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আশা জেগ রয় িচরnন
িবjান, পরেলাক eবং জীবেনর aথ

মূল: মাiেকল শারমার
aনুবাদ: ফিরদ আহেমদ

আিম eকবার eকটা বাmার িsকার দেখিছলাম। তােত লখা িছল,
‘জ ী aেjয়বাদীঃ আিম জািন না, তেব আপিনo তা জােনন না’ (Militant Agnostic: I Don’t
Know and You Don’t Either)।
পরকাল সmেক eটাi আমার aবsান। আিমo িকছু জািন না, আপনারাo িকছু জােনন না। আমরা যিদ
িনি তভােব জানতাম য পরেলাক বেল িকছু আেছ তাহেল মৃতু েক eত ভয় পতাম না। িpয়জেনর
মৃতু েত eরকম বুকভা া আতনােদ মাতম করতাম না আমরা। eমনিক ei িবষেয় িবতক করারo হয়েতা
pেয়াজন পড়েতা না।

যেহতু কui িনি তভােব জািন না য মৃতু র পর িক ঘেট, সেহতু আমরা িবষয়টােক ধম, সািহত ,
কিবতা, িবjান বা হাস রেসর মত িভn িভn uপায় িদেয় সামাল দoয়ার চ া কির। সদা uিdg uিড
eেলন eর িবকl সমাধান কেরিছেলন eভােবঃ ‘আিম য মারা যেত ভয় পাi তা িকnt না, তেব যখন
মৃতু ঘটেব তখন আিম সখােন থাকেত চাi না’। িsেভন রাiটo ভেবিছেলন য িতিন eর সমাধান বর
কের ফেলেছন eভােবঃ ‘আিম িচরকাল বঁাচেত চাi। যত দূর সmব, যত খািন সmব’।
ঠা া তামাশা আপাতত বাদ দi। যেহতু আিম eকজন িবjানী eবং eবং মৃতু র পেরর জীবন সmেক
বjািনক pমাণ রেয়েছ বেল দািব করা হয় সেহতু আসুন আমরা সi সংশয়াcn ভিবষ েতর ডাটা
িবে ষণ কির eবং তা আমােদর বতমান পিরিsিতেত সটা িক ধরেনর aথ বহন কের তাi বরং িবেবচনা
কির।
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eকুশ gামঃ আtার pকৃিত *
শারীিরক মৃতু র পর মানুেষর িক িটেক থােক বেল মেন করা হয়? eর utর হেc আtা। পৃিথবীেত যত
ধরেনর ধম বা আধ ািtক আেnালন আেছ িঠক তত ধরেনরi আtা সmেক ব াখ া চালু রেয়েছ। সাধারণ
িব াস হেc য, আtা হেc সেচতন িচরnন বst যা জীিবেতর aনুপম িনযাস eবং দিহক মৃতু র পরo
তা িটেক থােক’।
আtার pাচীন িহbr শb হেc ‘ নেপশ’, বা ‘জীবন’ বা ‘pাণশিk’। gীক শb হেc ‘সাiিক’, বা
‘মন’। eবং ল ািটন শb হেc ‘eিনমা’ বা ‘aিতpাকৃত সtা’, বা ‘ াস-p াস’। শরীের snন আনা,
pাণ চা ল আনা eবং জীবনীশিkর মূল িনযাস হেc আtা। eটা মােটo আ যজনক নয় য
pাকৃিতক জগত সmেক jােনর aভােবর কারেণ ei ধারণাসমূহ যখন pথম গেড় uঠিছল, তখন pাচীন
মানুেষরা মন, াসp াস eবং আtার মত সামিয়ক rপেকর আ য় িনেয়িছল । ei মুহূেত ছা য
কুকুরটা ঘu ঘu করেছ, uেtজনায় লাফালািফ করেছ বা আনেn লজ নাড়ােc, kণকাল পের সi
পিরণত হেc eক খ aনড় মাংসিপে । আসেল িক ঘটেছ সi মুহূেত?
আসেল িক ঘটেছ সটা uদঘাটন করার জেন 1907 সােল ম াসাচুেসটস-eর িচিকৎসক ডানকান
ম াকেডাগাল ছয় জন রাগীর মারা যাoয়ার আেগর eবং পেরর oজন নন। িতিন মিডেকল জানাল
American Medicine e জানান য oi সমs ব িkেদর মৃতু র আেগর eবং পেরর oজেনর পাথক
21 gাম। যিদo তার oজন পdিত িছল খুবi sূল ধরেনর eবং হরেফরমূলক eবং কui তার
ফলাফেলর aনুrপ ফলাফল পরবতীেত আর পায়িন, তা সেtto আtার oজন িহসােব ছয় gাম মাটামুিট
িকংবদিnর rপ পেয় যায়। ei গেবষণার আসল তাৎপয হেc আtা eমন eকটা িজিনষ যােক পিরমাপ
করা যায়। িকnt আসেলi িক তা সmব?
িবjােন আমরা আমােদর ধারণাgেলােক িনখুত
ঁ ভােব সংjািয়ত কির। আিম ‘আtােক’ সংjািয়ত কির
eভােব, ‘eকজন ব িkর মৗিলক gণাবলীর pিতিনিধtকারী aনুপম তেথ র প াটান’। ei সংjা
aনুযায়ী, আমরা মারা যাoয়ার পর আমােদর ব িkগত তেথ র পাটানেক সংরkেণর কান মাধ ম না
থাকেল আমােদর মৃতু র সােথ সােথ আtাo মৃতু বরণ কের। িডeনe dারা সংেকতিলিপবd pািটন িদেয়
আমােদর দহ গিঠত। কােজi িডeনeর িবখ ায়েনর সােথ সােথ আমােদর pািটন প াটান িচরিদেনর জন
হািরেয় যায়। মিsে র মেধ িবরাজমান িনuরেনর প াটােনর মেধ আমােদর sৃিত eবং ব িkt সংরিkত
থােক। কােজi যখন oi িনuরনgেলা মারা যায় তখন তার সােথ সােথ আমােদর sৃিত eবং ব িkto
মৃতু র কােল ঢেল পেড়। sাক eবং আলেযiমার রােগর মেতাi চরমভােব sৃিতেক িব s কের দয়,
তেব eেকবাের পাকাপািক ei যা।

*

আtা িনেয় িবsৃত আেলাচনার জন e বiেয়র ‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ pবnিট d ব ।
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যেহতু মিs িনেজ িকছু uপলিb কের না, সেহতু eটা মানিসক কাযকলাপেক িভn uৎ সর uপর
চািপেয় দয়। aিতpাকৃত aিstসমূহ যমন, ভূত- pত, দবদূত eবং িভনgেহর pাণীেদরেক সিত কােরর
pাণী বেল িবেবচনা করা হয়। মরণpািnক aিভjতােক anিনিহত কাযকলাপ িহসােব িবেবচনা না কের
বিহকাযকলাপ িহসােব ধারণা করা হয়। eকiভােব, তেথ র sায়বীয় প াটান, যা হেc আমােদর sৃিত
eবং ব িkt – আমােদর ‘আিমt’, তােক আtা িহসােব ভাবা হয়। ei pিkেত, আtা হেc eক
ধরেনর িব ম।

িবjান িক আমােদর রkা করেত পাের?
আমার িবিভn gn eবং pবngেলােত কীভােব আমরা মৃতু েক ফঁািক িদেত পাির স সmেক aেনক
বjািনক পিরিsিতেক আিম মূল ায়ন কেরিছ। তেব eiখােন আিম 2006 সােল লখা দীপক চাপড়ার
বi Life After Death: Burden of Proof e পরেলােকর aিsেtর sপেkর pমাণািদর সবেশষ
দািব িনেয় আেলাচনা করেবা। দীপক চাপড়ার মেত, ছয় ধরেনর pমােণর pিkেতi িতিন দৃঢ় pত েয়
uপনীত হেয়েছন য, আtা বাsব eবং িচরnন।

1. মরণpািnক aিভjতা eবং চতনার পিরবিতত aবsাঃ হাজার হাজার লাক আেছ যােদরেক

hদ রােগ আkাn হেয় মারা িগেয়েছ বেল ঘাষণা করা হেয়েছ িকnt পরবতীেত তারা িদিব বঁেচ
বেত uেঠেছ eবং পরেলােকর িকছু aিভjতা বণনা কেরেছ। ei aিভjতাসমূেহর মেধ আেছ
শরীর থেক বর হেয় ভেস বড়ােনা, সুড় বা সাদা আেলার মধ িদেয় aিতkম করা,
ভালবাসার লাকজন aথবা ঈ র বা যী েক দশন িকংবা aন েলােকর কান sগীয় বণনা
iত ািদ। যিদ ei রাগীেদর মিs মৃত হেয় থােক তেব তােদর সেচতন ‘আিমt’, তােদর
‘আtা’ িন য়i দেহর মৃতু র পরo বঁেচ িছল।

2. ieসিপ eবং মেনর pমাণঃ eখােন চাপড়া দূরদশন eবং টিলপ ািথর জন psi গেবষণার

uপর িনভর কেরেছন। eেkেt গেবষণায় ব বhত ব িkেদরেক eকা কান rেম আটেক রাখেলo
তারা প iিndয় ব বহার করা ছাড়াi aন কান rেম িক ঘটেছ তা দখেত পাের।

