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আিদম বা আদম মানব মানব গা ীর pারিmক যুেগ পৃিথবীেত না িছল কােনা ঈ র, না িছেলা কােনা ধেমর 
aিst। মানুেষর মন থেকi ধেমর জn, ঈ র নামক aদৃশ  aলীক ব িkিটর গভপাত। তারপরo মানুষ 
তার a-মানুষ sর থেক মানুেষর aবsায় িববিতত হoয়ার কােল কন বা িক কের ধািমক হেয় uঠেলা eবং 
আজ পযni বা কন ধমিব াসেক আগেল রেখেছ, কান িনয়েম বা কান pেয়াজেন মানুষ তার আিদম 
জীবেনর s ুল ধমীয় ধারণােক পরবতী যুেগ ucতর মািজত রৈ◌প দান কেরেছ e pে র সবেচেয় সংিkp 
utরিটেত য কথাgেলা uেঠ আেস, তা হেলা সmpদােয়র আিধপত  িবsার o ধমীয় চতনার ধঁায়ার 
as তায় kমতার িলpা । aথাৎ pভুt। ধমীয় মৗলবােদর রাজt। aরাজকতা। মানবতার aবমূল ায়ন। 
মানুেষর sািধকার হরেণর eকct শাষণ। 
 
আজ ঐিতহািসকভােব e কথা pমািণত সত  য, pিত া pাp কােনা ধমi রkপাতহীন pিত া লাভ কের 
িন। সব ধেমরi pািত ািনকতার পিবt হােত লেগ রেয়েছ লk লk মানুেষর রেkর দাগ। ধম তার ei 
তথাকিথত agগিতর সে  িনেজর যথাথতা িনrপেণর জন  aতীয়িndয় সtার সমথন ব তীত ধম sেpর 
aথহীন িশlকলায় বা eকিট সুnর মায়ায় পযবিসত হয়। িবsতৃ িব জগেতর anিনিহত সtার সে  রেয়েছ 
ধমেবােধর িচরৈবিরতা। আজ িবjান o বstবাদী দশেনর kমuৎকষকােল মানুেষর মৗিলক মধা, মনন o 
jান চচা যখন pিত পেদ পেদ সকল রকম কুসংsার o anেtর কােলা পদা িছঁেড় িছঁেড় িব মানবতার 
সাবজনীন ঊষার আেলামুিখ ধাবমান তখন ধেমর anঃসার শূণ তা o ধমেবােধর aযথাথতা য আগামী 
eকিদন pমািণত হেবi e ব াপাের কােনা সেnহ থাকেত পাের না। তখন ংস হেয় যােব ধেমর ভীিতকর 
aলীক ঈ রতtt। ধুলায় িমিলেয় যােব ধমীয় লাভ o িবভীিষকার তথাকিথত sগ-নরেকর পরেলৗিকক 
বাগাড়mর। 
 
মানুেষর jান িবকােশর pাথিমক sরিট িছল ভয়, সংশয়, িdধা, dেndর aধ ায়। pাকৃিতক িববতন, আেলাড়ন, 
dেযাগ iত ািদ e সেবর মূল কারণ। তৎকালীন সময় aথাৎ pাৈগিতহািসক যুেগ e সমs pাকৃিতক 
কাযিবিধর যেথাপযুk ব াখ া-হীনতারi eকমাt কারণ, aবলmন বা ধারণাi মানব মিs েক বাধ  কেরেছ 
aতীিndয় বা aেলৗিকক নামক ভুয়া সংশেয়র কােছ আtসমপেণ। যার ধারাবািহক aিনবায ফল িত হেলা 
ধমেচতনা। আর ei ধমেচতনাi হেয় দঁািড়েয়েছ পরবতী unত মানুেষর মৗিলক unিতর pধান anরায়। 
পুরাকােল ei মেতর সমথক িছেলন eিপিকuরীয় দাশিনকগণ eবং ল ািটন কিব লু েkিটয়াস। তঁারা 
ধমিব াসেক কুসংsােরর যমজভাi িবেবচনা করেতন। পে ািনয়ােসর িবখ াত eকিট পংিkেত ei মেতর 
সংিkpসার পাoয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (pাথিমকভােব ঈ েরর pিত আনুগত  ভয় 
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থেক eেসেছ)। আধুিনককােল িহuম ধমীয় িkয়াকলােপর uৎস িহেসেব ভেয়র uপরi grt আেরাপ 
কেরেছন। aবশ  সi সে  িতিন আেরা eকিট কথা যাগ কের িদেয়েছন- ঈ েরর pিত ভয়, তঁার সিদcা 
লােভর rপ পিরgহ কের। আধুিনককােল aেনক িবখ াত মেনািবjানী, যমন িরবট ei ‘ভীিতর মতবাদ’ ক 
সমথন কেরন। আিদম aবsায় ধেম ভেয়র য eকটা grtপূণ ভূিমকা িছেলা তােত কােনা সেnহ নi। 
eকিট রহস ময় শিkেত িব ােসর uপর pিতি ত ধমেচতনা। ধমীয় মেনাভাব হেলা aিধকতর শিkশালী 
কােনা aদৃশ  ব িkর িনকট আtসমপণ। eেক রবাদী ধম িব bkােnর aনn শিkেক eকজন ব িk 
িহেশেব িচnা কের। আর সi aদৃশ  ব িkিটi হেলন ঈ র বা আlাহ। eিট aবশ  unত ধমেচতনার 
আধুিনক পিরণিত। pাথিমক sের আিদ টােটম িছেলা তার pতীক। রবাটসন িsথ ei মত দৃঢ়তার সে  
সমথন কেরন। তঁার বh পিরিচত eকিট aনুেcদ eখােন udৃত হেলা, ‘আিদম মানুেষরা aসংখ  িবপেদর 
dারা িনেজেদর পিরেবি ত বেল মেন করেতা, সিঠকভােব তারা িবপদটা িক জানেতা না; িকnt aদৃশ  কােনা 
ব িkর রহস ময় শিki য িবপেদর (pাকৃিতক dেযাগ) কারণ eমন eকটা uপলিb বা ধারণা তােদর মেধ  
জn লাভ কের। eবং ei uপলিb থেক তারা বুঝেত শেখ য সi aদৃশ  ব িk মানুেষর চেয়o 
aিধকতর শিkশালী ’ (W. R. Smith, The Religion of Semites, P. 55)। মূলত ei pাচীন uপলিb 
বা ধারণা থেকi ঈ র o ধমেচতনার আিদ a ুেরর িবকাশ। ধমেবােধর আিদ aবsা থেক আধুিনক 
ধমেচতনা ভয়-ভীিত pদশেনর ভূিমকা য লুp হেয় যায়িন তার পির ার দৃ াn হেলা বাiেবল o কারান। 
ol ট ােমেnর জনিpয় নীিত হেc, ‘pভুর pিত ভয়i হেলা jানলােভর সূচনা’ (eg Ps. exi.10. Prov. 
ix. 10) eবং িনuেট ােমেn মানুষেক সতক কের দoয়া হেয়েছ ei বেল, ‘ঈ রেক sীকার কের িনেয় 
uপাসনা কেরা িকnt ঈ র িহেসেব তঁােক ভয় o dা কেরা’ (Heb. xxii-28, Moffe- eর aনুবাদ)। ভয় + 
dা? না মেনািবjান আজ e কথািট pমাণ কের িদেয়েছ য, ভয় থেক কখেনা pকৃত dােবাধ জnােত 

পাের না। তেব বাiেবেলর চেয় কারান ভয় pদশেন aত িধক তীkন্ o শািণত। কারােনর আlাহ চk ু
রািঙেয় পাতায় পাতায় ভয়-ভীিতর তজনী uঁিচেয় রেখেছন মানুেষর pিত! িতিন eকিদেক িনেজেক পরম 
দয়ালু o aন িদেক চরম িন ুর দািব কেরন। িকnt pকৃত দয়ালু য কখেনা িন ুর হেত পােরন না eর িবশদ 
ব াখ ার কী কােনা pেয়াজন আেছ? 
 
ধমেচতনার সে  বুিdর সmেকর চেয় an আেবগ, aনুভূিতর সmক য ঘিন তর eেত কােনা সেnহ 
নi। আর eর পছেনর মূল িভিtিট হেলা- িব াস। আর িব াস হেc p হীন, যুিkহীন, বুিdিবেবচনাহীন 

eকিট িবষয়। জগৎ যভােব দৃশ মান িঠক সi ভােব ধমীয় চতনা জগতেক gহণ কের না। ধম iিndয়gাহ  
জগেতর বাiের eকিট aফুরn, aপািথব শিkর aিst aনুমান কের। aতীিndয় জগেতর pিত ধেমর যেতাটা 
আsা রেয়েছ পিরদশৃ মান জগেতর pিত তেতাটা নi (eটা pমাণ করেত বিশ দূর দৗড়ুেনার pেয়াজন নi, 
আজেকর ধমীয় মৗলবাদী রাজৈনিতক সংগঠনgেলার কথাবাতা, কাযকলাপ লk করেলi eর সত তা পাoয়া 
যােব)। ধম িব াস করেত শখায় সi aতীিndয় aপািথব জগৎ যা মানুেষর সকল pত াশা পূরণ করেত 
সমথ। eটা সmূণi eকিট াn িব াস। আর ei াn িব াসেক aবলmন কেরi জগেত িবচরণ করেছ 
aিধকাংশ মানুষ। eবং ei াn িব াসেক পঁুিজ কেরi ধমীয় ব াখ াকারগণ যুগ যুগ ধের মানুষেক 
ধমেচতনার আজgিব aতীিndয় জগেতর লাভ pদশন কের িবপথগামী কেরেছ, aথাৎ মানুেষর মৗিলক 
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িবকাশ o মানবতার sতঃsুত বিহঃpকাশেক rd কের রেখেছ, কlনাpবণ ei সব িচnািবদেদর aিভjতা 
িনরেপk আেরাহমূলক ধমীয় ব াখ ােক aকারণ বাগাড়mরপূণ ভnািম বলা যেত পাের। pেটার সmেক 
জুবাট যমন aিভমত pকাশ কেরিছেলন তার aনুকরেণ ম াথু আনl শিলর সmেক বণনা িদেয়িছেলন ei 
বেল য, ‘eক সুnর িকnt িন ল দবদূত। স তার d িতময় পাখা মহাশূেন  বৃথাi আেnালন কেরিছেলা’। 
বাক িট eকটু oলট পালট কের আমরা কlনাpবণ ধমীয় ভাববাদী o পাnােদর সmেকo pেয়াগ করেত 
পাির। তারাo তােদর পাখা (ধম pিত া পাবার আেগi) মেল িদেয়িছেলন কlনারােজ র মহাশূেন । সখােন 
কােনা বায়ুমnল নi। যিদo থােক তা eেতাi লঘু য কu তােত পাখা uেড় যেত পাের না। ei 
কlনার সে  ঐিতহািসক rঢ় বাsবতার কােনা িমল নi। 
 
