম্ভি এিিং 
তার এই সিংর্শমর জনয তার প্রবত আমাশদর  ৃতঞতা। এটার শমশন বনশয়ই িলবছ, শ ান ব ছু িযাখযা  রার 
উশেশশয ঈশ্বশরর অসীম ক্ষমতার িযিিাশরর শ ান সীমািদ্ধতা ঈশ্বরিাদীরা অনধু্ািন  শরনবন  খশনাই। বিঞাশনর 
ব  X িযাখযা  রশত খাবন টা সমসযা িশচ্ছ? শ ান অসুবিধ্া শনই , X বনশয় আর সময় নষ্ট  রার দর ার শনই, 

ঈশ্বশরর অসীম ক্ষমতাশ  শটশন বনশয় আসা িশয় X শ  িযাখযা  রশত ( শসই সাশথ িা ী সিব ছুই), এিিং এটাশ  
দািী  রা িশি সিষশশ্রষ্ট সরলতম িযাখযা বিসাশি,  ারন, সশিষাপবর ঈশ্বরশতা শুধু্মাত্র এ জন। এর শচশয় জটিলতামুি 
আর ব  িশত পাশর? 

শিশ, সবতয থা িলশত শগশল, প্রায় সিব ছুই। এমন এ জন ঈশ্বর বর্বন ব না মিাবিশশ্বর প্রবতটি  ণাশ  
বিরামিীনভাশি পর্ষশিক্ষন এিিং বনয়ন্ত্রণ  রশত পাশরন বতবন তার র্াই শিান না শ ন সরল শ ান সত্ত্বা িশতই 
পাশরন না। তার বনশজর অবস্তত্বটির িণষনা জনযই শতা প্রশয়াজন আশছ বিশাল এ টি িযাখযার।আশরা খারাপ ( 
সরলতার  দবৃষ্টশ ান শথশ ) িযাপার িশচ্ছ, ঈশ্বশরর অবত ায় শচতনার অনয প্রান্তগুশলাও এ ই সাশথ প্রবতটি মানুশর্র 
 মষ াে,তাশদর আশিগ ও অনুভবত এিিং প্রাথষনা বনশয় িযস্ত ; এছাডা ১০০ বিবলয়ন গযালাক্সীর অনযানয গ্রশি র্বদ 
অনয শ ান িুবদ্ধমান ভীনগ্রিিাসী থাশ  তারাশতা আশছনই। সুইনিাশণষর মশত বতবন এমনব  বনরন্তরভাশি বসদ্ধান্ত 
বনশত থাশ ন অশলৌব  ভাশি িস্তশক্ষপ ‘না’  রার জনয আমাশদর রক্ষা  রশত, শর্মন র্খন আমরা  যান্সাশর আিান্ত 
িই। শসটা বতবন  খনই  রশিন না,  ারন, ‘ ঈশ্বর র্বদ শ ান আিান্ত শরাগীর স্বজশনর শিশীর ভাগ প্রাথষনা মন্জ্জরু 
 শরন তাশ   যান্সার শথশ  িাচাশনার জনয, তািশল মানুশর্র জনয  যান্সার  খশনা সমসযা থা শি না সমাধ্াশনর 
জনয।’ তািশল আমরা আমাশদর সময় বনশয় ব   রশিা? 

সি ধ্মষতাবত্ত্ব রা আিার সুইনিাশণষর মত এত দরু শর্শত চান না, তশি র্াই শিা , ঈশ্বর িাইশপাবথবসস শর্ সরল, এই 
অিুত দািী ব ন্তু শিশ ব ছু আধু্বন  ধ্মষতাবত্ত্ব শদর রচনায় শদখা র্ায়, শর্মন ব থ ওয়াডষ  (Keith Ward), র্খন 
বতবন অক্সশফাশডষ র বডবভবনটির বরবজয়াস (Regius) অধ্যাপ  বছশলন, তার শলখা ১৯৯৬ সাশলর এ টি িই,  গড, 

চান্স অযাে শনশসবসটি (God, Chance and Necessity) শত এই বির্শয় শিশ েষ্ট এ টি িিিয বছশলা: 



আসল  থা িশলা, ঈশ্বরিাদীরা দািী  শরন মিাবিশ্বর অবস্তশত্বর জনয ঈশ্বর িশচ্ছন অবত অসাধ্ারন, সুন্দর, 

সু বিধ্াজন  এিিং  ার্ষ র এ টি িযাখযা। এটি সিজসাধ্য উপশর্াগী  ারন এটি মিাবিশশ্বর সিব ছুর অবস্তত্ব এিিং 
তাশদর প্র ৃবতর গুনািলী আশরাপ  শরশছ এ টি মাত্র সত্ত্বার উপর, শসই চুডান্ত  ারন, র্া সিব ছুর অবস্তশত্ত্বর  ারন, 

এমনব  তার বনশজর অবস্তশত্ত্বরও। ধ্ারনাটি সুন্দর ,  ারন এ টি প্রধ্ান ধ্ারনা শথশ , সম্ভিপর এমন শ ান 
বনখুততম স্বত্ত্বা – ঈশ্বশরর সেুণষ প্র ৃবত এিিং সমগ্র মিাবিশশ্বর অবস্তত্ত্বশ  িুবদ্ধমত্তার সাশথ িযাখযা  রা শর্শত পাশর। 

সুইনিাশণষর মত, শ ান ব ছু িযাখযা  রা িলশত ব  শিাঝায়, শস শিাঝাশনা শক্ষশত্রও ওয়াডষ ও এ ই ভুলটি  শরন তার 
এই িিশিয। এিিং মশন িয় বতবন িঝুশত িযথষ িশয়শছন, শ ান ব ছুশ  র্বদ সরল িলা িয়, আসশল শসটা সম্বশে ব  
শিাঝাশচ্ছ। আবম েষ্ট না ওয়াডষ  আসশলই ব  ঈশ্বরশ  সরল ভািশছন ব না? িা উপশরর অনুশচ্ছদটি অিায়ী ’তশ ষ র 
খাবতশর িলা’ এমন শ ান অনশুীলনীর প্রবতবনবধ্ত্ব  রশছ ? সযার জন শপালব িংিণষ, সাশয়ন্স অযাে বিবষ্টয়ান বিবলফ 
এ ওয়াশডষ ’র টমাস অযাশ ায়াইনাশসর আশগর সমাশলাচনার উদৃ্ধবত িযিিার  শরবছশলন,‘ এটা শমৌবল  এ টি ভুল, 

ঈশ্বরশ  শর্ৌবি ভাশি সরল মশন  রা -সরল এখাশন শুধু্মাত্র এই অশথষ না  শর্ তার স্বত্ত্বা অবিভাজয িরিং আশরা 
শিশী দঢৃ় অশথষ শর্, ঈশ্বশরর শ ান অিংশ সবতয িশল ঈশ্বর সেুণষভাশি সতয। এ ারশন এটা খুিই রু্বিসঙ্গত িশি 
মশন  রা শর্, ঈশ্বর, র্খন অবিভাজয, অন্তগষতভাশি জটিল।’ ওয়াডষ  ব ন্তু এখাশন িযাপারটা ঠি ই ধ্রশত শপশরশছন। 
আসশল, জীিবিঞানী জবুলয়ান িাক্সলী, ১৯১২ সাশল, জটিলতার সিংঞা বদশয়বছশলন গঠশনর নানা অিংশশর শিসাদশৃযতা 
বিসাশি,  র্া বদশয় বতবন এ টি বিশশর্ ধ্রশনর িৃবত্তগত িা প্রাশয়াবগ  অবিভাজযতাশ  শিাঝাশত শচশয়বছশলন [২৫]। 

অনয জায়গায় ওয়াডষ  ব ন্তু র্শথষ্ট প্রমান বদশয়শছন, শ াথা শথশ  জটিল জীিশনর উিি  িশয়শছ তা শিাঝার জনয 
ধ্মষতাবত্ত্ব  মানবস তার বিশশর্ পদ্ধবতগত সমসযার । বতবন আশর জন ধ্মষিাদী বিঞানীর উদৃ্ধবত বদশয়শছন, 

প্রাণরসায়নবিদ আথষার বপ   ( আমার উশে   রা িৃটিশ ধ্মীয় বিঞানীত্রশয়র তৃতীয় সদসয) জীবিত পদাশথষর 
অবস্তত্বশ   ’িমান্বশয় জটিলতর িিার প্রিণতা’ বিসাশি প্রস্তাি  রার সময়। ওয়াডষ  র্াশ  বিশশর্াবয়ত  শরশছন 
বিিতষ নীয় পবরিতষ শনর শ ান এ টি অন্তবনষবিত বনশদষশনা বিসাশি র্া জটিলতাশ  িমান্বশয় িাডার বির্য়টিশ  িাডবত 
সুশর্াগ শদয়। বতবন এরপর আশরা প্রস্তাি  শরন, এ ধ্রশনর পক্ষপাবতত্ত্ব, ’িশত পাশর শ ান বমউশটশন প্রবিয়াশ  
গুরুত্ব শদয়, শর্ন আশরা জটিল বমউশটশশনর উিি িশত পাশর।’ ওয়াশডষ র এ বির্শয় সিংশয় বছল,  তার র্া িওয়া 
উবচৎ সঙ্গত ারশন। িমশ: জটিলতর িিার পশথ বিিতষ নীয় বিভবি শর্ স ল িিংশধ্ারায় আশদৌ এশসশছ, তা তাশদর 
িমান্বশয় জটিল িিার  অন্তগষত প্রিণতা শথশ  না িা পক্ষপাতদষু্ট শ ান বমউশটশশনর  ারশনও না। এটি িশচ্ছ 
প্রা ৃবত  বনিষাচশনর  ারশন: শর্ প্রবিয়া, আমরা র্তটুকু জাবন, এখনও এ মাত্র প্রবিয়া, র্া সরলািিা শথশ  জটিলতা 
সৃবষ্ট  রশত সক্ষম। প্রা ৃবত  বনিষাচশনর তত্ত্ব আসশলই খুিই সরল।  এিিং শর্খান শথশ  এটি শুরু  শর, শসটিও। 
ব ন্তু অপরবদশ  এটি র্া িযাখযা  রশত পাশর, শসটি িণষনাতীতভাশি জটিল: আমরা  ল্পনার শচশয়ও জটিল, শুধু্মাত্র 
ঈশ্বরিাদীশদর প্রস্তাবিত ঈশ্বর ছাডা বর্বন এটি বডজাইন  রশত সক্ষম। 

(চলশি) আগামী পশিষ সমাপয 

পাদটী া_________________________ 

[২৪]  Murray Gell-Mann, quoted by John Brockman on the 

‘Edge’ website,http://www.edge.org/3rd_culture/bios/smolin.html. 

[২৫]  Ward, K. God, Chance and Necessity. Oxford: Oneworld. (1996: 99); Polkinghorne, J. (1994). 

Science and Christian Belief: Theological Reflections of a Bottom-Up Thinker. London: SPCK (1994: 

55). 
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যকন োয র্নর্িৎভাবে েিা সম্ভে ঈশ্ববরর যকান অর্িত্ব যনই   

চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ )  এর পর: 

শ মবব্রশজ এ টি সিংবক্ষপ্ত  বিরবত : 

শ মবব্রশজ সম্প্রবত বিঞান এিিং ধ্মষ বনশয় এ টি  সশন্মলশন এই রু্বিটি আবম প্রস্তাি  শরবছলাম, র্া এখাশন উশেখ 
 শরবছ আবটশমট িা অবন্তম শিাবয়িং ৭৪৭ রু্বি বিসাশি। আমার র্া অবভঞতা িশয়শছ, অন্ততপশক্ষ শসটি বছল এ টি 
ঈশ্বশরর সরলতা প্রশে বচন্তার সবমলশনর এ টি আন্তবর   িযথষতা। এই অবভঞতা আমার জনয বছল শিশ বশক্ষনীয়, 

শসই অবভঞতাটাই আপনাশদর সাশথ ভাগ  শর শনশিা এখাশন। 

প্রথশমই আমার স্বী ার (সম্ভিত এটিই সঠি  শব্দ)  শর শনয়া উবচৎ এই সশমলনটি পৃষ্ঠশপার্ তা  শরবছল 
শটেলটন ফাউশেশন। িৃশটন এিিং রু্িরাশের  শয় জন বিশশর্ভাশি িাছাই  রা ব ছু বিঞান সািংিাবদ রা বছশলন 
এর দশষ । আমবন্ত্রত িিাশদর মশধ্য আবম বছলাম এ মাত্র নীবরশ্বিাদী।এশদর মশধ্য এ জন সািংিাবদ  জন িরগান, 

উশেখ  শরবছশলন, এই সশমলশন অিংশগ্রিন  রার জনয অনয সি খরচ িাদ বদশয় তাশ  ১৫০০০ ডলার এর এ টি 
শমাটা পাবরশ্রবম  শদয়া িশয়বছল। িযাপারটি আমাশ  বিবস্মত  শরবছল। অযা াশডবম  সশমলশনর দীঘষবদশনর 
অবভঞতা শথশ  আবম িলশত পাবর, এমন শ ান উদিারন শনই শর্খাশন দশষ শদর অনষু্ঠাশন উপবিত থা ার জনয 
পাবরশ্রবম  প্রদান  রা িয় (িিাশদর ছাডা); আবম র্বদ আশগ জানতাম,  সাশথ সাশথই তািশল আমার সশন্দি িত। 
শটেলটন ব  তার অথষ িযিিার  রশছ বিঞান সািংিাবদ শদর শ ান শিআইনী  াজ  রার প্রশরাচনা শদিার জনয 
এিিং তাশদর শিঞাবন  সততাটিশ  বিপথগামী  রা শচষ্ঠায় ? জন িরগান পরিতীশত শতমনটি শভশিবছশলন এিিং 
তার পুশরা অবভঞতা বনশয় এ টি বনিেও বলশখবছশলন [২৬]; শর্খাশন  বতবন প্র াশ  শরন, আমার  ারশনই, এ জন 
িিা বিসাশি আমার নাম বদশয় প্রচারনা  রার শ ৌশল তার মতই আশরা অশন  সািংিাবদশ র সশন্দি  াটাশত 
সািার্য  শরবছল: 

িৃটিশ জীিবিঞানী বরচাডষ  ডব ন্স-এই বমটিিং র্ার অিংশগ্রিন আমাশ  এিিং আমার অশন  সি মীশ  বিশ্বাস 
রু্বগশয়বছল এর শিধ্তা সেশ ষ  – বছশলন এ মাত্র িিা বর্বন ধ্মষ বিশ্বাসশ  সমাশলাচনা  শরন বিঞাশনর সাশথ 
অসামন্জ্জর্যপুণষ, অশর্ৌবি  এিিং ক্ষবত র বিসাশি উশেখ  শর। অনযানয িিারা – বতনজন অযাগনবষ্ট , এ জন 
ইহুদী, এ জন শদইষ্ট এিিং ১২ জন খৃষ্টীয় ( শশর্ মুহুশতষ  এ জন মসুবলম দাশষবন  সশমলশন শর্াগদাশন অপারগতা 
প্র াশ  শরবছশলন) – সিাই সুেষ্টভাশি ধ্মষ এিিং খৃষ্টীয় ধ্শমষর প্রবত সুেষ্টভাশি পক্ষপাতমুল  িিিয রাশখন। 

িরগাশনর এই বনিেটি পছন্দনীয়ভাশি বনরাপদ মাঝামাবঝ এ টা অিিান। তার নানা সিংশয়শিাধ্ সশত্ত্বও তার 
অবভঞতার শিশ ব ছু িযাপার বছল, র্া বতবন বন:সশন্দশি স্বী ার  শরশছন ( এিিং আবমও, নীশচর অনুশচ্ছদগুশলায় র্া 
সুেষ্ট িশি); িরগান বলশখবছশলন: 

বিশ্বাসীশদর সাশথ আমার  থশপা থন আমার শসই শিাধ্শ  দঢৃ়  শরশছ শ ন ব ছু িুবদ্ধমান, বশবক্ষত মানরু্ ধ্মষশ  
এ াি  শর বনশয়শছন। এ জন বরশপাটষ ার আশলাচনা  শরশছন বজিিা বদশয়  থা িলা িা স্বয়িংবিয়, অশচতন স্তশর 
 থা িলার অবভঞতা আশলাচনা  শরশছন এিিং আশর জন র্ীশুর সাশথ ঘবনষ্ট সে ষ  থা ার  থা িশলশছন। 
আমার বিশ্বাস পবরিবতষ ত িয়বন ব ন্তু অনযশদর িশয়শছ। অন্তত এ জন সি মী িশলশছন তার বিশ্বাস শদালা শখশয়শছ 
ডব ন্স এর ধ্মষশ  িযিশচ্ছদ  রার ফলাফল বিসাশি। এিিং র্বদ শটেলটন ফাউশেশন আমার স্বশের শসই ধ্মষ মুি 
পৃবথিী বদশ  অগ্রসর িশত সামানযতম সিায়তা  শর, তা ব  এমন খারাপ িশত পাশর? 
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বলটাশররী এশজি জন ব্র মাশনর ওশয়িসাইট এজ (Edge) এ প্র াশ  শর এটি বিতীয় দফা প্রচারও  রা িয় ( 
র্াশ  িলা অন লাইন শিঞাবন  সালন (Salon)), শর্খাশন এটি বিবভন্ন ধ্রশনর প্রবতবিয়ার সৃবষ্ট  শর, র্াশদর 
মশধ্য এ টি বছল তাবত্ত্ব  পদাথষবিঞানী বিমযান ডাইসন এর। আবম ডাইসশনর মন্তশিযর প্রবতবিয়ায় বলশখবছলাম, 

বতবন র্খন শটেলটন পুরষ্কার গ্রিন  শরবছশলন, শসই সময় শদয়া তার এ টি ভার্ন শথশ  উদৃ্ধবত িযিিার  শর। 
তার ভাশলা লাগু  িা না লাগু , শটেলটন পুরস্কার গ্রিন গ্রিন  শর ডাইসন সারা পৃবথিীশ  এ টি শবিশালী 
অনয র ম িাতষ া বদশয়বছশলন। শসটা িশচ্ছ পৃবথিীর সিশচ বিখযাত পদাথষবিঞানীর ধ্ষমশ  সমথষন  রার ইবঙ্গত। 

’আবম সন্তুষ্ট অসিংখয খৃষ্ট ধ্মষািলম্বীশদর এ জন বিসাশি, র্ারা আশদৌ বেবনটির ড বেন িা গসশপশলর ঐবতিাবস  
সতয বনশয় খুি এ টা বচবন্তত নয়।’ 

ব ন্তু ঠি  এমন ভাশিই ব  িলার   থা না শ ান এ জন নীবরশ্বরিাদী বিঞানীর, বর্বন বনশজশ  এ জন খৃষ্টান 
বিসাশি ধ্ারনা বদশত চাইশিন ? আবম ডাইসশনর আশরা উদৃ্ধবত িযিিার  শরবছলাম তার পুরষ্কার গ্রিন াশলর শসই 
ভার্ন শথশ , র্ার মশধ্য  াল্পবন  িযাঙ্গাি  ব ছূ প্রেও জশুড বদশয়বছলাম ( নীশচ ইটাবল  িরশফ) এ জন 
শটেলটন  মষ তষ ার প্রবত। 

ওি,  আপবন আশরা গভীর ব ছু শুনশত চাইশছন তািশল? শিশ এটা শ মন িয় : 

’আবম মন এিিং ঈশ্বশরর মশধ্য শ ান সুেষ্ট শ ান পাথষ য  বরনা,  ারন ঈশ্বর িশলা আমাশদর মশনর এ টি অিিা 
র্খন এটি আামশদর শিাশধ্র সীমানা অবতিম  শর।’ 

আবম ব  র্শথষ্ট িবলবন এর মশধ্য, আবম ব  আমার পদাথষবিদযার গশির্নায় শফরত শর্শত পাবর এখন? ওি, এখনও 
র্শথষ্ট না? শিশ তািশল, এটা শ মন: 

এমন ব  বিিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্কর অতীত সশত্ত্বও আবম ধ্শমষর প্রগবতর ব ছু বচি শদখশত পাবচ্ছ। দইু জন িযাবি 
র্ারা আমাশদর শতাব্দীশত শয়তাশনর প্রবতরুপশ  প্রবতবনবধ্ত্ব  শরন, অযাডলফ বিটলার এিিং শজাশসফ স্টযাবলন, তারা 
দজুশনই আিস্বী ৃত শগাডা নাবস্ত  বছশলন  (র্া পুশরাটাই বমথযাভার্ন, বিসৃ্তত আশলাচনা আশছ সপ্তম অধ্যাশয়)। 

এিার  ব শর্শত পাবর আবম? 

শটেলটশন পুরষ্কার গ্রিশনর ভার্শন  রা এই উদৃ্ধবতগুশলার প্রভাি ডাইসন ব ন্ত  ুঅনায়াশস প্রবতশরাধ্  রশত 
পারশতন, র্বদ বতবন েষ্টভাশি িযাখযা  রশত পারশতন, ঈশ্বর বিশ্বাশসর স্বপশক্ষ বতবন আসশল ব  প্রমান শপশয়শছন, র্া 
ব ছুটা শুধু্মাত্র আইনস্টাইনীয় অশথষর শচশয় শিশী, র্া আবম প্রথম অধ্যাশয় িযাখযা বদশয়বছ, র্া আমরা অশনশ ই 
সিজভাশি বনশজশদর ধ্ারনার সাশথ এ াি  রশত পাবর। আবম র্বদ িরগান এর িিিযটা িুবঝ, এটা িশচ্ছ 
শটেলটশনর টা া র্া বিঞানশ   লবুর্ত  রশছ দনুীবত বদশয়। ব ন্তু তার ভার্ন তারপরও দ:ুখজন ,  ারন এটি 
অনযশদর জনয উদিারন শতরী  রশি। শটেলটন পুরষ্কার শ মবব্রশজ শসই সশমলশন শর্াগ শদয়া সািংিাবদ শদর শদয়া 
সন্মানীর অশন  গুন শিশী  শিশী, পবর বল্পত ভাশি এর পবরমানশ  রাখা িশয়শছ শনাশিল প্রাইশজর অথষমুশলযর শচশয় 
শিশী। ফাউবস্টয়ান অশথষ আমার িেু ও দাশষবন  ডযাবনশয়ল শডশনট এ িার ঠাট্টা  শর িশলবছশলন, ‘বরচাডষ , র্বদ 
শ ান বদন তুবম অথষ শষ্ট পশডা…’ 

ভাশলা শিা  ব িংিা খারাপ, আবম শ মবব্রজ সশমলশন দইু বদনই উপবিত বছলাম, আমার বনশজর িিৃতা  শরবছ, 

আশলাচনায় অিংশ বনশয়বছলাম শিশ ব ছু িতৃ্ততায়। আবম ধ্মষতাবত্ত্ব শদর চযাশলন্জ্জ  শরবছলাম, শসই পশয়ি এর উত্তর 
বদশত, এ  ঈশ্বর শর্ ব না এই মিাবিশ্বশ  বডজাইন  রশত পাশরন িা শর্শ ান ব ছু, তাশ ও শসই পবরমান জটিল 



আর পবরসিংখযানগতভাশি অসম্ভািয িশত িশি। সিশচশয়  ঠিন শর্ প্রবতবিয়া আবম শপশয়বছলাম তািশলা আবম খুি 
বনষু্ঠরভাশি এ টি শিঞাবন  এবপসশটবমওলবজ িা ঞানগত ধ্ারনাশ  অবনচ্ছ ু ধ্মষতশত্ত্বর উপর চাবপশয় বদবচ্ছ ( এই 
অবভশর্াগ শসই NOMA র  থা মশন  বরশয় শদয়, বিতীয় অধ্যায় র্ার আশলাচনা  শরবছলাম); ধ্মষতাবত্ত্ব রা 
বচর ালই ঈশ্বরশ  িযাখযা  শরশছ খুি সাধ্ারন সরল বিসাশি, আবম শ ? এ জন বিঞানী িশয় ধ্মষতাবত্ত্ব শদর ঞান 
শদিার, শর্ তাশদর ঈশ্বরশ  জটিল িশত িশি? শিঞাবন  রু্বি, শর্মন আবম আমার বনশজর শক্ষশত্র প্রশয়াগ  রশত 
অভযি, এখাশন তা অপ্রশর্াজয  ারন ধ্মষতাবত্ত্ব রা মশন  শরন তাশদর ঈশ্বশরর অিিান বিঞাশনর িাইশর। 

আবম ব ন্তু এমন মশন িয়বন শর্, ধ্মষবিদরা র্ারা এই এবডশয় র্ািার মত প্রবতরক্ষামলু  অিিান বনশচ্ছন তারা 
ইচ্ছা  শরই অসৎ িশচ্ছন। আবম মশন  বর তারা সৎভাশিই আন্তবর । র্াই শিা  িারিার আমান মশন পশড 
র্াবচ্ছল, ফাদার শটইলিাডষ  দয শারদাাঁ র বদ শফশনাশমশনান অি মযান  ( The Phenomenon of Man) িইটি  

সেশ ষ  বপটার শমদাওয়ার এর মন্তিযটি, শর্টাশ  িলা শর্শত পাশর সিষ াশলর শসরা শনবতিাচ  পুস্ত  সমাশলাচনা: 
‘এর শলখ শ  অসততার জনয ক্ষমা  রা শর্শত পাশর শুধু্মাত্র এই অশথষ শর্, বতবন অনযশদর প্রতারণা  রার  রা 
আশগ বনশজশ  প্রতারনা  রার জনয বিশশর্  ষ্ট  শরশছন।’ [২৭];  আমার শসই শ মবব্রজ এ শদখা িওয়া 
ধ্মষতাবত্ত্ব রা তাশদরশ  সুরক্ষা  রার শচষ্টা  শর র্াশচ্ছন এ টি এবপসশটশমালবজ যাল বনরাপদ এলা ায়, শর্খাশন 
শর্ৌবি  শ ান রু্বি তাশদর েশষ  রশত পাশরনা  ারন তারা বিশশর্ ঐশী আশদশশর মত তারা শঘার্না বদশয়শছন, 

এই রু্বির আিমন শথশ  তারা মিু। আবম িলার শ  , শর্ৌবি  রু্বি িশলা এ মাত্র গ্রিনশর্াগয রু্বি? শিঞাবন  
ছাডাও আশরা অশন  প্রবিয়া আশছ ঞান আশিারশণর এিিং শসর ম শ ান এ টি প্রবিয়াশ  অিশযই শিশছ বনশত 
িশি ঈশ্বরশ  িঝুশত। 

এই অনযভাশি জানার সিশচ গুরুত্বপুণষ এ টি পথ িশচ্ছ িযবিগত, ঈশ্বর সিংিান্ত আিগত অবভঞতা। শ মবব্রশজ শিশ 
 শয় জন আশলাচ  দািী  শরবছশলন, ঈশ্বর তাশদর সাশথ  থা িশলশছন, তাশদর মাথার মশধ্য, শ ান মানরু্ শর্ভাশি 
 থা িলশত পাশর, শসভাশি েষ্টভাশি, িযবিগত ভাশি। আবম তৃতীয় অধ্যাশয় ইলুযশন িা মায়া এিিং িযালুবসশনশন 
বনশয়  থা িশলবছ (িযবিগত অবভঞতা শথশ  রু্বি); ব ন্তু শ মবব্রজ সশমলশন আবম দটুি বিশশর্ পশয়ি শর্াগ 
 শরবছলাম, শর্ র্বদ ঈশ্বর সবতয সবতয মানুশর্র সাশথ শর্াগাশর্াগ  শর থাশ ন, তািশল শসই বির্য় িা সতযটা খুিই 
েষ্টভাশিই অিশযই বিঞাশনর আওতার িাইশর না। ঈশ্বর তার শ ান অপাবথষি জগশতর বনজস্ব বনিাস  শথশ  
িঠাৎ  শরই আবিভুষ ত িশিন, আমাশদর বিশ্বর মধ্য বদশয় শর্খাশন তার িাতষ া মানুশর্র মবস্তষ্ক িঝুশত সক্ষম িশি এিিং 
শসই ঘটনার সাশথ বিঞাশনর শ ান সে ষ  থা শি না, তা ব   শর িশত পাশর? বিতীয়ত, এ জন ঈশ্বর বর্বন িহু 
বমবলয়ন মানরু্শ   এ ই সাশথ শিাধ্গময িাতষ া পাঠাশনার এিিং তাশদর সিার  াশছ শথশ  িাতষ া এ ই সাশথ গ্রিন 
 রশত সক্ষম, বতবন আর র্াই শিা  না শ ন, সরল শ ান সত্ত্বা িশত পাশরন না জটিল ছাডা। এতশিশী িযােউইথ! 
ঈশ্বশরর অিশযই বনউরন বদশয় শতরী শ ান মবস্তষ্ক শনই িরিং এ টি বসবপইউ র্া বসবল ন িারা শতরী। র্বদ তার 
শর্ ক্ষমতা আশছ িশল িলা িয়, বতবন অিশযই এমন ব ছু িশিন বর্বন খুি সুক্ষ জটিলতার সাশথ বিস্তাবরত ভাশি 
নন র যানশডাম ভাশি সৃষ্ট আমাশদর জানামশত  সিশচশয় িড শ ান  শব্রইন িা সিশচশয় িড শ ান  বেউটার এর 
শচশয়ও অশন  বিশাল িশি। 

িার িার আমার ধ্মষত্ত ত্ববিদ িেুরা এ টি বির্শয়র উপর গুরুত্ব শদন, তািশলা, শ ান ব ছু না থা ার চাইশত ব ছু 
থা ার শপছশন বনশ্চয়ই শ ান  ারন আশছ। সিব ছুর বনশ্চয়ই এ টি প্রাথবম   ারণ থা ার  থা এিিং আমরাও 
িরিং এর নাম বদলাম ঈশ্বর। িযা, আবম িশলবছ, এটা অিশযই এমন ব ছু বছল র্া খু ি সাধ্ারন এিিং সরল, এিিং 
সুতরািং আমরা এশ  শর্ নাশমই ডাব না শ ন ঈশ্বর অিশযই এর সঠি  নাম িশত পাশরনা ( র্বদ না আমরা েষ্ট 
ভাশি খুি ধ্মীয় মশনাভািাপন্ন বিশ্বাসী  াশরা মশন ’ঈশ্বর’ শব্দটির সাশথ জবডত নানা অনসুঙ্গ এিিং ভািশ  পবরিার 
 রশত পাবর); শর্ প্রথম  ারনটাশ  আমরা খুজবছ, শসটা বনশ্চয়ই খুি সরল এ টা বভবত্ত বছল শ ান স্বয়িংবিয় এিিং 
স্বত:ফূতষ  িা শসল্ফ িুটরযাবপিং শিইন এর, র্া আমাশদর জানা সমস্ত পৃবথিীটাশ  শটশন তুশল এশনশছ আজশ র এই 



জটিল অবস্তশত্ব। র্বদ প্রস্তাি  রা িয় মলু আবদ  ারন িা প্রবিয়া শুরু ারী সত্ত্বাটি র্শথষ্ট জটিল বছল, শর্ ব না 
ইশিবলশজি বডজাইন িা পবর ল্পনা সৃবষ্টর বপছশন সময় শক্ষপন  শরশছ এিিং এ ই সাশথ িহু বমবলয়ন মানুশর্র মন 
পডশত পারার ক্ষমতা শতা আশছই, িযাপারটা অশন  তাশশর ব্রীজ শখলায় পারশফক্ট  াডষ  িা িাত পাওয়ার সমতুলয 
। পৃবথিীশত জীিশনর শিবচত্রর বদশ  তাব শয় শদখুন, আমাজশনর শরইনফশরষ্ট, জাশলর মত  শর ছডাশনা গাশছর  াে, 

শব্রাশমবলয়াশডর শঝাপ, বশ ড আর িাইিং িাশেস, এশদর বনজস্ব বপপডা িাবিনী এিিং তাশদর জাগুয়ার, টাবপর, শপ ারী, 
শগশছািযাঙ এিিং পযাশরাট। র্া শদখশছন তা িশলা শসই পারশফক্ট তাশসর িাশতর পাওয়ার মত পবরসিংখযাশনর সমতুলয 
(এিার  ভািনু আশরা  তভাশি আপবন এটি সবন্নশিশ  রশত পাশরন এর অিংশগুশলা, র্ার শ ানটাই সফল িশি 
না)- শুধু্ আমরা জাবন শ মন  শর এসশির সৃবষ্ট িশয়শছ : প্রা ৃবত  বনিষাচশনর িমান্বশয়  াজ  রা শিইন এর 
মাধ্যশম। সিব ছু স্বত:ফুতষ  ভাশি গশড উশঠশছ এই প্রস্তািশ  মখু িুশজ শমশন শনয়ার জনয শুধু্মাত্র বিঞানীরাই 
প্রবতিাদ  রশছন না, আমাশদর সাধ্ারন  ােঞানও সরি এর বিরুশদ্ধ। প্রথম  ারন বিসাশি প্রস্তাি  রা ,শসই 
মিান অজানা র্া শ ান ব ছু না থা ার িদশল অবস্তত্ব থা ার জনয দায়ী, শর্ ব না পুশরা মিাবিশ্ব বডজাইন  রশত 
সক্ষম এিিং  এ ই সাশথ লক্ষ শ াটি মানুশর্র মশনর  থা পডশত সক্ষম- এ ধ্রশনর প্রস্তাি আসশল শ ান িযাখযা 
শখাজার প্রশচষ্টা শথশ  সেুণষভাশি প্রতযািার  শর শনয়ার মত। এটি আিতুবষ্ট ও আিপ্রিঞ্চনা, বচন্তাশ  অস্বী ার ারী 
বিতীয় অধ্যায় িযাখযা  রা আ াশ হু  প্রস্তাশির এ টি ভয়ািি প্রদশষনী। 

আবম শ ান সিং ীণষ শিঞাবন  বচন্তা  রার প্রবিয়ার ও ালবত  রবছ না। ব ন্তু অন্ততপশক্ষ শর্ শ ান সৎ সতয 
অনুসোন প্রশচষ্টা অিশযই এই অ ল্পনীয় সুবিশাল অসম্ভািযতাগুশলাশ , শর্মন শ ান শরইন ফশরষ্ট, শ ান প্রিাল রীফ 
িা এ টি মিাবিশ্ব িযাখযা  রার শচষ্টা  শর, র্া তা িশলা শিইন, শ ান স্কাই হু  না। এই শিইনশ  শর্ প্রা ৃবত  
বনিষাচন িশত িশি শতমন না। তশি স্বী ার  রশতই িশি এরশচশয় ভাশলা িযাখযা আর শ উ  খশনা ভাশিবন। ব ন্তু 
অনয প্রবিয়াও থা শত পাশর র্া এখনও আবিষৃ্কত িয়বন। িয়শতা এটাই শসই ইনশিশান র্া পদাথষবিদরা প্রস্তাি 
 শরশছন র্া মিাবিশশ্বর অবস্তশত্বর প্রথম ইশয়াশক্টাশসশ ে ( ১ X ১০ ^ – ২৪) অিংশ বিশশর্ দখল  শর বছল, র্খন 
িয়শতা এটা আশরা ভাশলা  শর শিাঝা সম্ভি িশি, িয়শতা শদখা র্াশি এটি এ টি  সশমালবজ যাল শিইন র্া 
ডারউইশনর িাশয়ালবজ যাল শিইশনর মত। িা িয়শতা শসই দলুষভ শিইন র্া  সশমালবজষ্টরা খুশজ শিডাশচ্ছন তা 
িয়শতা ডারউইশনর ধ্ারনাটারই এ টি অনয সিংস্করন: শস্মাবলন এর প্রস্তাবিত মশডল িা এর সদশৃ ব ছু। িা িয়শতা 
িা এটা িশি শসই মাবটভাসষ এিিং অযানশরাবপ  মলুনীবতর, র্া মাটিষ ন রীস এিিং অনযরা সমথষন  শরন। এমনব  
এটা িশত পাশর শ ান অবতমানিীয় বডজাইনার, ব ন্তু, র্বদ তাই িয়, এটা অিশযই শসই ঈশ্বরিাদীশদর প্রস্তাবিত 
বডজাইনার িশিন না , বর্বন িঠাৎ  শর অবস্তত্বশীল িওয়া শ উ না িা এমন শ উ না বর্বন সিসময়ই বছশলন। 
র্বদ ( র্া আবম এ মহুুশতষ র জনয বিশ্বাস  বরনা) আমাশদর মিাবিশ্ব বডজাইন  রা িশয় থাশ , এিিং এ ফটিষ ওবর 
িা আশরা শজারাশলা রু্বির  ারশন, র্বদ বডজাইনার আমাশদর বচন্তা পডশত পাশর, আমাশদর সিজান্তা উপশদশ শদয়া, 
ক্ষমা এিিং পাপ শথশ  মুবি শদন, শসই বডজাইনার বনশজও শ ান এ  ধ্রশনর  িমান্বশয় পবরিধ্ষনশীল এসশ শলটর িা 
শিইন এিা অনয শ ান মিাবিশশ্বর ডারউইন িাশদর এ টি সিংস্করশণর সিষশশর্ ফলাফল । 

শ মবব্রশজ আমার সমাশলাচনা ারীশদর শশর্ আশ্রশয়র ভরসা বছল আিমন। আমার সমস্ত বিশ্ব বচন্তাশ  অপিাদ 
শদয়া িশলা ’উনবিিংশ শতাব্দীর’ আখযা বদশয়। এটা এত িাশজ এ টা রু্বি, আবম িলশত ভুশলই বগশয়বছলাম প্রায়। 
ব ন্তু দ:ুখজন ভাশি প্রায়শই এর মুশখামবুখ িশত িয় আমার। িলািাহুলয, শ ান রু্বিশ  উনবিিংশ শতাব্দীর িলা 
ব ন্তু এই রু্বির ব  সমসযা শসটা িযাখযা  রা না। অশন  উনবিিংশ শতাব্দীর ধ্ারনাই বছল শিশ ভাশলা ধ্ারনা, 
আর ডারউইশনর ভিংঙ্কর ধ্ারনাশতা অিশযই। র্াই শিা  এই বিশশর্ ধ্রশনর সমাশলাচনা মশন িয় এ টু শিশী 
িাডািাবড,  ারন এটি এমন এ জন িযবির  াশছ শথশ  এশসশছ (এ জন বিখযাত শ মবব্রজ ভুতত্ত্ববিদ, বন:সশন্দশি 
ফাউবস্তয় পথ ধ্শর শটেলটন পুরষ্কার পািার পশথ অশন  এবগশয় আশছন); বর্বন তার খৃষ্টীয় বিশ্বাসশ  জাশয়জ 
 রার শচষ্টা  শরশছন এ টি প্রস্তাি উত্থাপন  শর, র্াশ  বতবন িশলশছন, বনউ শটষ্টাশমি এর নিয ঐবতিাবস  
সতযতা। ঠি  এই বির্য়টার প্রবত সশন্দির প্রে ছুশড বদশয়বছশলন উনবিিংশ শতাব্দীর জামষান ধ্মষতাবত্ত্ব রা প্রমান 



বভবত্ত  ঐবতিাবস  গশির্নার মাধ্যশম। আসশলই  এ বির্শয় খুি দ্রুত তার দবৃষ্ট আ র্ষন  শরবছশলন সশমলশন 
উপবিত ধ্মষবিদরা। 

র্াই শিা  না শ ন আবম জাবন  প্রাচীনশদর এই ’উনবিিংশ শতাব্দী’র বিদ্রুপটা । এটা শসই ’গ্রাশমর নাবস্ত ’ এর সাশথ 
মানানসই, এটা শসই ’আপবন র্া মশন  রুন না শ ন, িা িা িা, আমরা শ ান লম্বা দাডীওয়ালা িদৃ্ধ মানরু্শ  বিশ্বাস 
 বর না আর, িা িা িা’।  এই সি ঠাট্টাই অনয ব ছুশ  শিাঝাশনার এ টি সিংশ ত। শর্মন ১৯৬০ সাশল আবম র্খন 
আশমবর ায় বছলাম ’আইন শঙৃ্খলা’ বছল  াশলাশদর বিরুশদ্ধ বিরুপ মশনাভাশির এ টি শ াড। তািশল, ধ্মষ সেশ ষ  
রু্বির শক্ষশত্র আপনার বচন্তাধ্ারা শসই উনবিিংশ শতাব্দীর আসশল ব  সািংশ বত  িাতষ া িিন  শর? এটা আসশল 
সিংশ ত িশচ্ছ এই িা যটার: ’ এ ধ্রশনর সরাসবর প্রে আমাশ  বজঞাসা  রশত  আপবন এত িুলরুবচর, চকু্ষ 
লজ্জািীন, শ মন  শর আপবন এত অনভুুবতিীন এিিং অভদ্র িশত পারশলন: শর্মন,’ আপবন ব  অশলৌব   অবতপ্রা ৃত 
ঘটনায় বিশ্বাস  শরন ’িা ’আপবন ব  বিশ্বাস  শরন র্ীশুর জন্ম িশয়বছল কুমা রী মার গশভষ ?’ আপবন ব  জাশনন 
না ভদ্র সমাশজ এ ধ্রশনর প্রে শ উ বজঞাসা  শরনা? এই ধ্রশনর প্রশের চলন বছল উনবিিংশ শতাব্দীশত। ব ন্তু 
বচন্তা  রুন ধ্মষিাদীশদর প্রবত আজ এ ধ্রশনর এমন সরাসবর, সবতয াশরর প্রে  রাটা শ ন অনম্রতার পবরচয়, 

 ারন এটি বিব্রত র! ব ন্তু প্রে না এই প্রেগুশলার উত্তর িশচ্ছ বিব্রত র, র্বদ এশদর উত্তর িযা িশয় থাশ ।   

উনবিিংশ শতাব্দীর সে ষ টা এখন েষ্ট। উনবিিংশ শতাব্দীই বছল শশর্ সময়, র্খন সম্ভি বছল শ ান বশবক্ষত 
মানুশর্র পশক্ষ কুমারী মাশয়র জন্ম শদয়ার মত অশলৌব   ঘটনাশ  শ ান বিব্রতা র পবরবিবতশত পডার সম্ভািনা 
ছাডাই সতয িশল বিশ্বাস  রা। চাপাচাবপ  শর প্রেটা  রশল, অশন  বশবক্ষত বিষ্টান আজ অশন  শিশী অনগুত, 

র্ারা কুমারী মাতার জন্ম শদয়া এিিং পুনজষ ন্মশ  অস্বা ীর  রশত পাশরন না। ব ন্তু বির্য়টি তাশদর বিব্রত  শর, 

 ারন তাশদর শর্ৌবি  মন জাশন এটি  ত অসম্ভি এ টি িযাপার, সুতরািং তাশদর প্রবত এ ধ্রশনর প্রে না 
 রাটাশ  তারা শশ্রয়তর মশন  শরন। শস ারশন আমার মত শ উ র্বদ নাশছাডিান্দার মত এই প্রেটি  রশতই 
থাশ , আমাশ ই  অবভরু্ি  রা িয় ‘উনবিিংশ শতাব্দীর’ মানবস তা সেন্ন িশল। বচন্তা  রশল শদখশিন বির্য়টি 
আসশলই িাসয র। 

আবম শসই সশমলন তযাগ  বর, আশরা প্রশরাবচত, নতুন শবিশত িলীয়ান  এিিং আমার বিশ্বাস দঢৃ় রশনর মাধ্যশম, শর্ 
অসম্ভািযতা শথশ  রু্বি -শসই আবটশমট শিাবয়িং ৭৪৭ – প্রস্তািটি আসশল ঈশ্বশরর অবস্তশত্বর বিরুশদ্ধই এ টি গুরুত্বপুণষ 
রু্বি, র্ার বিরুশদ্ধ আবম এখনও শ ান ধ্মষতাবত্ত্ব শ  শ ান রু্বিরু্ি উত্তর বদশত শুবনবন, িহুিার তাশদর শসই সুশর্াগ 
এিিং আমন্ত্রন জানাশনা সশত্ত্বও। ডযান শডশনট সঠি ভাশিই িণষনা  শরবছশলন, ’ এটি িশচ্ছ এ টি অখেনশর্াগয পাটা 
রু্বি। এখনও এটি শবিশালী শসই সমশয়র মত র্খন দইু শতাব্দী আশগ বিউশমর সিংলাশপ বফশলা এশ  িযািিার 
 শরবছশলন ্ীনশথসশ  পরাবজত  রার জনয। শ ান আ াশ শথশ  শনশম আসা স্কাইহু  িডশজার এই সমসযার 
সমাধ্ানশ  িবগত  রশত পাশর। ব ন্তু বিউম তখন শ ান শিইশনর  থা ভািশত পাশরনবন, সুতরািং খাবন টা বপছু 
তাশ  িটশত িশয়শছ [২৭]; অিশযই ডারউইন, শসই গুরুত্বপণষ শিনটি সরিরাি  শরবছশলন, বিউম এটিশ   ত শিশী 
শর্ পছন্দ  রশতন তা িলািাহুলয। 

এই অধ্যাশয় আমার িই এর শ িীয় রু্বিগুশলা আশছ এিিং শস  ারশন, পুরনািৃবত্ত িিার ঝুব  বনশয়ও আবম সিংবক্ষপ্ত 
আ াশর এই ছয়টি আলাদা পশয়শির আ াশরর িযাখযা বদবচ্ছ: 

১. িহু শতাব্দী ধ্শরই মানুশর্র িবুদ্ধমত্তার প্রবত সিশচশয় িড চযাশলন্জ্ঞটি  বছল, শ মন  শর মিাবিশশ্ব জটিল এিিং 
আপাতদবৃষ্টশত  অসম্ভািয বডজাইন িা পবর ল্পনার এই রুপটির উিি িশয়শছ। 

২. স্বাভাবি  ভাশি প্রিণতা িশলা, এই আপাতদবৃষ্টশত বডজাইন িা পবর ল্পনাশ  সবতয াশরর বডজাইন বিসাশি 
গুনাশরাপ  শর। মানুশর্র শতরী শ ান িস্তু শর্মন এ টি ঘবড, শর্খাশন পবর ল্পনা ারী িা বডজাইনার আসশলই 



এ জন িবুদ্ধমান প্রশ ৌশলী। খুিই শলাভনীয় শর্ এ টি শচাখ, এ টি পাখা, এ টি মা ডশা িা শ ান মানুশর্র 
শক্ষশত্রও এই এশ ই রু্বি প্রশয়াগ  রা। 

৩.  এই শলাভনীয় প্রশরাচনাটি বমথযা,  ারন বডজাইনার িাইশপাবথবসসটি আশরা িড এ টি প্রশের জন্ম শদয়, শ  
বডজাইন  শরশছ এই সিব ছুর বডজাইনারশ । আমরা শর্ মলু সমসযাটি বনশয় প্রথশম শুরু  শরবছলাম তা বছল 
পবরসিংখযানগত বদ  শথশ  অসম্ভািযতাশ  িযাখযা  রার বির্য়টি। শিশী অসম্ভি ব ছুশ  প্রস্তাি  রা অিশযই শ ান 
সমাধ্ান নয়। আমাশদর দর ার এ টি শিইন, শ ান স্কাই হু  না।  ারন শিনই পাশর শসই  াজটি  রশত, ধ্ীশর 
ধ্ীশর িযাখযা শর্াগয শ ান এ টি উপাশয় সরলতা শথশ  শসই অসম্ভািয জটিলতার বদশ  অগ্রসর িশত। 

৪. সিশচশয় অসাধ্ারন এিিং শবিশালী শিইন এই অিবধ্ র্া আবিষ্কার িশয়শছ তা িশলা প্রা ৃবত  বনিষাশচশনর 
মাধ্যশম ডারউইনীয় বিিতষ ন। ডারউইন এিিং তার পরিতী অনসুারীরা প্রমান  শরশছন ব ভাশি জীবিত প্রানী, 
তাশদর অবিশ্বাসয র ম চম প্রদ পবরসিংখযানগত অসম্ভািযতা ও আপাতদবৃষ্টশত বডজাইন মশন িওয়ার মত 
শিবশষ্টগুশলা ব ভাশি বিিবতষ ত িশয়শছ মির এ টি িমাগত প্রবিয়ায় খুি সরল এ টি সুচনা শথশ ।আমরা এখন 
বনরাপশদ িলশত পাশর, জীবিত প্রানীশদর মশধ্য নানা শিবশশষ্টর বডজাইশনর বিভ্রম আসশলই শুধু্মাত্র এ টি বিভ্রম। 

৫. পদাথষবিঞাশনর জনয সমতুলয শ ান শিইন আমাশদর শনই। শ ান এ ধ্রশনর মাবটভাসষ তত্ত্ব নীবতগত ভাশি 
পদাথষবিদযার জনয শসই িযাখযার  াজটি পাশর র্া জীিবিঞাশনর জনয ডারউইনিাদ  শরশছ।  এ ধ্রশনর িযাখযা 
ডারউইনিাশদর জীিবিঞানীয় সিংস্করশনর িাল াভাশি  ম সশন্তার্জন  িশি,  ারন ভাগযর উপর এটি দািী অশন  
শিশী। ব ন্তু অযানশরাবপ  বপ্রবন্সপাল আমাশদর সুশর্াগ  শর বদশয়শছ প্রস্তাি  রা শর্, আমাশদর সীমািদ্ধ মানিীয় 
অন্তদৃষ বষ্ট র্তটুকু শত স্ববস্ত শিাধ্  শর তার শচশয় শিশী ভাগযর ভুবম ার  থা। 

৬. জীিবিঞাশন ডারউইনিাদ শর্মন শবিশালী পদাথষবিঞাশন শতমন শবিশালী শ ান ব ছু,  আশরা উত্তম শ ান 
শিইশনর িযাখযার জনয আমাশদর আশা ছাডা ঠি  িশিনা। ব ন্তু এমনব  জীিবিঞাশনর শিইশনর মশতা আশরা 
শিশী সশন্তার্জন  শ ান শিশনর অনপুবিবতশত, অশপক্ষা ৃতভাশি দিুষল শিইনটি র্া িতষ মাশন আমাশদর আশছ, র্া সাশথ 
িাডবত শবি বিসাশি রু্ি অযানশরাবপ  মুলনীবত সুেষ্টভাশিই  এ জন িুবদ্ধমান বডজাইনাশরর স্বপরাবজত স্কাইহু  
িাইশপাবথবসশসর শচশয় উত্তম। 

র্বদ এই অধ্যাশয়র রু্বি গুশলা শমশন শনয়া িয়, তািশল ধ্মষশ  সবতয দািী  রার রু্বি – বদ গড িাইশপাবথবসস, 

আসশলই প্রমানশর্াগয থাশ  না। ঈশ্বশরর প্রায় বন:সশন্দশি শ ান অবস্তত্ব শনই। এই িই এর আপাতত এটাই মলু 
উপসিংিার। অশন  ধ্রশনর প্রে এখন উঠশি। এমনব  আমরা র্বদ শমশন শনই ঈশ্বশরর অবস্তত্ব শনই, তারপরও ব  
ধ্শমষর টিশ  থা ার িহু রসদ থা ার  থা না? বির্য়টা ব  স্বান্তনার না? এটিব  মানরু্শ  ভাশলা  াজ  রশত 
প্রশরাবচত  শরনা? ধ্মষ না থা শল, আমরা ব ভাশি শ ানটা ভাশলা তা জানশিা? শ নই িা, তািশল এর  প্রবত এত 
শত্রুভািাপন্ন  িবচ্ছ ?  র্বদ এটি বমথযাই িশয় থাশ , তািশল শ ন পৃবথিীর প্রবতটি সিংসৃ্কবতশ  ধ্মষ বির্য়টির অবস্তত্ব 
আশছ? সবতয শিা  ব িংিা বমথযা, ধ্মষর উপবিবত সিষিযাপী, তািশল শ াথা শথশ  এটি আসশলা ? পরিতী অধ্যাশয় 
আমরা এই শশর্ প্রেটির শদশিা। 

চতুথষ অধ্যায় সমাপ্ত। 
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ধ্শমষর বশ ড 

এ জন বিিতষ ন মশনাবিঞানীর দবৃষ্টশত, ধ্মীয় আচার অনুষ্ঠাশনর সিষজনীন আডম্বরময় িাহুলযতা এিিং  সময়, সেদ, 

 ষ্ট এিিং আিবিসজষ শনর মানদশে তাশদর মলুয, মানবিল এর পশ্চাৎশদশশর মতই  সুেষ্টভাশি ইবঙ্গত শদয়া উবচৎ শর্, 

ধ্মষ িয়শতা অবভশর্াজনীয় এ টি শ ৌশল ্ - মাশর  শ ান 

ডারউইনীয় আিবশয তা: 

ধ্মষ শ াথা শথশ  আসশলা এিিং শ ন প্রবতটি মানি সিংসৃ্কবতশত বির্য়টি বিদযমান এ বির্শয় সিারই বনজস্ব শ ান না 
শ ান পছশন্দর তত্ত্ব আশছ। এটি আমাশদর স্বান্তনা শদয়, স্ববস্ত শদয়; শগাষ্ঠী অভযন্তশরর সদসযশদর মশধ্য পারেবর  
সিশর্াগীতা আর শন টযশ  লালন  শর। শ ন আমরা শিশচ আবছ? এটি অবস্তশত্বর এই প্রশের উত্তরশ  শিাঝার জনয 
আমাশদর তীব্র আ াঙ্খাশ  সন্তুষ্ট  শর। আবম ব ছুক্ষন পশরই এই সি তত্ত্বগুশলার িযাখযা শদশিা, ব ন্তু তার আশগ 
আবম এ টি পুিষিতী প্রে বদশয়ই শুরু  রশত চাই, শর্ প্রেটি অগ্রাবধ্ ার পাশি বিবভন্ন  ারশন, র্া আমরা পরিতী 
আশলাচনায় শদখশিা: প্রা ৃবত  বনিষাচন সিংিান্ত এ টি ডারউইনীয় প্রে। 

আমরা শর্ ডারউইনীয় বিিতষ শনর ফশল ফসল শসই বির্য়টি মশন শরশখই, আমাশদর প্রে  রা উবচৎ,  প্রা ৃবত  
বনিষাচন প্রবিয়ায় আশরাবপত শ ান চাপ িা চাপসমুি মুলত ধ্শমষর প্রবত আমাশদর তাডনাশ  উৎসাবিত  শরশছ। এই 
প্রেটা আশরা গুরুত্বপুণষ িশয় ওশঠ স্বী ৃত ডারউইনীয় বিশিচনায়  বমতিযায়ীতা অথষাৎ অথষনীবতর শপক্ষাপশট। ধ্মষ 
এত শিশী অপচয়পুণষ, িাহুলযময় এিিং ডারউইনীয় বনিষাচন স্বভািগত প্রবিয়ায় শর্ শ ান ধ্রশনর অবমতিযায়ীতা 
বনশানা  শর ও তাশ  বনমুষল  শর। প্র ৃবত খুিই  ৃপন স্বভাশির এ জন বিসাি রক্ষশ র মত,শর্ প্রবতটি পয়সা 
শর্ন টিশপ টিশপ খরচ  শর, সমশয়র বদশ  নজর শরশখ,সামানযতম িাহুলযতাশ  শর্ শাবস্ত শদয়;শর্মন ডারউইন িযাখযা 
 শরবছশলন, `অিধ্াবরত এিিং অবিরামভাশি প্রা ৃবত  বনিষাচন প্রবত বদন, প্রবত ঘিায় সারা বিশ্বজশুড তার নজরদারী 
অিযািত রাশখ , প্রবতটি শিবচত্রতা, তা র্ত সামানযই শিা  না শ ন; র্া ক্ষবত র শসগুশলা িজষ ন  শর, এিিং রক্ষা ও 
িমশ জমা  রশত থাশ  র্া ব ছু উপ ারী; নীরশি, অনুভুবতিীন ভাশি শস  াজ  শর র্াশচ্ছ, শর্খাশন এিিং র্খনই 
শসই সুশর্াগ আসশছ, প্রবতটি জীশির উন্নবতর লক্ষয ’; র্বদ শ ান িনয জীি স্বভািিশত প্রবতবদনই অথষিীন শ ান 
 মষ াে  শর শর্শত থাশ , প্রা ৃবত  বনিষাচন তার প্রবতিন্দী সদসযশদর সিায়তা  রশি র্ারা তাশদর সময় এিিং 
শবি ও শ্রম, অথষিীন শ ান  মষ াের পবরিশতষ  িরিং িযায়  শর শিশচ থা া ও িিংশ বিস্তাশরর জনয। প্র ৃবতর 
উপায় শনই শ ান খামশখয়ালী অপ্রশয়াজনীয়  াজ িা Jeux d’espirit শ   প্রশ্রয় শদিার। বনষু্ঠর উপশর্াবগতািাশদরই 
জয় িয়, এমনব  আপাতদবৃষ্টশত িহু শক্ষশত্র র্খন শসর ম ব ছু িশচ্ছ িশল আমাশদর মশন িয় না। 



 

ছবি: পুরুর্ শিায়ার পাবখশদর িানাশনা শিায়ার ( ছবি সুত্র) 

শিায়ার পাবখশদর ব ছু শিায়ার এর অসাধ্ারন ব ছু ছবি আশছ টিম লামান এর  এই গযালারীটিশত) 

http://blogs.lifeandscience.org/keepers/files/2011/06/bowerbird-5-vogal.jpg
http://ngm.nationalgeographic.com/2010/07/bowerbirds/laman-photography


 

ছবি: ব্লু শজ পাবখর অযাবিিং (ছবি সুত্র) 

প্রথম শদখাশত মশন িশি, ময়ুশরর পুচ্ছ িশচ্ছ অনযতম শসরা খামশখয়ালী ইচ্ছার এ টি উদিারন;বনশ্চয়ই এটি এর 
িাি শ  শিশচ থা ার জনয শ ান িাডবত সুবিধ্া প্রদান  রশছ না; ব ন্তু এটি অিশযই সিায়তা  রশছ এর িািশ র 
জীনশ ,  ম দবৃষ্টনন্দন ব িংিা বিশশর্ত্ব সেন্ন পুচ্ছসি অনয িাি  শথশ  পৃথ   রার মাধ্যশম। ময়ুশরর এই পুচ্ছ 
আসশল বিঞাপন, র্া তাশ  তার প্রজনন সঙ্গীবনশ  আ র্ষন  রার জায়গাটা িয়  রার সুশর্াগ  শর শদয় প্র ৃবতর 
অথষনীবতশত। এিিং বির্য়টি ঠি  এ ই ভাশি সতযপুরুর্ শিায়ার (Bower) পাবখশদর শক্ষশত্র, র্ারা বিস্ময় র পবরমান 
শ্রম ও সময় িযয়  শর তাশদর শিায়ার শতরী  রশত : শিায়ার িশচ্ছ গাশছর ডালপালা বদশয় শতরী এ টি িাপনা, 
র্াশ  িলা র্ায় এ ধ্রশনর শরীশরর িাইশর শতরী  রা পুচ্ছ, র্া পুরুর্ শিায়ার পাখীরা গাশছর ডাল, ঘাস, রঙ্গীন 
শ ান ফল িা শিরী, এিিং র্বদ পাওয়া র্ায় নানা রশঙ্গর পুবত, শিাতশল বছবপ িা শ ান রঙ্গীন শ ান ব ছু বদশয় 
সাজায় নারী শিায়ার পাবখশ  আ র্ষন  রার জনয। িা আশরা এ টি উদিারন পছন্দ  রা শর্শত পাশর, র্া এর ম 
শ ান বিঞাপন এর সাশথ জবডত না, শর্মন অযাবিিং (anting), শিশ ব ছু পাবখশদর অিুত এ টি অভযাস আশছ 
শসটি িশলা , িশলা ’বপপডার বডবি’শত ’শগাছল’  রা  িা অনয শ ান উপাশয় পাবখগুশলা তাশদর বনশজশদর পালশ  
বপপডার পাল ছবডশয় শদয়ার প্রবিয়া। শ উই বনবশ্চৎ না এই  াজটা  রার ব  উপ াবরতা আশছ – িশত পাশর 

http://www.freelists.org/archives/bristol-birds/06-2010/jpg4daGwJkPb0.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Bowerbird
http://en.wikipedia.org/wiki/Anting_(bird_activity)


এটি শ ান ধ্রশনর  স্বািয রক্ষার এ টি উপায়, পাল  শথশ  পরজীবি জীিানগুুশলা পবরষ্কার  রার এ টি প্রবিয়া; 
আশরা অশন  িাইশপাবথবসস আশছ এ বির্শয়, ব ন্তু শ ানটারই স্বপশক্ষ শতমন শ ান শজারাশলা প্রমান আপাতত শনই। 
ব ন্তু এধ্রশনর শ ান খুটিনাটি বির্শয় অবনশ্চয়তা  খশনাই (এিিং  খশনা উবচৎ ও না) শ ান ডারউইনিাদীশদর 
শিশ আিবিশ্বাশসর সাশথ ধ্ারনা  রশত শ ান িাধ্া শদয়না শর্, এই অযাবিিং এর অিশযই শ ান  ারন আশছ। এই 
শক্ষশত্র আমাশদর সাধ্ারন  ােঞানও িয়শতা এ মত িশি,ব ন্তু  ডারউইনীয় রু্বির এভাশি বচন্তা  রার ব ছু বনবদষষ্ট 
 ারন আশছ, শর্মন র্বদ পাখীরা এভাশি  াজটি না  শর, তািশল িয়শতা শদখা শর্শত পাশর তাশদর জীনগত 
সাফশলযর পবরসিংখযানগত প্রতযাবশত সম্ভািনা ক্ষবতগ্রি িশচ্ছ, এমন ব  র্বদও আমরা িতষ মাশন জাবননা ঠি  ব ভাশি 
এই ক্ষবতটি িশত পাশর।  ারন এই উপসিংিাশরর বভবত্ত িশলা, প্রা ৃবত  বনিষাচশনর শজাড বভবত্তটি শর্, প্রা ৃবত   

বনিষাচন সময় এিিং শবি, এ  দশুটার অপচয়শ ই শাবস্ত শদয় এিিং এই সি পাখীশদর সময় এিিং শবি িযয়  শর 
অযাবিিং  রশত শদখা র্ায় বনয়বমতভাশিই। র্বদ শ ান এ  িাশ যর শ ান মযাবনশফশষ্টা বদশয় এই অযাডাপশবনষ্ট িা 
অবভশর্াজনিাদী মলুমন্ত্রশ  প্র াশ  রা র্ায়, শ ান সশন্দি শনই এটিশ  চুডান্ত এিিং িাডািাবড র শমর গুরুত্ব বদশয় 
প্র াশ  শরবছশলন িাভষ াডষ  এর বিখযাত জীনতত্ত্ববিদ বরচাডষ  বলওনটিন: ’আমার মশন িয় এই বির্শয় বিিতষ নিাদীরা 
সিাই এ মত িশিন, শর্ তাশদর বনজস্ব পবরশিশশ শ ান এ টি জীি অবভশর্াজশনর জনয র্া  রশছ তারশচশয় ভাশলা 
শ ানভাশি শসই  াজটি  রা প্রায় অসম্ভি’(১); র্বদ অযাবিিং এর আচরনটি শিশচ থা া এিিং প্রজনন এই দটুি 
শক্ষশত্র শ ান ইবতিাচ  উপশর্াবগতা না রাখশতা, িহু আশগই প্রা ৃবত  বনিষাচন প্রজাবতর শর্ সদসযরা এটি  রশছ না 
তাশদর প্রবত পক্ষপাবতত্ব শদখাশতা। এ জন ডারউইনিাদীও ধ্মষ সম্বশে শসভাশি িলার জনয শ ান তাডনা অনভুি 
 রশত পাশরন, আর শস  ারশন এই আশলাচনা। 

এ জন বিিতষ নিাদীর  াশছ ধ্মী আচারগুশলা সুশর্ষর আশলায় উিাবভত িশনর শ ান শখালা মাশঠ ঝ ম   শর দবৃষ্ট 
আ র্ষন  রা ময়ুশরর শপখম ( ডযান শডশনট এর ভার্ায়)  এর মতই মশন িশত পাশর। ধ্মীয় আচরন অতযন্ত 
েষ্ট ভাশিই পাবখশদর অযাবিিং িা শিায়ার িানাশনা মত  াজগুশলার মনুর্য সমতুলয এ টি  াজ। অিশযই এই 
 াজটি সময় সাশপক্ষ, শবি খরচ ারী, প্রায়ই অবতমাত্রায় িাহুলযপুণষ িা আলঙ্কাবর , িাডষ  অি পযারাডাইশসর 
পাল পুশির মতই।  খশনা ধ্মষ, শ ান ধ্াবমষ  িযবির জনয এিিং এমন ব  অনযশদর জনযও জীিন নাশ  িশত 
পাশর;  লক্ষ িাজার মানুর্শ  বনষু্ঠরভাশি অতযাচার  রা িশয়শছ শ ান বিশশর্ ধ্শমষর প্রবত তাশদর প্রদবশষত আনগুতযর 
জনয, অবত উৎসািী ধ্মষােশদর িাশত তাশদর সিয  রশত সীমািীন বনপীডন িয়শতা এমন শ ান বিশ্বাশসর জনয র্া 
প্রায় শক্ষশত্রই বি ল্প অনয বিশ্বাসটি ( র্াশদর অনুসারীশদর িাশত নীবপডশনর বশ ার িশত িশচ্ছ) শথশ  খুি সামানযই 
আসশল বভন্ন। ধ্মষ অবজষ ত সেদশ  গ্রাস  শর, এিিং  খশনা তার মাত্রা অবতবরি। মধ্যরু্গীয় শ ান  যাবথিাল 
িানাশনার জনয শত মানুশর্র শতাব্দী  াশলর পবরশ্রশমর প্রশয়াজন িয়, অথচ শসই িাপনাটি র্ার শপছশন এত সময়, 

শ্রম আর সেশদর িযিিার িশচ্ছ, শসই িাপনাটি  খশনাই িসিাশসর জনয িা  স্বী ৃত এমন শ ান উপশর্াগী 
 ারশনও িানাশনা িয় না। এটা তািশল এ ধ্রশনর িাপতয শমষর ময়রু পুচ্ছ? র্বদ তাই িয়, তািশল এর বিঞাপনটি 
 াশদর প্রবত বনশদষ বশত। পবিত্র ভবিসঙ্গীত এিিং ভবিময় বচত্র লা মধ্যরু্গীয় এিিং শরশনসার প্রবতভায় প্রায় 
এ শচটিয়া প্রভাি শফশলবছল। ভবিপুণষ ধ্শমষ বনশিবদত শ ান মানরু্ তার ঈশ্বশরর জনয শর্মন মরশতও পাশর, 

অনযশ ও অনায়াশস মারশতও পাশর। তারা বনশজশদর চািু  বদশয় বপটিশয় শরীরশ  ক্ষতবিক্ষত  শর রিক্ষরন  শর, 

িা  ঠিন প্রবতঞািদ্ধ িয় আজীিন কুমার িশয় এ া ী বনজষ নতায় জীিন  াটাশত, সিই ধ্শমষর জনয বনশিবদত। 
শ ন ? ব শসর জনয এই সি? ধ্শমষর ব  আসশলই শ ান ‘উপ াবরতা’ আশছ? 

এই ’উপ াবরতা’ শব্দটি বদশয় ডারউইনিাদীরা সাধ্ারনত শিাঝান শ ান এ   সদসযর জীশনর শিশচ থা ার জনয 
শ ান ধ্রশনর উপ ারী ও উপশর্াগী পবরিধ্ষন। আর এই ধ্ারনার মশধ্য শর্ বির্য়টি অনুপবিত তা িশলা  
ডার উইনীয় শ ান উপ াবরতা শ ান এ   জীি সদসযর জীশনর প্রবত সীমািদ্ধ নয়। উপ াবরতার সম্ভািয আশরা 
বতনটি বি ল্প বনশানাও থা শত পাশর। এ টি আসশছ গ্রুপ বসশল শন (Group Selection) তত্ত্ব শথশ , আর শস 
বির্শয় আবম পশর আশলাচনায় আসবছ। বিতীয়টি আসশছ শসই তত্ত্ব শথশ  র্া আবম িযাখযা ও সমথষন  শরবছলাম 



আমার The extended Phenotype (বদ এক্সশটশেড শফশনাটাইপ) িইটিশত: শ ান এ টি এ   জীি র্াশ  
আপনারা শদখশছন, শস িয়শতা অনয আশরা এ টি এ   জীশির জীশনর বনয়ন্ত্রণ ারী প্রভাশির আওতায়  াজ  রশছ, 

িয়শতা শসটা িশত পাশর শ ান পরজীবি। ডযান শডশনট আমাশদর মশন  বরশয় বদশয়বছশলন, সাধ্ারন সবদষজ্বশরর মতই 
ধ্মষও সি মানশুর্র মশধ্য সিষজনীন, তা স্বশত্ত্বও আমরা ব ন্তু এমন প্রস্তাি  রবছ না শর্, সবদষজ্বর আমাশদর শ ানভাশি 
উপ ার  রশছ। প্রানী জগশত এমন অশন  উদিারন আশছ, শর্খাশন শ ান পরজীবির এ  শপার্  শথশ  অনয 
শপার্শ  বিস্তার লাভ  রার সুবিধ্ার  জনয তারা তাশদর শপার্  জীিটির আচরণগত পবরিতষ ন ঘটাশত প্রশরাবচত 
 রশত  সক্ষম। আবম এই বির্য়টি িযাখযা  শরবছলাম আমার `বদ এক্সশটশেড শফশনাটাইশপর শ িীয় সুত্র’ বিসাশি: 
শ ান জীশির আচরন শসই আচরশনর ’জনয’ বনবদষষ্ট জীনগুশলাশ  টিব শয় রাখার বির্য়টি  সশ্ষাচ্চভাশি বনবশ্চৎ  রার 
শচষ্টা  শর, শসই জীনগুশলা শসই আচরণ  রা প্রানীর শরীশর থাকু  িা না থাকু । 

তৃতীয়, শ িীয় তত্ত্বটি িয়ত জীন শব্দটিশ  আশরা সাধ্ারণ িহুিযিহৃত শরবেশ টর শব্দটি বদশয় প্রবতিাবপত  রশত 
পাশর। এ টি ফযাক্ট িশলা ধ্শমষর সিষিযাপীতা সম্ভিত ইবঙ্গত  রশছ শর্, ধ্মষর শ ান না ব ছুর উপ াবরতার জনয 
বির্য়টি  াজ  রশছ ব ন্তু শসটা আমাশদর িা আমাশদর জীশনর জনয নাও িশত পাশর। িশত পাশর এটি উপ ারী 
শুধু্ ধ্মীয় ধ্ারনাগুশলার বনশজশদর জনয; এিিং তা এমন পর্ষায় অিবধ্ শর্ শসই অশথষ তাশদর আচরণ অশন টাই জীন 
িা শরবেশ টর এর মত। বির্য়টি বনশয় পরিতীশত আবম আশরা বিস্তাবরত িযাখযা  শরবছ,  ’সািধ্াশন িাটুন,  ারন 
আপবন আমার মীশমর উপর বদশয় িাটশছন’ এই বশশরানাশমর অধ্ীশন।  তশি তার আশগ আবম আশরা শিশী 
ডারউ ইনিাশদর আশরা শিশ ঐবতিযিািী িযাখযাটা বনশয় আশলাচনা চাবলশয় শর্শত চাই। শর্খাশন শিবনবফট িা উপ ার 
িলশত মশন  রা িশয়শছ শ ান এ   জীি সদসযর শিশচ থা া এিিং প্রজনন শক্ষশত্র  উপ ার। 

ধ্ারনা  রা িয় আবদ পুিষপুরুর্রা শর্ভাশি িাস  রশতা অশেবলয়ার আবদিাসী বশ ারী সিংগ্রি ারী িা িািার 
গযাদারার মানিশগাষ্ঠী খুি সম্ভিত শসর ম উপাশয়ই জীিন র্াপন  শর। বনউবজলযাে/অশেলীয় বিঞাশনর দাশষবন  
ব ম শস্টশরলনাই তাশদর জীিশনর নাট ীয় ব ছু স্ববিশরাধ্ীতা িা শিপবরতযশ  তুশল ধ্শরশছন। এ বদশ  শর্মন 
আবদিাসীরা শিশচ থা ার জনয দদুষ ান্ত শ ৌশলী, বিশশর্  শর শর্ শিরী পবরশিশশ ও পবরবিবতশত তাশদর স ল 
িযিিাবর  দক্ষতাশ  চুডান্তভাশি পরীক্ষা বদশত িয়; ব ন্তু শস্টশরলনাই আশরা শর্াগ  শরন, আমরা প্রজাবত  বিসাশি 
িুবদ্ধমান িশত পাবর, তশি এই িুবদ্ধমত্তাটা বি ৃত। শর্ মানরু্গুশলা প্রা ৃবত  বিশ্ব সম্বশে সময  ঞান রাশখ, জাশন 
শসখাশন ব ভাশি শিশচ থা শত িয় তারাই আিার ব   শর এ ই সাশথ তাশদর মশনর বভতশর নানা উিট বিশ্বাস 
বদশয় এশলাশমশলা  শর ভশর রাশখ, শর্ বিশ্বাসগুশলা এশ িাশর েষ্টভাশিই বমথযা, র্ার জনয  ’অথষিীন’ শব্দটিও িশি 
অবত মাত্রায় এ টি স্বল্পভার্ন।  ব ম শস্টশরলনাই বনশজ সুপবরবচত বছশলন পাপুয়া বনউ বগবনর আবদিাসীশদর 
সম্বশে। তারা শিশচ থাশ  ভীর্ন  ঠিন এ টি পবরশিশশ শর্খাশন খাদযর সোন পাওয়া খুিই  ঠিন এ টি বির্য়, 

আর শসটা সম্ভি িয় শুধু্মাত্র তাশদর চারপাশশর শজিবিঞাবন  পবরশিশ সম্বশে সঠি  ঞান প্রশয়াগ  রার মাধ্যশমই 
শ িল, ব ন্তু তারা তাশদর এই প্রা ৃবত  ঞানটার  সাশথ রু্ি  শর শরশখশছ নারীর মাবস   ালীন দবুর্ত রণ এিিং 
ডাব নীবিদযা সম্বশে তাশদর গভীরভাশি ক্ষবত র িদ্ধমলু ব ছু ধ্ারনা। অসিংখয িানীয় শগাত্র মযাবজ  এিিং 
ডাব নীবিদযার ভশয় এিিং শসই ভশয়র সাশথ জবডত সবিিংস অতযাচাশরর শঙ্কায় শবঙ্কত। শস্টশরলনাই আমাশদর সামশন 
চযাশলন্জ্জ ছুশড শদন, শ মন  শর আমরা এ ই সাশথ এত িুবদ্ধমান এিিং এ  বনশিষাধ্ িশত পাবর?(২); 

খুটিনাটি বির্শয় পাথষ য িয়শতা থা শত পাশর, ব ন্তু সারা পৃবথিী জশুড  এমন শ ান সিংসৃ্কবতশত শনই, শর্খাশন শ ান 
না শ ান এ  সিংস্করশনর এ ধ্রশনর সময় বিনষ্ট ারী, সেদ নষ্ট ারী, শিতার অনভুুবত উশস্ক শদিার মত আচার 
 অনুষ্ঠান, অিাস্তি, অনুৎপাদনশীল ধ্মীয়  ল্প াবিনীর অবস্তত্ত্ব শনই। ব ছু বশবক্ষত মানুর্ িয়শতা ধ্মষশ  তযাগ  শরশছন, 

ব ন্তু তারা সিাই প্রবতপাবলত িশয়শছন শ ান না শ ান ধ্মীয় সিংসৃ্কবতর পবরমেশল, শর্খান শথশ  শিবরশয় আসার 
জনয সাধ্ারনতঃ তাশদর সশচতনভাশিই বসদ্ধান্ত বনশত িয়। উত্তর আয়ারলযাশের শিশ পুশরাশনা শ ৌতু টি: ’শিশ 
ভাশলা  থা িুঝলাম আপবন নাবস্ত  ,ব ন্তু আপবন ব  প্রশটষ্টাি নাবস্ত  নাব   যাথবল  নাবস্ত ? এখাশন ব ন্তু 



বমবশ্রত আশছ বতি সতযটি। বির্ম বলশঙ্গর ( শিশটশরাশসকু্সয়াল) মশধ্য শর্ৌনতার বির্য়টি শর্মন সিষজনীন িলা িয়, 

ধ্মীয় আচরনও শতমন মানুশর্র জনয সিষজনীন এ টি আচরন িলা শর্শত পাশর। দইু সাধ্ারণী রশনর মশধ্যই 
সুশর্াগ আশছ এ  ভাশি িযবিগত এর শথশ  বভন্ন শ ান আচরশনর বির্য়টি শমশন শনিার, ব ন্তু শসই সি 
িযবতিমশ ও িযাখযা শদয়া িয় িা শিাঝাশনা িয় শর্, তারা আসশল মলু বনয়ম শথশ  সশর এশসশছ। আর শ ান 
প্রজাবতর মধ্য বিদযমান সিষজনীন শ ান শিবশষ্ট অিশযই ডারউইনীয় িযাখযা দািী  শর। 

অিশযই শ ান জীশির শর্ৌন আচরশনর ডারউইনীয় উপশর্াবগতা িযাখযা  রা শতমন শ ান  ঠিন  াজ না;এর 
উশেশয িশচ্ছ সন্তান শতরী  রা, এমন ব  র্খন জন্মবনশরাধ্  িযিিার িা সম াবমতা আপাতদবৃষ্টশত এ বির্য়টি 
বমথযা এমন এ টি ধ্ারনা শদয়। ব ন্ত ু ধ্মীয় আচরন তািশল ব ? শ ন মানুর্ বনয়মমাবফ  উপিাস  শর, িাটু শভশঙ্গ 
মাথা নত  শর, বনশজশদর চাি ু বদশয় শপটায়, শদয়াশলর বদশ  তাব শয় পাগশলর মত মাথা নাডায়, ধ্মষরু্দ্ধ  শর িা 
অনথযায় এমন ব ছু  ষ্ট আর সময়সাশপক্ষ আচরশনর িযস্ত িয়, র্া তাশদর সমস্ত জীিনশ  অবধ্গ্রিন আর গ্রাস 
 শর এিিং চরম ব ছু শক্ষশত্র মৃতুযও বনবশ্চৎ  শর; 

তথয সুত্র: 

(১) Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype. Oxford: W. H. Freeman. 

(২) K. Sterelny, ‘The perverse primate’, in Grafen and Ridley (2006:213-23). 
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ধ্শমষর বশ ড 

All religions are the same: religion is basically guilt, with different holidays-Cathy Ladman 

ধ্শমষর প্রস্তাবিত সরাসবর ব ছু  উপ াবরতা: 

ধ্মীয় বিশ্বাস মানুর্শ  শরস িা মানবস  চাপ শথশ  সৃষ্ট নানা অসুখ শথশ  রক্ষা  শর এমন প্রস্তাশির স্বপশক্ষ খুি 
সামানযই প্রমান খুশজ পাওয়া র্ায়। এমনব  শর্ প্রমানগুশলা আশছ তারা শ ানটাই শতমন মজিুত না। ব ন্তু র্বদ 
বির্য়টি সবতযও িয় তািশলও ব ন্তু এটি অিা  িিার মত শ ান বির্য় িশি না,  ারন শসই এ ই, বিশ্বাস বনভষ র 
বনরাময় শর্মন ব ছু ব ছু শক্ষশত্র শর্  ারশন  াশজ শলশগ র্ায়। ধ্শমষর দািীর আসল মুলযশ  আশরা শজারদার 
 রশত, আবম মশন  বরনা এই উপ ারী প্রভাশির বির্য়টি এর সাশথ শর্াগ  রার শ ান দর ার থা শত পাশর। জজষ  
িাণষাডষ  শ এর ভার্ায়, ’শ ান সশন্দিিাদীর তুলনায় শ ান বিশ্বাসী শর্ সুশখ আশছ এই সতযটা ,এ জন মাতাল িযবি 
শর্মন শনশাগ্রি নয় এমন  াশরা শচশয় সুখী শর্  ারশন, তার শচশয় অবতবরি ব ছু নয়’। 

শ ান এ জন শরাগীশ  বচব ৎসা শসিা বিসাশি শ ান এ জন ডািার র্া বদশত পাশরন, তার এ টি অিংশ িশচ্ছ 
স্বান্তনা এিিং আশ্বাস। শরাগীর উপর এই  বির্য়টির প্রভাি ব ন্তু এশ িাশর উবডশয় শদয়া র্াশি না।  আমার ডািার 
িয়শতা তার িাত বদশয় আক্ষবর  অশথষ ’বিশ্বাস বনভষ র বনরাময়’ এর শ ান প্রা টিস  শরন না, ব ন্তু অশন িারই 
শছাট খাট শরাগিযাধ্ী শথশ  আবম প্রায় সাশথ সাশথই `বনরাময়` লাভ  শরবছ, র্খনই শস্টশথাশস্কাপ পরা এ টি 
িুবদ্ধিীপ্ত মানশুর্র আশ্বস্ত  রার মত  ন্ঠ আবম শুশনবছ। ’েযাবসশিা প্রভাি’ বনশয় শিশ গশির্নাও িশয়শছ এিিং এিিং 
এটি  খুি রিসযময়ও শ ান িযাপারও না; ডাবম বপল িা ঔর্ধ্ ল্প, র্াশদর শ ান ধ্রশনরই ফামষাশ ালজী বনভষ র িা 
ঔর্ধ্ীয় শ ান প্রভাি শনই, ব ন্তু শদখা শগশছ  শসটি শরাগীর অিিার উন্নবত  রশছ। এ ারশনই সি ডা িল ব্লাইে 
(গশির্  এিিং শরাগীশদর  াশছ অজানা) গশির্নায় েযাবসশিাশ  অন্তভুষ ি  রা িয়  শরাল ( র্ার সাশথ মলু 
ঔর্ধ্টি আসশলই  ার্ষ রী ব না তা তুলনা  শর শদখা িয়) বিসাশি। এিিং এ ারশনই শিাবমওপযাথীর ‘বচব ৎসাগুশলা’ 
 াজ  শর িশল মশন িয়, এমনব  তারা এমনই লঘু মাত্রার শর্, এ ই মাত্রায় েযাবসশিা  শরালশদর মতই  তাশদরও 
এ ই পবরমান সবিয় উপাদান থাশ  অথষাৎ শুনয সিংখয  অনু। ঘটনাচশি, আইনজীবিশদর ডািারশদর ক্ষমতার 
এখবতয়াশর িস্তশক্ষপ  রার এ টি দভুষ াগযজন  িাই-শপ্রাডাক্ট িা উপজাত বির্য় িশচ্ছ, ডািাররা এখন তাশদর 
সাধ্ারন প্রযা টিশসর সময় িযিিাপশত্র েযাবসশিা বপল উশেখ  রশত ভয় পান িা আমলাতাবন্ত্র তা তাশদর িাধ্য  শর 
শ ানটি েযাবসশিা শসটি বলবখতভাশি বচবিত  রার জনয, র্া ব না শরাগী বনশজই শদখশত পায়, এিিং শর্  ারশন 
অিশযই েযাবসশিা বপশলর মলু উশেশযটাই িযিত িয়। শিাবমওপযাথরা এশক্ষশত্র অশপক্ষা ৃত সফলতা অজষ ন  শরশছন 
 ারন তারা প্রচবলত বচব ৎস শদর িযবতিম, শ ননা শরাগীশদর এখনও অনয নাশম েযাবসশিা ঔর্ধ্ শদিার জনয 
তাশদর অনমুবত আশছ, উপরন্তু তাশদর িাশতও সময়ও থাশ  শিশী, ফশল তারা শরাগীর সাশথ অশন  সময় ধ্শর  থা 
িলার ও িাডবত সিানভুুবতশীল ও দয়াপরিশ িিারও সুশর্াগও পান অশপক্ষা ৃতভাশি শিশী । শিাবমও বচব ৎসার 
দীঘষ ইবতিাশসর প্রথমািংশশ, এর সুনাম ব ন্তু িবৃদ্ধ শপশয়বছল র্টনাচশি, র্ার প্রধ্ান এ টি  ারন বছল এর ঔর্ধ্গুশলা 
শ ান ব ছুই  শর না এিিং র্া েষ্টতই িযবতিম বছল তৎ ালীন প্রথাগত বচব ৎসা পদ্ধবতগুশলা শথশ , শর্মন, 

রিপাত  রাশনা; র্া সরাসবর শরাগীর ক্ষবতর  ারন িশতা। 

তািশল ধ্মষ ব  এ টি েযাবসশিা র্া জীিনশ  প্রলবম্বত  শর এর মানবস  চাপ ও অিসাদ হ্রাস  শর? সম্ভিত, র্বদও 
এই তত্ত্বটিশ  সশন্দিিাদীশদর ছাকুনী অবতিম  রশত িশয়শছ, র্ারা সফলভাশিই শদবখশয়শছন, শর্ অশন  পবরবিবতশতই 
 মাশনার শচশয় ধ্মষ িরিং মানবস  চাশপর পবরমান িাবডশয় শদয়। শর্মন বিশ্বাস  রা খুিই  ঠিন শর্,  াশরা 
স্বাশিযর শ ান উন্নবত িশত পাশর, সারাজীিন ধ্শর িশয় শিডাশনা ভয়ািি অপরাধ্শিাশধ্র প্রায় বচরিায়ী শ ান 
অিিায়, র্া ব না সাধ্ারন মানবি  দিুষলতা সেন্ন ও অশপক্ষা ৃত  ম িবুদ্ধমান শ ান শরামান  যাথবল  ভুশগ 



থাশ ন। িয়শতা শুধু্ মাত্র  যাথবল শদর আলাদা  শর বচবিত  রাটা তাশদর প্রবত সুবিচার িশচ্ছ না। রু্িরাশষ্টর 
 শমবডয়ান  যাথী লযাডমান এর পর্ষশব্শক্ষন: সি ধ্মষই শতা এ : মলুত ধ্মষই িশচ্ছ অপরাধ্শিাধ্, শুধু্ র্াশদর ছুটির 
বদন গুশলা বভন্ন বভন্ন’;তশি র্াই শিা   না শ ন, আবম মশন  বর ধ্মষ শফশনাশফনাটির িযাপ ভাশি বিশ্বিযাপী 
সিষিযাপীতা িযাখযা  রার জনয  এ ধ্রশনর েযাবসশিা তত্ত্বটি র্শথষ্ট নয়। আবম মশন  বরনা, আমাশদর পুিষপুরুর্শদর 
শরস িা মানবস  চাপ  মাশত িশলই ধ্মষর অবস্তত্বটি টিশ  শগশছ,এই  ার্ষ ারনটি িযাখযা  রার শক্ষশত্র োবসশিা 
তত্ত্বটি র্শথষ্ট িযপ  শ ান তত্ত্ব নয়, র্বদও এটি এ ধ্রশনর সিায়  িা সািবসবডয়ারী শ ান দাবয়ত্ব পালন  শর 
থা শতও পাশর। ধ্মষ এ টি  বিশাল িযাপার,িড মাশপর এ টি শফশনাশমনা,এর িযাখযার জনয প্রশয়াজন িড শ ান 
এ টি তত্ত্ব। 

অনয তত্ত্বগুশলা ডারউইনীয় িযাখযার মুল বির্য়টি আশদৌ েশষ  রশত পাশরবন। আবম শসই িযাখযাগুশলার  থা িলবছ 
শর্মন: ‘ধ্মষ মিাবিশ্ব এিিং শসখাশন আমাশদর অিিান সম্বশে আমাশদর শ ৌতুিলশ  বনিৃত্ত  শর’ িা ’ধ্মষ 
স্বান্তনাদায় ’; ব ছু মনস্তাবত্ত্ব  সতযতা িয়শতা এখাশন আশছ, র্া আমরা অ ধ্যায় ১০ এ আশলাচনায় শদখশিা, ব ন্তু 
শ ানটাই এ  ভাশি ডারউইনীয় দবৃষ্টভঙ্গীশত িযাখযা নয়। শর্মন বস্টশভন বপিং ার সরাসবর স্বান্তনাদায়  িা 
আশ্বস্ত ারী তশত্ত্বর বির্শয় িশলশছন তার  িাউ দয মাইে ওয়া ষ স িইটিশত:  ’এটি শুধু্মাত্র আশর টি প্রশের জন্ম শদয়, 

’শ ন’ এমন এ টি মন িা মনস্তাবত্ত্ব   াঠাশমার বিিতষ ন িশি,র্া এমন শ ান এ টি বিশ্বাশস স্ববস্ত পাশি, র্াশ  ব না 
এটি সু েষ্টভাশি বমথযা িশল িঝুশত পাশর। এ জন শীতাতষ  িযাবি শুধু্ বনশজশ  উষ্ণ শভশি শ ান স্ববস্ত শপশত 
পাশরননা ব িংিা বসিংশির মুশখামুবখ দাডাশনা শ ান মানরু্, বসিংিশ  খরশগাশ শভশি বিশ্বাস  শর  খনই সিজ িশত 
পাশরনা’;  মপশক্ষ এই  নশসাশলশন িা স্বান্তনা তত্ত্বটিশ  ডারউইনীয় শব্দমালায় অথষিি িশত িশি, এিিং আপবন র্া 
ভািশছন বির্য়টি তার শচশয় শিশ  ঠিন। ব ছু বিশ্বাসশ  মানরু্শদর পছন্দ িা অপছন্দ  রার প্রবিয়াটির 
মনস্তাবত্ত্ব  িযাখযগুশলা প্রবক্সশমট প ৃবতর, অথষাৎ এটি তাৎক্ষবন , অিশযই চুডান্ত িা আবটশমট  ারনগুশলার িযাখযা 
নয়। 

ডারউইনিাদীরা এই প্রবক্সশমট এিিং আবটশমট িা তাৎক্ষবন  ও চুডান্ত, এই দটুির মশধ্য পাথষ যশ  বিশশর্ গুরুত্ব 
শদন।ইিারনাল  মিাশন ইবন্জ্জশনর  বসবলোশর বিশফারশনর তাৎক্ষবন  িযাখযা বিসা শি প্রতীয়মান িয়,োব ষ িং োগ। 
ব ন্তু আবটশমট িা চুডান্ত িযাখযা িশলা ব  উশেশশয এই বিশফারণটি পবর ল্পনা  রা িশয়শছ: বসবলোর শথশ  
বপস্টনটা িাইশরর বদশ  শির  শর গবতশীল  রা িা চালাশনার জনয, এিিং তার মাধ্যশম মুল িযাঙ্কশযাফটটিশ  
শঘারাশনা। ধ্শমষর প্রবক্সশমট  ারন িশত পাশর আমাশদর শব্রশনর শ ান এ টি অিংশ িা অিংশসমুি িা শনাড এর 
অবতসবিয়তা। আবম স্নায়ু শিঞাবন  শসই ‘গড শসিার’ এর ধ্ারনা এখাশন আশলাচনা  রশিা না, ারন প্রবক্সশমট 
 ারন বনশয় আবম  আশলাচনা  রশত চাবচ্ছনা। তার মাশন এই না,আবম এশদর খাশটা  শর শদখবছ, আবম পাঠ শদর 
মাইশ ল শশরমার এর িাউ   উই বিবলভ: দয সাচষ  ফর গড ইন এজ অি সাশয়ন্স িইটা পডার জনয বিশশর্ 
অনুশরাধ্  রবছ এ বির্শয় স্বচ্ছ এিিং সুবনবদষষ্ট এ টি আশলাচনার জনয, শর্খাশন  মাইশ ল শপরবসিংগার এিিং অনযশদর 
প্রস্তািও অন্তভুষ ি  রা িশয়শছ র্া প্রস্তাি  রশছ শর্,িড শ ান ধ্রশনর এিিং উজ্জ্বল নানা দশৃয ল্প সমৃদ্ধ শ ান 
ধ্মীয় অবভঞতার সাশথ শটশোরাল শলাি এবপশলপবস (মগৃী শরাগ,র্া মবস্তশষ্কর শ ান শ ান অিংশশর অবতসবিয়তার 
 ারশন সৃষ্ট িশত পাশর, শর্মন এখাশন শটমশপারাল শলাি)সে ষ  আশছ। 

ব ন্তু এই অধ্যাশয় আমার মুল উশেশয িশচ্ছ ডারউইনীয় দবৃষ্টশ ান শথশ  ‘আবটশমট’ িযাখযাটি অনসুোন  রা। 
স্নায়ুবিঞানীরা মবস্তশষ্কর মশধ্য শ ান ‘গড শসিার’ র্বদ খুশজও পান, আমার মত ডারউইনীয় বিঞানীরা তারপরও 
শসই বিশশর্ প্রা ৃবত  বনিষাচনী চাপ িা বসশল শন শপ্রশারটি িঝুশত চাইশি, র্া এমন শ ান ’গড শসিার’ এর 
বিিতষ শন বিশশর্ সিায়তা ও পক্ষপাবতত্ত্ব  শরশছ। শ ন আমাশদর পুিষপুরুর্শদর মশধ্য র্াশদর ’গড শসিার’ শতরী িিার 
জীনগত প্রিণতা বছল,তারা শিশী শিশচ বছশলন এিিং শিশী সিংখয  িিংশধ্র সৃবষ্ট  শর শগশছন,তাশদর প্রবতিন্দীশদর 
তুলনায়, র্াশদর এ ধ্রশনর শ ান প্রিণতা বছলনা। ডারউইনীয় আবটশমট প্রে ব ন্তু স্নায়বুিঞানীশদর প্রবক্সশমট প্রের 



তুলনায় অশপক্ষা ৃত উত্তম প্রে না ব িংিা অশপক্ষাগত গভীর িা প্রগাঢ় শ ান প্রেও না, এমন ব  শিশী শিঞাবন  
প্রেও িলা র্াশি না;  ব ন্তু শসই প্রেটাই বনশয় আবম এখাশন  থা িলবছ। 

ডারউইনিাদীরা শ ান রাজবনবত  িযাখযা িারাও সন্তুষ্ট িশিন না, শর্মন, ’ধ্মষ এ টি শ ৌশল িা উপ রণ র্া বদশয় 
শাস  শশ্রনীশগাষ্ঠী তাশদর অধ্স্তন শশাবর্ত শশ্রনী শগাষ্ঠীশ  বনয়ন্ত্রন  শর‘; বনবশ্চৎভাশি এটা সতয শর্ রু্িরাশে  ৃষ্ণাঙ্গ 
িীতদাসরা অনয জীিশনর প্রবতশ্রুবতশত স্বান্তনা খুশজ শপত, র্া তাশদর িতষ মান জীিন বনশয় অসন্তুবষ্ট ও  ষ্টর 
অনুভুবতশ  সিনশীল  শর তুলশতা, র্া প্র ান্তশর সিায়তা  রশতা তাশদর শশার্  মাবল শদরশ ই। ব ন্তু আসশলই 
দরুভীসবেপুণষ শ ান র্াজ  িা শাস রা সুবচবন্ততভাশি ধ্মষ  পবর ল্পনা  শরবছল ব না এই প্রেটা শিশ 
শ ৌতুিশলােীপ , র্ার উত্তর খুজশত পাশরন শ িল ঐবতিাবস রা, ব ন্তু এটিও স্বতন্ত্রভাশি ডারউইনীয় প্রে না। 
ডারউইনিাদীরা তারপরও জানশত চায়, শ ন মানরু্ ধ্শমষর মাদ তায় সিশজ শমািাচ্ছন্ন িয়, বশ ার িয় ধ্শমষর নানা 
ছল চাতুরী আর প্রবতশ্রুবতশত, আর শস ারশনই র্াজ , রাজনীবতবিদ এিিং রাজাশদর শশার্শনরও বশ ার িিারও 
সম্ভািনাও থাশ   তাশদর শিশী। 

দরুবভসেীপুণষ শ ান শনরাশযিাদী ধু্তষ  শ উ শর্ৌন লালসাশ  রাশজবনবত  শবি বনয়ন্ত্রশনর িাবতয়ার বিসাশি িযািিার 
 রশত পাশর, ব ন্তু তারপরও আমাশদর ডারউইনীয় এ টি িযাখযার প্রশয়াজন আশছ শ ন এটি  াজ  শর তার 
অভীষ্ট লক্ষয পুরশণ। শর্ৌন লালসার শক্ষশত্র এই উত্তরটা সিজ: আমাশদর মবস্তশষ্কর  াঠাশমা গঠিত িশয়শছ এমন  শর 
শর্ আমরা শর্ৌন মষশ  উপশভাগ  বর  ারন,শর্ৌন মষ তার স্বাভাবি  প্রা ৃবত  অিস্িায় সন্তান উৎপাদন  শর। 
অথিা শ ান রাজবনবত   ল াঠি বনয়ন্ত্র  কুটশ ৌশলী িয়ত শারীবর  বনপীডণ িা বনর্ষাতনশ  শিশছ বনশত পাশর 
তার মতলি িাবসশলর জনয।  আিাশরা ডারউইনিাদীশদর অিশযই িযাখযার শর্াগান বদশত িশি শ ন বনর্ষাতন 
 ার্ষ রী ফলাফল বদশচ্ছ এখাশন, শ ন আমরা প্রচে শারীবর  র্ন্ত্রনাশ   এডাশনার জনয প্রায় শর্ শ ান ব ছু  রশত 
রাজী আবছ। আিাশরা েষ্টভাশি এর  ারন খুিই আটশপৌশর সাধ্ারন িওয়া সশত্ত্বও ডারউইনিাদীশদর শসটা েষ্ট 
 শর িযাখযা বদশত িশি শর্, প্রা ৃবত  বনিষাচন শারীবর  িযাথা িা র্ন্ত্রনা অনুভি  রার ক্ষমতাশ  জীিননাশী 
শারীবর  শ ান ক্ষবতর বচি বিসাশি প্রবতবষ্ঠত  শরশছ, এিিং এ ধ্রশনর পবরবিবত এডাশনার জনয  এটি আমাশদর 
শভতর শবিশালী শজবি  তাডনা সৃবষ্টর প্রশয়াজনীয় বনশদষশও বিিবতষ ত  শরশছ। ব ছু দলুষভ মানুর্ আশছন, র্ারা 
শ ান  ষ্ট িা র্ন্ত্রনা অনভুি  রশত পাশরনা িা শসটা বনশয় আশদৌ বচবন্তত না, তারা সাধ্ারনত অল্প িয়শস আঘাত 
প্রাপ্ত িশয় মারা র্ান, শর্ আঘাতগুশলা আমরা অনযরা বিশশর্ উশদযগ বনশয় এবডশয় চবল। শ উ শ ান খারাপ উশেশশয 
িযিিার  রু  ব িংিা স্বতঃফুতষ ভাশি এটি বনশজশ  প্র াশ  রু  না শ ন, ব  শসই চুডান্ত  ারন র্া আসশল 
িযাখযা  শর শদিশদিী িা ঈশ্বরশদর পুজা  রার প্রবত আমাশদর সিষজনীন লালসাটিশ । 
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ধ্শমষর বশ ড 