3. কায়াnাম সেচতনতাঃ কায়াnাম মকািনেkর জগেত দখা গেছ, পারমানিবক কণােদর

গিতিবিধর uপর পরীkা-িনিরkা দূরবতী a েল aিনি ত pভাব তির কের, আiনsাiন জােক
বলেতন - 'sুিক eকশন eট e িডসেটn'। eক sােনর কণার uপর পযেবkণ তাৎkিনকভােবi
aন কান দূরবতী (তািttকভােব বh দূেরর di গ ালািkেতo হেত পাের) sােনর সে সংি
কণােক pভািবত কের। eটা আপাত দৃি েত আiনsাiেনর আেলার গিতর সেবাc সীমার ল ন
বেলi মেন হয় । চাপড়া eর aথ কেরেছন eভােব য, মহািব eক িবশাল কায়াnাম kt,
যখােন সব িকছুi (eবং সবাi) আnঃসmকযুk eবং eেক aন েক সরাসির eবং
তাৎkিনকভােব pভািবত করেত পাের। দীপক চাপড়াeবং aেন রা কীভােব মিs জবরাসায়িনক সংেকেতর মাধ েম সmূণ বstজগতেক pিতিনিধt কের তা ব াখ া করার জন
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কায়াnাম মকািনkেক pেয়াগ কেরেছন - ' কায়াnাম সেচতনতার মাধ েম আমরা হয়েতা
জানেত পারেবা মিs কীভােব যােক আমরা sগ বেল জািন সi সূkািতসূk কাlিনক
জগতসমূহ তির কের থােক। যিদ ei রহস মিsে র রসায়েনর মেধ না থেক বরং সেচতনতার
মেধ থােক তেব পরেলাক দূর কান রহস ময় জগত না হেয় আমােদর বতমান জীবেনরi
বিধতাংশ হেত পাের।'

4. আধ ািtক মাধ ম eবং মৃেতর সােথ কেথাপকথনঃ দীপক আধ ািtক মাধ ম eবং তােদর মৃত

ব িkেদর সােথ যাগােযােগর আপাত pতীয়মান সkমতার uপর করা গেবষণাসমূেহর ব াপক
পযােলাচনা কেরেছন eবং eর পিরেpিkেত ব k কেরেছন য িতিন িনেজo eরকম eক
গেবষণায় aংশ িনেয়িছেলন। সi পরীkেণ িতিন তার মৃত বাবার সােথ যাগােযাগ করেত সkম
হেয়িছেলন। দীপেকর বাবার সাmpিতক মৃতু i তােক ei ধরেনর গেবষণা eবং ei বi িলখেত
aনুpািণত কেরেছ।

5. pাথনা eবং রাগ িনরাময় গেবষণাঃ চাপড়া ফলদায়ক দূরবতী pাথনা িনেয় আেলাচনা
কেরেছন। রাগীর সুsতার জন aেনক দূর থেক aজানা ব িkরা pাথনা করেল, pাথনা না করা
রাগীেদর তুলনায় তারা aেনক drত আেরাগ লাভ কের। eর মূল aথ হেc য, িচnার মাধ েম
দূর কান িকছুেক িনয়ntণ করা সmব। কান দবতার হsেkেপi হাক বা কান মহাজাগিতক
শিkর কারেণi হাক না কন e ধরেনর শিk pদশন করা সmব। eর মাধ েমi আমরা
িব জগৎ eবং eর anভুk সব িকছুর সােথ সmকযুk হi।

6. তথ kt, মরিফক aনুরণন eবং িব জনীন জীবন শিkঃ চাপড়া দািব কেরেছন য pকৃিত

তথ kেtর মাধ েম তথ সংরkণ কের থােক। িতিন eেkেt ক ািmজ িব িবদ ালেয়
pিশkণpাp িবjানী rপাট শলে ক (Rupert Sheldrake) পিরচািলত গেবষণাসমূেহর
uেlখ কেরেছন। rপাট শলে ক pমাণ হািজর কেরেছন য, কu যখন িপছন থেক কােরা
িদেক তািকেয় থােক তখন তারা তা uপলিb করেত পাের। কুকুেররা জােন কখন তােদর মিনেবরা
বািড়েত িফরেছ। দখা গেছ শbজট (crossword puzzle) বলা গিড়েয় গেল সমাধান
করা সহজতর, কারণ তখন aেনক লাকi eর সমাধান কের ফেলছ eবং স সমs তথ
pকৃিতেত রেয় গেছ। সব জীিবত সtােক eেক aেন র সােথ সংেযাগকারী ‘মরিফক aনুরণন
kt’ িদেয় eবং আেরা aেনক রহস ময় aিতpাকৃিতক িবষয়সমূহেক ব াখ া করা সmব। তারা
বেলন, তথ েক সৃি o করা যায় না বা eেক িবনাশo করা যায় না। কবলমাt নতুন প াটােন
পিরবিতত করা যায়। কােজi ei সংjা aনুযায়ী আমােদর ‘আtা’ হেc আসেল তেথ র
আধার যা জেnর আেগo িছল eবং মৃতু র পেরo তা বহাল তিবয়েত িটেক থাকেব aথাৎ আtা
aিবন র।
দীপক চাপড়ার মেত ei ছয় ধরেনর বjািনক pমাণ হাজার বছর আেগ বিদক ভারেতর িহnু ধেমর pথম
আধ ািtক নতা মহাjানী মুিন ঋিষরা বণনা কের গেছন। ‘ঋিষরা িব াস করেতন য jান jানীর কােছ
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বিহs িকছু নয় বরং তা তার চতনার মেধ i িবদ মান থােক। কােজi জীবন eবং মৃতু র রহস uদঘাটেন
তােদর কান বিহরাগত ঈ েরর pেয়াজন নi। আমােদর সttার িনযাস হেc soul (anগত সttা), যােক
ঋিষরা আtা বলেতন। Soul eবং আtা হেc aদৃশ sগীয় ঝলক যা রk মাংেসর মেধ ঈ েরর uপিsিত
িনেয় আেস। aন িদেক বদােnর আtা ঈ র থেক িবিcn নয়; আর eখােনi সবেচেয় বড় পাথক টা
িনিহত। ীsীয় soul-eর মেতা আtা ঈ েরর কাছ থেক আসেত বা যেত পাের না। মানুষ eবং
sগীয়তার মেধ eকধরেনর ঐক রেয়েছ’।
আিম sীকার করিছ য আমার পি মা বjািনক িব দৃি ভি কারেণ দীপক িক বলেত চােc তা সিঠকভােব
বুঝেত দাrণভােব aসুিবধা হেc (যা মােঝ মােঝ খুবi হতাশাজনক)। আিম িনি ত য, আমার কান ভুল
হেল দীপক তা
র দেব। আিম যা বুেঝিছ তার সারাংশ eরকম। িব জগৎ হেc সময়হীন শিkর eক
দত াকার সেচতন তথ kt যার aংশ আমরা সকেলi। জীবন ei anহীন সেচতন kt থেক
সামিয়কভােব udািবত। তার মেত ei kেtর বিশ হেc eরকমঃ ‘ ktটা পূনা rেপ কাজ কের।
দূরবতী ঘটনাসমূেহর মেধ eটা তাৎkিনকভােব সংেযাগ সাধন কের। ei kt সব ঘটনােকi sরণ রােখ।
eর aবsান কাল eবং sােনর ঊে । eটা সৃি হয় সmূণভােবi eর িনেজর মেধ eবং eর সৃি udূত
eবং সmpসািরত হয় িববতনীয় িদেক। eিট eকিট সেচতন kt’। চাপড়া বেলেছন য সুpাচীনকােল
ঋিষরা যা আিব ার কেরিছেলন তা আধুিনক িবjােনর আিব ােরর সােথ চমৎকারভােব সাম স পূণঃ ‘pিতটা
iেলক ন, pেত কটা িচnা, সমেয়র eেককটা মুহূেতর মেধ িবরাজমান ব বধােনর কারেণ pকৃিতর pিতিট
pপে র কােছ সেচতনতার kt pাথিমক’। ei ব বধানi হেc রফােরn িবnু, সৃি র কndিবnুর
sিবরতা, যখােন মহািবে র সকল ঘটনাসমূহ পরsর সmকযুk হয়।
চাপড়ার পরেলােকর তেtt জীবন eবং মৃতু সেচতনতার িদেক বা সেচতনতা থেক ধুমাt kািnকাল ছাড়া
আর িকছুi নয়। ‘ আেগর মুহূতেক aবসান কেরi যেহতু পেরর মুহূতেক আসেত হয়, সেহতু মৃতু ছাড়া
কান বতমান মুhত নi’। কােজi িতিন িসdােn পঁৗেছেছন য, ‘আমরা anহীনভােব পূনিনিমত মহািবে
বসবাস কির’। মৃতু েক ভয় করার কান কারণ নi কননা ‘আিম যা ধারণ কির তা মৃতু নয়, বরং আিম
িক হেত পাির সটাi মৃতু । আজ আিম িনেজেক দখিছ সমেয়র িশ িহসােব, িকnt আিম হেত পাির aনn
সমেয়র িশ ’। পিরেশেষ চাপড়া uপসংহার টেনেছন eভােব য, ‘ আমরা আমােদর পুরেনা পিরচয়
aিভjতার ‘আিমt’-আtার পিরচেয়র কােছ ফেল িদেয় eক িব থেক আেরক িবে চলাচল কির eবং
আমরা আমােদর পরবতী শরীের সmূণ নতুন eক aনুপম জীবেনর uপাদানসমূহ জেড়া কির’।

