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মানবজািতর অন েয-েকােনা েগােতর েলােকর েচেয় ধেমরর পবতরক ও পচারেকরাই িছেলন ইিতহােস যাবতীয় দগরিত ও 
যুদিবগেহর পকৃত কারণ।

এডগার অযালান েপা

েছাটেবলায় এক ভদেলােকর বাসায় েযতাম। জানী-গণী িকন রিসক মানষ। েপশায় অধযাপক। আমােদর 
সােথ িশল,  সািহতয,  ধমর আর িবজােনর িবিভন িবষয় িনেয় খুব আগহ ভের আেলাচনা করেতন। তার 
বািড়র নাম িছল- ‘সংশয়’। একিদন না েপের িজজাসাই কের েফললাম- ‘সংশয় েকন?’  উিন উতের 
েহেস বলেলন- ‘সংশয়ই হেচ সকল জােনর উৎস। মানষ েচাখ-কান বন কের েয যা বেলেছ তা িবশাস 
না  কের  সংশয়  পকাশ  কেরেছ  বেলই  আমােদর  সভযতা  আজ  এতদূর  এিগেয়েছ।  স’ িতযই  তাই। 
ইিতহােসর িদেক তাকােনা যাক। টেলিমর পৃিথবী‘ -েকিনক  মতবােদ েকাপািনরকাস আর গযােলিলওরা’  
সংশয় পকাশ করেত েপেরেছন বেলই টেলিমর মতবাদ একসময় ভুল পমািণত হেয়েছ। পদাথরিবজানীরা 
একসময়  ইথার  নামক  কালিনক  মাধযমিটর  অিসেত  সেনহ  পকাশ  কেরেছন  বেলই  পরবতরীেত‘ ’  
হাইেজেনর  তরঙ-তত  আর  মযাকওেয়েলর  তিড়ৎ-চুমকীয়  ততেক  সিরেয়  আেলার  পকৃিতেক  বযাখযা 
করেত পদাথর িবজােন জায়গা কের িনেয়েছ  পযাঙ,  আইনসাইন আর বগলীর ততগেলা। হাটন আর 
লােয়লরা ৬০০০ বছেরর পুেরােনা পৃিথবীর বয়েসর বাইেবেলর বকেবয সংশয় পকাশ কেরিছেলন বেলই 
িমথযা  িবশাসেক সরােত েপেরিছেলন মানেষর মন েথেক। এভােবই সভযতা এেগায়। অেনেকই তকর 
করেত এেস িনেজর িবশােসর পেক েকােনা পমাণ উপসাপন করেত পােরন না; তখন খুব ভিক গদ গদ 
িচেত িনরক- ‘িবশােস িমলায় বস,  তেকর বহদূর  অথবা মানেল তাল গাছ আর না মানেল গাব গাছ’ ‘ ’ 
ধরেনর  বাকযাবলী  বযবহার  কেরন।  এ  েযন  ডুবন  মানেষর  েশষ  খড়কটা আকঁেড় ধের  অেনকটা 
যুিকহীনভােবই অন-িবশােসর পেক সাফাই গাওয়ার ঐকািনক পেচষা।  িকন যারা  এধরেনর বকবয 
হািজর কেরন তারা েবােঝন না েয, ‘িবশােস িমলায় বস  এধরেনর ভাবনা িনেয় বেস থাকেল আজও’  
েবাধকির সূযর পৃিথবীর চািরিদেকই ঘুরত। সভযতার অিনবাযর গিত আসেল িবশােসর িবপরীেত,  যুিকর 
অিভমুেখ। কযােরন আমরসং তার ‘The Battle for God’ বইেয় েযিটেক একটু গরগমীর ভাষায় বেলেছন- 

‘িমেথাস েথেক েলােগাস এর িদেক’1। এ পসেঙ েগৌতম বুেদরও একিট চমৎকার উিক রেয়েছ- Doubt 

everything,  and  find  your  own  light. েগৌতম  বুেদর  উিকিট  েযন  আধুিনক  যুিকবাদীেদর  সংশয়ী 
দৃিষভিঙরই এক সংগিঠত রপ- েযিট আসেল বলেছ, েকােনািকছুই িবনা পেশ েমেন িনও না! েসই একই 
সংশয়বাদী ভাবনার পকাশ আমরা েদখেত পাই আধুিনক কােল নীেরননাথ চকবতরীর কিবতায়-

1 Karen Armstrong, The Battle for God, Ballantine Books , 2001; কযােরন আমরসং তার ‘Battle for God’ বইেয় বেলেছন, মানেষর িচনাধারা 
অনািদকাল েথেকই িবকিশত হেয়েছ পিরষার দিট ধারায়। এর একিট হেচ িমেথাস  এবং অপরিট েলােগাস । িমেথাস এেসেছ ইংেরজী িমথ  েথেক‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ , 
আেরা গভীের েগেল পাওয়া যােব ‘musteion’। িমেথর মূল পিতশবগেলা  mystery এবং mysticism,  যা পকাশ কের রহসময়তা,  দেজরয়তা এবং 
অতীিনয়তােক। কযােরন আমরসং-এর েচােখ িমথ হেচ কতকগেলা রীিত-নীিত, আচার অনষান ও সংসার- েযগেলার েকােনা যিুকগাহ পমাণ কখেনা 
পাওয়া যায় না। এগেলা মানব মেন জায়গা কের িনেয়েছ েসফ কতকগেলা িবশােসর কঁােধ  ভর কের। আর আমরসং িগক শব েলােগাসেক বণরনা 
কেরেছন যুিক গাহ‘ ’, ‘পমাণসােপক’, ‘িবজানিভিতক  শব’  ক িটর সাহােযয’ । িতিন বেলন আধুিনক িবেশ ৈবজািনক অগগিত,  পগিত আর উনয়েনর 
মূেল রেয়েছ েলােগাস‘ ’-  যা জান ও যুিকর মাপকািঠেত পকৃত বাসবতার পিরচায়ক। িবসািরত তেথযর জন েদখুন,  েলখেকর কথা,  আেলা হােত 
চিলয়ােছ আঁধােরর যাতী, অিভিজৎ রায়, অঙর পকাশনী, ২০০৫।
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বরং িদমত হও, আসা রােখা িদতীয় িবদযায়।
বরং িবকত হও পেশর পাথের।
বরং বুিদর নেখ শান দাও, পিতবাদ কেরা।
অনত আর যাই কেরা, সমস কথায়
অনায়ােস সমিত িদও না।
েকননা, সমস কথা যারা অনায়ােস েমেন েনয়,
তারা আর িকছুই কের না,
তারা আতিবনােশর পথ
পিরষার কের।

সংশয়বাদ িনেয় সামান কিট কথা খুব হালাভােব হেলও পথেমই েসের েনওয়া হেলা এ কারেণ েয, আজ 
আমরা সংশয়বাদী  দৃিষেকাণ েথেক িবেশষণ করব,  বযবেচদ কের েদখব আমােদর সমােজর একিট 
বহল-পচিলত িমথেক,  েযিট েছাটেবলা  েথেকই আমােদর িশিখেয়েছ,  ধমর  পালন করা ছাড়া  কখেনাই 
ভােলামানষ হওয়া সমব নয়, সমব নয় সচিরেতর অিধকারী হওয়া। 

ধম র  ও ৈনিতকতার িখচ ুিড়  বনাম রঢ় বসবতা

পাচীনকাল েথেকই ঈশেরর পিত অগাধ আনগতয এবং ধমর িবশাসেকই মানেষর ৈনিতক চিরত গঠেনর 
একমাত অবলমন বেল মেন করা হেয়েছ। পাশাতয িবেশ েগাড়া  িখসধেমরর অনসারীরা সংগিঠত হেয় 
অেনক আেগ েথেকই মগজ েধালাই করেত শর কেরেছ এ কথা পচার কের েয, ধমরগনগেলা আর তােদর 
ঈশরই  একমাত  ৈনিতকতা  িবষেয়  েশষ  কথা  বলবার  অিধকার  রােখ।  ধমরগনগেলােত  েযভােব  পথ 
েদখােনা  হেয়েছ,  েসগেলা  অনভােব অনসরণ করাই  হেলা ৈনিতকতা2। আমােদর েদিশ সংসৃিত েতা 
আবার এগেলােত সবসময়ই আবার আরও একধাপ এিগেয়। অেনক বাসায় েদেখিছ েসই েছেলেবলা 
েথেকই েছাট েছেল-েমেয়গেলার মাথা িবগেড় িদেয় বাংলা েশখার আেগই বাসায় হজুর েরেখ আরিব 
পড়ােনার  বেনাবস  করােনা  হয়,  নয়ত হির-কীতরন  েশখােনা  হয়  আর ৈনিতক চিরত গঠেনর মূলমন 
িহেসেব েতাতা পািখর মেতা আউরােনা হয় িনরক বাকযাবলী- ‘অযাই বাবু, এগেলা কের না। আলাহ িকন 
েগানাহ িদেব । েছাটেবলা েথেকই এইভােব ৈনিতকতার সােথ ধেমরর িখচুিড় একসােথ িমিশেয় এমনভােব’  
েছেল-িপেলেদর খাওয়ােনা হয় েয তারা বড় হেয়ও আর ভাবেতই পাের না েয ধমর মানা ছাড়াও কােরা 
পেক  ভােলা মানষ হওয়া সমব। িকন সিতযই িক ধেমরর  সােথ ৈনিতক চিরত গঠেনর েকােনা বাসব 
েযাগােযাগ আেছ? নামাজ, েরাজা, হজ, যাকাত, কৃষলীলা, তবিলগ জামাত ইতযািদর মাধযেম গণমানেষর 
ৈনিতকতা উনয়েনর যতই েচষা করা েহাক না েকন, সারা পৃিথবী জুেড় ধেমরর নােম মারামাির, হানাহািন, 
িহংসা, েশাষণ, িনযরাতন, দািরদয আর সনােসর িবসার েদেখ েবাঝা যায় েয ঈশের িবশাস আসেল েকােনা 
িবশাল অনেপরণা হেয় মানেষর মেধয কখেনাই কাজ কের িন। কারণটা অিত পিরষার। ঈশের িবশােসর 
মাধযেম মরািলিট বা ৈনিতকতা অজরেনর েচষা করা আসেল েসাজা পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক 
হাত ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার  মেতান। পেতযক ধমরই বলেছ িবধাতা  ভােলা মানষেক পুরসৃত কেরন আর 
পাপী-তাপী-নীিতহীনেদর শািস েদন।  েবাঝাই যায়, পুরসােরর েলাভটাই এখােন মুখয। ৈনিতকতা বাদ 
িদেয় অন েযেকােনা উপােয় আলাহেক তুষ কের পুরষার বগলদাবা করেত পারেল েকােনা বানাই আর 

2 ‘The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of human behavior. They insist that they have the right to tell  
the rest of us what is right and what is wrong because they have a special pipeline to the place where right and wrong are defined
—in the mind of God.’, see ‘Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No’, Victor stinger, Mukto-Mona
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ৈনিতকতার ধার ধারেব না। একটু  ঠাণা মাথায় িচনা করেলই েবাঝা যায় েয,  রাম-নাম,  হিরেবাল,  পঁাঠা 
বিল, েকারবািন, নামাজ, হজ, েকারান েতলাওয়াত, পূজা, যজ এই সমস বযাপার-সাপারগেলার মাধযেম 
মানষ আসেল ৈনিতকতার েকােনা ধার না েধের িবধাতার তুিষ লােভর পেচষােতই মত। মানেষর পিত 
আর সমােজর পিত যােদর অবজা আর পবঞনা েবিশ, তারাই িকন েবিশ-েবিশ আলা‘ -আলা  কের’ । হাজী 
েসিলেমর  মেতা েলােকর হজ করার পেয়াজনটা পেড়  েবিশ,  এরশােদর আলহা‘ জ  হওয়ার শখ হয়’  
পবল।  কারণ  ধেমরই  রেয়েছ  সমস  আ-কাজ,  ক-কাজ  কেরও  পার  পাবার  ঢালাও  বযবসা।  মকা, 
েজরজােলম,  পুরী,  বারাণসী,  িতরপিত,  এসব পিবত সান দশরেন রেয়েছ জীবেনর সব পাপ ধুেয় িগেয় 
পরকােল সগরবাসী হওয়ার িনিশত গযারািনট। েকািট টাকার েচারাকারবারী তাই ধমু-ধাম কের পজূা-যজ 
কের নয়ত, েশষ বয়েস এলাকায় মিনর/মসিজদ গেড় েদয় েবেহশেত একটা পট বুিকং েদবার আশায়।

উপরন, যুিক আর িবজােনর অগগিতর সােথ সােথ সমাজ সেচতন মানষ আজ বুঝেত িশেখেছ েয , 
ঈশর এক অথরহীন অলীক কলনা মাত। রাহল  সাংকৃতযায়েনর ভাষায়- ‘অজানতার অপর নামই  হেলা 
ঈশর।  কােজই অজানতােক পুঁিজ কের ঈশর নামক িমথযা’ -িবশােসর মূলা ঝুিলেয় মানেষর ৈনিতক চিরত 
গঠেনর  কািহিন আজ অেনেকর কােছই িশশেতাষ ছড়া  ছাড়া  আর িকছু  নয়‘ ’ । বাটরানড রােসল তার 
েহায়াই আই ‘ অযাম নট আ িখসান  গেন বেল’ ন3-

ধমর সমেকর দ ধরেনর আপিত করা যায়-েবৌিদক এবং ৈনিতক। েবৌিদক আপিত অনসাের বলা 
যায় েয,  েকােনা ধমরেকই ধব সতয বেল েমেন েনওয়ার েকােনা েযৌিকক কারণ েনই এবং 
ৈনিতক আপিত অনসাের বলা যায় ধেমরর উপেদশগেলা এমন সময় েথেক উেঠ এেসিছল যখন 
মানষ  বতরমান  যেুগর  েথেকও  অেনক  িনষুর  িছল।  ফেল  েদখা  যােচ  এই  উপেদশগেলা 
অমানিবকতােক িচরনন করবার জনই ৈতির। যিদ এই িচরনন বযাপারিট গহেণ মানষেক বাধয 
না করা হেতা, তেব মানেষর ৈনিতক িবেবকেবাধ বতরমােন আেরা অেনক উনত হেতা।

এই  বইেয়র  েলখকদেয়র  দজেনরই  ইনটারেনেট  ধািমরকেদর  নানা  (ক)যুিকর  সােথ  পিরচেয়র  িতক 
অিভজতা রেয়েছ। একবার এক ওেয়ব সাইেটর জন ৈবজািনক দৃিষেকাণ েথেক ধমর এবং ৈনিতকতার 
মধযকার িবিভন অসঙিত িনেয় েলখা শর কেরিছেলন অিভিজৎ রায়। েলখা শর করেত না করেতই এক 
ধািমরক ভদেলাক েসখােন হঙার েছেড় েতেড় আসেলন এই বেল-

এেদর মেতা বযিকবগর যগু যগু ধের এেসেছ এবং ভতূ হেয় চেল েগেছ। এেদর সমেকর েকারােন 
উেলখ রেয়েছ েয, তারা অন ও ববরর। এেদর হদেয় সীলেমাহর এেঁট েদওয়া আেছ। তারা িকছইু 
েদখেত পায় না এবং শনেত পায় না। শধু পাণীর মেতা হামা হামা রব েতােল।

