িব াস িক মানব মেন pািথত?
আিশক মাহমুদ rপম
মানুষ sাভািবকভােব িব াস কের। aসংখ ধম রেয়েছ তার িব ােসর জেন । aেনকgেলাi eকিট আেরকিটর
িবপরীত ধারণা দয়। কানিট বেল িনরাকার eেক েরর কথা, কানিট সাকার eেক র, আর কানিট বেল aজs
ঈ েরর কথা। eমন আেরা aসংখ বপরীত আেছ তােদর মােঝ। িকnt ধমgেলার িনজ িনজ িব াসীরা
ধমgেলােক সমান দৃঢ়তার সােথ িব াস কের। aসাধারণ মানুেষর ei aদৃে িব ােসর kমতা, সmূণ বপরীেত
িব ােসর kমতা।
মানুষ যুিk আর িবjােনর আ য় িনেয় ধেমর ধারণাgেলােক p করার kমতাo রােখ। যুিk বুিdেত ধারণ করা
বstবাদী পৃিথবীর ধারণার কােছ ধেমর ধারণাgেলা কখেনা কখেনা কাlিনক, aলীক-aনথক হেয় oেঠ তার
কােছ। পিtক ধমেক ত াগ কের স তখন। িনেজেক aিব াসী িহেসেব আিব ার কের।
মিs িবjান বুঝেলo, pবৃিtর সবটুকু হয়েতা তা বােঝ না। তাi, সহজ হয় না eমন aবsায় িsত থাকা।
aনুভূিতর dবল মুহূেত যুিkবুিd যখন dবল হoয় oেঠ, মেনর কান কুঠুিরেত আবার sান কের নয় িনজs কান
পিরtাণকারী ঈ র। মানিসক dবলতা আর aসহায়tেক যুিk িদেয় য pেবাধ দয়া যায় না, িব াস িনিমেষi
সখােন পরম sিs বুিলেয় দয়। পুনরায় aিব াসী হেয় uঠেত যুিkবুিdর aেনক কাঠখড় পাড়ােত হয় আবার।
যন িব াস করাটাi sাভািবক। যন মেনর কান কােণ রেয়েছ িব ােসর sায়ী আবাস।
তার মােন িক িব াস করাটাi মানুেষর সহজাত pবৃিt? হয়েতা তাi। aদৃে o িব ােস মানুষ বশ aভ s।
sাভািবকভােব মানুষেক eকজন সৃি কতা, তার সৃি আর শাসেন িব াস করেত দখা যায়, aপরটা, aথাৎ
সৃি কতায় aিব াসo মানুষ কের, িকnt খুব sাভািবকভােব নয়। যেথ মিs kয় করেত হয়। িকছু sাভািবক
pবৃিtর বাiের যেত হয়। যন মিsে pািথতi আেছ মানুষ িব াস করেব।
‘ pািথত আেছ’- eমন শbgc ধমpাণেদর aত n িpয়, sিsকর। আর aিব াসীেদর জন pবল হতাশামূলক,
সংশয়pদক। েন মেন হয়, যন eক সুিনপুণ সৃি কতার িদেকi ei শbgc iি ত করেছ। আর কনi বা
নয়? eমন aিতমানবীয় সৃি শীলতার uেlখ কের কতােক uহ রাখেল সেnহ না কেরi বা হয় িকভােব?