বাsবতা যাচাiঃ িবjান আসেল িক বেল
আসুন িফের আসা যাক বাsবতায়। pকৃত সত িকnt িভn রকম। গত পঁ াশ বছের পৃিথবীেত আনুমািনক
106 িবিলয়ন মানুষ জn gহণ কেরেছ। eখনকার জীিবত ছয় িবিলoন মানুষেক বাদ িদেয় eর আেগর
eকশ িবিলoেনর সকেলi মারা গেছ eবং তােদর মেধ কui কখেনা dিনয়ােত িফের eেস আমােদর
সেnহাতীতভােব িনি ত কেরিন য পরেলাক বেল িকছু আেছ। ei uপাtসমূহ aমরেtর pত াশা eবং
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পরেলােকর দািবেক সভােব pিতি ত করেত পাের না। তারপরo আসুন eকটা eকটা কের egেলােক
পযােলাচনা করা যাক।
মরণpািnক aিভjতা eবং চতনার পিরবিতত aবsা
পঁাচশ’ বছর আেগ iনকুিব eবং সুকুিবর rপ িনেয় a ভ শিk তােদর িশকারেদর িবছানায় ঘুমn aবsায়
jালাতন কেরেছ। diশ’ বছর আেগ ভূত eবং pতরা সারারাত ধের হয়রািন কেরেছ লাকজনেক। গত
শতাbীেত ধূসর eবং সবুজ বেণর িভনgেহর বািসnারা মানুষেদর তােদর িবছানা থেক ধের ধের িনেয় গেছ
তােদর মহাকাশীয় গেবষণাগাের পরীkা-িনরীkার করার জন । আর ei যুেগ eেস মানুষ মুেখামুিখ হেc
মরণpািnক aিভjতার। মুেখামুিখ হেc আtা বাবাজীর হরহােমশা শরীেরর বাiের চেল যাoয়া, শরীর থেক
আলাদা হেয় ভেস বড়ােনার ছেলমানুিষ icার। ভেস ভেস আtা বাবাজী চেল যােc কখেনা আিঙনার
বাiর।, কখেনা বা ধুমাt আিঙনা পার হেয়i সnt থাকেছ না। তা চেল যােc eেকবাের পৃিথবী ছেড়
মহাশূেন র aসীম anহীনতায়।
িক ঘটেছ egেলা? ei সকল পরাবাsব pাণী eবং রহস ময় pপ সমূহ িক বাsবতা নািক সবটুকুi
আমােদর মেনর মাধুরী মশােনা কlনা? িবjােনর নতুন তথ pমাণ ধারণা িদেc য ei িবষয়gেলা
pকৃতপেk মিsে র কারসািজ ছাড়া আর িকছুi নয়। sায়ুিবjানী মাiেকল পারিসংগার (Miachael
Persinger) তার ক ানাডার সাডেবিরেত aবিsত লেরিnয়ান িব িবদ ালেয়র ল াবেরটিরেত লাকজনেদর
Temoporal lobe e চৗmকীয় kেtর প াটান তির কের eর সবgেলা aিভjতাi তােদরেক িদেত
পেরিছেলন। আিম িনেজo eরকম eক পরীkায় aংশ িনেয়িছলাম eবং সi সময় সামান হেলo আমার
শরীর থেক িবিcn হoয়ার aিভjতা হেয়িছল।
eকiভােব, ন াচার পিtকার 19 সেpmর, 2002 সােলর সংখ া pকািশত হেয়েছ য, সুiস sায়ুিবjানী
oলাফ bাংেক (Olaf Blanke) eবং তার সহকমীরা আিব ার কেরেছন য তারা ততািlশ বছর বয়s
eক মৃগী রািগণীর টমেপারাল লােবর সিঠক e ুলার জাiরােস বd িতক udীপনার মাধ েম শরীর িবচু ত
aিভjতা (Out-of-body experience, সংেkেপ OBE)) আনেত সkম হেয়েছন। pাথিমক sl
udীপনায় ভdমিহলা ‘িবছানায় ডেব যািc’ বা ‘uঁচু থেক পেড় যািc’ iত ািদ aিভjতার কথা
বেলেছন। িকছুটা বিশ পিরমােণ udীপনার পের ‘িনেজেক িবছানায় শায়া দখেত পািc, তেব ধু আমার
পা eবং িনেচর aংশ দখেত পািc’ বেলেছন। আেরা aিধক udীp করার পর ভdমিহলার তাৎkিণক
aনুভূিত হেলা ‘oজনহীনতা’ eবং ‘di িমটার uঁচুেত িসিলং eর কাছাকািছ ভাসিছ’ eরকম।
2001 সােল pকািশত gn Why God Won’t Go Away’ ত eকi ধরেনর eকিট গেবষণায় uেlখ
করা হয় য, গেবষক enু িনuবাগ (Andrew Newberg) eবং গেবষক iuিজিন দ আকুiিল
(Eugene D’Aquili) দখেত পেয়েছন য বৗd িভkুরা eবং ানিসসকান সn ািসনীরা যখন ধ ান
কের তখন তােদর মিsে র s ান Posterior superior parietal lobe e িবsয়করভােব sl
কমচা ল pদশন কের। Posterior superior parietal lobe ক লখকdয় Orientation
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Association Area (OAA) বেল uেlখ কেরেছন, যার কাজ হেc শরীরেক বstগত দূরt সmেক

