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কীভােব এলাম আমরা? এই অসীম মহািবশ, িকংবা সনর ফুল, সনর ফল, িমঠা নদীর পািন- এগেলাই 
বা েকমন কের হেলা? সবিকছুই িক একজেনর ইশারায় একিট িনিদরষ কারেণ সৃিষ হেয়েছ? েকৌতূহলী 
মানষ সহস বছর ধের সনান করেছ এমন সব পািনক পেশর উতর। কুদ জীবেনর সবরকণ িচিনত না 
থাকেলও পশগেলার কঁাপুিন সামান সমেয়র জন হেলও আমরা সবাই অনভব কেরিছ। পাৈগিতহািসক 
সময় েথেকই এই পশগেলার উতর সনােন িনেয়ািজত িছেলা পথাগত দশরন। িবজান বেস িছেলা সাইড 
লাইেন,  েসই  েঘাড়েদৌড় উপেভাগকারী হাজার দশরেকর একজন িহেসেব। িকন  এখন িদন পােলেছ। 
পািনক এই সমসাগেলার অেনকগেলারই িনখুঁত সমাধান হািজর করেত পাের িবজান।  গতানগিতক 
দশরন  নয়  বরং  িবজান  এবং  িবজােনর  দাশরিনকরাই  আজ গহীন  আধঁােরর  উজল আেলাকবিতরকা। 
আজেকর িদেন কেয়কজন িবখযাত দাশরিনেকর নাম বলেত বলেল হিকং,  ওয়াইনবাগর,  িভকটর েসঙর, 
ডিকন- এেদর কথা সবার আেগই চেল আেস। এরা েকউ পথাগত দাশরিনক নন, িকন তবুও দশরনগত 
িবষেয় তােদর অিভমত যেথষ গরতপূণর হেয় উেঠেছ। 

সবসময়ই দশরন  আমােদর জান চচরার  মধযমিণ। িকন পথাগত দশরেনর সণরযুেগ  পাকৃিতকিবজান 
িছেলা  তার  সহচরী।  এখন  িদন  বদেলেছ-  িবশতত,  জানতত  এমন  িক  অিধিবদযার  জগেতও 
পাকৃিতকিবজান িবেশষ কের পদাথরিবদযা  শধু  পেবশ কের িন,  পথাগত দশরনেক পায় সানচুযত  কের 
িদেয়েছ।  অিধিবদযা  জানেত হেল েতা  এখন আর  ‘েসশাল েকােনা  জান’ লােগ না।  েকবল ধেমরর 
ইিতহাস,  নননতত আর ভাষার মেধয আশয় েনয়া ছাড়া আর েকােনা পথ পায়িন আধুিনক অিধিবদযা 
এবং পথাগত দশরন। অনিদেক, আধুিনক পদাথরিবদযা আজেক েয জায়গায় েপঁৌেছেছ- েসিট অিধিবদযার 
অেনক পেশরই উতর িদেত পাের। আমরা আজ জািন, মহািবেশর উৎপিত আর পিরণিত িনেয় একজন 
পথাগত দাশরিনক িকংবা েবদ জানা পিণত িকংবা েকারান জানা েমৌলিভর েচেয় অেনক শদভােব বকবয 
রাখেত সকম হেবন একজন হিকং িকংবা ওয়াইনবাগর। িডজাইন আগরেমনট িনেয় অিধিবদযার গেবষেকর 
েচেয় িবজান েথেকই অেনক ভােলা  দৃষান িদেত পারেবন ডিকন বা  শন কযারল। আজেক েসজন 
মহািবশ  এবং  এর  দশরন  িনেয়  েযেকােনা  আেলাচনােত  পদাথরিবজানীেদরই  আমনণ  জানােনা  হয়, 
অযািরসটেলর ইিতহাস কপচােনা েকােনা দাশরিনকেক িকংবা সনাতন ধমর জানা েকােনা েহড পিণতেক 
নয়। মানষও িবজানীেদর কাছ েথেক নানা রকেমর দশরেনর কথা শনেত চায়,  তােদর কথােকই েবিশ 
গরত েদয়। এই বইেয়র মাধযেম আমরা িবজােনর দশরন এবং েচতনার কথাগেলা বাঙািল পাঠকেদর 
সামেন তুেল ধরার পয়াস িনেয়িছ,  েয দশরন মহািবশ এবং জীবেনর পািনক সমসাগেলার সমাধােন 
বহদূর অগসর হেয়েছ এবং ধমর ও পথাগত দশরনেক তার আেগর অবসান েথেক েঠেল সিরেয় িদেয়েছ। 