It only raises the question of why a mind would evolve to find comfort in beliefs it can plainly see are 

false. A freezing person finds no comfort in believing he is warm; a person face-to-face with a lion is 

not put at ease by the conviction that it is a rabbit. Steve Pinker (How the Mind Works)  
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ব ছু প্রস্তাবিত আবটশমট িযাখযা আসশল শদখা র্াশচ্ছ প্রায় অথিা পুশরাপুবরভাশিই গ্রুপ বসশল শন তত্ত্ব বনভষ র। ’গ্রুপ 
বসশল শন’ এ টি বিতব ষ ত ধ্ারনা র্া দািী  শর, ডার উইনীয় বনিষাচন বিবভন্ন প্রজাবতশদর মশধ্য িা অনয শ ান 
জীিসদসযশদর ’গ্রুপ’ িা শগাষ্ঠীগুশলার মশধ্য িাছাই  শর। শ মবব্রশজর প্রত্নতত্ত্ববিদ  বলন শরনবিউ প্রস্তাি  শরবছশলন 
শর্, খৃষ্ট ধ্মষ এ  ধ্রশনর গ্রুপ বসশল শশনর মাধ্যশমই তার অবস্তত্ব রক্ষা  শরশছ  ারন এটি গ্রুশপর মশধ্য িা 
অন্ত:গ্রুপ আনগুতয ও ভাতৃপ্রবতম ভাশলািাসাশ  প্রবতপালন  শরবছল, র্া শিশী ধ্াবমষ  শগাষ্ঠীগুশলাশ  অশপক্ষা ৃত  ম 
ধ্াবমষ  গ্রুপগুশলা শথশ  টিশ  থা শত সািার্য  শরবছল। রু্িরাশের গ্রুপ বসশল শন তশত্ত্বর অনযতম প্রচার  বড এস 
উইলসন স্বতন্ত্রভাশি এ ই ধ্শরশনর এ টি প্রস্তাি দাড  বরশয়বছশলন আশরা বিস্তাবরতভাশি, তার ডার উইনস 
 যাবথিাল (Darwin’s Cathedral) িইটিশত। 

ধ্শমষর গ্রুপ বসশল শন তত্ত্ব আসশল ব  িলশছ,তা শিাঝাশনার জনয এ টি  বল্পত উদিারণ শদয়া র্া : এ টি শগাত্র, 

র্ারা অবতমাত্রায় এ  রু্দ্ধিাজ ‘রু্শদ্ধর শদিতা’র উপাসনা  শর, তারা শাবন্ত আর ঐ যর তাবগদ শদয় এমন 
শদিতাশদর পুজারী প্রবতিন্দী শগাত্রর িা শ ান শদিতারই পুজা  শর না এমন শ ান শগাত্রর সাশথ সিংঘটিত রু্শদ্ধ 
জয় লাভ  শর; শর্াদ্ধারা দঢৃ়ভাশি বিশ্বাস  শর শর্,রু্শদ্ধ শিীদ বিসাশি তাশদর মৃতুয তাশদরশ  সরাসবর স্বশগষ জায়গা 
 শর শদশি, তারা অতযন্ত সািশসর সাশথ রু্দ্ধ  শর এিিং বনশজর জীিন উৎসগষ  শর শস্বচ্ছায় বিধ্ািীন ভাশি। সুতরািং 
এমন ধ্মষ বিশ্বাশস বিশ্বাসী শগাত্রশদর আন্ত ঃশগাত্র রু্দ্ধ বিগ্রশি জয়ী িশয় টিশ  থা ার সম্ভািনা শিশী, তারা তাশদর 
প্রবতপক্ষ শগাশত্রর গিাদীপশু দখল ও তাশদর নারীশদর অপিরণ  শর উপপত্নী িানাশি। এধ্রশনর শগাত্র আশরা 
সমমনা  নযা শগাশত্রর জন্ম শদশি দ্রুত উৎপাদনশীল িাশর,র্ারা সিাই এ ই শগাত্র শদিতার পুজা  রশি। এই 
গ্রুশপর অনয  নযা গ্রুশপর জন্ম শদয়ার ধ্ারনাটি, অশন টা শ ান শমৌচা  শথশ  এ গুচ্ছ শমৌমাবছশ  ছুশড শফলা 
শদিার মত, এশ িাশর অসম্ভি, নয় র্বদও। নৃতত্ত্ববিদ শনশপাবলয়ন শযানন,এধ্রশনর বিবভন্ন গ্রাশমর সিংরু্বিশ  
বিশদভাশি িযাখযা বদশয়শছন, তার দবক্ষন আশমবর ার জঙ্গশল ইয়াশনামাশমা আবদিাসী, বিিংস্র 
িা Fierce people গশির্নায় (৩); 

শযানন গ্রুপ বসশল শশনর সমথষ  বছশলন না, আবমও না।  ারন এর বিরুশদ্ধ শিশ শি ব ছু রু্বি আশছ। এই 
বিতশ ষ র এ জন শর্াদ্ধা বিসাশি আমাশ  অিশযই সত ষ  থা শত িশি এটি বনশয় আশলাচনা  রার সময় শর্ন এই 
িইটির মলু বির্শয়র অশন  িাইশর শর্ন চশল না র্াই। অশন  জীিবিঞানীর সিংশয় আশছ ‘সবতয াশরর’ গ্রুপ 
বসশল শন, র্া আবম আমার রু্শদ্ধর শদিতা পুজারী শগাশত্রর  াল্পবন  উদিারশনর িযাখযা  শরবছ এিিং অনয এ টি 
বির্শয়র মশধ্য, র্াশদর তারা ভ্রান্তভাশিই গ্রুপ বসশল শন ’িলশছন’, অথচ ভাশলা  শর র্া লক্ষয  রশলই শিাঝা র্াশি 
শসটি আসশল িয় ’ব ন বসশল শন’ ব িংিা ’শরবসশপ্রা াল আলেুইজম িা পারেবর  পশরাপ াবরতা (অধ্যায় ৬ র্া 
িযাখযা  রশিা বিশশর্ ভাশি); 

আমরা র্ারা গ্রুপ বসশল শনশ  খাশটা  শর শদবখ তারা স্বী ার  বর নীবতগতভাশি এটা িশতও পাশর। তশি আসল 
প্রেটি িশচ্ছ ,শসটি বিিতষ শনর এ টি গুরুত্বপুণষ চাবল া শবি িশত পাশর ব না? র্খন এটি আশরা নীশচর স্তশরর 
বনিষাচশন সাশথ তুলনা  রা িয় – শর্মন র্খন গ্রুপ বসশল শনশ  িযাবিগত আিবিসজষ শনর িযাখযা বিসাশি 
তুলনামলু  প্রস্তাি  রা িয় – তখন নীশচর স্তশরর বনিষাচনই প্রমাবনত িয় আশরা শবিশালী বিসাশি; আমাশদর 
 াল্পবন  শসই শগাশত্র  ল্পনা  রুন এ জন স্বাথষপর শর্াদ্ধাশ , শর্খাশন মলুত প্রাধ্ানয বিস্তার  শর আশছ শগাশত্রর জনয 
শিীদ িশয় স্বগীয় পুরষ্কার শপশত উৎসু  শর্াদ্ধারা; বনশজর গা িাচাশনা প্রশচষ্ঠায় রু্শদ্ধ শপছশনর বদশ  সািধ্াশন থা ার 
 ারশন তার জয়ী দশল শশর্ পর্ষন্ত শিশচ থা ার সম্ভািনা খাবন টা শিশী িশি মাত্র। গডপডতা তাশদর সিার 
র্তটুকু উপ ার  রার  থা, তার সিশর্াদ্ধাশদর আিদান তাশ ই খাবন টা শিশী উপ ার  রশি,  ারন শস ছাডা 
িা ী তখন মৃত। সুতরািং মৃত সিশর্াদ্ধাশদর তুলনায় তার প্রজনন সুশর্াগ ও পরিতী প্রজন্ম সৃবষ্ট  রার সম্ভািনাও 
শিশী, সুতরািং এই আিতযাশগর প্রিণতার িার িমান্বশয়  শম র্াশি ভবির্যৎ প্রজশন্মগুশলার মশধ্য। 



এট এ টি সরলী ৃত শখলনা সুলভ উদিারন, ব ন্তু এটি িযাখযা বদশচ্ছ গ্রুপ বসশল শন সম্বশে এ টি বচরন্তন 
সমসযার। িযাবিগত আিতযাশগর  গ্রুপ বসশল শন তত্ত্বটি সিসময়ই এর বভতর শথশ  িযাথষ িিার সম্ভািনায় থাশ ; 

পুশরা গ্রুশপর বিলুবপ্ত িা সিংরু্বির তুলনায়,িযাবিগত মৃতুয ও প্রজনন সমশয়র মাপ াঠিশত শিশ দ্রুত ঘশট: গাবনতী  
মশডলও শতরী  রা শর্শত পাশর ব ছু বিশশর্ পবরবিবতর শর্খাশন গ্রুপ বসশল শন শবিশালী বিিতষ নীয় চাবল া শবি 
বিসাশি শদখাশনা র্ায়।  এই বিশশর্ পবরবিবতগুশলা সাধ্ারণত: প ৃবতশত  ল্পনা  রাটা খাবন টা িাস্তিতা বিিবজষ ত, 

ব ন্তু রু্বি শদখাশনা শর্শত পাশর মানুশর্র শগাত্রগত দলিদ্ধতায় ধ্মষগুশলা শসই িাস্তিতা বিিবজষ ত বিশশর্ 
পবরবিবতগুশলা প্রবতপালন  রশত পাশর। এটি এ টি শ ৌতুিশলােীপ  তত্ত্ব , আবম বির্য়টি বনশয় আর বিস্তাবরত 
আশলাচনায় র্াশিা না, শুধু্ শমশন শনয়া ছাডা শর্ ডারউইন বনশজই, র্বদও বতবন প্রজাবতর এ   সদসযর শক্ষশত্র 
বনিষাচন  াজ  শর এমন ধ্ারনার দঢৃ় সমথষ  বছশলন, বতবনও গ্রুপ বসশল শন ধ্ারনার র্তটুকু  াশছ আসা সম্ভি, 

ততটুকুই এশসবছশলন, মানশুর্র শগাত্র িা োইি বনশয় আশলাচনার সময়: 

 র্খন এ ই শদশশ িসিাস ারী আবদ মানিশদর দটুি শগাত্র িা শগাষ্ঠী পারেবর  শ ান প্রবতিন্দীতায় আশস, র্বদ  

এ টি গ্রুশপ ( অনয সি পবরবিবত অপবরিবতষ ত থা শি এমন শশতষ ) শিশী সিংখয  সািসী,সিানভুুবতশীল এিিং 
অনুগত বিশ্বাসী সদসয থাশ ,র্ারা সিসময় এশ  অপরশ  বিপদ শথশ  সত ষ   রশত সািার্য  রশত এিিং এশ  
অপরশ  রক্ষা  রশত প্রস্তুত,তািশল সশন্দি শনই এই শগাত্রটি সিশচশয় সফল িশি এিিং অনয শগাত্রশদর জয়  রশত 
সক্ষম িশি;স্বাথষপর আর বিিাদবপ্রয় মানরু্রা এ সাশথ শজাট িাধ্শত িা সিািিান  রশত পাশরনা,আর সিশর্াবগতা 
ছাডা শ ান ব ছুরই ফলাফল শমশল না। শ ান শগাত্র র্াশদর সদসযশদর উপশর িবনষত সি গুনািলী সশ্াচ্চভাশি 
বিদযমান তারা দ্রুত সম্প্রসাবরত িশি আ াশর এিিং অনয সি শগাত্রশ  জয়  শর শনশি। ব ন্তু সমশয়র 
ধ্ারািাবি তায়,এই শগাত্রটিও,অতীশতর স ল ইবতিাস র্া িশল,আশরা উন্নত গুনািলী সেন্ন শ ান শগাত্র িারা 
বিবজত িশি (৪)। 

জীিবিঞাশন বিশশর্ঞ র্ারা িয়শতা এই িইটি পডশত পাশরন,তাশদর আশ্বস্ত  রার জনয আমার উবচৎ িশি শর্াগ 
 রা শর্,ডারউইশনর এই ধ্ারনাটি পুশরাপবর গ্রুপ বসশল শন নয়. সফল গ্রুপ বসশল শন সবতয ার অশথষ র্া 
শিাঝায়, সফল গ্রুপ গুশলা  নযা গ্রুপ সৃবষ্ট  রশি,র্াশদর িার গননা  রা র্াশি নানা গ্রুশপর এ টি শমটাপপুশলশশন 
িা জনসিংখযায় ;িরিং ডারউইন শগাত্রগুশলাশ  শদশখশছন অযালেুইবস্ট যালী িা বনঃস্বাথষ পশরাপ ারী পরের 
সিশর্াবগতা ারী সদসযশদর বিস্তার এিিং সদসযশদর সিংখযায় িশমই শিশড র্ািার দবৃষ্টশ ান শথশ ;ডারউইশনর 
মশডল,বব্রশটশন অশন টা লাল  াঠবিডালীশদর জায়গায় ধু্সর  াঠবিডালীর বিস্তাশরর মত:পবরশিশগত প্রবতিাপন িা 
ইশ ালবজ যাল বরশেসশমি,সবতয াশরর গ্রুপ বসশল শন নয়। 
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ধ্শমষর বশ ড 

For excellent reasons related to Darwinian survival, child  brains need to trust parents, and elders 

whom parents tell them to trust. An automatic consequence is that the truster has no way of 

distinguishing  good advice from bad. The child cannot know that ‘Don’t paddle in the crocodile-

infested Limpopo’ is good advice but ‘You must sacrifice a goat at the time of the full moon, 

otherwise the rains will fail’ is at best a waste of time and goats. Both admonitions 

sound trustworthy. Both come from a respected source and are 

delivered with a solemn earnestness that commands respect and demands obedience. Richard 

Dawkins 
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অনয শ ান ব ছুর িাই-শপ্রাডক্ট িা উপজাত বিসাশি ধ্মষ:  

র্াইশিা ,আবম এখন গ্রুপ বসশল শনশ  এ পাশশ সবরশয় রাখশত চাই এিিং ধ্শমষর ডারউইনীয় সারভাইভাল ভযাল ুিা 
শিশচ থা ার জনয এর প্রশয়াজনীয়তা বনশয় আমার বনজস্ব দবৃষ্টভঙ্গী িযাখযা  রশত চাই। সিংখযায় িমশ িাডশত 
থা া জীিবিঞানীশদর মত আবমও ধ্মষশ  শদবখ অনয শ ান ব ছুর এ টি ’উপজাত’ িা ’িাই-শপ্রাডাক্ট’ বিসাশি।আশরা 
সাধ্ারনভাশি,আবম বিশ্বাস  বর শর্, ডারউইনীয় সারভাইভাল ভযাল ুসম্বশে আমরা র্ারা ধ্ারনা  রার শচষ্টা  রবছ 
তাশদর প্রশয়াজন ’িাই-শপাডাক্ট এর বচন্তা  রা’;র্খন আমরা শ ান ব ছুর শিশচ থা ার শক্ষশত্র তার ব  উপশর্াবগতা 
মুলয আশছ তা জানশত চাই,তখন িয়শতা িয়শতা ভুল প্রেটি  শর থাব ;আমাশদর আশরা খাবন টা সিায়  পিায় 
প্রেটি নতুন  শর বলখশত িশি। শর্ শিবশষ্টটি বনশয় আমাশদর বিশশর্ উৎসাি (এই শক্ষশত্র শর্মন ধ্মষ), িয়শতা তার 
সরাসবর শ ান বনজস্ব সারভাইভাল ভযালইু শনই (িা এমন শ ান গুনািলী শসই র্া শিশচ থা ার শক্ষশত্র ডারউইনীয় 
অশথষ সিায়  িশত পাশর) ব ন্তু এটি এমন ব ছু এ টির উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট,র্ার শসই সারভাইভাল ভযালুটি 
আশছ। আমার বনশজর গশির্নার শক্ষত্র,প্রানী আচরশণর এ টি উদিারন বদশয় এই উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট এর 
ধ্ারনাটাশ  িযাখযা  রশল আবম মশন  বর শসটি শিাঝার জনয সিায়  িশত পাশর। 

শমামিাবতর জ্বলন্ত বশখায় মথশদর সরাসবর ঝাবপশয় পডশত শদখা র্ায় এিিং ভাশলা  শর লক্ষয  রশল ব ন্তু মশন 
িয়না এটি শ ান দঘুষটনা;তারা শর্ন অবতউশদযাগী িশয় বনশজশদর পুবডশয় আিাহুবত শদয়;তাশদর এই অিুত 
আচরনশ  আমরা নাম বদশত পাবর ’আিিতয  রার উশেশশয বনশজশ  আগুশন শপাডাশনা িা শসলফ ইশমাশলশন 
আচরণ’এিিং এই রিসযময় নাশমর আডাশল বিবস্মত িই শ মন  শর, প্রা ৃবত  বনিষাচন এধ্রশনর এ টি আচরণ 
বিিতষ শন সিায়  ভুবম া পালন  রশত পাশর;আর এখাশন আমার িিিয িশচ্ছ, অিশযই আমাশদরশ  নতুন  শর 
প্রেটি বলখশত িশি,এমনব  শ ান িুবদ্ধমান উত্তর শখাজার শচষ্টা  রার আশগই। এটি আিিতযা নয়। আপাতদবৃষ্টশত 
এই আিিতযা অনয শ ান এ টা ব ছুর অর্াবচত িা অনা াবঙ্খত শ ান পাশ্বষপ্রবতবিয়া িা উপজাত  িা িাই-
শপ্রাডাক্ট। উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট,ব ন্তু  ার? শিশ,নীশচ িবনষত িশয়শছ এমন এ টি সম্ভািনা,র্া িশত পাশর এিিং 
শর্টি বির্য়টিশ  িযাখযা  রশত সািার্য  শর। 

রাশতর পৃবথিীশ   ৃবত্রম আশলার আবিভষ াি শিশ সাম্প্রবত , এর আশগ রাশত আশলা র্া শচাশখ পডত তা বছল চাদ 
আর তারারা, ব ন্তু তাশদর অিিান বছল দবৃষ্টসীমার অসীশম িা অপটি যাল ইনবফবনটিশত, সুতরািং শসই উৎস শথশ  
আসা আশলা  রবশ্মগুশলা সমান্তরাল,  োস িা বদ  বনশদষশনার বচি বিসাশি িযিিার  রার জনয তাশদরশ  
উপশর্াগী  শর এই শিবশষ্টটি; জীিবিঞানীশদর  াশছ বির্য়টি অঞাত নয় শর্, সাধ্ারনতঃ পতঙ্গরা মিা াশশ অিবিত 
িস্তু শর্মন সুর্ষ ব িংিা চাদ শথশ  আসা আশলার রবশ্ম িযিিার  শর সরাসবর পশথ িা সরল শরখায় র্াতায়াত 
 রার জনয এিিং খাদয সোশনর অবভর্ান শশশর্ ঠি  শসই  োসটাই তারা িযিিার  শর িীপবরতমখুী পশথ ঘশর 
শফরার জনয; পতঙ্গশদর স্নায়ুতন্ত্র খুি দক্ষ এ টি সামবয়  গডপডতা বনয়ম শিশধ্  রার জনয, শর্মন: ’এমন পথ 
ধ্শর শর্শত িশি শর্ন আশলা  রবশ্ম শতামার শচাশখ ৩০ বডগ্রী শ াশন আঘাত  রশত পাশর’; শর্শিতু পতঙ্গশদর শচাখ 
িশচ্ছ শর্ৌবগ  (শর্খাশন লম্বা শসাজা টিউি িা আশলাশ  গাইড  রার টিউি শচাশখর শ ি শথশ  িাইশরর বদশ  
ছবডশয় থা ার মত সাজাশনা থাশ , শিজিগশদর (িা সজারুর গাশয়র  াটাগুশলার মত), তাশদর  াশছ এই বনয়শমর 
অথষ িশচ্ছ বনবদষষ্ট এ টি শস শশনর লাইট টিউি িা ওমাটিবডয়াশম শুধু্ আশলাটাশ  ধ্শর রাখার জনয তাশদর 
অনুশীলন  রশত িয়। 

ব ন্তু গুরুত্বপুণষ এ টি বির্য় িশচ্ছ লাইট  োসটির সফলভাশি  াজ  রার বির্য়টি অপবরিার্ষভাশি বনভষ র  শর 
এই সি মিাজাগবত  আশলার উৎসগুশলার দবৃষ্টসীমার অসীশম থা ার উপর। র্বদ তা না িয়, আশলার রবশ্মগুশলা 
আর সমান্তরাল থাশ  না িরিং শ ান চা ার শো শদর মত চাবরবদশ  ছবডশয় থাশ  রবশ্মগুশলা; এ টি স্নায়ুতন্ত্র ৩০ 
বডগ্রী শ ান ( িা শর্ শ ান সুক্ষ শ ান িশত পাশর) িা অযাশঙ্গল এর ধ্রািাধ্া বনয়ম র্বদ চাবপশয় শদয়া িয় 



 াছা াবছ থা া শ ান শমামিাবতর আশলা  উৎসর উপর, শর্ন শসই শমামিাবতটি িশলা অসীম দবৃষ্টসীমায় থা া 
চাদ, এটি মথশ  সবপষল ার এ টা পশথর বদশ  চাবলত  শর বনশয় র্াশি, সরাসবর আগুশনর বশখার বদশ ;  আপনার 
বনশজর শিাঝার জনয বির্য়টি এশ  শদখুন, আপবনও এ টি চমৎ ার লগাবরদম বনভষ র এ টি  সবপষলা ার োশজক্টরী 
পাশিন শমামিাবতর বশখা িরাির। 

র্বদও এই বিশশর্ পবরবিবতর জনয বির্য়টি প্রানঘাতী, তশি মথশদর মবস্তশষ্কর এই গডপডতা এ টি ধ্রািাধ্া বনয়ম 
ব ন্তু শিশ ভাশলা,  ারণ গডপডতা শ ান এ টি মশথর জনয চাশদর শচশয় িরিং শমামিাবতর শদখা পাওয়াটাই শিশী 
দলুষভ; আমরা  খশনা শখয়াল  বর না, শত শত মথ নীরশি এিিং খুি  ার্ষ রীভাশিই চাশদর  িা শ ান উজ্জল তারার 
আশলা এিিং এমনব  দশুরর শ ান শির শথশ  আসা িাল া আশলার আভা িযিিার  শর তাশদর পথ খুশজ বনশচ্ছ 
রাশতর অে াশর। শুধু্ মথগুশলাশ  আমরা শমামিাবতর বশখার বদশখ ঘুশর ঘুশর পডশত শদবখ এিিং ভুল প্রেটা  বর: 
শ ন এই মথগুশলা আিিতযা  রশছ? িরিং আমাশদর বজঞাসা  রা উবচৎ শ ন তাশদর এমন এ টি স্নায়ুতন্ত্র আশছ 
র্া তাশদর আশলা  রবশ্মর সাশথ এ টি বনবদষষ্ট শ ান িা অযাশঙ্গল অিলম্বন  শর উডশত বনশদষশ শদয়, শর্ শ ৌশলটা 
শুধু্মাত্র আমাশদর নজশর পশড শ াথাও ভুল িশল। র্খন প্রেটা নতুনভাশি  রা িয়, রিসযও িাষ্পীভুত িশয় উশি 
র্ায়। এটিশ  আিিনন  খশনাই িলা ঠি  না, এটি সাধ্ারনত সিসময়  াজ  শর এমন এ টি উপশর্াবগ 
 োশসর িঠাৎ ভুল  শর ঘশট র্াওয়া এ টি উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট; 

এখন এই িাই-শপ্রাডাশক্টর উদিারনটির বশক্ষা মানুশর্র ধ্মীয় আচরশনর শক্ষশত্র প্রশয়াগ  রুন। আমার লক্ষয  রশত 
পাবর  শর্ িহু মানুর্,শ ান শ ান জায়গায় র্া শত রা ১০০ ভাগ-তারা এমন ব ছু বিশ্বাসশ  ধ্ারন  শর র্া 
সরাসবর প্রমানশর্াগয স ল শিঞাবন  সতযশ  এিিং শসই সাশধ্ অনযশদর বিশ্বাস  রা ধ্মষশ ও অস্বী ার  শর;আর 
মানুর্ শর্ এই বিশ্বাসগুশলা লালন  শর তীব্র আশিগময়তায় চরম সতয বিসাশি শমশন শনয় শুধু্ তাই নয়, উপরন্তু 
তারা এই বিশ্বাস ধ্ারন  রার  ারশন সৃষ্ট িা এর বনশদষ বশত নানা িযয়িহুল  মষ াশে তাশদর সময় এিিং  ষ্টাবজষ ত 
সেদও িযয়  শর; 

এই বিশ্বাশসর  ারশন তারা মতুৃযশ  িরণ  শর িা এর জনয িতযা  রশত বিধ্াশিাধ্  শর না। আমরা এটি শদশখ 
বিবস্মত শিাধ্  বর,ঠি  শর্মন অিা  িই মথশদর শমামিাবতর বশখায় আিিনশনর আচরন শদশখ (শসলফ 
ইমশমাশলশন); িতভম্ব আমরা জানশত চাই, শ ন ? ব ন্তু এখাশন আমার িিিযটা িশচ্ছ, িয়শতা আমরা ভুল প্রেটা 
 রবছ। ধ্মীয় আচরন িয়শতা র্া িয়শতা িিার  থা বছল না এমন শ ান বমসফায়াবরিং,িয়শতা শ ান অন্তবিষ ত 
মানবস  প্রিনতার এ টি দভুষ াগযজন  উপজাত িা িাইশপ্রাডাক্ট , র্া অনয শ ান পবরবিবতশত, তা িতষ মাশন ব িংিা 
অতীশতর শ ান এ সময় উপশর্াবগ বছল। এই দবৃষ্টভঙ্গীশত এই  প্রিণতাটি র্া প্রা ৃবত  বনিষাচন প্রবিয়ায় বনিষাবচত 
িশয়বছল আমাশদর পুিষপুরুর্শদর মশধ্য ,তা িয়শতা শসই অশথষ ধ্মষ বছল না;এর অনয ব ছু উপ াবরতা বছল এিিং 
শুধু্মাত্র ঘটনাচশি এটি প্র াবশত িশয়শছ ধ্মীয় আচরশনর মধ্য বদশয়। আমরা ধ্মী আচরণশ  িঝুশত পারশিা 
শুধু্মাত্র এটিশ  পুণঃ নাম রণ  রার মাধ্যশম। 

তািশল,র্বদ ধ্মষ অনযব ছু এ টি উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্টই িশয় থাশ , তািশল শসই অনয ব ছুটি আসশল ব ? 

মিাজাগবত  আশলা  রবশ্মর  োস িযিিার  শর বদ  বনশদষশনা ও চলাশফরা  রার মথশদর শসই আচরনটির 
অপর সিংস্করণটি ব ?ব  শসই আবদমভাশি সুবিধ্াজন  শিবশষ্ট শর্টা  খশনা বমসফায়ার িা ভুল  শর ধ্শমষর উিি 
 শর? আবম এ টি প্রস্তাি শদশিা, উদিারশনর মাধ্যশম িযাখযা  শর; ব ন্তু আবম শজার বদশত চাই এ টি বির্শয়, শসটি 
িশচ্ছ আবম ’ধ্রশনর’ বির্য় শিাঝাশত চাইবছ এটি শুধু্ তার এ টি উদিারন মাত্র; এিিং আবম এর সমান্তরাশল অনযরা 
র্া প্রস্তাি বদশয়শছন, তারও িযাখযা শদশিা িমান্বশয়। শর্ শ ান এ টি বনবদষষ্ট উত্তশরর শচশয় িরিং আবম শসই 
মুলনীবতর ধ্ারনাটিরই শিশী সমথষন  বর: প্রেটাই আসশল ঠি  মত িওয়া উবচৎ,প্রশয়াজন িশল নতুন  শর বলখশত 
িশি; 



আমার বনবদষষ্ট িাইশপাবথবসসটি বশশুশদর বনশয়। অনয শর্ শ ান প্রজাবতর শচশয়, আমরা শিশচ থা ার জনয সিশচশয় 
শিশী বনভষ র  বর আমাশদর পুিষ প্রজন্মগুশলার পুন্জ্ঞীভুত অবভঞতার উপর আর শসই অবভঞতাশ  পরিতী 
প্রজশন্মর বশশুশদর  াশছ িস্তান্তবরত  রা প্রশয়াজন, তাশদর সুরক্ষা ও  লযাশনর জনয। তাবত্ত্ব ভাশি বশশুরা ব ন্তু 
িযাবিগত অবভঞতা শথশ  বশক্ষা বনশত পাশর,শর্মন,খাডা পািাশডর খুি ব নারায় না র্াওয়া,আশগ পরীক্ষা  শর 
শখশয় শদখা িয়বন এমন িুশনা ফল না খাওয়া,কুবমর আশছ এমন পাবনশত সাতার না  াটা ইতযাবদ। ব ন্তু 
বনশদনপশক্ষ এটা েষ্ট শর্ শসই বশশুশদর মবস্তষ্ক এ টি বিশশর্ বসশল টিভ িা বনিষাচনী সুবিধ্া পাশি, শর্ মবস্তষ্ক এ টি 
গডপডতা বনয়ম িা রুল অি থাম্ব ধ্ারন  শর: শ ান প্রে ছাডাই বিশ্বাস  শরা,শতামাশদর গুরুজনরা র্া িশলন, 

শতামাশদর বপতামাতাশ  মানয  র; শগাশত্রর গুরুজনশদর মানয  র, বিশশর্  শর র্খন তারা গম্ভীর এিিং ভীবতপ্রদশষন 
 রার মত  ন্ঠ ধ্ারন  শর; শ ান প্রে ছাডা শতামাশদর গুরুজনশদর বিশ্বাস  শরা। শ ান বশশুর জনয সাধ্ারনত 
এটি মুলযিান এ টি বনয়ম,ব ন্তু মথশদর শর্মন িয়,এটি ফলাফল খারাপও িশত পাশর। 

শশশশি আমার সু্কশলর গীজষ ায় র্াজশ র শদয়া এ টি ভয়ািি সারমন আবম  খশনাই ভুলশত পাবরবন;এখন ভািশল 
এর ভয়ািিতাটা শিাধ্গময িয়,অথষাৎ শসটি শসই সময় আমার বশশু মবস্তষ্ক গ্রিন  শর বনশয়বছল র্াজ  শর্ উশেশশয 
তা িশলবছশলন শসভাশিই;বতবন আমাশদর এ দল শসনাশদর গল্প িশলবছশলন,র্ারা শরলওশয় লাইশনর পাশশ কুচ াওয়াজ 
 রবছশলন,শ ান এ টা গুরুত্বপুণষ সমশয় র্খন বিল সাশজষ ি এর মশনাশর্াগ বিবক্ষপ্ত িশয় পশড. বতবন তাশদর থামিার 
বনশদষশটি বদশত ভুশল র্ান;ব ন্তু শসনারা শ ান প্রে ছাডাই বনশদষশ মানয  রার বশক্ষায় এমনই দীক্ষা শপশয়বছল,তারা 
সরাসবর এবগশয় আসা এ টি শেশনর অবভমুশখ তাশদর কুচ াওয়াজ অিযািত রাশখ; অিশযই আবম গল্পটা বিশ্বাসশর্াগয 
িশল মশন  বরনা এিিং আবম আশা  বর ধ্মষর্াজ  বনশজও শসটা বিশ্বাস  শরনবন। ব ন্তু আমার িয়স র্খন নয় 
আবম তা বিশ্বাস  শরবছলাম, ারন আবম এটা শুশনবছলাম এ জন প্রাপ্তিয়স্ক ও আমার উপর  তৃষ ত্ব আশছ এমন 
এ জন মানুশর্র বন ট শথশ । বতবন শসটা বিশ্বাস  রুন িা না  রুন,র্াজ  শসনযশদর শসই িীতদাশসর মশতা 
শ ান প্রে ছাডাই শ ান  তৃষ ত্ব িানীয়  াশরা বনশদষশ, শর্টা র্ত ভয়ািিই আর অবিশ্বাসয শিা  না শ ন, মানার 
মানবস তাশ  শর্ন আমরা বশশুরা প্রশিংসার দবৃষ্টশত শদবখ এিিং বনশজশদর শসই আদশল গশড তুবল। আমার  থা র্বদ 
িবল,আবম মশন  বর আমরা িযাপারটা সপ্রশিংস দবৃষ্ট বনশয় শদশখবছলাম,ব ন্তু প্রাপ্তিয়স্ক বিসাশি পরিতীশত আমার 
শশশশি  শসই আবমশ  শ ান  ৃবতত্ব বদশত পাবরবন, শর্ ব না শভশিবছল শেশনর নীশচ অিধ্াবরত মৃতুয শজশন 
কুচ াওয়াজ অিযািত রাখার মত শসই সািস আশছ ব না । ব ন্তু র্াই শিা ,এভাশিই আমার শসই অনুভুবতটাশ  
মশন পশড। র্াজশ র শসই সামষন অিশযই আমার মশন গভীর এ টি দাগ শফশলবছল, ারন আবম এটা মশন  শরবছ 
এিিং আপনাশদর সাশথ শসটা ভাগ  শর বনশয়বছ এখাশন প্র াশ  রার মাধ্যশম। 

বনরশপক্ষভাশি র্বদ ভাবি, আমার মশন িয় না র্াজ  আশদৌ মশন  শরশছন বতবন আমাশদর শ ান ধ্মীয় উপশদশ 
বিতরণ  রশছন, ধ্মীয় শ ান বির্শয়র তুলনায়, এটি মলুত সামবর , শটবনসশনর বিখযাত ‘চাজষ  অি দয লাইট বব্রশগড‘ 

এর  মুলসুশর, সম্ভিত র্ার উদৃ্ধবত বতবন বদশয়বছশলন। 

‘Forward the Light Brigade!’ 

Was there a man dismayed? 

Not though the soldiers knew 

Some one had blundered: 

Theirs not to make reply, 

Theirs not to reason why, 

Theirs but to do and die: 

Into the valley of Death 

Rode the six hundred. 



(মানুশর্র  ন্ঠস্বর এর শর বডষ িং এর অনযতম পুশরাশনা বনদশষশনর এ টি িশচ্ছ লডষ  শটবনসশনর বনশজর  শন্ঠ আিবৃত্ত 
 রা এই  বিতাটি, এিিং শর্ন অতীশতর গভীর শথশ  শিবরশয় আসা  শ ান দীঘষ সুডশঙ্গর মধ্য বদশয় শভশস আসা 
ফাপা শসই আওয়াজ বশিরণ জাগাশনার জনয খুিই প্রশর্াজয); সামবর  শ ান িাই  মাশের দবৃষ্টভঙ্গীশত িযাপারটাশ  
চুডান্ত পাগলাবম মশন িশত পাশর শর্, প্রবতটি শসবন  শ ান বনশদষশ মানশি ব  মানশি না, শস বির্শয় বসদ্ধান্ত শনয়ার 
অনুমবত তাশদর উপর নযস্ত  রা; শর্ জাবতর পদাবত  শসনযরা তাশদর িযাবিগত উশদযাশগ  াজ  শর, অনমুবত না 
শমশনই রু্শদ্ধ র্ায়, সাধ্ারনত তাশদর পরাজয় ঘশট। সুতরািং শ ান জাবতর দবৃষ্টভঙ্গীশত এটি সরল সিজ গডপডতা 
বনয়ম বিসাশি উপশর্াগী এমনব  র্বদও  খশনা  খশনা এটি িযাবিগত ভয়ািি পবরবিবতর  ারন িশত পাশর। 
শসনযরা এমনভাশি প্রবশবক্ষত িয় শর্ন তারা র্তটা সম্ভি অশটামযাটা িা  বেউটার এর মত িয়; 

 বেউটারশ  র্া বনশদষশ শদয়া িয় তারা শসটা  শর। তারা িীতদাশসর মত শর্ শ ান বনশদষশ মানয  শর তাশদর 
বনজস্ব শপ্রাগ্রাবমিং এর ভার্ায়। এভাশিই তারা নানা উপশর্াগী  াজ  রশত পাশর শর্মন ওয়াডষ  প্রশসবসিং িা 
শেডশীশটর নানা গণণা। ব ন্তু, এরই এ টি অিশযম্ভািী উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট বিসাশি, তারা পুশরাপুবর শরািশটর 
মতই আচরণ  শর শ ান িাশজ বনশদষশ মানয  রার শক্ষশত্র। তাশদর শ ানভাশিই িলার শ ান উপায় শনই, শ ান 
বনশদষ শশর ব  ফলাফল িশত পাশর, খারাপ ব িংিা ভাশলা। তাশদর  াজ শুধ্মাত্র শসই  মযাে িা বনশদষশগুশলা শমশন 
চশল, শসবন রা শর্মন  রশত িাধ্য মশন  রা িয়। তাশদর এই শতষ িীন আনগুাতয  বেউটারশ  এর শর্মন পবরণত 
 শরশছ এ টি উপশর্াবগ র্ন্ত্র বিসাশি আিার শসই ঠি  এ ই বজবনশ তাশদর অিশযই বনবশ্চতভাশি বশ াশর পবরণত 
 শর শ ান সফটওয়যার ভাইরাস িা ওয়ামষ এর আিমশনর; শ ান খারাপ উশেশশয শলখা এ টি শপ্রাগাম র্া িশল, 

’আমাশ   বপ  শর, এিিং িাডষ  বডশস্ক তুবম শর্ য়টা ঠি ানা পাও, সি ঠি ানায় আমাশ  পাঠাও’,  বেউটাশরর পশক্ষ 
তা না অমানয  রা সম্ভি না, আর এই অনুগত ভাশি বনশদষশ মানার ঘটনাটি ঘটশি প্রবতটি  বেউটাশরই , র্ারা 
শসই বনশদষশ শপশয়শছ। খুিই  ঠিন এ টি  াজ িশি. িয়শতা িা অসম্ভি এমন শ ান  বেউটাশরর পবর ল্পনা  রা, 
র্া  াশজ লাগিার মত অনগুত অিার এ ই সাশথ শ ান ধ্রশনর ভাইরাশসর সিংিমশনর আিমন শথশ  সুরবক্ষত। 

বির্য়টিশ   সিজভাশি িযাখযা  রার শক্ষশত্র আবম র্বদ সফল িশয় থাব , আপবন িয়শতা ইবতমশধ্যই বশশুর মবস্তষ্ক ও 
ধ্মষ বনশয় আমার রু্বিটি সমাপ্ত  শর শফশলশছন; প্রা ৃবত  বনিষাচন বশশুর শব্রইনশ  এমন  শর গশড শতাশল শর্, 

তারা তাশদর বপতামাতা িা শগাশত্রর গুরুজনরা র্া িশল,তারা শসটাই পুশরাপুবর বিশ্বাস  শর। এধ্রশনর বিশ্বাসবনষ্ঠ 
আনগুতয শিশচ থা ার জনয খুিই মলুযিান: চাশদর আশলা  রবশ্মর সিায়তায় মথশদর পথ চলার মত। ব ন্তু 
বিশ্বাসবনষ্ঠ আনুগাতযর অপর বপঠ িশচ্ছ অবতমাত্রায় বনবিষচাশর বিশ্বাস  রার দাস সুলভ প্রিণতা। এর এ টি 
অিশযম্ভািী উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট িল মশনর ভাইরাস িারা সিংিবমত িিার প্রিণতা। ডারউইনীয় সারভাইভাল 
িা টিশ  থা ার সাশথ খুিই সঙ্গত  ারশন সিংবশ্লষ্ট,শ ান বশশুর মবস্তষ্কর প্রশয়াজন আশছ তার িািা মাশ  এিিং িািা 
মার বনশদষ বশত গুরুজনশদর বিশ্বাস  রা।এর এ টি স্বয়িংবিয় পবরনবত িশচ্ছ শর্ বিশ্বাস ারীর ভাশলা এ টি উপশদশ 
শথশ  খারাপ শ ান উপশদশশ  পৃথ   রার শ ান উপায়ই জানা শনই;বশশুরা জানার উপায় শনই, ’কুবমর ভরা 
বলশোশপা নদীশত সাতার  াটশি না’ িশচ্ছ এ টি ভাশলা উপশদশ,ব ন্তু ’শতামাশ  এ টা ছাগল শ ারিানী বদশত িশি 
পুবনষমার বদশন, নয়শতা িবৃষ্ট িশি না’,এই উপশদশটি িডশজার সময় আর ছাগশলর অপচয় ছাডা আর ব ছু 
নয়।বশশুর মশন এই বনশদষশ এ ই র ম বিশ্বাসশর্াগয লাগশি শুনশত; দশুটাই এশসশছ ভবি  রা িয় এমন এ টি 
উৎস শথশ  এিিং তাশদর শর্ ভািগম্ভীর আন্তবর তায় প্রদান  রা িয়, তা অনায়াশস শর্মন সমীি জাগায় শতমবন 
এর প্রবত বনশতষ  অনুগতযও দািী  শর। এিিং ঠি  এ ই ঘটনা ঘশট এই পৃবথিী সম্বশে বিবভন্ন ধ্ারনার 
শক্ষশত্রও,শর্মন  সমস বির্শয়,শনবত তা প্রসশঙ্গ এিিং মানুশর্র প্র ৃবত সিংিান্ত বির্শয়;এিিং খুি সম্ভিত, র্খন বশশুটি 
িড িয় এিিং তাশদর বনশজশদরও সন্তান িয়,খুি স্বাভাবি  প্রবিয়ায় শসও তার পরিতী প্রজন্মশ ,শসই এ ই 
সিংিমনশর্াগয ভািগম্ভীর আচরণ ও িযিিাশরর মাধ্যশম অশন  অথষিীন এিিং অথষিি ঞান িস্তান্তর  শর। 



এই মশডল এ আমাশদর প্রতযাশা  রা উবচৎ শর্,বিবভন্ন শভৌগবল  অঞ্চশল,বিবভন্ন  াল্পবন  বিশ্বাসগুশলা,র্াশদর শ ান 
িাস্তি বভবত্ত শনই িস্তান্তবরত িশি প্রজন্ম শথশ  প্রজন্ম ান্তশর,িহু প্রজশন্মর উপশর্াগী ঐবতিযগত শ ান ঞাশনর মতই 
এ ই দঢৃ় বিশ্বাশসর সাশথ,শর্মন,সার ফসশলর জনয উপ ারী এমন বিশ্বাসটি। আমাশদর আশরা প্রতযাশা  রা উবচৎ 
শর্ কুসিংস্কার এিিং অিাস্তি বিশ্বাসগুশলা িানীয়ভাশি বিিবতষ ত িশি –  শয়  প্রজশন্মর ধ্ারািাবি তায় পবরিবতষ ত 
িশি- িয় এশলাশমশলা শ ান পবরিতষ ন িা বিফট এর মাধ্যশম নয়শতা ডারউইনীয় বনিষাচশনর সমরুপী শ ান 
প্রবিয়ায়- র্া শ ান এ  সময় এর মলু উৎস শথশ  উশেখশর্াগয র শমর বভন্নতা প্রদশষন  রশি (এই বির্শয় 
আবম  শয়  মহুুতষ  পর আিার আশলাচনায় আসশিা);সম্ভিত এ ই ভাশি বির্য়টা সতয বভবত্তিীন  াল্পবন  বিশ্বাস 
এিিং নানা বনশর্ধ্াঞাগুশলার শক্ষশত্রও, র্া প্রজন্ম শথশ  প্রজন্মান্তশর িস্তান্তবরত িশয়শছ – শসই বিশ্বাসগুশলা,বশশু মবস্তশষ্কর 
সিশজ শপ্রাগাবমিং  রার ক্ষমতা র্াশদর এ টা বভবত্ত গশড তুলশত সািার্য  শরশছ। 

আর ধ্মীয় শনতারা ব ন্তু খুি ভাশলা   শরই বশশু মবস্তশষ্কর এই প্রিণতার  থা জাশনন, আর এ ারশন শশশশিই 
দীক্ষা শদিার তাবগদটা তারা এত গুরুত্বর সাশথ প্রচার  শর থাশ ন।শজসুইটরা গবিষত উদৃ্ধবত, ‘জীিশনর প্রথম সাত 
িছশর শ ান বশশুশ  আমার  াশছ দাও,আবম শতামাশ  এ টি পুনষিয়ষ্ক মানরু্ বিসাশি শফরত শদি’-ব ন্তু িহু 
িযিিাশর তার সতযতা (িা এর ভয়ািিতা) িারায়বন। আধু্বন  সমশয় শর্মন শজমস ডিসন,িতষ মান সমশয়র 
কুখযাত ‘শফা াস অন বদ ফযাবমবল মুভশমি’* এর প্রবতষ্ঠাতা,খুি ভাশলা  শর এই মলুনীবতর সাশথ পবরবচত:’তরুনশদর 
ব  শশখাশনা িশি িা তারা ব  ধ্রশনর অবভঞতার মশুখামবুখ িশি-ব  তারা শদখশি,বচন্তা  রশি ও বিশ্বাস  রশি, এ 
সি ব ছু র্ারা বনয়ন্ত্রন  শরন,তারাই জাবতর ভবির্যশতর পথ বনশদষশ  শর।’ (আবম শিশ মজা শপশয়বছলাম র্খন 
‘Focus on your own damn family’  শলখা এ টি িাোর বস্ট ার  শলারাশডা শত এ টি গাডীর শপছশন শদবখ, 

ব ন্তু এখন িযপারটা ঠি  শসর ম শ ৌতু  র মশন িয়না আর; িয়শতা শ ান শ ান বশশুর সবতয সবতয তাশদর 
বনশজশদর বপতা মাতাশদর িারা মশন্ত্র দীবক্ষত িিার প্রবিয়া শথশ  রক্ষা  রার প্রশয়াজনীয়তা আশছ, অধ্যায় ৯ এ এ 
বির্শয় আশলাচনা  শরবছ) (৫); 

ব ন্তু মশন রাখশিন,বশশুর উপ ারী বিশ্বাসপ্রিণ মন সম্বশে আমার এই বিশশর্ প্রস্তাি শুধু্ এ টি  উদিারণ শসই সি 
ব ছুর র্া ব না চাশদর িা তারার আশলা  রবশ্মর সািাশর্য মথশদর পথ খুশজ চলা প্রবিয়ার সমতুলয িা সমরুপ 
শ ান এ টি প্রবিয়া িশত পাশর। প্রাণীশদর আচরণ বিশশর্ঞ িা এশথালবজষ্ট রিাটষ  বিে তার Why Gods Persist 

এ এিিং নৃতত্ত্ববিদ পাস াল িশয়র, তার Religion Explained ও স্কট আটরান, In Gods We Trust এ স্বতন্ত্রভাশি 
শর্ সাধ্ারন ধ্ারনাটি প্রস্তাি  শরশছন তািশলা, ধ্মষ িশচ্ছ স্বাভাবি  মশনাবিঞাবন  িা মনস্তাবত্ত্ব   াঠাশমার িাই-
শপ্রাডাক্ট িা উপজাত -আমার িরিং িলা উবচৎ ‘অশন গুশলা’ িাই-শপ্রাডাক্ট;  ারন নৃতত্ত্ববিদরা বিশশর্ভাশি িযস্ত 
বিশশ্বর নানা ধ্শমষর শিবচত্রতাশ  িযাখযা  শর তাশদর মশধ্য পারেবর  সদৃশযতার উপর গুরুত্ব আশরাপ  রা। 
নৃতত্ত্ববিঞানীশদর নানা গশির্নার ফলাফল ও আবিষ্কার আমাশদর  াশছ বিস্ময় র আর অিুত মশন িয়  ারন 
তারা অপবরবচত আমাশদর  াশছ;প্রবতটি ধ্মীয় বিশ্বাসই র্ারা শসই বিশ্বাশসর আিশি িড িয়বন তাশদর  াশছ অিুতই 
মশন িশি;িশয়র  যাশমরুশনর ফাঙ (Fang) নৃশগাষ্ঠীর মশধ্য গশির্না  শরবছশলন,র্ারা বিশ্বাস  শর শর্ …. 

ডাইনীশদর শরীশর এ টির িাডবত আভযন্তরীন অঙ্গ থাশ , র্া রাশতর শিলায় উশড  বগশয় অনয মানুশর্র ফসল নষ্ট 
 শর িা তাশদর রি বির্াি  শর। এিিং তারা এটাও মশন  শর শর্,  খশনা  খশনা এই ডাইনীরা এ সাশথ জশডা 
িশয় বিশাল শভাশজর আশয়াজন  শর শসখাশন তারা তাশদর বশ ারশদর খায় এিিং ভবির্যৎ আিমশনর পবর ল্পনা 
 শর। অশনশ ই আপনাশ  িলশি, শর্ তার শ ান িেুর িেু, সবতয সবতয গ্রাশমর উপর বদশয় উশড র্াওয়া ডাইনীশদর 
শদশখশছ  লা পাতার উপর চশড, তারা অতব ষ শত র্াদরু তীর ছুশড ঘাশয়ল  রশছ তাশদর বশ ারশদর। 

িশয়র তার িযাবিগত এ টি অবভঞতা এর সাশথ শর্াগ  শরন: 



শ মব্রীজ  শলশজ এ  শনশশভাশজর সময় আবম এইসি এিিং আশরা ব ছু বিবচত্র চম প্রদ  াবিনী িলবছলাম,তখন 
আমাশদর এ জন অবতবথ,শ মব্রীশজর প্রখযাত এ জন ধ্মষতত্ত্ববিদ,আমার বদশ  ঘুশর তা ান এিিং মন্তিয  শরন:’এই 
 ারশন নৃতত্ত্ববিদযা এত বিস্ময় র এিিং  ঠিনও িশট।  ারন আপনাশ  িযাখযা  রশত িয়, ”ব ভাশি মানুর্ এই সি 
আজগুবি বজবনস বিশ্বাস  রশত পাশর”; ব ছুক্ষশনর জনয মন্তিযটি আমাশ  িতিা   শর বদশয়বছল, শ তলী ব িংিা 
চাশয়র পট সম্বশে প্রাসবঙ্গ  শ ান প্রতুযত্তর খুশজ পািার আশগ  থশপা থনটি বভন্ন বদশ  শমাড বনশয়বছল। 

শ মবব্রজ এই ধ্মষতাবত্ত্ব  মুলধ্ারার এ জন খৃষ্ট ধ্মষ বিশ্বাসী িশিন এমন ধ্ারনা  শর বনশয় আমরা িলশত পাবর 
শর্,বতবন সম্ভিত বনশম্ন উশেবখত এমন ব ছু বির্শয় এ  িা এ াবধ্  বিশ্বাস  শর থাশ ন: 

 আমাশদর পুিষপুরুর্শদর শসই প্রাচীন সমশয়, এ জন পুরুর্,বর্বন জন্মগুিন  শরবছশলন এ জন কুমারী মা 
গশভষ ,শর্খাশন তার জশন্মর জনয শ ান মানি (বজিবিঞাবন ) বপতার ভুবম াই বছল না। 

 শসই এ ই বপতৃিীন পুরুর্ িযাবিটি তার লযাজারাস নাম  এ জন িেুশ  আিিান  শরবছশলন,বর্বন পচন 
ধ্শর র্ািার মত সময় াল ধ্শর মৃত এিিং শসই আিিান শুশন লযাজারাস দ্রুত জীিন্ত িশয় উশঠবছশলন। 

 বপতৃিীন এই পুরুর্ মানুর্টি বনশজও মৃতািিা এিিং  ির শদিার পর তৃতীয় বদশন জীবিত সশরীশর বফশর 
আশসন; 

 এিিং এর চবেশ বদন পর এই বপতৃিীন মানরু্টি বনশজই এ টি পািাশডর চুডায় আশরািন  শরন এিিং 
স্বশরীশর বতবন আ াশশ অদশৃয িশয় র্ান। 

 র্বদ আপবন শ ান বচন্তা আমার মাথার মশধ্য িযাবিগতভাশি বফসবফস  শর উচ্চারন  শরন, বপতৃিীন িযাবি 
এিিং তার বপতা ( বতবন বনশজও শসই জন) আপনার শসই বচন্তা শুনশত পান এিিং র্বদ বতবন চান শস 
বির্শয় ব ছু পদশক্ষপও বনশত পাশরন। এছাডাও বতবন এ ই সাশথ সারা পৃবথিীর অনয সিাই ব  বচন্তা 
 রশছন শসটা শুনশত পান। 

 আপবন খারাপ র্বদ ব ছু  শর থাশ ন, িা ভাশলা ব ছু, শসই এ ই বপতৃিীন পুরুর্ সিই শদখশত 
পাশিন,এমনব  র্খন আর শ উই শসটা না শদখশত পান না। আপনার  মষানুর্ায়ী আপবন িয়শতা পুরষ্কার 
ব িংিা শাবস্ত শপশত পাশরন, িতষ মাশন এিিং আপনার মৃতুযর পশরও। 

 বপতৃিীন এই পুরুর্টির কুমারী মা  খশনা মৃতুযিরণ  শরনবন, বতবনও সশরীশরর স্বশগষ ’আশরািন’  শরবছশলন। 

 রুটি এিিং মদ,র্বদ শ ান র্াজ  িারা আশীিাদপুষ্ট িয় ( র্ার অিশযই অেশ ার্ থা শত িশি), শসগুশলা 
তািশল শসই বপতৃিীন পুরুর্ মানরু্টির শরীর এিিং রশি ’পবরনত’ িয়; 

এিার ভািুন, শ মবব্রশজ বফল্ডওয়াশ ষ র সময় র্বদ শ ান এ জন শনিযাবি  নৃতত্ত্ববিদ এই ধ্রশনর বিশ্বাশসর মুশখামুবখ 
িন, তািশল বতবন এর ব  িযাখযা শদশিন? 

 (৫) Blaker, K., ed. (2003). The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America. 

Plymouth, MI: New Boston. 
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পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 

 

ধ্শমষর বশ ড 

Our innate dualism prepares us to believe in a ‘soul’ which inhabits the body rather than being 

integrally part of the body. Such a disembodied  spirit can easily be imagined to move on somewhere 

else after the death of the body. We can also easily imagine the  existence of a deity as pure spirit, not 

an emergent property of complex matter but existing independently of matter. (Richard Dawkins) 

ধ্মষবিশ্বাসী িিার জনয মনস্তাবত্ত্ব  পুিষপ্রস্তুবত: 

মনস্তাবত্ত্ব  উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট এর ধ্ারনাটি খুি স্বাভাবি ভাশিই শিশড উশঠশছ গুরুত্বপুণষ ও িমিধ্ষমান 
বিিতষ ন মশনাবিঞাশনর শক্ষত্র শথশ । বিিতষ ন মশনাবিঞানীরা প্রস্তাি  শরন শর্, শচাখ শর্মন শদখার জনয বিিবতষ ত 
এ টি অঙ্গ, ডানা শর্মন উডিার জনয বিিবতষ ত এ টি অঙ্গ, আমাশদর মবস্তষ্ক িা শব্রইনও এ গুচ্ছ প্রতঙ্গ ( িা 
মবডউল) এর এ টি সমবষ্ট, র্াশদর মুল  াজ িশচ্ছ বিশশর্াবয়ত তথয ও উপাত্ত প্রবিয়া রণ । শসখাশন এ টি 
মবডউল আশছ, র্া আিীয়তা িা ব নশীশপর বির্য়টি বনয়ন্ত্রণ  শর, এ টি মবডউশলর  াজ শর্মন পারেবর   আদান 
প্রদান (শরবসশপ্রা াল এক্সশচন্জ্ঞ),এ টি মবডউশলর  াজ সমশিদনা িা এমপযাথী বনশয় এিিং এভাশি আশরা শিশ 
ব ছু মবডউশলর সমন্বয়। এিিং ধ্মষশ   িযাখযা  রা শর্শত পাশর, এধ্রশনর এ াবধ্  মবডউশলর বমসফায়াবরিং (িা র্া 
 রা তার মুল উশেশয না) এর  উপজাত িা িাই-শপ্রাডাক্ট ফলাফল বিসাশি। শর্মন, বথওরী অি আদার মাইে ( 
িা মানবস  অিিা আশরাপ  রার ক্ষমতা, শর্মন বিশ্বাস, উশেশয, আ াঙ্খা, ভান  রা িা ঞান ই তযাবদ, বনশজর উপর 
ব িংিা অনযশদর – এিিং িঝুশত পারার ক্ষমতা শর্, অনযশদরও বিশ্বাস, আ াঙ্খা ব িংিা উশেশয  াশরা বনশজর শথশ  
বভন্ন িশত পাশর) শতরীর মবডউল, শ ায়াবলশন িা সিশর্াগী শজাট শতরী  রার জনয মবডউল,আগান্তু শদর তুলনায় 
এ ই গ্রুশপর সদসযশদর সিশর্াগীতা  রা পক্ষপাতমলু  আচরশনর মবডউল; এর শর্ শ াশনাটি মথশদর তারা ব িংিা 
চাশদর আশলা িযিিার  শর বদ  বনশদষশনা শদিার মানিীয় এ টি সিংস্করণ িশত পাশর, র্ার বমসফায়াবরিং িিার 
স্বাভাবি  প্রিণতা থাশ , শশশশির অবত বিশ্বাসপ্রিণতার শক্ষশত্র আবম শর্মন  শর িযাখযা বদশয়বছ। মশনাবিঞানী পল 
ব্লুম, িাই শপ্রাডাক্ট বিসাশি ধ্শমষর উৎপবত্ত সিংিান্ত ধ্ারনার আশরা এ জন প্রস্তাি  শসই বির্য়টিশ  শর্ভাশি িযাখযা 
 শরশছন তা িশলা, বশশুশদর এ টি স্বাভাবি  প্রিণতা থাশ  ’মশনর শিততা িা ডুয়াবলবস্ট ’ তশত্ত্বর জনয। ধ্মষ তার 
মশত, এই সিজাত শিততার এ টি িাই-শপ্রাডাক্ট িা উপজাত। তার প্রস্তাি অনরু্ায়ী আমরা মানুর্রা, বিশশর্ শর 
বশশুরা, জন্মগতভাশিই শিতিাদী; 

এ জন শিতিাদী মন এিিং িস্তুর মশধ্য এ টি শমৌবল  পাথষ য স্বী ার  শর শনন. শমাবনষ্ট িা এ ািিাদীরা বিশ্বাস 
 শরন মন িশচ্ছ িস্তুর িা মযাটাশরর – মবস্তশষ্কর শ ান অিংশ, িা িয়শতা িা এ টি  বেউটাশরর – এ টি 
প্র াশ,এিিং িস্তু শথশ  এর আলাদা শ ান অবস্তত্ব শনই। শিতিাদী িা ডুলাবলস্টরা বিশ্বাস  শরন, মন িশচ্ছ এ  
ধ্রশনর শরীর বিবচ্ছন্ন শ ান আিা র্া শরীশরর মশধ্য িসিাস  শর এিিং সুতরািং শিাধ্গময  ারশন এটি শরীরশ  
তযাগ  রশত পাশর এিিং অনয শ াথাও থা শত পাশর। ডুয়াবলষ্টরা মানবস  অসুখশ  খুি সিশজ িযাখযা  শর, ’অশুভ 
শয়তাশনর িারা আচ্ছন্ন’ িওয়া এ টি অিিা বিসাশি। এই শয়তানগুশলা শর্শিতু ’আিা’, শরীশর তাই তাশদর অিিান 
সামবয় , এিিং শস ারশন তাশদর শরীর শথশ  ’বিতাবডত’  রাও সম্ভি। শিতিাদীরা সুশর্াগ শপশলই প্রাণিীন শর্ শ ান 
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শভৌত িস্তুশ  পারশসাবনফাই িা মানিীয় শ ান শিবশষ্ট আশরাপ  শরন, তারা জলপ্রপাত ব িংিা শমশঘ আিা এিিং 
দানশির উপবিবত শদখশত পান। 

এফ আন্সশট র ১৮৮২ সাশলর উপনযাস Vice Versa  শর্ শ ান শিতিাদীর  াশছই অথষিি মশন িশত পাশর,ব ন্তু 
বির্য়টি আমার মত খাটি এ ািিাদী িা শমাবনষ্টশদর  াশছ অশিাধ্য িওয়া উবচৎ। জনাি িাবটটুড এিিং তার পুত্র 
রিসযজন ভাশি লক্ষয  শরন, তাশদর শরীশরর অদল িদল ঘশটশছ। পুশত্রর বিশশর্ আনন্দ শর্শিতু, িািাশ  পুশত্রর 
শরীশর সু্কশল শর্শত িশচ্ছ এিিং অনযবদশ  পুত্র িািা শরীশরর তার অপবরপক্ক বসদ্ধাশন্তর জনয িািার িযিসাশ  প্রায় 
ধ্বিংস িিার উপিম  শর। বপ বজ উডিাউস Laughing Gas  এ প্রায় এ ই ধ্রশনর এ টি  াবিনীসুত্র িযিিার 
 শরবছশলন, শর্খাশন িযাভারশশটর আলষ এিিং এ জন বশশু চলবচ্চত্র তার া এ ই সাশথ পাশাপাবশ দাশতর ডািাশরর 
শচম্বাশর অঞান  রার ঔর্ধ্ পান এিিং এশ  অপশরর শরীশর তাশদর ঘুম ভাশঙ্গ; আিাশরা  এই গশল্পর েট অথষিি 
িশত পাশর শুধু্ শিতিাদীশদর  াশছ,লডষ  িযাভারশশটর এমন ব ছু আশছ র্া তার শরীশরর অিংশ নয়,নতুিা ব   শর 
বতবন বশশু অবভশনতা শরীশর শজশগ উঠশত পাশরন। 

শিশীর ভাগ বিঞানীশদর মতই আবম ডুয়াবলষ্ট নই,ব ন্তু তাসশত্ত্বও Vice Versa ও Laughing Gas এর মজা আবম 
সিশজই উপশভাগ  রশত পাবর। এ বির্শয় পল ব্লুম র্া িলশিন তা িশলা, র্বদও আবম িুবদ্ধিৃবত্ত  স্তশর শমাবনষ্ট িা 
এ ািিাদী িশত বশশখবছ,আবম শর্শিতু এ জন মানরু্ প্রানী সুতরািং সিজাতভাশি শিতিাদী িা ডুয়াবলষ্ট বিসাশি 
বিিবতষ ত িশয়বছ। আমার শচাশখর শপছশন এ টা ‘আবম’ শর্ ঘাপটি শমশর িশস আশছ এিিং বনশদনপশক্ষ শর্ ব না 
অন্ততপশক্ষ গশল্প আশর জশনর মবস্তশষ্ক প্রশিশ  রশত পাশর- এই ধ্ারনাটি আমার এিিং অনয শর্শ ান মানি মবস্তশষ্কর 
অশন  গভীশর শপ্রাবথত িশয় আশছ, এ ািিাদ িা শমাবনজম এর প্রবত আমাশদর িুবদ্ধিৃবত্ত  শর্ অিিানই থাকু  না 
শ ন;ব্লুম তার এই দািীর স্বপশক্ষ শিশ ব ছু পরীক্ষামলু  প্রমানও প্রস্তাি  শরন,বতবন শদখান শর্, বশশুরা 
প্রাপ্তিয়স্কশদর তুলনায় আশরা শিশী শিতিাদী,বিশশর্  শর খুিই অল্প িয়শসর বশশুরা। এটাই ইবঙ্গত  শর শর্ শিতিাদ 
িা ডুয়াবলজশমর এ টি প্রিণতা আশছ আমাশদর মবস্তশষ্কর অন্তগষত এ টি সিজাত প্রবিয়া বিসাশি তার পুিষাপবিবত 
িজায় রাখা এিিং ব্লুশমর মশত র্া আমাশদর ধ্মীয় ধ্ারনাশ  সাদশর গ্রিন  রার জনয স্বাভাবি  এ টি পবরবিবত 
ও প্রা প্রস্তুবতমলু  অিিা সৃবষ্ট  শরই রাশখ। 

ব্লুম আশরা প্রস্তাি  শরন শর্,জন্মগতভাশিই আমাশদর সৃবষ্টিাদী িিার প্রিণতা থাশ । প্রা ৃবত  বনিষাচন ইনটুইটিভ 
িা সিজাতভাশিই অথষিি িয়না আমাশদর  াশছ; বশশুরা, বিশশর্  শর সিব ছুর উপশর  ারন িা উশেশয আশরাপ 
 শর, র্া  মশনাবিঞানী শডশিারাি শ শলমান তার প্রিে ‘Are children intuitive theists?’ এ আমাশদর 
জাবনশয়শছন; ’িৃবষ্টর’ জনয শমঘ,পাথশরর সুচাশলা শ ানা থাশ   ারন ‘শ ান জন্তুর র্খন গা চুল ায় তারা শসখাশন গা 
ঘশর্ চুলব শয় বনশত পাশর’; সিব ছুর শপছশনর শ ান উশেশয আশরাপ  রাশ  িশল শটবলওলজী িা পুিষ ারনিাদ। 
বশশুরা জন্মগতভাশিই শটবলওলবজষ্ট এিিং অশনশ ই এর শথশ  আর শির িশত পাশরনা; 

এই জন্মগত ডুয়াবলজম এিিং শটবলওলজী,উপরু্ি শতষ ািলীর উপবিবতশত আমাশদর ধ্শমষ প্রবত আ ৃষ্ট িিার প্রিনতা 
সৃবষ্ট  শর,ঠি  শর্মন  শর আমার ইবতপুশিষ উদিারন শদয় মথশদর আশলা- োশসর প্রবত প্রবতবিয়া শর্মন তাশদর 
ভুল অবনচ্ছা ৃত তথা বথত ’আিিতযা’র প্রিণতা িৃবদ্ধ  শর। আমাশদর সিজাত শিতিাদ আমাশদরশ  ’আিা’র 
ধ্ারনায় বিশ্বাস  রশত প্রস্তুত  শর,র্া শরীশরর প্রতযক্ষ অিংশ িিার িদশল আমাশদর বভতশর িসিাস  শর।এই 
ধ্রশনর শরীর বিবচ্ছন্ন আিাশ  বনশয় খুি সিশজই ব ন্তু ভািা র্ায়,আমাশদর মৃতুযর পর এটি অনয শ াথায় চশল 
র্ায়; এছাডা শ ান জটিল শ ান িস্তুর বি বশত শ ান শিবশষ্ট বিসাশি না িরিং িন্তু শথশ  স্বাধ্ীন বিসাশি আমরা 
খুি সিশজ ’বিশুদ্ধ আিা‘ বিসাশি ঈশ্বরশ  িা শদিশদিীশদর  ল্পনা  রশত পাবর এিিং আশরা েষ্টভাশি,বশশুসুলভ 
শটবলওলজী ধ্শমষর জনয আমাশদর প্রস্তুত  শর। র্বদ সিব ছুরই শ ান  ারণ িা উশেশয থাশ ,তািশল শসগুশলা  ার 
উশেশয? অিশযই ঈশ্বশরর। 



ব ন্তু মথশদর আশলা   োশসর শর্ ’উপশর্াবগতা’ এখাশন তার সমতুলয ব ? তািশল প্রা ৃবত  বনিষাচন শ ন শিতিাদ 
এিিং পুিষ ারনিাদশ  সিায়তা  শরশছ আমাশদর পুিষপুরুর্ ও তাশদর সন্তানশদর মবস্তশষ্ক? আপাতত,‘জন্মগত ডুয়াবলষ্ট’ 

তত্ত্ব সম্বশে আমার িযাখযা প্রস্তাি  রশছ শর্,মানরু্ িশচ্ছ জন্মগত ভাশিই ডুয়াবলষ্ট এিিং শটবলওলবজষ্ট,ব ন্তু এর 
ডারউইনীয় সুবিধ্াটি ব  িশত পাশর? আমাশদর চারপাশশর জগশত উপবিত নানা এনটিটি িা সত্ত্বার আচরণ সম্বশে 
পুিষ ধ্ারনা আমাশদর শিশচ থা ার জনয গুরুত্বপুণষ এিিং আমরা প্রতযাশা িয়শতা  রশত পাবর শর্ প্রা ৃবত  বনিষাচন 
আমাশদর মবস্তশষ্কর গঠনটাশ  এই  াজটি দ্রুত ও দক্ষতার সাশথ  রার উপশর্াগী  শর গশড তুশলশছ। ডুয়াবলজম 
আর শটবলওলজী ব  আমাশদর এই ক্ষমতায় শ ান সিায়তা  শর? এই িাইশপাবথবসসটাশ  আমরা িয়শতা ভাশলা িঝুশত 
পাবর দাশষবন  ডযাবনশয়ল শডশনট র্াশ  িশলশছন intentional stance িা উশেশযমুল  দবৃষ্টভঙ্গীর আশলাশ । 

শডশনট স্টযান্স (Stance) িা দবৃষ্টভঙ্গীর বত্রমুখী শশ্রনীবিভাশগর এ টি শিাধ্গময প্রস্তাি  শরশছন,শর্ স্টযান্স আমরা 
অিলম্বন  বর িুঝিার শচষ্টা  রার জনয এিিং শস ারশনই নানা সত্ত্বার আচরণ সম্বশে পুিষধ্ারনা  রশত 
পাবর,শর্মন শ ান প্রানী িা র্ন্ত্র িা এশ  অশনযশর।এই স্টযান্সগুশলা িশচ্ছ,শভৌবত  িা বফবজ যাল স্টযান্স,বডজাইন 
স্টযান্স এিিং ইনশটশনাল স্টযান্স। শভৌবত  িা ’বফবজ যাল স্টযান্স’ সিসময় নীবত শমশন  াজ  শর, ারন সিব ছুই 
পদাথষবিদযার সুত্র শমশন চশল। ব ন্তু বফবজ াল স্টযান্স িযিিার  শর শ ান ব ছুর িযাখযা  রার পবিয়া শিশ মির 
গবতর িশত পাশর; র্তক্ষশন আমরা শ ান এ টি জটিল িস্তুর নানা চলমান অিংশগুশলার বিয়া প্রবতবিয়াগুশলা বিসাি 
বনশ শ শশর্  রশিা, ততক্ষশন  এর আচরণ সিংিান্ত শ ান পুিষধ্ারনা সম্ভিত আমাশদর জনয শিশ শদরী িশয় র্াশি। 
শ ান এ টি িস্তু র্া আসশলই বডজাইন  রা িশয়শছ,শর্মন ওয়াবশিং শমবশন িা এ টি িশশিা,বডজাইন স্টযান্স এ টি 
বমতিযায়ী শটষ  াটষ  িশত পাশর; আমরা পদাথষবিদযার িযাখযা এ পাশশ সবরশয় শরশখ ব ন্তু অনুমান  রশত পাশর 
িস্তুটির আচরন ব  িশত পাশর,সরাসবর এর বডজাইন িা পবর ল্পনার বদশ  নজর বদশয়। শর্মন শডশনট িশলশছন, 

এর িাইশরর বদ টাশ  এ টু ভাশলা  শর পর্ষশিক্ষন  রশলই প্রায় শর্ শ ান শ উ ভবির্যিানী  রশত পাশর এ টি 
অযালামষ ঘবড  খন শব্দ  রশি; এটা ব  বেিং পযাচাশন,নাব  িযাটারী চাবলত,নাব  সুর্ষাশলা ,তামার চা া নাব  
রশত্নর বিয়াবরিং িা বসবল ন বচপস এ বির্য় বনশয়  াশরা এত মাথািযাথা শনই – শুধু্ ধ্ারনা  শর শনয়া 
র্ায়,এমনভাশি এটি বডজাইন  রা শর্  ঠি  তখনই অযালাশমষর শব্দ িাজশি ঠি  র্খন িাজিার জনয এটি শসট 
 রা িশয়শছ। 

জীবিত প্রানীরা বডজাইন িা পবর বল্পত নয়,ব ন্তু ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচন বডজাইন দবৃষ্টভঙ্গীর এ টি 
সিংস্করণশ  এখাশন অনুমবত শদয় তাশদর শক্ষশত্র প্রশয়াশগর জনয;  এভাশিই আমরা আমাশদর হৃৎবপেশ  শিাঝার জনয 
এ টি শটষ  াট পাই,র্বদ আমরা ধ্শর শনই এটি বডজাইন  রা িশয়শছ রিশ  পাে  রার জনয।  ালষ ভন বিশ 
শমৌমাবছশদর  ালার বভশন বনশয় এ টি গশির্নার শনতৃত্ব বদশয়বছশলন (বিশশর্  শর র্খন মুলত সিার ধ্ারনা বছল 
শমৌমাবছরা রঙ শদখশত পাশরনা িা তারা  ালার ব্লাইে) ারন বতবন ধ্ারনা  শরবছশল ফুলশদর উজ্জ্বল রিং আসশল 
’পবর বল্পত’ িশয়শছ শমৌমাবছশদর আ র্ষন  রার জনয। পবর বল্পত িা বডজাইন শব্দটিশ  উদৃ্ধবতর বচি বদশয় আিদ্ধ 
 রার উশেশয বমথযাচারী সৃবষ্টিাদীশদর খাবন টা ভয় শদবখশয় দশুর সবরশয় শদিার জনয,নয়শতা তারা িয়শতা দািী 
 শর িসশিন বিখযাত অবেয় প্রাণীবিঞানী তাশদর মতই এ জন সৃবষ্টিাদী বছশলন। িলািাহুলয বতবন পুশরাপুবর দক্ষ 
বছশলন বডজাইন দবৃষ্টভঙ্গীটাশ  সঠি  ডারউইনীয় ভার্ায় িযাখযা  রার জনয। 

ইনশটশনাল স্টযান্স (উশেশযমুল  দবৃষ্টভঙ্গী) িশচ্ছ আশর টি শটষ  াট এিিং এটি বডজাইন দবৃষ্টভঙ্গী শথশ  আশরা 
এ ধ্াপ উপশর:শ ান এনটিটি িা সত্ত্বাশ  ধ্শর শনয়া িয় শুধু্ বিশশর্ শ ান উশেশশযই তাশদর বডজাইনই শুধু্  রা 
িয়বন,উপরন্তু এরা িশচ্ছ ’এশজি’ িা শ াশন ’এশজি’ ধ্ারন  শর,তাশদর সি  মষ উশেশয িারা বনয়বন্ত্রত  রার 
লশক্ষয। আপবন র্খন শ ান িাঘশ  শদশখন,আপনার তখন শদরী  রা উবচৎ িশি না তার সম্ভািয আচরণ সম্বশে 
অনুমান  রশত।  এর অনপুরমানরু পদাথষবিদযা বনশয় িা এর পা,শনাখ,দাশতর আ ৃবতর বডজাইন সম্বশে তখন আর 



শ ান বচন্তার অি াশ শনই;িাঘ আপনাশ  শখশত চাইশছ,এিিং এটি তার পা,শনাখ এিিং দাত অতযন্ত দক্ষতা আর 
সািলীলতার সাশথ িযিিার  রশত পাশর তার শসই উশেশয িাস্তিায়ন  রশি;সিশচ দ্রুত এর সম্ভািয আচরণ 
অনুমান  রার এ মাত্র উপায় িল, পদাথষবিদযা আর শরীরিতৃ্তীয় শ ান ভুল সরাসবর এর উশেশয িা ইনশটনশন 
সম্বশে ধ্ারন  শর শনয়া; লক্ষয  রশত িশি,বডজাইন দবৃষ্টভঙ্গী বডজাইন  রা এমন ব ছুর শক্ষশত্র শর্মন প্রশর্াজয 
শতমবন  াশজ লাগাশনা র্ায় বডজাইন  রা নয় এমন ব ছুর শক্ষশত্রও সুতরািং এই উশেশযমুল  দবৃষ্টভঙ্গীও শসভাশি 
 াজ  শর,র্াশদর শ ান সুবনবদষষ্ট সশচতন শ ান উশেশয শনই শসই সি বজবনশসর শক্ষশত্রও, র্াশদর তা আশছ তাশদর 
শক্ষশত্র শর্মন  াজ  শর; 

আমার মশন িয় এটা খুিই সম্ভািয িযাখযা িশত পাশর, শর্ শিশচ থা ার জনয এই ইনশটনশনাল িা উশেশযমুল  
 দবৃষ্টভঙ্গীর এ টা গুরুত্ব আশছ, র্া এ টি শব্রন শম াবনজম বিসাশি বসদ্ধান্ত শনিার প্রবিয়াটি দ্রুততর  শর শর্ শ ান 
বিপজ্জন  এিিং গুরুত্বপুণষ সামাবজ  পবরবিবতশত। সিশজই ব ন্তু েষ্ট িয়না শর্ শিতিাদী উশেশযমলু   দবৃষ্টভঙ্গীর 
এরই এ ট অপবরিার্ষ অনুসঙ্গ। আবম িযাপারটা এখাশন বিস্তাবরত িযাখযা  রত র্াশিা না, ব ন্তু আবম মশন  বর 
শ ান এ  ধ্রশনর ’বথওরী অি আদার মাইে’ সিংিান্ত এ টি শ স এখাশন গশড শতালা শর্শত পাশর িযাখযা  রার 
উশেশশয, র্াশ  অনায়াশস িণষনা  রা শর্শত পাশর ডুয়াবলবস্ট  িা শিতিাদী, র্া ইনশটনশনাল স্টযাশন্সর িা 
উশেশযমলু   দবৃষ্টভঙ্গীর বভবত্ত গডশত পাশর -বিশশর্  শর জটিল শ ান সামাবজ  পবরবিবতশত,এমন ব  বিশশর্ শর 
শর্খাশন আশরা উচু পর্ষাশয়র ইনশটনশনালাটির িা উশেশযময়তার িযাখযার প্রশয়াজন িয়। 

শডশনট তৃতীয় মাত্রার ইনশটনশনালটি ( থাডষ  অডষ ার ইনশটনশনালটি) িা উশেশযমলু তার (পুরুর্টি বিশ্বাস  শর 
শর্, নারীটি জাশন শস তাশ   ামনা  রশছ); চতুথষ মাত্রার িা শফাথষ অডষ ার(নারীটি িঝুশত পারশছন শর্,পুরুর্টি 
বিশ্বাস  শর নারীটি জাশন শস তাশ   ামনা  শর); এমনব  পঞ্চম মাত্রার উশেশযমলু তারও (শামান অনুমান 
 রশছন শর্ নারীটি িঝুশত শপশরশছ,পুরুর্টি বিশ্বাস  শর শর্ নারীটি জাশন শস তাশ   ামনা  রশছ) থা উশেখ 
 শরশছন; খুি শিশী মাত্রার ইনশটনশনাবলটি সম্ভিত সীমািদ্ধ  ল্প াবিনীশত, মাইশ ল িায়ান তার অতযন্তয শ ৌতু প্রদ 
উপনযাস The Tin Man এ শর্মন শশ্লর্াি  ভার্ায় বলশখবছশলন,’নুশনাপুশলাস শ  শদশখ,বর  জানশতা শর্ শস প্রায় 
বনবশ্চৎ শর্, অযানা তীব্র ঘৃণা অনুভি  শরবছল বফডবলিংচাইল্ড এর তার অনভুুবতগুশলা িঝুশত না পারার িযথষতার 
প্রবত এিিং শস (অযানা) জানশতা শর্, নীনা আশগ শথশ ই জানশতা শর্ শস (অযানা) জাশন নুশনাপুশলাস এর এ 
বির্শয় ধ্ারনা …; ’ ব ন্তু ফযাক্টটি িশলা, আমরা এই অনয  াশরা মন সম্বশে শনয়া বসদ্ধান্তগুশলা বনশয় এ রম জটিল 
পযাচ শদশখ শর্ িাসশত পারবছ সম্ভিত এটি আমাশদর গুরুত্বপুণষ ব ছুর ইবঙ্গত বদশচ্ছ, শর্মন আমাশদর মন শ মন  শর 
িাস্তি জগশত  াজ  রার জনয প্রা ৃবত ভাশি বনিষাবচত িশয়শছ; 

বনশদনপশক্ষ   ম মাত্রায় ইনশটনশনাল স্টযান্স,বডজাইন স্টযান্স এর মত সময় িাচায়,র্া িাচার জনয অতযন্ত  গুরুত্বপুণষ 
িশত পাশর। ফলাফশল  প্রা ৃবত  বনিষাচন শটষ  াট বিসাশি ইনশটনশনাল স্টযান্সশ  িযিিার  রার উপশর্াবগ  শর 
আমাশদর মবস্তষ্কশ  গশড তুশলশছ; আমরা শজিবিঞাবন ভাশিই শপ্রাগ্রাম  রা, শর্ শ ান সত্ত্বা উপর উশেশয আশরাপ 
 রা র্াশদর আচরণ আমাশদর  াশছ গুরুত্বপুণষ। আশরা এ িার,পল ব্লুম বশশুশদর মশধ্য এর পরীক্ষামলু  প্রমান 
উশেখ  শর িশলশছন, শর্ বশশুরা বিশশর্ভাশি ইনশটনশনাল স্টযান্সটিশ ই শিশছ শনয়। র্খন শছাট বশশুরা শ ান িস্তু 
শদশখ অপর এ টি িস্তুশ  অনসুরণ  রশছ(শর্মন শ ান  বেউটার বিন),তারা ধ্শর শনয় সবিয় ভাশি এ টি 
আশর টির বপছু বনশচ্ছ, আর এই অনগুমন এ টি উশেশয সি এশজি এর  থা স্মরণ  বরশয় শদয় এিিং তারা 
সবতয াশরর বিস্ময় প্র াশ  শর র্খন  াল্পবন  শসই এশজিটি িযাথষ িয় তার এই ধ্াওয়া  শর ধ্রার প্রশচষ্টায়। 

বডজাইন স্টযান্স ও ইনশটনশনাল স্টযান্স খুি উপ ারী দটুি শব্রন শম াবনজম, শ ান সত্ত্বা সম্বশের ধ্ারনার 
প্রবিয়াটিশ  এরা দ্রুত  শর,র্া সাভষ াইভাল িা িাচার জনয বিশশর্ গুরুত্বপুণষ, শর্মন আিমন  রশত পাশর  এমন 
বশ ারী প্রানী িা সম্ভািয প্রজনন সঙ্গী। ব ন্তু অনয শব্রন শম াবনজশমর মত এই স্টযান্সগুশলা ভুল  রশত পাশর। 



বশশুরা ও আবদ মানরু্রা আিিাওয়ার,শেউ,শস্রাত,গবডশয় পডা পাথশরর উপর উশেশয আশরাপ  শর আমাশদর সিারই 
র্শন্ত্রর সাশথ শসই এ ই  াজ  রার প্রিণতা আশছ,বিশশর্  শর র্খন তারা ঠি  মত  াজ না  শর আমাশদর 
িতাশ  শর। অশনশ ই িয়শতা খাবন টা ভাশলালাগার সাশথ মশন রাখশত পাশরন, শর্বদন িাবসল ফবটর  ( িৃটিশ 
শটবলবভশন  শমবড The Faulty Towers এ) গাডী নষ্ট িশয় বগশয়বছল বিশশর্ এ টি রাশতর শভাজসভার আশয়াজন 
িাচাশনার প্রশচষ্টায় শনয়া গুরুত্বপুণষ এ টি বমশশনর সময়  তার গাডী িঠাৎ নষ্ট িশয় বগশয়বছল, বতবন গাডীটিশ  প্রথশম 
সািধ্ার িাণী শশানান,বতন পর্ষন্ত গণনা  শরন,এরপর গাডী শথশ  শির িশয় এ টা গাশছর ডাল শর্াগাড 
 শরন,সমাশন গাডীটিশ  শপটাশত থাশ ন শর্ন প্রায় শমশর শফলিার অবভপ্রাশয়; আমাশদর অশনশ র জীিশন এই 
পবরবিবত িশয়শছ,ক্ষন াশলর জনয িশলও,শস অবভঞতা গাডী বনশয় না িশল িয়শতা  বেউটার বনশয়। জাবস্টন 
িযাশরট এ টি সিংবক্ষপ্ত রুপ প্রস্তাি  শরবছশলন, hyperactive agent detection device এর জনয, HADD; আমরা 
অবতসবিয় িশয় শ ান এশজিশ  খুশজ শির  বর,র্খন শসখাশন শ ান এশজিরই অবস্তত্ব আসশল শনই এিিং এটাই 
আমাশদর সশন্দি প্রিণ  শর শতাশল এমন শ াথাও খারাপ িা ভাশলা উশেশয বনশয়,শর্খাশন আসশল প্র ৃবত শুধু্মাত্র 
বনবিষ ার। আবম আমাশ  ক্ষবনশ র জনয িশলও লক্ষয  শরবছ মশন তীব্র িুশনা বিতৃষ্ণা শপার্ন  রশত, শ ান বনশদষ ার্ 
প্রানিীন িস্তুর প্রবত, শর্মন আমার সাইশ শলর শচইন; এ টি দঃুখজন  সাম্প্রবত  ঘটনা জানাশচ্ছ, এ  িযবি তার 
ঠি মত িাধ্া  না থা া জশুতার বফতায় জবডশয় বসবড শিশয় নীশচ গবডশয় পশডবছশলন, শ মবব্রশজর বফট্জউইবলয়াম 
বমউবজয়াশম,এই নীশচ গবডশয় পডার সময় বতবন দলুষভ এিিং অমলুয এ টি ব িং (Quing)ডায়নযাবষ্টর সময় াশলর 
এ টি ভাশসর উপর এশস পশডন, র্া টু শরা টু শরা িশয় শভশঙ্গ র্ায়। বমউবজয়াম  মষচারী শসখাশন উপবিত িশয় 
শদখশত পান িযাবিটি শসই শভশঙ্গ র্াওয়া ভাসটির অজস্র টু শরার ঠি  মাঝখাশন িশস আশছন িতিা  িশয়, শর্ন 
তীব্র শশ  তারা িা রুদ্ধ িশয় চারবদশ  সিাই র্খন গভীর নীরিতায় চুপ  শর আশছন,িযবিটি িার িার তার 
জতুার বফতার বদশ  আঙ্গলু বদশয় শদবখশয় িলবছল,‘এই শর্, এটাই আসল অপরাধ্ী’। 

ধ্শমষর অনয িাই-শপ্রাডাক্ট িযাখযাগুশলা প্রস্তাি  শরবছশলন বিন্দ (Hinde),শশরমার (Shermer), িশয়র (Boyer), 

শডশনট (Dennett), আটরান (Atran), ব্লুম (Bloom), শ শলমযান (Keleman) সি অশনশ । এ টি বিশশর্ 
শ ৌতুিশলােীপ  সম্ভিনার  থা উশেখ  শরবছশলন শডশনট, ধ্শমষর অশর্ৌবি তা িশচ্ছ আমাশদর শব্রইশনর এ টি বনবদষষ্ট 
ইনবিট িা অন্তগষত অশর্ৌবি তারই এ টি িাই-শপ্রাডাক্ট িা উপজাত:শসটি িশচ্ছ আমাশদর শপ্রশম পডার প্রিণতা,র্ার 
সম্ভিত জীনগত ব ছু সুবিধ্া আশছ; 

নৃতত্ত্ববিদ শিশলন বফশার,তার Why We Love এ শরামাবি  ভাশলািাসার উন্মত্ত পাগলাশমাটাশ  সুন্দরভাশি প্র াশ 
 শরবছশলন এিিং ব ভাশি এশ  অবত মাত্রায় তুলনা  রা িয় এমন ব ছুর সাশথ, র্া মশন িশত পাশর অিশযই 
প্রশয়াজনীয়। বির্য়টি এভাশি লক্ষয  রুন: শ ান পুরুশর্র দবৃষ্টভঙ্গীশত তার পবরবচতশদর মশধ্য শুধু্ মাত্র এ জন 
নারী অনযানয বন টতম প্রবতিন্দী অশপক্ষা শতগুন শিশী ভাশলািাসার শর্াগয িিার সম্ভািনা ব ন্তু খুিই  ম। ব ন্তু 
তারপশরও  পুরুর্টি এভাশিই তার ভাশলািাসার পাত্রীশ  িণষনা  শর থাশ  র্খন শস তার ‘শপ্রশম’ পশড। এই উন্মত্ত 
শগাডা এ গামী আনুগতযর প্রিণতা র্ার বশ ার িিার সম্ভািনা আমাশদর সিারই,তার তুলনা ব ন্তু এ ধ্রশনর 
পবলআশমারী িা িহুশপ্রম এর শচশয় শিশী শর্ৌবি  মশন িশত পাশর (পবলঅযাশমারী,িশচ্ছ শসই বিশ্বাস, শর্ শ উ এ ই 
সাশথ িীপবরত বলঙ্গর  শয় জন সদসযশ  ভাশলািাসশত পাশর,ঠি  শর্মন  শর শ উ এ াবধ্  মদ,সুর ার,িই ব িংিা 
শখলা ভাশলািাসশত পাশর);আমরা আনশন্দর সাশথ শমশন শনই শর্,আমরা এ াবধ্  বশশু,বপতামাতা,ভাইশিান,বশক্ষ ,িেু 
ব িংিা শপার্া প্রানীশদর ভাশলািাসশত পাবর;আপবন র্খন বির্য়টা এভাশি ভাশিন,তখন এই োউজাল িা স্বামী স্ত্রী িা 
সঙ্গী,সঙ্গীবনর ভাশলািাসার মশধ্য আমরা শর্ এ শচটিয়া অবধ্ ার দািী  বর শসটা ব  অিশযই শিশ অিুত মশন িয় 
না ? তারপরও আমরা ঠি  ‘শসটাই’ প্রতযাশা  বর এিিং শসটা অজষ ন  রার জনয জনযই আমাশদর প্রশচষ্টা অিযািত 
থাশ ; বনশ্চয়ই শ ান এ টি  ারণ আশছ এর শপছশন। 



শিশলন বফশার এিিং অনযানযরা আমাশদর শদবখশয়শছন শর্, ভাশলািাসায় আপ্লুত থা ার সাশথ সিংবশ্লষ্ট আমাশদর 
মবস্তশষ্কর অনযনয ব ছু পবরবিবত,শর্মন ব ছু স্নায়বি  প্রবিয়ায় িযিহৃত রাসায়বন  দ্রিয (র্াশদর আসশল প্রা ৃবত  
মাদ  দ্রিয) র্ারা এই ধ্রশনর পবরবিবতর জনয বিশশর্ভাশি বনবদষষ্ট এিিং শিবশষ্টপুণষ। বিিতষ নী মশনাবিঞানীরা 
এ মত তার (বফশার) সাশথ,এই অশর্ৌবি  িজ্রাঘাত (Coup de foudre) িশত পাশর অপর সি-মাতা িা সি-
বপতার প্রবত আনগুতযশ  বনবশ্চৎ  রার এ টি প্রবিয়া,র্া র্শথষ্ট দীঘষ িয় শর্ন তারা এ সাশথ এ টি সন্তাশনর 
প্রবতপালন  রশত পাশরন। ডারউইনীয় দবৃষ্টভঙ্গী শথশ  শদখশল,শ ান সশন্দি শনই,এ জন ভাশলা জীিন সঙ্গী িা 
সঙ্গীবন বনিষাচন  রা খুিই গুরুত্বপুণষ,নানাবিধ্  ারশন। ব ন্তু এ িার বনিষাচন  শর শফলার পর- এমনব  শসটা 
খারাপ শিা - এিিং এ টি সন্তান ধ্ারন  রার পর,শর্ শ ান পবরবিবতশত  এশ  অপশরর সাশথ থা াটা আশরা শিশী 
প্রশয়াজনীয়, মপশক্ষ বশশুটি র্তবদন মাশয়র িুশ র দধু্ না ছাশড। 

অশর্ৌবি  ধ্মষ বিশ্বাস ব  শসই অশর্ৌবি তা শম াবনজশমর এ টি িাই-শপ্রাডাক্ট, র্া প্রা ৃবত  বনিষাচন মলুত 
আমাশদর শব্রইশনর এ টি অন্তগষত প্রবিয়া বিসাশি সৃবষ্ট  শরশছ শপ্রশম পডার জনয? বনশ্চয়ই, ধ্মীয় বিশ্বাস এর শিশ 
ব ছু শিবশষ্ট আশছ র্া শপ্রশমর পডার মতই(দইু অিিারই অশন গুশলা শিবশষ্ট মশন িশত পাশর মাদ দ্রশিয আসি 
িশয় থা ার মতই); বনউশরাসাইবিয়াটিষ্ট জন বস্মবথস আমাশদর সত ষ   শরশছন শর্,শব্রশনর শর্ এলা াগুশলা এই দইু 
মযাবনয়া িা উন্মত্ততায় সবিয় িয় তার মশধ্য েষ্ট ব ছু তারতময আশছ,তশি তাসশত্ত্বও শিশ ব ছু বমলও আশছ 
তাশদর মশধ্য: 

ধ্শমষর িহু রুশপর এ টি রুপ িশচ্ছ, এ টি অব প্রা ৃত সত্ত্বার প্রবত বনশিবদত তীব্র ভাশলািাসা,শর্মন, ঈশ্বর; এছাডা 
এই সত্ত্বার নানা আই ন িা বনদশষশনর প্রবত তীব্র শ্রদ্ধা।মানশুর্র জীিন প্রধ্ানত পবরচাবলত িয় আমাশদর স্বাথষপর 
জীনগুশলা এিিং বরইনশফাসষশমি প্রবিয়ার মাধ্যশম; ইবতিাচ  িা পবজটিভ বরইনশফাসষশমি এর অশন টাই আশস ধ্মষ 
শথশ :ভাশলািাসা পািার শসই উষ্ণ এিিং স্ববস্ত জাগাশনা অনভুুবত এিিং বিপদজ্জন  এই পৃবথিী শথশ  সুরবক্ষত শিাধ্ 
 রার শসই অনুভুবত,মৃতুযভয়শ  িারাশনা, খারাপ সমশয় শসই পািাশডর চুডা (I will lift up my eyes to the hills, 

from where comes my help: Psalm 121:1) শথশ  প্রাথষনার উত্তশর আসা সিশর্াবিতা ইতযাবদ। ঠি  শসভাশিই 
িাস্তশি উপবিত সবতয ার শ ান মানুশর্র প্রবত (সাধ্ারনত অনয  বলশঙ্গর) শরামাবি  ভাশলািাসা শসই এ ই গভীর 
মশনাসিংশর্াশগর উপবিবত বনদশষন িিন  শর এিিং এটাও পবজটিভ বরইনশফাসষশমির সাশথ রু্ি। এই অনভুুবত গুশলা 
সুচনা  রশত পাশর অনযজশনর শ ান বনদষশন এর শদখার মাধ্যশম,শর্মন,বচঠি,ফশটাগ্রাফ,আর শসই বভশক্টাবরয়ার রু্শগ 
এ  শগাছা চুল,ভাশলািাসায় বনমবজ্জত িশয় থা ার শসই অিিায় অশন  শরীরিৃত্তীয় অনুসঙ্গ আশছ,শর্মন,ফাশনষশসর 
মত দীঘষশ্বাস শফলা; 

১৯৯৩ সাশল আবম ভাশলািাসায় বনমবজ্জত িওয়া এিিং ধ্শমষর মশধ্য তুলনামলু  এ টি আশলাচনা  শরবছলাম,শর্খাশন 
আবম উশেখ  শরবছলাম,খুি বিস্ময় রভাশি ধ্মষ িারা সিংিবমত িওয়া শ ান িযবির উপসগষগুশলা,সাধ্ারনত শর্ৌন 
ভাশলািাসার সাশথ সিংবশ্লষ্ট উপসগষগুশলার  থা মশন  বরশয় শদয়। আমাশদর শব্রশন এটি অতযন্ত শজারাশলা এ টি শবি 
এিিং আশদৌ বিস্ময় র শ ান িযাপার না শর্ ব ছু ’ভাইরাস’ বিিবতষ ত িশতই পাশর এটিশ  বনশজশদর স্বাশথষ িযিিার 
 রশত পারার ক্ষমতা অজষ ন  রার শক্ষশত্র (’ভাইরাস‘ এখাশন ধ্শমষর রুপ াশথষ িযিহৃত িশয়শছ:আমার শসই বনিশের 
নাম বছল ‘Viruses of the mind’);St Teresa of Avila  র শসই তীব্র শর্ৌনসুখানুভুবত িা অগষাজম এর মত বিখযাত 
বভশন শতা র্শথষ্ট কুখযাত এখাশন পুনরায় উশেখ  রার জনয। তশি আশরা গুরুশত্বর সাশথ এিিং আশরা খাবন টা 
 ম িুল ইবিয়পরায়নতার পর্ষাশয়,দাশষবন  অযািনী শ নী চমৎ ার ব ছু সাক্ষয বলবপিদ্ধ  শরশছন শর্ ব  বিশুদ্ধ 
তীব্র আনন্দ অশপক্ষা  রশছ তাশদর জনয,র্ারা োন্সসািস্টানবশশয়শন ( শরামান  যাথবল  ধ্মষমশত 
োন্সসািস্টানবশশয়শন িশচ্ছ এ টি মতিাদ র্া প্রস্তাি  রশছ, ইউ যাবরষ্ট এর সময় িা িবল  বমউবনয়ন এর সময়, 

গশমর রুটি এিিং আঙ্গশুরর রশসর মদ রুপান্তবরত িয় র্ীশু খৃশষ্টর শরীর এিিং রশি) এর রিসযটিশত শ ানভাশি 
তাশদর বিশ্বাস িাপন  রশত পারশিন;শরামান  যাথবল  র্াজ  বিসাশি তার দীক্ষা শনিার এিিং মাস অনষু্ঠান 



পবরচালনা  রার তাশ  বিশশর্ ক্ষমতায়ন  শরবছশলা ব ভাশি তা িযাখযা  শর বতবন শিশ জীিন্ত ভাশি তার 
সৃ্মবতচারন  শরন: 

প্রথম মাসগুশলার শসই তীব্র আনশন্দর  থা র্খন আমার ক্ষমতা বছল মাস পবরচালনা  রার;সাধ্ারনত শদরী  শর 
ধ্ীশর সুশিয উঠশত অভযস্ত আবম স াশল প্রায় লাফ বদশয় বিছানা শথশ  উঠতাম,পুশরাপুবর সজাগ এিিং তীব্র উশত্তজনা 
অনুভি  রতাম,শর্ গুরুত্বপুণষ  াজটি  রার জনয সুশর্াগ আবম শপশয়বছ শসটা বচন্তা  শর। খৃশষ্টর শরীর েশষ 
 রার সুশর্াগ, র্ীশুর র্াজ শদর  াছা াবছ আসার সুশর্াগ,আমাশ  ভীর্ন আশন্দাবলত  রশতা। আবম শিাস্ট এর 
বদশ  তা াতাম,  নশসশিশন এর শব্দগুশলা উচ্চারন  রার পর,শান্ত দবৃষ্ট শমশল শর্মন  শর শ ান শ ান শপ্রবম  িা 
শপ্রবম া তাশদর ভাশলািাসার মানুশর্র বদশ  তাব শয় থাশ  ….. শসই র্াজ  জীিশনর শুরুর বদনগুশলা আমার 
সৃ্মবতশত বচরভাস্বর িশয়শছ পুণষতৃবপ্ত আর তীব্র সুশখর বদন বিসাশি, র্া অমলুয এিিং দীঘষিায়ী িিার নয় এমন 
ভঙ্গরুও, শর্মন শ ান শরামাবি  ভাশলািাসা র্ার সমাবপ্ত ঘশট শ ান অসামন্জ্জর্যপুণষ বিিাশির িাস্তিতায়। 

মথশদর আশলা- োশসর প্রবতবিয়ার সমতুলয িশচ্ছ আপাতদবৃষ্টশত অশর্ৌবি  তশি এ জন এিিং শুধু্ মাত্র িীপবরত 
বলশঙ্গর এ জন মাত্র সদসযর সাশথ শপ্রশম পডার উপশর্াগী  ার্ষ র আচরণটি। বমস ফায়াবরিং িা ভুল প্রবতবিয়ার 
উপজাত শর্মন শমামিাবতর আগুশন  উশড আিাহুবত শদিার সমতুলয – িশচ্ছ ইয়াওশয়র িা  ঈশ্বশরর শপ্রশম পডা (িা 
কুমারী শমরী িা আোি) এিিং এধ্রশনর ভাশলািাসা িারা তাবডত িশয় অশর্ৌবি  আচরন  রা; 

জীিবিঞানী লুইস ওলপাটষ ,তার Six Impossible Things Before Breakfast এ এ টি প্রস্তাি  শরবছশলন র্া 
গঠনমলু  অশর্ৌবি তার ধ্ারনাটির এ টি সাধ্ারনী রণ রুপ বিসাশি শদখা শর্শত পাশর। তার িিিয বছল 
অশর্ৌবি ভাশি ধ্ারন  রা শ ান দঢৃ় বিশ্বাস মশনর প্রায়শ দ্রুত পবরিতষ নশীলতার বিরুশদ্ধ রক্ষা  শর: র্বদ শর্ 
বিশ্বাসগুশলা জীিন িাবচশয়বছল তাশদর দঢৃ়ভাশি ধ্ারন  রা না িত,শসটা আবদ মানুশর্র বিিতষ শনর জনয সুবিধ্াজন  
িশতা না। িরিং খুিই অসুবিধ্ার  ারন িশতা শসটি,শর্মন, বশ ার  রার সময় িা টুল িা িাবতয়ার শতরীর 
সময়,দ্রুত মন পবরিতষ ন  রা। ওলপাশটষ র রু্বির এ টি  অথষ িশলা বনশদনপশক্ষ শ ান শ ান পবরবিবতশত,শদাদলুযমান 
অবনশ্চয়তায় না িরিং অশর্ৌবি  বিশ্বাশস অটল থা া শশ্রয়,এমনব  র্খন নতুন প্রমান িা রু্বি পবরিতষ শনর স্বপশক্ষ 
অিিান  শর। খুিই সিজ ব ন্তু শপ্রশম পডার রু্বিটি এ টি বিশশর্ শ স বিসাশিশদখা এিিং এ ই ভাশি খুি সিজ 
এটি শদখা শর্ ওলপাশটষ র এই ’অশর্ৌবি  বিবতশীলতা’ আশরা এ টি উপশর্াগী মানবস  প্রিণতা র্া অশর্ৌবি  ধ্মীয় 
আচরশনর গুরুত্বপুণষ ব ছু বির্য় িযাখযা  রশত পাশর:আশরা এ টি উপজাত িা িাইশপ্রাডাক্ট। 

রিাটষ  বেভারস তার Social Evolution িইটিশত ১৯৭৬ সাশলর আি প্রিঞ্চনার বিিতষ নীয় তত্ত্বটি িযাখযা  শরন 
বিস্তাবরতভাশি: 

আি প্রিঞ্চনা িশলা সশচতন মন শথশ  সতযশ  লবু শয় রাখা, শর্ন শসটি অনযশদর  াছ শথশ ও লুব শয় রাখা র্ায় 
উত্তমভাশি। আমাশদর প্রজাবতশত আমরা শসটা শনাি  রশত পাবর, দবৃষ্ট এডাশনার প্রশচষ্টা, শঘশম ওঠা িাশতর তাল ু
এিিং শফশট র্াওয়া গলার আওয়াজ িয়শতা শসই ছলনা  রার সশচতন ঞান শথশ  উিুত চাশপর িবিঃপ্র াশ। এই 
ছলনার িযপারটিশ  সশচতন স্তশর উশপক্ষা  রার মাধ্যশম, ছলনা ারী এই সি বচি এ জন পর্ষশিক্ষ  ারীর  াছ 
শথশ  লুব শয় রাখশত পাশর; শসই িযবিটি অনায়াশস বমথযা  থা িলশত পাশর ছলনার সিংবশ্লষ্ট উশত্তজনা, অবিরতা 
ছাডাই। 

নৃতত্ত্ববিদ লাশয়াশনল টাইগার এধ্রশনর ব ছু  থা িশলশছন তার Optimism: The Biology of Hope িইটিশত। 
গঠনমলু  অশর্ৌবি তা র্া আমরা আশলাচনা  রবছলাম শসটা শদখা র্াশি বেভাসষ এর ‘ উপলবদ্ধগত প্রবতরক্ষা’ 
বির্য়  এ টি অনুশচ্ছশদ: 



মানুশর্র এ টি প্রিণতা আশছ, সশচতনভাশি তারা র্া চায় তা শদখশত পাশর। শনবতিাচ  শ ান ব ছু শদখশত তাশদর 
আক্ষবর  অশথষই  ষ্ট িয় শর্মন ঠি  ততটাই সিশজ তারা  ইবতিাচ  বির্য়গুশলা শদখশত পায়। শর্মন শর্ শব্দগুশলা 
বচন্তার উশদ্র   শর, িয়শতা এর সাশথ সিংবশ্লষ্ট  াশরা িযবিগত ইবতিাস িা পরীক্ষামুল  শ ান মযাবনপুশলশন, 

শসগুশলাশিাধ্গময িিার আশগই প্রশয়াজন আশরা বির্দ িযাখযা; 

ধ্শমষর খামশখয়ালী বচন্তার সাশথ এর প্রাসবঙ্গ তা বির্দ িযাখযার শ ান প্রশয়াজন পশড না। 

দঘুষটনািশত সৃষ্ট উপজাত বিসাশি ধ্মষ – শ ান উপশর্াগী ব ছুর বমসফায়াবরিং এই সাধ্ারন তত্ত্বটি আবম স্বপশক্ষ 
আমার অিিান। এর বিস্তাবরত িযাখযা িহুরুশপর, জটিল এিিং বিতব ষ ত। উদিারণ শদিার খাবতশর, আবম আমার 
’অবত বিশ্বাসপ্রিণ’ বশশুর তত্ত্বটি সাধ্ারন িাই-শপ্রাডাক্ট তশত্ত্বর এ টি প্রবতবনবধ্ত্ব ারী বিসাশি ধ্শর আশলাচনায় 
অগ্রসর িশিা। এই তত্ত্বটি শর্, বশশুর মবস্তষ্ক, ব ছু উত্তম  ারশনই, মানবস  ভাইরাস বদশয় আিান্ত িিার প্রিনতা 
থাশ  – পাঠ শদর  াশছ িয়শতা অসমাপ্ত মশন িশত পাশর। িশত পাশর মন আিময, সিশজই শর্ আিান্ত িশচ্ছ, ব ন্তু 
শ ন এটি ’এই’ ভাইরাস বদশয়ই, অনয ব ছু না, আিান্ত িশি? শ ান শ ান ভাইরাস ব  বিশশর্ভাশি দক্ষ এধ্রশনর 
সিশজ আিময শ ান মনশ  সিংিবমত  রার জনয? শ ন এই ‘সিংিমন’ আিপ্র াশ  শর ধ্মষ বিসাশি, অনয শ ান 
ভাশি না শ ন? আবম র্া িলশত চাইবছ তার অিংশ বিশশর্ িশচ্ছ, বিশশর্ শ ান ধ্রশনর অথষিীনতা বশশুর মবস্তশষ্ক 
আিান্ত  শর তাশত ব ছু র্ায় আশসনা, এ িার সিংিবমত িশল, বশশুটি িড িিার পর তার পরিতী প্রজন্মশ  
সিংিবমত  শর এ টি অথষিীনতা বদশয়, শসটা র্াই শিা  না শ ন? 