ধারণা দoয়া ( য সকল লােকর ei aংশ িবন হেয়েছ তােদর কাথাo যাoয়ার রাsা খুেঁ জ পেত বশ
বগ পেত হয়।)। যখন OAA udীp হয় eবং সিঠকভােব কাজ করেত থােক তখন সtা eবং a-সtার
মেধ পির ার পাথক থােক। গভীর ধ ান বা pাথনার সময় যখন OAA ঘুমn aবsায় থােক তখন oi
পাথক ঘুেচ যেয় বাsবতা eবং কlনা, শরীর aনুভব eবং শরীর িবিcnতার aনুভেবর মধ কার সীমােরখা
ঝঁাপসা হেয় uেঠ। সmবত eকারেণi িভkুরা িব জগেতর সােথ eকাtতা aনুভব কের বা সn ািসনীরা
ঈ েরর uপিsিত টর পায়, িকংবা িভনgহবাসীেদর dারা aপhত ব িkরা িবছানা ছেড় uেড় যেত থােক
aন জগৎ থেক আসা মূল নেভাযােনর িদেক।
কােরা কােরা kেt কখেনা কখেনা বড় ধরেনর শারীিরক বা মানিসক আঘােতর কারেণo oi ধরেনর
aিভjতার সূtপাত হেত পাের। Lancet eর িডেসmর 2001 সংখ া eকিট ডাচ গেবষণার কথা uেlখ
কেরেছ যখােন 344 জন hd রাগী িkিনক াল ডথ aবsা থেক বঁেচ িফের eেসেছ। eেদর মেধ বােরা
শতাংশ মরণpািnক aিভjতার কথা uেlখ কেরেছ। মরণpািnক সi aিভjতায় তারা তােদর শরীর
থেক িবিcn হেয় ভেস বিড়েয়েছ eবং সুড়ে র শষ pােn আেলার দখা পেয়েছ। কu কu আবার
সi সময় মৃত আtীয় sজেনর সােথ টুকটাক সুখ dঃেখর কথা টথাo সের ফেলেছ বেল জািনেয়েছ।
ei সব ঘটনার সাধারণ ব াখ া হেc য, যেহতু আমােদর sাভািবক aিভjতার udীপক বাiের থেক
মিsে আেস, কােজi যখন মিsে র eকটা aংশ মিsে র িভতেরi asাভািবকভােব ei িব ম তির কের
তখন মিsে র aন aংশ বিহরাগত িবষয় িহসােব সgেলােক িচিhত কের। ফেল, asাভািবক িবষয়েক মেন
করা হয় aিতpাকৃিতক িবষয় বেল। বাsেব eটা কবলমাt মিsে র রসায়ন ছাড়া আর িকছুi নয়।
আেরা সুিনিদ ভােব বলেত গেল, NDE eবং OBE eর মেধ জব-রাসায়িনক সmক রেয়েছ। আমরা
জািন য আকােশ uড়ার হ ালুিসেনশন eে াপাiন eবং aন ান িবষাk eলেকােয়েডর কারেণ ঘেট থােক।
eেদর িকছু িকছুেক পাoয়া যায় ম ানে ক eবং িজমসন আগাছার মেধ । iuেরািপয়ান ডািকনীরা eবং
আেমিরকান রড iিnয়ান শ ামানরা egেলােক যtতt ব বহার করেতা। কটামাiনস (Ketamines)
eর মত aনুভূিতনাশেকর কারেণ খুব সহেজi OBE সংঘটন করােনা সmব। DMT (dimethyltryptamine) জগৎ ক সmpসারণশীল বা সংকুিচত হoয়ার aনুভূিতর জn দয়। LSD দৃি ম eবং
বন ম তির কের aন ান aেনক aনুভূিতর মেধ িব জগেতর সােথ eকাtতার aনুভূিতর জn দয়। oi
ধরেনর কৃিtমভােব তির রাসায়িনক uপাদােনর gহণ unুখ eলাকা থাকার aথi হেc মিsে র
sাভািবকভােব তির রাসায়িনক uপাদান িকছু পিরিsিতেত ( uদাহরণsrপ, শারীিরক বা মানিসক ভয়ানক
আঘাত বা dঘটনা) মরণpািnক aিভjতার কান eকিট aথবা সকল aনুভূিতরi িবকাশ ঘটােত পাের।
কােজi, আজরাiলেক মাথার কােছ দখার চরম যntণা থেক লাগামহীন ‘ মেনর’ rেপ মরণpািnক eবং
শরীর িবিcnতার aিভjতা হেত পাের।
কন িভn িভn লাক সুড়ে রর মত eকi ধরেনর aিভjতা aজন কের সটা দখােনার মাধ েম
মেনািবjানী eবং পরাবাsব গেবষক সুসান bাকেমার (Susan Blackmore) হ ালুিসেনশন
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হাiেপােথিসসেক eক ধাপ eিগেয় িনেয় গেছন। রিটনা থেক pাp তথ মিsে র িপছেনর িদেক aবিsত
িভসু য়াল কেটেk pিkয়াজাত করােনা হয়। হ ালুেসিনক oষুধসমূহ eবং মিsে aিkেজেনর aভাব ei
eলাকায় sাভািবক sায়ু কােষর uৎ kপেণর হার eর সােথ ঝােমলা পাকােত পাের। eটা যখন ঘেট তখন
sায়িবক কাযkেমর ‘ ডা্রাকাটা দাগ’ (Stripes) িভসু য়াল কেটেkর িদেক agসর হয়। eটােকi তখন
মিs কndীভূত বৃt বা সিপল কু লী rপ বেল ধের নয়। ei সিপলাকার কু লীেলi সুড় িহসােব হয়েতা
দখা যায়। eকiভােব, দহ িবচু িতর kেt uপর থেক ভাসমান aবsায় দখার িবষয়টা pকৃতপেk
sাভািবক eকিট pিkয়া ‘িবেকndীকরণ’ eর সmpসািরত ধরন। িনেজেক সমুd সকেত বেস থাকা বা পবত
আেরাহণ করা কlনা করা সাধারণত uপর থেক িনেচর িজিনষ দখার মত।
মিs eবং মন য eকi িজিনষ তা ei গেবষণা কমgেলাi pমাণ। সকল aিভjতাi আসেল গৃিহত হয়
মিsে র মাধ েম। কেটk eর মত বৃহৎ eলাকা টেmারাল লােবর মত kুd eলাকার কাযkেমর সমnয়
সাধন কের। ei kুd eলাকাgেলা আবার e ুলার গাiরােসর (Angular Gyrus) মত আেরা kুd
eলাকাgেলার sায়িবক ঘটনাসমূেহর মেধ তুলনা কের। ei লঘুকরণ eকক িনuরন পযায় পযn চলেত
থােক। ei পযােয় কান ব িk পিরিচত কাuেক দখেত পেল তার মিsে ‘িদিদমা িনuরন’ নােম পিরিচত
খুব িনবািচত িকছু িনuরনসমূহ চ ল হেয় uেঠ। UCLA eর িনuেরাসাজন আiজাক ি ড ( Itzhak
Fried) eর সহেযািগতায় ক ালেটক eর sায়ু িবjানী িksল কাচ (Christol Koch) eবং গ ািbেয়ল
kiম ান (Gabriel Kreiman) গেবষণায় aংশgহণকারী ব িkেক িবল িknেনর ছিব দখােনার পর
eকিটমাt িনuরনেক চ ল হেত দেখেছন। ‘মিণকা িনuরন’ য eর খুব কাছাকািছ সংযুk হেত বাধ তা
বলাi বাhল ।
চতনার sায়িবক সmক খঁাজার সূtপাত হয় ei মৗিলক পযায় থেক। eবং তারপর sায়িবক সংেযােগর
ei সরলতর ব বsা থেক udূত িচnার জিটল িসেsেমর িবকাশমান uপাদান খঁাজার জন আমরা সখান
থেক kমশ agসর হi। আমরা যা pত k কির সটােক দাশিনেকরা বেল থােকন কায়ািলয়া (Qualia)
বা sায়বীয় ঘটনাসমূেহর সংেযােগর কারেণ udূত িচnা eবং aনুভূিতর মেনাগত aবsা। তেব eটা িঠক eক
সময় না eক সময় িবjােনর নােছাড়বাnা আচরেনর কারেণ সেচতনতার গূঢ় রহস o সমাধান হেয় যােব।
sাভািবক eবং pাকৃিতেকর মেধ িবলীন হেয় যাoয়াটাi asাভািব eবং aিতpাকৃেতর ভিবষ ৎ। pকৃতপেk,
asাভািব eবং aিতpাকৃত বলেত িকছু নi। আেছ ধু sাভািবক eবং pাকৃিতক......... আর আেছ ধু
িকছু রহস যা eখেনা ব াখ া করা যায়িন ei যা।
ieসিপ eবং মেনর pমাণ
eকশ’ বছেররo বিশ সময় ধের িপeসআi (psi) বা সাiিকক pপে র uপিsিত আেছ বেল দািব করা
হেc। ঊনিবংশ শতাbীর শষ িদেক সাসাiিট ফর সাiিকক াল িরসােচর মত সংগঠনgেলা গেড় uেঠিছল
psi গেবষণায় কেঠার বjািনক পdিত pবতেনর জন । স কােজ সহায়তা দoয়ার জন তােদর হােত িব
মােনর বjািনকo িছল। িবংশ শতাbীর িবশ শতেক জােসফ রাiেনর িডuক িব িবদ ালয় পরীkণ থেক
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r কের নbi eর দশেক করা ড ািরল বম eর কেনল িব িবদ ালয় গেবষণার মত মােঝ মােঝi িসিরয়াস
eকােডিমক িরসােচর সুিবধাo পেয়েছ psi।
uদাহরণsrপ, 1994 সােলর জানুয়ারী মােস বম eবং তার pাkন iuিনভািসিট aব eিডনবাগ
প ারাসাiেকােলািজs সহকমী চালস হনটন তােদর pবn ‘Does Psi Exist? Replicable
Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer’ নামকরা িরিভu
জানাল Psychological Bulletin e pকাশ কেরন। চিlশটা pকািশত pবেnর মটা-eনালাiিসস
(meta-analysis) কের লখকdয় uপসংহাের পঁৗেছেছন eভােবঃ
Psi eর পেk pমাণ পাoয়া সেtto (সাফেল র হার 35 শতাংশ, যখােন 25 শতাংশ হার দবkেম হoয়াটা

pত ািশত) বম eবং হনটন হায় হতাশ কেরেছন ei বেল য, বিশরভাগ eকােডিমক মেনািবjানী তথ বা
শিkর ব িতkমী pিkয়ায় sানাnর, যােক psi বলা হয় ( যমন, টিলপ ািথ বা aন ধরেনর iিndয়াতীত
aনুধাবন, যা বতমােন জানা বstগত eবং জিবক মকািনজম aনুযায়ী aব াখ াত), তার aিstেক sীকার
কেরন না।
িবjানীরা কন psi gহণ কেরন নাi? িবjােনর জগেত ড ািরল বেমর eকিন গেবষক বেল িবরাট সুনাম
রেয়েছ eবং িতিন psi গেবষণায় পিরসংখ ানগতভােব তাৎপযপূণ সব ফলাফল pদশন কেরেছন। নতুন তথ
eবং pমাণ হািজর করেল িবjানীেদর িক তােদর পুরেনা মেনাভাব পাlােনার কথা না? তাহেল কন সংশয়?
সংশেয়র মূল কারণ হেc, কান গেবষণার gহণেযাগ তার জন pিতrপেযাগ (Replicable) ডাটা eবং
সামথময় (Viable) তেttর pেয়াজন, যার dেটাi psi গেবষণায় aনুপিsত িছল।
uপাt: মটা-eনালাiিসস eবং গ া েফl কৗশল dেটাi পরবতীেত ভয়ংকর তােপর মুেখ পেড়িছল।
iuিনভািসিট aব aিরগেনর র হাiম ান (Ray Hyman) িবিভn গ া িফl পরীkেণ ব বhত পরীkণ
িkয়ািবিধর মেধ aসাম স খুেঁ জ পেয়েছন ( বেমর মটা-eনালাiিসেস সgেলােক eমনভােব eকিtত
করা হেয়েছ যন সgেলা eকi িkয়ািবিধ aনুসরণ কের।)। oi রকম িভnধমী ডাটা সেটর kেt ব বhত
পিরসংখ ান পরীkাo (Stouffer’s Z) aনুপেযাগী িছল। িতিন টারেগট রাnমাiেজশন pিkয়ােতo ( য
িসেকােয়েn িভসুয়াল টারেগট িরিসভাের পাঠােনা হয়।) খুত
ঁ খুেঁ জ পান। যার কারেণ লk িনবাচন
পkপাতd হেয়িছলঃ ‘গেবষণায় সব তাৎপযপূণ সাফল eেসিছল টারেগেটর িdতীয় aথবা তার পরবতী
uপিsিতেত। আমরা যিদ pথম uপিsিতর kেt aনুমানেক পরীkা কির তাহেল দখেত পােবা য ফলাফল
দবর সােথ স িতপূণ। iuিনভািসিট aব হাটেফাডশায়ােরর িরচাড oয়াiজম ান (Richard
Wiseman) িতিরশটারo বিশ গ া িফl পরীkণ িনেয় eকিট মটা-eনালাiিসস কেরo psi eর কান
হিদস খুেঁ জ পানিন। ফেল িতিন uপসংহার টােনন ei বেল য, psi ডটা বা uপাt pিতrপেযাগ নয়।
বম তার কােছ তাৎপযপূণ eরকম আেরা দশটা গ া িফl গেবষণা আেছ বেল পালটা দািব কেরন eবং
সgেলা িনেয় আেরা কাজ কের তা pকাশ করার পিরকlনা তার রেয়েছ বেল জানান। আর eiভােবi r
হয় ডটা িনেয় িবতক যা ডেক িনেয় আেস আেরা aেনক aেনক যুিkতক।
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তttঃ ভিবষ েত যিদ আেরা তাৎপযপূণ ডাটাo pকািশত হয় তা হেলo psi eর ব াপাের িবjানীরা সিnহান
আেছন বা ভিবষ েতo থাকেবন। eর িপছেনর জারােলা কারণ হেc য, psi কীভােব কাজ কের স
িবষেয় ব াখ ামূলক কান তtt নi। যতিদন পযn না psi eর aনুগামীরা ব াখ া করেত পারেবন য,
কীভােব pরেকর মিsে িনuরন কতৃক তির করা িচnাসমূহ মগেজর খুিল ভদ কের gহীতার মিsে
পঁৗছেব ততিদন পযn ei সংশয় থেকi যােব। eমনিক uপাt যিদ দখায়o য psi eর uপিsিত আেছ,
যা ব াখ ার pেয়াজন ( আিম িনি ত য তা নi), তারপরo আমােদর কাযকারণ সmকটা pেয়াজন।
কায়াnাম সেচতনতা
দীপক চাপড়া eবং aেন রা হয়েতা পালটা যুিk দেব য, psi eর aকাট তtt রেয়েছ eবং তা হেc
কায়াnাম সেচতনতা। দাrণ জনিpয় eবং eকটা adুত ধরেনর নােমর চলিct ‘What the
Bleep! Do We Know!?’ ত কায়াnাম সেচতনতা দখােনা হেয়েছ। চাতুযপূণ সmাদনার ei
চলিcেt aিভেনtী মািল ম াটিলন eকজন spালু ফেটাgাফােরর চিরেt aিভনয় কেরেছন। ei
চিরtিট আপাত aথহীন মহািব েক aথপূণ করার চ া করেছ। চলিctিটর মূল িবষয় হেc সেচতনতা
আর কায়াnাম মকািনেkর মাধ েম আমরা আমােদর িনেজেদর বাsবতা তির কির। ছিবিট য
সpাহােn মুিk পেয়িছল তার আেগi eর pেযাজেকর সােথ oিরগেনর পাটল ােn eকিট টিলিভশন
শােত আমার দখা হেয়িছল। ফেল, pkাগৃেহ মুিk পাoয়ার আেগi আিম ছিবিট দেখ ফেলিছলাম।
আিম কখেনাi ভািব নাi য, সেচতনতা eবং কায়াnাম মকািনেkর uপর কান চলিct সফল হেত
পাের। িকn আ যজনকভােব ছিবটা কেয়ক িমিলoন ডলার আয় কের ফেল eবং eর eকধরেনর
eকটা কাl aনুসারীo তির হেয় যায়।
ei চলিcেtর aবতাররা হেcন গঁাড়া িনu eজ পnী িবjানীরা। নােবল পুরsার িবজয়ী ক ালেটক
পদাথিবদ মুের গল-ম ােনর (Murray Gell-Mann) ভাষায়, eেদর তttকথার ফুলঝুির,
‘ কায়াnাম বকবকািন’ ছাড়া আর িকছুi নয়। যমন ধrন iuিনভািসট aব aিরগেনর কায়াnাম
পদািথিবjানী aিমত গাsামী বেলেছন য, ‘আমােদর চারপােশর বstগত জগত সmাব সেচতনতার
নড়চড় ছাড়া আর িকছুi নয়। আিম pিত পেল পেল আমার aিভjতা বেছ িনিc। হাiেজনবাগ
বেলেছন পরমাণুসমূহ বst নয়, বরং pবনতা’। িঠক আেছ aিমত। আিম আপনােক চ ােল করিছ।
পারেল িবশ তলা িবিlং eর uপর থেক লািফেয় পড়ুন eবং ভূিমর pবনতার মধ িদেয় িনরাপেদ
aিতkম কের যাoয়ার aিভjতা সেচতনভােব বেছ িনন।
The Message of Water gেnর জাপানী লখক গেবষক মাসুরা eেমােটার গেবষণা হেc