আমরা,  এ বইেয়র দ’জন েলখেকর েকউই পথাগত দাশরিনক নই। বরং আমােদর েপশাগত এবং 
অযাকােডিমক জীবেন খুব কেঠারভােবই িবজােনর সােথ জিড়ত। িবজান এবং এর কািরগির পেয়াগ 
িনেয়ই  আমােদর  কাজ  কারবার।  কােজই  আমরা  আমােদর  ‘িবজােনর  েচাখ’ িদেয়ই  পািনক 
সমসাগেলােক  েদেখিছ।  পাশাপািশ  বহিদন  ধেরই  মুকমনাসহ  িবিভন  বেগ  েজযািতপদাথরিবজান, 
িববতরন, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ, যুিকবাদসহ িবজান ও দশরেনর পািনক সমসাগেলা িনেয় িলখিছ। বহ 
গন,  পত-পিতকা,  মযাগািজন,  এবং সংকলন সামিয়কীেত আমােদর ধযান ধারণা িবিচনভােব পকািশত 
হেয়েছ। এই বইিট েসসব ধারণারই সসংবদ এবং সগিনত পিতফলন।  আমােদর এই বইিট অিবশাস 
িনেয়, এর অনিনরিহত দশরন িনেয়। আমরা দ’জেনই পচিলত ধমরিবশাস মকু এবং ঈশের অিবশাসী। েকন 
অিবশাসী, তার িবজানিভিতক িবেশষণ েদখােনাই এ বইেয়র উেদশ। বলা বাহলয, এ িবেশষণ আমােদর 



মুকমনা অিবশােসর দশরন ভুিমকা

বযিকগত অিভজতাপসূত মনগড়া েকােনা গল নয়,  বরং তা হািজর করা হেয়েছ এেকবাের আধুিনক 
িবজােনর জগৎ েথেক পাপ িবিভন সামিতক তেথযর িনিরেখ। আমােদর এই গেন ঈশর ছাড়াই কীভােব 
পাকৃিতক  িনয়েম  মহািবেশর  সূচনা  হেত  পাের  তার  সমাবয  বযাখযা  েদয়া  হেয়েছ,  যা  আধুিনক 
পদাথরিবজানীেদর সামিতক তত এবং পযরেবকণ দারা খুব েজারােলাভােব সমিথরত। এছাড়াও মহািবেশর 
অিসেতর  েপছেন  একিট আিদ ঐশিরক কারণ খণন,  সতঃসূতরভােব  মহািবশ সৃিষর  েপছেন  েকােনা 
ধরেনর  অেলৌিককতার  উপিসিতর  অপেয়াজনীয়তা  বযাখযা  ছাড়াও  পদােথরর  উৎপিত  এবং  শৃঙলার 
সূচনার  ৈবজািনক বযাখযা  েদওয়া  হেয়েছ।  পােণর  উৎপিত েথেক শর কের  িববতরন  তত িনেয় দীঘর 
আেলাচনা রেয়েছ আমােদর বইেয়। পাঠেকরা এই বইেয়র পথপিরকমায় জানেত পারেবন,  মহািবশ 
িকংবা পাণ  েকােনা িকছুর উৎপিতর বযাখযােতই ঈশরেক হািজর করার পেয়াজন আজ আর পেড় না– । 
এর পাশাপািশ, আমরা আধুিনক জােনর িনিরেখ সচারভােব খণন কেরিছ ‘পযােলর ঘিড়’ এবং হেয়েলর 
‘টেনরেডা েথেক েবািয়ং’ নােমর ছদৈবজািনক ধারণােক। জীবজগেতর িডজাইন এবং বযাড-  িডজাইন 
িনেয়ও আেলাচনা কেরিছ িনেমরাহ দৃিষেকাণ েথেক। শধু তাই নয়, এই বইেয় ৈনিতকতা এবং মূলযেবােধর 
উৎেসরও  ৈবজািনক  অনসনান  করা  হেয়েছ।  আমরা  েদিখেয়িছ  েয,  নােকর  সামেন  ‘সেগরর  মূেলা’ 
েঝালাবার  কারেণ  নয়,  বরং  ডারউইনীয়  পদিতেত  পাকৃিতকভােবই  পরাথরপরায়ণতা,  সহেযািগতা, 
ৈনিতকতা আর মূলযেবােধর মেতা অিভবযিকগেলা জীবজগেত উদূত হেত পাের, যা িববতরেনর পথ ধের 
মানব সমােজ এেস আেরা িববিধরত আর িবকিশত হেয়েছ। আমরা আশা কির, এ বইিট একজন সেচতন 
পাঠকেক অিবশাস বা নািসকতাই েয একজন বুিদমান মানেষর সবেচেয় েযৌিকক অবসান হেত পাের তা 
েবাঝােত সকম হেব। েস কথা মাথায় েরেখই এ বইেয়র নামকরণ করা হেয়েছ ‘অিবশােসর দশরন’। এই 
বইিটর  নাম  ‘অিবশােসর  দশরন’ েযমন  হেয়েছ,  েতমিন  এ  বইেয়র  নাম  অবলীলায়  হেত  পারেতা 
‘অিবশােসর িবজান’,  িকংবা  ‘পািনক িবজান’। কারণ আমরা আধুিনক িবজােনর েচাখ িদেয়ই দশরেনর 
পািনক সমসাগেলােক েদেখিছ,  িঠক েযমন িসেফন হিকং তার পদাথরিবজানীর েচাখ িদেয় দশরেনর 
পািনক সমসা আর আমােদর অিসেতর রহস িনেয় পাণবন আেলাচনা কেরেছন তার অিত সামিতক 
‘গযানড িডজাইন’1বইেয়, িকংবা জীবিবজানী িরচাডর ডিকন কেরেছন তার ‘গড িডলুশন’ বইেয়2।   