কঁােত তঁার ‘Religion of Humanity’ gেn বেলেছন, ‘ধম হেলা মানুেষর মিs  pসূত eকিট কৃিtম 
সৃি ’। িকnt ei কৃিtমতা য kমাnেয় মানুেষর মধায় o মনেন বায়বীয় eক aকৃিtমতার rপ লাভ কেরেছ 
e কথা asীকার করা যােব না। ধম তাi eক ধরেনর aতীিndয় িবেশষ aিভjতা pিতিট ধািমেকর কােছ। 
আর ধািমক মাti িব াসী। আর িব াস মাti p -যুিk-আকাংkাহীন িবষয়। িবjান বুিdিভিtক। িবjান 
p -যুিk- কৗতহল-আকাংkার সমnয়। িকnt ধমীয় aিভjতায় বুিdর ভূিমকা গৗণ। p -যুিk িনিষd। 
ধেমর সে  বুিd aেপkা কাlিনক aনুভূিতর সmক ঘিন তর। ধম aপািথব শিkেত িব াসী। স aপািথব 
শিkর সাহায  pাথনা কের। eবং বুিdিনরেপk aনুভূিতর সাহােয  ধম পরম সtােক uপলিb করেত চায়। 
eর কােনািটi িবjােনর কাজ নয়। eর কােনািটi িবjান সমথন কের না। তাi ধমেক eখন aবশ i 
িবjান o বstবাদী দশেনর আেলাচ  িবষয় হoয়া uিচত। 
 
‘মানুেষর iিতহাস হেলা pকৃতপেk ধেমর iিতহাস’-মানব সভ তার মূেলর িদক থেক িবচার করেল 
ম াkমূলােরর ei uিkেত খুব eকটা aিতশেয়ািk নi। কারণ eমন কােনা আিদম মানব গা ী বা সমাজ 
িছেলা না যখােন ajতা থেক ধেমর ধারণা pথম সৃি  লাভ কের িন। aবশ  আজেকর সুসংগিঠত, 
pািত ািনক ধমমেতর সে  আিদম ধমমেতর পাথক  িছেলা aেনক। ধেমর pথম uৎপিto kমিবকােশর 
p িট ঐিতহািসক o মনsািttক দৃি েকাণ থেক সতকভােব পযেবkণ করা pেয়াজন। আর তারপরi ধেমর 
srপ o কাযাবলী পযেবkন করা সmব। িকnt e ধরেনর eকিট সীিমত রচনায় তার িবশদ আেলাচনা 
aসmব। eখােন কবল মানুেষর pাচীন ধমেবাধ থেক বতমান ধমেবােধর unত aবsা লােভর eকিট 
সংিkpসার টানা যেত পাের যা কােনাভােবi পূণা  নয় – 
 

‘ধম eকিট aত n জিটল িবষয়। eেক কােনা eকিট মাt সামািজক রীিতর বৃিd বা 
িবs ৃিতর সাহােয  ব াখ া করা যায় না। যেতাi আিদম rেপর হাক না কন কােনা 
uপাসনা কােনা eকিট মাt িচnার বা eকিট মাt আেবেগর pকাশ বলা যায় না। বরং ধম 
হেলা (মানব সভ তার kমিববতনশীল ধারার বh বh পূেবর) aেনকgেলা জিটল o 
শিkশালী িচnার সৃি ’ (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)। 

 
 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধম চতনা o ঈ র-িব াস 

 
 
 
মানুেষর মেনi ধেমর জn। jােনর ঊষালেg মানুেষর জীবেনর uপর ব াখ াহীন pাকৃিতক শিkgেলার 
grtপূণ pভাব রেয়েছ। ei শিkর aিst aনুমােনর ফেল মানুেষর মেন য আেবগ জেnিছেলা তার 
থেকi ধমেচতনার uৎপিt হেয়েছ। িকnt pাচীন যুেগর মেতা আজেকর sেঘািষত unত ধমgেলাo ভয়-
ভীিত pদশন কের মানুেষর িব ােসর p েয় aলীক জগেতর হাতছািন দয়; ঈ র, দব দবী, জীন, 
ফেরশতা, sগ, নরেকর গেpা শানায়, আtা aমরেtর লাভ দিখেয় uবর মানব মিsে র িবকলা তা 
ঘটায়। সােলামন রiনখ ধেমর সংjা িদেত িগেয় বেলেছন, ‘আিম eiভােব ধেমর সংjা িদেত চাi- 
আমােদর কমদkতার sাধীন pকাশেক বাধাদান কের য সমs িdধা-dnd তার সমি েকi ধম বেল’ 
(Salomon Reinach Orepheus [ E. Tr. 109] p.3)। e কথা aনsীকায য aেযৗিkক িবিধ-িনেষধ 
pগিতর পিরপnী। ী ধম o iসলাম ধম uভয়i pগতীর পিরপnী। তারপরo edিট ধেমর ঐিতহািসক 
kমিবকাশ আজ eেতাটা sীত কন? eর জবাব খুঁজেত যাবার আেগ ধেমর iিতহাস eকটা িনরিবিcn 
pগিতর iিতহাস eরকম aনুমান করা থেক িবরত থাকেত হেব, পিরবেত শাষণ, pভুt, kমতােলালুপতার 
ধারাবািহক iিতহােসর কথািট মাথায় রাখেত হেব। কারণ aেনক পুনরাবৃিt, aবkয়, aসভ তা o 
কুসংsােরর জিটল আবতেনর কািহনী রেয়েছ ধেমর iিতহােস। যুেগ যুেগ pগিত যখন eক জায়গায় বাধাpাp 
হেয়েছ aন t তখন স পিরবতেনর পেথ িবকিশত হেয় নতুন পথ আিবsার কের িনেয়েছ। ঐিতহািসক 
ভােব িচিহ¡ত ধেমর আিদম যুেগর ফিটশবাদ কােনাভােবi pগিত নয়। eটা pত াবতন বা প াৎগিতর 
িনদশন। Fetish  কথািট eেসেছ পতুগীজ Feitico  শb থেক। Feitico  শেbর aথ হেলা মুg হoয়া বা 
িবিsত হoয়া। আবার Feitico  শb eেসেছ ল ািটন Factitius  শb থেক। Factitius  শেbর aথ 
হেc কৃিtম। aবশ  মধ যুেগ ল ািটন ei শbিটর aথ িছেলা - ঐndজািলক। পি ম আি কার 
আিদবাসীেদর uপাস -বstেক uেlখ করার জন  প দশ শতেকর পতুগীজ নািবেকরা ei শbিট ব বহার 
করেতা। ফিটশ eকিট জড় পদাথ। আtা বা রহস ময় শিkর eিট আবাসsল। anত িকছু সমেয়র জন  
ei বstিটর uপর আtা ভর কের বেল িব াস করা হেতা। সi জন  জড় বstিটেক uপাসনা করা হেতা eবং 
সৗভাগ  লােভর চ া হেতা। pাকৃিতক বst িহেশেব ফিটেশর িনজs কােনা মূল  িছেলা না। য আtা 
তােত বসবাস কের বা eেস aবsান কের সi আtার gেণ মূল ায়ন হেতা ফিটেশর। হয়েতা কােনা 
adুত-দশন pাকৃিতক িজিনস, যমন asাভািবক eকটা পাথর িকংবা লািঠ, aথবা হাড় বা নখ pথম 
মানুেষর মনেযাগ আকষণ করেতা। তারা ভাবেতা হয়েতা eখােন aপািথব কােনা শিk থাকেত পাের। ei 
ভাবনা থেক তারা uপাসনা করেত r কের। 
 
ফিটেশর কােছ uৎসগ o pাথনা করা হেতা। িকnt যিদ দখা যেতা তােত কােনা লাভ হেc না তখন 
বুিঝেয়-সুিঝেয় আকাংিখত বstিট চাoয়া হেতা। তােতo না পাoয়া গেল আেদশ করা হেতা। িকnt তারপরo 
যিদ আকাংিখত বstিট পাoয়া না যেতা তখন r হেতা গালাগািল। eমন িক চাবুকo মারা হেতা 
ফিটশেক। িকnt যিদ তাo ব থ হেতা তখন ধের নয়া হেতা িজিনসিটেক ছেড় আtা চেল গেছ। 

pেয়াগবােদর আিদমতম rপিট সmবত eখােন pকাশ পেয়েছ। eকিট ফিটশ থেক যতkন কাজ পাoয়া 
যায় ততkন স পিবt। নiেল দাo আঁsাকুেড় ছুেঁড়। aবশ  eর ফেল ফিটশকেদর সমািp ঘটেছ না। 
eকটা ফিটশ গেল নতুন আেরকটা বstেক ফিটশ িহেশেব gহণ করা হেতা। s তঃ ফিটশবাদ aত n 
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aনুnত মােনর ধম। ফিটশ eকিট ব িkগত দবতা। aসভ রা িনেজেদর িনেদেশ তােক কাজ করেত বাধ  
করেতা। ei ধারণা ব িkগত eবং খামেখয়ালী িচnার eক pকৃ  িনদশন। 
 
eবার আেরা eকিট ধমীয় মােনর aেধাগিতর িবষয় বলা যেত পাের। ফিটশবােদর মেতা বh আtা 
uপাসনাবাদo (Polydoemonism) ধমীয় মােনর আেধাগিতর িনদশন। সমg চরাচর aসংখ  আtায় 
পিরব াp। মানুষ pিত মুhেত িনেজেদর সুিবধা বা aসুিবধার জন  তােদর uপিsিত বুঝেত পাের। sp থেক 
য ei ধারণার uৎপিt হেয়েছ তােত কােনা সেnহ নi। আিদম মানুেষর কােছ sেpর aিভjতা জাgত 

aবsার aিভjতার মেতাi বাsব িছেলা। তারা আtােক িনেজেদর ajাত o as  pিতrপ বেল ভাবেতা। 
ঘুেমর সময় আtা দহ ছেড় ঘুের বড়ায় আবার জেগ uঠার আেগ দেহ িফের আেস- ei ভােব তারা 
sেpর ব াখ া করেতা। sp eবং মৃতু র মেধ  পাথক  হেলা sেp আtা িফের আেস িকnt মৃতু  হেল আtা 
আর দেহ িফের আেস না aথবা বলা যেত পাের আtা দেহ না িফের eেল মৃতু  হয়। আিদম মানুষ 
িনেজেদর আtার মেতা তার চারপােশর জীব o জড় সব িকছুর মেধ  আtার aিst কlনা করেতা। 
 
