
‘আিsকতা বনাম নািsকতা’র pতু tের 
aিভিজৎ রায় 

 
জনাব মজবাহuিdন জoেহেরর আিsকতা eবং নািsকতা িনেয় aত n সুিলিখত লখািট পড়বার পর 
থেকi e িনেয় িকছু িলখবার তািগত aনুভব করিছ। pবnিটর গঠন শলী eবং ভাষািবন ােসর জন  কবল 
নয়, pিতপেkর িচnাধারার pিত তঁার সnানেবাধ, িবপরীত মতgেলােকo যেথ  grেtর সােথ নoয়া, 
যাচাi করা, সgেলা িনেয় িচnা করা eবং বুিdমtার সােথ খnন করার চ া করা সব িকছুর ব াপােরi তার 
লখািট আমােদর জন  eকিট আদশ হেত পাের।  

 
জoেহরর সােহেবর pবnিটেক খnন করবার জন  নয়, মূলতঃ িনরেপkভােব িকছু তথ  তুেল ধরেতi আমার 
আজেকর ei লখা। হয়ত ব াপারিটেক ‘aথহীন িবতেকর সূচনা’ বেল মেন হেত পাের, িকংবা মেন হেত 
পাের aযথা কালেkপণ, িকnt আমার মেন হয় আমােদর ei unুk আেলাচনায় আমরা িনেজরা তা বেটi, 
uপকৃত হেবন aগিনত সাধারণ পাঠেকরাo। eিট pেয়াজনীয়, কারণ, রা ীয় পkপাতd  আiন-কানুেনর 
সীমাবdতায় e ধরেনর আেলাচনা দেশ কখনi সmব হত না; আমরা দেখিছ pচার মাধ ম eবং সংবাদ পt 
gেলাo ‘তঁােবদারেদর তিlবাহক’ িহেসেব সবসময়i থেক িগেয়েছ, যুিk-তেকর গঠনমূলক পিরেবশ সৃি  
কের মুk-মেনর িবকােশ কখনi uেদ াগ নয় িন; ধেমর রাজনীিত আর ধমানুভূিতটাi যন তােদর কােছ 
মূখ , ফেল jান-িবjান, যিুk-বুিdর চচা পেদ পেদ হেয়েছ বঁাধাgs, কখনo বা িনমমভােব পদদিলত। 
inারেনট আসার ফেল e াসrdকর aবsা থেক আমরা পিরtাণ পেয়িছ aেনকটাi। eখােন আiেনর 
যঁাতাকেল পেড় তেথ র আদান-pদান eকেপেশ ভােব আর বঁাধাgs হয় না; ফেল di পki িনভেয় 
িনেজেদর মতামত pকাশ করেত পাের- হাক না যতi তা ধমিবrd, pথািবrd।  িনরেপk পাঠেকরা 
dপেkর বkব  থেক সহেজi সেত র িনযাসটুকু আsাদন করেত পারেবন। 
 
জoেহর সােহব নািsকতার সংjা য ভােব িদেয়েছন, তার সােথ আিম eকদমi eকমত নi। িতিন 
রবীndনােথর eকিট uপন ােসর (সmবত গারা) eকিট চিরেtর udিৃত িদেয় বলেত চেয়েছন নািsকরাo eক 
aেথ িব াসী। তারা ‘না-ঈ ের’ িব াসী। জoেহর সােহব ধু নন, আিম দেখিছ aেনেকi বুেঝ হাক, না 
বুেঝ হাক, ei ব াপারিট মােঝ মেধ  eভােবi আuের দন য, আিsক বােদর মত নািsক বাদo 
eকধরেনর িব াস। আিsকরা যমন ‘ঈ র আেছ’ ei মতবােদ িব াস কের, তমন নািsকরা িব াস কের 
‘ঈ র নi’ - ei মতবােদ। dেটাi নািক িব াস।  e বiেয় সিnেবিশত ‘সংশয়ীেদর ঈ র’ নামক 
আেরকিট pবেn আহমাদ মাsফা কামাল pায় eকi ধরেণর মতামত pকাশ কের বেলেছন –  
 

‘আিsকতার িবপরীত শb নািsকতা নয়, ei dেটা শb dেটা িব ােসর pিতিনিধt কের। eকিট ঈ েরর 
aিsেt িব াস, aন িট ঈ েরর aনিsেt িব াস।‘ 
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নািsকেদর eভােব সংjায়ন সিঠক িক ভুল, তা বুঝবার আেগ ‘নািsক’ শbিটর বৎুপিtগত aথিট আমােদর 
জানা pেয়াজন। ‘নািsক’ শbিট ভাংেল দঁাড়ায়, নািsক + কন বা নািs+ক। ‘নািs’ শেbর aথ হল নাi, 
aিবদ মান। ‘নািs’ শbিট মূল সংsৃত হেত বাংলায় eেস ‘ক’ বা ‘কন’ pত য় যােগ নািsক হেয়েছ যা 
তৎসম শb িহেসেব গৃহীত। ন আিsক = নািsক - যা ন ঞ তৎপুrষ সমােস িসd eবং আিsেকর িবপরীত 
শb। আেরা সহজ কের বাংলায় বলেল বলা যায়, না + আিsক = নািsক। খুবi পিরsার য, স ত 
কারেণi আিsেকর আেগ ‘না’ pত য় যাগ কের নািsক শbিট তরী করা হেয়েছ। আিsকরা য 
ঈ র/আlাহ/ খাদা iত ািদ পরম সttায় িব াস কের e তা সবারi জানা। কােজi নািsক হেc তারাi, 
যারা ei ধরেণর িব াস হেত মুk। তাi সংjানুযায়ী নািsকতা কান িব াস নয়, বরং ‘িব াস হেত মুিk’ 
বা ‘িব াসহীনতা’। iংেরজীেত নািsকতার pিতশb হেc ‘Atheist’। সখােনo আমরা দখিছ theist 
শbিটর আেগ ’a’ িpিফkিট জুেড় িদেয় Atheist শbিট তরী করা হেয়েছ। a ািথজেমর uপর বhল 
pচািরত গেবষণাধমী eকিট oেয়ব সাiেট শbিটর সংjায়ন করা হেয়েছ eভােব – 
 

Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of gods. 
This absence of belief generally comes about either through deliberate 
choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which 
seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple 
ignorance of religious teachings. 
 

সহেজi aনুেময় য, ‘absence of belief’ শbমালা চয়ন করা হেয়েছ ‘িব াস হীনতা’ ক তুেল ধরেতi, 
uলেটািট বাঝােত নয়।  Gordon Stein তঁার িবখ াত ‘An Anthology of Atheism and 
Rationalism’ বiেয় নািsকতার (Atheism)  সংjায়ন করেত িগেয় বেলন, 
 

‘When we examine the components of the word 'atheism,' we can see this 
distinction more clearly. The word is made up of 'a-' and '-theism.' Theism, 
we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix 'a-' can mean 'not' 
(or 'no') or 'without’. If it means 'not,' then we have as an atheist someone 
who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or 
gods). If it means 'without,' then an atheist is someone without theism, or 
without a belief in God’. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 
1980) 

 
 
