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বরং ি মত হও, আ া রাখ ি তীয় িবদ ায়। 

বরং িব ত হও ে র পাথের। 

বরং বুি র নেখ শান দাও, িতবাদ কেরা। 

অ ত আর যাই কেরা, সম  কথায় 

অনায়ােস স িত িদও না। 

কননা, সম  কথা যারা অনায়ােস মেন নয়, 

তারা আর িকছুই কের না, 

তারা আ িবনােশর পথ 

পির ার কের। 

নীের নাথ চ বতী 
 



  

 
 
 
 

ভূিমকা 
 

কীভােব এলাম আমরা? এই অসীম মহািব , িকংবা সু র ফলু, সু র ফল, িমঠা 

নদীর পািন- এ েলাই বা কমন কের হেলা? সবিকছইু িক একজেনর ইশারায় 

একিট িনিদ  কারেণ সৃি  হেয়েছ? কৗতূহলী মানুষ সহ  বছর ধের স ান করেছ 

এমন সব াি ক ে র উ র। ু  জীবেনর সব ণ িচি ত না থাকেলও 

েলার কাঁপিুন সামান  সমেয়র জন  হেলও আমরা সবাই অনুভব কেরিছ। 

াৈগিতহািসক সময় থেকই এই েলার উ র স ােন িনেয়ািজত িছেলা 

থাগত দশন। িব ান বেস িছেলা সাইড লাইেন, সই ঘাড়েদৗড় উপেভাগকারী 

হাজার দশেকর একজন িহেসেব। িক  এখন িদন পাে েছ। াি ক এই 

সমস া েলার অেনক েলারই িনখুঁত সমাধান হািজর করেত পাের িব ান। 

গতানুগিতক দশন নয় বরং িব ান এবং িব ােনর দাশিনকরাই আজ গহীন 

আধঁােরর উ ল আেলাকবিতকা। আজেকর িদেন কেয়কজন িবখ াত দাশিনেকর 

নাম বলেত বলেল হিকং, ওয়াইনবাগ, িভকটর র, ডিক  -এেদর কথা সবার 

আেগই চেল আেস। এরা কউ থাগত দাশিনক নন, িক  তবওু দশনগত িবষেয় 

তােদর অিভমত যেথ  পূণ হেয় উেঠেছ।  

সবসময়ই দশন আমােদর ান চচার মধ মিণ। িক  থাগত দশেনর 

ণযেুগ াকিৃতকিব ান িছেলা তার সহচরী। এখন িদন বদেলেছ- িব ত , 

ানত  এমনিক অিধিবদ ার জগেতও াকিৃতকিব ান িবেশষ কের পদাথিবদ া 

ধ ু েবশ কের িন, থাগত দশনেক ায় ানচু ত কের িদেয়েছ। অিধিবদ া 

জানেত হেল তা এখন আর ‘ শাল কােনা ান’ লােগ না। কবল ধেমর 

ইিতহাস, ন নত  আর ভাষার মেধ  আ য় নয়া ছাড়া আর কােনা পথ পায়িন 

আধিুনক অিধিবদ া এবং থাগত দশন। অন িদেক, আধিুনক পদাথিবদ া আজেক 

য জায়গায় পৗেঁছেছ - সিট অিধিবদ ার অেনক ে রই উ র িদেত পাের। 

আমরা আজ জািন, মহািবে র উৎপি  আর পিরণিত িনেয় একজন থাগত 

দাশিনক িকংবা বদ জানা পি ত িকংবা কারান জানা মৗলিভর চেয় অেনক 

ভােব ব ব  রাখেত স ম হেবন একজন হিকং িকংবা ওয়াইনবাগ। িডজাইন 

আ েম  িনেয় অিধিবদ ার গেবষেকর চেয় িব ান থেকই অেনক ভাল দৃ া  

িদেত পারেবন ডিক  বা শন ক ারল। আজেক সজন  মহািব  এবং এর দশন 

িনেয় য কােনা আেলাচনােত পদাথিব ানীেদরই আম ণ জানােনা হয়, 

অ াির টেলর ইিতহাস কপচােনা কােনা দাশিনকেক িকংবা সনাতন ধম জানা 

কােনা হড পি তেক নয়। মানুষও িব ানীেদর কাছ থেক নানা রকেমর দশেনর 

কথা নেত চায়, তােদর কথােকই বিশ  দয়। এই বইেয়র মাধ েম আমরা 

িব ােনর দশন এবং চতনার কথা েলা বাঙািল পাঠকেদর সামেন তেুল ধরার 

য়াস িনেয়িছ, য দশন মহািব  এবং জীবেনর াি ক সমস া েলার সমাধােন 