নৃতাবত্ত্ব  বিশশ্লর্ন শর্মন শিজাশরর Golden Bough আমাশদর চমৎ ৃত  শর মানুশর্র শিবচত্রময় অশর্ৌবি  বিশ্বাস 
সমুশির  বিিরণ। এ িার র্খন সিংসৃ্কবতর গভীশর এরা শপ্রাবথত িয়, তারা টিশ  থাশ , বিিবতষ ত িয় এিিং নানা 
ধ্ারায় বিভাবজত িয়, জীিবিঞাশনর বিিতষ শনর  থা মশন  বরশয় শদয় তাশদর বিিতষ শনর প্রবিয়া। তারপরও শিজার 
ব ছু সাধ্ারন নীবতমালা বচবিত  শরশছন, শর্মন, ’শিাবমওপযাথীর মযাবজ ’; শর্খাশন নানা মন্ত্র িাস্তি পৃবথিীর শ ান 
ব ছুর প্রতীব  রুপশ  ধ্ার  শর র্াশ  তারা প্রভাবিত  রশত চাইশছ। এধ্রশনর বিশ্বাশসর দঃৃখজন  ফলাফশলর 
এ টি উদিারণ িশচ্ছ, গোশর বশিং এর গুডা শর্ৌনউশত্তজনা িবৃদ্ধ  রার গুণািলী আশছ;  অসার শতা িশটই, এই ভ্রান্ত 
ধ্ারনার জন্ম  দঢৃ় উবত্থত পুরুর্াঙ্গর সাশথ গোশরর বশিং (র্বদ এটি বশিং নয়) এর সাদশৃয। শিাবমওপযাথীর 
র্াদমুয়তার সিষিযাবপতা প্রস্তাি  শর শর্, এই অথষিীনতা র্া আিময মবস্তষ্কশ  সিংিমন  শর আসশল পুশরাপুবরভাশি 
র যানশডাম িা এশলাশমশলা,  াল্পবন  অথষিীনতা নয়। 

এ টি জীিবিঞানীয় সমতুলয ব ছুর  ল্পনা  রাটা শিশ শলাভনীয়, শর্মন প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মশতা ব  শ ান ব ছু 
ব  এখাশন  াজ  রশছ? ব ছু ধ্ারনা ব  আসশলই অনয ধ্ারনাশদর শচশয় শিশী দ্রুত বিস্তার লাভ  শর, এর 
অন্তবনষবিত আশিদন িা গুন িা বিদযমান মানবস  গঠশনর সাশথ সামন্জ্জর্য িিার  ারশন, আর এটা ব  সবতয ার 
ধ্মষর, আমরা তাশদর শর্ভাশি শদবখ, তার  প্র ৃবত িা শিবশষ্টর িযাখযা বদশত পাশর, শর্মন প্রা ৃবত  বনিষাচন শর্মন 
স ল জীশির শিবশষ্ট ও প্র ৃবত িযাখযা  রশত পাশর?  গুরুত্বপুণষ বির্য় শর্টি মশন রাখশত িশি শসটা িশলা: এর ’গুন 
িা শমবরট’ এর অথষ এখাশন শুধু্ শিশচ থা া আর বিস্তার লাভ  রা; এর অথষ এই না শর্ এটি ইবতিাচ  মাশনর 
বিচার প্রতযাশা  শর -  এমন শ ান ব ছু র্া বনশয় আমরা মানবি ভাশি গিষ  রশত পাবর। 

এমনব  শ ান বিিতষ নীয় মশডশল, শসখাশন শ ান প্রা ৃবত  বনিষাচন থা ার িাধ্যিাধ্ তা শনই। জীিবিঞানী শমশন 
বনশয়শছন শর্ শ ান এ টি জীন জনসিংখযার মশধ্য বিস্তার লাভ  রশত পাশর,  ারন শর্ এটা শ ান ভাশলা জীন তাই 
না িরিং শুধু্ এর  ারন  ভাগয; আমরা এশ  শজশনটি  বিফ্ট িবল; প্রা ৃবত  বনিষাচন এর মুশখামবুখ এটি  তটুকু 
গুরুত্বপুণষ তা বিতব ষ ত। ব ন্তু িতষ মাশন এটি িযপ ভাশি গ্রিনশর্াগয তথা বথত বনউোল বথওরী অি মবলকুযলার 
শজশনটিক্স এর এ টি রুপ বিসাশি। র্বদ শ ান বজন বমউশটশন িশয় তার বনশজরই এ টি বভন্ন সিংস্করণ সৃবষ্ট  শর 
র্া ঠি  এ ই ধ্রশনর প্রভাি আশছ, তখন এই পাথষ যটা বনউোল িা বনরশপক্ষ; প্রা ৃবত  বনিষাচন শ ানটার প্রবত 



বিশশর্ পক্ষপাবতত্ব  রশত পাশরনা। র্াই শিা  পবরসিংখযানবিদশদর ভার্ায় র্াশ  িলা িয় ’সােবলিং এরর’ িহু প্রজন্ম 
ধ্শর; নতুন বমউটযাি জনসিংখযায় জীন পুশল এই জীনটি  ধ্ীশর ধ্ীশর মুল রুপটিশ  প্রবতিাবপত  রশি। পরমানরু 
পর্ষাশয় এটা সবতয াশর বিিতষ নীয় পবরিতষ ন (এমনব   পুশরা প্রানীর পর্ষাশয় শ ান পবরিতষ ন র্বদ লক্ষয  রাও না 
র্ায়); এটি এ টি বনরশপক্ষ বিিতষ নীয় পবরিতষ ন র্ার উপর বনিষাচনী চাপ িা সুবিধ্ার শ ান প্রভাি শনই। 

শজশনটি  বিফট এর সািংসৃ্কবত  সমতুলয এ টি শজারাশলা সম্ভািনা র্া আমরা উশপক্ষা  রশত পাবরনা র্খন ধ্শমষর 
বিিতষ ন বনশয় আমরা বচন্তা  বর। 

ভার্া বিিবতষ ত িয় এ টি প্রায়-শজিবিঞাবন  এ টি উপাশয় এিিং এর বিিতষ শন শর্ বদ টি শস অনসুরণ  শর মশন 
িশত পাশর তা অবনবদষষ্ট, অশন টা র যানশডাম বিফট এর মত; শজশনটি  এর এ টি সািংসৃ্কবত  অনুরুপ এর মাধ্যশম 
এটি িস্তান্তবরত িয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ্ীশর ধ্ীশর পবরিবতষ ত িয় র্তক্ষন না পর্ষন্তয প্রবতটি সুত্রই এশতাটাই িদশল 
র্ায়, পারেবর  শিাধ্গমযতা আর থাশ  না। সম্ভি িশত পাশর শর্, ভার্ার বিিতষ শনর ব ছু অিংশ এ  ধ্রশনর 
প্রা ৃবত  বনিষাচন বদশয় পবরচাবলত িয়। ব ন্তু এর স্বপশক্ষ রু্বিগুশলা শতমন শজারাশলা নয়। আবম নীশচ িযাখযা 
শদি, এধ্রশনর ব ছু ধ্ারনা র্া প্রস্তাি  রা িশয়শছ ভার্া প্রধ্ান ধ্ারাগুশলাশ  িযাখযা  রশত, শর্মন বদ শগ্রট ভাওশয়ল 
বশফট, র্া ইিংশরজী ভার্ায় ঘশটশছ পঞ্চদশ শথশ  অষ্টাদশ শতাব্দীর মশধ্য। ব ন্তু এধ্রশনর ‘ফাঙ্কশনাল িাইশপাবথবসস’ 

র্শথষ্ট না আমরা র্া শদবখ তা িযাখযা  রার জনয। সম্ভিত মশন িশত পাশর শর্ ভার্া সাধ্ারণত বিিবতষ ত িশয়শছ 
র যানশডাম শজশনটি  বিফট  এর শ ান সািংসৃ্কবত  সমরুপ প্রবিয়ায়; ইউশরাশপর বিবভন্ন অিংশশ লযাটিন ভার্া িদশল 
িশয়শছ েযাবনশ, পতুষ গীজ, ইতালীয়, ফরাসী, শরামানশ এিিং এই ভার্াগুশলার নানা ডায়াশলক্ট এ। বনশদনপশক্ষ িলশতই 
িশি, এইসি বিিতষ নীয় পবরিতষ ন িানীয় সুবিধ্া িা শ ান ’বনিষাচনী চাপ’শ  প্রবতফবলত  রশছ শসই বির্য়টি ব ন্তু 
েষ্ট না । 

আবম সারািংশ  রশিা শর্, ধ্মষ, ভার্ার মত, বিিবতষ ত িশয়শছ র্শথষ্ট  র যানশডামশনস বনশয়, র্ার শুরুটা বছল র্শথষ্ট 
 াল্পবন  র্া জন্ম বদশয়শছ িতিা   রা -এিিং  খশনা বিপজ্জন  -শিবচত্রময়তার সমািার র্া আমরা শদখবছ। এিিং 
এ ই সাশথ সম্ভিত  প্রা ৃবত  বনিষাচশনর মশতা শ ান এ টি ব ছু, মানি মনস্তাবত্ত্ব তার শমৌবল  সমরুপতার সাশথ 
র্া রু্ি িশয় বনবশ্চৎ  শরশছ, শিবচত্রময় বিবভন্ন ধ্মষগুশলার গুরুত্বপুণষ ব ছু বির্শয় শর্ন সাদশৃযতা থাশ । অশন  ধ্মষ, 
শর্মন, বশক্ষা শদয় শনিযাবি ভাশি অসম্ভি, িযাখযার অতীত, তশি বনজস্ব ধ্ারণাগতভাশি আ র্ষনীয় শসই মতিাদ শর্, 

আমাশদর িযাবিত্ব শরীশরর মতুুযর পরও শিশচ থাশ । অমরশত্বর ধ্ারনা বনশজই টিশ  থাশ  এিিং বিস্তার লাভ  শর 
 ারন এটি পছন্দনীয় অবভলার্ী বচন্তাশ  প্রশ্রয় শদয়। এিিং এই সি বচন্তারও গুরুত্ব আশছ,  ারন মানুশর্র মশনাজগত 
প্রায় সিষজনীন প্রিণতা আশছ বিশ্বাসশ  তাশদর নানা আ াঙ্খার রশঙ রবন্জ্জত  রার (’িযারী,শতামার ইচ্ছাটাই িশচ্ছ 
শসই বচন্তার জন ’,  শশক্সবপয়ার এর শিনরী শফাথষ পাটষ  ২, তার পুশত্রর উশেশশয )। 

মশন িয় এ বির্শয় শ ান সশন্দি শনই শর্, ধ্শমষর অশন  শিবশষ্টই আসশল ধ্শমষর বনশজর এিিং  মানুশর্র সিংসৃ্কবতর 
বমশ্রশন শসই সুবনবদষষ্ট শিবশষ্টগুশলার অবস্তত্ব টিব শয় রাখার জনয সিশর্াবগতা  রার শক্ষশত্র বিশশর্ভাশি উপশর্াবগ; এখন 
প্রে শর্ তািশল এই ভাশলা সামন্জ্জর্যতাটি ব  অবজষ ত িশয়শছ ’ইশিবলশজি বডজাইন’ বদশয় নাব  ’প্রা ৃবত  বনিষাচন’ 

বদশয়। উত্তর সম্ভিত দশুটাই। বডজাইশনর পশক্ষ ধ্মী শনতারা সেুণষভাশি দক্ষ ধ্মষশ  টিশ  থা ার জনয প্রশয়াজনী 
শব্দািলী, আচার এিিং শ ৌশল িযিিার  রার শক্ষশত্র।  মাটিষ ন লথুার খুি ভাশলা  শর জানশতন রু্বি িশচ্ছ ধ্শমষর 
সিশচশয় িড শি। এিিং বতবন প্রায়শই রু্বির বিপজ্জন  রুপটি বনশয়  সািধ্ান িানী উচ্চারণ  শর শগশছন: ’রু্বি 
িশচ্ছ বিশ্বাশসর সিশচশয় িড শত্রু, আবি  শ ান বির্শয় এটি  খশনাই সািাশর্য আশসনা এিিং শিশীরভাগ শক্ষশত্রই এটি 
স্বগীয় জগশতর বিরুশদ্ধ সিংগ্রাম   শর, এিিং ঈশ্বশরর  াছ শথশ  র্া ব ছু এশসশছ সি ব ছুর প্রবত এটি অিঞা শপার্ন 
 শর। আিার শর্মন িশলশছন:’ র্ারাই বিষ্টান িশত চান, তাশদর শচাখ সরাশত িশি তার রু্বির িাইশর। এিিং 
আিাশরা, শর্মন: ’সি খৃষ্ঠীয় ধ্মষািলম্বী সিার মশধ্য রু্বিশ  বনবশ্চি  রা উবচৎ’; লুথাশরর শ ান সমসযাই শিাত না 



ধ্মষশ  টিশ  থা শত সািার্য  রার এর িুবদ্ধমত্ত্বািীন অিংশটিশ  অতযন্ত িুবদ্ধমত্তার সশঙ্গ বডজাইন  রশত। ব ন্তু তার 
অথষ এই না শর্, বতবন িা অনয শ উ এটি বডজাইন  শরশছন। এটি বিিবতষ ত িশত পাশর এ টি (শজশনটি  িা 
জীনবনভষ র ) নয় এমন শ ান প্রা ৃবত  বনিষাচশনর এ টি রুশপর মাধ্যশম, র্া বডজাইনার লথুার নন , তশি বতবন 
অতযন্ত িবুদ্ধমান বর্বন এর  ার্ষয ারীতা ভাশলাভাশি লক্ষয  শরবছশলন। 

র্বদও প্রথাবভবত্ত  জীনশদর ডারউইনীয় বনিষাচন িয়শতা সিায়তা  শরশছ শসই ধ্রশনর মনস্তাবত্ত্ব   াঠাশমাগুশলাশ  
শতরী  রশত র্া উপজাত িা িাইশপ্রাডাক্ট বিসাশি ধ্মষশ  সৃবষ্ট  শরশছ, তশি এর খুটিনাটি বির্য়গুশরার আ ার 
শদিার িযাপাশর এর ভুবম া না থা ারই  থা। আবম এর আশগই এ িযাপাশর ব ছু ইবঙ্গত বদশয়বছলাম শর্, র্বদ 
আমার শ ান এধ্রশনর বনিষাচনী তত্ত্ব এর খুটিনাটি বিস্তাবরত বির্য়গুশলার  উপর প্রশয়াগ  রার বির্য়টি ভািশত 
চাই, আমাশদর জীশনর বদশ  না িরিং তাশদর সািংসৃ্কবত  শ ান সমতুলযর বদশ  তা াশনা উবচৎ; ধ্মষগুশলা বমমশদর 
(meme) মতই এমন ব ছু? 
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ধ্শমষর বশ ড 

ধ্মষর শক্ষশত্র সতযটি িশচ্ছ শুধু্মাত্র শসই মতামটি র্া টিশ  শগশছ: অস্কার ওয়াইল্ড 

সািধ্াশন শিশটা,  ারন তুবম আমার মীমশদর উপর বদশয় িাটশছা: 

এই অধ্যায়টি শুরু িশয়বছল এ টি পর্ষশিক্ষন বদশয়: শর্শিতু ডারউইনীয় প্রা ৃবত  বনিষাচন শর্ শ ান ধ্রশনর 
অপচয়শ  সিয  রশত পাশরনা, শস  ারশনই শ ান প্রজাবতর মশধ্য সিষিযাপী দশৃযমান শ ান শিবশষ্ট,শর্মন ধ্মষ, বনশ্চয়ই 
ব ছু উপশর্াবগতা প্রদান  শরবছল নতুিা এটি টিশ  থা শতা না। ব ন্তু আবম ইবঙ্গত  শরবছলাম শসই উপশর্াবগতা 
িা সুবিধ্াটির, প্রজাবতর শ ান সদসযর শিশচ থা া িা প্রজনন সাফশলযর শক্ষশত্র গুরুত্বপুণষ অিদান থা শত িশি এমন 
শ ান িাধ্যিাধ্ তা শনই। আমরা শর্মনটি শদশখবছ, সবদষ জ্বশরর ভাইরাশসর জীনগুশলার প্রদবশষত উপশর্াবগতাই  

েষ্টভাশি িযাখযা  রার জনয র্শথষ্ট, আমাশদর প্রজাবতর মশধ্য শ ন এই  ষ্ট র অসুিতার অবভশর্াশগর সিষিযাপীতা। 
এিিং আমাশদর উপ ার  রা মশতা শ ান জীশন এর থা শত িশি এমন শ ান প্রশয়াজনীয়তাও শনই। শর্ শ ান 
এ টা শরবেশ টর িা অনবুলবপ  ার  িশলই চশল। শরবেশ টশরর সিশচশয় সুেষ্ট উদিারন িশচ্ছ শুধু্মাত্র জীনরা, 
তশি এই মর্ষাদা পািার অনযানয প্রবতিন্দীরা িশচ্ছ,  বেউটার ভাইরাস এিিং সািংসৃ্কবত  িিংশগবতর িাি  মীম 
(Meme) ইউবনটগুশলা এিিং  র্ারা এই অিংশশর শর্টা আশলাচয বির্য় (মীম (Meme) িশচ্ছ  শ ান  ধ্ারনা, আচরন 
িা রীবত র্া শ ান এ টি সিংসৃ্কবতশত এ জন িযবি শথশ  অনয িযবির মশধ্য বিস্তার লাভ  শর। মীম সািংসৃ্কবত  
ধ্ারনা, রীবত িা প্রতী  িিন ারী এ টি এ   বিসাশি  াজ  শর, র্া এ টি মন শথশ  অনয মশন বিস্তার লাভ 
 রশত পাশর,  শলখা,  থা, আচরন, আচার িা অনয শ ান অন ুরণ  রা সম্ভি  এমন প্রবিয়ার মাধ্যশম। র্ারা মীম 
তশত্ত্বর সমথষ  তারা  এশ  জীন এর সমতুলয এ টি রুপ বিসাশি শদশখন, র্া রা বনশজশদর অনবুলবপ  রশত পাশর, 

পবরিবতষ ত িশত পাশর (বমউশটশন) এিিং বনিষাচনী চাশপর প্রবত সিংশিদনশীল; মীম শব্দটি mimeme এ টি সিংবক্ষপ্ত 
রুপ ( জীন এর মত এ ই মশডশল) ( শব্দটির উৎপবত্ত প্রাচীন গ্রী   mīmēma শব্দ শথশ  র্ার অথষ শ ান 
ব ছুর অনু রন  রা); শব্দটি প্রথম িযিিার  শরন িৃটিশ বিিতষ ন জীিবিঞানী বরচাডষ  ডব ন্স ১৯৭৬ সাশল তার 
The Selfish Gene িইটিশত  বিবভন্ন আইবডয়া এিিং সািংসৃ্কবত  শফশনাশমনাগুশলার বিস্তাশরর শক্ষশত্র বিিতষ নীয় 
ধ্ারনাটি আশলাচনা  রার জনয। ব ছু মীম এর উদিারন শর্মন শসখাশন বছল .. শমশলাবড, ব ছু িহুিযিহৃত িা য, 
ফযাশন, এছাডা আচষ  িা বখলান  িানাশনার শ ৌশল ইতযাবদ।) 

আমাশদর র্বদ মীমশদর িুঝশত িয়, আমাশদর এ টু বিশশর্ভাশি লক্ষয  রশত িশি ঠি  ব ভাশি প্রা ৃবত  বনিষাচন  

তার  াজ  শর থাশ । এর সিশচশয় সাধ্ারনতম রুশপ, প্রা ৃবত  বনিষাচনশ  অিশযই বি ল্প শরবেশ টশদর মধ্য 
শথশ  শ ান এ টিশ  শিশছ বনশত িয়। এ টি শরবেশ টর িশচ্ছ শ াড  ৃত তথযমালা র্া ঠি  তার হুিহুু অনুবলবপ 
সৃবষ্ট  রশত সক্ষম, তশি  খশনা  খশনা এশ িাশর হুিহুু না িশয় সামানয বভন্ন অনুবলবপর সৃবষ্ট  শর (বমউশটশন); 

এর এ টি  ারন িশচ্ছ ডারউইনীয়, শর্ ধ্রশনর শরবেশ টরগুশলা বনশজশদর অনুবলবপ শতরী  রার প্রবিয়ায় দক্ষ, 

তারা সিংখযায় িমশ িবৃদ্ধ পাশি অনুবলবপ সৃবষ্টশত অশপক্ষা ৃত অদক্ষ শরবেশ টরশদর তুলনায়। এটাই প্রা ৃবত  
বনিষাচশনর এশ িাশর মুল  থা। সিশচশয় আদশষ শরবেশ ট িশচ্ছ জীন (Gene), বডএনএ এর শিস অনিুম এ টি 
অিংশ র্ার অনবুলবপ সৃবষ্ট িয় প্রায় সিসময় অতযন্তয বনখুতভাশি, অসীম সিংখয  প্রজন্ম শথশ  প্রজন্মান্তশর। মীম 
তশত্ত্বর শ িীয় প্রেটি িশচ্ছ, সািংসৃ্কবত  অনু রশণরও ব  অনরুুপ শ ান এ   আশছ , র্ারা সবতয াশরর শরবেশ টর, 

শর্মন জীশনর মত আচরণ  শর? আবম িলবছ না শর্, মীমরা অিশশযই  জীশনর সিশচশয় বন টিতী অনুরুপ, শুধু্, র্তই 
তারা জীনশদর মত আচরণ  শর, মীম তত্ত্বটি ততই ভাশলা ভাশি  াজ  রশত পাশর;এিিং এই অিংশটির উশেশয িশচ্ছ 
এই প্রেটাই বজঞাসা  রা মীম তত্ত্বটি ধ্শমষর এই বিশশর্ শক্ষশত্র িয়শতা  াজ  শর ব না? 



জীনশদর জগশত, অনুবলবপ  রার প্রবিয়ার মাশঝ মাশঝ ঘটা িটি (বমউশটশন) শর্ িাবয়ত্ব পালন  শর তা িশলা 
মুল জীন সম্ভার িা পুশল শর্ শ ান জীশনর বি ল্প রুপগুশলার উপবিবত বনবশ্চৎ  রা – ‘অযালীল‘ – সুতরািং শর্ 
বি ল্প রুপগুশলাশ  িয়শতা মশন  রা শর্শত পাশর এশ  অপশরর সাশথ প্রবতিন্দীতা  রশছ, ব ন্তু ব শসর জনয শসই 
প্রবতিন্দীতা;শিাশমাশজাশমর এ টি বনবদষষ্ট জায়গা িা শলা াশসর জনয ব  শর্খাশন শসই শসট অযালীলগুশলা অিিান 
 শর; এিিং  ব ভাশি তারা প্রবতশর্াবগতা  শর? সরাসবর এ টি অনুর সাশথ প্রবতিন্দী অনরু রু্দ্ধ নয়, তাশদর প্রবতবনবধ্ 
প্রবক্সর মাধ্যশম। এই প্রবক্সটি িশলা তাশদর শফশনাটাইবপ  শেইট – ব ছু িাবিয  দশৃযমান শিবশষ্ট শর্মন, পাশয়র শদঘষ 
িা শলাশমর রিং: জীশনর শর্ প্র াশ প্রবতফবলত িয় গঠনগত, শরীরিতৃ্তীয়, প্রাণ রসায়বন  ব িংিা আচরশনর মাধ্যশম। 
শ ান জীশনর বনয়বত বনভষ র  শর শসই শরীরগুশলার উপর শর্খাশন তারা ধ্ারািাবি ভাশিই অিিান  শর। শরীশরর 
উপর তাশদর প্রভাি শ মন, এই বির্য়টি প্রজাবতর সামবগ্র  জীনপুশল তার টিশ  থা ার সম্ভািনাশ  প্রভাবিত  শর; 

জীন পুশল অশন  প্রজন্মান্তশর জীনগুশলার উপবিবতর িার িাশড ব িংিা  শম মলুত তাশদর শফশনাটাইবপ  (িাবিয  
িা প্র াবশত শিবশষ্টর) প্রবক্সর  লযাশন; 

মীমশদর শক্ষশত্রও ব  এমন ব ছু সতয িশত পাশর?  এ টি শক্ষশত্র তারা জীনশদর মত না   ারন, এখাশন সুেষ্টভাশি 
শিাশমাশজাম িা শলা াই িা অযালীল িা শর্ৌন পুনবিষনযাস িা বর বম্বশনশন এর অনুরুপ ব ছু শনই। মীম পুশলর 
গঠন জীন পুল অশপক্ষা সিংগঠিত না । তাসশত্ত্বও  শ ান এ টি মীম পুশলর  থা িলাটা খুি এ টা অথষিীন িশি 
িশল মশন িয়না, শর্খাশন শ ান বনবদষষ্ট মীম  এর উপবিবতর িার িয়শতা পবরিবতষ ত িশত পাশর বি ল্প মীমগুশলার 
পারেবর  প্রবতিন্দীতার ফলাফল বিসাশি। 

অশনশ ই মীম বনভষ র িযাখযার বিশরাধ্ীতা  শরশছন; বিশরাধ্ীতার  ারনও বভন্ন, তশি শমাটামুটি ভাশি সি  ারনগুশলা 
সাধ্ারনত উিুত িশয়শছ মীমরা আসশল পুশরাপবরভাশি জীনশদর মত না শসই সতয শথশ । জীশনর সঠি  শভৌত 
শিবশষ্ট এিিং প্র ৃবত এখন আমাশদর জানা ( এটি বডএনএ এর অনিুম), মীম শদর সম্বশে শস রম ব ছু জানা 
র্ায়বন। এিিং বিবভন্ন মীমতত্ত্ববিদরাও শ ান এ টি শভৌত মাধ্যম শথশ  অনয মাধ্যশম মীশমর উপবিবত পবরিতষ ন 
 রার মাশধ্যশমও এশ  অপরশ  সিংশশয় শফশল বদশয়শছন। শুধু্মাত্র আমাশদর মবস্তশষ্ক ব  মীম শদর অবস্তত্ব আশছ? িা 
ধ্রা র্া , শ ান এ টি বলশমবর  এর প্রবতটি শপপার  বপ এিিং ইশলরবন   বপশ ও ব  মীম িলা শর্শত পাশর? 

তাছাডা জীন তার অনুবলবপ শতরী  শর র্শথষ্ট বনখুত ভাশি, র্বদ মীমরা আশদৌ তাশদর অনুবলবপ সৃবষ্ট  রশত পাশর, 

তারা ব  র্শথষ্ট  ম বনখুত ভাশি শসটা  রশি না? 

মীমশদর বনশয় প্রস্তাবিত এই সমসযাগুশলা খাবন টা অবতরবন্জ্জত। মীম তশত্ত্বর বিরুশদ্ধ প্রস্তাবিত স ল 
অবভশর্াগগুশলার মশধ্য প্রধ্ান িশচ্ছ, ডারউইনীয় ’শরবেশ টর’ বিসাশি  াজ  রার জনয মীমগুশলা র্শথষ্ট বনখুতভাশি 
তাশদর অনুবলবপগুশলা সৃবষ্ট  রশত পাশরনা। মলু সশন্দিটা িশচ্ছ,  র্বদ প্রবতটি প্রজশন্মই বমউশটশশনর িা পবরিতষ শনর 
িার গ্রিনশর্াগয সীমা অবতিম  শর র্ায়, তািশল মীম পুশল তাশদর উপবিবতর িাশরর উপর ডারউইনীয় প্রা ৃবত  
বনিষাচন শ ান প্রভাি শফলার আশগই মীমরা বমউশটশশনর মাধ্যশমই বনশজশদর অবস্তত্ব বিশলাপ  শর শফলশি; ব ন্তু 
সমসযাটা  াল্পবন , এ জন মাষ্টার  াশঠর  াবরগশরর  থা ভািনু ব িংিা শ ান প্রাবগবতিাবস  শ ান বিি পাথশরর 
িাবতয়ার শতরীর  াবরগর, বর্বন তার নিীন বশক্ষাথীশ  শ ান এ টি বিশশর্ শ ৌশল শশখাশচ্ছন িাশত  লশম তা 
শদবখশয়, র্বদ বশক্ষাথীটি সেুণষ বনষ্ঠার সাশথ তার বশক্ষশ র প্রবতটি িাশতর  াজ পুণরািৃবত্ত  শরন,  তারপরও সবতযই 
আপবন আশা  রশত পাশরন শর্, এই মীমটি পবরিবতষ ত িশি পুশরাপুবর, বশক্ষ /বশক্ষাথীশদর  শয়  প্রজশন্মর মধ্য শসটি 
বিস্তাবরত িিার পর। ব ন্তু অিশযই বশক্ষাথী তার বশক্ষশ র শদখাশনা িাশতর প্রবতটি নাডাচাডাশ  হুিহুু ন ল  শরন 
না। আর খুিই িাসয র িশি এমন  রাটা, িরিং শস লক্ষয  শর  মুল শসই ফলাফলটা, র্া তার বশক্ষ  অজষ ন  রার 
শচষ্টা  রশছন এিিং শসটাশ ই বতবন অনু রণ  শরন। শর্মন, শপশর টাশ  িাতুডী বদশয় ঠু শত িশি র্তক্ষন না পর্ষন্ত 
শসটি পুশরাপুবর েুশ  র্ায়, র্ত সিংখয  িাতুডীর আঘাত লাগু  না শ ন, তার শসই সিংখযাটি তার বশক্ষশ র প্রদবশষত 
সিংখযার সাশথ নাও বমলশত পাশর। এই ধ্রশনর বনয়মগুশলাই র্া অপবরিবতষ ত িশয় িস্তান্তর িয় অসীম সিংখয  



অনু রন ’প্রজন্ম’ বিসাশি, তাশদর  াজটি সোদন  রার প্রবিয়াটি িযাবি বিশশশর্ এিিং শ স বিশশশর্ বভন্ন িশত 
পাশর। শিানার  াশজর সময় শসলাই , দবডশত িাধ্া বগট িা মাছ ধ্রার জাল, অবরগযামীর  াগজ ভাজ  রা,  াশঠর 
িা পটারী িা মৃৎবশশল্পর নানা উপশর্াগী শ ৌশল, এই সি ব ছুশ  পৃথ  উপাদান বিসাশি ভািা সম্ভি র্া আসশলই 
অসিংখয সিংখয  অনু রণ প্রজন্ম বিসাশি অপবরিবতষ ত অিিায় িন্তান্তবরত িশত পাশর।  খুটিনাটি   গুশলা এ   িযবি 
পর্ষাশয় র্তই শিবচত্রময় শিা  না শ ন মুল বির্য়টি ব ন্তুটি অপবরিবতষ ত িশয় বিস্তার লাভ  শর এিিং জীন এর 
সাশথ  মীম এর সমরুপ িযাখযাটিশ   াজ  রার জনয আসশল শুধু্ শসটু ই প্রশয়াজন। 

সুসান ব্লযা শমাশরর The Meme Machine এর মুখিে শলখার সময় আবম চীনা জাঙ্ক (Chinese Junk: প্রাচীন 
চীনা জািাজ) এর মশডল িানাশনার অবরগযামী প্রবিয়ার এ টি উদিারন  িণষনা  শরবছলাম;  প্রবিয়াটি এমবনশতই 
এ টি জটিল পদ্ধবত, প্রায় ৩২ টি ভাজ (িা শস র ম ব ছু ) বছল। শশর্ ফলাফল ( চাইনীজ জাঙ্ক  াগশজর 
জািাজটি)  এিয় শসই সাশথ িমবি াশশ মধ্যিতী  মপশক্ষ এর বতনটি ধ্াপ  : ’ াটামারান’, ’দটুি ো নী সি এ টি 
িাক্স’, এিিং ’ ছবির শিম’ খুিই দবৃষ্টনন্দন; পুশরা প্রবিয়াটি আসশলই মশন  বরশয় শদয়, নানা ভাজ আর খাজ সি 
শ ান ভ্রুণ শর্ন বনশজশ  রুপান্তবরত ব্লযাসু্টলা শথশ  গযারুলা শথশ  বনউরালা; আবম চাইনীজ জাঙ্ক িানাশত 
বশশখবছলাম শছশল শিলায়, আমার িািার  াছ শথশ , বর্বন ঠি  এ ই িয়শস শসই দক্ষতাটা অজষ ন  শরবছশলন তার 
শিাবডষ িং সু্কশল পডার সময়; বতবন সু্কশল থা ার সময় চাইনীজ জাঙ্ক িানাশনা ধু্ম পশড বগশয়বছল র্ার সুচনা 
 শরবছশলন সু্কশলর শমেণ, পুশরা সু্কশল এটি ছবডশয় পশডবছল শর্ন িাশমর মিামারী, অিশয িাশমর মিামারী মশতাই এই 
 াগশজর জাঙ্ক িানাশনার গন উৎসাশিও ভাটা পশড এ সময়। ছাব্শ িছর পর, র্খন শসই শমেণ রুপান্তবরত 
িশয়শছন পুশরাশনা সৃ্মবতশত, আবমও শসই এ ই সু্কশল পডশত বগশয়বছলাম, চাইনীজ জাঙ্ক িানাশনার ধু্মটা আবম আিার 
নতুন  শর শুরু  বর, এিিং আিাশরা এটি ছবডশয় পশড, আশর টি িাশমর মিামারীর মত এিিং তার আিাশরা ম্লান 
িশয় িাবরশয় র্ায়। এখাশন মলু বির্য়টি িশলা, এধ্রশন িাশত  লশম শশখাশনা সম্ভি শ ান দক্ষতা মিামারীর মত শর্ 
ছবডশয় পডশত পাশর, এই বির্য়টা আমাশদর ব ছু মীম বনভষ র সািংসৃ্কবত  শিবশশষ্টর বিস্তাশরর বনখুততা সম্বশে র ব ছু 
ইবঙ্গত শদয়। আমরা বনবশ্চৎ  ভাশিই িলশত পাবর, ১৯২০ এর দশশ  আমার িািার প্রজশন্মর সু্কশলর বশক্ষাথীশদর 
িানাশনা জাঙ্ক, আমার ১৯৫০ এর প্রজশন্মর সু্কল ছাত্রশদর িানাশনা জাঙ্ক শথশ  সাধ্ারন শিবশশষ্ট খুি এ টা আলাদা 
ব ছু বছল না। 

আমরা এই শফশনাশমননটা আশরা এ টু পদ্ধবতগতভাশি অনুসোন  রশত পাবর এ টি পরীক্ষার মাধ্যশম: বশশুশতার্ 
এ টি শখলা, চাইনীজ হুইসপাশরর (রু্িরাশের বশশুরা র্াশ  শটবলশফান নাশম শচশন) এ টি বভন্ন রুশপর মাধ্যশম। 
প্রথশম দইুশ মানরু্শ  এ ত্র  রুন র্ারা শ ানবদনও চাইনীজ জাঙ্ক িানানবন, এিার প্রবত দশ জনশ  বনশয় এ টি 
টিম  শর শমাট বিশটি টিম গঠন  রুন। তারপর প্রবতটি টীশমর র্ারা প্রধ্ান, তাশদরশ  এ সাশথ জশডা  রুন 
এিিং তাশদর সিার সামশন এ টি চাইনীজ জাঙ্ক িাবনশয় িাশত  লশম শশখান ব ভাশি চাইনীজ জাঙ্ক িানাশত িয়। 
এরপর তাশদর বনশজশদর টীশম শফরত পাঠান এিিং বনশদষশ শদন শর্ন তার প্রশতযশ  তাশদর টীম শথশ  বনশজর িাছাই 
 রা শুধু্ বিতীয় আশর জনশ   বনিষাচন  রশত র্াশ , র্াশ  শস চাইনীজ জাঙ্ক িাশত  লশম িাবনশয় শদখাশনার  

মাধ্যশম শশখাশি; প্রবতটি বিতীয় প্রজশন্মর বশক্ষাথী তার টীশম এরপর তৃতীয় অনয এ জনশ  শশখাশি ব ভাশি 
চাইনীজ জাঙ্ক িানাশত িয়, এিিং এভাশি প্রবতটি টীশমর দশম সদসযপর্ষন্ত শশখাশি তার আশগর প্রজশন্মর বশক্ষ রা 
ধ্ারািাবি ভাশি; এই প্রবশক্ষশনর সময় শতরী  রা প্রবতটি জাঙ্ক সঠি ভাশি বচবিত   শর রাখশত িশি, টীম ও প্রজন্ম 
নিং বদশয়,পরিতী পর্ষশিক্ষশনর জনয। 

আবম বনশজ এই পরীক্ষাটি  বরবন (অিশযই আবম  রশত চাই) , ব ন্তু খুি দঢৃ়ভাশিই আমার মশন িয় শর্, আবম 
পুিষধ্ারনা  রশত পাবর, এর ফলাফলটি ব  িশত পাশর। আমার ধ্ারনা িশচ্ছ, এই বিশটি টীশমর সি টি টীম তাশদর 
টীশমর দশম সদসয পর্ষন্ত এই শ ৌশলটি শশখাশত িা িস্তান্তর  রশত সফল িশি না। তশি শমাটামুটি এ টি 
উশেখশর্াগয সিংখয  শক্ষশত্র তারা সফল িশি; শ ান শ ান টীশম ভুল ভ্রাবন্ত িশি; িয়শতা বশক্ষ শদর ধ্ারািাবি তায় 



শ াশনএ টি  দিুষল শর্াগসুশত্র শ উ িয়শতা এ টি গুরুত্বপুণষ ধ্াপ অনু রণ  রশত ভুশল শর্শত পাশরন  এিিং তার 
পরিতী সিাই শসই এ ই ভুল  রার মাধ্যশম তাশদর উশেশয সফশল িযথষ িশিন; শর্মন, িয়শতা টীম ৪ ’ াটামারান’ 

পর্ষায় শপৌছাশত পাশর, তশি এরপর আর না। িয়শতা ১৩ নিং টীশমর অষ্টম সদসয এ টি পবরিবতষ ত িা বমউটযাি 
রুপ, র্া ’িক্স  উইথ টু লীডস’ এিিং ’বপ চার শিম’ এর মাঝামাবঝ শ ান রুপ সৃবষ্ট  শর িশসন এিিং তার টীশমর 
নিম এিিং দশম সদসয এই পবরিবতষ ত রুপটাই অনু রশনর মাধ্যশম সৃবষ্ট  রশিন। 

এখন শর্ সি টীশম শর্খাশন শশখাশনা এই  দক্ষতাটি দশম প্রজন্ম পর্ষন্ত িস্তান্তবরত িশয়শছ সফল ভাশি, শসখাশন আবম 
আশরা এ টি প্রা  ধ্ারনা  রশত চাই। আপবন র্বদ তাশদর শতরী জাঙ্কগুশলাশ  তাশদর প্রজন্মানুর্ায়ী ’িমানুসাশর’ 

সাজান আপবন প্রজন্ম সিংখযার সাশথ িমান্বশয় পদ্ধবতগত শ ান গুনগত অিনবত লক্ষয  রশত পারশিন না। ব ন্তু 
র্বদ আপবন এমন শ ান এ টি পরীক্ষা পবরচালনা  শরন, র্া সিবদ  শথশ  হুিহুু শুধু্ মাত্র শর্ দক্ষতা িস্তান্তবরত 
িশয়শছ সটা শ ান অবরগযামী নয় িরিং জাঙ্ক এর ‘িইিং’ এর এ টি অনবুলবপ আ া, তািশল শসখাশন আপবন 
পদ্ধবতগতভাশিই অিশযই গুনগত মাশনর অিমুলযায়ন শদখশত পাশিন এর বনখুততায়, শর্ভাশি  প্রজন্ম ১ শথশ  প্রজন্ম 
১০ অিবধ্ টিশ  র্ায় পযাটাণষটি। 

পরীক্ষাটির িইিং সিংস্করশন, প্রজন্ম ১০ এর সি টি িইিং প্রজন্ম ১ এর সি িইিংগুশলার সাশথ খাবন টা সদশৃযতা িিন 
 রশি। এিিং প্রবতটি টীশমর মশধ্য এই সদশৃযতা  ম বির ভাশি অিনবত িশত থাশ  প্রজন্মান্তশর। এর শথশ  বভন্ন 
অবরগযাবম সিংস্করশনর পরীক্ষায়, এই ভুলটি িয় িয় সেুণষ নয়শতা এশ িাশর না। তাশদর পবরিতষ নটা িশি ’বডবজটাল’ 

বমউশটশশনর মত। িয় শ ান টীম শ ান ভুলই  রশি না এিিং প্রজন্ম ১০ এর জাঙ্ক খুি খারাপও িশি না আিার 
ভাশলা িশি নাম গডপডতায় তা প্রজন্ম ৫ িা প্রজন্ম ১ এর িানাশনা জাশঙ্কর মতই িশি িা িয়শতা শ ান এ টি 
বনবদষষ্ট প্রজশন্ম শ ান এ টি বমউশটশন িশি ফশল এর পরিতী প্রজশন্মর সি প্রশচষ্টা িযথষ িশি পুশরাপুবর, হুিহুু 
বমউশটশনটিশ  অনবুলবপ  রার মাধ্যশম; 

এই দইু দক্ষতার মশধ্য সিশচশয় গুরুত্বপুণষ পাথষ যটা ব ? শসটা িশচ্ছ, অবরগযাবমর শক্ষশত্র দক্ষতাটা িশচ্ছ 
ধ্ারািাবি ভাশি  রশত িশি এমন  তগুশলা সুবনবদষষ্ট বিয়া, র্াশদর শ ানটাই এ  ভাশি  রা শ ান  ঠিন  াজ 
নয়, শিশীর ভাগই শসই বিয়াগুশলা শর্মন, ’ঠি  মাঝখাশন ভাজ  রুন দইু পাশশ’; টীশমর শ ান এ টি বনবদষষ্ট সদসয 
িয়শতা এই ধ্াপটি অনু রণ  শরন অদক্ষভাশি, তশি পরিতী সদসযটি বর্বন বশখশছন তার  াশছ  েষ্ট অনুভুত িশি, 

শস আসশল ব   রার ’শচষ্টা’  রশছ। অবরগযামী ধ্াপগুশলা আসশল ’শসলফ নরমালাইবজিং’, এিিং এটাই এশ  বডবজটাল 
শিবশষ্ট বদশয়শছ; এটা আমার   াশঠর বমবস্ত্রর মাষ্টাশরর উদিারনটির মত, র্ার ’ াশঠর মশধ্য শপশরশ র মাথাটা 
পুশরাপুবর েু াশত িশি’ এই উশেশযটা তার শীক্ষাথীর  াশছ পবরষ্কার,িাতুডী আঘাত এর খুটিনাটি র্াই শিা  না 
শ ন। অবরগযামীর শক্ষশত্র আপবন িয় শ ান এ টি ধ্াপ  ঠি মত ধ্রশত পারশিন অথিা পারশিন না। অনযবদশ  
আ ার দক্ষতা  মুলত অযানালগ এ টি দক্ষতা, প্রশতযশ ই এ িার শচষ্ঠা  শর শদখশত পাশরন, তশি শ ান শ ান 
মানুশর্র অনবুলবপ অশপক্ষা ৃত শিশী বনখুততর িশি অনযশদর তুলনায় এিিং শ উ এশ িাশর সঠি ভাশি এর হুিুি 
অনুবলবপ শতরী  রশত পারশিন না। শ ান এ টি িইিং এর সিংস্করণ এর বনখুততাও বনভষ র  শর, ব  পবরমান সময় 
এিিং সািধ্ানতা অিলম্বন  রা িশয়শছ এর প্রবত এিিং এটি িমাগতভাশি পবরিতষ নশীল এ টি বনয়াম  ।দশলর 
ব ছু সদসয উপরন্তু আশরা খাবন টা অলঙ্করণ এিিং ’গুনগতমাশনর ’উন্নবত’ িৃবদ্ধ  রশি শুধু্মাত্র এর আশগর 
প্রবতবলবপটি হুিহুু ন ল  রশত শদিার িদশল। 

শব্দ – অন্ততপশক্ষ তাশদর অথষ র্খন শিাধ্গময িয় – তা শসলফ নরমালাইবজিং িয়, শর্মন অবরগযাবম অপাশরশশনর 
শক্ষশত্র িয়। চাইনীজ হুইসপাশরর (শটবলশফান)  মলু শখলায় প্রথম বশশুশ  এ টি গল্প িা িা য শশানাশনা িয়, এরপর 
িাবক েিা িয় শসটি তার পরিতী বশশুশ   াশন  াশন জানাশত এিিং এভাশি শখলাটি অগ্রসর িয়; র্বদ িা যটি 
সাত শশব্দর  ম িয়, এিিং প্রশতয টি বশশুশদর মাতৃভার্ায় িশয় থাশ , খুিই সম্ভািনা আশছ শশর্ অিবধ্ িা যটি টিশ  



র্াওয়ার, অপবরিবতষ ত িশয় দশটি প্রজন্ম অিবধ্। র্বদ শসটা অশচনা শ ান ভীন শদশী ভার্ার িশয় থাশ  এিিং 
প্রবতটি শব্দ শব্দ বিসাশি উচ্চারণ না  শর র্বদ বশশুরা িাধ্য িয় তাশদর ধ্ববণ অনরু্ায়ী িা শফাশনটি  শমশর 
উচ্চারণ  রার জনয, তািশল িাতষ াটি শশর্ অিবধ্ টি শত পাশরনা, প্রজশন্মর িমানুসাশর এই অিনবত শসই িইিং এর 
মতই আশরা অেষ্ট,অশিাধ্য িশয় র্ায়। র্খন িাতষ াটি বশশুর বনশজর ভার্ায় শ ান অথষ িিন  শর এিিং র্বদ শ ান 
অপবরবচত শব্দ শর্মন ’শফশনাটাইপ’িা ’অযালীল’ না থাশ , এটি টিশ  থাশ , তখন শব্দগুশরাশ  তাশদর ধ্ববণ অনরু্ায়ী 
উচ্চারণ না  শর, বশশুরা প্রবতটি শব্দশ  তাশদর সীমািদ্ধ শব্দভাোশরর সদসয বিসাশি বচবিত  শর, এিিং এ ই 
শব্দগুলাশ  িাছাই  শর, র্বদও র্খন তারা পরিতী বশশুর বন ট িাতষ াটি িস্তান্তর  শর, খুি সম্ভিত তারা তা 
উচ্চারণ  শর বভন্ন শ ান িাচনভঙ্গীশত; বলবখত ভার্াও শসল্ফ নরমালাইবজিং,  ারন  াগশজ শলখা নানা িণষ, তাশদর 
খুটিনাটি বির্শয় র্শতই বভন্নতা থাকু  না শ ন, তাশদর এ টি সীমািদ্ধ ( ধ্রা র্া ) ছাব্শটি িশণষর পবরিার 
শথশ ই সিংগ্রি  রা িশয়শছ। 

মীমরা  খশনা  খশনা তাশদর অনবুলবপ  রন প্রবিয়ায় খুি শিশী মাত্রার বনখুততা প্রদশষন  রশত পাশর এধ্রশনর 
শসল্ফ নরমালাইশজশন প্রবিয়ার জনয, এই সতযটাই র্শথষ্ট মীম/জীন সমরুপতা সিংিান্ত শ ান ধ্রশনর অবভশর্াশগর 
উত্তর শদিার জনয। এছাডা র্াই শিা  না শ ন, এর বি াশশর এই আবদ পর্ষাশয় মীম তশত্ত্বর মুল উশেশয,ওয়াট 
বি  এর জীনতশত্ত্বর সমমাশনর সিংসৃ্কবত সিংিান্ত শ ান ধ্রশণর শিাধ্গময পুণষাঙ্গ তত্ত্ব প্রদান  রা না; মীমশ  সমথষন 
 রার আমার মুল উশেশয বছল, আসশল শসই ধ্ারনাটির শমা াশিলা  রা, শর্ জীনরাই শুধু্ এ মাত্র ডারউইনীয় 
প্রভাশির বির্য়, শর্ ধ্ারনাটি নয়শতা The Selfish Gene প্রচার  রশছ এমন এ টা ঝুব  শথশ  র্ািার সম্ভািনা 
বছল। বপটার বরচারসন ও রিাটষ  িশয়ড এই বির্য়টির উপর শজার বদশয়বছশলন তাশদর মলুযিান এিিং বচন্তার 
শখারা  শর্াগাশনা িই Not by Genes Alone এর বশশরানাশমর মাধ্যশম। র্বদও তারা তাশদর  ারন িশলশছন শ ন 
তারা মীম শব্দটি গ্রিন  শরনবন, িরিং  ালচারাল ভযাবরয়াি শব্দটা পছন্দ  শরশছন; বস্টশফল শশনান এর Genes, 

Memes and Human History আিংবশ  অনুশপ্ররণা িশয়ড ও বরচারনসশনর এর আশগর এ টি অসাধ্ারণ িই 
Culture and the Evolutionary Process;  মীম বনশয় আশলাচনা  রা অনয পুণষাঙ্গ িইগুশলা মশধ্য আশছ রিাটষ  
আঙ্গার এর The Electric Meme, শ ট ডাবস্টন এর The Selfish Meme এিিং বরচাডষ  ব্রবডর Virus of the 

Mind: The New Science of the Meme; 

ব ন্তু সুসান ব্লযা শমার তার The Meme Machine এ শমশমটি  তত্ত্বটি শর্ শ ান  াশরার শচশয়ই শিশী 
বিস্তাবরতভাশি িযাখযা বদশয়শছন, বতবন িারিার  শব্রন িা মবস্তষ্ক ( িা অনয শ ান গ্রিন িা ধ্ারন ারী িা শ ান 
চযাশনল িা মাধ্যম) বদশয় পুণষ এ টি পৃবথিী এিিং শর্খাশন মীমরা এশ  অপশরর সাশথ ধ্াক্কাধ্াবক্ক  শর শসই 
জায়গাগুশলা দখল  রার শচষ্টা  রশছ, এমন এ টি দশৃয শল্পর  থা িশলশছন; জীনপুশলর জীনশদর মত, মীমরা র্ারা 
শশর্ অিবধ্ টিশ  র্াশি, শসগুশলা আসশল  তারা, র্ারা ব না বনশজশদর অনুবলবপ  রশত দক্ষ। এর  ারন িশত পাশর 
তাশদর এ টি সরাসবর আশিদন আশছ, শর্মন, ধ্ারনা  রা শর্শত পাশর ’অমরশত্বর’ মীম, ব ছু মানুশর্র  াশছ শর্মন 
বিশশর্ আশিদন আশছ। অথিা িশত পাশর তারা সিশচশয় শিশী বি বশত িয় অনয ব ছু মীমশদর উপবিবতশত র্ারা 
ইবতমশধ্যই মীম পুশল অসিংখয। এটি মীম পুশল মীম  মশেক্স িা মীমশেক্স এর সৃবষ্ট  শর । মীমশদর িযাপাশর 
র্থারীবত আমরা আশরা ভাশলা  শর িুঝশত পাবর  এর সাশথ জীনতাবত্ত্ব  তুলনার উৎশস শফরত বগশয়। 

শিাঝাশনার জনযই আবম জীনশদর এমন ভাশি িযাখযা  শরবছ শর্ন, তারা স্বতন্ত্র এ  , র্ারা স্বাধ্ীনভাশি  াজ  রশত 
সক্ষম; ব ন্তু অিশযই তারা পরের শথশ  স্বাধ্ীন নয়, এই বির্য়টি প্র াশ পায় দটুি উপাশয়: প্রথম, শিাশমাশজাশমর 
উপর সরলবরবখ ভাশি জীনগুশলা সাজাশনা থাশ , এিিং প্রজন্মান্তশর তারা তাশদর বন টিতী শিাশমাজশমর শলা াই এর 
অনযানয জীনগুশলাশ  বনশয় বিস্তার লাভ  শর। আমরা শর্ শর্াগসুত্রশ  িবল বলিংশ জ এিিং আবম এই বির্শয় আর 
িলবছ না  ারন মীমশদর জীনশদর মত শ ান শিাশমাশজাম ব িংিা আলীল শনই িা শর্ৌন পুণ:সবন্নশিশনও ঘশট না। 
অনয আশর টি শক্ষশত্র জীনগুশলা শস স্বাধ্ীন নয় তা শজশনটি  বলিংশ জ শথশ  খুিই বভন্ন এিিং এখাশন শিশ ভাশলা 



শমশমটিশ র অনুরুপ এ টি তুলনা আশছ, এটি ভ্রুণতত্ত্ব বির্য়   -  এিিং শর্ সতযটি প্রায়ই ভুল শিাঝা িয় –  এটি 
জীনতত্ত্ব শথশ  সেুণষ বভন্ন; আমাশদর শরীর বজগশ’ পাজশলর এর মত টু শরা টু শরা শজাডা লাগাশনা নানা 
শফশনাটাইশপর অিংশ না, র্ারা ব না প্রশতযশ  আলাদা ভাশি বভন্ন বভন্ন জীশনর অিদান; শ ান সরাসবর এ   ভাশি 
শ ান জীশনর সাশথ সিংশর্াগ শনই শরীশরর গঠন িা আচরণগত শিবশষ্টর;  আশরা শতাবধ্  অনযানয জীশনর সাশথ 
পারেবর  সিশর্াবগতার মাধ্যশম শ ান এ টি বিবভন্ন বি াশ প্রবিয়া পবরচালনা  শর র্ার ফলাফল পুণষ িয় – 

শরীর সৃবষ্টর মাধ্যশম। ঠি  শর্মন  শর শ ান শরবসবপর নানা শব্দ রান্না  রার প্রবিয়ার মাধ্যশম এ টি বিশশর্ 
বডশ শতরী  শর। শরবসবপর প্রবতটি শব্দ বডশটির নানা টু শরাশ  সরাসবর প্রবতবনবধ্ত্ব  রশছ, এমনটি ব ন্তু না। 

সুতরািং জীনরা আসশল দলিদ্ধ িশয়  এ সাশথ সিশর্াবগতার মাধ্যশম শরীরশ  শতরী  শর এিিং এটি ভ্রুণতশত্ত্বর 
এ টি মলুনীবত। প্রা ৃবত  বনিষাচন এ  দল  জীনশ  সিায়তা  শর অনযানয বি ল্প এ দল জীনশদর তুলনায় এমন 
ভাশি িলার এ টা প্রশলাভন এডাশনা  ঠিন। এিিং এখাশনই সিংশয়; আসশল শর্টা ঘশট, তািশলা  জীনপুল অনযানয 
জীনরা শসই পবরশিশশর এ টি িড অিংশ শতরী  শর, শর্খাশন প্রবতটি জীন িনাম তার বি ল্প অযালীল বনিষাবচত 
িয়। শর্শিতু প্রবতটি জীন বনিষাবচত িিার শক্ষশত্র সফলতা অজষ ন  শর অনয জীনশদর উপবিবতশত – র্ারা বনশজরাও 
এ ই ভাশি বনিষাচন প্রবিয়ায় বনিষাবচত িশয়শছ – এভাশি সিশর্াগী জীনশদর গুচ্ছ িা  াশটষ ল বনিষাচশনর মাধ্যশম 
’উিি’ িয়।  আমাশদর শর্টা আশছ শসটা পবর বল্পত বনয়বমত অথষনীবতর তুলনায় িরিং অশন টাই মুি িাজার 
অথষনীবতর মত। এখাশন  সাই আশছ এ জন, শি ার আশছ এ জন,ব ন্তু িাজাশর এ টি শুনযিান িয়শতা আশছ 
এ জন শমামিাবতর  াবরগশরর। প্রা ৃবত  বনিষাচশনর অদশৃয িাত শসই শুনযিান পুণষ  শর। এটি ব ন্তু  এ জন 
শ বিয় পবর ল্পনা ারীর উপবিবতর ধ্ারনা শথশ  বভন্ন, বর্বন  সাই-শি ার আর  শমামিাবতর  াবরগশরর এই বত্রমখুী 
সিশর্াগী গ্রুপগুশলাশ  সমথষন  শরন; পরের সিশর্াবগতা পুণষ জীন গুচ্ছ িা  াশটষ ল  অদশৃয িাত বদশয় এ  জায়গায় 
জশডা  রার ধ্ারনাটি ধ্শমষর মীমগুশলা এিিং ব ভাশি তারা  াজ  শর িুঝশত আমাশদর সািার্য  শর; 

বিবভন্ন ধ্রশনর জীনশদর গ্রুপ িা  াশটষ ল এর উিি িয় বিবভন্ন জীন পুশল। মািংশাসী জীন পুশল এমন জীন থা শি 
র্া বশ ার ধ্রার ইবিয়, বশ ার ধ্রার মত নখর, মািংশাসী দাত, মািংশ িজম  রার জনয প্রশয়াজনী উৎশসচ  এিিং 
আশরা অনযানয  জীন, সিাই বিশশর্ভাশি এশ  অপশরর সাশথ সিশর্াগীতা  রশি প্রশয়াজনী অঙ্গ এিিং নানা 
শারীরিৃত্তীয় পবরশিশ সৃবষ্ট  শরশত। এিিং এ ই সাশথ, বনরাবমশশভাজীশদর প্রানীশদর জীন পুশল বভন্ন পারেবর  
সামন্জ্জর্যপুণষ জীনগুশলা সিায়তা পাশি তাশদর বনশজশদর মশধ্য সিশর্াবগতা  রার জনয। আমরা শসই ধ্ারনার সাশথ 
 পবরবচত শর্, এ টি জীন প্রজাবতর িবিঃপবরশিশশর সাশথ এর প্র াশ িা শফশনাটাইপ এর পারেবর  সামন্জ্জর্যতার 
 ারশন বিশশর্ সিায়তার জনয বনিষাবচত িয়: মরুভুবম, িনভুবম িা শসটা শর্খাশন শিা  না শ ন। আবম শর্ 
বির্য়টা এখাশন উশেখ  রশত চাইবছ তা িশলা, এছাডাও সিায়তার জনয এটি বনিষাবচত িয়  শ ান এ টি বনবদষষ্ট 
জীনপুশল অনযানয জীশনর সাশথ এর পারেবর  সামন্জ্জর্যতার উপশরও বভবত্ত  শর। শ ান মািংশাসী জীন 
বনরাবমশশভাজী প্রানীশদর জীনপুশল টি শত পারশিনা এিিং এর উশটাটাই ঘশট মািংশাসী জীন পুশল শ ান বনরাবমশার্ী 
জীনগুশলার শক্ষশত্র। র্বদ জীশনর দীঘষদবৃষ্ট বদশয় িযাপারটা শদখা িয়, শ ান প্রজাবতর জীন পুল – জীনশদর শসই শসট 
র্া িারিার বিনযাস এিিং পুনবিষনযাস িশচ্ছ শর্ৌন প্রজণশনর মাধ্যশম – তারা শসই জীনতাবত্ত্ব  পবরশিশ শতরী  শর  

শর্খাশন প্রবতটি জীন বনিষাবচত িয় তাশদর পারেবর  সিশর্াবগতা  রার ক্ষমতার উপর বনভষ র  শর। র্বদও 
মীমশদর পুল  জীনপুশলর মত এশতা বনয়ম বনভষ র িা শগাছাশনা নয়, তাসশত্ত্বও আমরা এ টি মীম পুশলর  থা িলশত 
পাবর মীমশেক্স এর প্রবতটি মীম এর জনয গুরুত্বপুণষ ’পবরশিশ’ বিসাশি। 

মীমশেক্স িশচ্ছ এ  শসট  মীম র্ারা, বনশজরা এ  ভাশি টিশ  থা শত শতমন দক্ষ না িশলও, মীমশেক্স এর অনযানয 
সদসযশদর উপবিবতশত এরা সফলভাশি টিশ  থা শত সক্ষম। এর আশগর শস শশন আবম সশন্দি প্র াশ  শরবছলাম 
ভার্ার বিিতষ শনর খুটিনাটি শক্ষত্রগুশলা বিশশর্ শ ান সুবিধ্া পায়না এ ধ্রশনর প্রা ৃবত  বনিষাচন প্রবিয়ায়। আমার 
ধ্ারনা শর্ ভার্ার বিিতষ ন িরিং বনয়ন্ত্রণ  শর র যানশডাম বিফট;  অনমুান  রা  সম্ভি শর্ ব ছু স্বরিণষ িা িযাঞন 



িণষ পািাডী পবরশিশশ অনয  স্বরিণষ িা িযাঞন িণষ অশপক্ষা শিশী প্রশর্াজয এিিং শস ারশন শসগুশলা শিবশষ্টমলু  
শর্মন, সুইস, তী্তীয় এিিং আশন্দজ পিষতাঞ্চশলর ভার্ার ডায়াশলক্ট। অনযবদশ  শর্মন ব ছু শব্দ বফসবফস  শর 
িলার জনয উপরু্ি, শর্মন গভীর জঙ্গশল, এ ারশন শিবশষ্টমলু  বপগমী িা আমাজনীয় ভার্ায়। ব ন্তু ভার্া বনশয় শর্ 
উদিারণ আবম উশেখ  শরবছলাম শসগুশলা প্রা ৃবত ভাশি বনিষাবচত িশয়শছ – শগ্রট ভাওশয়ল বশফট  এর তত্ত্বটি 
িয়শতা এ টি িযাখযা আশছ – র্বদ শসই িযাখযাটি এই ধ্রশণর না িশত পাশর। িরিং এটি িশত পাশর পারেবর  
সামন্জ্জর্যপুণষ মীমশেশক্স এ মীমশদর উপরু্ি জায়গা খুশজ শনিার মাধ্যশম। এ টি স্বরিণষ প্রথশম বশফট িয়, অজানা 
শ ান  ারশণ – িয়শতা শ ান প্রশিংসার পাত্র িা শবিশালী শ ান িযাবির মত  শর ফযাশন দরুস্ত উচ্চারন 
অনু রশণর মাধ্যশম, শর্মনটা িলা িয় েযানীশ বলে এর  ারণ বিসাশি;  ব ভাশি শগ্রট ভাওশয়ল বশফট িশলা শসটা 
র্াই শিা  না শ ন: এই তত্ত্বানুর্ায়ী এ িার র্খন প্রথম স্বরিণষটি পবরিবতষ ত িয়, অনয স্বরিণষগুশলা শসটি পালািশম 
অনুসরণ  শর শর্ শ ান ধ্রশনর অেষ্টতাশ  হ্রাস  রার প্রশচষ্টায়, এভাশি ধ্াশপ ধ্াশপ পর্ষায়িশম। এিিং বিতীয় 
পশিষ ইবতমশধ্য বিদযমান বমমপুল শথশ  মীম রা বনিষাবচত িয়, র্ারা পারেবর  সামন্জ্জর্যপুণষ মীমশদর বনশয় 
মীমশেক্স শতরী  শর। 

অিশশশর্ ধ্শমষর শমশমটি  তত্ত্বটি  বনশয় আশলাচনা  রার জনয এখন আমরা র্শথষ্ট উপ রণ সিংগ্রি  শরবছ;  ব ছু 
ধ্মীয় ধ্ারনা , ব ছু জীশনর মতই িয়শতা টিশ  সাশথ শুধু্মাত্র এর বনশজর শর্াগযতায়। এই মীমগুশলা টিশ  থা শত 
পাশর শর্ শ ান মীম পুশল, তাশদর চারপাশশ শর্ মীমরা ই থাকু  না শ ন (এই গুরুত্বপুণষ বির্য়টি বনশয় আবম 
অিশযই আিার িলবছ শর্ শর্াগযতা িা শমবরট এই অশথষ মীম পুশল টিশ  থা ার ’শর্াগযতা’ মাত্র, এর িাইশর এই 
শব্দটির বিশশর্ চুডান্ত শ ান মুলয বিচার শনই); ব ছু ধ্মীয় ধ্ারনা টিশ  র্ায়  ারন তারা অনয মীমগুশলার সাশথ 
সামন্জ্জর্যপুণষ িিার  ারশন এিিং ইবতমশধ্যই মীমপুশল র্াশদর সিংখযাও অশন  মীম  মশেক্স িা মীমশেক্স এর অিংশ 
বিসাশি। নীশচ আবম ধ্মীয় মীমশদর এ টি আিংবশ  তাবল া উশেখ  রলাম, র্া সম্ভিত মীম পুশল টিশ  থা ার 
বিশশর্ শর্াগযতা আশছ , িয় সেুণষ তাশদর এ   ’শর্াগযতা’ অথিা বিদযমান মীমশেক্সগুশলার সাশথ এর সামন্জ্জর্যতার 
 ারশন। 

 আপনার মৃতুযর পরও আপবন শিশচ থা শিন। 

 র্বদ আপবন শিীদ বিসাশি মৃতুযিরণ  শরন তশি আপনার জায়গা িশি শিশিশশতর বিশশর্ এ টি িাশন 
শর্খাশন আপবন িািাওরটি কুমারী নারী শভাগ  রশত পারশিন ( শসই দভুষ াগা কুমারীর জনয এ টু শভশি 
শদখুন) 

 ধ্মীয় বভন্নমতািলম্বী িা শিশরটি , অিমাননা ারী এিিং স্বধ্মষতযাগীশদর িতযা  রা উবচৎ ( িা তাশদর 
অনয শ াশনাভাশি শাবস্ত প্রদান  রা উবচৎ শর্মন তাশদর পবরিার শথশ  তাশদর সে ষ চুযত  রা ইতযাবদ) 

 ঈশ্বশর বিশ্বাস  রা িশচ্ছ সিশচ িড গুন িা ভাচুষ । আপবন র্বদ  খশনা অনুভি  শরন শর্, আপনার 
বিশ্বাস শদাদযুলযমান, তশি শসটিশ  বির ও দঢৃ়  রার জনয  শঠার পবরশ্রম  রুন এিিং ঈশ্বশরর  াশছ 
প্রাথষনা  রুন আপনার অবিশ্বাশসর িশন্দ বতবন শর্ন আপনাশ  সািার্য  শরন ( পাস াশলর িাজী সম্বশে 
আশলাচনার সময় আবম উশেখ  শরবছলাম, শসই অিুত ধ্ারনাটি  থা, শর্ ঈশ্বর আমাশদর  াশছ আসশল শর্ 
বজবনসটা চান শসটা িশচ্ছ তার উপর আমাশদর বিশ্বাস। শসই সময় আবম এটাশ  এ টি িযবতিম বিসাশি 
বচবিত   শরবছলাম, তশি এখন এর জনয এ টি  ারন আশছ আমাশদর); 

 আিা িা শফইথ( শ ান ধ্রশনর প্রমান ছাডাই শর্ বিশ্বাস) িশচ্ছ এ টি উত্তম গুন। আপনার বিশ্বাস র্ত 
শিশী প্রমানশ  উশপক্ষা  রশি , ততশিশী ধ্মীয় গুশন গুনাবন্বত িশিন আপবন। এ বনষ্ঠ গুনিান বিশ্বাসীরা 
র্ত শিশী অিুত ব ছু বিশ্বাস  রশত সক্ষম িন, র্া অসমবথষত এিিং শ ানভাশিই সমথষনশর্াগয না শ ান 
প্রমাশনর নীবরশখ িা রু্বিশত, তারা তাশদর এই অেবিশ্বাশসর জনয বিশশর্ভাশি পুরষৃ্কত িশিন। 

 প্রশতযশ ই, এমনব  র্াশদর শ ান ধ্মীয় বিশ্বাস শনই, ধ্মষ বিশ্বাসীশদর বিশ্বাসশ  স্বয়িংবিয়ভাশি এিিং 
প্রোতীতভাশি শ্রদ্ধা প্রদশষন  রশি, এিিং অনয ধ্মষ বিশ্বাশসর প্রবত সাধ্ারনত র্া  রা িয়, তার শচশয় 



অশন  শিশী মাত্রায় তাশদর শসই বিশ্বাশসর প্রবত সন্মান শদখাশত িশি ( অধ্যায় ১ এ বির্য়টি আশলাচনায় 
এশসশছ); 

 শিশ অিুত ব ছু বির্য় আশছ (শর্মন, বেবনটি, োন্সসািস্টানবশশয়শন, ইন ারশনশন) র্া আমাশদর ’শিাঝার’ 

জনয না; এমনব  এসি শ ান ব ছু শিাঝার শ ান ’শচষ্টা‘  রারও দর ার শনই  ারন বির্য়গুশলা শিাঝার 
প্রশচষ্টার প্রবিয়া শসগুশলাশ  ধ্বিংশ  শর বদশত পাশর। িরিং বশখুন এগুশলাশ  ’রিসয’ বিসাশি বচবিত  শর 
ব ভাশি পুণষতা এিিং সন্তুবষ্ট অজষ ন  রা র্ায়; 

 সুন্দর সঙ্গীত, বশল্প লা এিিং ধ্মীয় গ্রন্জ্ি িশলা বনশজরাই স্বপ্রবতবলবপ ারী ধ্মীয় ধ্ারনার শটাশ ন।((( বিবভন্ন 
ঘরানা এিিং জনরার বশল্প মষগুশলা বিশশ্লর্ন  রা শর্শত পাশর বি ল্প মীম  মশেক্স িা মীশমশেক্স বিসাশি, 

শর্শিতু বশল্পীরা তাশদর পুিষিতী বশল্পীশদর নানা আইবডয়া ও শমাটিফ অনুসরণ ও অনু রণ  শরন এিিং 
নতুন শমাটিফগুশলা শুধু্মাত্র টিশ  থা শত পাশর, র্বদ তারা অনযগুশলার সাশথ বমশশ শর্শত পাশর। আসশলই 
বশল্প লার ইবতিাশসর পুশরা শাখাটাই শদখা শর্শত পাশর মীমশেবক্সটির এ টি বিস্তাবরত গশির্না বিসাশি, 

বিশশর্  শর তাশদর সুক্ষ এিিং বনয়মমাবফ  নানা আইশ াশনাগ্রাবফ িা বসশম্বাবলজশমর বিস্তাবরত গশির্নাগুশলা 
শসটারই ইবঙ্গত শদয়। শর্ খুটিনাটি বির্য়গুশলা সমবথষত িশয়শছ িা সমথষন িাবরশয়শছ মীম পুশল উপবিত 
অনয সদসযশদর  ারশন এিিং শর্খাশন অশন  শক্ষশত্রই ধ্মীয় মীমগুশলার ভুবম া বছল।)))) 

উপশর তাবল ায় িবণষত ব ছু মীম এর সম্ভিত চুডান্ত সারভাইভাল মুলয আশছ এিিং শসটি শর্ শ ান মীমশেক্স এ 
ভাশলাভাশিই টিশ  থা শত পাশর সফলতার সাশথ। ব ন্তু, জীশনর শক্ষশত্র শর্মন িয়, ব ছু মীম টিশ  থাশ  অনয শিশ 
ব ছু মীশমর উপবিবতশত সৃষ্ট এ টি উপরু্ি পবরশিশশ, র্া বি ল্প নানা মীমশেক্সগুশলা গশড উঠশত সিায়তা  শর। 
দটুি বভন্ন ধ্মষ বিশ্বাসশ  শদখা শর্শত পাশর, দটুি বি ল্প মীমশেক্স বিসাশি, শর্মন িয়শতা ইসলাম িশচ্ছ মািংশাসী জীন 
 মশেক্স এর অনুরুপ, এিিং শিৌদ্ধধ্মষিাদ  শর্মন বনরাবমশার্ী জীন  মশেক্স এর অনুরুপ। চুডান্ত শ ান অশথষ ব ন্তু  

শ ান ধ্শমষর ‘ধ্ারনাগুশলা’ অনয শ ান এ টি ধ্শমষর ’ধ্ারনাগুশলা’র শচশয় উত্তম না; ঠি  শর্মন মািংশাসী জীন 
বনরার্াশী জীন শথশ  উত্তম না শর্ অশথষ। এধ্রশনর ধ্মীয় মীমগুশলার শচশয় চুডান্তভাশি টিশ  থা ার থা ার শ ান 
বিশশর্ গুনািলী থা শতই িশি এমন শ ান প্রশয়াজনীয়তাও ব ন্তু শনই। তাসশত্ত্বও, তারা টিশ  থা ার শক্ষশত্র দক্ষ এই 
অশথষ শর্, তারা শুধূ্ তাশদর ধ্শমষর অনয মীমশদর উপবিবতশত ভাশলাভাশিই তাশদর জায়গা  শর বনশত পাশর, বি বশত 
িশত পাশর, র্া অনয ধ্শমষর মীমশদর উপবিবতশত ঘশট না। এই মশডশল, শরামান  যাশথাবল িাদ ও ইসলাম, ধ্রুন 
অিশযই শ ান এ   িযাবির সৃবষ্ট নয়, িরিং তারা বিিবতষ ত িশয়শছ পৃথ  পৃথ  ভাশি বি ল্প মীমশদর এ টি গুচ্ছ 
বিশসাশি র্ারা পুণষ বি াশ িিার সুশর্াগ শপশয়শছ এ ই মীমশেক্স শদর সিািিাশন। 

সিংগঠিত ধ্মষ সিংগঠিত িশয়শছ মানুশর্র িারাই: র্াজ  এিিং বিশপ, রািাই, ইমাম, আয়াশতাোি শদর িারাই। ব ন্তু 
আবম মাটিষ ন লথুাশরর সিংিান্ত শর্ বির্য়টির অিতারণা  শরবছলাম আশগ, শসই বির্য়টির পুণরািবৃত্ত  শরই িলবছ, এর 
অথষ ব ন্তু এটা নয়, শর্ ধ্শমষর প্রথম ধ্ারনার সুত্রপাত িা পবর ল্পনা  শরশছ শ ান মানুর্; এমনব  শর্খাশন ধ্মষশ  
অপিযিিার ও বনয়ন্ত্রন  রা িশয়শছ ক্ষমতায় থা া মানরু্গুশলার স্বাশথষ। প্রিল সম্ভািনা আশছ শর্, প্রবতটি ধ্শমষর 
খুটিনাটি অশন  বিশর্ই মুলত তার আ ৃবত শপশয়শছ অশচতন বিিতষ শনর প্রবিয়ায়। শ ান জীনতাবত্ত্ব  প্রা ৃবত  
বনিষাচশনর মাধ্যশম না,   ারন শসই প্রবিয়া খুিই ধ্ীর, র্া ধ্শমষর দ্রুত বিিতষ ন ও এিিং নানা বিভাজনশ  িযাখযা 
 রশত পাশরনা। এই  াবিনীশত জীনতাবত্ত্ব  প্রা ৃবত  বনিষাচশনর ভুবম া িশলা, প্রশয়াজনীয় প্রা -প্রিণতা এিিং 
পক্ষপাবতত্ত্ব সি শসই মবস্তষ্কশ  সরিরাি  রা-এ টি িাডষ ওয়ার েযাটফমষ ও শলা শলশভল বসশস্টম সফটওয়যারটি র্া 
শমশমটি  িা মীম বনভষ র বনিষাচশনর শপ্রক্ষাপট শতরী  শর। এই শপ্রক্ষাপশট আমার  াশছ মশন িয় শ ান এ ধ্রশনর 
মীম বনভষ র প্রা ৃবত  বনিষাচনই িযাখযা  রশত পাশর শ ান এ টি বনবদষষ্ট ধ্শমষর বিস্তাবরত বিিতষ ন প্রবিয়াটিশ । 
ধ্মীয় বিিতষ শনর প্রাথবম  ধ্াপগুশলাশত, এটি শ ান সিংগঠিত রুপ শনিার আশগ, সাধ্ারন মীমগুশলা টিশ  থাশ  
মানুশর্র মনস্তাবত্ত্ব তার প্রবত তাশদর বিশশর্ আশিদশনর জনয; এিিং এখাশনই ধ্শমষর মীম তত্ত্ব এিিং মানবস  শ ান 
প্রবিয়ার উপজাত বিসাশি ধ্শমষর উৎপবত্ত তত্ত্বটি এশ  অপশরর সাশথ বমশশ র্ায়। পরিতী পর্ষাশয় র্খন ধ্মষ 



রুপান্তবরত িশয় সিংগঠশন, বিস্তাবরত নানা ধ্রশনর আচার এিিং  াল্পবন  নানা বনয়ম ানুশনর মাধ্যশম বভন্নতা পায় 
অনযানয ধ্মষগুশলা শথশ , শসই পর্ষাশয়র ধ্শমষর নানা বির্য়গুশলা িযাখযা  রার জনয মীমশেক্স তত্ত্বটি শিশ র্শথষ্ট – 

পারেবর  সামন্জ্জর্যপুণষ মীমশদর  াশটষ ল িা গ্রুপ; এটি অিশয র্াজ  ব িংিা অনযশদর পবর ল্পনা মাবফ  িাডবত 
ব ছু মযাবনপুশলশশনর ভুবম া থা ার সম্ভিনাশ  িাবতল  শরনা; ধ্মষ সম্ভিত ব ছুটা অিংশ, ইশিবলশজিবল বডজাইন 
 রা িশয়শছ, শর্মন  শর বশল্প লার শক্ষশত্র নানা সু্কল িা ঘরানা িা ফযাশনগুশলা সৃবষ্ট  রা িশয় থাশ । 

প্রায় সেুণষ শর্ এ টি ধ্মষ ইশিবলশজিভাশি ‘বডজাইন’  রা িশয়শছ, তািশলা সাশয়শিালজী (Scientology), ব ন্তু 
আমার সশন্দি এটি ধ্ারার িযবতিম িিার সম্ভািনাই শিশী। পুশরাপুবর বডজাইন ৃত ধ্শমষর শখতাি পািার আশর টি 
দািীদার িশচ্ছ মরমবনজম (Mormonism); শজাশসফ বস্মথ, এই ধ্মষটির অতযন্ত বিশশর্ প্র ৃবতর সৃজনশীল ও 
বমথযাচারী আবিষ্কার , এ  অস্বাভাবি  প্রশচষ্টার মাধ্যশম সেুণষ নতুন এ টি পবিত্র গ্রন্জ্ি সৃবষ্ট  শরবছশলন, িু  অি 
মমষন, শর্খাশন এশ িাশর শুনয শথশ  বতবন নতুন এ টি আশমবর ার বমথযা   াল্পবন  ইবতিাশসর অিতারণা  শরন 
ভুয়া সপ্তদশ শতশ র ইিংশরজী ভার্া িযিিার  শর। তাস্বশত্ত্বও উনবিিংশ শতাব্দীশত এর সৃবষ্ট িিার পর মমষনিাদ 
বিিবতষ ত িশয়শছ শিশ এিিং এখন এটি রু্িরাশের মুলধ্ারার সন্মানজন  এ টি ধ্মষ বিসাশি প্রবতবষ্ঠত; আসশলই, দািী 
 রা িশচ্ছ এটি সিশচশয় দ্রুত িধ্ষনশীল ধ্মষগুশলার এ টি এিিং এখন  থা িশচ্ছ তাশদর ভবির্যত এ জন শপ্রবসশডি 
 যাবেশডটশ  খুশজ শির  রার িযাপাশর। 

সি ধ্মষই বিিবতষ ত িয়। ধ্মীয় বিিতষ শনর শর্ তত্ত্বই আমরা গ্রিন  বরনা শ ন, শসই তত্ত্বটিশ  উপরু্ি পবরশিশ 
শপশল শর্ বিস্ময় র িাশর ধ্মীয় বিিতষ ন প্রবিয়া অগ্রসর িশত পাশর, শসটি িযাখযা  রশত িশি।এ টি শ স স্টাবড 
আশলাচনা  রা র্া : 
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ছবি: র্াশটর দশশ  অক্সশফাডষ  বিশ্ববিদযালশয়র জীিবিঞানী বিল িযাবমলটন প্রথম প্রজাবতর সদসযশদর মশধ্য 
পারেবর  সিশর্াবগতার গাবনতী  মশডলটি প্রস্তাি  শরবছশলন, বতবন প্রথম িযাখযা বদশয়বছশলন বনশজর ক্ষবত  শরও 
অশনযর উপ ার  রার মানবস তাটির, শর্ পশরাপ ারী মানবস তার জন্ম িয় র্খন প্রজাবতর শ ান সদসয তার 
জীনগত আিীয়শদর জীন রক্ষাশথষ বনশজশ  ঝুব র মশধ্য শফশল; এমনব  র্বদ শসও মৃতুযিরণ  শর, তার সুফল শভাগ 
 রশি তারই বন টিতী জীনগত আিীয়, তারই পাবরিাবর  িিংশধ্ারা, তাশদর সামবগ্র  বডএনএ – শসই সাশথ তার 
বনশজরটাও; এভাশিই জন্ম িশয়বছল ইন্ুবসভ বফটশনস এর তত্ত্বটি;  প্রানীশদর প্রিনতা আশছ বনশজশদর আিীয় িা 
জীনগত ব নশদর শদখাশশানা  রার,  বিপদ শথশ  রক্ষা  রার, সেদ ভাগাভাবগ, বিপশদর সত ষ   রার িা শ ান না 
শ ান ভাশি বন:স্বাথষ িযিিার  রার  ারন েষ্টতই পবরসিংখযানগতভাশি সম্ভািনা থাশ  তাশদর আিীয়রা তাশদর 
মত এ ই জীশনর  বপ িিন  শর; শ ান জীন র্া শ ান অগষাবনজম িা জীিশদর এ   শ ান সদসযশদর শপ্রাগ্রাম 
 শর তাশদর জীনগত আিীয় িা শজশনটি  ব ন শদর সিায়তা  রার জনয পবরসিংখযাগতভাশি শসই জীন এর 
অনুবলবপ িিার সুবিধ্া পািার সম্ভািনাও শিশী; এই ধ্রশনর জীশনর সিংখযা প্রজাবতর জীনপুশল শিশড শর্শত পাশর 
এমন িাশর শর্ শর্খাশন জীনগত আিীয় িা ব ন পরাথষিাদীতা িা অযালেুইজম খুি স্বাভাবি  িশয় দাডাশত পাশর; 

বনশজশদর সন্তানশদর প্রবত উপ ারী িওয়া এর এ টি েষ্ট উদিারন, ব ন্তু এটাই এ মাত্র এমন উদিারন নয়; 

শমৌমাবছ, ওয়াে, বপপডা, টারমাইট এিিং খাবন টা, ব ছু বনবদষষ্ট শমরুদেী শর্মন নযাশ ড শমাল র যাটস, মীর াটস এিিং 
অযা ণষ উডশপ াররা এমন এ টি সমাশজর বিিতষ ন ঘটিশয়শছ শর্মন িড ভাইশিানরা তাশদর শছাট ভাইশিানশদর 
শদখাশশানা  শর ( র্াশদর সাশথ তারা তাশদর জীনগুশলাশ  শশয়ার  রার সম্ভািনা থাশ ); (Illustration by Asaf 

Hanuka) 
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দনর্িকিার র্িকড়: যকন আমরা ভাবিা? 

এই পৃবথিীশত আমাশদর পবরবিবত খুিই অিুত; এখাশন প্রশতযশ ই আমরা স্বল্প সমশয়র অবতবথ, আর আমাশদর জানাও 
শনই শ ন, তারপরও, মাশঝ মাশঝ আপাতদবৃষ্টশত স্বগীয় রুপ বদশয়  সৃবষ্ট  বর শ ান এ টি উশেশয। র্বদও, শদনবন্দন 
জীিশনর দবৃষ্টশ ান শথশ  অন্তত এ টা বির্য় আমাশদর জানা আশছ তা িশলা: আমরা মানরু্রা এখাশন, অনয মানুশর্র 
জনয –আর সিার উপশর, বিশশর্  শর তাশদর জনয, র্াশদর মুশখর িাবস এিিং ভাশলা থা ার উপশর আমাশদর 
বনশজশদর সুখী িিার বির্য়টি বনভষ রশীল;  আলিাটষ  আইনস্টাইন  

অশন  ধ্াবমষ  মানুশর্র জনয  ল্পনা  রা শিশ  ঠিন, ব ভাশি, ধ্মষ ছাডা, শ ান এ জন মানরু্ ভাশলা িশত পাশর িা 
ভাশলা িিার জনয আশদৌ শ ান ইচ্ছা শিাধ্  রশত পাশর। আবম এ ধ্রশনর প্রেগুশলাই আশলাচনা  রশিা এই 
অধ্যাশয়;  ব ন্তু সশন্দি আসশল আশরা সিষিযপী এিিং ব ছু ধ্াবমষ  মানুর্, তাশদর বিশ্বাসশ  ’বিশ্বাস’  শরন না র্ারা, 
প্রায়শই তাশদর প্রবত তীব্র ঘৃনায় আশিগািান্ত িশয় পশডন। এটি খুিই গুরুত্বপুণষ,  ারন অনযানয বির্য়গুশলার প্রবত 
ধ্মীয় দবৃষ্টভঙ্গীর শপছশন শর্ শনবত তার বিশিচয বির্য়গুবল লুব শয় থাশ , তাশদর আসশলই শনবত তার সাশথ শ ান 
সবতয াশরর শর্াগসুত্র শনই; বিিতষ শনর বির্য়গুশলা বনশয় বশক্ষাদান  রার বিশরাধ্ীতার এ টি বিশাল অিংশরই আসশল 
বিিতষ শনর সাশথ িা শ ান শিঞাবন  ব ছূর সাশথ শ ান সে ষ  শনই, এটি উশস্ক বদশয়শছ বদশয় শনবত তা বনভষ র তীব্র 
ব ছু কু্ষদ্ধ প্রবতবিয়া, র্া িশত পাশর এশ িাশর সরল িুঝশত না পারা শথশ  উিুত, শর্মন, ’আপবন র্বদ  আপনার 
সন্তানশ  শশখান শর্, তারা িানর শথশ  বিিবতষ ত িশয়শছ, তািশল তারা সিাই িানশরর মতই আচরণ  রশি’ শথশ  
আশরা জটিল অন্তবনষবিত উশেশয শর্খাশন ইশিবলশজি বডজাইন এর ওশয়জ িা  াশঠর শগাজ রাশটজী ( শর্খাশন  

সৃবষ্টিাদী িা বিশয়শবনষ্টরা ইশিবলশজি বডজাইন এর ওশয়জ িা  াশঠর শগাজ রাশটজী িযিিার  শর বিঞান বশক্ষার 
মশধ্য প্রশিশ  রশত চাইশছ), শর্ অশুভ উশেশযটির বির্য় বনদষয়ভাশি উশন্মাচন  শরশছ িারিারা ফশরষ্ট এিিং পল 
গ্রস তাশদর Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design িইটিশত; 

আমার িইগুশলার জনয আবম পাঠ শদর  াছ শথশ  অসিংখয বচঠি পাই, র্াশদর শিশীর ভাই অতযন্তয উৎসািিযঞ  
ভাশি িেুভািাপন্ন, তাশদর ব ছু গঠনমলু  সমাশলাচনাপুণষ, ব ছু খুিই শনািংরা মানবস তার এিিং এমনব  খুিই বিিংস্র; 
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এিিং আবম দ:ুশখর সাশথ িলবছ সিশচশয় শনািংরা মানবস তার বচঠিগুশলার মলু প্রশণাদনা দায়  বির্য়টি িশচ্ছ ধ্মষ; 
এধ্রশনর অখৃষ্টসুলভ দিুষযিিার সচরাচরই মুশখামুবখ িশত িয় তাশদর র্াশদরশ  খৃষ্ট ধ্শমষর শত্রু বিসাশি মশন  রা 
িয়;  উদিারন বিসাশি এ টি বচঠি, র্া ইিারশনশট শপাষ্ট  রা িশয়বছল ব্রায়ান শিবমিং শ  উশেশয  শর, বর্বন 
নীবরশ্বরিাদশ  সমথষন  শর চমৎ ার হৃদয়েশী এিিং আন্তবর  এ টি চলবচ্চত্র The God Who Wasn’t There এর 
শলখ  এিিং পবরচাল ;  ‘Burn while we laugh’ বশশরানাশম ব্রায়ান এর উশেশশয শলখা এই বচঠিটির সময় াল ২১ 
বডশসম্বর ২০০৫, এিিং র্ার ভার্া বছল এর ম: 

আপনার শর্ র্শথষ্ট পবরমান সািস আশছ শস বির্শয় আবম বনবশ্চৎ; আবম খুিই চাই এ টি ছুবর বনশয় আপনাশদর 
মত বনশিষাধ্শদর নাবড ভুবড শির  শর শদই এিিং আনশন্দ বচৎ ার  বর, র্খন আপনাশদর সামশনই আপনাশদর 
নাবডভুবডগুশলা শির িশয় আসশত থা শি। আপবন শসই পবিত্র রু্দ্ধটি শুরু  রার শচষ্টা  রশছন, র্খন শ ান এ বদন 
আবম এিিং আমার মত অশনশ ই উপশর িবনষত  াজটি  রশত আনশন্দর সাশথ দাবয়ত্ব শনশি; 

বচঠির এই পর্ষাশয় শলখ  িয়শতা শদবরশত িশলও িঝুশত শপশরবছশলন,  তার ভার্াটা আশদৌ খুি খৃষ্ট সুলভ না,  ারন 
এর পর খাবন টা উদারতার সুশর বতবন উশেখ  রশত থাশ ন, 

র্বদও ঈশ্বর আমাশদর প্রবতশশাধ্ না শনিার, িরিং , আপনাশদর মত সিার জনয প্রাথষনা  রার জনযই বশক্ষা শদন; 

অিশয তার এই দয়াশীলতা খুিই স্বল্পশময়াদী: 

তশি আবম শাবন্ত পাশিা এই শজশন শর্, আপনার উপর ঈশ্বর শর্ শাবস্ত আশরাপ  রশিন, তা আমার শদয়া শর্ শ ান 
শাবস্তর তুলণায় আপবন ১০০০ গুন শিশী র্ন্ত্রনা শভাগ  রশিন; সিশচশয় ভাশলা িযপারটা িশচ্ছ আপবন অনন্ত াল 
ধ্শর নর  র্ন্ত্রণা শভাগ  রশিন এই সি পাশপর জনয, র্া সম্বশে আপবন সেুণষ অঞ; ঈশ্বশরর শিাধ্ শ ান দয়া 
প্রদশষন  শরনা; আপনার জনযই, আবম আশা  বর, সতযটা আপনার  াশছ উশন্মাবচত শিা , ছুবর আপনার মািংশশ েশষ 
 রার আশগই; শুভ িডবদন! 