 
েকারােন যিদ সিতযই এমনিট বলা থােক (এবং েকারােন  সিতযই অিবশাসীেদর অন/ববরর,  এবং এেদর 
হদেয় েয সীলেমাহর এেঁট েদওয়া আেছ তা বলা আেছ;  েদখুন সরা ২:৭,  ৪:১৫৫,  ৭:১০০,  ৭:১০১, 
৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইতযািদ) বলেতই হয় মহান সৃিষকতরার রিচেবাধ সিতযই পশংসনীয়। 
েকবল ধমর  মািন না বেলই ভদেলাক আমােদর অন  ও ববরর  বেলেছন‘ ’ ‘ ’ ,  আর পমাণ সরপ সাকী‘  
েগাপাল  েমেনেছন তার ’ িচর-আরাধয ওই ধমরগনেকই। শধু েয েকারােনই অধািমরকেদর সমেন এধরেনর 
িবেষাদগার করা হেয়েছ তা ভাবেল ভুল হেব। শঙরাচাযর পমুখ দাশরিনকেদর পাচীনকােলর নািসকযবাদী 
চাবরাক  দশরনেক  েলাকায়াত  বা  ইতর  েলােকর  দশরন  িহেসেব  পিতিষত  কের  তুচ‘ ’ -আিচলয  করার 
পবণতািটর কথা এেকেত িবেবচনা করা েযেতই পাের। এমন িক চাবরাক দশরেনর উৎপিত সমেনও বলা 
হয় েয,  মহাভারেতর এক কচিরত রাকস চাবরােকর নাম েথেকই নািক চাবরাক দশরেনর উৎপিত হেয়েছ। 
মহাভারেত আেছ, চাবরাক িছল দেযরাধেনর বনু এক দরাতা রাকস। করেকেতর যুেদ জেয়র পর চাবরাক 

3  বাটরানড রােসল, আিম েকন ধমরিবশাসী নই, ভাষানরঃ  অিরন ভাদড়ী, দীপায়ন, ২য় সংসরণ, জানয়ারী ২০০৪।
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বাকেণর ছদেবশ ধারণ কের যুিধিষরেক জািতঘাতী িহেসেব িধকার জািনেয় আতঘাতী হেত পেরািচত 
কেরিছল। িকন উপিসত বাকেণরা  তােদর অতীিনয় কমতায় চাবরােকর চালািক ধের েফেল যুিধিষরেক 
রকা কেরন। েবাঝাই যায়,  পাচীন ভাববাদীরা এই নািসকযবাদী দশরনিটর পিত সাধারণ মানেষর ঘৃণা 
সৃিষর উেদেশই এমন ঘৃণয চিরেতর রাকেসর সােথ দশরনিটেক জুেড় িদেত সেচষ হেয়িছেলন। আেরকিট 
উদাহরণ েদিখ।

মহাভারেতর শািনপবর। এক ধনী বিণক রেথ যাওয়ার সময় এক বাকণেক ধাকা েমের িদেলা। কুব 
বাকণ অপমােনর জালা ভুলেত আতহতযা করার কথা িচনা করেলা। েদবরাজ ইন বাকেণর আতহতযার 
মেধয সবরনােশর সেঙত েদখেত েপেয় িশয়াল েসেজ হািজর হেলন। বাকণেক তার পশ জীবেনর নানা 
দঃখ-দদরশার কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান গাইেলন। জানােলন অেনক জেনর  পুেণযর ফল সমল 
কের এই মানব জন পাওয়া। এমন মহাঘরযতম এই মানবজীবন আর তায় আবার বাকণ!  এমন জীবন 
পাওয়ার পরও িক েকউ আতহতযা কের? কােজই অিভমােন আতযহতযা করা েমােটই বুিদমােনর কাজ 
হেব না। িশয়াল বলল, েস িনেজও আেগর জেন বাকণ হেয় জেনিছল। িকন েসই জেন েস চড়ূান মূেখরর 
মেতা এক মহাপাতেকর কাজ কেরিছল বেলই আজ এই িশয়াল জন। চূড়ান মূেখরর মেতা কাজিট কী? এ 
বােরই িকন েবিরেয় এেলা নীিত কথা-

অহমাংস পিণতেকা ৈহতুেকা েদবিননকঃ।
আমীিককীং তকরিবদযম অনরেকা িনরািথরকাম।।
েহতুবাদান পবিদতা বকা সংসৎস েহতুমৎ।
আেকাষা চ অিভবকা চ বাকবােকযষু চ িদজান।।
নািসকঃ সবরশঙী চ মূখরঃ পিণতমািনকঃ
ভাস ইয়ং ফলিনবৃিতঃ শৃগালতং মম িদজ (শািনপবর ১৮০/৪৭-৪৯) 

(অথরাৎ, আিম িছলাম এক েবদ সমােলাচক পিণত। িনরথরক তকরিবদযায় িছলাম অনরক। িবচার 
সভায় িছলাম তকরিবদযার পবকা। যুিকবেল িদজেদর বকিবদযার িবরেদ আেকাশ েমটাতাম। 
িছলাম িজজাস মেনর নািসক,  অথরাৎ িকনা  পিণতযািভমানী মূখর। েহ বাকণ,  তারই ফলসরপ 
আমার এই িশয়ালজন।) 

েবাঝাই যায়, ৈবিদক যুেগও যুিকবাদীেদর সংশয়, অযািচত পশ আর অনথরক তকর-িবতকর একটা ফযা‘ কর’ 
হেয় উেঠিছল। প‘ িণতযািভমানী মূখর’- এধরেনর েলেবল এেঁট িদেয় েবদ-সমােলাচকেদর পিতহত করার 
পেচষা তারই ইিঙত বহন কের। আজেকও িক এ দৃিষভিঙর খুব একটা পিরবতরন হেয়েছ? েয ভদেলাকিট 
অিভিজৎ রায়েক ধমরগেনর সমােলাচনা করার জন অন  বা ববরর  িহেসেব িচিতত করেছন‘ ’ ‘ ’ , েস ধরেনর 
েলাকজেনর িকন আেজা সমােজ অভাব েনই, নািসক শনেলই তারা খঁযাক  কের ওেঠন- ‘ও তুিম নািসক! 
তেব েতা তুিম যা ইচা তাই করেত পােরা! েতামার েতা চিরত বেল িকছু েনই’। এরা আসেল নািসকেদর 
মানষ বেলই মেন কেরন না,  ভােলা-মানষ ভাবা  েতা  আেনক পেরর কথা। িকন,  নািসক মােনই িক 
অৈনিতক,  চিরতহীন,  লমট েগােছর িকছু? এমিনভােব ভাবার েমােটই েকােনা কারণ েনই। নািসকরা 
আসেল নােকর সামেন েথেক ঈশর নামক মূলািট সিরেয় বাসবসমতভােব মরািলিট  বা ৈনিতকতােক‘ ’  
েদখবার পকপাতী। ঈশেরর ভেয় নয়, একিট সনর এবং সস সমাজ গেড় তুলবার পেয়াজেনই মানেষর 
চুির,  লামটয,  খুন,  ধষরণ িবসজরন িদেয় সামািজক মূলযেবাধগেলা গেড় েতালা দরকার। নয়ত সমােজর 
িভিতমূলই েয একসময় ধেস পড়েব! কােজই অধািমরকেদর েচােখ ৈনিতকতা  েবেহেস যাওয়ার েকােনা‘ ’  
পাসেপাটর  নয়,  বরং  িনতানই  সামািজক  আবশকতা।  ধমরানরা  েযেহতু  সামািজক-মূলযেবােধর  এই 
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িবষয়গেলা এেকবােরই বুঝেত চান না,  তাই তােদর মেধয যুদ,  দাঙা,  িজহাদ,  মারামাির েলেগই আেছ। 
১৯৭১ সােলর কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হত-িবহল হেয় েদেখেছ িকছু ধমরান মানষ ধমর রকা করেত 
িগেয় কী কের পশর সের েনেম েযেত পাের। 

এক ভদেলাকেক িচনতাম। ঢাকা িবশিবদযালেয়র অধযাপক। সােত-পঁােচ েনই;  সাদা েচােখ েদখেল 
িনতান ভােলামানষ বেলই মেন হেব। িকন ভুকেভাগীরা জােনন েয একাতের ভদেলাক এেহন দষমর েনই 
েয কেরন িন। েসসময়  এমন িক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন এই বেল েয,  খান-েসনারা যিদ েকােনা 
বাঙািল েমেয়েক ধষরণ কের তেব েসিট অনায় বেল িবেবিচত হেব না,  বঙনারীরা পাক-বািহনীর জন 
মােল গিনমত‘ ’,  কারণ তারা ইসলােমর জন লড়েছ। এমন নয় েয ভদেলাক অিশিকত িছেলন,  অথবা 

িছেলন বুিদহীন। বরং সৎ এবং হদয়বান িহেসেবই একটা সময় তার খযািত িছল;  িকন এই সজন‘ ’ 
বযিকও েসফ ধেমরর পিত ভােলাবাসায় অন হেয় েনেম েগেলন পশর সের। উিন েভেবিছেলন পািকসান 
েভেঙ েগেল ইসলাম হেব িবপন। তাই ধমর বঁাচােত যা যা করা দরকার সবই কেরেছন। এমন িক খান 
েসনােদর সােথ পালা িদেয় তার িবরেদ ধষরেণর অিভেযাগও আেছ। বযাপারিট অেনেকর কােছ অিবশাস 
মেন হেলও অিতমাতায় ধমরপবণেদর জন এধরেনর কাজ খুবই সাভািবক। অেনক সময়ই মানিবকতার 
েচেয়  তােদর  কােছ  ধমরেবাধটাই  বড় হেয়  দঁাড়ায়।  এই ভদেলােকর  কথা  ভাবেলই েনােবল  িবজয়ী 
পদাথরিবদ িসেফন ওয়াইনবােগরর িবখযাত উিকিট মেন পেড় যায়4-

ধমর মানবতার জন এক িনমরম পিরহাস। ধমর  মানক বা নাই মানক,  সবসময়ই এমন অবসা 
থাকেব েয ভােলা মানেষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মানেষরা খারাপ কাজ করেছ। িকন 
ভােলা মানষেক িদেয় খারাপ কাজ করােনার েকেত ধেমরর জুিড় েনই।

শধু একাতর েতা েকবল নয়, বছর কেয়ক আেগ গজরােট ঘেট যাওয়া মমরািনক দাঙা, আর তারও আেগ 
অেযাদায় বাবির মসিজদ েভেঙ িশবেসনােদর তাণব নতৃয ধেমরর এই ভয়াবহ রপিটেকই সরণ কিরেয় 
েদয়।  অপরপেক নািসকেদর েযেহতু এই অিতমানিবক  সতা-েকিনক ৈনিতকতায় েকােনা িবশাস েনই, 
একজন িনষাবান নািসক সিতযকার অেথর গেড় উঠেত পােরন একজন যথাথর পথা-িবেরাধী মানষ িহেসেব। 
সমন তুরহান নােম এক েলখক মািসক েদশ পিতকার ৪ নেভমর ২০০২ সংখযায় নািসকতার সংজা‘ ’ 
শীষরক পবেন িলেখিছেলন5- ‘নািসকেদর অিবশাস তাই শধু অিতমানিবক  সতায় নয়,  তারেচেয় অেনক 
গভীের,  িতিন অিবশাস কেরন পথাগত সভযতার পায় সমস অপিবশােস। সবিকছুই তারা যুিক িদেয় 
িবচার কের েদখেত চান।  এর মেধয িকছুটা হেলও েয সতযতা েনই তা নয়। তেব ’ ভােলামানষ েহান, আর 
নাই েহান এটা িকন িঠক েয নািসক বা অধািমরকেদর মেধয েথেক কখেনাই আল-কােয়দা,  তািলবান, 
হরকত-উল-িজহাদ, রাজাকার, আলবদর বা িশবেসনােদর মেতা সামদািয়ক পিতষােনর সাংগঠিনকরপ 
েদখা যায় না। যতিদন ধমর থাকেব,  ঈশের িবশাস থাকেব ধেমরর সামদািয়ক এই সাংগঠিনক রপিটও 
িকন বজায় থাকেব পুেরামাতায়। কােজই যতিদন মানেষর আনগতয ঈশর এবং মানেষর মেধয িবভক 
হেয় থাকেব ততিদন তা মানষেক সাধীনভােব আর িবজানসমতভােব ৈনিতকতা ও  মূলযেবাধ অজরেন 
বাধা িদেবই। েবেহেসর েলােভ বা ঈশরেক তুষ করার জন নয়, মানষেক ভােলােবেস মানেষর জন কাজ 
করার পেচষা যিদ আনিরক হয়,  তেবই গেড় উঠেব সাবরজনীন মানবতাবাদ। সমিত এর পেচষা শরও 
হেয়েছ। ঈশরেকিনক িমথযার েবসািত মন েথেক সিরেয় শধু মানেষর জন মানেষর কাজ করার বাসনা 
িনেয়  সারা  পৃিথবী  জুেড় নতুন শতেকর আধুিনক মতবাদ িহেসেব  এেসেছ  িহউমযািনজম।  এমন িক 

4 ‘Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing  
evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.’; Steven Weinberg, In a speech given in Washington, DC, on 
April 1999.

5  নািসকতার সংজা, সমন তুরহান। েদশ ৪ নেভমর, ২০০২।



মুকমনা অিবশােসর দশরন ধমরীয় ৈনিতকতা

আমােদর পাশরবতরী েদশ ভারেত মনবতাবাদী সিমিত এবং যুিকবাদী সিমিত অিফস আদালেতর ফেমর বা 
িবেয়র  েরিজেসশেন  িহন‘ ’,  ‘মুসিলম  এই শবগেলার  পাশাপািশ  ধেমরর  জায়গায়  মনষত  শবিট’ ‘ ’  
বযবহােরর আইিন অিধকার আদায় কেরেছ6। এ পসেঙ ভারতীয় যুিকবাদী পবীর েঘােষর একিট চমৎকার 
উিক তার ‘অেলৌিকক নয়, েলৌিকক গন’ েথেক হবহ তুেল িদিচ7-

আগেনর ধমর েযমন দহন, ছুিরর ধমর েযমন তীকতা েতমিন মানেষর ধমর হওয়া উিচত মনষেতর 
িবকাশ সাধন। আর েস িহেসেব নামাজ না পেড়ও বা শিন শীতলার  পূজা না কেরও আমরা 
যুিকবাদী নািসেকরাই পকৃত ধািমরক, কারণ আমরা মনষেতর চরম িবকাশ চাই।

ধম রগনগেলা িক সিতযই ৈনিতকতার ধারক এবং বাহক?