মানুষ কায-কারেণর যুিkপাত কের। ঘটনা ঘটেল মানুষ তার ব াখ া জানেত uদgীব হয়, যমন ‘হয়েতা িব াস
করা মানুেষর sাভািবক pবণতা’ uপলিb করার পর মানুষ তার ব াখ া জানেত uদgীব হেব। িকnt, সমকালীন
যুিkর গ-ি◌েত সবিকছুর ব াখ া মানুষ সবসময় পায় না। িকছু ঘটনার ব াখ া জানেত তার িবjান জানেত হয়,
কখেনা কখেনা aেপkা করেত হয় শতাbীকাল।
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িকnt কায-কারণ যুিkপােত মানুষ aৈধয, aিsর। জারােলা যুিkর পািথব ব াখ া পাoয়া না পযn মানুষ বেস
থােক না। aজানা কারেণর sান কের নয় সবkম কতা। মানুেষর ei aৈধয aনুমােনর বh নমুনা পাoয়া যায়
মানব সভ তার সমg iিতহাস জুেড়। মানুষ জারােলা যুিkর aেপkা কের িন কখেনা। তার িবিনমেয় তারা ভুল
o aলীেক িনিমেষi িব াসী িহেসেব iিতহােস নাম িলেখেছ। কােলর িববতন, যুিk o িবjােনর িবকাশ eকসময়
তােদর ভুল pমাণ কেরেছ, কেরেছ লিjত।
আমরা ভুেলর ei d চেkর ঝুঁিক না িনেয় বরং ধয ধির o িনরােবগ থািক। আর যুিk, িচnার সমs dয়ার খুেল
িদেয় বুঝেত চ া কির িব ােসর রসায়ন; বুঝেত চ া কির িব াস িক আসেলi pািথত? িকভােব মানুষ িব াসী
হল?

মানুষ িক িব াসpবণ?
গত শতেকর 40 eর দশেক িবখ াত মেনািবjানী ি জ হiদার o ম ািরয় ান িসেমল গেবষণা কেরন িkয়া
uপলিb o িkয়ার ব াখ ায় মানুেষর pকৃিতর oপর।(1) তারা িকছু ব িkেক eকিট চলিct দখান, যােত কবল
িকছু জ ািমিতক আকৃিত যমন-িtভুজ, বৃt চলাচল করেত থােক। pদশেনর পের pদিশত দৃশ বণনা করেত
বলা হেল তারা জ ািমিতক নkার ei চলাচেলর মােঝ ‘পিরকlনা’, ‘aনুসরণ’, ‘পলায়ন’, iত ািদ খুেঁ জ পান।
জ ািমিতক নkাgেলা বিণত হয় সা িlক বাতা িহেসেব। ঘটনা ব াখ ায় ঘটক কতা (eমন িক যখােন কান
কতা নi) aনুমােনর pবণতা দখা যায় মানুেষর মােঝ pবল।
িkয়ার ব াখ ায় aদৃশ কতায় মানুেষর িব াসpবণতা তাi কবল ধারণাi নয়, eর গেবষণামূলক িভিt
িবদ মান। িকnt, িক কারেণ মানুষ ei িব াসpবণ হেয় oেঠ? eরo িক বjািনক ব াখ া আেছ, নািক যুিkর
যেথ আ ােসর aভােব আমােদরেক আবার সi aনুমােনর চেk িফের যেত হেব?
e মুহূেত ‘e িব াস ঈ রi িদেয় িদেয়েছন আমােদর মােঝ’ বেল আমরা kাn হেত পাির। িকnt, যুিk রিহত
ধমােবগ মেনর dবল মুহূেত aেমাঘ আ য় হেয় য সাহস জাগােত হয়েতা পাের, তার িসিক aংশo পাের না
jানিপপাসু মেনর তৃ া মটােত।
বুঝেত হেব, আমােদর ei ধমীয় ব াখ ার dারs না হoয়াটা আমােদর িনজs ধমানুভূিতেক uপsাপন কের না। না
করাটাi ভােলা। আমরা হয়েতা িনেজরা কu িব াসী, কu aিব াসী, কu বা িনি ত। িকnt e
িবjানােলাচনায় ধেমর dারs না হoয়ার জন eর কানিট হoয়ারi pেয়াজন নi বা eর কানিট হেলo
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aসুিবধা নi। মানুেষর pেয়াজন ধু eকিট িবjানমন মুk মন, তার ধম িব াস যাi হাক।