ফিটশ ণীেক বাদ িদেয় জগেতর ei aসংখ  আtােক িতন ণীেত ভাগ করা যায়। pথমত- নদী, পবত, 
সমুd, গাছ, পাথর, পািখ, সাপ pভৃিত pাকৃিতক িজিনেসর আtার কlনা। eসেবর িনবািচত আtাgেলােক 
আিদম মানুেষরা িনেজেদর চেয় শিkশালী মেন করেতা। anত eেদর aিনs করার kমতা য বিশ সটা 
তারা িব াস করেতা। িdতীয় নীর আtা হেলা মৃত মানুেষর আtা। মৃতু র পর আtা বঁেচ থােক eরকম 
eরকম aলীক ধারণা য আিদ মানুষেদর মেধ  িছেলা (আজo aেনেকর মেধ i আেছ) তােত কােনা সেnহ 
নi। মৃতু র ফেল আtার ভােলা বা মn করার kমতা যেথ  বৃিd পায় বেল তারা িব াস করেতা। 
পূবপুrষেদর uপাসনা সকল aসভ  সমােজ pভূত িবsিৃত লাভ কেরিছেলা। তৃতীয় ণীেত রেয়েছ িবশাল 
pাকৃিতক ( সৗর কিndক) বstgেলার আtােক eকিট sতnt ণীভুিkকরণ। যমন আকাশ, সূয, চnd, 
নktরািজ eকসময় মানুেষর uপাস  হেয় uেঠিছেলা। মানুেষর ধারণা যখন িকছুটা unত হেয়িছেলা তখন 
তােদর মনেযাগ গেলা ei িবশাল pাকৃিতক িজিনসgেলা সmেক। enু ল াে  তঁার Making of Religion  
gেn বেলেছন, 
 

‘সবpাণবাদী দৃি েকাণ থেক aসভ  মানুেষরা িব bkােn aসংখ  আtার aিst কlনা 
করেলo তারা সংjার সাহােয  eকজন িপতার বা সবিকছুর s ার কlনা করেতা। িতিন 
আিদ। aন ান  সাধারণ আtা aেপkা তঁার sান uে । সi আtার eেতাদূর পযn 
বেলেছন য, aসভ েদর মেধ  aেনেক ী ধমালmীেদর মেতাi eেক রবাদী িছেলা। 
তােদরo eকজন পরেম র িছেলন’ (Andrew Lange ; The Making of Religion, 
P. 167)। 

 
eকথা হয়েতা সত  য সমs িকছুর as  প াৎপেট eকজন পরেম েরর ধারণা aসভ েদর মেধ  
eেকবাের aপিরিচত িছেলা না। সবpাণবােদ িব াসী আিদম মানুষ aনুভব করেতা য শtrভাবাপn aসংখ  
আtার দয়ার uপর িনভর কের তােদর বঁাচেত হয়। তাi তারা সi আtােদর সnt  করার চ া করেতা। 
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আtার সংখ া যেতা বেড় যেতা তােদর সmেক ভয়o তেতা বাড়েতা। eভােবi ধেম ভেয়র ভূিমকা pাধান  
পেয়েছ। aসভ  মানুেষর ধেম ভয়i pধান eবং trিট aসংখ । 

 
eেদর ei সব aজs trিট eবং s ুলতা, ছেলমানুষী eবং ajতা থাকার পরo বলা যায় সভ  মানুেষর 
আtার ধারণা aসভ েদর আtার ধারণারi সংsৃত rপ। i িব টাiলর তঁার Primitive Culture  gেnর 
pথম খn শষ কেরেছন ei কথা বেল –  
 

 ‘আtা সmিকত মতবাদ (সবpাণবাদ) ধেমর দাশিনক পdিতর eকিট pধান aংশ। 
ববরেদর ফিটশ uপাসনা eবং সুসভ  ী ানেদর uপাসনার মেধ  মানিসক সংেযােগর য 
aিবিcn ধারািট রেয়েছ তা ei মতবােদর ফেলi সmব হেয়েছ। য িবেভদ িবে র সকল 
বৃহৎ ধমমতgেলােক পৃথক কের রেখেছ সi ধমীয় সাmpদািয়কতার সুগভীর পাথেক র 
তুলনায় সবpাণবাদ eবং জড়বােদর পাথক  aেনক বািহ ক।’ 

 
গা ীর রীিত-নীিতর pিত আনুগত  থেক নিতক চতনা িবকিশত হেয়েছ। মূলত টােটমবাদ থেক eর 
ধারাবািহকতা r গা ীর pিত আনুগত  থেক যমন p য় পেয়েছ রkণশীলতা, তমিন আিtক িব ােসর 
eকিট পিরেবশo সৃি  হেয়েছ। aেনক সময় কােনা সাধারণ শtrর ভেয় ছাট ছাট গা ীgেলা eকিtত 
হেতা। আবার কখেনা কােনা শিkশালী গা ী dবলতর গা ীgেলােক জয় কের eকিট বৃহৎ জনসম ীেত 
পিরণত হেতা। তার ফেল মানুেষর মানিসক িদগেnর িবsিৃত ঘেট eবং তার জীবনেবাধ হয় গভীরতর। 
সামািজক সংগঠেনর kমিবকােশর সে  সে  ধমীয় িচnা-ভাবনায়o িবরাট পিরবতন দখা দয়। স সময় 
থেকi বh আtাবাদ বh ঈ রবােদ rপাnিরত হয়। আেগ য বh আtা uপাসনা হেতা সi আtাgেলােক 
কােনামেত দবতা বলা যায় না। তােদর কােনা iিতহাস িছেলা না, ব িkগত চিরt িছেলা না, eমন িক 

eকটা নামo িছেলা না। pাকৃিতক সi আtাgেলাi kমশ আধুিনকরেণ মনুষ  gণসmn হেয় uঠেলা। 
কlনা করা হেলা, মানুেষর মেতা তঁােদরo ভােলালাগা মnলাগা রেয়েছ, আেবগ ucাস আেছ, তঁােদর 
আhান করা যায়, eবং তঁােদর eকিট নামo রেয়েছ। eর aথ ei ধরা যােব না য, eরপর নদী, গাছ, 
আgন, মঘ, আকাশ pভৃিতেত য সব আtা বসবাস করেতা তােদর ধারণা শষ হেয় গেলা। বরং পূেব য 
সব sগীয় দবতােদর পঁুেজা করা হেতা না তারাi eেস আtার sান দখল কের বসেলা। pকৃত ঘটনাটা িকnt 
aন  রকম। নতুন কােনা sগীয় ঈ র তখেনা হািজর হয়িন। তঁার uপিsিতর আেগi oiসব pাকিৃতক 
আtাgেলা kমশ দবেtর মযাদা পেত থােক। কlনা r হয় দবতারা sগবাসী। তারপরo pকৃিতর সে  
মানুেষর আিদম সmকিট eেকবাের মুেছ গেলা না। aবশ  ধীের ধীের দবতার সে  pকৃিতর সmক কেম 
আসেত লাগেলা। দবতারা kমশ নিতক o মানিবক gণসmn হেয় uঠেলন। তারা eেককজন pধান হেয় 
uঠেলন রা  o ব িk জীবেনর িবিভn িবভােগ। যমন যুেdর দবতা, ভােলাবাসার দবতা, কৃিষ, িশl o 
সৗভােগ র, ঝড়-ঝ³◌ার আলাদা আলাদা কের দবতা কিlত হেলা। uদাহরণsrপ বলা যায়, বিদক ‘aিg’ 
আgেনর দবতা, পারেস র ‘আhরা’ আেলার দবতা, ব ািবলেনর ‘মাdক’ eবং িমশেরর ‘রা’ হেলন 
সূযেদবতা, gীেসর ‘িজuস’ eবং ল ািটন ‘জুিপটার’ sেগর দবতা, জামােনর ‘oিডন’ eবং বিদক ‘ind’ 
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ঝেড়র দবতা। ei সব kেt pাকৃিতক বুিনয়ােদর uপর আ য় কের ধমীয় কlনার জাল বুেন দবতােদর 
ব িkেtর rপেরখা pদান করা হেয়েছ। 
 
pাকৃিতক আtায় মানবt আেরাপ করার ফেলi য সকল দবতার সৃি  হেয়েছ ei ধারণা িঠক নয়। 
মানুেষর ধমানু ান পdিতর মধ  থেক eবং uৎসগ o pাথনার dারাo aেনক দবতার সৃি  হেয়েছ। ei 
ধরেনর জাতীয় দবতার মেধ  আেছন, যমন ভারতীয় bhা, িমশেরর oিশিরস, gীেসর a ােপােলা, ল ািটন 
মাস, বিদক বrন o িব ু, িহbr িজেহাভা pভৃিত। eকবার যখন eঁেদর ব িkগত gন আেরাপ করা হেলা 
তখনi তঁােদর মরজগেতর uে , eকটা aেধক বাsব o aেধক আিtক জগেত sাপন করার মানিসক 
pবণতা দখা িদেলা। সi জগেত দব- দবীেদর িনেয় eকিট সমাজ কlনা করা হেলা। আসেল ধম বুিdধমী 
হoয়ার আেগ থেকi কlনা o আেবগ pধান। ধম হেলা eকরকেমর aনুভূিত eবং সi সে  িচnা o 
icার সংিম ণ। যেথc কlনা aপিরণত িচnার pকাশ। 
 
জাতীয়ভােব ধম-িবকােশর kেt dিট grtপূণ গিতভি  রেয়েছ। pথমিট দবতােদর uপর নিতক gন 
আেরাপ aন িট eেক রবাদ aিভমুিখ যাtা। দবতােদর uপর নিতক gনােরােপর kেt pাকৃিতক বstর 
আtা সmিকত ব াপারিট বাদ িদেত হেব। কারণ eর কােনা নিতক আেলাচনা হেত পাের না। িকnt যখন 
আtার ধারণা pাকৃিতক বstর আoতা ছািড়েয় iিndয়gাহ  জগেতর uে  মাটামুিট eকিট aতীিndয় জগেত 
sািপত হেলা eবং আtােক মনুষ rেপ কlনা করা হেলা, anত আtােক মনুষ gনসmn বেল মেন করা 
হেলা, আর তখুিন pশs হেয় গেলা দবতােদর ম লময় o ন ায়বান বেল ধারণা করার পথ। eরপর kমশ 
দবতারা মানুেষর আদশ eবং নিতক aিভভাবক হেয় uঠেলন। ধারণা pিতি ত হেলা িতিন সৎ ক পুr ৃত 
কেরন eবং aসৎ ক শািs দন। তারপর থেক দবতােদর নিতক জগেতর ধারক o বাহকrেপ কlনা করা 
হেত থােক। হফিডং বেলেছন, 
 