িবশাস এবং ধমর সবসময়ই এেক অেনর পিরপরূক, আমােদর সমােজ েতা বেটই, পাশােতযও। আর এ 
িনেয় বহ খযাতনামা দাশরিনকই িচনাভাবনা কেরেছন িবিভন সমেয়। িসেনাজা েথেক ভলেতয়ার, ফুেয়রবাক 
েথেক মাকর পযরন অেনেকই েভেবেছন। রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথরৈনিতক মেডলও তুেল ধরা হেয়েছ 
অেনক। বাংলা ভাষায়ও খবু েবিশ না হেলও েবশ িকছু বই েলখা হেয়েছ। আরজ আলী মাতুবর িলেখেছন, 
িলেখেছন হমায়নু আজাদ, িলেখেছন আহমদ শরীফ, িলেখেছন পবীর েঘাষ িকংবা ভবাণীপসাদ সাহ। পাচয 
এবং পতীেচযর দাশরিনেকরা িবিভনভােব ধমরিবশাস এবং সমােজ এর পভাবেক িবেশষণ করেলও আমরা মেন 
কির িরচাডর ডিকেনর  ‘ভাইরােসস অব দয মাইনড’ রচনািটর আেগ ৈজবৈবজািনকভােব ধেমরর মেডলেক 
েবাঝা যায়িন3। এই পবন েথেক অেনকটাই পিরষার হেয় যায় েয,  ধমরীয় িবশাস এবং রীিতনীিতগেলা 
অেনকটা ফু-ভাইরােসর মেতাই আমােদর সংকিমত কের। েসজনই ধেমরর েমােহ আচন হেয় মানষ বহ 
িকছইু কের েফেল, যা সস মিসেষ কলনাও করা যায় না। িবখযাত িবজােনর দাশরিনক ডযািনেয়ল েডেনট, 
ডিকেনর  এই  ধারণােকই  আেরা  সমসািরত  কের  একিট  বই  িলেখেছন  সমিত-  ‘েবিকং  দয  েসল’ 
িশেরানােম4।  একই ভাবধারায়  ডযােরল  ের  সমিত িলেখেছন  ‘গড ভাইরাস’5।  িরচাডর  বিড িলেখেছন 

1 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1St Edition edition (September 7, 2010)

2 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006

3 Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online: http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html   

