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আতা িনেয় ইতং িবতং 

মতুৃযেক  আিম ভয় পাই না। কারণ জন েনবার আেগ িবিলয়ন িবিলয়ন বছর মৃত থাকার সময় আমার 
েকােনা ধরেনর সমসা হয় িন।

 মাক র  েটােয়ন

আতার উৎস সনােন

আতার ধারণা অেনক পুেরােনা।  যখন েথেক মানষ িনেজর অিসত িনেয় অনসিনৎস হেয়েছ,  িনেজর 
জীবন িনেয় িকংবা মতুৃয  িনেয় ভাবেত শর কেরেছ, জীবন জগেতর িবিভন রহেস হেয়েছ উেদিলত, তার 
কিমক পিরণিত িহেসেবই এক সময় মানব মেন আতার ধারণা উেঠ এেসেছ। আসেল জীিবত পাণ েথেক 
জড়জগৎেক পথৃক করার েকেত অতযন সহজ সমাধান িহেসেব আতার ধারণা একটা সময় গহণ কের 
েনওয়া হেয়িছল বেল মেন করা হয়1,2,3। আিদকাল েথেকই মানষ ইট, কাঠ, পাথর েযমিন েদেখেছ, িঠক 
েতমিনভােব পযরেবকণ কেরেছ চারপােশর বণরাঢয জীবজগতেক। ইট, পাথর বা অনান জড় পদােথরর েয 
জীবনীশিক েনই,  েনই েকােনা িচনা করার কমতা তা বুঝেত তার সময়  লােগ িন।  অবাক িবসেয় েস 
েভেবেছ-  তাহেল জীবগেতর েয িচনা করার িকংবা চেল িফের েবড়াবার কমতািট রেয়েছ,  তার জন 
িনশয় বাইের েথেক েকােনা আলাদা উপাদান েযাগ করেত হেয়েছ। আতা নামক অপািথরব উপাদানিটই 
েস শূনসান তােদর জন পূরণ কেরেছ4,  তারা রাতারািত েপেয় েগেছ জীবন-মতুৃযেক  বযাখযা করার খুব 
সহজ একটা সমাধান। এখন পযরন জানা তেথযর িভিতেত বলা যায়,  আতা িদেয় জীবন মতুৃযেক  বযাখযা 
করার পেচষা পথম শর হেয়িছল সমবত িনয়ানডাথরাল মানেষর আমেল- যারা পৃিথবীেত রাজত কেরেছ 
এখন  েথেক  পায়  আড়াই  লক  বছর  আেগ।  িনয়ানডাথরাল  মানেষর  আেগ  িপেথকানেথাপাস  আর 
িসনানেথাপাসেদর  মেধয  এধরেনর  ধমরাচরেণর  েকােনা  িনদশরন  পাওয়া  যায়  িন।  তেব  িনয়ানডাথরাল 
মানেষর িবশাসগেলা িছল এেকবােরই আিদম- আজেকর িদেনর পচিলত ধমরমতগেলার তুলনায় অেনক 
সরল। ইরােকর শািনদার নােমর একিট গহায় িনয়ানডাথরাল মানেষর েবশ িকছু ফিসল পাওয়া েগেছ যা 
েদেখ অনমান করা  যায় েয,  িনয়ানডাথরাল িপয়জন মারা  েগেল তার আতার উেদেশ ফুল িনেবদন 
করেতা। এমন িক তারা মৃতেদহ কবর েদবার সময় এর সােথ পুষেরণু, খাদযদবয, অস সামগী, িশয়ােলর 
দঁাত এমন িক মাদলীসহ সবিকছুই িদেয় িদত যােত পরপাের তােদর আতা শািনেত থাকেত পাের আর 
সেঙ আনা িজিনসগেলা বযবহার করেত পাের।  অেনক গেবষক (েযমন িনলসন েগসিছিট,  রবাটর হাটরস 
পমুখ)  মেন কেরন,  মৃতেদহ িনেয় আিদ মানেষর পারেলৌিকক ধমরাচরেণর ফলশিতেতই মানব সমােজ 
ধীের ধীের আতার উদব ঘেটেছ5।

আতা িনেয় হেরক রকম গপ

জীবন মতুৃযর  েযাগসূত খুঁজেত িগেয় আতােক আিবষার  করেলও েসই আতা কী কের একিট জীবেদেহ‘ ’  
পাণ সঞার কের িকংবা িচনা-েচতনার উেনষ ঘটায় তা িনেয় পাচীন মানেষরা একমত হেত পাের িন। 

1   Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.

2  Kurtz, Paul, Science and Religion: Are They Compatible?, 2003, Prometheus Books

3  অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার েখঁােজ, অবসর, ২০০৭

4   Zimmer, Carl, Soul Made Flesh: The Discovery of the Brain—and How It Changed  the World, 2004, New York: Free Press.

5 Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press;  Reissue edition, 1987.
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ফেল জন িনেয়েছ নানা ধরেনর গাল গপ, েলাককথা আর উপকথার। পরবতরীেত এর সােথ েযাগ হেয়েছ 
নানা ধরেনর ধমরীয় কািহিনর। জন হেয়েছ আধযাতবাদ আর ভাববােদর, তারপর েসগেলা সমেয়র সােথ 
সােথ আমােদর সংসৃিতর সােথ িমেল িমেশ এমনভােব একাকার হেয় েগেছ েয আতা ছাড়া জীবন-
মতুৃযেক সংজািয়ত করাই অেনেকর জন অসমব বযাপার। আতা িনেয় িকছু মজার কািহিন এবাের েশানা 
যাক।

জাপািনরা  িবশাস কের  একজন মানষ যখন ঘুিমেয়  পেড় তখন তার  েভতেরর আতা খুব  েছাট 
পতেঙর আকার ধারণ কের তার হা করা মুখ িদেয় শরীর েথেক েবর হেয় যায়। তারপর যখন ওই আতা 
নামক েপাকািট ঘুের িফের আবার হামাগিড় িদেয় মুখ েবেয় েদেহর েভতের পেবশ কের তখনই ওই 
মানষিট ঘুম েথেক েজেগ উেঠ6। মতুৃযর বযাখযাও এেকেত খুব সহজ। মুখ িদেয় েবিরেয় েপাকািট আর যিদ 
েকােনা কারেণ েফেল আসা েদেহ ঢুকেত বা িফরেত না পাের,  তেব েলাকিটর মতুৃয  হয়।  অেনক সময় 
ঘুমন মানেষর অসাভািবক সপেদখােকও আতার অিসত িদেয় বযাখযা করেতন পাচীন মানেষরা7,8। তারা 
ভাবেতন,  ঘুিমেয় পড়েল মানেষর আতা সেপর েদেশ  পািড় জমায়‘ ’ ।  আর তারপর সেপর েদশ েথেক 
আবার ঘুমন মানেষর েদেহ আতা েফরত এেল মানষিট ঘুম েথেক েজেগ ওেঠ। আতা িনেয় এধরেনর 
নানা িবশাস আর েলাককথা ইউেরাপ, এিশয়া আর আিফকায় ছিড়েয় িছল।

আতার এক ধরেনর পাৈগিতহািসক ধারণা অেসিলয়ার আিদবাসী অযাবেরািজনসেদর মেধয পচিলত 
িছল9।  পায় চিলশ হাজার বছর আেগ অযাবেরািজনসরা অেসিলয়ার মলূ ভখূেণ আসার পর অেনকিদন 
বাইেরর জগেতর সােথ িবিচন িছল। ফেল তােদর সংসিৃতর িবসার ঘেটিছল চারপােশর পিৃথবী েথেক একটু 
িভনভােব।  তােদর আতার ধারণাও িছল বাইেরর পিৃথবী েথেক িভন রকেমর।  তােদর আতা িছল েযাদা 
পকৃিতর। তীর-ধনেকর বদেল বেুমরাং বযবহার করেতা। েকােনা েকােনা অযাবেরািজন এও িবশাস করেতা 
েয,  তােদর েগােতর নতুন সদসরা আতােদর পনুরায় বযবহার করেত পারত। িঠক একইভােব পায় বােরা 
হাজার বছর আেগকার আিদবাসী আেমিরকানেদর মেধযও আতা িনেয় িবশাস পচিলত িছল,  যা পকারানের 
তােদর িনজস সাংসিৃতক ধযান ধারণার অিভেযাজনেকই তুেল ধের। আিফকার কােলা মানষেদর মেত সকল 
মানেষর আতার রঙ কােলা। আবার মালেয়র বহ মানেষর ধারণা,  আতার রঙ রেকর মেতাই লাল,  আর 
আয়তেন ভটুার  দানার  মেতা। পশান মহাসাগরীয়  দীপপেুঞর  অেনেকর  ধারণা  আতা  আসেল তরল। 
অেসিলয়ার অেনেক আবার মেন কের আতা থােক বেুকর েভতের, হদেয়র গভীের; আয়তেন অবশই খবুই 
েছাট10। কােজই এটকু বলা যায়, আতায় িবশাসীরা িনেজরাই আতার সবরজনগাহ সংজার বযাপাের একমত 
নন। আতা িনেয় পচিলত পরসর-িবেরাধী বকবযগেলা েসই সাকযই েদয়।

ইিতহাস ঘাটেল জানা যায়,  িহব,  পারিশয়ান আর িগকেদর মেধয আতা িনেয় বহধরেনর িবশাস 
পচিলত িছল।  পথম িদেক-  অনত িখসপূবর  ছয় শতক পযরন  েতা  বেটই-  িহব,  েফােয়িনকানস আর 
বযিবলনীয়,  িগক এবং েরামানেদর মেধয মতুৃয -পরবতরী আতার েকােনা সচ ধারণা গেড় ওেঠিন।  তারা 
ভাবেতন মানেষর আতা এক ধরেনর সংজািবহীন ছায়া সদৃশ  (Shadowy  Entity) অসমূণর সতা,  পূণরাঙ 
িকছু নয়। গেবষক েবমার আতা িনেয় পাচীন ধারণাগেলা সমেন বেলন, ‘েমােটর উপর আতাগেলা িছল 
েচতনািবহীন ছায়া ছায়া িজিনস, পূণরাঙ সতা ৈতির করার মেতা গণাবলীর অভাব িছল তােত’11।

সমবত জরথস িছেলন পথম বযিক যার আতা সংকান িচনা ভাবনা আধুিনক আধযাতবাদীেদর 
েদওয়া আতার ধারণার অেনকটা কাছাকািছ।  জরথস িছেলন িখসপূবর ৬০০ বছর আেগকার একজন 

6 Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.

7 Gora, God and Soul, Atheism: Questions and Answers, Atheist Center, Vijayawada.

8 Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.

9 Swin, Tony, A place for Strangers: Towards a history of Australian Aboriginal Being, 1993, Cambridge University Press.

10 পবীর েঘাষ, অেলৌিকক নয়, েলৌিকক (পথম ও পঞম খণ), েদ’জ পাবিলিশং, ২০০৩।
11Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.
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পারিশয়ান। তার মতানযায়ী, পিতিট মানষ ৈতির হয় েদহ এবং আতার সমনেয়, এবং আতার কলযােণই 
আমরা যুিক, েবাধ, সেচতনতা এবং মুকবুিদর চচরা করেত পাির। জরথসবাদীেদর মেত, পিতিট মানষই 
িনেজর ইচানযায়ী সাধীনভােব কাজ কমর করার অিধকারী,  এবং েস অনযায়ী,  তার ভােলা কাজ িকংবা 
মনকােজর উপর িভিত কের তার আতােক পুরসৃত করা হেব িকংবা শািস পদান করা হেব। জরথেসর 
েদওয়া আতার ধারণাই পরবতরীকােল িগক এেথনীয় দাশরিনেকরা এবং আেরা পের িখস ও ইসলাম ধমর 
তােদর  দশরেনর  অঙীভূত  কের  েনয়।  িখসধেমর  আতার  ধারণা  গেড় ওেঠ  েসনট  অগািসেনর হােত। 
জরথেসর মতুৃযর  পায় এক হাজার বছর পর অতযন পভাবশালী ধমরেবতা েসনট অগািসন িখসধেমরর 
িভিত িহেসেব একই ধরেনর (মানষ = েদহ + আতা) যুিকর অবতারণা কেরন। এই ধারণাই পরবতরীেত 
অিসেতর ৈদততা (Duality) িহেসেব িখস ধেমরর দাশরিনক িভিত পদান কের। এর সােথ েযাগ হয় পাপ-
পুণয এবং পরকােল আতার সগরবাস বা নরকবােসর হেরক রকেমর বকবয। এগেলাই পের ডালপালায় 
পলিবত  হেয়  পের  ইসলাম  ধেমরও  সান  কের  েনয়।  সেনহ  করা  হয়,  পাথিমকভােব  অগািসন 
জরথসবাদীেদর কাছ েথেকই আতার ধারণা েপেয়িছেলন,  কারণ িখসধমর গহণ করার আগ পযরন নয় 
বছর অগািসন মযািনিকন  (Manchean) েগােতর অনভুরক িছেলন,  যােদর মেধয  জরথসবােদর পভাব 
িবদযমান িছল পুেরামাতায়।

িহব এবং িগকেদর মেধয পথম িদেক আতা িনেয় েকােনা সংহত ধারণা িছল না। এই অসংহত 
ধারণার  পকাশ পাওয়া  যায়  েহামােরর  (িখসপূবর  ৮৫০)  রচনায়-  সাইিক (Psyche) শবিটর উেলেখ। 
েহামােরর বণরনানযায়ী, েকােনা েলাক মারা েগেল বা অেচতন হেয় পরেল সাইিক  তার েদহ েথেক চেল‘ ’  
যায়।  তেব েসই সাইিকর সােথ আজেকর িদেন পচিলত আতার ধারণার পাথরকয অেনক।  েহামােরর 
সাইিক িছল সংজািবহীন ছায়া সদৃশ অসমূণর সতা;  এর আেবগ,  অনভূিত িকংবা িচনাশিক িকছুই িছল 
না12। িছল না পরকােল আতার পাপ-পূেণযর িহসাব।

এর মােঝ িগেসর অেয়ানীয় যুেগর িবজানীরা বসবাদী দৃিষেকাণ েথেক জীবন মতুৃযেক  বযাখযা করেত 
পয়াসী  হন।  ভাববােদর কচকচািন এিড়েয় পথম েয িগক দাশরিনক জীবেনর ৈবজািনক বযাখযা  িনেয় 
হািজর হেলন,  তার নাম েথিলস  (৬২৪-৫৪৭ িখ.প.ূ)।  েথিলেসর বকবয িছল,  বস মাতই পােণর সপ 
আধার।  উপযুক  পিরেবেশ  বসর  মেধয  িনিহত  পাণ  আতপকাশ  কের13।  পরমাণুবােদর  পবকা 
েডেমািকটাস  (৪৬০-৩৭০  িখ.প.ূ)  পােণর  সােথ  বসর  ৈনকটযেক  আেরা  িবসৃতভােব  বযাখযা  কেরন। 
েডেমািকটাস বলেতন, সমগ বসজগৎ কুদািতকুদ অিবভাজয কণা িদেয় গিঠত। িতিন েস কিণকাগেলার 
নাম িদেলন অযাটম বা পরমাণু। িতিন শধু েসখােনই েথেম থােকন িন, তার পরমাণু ততেক িনেয় েগেছন 
পােণর উৎপিতর বযাখযােতও। িতিন বলেতন, কাদা মািট বা আবজরনা েথেক যখন পােণর উদব হয় তখন 
অৈজব পদােথরর অণুগেলা সিনিদরষভােব সিজত হেয় জীবেনর িভিতভূিম ৈতির কের। েডেমািকটােসর 
পায় সমসামিয়ক দাশরিনক িলউেসপাসও  (আনমািনক ৫০০-৪৪০ িখ.প.ূ)  এধরেনর বসবাদী  ধারণায় 
িবশাস করেতন। িতিন িবজােন িতনিট নতুন ধারণা চালু কেরন- চরম শূনতা, চরম শূনতার মধয িদেয় 
অযাটেমর চলােফরা এবং যািনক পেয়াজন। িলউেসপাসই পথম িবজােন কাযরকারণ তেতর জন েদন বেল 
কিথত আেছ14। অেয়ানীয় যুেগর দশরেনর বসবাদীরপিটেক পরবতরীেত আেরা উনয়ন ঘটান এিপিকউরাস 
এবং  লুেকিশয়াস,  এবং তা  দশরন  ও  নীিতশাসেকও পভািবত কের। িগক পরমাণুবাদ  পরবতরীকােল 
িবজানেক পবলভােব পভািবত কেরিছল। েযমন, পথম আধুিনক পরমাণুিবদ গযােসিনড তার পরমাণুবাদ 
ৈতিরর জন ঋণ সীকার কেরেছন েডেমািকটাস এবং এিপিকউরােসর কােছ। িগক পরমাণুবাদ পভািবত 
কেরিছল পরবতরীেত পদাথরিবদ িনউটন এবং রসায়নিবদ জন ডালটনেকও তােদর িনজ িনজ পরমাণু তত 
িনমরােণ।