‘pাকৃত ধম থেক নিতক ধেম utরণেক ধেমর iিতহােস eকটা grtপূণ পিরবতন 
িহেশেব য গণ  করা হয়েতা তা যথাথ। বh ঈ রবাদী ধারণার eেক রবােদ পিরবিতত 
হoয়ার ঘটনা aেপkা ei পিরবতন aিধকতর তাৎপযপূণ’ (H. Hoffding, The 
Philosophy of Religion, 1906, p. 326)। 

 
 
eভােব দবতােদর নিতক gনােরাপ করার কােল eক eকজন দবতা eক eকিট gেনর pতীক হেয় uেঠন। 
িবিভn জািতর কািহনীেতi eর uদাহরণ পাoয়া যায়। যমন - ind ( বদ), মাস (ল ািটন), থব 
(িটuটািনক) pভৃিত দবতারা হেয় uঠেলন িবেশষ কের সৗnেযর pতীক বrণ ( বদ) o oিশিরস (িমশরীয়) 
হেলন ন ায় িবচােরর দবতা। পl লস e ােথনী (gীক) pjার দবী, হিসটা (gীক) সতীt o গাহs  
আদেশর দবী, জরথুst ধেমর pধান দবতা আhরা মাজদা হেলন aম েলর শtr eবং িবে  নিতকতার 
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পিরচালক। ী পূব ধেম o টsােমেni দবতােদর সmেক নিতক ধারণা সেবাৎকৃ  aবsায় 
পঁৗেছিছেলা। 

 
eেক রবােদ agগিতর kেt জাতীয় ধেম কালkেম aেনক দবতার মেধ  কােনা eকিট দবতােক বিশ 
কের pশংসা করার eকিট pবণতা দখা যায়। মানুেষর সামািজক জীবেনর uপমার সাহােয  দবতােদর 
পরsেরর মেধ  সmক sাপন করা হেতা। পৃিথবীর সমােজ eকজন রাজা থােকন, aতeব দবতােদর 
সমােজ eকজন রাজা থাকা sাভািবক। eরপর আর aন  দবতােদর সমান kমতাসmn থাকা সmব হয় 
না। sেগ eকজন pধান দবতার নতৃেt aন ান  দবতােদর pাধান  aনুসাের kমপযােয় সাজােনা হেলা। 
uদাহরণsেরৈ◌প বলা যায়, gীেকর লােকরা িব াস করেতা- দবতােদর eবং সকল মানুেষর িপতা হেলন 
িজuস। রামানেদর মেত জুিপটার হেলন pধান। ব ািবলেন মাdক, আিসিরয়ায় aসুর eবং pাচীন চিনকধেম 
তােয়ন (sগ) eবং সাংিত ( দবতােদর pধান) ক pধান বেল মেন করা হেতা। পৃিথবীর সব জায়গায়, সকল 
জাতীয় ধেম দবতােদর eকিট রাজ  কlনা করার pবণতা দখা যায়। ei ধরেনর িব াসেক দবতােদর 
রাজতntবাদ বলা যেত পাের। ম াkমুলার যােক eকেদব pাধান বাদ বেলেছন তার মেধ o ei eক দবতার 
pাধােন র িনদশন পাoয়া যায়। 
 
aন  আেরা eকভােব বhর ধারণা ‘eেক’ িবলীন হেয় িগেয়িছেলা। িচnেনর সহায়তায় সকল দবতােক eক 
ঈ েরর বhেরৈ◌েপ pকাশ বেল িসdাn করার eকিট pবণতা লk  করা যায়। বh দবতার aিst sীকার 
কেরo eেক েরর ধারণা য লাভ করা সmব তার pমাণ pাচীন িমশর। pাচীন িমশের সূযেদবতােক সকল 
দবতার আtাrেপ বণনা করা হেয়েছ, যমন - ‘আিমi sগ o মেত র s া, ...... আিমi সকল দবতার 

pাণ ..... আিমi সকােলর চেপরা (chepera), dপুেরর রা (Ra) eবং সn ার ৎমু (Tmu)।’ ভারেতo 
aেনক বিদক মেntর মেধ  ei pবনতা িনদশন পাoয়া যায়। তার মেধ  বh পিরিচত মntিট হেলা, ‘oেগা 
aিg, তুিম যখন জngহণ কেরা তখন বrণ, যখন িনহত হo তখন িমt, তুিমi সকল দবতা।’ িতিন 
eক। মুিনরাi তঁােক ind, িমt, বrণ pভৃিত িবিভn নােম aিভিহত কেরেছন। পরবতীকােল uপিনষেদর 
কােল ei pবণতা বৃিd পায়। bkা বা পরমসtা eক। পািথব জগেতর ei বhেtর ধারণা মjান বা 
মায়া। বhর মধ  িদেয় ‘eক’ িনেজেক pকাশ কেরেছ। বh দবতার ধারণা o aন ান  সব িকছুর মেতা eক 
সtার ধারণায় রৈ◌পাnিরত হেয়েছ। ভারতবেষ ei eক রবাদ ব বহািরক pেয়াজেন বh ঈ েরর uপাসনা 
sীকার কের িনেয়েছ। gীেস ei pবণতার িবকাশ হেয়িছেলা pধানত : জেনােফিনস, পারেমিনিডস eবং 
sিয়ক দাশিনকেদর pভােব। gীেস মানবrপী বh ঈ েরর ধারণার িবrেd pিতবাদ জািনেয় জেনােফিনস 
eক পরম ঐেক র ধারণায় uপনীত হেয়িছেলন। iিndয়জ কlনার dারা সi ‘eক’ ক কখেনা জানা সmব 
নয়। সেব রবাদীেদর মেতা sিয়ক দাশিনকগণo ঈ রেক bkােnর আtা িহেশেব eবং িব চরাচের anবতী 
কারণ িহেশেব কlনা কেরিছেলন। 
 
ধেমর eেক রবােদর পূণ িবকাশ ঘেটিছল isােয়েল। পৗtিলক ধমgেলােত aিত al সংখ ক ভাববাদীর 
anদৃি েত eেক রবাদী ধারণা কখেনা কখেনা পেয়েছ, িকnt কখেনাi eিট জনগেণর ধম হেয় uঠেত 
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পােরিন। পারেস র জরথুst eেক রবােদর কাছাকািছ eেসিছেলন, িকnt িতিন ব িkগতভােব য সব 
দবতােদর িনবািসত কেরিছেলন, জn আেভsায় তঁার utরািধকারীরা সi সব দবতােদর পূনঃpিত া 
কেরিছেলন। isােয়েলর সূচনায়o pকৃত aেথ eেক রবােদর সাkাৎ পাoয়া যায় না। সখােন জাতীয় 
জীবেনর সূচনায় কবল িশkক eবং নতারাi িজেহাভা- ক eকমাt দবতা বেল sীকার করেতন িকnt 
aন ান  জাতীয় দবতােদর aিstেক তখেনা asীকার করা হয় িন। যমন মায়াবাiট জািতর দবতা িছেলন 
ক ােমাস, a ােমানাiট- দর দবতার নাম িছেলা মালক, িজেদানীয়- দর দবতা িছেলন বাল। তথািপ 
িজেহাভাi িছেলন pধান বা eকমাt দবতা, য দবতােক isােয়েলর মানুষ uপাসনা করেতা। িজেহাভা 
িছেলন তােদর eকমাt ধমীয় আকষণ। ধমীয় যা িকছু aিভjতা বা যা িকছু আদশ তারা লাভ করেতা, সব 
িকছুi পেতা িজেহাভার কাছ থেক। aন  দবতােদর uপাসনা রাজেdাহ িহেশেব গণ  হেতা। তার মােন 
ei নয় য, সমs লাক aন  দবতােদর aিst asীকার করেতা। িকnt তারপরo তােদর কােছ িজেহাভাi 
িছেলন isােয়েলর eকমাt দবতা। eেক িঠক eেক রবাদ বলা যায় না। বরং eেক দবতা uপাসনা বলা 
যেত পাের। a ােমােসর সময় থেক isােয়েলর জননায়কেদর মেধ  uপলিb হেত r কের য িজেহাভার 
ঐ িরক eবং নিতক রাজt eেতাদূর িবsতৃ য, তঁােক কবল isােয়েলর মেধ  সীমাবd রাখা স ত নয়। 
তঁার রাজt রেয়েছ সমg িব জুেড়। aন  কােনা দবতােদর sান আর সখােন নi। ei িজেহাভারi 
পিরবিততrপ iসলােমর আlাh । 
 
হঠাৎ কের ধেমর িব জনীনতা pািp ঘেট িন। eর পছেন িছেলা যেথ  pstিত। িকছু িকছু জাতীয় ধেম 
তৎকালীন সময় ei ধরেনর pবণতা দখা িদেয়িছেলা। gীস o রামান জগেত ী পূব ষ শতাbী থেক 
তৃতীয় শতাbী পযn য রহস ময় ধম িবsিৃত লাভ কেরিছেলা তার মেধ  িব জনীনতার লkণ িছেলা সুs । 
isােয়েল ী পূব asম শতাbী থেক ষ  শতাbী পযn ভাববাদীগণ িব জনীন ধেমর িশkা িদেয়িছেলন। 
রামান eবং gীেস জাতীয় দবতােদর uপাসনা করা হেতা pাচীন পdিতেত। isােয়েল e ােমাস, iশা 

(◌ীসা◌াি◌ড) eবং িdতীয় iশার িশkায় জাতীয় ধমানু ান aেপkা ব িkগত aিভjতা eবং anেরর িব াস 
বড় হেয় uেঠিছেলা। জেরািময়া (ঝেরেমাি◌ড) যখন ঘাষনা কেরিছেলন, ঈ র তঁার িশষ েদর িনেয় ‘নতুন 
ধমশালা’ গেড় তুলেত বলেছন, তখনi ধেমর iিতহােস ‘আদেশর বৃহtম eবং নবতম মূল ায়ন’ হেয়িছেলা 
বলা যায়। ‘আিম আমার আiন তােদর anঃকরেণ sাপন করেবা, eবং তা তােদর হৈ◌দেয় িলিপবd কের 
দেবা’ (ঝের. ষষিষ 31-34)। 