কীভােব মানুেষর িচnা বরেফর িksােলর আকৃিত পিরবতন কের দয় তা দখােনা। eক gাস পািন তার
চারপােশ ‘ভালবাসা’ শb জিড়েয় সৗnযমিnত বশ িকছু িksােল পিরণত হেয় যায়। আবার eলিভস
িpসিলর ‘Heartbreak Hotel’ বাজােল eক টুকেরা িksাল ভে di টুকরায় পিরণত হয়।
তাহেল িক eলিভেসর ‘Burnin’ Love’ বাজােল পািন ফুটেত r করেব? তাiেতা হoয়ার কথা,
তাi না?
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ছিবটারর সবেচেয় dবলতম aংশ হেc 58 বছর বয়sা মিহলা J. Z. Knight শরীেরর মেধ ভর
করা 35000 বছর বয়সী pতাtা ‘রামথা’র সাkাৎকার। আমার ভাবনা হেc 35000 বছর আেগ
কান a েলর মানুষ ভারতীয় ucারেণ iংেরজীেত কথা বলেতা ক জােন। চলিcেtর aেনক
pেযাজক, লখক eবং aিভেনতারা রামথার ‘School of Enlightement’ eর সদস । ei
sুেল সpাহােn িনu eজ eর ধ ান ধারণা শখােনা হয়।
কায়াnাম জগেতর adুতুড়তার সােথ ( যমন, হাiেজনবােগর aিন য়তার সূt, যখােন বলা হেয়েছ য
যখনi কান কিণকার aবsান সুিনিদ ভােব জানা যায়, তখনi তার গিত aিনি ত হেয় পেড়। eর
uেlাটাo হেত পাের যখােন গিত িনি তভােব জানা গেল aবsান aিনি ত হেয় পেড়।) বৃহৎ
জগেতর রহস ময়তার ( যমন সেচতনতা) সংেযাগ সাধেনর চ া নতুন িকছু নয়। e dেটার সেবাtম
সংেযাগ ঘিটেয়িছেলন পদাথিবjানী রজার পনেরাজ eবং িচিকৎসক sুয়াট হ ােমরফ। যােদর
কায়াnাম তtt বjািনক মহেল আেলার চেয় utাপi বিশ পিরমােণ ছিড়েয়িছল।
আমােদর িনuরেনর মাঝখােন িকছু kুdাকৃিতর ফঁাপা মাiেkািটuবুেলস আেছ যgেলা কাঠােমাগত খুঁিট
িহসােব কাজ কের। ধারণা (eবং eটা ধু ধারণাi, আর িকছু নয়) করা হয় য, মাiেkািটuবুেলেসর
মেধ কান িকছু হয়েতা oেয়ভ ফাংশন পতেনর eকটা সূtপাত ঘটায়, যার ফেল পরমাণুgেলার
কায়াnাম সমnেয়র সৃি হয়।। পিরণিতেত িনuরনসমূেহর মােঝ িসনােp িনuেরা াnিমটার িনগমন হয়
eবং eর ফেল তারা eকসােথ eকiভােব িবকিশত হেয় িচnা eবং সেচতনতা তির কের। যেহতু
oেয়ভ ফাংশেনর পতন কবলমাt কান পরমাণু ‘পযেবিkত’ ( কান িকছু িদেয় য কানভােব pভািবত
হেল) হেলi ঘটেত পাের, সেহতু ei ধারণার আেরা eকজন psাবক sায়ুিবjানী স ার জন eকেলস
(John Eccles) বেলন য, খুব সmবত ‘মন’i হয়েতা aণু থেক পরমাণু, িনuরন, িচnা,
সেচতনতার পৗণপুিণক চেkর পযেবkক।
বাsেব, সাব eেটািমক কায়াnাম eেফk eবং বৃহৎ আকােরর ম ােkা িসেsেমর ব বধান eেতা বিশ
য তােদর মেধ সংেযাগ সাধন সmবপর নয়। কেলারােডা িব িবদ ালেয়র পািটকল পদাথিবjানী িভkর
sংগার তার gn The Unconcious Quantum - e দিখেয়েছন য eকিট িসেsমেক
কায়াnাম মকািনk িহসােব বণনা করেত হেল eর গড় m, গিত v eবং দূরt d ক aবশ i pাে র
(Planck) rবক h eর সােথ সাম স পূণ হেত হেব। ‘যিদ mvd, h eর চেয় aেনক বিশ হয়
তাহেলi কবল িসেsমেক মেন নoয়া যেত পাের’। sংগার িহসাব কের দেখেছন য, িসন ােpর
দূরেt িনuরাল াnিমটার মিলিকuলস eর ভর eবং তােদর গিত pায় িতনgন বিশ, যা কায়াnাম
pভাবেক কাযকর করার জন খুব বিশ বড়। মাiেkা-ম ােkা সংেযাগ বেল িকছু নi। যখন তােদরেক
পযেবkণ করা হয় তখন সাব eেটািমক পািটকলgেলা হয়েতা পিরবিতত হয়, িকnt চঁাদ িঠকi চঁােদর
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জায়গায় থেক যায় তা স কu তার িদেক তাকাক বা না তাকাক। িক য ঘাড়ার আnাটা হেc
eখােন ক জােন? †
িবjােনর iিতহাস মেনর anিনিহত কাযাবলী ব াখ া করার aসংখ sািpক িকnt ব থ কমকা িদেয়
ভিত। সকল মানিসক কাযাবলীেক ঘূণায়মান পরমাণু, যা মূলতঃ eিগেয় যােc চতনার িদেক, তার
কাযাবলী িহসােব ব াখ া করা থেকi ei কমকা r হেয়েছ pায় চারশ’ বছর আেগ ডকাট
(Descarte) eর িবখ াত ucাকা ী pেচ া থেক। ei ধরেনর কােটিসয়ান sp eক ধরেনর
িন য়তা pদান কের, িকnt খুব drত তা জীবিবjােনর জিটলতার মুেখামুিখ হেয় িফেক হেয় যায়।
আমােদর uিচত sায়বীয় পযােয় eবং আেরা uঁচুেত চতনার খঁাজ করা যখােন কাযকারণ িবে ষণ
utান eবং আt-সংগঠেনর মত নীিতর িদেক িদক িনেদশ কেরেছ।
সাiিকক মাধ মতা eবং মৃেতর সােথ কথা বলা
দীপক চাপড়া eকিট িব িবদ ালেয়র গেবষণা কাযkেম aংশgহেণর aিভjতার কথা sরণ কেরেছন।
সi গেবষণায় িতনজন সাiিকক দািব করিছল য তারা পরেলােক চেল যাoয়া লাকজেনর সােথ
যাগােযাগ করেত পাের। যিদo কান সাiিককেকi বলা হয়িন য দীপক সখােন uপিsত িছল, তা
সেtto diজন তােক নাম ধের সনাk কের ফেলিছল। diজন বেলিছল য স তার সদ মৃত বাবার
সােথ যাগােযাগ করেত চায় eবং eর মেধ eকজন তার ছেলেবলার ডাক নামo িকভােব যন
জানেতা। দীপক ei aিভjতােক খঁািট aিভjতা বেল দািব কেরেছন। যিদo িতিন sীকার কেরেছন
য, তার e িবষেয় মেন িকি ৎ খুঁতখুত
ঁ ািন িছল। িবেশষ কের যেহতু দীপেকর মেত, ‘পরেলাক থেক
আসা আমার বাবা ততটুকুi িজিনষi জানেতা যতটুকু আিম জািন, তার চেয় বিশ িকছু না’।
ei িকি ৎ খুঁতখুত
ঁ ািন বিশরভাগ লােকর সেnহবািতকতার চেয়o বিশ সেnহবাদী, িবেশষ কের
eমন eকিট আেবগpবন লখায় যখােন মৃত ভালবাসার জনেদর সােথ সংেযাগ সাধেনর pিতrিত
দয়। সাiিকেকরা কীভােব মৃতেদর সােথ কথা বেল? আিম e িবষেয় aেনক লখােলিখ কেরিছ। তেব
সংেkেপ বলেত গেল বলেত হয় eটা eমন eকটা চালািক যখােন dেটা কৗশেলর িবেশষ pেয়াজন
হয়।