ব দূর অ সর হেয়েছ এবং ধম ও থাগত দশনেক তার আেগর অব ান থেক 

ঠেল সিরেয় িদেয়েছ।  

আমরা, এ বইেয়র ’জন লখেকর কউই থাগত দাশিনক নই। বরং 

আমােদর পশাগত এবং একােডিমক জীবেন খুব কেঠারভােবই িব ােনর সােথ 

জিড়ত। িব ান এবং এর কািরগির েয়াগ িনেয়ই আমােদর কাজ কারবার। 

কােজই আমরা আমােদর ‘িব ােনর চাখ’ িদেয়ই াি ক সমস া েলােক 

দেখিছ। পাশাপািশ ব িদন ধেরই মু মনাসহ িবিভ  েগ জ ািতপদাথিব ান, 

িববতন, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ, যিু বাদসহ িব ান ও দশেনর াি ক 

সমস া েলা িনেয় িলখিছ। ব  , প -পি কা, ম াগািজন, এবং সংকলন 

সামিয়কীেত আমােদর ধ ান ধারণা িবি ভােব কািশত হেয়েছ। এই বইিট 

সসব ধারণারই সুসংব  এবং সু ি ত িতফলন। আমােদর এই বইিট অিব াস 

িনেয়, এর অ িনিহত দশন িনেয়। আমরা ’জেনই চিলত ধমিব াস মু  এবং 

ঈ ের অিব াসী। কন অিব াসী, তার িব ানিভি ক িবে ষণ দখােনাই এ 

বইেয়র উে শ । বলা বা ল , এ িবে ষণ আমােদর ব ি গত অিভ তা সূত 

মনগড়া কােনা গ  নয়, বরং তা হািজর করা হেয়েছ এেকবাের আধিুনক 

িব ােনর জগৎ থেক া  িবিভ  সা িতক তেথ র িনিরেখ। আমােদর এই ে  

ঈ র ছাড়াই কীভােব াকিৃতক িনয়েম মহািবে র সূচনা হেত পাের তার স াব  

ব াখ া দয়া হেয়েছ, যা আধিুনক পদাথিব ানীেদর সা িতক ত  এবং পযেব ণ 

ারা খুব জারােলাভােব সমিথত। এছাড়াও মহািবে র অি ে র পছেন একিট 

আিদ ঐ িরক কারণ খ ন, তঃ ূতভােব মহািব  সৃি র পছেন কােনা ধরেনর 

অেলৗিককতার উপি িতর অ েয়াজনীয়তা ব াখ া ছাড়াও পদােথর উৎপি  এবং 

শৃ লার সূচনার ব ািনক ব াখ া দওয়া হেয়েছ। ােণর উৎপি  থেক  কের 

িববতন ত  িনেয় দীঘ আেলাচনা রেয়েছ আমােদর বইেয়। পাঠেকরা এই বইেয়র 

পথপির মায় জানেত পারেবন, মহািব  িকংবা াণ– কােনা িকছরু উৎপি র 

ব াখ ােতই ঈ রেক হািজর করার েয়াজন আজ আর পেড় না। এর পাশাপািশ, 

আমরা আধিুনক ােনর িনিরেখ সুচা ভােব খ ন কেরিছ প ােলর ঘিড় এবং 

হেয়েলর ‘টেনেডা থেক বািয়ং’ নােমর ছ ৈব ািনক ধারণােক। জীবজগেতর 

িডজাইন এবং ব াড- িডজাইন িনেয়ও আেলাচনা কেরিছ িনেমাহ দৃি েকাণ থেক। 

ধ ু তাই নয়, এই বইেয় নিতকতা এবং মলূ েবােধর উৎেসরও ব ািনক 

অনুস ান করা হেয়েছ। আমরা দিখেয়িছ য, নােকর সামেন ‘ েগর মূেলা’ 

ঝালাবার কারেণ নয়, বরং ডারউইনীয় প িতেত াকিৃতকভােবই 



  

পরাথপরায়ণতা, সহেযািগতা, নিতকতা আর মলূ েবােধর মেতা অিভব ি েলা 

জীবজগেত উ তূ হেত পাের, যা িববতেনর পথ ধের মানব সমােজ এেস আেরা 

িববিধত আর িবকিশত হেয়েছ। আমরা আশা কির, এ বইিট একজন সেচতন 

পাঠকেক অিব াস বা নাি কতাই য একজন বিু মান মানুেষর সবেচেয় যৗি ক 

অব ান হেত পাের তা বাঝােত স ম হেব। স কথা মাথায় রেখই এ বইেয়র 

নামকরণ করা হেয়েছ ‘অিব ােসর দশন’। এই বইিটর নাম ‘অিব ােসর দশন’ 