ইদানীং এক নতুন ধরেনর পগিতবাদী (নািক সিবধাবাদী) আেনালন শর হেয়েছ, যার মূলমন হেলা ধমর 
নয় েকবল েমৌলবাদেক আঘাত  কেরা। মুকমনা যুিকবাদীেদর অেনেকই েদখিছ বুেঝ েহাক,  না বুেঝ 
েহাক এ পচারণায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক েনতােদর মেতাই ইদানীং েসাচাের বলেছনঃ শরীেরর‘  
েশষ  রকিবন িদেয়  হেলও েমৌলবাদ  রখব’,  েযন  েমৌলবাদ  বযাপারিট  হঠাৎ  কেরই  আকাশ েথেক 
আিবভূরত  হেয়েছ  মহীরহ  আকাের-  েকােনা  িশকড়-বাকড় ছাড়াই।  যারা  ধমরেক  শাশত  িচরনন  আর 
জনকলযাণমূলক বেল মেন কেরন আর যত েদাষ চাপােত চান েকবল  িবন লােদন,  েগালাম  আজম, 
আদভানী  িকংবা  েমৌলবাদ  নামক ননেঘাষিটর  ঘা‘ ’ েড়,  তােদর  পথেম েখাদ  েমৌলবাদ  শবিটেকই‘ ’  
িবেশষণ কের েদখেত বিল। েমৌল  শেবর অথর মূল েথেক আগত‘ ’ , বা মূল সমনীয়‘ ’। আর বাদ  শেবর‘ ’  
অথর েয মত‘ ’, ‘তত  বা ’ ‘িথওির’,  তা েতা আমরা জািনই। তা হেল েমৌলবাদ শেবর পকৃত অথর কী 
দঁাড়ােলা? দঁাড়ােলা- ‘মূল েথেক আগত তত’। েকান মূল েথেক আগত তত? েশষ পযরন ওই ধমরগেনর 
েগঁাড়া মূলনীিতগেলা হেত আগত তত। কােজই িবচার-িবেশষণ করেত িগেয় িকন থেলর িবড়াল িঠকই 
েবিরেয় পড়েছ েয,  ধমরশােসর মূলনীিতগেলােক চরম সতয বেল যারা মেন কেরন,  তারাই েশষ পযরন 
েমৌলবাদী  হন। েমৌলবাদ শেবর ইংেরিজ পিতশব  হেলা ‘Fundamentalism’। এর সংজা িদেত িগেয় 
অকেফাডর  িডকশনািরেত  বলা  হেয়েছ-  ‘Strict  maintenance  of  traditional  scriptural  beliefs’;  েচমাসর 
িডকশনাির শবিট সমেকর বলেছ ‘Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.’। কােজই ধমরেক 
বাদ িদেয় েমৌলবাদ রখবার েচষা অেনকটা িবষবৃেকর েগাড়ায় পািন েঢেল তােক বঁািচেয় েরেখ আগায় 
কঁািচ চালােনার পেচষা,  িনছক ভণািম। পসঙত তসিলমা নাসরীন একবার একিট ইংেরিজ সাকাৎকাের 

6  ‘ধমর’ েযেহতু বযিকগত বযাপার তাই ধমরিনরেপক েদেশ ধমরীয় পিরিচয় জানােনা জরির নয় বেল ধমরিনরেপক মানবতাবাদীরা মেন কের। িকন সমসা 
হেলা, যারা েকােনা ধমর মােনন না তারা চাকির বা িশকার েকেত কলামটা খািল রাখেত চাইেলও অতীেত আপিত উেঠেছ নানা জায়গায়। এমনিক ফমর 
বািতল করা হেয়েছ অসমূণর  বেল। েসই সময় বহ‘ ’  মানষ দারস হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সিমিতর। এই সময় পথম এই সিমিত  Humanists’ 
Association  of India সিকয় হয় মানবতােক ধমর িহসােব পিতষা করেত,  েসটা ১৯৯২-৯৩ সােলর িদেক। েদেশর রাজৈনিতক েনতােদর কােছ ও 
সংবাদপেতর দপের েযাগােযাগ কের ঘটনািট জানােনা  হয়। যােত একজন মানষ িনেজর ধমর   মানবতা‘ ’ বলেত পাের তার জন সরকাির  েকােনা 
িনয়ামাবলী বা গাইডলাইন আেছ িকনা তা সষ ভােব জানেত চাওয়া হয়। উতের সবাই বেলন েয এভােব নতুন ধমর ৈতির করা সমব নয়। তারপর  
মানবতাবাদী সিমিত সরাসির িচিঠ পাঠায় জািতসংেঘর অিফেস। উতর আেস েদির না কেরই। ইউএনও তােদর  Human rights এবং  Religious 
rights সংকান যাবতীয় বই ও কাগজপত পািঠেয় সষ জািনেয় েদয়- ‘১৯৮১  এর েজনােরল অযােসমিলেত রাষসংঘ েঘাষ’ ণা কেরেছ পিতিট মানেষর েয 
েকােনা ধমরমত গহণ ও চচরা করার সাধীন অিধকার আেছ। তারপরই এই আইিন লড়াইেত েযৌথভােব েনেম পেড় ভারেতর মানবতাবাদী সিমিত ও 
যুিকবাদী সিমিত। জািতসংঘেক িচিঠ িদেয় জানােনা হয় েয ভারত জািতসংেঘর সদস েদেশর অনতম হওয়া সেতও পচিলত ধেমরর বাইের অন ধমরেক 
এখােন সীকৃিত েদয়া হয় না। িহউমযািনজম-েকও ধমর  বেল সীকার করা হয় না। িকন েযেহতু  ইউএনও তার গাইডলাইন পািঠেয় িদেয়েছ,  আমরা 
ইউএনও-এর অনগরত েদশ িহেসেব মেন কির মানবতা আমােদর ধমর হেত েকােনা বাধা েনই। এবং আইিনভােব এই ধমরমতেক গহণ করার অিধকার 
ভারেতর নাগিরেকরা পিতষা করেত পারেব। এই িচিঠর পিতিলিপ পাঠােনা হয় রাষপিত, উপরাষপিত, পধানমনী, সরাষমনী, আইনমনী, সংসদিবষয়ক 
মনী ও পিশমবেঙর মুখযমনী ছাড়াও িবেদিশ দূতাবাসগেলােতও। তারপর ভারেতর মানবতাবাদী সিমিতর সহায়তায় েকােটর িগেয় affidavit কের দেল 
দেল েছেল-েমেয় Humanism েক ধমর িহেসেব  গহণ কের (১৯৯৩ এর ১০ িডেসমর)। িবসািরত তেথযর জন েদখুনঃ  মানেষর ধমর মানবতা,  সিমতা 
পদনাভন, দই বাংলার যুিকবাদীেদর েচােখ ধমর, পুনঃ মুিদত, মুকমনা দঃ।

7  অেলৌিকক নয়, েলৌিকক, পথম খণ, পবীর েঘাষ, েদ জ পকাশন’ ।
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বেলিছেলন8-
আিম সাধারণভােব  েমৌলবাদীেদর  আর েসইসােথ ধেমরর-  দেয়রই সমােলাচনা  কেরিছলাম। 
আিম আসেল ইসলােমর সােথ ইসলািম েমৌলবােদর েকােনা তফাৎ েদিখ না। আিম মেন কির 
ধমরই হেচ মূল উৎস,  েযিট েথেক েমৌলবাদ নামক িবষাক ডালপালাগেলা সময় সময় িবসার 
লাভ কের। যিদ আমরা ধমরেক অকত েরেখ েদই, েকবল েমৌলবাদ নামক একিট ডালেক েছঁেট 
েফলেত সেচষ হই,  েদখা  যােব িকছু  িদন পর েমৌলবােদর আেরকটা  শাখা  অিচেরই েবেড় 
উেঠেছ। আিম খুব পিরষারভােবই এিট বলিছ কারণ,  িকছু উদারপনী েলাকজন আেছন যারা 
এধরেনর পেশ ইসলামেক িডেফনড কেরন আর সমস সমসার জন েকবল েমৌলবাদীেদর ঘােড় 
েদাষ চািপেয় িদেয় কান হন। িকন ইসলাম িনেজই েতা নারী-িনযরাতনকারী। ইসলাম িনেজই 
েতা গণতন সমথরন কের না আর সমস মানিবক অিধকার হরণ কের।

আমােদর  এক পিরিচতজন আেছন-  েসকযলার  এবং  পগিতশীলতার  দািবদার।  িকন  তসিলমার  এই 
সাকাৎকার পেড় তার েযন িপিত জেল েগল! তসিলমা শােলা‘ ’, তসিলমা িনেবরাধ‘ ’, তসিলমা ইিডয়ট‘ ’, 
কী নন িতিন!  বুঝলাম,  তসিলমার বড় অপরাধ িতিন ধমর আর েমৌলবাদেক এক কের েফেলেছন। িকন 
তসিলমা ভুল বলেছন না িঠক বলেছন েসিট িবেশষণ করেত হেল িনেমরাহ সংশয়বাদী দৃিষেকাণ েথেক 
ধমরগনগেলার িদেক তাকােনা দরকার। আসন িপয় পাঠক,  আমরা যুিকবাদী দৃিষেকাণ েথেক িবেশষন 
কের  েদিখ-  ধমরগনগেলার  সােথ  েমৌলবােদর  সিতযই েকােনা  পতযক  েযাগােযাগ  আেছ  িকনা,  এবং 
ধমরগনগেলা আদেপই ৈনিতকতার ‘ ভাণার  িহেসেব পিরিচত হবার েযাগযতা রােখ িকনা’ !

ধম রগনগেলা আসেল কী বলেছ? 

পৃিথবীেত পচিলত ধমরমতগেলা সৃিষ হেয়েছ বড় েজার িবগত ২-৪ হাজার বছেরর মেধয। িহন, ইসলাম 
িকংবা িখস ধমর েকােনাটাই েস অেথর িচরনন বা সনাতন নয়। কােজই সনাতন ধমর  িনছকই একিট ভান‘ ’  
িবশাস। তেব সনাতন না হেলও ধমর সৃিষর পিকয়া শর িকন হেয়িছল বহ হাজার বছর আেগ। িবরপ 
পকৃিতর নানা দেযরাগ- দাবানল, পাবন, বজপাত পভৃিতর বযাখযা খুঁজেত অসহায় হেয় আর ওগেলার হাত 
েথেক মুিক খুঁজেত মানষ সৃিষ কেরিছল নানা েদবেদবীর;  মতুৃযেক  সিঠকভােব বযাখযা না করেত েপের 
সৃিষ কেরিছল অদশৃ আতার। যারা সমাজ িবজান িনেয় সামান  পড়ােশানা কেরেছন তারাই এগেলা 
জােনন। আর এখন পযরন জানা তেথযর িভিতেত বলা যায়, মানেষর মেধয তথাকিথত ধমরিবশােসর  সৃিষ‘ ’  
হেয়িছল িনয়াণাথরাল মানেষর আমেল- যারা পৃিথবীেত রাজত কেরেছ এখন েথেক পায় আড়াই লক বছর 
আেগ। িনয়ানডাথরাল মানেষর আেগ িপেথকানেথাপাস আর িসনানেথাপাসেদর মেধয ধমরাচরেণর েকােনা 
িনদশরন পাওয়া যায় িন। তেব িনয়ানডাথরাল মানেষর িবশাসগেলা িছল এেকবােরই আিদম-  আজেকর 
িদেনর পচিলত ধমরমতগেলার তুলনায় এেকবােরই আলাদা। এখন েথেক ৪০-১৮ হাজার বছর আেগ 
উচতর  পুরা-পসর  যুেগ  এেস  আতা,  পরমাতা,  ধমরীয়  আচার  আর  জাদিবদযা  সংকান  বযাপার-
সাপারগেলা সসংহত হয়। আজেকর িদেনর ধমরিবশাসগেলার মেধয ৈবিদক ধেমরর (িহন ধেমরর পূবরসূির) 
উদব হেয়িছল আজ েথেক মাত ৩৫০০ বছর আেগ,  ইসলাম ধমর এেসেছ ১৪০০ বছর আেগ,  িখসধমর 
২০০০ বছর আেগ,  ইতযািদ। একটা সময় সামািজক পেয়াজেন েয ধমরীয় রীিতনীিত িনয়ম কানন ৈতির 

8    ‘I  criticized  fundamentalists  as  well  as  religion  in  general.  I  don’t  find  any  difference  between  Islam  and  Islamic  
fundamentalists.  I  believe religion is  the  root,  and from the root  fundamentalism grows as a poisonous stem.  If  we remove  
fundamentalism and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow again. I need to say that because some  
liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself  
doesn’t permit democracy and it violates human rights.’ One Brave Woman vs. Religious Fundamentalism, An Interview With 
Taslima Nasrin, Free Inquiry magazine, Volume 19, Number1, available online 
http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html
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হেয়িছল,  আজ তার অেনকগেলাই কােলর পিরকমায় সিবর,  পশাৎপদ,  িনবতরনমূলক এবং অমানিবক 
বেল পতীয়মান  হেয়েছ। ইিতহাস পিরকমায় েদখা  যায়  েফািনকান,  িহব,  কযানানাইট,  মায়া,  ইনকা, 
অযাজেটক,  ওলেমক,  িগক,  েরামান কাথরািগিনয়ান,  িটউটন,  েসল,  ডুইড,  গল,  থাই,  জাপািন,  মাউির, 
তািহিতয়ান, হাওয়াই অিধবাসী- সবাই িনজ িনজ ধমর অনযায়ী েদদারেস িশশ, নারী, পুরষ বিল িদেয়েছ 
তােদর অদশৃ েদব-েদবীেদর তুষ করেত। এই বইেয়র পরবতরী িবশােসর ভাইরাস  অধযায়িটেত এ িনেয়‘ ’  
িবসৃতভােব আেলাচনা করব। এই অধযােয় আমরা েকবল পচিলত এবং গরতপূণর  ধমরমতগেলার ঐশী 
ধমরগনগেলােত েচাখ রাখব;  আমরা িনেমরাহভােব িবেশষণ করার েচষা করব,  ধমরগনগেলা আসেল কী 
বলেছ। 

যারা েকারান আগােগাড়া পেড়েছন তারা সকেলই জােনন,  পিবত েকারােনর েবশ অেনকটা জুেড়ই 
রেয়েছ উেতজক িনেদরশাবলী। েযমন9-

েযখােনই  অিবশাসীেদর  পাওয়া  যাক  তােদর  হতযা  করেত  (২:১৯১,  ৯:৫),  তােদর  সােথ 
সংঘােত িলপ হেত, কেঠার বযবহার করেত (৯:১২৩), আর যদু কের েযেত (৮:৬৫)। িবধমরীেদর 
অপদস করেত আর তােদর উপর িজিজয়া কর আেরাপ করেত  (৯:২৯)। অন সকল ধেমরর 
অনসারীেদর কাছ েথেক ধমরীয় সাধীনতার িনযরাসটুক েকেড় িনেয় েসাচাের েঘাষণা করেছ েয 
ইসলামই হেচ একমাত মেনানীত ধমর  (৩:৮৫)। এিট অিবশাসীেদর েদাজেখ িনবরািসত কের 
(৫:১০),  এবং অপিবত  বেল সেমাধন কের ‘ ’ (৯:২৮);  মুসিলমেদর ততকণ পযরন যুদ চািলেয় 
েযেত আেদশ কের যতকণ পযরন না অন সকল ধমরেক সিরেয়  ইসলািম রাজত কােয়ম হয় 
(২:১৯৩)। েকারান বলেছ েয শধু ইসলােম অিবশােসর কারেণই একিট মানষ েদাজেখর আগেন 
পুড়েব আর তােক েসখােন পান করেত হেব দগরনময়  পুঁজ  (১৪:১৭)। অিবশাসীেদর হতযা 
করেত  অথবা  তােদর  হাত-পা  েকেট  েফলেত পেরািচত করেছ,  েদশ েথেক  অপমান  কের 
িনবরািসত করেত বলেছ- ‘তােদর জন পরকােল অেপকা করেছ ভয়ানক শািস  ’ (৫:৩৪)। আরও 
বলেছ, ‘যারা অিবশাস কের তােদর জন পসত করা হেয়েছ আগেনর েপাশাক, তােদর মাথার 
উপর ফুটন পািন েঢেল েদওয়া হেব যােত ওেদর চামড়া আর েপেট যা আেছ তা গেল যায় , আর 
ওেদর েপটােনার জন থাকেব েলাহার মুগর  ’ (২২:১৯)। েকারান ইহিদ এবং নাসারােদর সােথ 
বনতুটুক করেত পযরন িনেষধ করেছ (৫:৫১),  এমন িক িনেজর িপতা বা ভাই যিদ আিবশাসী 
হয় তােদর সােথ সমকর না রাখেত উদুদ করেছ (৯:২৩,  ৩:২৮)। আলা-রসেল যােদর িবশাস 
েনই, তােদর জন পসত করা হেয়েছ জলন অিগকণ (৪৮:১৩)। ইসলােম অিবশাস কের েকউ 
মারা েগেল কেঠারভােব উচািরত হেব- ‘ধেরা ওেক,  গলায় েবিড় পড়াও এবং িনেকপ  কেরা 
জাহানােম আর তােক শৃঙিলত কেরা সতুর হাত দীঘর এক শংৃখেল  ’ (৬৯:৩০-৩৩)। আলাহর 
নােম যুদ করেত সবাইেক উৎসািহত  করা হেয়েছ এই বেল- ‘এটা আমােদর জন ভােলাই, 
এমন িক যিদ আমােদর অপছন হয় তবুও  ’ (২:২১৬),  তারপর- ‘কােফরেদর গদরােন আঘাত 
কেরা  আর তারপর তােদর উপর রকগঙা বইেয় েদবার িনেদরেশর পর  ’ রেয়েছ অবিশষেদর 
ভােলাভােব েবেঁধ েফলেত  (৪৭:৪)। আলাহতালা এই বেল পিতজা কেরেছন-  ‘কােফরেদর 
হদেয় আিম গভীর ভীিতর সঞার করব  এবং িবশাসীেদর আেদশ কেরেছন কােফরেদর কঁােধ’  
আঘাত করেত আর হােতর সমস আঙুেলর ডগা েভেঙ িদেত (৮:১২) 

