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আtার uৎস সnােন : 
 
আtার ধারণা aেনক পুেরান। যখন থেক মানুষ িনেজর aিst িনেয় aনুসিnৎসু হেয়েছ, িনেজর জীবন 
িনেয় িকংবা মৃতু  িনেয় ভাবেত r কেরেছ, জীবন জগেতর িবিভn রহেস   হেয়েছ uেdিলত, তার kিমক 
পিরনিত িহেসেবi eক সময় মানব মেন আtার ধারণা uেঠ eেসেছ। আসেল  জীিবত pাণ থেক 
জড়জগৎ ক পৃথক করার kেt aত n সহজ সমাধান িহেসেব আtার ধারণা eকটা সময় gহণ কের 
নoয়া হেয়িছল বেল মেন করা হয়1, 4, 5, 19। আিদকাল থেকi মানুষ iট, কাঠ, পাথর যমিন দেখেছ, 
িঠক তমিনভােব পযেবkণ কেরেছ চারপােশর বণাঢ  জীবজগতেক। iট, পাথর  বা aন ান  জড় পদােথর 
য জীবনীশিk নi, নi কান িচnা করার kমতা তা বুঝেত তার সময় লােগিন। aবাক িবsেয় স 
ভেবেছ - তাহেল জীবগেতর য িচnা করার  িকংবা চেল িফের বড়াবার kমতািট রেয়েছ, তার জন  িন য় 
বাiের থেক কান আলাদা uপাদান যাগ করেত হেয়েছ। আtা নামক aপািথব uপাদানিটi স ন sান 
তােদর জন  পূরণ কেরেছ14, তারা রাতারািত পেয় গেছ জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার খুব সহজ eকটা 
সমাধান। eখন পযn জানা তেথ র িভিtেত বলা যায়, আtা িদেয় জীবন মৃতু েক ব াখ া করার করার pেচ া 
pথম r হেয়িছেলা সmবতঃ িনয়াnাথাল মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত রাজt কেরেছ eখন থেক pায় 
আড়াi লk বছর আেগ19। িনয়ানডাথাল মানুেষর আেগ িপেথকানে াপাস আর িসনানে াপাসেদর মেধ  e 
ধরেনর ধমাচরেণর কান িনদশন পাoয়া যায় িন। তেব িনয়াnাথাল মানুেষর িব াসgেলা িছল eেকবােরi 
আিদম- আজেকর িদেনর pচিলত ধমমতgেলার তুলনায় aেনক সরল। iরােকর শািনদার নােমর eকিট 
gহায় িনয়াnাথাল মানুেষর বশ িকছু ফিসল পাoয়া গেছ যা দেখ aনুমান করা যায় য, িনয়াnাথালরা 
িpয়জন মারা গেল তার আtার uেdেশ  ফুল িনেবদন করেতা। eমনিক তারা  মৃতেদহ কবর দয়ার সময় 
eর সােথ পু েরণু, খাদ dব , ast সামgী, িশয়ােলর দঁাত eমনিক মাdলীসহ সব িকছুi িদেয় িদত যােত 
পরপাের তােদর আtা শািnেত থাকেত পাের আর সে  আনা িজিনসgেলা ব বহার করেত পাের।  aেনক 
গেবষক ( যমন িনলসন গসিছিট, রবাট হাটস pমুখ)  মেন কেরন, মৃতেদহ িনেয় আিদ মানুেষর পারেলৗিকক 
ধমাচরেণর ফলrিতেতi মানব সমােজ ধীের ধীের আtার udব ঘেটেছ16। 
 
আtা িনেয় হেরক রকম গp: 
 
জীবন মৃতু র যাগসূt খুঁজেত িগেয় আtােক ‘আিবsার’ করেলo সi আtা িক কের eকিট জীবেদেহ 
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pাণস ার কের িকংবা িচnা- চতনার uেnষ ঘটায় তা িনেয় pাচীন মানুেষরা eকমত হেত পােরিন।  ফেল 
জn িনেয়েছ নানা ধরেনর গাল গp, লাককথা আর uপকথার। পরবতীেত eর সােথ যাগ হেয়েছ নানা 
ধরেনর ধমীয় কািহনীর। জn হেয়েছ আধ াtবাদ আর ভাববােদর, তারপর সgেলা সমেয়র সােথ সােথ 
আমােদর সংsৃিতর সােথ িমেল িমেশ eমনভােব eকাকার হেয় গেছ য আtা ছাড়া জীবন-মৃতু েক 
সংjািয়ত করাi aেনেকর জন  aসmব ব াপার।  আtা িনেয় িকছু মজার কািহনী eবাের শানা যাক। 
 
জাপানীরা িব াস কের eকজন মানুষ যখন ঘুিমেয় পেড় তখন তার ভতেরর আtা খুব ছাট পতে র আকার 
ধারণ কের তার হা করা মুখ িদেয় শরীর থেক বর হেয় যায়। তারপর যখন oi আtা নামক পাকািট ঘুের 
িফের আবার হামgিড় িদেয় মুখ বেয় দেহর িভতের pেবশ কের তখনi oi মানুষিট ঘুম থেক জেগ uেঠ1, 

4।  মৃতু র ব াখ াo eেkেt খুব সহজ।  মুখ িদেয় বিরেয় পাকািট আর যিদ কান কারেণ ফেল আসা 
দেহ ঢুকেত বা িফরেত না পাের, তেব লাকিটর মৃতু  হয়। aেনক সময় ঘুমn মানুেষর asাভািবক 
spেদখােকo আtার aিst িদেয় ব াখ া করেতন pাচীন মানুেষরা15, 16। তারা ভাবেতন, ঘুিমেয় পড়েল 
মানুেষর আtা ‘sেpর দেশ’ পািড় জমায়। আর তারপর sেpর দশ থেক আবার ঘুমn মানুেষর দেহ আtা 
ফরত eেল মানুষিট ঘুম থেক জেগ uেঠ। আtা িনেয় eধরেনর নানা িব াস আর লাককথা iuেরাপ, 

eিশয়া আর আি কায় ছিড়েয় িছল। 
 
আtার eক ধরেণর pাৈগিতহািসক ধারণা aেsিলয়ার আিদবাসী a াবেরািজনসেদর মেধ  pচিলত িছল7।  
pায় চিlশ হাজার বছর আেগ a াবেরািজনসরা aেsিলয়ার মূল ভুখেn আসার পর aেনকিদন বাiেরর 
জগেতর সােথ িবিcn িছল। ফেল তােদর সংsৃিতর িবsার ঘেটিছল চারপােশর পৃিথবী থেক eকটু 
িভnভােব। তােদর আtার ধারণাo িছল বাiেরর পৃিথবী থেক িভn রেকেমর।  তােদর আtা িছল যাdা 
pকৃিতর। তীর-ধনুেকর বদেল বুেমরাং ব বহার করত। কান কান a াবেরািজন eo িব াস করত য, তােদর 
গােtর নতুন সদস রা আtােদর পুনরায় ব বহার করেত পারত। িঠক eকiভােব  pায় বার হাজার বছর 
আেগকার আিদবাসী আেমিরকানেদর মেধ o আtা িনেয় িব াস pচিলত িছল, যা pকারnের তােদর িনজs 
সাংsৃিতক ধ ান ধারণার aিভেযাজনেকi তুেল ধের।  আি কার কােলামানুষেদর মেত সকল মানুেষর আtার 
রং কােলা রং-eর। আবার মালেয়র বh মানুেষর ধারণা, আtার রঙ রেkর মতi লাল, আর আয়তেন ভু ার 
দানার মত। pশাn মহাসাগরীয় dীপপুে র aেনেকর ধারণা আtা আসেল তরল। aেsিলয়ার aেনেক 
আবার মেন কের আtা থােক বুেকর িভতের,  hদেয়র গভীের; আয়তেন aবশ i খুবi ছাট 21 । কােজi 
eটুকু বলা যায়, আtায় িব াসীরা িনেজরাi আtার সবজনgাহ  সংjার ব াপাের eকমত নন। আtা িনেয় 
pচিলত পরsর-িবেরাধী গাল-গpgেলা সi সাk i দয়। 
 
iিতহাস ঘাটেল জানা যায়, িহbr, পারিশয়ান আর gীকেদর মেধ  আtা িনেয় বhধরেনর িব াস pচিলত 
িছল। pথম িদেক - anতঃ ী পূব ছয় শতক পযn তা বেটi- িহbr, ফােয়িনকানস আর ব বলনীয়, gীক 
eবং রামােদর মেধ   মৃতু -পরবতী আtার কান sc ধারণা গেড় oেঠিন 1, 4।  তারা ভাবেতন মানুেষর 
আtা eকধরেনর সjািবহীন ছায়া সদৃশ (shadowy entity) aসmূণ সtা, পূণাংগ িকছু নয়।  গেবষক 
bমার আtা িনেয় pাচীন ধারণাgেলা সmেn  বেলন, ‘ মােটর uপর আtাgেলা িছল চতনািবহীন ছায়া ছায়া 
িজিনস, পূণাংগ সtা তির করার মত gণাবলীর aভাব িছল তােত’ 16। 
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সmবতঃ জরrs িছেলন pথম ব িk যার আtা সংkাn িচnা ভাবনা আধুিনক আধ াtবাদীেদর দoয়া 
আtার ধারণার aেনকটা কাছাকািছ। জরrs িছেলন ী পূব 600 বছর আেগকার  eকজন পারিশয়ান। 
তার মতানুযায়ী, pিতিট মানুষ তির হয় দহ eবং আtার সমnেয়, eবং আtার কল ােনi আমরা যুিk, 
বাধ, সেচতনতা eবং মুkবুিdর চচা করেত পাির।  জরrsবাদীেদর মেত, pিতিট মানুষi িনেজর 

icানুযায়ী sাধীনভােব কাজ কম করার aিধকারী, eবং স aনুযায়ী, তার ভাল কাজ িকংবা মnকােজর 
uপর িভিt কের তার আtােক পুর তৃ করা হেব িকংবা শািs pদান করা হেব। জরrেsর দoয়া আtার 
ধারণাi পরবতীকােল gীক eেথনীয় দাশিনেকরা eবং আেরা পের ী  o iসলাম ধম তােদর দশেনর 
aংগীভুত কের নয়।  ী ধেম আtার ধারণা গেড় oেঠ সn aগািsেনর হােত। জরrেsর মৃতু র pায় 
eক হাজার বছর পর aত n pভাবশালী ধমেবtা সn aগািsন ী ধেমর িভিt িহেসেব eকi ধরেণর 
(মানুষ = দহ + আtা) যুিkর aবতারণা কেরন। ei ধারণাi পরবিতেত aিsেtর দtতা (dulaliy) 
িহসেব ী  ধেমর দাশিনক িভিt pদান কের। eর সােথ যাগ হয় পাপ-পূণ  eবং পরকােল আtার sগবাস 
বা নরকবােসর হেরকরেকরম গালগp। egেলাi পের ডালপালায় পlিবত হেয় পের iসলাম ধেমo sান কের 
নয়।  সেnহ করা হয়, pাথিমকভােব aগািsন জরrsবাদীেদর কাছ থেকi আtার ধারণা পেয়িছেলন, 
কারণ  ী ধমgহন করার আগ পযn নয় বছর aগািsন ম ািনিকন (Manchean) গােtর anভুk 
িছেলন, যােদর মেধ  জরrsবােদর pভাব িবদ মান িছল পুেরামাtায়। 
 
িহbr eবং gীকেদর মেধ  pথম িদেক আtা িনেয় কান সংহত ধারণা িছল না । ei aসংহত ধারণার 
pকাশ পাoয়া যায় হামােরর ( ী পূব 850) রচনায় - সাiিক (Psyche) শbিটর uেlেখ। হামােরর 
বণনানুযায়ী, কান লাক মারা গেল বা aেচতন হেয় পরেল ‘সাiিক’ তার দহ থেক চেল যায়16। তেব 
সi সাiিকর সােথ আজেকর িদেন pচিলত আtার ধারণার পাথক  aেনক। হামােরর সাiিক িছল 
সjািবহীন ছায়া সদৃশ aসmূণ সtা; eর আেবগ, aনুভূিত িকংবা িচnাশিk িকছুi িছল না 1, 4। িছল না 
পরকােল আtার পাপ-পূেণ র িহসাব। 
 
eর মােঝ gীেসর aেয়ানীয় যুেগর িবjানীরা বstবাদী দৃি েকাণ থেক জীবণ মৃতু েক ব াখ া করেত pয়াসী 
হন। ভাববােদর কচকচািন eিড়েয় pথম য gীক দাশিনক জীবেনর বjািনক ব াখ া িনেয় হািজর হেলন, 
তঁার নাম থিলস (624-547 ী.পূ.)। থিলেসর বkব  িছল, বst মাti pােণর সুp আধার।  uপযুk 
পিরেবেশ বstর মেধ  িনিহত pাণ আtpকাশ কের20। পরমাণু তেttর pবkা ডেমািkটাস (460-370 
ী.পূ.) pােণর সােথ বstর নকট েক আেরা িবsতৃভােব ব াখ া কেরন। ডেমািkটাস বলেতন, সমg বstজগৎ 
k ুdািতk ুd aিবভাজ  কণা িদেয় গিঠত। িতিন স কিণকাgেলার নাম িদেলন a াটম বা পরমাণু।  িতিন ধ ু
সখােনi থেম থােকনিন, তার পরমাণু তttেক িনেয় গেছন pােণর uৎপিtর ব াখ ােতo।  িতিন বলেতন, 
কাদা মািট বা আবজনা থেক যখন pােণর udব হয় তখন  aৈজব পদােথর aনুgেলা সুিনিদ ভােব সিjত 
হেয় জীবেনর িভিtভুিম তির কের। ডেমািkটােসর pায় সমসামিয়ক দাশিনক িলuেসpাসo (আনুমািনক 
500-440 ী.পূ.) eধরেণর বstবাদী ধারণায় িব াস করেতন। িতিন িবjােন িতনিট নতুন ধারণা চাল ু
কেরন –চরম শূন তা, চরম শূন তার মধ  িদেয় eটেমর চলােফরা eবং যািntক pেয়াজন।  িলuেসpাসi pথম 
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িবjােন কাযকারণ তেttর জn দন বেল কিথত আেছ 22 । aেয়ানীয় যুেগর দশেনর বstবাদীrপিটেক 
পরবতীেত আেরা unয়ন ঘটান eিপিকuরাস eবং লুেkিশয়াস, eবং তা দশন o নীিতশাstেকo pভািবত 
কের।   gীক পরমাণুবাদ পরবতীকােল িবjানেক pবলভােব pভািবত কেরিছল। যমন, pথম আধুিনক 
পরমাণুিবদ গ ােসিn তার পরমাণুবাদ তিরর জন  ঋণ sীকার কেরেছন ডেমািkটাস eবং eিপিকuরােসর 
কােছ। gীক পরমানূবাদ pভািবত কেরিছল পরবতীেত পদাথিবদ িনuটন eবং রসায়নিবদ জন ড াlনেকo 
তােদর িনজ িনজ পরমাণু তtt িনমােণ। 
 