12  .Kurtz, Paul, Science and Religion: Are They Compatible?, 2003, Prometheus Books

13  অপরািজত বস, পােণর রহস সনােন িবজান, শীভূিম পাবিলিশং েকামানী, ১৯৯৯।
14  শিহদল ইসলাম, িবজােনর দশরন (পথম খণ), িশকাবাতরা পকাশনা, ২০০৫।
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কােজই িগেসর অেয়ানীয় যেুগ েমইনিসম দাশরিনকেদর িচনা েচতনা িছল অেনকটাই বসবাদী।  িকন 
পের পারস েদেশর পভােব আতা সংকান সব আধযািতক এবং ভাববাদী ধযান-ধারণা িগকেদর মেধয ঢেুক 
যায়। ভাববাদী দশরেনর িতন পেুরাধা বযিকত িছেলন সেকিটস,  েপেটা এবং অযািরসটল। এরা এেথেনর 
সনান হেলও েস এেথন তখন অবকয়ী এেথন। তারপরও পরবতরী আড়াই হাজার বছর তােদর িচনা-
েচতনা  িদেয় মানব সমাজ পভািবত হেয়িছল। এেদর কমতার েকােনা  সীমা-পিরসীমা  িছল না। িকন 
দঃখজনক হেলও সতয, মানব ইিতহােসর পথম সাধীন নগেরর ৈবপিবক মহত েথেক তারা মানেষর িচনােক 
পভািবত করার মেতা শিকধর হওয়া সেতও,  অিধকাংশ েকেতই েস কমতােক তারা পিতিবপেবর সােথর 
বযবহার  করেতন15। তারা  গণতেনর  ভেয়  ভীত  িছেলন  এবং  গণতেনর  পিত  তুচ-তািচলয  করেতন। 
অেয়ানীয় যেুগর দাশরিনেকরা পেল পেল বসবােদর েয েসৌধ গেড় তুেলিছেলন,  তা এই িতন ভাববাদী 
দাশরিনেকর আগাসেন িবলুপ হয়। বসবাদেক সিরেয় মলূত রহসবাদী উপাদানেক হািজর কের তারা তােদর 
দশরন গেড় েতােলন। েপেটার বকবয িছল েয,  পাণী বা উিদদ েকউ জীিবত নয়,  েকবলমাত যখন আতা 
পাণী বা উিদদেদেহ পেবশ কের তখনই তােত জীবেনর লকণ পিরসুট হয়। েপেটার এ সমস ততকথাই 
পরবতরীেত িখসধেমরর বিুদবিৃতক সমথরেনর েযাগান েদয়। েপেটার এই ভাববাদী তত আ্য্ািরসটেলর 
দশরেনর রপ িনেয় পরবতরীেত হাজারখােনক বছর রাজত কের। এখন পায় সব ধমরমতই দাশরিনক-যগুেলর 
ভাববাদী ধারণার সােথ সঙিত িবধান কের। আতা সংকান কসংসসার েশষপযরন মানব সমােজ ধীের ধীের 
জঁািকেয় বেস। 

আতার অসাড়তা

জীব কী আর জড় কী? বুঝব কী কের েক জীব আর েক জড়? জীিবতেদর কীভােব সনাক করা যায়? 
একিট মৃতেদহ আর একিট জীিবত েদেহর মেধয পাথরকযই বা িক? এ পশগেলা িদেয় আেগকার িদেনর 
মানেষর  অনসিনৎস  মন  সবসময়ই  আেনািলত  হেয়েছ  পুেরামাতায়।  িকন  এই  পশগেলার  েকােনা 
সেনাষজনক বযাখযা না েপেয় তারা েশষপযরন কলনা কের িনেয়েছ অদশৃ আতার16। েভেবেছ আতাই 
বুিঝ জীবন ও মতুৃযর  েযাগসূত। েপেটা এবং অযািরসটেলর ভাববাদী ধযানধারণাগেলা কােলর পিরকমায় 
িবিভন ধেমর  জায়গা কের েনওয়ার পর জীবন-মতুৃযর  সংজা ধমরীয় িমেথর আবরেণ পাখা েমলেত শর 
করেলা। কলনার ফানস উিড়েয় মানষ ভাবেত শর করেলা, ঈশেরর িনেদরেশ আজরাইল বা যমদূত এেস 
পাণহরণ  করেলই  েকবল  একিট  মানষ  মারা  যায়।  আর  তখন  তার  েদহিসত  আতা  পািড়  জমায় 
পরেলােক।  মতুৃয  িনেয়  মানেষর এধরেনর ভাববাদী  িচনা  জন িদেয়েছ  আধযাতবােদর।  আধযাতবাদ 
সতঃপমাণ িহেসেবই ধের েনয়-  আতা জনহীন,  িনতয,  অকয়।  শরীর হত হেলও আতা হত হয় না।’ 
মজার বযাপার হেলা,  একিদেক েযমন আতােক অমর অকয় বলা হেচ,  েজার গলায় পচার করা হেচ 
আতােক কাটা যায় না, েপাড়ােনা যায় না, আবার েসই আতােকই পােপর শািসসরপ নরেক ধারেলা অস 
িদেয়  কাটা,  গরম  েতেল  েপাড়ােনার  বযবসা  করা  হেয়েছ।  এ  সবই  আধযাতবােদর  সিবেরািধতা। 
ধমরগনগেলা ঘাটেলই এধরেনর সিবেরািধতার হাজােরা দৃষান পাওয়া যােব।  সিবেরািধতা থাকা সেতও 
আতার অিসত িদেয় জীবনেক বযাখযা করেত পয়াসী হেয়েছ মানষ। কারণ েসসময় ৈবজািনক অগগিত 
িছল সীিমত। মতুৃযর সিঠক কারণ িছল তােদর জানার বাইের। েসজন অেনক ধমরবাদীরাই আতা  িকংবা‘ ’  
মন  েক জীবেনর আধাররপী বস িহেসেব কলনা কেরেছন‘ ’ । েযমন, ইসলাম বলেছ, আলাহ মানবজািতর 

সকল আতা একিট িনিদরষ  িদেন ৈতির  কের  েবেহেস  একিট িনিদরষ  সােন  (ইিলন) বনী কের  েরেখ 
িদেয়েছন।  আলাহর ইচােতই নতুন নতুন পাণ সঞােরর জন এেককিট আতােক তুেল িনেয় মেতরয 

15  শিহদল ইসলাম, পূেবরাক
16  অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, পূেবরাক 
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পাঠােনা হয়। আবার িহন আচাযর শঙর তার বকসূতভােষ বেলেছন, ‘মন হেলা আতার উপািধ সরপ’। 
ওিদেক আবার সাংখযদশরেনর মেত- ‘আতা ৈচতনসরপ  ’ (সাংখযসূত ৫/৬৯)। ৈজন দশরেন বলা হেয়েছ, 
‘ৈচতনই জীেবর লকণ বা আতার ধমর।  ’ (ষড়দশরন সমুচয়, পৃঃ ৫০) সামী িবেবকানন পযরন ভাবেতন, 
‘ৈচতন বা েচতনাই আতা।  ’ (িবেবকানন রচনা সমগ,  পৃঃ ১৬২) সামী অেভদানেনর মেত, ‘আতা বা 
মন মিসষ বিহভুরত পদাথর, মিসষজাত নয়।  ’ (মরেণর পাের, পৃঃ ৯৮)। িগক দশরেনও আমরা পায় একই 
রকম ভাববাদী দশরেনর ছায়া েদখেত পাই, যা আেগর অংেশ আমরা আেলাচনা কেরিছ। অযািরসটেলর 
পরবতরী  িগক ও েরামান দাশরিনেকরা  অযািরসটলীয় দশরনেক পসািরত কের পরবতরী  যুেগর চািহদার 
উপেযাগী  কের েতােলন।  িখিসয় তৃতীয় শতেক নয়া  েপেটাবাদীরা ঈশর অৈজব বসর মেধয  জীবন‘  
সৃিষকারী আতা পেবশ কিরেয় িদেয় তােক জীবন দান কেরন’- এই মত পচার করেত শর কেরন। নয়া 
েপেটাবাদী  পািটনােসর  মেত,  ‘জীবনদায়ী  শিকই  জীবেনর  মূল।  বসতপেক’ ,  জীবিবজােনর  েকেত 
জীবনশিক  ‘ ’ (Life  Force) তত এখান েথেকই যাতা শর কের এবং জীবেনর উৎপিত পসেঙ ভাববাদী 

দশরেনর িভিতও েজারােলা  হয়।  ধমরবাদী  িচনা,  ৈবজািনক অনগসরতা,  কসংসার,  ভয় সবিকছু  িমেল 
িশিকত সমােজ এই ভাববাদী িচনাধারার দত পসার ঘেট।

ৈবজািনক অগগিত আর যুিকর পসােরর ফেল আজ িকন আতা িদেয় জীবন-মতুৃযেক  বযাখযা করার 
অনিনরিহত তিটগেলা মানেষর েচােখ সহেজই ধরা পড়েছ। যিদ জীবনেক আতার উপিসিত  আর মতুৃযেক‘ ’  
আতার েদহতযাগ  িদেয়ই বযাখযা করা হয়‘ ’ ,  তেব েতা েযেকােনা জীিবত সতারই- তা েস উিদদই েহাক 

আর পাণীই েহাক-  আতা থাকা উিচত।  তাহেল পশ হেচ একিট েদেহ িক েকবল একিটমাত আতা 
থাকেব নািক একািধক? েযমন,  েবশ িকছু উিদদ-  েগালাপ,  কলা,  ঘাসফুল এমন কী হাইডা,  েকারােলর 
মেতা পাণীরাও কতরন (Cut) ও অঙেরাদগেমর (Bud) মাধযেম িবসৃত হয়। তাহেল িক সােথ সােথ আতাও 
কিতরত হয়, নািক একািধক আতা সােথ সােথই অঙিরত হয়? আবার মােঝ মেধযই েদখা যায় েয, পািনেত 
ডুেব যাওয়া,  শাসরদ,  মৃত বেল মেন হওয়া/েঘািষত হওয়া অেচতন বযিকর জান িচিকৎসার মাধযেম 
িফিরেয় আনা সমব হেয়েছ এমন দষৃান েমােটই িবরল নয়-  তখন িক েদহতযাগী ৈবরাগী আতােকও 
েসইসােথ েডেক ঘের থুিড় েদেহ িফিরেয় আনা হয়? পজননকােল িপতৃদত শকাণু আর মাতৃদত িডমাণুর 
িমলেন িশশর েদহেকাষ ৈতির হয়।  শকাণু আর িডমাণু জীবেনর মূল,  তাহেল িনশয় তােদর আতাও 
আেছ। এেদর আতা িক তােদর আিভভাবকেদর আতা েথেক আলাদা? যিদ তাই হয় তেব কীভােব দিট 
পৃথক আতা পরসর িমিলত হেয় িশশর েদেহ একিট সমূণর নতুন আতার জন িদেত পাের? মানব মেনর 
এধরেনর অসংখয েযৌিকক পশ আতার অসারতেকই ধীের ধীের উেনািচত কেরেছ।

আতার  সংজােতও  আেছ  িবসর  েগালমাল। েকউ  আতার  েচহারা  বায়বীয়  ভাবেলও  (সামী 
অেভদানেনর মরেণর পাের  দঃ‘ ’ )  েকউ আবার ভােবন তরল  (পশান মহাসাগেরর অিধবাসী);  েকউ 
আতার  রঙ  লাল  (মালেয়র  অিধবাসী)  ভাবেলও  অন  অেনেক  ভােবন  কােলা  (আিফকাবাসী  এবং 
জাপািনেদর অেনেকর এধরেনর িবশাস রেয়েছ)। িবেদহী আতার পুনজরন িনেয় েগালমাল আেরা েবিশ। 
িবেশর পধান ধমরমত িহেসেব িহন, ইসলাম এবং িখস ধেমরর কথা আেলাচনা করা যাক। িহনরা আতার 
পুনজরেন িবশাস কের;  আবার অপরিদেক মুসিলম আর িখসানেদর কােছ আতার পুনজরন বেল িকছু 
েনই। মজার বযাপার হেচ,  পেতযকিট ধমর তােদর িবশাসেকই অভান বেল মেন কের। এ পসেঙ পবীর 
েঘাষ তার অেলৌিকক নয়‘ , েলৌিকক  গেন বেলন’ 17-

একবার ভাবুন েতা,  আতার েচহারাটা েকমন,  তাই িনেয়ই িবেশর িবিভন েদশবাসীর িবিভন 
মত। অথচ সামী অেভদাননই এক জায়গায় বেলেছন, ‘আমােদর মেন রাখা উিচত েয,  সতয 
কখেনা দ রকেমর বা িবিচত রকেমর হয় না’ , সতয িচরকালই এক ও অখণ।

িববতরনতেতর আেলােক মানেত েগেল েতা আতার অিসত এবং পুনজরনেক ভােলামেতাই পশিবদ করেত 

17  পবীর েঘাষ, অেলৌিকক নয়, েলৌিকক (পথম ও পঞম খনড), েদ’জ পাবিলিশং, ২০০৩।
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হয়। িবজান আজ পমাণ কেরেছ জড় েথেকই জীেবর উদব ঘেটিছল পৃিথবীর িবেশষ েভৌত অবসায় 
নানারকম রাসায়িনক িবিকয়ার জিটল সংেশেষর মধয িদেয় আর তারপর িবিভন পজািতর উদব ঘেটেছ 
ৈজবিববতরেনর বনুর পেথ। এই পােণর উদব এবং পের পজািতর উদেবর েপছেন েকােনা মন বা আতার 
অিসত িছল না। পােণর উদেবর পর েকািট েকািট বছর েকেট েগেছ, আর আধুিনক মানষ েতা এল- এই 
েসিদন-  মাত িতশ েথেক পঞাশ হাজার বছর আেগ। তাহেল এখন পশ হেত পাের পঞাশ বছর আেগ 
মানেষর আতারা েকাথায় িছল? জীবজন িকংবা কীটপতঙ হেয়? েকান পােপ তাহেল আতারা কীটপতঙ 
হেলা? পূবরজেনর েকান কমরফেল এমনিট হেলা? পূবরজন পূবরজন কের েপছােত থাকেল েয পাণীেত 
আতার পথম জনিট হেয়িছল েসিট কেব হেয়িছল? হেল িনশয়ই একেকাষী সরল পাণ িহেসেবই জন 
িনেয়িছল। একেকাষী পােণর জন হেয়িছল েকান জেনর কমরফেল? 

িববতরেনর আধুিনক তত না জানা সেতও পাচীন ভারেতর যুিকবাদী চাবরােকরা েসই িখসপূবর ৬ষ 
শতেক তােদর  েসসময়কার  অিজরত  জােনর  সাহােযয  আতার  অিসতেক পশিবদ কের  েফেলিছেলন। 
আতােক অসীকার করার মধয িদেয়ই সমবত চাবরাকেদর লড়াইটা শর হেয়িছল। আতাই যিদ না থাকেব 
তেব েকন অযথা সগর নরেকর েকচা-কািহিনর আমদািন। আতা িনেয় সংশয় পকাশ করেত করেত েশষ 
পযরন  েঠঁাট  কাটা  চাবরােকরা  ঈশর-আতা-পরেলাক-জািতেভদ-জনানর সবিকছুেকই  তারা  নাকচ  কের 
েদন।  তারাই  পথম  বেলিছেলন  েবদ  অেপৌরেষয়  নয়‘ ’ ,  এটা  একদল সাথরােনষী  মানেষরই  রিচত। 
জনমানেষর মাথায় কঁাঠাল  েভেঙ খাওয়া  েসই সব সাথরােনষী  বাকণেদর চাবরােকরা  ভণ,  ধূতর,  েচার, 
িনশাচর বেল অিভিহত কেরিছেলন, তারা বািতল কের িদেয়িছেলন আতার অিসত, উেনাচন কেরিছেলন 
ধেমরর জুয়াচুির এই বেল-

েবেহস ও েমাকপািপ িক পিরতাণলাভ ফঁাকা অথরহীন অসার বুিলমাত, উদরযেন িবসেপরর কারেণ 
সেবেগ উৎিকপ দগরনময় েঢকরমাত। এসব পযাক পযাক বা বাকচাতুির ৈনিতক অপরাধ, উনাগর 
গমন, মানিসক ও ৈদিহক ঔদােযরর ফলশিত- পরানেভাজী বমনপবণ বযিকেদর অদময কৎিসত 
বমনমাত,  েপটুকেদর এবং উনাগরগামীেদর িবলাস-কলনা।  পরজগেত যাওয়ার জন েকােনা 
আতার অিসত েনই।  বণরাশেমর িনিদরষ েমিক িনয়ম-আচার আসেল েকােনা ফল উৎপন কের 
না।  বণরাশেমর েশষ পিরনােমর কািহিন সাধারণ মানষেক ঠকাবার উেদেশ ধমরেক গঁাজাবার 
খািম িবেশষ।

চাবরােকরা বলেতন,  চতুর পুেরািহতেদর দািব অনযায়ী যিদ েজযািতেষাম যেজ বিলকৃত পাণী সরাসির 
সগরলাভ কের,  তাহেল তারা িনেজেদর িপতােক এভােব বিল েদয় না েকন? েকন তারা এভােব তােদর 
িপতার সগরপািপ িনিশত কের না?