4  Daniel C. Dennett,  Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, 2007

5 Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press, 2009

2



মুকমনা অিবশােসর দশরন ভুিমকা

‘ভাইরাস অব দয মাইনড’6 পভিৃত। ডিকন িনেজও ভাইরাস সংকমেণর বযাপারগেলােক িমম তেতর আেলােক 
িবেশষণ কেরেছন। ‘েসলিফশ িজন’7এবং সামিতক ‘গড িডলুশন’ বইেয় তার েসসমস ধারণার পিতফলন 
ঘেটেছ। বাংলােদেশর পাঠকেদর জন েসসব বই সংগহ অেনকটাই দরহ। আমরা আশা করিছ, আমােদর 
এই বইেয়র মাধযেম েসসব সামিতক ধযান ধারণাগেলার সােথ তারা পিরিচত হেত পারেবন। তেব, পাঠেকরা 
উপলিব করেবন েয, আমরা এই বইেয় ডিকেনর ‘িমম’ এর বদেল ভাইরাস শবিটই অেনক েবিশ বযবহার 
কেরিছ। এর কারণ হেচ, ভাইরাস বযাপারিটর সােথ সাধারণ পাঠেকরা পিরিচত, ‘িমম’ এর সােথ েতমনিট 
নয় এখেনা। েযেকােনা গতানগিতক ধেমর িবশাস েয মানেষর মেন একিট ভাইরাস িহেসেবই কাজ কের েসটা 
িবসতৃভােব আেলাচনা করা হেয়েছ ‘িবশােসর ভাইরাস’ নােমর অধযােয়। আমরা এই বইেয় উেলখ কেরিছ, 
মানবমেন েপািথত িবশাসগেলা আসেল অেনকটাই ভাইরাস িকংবা পযারাসাইেটর মেতা কাজ কের। এেদর 
আকমেণ মিসেষর িনয়নণ হািরেয় েফলার বহ উদাহরণ আেছ িবজানীেদর কােছ। েযমন- 

েনমােটামফর  েহয়ারওয়ামর  নােম  এক  িফতাকৃিম  সদৃশ  পযারাসাইট  ঘাসফিড়ং-এর 
মিসষেক সংকিমত কের েফলেল ঘাসফিড়ং পািনেত ঝঁািপেয় পেড় আতহতযা কের, যার 
ফেল েনমােটামফর েহয়ারওয়ােমরর পজনেন সিবধা হয়। অথরাৎ িনেজর পজননগত সিবধা 
েপেত েনমােটামফর েহয়ারওয়ামর েবচারা ঘাসফিড়ংেক আতহতযায় পিরচািলত কের8। 

জলাতঙ েরােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। পাগলা ককর কামড়ােল আর 
উপযুক িচিকৎসা না েপেল জলাতঙ েরােগর জীবাণু মিসষ অিধকার কের েফেল। ফেল 
আকান মিসেষর আচরণও পাগলা ককেরর মেতাই হেয় ওেঠ। আকান বযিক অপরেকও 
কামড়ােত যায়। অথরাৎ, ভাইরােসর সংকমেণ মিসষ িনয়নণ হািরেয় েফেল।

লযাংেসট ফুক নােম এক ধরেনর পযারাসাইেটর সংকমেণর ফেল িপঁপড়া েকবল ঘাস বা 
পাথেরর গা েবেয় উঠা নামা কের। কারণ এই পযারাসাইটগেলা বংশবৃিদ করেত পাের 
শধুমাত তখনই যখন েকােনা গর বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় েখেয় েফেল। 
ফেল পযারাসাইট িনরাপেদ েসই গরর েপেট িগেয় বংশবৃিদ করেত পাের9। 