†

সmpিত রজার পনেরাজ eবং sুয়াট হ ামারফ মনুষ - চতনার eকিট তtt দঁাড় কিরেয়েছন, যখােন বলা হেয়েছ য, মাiেkা-িটuবলসসমূেহর মেধ
কায়াnািয়ত মহাকষ থাকার ফেল দrন য মনুষ - চতনার udব ঘেট সটা ধবংস হয় না। ভাববাদীরা sভাবতi eেত 'আtার িনত তা' খুেঁ জ
পেয়েছন। পনেরােজর aিধপদাথিবদ ার e সব ব াখ া িবিভn িবতেকর জn িদেয়েছ। aিধকাংশ িবjানীi egেলা gহণ কেরনিন। যমন,
পদাথিবjানী sািলন বেলন, ‘আমােদর মিsে র আবাস তা আর পরমশূেন র কাছাকািছ কাথাo নয়, eজন িববতেনর ফলrিতেত মিsে র আচরণ
কায়াnািয়ত হেয় যােব eমন pত াশা খুব eকটা যৗিkক হেত পাের না’। আেরক পদাথিবদ ম াk টগমাক Physical Review পিtকায় pকািশত
তঁার গেবষণামূলক pবেn িহসাব কেষ দিখেয়েছন য, িনuরেনর সিkয়ন o udীপেনর (firing and excitation) জন pেয়াজনীয় সময়
decoherence জন pেয়াজনীয় সময় থেক কমপেk 10,000,000,000 gণ বশী। aথাৎ, পনেরাজ মিssেক ' কায়াnাম কিmuটােরর' সােথ
য তুলনা কেরিছেলন স aনুমােন ভুল িছল। টগমাক uপসংহার টেনেছন ei বেল – মানুেষর মিssেক kািসকাল বা িচরায়ত ব বsা িহেসেব ধর
uিচৎ, কায়াnাম ব বsা নয়। ধু বjািনক জানােল নয়, inারেনেটo পনেরাজ-হ ামারেফর যুিkর খnন আেছ - সmাদক।
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1. কাl িরিডং বা সবজাnার ভান করাঃ eখােন আপিন আkিরক aেথi কােরা সmেক িকছু
না জেনi ভান করেবন য তার সmেক সবিকছু জােনন। আপিন aনগল p করেবন eবং
aসংখ মnব কেরন eবং দখেবন য কানটা ঝেড় বক মেরর মেতা লেগ যায়। ‘আিম প
akেরর নাম পািc। দয়া কের বলেবন িক ক eটা? uিন আমােক লাল রেঙর eকটা িকছু
দখােcন। কী সটা, িpজ? eরকম কের চলেব আেরা িকছুkণ। বিশরভাগ মnব i হেব
ভুলভাল ধরেনর। তােত aবশ কান সমস া নi। B.F. Skinner তার কুসংsারাcn
আচরেণর uপর পরীkায় যমন দিখেয়েছন য, লাকজেনর ধু দরকার মােঝ মােঝ তােদরেক
বুঝ দoয়া য সিত সখােন িকছু eকটা আেছ ( sট মিশেন জুয়ািড়েদর আটেক রাখার জন
মােঝ মােঝi তােদরেক িজতেত িদেত হয়)। ei ভ সাiিককেদর জািরজুির ফঁাস করার
uপর আমার করা WABC িনuiয়েকর eকিট aনু ােন সাiিকক যখন নামধাম, তািরখ, রঙ,
রাগব ািধ, aবsা, পিরিsিত, আtীয়sজন, sারকবstসমূহ eবং aন ান িবষয় drতগিতেত
বেল যািcল তখন আমরা pথম িমিনেটi pায় pিত সেকেn eকিট কের মnব gনেত সkম
হেয়িছলাম। সাiিককরা eেতা drত গিতেত কথা বেল য আপনােক টপ থািমেয় িপছেন যেয়
দখেত হেব য আসেল িক বলা হেয়িছল। সi aনু ােনর সাiিকেকর সাফেল র হার িছল দশ
শতাংেশর চেয়o কম। আর oi দশ শতাংশ সাফেল র ব িkরা িছল তারাi যারা মেন মেন
সুতীbভােব চািcল যন তারা তােদর মৃত িpয়জেনর সােথ যাগােযাগ করেত পাের।
2. oয়াম িরিডং বা jাত মেনািবjােনর িনয়েমর pেয়াগঃ oয়াম িরিডং সবার kেt pেযাজ
মেনািবjােনর জানা নীিতgেলােক ব বহার কের। িbিটশ মেনািবশারদ eবং যাdকর iয়ান
রাল াn (Ian Rowland) eর সাiিকক aনুমান কীভােব করেত হয় স সmেক
anjানসmn eবং িব েকািষক gn The Full Facts Book of Cold Reading
বিশরভাগ বািড়েতi পাoয়া যােব eমন সব বstসমূহেক যােত কের িনি তভােব কাuেক িব াস
করােনা যােব য তােদর মৃত িpয়জন কেk uপিsত আেছ সহ uc সাফল সmাবনাসmn
aনুমানসমূেহর তািলকা pদান কেরেছ। তািলকার িবষয়gেলা eরকমঃ eক বাk পুরাতন ফেটা,
তার মেধ িকছু eলবােম সঁাটা, িকছু eলবােমর বাiের; পুরেনা oষুধপt, ময়াদ utীণ
মিডক াল সাpাi, খলনা, বi, শশেবর কান sৃিত িচh; পিরবােরর মৃত কান ব িkর
গয়নাগািট; eক প ােকট তাস, যার মেধ eকটা আবার খায়া গেছ; ন হেয় যাoয়া
iেলকে ািনক কলকবজা; হািরেয় যাoয়া মানানসi কলম বােদ নাট প াড বা মেসজ বাড;
ি েজর গােয় লাগােনা বা টিলেফােনর পােশ রাখা জীণ নাট; কান শেখর িবষেয়র uপর লখা
বi, পুরেনা ক ােলnার, আটেক যাoয়া বা িঠকমত খােল না eমন কান য়ার; হািরেয় যাoয়া
চািব; ন হেয় যাoয়া ঘিড় iত ািদ। aিতpাকৃত িকছু আেছ বেল যারা ধারণা িদেত বাধ
তােদর িকছু সাধারণ িবিচt বিশ হেcঃ হাটুেত দাগ, বাড়ীর িঠকানায় 2 সংখ ার uপিsিত;
শশেব পািনেত পড়া জাতীয় dঘটনা, কানিদন পুরাতন না হoয়া কান পাশাক; oয়ােলট বা
পােস িpয়জেনর ছিব; ছেলেবলায় চুল বড় রাখা হত, িকnt বড় হেয় ছাট চুল রাখা; জাড়ার
eকটা হািরেয় যাoয়া কােনর dল iত ািদ iত ািদ। জমস ভ ান pাগ, িসলিভয়া bাuন,
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রাজেমির আলিটয়া eবং aন ান িমিডয়াম যােদর uপর আিম ব াপক তদn কেরিছ তারা সবাi
মৃতু র কারণ িহসােব বুক বা মিs eলাকােক িচিhত করার ব াপাের aত n দk। মৃতু র
কারণ িচিhত করার পর তারা ধীের ধীের agসর হয় সi মৃতু িক তিরt গিতেত হেয়েছ নািক
ধীর গিতেত হেয়েছ সিদেক। aত n drত গিতেত তারা মৃতু র aধ ডজন pধান কারণেক বেল
যেত থােক। ‘ স বলেছ য তার বুেক ব থা িছল’। যিদ eেkেt তারা iিতবাচক সাড়া পায়,
তাহেল তারা eিগেয় যেত থােক। ‘তার িক ক াnার িছল? কারণ আিম ধীের ধীের মৃতু
দখেত পািc’। যিদ তারা হঁ া সূচক utর দয়, তাহেল তারা সােথ সােথi সাফেল র কৃিতt
িনেয় নয়। যিদ আtীয় sজনরা iতsত কের তেব সেkেt তারা aত n drতগিতেত মৃতু র
কারণ সিরেয় নয় হাট eটােকর িদেক। যিদ মাথার কান সমস ার কারেণ মৃতু হেয় থােক,
তাহেল তারা sাক aথবা আছাড় খেয় পেড় যেয় বা গািড় dঘটনা মিsে র আঘােতর কথা
uেlখ কের।
আিম eকিদন িনেজi টিলিভশেনর eক িবেশষ aনু ােন সাiিকেকর ভূিমকা পালন কেরিছলাম eবং
খুব সহেজi aংশgহণকারী ব িkেদরেক বাঝােত সkম হেয়িছলাম য আিম মৃতেদর সােথ কথা
বলিছ। eটা aবশ খুবi সহজ কাজ। য কui icা করেল মৃতেদর সােথ কথা বলেত পাের। কিঠন
কাজ হেc মৃতেদরেক পালটা কথা বলােনা। সাiিকক িমিডয়ামরা চতুর কৗশল ব বহার কের িব ম
তির করার মধ িদেয় ধারণা দয় য মৃতরা আমােদর সােথ কথা বলেছ। eবং যেহতু যারা
িমিডয়ােমর কােছ সাহােয র জন আেস তার আেবগগতভােব ভ ুর থােক, সেহতু তারা খুব সহেজi
িমিডয়ামেদর pভাবিবsারকারী পdিতর ফঁােদ পেড় যায়।