পুনশ্চ: আপনার মশতা মানুর্শদর আসশল শ ান ধ্ারনা শনই ব  আপনাশদর  পাশল আশছ,  ঈশ্বরশ  ধ্নযিাদ জানাই… 

আবম আপবন না; 

আমার  াশছ আসশলই ধ্াধ্ার মত মশন িয়, ধ্মীয় বচন্তাধ্ারার সামানযতম মতপাথষ য ব  পবরমান বির্ািতার জন্ম 
বদশত পাশর; আশরা এ টি উদিারন শদয়া এখাশন উশেখ  রা শর্শত পাশর, Freethought today (বিথট টুশড) শীর্ষ  
এ টি মযাগাবজশনর সোদশ র শপাষ্টিযাগ শথশ  র্া সিংগৃবিত;  বিথট টুশড প্র াশ  শর Freedom from Religion 

Foundation (FFRF), র্ারা শাবন্তপুণষভাশি প্রবতিাদ  শর আসশছন, চাচষ  ও রাের মশধ্য সািংবিধ্াবন ভাশি স্বী ৃত 
পৃথ  অিিানশ  র্খন উশপক্ষা  রা িশচ্ছ; 

িযাশলা, পবনর খাওয়া জঘনয িযবিরা, শতামাশদর মত অপদাথষশদর তুলনায় আমরা খৃষ্টানশদর সিংখযা িহু শিশী; চাচষ  
এিিং রাশের মশধ্য শ ান পৃথ ী রন িশি না এিিং শতামরা নরশ র  ীটরা অিশয িার স্বী ার  রশি…. ; 

পবনশরর িযপারটা আসশল ব ? আমার আশমবর ান িেুরা অিশয প্রস্তাি  শরশছন, কুখযাত ভাশি উদারপন্জ্িী অঙ্গরাজয 
উইস নবসন সাশথ এর এ টা সে ষ  থা শত পাশর;  Freedom from Religion Foundation (FFRF) এর  ার্ষালয় 
এিিং শডয়ারী বশল্পর শ ি িশচ্ছ উইস নবসন; ব ন্তু বনশ্চয়ই িযাখযাটা এত সরল নয়..এিিং তািশল ঐসি ফরাসী 
পবনর শখশ া আিসমপনষ ারী িানররা তািশল ব ? এখাশন পবনর এর ভার্ায় িযিিাশর শব্দগত আই শনাগ্রাফীটি 
ব ? 



বচঠিটার ভার্ায় বফশর আসা র্া  আিার… 

শয়তান পুজারী অপদাথষ…. দয়া  শর মশরা এিিং নরশ  র্াও….. আবম আশা  বর শর্ন মলনালীশত  যান্সাশরর মত 
খুি  ষ্টদায়  শ ান অসুখ িয়  এিিং ধ্ীশর ধ্ীশর খুি  ষ্ট শভাগ  শর শর্ন মৃতুয িয়, তািশল আপবন আপনার ঈশ্বর, 

শয়তাশনর সাশথ শদখা  রশত পারশিন…… এই ধ্মষ শথশ  স্বাধ্ীনতা খুিই খারাপ এ টা বির্য়, সুতরািং  আপনারা 
ফযাগ ( Fag:পুরুর্ সম ামী অিঞাসুচ  শব্দ) এিিং ডাই সশদর (dykes: নারী সম ামী অিঞাসুচ  শব্দ) 
শিশী উশত্তবজত িিার শ ান  ারন শনই িরিং বচন্তা  শরন শ াথায় আপনারা র্াশচ্ছন,  ারন র্খন আপনারা আশদৌ 
শখয়াল  রশিন না ঠি  তখনই ঈশ্বর আপনাশদর শাশয়স্তা  রশি, র্বদ আপনাশদর এই শদশ  িা এই শদশ র্া ব ছুর 
উপর বভবত্ত  শর প্রবতবষ্ঠত িশয়শছ শসটা ভাশলা না লাশগ, তািশল আপনার  ৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাৎশদশটি এখনই শথশ  দরু 
িশয় র্ান এই শদশ শথশ ; 

পুনশ্চ:  বমউবনষ্ট শিশযা,আপনার  ৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাৎশদশটি বনশয় রু্িরাে শথশ  দরু িশয় র্ান; শতামাশদর শ ান অজিুাত 
আর শনই; সৃবষ্ট র্শথষ্ট প্রমান মিান র্ীশু খৃষ্টর সিষময় ক্ষমতার; 

শ ন আোি র সিষময় ক্ষমতা না? িা ব্রহ্মারই িা না শ ন? িা এমন ব  ইয়াওশয়র? 

আমরা নীরশি সশর র্াশিা না, ভবির্যশত র্বদ সবিিংসতার প্রশয়াজন িয়, মশন রাখশিন এর জনয আপনারাই দায়ী; 
আমার রাইশফশল গুবল ভরা আশছ, 

শ ন ? আবম না শভশি থা শত পারবছ না, শ ন এই ঈশ্বশরর এধ্রশনর ভয়ঙ্কর বিিংস্রতার সাশথ প্রবতরক্ষা প্রশয়াজন 
আশছ িশল মশন  রা িয়?  শর্  াশরারই শতা মশন িিার  থা বতবন বনশজশ  সুরক্ষা  রার জনয র্শথষ্ট পবরমাশন 
শর্াগয; মশন রাখশত িশি, এই সি কুৎবসত বিিংস্র িা যর অপমান আর হুমব র বনশানা ব ন্ত শান্ত বশষ্ট ভদ্র, চমৎ ার 
এ জন তরুনী; 

িয়শতা আবম আশমবর ায় িসিাস  বরনা, আমাশ  শলখা শিশীর ভাগ ঘৃনার বচঠির ভার্া পুশরাপুবর এই স্তশরর না, 
তশি তারা শসই দয়া প্রদশষশনর সুবিধ্ার  থাও িশলনা, শর্ দয়াশীলতার জনয খৃষ্ট ধ্শমষর প্রবতষ্ঠাতা বিশশর্ভাশি 
সুপবরবচত; শম ২০০৫ এর তাবরখ সি পশরর বচঠিটির শলখ  এ জন িৃটিশ শমবডশ ল ডািার; র্বদও এটি বন:সশন্দশি 
ঘৃনা সমদৃ্ধ, তশি পুশরাপুবর শনািংরা িিার শচশয় িরিং আমার  াশছ মশন িশয়শছ পত্র শলখশ র অন্তিষশন্দর  ষ্ট এিিং 
র্া বতবন প্র াশ  শরশছন শ মন  শর শনবত তার পুশরা বির্য়টি নীবরশ্বরিাদীতার বিরুশদ্ধ স ল সবিিংসতার উৎস;  

শুরুশতই শিশ ব ছু অনশুচ্ছশদ বিিতষ নশ  িযিশচ্ছদ  রার পর ( এিিং শশ্লর্াি ভাশি বজঞাসা সি শর্ তািশল বনশগ্রা 
ব  এখনও বিিতষ শনর প্রবিয়ায় আশছ?), িযাবিগত পর্ষাশয় ডারউইনশ  অপমান  শর, ভ্রান্তভাশি িাক্সলীশ  বিিতষ ন 
বিশরাধ্ী বিসাশি উশেখ  রার পর এিিং আমাশ  এ টি বিশশর্ িই পডার জনয উৎসাি প্রদান  শর ( র্া আবম 
পশডবছ), র্া রু্বি শদবখশয়শছ পৃবথিী মাত্র আট িাজার িছর প্রাচীন ( বতবন ব  আসশলই বচব ৎস  িশত পাশরন?), 

বতবন পবরশশশর্ বলশখবছশলন: 

আপনার বনশজর িইগুশলা, অক্সশফাশডষ  আপনার সন্মান, র্া ব ছু আপবন জীিশন ভাশলািাশসন, এিিং অজষ ন  শরশছন, 

সিই িযথষ প্রশচষ্টা ……  াম’ুর প্রে -চযাশলন্জ্জ এখাশন এডাশনা অসম্ভি, শ ন আমরা সিাই আিিতযা  বর না? 

সবতয, আপনার বিশ্বধ্ারনা ছাত্রশদর এিিং আশরা অশনশ র উপর এই ধ্রশনর প্রভাি শফশল, শর্ আমরা সিাই বিিবতষ ত 
িশয়বছ অে আপতন িা চাশন্সর মাধ্যশম, শ ান ব ছু শথশ  না, শ ান ব ছুশতই প্রতযািতষ ন  রশিা না, এমন ব  ধ্মষ 
র্বদ সবতযও না িয়, তাও উত্তম, অশন  শিশী উত্তম, এ টি মিান পুরাণ  াবিনীশ  বিশ্বাস  রা, শেশটার মত, র্বদ 
তা  াশরা মশন শাবন্ত বদশত পাশর আমাশদর এই জীিন াশল; ব ন্তু আপনার বিশ্ব ধ্ারনা সৃবষ্ট  শর দবুশ্চন্তা 
মাদ াসবি, বিিংস্রতা, শনরাজযিাদ, শভাগিাদীতা, িাশঙ্কনস্টাইনীয় বিঞান এিিং পৃবথিীশত নর  ও তৃতীয় বিশ্ব রু্দ্ধ; আবম 



ভািবছ আপবন আপনার িযবিগত জীিশন  তটা সুখী? তালা প্রাপ্ত? বিপত্নী ? সম ামী? আপনাশদর মত মানরু্রা 
 খশনা সুখী িশত পাশরনা; িা তারা খুিই শচষ্টা  শর প্রমান  রশত শ ান সুখ শনই িা শ ান ব ছুরই শ ান অথষ 
শনই; 

এই বচঠির আশিগ, র্বদও এর ভার্া নয়, অনয অশন  বচঠির মতই শিবশষ্টমুল ; এই িযবিটি বিশ্বাস  শরন 
ডারউইবনজম, অন্তগষতভাশিই এর প্র ৃবতশত শনরাশযিাদী, র্া বশক্ষা শদয় আমরা বিিবতষ ত িশয়বছ অে চান্স িা 
আপতশনর মাধ্যশম (অসিংখযিাশরর মত আিারও িলবছ, প্রা ৃবত  বনিষাচন চান্স িা আপতন প্রবিয়ার ঠি  
িীপবরত) এিিং বনবশ্চি িশয় র্াশি আমরা র্খন মারা র্াশিা; এধ্রশনর অবভশর্াগ ৃত শনবিিাচ তার সরাসবর 
ফলাফল বিসাশি সি ধ্রশনর অশুভ বজবনস প্রিাবিত িয়; ধ্শর শনয়া শর্শত পাশর, বতবন সবতয িলশত চানবন শর্ 
শিধ্িয আমার ডারউইবনজশমর সরাসবর ফলাফল িশত পাশর; ব ন্তু তার বচঠি, এই বির্য়টি ধ্শর, উন্মত্ত অশুভ 
 ামনার রুশপর শসই পর্ষায় আবম শনাি  শরবছ  িার িার আমার খৃষ্ঠীয় পত্র শলখ শদর; আবম আমার পুশরা এ টি 
িই উৎসগষ  শরবছ (Unweaving the Rainbow) শসই জীিশনর মলু অথষ, বিঞাশনর  ািযময়তার প্রবত, এিিং রু্বি 
খেন  শরবছ িাল া এিিং বিস্তাবরতভাশি এই শনরাশযিাদী শনবতিাচ তার অবভশর্াগটির, সুতরািং এখাশন আবম 
বনশজশ  সিংর্ত  রবছ; এই অধ্যায়টি খারাপ এিিং এর িীপবরত, ভাশলা বির্য় বনশয়; শনবত তা বির্শয়: শ াথা শথশ  
এটি এশসশছ, শ ন আমাশদর এটিশ  সাদশর গ্রিন  রা উবচৎ এিিং তা  রশত ব  আমাশদর ধ্শমষর ব  শ ান 
প্রশয়াজন আশছ ব না; 

আমাশদর শনবত তাশিাশধ্র ব  শ ান ডারউইনীয় উৎস আশছ? 

শিশ ব ছু িই শর্মন রিাটষ  বিে এর Why Good is Good, মাইশ ল শশরমার এর The Science of Good and 

Evil, রিাটষ  িা মাশনর Can We Be Good Without God? এিিং মা ষ  িাউসার এর Moral Minds, রু্বি 
শদবখশয়শছ শর্, আমাশদর ভাশলা ও মন্দ শিাঝার ক্ষমতার উৎপবত্ত িশয়শছ আমাশদর ডারউইনীয় অতীশত; এই অিংশশ 
আবম শসই রু্বিগুশলার বনজস্ব সিংস্করণ উপিাপন  রশিা: 

িাবিয  বদ  শথশ  ডারউইনীয় ধ্ারনাটি, প্রা ৃবত  বনিষাচন িারা পবরচাবলত বিিতষ ন প্রবিয়াশ  মশন িয় আমাশদর 
ধ্ারনা  রা ভাশলাত্ব শিবশষ্টটি িা আমাশদর শনবত তা, শ্লীলতা, সমমবমষতা এিিং  রুনা সিংিান্ত আমাশদর 
অনুভুবতগুশলা িযাখযা  রার অনুশপারু্ি; প্রা ৃবত  বনিষাচন খুি সিশজই িযাখযা  রশত পাশর কু্ষধ্া, ভয়, এিিং শর্ৌন 
তাডনা; শর্গুশলা সরাসবর আমাশদর শিশচ থা া এিিং আমাশদর জীশনর সুরক্ষা  রার শক্ষশত্র ভুবম া পালন  শর; 

ব ন্তু শসই হৃদয় বনিংডাশনা সিানুভুবতর িযাখযা ব , র্া আমরা অনুভি  বর র্খন শ ান এবতম বশশুশ   াদশত , িা 
িৃদ্ধ বিধ্িার এ া ীশত্বর িতাশা িা র্ন্ত্রনায়  াতরাশত থা া শ ান প্রানীশ  শদশখ? শ ান বজবনসটি িা ব  আমাশদর 
তীব্রভাশি তাবডত  শর শিনাশম পৃবথিীর অনযপ্রাশন্ত ঘটা সুনামীর বশ ারশদর অথষ সািার্য িা  াপড পাঠাশত র্াশদর 
 াশরার সাশথই আমাশদর শ ানবদনও শদখা িশি এিিং র্ারা খুি সম্ভিত শ ানবদনও এই সিায়তার শ ান প্রবতদানও 
বদশত পারশি না? আমাশদর মশধ্য এই ভাশলা পশরাপ ারী িা সামাবরটান শিবশষ্টগুশলা শ াথা শথশ  আসশলা?  ভাশলাত্ব 
এই শিবশষ্টগুশলা ব  স্বাথষপর জীন তশত্ত্বর সাশথ সামন্জ্জর্যপুণষ িওয়ার  থা না, তাই নয় ব ?  না, এই তত্ত্বটি সম্বশে 
ভ্রান্ত ধ্ারনাগুশলার মশধ্য এটি সিশচ সুপবরবচত, িতাশািযি  ( এিিং পুিষধ্ারনা স্বাশপশক্ষ পুিষপ্রতযাবশত) ভুল 
ধ্ারনা*; সঠি  শব্দটির উপর শজার শদয়া এখাশন প্রশয়াজনীয়; শসলবফশ  িা স্বাথষপন ’জীন’ শব্দটার উপর শজার শদয়া 
ঠি  িশি,  ারন এটি স্বাথষপর শ ান ’জীি’ িা ধ্রা র্া , প্রজাবত ধ্ারনাটির সাশথ পাথষ য সৃবষ্ট  শর; আবম বির্য়টি 
িযাখযা  রবছ। (আবম রীবতমত শবঙ্কত িশয়বছলাম গাবডষ য়ান পবত্র ায় ( অযাবনমাল ইনবস্টঙ্কটস, ২৭ শম ২০০৬) পশড 
শর্, কুখযাত এনরন  শপষাশরশশনর বসইও শজফ বস্কবলিং এর বপ্রয় িই িশচ্ছ বদ শসলবফশ জীন এিিং এর শসাসযাল 
ডারউইবনজশমর এ টি রুপ  শথশ  বতবন  নাব  অনপু্রাবণত িশয়শছন’; গাবডষ য়াশনর সািংিাবদ  বরচাডষ   বনফ এই ভুল 
শিাঝািুবঝর এ টি ভাশলা িযাখযা বদশয়বছশলন 



(http://money.guardian.co.uk/workweekly/story/0,,1783900,00.html.); আবমও ভবির্যশত এধ্রশনর 
ভুল শিাঝার সম্ভািনাশ  প্রবতিত  রার জনয অক্সশফাডষ  বিশ্ববিদযালয় শপ্রশসর সম্প্রবত The Selfish Gene এর বত্রশ 
তম প্র াশনা িাবর্ষ ী সিংস্করশণর ভুবম ায় এ বির্শয় িযাখযা বদশয়বছ); 

ডারউইনিাশদর এর রু্বি িলশছ শর্ এ   টি জীিশনর িায়ারাব ষ  িা প্রাধ্ানযপরেরায় টিশ  থাশ  এিিং প্রা ৃবত  
বনিষাচশনর ছাকুনী অবতিম  রশত পাশর তার স্বাথষপর িিার প্রিণতা থা ারই  থা; এই পৃবথিীশত টিশ  থা শি 
শসই এ   িা ইউবনট গুশলা র্ারা তাশদর বনজস্ব স্তশর প্রাধ্ানযপরেরায় অনযানয প্রবতিন্দী ইউবনটগুশলার সাশথ 
প্রবতিবন্দতায় সফল িশয়শছ; এই প্রাসবঙ্গ তায় স্বাথষপর িলশত ঠি  এটাশ ই শিাঝায়; এখন প্রে িশলা, এই প্রবিয়াটি 
ঠি  শ ান পর্ষাশয় িা স্তশর িা শলশভশল ঘটশছ? স্বাথষপর জীশনর পুশরা ধ্ারনাটি – ‘জীন শব্দটির উপর র্থাশর্াগয 
গুরুত্ব আশরাপ  রা সাশপশক্ষ‘ – িশচ্ছ শর্ প্রা ৃবত  বনিষাচশনর এ   ( িা আিস্বাশথষর এ  ) শ ান স্বাথষপর 
অগষাবনজম িা জীি নয়, স্বাথষপর শ ান গ্রুপ না িা স্বাথষপর প্রজাবত না িা স্বাথষপর শ ান ইশ াবসশস্টম িা 
পবরশিশমেল না, িরিং স্বাথষপর ‘‘জীন‘‘; এিিং এই জীনটি, র্া তথয রুশপ, িয় িহু প্রজন্ম ধ্শর টিশ  থাশ , নয়শতা না; 
জীশনর মত  শর ( এিিং ত ষ সাশপশক্ষ মীম) শ ান অগষাবনজম িা জীি, গ্রুপ ব িংিা প্রজাবত শসই অশথষ এ   
বিসাশি  াজ  রশত পাশরনা,  ারন তারা তাশদর হুিুহু প্রবতবলবপ শতরী  রশত পাশরনা, এিিং এ ধ্রশনর 
স্বঅনুবলবপ ারী সত্ত্বা িা এনটিটিশদর পুশল তারা প্রবতিন্দীতাও  রশত পাশর না; এিিং জীনরা ঠি  শসটাই  শর এিিং 
শসটাই – মুলতঃ শর্ৌবি  – ডারউইনীয় বিশশর্ স্বাথষপর অশথষ জীনশ  স্বাথষপরতার এ   বিসাশি বচবিত  রার 
জনয শিশছ শনিার স্বপশক্ষ শর্ৌবি তা; 

সিশচশয় সুেষ্ট শর্ উপাশয় জীনগুশলা তাশদর বনজস্ব স্বাথষপর শিশচ থা াটা বনবশ্চৎ  শর অনযানয জীশনর সাশপশক্ষ 
তািশলা তাশদর িিন ারী শ ান এ   অগষাবনজমশ  স্বাথষপর  শর শতালার মাধ্যশম; আসশলই এমন িহু পবরবিবত 
আশছ শর্খাশন শ ান এ টি অগষাবনজশমর টিশ  থা ার মাধ্যশম তার িিন  রা জীনগুশলাশ  টিশ  থা শত সিায়তা 
 শর; ব ন্তু বভন্ন বভন্ন পবরবিবতশত বভন্ন বভন্ন শ ৌশল প্রাধ্ানয পায়, ব ছু পবরবিবত আশছ -খুি শিশী দলুষভ নয় – 

শর্খাশন জীন তাশদর বনশজশদর স্বাথষপর টিশ  থা াটা বনবশ্চৎ  শর তাশদর িিন ারী জীিশদর বনঃস্বাথষভাশি, 

পশরাপ ারী িা পরাশথষ আচরন  রাশনার মাধ্যশম; এই পবরবিবতগুশলা সম্বশে আমাশদর এখন ভাশলা ধ্ারনা আশছ 
এিিং এশদর মলু দটুি ভাশগ ভাগ  রা র্ায়: শ ান জীন র্া শ ান অগষাবনজম িা জীিশদর এ   শ ান সদসযশদর 
শপ্রাগ্রাম  শর তাশদর জীনগত আিীয় িা শজশনটি  ব ন শদর সিায়তা  রার জনয পবরসিংখযাগতভাশি শসই জীন 
এর অনুবলবপ িিার সুবিধ্া পািার সম্ভািনাও শিশী; এই ধ্রশনর জীশনর সিংখযা প্রজাবতর জীনপুশল শিশড শর্শত পাশর 
এমন িাশর শর্ শর্খাশন জীনগত আিীয় িা ব ন পরাথষিাদীতা িা অযালেুইজম খুি স্বাভাবি  িশয় দাডাশত পাশর; 

বনশজশদর সন্তানশদর প্রবত উপ ারী িওয়া এর এ টি েষ্ট উদিারন, ব ন্তু এটাই এ মাত্র এমন উদিারন নয়; 

শমৌমাবছ, ওয়াে, বপপডা, টারমাইট এিিং খাবন টা, ব ছু বনবদষষ্ট শমরুদেী শর্মন নযাশ ড শমাল র যাটস, মীর াটস এিিং 
অযা ণষ উডশপ াররা এমন এ টি সমাশজর বিিতষ ন ঘটিশয়শছ শর্মন িড ভাইশিানরা তাশদর শছাট ভাইশিানশদর 
শদখাশশানা  শর ( র্াশদর সাশথ তারা তাশদর জীনগুশলাশ  শশয়ার  রার সম্ভািনা থাশ ); সাধ্ারণত র্া আমার 
প্রয়াত সি মী ডািবলউ বড িযাবমলটন শদবখশয়বছশলন, প্রানীশদর প্রিনতা আশছ বনশজশদর আিীয় িা জীনগত ব নশদর 
শদখাশশানা  রার,  বিপদ শথশ  রক্ষা  রার, সেদ ভাগাভাবগ, বিপশদর সত ষ   রার িা শ ান না শ ান ভাশি 
বন:স্বাথষ িযিিার  রার  ারন েষ্টতই পবরসিংখযানগতভাশি সম্ভািনা থাশ  তাশদর আিীয়রা তাশদর মত এ ই 
জীশনর  বপ িিন  শর; 

অযালেুইজম িা পরাথষিাবদতার অনয প্রধ্ান প্র ারটি, র্ার জনয আমাশদর খুি ভাশলাভাশি িযাখযা  রা ডারউইনীয় 
রু্বি আশছ, তা িশলা পারেবর  িা শরবসপ্র াল পরাথষিাবদতা ( তুবম আমার বপঠ চুলব শয় দাও আবম শতামার 
বপঠ চুলব শয় শদশিা); এই তত্ত্বটি বিিতষ ন জীিবিঞাশন প্রথম উপিাপন  শরন রিাটষ  বেভারস এিিং প্রায়ই এটিশ  
প্র াশ  রা িয় শগম বথওরীর গাবনতী  ভার্ায়, এিিং এটি শশয়ার  রা িা এ ই জীন ভাগাভাবগ  রার মত 
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শ ান পবরবিবতর উপর বনভষ র  শর না; আসশলই এটা এ ই ভাশি  াজ  শর, সম্ভিত আশরা ভাশলাভাশি, পুশরাপুবর 
বভন্ন প্রজাবতশদর মশধ্য, র্খন অশন  সময় এশদর িলা িয় বসমিাশয়াবসস িা বমশথাজীবিতা; এ ই নীবত মানুশর্রও 
স ল িাবনজয এিিং আদান প্রদান  মষ াশের বভবত্ত; বশ ারীর প্রশয়াজন িশষা আর কুমাশরর প্রশয়াজন মািংশ, চাবিদার 
এই অসামযতা এ টা িাবনশজযর বভবত্ত বিসাশি চুবি রচনা  শর, শমৌমাবছর দর ার মধু্ আর ফুশলর দর ার 
পরাগায়ন; ফুল শর্শিতু উডশত পাশরনা, তারা শন টার এর মাধ্যশম শমৌমাবছশ  অথষ মুলয পবরশশাধ্  শর তাশদর 
পাখনার ভাডা বিসাশি; িাবনগাইড নাশমর পাবখ মধু্ শ াথায় খুশজ পাওয়া র্াশি তা জাশন   ারন তারা’শমৌচা  খুশজ 
শির  শর জাশন, তশি শমৌচা  তারা ভাঙ্গশত পাশরনা; ব ন্তু িাবন িযাজার ( রাশটল) শমৌচা  ভাঙ্গশত পাশর, তশি 
পাবখশদর মত তাশদর ডানা শনই শর্ তারা শমৌচা  খুশজ শির  রশত পারশি; িাবনগাইডরা রাশটলশদর ( এিিং 
 খনও মানুর্শদরও) মধু্র উৎশসর বদশ  বনশয় র্ায় এ টি বিশশর্ প্রলুদ্ধ র ওডার শ ৌশল িযিিার  রার 
মাধ্যশম, শর্ শ ৌশল িাবনগাইড শুধু্মাত্র  এই  াজটির জনযই িযিিার  শর থাশ ; উভয় পক্ষই এই আদান প্রদাশনর 
মাধ্যশম সুবিধ্াপ্রাপ্ত িয়; এ টি িড পাথশরর নীশচ িয়শতা শসানার এ টি িড খে চাপা শদয়া  আশছ, আর পাথরটা 
খুিই ভারী শর্  াশরার এ ার পশক্ষ শসটি সরাশনা সম্ভি নয়, শস তখন অনযশদর সািার্য শনয়  াজটা  রার জনয, 
র্বদও এজনয তাশ  ভাগ বদশত িয় শসই শসানার,  ারন তা না  রশল শস শতা ব ছুই পাশিনা; জীিজগশত এধ্রশনর 
পারেবর  সািার্য বনভষ র সে ষ র সিংখযা অগবনত; র্াঢ় এিিং অক্সশপ ারস, লাল টিউিুযলার ফুল এিিং িাবমিংিাডষ , 
গ্রুপার এিিং ব্নার ওয়ারাশসস, গরু এিিং তাশদর শপশটর অনুজীিরা; পারেবর  পরবিত ারী িা পরাথষিাদী সে ষ  
 াজ  শর  ারন তাশদর বনজস্ব প্রশয়াজন এিিং এিিং শসই প্রশয়াজন শমটাশনার শক্ষশত্র এ  ভাশি তাশদর বনশজশদর 
দক্ষতা িা ক্ষমতায় বভন্নতা িা অসামযতা আশছ;  এ ারশন এটি বিশশর্ভাশি  ার্ষ রী িয় দটুি বভন্ন প্রজাবতর জীশির 
মশধ্য: শর্খাশন দটুি প্রজাবতর প্রশয়াজন িা চাবিদায় অসামযতাও অশন  শিশী। 



 
ছবি: কুবমর আর শোভার ( কুবমশরর দাত শথশ  মািংশর টু শরা ছাবডশয় খায় এরা, কুবমশরর দাত পবরষ্কার িয় 
আর পাবখশদর খাওয়াও শমশল (সুত্র) 
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ছবি: িাবনিযাজার িা র যাশটল আর িাবনগাইড পাবখ ( িাবনগাইডরা এশদর বচবনশয় শদয় শ াথাও শমৌচা  আশছ, 

শমৌচা  ভাঙ্গার পর মধু্র ভাগও তাশদর শজাশট (সুত্র) 
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ছবি: অক্সশপ ার আর শজিরা; অক্সশপ াররা এশদর গা শথশ  এরা উকুর, টি , শছাটখাট ব ছু পরজীবি প্রানী শখশয় 
পবরষ্কার রাশখ (সুত্র) 

মানুশর্র শক্ষশত্র ঋণপত্র িা আওউ (IOU) এিিং অথষ িশচ্ছ শস র ম ব ছু উপ রণ র্া শ ান ব ছু আদান প্রদাশনর 
শক্ষশত্র বিলম্ব সৃবষ্ট  শর; িাবনজয  রশছ এমন পক্ষগুশলা ব ন্তু সাশথই সাশথই তাশদর দ্রিয এশ  অপরশ  িস্তান্তর 
 রশছ না ব ন্তু  তারা ঋণ শস গবচ্ছত রাখশত পাশর ভবির্যশতর জনয িা এমনব  ঋনটি অনয িাবনশজযর শক্ষশত্রও 
িযিিার  রশত পাশর; আবম র্তদরু জাবন, মানুর্ ছাডা আর অনয শ ান িনয প্রানী সরাসবর টা ার অনুরুপ শ ান 
মাধ্যম িযিিার  শর না; ব ন্তু এ  ভাশি শ ান সদসযর পবরচয় সেশ ষ  সৃ্মবত খাবন টা অনানুষ্ঠাবন ভাশি শসই 
এ ই দাবয়ত্ব এখাশন পালন  শর;  ভযাোয়ার িযাটরা বশশখ শনয় তাশদর সামাবজ  গ্রুশপর শ ান সদসযর উপর 
বনভষ র  রা শর্শত পাশর, র্ারা ব না  তাশদর ঋণ শশাধ্  রশি ( বরগাবজষ শটশটড রি িা বগশল শফলা আিংবশ  
পবরপা  িওয়া রি পুনরায় গলা বদশয় শির  শর আনা) এিিং  ারা তাশদর সাশথ প্রতারনা  রশি; প্রা ৃবত  
বনিষাচন শসই সি জীনগুশলাশ  টিশ  থা শত সিায়তা  শর, র্া শ ান জীশির এ   সদসযশদর, র্ারা এ টি 
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অপ্রবতসম বভন্ন বভন্ন প্রশয়াজন ও সুশর্াগ এর পারেবর  সেশ ষ  িজায় রাখশছ, তাশদর শ ান ব ছু দান  রশত িা 
বদশত র্খন তারা পাশর িা সক্ষম িয় এিিং র্খন তারা তা পাশরনা তখন তারা শসই র মই প্রবতদাশনর জনয অনয 
সদসযশদর  াশছ অনুশরাধ্  রার িা শচশয় শনিার প্রিনতার  ারন িয়; এটি শ ান িাবয়ত্ব ও  তষ িয মশন রাখা, 
শ ান বিশির্ মশন রাখা, পারেবর  আদান প্রদাশনর সে ষ টি নজরদাবর  রার, এিিং র্ারা শনয় ব ন্তু  তাশদর সময় 
িশল বিবনমশয় ব ছু শদয় না এমন প্রতার শদর শাবস্ত শদিার প্রিনাটাশ  গশড উঠশত সিায়তা  শর; 

শর্শিতু সিসময়ই প্রতার রা থা শি এিিং পারেবর  সিশর্াবগতার শগম তশত্ত্বর এই ধ্াধ্া িা শ ানানিামটির িায়ী 
সমাধ্াশন সি সময় এমন ব ছু থাশ  র্া প্রতার শদর শাবস্তর িযপারটা বনবশ্চৎ  শর; গাবনতী  তত্ত্ব দটুি িড 
শশ্রনীর িায়ী সমাধ্াশনর অনমুবত শদয়  এ ধ্রশনর ‘শগম‘ এর শক্ষশত্র, সিসময় ‘খারাপ‘ িশত িশি, এটি িায়ী এই অশথষ 
শর্, র্বদ সিাই এ ই  াজ  শর তািশল এ জন ভাশলা শ ান সদসযর এ ার পশক্ষ তার শচশয় ভাশলা ব ছু  রশত 
পাশরনা; ব ন্তু এছাডা আশর টি সুবির সমাধ্ান িা শ ৌশল িশচ্ছ ( এখাশন সুবির অথষ র্খন শ ান জনসিংখযায় এটি 
এ টি বনবদষষ্ট সীমার িার অবতিম  রশি, এর শ ান বি ল্প তার শচশয় ভাশলা ব ছু  রশত পাশরনা); এই শ ৌশলটা 
িশলা, প্রথশম সিার সাশথ ভাশলা ভাশি শলনশদন শুরু  রা, অনযশদর বিশ্বাস  শর  ব ছু সুশর্াগ শদয়া, এরপর ভাশলা 
 াশজর প্রবতদান ভাশলা  াশজর মাধ্যশম শশাধ্  রা, তশি খারাপ  াশজর জনয র্থার্থ প্রবতশশাধ্ শনয়া; শগম বথওরীর 
ভার্ায় এই শ ৌশল ( িা এ ই ধ্রশন শ ৌশলগুশলার সমষ্ঠী) এর নানা নাম আশছ, শর্মন টিট ফর টযাট ( ইশটর 
িদশল পাটশ ল), সমবুচত পাটা জিাি এিিং পারেবর  শদয়া শনয়া; ব ছু ব ছু পবরবিবতশত এটি বিিতষ নীয়ভাশি 
বিবতশীল এই অশথষ শর্, র্বদ শ ান জনসিংখযায় পারেবর  শদয়া শনয়া  ারীশদর সিংখযা প্রাধ্াণয বিস্তার  শর, শর্খাশন 
শ ান খারাপ শর্মন শ উ শনই এিিং এ জনও বনঃশতষ ভাশি ভাশলা সদসয শনই, শিশ ভাশলা ভাশি  াজ  রশি; আশরা 
এ টা শিশ জটিল টির ফর টযাট এর বভন্নরুপ আশছ,, র্া শ ান শ ান পবরবিবতশত আশরা ভাশলা িযাখযার  াজ 
 শর; 

আবম আশগই উশেখ  শরবছ শর্, আিীয়তা িা ব নবশপ এিিং পারেবর  শদয়া শনয়ার সে ষ টি ডারউইনীয় বিশশ্ব 
আলেুইজম িা পরাথষিাবদতার দটুি স্তম্ভ; ব ন্তু এছাডা আশরা ব ছু  াঠাশমা এই দইু প্রধ্ান স্তশম্ভর  উপর ভর  শর 
আশছ; বিশশর্  শর মানুশর্র সমাশজ, ভার্া এিিং  শথাপ থন গল্পগুজশির িযপ তা শর্খাশন প্র ট, শসখাশন সুনাম খুিই 
গুরুত্বপুণষ; শ ান এ  িযবির িয়শতা সুখযাবত আশছ তার দয়াশীলতা ও উদারতার শিবশশষ্টর, অনয  াশরা িয়শতা 
কুখযাবত আশছ অবিশ্বস্ততার জনয, প্রতারনার জনয, শ ান চুবিশ  অসন্মান  রার জনয; আিার অনয  াশরা িয়শতা 
সুখযাবত আশছ দয়াশীলতার র্খন পারেবর  বিশ্বাসর বভবত্তটা গশড উশঠ সেশ ষ , তশি শ ান ধ্রশনর প্রতারণার 
বনষু্ঠর শাবস্ত বদশত শর্ ইতস্তত শিাধ্  শরনা; পারেবর  পরাথষিাবদতার অনাডম্বর তত্ত্বটি আশা  রশছ শর্, শ ান 
প্রজাবতর সদসযরা তাশদর স্বপ্রজাবতর অনযানয সদসযশদর এ ধ্রশনর শিবশষ্টযগুশলার প্রবত সৃষ্ট অশচতন এ টি 
প্রবতবিয়ার উপর বনভষ র  শর তাশদর আচরণ বনয়ন্ত্রন  রশি;  মানুশর্র সমাজগুশলায় আমরা ভার্ার শবি রু্ি 
 শরবছ, শর্ ভার্া  াশরা সুনাম িা দণুষাম ছবডশয় শদয়, সাধ্ারন গবসপ িা গালগশল্পর আ াশর; ধ্রুন, জনাি এক্স 
র্খন শ ান পানশালায় িা পাশি সিাইশ  পান  রাশনার জনয তার রাউেটা এবডশয় বগশয়বছল, শস সময় আপনার 
শসখাশন থা ার দর ার শনই, িা আপনার সরাসবর ক্ষবতগ্রি িিারও দর ার শনই তার আচরশণ,  ারন আপবন, 

লতায় পাতায় ব িংিা িাতাশস শভশস আসা নানা গুজশি তার সম্বশে জানশত পারশিন, এক্স খুিই  ৃপন িা এ টি 
বিরুপ প্রবতবিয়া এই উদিারশন শর্াগ িশত পাশর – শর্ জনাি ওয়াই িশচ্ছ বমথযা গল্পিাজ, এক্স সম্বশে এসি  থা 
ছবডশয়শছ,  াশরা জনয তার খযাবত খুিই গুরুত্বপুণষ এিিং শুধ্মাত্র এ জন ভাশলা শরবসপ্রশ টর িা শর্ শ ান ব ছুর 
পাওয়ার বিবনমশয় ব ছু বদশত প্রস্তুত এমন িওয়াটাই র্শথষ্ট না উপরন্তু এই শদয়া শনয়ার িযাপাশর তার সততা 
সিংিান্ত এ টি সুনামও লালন  রার মশধ্য শর্ এ টি ডারউইনীয় টিশ  থা ার মুলযিান বির্য় আশছ তা  
জীিবিঞানীরা স্বী ার  শরন; মযাট বরডলীর The Origins of Virtue িইটি ডারউইনীয় শনবত তাশিাশধ্র পুশরা 
শক্ষত্রটির  চমৎ ার েষ্ট এ টি বিিরণ ছাডাও,  এটি বিশশর্ দক্ষতার সাশথ িযাখযা  রশত শপশরশছ, সুনাম িা দনুষাম 
িা খযাবতর বির্য়টি; 



 
ছবি: এ শজাডা ব্নার বফশ Labroides dimidiatus ,  Acanthurus mata শ  পবরষ্কার  রশছ (Credit: Photo 

by Gerry Allen, Image courtesy of The Swedish Research Council) 

শরপুশটশন িা খযাবত শুধু্ মানশুর্র শক্ষশত্রই সীমািদ্ধ নয়; সম্প্রবত শদখা শগশছ এটি প্রানী জগশত পারেবর  
উপ ারীতার অনযতম  এ টি ধ্রুপদী উদিারশনর শক্ষশত্রও প্রশয়াগ  রা র্ায়; কু্ষদ্র ব্নার বফস এিিং তাশদর খশের 
িড মাশছর পারেবর  বমশথাজীবি সেশ ষ ; এ টি অসাধ্ারন িুবদ্ধমত্তার পরীক্ষার মাধ্যশম গশির্ রা  লক্ষয  শরশছন 
শর্, এ   শ ান ব্নার ওয়ারাসশ  ( Labroides dimidiatus) র্খন শ ান সম্ভািয খশের লক্ষয  শর শর্ শস খুি 
ভাশলাভাশি তার  াজটি  রশছ আর তার অনয শ ান প্রবতিন্দী Labroides dimidiatus, তার  াশজ অিশিলা 
 রশছ, এশদর দজুশনর মধ্য শথশ  পবরশ্রমী Labroides dimidiatus শ  শিশছ শনিার প্রিনতা লক্ষয  রা র্ায় 
তাশদর খশের িড মাছগুশলার; R. Bshary and A. S. Grutter, ‘Image scoring and cooperation in a cleaner 

fishmutualism’, Nature 441, 22 June 2006, 975-8. 

নরওশয়জীয় অথষনীবতবিদ থরশস্টইন শভিশলন এিিং খাবন টা বভন্নভাশি ইসরাশয়লীয় প্রানীবিঞানী আশমাৎজ জািািী 
আশরা এ টি চমৎ র ধ্ারনা এর সাশথ রু্ি  শরবছশলন, পরবিত র শ ান  াশজ িা পরাশথষ শ ান ব ছু শদয়া িশত 
পাশর প্রাধ্ানয বিস্তার িা বনশজর শশ্রষ্ঠশীলতা প্রমাশনর জনয এ টি বিঞাপন; নৃতত্ত্ববিদশদর  াশছ এটি পবরবচত 
Potlatch িা পটলযাচ Effect বিসাশি, এর নামটি এশসশছ এ টি সামাবজ  প্রথা শথশ , উত্তর পবশ্চম প্রশান্ত 
মিাসাগরীয় িীপিাসী নানা শগাত্রগুশলার প্রবতিন্দী শগাত্র প্রধ্ানরা এশ  অপশরর সাশথ িন্দরত িয় খু িই উদারতার 
সাশথ বনশজশদর ধ্বিংস  শর শদিার মত বিশাল শভাজসভার আশয়াজন  রার মাধ্যশম; ব ছু চরম শক্ষশত্র এই পাটা 
শভাজ সভা চলশত থাশ  র্তক্ষন না পর্ষন্ত এ পক্ষ সিষস্বান্ত িয়, আর অনযপক্ষ ব ন্তু তারশচশয় খুি এ টা ভাশলা 
অিিায় থাশ  না; শভিশলন এর ‘conspicuous consumption’  িা দবৃষ্টগ্রািয িা শলা শদখাশনা শভাগ  রার 
ধ্ারনাটি আধু্বন  গশির্নার দশৃযপশট অশনশ রই দবৃষ্ট আ র্ষন  শরশছ; জািাভীর অিদান, র্া জীিবিঞানীরা িহুিছর 



ধ্শরই শতমন শ ান গুরুত্ব শদনবন অবতসাম্প্রবত   াল অিবধ্ র্খন তার প্রস্তািটির সতযতা প্রমাবনত িশয়শছ তাবত্ত্ব  
অযালান গ্রাশফন এর অসাধ্ারন গাবনতী  মশডল এর মাধ্যশম, র্া আমাশদর potlatch idea র এ টি বিিতষ নীয় 
সিংস্করণ প্রদান  শরশছ। জািাভীর গশির্নার বির্য় বছল অযারাবিয়ান িযিলার, শছাট িাদামী পাবখ র্ারা সমাজিদ্ধ 
শগাষ্ঠী বিসাশি িসিাস  শর এিিং পারেবর  সিশর্াবগতা ও সমিাশয়র মাধ্যশম প্রজনন, িিংশবিস্তার ও প্রজন্ম 
প্রবতপালন  শর; অনয অশন  শছাট পাবখশদর মতই িযািলাররা বিপশদর হুবশয়ারী সিংশ ত বিসাশি বচৎ ার  শর 
অনযশদর সত ষ   শর এিিং তারা এশ  অনযশ  খািারও দান  শর; এ ধ্রশনর পরাশথষ িা পশরাপ াবরতার লশক্ষয 
 রা শ ান  াজশ  এ টি মানসেন্ন ডারউইনীয় নীবরক্ষা র্বদ পর্ষাশলাচনা  রশত িয়, তািশল শদখা উবচৎ 
প্রথমত,পাবখশদর মশধ্য পারেবর  আদান প্রদান ও জীনগত আিীয়তার সে ষটিশ , র্খন শ ান িযািলার তার 
সঙ্গীশ  তার বনশজর সিংগ্রি  রা খাদয খাওয়ায়, তার  ারনটি এই আশায় শর্ ভবির্যশত তাশ ও শ ানবদন 
এ ইভাশি এভাশি খাদয খাওয়াশনা িশি? নাব  র্ারা এই সািার্য পাশচ্ছ তাশদর সাশথ সািার্য দাতার আশছ শ ান 
বন টিতী জীনগত সে ষ ? িা তারা জীনগত আিীয়? এবির্শয় জািািীর িযাখযাটি বছল ভীর্ন ভাশি অপ্রতযাবশত; 

প্রধ্ান িা প্রাধ্ানয বিস্তার ারী িযিলাররা সামাবজ  অিিাশন তাশদর প্রাধ্ানযটাশ  দঢৃ়  শর তাশদর অধ্ীনিশদর 
খাওয়াশনার মাধ্যশম, জািািীর বপ্রয় ’মানুশর্র ভার্ায়’ এই  আচরণশ  নরাত্বশরাপ  রশল িলা র্ায়, প্রধ্ান পাবখটি 
িয়শতা সমতুলয এধ্রশনর ব ছু িশল, শদশখা, ’আবম শতামার শচশয়  ত শশ্রষ্ঠ, আবম শতামাশ  খাওয়া দান  রশত পাবর’ 

িা ’আবম শতামার শচশয়  ত শশ্রষ্ঠ, আবম উচু ডাশল িশন িাজপাখীর সামশন বনশজর জীিশনর ঝুব  বনশয় 
পািারাদাশরর মশতা মাটিশত শখশত থা া শতামাশদর দলশ  সত ষ   রশত পাবর’; জািািী ও তার সি মীশদর 
পর্ষশিক্ষন প্রস্তাি  রশছ শর্, িযিলাররা বনশজশদর মশধ্য সবিয়ভাশি প্রবতশর্াবগতা  শর, শ  ঝুব পুণষ এই পািারাদাশরর 
 াজটি  রশি; এিিং র্খনই শ ান অধ্ীনি শ উ প্রাধ্ানয বিস্তার ারী শ ান িযিলারশ  খাদয দান  রার শচষ্টা 
 শর, আপাতদবৃষ্টশত তার এই দানশীলতাশ  বিিংস্রভাশি প্রতযাখান  রা িয়; জািাভীর ধ্ারনার মলু বির্য়টি িশলা, 
শশ্রষ্ঠত্ব প্রমান িা প্রদশষশনর এই বিঞাপন সতযাবয়ত িয় এর জনয পবরশশাবধ্ত মুশলয মাধ্যশম, শুধু্মাত্র  এ জন 
সবতয াশরর শশ্রষ্ঠ সদসযই পাশর শসই সশতযর বিঞাপন  রশত শ ান মলুযিান উপিার দান  রার মাধ্যশম; প্রজাবতর 
সদসযরা সাফলয শ শন, শর্মন, প্রজনন সঙ্গী আ র্ষন  রশত, শশ্রষ্ঠত্ব প্রমাশনর িযয়সাশপক্ষ প্রদশষনীর মাধ্যশম, র্ার মশধ্য 
আশছ সুেষ্টভাশি অবতমাত্রায় প্রদশষন  রা দানশীলতা এিিং প্র াশশয সিাইশ  শদবখশয়  শর ঝুব  শনয়ার মাধ্যশম; 

তািশল আমাশদর  াশছ এখন চারটি শজারাশলা ডারউইনীয়  ারন আশছ, শ ন প্রজাবতর শ ান সদসয পশরাপ ারী, 
অনযানয সদসযশদর প্রবত দয়াশীল ও দানশীল িয় ও  শনবত  আচরণ প্রদশষন  শর, তা িযাখযা  রার জনয;  প্রথম, 

জীনগত আিীয়তা িা ব নশীশপর এ টি বিশশর্ িযাপারশতা আশছই; বিতীয়, শরবসশপ্রাশ শন, িা শ ান ব ছু পাওয়ার 
বিবনমশয় ব ছু শদয়া, পারেবর  আদার প্রদান: শ ান উপ াশরর প্রবতদান শদয়া এিিং ভবির্যশত প্রবতদান পাওয়ার 
সম্ভািনার  থা মশন শরশখই উপ ার  রশত সশচষ্ট িওয়া; এখান শথশ  শুরু  শর আসশছ তৃতীয়  ারনটি: 
দয়াশীলতার ও দানশীলতার সুনাম অজষ ন  রার বিশশর্ ডারউইনীয় সুবিধ্া, চতুথষত, র্বদ জািাভীর ধ্ারনা সঠি  
িয়, এই বিশশর্ প্রদশষন মুল  িা সিাইশ  শদখাশনা দানশীলতা িা দয়াশীলতার িাডবত সুবিধ্া িশচ্ছ এশ িাশর খাটি 
অনু রণশর্াগয নয় এমন বিঞাপন িয়  রা; 

আমাশদর প্রাবগবতিাবস  সমশয়র বিশাল এ ট অিংশ জশুড, মানরু্ এমন পবরবিবতশত িসিাস  শরশছ র্া খুি দঢৃ়ভাশি 
এই চার ধ্রশনরই পরাথষিাদীতার বিিতষ শন সিায়তা  শরশছ;  আমরা গ্রাশম িসিাস  রতাম িা তার আশরা আশগ 
শিিনুশদর মত আলাদা আলাদা র্ার্াির দল বিসাশি, র্ারা পাশ্বষিতী শ ান দল িা গ্রাম শথশ  আিংবশ ভাশি বিবচ্ছন্ন 
বছল;  তখন দশলর সদসযশদর শিশীরভাগই িয়শতা পরেশরর বন টািীয়; পাশ্বষিতী শ ান আলাদা দশলর সদসযশদর 
শচশয়, বনজ দশলর সদসযশদর সাশথ শসই দশলর শর্ শ ান সদসয অিশযই শিশী ঘবনষ্ঠভাশি সে ষ রু্ি বছল –আর এ 
ধ্রশনর পবরবিবতশত ব ন িা আিীয়শদর প্রবত পশরাপ াবরতা িা পরাথষিাদীতা বিিতষ শনর প্রচুর সুশর্াগও বছল; এিিং 
আিীয় শিা  িা না শিা , শসই দশলর শর্ শ ান সদসয দশলর অনয এ জন সদসযশ  িার িার িহুিারই, 

সারাজীিন ধ্শরই সাক্ষাৎ  রশিন – পারেবর  পরাথষিাদীতা িা শরবসপ্র াল অযালেুইবজম বিিতষ ন িিার জনয র্া 



অতযন্ত আদশষ এ টি পবরবিবত;  এিিং এই পবরবিবতগুশলা অিশযই পশরাপ াবরতার সুনাম গশড শতালার জনযও আদশষ 
পবরবিবত; এিিং এটা অিশযই এ ই ভাশি শসর মই এ টি আদশষ পবরবিবত শর্খাশন সিার দবৃষ্ট আ র্ষন  রা িা 
প্রদশষন  রার মত দয়াশীলতা ও উদারতা বিঞাপন  রার জনয;  এই চারটি উপাশয়র শর্ শ ান এ টি ব িংিা 
সিগুশলা উপাশয় পরাথষিাদীতার প্রবত আবদ মানুশর্র  জীনগত প্রিনতা বিশশর্ সিায়তা শপশয়বছল প্রা ৃবত  বনিষাচশনর 
ছাকুনীশত; খুি সিশজই শিাঝা র্ায়, শ ন আমাশদর প্রাবগবতিাবস  পুিষপুরুর্রা তাশদর বনশজশদর গ্রুশপর সদসযশদর প্রবত 
সদয় এিিং উপ ারী বছল তাশদর আচরশন ব ন্তু প্রায় শজশনাশফাবিয়া ( ভীনশদশীশদর প্রবত অশিতু  ভয় িা সশন্দি 
প্রিণতা) মতই বভন্ন গ্রুপশদর প্রবত অবিশ্বাস আর সশন্দিপুণষ বছল তাশদর আচরণ; ব ন্তু শ ন – এখন র্খন আমরা 
শিশীর ভাগ মানুর্ িড শিরগুশলাশত িাস  বর, শর্খাশন চারপাশশ আমরা আমাশদর বনশজশদর আিীয় িারা আর 
পবরশিবষ্টত শনই, এিিং শর্খাশন প্রবতবদন আমাশদর িহু বিবভন্ন মানুশর্র সাশথ শদখা িয়; র্াশদর সাশথ আর  খশনাই 
আমাশদর আর শদখা িশি না; তািশল শ ন আমরা এশ  অপশরর সাশথ ভাশলা আচরণ  বর, এমনব   খশনা এমন 
 াশরা সাশথ র্াশ  ভািা শর্শত পাশর আমাশদর গ্রুশপর িবিরাগত? 

প্রা ৃবত  বনিষাচশনর নাগাল সম্বশে ভুল  থা না িলা খুি জরুরী; বনিষাচন আপনার জীশনর জনয ব  ভাশলা শস 
বির্শয়  গবনটিভ িা অিধ্ারনগত সশচতনতা বিিতষ শন শ ান সিায়তা  শরবন; শসই সশচতনাশ  গবনটিভ পর্ষায় 
পর্ষন্ত শপৌছাশত  রশত িশয়শছ অশপক্ষা বিিংশ শতাব্দী পর্ষন্ত এিিং এখনও পুশরা বির্য়টি সম্বশে ঞান সীমািদ্ধ আশছ 
অল্প ব ছু শিঞাবন  বিশশর্ঞশদর  াশছই; প্রা ৃবত  বনিষাচন শর্টিশ  গশড উঠশত এিিং টিশ   থা শত সিায়তা  শর 
শসটি িশলা এ টি রুলস অি থাম্ব িা গডপডতা এ টি বনয়ম, র্া আসশল  াজ  শর শসই সি জীনগুশলাশ  
শপ্রাশমাট  রার মাধ্যশম র্ারা তাশদর িা শসই বনয়মগুশলাশ ই শতরী  শর; ব ন্তু তাশদর শিবশষ্টগত  ারশনই এই সি 
‘রুলস অি থাম্ব’ মাশঝ মাশঝ ভুল  শর িশস; শর্মন পাবখশদর মবস্তশষ্ক, শসই বনয়ম িা রুল অি থাম্ব, ”শতামার িাসায় 
বচৎ ার  রা শছাট শছাট জীিগুশলাশ  ভাশলা  শর শদখা শুনা  রশত িশি এিিং তাশদর িা  রা লাল মুশখর গশতষ  
খাওয়া শফলশত িশি”, এটির শিবশষ্টসুচ ভাশি প্রভাি পডশছ শসই সি জীনগুশলাশ  রক্ষা  রার মাধ্যশম র্ারা এই 
রুলটি শতরী  শরশছ,  ারন শ ান পুনষিয়স্ক পাবখর নীশড এই বচৎ ার  রশত থা া ও িা  শর থা া লাল গতষ সি 
বজবনসগুশলা সাধ্ারনত তার বনশজর সন্তান, এই রুলটি বমসফায়ার িা ভুল  শর িশস, র্খন অনয শ ান পাবখর িাচ্চা 
শ ানভাশি এই নীশড েুশ  পশড ( শর্মন ব্রুড পযারাসাইট ব ছু পাবখর শক্ষশত্র),  এর ম এ টি পবরবিবত  শতরী  শর 
তাশদর বনশজশদর স্বাশথষ িযিিার  শর শ াব লরা;  তািশল আমাশদর এই ভাশলা মানুর্ী পশরাপ ার  রার প্রিণতাটি 
ব  এর মই শ ান বমসফায়াবরিং িশত পাশর, র্া রীড ওয়ািষলার মাতাবপতাসুলভ সিজাত প্রিৃবত্তর বমসফায়াবরিং এর 
অনুরুপ, র্খন এই প্রিবৃত্তর তাডনায় এই পাবখগুশলা অমানবুর্  প্রবরশ্রম  শর না শজশনই শ াব শলর িাচ্চাশ  শপশল 
পুশর্ িড  শর?  ব িংিা আশরা এ টি বন টিতী অনুরুপ দষৃ্টান্ত িশত পাশর শ ান বশশুশ  দত্ত  শনিার িযপাশর 
মানুর্শদর বনজস্ব শসই তাডনাটি;  অবতসত্ত্বর আমাশ  অিশযই এখাশন শর্াগ  রশত িশি শর্ এই ‘বমসফায়াবরিং’ 
বির্য়টির অিতারনার উশেশয শুধু্মাত্র ডারউইনীয় অশথষ; শ ান বনন্দাসুচ  অশথষ এটি িযিিার  রা িশচ্ছ না; 
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ছবি:   াউ িাশডষ র ছানা (ডাশন), শিাঝাই র্াশচ্ছ পাল  শরন পাবখর ছানাশদর এরা খাওয়া পািার প্রবতশর্াবগতায় 
টি শতই শদশি না ( সুত্র:  cowbird and wren nestlings© Rolf Nussbaumer/imagebroker.net/NOVA) 

 
ছবি: সাইজ শদশখ ভুল ভািশিন না, শরন (Wren) (িাশয়), ডান বদশ  শ াব ল ছানাটার ব ন্তু পাল  মা, শদশখন 
শ মন আদর  শর খাওয়াশচ্ছ (সুত্র : wren and cuckoo © Bildagentur/TIPS Italia/NOVA) 



এই ’ভুল’ িা উপজাত িা ’িাইশপ্রাডাক্ট’ ধ্ারনা র্া আবম সমথষন  রবছ,  এভাশিই  াজ  শর; পুিষসুরীশদর শসই আবদ 
 াশল, র্খন আমরা শিিনুশদর মত কু্ষদ্র ব ন্তু বিবতশীল গ্রুপ িা শগাষ্ঠী বিসাশি িসিাস  রতাম, প্রা ৃবত  বনিষাচন 
আমাশদর মবস্তশষ্ক পশরাপ াবরতা িা পরাথষিাদীতার তাডনাশ  শপ্রাগ্রাম  শরবছল, অনযানয আশরা প্রশয়াজনীয় তাডনাশদর 
সাশথ, শর্মন শর্ৌন  ামনা, কু্ষধ্া, ভীনশদশীশদর প্রবত সশন্দিপ্রিণতা  ইতযাবদ সি আশরা অশন  তাডনা; এ টি িুবদ্ধমান 
দেবত, তারা ডারউইন পডশত থা শত পাশরন এিিং তারা িয়শতা জাশনন, তাশদর শর্ৌনতাডনার মুল  ারনটি িশচ্ছ 
পরিতী প্রজন্ম সৃবষ্ট  রা, তারা এটাও জাশনন নারীটি গভষ ধ্ারন  রশত পারশি না  ারন শস জন্মবনয়ন্ত্রন বপল 
খাশচ্ছ, তারপরও তারা আবিষ্কার  শরন তাশদর শর্ৌন ইচ্ছাগুশলা শসটা জানার  ারশন শ ান অিংশশই  শম র্াশচ্ছ না; 
শর্ৌন  ামনা িশচ্ছ শর্ৌন  ামনা এিিং এর শবি, শ ান এ টি িযবির মনস্তাবত্ত্ব  স্তশর, শসই মুল ডারউইনীয় চাপ র্া 
এটি পবরচাবলত  শর, তার শথশ  স্বাধ্ীন; এটি এ টি তীব্র শবিশালী তাডনা র্া তার মলু শর্ৌবি   ারন ছাডাই 
স্বাধ্ীনভাশি অবস্তত্বশীল িশত পাশর। 

আবম প্রস্তাি  রবছ দয়াশীলতার তাডনা িা  াশরা প্রবত দয়াশীল িিার প্রিৃবত্তটাও এ ই ভাশি সতয – পরাথষিাদীতা, 
িা পশরাপ ার  রার তাডনা, উদারতা, সিমবমষতা প্র াশ  রা,  রুণা  রা ইতযাবদও; পুিষসুরীশদর শসই অতীশত, 

আমাশদর সুশর্াগ বছল শুধু্  াশছর আিীয় িা সম্ভািয র্ারা আমাশদর দাশনর প্রবতদান বদশত পারশি শুধু্ তাশদর 
প্রবত পশরাপ ারী মশনাভািাপন্ন িিার; ব ন্তু পরিতীশত ব িংিা এই বিবধ্বনশর্ধ্ আর শনই, তশি শসই গডপডতা 
বনয়মটি টিশ  আশছ; আর শ নইিা তা থা শি না? এটিও ঠি  শর্ৌন তাডনার মতই, আমরা আমাশদর অনয বলশঙ্গর 
সদসযশদর প্রবত শর্ৌন  ামনার উশদ্র  িওয়া শথশ  র্তটুকু বনশজশদর রক্ষা  রশত পাবর ( শস অনুিষর িা িেয 
িশত পাশর, অথিা অনয শ ান  ারশন প্রজনশন অক্ষমও িশত পাশর) , শ ান িন্দনরত দভুষ াগার প্রবত  রুনার 
উশদ্র  িওয়া শথশ  তারশচশয় শিশী শ ানভাশি আমরা বনশজশদর রক্ষা  রশত পাবরনা ( র্ার সাশথ আমাশদর শ ান 
সে ষ ই শনই এিিং আমাশদর দাশনর  প্রবতদান শদিার শ ান সম্ভািনাও শনই র্খন তাশদর); এই দশুটাই বমসফায়াবরিং; 
ডারউইনীয় ভুল: আশীিষাদপুষ্ট,  াবঙ্খত মিামুলযিান শসই ভ্রাবন্ত; এ মুহুশতষ র জনয দয়া  শর বচন্তা  রশিন না 
এধ্রশনর ডারউইনীয় বিিরণ িা িযাখযা সিমবমষতা এিিং উদারতার মত মিান অনভুুবত আর আশিগশ  মর্ষাদািীন 
 রশছ িা লঘু  রশছ; শর্ৌন ামনাশ ও না; শর্ৌন ামনা র্খন ভার্াগত সিংসৃ্কবতর মধ্য বদশয় প্রিাবিত িয়, শসটি 
প্র াশ পায় অসাধ্ারন  বিতা আর নাটশ র মাধ্যশম, জন ডাশনর শপ্রশমর  বিতা, ব িংিা শরাবমও অযাে জবুলশয়ট; 

এিিং অিশযই এ ই ঘটনা  শর বমসফায়ার িওয়া আিীয় প্রবত পরাথষিাদীতা িা দান প্রবতদান বনভষ র সিমবমষতার 
শক্ষশত্র; ঋনগ্রি  াশরার প্রবত দয়া, র্খন মলু প্রাসবঙ্গ তার িাইশর শদখা িয়, অনয াশরা বশশু দত্ত  শনিার মতই 
শসটাশ ও অ-ডারউইনীয় মশন িয়; ( বদ মাশচষ ি অি শভবনস এ শর্মন শপাবশষয়া উচ্চারণ  শর ) 

The quality of mercy is not strained. 

It droppeth as the gentle rain from heaven 

Upon the place beneath. 

(ব ন্তু দয়ার গুনািলী অকু্ষন্ন থাশ , শান্ত িৃবষ্টর ধ্ারার মতই এটি স্বগষ শথশ  মশতষ  শনশম আশস; 

শর্ৌন  ামনা মানবি  উচ্চাশা আর সিংগ্রাশমর এ টি বসিংিভাগ অিংশশর চাবল া শবি এিিং এর শিশীর ভাগ অিংশই 
মুলত বমসফায়াবরিং ( র্া জনয এটি বিিবতষ ত িয়বন) ; এ ই ভাশি উদার এিিং সিমবমষ িশত চাইিার  ামনার 
শক্ষশত্র সবতয না িিারও শ ান  ারনই শনই; র্বদ এটি আমাশদর পুিষসুরীশদর গ্রামীন জীিশনর বমসফায়ার শথশ  সৃষ্ট 
ফলাফল িশয় থাশ ; আমাশদর পুিষসুরীশদর শসই অতীশত এই দইু ধ্রশনর  ামনার তাডনা গশড তুলশত প্রা ৃবত  
বনিষাচশনর জনয সিশচশয় ভাশলা উপায় িশচ্ছ আমাশদর মবস্তশষ্কর মশধ্য এ টি ধ্রা িাধ্া বনয়ম িা রুল অি থাম্ব 
শগশথ শদয়া, আর শসই বনয়মগুশলা এখনও আমাশদর প্রভাবিত  শর চলশছ, এমন ব  র্খন অিিা িা পবরবিবত 
তাশদর মুল  াজগুশলার জনয র্খন অপ্রশর্াজয িশয় শগশছ; 



এই সি রুল অি থাম্ব িা ধ্রা িাধ্া বনয়মগুশলা এখনও আমাশদর প্রভাবিত  রশছ; তশি  যাবলভীবনয় 
বডটারবমবনবষ্ট  উপাশয় না, িরিং সামাবজ  প্রথা এিিং সাবিশতয, আইন এিিং ঐবতিযগত নানা প্রথার সভযতা সৃবষ্ট ারী 
প্রভাশির ছাকুনীর মধ্য বদশয় – এিিং অিশযই ধ্মষ; ঠি  শর্মন  শর আবদম মবস্তশষ্কর শর্ৌন  ামনার আইনটি 
সভযতার ছাকুবন বদশয় অবতিম  শর শরাবমও ও জবুলশয়ট এর ভাশলািাসার দশৃশয আবিভুষ ত িশয়শছ, এ ই ভাশি 
আবদম মবস্তশষ্কর শসই আমরা িনাম অনযরা সিংিান্ত শভনশদত্তা িা পুিষপুরুর্শদর প্রবতবিিংসারও পুনরাবিভষ াি ঘশট 
 যাপুশলট ও মশিগুশদর চলমান রু্দ্ধ রুশপ; র্খন আবদম মবস্তশষ্কর শসই পরাথষিাদীতা এিিং সিমবমষতার বনয়শমর 
বমসফায়ার ঘশট,আমাশদর তা আনবন্দত  শর শশক্সবপয়াশরর শশর্ দশৃশয বিশুদ্ধ পুনবমত্রতা শদশখ; 
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র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) 

 এই পশিষর সাশথ এ টি সেুর  শলখা পডশত পাশরন :  শনবত তার স্নায়ুবিঞাবন  উৎশসর সোশন  

 শনবত তার বশ ড: শ ন আমরা ভাশলা? 

শনবত তার বশ ড সিংিান্ত এ টি শ স স্টাবড: 

র্বদ আমাশদর শনবত তাশিাধ্, শর্ৌন  ামনার মত, আসশলই আমাশদর ডারউইনীয় অতীশতর গভীশর শপ্রাবথত িশয় 
থাশ , র্া ব না ধ্শমষর উৎপবত্তরও িহু আশগ, শর্ মানুশর্র মশনর উপর শ ান গশির্নায় আমাশদর  তািশল আশা  রা 
  উবচৎ শর্ এমন ব ছু শমারাল ইউবনভাসষাল িা শনবত ভাশি ব ছু  ধ্রুি বির্য়গুশলা লক্ষয  রা র্াশি  র্া ব না স ল 
শভৌগবল  ও সািংসৃ্কবত  এিিং গুরুত্বপুণষভাশি ধ্মীয় পবরমেশলও বির থা শি; িাভষ াডষ  এর জীিবিঞানী মা ষ  
িাউসার, তার িই Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong এ 
এ টি গুরুত্বপুণষ বচন্তার সুত্রশ  বিস্তাবরতভাশি িযাখযা  শরশছন, বচন্তার পরীক্ষা িা থট এক্সশপবরশমি এর উপশর্াগী 
মাধ্যশম, র্া মুলত প্রস্তাি  শরবছশলন শনবত তািাশদর িা শমারাল দাশষবন রা; িাউসাশরর গশির্না আশরা এ টি 
িাডবত উশেশয পুরন  শর, তািশলা শমারাল দাশষবন রা ব ভাশি বচন্তা  শরন এটি শসটির এ টি ভুবম া শদয়; এ টি 
 াল্পবন  িা িাইশপাশথটি ালী শনবত  িন্দ িা উভয় সঙ্কটময় পবরবিবত উপিাপন  রা িয় এিিং শসই অিিার 
প্রেগুশলার উত্তর শদিার শক্ষশত্র আমরা শর্ সমসযার সন্মখুীন িই, শসটি আমাশদর ভাশলা মন্দ শিাঝার শিাধ্ সম্বশে 
ব ছু ধ্ারনা শদয়; শর্খাশন িাউসার দাশষবন শদর শথশ  আশরা শিশ খাবন টা এবগশয় র্ান, বতবন মানুশর্র 
শনবত তাশিাধ্ পরীক্ষা  রার জনয আসশলই পবরসিংখযানগত সাশভষ  এিিং মনস্তাবত্ত্ব  পরীক্ষা পবরচালনা  শরন, শর্মন, 

ইিারশনশট  রা প্রশের মাধ্যশম আসল মানুশর্র শনবত তা শিাধ্ বনশয় গশির্না  শরন; িতষ মান আশলাচনার  দবৃষ্টভঙ্গী 
অনুর্ায়ী, সিশচশয় শ ৌতুিশলােীপ  িযপারটা িশচ্ছ শিশীর ভাগ মানুর্ই এ ই বসদ্ধাশন্ত উপনীত িয় র্খন এই সি 
উভয় সঙ্কটময় পবরবিবতর মুশখামুবখ তাশদর  রা িয়, এিিং তারা তাশদর শনয়া বসদ্ধান্তগুশলার মশধ্য সদশৃযতার 
সে ষ  তাশদর শসই বসদ্ধাশন্তর শপৌছাশনার শনপশথয  ারনগুশলা িযাখযা  রার ক্ষমতার অশন  শিশী শবিশালী এিিং 
শসটাই আমরা আশা  রশত পাবর র্বদ আমাশদর শনবত তা শিাধ্ আমাশদর মবস্তশষ্কর বভতর আশগ শথশ ই শপ্রাগ্রাম 
 রা িা দঢৃ়ভাশি গাথা থাশ , শর্মন আমাশদর সিজাত শর্ৌনপ্রিৃবত্ত িা আমাশদর উচ্চতা সিংিান্ত ভীবত িা িাউসারর 
বনশজ শর্ভাশি িলশত শশ্রয় মশন  শরন, আমাশদর ভার্া িযিিাশর দক্ষতা ( খুটিনাটি বির্য়গুশলা সিংসৃ্কবত স্বাশপশক্ষ 
বভন্ন িশত পাশর, ব ন্তু এর গভীশর মুল িয রশনর সুত্রগুশলা সিষজনীন); আমরা পশর র্া শদখশিা, মানরু্রা এই সি 
শনবত  পরীক্ষাগুশলার শর্ভাশি প্রতুযত্তর  শর এিিং শসই উত্তশরর  ারনশ  িযাখযা  রার শক্ষশত্র তাশদর অক্ষমতা 
শিশীরভাগ শক্ষশত্রই তাশদর ধ্মষবিশ্বাস থা া িা না থা া উপর বনভষ রশীল নয় িশলই প্রতীয়মান িয়; িাউসার এর 
িই এর িাতষ া তার বনশজর শশব্দ, র্া আশা  রশত পাবর তা শিাশলা: আমাশদর শনবত তা বনভষ র শ ান ব ছু বিচার 
 রার ক্ষমতা িশচ্ছ সিষজনীন এ টি শনবত  িয রশনর মত, আমাশদর মশনর এ টি ফযা াবট িা ক্ষমতা র্া 
বিিবতষ ত িশয়শছ বমবলয়ন িছর ধ্শর, র্া এ গুচ্ছ মলু নীবতর উপর বভবত্তর উপর গশড তুশল সম্ভািয শিশ ব ছু 
শনবত  বসশস্টম এর শরন্জ্জ; ভার্ার মতই, মুলনীবতগুশলা র্া আমাশদর শনবত  িয রশনর মলুনীবতগুশলার বভবত্ত রচনা 
 শর তা আমাশদর সশচতনতার স্তশর ধ্রা পশড না;  
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গশির্নাটিশত িাউজার এর িযিহৃত শিবশষ্টসুচ  শনবত  উভয় সঙ্কটময় পবরবিবতগুশলা শরললাইশনর উপর লাগামিীন 
ছুশট চলা ( িা রানাওশয়) ো  িা েবলর দশৃযপশটর র্া শিশ ব ছু মানুশর্র মৃতুযর  ারন িশত পাশর এমন 
থীশমরই র মশফর; সিশচশয় সরলতম  াবিনীটি  ল্পনা  রশছ এ জন িযবি, র্ার নাম শডবনস, এমন  শয় টি বিশশর্ 
অিিাশন দাবডশয় আশছ, শর্ শস চাইশল শজাশর শধ্শয় আসা েবলটিশ  বভন্ন পাশ্বষিতী এ টি েযাশ  ঘুবরশয় বদশত পাশর, 

এিিং তার মাধ্যশম মুল েযা  লাইশনর উপর আটশ  পডা পাচ জন িযবির জীিন শস িাচাশত পারশি; ব ন্তু 
দভুষ াগযজন ভাশি পাশশর শসই লাইশনর উপরও এ জন মানরু্ আটশ  আশছ, ব ন্তু শর্শিতু শস এ া, মুল লাইশন 
আটশ  থা া িা ী পাচজন মানুশর্র সিংখযাগবরষ্ঠতায় শস শিশর র্ায় এিিং গশির্নায় অিংশ শনয়া শিশীর ভাগ 
মানুর্ই মশন  শরন শডবনশসর জনয েলীটির গবতপথ পবরিতষ ন  রার সুইচ নাডাশনা এিিং পাশশর লাইশন এ জশনর 

মৃতুযর িদশল িা ী পাচ জনশ  মৃতুযর  িাত শথশ  িাচাশনা শনবত ভাশি সমথষনশর্াগয, র্বদও শ উ মশন  শরনটি 
 াজটি শডবনস এর জনয িাধ্যতামুল ; আমরা এখাশন িাইশপাশথটি যাল ব ছু সম্ভািনাশ  উশপক্ষা  শরবছ, শর্মন শর্ 
মানুর্টা শসই সাইড শরললাইশন দাবডশয় আশছ,বতবন িশত পাশরন িীটশিাশভন ব িংিা শডবনশসরই শ ান ঘবনষ্ট এ জন 
িেু; 



ছবি: এ টি এবথ যাল 
থট প্রিশলম র্া েলী প্রিশলম নাশম পবরবচত।  এ টি শধ্শয় আসা বি ল েলী শথশ   শয় জন অশচনা মানুশর্র 
জীিন িাচাশত আপবন ব  আর এ জন অশচনা মানুর্শ  বিসজষ ন বদশত পারশিন, (ছবি: মযাট মাহুবরশনর ইলাসশেশন, 

বডস ভার, জলুাই/আগষ্ট ২০১১) 

বচন্তার এই এক্সশপবরশমিটির বিস্তাবরত বিিরন িমান্বশয় ধ্ারািাবি ভাশি আমাশদর আশরা  ঠিন শনবত  
উভয়সিং টময় পবরবিবতগুশলা ও ধ্াধ্ার মুশখামবুখ  শর; ব  িশত পাশর র্বদ, শধ্শয় আসা েবলটাশ  আমরা থাবমশয় 
বদশত পাবর উপশরর এ টি ব্রীজ শথশ  ভারী শ ান িস্তু তার সামশন শফশল? খুিই সিজ প্রে, অিশযই আমরা ভারী 
ওজনটা নীশচ শফলশিা শসই  াজটি  রার জনয; ব ন্তু ব  িশি র্বদ ভারী ওজনদার ব ছু িলশত ব্রীশজর উপর িশস 
থা া খুি শমাটা এ টা মানুর্ ছাডা আর ব ছুই আমাশদর  াশছ না থাশ , শর্ মানুর্টা শসখাশন িশস সুর্ষাশস্তর 



শশাভা উপশভাগ  রশছ? গশির্নায় প্রায় সিাই এ মত িশয়শছন, শমাটা এই মানরু্টাশ  ব্রীশজর উপর শথশ  ধ্াক্কা 
বদশয় নীশচ শফশল বদশয় েবলটি থামাশনা অবনবত  িা শনবত ভাশি গ্রিনশর্াগয নয়;  লক্ষয  শর শদখুন, এমনব  এ টি 
দবৃষ্টভঙ্গী শথশ  এই উভয় সিং টটি ব ন্তু এ টু আশগই উশেখ  রা শডবনশসর সিং শটর মতই; শর্খাশন শস েযা  
পবরিতষ শনর সুইচ নামাশল এ জন িয়শতা মারা র্াশিন, তশি িা ী পাচ জশনর জীিন িাচশি; উশেখশর্াগয বির্য়টি 
িশচ্ছ, আমাশদর শিশীরভাগ মানুশর্র  মশন এ টি শবিশালী সিজাত ধ্ারনাগত অন্তদৃষ বষ্ট িা ইনটুইশন আশছ, শসটা 
িশলা, এই দটুি শ স িা দশৃযপশটর মশধ্য অিশযই ব ছু শমৌবল  গুরুত্বপুণষ পাথষ য আশছ, র্বদও আমরা িয়শতা েষ্ট 
 শর িলশত পারশিা না শসটা পাথষ যটা আসশল ব । 

ব্রীশজর উপর শথশ  শমাটা মানুর্টাশ  নীশচ ধ্াক্কা বদশয় শফশল শদয়ার দশৃযপটটি  িাউসাশরর প্রস্তাবিত অনয এ টি 
উভয় সঙ্কশটর  থা মশন  বরশয় শদয়; এই দশৃযপশট আমরা শদবখ পাচ জন শরাগী র্ারা িাসপাতাশল ভবতষ  এিিং র্ারা 
মরণাপন্ন, প্রশতযশ রই বভন্ন বভন্ন অঙ্গ প্রতযঙ্গ প্রশয়াজন, র্া নষ্ট িশয় শগশছ; প্রশতয শ  িাচাশনা র্াশি র্বদ শ ান 
দাতাশ  খুশজ পাওয়া র্ায় তাশদর প্রশতযশ র প্রশয়াজনীয় শসই বনবদষষ্ট অঙ্গটি দান  রার জনয, ব ন্তু  াউশ  পাওয়া 
র্াশচ্ছ না, ব ন্তু  িঠাৎ  শর বচব ৎস  সাজষ ন লক্ষয  রশলন, িাসপাতাশলর ওশয়টিিং রুশম িশস আশছস এ জন সুিয 
সিল মানুর্, র্ার মশধ্য এই পাচটি অঙ্গই ভাশলাভাশি  াজ  রশছ এিিং শসগুশলা প্রবতিাপন  রার শর্াগয, এর ম 
এ টি পবরবিবত সম্ভিত এ জনশ ও খুশজ পাওয়া র্াশি না, র্ারা িলশিন এই এ জনশ  শমশর িা ী পাচ জনশ  
িাচাশনা শনবত  শ ান  াজ িশি; 

ব্রীশজর উপর দাডাশনা শমাটা মানুর্টির দশৃযপশটর শসই শক্ষশত্রর মতই শর্ সিজাত তাডনাগত অন্তদৃষ বষ্ট, র্া আমরা 
সিাই অনুভি  বর তা িশলা, শসখাশন উপবিত শ ান বনরপরাধ্  াউশ  তার পুিষ অনমুবত ছাডা অনযশদর জনয 
িঠাৎ  শর শ ান খারাপ পবরবিবতশত শটশন আনা উবচৎ না; ইমানুশয়ল  াি বিখযাতভাশি এই মুলনীবতটাশ  িযাখযা 
 শরবছশলন এভাশি:  খশনাই শ ান পবরবিবতশতই শর্ৌবি  বিচারিুবদ্ধ সেন্ন শ ান সত্ত্বাশ , শুধু্মাত্র সমবতিীন শ ান 
এ টি উপায় বিসাশি শ ান উশেশযপুরশণর লশক্ষয িযিিার  রা উবচৎ নয়, এমন ব  অনযশদর উপ ার  রা স্বাশথষও 
না; এই বির্য়টি মশন িশচ্ছ, বতনটি দশৃযপট,  ব্রীশজর উপর িসা শমাটা মানরু্ ( িা িাসপাতাশলর ওশয়টিিং রুশম িসা 
মানুর্) িা শডবনশসর শক্ষশত্র সাইড লাইশন দাডাশনা মানুশর্র মশধ্য মুল পাথষ যটা সৃবষ্ট  রশছ;  ব্রীশজর উপর িসা 
শমাটা মানুর্টিশ  সরাসবর িযিিার  রা িশচ্ছ শিপশরায়াভাশি শধ্শয় আসা েলীটির গবতশরাধ্  রশত, এটি সরাসবর 
 াবিয় মলুনীবতশ  অস্বী ার  রশছ; পাশশর সাইড লাইশন দাডাশনা মানুর্টি ব ন্তু সরাসবর িযিিার  রা িশচ্ছ না 
পাচ জন মানুশর্র জীিন িাচাশনার স্বাশথষ এিিং শসখাশন শুধু্ পাশশর লাইনটি িযিিার  রা িশচ্ছ েলীর গবতপথ 
িদশল শদিার জনয আর শসই লাইশন দাবডশয় থা াটা তার জনয দভুষ াগয মাত্র; ব ন্তু আপবন র্খন এভাশি বিশভদ 
শরখাটা টাশনন দজুশনর মশধ্য, শসটা আসশল আমাশদর শ ান ইচ্ছাশ  সন্তুষ্ট  রশছ?  াশির জনয এটি িশচ্ছ এ টি 
শনবত  ধ্রুি িা শমারাল অযািসলুযট; আর িাউসাশরর মশত, এটি আমাশদর বভতর দঢৃ়ভাশি শগশথ বদশয়শছ আমাশদর 
বিিতষ ন প্রবিয়া; 

শিপশরায়া ছুশট আসা েলীর এই  াল্পবন  পবরবিবতটি িমান্বশয় আশরা িযবতিমী জটিল রুপ ধ্ারন  শর এিিং শসই 
সাশথ সিংবশ্লষ্ট শনবত  উভয়সঙ্কটও আশরা জটিলতর িশয় উশঠ, িাউসার দজুন  াল্পবন  িযাবি, শনড ও অস্কাশরর 
অনুভুত অন্তষিন্দর পাথষ যটা আমাশদর প্রদশষন  শরন; েযা  িা শরলওশয় লাইশনর পাশশ দাবডশয় আশছ শনড, শডবনশসর 
মশতা শস শধ্শয় আসা েলীটাশ  সেুণষ অনয এ টা পাশশর লাইশন সবরশয় বদশত পাশর না ঠি ই তশি শনড এর 
সুইচ েলীশ  এ টি সাইড লুশপর বদশ  সবরশয় শদয় র্া আিার ব ছুটা দশুর মুল লাইশন বফশর আশস ঠি  পাচ জন 
মানুর্ শর্খাশন আটশ  আশছ তার আশগ; সুতরািং এই  বিনু্দশত শুধু্ মাত্র সুইচ বদশয় ব ছু িশচ্ছ না,  েলী ঠি ই পাচ 
জনশ  মাবডশয় চশল র্াশি, র্খন শসই বি ল্প লাইনটি আিার শমইন লাইশনর সাশথ রু্ি িয়; তশি ঘটনাচশি শসই 
ডাইভারশন িা বি ল্প লাইশন এ টি খুিই শমাটা মানরু্ দাবডশয় আশছ র্ার ওজন েলীটিশ  থামাশনার জনয র্শথষ্ট; 

এখাশন শনড ব  সুইশচর পশয়িটা িদলাশি এিিং শেনটিশ  বি ল্প পশথর বদশ  বনশয় র্াশি, শিশীরভাগ মানুশর্র 



সিজাত ইনটুইশনই িলশি িশল শসটা  রা উবচৎ িশি না শনড এর; ব ন্তু শনড এর উভয় সিং ট িা শনবত  
িন্দর সাশথ শডবনস এর িন্দটির ব  পাথষ য আশছ ? ধ্ারনা  রা শর্শত পাশর, মানুর্ তার প্রিবৃত্তগত ভাশি  াবিয় 
মুলনীবত প্রশয়াগ  রশছ এখাশন ; শডবনস েলীটির গবতপথ অনয বদশ  সবরশয় শদয় পাচজন মানরু্শ  িাচাশত, এিিং 
এর দভুষ াগযজন  পবরণবত িয় এর পাশশর লাইশন দাডাশনা এ জন, শসটি িশচ্ছ শ ালযাশটরাল ক্ষবত, রামসশফল্ডীয় 
চট দার শব্দ র্বদ িযিিার  রা িয়, শর্ শলা টি চাপা পডশি তাশ  শডবনস ইচ্ছা  শর িযিিার  রশছ না, অনযশদর 
িাচাশনার জনয ; শনড আসশলই শমাটা  মানরু্টাশ  িযিিার  রশছ েলীটাশ  থামাশনার জনয এিিং শিশীভাগ মানরু্ই 
(শ ান বচন্তা ছাডাই িয়ত),  াশির ( বিস্তাবরত ভাশি বর্বন তা শভশিশছন) মতই এই দটুি শক্ষশত্র এ টি িড 
পাথষ য  রশছ; 

 

 

ছবি: উপশরর দটুি দশৃযপশট শ ান  াজটি  আপবন শনবত  ভাশি সমথষনশর্াগয মশন  শরন? 

এই পাথষ যটা আিার শদখা র্ায় অস্কাশরর উভয় সিং শট;  অস্কাশরর পবরবিবতটা শনশডর মতই এ ই র ম, শুধু্ 
শসখাশন ডাইভারশন লুশপর শসই লাইশন পাথশরর এ টি ভারী বজবনস আশছ র্া েলীটাশ  থামাশত পারশি, েষ্টতই 
অস্কাশরর শ ান সমসযা িিার  থা না, সুইচ শটশন েলীটাশ  বি ল্প পশথর বদশ  বনশয় র্াওয়া, শুধু্মাত্র ঘটনাচশি 
শসখাশন এ জন পথচারী শসই শলািার ওজশনর ভারটির সামশন শিশট এশস পশড, শস অিশয মারা পডশি র্বদ অস্কার 

http://kmhb.wordpress.com/2012/12/04/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%a1%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%8f%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a6%a1-%e0%a6%a1%e0%a6%bf-15/trolley_1/
http://kmhb.wordpress.com/2012/12/04/%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%a1%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%8f%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a6%a1-%e0%a6%a1%e0%a6%bf-15/trolley2/


সুইচটা টাশন, শর্মন শনড এর শক্ষশত্র শমাটা মানরু্টার মত, পাথষ যটা িশচ্ছ অস্কার এই পথচারীশ  উশেশযমলু ভাশি 
িযিিার  রশছ না েলীটিশ  থামাশনার জনয, শস িশচ্ছ এই পবরবিবতর শ ালযাশটরাল ক্ষবত, শডবনশসর িশন্দর মত; 

িাউসার ও তার গশির্নায় শিশীভাগ অিংশগ্রিন  ারীশদর মত, আবমও মশন  বর অস্কারশ  অনমুবত শদয়া র্ায় 
সুইচ শদিার জনয, ব ন্তু শনডশ  না; ব ন্তু এই সিজাত বচন্তা িা ইনটু ইশনশ  িযাখযা  রাও আমার জনয  ঠিন, 

িাউসাশরর িিিয িশচ্ছ, এধ্রশনর শনবত  অন্তদৃষ বষ্ট প্রায়শই খুি ভাশলা  শর  রা শ ান বচন্তার িবিপ্র াশ না ঠি ই 
ব ন্তু শসগুশলা আমরা খুিই দঢৃ়ভাশি অনুভি  রশত পাবর, আমাশদর বিিতষ নীয় ঐবতশিযর  ারশন; 

নৃতত্ত্ববিদযা শক্ষশত্র এই গশির্নাটি বনশয় এ টি শ ৌতুিশলােীপ  উশদযাগ গ্রিন  শরন িাউসার ও তার সি মীরা; 
শনবত তার এই পরীক্ষাগুশলা তারা উপশর্াগী  শর প্রশয়াগ  শরন কুনা আদীিাসীশদর উপর; কুনা এ টি মধ্য 
আশমবর ার কু্ষদ্র এ টি নৃশগাষ্ঠী, র্ারা প্রাবতষ্ঠাবন  শ ান ধ্মষ এিিং পবশ্চমাশদর সিংেশশষ খুি এ টা আশসবন  খশনা। 
গশির্ রা লাইশনর উপর বদশয় শধ্শয় আসা  েলী িদশল িানীয়ভাশি শিাধ্গময বি ল্প রুপ  িযিিার  শরন, শর্মন 
শনৌ ার বদশ  সাতার শ শট এবগশয় আসা কুমীর; সিংবশষ্ট ব ছু সামানয পাথষ য ছাডা, কুনা আদীিাসীরাও আমাশদর 
মতই এ ই শনবত  বিচার বিশিচনার প্রমান শদয় তাশদর গশির্নায়; 

সিশচশয় বিশশর্ভাশি শর্ বির্য়টি বচন্তার উশদ্র   শর এই িইটিশত, তা িশলা িাউসার এর এ টি ভািনা; তািশলা 
ধ্মষিাদী মানরু্রা ব  তাশদর শনবত  অন্তদৃষ বষ্টর বদ  শথশ  নীবরশ্বরিাদীশদর শথশ  বভন্ন ব না; বনশ্চয়ই, র্বদ আমরা 
আমাশদর শনবত তাশিাধ্ পাই ধ্মষ শথশ , তািশল শতা তাশদর মশধ্য পাথষ যটা থা াই উবচৎ; ব ন্তু র্া শদখা শগল তা 
িশলা, তাশদর মশধ্য শ ান পাথষ য শনই;  শনবত  দাশষবন  বপটার বসিংগারশ  বনশয় িাউসার বতনটি িাইশপাশথটি াল 
উভয় সিং শটর উপর দবৃষ্ট শদন এিিং এই বতনটি পবরবিবতশত নীবরশ্বরিাদীশদর রাশয়র সাশথ ধ্মষিাদীশদর রাশয়র 
এ টি তুলনামলু  পর্ষাশলাচনা  শরন;  প্রশতয  শক্ষশত্র অিংশগ্রিন ারীশদর বজঞাসা  রা িয়, শ ান এ টি  াল্পবন  
বসদ্ধান্ত িা  াজ শনবত ভাশি ‘আিবশয ’, ’অনুমবতশর্াগয’ িা ’বনবর্দ্ধ’ ব না তা বচবিত  রা; বতনটি ডাইশলমা িা 
উভয় সঙ্কট ময়  াল্পবন  পবরবস্তবত গুশলা শিাশলা: 

(১) শডবনশসর ডাইশলমা িা িন্দ: ন্ই শতািংশ মানরু্ িশলশছ েবলটিশ  বি ল্প পশথ ঘুবরশয় শদয়া অনমুবতশর্াগয, 
পাচ জনশ  মৃতুযর িাত শথশ  িাচাশত এ  জনশ  মারা শর্শত পাশর; 

(২) আপবন এ জন িাচ্চাশ  পুকুশর ডুিশত শদখশছন এিিং আশশ পাশশ শ উ শনই শর্ তাশ  িাচাশত পাশর এ মাত্র 
আপবন ছাডা; আপবন িাচ্চাটাশ  িাচাশত পারশিন, ব ন্তু আপনার পযািটি পুশরাপুবর নষ্ট িশয় র্াশি; ৯৭ শতািংশ 
মানুর্ই মশন  শরন আপনার িাচ্চাশ  উদ্ধার  রা উবচৎ ( আশ্চর্ষজন ভাশি ৩ শতািংশ মানরু্ মশন  শর তাশদর 
জনয পযাি িাচাশনাটা শশ্রয়তর!!); 

(৩)  অঙ্গ প্রবতিাপশনর দশৃযপটটা র্া উপশর িণষনা  রা িশয়শছ :  ৯৭ শতািংশ মানরু্ই মশন  শরন ওশয়টিিং রুশম 
িসা এ টা সুি মানরু্শ  িতযা  শর তার শরীশরর অঙ্গগুশলা সিংগ্রি  রা অিশযই শনবত ভাশি বনবর্দ্ধ এ টি  াজ; 

র্া এমনব  আশরা পাচ জশনর জীিন িাচাশত পারশি; 

িাউসার এিিং বসঙ্গার এর গশির্নাটির মুল উপসিংিার িশলা, পবরসিংখযানগত বদ  শথশ  ধ্মষিাদী এিিং 
নীবরশ্বরিাদীশদর এই বির্য়গুশলা বনশয় মতামত  িা শনবত  বিচাশরর মশধ্য শ ান উশেখশর্াগয পাথষ য শনই; িযাপারটা 
ব ন্তু শসই দবৃষ্টভঙ্গীর সাশথ সামন্জ্জর্যপুণষ, র্া আবম সি আশরা অশনশ র দবৃষ্টভঙ্গী, শর্ ভাশলা ব িংিা খারাপ িা 
অশুভ িিার জনয আমাশদর ঈশ্বশরর প্রশয়াজন শনই; 



 ছবি: আপবন ব  
আপনার িন্দনরত বশশুশ  িতযা  রশত পারশিন আপনাশ  সি সিাইশ  িাইশরর শি শসনা শথশ  রক্ষা  রশত? 

(ছবি: মযাট মাহুবরশনর ইলাসশেশন, বডস ভার, জলুাই/আগষ্ট ২০১১) 
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ব্রযাড িলযাে এর এ টি ইলাসশেশন 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন :  র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

http://kmhb.wordpress.com/author/kazimahboob/


প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ) 

 শনবত তার বশ ড: শ ন আমরা ভাশলা? 

People say we need religion when what they really mean is we need police.H.L. Mencken 

ের্দ ঈশ্বরই না িাবক, িাহবি আমরাই ো যকন ভাবিা হবো? 

এভাশি র্বদ উপিাপন  রা িয়, উপশরর এই প্রেটা বনঃসশন্দশি আর মিান িা সন্মানজন  শশানায় না; র্খন শ ান 
ধ্মীয় িযবি আমার  াশছ এভাশি প্রেটি উত্থাপন  শরন ( এিিং অশনশ ই তাই  শরন), আমার তাৎক্ষবন  
প্রবতবিয়া িয় নীশচর এই চযাশলন্জ্ঞটি ছুশড শদিার জনয : আপবন ব  আসশলই আমাশ  িলশত চাইশছন, আপনার 
ভাশলা িিার প্রশচষ্টার এ মাত্র  ারন ঈশ্বশরর  ৃপা আর পুরষ্কার অজষ ন  রা িা তার শরার্ানল িা শাবস্ত এডাশত? 

ব ন্তু শসটা শনবত তা না, এটা পদশলিন  রা, চাটু ারীতা  রা, আ াশশর মিান সাশভষ ইশলন্স  যাশমরার বদশ  িার 
িার ঘাড বফবরশয় শদখা , এখনও আপনার মাথার মশধ্য শছাট এ টি আবড পাতা আশছ , র্া আপনার সমস্ত 
 মষ ােশ  পর্ষশিক্ষন  রশছ, আপানার স ল খারাপ বচন্তা সম্বশে বতবন সিষঞ; আইনস্টাইন শর্মন িশলবছশলন, ’র্বদ 
মানুর্ শুধু্মাত্র ভাশলা িয়  ারন তারা শাবস্ত ভয় পায় এিিং পুরষ্কাশররআশা  শর, তািশল সবতয আমরা িডই 
িতভাগয; মাইশ ল শশরমার তার The Science of Good and Evil িইটিশ  এই বির্য়টি উশেখ  শরবছশলন বিত ষ  
সমাপন ারী রু্বি বিসাশি; ”আপবন র্বদ এ মত িন শর্, ঈশ্বশরর অনুপবিবতশত আপবন ডা াবত, ধ্র্ষন আর খুন 
 রশত পারশিন, আপবন তািশল বনশজশ  এ জন অবনবত  িযবি বিসাশি বচবিত  রশলন এিিং আপনার শথশ  র্ত 
দশুর থা া সম্ভি ততদশুর থা া উবচৎ এই উপশদশটি আমাশদর অিশযই শমশন চলা প্রশয়াজন, আিার অনযবদশ  র্বদ 
ঐশ্ববর  বনবিড পর্ষশিক্ষন আর নজরদাবর ছাডাও আপবন সবতয ভাশলা  মানরু্ িশয় থাশ ন,  তািশল আপবন বনশজই 
’আমাশদর ভাশলা মানুর্ িিার জনয ঈশ্বর অিশয প্রশয়াজনীয়’ এমন দািীটিশ  চুডান্তভাশি অিমলুযায়ন  রশলন‘; 

আমার সশন্দি এ টি বিশাল সিংখয  ধ্াবমষ  িযবিরা মশন  শরন শর্, তাশদর ভাশলামানুর্ িিার জনয ধ্মষই মলু 
প্রশণাদনা ারীর দাবয়ত্ব পালন  শর, বিশশর্  শর তারা র্বদ শসই সি বিশশর্ ধ্মষবিশ্বাশসর অনুসারী িশয় থাশ ন শর্ 
ধ্মষগুশলা পদ্ধবতগতভাশি িযবিগত অপরাধ্শিাধ্শ    উশেশযমলু ভাশিই অপিযিিার  শর থাশ  তাশদর বনশজশদর 
স্বাশথষ; 

আমার মশন িয়, শিশ অশন টুকু পবরমান নীচু আিসন্মানশিাধ্ এর প্রশয়াজন আশছ এমন ব ছু ভািশত পারার জনয 
শর্, র্বদ পৃবথিী শথশ  িঠাৎ  শরই ঈশ্বর বিশ্বাস সেুণষ উশড র্ায় আমরা সিাই উদাসীন, দয়ামায়ািীন, অনুদার 
স্বাথষপর শভাগিাদীশত রুপান্তবরত িশিা, ভাশলা িা শুভ গনািলীর শ ান শলশ মাত্র থা শি না; প্রচবলত ধ্ারনা মশত 
দস্তশয়ভস্কী এই ধ্রশনর মতামত ধ্ারন  রশতন, সম্ভিত র্ার  ারন তার সৃষ্ট চবরত্র ইভান  ারামাজভ এর মশুখ 
উচ্চাবরত ব ছু িা য: 
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(ইভান) গভীরভাশি পর্ষশিক্ষন  শর উপলবি  শরন শর্, প্র ৃবতশত এমন শ ান আইন শনই র্া মানরু্শ  মানিতাশ  
ভাশলািাসশত উিদু্ধ  শর এিিং শসই ভাশলািাসাটার র্বদ অবস্তত্ব থাশ , িা আজ অিবধ্ পৃবথিীশত তার অবস্তত্ব শথশ  
থাশ , তািশল এটি অিশযই শ ান প্রা ৃবত   ারশন নয়, এর  ারন সেুণষভাশি বনশজশদর অমরশত্বর প্রবত মানুশর্র 
ধ্ারন ৃত বিশ্বাস; এর পাশাপাবশ বতবন শর্াগ  শরন শর্, ঠি  শসই বজবনসটাই র্া প্রা ৃবত  আইন গঠন  শর, শর্মন, 

বনশজর অমরশত্বর প্রবত মানুশর্র বিশ্বাস র্খন ধ্বিংস িশয় র্াশি, শুধু্মাত্র তার ভাশলািাসার ক্ষমতাই বনঃশশ্বর্ িশি না 
এই পৃবথিীশত জীিনশ  টিব শয় রাখার মুল শপ্ররণাদায়  শবিটিও বনঃশশ্বর্ িশয় র্াশি; এিিং উপরন্তু তখন ব ছুই 
আর অবনবত  িশল বিশিবচত িশি না, সিব ছুরই অনমুবত থা শি এমন ব  নর মািংস ভক্ষনও; এিিং পবরশশশর্, 

এটুকুই শর্ন র্শথষ্ট না, বতবন শঘার্না শদন, প্রবতটি মানরু্, শর্মন আপবন এিিং আবম, শর্মন র্ারা ঈশ্বর িা তার 
বনশজর অমরশত্ব বিশ্বাস  শরন না, প্রা ৃবত  বনয়মািলী তাৎক্ষবন ভাশি ধ্মষ বভবত্ত  আইন র্ার এর আশগ বছল 
 তার সেুণষ িীপবরত িশত িাধ্য এিিং এই ইশগাইজম এমনব  সম্প্রসাবরত িয় নানা অপরাধ্ ঘটাশনার শপ্ররণাদায়  
বিসাশি, তা শুধু্ অনুমবতই পাশি না, িরিং বচবিত িশি অিশয প্রশয়াজনীয় বিসাশি, সিশচশয় শর্ৌবি , এমনব  মানুশর্র 
অিিার অবস্তশত্বর সিশচশয় মিত্ত্বতম  ারন বিসাশি; 

িয়শতা অিঝুভাশিই, ইভান  ারামাজশভর শচশয় আবম মানি প্র ৃবত সম্বশে অশপক্ষা ৃত  ম শনরাশযিাদী দবৃষ্টভঙ্গী 
শপার্ন  বর; আমাশদর ব  সবতয সবতয নজরদারীর প্রশয়াজন আশছ,  ঈশ্বশরর ব িংিা এশ  অপশরর – র্া আমাশদর 
স্বাথষপর এিিং অপরাধ্ী সুলভ আচরণ শথশ  বিরত রাখশত ? আবম তীব্রভাশি বিশ্বাস  রশত চাই শর্ আমার জনয 
এ ধ্রশনর শ ান নজরদারী প্রশয়াজন শনই; এিিং বপ্রয় পাঠ রা, আপনাশদরও প্রশয়াজন শনই; আিার অনযবদশ , আমাশদর 
আিবিশ্বাশস খাবন টা ফাটল ধ্বরশয় দিুষল  রশত, বস্টশফন বপিং াশরর মবরয়শল পুবলশ ধ্মষঘশটর শমািমুবির 
অবভঞতা র্া বতবন তার  The Blank Slate িইটিশত িণষনা  শরবছশলন: 

গবিষতভাশি শাবন্তবপ্রয়  ানাডায় শরামাবি  ৬০ এর দশশ  অল্পিয়সী ব শশার বিসাশি আবম িাকুবনন এর 
অযানব ষ জশমর এ বনষ্ট বিশ্বাসী বছলাম; আবম আমার িািা মার রু্বি,  র্বদ সর ার শ ানবদন তার অস্ত্র সমপষন  শর 
তািশল ভয়ািি শনরাজয সৃবষ্ট িশি, শিশস উবডশয় বদশয়বছলাম; আমাশদর প্রবতিন্দী ভবির্যিানী দটুির পরীক্ষার সন্মখুীন 
িয় ১৯৬৯ সাশলর ১৭ অশক্টাির স াল ৮ টায়, র্খন মবরয়শলর পুবলশ িাবিনী ধ্মষঘট শুরু  শর; ১১;২০ বমবনশট, 

প্রথম িযাঙ্ক ডা াবতটি িয়, দপুুশরর মশধ্য শিশরর সি শদা ান পাট িে িশয় র্ায় শিপশরায়া লুটতরাশজর ভশয়; আর 
 শয়  ঘিার মশধ্য টযাবক্স িাইভাররা এ টি বলশমাবজন সাবভষ শসর গযাশরশজ আগুন জাবলশয় শদয়, র্ারা তাশদর সাশথ 
বিমান িন্দশরর খশের বনশয় িন্দরত বছল; ছাশদর উপশর লুব শয় থা া এ  িনু্দ ধ্ারী এ জন পুবলশ অবফসারশ  
খুন  শর, দাঙ্গািাজরা শিশ ব ছু শিাশটল আর শরসু্টশরি ভাঙ্গচুর  শর, উপশিশর বনশজর িাসায় অনপু্রশিশ  রা এ  
আগান্তু শ  গুবল  শর িতযা  শর এ জন ডািার; বদশনর শশশর্ শদখা র্ায় শমাট ছয়টি িযাঙ্ক লনু্ঠন  রা িশয়শছ, 

শতাবধ্  শদা াশন লুট  রা িশয়শছ, িাশরাটি জায়গায় আগুন ধ্রাশনা িশয়শছ, চবেশটি গাবড ভবতষ  শদা াশনর সামশনর 
 াচ ভাঙ্গা িশয়শছ, সেদ ধ্বিংশশর বিসাশির পবরমান প্রায় ৩ বমবলয়ন ডলার ছুশয়শছ, নগর  মষ তষ াশদর পবরবিবত 
বনয়ন্ত্রশনর জনয আবমষ এিিং অিশযই শ িীয় পুবলশশ  তলি  রার আশগ, এিিং তারা র্থারীবত পবরবিবত বনয়ন্ত্রশন 
আশন;  এই সুেষ্ট চাকু্ষর্ পরীক্ষা আমার রাজবনবত  বচন্তাধ্ারনাশ  এশলাশমশলা  শর বদশয়বছল……. 