েনমােটামফর েহয়ারওয়ামর েযমিনভােব ঘাসফিড়ংেক আতহতযায় পিরচািলত কের, িঠক েতমিন ধেমরর িবিভন 
বাণী  এবং  িজহািদ  িশকা  মানষেক অেনকসময়ই  ভাইরাস  িকংবা  পযারাসাইেটর  মেতা  সংকিমত  কের 
আতঘাতী কের তুেল। ফেল আকান সনাসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টইুন টাওয়ােরর উপর, কখেনাবা 
িসেনমা হেল, কখেনাবা রমনার বটমেূল। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশজন ভাইরাস আকান মনন 
‘ঈশেরর কাজ করিছ’ এই পযারাসাইিটক ধারণা মাথায় িনেয় হতযা কেরিছেলা পায় িতন হাজার সাধারণ 
মানষেক। ইউিনভািসরিট অফ িশকােগার অধযাপক বস িলংকন,  তার বই  ‘হিল েটররসঃ িথংিকং  অযাবাউট 
িরিলিজয়ন আফটার েসেপমর ইেলেভন’ বইেয় িবষয়িটর উপর আেলাকপাত কের বেলন, ‘ধমরই, মহুামদ 
আতাসহ আঠারজনেক পেরািচত কেরিছল এই বেল েয,  সংগিঠত িবশাল হতযাযজ শধমুাত তােদর কতরবয 
নয়, বরং সগর েথেক আগত পিবত দািয়ত’10। িহন েমৌলবাদীরাও একসময় ভারেত রামজনভিূম অিতকথেনর 
ভাইরাস বেুক লালন কের ধংস কেরেছ শতাবী পাচীন বাবির মসিজদ। ৈবজািনক দিৃষেকাণ েথেক ধমরীয় 
অপিবশােসর অপকািরতা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ  ‘ধমরীয় ৈনিতকতা’,  এবং  এর পরবতরী ‘িবশােসর 
ভাইরাস’ অধযায়িটেত। আমরা সষ কের বলেত চাই,  পিৃথবীেত শািন আনার পিরবেতর অশািন সৃিষেতই 

6 Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House; Reprint edition, 2009

7 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976

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

9 এই বইেয়র অষম অধযায় দষবয।
10 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003
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যগুযগু ধের অবদান েরেখেছ ধমরগেলা, হেয় উেঠেছ িবেভেদর হািতয়ার। এই বইেয় বহ পিরসংখযান হািজর 
কের েদখােনা হেয়েছ েয,  ধমর ৈনিতকতার একমাত উৎস নয়,  িকংবা নািসক হেলই েকউ খারাপ হয় না, 
যিদও আমােদর সমােজ এটাই ঢালাওভােব েভেব েনয়া হয় আর েশখােনার েচষা করা হয়। আমরা িবিভন 
েদেশর েজলখানার দাগী আসামীেদর পিরসংখযান উপসাপন কের েদিখেয়িছ েয, তােদর পায় সবাই ঈশের 
িবশাসী  আিসক।  ঈশের িবশাস,  পরকােল িবশাস,  েবেহেসর  েলাভ  বা  েদাজেখর  ভয় েকােনাটাই  িকন 
অপরাধীেদর অপরাধ েথেক িনবতৃ রাখেত পাের িন। বাংলােদেশর সামিতক অবসাই এর সবেচেয় ভােলা 
উদাহরণ। আলাহর েগানাহ িকংবা ঈশেরর ভেয়ই যিদ মানষ পাপ েথেক,  দনরীিত েথেক মকু হেত পারত, 
তেব েতা বাংলােদশ এতিদেন েবেহেস পিরণত হেতা। বাংলােদেশ অিধকাংশ েলাকই আলাহ-েখাদা আর 
পরকােল িবশাসী হওয়া সেতও দনরীিতেত এই েদশিট পিৃথবীেত শীষরসানীয়। ধেমর িবশাস িকন েদশবাসীেক 
দনরীিতমকু রাখেত পাের িন। এ বইেয় বযিকিবেশেষর পিরসংখযান েযমন েদয়া হেয়েছ িঠক েতমিন পাশাতয 
িবেশ সইেডন বা েডনমােকরর মেতা ‘পায় ধমরহীন’ েদশগেলার সমাজবযবসা িবেশষণ কের েদখােনা হেয়েছ 
ধমরহীন হওয়া সেতও েসসব েদেশ পিৃথবীর অন অেনক জায়গার েচেয় অপরাধপবণতা কম, এবং েসখানকার 
নাগিরেকরা অেনক সখী জীবন যাপন করেছ। িবিভন েদেশর সামািজক পিরসংখযান উপসাপেনর পাশাপািশ 
এ বইেয় েসকযলািরজম বা ধমরিনরেপকতার সিঠক বযাখযা হািজর করা হেয়েছ; ধমরিনরেপকতা মােন কখেনাই 
সব ধেমরর পিত সমান শদা নয়, বরং এর আিভধািনক অথর হেচ একিট মতবাদ, যা মেন কের রাষীয় মলূনীিত 
েথেক ধমরেক পথৃক রাখা উিচত। এধরেনর অেনক গভীর রাজৈনিতক,  ধমরীয় এবং দাশরিনক আেলাচনা 
বইিটেত সান েপেয়েছ সমণূর নতুন দিৃষেকাণ েথেক। কােজই আেগকার বাঙািল বিুদজীবীেদর ধারা েথেক 
আমােদর বইিট অেনক িদক েথেকই সতন, সমণূর নতুন একিট আধিুনক দিৃষভিঙর মাধযেম আমরা িবশাস 
এবং ধমর িনেয় আেলাচনার সূতপাত ঘিটেয়িছ বাঙািল পাঠকেদর জন। আমরা মেন কির, এই আিঙেক ঈশর 
ও ধমরােলাচনা বাংলা ভাষায় এই পথম। 