আলাহ িজহাদেক মুিমনেদর জন আবশক  ‘ ’ (mandatory) কেরেছন আর সতকর কেরেছন এই 
বেল-‘েতামরা যিদ সামেন না এিগেয় আেসা (িজহােদর জন)  তেব েতামােদর জন অেপকা 
করেছ মমরনদ শািস’(৯:৩৯)। আলাহ তার েপয়ারা নবীেক বলেছন,  ‘েহ নবী,  অিবশাসীেদর 
িবরেদ সংগাম কেরা আর কেঠার হও-  েকননা,  জাহানােমর  মেতা িনকৃষ আবাস সলই  হেলা 
তােদর পিরনাম  ’ (৯:৭৩)। 

9  েকারান শরীফ (বঙানবাদ), মাওলানা খান মুহামদ ইউসফ আবদলাহ, েসােলমািনয়া বকু হাউস।
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এই হেচ েকারান  (হািদস এবং অনান গনগেলার কথা না হয় বাদই থাকক আপাতত)। অেনেকই 
েদেখিছ িনজস িবশােস আপতু হেয় েকারানেক িনিদরধায়  ‘The book of guidance’ বেল েমেন েনন,  আর 
ইসলামেক মেন কেরন শািনর ধমর‘ ’। যারা এমনিট ভােবন, তারা িক কখেনা েভেব েদেখেছন েয উপেরর 
আয়াতগেলা েকউ যিদ িনিদরধায় িবশাস কের আর সমােজ তার বাসব পেয়াগ চায় তেব তারা কী ধরেনর 
শািন এ পৃিথবীেত বেয় আনেব? িজহািদেদর কলযােণ আজেকর িবেশ ‘ইসলািম সনাসবাদ  ’ (Islamic 

Terrorism) একিট পিতিষত শব। পিতিদন কাগেজর পাতা খুলেলই েদখা যায় এই িজহািদ েজােশ উদুদ 
িকছু  েলাক েবামা মারেছ মানষজন,  বািড়-ঘর,  কারখানা,  রাসাঘাট,  যানবাহন,  িসেনমা হল,  সাংসৃিতক 
অঙন বা সমুদ-ৈসকেত। হাজার খােনক িজহািদ সংগঠন েযমন- আল কায়দা, ইসলািমক িজহাদ, হামাস, 
হরকত-উল-িজহাদ,  হরকত-উল-মুজািহিদন,  েজইস-মুহমদ,  িজহাদ-এ-মুহমদ, তাহ-িরখ-এ-িনফাজ-
সািরয়াত-এ-মুহমদ,  আল-িহকমা,  আল-বদর-মুজািহিদন,  জামােত ইসলািময়া,  িহজাব-এ-ইসলািময়া 
আজ সারা পৃিথবী জুেড় কােয়ম করেছ এক ভীিতর পিরেবশ10। 

বাংলােদশ  সরকার  সমিত  (২৩  অেকাবর,  ২০০৯)  িনিষদ  কের  িহযবুত  তাহিরেক  জিঙবােদর 
অিভেযােগ। এর আেগ িবএনিপ জামায়াত েজাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মুজািহিদন বাংলােদশ 
(েজএমিব),  হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম বাংলােদশ (হিজ)  িনিষদ হয়;  শাহাদাত ই আল িহকমা ও 
জাগত  মুসিলম  জনতা  বাংলােদশ  (েজএমেজিব) িনিষদ  হয়  চারদলীয়  েজাট  সরকােরর  আমেল। 
বাংলােদেশ হরকাতুল িজহাদ পথম আেলাচনায় আেস ১৯৯৬ সােল। ওই বছর ১৯ েফবয়াির ককবাজার 
েজলার উিখয়া থানার পাইনখালী গামসংলগ লুনডাখালীর জঙেল েসনাবািহনী ও পুিলশ েযৌথ অিভযান 
চািলেয় সশস পিশকেণর সময় ঐ সংগঠেনর ৪১ জিঙ সদসেক অস-েগালাবারদসহ েগফতার কের। 
ওই ৪১ জেনর মেধয একজন িবেদিশ নাগিরক ছাড়া বািকরা িছল েদেশর িবিভন েজলা েথেক আসা 
মাদাসার ছাত ও িশকক। এরপর ১৯৯৯ সােলর ১৮ জানয়াির ঢাকায় কিব শামসর রাহমােনর বািড়েত 
তার  উপর হামলাকােল ঘটনাসল এবং পের িবিভন সান েথেক আটক ১০ জিঙও িনেজেদর হরকাতুল 
িজহােদর  সদস  পিরচয়  েদয়।  এরপর  যেশাের  উদীচীর  অনষােন,  ২০০০  সােলর  ২৩  জুলাই 
েগাপালগেঞর েকাটালীপাড়ায় তৎকালীন পধানমনী েশখ হািসনার জনসভার অদূের েবামা পুঁেত রাখার 
ঘটনায়, এরপর ২০০১ সােলর ১৪ এিপল রমনার বটমূেল নববেষরর অনষােন, ২১ আগস েগেনড হামলা 
এবং ২০০৫ সােলর ১৭ আগস িসিরজ েবামা হামলাসহ সারা েদেশ েবশ িকছু েবামা, েগেনড হামলা 
চািলেয় হরকাতুল িজহাদ আবার আেলাচনার েকনিবনেত আেস।

১৯৯৮ সােল জন েনয়া েজএমিব ২০০২ সাল েথেক নাশকতা শর করেলও বযাপক আেলাচনায় 
আেস ২০০৫ সােলর ১৭ আগস েদশবযাপী একেযােগ েবামা হামলা চািলেয়। পাঠকেদর অেনেকরই 
হয়েতা েসিদনকার ভয়াবহতার কথা মেন আেছ। েসিদন সারা বাংলােদেশ একনাগােড় ৬৩িট েজলায় 
েবামার মহড়া চািলেয়িছল। মহড়ার পেকাপ এমনই বযাপক িছল েয অেনেকই ১৭ই  আগষ িদনিটেক 
েসসময় বাংলােদেশর ৯‘ /১১  বেল অিভিহত কেরিছেলন’ । জিঙবােদর সােথ িবশদ ইসলােমর সমকর 

10 পথম আেলার অেকাবর ১৮, ২০০৫ সােলর িরেপাটর অনযায়ী েখাদ বাংলােদেশই ২৯ িট িকংবা তারও েবিশ জিঙ সংংগঠেনর অিসত রেয়েছ, তার মেধয 
উেলখেযাগযগেলা হলঃ জিময়াতুল মুজািহিদন, জাগত মুসিলম জনতা, শাহাদাত-ই আল িহকমা, হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম, শহীদ নসরলাহ আল 
আরাফাত িবেগড,  িহজবুত তাওিহদ,  জামায়াত-ই ইয়ািহয়া,  আল তুরাত,  আল হারাত আল ইসলািময়া,  জামাতুল ফালাইয়া তাওিহিদ জনতা,  িবশ 
ইসলামী ফনট, জুমাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবুওয়ত, আলাহর দল, জইেশ েমাসফা বাংলােদশ, আল িজহাদ বাংলােদশ, ওয়ারত ইসলািমক ফনট, 
জামায়াত-আস-সাদাত, আল িখদমত, হরকত-এ ইসলাম আল িজহাদ, িহজবুলাহ ইসলামী সমাজ, মুসিলম িমলাত শিরয়া কাউিনল, ওয়ালর ইসলািমক 
ফনট ফর িজহাদ,  জইেশ মুহামদ,  তা আমীর উদদীন বাংলােদশ,  িহজবলু মাহাদী,  আল ইসলাম মাটরায়ারস িবেগড ও তানজীম। এছাড়াও বাংলােদশ 
সরকার িবিভন সময় িনিষদ কেরেছ চারিট আতসীকৃত ইসলািমক জিঙ সংগঠনেক;  এগেলা  হেলাঃ শাহাদাত ই আল িহকমা  (২০০৪) জিময়াতুল 
মুজািহিদন বাংলােদশ (েজএমিব, ২০০৫), জাগত মুসিলম জনতা বাংলােদশ (েজ এম েজ িব, ২০০৫) এবং হরকাতুল িজহাদ (২০০৫) পভৃিত। িবএনিপ 
জামায়াত েজাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মুজািহদীন, জাগত মুসিলম জনতা, শাহাদাত ই আল িহকমা এবং হরকাতুল িজহাদ (হিজ)েক িনিষদ করা 
হেয়িছল। িনিষদ তািলকায় সবরেশষ সংেযাজন িহযবুত তাহরী।
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কতটুক তা েবাঝা হেয় েগেছ েবামা মহড়ার সানগেলােত পাওয়া তােদর ছাপােনা িলফেলটগেলা েথেকই। 
সারা িলফেলট জুেড় েকারান- হািদস েথেক নানা উদৃিত আর কােফর নাফরমানেদর িবরেদ িজহােদর 
ডাক। েসসময় ফরহাদ মজহার আর বদরিদন উমেররা  পােলর হাওয়া  অন িদেক েঘারােনার েচষা 
করেলও,  িবশদ ইসলােমর  সােথ  জিঙবােদর  েয  একটা  সমকর  রেয়েছ,  তা  আর চাপা  থােক িন11। 
ধমরিভিতক ৫িট জিঙ সংগঠেনর কাযরকম িনিষদ হেলও ইেতামেধয েগাপেন আেরা ৭০িট জিঙ সংগঠন 
এেদর সােথ যুক হেয়েছ।  এরা একেযােগ েগাপেন েদশবযাপী  বড় ধরেনর নাশকতা ঘটােনার জন 
তৎপর হেয় উেঠেছ। এেদর মূল টােগরট হেচ যুদাপরাধীেদর িবচার বানচাল করা12।

সেচতন শািনকামী ধািমরক মানষেদর আজ আেতাপলিবর সময় এেসেছ,  সময় এেসেছ সংশয়বাদী 
দৃিষেকাণ েথেক পশ করার-  েকন এই জিঙ দলগেলা  এত ইসলািমক? েকন তারা সনাসী? কারা ধীের 
ধীের গেড় তুেলেছ েমালা ওমর,  িবন-লােদন,  েমৌলানা মানান,  েগালাম আজম,  শাইখ আবদর রহমান, 
মুফিত  হানান  আর  বাংলা ভাইেদর? েক  ইনন  েযাগায়  তােদর  সনাসী  কমরকােণ? আজ  অতযন 
পিরষারভােব তাই বলার সময় এেসেছ- এই পিবত  ধমরগনগেলা অেনকাংেশই ধমরীয় সনাসবােদর মূল‘ ’  
উৎস। তেব েসইসােথ মািকরন যকুরাষ এবং পিশমা েদশগেলার সামাজযবাদী দৃিষভিঙ এবং মধযপােচযর 
পিত দীঘরিদেনর িবেদষমূলক পররাষনীিতর কথাও আমােদর ভুেল েগেল চলেব না13। জনিবধংসী যুদাস 
না পাওয়া িকংবা সাদােমর সােথ আল-কােয়দার েকােনা সমকর না খুঁেজ পাওয়া িকংবা ৈজব-যুদাস না 
পাওয়া সেতও িনলরজভােব ইরােকর উপর েয আগাসন চািলেয়েছ তা  শধু  েয আেমিরকার িচরেচনা 
সামাজযবাদী েচহারাটােকই সষ কের তুেলেছ তা নয়, ইসলািম িবশ এই আগাসনেক েযেকােনা কারেণই 
েহাক ইসলােমর উপর আঘাত  িহেসেব িনেয়েছ‘ ’ । েসজন রাজৈনিতক িবেশষেণ েদখা যায়,  েসসমস 
েদেশই ইসলািম আতঘাতী েবামা হামলার মাতাটা  েবিশ েয েদেশর সরকার ইরাক যুেদ বুশ-েবয়ারেক 
নগভােব সমথরন কেরেছ। পযােলসাইিনেদর বিঞত কের মািকরন যুকরাষসহ অনান পিশমা েদশগেলা 
েযভােব দীঘরিদন ধের ইসরােয়লেক নগভােব সমথরন কেরেছ তাও মুসিলম সমাজেক সংঘােতর পেথ 
েঠেল  িদেয়েছ।  এই  রাজৈনিতক  পিতিকয়া  আর  পিতিহংসার  বযাপারগেলা  ভুেল  েগেল  েকােনা 
আেলাচনাই কখেনা সমূণর হেত পাের না। আেরকিট বযাপার উেলখ করাও েবাধহয় এেকেত অপাসিঙক 
হেব না। রাষযন কীভােব ধমর ও েমৌলবাদেক লালন কের, পালন কের আর সময় িবেশেষ উেস েদয় তার 
একিট বাসব পমাণ হেচ মািকরন যুকরাষ। িবজানীরা েসম েসল িনেয় গেবষণা করেব িক করেব না, 
কৃিতমভােব সংযুক জীবন রকাকারী যন তুেল েফলা হেব িক হেব না,  সুেল িববতরনবাদ পড়ােনা হেব 
িকনা,  আর হেল কীভােবইবা পড়ােত হেব,  সবিকছুই সূকভােব িনয়নণ করেছ সরকার। িবজানীেদর 
গেবষণা  আর কাজকমর  ৈনিতক না  অৈনিতক-  এ িনেয়ও উপযাজক হেয় জানগভর  মত িদেত এিগেয় 