যমন হেয়েছ, তমিন এ বইেয়র নাম অবলীলায় হেত পারেতা ‘অিব ােসর 

িব ান’, িকংবা ‘ াি ক িব ান’। কারণ আমরা আধিুনক িব ােনর চাখ িদেয়ই 

দশেনর াি ক সমস া েলােক দেখিছ, িঠক যমন ি েফন হিকং তার 

পদাথিব ানীর চাখ িদেয় দশেনর াি ক সমস া আর আমােদর অি ে র রহস  

িনেয় াণব  আেলাচনা কেরেছন তার অিত সা িতক ‘ া  িডজাইন’
1

বইেয়, 

িকংবা জীবিব ানী িরচাড ডিক  কেরেছন তার ‘গড িডলুশন’ বইেয়
2

।    

িব াস এবং ধম সবসময়ই এেক অেন র পিরপূরক, আমােদর সমােজ তা 

বেটই, পা ােত ও। আর এ িনেয় ব  খ াতনামা দাশিনকই িচ াভাবনা কেরেছন 

িবিভ  সমেয়। ি েনাজা থেক ভলেতয়ার, ফেুয়রবাক থেক মা  পয  অেনেকই 

ভেবেছন। রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথৈনিতক মেডলও তেুল ধরা হেয়েছ 

অেনক। বাংলা ভাষায়ও খবু বিশ না হেলও বশ িকছু বই লখা হেয়েছ। আরজ 

আলী মাতু র িলেখেছন, িলেখেছন মায়ূন আজাদ, িলেখেছন আহমদ শরীফ, 

িলেখেছন বীর ঘাষ িকংবা ভবাণী সাদ সা । াচ  এবং তীেচ র দাশিনেকরা 

িবিভ ভােব ধমিব াস এবং সমােজ এর ভাবেক িবে ষণ করেলও আমরা মেন কির 

িরচাড ডিকে র ‘ভাইরােসস অব দ  মাই ’ রচনািটর আেগ জবৈব ািনকভােব 

ধেমর মেডলেক বাঝা যায়িন
3

। এই ব  থেক অেনকটাই পির ার হেয় যায় য, 

ধমীয় িব াস এবং রীিতনীিত েলা অেনকটা -ুভাইরােসর মেতাই আমােদর 

সং িমত কের। সজন ই ধেমর মােহ আ  হেয় মানুষ ব  িকছইু কের ফেল, যা 

সু  মি ে  ক নাও করা যায় না। িবখ াত িব ােনর দাশিনক ডিনেয়ল ডেনট, 

ডিকে র এই ধারণােকই আেরা স সািরত কের একিট বই িলেখেছন স িত - 

‘ িকং দ  ল’ িশেরানােম
4

। একই ভাবধারায় ডেরল র স িত িলেখেছন ‘গড 

ভাইরাস’
5

। িরচাড িড িলেখেছন ‘ভাইরাস অব দ  মাই ’
6

 ভৃিত। ডিক  িনেজও 
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ভাইরাস সং মেণর ব াপার েলােক িমম তে র আেলােক িবে ষণ কেরেছন। 