যিদ েজযািতেষাম যেজ
বিল িদেল পশ যায় সেগর
তেব িপতােক পাঠােত সেগর
ধের েবেঁধ বিল দাও যেজ।

চাবরােকরা আেরা বলেতন-
ৈচতনরপ আতার পাকযন েকাথা
তেব ত িপণদান েনহাতই বথৃা।

িকংবা-
যিদ শাদকমর হয় মৃেতর তৃেপর কারণ
তেব েনভা পদীেপ িদেল েতল, উিচত জলন।
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আতা বা ৈচতনেক চাবরােকরা তােদর দশরেন আলাদা িকছু নয় বরং েদহধমর বেল বণরনা কেরিছেলন। এই 
বযাপারটা এখন আধুিনক িবজানও সমথরন কের। পািনর িসকতার বযাপারটা িচনা করন। এই িসকতা 
িজিনসটা আলাদা িকছু নয়- বরং পািনর অণুরই সভাব-ধমর। িসকাতা  নােম েকােনা অপািথরব সতা িকন‘ ’  
পািনর  মেধয  েসঁিদেয়  িগেয়  তােত  িসকতা  নামক  ধমরিটর  জাগরণ  ঘটােচ  না। বরং  পািনর  অণুর 
অঙসজার কারেণই িসক তা নােমর বযাপারিটর অভুযদয় ঘেটেছ‘ ’ । চাবরােকরা বলেতন, মানেষর ৈচতন 
বা আতাও তাই। েদেহর সভাব ধমর িহেসেবই আতা বা ৈচতেনর উদয় ঘটেছ। কীভােব এর অভুযদয় 
ঘেট? চাবরােকরা একিট চমৎকার উপমা িদেয় বযাপারিট বুিঝেয়িছেলন। বেলিছেলন,  আঙুর এবং মদ 
ৈতিরর অনান উপাদানগেলােত আলাদা কের েকােনা মদশিক েনই। িকন েসই উপকরণগেলাই এক 
ধরেনর িবেশষ পিকয়ার মাধযেম েকােনা পােত িমিলত করার পের এর একিট নতুন গণ পাওয়া যােচ, 
যােক  আমরা  বলিছ  মদ। আতা  বা  ৈচতনও েতমিন। িযশিখেসর জেনর পায়  ৬০০ বছর আেগর 
বসবাদী দাশরিনেকরা এভােবই তােদর ভাষায় রাসায়িনক পিকয়ায়  পােণর উদবেক বযাখযা কেরিছেলন‘ ’ , 
েকােনা রকেমর আতার অনকল ছাড়াই। তােদর এই বকবযই পরবতরীেত ভাববাদী দাশরিনকেদর জন 
বড় চযােলঞ হেয় েদখা িদেয়িছল। 

আতা , মন এবং অমরতঃ িবজােনর েচােখ

ভাববাদীরা যাই বলুক না েকন সুেলর পাঠ েশষ করা ছাতিটও আজ জােন,  মন েকােনা বস  নয়‘ ’ ;  বরং 
মানেষর মিসেষর সায়ুেকােষর কাজ কেমরর ফল। েচােখর কাজ েযমন েদখা,  কােনর কাজ েযমন শবণ 
করা,  পাকসলীর কাজ েযমন খাদয  হজম করা,  েতমিন  মিসষ েকােষর কাজ হেলা  িচনা  করা।  তাই 
েনােবল িবজয়ী িবজানী ফািনস িকক তার ‘The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the 

Soul’ গেন পিরষার কেরই বেলন18-  ‘িবসয়কর অনকলিট হেলাঃ  আমার আিমত‘ ’,  আমার উচাস, 
েবদনা,  সৃিত,  আকাঙা,  আমার সংেবদনশীলতা,  আমার পিরচয় এবং আমার মুকবুিদ এগেলা আসেল 
মিসেষর সায়ুেকাষ এবং তােদর আনষিঙক অণুগেলার িবিবধ বযবহার ছাড়া আর িকছুই নয়।  মানষ িচনা’  
করেত পাের বেলই িনেজর বযিকতেক িনেজর মেতা কের সাজােত পাের,  সতয-িমেথযর িমেশল িদেয় 
কলনা করেত পাের তার েভতের মন  বেল সিতযই েকােনা পদাথর আেছ‘ ’ ,  অথবা আেছ অদশৃ েকােনা 
আতার অশরীরী উপিসিত। মতুৃযর  পর েদহ িবলীন হয়। িবলীন হয় েদহাংশ,  মিসষ সায়ুেকাষ। আসেল 
মিসষ সায়ুেকােষর মতুৃয  মােনই িকন মন  এর মতুৃয‘ ’ , েসইসােথ মতুৃয  তথাকিথত আতার। অেনক সময় 
েদখা  যায় েদেহর অনান অঙ-পতযঙ িঠকমেতা  কমরকম আেছ,  িকন মিসেষর কাযরকািরতা  হািরেয় 
েগেছ। এধরেনর অবসােক বেল েকামা। মানেষর েচতনা তখন লুপ হয়। মিসেষর কমরকমতা হারােনার 
ফেল জীিবত েদহ তখন অেনকটা জড়পদােথরর মেতাই আচরণ কের। তাহেল জীবন ও মতুৃযর  েযাগসূতিট 
রকা করেছ েক? এ িক অশরীরী আতা, নািক মিসেষর সায়ুেকােষর সিঠক কমরকমতা?

এ পযরােয় িবখযাত িকেকটার রমণ লামার মতুৃযর  ঘটনািট সরণ করা যাক।  ১৯৯৮ সােলর িবেশ 
েফবয়াির ঢাকা েসিডয়ােম (বঙবনু েসিডয়াম) লীেগর েখলা চলাকালীন সময় েমেহরাব েহােসন অিপর 
একিট পুল শট ফরওয়াডর শটর েলেগ িফিলংরত লামার মাথায় সেজাের আঘাত কের। পথেম মেন হেয়িছল 
েতমন িকছুই হয় িন।  িনেজই েহঁেট পযািভিলয়েন িফরেলন;  িকন অল িকছুকণ পরই জান হারােলন 
িতিন। িচিকৎসেকরা তােক িকিনেক ভিতর করেলন। পরিদন একেশ েফবয়াির তােক িপিজ হাসপাতােলর 
িনউেরাসাজরাির িবভােগ ভিতর করা হেলা।  েসখােন তার অপােরশন হেলা,  িকন অবসা কমশ খারােপর 
িদেকই যািচল।  পরিদন  বাইেশ েফবয়াির  ডাকাররা  েঘাষণা  করেলন েয,  মিসষ তার  কাযরকািরতা 
হািরেয়েছ। হাটর-লাং েমিশেনর সাহােযয কৃিতমভােব হৎিপণ এবং ফুসফুেসর কাজ চলিছল।

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



মুকমনা অিবশােসর দশরন আতা িনেয় ইতং িবতং

২৩ েফবয়াির িবেকল সােড় িতনটায় তার আইিরশ সী িকেমর উপিসিতেত হাটর লাং েমিশন বন কের 
িদেলন িচিকৎসেকরা। েথেম েগল লামার হৎসনন। এখন পশ হেচ েডথ সািটরিফেকেট মতুৃযর  তািরখ 
েকানিট  হওয়া  উিচত? ২২  নািক  ২৩  েফবয়াির? আর  তার  মতুৃযকণিট  িনধরারণ  করেলন  কারা? 
আজরাইল/যমদূত নািক িচিকৎসারত ডাকােররা?

এ  বযাপারিট  আরও  ভােলাভােব  বঝুেত  হেল  মতুৃয  িনেয়  দ চার  কথা  বলেতই  হেব’ ।  জীবেনর 
অিনবতরনীয় পিরসমািপেক  (Irreversible  Cessation  of  Life) বেল মতুৃয।  েকন জীেবর মতুৃয  হয়? কারণ 
মতুৃযবরেণর  মাধযেম  আমােদর  জীবন  তাপগতীয়  িসতাবসা  (Thermodynamic  Equilibrium) পাপ  হয়। 
তাপগিতিবদযার িদতীয় সূত মানেত েগেল জীবেনর উেদশ আর িকছইু নয়-  িনিবষিচেত এনটিপ বািড়েয় 
চলা। আমােদর খাওয়া-দাওয়া, শয়ন, ভমণ, ৈমথনু, িকংবা রিবঠাকেরর কিবতা পােঠর আনন- সবিকছরু 
েপছেনই থােক েমাটা দােগ েকবল একিট মাত উেদশ- েফইথফুিল এনটিপ বাড়ােনা- েসটা আমরা বঝুেত 
পাির আর নাই পাির!  জেনর পর েথেক সারা জীবন ধের আমরা এনটিপ বািড়েয় বািড়েয় পকৃিতেত 
তাপগতীয় অসাময ৈতির কির, আর েশষেমশ পঞত পািপর মাধযেম অনান জড় পদােথরর মেতা িনেজেদর 
েদহেক তাপগতীয় িসতাবসায় িনেয় আিস। িকন কীভােব এই িসতাবসার িনেদরশ আমরা বংশপরমরায় 
বহন কির? জীবিবজােনর েচােখ েদখেল, আমরা (উিদদ এবং পাণী) উতরািধকার সূেত িববতরেনর মাধযেম 
আমােদর পবূর-পরুষেদর যারা েযৌনসংেযােগর মাধযেম বংশিবসার কের পকৃিতেত িটেক রেয়েছ তােদর 
েথেক মরণ িজন (Death Gene) পাপ হেয়িছ এবং বহন কের চেলিছ। এই ধরেনর িজন (মরণ িজন)  তার 
পিরকিলত উপােয়ই মতুৃযেক  তরািনত কের চেলেছ।  েযৌনজনেনর মাধযেম বংশিবসােরর বযাপারিটেত 
আমরা এখােন গরত িদিচ। কারণ,  েয সমস পজািত েযৌনজননেক বংশিবসােরর একিট মাধযম িহেসেব 
েবেছ িনেয়েছ, তােদর মতুৃয  নামক বযাপারিটেকও তার জীবগত ৈবিশষ িহেসেব গহণ কের িনেত হেয়েছ‘ ’ । 
েদখা েগেছ সনপায়ী জীেবর েকেত েসক-েসল বা েযৌনেকাষগেলাই (জীবিবজানীরা বেলন জামরপাজম‘ ’) 
হেচ একমাত েকাষ যারা সরাসির এক পজন েথেক আেরক পজেন িনেজেদর িজন সঞািরত কের িটেক 
থােক। জীবেনর এই অংশিট অমর। িকন েস তুলনায় েসামািটক েসল িদেয় ৈতির েদহেকাষগেলা হয় 
সলায়রু। অেনেক এই বযাপারিটর নামকরণ কেরেছন েপাগামড েডথ‘ ’। এ েযন অেনকটা েবহলা-লিখনর 
িকংবা বাবর-হমায়েূনর মেতা বযাপার-সাপার-  জননেকােষর অমরতেক পণূরতা িদেত িগেয় েদহেকাষেক 
বরণ কের িনেত হেয়েছ মতুৃযভাগয। পখযাত জীবিবজানী িরচাডর ডিকন হালকা চােল তার েসলিফশ িজন‘ ’ 
বইেয় বেলেছন,  ‘মতুৃয ও  েবাধহয় িসিফিলস বা গেনািরয়ার মেতা এক ধরেনর েসকুয়ািল টানিমেটড’ ‘  
িডিজজ  যা আমরা বংশপরমরায় সৃিষর শর েথেক বহন কের চেলিছ’ ! ভাইরাস বযাকেটিরয়ার মেতা সরল 
েকাষী জীব যারা েযৌনজনন নয়, বরং েকাষ িবভাজেনর মাধযেম পকৃিতেত িটেক আেছ তারা িকন আকিরক 
অেথরই অমর। এেদর েদহ েকাষ বিৃদপাপ হেয় িবভািজত হয়, তার পর িবভািজত অংশগেলাও বিৃদপাপ হেয় 
পনুরায় িবভািজত হয়; েকােনা অংশই আসেল েসভােব মতুৃযবরণ  কের না‘ ’ । 

আবার অিধকাংশ কযানার েকাষই অমর,  অনত তািতকভােব েতা বেটই। একিট সাধারণ েকাষেক 
জীবদশায়  েমাটামুিট  েগাটা  পঞােশক বার  কালচার  বা  পনুরৎপাদন  করা  যায়। এই হাফ-েসঞুিরর 
সীমােক িবজােনর ভাষায় বেল েহিফক িলিমট  ‘ ’ (Hayflick Limit)। কখেনা সখেনা কযানারাকান েকােনা 
েকােনা েকােষ সংকীণর েটেলামার থাকার কারেণ এিট েকাষিসত িডএনএ র মরণ িজনেক সায়ীভােব সইচ’ ‘  
অফ  কিরেয় েদয়’ । এর ফেল এই েকাষ তার আভযনরীণ েহিফক  িলিমটেক অিতকম কের যায়‘ ’ । তখন 
আকিরকভােবই  অসংখযবার-  মােন  অসীম  সংখযকবার  েসই  েকাষেক  কালচার  করা  সমব। এই 
বযাপারটাই তািতকভােব েকাষিটেক পদান কের অমরত। েহনিরেয়টা লযাকস নােম এক মিহলা ১৯৫২ 
সােল সািভরকাল কযানাের মারা যাওয়ার পর ডাকাররা কযানারাকান েদহেকাষিটেক সিরেয় িনেয় লযােব 
েরেখ িদেয়িছল। এই েকােষর মরণ িজন সায়ীভােব সইচ অফ  করা এবং েকাষিট এখেনা লযাবেরটিরর‘ ’  
জাের  বহাল তিবয়েত জীিবত  অবসায় আেছ‘ ’ । পিতিদনই এই েসল েথেক কেয়শ বার কের েসল-
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কালচার  করা  হেচ,  এই েকাষেক এখন েহলা  েকাষ  নােম  অিভিহত  করা  হয়‘ ’ । যিদ  েকােনা  িদন 
ভিবষত-  পযুিক  আর  ৈজবমূলযেবাধ  (Bioethics) আমােদর  েসই  সেযাগ  েদয়,  তেব  আমরা  হয়েতা 
েহলােকাষ  েকান  কের  েহনিরেয়টােক  আবার  আমােদর  পৃিথবীেত  েফরত  আনেত  পারব। সমিত 
সাংবািদক েরেবকা সকুট েহনিরেয়টা লযাকস এবং তার এই অমরেতর জীবন  িনেয় একিট চমৎকার বই‘ ’  
িলেখেছন দয ইমমরটাল লাইফ অব েহনিরেয়টা লযাকস  নােম‘ ’ 19। 

িচতঃ (উপের)  সামীর সােথ েহনিরেয়টা লযাকস,  ১৯৪৫ সােল েতালা ছিব এবং  (িনেচ)  লযাবেরটিরেত 
অমর  েহলা েকাষ‘ ’ ।