11  িবগত িবএনিপ জামাত সরকােরর পৃষেপাষকতার জিঙবােদর েসই সবণর  সময়গেলােত ফরহাদ মজহার আর বদরিদন উমেররা পিতিকয়াশীল‘ ’  
ভূিমকায় অবতীণর হন। েসেপমর ৯, ২০০৫ তািরেখ আমােদর সময়  পিতকার একিট খবের পকািশত হয় েয‘ ’ , ফরহাদ মজহার সােহব েপসকােব একিট 
আেলাচনা  সভায়  বকবয  েরেখিছেলন  এই  বেল-  ১৭ই  আগেসর  েজএমিব র  েবামাহামলাকারীেদর  যিদ  সনাসী  বলা  হয়’ ,  তেব  নািক  ৭১  এর 
মুিকেযাদারাও সনাসী। শধু  তাই  নয়,  ‘েবামাবািজ সনাস-জাতীয় ও আনজরািতক েপকাপট  শীষরক এই সমােবশিটেত েসাচাের েঘাষ’ ণা কেরেছন 
েবামাবাজেদর সনাসী কমরকাণ যিদ অৈবধ  হয় তেব নািক ৫২‘ ’ , ৬৬, ৬৯, ৭১ এর সকল আেনালনও সনাসী কমরকাণ। মজহার সােহব িজহাদ ও েশণী 
সংগামেক এক কের েদেখন,  আর মাকরীয় তত আউের েসটােক সময় সময় ৈবধতা িদেত েচষা কেরন। এই েপসকােবর আেলাচনা সভােত মজহার 
সােহব পিরষার কেরই বেলেছন, ১৭ই আগেসর হামলাকারীরা নািক তােদর ‘ মেতা কের সমাজটােক বদলােত চায়’। এেত নািক েদােষর িকছু েনই। 
পসঙত, িবন লােদেনর পিত মজহার সােহব একটা সময় এতই গণমুগ িছেলন েয, িতিন িচনা  নামক একটা পিতকায় কুেসড‘ ’ ‘ , েজহাদ ও েশণীসংগাম’ 
নােমর পবেনর (িডেসমর, ২০০১) সমািপ েটেনেছন করািচর উমত  নামক পিতকায় লােদেনর সাকাৎকার েথেক উদৃিত িদেয়‘ ’ । েচ গেয়ভারা, েলিলন, 
সযািলেনর  মেতা িবন-লােদনেকও একই কাতাের েফেল পঁুিজবাদী েশাষেণর িবরেদ িবপবী কমেরড  বািনেয় েছেড়িছেলন লােদনেক‘ ’ ! ‘পগিতশীল’ 
এবং িনরেপক  মজহার িবশাস করেতন না ৯‘ ’ /১১ এর িবধংসী ঘটনায় লােদন জিড়ত থাকেত পাের। কারণ তার ধারণা হেয়িছল, ‘মুসলমান িহেসেব 
িতিন িমথযা কথা বেলন না।  ফরহাদ মজহারেক িনেয় অিভিজৎ রােয়র একিট েলখা ফরহাদ মজহােরর িবভািন  িশেরানােম ৈদিনক েভােরর কাগেজ’ ‘ ’  
ছাপা হেয়িছল। পবনিট মুকমনা ওেয়বসাইেটও রাখা আেছ।

12  হািববুর রহমান, বাংলােদেশ জিঙ হামলার আশঙা, বৃহসিতবার, ০৮ এিপল ২০১০, িনউজ বাংলা।
13  মািকরন সামাজযবাদ িবষেয় িবসািরত জানেত হেল পড়ুন The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, 

Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower by William Blum, Common Courage 
Press (May, 2000);ইতযািদ।
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আসেছ  সরকাির পৃষেপাষকতায়  পিরচািলত  অধরিশিকত  পািদ  আর  যাজেকরা।  যুেদর  আেগ  নবী-
রাসলেদর মেতাই ঈশেরর‘  কণসর  শনেত েপেয়েছ েস েদেশর েপিসেডনট’ ; িমিডয়া, বৃহৎ পিতকা েগাষী 
আর পকাশক িনধরারণ কের িদেচ েকান খবের আমরা িবশাস করব, আর েকান খবর েচেপ যাওয়া হেব। 
আসেল মুক িবেশর  কথা মুেখ বেল এভােবই নাগিরক রিচ‘ ’ , চািহদা, েচতনা আর পুেরা জীবনধারােকই 
িনয়নণ করেত চাইেছ ধমরান শাসককল আর ধনকেবর েগাষী; েস অন এক ইিতহাস।

তেব মািকরন সামাজযবাদ  সমসা  হেলও আমরা মেন কির না েসটা  ইসলািম সনাসবােদর  কারণ। 
ইসলািম সনাসবােদর উৎস মূলত ইসলােমই িনিহত। ইিতহাস সাকয েদয় মহানবী মুহামদ িনেজ ৬২৪ 
িখসােব বিন কয়ানকা,  ৬২৫ িখসােব বিন নািদর আর ৬২৭ িখসােব বিন করাইজার ইহিদ টাইবেক 
আকমণ কের তােদর হতযা কেরন। বিন কয়ানকার ইহিদেদর সাতশ জনেক এক সকােলর মেধয হতযা 
করা  হয়14,  আর বিন  করাইজার  পায়  আটশ েথেক নয়শ েলাকেক হতযা  করা  হয়,  এমন িক তারা 
আতসমপরণ করার পরও15। হতযার ভয়াবহতা এতই েবিশ িছল েয, কযােরন আমরসং-এর মেতা েলিখকা, 
িযিন মুসিলম সমােজর পছেনর তািলকায় শীষরসানীয় িহসেব গণয হন, িতিন পযরন এধরেনর কমরকাণেক 
নাৎিস ববররতার সােথ তুলনা কেরেছন16। বহ িবেশষকই অতীেত েদিখেয়েছন েয,  িবন লােদন,  বাংলা 
ভাই, েগালাম আজম িকংবা েমাহামদ আতাসহ শীষর সনাসীরা মূলত ইসলামেক িনয়মিনষভােব অনসরণ 
কেরেছন। এ িনেয় িবসৃতভােব জানেত চাইেল পাঠেকরা মুকমনায় পকািশত আকাশ মািলেকর েলখা েয‘  
সতয বলা হয় িন  ই’ -বইিট পেড় িনেত পােরন17। িকন তারপেরও অেনেকই আবার আেছন যারা ইিতহাস 
এবং বাসবতা ভুেল েকবল আেমিরকােকই সব সময়  ইসলািম সনাসবােদর উৎস বেল মেন কেরন। 
েযমন েনায়াম চমিস যিদও আেমিরকান সামাজযবাদ িনেয় বহ িবেশষণমূলক েলখা িলেখেছন,  এবং 
বাংলােদশসহ  বহ  মুসিলম  পধান েদশগেলােত  তার  িবেশষণ  খুবই  জনিপয়,  িতিনও  মেন  কেরন, 
‘আেমিরকা িনেজই এক সনাসবাদী েদশ, েস কারেণই ৯-১১ এর মেতা আকমণ আেমিরকার ঘােড় এেস 
পেড়েছ’18। িসএনএন- এর িনউজেহাস এবং িনউজ উইক ইনটারনাশনােলর এিডটর ফিরদ জাকািরয়া 
তার ২০০৭ সােল পকািশত ভিবষেতর সাধীনতা  নামক বইেয় বেলেছন‘ ’ , ‘যিদ মুসিলম সনাসবােদর 
েপছেন েকবল একিট মাত কারণ পাওয়া যায়, তা হেব আরব িবেশ আেমিরকান পিলিসর বযথরতা’ 19। িনউ 
এিথস সাম হািরস জবাব িদেয়েছন এই বেল, ‘হেত পাের। িকন মুসিলম সনাসবােদর উতান যিদ 
সমসা হেয় থােক, তেব সমসার মূল কারণ হেলা, ফানডােমনটালস অফ ইসলাম’20।

ধমর, েমৌলবাদ এবং সনাসবাদ িনেয় আেলাচনার একটা বড় সমসা হেলা অযািচত েসিরওটাইিপং‘ ’ 
এর ভয়। এধরেনর আেলাচনা  শর হেলই আমরা  েদেখিছ  িবশাসীেদর  অেনেকই িকপ হেয়  বলেত 
থােকন- শধু গিট কেয়ক সনাসীেদর কারেণ সামিগকভােব ইসলামেক বা মুসিলমেদর দায়ী করা িক িঠক 
হেচ? একজন িবন লােদন বা একজন মুফিত হানান িক ইসলােমর পিতিনিধত কের নািক? না, সিতযই 
কের না। কােজই আমরাও বিল েয, পৃিথবীর সমস মুসিলম জনেগাষীেক কখেনাই সনাসী বলা উিচত নয়, 
যারা এধরেনর েসিরওটাইিপং  করেত চান তা‘ ’ রা ভুল কেরন। এিট এক ধরেনর Racism। েকউবা বেলন 

14  Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545

15   Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36

16   K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.

17     আকাশ মািলক, েয সতয বলা হয়িন, মুকমনা ইবুক।

18 Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001

19   Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton & Company; Revised Edition  
edition, 2007

20 Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 2005
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এিট এক ধরেনর েরাগ-  ‘ইসলােমােফািবয়া’!  েরাগই বলুন আর পিশমা জাতযািভমানই বলুন  (যােক 
পয়াত এেডায়াডর সাইদ অিভিহত কেরন ও‘ িরেয়নটািলজম  নােম’ ), ৯/১১ এরপর পিশমা িবেশ বসবাসরত 
মুসিলমরা  এধরেনর শারীিরক ও মানিসক িনযরাতেনর সীকার হেয়েছ  বহ েকেতই-  এ েতা অসীকার 
করবার েজা েনই। মুসিলম মােনই েয সনাসী  নয় এিট েবাঝার জন েতা েকােনা দশরন কপচােনার‘ ’  
দরকার েনই, আমার-আপনার বযিকগত অিভজতাই েতা যেথষ হবার কথা। আমােদর দজেনরই অেনক 
মুসিলম বনু-বানব রেয়েছ। তােদর েকউই েতা সনাসী নন। েকউই িবন লােদন নন,  েকউই নন মুফিত 
হানান। তারা আমােদর িবপেদ- আপেদ েখঁাজ-খবর েনন, বাসায় এেস গল-গজব কেরন, খাওয়া-দাওয়া 
কেরন, এমন িক নামােজর সময় হেল এই কািফেরর বাসায় পিশম িদক েকানটা  জানেত েচেয় নামাজও‘ ’  
পেড়ন। এরা িনপাট ভােলা মানষ। তারা েকারােনর েকান আয়ােত ভােয়ােলেনর কথা আেছ তা সমেন 
েমােটও ওয়ািকবহাল নন, েসটা িনেয় আগহীও নন- তারা আসেল িসিরচুয়াল ইসলােমর  চচরা কেরন‘ ’ । 
িবপদটা কখেনাই এেদর িনেয় নয়। এরা সবাই শািন,  ভােলাবাসা আর সিহষুতায় িবশাস কেরন। িকন 
এই মূলযেবাধগেলা তারা যতটা না ইসলাম েথেক েপেয়েছন, তার েচেয় অেনক েবিশ েছাটেবলা েথেকই 
সামািজক িশকা িহেসেব গহণ কেরেছন। কারণ েকােনািদন েকারােনর বা ইসলােমর চচরা না কেরও েতা 
বহ মানষ এই গণাবলী বিজরত নয়,  এমন পমাণ  ভূির  ভূির হািজর করা যায়। িকন এই িসিরচুয়াল‘  
ইসলােমর চচরাকারী দেলর বাইেরও একটা অংশ রেয়েছ যারা ’ রীিতমেতা আকিরকভােব েকারােনর চচরা 
কেরন, েচাখ-কান বন কের েকারােনর সকল আেদশ-িনেদরশ েমেন চেলন আর েকারােনর আেলােক েদশ 
ও পৃিথবী গড়েত চান। িবপদটা এেদর িনেয়ই। কারণ েকউ যিদ সামািজক িশকার বদেল েকারােনর 
সকল আেদশ-িনেদরশ েচাখ-কান বন কের েমেন েনন তাহেল কী হেব  ? সরা আল-ইমরােনর  িনেচর 
আয়াতটায় েচাখ েবালােনা যাক21-

মুিমনগণ েযন অন মুিমনেক েছেড় েকােনা অমুসিলম/কােফরেক বনরুেপ গহণ না কের। যারা 
এরপ করেব আলাহর সােথ তােদর েকােনা সমকর থাকেব না (৩:২৮)।

যারা েকারােনর মেধয কখেনা ভােয়ােলেনর িটিকিটও খুঁেজ পান না,  বরং পিবত েকারােনর আেলােক 
জীবন সাজােত চান,  তারা িনেজরাই িক তােদর েকােনা িহন,  িখসান বা অধািমরক পিতেবশীেদর পিত 
েকারােন বিণরত উপেরর িনেদরশ অনযায়ী বযবহার কেরন? তারা িক  সিতযই শধুমাত অমুসিলম বেলই 
কােরা বনুত পতযাখান কেরন? যিদ তা না হয়,  তেব বলেতই হয় েয তারা আসেল েকারােনর িনেদরশ 
অনযায়ী চলেছন না। িকন েকারান েতা আলাহর িকতাব । েকউ যিদ ভাসা ভাসা উেদশমূলকভােব‘ ’  
েকারােনর চচরা না কের েকারােনর সকল িনেদরশ আকিরকভােবই েমেন চলার িসদান েনন আর অবেশেষ 
সামদািয়ক তািলবান  িহেসেব েবেড় ‘ ’ ওেঠন, তেব েদাষটা কার হেব? 

সরা আল বাকারাহ েথেক আেরকিট আয়াত েদিখ22-
েতামােদর উপর যদু ফরজ করা হেয়েছ,  অথচ তা েতামােদর কােছ অপছননীয়। পকানের 
েতামােদর  কােছ  হয়েতা  েকােনা একটা  িবষয়  পছনসই  নয়,  অথচ  তা  েতামােদর  জন 
কলযাণকর (২:২১৬)।

অথবা সরা আন িনসা েথেক উদৃত করা যাক23-
আলাহর জন যদু করেত থাকন, আপিন িনেজর সতা বযতীত অন েকােনা িবষেয়র িজমাদার 
নন! আর আপিন অন মুসলমানেদরেকও উৎসািহত করেত থাকন। শীঘই আলাহ কােফরেদর 

21  েকারান শরীফ (বঙানবাদ) পূেবরাক।
22  েকারান শরীফ (বঙানবাদ) পূেবরাক।
23  েকারান শরীফ (বঙানবাদ) পূেবরাক।
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শিক-সামথর  খবর  কের েদেবন। আর আলাহ শিক-সামেথরযর িদক িদেয় অতযন কেঠার এবং 
কিঠন শািসদাতা (৪:৮৪)।

েকারােনর বিণরত িনেদরশ মেতা িজহািদ েজােশ উদুদ হেয় তািলবানেদর সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় ইহিদ-
নাসারােদর িবরেদ যুদ করবার জন আফগািনসান চেল িগেয়িছেলন অেনেকই; কারণ ইহিদ-নাসারােদর 
িবরেদ যুদ করােক তারা আলাহর িনেদরশ বেলই েমেন িনেয়িছেলন। তােদর েয খুব একটা েদাষ েদওয়া 
যায় তাও নয়। ২০০৫ সােলর ১৮ই অেকাবর ৈদিনক পথম আেলার িরেপােটর পকািশত হেয়েছ িনিষদ 
েঘািষত হরকাতুল িজহােদর ততাবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ েথেক পায় িতন হাজার মাদাসার ছাত-
িশকক িজহািদ েজােশ উদুদ হেয় েসািভেয়ত বািহনীর িবরেদ যুদ করেত আফগািনসােন চেল িগেয়িছল। 
েকারােনর িকছু িশকাই েয েশষ পযরন মাদাসা পড়ুয়া ছাতেদর মেধয কািফরেদর  িবরেদ অযথা িহংসা‘ ’ -
িবেদষ ছড়ােনােত বহলাংেশ দায়ী, এিট অসীকার করার েচষা েসফ আতপবঞনা ছাড়া আর িকছু নয়। এ 
সশরকাতর িবষয়িট আেলাচনা করেত েগেল সবসময়ই ঘুের িফের ৯/১১ এর ঘটনািট সামেন চেল আেস। 
৯/১১  এর  ঘটনায়  সারা  পৃিথবী  সিমত  হেয়  েদেখিছল  কী  কের  িকছু  ধেমরানাদ  িজহািদ  ৈসিনক 
উেড়াজাহাজেক অস বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ েলােকর পাণহািন ঘটােত পাের। যারা ইসলােমর 
মেধয পিতিনয়ত শািন েখঁােজন, তারা বলেবন, এগেলা কিতপয় পথভষ দষৃতকারীেদর কাজ- যার সােথ 
পকৃত ইসলােমর সােথ েকােনাই সমকর নাই। িকন সমসা হেচ এই কিতপয় পথভষ দষৃতকারী রা‘ ’  
েতা আর িনেজেদর দষৃতকারী ভােব িন। বরং েভেবেছ তারাই সাচা মুসিলম, যারা িকনা আলাহর েদওয়া 
অিপরত দািয়ত সিঠকভােব পালন করেছ। ৯/১১ ঘটার অেনক আেগই- ১১ই জানয়াির ১৯৯৯ এর িনউজ 
উইেকর একিট সংখযায় ওসামা িবন লােদেনর একটা সাকাতকার ছাপা হেয়িছল। েসই সাকাতকাের 
লােদন  সােহব  পিরষারভােব  বযাখযা  কেরিছেলন  েকন  িতিন  সকল আেমিরকানেদর  েমের  েফলােক 
জােয়জ  মেন কেরন। পাঠকেদর উেদশ িকছু অংশ তুেল েদওয়া ‘ ’ হেলা24-

QUESTION: Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam 
prohibits its followers from killing civilians in war?