যুিk, জগেতর রসায়ন বড় িনরােবগ। eখােন আেবগী মানুষ সবদাi িবjােনর আনািড় ছাt, iিতহােসর লিjত
aলীক-aনুমানকারী। আমরা তাi jােনর িজjাসায় কবল িবjােনরi dারs হিc। আমােদর p , মানুেষর
িব াসpবণ হেয় oঠার পছেন ব াখ া িক? আশার কথা, িববতন তেttর সাহােয eর eকিট জারােলা ব াখ া
পাoয়া সmব।

িব ােস িববতেনর ভূিমকা
িববতেনর ব াখ ায় যাবার আেগ য কথা সmবত না বলেলi নয় - তা হেলা িববতন তtt ধমবাদীেদর চােখ eক
নmর শtrেত পিরণত হoয়া। সমকােলর ধমীয় নতােদর pায়শ দখা যায় িববতেনর pিত তােদর বরীভাব pকাশ
করেত। তারা মানেত চান না সmূণ বjািনক ei তttেক। িববতন তtt িনেজ িকnt কখেনাi ধমতেtt uৎসাহী
িছেলা না। িববতন ধম বা ঈ েরর aিst সংkাn িবjান নয়। e কবল পিরেবেশর সােথ জীেবর aিভেযাজেনর
মাধ েম pজn পরsরায় তার pাp জব বিশে র পিরবতেনর কথা বেল। ei aিভেযাজন pিkয়ায় জীবেগা ীর
যসব সদেস র বঁেচ থাকার kমতা তুলনামূলকভােব বিশ হয়, তােদর pজনেনর সংখ া বিশ হবার সmবনা
থােক eবং ঐ জীবকূেল তােদর জব বিশে র pাধান বিশ থােক।
সmূণ বjািনক ei তtt িক আসেলi ধেমর শtrেত পিরণত হবার যাগ ? িববতন aন ান বjািনক তেttর
মতi ধেমর ব াপাের সmূণ িনরাসk। যুkরাে র কস oেয়sান িরজাভ িব িবদ ালেয়র িবখ াত পদাথিবদ
লেরনস kসo মেন কেরন, িববতনেক eভােব শtr িহেসেব দখা aেহতুক।(2) িববতন কখন বেল িন eমনিট
হেত পাের বা হেত পাের না য, কান সবkমতাধারী ঈ রi pকৃিতেত িববতেনর তtt আেরাপ কের িদেয়েছন।
যার আেলাচনা eখন িবjােনর আoতায় পেড় না, তা িনেয় িবjান িনরােবগ থাকেব, eমনিটi তা sাভািবক।
িফের দিখ মানুষেক সভ তার pাথিমক পেব, যখন বাস করেতা gহায়। gহার মুেখ হঠাৎ যিদ স কান শb
নেত পেতা, িক ভাবেতা স? িকছুi দখা যায় িন eখেনা, িকছুi জানা যােc না - িক oখােন। যিদ ধের
িনেতা কান িহংs িশকারী জnt, তেব স সময় পেতা সতক ব বsা নবার, aনুমান ভুল হেলo kিত নi
কান। িকnt যিদ ধের িনেতা িকছুi নi oখােন - কবল বাতােসর নড়াচড়া, সিত i তা হেল তা ভােলা; আর
কান িহংs জােনায়ার হেল ei aনুমান হেয় uঠেতা তার জীবেনর জন মারাtক।
মানুষ কায-কারেণর যুিkপাত করার kমতাসmn pাণী। e kমতা তােক ঘটনার কারণ িবে ষণ করেত সাহায
কের। মানুষ pিতিট ঘটনা ব াখ া করেত চায়। gহা মুেখর শb তােক িবচিলত কের। কান কতা, িবেশষ কের
kিত করেত সkম eমন কতার dারা িkয়ািট সmn হেয়েছ, eমন aনুমান pায়শঃi তার জীবন বঁাচােতা। আর
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oখােন িকছু নi ধের িনেয় তার খুব uপকার কখেনাi হেতা না, বরং ভুল aনুমান হেয় থাকেল তা হেতা
জীবনিবনাশী। সযুেগ মানুেষর জীবনযাপেনর eমন pিতেবশ, pkাপট আর িববতন মানুষেক সাহায কেরেছ
তার মিsে eমন uপাদান গেড় তালার, যা িkয়ার ব াখ ায় সহসাi o pেয়াজেন যুিkর বাiের িগেয় (সmবত
aিধক শিkশালী o aিন kম) কােনা কতােক aনুমান করেত সাহায কের। কায-কারেণর যুিkপােত মানুষেক