িয়শতা আবমও , এ জন পবলয়ানা, ঈশ্বশরর পর্ষশিক্ষন আর নজরদারী বনয়ন্ত্রন ছাডা মানরু্ ভাশলা থা শত পারশি 
এমনটাই বিশ্বাস  শর শর্; ব ন্তু অনযবদশ  মবরয়শলর শিশীর ভাগ জনশগাষ্ঠী মলুত ধ্মষবিশ্বাসী, তািশল ঈশ্বর ভয় 
শ ন তাশদরশ  এসি  াজ  রা শথশ  বিরত রাখশত পাশরবন, র্খন পৃবথিী মানুর্ পুবলশরা সামবয় ভাশি দশৃয শথশ  
বিদায় বনশয়বছল? মবরয়শলর এই পুবলশ ধ্মষঘট ব  খুি ভাশলা এ টি প্রা ৃবত  পরীক্ষা বছলনা, র্া আমাশদর ঈশ্বর 
বিশ্বাস আমাশদর ভাশলা মানুর্ িানায় এমন িাইশপাবথবসসটি শটস্ট  রার সুশর্াগ  শর শদয়? িা শনরাশযিাদী এইচ 
এল শমনশ ন ঠি  িশলবছশলন, র্খন বতবন তার তীর্ষ  পর্ষশিক্ষন  শরবছশলন, ’মানরু্ িশল আমাশদর ধ্মষ প্রশয়াজন 
র্খন তারা আসশল শিাঝাশত চায় আমাশদর প্রশয়াজন আসশল পুবলশশর’; 



েষ্টতই মবরয়শলর সিাই ব ন্তু শসবদন খারাপ ভাশি আচরণ  শরনবন র্খনই দশৃয শথশ  পুবলশ চশল র্ায়; এ টি 
বির্য় জানা খুি শ ৌতুিশলােীপ  িশি  র্বদ শদখা সম্ভি িয়- শসখাশন শ ান ধ্রশনর পবরসিংখযানগত প্রিণতা আশছ 
ব না- তা র্ত সামানয শিা  না শ ন-অবিশ্বাসীশদর ধ্মষবিশ্বাসীওদর তুলনায় শিশী লুটপাট এিিং ধ্বিংশর্ঞ 
চাবলশয়বছল ব ন?;  তশি এ বির্শয় আমার তথযপুষ্টিীন ভবির্যিানী িশচ্ছ, ঠি  এর িীপবরতটাই ঘশটশছ; শনরাশযিাদী 
সুশর প্রায়ই িলা িশয় থাশ  শর্ ফক্সশিাশল শ ান নীবরশ্বরিাদী শনই ( এটি এ টি প্রচবলত প্রিাদ,There are no 

atheists in foxholes, র্া প্রায়শই রু্বি বিসাশি িযিিার  রা িয় এই িশল শর্, প্রচে বিপশদর মুশখ, িা চাশপ, শর্মন 
বিশশর্  শর রু্দ্ধশক্ষশত্র, প্রশতযশ ই শ ান না শ ান স্বগীয় শবিশত বিশ্বাস  শর িা আশা  শর এমন শ ান শবির 
উপবিবত আশছ) ; তশি আবম সশন্দি  রশত ইচ্ছা শপার্ন  রবছ ( ব ছুটা প্রমান সি, র্বদও শসখান শথশ  
উপসিংিার টানা শিশী সরলী রণ িশয় র্াশি) শজলখানায় খুি  মই নাবস্ত  আশছন; আবম অিশযই দািী  রবছনা 
বনরীশ্বরিাবদতা শনবত তা িবৃদ্ধ  শর, র্বদও বিউমযাবনজম িা মানিতািাদ – শর্ এবথ াল িা নীবতগত দশষনটি 
নীবরশ্বরিাদীশদর সাশথ প্রায়ই রু্গপৎ অিিান  শর – সম্ভিত শসই  াজটি  শর; আশর টি ভাশলা সম্ভািনা িশত পাশর 
শর্ নীবরশ্বিাদীতা  আশরা এ টি তৃতীয় বনয়ামশ র সাশথ সে ষ রু্ি, শর্মন, উচ্চ বশক্ষা, িুবদ্ধমত্তা এিিং শ ান বির্য় 
বনশয় বচন্তা  রার প্রিণতা, র্া অপরাধ্  রার প্রিণতাশ  প্রবতশরাধ্  রশত পাশর; এই ধ্রশনর গশির্নাগত প্রমান 
র্তটুকু আশছ, শসগুশলা অিশযই ধ্মীয় বিশ্বাস এর সাশথ শনবত তার শ ান ইবতিাচ  িা ধ্নাি  সে ষ  আশছ  

এমনস শ ান সাধ্ারন ধ্ারনাশ  সমথষন  শরনা; শ াবরশলশন িা পারেবর  সেশ ষ র প্রমান  খনই চুডান্ত নয় 
ঠি ই তশি নীশচর উপাত্তগুশলা, র্া সযাম িযাবরস তার Letter to a Christian Nation এ িণষনা বদশয়বছশলন শসগুশলা 
বন:সশন্দশি নজর াডা; 

র্বদও রু্িরাশে রাজবনবত  মতাদশষ ব িংিা সিংবশ্লষ্টতা ধ্মীয় মানবস তার এশ িাশর বনভুষ ল সুচ  বিসাশি গ্রিন  রা 
র্াশি না, তশি বির্য়টি আশদৌ শগাপন না শর্, লাল িা শরড (বরপািবল ান) অঙ্গরাজযগুশলা প্রধ্ানত শরড  ারন 
বিশশর্ভাশি  রক্ষনশীল খৃষ্টানশদর সিংখযাগবরষ্ট রাজবনবত  প্রভাশির জনয; র্বদ খৃষ্টীয় রক্ষনশীলতা ও সামাবজ  স্বািয 
সুচ গুশলার মশধ্য শ ান শবিশালী সে ষ  থা শতা, তশি শরড-শস্টট রু্িরাশে তার বনদষশন আমাশদর শদখশত পারার 
 থা; র্া আমরা ব ন্তু শদবখ না; শর্ ২৫ টি শির, শর্খাশন ভয়ঙ্কর অপরাশধ্র িার সিষবনন্ম, তার শত রা ৬২ 
শতািংশ অিবিত নীল ( শডশমািযাটি  প্রধ্ান) আর ৩৮ শতািংশ লাল ( বরপাবিবল ান প্রধ্ান ) 
অঙ্গরাজযগুশলাশত; আর শর্ পবচশটি শির শর্খাশন ভয়ঙ্কর অপরাশধ্র িার সিশচশয় শিশী, শসই তাবল ার শিরগুশলার 
৭৬ শতািংশ লাল ও ২৪ শতািংশ নীল অঙ্গরাজযগুশলাশত অিবিত; িাস্তবি ভাশিই রু্িরাশের পাচটি সিশচশয় অপরাধ্ 
প্রিণ শিশরর বতনটি অিবিত বিশশর্ভাশি ধ্াবমষ  অঙ্গরাজয শটক্সাশস; গৃি অনুপ্রশিশ ও চুবরর িার শিশী এমন শীর্ষ 
িাশরাটি অঙ্গরাশজয লা িা বরপািবল ান প্রধ্ান; এছাডা চুবরর িার শিশী এমন ২৯ টি রাশজযর ২৪টি লাল; খুশনর 
িাশরর বদ  শথশ  শীশর্ষ থা া শমাট ২২ টি রাশজযর মশধ্য ১৭টি লাল ((লক্ষয  রুন এই লাল আর নীল রঙ এর 
িিন র্া অযাশমবর ায় আমরা শদবখ, বব্রশটন এ ব ন্তু তা ঠি  এর িীপবরত, শর্খাশন নীল িশচ্ছ  নজারশভটিভ 
পাটিষ র রঙ, এিিং লাল, সারা পৃবথিীর মতই ঐবতিযগত ভাশি রাজবনবত  িাম মতাদশষশদর সাশথ সে ষ রু্ি)); 

পদ্ধবতগত গশির্না র্বদ ব ছু থাশ  শসটাও এই সে ষ গুশলাশ  সমথষন  রারই প্রিনতা প্রদশষন  শর; শগ্রগরী এন 
পল, জাণষাল অি শরবলবজয়ন অযাে শসাসাইটি (২০০৫) এ তার প্র াবশত এ টি প্রিশে ১৭ টি অথষবনবত ভাশি 
সমদৃ্ধ রাশের মশধ্য এ টি তুলনামুল  আশলাচনা  শরন এিিং ধ্মীয় দািীশ  পুশরাপুবর ধ্বিংশ  শর শদিার মত 
 এ টি উপসিংিাশর উপনীত িন:  উন্নত গণতন্ত্রর শদশগুশলাশত সৃবষ্ট তষ ার প্রবত বিশ্বাশসর এিিং উপাসনার উচ্চ িার 
 মানি িতযা, বশশু, ব শশার এিিং অল্প িয়শস মৃতুযর উচ্চ িার, শর্ৌনশরাশগর প্রাদভুষ াশি উচ্চ িার, অল্পিয়শস গভষ ধ্ারন, 

গভষ পাশত উচ্চ িার এর সাশথ সরাসবর সে ষ রু্ি; ডযান শডশনট, তার Breaking the Spell, এ বির্শয় বিদ্রুপাি  
মন্তিয  শরবছশলন, র্বদও সযাম িযাবরশসর এর বনবদষষ্ট এই িইটির প্রবত নয়, সাধ্ারনভাশি এ ধ্রশনর গশির্না বনশয়; 



মন্তিয বনষ্প্রশয়াজন শর্, এই ফলাফলগুশলা, ধ্মষ মনাশদর মশধ্য শনবত তাশিাধ্ অশপক্ষা ৃত শিশী এ ধ্রশনর প্রচবলত 
দািীশ  এত দঢৃ়ভাশি আঘাত  শরবছল শর্, পরিতীশত  উশেখশর্াগযসিংখয  গশির্না িাশত শনয় ধ্মীয় সিংিাগুশলা এই 
উপসিংিার খেশনর জনয……এ টা বির্শয় আমরা বনবশ্চৎ িশত পাবর শর্, ’র্বদ’ শনবত  আচরণ ও ধ্মীয় সিংবশ্লষ্টতা, 
বিশ্বাস ও আচরশণর মশধ্য গুরুত্বপণষ শ ান সে ষ  শথশ  থাশ  খুি শীঘ্রই তা জানা র্াশি; বিশশর্  শর র্খন 
অসিংখয ধ্মীয় প্রবতষ্ঠান উৎসাশির সাশথ তাশদর এই প্রথাগত বিশ্বাসশ  শিঞাবন ভাশি প্রমান  রার শচষ্টা  রশছন 
(তারা সাধ্ারণত বিঞাশনর সতয সোশনর প্রবিয়াটি শদশখ শিশ মগু্ধ িন, র্খন তারা র্া ইবতমশধ্য বিশ্বাস  শরন, 

শসটিশ  বিঞান সমথষন  শর); প্রবতটি মাস র্া অবতিান্ত িশচ্ছ র্খন এ ধ্রশনর ব ছু প্রমান উপিাপন ছাডা, 
আসশল এই বির্য়টি শসই সশন্দির বদশ  ইবঙ্গত বদশচ্ছ, আশদৌ শস র ম ব ছু িশি না; 

বচন্তাক্ষম শিশীর ভাগ মানরু্ই স্বী ার  রশিন, শ ান ধ্রশনর পুবলশশর মত নজরদারী ছাডা বিদযমান শর্ 
শনবত তাশিাধ্ শ ান না শ ান ভাশি আসশলই সবতয াশরর শনবত তাশিাধ্, শসই বমথযা শনবত তাশিাশধ্র তুলনায় 
অশন  শশ্রয়, শর্ বমথযা শনবত তাশিাধ্ উধ্াও িশয় র্ায় শর্ মুহুশতষ  পুবলশরা ধ্মষঘশট র্ায় িা  লু াশনা শগাপন 
 যাশমরা িে িয়; শসই োই  যাশমরা সবতয াশরর শিা , র্া ব না পুবলশ নজর রাশখ ব িংিা স্বশগষ থা া শ ান 
 াল্পবন   যাশমরাই শিা  না শ ন; ব ন্তু িয়শতা এটা পক্ষপাতমুি না, শনরাশযিাদী দবৃষ্টভঙ্গী বদশয়, র্বদ ঈশ্বর না 
থাশ  তািশল ভাশলা িিার ব  প্রশয়াজন এই প্রেটি িযিশচ্ছদ  রা (( এইচ এল শমনশ ন, আিারও তার 
শিবশষ্টসুচ  শনরাশযিাদীতায় বিশি শ  সিংঞাবয়ত  শরবছশলন, বভতশরর শসই  ন্ঠস্বরশ  র্া আমাশদর সািধ্ান  শর 
শদয় শ উ িয়শতা আপনাশ  শদখশছ))); শ ান ধ্মীয় বচন্তাবিদ িয়শতা আশরা আন্তবর  শ ান শনবত তা পুণষ িযাখযা 
বদশত পারশিন  াল্পবন  শ ান ধ্শমষর পশক্ষ সাফাই গাওয়া শ ান অযাশপালবজশষ্টর নীশচর িিশিযর আদশল.. “আপবন 
র্বদ ঈশ্বশর বিশ্বাস না  শরন, তািশল আপবন শনবত তার শ ান চুডান্ত মানদশে বিশ্বাস  শরন না; পৃবথিী সিশচশয় 
শশ্রষ্ঠতম সবদচ্ছা বনশয় আবম িয়শতা ভাশলা মানুর্ িিার শচষ্টা  রশিন, ব ন্তু আপবন ব ভাশি বসদ্ধান্ত শনশিন শ ানটা 
ভাশলা আর শ ানটা খারাপ? শুধু্ ধ্মষই পাশর আপনাশ  শসই ভাশলা আর মন্দর চুডান্ত মানদেটি বদশত; ধ্মষ 
অনুপবিবতশত এটি আপনাশ  প্রশয়াজন মাবফ  িাবনশয় বনশত িশি; শসই শনবত তা িশি শ ান বনয়ম গ্রিিীন; র্খন 
প্রশয়াজন তখন শতরী  রা শনবত তা; র্বদ শনবত তা শুধু্ মাত্র পছন্দ অপছশন্দর িযপার িয়, তািশল বিটলারও 
বনশজশ  শনবত  িশলই দািী  রশত পাশর তার বনজস্ব ভ্রান্ত জীনগত বিশুদ্ধতা ধ্ারনাপুষ্ট বচন্তাধ্ারার ধ্ারা 
অনুপ্রাবনত িশয়; এিিং সি নাবস্ত রা র্া  রশত পাশর তা িশলা এ টি িযবিগত পছন্দ শিশছ বনশত র্া বদশয় তারা 
বভন্নভাশি জীিনর্াপন  রশি; খৃষ্টার, ইহুদী িা মসুবলমরা এর িযবতিম, তারা অশুভ শ ান ব ছুর এ টি চুডান্ত অথষ 
বদশত পাশর, র্া িান  াল পাত্র শভশদ অবভন্ন এিিং শসটি অনরু্ায়ী বিটলার চুডান্তভাশি অশুভ এ টি চবরত্র‘; 



 
ছবি: ব্রাড িলযাে এর আশর টি ইলাসশেশন 

এমন ব   র্বদ সবতযও িয়, আমাশদর শনবত তা সেন্ন িশত ঈশ্বশরর প্রশয়াজন আশছ, শসটা অিশযই ঈশ্বশরর অবস্তত্বর 
সম্ভািনাশ  িাবডশয় শদয় না, শুধু্ তার অবস্তত্ত্বশ  শিশী  াবঙ্খত  শর শতাশল (শিশীর ভাগ মানুর্ই এই দটুির মশধ্য 
পাথষ য  রশত পাশরনা), ব ন্তু শসটা বিশিচয বির্য় না এখাশন; আমার  াল্পবন  ধ্মষ সমথষন ারী িযবিটির শ ান 
প্রশয়াজন শনই স্বী ার  রার শর্, ঈশ্বশরর শতার্ামদ  রা িশচ্ছ তার জনয ভাশলা  াজ  রার জনয ধ্মীয় প্রশনাদনা; 
িরিং  বতবন দািী  রশছন শর্ ভাশলা ব ছু  রার ‘উশেশয‘শর্খান শথশ ই আসু  না শ ন, ঈশ্বর ছাডা শ ান 
মানদেই িা বসদ্ধান্ত ার  শনই র্া বদশয় আমরা বনধ্ষারন  রশত পাবর শ ানটি ভাশলা; আমরা প্রশতযশ ই ভাশলার 
এ টি বনজস্ব সিংঞা শতরী  শর বনশত পাবর এিিং শসভাশি আচরন  রশত পাবর; শুধু্ ধ্শমষর উপর বভবত্ত  শর থা া 
শনবত  মুলনীবত ( এর িীপবরশত ধ্রুন শগাশল্ডন রুল, র্া ধ্শমষর সাশথ সিংবশ্লষ্ট  রা িশচ্ছ অিরি  ব ন্তু তাশদর 
উৎপবত্ত িশত পাশর অনয শ াথাও) শ  িলা শর্শত পাশর অযািসলুযটিষ্ট িা চুডান্তিাদী ; ভাশলা িশচ্ছ ভাশলা আর 
খারাপ িশচ্ছ খারাপ এিিং আমরা শ ান বিশশর্ শক্ষশত্র ব  িশি শর্মন শ উ  ষ্ট সিয  রশছ, তা বনশয় মাথা ঘামাই 
না, আমার ধ্মীয় সমথষন ারী দািী  রশি শর্ শুধু্ ধ্মষই পাশর শ ানটা ভাশলা তার বসদ্ধান্ত শনিার বভবত্ত রচনা 
 রশত, 

শিশ  শয় জন দাশষবন , উশেখশর্াগযভাশি  াি (Kant), চুডান্ত িা অযািশসালুযট শনবত তার উৎস শখাজার শচষ্টা 
 শরবছশলন ধ্মীয় পবরমেশলর িাইশর; র্বদও বনশজ এ জন ধ্াবমষ  মানরু্ বছশলন, তার সমশয় র্া অিশযম্ভািী বছল 
((( এটি  াশির দবৃষ্টভঙ্গীগুশলার এ টি মানসেন্ন িযাখযা; তশি বিখযাত  দাশষবন  এ বস শগ্রবলিং িযাখযা সি রু্বি 
বদশয়বছশলন (বনউ বিউমযাবনষ্ট জলুাই-আগষ্ট ২০০৬)) শর্, র্বদ  াি িাবিয ভাশি তার সমশয় ধ্মীয় প্রধ্ান সি 
আচার অনুষ্ঠানই শমশন চলশতন তশি বতবন আসশল সবতয এ জন নাবস্ত  বছশলন)));  াি শনবত তাশ  প্রবতষ্ঠা 
 রার শচষ্টা  শরন তার ঈশ্বশরর উপর নয় িরিং  তষ িযর খাবতশর  তষ িয সোদশনর উপর; তার বিখযাত 
 যাশটগবর যাল ইশেরাটিভ ((( াশির শনবত  দশষশন শ শি আশছ  যাশটগবর যাল ইশেরাটিভ িা Categorical 
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imperative, র্া মলুত শ ান  াশজর উশেশয িা শমাটিশভশনশ  মলুযায়ন  রার জনয িযিহৃত িয়; তার ভার্ায় 
ইশেরাটিভ িশচ্ছ শর্ শ ান এ টি প্রস্তাি র্া শ ান  াজশ  বচবিত  শর আিবশয  বিসাশি; দইু ধ্রশন ইশেরাটিভ 
এর প্রস্তাি  শরবছশলন বতবন, Hypothetical imperatives র্ার প্রশর্াজয িয় র্খন শ উ শসই  াশজর উপর বনভষ র 
 শর শ ান এ টি বনবদষষ্ট ফলাফল অজষ ন  রশত; শর্মন আবম র্বদ আমার তৃষ্ণা পায়, আমাশ  পান  রশত িশি 
ব ছু; ব ন্তু  যাশটগবর যাল ইশেরাটিভ িশচ্ছ শ ান চুডান্ত িা অযািশসালুযট, বন:শতষ  প্রশয়াজন র্া শর্ শ ান 
পবরবিবতশত শর্  াশরা জনয প্রশর্াজয, র্া প্রশয়াজনীয় এিিং এর মুল উশেশযও শসই  াজটির মশধ্য বনবিত; শর্ দািীটির 
শর্ৌবি তা শ ান উশেশয িা ফলাফল িারা বনয়বন্ত্রত নয়; শর্মন চুবর  রা র্াশি না, এ টি  যাশটগবর াল 
ইশেরাটিভ, র্া Hypothetical imperative শথশ  আলাদা, শর্মন র্বদ জনবপ্রয় িশত চাও তািশল চুবর  শরা না 
 াশির সিশচশয় বিখযাত Categorical imperative টি িশলা Act only according to that maxim whereby you 

can, at the same time, will that it should become a universal law))) আমাশদর বনশদষশ শদয়, শুধু্ মাত্র এমন 
বিবধ্ অনরু্ায়ী আচরণ  শরা শর্খাশন আপবন এ ই সাশথ পারশিন এিিং ইচ্ছা  রশত পারশিন শর্ শসটা সিষজনীন 
আইশন রুপান্তবরত িয়; এটা শিশ ভাশলাভাশিই  াজ  শর বমথযা  থা িলার উদিারশনর সাশথ;এমন এ টি পৃবথিীর 
 থা  ল্পনা  রুন, শর্খাশন মানুর্ নীবতগত  ারশন বমথযা  থা িশল, শর্খাশন বমথযা িলার  াজটিশ  এ টি ভাশলা 
এিিং শনবত  গুন বিসাশি বিচার  রা িয়, এই ধ্রশনর পৃবথিীশত, বমথযা  থা িলার িযপারটারই শ ান অথষ থা শি 
না এ সময়;  ারন বমথযা জনয প্রশয়াজন ‘সতয‘ সম্বশে পুিষধ্ারনার উপবিবত তার এশ িাশর সিংঞার জনয; র্বদ শ ান 
শনবত  মুলনীবত িশচ্ছ এমন ব ছু র্া ব না সিাই অনসুরণ  রশি িশল আমরা ইচ্ছা শপার্ন  শর থাব , তািশল 
বমথযা  থা িলা  খশনাই শনবত  মলুনীবত িশত পারশি না  ারন এই মুলনীবতটি বনশজই এর অথষিীনতার  ারশন 
অশ শজা িশয় পডশি; বমথযা  থা িলা, জীিশনর এ ট আইন বিসাশি, অন্তগষত ভাশিই অবিবতশীল; আশরা সাধ্ারন 
অশথষ, স্বাথষপরতা িা বি-রাইবডিং িা বিনাশ্রশম আশর জশনর সবদচ্ছার উপর ভর  শর বনশজর উপ ার আদায়  শর 
শনয়া িা পরজীবিতা িয়শতা আমার জনয এ া র জনয  াজ  রশি, এ জন এ া ী স্বাথষপর িযবির বিসাশি এিিং 
আমার বনশজশ  িযাবিগত সন্তুবষ্ট শদশি; ব ন্তু বনশ্চয়ই আবম আশা  রশত পাবরনা শর্ শনবত  মলুনীবত বিসাশি 
সিাই স্বাথষপর পরজীবিতার নীবত অনুসরণ  রশি, এর  ারন শুধু্মাত্র এ টি িশলও তািশলা,  াশরা উপর তািশল 
আবম আমার পরজীবিতার জীিন চাবপশয় বদশত পারশিা না; 

 ািীয় ইশেরাটিভগুশলা আপাতদবৃষ্টশত  াজ  শর, সবতয  থা িলা এিিং অনযানয ব ছু শক্ষশত্র; খুি সিজ নয় এটা 
শিাঝা শর্ এই ধ্ারনাটিশ  ব ভাশি সামবগ্র ভাশি সাধ্ারন শনবত তার শক্ষশত্র ও সম্প্রসারণ  রা র্ায়;  াি সশত্ত্বও, 

আমার শসই  াল্পবন  ধ্মীয় অযাশপালবজষ্ট এর সাশথ এ মত িিার প্রবত এ টি প্রশলাভন  াজ  শর তা িশলা চরম 
িা অযািসলুযটিষ্ট শনবত তার বির্য়গুশলা সাধ্ারনত পবরচালনা  শর থাশ  ধ্মষ;  শ ান অনাশরাগয িযাবধ্শত আিান্ত 
মুমরু্ষ শরাগীর বনশজর অনশুরাশধ্র উপর বভবত্ত  শর তাশ  র্ন্ত্রনা শথশ  মুবি শদয়াটা ব  আসশলই সিসময় ভুল 
িশি? আপনার বনশজর বলঙ্গর  াশরা সাশথ সঙ্গশম বলপ্ত িওয়াটি আসশলই ব  সিসময় ভুল িশি? শ ান এ টি ভ্রুণশ  
িতযা  রা ব  আসশলই সিসময় ভুল? অিশয এমন মানুর্ আশছন র্ারা ঠি  তাই বিশ্বাস  শরন এিিং তারা এর 
বিরুশদ্ধ শ ান ত ষ  িা রু্বির জায়গা রাশখন না; তারা মশন  শর, র্ারা এ বির্শয় বিমত শপার্ন  রশিন তাশদরশ  
গুবল  শর িতযা  রা শর্শত পাশর: অিশযই রুপ াশথষ, আক্ষবর  অশথষ না– শুধু্ মাত্র আশমবর ার অযািরশন 
ব্বনশ র ব ছু বচব ৎস  ছাডা (পরিতী অধ্যায় শদখুন); শসৌভাগযজন ভাশি র্বদও শনবত তার শ ান বির্য়শ  শর্ 
চুডান্তই িশত িশি এমন শ ান  ারণ শনই; 

শমারাল দাশষবন  িশচ্ছ মুলত: শপশাজীবি, র্ারা শ ান ভাশলা আর শ ানটা খারাপ শস বির্শয় বচন্তাভািনা  শরন; 

রিাটষ  বিে চমৎ ারভাশি র্া িশলবছশলন, ’তারা এ মত শর্, শনবত  ধ্ারনা, দবৃষ্টভঙ্গীগুশলার রু্বি িারা শতরী িশত 
িশি এমন িাধ্যিাধ্ তা শনই, তশি তা রু্বি বদশয় রক্ষা  রশত পারার মত অিশযই িশত িশি‘;শমারাল দাশষবন রা 
বনশজশদরশ  নানাভাশি শশ্রনীবিভাগ  শর থাশ ন, তশি আধু্বন  শব্দমালায় মুল বিভাজনটি িশচ্ছ:  ‘deontologists’ িা 
বডওশিালবজষ্ট (শর্মন  াি) এিিং  ‘consequentialists’ িা  নবসশ াশয়ন্সাবলষ্ট (শর্মন উটিবলটাবরয়ান, শজশরবম 



শিনথাম, ১৭৪৮ -১৮৩২);  বডওশিালজী িশচ্ছ শসই বিশ্বাশসর এ টি শপার্া ী নাম, র্া দািী  শর শনবত তা মলুত: 
বিবধ্ িা বনয়ম শমশন চলা, আক্ষবর  অশথষ এটি  তষ িযর বিঞান, শব্দটির গ্রী  অথষ র্া ব ছুর শতষ  শদয়া আশছ; 

বডওশিালজী ব ন্তু শনবত  অযািসলুযটিজম মত এ ই বজবনস নয়, ব ন্তু শিশীর ভাগ শক্ষশত্রই ধ্মষ বির্য়  শ ান 
িইশয় এই দটুির পাথষ য বনশয় সময় নষ্ট  রার শ ান প্রশয়াজন শনই; অযািসলুযটিষ্টরা বিশ্বাস  শরন, সঠি  এিিং 
ভুশলর এ টি বনরঙু্কশ িা চুডান্ত এ টি অিিান আশছ; শর্ অিশয তষ িয িা  ইশেরাটিভগুশলা র্াশদর দঢৃ় আাঁটসাাঁট 
িাধু্নী তাশদর ফলাফল িা পবরণবত সেশ ষ  শ ান ধ্রশনর তথয শদয় না; পবরনবতিাদী িা  নবসশ াশয়ন্সবশয়াবলষ্টরা 
আশরা প্রাগমযাটি  িা প্রশয়াগিাদী মানবস তায় বিশ্বাস  শর শর্, শ ান এ টি  াশজর শনবত তাশ  বিচার  রা 
র্াশি তার পবরণবত িা ফলাফল বিচার  রার মাধ্যশম;  নবসশ াশয়ন্সবশয়াবলষ্টশদর এ টি সিংস্করণ িশচ্ছ 
উপশর্াবগতািাদ িা ইউটিবলটাবরয়াবনজম, শিনথাম ও তার িেু শজমস বমল (১৭৭৩-১৮৩৬) এর বমলস এর শছশল 
জন সু্টয়াটষ  বমলস (১৮০৬-১৮৭৩) সাশথ শর্ দশষন সিংবশ্লষ্ট। উপশর্াবগতািাশদর এর সারািংশটি দভুষ াগযজন ভাশি 
প্রায়শই শিনথাশমর খাবন টা অসঠি  মন্তিয বদশয় প্র াশ  রা িয়: greatest happiness of the greatest 

number is the foundation of morals and legislation’ িা সশিশচশয় শিশী সিংখয  মানুশর্র জনয সশিশচশয় শিশী 
সুখ িশচ্ছ  শনবত তা এিিং আইশনর মলু বভবত্ত ; 

সি চুডান্তিাদ ব ন্তু ধ্মষ শথশ  আশসবন; তাসশত্ত্বও, চরমিাদীশদর শনবত তাশ  ধ্মীয় দবৃষ্টশ ান ছাডা অনয শ ান 
শপ্রক্ষাপশট বিচার  রাটা খুি  ঠিন;এ টি প্রবতিন্দী র্া আবম বচন্তা  রশত পাবর তা িশলা শদশশপ্রম, বিশশর্  শর 
রু্শদ্ধর সময়; বিখযাত শেনীয় বচত্রপবরচাল  লুইস িনুুশয়ল িশলবছশলন, ’ঈশ্বর এিিং শদশ িশচ্ছ অপরাবজত এ টি টিম; 

তারা বনপীডন এিিং রিপাশতর স ল শর ডষ  ভঙ্গ ারী’; শসনািাবিনীর বনশয়াগ তষ ারা বিশশর্ভাশি বনভষ র  শরন 
তাশদর বশ ারশদর শদশশপ্রশমর উপর; প্রথম বিশ্বরু্শদ্ধর সময় নারীরা শর্ সমস্ত তরুণরা সামবর  িাবিনীশত শর্াগ 
শদয়বন তাশদর সাদা পাল  বিতরণ  রশতা এই িশল শর্: 

ওি, আমরা শতামাশদর িারাশত চাইনা, ব ন্তু  আমরা মশন  বর শতামাশদর রু্শদ্ধ র্াওয়া উবচৎ,  ারন রাজা এিিং শদশ 
উভশয়রই প্রশয়াজন আশছ শতামরা শর্ন শসভাশি িাবয়ত্ব নাও; 

র্ারা  নসাশয়নশাস অিশজক্টর িা বিশিশ র তাডনায় রু্শদ্ধ অিংশগ্রিন  শরবন, তাশদর মানরু্ ঘৃণা  শরবছল, এমন ব  
র্ারা শদশশর শি তাশদর শক্ষশত্রও ;   ারণ শদশশপ্রমশ  চুডান্ত িা অযািসলুযট গুন বিসাশি মশন  রা িয়, শ ান 
শপশাগত শসনযর বিশ্বাস  রা ‘সঠি  ব িংিা ভুল শিা  আমার শদশ’ এর শচশয় চুডান্ত ব ছু খুশজ পাওয়া  ঠিন; 

 ারন এই শশ্লাগান আপনাশ  িাধ্য  রশি শর্  াউশ  িতযা  রার জনয, র্াশ  ভবির্যশত শ ান রাজনীবতবিদরা 
িয়শতা শত্রু বিসাশি বচবিত  রশি; পবরনবতিাদী রু্বিত ষ  িয়শতা রু্শদ্ধ র্ািার রাজবনবত  বসদ্ধান্তটিশ  প্রভাবিত 
 রশত পাশর ব ন্তু এ িার র্খন রু্দ্ধ শঘার্না িয়, চুডান্ত শদশশপ্রম তার দঢৃ় শবি বদশয় সি ব ছু অবধ্গ্রিন  শর, 

শর্ ধ্রশনর শবি সাধ্ারনত ধ্শমষর িাইশর শদখা র্ায় না; এ জন শসনয শর্ তার বনজস্ব পবরনবতিাদী বচন্তাশ  
অনুমবত শদয় শিশী িাডািাবড না  রশত, তার বনশজশ  শ াটষ  মাশষাশলর মুশখামুবখ শদখিার ও এমনব  মৃতুযদশে 
প্রান িারািার সম্ভিনা শিশী; 

শনবত  দশষন বনশয় এই আশলাচনার সুত্র বছল ধ্মষিাদীশদর এ টি িাইশপাশথটি যাল দািী শর্, ঈশ্বর ছাডা, শনবত তা 
িশচ্ছ আশপবক্ষ  এিিং  াল্পবন ;  াি এিিং অনযানয প্রবতবষ্ঠত শমারাল দাশষবন রা িাশদ এিিং শদশশপ্রশমর অনুভুবতর 
তীব্রতার প্রবত র্থাশর্াগয নজর সি, অযািসলুযট শমারাবলটির শশ্রয়তর উৎস িশচ্ছ সাধ্ারণত শ ান না শ ান এ টি 
পবিত্র ধ্মষ গ্রি, র্াশদর িযাখযা  রা িয় এমন  তৃষ ত্বশালী বিসাশি র্ার  তৃষ ত্ব ইবতিাশসর শর্ৌবি তা প্রমাশনর 
শতায়াক্কা  শর না; আসশলই ধ্মষগ্রশির  তৃষ শত্বর অনসুারীরা িতাশাজন ভাশি খুি সামানযই শ ৌতুিল প্রদশষন  শর 
তাশদর ধ্মষগ্রশির ঐবতিাবস  উৎপবত্ত সম্বশে ( সাধ্রণত র্া  খুিই সশন্দিজন ); 



পরিতী অধ্যাশয় শর্ বির্য়টি প্রদশষন  রশি তািশলা শর্ শ ান শক্ষশত্রই শিা  না শ ন, শর্ মানুর্গুশলা দািী  শর 
তাশদর শনবত তাশিাধ্গুশলা তারা শপশয়শছ ধ্মষগ্রি শথশ , তারা আসশল প্রাশয়াবগ  শক্ষশত্র তা ব ন্তু িযিিার  রশছ না; 
এিিং শসটি অিশযই ভাশলা, র্া তারা বনশজশদরও, বির্য়টি বনশয় ব ছুটা ভািশল সতযটি স্বী ার  শর শনয়া উবচৎ; 

 

_____________________________________ র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) সমাপ্ত 
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প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

‘পর্েত্র’ েন্থ এেং েুবগর সাবি েদবি োওযা দনর্িকিার জাইটগাইি ো েুগধমি 

Politics has slain its thousands, but religion has slain its tens of thousands. 

Sean O’ Casey 

দশুটা উপাশয় ধ্মষগ্রি িা বিপচার শনবত তা আর জীিন র্াপন  রার প্রশয়াজনীয় বিবধ্র উৎস িশত পাশর; এ টি 
িশচ্ছ সরাসবর বনশদষশনা প্রদাশনর মাধ্যশম, শর্মন, শটন  মযােশমিস (Ten commandments) এর মাধ্যশম, র্া 
রু্িরাশের িনুড স িা অনগ্রসর গ্রামাঞ্চশল সািংসৃ্কবত  রু্শদ্ধর তীব্র ত ষ  বিতশ ষ র এ টি অতযন্ত বতি বির্য়। অনয 
উপায়টি িশচ্ছ উদিারশনর মাধ্যশম: শর্মন ঈশ্বর িা িাইশিশলর অনয শ ান চবরত্র িয়শতা – র্াশ  আধু্বন  ভার্ায় 
িলা র্ায় – শরাল মশডল- শসই িাবয়ত্ব পালন  শর; দশুটাই ধ্মষগ্রি শমাতাশি  শনবত তা বশক্ষা দাশনর পিা, র্বদ খুি 
ধ্াবমষ ভাশি ( এই বিয়াগুনটি িযিিার  রা িশয়শছ রুপা াশথষ তশি এর উৎসর প্রবত নজর শরশখ) শমশন চলা 
র্ায়, শসটি এমন এ টি শনবত  বসশস্টমশ  উৎসাবিত  শর র্া শর্ শ ান সভয আধু্বন  মানুর্ই , শস ধ্াবমষ  শিা  
িা না শিা , মশন  রশত পাশরন, অতযন্ত জঘনয, আবম এর শচশয় মৃদভুাশি বির্য়টি িলশত অক্ষম। 

বনরশপক্ষ দবৃষ্টভঙ্গী শথশ  িলশল িাইশিল এর শিশীর ভাগ অিংশ ব ন্তু পদ্ধবতগতভাশি অশুভ নয় িরিং িলা র্ায় 
েষ্টতই খুি অিুত, শর্মনটা প্রতযাবশত আসশল এধ্রশনর শ ান এশলাশমশলাভাশি শজাডা লাগাশনা পরের শিসাদশৃয 
 তগুশলা ডকুশমি এর এ টি সিংগ্রির  াশছ; প্রায় নয় শতাব্দী জশুড র্া রবচত, সিংশর্াবজত, পুণসিংশশাবধ্ত, সোবদত, 

অনুবদত, বি ৃত এিিং ‘উৎ র্ষ সাবধ্ত িশয়শছ শত শত নামিীন শলখ , সোদ ,অনুবলবপ ারীশদর িারা, র্ারা 
আমাশদর  াশছ শর্মন, শতমবন পরেশরর  াশছও অশচনা; িাইশিল এর খুি শিশী অিুত িযাপারগুশলা িযাখা িয়শতা 
বদশত পাশর এই িযপারটি। ব ন্তু দ:ুখজন ভাশি এই এ ই অিুত িইটা ধ্াবমষ  অবতউৎসািীরা িযিিার  শর 
আমাশদর শনবত তার এিিং জীিন র্াপশনর প্রশয়াজনীয় বিবধ্র  খশনাই ভুল িশত পাশর না এমন শ ান উৎস 
বিসাশি। র্ারা তাশদর শনবত তাশ  আক্ষবর  অশথষ িাইশিল বভবত্ত   শর শতালার ইচ্ছা শপার্ন  শরন, তারা িয় 
িাইশিল পশডনবন িা তা আশদৌ শিাশঝনবন, শর্মন বিশপ জন শশলিী েঙ ( John Shelby Spong) তার The 

Sins of Scripture  সঠি ভাশি পর্ষশিক্ষন  শরবছশলন, প্রসঙ্গিশম িশল রাবখ বিশপ েঙ, উদারপিী বিশপশদর মশধ্য 
এ টি চমৎ ার উদিারন, র্ার বিশ্বাস র্শথষ্ট পবরমান অগ্রসর এিিং তা সিংখযাগবরষ্ঠ মানরু্ র্ারা বনশজশদর খৃষ্টান 
িশলন তাশদর শথশ  প্রায় সেুণষ বভন্ন; তার িৃটিশ সমতুলয িশচ্ছন বরচাডষ  িশলাওশয়, এবডনিরা বিশশপর িাবয়ত্ব শথশ  
বর্বন সম্প্রবত অিসর গ্রিন  শরশছন।বিশপ িলওশয় এমনব  বনশজশ  িণষনা  শরশছন আশরাগয লাশভর পশথ এ জন 
এ  খৃষ্টান বিসাশি। তার সাশথ এ টি উন্মিু আশলাচনা  রার সুশর্াগ িশয়বছল এবডনিরায়, র্া অনযতম এ টি 
শ ৌতুশলােীপ   সাক্ষাৎ ার বছল আমার জনয। 
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ওল্ড যটিাবমন্ট: 

শজশনবসস িা সৃবষ্টর  াবিনী বদশয় শুরু িওয়া, শনায়া’র অতযন্ত শলা বপ্রয় গল্প সি, র্ার মলু উৎস িযাবিলনীয় উটা-
নাবপসবথম ( Uta-Napisthim) এর পুরাণ  াবিনী এিিং শিশ  শয় টি সিংসৃ্কবতর প্রাচীন  পুরাশণও র্া পবরবচত; 

শজাড শিশধ্ সি প্রানীশদর শনায়ার আ ষ  িা শনৌ ায় ওঠার পুরাণ  াবিনী শিশ আশিদনময় আর সুন্দর,তশি 
শনায়ার এই গশল্পর শনবত  বশক্ষাটা ব ন্তু ভয়ঙ্কর; মানুর্ সেশ ষ  ঈশ্বর শনবতিাচ  ধ্ারনা শপার্ন  শরন, সুতরািং 
বতবন (এ টি মাত্র পবরিার ছাডা) িা ীশদর সিাইশ  পাবনশত ডুবিশয় িতযা  শরন, র্াশদর মশধ্য বশশুরাও বছল, 

এিিং শসই সাশথ আশ ষ র মশধ্য আশ্রয় শনয়া প্রানীরা ছাডা, িা ী সি প্রানীশ ও িতযা  শরন( র্ারা েষ্টতই 
বনশদষ ার্)। 

অিশয বিরি ধ্মষতত্ত্ববিদরা প্রবতিাদ  রশত পাশরন শর্ আমরা এখন আর শজশনবসশসর িইটাশ  আশদৌ 
আক্ষবর ভাশি গ্রিন  বরনা। আর শসটাই আমার মুল িিিয; আমরা ধ্মষগ্রি শথশ  শিশছ শিশছ ঠি   বর শ ান 
অিংশটা বিশ্বাস  রশিা আর শ ান অিংশটা প্রতীব  িা রুপ  িশল বচবিত  রশিা; এ ধ্রশনর র্াচাই িাছাই  রার 
বির্য়টি িযবিগত বসদ্ধাশন্তর িযপার, শর্মন  ম শিশী নীবরশ্বরিাদীশদর এই শনবত  বনশদষশনা মানয  রার শক্ষশত্র 
তাশদর শনয়া বসদ্ধান্তর মত িা শসটা এ টি িযাবিগত বসদ্ধান্ত  চুডান্ত শ ান বভবত্ত ছাডা; র্বদ এর মশধ্য শ ানটি ” 

র্খন র্া প্রশয়াজন শসই অনরু্ায়ী শনবত তা” িশয় থাশ , তািশল অনযটিও তাই; 

বশবক্ষত ধ্মষতাবত্ত্ব শদন ভাশলা উশেশয থা া সশত্ত্বও, ভয়ঙ্কর র ম এ টি বিশাল অিংশশর মানুর্ শনায়ার গল্প সি 
তাশদর ধ্মষগ্রি আক্ষবর ভাশি মাণয  শরন; গযালাপ শপাল িলশছ, রু্িরাশের ইশলক্টশরটশদর মশধ্য তাশদর সিংখযা প্রায় 
৫০ শতািংশ; এছাডা শ ান সশন্দি শনই িহু এবশয়ার সাধু্ সন্তরা র্াশদর অশনশ ই ২০০৪ সাশলর ভয়ািি সুনাবমর 
 ারন বিসাশি বচবিত  শরশছ, শেট শট শটাবন  এর নাডাচডা না িরিং মানুশর্র পাপ মষ শর্মন মদযাপান শথশ  
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শুরু  শর, মদযশালায় নাচ শথশ  সািাথ ( শজশনবসস এ িবণষত সপ্তাশির বিশ্রাশমর বদন) এর শ ান শছাটখাট বিবধ্ 
না মানার পাপ ইতযাদী; শনায়ার গশল্প আ ন্ঠ বনমবজ্জতপুণষ, িাইশিল এর বশক্ষা ছাডা আর সিব ছু সম্বশে অঞ, 

এইসি মানুর্শদর শ  শদার্ বদশত পাশর? তাশদর পুশরা বশক্ষাই তাশদর বশবখশয়শছ প্রা ৃবত  দশুর্ষাগ মানুশর্র  মষ াশের 
সাশথই রু্ি, মানুশর্র পাশপর ফলাফল,  খশনাই শেট শট শটাবন  এর মত শনিষযাবি  শ ান ব ছুর  ারশন িিার মত 
ব ছু নয়।এছাডা লক্ষনীয় শর্ ব  পবরমান অিিং ারী অে আিশ বি তা থা শল বিশ্বাস  রা সম্ভি শর্, পৃবথিী 
 াপাশনা ঘটনাগুশলা, শর্ মাত্রায় সাধ্ারনত এ জন ঈশ্বর ( িা এ টি শট শটাবন  শেট)  াজ  রশত পাশর, তার 
সাশথ অিশযই আমরা মানরু্শদর শ ান সিংশর্াগ আশছ; শ নই িা এ জন স্বগীয় সত্ত্বা, বর্বন িযস্ত সৃবষ্ট আর অনন্ত াল 
বনশয়, মানশুর্র অপ মষগুশলা বনশয় শ ন মাথা ঘামাশিন? আমরা মানরু্রাই আমাশদর এই প্রশিাধ্ শদই, বনশজশদর তুচ্ছ 
শছাটখাট ’পাপগুশলা’ এমনব  মিাজাগবত  িা  সবম  পর্ষাশয় বিশাল, মিাগুরুত্বপুণষ  শর তুবল এশ িাশর? 

শটবলবভশশনর জনয আবম র্খন শরভাশরে মাইশ ল শব্র, রু্িরাশষ্টরএ জন সুপবরবচত  গভষ পাত বিশরাধ্ী আশন্দালশনর 
শনতার সাক্ষাৎ ার বনশয়বছলাম, আবম তাশ  বজঞাসা  শরবছলাম, শ ন ইভাশনশজবল াল খৃষ্টানরা  এ জন মানুশর্র 
িযবিগত শর্ৌন পছন্দ, শর্মন সম ামীতা বনশয় শ ন এত শমািাবিষ্ট থাশ , র্া অনয  াশরা জীিশন শ ান সমসযা 
 রশছ না; তার উত্তর বছল খাবন টা আিপক্ষ সমথষন; ঈশ্বর র্খন শ ান প্রা ৃবত  দশুর্ষাশগর আঘাত িাশনন শ ান 
শিশরর উপর,  ারণ শর্খাশন পাপীশদর িসিাস, তার প্বাশষ প্রবতবিয়া আর অবনচ্ছা ৃত ক্ষবতর বশ ার িয় বনষ্পাপ 
অিুঝ নাগবর রাও; ২০০৫ সাশল চমৎ ার শির বনউ অবলষয়ন্স* িাবরশ ন  াতবরনা পরিতী ভয়ঙ্কর িনযার  িশল 
আিান্ত িয়, শরভাশরে পযাট রিাটষ , রু্িরাশের সিশচশয় সুপবরবচত শটবলভযানশজবলষ্ট এিিং এ জন প্রািন শপ্রবসশডি 
পদপ্রাথী, এই িাবরশ ন এর জনয ঘটনাচশি বনউ অবলষয়ন্স শিশর িসিাস ারী এ জন শলসবিয়ান  শমবডয়ানশ  দায়ী 
 শর মন্তিয  শরবছশলন, আপবন ভািশতই পাশরন মিাক্ষমতাধ্র ঈশ্বর পাপীশদর শাশয়স্তা  রশত খাবন টা সুবনবদষষ্ট 
বনশানা মাবফ  শ ান পথ শিশছ বনশত পারশতন শর্মন সময় মত হৃদর্শন্ত্রর বিয়া িে িশয় র্াওয়ার ঘটনা িয়শতা 
শিশছ বনশত পারশতন সমস্ত শিরশ  বনবিষচাশর ধ্বিংশ  রার িদশল,  ারন শসই শির ঘটনাচশি  এ জন শলসবিয়ান 
 শমবডয়াশনর িাসিান; 

নশভম্বর ২০০৫ এ, শপনবসলশভবনয়ার শডাভাশরর নাগবর রা পুশরা িানীয় সু্কল শিাডষ শ  শভাট বদশয় িাদ বদশয় শদন, 

পুশরা শমৌলিাদীশদর পুশরা এ টি গ্রুপ র্ারা শিরটিশ  কুখযাবত এশন বদশয়বছল, িাসয র না িয় িাদই বদলাম, সু্কশল 
শজার  শর ইশিবলশজি বডজাইন পডাশনার প্রশচষ্টা  শরবছশলন, র্খন পযাট রিাটষ সন জানশত পাশরন শর্ শমৌলিাদীরা 
গণতাবন্ত্র  উপাশর শভাশট পরাবজত িশয়শছ িযালট িশক্স, বতবন শডাভাশরর প্রবত   ঠিন এ টি হুবশয়ারী িাতষ া শশানান: 

আবম শডাভাশরর স ল সুনাগবর শদর িলবছ, র্বদ আপনাশদর এলা ায় শ ান মিাদশুর্ষাগ িয়, ঈশ্বশরর  াশছ অনুগ্রি 
প্রাথষনা  রশিন না, আপনারা তাশ  আপনাশদর শির শথশ  িবিষ্কার  শরশছন এইমাত্র এিিং ভািশিন না শর্ শ ন 
র্খন বিপদ শুরু িশল, শ ন বতবন আপনাশদর সািার্য  শরনবন।আবম িলবছ না শসর ম ব ছু িশি, ব ন্তু র্বদ িয়, 

মশন রাখশিন, আপনারা শভাট বদশয় তাশ  শির ছাডা  শরশছন মাত্র; শসশক্ষশত্র তািশল তার সািার্যর জনয শ ান 
প্রাথষনা  রশিন না,  ারন বতবন শসখাশন নাও থা শত পাশরন; 

পযাট রিাটষ সন বনমষল িাসযরশসর বির্য়িস্তু িশত পারশতা, র্বদ না বতবন আজ রু্িরাশে র্ারা ক্ষমতা আর প্রভাশির 
শ শি অিিান  শরন তাশদর শচশয় খাবন টা বভন্ন িশতন; 

ঈশ্বশরর সশডাম আর গশমারাির ধ্বিংশশর সময়, শনায়ার সমতুলয এ জনশ  তার পবরিারসি শিশছ শনন শসই মিা 
ধ্বিংশর্ঞ শথশ  রক্ষা  রার জনয  ারন,  ারন এ মাত্র বতবন বছশলন শসখাশন িসিাস ারী এ জন অনযনযতম সৎ 
নযায়বনষ্ঠ িযবি, আিীয়তার সুশত্র আব্রািাশমর ভাইশপা বছশলন লট (Lot); দজুন পুরুর্ শফশরশতাশ  সশডাম এ লশটর 
 াশছ শপ্ররণ  রা িয় তাশ  সত ষ   শর বদশত, শস শর্ন দ্রুত শির তার পবরিার সি চশল চায়,  ারন শিশরর 
উপর ঈশ্বশরর শাবস্তর স্বরুপ আগুশনর পাথর িা বিবব্ল াল বব্রমশস্টান শনশম আসশছ; লট আবথশতয়তার সাশথ 



শফশরশতাশদর তার িাসায় স্বাগত জানান; খির শপশয় সশডাশমর অনয পুরুর্রা এ সাশথ জশডা িশয় শসখাশন এশস 
লশটর  াশছ দািী  শর, শফশরশতা দজুনশ  শর্ন তাশদর িাশত তুশল শদয়া িয়, শর্ন তারা তাশদর পায়ু ধ্র্ষন  রশত 
পাশর ( ….আর ব ?): আজ রাশত আপনার িাসায় শর্ মানুর্ দজুন এশসশছ তারা শ াথায়? আমাশদর সামশন তাশদর 
বনশয় আসুন, শর্ন আমরা তাশদর জানশত পাবর (শজশনবসস ১৯:৫); িযা,  এই ‘জানা” শব্দটি িাইশিল এর প্রামানয 
স্বী ৃত সি সিংস্করশন এ টি  প্রচবলত সুভার্ন; র্া এই প্রসশঙ্গ খুিই িাসয র;শিরিাসীশদর দািীশ  অস্বী ার  রার 
মশধ্য লশটর সািবস তা প্রথশম মশন িশত পাশর, িয়শতা ঈশ্বর ঠি ই শ াশনএব টি িযাপার ধ্রশত শপশরশছন লশটর 
মশধ্য, র্খন বতবন তাশ  আলাদা  শরবছশলর সশডাশমর এ মাত্র ভাশলা মানরু্ বিসাশি, ব ন্তু লশটর এই ভাশলাত্ব 
 লঙ্কময় িশয় র্া তার শসই অস্বী ার  রার শতষ ািলীর িারা: আবম আপনাশদর  াশছ প্রাথষনা  রবছ, আমার 
শিরিাসী ভাইগন, অশুভ শ ান আচরন  রা শথশ  বিরত থাকুন; এখন শদখুন, আমার দটুি  নযা আশছ র্ারা শ ান 
পুরুর্শ   খশনা জাশনবন; আপনাশদর  াছ বমনবত  রবছ, আমাশ  তাশদর  আপনাশদর সামশন উপবিত  রার অনমুবত 
বদন,আপনারা র্া ব ছু  রশত চান তাশদর সাশথ  রুন, এই দইুজশনর সাশথ ব ছু  রশিন না,  ারন তারা আমার 
ছাশদর ছায়ার নীশচ আশ্রয় বনশয়শছ (শজশনবসস ১৯;৭-৮); 

এই আজি গশল্পর শর্ অথষই থাকু  না শ ন, এটি বন:সশন্দশি তীব্রভাশি ধ্মীয় সিংসৃ্কবতগুশলায় নারীশদর প্রবত শর্ 
ধ্রশনর সন্মান প্রদশষন  রা িয় শস সম্বশে এ টি ধ্ারনা শদয়; গল্পটি ব ছুটা আগাশলই শদখা র্ায়, বনশজর শমশয়শদর 
কুমারীত্বশ  বিবলশয় শদিার লশটর এই প্রস্তাশির শ ান প্রশয়াজনীয়তা বছল না,  ারন শফশরশতারা  সফল িশয়বছল 
আিমনরত জনতাশ  শঠব শয় বদশত ,অবতপ্রা ৃত উপাশয় শিরিাসী পুরুর্শদর অে  শর শদিার মাধ্যশম; তারপর 
তারা লটশ  দ্রুত তার পবরিার ও তার শপার্া প্রানীশদর বনশয় শির শছশড র্ািার জনয তাডা শদয়,  ারন পুশরা 
শিরটা ব ছুক্ষশনর মশধ্য ধ্বিংশ িশত র্াশচ্ছ; লশটর পুশরা পবরিার পালাশত সক্ষম িয়, শুধু্ মাত্র লশটর িতভাগয স্ত্রী 
ছাডা, র্াশ  ঈশ্বর লিশনর এ টি স্তম্ভশত রুপান্তবরত  শরন  ারন বতবন এ টি অপরাধ্  শরবছশলন – বচন্তা  রশল 
শদখশছ র্া তুলনামলু ভাশি খুিই সামানয – শপছন বফশল বতবন সডম এর ধ্বিংশলীলা িা ঈশ্বশরর ফায়ার ওয়া ষ  
শদশখবছশলন; 

লশটর দইু  নযা সিংবক্ষপ্তভাশি আিার গশল্প বফশর আশস; তাশদর মা লিশনর বপলাশর পবরনত িিার পর, তারা তাশদর 
বপতার সাশথ এ টি গুিায় িসিাস  রশতা, পুরর্সঙ্গ িবঞ্চত দইু শিান বসদ্ধান্ত শনয় তারা তাশদর বপতাশ  শনশাগ্রি 
 শর তার সাশথ সঙ্গশম বলপ্ত িশি, লট মাতাল অিিায় লক্ষযই  রশত পাশরনবন শর্ তার িড শমশয় তার শর্যায় 
এশসশছ িা  খন শস তার শর্যা শছশড শগশছ… ব ন্তু েষ্টতই বতবন র্শথষ্ট মাতাল বছশলন না তার  নযাশ  অন্তসত্ত্বা 
 রার জনয, বসদ্ধান্ত অনরু্ায়ী এরপশরর রাশত বছল শছাট শিাশনর পালা, আিাশরা লট নাব  এমনই মাতাল শর্ লক্ষয 
 রশত পারশলন না ব  িশয়শছ, এিিং তাশ ও অন্তসত্ত্বা  শর শফলশলন( শজশনবসস ১৯:৩১-৬); এই অিুত সমসযাপুণষ 
পবরিার র্বদ সডশমর শসরা পবরিার িয় শনবত তার বশক্ষা শদিার জনয, ঈশ্বর এিিং তার বিচাশরর অস্ত্র বব্রমশস্টান 
িা পাথশরর আগুন বদশয় শপাডাশনার শাবস্ত িযপাশর শর্ শ উই বনবদষষ্টভাশি খাবন টা সমশিদনা অনুভি  রশত 
পারশিন; 

লট এিিং সডমিাসীশদর গল্প বিস্ময় র ভাশি ওল্ড শটষ্টাশমি এর ১৯ তম অধ্যায়, িু  অি জাশজস (Book of 

Judges) এ খাবন টা বভন্নভাশি পুনরািৃবত্ত ঘশট, শর্খাশন এ জন নামিীন শলভাইট ( র্াজ ) তার উপপত্নী বনশয় 
বগবিয়াি শত ভ্রমন  রবছশলন, র্াত্রার সময় তারা এ জন সদয় অবতবথিৎসল িৃশদ্ধর িাবডশত এ টি রাত  াটান; 

র্খন তারা রাশতর খািার খাবচ্ছশলন, শিশরর পুরুর্রা জশডা িশয় শসই িাসার দরজায়  ডা নাশড, তারা িৃশদ্ধর 
 াশছ দািী জানান, তার পুরুর্ অবতবথশ  তাশদর িাশত তুশল শদিার জনয, ’শর্ন আমরা তাশ  ’জানশত’পাবর;’ প্রায় 
লশটর শসই িা য িযিিার  শর িৃদ্ধ গৃি তষ া িশলন, ’না, আমার ভাইরা, না, আপনাশদর  াশছ আবম প্রাথষনা  বর, 

এতটা খারাপ আচরন  রশিন না, এই মানুর্টা আমার িাসায় এশসশছ শদশখ এই আচরন  রশিন না, শদখুন আমার 
 নয এ জন কুমারী এিিং তার উপপত্নী এখাশন আশছ, তাশদর আবম বনশয় আসবছ, তাশদরশ  আপনারা আপনাশদর 



 অনুগত  শর শনন …তাশদর সাশথ র্া খুবশ  রুন..শর্টা  রশত ভাশলা লাশগ আপনাশদর, ব ন্তু এই মানরু্টার সাশথ 
শ ান খারাপ ব ছু দয়া  শর  রশিন না (জাশজস ১৯:২৩-৪)‘; আিাশরা নারীবিশির্ী শনবত তার স্বরুপ শদখা 
শগল..সুেষ্টভাশি;  বিশশর্  শর এই িা যটা  ‘humble ye them’ পডশল আবম বশউশর উঠি; আমার শমশয় আর 
র্াজশ র উপপত্নীশ  বনশয় ইচ্ছামত অপমান আর ধ্র্ষন  শর আপনারা আনন্দ  রুন, ব ন্তু আমার অবতবথর প্রবত 
র্থার্থ সন্মান প্রদান  রুন,  ারন আর র্াই শিা  বতবন পুরুর্ মানরু্; দশুটা গশল্পর মশধ্য সদশৃ থা া সশত্ত্বও এখাশন 
ঘটনার েটটি লশটর  নযাশদর ভাশগয ঘটা ঘটনার শচশয় অশপক্ষা ৃত  ম সুখ র শলভাইট এর উপপত্নীর জনয; 

 াবিনীশত শদখা র্া শলভাইট তার উপপত্নীশ  উশত্তবজত জনতার িাশত তুশল শদয়, র্াশ  সারারাত ধ্শর গণধ্র্ষন  রা 
িয়: “তারা তাশ  ‘জাশন’ এিিং সারারাত ধ্শর অতযাচার  শর স াল অিবধ্, এিিং র্খন শভাশরর আশলা ফুটশত 
থাশ , তারা তাশ  শছশড শদয়; এরপর রমনীটি খুি শভাশর শসই মানরু্টির ঘশরর দরজার সামশন এশস শুশয় পশড, 

শর্খাশন তার স্বামী অবধ্পবত অিিান  রশছন, পুশরাপুবর স াল িিার আশগ; (জাশজস ১৯: ২৫-৬);” স াশল ঘুম 
শথশ  উশঠ শলভাইট তার উপপত্নীশ  দরজার সামশন শুশয় থা শত শদশখন এিিং িশলন – র্া আজ শর্ শ ান  াশরা 
 াশছ মশন িশত পাশর চুডান্ত অসিংশিদনশীল – ‘ওশঠা, আমাশদর এখুবন শিবরশয় পডশত িশি, ব ন্তু তার উপপত্নী অনঢ়, 

 ারন তার মৃতুয িশয়শছ,  সুতরািং শলভাইট এ টি ধ্ারাশলা ছুবর বদশয়, তার তার উপপিীশ  শ শট টু শরা টু শরা 
 শর, তার িাড সি শমাট ১২টি ভাগ  শর টু শরাগুশলা ইসরাশয়ল এর বিবভন্ন প্রাশন্ত শপ্ররণ  শর;‘ িযা আপবন ঠি ই 
পশডশছন, জাশজস ১৯:২৯ শদখুন; খাবন টা  রুনার সাশথ এটিশ  িাইশিশলর সিষিযাপী উিট ব ছু বির্শয়র এ টি 
মশন  শর শনই; এই গল্প আশগ উশেবখত লশটর গল্পর সাশথ এতই বমল শর্ মশন িশত পাশর,ভুল  শর মুল পােুবলবপর 
ব ছু পাতা প্রাচীন শ ান বিপশটাবরয়াম িা পােুবলবপ রচনার ঘশর ওলটপালট িশয় শগশছ; পবিত্র শটক্সট এর 
অসামন্জ্জর্যপুণষ সি উৎপবত্তর এ টি উদিারণ। 

লশটর চাচা আব্রািাম বছশলন বতনটি প্রধ্ান ও তথা বথত ’মিান‘ এশ শ্বরিাদী ধ্শমষর প্রশতয টিরও প্রবতষ্ঠাতা বপতা; 
তার শপতৃ  অিিান তাশ  ঈশ্বশরর শচশয় সামানয খাবন  নীশচ শরাল মশডল বিসাশি উপিাপন  শরশছ তার 
অনুসারীশদর  াশছ; ব ন্তু আধু্বন  রু্শগর শ ান নীবতিান মানুর্ ব  আসশলই তাশ  অনুসরন  রার ইচ্ছা শপার্ন 
 শরন? তার সুদীঘষ জীিশনর শুরুর বদশ , আব্রািাম বমসশর বগশয়বছশলন তার স্ত্রী সারািশ  বনশয় দবুভষ ক্ষ ভয়ািিতা 
শথশ  িাচশত; ব ন্তু বতবন অনধু্ািন  রশত শপশরবছশলন এমন সুন্দরী এ জন সিচরী রমনী বনশ্চয়ই বমশরীয়শদর 
 াশছ  াবঙ্খত িশি, সুতরািং তার স্বামী বিসাশি তার বনশজর জীিনটাও সারাক্ষন ঝুব র মশধ্য থা শত পাশর, সুতরািং 
বতবন তার স্ত্রীশ  বনশজর শিান বিসাশি পবরচয় শদন, আর শসই পবরবচবতশতই সারাশি ফারাও শদর িাশরম এ জায়গা 
শদয়া িয় এিিং আব্রািামও ফলাফশল ফারাওশদর অনগু্রশি বিপুল অথষবিশত্তর মাবল  িন, ঈশ্বর আব্রািাশমর এই 
সুবিধ্ািাদী িযিিা পছন্দ  শরনবন সুতরািং বতবন ফারাও এর প্রাসাশদ শেগ পাঠাশলন ( মজার বির্য় িশচ্ছ 
আব্রািাশমর উপর না শ ন), র্থাশর্াগয ারশন িুদ্ধ ফারাও আব্রািাশমর  াছ জানশত চান শ ন শস তাশ  জানায়বন 
সারাি তার স্ত্রী, এরপর বতবন সারািশ  আব্রািাশমর  াশছ বফবরশয় শদন এিিং দজুনশ  শদশ শথশ  শির  শর শদন 
(শজশনবসস ১২: ১৮-১৯); অিুতভাশি, এই দেবত শসই এ ই চালা ীর আশ্রয় শনিার শচষ্টা  শর আিাশরা, এিার 
শজরার (Gerar) এর রাজা আবিশমশলখ এর  াশছ, আব্রািাশমর প্রশরাচনায় বতবনও সারািশ  বিশয়  রার শচষ্টা 
 শরন,  ারন সারাি তার শিান, স্ত্রী নয়, এমন এ টি ধ্ারনাই বদশয়বছল আব্রািাম তাশ  (শজশনবসস ২০:২-৫); পুশরা 
িযাপারটা জানার পর বতবন তার বতবনও বনন্দা জাবনশয়শছন, ফারাও এর মত শসই ঠি ই এ ই শব্দািলী িযিিার 
 শর; উভয় শক্ষশত্রই এই দটুি নৃপবতর জনয সমশিদনা অনুভি  রাটাই স্বাভাবি ; এই সদশৃযতা িাইশিশলর তথযগত 
বিচুযবতর আশর টি ইবঙ্গত? 

আব্রািাশমর গশল্পর এই সি অপ্রীবত র ঘটনাগুশলা খুি মামলুী অপরাধ্ মশন িশি র্বদ তার পুত্র আইজা শ  বিসজষ ন 
শদিার শসই কুখযাত  াবিনীর সাশথ তুলনা  রা িয় ( মসুলমানশদর পবিত্র ধ্মষগ্রশি আব্রািাশমর অনয পুত্র 
ইসমাশয়লশ  বনশয় এ ই ঘটনার বিিরণ আশছ); ঈশ্বর আব্রািামশ  এ টি চুডান্ত আিতযাশগর পরীক্ষা বিসাশি তাশ  



তার িহু াবঙ্খত পুত্রশ  বিসজষ ন  রার বনশদষশ শদন, আব্রািাম ঈশ্বশরর বনশদষশ শমাতাশি  বিসজষ শনর শিদী শতরী 
 শরন, তার উপর জ্বালানী  াঠ সাবজশয় আইজা শ  শুইশয় শদন; জিাই  রার জনয প্রস্তুত ছুবর িাশত ঠি  তখুবন 
নাট ীয়ভাশি এ জন শফশরশতা শসখাশন আবিভুষ ত িন, এিিং শশর্ মুহুশতষ  ঈশ্বশরর পবর ল্পনার ব ছু পবরিতষ ন িশয়শছ 
শসটি তাশ  জানান: ঈশ্বর তািশল আসশলই ঠাট্টা  রবছশলন, আব্রািামশ  প্রশরাচনা বদবচ্ছশলন তার বিশ্বাস  তটা 
মজিুত তা পরীক্ষা  রার জনয। এ জন আধু্বন  শনবত তািাদী শ উ বির্য়টি না শভশি পাশরন না শর্, 

শ ানবদনও ব  এই বশশুটি এধ্রশনর মনস্তাবত্ত্ব  আঘাত শথশ  বনশজশ  বনরাময়  রশত পারশি।আধু্বন  শনবত তার 
মানদে অনুর্ায়ী, এই নযাক্কারজন  গশল্পর এ ই সাশথ বশশু বনর্ষাতন এিিং দটুি অসম শবির সেশ ষ র এ পশক্ষর 
বিশশর্ শজার খাটাশনার উদিারন আশছ এিিং এটি প্রথম িাশরর মত বলবপিদ্ধ িশয়শছ নুশরমিাগষ বডশফন্স এর 
িযিিার এর উদিারন…. ’আবম শুধু্ বনশদষশ অনসুরন  শরবছ’; তারপরও বলশজে িা ব িংিদন্তীর  াবিনী বতনটি 
এশ শ্বরিাদী ধ্শমষর প্রশতয টির  শসই পুরাণ িা বমথ র্া বভবত্ত রচনা  শরশছ; 

আিাশরা আধু্বন  ধ্মষতত্ত্ববিদরা প্রবতিাদ  রশিন এই িশল শর্ আব্রািাশমর আইজা শ  প্রায় বিসজষ ন শদিার  াবিনী 
আক্ষবর ভাশি শনয়া উবচৎ িশি না।এিিং আিাশরা এর উপরু্ি প্রতুযত্তর দইুটি, প্রথমত এমনব  আজ অিবধ্ িহু 
মানুর্ পুশরা ধ্মষগ্রি আক্ষবর ভাশি সতয িশল মশন  শরন এিিং তাশদর র্শথষ্ট পবরমান রাজবনবত  শবি আশছ 
আমাশদর িা ী স শল উপর, বিশশর্  শর রু্িরাে এিিং ইসলামী বিশশ্ব; বিতীয়ত র্বদ আক্ষবর  সতয বিসাশি গ্রিন 
না  বর, তািশল এই গল্পগুশলা আমাশদর ব ভাশি শনয়া উবচৎ, রুপ াশথষ? তািশল ব শসর রুপ াশথষ? বনশ্চয়ই প্রশিংসা 
শর্াগয ব ছু নয়, শনবত  বশক্ষা বিসাশি? এই ধ্রশনর ভয়ঙ্কর গল্প শথশ  শ ান ধ্রশনর নীবতশিাধ্ এর বশক্ষা আমরা 
গ্রিন  রশত পাবর? পাঠ রা মশন রাখশিন, আবম মহুুশতষ  র্া শচষ্ঠা  রবছ তা িশচ্ছ, আমরা আসশল আমাশদর 
নীবতশিাধ্ ধ্মষগ্রি শথশ  গ্রিন  বর না। অথিা র্বদ আমরা তা  বর, আমরা ধ্মষগ্রি র্াচাই িাছাই  শর ভাশলা 
অিংশগুশলা খুশজ শির  বর আর খারাপ শনািংরা অিংশগুশলা িজষ ন  বর, ব ন্তু তারপর আমাশদর অিশযই শ ান না 
শ ান স্বাধ্ীন ব ছু শিবশষ্ট িা গুনািলীর মানদে থা া উবচৎ শ ানটি শনবত  অিংশ শসটি বনধ্ষারন  রার জনয, শর্ 
মানদেটি আর শর্খান শথশ  তা আসু  না শ ন, ধ্মষগ্রি শথশ  আসশি না, এিিং অিশযই র্া আমাশদর সিার  াশছ 
েষ্টতই উন্মিু গ্রিনশর্াগয িশি, আমরা ধ্মষ মাবন িা না মাবন। 

ধ্মীয় অযাশপালবজষ্ট িা সমথষন ারীরা এমন ব  এই বনন্দনীয়  াবিনীশত ঈশ্বর চবরত্রটির খাবন টা শ্লীলতা রক্ষা 
 রার শচষ্টা  শর থাশ ন, শশর্ মহুুশতষ  আইজাশ র জীিন িাবচশয় ঈশ্বর ব  ভাশলা  শরনবন? এধ্রশনর বিশশর্ অশ্লীল 
অনুশরাশধ্র িারা আমার শ ান পাঠ  প্রশরাবচত িশত পাশরন এমন শ ান অসম্ভািয পবরবিবতশত আবম তাশদর ওল্ড 
শটষ্টাশমি এ আশর টি মানি বিসজষ শনর  াবিনী  সম্বশে অিবিত  রশত চাই, র্ার পবরণবত বছল এর ম সুখ র বছল 
না; জাশজস এ অধ্যায় ১১, সামবর  শনতা শজফথাি (Jephthah), ঈশ্বশরর সাশথ এ টি চুবি  শরন, র্বদ ঈশ্বর 
অযাশমানাইটশদর (Ammonites) বিরুশদ্ধ তাশ  জয়রু্ি  শর, তািশল শজফতাি, অিশযই এ টি চুডান্ত বিসজষ ন 
শদশিন….”আবম র্খন বফরশিা, আমার ঘশরর দরজা বদশয় প্রথম শর্ শিবরশয় আসশি আমার সাশথ শদখা  রশত..“; 

 র্থারীবত শজফতাি সবতয সবতয  অযাশমামাইটশদর িারায় ( অসিংখয িতযার পর, িু  অি জাশজর অনয ঘটনার সাশথ 
সমতুলয িাশর) এিিং বিজয়ীর শিশশ ঘশর শফশরন, এিিং আশদৌ বিস্ময় র না, তার  নযা, এ মাত্র সন্তান িাডীর 
িাইশর তাশ  স্বাগত জানায় ( টিমশব্রল িাবজশয় এিিং শনশচ); এিিং িায় দভুষ াগযজন ভাশি .. শসই প্রথম শদখা 
 রশত আসা জীবিত প্রানী, তার বপ্রয় সন্তান – শিাধ্গাময  ারশন তীব্র দ:ুখ আর িতাশায় শজফতাি তার  াপড 
বছশডশছ, ব ন্তু তার ব ছুই  রার বছল না; ঈশ্বর বনশ্চয়ই অধ্ীর আগ্রশি বছশলন তার প্রবতঞা  রা বিসজষ ন এর এই 
উপশেৌ শনর, এিিং এই পবরবিবতশত তার  নযা শ ান প্রবতিাদ না  শরই রাজী িয় আিবিসজষ শন, তার এ টাই দািী 
বছল তাশ  শর্ন দইুমাশসর জনয পািাশড শর্শত শদয়া িয় শর্ন শস তার কুমারীত্বর জনয শশা   রশত পাশর, দইু 
মাস পশর শস র্থারীবত বফশর আশস, এিিং তার িািা ঈশ্বরশ  শদয়া তার প্রবতঞামত আগুশন পুবডশয় বিসজষ ন শদন; 

এখাশন ব ন্তু ঈশ্বর আশদৌ সঙ্গত মশন  শরনবন িস্তশক্ষপ  রার জনয। 



র্খনই তার িাছাই ৃত জনশগাষ্ঠী প্রবতিন্দী শ ান ঈশ্বর িা শদিশদিীশদর বনশয় শ ৌতুিল শদখায়, ঈশ্বশরর অবত 
তীব্রতম শিাধ্ শর্ৌনঈর্ষার সিশচশয় কুৎবসততম রুশপর সদশৃ মশন িশত পাশর; এিিং আিাশরা শ ান আধু্বন  
শনবত তািাদীর  াশছ শসটা শ ান শরাল মশডল এর রুপ িশত পাশরনা; শর্ৌন অবিশ্বস্ততার প্রশলাভন খুি সিশজ 
শিাঝা সম্ভি এমনব  র্ারা এ ধ্রশনর প্রশলাভশন আিান্ত িন না তাশদর পশক্ষও এিিং নানা  াবিনী এিিং নাটশ র 
এটি মুল বির্য় ,শশক্সবপয়ার শথশ  শুরু  শর শয়ন শক্ষর প্রিসশনও; ব ন্তু আপাতদবৃষ্টশত ভীনশদশী শ ান শদিশদিীর 
বনশিদশন শিশযািবৃত্ত  রার অপ্রবতশরাধ্য প্রশলাভন  খশনা  খশনা আমাশদর আধু্বন  মশন শ ান সিমবমষতার জায়গা 
 শর শনয় না। আমার অিুঝ শচাশখ ’আমাশ  ছাডা শতামরা আর শ ান ঈশ্বশরর উপাসনা  রশি না,’ মশন িশত 
পাশর পালন  রার জনয খুি সিজ এ টা বনশদষশ: শছশলশখলা মাত্র,  শর্ শ উ তা ভািশত পাশরন, র্বদ তুলনা িয় 
অনয আশদশগুশলার সাশথ, শর্মন, শতামরা শ উই  প্রবতশিশীর স্ত্রীশ  িা তার গাধ্া িা র্াঢ়  ামনা  রশি না ; 

তারপরও ওল্ড শটষ্টাশমি এ শসই এ ই বনশ্চয়তার সাশথ বনয়বমত ভাশি শর্মনটা শয়ন শক্ষর প্রিসশনর শক্ষশত্র িয়, 

ঈশ্বর শুধু্ অনয বদশ  তা াশলই িয়  শয়  মহুুশতষ র জনয এিিং ইজরাশয়শলর সন্তানরা সি ভুশল িাল ব িংিা অনয 
শ ান মবুতষ  পুজায় বলপ্ত িয় িা এ টি ভয়ািি ঘটনায় শর্মন শসানার শতরী িাছুর … 

শমাশজস, বর্বন আব্রািাশমর শচশয় আশরা শিশী গ্রিন শর্াগয শরাল মশডল বতনটি এশ শ্বরিাদী ধ্শমষর অনুসারীশদর 
 াশছ; আব্রািাম িশত পাশরন আবদ বপতা, র্বদ  াউশ  বচবিত  রা িয় জডুাইজম এর শথশ  উিুত ধ্মষগুশলার মুল 
মতিাশদর প্রিিা বিসাশি, তশি বনশ্চয়ই শস িশি শমাশজস; শসানালী িাছুশরর শসই ঘটনাটির সময়, শমাশজস শিশ 
বনরাপদ দরুশত্ব মাউি সাইনাই এর উপশর বছশলন, ঈশ্বশরর সাশথ শর্াগাশর্াগ এিিং তার আশদশ সম্ববলত শখাদাই রা 
পাথশরর টযািশলটগুশলা সিংগ্রি  রবছশলন; পািাশডর নীশচ ( র্ারা শসই পািাড শছায়া পর্ষন্ত বনবর্দ্ধ বছল,  ারন শসটি 
মৃতুয র্ন্ত্রনার  ারন িশি) তার অনসুারীরা শ ান সময় নষ্ট  শরনবন: 

র্খন তারা শদখশলা শমাশজস এর শদরী িশচ্ছ পািাড শথশ  নীশচ শনশম আসার জনয, তারা সিাই শমাশজস এর ভাই 
অযারন এর  াশছ এশস তাশ  িশলন, তাডাতাবড আমাশদর শদি শদিীর শ ান মুবতষ  িাবনশয় দাও,  র্া আমরা 
অনুসরণ  রশত পারশিা থা শি উপাসনার জনয, আর শমাশজস এর িযাপাশর, শর্ মানরু্টা আমাশদর বমসর শথশ  
আমাশদর এখাশন বনশয় এশসশছ, আমরা জাবননা তার ব  পবরণবত িশয়শছ ( এক্সশসাডাস ৩২:১); 

অযারন সিার  াছ শথশ  শসানা সিংগ্রি  শর, তা গবলশয় এ টি শসানার িাছুর শতরী  শর শদয়, র্ার জনয বতবন 
এ টি উপাসনার শিদী শতরী  শরন, শর্খাশন সিাই তাশদর পুজা এিিং বিসজষ শনর উপশেৌ ন রাখা শুরু  শর। 

শিশ, তাশদর ভাশলা  শরই জানার  থা বছল, ঈশ্বশরর শপছশন এধ্রশনর  াজ  রা তাশদর উবচৎ িশচ্ছ না, বতবন 
িয়শতা পািাশডর উপর থা শত পাশরন, ব ন্তু সশিষাপবর বতবন শতা সিষঞ অন্তর্ষামী,  এিিং শদরী  রশলন না বতবন, দতু 
শমাশজসশ  দ্রুত শসখাশন শপ্ররণ  শর তার আঞা পালন  রশত, শমাশজস দ্রুত শিশগ পিষত শথশ  নীশচ শনশম আশসন 
পাথশরর টযািশলটগুশলা বনশয়, র্ার উপর ঈশ্বর তার দশটি বনশদষশ িা শটন  মযােশমিস শখাদাই  শর বদশয়বছশলন; 

শপৌশছ র্খন শমাশজস শদখশলন, তার অনসুারীরা শসানালী িাছুরশ  পুজা  রশছ, বতবন এত শরশগ শগশলন শর্ সি 
টযািশলট মাটিশত শফশল বদশয় শভশঙ্গ শফলশলন ( ঈশ্বর অিশয তাশ  আশর  শসট পাঠিশয়বছশলন পশর), এরপর 
শসানালী িাছুর টিশ  পুবডশয়,এরপর ভাশলা  শর বপশর্ পাউডাশরর মত  শর পাবনশত বমবশশয় সিাই িাধ্য  রশলন 
বগশল শখশত, তারপর বতবন এ টি র্াজ  শগাত্র বলভাই শদর িলশলন তশলায়ার িাশত বনশয় শর্  য়জনশ  িতযা  রা 
র্ায়, তাশদর িতযা  রশত, র্ার ফলাফশল প্রায় ৩০০০ জশনর মৃতুয িশলা; র্া, অশনশ  িয়শতা ভািশত পাশরন ঈশ্বশরর 
অনয শদিতাশদর সাশথ উগ্র ঈর্ষাশ  শান্ত  রার জনয র্শথষ্ট এ টি সিংখযা, ব ন্তু না, ঈশ্বশরর শিাধ্ শশর্ িয়বন 
তখনও; এই ভয়ঙ্কর অধ্যাশয়র শশর্ অনুশচ্ছশদ তার শশর্ আঘাত শদখা র্ায়, শর্  য়জন শিশচ বছল তাশদর উপর 
 ঠিন অসুখ ছবডশয় শদয়া,  ারন ’তারা িাছুরশ  শদিতা িাবনশয়শছ র্া অযারন িাবনশয় বদশয়বছল;’ 



িু  অি নাম্বার (Book of Numbers) িলশছ ব ভাশি ঈশ্বর শমাশজসশ  উশস্ক শদন বমবডয়ানাইটশদর 
(Midianites) আিমন  রশত; তার শসনযরা খুি সিশজ বমবডয়ানাইটশদর সি পুরুর্শদর িতযা  শর এিিং তাশদর 
স ল শির পুবডশয় শদয় ব ন্তু তারা নারী ও বশশুশদর তখনও িতযা  শরবন, তার শসনযশদর এই দয়াশীল আচরন 
শমাশজসশ  কু্ষদ্ধ  শর শতাশল এিিং বতবন আশদশ শদন সি শছশল বশশুশ  সি নারীশ ও র্ারা কুমারী নয় িতযা 
 রশত িশি, ব ন্তু সি নারী ও শমশয় বশশু র্ারা এখন শ ান পুরুশর্র শর্যাসঙ্গী িয়বন তাশদর িাবচশয় রাশখা 
শতামাশদর শভাশগর জনয ( নাম্বারস ৩১:১৮); নাি, আধু্বন  শ ান শনবত তািাদীর  াশছ শমাশজস শ ান আদশষ 
অনু রণীয় চবরত্র িশত পাশরনা। 

আধু্বন  ধ্মীয় শলখ রা র্া আপাতত বমবডয়ানাইটশদর গনিতযার িযাপাশর শ ান ধ্রশনর রুপ  অথষ রু্ি 
 শরশছন, শসই রুপ  অথষটি সিংরু্ি িশয়শছ বভন্ন বদ  িরাির; দভুষ াগা বমবডয়ানাইটরা, িাইশিল এর  াবিনী অনুর্ায়ী 
র্তটুকু িলা র্ায়, বনশজর শদশশই গনিতযার বশ ার; তারপরও তাশদর নাম খৃষ্টীয় রুপ থায় টিশ  আশছ এ টি 
জনবপ্রয় বিম িা স্তি সঙ্গীশত ( র্া আবম এখনও গাইশত পারশিা আমার সৃ্মবত শথশ  প্রায় ৫০ িছর পশর, দটুি 
বভন্ন সুশর র্া প্রশতযশ  নীশচর শস্কশল শিশ গম্ভীর ভারী সুশর) 

Christian, dost thou see them 

On the holy ground? 

How the troops of Midian 

Prowl and prowl around? 

Christian, up and smite them, 

Counting gain but loss;them by the merit 

Of the holy cross. 

িায়, িতভাগা অ ারশন বমথযাভাশি  লঙ্ক ৃত, িতযা ৃত বমবডয়ানাইটশদর শুধু্মাত্র স্মরণ  রা িশি বভশক্টাবরয়া রু্শগর 
এ টি স্তিসঙ্গীশত  াবিয  রুপ  বিসাশি; 

প্রবতিন্দী শদিতা িা’ল সম্ভিত বছশলন সিশচশয় জনবপ্রয় এধ্রশনর বি ল্প ঈশ্বর বিশরাধ্ী উপাসনার জনয; নাম্বারস এ 
অধ্যায় ২৫ িলশছ, িহু ইসরাশয়লাইটশদর শমািাইট রমনীরা প্রলুি  শরবছল তাশদর শদিতা িা’ল এর প্রবত বিসজষ ন 
শদিার জনয; এই ঘটনায় ঈশ্বর তার স্বভািসুলভ শিাধ্ প্রদশষন  রার মাধ্যশম প্রবতবিয়া িযি  শরন।বতবন শমাশজস 
শ  বনশদষশ শদন, এই সি মানুশর্শদর মস্ত   তষ ন  শর তাশদর ঈশ্বশরর সন্মশুখ সুশর্ষর মুশখামুবখ ঝুবলশয় রাশখা, শর্ন 
ঈশ্বশরর ভয়ঙ্কর শিাধ্ ইসরাশয়লশ  েশষ না  শর; আিাশরা বিবস্মত না িিার শ ান  ারন শনই শ ন প্রবতিন্দী 
শ ান শদিতাশ  পুজা  রার পাশপর িযপাশর ঈশ্বর শ ন এই ধ্রশনর অস্বাভাবি   শঠার দবৃষ্টভঙ্গী শপার্ন  শরন; 

মুলযশিাধ্ আর নযায় বিচার সিংিান্ত আমাশদর আধু্বন  শিাশধ্ মশন িশত খুি সামানয এ টি পাপ, বনশজর  নযাশদর 
গণধ্র্ষশনর জনয বনশিদন  রার সাশথ র্বদ তুলনা  রা িয়। এটি আশরা এ টি উদিারন ধ্মীয় গ্রশির আর 
আধু্বন  ( র্বদ শ উ বনশজশ  সভয িশল দািী  শরন) শনবত তার মধ্য ার বিশাল পাথষ যগুশলার।অিশযই এটি 
র্শথষ্ট সিশজ শিাঝা সম্ভি বমম বথওরীর আশলাশ  এিিং শ ান ঐশ্ববর  সত্ত্বার ব  প্র ৃবতর িশত িশি বমম পুশল 
টিশ  থা ার জনয; 

বি ল্প শদিতাশদর প্রবত ঈশ্বশরর উন্মত্ত তীব্র প্রবতশশাধ্ পরায়ন বিিংসার েযাবজ  প্রিসশনর িার িার পুণরািবৃত্ত 
ঘশটশছ ওল্ড শটষ্টাশমি এ; র্া শটন  মযােশমি িা ঈশ্বশরর দশ বনশদষ বশ ার প্রথম বনশদষশটির শপ্ররণা ( র্া পাথশরর 
উপর শখাদাই  রা বছল, এিিং শমাশজস র্া শভশঙ্গ শফশলবছশলন, এশক্সাডাস ২০, বডউশটশরানবম ৫), এিিং এটি আশরা 
শিশী েষ্ট অনয বনশদষশগুশলাশত ( আপাতদশৃষ্ট র্বদও বভন্ন), প্রবতিাবপত শর্ পাথশর বনশদষশগুশলা র্া ঈশ্বর শমাশজস 



শ  বদশয়বছশলন শভশঙ্গ র্াওয়া পাথশরর টযািশলটগুশলার িদশল ( এশক্সাডাস ৩৪); তাশদর জন্মভুবম শথশ  িতভাগা 
আশমারাইটস,  ানানাইট, বিটাইট, শপবরজজাইট, বিভাইট এিিং শজিসুাইট শদর উৎখাত  রার প্রবতঞা  রার পর ঈশ্বর 
মুল বির্য়টাশত আশসন, র্া তার  াশছ গুরুত্বপুণষ: প্রবতিন্দী শদিতারা…. 

শতামরা তাশদর পুজার শিদী ধ্বিংস  রশি, তাশদর মবুতষ  আর প্রবত ৃবত ভাঙ্গশি, তাশদর শিানা িাগান উৎপাটন 
 রশি;  ারন শতামরা আর শ ান ঈশ্বরশ  পুজা  রশি না:  ারন মিান ঈশ্বর… র্ার নাম িশচ্ছ ঈর্ষা, এিিং 
ঈর্ষাবন্বত এ জন ঈশ্বর। র্বদ শতামরা িানীয় অবধ্িাসীশদর সাশথ চুবিশত আশসা, এিিং তারা তাশদর শদিতাশদর 
শিশযািৃবত্ত  শর এিিং অনয শদিতাশদর জনয উৎসগষ  শর এিিং শতামাশদর আিিান  শর, শতামরা তাশদর বিসজষ ন 
ভক্ষন  শরা এিিং শতামরা তাশদর  নযাশদর শতামার পুত্রশদর সাশথ বিিাি দাও, এিিং তাশদর  নযারা তাশদর 
শদিতার শিশযািৃবত্ত অিযািত রাশখ এিিং শতামাশদর পুত্রশদরও শসই শদিতারই শিশযািবৃত্ত  রাশি, শতামরা শতামাশদর 
জনয শ ান গবলত ধ্াতুর শদিতা সৃবষ্ট  রশি না ( এশক্সাডাস ৩৪: ১৪-১৭); 

আবম জাবন িযা অিশযই অিশযই সময় িদশলশছ আজশ র বদশন শ ান ধ্মীয় শনতা (  তাবলিান িা তাশদর সমতুলয 
রু্িরাশের খৃষ্টানরা ছাডা) শমাশজস এর মত বচন্তা  শরন না; আর শসটাই আমার মলু িিিয, আবম শর্টা প্রবতষ্ঠা 
 রশত শচষ্টা  রবছ শর্, আধু্বন  শনবত তা শর্খান শথশ ই আসু  না শ ন িাইশিল শথশ  শসটা আশসবন; ধ্মীয় 
শতার্নিাদীশদর দািী শর্ ধ্মষ তাশদর অন্তগষত এ টি ধ্ারনা বদশয়শছ ভাশলা আর মন্দ র মশধ্য পাথষ য  রার জনয 
…..শর্ বিশশর্ সুবিধ্াজন  উৎসর প্রবত নীবরশ্বরিাদীশদর শ ান দািী শনই… িশল বনস্তার শপশত পাশরন না, এমনব  
র্বদ র্খন তারা তাশদর পছশন্দর ছলা লাও িযিিার  শরন বনবদষষ্ট বনিষাবচত ধ্মষগ্রি আক্ষবর  না িশল রুপ াশথষ 
িযাখযা  রার জনয; ব ন্ত ব  মানদশের উপর বভবত্ত  শর আপনারা বসদ্ধান্ত বনশয়শছন শ ান অিংশটি প্রতীব  শ ানটা 
আক্ষবর ? 