BIN LADEN: If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the  
innocent  people  in  Iraq,  and  if  the  majority  of  the  American  people  support  their  dissolute 
president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them. 

QUESTION: All Americans? 

BIN LADEN Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to  
his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

িহন ধমরেক ইসলাম েথেক েকােনা অেথরই ভােলা বলবার েজা েনই। েয জািতেভদ পথার িবষ-বাষ পায় 
িতন হাজার বছর ধের কংেঁড় কংেঁড় ভারতেক খােচ তার পধান রপকার সয়ং ঈশর। মনসংিহতা েথেক 
আমরা পাই- মানেষর সমৃিদ কামনায় পরেমশর িনেজর মুখ েথেক বাকণ, বাহ থেক কিতয়, উর েথেক 
ৈবশ, আর পা েথেক শূদ সৃিষ কেরিছেলন (১:৩১)। িবশাসীরা েজার গলায় বেলন, ঈশেরর েচােখ নািক 
সবাই  সমান!  অথচ,  বাকণেদর  মাথা  েথেক  আর শূদেদর  পা  েথেক  ৈতির  করার  েপছেন  ঈশেরর 
উেদশিট িকন বড়ই মহান! শূদ আর দিলত িনম বেণরর িহনেদর পিত তাই ঈশেরর মাথা েথেক সৃষ‘ ’ 
উঁচু জােতর বাকণেদর দবরযবহােরর কথা সবরজনিবিদত। সমস বড়েলােকর বাসায় এখনও দাস িহেসেব 
িনমবেণরর িহনেদর িনেয়াগ েদয়া হয়। মন বেলেছন- দাসেতর কাজ িনবরাহ করার জনই িবধাতা শূদেদর 
সৃিষ কেরিছেলন (৮:৪১৩)। এই সমস িনমবেণরর িহনরা বাসার সমস কাজ সমন কের চেল যাওয়ার পর 

24  Terrorist and Insurgent Organizations,  Air University Library Publications.



মুকমনা অিবশােসর দশরন ধমরীয় ৈনিতকতা

গঙা-জল িছিটেয় গৃহেক পিবত  করা ‘ ’ হেতা (েকত িবেশেষ এখনও হয়)। আর হেব নাই বা েকন! তারা 
আবার মানষ নািক? তারা েতা অচুৎ!  শী এম.িস.রাজার কথায়, ‘আপিন বািড়েত ককর-িবড়ােলর চাষ 
করেত পােরন,  েগা-মূত পান করেত পােরন,  এমন িক পাপ দূর করার জন সারা গােয় েগাবর েলপেত 
পােরন,  িকন িনমবেণরর  িহনেদর ছায়ািট পযরন আপিন মারােত পারেবন না’!  এই হেচ িহন ধেমরর 
ৈনিতকতা! এমন িক িহন ধেমরর দিৃষেত শূদেদর উপািজরত ধন সমিত তােদর েভােগরও অিধকার েনই। 
সব উপািজরত ধন দাস-মািলেকরাই গহণ করেব- এই িছল মনর িবধান-  ‘ন িহ তসািস িকিঞত সং 
ভতৃরহাযরধেনা িহ সঃ  ’ (৮:৪১৬)। শূদরা িছল বঞণার করণতম িনদশরন; তােদর না িছল নাগিরক অিধকার, 
না িছল ধমরীয় বা অথরৈনিতক অিধকার। শূদেদর যােত অন িতন বণর েথেক আলাদা কের েচনা যায় এবং 
শূদরা েযন পিতিট মুহূেতর মেন রােখ েয িতন বেণরর মানেষর কীতদাস হেয় েসবা করবার জনই তােদর 
জন। িতন বেণরর মানষেদর েথেক শূদরা েয িভনতর জীব তা জানােনার জন পিত মােস মাথার সব চুল 
কািমেয় েফলবার িনেদরশ িদেয়েছন মন (৫:১৪০)। একজন শূদেক েবদ পাঠ েতা দূেরর কথা, শবেণরও 
অিধকার েদওয়া  হয় িন। একজন শূদেক তার উঁচু জােত িবেয় করবার অনমিত পযরন েদওয়া  হয় িন। 
এজন শূদ যিদ বাকেণর জন সংরিকত আসেন বেস পেড়, তেব তার বুেক গরম েলাহার রেডর ছযাংঁ কা 
েদবার অথবা পশাৎেদশ কতরন কের েনবার িবধান রেয়েছ (৮: ২৮১)25। 

মনর এসব বণরবাদী নীিতর বাসব রপায়ন আমরা েদখেত পাই  রামায়ণ ও মহাভারেত। িবেশষত 
ধমরশাসীয় অনশাসন েয েশণী ৈবষেমযর হািতয়ার িহেসেব বযবহত হেতা এবং শূদেদর দমন-িনপীড়েনর 
উেদেশ  বযবহত  হেতা,  তার  সবেচেয়  বড়  উদাহরণ  রামায়েণর  শমুকবধ  কািহিন।  তপসা  করার 
অপরােধ  রামচন খড়‘ ’ গ িদেয়  শমুক নামক এক শূদ  তাপেসর  িশেরােচদ কেরন তার তথাকিথত 

রামরােজয 26। 
পায়  একই  ধরেনর  ঘটনা  আমরা  েদিখ  মহাভারেত  যখন  িনষাদরাজ  িহরণযধনর  পুত  একলবয 

েদাণাচােযরর কােছ অসিবদযা িশখেত এেল তােক নীচ জািত বেল পতযাখযান কেরন েদাণ। শধু তাই নয়, 
পরবতরীেত সিশকায় িশিকত একলেবযর শর িনেকেপর দকতা নষ কের ধনিবরদযায় েদােণর িপয় ছাত 
অজুরেনর েশষত অকুণ রকার অিভপােয় গর দিকণা  িহেসেব একলেবযর বুেড়া আঙুল েকেট েনন িতিন‘ ’ । 
এধরেনর অেনক উপকরণ ছিড়েয় রেয়েছ পাচীন মহাকাবযগেলােত27।

আসেল এইসব পািতষািনক ধমর আিদম মানেষর সােমযর সমাজকাঠােমার িভত উপেড় েফেল পিতষা 
কেরিছল অসাময,  েশণীিবভক সমােজর। ধমরই ৈতির কেরিছল হজুর-মুজুর  েশণীর কৃিতম িবভাজেনর, 
িকংবা হয়েতা বলা যায় েশাষক েশণীই েশণীিবভক সমােজর ফায়দা পুেরাপুির লুটবার জন পথম েথেকই 
কােজ লািগেয়িছল ধমরেক; েযভােবই েদিখ না েকন এর ফেল পিতষা হেয়িছল সামািজক আর অথরৈনিতক 
েশাষেণর। এই েশাষণ পিকয়া অবযাহত রাখবার জনই বাকেণরা পচার কেরিছল-  ধমরগনগেলা  সয়ং 
ঈশেরর মুখ-িনসৃত। মানেষ মানেষ িবেভদ নািক ঈশর-িনেদরিশত! ঈশরেক সাকী েমেন রাজৈনিতকভােব 
ধমরেক পিতিষত সদূরপসারী পয়াস লকয করা যায় উপমহােদেশর রাজনীিতর গিত-পকৃিত পযরেবকণ 
করেল। 

ইসলািম িজহািদ ৈসিনকেদর  মেতাই ভারেত িবেভেদর হািতয়ার সনাতন ধমর  রকায় আজ সেচষ‘ ’  
হেয়েছ  িবেজিপ,  রাষীয়  সয়ং  েসবক  সংঘ,  িবশিহন  পিরষদ,  িশব-েসনা,  বজরং  দেলর  মেতা 

25 সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (সমাদনা), সতন ভাবনা, চারিদক, ২০০৮

26 বালীিক রামায়ন, েহমচন অনিদত, িরেফকট পাবিলেকশন, কিলকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১০৬৭-৭১

27 মহাকাবযগেলােত  মনর  পভাব  িবষেয়  আেলাচনার  জন েদখুনঃ মহাকাবয  ও  েমৌলবাদ,  জয়নানজ  বেনাপাধযায়,  এলাইড  পাবিলশাসর  িলিমেটড, 
কিলকাতা। এবং  Laws of Manu, translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon 
Press, Oxford, 1886.
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পিতিকয়াশীল দলগেলা। কেয়ক দশক আেগও ভারেত নবিহনেতর েতমন েকােনা সংগিঠত রপ িছল 
না28। তেব অিশকা,  কিশকা আর ধমরানতার কারেণ ভারেতর আপামর জনসাধারেণর কােছ সনযাসী, 
েগরয়া, জটা, দণ, রদাক, কমনডুলু এসব দীঘরকাল ধের একটা িবমঢ়ূ সমম েভাগ কের এেসেছ। ধেমরর 
পিত সাধারণ মানেষর েমােহর কথা ধরুনর রাজনীিতিবদরা জােন। এই ধমরীয় ভাবালুতােক উেস িদেতই 
েবাধহয় ১৯৯৮-৯০ সােল সরকাির পৃষেপাষকতায় দূরদশরেন ধমরীয় অবয়েব পচািরত হেলা রামায়ণ আর 
মহাভারত। সরকাির পচার মাধযেম এভােব অনিবশাসেক উৎসাহ েদবার ফেল ভারেত েমৌলবাদী এবং 
সামদািয়ক রাজনীিতর দয়ার উেনািচত  হেলা,  েরাপন করা  হেলা এক িবষ-বৃেকর চারা। দূরদশরেনর 
পদরায় পথমবার রামায়ণ চলাকােল কিলত রাম জনভূিম িনেয় েমৌলবাদী আেনালেনর েজায়ার এবং 
পরবতরীকােল  ১৯৯২ সােল  বাবরী  মসিজদ ধংেসর মাধযেম পিতিকয়াশীল শিকগেলার  উতান েসই 
পিকয়ারই অংশ। জয়নানজ বেনাপাধযায় এ পসেঙ তার মহাকাবয ও েমৌলবাদ  বইেয় বেল‘ ’ ন29-

দভরাগযবশতঃ  ভারতবেষর  রামায়ণ ও  মহাভারতেক  পাচীন  ভারতীয়  সভযতা  ও  সাসিৃতর 
মহাকািবযক  পিতফলন  িহেসেব  অথবা  ভারতীয়  তথা  িবশসািহেতযর  অমুলয  ধপদী  সমদ 
িহেসেব গণয না কের েমৌলবাদী এবং সামদািয়ক রাজনীিতর উপাদান িহেসেব বযবহার করার 
পবণতাই েবিশ লকয করা যােচ। এখােনই আমােদর গভীর লজা। পথেম ১৯৮৮-৯০ সােল 
এবং আরও কেয়কবার সরকাির দূরদশরেন রামায়ণ ও মহাভারত েয অবয়ব ও পকাশভিঙমায় 
সমচািরত হেয়েছ, তা এই েমৌলবাদী রাজনীিতেত ইনন জুিগেয়েছ বেলই মেন হয়। দূরদশরেন 
সমচািরত রামায়েণর কািহিন পধানত তুলসী দাস রিচত রামচিরত মানস গনেক িভিত কেরই 
রিচত হেয়েছ,  বালীিক রামায়ণেক িভিত কের নয়। তুলসী  রামায়েণর কািহিন মধযযুগীয় ভিক 
আেনালেনর ফলশিত এবং ৈবষব ভিক সািহেতযর অনগরত। আিদ বালীিক রামায়েণ বালকাণ 
ও উতরকাণ িছল না। আর পরবতরী কােল সংেযািজত এই দই কাণ এবং সংংিশষ অনান 
পিকপ কথা বাদ িদেল আিদ বালীিক রামায়েণ রােমর অবতারেতর িবেশষ িচহ পাওয়া যায় 
না। মহাকাবয িহেসেবও রামায়েণর সািহতযগণ বৃিদ পায়। িকন তুলসী রামায়েণ িবষুেক েশষ 
েদবতা রামেক িবষুর অবতার িহেসেব পিতষা করাই িছল পধান লকয। যা এমন িক বালকাণ 
ও  উতরকাণসহ  পলিবত  বালীিক  রামায়েণরও  পধান  িবষয়বস  নয়।  দূরদশরেন  এভােব 
রামায়ণেক মহাকাবয  িহেসেব উপিসত না  কের িবকৃতরেপ অবতারকািহিন ও ধমরগনরেপই 
জনসাধারেণর সামেন তুেল ধরা হেয়েছ। সরকাির পচারমাধযেম এভােব অনিবশাসেক উৎসাহ 
েদওয়ার ফেল েমৌলবাদী  ও সামদািয়ক রাজনীিত সঞীিবত হেয়েছ,  এ ধারণা  যুিকসঙত। 
দূরদশরেনর পদরায়  পথমবার  রামায়ণ চলাকােল রাম জনভূিম  িনেয় েমৌলবাদী  আেনালেনর 
েজায়ার এবং পরবতরীকােল তার বযাপক রাজৈনিতক পিতিকয়াই এর অকাটয পমাণ।

বছরখােনক আেগ গজরােট ঘেট যাওয়া সরণকােলর মেধয সবচাইেত ভয়াবহ দাঙা আমরা েদেখিছ। 
ধেমরর মায়াজােল পেড় সাধারণ মানষ কী ভয়ংকর হেয় উঠেত পাের আর িনষুর আচরণ করেত পাের- 
গজরােটর সামিতক দাঙা তার পমাণ। তারপেরও িকন ধেমরর সমােলাচনা করেল েমৌলবাদীেদর সােথ 
সােথ অেনক পগিতপনীরাও একাটা হেয় বুক িচিতেয় রেখ দঁাড়ান!