আবার বাইন িশম (brine shrimp),  েগালকৃিম বা েনমােটাড,  িকংবা টািডরেগেডর মেতা িকছু পাণী আেছ 
যারা মতুৃযেক  লুিকেয় রাখেত পাের,  জীবিবজােনর ভাষায় এ অবসােক বেল িকেপাবােয়ািটক েসট‘ ’। 
েযমন, বাইন িশমগেলা লবণাক পািনেত সমােন বংশবৃিদ করেত থােক, িকন পািন যখন শিকেয় যায়, 
তখন তারা িডমাণু উৎপাদন,  এমন িক িনেজেদর েদেহর বৃিদ িকংবা েমটাবিলজম পুেরাপুির বন কের 
েদয়। িশমগেলােক েদখেত তখন মৃত মেন হেলও এরা আসেল মৃত নয়-  বরং এেদর এই মরণাপন 
অবসার মেধযও জীবেনর বীজ লুকােনা থােক। এই অবসািটেকই বেল িকেপাবােয়ািটক েসট‘ ’। আবার 
কখেনা তারা পািন খুঁেজ েপেল আবােরা নতুন কের নবজীবনপাপ  হয়‘ ’ । এেদর অদূতুের বযাপার সাপার 
অেনকটা ভাইরােসর মেতা। ভাইরােসর কথা আেরকবার িচনা করা যাক।  ভাইরাস জীবন ও জেড়র 
মাঝামািঝ সােন অবসান কের। ভাইরাসেক েকউ জড় বলেত পােরন, আবার জীিবত বলেতও বাধা েনই। 
এমিনেত ভাইরাস মৃতবৎ‘ ’, তেব তারা েবঁেচ  ওেঠ অন জীিবত েকাষেক আশয় কের‘ ’ । ভাইরােস থােক 

19  Rebecca Skloot, The Immortal Life of Henrietta Lacks, Crown, 2010



মুকমনা অিবশােসর দশরন আতা িনেয় ইতং িবতং

েপািটনবাহী িনউিকিয়ক এিসড। এই িনউিকিয়ক এিসডই ভাইরােসর যাবতীয় ৈবিশেষযর আধার। উপযুক 
েপাষক েদহ পাওয়ার আগ পযরন তারা িকেপাবােয়ািটক েসট‘ ’-এ জীবনেক লুিকেয় রােখ। আর তারপর 
উপযুক েদহ েপেল আবােরা েকাষ িবভাজেনর মাধযেম অমরেতর েখলা চািলেয় েযেত থােক। 

কােজই েদখা যােচ মতুৃয  বযাপারিট সব জীেবর জনই অতযাবশকীয় িনয়ামক নয়‘ ’ ।  ভাইরােসর 
আণিবক সজার মেধযই  আসেল লুিকেয়  আেছ  অমরেতর  বীজ। এই অঙসজাই  আসেল  িডএনএর 
মাধযেম িসদান েনয় তারা  কখন ঘাপিট েমের িকেপাবােয়ািটক েসট‘ ’-এ পেড় থাকেব,  আর কখন 
নবজীবেনর ঝণরাধারায়  িনেজেদর আেলািকত করেব। েস িহেসেব  ভাইরােসরা  আকিরক অেথরই  িকন 
অমর- এরা সাভািবকভােব মতুৃযবরণ কের না। তেব মানেষর িনেজর পেয়াজেন রাসায়িনক জীবাণুনাশক 
ঔষধপতািদর  উদাবন ও তার  পেয়ােগ  জীবাণুনােশর বযাপারিট  এেকেত আলাদা। ঔযেধর পেয়ােগ 
আসেল এেদর অঙসজা েভেঙ েদওয়া হয়, েযন তারা আবার পুনজরীবন পাপ হেয় েরাগ ছড়ােত না পাের। 
িঠক একই রকম ভােব অতযিধক িবিকরণ শিক পেয়াগ কেরও ভাইরােসর এই েদহগত অঙসজা েভেঙ 
েদওয়া েযেত পাের। এর ফেল এেদর আণিবক গঠন িবনষ হেব এবং এেদর জীবেনর সপ আধার হািরেয় 
যােব। ফেল উপযুক পিরেবশ েপেলও এরা আর পুনজরীবনপাপ হেব না। যারা জীবন-মতুযর  বযাপারিটেক 
আেরা ভােলামেতা িবজােনর গভীের িগেয় বুঝেত চান তারা আণিবক জীবিবজানী উইিলয়াম িস কােকরর 
েলখা েসক এণ িদ অিরিজন অফ েডথ‘ ’20 বইিট পড়েত পােরন। অিভিজৎ রায় আর ফিরদ আহেমেদর 
েলখা মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার েখঁােজ  ‘ ’ (অবসর পকাশনা, ২০০৭) বইিটর পথম অধযােয়ও েবশ িকছু 
আকষরণীয় উদাহরণ হািজর কের জীবন-মতুৃযেক বযাখযা করার েচষা করা হেয়েছ। উৎসাহী পাঠেকরা পেড় 
িনেত পােরন।

রমন লামার মেতা মিসেষর রককরেণ মতুৃয  হেয়েছ দলছটু বযােনডর গায়ক সঞীব েচৌধরুীরও। এই 
সপিতিষত গায়েকর েকেতও রককরেণ মিসষ তার কাযরকমতা হািরেয়িছল। িতিন চেল িগেয়িছেলন েকামায়। 
েকামায় একবার েকউ চেল েগেল তােক পনুরায় জীবেন েফরত আনা অেনক েকেতই অসমব বযাপার। 
েকামার সািয়ত সাধারণত দই েথেক চার সপাহ থােক। যারা েচতনা িফের পান, তারা সাধারণত ২/১ িদেনর 
মেধযই তা িফের পান। বািকেদর অেনেকই মারা যান, িকন অেনেক েকামা েথেক উেঠ আেসন বেট িকন রেয় 
যান অেচতন দশায়-  যােক েমিডকযােলর ভাষায় বেল িনিষয় দশা  বা েভিজেটিটভ েসট  ‘ ’ ‘ ’ (Vegetative 

state)। ডাকার এবং েরাগীর আতীয়সজনেদর জন এ এক অসিসকর পিরিসিত। কারণ েরাগীর েদহটা েবেঁচ 
থাকেলও মিসষ থােক িনিষয়। েটকিনকযািল,  এেদর তখন মতৃও বলা যায় না,  কারণ শাস-পশাসসহ িকছ ু
শারীিরক কাজ-কমর চলেত থােক সাভািবক ভােবই। মাসািধককাল পর এধরেনর েরাগীরা েপঁৌেছ যান সায়ী‘  
িনিষয় দশা য়  ’ (Persistent Vegetative State)। যতই িদন েপরেত থােক েরাগীর সেচতনতা আবােরা িফের 
আসার সমাবনা কমেত থােক। অিকেজেনর অভােব মিসেষর েকাষগেলা ধীের ধীের মারা েযেত থােক। ওই 
সময় কৃিতমভােব তার েদহেক বঁািচেয় রাখা েগেলও তার ৈচতন আর েফরত আেস না। ১৯৯৪ সােল 
আেমিরকার মািল েসাসাইিট টাস-েফােসরর এগােরা জন গেবষেকর একিট গেবষণা েথেক জানা যায়, সায়ী 
িনিষয় দশায় েরাগী একবার েপঁৌেছ েগেল আেরাগযলােভর সমাবনা চেল যায় শেূনর কাছাকািছ21। দীঘরিদন 
অেপকা করার পর ডাকারেদরই িসদান িনেত হয় েরাগীর জীবন-পদীপ িনবরাপন করার,  কারণ ততিদেন 
তােদর জানা হেয় যায় েয, এ েরাগী আর ৈচতন িফের পােব না। পাঠকেদর িনশয় েফািরডার েটির শাইেভার 
ঘটনার কথা মেন আেছ, যার খবর সারা আেমিরকা জুেড় আেলাড়ন তুেলিছল। ১৫ বছর ধের সায়ী িনিষয়‘  
দশা য় থাকার পর েটির শাইেভার সামীর আেবদেনর পিরেপিকেত ২০০৫ সােল যখন ডাকাররা েটিরর মখু’  
েথেক খাদযনালী খেুল িদেয় তার েদহাবসান  ঘটােনার উেদযাগ িনেলন‘ ’ , তখন তা আেমিরকার রাজৈনিতক 

20 Clark, William R, Sex and the Origins of Death, 1998, Oxford University Press, USA.

21 Steven Laureys, Eyes Open, Brain Shut; May 2007; Scientific American Magazine, May 2007.
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মহলেক েতালপাড় কের তুেলিছল। রকণশীেলরা ডাকারেদর এ নাফরমািনেক েদেখিছেলন েখাদার উপর‘  
েখাদকারী র দষৃান িহেসেব’ । িকন ডাকারেদর করণীয় িছল না িকছইু। েটির শাইেভার িসিট সযান এবং 
এমআরআই েথেক েদখা িগেয়িছল অিকেজেনর অভােব েবন িটসযর অেনকটকুই নষ হেয় েগেছ। আদালেতর 
রায়ও িগেয়িছল ডাকারেদর অনকেলই। 

এখন পশ উঠেত পাের,  ডাকােররা েকান আলামেতর িভিতেত িসদান েনন েয,  েরাগী সায়ীভােব 
িনিষয় হেয় েগেছ নািক েচতনা িফের পাবার আশা আেছ? এিট িনঃসেনহ,  ডাকার যিদ েবােঝন েয, 
েচতনা িফের আসার সমাবনা িকছুটা হেলও আেছ, তাহেল কখেনাই েদহাবসােনর মাধযেম েরাগীর মতুৃয  
তরািনত করেবন  না। ডাকাররা  আসেল িসদান  েনন  েবন  ইেমিজং  েটকিনক  নােম  এক আধুিনক‘ ’  
পদিতর সাহােযয মিসষ পযরেবকণ কের- তারা েদেখন আহত মিসেষ আেদৌ েকােনা ধরেনর েবাধ শিক 
িকংবা েচতনার আলামত পাওয়া যােচ িকনা। অেনক সময় এই আলামত খুব সপ অবসায় থােক- সহেজ 
ধরা যায় না। এই অবসােক বলা েযেত পাের-  নূযনতম সেচতন অবসা বা িমিনমািল কনশাস েসট‘ ’। 
কােজই ডাকারেদরেক খুব যত িনেয় পরীকা-িনরীকা করেত হয়, এবং তা দীঘরেময়াদী। েযমন, এিডয়ান 
ওেয়েনর েনতৃেত কযামিবজ িবশিবদযালেয়র একদল গেবষেকর ততাবধােন  ২৩ বছেরর এক তরণী 
িচিকৎসারত অবসায়  আেছ। ভয়াবহ  সড়ক দঘরটনায়  আকান এ তরণীর  মিসষ েবশ ভােলাভােবই 
কিতগস  হেয়িছল। এক  সপাহ  েকামায়  থাকার  পর  চড়াই  উৎরাই  েপিরেয়  িনিষয়  দশা য়  এেস‘ ’  
িভড়েলন। েসই তরণী এখন েচােখর পাপিড় েমলেত পােরন, িকন বাইেরর েকােনা িনেদরশ পালন করার 
নূনতম আলামত কখেনাই েদখান িন। ডাকােররা েমেয়িটর মিসষ কী অবসায় আেছ তা িনঃসেনহ হবার 
জন িবিভন পরীকা চালােলন। েযমন, েরাগীর সামেন িগেয় বলেলন, ‘কিফর জন িচিন আর দধ েটিবেল 
রাখা আেছ, খাও’। এই মনেবযর কী পিতিকয়া েরাগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জন fMRI সযান 
কের খুঁেজ েদখেলন িচিকৎসেকরা। েদখেলন,  মিসেষর েভতের েটেমালার গাইির নােমর েয জায়গাটা 
আেছ েসটা উদীপ হেচ। মাথার এই জায়গাটা সস মানষেদর েকেত কথাবাতরা েশানা এবং েবাঝার কােজ 
বযবহত হয়। কােজই এটুক েবাঝা  েগল,  হয়েতা  েমেয়িট  সেচতন। িকন িচিকৎসেকরা  িনিশত হেত 
পারেলন না। কারণ অেনক সময় গভীর ঘুেম থাকা মানেষর সামেনও এধরেনর িনেদরশ িদেল তােদর 
মাথার এই জায়গাগেলা উদীপ হয়। 

আেরা িনিশত হওয়ার জন ডাকােররা িঠক করেলন, েরাগীেক িদেয় েটিনস েখলােবন। েরাগীেক িনেদরশ 
েদওয়া হেলা- ‘মেন কেরা তুিম েটিনস গাউেনড আছ। আেসা এবার আমার সােথ েটিনস েখল েদিখ!’ 
িনঃসেনেহ েটিনস েখলার পিকয়ািট এমিনেত েবশ জিটল। মাথার অেনকগেলা অংেশর সমিনত সংেযাগ 
কের তেব েখলাটা িঠকমেতা েখলেত হয়। মাথার একিট অংশ আেছ-  সািপেমনটাির েমাটর এলাকা। এই 
এলাকাটা েদেহর হাত-পাসহ অনান অঙ িনয়নণ করার কােজ বযবহত হয়। েদখা েগল তরণীর েমাটর 
এলাকা অনবরত উদীপ হেচ। েটিনস েখলেল তাই হওয়ার কথা। আবার েরাগীেক িনেদরশ েদওয়া হেলা- 
‘এবার মেন কেরা তুিম েতামার বািড়েত এক ঘর েথেক আেরক ঘের যাচ’। মিসষ সযান কের েদখা েগল 
এবাের মাথার  িপেমাটর,  পযািরটাল  আর  পযারািহেপাকযামাল এলাকা উদীপ হেচ। একজন সস মানেষর 
েকেতও তাই হয়। েবাঝা  েগল েমেয়িট সমবত সেচতন অবসায় রেয়েছ। ডাকােররা  িসদান িনেয়েছন, 
এধরেনর েরাগীর আেরাগযলােভর সমাবনা এেকবাের শনূ নয়,  বরং পঁাচ  ভােগর এক ভাগ। মন নয় 
সমাবনা। আর েসজনই েমেয়িটেক কৃিতম উপােয় বঁািচেয় রাখা হেয়েছ, এবং েমেয়িটও এভােবই িমিনমািল‘  
কনশাস েসেট  রেয়েছ’ - কখেনা ডাকােরর িনেদরশ মানেছ, কখেনা নয়। 

অেনকিদন ধের িমিনমািল কনশাস েসেট  থাকার পর আবার েমাটামুিট সেচতন অবসায় িফরবার‘ ’  
উদাহরণ হেচ আরকানােসর েটির ওয়ািলেসর ঘটনা। িতিনও এক ভয়ংকর ধরেনর সড়ক দঘরটনার 
কবেল পেড় ১৯৮৪ সােল েচতনা হারান এবং পায় ১৯ বছর ধের নূযনতম সেচতন অবসা বা িমিনমািল‘  
কনশাস েসট’-এ িছেলন। দীঘরিদন পর ২০০৩ সােল এেস েটির ওয়ািলস কথা বলেত শর কেরন। 
েসইসােথ হাত-পা নাড়ােনার কমতাও িকছুটা িফের পান। এখেনা িতিন হাটেত চলেত পােরন না,  এবং 
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কােরা  না  কােরা  সাবরকিণক ততাবধােন  তােক থাকেত হয়,  িকন তারপরও েটির  ওয়ািলেসর উনিত 
লকণীয়। এেথেক েবাঝা  যায়,  নূযনতম  সেচতন অবসা  বা  িমিনমািল  কনশাস েসট  েথেক আবার‘ ’  
সেচতনতায় পতযাবতরন সমব; িকন সায়ী িনিষয় দশা  বা পামরােননট েভিজেটিটভ েসট েথেক পতযাবতরন‘ ’  
অেনকটা  দরাশাই  বলেত  হেব। িনেচর  ছিবিট  েদখেল  এ বযাপারিট  হয়েতা  পাঠকেদর  জন আেরা 
পিরষার হেব-

িচতঃ মিসেষ আঘাত েপেয় েকামায় চেল যাওয়া েরাগীেদর িবিভন অবসা।

মতুৃয  িনেয় আেরা িকছু কথা বলা যাক। আসেল মানেষর মেতা বহেকাষী উচেশণীর পাণীেদর মতুৃয  দই 
ধরেনর।  েদেহর মতুৃয  (Clincal  Death) এবং েকাষীয় মতুৃয  (Cellular Death)।  েদেহর মতুৃযর  সল সময় 
পেরই েকােষর মতুৃয  ঘেট। মানব েদেহর িতনিট গরতপূণর অঙ রেয়েছ- মিসষ,  হৎিপণ,  আর ফুসফুস। 
েযেকােনা একিটর বা সবগেলার কাযরকািরতা নষ হেল মতুৃয  হেত পাের।  েযমন,  মিসেষর কাযরকািরতা 
বন হেল েকামা হয়,  রমণ লামা িকংবা সঞীব েচৌধুরীর েকেত েযমনিট ঘেটেছ;  হৎিপেণর কাযরকািরতা 
বন হওয়ােক বেল িসনেকাপ, আর ফুসফুেসর কাযরকািরতা বন হওয়ােক বেল আসিফিকয়া। িতশ-চিলশ 
বছর আেগও িকন মতুৃয  বযাপারটার সংজা েদওয়া এতটা কিঠন িছল না‘ ’ । খুব সহজ সংজা। হৎসনন 
েথেম যাওয়ার সােথ সােথই িকংবা ফুসফুস তার হাপেরর উঠানামা বন কের েদবার সােথ সােথই বযিকর 
জীবন-পদীপ  িনবরািপত  হেয়েছ  বেল  ধের  েনওয়া  হেতা।  িকন  ১৯৬৮  সােল  হৎসংসাপন  (Heart 

Transplant) পিকয়ার আিবষার এবং এ সংকান পযুিকর উনয়েনর পর মতুৃযর  এই সংজা িকন বদেল 
যায়। কীভােব এখন হলফ কের েসই হদয়দাতা েক মৃত বলা যােব যখন েচােখর সামেনই তার হদয়‘ ’  
অেনর েদেহ সিনত হেয় চেলেছ? িচিকৎসা িবজান পুেরা বযাপারিটেক আেরা জিটল কের েফলেলা 
শাসযন বা েরিসেরটর আিবষার কের- েযিট হৎিপণ আর ফুসফুসেক কৃিতমভােব িনয়নণ করেত পাের। 
উতরাধুিনক েকােনা কিব িকন এখন মতুৃয  িনেয় কিবতা িলখেতই পােরন এই বেল েয- ‘েহ িহমশীতল 
মতুৃয- তুিম হচ েরিসেরটর সইেচর সহসা িনবরাপন!’