শর্ জাবতগত বিশশাধ্ন শুরু িশয়বছল শমাশজস এর সময় শথশ  তা রিাি পবরনবতর বদশ  শপৌছায় িু  অি 
শজাশুয়ায় (Book of Joshua), শর্ িইটি বিখযাত রিবপপাসু গনিতযার বলবপিদ্ধ ইবতিাস এিিং িণষিাদী জাবতগত 
ঘৃনার শজাশশ পবরপুণষ র্া এই সি রিাি গণিতযার  ারন; শর্মন এ টি পুশরাশনা গান প্রশিংসার সাশথ  র্ার আভাস 
বদশয়শছ; জশুয়া শজবরশ ার রু্শদ্ধ জয় িয় এিিং সি শদয়াল ধ্বিংশ িয়. শসই পুশরাশনা জশুয়ার মত আর শ উ শনই, 

শজবরশ ার রু্শদ্ধ; প্রাচীন মিৎ জশুয়া বিশ্রাম শননবন র্তক্ষন না পর্ষন্ত তার শসনযরা শিশর র্া আশছ তা পুশরাপুবর 
ধ্বিংশ না  শরশছ, পুরুর্ নারী উভশয় িদৃ্ধ এিিং বশশু, র্াড এিিং শভডা এিিং গাধ্া তশলায়াশরর ধ্ারাশলা প্রান্ত বদশয়; 

(জশুয়া ৬:২১); 

আিাশরা ধ্মষতত্ত্ববিদরা প্রবতিাদ  রশিন, এমন ব ছু ঘশটবন, শিশ শ ান গল্পই িশল না, শদয়াল শভশঙ্গ পশর শুধু্ 
মানুশর্র বচৎ ার আর বশঙ্গার আওয়াশজ, সুতরািং আসশলই এটা ঘশটবন ব ন্তু শসটা বির্য় না, বির্য়টি িশলা সতয 
শিা  িা না শিা , িাইশিল এটিশ  আমাশদর সামশন উপিাপন  রশছ আমাশদর শনবত তার উৎস বিসাশি এিিং 
জশুয়ার শজবরশ ার ধ্বিংশর িাইশিল এর  াবিনী এিিং প্রবতশ্রুত ভুবমশত আগ্রাসন এর সাশথ সাধ্ারনভাশি 
শনবত ভাশি বিটলাশরর শপালযাে আগ্রাসশনর মশধ্য শ ান পাথষ য শনই িা সাোম শিাশসন এর কুদষ এিিং মাশষ 
আরিশদর গনিতযার  সাশথ; িাইশিল িশত পাশর আ র্ষনী এিিং  াবিয   াবিনীর শ ান নমনুা, তশি  খশনাই এই 
িই আপবন আপনার সন্তানশদর িাত তুশল শদশিন না শনবত তার বশক্ষা শনিার জনয; ঘটনাচশি ব ন্তু জশুয়ার 
শজবরশ া অবভর্ান বশশু শনবত তার বির্শয় এ টি মজার পরীক্ষা িশত পাশর, শর্ বির্য়টি এই অধ্যাশয়র পরিতীশত  

বিস্তাবরত আশলাচনায় আসশি; 

র্াই শিা , আপবন ব  মশন  শরন ,এই গশল্প ঈশ্বর চবরত্রটির মশধ্য প্রবতশ্রুত ভুবম অবধ্ াশরর জনয শর্শ ান িতযা 
ব িংিা গনিতযার আিবশয তা সম্বশে সামানযতম সশন্দি িা িন্দ শপার্ন  শরন? িরিং এর িীপবরত, তার বনশদষশগুশলা 
শর্মন বডউশটশরাশনামী ২০ এ বনষু্টরভাশি েষ্ট; বতবন সুেষ্টভাশি বিভাজন  শরশছন, শর্ মানরু্গুশলা শসই শদশশ িাস 



 শর র্া তার প্রশয়াজন এিিং শসই মানুর্গুশলা র্ারা িহু দশুর িসিাস  শর শসই শদশ শথশ ; তার প্রশয়াজনীয় ভুবমশত 
িসিাস  ারীশদর আমন্ত্রণ জানাশত িশি প্রথশম শাবন্তপুণষ আিসমপষশনর জনয, তারা র্বদ অস্বী ার  শর, সি পুরুর্শদর 
তািশল িতযা  রশত িশি এিিং তাশদর নারীশদর িন্দী  রা িশি প্রজনশনর  াশজ িযিিার  রার জনয;  এই 
আশপবক্ষ  মানবি  আচরশনর িীপবরত শদখুন ব  ভাশগয আশছ শসই সি িতভাগয শগাত্রশদর র্ারা দভুষ াগযজন ভাশি 
শনই প্রবতশ্রুত ’শলশিনসরম’ (Lebensraum : নাৎসী জামষানীর শসই প্রবতশ্রুত গনিতযা মলু  রাজবনবত  উশেশয, র্ার 
অথষ জামষান জনসিংখযা িবৃদ্ধর জনয আশরা জায়গা সম্প্রাসারন) এত বদন িসিাস  শর আসবছল: ’ব ন্তু শসই সি 
শগাশত্রর মানরু্শদর শিরগুশলা, র্া শতামাশদর প্রভু শতামাশদর ঈশ্বর শতামাশদর উত্তরাবধ্ ার সুশত্র প্রদান  শরশছ, শতামরা 
এমন ব ছুই িাবচশয় রাখশি র্া ব ছু শ্বাস শনয়, শতামরা অিশযই তাশদর সেুণষভাশি ধ্বিংশ  রশি, শর্মন বিটাইট 
আর অযাশমারাইট,  যানানাইট এিিং শপবরজজাইট. বিভাইট এিিং শজিসুাইটশদর, শর্মন শতামাশদর প্রভু শতামাশদর ঈশ্বর 
শতামাশদর বনশদষশ বদশয়শছন’ ; 

শর্ মানরু্গুশলা িাইশিল িাশত বনশয় দািী  শর শর্ তাশদর শনবত  দঢৃ়তার অনুশপ্ররণা িশচ্ছ শসই িই, তাশদর ব  
সামানযতম ধ্ারনা আশছ আসশল ব  শলখা আশছ শসখাশন?’ বনম্নবলবখত অপরাশধ্র শাবস্ত মতুৃযদে িিার দািী রাশখ, 

শলবভটি াস ২০ শমাতাশি : বপতামাতাশ  গাবল শদয়া,িযবভচার  রা,সৎমা এিিং পুত্রিধু্র সাশথ সঙ্গশম বলপ্ত িওয়া, 
সম ামীতা, শ ান নারী এিিং তার  নযাশ  এ ই সাশথ বিিাি  রা, পশুর সাশথ সঙ্গশম বলপ্ত িওয়া ( এিিং এখাশন 
আিার শসই দভুষ াগা পশুটিশ  শমশর শফলশত িশি); এছাডাও মৃতুযদে শদয়া িশত পাশর, সািাথ িা সাপ্তাবি  ছুটির 
বদশন  াজ  রশল: এই বির্য়টি িার িার উশেখ  রা িশয়শছ ওল্ড শটষ্টাশমি এর জশুড; নাম্বার ১৫ শত, ইসরাশয়শলর 
বশশুরা জঙ্গশলর মশধ্য এ টি মানুর্শ  শদখশত পায়  াঠ কুডাশচ্ছ শসই  াজ  রার জনয বনবর্দ্ধ বদশন, তারা তাশ  
আট   শর, তারপর ঈশ্বরশ  বজঞাসা  শর ব   রা শর্শত তার শাবস্ত বিসাশি; েষ্টতই ঈশ্বর শসবদন শ ান  াজ 
িাল া ভাশি  রার শমজাশজ বছশলন না; এিিং প্রভু শমাশজসশ  িলশলন, বনশ্চয়ই মানুর্টিশ  মৃতুযদে শদয়া শর্শত 
পাশর; উপবিত সিাই তাশ  পাথর ছুশড আঘাত  রশি বনবিষচাশর এিিং সিাই তাশ  শখালা জায়গায় বনশয় এশস 
পাথশরর ছুশড মারশত লাগশলা এিিং শস মারা র্ায়; এই নীবরি  াঠ কুডাশনা মানুর্টার ব  শ ান স্ত্রী িা সন্তান 
বছল, র্ারা তার জনয শশা   রশি? শসব  ভশয় কু শড উশঠবছল র্খন প্রথম পাথরটি শস উশড আসশত শদশখবছল িা 
র্ন্ত্রনায় বচৎ ার  শরবছল র্খন পাথরগুশলা তার গাশয় এশস আঘাত  রশত থাশ ? আমাশ  আজ বির্য়টি িতিা  
 শর এধ্রশনর গল্পগুশলায় তা ব ন্তু ঘটনাটি আশদৌ ঘশটবছল ব না তা নয়, িয়শতা তা ঘশটবন, আমাশ  শর্টা বিবস্মত 
 শর তািশলা আজশ র রু্শগ মানরু্ তাশদর জীিন বভবত্ত বিসাশি শিশছ বনশয়শছ এধ্রশনর ভয়ঙ্কর এ জন শরাল 
মশডল ইয়াওশয় শ  – এিিং আশরা জঘনয, তারা গাশয়র শজাশর শসই এ টি অশুভ িিষর শদতযটাশ  ( সতয শিা  িা 
 াবিনী শিা ) আমাশদর িা ী সিার উপর চাবপশয় বদশচ্ছ; 

রু্িরাশের শটন  মযােশমি টযািশলট ধ্ার শদর রাজবনবত  শবির ক্ষমতার প্রািলয আসশলই িতাশাজন  বিশশর্ 
 শর শর্ মিান প্রজাতশন্ত্রর সিংবিধ্ান বলশখবছশলন প্রগবতশীল ঞানাশলা প্রাপ্ত মানুর্রা সুেষ্টভাশি ধ্মষবনরশপক্ষ 
মতাদশশষ; আমরা র্বদ শটন  মযােশমিস গুরুশত্বর সাশথ বনতাম, তািশল আমরা ভুল ঈশ্বরশদর উপাসনা  রা এিিং 
শতমন শ ান উপসনার জনয ছবি িা মবুতষ  িানাশনাটাশ  সি পাশপর মশধ্য প্রথম এিিং বিতীয় পাশপর পর্ষাশয় 
বিশিচনা  রশত িশলা; আফগাবনিাশনর পিষশত ১৫০ ফুট উচু িাবময়াশনর িদু্ধমুবতষ  বডনাবমইট বদশয় ধ্বিংশ  রার 
তাবলিানশদর জঘনয, অ থয িিষরতাশ  বধ্ক্কার জানািার িদশল আমাশদর তাশদর সবতয াশরর নযাশয়র ধ্মষশপ্রমশ  
প্রশিংসা  রতাম; আমরা তাশদর এই ধ্বিংশলীলা শ  ভািতাম আন্তবর  ধ্মীয় উেীপনার বচি বিসাশি;  এ বির্য়টিশ  
উজ্জ্বলভাশি  সতযাবয়ত  শরশছ এ টি সবতয খুি অিুত  াবিনী, র্া ২০০৫ সাশলর আগষ্ট মাশস লেশনর ইবেশপশেি 
পবত্র ার শীর্ষ সিংিাদ বছল; প্রথম পৃষ্ঠার বশশরানাম ‘The destruction of Mecca’ এর নীশচ পবত্র াটি বরশপাটষ   শর: 

ঐবতিাবস  মক্কা, ইসলাম ধ্শমষর সুবত াগার, ধ্মীয় অবতউৎসািীশদর অপ্রতযাবশত আিমশন এই পবিত্র শিশরর সমদৃ্ধ 
ও িহুস্তর বিবশষ্ট ইবতিাশসর প্রায় সিটাই বিনষ্ট িশয়শছ..; এিিং এখন নিী শমািামশদর সবতয াশরর জন্মিান এখন 



িুলশডাজাশরর সামশন, শসৌদী ধ্মীয়  তৃষ পক্ষশদর শর্াগসিংশর্াশগ, র্াশদর ইসলাশমর  শঠার রুপী িযাখযা তাশদর িাধ্য 
 শরশছ বনশজশদর ঐবতিযশ  মুশছ শফলশত. এই ধ্বিংশ লীলার শপ্ররণা িশচ্ছ ওয়ািািীিাদীশদর উগ্র শগাডা ভয়, এ 
ধ্রশনর নানা ঐবতিাবস  ও ধ্মীয় গুরুত্বপুণষ জায়গাগুশলা মুবতষ পুজা িা িহুঈশ্বরিাশদর জন্ম বদশত পাশর, শর্খাশন িহু 
এিিং সম্ভািয সমক্ষমতা সেন্ন শদিতাশদর পুজা  রা িশি; শসৌবদ আরশি মুবতষ পুশজার শাবস্ত এখনও নীবতগতভাশি 
মবস্তষ্ক  তষ ন; 

আবম বিশ্বাস  বরনা, এমন শ ান নীবরশ্বরিাদী আশছন পৃবথিীশত র্ারা মক্কা িা শাশত্রর (Chartres)  যাবথিাল, ইয় ষ  
বমবনষ্টার িা নটর দাম িা শশউই িাগন, ব শয়াশটার মবন্দর এিিং অিশযই িাবময়াশনর িদু্ধমুবতষ  ধ্বিংশ  রশত 
চাইশিন; শর্মনটি রু্িরাশষ্টর  শনাশিল জয়ী পদাথষ বিঞানী বস্টশভন ওয়াইনিাগষ িশলবছশলন, মানশুর্র সন্মাশনর উপর 
ধ্মষ িশচ্ছ এ টি অপমান, এটি সি িা ছাডা, আপবন শদখশিন ভাশলা মানরু্রা ভাশলা  াজই  রশছ এিিং খারাপ 
মানুর্ খারাপ  াজ  রশছ ব ন্তু শ ান ভাশলা মানুর্শ  বদশয় র্বদ খারাপ  াজ  রাশত চান তািশল আপনার 
প্রশয়াজন ধ্মষ; শব্লইস পাস াল ( বর্বন বিখযাত িাজী শরশখবছশলন) এ ই র ম মন্তিয  শরবছশলন, মানুর্  খশনাই 
শ ান চুডান্তভাশি শ ান খারাপ  াজ আনশন্দর সাশথ  শরনা শুধু্মাত্র র্খন তারা  াজটি  শর ধ্মীয় বিশ্বাস শথশ ; 

এখাশন আমার মুল উশেশয িশচ্ছ  শসটা শদখাশনা না শর্ ধ্মষগ্রি শথশ  আমাশদর শনবত তা বশক্ষা শনয়া উবচৎ না 
(র্বদও শসটা আমার মতামত); আমার উশেশয িশচ্ছ শদখাশনা শর্ আমরা (এিিং এর মশধ্য শিশীর ভাগ ধ্মীয় 
মানুর্রাও আশছন), সবতয ারভাশি আমাশদর শনবত তা ব ন্তু ধ্মষগ্রি শথশ  পাইনা; আমরা র্বদ তাই  রতাম, আিশল 
 শঠারভাশি সািাথ মানতাম এিিং ভািতাম র্ারা সািাশথর বনয়ম ভাঙ্গশছ তাশদরশ  মৃতুযদে দবেত  রাই সঠি  
এিিং নযায়সঙ্গত; আমরা শর্ শ ান নিপবরনীতাশ  পাথর ছুশড িতযা  রতাম শর্ তার কুমারীত্ব প্রমান  রশত িযথষ 
িয়, র্বদ তার স্বামী বনশজ শঘার্না শদয় শস সন্তুষ্ট িয়বন, িা আমরা অিাধ্য সন্তানশদর িতযা  রতাম.. এিিং আমরা 
িয়শতা ………… ব ন্তু এ টু অশপক্ষা  রুন, িয়শতা আবম বনরশপক্ষ আচরণ  রবছ না; ভাশলা খৃষ্টান রা এই পুশরা 
অনুশচ্ছদ জশুড প্রবতিাদ  রশিন িয়শতা : সিাই জাশন ওল্ড শটষ্টাশমি েষ্টতই শিশ অপ্রীবত র; জীসাশসর বনউ 
শটষ্টাশমিশতা এর ক্ষবত র বদ গুশলা খাবন টা সামাল বদশয়শছ, এটিশ  গ্রিনশর্াগয  শরশছ, তাই না? 

  

 ((((িযাপারটা েষ্ট নয় শসই  াবিনীটা, র্ার 
উৎসhttp://datelinehollywood.com/archives/2005/09/05/robertson-blames-hurricane-on-choice-

of-ellen-deneres-to-hostemmys/, আসশলই সতয ব না, তশি সতয িা বমথযা র্াই শিা , িযপ ভাশি এটি 
বিশ্বাসশর্াগযতা শপশয়শছ, সশন্দি শনই  ারন এটি ইভানশজবল াল ধ্মষর্াজ শদর স্বভািজাত িিিযর মত, র্াশদর মশধ্য 
রিাটষ সনও আশছন, র্ারা নানা দশুর্ষাগ শর্মন  াটবরনা সম্বশে এ ধ্রশনর সাধ্ারণত মন্তিয  শরন; উদিারন বিসাশি 
শদখুন:http://www.emediawire.com/releases/ 2005/9/emw281940.htm, শর্ ওশয়িসাইটটি িলশছ  াটবরনা 
সিংিান্ত এই গল্পটি বমথযা শসখাশন রিাটষ সশনর আশরা এ টি উদৃ্ধবত আশছ, এ টি ওরলাশো, শিাবরডায় এ টি পুশরাশনা 
শগ প্রাইড মাচষ  সিংিান্ত : আবম হুবশয়ার  শর বদশত চাই ওরলযাশোশ , শর্ আপনারা সরাসবর শ ান এ টি ভিংঙ্কর 
িাবরশ ন এর আিান্ত িিার পশথ আশছন, আবম মশন  বরনা র্বদ আবম আপনাশদর জায়গায় থা তাম ঈশ্বশরর 
মুশখর সামশন ঐ সি িাগ শদখাতাম))) 
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‘পর্েত্র’ েন্থ এেং েুবগর সাবি েদবি োওযা দনর্িকিার জাইটগাইি ো েুগধমি 

  

বনউ শটষ্টাশমি ওল্ড শটষ্টাশমি এর শচশয় আশদৌ  ব  ভাশলা ব ছু? 

শিশ, অস্বী ার  রার উপায় শনই, শনবত তার দবৃষ্টভঙ্গী শথশ , ওল্ড শটষ্টাশমি এর বনষু্ঠর মানিরুপী শদতযর তুলনায় 
জীসাস বিশাল িড  উন্নবত; আসশলই জীসাস, র্বদ তার অবস্তত্ত্ব শথশ  থাশ  ( িা বর্বন তার গ্রি রচনা  শরশছ, 

বতবন র্বদ তা না  শর থাশ ন) বনশ্চয়ই ইবতিাশসর অনতযম শসরা শনবত তার সিংস্কার   ; তার সারমন অি বদ 
মাউি েষ্টতই সমশয়র শচশয় অশন  অগ্রসর, তার ’এ  গাশল মারশল আশর  গাল িাবডশয় শদয় ‘ মতিাদ এশসশছ 
গােী এিিং মাটিষ ন লথুার ব িং এর শসই মতিাদ গ্রিন  রার দইু িাজার িছর আশগ; শ ান  ারন ছাডাই আবম 
ব ন্তু শসই ‘Atheists for Jesus’ আটিষ শ লটি বলবখবন, ( এিিং পশর শিশ আনন্দ শপশয়বছলাম, পরিতীশত এটি শলখা 
এ টি টি শাটষ  উপিার শপশয়); 

ব ন্তু ঠি  বজসাশস শনবত  শশ্রষ্ঠতাই আমার িিিযটাশ  অথষিি  শর শতাশল, তার প্রবতপালশনর সময় শশখাশনা 
ধ্মষগ্রি শথশ  জীসাস তার শনবত তার বশক্ষা গ্রিন  শর সন্তুষ্ট বছশলন না, বতবন প্র াশশয শসখান শথশ  বনশজশ  
বিবচ্ছন্ন  শর বনশয়বছশলন, শর্মন র্খন বতবন সািাশথর বনয়ম ভাঙ্গার  শঠার সতষ  তাশ  গুরুত্বিীন  শর বদশয়বছশলন: 
‘মানুশর্র জনয সািাথ শতরী িশয়শছ, সািাশথর জনয মানুর্ নয়’ এ টি ঞানগম্ভীর প্রিাদ বিসাশি নানা শক্ষশত্রই 
সাধ্ারনী ৃত িশয় িযিহৃত িশয়শছ, শর্শিতু এই অধ্যাশয় মুল বির্য়টি িশচ্ছ ধ্মষগ্রি শথশ  আমরা শনবত তা গ্রিন  বর 
না এিিং  রা উবচৎও না, আর এই মলু বথবসসটির বির্শয়  াজটি  শর শদখাশনা জনয জীসাস এ টি মশডল বিসাশি 
সন্মাবনত িশত পাশরন। 

জীসাশসর পাবরিাবর  মলুযশিাধ্, স্বী ার  রশতই িশি শর্, এমন ব ছু বছল না শর্, শ উ শসটা গুরুত্ব শদিার ইচ্ছা 
শপার্ন  রশত পাশরন; তার মাশয়র সাশথ তার আচরশন ঘাটবত বছল, প্রায় রুঢ় িলা শর্শত পাশর শস আচরণ, বতবন 
তার বশর্যশদর উৎসাবিত  শরবছশলন তাশদর পবরিার পবরজন পবরতযাগ  শর তাশ  অনুসরণ  রার জনয: ‘র্বদ 
শ উ আমার  াশছ আশস এিিং শস তারা িািা এিিং মা, এিিং স্ত্রী এিিং সন্তান এিিং ভাই এিিং শিানশদর, িযা, তার 
বনশজর জীিনশ ও ঘৃণা না  রশত পাশর, শস আমার বশর্য িশত পাশরনা;’ রু্িরাশের  শমবডয়ান জবুলয়া সুইনী তার 
বিস্ময় প্র াশ  শরবছশলন তার Letting Go of God শস্টজ শশাশত: ‘এমন  াজই ব   াটগুশলা  শর না? আপনাশ  
বদশয় আপনার পবরিারশ  পবরতযাগ  রায়, শর্ন তাশদর দীক্ষা আপনাশদর আশরা বভতশর দঢৃ়ভাশি শো াশনা র্ায়?’ 
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 াটুষ ন সুত্র 

তার এই খাবন টা শঘালাশট পাবরিাবর  মুলযশিাধ্ গুশলা সশত্ত্বও জীসাশসর শনবত তার বশক্ষা – র্বদ ওল্ড শটষ্টাশমশির 
ভয়ঙ্কর শনবত তার বিপর্ষস্ত অিংশগুশলার সাশথ তুলনা  রা িয় – তািশল প্রশিংসার দািীদার; ব ন্তু বনউ শটষ্টাশমশি 
আশরা বশক্ষা আশছ র্া শ ান ভাশলা মানুশর্র পশক্ষ সমথষন  রা উবচৎ িশিনা। আবম এখাশন বিশশর্ভাশি ইবঙ্গত 
 রশত চাইবছ খৃষ্টধ্শমষর এ টি মলু মতিাদ িা ড বেশনর বদশ : শসটা িশলা আবদ িা অবরবজনাল পাপ (Original 

sin) এর প্রায়বশ্চত্ত; এই বশক্ষাটাই বনউ শটষ্টাশমশির ধ্মষতশত্ত্বর ঠি  শ শি অিিান  রশছ; এিিং এটিও আব্রািাশমর 
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আইজা শ  পুবডশয় মারশত র্ািার ঘটনাটির মত শনবত ভাশিই অসিযর ম আপবত্ত র, র্ার সাশথ ঘটনাটির সাদশৃযও 
আশছ এিিং শসটা আ বস্ম  না, শর্মন শগজা শভরশমস (Geza Vermes) তার The Changing Faces of Jesus  

িইটি েষ্ট ভাশি িযাখযা  শরশছন; অবরবজনাল বসন িা আবদ পাশপর ধ্ারনাটি সরাসবর এশসশছ অযাডাম এিিং ইভ ( 
আদম ও িাওয়া) এর ওল্ড শটষ্টাশমশির শসই পুরাণ  াবিনী শথশ ; তাশদর পাপ – বনবর্দ্ধ িকৃ্ষ শথশ  ফল খাওয়া, 
র্শথষ্ট সামানয এ টা অপরাধ্ র্ার জনয খাবন টা গালমন্দই এিিং সত ষ   শর শদয়াই র্শথষ্ট বছল; ব ন্তু ফলটি 
প্রবত ী রুপ (ভাশলা মন্দ পাথষ য  রার মত ঞযান, তশি শসই িযিিাবর  শক্ষশত্র র্া শুধু্মাত্র শস ঞানটিশ ই ইবঙ্গত 
 শরবছল শর্, তারা দজুশনই নে) র্শথষ্ট বছল তাশদর  এই বনবর্দ্ধ ফশলর িাগাশন ফল চুবর  রার অবভর্ানটিশ  
স ল পাশপর জন  জননীশত রুপান্তবরত  রার জনয*; তারা দজুন এিিং তাশদর অনাগত স ল িিংশধ্র স্বশগষর 
উদযান িা ইশডন শথশ  বচরতশর িবিষৃ্কত িয়, বচরন্তন জীিশনর আশীিষাদ শথশ  িবঞ্চত িশয় তাশদর, আদম ও 
িাওয়ার শাবস্ত িয়  ষ্ট র পবরশ্রশমর জীিশনর, র্থািশম, ফসশলর মাশঠ এিিং সন্তান প্রসশির সময়; 

এপর্ষন্ত, এতটাই প্রবতশশাধ্পরায়ন, র্া ওল্ড শটষ্টাশমির মতই চলবছল, তশি বনউ শটষ্টাশমশি ধ্মষতত্ত্ব আশর টি  অবিচার 
বনবিষ ারভাশি রু্ি  শর, র্ার উপশর শচশপ িশস এ টি নতুন ধ্র্ষমর্ষ ামীতা, র্ার বিিংস্র ভয়ািিতা এমনব  ওল্ড 
শটষ্টাশমিও শ ানমশত অবতিম  শরশছ; র্খন আপবন ভািশিন, বির্য়টা লক্ষয  রার মত শর্, এ টি ধ্মষ নীবপডশনর 
আর িতযার এ টি উপ রণশ  এর পবিত্রতার রুপ  বিসাশি গ্রিন  রা উবচৎ মশন  শর, প্রায়ই র্া গলায় ঝুবলশয় 
রাখা িয়; শলনী ব্রুস সঠি ভাশিই মন্তিয  শরবছশলন, ”র্বদ জীসাসশ  বিশ িছর আশগ িতযা  রা িশতা, তািশল 
 যাথবল  সু্কশলর শছশল শমশয়রা গলায় িশসর িদশল ইশলবর  শচয়ার ঝুবলশয় রাখশতা;” ব ন্তু এর শপছশন ধ্মষতত্ত্ব 
এিিং শাবস্তর তত্ত্বটি আশরা খারাপ;  আদম িাওয়ার পাপ ধ্ারনা  রা িয় পুরুর্ িিংশধ্ারার মাধ্যশম প্রজন্মান্তশর 
প্রিাবিত িয় – অগাবষ্টশনর মশত পুরুশর্র িীশর্ষর মাধ্যশম এটি িিংশগত ভাশি চলশত থাশ ;  এটি শ ান ধ্রশনর 
শনবত তার দশষন, র্া স ল বশশুশ  দোবয়ত  শর, এমন তাশদর জশন্মর আশগও, দরু অতীশতর শ ান পুিষপুরুশর্র 
পাপ িিংশগতভাশি তাশদর উপর অবপষত িয়?  অগাবষ্টন, ব ন্তু বনশজশ  সঠি ভাশি তার বনশজশ  পাশপর িযপাশর 
এ জন িযবিগত বিশশর্ঞ বিসাশি ভািশতন, এিিং অবরবজনাল বসন শব্দিয়শ  বতবন প্রথম িযিিার  শরবছশলন 

তার আশগ এই পাপটি পবরবচত বছল ‘ancestral sin’ িা পুিষপুরুশর্র পাপ নাশম; অগাবষ্টশনর রু্বি ত ষ  এিিং নানা 
িিিয আমার  াশছ আবদ খৃষ্ট ধ্মষতত্ত্ববিদশদর অবতমাত্রায় পাপ বনশয় বচন্তা  রার বির্য়টিশ  প্রমান  শর; তাশদর 
সামষশন িা ধ্মষ থশন পাতার পর পাতা তারা িযায়  রশত পারশতন,তারায় খবচত আ াশশর িা পিষতমালা এিিং 
সিজু িনভুবম িা শভাশরর পাবখশদর সমশিত সঙ্গীত িন্দনা  শর; এসি  দাবচৎ উশেখ  শরশছন তারা, ব ন্তু 
খৃষ্টধ্শমষর মলু বনশানা অবতমাত্রায় পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ; ব  িাশজ এ টা বচন্তা র্া  াশরা জীিশন 
প্রাধ্ানয বিস্তার  শর থা শত পাশর; সযাম িাবরস(Sam Harris) দারুনভাশি তার Letter to a Christian Nation এ 
বির্য়টি িযিশচ্ছদ  শরশছন এভাশি: ”আপনার প্রধ্ান বচন্তা আপাতদশৃষ্ট মশন িশচ্ছ শর্ মিাবিশশ্বর সৃবষ্ট তষ া অসন্তুষ্ট 
িশিন এমন ব ছু  াশজ… র্া মানুর্  শর র্খন তারা নে ািিায় থাশ ; আপনাশদর এই অবত বশষ্টাচারপনা মানুশর্র 
 শষ্টর অবতবরি শিাঝায় প্রবতবনয়ত শর্াগান বদশচ্ছ; 

ব ন্তু এখন, সযাশডা মযাশসাব জম িা ধ্র্ষমর্ষ ামীতা বির্য়টি শদখা র্া ; ঈশ্বর বনশজশ  পুণজষ ন্ম শদন মানরু্, জীসাস 
বিসাশি;  তার উশেশয, শর্ন তাশ  বনর্ষাতন নীবপডন  এিিং দে বদশয় িতযা  রা িয় আদশমর শসই িিংশগত পাশপর 
প্রায়বশ্চশত্তর জনয; র্খন শথশ ই পল এই িীতেিৃা সৃবষ্ট  ারী মতিাদটি িযাখযা  শরশছন, তখন শথশ ই জীসাসশ  
উপাসনা  রা িশচ্ছ মানিজাবতর স ল পাশপর ত্রাণ তষ া বিসাশি; আদশমর শসই অতীত পাশপর জনযই না, ভবির্যশতর 
ঘটশি এমন সি পাশপর জনযও, ভবির্যশতর মানরু্ শসই পাপ  রার বসদ্ধান্ত বন  িা না বন  !; 

এ টি বভন্ন বদ , িহু মানুশর্র র্া মশন িশয়শছ শর্, র্াশদর মশধ্য রিাটষ  শগ্রভস ও তার মিা াবিয  উপাখযান King 

Jesus ও অন্তভুষ ি, িতভাগয জডুাস ইস াবরওট ইবতিাশসর অবিচারই শুধু্ শপশয় এশসশছন, র্খন তার বিশ্বাসঘাত তা 



সৃবষ্ট তষ ার মিাজাগবত  পবর ল্পনারই এ টি প্রশয়াজনীয় অিংশ বছল মাত্র; এ ই  থা িলা র্াশি জীসাশসর অবভরু্ি 
িতযা ারীশদর শক্ষশত্রও; র্বদ জীসাস বনশজই চান বতবন বিশ্বাসঘাত ার স্বী ার িশয় িতযা ারীশদর িাশত িতযার বশ ার 
িশিন, শর্ন বতবন আমাশদর সিার পাশপর প্রায়বশ্চত্ত  রশত পাশরন, তািশল িযপারটা িরিং পক্ষপাতদষু্ট মশন িয় না 
শর্, র্ারা ব না বনশজশদর পাপ শথশ  অিমুি মশন  শরন, তারা আিার শসজনয জডুাস এিিং পরিতীশত রু্শগ রু্শগ 
ইহুদী নীবপডশন বলপ্ত িন? আবম ইবতমশধ্যই উশেখ  শরবছলাম আশগ অধ্যাশয়, নন  যাশনাবন াল গসশপল সিংগ্রশির 
এ টি দীঘষ তাবল া; এ টি পােুবলবপ র্া দািী  রা িয় জডুাশসর িাবরশয় র্াওয়া গসশপল, অবত সম্প্রবত অনুবদত 
িশয়শছ এিিং ফলাফশল শিশ প্রচারও শপশয়ছ; এর আবিষ্কার সিংিান্ত পবরবিবতটি বিতব ষ ত, ব ন্তু এটি আিপ্র াশ  শর 
বমসশর, ৭০ এর িা ৬০ এর দশশ র শ ান সমশয়; এিিং  বপ্ট  িরশফ শলখা, পযাবপরাশসর ৬২ টি পাতায়;  ািষন 
শডট  শর জানা শগশছ এটির উৎপবত্ত ৩০০ খৃষ্টাব্দর আশশপাশশ, ব ন্তু এটি সম্ভিত শলখা িশয়শছ আশগর এ টি গ্রী  
পােুবলবপ অনু রশণ; এর শলখ  বর্বন শিান না শ ন, গসশপলটি শদখা িশয়শছ জডুাস ইস াবরওশটর দবৃষ্টভঙ্গী শথশ ; 

এিিং শসখাশন শর্ প্রস্তািটি  রা িশয়শছ, জডুাস জীসাশসর সাশথ বিশ্বাসঘাত া  শরবছল জীসাশসর বনশদষ শশ, জীসাসই 
স্বয়িং তাশ  শসই ভুবম া পালন  রশত িশলবছশলন; পুশরাটাই বছল জীসাশসর িুশবিদ্ধ িশয় আিবিসজষ ন িা মৃতুিরণ 
 শর মানিজাবতশ  তার স ল পাপ শথশ  মুবি শদয়ার পবর ল্পনার এ টি অিংশ মাত্র; র্ত অপ্রীবত র শসই মতিাদ 
শিা  না শ ন, েষ্টতই এটি এর পর শথশ  বিশ্বাসঘাত  বিসাশি জডুাশসর চবরত্রিরশনর অস্ববস্ত র বির্য়টিশ  
সশন্দশির মশধ্য শফশল শদয়; 

আবম খৃষ্টধ্শমষর শ িীয় মতিাদ বিসাশি আবদ পাশপর প্রায়বশ্চত্তর  থা উশেখ  শরবছ এ টি বিিংস্র,  লুবর্ত 
বিশির্পুণষ ধ্র্ষ-মর্ষ ামী এিিং িীতেৃিা সৃবষ্ট ারী এ টি মতিাদ বিসাশি;  চুডান্ত উন্মাদনা িশল এটিশ  আমাশদরও 
িজষ ন  রা উবচৎ ব ন্তু এটির সিষিযাপী পবরবচবত আর বিস্তার আমাশদর িস্তুবনষ্ঠ বিচার  রা ক্ষমতাশ  খাবন টা 
শভাতা  শর শদয়; র্বদ ঈশ্বর আমাশদর পাপ ক্ষমা  রশতই শচশয় থাশ ন, শ ন শুধু্ শসগুশলা মাফ  শর বদশলন না 
বনজ ক্ষমতা িশল, ব  দর ার বছল তার বনশজশ  নীবপডন  শর, িুশবিদ্ধ িশয় মৃতুযদোশদশ মাথায় শপশত শনিার 
ব  দর ার বছল তার মলু পবরশশাধ্ বিসাশি; এিিং শস ারশনই ঘটনাচশি বতবন ইহুদীশদর ভবির্যশতর প্রজন্মশ ও 
দবেত  শরন জীসাশসর িতযা ারী বিসাশি ভয়ািি পশগ্রাম ( ইহুদীশদর প্রবত বিিংস্র গন আিমন) এিিং বনপীডন 
বনর্ষাতন আর িতযার দোশদশশ; শসই িিংশপরেরার পাপটিও ব  িীশর্ষর মাধ্যশম ভবির্যত প্রজশন্মর মশধ্য বিস্তার 
 শরবছল? 

পল, ইহুদী স্কলার শগজা শভরশমস এর মশত, েষ্টতই শসই প্রাচীন ইহুদী ধ্মষতত্ত্বীয় মলু নীবতশত আ ন্ঠ মশজ বছশলন : 
রি ছাডা শ ান প্রায়বশ্চত্ত সম্ভি না;  সবতয তার Epistle to the Hebrews (৯:২২) িা বিব্রু জাবতর প্রবত তার 
বচঠিশত, বতবন শসর ম  থাই িশলবছশলন; প্রগবতশীল শনবত তািাদীশদর পশক্ষ আজ শ ান ধ্রশনর  প্রবতবিিংসা মলু  
শাবস্তর মলুনীবতশ  সমথষন  রা  ঠিন, নীবরি মানুর্শ  শাবস্ত িা শস্কপশগাট তত্ত্ব, শর্খাশন বনরপরাধ্ মানুর্শ  দবেত 
 রা িয় অনয অপরাধ্ীর অপরাশধ্র জনয, শসটার শতা প্রেই আশস না; শর্ শ ান শক্ষশত্রই (  াশরা এমন ভািনা 
িওয়াটা স্বাভাবি ), ঈশ্বর আসশল  াশ  তার ক্ষমতা শদবখশয় দবৃষ্ট আ র্ষন  রার শচষ্টা  রশছন? সম্ভিতই বনশজশ ই 
– বিচার  এিিং জবুর.. এমন ব  দশের বশ ার; সি গুবছশয় িলশল, আদম, এই তথা বথত প্র ৃত িা মলু পাশপর 
মুল পাপী, তার শতা শ ান অবস্তত্ত্বই বছল: এ টা বিব্রত র সতয- শর্ বির্য়টি সম্বশে পল এর অঞতা ক্ষমাশর্াগয 
ব ন্তু অনুমান  রা সম্ভি বির্য়টি সিষঞ ঈশ্বর ( এিিং জীসাস, র্বদ আপবন বিশ্বাস  শরন বতবন ঈশ্বর) এর 
অজানা থা ার  থা না; র্া শমৌবল ভাশি এই সেুণষ পযাচাশনা িাশজ গল্পটির মলু বির্য়টিশ  বভবত্তিীন  শর শদয়; 

ওি… ব ন্তু অিশযই,আদম আর িাওয়ার গল্পশতা শুধু্ প্রতীব  বছল, তাই না? প্রবত ী ? তািশল বনশজশ  শদখাশনার 
জনয িা ইমশপ্রস  রার জনয  ”অবস্তত্ত্বিীন” এ  মানুশর্র ”প্রতীব ” এ টি পাশপর জনয সিার প্রবতবনবধ্ িশয় শাবস্ত 
বিসাশি জীসাস তার বনশজর উপর বনপীডশনর ঘটনাটা ঘটিশয় বছশলন এিিং বনশজর মৃতুযদে বনবশ্চৎ  শর বছশলন;  

আবম শর্মনটা িশলবছলাম চুডান্ত পাগলামী, এিিং খুিই জঘনযর ম অপ্রীবত র; 



িাইশিল বির্শয় আশলাচনা শশর্  রার আশগ, আবম এর শনবত  বশক্ষার সিয  রার অনপুরু্ি এ টি বিশশর্ বদ  
সম্বশে আশলাচনা  রশত চাই; খৃষ্টানরা খুি  দাবচৎ অনধু্ািন  রশত পাশরন শর্ অনযশদর প্রবত তাশদর শিশীর ভাগ 
শনবত  বিশিচনা, র্া আপাতদবৃষ্টশত ওল্ড এিিং বনউ শটষ্টাশমি উভয়ই শপ্রাশমাট  শরশছ, মুলত খুিই সীমািদ্ধ বনবদষষ্ট 
অন্ত শগ্রাশত্রর প্রবত প্রশয়াগ  রার জনয সৃবষ্ট িশয়বছল, Love thy neighbour িা আপনার প্রবতশিশীশদর ভাশলািাসুন, 

এর অথষ আমরা এখন র্া  রবছ তা ব ন্তু আশগ বছল না, এর অথষ বছল শুধু্মাত্র আশর জন ইহুদীশ  ভাশলািাশসা; 
এই বির্য়টির বিস্তাবরত িযাখযা  রশছ আশমবর ার বচব ৎস  এিিং বিিতষ নীয় নৃতত্ত্ববিদ জন িারটাঙ (John 

Hartung), বতবন অসাধ্ারন এ টি শপপার বলশখবছশলন অন্ত- গ্রুপ (In-group) শনবত তার বিিতষ ন ও িাইশিশলর 
ইবতিাস বনশয়; শর্খাশন বতবন শজার বদশয়বছশলন এর অপর বপঠটিরও, িবি: গ্রুপ িা Out-group শনবত তার; 

*(( আমার জানা আশছ শর্, স্কাবেিং িা scrumping’ শব্দটা রু্িরাশের পাঠ শদর  াশছ সুপবরবচত নয়; ব ন্তু আবম 
বনশজ অপবরবচত আশমবর ান শব্দ পডশত ভাশলািাবস, এিিং এগুশলা শখাজার মাধ্যশম আমার শব্দভাোশরর পবরবধ্ও 
িাশড, আবম ইচ্ছা  শরই ব ছু ধ্মষ সিংিান্ত শব্দ িযিিার  শরবছ এই  ারশন; scrumping বনশজই এ টি শিশ িযপ  
অথষিি এ টি mot juste িা সঠি  শব্দ; এর অথষ ব ন্তু চুবর না; এর এ মাত্র অথষ িশচ্ছ আশপল চুবর, শুধু্মাত্র 
আশপল চুবর, শ ান এ টি শব্দ এশতা বনবদষষ্ট িিার উদিারণ বিরল; স্বী ার  রশতই িশি শজশনবসশসর গল্প বনবদষষ্ট 
 শর িশল শদয়বন শর্ ফলটি আসশল আশপল ব না, ব ন্তু দীঘষবদশনর প্রচবলত ধ্ারনাই শসটাই)) 
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‘পর্েত্র’ েন্থ এেং েবুগর সাবি েদবি োওযা দনর্িকিার জাইটগাইি ো েগুধমি  

শতামার প্রবতশিশীশ  ভাশলািাশসা িা LOVE THY NEIGHBOUR 

জন িারটাঙ (John Hartung) এর খাবন টা তীর্ষ  রবস তা তার রচনাটির শুরু শথশ ই দশৃযমান, শর্খাশন বতবন 
রু্িরাশের দবক্ষনাঞ্চশলর   এ টি িযাপটিষ্ট উশদযাশগর  থা িশলবছশলন, র্ারা নরশ   য়জন অযালািামািাসী আশছ 
তার সিংখযা শগানার শচষ্ঠা  রবছল; বনউ ইয় ষ  টাইমস আর বনউজশড শদবনশ  এর বরশপাটষ  িলশছ, এই সিংখযা প্রায় 
১.৮৬ বমবলয়ন িশত পাশর িশল অনমুান  রা িশয়শছ এ টি শগাপন পদ্ধবত অনুসাশর, শর্মন শমথবডষ্টরা শরামান 
 যাথবল শদন শচশয় শিশী সম্ভািনা আশছ নর  শথশ  ত্রান লাভ  রার এমন এ টি প্রা ধ্ারণা বছল, অনযবদশ  
মুলত সিাই, র্ারা শ ান চাশচষ র সাশথ রু্ি না, তাশদর নরশ  র্াওয়া ছাডা িাচার শ ান উপায় রাশখনবন 
তারা।এইসি মানরু্গুশলা এই অতযবধ্  আিতৃবপ্ত আজ প্রবতফবলত িয় রাপচার নাশমর বিবভন্ন ওশয়ি সাইটগুশলায়;  

শর্খাশন শলখ  সিসময়ই  পুশরাপুবর বনবশ্চৎভাশি ধ্শর বনশয়শছন, র্খন ”শশর্ শসই সময়” আসশি, বতবন স্বশগষ ”অদশৃয” 

িওয়া মানুশর্শদর এ জন িশিন; ‘Rapture Ready’ র শলখশ র শলখা শথশ  এ টি শিবশষ্টমুল  উদিারন, এই ধ্ারার  

অনযতম  দর্ষ ছলধ্াবমষ  নমনুা: “র্বদ রাপচার এর ঘটনাটি ঘশট, র্া আমার অনপুবিবতর  ারন িশি, তািশল 
বেিুশলশন শসইিশদর (Tribulation saints) িাবয়ত্ব বনশত িশত িশি এই সাইটির এ টি বমরর সাইট িা এই 
সাইটটি আবথষ  সিায়তা  রার জনয ( আপবন িয়শতা জাশনন না এই িাশ য ‘tribulation saints’ এর অথষ ব , 

এটা বনশয় বচন্তা  রার শ ান  ারন শনই, আপনার অশন  ভাশলা ব ছু  রার আশছ এর িদশল); 

িারটাঙ  এর িাইশিল িযাখযা প্রস্তাি  রশছ শর্, িইটি খৃষ্টানশদর মশধ্য শ ান এধ্রশনর অবতবরি আিতৃবপ্তর সুশর্াগ 
রাশখবন; জীসাস তার এই অন্ত – গ্রুপ সদসযরা, র্াশদর রাপচাশরর মাধ্যশম রক্ষা  রা িশি, তা শুধু্  শঠারভাশি 
ইহুদীশদর মশধ্যই সীমাব্শদ্ধ, শর্শক্ষশত্র বতবন ওল্ড শটষ্টাশমি এর ঐবতিযশ  অনসুরন  রবছশলন, এর িাইশর তার ব ছু 
জানাও বছলনা তখন;  িারটাঙ েষ্টভাশি শদখান শর্, “তুবম িতযা  রশি না” িা “Thou shalt not kill”, এই 
বনশদষশটির  খশনাই শসই অথষ বছল না , এটির অথষ আমাশদর  াশছ এখন শর্মন; এর অথষ িশচ্ছ, খুি বনবদষষ্টভাশি, 

শতামরা শ ান ইহুদী িতযা  রশি না িা Thou shalt not kill Jews; এিিং ঐ সি  মােশমি িা বনশদষশগুশলা র্া 
আপনার প্রবতশিশী (thy neighbour) বির্য়টির উশেখ  শরশছ, তারাও সমভাশি সুবনবদষষ্ট , এই ”প্রবতশিশী’ মাশন 
আশর জন ইহুদী; শমাশজস মাইশমানাইডস (Moses Maimonides), অতযন্ত সন্মাবনত িাদশ শতশ র এ জন র যািাই 
এিিং ডািার, এর বির্দ িযাখযা বদশয়বছশলন এভাশি, ” াউশ  িতযা  রশি না”  র অথষ িশচ্ছ  : ’র্বদ শ উ এ জন  

ইসরাশয়লাইটশ  িতযা  শর, শস ধ্মষগ্রির বনবর্দ্ধ বনশদষশগুশলার প্রবত শনবতিাচ  আচরণ িা অমানয  শর;  ারন 
ধ্মষগ্রন্জ্ি িলশছ , শতামরা িতযা  রশি না, র্বদ শ উ ইচ্ছামলু ভাশি শ ান স্বাক্ষীর উপবিবতশত  াউশ  িতযা  শর, 

তাশ  তরিারী বদশয় বশশরাশচ্ছদ  শর শাবস্ত শদয়া িশি; মন্তিয বনষ্প্রশয়াজন শর্ শ ান অবিশ্বাসীশ  িতযা  রার জনয 
 াউশ  মৃতুযদে শদয়া িশি না;” মন্তিয বনষ্প্রশয়াজন িা িলার অশপক্ষা রাশখ না !! 

িারটাঙ সানশিবিন(Sunhedrin) ( ইহুদী সুপ্রীম শ াটষ , র্া উচু পদমর্ষাদার র্াজ শদর সমন্বশয় গঠিত;) এর ব ছু 
উদৃ্ধবত উশেখ  শরন র্া এ ই ধ্রশনর অপরাশধ্ এমন  াউশ  দায়মুি  শর, িাইশথটি ালী ভুলিশম র্খন শ উ 
শ ান পশু িা অবিশ্বাসীশ  খুন  রশত বগশয় শ ান ইসরাশয়লাইট  িতযা  শর িশস, এই বিদ্রুপাি  শনবত তার ধ্াধ্া 
এ টি ভাশলা বির্শয়রও অিতারণা  শরন; ব  িশি র্বদ শস এমন এ টি পাথর ছুশড মাশর নয়জন অবিশ্বাসী আর 
এ জন ইসরাশয়লাইট এ টি গ্রুশপর বদশ   এিিং দভুষ াগযিশম র্বদ ইসরাশয়লাইটই তাশত িত িয়? হুম,  ঠিন! ব ন্তু 
উত্তরও প্রস্তুত, তার দায়মুিতার িযপারটা বনবশ্চৎ  রার বির্শয় বসদ্ধান্ত আসশি তথযটি শথশ , র্া িলশছ অবধ্ ািংশ 
অবিশ্বাসী বছল শসখাশন; 
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িারটাঙ অশন গুশলা এ ই িাইশিশলর শ াশটশন িযিিার  শরবছশলন, র্া এই অধ্যাশয় আবম িযিিার  শরবছ; শমাশজস, 

জশুয়া এিিং জাশজসশদর প্রবতশ্রুত ভুবম বিজয় সেশ ষ , িযাপাশর; আবম সত ষ তার সাশথ স্বী ার  শর বনশয়বছ, শর্ 
ধ্াবমষ  মানরু্গুশলা িাইশিশলর মত এ ইভাশি বচন্তা  শরনা,; আমার  াশছ এই বির্য়টি প্রতীয়মান  রশছ শর্, 

আমাশদর শনবত তাগুশলা, আমরা ধ্াবমষ  িই িা না িই, এশসশছ বভন্ন উৎস শথশ ; এিিং শসই অনয উৎস, শসটা র্াই 
শিা  না শ ন, আমাশদর সিার জনয র্া উন্মিু, ধ্মষ িা ধ্মষিীনতা শ ান িযপারই শসখাশন প্রভাি শফশল না; ব ন্তু 
িারটাঙ এ জন ইসরাশয়বল মশনাবিঞানী জজষ  টামাবরন (George Tamarin) এর এ টি ভয়ঙ্কর গশির্নার  থা 
উশেখ  শরবছশলন; গশির্নাটিশত টামাবরন সিস্রাবধ্  ইসরাশয়লী সু্কশলর  আট শথশ  শচৌে িছর িয়ষ্ক বশশুশদর সামশন 
িু  অি জশুয়ায় (Book of Joshua) িবনষত শজবরশ ার রু্শদ্ধর (Battle of Jericho) িণষনা তুশল ধ্শরন: 

জশুয়া তার অনুগত মানরু্শদর িশলন, ’বচৎ ার  শর িশলা, মিান প্রভু ঈশ্বর শতামাশদরশ  এই শির প্রদান  শরশছন 
এিিং এই শির ও তার মশধ্য সি ব ছু ঈশ্বশরর প্রবত বিসজষ শনর লশক্ষয ধ্বিংশ  রা িশি… ব ন্তু সি শরৌপয এিিং 
স্বণষ এিিং শব্রাশন্জ্জর পাত্র ও শলািা মিান প্রভুর  াশছ পবিত্র, শসগুশলা মিান প্রভুর ধ্নভাোশর শর্াগ  রা িশি……;’ 

এরপর তারা পুশরাপুবর ভাশি শিরটির সিব ছু ধ্বিংশ  শর, পুরুর্, নারীশদর উভয়ই ..তরুনশদর আর িশয়ািৃদ্ধশদর, 

পাবলত র্াড, শভডা, গাধ্াশদর সিব ছুই ধ্বিংশ  রা িশলা তশলায়াশরর ধ্ারাশলা আঘাশত; পুশরা শিরটাশ  তারা আগুন 
বদশয় প্রজ্জ্ববলত  শর, পুবডশয় শদয় এর মশধ্য র্া বছল সি ব ছু,  শুধু্মাত্র শরৌপয, শসানা এিিং শব্রান্জ্জ আর শলািার 
পাত্রগুশলা ছাডা , র্া তারা ঈশ্বশরর ধ্ণভাোশর জমা  শর; 

এরপর তামাবরন বশশুশদরএ টি সাধ্ারন শনবত তার প্রে বজঞাসা  শরন: ’শতামরা ব  মশন  শরা শর্, জশুয়া আর 
ইসরাশয়লাইটরা ব   াজটা ঠি   শরবছল? উত্তর বিসাশি পছন্দ  রার তাশদর সুশর্াগ শদয়া িশয়বছল বতনটির শর্ 
শ ান এ টি : এ ( পুশরা সমবত), বি ( আিংবশ  সমবত) এিিং বস( পুশরাপুবর অসমবত); এই সাশভষ র ফলাফশল 
বছল েষ্ট শমরু রশণর বচি: শত রা ৬৬ ভাগ পুশরা সমবতর পশক্ষ,২৬ ভাগ পুশরা অসমবতর পশক্ষ এিিং িরিং 
ব ছু  ম প্রায় শত রা ৮ শতািংশর  অিিান মধ্যম, আিংবশ  সমবতর স্বপশক্ষ; এখাশন প্রথম গ্রুপ, পুশরা সমবতর 
স্বপশক্ষ উশেখ  রা বতনটি টিবপ াল উত্তর শদয়া িশলা: 

 আমার মশত জশুয়া এিিং ইসরাশয়শলর সন্তানরা সঠি  আচরণ  শরবছল, এিিং এর  ারন িশচ্ছ: ঈশ্বর তাশদর এই 
ভুবম শদিার প্রবতশ্রুবত বদশয়শছন এিিং তাশদর অনমুবত বদশয়শছন এই শদশটি জয়  রিার , তারা র্বদ শসভাশি  াজ 
না  রশতা িা  াউশ  িতযা না  রশতা, তািশল বিপশদর সম্ভািনা রশয় শর্ত ইসরাশয়শলর সন্তানশদর গবয়ম 
(Goyim) এর সাশথ বমশশ র্াওয়ার; 

আমার মশত জশুয়া ঠি   াজই  শরবছশলন, এ টি  ারন িশচ্ছ ঈশ্বর বনশজই তাশ ই বনশদষশ বদশয়শছন সি মানুর্শ  
বনবশ্চি  রশত র্াশত, শর্ন ইসরাশয়ল এর অনয শগাত্ররা তাশদর সাশথ না বমশশ শর্শত পাশর এিিং তাশদর খারাপ 
জীিনাচরণ না বশখশত পাশর; 

জশুয়া ভাশলা  াজ  শরবছশলন  ারন শর্ মানরু্রা এই শদশশ িাস  রশতা তাশদর ধ্মষ বছল বভন্ন এিিং র্খন জশুয়া 
তাশদর িতযা  শর, শস তাশদর ধ্মষশ  পৃবথিী শথশ  মুশছ শদয়; 

জশুয়ার  গনিতযার স্বপশক্ষ এ ধ্রশনর রু্বি  প্রবতটি শক্ষশত্রই ধ্মীয় প্র ৃবতর ; এমনব  র্াশদর উত্তর ’বস’, অথষাৎ 
পুশরাপুবর অসমবতর  থা িশলশছ, ব ছু ব ছু শক্ষশত্র তারা ধ্শমষর বির্য়টির িাল া ভাশি এশনশছ; এ টি বশশু শর্মন 
জশুয়ার শজবরশ া বিজশয় এ অসমবত বদশয়শছ,  ারন তার মশত এটা  রশত িশল তাশ  শজবরশ াশত তাশ  েু শত 
িশি: 



আবম মশন  বর  াজটা খারাপ িশয়বছল, শর্শিতু আরিরা অপবিত্র, সুতরািং শ উ র্বদ শসই অপবিত্র ভুবমশত প্রশিশ 
 শর, শস বনশজও অপবিত্র িশয় র্াশি এিিং তাশদর উপর বিদযমান অবভশাশপরও ভাগীদার িশি শস; 

আশরা দজুন র্ারা পুশরাপুবর অসমবত জাবনশয়বছল, তাশদর  ারন িশচ্ছ, জশুয়া সিব ছু ধ্বিংশ  শরবছল, সেবত্ত এিিং 
গিাদীপশু সি,  শসই সেদ ইসরাশয়লাইটশদর জনয ব ছুই  বতবন রাশখনবন; 

 আবম মশন  বর জশুয়া ঠি   াজ  শরনবন,তারা ব ছু গিাদী পশু ধ্বিংশ না  শর বনশজশদর জনয রাখশত পারশতন 
; 

আবম মশন  বর জশুয়া ঠি   াজটি  শরনবন, বতবন শজবরশ ার সেদ বিনষ্ট না  রশত পারশতন   ারন বতবন র্বদ 
সেদ ধ্বিংশ না  রশতন শসগুশলা  ইসারাশয়শলর সন্তানশদরই িশতা; 

আিাশরা, সাধু্ মাইশমানাইশডস, প্রায়শই ঞাশনর পাবেতযর জনয র্ার উদৃ্ধবত বিসাশি িযিহৃত িয়, শ ান সশন্দি শনই 
এই বির্শয় তার অিিান ব  বছল; ’সাত জাবতশ  ধ্বিংশ  রার জনয এটি িযা িাচ  বনশদষশ বছল, শর্মনটি এটি 
বনশদষশ  শরশছ : শতামরা তাশদর পুশরাপুবর ধ্বিংশ  রি ‘, শ উ র্বদ তাশদরশ  িতযা না  শর র্খন শস পাশর, 

তািশল শস সরাসবর বনশদষশটি অমানয  শর, শর্মন িলা িশয়শছ: শতামরা এমন ব ছুশ  জীবিত রক্ষা  রশি না র্ারা 
শ্বাস শনয়; 

মাইশমানাইশডস এর িযবতিম তামাবরন এর পরীক্ষার শসই বশশুরা সিারই র্শথষ্ট িয়স  ম, বনষ্পাপ, সম্ভিত শস 
িনয মশনাভাি তারা প্র াশ  রশছ, তা সম্ভিত তাশদর বপতামাতার িা শসই সািংসৃ্কবত  শগাষ্ঠীর বচন্তাধ্ারার প্রভাি, 

শর্খাশন তারা প্রবতপাবলত িশচ্ছ;  আমার মশন িয়, পযাশলস্টাইনীয় বশশুশদর শক্ষশত্রও, র্ারা রু্দ্ধ বিদ্ধস্ত শদশশ িসিাস 
 রশছ, তারাও সম্ভিত িীপবরত অবভমখুী ও এ ই মতামত বদশত পাশর;  এই বিশিচনাগুশলায় আমাশ  িতাশাগ্রি  শর 
শতাশল; বির্য়টি ধ্শমষর বিশাল শবিশ  প্রদশষন  রশছ িশলই অনুভুত িয় আমার  াশছ এিিং বিশশর্  শর ধ্মীয় 
পবরমেশল শিশড ওঠা বশশুশদর শক্ষশত্র, তাশদর মশধ্য মানুশর্র মশধ্য শভদাশভদ এিিং ঐবতিাবস  শত্রুতা এিিং 
িিংশগতভাশি জীঘািংসাশ  লালন  রার বিশশর্ প্রবিয়াটিশত; আবম িাধ্য িবচ্ছ মন্তিয  রশত শর্,তামাবরন এর 
গশির্নায়  উত্তর গ্রুপ এ’র  প্রবত বতন জন উত্তরদাতার দজুনই মন্তিয  শরশছ জাবতগত বমশ্রশনর অশুভ প্রবতবিয়ার 
 থা, অপরবদশ  তৃতীয় মন্তিযটি শজার বদশয়শছ শ ান ধ্মষশ  বনবশ্চি  রশত শসই ধ্মষর মানরু্ িতযার গুরুত্বর উপর; 

তামাবরন তার এক্সশপবরশমি এ এ টি বিস্ময় র  শরাল গ্রুপও পবরচালনা  শরন, বভন্ন ১৬৮ জন ইসরাশয়লী 
বশশুশদর এ টি গ্রুপশ  িু  অি জশুয়া শথশ  এ ই অিংশ পডশত শদয়া িয় , তশি শর্খাশন জশুয়ার নাশমর িদশল 
নাম শদয়া িয় শজনাশরল বলন এিিং ইসরাশয়ল এর িদশল শসখাশন শলখা িয়া প্রায় ৩০০০ িছর আশগর শ ান চীনা 
রাজযর নাম; এিার এই এক্সশপবরশমশির ফলাফল িশলা িীপবরত, মাত্র ৭ শতািংশ সমবত বদল শজনাশরল বলন এর 
আচরশনর সাশথ, অপরবদশ  ৭৫ শতািংশই বিমত শপার্ন  শর শজনাশরল বলন এর এই  াশজর সঠি তা বনশয়; অনযাশথষ 
র্খনই তাশদর আনগুতয জডুাইজম শথশ  সবরশয় রাখা িয় এই বিসাি শথশ , শিশীর ভাগ বশশুই এ মত িয় 
আধু্বন  মানরু্ শর্ শনবত তার বিচার সম্বশে ধ্ারনা শপার্ন  শর তার সাশথ; জশুয়ার শসই  মষটি এ টি 
িিষশরাবচত গনিতযা ছাডা আর ব ছু নয়; ব ন্তু শ ান বনবদষষ্ট ধ্মীয় দবৃষ্টভঙ্গী শথশ  এটি সেুণষ বভন্ন অনুভুত িয়;  

আর এই শির্মযটা শুরু িয় জীিশনর শুরু শথশ ; ধ্মষই মলু বিভাজন সৃবষ্ট ারী এখাশন বশশুশদর এই গনিতযাশ  
বনন্দা  রা আর সমথষন  রার মশধ্য; 

িারটাঙ এর শপপাশরর িা ী অিংশশ, বতবন বনউ শটষ্টাশমি বনশয় আশলাচনা  শরন, তার মলু িিিযর এ টি সিংবক্ষপ্ত 
রুপ এভাশি শদয়া শর্শত পাশর : জীসাসও শসই এ ই অন্ত- গ্রুপ শনবত তার অনুসারী, র্ার সাশথ রু্ি গ্রুপ 
িবিভুষ তশদর প্রবত শত্রুভািাপন্নতা;  শর্ বির্য়টি ওল্ড শটষ্টাশমি এ স্বাভাবি  বনয়ম বিসাশি ধ্রা িশয়শছ; জীসাস 



এ জন অনুগত ইহুদী বছশলন; পলই িশচ্ছ শসই িযবি বর্বন আবিষ্কার  শরশছন ব ভাশি ইহুদী ঈশ্বশরর ধ্ারনাটি ইহুদী 
নয় এমন জনশগাষ্ঠীর  াশছ বনশয় র্াওয়া র্ায়; িারটাঙ শ ান রাখো  না  শরই আমার শচশয় সািসী উচ্চারণ 
 শরশছন,” জীসাস তার  িশর নাডা চডা  শর উঠশতন র্বদ বতবন জানশতন শর্ পল তার পবর ল্পনাটা শ াথায় 
বনশয় র্াশচ্ছন;” 

িু  অি বরবভশলশন (Book of revealation) বনশয় িারটাঙ শিশ মজা  শরশছন, র্া বনসশন্দশি িাইশিল এর সিশচশয় 
আজি িই; িলা িয় িইটি বলশখশছন শসি জন এিিং   Ken’s Guide to the Bible সুন্দরভাশি র্া িশলশছন; র্বদ তার 
এবপস্টল শ  শদখা র্ায় জন গাজা শখশয়শছন, তািশল বরবভশলশশন িশি জন পুশরা অযাবসড িা এল এস বডর উপশর 
বছশলন; িারটাঙ দশুটা ভাশসষ ( বরবভশলশন), শর্খাশন পবরত্রান (sealed) পাওয়া মানশুর্র সিংখযা ( র্া অনয ব ছু 
শসক্ট শর্মন জীশিাভাস উইটশনস , র্াশদর  াশছ এই  sealed   শব্দটি িশচ্ছ উদ্ধারপ্রাপ্ত )  সীমািদ্ধ ১৪৪,০০০ এ; 

িারটাঙ এর িিিয িশলা তাশদর সিাইশ   ইহুদী িশত িশি, ১২ টি শগাশত্রর প্রবতটি শগাত্র শথশ  ১২,০০০; শ ন বস্মথ 
আশরা খাবন টা গভীশর িযাখযা  শর উশেখ  শরন শর্, ১৪৪,০০০ বনিষাবচত মানুর্ িশি তারা র্ারা তাশদরশ  শ ান 
রমনীর সিংসশগষ এশস বনশজশদর দবুর্ত  শরনবন; র্ার সম্ভিত অথষ িশত পাশর, এশদর শ উ নারী িশত পারশি না, শিশ, 

এমন ব ছু আমাশদর প্রতযাশা  রশত বশশখবছ; 

িারটাঙ এর শপপাশর আশরা অশন  ব ছু আশছ, আবম শুধু্ আশরা এ িার  এটি পডার জনয প্রস্তাি বদি; এিিং 
উদৃ্ধবতর মশধ্য পুশরা িযাপারটির সার সিংশক্ষপ  রশিা: 

 িাইশিল িশচ্ছ অন্ত িা ইন গ্রুপ শনবত তার এ টি নীলন শা, গনিতযার, অনয শগ্রাশত্রর মানুর্শদর দাস বিসাশি িন্দী 
 রার  এিিং পৃবথিীশত প্রাধ্ানয বিস্তার  রার সি বনশদষশ সি; িাইশিল ব ন্তু অশুভ না এর উশেশযর  ারশন িা খুন 
িতযা, বনষু্ঠরতা এিিং ধ্র্ষনশ  শগৌরিমবেত  রার অপরাশধ্র জনয, িহু প্রাচীন  াবিনীও ঠি  এ ই  াজ  শরশছ, 

শর্মন, ইবলয়াড, অযাইসলযাশের শসই গাথা, প্রাচীন বসবরয়ািাসীশদর  াবিনী এিিং প্রাচীন মায়াশদর শখাদাই  শর রাখা 
ইবতিাস; ব ন্তু শ উই ইবলয়াডশ  বিবি  রার শচষ্টা  রশছ না শনবত তার বভবত্ত বিসাশি, এিিং সমসযাটা শসখাশনই; 

িাইশিল বিবি এিিং শ না িয় এ টি গাইড বিসাশি, শ মন  শর মানুর্ তাশদর জীিন  াটাশি শসই বনশদষশ সম্ববলত 
এ টি িই বিসাশি; এিিং এটি সারা বিশশ্ব আপাতত সিশচশয় শিশী বিবিত এ টি িই, শিস্ট শসলার; 

র্বদ শ উ ভাশিন শর্ ঐবতিযিািী জডুাইজশম শুধু্ বনজস্ব অন্ত শগাত্র সিং ীণষতা আশছ, তািশল আইজা  ওয়াটস 
(১৬৭৪ -১৭৪৮) এর শলখা এ টি   বিম িা প্রাথষনা সঙ্গীত  লক্ষা  রা র্া : 

Lord, I ascribe it to Thy Grace, 

And not to chance, as others do, 

That I was born of Christian Race 

And not a Heathen or a Jew 

আমাশ  র্া বিবস্মত  শর এই অিংশটিশত শুধু্ এক্স্ুবসভশনস িা বনশজশদর অননযতার শর্ দািী  রা িশয়শছ শসটা 
নয় িরিং এর রু্বিটা; শর্শিতু অসিংখয মানরু্ খৃষ্টান ছাডাও আশরা অশন  ধ্শমষ জন্মগ্রিন  শরশছন, তািশল ব ভাশি 
ঈশ্বর বসদ্ধান্ত বনশয়শছন ভবির্যশত শ ান মানরু্গুশলার বিশশর্ভাশি তার পছশন্দর ধ্শমষ জন্ম িশি? শ ন আইজা  
ওয়াট িা শসই মানরু্গুশলা. র্াশদর বতবন  ল্পনা  শরশছন তার স্তিসঙ্গীত গাইশছ, তাশদর শ ন বিশশর্ খাবতর  রা 
িশি? র্াই শিা  না শ ন, আইজা  ওয়াট এর মাতৃগশভষ  ভ্রুণ বিসাশি র্াত্রা শুরু  রার আশগ, সত্ত্বার আসশল ব  
প্র ৃবত থা শত িশি র্া  তার বিশশর্ সুনজর শপশত পাশর? গভীরতম বির্য়শতা িশট তশি অিশযই অসীম গভীর নয়, 

বিশশর্  শর শর্ মন ধ্মষতশত্ত্বর বচন্তায় অভযি তাশদর  াশছ; আইজা  ওয়াট এর এই স্তি সঙ্গীত মশন  বরশয় শদয় 
শগাডা  এিিং রক্ষনশীল ( ব ন্তু সিংস্কার িশয়শছ িা বরফমষড নয়) পুরুর্ ইহুদীরা র্া আিৃবত্ত  রার জনয শশশখন, 



তাশদর বতনটি শদনবন্দন প্রাথষনার সময় পডার জনয; ’আপনার অসীম  রুণা ,আমাশ  ইহুদী ছাডা আর ব ছু না 
িানাশনার জনয. আপনার অসীম  রুনা আমাশ  রমনী িানানবন, অশন   ৃতঞতা আপবন আমাশ  বিতদাস 
িানানবন;” 

ধ্মষ বন:সশন্দশি বিভাজন সৃবষ্ট ারী এ টি শবি এিিং এর বিরুশদ্ধ এটি অনযতম প্রধ্ান অবভশর্াগ; ব ন্তু প্রায়ই এিিং 
সঠি ভাশিই িলা িয়, ধ্মীয় বিবভন্ন শগাষ্ঠীর ব িংিা উপশগাষ্ঠীর মশধ্য শর্ রু্দ্ধ এিিং িন্দ, শসগুশলা ব ন্তু খুি সময়ই 
িা  দাবচৎ আসশল ধ্মষতাবত্ত্ব  মতাবন য শথশ  সৃবষ্ট িয়; র্খন  উত্তর আয়ারলযাশে উলস্টার শপ্রাশটষ্টাি 
পযারাবমবলটারী বমবলবশয়া সদসয শ ান  যাথবল শ  িতযা  শর, শস ব ন্তু সশগাতবি  শর না, শন এটাই শতার প্রাপয, 
োন্সসািস্টানবশয়াবনষ্ট (  যাথবল  মাশসর সময় রুটি এিিং মদ জীসাশসর শরীর ও রশি রুপান্তর িিার মতিাদ 
বিশ্বাসী), মাবরওলযাটরাস ( জীসাশসর  মারী মা শমরীর প্রবত অবত ভবি প্র াশ িা পুজা  রা), ধু্প এর গে 
ছডাশনা শিজন্মা!‘,  ারন খুি সম্ভিত শস অনয শ ান  যাথবলশ র িাশত বনিত িওয়া অনয শ ান প্রশটষ্টযাি এর 
খুশনর িদলা বনশচ্ছ,  শয়  প্রজন্ম ধ্শর বিদযমান থা া সবিিংস জীঘািংসার  ারশন; – ধ্মষ শ িল এ টি শলশিল িা 
ত মা এখাশন, অন্ত গ্রুপ/িবি গ্রুপ এর মধ্য ার শত্রুতা ও প্রবতশশাধ্ েৃিার মানবস তার, র্া অনয শ ান শলশিল 
এর শচশয় শিশী খারাপ িশত িশি এমন আিবশয তা শনই র্বদও, শর্মন গাশয়র চামডার রিং, ভার্া িা পছশন্দর 
ফুটিল দল এিিং র্খন অনয শ ান শলশিল থাশ  না তখন ধ্মষর শলশিল শসই শুনয িানটি পুরণ  শর; 

অিশযই উত্তর আয়ারলযাশের সমসযা রাজবনবত , এ টি গ্রুশপর অনয গ্রুপশ  অথষবনবত  এিিং রাজবনবত ভাশি 
শশার্ন শসখাশন সবতয াশরর িাস্তিতা িহু শতাব্দীিযাপী ; শর্খাশন দীঘষবদশনর অবিচাশরর প্রবত সবতয াশরর শক্ষাশভর 
অবস্তত্ব আশছ, র্া মশন িয় ধ্মষর সাশথ খুি সামানযই সে ষ রু্ি; শুধু্ মাত্র শসটা গুরুত্বপুণষ এিিং সিষস্তশর বির্য়টিশ  
উশপক্ষা  রা িশয়শছ;  ারন ধ্মষ ছাডা শ ান শলশিল ই শসখাশন বছল না, শর্টা বদশয় বসদ্ধান্ত শনয়া র্ায়  াশ  
নীবপডন  রশত িশি এিিং  ার উপর শসই বনপীডশনর পাটা প্রবতশশাধ্ বনশত িশি; এিিং উত্তর আয়ারলযাশে 
সবতয াশরর সমসযা িশচ্ছ এই শলশিলটি উত্তরাবধ্ ার সুশত্র িহু প্রজন্ম প্রশজন্ম শথশ  প্রজন্মান্তশর িিন  শর চশলশছ, 

 যাথবল রা, র্াশদর বপতামাতা, প্রবপতামি এিিং প্রপ্রবপতামি  যাথবল  সু্কশল র্াতায়াত  শরশছন, তারা তাশদর 
সন্তানশদরও  যাথবল  সু্কশল পাঠিশয়শছন, শপ্রাশটষ্টযাি, র্ার বপতামাতা, প্রবপতামি এিিং প্রপ্রবপতামি শর্মন বগশয়বছশলন 
শপ্রাশটষ্টযাি সু্কশল , তাশদর অনসুরণ  শর তাশদর সন্তানরাও শপ্রাশটষ্টযাি সু্কশল র্াতায়াত  শরশছ; এই দইু শসট মানরু্, 

র্াশদর এ ই চামডার রঙ, এ ই ভার্া,এ ই বজবনশসর প্রবত আগ্রি, ব ন্তু তার আসশল শর্ন দটুি বভন্ন প্রজাবতর 
অন্তভুষ ি, এত গভীর তাশদর ঐবতিাবস  বিভাজন; এিিং ধ্মষ ছাডা, িা ধ্মীয় পৃথ ী ৃত বশক্ষািযিিা ছাডা, শসখাশন 
শসই পাথষ যটাই থা ার  থা না;  শসাশভা শথশ  পযাশলস্টাইন, ইরা  শথশ  সুদান, উলস্টার শথশ  ভারতীয় 
উপমিাশদশ, ভাশলা  শর শর্শ ান জায়গায় শখয়াল  রুন, আপবন শদখশত পাশিন প্রবতিন্দী শগাষ্ঠীগুশলার মশধ্য 
বিদযমান অবমমািংসাশর্াগয শত্রুতা এিিং বিিংস্র আিমনাি  সিংঘর্ষ;  আবম গযারাবি বদশত পারশিা না, শর্ আপবন 
ধ্মষশ  প্রধ্ান শলশিল বিসাশি পাশিন অন্ত আর িবি গ্রুশপর মশধ্য পাথষ যসুচ  বিসাশি; তশি আিবিশ্বাশসর সাশথ 
িাজী রাখার মতই বনবশ্চৎ ভাশি িলা সম্ভি; 

ভারশত, শদশভাশগর সময়, এ  বমবলয়শনর শিশী মানরু্ গনিতযার স্বী ার িশয়বছশলন, বিনু্দ মসুলমান ধ্মীয় দাঙ্গায় 
(এিিং প্রায় ১৫ বমবলয়ন মানরু্ গৃিচুযত িশয়বছশল); ধ্মষ ছাডা আর শ ান বচি শনই  তাশদর শনাি  রার জনয, র্া 
বদশয়  াউশ  বচবিত  রা র্ায়,  াশ  িতযা  রশত িশি; অিশশশর্ ধ্মষ ছাডা তাশদর মশধ্য পাথষ য  রার মশতা 
আর ব ছুই অিবশষ্ট থাশ বন; সম্প্রবত ঘশট র্াওয়া এমন এ টি ধ্মীয় গনিতযার প্রবতবিয়া বিচবলত িশয় সালমান 
রুশদীন এ টি প্রিে বলশখবছশলন, ‘Religion, as ever, is the poison in India’s blood’ বশশরানাশম, তার শশর্ 
অনুশচ্ছদটি এখাশন উশেখ  রবছ: 



এইসি ব ছুশ  িা এই সি অপরাধ্ র্া সারা পৃবথিীশত ধ্শমষর ভয়ঙ্কর নাশম প্রবতটি বদন সিংঘটিত িশচ্ছ, তাশদর 
শ্রদ্ধা  রার মত ব  আশছ?  ত অনায়াশস, এিিং  ত ভয়ািি পবরনবত সি ধ্মষ তাশদর বিশ্বাস িা শটাশটমশ  িাপন 
 শর এিিং আমরাও  ত শিশী উদগ্রীি থাব  তার জনয িতযা  রশত; এিিং আমরা র্খন  াজটি র্শথষ্ট পবরমান 
বনয়বমত  রশত থাব , এর িমশ ক্ষীনতর িশয় আসা প্রভাি আশরা সিজ  শর শদয়  াজগুশলার পুণরািৃবত্ত  রশত; 

সুতরািং ভারশত সমসযা পবরণত িশয়শছ পৃবথিীর সমসযায়, ভারশত র্া ঘশটশছ তা ঘশটশছ ঈশ্বশরর নাশম; এই সমসযার 
নামই ঈশ্বর; 

আবম অস্বী ার  রবছ না শর্, অন্ত গ্রুপ  িা শ ান শগাষ্ঠীর অভযন্তশর অনুগাতয এিিং শগাষ্ঠী িবিভুষ তশদর প্রবত 
সবিিংসতা প্রদশষশন মানিতার শবিশালী প্রিণতা এমনব  ধ্মষ ছাডাও টিশ  থা শি; প্রবতিন্দী ফুটিল টীশমর সমথষ রা 
এই বির্য়টির এ টি জলজ্বযান্ত প্রমান িশত পাশরন; এমনব  ফুটিল সমথষ রাও ধ্মীয় ধ্ারায়  খশনা  খশনা বিভি 
িয়, শর্মন গ্লযাসশগা শরন্জ্জারস এিিং গ্লযাসশগা শসবট শদর শক্ষশত্র; ভার্া ( শর্মন শিলবজয়াশম), শরইস িা িশণষ এিিং 
শগাত্র ( বিশশর্  শর আবি ায়) বিভাজশনর গুরুত্বপুণষ শটাশ ন িশত পাশর; ব ন্তু ধ্মষ  মপশক্ষ বতনটি উপাশয় তার 
সৃষ্ট ক্ষবতগুশলাশ  আশরা ক্ষবত র আর িাবডশয় শতাশল .. 

 ১ বশশুশদর শলশিল িা বচবিত  রার মাধ্যশম, বশশুশদর িণষনা  রা িয়,  যাথবল  বশশু িা প্রশটষ্টাি বশশু ইতযাবদ, 

খুিই অল্প িয়স শথশ , এিিং অিশয র্শথষ্ট  ম িয়স, র্খন তারা ধ্মষ সম্বশে বনশজশদর মন বির  রার মত শ ান 
ক্ষমতাই থাশ  না ( আবম এই বশশু বনর্ষাতশনর বির্য়টি আশলাচনা  রশিা নিম অধ্যাশয়); 

২ বিভাবজত সু্কল: বশশুশদর বশক্ষা শদয়া শুরু িয় সাধ্ারনত খুিই অল্প িয়স শথশ , ধ্মীয় শগাষ্ঠী অভযন্তশরর 
সদসযশদর বদশয় এিিং পৃথ ভাশি অনয বশশুশদর শথশ , র্াশদর পবরিার িয়শতা অনয ধ্মষর অনুসারী; শমাশটও 
িাডািাবড িশি না  এাট িলা শর্, উত্তর আয়ারলযাশের সমসযা এ টি প্রজশন্মই শশর্ িশয় শর্শত পারশতা,, র্বদ পৃথ  
সু্কবলিং িা বশক্ষা িযিিা র্বদ  অিলপু্ত  রা শর্ত; 

৩ ’’শগাষ্ঠী িবিভুষ ত বিশয়র’ বিরুশদ্ধ সামাবজ  টািু িা প্রবতবর্দ্ধতা:  এটি িিংশগতভাশি সিংঘর্ষ এিিং প্রবতশশাধ্ েৃিাশ  
বজইশয় রাশখ িন্দরত গ্রুপগুশলার মশধ্য বমশ্রশন িাধ্া সৃবষ্ট  রার মাধ্যশম; আন্তিণষ বিিাি, র্বদ অনবুমত িশতা, 
স্বাভাবি ভাশি এটি বিদযমান শত্রুতাশ   বমশয় বদশতা; 

উত্তর আয়ারলযাশে শগ্লনামষ গ্রাশম আনবেম আলষশদর মুল জবমদারী িা ক্ষমতার শ ি; আমাশদর স্মরণ াশলর  সৃ্মবতশ ই 
এ িার তৎ ালীন আলষ, এ টি অভািনীয়  াজ  শর িশসন: বতবন এ জন  যাথবল  রমনীশ  বিশয়  শরবছশলন, 

সাশথ সাশথ শগ্লনামষ এর ঘশর ঘশর শশাশ র বচি বিসাশি পদষ া নাবমশয় শদয়া িয়; অনয ধ্শমষ বিশয়  রার ভয় ধ্াবমষ  
ইহুদীশদর মশধ্যও প্রিল; শিশ ব ছু ইসরাশয়লী বশশু মন্তিয  শরবছল তামাবরশনর ইবতমশধ্য উশেবখত সাশভষ টিশত ( 
উপশরর উদ্ধবত উশেখ  রা িশয়শছ) শর্ জশুয়ার শজবরশ া রু্দ্ধর প্রবত তাশদর সমথষশন, প্রথশমই বভন্ন জাবত শগাষ্ঠী 
ধ্শমষর সিংবমশ্রশনর সমসযা উশেখ  শর; র্খন বভন্ন ধ্শমষর মানুর্ বিশয়  শর, উভয় বদ  শথশ  এই ‘বমশ্র বিশয়’ সম্বশে 
আশঙ্কার  থা উচ্চারণ  রা িয় এিিং  খশনা এই দীঘষ বিত ষ  িয় এই বিশয়র সন্তানরা ব ভাশি প্রবতপাবলত িশি 
শসই বির্শয়; আবম র্খন বশশু এিিং অযাঙবল ান চাশচষ র আশলা িিন  শর শিডাবচ্ছ, আমার মশন আশছ আবম িতিা  
িশয়বছলাম, এ টি বনয়শমর  থা শুশন, শর্ র্খন শরামান  যাথবল  শ ান অযাঙবল ান শ  বিশয়  শর, তাশদর 
সন্তানশদর সিসময় িড  রশত িশি  যাথবল  বিসাশি; আবম সিশজ িুঝশত পাবর শ ন এ জন র্াজ , শর্ শ ান 
গ্রুশপর শিা  না শ ন, এই শতষ  আশরাশপর জনয চাপ শদশিন, তশি আবম িঝুশত পাবর না ( এখনও না) এই 
অসামযতাটা শ ন?  অযাঙবল ান র্াজ রা এর বিরুশদ্ধ তাশদর সমরুপী শতষ  জশুড বদশয় পাটা জিাি শদন না শ ন? 

খাবন টা  ম বনষু্ঠর, আমান র্া মশন িয়, আমার পুশরাশনা চযাপশলইন এিিং শিটইশয়মান (Betjeman) এর আওয়ার 
পাশদ্র (Our Padre) আসশল  অবত নীবরি তুলনামলু ভাশি; 



 
 াটুষ ন সুত্র: ইিারশনট 

সমাজবিঞানীরা সাশভষ   শর শদশখশছন ধ্মীয় শিাশমাগযামী (Homogamy িা এই ধ্শমষর  াউশ  বিশয়  রা) এিিং 
শিশটশরাগযামী ( Heterogamy িা অনয ধ্শমষর  াউশ  বিশয়  রা) দটুি অিিাশ ;  ইউবনভাবসষটি অি শটক্সাস, 

অবস্টন এর গশির্  নরভাল বড শগ্লন (Norval D Glenn) ১৯৭৮ সাল পর্ষন্ত শিশ ্ া ছু গশির্নাশ  সিংগ্রি  শর 
নতুন  শর পর্ষাশলাচনা  শরন; এিিং তার উপসিংিার িশলা ধ্মীয় শিাশমাগযামীর এ টি উশেখশর্াগয প্রিণতা আশছ খৃষ্ট 
ধ্মষািলম্বীশদর মশধ্য (প্রশটষ্টািরা বিশয়  শর প্রশটষ্টযািশদর,  যাথবল রা  াথবল শদর, র্া সাশভষ র ফলাফশল সাধ্ারন 
boy next door ইশফশক্ট পবরসিংখযানগত বদ  শথশ ও অশন  িাডবত) তশি শিাশমাগযাবমর সিশচ শিশী িার শদখা 
র্ায় ইহুদীশদর মশধ্য; সাশভষ টির বিিাবিত ৬২০১ জন উত্তরদাতাশদর মশধ্য, ১৪০ জন বছশলন র্ারা তাশদর ইহুদী িশল 
পবরবচবত শদন, র্াশদর ৮৫.৭ শতািংশ বিশয়  শরশছন অনয ইহুদী ধ্মষািলম্বী  াউশ ; র্া সম্ভািয প্রতযাবশত  রা িয় 
এমন স্বধ্শমষর বিশয়র িার শথশ ও অশন  শিশী; অিশয  াশরা  াশছ এটি আশ্চর্ষ জন  ব ছু মশন িয়বন;  ারন 
ধ্াবমষ  ইহুদীশদর অসিণষ বিশয়  রশত বিশশর্ভাশি বনরুৎসাবিত  রা িয়; এিিং টযাি ুিা প্রবতবর্দ্ধ টি শদখা র্ায় 
ইহুদীশদর শ ৌতুশ , শর্খাশন মাশয় রা তাশদর শছশলশদর সািধ্ান  শর বদশচ্ছন, শসানালী চুশলর সুন্দরী নারীরা ফাদ 
শপশত অশপক্ষা  রশছ তাশদর ধ্রশত; রু্িরাশষ্টর বতনজন রািাই িা ইহুদী র্াজ শদর শিবশষ্টমুল  মন্তিয: 

 আবম অসিণষ বিিাি পবরচালনা  রশত অস্বী ৃবত জানাই; 

আবম পবরচালনা  বর র্বদ দেবত বসদ্ধান্ত শনয় তারা তাশদর সন্তানশ  ইহুদী বিসাশি প্রবতপালন  রশি; 

আবম পবরচালনা  বর র্বদ দেবত বিিািপুিষ পরামশষ গ্রিন  রশত রাবজ িয়; 

এ জন খৃষ্ট র্াজশ র সাশথ এ ই সাশথ শ ান বিশয় পবরচালনা  রার মত রািাই খুিই দষু্প্রাপয, এিিং তার চাবিদা 
অশন  শিশী; 
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এমনব  ধ্মষ র্বদ বনশজ আর শ ান ক্ষবতও না  শর, এর শস্বচ্ছাচারী আর শ ৌশশল সািধ্ানতার সাশথ গশড শতালা 
মানুশর্ মানশুর্ বিভাজন –বনজ শগাষ্ঠীর সদসযশদর প্রবত পক্ষপাবতত্ব আর শগাষ্ঠী িবিভুষ তশদর প্রবত প্রদবশষত 
শত্রুভািাপন্ন মশনাভাশির প্রা ৃবত  আর স্বাভাবি  প্রিণতাশ  পবর বল্পত আর উশেশযমুল ভাশি উশস্ক শদয়াই র্শথষ্ট 
এটিশ  পৃবথিীশত এ টি গুরুত্বপুণষ অশুভ শবি বিসাশি রুপান্তবরত  রার জনয; 

 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 
By K M Hassan 
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বশশ্পী ডযান শগাশল্ডন (Dan Golden) বডজাইন  রা এ টি  াশপষট 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন :  সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 

( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 
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চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

‘পর্েত্র’ েন্থ এেং েবুগর সাবি েদবি োওযা দনর্িকিার জাইটগাইি ো েগুধমি  

  

শমারাল জাইটগাইস্ট (Zeitgeist*): শনবত তার রু্গধ্মষ 

এই অধ্যায় শুরু িশয়বছশলা শর্ বির্য়টি প্রদশষন  শর, তা িশলা, আমরা শনবত তার বভবত্ত – এমনব  আমাশদর মশধ্য 
র্ারা ধ্াবমষ - বিসাশি শ ান পবিত্র গ্রন্জ্ির উপর বনভষ রশীল নই, আমরা র্তই শসটা  ল্পনা  রশত ভাশলািাবস না 
শ ন; তািশল, ব ভাশি আমরা বসদ্ধান্ত শনই, শ ান ঠি  আর শ ানটা ভুল? আমরা শর্ভাশিই এই প্রশের উত্তর শদই না 
শ ন, অন্তত এ টি ঐ যমত আশছ ভাশলা িা খারাপ বিশিচনা  শর আমরা আসশলই  র্া  রবছ শস বির্শয়; শর্ 
ঐ যমতটি বিস্ময় রভাশি সিষজনীন; এিিং এই ঐ যমতটির শ ান সুেষ্ট সে ষ  শনই ধ্শমষর সাশথ; র্বদও এটি 
সম্প্রসাবরত  রা সম্ভি ধ্াবমষ শদর শক্ষশত্রও, তারা তাশদর শনবত তা ধ্মষ শথশ  এশসশছ িা আশসবন, র্াই ভািনু না 
শ ন; উশেখশর্াগয িযবতিম অিশয শর্মন, আফগান তাবলিান এিিং তাশদর সমতুলয রু্িরাশের উগ্র খৃষ্টিাদীরা ছাডা, 
শিশীর ভাগ মানুর্ই এ টি উদার শনবত তার মলুনীবতগুশলার সাশথ অন্ততপশক্ষ শমৌবখ ভাশি তাশদর সমথষন প্রদান 
 শর; আমরা শিশীর ভাগ মানরু্ই অপ্রশয়াজনীয় শ ান  শষ্টর  ারন নই; আমরা বিশ্বাস  বর স্বাধ্ীন মত প্র াশশর 
অবধ্ াশর, এিিং শসই অবধ্ ারশ  রক্ষা  রাশ  জরুরী মশন  বর, এমনব  র্খন শসটা আমাশদর মশতর সাশথ শমশল 
না; আমরা আমাশদর  র প্রদান  বর, প্রতারণা  বরনা,িতযা  বর না, ইনশসস্ট িা অজাচাশর বলপ্ত নই, এমন ব ছু 
অনয  াশরা সাশথই  বর না, র্া আমরা চাইনা অনযরাও আমাশদর সাশথ তা  রু ; এই ভাশলা শনবত  মলু 
নীবতগুশলা পবিত্র গ্রশন্জ্িও পাওয়া র্াশি, তশি শসগুশলা লুব শয় আশছ আশরা অশন  ব ছুর সাশথ , র্া শ ান ভদ্র সুশীল 
মানুশর্র পশক্ষ শমশন শনয়া অসম্ভি; এিিং পবিত্র শ ান গ্রিই আমাশদর এমন শ ান বনয়ম নীবত িাতশল শদয় না, র্া 
বদশয় আমরা খারাপ শ ান নীবতর সাশথ ভাশলা নীবতর পাথষ য  রশত পাবর; 

আমাশদর ঐ যমশতর মুলনীবতগুশলা প্র াশ  রার এ টি উপায় িশচ্ছ নুতন িা বনউ শটন  মযােশমিস; শিশ ব ছু 
মানুর্ এিিং প্রবতষ্ঠান এটি  রার প্রশচষ্টা  শরশছন; শর্টা উশেখশর্াগয শসটা িশচ্ছ তারা সিাইই িরিং  প্রায় এ ই র ম 
ফলাফশলর শপৌশছ বছশলন; তারা শর্টা শতরী  শরবছশলন,তা তাশদর সমশয়শরই শনবত তার প্রবতচ্ছবি, তারা শর্ রু্শগ 
শিশচ বছশলন শসই সমশয়র শিবশষ্টসুচ ; নীশচ আবম এই রু্শগর দশটি  মােশমি এর এ টি শসট উশেখ  রলাম, র্া 
এ টি নীবরশ্বাদীশদর ওশয়িসাইট শথশ  সিংগ্রি  রা  শরবছ: 

অনয  াশরা সাশথ এমন শ ান আচরণ  রা শথশ  বিরত থাকুন, শর্ আচরণ অনযশদর  াশছ আপবন প্রতযাশা  শরন 
না; 

শর্শ ান  াশজ, আন্তবর ভাশি সিসময় শচষ্টা  রুন শ ান ক্ষবত না  রশত; 

স ল মানরু্, জীবিত প্রানী এিিং সাধ্ারণভাশিই পুশরা পৃবথিীর সিব ছুর সাশথই ভাশলািাসা,সততা, বিশ্বাস এিিং শ্রদ্ধার 
সাশথ আচরণ  রুন; 

http://wp.me/p1KdC9-OZ
http://wp.me/p1KdC9-Pl
http://wp.me/p1KdC9-PE
http://wp.me/p1KdC9-PO
http://wp.me/p1KdC9-PY
http://wp.me/p1KdC9-PY
http://wp.me/p1KdC9-W1
http://wp.me/p1KdC9-Wm
http://wp.me/p1KdC9-Wz
http://wp.me/p1KdC9-WS
http://wp.me/p1KdC9-X5
http://wp.me/p1KdC9-XZ
http://wp.me/p1KdC9-Yd
http://wp.me/p1KdC9-116
http://wp.me/p1KdC9-11n
http://wp.me/p1KdC9-11n
http://wp.me/p1KdC9-14u
http://wp.me/p1KdC9-14S
http://wp.me/p1KdC9-152


 খশনাই শ ান অশুভ ব ছু শদখশল উশপক্ষা  রশিন না িা নযায় বিচার  রা শথশ   খশনাই বপবছশয় আসশিন না, 
ব ন্তু সিসময় প্রস্তুত থা শিন, শ ান খারাপ  াজর জনয অিলীলায় আন্তবর ভাশি শদার্ স্বী ার এিিং সততার সাশথ 
 রা শ ান অনুশশাচনাশ  ক্ষমা  শর শদিার জনয; 

জীিশন িাচুন আনন্দ আর অসীম বিস্মশয়র অনুভুবত বনশয়; 

সিসময় শচষ্টা  রুন নতুন ব ছু শশখার জনয, 

সিব ছুশ  র্াচাই  রুন, িাস্তি তথযর সাশথ সিসময় আপনার বনজস্ব ধ্ারনাশ  র্াচাই  শর শদখুন, দীঘষবদন ধ্শর 
লালন  রা শ ান বিশ্বাসশ  পবরতযাগ  রশত প্রস্তুত থাকুন র্বদ  িাস্তি তথয প্রমাশনর সাশথ তা অসামন্জ্জর্যপুণষ িয়; 

 খশনাই  াউশ  িাধ্া শদিার শচষ্টা িা বভন্ন মত শথশ  বনশজশ  দশুর সবরশয় শনশিন না, সিসময় অনযশদর আপনার 
সাশথ এ মত না িিার অবধ্ ারশ  শ্রদ্ধা প্রদশষন  রশিন; 

আপনার বনজস্ব রু্বি এিিং অবভঞতাগুশলাশ  বভবত্ত  শর আপনার বনজস্ব মতামত গশড তুলুন, অনযশদর অেভাশি 
অনুসরণ  রা শথশ  বনশজশ  বিরত রাখুন; 

সিব ছুশ ই প্রে  রুন; 

এই কু্ষদ্র তাবল াটি শ ান মিান ঞানী সাধু্ িা নিী িা শপশাজীবি শ ান  শনবত তা বিশশর্ঞর শলখা নয়; খুি 
সাধ্ারন এ জন ওশয়ি লগার িশচ্ছন এর রচবয়তা, িতষ মান রু্শগ এ টি সুন্দর শনবত  জীিশনর জনয প্রশয়াজনীয় 
মুলনীবতগুশলাশ  সার সিংশক্ষপ  শর প্র াশ  রা আন্তবর  প্রশচষ্ঠা; এ টি সাচষ  ইবন্জ্জশন বনউ শটন  মােশমি টাইপ 
 শর আবম এটাই খুশজ শপশয়বছলাম প্রথম, এিিং ইচ্ছা  শরই আবমও আর খুবজবন; মুল বির্য়টি িশলা, এধ্রশনর শ ান 
তাবল া শর্ শ ান সাধ্ারন, ভদ্র মানুর্ই  রশিন, সিাই র্বদও ঠি  এ ই দশটির তাবল া  রশিন না। দাশষবন  
জন রলস (John Rawls) িয়শতা এমন ব ছু শর্াগ  রশত পাশরন তাবল ায়: ‘সিসময় বনশজর বনয়ম শতরী  শর 
বনন শর্ন আপনার জানা শনই, সামাবজ  প্রাধ্ানয বিস্তাশর আপনার অিিান শ াথায়;’ ইনইুটশদর (Inuit) এ টি 
সামাবজ  প্রথা, খাদয ভাগাভাবগ  শর শনিার এ টি বসশস্টম আশছ র্া রশলর এই নীবতর প্রযা টি াল এ টি 
উদিারণ িশত পাশর: শর্ িযবিটি খাদয শ শট ভাগাভাবগ  শর, শস সিশচশয় শশশর্ তার অিংশটি পছন্দ  রার সুশর্াগ 
পাশি; 

আমার বনশজর সিংশশাবধ্ত শটন  মযােশমিস উপরশর তাবল া শথশ  শিশ  য়টি বনিষাচন  রশিা এিিং আশরা 
 শয় টি শর্াগ  রার শচষ্টা  রশিা: 

আপনার শর্ৌন জীিন উপশভাগ  রার শচষ্টা  রুন ( র্তক্ষন এটি অনয  াশরা ক্ষবত  রশছ না) এিিং 
অনযশদরশ  তাশদর জীিন উপশভাগ  রশত বদন িযবিগতভাশি তাশদর শর্ ধ্রশনর পছন্দ থাকু  না শ ন; র্া 
আপনার বচন্তার বির্য় নয়; 

বলঙ্গ,িণষ ( এিিং র্তটুকু সম্ভি) প্রজাবতর উপর বভবত্ত  শর  াউশ  বনর্ষাতন িা শির্মযমুল  আচরণ  রা শথশ  
বিরত থাকুন 



আপনার বশশুশদর শ ান মতিাশদ দীবক্ষত  রার শথশ  বিরত থাকুন, তাশদরশ  শশখান, বনশজ ব ভাশি বচন্তা  রশত 
িশি, ব ভাশি মলুযায়ন  রশত িশি উপবিত প্রমানশ  এিিং শশখান ব ভাশি আপনার সাশথ বিমত শপার্ন  রশত 
িশি; 

ভবির্যতশ  মুলয বদন, আপনার বনশজর জীিশনর সময় াশলর শচশয় শিশী; 

শ ানটি অগ্রাবধ্ ার পাশচ্ছ শসই শছাট খাট বির্য়গুশলা বনশয় বচন্তা  রার দর ার শনই, মুল  থা িশলা আমরা সিাই 
প্রায় সামশনর বদশ  এবগশয় শগবছ এিিং শসই িাইশিশল িবনষত সময় শথশ  এই অগ্রসর িিার পবরমানটাও অশন  
বিশাল; দাসত্ব, র্া িাইশিশল এিিং ইবতিাশসর প্রায় পুশরা সময় ধ্শরই স্বাভাবি  বিসাশিই ধ্শর শনয়া িশয়শছ , সভয  সি 
শদশগুশলা শথশ ই বিলপু্ত  রা িশয়শছ উনবিিংশ শতাব্দীশত; প্রায় সি সভয শদশই স্বী ার  শর বনশয়শছ র্া ব না 
১৯২০ সাল পর্ষন্ত সিষজনীনভাশি অস্বী ৃত বছল.. শর্ শ ান নারীশদর শভাটাবধ্ ার িা জবুর বিসাশি তাশদর িাবয়ত্ব 
পালশনর অবধ্ ার িশচ্ছ শর্ শ ান পুরুশর্র সমান; আজশ র রু্শগ অগ্রসর ঞানাশলা প্রাপ্ত সমাশজ িা শ ান সভয 
শদশশই ( শর্  যাটাগরীশত অিশযই ব ছু শদশ, শর্মন শসৌবদ আরি অন্তভুষ ি নয়) নারীশদর আর সেবত্ত বিসাশি 
গণয  রা িয় না, িাইশিশল িবণষত সমশয় েষ্টতই তারা শর্ভাশি গনয িশতন; শর্ শ ান আধু্বন  আইন আলাদত 
আব্রািামশ  বশশু বনর্ষাতশনর জনয বিচার  রশতা এিিং র্বদ শস আসশলই আইজা শ  উৎসগষ  রার পবর ল্পনাটা 
শশর্ পর্ষন্ত  ার্ষ র  রশতা, তািশল তার বিচার িশতা প্রথম বডগ্রী িতযার জনয; ব ন্তু তার সমশয়র শনবত তায়, তার 
আচরণ পুশরাপুবরভাশি প্রশিংসার দািীদার,  ারন ঈশ্বশরর বনশদষশই শমাতাশি  বতবন  াজ  শরবছশলন; ধ্াবমষ  িই িা 
না িই, আমরা সিাই িদশল শগবছ িযপ ভাশি শ ানটা সঠি  আর শ ান ভুল শস সম্বশে আমাশদর দবৃষ্টভঙ্গীশত; এই 
পবরিতষ শনর প্র ৃবতটা আসশলই ব , আর এটি পবরচাবলত  শর ব ? 