ইহিদ এবং িখসানেদর পিবতগেনর িদেক তাকােল েদখা যায়, পুেরা বাইেবলিটেতই ঈশেরর নােম 
খুন, রাহাজািন, ধষরণেক ৈবধতা েদওয়া হেয়েছ। িকছু উদাহরণ েতা েদওয়া েযেতই পাের। যুদজেয়র পর 
অগিণত যুদবনীেক কবা করার পর মুসা  (েমািশ)  িনেদরশ িদেয়িছেলন ঈশেরর আেদশ িহেসেব সমস 
বনী পুরষেক েমের েফলেত30-

28  সকমারী ভটাচাযর, িহন সামদািয়কতা, দীপ পকাশন, ২০০০।

29  মহাকাবয ও েমৌলবাদ, জয়নানজ বেনাপাধযায়, এলাইড পাবিলশাসর িলিমেটড, কিলকাতা।

30  পিবত বাইেবল, পুরতন ও নূতন িনয়ম, বাংলােদশ বাইেবল েসাসাইিট, ঢাকা, ২০০০
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এখন েতামরা এইসব েছেলেদর এবং যারা কমারী নয় এমন সব সী েলাকেদর েমের েফেলা; 
িকন যারা কমারী তােদর েতামরা িনেজেদর জন বঁািচেয় রােখা (গণনা পুসক, ৩১:১৭-১৮)।

একিট িহেসেব েদখা  যায়,  মুসার িনেদরেশ পায় ১০০,০০০ জন  তরণ এবং পায় ৬৮,০০০ অসহায় 
নারীেক  হতযা  করা  হেয়িছল31। এছাড়াও  িনষুর,  আকমণাতক এবং  অরাজক িবিভন  আয়াতসমূেহর 
িববরণ  পাওয়া  যায়  িযশাইয়  (২১:৯),  ১ বংশাবলী  (২০:৩),  গণনা  পুসক  (২৫:৩-৪),  িবচারকতৃরগন 
(৮:৭),  গণনা পুসক (১৬:৩২-৩৫),  িদতীয় িববরণ (১২:২৯-৩০),  ২ বংশাবলী  (১৪:৯,১৪:১২),  িদতীয় 
িববরণ (১১:৪-৫), ১ শমূেয়ল (৬:১৯), ডয়টারেনািম (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূেয়ল (১৫:২-
৩), ২ শমূেয়ল (১২:৩১), িযশাইয় (১৩:১৫-১৬), আিদপুসক (৯:৫-৬) পভৃিত নানা জায়গায়।

িবশাসী  িখসানরা  সাধারণত বাইেবেল বিণরত এই ধরেনর িনষুরতা এবং অরাজকতােক পতযাখান 
কের বলার েচষা কেরন, এগেলা সব বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর (ইহিদেদর ধমরগন) অধীন, িযশিখেসর 
আগমেনর সােথ সােথই আেগর সমস অরাজকতা িনমূরল হেয় শািন পিতিষত হেয় েগেছ। এিট সতয নয়। 
বাইেবেলর  নতুন  িনয়েম  িযশ খুব  পিরষার  কেরই  বেলেছন  েয  িতিন  পূবরতন  ধমরপবতরকেদর 
িনয়মানযায়ীই চািলত হেবন32-

এ কথা মেন কেরা না, আিম েমািশর আইন-কানন আর নবীেদর েলখা বািতল করেত এেসিছ। 
আিম েসগেলা বািতল করেত আিস িন বরং পূণর করেত এেসিছ (মিথ, ৫: ১৭)।

িখস ধেমরর  অনসারীরা  েযভােব  িযশেক  শািন  এবং  েপেমর  পতীক  িহেসেব  বণরনা  কের  থােকন, 
সিতযকােরর িযশ িঠক কতটুক েপমময় এ িনেয় সেনহ েথেকই যায়। িযশ খুব সষ কেরই বেলেছন েয-

আিম পৃিথবীেত শািন িদেত এেসিছ এই কথা মেন কেরা না। আিম শািন িদেত আিস নাই, 
এেসিছ  তেলায়ােরর  আইন  পিতষা  করেত।  আিম  এেসিছ  মানেষর  িবরেদ  মানষেক  দঁাড় 
করােত; েছেলেক বাবার িবরেদ, েমেয়েক মােয়র িবরেদ, েবৌেক শাশিড়র িবরেদ দঁাড় করােত 
এেসিছ (মিথ, ১০: ৩৪-৩৫)।

বযিভচার করার জন শধু বযিভচািরণী নন,  তার িশশসনানেদর হতযা করেতও কাপরণয েবাধ কেরন না 
িযশ33-

েসইজন আিম তােক িবছানায় েফেল রাখব,  আর যারা তার সেঙ বযিভচার কের তারা যিদ 
বযিভচার েথেক মন না েফরায় তেব তােদর ভীষণ কেষর মেধয েফলব। তার েছেলেমেয়েদরও 
আিম েমের েফলব (পকািশত বাকয, ২: ২২-২৩)।

ধেম রর  সমােলাচনা েকন? 

মানবতাবাদীরা আর যুিকবাদীরা েকন ধমরগনগেলার সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা কেরন কারণ তা 
সমােলাচনার  েযাগয,  তাই। েকােনািকছুই  েতা  আসেল সমােলাচনার  ঊেধর  নয়-  তা  েস  অথরনীিত  বা 
পদাথরিবজােনর নতুন েকােনা ততই েহাক, বা মহান আলাহর বাণীই েহাক। আসেল পুেরা ধমরিবশাসই েতা 

31 The Dark Bible, Compiled by Jim Walker, http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm 

32  পিবত বাইেবল,পূেবরাক

33  পিবত বাইেবল,পূেবরাক
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দঁািড়েয় আেছ এক জলজযান িমথযার উপর ভর কের। ধমর মােনই আজ িকছু অৈবজািনক িচনা-েচতনা, 
কসংসার  আর  রীিত-নীিতর  সমাহার,  েযগেলা  কােলর  পিরকমায়  উপেযািগতা  হািরেয়েছ।  ধেমরর 
সমােলাচনার আর একিট বড় কারণ  হেলা,  ধমরগনগেলার মেধয িবরাজমান িনষুরতা। ধমরগনগেলা েতা 
আর গীতাঞিল বা সিঞতার মেতা িনেদরাষ কাবযসমগ নয় েয অবসর সমেয় শেয় শেয় কাবয চচরা করলাম 
আর তারপর আলমারীর তােক তুেল েরেখ িদলাম!  ধমরগনগেলােত যা েলখা আেছ তা ঈশেরর বাণী 
িহেসেব পালন করা হয় আর উৎসােহর সােথ সমােজ তার পেয়াগ ঘটান হয়। িহন ধমরগনগেলােত বিণরত 
সতীদাহর মাহাতযেক পিতষা করেত িগেয় শধুমাত ১৮১৫ সাল েথেক ১৮২৬ সােলর মেধয সতীদােহর 
সীকার হেয়েছ ৮১৩৫ জন নারী। এই েতা েসিদনও- ১৯৮৭ সােল রপ কােনায়ার নােম একিট েমেয়েক 
রাজসােন পুিড়েয় মারা  হেলা সতী মাতা কী জয়  ধিন িদেয়‘ ’ । সারা গােমর মানষ তািকেয় তািকেয় 
েদখল- েকউ টুং ঁশবিট করেলা না। আর করেবই বা েকন? ধমর নাশ হেয় যােব না? মহাভারেতর কথা 
শনেল েযমন পণুয হয়,  সতী েপাড়ােনা েদখেলও নািক েতমিন। ধমর েয কীরকম েনশায় বুঁদ কের রােখ 
মানষেক, তার জলজযান পমাণ এই সতীদাহ। এজনই েবাধহয় পযাসেকল বেলেছন- ‘Men never do evil 

so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.’ খুবই সিতয কথা। িচনা করন 
বযাপারটা-  জীবন নারী-মাংস জলেছ,  ছটফট করেছ,  অেনক সময় েবঁেধ রাখেত কষ হেচ,  মােঝ মােঝ 
পালােত েচষা করেছ- আিফম জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় লািঠ িদেয় খুঁিচেয় আবার িচতায় তুেল েদওয়া 
হেচ-  কী চমৎকার মানিবকতা34 !  পায় পিতিদনই পত-পিতকায় পড়িছ  েয,  ইসলািম িবেশ  শিরয়ার 
িশকার হেয় পাণ হারােচ অসহায় সািফয়া, আিমনারা। তবুও েনশায় বুংদঁ হেয় ধমর আর ধমরগেনর মেধয 
শািন‘ ’, ‘পগিত  আর সিহষুতা  খুঁেজ চেলেছন মডােরট ধমরবাদীরা’ ‘ ’ 35।

 তেব এ কথা অনসীকাযর েয পিতিট ধমরগেনই েবশ িকছু  ভােলা ভােলা কথা আেছ  (এগেলা িনেয় 
আমােদর  মেতা নতুন  িদেনর নািসকেদর  িকংবা  কােরাই  আপিত করার িকছু  েনই);  এগেলা  িনেয়ই 
ধািমরেকরা গবরেবাধ কেরন আর এ কথাগেলােকই ৈনিতকতার চািবকািঠ বেল মেন কেরন তারা। িকন 
একটু  সংশয়বাদী  দৃিষেকাণ  েথেক েদখেলই  েবাঝা  যােব-  ভােলাবাসা  েপম  এবং  সিহষুতার  িবিভন 
উদাহরণ  েয  ধমরগন  এবং  তার  পচারকেদর  সােথ  েলেবল  িহেসেব  লািগেয়  েদওয়া  হয়,  েসগেলা 
েকােনাটাই ধমর বা ধমরগেনর জন েমৌিলক নয়। েযমন, িযশিখেসর অেনক আেগই েলিভিটকাস (১৯:১৮) 
বেল েগেছন, ‘িনেজেক েযমন ভােলাবাস,  েতমিন  ভােলাবাসেব েতামার পিতেবশীেদর।  বাইেবল এবং’  
েকারােন েয সহনশীলতার কথা বলা আেছ, েসগেলার অেনক আেগই (িখেসর জেনর পঁাচশ বছর আেগ) 
কনফুিসয়াস একইরকমভােব বেলিছেলন- ‘অেনর পিত েসরকম বযবহার কেরা না, যা তুিম িনেজ েপেত 
চাও না’। আইেসােকটস িখেসর জেনর ৩৭৫ বছর আেগ বেল িগেয়িছেলন, ‘অেনর েয কােজ তুিম 
রাগািনত েবাধ কেরা, েতমন িকছু তুিম অনেদর পিত কেরা না’। এমন িক শতেদর ভােলাবাসেত বলার 
কথা তাওইজেম রেয়েছ, িকংবা বুেদর বাণীেত, েসও িকন িযশ বা মুহমেদর অেনক আেগই36। 

কােজই ৈনিতকতার েয উপকরণগেলােক ধমরানসারীরা তােদর স স ধেমরর ৈপিতক সমিত  বেল‘ ’  
ভাবেছন,  েসগেলা  েকােনাটাই  িকন  আসেল  ধমর  েথেক  উদূত  হয়  িন,  বরং  িবকিশত  হেয়েছ 

34  ভাসতী চকবতরী, সতীঃ এেকর আনেল বহের আহিত, েদশ ৪ জানয়াির, ২০০৩।

35  সিতয কথা বলেত িক- আমরা নতুন িদেনর নািসেকরা আসেল িবন-লােদন, মুফিত হানান, বাংলা ভাই, েমালা ওমর, েখােমিন বা েমৌলানা মানােনর মেতা 
েলাকেদর েতমন একটা েদাষ েদই না;  অনতঃ তারা কথায় আর কােজ এক। আলাহ েকারােন েযভােব বেলেছন,  িঠক েসভােবই েকারােনর আদশরেক 
সামেন েরেখ তারা কাজ কের চেলেছন। আমরা আসেল েদাষ েদই িশিকত  এবং মডােরট  তকমাধারী ধািমরকেদর যারা েকারা‘ ’ ‘ ’ েনর মেধয সিহষুতা 
খুঁেজ পান আর চািরিদেক এত অশািন েদেখও ইসলাম শািনর ধমর  বলেত বলেত ‘ ’ চুপ হেয় যান। িঠক একই বযাপার সংখযাগিরষ িহনেদর জনও খােট। 
যারা রােমর শাসনামেল শদূ তাপস, শমুক িকংবা রামপতী সীতার িক করণ অবসা হেয়িছল তা না েজেনই রাম রাজয  পিতষায় বযস হেয় পেড়ন‘ ’ , অথবা 
েবদ,  গীতা,  উপিনষদ,  মনসংিহতায় িক আেছ তা না েজেনই িহন ধমরেক সিহষুতম ধমর িহেসেব আখযা িদেয় বেসন,  আর মারামাির, হানাহািন আর 
সামদািয়কতা সিৃষর জন দায়ী কেরন েকবল গিটকয় আদভানী আর লালু পসাদেক।

36  Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007
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সমাজিববতরেনর অবশমাবী ফল িহেসেব। সমাজবযবসা িটিকেয় রাখার সােথরই সৃিষর পারম েথেক মানষ 
িকছু িকছু ৈবিশষযেক ৈনিতক গণাবলী  িহেসেব গহণ করেত বাধয হেয়েছ‘ ’ ; কারণ ওভােব গহণ না করেল 
সমাজবযবসা অিচেরই ধেস পড়েতা। িবখযাত নৃতািতক সেলামন অযাশ বেলন- 

আমরা  এমন েকােনা  সমােজর কথা  জািন  না,  েযখােন  সাহিসকতােক েহয় করা  হয়,  আর 
ভীরতােক সমািনত করা হয়;  িকংবা উদারতােক পাপ িহেসেব েদখা হয় আর অকৃতজতােক 
েদখা হয় গণ িহেসেব।

এমন ধরেনর সমােজর কথা আমরা জািন না কারণ এমন সমাজ িটেক থাকেত পাের না। খুব সাদা েচােখ 
েদখেলও,  একিট সমােজ চুির করা  েয অনায়,  এিট  েবাঝার জন েকােনা  সগরীয় ওিহ নািজল  হবার 
দরকার পেড় না। কারণ েয সমােজ চিুর করােক না েঠিকেয় মিহমািনত করা হেব,  েস সমােজর অিসত 
েলাপ  পােব  অিচেরই।  িঠক  একইভােব  আমরা  বুিঝ,  সিতয  কথা  বলার  বদেল  যিদ  িমথযা  বলােক 
উৎসািহত করা হয়,  তেব মানেষ মানেষ েযাগােযাগ রকা করাই দূরহ হেয় পড়েব। এ বযাপারগেলা 
উপলিবর জন েকােনা ধমরিশকা লােগ না। আবার এমনও েদখা েগেছ েয, শতাবীপাচীন েকােনা চলমান 
বযবসার পিরবতরন মানষ িনেজ েথেকই কেরেছ পিরবিতরত মূলযেবােধর কিষপাথের মানবতােক যাচাই 
কের, এবং অেনকেকেতই ধমর কী বলেছ না বলেছ তার েতায়াকা না কেরই। দাসতপথার উেচদ এমিন 
একিট ঘটনা। বলা বাহলয, েকােনা ধমরগেনই দাসত উেচেদর আহান জানােনা হয় িন। বাইেবেলর নতুন 
িকংবা পুরাতন িনয়ম, িকংবা েকারান, অথবা েবদ, উপিনষদ, মনসংিহতা- েকাথাওই দাসত পথােক িনমূরল 
করার কথা বলা  হয় িন,  বরং সংরিকত করার কথাই বলা হেয়েছ পকারানের। িকন মানষ সমািজক 
পেয়াজেনই একটা সময় দাসত উেচদ কেরেছ, েযমিনভােব িহন সমাজ কেরেছ সতীদাহ িনমূরল বা িখস 
সমাজ কেরেছ ডাইিন েপাড়ােনা বন। সতীত সমেকর পাচীন ধারণা,  িকংবা সমকািমতা বা গভরপােতর 
অিধকার সংকান দৃিষভিঙরও বযাপক পিরবতরন ঘেটেছ সারা পৃিথবী জুেড় এ কয় দশেক। এ পিরবিতরত 
দৃিষভিঙর অেনকগেলাই ধমর কতৃরক অনেমািদত নয়। 

ৈবজািনক দ ৃিষভিঙঃ েলট দয েডটা িডসাইড

আজ আধুিনক রাষগেলার িদেক তাকােল েবাঝা যায় েয,  আলাহর েগানাহর েদাহাই িদেয় মানষজনেক 
সৎ পেথ পিরচািলত করার বযাপারিট কী িনদারণভােব বযথরতায় পযরবিসত হেয়েছ। আলাহ বা ঈশেরর 
েগানাহর ভয় েদিখেয়ই যিদ মানষজনেক পাপ েথেক িবরত রাখা েযত,  তা হেল রােষ পুিলশ-দােরাগা, 
আইন-কানন,  েকাটর-কাচাির েকােনা িকছুরই পেয়াজন হেতা না। এক ইনটারেনট েফারােম একটা সময় 
রােষর  উৎপিত  এবং  ধেমরর  ৈনিতকতা  িবষেয়  িলখেত  শর  কেরিছলাম;  সােথ  সােথই  এক ধািমরক 
ভদেলাক উেতিজত হেয় বলেত শর করেলন- ‘অিভিজৎ রায় িকংবা রায়হান আবীেরর  মেতা নািসক 
েলাকজন রােষ আেছন বেলই পুিলশ দােরাগার পেয়াজন’। এধরেনর উিকেক েসফ একজনমাত অজ 
ধািমরেকর আসালন বেল মেন করেল িকন ভুল হেব। এধরেনর ধযান ধারণা অেনেকই মেন মেন েপাষণ 
কেরন,  তােদর েবশ বড় অংশই আবার সিশিকত। আেমিরকার রকণশীল েলিখকা অযান েকালার তার 
গডেলস  বইেয় মনবয কেরেছন‘ ’ , ‘সমাজ ঈশেরর িনেদরিশত পেথ না চলেল দাসত, গণহতযা, পশবৃিতেত 