aৈধয কের তা বেটi।
eভােব িkয়ােক যুিkর বাiের eেস ব াখ া করাটা aেনক kেti মানুেষর জন হেয়েছ িনরাপদ o sিsকর।
সিত কথা বলেত, aজানা িkয়ার ব াখ ায় সহসাi কতােক িনেয় আসাটা মানিসক িsিতশীলতার িদক থেকi
তার জন sাভািবক পছn হেয় oেঠ eবং তা সmবত aেনকাংেশ আজo িবদ মান রেয় গেছ।
জগৎ-সৃি , ন ায়-aন ায়, নীিতধেমর জিটল দাশিনক pে র মুেখ sাভািবক কতা িহেসেবi eভােব সmবত ঈ র
o তার pণীত িবিভn aনুশাসেনর আগমন। eমন িব াস সmবত মানুেষর oi িববিতত o aিভেযািজত
বিশে রi pকাশ। eকজন ঈ েরর aিst aনুমান কের িনেল জিটল সব দাশিনক pে র চটজলিদ utর
পাoয়া যায়, sিsকর মানিসক aবsায় িsত হoয়া যায়। আর যুিk-বুিd-pমােণর ম ধ সীমাবd থাকেত হেল
চুপ কের বেস থাকেত হয় o aেপkা করেত হয় কালািতকাল aনুমানিবহীন। eমনটা তা মানুেষর বিশে
নi।
িkয়ার ব াখ ায় কতার সহসা aনুমােনর বিশ িক কের মানুষেক ঈ ের িব াসী কের তােল, তার আেলাচনা
িবjানীরা কেরন d’িট িভn তেtt - eকিট হেলা aিভেযাজন তtt, aপরিট - uপজাত তtt। aিভেযাজনবাদীরা
মেন কেরন, gহামানেবর াপদসংকুল pিতেবশেক যমন সরাসির মানুষ aিভেযাজন কেরিছেলা, তমিন ঈ ের
িব াসo আিদ মানুেষর মানিসক ভারসােম র জন eকিট aপিরহাযতা িছেলা। জিটল দাশিনক p বা ব াখ াতীত
pাকৃিতক ঘটেনর সামেন aনুtর থাকা, িবপদ, aসুখ, dঃখ dেভােগ িবচিলত থাকার মেতা aিsিতশীল মানিসক
aবsার পিরtাণ িহেসেব ঈ ের িব াস মানুষেক সরাসির সাহায কেরেছ। আর ei বিশ মানুষ aিভেযাজন
কের িনেয় িনেজেক আরo ভারসাম পূণ কের তুলেছ।
aপরিদেক uপজাত তািttেকরা মেন কেরন, িkয়ার ব াখ ায় কতা aনুমােনর মানুেষর য aিভেযািজত বিশ ,
ঈ ের িব াস তার কবল uপজাত মাt। িববতেনর কালপিরkমায় ঈ ের িব াস কখেনা মানুেষর জেন
pেয়াজনীয় uপাদান িছেলা না, িটেক থাকেত তা মানুষেক aিধক সkমo কের িন। মানুেষর কতায় িব াস কের
নয়ার sাভািবক pবণতার e কবল eকিট pেয়াগ uদাহরণ। িব াস কের নয়ার য uপাদান তির হেয়েছ
মানুেষর মােঝ, তারi বেদৗলেত মানুষ aিতিরk pেয়াগ িহেসেব ঈ র o িবিভn aদৃে িব াস কের।
aেনকটা যন - ধনুকাকৃিতর d’িট িখলােনর মােঝ sান কের নয়া iংেরিজ ‘িভ’ আকৃিতর s ােnেলর মেতা।
িববতনতttগত জীবিবjােন s ােnেলর ধারণািট pথম আনয়ন কেরন হাভাড িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী
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িsেফন ড gলড (3)। তুলনাটা যমন - িখলান হেলা pিতেবেশর সােথ aিভেযাজেনর মাধ েম তির হoয়া
মানুেষর িববিতত বিশ , aপরিদেক s ােnল মানুেষর িববিতত বিশে র জিটল িবন ােসর মােঝ sান পেয়
uৎপn হoয়া eকিট uপজাত। িখলান pেয়াজেনর িনিমেt তির, s ােnল তির নkার বাড়িত uপজাত
িহেসেব, pেয়াজেনর তািগেদ নয়। িকnt d’িট িখলােনর মােঝ sান কের নবার পর তা বাড়িত uপাদান িহেসেব