আমরা যিদ atheist শbিটর আেরা গভীের যাi তেব দখব য, eিট আসেল udুত হেয়েছ gীক শb 'a' eবং 
'theos' হেত। gীক ভাষায় 'theos' বলেত বাঝায় ঈ রেক, আর 'a' বলেত বাঝায় aিব াস বা 
িব াসহীনতােক। সজন i Michael Martin তঁার ‘Atheism: A Philosophical Justification’ বiেয় 
বেলন, ‘According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the 
absence of belief in God.' ("Atheism: A Philosophical Justification", p. 463.,Temple 
University Press, 1990) ’। 
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আসেল নািsকতােক ‘না-ঈ ের িব ােসর’ খঁাচায় পুের িব সীর দেল িভরােনার ব াপারিট খুবi 
aিবেবচনাpসুত। ব াপারটােক আেরকটু পিরsার করা যাক। ধরা যাক, eক মুk-মনা যুিkবাদী ব িk ভুেত 
িব াস কেরন না। তেব িক সজন  িতিন ‘না-ভুেত’ িব াসী হেয় গেলন? জoেহর সােহেবর যুিk aনুযায়ী 
তাi হবার কথা। eভােব দখেল, pিতিট aপ-িব াস িবেরািধতাi তাহেল uলেটাভােব ‘িব াস’ বেল চািলেয় 
দoয়া যায়, তা স ভুতi হাক, পি রাজ ঘাড়াi হাক, aথবা ঘাড়ার িডমi হাক। িযিন পি রাজ 
ঘাড়া বা চঁােদর চড়কা-বুড়ীর aিsেt িব াস কেরন না, িতিন আসেল তঁার সংশয় eবং aিব াস থেকi তা 
কেরন না, তার ‘না-িব ােস’ িব াসী হবার কারেণ নয়। যিদ oi ব িkিটেক িজjাসা করা হয়, কন 
ogেলােত িতিন িবশাস কেরন না, িতিন হয়ত জবােব বলেবন, ogেলােত িব াস করার মত যেথ  তথ  pমাণ 
পাoয়া যায় িন বেল। িকংবা হয়ত বলেত পােরন, eখন পযn পরীkা িনরীkা কের ogেলা সttার বাsব 
aিst কu pমাণ করেত পােরন িন, তাi oসেব িব াস করার p  oেঠ না। eিট পিরsার য, ei বkব  
থেক তার মেনর সংশয় আর aিব ােসর ছিবিটi আমােদর সামেন মুত হেয় oেঠ, িব াসpবণতািট নয়। 
ঈ ের aিব ােসর ব াপারিটo িকnt তমিন। নািsেকরা তােদর সংশয় আর aিব াস থেকi ‘নািsক’ হন, 
‘না-ঈ ের’ িব াস থেক নয়। স জন i মুk-মনা Dan Barker তঁার িবখ াত ‘Losing Faith in Faith: 
From Preacher to Atheist’ gেn পিরsার কেরi বেলেছন - ‘Basic atheism is not a belief. It is 
the lack of belief.’ (পৃঃ 99)। আসেল সিত  বলেত িক, ‘িব াস’ ব াপারিটi দািড়েয় আেছ eকিট 
‘aপ-িব াসমূলক’ pিkয়ার uপর। আিম সুরিজত বাবুর সােথ িবতেকর সময় ড. hমায়ুন আজােদর 
সাkাৎকার থেক eকিট pাসি ক uিk udতৃ কেরিছলাম। uিkিট eখােনo খুব pাসি ক।  .ড  hমায়ুন 
আজাদ তঁার eকিট সাkাৎকাের বেলিছেলন , 
 

, , ‘ য িবষেয় আমরা িনি ত নi যার কান aিst নi যা pমাণ করা যায় না তােতমানুষেক িব াস 
করেত  , , হয়। মানুষ ভুেত িব াস কের পরীেত িব াস কের বা ভগবােন ঈ ের বা আlায় িব াস কের। 

,  ,  ei িব াস সত  নয় egেলার কান বাsব rপ নi। মানুষ বেল না আিম gােস িব স কির বা 
পািনেত িব াস কির,   মেঘ িব াস কির। যgেলা নi সgেলাi মানুষ িব াস কের। িব াস eকিট

, ; aপিব াসমূলক িkয়া। যা সত তােত িব াস করেত হয় না যা িমেথ  তােত িব াস করেত হয়। তাi 
মানুেষর সব িব াস ভুল বা , ।’  াn তা aপিব াস

 
নািsেকরা স ত কারেণi ei সমs pথাগত aপিব ােসর বাiের। 
 
জনাব জoেহর আেরকিট িবষয় ভুল ভােব ব াখ া কেরেছন। িতিন বেলেছন, ‘...নািsক বাদীরা যিদ a  কেষ 
pমাণ কের িদেত পারেতন য ঈ র নামক কান সttার aিst আদেপi নাi- তা হেল aন  কথা িছল। 
esেল কu কu p  করেত পােরন - pমাণ করার দািয়t িক নািsকেদর eকার? আিsকরাi pমাণ কrক 
য ঈ র আেছন। স kেt আমার যুিk হল, হ া pমাণ করার দািয়t নািsকেদর eকার। যুেগ যুেগ তাi 
হেয় eেসেছ।’ 
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ধারণািট ভুল, যুেগ যুেগ মােটo তা হেয় আেস িন। দশন শােst ‘Burden of Proof’ বেল eকিট টাম 
pচিলত আেছ যার মমাথিট হল, য কান uটেকা দাবীর যথাথতা pমাণ করার দািয়t দাবীদােরর। আপিন 
যিদ ঈ ের িব াসী হন, পরীেত িব াসী হন, jীেন িব াসী হন, পূব জেn িব াসী হন, a ািলয়েন িব াসী হন 
- আপনােকi ei সমs িবষেয়র aিsেtর যথাতা pমাণ করেত হেব; যারা egেলােত িব াস কের না, তােদর 
দািয়t নয় ‘a  কেষ’ আপনার দাবীেক ভুল pমাণ করা িকংবা নস াৎ করা। িযিন ভুেত িব াস কেরন aথচ 
ভুেতর aিsেtর pমাণ চাiেলi uলেট pিতপেkর কঁােধ দায়ভার চািপেয় িদেয় বেলন, ‘pমাণ কrন তা, 
ভুত বেল িকছু নi’ - িতিন আসেল িনেজর aজােni eকিট যৗিkক ািnেত (logical fallacy) আcn 
হেয় পেড়ন, দশেন যার eকিট সmাn নাম আেছ - ‘Shifting the Burden of Proof’; সহজ বাংলায় 
যােক বেল ‘uেদার িপিn বুেধার ঘাের’ চাপােনা। ei ািnিটেক দশন শােst eভােব সংjািয়ত করা হেয়েছ- 
 

The burden of proof is always on the person asserting something. Shifting 
the burden of proof is the fallacy of putting the burden of proof on the 
person who denies or questions the assertion. The source of the fallacy is 
the assumption that something is true unless proven otherwise. (Ref: The 
Atheism Web, Logic & Fallacies) 
 

বা াn রােসলেক eকবার িজjাসা করা হেয়িছল uিন ঈ েরর aনিst pমাণ করেত পারেবন িকনা। তার 
জবােব uিন বেলিছেলন: 
 

‘যিদ আমােক বলা হয় pমাণ করেত য িজuস, পেসiডন, হরা িকংবা aন ান  aিলিmয়ানেদর aিst 
নi, তাহেল হতভm হেয় বেস থাকা ছাড়া আিম কান যুিk খুঁেজ পাব না!’ 