 

(ছবি সুত্র) 
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শর্ শ ান সমাশজ খাবন টা রিসযময় এ ধ্রশনর ঐ যমশতর অবস্তত্ত্ব আশছ, র্া পবরিবতষ ত িয়  শয়  দশশ র সমশয়র 
পবরিমায় এিিং র্ার জনয এ টি ধ্ার  রা জামষান শব্দ জাইটগাইস্ট (Zeitgeist) িযিিার  রা খুি এ টা 
িাডািাবড িশি িশল মশন িয় না, শব্দটির অথষ spirit of the times িা রু্গ ধ্মষ; আবম িশলবছলাম নারীশদর শভাট 
শদিার অবধ্ ার পৃবথিীর শর্ শ ান গণতশন্ত্র এখন সিষজনীন; ব ন্তু এই সিংস্কার ব ন্তু অশপক্ষা ৃত শিশ সাম্প্রবত , 

নীশচ ব ছু সময় াল শদয়া িশলা বিবভন্ন শদশশর, র্খন নারীরা তাশদর শভাটাবধ্ ার অজষ ন  শরবছশলন: 

বনউজীলযাে         ১৮৯৩ 

অশেবলয়া              ১৯০২ 

বফনলযাে             ১৯০৬ 

নরওশয়                ১৯১৩ 

রু্িরাে                ১৯২০ 

বব্রশটন                  ১৯২৮ 

িান্স                    ১৯৪৫ 

শিলবজয়াম           ১৯৪৬ 

সুইজারলযাে       ১৯৭১ 

কুশয়ত                 ২০০৬ 

বিিংশ শতাব্দী ধ্শর বিসৃ্তত এই সময়গুশলা পবরিবতষ ত িশত থা া জাইটগাইস্ট িা রু্গধ্শমষর এ টি পবরমাপ ; 

আশর টি উদিারন িশল জাবত িা িণষ িা শরস বনশয় আমাশদর দবৃষ্টভঙ্গী; আজশ র মানদশে বিচার  রশল বিিংশ 
শতাব্দীর শুরুর বদশ  বব্রশটশনর সিাইশ  ( এিিং অনয অশন  শদশশও) িণষিাদী বিসাশি বিচার  রা শর্শত পাশর; 

প্রায় শিশীর ভাগ সাদা চামডার মানুর্রা বিশ্বাস  রশতন  াশলা চামডার মানুর্রা ( শর্ শশ্রনীশত তারা ভীর্ন 
শিবচত্রময় আবি ািাসীশদর, এিিং তাশদর সাশথ সে ষ রু্ি নয় এমন শগাষ্টী, শর্মন ভারতীয়, অশেলীয় এিিং 
শমলাশনবশয়া িীপিাসীশদর অন্তভুষ ি  রশতন) তাশদর তুলনায় সিবদ  শথশ  নীচু স্তশরর, শুধু্মাত্র – বনশজর শশ্রষ্ঠত্বশ  
জাবির  রার লশক্ষয – তাশদর ছন্দঞান ছাডা; ১৯২০ সাশল শজমস িে সমতুলয অশনশ র শশশশির বিশরা বছশলন 
শ তাদরুস্ত িুলডগ িামে; এ টি উপনযাশস, The Black Gang এ িামে ’ইহুদী বিশদশী এিিং অনযানয অপবরষ্কার 
মানুর্’ এর  থা উশেখ  শরশছন, The Female of the species এ এর চুডান্ত দশৃশয িামে খুি চালা ভাশি বনশজশ  
ছদ্মশিশশ সাবজশয়বছল শপশিা বিসাশি, প্রধ্ান বভশলন এর  ৃষ্ণাঙ্গ চা র বিসাশি; পাঠ  এিিং বভশলশনর  াশছ বনশজর 
নাট ীয় আিপ্র াশশর সময়, অথষাৎ শপশিা শর্ আসশল িামে বনশজই, বতবন ব ন্তু িলশত পারশতন, ‘তুবম শভশিশছা 
আবম শপশিা, ব ন্তু তুবম িুঝশত পাশরাবন, আবম শতামার প্রধ্ান শত্রু িামে,   াশলা রঙ শমশখবছ’; তার িদশল বতবন 
এই শব্দগুশলা িাছাই  শরবছশলন, ’সি দাবড বমথযা না, ব ন্তু সি বনগারশদর গাশয় গে আশছ; এই দাবড বমথযা নয় 
আর এই বনগাশরর গাশয় শ ান গে শনই; সুতরািং আবম ভািবছ শ াথাও না শ াথাও ব ছু গেশগাল আশছ;’ আবম 
এটি পশডবছ ১৯৫০ এর দশশ , প্রায় এটি শলখার বতন দশ  পর এিিং তখনও শ ান অল্প িয়সী ব শশাশরর ( 
শ ান মশত) এই িই পশড বশিবরত িওয়া সম্ভি এর নাট ীয়তায় এিিং িণষিাশদর বদশ  নজর না বদশয়;  এ রু্শগ 
এটা অ ল্পনীয়; 

টমাস শিনরী িাক্সলী (Tomas Henry Huxley), তার সমশয়র মানদশে এ জন প্রগবতশীল, উদার পিী মানরু্; ব ন্তু 
তার সময় আমাশদর সময় না; এিিং ১৮৭১ সাশল বতবন বলশখবছশলন: 

 শ ান রু্বিশীল মানুর্, সি তথয ভাশলাশভশি শজশন, বিশ্বাস  রশত পাশরন শর্, এ জন গডপডতা বনশগ্রা এ জন 
শশতাঙ্গর সমতুলয িা আশরা অসম্ভি, তার তুলনায় শশ্রষ্ঠ িশত পাশর; এিিং র্বদ এটি সবতয িয়, সবতয েষ্টতই 
অবিশ্বাসয শর্, র্খন তার সমস্ত অক্ষমতা অপসারণ  রা িয় এিিং আমাশদর শপ্রাগনযাথাস ( র্াশদর শচায়াল সামশনর 



বদশ  শিশী শিবরশয় থাশ ) আিীয়রা র্বদ বনরশপক্ষ এ টি শক্ষত্র পায় শ ান ধ্রশনর পক্ষপাবতত্ত্ব ছাডা, শসই সাশথ 
বনর্ষাতন ারী শশার্শ র অনপুবিবত, তারা  তািশল সফলতার সাশথ তাশদর শচশয় অশপক্ষা ৃত িড মবস্তষ্ক এিিং শছাট 
শচায়াল বিবশষ্ট প্রবতিন্দীশদর সাশথ প্রবতিবন্দতা  রশত পারশি, এমন শ ান প্রবতশর্াবগতায়, শর্খাশন বচন্তার লডাই িশি, 

 ামশডর না; সভযতার প্রাধ্ানয পরেরায় সিশচশয় উচু জায়গাটি অিশযই আমাশদর গাড চামডার স্বজনশদর 
নাগাশলর অশন  িাইশর; 

স্বাধ্ারনত: ভাশলা ঐবতিাবস রা অতীশতর শ ান িিিযশ  তাদর বনশজস্ব সমশয়র মানদশে বিচার  শরন না; 
আব্রািাম বলঙ্কন, িাক্সলীর মতই, তার সমশয়র তুলনায় অশন  অগ্রসর বছশলন; ব ন্তু শরস িা িণষ সিংিান্ত তার 
মতামত আমাশদর সমশয় তুলনায় িণষিাদী মশন িশত পাশর; ১৮৫৮ সাশল বস্টশফন এ ডগলাশসর সাশথ তার বিত ষ র 
ব ছু অিংশ পডা র্া : 

 আবম িলশিা, আবম এখন ব িংিা  খশনাই শ ানভাশিই সাদা এিিং  াশলা, এই দটুি শরস িা িশণষর মশধ্য সামাবজ  
এিিং রাজবনবত  সমতা আনার লশক্ষয শ ান পবরিতষ শনর পশক্ষ বছলাম না, এিিং আবম এখন ব িংিা  খনই বনশগ্রাশদর 
শভাটার িা জবুরর  াশজর জনয অবধ্ ার প্রদাশনর পশক্ষ বছলাম না, এছাডা তাশদর শ ান প্রবতবনবধ্ত্ব শীল িাবয়শত্ব 
এিিং সাদাশদর সাশথ তাশদর অসিণষ বিিাশিরও সমথষন  বরনা; এিিং উপরন্তু আবম িলশিা, সাদা ও  াশলা িশণষর 
মানুর্শদর মশধ্য শারীবর  পাথষ য আশছ, র্া আবম বিশ্বাস  বর বচর াশলর মত দটুি জাবতশ  সামাবজ  ও 
রাজবনবত  সমতায় িাস  রা শথশ  বিরত রাখশি বচর াল; এিিং শর্শিতু তারা এভাশি িসিাস  রশত পারশি না, 
সুতরািং র্তক্ষন তারা এ সাশথ সিািিান  রশি, উধ্ষতন এিিং অধ্স্তন এই দটুি অিিান অিশযই থা শত িশি; এিিং 
আবম আর শর্ শ ান মানুশর্র মতই এই উধ্ষতন অিিানটিশ  শশতাঙ্গ িশণষর মানুশর্র জনয বনবদষষ্ট  রার স্বপশক্ষ; 

র্বদ িাক্সলী এিিং বলিং ন আমাশদর সমশয় জন্মগ্রিন ও বশবক্ষত িশতন, আমাশদর মশধ্য তারাই িয়শতা সিার প্রথশম 
ঘৃণায় কু শড উঠশতন আমাশদর সিার সাশথ তাশদর বনশজশদর বভশক্টাবরয়ান সময় াশলর বচন্তাধ্ারা এিিং শনবত তায় 
ভারািান্ত  ন্ঠ শুশন;  আবম তাশদর উদৃ্ধবত িযিিার  রলাম শুধু্ মাত্র শিাঝাশত শর্, ব ভাশি আসশল রু্শগ রু্শগ  

সমশয়র পবরিমায় শনবত তার ধ্মষ িা জাইটগাইষ্ট অগ্রসর িশয়শছ সামশনর বদশ ; র্বদ এমনব  িাক্সলী বর্বন তার 
সমশয়র অনযতম শসরা উদারপিী মানুর্ বছশলন এিিং এমনব  বলঙ্কন, বর্বন দাসশদর মুি  শরবছশলন, এধ্রশনর  থা 
িলশত পাশরন, তািশল বচন্তা  শর শদখুন গডপডতা বভশক্টাবরয়ান রু্শগর মানুর্রা ব  ভািশতন;  অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বদশ  শগশল, অিশযই সিার জানা শর্, ওয়াবশিংটন, শজফারসন এিিং ঞানাশলা প্রাপ্ত রু্শগর প্রগবতশীল মানুর্রা প্রশতযশ ই 
িীতদাশসর মাবল  বছশলন;  জাইটগাইষ্ট অগ্রসর িশয়শছ, িমাগত বনরবিবচ্ছন্নভাশি শর্ আমরা অশন  সময় িযপারটাশ  
স্বাভাবি  ধ্শর শনই এিিং ভুশল র্াই শর্ পবরিতষ ন আসশলই এ টি সবতয াশরর শফশনাশমনন তার বনশজর 
শর্াগযতাশতই; 

আশরা অগবনত উদিারন আশছ, র্খন প্রথম নাবি রা মবরশাস িীশপ পা শরশখবছশলন, এিিং  নীবরি প্রানী শডাশডা 
পাখীশদর শদশখবছশলন, তাশদর  াশছ আর ব ছু মশন িয়বন শুধু্মাত্র তাশদর বপটিশয় মারা ছাডা; তারা এমনব  তাশদর 
খািাশরর জনযও তারা িতযা  শরবন ( তাশদর খািার অশর্াগয িশল িণষনা  রা িশয়শছ);  েষ্টতই এই নীবরি 
আিরক্ষায় অক্ষম, সিশজ শপার্ মানাশনা র্ায়, উডশত অক্ষম পাখীটিশতর মাথায় িাবড বদশয় িতযা  রা তাশদর জনয 
শ ান এ টা ব ছু  রার মত  াজ বছল িয়শতা; আজশ র রু্শগ এমন িযিিার অ ল্পনীয়, শডাশডার মত শ ান 
আধু্বন  সমতুলয প্রানীর বিলুবপ্ত , এমনব  শ ান দঘুষটনায়ও র্বদ তা ঘশট থাশ , িা ইচ্ছামুল ভাশি মানুশর্র িারা 
িত িশল শতা িশটই, তাশ  োশজবড বিসাশি গনয  রা িয়; 

আজশ র সািংসৃ্কবত  পবরশিশশর মানদশে িলা শর্শত পাশর এর ম এ টি োশজডী, সাম্প্রবত  সমশয় Thylacinus িা 
তাসমাবনয়ার উলফ (Tasmanian wolf) শদর বিলুবপ্ত িিার ঘটনাটিশ ;  িতষ মাশন তাশদর অিলবুপ্ত বনশয় বিলাপ 
 রা িয় অথচ ১৯০৯ সাল পর্ষন্ত তাশদর িতযা  রশল শমাটা অশঙ্কর পুরষ্কাশরর িযিিা বছল;  আবি া বনশয় 



বভশক্টাবরয়ীয় রু্শগর উপনযাশস ‘িাবত’, ’বসিংি’ এিিং ’অযাবিশলাপ’ ( লক্ষয  রুন বিশশর্ভাশি গুরুত্বপুণষ এ িচশনর 
িযিিার) বছল শগম িা বশ ার  রার মত প্রানী;  এিিং এশদর সাশথ ব   রা িশতা তখন, বিতীয়িার বচন্তা না  শর 
তাশদর িতযা  রা িশতা গুবল  শর; এই িতযা খাশদযর জনয না, আিরক্ষার জনয না; শুধু্ বশ াশরর শখলার শরামাঞ্চ 
অনুভি  রার জনয; ব ন্তু শসই রু্গ ধ্মষ িা জাইটগাইস্টও িদশল শগশছ; স্বী ার  রশত িশি, এখনও ধ্নিান িযবিরা, 
সাধ্ারণত:  িশস থা ার জীিনর্াত্রায় অভযি বশ ারী শখশলায়াডরা তাশদর লযাে শরাভার গাডীর বনরাপত্তায় িশস 
শথশ   িয়শতা আবি ার প্রানীশদর িতযা  রশত পাশরন এখনও এিিং তাশদর স্টাফ  রা মাথা বনশয় িাডী শর্শত 
পাশরন; ব ন্তু তার জনয তাশদর চডা মলুয পবরশশাধ্  রশত িয়, এিিং বনবিষচাশর সিার ঘৃণার পাত্র িন তারা; িনয 
প্রানী সিংরক্ষন এিিং পবরশিশ সুরক্ষা বির্য়টি এ ই শনবত তার গ্রিনশর্াগয মুশলয পবরণত িশয়শছ এ সময় শর্ভাশি 
সািাশথর পবিত্রতা রক্ষা িা মবুতষ  পুজা না  রার  াজটিশ  শর্ভাশি শনবত তার অব্শিান বিসাশি গনয  রা িশতা; 

সুইবঙ্গিং র্াশটর দশ  তারুণয আর উদারপিী আধু্বন তার জনয ব িংিদন্তীসম; ব ন্তু শসই দশশ র শুরুশতই এ জন 
িযাবরষ্টার, Lady Cbatterley’s Lover এর অশ্লীলতার বিরুশদ্ধ  রা মামলার সময় তখনও জবুরশদর বজঞাসা  রশত 
পারশতন, ‘আপনারা ব  আপনাশদর অল্পিয়সী পুত্র,  নযাশদর –  ারন শছশলশদর মত শমশয়রাও পডশত পাশর ( 
আপবন ব  বিশ্বাস  রশত পাশরন, বতবন সবতয এই  থা িশলশছন) এই িই পডশত সমবত শদশিন? এমন শ ান িই 
শ  ব  আপনার ঘশর জায়গা শদশিন? এই িইটাশ  এমন ব  আপবন আপনার স্ত্রী ব িংিা চা রশদর পডার অনুমবত 
শদশিন’? তার শশর্ প্রেটি বিশশর্ভাশি উশেখশর্াগয এ টি উদিারন, র্া প্রদশষন  রশছ ব  দ্রুত রু্শগর ধ্শমষর িা 
জাইটগাইশষ্টর পবরিতষ ন িশয়শছ; 

ইরাশ  রু্িরাশের রু্শদ্ধ সাধ্ারন মানুশর্র িতািশতর ঘটনার জনয সিষিযাপী বনবন্দত িশয়শছ অথচ এই িতযার সিংখযা 
বিতীয় বিশ্বরু্শদ্ধ বনিতশদর সিংখযার তুলনায় িহু গুশন  ম; শনবত ভাশি শ ানটি গ্রিনশর্াগয তার মানদেটি মশন 
িশচ্ছ ধ্ীশর ধ্ীশর বির এ টি গবতশত এবগশয় র্াশচ্ছ, পবরিবতষ ত িশচ্ছ দ্রুত;  শডানযাল্ড রামসশফল্ড এর  থা শুনশত 
আজ এত অসিয আর অসিংশিদশীল মশন িয়, অথচ বিতীয় বিশ্বরু্শদ্ধর সময় তার এই  থাগুশলা শুনশত সিংশিদনশীল 
পরদ:ুশখ  াতর ‘বব্লবডিং িাটষ ’ বলিাশরল িশলই মশন শিাত;  মধ্যিতী দশ গুশলা ব ছু পবরিতষ ন িশয়শছ; আমাশদর সিার 
মশধ্যও শসই পবরিতষ ন এশসশছ; এিিং এই পবরিতষ শনর  ারণ ধ্মষ না; ধ্মষ ছাডাই এটাই ঘশটশছ, ধ্শমষর  ারশণ নয়; 

আর এই পবরিতষ শন এ টি বিবতশীল বদ ও শনাি  রা সম্ভি, র্া আমরা শিশীর ভাগ মানুর্ই বচবিত  রশিা 
উন্নবত বিসাশি;  এমনব  অযাডলফ বিটলার, িযপ ভাশি মানুশর্র ধ্ারনায় শর্ িযবিটিশ  িলা িয় চুডান্ত অশুভ র 
অজানা এ টি জগশতর বদশ  পৃবথিীশ  বনশয় র্াবচ্ছশলন, বতবনও  যাবলগুলা িা শগনবজস খাশনর এর সমশয় বনষু্ঠরতায় 
আশদৌ শচাশখ পডার মত শ ান ব ছু িিার শর্াগয িশতন না; শ ান সশন্দি শনই বিটলার শগনবজস খান এর শচশয় 
শিশী মানুশর্র জীিন শ শড বনশয়শছন, ব ন্তু তার  াশছ শসটা  রার জনয বিিংশ শতাব্দীর প্ররু্বি বছল; এিিং বিটলার 
ব  সিশচশয় শিশী আনন্দ শপশতন, শর্মন শগনবজস খান স্বী ার  শরবছশলন, তার িতযার বশ ারশদর ‘ াশছর আর 
বপ্রয় মানুর্শদর অশ্রু বসি ’শদখাটা তার তীব্রতম আনশন্দর  াজ বছল;  আমরা বিটলাশরর অশুভ  াশজর মাত্রার 
পবরমাপ  বর আজশ র এই রু্শগর মানদশে, আর শনবত তার জাইটগাইষ্ট িা রু্গ ধ্মষ অশন টুকু  এবগশয়শছ শসই 
 যাবলগুলার সময় শথশ , ঠি  শর্মন  শর প্ররু্বিও এবগশয়শছ; আমাশদর সমশয়র মানদশেই বিটলারশ  বিশশর্ ভাশি 
অশুভ এ টি চবরত্র মশন িয়; 

আমার জীিন াশলই, িহু মানরু্ শ ান বচন্তা ভািনা ছাডাই অিঞা আর অপমানসুচ  নাম এিিং জাতীয় 
শস্টবরওটাইশপর আদান প্রদান  শরশছ: Frog, Wop, Dago, Hun, Yid, Coon, Nip, Wog ইতযাবদ; আবম দািী  রবছ 
এধ্রশনর শব্দগুশলা ভার্া শথশ  অদশৃয িশয় শগশছ এখন, তশি িযপ ভাশিই ভদ্র সভয মানশুর্র স্তশর িযপ ভাশি এসি 
শব্দগুশলা িযপ ভাশি বনন্দনীয়; বনশগ্রা শব্দটা, র্বদও এটি িযিহৃত িশত শুরু িয় অপমানসুচ  শব্দ বিসাশি নয়, তশি 
শব্দটির উপবিবত বদশয় শর্ শ ান ইিংশরজী গশদযর শলখার সময় াল বনধ্ষারণ  রা শর্শত পাশর; নানা ধ্রশনর 



শপ্রজবুডস এর উপবিবত িশচ্ছ আসশলই শ ান শলখার সময় াল সমশে ধ্ারনা বদশত পাশর; তার বনশজর সময় 
শ মবব্রশজর এ জন শ্রশদ্ধয় ধ্মষতত্ত্ববিদ এ বস িুশ  (A. C. Bouquet)  তার Comparative Religion িইটিশত 
ইসলাশমর উপর তার অধ্যায়টি এভাশি শুরু  রশত পারশতন, শসমাইট িা আরি প্রা ৃবত  িা স্বাভাবি ভাশি 
এশ শ্বরিাদী না, উনবিিংশ শতাব্দীর মাঝামাবঝ সমশয় র্া ভািা িশতা, শস আসশল অযাবনবমষ্ট িা সিষপ্রাণ মতিাদী;’ 

সিংসৃ্কবতর িযবতিম িণষ িা জাত বনশয় এই িাহুলযতা এিিং সুেষ্ট ভাশি এ িাচশনর িযিিার (‘The Semite . . . 

He is an animist’), র্া সমগ্রজাবতর িহুত্বতাশ  শ িল এ টি টাইশপ এশন সীমািদ্ধ  রার প্রশচষ্টা িয়শতা শ ান 
মানদশে চুডান্ত ঘৃণা র না, তশি তারা পবরিবতষ ত িশত থা া জাইটগাইষ্ট িা রু্গধ্শমষর কু্ষদ্র সুচ ; শ মবব্রশজর 
ধ্মষতত্ত্ব িা অনয শর্ শ ান বির্শয়র শ ান অধ্যাপ  আজ আর এই শব্দগুশলা িযিিার  রশিন না; পবরিবতষ ত িশত 
থা া শনবত তার রু্গধ্শমষর এই সুক্ষ্ম আভাসগুশলা আমাশদর িলশছ িুশ  তার এই শলখাটি বিিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাবঝ শ ান সমশয়রও আশগ বলশখবছশলন, এিিং আসশল শসই সময় াল ১৯৪১; 

আশরা চার দশ  শপছশন র্ান, এই পবরিবতষ ত মানদে আশরা বনভুষ লভাশি দশৃযমান িশি;  এর আশগর এ টি িইশয় 
আবম   এইচ বজ ওশয়লস (H. G. Wells) এর ইউশটাবপয়ান NewRepublic শথশ  ব ছু উদৃ্ধবত িযিিার  শরবছলাম; 

আবম আিারও তা  রশিা  ারন এটি আবম র্া িলশত চাবচ্ছ তার এ টি িতিা   রার মতই দষৃ্টান্ত িশত পাশর: 

এিিং এই বনউ বরপািবল  ব ভাশি অধ্স্তন িণষ িা শরশসর সদসযশদর সাশথ আচরণ  রশি? শ মন ভাশি এটি 
 ৃষ্ণাঙ্গশদর সাশথ আচরণ  রশি? …পীত িশণষর মানরু্শদর সাশথ? এিিং ইহুদীশদর সাশথ? এই সি  াশলা,িাদামী, ময়লা 
সাদা আর পীত িশণষর মানুর্শদর দঙ্গল, র্ার নতুন দাবয়ত্ব পালশনর দক্ষতায় র্ারা শ ান  াশজ আসশি না? শিশ, 

পৃবথিী িশচ্ছ পৃবথিী, এটি শ ান দাতিয প্রবতষ্ঠান নয় এিিং আবম ধ্শর বনবচ্ছ তাশদর শসখাশন শ ান জায়গা শনই, 

শসখান শথশ  তাশদর বিদায় বনশত িশি…. এিিং শসই সাশথ নতুন বরপািবল  শথশ  বিদায় বনশত িশি এই সি 
মানুর্শদর শনবত তার পদ্ধবতগুশলাশ ; বিশ্বিযাপী শর্ শনবত তার পদ্ধবতটি প্রাধ্ানয বিস্তার  রশি, তা গঠন  রা িশি 
মুলত মানিতার মশধ্য র্া ব ছু সুন্দর, ভাশলা এিিং  মষক্ষম, সুগঠিত িলিান শরীর এিিং েষ্ট ও শবিশালী মন 
সৃবষ্ট  রার পবরশিশ সৃবষ্ট  শর শদিার লশক্ষয; এিিং প্র ৃবত এতবদন শর্ প্রবিয়া  াজ  শর এশসশছ এই পৃবথিীশ  শসই 
রুপ শদিার লশক্ষয, শর্খাশন শ ান দিুষলতাশ  প্রবতিত  রা িয় আশরা দিুষলতাশ  জন্ম শদয়া শথশ  .. তা িশচ্ছ 
মৃতুয…নতুন বরপািবলশ  মানরু্শদর … এমন এ টি আদশষ থা শি র্া এই লশক্ষয শ ান িতযাশ  অথষিি  শর তুলশি; 

এটা শলখা িশয়বছল ১৯০২ সাশল, এিিং ওশয়লসশ  তার সময় প্রগবতশীল বিসাশি গনয  রা িশতা;  ১৯০২ সাশল এ 
ধ্রশনর দবৃষ্টভঙ্গী ব িংিা মশনাভাি, র্বদও িযপ ভাশি সমবথষত বছল না, তা সশত্ত্বও তখনও বডনার পাটিষ র তশ ষ র 
বির্য় বিসাশি সিনীয় ও গ্রিনশর্াগয বছল; আধু্বন  পাঠ রা এর িযবতিম, আক্ষবর  অশথষই এ ধ্রশনর শ ান শলখা 
পডশল িতিা  িশয় পডশিন ; আমরা অনুধ্ািন  রশত িাধ্য িশিা, বিটলার র্বদও জঘনয বছল, তা সশত্ত্বও শস ব ন্তু 
তার সমশয়র জাইটগাইশষ্টর িাইশর বছল না পুশরাপুবর, র্া আমাশদর অিিান শথশ  এখন শর্মন তাশ  মশন িয়;  ত 
দ্রুত জাইটগাইষ্ট িা রু্শগর ধ্মষ িদশল র্ায়; এটি সমান্তরাশল এবগশয় র্ায় এ টি প্রশস্ত িি বিসাশি সমস্ত বশবক্ষত 
পৃবথিীশত; 

শ াথা শথশ  তািশল এই সামাবজ  শচতনায় এই সবমবলত আর বির গবতশত িশত থা া পবরিতষ নগুশলা আশস? এর 
 উত্তর শদিার দায়ভার আমার উপশর নযস্ত না; আমার উশেশয পুরশন এটুকু  র্শথষ্ট শর্, বনশ্চয়ই এই পবরিতষ ন ধ্মষ 
শথশ  আশস না; র্বদ শ ান এ টি তত্ত্ব শদিার জনয আমার উপর চাপ শদয়া িয়, আবম বির্য়টি বনশয় এভাশি 
আগাশত চাই:  আমাশদর িযাখযা  রা প্রশয়াজন, শ ন এই িদশল শর্শত থা া শনবত  জাইটগাইষ্ট এত িযপ  এিিং 
প্রশস্তভাশি এই সাশথ সিংঘটিত িয় অগবনত মানুশর্র মশধ্য সারা বিশ্ব জশুড, এ টি সিষজনীন রুপ বনশয়; এিিং 
আমাশদর িযাখযা  রা প্রশয়াজন এর পবরিতষ শনর বির বদ টিশ ও; 



প্রথশম, এত অসিংখয মানুশর্র মশধ্য এটি এ ই সাশথ িা বসনশিানাইজ িা সমন্বয় িশয় ব ভাশি ঘশট? এটি এ টি মন 
শথশ  অনয এ টি মশন বিস্তার লাভ  শর বিবভন্ন িাশরর, িা বডনার পাটিষ র  থশপা থশন, িই এিিং িই সমাশলাচনার 
মাধ্যশম, খিশরর  াগজ িা টিবভ সম্প্রচাশরর মাধ্যশম এিিং িাল সমশয় ইিারশনট এর মাধ্যশম; শনবত তার পবরশিশ 
পবরিতষ শনর সিংশ ত পাওয়া র্ায় শদবন  পবত্র ার সোদ ীয়শত, শরবডও ট শশাশত, রাজবনবত  িিৃতায়, ব িংিা 
 শমবডয়ানশদর শ ৌতু  ন শায়, শসাপ অশপরার সিংলাশপ, পালষাশমশি শভাশটর মাধ্যশম  আইন িানাশনার প্রবিয়ায়,  এিিং 
আইনিযাখযা  শর বিচারশ র প্রদত্ত বসদ্ধাশন্ত; এ ভাশি এটিশ  িলা র্ায় মীম পুশল মীম এর িাশরর রদিদশলর 
মাধ্যশম ব ন্তু শসই বির্শয় আবম বিস্তাবরত আশলাচনায় র্াশিা না এখন; 

আমাশদর মশধ্য শ উ শ উ পবরিবতষ ত শনবত তার জাইটগাইষ্ট িা রু্গ ধ্শমষর অগ্রসরমান শেউ এর খাবন টা শপছশন 
পশড আশছ  আর শ উ খাবন টা এবগশয় আশছ;  ব ন্তু এ বিিংশ শতাব্দীশত শিশীর ভাগই আমরা সিাই প্রায় এ ই 
জায়গায় দলশিশধ্ অিিান  রবছ, র্া মধ্যরু্শগর আমাশদর মত মানরু্শদর তুলনায় অশন  সামশন; িা আব্রািাশমর শসই 
সময় শথশ  িা এই সাম্প্রবত   াশলর ১৯২০ সাশলর শচশয়ও; পুশরা পবরিতষ শনর এই শেউটা সামশনর বদশ  এগুশচ্ছ 
এিিং আশগর শতাব্দীর সামশন সাবরর পথপ্রদশষ  িা ভযানগাডষ রা ( টি  এইচ িাক্সলী শর্মন এ টি েষ্ট উদিারণ) 
পরিতী শতাব্দীর িহু শপছশন থা া মানুর্গুশলারও শপছশন অিিান  শর; অিশযই এই অগ্রসর র্াত্রা  খশনাই মসৃণ 
উত্থান না িরিং আ ািা া  রাশতর দাশতর মত উচু নীচু; এছাডা িানীয় এিিং সামবয়  ব ছু প্রবতিে তা িা 
শসটিযা ও আশছ, শর্মন ২০০০ এর প্রথম দশশ র শুরুর বদশ  রু্িরাশে তাশদর সর াশরর িারা শর্ভাশি এর র্াত্রা 
ক্ষবতগ্রি িশয়শছ; ব ন্তু সমশয়র িড পবরমাশপ পবরিতষ শনর প্রগবতশীল প্রিণতা সুেষ্ট এিিং র্া অিযািত থা শিই; 

এই বির বদ  বনশদষশনায় মদদ শজাগাশচ্ছ শ ান শবি? আমাশদর অিশযই অিশিলা  রা চলশি না, এ   িযবি 
বিসাশি আমাশদর ব ছু শনতাশদর চাবল া শবি বিসাশি ভুবম ার  থা, র্ারা সমশয় অশন  অগ্রসর বছশলন, এ টি 
অিিান বনশয় আমাশদর  িা ী সিাইশ  প্রশনাদনা রু্বগশয়শছন তাশদর সাশথ সামশন  এবগশয় শর্শত: রু্িরাশে বিবভন্ন 
শরস িা শশতাঙ্গ এিিং  ৃষ্ণাঙ্গশদর মশধ্য িণষবির্মযর রু্শগ  সমতার  থা লালন  শরশছন মাটিষ ন লথুার ব িং এর মত 
শর্াগয রাজবনবত  শনতারা এিিং বিশনাদন ও িীডা জগশতর অশন  সদসযরা শর্মন পল শরািসন, বসডনী 
শপায়াটিশয়র, শজবস ওশয়ন্স এিিং জযা ী রবিনসন; িীতদাস আর নারীশদর মবুি এিিং অবধ্ ার আদাশয়র সিংগ্রাশম মলু 
অনুঘটশ র দাবয়ত্ব পালন  শরশছ অশন   যাবরশমাটি  শনতা শনত্রীরা; এই সি শনতৃত্ব দান ারী মানুর্রা  বছশলন 
শ উ শ উ ধ্াবমষ , শ উ আিার ধ্াবমষ  বছশলন না;  র্ারা ধ্াবমষ  বছশলন তাশদর শ উ ভাশলা  াজ  শরবছশলন 
 ারণ তারা ধ্াবমষ  বছশলন, আর অনযানয শক্ষশত্র ধ্মষ শুধু্ ঘটনাচশি তাশদর সিংবশ্লষ্ট বছল; র্বদও মাটিষ ন লথুার ব িং 
খৃষ্টান বছশলন এ জন, বতবন তার অবিিংস আশন্দালশনর মাধ্যশম বসবভল বডসঅবিবডশয়ন্স িা সামাবজ  প্রতযাখান িা 
িয় শটর আশন্দালশনর বশক্ষা বনশয়বছশলন সরাসবর মিািা গােী শথশ , বর্বন খৃষ্টান বছশলন না; 

তারপরও, উন্নত বশক্ষা িযিিা, বিশশর্  শর, অনয ধ্মষ আর িশণষর এিিং বলশঙ্গর সি মানরু্শদর সাশথ বনশয় আমাশদর 
এই বিশ্বমানিতা এই ধ্ারনা সম্বশে আমাশদর শিাশধ্র আর জানার িযাবপ্ত িাডার বির্য়টি  – এই দটুি গভীর, 

অশন টাই নাডীর মত মলু ধ্ারনার উৎস বছশল জীিবিঞান , বিশশর্  শর বিিতষ ন;  ৃষ্ণাঙ্গ মানরু্ আর নারীরা 
এিিং নাৎসী জামষানীশত ইহুদী আর বজপসীরা খারাপ আচরশনর বশ ার িশয়শছ তার এ টি  ারন  বছল তাশদর 
পুশরাপুবর মানরু্ বিসাশি মশন  রা িশতা না; দাশষবন  বপটার বসিংগার তার Animal Liberation িইটিশত সিশচশয় 
সুন্দর  শর িযাখযা বদশয়শছন শস দবৃষ্টভঙ্গী সমথষন  শর শর্ আমাশদর শেবসসইজম ( প্রজাবতর উপর বনভষ র  শর 
মানুশর্র শির্মযমলু  খারাপ আচরণ বিশশর্  শর র্া প্র াশ িয় বিবভন্ন প্রানীশদর অপিযিিার ও তাশদর প্রবত 
বনষু্ঠরতা প্রদশষশনর মাধ্যশম) এর পরিতী রু্শগ প্রশিশ  রশত িশি শর্খাশন স ল প্রজাবত র্াশদর মবস্তশষ্কর ক্ষমতা 
আশছ ভাশলা আচরণ শিাঝা তাশদর সাশথ মানবি  আচরণ  রশত িশি; িয়শতা এটি আভাস বদশচ্ছ ভবির্যশতর 
শতাব্দীশত শনবত তার জাইটগাইষ্ট শ ান বদশ  বদ  িরাির পবরিবতষ ত িশি; প্রা ৃবত  ভাশিই এটি আশগর 
সিংস্কারগুশলা শর্মন িীতদাস প্রথার বিলবুপ্ত এিিং নারীশদর মুবির মতই এ টি অিিান িশি; 



আমার সশখর মশনাবিঞান িা সামাবজ  বিঞাশনর ঞাশনর সীমািদ্ধতার  ারশন মানশত িশি আমার পশক্ষ িযাখযা 
 রা সম্ভি না শ ন শনবত তার জাইটগাইষ্ট  এভাশি প্রশস্ত িযপ ভাশি এ ই সাশথ সবমবলতভাশি সামশনর বদশ  
এবগশয় র্াশচ্ছ;  আমার িযাখযার জনয আপাতত এতটুকু র্শথষ্ট শর্, বির্য়টি  িাস্তি এ টি সতয, এটি পবরিবতষ ত িশচ্ছ 
এিিং এটি ধ্মষ িারা পবরচাবলত িশচ্ছ না এিিং অিশযই ধ্মষগ্রন্জ্ি িা বিপচাশরর মাধ্যশম শতা নয়ই; িয়শতা এটিও 
মধ্যা র্ষশনর মত শ ান এ   শবি নয় িরিং জটিল িহুমাবত্র  শবিগুশলা অন্তবমষলশনর এ টি ফলাফল, শর্মন শসই 
শবির মত র্া মুশরর সুত্রশ  পবরচাবলত  শর, র্া  বেউটাশরর ক্ষমতার িমিধ্ষমান িৃবদ্ধশ  িযাখযা  শর; শর্ 
 ারণই শিা  না শ ন, জাইটগাইষ্ট এর অগ্রগবতর বির্য়টি র্শথষ্ট শসই দািীটির বভবত্ত প্রবতবষ্ঠত  রার জনয শর্, 

আমাশদর ঈশ্বশরর প্রশয়াজন আশছ ভাশলা িিার জনয িা শ ানটা ভাশলা শসটা বনধ্ষারণ  রার বসদ্ধান্ত শনিার জনয 
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প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 

‘পর্েত্র’ েন্থ এেং েবুগর সাবি েদবি োওযা দনর্িকিার জাইটগাইি ো েগুধমি  

শ ন বিটলার আর স্টযাবলন ? তারা ব  নাবস্ত  বছল না? 

জাইটগাইষ্ট িয়শতা অগ্রসর িশচ্ছ এিিং সাধ্ারণত এটি  অগ্রসর িশচ্ছ প্রগবতশীল এ টি বদ  িরাির, ব ন্তু আবম 
িশলবছলাম আ ািা া উচু নীচু পশথ এর উত্থান পতন, এিিং শিশ ব ছু ভয়ঙ্কর পশ্চাদপসরশনর মত বিপর্ষশয়র 
ঘটনাও ঘশটশছ; উশেখশর্াগ বিপর্ষয়গুশলা, ভয়ঙ্কর শসই শনবত তার অধ্:পতশনর মলু  ারণ বিিংশ শতাব্দীর সি 
শস্বরাচারী এ নায় রা; গুরুত্বপুণষ বির্য়টি িশলা আশগ পাথষ য  রশত িশি, বিটলার আর স্টযাবলন এর মত মানরু্শদর 
অশুভ উশেশয এিিং  তাশদর িাশত থা া শসই অসীম ক্ষমতাটিশ , র্া বদশয় তারা তাশদর ইচ্ছা চবরতাথষ  শরবছল; 

আবম ইবতমশধ্যই লক্ষয  শরবছ শর্ বিটলাশরর পবর ল্পনা এিিং উশেশযগুশলা স্বপ্রতীয়মানভাশিই শরাশমর সম্রাট 
 যাবলগুলা – িা  শয় জন ওশটামান সুলতানশদর পবর ল্পনা এিিং উশেশযগুশলার তুলনায় শিশী অশুভ বছল না, 
র্াশদর অ ল্পনীয় নশৃিংস আচরশনর  াবিনী িবনষত আশছ শনাশয়ল িারিার এর Lords of the Golden Horn এ; 

বিটলাশরর িাশত বিিংশ শতাব্দীর অস্ত্র আর শর্াগাশর্াশগর প্ররু্বি বছল; তাসশত্ত্বও বিটলার আর স্টযাবলন দজুশনই অতযন্ত 
খারাপ দজুন মানরু্; 

বিটলার আর স্টযাবলন শতা নাবস্ত  বছশলন, এ বির্শয় আপনার ব  িলার আশছ? ধ্মষ বির্শয় শদয়া প্রবতটি পািবল  
শল চাশরর পশর এিিং শিশী ভাগ শরবডও ইিারবভউর পশর এই প্রেটি আমাশ   রা িশয়শছ; প্রেটা আমাশ   রা 
িয় খাবন টা আগ্রাসী মশনাভাি বনশয়, এিিং র্া ঘৃনযভাশি দটুি ধ্ারনাশ   িিন  শর (১) বিটলার ও স্টযাবলন শুধু্ 
নাবস্ত  ই নয়( ২) তারা শর্ জঘনয  াজগুশলা  শরশছ তার  ারন িশচ্ছ তারা নাবস্ত  বছশলন; ধ্ারণা (১) টি 
স্টযাবলশনর জনয সতয, ব ন্তু বিটলাশরর িযাপাশর সশন্দি আশছ; ব ন্তু এই ধ্ারনা আর র্াই শিা  অপ্রাসবঙ্গ   ারন 
ধ্ারনা (২) িশচ্ছ ভুল, বমথযা; এিিং এটি অিশযই অশর্ৌবি  র্বদ বচন্তাটি (১) নিং ধ্ারনা শথশ  আশস; এমনব  
র্বদ আমরা শমশনও শনই বিটলার আর স্টযাবলশনর দজুশনরই নাবস্ত  বছশলন, তাশদর দজুশনরও শগাফ বছল, শর্মন 
সাোম হুশসন এরও বছল; তািশলই িা ব ? গুরুত্বপুণষ প্রেটি ব ন্তু এটা না শর্, খারাপ ( অথিা ভাশলা) শ ান মানরু্ 
ধ্াবমষ  অথিা নাবস্ত  ব না; খারাপ শলা শদর মাথা গুশন তাশদর এই দইু প্রবতিন্দী গ্রুশপ ভাগ  শর তাশদর খারাপ 
 াশজর তাবল া  রার  াজ আমাশদর না; নাৎসীশদর শিশটর িা শল শখাদাই  রা ‘Gott mit uns’   ( িা God 

with us) এই সতযটি ব ছুই প্রমান  শরনা, অন্ততপশক্ষ আশরা অশন  দীঘষ আশলাচনা ছাডা;  বিটলার আর স্টযাবলন 
নাবস্ত  বছশলন ব  বছশলন না শসটা বব্শর্য় না, িরিং নাবস্ত তা পদ্ধবতগতভাশি মানুর্শ  খারাপ  াজ  রশত িাধ্য 
 শর ব   শর না শসটা; সামানযতম প্রমানই শনই র্া সমথষন  শর নাবস্ত তা মানুশর্শ  খারাপ  াজ  রশত প্রভাবিত 
 শর; 
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সশন্দশির শ ান অি াশ শনই, আসশলই স্টযাবলন এ জন নাবস্ত  বছশলন; বতবন তার বশক্ষাদীক্ষা শপশয়শছন এ টি 
অশথষাডক্স চাশচষ র শসবমনারীশত (শর্খাশন অশথষাডক্স র্াজ শতর প্রবশক্ষন শদয়া িয়), তার মা  খশনা তার শসই িতাশা 
 াটাশত পাশরনবন, শ ন তার শছশল ধ্মষ র্াজ  িশলা না বতবন শর্মন শচশয়বছশলন; শর্ বির্য়টি, অযাশলন িুশলা  এর 
মশত স্টযাবলনশ  শিশ আনন্দ বদত, িয়শতা র্াজ  বিসাশি তার শেবনিং এর অবভঞতা তাশ  রুশ অশথষাডক্স চাচষ , 
খৃষ্টধ্মষ এিিং সামবগ্র  ভাশি ধ্শমষর  ট্টর বিশরাধ্ীশত রুপান্তবরত  শরবছল; ব ন্তু শ ান প্রমান শনই তার নাবস্ত তা 
তাশ  বনষু্ঠর  াজগুশলা  রার জনয প্রশণাদনা রু্বগশয়শছ; তার আশগর ধ্মীয় প্রবশক্ষনও সম্ভিত তা  শরবন, র্বদ না, 
অিশয শসবমনারীশত চুডান্ত বিশ্বাসশ  প্রোতীত শ্রদ্ধা,  শঠার  তৃষ ত্ব এিিং শসই বিশ্বাস, ফলাফলই  াজ সোদশনর 
প্রবিয়াটির শর্ৌবিতাশ  প্রমান  শর, এমন ব ছু শশখাশনার মাধ্যশম তা ঘশট থাশ ; 

আর বিটলার শর্ নাবস্ত  এই  াবিনী খুিই র্ত্ন সি াশর পবর ল্পনা  শর প্রচার  রা িশয়শছ, এমন ভাশি শর্ এখন 
অশন  মানরু্ই তা বিশ্বাস  শরন শ ান প্রে  রা ছাডাই; এিিং মুল সতযশ  শতায়াক্কা  শর বনয়বমত আর 
িযাপ ভাশি বির্য়টি  প্রচার  রশছন ধ্মষিাদীরা; ব ন্তু আসল সতয এত েষ্ট নয় শ ানভাশিই; বিটলাশর জন্ম িশয়বছল 
 যাথবল  এ টি পবরিাশর, বতবন  যাথবল  সু্কশলই পডাশুনা  শরবছশলন শশশশি; র্বদও বির্য়টি এ  ভাশি গুরুত্বপুণষ 
না, বতবনও খুি সিশজ ধ্মষশ  পবরতযাগ  রশত পাশরন পরিতীশত, শর্মন স্টযাবলন রুশ অশথষাডক্স বিশ্বাসশ  পবরতযাগ 
 শরবছশলন টিফবলস বথওলজী াল শসবমনারী ছাডার পরপরই; ব ন্তু বিটলার  খশনাই আনুষ্ঠাবন ভাশি  যাথবলবসজম 
পবরতযাগ  শরনবন, তার সমস্ত জীিশন র্শথষ্ট ইবঙ্গত আশছ বতবন ধ্াবমষ  বছশলন, র্বদও  যাথবল  না, বতবন শ ান 
এ টি স্বগীয় সত্ত্বার প্রবত তার বিশ্বাস  খশনাই পবরতযাগ  শরনবন; শর্মন তার Mein Kampf  এ বতবন িশলশছন 
শর্, বতবন র্খন প্রথম বিশ্বরু্দ্ধ শঘার্নার খির শশাশনন, ”আবম িাটু শগশড িশস পবড এিিং স্বগীয় সত্ত্বাশ  ধ্নযিাদ 
আমার সমস্ত হৃদয় বদশয়, এর ম এ টি সমশয় আমাশ  শিশচ থা ার অনমুবত বদশয় ধ্নয  রার জনয;’ ব ন্তু তখন 
১৯১৪, তার িয়স মাত্র ২৫; িয়শতা িা বতবন িদশল বগশয়বছশলন পশর? 

১৯২০ সাশল র্খন বিটলাশরর িয়স ৩১, তার খুি  াশছর সিশর্াগী রুডলফ শিস,পরিতীশত বর্বন শডপুটি ফুিরার 
িশয়বছশলন, িাভাবরয়ার প্রধ্ান মন্ত্রীশ  এ টি বচঠিশত বলশখবছশলন, ’আবম িযবিগতভাশি শির (জনাি) বিটলারশ  খুি 
ভাশলা ভাশি বচবন, এিিং আবম তার শিশ ঘবনষ্ট এ জন, তার এ টি অসাধ্ারন মর্ষাদাপুণষ চবরত্র আশছ, র্া গভীর 
দয়ায় পুণষ, ধ্াবমষ  এিিং এ জন উত্তম  যাথবল ;” অিশযই এটা িলা শর্শত পাশর, শর্শিতু শিস ’মর্ষাদাপুণষ চবরত্র’ িা 
’গভীর দয়ায় পুণষ’ ইতযাবদ বিশশর্নগুশলা িযিিাশর এত জঘনযভাশি ভুল  শরশছন, িয়শতা বতবন ভাশলা  যাথবল  
অিংশটাও ভুল  শরবছশলন; বিটলাশরর শ ান ব ছু ভাশলা িলা রীবতমত  ঠিন এ টি  াজ; র্া আমাশ  মশন  বরশয় 
শদয়, িাসয রভাশি দ:ুসািসী শসই রু্বির  থা, র্া আবম শুশনবছলাম বিটলার বনশ্চয়ই এ জন নাবস্ত  বছশলন এই 
মতিাশদর স্বপশক্ষ; নানা উৎস শথশ  পুনশরাশেখ  শর , বিটলার এ জন খারাপ মানুর্, খৃষ্টধ্মষ ভাশলা িিার বশক্ষা 
শদয়, সুতরািং বিটলার খৃষ্টান িশত পাশরন না শ ান ভাশিই; শগাশয়বরিং বিটলার সম্বশে মন্তিয  শরবছশলন,’ শুধু্ মাত্র 
এ জন  যাথবল ই পাশর জামষানীশ  ঐ যিদ্ধ  রশত;’ আমার ব  মশন  শর বনশত িশি শর্ বতবন এমন শ উ বর্বন 
প্রবতপাবলত িশয়শছন  যাথবল  বিসাশি , তশি বিশ্বাসী  যাথবল  বছশলন না বতবন শ ানবদনও; 

১৯৩৩ সাশল িাবলষশন এ টি ভার্ন শদিার সময় বিটলার িশলবছশলন, ‘আমরা শস বিশ্বাশস শপৌশছবছ শর্, মানুর্ এই 
ধ্মষ বিশ্বাশসর প্রশয়াজন আশছ,সুতরািং আমরা নাবস্ত তািাশদর আশন্দাশলশনর বিরুশদ্ধ আমাশদর রু্দ্ধ শুরুর শঘার্না 
 শরবছ; এিিং এটি শুধু্মাত্র তাবত্ত্ব  শ ান শঘার্না সা, আমরা এটি অিশযই বনমুষল  শর ছাডশিা;’ এটি িয়শতা শুধু্ 
মাত্র ইবঙ্গত শদয়, অনয অশনশ র মতই, বিটলার শ ান বিশ্বাসশ  বিশ্বাস  রশতন; ১৯৪১ সাশল জানা র্ায় বতবন তার 
অযাডজটুযাি, শজশনশরল শগরিাডষ  ইশঙ্গল শ  িশলবছশলন, ’আবম আমৃতুয  যাথবল  িশয়ই থা শিা;’ 

এমনব  র্বদ বতবন সবতয াশরর বিশ্বাসী খৃষ্টান নাও িশয় থাশ ন, বিটলার অিশযই খুিই বভন্ন ধ্রশনর শ উ িশিন, 

র্বদ খৃষ্ট িতযা ারী বিসাশি ইহুদীশদর  শদার্ শদিার দীঘষবদশনর খৃষ্টান ঐবতিয তাশ  প্রভাবিত  শর না থাশ ; 



বমউবনশখ ১৯২৩ সাশলর এ  ভার্শন বিটলার িশলবছশলন, প্রথম  াজ িশি (জামষানীশ ) ইহুদীশদর িাত শথশ  
িাচাশনা, র্ারা আমাশদর শদশটাশ  ধ্বিংশ  রশছ,  জামষানীশ  আমরা শসই  ষ্ট সিয  রা শথশ  রক্ষা  রশত চাই, 

শর্মন আশর জন  শরবছশলন, িুশ বিদ্ধ িশয় মৃতুযশ  িরণ  রার মাধ্যশম;” জন শটালযাে (তার Adolf Hitler: 

The Definitive Biography িইটিশত বলশখশছন বিটলাশরর ধ্মীয় অিিান ব  বছল ফাইনাল সলুযশন ( িন্দী স ল 
ইহুদীশ  িতযা  রার নাৎসী বসদ্ধান্ত) এর সময়টাশত: 

তখনও শরাশমর চাশচষ র এ জন ভাশলা সদসয, র্বদ এর িায়ারাব ষ  িা প্রাধ্ানয পরেরা বির্য়টি তার পছশন্দর 
বছলনা, তশি বতবন তার মশধ্য এর শসই বশক্ষাটি ধ্ারণ  শর শরশখবছশলন শর্, ইহুদীরাই  ঈশ্বরশ  িতযা  শরবছল; শস 
 ারশন ইহুদী বনধ্নর্ঞ সিংগঠিত  রা সম্ভি িশয়বছল বিশি  এর সামানযতম দিংশন ছাডাই,  ারন শসখাশন বিটলার 
শুধু্ ঈশ্বশরর প্রবতশশাধ্ শনিার িাত বিসাশি  াজ  শরশছন – র্তক্ষন তা  রা সম্ভি িশয়শছ শনিষযাবি  ভাশি, শ ান 
বনষু্ঠরতা ছাডাই; 

ইহুদীশদর প্রবত খৃষ্টানশদর ঘৃণা শুধু্মাত্র  যাথবল শদর ঐবতিযই না, মাটিষ ন লুথার সমভাশি তীব্র ইহুদী বিশির্ী; তার 
Diet of Worms এ বতবন িশলশছন, ’সমস্ত ইহুদীশ  জামষানী শথশ  বিতাবডত  রা উবচৎ’; এিিং On the Jews and 

their Lies নাশম বতবন পুশরা এ টা িইও বলশখবছশলন, র্া সম্ভিত বিটলারশ  প্রভাবিত  শরবছল; লুথার ইহুদীশদর 
িণষনা  শরবছশল বির্ধ্র সাশপর কুেলী িশল এিিং শসই এ ই শব্দ বিটলারও িযিিার  শরবছশলন তার ১৯২২ 
সাশলর উশেখশর্াগয এ টি িিৃতায়, শর্খাশন বতবন শিশ  শয় িার উশেখ  শরবছশলন শর্ বতবন খৃষ্ট ধ্মষািলম্বী; 

blockquote> খৃষ্টান  বিসাশি আমার অনুভুবত এ জন শর্াদ্ধা বিসাশি আমাশ  আমার প্রভু আর ত্রাণ তষ ার বদশ  
বনশদষশনা শদয়; এটি আমাশ  বনশদষশ  শর শসই মানরু্টির প্রবত, বর্বন এ িার এ া ীশত্ব, তার অল্প ব ছু অনুসারী 
পবরশিবষ্টত িশয়, শনাি  শরবছশলন শর্ এই সি ইহুদীরা আসশল ব  এিিং সিাইশ  আিিান  শরবছশলন এশদর সাশথ 
রু্দ্ধ  রশত এিিং তারা, ঈশ্বশরর সতয,  ষ্ট সিয ারী বিসাশি না িরিং শর্াদ্ধা বিসাশি  সিষশশ্রষ্টই বছশলন, খৃষ্টান বিসাশি 
অসীম ভাশলািাসা, এিিং  এ জন মানরু্ বিসাশি আবম িাইশিল এর এই সি অনুশচ্ছদগুশলা পবড র্া আমাশদর িশল, 

ব ভাশি আমাশদর প্রভু অিশশশর্ উদযত িশয়বছশলন  প্রবতশরাশধ্ তার সিষশবি বদশয় এিিং চািু  িাশত বনশয় এইসি 
অবভশপ্ত শয়তাশনর বির্ধ্র সাশপর দঙ্গলশ  িবিষ্কার  শরবছশলন উপসনালয় শথশ ; ব  অসাধ্ারন বছল ইহুদী 
বির্ািতার বিরুশদ্ধ তার শসই রু্দ্ধ ; আজ দইু িাজার িছর পর, গভীর আশিশগর সাশথ আবম বচবিত  রশত পারবছ 
আশগর শচশয় আশরা শিশী ভাশলাভাশি শসই সতযটাশ  শর্, এর জনয তাশ  তার রি বদশত িশয়শছ িশশর উপর; 

খৃষ্টান বিসাশি আমার িাবয়ত্ব, আবম শর্ন বনশজশ  প্রতাবরত িিার শ ান সুশর্াগ না শদই,  আমার  তষ িয িশচ্ছ সতয 
আর নযায় বিচাশরর জনয রু্দ্ধ  রা; এিিং র্বদ শ ান ব ছু পাশর প্রদশষন  রশত শর্ আমরা সঠি  দাবয়ত্ব পালন 
 রবছ, শস িশি শসই  ষ্ট র্া প্রবতবদনই পুন্জ্জীভুত িশচ্ছ;  ারন খৃষ্টান বিশসাশি আমার আশরা দাবয়ত্ব আশছ আমার 
বনশজশদর জনগশনর প্রবত  তষ িয পালন  রার; 

র্বদও জানা  ষ্টসাধ্য শর্,বিটলার এই বির্ধ্র সাশপর কুেলী  থাটা আসশল শ াথায় শপশয়বছশলন লথুাশরর শলখা 
শথশ  না সরাসবর মযাবথউ ৩:৭ শথশ ,শর্ভাশি লথুার সম্ভিত শপশয়বছশলন;এছাডা ইহুদী বনপীডন শর্ ঈশ্বশরর ইচ্ছার 
এ টি অিংশ এই থীমটিশত বিটলার বফশর এশসশছন তার Mein Kampf এ : ‘শর্শিতু আজ আবম বিশ্বাস  বর শর্, 

আবম  াজ  রবছ সিষশবিমান সৃবষ্ট তষ ার ইচ্ছানুর্ায়ী: বনশজশ  ইহুদীশদর  াছ শথশ  সুরক্ষা  শর; আবম আমার 
প্রভুর নাশমই রু্দ্ধ  রবছ;’ এটি ১৯২৫ সাশলর ঘটনা;এ ই  থা আিার িশলন ১৯৩৮ সাশল রাইখস্টাগ (জামষান 
পালষাশমি) এ টি ভার্শনর সময়;এিিং এই এ ই  থা তার জীিশন বতবন িহুিার িশলশছন বিবভন্ন সমশয়, 

এই ধ্রশনর তার উবিগুশলাশ  অনযসমশয়  রা তার অনয উবিগুশলার সাশথ ভারসাময খুশজ বনশত িশি শর্মন তার 
শসশিটারী শর্  থাগুশলা বলবপিদ্ধ  শরবছশলন  Table Talk এ,শর্খাশন বিটলার আিার তীব্রভাশি অখৃষ্টীয় দবৃষ্টভঙ্গীর 
 থা িশলশছন,র্া তার শসশিটারী বলবপিদ্ধ  শরবছশলন;নীশচর উবিগুশলা সি  শর্মন ১৯৪১ এর সময়  শরবছশলন: 



 শর্ সিশচশয় বিশাল আঘাতটিশ  মানিতাশ  সিয  রশত িশয়শছ তা িশলা খৃষ্টধ্শমষর আগমন;িলশশবভজম িশচ্ছ 
খৃষ্টধ্শমষর এ টি অবিধ্ সন্তান;দশুটাই ইহুদীশদর আবিষ্কার;ধ্শমষর িযাপাশর পৃবথিীশত পবর বল্পত বমথযার সুচনা  শরবছল 
খৃষ্ট ধ্মষ……. 

প্রাচীন পৃবথিী শ ন এত পবিত্র,বিশুদ্ধ,ভারিীন আর শাবন্তপুণষ বছল  ারন তারা দটুি বিশাল ভয়ািি অবভশাশপর 
 থা জানশতন না,পক্স ( Small Pox) আর খৃষ্টধ্মষ; 

র্খন সি িলা শশর্ িশয় র্ায়,আমাশদর আশা  রার শ ান  ারনই শনই শর্,ইতালীয় আর শেনীয়রা তাশদর 
বনশজশদর খৃষ্টধ্মষর মাদ াসবি শথশ  মুি  রশি;আসুন আমরাই শুধু্ এ টি মাত্র জাবত িই, র্ারা এই শরাশগর 
বিরুশদ্ধ প্রবতশর্ধ্শ র িযিিাশরর মাধ্যশম বনশজশদর মুি িশত শপশরশছ; 

বিটলাশরর Table Talk এ আশরা এধ্রশন িহু উদৃ্ধবত আশছ,র্া প্রায়ই খৃষ্টধ্মষশ  িলশশবভজশমর সাশথ সমতুলয বিসাশি 
উশেখ  শরশছ; খশনা তুলনামলু  সমরুপ আশলাচনা এশসশছ  ালষ মা ষ স এিিং শসি পল প্রসশঙ্গ;এিিং  খশনাই বতবন 
শভাশলনই শর্ তারা দজুশনই ইহুদী ( র্বদও বিটলার খুি অিুত ভাশি দঢৃ় বিশ্বাস  রশতন র্ীশু বনশজ ইহুদী বছশলন 
না);সম্ভািনা আশছ ১৯৪১ সাল অিবধ্ বিটলাশরর িয়শতা শ ান এ  ধ্রশন ধ্মষ তযাশগর বির্য়টি ঘশটশছ িা খৃষ্টধ্মষ 
সেশ ষ  তার শমািমুবি িশয়শছ;িা এই পরের বিশরাধ্ী এ ধ্রশণর িিিয ব  শধু্মাত্র আমাশদর জানাশচ্ছ শর্,বিটলার 
এ জন সুশর্াগ সোনী বমথযািাদী,র্ার শ ান  থা বিশ্বাস  রার মত নয়,শর্ শ ান বদশ ই? 

ত ষ   রা শর্শত পাশর,তার বনশজর িিিয িা তার  াশছর সিশর্াগীশদর শদয়া তশথয সশত্ত্ব,বিটলার আসশল ধ্াবমষ  
বছশলন না ব ন্তু তার শশ্রাতা ও দশষ শদর মশনর ধ্মীয় ভািশ  বতবন দরুবভসেীর সাশথ অপিযিিার  শরবছশলন; 

বতবন িয়শতা শনশপাবলয়শনর সাশথ এ মত বছশলন,বর্বন িশলবছশলন, ‘ধ্মষ িশচ্ছ চমৎ ার এ টি বজবনস, র্া বদশয় 
সাধ্ারন মানরু্শ  শান্ত  শর রাখা র্ায়’; িা শসশন া বদ ইশয়াঙ্গার এর সাশথ,বর্বন িশলবছশলন,’সাধ্ারণ মানুর্ ধ্মষশ  
গনয  শর সতয বিসাশি,ঞানীরা বমথযা বিসাশি এিিং শাস রা শশার্শনর উপশর্াগী বিসাশি;‘শ উই অস্বী ার  রশি না 
শর্ বিটলাশরর পশক্ষ এমন অসৎ িওয়া খুিই সম্ভি;র্বদ তার আসশল উশেশয িয় ধ্াবমষ  িিার ভান  রা,আমাশদর 
বনশজশদর অিশযই মশন  বরশয় শদয়া প্রশয়াজন শসশক্ষশত্র বিটলাশরর নৃশিংসতার  াজগুশলা ব ন্তু শস বনশজই এ া িাশতই 
 শরবন;শসই িিষশরাবচত ভয়ািি ঘটনাগুশলা ঘটিশয়বছল তার বনশদষশ মানা শসনযরা ও তাশদর অবফসাররা,র্াশদর 
শিশীর ভাগই অিশযই খৃষ্টান বছশলন; 

আসশল জামষান জনশগাষ্ঠীর খৃষ্টধ্মষ, আমরা আশলাচনা  রবছ শসই িাইশপাবথবসসটির বভবত্তশত অিবিত– শর্ 
িাইশপাবথবসসটি িযাখযা  রশি, বিটলাশর আপাতদবৃষ্টশত শলা  শদখাশনা অনান্তবর  ধ্মীয় মশনাভাশির প্রচারণা িা 
িয়শতা বিটলার শভশিবছশলন,তার িয়শতা খৃষ্টধ্শমষর প্রবত শ ান শটাশ ন বিসাশি িশলও ব ছু সিমবমষতা প্র াশ  রা 
উবচৎ,নয়শতা তার দ:ুশাসন চাচষ  শথশ  শর্ সমথষন শপশয়বছল,শসটা শপত না;চাশচষ র এই সমথষন িহুরুশপ শদখা শগশছ 
শসই সমশয়,র্ার মশধ্য আশছ  শপাপ পায়াস ১২ র নাৎসীশদর প্রবত এ টি দঢৃ় অিিান শনিার আিিাশনর প্রবত 
িমাগত প্রতযাখান  শর র্াওয়ার িযাপারটি – আধু্বন  চাশচষ র জনয র্া এখনও র্শথষ্ট পবরমান বিব্রত র এ টি 
অধ্যায়; 

িয় খৃষ্ট ধ্মষ বনশয় বিটলাশরর সাফাই গাওয়াটা বছল আন্তবর  বছল অথিা বতবন তার খৃষ্টধ্মষ প্রীবত বনশয় ভান 
 শরবছশলন তার বনশজর উশেশয পুরশনর লশক্ষয – শর্মন সফলভাশি জামষান খৃষ্টান ও  যাথবল  চাশচষ র  াছ শথশ  
সািার্য আদায়  শরবছশলন; শর্ শ ান ভাশিই বিটলাশর শাসশনর ভয়ািি অশুভ বদ গুশলাশ  শ ানভাশিই নাবস্ত তার 
 ারশন ঘশটশছ িশল এমনটি দািী  রা র্াশি না; 



এিিং এমনব  র্খন বতবন ধ্শমষর বিরুশদ্ধ মন্তিয  শরবছশলন,বিটলার প্রবভশডন্স িা ঐশ্ববর  স্বগীয় সত্ত্বা সিংিান্ত 
শব্দগুশলা তার ভার্ায় িযিিার  রা শথশ  বিরত থাশ নবন: রিসযময় এ টি সত্ত্বা,বতবন বিশ্বাস  রশতন,তাশ  
বিশশর্ ভাশি বনিষাচন  শরশছ জামষানীশ  শনতৃষ ত্ব শদিার জনয;বতবন এটিশ  মাশঝ মাশঝ িলশতন প্রবভশডন্স,শ ান শ ান 
সময় ঈশ্বর; ১৯৩৮ সাশল আনসলুস (Anschluss , অবেয়া এিিং জামষানীর রাজবনবত  পুনবমষলন) এর পশর র্খন 
বভশয়নায় বিটলার বিজয়ীর শিশ প্রতযািতষ ন  শরন,তার উচ্ছবসত িিৃতায় ঈশ্বশরর প্রসঙ্গ এশসশছ এই প্রবভশডনস এর 
ছদ্মশিশশ: ‘আবম বিশ্বাস  বর এটা ঈশ্বশরর ইচ্ছা এ টা িাল শ  এখান শথশ  রাইশখ শপ্ররণ  শরবছশলন,তাশ  
শসখাশন িড িিার সুশর্াগ  শর বদশয়বছশলন,তাশ  বিসাশি উন্নীত  শরবছশলন জাবতর শনতা বিসাশি,শর্ন শস তার 
জন্মভুবমশ  আিার রাইশখর সাশথ রু্ি  রার জনয শনতৃত্ব বদশত পাশর;“ 

১৯৩৯ সাশল বমউবনশখ আততায়ীর িাত শথশ  সামানযর জশনয শিশচ র্ািার পর ব ন্তু বিটলার স্বগীয় শবিশ  
ধ্নযিাদ বদশয়বছশলন শসবদন তার বসবডউশল সামানয পবরিতষ ন  রার মাধ্যশম তার জীিন রক্ষা  রার জনয;’এখন 
আবম সেুণষ সন্তুষ্ট; আবম শর্ বিরগারব্রাউশ লার সমশয়র এ টু আশগই শছশড এশসবছলাম শসটা িশচ্ছ শদি ইচ্ছার 
এ টি ইবঙ্গত, আমাশ   আমার লশক্ষয শপৌছাশত সািার্য  রার জনয;এই িযথষ িতযা প্রশচষ্টার পর বমউবনখ এর 
আচষ বিশপ  াবডষ নাল মাইশ ল ফাউলিাশির বনশদষশ শদন তার  যাশথিাশল Te Deum িা ঈশ্বশর প্রশবস্ত সঙ্গীত গাওয়ার 
িযিিা  রা িশি,’আচষ ডাওবসস এর পক্ষ শথশ  ফুশয়রাশরর শসৌভাগযিশম শিশচ র্াওয়ার জনয স্বগীয় ঈশ্বরশ  ধ্নযিাদ 
জানাশনা উশেশশয’;শিশ ব ছু বিটলাশরর অনসুারী,শর্মন শগাশয়শিলস শচষ্টার শ ানই িটি  শরনবন শখাদ নাৎবস 
মতিাদশ  বনশজর শর্াগযতারয় এ টি ধ্শমষ রুপান্তবরত  রশত;নীশচর  থাগুশলা ইউনাইশটড শেড ইউবনয়নস এর 
প্রধ্াশনর র্ার প্রাথষনার মত এ টি রুপ আশছ,ছন্দ আশছ খৃষ্ট প্রভুর প্রবত প্রাথষনার মত ( আমাশদর বপতা) িা 
বিড এর মত: 

অযাডলফ বিটলার ! আমরা শুধু্মাত্র আপনার সাশথ এ ািতা শঘার্না  রবছ; আমরা আমাশদর প্রবতঞা  নিায়ন 
 রশত চাই এই মহুুশতষ : এই পৃবথিীশত আমরা শুধু্ বিশ্বাস  বর অযাডলফ বিটলারশ ; আমরা বিশ্বাস  বর নযাশনাল 
সমাজতন্ত্র ( নাৎসী পাটিষ ) আমাশদর জনগশনর জনয এ মাত্র রক্ষা ারী বিশ্বাস; আমরা বিশ্বাস  বর স্বশগষ এ জন 
প্রভু ঈশ্বর আশছন, বর্বন আমাশদর সৃবষ্ট  শরশছন, আমাশদর পথ প্রদশষন  শরশছন, আমাশদর বনশদষশনা বদশয়শছন এিিং 
আমাশদর দশৃযতই আশীিষাদ  শরশছন; এিিং আমরা বিশ্বাস  বর শর্ এই প্রভু ঈশ্বর অযাডলফ বিটলারশ  শপ্ররণ 
 শরশছন শর্ন জামষানী বচর াশলর জনয শবিশালী বভবত্তশত পবরণত িশত পাশর; 

স্টযাবলন নাবস্ত  বছশলন, বিটলার সম্ভিত নাবস্ত  বছশলন না, ব ন্তু এমনব  বতবন র্বদ নাবস্ত ও িশতন, তািশলও 
স্টযাবলন/বিটলার বিতশ ষ র শশর্  থা খুিই সাধ্ারণ; শ ান এ   িযবি নাবস্ত  িয়শতা খারাপ  াজ  রশত পাশরন, 

ব ন্তু তারা নাবস্ত তার নাশম শ ান অশুভ  াজ  শরন না; স্টযাবলন এিিং বিটলার অতযন্ত খারাপ  াজ  শরশছন, 

র্থািশম শগাডা মতিাদ আর  ট্টরপিী মাক্সষিাশদর নাশম এিিং উন্মত্ত ও অবিঞাবন  ইউশজবন স তশত্ত্ব র্া 
খাবন টা বমবশ্রত বছল ভাগনারীয় (Wagner) পাগলামী; তশি ধ্মীয় রু্দ্ধ আসশলই ধ্শমষর নাশমই লডাই  রা িয়; 

এিিং ইবতিাশস তাশদর উপবিবত ভয়ঙ্কর ভাশি বনয়বমত; আবম এমন শ ান রু্শদ্ধর  থা মশন  রশত পারবছ না র্া 
নাবস্ত তার নাশম লডাই  রা িশয়শছ; আর শ নই িা তা িশি? শ ান রু্শদ্ধর উশেশয থা শত পাশর অথষবনবত  
লালসা, রাজবনবত  অবভলার্, জাবত ব িংিা িণষগত সিংস্কার, গভীরভাশি লালন  রা শ ান দ:ুখ দদুষশা িা প্রবতশশাধ্ 
ব িংিা শ ান জাবতর বনয়বত বনধ্ষারশণ শদশশপ্রম জবনত বিশ্বাস; এিিং শ ান রু্শদ্ধর আশরা সম্ভািয  ারণ িশচ্ছ   াশরা 
ধ্শমষর প্রবত অনঢ় বিশ্বাস শর্ আশদর ধ্মষটি এ মাত্র সবতয াশরর ধ্মষ; র্া আশরা দঢৃ়  শর প্রবিত্র িই গুশলা র্া 
শ ান রাখ ো  না শরশখই  স ল অবিশ্বাসী এিিং অনয ধ্শমষর বিশ্বাসীশদর মৃতুযদশে দবেত  শরশছ, এিিং েষ্টভাশি 
প্রবতঞা  শরশছ শর্ ঈশ্বশরর শর্াদ্ধারা  শিীদশদর স্বশগষ প্রশিশ  রশি সরাসবর। সযাম িযাবরস, প্রায়ই ঠি  বনশানা 
িরাির বর্বন আঘাত  শর থাশ ন, তার The End of Faith  িইশয় বলশখবছশলন: 



 ধ্মীয় বিশ্বাশসর বিপদ িশচ্ছ শর্ এটি খুি সাধ্ারন শ ান মানুর্শ  এর উন্মত্ততার সুফল শভাগ  রার সুশর্াগ  শর 
শদয় এিিং তাশদরশ  মশন  রা িয় পবিত্র;  ারন প্রবতটি নতুন প্রজন্মর বশশুশদর শশখাশনা িয় ধ্মীয় মতিাদ আর 
প্রস্তািনার শর্ৌবি তা প্রমাশনর শ ান প্রশয়াজন পশড না, শর্ভাশি আমরা অনয সি প্রস্তািনার জনয আিবশয ভাশি 
শর্ৌবি তা খুবজ; মানি সভযতা এখনও সেুণষ রু্বিিীনশদর শর্াদ্ধা িারা অিরুদ্ধ িশয় আশছ; আমরা এমনব  এখনও 
আমাশদর িতযা  রবছ, প্রাচীন এ  সাবিশতযর জনয; শ  শভশিবছল এর ম দ:ুখজনউিট শ ান ব ছু সম্ভি িশত পাশর? 

আর এর িযবতিম, শ নই িা এ জন রু্শদ্ধ র্াশি অনপুবিত শ ান এ টি বিশ্বাশসর জনয? 

 
ব্রাড িলযাে এ টি িইিং 

_________________________ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত 
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বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) 
By K M Hassan 

 

 
ছবি: শগ্রগরী শফরাে (Gregory Ferrand) এর এ টি ইলাসশেশন : ছবিটি এশ বছশলন  ইসরাশয়লী শলখ  
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সাভইয়ন বলিশরখট (Savyon Liebrecht)  এর নাট  

Apples from the Desert এর শপাষ্টার বিসাশি (graphite and colored in Photoshop); ছবিটির মলু িিিয 
পুরাতনশদর িশয় চলা অশর্ৌবি  োবডশন আর িিংশগত ঘৃণাশ  শপছশন শফশল নতুন  শর জীিশনর মুলযশ  

অনুধ্ািন  শর শাবন্তশ  আবলঙ্গন  রার এ টি স্বে। 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) 

( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

ধ্শমষর সমসযাটা আসশল ব ? ধ্মষ শ ন এত বিিংস্র ? 

ধ্মষ আসশলই মানরু্শ  বিশ্বাস  রাশত শপশরশছ শর্, এ জন অদশৃয স্বত্তার অবস্তত্ব আশছ – আ াশশ বর্বন িসিাস 
 শরন –আপবন র্া ব ছু  রশছন, প্রবতটি বদশনর প্রবতটি বমবনশট, সি ব ছুই বতবন শদখশছন। এিিং এই অদশৃয স্বত্তার 
 াশছ দশটি  শমষর এ টি বিশশর্ তাবল া আশছ, র্া বতবন চান আপনারা অিশযই শসসি ব ছু শর্ন না  শরন; এিিং 
র্বদ আপবন শসই দশটি বনশর্ধ্াঞার শ ান এ টি অমানয  শরন, তািশল তার িানাশনা এ টি বিশশর্ জায়গা আশছ, 

গন গশন আগুন আর  াশলা শধ্ায়ায় পবরপুণষ, পুবডশয় র্ন্ত্রনা আর বনর্ষাতন  রার এ টি জায়গা; শসখাশন বতবন 
আপনাশ  পাঠাশিন থা শত এিিং র্ন্ত্রনা সিয  রশত এিিং পুডশত এিিং শ্বাসরুদ্ধ িশয় মরার উপিম িশত এিিং 
আপবন শসখাশন অনন্ত াশলর জনয বনরন্তর ভাশি র্ন্ত্রণায় বচৎ ার  রশত থা শিন আর শ িল  াদশত থা শিন… 

ব ন্তু বতবন আপনাশ  ভাশলািাশসন: জজষ   ারবলন 

_________________________________ 

শিবশষ্টগত প্র ৃবতর  ারশনই শ ান ধ্রশনর মুশখামুবখ িশন্দই আবম শতমন সুবিধ্া  রশত পাবরনা। আর আসশলই 
আবম মশন  বরনা শত্রুভািাপন্ন িশয়, শ ান সতয অনসুোন  রার প্রবিয়াটা আশদৌ উপশর্াগী িশত পাশর ; এিিং 
আবম বনয়বমতভাশিই আনু ষ্ঠাবন  নানা বিতশ ষ  অিংশ শনিার জনয আমন্ত্রন প্রতযাখযান  শর থাব ; আবম এ িার 
আমবন্ত্রত িশয়বছলাম তৎ ালীন এবডনিরার ইয় ষ  এর আচষ  বিশপ এর সাশথ এ টি আনষু্ঠাবন  বিতশ ষ । বনশজশ  
এর জনয শিশ সন্মাবনত মশন  শরবছলাম, এিিং আমন্ত্রনটি সাদশর গ্রিন  শরবছলাম। শসই বিতশ ষ র পর বিবশষ্ট 
ধ্াবমষ  পদাথষ বিঞানী রাশসল স্টযানাডষ  তার Doing Away with God? িইটিশত Observer পবত্র ায় শসই বির্শয় 
তার শলখা এ টি বচঠি পুণ:মদু্রন  শরন: 
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http://wp.me/p1KdC9-XZ
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http://wp.me/p1KdC9-11n
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http://wp.me/p1KdC9-14u
http://wp.me/p1KdC9-14S
http://wp.me/p1KdC9-152
http://wp.me/p1KdC9-15a
http://wp.me/p1KdC9-15l


 মিাশয়, অবতবরি তৃবপ্তময় বশশরানাম ‘God comes a poor Second before the Majesty of Science’ এর অধ্ীশন, 

আপনার শিঞাবন  সিংিাদদাতা জানাশচ্ছন শর্ ( তাও আিার ইষ্টার শরািিাশরর মত এ টি বদশন) ব ভাশি ধ্মষ 
ও বিঞান বির্য়  এ টি বিতশ ষ  বরচাডষ  ডব ন্স ইয়শ ষ র আচষ বিশশপর উপর ব ভাশি ‘গুরুতর িুবদ্ধিবৃত্ত  আিমন’ 

 শরবছশলন। আমাশদর জানাশনা িশয়শছ, ’কুৎবসৎ আিপ্রসাশদর িাবস িাসা’ নাবস্ত রা’ এিিং ’বসিংিরা ১০ এিিং খৃষ্টানরা 
শুনয;’ 

ধ্াবমষ  বিঞানী স্টযানাডষ  এভাশিই Observer এর  াশছ এ টানা িয়ান বদশত থাশ ন শর্, ব ভাশি শসই পবত্র াটি 
তার সাশথ আমার এিিং িাবমষিংিাশমর বিশপ ও বিখযাত  সশমালবজষ্ট সযার শিরমান িবের রয়যাল শসাসাইটিশত 
পরিতী এ টি সাক্ষাৎ াশরর  থা উশেখ  রশত িযথষ িশয়শছ, শর্ সাক্ষাৎ ারটা শ ান প্রবতিন্দীতা মলু  বিত ষ  
আ াশর িয়বন, এিিং তার ফলাফশল শসই আশলাচনা অশপক্ষা ৃত শিশী গঠনমলু  িশয়বছল; আবম শুধু্ এ মত িশত 
পাবর, প্রবতিন্দীতামলু  বিতশ ষ র ফরমাশটর প্রবত তার েষ্ট বনন্দাঞাপশন জানাশনার সাশথ। 

বিশশর্  শর, আমার িই A Devil’s Chaplain এ শর্  ারনগুশলা আবম উশেখ  শরবছলাম, ব ছু সি বনবদষষ্ট  ারশনই 
আবম শ ান সৃবষ্টিাদী িা বিশয়শবনষ্টশদর সাশথ শ ান বিতশ ষ  অিংশগ্রিন  রশত চাইনা; ((আমার আসশল শসই 
দ:ুসািস শনই শস  ারনগুশলা উশেখ  শর আমন্ত্রন প্রতযাখান  রার, অন্তত এ টি  ারন র্া আমার সিশচশয় প্রখযাত 
শিঞাবন  সি মী িযিিার  শরন সচরাচর, র্খনই শ ান সৃবষ্টিাদী তার সাশথ শ ান আনষু্ঠাবন  বিত ষ  আশয়াজন 
 রার শচষ্টা  শর, ( আবম তার নাম িলশিা না, তশি তার িা যটি অশেলীয় িাচনভঙ্গীশত পডশত িশি):   ”এটা 
শতামার জীিন িতৃ্তাশন্ত শিশ ভাশলা শদখাশি, আমারটায় ততটা না।’)) 

র্বদও রু্দ্ধিং শদিী শ ান প্রবতশর্াবগতার প্রবত আমার সুেষ্ট অপছন্দ থা া সশত্ত্বও, শ ান না শ ান এ  ভাশি আবম 
ধ্শমষর প্রবত তীব্র বিতৃষ্ণার এিিং আিমনাি  এ টি মশনাভাশির খযাবত অজষ ন  শর শফশলবছ; আমার সি মীরা 
র্ারা এ মত শর্, ঈশ্বশরর শ ান অবস্তত্বই শনই এিিং র্ারা এ মত শর্ শনবত  িিার জনয আমাশদর ধ্শমষর শ ান 
প্রশয়াজনীয়তা শনই, এিিং আমরা ধ্মষ এিিং শনবত তার মুল বশ ডশ  ধ্শমষর িাইশরর এ টি ভার্ায় িযাখযা  রশত 
পাবর, তারাও মদৃ ুবিস্ময় র এ টি ধ্াধ্া বনশয় আমাশ  পাটা প্রে  শরন: তুবম শ ন এত ধ্শমষর বিরুশদ্ধ এত 
বিশির্পুণষ মশনাভাি শপার্ন  শরা িশলাশতা ? ধ্শমষর আসশল সমসযাটা ব ? আসশলই ব  ধ্মষ এত শিশী ক্ষবত  শর 
শর্, আমাশদর এর বিরুশদ্ধ সবিয় িশয় রু্দ্ধ  রশত িশি? শ ন আমরা আমাশদর মত থাব  না, আর তাশদরশ  
তাশদর মত শছশড বদবচ্ছ না তাশদর মত  শর জীিন  াটাশত, শর্মন আমরা  শর থাব  রাবশচি শর্মন িরৃ্ আর 
িৃবশ্চ  রাবশর সাশথ, িা বিষ্টাল শবি আর শলই লাইন এর শক্ষশত্র ? এরা সি ব  শসই সি উিট ধ্যানধ্ারনারই 
এ টি না, র্া শ ান ক্ষবত  রশছ না আমাশদর? 

আবম িয়শতা এর উত্তশর িবল  শর্ এধ্রশন শিরী আচরন র্া আবম ব িংিা অনযানয নাবস্ত রা মাশঝ মাশঝ ধ্শমষর 
বিরুশদ্ধ প্রদশষন  শর তা শুধু্ বলবখত িা উচ্চাবরত শশব্দর মশধ্যই সীমািদ্ধ। আর শুধু্মাত্র ধ্মষতাবত্ত্ব  মতবভন্নতার 
 ারশন আবম ব ন্তু  াউশ  শিামা শমশর িতযা  রার ইচ্ছা শপার্ন  রবছ না, িা বশশরাশচ্ছদ  রশত িা আগুশন 
পুবডশয় িশশ চবডশয় মারশতও চাইবছ না িা শ ান উচু দালাশনর বদশ  উশডাজািাজ চালাশত চাইবছ না; ব ন্ত আমার 
প্রে তষ ারা সাধ্ারণত শসখাশনই তাশদর  থা থামান না, বতবন িয়শতা আশরা িলশত পাশরন এমন শ ান ব ছু: 
”শতামার এই বিশির্পুণষ মশনাভাি ব  শতামাশ  এ জন ’শমৌলিাদী নাবস্ত ’ বিসাশি বচবিত  রশছ না, ঠি  শতামার 
মতানরু্ায়ী তুবমও শতা এ ই ভাশি উগ্র আর শগাডা, রু্িরাশে িাইশিল িলশয় িসিাস ারীরা শর্মন তাশদর 
মতামশত শগাডা আর উগ্র? 

প্রথশমই আমার প্রবত এই শমৌলিাদীতার অবভশর্াগশ  আশগ পবরিার  রার প্রশয়াজন শিাধ্  রবছ,  ারন এই 
অবভশর্াগ আমার প্রবত িতাশাজন ভাশি সিষজনীন। 



 শমৌলিাবদতা এিিং বিঞাশনর বিরুশদ্ধ নাশ তামলু  তৎপরতা:  

শমৌলিাদীরা বিশ্বাস  শরন শর্ তারাই ঠি   ারন শসই সতযটিশ  তারা শ ান এ টি পবিত্র গ্রশি পশডশছন এিিং 
আশগ শথশ ই, তারা জাশনন, শ ানব ছুই শসই ধ্ারন ৃত লাবলত বিশ্বাস শথশ  তাশদরশ  এ চুলও নাডাশত পারশি না। 
প্রবিত্র গ্রশন্জ্ির সতয িশচ্ছ এ ধ্রশনর এবক্সয়ম িা শ ান প্রমান িা রু্বি ছাডাই র্াশ  সতয িশল শমশন শনয়া িয়, র্া 
 খশনাই শ ান শর্ৌবি  আশলাচনার উপসিংিার না। র্াই শিা  না শ ন পবিত্র গ্রি অিশযই সবতয, এমন ব  র্খন 
র্শথষ্ট প্রমান এর িীপবরশত। বিরুদ্ধ শসই প্রমানগুশলাই অিশযই ছুশড শফশল বদশত িশি,  ারন পবিত্র গ্রি অিশয 
মানয। অথচ ঠি  এর িীপবরত, িবচ্ছ আবম, এ জন শিঞাবন  বিসাশি শ ান ব ছুশত বিশ্বাস িাপন  বর (শর্মন 
ধ্রুন বিিতষ ন প্রবিয়া), শসটা প্রবিত্র গ্রশি পশডবছ িশল তা ব ন্তু না িরিং আবম বিশ্বাস  বর  ারন আবম এর 
স্বপশক্ষ সি প্রমানগুশলার বিশশ্লর্ন ও পর্ষাশলাচনা  শরবছ এিিং আসশলই দশুটা মশধ্য পাথষ য অশন  শিশী। বিিতষ ন 
সিংিান্ত শ ান িই এ বিশ্বাস িাপন  রা িয় এ জনয না শর্ তারা পবিত্র গ্রশির মত শ ান ব ছু, িরিং তাশদর 
বিশ্বাস  রা িয়  ারন শসই িইগুশলাশত সাধ্ারণত পরেরশ  মজিুত িা দঢৃ়  শর এমন অগবনত প্রমান উপিাপন 
 শর থাশ । নীবতগতভাশি, শ ান এ জন পাঠ  চাইশলই শসই প্রমানগুশলা পরীক্ষা  শর শদখশত পারশিন। বিঞাশনর 
শ ান িইশয় র্খন ভুল িয়, শ উ না শ উ এ সময় শসই ভুলটি উদঘাটন  শর এিিং এর পরিতী সিংস্করনগুশলাশত 
শসই ভুলটি সিংশশাধ্ন  রা িয়। এিিং খুিই েষ্টভাশি আমরা এমন ব ছু শ ান ধ্মষগ্রির সাশথ িশত শদবখনা। 

দাশষবন রা, বিশশর্  শর শসৌবখন দাশষবন রা র্াশদর অল্প ব ছু দশষন সম্বশে শলখাপডা আশছ এিিং আশরা বিশশর্ভাশি 
র্ারা সািংসৃ্কবত  আশপবক্ষ তািাদ িা  ালচারাল বরশলটিবভজম িারা সিংিবমত তারা িয়শতা িা  এই পর্ষাশয় ্াবন্ত র 
এ টি শরড শিবরিং শদখাশিন িা মলু বির্য়টিশ  পাশ  াটিশয় র্ািার প্রশচষ্টায় এ টি ভ্রান্ত রু্বি প্রস্তাি  রশত 
পাশরন: এ জন বিঞানীর ’স্বাক্ষয প্রমাশনর‘ উপর বিশ্বাসটাইশতা শ ান শমৌলিাদী বিশ্বাশসর মতই এ টি বির্য়। এই 
বির্য়টি বনশয় আবম আমার অনয ব ছু শলখায় বিশদ আশলাচনা  শরবছ আশগ, এখাশন শুধু্ সিংবক্ষপ্তভাশি তার ব ছুটা 
পুনরািৃবত্ত  রশিা। শসৌবখন দাশষবনশ র টুবপ মাথায় বদশয় আমরা র্া ব ছ দািী  বর না শ ন, আমরা সিাই 
আমাশদর জীিশন প্রমাশনর উপর বিশ্বাস িাপন  বর। র্বদ আবম শ ান িতযার জনয অবভরু্ি িই, বিিাদী পশক্ষর 
আইনজীবি আমাশ   শঠার ভাশি বজশঞস  রশিন, অপরাধ্ সিংঘটিত িিার আশগর রাশত্র আবম বশ াশগাশত বছলাম 
এই  থাটি সবতয ব না। আবম এখাশন দশষশনর রু্বি বদশয় এমন শ ান উত্তর বদশয় ব ন্তু পাশ  াটিশয় শর্শত 
পারশিা না, শর্মন: “এটা বনভষ র  রশছ আপবন ‘সবতয’ িলশত ব  শিাঝাশচ্ছন শসই বির্য়টার উপর,” ব িংিা শ ান 
নৃতাবত্ত্ব  িা আশপবক্ষ তািাদী আশিদন বদশয় , শর্মন, “শুধু্মাত্র আপনার পবশ্চমা শিঞাবন  ‘বছলাম’ অশথষ  আবম 
বশ াশগাশত বছলাম শসবদন;”; িশঙ্গালীজশদর এই ‘শ াথাও থা ার ধ্ারনাটি’ সেুণষ বভন্ন, শস অনুর্ায়ী আপবন সবতয 
‘শ াথাও আশছন’ িলশত শিাঝাশি, আপবন িশচ্ছন সুগেী শতল মদষন  রা বনিষাবচত এ জন িশয়ািৃদ্ধ , বর্বন ছাগশলর 
শু শনা অেশ ার্ শথশ  নবসয শনিার শর্াগযতা রাশখন;” 

িশত পাশর বিঞানীরা শমৌলিাদী, ’সতয’ িলশত ব  শিাঝায় র্খন শসটি শ ান বিমুতষ  উপাশয় সিংঞাবয়ত  রা িয়; 

ব ন্তু শসঅশথষও িা ীরাও ব ন্তু শসর মই শমৌলিাদী। আবম র্খন িলবছ বনউবজলযাে এর অিিান িশচ্ছ দবক্ষন 
শগালাশধ্ষ তার শচশয় আিার আবম র্খন িলবছ বিিতষ ন সবতয, তা ব ন্তু  শ ান অিংশশই আমাশ  শিশী শমৌলিাদী 
বিসাশি প্রবতবষ্ঠত  রশছ না। আমরা বিিতষ শন বিশ্বাস  বর  ারন এর স্বপশক্ষ অসিংখয স্বাক্ষয প্রমান আশছ এিিং 
আমরা এটিশ  অিশযই দ্রুত প্রতযাখান  রশত বিধ্া শিাধ্  রশিা না, র্বদ নতুন শ ান স্বাক্ষয প্রমান আমাশদর িাশত 
আশস র্া ব না বিিতষ নশ  সেুণষ ভুল প্রমাবনত  শর; শ ান সবতয াশরর শমৌলিাদী এভাশি শ ান  থা  খশনাই 
িলশিন না। 

খুিই সিজ তীব্র আশিগ আর শমৌবলিাদীতা, এই দটুি বির্য়শ  এ ই মশন  শর সিংশয়াচ্ছন্ন িওয়া। আমাশ  র্শথষ্ট 
আশিগ তাবডত মশন িশত পাশর আবম র্খন শমৌলিাদী শ ান সৃবষ্টিাদী িা বিশয়শবনষ্টশদর বিরুশদ্ধ বিিতষ শনর পশক্ষ 



লডাই  বর, ব ন্তু এর  ারন তাশদর শমৌলিাশদর প্রবতিন্দী এটি আমার শ ান শমৌলিাদ তা ব ন্তু না; এর  ারন 
বিিতষ শনর স্বপশক্ষ প্রোতীতভাশি অতযন্ত দঢৃ় অসিংখয স্বাক্ষয প্রমান আশছ এিিং আবম আশিগময় এ টি িতাশার 
বশ ার িই র্খন শদবখ আমার বিশরাধ্ী পক্ষ শসটি অনুধ্ািন  রশত িযথষ িশচ্ছন িা সাধ্ারণত র্া িশয় থাশ , 

প্রমানগুশলার বদশ  তারা নজর বদশতই অস্বী ার  শরন, শুধু্মাত্র র্ার  ারন র্খন এটি তাশদর পবিত্র গ্রির সাশথ 
বভন্নমত শপার্ন  রশছ। আমার শসই আশিগ আশরা শজারাশলা িয়, র্খন আবম শদবখ এই সি দভুষ াগা শমৌলিাদীরা 
এিিং তারা র্াশদর প্রভাবিত  রশছ তারা  ঠি   তটুকু ’িবঞ্চত’ িশচ্ছন বিিতষ শনর ধ্ারনাটি অনুধ্ািন না  রশত 
পারার জনয। বিিতষ শনর সতযগুশলা এিিং শসই সাশথ অনযানয শিঞাবন  সতযগুশলা প্রশতয টি অতযন্ত  গভীরভাশি 
বিস্ময় র এিিং সুন্দর। আসশলই  তুটকু দভুষ াগযজন  র্বদ তা না শজশনই  াউশ  মরশত িয়! অিশযই শসই 
বির্য়টি আমাশ  তীব্র আশিগািন্ত  শর শফশল, আর শ নই িা শসটা  রশি না? ব ন্তু বিিতষ শন আমার বিশ্বাস 
 খশনাই শমৌলিাদ সমতুলয না আর এটি শ ান অে বিশ্বাসও  না,  ারন আবম জাবন আমার মন পবরিতষ ন  রশত 
ব  প্রশয়াজন এিিং আবম আনশন্দর সাশথই তা  রশিা র্বদ প্রশয়াজনীয় প্রমান শমশল। 

এিিং এর ম ঘটনা িহু ঘশটশছও। আশগ আোরগ্রাজশুয়ট ছাত্র থা া ালীন অক্সশফাডষ  বিশ্ববিদযালশয়র প্রানী বিঞান 
বিভাশগর এ জন সন্মাবনত শনতৃিানীয় বিশশর্ঞর গল্প িশলবছলাম, িহু িছর ধ্শর বতবন অতযন্ত  আশিশগর সাশথই 
বিশ্বাস  রশতন এিিং পডাশতন শর্ গলবজ অযাপারাটাস ( প্রানী শ াশর্র অভযন্তশর এ টি আনিুীক্ষনী  অঙ্গানু) এর 
আসশল িাস্তশি শ ান অবস্তত্ব শনই: এ টি বিভ্রম িা ভুল  শর মশন  রা শ ান এ টি শিবশষ্ট। প্রবত শসামিার 
বিশ শল প্রানী বিঞান বিভাশগর এ টি প্রথা বছল শর্ সমস্ত বডপাটষ শমি এ জন বভবজটিিং শল চারাশরর শসবমনাশর 
অিংশ শনশি। এ টি শসামিাশর আমাশদর অবতবথ বছশলন রু্িরাশের এ জন শ ার্ বিঞানী, বর্বন সেুনষ বিশ্বাসশর্াগয 
সাক্ষয প্রমান সি আমাশদর জানান শর্ গলবজ অযাপারাটাস িশল আসশলই শ াশর্র অভযন্তশর অঙ্গান ুআশছ। শসই 
িিৃতার শশশর্ শসই িদৃ্ধ অধ্যাপ  িল ভবতষ  মানুশর্র সামশন এশস রু্িরাশের বিঞানীর সাশথ িাত শমলাশলন এিিং 
শিশ আশিশগর সাশথ িশলন, ”আমার বপ্রয় সি মী, আপনাশ  আবম ধ্নযিাদ জানাশত চাই, গত পশনশরা িছর ধ্শর 
আবম ভুল জানতাম;” আমরা সিাই তখন িাততাবল বদশয় উশঠবছলাম তীব্র শজাশর। শ ান শমৌলিাদী  খশনাই তা 
 রশি না। এিিং প্রাশয়াবগ  শক্ষশত্র অশন  বিঞানীও িয়শতা তা  রশিন না, ব ন্তু সি বিঞানী অন্তত সায় শদশি 
এটিশ  আদশষ বিসাশি বচবিত  শর। র্ার িযবতিম রাজনীবতবিদরা ব ন্তু তা  রশিন না  খশনাই, তারা িয়শতা 
িলশিন এগুশলা িশচ্ছ মত এশ িাশর উশটাবদশ  ঘুবরশয় শনয়া িা বডগিাজী মারা। এ টু আশগই িণষনা  রা এই 
ঘটনাটির সৃ্মবত এখনও আমাশ  আশিগতাবডত  শর। 

এ জন শিঞাবন  বিসাশি, আবম শমৌলিাদী ধ্শমষর প্রবত শিরী মশনাভাি শপার্ন  বর  ারন এটি সবিয়ভাশি 
শিঞাবন  সি উশদযাগশ   লুবর্ত  রশছ। ধ্মষ আমাশদর শশখায় আমাশদর শর্ন আমাশদর মন পবরিতষ ন না  বর, 

মিাবিশশ্ব র্ত বিস্ময় র বজবনস জানার আশছ আমরা শর্ন শসগুশলা সম্বশে জানার শ ান আগ্রি অনভুি  ব িংিা 
সবিয়ভাশি জানার শচষ্টা  বর; এটি বিঞানশ  দিুষল  শর, আমাশদর িুবদ্ধমত্তাশ  দিুষল  শর শদয়। আমার জানা মশত 
এর সিশচশয় দ:ুখজন   উদিারন িশচ্ছ, রু্িরাশের ভুতত্ত্ববিদ  াটষ  ওয়াইস, বর্বন এখন রু্িরাশের শটশনবসর শডটশন 
ব্রায়ান  শলশজর শসিার ফর অবরবজনস বরসাচষ  এর পবরচাল ।  শলজটির নাম ব্রায়ান িিার  ারন ব ন্তু শ ান 
দঘুষটনা নয়, এর নাম রণ িশয়শছ উইবলয়াম শজবনিংস ব্রায়ান এর নামানসুাশর, বর্বন বিঞান বশক্ষ  জন শস্কাপস এর 
বিরুশদ্ধ মামলা  শরবছশলন বিখযাত ১৯২৫ সাশলর শডটন ’মাবঙ্ক োয়াল’ এ। ওয়াইস তার শশশশির স্বে পুণষ  রশত 
পারশতন শ ান এ টি সবতয াশরর বিশ্ববিদযালশয় অধ্যাপ  িশয়, র্ার মশটা িয়শতা িশতা ’বিশশ্লর্নাি  ভাশি বচন্তা 
 রশত িশি’, ব্রায়ান  শলশজর ওশয়িসাইশটর অবক্সশমাশরাশনর মত শ ান ব ছু না ‘বিশশ্লর্নী মশনাভাি এিিং িাইশিল 
এর মত বচন্তা  রুন‘; ওয়াইস বশ াশগা বিশ্ববিদযালয় শথশ  ভুতত্ত্ববিদযায় বডগ্রী অজষ ন  শরবছশলন এিিং এরপর আশরা 
দটুি উচ্চতর বডগ্রী শনন ভুতত্ত্ববিদযা এিিং জীিাশ্মবিদযায় িাভষ াডষ  বিশ্ববিদযালয় শথশ  ( শ ান অিংশশই র্া  ম 
নয়), শর্খাশন বতবন বস্টশফন শড গুল্ড এর ছাত্র বছশলন ( আশরা বিশাল এ টি িযাপার); বতবন খুিই শর্াগয এিিং 



শমধ্ািী তরুণ বিঞানী বছশলন, প্র ৃত শ ান বিশ্ববিদযালশয় বিঞান পডাশনা এিিং গশির্না  রশিন, তার জীিশনর 
এমন স্বে পুরশণর পশথই বতবন অগ্রসর িবচ্ছশলন। 

ঠি  তখনই এ টি দঘুষটনা ঘশট।এই আঘাতটি িাইশর শথশ  না, তার বভতর শথশ ই এশসবছল..তার বনশজর মশন, শর্ 
মন মারাি ভাশি দিুষল িশয়বছল এ টি শমৌলিাদী ধ্শমষর ছত্রছায়ায় তার শিশড ওঠার  ারশন, শর্ শমৌলিাদী বিশ্বাস 
তাশ  িাধ্য  শর পৃবথিী -তার বশ াশগা ও িাভষ াডষ  বিশ্ববিদযালয় ভুতাবত্ত্ব  পডাশুনার বির্য় – দশ িাজার িছশরর 
শচশয়  ম প্রাচীন তা বিশ্বাস  রার জনয। র্শথষ্ট িুবদ্ধমান বছশলন বতবন শিাঝার মশতা শর্, তার ধ্মষবিশ্বাস আর 
বিঞান এ টি মুশখামবুখ সিংঘশর্ষর বদশ  এগুশচ্ছ এিিং তার মশনর বভতশরও শসই িন্দও িমশ প্র ট িশয়বছল এিিং 
এ বদন বতবন আর সিয  রশত পাশরনবন; এ বদন িযপারটা সমাধ্ান  রার জনয এ টি  াবচ িাশত িাইশিশল বনশয় 
িসশলন, বতবন পুশরা িাইশিশলর শর্ অিংশগুশলাশ  িাদ শর্শত িশি র্বদ পৃবথিী সম্বশে তার শিঞাবন  ধ্ারনা সতয 
িশয় থাশ , শসগুশলা আক্ষবর  অশথষ  াটশত িসশলন; এই অবতমাত্রায় সৎ আর  ষ্ট র অনুশীলশনর পর, তার িাইশিল 
এর আসশল খুি  ম অিংশই অক্ষত বছল শর্, 

 র্তই শচষ্টা  বরনা শ ন আবম, সারা ধ্মষগ্রি জশুড অক্ষত মাবজষ ন থা ার সুবিধ্া সশত্ত্বও আমার পশক্ষ িাইশিলটা দইু 
ভাশগ ভাগ না িশয় র্াওয়া ছাডা ধ্রশতই পারবছলাম না; আমাশ  বসদ্ধান্ত বনশতই িশি বিিতষ ন আর ধ্মষগ্রশির মশধ্য 
শ ানটা আবম শিশছ শনি। িয় ধ্মষগ্রি সবতয এিিং বিিতষ ন ভুল িা বিিতষ ন সবতয এিিং আমাশ  অিশযই িাইশিল 
ছুশড শফলশত িশি। ঠি  শসই মহুশতষ , শসই রাশত আবম ঈশ্বশরর  থা শমশন শনই এিিং এর পবরপিী সিব ছুশ  
প্রতযাখান  বর, বিিতষ ন সি। এিিং এভাশি,অশন  দ:ুখ সাশথ বিঞাশন আমার সি স্বে আর আশাশ  আগুশন ছুশড 
শফবল। 

বির্য়টি আমাশ  দারুন িযাবথত  শর; ব ন্তু অনযবদশ  গলবজ অযাপারাটাশসর গল্পটি আমাশ  আশন্দাবলত  শর 
মুগ্ধতায় আর শ্রদ্ধায়,  াটষ  ওয়াইস এর  াবিনী আসশল  রুণারই উশদ্র   শর..  রুনা এিিং বিতৃষ্ণা। তার বনশজর 
শপশাগত জীিন আর তার জীিশনর সুশখর প্রবত এই আঘাত তার বনশজরই শদয়া.. তা এত শিশী অপ্রশয়াজনীয় 
বছল.. সিশজই তা এডাশনা সম্ভি বছল। শুধু্ তাশ  িাইশিলশ  ছুশড শফশল বদশত িশতা িা বতবন শসটাশ  প্রবত ী িা 
রুপ ভাশি িযাখযা  রশতন, শর্মন  শর বিবভন্ন ধ্মষতাবত্ত্ব রা  শর থাশ ন। তশি তার িদশল বতবন শমৌলিাদীশদর 
মতই  াজটি  রশলন এিিং বিঞানশ  ছুশড শফশল শদন তার জীিন শথশ ..শসই সাশথ প্রমান এিিং রু্বি, তার সি 
স্বে আর আশাগুশলা; 

িয়শতা শমৌলিাদীশদর মশধ্য অননয এ টি উদিারন ,  াটষ  ওয়াইস সৎ বছশলন, অবতমাত্রায় সৎ এ জন মানুর্, র্ার 
সততা তাশ   ষ্ট বদশয়শছ এিিং ধ্বিংশ  শরশছ। তাশ ই শটেলটন পুরষ্কার শদয়া উবচৎ, বতবন িয়শতা এর প্রথম 
সবতয াশরর শর্াগয পুরষৃ্কত শ উ িশত পারশতন। ওয়াইস সিার সামশন শর্ বির্য়টি বনশয় আশসন, শসটা শগাপশন 
সিার শচাশখর আডাশল ঘটশছ সিসময়ই, সাধ্ারনত স ল শমৌলিাদীশদর মশন, র্খন তারা শিঞাবন  স্বাক্ষয প্রমাশনর 
মুশখামবুখ িন, র্া তাশদর দঢৃ় ভাশি ধ্ারন  রা মতামশতর সাশথ বভন্নমত শপার্ন  শর। তার  াবিনী উপসিংিারটি 
লক্ষয  রুন: 

 র্বদও এ টি  শয়  িাজার িছর িয়সী তরুন পৃবথিীশ  শমশন শনিার জনয প্রশয়াজনীয় শিঞাবন   ারণ আশছ, 

তশি আবম এ জন ইয়ািং আথষ বিশয়শবনষ্ট  ারন ধ্মষগ্রি শথশ  পাওয়া আমার ধ্ারনা; আবম শর্মন আমার 
অধ্যাপ শদর সাশথ র্া আলাপ  শরবছ িহু িছর আশগ,র্খন  শলশজ বছলাম, র্বদ এই মিাবিশশ্বর সি প্রমান 
সৃবষ্টিাশদর বিরুশদ্ধ র্ায়, আবম িশিা প্রথম িযবি শসটা স্বী ার  রার জনয, তারপরও আবম সৃবষ্টিাদী থা শিা  ারন 
ঈশ্বশরর বনশজর  থায় তারই ইবঙ্গত বদশচ্ছ, এিিং এখাশনই আমাশ  অিশযই দাডাশত িশি। 



বতবন সম্ভিত লথুারশ  উদৃ্ধবত বদশয়বছশলন তার শশর্ বসদ্ধাশন্তর বির িশয় দাডাশনার  থা িলশত, শর্মন লথুার তার 
বনশজর মলু িিিযশ  বভশটনিগুষ এর চাশচষ র দরজায় শর্মন লাবগশয় বদশয়বছশলন।   ব ন্তু িতভাগা কুটষ  ওয়াইস 
আমাশ  িরিং ১৯৮৪ সাশলর উইনশস্টান বস্মথ এর  থাই শিশী মশন  বরশয় শদয়, শর্ ব না র্বদ বিগ ব্রাদার িশলন 
দইু আর দইু শর্াগ  রশল পাচ িশি, তাই বিশ্বাস  রার জনয প্রাণান্ত র প্রশচষ্ঠা  শরবছশলন (উনশস্টান বস্মথ জজষ  
ওরওশয়ল এর Nineteen Eighty-Four উপনযাশসর মখুয চবরত্র); র্বদও উইনশস্টান, বনর্ষাবতত িশয়বছশলন; ওয়াইস এই 
বভন্নবচন্তার শিতু ব ন্ত অিশযম্ভািী শারীবর  বনর্ষাতশনর শঙ্কা নয় িরিং অনয এ টি অিশযম্ভািী িাধ্যিাধ্ তা বছল 
 তার জনয – আপাতদবৃষ্টশত  াশরা  াশরা  াশছ র্া অনস্বী ার্ষ ও বশশরাধ্ার্ষ – তা িশলা ধ্মীয় বিশ্বাস: ত ষ সাশপশক্ষ 
র্া মানবস  বনপীডশনরই আশর টি এ টি রুপ। আবম ধ্মষ সম্বশে শিরী মশনাভাি শপার্ন  বর  ারন  াটষ  ওয়াইস 
এর সাশথ এটি র্া  শরশছ এিিং ধ্মষ র্বদ িাভষ াবডষ  বিশ্ববিদযালশয় বশবক্ষত শ ান ভুতত্ত্ববিশদর সাশথ এমন  রশত পাশর 
তািশল বচন্তা  শর শদখুন অনয শ ান সাধ্ারন মানুর্শতর, র্াশদর শসই শমধ্াও শনই এিিং প্রবতশরাধ্  রার মত শ ান 
প্রস্তুবতও শনই, তাশদর শক্ষশত্র তািশল এটি ব   রশত পাশর। 

অগবনত বনরীি, উৎসািী, শ ৌতুিলী, আর পবরষ্কার ভাশলা মশনর তরুন বশক্ষাথীশদর বিঞানবভবত্ত  বশক্ষাশ  ধ্বিংশ 
 রশত শমৌলিাদী ধ্মষ িদ্ধপবর র। আর অশমৌলিাদীশদর তথা বথত ’মৃদ’ু আর ’ ােঞানসেন্ন’ ধ্মষ িয়শতা তা 
 রশছ না ঠি ই, তশি অিশযই এটি পৃবথিীশ  শমৌলিাদীশদর জনয বনরাপদ  শর তুলশছ, খুি শশশি শথশ ই বশশুশদর 
এ টি মন্ত্র বশবখশয়, শসটা িশচ্ছ: প্রোতীত অে বিশ্বাস িশচ্ছ এ টি মিৎ গুন। 
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অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) 

ধ্শমষর সমসযাটা আসশল ব ? ধ্মষ শ ন এত বিিংস্র ? 