‘ সলিফশ িজন’
7

এবং সা িতক ‘গড িডলুশন’ বইেয় তার স সম  ধারণার 

িতফলন ঘেটেছ। বাংলােদেশর পাঠকেদর জন  সসব বই সং হ অেনকটাই হ। 

আমরা আশা করিছ, আমােদর এই বইেয়র মাধ েম স সব সা িতক ধ ান 

ধারণা েলার সােথ তারা পিরিচত হেত পারেবন। তেব, পাঠেকরা উপলি  করেবন 

য, আমরা এই বইেয় ডিকে র ‘িমম’ এর বদেল ভাইরাস শ িটই অেনক বিশ 

ব বহার কেরিছ। এর কারণ হে , ভাইরাস ব াপারিটর সােথ সাধারণ পাঠেকরা 

পিরিচত, ‘িমম’ এর সােথ তমনিট নয় এখেনা। য কােনা গতানুগিতক ধেম িব াস 

য মানুেষর মেন একিট ভাইরাস িহেসেবই কাজ কের সটা িব তৃভােব আেলাচনা 

করা হেয়েছ ‘িব ােসর ভাইরাস’ নােমর অধ ােয়। আমরা এই বইেয় উে খ কেরিছ, 

মানবমেন ািথত িব াস েলা আসেল অেনকটাই ভাইরাস িকংবা প ারাসাইেটর 

মেতা কাজ কের। এেদর আ মেণ মি ে র িনয় ণ হািরেয় ফলার ব  উদাহরণ 

আেছ িব ানীেদর কােছ। যমন-  

- নমােটামফ হয়ারওয়াম নােম এক িফতাকৃিম সদশৃ 

প ারাসাইট ঘাস ফিড়ং-এর মি েক সং িমত কের ফলেল 

ঘাস ফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আ হত া কের, যার ফেল 

নমােটামফ হয়ারওয়ােমর জনেন সুিবধা হয়। অথাৎ িনেজর 

জননগত সুিবধা পেত নমােটামফ হয়ারওয়াম বচারা ঘাস 

ফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের
8

।  
 

-জলাত  রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। 

পাগলা ককুুর কামড়ােল আর উপযু  িচিকৎসা না পেল 

জলাত  রােগর জীবাণ ু মি  অিধকার কের ফেল। ফেল 

আ া  মি ে র আচরণও পাগলা ককুুেরর মেতাই হেয় উেঠ। 

আ া  ব ি  অপরেকও কামড়ােত যায়। অথাৎ, ভাইরােসর 

সং মেণ মি  িনয় ণ হািরেয় ফেল। 
 

-ল াংেসট ুক নােম এক ধরেনর প ারাসাইেটর সং মেণর 

ফেল িপপঁড়া কবল ঘাস বা পাথেরর গা বেয় উঠা নামা কের। 

কারণ এই প ারাসাইট েলা বংশবিৃ  করেত পাের ধুমা  

তখনই যখন কােনা গ  বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় 
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Reprint edition, 2009 
7 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976 
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খেয় ফেল। ফেল প ারাসাইট িনরাপেদ সই গ র পেট 

িগেয় বংশবিৃ  করেত পাের
9

।  

 

নমােটামফ হয়ারওয়াম যমিনভােব ঘাস ফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের, 

িঠক তমিন ধেমর িবিভ  বাণী এবং িজহািদ িশ া মানুষেক অেনকসময়ই ভাইরাস 

িকংবা প ারাসাইেটর মেতা সং িমত কের আ ঘাতী কের তেুল। ফেল আ া  

স াসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টইুন টাওয়ােরর উপর, কখেনাবা িসেনমা 

হেল, কখেনাবা রমনার বটমেূল। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশজন 

ভাইরাস আ া  মনন ‘ঈ েরর কাজ করিছ’ এই প ারাসাইিটক ধারণা মাথায় িনেয় 

হত া কেরিছেলা ায় িতন হাজার সাধারণ মানুষেক। ইউিনভািসিট অফ িশকােগার 

অধ াপক স িলংকন, তার বই ‘হিল টররসঃ িথংিকং অ াবাউট িরিলিজয়ন আফটার 

সে র ইেলেভন’ বইেয় িবষয়িটর উপর আেলাকপাত কের বেলন, ‘ধমই, মহুা দ 

আ াসহ আঠারজনেক েরািচত কেরিছল এই বেল য, সংগিঠত িবশাল হত ায  

ধমুা  তােদর কতব  নয,় বরং গ থেক আগত পিব  দািয় ’
1 0

। িহ ু 

মৗলবাদীরাও একসময় ভারেত রামজ ভূিম অিতকথেনর ভাইরাস বেুক লালন কের 

ংস কেরেছ শতা ী াচীন বাবিড় মসিজদ। ব ািনক দিৃ েকাণ থেক ধমীয় 

অপিব ােসর অপকািরতা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ ‘ধমীয় নিতকতা’, এবং এর 

পরবতী ‘িব ােসর ভাইরাস’ অধ ায়িটেত। আমরা  কের বলেত চাই, পিৃথবীেত 

শাি  আনার পিরবেত অশাি  সৃি েতই যগুযগু ধের অবদান রেখেছ ধম েলা, হেয় 

উেঠেছ িবেভেদর হািতয়ার। এই বইেয় ব  পিরসংখ ান হািজর কের দখােনা হেয়েছ 

য, ধম নিতকতার একমা  উৎস নয়, িকংবা নাি ক হেলই কউ খারাপ হয় না, 

যিদও আমােদর সমােজ এটাই ঢালাওভােব ভেব নয়া হয় আর শখােনার চ া করা 

হয়। আমরা িবিভ  দেশর জলখানার দাগী আসামীেদর পিরসংখ ান উপ াপন কের 

দিখেয়িছ য, তােদর ায় সবাই ঈ ের িব াসী আি ক। ঈ ের িব াস, পরকােল 

িব াস, বেহে র লাভ বা দাজেখর ভয় কােনাটাই িক  অপরাধীেদর অপরাধ 

থেক িনবৃ  রাখেত পাের িন। বাংলােদেশর সা িতক অব াই এর সবেচেয় ভাল 

উদাহরণ। আ াহর গানা   িকংবা ঈ েরর ভেয়ই যিদ মানুষ পাপ থেক, নীিত 

থেক মু  হেত পারত, তেব তা বাংলােদশ এতিদেন বেহে  পিরণত হেতা। 

বাংলােদেশ অিধকাংশ লাকই আ াহ- খাদা আর পরকােল িব াসী হওয়া সে ও 

নীিতেত এই দশিট পৃিথবীেত শীষ ানীয়। ধেম িব াস িক  দশবাসীেক 

নীিতমু  রাখেত পাের িন। এ বইেয় ব ি িবেশেষর পিরসংখ ান যমন দয়া 

হেয়েছ িঠক তমিন পা াত  িবে  সুইেডন বা ডনমােকর মেতা ‘ ায় ধমহীন’ 