 
জoেহর সােহব য যুিkেত নািsকেদর uপর ‘uেদার িপিn’ চািপেয় িদেয় ঈ েরর aিst pমাণ করেত 
চেয়েছন স eকi যুিkেত তাহেল িজuস, হরা, bkা, কালী, থর, প পিত, a tামা, ট াশ গr, 
রামগrেরর ছানা সবিকছুেকi ‘িবনা pমােণ’ মেন িনেত হয়, কারণ কu eখন পযn ‘a  কেষ’ egেলা 
য আদেপi নi - তা pমাণ করেত পাের িন। aবশ i না করেত পারার স ত eকিট কারণo আেছ। 
কারণ, দশন শাst আমােদর িশিখেয়েছ য, নিতবাচক আিsেtর psাবনা (negative existential 
proposition) কখনi pমাণেযাগ  নয়। ব াপারিট ঈ েরর kেto সমানভােব pেযাজ । sাপস মাি  
ায়াল খ াত  চালস ব ােরা সজন i বলেতন, “I don’t believe in God, because I do not believe 

in Mother Goose”। 
 
 
িবষয়িট আেরকটু খালসা করা যাক।  বাটরাn রােসল  eকবার তার ‘Is There a God?’  pবেn 
বেলিছেলন*,  আমােদর মেধ  যিদ কu যিদ psাব কের য, ম ল gহ eবং পৃিথবীর  মােঝ eকিট কkপথ 

                                                 
* Bertrand Russell, "Is There a God?" (1952), in The Collected Papers of Bertrand Russell, Volume 11: 
Last Philosophical Testament, 1943-68, ed. John G. Slater and Peter Köllner (London: Routledge, 1997), 
pp. 543-48. 
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বড়াবড় eকিট চীনামািটর চােয়র পয়ালা uপবৃtাকার পেথ সূেযর চািরিদেক ঘুরেছ, আর পয়ালাটা আকার-
আয়তেন eতi ছাট য  পৃিথবীর সবেচেয় শিkশালী দূরবীkণ যnt িকংবা মহাজাগিতক aন ান  uপকরণ 
িদেয়o তােক সনাk করা সmব না – কu িক pমাণ করেত পারেব য ei চীনামািটর পয়ালা ঘুরবার 
aনুমানিট ভুল?  সmবত নয়।  িকnt কান সুs মিsেsর মানুষi aযথা – কথা নi বাতা নi - পয়ালা 
ঘুরবার e ধরেনর aনুমানিটেক িবেবচনায় আনেবন না, িকংবা খুব eকটা আমল দেবন না।  বরং সবাi 
ভাবেবন, যi uজবুক দাবী করেছ eরকম eকটা পয়ালা ঘুরেছ, তােকi বলুন না কন বাপু সিট pমাণ 
করেত!  আসেল সটাi িক  sাভািবক নয়?  pমাণ করার দািয়t িকnt দাবীদােরর uপরi বতায়। কাল 
স াগান বলেতন – ‘Extraordinary claims require extraordinary evidence’।  কােজi চীনামািটর 
চােয়র পয়ালা ঘুরবার কািহনীিট আমােদর কােছ যতi মজার লাgক না কন,  eিট pমাণ করার দািয়t তঁার 
ঘােরi বতােব, িযিন eমনতর ‘Extraordinary’ psাবিট utাপন করেছন।  
 
িবjান কখেনাi ম েলর চািরিদেক ‘পির মণরত চীনা মািটর পয়লা’ িকংবা ‘টুথ ফির’ aথবা ‘পি রাজ 
ঘাড়া’র aিst pমাণ করার pেয়াজনীয়তা aনুভব কেরিন।  eবং কেরিন স ত কারেনi।  আমােদর মেধ  
কui হাজার হাজার, কািট কািট দবতা, aপেদবতা, ভুত, ভগবান,  শয়তান , রাkস, খাkস, hর-পরী 

iত ািদর aনিst pমাণ করার দায়ভার কখেনাi aনুভব কেরন না; eবং না কেরi ogেলার aিsেt 
aিব াসী থােকন। সটাi sাভািবক।  জoেহর সােহব যখন িজuস, a ােপেলা, আেমান রা, dগা, কালী, 
িম া, থর িকংবা ‘ াiং sেগিট মnটার’ ক িমথ বেল মেন িনেয়েছন, আিম তার সi িমেথর তািলকায় 
আেরকিট aিতিরk সttার সংেযাজন কেরিছ, আর সিট হেc জoেহর সােহেবর মনগড়া ‘ঈ র’।  
 
 
জoেহর সােহব কান ধরেনর aংক কেষ দখােল ঈ েরর aনিst মেন নেবন তা aবশ  িতিন পিরsার 
কেরন িন। িকnt িতিন িনেজi আবার তঁার pবেn sীকার কের িনেয়েছন য, আধুিনক কায়াnাম 
পদাথিবjােনর তtt খুব ভালভােব দিখেয়েছ য, মহািব  সৃি  হেত পাের িনতাni pাকিৃতক িনয়েম- কান 
পরম পুrেষর হােতর ছঁায়া ছাড়াi, sতsুতভােব। eর পরo নািsকেদর কঁােধ দািয়t থােক িকভােব? বরং 
আমার তা মেন হয় বল eখন রেয় গেছ আিsকেদর কােট। ঈ েরর aিst pমাণ করেত হেল তােদরi 
বরং আধুিনক িবjােনর তttgেলােক ভুল pমাণ কের বলেত হেব য, না - eভােব sতঃsুত ভােব িব জগৎ 
কানমেতi তরী হেত পাের না; ঈ েরর হাত লাগেবi। ধুমাt আiনsাiেনর eকিট udৃিত িদেয় 
ব াপারিট eিড়েয় গেল চলেব না। 
 
pস তঃ বেল নoয়া ভাল য, সব িকছুর পছেন সৃি কতা থাকেত হেব, িকংবা সব ঘটনার পছেনi কারণ 
থাকেত হেব, eিট sতঃ িসd বেল ভােব নoয়ার আসেলi কান যৗিkক কারণ নi। আকােশ যখন 
‘সn ার মঘমালা’ খলা কের, িকংবা পাহােড়র ঢাল বেয় নেম আেস সুচাr নkার িহমৈশল, aথবা 
eকপশলা বৃি র পর পি ম আকােশ uদয় হয় বিণল রংধনুর, আমরা সত i মুg হi, িবিsত হi। িকnt 
আমরা eo জািন egেলা তরী হেয়েছ s া ছাড়াi পদাথিবjােনর িকছু সূtাবলী aনুসরণ কের। eছাড়া 
পদাথিবjান িনেয় যারা গেবষণা কেরন তারা সকেলi জােনন, রিডo a াকিটভ িডেকর মাধ েম আলফা 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ‘আিsকতা বনাম নািsকতা’র pতু tের 

 
 
িবটা, গামা কিনকার udব হয় pকৃিতেত কান কারণ ছাড়াi, sতঃsুতভােব। eছাড়াo ‘ভ াকুয়াম 
াকচুেয়শন’-eর ঘটনাo eকিট কারণিবহীন ঘটনা বেল পদাথিবjােনর জগেত aেনক আেগ থেকi 

sীকৃত। 
 

aেনক িবjানীi মেন কেরন য, ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ন  থেক sতsুতভােব িব জগৎ তরী 
হoয়া কান aসmব বা aেলৗিকক ব াপার নয়। eবং eভােব িব জগৎ তরী হেল তা পদাথিবjােনর কান 
সূtেকi আসেল asীকার করা হয় না। কায়াnাম তtt aনুসরণ কের শূন  aবsা থেক য িব জগৎ তরী 
হেত পাের- e ধারণািট আসেল সবpথম ব k কেরিছেলন িনuiয়ক িসিট iuিনভািসিটর eডয়াড ায়ন, 
1973 সােল†। 1981 সােল মহাজাগিতক sীিত তেttর (cosmic inflation) আিবভােবর পর থেকi বh 
তািttক পদাথিবjানী pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহাজাগিতক sীিতেক সমিnত কের 
তােদর মেডল বা pিতrপ িনমাণ কেরেছন। বh বjািনক জানােল সgেলা pকািশতo হেয়েছ eবং eখেনা 
হেc। uদাহরণ িহেসেব eখােন িকছু সাmpিতক পপােরর uেlখ করা যেত পাের‡ :  

David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin Of The Universe as a Quantum 
Tunneling Event" Physical review D25 (1982): 2065-73; 