ঈশের িবশাস  িনেয় ৈবজািনক দৃিষেকাণ েথেক আলাদাভােব আেলাচনা করা হেয়েছ এই বইেয়। 
ঈশের িবশাস করাটা এক ধরেনর কসংসার,  এবং আমােদর মেত সবেচেয় বড় কসংসার। আর েস 
অপিবশাসেক পুঁিজ কের মানেষর আিবষৃত ধমর এবং ধমরগনগেলাও অেযৌিকক মতবােদ পিরপূণর। অন 
সকল ধরেনর কসংসার,  অপিবশাস,  অযুিকেক বেধ েযমন আমরা িবজােনর  দারস হই িবনা িদধায়, 
েতমিন ঈশর এবং ধমরােলাচনােতও আমােদর অস  হেত পাের িবজান। িববতরন তত েথেক শর কের 
আধুিনক  েজযািতিবরজান  ইেতামেধয  ঈশেরর  অিসতেক  পশিবদ  কের  েফেলেছ।  যিদও  অেনেকই 
ঢালাওভােব  বেল থােকন,  ‘ঈশর সংজািয়ত নন’,  িকংবা  ‘িবজান িদেয় ঈশেরর অিসত িকংবা অনিসত 
েকােনাটাই পমাণ করা  যায়  না’,  িকংবা  বেলন  ‘ঈশেরর অনপিসিত পমাণ করা  েগেলও েসটা  তার 
অনিসেতর পমাণ হেত  পাের না’ ইতযািদ।  এই বইেয় আমরা েদখােবা সতঃিসদভােব ধের েনয়া এই 
ধরেনর পিতিট অনকলই ভুল। আবাহািমক ধেমরর ঈশেরর ৈবিশষযগেলার অেনক িকছুই খুব ভােলাভােব 
সংজািয়ত। এ বইেয় িবেশষণ কের েদখােনা হেয়েছ তার অেনক ৈবিশষযই আধুিনক িবজােনর েচােখ 
ভান িকংবা  যুিকর কিষপাথের পরসরিবেরাধী। তাছাড়া,  আধুিনক িবজান এখন েয জায়গায় েপঁৌেছ 
েগেছ ঈশর বেল িকছু েথেক থাকেল েকােনা না েকােনাভােব িবজােনর েচােখ তা ধরা পড়ার কথা িছেলা। 
েযসব  েকেত  ঈশেরর  উপিসত থাকার  কথা  এতিদন  আমরা  শেন  এেসিছ  েসখােন  তার  অনপিসিত 
অবশই তার অনিসেতর উপযুক পমাণ আমােদর কােছ। িববতরন তত রঙমেঞ আসার আগ পযরন সকল 
ধমরগেনর কলযােণ আমরা জানতাম ঈশর আদম-হাওয়ার  মাধযেম  মানষ সৃিষ  কেরিছেলন। ধমরগেনর 
আয়াতসমূেহ আলাহ বেলেছন িতিন আমােদরেক এক আিদ মানষ আদম হেত সৃিষ কেরেছন, এবং িবিব 
হাওয়ােক সৃিষ কেরেছন আদেমর হাড় েথেক’11। আর অনিদেক িববতরন বলেছ আিদ একেকাষী জীেবর 

11  বাইেবেল  েতা আেছই (েজেনিসস ২:২১-২৫), েসই সােথ েকারান শিরেফর ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ পভৃিত আয়াত দষবয। আর হািদেস 
আেছ সরাসির : -
‘নারীেদর পিত বনতুমূলক আচরণ কেরা কারণ তােদরেক বুেকর হাড় েথেক ৈতির করা হেয়েছ, বেুকর বঁাকা হাড়, যিদ তুিম তােক েসাজা করেত চাও 