দশ েলার সমাজব ব া িবে ষণ কের দখােনা হেয়েছ ধমহীন হওয়া সে ও সসব 

                                                
9 এই বইেয়র অ ম অধ ায় ব । 
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University Of Chicago Press; 1 edition, 2003 

দেশ পিৃথবীর অন  অেনক জায়গার চেয় অপরাধ বণতা কম, এবং সখানকার 

নাগিরেকরা অেনক সুখী জীবন যাপন করেছ। িবিভ  দেশর সামািজক পিরসংখ ান 

উপ াপেনর পাশাপািশ এ বইেয় সকু লািরজম বা ধমিনরেপ তার সিঠক ব াখ া 

হািজর করা হেয়েছ; ধমিনরেপ তা মােন কখেনাই সব ধেমর িত সমান া নয়, 

বরং এর আিভধািনক অথ হে  একিট মতবাদ, যা মেন কের রা ীয় মূলনীিত থেক 

ধমেক পথৃক রাখা উিচৎ। এ ধরেনর অেনক গভীর রাজৈনিতক, ধমীয় এবং দাশিনক 

আেলাচনা বইিটেত ান পেয়েছ স ণূ নতুন দিৃ েকাণ থেক। কােজই আেগকার 

বাঙািল বিু জীবীেদর ধারা থেক আমােদর বইিট অেনক িদক থেকই ত , স ণূ 

নতনু একিট আধুিনক দিৃ ভি র মাধ েম আমরা িব াস এবং ধম িনেয় আেলাচনার 

সূ পাত ঘিটেয়িছ বাঙািল পাঠকেদর জন । আমরা মেন কির, এই আি েক ঈ র ও 

ধমােলাচনা বাংলা ভাষায় এই থম।  

ঈ ের িব াস িনেয় ব ািনক দৃি েকাণ থেক আলাদাভােব আেলাচনা করা 

হেয়েছ এই বইেয়। ঈ ের িব াস করাটা এক ধরেনর কসুং ার, এবং আমােদর 

মেত সবেচেয় বড় কসুং ার। আর স অপিব াসেক পুঁিজ কের মানুেষর আিব তৃ 

ধম এবং ধম েলাও অেযৗি ক মতবােদ পিরপণূ। অন  সকল ধরেনর 

কসুং ার, অপিব াস, অযিু েক বেধ যমন আমরা িব ােনর ার  হই িবনা 

ি ধায়, তমিন ঈ র এবং ধমােলাচনােতও আমােদর অ  হেত পাের িব ান। 

িববতন ত  থেক  কের আধিুনক জ ািতিব ান ইেতামেধ  ঈ েরর অি েক 

িব  কের ফেলেছ। যিদও অেনেকই ঢালাওভােব বেল থােকন, ‘ঈ র 

সং ািয়ত নন’, িকংবা ‘িব ান িদেয় ঈ েরর অি  িকংবা অনি  কােনাটাই 

মাণ করা যায় না’, িকংবা বেলন ‘ঈ েরর অনুপি িত মাণ করা গেলও সটা 

তার অনি ে র মাণ হেত পাের না’ ইত ািদ। এই বইেয় আমরা দখােবা 

তঃিস ভােব ধের নয়া এই ধরেনর িতিট অনুক ই ভুল। আ াহািমক ধেমর 

ঈ েরর বিশ েলার অেনক িকছইু খুব ভালভােব সং ািয়ত। এ বইেয় িবে ষণ 

কের দখােনা হেয়েছ তার অেনক বিশ ই আধিুনক িব ােনর চােখ া  িকংবা 

যিু র কি পাথের পর রিবেরাধী। তাছাড়া, আধুিনক িব ান এখন য জায়গায় 

পৗেঁছ গেছ ঈ র বেল িকছু থেক থাকেল কােনা না কােনাভােব িব ােনর 

চােখ তা ধরা পড়ার কথা িছেলা। যসব ে  ঈ েরর উপি ত থাকার কথা 

এেতািদন আমরা েন এেসিছ সখােন তার অনুপি িত অবশ ই তার অনি ে র 

উপযু  মাণ আমােদর কােছ। িববতন ত  র মে  আসার আগ পয  সকল 

ধম ে র কল ােণ আমরা জানতাম ঈ র আদম-হাওয়ার মাধ েম মানুষ সৃি  

কেরিছেলন। ধম ে র আয়াতসমেূহ আ াহ বেলেছন িতিন আমােদরেক এক আিদ 

মানুষ আদম হেত সৃি  কেরেছন, এবং িবিব হাওয়ােক সৃি  কেরেছন আদেমর হাড় 

থেক’
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। আর অন িদেক িববতন বলেছ আিদ একেকাষী জীেবর ল  ল  