S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercooled Phase Transitions in the Very Early 
Universe ", Physics letters B110 (1982):35-38;  

Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 
117B (1982) 25-28,  

Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 
(1985) 141-152,  

Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo 
Cimento 39(1984): 401-405 

Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch," European Journal of 
Physics 11 (1990) 236-243.   iত ািদ।  

pাকৃিতক িনয়েম sতঃ sুতভােব শূন  থেক মহািবে র udেবর ধারণািট যিদ sফ ‘ননেসn’i হত, তেব 
বjািনক জাণালgেলােত ei ধারণার uপর আেলাকপাত করা পপারgেলা সাmpিতক সমেয় কখনi 
pকািশত হত না। e িবষেয় আেলাকপাত কের আিম আমার বi ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাtী’(a ুর pকাশনী, 2005) ত িলেখিছ।  e ছাড়া ei বiেয়র pথম aধ ােয়o eকািধক pবেn e 
িনেয় িবsািরত আেলাচনা আেছ; িবদg পাঠেকরা পেড় দখেত পােরন। 
                                                 
† E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97. 
‡ For more popular level work, readers are requested to read Guth's Grand Guess (Discover, 2002) or “The 
self-reproducing Inflationary Universe” (Scientific American, 1998). 

 

http://www.mukto-mona.com/science/physics/a_vilinkin/universe_from_nothing.pdf
http://www.mukto-mona.com/science/physics/a_vilinkin/quantum_origin_universe.pdf
http://www.iop.org/EJ/abstract/0143-0807/11/4/008
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কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম eেকবাের ন  থেক মহািব  udেবর ধারণা  ছাড়াo আেরা eকিট ধারণা 
খুব সাmpিতককােল িবjানীেদর মেধ  জনিpয় হেয়েছ।  পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত 
চkাকার বা সাiিkক মেডেল দিখেয়েছন e মহািবে র কান r নi, শষ নi। e eক চলমান 
‘enেলস iuিনভাস’ (e িনেয় pথম aধ ােয়র pবn ‘ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ?’ eবং 
‘মহািব  o ঈ র : eকিট দাশিনক আেলাচনা’ dঃ)।  ভিবষ েতর  পযেবkণলb গেবষণা থেক হয়ত জানা 
যােব  sতঃ sুতভােব শূন  থেক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহািবে র ধারণািট সিঠক, নািক 
চkাকার aফুরn মহািবে র ধারনািট িঠক।  িকnt যিটi িঠক হাক না কন ঈ র নামক aনুকlিট য 
মহািব  সৃি র kেt apেয়াজনীয় তা হয়ত pমািণত হেয় যােব।  কারণ আিsকতা-নািsকতা িববােদর 
সারাংশিট হেব eরকম –  
 

আিsকঃ ei মহািব  তির কেরেছ ক? িন য় ঈ র। 
নািsকঃ তা হেল সi ঈ রেক তির কেরেছ ক?  
আিsকঃ কu না। ঈ র সয়mু; িকংবা হয়ত সব সময়i িছেলন। 
নািsকঃ  তা হেল আমরাo বলেত পাির ei মহািব  সয়mু ( কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম 
udুত) িকংবা মহািব o হয়ত সবসময় িছেলা (িচর aনn সাiিkক iuিনভাস)।  

 
দখা যােc িবjােনর agগিতর সােথ সােথ aদূর ভিবষ েত ঈ র নামক aনুকlেক gহণ না কেরi 
মহািবে র udব িকংবা aিstেক ব াখ া করা সmব হেব।  আধুিনক িবjােনর agগিত িকnt স িদেকi 
iি ত করেছ।  
 
আেরা িকছু a  কষা যাক। a  কেষ ‘ঈ র নi’ eটা pমাণ করেত চাoয়ার আেগ জেন নoয়া ভাল 
য, ঈ েরর কান যুিkgাহ  সংjা বাজাের আেছ িকনা। কিব সািহিত ক থেক r কের ভাবুক দাশিনকিট 
পযn য যার মত ঈ রেক সংjািয়ত কেরন। কu pিমকার চােখ, কu বা রািtর জ াৎsায়, কu 
কিবতায়, কuবা গােন, কu সুরা-সাকীেত, কu জনেসবায়, কu pকৃিতেত িকংবা কuবা আবার সিচন 
তnুেলকেরর ব িটং-e ঈ রেক খুেঁজ পান। eধরেনর aব k মানিবক আেবগ, uপমা, মেনর ভাবগত 

pিতেরৈ◌পেক সিঠক বা ভুল pমাণ করার িকছু নi, িবjান oসব িনেয় কাজo কের না। িবjােনর pেয়াগ 
িনঁখুত বাsবতায়। য সমs িবষয় সিঠকভােব সংjািয়ত নয়, স gেলা িনেয় িবjােনর কান মাথাব থা 
নi। ঈ েরর সবজনgাহ  সংjা খুঁজেত িগেয় ধমgngেলার িদেক তাকােলo দখা যায় সখােন 
sিবেরািধতার ছড়াছিড়। যমন বাiেবেলর ধারনা aনুযায়ী ঈ র aদৃশ  (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), 
eমন eকিট সttা যেক কখনo দখা যয় িন (John 1:18, IJo 4:12)। aথচ বাiেবেলরi বশ িকছু চিরt 
যমন মুসা (Ex 33:11, 23), আbাহাম, জকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ঈ রেক দখেত পেয়িছেলন 
বেল বিণত হেয়েছ। ঈ র পিরsার কেরi বাiেবেল বেলেছন – ‘you cannot see my face, for no one 
can see me and live' (Ge 32:30)।  aথচ, জকব ঈ রেক জীবn দেখেছন (Ge 32:30)। egেলা 
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তা পিরsার s-িবেরাধীতা। িঠক eকi কথা বলা যায় হজরত মুহmেদর ‘িমরােজ’র kেto। আরজ আলী 
মাতুbর তার ‘সেত র সnান’ gেn িলেখেছন,  
 

‘e কথায় pায় সকল ধমi eকমত য, ‘সৃি কতা সবt িবরািজত’। তাহাi যিদ হয়, তেব তঁাহার 
সািnধ লােভর জন  দূের যাiেত হiেব কন? আlাহতা’লা িক ঐ সময় হযরত (দ.) - eর anের বা 
তঁাহার গৃেহ, মkা শহের aথবা পিৃথবীেতi িছেলন না? পিবt কারােন আlাহ বিলয়ােছন - ‘ তামরা 
যখােন থাক, িতিন তামােদর সে  সে  আেছন’ (সুরা হািদদ - 4)। মরাজ সত  হiেল ei আয়ােতর 
সিহত তাহার কান স িত থােক িক?’  

 
আরo দখা যায়, eকিট ধেমর ঈ েরর সােথ আেরকিট ধেমর ঈ েরর িবsর ফারাক। eক ধেমর ঈ র 
কারবািন করেল খুিশ হন তা আেরক ধেমর ঈ র জীব হত ােক মহাপাপ মেন কেরন। eক ধেমর ঈ েরর 
কােছ মুিত পুজা বধ, আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ তা িশরকতুল  aপরাধ। eক ধেমর ঈ েরর কােছ 
েয়ােরর মাংস হারাম, আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ নয়। eক ধেমর ঈ েরর কােছ গাহত া মহাপাপ হেলo, 

আেরক ধেমর ঈ েরর কােছ তা uৎসব। eক ধেমর ঈ েরর aনুসারীরা দঁািড় রাখায় পুন  খুঁজেল আেরক 
ধেমর aনুসারীরা খঁােজন িটিক রাখায়! ধমgngেলার বাণীgেলােক a াn ধের ঈ েরর সাবজনীন সংjা 
খুঁজেত গেল তা মাথার সমs চুল পেড় যাবার দশা হেব! তারপরo ধম-দশন িনিবেশেষ য বিশ gেলা 
িদেয় ঈ রেক সচরাচর মিহমািnত করা হয় সgেলা সবi দখা গেছ যুিkর কি পাথের খুবi ভ ুর। যমন, 
ঈ রেক বলা হয় ‘পরম দয়াময়’ (all-loving) eবং সব শিkমান (all-powerful or omnipotent), 
িনখুতঁ (perfect), সবj (omniscient) iত ািদ। িকnt  সবশিkমtা (omnipotence) eবং সবjতা 
(omniscience) য eকসােথ pেযাজ  হেত পাের না তা যুিkবাদীেদর দৃি  eড়ায়িন। ক ােরন oেয়n তা 
সুnরভােব িনেmাk পংিkেত তুেল ধেরন§ – 
 

Can Omniscient God, who 
Knows the future, find 
The omnipotence to  
Change His future mind? 