যত িদন যােচ ততই িকন কৃিতম উপােয় জীবন আয়ু তরািনত করার বযাপারিট খুব সাধারণ একিট 
িবষেয় পিরণত হেচ। সামিতক সমেয় িচিকৎসা িবজােনর কলযােণ অেনক মতুৃযপথ যাতী অসস েরাগীর 
মতুৃয  নানাভােব িবলিমত করা েগেছ-  কােরা কােরা জন কম সমেয়র জন,  আবার কােরা জন দীঘর 
সমেয়র জন। েযমন ধরন বািনর কাকর নােমর এক েডনিটস ভদেলােকর উদাহরণ,  িযিন ১৯৮২ সােল 
িনেজর েরাগাকান হৎিপেণর পিরবেতর একিট যািনক হদয় িনেয় েবঁেচ িছেলন কেয়ক মাস যাবৎ। আবার 
১৯৮৪ সােল সদযজনলাভ করা িশশ েফ েক অিতিরক ২০িদন বঁািচেয় রাখা িগেয়িছল একিট েববুেনর 
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হৎিপণ সংেযাজন কের।
আিশর দশেকর পথম িদেক েজিম িফেসর জীবন পািপ র উদাহরণিট আেরকিট বযিতকমী উদাহরণ‘ ’  

িহেসেব উেঠ আসেত পাের পাঠকেদর কােছ। এগােরা মােসর িশশ েজিম আর হয়েতা বড়েজার একটা 
ঘণা েবঁেচ থাকেত পারত-তার জনগত তিটপূণর  যকৃৎ িনেয়।  তার বঁাচবার একিটমাত কীণ সমাবনা 
িনভরর করিছল যিদ েকােনা সস িশশর যকৃৎ েকাথাও পাওয়া যায় আর ওিট িঠকমেতা  েজিমর েদেহ 
সংসাপন করা সমব হেয় ওেঠ। িকন এত েছাট বাচার জন েকাথাওই েকােনা যকৃত পাওয়া যািচেলা 
না। েয সময়টােত েজিম ধীের ধীের মতুৃযর  েকােল ঢুেল পড়িছল আর মতুৃযর  থাবা হলুদ েথেক হলুদাভ 
হেয় ছিড়েয় পড়িছল সারা েদেহ, িঠক েসসময়টােতই হাজার মাইল দূের একিট েছাট শহের এক িবিচির 
ধরেনর সড়ক দঘরটনায় পড়া  দশ মােসর িশশ েজিস েবেলানেক তাড়াহেড়া  কের হাসপাতােল িনেয় 
যাওয়া হিচল।  যিদও মাথায় তীব আঘােতর ফেল েজিসর মিসষ আর কাজ করিছল না,  িকন েদেহর 
অনান অঙপতযঙগেলােক িকন েরিসেরটেরর সাহােযয  িঠকই কমরকম কের রাখা হেয়িছল।  েজিসর 
বাবা  েরিডওেত  িদন  কেয়ক  আেগই  একিট  যকৃেতর  জন  েজিমর  অিভভাবকেদর  আিতরর  কথা 
শেনিছেলন।  েশাকগস িপতা এত দঃেখর মােঝও মানিবক কতরবযেবাধেক অসীকার কেরন িন।  িতিন 
পারমােননট েভিজেটশেন চেল যাওয়া িনেজর েমেয়র অকত যকৃৎিট েজিমেক দান কের তােক বঁাচােনার 
েচষা করার িসদান িনেলন। েজিসর েরিসেরটর বন কের িদেয় তার যকৃৎ সংরিকত কের িমেনেসাটায় 
পাঠােনার বযবসা করা হেলা। েজিমর বহ পতীিকত অেসাপচার সফল হেলা। এভােবই েজিসর আকিসক 
মতুৃয  েসিদন েজিম িফসেক দান করেলা েযন এক নতুন জীবন। েসই ধার করা যকৃৎ িনেয় পুনজরীিবত 
েজিম আেজা েবঁেচ আেছ-  পড়ােশানা করেছ,  িদিবয েহেস েখেল েবিড়েয় পার কের িদেয়েছ জীবেনর 
পঁিচশিট বছর!

এবার আসন িপয় পাঠক- আপনােদর িজিম টনটিলউেজর ঘটনািটর সােথ পিরচয় কিরেয় েদই। এক 
শভ সকােল তরণ িজিম েলক িমিশগােনর উপর েসট করেত িগেয় একসর পুর বরেফর আসরণ েভদ 
কের িহমশীতল জেল তিলেয় যায়। ও অবসােতই িছল েস অেনককণ। পায় আধাঘণা পের পথচারীরা 
তােক েসখান েথেক উদার কের। েদেখ মেন হিচল িজিম মারাই িগেয়েছ বুিঝ,  তার হৎসনন,  নািড়, 
শাসপশাস িকছুই খুঁেজ পাওয়া যািচল না।  িকন হাসপাতােলর জরির িবভােগ িনেয় িগেয় েসবাশশষা 
শর করার পায় একঘণা পের েছেলিটর েদেহ েযন জীবেনর ৈবিশষয আবােরা নতুন কের  িফের আসেত‘ ’  
শর করেলা। আসেল ঠাণা পািনর তীব ঝাপটা িজিমর েদহেক এেকবাের অসাড় কের িদেয়িছল। যিদও 
সামিয়ক সমেয়র জন হৎসনন এবং ফুসফুসও বন হেয় িগেয়িছল,  িকন তার অনান পেয়াজনীয় 
অঙপতযঙগেলা  িকন একিট িমিনমাম েলেভেল  কাজ কের যািচল‘ ’ ।  েসৌভাগযকেম েসই শিকটুকই 
িজিমর েদেহ পুনরায় হৎসনন আর শাসপশাস িফিরেয় আনার জন িছল যেথষ। িচিকৎসেকরা একমত 
েয,  বরফ শীতল ঠাণা পািন অেনক েকেতই েকােরাফেমরর মেতা অবেচতেকর কাজ কের-  অিতশীতল 
তাপমাতায়  তখন  েদহ  চেল  যায়  হাইবারেনশন  বা  শীতিনদায়‘ ’ -বযাঙ,  সাপ,  বাদড়,  িকছু  মােছ  যা 
হরহােমশাই ঘটেত েদখা যায়। েদখা েগেছ এধরেনর অবসায় েদেহর িবপাকিকয়ার হার কেম যায়, এবং 
েদেহর জন যতটুক খাবার িকংবা অিকেজন সস অবসায় পেয়াজন,  তার েচেয় অেনক কম শিক খরচ 
কের  েদহেক বঁািচেয়  রাখা  সমব। আর তাই  এধরেনর পিরিসিতেত  দীঘরকণ কািটেয়ও েবঁেচ  যাবার 
উদাহরণ  িকন  িজিম  একা  নয়।  লাস  েভগােসর  মুের  বাউন  আধাঘণা,  ইউটাহ  শহের  িমেশল ফাঙ 
একঘণা আর কানাডার েতর মােসর িশশ এিরকা নরডবাই দই ঘণা ধের বরফ-জেল ডুেব অেচতন হেয় 
থাকবার পরও িচিকৎসকরা তােদর িকন বঁাচােত েপেরেছন। তেব সবেচেয় অবাক কেরেছ জাপােনর 
িমৎসতাকা উিছেকািশর ঘটনা। জাপােনর েরােকা পাহােড়র তুষারাচন পিরেবেশ ২৪ িদন ধের অেচতন 
অবসায় পেড় থাকার পরও েকাব িসিট েজনােরল হাসপাতােল েনওয়ার পর তােক েশষ পযরন বঁািচেয় 
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েতালা েগেছ22। 
এবাের আিস মতুৃযকেণর আেলাচনায়। েরাগীর মতুৃযর  সিঠক  সময় িনধরারণ করাটাও অেনকেকেত‘ ’  

অসিবধাজনক,  কারণ েদখা েগেছ িবিভন অঙপতযঙ েদেহর মতুৃযর  পরও েবেঁচ থােক,  েযমন মিসষ ৫ 
িমিনট, হৎিপণ ১৫ িমিনট, িকডনী ৩০ িমিনট, কঙাল েপিশ- ৬ ঘণা। অঙ েবেঁচ থাকার অথর হেলা তার 
েকাষগেলা েবেঁচ থাকা।  েকাষ েবঁেচ থােক ততকণই যতকণ এর মেধয শিকর েযাগান থােক।  শিক 
উৎপন হয় েকােষর অভযনরস মাইেটাকিনডয়া েথেক। মাইেটাকিনডয়ার কাযরকািরতা কুণ হেল েকােষরও 
মতুৃয  হয়।  কােজই েবাঝা যােচ েয,  মতুৃয  েকােনা িবিচন ঘটনা নয়,  বরং একিট পিকয়া। েদেহর মতুৃয 
িদেয় এর পিকয়া শর হয়, শরীেরর েশষ েকাষিটর মতুৃয পযরন এ পিকয়া চলেত থােক।

আতা িনেয় পরীকা-িনরীকা

আতার বযাপারটা এতই েকৌতূহেলাদীপক েয,  সিতযই েদহাতীত েকােনা অিসত আেছ িকনা তা অেনেকই 
পরীকা-িনরীকা কের যাচাই কের েদখেত েচেয়েছন। আর আতায় িবশাসী গেবষেকরা আতার অিসত 
পমােণর জন নানা ধরেনর পরীকা-নীিরকার আেয়াজন কেরেছন। ১৯২১ সােল ডঃ ডানকান মযাকেডাগাল 
তার িবখযাত ‘২১ গাম পরীকা  ’ সমন কেরন। িতিন দািব কেরন, এই পরীকার মাধযেম িতিন আতার ওজন 
িনণরয় করেত েপেরেছন। তার পরীকা িছল খবুই সহজ। তার দািব অন্য্ায়ী িতিন ছয় জন েরাগীর 
মতুৃযকােল উপিসত িছেলন এবং মতুৃযর িঠক আেগর এবং পরবতরী মহূুেতরর েদেহর ওজন েমেপ েদেখন, 
ওজেনর পাথরকয ১১ গাম েথেক ৪৩ গােমর মেধয (িমিডয়ায় েযমন আতার ওজন একদম মাপমেতা ২১ 
গাম বেল পচার করা হয়, হবহ তা অবশ পান িন। িঠক একইভােব িতিন ছয়িট ককেরর মতুৃয পযরেবকণ 
কেরন,  এবং একইভােব ওজন েমেপ েদেখন ওজেনর েকােনা পাথরকয পাওয়া যােচ না। এ েথেক িতিন 
িসদােন আেসন, মানেষরই েকবল আতা আেছ। ককর িবড়াল জাতীয় ইতর পাণীর আতা েনই। তার এই 
পরীকা িমিডয়ায় চমক সৃিষ করেলও ৈবজািনক মহেল অিচেরই পিরতযক হয়। কারণ মযাকেডাগাল িনেজ বা 
অন েকউই এই ২১ গােমর পরীকা পনুবরার সমন কের সতযাসতয িনণরয় করেত পােরন িন, যা ৈবজািনক 
মহেল গহণেযাগযতা পাওয়ার অনতম মাপকািঠ। শধ ুপরীকািট পনুবরার সমন করা েগল না- এিটই েকবল 
নয়,  পরীকার উপাত বা েডটা িনেয়ও িছল সমসা। মযাকেডাগাল িনেজই তার গেবষণাপেত সীকার 
কেরিছেলন, তার গহৃীত ছয়িট উপােতর মেধয দেটােক িনেজই বািতল কের িদেয়িছেলন েকােনা ‘ভযালু  ’ না 
থাকার কারেণ। দেটা উপােত েদখােলন েয ওেত ওজন ‘ডপ  ’ কেরেছ, এবং পরবতরীেত এই ওজন আেরা 
কেম েগল (আতা বাবাজী েবাধহয় খযােপ খযােপ  ‘ ’ েদহতযাগ করিছল!), আেরকিট েডটায় ওজন হাস না ঘেট 
বরং িবপরীতটাই ঘটেত েদখা িগেয়িছল, পের এর সােথ যকু হেয়িছল অন েকােনা হােসর বযাপার সাপার 
(এেকেত েবাধহয় আতা বাবাজী িসদান িনেত পারিছেলন না উিন িক েদহতযাগ করেবন, নািক করেবন না, 
নািক েদহতযাগ কের আবারও েদেহ পনুঃপেবশ করেবন,  নািক েদহেক িচরিবদায় জানােবন!);  শধমুাত 
একিট উপাত েথেক ওজন হােসর বযাপারটা আচঁ করা েগল  এবং জানা েগল এিট  এক আউেনর ৩/৪ 
ভাগ23। এই একিটমাত েডটা েথেক আসা িসদানিভিতক েকােনা পবন গেবষণা সামিয়কীেত সান করেত 
পারা অতযাশযর বযাপারই বলেত হেব।

মযাকেডাগােলর ‘গেবষণার  ’ ফলাফল পকােশর পর পরই ডঃ অগাসাস িপ কাকর নােমর একজন 
ডাকার আেমিরকান েমিডিসন জানরােল মযাকেডাগােলর কােজর সমােলাচনা কের েলেখন েয, মযাকেডাগাল 
এখােন খবু সাভািবক অনকলিটর কথা েবমালুম ভেুল েগেছনঃ তা হেচ এই ওজন হােসর (যিদ পকৃতই 
ঘেট থােক) বযাপারটােক বাষীভবেনর (evaporation) মাধযেম েদেহর পািন তযাগ িদেয় সহেজই বযাখযা করা 

22  Stone Alex, Suspended Animation : Is Induced hibernation the key to surviving a trip to the ER? Discover, May 2007.

23 Rationally speaking, Does the soul weigh 21 grams? March 08, 2007



মুকমনা অিবশােসর দশরন আতা িনেয় ইতং িবতং

যায়। বযাপার হেচ,  মতুৃয পরমহূুেতর েদেহর  রকসঞালন বন হেয় যায়,  এবং ফুসফুেসর মধযকার বাতাস 
রকেক আর ঠাণা করেত পাের না। ফেল েদেহর তাপমাতা েবেড় যায় আর েদেহর েলামকেপর মাধযেম 
পািন এভােপােরট কের েবর হেয় যাওয়ায় ওজন ঘাটিত েদখা েযেত পাের। ডঃ অগাসাস িপ কােকরর এই 
বযাখযা েথেক এটাও পিরষার হয় েকন ককেরর েকেত েকােনা ওজন হােসর বযাপার ঘেট িন। কারণ ককর 
মানেষর মেতা ঘােমর মাধযেম েদহেক ঠাণা কের না। তারা কের ‘পযািনটং  ’ (panting)-এর মাধযেম। 