 
কােজi gীেসর aেয়ানীয় যুেগ মiনsীম দািশিনকেদর িচnা চতনা িছল aেনকটাi বstবাদী।  িকnt পের 
পারস  দেশর pভােব আtা সংkাn সব আ ািতক eবং ভাববাদী ধ ান-ধারনা gীকেদর মেধ  ঢুেক যায়। 
ভাববাদী দশেনর িতন পুেরাধা ব িkt িছেলন সেkিটস, pেটা eবং a ািরsটল।  eরা eেথেnর সnান 
হেলo স eেথn তখন aবkয়ী eেথn। তারপরo পরবতী আড়াi হাজার বছর তােদর িচnা- চতনা িদেয় 
মানব সমাজ pভািবত হেয়িছল। eেদর kমতার কান সীমা-পিরসীমা িছল না। িকnt dঃখজনক হেলo 
সত , মানব iিতহােসর pথম sাধীন নগেরর বpিবক মহt থেক তারা মানুেষর িচnােক pভািবত করার মত 
শিkধর হoয়া সেtto, aিধকাংশ kেti স kমতােক তারা pিতিবpেবর sােথ ব বহার করেতন 22 ।  
তারা গণতেntর ভেয় ভীত িছেলন eবং গণতেntর pিত তুc-তািcল  করেতন। aেয়ানীয় যুেগর দাশিনেকরা 
পেল পেল বstবােদর য সৗধ গেড় তুেলিছেলন, তা ei িতন ভাববাদী দাশিনকেদর আgাসেন িবলুp হয়। 
বstবাদেক সিরেয় মূলতঃ রহস বাদী uপাদানেক হািজর কের তারা তােদর দশন গেড় তুেলন।  pেটার বkব  
িছল য, pাণী বা uিdদ কu জীিবত নয়, কবলমাt যখন আtা pাণী বা uিdদেদেহ pেবশ কের তখনi 
তােত জীবেনর লkণ পিরsুট হয়।  pেটার e সমs তttকথাi পরবতীেত ীsধেমর বুিdবৃিtক সমথেনর 
যাগান দয়। pেটার ei ভাববাদী তtt আ ািরsটেলর দশেনর rপ িনেয় পরবতীেত হাজারখােনক বছর 
রাজt কের। eখন pায় সব ধমমতi দাশিনক-যগুেলর ভাববাদী ধারণার সােথ স িত িবধান কের।  আtা 
সংkাn কুসংসsার শষপযn মানব সমােজ ধীের ধীের জঁািকেয় বেস।  
 
 
আtার aসারতা : 
 
জীব কী আর জড় কী? বুঝব িক কের  ক জীব আর ক জড়? জীিবতেদর িক ভােব সনাk করা যায়? eকিট 
মৃতেদহ আর eকিট জীিবত দেহর মেধ  পাথক i বা িক? e p gেলা িদেয় আেগকার িদেনর মানুেষর 
aনুসিnৎসু মন সবসময়i আেnািলত হেয়েছ পুেরামাtায়। িকnt ei p gেলার কান সেnাষজনক ব াখ া 
না পেয় তারা শষপযn কlনা কের িনেয়েছ aদৃশ  আtার 19। ভেবেছ আtাi বুিঝ জীবন o মৃতু র 
যাগসূt। pেটা eবং a ািরsটেলর ভাববাদী ধ ানধারণাgেলা কােলর পিরkমায় িবিভn ধেম জায়গা কের 
নoয়ার পর জীবন-মৃতু র সংjা ধমীয় িমেথর আবরেণ পাখা মলেত r করল। কlনার ফানুস uিড়েয় 
মানুষ ভাবেত r করল, ঈ েরর িনেদেশ আজরাiল বা যমদূত eেস pাণহরণ করেলi কবল eকিট মানুষ 
মারা যায়। আর তখন তার দহিsত আtা পািড় জমায় পরেলােক। মৃতু  িনেয় মানুেষর e ধরেনর ভাববাদী 
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িচnা জn িদেয়েছ আধ াtবােদর। আধ াtবাদ sতঃpমাণ িহেসেবi ধের নয়-‘আtা জnহীন, িনত , 
akয়। শরীর হত হেলo আtা হত হয় না।’ মজার ব াপার হল, eকিদেক যমন আtােক aমর akয় বলা 
হেc, জার গলায় pচার করা হেc আtােক কাটা যায় না, পাড়ােনা যায় না, আবার সi আtােকi 
পােপর শািssrপ নরেক ধারেলা ast িদেয় কাটা, গরম তেল পাড়ােনার ব বsা করা হেয়েছ। e সবi 
আধ াtবােদর sিবেরািধতা। ধমgngিল ঘাটেলi e ধরেনর sিবেরািধতার হাজােরা দৃ াn পাoয়া যােব। 
sিবেরািধতা থাকা সেtto আtার aিst িদেয় জীবনেক ব াখ া করেত pয়াসী হেয়েছ মানুষ। কারণ স সময় 
বjািনক agগিত িছল সীিমত। মৃতু র সিঠক কারণ িছল তােদর জানার বাiের। সজন  aেনক 
ধমবাদীরাi ‘আtা’ িকংবা ‘মন’ ক জীবেনর আধারrপী বst িহেসেব কlনা কেরেছন। যমন, iসলািমক 
িম   বলেছ, আlাহ মানবজািতর সকল আtা eকিট িনিদ  িদেন তরী কের বেহেs eকিট িনিদ  sােন 
(iিlন) বিn কের রেখ িদেয়েছন। আlাহর icােতi নতুন নতুন pাণ স ােরর জন  eেককিট আtােক 
তুেল িনেয় মেত পাঠােনা হয়। আবার আচায শ র তার bkসূtভােষ  বেলেছন, ‘মন হল আtার uপািধ 
srপ’। oিদেক আবার সাংখ দশেনর মেত - ‘আtা চতন srপ’ (সাংখ সুt 5/69)। জন দশেন বলা 
হেয়েছ, ‘ চতন i জীেবর লkণ বা আtার ধম।’ (ষড়দশন সমুcয়, পৃঃ 50) sামী িবেবকানn পযn 
ভাবেতন, ‘ চতন  বা চতনাi আtা।’ (িবেবকানn রচনা সমg, পৃঃ 162) sামী aেভদানেnর মেত, ‘আtা 
বা মন মিss বিহভতু পদাথ, মিs জাত নয়।’ (মরেণর পাের, পৃঃ 98)।  gীক দশেনo আমরা pায় eকi 
রকম ভাববাদী দশেনর ছায়া দখেত পাi, যা আেগর aংেশ আমারা আেলাচনা কেরিছ। a ািরsটেলর 
পরবতী gীক o রামান দাশিনেকরা a ািরsটলীয় দশনেক pসািরত কের পরবতী যুেগর চািহদার uপেযাগী 
কের তােলন। ীি য় তৃতীয় শতেক নয়া pেটাবাদীরা ‘ঈ র aৈজব বstর মেধ  জীবন সৃি কারী আtা pেবশ 
কিরেয় িদেয় তােক জীবন দান কেরন’ - ei মত pচার করেত r কেরন। নয়া pেটাবাদী pািটনােসর মেত, 
‘জীবনদায়ী শিki জীবেনর মূল।’ বstতপেk, জীবিবjােনর kেt ‘জীবনশিk’ (life force) তtt eখান 
থেকi যাtা r কের eবং জীবেনর uৎপিt pসে  ভাববাদী দশেনর িভিto জারােলা হয়। ধমবাদী িচnা, 
বjািনক aনgসরতা, কুসংsার, ভয় সব িকছু িমেল িশিkত সমােজ ei ভাববাদী িচnাধারার drত pসার 
ঘেট। 
 
বjািনক agগিত আর যুিkর pসােরর ফেল আজ িকnt আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার anিনিহত 
trিটgেলা মানুেষর চােখ সহেজi ধরা পড়েছ। যিদ জীবনেক ‘আtার uপিsিত’ আর মৃতু েক ‘আtার 
দহত াগ’ িদেয়i ব াখ া করা হয়, তেব তা য কান জীিবত সttারi - তা স uিdদi হাক আর pাণীi 
হাক- আtা থাকা uিচৎ। তাহেল p  হেc eকিট দেহ িক কবল eকিটমাt আtা থাকেব নািক 

eকািধক? যমন, বশ িকছু uিdদ - গালাপ, কলা, ঘাসফুল eমন িক হাi া, কারােলর মত pাণীরাo 
কতন (Cut) o a ুেরাদেগােমর (Bud) মাধ েম িবsতৃ হয়। তাহেল িক সােথ সােথ আtাo কিতত হয়, 
নািক eকািধক আtা সােথ সােথi a ুিরত হয়? আবার মােঝ মেধ i দখা যায় য, পািনেত ডুেব যাoয়া, 
াসrd, মৃত বেল মেন হoয়া/ ঘািষত হoয়া aেচতন ব িkর jান িচিকৎসার মাধ েম িফিরেয় আনা সmব 

হেয়েছ eমন দৃ াn মােটi িবরল নয় - তখন িক দহত াগী বরাগী আtােকo সi সােথ ডেক ঘের থুিড় 
দেহ িফিরেয় আনা হয়? pজননকােল িপতৃদt kানু আর মাতৃদt িডmানুর িমলেন িশ র দহেকাষ তরী 
হয়। kানু আর িডmানু জীবেনর মূল, তাহেল িন য় তােদর আtাo আেছ। eেদর আtা িক তােদর 
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আিভভাবকেদর আtা থেক আলাদা? যিদ তাi হয় তেব িকভােব dিট পৃথক আtা পর র িমিলত হেয় 
িশ র দেহ eকিট সmূণ নতুন আtার জn িদেত পাের? মানব মেনর e ধরেনর aসংখ  যৗিkক p  
আtার aসারtেকi ধীের ধীের uেnািচত কেরেছ। 
 
আtার সংjােতo আেছ িবsর গালমাল।  কu আtার চহারা বায়বীয় ভাবেলo (sামী aেভদানেnর 
মরেণর পাের dঃ)  কu আবার ভােবন তরল (pশাn মহাসাগেরর aিধবাসী); কu আtার রঙ লাল 
(মালেয়র aিধবাসী) ভাবেলo aন  aেনেক ভােবন কােলা (আি কাবাসী eবং জাপানীেদর aেনেকর e 
ধরেণর িব াস রেয়েছ)।  িবেদহী আtার পুনজn িনেয় গালমাল আেরা বিশ। িবে র pধান ধমমত িহেসেব 
িহnু, iসলাম eবং ী  ধেমর কথা আেলাচনা করা যাক। িহnুরা আtার পুনজেn িব াস কের; আবার 
aপরিদেক  মুসিলম আর ী ানেদর কােছ আtার পুনজn বেল িকছু নi। মজার ব াপার হেc, pেত কিট 
ধম তােদর িব াসেকi a াn বেল মেন কের। e pসে  pবীর ঘাষ তার ‘aেলৗিকক নয়, লৗিকক’ gেn 
বেলন 21,  
 

‘eকবার ভাবুন তা, আtার চহারাটা কমন, তাi িনেয়i িবে র িবিভn দশবাসীর িবিভn 
মত। aথচ sামী aেভদানni eক জায়গায় বেলেছন, ‘আমােদর মেন রাখা uিচৎ য, 
সত  কখেনা d’রকেমর বা িবিচt রকেমর হয় না, সত  িচরকালi eক o aখn।’ 

 
িববতনতtt মানেত গেল তা আtার aিst eবং পুনজnেক ভালমতi p িবd করেত হয়। িবjান আজ 
pমাণ কেরেছ জড় থেকi জীেবর udব ঘেটিছল  পৃিথবীর িবেশষ ভৗত aবsায় নানারকম রাসায়িনক 
িবিkয়ার জিটল সংে েষর মধ  িদেয় আর তারপর িবিভn pজািতর udব ঘেটেছ জবিববতেনর বn ুর পেথ। 
ei pােণর udব eবং পের pজািতর udেবর পছেন কান মন বা আtার aিst িছল না। pােণর udেবর 
পর কািট কািট বছর কেট গেছ, আর আধুিনক মানুষ তা eল –ei সিদন – মাt পিচশ থেক িtশ 
হাজার বছর আেগ।  তাহেল eখন p  হেত পাের িtশ বছর আেগ মানুেষর আtারা কাথায় িছল? জীবজnt 
িকংবা কীটপত  হেয়? কান পােপ তাহেল আtারা কীটপত  হল? পূবজেnর কান কমফেল eমনিট হল?  
পূবজn পূবজn কের পছােত থাকেল য pাণীেত আtার pথম জnিট হেয়িছল সিট কেব হেয়িছল? হেল 
িন য়i eকেকাষী সরল pাণ িহেসেবi জn িনেয়িছল। eকেকাষী pােণর জn হেয়িছল কান জেnর 
কমফেল?   
 