   
কথা হেc, ঈ র যিদ সবj বা ‘aমিনসােয় ’ হন, তেব িতিন আেগ থেকi জােনন য িতিন ভিবষ েতর 
ঘটনায় হsেkপ কের সিট পিরবতন করার kমতা রােখন।   ভিবষ ৎ ঘটনা িতিন  শষ মুহূেত পিরবতন 
করেতi পােরন – কারণ িতিন সবশিkমান, আফটার aল! িকnt মুশিকল হল, িতিন িক করেবন তা aেনক 
আেগ থেকi জানার মােন হল শষ সমেয় আকিsকভােব মত পিরবতন করা তার পেk aসmব।  আর  
তার পেk কান িকছু aসmব  মােনi হেc িতিন সবশিkমান নন।  
 
ঈ র য সবশিkমান নন, তা িনেচর p িটর সাহােয  সহেজi দখােনা যেত পাের – 
 

                                                 
§ Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition (January 16, 2008) থেক udৃত। 
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যিদ p  করা হয় -  

‘ঈ র িক eমন কান ভারী পাথরখn তির করেত পারেবন, যা িতিন িনেজi ঊঠােত পারেবন না?’  
 
e p িটর utর যিদ হ া হয় – তার মােন হেc ঈ েরর িনেজর তির পাথর িনেজi তুলেত পারেবন না, eর 
মােন িতিন সবশিkমান নন।  আবার p িটর utর যিদ না হয়, তার মােন হল, সরকম কান পাথর িতিন 
বানােত পারেবন না, eটাo pকারাnের তার akমতাi pকাশ করেছ। e থেক বাঝা যায়, aসীম 
kমতাবান বা সবময় kমতার aিধকারী বলেত িকছু নi। দখা গেছ, মানুেষর কােছ যা যৗিkকভােব 
aসmব, তা ঈ রo তির করেত পারেছন না। ঈ র পারেবন না চারেকানা বৃt আঁকেত, ঈ র পারেবন না 
কান ‘িববািহত ব ােচলর’ দখােত কারণ egেলা যৗিkকভােব aসmব।  

 
ঈ র য পরম কrণাময় বা ‘aল লািভং’ নন, তা বুঝেত রেকট সায়িns হেত হয় না। আরজ আলী 
মাতুbর তার ‘সেত র সnােন’ gেn বেলেছন,  
 

‘ কান ব িk যিদ eকজন k ুধাতেক anদান o eকজন পিথেকর মাল লু ণ কের, eকজন জলমgেক 
udার কের o aন  কাuেক হত া কের aথবা eকজন গৃহহীনেক গৃহদান কের eবং aপেরর গৃহ কের 
aিgদাহ, তেব তাহােক ‘দয়াময়’ বলা যায় িক? হয়ত তাহার utর হiেব - ‘না’। িকnt uপেরাk 
কাযকলাপ সেtto ঈ র আখ ািয়ত আেছন ‘দয়াময়’ নােম। ... জীব জগেত খাদ -খাদক সmক 
িবদ মান। যখন কান সবল pাণী dবল pাণীেক ধিরয়া ভkণ কের, তখন ঈ র খাদেকর কােছ দয়াময় 
বেট, িকnt তখন িক িতিন খাদ -pাণীিটর কােছo দয়াময়? যখন eকিট sপ eকিট ব াঙেক ধিরয়া আেs 
আেs িগিলেত থােক, তখন িতিন sপিটর কােছ দয়াময় বেট। িকnt ব াঙিটর কােছ িতিন িনদয় নেহন িক? 
পkাnের িতিন যিদ ব াঙিটর pিত সদয় হন, তেব সপিট aনাহাের মারা যায় না িক? ... কাহােরা জীবন 
রkা করা যিদ দয়ার কাজ হয় eবং হত া করা হয় িনদয়তার কাজ, তাহা হiেল খাদ -খাদেকর ব াপাের 
ঈ র সদেয়র চেয় িনদয়i বশী। তেব কতgন বশী তাহা িতিন িভn aন  কu জােন না, কননা িতিন 
eক eকিট জীেবর জীবন রkা করার uেdেশ aসংখ  জীবেক হত া কিরয়া থােকন। ক জােন eকিট 
মানুেষর জীবন রkর জন িতন কয়িট মাছ, মারগ, ছাগল iত ািদ হত া কেরন?... কহ কহ মেন কেরন 
ঈ র সদয়o নেহন eবং িনদয়o নেহন। িতিন িনরাকার িনিবকার o aিনবচনীয় eক সtা। যিদ তাহা 
নাi হয়, তেব পিৃথবীেত িশ মৃতু , aপমৃতু , eবং ঝড়, বন া, মহামারী, ভুিমকm iত ািদ pাণহািনকর 
ঘটনাgিলর জন  িতিনi িক দায়ী নেহন?’ 
 

আরজ আলীর p মালা মানব মেনর anহীন সংশয়বাদী িচnােকi তুেল ধেরেছ সাথকভােব। gীক দাশিনক 
eিপিকuরাস (341-270 িবিস) সবpথম ‘আgেমn aব eিভল’ (Argument of Evil)-eর সাহােয  
‘ঈ েরর aিsেtর’ aসারতা তুেল ধেরন  eভােব : 
 

ঈ র িক aন ায়-aিবচার-aরাজগতা িনেরােধ icুক, িকnt akম?  
তাহেল িতিন সবশিkমান নন। 
 
িতিন িক সkম, িকnt aিনcুক? 
তাহেল িতিন পরম দয়াময় নন, বরং aপকারী সttা। 
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িতিন িক সkম eবং icুক -dেটাi? 
তাহেল aন ায়-aিবচার-aরাজগতা পৃিথবীেত িবরাজ কের িকভােব? 
 