 
ঈ র o মানেুষর সmক যিদ আnিরকতা o নিতকতার uপর pিতি ত হয় তাহেল যারাi সi শত পালন 
করেব তােদ sেলর জন  ধেমর dয়ার থাকেব un ুk। জেরািময়া aবশ  িঠক ei ধরেনর কােনা িসdাn 
কেরন িন। কারণ তখেনা তঁার িচnা isােয়েলর মেধ  সীমাবd িছেলা। তেব তঁার ‘নতুন ধমশালা’র ধারণার 
মেধ  eরকম িসdােnর eকিট pcnতা িছেলা। eকi সে  isােয়েল আেরা eকিট ধারণার সৃি  হেয়িছেলা 
য, িজেহাভা কবল isােয়েলর নন, িতিন সমg িবে র eকমাt ঈ র। ei িব াসেক eেক রবাদ বলা 
যেত পাের। িতিন সমg isােয়েলর মানুেষর যমন িবচার করেবন তমিন আরব, িমশর, ব ািবলেনর 
মানুেষরo িবচার করেবন। পরবতীকােল ihদীরা ধমীয় ei ব াপক দৃি ভ ীেক সmূণেরৈ◌েপ ত াগ করায় 
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জুডাবাদ kমশ eকিট সংকীণ িবেশষ মতবােদ pত াবতন কের। eiভােব isােয়েলর ধম িব জনীন 
ী ধেমর বুিনয়াদ গেড় িদেলo িনেজ জাতীয় ধম থেক যায়। তেব eকথা সিত  য, সমs ণী o জািতর 
বাধা ভেঙ সকল মানুষেক পিরtােণর pথম পথ দিখেয়িছেলা বৗdধম। যমন ী ধেমর আিবভাব 
হেয়িছেলা জুডাবাদ থেক, তমিন bাkণ  ধেমর িবrেd িবেdাহ কের eবং সংsার সাধন কের uৎপিt 
হেয়িছেলা বৗd ধেমর। bাkণ  ধম eক sতnt নীর ধম। ei ধেম আেছ aত n মিসd ধমীয় aনু ান, 
কৃcতাসাধন eবং সেব রবাদী দূর কlনা। 
 
বৗd ধম ধমীয় kমিবকােশর iিতহােস eকিট যুগাnকারী ঘটনা। লkনীয় িবষয় হেলা ei ধেম পাপ থেক 
পিরtােনর কথা িচnা করা হয় িন। dঃখ কে র হাত থেক পিরtাণ লােভর কথা বলা হেয়েছ মাt। যখন 
সকল আেবগ o আকাংkা, eমন িক বঁাচার আকাংkাo লাপ পােব, তখনi মানুষ িনবাণ লাভ করেত 
পারেব। িনবাণ হেলা সmূণ িনsৃহ eক শািnর aবsা। bাkণ  ধেমর আtা সmিকত aেনক ধারণােক 
গৗতম বুd asীকার কেরেছন। bাkণ  ধেম আtা dব  িহেসেব sীকৃত। িকnt বুdেদব তাo sীকার কেরন 
িন। তঁার মাt তথাকিথত আtা মায়া মাt। মানুষ কতgেলা কামনা-বাসনার সমি  ছাড়া আর িকছুi নয়। 
মানুষ যা কের তার মেধ  িদেয়i তার মনুষ েtর pকাশ ঘেট। কম যাগi pকৃত সত । নীিতগতভােব বুd 
হয়ত নািsক িছেলন না, িকnt িতিন দবতােদর asীকার কেরেছন। bাkণ  দশেনর bk সmেক তঁার 
কােনা আgহ িছেলা না। মানুষেক ভবচk থেক মুk করার কােনা সাহায  দবতারা করেত পােরন না। 
কারণ দবতা মােনi তথাকিথত eকিট কিlত িবষয়। বুd দৃঢ়তার সে  বেলেছন, 
 

‘‘মুিkর জন  মানুষেক িনেজরi চ া করেত হেব। কােনা দব সাহায  স পােব না। 
pাথনা eকটা anঃসার শূন  ব াপার। uপাসনা িনরথক।’’ 

 
বৗd ধমেক aেনেকi ধম বেল sীকার করেত রাজী নন। কারণ ei ধেম কােনা ধমীয় aনু ান নi। 
মাk লােভর kেt দবতােদর কােনা ভূিমকা নi। বুdেদব sয়ং তঁার িশষ েদর uপাসনা থেক িবরত 
থাকার uপেদশ িদেয়েছন। aথচ য মতবাদ িতিন agাহ  কেরিছেলন ধম িহেসেব বৗd ধম বতমােন সi 
মতবােদর uপর pিতি ত। 
 
কালানুkিমকভােব ী ধম হেc িdতীয় িব জনীন ধম। মূল থেকi e ধমিট পুেরাপুির িমথ া য়ী (aবশ  
িমথ ার aবলmন ছাড়া কােনা ধেমর aিst sীকায নয়)। eকিট কুমারী মাতার গেভ ‘aেলৗিকক’ জnেক 
কnd কের, সমs সাধারণ ঘটনার aসাধারণ rপায়েনর নাম হেc- ী  ধম। সn পল eর মেতা ধুরnর, 
িমেথ বাদী, বjাত লােকর আিবভাব না ঘটেল ী ধেমর িব জনীনতার p  িছেলা aবাnর। aত n 
িমেথ বাদী, চতুর, dধষ, gnাpকৃিতর লাক িছেলন পল। যী  িনেজ কােনা ধম িদেয় যানিন, eবং সবেচেয় 
মজার ঘটনা হেc kুেশo মৃতু  ঘেট িন তঁার। আজ ঐিতহািসক o বjািনকভােব e কথা pমািণত সত । 
eমনিক 4: 157 বচেন কারানo e কথা sীকার কের য, kুেশ যী র মৃতু  হয়িন। তারপরo uk ধেমর 
aিধকাংশ মানুষ eকথা িব াস কের আেবগাplত হল য, যী  সশরীের sেগ চেল গেছন eবং aদ াবিধ 
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িতিন ঈ েরর দিkেণ aবsান করেছন eবং িব  ংস pািpর সময়, aথাৎ কয়ামেতর পূেব আবার িতিন 
সশরীের পৃিথবীেত pত াবতন করেবন। iসলামী দশেন eমন eকিট গঁাজাখুির মতবােদর p য় লাভ ঘেটেছ 
pারিmককােল iসলােম ধমাnিরত ী ানেদর an-কুিব াস থেক। e ব াপাের আমার যী  সmিকত 
গেবষণামূলক (‘‘যী  েয় আেছন ভারেত’’ gnিট পড়া যেত পাের, e ছাড়া e বiেয়র সpম aধ ােয় 
বিণত ‘যী র মৃতু - eকিট রহস ’ dঃ) gেn িবsািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। বৗd ধেমর সে  ী ান 
ধেমর uেlখেযাগ  পাথক  থাকেলo uভেয়র মেধ  aেনক সাদৃশ o রেয়েছ। 
 
তরবািরর য aমানিবক রkপােত iসলাম pথম সমােজর aিশিkত, dবল, িনmে নীর মানুেষর মেধ  pভাব 
িবsার কেরিছেলা তারেচেয় o িনদয় o বীভৎস কায়দায় pিত ার পেথ agসর হেয়েছ ভn পেলর সৃ  ী  
ধেমর পাnারা। তঁারা kুেশ মৃতু  না হoয়ার পর আত জনক, পলায়মান যী র কাlিনক গl pচার কের, 
জার-জবরদিs আiন কের, তৎকালীন সমােজর িবjানমনs মানুষেদর সমােজ eকঘের কের, তঁােদর 
বiপt, পাnুিলিপ পুিড়েয়, যী র ‘ হািল িsিরট’ eর ভুয়া ধুঁয়া তুেল ‘ ী ধেমর দশন’ pিত া কেরেছ। 
eর pায় ছয়শ বছর পর eকi কায়দায় iসলােমর আিবভাব। aত n ধযহীন, aসিহ ু ei ধম হেলা 
তrণতম িব জনীন ধম। aন  dিট িব জনীন ধম aেপkা iসলাম pকৃিতেত aেনক কম সাবজনীন। যুেগর 
পর যুগ ধের ei ধম মূল সীেমিটক eবং eমনিক আরবীয় চিরt পালন কের eেসেছ। িবিভn সাংsৃিতক 
eবং জাতীয় বিচt েক gহণ করার মেতা scতা, pসারতা ei ধেমর নi। iসলাম aত n গঁাড়া ধম। 
sিবর ধম। আরবীয় sাiেলর বাiের eর কােনা নড়াচড়া নi। কােনা রকম পিরবতন ei ধেম sীকৃত 
নয়। eমন িক আচার aনু ােনর খুঁিটনািটgিলo aপিরবতনেযাগ । নতুেনর সে  সাম স  িবধােনর য 
সুেযাগ ী ধেম রেয়েছ, iসলােম তা নi। 
 
কারােনর eকিট জর-জবর-নkাo iসলাম পিরবতেনর aনুেমাদন কের না। aথচ iিতহাস সাk  দয় য, 
মুসলমােনরা আজ য কারানেক eেকবাের aপিরবিতত ঐ িরক gn িহেসেব িবেবচনা কের, pথম িদেক, 
gnনকােল eর ব াপক পিরবতন o পিরবধন করা হেয়েছ। iসলােমর pথম খিলফা আবু বকেরর সময় 
কারােনর pথম িলিপবd পাnুিলিপgেলা তৃতীয় খিলফা oসমােনর সময় আgেন পুিড়েয় ফলা হেয়েছ। pথম 

aবsায় কারােনর সাত pকােরর সংsরণ িলিপবd করা হেয়িছেলা। egেলা িছেলা pথম dিট মদীনায়, 
তৃতীয়িট মkায়, চতুথিট কুফা নগের, প মিট বসরায়, ষ িট িসিরয়ায় eবং সpমিট eমন কদয িছেলা য, 
সটােক সামান  সংsরণ িহেসেব িলিপকারগণ সিটর sােনর নামi uেlখ কেরন িন। সi সাতিট িলিপবd 
কারােন eমন aেনক িবষয়ািদ িছেলা ‘যা পােঠ মানুষ িবপথগামী হiেব’ ei িবেবচনায় সgেলােক পুিড়েয় 
ন  কের নতুনভােব সংকিলত করা হয় ‘ঐশীgn’ নামক আজেকর কারানেক। eরকম rk কথা েন 
aেনক মুসলমানi aতৃp হেত পােরন, িকnt পােরন না ঐিতহািসক সত েক হাoয়ায় িমিলেয় িদেত। গঁাড়া 
iসলামপnীরা eেতাi aসিহ ু o ধমাn য eরা সুিsরভােব ধমীয় কােনা ব াপারেকi িবেবচনায় িনেত 
akমতা pকাশ কের, aথচ িনেজরা iসলামী িবিধ-িবধান, িনয়মকানুন eকজনo সিঠক, সু ভােব পালন 
কের না, িকnt িনেজেদরেক ‘মুসলমান’ বেল আtপিরচয় িদেত তৃিp বাধ কের।  
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632 ী ােb মাহmেদর মৃতু  হয়। তঁার মৃতু কােল কারান gnাকাের িলিপবd িছেলা না। তঁার মৃতু র 
পেরর বছরi oমেরর পরামেশ pথম খিলফা আবু বকর কারান gnাকাের িলিপবd করার জন  জৈনক যােয়দ 
iবn  সােবতেক pধান কের 10 জেনর eকিট কিমিট গঠন কেরন। e ব াপাের ভাi িগিরশ চnd সন তঁার 
aনূিদত কারােনর ব ানুবােদর ভূিমকায় িলেখেছন, 
 