িববতেনর আধুিনক তtt না জানা সেtto pাচীন ভারেতর যুিkবাদী চাবােকরা সi ী পূব 6  শতেক তােদর 
সসময়কার aিজত jােনর সাহােয  আtার aিstেক p িবd কের ফেলিছেলন। আtােক asীকার করার 
মধ  িদেয়i সmবতঃ চাবাকেদর লড়াiটা r হেয়িছল। আtাi যিদ না থাকেব তেব কন aযথা sগ নরেকর 
কcা-কািহনীর আমদানী। আtা িনেয় সংশয় pকাশ করেত করেত শষ পযn ঠঁাট কাটা চাবােকরা ঈ র-
আtা-পরেলাক-জািতেভদ-জnাnর সব িকছুেকi তারা নাকচ কের দন। তারাi pথম বেলিছেলন বদ 
‘aেপৗrেষয়’ নয়, eটা eকদল sাথােnষী মানুেষরi রিচত।  জনমানুেষর মাথায় কঁাঠাল ভেঙ খাoয়া সi 
সব sাথােnষী bাkণেদর চাবােকরা ভn, ধূত, চার, িনশাচর বেল aিভিহত কেরিছেলন, তারা বািতল কের 
িদেয়িছেলন  আtার aিst, uেnাচন কেরিছেলন ধেমর জুয়াচুির ei বেল : 
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‘ বেহs o মাkpািp িক পিরtাণলাভ ফঁাকা aথহীন aসার বুিলমাt, uদরযেnt িবসেপর 
কারেণ সেবেগ uৎিkp dগnময় ঢকুরমাt। eসব প াক প াক বা বাকচাতুির নিতক 
aপরাধ, unাগ গমন, মানিসক o দিহক ঔদােযর ফল িত -পরাnেভাজী বমনpবণ 
ব িkেদর aদম  কুৎিসৎ বমনমাt, পটুকেদর eবং unাগগামীেদর িবলাস-কlণা। 
পরজগেত যাoয়ার জন  কান আtার aিst নi। বণা েমর িনিদ  মিক িনয়ম-আচার 
আসেল কান ফল uৎপn কের না। বণা েমর শষ পিরনােমর কািহনী সাধারণ মানুষেক 
ঠকাবার uেdেশ  ধমেক গঁাজাবার খািম িবেশষ।’ 

 
  
চাবােকরা বলেতন, চতুর পুেরািহতেদর দাবী aনুযায়ী যিদ জ ািতে াম যেj বিলকৃত pাণী সরাসির sগলাভ 
কের, তাহেল তারা িনেজেদর িপতােক eভােব বিল দয় না কন? কন তারা eভােব তােদর িপতার sগpািp 
িনি ত কের না? : 
  
 
যিদ জ ািতে াম যেj 
                     বিল িদেল প  যায় sেগ 
তেব িপতােক পাঠেত sেগ 
                          ধের বঁেধ বিল দাo যেj। 
 
   
 
চাবােকরা আেরা বলেতন : 
  
 
‘ চতন rপ আtার পাকযnt কাথা 
তেব ত িপnদান নহাতi বৃথা।’ 
 
  
িকংবা 
 
  
যিদ াdকম হয় মৃেতর তৃেpর কারণ 
তেব নভা pদীেপ িদেল তল, uিচৎ jলন। 
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আtা বা চতন েক চাবােকরা তােদর দশেন আলাদা িকছু নয় বরং দহধম বেল বণনা কেরিছেলন। ei 
ব াপারটা eখন আধুিনক িবjানo সমথন কের।  পািনর িসkতার ব াপারটা িচnা কrন। ei িসkতা  
িজিনসটা আলাদা িকছু নয়  - বরং পািনর aনুরi sভাব ধম।  ‘িসkাtা’ নােম কান aপািথব সttা িকnt 
পািনর মেধ  সঁিদেয় িগেয়  তােত িসkতা নামক ধমিটর জাগরণ ঘটােc না।  বরং পািনর aণুর a সjার 
কারেণi ‘িসk’তা নােমর ব াপারিটর aভু দয় ঘটেছ।   চাবােকরা  বলেতন, মানুেষর চতন  বা আtাo 
তাi। দেহর sভাব ধম িহেসেবi আtা বা চতেন র uদয় ঘটেছ। িকভােব eর aভু দয় ঘেট?  চাবােকরা 
eকিট চমৎকার uপমা িদেয় ব াপারিট বুিঝেয়িছেলন। বেলিছেলন, আ ুর eবং মদ তিরর aন ান  
uপাদানgেলােত আলাদা কের কান মদশিk নi।  িকnt সi uপকরণgেলাi eক ধরেণর িবেশষ  
pিkয়ায়র মাধ েম কান পােt িমিলত করার পের eর eকিট নতুন gণ পাoয়া যােc, যােক আমরা বলিছ 
মদ।  আtা বা চতন o তমিন।  িয  ীে র জেnর pায় 600 বছর আেগর বstবাদী দাশিনেকরা eভােবi 
তােদর ভাষায় ‘রাসায়িনক pিkয়ায়’ pােণর udবেক ব াখ া কেরিছেলন, কান রকেমর আtার aনুকl 
ছাড়াi। তােদর ei বkব i পরবতীেত ভাববাদী দাশিনকেদর জন  বড় চ ােল  হেয় দখা িদেয়িছল।  
 
 
আtা, মন eবং aমরt : িবjােনর চােখ 
 
ভাববাদীরা যাi বলুক না কন sুেলর পাঠ শষ করা ছাtিটo আজ জােন, মন কান ‘বst’ নয়; বরং মানুেষর 
মিsে র sায়ুেকােষর কাজ কেমর ফল। চােখর কাজ যমন দখা, কােনর কাজ যমন বণ করা, পাকsলীর 
কাজ যমন খাদ  হজম করা, তমিন মিss কােষর কাজ হল িচnা করা। তাi নােবল িবজয়ী িবjানী 
ািnস িkক তঁার ‘The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul’ 

gেn পিরsার কেরi বেলন 2: ‘িবsয়কর aনুকlিট হল: আমার ‘আিমt’, আমার ucাস, বদনা, sৃিত, 
আকাংখা, আমার সংেবদনশীলতা, আমার পিরচয় eবং আমার মুkবুিd egেলা আসেল মিsেsর sায়ুেকাষ 
eবং তােদর আনুষি ক aণুgেলার িবিবধ ব বহার ছাড়া আর িকছুi নয়।’ মানুষ িচnা করেত পাের বেলi 
িনেজর ব িktেক িনেজর মত কের সাজােত পাের, সত -িমেথ র িমেশল িদেয় কlণা করেত পাের তার 
িভতের ‘মন’ বেল সত i কান পদাথ আেছ, aথবা আেছ aদৃশ  কান আtার আশরীরী uপিsিত। মৃতু র 
পর দহ িবলীন হয়। িবলীন হয় দহাংশ, মিss sায়ুেকাষ। আসেল মিs  sায়ুেকােষর মৃতু  মােনi িকnt 
‘মন’ eর মৃতু , সi সােথ মৃতু  তথাকিথত আtার। aেনক সময় দখা যায় দেহর aন ান  aংগ pত ংগ 
িঠকমত কমkম আেছ, িকnt মিsে র কাযকািরতা হািরেয় গেছ। e ধরেনর aবsােক বেল কামা। মানুেষর 
চতনা তখন লুp হয়। মিsে র কমkমতা হারােনার ফেল জীিবত দহ তখন aেনকটা জড়পদােথর মতi 
আচরণ কের। তাহেল জীবন o মৃতু র যাগসূtিট রkা করেছ ক? e িক aশরীরী আtা, নািক মিsে র 
sায়ুেকােষর সিঠক কমkমতা? 
 
e পযােয় িবখ াত িkেকটার রমণ লাmার মৃতু র ঘটনািট sরণ করা যাক। 1998 সােলর 20 e ফbrয়ারী 
ঢাকা sিডয়ােম (ব বn ু sিডয়াম) লীেগর খলা চলাকালীন সময় মেহরাব হােসন aিপর eকিট পুল শট 
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ফরoয়াড শট লেগ িফিlংরত লাmার মাথায় সেজাের আঘাত কের। pথেম মেন হেয়িছল তমন িকছুi হয় 
িন। িনেজi হঁেট প ািভিলয়েন িফরেলন; িকnt al িকছুkণ পরi jান হারােলন িতিন। িচিকৎসেকরা 
তােক িkিনেক ভিত করেলন। পরিদন 21 e ফbrয়ারী তােক িপিজ হাসপাতােলর িনuেরাসাজাির িবভােগ 
ভিত করা হল। সখােন তার aপােরশন হল, িকnt aবsা kমশ খারােপর িদেকi যািcল। পরিদন 22 e 
ফbrয়ারী ডাkাররা ঘাষণা করেলন য, মিs  তার কাযকািরতা হািরেয়েছ। হাট-লাং মিশেনর সাহােয  
কৃিtমভােব hৎিপn eবং ফুসফুেসর কাজ চলিছল। 
 
23 ফbrয়ারী িবেকল সােড় িতনটায় তার আiিরশ stী িকেমর uপিsিতেত হাট লাং মিশন বn কের িদেলন 
িচিকৎসেকরা। থেম গল লাmার hৎsnন। eখন p  হেc ডথ সািটিফেকেট মৃতু র তািরখ কানিট 
হoয়া uিচৎ? 22 নািক 23 ফbrয়ারী? আর তার মৃতু kণিট িনধারণ করেলন কারা? আজরাiল/যমদূত 
নািক িচিকৎসারত ডাkােররা? 
 
e ব াপারিট আরo ভালভােব বুঝেত হেল মৃতু  িনেয় d’চার কথা বলেতi হেব। জীবেনর aিনবতনীয় 
পিরসমািpেক (Irreversible cessation of life) বেল মৃতু । কন জীেবর মৃতু  হয়? কারণ  মৃতু বরেণর 
মাধ েম আমােদর জীবন তাপগতীয় িsতাবsা (thermodynamic equilibrium) pাp হয়। 
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt মানেত গেল জীবেনর uেdশ  আর িকছুi নয় - িনিব িচেt enিপ বািড়েয় 
চলা। আমােদর খাoয়া, দাoয়া, শয়ন, মণ, মথুন, িকংবা রিবঠাকুেরর কিবতা পােঠর আনn – সব িকছুর 
পছেনi থােক মাটা দােগ কবল eকিট মাt uেdশ  – ফiথফুিল eন িপ বাড়ােনা – সটা আমরা বুঝেত 
পাির আর নাi পাির! জেnর পর থেক সারা জীবন ধের আমরা eন িপ বািড়েয় বািড়েয় pকৃিতেত তাপগতীয় 
aসাম  তির কির, আর শষ মষ প t pািpর মাধ েম  aন ান  জড় পদােথর মত িনেজেদর দহেক 
তাপগতীয় িsতাবsায় িনেয় আিস। িকnt িকভােব ei িsতাবsার িনেদশ আমরা বংশপরmরায় বহন কির?  
জীিবিবjােনর চােখ দখেল, আমরা (uিdদ eবং pাণী) utরািধকার সূেt িববতেনর মাধ েম আমােদর পূব-
পুrষেদর যারা যৗনসংেযােগর মাধ েম বংশিবsার কের pকৃিতেত িটেক রেয়েছ তােদর থেক মরণ িজন 
(Death Gene) pাp হেয়িছ eবং বহন কের চেলিছ। ei ধরেনর িজন (মরণ িজন) তার পূব িনধািরত 
পিরকিlত uপােয়i মৃতু েক tরািnত কের চেলেছ। যৗনজনেনর মাধ েম বংশিবsারেরর ব াপারিটেত আিম 
eখােন grt িদিc। কারণ, য সমs pজািত যৗনজননেক বংশিবsােরর eকিট মাধ ম িহেসেব বেছ 
িনেয়েছ, তােদর ‘মৃতু ’ নামক ব াপারিটেকo তার জীবগত বিশ  িহেসেব gহণ কের িনেত হেয়েছ। দখা 
গেছ sন পায়ী জীেবর kেt সk- সল বা যৗনেকাষgেলাi (জীবিবjানীরা বেলন ‘জামpাজম’)  হেc 

eকমাt কাষ যারা সরাসির eক pজn থেক আেরক pজেn িনেজেদর িজন স ািরত কের িটেক থােক। 
জীবেনর ei aংশিট aমর। িকnt  স তুলনায় সামািটক সল িদেয় তরী দহেকাষgেলা হয় slায়ুর। 
aেনেক ei ব াপারিটর নামকরণ কেরেছন ‘ pাgাম   ডথ’। e যন aেনকটা বhলা-লিknর িকংবা 
বাবর-hমায়ূেনর মত ব াপার-স াপার - জননেকােষর aমরtেক পূণতা িদেত িগেয় দহেকাষেক বরণ কের 
িনেত হেয়েছ মৃতু ভাগ । pখ াত জীবিবjানী িরচাড ডিকn হালকাচােল তার ‘ সলিফশ িজন’ বiেয় 
বেলেছন, ‘মৃতু ’o বাধহয় িসিফিলস বা গেনািরয়ার মত eকধরেনর ‘ সkুয়ািল াnিমেটড িডিজজ’ যা 
আমরা বংশ পরmরায় সৃি র r থেক বহন কের চেলিছ! ভাiরাস ব াকেটিরয়ার মত সরল কাষী জীব 
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যারা যৗন জনন নয়, বরং কাষ িবভাজেনর মাধ েম pকৃিতেত িটেক আেছ তারা িকnt আkিরক aেথi 
aমর। eেদর দহ কাষ বৃিdpাp হেয় িবভািজত হয়, তার পর িবভািজত aংশgিলo বৃিdpাp হেয় পুনরায় 
িবভািজত হয়; কান aংশi আসেল সভােব ‘মৃতু বরণ’ কের না।  
 
আবার aিধকাংশ ক াnার কাষi aমর, anতঃ তািttকভােব তা বেটi।  eকিট সাধারণ কাষেক 
জীবdশায় মাটামুিট গাটা প ােশক বার কালচার বা পুrৎপাদন করা যায়। ei হাফ- স ুিরর সীমােক 
িবjােনর ভাষায় বেল ‘ হি ক িলিমট’ (Hayflick Limit)।   কখেনা সখেনা ক াnারাkাn কান কান 
কােষ সংকীণ টেলামার থাকার কারেণ eিট কাষিsত িডeনe’র মরণ িজনেক sায়ীভােব ‘সুiচ aফ’  
কিরেয় দয় । eর ফেল ei কাষ তার আভ nরীন ‘ হি ক’ িলিমটেক aিতkম কের যায়। তখন 
আkিরকভােবi aসংখ বার – মােন aসীম সংখ কবার সi কাষেক কালচার করা সmব। ei ব াপারটাi 
তািttকভােব কাষিটেক pদান কের aমরt। হনিরেয়টা ল াকস নােম eক মিহলা 1952 সােল সািভকাল 
ক াnাের মারা যাoয়ার পর ডাkাররা ক াnারাkাn দহেকাষিটেক সিরেয় িনেয় ল ােব রেখ িদেয়িছল।  ei 
কােষর মরণিজন sায়ীভােব ‘সুiচ aফ’ করা eবং কাষিট eখেনা ল াবেরটরীর জাের বহাল তিবয়েত 

‘জীিবত’ aবsায় আেছ।  pিতিদনi ei সল থেক কেয়শ বার কের সল-কালচার করা হেc, ei 
কাষেক eখন ‘ হলা কাষ’ নােম aিভিহত করা হয়।  যিদ কান িদন ভিবষ ত- pযুিk আর জবমুল েবাধ 

(bioethics) আমােদর সi সুেযাগ দয়, তেব আমরা হয়ত হলােকাষ kান কের  হনিরেয়টােক আবার 
আমােদর  পৃিথবীেত ফরত আনেত পারব।     
 