দখা দয়, িচেtর s ােnলিটর মেতা মানুেষর িশl o কlনােক জায়গা দবার মেতা যেথ sান কের নয়। ei
di তtt সংkাn সুপাঠ আেলাচনা িবjানেলিখকা রিবন হিনগ কেরেছন িনu iয়ক টাiেm তার pকািশত
pবn ‘ডারuনস গড’-e।

িচt: িখলান pেয়াজেনর িনিমেt তির, s ােnল তির নkার বাড়িত uপজাত িহেসেব, pেয়াজেনর তািগেদ নয়। uপেরর
িচtিট eiনার eiনারসন ভারান eর তালা গনু মুk দিলেল লাiেসnকৃত ছিব থেক সmাদনা করা হেয়েছ।

মানুেষর িব াস করার kমতা o িবিভn ধম-িব ােসর সােথ eর সmেকর eকিট সাযুজ পাoয়া যায় মানুেষর
কথা বলার kমতা আর স kমতার সােথ িবিভn ভাষার সmেকর মােঝ। িব ােসর kমতা যমন মানব মিsে
িববতন dারা pািথত uপাদান, তমিন কথা বলেত শখার kমতাo মানব িশ জn থেকi বহন কের।
িববতেনর মাধ েম eর uৎপিt। মানুেষর ভাষা িভn িভn হয়, িকnt সব মানুষ কথা বলার বা কান ভাষা িশেখ
নবার kমতা বহন কের। যমনিট, মানুেষর রেয়েছ িবিভn ধম-িব াস, িকnt pেত ক ধমাবলmীi তােদর িনজ
িনজ ধেম সমান-pবলভােব িব াসী। ধম eমন িক পিরবতন পযn হেয় যায় ধমাnেরর মাধ েম। িকnt মেনর
গভীের িব ােসর য আবাস, তা কখেনা িনি h হয় না।
িনরােবগ সমািp

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

িব াস িক মানব মেন pািথত?

eতkেণ eেস ei আেবগমুk আেলাচনা হয়েতা eকজন িব াসীর কােছ িনরানn হেয় uেঠেছ। ‘সmবত িব াস
মানবমেন pািথত’ িব াসীেদর জন আপাত pলুbকর ei psাবনােক ei আেলাচনা যেথ সাদািসেধ কের
ফেলেছ। কননা আমরা আেগi মেনিছ, িবjানােলাচনায় আেবগমুk থাকাটা জrির। যুিkবুিdর বাiের তাi
কান aিতিরk psাব বা দািব utাপন করা হয় িন eখােন, করার সুেযাগo নi। আেরা যথাযথভােব বলেত
গেল, eখােন কবল eটুকুi psাব করা হেয়েছ - ‘সmবত িব াস মানবমেন pািথত’ eবং িববতেন তার ব াখ া
আেছ। eমন িনরােবগ সত ানুসnান eকজন aিব াসীর কােছo ক কর হেত পাের। যমনটা সmবত eকজন
শািnবাদীর কােছ হেত পাের মেন নয়া য - ‘িহংsতাo মানবমেন pািথত’ eবং িববতন eরo ব াখ া িদেত
পাের।
e আেলাচনা িকছু সত uদঘাটেনর পাশাপািশ িকছু p o রেখ যােc। যমন, আমরা িক তেব িব াস করেতi
থাকেবা িকংবা িহংsতা সংkাn psাবনা থেক p আসেত পাের, আমরা িক তেব আরo িহংs হেয় uঠেবা।
তার utর না হয় পরবতীেত কান দাশিনক আেলাচনার মাধ েম আমরা বর করার চ া করেবা। আপাতত
আমরা িবjানমন মানুষ িহেসেব িনরােবগ ব াখ াgেলােক মুk মেন gহণ কির।
সত সnােন আেবেগর sান নi। সত সnােন তাi থাকেত হেব িনরােবগ, থাকেত হেব মুk। সংsারাcn
গিnবd মন িনেয় গূঢ় জগেতর জিটলতােক ধারণ করা যােব না।
তথ সূt:
1।http://members.westnet.com.au/emmas/2p/thesis/1.htm
2।http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9036706
3। http://en.wikipedia/.org/wiki/Spandrel_(biology)
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