....‘জয়দ নামক জৈনক মদীনাবাসী পিnত uৎসােহর সিহত ei সংgহকােয pবৃt হiয়া 
বh পির েম নানা sান হiেত খজরু-পেt িলিখত, ত psের খািদত eবং মানুেষর বেk 
িচিtত আয়াত সকল সংgহ কেরন। ei সংgহীত বচন সকল pথমত আমীর আবু বকেরর 
িনকট িছল, পের তঁাহার মৃতু কােল হ  সা নাmী হযরেতর পtীর িনকেট গিcত থােক। 
নতৃবর oমর ফাrক যাবjীবন ei gnেকi মান  কিরয়া চিলয়া িছেলন। তঁারা মৃতু র 
পর আমীর oসমােনর সময় নানা sােন iহার pিতিলিপ িবsতৃ হiয়ািছল বেট, িকnt স 
সমs পরsর eেতা িবিভnrেপ িলিখত হiয়ািছল য, তাহার জন  মাসলমান মnলীর 
মেধ  ভয়ানক িববাদ আরm হiল। iহােত oসমান পুনরায় সi জয়ােদর dারা কারান 
সংgহ কিরয়া তাহাi সমs মুসলমানেক মান  কিরেত বাধ  কেরন। িতিন ei নূতন gেnর 
বh খn pিতিলিপ করাiয়া সমs pধান নগের pরণ পূবক পূবিলিখত সমs কারআন 
aিgেত দg করাiয়া ফেলন’ (ভাi িগিরশ চnd সন aনূিদত ‘ কারআন শরীফ’ eর 2য় 
সংsরেণর ভূিমকা, পৃঃ 11-12, হরফ pকাশনী, কেলজ sীট, কলকাতা)। 

 
e িবষয়িট সmpিত বাংলা eকােডমী থেক pকািশত মাহmদ মিতoর রহমােনর ‘ঐিতহািসক aিভধান’ 
gেn uেlিখত আেছ। 
 
আবু বকর থেক oসমান পযn কারােনর pথম পেব িলিখত সংsরণgেলার সময়কাল িছল 19 বছর। 651 
ী ােb oসমান আবু বকেরর সময়কার যােয়দ কতৃক কারােনর pথম িলিপবd সংsরণgেলা পুিড়েয় 
ফেলন। eবং পরবিতেত oসমান সi যােয়দ iবেন সােবতেকi আবার নতুন কের কারানেক িলিপবd 
করার কােজ মেনানীত কেরন। eখােন eকিট িবষয় uেlখ করা pেয়াজন য, িগিরশ চnd তঁার ভূিমকােত 12 
পৃ ার িটকায় কারান সংgহকারী বেল ‘জয়দ’ নােমর যার কথা uেlখ কেরেছন, িতিন তঁােকi মাহmেদর 
মৃতু র kীতদাস-পের ধমপুt যােয়দ িবেবচনা কেরেছন, e তথ  সিঠক নয়। কারণ মাহmেদর মৃতু র িতন 
বৎসর আেগ তঁার ধমপুt যােয়দ িসিরয়ার সিnকেট রামান-শাসক শাহারািবেলর সন েদর হােত িনহত হন, 
eবং যােয়েদর মৃতু র পর তঁার িবধবা stী জয়নবেক মাহmদ িববাহ কেরন। aতeব কারান িলিপবd কােজ 
নতৃtদানকারী যােয়দ eবং মাহmেদর ধমপুt যােয়দ িকভােব eকi ব িk হন? 

 
iসলাম ধেম আরেবর মুসলমান eবং ধমাnিরত মুসলমানেদর মেধ  pেভদ রেয়েছ। পৃিথবীর aন ান  
আেলািচত ধমমতgিলর পিরেpিkেত িবচার করেল iসলাম ধেম িবেশষ কােনা aিভনবt দখা যায় না। 
iসলাম ধম হেলা জুডাবােদর (ihদীেদর) িবেশষ কেয়কিট িদক, eবং aধঃপিতত ী ধেমর ( ী ানেদর) 
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িকছু াn jােনর সংিম ণ। ী  ধেমর ঈ েরর ধারণার থেক iসলােমর ধারণা য  eবং iসলাম 
ধেমi বৗিdক eবং সামািজক pগিত য aিধকতর হেয়েছ eিটেক pিতপn করার জেন  jান aেপkা, বল 
o kমতার pেয়াগ করেত হেয়েছ বিশ। আজ থেক pায় ছয়শত বছর আেগ iবন বতুতা তঁার ‘ রহলা’ 
gেn িলেখেছন, .... 
 

‘ য িদন থেক আরবরা তেলায়ার হােত িনেয়েছ, স িদন থেকi aন  জািতরা iসলাম 
ধম gহণ r কেরেছ।’ 

 
ei ধেমর আlাh  সmূণrেপ aিতবতী। eকজন pাচ  দশীয় eক নায়কেক খুব বড় কের দখেল যমন হয় 
iসলাম ধেমর আlাh  তমিন scাচারী, দািয়tjানহীন, eবং sরশাসকrপী pভু। কথায় কথায় চাখ 
রাঙােনা হেc তঁার বড় কাজ। িতিন sেগর সুলতান। িকnt তঁােক দখাo যায় না, বাঝাo যায় না, aথচ 
মানুষ তঁার দান, eকাnrেপ তঁার সmিt! eবং িবে র সকল িকছু তঁার icায় িনয়িntত! iসলােমর আlাহর 
gেনর মেধ  কােনা pম বা পিবtতার sান নi, আেছ কবল ধমক আর hমিক, সে  পরকাল িবষয়ক 
iিndয় সুখ-ভােগর লাভনীয় iি ত। আগােগাড়াi iসলাম pগিত-পিরপnী। 
 

2 
 
‘ঈ র মানুষ সৃি  কেরেছন’ ei তttিটর মেধ  রেয়েছ ধেমর সবেচেয় বড় ফঁািক। আদেমর uৎপিt কাল 
থেক বাiেবেলর িহেসব aনুযায়ী আbাহাম জngহণ কেরিছেলন আদেমর 1948 বছর পর। eবং 
আbাহােমর জn থেক যী র আিবভাব ঘেটিছেলা 1852 বছর পর। aথাৎ আদম থেক যী র সমেয়র 
ব বধান 3800 বছর। বাiেবেল িব সৃি র সময়কাল যমন s ভােব uেlখ করা হেয়েছ, তমিন পৃিথবীেত 
কেব মানুেষর আিবভাব হেয়িছেলা তাo িনিদ ভােব বেল দoয়া হেয়েছ। আজেকর 2008 সনেক িভিt 
িহেসেব িহেসেব ধের িনেল oi িহেসব aনুসাের দখা যায় আজ থেক মাt ছয় হাজার বছর আেগ (যী র 
জেnর 3/4 বছর পর থেক ী ীয় সন গণনা র হয়, সi িহেসেব) িব সৃি র সূচনা ঘেটিছেলা। আর 
মানুষ সৃি  হেয়িছেলা, aথাৎ pথম মানব আদমেক সৃি  করা হেয়েছ- eর মাt িদন কেয়ক পেরi। 
বাiেবেলর ei সৃি তttেক iসলাম সমথন কের। িকnt ei সৃি তtt আজ বjািনক ভােব pমািণত িমেথ । 
 
eখন থেক pায় 25000 বছর আেগ িব d আধুিনক মানুষ kাম াগনn  মানুষ বা হামস ািপেয়n -eর 
udব। তার আেগ পযn বh হাজার বছর ধের িনয়ানডাথাল মানুষ পৃিথবীর নানা  pােn িটেক িছেলা। তারা 
িছেলা িশকারী, gহায় বসবাস করেতা। পিরবার গঠেনর pাথিমক pয়াস তােদর মেধ i লk করা গেছ। 
তােদর মিs  আধুিনক মানুেষর মেতা unত o জিটল না হেলo পূরববতী য কােনা মানব pজািতর চেয় 
িবকিশত িছেলা। eবং eর সাহােয  তারা দনিnন জীবেনর aন ান  নানা িকছুর মেতা, জীবেনর রহস  o 
মৃতু র পরবতী aবsা সmেক জানার চ া করা aথবা e ব াপাের িচnা করেত পারার pেচ ায় তারা সফল 
হেত পেরিছেলা বেলi মেন হয়। কারণ মািট খুেড় তােদর কবেরর gহা o গhর থেক eমন pমাণ পাoয়া 
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গেছ যা থেক s  ধারণা করা যায় য, মৃতু র পেরo যােত মৃত ব িkর কােনা aসুিবধা না হয় তার জন  
দনিnন pেয়াজেনর িকছু dব ািদ শেবর সে  রেখ দoয়ার পdিত তারা aনুসরণ করেতা। মৃত শরীরেক ন  
না কের বা aবেহলায় ফেল না রেখ কবর দoয়ার ব াপারিটo িছেলা aিভনব o যুগাnরকারী eকিট 
আিব ার। আর eভােবi মৃতু  পরবতী ‘pাণ’ বা pােণর কারণ িহেসেব ‘আtা’ জাতীয় কােনা eকিট িকছুর 
সmেক িচnা ভাবনা য তারা ধীের ধীের r কেরিছেলা তা বাঝা যায়। 
 