 শমারাল অযািশসালুযটিজম** িা চুডান্তিাদীতার অে ার রুপ: 

আশগর অধ্যাশয়  র্খন সমশয়র সাশথ পবরিবতষ ত িওয়া শনবত তার রু্গধ্মষ িা জাইটগাইষ্ট শ  িযাখযা  রার শচষ্টা 
 রবছলাম, আবম উদারপিী, ঞানাশলা প্রাপ্ত, সুশীল মানরু্শদর সিষজনীন ঐ মশতর এ টি ধ্ারনার  থা উশেখ 
 শরবছলাম; আবম এ টু শিশী মাত্রায় আশািাদী ধ্ারনা  শরবছলাম শর্ ‘আমরা’ সিাই অন্তত শমাটা দাশগ শসই 
ঐ মশতর সাশথ সিংিবত অনুভি  বর, শ উ শ উ িয়শতা অনযশদর শচশয় শিশী এিিং  আবম এই আমরা িলশত মশন 
 শরবছলাম.. শিশীর ভাগ মানরু্ র্াশদর এই িইটি পডার সম্ভািনা আশছ, ধ্মষ সিংিান্ত বিশ্বাশস তাশদর শর্ অিিানই 
থাকু  না শ ন। ব ন্তু অিশযই এশ িাশর সিাই শর্ এ মত তা ব ন্তু না ( এিিং সিাই শর্ আমার এই িইটি 
পডার ইচ্ছা শপার্ন  রশিন তাও ব ন্তু না); সুতরািং স্বী ার  রশতই িশি শস্বরাচারিাদ এখনও তার মৃতুয শথশ  
অশন  দশুর। আসশলই, আজ এখনও বিশ্বজশুড এটি বিশাল সিংখয  মানুশর্র মশন রাজত্ব  রশছ, সিশচ বিপদজ্জন  
ভাশি মুসবলম বিশশ্ব এিিং অিংকুবরত িশত থা া রু্িরাশের ধ্মষতশন্ত্র ( শ বভন বফবলপস এর American 

theocracy নাশমর িইটি শদখুন); প্রায় সিসময়ই এধ্রশনর চুডান্তিাদীতা িা অযািশসাবলউটিজশমর মলু উৎস িশচ্ছ 
শবিশালী ধ্মীয় বিশ্বাস। এিিং ধ্মষ শর্ পৃবথিীশত এ টি অশুভ শবি এমন প্রস্তাশির এটি মলুত প্রধ্ান  ারন। 

ওল্ড শটষ্টাশমশি সিশচশয় নশৃিংসতম শাবস্তর বিধ্ান রাখা িশয়বছল ব্লাসশফমী িা ধ্মষ বনন্দার জনয এিিং এটি এখনও 
ব ছু শদশশ সবিয়। পাব িাশনর শপনাল শ াড এর ২৯৫-বস শস শন এই ’অপরাশধ্র’ জনয মৃতুযদশের বিধ্ান আশছ। 
২০০১ সাশল ১৮ আগষ্ট, ডা: ইউনুস শশখ, এ জন বচব ৎস  বশক্ষ  ব্লাসশফমীর জনয মৃতুযদশে দবেত িশয়বছশলন। 
বনবদষষ্ট অপরাধ্টির জনয এই আইশন বতবন অবভরু্ি িশয়বছশলন শসটি িশলা: বতবন তার বশক্ষাথীশদর নাব  িশলবছশলন 
৪০ িছর িয়শস তার বনশজর ধ্মষ আবিষ্কাশরর পুশিষ নিী শমািামদ মসুবলম বছশলন না।  তার ১১ জন বশক্ষাথী তার 
এই ধ্রশনর  থা িলার অপরাশধ্র জনয  তৃষ পশক্ষর  াশছ তার নাশম অবভশর্াগ  শরবছল। পাব িাশন ব্লাসশফমী 
আইনটি সাধ্ারনত: িযিিার  রা িয় খৃষ্ট ধ্মষািলম্বীশদর বিরুশদ্ধ, শর্মন অগাবষ্টন আবশ  ব িংবর মাবসি, র্াশ  
ফয়সালািাশদ ২০০০ সাশল মৃতুযদে শদয়া িশয়বছল। এ জন খৃষ্ট ধ্মষািলম্বী বিসাশি মাবসি তার মসুবলম শপ্রবম াশ  
বিশয়  রার শ ান অনমুবত বছল না – অবিশ্বাসযভাশি- পাব িানী ( এর ইসলামী) আইন শ ান মুসবলম রমনীশ  
শ ান অমুসবলমশ  বিশয়  রার অনমুবত শদয় না। সুতরািং বতবন ইসলাম ধ্শমষ ধ্মষান্তবরত িিার শচষ্টা  শরন এিিং 
শসটা  রশত বগশয় বতবন অবভরু্ি িন এই ধ্মষগ্রিশনর জনয তার বনশ্চয়ই নীচ শ ান উশেশয আশছ এমন এ টি 
অবভশর্াশগ। আবম শর্ বরশপাটষ  পশডবছ শসটা শথশ  েষ্ট নয় শর্, এটাই ব  তার মলু অপরাধ্ বছল নাব  নিীর 
বনশজর শনবত তা বনশয় তার শ ান মন্তিয র্া বতবন  শরবছশলন িশলও তাশ  অবভরু্ি  রা িশয়বছল। র্াই শিা , 

অনয শর্ শ ান শদশশ, র্াশদর আইন ধ্মীয় শগাডামী মুি, শসখাশন এধ্রশনর শ ান অপরাশধ্র শাবস্ত বিসাশি মৃতুযদে 
 ল্পনা  রা অসম্ভি। 
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ছবি: বডজাইন Henry Sene Yee, ফশটাগ্রাফ: Jon Shireman| Steven Lukes এর িই Moral Relativism এর 
প্রচ্ছদ শথশ  সোদনা  শর। 

২০০৬ সাশল আফগাবনিাশন, আবু্দল রিমান মৃতুযদশে দবেত িন খৃষ্টান ধ্মষ গ্রিন  রার জনয।  াউশ  ব  বতবন 
খুন  শরবছশলন ? িা আিত  শরবছশলন বিিংস্র শ ান উপাশয়, নাব  বতবন শ ান ব ছু চুবর িা ধ্বিংশ  শরবছশলন 
ব ছু? নাি, শুধু্মাত্র এ টি  াজই বতবন  শরবছশলন: বতবন তার মন পবরিতষ ন  শরবছশলন, তার বনশজর বভতশর এিিং 
িযবিগতভাশি বতবন তার মন পবরিতষ ন  শরবছশলন; বতবন ব ছু ধ্ারনা আর বচন্তা তার মশন শপার্ন  শরবছশলন র্া 
তার শদশশর ক্ষমতাসীন রাজবনবত  দশলর পছন্দ িয়বন। এিিং মশন রাখশত িশি এই আফগাবনিান ব ন্তু 
তাবলিানশদর আফগাবনিান না িরিং িাবমদ  ারজাই এর মিু আফগাবনিান, রু্িরাের শনতৃষ শত্ব শর্ৌথ িাবিনী শর্ 
সর ারশ  ক্ষমতায় িবসশয়বছল। জনাি রিমান মৃতুযদশের িাত শথশ  শরিাই শপশয়বছশলন, তশি শুধু্মাত্র আিরক্ষার 

http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/moral-relativism-1.jpg
http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/moral-relativism-1.jpg
http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/moral-relativism-1.jpg


জনয বনশজশ  মানবস  ভারসামযিীন িশল দািী  শর এিিং প্রিল আন্তজষ াবত  চাশপর মুশখ। শগাডা ইসলামী  তষ িয 
পালন  রশত অবতউৎসািী গুোশদর িাত শথশ  বনশজর প্রান িাচাশত িতষ মাশন বতবন রাজবনবত  আশ্রশয় ইতালীশত। 
তাবলিান শাসন মুি  রা আফগাবনিাশনর সিংবিধ্াশনর এটি এখনও এ টি ধ্ারা বিসাশি বিদযমান, ধ্মষতযাশগর শাবস্ত 
মৃতুযদে। অযাশপাশস্টবস িা ধ্মষতযাগ, মশন রাখশত িশি, ব ন্তু শ ান ধ্রশনর সবতয াশরর মানুশর্র উপর ঘটাশনা িা 
শ ান সেশদর ক্ষবত  রা না। জজষ  অরওশয়ল  এর 1984 এর শব্দ িযিিার  শর র্বদ িবল এটি বিশুদ্ধভাশি বচন্তা 
জগশতর  অপরাধ্ িা থটিাইম এিিং ইসলাবম  আইন অনুর্ায়ী এর শাবস্ত মৃতুযদে। আশর টি উদিারন, ১৯৯২ 
সাশলর ৩ শসশপ্টম্বর..সাবদ  আবু্দল  াবরম মালোি র শক্ষশত্র শর্মন মৃতুযদে  ার্ষ র িশয়বছল। আইনগতভাশি 
তাশ  ধ্মষবনন্দা এিিং ধ্মষতযাশগ শদার্ী সািযস্ত িিার পর, শসৌবদ আরশি জনসমশক্ষ তাশ  বশশরাশচ্ছদ  রা িয়। 

আবম এ িার শটবলবভশশন সম্প্রচাবরত এ টি বিতশ ষ  মুশখামুবখ িশয়বছলাম সযার ই িাল সা রাবন র;  র্ার  থা 
আবম প্রথম অধ্যাশয় উশেখ  শরবছলাম, র্াশ  িলা িয় িৃশটশনর শনতৃষ ত্বিানীয় মধ্যপিী মুসবলম। তাশ  চযাশলন্জ্জ 
 শরবছলাম ধ্মষতযাগ িা অযাশপাস্টযাবসর সাজা মৃতুযদে বনশয়। বতবন  খিু  সরত  শর আমার প্রশের পাশ  াটিশয় 
র্ান প্রথাটি না স্বী ার  শর িা এর বিরুশদ্ধ শ ান বনন্দা  না জাবনশয়। বতবন িার িার মুল বির্য় শথশ  সশর 
র্াবচ্ছশলন, বির্য়টি গুরুত্বপুণষ ব ছু না িশল। এই িশচ্ছ শসই মানুর্ র্াশ  িৃটিশ সর ার নাইট উপাবধ্ বদশয়বছশল, 

আন্ত:বিশ্বাস সে ষ  উন্নয়শন গুরুত্বপুণষ ভুবম া রাখার জনয। 

ব ন্তু খৃষ্টান ধ্শমষও শ ান আিতুবষ্টর জায়গা শনই। এই িৃশটশন প্রায় সাম্প্রবত  ১৯২২ সাশল জন উইবলমার শগাটশ  
নয় মাশসর সশ্রম  ারাদশে দবেত  রা িশয়বছল ধ্মষবনন্দা  রার জনয: বতবন জীসাসশ  এ টি ভাড এর সাশথ 
তুলনা  শরবছশলন। প্রায় অবিশ্বাসয শর্ এখনও িৃশটন এর আইশন ধ্মষবনন্দার আইনটি বিদযমান। ২০০৫ সাশল এ টি 
খৃষ্টান গ্রুপ বিবিবস র বিরুশদ্ধ এই ব্লাসশফমীর অবভশর্াগ আনার শচষ্টা  শরবছল Jerry Springer, the Opera 

সম্প্রচার  রার জনয। 

সাম্প্রবত  িছরগুশলাশত রু্িরাশষ্ট ‘আশমবর ান তাবলিান’ শব্দটি সৃবষ্ট িিার অশপক্ষায় বছল উদগ্রীিভাশি। দ্রুত 
আপবন গুগল সাচষ   রশল শদখশিন  মপশক্ষ এ  ডজন ওশয়ি সাইট তা  শরশছ। রু্িরাের ধ্মীয় শনতা, ধ্মষবিশ্বাস 
বনভষ র রাজনীবতবিদশদর শর্ পবরমান উদৃ্ধবত তারা সিংগ্রি  শরশছ তা ভয়ািিভাশি মশন  বরশয় শদয় আফগান 
তাবলিান, আয়াশতাোি শখাশমনী এিিং শসৌবদ আরশির ওয়ািািী  তৃষ পক্ষর সিং ীণষ মানবস তা, বনমষম নশৃিংসতা আর 
চুডান্ত কুৎবসত মশনাভািশ । ’বদ আশমবর ান তাবলিান’ নাশম ওশয়ি শপজটি বিশশর্ ভাশি সমদৃ্ধ কুৎবসৎভাশি জঘনয 
আর উন্মত্ত সি উদৃ্ধবতশত। র্ার শুরুশতই আশছ শসরাটি র্ার উৎস অযান শ ালটার নাশম এ জন; আমার 
সি মীরা আমাশ  শিাঝাশত সক্ষম িশয়শছ র্া শ ান গাজাখুরী িানাশনা মন্তিয না, এটি আবিষ্কার  শরবছল The 

Onion পবত্র া: ’আমাশদর উবচৎ অনয শদশগুশলাশ  আিমন  শর তাশদর সি শনতাশদর িতযা  রা ও তাশদর খৃষ্ট 
ধ্শমষ রুপান্তবরত  রা।” 

এছাডা এধ্রশনর আশরা ব ছু অতুলনীয় মানবস াপুণষ উদৃ্ধবতর নমনুা িশচ্ছ, শর্মন  িংশগ্রস সদসয িি ডরনান 
িশলবছশলন: ’শগ িা Gay শব্দটি িযিিার  রশিন না র্বদ না শসটি Got AIDS Yet  (িা এখনও  এইডস িয়বন) 
িা যটির শব্দসিংশক্ষপ না িয়।’ এছাডা শজনাশরল উইবলয়াম বজ িয়ব নস িশলবছশলন, ”জজষ  িশু রু্িরাশের 
সিংখযাগবরষ্ঠ শভাটারশদর বদশয় বনিষাবচত িনবন, তাশ  বনশয়াগ বদশয়শছন স্বয়িং ঈশ্বর।’ এছাডাও আশছ এ টি পুশরাশনা 
বিখযাত শরানযাল্ড বরগযান শাসনামশলর পবরশিশ নীবতর বিখযাত শসশিটারীর: ’আমাশদর পবরশিশশ  সুরক্ষা  রার 
শ ান দর ার শনই, খৃশষ্টর বিতীয় আগমন আসন্ন।’ আফগান তাবলিান আর আশমবর ান তাবলিান িশচ্ছ উৎ ৃষ্ট 
উদিারন ব  ঘশট র্খন মানরু্ তাশদর ধ্মষগ্রিশ  আক্ষবর  ভাশি এিিং অবতবরি গুরুশত্বর সাশথ প্রোতীতভাশি 
অনুসরণ  শর। ওল্ড শটষ্টাশমি এর ধ্মষতশন্ত্রর অধ্ীশন জীিন  ত ভয়ািি িশত পাশর তার এ টি আধু্বন  সিংস্করণ 



শদখশত পাই আমরা এখাশন। ব ম্বালী শব্ল ার তার িই The Fundamentals of Extremism: The Christian 

Right in America শত খৃষ্টান তাবলিানশদর (র্বদও এই নাশম না) বিপজ্জন  রুপটার বিস্তাবরত বিিরণ বদশয়শছন। 

________________________ চলশি 

**  (((( শমারাল অযািশসালুযটিজম (Moral absolutism) িা চুডান্তিাদীতা এ টি  এবথ াল িা শনবত  দবৃষ্টভঙ্গী, র্া 
দািী  শর, শ ান এ টি  াজ িয় চুডান্তভাশি সঠি  অথিা চুডান্তভাশি ভুল, শসই  াজটি সোদশনর শপছশন শর্ 
উশেশয, পবরবিবত িা তার পবরনাম র্াই শিা  না শ ন। শর্মন চুবর  রা সিসময়ই অবনবত  বিসাশি গনয  রা 
িশি এই দবৃষ্টভঙ্গীশত, এমন ব  র্বদ শসই চুবর  রা িয় শ ান কু্ষধ্াতষ  পবরিাশরর জীিন িাচাশত। নরশমটিভ 
এবথ াল তত্ত্বগুশলা শর্মন, consequentialism,  নবসশ াশয়নসাবশলম িা পবরণবতিাদ এর সাশথ শমারাল 
অযািশসালুযটিজম অিিানটি খুিই বভন্ন, consequentialism, শর্মন দািী  রশছ শমাটা দাশগ শ ান  াশজর 
শনবত তা বনভষ র  রশছ শসই  াজটি শ ান পবরবিবতশত  রা িশয়বছল এিিং তার পবরনবত ব  িশয়বছল। শমারাল 
অযািশসালুযটিজম এর সাশথ moral universalism (র্াশ  moral objectivism ও িলা িশয় থাশ ) এর পাথষ য 
আশছ। moral universalism দািী  রশছ শ ান  াজটি নযায় এিিং অনযায় তা প্রথা িা মতামত শথশ  স্বাধ্ীন ( 
র্া ঠি  moral relativism িা শনবত  আশপবক্ষ তািাশদর িীপবরত) তশি তাশদর শর্ পবরবিবত িা পবরনবত শথশ  
স্বাধ্ীন িশত িশি এমন আিবশয তা শনই ( র্া Moral absolutism এর শক্ষশত্র ঘশট থাশ ); Moral 

universalism আিার moral absolutism এর সাশথ সামন্জ্জর্যপুণষ িশত পাশর তশি শসটি মাশঝ মাশঝ 
consequentialism এর জায়গাও বনশত পাশর। লইু পজমযান এর সিংঞায়: Moral absolutism িশচ্ছ  মপশক্ষ 
এ টি মলুনীবত র্া  খশনাই লঙ্ঘন  রা র্াশি না, আর Moral objectivism িশচ্ছ শ ান এ টি  াশজর 
শনবত ভাশি গ্রিনশর্াগযতার িযাপাশর এ টি িাস্তি সতযর উপবিবত আশছ: এই িাস্তি সতযটি শুধু্মাত্র সামাবজ  প্রথা 
এিিং িযবিগত গ্রিনশর্াগযতার উপর বনভষ র  শর না; শনবত  তত্ত্বগুশলা অবধ্ ার আর  তষ িযর উপর বিশশর্ গুরুত্ব 
আশরাপ  শরন, শর্মন ইমানুশয়ল  াশির deontological ethics র্া প্রায়শই Moral absolutism এর উদিারন, 

শর্মন অসিংখয ধ্মীয় শনবত  বনশদষশগুশলা Moral absolutism এর উদিারন)))))) 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 
By K M Hassan 

http://kmhb.wordpress.com/author/kazimahboob/


 
ছবি: অযালান টিউবরিং (Alan Mathison Turing,  23 June 1912 – 7 June 1954), ১৯৫৪ সাশল িৃটিশ গবনতঞ 
অযালান টুযবরিং, জন ভন বনউমান এর সাশথ বর্বন  বেউটাশরর জন  বিসাশি স্বী ৃবত পাওয়ার দািী রাশখন, 

আিিতযা  শরবছশলন তার িযাবিগত জীিশন সম ামীতার জনয অবভরু্ি িিার পর।  

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 

http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/alan-turing.jpg
http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/alan-turing.jpg
http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/alan-turing.jpg


প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; অষ্টম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) 

ধ্শমষর সমসযাটা আসশল ব ? ধ্মষ শ ন এত বিিংস্র ? 

ধ্মষবিশ্বাস এিিং সম ামীতা: 

তাবলিানশদর অধ্ীশন আফগাবনিাশন সম াবমতার আইনী শাবস্তর বিধ্ান বছল মৃতুযদে, তা  ার্ষ র  রার জনয 
তাশদর রুবচ অনুর্ায়ী শর্ পদ্ধবত তারা অনুসরন  রশতা তা িশলা অবভরু্িশ  শ ান এ টা পাবচশলর  নীশচ মাটিশত 
জীিন্ত  ির বদশয় তার উপশর পাবচলটা শঠশল শফশল শদয়া। এই ‘অপরাধ্টি’ এ ান্তই িযবিগত এ টি িযাপার, র্া 
দজুন সমত প্রাপ্তিয়স্কশদর মশধ্য ঘশট র্ারা অনয  াশরা শ ান ক্ষবত  শরবন, আমরা এখাশন আিার শদখশত পাই 
ধ্মীয় চুডান্তিাদীতার এ টি শিবশষ্টসুচ  উদিারণ। আমার বনশজর শদশ ইিংলযােও এশক্ষশত্র তাশদর না  উচু  রার 
শ ান অবধ্ ার শনই। বিস্ময় রভাশি ১৯৬৭ সাল পর্ষন্ত িযবিগত জীিশন সম ামীতাশ  বচবিত  রা িশতা 
শাবস্তশর্াগয অপরাধ্ বিসাশি। ১৯৫৪ সাশল িৃটিশ গবনতঞ অযালান টুযবরিং, জন ভন বনউমান এর সাশথ বর্বন 
 বেউটাশরর জন  বিসাশি স্বী ৃবত পাওয়ার দািী রাশখন, আিিতযা  শরবছশলন তার িযাবিগত জীিশন 
সম ামীতার জনয অবভরু্ি িিার পর। স্বী ার  শর বনবচ্ছ শর্ টুযবরিংশ  শ ান পাচীশলর নীশচ জীিন্ত  ির বদশয় 
পাবচল চাপা শদয়া িয়বন টযাঙ্ক এর সািাশর্য। তশি তাশ  দশুটা বি ল্প শদয়া িশয়বছল, দইু িছশরর  ারাদে ( ল্পনা 
 রা খুিই সিজ শর্ শজলখানায় অনয  শয়দীরা তার সাশথ শ মন িযিিার  রশতা) অথিা িরশমান ইনশজ শশনর 
এ টি শ াসষ র্াশ  িলা শর্শত পাশর রাসায়বন   াসশেশন এর সমান র্া তার স্তশনর আ ারও িাডাশতা। তার 
সিষশশর্ এিিং িযবিগত পছন্দ বছল সায়ানাইড ইনশজক্ট  রা এ টি আশপল। 

জামষান শসনািাবিনীর অতযন্তয জটিল এবনগমা শ াড এর রিসয খুশজ শির  রার শক্ষশত্র শ িীয় ভুবম া পালন ারী 
এই িুবদ্ধজীবি, নাৎসীশদর পরাবজত  রার শক্ষশত্র বর্বন ত ষ সাশপশক্ষ আইশসন িাওয়ার এিিং চাবচষ শলর শচশয় শিশী 
অিদান শরশখবছশলন। শব্লচলী পাশ ষ  টুযবরিং ও তার ‘আল্ট্রা’ সি মীশদর  লযাশন বমত্রিাবিনীর শজনাশরলরা র্ারা রু্শদ্ধর 
মাশঠ বছশলন, তারা জামষান পবর ল্পনার  থা জামষান শজনাশরলশদর তা  ার্ষ র  রার িহু আশগ শথশ  জানশত 
শপশরবছশলন তাশদর পাঠাশনা সি এবনগমা শ াশডর িাতষ ার মশমষাদ্ধার  রার মাধ্যশম। রু্শদ্ধর পর, টুযবরিং এর িাবয়ত্ব 
আর র্খন অবত শগাপনীয় বছলনা, তাশ  জাবতর ত্রান তষ া বিসাশি তাশ  নাইটহুড বদশয় সন্মাবনত  রার  থা 
উবচৎ বছল। ব ন্তু তার পবরিশতষ  এই ভদ্র, অসাধ্ারন প্রবতভাটিশ  তার জাবত ধ্বিংস  শরবছল, এ টা অপরাশধ্র 
জনয, শর্ তথা বথত অপরাধ্ সিংঘটিত িশয়শছ িযাবিগতভাশি তার  এ ান্ত জীিশন,  াশরা শ ান ক্ষবত শর্ অপরাশধ্ 
ঘশটবন। আিাশরা শসই বনভুষ ল শিবশষ্টমলু  বচি ধ্মষবিশ্বাস বভবত্ত  শনবত তািাশদর, শর্খাশন এ জন ধ্মষিাদী অবত 
উৎসাশি অনয মানুর্রা তাশদর িযবিগত জীিশন ব   রশছ (এমন ব  ব  বচন্তা  রশছ) তার নজরদারী  রশত 
িাডবত আগ্রি প্রদশষন  শর থাশ । 
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আশমবর ার তাবলিানশদর’ সম ামীতার প্রবত দবৃষ্টভঙ্গী ধ্মীয় চুডান্তিাদীতার শশ্রষ্টতম উদিারন। শরভাশরে শজরী 
ফালওশয়ল এর  থা শুননু, বর্বন বলিাটিষ  বিশ্ববিদযালশয়র প্রবতষ্ঠাতা: ‘এইডস সম ামীশদর জনয শুধু্মাত্র ঈশ্বশরর 
শাবস্তই শ িল না, এটি সম াবমতা সিয  রার জনয পুশরা সমাশজরও জনয ঈশ্বর প্রদত্ত শাবস্ত।’ এধ্রশনর মানুশর্র 
সম্বশে আমার প্রথম শর্টা নজশর আশস শসটা িশলা তাশদর বিস্ময় র খৃবষ্টয় মিানভুিতা। শ ান ধ্রশনর এ জন 
শভাটার আসশলই ধ্মীয় শগাডামীশত পুণষ, শ ান ব ছু সম্বশে সঠি  শ ান ঞান না থা া এমন এ জনশ  বসশনটর, 

শর্মন নথষ  যাশরালাইনার বরপািবল ান শজসী শিমস শ  বনিষাবচত  শর শর্শত পাশর িছশরর পর িছর? শর্ মানরু্টা 
িযাঙ্গ  শর িশলবছশলন, ‘The New York Times আর Washington Post বনশজরাই আিান্ত সম ামীশদর িারা, 
শসখাশন প্রায় প্রশতযশ ই সম ামী।’ এর উত্তর আমার মশন িয়, তার শভাটারটা আসশলই শস ধ্রশনর মানরু্ র্ারা 
শনবত তাশ  সিং ীণষ ধ্মীয় দবৃষ্টশ ান শথশ ই শদশখন, এিিং আর র্ারা তাশদর মত এ ই চুডান্তিাদী বিশ্বাস ধ্ারন 
 শর না,তাশদরশ   তারা হুমব  বিসাশি মশন  শরন। 

আবম এর আশগ পযাট রিাটষ সনশ  উদৃ্ধবত বদশয়বছলাম, বর্বন বিবচচয়ান শ ায়াবলশশনর প্রবতষ্ঠাতা।  ১৯৮৮ সাশল 
বতবন বরপািবল ান দশলর সম্ভািয শপ্রবসশডি পশদ মশনানয়শন শক্ষশত্র এ জন সম্ভািয প্রাথী বছশলন এিিং প্রায় ৩০ লক্ষ 
শস্বচ্ছাশসি শ  বতবন তার প্রচারনার  াশজ িযিিার  শরবছশলন, শসই সাশথ সমতুলয পবরমান আবথষ  পৃষ্ঠশপার্ তাও 
তার বছল: ব  পবরমান জনসমথষন আশছ এমন এ জন মানশুর্র প্রবত র্ার স্বভািসুলভ ব ছু মন্তিয শর্মন: 
‘(সম ামীরা) চাশচষ  আসশত চায় এিিং চাচষ  সাবভষ সশ  িযিত  রশত চায় চাবরবদশ  রি ছবডশয় এিিং মানরু্শ  
এইডস এ আিান্ত  রার মাধ্যশম এিিং র্াজ শদর মুশখ থুতু শদিার জনয।’ িা ( োনড পযাশরিহুড) বশশুশদর 
শসচ্ছাচারী শর্ৌন শমষ উিদু্ধ  রশছ, মানরু্শ  অবিধ্ সে ষ  িাপন, সি ধ্রশনর পশু াম, সম াবমতা, ইতযাদ নানা 
 াশজ বলপ্ত িশত উৎসাি বদশচ্ছ –র্ার প্রশতয টি  াজ িাইশিল এ গবিষ ত।’ রিাটষ সন এর নারীশদর প্রবত মশনাভািও, 

আফগান তাবলিানশদর  ৃষ্ণ হৃদয়ও উষ্ণ  রশি: ’আবম জাবন নারীশদর এই  থা শুনশত খারাপ লাগশি ব ন্তু র্বদ 
আপনারা বিিাি িেশন আিদ্ধ িন, তািশল অিশযই পুরুশর্র শশ্রষ্ঠত্ব, আপনার স্বামী, আপনাশদর শমশন বনশত িশি। 
পুশরা সিংসাশরর মাথায় আশছন র্ীশুখৃষ্ট আর স্ত্রীর উপশর আশছন তার স্বামী এিিং এটাই এভাশি িশি, আর শ ান 
 থা শনই এর উপর।’ 

 যাথবল স ফর বিবশ্চয়ান পবলটি যাল অযা শন এর সভাপবত গযারী পটার িশলন, ’র্খন খৃষ্টান সিংখযাগবরষ্ঠরা এই 
শদশশর ক্ষমতা শনশি তখন আর শ ান শয়তাশনর প্রাথষনা ঘর থা শি না। আর শ ান অিাধ্ পশণষাগ্রাবফর বিতরণ 
িশি না, সম ামীশদর অবধ্ ার বনশয় আর শ ান  থা শনই। খৃষ্টীয় সিংখযাগবরষ্ঠরা ক্ষমতা দখশলর পর, িহুজাবতিাদ 
িা প্লুরাবলজমশ  শদখা িশি অবনবত  এিিং অশুভ বিসাশি এিিং রাে এমন  াউশ  শ ান ধ্রশনর ’অশুভ’ াজ 
 রার অনমুবত শদশি না।  এই উদৃ্ধবত শথশ  খুি পবরষ্কার এই অশুভ  াজ এর অথষ এই না শর্ এমন ব ছু  রা, 
র্া অনয মানরু্র উপর শ ান খারাপ প্রভাি শফলশত পাশর,এটি শিাঝাশচ্ছ িযবিগত বচন্তা এিিং  াজ র্া তথা বথত 
খৃষ্ঠীয় সিংখযাগবরষ্ঠশদর মশনর মত না। 

ওশয়ষ্টশিাশরা িযাবপ্টষ্ট চাশচষ র র্াজ  শিড শফল্পস আশর জন, বর্বন খুিই তীব্রভাশি সম ামী বিশরাধ্ী, র্খন মাটিষ ন 
লুথার ব িং এর বিধ্িা পত্নী মারা র্ান, তার অশন্তবষ্টবিয়ার সময় পাষ্টর শিড এ টি সমাশিশ এর আশয়াজন  শর 
শসখাশন তার িযানাশর শলখা বছল, ’ঈশ্বর সম ামীশদর ও সম ামী সমথষ শদর ঘৃণা  শর, সুতরািং ঈশ্বর  শরটা স্কট 
ব িং শ ও ঘৃণা  শরন এিিং এখন বতবন তাশ  নরশ র আগুশন শপাডাশচ্ছন, শর্খাশন আগুন  খশনা শনশভ না এিিং 
তার দগ্ধ িিার র্ন্ত্রণার শধ্ায়া উপশর উশঠ আসশি অনিরত াল।‘ শিড শফল্পশ  পাগল িশল পাত্তা না শদয়া খুি 
সিজ, ব ন্তু তার আশছ প্রচুর মানুশর্র সমথষন, র্ারা সেদশালী। তার বনশজর ওশয়িসাইট অনুর্ায়ী শফল্প ১৯৯১ 
সাল শথশ  শমাট ২০০০০ সম ামী বিশরাধ্ী সমাশিশশর আশয়াজন  শরশছন রু্িরাষ্টও, ানাডা, জডষ ান এিিং ইরা  ( 
বিসাশি প্রায় গশড প্রবত চারবদশন এ টি), শর্খাশন তার ছাপাশনা শস্লাগাশনর মশধ্য অনযতম ‘THANK GOD FOR 

AIDS’;  তার ওশয়িসাইশটর এ টি বিশশর্ শিবশষ্ট িশচ্ছ এ টি বিসাি িা টাবল, র্া শ ান বিশশর্ এ জন সম ামী 



মারা শগশল  ত বদন শস নরশ র আগুশন পুডশছ শসই বদন সিংখযা প্রদশষন  শর। সম ামীতার প্রবত মানবস তা ধ্মষ 
অনুপ্রাবনত শনবত তার অশন ব ছুই েষ্ট  শর শদয়, শসই এ ই র ম শনবত তা আমরা শদবখ গভষ পাত ও মানুশর্র 
জীিশন পবিত্রতা বির্য়  ব ছু উদিারশন; 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
অষ্টম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 
By K M Hassan 

 
ছবি: Jon Krause এর এ টি ইলাসশেশন, Pro Choice:Reproductive rights 
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The God Delusion by Richard Dawkins 

প্রথম অধ্যায় 

বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয় অধ্যায় 

চতুথষ অধ্যায় (প্রথম পিষ) , চতুথষ অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , 

চতুথষ অধ্যায় ( তৃতীয় পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( চতুথষ পিষ ) , চতুথষ অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

 পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম পিষ), পঞ্চম অধ্যায় ( বিতীয় পিষ) , পঞ্চম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

পঞ্চম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ,  পঞ্চম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) ,পঞ্চম অধ্যায় (র্ষ্ঠ পিষ) 

র্ষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; র্ষ্ঠ অধ্যায় (বিতীয় পিষ); র্ষ্ঠ অধ্যায় (শশর্ পিষ) 

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; অষ্টম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) 

ধ্শমষর সমসযাটা আসশল ব ? ধ্মষ শ ন এত বিিংস্র ? 

ধ্মষবিশ্বাস এিিং মানি জীিশনর পবিত্রতা 

মানি ভ্রুণ মানি জীিশনরই এ টি উদিারণ। সুতরািং চুডান্তিাদী ধ্মীয় আশলাশ  গভষ পাত িশচ্ছ প্রোতীতভাশি 
গবিষ ত এ টি  াজ: পুশরাদস্তুরভাশি এ টি িতযা াে। আবম ঠি  বনবশ্চৎ না, বির্য়টি আবম ব ভাশি িযাখযা  রশিা, 
আমার বনজস্ব এিিং সিংগৃিীত ব ছু পর্ষশিক্ষন িশচ্ছ অশনশ ই র্ারা ভ্রুণিতযার বিরুশদ্ধ তীব্রভাশি প্রবতিাদ  শর 
থাশ ন , সাধ্ারনত শদখা র্ায় পুণষিয়স্ক শ ান মানুর্ িতযা  রার িযাপাশর আিার তাশদর উৎসাশির শ ান ঘাটবত 
শনই। বনরশপক্ষভাশি িলশত িশল বনয়মানরু্ায়ী এটি শরামান  যাথবল শদর জনয আিার প্রশর্াজয নয়, গভষ পাশতর 
বিরুশদ্ধ সিশচশয় র্ারা উচ্চ ন্ঠ ও প্রবতিাদমখুর; নিয শগাডা খৃষ্টান জজষ  ডািবলউ িুশ র্বদও আজশ র সমশয় 
ধ্মীয় প্রভািশালী অিিাশনর এ টি শিবশষ্টসুচ  উদিারন; বতবন এিিং তারা, মানি জীিন রক্ষা  রশত দঢৃ়প্রবতঞ 
র্তক্ষন না পর্ষন্ত এটি শ ান ভ্রুণ ( িা দরুাশরাগয িযাবধ্শত আিান্ত মৃতুযর িারপ্রাশন্ত এমন জীিন); এমন ব  শসটা 
 রার প্রশচষ্টায় তারা বচব ৎসা বিঞাশনর গশির্নাশ  িাধ্া বদশতও সিষদা প্রস্তুত, অনযথায় শর্ গশির্না িয়শতা 
বনশ্চয়ই িহু মানুশর্র জীিন িাচাশত পারশতা। মৃতুযদশের বিরুশদ্ধ সুেষ্ট অিিাশনর  ারন  াশরা  াশরা  াশছ 
অিশযই মানি জীিশনর প্রবত সন্মান। ১৯৭৬ সাল শথশ  র্খন রু্িরাশের সুপ্রীম শ াটষ  মৃতুযদশের উপর প্রদত্ত 
বনশর্ধ্াঞা প্রতযািার  শর শনয়, শটক্সাস শমাট ৫০ টি রাশজযর প্রদত্ত শমাট মৃতুযদশের এ  তৃতীয়ািংশ  ার্ষ র 
 শরবছল; এিিং শসই রাশজযর ইবতিাশস অনয শর্ শ ান গভণষশরর শচশয় জজষ  িুশই সিশচশয় শিশী মৃতুদশের আশদশশ 
সই  শরবছশলন, গশড প্রায় প্রবত ৯ বদশন ১ টি। িয়শতা বতবন শুধু্ তার িাবয়ত্ব পালন  শরবছশলন, তার রাশজযর 
আইন অনরু্ায়ী  াজ  শরবছশলন? ব ন্তু CNN এর সািংিাবদ  টা ার  ালষসন এর শসই বিখযাত বরশপাশটষ র ব  অথষ 
 রশত পাবর তািশল?  ালষসন, বর্বন বনশজ মৃতুযদশের সমথষ , িতিা  িশয়বছশলন গভণষশরর  াশছ  মৃতুযদেপ্রাপ্ত 
এ জন নারী িন্দীর প্রান বভক্ষা  রার িুশশর পবরিাসমলু  অনু রণ  রা শদশখ। ‘দয়া  রুন’ িুশ নাব  সুশর 
শ শদ তার শঠাট বমথযা িতাশার  শষ্ট সরু  শর িশলন, ’আমাশ  িতযা  রশিন না।’ িয়শতা এই নারী খাবন টা 
শিশী সিমবমষতা শপশতন র্বদ বতবন মশন  বরশয় বদশতন শ ান না শ ান এ সময় বতবনও ভ্রুণ বছশলন। ভ্রুণ বনশয় 
ভািনা আসশলই ধ্মষবিশ্বাসী িহু মানুশর্র মশনই খুি অিুত প্রভাি শফশল।  ল াতার মাদার শতবরজা শাবন্তর জনয 
শনাশিল পুরষ্কার গ্রিন  রার সময় তার ভার্শন মন্তিয  শরন: ’শাবন্তর সিশচশয় িড বিনাশ ারী িশচ্ছ গভষ পাত ‘ ব  
? এর ম উিট বচন্তা  রা শ ান মবিলার অনয শর্ শ ান বির্শয়র মতামতশ  গুরুশত্বর সাশথ শনয়া ব  আশদৌ 
সম্ভি, শাবন্তশত শনাশিল প্রাইজ পািার মত শ ান শর্াগযতা  তার আশছ ব না শসটা না িয় িাদই বদলাম? র্বদ   াশরা 
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পবিত্রভাশি ভোমীপুণষ মাদার শতবরজার  থায় মন গশল র্ািার সম্ভািনা আশছ, তাশদর বিশষ্টাফার বিশচন্স এর The 

Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice িইটি অিশযই পশড শদখা উবচৎ। 

আশমবর ার তাবলিাশনর প্রসশঙ্গ বফশর আবস আিার, এিার রানডাল শটরীর  থা শুননু, বর্বন অপাশরশন শরসকুয’র 
প্রবতষ্ঠাতা, শর্ প্রবতষ্ঠানটি নারীশদর গভষ পাশতর শসিা র্ারা শদয়, তাশদর ভয় ভীবত শদখায়, ‘ র্খন আবম িা আমার 
মত শ উ, এই শদশ চালাশি, তখন আপনাশদর জশনয এ শদশ শছশড পালাশনাই উত্তম িশি,  ারন আমরা আপনাশদর 
খুশজ শির  রশিা, বিচার  রশিা এিিং  মৃতুযদে শদশিা, আর আবম আমার প্রশতয টি  থা সবতয  শর িলবছ; তাশদর 
বিচার ও মৃতুযদে  শর্ন বনবশ্চৎ িয় শসটা আবম আমার বমশশনর এ টি অিংশ  শর শনি।’ শটরী এখাশন শসই সি 
বচব ৎস শদর  থা িলশছন, র্ারা গভষ পাশতর শসিা প্রদান  শরন। এিিং তার খৃষ্টীয় মশনাভাি ও অনশুপ্ররণা তার 
এই িিশিযই সুেষ্ট শিাঝা র্াশচ্ছ। 

’আবম চাই আপনারা আপনাশদর উপর বদশয় অসবিষু্ণতার শস্রাত প্রিাবিত িশত বদন, িযা..ঘৃনা উত্তম, আমাশদর লক্ষয 
এ টি খৃষ্টীয় জাবত; আমাশদর িাইশিল বনশদষ বশত ব ছু  তষ িয আশছ, ঈশ্বর আমাশদর আিিান  শরশছন এই শদশটি 
জয়  শর বনশত। আমরা িহুজাবত আর িহুমতিাদ চাইনা, আমাশদর লক্ষয খুি সাধ্ারন। আমাশদর ঈশ্বশরর আইন, 

শটন  মযােশমি শমাতাশি  এ টি খৃষ্টীয় জাবত িানাশত িশি, শ ান ক্ষমাপ্রাথষনা না আর।’ 

এর ম এ টি খৃষ্টীয় ফযাবসিাদী রাে অজষ ন  রার আ াঙ্খা পুশরাপুবরভাশি আশমবর ান তাবলিানশদর শিবশষ্ট। 
পৃবথিীর অনয প্রাশন্ত ফযাবসিাদী ইসলামী রাে প্রবতষ্ঠার জনয তীব্র  ামনা  রা অনয মানরু্গুশলার প্রায় হুিহুু 
প্রবতবলবপ। এখনও রানডাল শটরী ক্ষমতায় আসীন িশত পাশরনবন।  এই শলখার সময় (২০০৬) আশমবর ার 
রাজবনবত  দশৃযপট পর্ষশিক্ষন ারী এমন শ উই ততটা আিবিশ্বাসী িশয় শস  থা িলশত পাশরনবন । 

শ ান এ জন পবরনামিাদী (consequentialist) িা উপশর্াবগতািাদী (utilitarian) সম্ভিত গভষ পাশতর িযাপারটা 
খুিই বভন্ন ভাশি শদখশিন, ফলাফল িা  াজটির পবরনাম ও এিিং এর সৃষ্ট  ষ্টশ  ওজন  রার মাধ্যশম। ভ্রুণ ব  
শ ান  ষ্ট অনুভি  রশত পাশর? ( সম্ভিত না র্বদ এর গভষ পাত  শর শফলা িয়, স্নায়ুতন্ত্র আবিভষ াশির আশগই, এিিং 
এমন ব  র্বদ ভ্রুশণর িয়স এমনও িয় শর্ তার স্নায়ুতন্ত্র আশছ, শসশক্ষশত্রও এটি বনবশ্চৎভাশি  ম  ষ্ট সিয  রশি, 

শর্মন ধ্রুন এ টি  সাইখানায় এ টি পুণষিয়স্ক গরু শর্  ষ্ট সিয  শর); গভষ িতী রমনী িা তার পবরিার ব  
 ষ্ট সিয  রশত পাশর, র্বদ শসই গভষ পাতটি না  রা িয়? খুিই সম্ভািনা আশছ শসটি িিার; এিিং র্াই শিা   না 
শ ন, শর্শিতু ভ্রুশণর শ ান স্নায়ুতন্ত্র থাশ  না, শসশক্ষশত্র মাশয়র পুণষগঠিত স্নায়ুতন্ত্রশ  ব  আমাশদর শিশী গুরুত্ব শদয়া 
উবচৎ না এখাশন? 

এখাশন অস্বী ার  রা িশচ্ছ না শর্ পবরনবতিাদীশদর িয়শতা নানা  ারন থা শত পাশর গভষ পাশতর বিশরাবধ্তা  রার 
জনয। ’বপবচ্ছল োল’ু রু্বি িযিিার  রশত পাশরন পবরনবতিাদীরা ( র্বদও আবম এই শক্ষশত্র তা  রতাম না); 

িয়শতা ভ্রুণরা শ ান  ষ্ট পায় না, ব ন্তু শর্ সিংসৃ্কবত মানশুর্র জীিন শ শড শনয়াশ  সিয  শর, তার অনয ভয়ঙ্কর 
পবরনবতর মুশখামুবখ িিার ঝুব  থাশ : শ াথায় শসটা শশর্ িশি? বশশুিতযায়? জন্মািার মহুুতষ টাই র্বদ এই 
বনয়মগুশলাশ  সিংঞাবয়ত  রশত এ টি প্রা ৃবত  রুবি ন িা চুডান্ত সীমাশরখা বনশদষশ  শর এিিং রু্বি শদয়া শর্শত 
পাশর ভ্রুন িমবি াশশর শুরুর বদশ  ঠি  এই সীমানার মত আশগর শ ান সীমাশরখা বনশদষশ  রা শ ান পর্ষায় 
খুশজ শির  রা  ঠিন। এই ’বপবচ্ছল োল’ু রু্বি তাই আমাশদর সিং ীণষভাশি িযাখযা শদয়া উপশর্াবগতািাশদর শচশয় 
িয়শতা শিশী  জন্মমুহুতষ শ  বনবদষষ্ট  শর শদয় অশপক্ষা ৃত শিশী গুরুত্ব শদয়ার জনয। 

ইচ্ছামৃতুয িা ইউথানাবসয়া র বিরুশদ্ধ রু্বিও এধ্রশন বপবচ্ছল িিশিযর উপর দাবডশয়। আমরা এ টি  াল্পবন  
উদৃ্ধবত আবিষ্কার  বর শনবত তািাশদর এ জন দাশষবনশ র  াছ শথশ : ’আপবন র্বদ ডািারশদর জীিশনর প্রান্তসীমায় 
উপবিত এমন শরাগীশদর র্ন্ত্রনা শথশ  মবুি শদিার অনমুবত শদন, তািশল শদখা র্াশি প্রশতযশ  তাশদর মাতামিশদর  



িতযা  রার ফবন্দ আটশি টা া পাওয়ার জনয; আমরা দাশষবন রা িয়শতা চুডান্তিাবদতা শথশ  মুি িশত শপশরবছ, 

ব ন্তু সমাশজর ব ছু চুডান্ত নীবত দর ার শঙৃ্খলার প্রশয়াজশনই, শর্মন ’শতামরা িতযা  রশি না,’ নতুিা আমরা 
শ াথায় থামশিা তার শ ান বনশানা থা শি না।  শ ান শ ান পবরবিবতশত চুডান্তিাদীতা িয়শতা, অশপক্ষা ৃত  ম 
আদশষ পৃবথিীশত অিশযই সি ভুল  ারনগুশলার জনযই এশ িাশর অিঝু বনরীি পবরনবতিাশদর শচশয় অশপক্ষা ৃত 
ভাশলা পবরনবত প্রদান  শর ! আমাশদর দাশষবন শদর িয়শতা শিশ শভাগাবন্ত শপািাশত িশতা, শিওয়াবরশ মৃত শ ান 
িযাবিশ , শর্মন র্াশদর জনয শ উ শশা   রার শনই,  রাস্তায় মশর পশড থা া এমন শ ান নরমািংস খাওয়া বনবর্দ্ধ 
 রার জনয; ব ন্তু ’বপবচ্ছল োল’ুর শসই রু্বি অনুর্ায়ী নরমািংস শভাজশনর প্রবত শনবত তািাদী চুডান্তিাদী প্রবতবর্দ্ধ 
অতযন্ত মলুযিান র্া আমাশদর িারাশনা ঠি  িশি না।’ 

’বপবচ্ছল োল’ু এই রু্বি িয়শতা শদখা শর্শত পাশর শর্খাশন পবরনবতিাদীরা এ ধ্রশনর পশরাক্ষ চুডান্তিাদীতা 
পুণঃআমদানী  শরশছ, ব ন্তু গভষ পাশতর বিরুশদ্ধ ধ্মীয় শত্রুরা এই সি ’বপবচ্ছল োল’ু রু্বির শ ান শতায়াক্কা  শর না। 
তাশদর জনয বির্য়টা আশরা সরল; শর্ শ ান এ টি ভ্রুণই িশচ্ছ এ টি বশশু, এশ  মারা মাশনই িতযা, িযাস আর 
শ ান  থা শনই, আশলাচনা খতম। ব ন্তু এই চরমপিী অিিান শথশ  পরিতী অশন  ব ছুরই উৎস। তাশদর দািী, 
শুরুশতই িলা র্ায় শর্মন এমব্রাশয়াবন  (ভ্রুণাতাবত্ত্ব ) শস্টম শসল গশির্না অিশযই িে  রশত িশি,  ারন এর  

ভ্রুণ শ াশর্র মৃতুযর  থা জবডত, র্বদও বচব ৎসা বিঞাশন এর ভুবম া অপবরসীম িিারই সম্ভািনা। অসঙ্গবতটা 
েষ্ট িয়, র্খন আপবন বচন্তা  রশিন, শর্ সমাজ ইবতমশধ্যই শরীশরর িাইশর লযািশরটরীশত বডম্বান ুবনবর্ি রণ িা 
আইবভএফ (IVF) িা ( in vitro fertilization) শমশন বনশয়শছ, শর্খাশন ডািাররা বনয়বমতভাশিই নারীশদর 
বডম্বাশয়শ  িরশমাশনর মাধ্যশম উশত্তবজত  শর িাডবত বডম্বানু শতরী  রার জনয, র্াশদর শরীশরর িাইশর বনবর্ি 
 রা িয়। এই পবিয়ায় এমনব   এ  ডজন  ার্ষ র জাইশগাট শতরী  রা সম্ভি। র্ার মশধ্য দটুি  িা বতনটিশ  
িয়শতা জরায়ুশত িাপন  রা িয়। আশা  রা িয় এখান শথশ  এ টি অথিা সম্ভিত দটুি শিশচ র্াশি। সুতরািং 
আইবভএফ (IVF) সম্ভািয ভ্রুণশ  এই পবিয়ার দটুি ধ্াশপ িতযা  শর এিিং স্বাভাবি  ভাশি সমাশজ ব ন্তু এ বির্শয় 
শ ান বিমত শনই। পবচশ িছর ধ্শর, আইবভএফ (IVF) এ টি মানসেন্ন প্রবিয়া র্ার মাধ্যশম অশন  সন্তানিীন 
দেবত তাশদর জীিশন আনন্দ খুশজ শপশয়শছন। 

র্বদও ধ্মীয় চরমপিীশদর  আইবভএফ বনশয়ও সমসযা থা শত পাশর। ২০০৫ এ গাবডষ য়ান প্রবত্র ার ৩ জনু সিংখযায় 
এ টা অিুত গল্প বছল ‘Christian couples answer call to save embryos left by IVF’ বশশরানাশম; গল্পটি এ টি 
সিংিা র্ার নাম Snowflakes র্ারা আইবভএফ ব্বন  শথশ  িাডবত বডম্বানগুুশলা রক্ষা  রার শচষ্টা  রশছ িশল 
দািী  রশছ: ওয়াবশিংটন শস্টট এর এ টি নারীর মন্তিয  শরন, ‘আমরা সবতয অনুভি  শরবছ শর্, ঈশ্বর আমাশদর 
দাবয়ত্ব বদশয়শছন এই সি ভ্রুণগুশলাশ  -এইসি জন্ম না শনয়া বশশুশদর শর্ন আমরা এ টি িাচার সুশর্াগ শদই।’ র্ার 
চতুথষ সন্তাশনর জন্ম িশয়শছ ‘শগাডা খৃষ্ঠানশদর এই শটষ্টটিউি বশশুশদর জগশতর সাশথ অপ্রতযাবশত শর্াগসুত্রতার ফসল’ 

বিসাশি। এই সেশ ষ র িযাপাশর বচবন্তত মবিলার স্বামী চাশচষ র মুরু্ীশদর সাশথ  থা িলশল তারা জানান, ’আপবন 
র্বদ িীতদাসশদর মুি  রশত চান,তািশল বিতদাশসর িযিসায়ীশদর সাশথ আপনাশদর িাবণজয  রশত িশি।’ আবম 
ভািবছ এই মানুর্গুশলা ব  িলশতা র্বদ তারা জানশতা শর্ শিশীর ভাগ বনবর্ি ভ্রুণই স্বতফুতষ ভাশি গভষ পাত িশয় 
র্ায়। সম্ভিত এটাশ  শদখা শর্শত পাশর এ টি প্রা ৃবত  ’মান বনয়ন্ত্রন’ প্রবিয়া বিসাশি। 

এ টি বিশশর্ ধ্রশনর ধ্াবমষ  মনই শুধু্ এ গুচ্ছ আনিুীক্ষবন  শ ার্ িতযা  রার সাশথ এ জন পুণষিয়স্ক 
ডািারশ  িতযা  রার মশধ্য শ ান পাথষ য খুশজ পায়না। আবম এর আশগই রানডাল শটরীর উদৃ্ধবত এিিং 
অপাশরশন শরসকুয র  থা উশেখ  শরবছ;  মা ষ  জশুয়শগষনসমায়ার, তার বশিরণ জাগাশনা িই Terror in the Mind 

of God এ শরভাশরে মাইশ ল শব্র এিিং তার িেু শরভাশরে পল বিল এর এ টি ফশটাগ্রাফ প্র াশ  শরবছল, শসখান 
তাশদর িাশত বছল এ টি িযানার, র্া িলশছ, ‘বনষ্পাপ বশশুশদর িতযা  রা শথশ  রক্ষা  রাটি ভুল?’ তাশদর দজুনশ  
শদখশত ভাশলাই লাগবছল, শিশ শ তাদরুস্ত দইু তরুন, মুশখ িাবস, পরশণ সাদামাটা তশি ভাশলা শপার্া , র্া পুশরাপুবর 



িযবতিম শ ান বনষ্পল  তাব শয় থা া শ ান উন্মাশদর তুলনায়। তারপরও তারা এিিং তাশদর ‘আবমষ অি গশড’র 
িেুরা নানা অযািরশন ব্বনশ  আগুন লাবগশয় শিডাশতন বনয়বমত, এিিং গভষ পাশতর সাশথ জবডত ডািারশদর খুন 
 রার ইচ্ছা তারা  খশনাই শগাপন  শরনবন। ১৯৯৪ সাশল ২৯ জলুাই শিাবরডার শপন্সা লায় ব্বনশ র সামশন পল 
বিল শট গাশনর গুবলশত িতযা  শরন ডা: জন বব্রটন এিিং তার শদিরক্ষী শজমস িযাশরটশ ; এরপর বতবন 
আিসমপষন  শরন এিিং  পুবলশশ  িশলন শর্, বতবন ডািারশ  িতযা  শরশছন ভবির্যশতর অনাগত সি ‘বনষ্পাপ 
বশশু’শদর িতযা াে শথশ  িাাঁচাশত। 

মাইশ ল শব্র এধ্রশনর িতযা ােশ  সমথষন  শরশছন শিশ শগাছাশনা ভার্ায় শর্খাশন তার শনবত  অিিাশনর শশ্রষ্ঠত্ব 
দািী  রার বির্য়টি েষ্ট বছল, র্া আবমও খুশজ শপশয়বছ, র্খন ধ্মষ বনশয় এ টি শটবলবভশন প্রামানয বচত্রর জনয 
 শলারাশডা বেিং এর এ টি পাশ ষ  আবম তার সাক্ষাৎ ার বনশয়বছলাম (( প্রানী মবুিিাদীরাও, র্ারা প্রানীশদর বনশয় 
 াজ  রা শমবডশ ল গশির্ শদর বিরুশদ্ধ সন্ত্রাশসর হুমব  বদশয় থাশ ন, তারাও এমন এ টি সুউচ্চ শনবত  অিিাশন 
আসীন আশছন িশল দািী  শর থাশ স)); গভষ পাশতর বির্য়টিশত আসার আশগ শব্র‘র িাইশিল বভবত্ত  শনবত তার 
পবরমাপটি আবম শিাঝার শচষ্টা  শরবছলাম ব ছু প্রাথবম  প্রে  শর, শর্মন আবম উশেখ  শরবছলাম শর্ িাইশিল এর 
আইন িযাবভচাশরর শাবস্ত শদয় পাথর ছুশড মৃতুযদে শদিার মাধ্যশম। আবম আশা  শরবছলাম এই বিশশর্ উদিারনটি 
বতবন অস্বী ার  রশিন অগ্রিনশর্াগয িশল, ব ন্তু বতবন আমাশ  অিা   শরবছশলন। আনশন্দর সাশথ এ মত িশয় 
িশলন, র্থার্থ আইনী প্রবিয়ার পর িযাবভচারীশদর মৃতুযদে শদয়া উবচত। আবম তারপর তাশ  িললাম শর্ পল 
বিল, শব্রর পুণষ সমথষন সি আইনী প্রবিয়া ব ন্তু শমশন চশলনবন এিিং তার বনশজর িাশতই আইন তুশল বনশয়বছশলন 
এিিং ডািারশ  িতযা  শরবছশলন। শব্র তার সি মী র্াজ শ  পুণষ সমথষন বদশলন আশগও শর্মন  শরবছশলন র্খস 
জশুয়রশগনমায়াসষ তার সাক্ষাৎ ার বনশয়বছশলন, বতবন উবচৎ শাবস্ত বিসাশি এ জন অিসরপ্রাপ্ত ডািার আর এখনও 
 মষরত এ জন ডািারশ  িতযা  রার পাথষ য িযাখযা  শরবছশলন, তার মশত পশরর শক্ষশত্র এটি এ টি বনবশ্চৎ 
উপায় শ ান  মষরত ডািারশ  বনয়বমত বশশু িতযা শথশ  বিরত রাখার শক্ষশত্র। এরপর আবম তাশ  িবল, র্বদও 
শ ান সশন্দি শনই পল বিশলর বিশ্বাস আন্তবর  ব ন্তু সিাই র্বদ িযবিগত বিশ্বাশসর িশিতী িশয় সমাশজ বিদযমান 
আইন না শমশন তাশদর বনশজশদর িাশত আইন তুশল শনয় তািশল অিশযই সমাশজ শনরাজয শনশম আসশি । শসশক্ষশত্র 
সঠি  উপায়টি ব  গনতাবন্ত্র ভাশি আইনটি পবরিতষ ন  রার শচষ্টা  রা না ? এই প্রশের প্রতুযত্তশর শব্র িশলন: শিশ, 

এটাই সমসযা র্খন আমরা শর্ আইন শদখবছ শসগুশলাশতা সবতয াশরর আইন না, বিশশর্  শর র্খন আইন িয় 
মানুশর্র শতরী তাৎক্ষবন ভাশি, খামশখয়ালীভাশি, শর্মনটা আমরা শদবখ তথা বথত গভষ পাত অবধ্ াশরর আইন, র্া 
বিচার রা জনগশনর উপর চাবপশয় বদশয়শছ। এরপর আমরা রু্িরাশের সিংবিধ্ান এিিং আইন শ াথা শথশ  আশস 
তা বনশয় বিত ষ   শরবছলাম; এসি বির্শয় শব্র’র দবৃষ্টভঙ্গী অশন টাই জঙ্গী মসুবলমশদর মতই, র্ারা ব না িৃশটশন 
িসিাস  শর সদশম্ভ শঘার্না শদয় তারা শুধু্ শরীয়া আইনই স্বী ার  রশি, গনতাবন্ত্র ভাশি সৃষ্ট আইন না, র্া তারা 
শর্ শদশশ িসিাস  রশত এশসশছ শসই শদশশর আইশনর মুল বভবত্ত। 

ডা: বব্রটন এিিং তার শদিরক্ষীশ  িতযা  রার জনয ২০০৩ সাশল পল বিল এর মৃতুযদে  ার্ষ র িয়, বতবন তার 
মৃতুযর আশগ আিাশরা িশলন, তার র্বদ আিার জন্ম িয় বতবন এ ই  াজ  রশিন অনাগত বশশুশদর রক্ষা  রার 
জনয। অতযন্ত আশিাদী িশয় বতবন অশপক্ষা  শরবছশলন তার বিশ্বাস এর জনয জীিন বদশত। সিংিাদ সশমলশন বতবন 
িশলন, ‘আবম বিশ্বাস  বর আমাশ  মৃতুযদে শদিার মাধ্যশম রাে আমাশ  শিীশদর মর্ষাদা শদশি।‘ ডানপিী গভষ পাত 
বিশরাধ্ীরা তার মৃতুযদশের বিরুশদ্ধ প্রবতিাদ, বিশক্ষাভ  শরবছশলন। র্ার সাশথ শর্াগ শদয় মৃতুযদে বিশরাধ্ী এ টি 
অশুভ অপবিত্র িামপিী শজাশটর সাশথ র্ারাতৎ ালীন শিাবরডার গভণষর শজি িশুশ  আিিান  শরন, পল বিলশ  
শিীদ  না িানাশত।তারা তাশদর রু্বির পশক্ষ প্রস্তাি  শরন, বিচাবর  প্রবিয়ায় পল বিলশ  িতযা  রশল আসশল 
আশরা শিশী িতযা ােশ  উৎসাি শদয়া িশি, র্বদ মশন  রা িয় মৃতুযদে এধ্রশনর অপরাধ্ বনরুৎসাবিত  রশি 
তািশল এধ্রশনর মৃতুদশে ঠি  তার বিপরীত প্রবতবিয়াই ঘটশি। বিল বনশজই িাবস মুশখ মৃতুদে  ার্ষ র িিার 
 শক্ষ বগশয়বছশলন এিিং িশলবছশলন, ’আবম স্বশগষ অশন  পুরষ্কার পাশিা, আমার তার অশপক্ষা  রবছ’ এিিং বতবন প্রস্তাি 



 শরন অনযরা শর্ন তার বিিংস্র  াজটি  াজটি অিযািত রাশখ। পল বিল এর শিীদত্ব পািার শপ্রবক্ষশত 
প্রবতশশাধ্মলু  আিমন িশত পাশর এমন শঙ্কায় পুবলশও শিশ সত ষ  বছল, এিিং এই শ শস র সাশথ জবডত শিশ 
 শয় জনই িুশলট সি হুমব  িাতষ া শপশয়বছশলন। 

এই পুশরা বিভৎস ঘটনার সুত্রপাত ঘশটশছ বির্য়টি শিাঝার জনয প্রশয়াজনীয় দবৃষ্টভঙ্গীর পাথষ য শথশ । ব ছু মানরু্ 
তাশদর ধ্মষবিশ্বাশসর জনয মশন  শরন, গভষ পাত িশচ্ছ িতযা এিিং শসই ভ্রুশণর অবধ্ ার রক্ষাশথষ, র্াশদর তারা বশশু 
িশল দািী  শরন, িতযা  রশতও বপছ পা িন না। অনযবদশ  গভষ পাশতর স্বপশক্ষ আন্তবর  ব ছু সমথষ  আশছন, 

র্াশদর িয় বভন্ন শ ান ধ্মীয় বিশ্বাস আশছ িা শ ান ধ্মষই তারা মাশনন না, র্ার সাশথ রু্ি িশয়শছ সুেষ্টভাশি 
সুবচবন্তত পবরনবতিাদী শনবত তা। তারাও তাশদর বনশজশদর আদশষিাদী ভাশিন,  প্রশয়াজশনর সময় অসুিশ  বচব ৎসা 
শসিা শদওয়া, অনযথায় বিপজ্জন  িাতুশড ডািাশরর  াশছ জীিশনর ঝুব  বনশয় তারা শসই শসিাটি শনিার জনয 
িাধ্য িশিন; উভয় পক্ষই এশ  অপরশ  শদখশছ খুনী বিসাশি িা িতযার উৎসািদাতা বিসাশি। উভয় পক্ষই, তাশদর 
বনশজশদর দবৃষ্টভঙ্গীশত এ ই ভাশি আন্তবর ; 

এ টি প্রজনন স্বািয শসিাদান ারী ব্বনশ র মখুপাত্রী িলশছন, পল বিল িশচ্ছন এ জন বিপদজ্জন  সাইশ াপযাথ, 

উন্মত্ত খুনী। ব ন্তু পল বিশলর মত মানরু্রা তাশদর বনশজশদরশ  বিপদজ্জন  সাইশ াপযাথ িশল মশন  শরন না। 
তারা বনশজশদরশ  ভাশলা এিিং নীবতিান মানুর্ বিসাশিই মশন  শরন, র্ারা ঈশ্বশরর বনশদষশনা শমশন চশলন। আসশলই 
আবম মশন  বরনা পল বিল এ জন সাইশ াপযাথ, শুধু্মাত্র এ জন অবত ধ্াবমষ । বিপদজ্জন ,,িযা, ব ন্তু সাইশ াপযাথ 
না, বিপজ্জন ভাশি ধ্াবমষ  ; তার ধ্মষবিশ্বাশসর িযাখযায় বিল পুশরাপুবর সঠি  এিিং শনবত  অিিাশন বছশলন র্খন 
বতবন ডা: বব্রটশনর উপর গুবল শছাশডন। বিশলর  সমসযা িা অসুখটা িশলা ধ্মীয় বিশ্বাস বনশজই। মাইশ ল শব্র ও , 

আবম র্খন তার সাশথ শদখা  শরবছলাম, আমার তাশ  সাইশ াপযাথ মশন িয়বন; আমার আসশল তাশ  শিশ পছন্দ ও 
িশয়শছ, আমার মশন িশয়শছ বতবন সৎ এিিং আন্তবর  এ টি মানুর্, মৃদভুার্ী এিিং বচন্তাশীল ব ন্তু দ:ুখজন ভাশি তার 
মনশ  আিান্ত  শরশছ বির্াি ধ্মীয় অথষিীন সি ধ্ারনা। 

গভষ পাশত বিরুদ্ধিাদী সি শি সমথষ রা প্রায় সিাই গভীরভাশি ধ্মষবিশ্বাসী। গভষ পাশতর আন্তবর  সমথষন ারীরা, 
িযাবিগত ভাশি তারা ধ্াবমষ  ব িংিা ধ্াবমষ  নন, র্াই শিান শ ন তারা ধ্মীয় গবের িাইশর এ টি পবরনবতিাদী 
শনবত তািাদী দশষশনর অনসুারী, িয়শতা তারা শজশরবম শিনথাশমর প্রেটি তাশদর বচন্তায় বনশয় আসশত শপশরশছন, ‘তারা 
ব   ষ্ট অনুভি  শর?’ পল বিল ও মাইশ ল শব্র শ ান ভ্রুণ িতযা আর ডািার িতযার মশধ্য শ ান শনবত  পাথষ য 
শদখশত পান না, শুধু্মাত্র তাশদর  াশছ  ভ্রুণটি িশলা এ টি বনষ্পাপ বশশু। পবরনবতিাদীরা এখাশন অশন  পাথষ য 
শদখশত পান, িযাঙ্গাচীশদর মতই অশন টা শদখশত এ টি প্রাথবম  পর্ষাশয়র ভ্রুশণর সামানযই অনভুি  রার ক্ষমতা 
আশছ ; অনযবদশ  এ জন ডািার িশচ্ছন পুণষিয়ষ্ক জীিন্ত মানরু্, আশা আ াঙ্খা ভাশলািাসা, ভয় সি বতবন মানিীয় 
ঞাশনর বিশাল এ  ভাোর, র্ার গভীর ভাশি আশিগতাবডত িিার ক্ষমতা আশছ। এছাডা খুি সম্ভিত এ জন 
বিধ্বস্ত বিধ্িা ও এবতম সন্তান ব িংিা িৃদ্ধ বপতা মাতাও আশছন র্ারা তাশ  অশন  ভাশলািাশসন। 



 
ছবি: বিথার বিমযান এর Not Yours.. 

পল বিল সবতয াশরর দীঘষশময়াদী,  ষ্ট অনুভি  রশত সক্ষম এমন স্নায়তন্ত্র বিবশষ্ট মানুর্শ   ষ্ট বদশয়শছন। তার আিান্ত 
ডািাশরর বশ াররা এ সি ব ছু  রশত পাশরনা।  ারন শুরুর পর্ষাশয় ভ্রুণ এর শ ান স্নায়তন্ত্র শনই, সুতরািং তার শ ান 
 ষ্ট অনুভি  রার উপায়ও শনই বনবশ্চৎ ভাশি। এমন ব  পরিতী পর্ষাশয়  রা গভষ পাশতর ভ্রুণ, র্াশদর স্নায়তন্ত্র আশছ 
তারা  ষ্ট অনুভি  রশি, র্বদও সি ধ্রশনর  ষ্ট শদয়াটাই িড শিশী বনন্দনীয় – তশি তারা শর্  ষ্ট পায় শসটার 
 ারন তারা শর্ মানুর্ তা ব ন্তু নয়। শ ান ভাশি সাধ্ারন র্ুবিশত ধ্ারনা  রা সম্ভি না শর্ মানুশর্র ভ্রুণ শর্ শ ান 
িয়শস সমিয়সী এ টি গরু িা শভডার ভ্রুণ অশপক্ষা শিশী  ষ্ট অনুভি  শর। এিিং র্শথষ্ট  ারন আশছ মশন  রা শর্ 
সি ভ্রুণ, মানুর্ িা অনয ব ছু,  অশন   ম  ষ্ট পায় এ জন পুণষিয়স্ক গরু িা শভডা জিাইখানায় শর্ র্ন্ত্রণা সিয শর, 

বিশশর্  শর আচার আনুষ্ঠাবন তাপুণষ জিাইখানায়, শর্খাশন তাশদর পুণষ সজাগ থা শত িশি আনুষ্ঠাবন ভাশি তাশদর গলা 
 াটার জনয। 

র্ন্ত্রণা িা  ষ্ট সিয  রার বির্য়টি পবরমাপ  রা  ঠিন এিিং এর িযাখযা বনশয় অিশযই রু্বিত ষ   রা শর্শত 
পাশর। ব ন্তু শসটি আমার আশলাচনার  মুল বির্য়টি পবরিতষ ন  শরনা, র্া ধ্মষ বনশরপক্ষ পবরনবতিাদী এিিং ধ্মীয় 

http://kmhb.files.wordpress.com/2013/03/tumblr_me7mz9jrj91rey1hzo1_400.jpg


চুডান্তিাদী শনবত তার দাশষবন শদর মশধ্য পাথষ যটাশ  বনশদষশ  শর((( এটি অিশয, সি সম্ভািনা শশর্  শর শদয় 
না, আশমবর ার খৃষ্ঠানশদর এ টি উশেখশর্াগয অিংশ গভষ পাশতর িযাপাশর শ ান চুডান্তিাদী মশনাভাি শপার্ন  শরন না 
এিিং তারা এর পশক্ষ, শর্মন শদখুন Religious Coalition for Reproductive Choice, 

at http://www.rcrc.org/.))))। এ টি গ্রুপ বচন্তা  শরন, ভ্রুণটি  ষ্ট শপশত পাশর ব না। অনযটি ভাশি তারা 
মানুর্ ব  না। ধ্মীয় শনবত তািাদীশদর শদখা র্ায় বিত ষ   শরন শর্মন,  খন এ টি বি াশমান ভ্রুণ এ টি 
িযবিশত পবরণত িয় –এ জন মানরু্? শসকুযলার শনবত তািাদীরা খুি সম্ভিত বজঞাসা  রশিন, এটি মানুর্ ব না 
শসটা ভািার দর ার শনই ( এ গুচ্ছ শ াশর্র জনয এর অথষই িা ব ?) আসশল ঠি  শ ান িয়শস শর্ শ ান এ টি 
বি াশমান ভ্রুণ, শসটা শর্ শ ান প্রজাবতরই শিা  না শ ন,  ষ্ট অনুভি  রার ক্ষমতা অজষ ন  শর ? 

 

বরচাডষ  ডব ন্স এর বদ গড বডলুযশন : 
অষ্টম অধ্যায় (পঞ্চম পিষ) 
By K M Hassan 
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ছবি: Jon Krause এর এ টি ইলাসশেশন,  
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( অনুিাদ প্রশচষ্টা:  াজী মািিিু িাসান) 

The God Delusion by Richard Dawkins 
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সপ্তম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

সপ্তম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) ; সপ্তম অধ্যায় ( শশর্ পিষ) 

অষ্টম অধ্যায় (প্রথম পিষ) ; অষ্টম অধ্যায় (বিতীয় পিষ) ; অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় পিষ) ; 

অষ্টম অধ্যায় (চতুথষ পিষ) 

ধ্শমষর সমসযাটা আসশল ব ? ধ্মষ শ ন এত বিিংস্র ? 

বদ শগ্রট িীটশিাশভন ফযালাসী: 

সাধ্ারনত গভষ পাত বিশরাধ্ীশদর এই শমৌবখ  শশব্দর দািা শখলায় পরিতী পদশক্ষপ িশচ্ছ খাবন টা এর ম: মলু 
বির্য়টি ব ন্তু এই মহুশতষ  মানশুর্র ভ্রুণ শ ান ব ছু অনুভি  রশত পাশর ব  পাশরনা, শসটি না,  থা িশচ্ছ এর শসটি 
 রার সম্ভািয ক্ষমতাটি। গভষ পাশতর ফশল এই ভ্রুণটি ভবির্যশত তার সম্ভািয এ টি পুণষ মানি জীিন পািার সুশর্াগ 
শথশ  িবঞ্চত িশি, এধ্ারনাটি তাশদর িা স্বিষস্ব রু্বিশ  বনশদষ বশত  শর র্ার চুডান্ত বনিুষবদ্ধতা এর অসততার 
অবভশর্াশগর প্রতুযত্তশর এ মাত্র অজিুাত িশত পাশর; আবম শসই প্রখযাত শগ্রট বিটশিাশভন ফযালাসী িা ভ্রান্ত রু্বির  থা 
িলবছ। শিশ  শয় টি সিংস্করণ আশছ এই ফযালাবসটির। বপটার এিিং জীন শমদাওয়ার ( সযার বপটার শমদাওয়ার 
১৯৬০ সাশল বচব ৎসা বিঞাশন শনাশিল পুরষ্কার জয়  শরবছশলন) তাশদর  The  Life Science এ বনশম্নাি 
সিংস্করণটির সুত্র বিসাশি উশেখ  শরবছশলন নরমান শসি জন শস্টভাস ( এখন লডষ  শসি জন) এর নাম;  বর্বন 
এ জন িটৃিশ সিংসদ সদসয, সুপবরবচত এ জন শরামান  যাথবল  মখুপাত্র, বতবন আিার এটি সিংগ্রি  শরশছ মবরস 
িাবরঙ (১৮৭৪-১৯৪৫) এর সিংগ্রি শথশ , এ জন প্রখযাত িযবি বর্বন শরামান  যাথবলশ  ধ্মষান্তবরত িশয়বছশলন 
এিিং  যাথবল শদর অনযতম শবিশালী সমথষ  বজ শ  শচষ্টারটন এিিং বিশলয়ার শিল  এর বন ট সিশর্াগী। বতবন 
দটুি বচব ৎসশ র মশধ্য এ টি  াল্পবন   শথাপ থশনর মাধ্যশম রু্বিটি গশড তুশলবছশলন: 

এ টি গভষ পাশতর বির্শয় আবম আপনার মতামত চাইবছ; 

িািাটির বসবফবলস আশছ, মাশয়র আশছ র্ক্ষা, শর্ চারটি সন্তান তাশদর আশছ ইবতমশধ্য তার প্রথমটি অে, বিতীয়টি 
মারা শগশছ,তৃতীয়টি মু  এিিং িবধ্র, চতুথষটিরও র্ক্ষা আশছ.. 
এই অিিায় আপবন িশল ব   রশতন? 

আবম গভষ পাত  রাতাম। 

তািশল শতা আপবন িীটশিাশভন শ  িতযা  রশিন; 

ইিারশনট জশুড অসিংখয তথা বথত গভষ পাত বিশরাধ্ী ওশয়ি সাইট আশছ র্ারা এই িাসয র  াবিনী িার িার 
িযিিার  শরশছ এিিং ঘটনাচশি তারা তাশদর শখয়াল খুশী মত মলুয সতয িিিযটিশ ও বি ৃত  শরশছন, আশরা 
এ টি সিংস্করণ শুননু:  ’আপবন র্বদ শ ান রমনীশ  শচশনন বর্বন ইবতমশধ্যই আটটি সন্তাশনর জননী এিিং আিাশরা 
গভষ িতী.. র্ার বতন জন িবধ্র, দজুন অে, এ জন মানবস ভাশি বি লাঙ্গ, র্ার  ারণ তার বসবফবলস আশছ, আপবন 
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ব  তাশ  গভষ পাত  রার পরামশষ শদশিন?’ এর উত্তর র্বদ িযা িয় তািশল ব ন্তু আপবন অনাগত এ জন 
িীটশিাশভনশ  খুন  রশলন। ব িংিদন্তীর এই বিিরণটি বিখযাত সুরস্রষ্টাশ  পঞ্চম শথশ  নিম িাশন বনশয় এশসশছ 
তার জন্মিমশ , িবধ্র বিসাশি জন্ম শনিার সিংখযাশ  বতন এ উন্নীত  শরশছ, অের সিংখযা দইু এ, িািার িদশল 
মাশ  বসবফবলস এ আিান্ত িওয়া বিসাশি শদবখশয়শছ। শমাট ৪৩ টা ওশয়িসাইট শর্খাশন আবম এই গল্পটির নানা 
রুপ খুশজবছলাম, শসখাশন এটির উৎস বিসাশি মবরস িাবরিং না িরিং ইউবসএলএ(UCLA) শমবডশ ল সু্কল এ জন  

অধ্যাপ  এল আর আগবনউ শ  স্বী ৃবত শদয়া িশয়শছ, বর্বন এই গল্পটা নাব  বতবন তার ছাত্রশদর উভয় সিং শটর 
এ টি বির্য় বিসাশি িলশতন, শর্ন তাশদর বতবন িলশত পাশরন, ’শুশভচ্ছা আপবন এই মহুুশতষ  িীটশিাশভনশ  িতযা 
 রশলন।‘ আমরা খাবন টা দয়া পরিশ িশয় এল আর অযাগবনউশ  ছাড বদশত পাবর তার অবস্তশত্বর বির্য়টি বনশয় 
সশন্দি শপার্ন  রার জনয -তশি বিস্ময় র িযাপারটা িশচ্ছ ব ভাশি আরিান িা শহুশর এই ব িংিদন্তীগুশলা গশড 
ওশঠ। আবম খুশজ পাইবন এই ব িংিদন্তীর  াবিনীটির শুরুটা শ াথায়.. এটি িাবরিং শুরু  শরবছশলন নাব  এর 
উৎপবত্ত আশরা আশগ। 

তশি এটি আবিষৃ্কত শস বির্শয় শ ান সশন্দি শনই। পুশরাপুবর বমথযা এ টি  াবিনী। আসল সবতযটা িশলা লদুবভগ 
ভান িীটশিাশভন নিম বশশু শর্মন বছশলন না শতমবন বতবন পঞ্চমও বছশলন না, বতবন বছশলন সিার িড, এশ িাশর 
সঠি   শর িলশল বিতীয় সন্তান,  ারন তার িািা মার প্রথম সন্তান খুি শশশশিই মারা র্ান, র্া খুি স্বাভাবি  
বছল শসই সমশয়, এিিং র্ত দরু জানা র্ায় আশদৌ অে, মু  িা িবধ্র িা মানবস ভাশি বি লাঙ্গ বছশলন না। এমন 
শ ান প্রমান শনই শর্ তার িািা মা বসবফবলশস আিান্ত বছশলন, তশি এটা ঠি  তার মা পশর মারা বগশয়বছশলন 
র্ক্ষায় ভুশগ। র্খন র্ক্ষার প্রশ াপও বছল শিশী। 

সুতরািং আসশল পুশরা িযপারটি  াল্পবন ..িলা র্ায় আরিান বলশজে,  ল্প থা, ইচ্ছা ৃতভাশি ব ছু স্বাথষাশন্বর্ী মিল 
এটি ছবডশয়শছ, ব ন্তু এটি শর্ বমথযা শসটি ব ন্তু মলু বির্য়টিশ  িযাখযা  শর না… এমনব  এটি র্বদ বমথযা নাও 
িয়, এর শথশ  দাড  রাশনা এই রু্বিটি খুিই দিুষল এ টি রু্বি। বপটার এিিং জীন শমডাওয়াশরর শ ান প্রশয়াজন 
বছল না এই রু্বিটি ভ্রান্ত প্রমান  রার জনয এই  াবিনীর সতযতা  সম্বশে সশন্দি শপার্ন  রশত। এই ঘৃণয শছাট 
রু্বিটির শপছশন িিিযগুশলা ভয়ঙ্করভাশি ভুল। র্বদ না প্রস্তাি  রা িয় এ জন র্ক্ষািান্ত মা এিিং বসবফবলস 
আিান্ত িািার সে ষ  পৃবথিীর এ জন অনযনয সঙ্গীত প্রবতভার জন্ম শনিার সাশথ শ ান না শ ানভাশি 
 ার্ষ ারনজবনত শর্াগসুত্র আশছ। এিিং তারা এ জন িীটশিাশভনশ  জন্ম শদয়া শথশ  িবঞ্চত িশি র্তটা না 
গভষ পাশতর  ারশন ততটাই সঙ্গম শথশ  বিরত থা ার  ারশন। শমদাওয়ার দেবতর সিংবক্ষপ্ত বিরবি বমবশ্রত 
প্রতযাখযানটি উত্তর শদয়া অসম্ভি (শরানাল্ড ডাল এর এ টি গল্প শথশ  েট ধ্ার বনশয় িলশত পাবর, গভষ পাত না 
 রাশনার শসই এ ই ঘটনািশম শনয়া বসদ্ধান্ত  ১৮৮৮ সাশল আমাশদর অযাডলফ বিটলারশ  উপিার বদশয়বছল), ব ন্তু 
আপনার সামানযতম খাবন টা িবুদ্ধমত্তা থা া প্রশয়াজন – িা িয়শতা শ ান ধ্রশনর ধ্মীয় আিশি প্রবতপাবলত না 
িশয় থা শল এই বির্য়টি শিাঝা সম্ভি না। শর্ ৪৩ টি িাছাই ওশয়ি গভষ পাত বিশরাধ্ী িা শপ্রা লাইফ সাইশট 
িীটশিাশভন এর  াবিনীটির শ ান না এ টি সিংস্করণ প্র াশ  শরশছ র্া এই শলখার সময় গুগল সাশচষ  খুশজ শপশয়বছ, 

তাশদর এ টিও এই রু্বির মশধ্য ভুল িা অশর্ৌবি  বির্য়টি ধ্রশত পাশরনবন। এিিং তাশদর প্রশতয টি ( সিগুশলাই 
ধ্মীয় ওশয়ি সাইট) এই ভ্রান্ত রু্বির শমাশি আ বর্ষত িশয়শছন, িবশষর শটাপ শখশয়শছন..পুশরাপুবর। তাশদর এ টি 
আিার শমদাওয়ারশ  স্বী ৃবত বদশয়শছ  এর উৎস বিসাশি। এই মানরু্গুশলা তাশদর ধ্মষবিশ্বাস িােি শর্ শ ান ভুলশ  
বিশ্বাস  রার জনয এতটাই উদগ্রীি.. তারা এমনব  শখয়াল  শরনবন শর্ শমদাওয়ার এই রু্বিটি প্রস্তাি  শরবছশলন 
শুধু্মাত্র এটির ভুল ধ্শর না চ  শর শদিার জনয। 



 
ছবি: Jon Krause এর এ টি ইলাসশেশন, 

এিিং শমদাওয়ার সঠি ভাশি িযপারটা শদবখশয়শছন শর্ মানুশর্র সম্ভািনা িা শপাশটনবশয়াল রু্বিটির উপসিংিার িশচ্ছ 
শর্, আমরা র্খনই শর্ৌন সঙ্গম  রার সুশর্াগ গ্রিন  রশত িযথষ িই আমরা তখনই এ টি মানি আিাশ  তার 
অবস্তত্ব পািার সম্ভািনা শথশ  িবঞ্চত  বর। শর্ শ ান উিষর জটুির সঙ্গশমর আিিাশনর প্রবতটি প্রতযাখযান..এই শপ্রা 
লাইফ িা জীিশনর পশক্ষ শিসামাল রু্বিশত সম্ভািয এ টি বশশু িতযা। এমনব   াশরা ধ্বর্ষত না িিার শচষ্টাও 
সম্ভািয শ ান বশশু িতযার সমান প্রবতবনবধ্ত্ত্ব  শর ( এিিং  থা প্রসশঙ্গ .. িহু শপ্রা লাইফ এর সমথষ রা শর্ মবিলা 
এমনব  নৃশিংসভাশি ধ্বর্ষত িশয়শছ তাশদরও গভষ পাশতর অবধ্ ার শথশ  িবঞ্চত  রশত চায়); িীটশিাশভন রু্বি, 

আমরা েষ্ট শদখশত পাবর, খুিই দিুষল এ টি রু্বি। এর পরািাস্তি বনিুষবদ্ধতা শমাটামুটি পুশরাটাই ফুশট উশঠশছ.. 
মাইশ ল পাবলন এর গাওয়া শসই চমৎ াশর গানটিশত ‘Every sperm is sacred, শতাবধ্  বশশুর শ ারাস সি এই 
গানটি মবি পাইথন বসবরশজর এর ছায়াছবি The Meaning of Life এ বছল (আপবন র্বদ এখনও না শদশখ থাশ ন 
দয়া  শর এ িার শদখুন); এই তথা বথত মিান িীটশিাশভন ভ্রান্ত রু্বিটি এ টি শিবশষ্টসুচ  উদিারন িশদ পাশর 
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ব ভাশি রু্বির শগাল ধ্াধ্ায় আমরা সিব ছু শগালমাল  শর শফবল র্খন আমাশদর মন ধ্মষ অনপু্রাবণত 
চুডান্তিাদীতায় সিংশয়াচ্ছন্ন থাশ । 

ভাশলা  শর লক্ষয  রুন শর্ শপ্রা লাইফ (Pro-life) আসশল ব ন্তু সামবগ্র ভাশিই শপ্রা লাইফই শিাঝাশচ্ছনা আশদৌ। 
এর আসল অথষ িশচ্ছ শপ্রা বিউমযান লাইফ িা শুধু্মাত্র মানুশর্র জীিশনর স্বপশক্ষ ; Homo sapiens প্রজাবতর ব ছু 
শ ার্শ  বিশশর্ভাশি এই অবধ্ ার প্রদান  রার বির্য়টি বিিতষ শনর ধ্ারনার সাশথ সামন্জ্জর্যপুণষ না। স্বী ার 
 রশতই িশি, বির্য়টি আশদৌ শিশীর ভাগ গভষ পাত বিশরাধ্ীশদর জনয বচন্তার শ ান বির্য় না। তারা  এমবনশতই 
শিাশঝন না বিিতষ ন এ টি িাস্তি সতয ! ব ন্তু আবম শস রু্বিটি বিঞান ব ছুটা শিাশঝন এমন ব ছু গভষ পাত 
বিশরাধ্ী সবিয় আশন্দালন ারীশদর সুবিধ্াশথষ িযাখযা  রশত চাই। 

বিিতষ নীয় দবৃষ্টভঙ্গীটি খুি সরল। শ ান ভ্রণ শ াশর্র মানুর্ বনবদষষ্ট শিবশষ্টািলী এর উপর চুডান্ত বিবচ্ছন্নভাশি শ ান 
শনবত  অিিা আশরাপ  রশত পাশরনা, এটি পাশর না  ারন বশোবন্জ্জ এিিং আশরা দরুিতী, পৃবথিীর স ল 
প্রজাবতর সাশথ আমাশদর বিিতষ নীয় িিংশধ্ারার এ টি ধ্ারািাবি া আশছ। এিিং এটি শিাঝার জনয..  ল্পনা  রুন 
এ টি অন্তিতী শ ান প্রজাবতশদর, ধ্রা র্া  Australopithecus afarensis, ধ্রুন তারা  সুশর্াগ শপল শিশচ থা ার 
এিিং দগুষম শ ান আবি ার শ ান প্রাশন্ত তাশদর খুশজ পাওয়াও শগল, তাশদরশ  ব  মানুর্ বিসাশি পবরগবনত  রা 
িশি ব  ? নাব  িশি না ?  আমার মত পবরণবতিাদীশদর  াশছ এই প্রশের শ ান উত্তর প্রতযাশা  রা উবচৎ না, 
 ারন এর উপর তাশদর ব ছুই বনভষ র  শর শনই। আমাশদর জনয এটাই র্শথষ্ট শর্ আমারা সন্মাবনত এিিং বিবস্মত 
িশিা এ টি নতুন ’লুবস’র সাশথ শদখা  রার সুশর্াগ শপশয়; তশি অনযবদশ  চুডান্তিাদীরা অিশযই এই প্রশের উত্তর 
বদশত িাধ্য; ’শুধু্মাত্র মানরু্ িিার’  ারশন র্ারা মানুশর্র উপর তাশদর অননয এিিং বিশশর্ শনবত তার মলুনীবত 
আশরাপ  শর মানুর্শ  এ টি অননয এিিং এ টি বিশশর্ মর্ষাদায় অবধ্বষ্ঠত  শর। িয়শতা র্বদ এর উত্তর বদশত 
তারা শ ান তীব্র চাশপর মুশখ পশড, তারাও সম্ভিত িণষিাদী শশ্বতাঙ্গশদর দবক্ষন আবি ার মত শ ান আদালত 
প্রবতষ্ঠা  রশি, শুধু্মাত্র এ টি বসদ্ধান্ত বনশত, এই বনবদষষ্ট জীিটি ’মানুর্’ বিসাশি ছাডপত্র শপশত পাশর ব না? 

এমনব  র্বদও এ টি েষ্ট উত্তর িয়শতা পাওয়ার শচষ্টা  রা শর্শত পাশর Australopithecus শদর জনয, ব ন্তু ধ্ীর 
িমান্বশয় ধ্ারািাবি তা শজিবিঞাবন  বিিতষ শনর এ টি অনস্বী ার্ষ শিবশষ্ট, র্া আমাশদর িলশছ, অিশযই ’ব ছু’ 

অন্তিতী ালীন প্রজাবত আশছ র্ারা প্রান্তসীমার র্শথষ্ট  াছা াবছ শ াথাও অিিান  শর, র্ার ফশল তারা শনবত তার 
মুলনীবতটা অেষ্ট  শর বদশয় শভশঙ্গ বদশত পাশর এর চুডান্তিাদী অিিানটি। এই বির্য়টিশ  ভাশলাভাশি িযাখযা  রা 
শর্শত পাশর িরিং এটা িশল শর্ বিিতষ ন প্রবিয়ায় শ ান প্রা ৃবত  সীমানার অবস্তত্ব শনই। আর এই সীমানা আশছ 
এমন এ টি বিভ্রম সৃবষ্ট িিার  ারন আসশল বিিতষ নীয় অন্তিষতী ালীন রুপগুশলা ঘটনািশম সি বিলুপ্ত িশয়শছ। 
অিশযই, ত ষ   রা শর্শত পাশর, মানুর্রা অনয শর্ শ ান প্রজাবতর তুলনায় অশন  শিশী  ষ্ট অনুভি  রশত পাশর। 
এটি িয়শতা সবতযও িশত পাশর এিিং আমরা আইনসঙ্গতভাশিই মানুর্শ  বিশশর্ মর্ষাদা শদই এই  ারশন। ব ন্তু 
বিিতষ শনর ধ্ারািাবি তা আমাশদর িলশছ এর ম শ ান   চুডান্ত পৃথ ী রণ িশল ব ছু শনই। চুডান্তিাদীশদর 
শনবত তািাদী শির্মযতা বিিতষ শনর সতযতাশ  পুশরাপুবর না চ  শর শদয়; িয়শতা এই সতযটা বনশয় এ ধ্রশনর 
সশচতন অস্ববস্ত িয়শতা সবতযই িশত পাশর সৃবষ্টিাদীশদর বিিতষ নশ  বিশরাধ্ীতা  রার প্রধ্ানতম  ারন: তারা র্া ভয় 
পায়, শসটা িশলা তাশদর বিশ্বাশস শনবত তার এ টি পবরনবত িশি। তাশদর এই বচন্তাটা ভুল, তশি র্াই শিা , 

শনবত ভাশি পছন্দনীয় এমন বিশিচনা িারা প্র ৃত পৃবথিী সম্বশে স্বাক্ষযপ্রমান সি শ ান সতয ফযাক্ট পবরিবতষ ত িশয় 
র্াশি এমন বচন্তা  রাটা আসশলই খুি উিট। 
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