আবার bাiন ি m (brine shrimp), গালকৃিম বা নমােটাড, িকংবা টািডেgেডর মত িকছু pািণ আেছ 
যারা মৃতু েক লুিকেয় রাখেত পাের, জীবিবjােনর ভাষায় e aবsােক বেল ‘িkেpাবায়িটক sট’। যমন, 
bাiন ি mgেলা লবনাk পািনেত সমােন বংশবৃিd করেত থােক, িকnt পািন যখন িকেয় যায়, তখন তারা 
িডmানু uৎপাদন, eমনিক িনেজেদর দেহর বৃিd িকংবা মটাবিলজম পুেরাপুির বn কের দয়।  ি mgেলােক 
দখেত তখন মৃত মেন হেলo eরা আসেল মৃত নয় – বরং eেদর ei মরণাপn মেধ o জীবেনর বীজ 
লুকােনা থােক। ei aবsািটেকi বেল ‘িkেpাবায়িটক sট’। আবার কখেনা তারা পািন খুেঁজ পেল 
আবােরা নতুন কের ‘নবজীবন pাp’ হয়।  eেদর adুতুের ব াপার স াপার aেনকটা ভাiরােসর মত।  
ভাiরােসর কথা আেরকবার িচnা করা যাক। ভাiরাস জীবণ o জেড়র মাঝামািঝ sােন aবsান কের। 
ভাiরাসেক কu জড় বলেত পােরন, আবার জীিবত বলেতo বঁাধা নi। eমিনেত ভাiরাস ‘মৃতবৎ’, তেব 
তারা ‘ বঁেচ’ oেঠ aন  জীিবত কাষেক আ য় কের। ভাiরােস থােক pািটনবাহী িনuিkিয়ক eিসড। ei 
িনuিkিয়ক eিসডi ভাiরােসর যাবতীয় বিশে র আধার। uপযুk পাষক দহ  পাoয়ার আগ পযn তারা 
‘িkেpাবায়িটক sট’-e জীবনেক লুিকেয় রােখ। আর তারপর uপযুk দহ পেল আবােরা কাষ 
িবভাজেনর মাধ েম  aমরেtর খলা চািলেয় যেত থােক।  
 
কােজi দখা যােc ‘মৃতু ’ ব াপারিট সব জীেবর জন i aত াবশ কীয় িনয়ামক নয়। ভাiরােসর আনিবক 
সjার মেধ i আসেল লুিকেয় আেছ aমরেtর বীজ। ei a সjাi আসেল িডeনeর মাধ েম িসdাn 
নয় তারা কখন ঘাপিট মের ‘িkেpাবায়িটক sট’-e পেড় থাকেব, আর কখন নবজীবেনর ঝণাধারায় 
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িনেজেদর আেলািকত করেব।  স িহেসেব ভাiরােসরা আkিরক aেথi িকnt aমর – eরা sাভািবকভােব 
মৃতু বরণ কের না। তেব মানুেষর িনেজর pেয়াজেন রাসায়িনক জীবাণুনাশক ঔষধপtািদর udাবন o তার 
pেয়ােগ জীবাণুনােশর ব াপারিট eেkেt আলাদা।   ঔযেধর pেয়ােগ আসেল eেদর aংগসjা ভেঙ দoয়া 
হয়, যন তারা আবার পুনজীবন pাp হেয় রাগ ছড়ােত না পাের। িঠক eকi রকম ভােব aত িধক িবিকরণ 
শিk pেয়াগ  কেরo ভাiরােসর ei দহগত a সjা ভেঙ দoয়া যেত পাের। eর ফেল eেদর আনিবক 
গঠণ িবন   হেব eবং eেদর জীবেনর সুp আধার হািরেয় যােব। ফেল uপযুk পিরেবশ পেলo eরা আর 
পুনজীবনpাp হেব না।   যারা জীবন-মতু র ব াপারিটেক আেরা ভালমত িবjােনর গভীের িগেয় বুঝেত চান 
তারা আনিবক জীবিবjানী uiিলয়াম িস kােকর লখা ‘Sex and the Origins of Death’ বiিট 
পড়েত পােরন 6।  আমার আর ফিরেদর লখা ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ (aবসর pকাশনা, 
2007) বiিটর pথম aধ ােয়o বশ িকছু আকষনীয় uদাহরণ হািজর কের জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার 
চ া করা হেয়েছ।  uৎসাহী পািঠেকরা পেড় িনেত পােরন । 

 
রমন লাmার মত  মিsেsর রkkরেণ মৃতু  হেয়েছ সmpিত দলছূট ব ােnর গায়ক স ীব চৗধুরীরo।  ei 
সুpিতি ত গায়েকর kেto রkkরেণ মিss তার কাযkমতা হািরেয়িছল।  িতিন চেল িগেয়িছেলন 
কামায়।  কামায় eকবার কu চেল গেল তােক পুনরায় জীবেন ফরৎ আনা aেনক kেti  aসmব 
ব াপার। কামার sািয়t সাধারণতঃ di থেক চার সpাহ থােক। যারা চতনা িফের পান, তারা সাধারণতঃ 
2/1 িদেনর মেধ i তা িফের পান। বাকীেদর  aেনেকi মারা যান,  িকnt aেনেক কামা থেক uেঠ আেসন 
বেট িকnt রেয় যান aেচতন দশায় – যােক মিডেকেলর ভাষায় বেল ‘িনিkয় দশা’ বা ‘ ভিজেটিটভ sট’ 
(vegetative state)।  ডাkার eবং রাগীর আtীয়sজনেদর জন  e eক asিsকর পিরিsিত। কারণ 
রাগীর দহটা বঁেচ থাকেলo মিss থােক িনিskয়। টকিনকািল, eেদর তখন মৃতo বলাo যায় না, কারণ 
াস-p াস সহ িকছু শারীিরক কাজ কম চলেত থােক sাভািবক ভােবi।  মাসািধককাল পর e ধরেনর 
রাগীরা পৗেছ যান ‘sায়ী িনিkয় দশা’য় (Persistent vegetative state)।  যতi িদন পrেত থােক 
রাগীর সেচতনতা আবােরা িফের আসার সmাবনা কমেত থােক। aিkেজেনর aভােব মিsেsর কাষgেলা 
ধীের ধীের মারা যেত থােক। oi সময় কৃিtমভােব তার দহেক বঁািচেয় রাখা গেলo তার চতন  আর 
ফরৎ আেস না। 1994 সােল আেমিরকার মািl সাসাiিট টাs- ফােসর eগার জন গেবষেকর eকিট 
গেবষণা থেক জানা যায়, sায়ী িনিkয় দশায় রাগী eকবার পঁৗেছ গেল আেরাগ লােভর সmাবনা চেল যায় 
েন র কাছাকািছ38।  দীঘিদন aেপkা করার পর ডাkারেদরi িসdাn িনেত হয় রাগীর জীবন-pদীপ 

িনবাপন করার, কারণ ততিদেন তােদর জানা হেয় যায় য,  e রাগী আর চতন  িফের পােব না।  
পাঠকেদর িন য় ািরডার টির শাiেভার ঘটনার কথা মেন আেছ, যার খবর সারা আেমিরকা জুেড় 
আেলাড়ন তুেলিছল। 15 বছর ধের ‘sায়ী িনিkয় দশা’য় থাকার পর টির শাiেভার sামীর আেবদেনর 
পিরেpিkেত 2005 সােল যখন ডাkাররা টিরর মুখ থেক খাদ নালী খুেল িদেয় তার ‘ দহাবসান’ ঘটােনার 
uেদ াগ িনেলন, তখন তা আেমিরকার রাজৈণিতক মহলেক তালপার কের তুেলিছল। রkণশীেলরা 
ডাkারেদর e নাফরমািনেক দেখিছেলন ‘ খাদার uপর খাদকারী’র দৃ াn িহেসেব। িকnt ডাkারেদর 
করণীয় িছল না িকছুi।  টির শাiেভার িসিট s ান eবং eমআরআi থেক দখা িগেয়িছল  aিkেজেনর 
aভােব bন িটসু র aেনকটুকুi ন  হেয় গেছ। আদালেতর রায়o িগেয়িছল ডাkারেদর aনূকূেলi।  

http://www.amazon.com/Sex-Origins-Death-William-Clark/dp/0195121198
http://www.mukto-mona.com/Articles/life/
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eখন p  uঠেত পাের, ডাkােররা কাn আলামেতর িভিtেত িসধাn নন য, রাগী sায়ীভােব িনিkয় হেয় 
গেছ নািক চতনা িফের পাবার আশা আেছ? eিট িনঃসেnহ, ডাkার যিদ বােঝন য, চতনা িফের আসার 
সmাবনা িকছুটা হেলo আেছ, তাহেল কখেনাi দহবাসেনর মাধ েম রাগীর মৃতু  tরািnত করেবন না।  
ডাkাররা আসেল িসdাn নন  ‘ bন iেমিজং টকিনক’ নােম eক আধুিনক পdিতর সাহােয  মিss 
পযেবkণ কের -  তারা দেখন আহত মিsেs আেদৗ কান ধরেণর বাধ শিk িকংবা চতনার আলামত 
পাoয়া যােc িকনা ।  aেনক সময় ei আলামত খুব সুp aবsায় থােক – সহেজ ধরা যায় না। ei 
aবsােক বলা যেত পাের – নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’। কােজi ডাkারেদরেক 
খুব  যt িনেয়  পরীkা-িনরীkা করেত হয়, eবং তা দীঘেময়াদী।  যমন, eি য়ান oেয়েনর নতৃেt কিmজ 
িব িবদ ালেয়র  eকদল গেবষেকর তttাবধােন 23 বছেরর eক তrনী িচিকৎসারত aবsায় আেছ।  ভয়াবহ 
সরক  dঘটনায় আkাn e তrনীর মিss বশ ভালভােবi kিতgs হেয়িছল। eক সpাহ কামায় থাকার 
পর  চড়াi uৎরাi পিরেয় ‘িনিkয় দশা’য় eেস ভীরেলন।  সi তrনী eখন চােখর পাপিড় মলেত 
পােরন, িকnt বাiেরর কান িনেদশ পালন করার নূন তম আলামত কখেনাi দখান িন।  ডাkােররা মেয়িটর 
মিss িক aবsায় আেছ তা িনঃসেnহ হবার জন  িবিভn পরীkা চালােলন।  যমন, রাগীর সামেন িগেয় 
বলেলন, ‘কিফর জন  িচিন আর dধ টিবেল রাখা আেছ, খাo’। ei মnেব র িক pিতিkয়া রাগীর মাথায় 
পাoয়া যায় তা জানার জন  fMRI s ান কের খুেঁজ দখেলন িচিকৎসেকরা।  দখেলন, bেনর িভতের 
টেmালার গাiির নােমর য জায়গাটা আেছ সটা udীp হেc। মাথার ei জায়গাটা সুs মানুষেদর kেt 
কথাবাতা শানা eবং বাঝার কােজ ব বhত হয়। কােজi eটুকু বাঝা গল, হয়ত মেয়িট সেচতন। িকnt  
িচিকৎসেকরা িনি ত হেত পারেলন না। কারণ aেনক সময় গভীর ঘুেম থাকা মানুেষর সামেনo e ধরেণর 
িনেদশ িদেল তােদর মাথার ei জায়গাgেলা udীp হয়।   
 
আেরা িনি ত হoয়ার জন   ডাkােররা িঠক করেলন, রাগীেক িদেয় টিনস খলােবন।  রাগীেক িনেদশ 
দoয়া হল – ‘মেন কর তুিম টিনস gাuেn আছ। আস eবার আমার সােথ টিনস খল দিখ!’ িনঃসেnেহ 
টিনস খলার pিkয়ািট eমিনেত বশ জিটল।  মাথার aেনকgেলা aংেশর সমিnত সংেযাগ কের তেব 
খলাটা িঠকমত খলেত হয়।  মাথার eকিট aংশ আেছ - সািpেমnাির মাটর eলাকা। ei eলাকাটা 
দেহর হাত-পা সহ aন ান  aংগ  িনয়ntণ করার কােজ ব বhত হয়।  দখা গল তrনীর মাটর eলাকা 

aনবরত udীp হেc।  টিনস খলেল তাi হoয়ার কথা।  আবার রাগীেক িনেদশ দoয়া হল – ‘eবার 
মেন কর তুিম তামার বাড়ীেত eক ঘর থেক আেরক ঘের যাc’। মিss s ান কের দখা গল eবাের 
মাথার িpেমাটর, প ািরটাল আর প ারািহেপাক াmাল eলাকা udীp হেc।  eকজন সুs  মানুেষর kেto 
তাi হয়।  বাঝা গল মেয়িট সmবতঃ সেচতন  aবsায় রেয়েছ।  ডাkােররা  িসdাn িনেয়েছন, e ধরেণর 
রাগীর আেরাগ লােভর সmাবনা eেকবাের শূন  নয়, বরং পঁাচ ভােগর eক ভাগ। মn নয় সmাবনা। আর 
সজন i মেয়িটেক কৃিtম uপােয় বঁািচেয় রাখা হেয়েছ, eবং মেয়িটo eভােবi ‘িমিনমািল কনশাস sেট’ 
রেয়েছ- কখেনা ডাkােরর িনেদশ মানেছ, কখেনা নয়।  
 
aেনকিদন ধের ‘িমিনমািল কনশাস sেট’ থাকার পর আবার মাটামুিট সেচতন aবsায়  িফরবার uদাহরণ 
হেc আরকাnােসর টির oয়ািলেসর ঘটনা।  িতিনo eক ভয় র ধরেনর সরক dঘটনার কবেল পেড় 1984 
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সােল চতনা হারান  eবং pায় 19 বছর ধের  নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’-e 
িছেলন।  দীঘিদন পর 2003 সােল eেস টির oয়ািলস কথা বলেত r কেরন।  সi সােথ হাত-পা 
নাড়ােনার kমতাo িকছুটা িফের পান।  eখেনা িতিন হাটেত চলেত পােরন না, eবং কােরা না কােরা 
সাবkিণক তttাবধােন তােক থাকেত হয়, িকnt তারপরo  টির oয়ািলেসর unিত লk নীয়।  eেথেক 
বাঝা যায়, নূ নতম সেচতন aবsা বা ‘িমিনমািল কনশাস sট’ থেক আবার সেচতনতায় pত াবতন  
সmব; িকnt ‘sায়ী িনিkয় দশা’ বা পামােনn ভিজিটিটভ sট থেক pত াবতন aেনকটা দূরাশাi বলেত 
হেব। নীেচর ছিবিট দখেল e ব াপারিট হয়ত পাঠকেদর জন  আেরা পিরsার হেব : 
 

 
 
 
 

িচtঃ  মিsেs আঘাত পেয় কামায় চেল যাoয়া রাগীেদর িবিভn aবsা। 
 

মৃতু  িনেয় আর িকছু কথা বলা যাক। আসেল মানুেষর মত বhেকাষী ucে নীর pাণীেদর মৃতু  d’ ধরেনর। 
দেহর মৃতু  (Clincal Death) eবং কাষীয় মৃতু  (Cellular Death)। দেহর মৃতু র sl সময় পেরi 
কােষর মৃতু  ঘেট। মানব দেহর িতনিট grtপূণ aংগ রেয়েছ - মিss, hৎিপn, আর ফুসফুস। য কান 

eকিটর বা সবgেলার কাযকািরতা ন  হেল মৃতু  হেত পাের। যমন, মিsে র কাযকািরতা বn হেল কামা 
হয়, রমণ লাmা িকংবা স ীব চৗধুরীর kেt যমনিট ঘেটেছ; hৎিপেnর কাযকািরতা বn হoয়ােক বেল 
িসনেকাপ, আর ফুসফুেসর কাযকািরতা বn হoয়ােক বেল আসিফিkয়া। িtশ-চিlশ বছর আেগo িকnt 
‘মৃতু ’ ব াপারটার সংjা দoয়া eেতাটা কিঠন িছেলা না। খুব সহজ সংjা। hৎsnন থেম যাoয়ার সােথ 
সােথi িকংবা ফুসফুস তার হাপেরর uঠানামা বn কের দoয়ার সােথ সােথi ব িkর জীবন-pদীপ িনবািপত 
হেয়েছ বেল ধের নoয়া হত।  িকnt 1968 সােল hৎসংsাপন (Heart Transplant) pিkয়ার আিবsার 
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eবং e সংkাn pযুিkর unয়েনর পর মৃতু র ei সংjা িকnt বদেল যায়। িকভােব  eখন হলফ কের সi 
‘hদয়দাতা’ ক মৃত বলা যােব যখন চােখর সামেনi তার hদয় aেন র দেহ sিnত হেয় চেলেছ? িচিকৎসা 
িবjান পুেরা ব াপারিটেক আেরা জিটল কের ফলেলা াসযnt বা রিsেরটর আিব ার কের- যিট hৎিপn 
আর ফুসফুসেক কৃিtমভােব িনয়ntণ করেত পাের। আধুিনক কান কিব  িকnt eখন মৃতু  িনেয় কিবতা 
িলখেতi পােরন ei বেল য - ‘ হ িহমশীতল মৃতু  - তুিম হc রিsেরটর সুiেচর সহসা িনবাপন!’ 
 