িতিন িক সkমo নন, icুকo নন? 
তাহেল কন তঁােক aযথা ‘ঈ র’ নােম ডাকা? 
 

aকাট  ei যুিk। বstত ‘The Oxford Companion to Philosophy’ sীকার কেরেছ য, সনাতন 
আিsকতার িবrেd আgেমn aব eিভল বা ‘মেnর যুিk’ সবেচেয় শিkশালী মরণাst, যা কui eখন 
পযn িঠকমত খnন করেত পােরিন**। e তা িনঃসেnেহ বাঝা যায় য, pগ, মহামারী, খড়া, বন া, 
সুনামীর মত pাকৃিতক dেযােগ লk কািট িনরপরাধ নর-নারী eবং িশ র মৃতু র ব াপাের মানুষেক 
কানভােবi দায়ী করা চেল না।  e সমs aরাজগতার aিst pমাণ কের য ঈ র eকিট aপকারী সttা।  
কারণ ‘সবj’ ঈ র আেগ থেকi জানেতন য, সুনামীর ঢঊ আছেড় পের তার িনেজর সnানেদর  হত া 
করেব, তােদর sজন হারা করেব, গৃহচু ত করেব, ভািসেয় িনেয় যােব, ঘর বািড় ংস কের eক a ভ তাnব 
সৃি  করেব। aথচ আেগ থেক জানা থাকা সেtto সসব pিতেরােধ কান ব বsাi িতিন িনেত পােরন িন। 
e থেক pমািণত হয় ঈ র  eক akম, নপুংশক সttা বi িকছু নয়।  e বiেয়র তৃতীয় aধ ােয় পল কাজ 
তার ‘ধমীয় দাবী সmেn য কারেণ আিম সংশয়বাদী’ pবেnর eকিট aংেশ ‘আgেমn aব eিভল’ িনেয় 
pা ল ভাষায় আেলাচনা কেরেছন। e ছাড়া, e বiেয়র pথম aধ ােয় ‘sাধীন icা, মn o ঈ েরর 
aিst’ নােমর pবnিটেত লখক aপািথব িবে ষণ কের দিখেয়েছন য মানুেষর sাধীন icা eবং ঈ েরর  
সবjতা আসেল পর রিবেরাধী।  
 
মানুেষর sাধীন icা eবং ঈ েরর  সবjতা িকংবা সবশিkমtা য পর রিবেরাধী তা aেনক আেগi 
দিখেয়েছন আরজ আলী মাতুbরo। িতিন  তঁার ‘সেত র সnান’ gেn িবধাতার ‘সবশিkমtা’র দাবী খnন 
কের লেখন : 
 

‘বলা হয় য, আlাহর aিনcায় কান ঘটনা ঘেট না। eমনিক গােছর পাতাo নেড় না। িবেশষত তঁাহার 
aিনcায় যিদ কান ঘটনা ঘিটেত পাের তাহা হiেল তঁাহার ‘সবশিkমান’ নােমর সাথকতা কাথায়? আর 
যিদ আlাহর icােতi সকল ঘটনা ঘেট, তেব জীেবর দাষ বা পাপ িক?’ 

 
eকi কথা eকটু aন ভােব বেলেছন pবীর ঘাষ তার ‘আিম কন ঈ ের িব াস কির না’ বiেয় – 
 

‘আlাহ ঈ র সব িকছুর িনয়nা। সবশিkমান। তঁার iেc ছাড়া গােছর পাতািট নেড় না, মানুেষর 
িনঃ াস পেড় না। িতিন মানুষ সৃি  কেরিছেলন তঁারi ভজনার জন । তঁারi gন-কীতেনর জন । তাহেল 
সমs মানুষেক িদেয় তাঁর gন-কীতন করােত পারেছন না কন? যুিkিন  মানুষgেলা ঈ র, আlাহর gণ-
কীতন করা তা দূেরর কথা, বরং aিst িনেয়i টানা হ াচড়া r কেরেছ। ঈ র ei সব যুিkবাদী 
মানুষেদর কন িনয়ntণ করেত পারেছন না? কন oiসব ব-আেkলেদর মুখ থেক ঈ র-আlাহর ভজনা 

                                                 
** Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA (1995)  
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বর করেত পারেছন না? তব িক যুিkবাদীেদর িনয়ntণ করার kমতা ঈ েরর নi? যুিkবাদীেদর কােছ 
ঈ রজাতীয়েদর সব জািরজুিরi িক তেব ফkা?’ 
 

তারপরo ঈ রেক সবশিkমান আর দয়াময় jােন পুেজা করা চলেছi। চলেছ pাথনাগীত, sব sাt, ঈ র-
বnনা, ঈ র-মাহাt । e চলেবi। তা চলুক আপিt নi। িকnt eকিট আগােগারা পর রিবেরাধী eবং 
aসংjািয়ত িবষয়েক গিনেতর সাহােয  ভুল pমােণর আhান জানােনার আেগ জoেহর সােহব আেরকটু 
ভাবেল বাধ হয় ভাল করেতন। 
 
জনাব মজবাহuিdন জoেহর জীবন-মৃতু , আtা, লাiফেফাস iত ািদ িবষেয়র ভুল ভােব aবতারনা কের 
ঈ েরর aিsেtর সাফাi গেয়েছন। বstতঃ আtা eবং লাiফ ফাস- dেটাi খুবi aৈবjািনক শb eবং 
িবjান egেলার aিstেক sীকার করার মত তথ  pমাণ পায়িন। egেলা আসেল মানুেষর আিদম কlণা, 
aজs িমেথর মতi িকছু িমথ। pবেnর আকােরর কথা sরণ রেখ আিম ei মুহূেত e িবষয়gেলা িনেয় 
eখােন িবsািরত িকছু বলেত চাiিছ না। জীবন-মৃতু র আধুিনক ধারণা স িলত কের eবং আtার aিst 
ছাড়াi িকভােব pাণেক ব াখ া করা যায় e িনেয় আিম eবং ফিরদ আহেমদ িমেল গতবছর eকিট বi 
িলেখিছলাম – ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ (aবসর, 2007)।  স বiেয় আমরা দিখেয়িছলাম,  
‘আtা’ eবং ‘লাiফ ফাস’ বা ‘জ়ীবন শিk’ তেttর মূল হাতা আসেল pেটার ভাববাদী দশন।  e দশন 
িশিখেয়িছেলা য, pাণী বা uিdদ কu জীিবত নয়, কবলমাt ঈ র যখন pাণী বা uিdদ দেহ আtা pেবশ 
করান, তখনi তােত জীবেনর লkণ পিরsুট হয়। pেটার ei ‘জীবনশিk তtt’ a ািরsটেলর দশেনর rপ 
িনেয় pায় d’হাজার বছর মানব সভ তােক শাসন কেরিছল। পরবতীেত পৃিথবীর aিধকাংশ ধমমত ei 
দশনেক ধেমর ‘মূল uপজীব ’ িহেসেব আts কের নয়। তাi aিধকাংশ মানুষ আজo আtা িদেয় জীবন-
মৃতু েক ব াখ া করার pাচীন pয়াস থেক মুিk পায়িন। e ছাড়া, আমােদর ei বiেয়র সpম aধ ােয় 
‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ pবnিটেত আিম আেরা িবsািরতভােব আtার aসারতা দিখেয় বেলিছ 
- বstতঃ sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, জেনিটk আর িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা 
আtােক আkিরক ভােবi র ম  থেক হিটেয় িদেয়েছ। eকi aধ ােয় সংকিলত ফিরদ আহেমদ aনুিদত 
মাiেকল শারমােরর ‘পরকােলর পরাবাsবতা’ pবnিটo আtা সংkাn িমথgেলা খnন কেরেছ aত n 
বিল ভােব। আর সজন i যুগল-সিপেলর (িডeনe) রহস েভদকারী নােবল িবজয়ী িবjানী ািnস িkক 
বেলন, ‘eকজন আধুিনক sায়ু-জীবিবjানী মানুেষর eবং aন ান  pানীর আচরণ ব াখ া করার জন  আtা 
নামক ধমীয় ধারণার dারs হoয়ার pেয়াজন বাধ কেরন  না’।   1921 সােল িবjানী আলবাট 
আiনsাiন  eকi ধারণা পাষণ কের বেলিছেলন, ‘ দহিবহীন আtার ধারনা আমার কােছ eেকবােরi 
aথহীন eবং anঃসারশূন ’। আgহী পাঠেকরা e বiেয়র ষ  eবং সpম aধ ােয়র pবngেলা আেরকবার 
পেড় দখেত পােরন।  
 