pাথনা eবং রাগ িনরাময় গেবষণা ‡
2006 সােলর eিpেল The American Heart Journal sাs eবং রাগীর িনরামেয়র uপর
ফলদায়ক pাথনার pভাব িনেয় e পযn করা সবেচেয় িবsািরত গেবষণা pকািশত হয়। িবjান eবং
ধমিবষয়ক গেবষণায় uেdশ মূলক সহায়তা pদানকারী বেল পিরিচত টmিলটন ফাuেnশন
(Templeton Foundation) eর aথানুকূেল eবং ‘pাথনা ফলদায়ক’ ei মেতর pবkা হাভাড
iuিনভািসিট মিডক াল sুেলর কািডoেলািজ হাবাট বনসন eর নতৃেt পিরচািলত ei গেবষণার
ফলাফল িবjান eবং ধেম uৎসাহী uভয়পেkর লােকরাi লুেফ নয়। ছয়িট আেমিরকান হাসপাতােলর
1802 জন রাগীেক eেলাপাতািড়ভােব িতনিট দেল ভাগ করা হয়। pাথনা পাoয়া 604 জনেক বলা
হেয়িছল য তারা pাথনা পেতo পাের aথবা নাo পেত পাের। 597 জন কান pাথনা পায়িন eবং
তােদরেকo বলা হেয়িছল য তারা pাথনা পেতo পাের aথবা নাo পেত পাের। pাথনা পাoয়া 601
জনেক বলা হেয়িছল য তারা pাথনা পােব। সাজািরর আেগর রাত থেক pাথনা করা r হয় eবং তা
চলেত থােক pিতিদন ধের পরবতী di সpাহ। pাথনাকারীেদরেক িনেজেদর মত কেরi pাথনা করার সুেযাগ

‡

e ছাড়া পাঠেকরা e বiেয়র ‘pাথনা িক কান কােজ আেস?’ pবnিট পড়েত পােরন।
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দoয়া হয়। তেব বেল দoয়া হয় য তারা যন ‘drত িনরাময় eবং কান ধরেনর জিটলতাহীন
সাফল জনক সাজািরর’ জন pাথনা কের থােকন।
ei গেবষণার ফলাফল িছল d থহীন। কান দেলর মেধ i s ািটসিটক ািল িসগিনিফক াn কান পাথক
পিরলিkত হয়িন। তার মােন হেc pাথনা কান কােজ আেসিন। ধু য কােজ আেসিন তা নয় বরং আেরা
বােজ িদক হেc য, য দেলর রাগীরা জানেতা য তােদর জন pাথনা করা হেব তােদর মেধ সামান িকছু
পিরমােণ বিশ জিটলতা (যিদo s ািটসিটক ািল িসগিনিফক াn নয়) দখা িদেয়িছল। eেক বেল ‘ নােসেবা
eেফk’ (Nocebo Effect)। কােজi, মামলা খতম।
আেগর aেনক গেবষণায় যখােন pাথনার iিতবাচক ফলাফেলর দািব করা হেয়িছল, সgেলােত িনেচরgেলা
সহ aসংখ পdিতগত trিট িছলঃ
1. িনয়ntেণর aভাবঃ ei গেবষণাসমূেহর aেনকgেলাi বয়স, িল , িশkাগত যাগ তা,
জািতসtা, আথ-সামািজক মযাদা, ববািহক aবsা, ধমিন ার মাtা iত ািদ হsেkপকারী
চলকেক িনয়ntণ করেত ব থ হেয়েছ। pকৃত aবsা হেc সব ধমi বhগািমতা, মদ পান o
মাদকdেব র ব বহার eবং ধূমপােনর মত asাs কর আচরণেক িনিষd কেরেছ। oi
চলকgেলােক যখন িনয়ntণ করা যায় তখন আর আেগর মেতা তাৎপযপূণ ফলাফল থােক না।
বয়s মিহলােদর িনতেmর সাজাির থেক িনরামেয়র eক গেবষণায় বয়স চলকেক িনয়ntণ
করেত ব থ হেয়িছল। িগজায় uপিsিতর হােরর সােথ রাগ িনরামেয়র সmেকর aন eক
গেবষণা eেকবােরi ধতেব র মেধ নয়িন য aসুs লাকজেনরা িগজায় সাধারণত কম যেয়
থােক। eর সােথ সmকযুk আেরা eকিট গেবষণা ব ায়ােমর পিরমাণ চলকেকo িনয়ntণ
করেত ব থ হেয়িছল।
2. ফলাফেলর পাথক ঃ গঁাড়া ী ানেদর dারা pাথনাকৃত কািডয়াক পেশnেদর uপর করা
eক বhল pচািরত গেবষণায় 29 িট ফলাফল চলক পিরমাপ করা হয়। িকnt eেদর মেধ মাt
6 িট চলেক unিত পিরলিkত হেয়িছল। eকi ধরেনর aন ান গেবষণায় িবিভn ফলাফল
পিরমাপ িছল তাৎপযপূণ। aথপূণ হেত হেল eকi পিরমাপgেলােক eকi ধরেনর aন ান
গেবষণাgেলােতo তাৎপযপূণ হেত হেব। কারণ aেনক ফলাফল যিদ পিরমাপ করা হয় তেব
eেদর মেধ িকছু িকছু দবkেমi তাৎপযপূণ সহ-সmক দখােত পাের।
3. ফাiল- য়ার সমস াঃ ধমিন া eবং মরণশীলতার uপর করা কেয়কিট গেবষণায় (ধািমক
লােকরা aধািমকেদর চেয় বিশ িদন বঁােচ বেল মেন করা হয়) বশ িকছু ধমীয় চলক ব বহার
করা হেয়েছ। তেব সুচতুরভােব সgেলাi pকাশ করা হেয়েছ যgেলা ei diেয়র মেধ
তাৎপযপূণ সহ-সmক রেয়েছ বেল pমাণ কেরেছ। aন গেবষণায় eকi চলকসমূহ ব বহার
কের িভn সহ-সmক খুেঁ জ পাoয়া গেছ। eবং সখােনo aবশ ধুমাt তাৎপযপূণgেলাi
pকাশ করা হেয়েছ। বাকীgেলােক a-তাৎপযপূণ ফলাফেলর য়াের ফেল রাখা হেয়েছ। যখন
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সব সব চলকেক eকসােথ গঁাথা হয়, তখন দখা যায় য ধমিন ার সােথ মরণশীলতার আসেল
কান সmক নi।
4. কাযকর সংjাঃ pাথনার pভাব িনেয় যখন কান পরীkা করা হয় তখন মূলতঃ িক
পযেবkণ করা হয়? uদাহরণsrপ, কান ধরেনর pাথনা করা হয়? ( ী ান, ihদী, মুসলমান,
বৗd, uiকান eবং শ ামান pাথনা িক eকi?) ক বা কােক pাথনা করা হয়? (ঈ র, যী
eবং eকিট িব জনীন জীবনী শিk িক সমপযােয়র?) pাথনার কতkণ ধের eবং কতবার করা
হেব? (diটা দশ িমিনেটর pাথনা িক িবশ িমিনেটর eকটা pাথনার সমান?) কত জন লাক
pাথনা করেছ eবং ধেম তােদর মযাদা িক জrরী? (eকজন পাdীর pাথনা িক দশজন
uপাসনাকারীর pাথনার সমান?) বিশরভাগ pাথনা গেবষণায় ei ধরেনর কাযকর সংjার
aভাব রেয়েছ aথবা ei ধরেনর সংjার kেt িবিভn গেবষণায় কান িমলi নi।
5। ধমতািttক জিটলতাঃ ঈ র যিদ সবj eবং সবশিkমাn হয় তাহেল তােক sরণ করােনা
বা stিতবােক তু করােনার কান pেয়াজনi নi য কােরা িনরামেয়র pেয়াজন। pাথনা করার
পেরo য সকল রাগী মারা গেছ তােদরi বা ব াখ া িক? বjািনক pাথনা ঈ রেক sগীয়
গেবষণাগােরর iঁdের পিরণত কেরেছ যা জn িদেয়েছ aপিবjান eবং িনকৃ ধেমর।