তেব তা েভেঙ যােব; আর যিদ তুিম িকছুই না কেরা, তেব েস বঁাকাই েথেক যােব।  ‘ (বুখাির এবং মুসিলম)  
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লক লক বছেরর  িববিতরতরপ বতরমান মানষ। িববতরন তত বহ আেগই পমাণ কেরেছ, িখসান পািদ 
েজমস আশােরর ৪০০৪ িখসপূবরােব ঈশেরর িবশসৃিষর বাইেবলীয় গণনা িকংবা ২৩৪৮ িখসপূবরােব 
নূেহর পাবেনর  েকােনা ধরেনর ৈবজািনক সতযতা েনই। িবজানীেদর নব নব আিবষােরর ফেল মানষ 
ধীের ধীের বুঝেত পারেছ,  এই মহািবশ এবং এই পৃিথবীেত পােণর উদেবর েপছেন আসেল েকােনা 
িডজাইন েনই,  পিরকলনা েনই,  েনই েকােনা বুিদদীপ সতার সমহান উেদশ। মহািবেশর উদব এবং 
পােণর উৎপিতর েপছেন সিসত পাকৃিতক বযাখযা এখন আধুিনক িবজােনর সাহােযযই েদওয়া সমব, যা 
পরীকালব উপােতর সােথ পুেরাপুির সঙিতপূণর। এছাড়া পাথরনায় সাড়া েদওয়ার পরীকাসহ বহ পরীকায় 
ঈশেরর উপিসিতর পমাণ পাওয়ার কথা থাকেলও েস ধরেনর িকছুই কখেনা পাওয়া যায়িন। ঈশর আজ 
আধুিনক িবজােনর েচােখ  একিট  ‘বযথর  অনকল’।  আমােদর চারপােশর জগেত অিতপাকৃত  েকােনা 
িকছুর অিসত েনই। একটা সময় পােণর অিসত বযাখযার জন আতার শরণাপন হেত হেয়িছেলা মানষেক। 
আধুিনক িবজান পমাণ কেরেছ ঈশেরর মেতা আতাও একিট বািতল অনকল। বইেয়র একিট পূণরাঙ 
অধযােয় িবষয়িট িনেয় িবশদ  আেলাচনায় বলা হেয়েছ,  মানেষর অনভূিত,  জন-  মতুৃয  েথেক শর কের 
জগেতর সবিকছুই পাকৃিতক িনয়ম িদেয় বযাখযা  করা সমব,  আতার মেতা অিতপাকৃত েকােনা  িকছু 
আমদািনর দরকার েনই।

ঈশর অনকেলর পাশাপািশ এেসেছ ধমরগেন আধুিনক িবজান খুঁেজ পাওয়ার িবষয়িটও। শতাবী 
পাচীন ধমরগনগেলার িবিভন আয়াত বা েশাকেক িবিভন চতুর অপবযাখযার মাধযেম  ইদানীং আধুিনক 
িবজান খুঁেজ পাওয়ার েচষা করা হেচ এবং মানষজনেক ভুল েবাঝােনা হেচ। মিরস বুকাইিল েথেক শর 
কের হারন ইয়ািহয়া,  জািকর নােয়ক এবং বাংলােদেশর িবিশষ ইসলািম িচনািবদ শমেশর আলীসহ 
আধুিনক িবিরিঞবাবােদর িবিভন অপবযাখযার জবাব েদয়া হেয়েছ বইেয়র ‘িবজানময় িকতাব’ অধযােয়। 
একই অধযােয় রাশাদ খিলফা  বিণরত েকারআেনর তথাকিথত  উিনশ তেতর িনেমরাহ  িবেশষণ সংযুক 
হেয়েছ। আমরা েদিখেয়িছ কীভােব রাশাদ খিলফা েকারআেনর আয়ােত ইেচমেতা িনজস সংেযাজন 
িবেয়াজেনর মাধযেম অথরাৎ েকারআন েটমািরং কের িনউেমেরালিজ বা সংখযাতত নামক অপিবজােনর 
সাহােযয েকারআনেক অেলৌিকক গন বানােত েচেয়েছন।