যত িদন যােc ততi িকnt কৃিtম uপােয় জীবন আয়ু tরািnত করার ব াপারিট খুব সাধারণ eকিট িবষেয় 
পিরণত হেc। সাmpিতক সমেয় িচিকৎসা িবjােনর কল ােণ aেনক মৃতু পথ যাtী aসুs রাগীর মৃতু  
নানাভােব িবলিmত করা গেছ - কােরা কােরা জন  কম সমেয়র জন , আবার কােরা জন  দীঘ সমেয়র জন । 
যমন ধrন বািন kাক নােমর eক ডনিটs ভdেলােকর uদাহরণ, িযিন 1982 সােল িনেজর রাগাkাn 
hৎিপেnর পিরবেত eকিট যািntক hদয় িনেয় বঁেচ িছেলন কেয়ক মাস যাবৎ। আবার 1984 সােল 
সদ জnলাভ করা িশ  ফ ক aিতিরk 20িদন বঁািচেয় রাখা িগেয়িছেলা eকিট ববুেনর hৎিপn সংেযাজন 
কের। 
 
আিশর দশেকর pথম িদেক জিম িফেsর ‘জীবন pািp’র uদাহরণিট আেরকিট ব িতkমী uদাহরণ িহেসেব 
uেঠ আসেত পাের পাঠকেদর কােছ।  eগােরা মােসর িশ  জিম আর হয়ত বড়েজার eকটা ঘnা বঁেচ 
থাকেত পারত-তার জnগত trিটপূণ যকৃৎ িনেয়। তার বঁাচবার eকিটমাt kীণ সmাবনা িনভর করিছল যিদ 
কান সুs িশ র যকৃৎ কাথাo পাoয়া যায় আর oিট িঠকমত জিমর দেহ সংsাপন করা সmব হেয় oেঠ। 
িকnt eেতা ছাট বাcার জন  কাথাoi কান যকৃত পাoয়া যািcেলা না। য সময়টােত জিম ধীের ধীের 
মৃতু র কােল ঢােল পড়িছেলা আর মৃতু র থাবা হলুদ থেক হলুদাভ হেয় ছিড়েয় পড়িছেলা সারা দেহ, িঠক 
স সময়টােতi হাজার মাiল দূের eকিট ছা  শহের eক িবিcির ধরেণর সরক দূঘটনায় পড়া দশ মােসর  
িশ  জিস বেlানেক hড়াhিড় কের হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হিcেলা। যিদo মাথায় তীb আঘােতর ফেল 
জিসর মিs  আর কাজ করিছেলা না, িকnt দেহর aন ান  aংগpত ংগgেলােক িকnt রিsেরটেরর 
সাহােয  িঠকi কমkম কের রাখা হেয়িছেলা।  জিসর বাবা রিডoেত িদন কেয়ক আেগi eকিট যকৃেতর 
জন  জিমর aিভভাবকেদর আিতর কথা েনিছেলন। শাকgs িপতা eেতা dঃেখর মােঝo মানিবক 
কতব েবাধেক asীকার কেরনিন। িতিন পারমােনn ভিজেটশেন চেল যাoয়া িনেজর মেয়র akত যকৎৃিট 
জিমেক দান কের তােক বঁাচােনার চ া করার িসdাn িনেলন। জিসর রিsেরটর বn কের িদেয় তার 
যকৃৎ সংরিkত কের িমেনেসাটায় পাঠােনার ব বsা করা হল।  জিমর বh pতীিkত astpচার সফল হেলা। 
eভােবi জিসর আকিsক মৃতু   সিদন  জিম িফsেক দান করল যন eক নতুন জীবন। সi ধার করা 
যকৃৎ িনেয় পুনjীিবত জিম আেজা বঁেচ আেছ- পড়া না করেছ,  িদিব  হেস খেল বিড়েয় পার কের 
িদেয়েছ জীবেনর পিচশিট বছর! 
 
eবার আসুন িpয় পাঠক - আপনােদর িজিম টnিলuেজর ঘটনািটর সােথ পিরচয় কিরেয় দi। eক  
সকােল তrণ িজিম  লক িমিশগােনর uপর িদেয় sট করেত িগেয় eকsর পুr বরেফর আsরণ ভদ কের 
িহমশীতল জেল তিলেয় যায়। o aবsােতi িছল স aেনকkণ।  pায় আধাঘnা পের পথচারীরা তােক 
সখান থেক udার কের। দেখ মেন হিcল িজিম মারাi িগেয়েছ বুিঝ, তার hৎsnন, নাড়ী, াসp াস 
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িকছুi খুেঁজ পাoয়া যািcল না। িকnt হাসপাতােলর জrরী িবভােগ িনেয় িগেয় সবা rষার r করার pায় 
eকঘnা পের ছেলিটর দেহ যন জীবেনর বিশ  আবােরা ‘নতুন কের’ িফের আসেত r করেলা। 
আসেল ঠাnা পািনর তীb ঝাp টা িজিমর দহেক eেকবাের aসাড় কের িদেয়িছেলা। যিদo সামিয়ক সমেয়র 
জন  hৎsnন eবং ফুসসুসo বn হেয় িগেয়িছেলা, িকnt তার aন ান  pেয়াজনীয় aংগpত ংগgেলা িকnt 
eকিট ‘িমিনমাম লেভেল’ কাজ কের যািcল। সৗভাগ kেম সi শিkটুকুi িজিমর দেহ পুনরায় 
hৎsnন আর াসp াস িফিরেয় আনার জন  িছেলা যেথ । িচিকৎসকরা eকমত য, বরফ শীতল ঠাnা 
পািন aেনকেkেti kারফেমর মত aবেচতেকর কাজ কের – aিতশীতল তাপমাtায় তখন দহ চেল যায় 
‘হাiবারেনশন’ বা শীতিনdায় –ব াঙ, সাপ, বাdর, িকছু মােছ যা হরহােমশাi ঘটেত দখা যায় । দখা গেছ 
eধরেনর aবsায় দেহর িবপাকিkয়ার হার কেম যায়, eবং দেহর জন  যতটুকু খাবার িকংবা aিkেজন সুs 
aবsায় pেয়াজন, তার চেয় aেনক কম শিk খরচ কের দহেক বঁািচেয় রাখা সmব।  আর তাi e ধরেণর 
পিরিsিতেত দীঘkণ কািটেয়o বঁেচ যাবার uদাহরণ িকnt িজিম eকা নয়।  লস ভগােসর মুের bাuন 
আধাঘnা, uতাহ শহের িমেশল ফা  eকঘn্ আর ক ানাডার তর মােসর িশ  eিরকা নরডবাi di ঘnা 
ধের বরফ-জেল ডুেব aেচতন হেয় থাকবার পরo িচিকৎসকরা তােদর িকnt বঁাচােত পেরেছন। তেব সবেচেয় 
aবাক কেরেছ জাপােনর িমৎসুতাকা uিছেকািশর ঘটনা। জাপােনর রােকা পাহােড়র  তুষারাcn পিরেবেশ 
24  িদন ধের aবেচতন aবsায় পেড় থাকার পরo কাb িসিট জনােরল হাসপাতােল নoয়ার পর তােক 
শষ পযn বঁািচেয় তালা গেছ 17।  

 
eবাের আিস মৃতু kেণর আেলাচনায়। রাগীর মৃতু র ‘সিঠক’ সময় িনধারণ করাটাo aেনকেkেt 
aসুিবধাজনক, কারণ দখা গেছ িবিভn aংগpত ংগ দেহর মৃতু র পরo বঁেচ থােক, যমন মিs  5 
িমিনট, hৎিপn 15 িমিনট, িকডনী 30 িমিনট, ক াল পশী - 6 ঘnা। aংগ বঁেচ থাকার aথ হল তার 
কাষgেলা বঁেচ থাকা। কাষ বঁেচ থােক তৎkণi যতkণ eর মেধ  শিkর যাগান থােক। শিk u�পn 
হয় কােষর aভ nরs মাiেটাকিnয়া থেক। মাiেটাকিnয়ার কাযকািরতা k ুn হেল কােষরo মৃতু  হয়। 
কােজi বাঝা যােc য, মৃতু  কান িবিcn ঘটনা নয়, বরং eকিট pিkয়া। দেহর মৃতু  িদেয় eর pিkয়া 
r হয়, শরীেরর শষ কাষিটর মৃতু  পযn e pিkয়া চলেত থােক। 
 
 
আtা িনেয় পরীkা-িনরীkা 
 
আtার ব াপারটা eতi কৗতুহেলাdীপক য, সত i দহাতীত কান aিst আেছ িকনা তা aেনেকi 
পরীkা-িনরীkা কের যাচাi কের দখেত চেয়েছন। আর আtায় িব াসী গেবষেকরা আtার aিst 
pামােণর জন  নানা ধরেণর পরীkা-নীিরkার আেয়াজন কেরেছন। 1921 সােল ডা: ডানকান ম াকেডাগাল 
তঁার িবখ াত "21 gাম পরীkা" সmn কেরন18। িতিন দাবী কেরন, ei পরীkার মাধ েম িতিন আtার 
oজন িনণয় করেত পেরেছন। তঁার পরীkা িছল খুবi সহজ। তঁার দাবী aনু্যায়ী িতিন ছয় জন রাগীর 
মৃতু কােল uপিsত িছেলন eবং মৃতু র িঠক আেগর eবং পরবতী মুhেতর দেহর oজন মেপ দেখন, 
oজেনর পাথক  11 gাম থেক 43 gােমর মেধ  (িমিডয়ায় যমন আtার oজন eকদম মাপমত 21 gাম 
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বেল pচার করা হয়, hবh তা aবশ  পানিন)।  িঠক eকiভােব িতিন ছয়িট কুকুেরর মৃতু  পযেবkণ কেরন, 
eবং eকi ভােব oজন মেপ দেখন oজেনর কান পাথক  পাoয়া যােc না। e থেক িতিন িসdােn 
আেসন, মানুেষরi কবল আtা আেছ। কুকুর িবড়াল জাতীয় iতর pাণীর আtা নi।  তঁার ei পরীkা 
িমিডয়ায় চমক সৃি  করেলo বjািনক মহেল aচীেরi পিরত k হয়। কারণ ম াকেডাগাল িনেজ বা aন  
কui ei 21 gােমর পরীkা পুনবার সmn কের সত াসত  িনণয় করেত পােরন িন, যা বjািনক মহেল 

gহনেযাগ তা পাoয়ার aন তম মাপকািঠ। ধু পরীkািট পুনবার সmn করা গল না- eিটi কবল নয়, 
পরীkার uপাt বা ডটা িনেয়o িছল সমস া। ম াকেডাগাল িনেজi তার গেবষণাপেt sীকার কেরিছেলন, 
তার গৃহীত ছয়িট uপােtর মেধ  dেটােক িনেজi বািতল কের িদেয়িছেলন কান "ভ ালু" না থাকার কারেণ। 
dেটা uপােt দখােলন য oেত oজন " প" কেরেছ, eবং পরবতীেত ei oজন আেরা কেম গল (আtা 
বাবাজী বাধ হয় ‘খ ােপ খ ােপ’ দহত াগ করিছল!), আেরকিট ডটায় oজন hাস না ঘেট বরং িবপরীতটাi 
ঘটেত দখা িগেয়িছল, পের eর সােথ যুk হেয়িছল aন  কান hােসর ব াপার স াপার (eেkেt বাধ হয় 
আtা বাবাজী িসdাn িনেত পারিছেলন না uিন িক দহত াগ করেবন, নািক করেবন না, নািক দহত াগ কের 
আবারo দেহ পুন:pেবশ করেবন, নািক দহেক িচরিবদায় জানােবন!); ধুমাt eকিট uপাt থেক oজন 
hােসর ব াপারটা  আঁচ করা গল eবং জানা গল eিট eক আuেnর 3/4 ভাগ23 । ei eকিটমাt ডটা 
থেক আসা িসdাn িভিtক কান pবn গেবষণা সামিয়কীেত sান করেত পারা aত া য ব াপারi বলেত 
হেব। 
 
ম াকেডাগােলর "গেবষণার" ফলাফল pকােশর পর পরi ড: aগাsাস িপ kাক নােমর eকজন ডাkার 
আেমিরকান মিডিসন জানােল ম াকেডাগােলর কােজর সমােলাচনা কের লেখন য, ম াকেডাগাল eখােন 
খুব sাভািবক আনুকlিটর কথা বমালুম ভুেল গেছন : তা হেc ei oজন hােসর (যিদ pকৃতi ঘেট 
থােক) ব াপারটােক বা ীভবেনর (evaporation)  মাধ েম দেহর পািন ত াগ িদেয় সহেজi ব াখ া করা 
যায়।  ব াপার হেc, মৃতু  পরমুhেত দেহর রkস ালন বn হেয় যায়, eবং ফুসফুেসর মধ কার বাতাস আর 
রkেক আর ঠাnা করেত পাের না।  ফেল দেহর তাপমাtা বেড় যায় আর দেহর লামমকূেপর মাধ েম 
পািন iভােপােরট কের বর হেয় যাoয়ায় oজন ঘাতিত দখা যেত পাের। ড: aগাsাস িপ kােকর ei 
ব াখা থেক eটাo পিরsার হয় কন কুকুেরর kেt কান oজন hােসর ব াপার ঘেটিন। কারণ কুকুর 
মানুেষর মত ঘােমর মাধ েম দহেক ঠাnা কের না। তারা কের ‘প ািnং’ (panting)-eর মাধ েম।   
 