জoেহর সােহেবর eকিট uিk িনেয় আিম eখােন িকছু কথা বলেত চাi। িতিন pােণর udেবর পছেন 
ঈ েরর হাত থাকার pিত iংিগত কের বেলেছন, ‘িকnt িবjােনর ei চরম unিতর যুেগo ল াবেরটরীেত 
e ািমেনা eিসড o pািটন eকেt িমিশেয় eকিট জীব কাষ তরী করা যায় িন। মানুেষর jান eমন 
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পযােয় পঁৗেছেচ য স kান কের hবh আেরকিট মানুষ তরী কের িদেত পাের। aথচ aিত k ুd eকিট 
জীবেকাষ তরী করেত পাের না’। ei uিkর মাধ েম জনাব জoেহর সােহব যিট তুেল ধেরেছন তা হল 
িবjােনর সীমাবdতা। িবjােনর সীমাবdতা কান ঈ েরর pমাণ নয়। তার আgেমnিট eরকম : 
 

* িবjান ei মুহূেত ল াবেরটরীেত pােণর udব ঘটােত পরেছ না 
* aতeব pােণর udেবর পছেন ঈ েরর eকটা ভুিমকা আেছ। 

 
eিট খুবi ভুল যুিk। িবjােনর সীমাবdতা সব যুেগi িছল, থাকেব। আবার aেনক সীমাবdতাi িবjান 
aিতkম কের সামেনর িদেক eিগেয়েছ। িবjান িsর নয়, সতত গিতশীল। eটা িঠক pােণর udেবর পছেন 
িবরাজমান সৃি র আিদ িনয়ামকgেলার aেনক িকছুi eখনo aজানা, aেনক িকছুi ei মুহূেত ব াখ াতীত, 
িকnt তা বেল e নয় য তার পছেন ঈ র নামক কান কাlিনক সttােক আমােদর মেন িনেত হেব। 
আজেকর িবjানীেদর কােছ যা aজানা ভিবষ েতর িবjানীরা তার সমাধান িনেয় আসেবন, eবং তা তারা 
সমাধান করেবন িবjানেক ব বহার কেরi। eভােবi pিতিনয়ত আমােদর jান egেc। aেনেকi e 
ব াপারিট বুজেত চান না। যখনi কান রহস  সমাধান করেত তারা ব থ হন, eর পছেন ঈ েরর ভুিমকােক 
কlনা কের নন। যখনi আমােদর jান-িবjােনর মেধ  কান ফঁাক ফাকর দখেত পান, eর িভতের 
ঈ রেক gেজ িদেয় eর eকটা সহজ সমাধান িদেত সেচ  হন। eধরেনর আgেমnেক দশেনর পিরভাষায় 
বেল ‘গড iন গ াপস’। eকটা সময় যখন িবjান eতটা unিতর িশখের িছল না- আিsেকরা তাi যখােন 
সখােন ঈ রেক আিবsার করেতন, যখােনi রহস  দখেতন, িবjােনর সীমাবdতা খুেঁজ পেতন, সখােনi 
তারা ঈ রেক পেয় যেতন। িকnt িবjােনর agগিতর সােথ সােথ যতi ফঁাক ফঁাকর ভরাট হেয় যােc, 
ততi তােদর ঈ র লিjত হেয় িনেজর পিরসীমা k ুd থেক k ুdtর কের ফলেছ। eকটা সময় মানুষ 
আকােশ খাদার আরশ আর sেগর জন  আলাদা sান িচিhত কেরিছল। কিথত আেছ রাবন নািক ei 
পৃিথবী থেক sগ পযn িসঁিড় বানােনারo পায়তারা কেরিছেলন। তার মােন মানুেষরা মহাকােশ পৃিথবীর খুব 
কাছাকািছ জায়গােতi sগ, নরক, খাদার আসেনর কlণা কেরিছল। িকnt টিলেsাপ যেntর আিবsােরর 
পর আর গ ািলিলo িনuটেনর aবদােনর পের আর আকােশ খাদার আরশ আর খুেঁজ পাoয়া যায় না, খাদা 
eখন লুিকেয় পেড়েছ ‘িবjানীরা িক ল াবেরটরীেত জীবেকাষ তরী করেত পেরেছ’ aথবা ‘মানুষ িক 
মৃতু েক জয় করেত পেরেছ?’ aথবা ‘িবগ ব াং-eর আেগ িক িছল িবjান িক তা ব াখ া করেত পাের?’ - 
eধরেনর িকছু আpবােক র িভতের। িবjানীরা ল াবেরটরীর ােs জীব কাষ তরী করেত না পারেলo 
ােs কৃিtমভােব আিদম পিরেবেশর pিতrপ সৃি  কের aেনক আেগi দিখেয়েছন য, e পৃিথবীেতi 

আিদম aবsায় aৈজব পদাথ হেত জীবেনর uৎপিt হেয়েছ eবং তা কান রহস জনক কারেন নয়, বরং 
জানা িকছু রাসায়িনক pিkয়ার মাধ েম। নােবল িবজয়ী রসায়নিবদ হ ারলড িস iuের আর তার ছাt 
sনিল eল িমলােরর পরীkািট eেkেt sতব । eভােব তারা uc তােপ আর চােপ aৈজব পদাথ থেক 

e ািমেনা eিসেডর সnান লাভ কেরন যােক জীবেনর িভিtমূল িহেসেব িবেবচনা করা হয়। eরপেরo 
িবjানীরা eখেনা eমন কান জীবেকাষ ল াবেরটরীেত তরী করেত পােরন িন যা ােsর গা বেয় নেম 
eেস আমােদর চমেক দেব। eর eকিট pধান কারণ - ‘সময়’। জীবেকাষ তরীর পছেন পৃিথবীেত িববতন 
pিkয়া চেলেছ কািট কািট বছর ধের। আর ei কািট বছের পৃিথবীর আবহাoয়াo বদেলেছ িবsর। যমন, 
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আিদম পিরেবেশ মুk-aিkেজন িছল না, আিkেজনহীন িবজারকীয় আবহাoয়া আিkেজনময় জারকীয় 
আবহমnেল rপাnিরত হয় আজ থেক di িবিলয়ন বছর আেগ। আবার বতমান িবে র বায়ুমnেল আিদম 
পিরেবেশর মত িমেথন o e ােমািনয়া নi, তার জায়গায় আেছ জলীয় বা , কাবন-ডাi-akাiড, আনিবক 
নাiে ােজন, হাiে ােজন o pচুর আনিবক aিkেজন। ei কািট বছেরর সময়-pসার আবহমnেলর 
পিরবতনেক ল াবেরটরীর ােs বঁেধ রাখা যায় না। kান করেত কািট কািট বছর aেপkার ঝিk নi 
বেল kান করা সmব হেয়েছ, িকnt pািটনেয়ড, কা-eসারেভট, িনuিkিয়ক eিসড, িনuিkয়েpািটন গঠেনর 
সময়সােপk ধাপ পিরেয় আিদম জীবেকাষ বা iuবােয়াn eকারেণi eখেনা তরী করা সmব হয়িন। কৃিtম 
pাণ তির করা না গেলo িবjানীরা pাণ তিরর খুব কাছাকািছ aবsায় রেয়েছন, e কথা িনিdধায় বলা 
যায়। রসায়নাগাের কৃিtমভােব ভাiরাস তরী করার pেচ া সফল হেয়েছ aেনক িদন হল; পািলo ভাiরাস 
সহ দশ হাজার pজািতর ভাiরাস তরী করা গেছ ভাiরােসর িজেনাম পযেবkন কের eবং জেনিটক 
iি িনয়ািরং-eর সাহােয । eক ব ােkিরয়া থেক aন  ব ােkিরয়ােত rপাnিরত করার pিkয়াo সফল 
হেয়েছ। ধু তাi নয়, সi তিরর পেথ পাoয়া গেছ eমন িকছু তথ  যা আমােদর িচিকৎসা-শােst  
রীিতমত িবpব eেনেছ। kগ ভnর সহ aেনক িবjানীi মেন কেরন আর আগামী di বছেরর মেধ i 
আিদ কাষ বা pাক ািরoট আর দশ বছেরর মেধ  pকৃত কাষ বা iuক ািরoট বানােনা সmব হেব। eকটা 
সময় আসেব যখন  িবjান e ধরেণর aিnম রহেস র aেনকgেলাi সমাধান কের ফলেব, তখন e সমs 
grtপূণ ফঁাক ফাকর gেলা আপনা আপিনi বn হেয় যােব, তারপরo  হয়েতা িকছু িব াসী মানুষ থাকেবন 
যারা ফঁাক ফাকর খুেজ p  ছুেঁড় দেবন :‘ h, pাণ তা তির করেল বাপু, স pােণর বুিdসুিd তা আমার 
মত দখিছ না। আমার বুিd কন তামার বানােনা pানীটার চেয় eত বিশ হল -িন য়i িবjান কখেনা 
egেলার জবাব িদেত পারেব না। কােজi kমা চাo ঈ েরর কােছ, নতজানু হেয় kমািভkা কেরা হ aেবাধ 
িশ  ... ” 
 