আতা িনেয় আরও অেনেকই িবিভন পরীকা-িনরীকা কেরেছন। তার মেধয সবেচেয় উেলখেযাগয 
হেলা বস েগসেনর মরণপািনক অিভজতার (near death experience, সংেকেপ NDE) পরীকা। েদহিবচুযত 
আতার অিসেতর সপেক আকষরণীয় সব অিভজতার  (Out  of  Body Experience, সংেকেপ  ODE) কথা 
ঢালাওভােব  অেনক মুমূষুর  েরাগী  েরাগমুিকর  পর িবিভন  িমিডয়ায়  দািব  কের  থােকন। বযাপারগেলা 
কতটুক সতয তা পরীকা কের সতযাসতয িনণরয় করেত চাইেলন বস েগসন। কীভােব বস এ পরীকািট 
করেলন েসখােন যাওয়ার আেগ এই মরণপািনক অিভজতা বা এনিডই এবং েদহিবচুযত  অিভজতা বা 
ওিডই  িনেয়  সাধারণ  পাঠকেদর  জন  িকছু  কথা  বেল  েনয়া  যাক। আমােদর  খুব  পিরিচতজেনর 
অিভজতার কথাই বিল। েবশ কবছর আেগর কথা। মকুমনা সদস এবং অিভিজৎ রােয়র জীবন সাথী 
বনা একবার গািড়েত উঠেত িগেয় গািড়র দরজার সােথ মাথায় টকর েলেগ েখেলন দড়াম কের এক 
বািড়। গািড়েত উেঠ বলেত লাগেলন তার সারা গা নািক অবশ হেয় যােচ। িবপেদর কথা। তাড়াতািড় 
তােক হাসপাতােলর জরির-িবভােগ িনেয় যাওয়া হেলা। েচতন- অেচতেনর মাঝামািঝ েকােনা এক েসেট 
িছল েসসময়টা (পের বেলিছেলন সারাটা সময় নািক তার মেন হিচল েস মারা যােচ, যিদও তার মেন 
হেয়িছল মতুৃয  বযাপারটা েতমন ভয়ানক িকছু  না)। হয়েতা িকছু  সমেয়র জন জানও হািরেয় থাকেত 
পােরন িতিন। ভাগয ভােলা, হাসপাতােলর জরির-িবভােগ েনবার পর ডাকারেদর েসবা যেত িকছুকেণর 
মেধযই জান িফের েপেলন। একটু পের িদিবয সস সবল হেয় বাসায় িফের এেলন। িকন হাসপাতােল ওই 
আেধা  জাগা  আেধা  অেচতন অবসার মেধয  এক িবরল অিভজতা অজরন  কের  েফলেলন িতিন। এই 
অিভজতার কথা িতিন এখনও সেযাগ েপেলই বেল েবড়ান। িতিন েদখিছেলন (নািক বলা উিচত অনভব‘ ’ 
কেরিছেলন),  িতিন নািক েদহ েথেক িবযুক হেয় সারা কক জুেড় েভেস েভেস েবড়ােচন। তার েকােনা 
ওজন েনই। হালা  পালেকর মেতা  হেয়  েগেছন িতিন। ওভােব  েভেস েভেসই হাসপাতােল  ডাকার-
নাসরেদর শিঙত মুখগেলাও পিরষার েদখেত পািচেলন। সারা ঘেরর েকাথায় কী আেছ সবই েদখিছেলন 
উপর েথেক। েটিবেল রাখা পািনর গাস,  িবছানার এেলােমেলা চাদর,  িচিনত েলাকজেনর মুখ,  সবিকছু। 
সাইেকালিজসরা এ অবসােকই বেলন আউট অফ বিড একেপিরেয়ন‘ ’। িবশাসীরা এগেলােত আতার 
েদহিবচুযত অবসার অপািথরব িনদশরন খুেজ পান। মুমূষুর বা মরণপািনক অবসােতই নািক এ অিভজতাগেলা 
েবিশ েদখা যায়। েরাগীেদর অেনেক এসময় িবরাট বড় টােনেলর েশেয আেলা েদখাসহ নানা ধরেনর 
আিধ-েভৌিতক বযাপার-সাপার  পতযক কেরন। েকউ েকউ হাসপাতােলর  িবছানায়  শািয়ত চািরিদেক 
ডাকার-নাসর পিরেবিষত িনেজর মৃতেদহ পযরন েদখেত পান। বস েগসন িঠক করেলন এ অিভজতার 
গলগেলা আসেলই সতয,  নািক মুমূষর অবসায় মেনাৈবকলয,  তা একিট সহজ পরীকার মাধযেম পরীকা 
কের েদখেবন। িতিন তার লযাপটপিট সােথ িনেয় এেলন আর তােত েপাগাম কের িবিভন রিঙন ছিব 
(েযমন,  উেড়াজাহাজ,  েনৌকা,  পজাপিত,  ফুল  ইতযািদ)  িবিকপভােব  ফুিটেয়  তুলেলন। তারপর  িতিন 
লযাপটপিটেক সাপন করেলন হাসপাতােলর হােটরর অসপচার কেকর ছােদর কাছাকািছ েকাথাও-  এমন 
একটা জায়গায় েযখােন অেসাপচােরর সময় েরাগীর দৃিষ েপঁৌছায় না,  িকন েদহিবযুক আতা হেয় সারা 
কক জুেড় েভেস েভেস েবড়ােল তা  েরাগীর  েদখেত পাওয়ার কথা। েগসন এনিডই এবং ওিডই র’  
দািবদার  পঞাশ  জন  েরাগীর  েকেত  পরীকািট  চালনা  করেলন,  িকন  একজন  েরাগীও  সিঠকভােব 
লযাপটেপর ছিবগেলােক সিঠকভােব বণরনা করেত পােরন িন24। িঠক একই ধরেনর পরীকা সতনভােব 

24 Bosveld, Jane, Soul Search: Can science ever decipher the secrets of the human soul?  Discover, June 2007
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পিরচালনা কেরিছেলন ডঃ জযান েহােলন। িতিনও েগসেনর মেতাই েনেগিটভ ফলাফল েপেলন25। 
আসেল তাই পাওয়ার কথা। যিদ আতার মাধযেম তথাকিথত পরজগেতর সােথ েযাগােযাগ করা সমব 

হেতা তেব এই নবয পযিুক িবজােনর জগেত ইেতামেধযই িবপব ঘিটেয় েফলত। আমােদর এত িদেনর 
পেচষায় বসবাদী ধযান ধারণার েয ৈবজািনক বিুনয়াদ পেল পেল গেড় উেঠেছ তা অিচেরই ধেস পড়েতা, 
বদেল েযত িববতরেনর মাধযেম পাণীজগেতর এবং সেবরাপির মানেষর উৎপিতর সামিগক ধযান ধারণা। মানব 
আতার অিসত পমািণত হেল রাতারািত তা পকৃিতেত মানষেক পদান করেতা এক অভতূপবূর িবিশষতা। িকন 
তা হয় িন। বরং িবজােনর সামিতক সমেয়র সকল আিবষার েগেছ এই মানবেকিনক ধারণার িবপরীেত। 
েকাপািনরকাস পমাণ কেরিছেলন আমােদর আবাসভিূম পিৃথবী নােমর গহিট েকােনা িবিশষ গহ নয়, এিট না 
মহািবেশর না এ েসৌরজগেতর েকন। বরং লক েকািট গহ তারকার িভেড় হািরেয় যাওয়া সামান গহ ৈব এিট 
িকছু নয়। এ েযন িছল সনাতন িচনাভাবনার িপেঠ এক রঢ় চাবকু। এতিদনকার পচিলত রপকথা, উপকথা 
আর ধমরগেনর বাণীেত পিৃথবী েয িবিশষ সান অিধকার কেরিছল তা েকাপািনরকােসর এক চাবেুক েযন লণভণ 
হেয় েগল। তারপর ডারউইন এেস আেরক দফা চাবকু কষেলন। িতিন েদখােলন এ পিৃথবীর মেতা এর 
বািসনা মানষও েকােনা িবেশষ সৃিষ নয়, বরং অনান পাণীকেলর মেতাই দীঘরিদেনর কমিববতরেনর ফল। 
এতিদন ধের মানষ িনেজেক সৃিষর েকনসেল বিসেয়,  িনেজেক ঈশেরর আপন পিতমিূতরেত সৃষ েভেব েয 
িবশােসর পসরা সািজেয় এেসিছল,  ডারউইেনর িববতরন তেত েসই িবশােসর পাসােদাপম অটািলকা েযন 
তােসর ঘেরর মেতাই েভেঙ পড়ল। পরবতরীেত আেলকজানডার ওপািরন,  হােলন,  ইউের-িমলার,  িসডিন 
ফেকর কিমক গেবষণা িববতরনেক িনেয় েগল সূক রাসায়িনক সের- যা অৈজব পদাথর েথেক ৈজব পদােথরর 
উেনষেক (অৈজবজিন) ৈবজািনক সমােজ পিতিষত কের িদেলা। বসত ৈবজািনক সমােজ অৈজবজিন এবং 
িববতরন তেতর পিতষার পর েথেক মানষ আতার অিসত ছাড়াই জীবেনর উৎপিত, িবকাশ ও িববতরনেক বযাখযা 
করেত পাের। েকৌতূহলী পাঠেকরা এ িবষেয় আেরা জানেত চাইেল বনা আহেমেদর িববতরেনর পথ ধের‘ ’ 
(অবসর,  ২০০৭)  এবং অিভিজৎ রায় ও ফিরদ আহেমেদর েলখা মহািবেশ পাণ ও বিুদমতার েখঁােজ‘ ’ 
(অবসর, ২০০৭) বই দিট পেড় েদখেত পােরন। 

িকন তাহেল পশ হেচ আতা যিদ নাই থাকল,  িবিভন জেনর মরণপািনক অিভজতাগেলােক (এনিডই 
এবং ওিডই) কীভােব বযাখযা করা যােব? ওই েয হাসপাতােল শেয় শেয় েয েদখেত পায় তারা হাসপাতােলর 
কক জুেড় েভেস েভেস েবড়ােচ? এরা িক সবাই তেব িমেথয বলেছ? না েমােটও তা নয়। আর তাছাড়া 
ওভােব সবাইেক িমেথযবাদী বানােত েগেল ঠগ বাছেত গঁা উজােরর  দশা হেব‘ ’ । কারণ এধরেনর ওিডই-
অিভজতাপাপ েসৌভাগযবানেদর সংখযা এ পিৃথবীেত েনহাত কম েতা নয়। েদহ েথেক েবর হেয় েভেস েভেস 
েবড়ােনাই েকবল নয়, েকউ এ সময় টােনেলর েশষপােন উজল আেলা েদখেত পায়, েকউবা মতৃ েলাকজেনর 
(েযমন সন, িযশিখস, মহুামদ, েফেরশতা, মতৃ আতীয় সজন পভিৃত) েদখা পায়। একিট পিরসংখযােন েদখা 
েগেছ আেমিরকার শতকরা পায় ১৫-২০ ভাগ েলাক মেন কের তােদর জীবেনর েকােনা না েকােনা সময় 
ওিডই বা এনিডই- এর অিভজতা হেয়িছল। এগেলার কী বযাখযা? 

এর বযাখযা অবশই আেছ,  এবং তা ৈবজািনক অনসনােনই েবিরেয় এেসেছ। িবজানীরা মেন কেরন 
মিসষ আমােদর েদেহর  এক অিত জিটল অঙ। কী  রকম জিটল একটু  কলনা করা  যাক।  মিসেষর 
জিটলতােক অেনক সময় মহািবেশর জিটলতার সােথ তুলনা করা হেয় থােক। েকািট েকািট গহ-নকত ছিড়েয় 
িছিটেয় েথেক আমােদর পিরিচত সিবশাল এই মহািবেশ ৈতির হেয়েছ িবশাল বপরু সব েসৌরজগত িকংবা 
ছায়াপেথর।  িঠক একই রকমভােব বলা যায়,  আমােদর কেরািটর েভতের পায় েদড় িকেলা ওজেনর এই 
থকথেক ধসূর পদাথরিটর মেধয গাদাগািদ কের লুিকেয় আেছ পায় দশ হাজার েকািট িনউরন আর েকািট েকািট 
সায়নাপেসস;  আর েসইসাথ েসিরবাম,  েসিরেবলাম,  ডাইেসেফলন আর েবইনেসেম িবভক হেয় ৈতির 
কেরেছ জিটলতম সব কাঠােমার।  অিভিজৎ রায় যখন ২০০২ সােল িপএইচিডর কাজ শর করেত িগেয় 

25 Robert Todd Carroll, Near-death experience (NDE), Skeptic’s Dictionary, Last updated 12/03/07, http://skepdic.com/nde.html 
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মিসেষর  মেডিলং  করিছেলন  তখন  েবেনর  পায়  েততািলশিট  কাঠােমা  (পতযঙ)  সনাক কের  মেডিলং 
কেরিছেলন  িতিন। েসগেলার  িছল  িবদঘেুট  সমস  নাম-  কপরাস  কযােলাসাম,  ফরিনক,  িহেপাকযামাস, 
হাইেপাথযালাস,  ইনসলা,  গাইরাস,  কেডট  িনউিকয়াস,  পটুােমন,  থযালমাস,  সাবসযানিশয়া  নায়াগা, 
েভিনটকলাস ইতযািদ। আমােদর িচনাভাবনা,  কমরকাণ,  চাল চলন এবং পাতযিহক অিভজতা অেনকাংেশই 
মিসেষর এই সমস িবদঘেুট নামধারী পতযঙগেলার সিঠক কমরকােণর এবং তােদর কােজর সমনেয়র উপর 
িনভররশীল। েদখা  েগেছ,  মিসেষর েকােনা  অংশ আঘাতপাপ হেল,  িকংবা  এর  কাজকমর  বাধাগস হেল 
নানারকেমর অদতুূের এবং অতীনীয় অনভিূত হেত পাের। 

িচতঃ  এই বইেয়র একজন েলখক অিভিজৎ রায়েক িপএইচিডর কােজর অংশ িহেসেব মানব মিসেষর িবিভন অংশ সনাক 
কের িত-মািতক মেডিলং করেত হেয়িছল। ৪৩ িট অংশ সিঠকভােব সনাক কের মেডিলং কেরিছেলন অিভিজৎ রায়। উপেরর 
ছিবেত েসই মেডিলং-এর অংশিবেশষ েদখােনা  হেয়েছ। িবজানীরা বেলন,  আমােদর িচনাভাবনা,  কমরকাণ,  চালচলন এবং 
পাতযিহক  অিভজতা  অেনকাংেশই  মিসেষর  এই  সমস  পতযঙগেলার  সিঠক  কমরকােণর  এবং  তােদর  সমনেয়র  উপর 
িনভররশীল।

েযমন,  কপরাস  কযােলাসাম  নােমর  গরতপূণর  কাঠােমািট  মিসেষর বামিদক এবং  ডানিদেকর  কােজর 
সমনয় সাধন কের থােক। আমরা সবাই জািন েয,  আমােদর েবন একিট হেলও এিট মূলত ডান এবং 
বাম- এই দই েগালােধর িবভক। এই দই েগালাধরেক আকিরক অেথরই আটেক রােখ দই েগালােধরর িঠক 
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মাঝখােন কাবাব েম হািড  হেয় বেস থাকা কপরাস কযােলাসাম নােমর পতযঙিট‘ ’ । েকােনা কারেণ মাথার 
মাঝখােনর এই অংশিট আঘাতপাপ হেল মাথার বামিদক এবং ডানিদেকর সিঠক সমনয় বযাহত হয়। 
ফেল েরাগীর ৈদতসতার (Split Brain experience) উদব ঘটেত পাের। 

ষােটর দশেক রজার েসির, উইলসন এবং মাইেকল গযাজািনগার িবিভন পরীকা-িনরীকায় েবিরেয় 
আেস মজার মজার সব তথয। েদখা েগল এধরেনর েরাগীেদর মাথার বামিদক এক ধরেনর িচনা করেছ 
েতা  ডানিদক  করেছ  আেরক  ধরেনর  িচনা26। মাথার  দই  ভাগই  আলাদা  আলাদাভােব  কনশাস  বা 
েচতনাময়। মাথার বাম অংশ েপশাগত জীবেন ডাফটসমযান হেত চায়,  েতা ডান অংশ হেত চায় েরিসং 
ডাইভার27!  এখন যারা আতার অিসেত িবশাসী,  তােদর কােছ সহেজই এ পশিট উতাপন করা যায়, 
মিসষ-িবভক ৈদতসতাধারী  েরাগীেদর েদেহ  িক তাহেল দিট আতা িবরাজ করেছ? বাড়িত আতািট 
তাহেল েদেহ েকােতেক গজােলা? েবাঝাই যােচ, আতার অিসত িদেয় এই ঘটনার বযাখযা েমেল না, এর 
বযাখযা সিঠকভােব িদেত পাের িদখিণত মিসষ  এবং মাথার মাঝখােন থাকা কপরাস কযােলাসাম নােমর‘ ’  
গরতপূণর অেঙর কাজকমর। 