 
আtা িনেয় আরo aেনেকi িবিভn পরীkা-িনরীkা কেরেছন।  তার মেধ  সবেচেয় uেlখেযাগ   h,  brস 
gসেনর মরণpািnক aিভjতার (near death experience, সংেkেপ NDE) পরীkা।  দহিবচু ত 
আtার aিsেtর সপেk আকষণীয় সব aিভjতার (Out of Body Experience, সংেkেপ ODE) 
কথা ঢালাoভােব aেনক মুমূযু রাগী  রাগমুিkর পর িবিভn িমিডয়ায় দাবী কের থােকন । ব াপারgেলা 
কতটুকু সত   তা পরীkা কের সত াসত  িনণয় করেত চাiেলন brস gসন। িকভােব brস e পরীkািট 
করেলন সখােন যাoয়ার আেগ ei মরণpািnক aিভjতা বা eনিডi eবং দহিবচু ত aিভjতা বা oিডi 
িনেয় সাধারণ পাঠকেদর জন  িকছু  কথা বেল নয়া যাক। আমার খুব পিরিচতজেনর aিভjতার কথাi 
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বিল। বশ কবছর আেগর কথা।  আমার জীবন সাথী বন া eকবার গািড়েত uঠেত িগেয় গািড়র দরজার 
সােথ মাথায়  টkর লেগ খল দরাম কের eক বাির। গািড়েত uেঠ বলেত লাগল তার সারা গা নািক aবশ 
হেয় যােc। িবপেদর কথা।  তারাতাির তােক হাসপাতােলর iমােজিn rেম িনেয় যাoয়া h।  চতন – 
aেচতেনর মাঝামািঝ কান eক sেট িছল স সময়টা (পের বেলিছল সারাটা সময় নািক তার মেন হিcল 
স মারা যােc, যিদo তার মেন হেয়িছল মৃতু  ব াপারটা তমন ভয়ানক িকছু না)।  হয়ত িকছ ুসমেয়র 
জন  jানo হািরেয় থাকেত পাের স।  ভাগ  ভাল, হাসপাতােলর জrরী িবভােগ নoয়ার পর ডাkারেদর 
সবা যেt িকছুkেণর মেধ i jান িফের পায় স। eকটু পের িদিব  সুs সবল হেয় বাসায় িফের eল। িকnt 
হাসপাতােল oi আেধা জাগা আেধা aেচতন aবsার মেধ  eক িবরল aিভjতা aজন কের ফেল স। 
ei aিভjতার কথা স eখনo সুেযাগ পেলi বেল বড়ায়।  স দখিছল (নািক বলা uিচত ‘aনুভব’ 
কেরিছল), স নািক দহ িবযুk হেয় সারা কk জুের ভেস ভেস বরােc।  তার কান oজন নi। হাlা 
পালেকর মত হেয় গেছ স।  oভােব ভেস ভেসi হাসপাতােল ডাkার-নাসেদর শি ত মুখgেলাo 
পিরsার দখেত পািcল স।  সারা ঘেরর কাথায় িক আেছ সবi দখিছল uপর থেক।  টিবেল রাখা 
পািনর gাস, িবছানার eেলােমেলা চাদর, িচিnত লাকজেনর মুখ, সবিকছু।  সাiেকালিজsরা  e 
aবsােকi বেলন ‘আuট aব বিড ekেপিরেয়n’।  িব াসীরা egেলােত আtার দহিবচু ত aবsার aপািথব 
িনদশন খুেজ পান।  মুমূযু বা মরণpািnক aবsােতi নািক e aিভjতাgেলা বিশ দখা যায়। রািগেদর 
aেনেক eসaময়  িবরাট বড় টােনেলর শেয আেলা দখা সহ নানা ধরেণর আিধ- ভৗিতক ব াপার স াপার 
pত k কেরন।  কu কu হাসপাতােলর িবছানায় শািয়ত চািরিদেক ডাkার-নাস পিরেবি ত িনেজর 
মৃতেদহ পযn দখেত পান। brস gসন িঠক করেলন e aিভjতার গlgেলা আসেলi সত , নািক মুমুষু 
aবsায় মেনাৈবকল , তা eকিট সহজ পরীkার মাধ েম পরীkা কের দখেবন।  িতিন তঁার ল াপটপিট সােথ 
িনেয় eেলন আর তােত pাgাম কের িবিভn র ীন ছিব ( যমন, uেড়াজাহাজ, নৗকা, pজাপিত, ফুল 
iত ািদ) িবিkpভােব ( রnমিল) ফুিটেয় তুলেলন। তারপর িতিন ল াপটপিটেক sাপন করেলন হাসপাতােলর 
হােটর astpচার কেkর ছােদর কাছাকািছ কাথাo – eমন eকটা জায়গায় যখােন astpচােরর সময় 
রািগর দৃি  পঁৗছয় না, িকnt দহিবযুk আtা হেয় সারা কk জুের ভেস ভেস বড়ােল তা রািগর দখেত 
পাoয়ার কথা।  gসন eনিডi eবং oিডi’র দাবীদার প াশ জন রািগর kেt পরীkািট চালনা করেলন, 
িকnt eকজন রািগo সিঠকভােব ল াপটেপর ছিবgেলােক সিঠকভােব বণনা করেত পােরনিন 18 । িঠক eকi 
ধরেণর পরীkা sতntভােব পিরচালনা কেরিছেলন ডঃ জ ান হােlন। িতিনo gসেনর মতi নেগিটভ 
ফলাফল পেলন26।   
 
 
আসেল তাi পাoয়ার কথা। যিদ আtার মাধ েম তথাকিথত পরজগেতর সােথ যাগােযাগ করা সmব হত 
তেব ei নব  pযুিk িবjােনর জগেত iেতামেধ i িবpব ঘিটেয় ফলত। আমােদর eত িদেনর pেচ ায় 
বstবািদ ধ ান ধারণার য বjািনক বুিনয়াদ পেল পেল গেড় uেঠেছ তা aচীেরi েস পড়ত, বদেল যত 
িববতেনর মাধ েম pাণীজগেতর eবং সেবাপির মানুেষর uপিtর সামিgক ধ ান ধারণা।  মানব আtার aিst 
pমািণত হেল রাতারািত তা pকৃিতেত মানুষেক pদান করত eক aভূতপূব িবিশ তা। িকnt তা হয়িন।  বরং 
িবjােনর সাmpিতক সমেয়র সকল আিবsার গেছ ei মানবেকিndক ধারণার িবপরীেত।  কাপািনকাস 
pমাণ কেরিছেলন আমােদর আবাসভুিম পৃিথবী নােমর gহিট কান িবিশ  gহ নয়, eিট না মহািবে র না e 
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সৗরজগেতর কnd।  বরং লk কািট gহ তারকার ভীের হািরেয় যাoয়া সামান  gহ ব eিট িকছু নয়।  e 
যন িছল  সনাতন িচnাভাবনার িপেঠ eক rঢ় চাবুক।  eতিদনকার pচিলত সৃি তtt, rপকথা, uপকথা 
আর ধমgেnর বাণীেত পৃিথবী য িবিশ  sান aিধকার কেরিছল তা কাপািনকােসর eক চাবুেক যন 
লnভn হেয় গল। তারপর ডারuiন  eেস আেরক দফা চাবুক কষেলন।  িতিন দখােলন e পৃিথবীর মত 
eর বািসnা মানুষo কান িবেশষ সৃি  নয়, বরং aন ান  pািণকূেলর মতi দীঘিদেনর  kমিববতেনর  ফল।  
eতিদন ধের মানুষ িনেজেক সৃি র কndsেল বিসেয়, িনেজেক ঈ েরর আপন pিতমূিতেত সৃ  ভেব য 
িব ােসর পসরা সািজেয় eেসিছল,  ডারuiেনর িববতন তেtt সi িব ােসর pাসােদাপম a ািলকা যন 
তােসর ঘেরর মতi ভে  পড়ল।  পরবতীেত আেলকজাnার oপািরন, হােlন, iuের-িমলার, িসডনী ফেkর 
kিমক গেবষণা িববতনেক  িনেয় গল সূk রাসায়িনক sের- যা aৈজব পদাথ থেক জব পদােথর uেnষেক 
(aৈজবজিন) বjািনক সমােজ pিতি ত কের িদল। বstতঃ বjািনক সমােজ  aৈজবজিন eবং িববতন 
তেttর pিত ার পর থেক মানুষ আtার aিst ছারাi জীবেনর uৎপিt, িবকাশ o িববতনেক ব াখ া করেত 
পাের। কৗতুহলী পাঠেকরা  e িবষেয়  আেরা জানেত চাiেল বন া আহেমেদর “িববতেনর পথ ধের” 
(aবসর, 2007)37  eবং  আমার o ফিরদ আহেমেদর লখা “মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ” 
(aবসর, 2007)19 বi dিট পেড় দখেত পােরন।   
 
িকnt তাহেল p  হেc  আtা যিদ নাi থাকল, িবিভn জেনর মরণpািnক aিভjতাgেলােক (eনিডi eবং 
oিডi) িকভােব ব াখ া করা যােব? oi য হাসপাতােল েয় েয় য দখেত পায় তারা হাসপাতােলর কk 
জুেড় ভেস ভেস বরােc? eরা িক সবাi তেব িমেথ  বলেছ? না মােটo তা নয়। আর তাছাড়া oভােব 
সবাiেক িমেথ বাদী বানােত গেল ‘ঠগ বাছেত গা uজােরর’ দশা হেব।  কারণ e ধরেণর  oিডi-
aিভjতাpাp  সৗভাগ বাণেদর সংখ া e পৃিথবীেত নহাত কম তা নয়।  দহ থেক বর হেয় ভেস 
ভেস বড়ােনাi কবল নয়, কu e সময় টােনেলর শষpােn ujjল আেলা দখেত পায়, কu বা মৃত 
লাকজেনর ( যমন সn, যী  ী , মুহmদ, ফেরশতা, মৃত আtীয় sজন pভৃিত) দখা পায়।  eকিট 
পিরসংখ ােন দখা গেছ  আেমিরকার শতকরা pায় 15-20 ভাগ লাক মেন কের তােদর জীবেনর কান না 
কান সময় oিডi বা eনিডi –eর aিভjতা হেয়িছল।  egেলার িক ব াখ া?  

 
eর ব খ া aবশ i আেছ, eবং তা বjািনক aনুসnােনi বিরেয় eেসেছ। িবjানীরা মেন কেরন মিss 
আমােদর দেহর eক aিত জিটল aংগ। িক রকম জিটল eকটু কlণা করা যাক। মিsেsর জিটলতােক 
aেনক সময় মহািবে র জিটলতার সােথ তুলনা করা হেয় থােক।  কািট কািট gহ -নkt ছিরেয় িছিটেয় 
থেক  আমােদর পিরিচত ei সুিবশাল ei মহািবে  তির হেয়েছ িবশাল বপুর সব সৗরজগত িকংবা 
ছায়াপেথর।  িঠক eকi রকমভােব বলা যায়,  আমােদর কেরািটর িভতের pায় দড় িকেলা oজেনর ei 
থকথেক ধুসর পদাথিটর মেধ    গাদাগািদ কের লুকেয় আেছ pায় দশ হাজার কািট িনuরন আর কািট 
কািট সায়ন াপেসস; আর  সiসাথ সিরbাম, সিরেবলাম, ডাiেসেফলন আর biনেsেম িবভk হেয় 
তির কেরেছ জিটলতম সব কাঠােমার।  আিম যখন 2002 সােল আমার িপeiচিডর কাজ r করেত িগেয় 
মিsে র মেডিলং করিছলাম তখন bেনর pায় ততািlশিট কাঠােমা (pত ংগ) সনাk কের মেডিলং 
কেরিছলাম। সgেলার িছল িবdুেট সমs নাম – কপাস ক ােলাসাম,  ফরিনk,  িহেপাক াmাস, 
হাiেপাথ াlাস, iনসুলা, গাiরাস, কেডট িনuিkয়াস, পুটােমন, থ ালমাস, সবাs ানিশয়া নাiয়াgা, 
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ভিnকুলাস iত ািদ 24।  আমােদর িচnাভাবনা, কমমাn, চাল চলন eবং pাত িহক aিভjতা aেনকাংেশi 
মিsেsর ei সমs িবdুেট নামধারী pত gেলার সিঠক কমকােnর eবং তােদর কােজর সমnেয়র uপর 
িনভরশীল। দখা গেছ, মিsেsর  কান aংশ আঘাতpাp হেল, িকংবা eর কাজকম বাধাgs হেল 
নানারকেমর adুতুের eবং aতীndীয় aনুভূিত হেত পাের।   
 

 
িচtঃ আমার িপeiচিডর কােজর aংশ িহেসেব মানব মিsেsর িবিভn aংশ সনাk কের িt-মািtক মেডিলং করেত 

হেয়িছল। আিম 43 িট aংশ সিঠকভােব সনাk কের মেডিলং কেরিছলাম24। uপেরর ছিবেত আমার করা সi মেডিলং-eর 
aংশিবেশষ দখেনা হেয়েছ।  িবjানীরা বেলন, আমােদর িচnাভাবনা, কমমাn, চাল চলন eবং pাত িহক aিভjতা 
aেনকাংেশi মিsেsর ei সমs pত gেলার সিঠক কমকােnর eবং তােদর সমnেয়র uপর িনভরশীল। 

 

যমন, কপাস ক ােলাসাম নােমর grtপুণ কাঠােমািট মিsেsর  বামিদক eবং ডানিদেকর কােজর সমnয় 
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সাধন কের থােক। আমরা সবাi জািন য, আমােদর bন eকিট হেলo eিট মুলতঃ ডান eবং বাম – ei 
di গালােধ িবভk।  ei di গালাধেক আkিরক aেথi আটেক রােখ di গালােধর িঠক মাঝখােন 
‘কাবাব ম হাি ’ হেয় বেস থাকা কপাস ক ােলাসাম নােমর pত ংগিট।  কান কারেণ মাথার মাঝখােনর 
ei aংশিট আঘাতpাp হেল  মাথার বামিদক eবং ডানিদেকর সিঠক সমnয় ব াহত হয়। ফেল রাগীর  
dতসttার (Split Brain experience) udব ঘটেত পাের।   
 
ষােটর দশেক রজার sির,  uiলসন eবং মাiেকল গ াজািনগার িবিভn পরীkা-িনরীkায় বিরেয় আেস 
মজার মজার সব তথ । দখা গল e ধরেনর রাগীেদর মাথার বামিদক eকধরেনর িচnা করেছ তা 
ডানিদক করেছ আেরক ধরেণর িচnা 9, 25।  মাথার di ভাগi আলাদা আলাদা ভােব কনশাস বা 
চতনাময়।  মাথার বামaংশ পশাগত জীবেন াফটসম ান হেত চায়, তা ডান aংশ হেত চায় রিসং 
াiভার 25!  eখন যারা আtার aিsেt িব াসী, তােদর কােছ সহেজi e p িট utাপন করা যায়, 