আিম আমার লখািট শষ করব নিতকতা eবং মূল েবােধর িবষয়িট আেরকটু পিরsার কের। aেনেকi 
সjাতভােব ধের নন য, ধম না থাকেল সমাজ ucেn যােব। নািsক হেয় গেল মানুষ খুন খারািপ 
রাহাজািন যা iেc করেত পাের। িকnt egেলা সবi সjাত ধারণা, pমািণত সত  নয়। আিম e বiেয়র 
প ম aেধ েয় আমার ‘ নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট?’ pবেn aেনক পিরসংখ ান হািজর 
কের দিখেয়িছ, ধািমক হেলi মানুষ সৎ হয় না, িকংবা নািsক হেলi মানুষ প  হেয় যায় না।  নিতকতা 
eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মুলতঃ িনভর কের আথসামািজক pkাপট eবং সমাজ সাংsৃিতক পিরেবেশর 
uপর।  আমার pবnিট ছাড়াo aপািথব, িভkর sংগর eবং স াম হািরস তােদর িনজ িনজ pবেn পিরsার 
কেরেছন য, নিতকতা eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মােটi ঈ রpদt নয়, িকংবা ধম থেক udুত নয়, 
বরং সমাজ িববতেনর ফলrিত িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিt িহেসেব গেড় uেঠেছ। কােজi আমােদর 
সমােজ নীিত- নিতকতার aিst ঈ র থাকার বা না থাকার কান pমাণ নয়।  জoেহর সােহব আেরা মেন 
কেরন, পরকােলর aিst না থাকেল জীবন aথহীন। কারণ e সমােজ aেনেকi চুির দারী রাহাজািন কের 
মাথা uঁচু কের ঘুের বড়ােc। কােজi তার মেত eকমাt iনসাফ হেত পাের মরার পর ঈ র যিদ তার 
িবচার কের! িকnt e তা dবেলর আতনাদ। মানুেষর িনিমত মানব-সমােজর udুত সমস াবলীর কারেন সৃ  
ভুkেভাগীেদর সকল ঝুট ঝােমলার সমাধান করার জন  বেস রেয়েছন পরম িপতা জাতীয় কu – আমার 
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আপনার সকল সমস া সমাধান কের দেবনi িতিন,  eজীবেন না হেলo পরজীবেন।  ঈ র য মানুেষর 
dবলতােক পঁুিজ কের বঁেচ আেছ তা e থেকi aেনকটা বাঝা যায়।  e ধরেনর িচnা aেনকটা মদ খেয় 
জাগিতক dঃখ ভুেল থাকার pেচ া আর িক! িবখ াত লখাক eবং নাট কার জজ বানাড শ তাi বলেতন, e  
যন বাsব সমস া থেক মুখ িফিরেয় নবার তািগেদ মদ-খাoয়া মাতােলর সামিয়ক পিরতৃিp - 

 
‘The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point 
than the fact that a drunken man is happier than a sober one.’।  

 
সমােজ লালু ফালুরা dনীিত কের বুক িচিতেয় ঘুের বড়ায়, তা থেক সমাজেক মুk করেত হেল মানুষেকi 
rেখ দঁাড়ােত হেব।  মানুেষর মেনi জাগােত হেব সেচতনতা, সামািজক দায়বdতা। তা না কের iহকােলর 
িবচােরর দাবী পরজগেত ঠেল দoয়ার aথi হেc িনেজর সােথ আর সমােজর সােথ ব না।  ব না আর 
ঈ র eখােন যন eকi সুেতায় গঁাথা। দিরেdর দািরেd র বাsবতােক ভুিলেয় রাখেত, িমেকর ভােতর 
দাবীেক ধামাচাপা িদেয় রাখেত, dনীিতর নহর aব াহত রাখেত ঈ র নামক ধারণািটর আসেল জুিড় নi।  
তুিম বি ত, লাি ত – গরাদ ভা ার গান কখেনা গo না, তার চেয় যাo ঈ েরর কােছ d হাত তুেল 
pাথনা কর। িন য়i মরার পর িতিন িবচার করেবন। তুিম খেত পাc না? ঈ েরর কােছ নতজানু হo।  
িন য় িতিন তামােক বেহেs নিসব করেবন; আর সখােন তুিম পােব aফুরn খাবার। ঈ েরর ধুয়া তুেল 
সাধারণ মানুষেক ভুিলেয় রাখা হয়, তােদর জানেত দoয়া হয়না সমােজ aসােম র মূল uৎসটা আসেল 
কাথায়।  শাসেকরা চায়না সাধারণ মানুেষরা কুসংsােরর পদা সিরেয় বুঝেত িশখুক – তােদর aসােম র 
কারণ কান ভাগ  নয়, পুবজেnর কমফল নয়, নয় কান aপেদবতার কারসািজ। শাসেকরা বরং চায় aসাম  
দূর করার জন  সাধারণ মানুেষরা রাsায় না নেম মিnের মসিজেদ যাক, pাথনা আর দায়ার নহর বiেয় 
িদক, নতজানু হাক ঈ র নামক aলীক িচnার কােছ; ভেব িনক কান eক ভাগ  দােষ তার ei dরবsা, 
egেলা সব ঈ েরর পরীkা – আর ঈ রi তা সমাধান কের দেবন পরকােল। eভােব ভাবেল, ভাবােত 
পারেল ত শাসক নীরi anহীন লাভ।  আমরা নািsেকরা, iহজাগিতক মানুেষরা iহকােলর 
সমস াgেলােক iহকােলi সমাধান করার পkপািত, কান aলীক সttার কােছ pতাশা জলা িল িদেয় নয়। 
আর eটাi eখন সমেয়র দাবী।  আমার utরিট শষ করিছ  কিব িনমেলnু gেনর ‘নািsক’ কিবতািটর 
udিৃত িদেয় – 
 

নi sগেলাভ িকংবা কl-নরেকর ভয়, 
aলীক সাফল মkু কমময় পৃিথবী আমার৷ 
 
চমেচােখ যা যা দিখ, শারীিরক iিndয় যা ধের, 
তােকi gহন কির৷ জািন, িনরাকার apত k  
ধুi ছলনা, িব াস কির না ভােগ , দবতার বের৷ 

 
আমার জগৎ মুg বাsেবর বstপেু  ঠাসা, 
তাi স iিndয়gাহ , aতীিndয় নয়৷ 
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সi  মানব-সnান, যার মন মুk ভগবান৷ 
আমার মsক িনত  নত সi নািsেকর তের৷ 

 
 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com    
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