মানুেষর িলিখত iিতহােসর বয়স মাt 5000 বছর। 7/8 হাজার ধের স ধাতু ব বহার কেরেছ। তার আেগ 
লk লk বছর আিদম মানুষ পাথরi ব বহার করেতা, তখন তােদর ধমেচতনাo িছেলা aনুেরৈ◌পভােব 
আিদম। িকnt ধেমর pাথিমক uপাদান 40/50 হাজার বছর আেগ িনয়ানডাথাল মানুেষর চতনােতi 
udািসত হয়। সmবত তারাi pথেম আtা, aেলৗিকক শিk, aতীিndয় শিk iত ািদ ধারণার িভিt সৃি  
কের। আtার আিদম ধারণাi হাজার হাজার বছর পlিবত হেয়েছ oi আিদম মানুেষর মেন। আর সটাi 
বh সহs যুগ িনয়ানডাথাল থেক িবিভn গা ী o ণীর বংশ পরmরার ধারাবািহকতায় kম িববতেনর ফেল 
ei িব  bkােnর সৃি কতা, তথা pােণর সৃি কতা o সমs আtার uৎস-srপ eক পরমশিk বা 
পরেম েরর ধারণা সৃি  হেয়েছ। পৃিথবীেত ধমgেলার সৃি  হেয়েছ বড় জার িবগত 2 থেক 4 হাজার বছেরর 
মেধ । eখেনা aিb পাoয়া বjািনক তেথ র িভিtেত eিট জানা গেছ, মানুেষর মেন ধমিব াস সৃি  
হেয়িছেলা eখনকার মানুেষর পূবসূরী িনয়ানডাথাল ,মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত িছেলা eখন থেক 
আড়াi লk থেক 40/ 50 হাজার বছর আেগ Mousterian Period: Pleistocene epoch -eর eকিট 
aংশ। তখন শাসক শািসত ণীিবভাগ িছেলা না। মানুষ িনছক তার aনুসিnৎসার ফেল, ajতা o 
aসহয়াতার কারেণ তার ‘unত’ কlনাশিkর সাহােয  তথাকিথত আিদ ধেমর সৃি  কেরেছ। তখনকার 
পিরেবশ o পিরিsিতেত eিট িছেলা eকিট unতর বjািনক pিkয়া। ধমেক শাসক ণীর aপব বহােরর 
কাজ, যা ঐিতহািসক pকৃয়ায় সৃি  হেয়েছ, সটা aেনক aেনক পেরর ব াপার। িনয়ানডাথাল মানুেষর 
আেগর sর aথাৎ িপেথকানে াপাস বা িসনানে াপাস- দর মেধ  ধমাচরেণর কােনা িনদশন পাoয়া যায় িন। 
তখনকার মানুেষর মিs  তথা িচnা করার kমতা eেতাটা unত িছেলা না, যার সাহােয  ধম o 
aিতpাকিৃতক শিk জাতীয় unতর িচnা করা o িসdাn gহণ করা যেতা। মানুষেক তখন s ুল জিবক 
pেয়াজেনi pকৃিতর pিতকুল aবsা o জীবজntেদর সে  িনরnর সংgাম কের িটেক থাকেত হেয়েছ। 
িনতাni ব বহািরক pেয়াজেন তােদর চতনা ব িতব s িছেলা। pাণ o pকৃিতর রহস  uেnাচন করা সmব 
হয় িন। িকnt হাজার হাজার বছেরর aিsেtর মাধ েম তােদর মিs  ধীের ধীের িবকিশত হেয়েছ, জীবনযাtা 
রৈ◌পাnিরত হেয়েছ, পথ পির ার হেয়েছ িনয়ানডাথাল সৃি র। ধম আেলাচনার pসে  িনয়ানডাথাল 
মানুেষর আেগরকার ঐ aবsােক িবjানীরা বেল pাকধমীয় aবsা। eরপর udব হয় িনয়ানডাথাল মানুষেদর, 
পৃিথবীেত তখন চতুথ িহমযুগ চলেছ। 1856 সােল জামািনর ডুেসলডেফর কােছ িনয়াnার uপত কায় 
পাoয়া গেলা ei ধরেণর িভnতর o unতর মানুেষর aসmূণ ক াল। তার আেগ িজbাlােরo aবশ  e 
ধরেনর eকিট ক াল পাoয়া যায়। পের াn, iংল াn, iতালী, sন, রািশয়া, পাল াn, িkিময়া, eিশয়া 
মাiনর, প ােলsাiন, িসিরয়া, iরাক, utর আরেবর মrভূিম a ল, utর আি কা, চীন iত ািদ বh 
a েল, e ধরেনর মানুেষর ক াল, কবর o aন ান  নানা িনদশন পাoয়া গেছ। 
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kাম াগনn  মানুেষর মেতা বুিdমান মানুেষর aিsেtর পযাp o সিঠক pমান িবjােনর হােত eখন মজুত 
আেছ। আজ e সব তথ -pমােণর িভিtেতi e কথা িনঃসেnেহ বলা যায় য, পৃিথবীেত মানুেষর 
আিবভােবর কাল ধমgেn বিণত গl-কথার pথম আদম সৃি র সময়কােলর চেয়o aেনক-aেনক বশী 
pাচীন। মজার ব াপার হেলা ei মানুষ সmেক বাiেবেলi রেয়েছ uেlাপাlা, sিবেরাধী কথাবাতা। 
aেsিলয়ার ‘র ◌্যাশনািল  eেসািসেয়শন aব িনu সাuথ oেয়লস’ বাiেবল থেক eমন পরsর িবেরাধী 
বh uদাহরণ pকাশ কেরেছন। eখােন কবল মাt মানুষ সmিকত বাiেবেলর 6িট sিবেরাধী uিk uেlখ 
করা হেলা :- 
 

(1) মানুষ সৃি  হoয়ার আেগ গাছ eেলা ( জেনিসস 1: 11-12), মানুষ তির হoয়ার পর গাছ 
সৃি  হেলা ( জেনিসস 1: 7-9)। 
(2) জnt জােনায়ারেদর পের মানুষ সৃি  হেলা ( জেনিসস 1: 25-26), জnt জােনায়ারেদর আেগ 
মানুষ সৃি  হেলা ( জেনিসস 2: 18-20)। 
(3) আদম jানবৃেkর ফল খাoয়ার িদনi মরেব ( জেনিসস 2: 17), আদম 930 বছর বঁেচ 
িছেলা ( জেনিসস 5: 5)। 
(4) ঈ র মানুষেক লাভ দখান না ( জমস 1: 13), ঈ র মানুষেক লাভ দখান ( জেনিসস 
22: 1/2, স ামুেয়ল 24: 1)। 
(5) কােনা মানুষ ঈ রেক দখনিন বা দখেত পােরন না (জন 1: 18/1, িটম 6: 16), aেনেকর 
কােছi িতিন দখা িদেয়েছন ( জেনিসস 26:2, eেkাডাস 24: 9-10, 33: 22-23)। 
(6) কui ঈ েরর মুখ দশন করার পর বঁেচ থাকেত পাের না (eেkাডাস 33: 20), জকব o 
মুসা d’জেনi ঈ রেক মুেখামুিখ দেখেছন িকnt মেরন িন ( জেনিসস 32 : 30, eেkাডাস 33: 
11)। 

 
বাiেবেলর আেরা য িবখ াত aপৈবjািনক ব াখ ািট িমেথ  pিতপn হেয়েছ তা হেলা পৃিথবী সmিকত তtt। 
বাiেবল o কারােনর ভাষ  aনুযায়ী পৃিথবী িsর। িকnt eখন আমরা িনি ত, পৃিথবী িsর নয়। স ঘুরেছ। 
আজ থেক চারশ বছর আেগ ী ধেমর পাnা-পুrতগণ brেনােক kুেশ বঁেধ জীবনত পুিড়েয় মেরিছেলন 
কবলমাt ei aপরােধর জন  য, িতিন eিরsটেলর তttেক asীকার কের কাপািনকােসর gেnর 
মতবাদেক সমথন কের বেলিছেলন, সূয িsর নয়, ei পৃিথবীটাi ঘুরেছ সূেযর চারপােশ। eটা িছেলা 
বাiেবেল বিণত পৃিথবীতেttর সmূণ িবপরীত বা িবেরাধী মতবাদ। 
 
 
eখােন e িবষেয় eকিট কথা বেল নoয়া aত n জrরী য, কাপািনকােসরo d’হাজার বছর আেগ মানব 
সভ তার িকছু িকছু সmpদােয়র মেধ  e ধারণা pিতি ত িছেলা য, পৃিথবী বৃtাকার, স eকিট gহ eবং 
ঘূণায়মান। আেয়ানীয় সভ তার কথা eখােন িবেশষভােব uেlখেযাগ । gীক সভ তা o সংsৃিতর iিতহাসেক 
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িতনিট সুপ  sের ভাগ করা চেল - আেয়ানীয়, eেথনীয় o হেলনীয় যুগ। e িতেনর মেধ  িবjান o 
বstবােদর চরম uৎকেষর দািব রােখ আেয়ানীয় সভ তা। আেয়ানীয় যুগ ী পূব সpম শতাbীর শষ ভাগ 
থেক ী পূব প ম শতাbীর r পযn িবsতৃ িছেলা। আেয়ানীয় সভ তােতi pথম ঘেটিছেলা বstবােদর 

uেnষ। ী পূব ষ  শতাbীেত আেয়ানীয়ার মাiেলটাস িছেলা gীক জগেতর বািণেজ র  কnd eবং 
সবােপkা সমৃd a ল। eখােন e সময় jান-িবjােনর aভূতপূব িবয়াকশ ঘেট। যােক aেনক ভাববাদী 
ঐিতহািসকগণ aেলৗিকক বেল aিভিহত কেরন। িকnt গভীর ভােব িবচার করেল দখা যােব আেয়ানীয়ার য 
pিতভার িবকাশ ঘেটিছেলা তা aেলৗিকক িকছু তা নয়i, আকিsকo নয়। gীক সভ তা িছেলা পূবাগামী 
pাচ  সভ তার aনুবৃিt। gীক বjািনক তৎপরতার িভিtভূিম দীঘকাল ধের রিচত হেয়িছেলা িমশর o 
ব ািবলিনয়ার। ভৗগিলকভােবo মাiেলটাস িছেলা pাচীন সভ তাgেলার িনকটবতী। িমশেরর সােথ জলপেথ 
eবং ব ািবলেনর সে  sলপেথ eর যাগােযাগ িছেলা। বstতঃ gীক পিnত o দাশিনকগণ য pাচ  সভ তার 
কndgেলা মণ করেতন তা িনি ত ধারণা করার স ত কারণ আেছ। আর ei আেয়ানীয়ােতi িতনশ’ 
বছর আেগ হামার য ধমীয় সংsারহীন মুk িচnাধারার সৃি  কেরিছেলন, তা আেয়ানীয় িবjােনর uৎপিt 
ভাবগত পটভূিম িহেসেব কাজ কেরিছেলা। আেয়ানীয়ােত য িবjান ভূিম  হেয়িছেলা, স িবjান হেলা, 
aধ াপক ব ািমন ফ ািরংটেনর ভাষায় - ‘eকিট িবjানমনs নবীন জািতর sাভািবক কমতৎপরতা, eকিট 
বিল  মানবতােবাধ eবং eকটা িব জনীন সংsৃিতর িমিলত ফল। ’ আেয়ানীয় যুগ িবjান o দশেনর 
iিতহােস মানুেষর eক গৗরবময় aধ ায়। আেয়ানীয় দশন িছেলা বstবাদী দশন। 
 
 
িকnt আেয়ানীয়েদর ei িবjানচচার মুk পিরেবশ sায়ী হয়িন। আজ থেক pায় আড়াi হাজার বছর আেগ 
আেয়ানীয় সভ তার িবলুp ঘেট। পারিসক আkমেণ আেয়ানীয়ায় রাজৈনিতক o সামািজক গােলােযাগ দখা 
দয়। eর ফেল সখানকার বjািনক দাশিনক পিnতগণ বাstহারা হেয় পেড়ন। মানব সভ তার jান-
িবjান চচায় সবেচেয় ujjল সভ তা আেয়ানীয়া হেয় পেড় মৃত! 
 