                                                
11  কারান শিরেফর ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ ভিৃত আয়াত ব ।  



  

বছেরর িববিতত প বতমান মানুষ। িববতন ত  ব  আেগই মাণ কেরেছ, 

ি ান পাি  জমস আশােরর ৪০০৪ ি পূবাে  ঈ েরর িব সৃি র বাইেবলীয় 

গণনা িকংবা ২৩৪৮ ি পূবাে  নূেহর াবেনর কােনা ধরেণর ব ািনক সত তা 

নই। িব ানীেদর নব নব আিব ােরর ফেল মানুষ ধীের ধীের বঝুেত পারেছ, এই 

মহািব  এবং এই পৃিথবীেত ােণর উ েবর পছেন আসেল কােনা িডজাইন 

নই, পিরক না নই, নই কােনা বুি দী  স ার সুমহান উে শ । মহািবে র 

উ ব এবং ােণর উৎপি র পছেন সুি ত াকৃিতক ব াখ া এখন আধুিনক 

িব ােনর সাহােয ই দওয়া স ব, যা পরী াল  উপাে র সােথ পেুরাপুির 

স িতপূণ। এছাড়া াথনায় সাড়া দওয়ার পরী া সহ ব  পরী ায় ঈ েরর 

উপি িতর মাণ পাওয়ার কথা থাকেলও স ধরেনর িকছইু কখেনা পাওয়া 

যায়িন। ঈ র আজ আধিুনক িব ােনর চােখ একিট ‘ব থ অনুক ’। আমােদর 

চারপােশর জগেত অিত াকতৃ কােনা িকছুর অি  নই। একটা সময় ােণর 

অি  ব াখ ার জন  আ ার শরণাপ  হেত হেয়িছেলা মানুষেক। আধিুনক িব ান 

মাণ কেরেছ ঈ েরর মেতা আ াও একিট বািতল অনুক । বইেয়র একিট 

পূণা  অধ ােয় িবষয়িট িনেয় িবশদ আেলাচনায় বলা হেয়েছ, মানুেষর অনুভূিত, 

জ - মতৃু  থেক  কের জগেতর সবিকছইু াকৃিতক িনয়ম িদেয় ব াখ া করা 

স ব, আ ার মেতা অিত াকৃত কােনা িকছ ুআমদািনর দরকার নই। 

ঈ র অনুকে র পাশাপািশ এেসেছ ধম ে  আধিুনক িব ান খুঁেজ পাওয়ার 

িবষয়িটও। শতা ী াচীন ধম েলার িবিভ  আয়াত বা াকেক িবিভ  চতরু 

অপব াখ ার মাধ েম ইদানীং আধিুনক িব ান খুঁেজ পাওয়ার চ া করা হে  এবং 

মানুষজনেক ভুল বাঝােনা হে । মিরস বকুাইিল থেক  কের হা ন ইয়ািহয়া, 

জািকর নােয়ক এবং বাংলােদেশর িবিশ  ইসলািম িচ ািবদ শমেশর আলী সহ 

আধিুনক িবিরি বাবােদর িবিভ  অপব াখ ার জবাব দয়া হেয়েছ বইেয়র 

‘িব ানময় িকতাব’ অধ ােয়। একই রাশাদ খিলফা বিণত কারআেনর তথাকিথত 

উিনশ তে র িনেমাহ িবে ষণ সংযু  হেয়েছ। আমরা দিখেয়িছ িকভােব রাশাদ 

খিলফা কারআেনর আয়ােত ইে মেতা িনজ  সংেযাজন িবেয়াজেনর মাধ েম 

অথাৎ কারআন ট ািরং কের িনউেমেরালিজ বা সংখ াত  নামক অপিব ােনর 

সাহােয  কারআনেক অেলৗিকক  বানােত চেয়েছন। 

িব ােনর অ যা া নতনু কােনা ঘটনা নয়, এিট চলেছ হাজার বছর ধের। 

িক  িব ােনর উপকার হেণ আমরা যতটা না আ হী তারেচেয় বিশ আ হী 

িব ােনর চতনা পিরহাের। িক  আমরা, নতনু িদেনর নাি েকরা উপযু  মাণ 

ছাড়া অেযৗি ক িব াসেক সামান তম া দখােত রািজ নই। আমরা মেন কির, 

ধমীয় িব াস আসেল অপিব াস যা সমােজর শাি  িবন কারী এবং সই সােথ 

িব ােনর অ যা া রােধর ধানতম অ রায় ছাড়া আর িকছু নয়। ছাটেবলার 

মগজেধালাইেয়র কারেণ সমােজর বিশরভাগ মানুষই মেন কের থােকন, জীবেন 

শাি , পিব তা এবং আন  বজায় রাখার জন  ধম জ ির। তােদর এই অনুভূিত 

আমরা কেড় িনেত চাই না, তেব আমরা দখােত চাই, ধম িব াস ছাড়াও জীবন 

একই রকম িকংবা কােনা কােনা ে  তারও বিশ নিতক, আন  এবং 

পিরপণূতায় ভরা। অধ াপক িরচাড ডিকে র উি  িদেয়ই বিল- ‘You can be an 
atheist who is happy, balanced, moral and intellectually fulfilled.’ এ 