মিss-িবভk  dতসttাধারী রাগীেদর দেহ িক তাহেল dিট আtা িবরাজ করেছ?  বাড়িত আtািট তাহেল 
দেহ কােtেক গজােলা?  বাঝাi যােc, আtার aিst িদেয় ei ঘটনার ব াখ া িমেল না, eর ব াখ া 
সিঠকভােব িদেত পাের ‘িdখিnত মিss’ eবং মাথার মাঝখােন থাকা কপাস ক ােলাসাম নােমর grtপূন 
aংেগর কাজকম।   

 

আবার িবjানীরা eo দেখেছন, হাiেপাথ ালমাস নােম মিsেsর আেরকিট pত ংগেক কৃিtমভােব 
বd িতক ভােব udীp কের (মূলতঃ মৃগীেরাগ সারােত e pিkয়ািট ব বhত হত) দহিবচু ত aবsার সৃি  
করা যায়,  anতঃ রাগীরা মানিসকভােব মেন কের য  স দহ িবযুk হেয় ভেস ভেস বরােc।  e 
ধরেণর aবsা সৃি  হয় মিsেs কাবন ডাi akাiেডর পিরমাণ বেড় গেল (হাiপারকািবয়া)  িকংবা কান 
কারেণ রেk aিkেজেনর পিরমাণ কেম গেল (হাiপিkয়া)।  িকছু িকছু াগ যমন,  ক াটািমন, 
eলeসিড, িসেলাকারিপন, মসকািলন pভৃিতর pভােব  নানাধরেনর aপািথব aনুভূিতর udব হয় বেল 
pমাণ পাoয়া গেছ।  e সমs ােগর pিতিkয়া িহেসেব aৈচতন াবsা থেক r কের দহ-িবযুk 
aনুভূিত, আেলার ঝলকািন দখা, পূbেnর sৃিত রামnন, ধমীয় aিভjতা সবিকছুi পাoয়া সmব। আিম 
eক ভdেলাকেক িচনতাম িযিন যী ী েক দখাবার eবং পাoয়ার জন  eলeসিড সবন করেতন।  আমার 
আেরক বn ু pথমবােরর মত গঁাজা খেয় eমন সমs কাn কারখানা করা r কেরিছল য মেন পড়েল 
eখেনা হািস পায়। হাড় কঁাপােনা শীেতর রােত ‘গরেম পুiড়া যাiতািছ’, ‘আমাের হাসপাতােল িনয়া যা’  
বেল হাu মাu কঁাদেত আর চ াচােত লাগল। আমােদর তখন সদ ৈকেশার utীণ বয়স, কেলজ পািলেয় 
‘গঁাজা খেল কমন লােগ’ – ei রহস  udাটেন আমরা তখন ব s।  ভয়i পেয় িগেয়িছলাম  সরােত। 
যিদo শষটা বn ুিটেক হাসপাতােল িনেত হয়িন, িকnt পরিদন তার পাং  মুেখর িদেক তািকেয়i বুেঝিছলাম 
িক ধকলটাi গেছ তার uপর িদেয় সারা রাত ধের। সবাi িমেল চেপ ধরায় স বেলিছল, ‘সারা রাত ধের 
আিম ধু দখিছলাম আিম eকটা িনকষ কােলা anকার টােনেলর মধ  িদেয় হেট চেলিছ, আর সব িকছ ু
আমার uপের ভে  পড়েছ’।  গরম গরম বেল চ াচািcিল কন – e p  করায় বেলিছল, তার নািক মেন 
হেয়িছল টােনেলর শেষi দাজেখর আgন, স আgেন নািক তােক পুিড়েয় ঝলিসেয় কাবাব বানােনা হেব!  
বলা বাhল , egেলা uদাহরণ থেক বাঝা যায়,  মরণ-pািnক eবং দহ-িবযুk aনূভুিতgেলা আসেল 
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িকছুi নয়, আমােদর মিsেsরi sায়িবক uেtজনার ফসল। আর eজন i শানঘােটর কান কান সাধু-
সnাসী কন গঁাজা, চরস, ভাং খেয় ‘মা কালীেক পেয় গিছ’ ভেব নাচাচািচ কের, তা বাঝা যায়।  

 
e pসংেগ pখ াত িবjানী সুসান b াকেমােরর কথা বলা যেত পাের।  সুসান b াকেমার মরণ-pািnক 

aিভjতা িবষেয় িবেশশj eকজন মেনািবjানী, iংল ােnর oেয়s iuিনভািসিটর aধ াপক।  eক সময় 
টিলপ ািথ, ieসিপ, পরামেনািবদ ায় িব াসী থাকেলo, আজ িতিন e সমs aেলৗিককতা,  ধম eবং 
পরজগত সmেn সংশয়ী। সংশয়ী হেয়েছন িনেজ বjািনকভােব egেলার aনুসnান কেরi।  িতিন ‘ডাiং টু 
িলভ’, ‘iন সাচ aব দ  লাiট’ eবং ‘মীম মিশন’ সহ বh বiেয়র pেণতা।  িতিন তার ‘ডাiং টু িলভ : 
িনয়ার ডথ ekেপিরen’ (1993) বiেয় uেlখ কেরেছন akেফােড aধ য়নকালীন সমেয় (সtুেরর 
দশেক) িতন বn ুর সােথ িমেল মািরজুয়ানা সবন কের িকভােব eকিদন তার ‘আuট aব বিড’ aিভjতা 
হেয়িছল, িকভােব িতিন টানেলর মধ িদেয় ভেস ভেস বিরেয়িছেলন,  akেফােডর িবিlে র বাiের ভাসেত 
ভাসেত আটলািnক মহাসগর পািড় িদেয় িনuiয়েক পৗিছেয়িছেলন, তারপর আবার িনেজর দেহ িফের 
িগেয়িছেলন 8 ।  তার e aভুতপূব aিভjতার কািহনী  িলিপবd কের রাখা আেছ The Archives of 
Scientists' Transcendent Experiences (TASTE)  oেয়বসাiেট।  িকnt সুসান b াকেমার যা 
কেরনিন তা হল aন ান  ধমাn ব িkবেগর মত ‘ধমীয় আধ ািতকতার aপার মিহমায়’ আplত হেয় যাoয়া, 
িকংবা eঘটনার পছেন aকাট  pমাণ িহেসেব s া, আtা িকংবা পরজগেতর aিstেক মেন নoয়া । বরং 
িতিন যুিkিন   ভােব eনিডi eবং oিবi-eর বjািনক কারণ  aণুসnান কেরেছন eবং uপসংহাের 
পৗিছেয়েছন য, মরণ pািnক aিভjতাgেলা কান  পরকােলর aিsেtর pমাণ নয়, বরং egেলােক 
ভালমত ব াখ া করা যায় sায়ু-রসায়ন (neurochemistry), শরীরিবjান (physiology) eবং 
মেনািবjান (psychology) থেক আhত jােনর সাহােয 27।   

 

 
িচtঃ মরণpািnক aিভjতার সময় aেনেকi টােনল বা সুর  দেখ থােকন । 

 
কন মরণpািnক aিভjতাgেলােত কবলi টােনল বা সুর  দখা যায়? িব াসীরা বেলন, oিট iহজগত 
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আর পরজগেতর সংেযাগ পথ। টােনেলর পছেন আেলার িদগn আসেল পরজগেতর pতীকী rপ। িকnt 
তাহেল aবধািরতভােব pে র uদয় হয় - কন কবলi সুর ? কন কখেনা দরজা নয় িকংবা নয় কান 
বেহsী কপাট িকংবা নয় gীক িমেথালজীর আtা পাড়াপােড়র সi ‘িরভার s ায়k’? eখােনi সামেন চেল 
আেস আ ািতকতার সােথ িবjােনর িবেরােধর p িট।  িবjানীরা বেলন, ‘সুর  দশন’ আসেল মরনpািnক 
কান ব াপার নয়, নয় কান aপািথব iি ত। সজন i মরনpািnক aবsার বাiেরo মৃগীেরাগ, মাiেgেনর 
ব াথার সময় aেনেক সুর  দেখ পােরন। িবেশষjরা বেলন, সুর  দখা যেত পাের মিss যখন থােক খুবi 
kাn, াn, িকংবা কান কােজ যখন চােখর uপর aত িধক চাপ পেড়। আবার কখেনা সুর  দখা যেত 
পাের eলeসিড, সাiেলািকিবন িকংবা মসকািলেনর মত াগ- সবেন। আসেল  sায়ুজ-কেlাল (neural 
noise) eবং akীয়-করিটকাল জিরপেণর (retino-cortical mapping) সাহােয  টােনেলর মধ  িদেয় 
আঁধার থেক আেলােত pেবেশর আিভjতােক ব াখ া করা যায় 28 ।  িশকােগা িব িবদ ালেয়র 
sায়ুজীবিবjানী জ াক কায়ান (Jack Cowan) 1982 সােল  পুেরা pিkয়ািটেক eকিট বjািনক 
জানােল গািনিতক মেডেলর সাহােয  ব াখা কেরেছন 27 । তার মেডেলর সাহােয  কায়ান দিখেয়েছন, 
কেটেk ডারা দাগ থাকেল তা আমােদর চােখ aেনকটা সিপল কুnলী (spirals) আকাের rপ নেব। 
egেলা আমরা ছাটেবলায় ‘দিৃ  িব েমর’ (visual illusion) uদাহরণ িহেসেব দেখিছ। নীেচ পাঠকেদর 
জন  eমিন eকিট  ছিব দoয়া হল। ছিবিট দখুন । বkেরখাgেলােক সিপলাকার কুnলী বেল িব ম হেব।  
যিদo বাsবতা হল, বkেরখাgেলা eেককিট বৃt।  

 

 
 
িচtঃ বkেরখাgেলােক সিপলাকার কুnলীর টােনল বেল িব ম হেc।  যিদo বাsবতা হল, বkেরখাgেলা eেককিট বৃt। 

pমাণ িহেসেব ogেলার uপর আ লু ঘুিরেয় দখেত পােরন। 
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মরণpািnক aিভjতা লােভর সময় pায় eকi রকম িব ম ঘেট মিsেsর মেধ o। াগ সবেনর ফেল  

িকংবা aত িদক টনশেন িকংবা aন  কান কারেণ রেk aিkেজেনর পিরমাণ কেম গেল িভজুয়াল কেটেkর 
গিতpকৃিত সততঃ বাধাpাp হয়। ফেল e সময় ব িkরা িনেজেদর aজােni টােনল-সদৃশ প াটােণর দশন 
পেয় থােকন। eটাi সুর -দশেনর মূল কারণ। সুর  দশেনর ei sায়ুজ-কেlাল eবং akীয়-করিটকাল 
জিরপেণর গািণিতক মেডলিটর পরবতীেত আেরা unিত ঘটান  পল bসলফ,  সুসান b াকেমার eবং 
িsয়াে া eবং aন ান রা 28, 29।   

 
 

  
 
িচtঃ sায়ুজ-কেlাল eবং akীয়-করিটকাল জিরপেণর সাহােয  সুরংগ দশেনর আিভjতােক ব াখ া করা যায়। 
 
 
কােজi বাঝা যােc সুর -দশেনর মােঝ aেলৗিকক বা aপািথব কান ব াপার নi, নi কান 

পারেলৗিকক রহস , যা আেছ তা eেকবাের িনরস, িনখঁাদ িবjান। বলা বাhল , ফলু িমtেরর গােয়nাগেlর 
মত ‘সুর -রহস ’ শষ পযn সমাধান কেরেছ িবjানীরাi। ধু রহস  সমাধান নয়, গািণিতক মেডল টেডল 
করাo সারা।  ধু  তাi নয়, টােনেলর পাশাপািশ কন যী ী  িকংবা মৃত-আtীয় sজেনর দখা যােc 
তারo বjািনক ব াখ া পাoয়া যােc।  িবjানীরা বেলন, ব াপারটা হয়ত পুেরাটাi সমাজ-সাংsৃিতক।  
যী ীে র দখা পান তারাi, যারা দীঘিদন ী ীয় জল-হাoয়ায় বড় হেয়েছন, বাবা মা, িশkক, পাড়া-
পড়শীেদর কাছ থেক ‘ ী ীয় সবক’ পেয়েছন।  eকজন িহnু কখেনাi মরণ-pািnক aিভjতায় ীে র 
দখা পান না, িতিন পান িব ু, ind বা লkীর দখা, আর ভাগ  খারাপ হেল ‘যমদূেতর’। আবার eকজন 
মুসিলম হয়ত সেkেt দশন লাভ কেরন আজরাiল ফেরশতার।  বাঝা যােc, ধমীয় ‘িদব  দশন’ কান 
‘সাজনীন সত ’ নয়, বরং, আজn লািলত ধমানুগত  আর িনজ িনজ সংsৃিতর রকমেফের ব িkিবেশেষ 
পিরবিতত হয়। কােজi,  ঈ র দশনi বলুন আর ধমীয় ‘িদব  দশন’-i বলুন, egেলার uৎসo আসেল 
মানব মিssi।  দখা গেছ মিsেsর কান কান aংশেক uেtিজত করেল মানুেষর পেk ভুত, pত, 
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াকুলা থেক r কের শয়তান, ফেরশতা িকংবা ঈ র দশন সব িকছুi সmব।  e ব াপারটা আেরা 

িবষদভােব বুঝেত হেল আমােদর মিsেsর eকিট িবেশষ aংশ –‘ টেmারাল লাব’ সmেn জানেত হেব। 
 

টেmারাল লাব : মিsেsর ‘গড sট’? 
িবে র তাবৎ িবjানী আর গেবষেকর দল aেনকিদন ধেরi সেnহ করিছেলন, ঈ র দশন, িদব দশন, 