িবজােনর অগযাতা নতুন েকােনা ঘটনা নয়, এিট চলেছ হাজার বছর ধের। িকন িবজােনর উপকার 
গহেণ আমরা যতটা না আগহী তারেচেয় েবিশ আগহী িবজােনর েচতনা পিরহাের। িকন আমরা,  নতুন 
িদেনর নািসেকরা উপযুক পমাণ ছাড়া অেযৌিকক িবশাসেক সামানতম শদা েদখােত রািজ নই। আমরা 
মেন কির,  ধমরীয় িবশাস আসেল অপিবশাস যা সমােজর শািন িবনষকারী  এবং েসইসােথ িবজােনর 
অগযাতা েরােধর পধানতম অনরায় ছাড়া আর িকছু নয়। েছাটেবলার মগজেধালাইেয়র কারেণ সমােজর 
েবিশরভাগ মানষই মেন কের থােকন,  জীবেন শািন,  পিবততা  এবং আনন বজায় রাখার জন ধমর 
জরির। তােদর এই অনভূিত আমরা েকেড় িনেত চাই না, তেব আমরা েদখােত চাই, ধমর িবশাস ছাড়াও 
জীবন একই রকম িকংবা েকােনা েকােনা েকেত তারও েবিশ ৈনিতক, আনন এবং পিরপূণরতায় ভরা হেত 
পাের। অধযাপক িরচাডর ডিকেনর উিক িদেয়ই বিল-  ‘You can be an atheist who is happy, balanced, 

moral and intellectually fulfilled.’ এ িবষয়গেলা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ বইিটর েশষ িতনিট অধযােয়। 
২০০৪ সােল সাম হািরেসর েলখা ‘িবশােসর সমািপ’ বইিটর মাধযেম পাশােতয সূচনা হয় নতুন এক 

আেনালেনর12। পরবতরীেত িরচাডর ডিকন, িভকর েসঙর, ডযািনেয়ল িস ডযােনট এবং িকেসাফার িহেচেনর 
মেতা খযাতনামা িবজানী এবং দাশরিনেকরা আরও ছয়িট দিনয়া কঁাপােনা বইেয়র মাধযেম সমাজ েথেক ধমরীয় 
কসংসার দরূ করার জন শক অবসান গহণ কেরন। উেলিখত নািসকেদর  পিতিট বই  আেমিরকায়  েবস 
েসলার হেয়েছ,  যা িকছিুদন আেগও িছেলা অকলনীয়। এই আেনালন পাশােতয পিরিচত হেয়েছ নতুন 
িদেনর নািসকতা (নবয নািসকতা বা New Atheism) িহেসেব। বাংলায় এখেনা েস ধরেনর েকােনা আেনালন 

12  Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 2004
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েচােখ  পেড়িন,  যিদও  আমরা  পায়ই  িনেজেদর  পেবাধ  িদেত উচারণ  কির  েয,  আমােদর  সংসিৃতেত 
বসবািদতার  উপাদান  অেনক পাচীন।  আধিুনক িবজােনর আেলােক নতুন িদেনর নািসকতা  আেনালেন 
িনেজেদর সমকৃ করার জনই আমােদর এই বই। সকল ধরেনর অপিবশাস েথেক সমাজেক মকু করাই এই 
আেনালেনর লকয। আশা কির,  এই বইেয়র মাধযেম আমরা েদখােত পারব েয,  নতুন িদেনর নািসকতাই 
একজন বিুদমান মানেষর জন আজ অবশমাবী ও শিকশালী একিট েযৌিকক অবসান। আমরা আরও আশা 
কির বাংলােদশ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা নািসক, অেজয়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আেনালেন 
শরীক হবার মাধযেম বাংলােদশ েথেক কসংসার দরূীকরেণ এিগেয় আসেবন। েসটা েকবল মাত একিট 
ধমরিনরেপক সমাজ গঠেনই আমােদর সাহাযয করেব না, সাহাযয করেব কটর ধমরীয় েমৌলবাদীেদর হাত েথেক 
আমােদর সমাজেক রকা করেত। রকা করেব,  কমশ শিকশালী হেয় ওঠা পিতিকয়াশীল মহেলর সাধীন 
বাংলােদশেক আেরকিট েছাট পািকসান িকংবা তািলবািন আফগািনসান বানােনার অপেচষা েথেকও।

আমােদর জীবন দীপািনত েহাক! 
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