 
জ ািতিবjােন আেয়ানীয়রা 2600 বছর আেগi eমন unিত সাধন কেরিছেলা যা আজ ভাবেল িবsেয় 
হতবাক হেত হয়। আজ আমরা মানুেষরা পৃিথবী নামক শ ামল gেহ বেস চঁাদ eবং ম লেক বসবােসর 
uপেযাগী কের গেড় তালার য পিরকlনা করিছ, য sp দখিছ, সi মানুেষরা তােদর jােনর সংgাম r 
কেরিছেলা লk বছর আেগ। তারপরo তথাকিথত ঈ র, দবতােদর pভাবেক eিড়েয়, eকিট সাধারণ 
িনয়েমর মাধ েম পদাথ o িব েক ব াখ া করার চ া pথম হেয়িছেলা আেয়ানীয়ােত - থিলস, 
a ানািkম াnার, a ানািkেমিনস, িহরািkটাস, িপথােগারাস, ডেমািkটাস, eমিপডkাস, a ানােkােগারােসর 
মেতা িবjানীেদর হােত। তঁারা বেলিছেলন, সবিকছু পরমানু িদেয় তির, মানব pজািত বা aন ান  pাণীেদর 
udব ঘেটেছ খুবi সরল aবsা থেক, e কােনা ঈ র বা দবতােদর কারসািজ নয়, পৃিথবী ধুi eকিট gহ 
যা সূযেক কnd কের ঘাের আর নkেtরা aেনক দূের। তারাi িছেলন কৃষেকর, নািবেকর, তঁাতীেদর 
সnান। eঁেদর হােত ছািbশেশা বছর আেগ িবjােনর জn হেয়িছেলা। তারপেরo তােদর ংস হেয় যেত 
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হেয়েছ কােনা ধারাবািহকতা না রেখ। eর শত বছর পের aেনকটা eকiভােব, তেব আেরা সুসংগিঠত 
িচnা আর কসেমাপিলটন sp িনেয় জেগ uেঠিছেলা ভূমধ সাগেরর তীের আেলkািndয়া। তঁারা পৃিথবীর 
পিরিধ পিরমাপ কেরিছেলন, sীম iি ন udাবন কেরিছেলন। eখােন কাজ কেরিছেলন iরােটােsিনস, 
iukীড, আিকিমিডস, a ািরেsাকাস, হাiেপিশয়ার মেতা মহাকােলর pিতভারা। eখােনi গেড় uেঠিছেলা 
িবে র সববৃহৎ gnাগার। িকnt তােদরেকo ংস হেয় যেত হেয়িছেলা রাজৈনিতক o ধমীয় unাদনার 
করাল gােস কােনা ধারাবািহকতা না রেখ। পযায়kেম রামান, ী  o iসলাম ধেমর ববরা তােদর ধমীয় 
unাদনায় পুিড়েয় িদেয়েছ আেলkািndয়া gnাগােরর হােত লখা পঁাচ লkািধক বi। eর ফেল নেম 
eেসিছেলা মধ যুগীয় anকার, আমরা িপিছেয় িগেয়িছলাম দড় হাজার বছর। আেলkািndয়া gnাগাের 
ব ািবলেনর eক ধমযাজেকর লখা eকিট gেn ol ট ােমেn uেlিখত সময়পুি র চেয় শতgন পুরাতন 
সমেয়র iিতহাস িছেলা - pায় 4 লk 32 হাজার পূেবর। কী লখা িছেলা সi gেn? ei pে র utরেক 
পুিড়েয় ছাi কের িদেয়েছ ধমীয় সাmাজ বােদর ববর পাnা-পুrতগণ। তারপর aেনক aেনক যুগ পিরেয় 
eেস কাপািনকাস, কপলার, গ ািলিলoর মেতা পিnতেদর aেনক িকছুi পুনঃআিব ার করেত হেয়িছেলা। 
 
কাপািনকােসর পুনঃআিব ারেকi brেনা সাহসীকতার সে  pচার কেরিছেলন, িনেকালাস কাপািনকাস িনেজ 
যা pচার করেত পােরন িন ধমীয় gnােদর ভেয়। আর সটাi কেরিছেলন িবjােনর িনভলু সত  pচােরর 
িনভীক সিনক eবং pথম শহীদ িজoদােনা brেনা। eটাi িছেলা তঁার aপরাধ। e জন i তঁােক ধমীয় 
unাদরা iতালীর িপয়েmা নগের দীঘ আট বছর বিn কের রেখিছেলন eমন eকিট ঘের যার ছাদ িছেলা 
সীেস িদেয় তির। গরেমর সময় ঘরিট হেয় uঠেতা pায় aিgময় আর শীতকােল বরেফর মেতা িহমশীতল। 
িবচােরর সময় brেনা ধমযাজকেদর uেdেশ  বেলিছেলন, ‘শািsর কথা েন আিম যেতাটা ভয় পেয়িছ 
তারেচেয়o aেনক বিশ ভয় পেয়েছা তামরা’। 16 জন pধান ধমযাজক তঁার মৃতু দn রােয়র ঘাষনায় 
বেলন, ‘পিবt গীজার আেদেশ পাপী ব িkর eকিবnু রko ন  না কের pাণদn কাযকর করেত হেব’। 
1600 ী ােbর ফbrয়ারীেত রােম brেনার মৃতু দn কাযকর করা হয় তঁােক kুেশ বঁেধ, pকাশ  
িদবােলােক, aিgদg কের। 
 
 
brেনা কাপািনকােসর িচnােক আেরা pসািরত কেরিছেলন। ব াখ া িদেয়িছেলন, কতgেলা gহ সূযেক কnd 
কের ঘুরেছ, পৃিথবীo সi gহgেলার eকটা। আেরা aেনক gহ আিব তৃ হেব eটাi সৗরজগৎ। দূেরর 
নktgেলাo eক eকিট সূেযর মেতা, তােদরo aেনেকরi আেছ gহ িকংবা gহমnলী। ধু পৃিথবীi নয়, 
সূয ঘুরেছ তার আপন মrেত। ei িব  aসীম। eর কেnd বা pাnে◌ত িকছু আেছ e কথা বলা aথহীন। 
পৃিথবী য িsর নয়, স য ঘুরেছ, e কথা আজ বjিনকভােব pমািণত সত । brেনার মতবাদi িবjােন 
সিঠক pমািণত হেয়েছ। িমেথ  হেয় গেছ বাiেবেলর বয়ান। eেতা গেলা iসলাম পূব বাiেবেলর 
িমথ াচার। িকnt iসলাম, মাt 1400 বছেরর িনভলু, আধুিনক ধম? স বাiেবেলর eকi ভুলেক কী কের 
p য় দয়? iসলােমর আlাহ যিদ jােন-িবjােন সবjােনর jানীi হন তাহেল িতিন কী কের বাiেবেলর 
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িমেথ  বণনােক সমথন করেত পােরন? কারােনর 27:61 o 30:25 পঙিkেত s  uেlখ আেছ, পৃিথবী 
িsর। 
 
 
1990 সােল কলকাতার মিlক bাদাস থেক pকািশত জনক মুহmদ নুrল iসলাম তঁার ‘পৃিথবী নয় সূয 
ঘাের’ নামক gেn কারােনর 11িট সুরার 12িট পঙিk dারা জারজবরদিs pমাণ করেত চেয়েছন- পৃিথবী 

aনড়, িsর। তঁার মেত পৃিথবী যিদ সিত  সিত  ঘুরেতা তাহেল আমরা সমs জীবজnt uেড় uেড় িছটেক পেড় 
িছnিভn হেয় যতাম, আর গাছপালা-দালান- কাঠা পাহাড়-পবত সব ভে চুেড় তছনছ হেয় যেতা! তঁার 
ei aপৈবjািনক ধারণােক আজ কােনা িবjানমনs মানুেষর পেki মেন নoয়া সmব নয়। eেক ধমীয় 
anেtর unাদনা ছাড়া aন  িকছু ভাবা যায় না। e সমs unাদেদর গঁাজাখুির aপব াখ া eবং বাiেবল, 
কারােনর পৃিথবীর aনড়তttেক িমেথ  pমািণত কের আমােদর শ ামল পৃিথবী নামক gহিট ঘুেরi চলেছ 
সেকেn সূেযর চািরিদেক 16 মাiল বেগ। আর সূয aন ান  gহ-uপgহেক িনেয় ছুেট চলেছ 
আnঃনাkিtক শূণ তার মধ  িদেয় সেকেn 42 মাiল গিতেত। eবং eiভােব পুেরা িমিloেয় গ ালািkেক 
eকবার ঘুের আসেছ 25 কািট বছের। িক sেpর মেতা ei িবjান, aথচ বাsব eবং সত । আর িক 
চকমেক সেত র মেতা মানুেষর ধমেচতনা o ঈ র িব াস, যা আসেলi aবাsব o aলীক। 
 

 
ডাঃ oয়ািহদ রজা বাঙলােদেশর pখ াত কিব o কথাসািহিত ক। িবjান o যুিkবাদী আেnালেনর 
িনেবিদতpাণ কমী।  