িকংবা oিহpািpর মত ধমীয় aিভjতাgেলা আসেল sফ মিssস াত। সi 1892 সােলর আেমিরকার 
পাঠ পুsকgেলােতo eিপেলিpর সােথ ‘ধমীয় আেবেগর’ সাযুজ  খঁাজার চ া করা হেয়িছল। ব াপারটা 
আেরা ভালমত বাঝা গল িবগত শতেকর  মধ বতী সমেয়। 1950 সােলর িদেক uilার পনিফl নােমর 
eক িনuেরাসাজন মিsেs astpচার করার সময় bেনর মেধ  iেলকে াড ঢুিকেয় মিsেsর িবিভn aংশেক 
বd িতকভােব udীp কের রাগীেদর কােছ eর pিতিkয়া জানেত চাiেতন। যখন কান রাগীর kেt 
‘ টেmারাল লাব’ (ছিবেত দখুন)-e iেলেkাড ঢুিকেয় udীp করেতন, তােদর aেনেক নানা ধরেণর 
‘গােয়বী আoয়াজ’ নেত পেতন, যা aেনেকটা ‘িদব  দশেনর’ aনুrপ 30।  ei ব াপারটা আেরা পিরsার 
হল, 1975 সােল  যখন বেsান ভেটরাn eডিমিনেsশন হাসপাতােলর sায়ু-িবেশষj নরমান গসচ 
uin-eর গেবষণায় pথম বােরর মত eিপেলিp বা মৃগীেরােগর সােথ টেmারাল লােব বd িতক  
িমসফায়ািরং-eর eকটা সmক খুেঁজ পাoয়া গল 31 । eকi kমধারায় ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র  sায়ু 
িবেশষj িভলায়ানুর eস রামাচাndণ তার গেবষণায় দখােলন, টেmারাল লাব eিপেলিp রাগীেদর kেti 
ঈ র-দশন, oিহ-pািpর মত ধমীয় aিভjতার আsাদেনর সmাবনা বিশ 32।  egেলা থেক হয়ত aনুমান 
করা যায়, কন আমােদর পিরিচত ধম pবতকেদর aেনেকi ‘oিহ-pািpর’ আেগ ‘ঘnা িন নেত পেতন’, 
‘গােয়বী কnsর নেত পেতন’ , তােদর ‘কাপুিন িদেয় jর আসত’ িকংবা তারা ‘ঘন ঘন মুcা যেতন’33 । 

 

 
িচtঃ মিsেsর টেmারাল লাব : aেনক িবjানীi মেন কেরন মিsেsর ei aংশিটi হয়ত ধমীয় pেনাদনার মূল 
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uৎস। ei aংশিট িনেয় গেবষণা কের িকছু িকছু kেt আধ ািtকতার সােথ eিপেলpীর জারােলা সmকo পাoয়া গেছ। 
 

ei ধরেনর গেবষণা থেক পাoয়া ফলাফেল ud ুd হেয় ক ানাডার লেরিnয়ান iuিনভািসিটর aধ াপক 
মাiেকল পারিস ার আেরা eকধাপ সাহসী গেবষণায় হাত িদেলন। িতিন ভাবেলন, টেmারাল লােব 
বd িতক তারতম  যিদ ধমীয় pেণাদনার uৎস হেয়i থােক তেব, uেlাভােব – মিsেsর ei গাদা 
aংশিটেক udীp কেরo তা কৃিtমভােব ধমীয় pেনাদনার আেবশ আsাদন করা সmব, তাi না? হ া, anতঃ 
তািttকভােব তা তা সmব।  ডঃ পারিস ার িঠক তাi করেলন। িতিন টেmারাল লাবেক কৃিtmােব udীp 
কের ধমীয় আেবশ পাoয়ার জন  তরী করেলন তার িবখ াত ‘গড হলেমট’।  ei হলেমট মাথায় পের বেস 
থাকেল  নািক ‘িরিলিজয়াস ekেপিরেয়n’ আহরণ করা সmব।  হলেমট বানােনার পর aিফিশয়ািল  pায় 
ছ’শ জেনর uপের  হলেমট পিরেয় পরীkা চালােনা হেয়েছ। eেদর pায়  80 শতাংশ বেলেছন, তােদর eক 
ধরেণর aপািথব aনুভূিত হেয়েছ 30 ।  তারা aনুভব কেরেছন, কান aশরীরী কu (িকংবা কান িsিরট) 
তােদর uপর নজরদাির কেরেছ। aেনেকর aিভjতার লাটাi eর চেয়o গজখােনক বিশ। যমন, eক 
মিহলার হলেমট পরার পর মেন হেয়েছ িতিন তার মৃত মােয়র সাkাৎ পেয়েছন।  আেরক মিহলার কােছ 
ei aশরীরী aিst eতটাi pবল িছল য, পরীkার শেষ যখন aশরীরী আtা হাoয়ায়  িমিলেয় িগেয়িছল 
য িতিন ফুিঁপেয় ফুিঁপেয় কঁাদেত r করেলন।  হলেমট মাথায় পরার পর িbিটশ সাংবািদক আয়ান কটেনর  
পুেরা সময়টা িনেজেক তীbতী িভk ু বেল িব ম হেয়িছল। িবjানী সুসান b াকেমােরর aিভjতাটাi বাধ 
হয় eেkেt সবেচেয় মজার।  িতিন  িনu সােয়ি s পিtকায় িনেজর aিভjতা  বণনা কেরন eভােব 34 – 

 
“আমার হঠাৎ মেন হল কu আমার পা ধের টানেছ, dমেড় মুচেড় ন  কের িদেc।, 

তারপর ধাkা মের আমােক দoয়ােল ফেল িদল। পুেরা ব াপারটা আমার কােছ যন িবনা 
মেঘ বjপাত; িকnt ঘটনাটা িছল িদেনর আেলার মতi পিরsার।  আমার pথেম pচn রাগ 
হিcল, পের রােগর sান kমাnেয় দখল কের িনল ভীিত...।” 
 
aধ াপক b াকেমার পের বেলিছেলন 35,  ‘পারিস ােরর ল াবেরটরীেত আমার সি ত aিভjতা  eক 

কথায় aিবsরনীয়।  পের  যিদ বিরেয় আেস  কান p ািসেবা eেফেkর কারেন আিম egেলার মধ  িদেয় 
গিছ –আিম তাহেল aবাকi হব।’ 

 
তেব সবার kেti য ‘গড হলেমট’ eকi রকমভােব কাজ কেরেছ তা িকnt নয়।  eকবার গড 

হলেমেটর কাযকারীতা দখােনার জন  আমntণ জানােনা হেয়িছল  িবখ াত িবjানী aধ াপক িরচাড 
ডিকnেক। ডিকn িববতনবােদ িবেষষj eকজন িবjানী, পাশাপািশ সব সময়i ধম, aেলৗিককতা pভৃিত 
িবষেয় u�সুক।  ধেমর eকজন কেঠার সমােলাচক িতিন।  িনেজেক কখেনাi ‘নািsক’ িহেসেব পিরিচত 
করেত পেরায়া কেরন না।  ঈ ের িব াস তার কােছ িব ািn বা ‘িডলুশন’, ধেমর ব াপারটা তার কােছ 
‘ভাiরাস’।  eেহন ব িkেক হলেমট পিরেয়  তার মেনর মেধ  কান ধরেণর ‘ধমীয় িফিলংস’ ঢাকােনা যায় 
িকনা, e িনেয় aেনেকi খুব uৎসুক িছেলন।  
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িচtঃ মাiেকল পারিস ার udািবত ‘গড হলেমট’। 

 
 
 
িরচাড ডিকn  খুব আgহ ভেরi ei পরীkায় ‘িগিনিপগ’ হেত রাজী হেলন 2003 সােলর ।  ডিকn 

পারিস ােরর ল াবেরটরীেত eেস হলেমট পের চmাের ঢুকেলন। যথা সময় বিরেয়o আসেলন। eেস 
িবিবিসর সােথ সাkাৎকাের বলেলন 35, ‘আিম খুবi হতাশ।  খুব iেc িছল ঈ র দশেনর। িকnt চmাের 
বেস মাথা িঝম িঝম করার ভাব ছাড়া আর তা িকছু পলাম না বাপু!’  

 
মেন হেc ডিকেnর মত যুিkবাদী মাথা  মৃগীেরােগর জন  uপযুk নয়। eেদর মত লাকেক বাধ হয় 

সহেজ গােয়বী আoয়াজ শানােনা, িকংবা িদব -দশন দoয়া eত সহজ নয়। কােজi, dমুেখরা বলেবন, 
ডিকেnর মত ‘িনেরট-মিss’ লােকরা পয়গmর হবার uপযূk নন! ধমবাদীরা িক আর সােধ বেল য,  নবুয়ত 
পেত যাগ তা লােগ – h!! 

 
িকnt িরচাড ডিকেnর uপর কাজ না করেলo eটাo িঠক সুসান b াকেমার সহ aেনেকর মেধ i তা 

কেরেছ, eবং কেরেছ খুব ভালভােবi।  তারা িনেজরাi তা sীকার কেরেছন।  আর পারিস ােরর দাবী 
aনুযায়ী, তার udািবত e pিkয়ায় যিদ 80 শতাংেশর বশী লােকর aপািথব aনুভূিত হেয়i থােক, তেব 
বলেতi হয় ঈ রানুভূিতর মত ব াপার স াপারgেলা হয়ত মিsেsর বাiের নয়।  পারিস ােরর ভাষায় 34, 
‘ঈ র মানুেষর মিss তির কেরিন, বরং মানুেষর মিssi সৃি  কেরেছ শিkমান ঈ েরর।’ 

 
 

শষ কথা 
আtা ব াপারিট মানুেষর আিদমতম কlণা । eিট সিঠকভােব সংjািয়ত নয় eবং আধুিনক িবjােনর চােখ  
aপািথব আtার কlণা াn িব াস ছারা িকছু নয়। আমার e pবেn আিম খুব িবশদভােব  িবjােনর 
কি পাথের  আtা নামক ধারণািটেক যাচাi করার চ া কেরিছ। eর থেক যা বিরেয় eেসেছ তা হল - 
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আধুিনক িবjােনর তttgেলার সােথ আtা নামক ব াপারিট eেকবােরi খাপ খায় না। সাজা সাpা ভাষায় 
বলেত গেল বলেত হয় - আtার aিsেtর কান pমাণ িবjান পায় িন। আর যত িদন যােc, আtার 
aিst pমােণর আশা kমশঃ rপাnিরত হেc দূরাশায়। বstতঃ sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, 
জেনিটk আর িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা আtােক আkিরক ভােবi র ম  থেক হিটেয় 
িদেয়েছ। আর সজন i যুগল-সিপেলর (িডeনe) রহস েভদকারী নােবল িবজয়ী িবjানী ািnস িkক 
বেলন 2, ‘eকজন আধুিনক sায়ু-জীবিবjানী মানুেষর eবং aন ান  pানীর আচরণ ব াখ া করার জন  আtা 
নামক ধমীয় ধারণার dারs হoয়ার pেয়াজন বাধ কেরন  না’।   1921 সােল িবjানী আলবাট আiনsাiন  
eকi ধারণা পাষণ কের বেলিছেলন, ‘ দহিবহীন আtার ধারনা আমার কােছ eেকবােরi aথহীন eবং 
anঃসারশূন ’। 
 
কােজi িবjান মানেত হেল আtার aিsেt িব াসী হoয়ার কান যুিkিন  কারণ নi। pাচীনকােলর  
মানুেষরা জn-মৃতু র গূঢ় রহস  বjািনক দৃি েকান থেক সমাধান করেত না পের আ য় কেরিছল ‘আtা’ 
নামক আ ািtক ধারণার।  িবjােনর আধিুনক গেবষণা স সমs পুেরাণ eবং aসংjািয়ত ধ ান ধারনােক 
খnন কের িদেয়েছ। আtার aিst ছাড়াi িবjানীরা আজ মানুষ সহ aন ান  pািণর আচরণ, আচার-
ব বহার eবং িনেজর ‘আিমt’ (self) eবং সেচতনতােক (consciousness) ব াখ া করেত পারেছ। 
eমনিক খুেঁজ পেয়েছ ধমীয় aপািথব aিভjতার িবিভn শরীরবৃtীয় uৎস।  কােজi ◌ামার ব িkগত 
aিভমত হল- pােণর aিstেক ব খ া করার জন  আtা eকিট apেয়াজনীয় eবং পিরত k ধারণা, যমিন 
আেলার স ালনেক ব খ া করার জন  পদাথিবjানীেদর চােখ আজ iথার eকিট apেয়াজনীয় eবং 
পিরত k ধারণা। িকnt আtার সােথ iথােরর পাথক  হল – পদাথিবjােনর agগিতর সােথ সােথ iথারেক 
হটােনা সmব হেলo আtােক হটােনা সmব হয়িন, বরং  আtা নামক পিরত k ধারণািটi আেজা সাধারণ 
মানুেষর কােছ জনিpয়। aিstহীন আtার শািnর জন  মানুষ তাi কত িকছুi না কের! আর সাধারণ 
aসেচতন মানুষেক সেmািহত রাখেত ei আগাছার চাষেক পুেরাদেম জনিpয় কের রেখেছ তাবৎ ধমীয় 
সংগঠনgেলা, sীয় ব বসািয়ক sােথi।  তেব, eমন eকিদন িন য় আসেব যখন সংখ াগির  মানুষ  জীবন-
মৃতু েক ব াখ া করার জন   আtার দারs হেব না; আtার ‘পারেলৗিকক’ শািnর জন  াd-শািnেত িকংবা 
িমলাদ-মাহিফল বা চিlশায় aথ ব য় করেব না, মৃতেদহেক শান ঘােট পুিড়েয় বা মািটচাপা িদেয় মৃত 
দহেক ন  করেব না, বরং কিণয়া, hৎিপn, ফুসফুস, যকৃত, ag াশয় pভৃিত aংগ-pত gেলা যgেলা 
মানুেষর কােজ লােগ, সgেলা মানবেসবায় দান কের দেব (গেবষণা থেক জানা গেছ, মানুেষর eকিটমাt 
মৃতেদেহর সেবাc ব বহার কের 22 জন aসুs মানুষ uপকৃত হেত পাের)।  e ছাড়াo মিডেকেলর ছাtেদর 
জন  মৃতেদহ unুk করেব ব বহািরকভােব শরীরিবদ ািশkার dয়ার।  আরজ আলী মাতুbর তার মৃতেদহ 
মিডেকল কলেজ দান করার িসdাn িনেয় eক সময় aনুকরনীয় দৃ াn sাপন কেরিছেলন।   e pসে  
িতিন বেলেছন 36,   
 

‘...আিম আমার মৃতেদহিটেক িব াসীেদর aবেহলার বst o কবের গিলত পদােথ পিরণত না 
কের, তা মানব কল ােণ সাপদ করার িসdাn gহণ কেরিছ। আমার মরেদহিটর সাহােয  
মিডক াল কেলেজর শল িবদ া িশkাথীগন শল িবদ া আয়t করেব, আবার তােদর 
সাহােয  rg মানুষ রাগমুk হেয় শািnলাভ করেব। আর eসব pত k aনুভূিতi আমােক 
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িদেয়েছ মিডেকেল শবেদহ দােনর মাধ েম মানবকল ােণর আনnলােভর pরণা’ 
 
স aনুেpরনায়  ujীিবত হেয় পরবতীেত মিডেকেল িনজ মৃতেদহ দান কেরেছন  ড. আহেমদ শরীফ, ড. 
নেরন িব াস, oয়ািহdল হক pমুখ।  সদ  pয়াত iহজাগিতক গায়ক স ীব চৗধুরী আমােদর e তািলকায় 
নতুন eবং গিবত সংেযাজন।  সমাজ সেচতন  iহজাগিতক e মানুষgেলােক জানাi আমার pােণর pণিত। 
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