আবার িবজানীরা এও েদেখেছন,  হাইেপাথযালমাস নােম মিসেষর আেরকিট পতযঙেক কৃিতমভােব 
ৈবদযিতক উদীপ কের  (মূলত মৃগীেরাগ সারােত এ পিকয়ািট বযবহত হেতা)  েদহিবচুযত  অবসার সৃিষ 
করা  যায়,  অনত েরাগীরা  মানিসকভােব মেন কের েয েস েদহ িবযুক হেয় েভেস েভেস েবড়ােচ। 
এধরেনর অবসা সৃিষ হয় মিসেষ কাবরন-ডাই-অকাইেডর পিরমাণ েবেড় েগেল (হাইপারকািবরয়া)  িকংবা 
েকােনা কারেণ রেক অিকেজেনর পিরমাণ কেম েগেল (হাইপিকয়া)। িকছু িকছু ডাগ েযমন,  কযাটািমন, 
এলএসিড, িসেলাকারিপন, েমসকািলন পভৃিতর পভােব নানা ধরেনর অপািথরব অনভূিতর উদব হয় বেল 
পমাণ পাওয়া েগেছ। এ সমস ডােগর পিতিকয়া িহেসেব অৈচতনাবসা েথেক শর কের েদহ-িবযুক 
অনভূিত,  আেলার ঝলকািন েদখা,  পূবরজেনর সৃিত েরামনন,  ধমরীয় অিভজতা সবিকছুই পাওয়া সমব। 
এক ভদেলাকেক িচনতাম িযিন িযশিখসেক েদখাবার এবং পাওয়ার জন এলএসিড েসবন করেতন। 
আমােদর আেরক বনু পথমবােরর মেতা গঁাজা েখেয় এমন সব কাণ কারখানা করা শর কেরিছল েয মেন 
পড়েল এখেনা হািস পায়। হাড় কঁাপােনা শীেতর রােত গরেম পুইড়া যাইতািছ‘ ’, ‘আমাের হাসপাতােল 
িনয়া যা  বেল হাউ মাউ কঁাদেত আর চযাচােত লাগেলা’ । আমােদর তখন সদযৈকেশার উতীণর  বয়স, 
কেলজ পািলেয়  গঁাজা  েখেল েকমন লােগ‘ ’-  এই রহস উদঘাটেন আমরা  তখন বযস। ভয়ই েপেয় 
িগেয়িছলাম েস রােত। যিদও েশষটা বনুিটেক হাসপাতােল িনেত হয় িন, িকন পরিদন তার পাংশ মুেখর 
িদেক তািকেয়ই বুেঝিছলাম কী ধকলটাই েগেছ তার উপর িদেয় সারা রাত ধের। সবাই িমেল েচেপ 
ধরায় েস বেলিছল, ‘সারা রাত ধের আিম শধু েদখিছলাম আিম একটা িনকষ কােলা অনকার টােনেলর 
মধয িদেয় েহঁেট চেলিছ, আর সবিকছু আমার উপের েভেঙ পড়েছ’। গরম গরম বেল চযাচািচিল েকন- এ 
পশ করায় বেলিছল, তার নািক মেন হেয়িছল টােনেলর েশেষই েদাজেখর আগন, েস আগেন নািক তােক 
পুিড়েয় ঝলিসেয় কাবাব বানােনা হেব!  বলা বাহলয,  এগেলা উদাহরণ েথেক েবাঝা যায়,  মরণ-পািনক 
এবং েদহ-িবযুক অনভূিতগেলা আসেল িকছুই নয়,  আমােদর মিসেষরই সায়ুিবক উেতজনার ফসল। 
আর এজনই শশানঘােটর েকােনা েকােনা সাধু-সনযাসী েকন গঁাজা, চরস, ভাং েখেয় মা কালীেক েপেয়‘  
েগিছ  েভেব নাচানািচ কের’ , তা েবাঝা যায়। 

এ পসেঙ পখযাত িবজানী সজান বযাকেমােরর কথা বলা েযেত পাের। সজান বযাকেমার মরণ-পািনক 
অিভজতা িবষেয় িবেষশজ একজন মেনািবজানী,  ইংলযােনডর ওেয়স ইউিনভািসরিটর অধযাপক। এক 

26 Blackmore,  Susan,  Consciousness:  A  Very  Short  Introduction  (Very  Short  Introductions)  (Paperback),  2005,  Oxford 
University Press.

27  Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press, USA; New Paperback edition, 2002. 
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সময় েটিলপযািথ,  ইএসিপ,  পরামেনািবদযায় িবশাসী থাকেলও,  আজ িতিন এ সমস অেলৌিককতা,  ধমর 
এবং পরজগত সমেন সংশয়ী। সংশয়ী হেয়েছন িনেজ ৈবজািনকভােব এগেলার অনসনান কেরই। িতিন 
ডাইং টু িলভ‘ ’, ‘ইন সাচর অফ দয লাইট  এবং িমম েমিশন  সহ বহ বইেয়র পেণতা’ ‘ ’ । িতিন তার ডাইং‘  

টু িলভঃ িনয়ার েডথ একেপিরেয়ন  ’ (১৯৯৩)  বইেয় উেলখ কেরেছন অকেফােডর অধযয়নকালীন সমেয় 
(সতুেরর দশেক) িতন বনুর সােথ িমেল মািরজুয়ানা েসবন কের কীভােব একিদন তার আউট অব বিড‘ ’ 
অিভজতা  হেয়িছল,  কীভােব  িতিন  টােনেলর  মধয  িদেয়  েভেস  েভেস  েবিড়েয়িছেলন,  অকেফােডরর 
িবিলেঙর  বাইের  ভাসেত ভাসেত আটলািনটক মহাসাগর  পািড়  িদেয়  িনউইয়েকর  েপঁৌেছ  িগেয়িছেলন, 
তারপর আবার িনেজর েদেহ িফের িগেয়িছেলন28। তার এ অভূতপূবর অিভজতার কািহিন িলিপবদ কের 
রাখা আেছ ‘The Archives of Scientists’ Transcendent Experiences (TASTE) ওেয়বসাইেট29। িকন সজান 
বযাকেমার  যা  কেরন  িন  তা  হেলা  অনান ধমরান  বযিকবেগরর  মেতা  ধমরীয়  আধযািতকতার  অপার‘  
মিহমায়  আপুত  হেয়  যাওয়া’ ,  িকংবা  এঘটনার  েপছেন  অকাটয  পমাণ  িহেসেব  সষা,  আতা  িকংবা 
পরজগেতর অিসতেক েমেন েনওয়া। বরং িতিন যুিকিনষভােব এনিডই এবং ওিবই-এর ৈবজািনক কারণ 
অনসনান কেরেছন এবং উপসংহাের েপঁৌেছেছন েয,  মরণ পািনক অিভজতাগেলা েকােনা পরকােলর 
অিসেতর  পমাণ  নয়,  বরং  এগেলােক  ভােলামেতা  বযাখযা  করা  যায়  সায়ু-রসায়ন,  শরীরিবজান  এবং 
মেনািবজান েথেক আহিরত জােনর সাহােযয। 

িচতঃ মরণ পািনক অিভজতার সময় অেনেকই টােনল বা সরঙ েদেখ থােকন।

েকন  মরণ  পািনক  অিভজতাগেলােত  েকবলই  টােনল  বা  সরঙ  েদখা  যায়? িবশাসীরা  বেলন,  ওিট 
ইহজগত আর পরজগেতর সংেযাগ পথ। টােনেলর েপছেন আেলার িদগন আসেল পরজগেতর পতীকী 
রপ। িকন তাহেল অবধািরতভােব পেশর উদয় হয়- েকন েকবলই সরঙ? েকন কখেনা দরজা নয় িকংবা 
নয় েকােনা  েবেহিস কপাট  িকংবা  নয় িগক িমেথালিজর আতা পারাপােরর েসই িরভার সযায়ক‘ ’? 
এখােনই সামেন চেল আেস আধযািতকতার সােথ িবজােনর িবেরােধর পশিট। িবজানীরা বেলন, ‘সরঙ 
দশরন  আসেল মরণ পািনক েকােনা বযাপার নয়’ ,  নয় েকােনা অপািথরব ইিঙত। েসজনই মরণ পািনক 
অবসার বাইেরও মৃগীেরাগ,  মাইেগেনর বযথার সময় অেনেক সরঙ েদেখ থাকেত পােরন। িবেশষজরা 

28 Blackmore, Susan, Dying to Live: Near-Death Experiences, 1993, Prometheus Books.

29  http://www.issc-taste.org/index.shtml
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বেলন, সরঙ েদখা েযেত পাের মিসষ যখন থােক খুবই কান, শান,  িকংবা েকােনা কােজ যখন েচােখর 
উপর অতযিধক চাপ পেড়। আবার কখেনা সরঙ েদখা েযেত পাের এলএসিড,  সাইেলািকিবন িকংবা 
েমসকািলেনর  মেতা  ডাগ-েসবেন। আসেল  সায়ুজ-কেলাল  (Neural  Noise) এবং  অকীয়-করিটকাল 
জিরপেণর  (Retino-Cortical  Mapping) সাহােযয  টােনেলর মধয িদেয় আঁধার েথেক আেলােত পেবেশর 
আিভজতােক বযাখযা করা যায়30। িশকােগা িবশিবদযালেয়র সায়ুজীবিবজানী জযাক েকায়ান (Jack Cowan) 

১৯৮২  সােল  পুেরা  পিকয়ািটেক  একিট  ৈবজািনক  জানরােল  গািণিতক  মেডেলর  সাহােযয  বযাখযা 
কেরেছন31। তার মেডেলর সাহােযয েকায়ান েদিখেয়েছন, কেটরেক েডারা দাগ থাকেল তা আমােদর েচােখ 
অেনকটা সিপরল কণলী (Spirals) আকাের রপ েনেব। এগেলা আমরা েছাটেবলায় দৃিষ িবভেমর  ‘ ’ (Visual 

Illusion) উদাহরণ িহেসেব  েদেখিছ। িনেচ  পাঠকেদর জন এমিন একিট ছিব  েদওয়া  হেলা। ছিবিট 
েদখুন। বকেরখাগেলােক সিপরলাকার  কণলী  বেল িবভম হেব। যিদও বাসবতা  হেলা,  বকেরখাগেলা 
এেককিট বৃত। 

িচতঃ বকেরখাগেলােক সিপরলাকার কণলীর টােনল বেল িবভম হেচ। যিদও বাসবতা হেলা, বক েরখাগেলা এেককিট বৃত। 
পমাণ িহেসেব ওগেলার উপর আঙুল ঘুিরেয় েদখেত পােরন।
মরণ পািনক অিভজতা লােভর সময় পায় একই রকম িবভম ঘেট মিসেষর মেধযও। ডাগ েসবেনর ফেল 
িকংবা অতযিধক েটনশেন িকংবা অন েকােনা কারেণ রেক অিকেজেনর পিরমাণ কেম েগেল িভজুয়াল 
কেটরেকর গিতপকৃিত সতত বাধাপাপ হয়। ফেল এ সময় বযিকরা িনেজেদর অজােনই টােনল-সদৃশ 
পযাটােনরর দশরন েপেয় থােকন। এটাই সরঙ-দশরেনর মূল কারণ। সরঙ দশরেনর এই সায়ুজ-কেলাল এবং 
অকীয়-করিটকাল জিরপেণর গািণিতক মেডলিটর পরবতরীেত আেরা উনিত ঘটান পল েবসলফ,  সজান 
বযাকেমার এবং টিসয়ােঙা এবং অনানরা32। 

30    S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. Journal of Near-Death Studies, 8:15-28, 1989

31    Susan Blackmore, Near-Death Experiences: In or out of the body?  Skeptical Inquirer       1991, 16, 34-45.

32 Bressloff,  Paul  C.,  Jack  D.  Cowan,  Martin  Golubitsky,  Peter  J.  Thomas,  and  Matthew C.  Wiener.  What  Geometric  Visual  
Hallucinations Tell Us About the Visual Cortex. Neural Computation. Vol. 14, No. 3, 473-491, 2002
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িচতঃ সায়ুজ-কেলাল এবং অকীয়-করিটকাল জিরপেণর সাহােযয সরঙ দশরেনর অিভজতােক বযাখযা করা যায়।

কােজই েবাঝা যােচ সরঙ-দশরেনর মােঝ অেলৌিকক বা অপািথরব েকােনা বযাপার েনই,  েনই েকােনা 
পারেলৌিকক  রহস,  যা  আেছ  তা  এেকবাের  িনরস,  িনখঁাদ  িবজান। বলা  বাহলয,  েফলু  িমিতেরর 
েগােয়নাগেলর মেতা সরঙ‘ -রহস  েশষ পযরন সমাধান কেরেছ িবজানীরাই’ । শধু রহস সমাধান নয়, 
গািণিতক মেডল টেডল করাও সারা। শধু তাই নয়,  টােনেলর পাশাপািশ েকন িযশিখস িকংবা মৃত-
আতীয়সজেনর েদখা পাওয়া যােচ তারও ৈবজািনক বযাখযা পাওয়া যােচ। িবজানীরা বেলন, বযাপারটা 
হয়েতা পুেরাটাই সমাজ-সাংসৃিতক। িযশিখেসর েদখা পান তারাই, যারা দীঘরিদন িখিসয় জল-হাওয়ায় 
বড় হেয়েছন,  বাবা মা,  িশকক,  পাড়া-পড়শীেদর কাছ েথেক িখিসয় সবক  েপেয়েছন‘ ’ । একজন িহন 
কখেনাই মরণ পািনক অিভজতায় িখেসর েদখা পান না,  িতিন পান িবষু,  ইন বা লকীর েদখা,  আর 
ভাগয খারাপ হেল যমদূেতর‘ ’। আবার একজন মুসিলম হয়েতা েসেকেত দশরন লাভ কেরন আজরাইল 
েফেরশতার। েবাঝা  যােচ,  ধমরীয় িদবয  দশরন  েকােনা  সাবরজনীন  সতয  নয়‘ ’ ‘ ’ ,  বরং,  আজন লািলত 
ধমরানগতয আর িনজ িনজ সংসৃিতর রকমেফের বযিকিবেশেষ পিরবিতরত হয়। কােজই, ঈশর দশরনই বলুন 
আর ধমরীয় িদবয দশরন‘ ’-ই বলুন, এগেলার উৎসও আসেল মানব মিসষই। েদখা েগেছ মিসেষর েকােনা 
েকােনা অংশেক উেতিজত করেল মানেষর পেক ভূত, েপত, ডাকলা েথেক শর কের শয়তান, েফেরশতা 
িকংবা  ঈশর দশরন সবিকছুই সমব। এ বযাপারটা আেরা িবশদভােব বুঝেত হেল আমােদর মিসেষর 
একিট িবেশষ অংশ-‘েটেমারাল েলাব  সমেন জানেত হেব’ ।

েটেমারাল েলাবঃ মিসেষর গড সট‘ ’?  