তথ kt, মিফক aনুরণন, eবং িব জনীন জীবনী শিk
আপিন িক কখেনা খয়াল কেরেছন য িদেনর শেষ সংবাদপেtর শbজট (crossword puzzle)
খালা aেনক সহজ? আিম কখেনাi খয়াল কির নাi। rপাট শলে ক eর মেত যেহতু সকােলর
সিmিলত সাফল সাংsৃিতক মরিফক kt িদেয় িরেজােনট কের স কারেণi eটা সmবপর হয়।
শলে েকর মরিফক িরেজানাn তেtt ( মরফ বা ‘তেথ র kt’) eকi ধরেনর kt snন তােল eবং
িব জনীন শিkর মেধ তথ আদান pদান কের। সমেয়র সােথ সােথ pেত ক ধরেনর pাণীi eক eকিট
িবেশষ ধরেনর eকমুখী সিmিলত sৃিতেত পিরণত হয়। শলে ক তার 1981 সােল pকািশত gn ‘A
New Science of Life’ e িলেখেছন ‘pকৃিতর িনয়মতািntকতা aভ াসগত। বst বা িবষয়সমূহ যমন
আেছ তমনi আেছ, কারণ তারা যমন িছল তমনi আেছ’। শলে ক বেলেছন, মরিফক িরেজানাn
হেc ‘aরগািনজম eবং pজািতর িভতরকার সিmিলত sৃিতর রহস ময় টিলপ ািথ ধরেনর আnঃসmেকর
ধারণা’ eবং ভৗিতক a -pত , হািমং িপিজoন, কীভােব কুকুর টর পায় মিনব বাড়ী িফেরেছ বা আড়াল
থেক কu তািকেয় থাকেল টর পেয় যাoয়া iত ািদ িবষয় ব াখ া কেরেছ। শলে ক ব াখ া কেরেছন য,
‘দৃি র হয়েতা িdমুখী pিkয়া আেছ, আেলার anমুখী গমন eবং মানিসক pিতcিবর বিহমুখী িনগমন’।
শলে েকর oেয়বেপজ থেক ekেপিরেমnাল pেটাকল ডাuনেলাড কের হাজার হাজার মানুষ পরীkা
কেরেছন eবং সi সব পরীkা iিতবাচক, িরিপেটবল, eবং uc তাৎপযপূণ ফলাফল pদান কেরেছ। যার
aথ হেc, িপছন থেক কu তাকােল সটা য বাঝা যায় স িবষেয় ব াপক িবsৃত aনুভূিতpবণতা
রেয়েছ।
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আসুন, ei দািবেক ভালভােব পরীkা করা যাক। pথমতঃ কান oেয়বেপজ pেটাকেলর িভিtেত aপিরিচত
লাকেদর মাধ েম কান বjািনক পরীkা সাধারণত ঘেট না। eেkেt জানার কান uপায়i নi য oi
সমs aেপশাদার লােকরা inারেভিনং চলকসমূহ eবং পরীkেকর পkপাতেক কীভােব সামাল িদেয়েছ।
িdতীয়তঃ মেনািবjানীরা ei ধরেনর বণনােক িবপরীত আt-সntি pভাব বেল বািতল কের দনঃ eকজন
লাক কu তােক িপছন থেক দখেছ ভেব ঘাড় ঘুিরেয় তাকােc, oi ঘাড় ঘারােনা য লাক দখেছ
বেল মেন করা হেc তার দৃি আকষণ করেব, ফলrিতেত সi লাক pথম ব িkর িদেক তাকােব। আর
তােতi pথম ব িk িনি ত হেব য তার িদেক কu তাকােc সi aনুভূিতটা আসেলi সিত । তৃতীয়তঃ
2000 সােল লnেনর িমডলেসk িব িবদ ালেয়র জন কাuেয়ল শলে েকের psািবত পরীkণ pেটাকল
ব বহার কের আনু ািনকভােব eকিট পরীkা চালান। িতিন ei পরীkার জন 12 জন scােসবকেক
ব বহার কেরন যারা pেত েকi 12 টা িসেকােয়েn 20 বার তাকােনা eবং না তাকােনা পরীkায় aংশ
িনেয়িছল। শষ নয়টা সশেন িনভুলতার িফডব াক দoয়া হয়। ফলাফল হেc, পরীkায় aংশgহণকারীরা
তােদর িদেক কu তাকােc িকনা তা সিঠকভােব তখনi বলেত পেরিছল যখন তােদরেক িনভুলতার
িফডব াক দoয়া হেয়িছল। কাuেয়েলর মেত eর কারণ হেc, aংশgহণকারীরা আসেল জেন িগেয়িছল য
পরীkার ায়ালgিলর aনুkেম দবতা (Note: দবতা – randomness) িছলনা। iuিনভািসিট aব
হাটেফাদসশায়ােরর মেনািবjানী িরচাড oয়াiজম ান শলে েকর গেবষণার পুনরাবৃিt করার চ া কেরন
eবং দেখন য গেবষণায় aংশgহণকারী ব িkরা য হাের তােদর িদেক চারা দৃি েক সনাk করেত পােরন
তার হার দব হােরর চেয় খুব বিশ নয়। চতুথতঃ পরীkেকর পkপািতেtর সমস াo রেয়েছ। inিটিটuট
aব নােয়িটক সােয়েnস eর গেবষক ম ািরিলন ি জ (psi িব াসী) oয়াiজম ােনর (psi aিব াসী) সােথ
শলে েকর গেবষণার aনুকরণ কেরন eবং দেখন য, যখােন ি েজর ফলাফল eেসেছ
পিরসংখ ানগতভােব তাৎপযপূণ সখােন oয়াiজম ােনর ফলাফল হেয়েছ পুেরাপুির দব।
শলে ক বেলন য, সংশয়বাদীরা মরিফক িফেlর সুp kমতােক aবেহলা কের, যখােন িব াসীরা ei
kমতােক আেরা বিধত কের। oয়াiজম ােনর kেt শলে েকর মnব হেc, ‘সmবত িবষয়িট সmেক তার
নিতবাচক pত াশা সেচতন বা aেচতনভােব তার গেবষণায় pভাব ফেলেছ’।
হয়েতা। িকnt কথা হেc কীভােব আমরা নিতবাচক psi eবং না-psi eর মেধ পাথক করেত পাির?
কথায় আেছ না, aদৃশ আর aিstহীনেক য eকi রকম বেল মেন হয়।

মধ ভূিম
কথা হেc, তাহেল aবsাটা দঁাড়ােc িক? pকৃিতগতভােব আিম বশ আশাবাদী ধরেনর মানুষ। কােজi,
আিম বতমান aবsায় সেnহgs ভিবষ েতর aিgিশখায় সংশয়বােদর ঠাnা পািন ঢেল িদেত চাi না। তেব
আিম সত িহসােব িক আশা কির তার চেয় pকৃত সত িক তােকi বিশ grt দi। eবং সভােবi আিম
িবষয়gেলােক aনুধাবন কির।

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

পরকােলর পরাবাsবতা

আিম চাপড়া, বম, গাsামী, শলে ক eবং তােদর মেতা আেরা aেনকেকi জানpাণ িদেয় িব াস করেত
চাi। সিত সিত i চাi। আিম sুেল থাকা aবsােতi ধমেক পিরত াগ কেরিছ। িকnt মােঝ মােঝi আিম
আমার িবjান eবং pকৃিতর িদেক ধাবমান মনেক আমার pাkন eভানেজিলক aনুভূিতেত হাবুডুবু খেত
দিখ। e কারেণi বলা যেত পাের আিম সংশয়বাদী। eভানেজিলকরা যা দয় সটা হেc aেনকখািন
ধেমর মেতাi। সব িকছুরi pত াশা দয়, িকnt আসেল িকছুi দয় না ( ধু আশা ছাড়া)। eবং পুেরাটাi
আসেল িবjােনর সmূণ িবপরীত িব ােসর uপর pিতি ত।
আিম িবেশষ কের সংশয়াcn হi তখনi যখন দিখ মানুষ বলাবিল কের য ‘িবশাল িকছু’ আমােদর
জীবdশায় আমােদরেক রkা করেব eবং আমােদর গভীরতম আেবগগত চািহদােক পিরপূণ করেব।
eভানেজিলকরা কখেনাi দািব কের না য পরবতী pজেni যী র পুনrtান ঘটেত যােc (aথবা aেন রা
পিরtাণ পেয় যােব ধু তারা ছাড়া।) eকiভােব ‘ ংস aবশ mাবী’ মেতর ধমিনরেপk pবkারা সাধারণত
তােদর বরাd সময়সীমার মেধ i সভ তার ংস হেব বেল ভিবষ dাণী কেরন (eবং aিত aবশ i সi
কয়ামত থেক সামান য ক’জন রkা পােব তারাi হেব তার aংশ)। eকiভােব, ধম eবং ধমিনরেপk
iuেটািপয়া uভেয়রi ভিবষ ৎবkারা তােদর িনেজেদরেক বাছাi করা কিতপয় লাক ভােবন eবং মেন কেরন
য sগ তােদর eেকবাের হােতর মুেঠায়।
sগ কাথায়? eখােনi sগ। বতমানi হেc আমােদর sগ। আমােদর মেধ i sগ আবার আমােদরেক
ছাড়াi sগ। আমােদর িচnা eবং কােজর মেধ i sগ িনিহত। আমােদর জীবন eবং ভালবাসােতi িসk
sগ। আমােদর পিরবার eবং বnুেদর মেধ i sগ দীpমান। আমােদর pত েয়র বিল তা eবং আtার
বিশ তার মােঝi িবরাজমান sগ।
জীবন িচরsায়ী না হেলo, আশা িঠকi জেগ থােক িচরnন।

ড. মাiেকল শারমার, আেমিরকার জনিpয় িবjান লখক, িবjােনর iিতহাসিবদ eবং The Skeptics
Society–eর pিত াতা। Skeptic - ম াগািজেনর সmাদক।
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