িবষয় েলা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ বইিটর শষ িতনিট অধ ােয়।  

২০০৪ সােল স াম হ ািরেসর লখা ‘িব ােসর সমাি ’ বইিটর মাধ েম 

পা ােত  সূচনা হয় নতনু এক আে ালেনর
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। পরবতীেত িরচাড ডিক , িভ র 

র, ড ািনেয়ল িস ড ােনট এবং ি ে াফার িহেচে র মেতা খ াতনামা িব ানী 

এবং দাশিনেকরা আরও ছয়িট িনয়া কাঁপােনা বইেয়র মাধ েম সমাজ থেক ধমীয় 

কসুং ার দরূ করার জন  শ  অব ান হণ কেরন। উে িখত নাি কেদর িতিট বই 

আেমিরকায় ব  সলার হেয়েছ, যা িকছুিদন আেগও িছেলা অক নীয়। এই 

আে ালন পা ােত  পিরিচত হেয়েছ নতনু িদেনর নাি কতা (নব  নাি কতা বা 

New Atheism) িহেসেব। বাংলায় এখেনা স ধরেনর কােনা আে ালন চােখ 

পেড়িন, যিদও আমরা ায়ই িনেজেদর েবাধ িদেত উ ারণ কির য, আমােদর 

সং িৃতেত ব বািদতার উপাদান অেনক াচীন। আধিুনক িব ােনর আেলােক নতনু 

িদেনর নাি কতা আে ালেন িনেজেদর স ৃ  করার জন ই আমােদর এই বই। 

সকল ধরেনর অপিব াস থেক সমাজেক মু  করাই এই আে ালেনর ল । আশা 

কির, এই বইেয়র মাধ েম আমরা দখােত পারেবা য, নতনু িদেনর নাি কতাই 

একজন বিু মান মানুেষর জন  আজ অবশ াবী শি শালী একিট যৗি ক অব ান। 

আমরা আরও আশা কির বাংলােদশ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা নাি ক, অে য়বাদী, 

সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আে ালেন শরীক হবার মাধ েম বাংলােদশ 

থেক কসুং ার দূরীকরেণ এিগেয় আসেবন। সটা কবল মা  একিট ধমিনরেপ  

সমাজ গঠেনই আমােদর সাহায  করেব না, সাহায  করেব ক র ধমীয় 

মৗলবাদীেদর হাত থেক আমােদর সমাজেক র া করেত। র া করেব, মশ 

শি শালী হেয় ওঠা িতি য়াশীল মহেলর াধীন বাংলােদশেক আেরকিট ছাট 

পািক ান িকংবা তািলবািন আফগািন ান বানােনার অপেচ া থেকও। 
 

আমােদর জীবন দীপাি ত হাক!  

 
অিভিজৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com) 

রায়হান আবীর (raihan1079@gmail.com) 
 

ফ য়াির, ২০১১ 

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

Norton , 2004 
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একিট ীড়া, কােকইন সবন না করাও একিট নশা।’ 

- জুবােয়র অণব
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মহািবে র উৎপি  আর িবকাশ িনেয় ২০০৫ সােল অিভিজৎ রায় (এই বইেয়র 

থম কার) িলেখিছেলন, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’ িশেরানােমর 