িবেশর তাবৎ িবজানী আর গেবষেকর দল অেনকিদন ধেরই সেনহ করিছেলন, ঈশর দশরন, িদবযদশরন, 
িকংবা  ওিহপািপর  মেতা  ধমরীয়  অিভজতাগেলা  আসেল  েসফ  মিসষসঞাত? েসই  ১৮৯২  সােলর 
আেমিরকার  পাঠযপুসকগেলােতও  এিপেলিপর  সােথ  ধমরীয়  আেবেগর  সাযুজয  েখঁাজার  েচষা  করা‘ ’  
হেয়িছল। বযাপারটা আেরা ভােলামেতা েবাঝা েগল িবগত শতেকর মধযবতরী সমেয়। ১৯৫০ সােলর িদেক 
উইলার েপনিফল নােমর এক িনউেরাসাজরন মিসেষ অেসাপচার করার সময় েবেনর মেধয ইেলকেটাড 
ঢুিকেয় মিসেষর িবিভন অংশেক ৈবদযিতকভােব উদীপ কের েরাগীেদর কােছ এর পিতিকয়া জানেত 
চাইেতন। যখন েকােনা েরাগীর েকেত েটেমারাল েলাব  ‘ ’ (ছিবেত েদখুন)-এ ইেলকেটাড ঢুিকেয় উদীপ 
করেতন, তােদর অেনেক নানা ধরেনর গােয়িব আওয়াজ  শনেত েপেতন‘ ’ , যা অেনকটা িদবয দশরেনর‘ ’ 
অনরপ33। এই বযাপারটা আেরা পিরষার হেলা, ১৯৭৫ সােল যখন বেসান েভেটরান অযাডিমিনেসশন 
হাসপাতােলর  সায়ু-িবেশষজ  নরমান  েগসচ  উইনড-এর  গেবষণায়  পথমবােরর  মেতা  এিপেলিপ  বা 
মৃগীেরােগর সােথ েটেমারাল েলােব ৈবদযিতক িমসফায়ািরং-এর একটা সমকর খুঁেজ পাওয়া েগল। একই 

33 David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind, October/November 2007
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কমধারায়  কযািলেফািনরয়া  িবশিবদযালেয়র  সায়ু  িবেশষজ িভলায়ানর  এস রামাচানন তার  গেবষণায় 
েদখােলন,  েটেমারাল  েলাব  এিপেলিপ  েরাগীেদর  েকেতই  ঈশর-দশরন,  ওিহ-পািপর  মেতা  ধমরীয় 
অিভজতার  আসাদেনর  সমাবনা  েবিশ34। এগেলা  েথেক  হয়েতা  অনমান  করা  যায়,  েকন  আমােদর 
পিরিচত ধমর  পবতরকেদর অেনেকই ওিহ‘ -পািপর  আেগ ঘণাধিন শনেত েপেতন’ ‘ ’,  ‘গােয়িব কণসর 
শনেত েপেতন  ’ , তােদর কাপুিন িদেয় জর আসত  িকংবা তারা ঘন ঘন মূছরা েযেতন‘ ’ ‘ ’35।

িচতঃ মিসেষর েটেমারাল েলাবঃ অেনক িবজানীই মেন কেরন মিসেষর এই অংশিটই হয়েতা ধমরীয় পেণাদনার মূল উৎস। 
এই অংশিট িনেয় গেবষণা কের িকছু িকছু েকেত আধযািতকতার সােথ এিপেলিপর েজারােলা সমকরও পাওয়া েগেছ।

এই ধরেনর গেবষণা েথেক পাওয়া ফলাফেল উদুদ হেয় কানাডার লেরিনটয়ান ইউিনভািসরিটর অধযাপক 
মাইেকল পারিসঙার আেরা একধাপ সাহসী গেবষণায় হাত িদেলন। িতিন ভাবেলন,  েটেমারাল েলােব 
ৈবদযিতক তারতময যিদ ধমরীয় পেণাদনার উৎস হেয়ই থােক তেব,  উেলাভােব-  মিসেষর এই েগাদা 
অংশিটেক উদীপ কেরও েতা কৃিতমভােব ধমরীয় পেণাদনার আেবশ আসাদন করা সমব,  তাই না? হঁযা, 
অনত তািতকভােব  েতা  তা  সমব। ডঃ  পারিসঙার  িঠক  তাই  করেলন। িতিন  েটেমারাল  েলাবেক 
কৃিতমভােব উদীপ কের ধমরীয় আেবশ পাওয়ার জন ৈতির করেলন তার িবখযাত গড েহলেমট‘ ’। এই 
েহলেমট মাথায় পের বেস থাকেল নািক িরিলিজয়াস একেপিরেয়ন  আহরণ করা সমব‘ ’ । েহলেমট 
বানােনার পর অিফিশয়ািল পায় ছ শ জনেক এিট পিরেয় পরীকা চালােনা  হেয়েছ’ । এেদর পায় ৮০ 
শতাংশ বেলেছন,  তােদর এক ধরেনর অপািথরব  অনভূিত হেয়েছ36। তারা  অনভব কেরেছন,  েকােনা 
অশরীরী েকউ (িকংবা েকােনা িসিরট)  তােদর উপর নজরদাির কেরেছ। অেনেকর অিভজতার লাটাই 
এর েচেয়ও গজখােনক েবিশ। েযমন,  এক মিহলার েহলেমট পরার পর মেন হেয়েছ িতিন তার মৃত 

34    V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain: Probing the       Mysteries of the Human Mind, Harper 
Perennial, 1999.

35  দীকক দািবড়, মানেষর পয়গমর হেয় ওঠার সলুক-সনান, মুকােনষা, পথম বষর, পথম সংখযা।

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



মুকমনা অিবশােসর দশরন আতা িনেয় ইতং িবতং

মােয়র সাকাৎ েপেয়েছন। আেরক মিহলার কােছ এই অশরীরী অিসত এতটাই পবল িছল েয, পরীকার 
েশেষ যখন অশরীরী আতা হাওয়ায় িমিলেয় িগেয়িছল,  িতিন ফঁুিপেয় ফঁুিপেয় কঁাদেত শর করেলন। 
েহলেমট মাথায় পরার পর িবিটশ সাংবািদক আয়ান কটেনর পুেরা সময়টা িনেজেক িতবতী িভকু বেল 
িবভম হেয়িছল। িবজানী সজান বযাকেমােরর অিভজতাটাই েবাধহয় এেকেত সবেচেয় মজার। িতিন িনউ 
সােয়িনটস পিতকায় িনেজর অিভজতা বণরনা কেরন এভােব37-

আমার হঠাৎ মেন হেলা েকউ আমার পা ধের টানেছ, দমেড় মুচেড় নষ কের িদেচ।, তারপর 
ধাকা েমের আমােক েদওয়ােল েফেল িদেলা। পুেরা বযাপারটা আমার কােছ েযন িবনা েমেঘ 
বজপাত; িকন ঘটনাটা িছল িদেনর আেলার মেতাই পিরষার। আমার পথেম পচণ রাগ হিচল, 
পের রােগর সান কমানেয় দখল কের িনেলা ভীিত...।

অধযাপক বযাকেমার পের বেলিছেলন, ‘পারিসঙােরর লযাবেরটিরেত আমার সিঞত অিভজতা এক কথায় 
অিবসরণীয়। পের যিদ েবিরেয় আেস েকােনা পযািসেবা  এেফেকর কারেণ আিম এগেলার মধয িদেয় 
েগিছ- আিম তাহেল অবাকই হেবা।’

তেব সবার েকেতই েয গড েহলেমট  একই রকমভােব কাজ কেরেছ তা িকন নয়‘ ’ । একবার গড 
েহলেমেটর কাযরকািরতা  েদখােনার জন আমনণ জানােনা হেয়িছল িবখযাত িবজানী অধযাপক িরচাডর 
ডিকনেক। ডিকন িববতরনবােদ িবেশষজ একজন িবজানী,  পাশাপািশ সব সময়ই ধমর,  অেলৌিককতা 
পভৃিত িবষেয় উৎসক। ধেমরর একজন কেঠার সমােলাচক িতিন। িনেজেক কখেনাই নািসক  িহেসেব‘ ’  
পিরিচত করেত পেরায়া কেরন না। ঈশের িবশাস তার কােছ িবভািন বা িডলুশন‘ ’, ধেমরর বযাপারটা তার 
কােছ ভাইরাস‘ ’। এেহন বযিকেক েহলেমট পিরেয় তার মেনর মেধয েকােনা ধরেনর ধমরীয় অনভূিত‘ ’ 
েঢাকােনা যায় িকনা, এ িনেয় অেনেকই খুব উৎসক িছেলন। 

িচতঃ মাইেকল পারিসঙার উদািবত গড েহলেমট‘ ’।

িরচাডর  ডিকন খুব  আগহভেরই  এই পরীকায়  িগিনিপগ  হেত  রািজ  হেলন  ২০০৩ সােল‘ ’ । ডিকন 
পারিসঙােরর লযাবেরটিরেত এেস েহলেমট পের েচমাের ঢুকেলন। যথা সময় েবিরেয়ও আসেলন। এেস 
িবিবিসর সােথ সাকাৎকাের বলেলন, ‘আিম খুবই হতাশ। খুব ইেচ িছল ঈশর দশরেনর। িকন েচমাের 
বেস মাথা িঝম িঝম করার ভাব ছাড়া আর েতা িকছু েপলাম না বাপু!’ 

মেন হেচ ডিকেনর মেতা যুিকবাদী মাথা মৃগীেরােগর জন উপযুক নয়। এেদর মেতা েলাকেক 

37  Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002
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েবাধহয় সহেজ গােয়বী আওয়াজ েশানােনা, িকংবা িদবয-দশরন েদওয়া এত সহজ নয়। কােজই, দমুরেখরা 
বলেবন, ডিকেনর মেতা িনেরট‘ -মিসষ  েলােকরা পয়গমর হবার উপযুক নন’ ! ধমরবাদীরা কী আর সােধ 
বেল েয, নবুয়যত েপেত েযাগযতা লােগ- হঁ!!

িকন িরচাডর ডিকেনর উপর কাজ না করেলও এটাও িঠক সজান বযাকেমারসহ অেনেকর মেধযই েতা 
কেরেছ,  এবং কেরেছ খুব ভােলাভােবই। তারা িনেজরাই তা সীকার কেরেছন। আর পারিসঙােরর দািব 
অনযায়ী,  তার উদািবত এ পিকয়ায় যিদ ৮০ শতাংেশর েবিশ েলােকর অপািথরব অনভূিত হেয়ই থােক , 
তেব বলেতই হয় ঈশরানভূিতর মেতা বযাপারগেলা হয়েতা মিসেষর বাইের নয়। পারিসঙােরর ভাষায়38, 
‘ঈশর মানেষর মিসষ ৈতির কের িন, বরং মানেষর মিসষই সৃিষ কেরেছ শিকমান ঈশেরর।’

েশষ কথা

আতা বযাপারিট মানেষর আিদমতম কলনা। এিট সিঠকভােব সংজািয়ত নয় এবং আধিুনক িবজােনর 
েচােখ অপািথরব আতার কলনা ভান িবশাস ছাড়া িকছু নয়। এ পবেন আমরা খুব িবশদভােব িবজােনর 
কিষপাথের আতা নামক ধারণািটেক যাচাই করার েচষা কেরিছ। এর েথেক যা েবিরেয় এেসেছ তা হেলা- 
আধুিনক িবজােনর ততগেলার সােথ আতা নামক বযাপারিট এেকবােরই খাপ খায় না। েসাজা ভাষায় 
বলেত েগেল বলেত হয়- আতার অিসেতর েকােনা পমাণ িবজান পায় িন। আর যত িদন যােচ, আতার 
অিসত পমােণর আশা কমশ রপানিরত হেচ দরূাশায়। বসত সায়ুিবজান,  মেনািবজান,  শরীরিবজান, 
িজেনিটক আর িববতরনিবজােনর নতুন নতুন গেবষণা আতােক আকিরক ভােবই রঙমঞ েথেক হিটেয় 
িদেয়েছ। আর েসজনই যুগল-সিপরেলর (িডএনএ) রহসেভদকারী েনােবল িবজয়ী িবজানী ফািনস িকক 
বেলন39, ‘একজন আধুিনক সায়ু-জীবিবজানী মানেষর এবং অনান পাণীর আচরণ বযাখযা করার জন 
আতা নামক ধমরীয় ধারণার দারস হওয়ার পেয়াজন েবাধ কেরন না’। ১৯২১ সােল িবজানী আলবাটর 
আইনসাইন একই ধারণা েপাষণ কের বেলিছেলন, ‘েদহিবহীন আতার ধারণা আমার কােছ এেকবােরই 
অথরহীন এবং অনঃসারশূন’।

কােজই  িবজান  মানেত  হেল  আতার  অিসেত  িবশাসী  হওয়ার  েকােনা  যুিকিনষ  কারণ  েনই। 
পাচীনকােলর মানেষরা জন-মতুৃযর  গঢ়ূ রহস ৈবজািনক দৃিষেকাণ েথেক সমাধান করেত না েপের আশয় 
কেরিছল  আতা  নামক  আধযািতক  ধারণার‘ ’ । িবজােনর  আধুিনক  গেবষণা  েসসমস  পুেরােনা  এবং 
অসংজািয়ত ধযান ধারণােক খণন কের িদেয়েছ। আতার অিসত ছাড়াই িবজানীরা আজ মানষসহ অনান 
পাণীর আচরণ,  আচার-বযবহার এবং িনেজর আিমত  ‘ ’ (self) এবং সেচতনতােক (consciousness) বযাখযা 
করেত পারেছ। এমন িক খুঁেজ েপেয়েছ ধমরীয় অপািথরব অিভজতার িবিভন শরীরবৃতীয় উৎস। আমােদর 
বযিকগত অিভমত হেলা- পােণর অিসতেক বযাখযা করার জন আতা একিট অপেয়াজনীয় এবং পিরতযক 
ধারণা,  েযমিন  আেলার  সঞালনেক বযাখযা  করার  জন পদাথরিবজানীেদর  েচােখ  আজ ইথার  একিট 
অপেয়াজনীয়  এবং  পিরতযক  ধারণা। িকন  আতার  সােথ  ইথােরর  পাথরকয  হেলা-  পদাথরিবজােনর 
অগগিতর সােথ সােথ ইথারেক হটােনা সমব হেলও আতােক হটােনা সমব হয় িন,  বরং আতা নামক 
পিরতযক ধারণািটই আেজা সাধারণ মানেষর কােছ জনিপয়। অিসতহীন আতার শািনর জন মানষ তাই 
কত িকছুই না কের! আর সাধারণ অসেচতন মানষেক সেমািহত রাখেত এই আগাছার চাষেক পুেরাদেম 
জনিপয় কের েরেখেছ তাবৎ ধমরীয় সংগঠনগেলা,  সীয় বযবসািয়ক সােথরই। তেব,  এমন একিদন িনশয় 
আসেব  যখন  সংখযাগিরষ  মানষ  জীবন-মতুৃযেক  বযাখযা  করার  জন আতার  দারস  হেব  না;  আতার 
পারেলৌিকক  শািনর  জন  শাদ‘ ’ -শািনেত  িকংবা  িমলাদ-মাহিফল  বা  চিলশায়  অথর  বযয়  করেব  না, 

মৃতেদহেক শশান ঘােট পুিড়েয় বা মািটচাপা িদেয় মৃত েদহেক নষ করেব না,  বরং কিণরয়া,  হৎিপণ, 

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

39 Crick, Francis, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, 1995, Scribner.
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ফুসফুস,  যকৃৎ,  অগযাশয় পভৃিত অঙ-পতযঙগেলা েযগেলা মানেষর কােজ লােগ,  েসগেলা মানবেসবায় 
দান কের েদেব (গেবষণা েথেক জানা েগেছ,  মানেষর একিটমাত মৃতেদেহর সেবরাচ বযবহার কের ২২ 
জন অসস মানষ উপকৃত হেত পাের)। এছাড়াও েমিডকযােলর ছাতেদর জন মৃতেদহ উনকু করেব 
বযবহািরকভােব শরীরিবদযািশকার দয়ার। আরজ আলী মাতুবর তার মৃতেদহ েমিডকযাল কলেজ দান 
করার িসদান িনেয় এক সময় অনকরণীয় দৃষান সাপন কেরিছেলন। এ পসেঙ িতিন বেলেছন40- 

‘...আিম আমার মৃতেদহিটেক িবশাসীেদর অবেহলার বস ও কবের গিলত পদােথর পিরণত না 
কের,  তা  মানব  কলযােণ  েসাপদর  করার  িসদান  গহণ কেরিছ।  আমার  মরেদহিটর সাহােযয 
েমিডকযাল কেলেজর শলযিবদযা িশকাথরীগণ শলযিবদযা আয়ত করেব,  আবার তােদর সাহােযয 
রগ মানষ েরাগমুক হেয় শািনলাভ করেব।  আর এসব পতযক অনভূিতই আমােক িদেয়েছ 
েমিডকযােল শবেদহ দােনর মাধযেম মানবকলযােণর আননলােভর েপরণা।

েস অনেপরণায় উজীিবত হেয় পরবতরীেত েমিডকযােল িনজ মৃতেদহ দান কেরেছন ড. আহেমদ শরীফ, 
ড.  নেরন িবশাস,  ওয়ািহদল হক পমুখ। সদয পয়াত ইহজাগিতক গায়ক সঞীব েচৌধুরী আমােদর এ 
তািলকায় নতুন এবং গিবরত সংেযাজন। সমাজ সেচতন ইহজাগিতক এ মানষগেলােক জানাই আমােদর 
পােণর পণিত।

40  আরজ আলী মাতুবর রচনা সমগ, পাঠক সমােবশ।