বই
14

। বইিটর ‘ লখেকর কথা’ অংেশ িব ান স েক িতিন িলেখিছেলন, 
 

িব ােনর অবদান িক কবল বড় বড় য পািত বািনেয় মানুেষর 

জীবেন া  বেয় আনা? আমােদর লু কেলেজ যভােব 

িব ান পড়ােনা হয় তােত এমন মেন হওয়া াভািবক। ব াপারটা 

আসেল তা নয়। িব ানেক ব বহার কের মানুষ বড় বড় য পািত 

বানায় বেট; তেব স েলা ফ যিু িবদ া আর েকৗশলিবদ ার 

আওতাধীন। িব ানল  ােনর অিভেযাজন মা । আসেল 

িব ােনর একিট মহান কাজ হে  কৃিতেক বাঝা, াকৃিতক 

ঘটনাবলীর ব াখ া খঁুেজ বর করা। িব ােনর অ িনিহত সৗ য  

এখােনই। হ াঁ, জ াৎ া রাত িকংবা পািখর কজুেনর মেতা 

িব ােনরও একিট না িনক সৗ য  আেছ, সৗকয  আেছ- যার 

রসা াদন কবল িব ানী, িব ানমন  সেবাপির িব ানে মী 

ব ি র পে ই স ব। িবখ াত জ ািতিবদ কাল স াগান তার 

িবখ াত ‘The Demon-Haunted World’ বইেয়র ভূিমকায় এ 

কারেণই হয়েতা বেলিছেলন, ‘সাধারণ মানেুষর কােছ িব ােনর 

জিটল িবষয় িল সিঠকভােব ব াখ া না করােক এক ধরেনর িবকৃত 

মেনাভাব বেলই আমার মেন হয়। যখন মানুষ েম পেড়, তখন 

সারা পিৃথবীর কােছ স তার েমর কথা চার করেত চায়। এ 
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 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আধঁােরর যা ী, অ ুর কাশনী, ২০০৫ (পনুমূ ণ ২০০৬) 

বইিট আমার েমর একিট ব ি গত ীকােরাি , িব ােনর সােথ 

আমার সারা জীবেনর অ র  স েকর ইিতকথা।  

 
াসি ক কারেণ, িঠক পাঁচ বছর পেরর নতনু এই বইেয় পেুরােনা কথা েলাই উেঠ 

আসেলা আবার। িনঃসে েহ এই বইিটও আমােদর েমর একিট ব ি গত 

ীকােরাি  হেয় উঠেব, হেয় উঠেব িব ােনর সােথ আমােদর সারা জীবেনর 

অ র  স েকর ইিতকথাই।  

‘আেলা হােত চিলয়ােছ আধঁােরর যা ী’ বইিট ব েনার পের অেনেকই এেক 

বাংলােদেশ িব ানমন তার সােরর একিট মাইলফলক িহেসেব দেখিছেলন। এক 

বছেরই বইিটর থম সং রণ শষ হেয় পিরবিতত এবং পিরবিধত সং রণ কািশত 

হেয়িছল। ড. শাি র আহেমদ, ড. িব ব পাল, ড. িহর য় সন , ড. শিহ ল 

ইসলাম, ড.িবনয় মজুমদােরর মেতা বেরণ  লখক এবং িশ ািবেদরা বইিটর িরিভউ 

কেরিছেলন। স সব িরিভউ কািশত হেয়েছ এনএফিব, অবজারভার, হিলেড, 
ইি েপে , ডইিল ার, মৃ ভাষণ, ভােরর কাগজসহ িবিভ  প -পি কায়।  

িক  য ব াপারিট বলার জন  এখােন এেতা আেয়াজন তা হেলা, আেলা 

হােত চিলয়ােছ আধঁােরর যা ী বইিটেত পদাথিব ােনর সা িতক ধ ান-
ধারণা েলার পাশাপািশ, শষ অধ ায়িটেত আধিুনক িব ােনর সবেশষ ত  ও 

তেথ র আেলােক ‘ঈ র অনুক ’িট িনেয়ও িনরেপ  আেলাচনা িছল । আর 

এখােনই দখা িদেয়িছল একিট মজার সমস া। ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আধঁােরর 

যা ী’ বইিটর ভূিমকা িলেখিছেলন বাংলােদেশর নামখ াত পদাথিবদ অধ াপক এ 

এম হা ন অর রশীদ। িতিন বইিট িনেয় উ িসত শংসাবাক  ে পেণর পেরও 

ভূিমকার শষ িদেক একিট বাক  জুেড় দন- 
 
ঈ েরর অি  বা অনি  িব ােনর িবষয় নয় এটা বুঝেত ত ণ 

মেনর সময় লােগ অেনক, তেব স পেথ আেলা হােত চলা আধঁােরর 

যা ীেক িন ৎসািহত করা মােটও উিচৎ নয় বেলই আমার মেন হয়।  

 
এ এম হা ন অর রশীদ ‘ ঈ েরর অি  বা অনি  িব ােনর িবষয় নয়’ বেল 

য উি িট বইেয়র ভূিমকায় কেরিছেলন তা খুব পিরিচত এবং জনি য় ধারণার 

িতফলন। এ এম হা ন অর রশীদ থেক  কের জনি য় িব ান লখেকরা 

ায়ই আমােদর মেন কিরেয় দন য, িব ােনর কাজ হে  পািথব ােনর চচা 

করা, ঈ র িকংবা এ ধরেনর অিত াকৃত িবষয় িনেয় কখেনাই কােনা অিভমত 

িদেত পাের না িব ান। তাই ও িনেয় ট-ুশ  করা িব ান লখকেদর অনুিচত। িক  

সত ই িক তাই?  