িনমিজত হেয় যােব’37। একই কথা উচারণ কেরেছন িডসকভাির ইনিটউেটর পুেরাধা বযিকত এবং 
ইেনটিলেজনট  িডজাইেনর  অনতম  পবকা  িফিলপ  জনসন  একটু  িভন  ভােব।  তার  মেত,  েযেহতু 
অিবশাসীরা ডারউইেনর মতানসাের মেন কের মানষ বানর েথেক উদূত হেয়েছ, েসেহতু তারা েযেকােনা 
ধরেনর নাফরমািন  করেত পাের‘ ’ -  সমকািমতা,  গভরপাত,  পেনরাগািফ,  তালাক,  গণহতযা সবিকছু। এমন 

37 Ann Coulter, Godless: The Church of Liberalism, Three Rivers Press, 2007
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একটা ভাব,  ডারউইন আসার আগ পযরন সারা পৃিথবী েযন এগেলা েথেক এেকবােরই মুক িছল!  ফক 
িটিভর ও রাইিল ফযাকেরর  জনিপয় উপসাপক িবল ও রাইিল তার একিট বইেয় িলেখেছন‘ ’ ’ ’ ,  ঈশেরর 
আইেনর িবরেদ েগেল পুেরা সমাজ ৈনরাজয এবং অরাজকতায় পিতত হেব,  আর আইনলঙনকারীরা 
সমাজেক জঙল বািনেয় েফলেব38। 

একজন িবজানমনস বযিক িহেসেব অযান েকালার,  িবল ও রাইিল িকংবা িফিলপ জনসেনর এধরেনর’  
আেবগপবণ আপবাকযাবলীেত আমােদর িবশাস করার েকােনা কারণ েনই,  বরং আমােদর আসা থাকেব 
ৈবজািনক সমীকা হেত পাপ ফলাফেল;  িবজানীরা েযিটেক বেলন,  ‘Let the data decide’। আমরা িফিলপ 
জনসেনর সমথরেন এমন েকােনা উপাত বা েডটা খুেঁজ পাই িন যা েথেক পমািণত হয় েয,  অিবশাসীরা 
িবশাসীেদর চাইেত েবিশ অপরাধপবণ;  বরং িকছু পিরসংখযান এেকবােরই উেলা িসদান হািজর কেরেছ। 
আেমিরকায়  িবিভন  গেবষণায়  েদখা  িগেয়েছ  নািসকেদর  চাইেত  পনুরজীিবত  িখসানেদর  মেধয 
িববাহিবেচেদর  হার  েবিশ;  এও েদখা  িগেয়েছ, েযসব  পিরবােরর  পিরেবশ  ধমরীয়গতভােব অিতমাতায় 
রকণশীল েসসমস পিরবােরই বরং িশশেদর উপর পিরবােরর অন েকােনা সদসেদর দারা  েবিশ েযৌন 
িনপীড়ন হয়39। ১৯৩৪ সােল আবাহাম ফানবাউ তার গেবষণাপেত েদিখেয়েছন ধািমরকতা এবং সততার মেধয 
বরং ৈবরী সমকরই িবদযমান। ১৯৫০ সােল মরু রেসর গেবষণা েথেক েবিরেয় এেসেছ েয, ধািমরকেদর তুলনায় 
নািসক এবং অেজয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানেষর পিত সংেবদনশীল থােকন,  তােদর উনয়েনর জন 
তযাগ  সীকার  কেরন।  ভারতীয়  িবজান  ও  যিুকবাদী  সিমিত ১৯৮৮  সােল  ভারেতর  েজলখানায়  দাগী 
আসামীেদর মেধয একিট জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর েয ফলাফল পাওয়া িগেয়িছল, তা িছল অবাক করার 
মেতা। েদখা িগেয়েছ,  আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈশর এবং েকােনা না েকােনা পািতষািনক ধেমর 
িবশাসী40। আেমিরকায়ও এরকম একিট জিরপ চালােনা হেয়িছল ৫ ই মাচর, ১৯৯৭ তািরেখ। েস জিরেপ েদখা 
েগেছ েয আেমিরকার জনসাধারেণর মেধয একটা উেলখেযাগয অংশ (৮-১০%) ধমরহীন হওয়া সেতও তােদর 
মেধয অপরাধপবণতা কম (মাত ০.২১%),  েস তুলনায় ধািমরকেদর মেধয শতকরা িহেসেব অপরাধপবণতা 
অেনক েবিশ41। আমােদর ধারণা আজ বাংলােদেশ জিরপ চালােলও ভারেতর মেতাই ফলাফল পাওয়া যােব। 
ঈশের িবশাস,  পরকােল িবশাস,  েবেহেসর েলাভ বা েদাজেখর ভয় েকােনাটাই িকন অপরাধীেদর অপরাধ 
েথেক িনবতৃ রাখেত পাের িন। আলাহর েগানাহ িকংবা ঈশেরর ভেয়ই যিদ মানষ পাপ েথেক, দনরীিত েথেক 
মকু হেত পারত, তেব েতা বাংলােদশ এতিদেন েবেহেস পিরণত হেতা। িকন বাংলােদেশর িদেক তাকােল 
আমরা আজ কী েদখিছ? বাংলােদেশ শতকরা ৯৯ জন েলাকই আলা-েখাদা আর পরকােল িবশাসী হওয়া 
সেতও দনরীিতেত এই েদশ মােঝমােঝই থােক  পিৃথবীর শীেষর। ধেমর িবশাস িকন েদশবাসীেক দনরীিতমকু 
রাখেত  পাের িন। পারেবও না। েয েদেশ সেবরাচ পদ েথেক বইেত শর কের দনরীিতর েসাত,  েয েদেশ 
েগালাম ফারক অিভ,  এরশাদ,  ফালু,  েগালাম আজম,  িনজামী,  হািজ েসিলম,  জয়নাল হাজারীর  মেতা 
হতযাকারী, ধষরক, িছনতাইকারী, ডাকাত রাজৈনিতক ছতছায়ায় থাকার দরণ শধ ুেরহাই ই পায় না, বরং বকু 
িচিতেয় ঘেুর-েবড়াবার ছাড়পত পায়,  েনতা হবার সেযাগ পায়,  েস েদেশর মানষ নামাজ পেড়ও দনরীিত 
চািলেয় যােব;  তারা েরাজাও রাখেব,  আবার ঘষুও খােব। তাই হেচ। এই েতা ধমরপাণ,  আলাহ-েখাদায় 
িবশাসী  বাংলােদেশর সামািজক অবসা। অপরিদেক ঈশরিবহীন  েদশগেলার  িদেক তাকােনা যাক। এই 
বইেয়র েলখকদেয়র একজনেক (অিভিজৎ রায়) েপশাগত কারেণ দীঘরিদন িসঙাপেুর থাকেত হেয়িছল। িতিন 
েসখােন থাকাকালীন সময়গেলােত লকয কেরেছন েয, েদশিটেত অিধকাংশ েলাকই পািতষািনক ধমরপিরচয় 
েথেক মকু। নাশনাল ইউিনভািসরিটর অেনক চীনা ছাত-ছাতীেকই িতিন েদেখেছন ধমরপিরচয় িজজাসা করেল 

38 Bill O’Reilly, Culture Warrior, Broadway , 2007

39 Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America, New Boston Books, 2003

40 পবীর েঘাষ, অেলৌিকক নয়, েলৌিকক, তৃতীয় খনড, েদ জ পকাশনী’ , পৃঃ ৩৯।
41 The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift, http://holysmoke.org/icr-pri.htm
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তারা বিলষ কেণ বেল- ‘িফ িথঙার’। অথচ ধমর নয়, শধ ুআইেনর শাসন আর সামািজক মলূযেবাধগেলার চচরা 
কের িসঙাপরু আজ পিৃথবীর সবেচেয় কম দনরীিতগস েদশগেলার একিট। অিধকাংশ িসঙাপরুবাসীরা আলাহ-
েখাদার নামও কেরন না, নরেকর ভয় অথবা েবেহেসর েলাভও তােদর েনই। েকান জাদবেল তারা তাহেল 
দনরীিত েথেক মকু থাকেছ?

এিট েলখেকর বযিকগত উপলিব ভাবেল ভুল হেব। সামিতককােল বহ আনজরািতক গেবষকই এই 
পযরেবকেণর সােথ একমত েপাষণ কেরন। েযমন, গেবষক িফল জুকারমযান ২০০৫ েথেক ২০০৬ সাল 
পযরন  পূবর  ইউেরাপীয়  েদশগেলােত  সমীকা  চািলেয়েছন।  েসসব  েদশগেলােত  ঈশের  িবশাস  এখন 
এেকবােরই নগণয। েযমন,  সইেডেন জনসংখযার পায় ৮৫ ভাগ এবং েডনমােকর  পায় ৮০ ভাগ েলাক 
এখন ঈশের িবশাস কের না42। অথচ েসসমস ঈশের অনাসা েপাষণকারী  েদশগেলাই আজ পৃিথবীেত‘ ’  
সবেচেয়  কম  দনরীিতগস  এবং  সবেচেয়  কম  সিহংস  েদশ  িহেসেব  িচিহত।  িফল  জুকারমযান  তার 
অিভজতার িভিতেত সমিত একিট বই িলেখেছন, ‘ঈশরিবহীন সমাজ  িশেরানােম’ 43। িতিন েসই বইেয় 
িনেজর  অিভজতা  েথেক  িলেখেছন  েয,  েডনমােকরর  িদতীয়  বৃহতম  শহর  আরহােস  থাকাকালীন 
সময়গেলােত েকােনা পুিলেশর গািড় েদেখন িন বলেলই চেল। পায় ৩১ িদন পার কের িতিন পথম একিট 
পুিলেশর গািড় েদেখন রাসায়। পুেরা ২০০৪ সােল মাত একজন েলাক হতযার খবর পকািশত হয়। এ 
েথেক েবাঝা যায় এ সমস েদশগেলােত মারামাির হানাহািন কেতা কম। শধু তাই নয়, সামিতক একিট 
সমীকা েথেক েদখা েগেছ েডনমাকর পৃিথবীর সবেচেয় সখী েদশ44। 

উপেরর পিরসংখযানগেলা েদওয়ার উেদশ এটা পমাণ করা নয় েয, মানষ নািসক হেলই ভােলা হেব 
িকংবা আিসক হেলই খারাপ হেব,  বরং এটাই েবাঝােনা েয,  ধমর েকােনাভােবই ৈনিতকতার মেনাপিল‘  
বযবসা  ’ দািব করেত পাের না। আসেল েকােনা িবেশষ ধেমরর আনগেতযর উপর িকন মানেষর ৈনিতক 
চিরত-গঠন িনভরর কের না,  িনভরর কের একিট েদেশর আথর-সামািজক েপকাপট আর সমাজ-সাংসৃিতক 
পিরেবেশর উপর। আসেল আধুিনক যুেগর জীবন যাতার েপকাপেট এ কথা বলা যায়,  পাচীনকােলর 
ধমরগনগেলার  আেলােক  ৈনিতকতােক  িবেশষণ  করেল  আর  চলেব  না,  ৈবজািনক  দৃিষেকাণ  েথেক 
অনসনান এবং িবচার-িবেশষণ করেত হেব। 

পখযাত মেনািবদ,  িবজােনর দাশরিনক এবং েসপিটক মযাগািজেনর পিতষাতা ড.  মাইেকল শারমার 
মানব  সমােজ  মূলযেবাধ  এবং  ৈনিতকতার  অিভবযিক  িনেয়  আলাদা  কের  েভেবেছন  এবং  এ  িনেয় 
িলেখেছন।  িতিন  তার  দয  সােয়ন  ‘ অফ গড এনড এিভল  গেন  বযাখযা  কেরেছন  সমাজ িবকােশর’  
পেয়াজেনই মানষ িকছু নীিতেক পথম েথেক েগােলন রল  িহেসেব ‘ ’ গহণ কেরিছল45-

Do unto others, as you would have them do unto you.

(অনেদর পিত েসরকম বযবহারই কেরা যা তুিম তােদর েথেক েপেত চাও)

কারণ এই নীিতর অনশীলন ছাড়া  েকােনা  সমাজ বযবসা  িটেক থাকেব  না।  মাইেকল শারমার তার 
গেবষণায়  েদিখেয়েছন  েয,  মানব  িববতরেনর  ধারােতই  পারসিরক পিতেযািগতার  পাশাপািশ  আবার 
ৈনিতকতা,  মূলযেবাধ,  সহনশীলতা,  উদারতা,  সাথরতযাগ,  সহানভূিত,  সমেবদনা  পভৃিত  গণাবলীর  চচরা 

42 Phil Zuckerman,. ‘Atheism: Contemporary Rates and Patterns’, chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael 
Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2005.

43 Phil Zuckerman, Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment, NYU Press, 2010

44 Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 2006.

45  Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Holt 
Paperbacks, 2004
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হেয়েছ।  সভযতার  পিতিনয়ত  সংঘাত  ও  সংঘেষরই  গেড়  উেঠেছ  মানবীয়  েপািভশনাল  এিথক‘ ’,  যা 
মানষেক পকৃিতেত িটেক থাকেত সহায়তা কেরেছ।

িববতরন  ও ৈনিতকতার উদব 

একটা সমেয় ধমরবাদীরা  একেচিটয়াভােব  ৈনিতকতার  উৎেসর জন ধমর  এবং ঈশরেক সাকীেগাপাল 
িহেসেব উপসাপন করেতন। তারা বহকাল ধেরই ৈনিতকতার পুেরা বযাপারটােক ঈশিরক পেলপ লািগেয় 
উপসাপন  করার  েচষা  কেরেছন  এবং  দািব কেরেছন  (এবং  এখেনা  অেনেক  কেরন) েয, 
ৈজবৈবজািনকভােব  ৈনিতকতা  এবং  মূলযেবােধর  উদেবর মেতা  বযাপারগেলা  বযাখযা  করা  যােব  না। 
এগেলার েকােনা ৈজিবক বযাখযা েনই। এগেলার বযাখযা একমাত ঈশর। িকন তােদর পেচষা ৈবজািনক 
মাপকািঠেত উতীণর  হয় িন েমােটই,  বরং িবজানীরা িববতরন পিকয়ার মাধযেম কীভােব পরাথরতা িকংবা 
সহেযািগতার  মেতা  বযাপারগেলা  পাণীজগেত  উদূত  হেয়েছ  তার  িবজানিভিতক বযাখযা  িদেত  সমথর 
হেয়েছন।  এমন িক ডারউইন িনেজও তার সমেয়  িজেনিটেকর েকােনা জান ছাড়াই েকবল জীবজগৎ 
পযরেবকণ  কের  সহেযািগতা  এবং  পরাথরতার  িববতরনীয়  উপেযািগতা  অনধাবন  করেত  েপেরিছেলন। 
আধুিনক  িবজানী,  দাশরিনক  এবং  িচনািবেদরা  বহভােব  েদিখেয়েছন  েয  এই  ডারউইনীয়  পদিতেত 
পাকৃিতকভােবই  পরাথরপরায়নতা,  সহেযািগতা,  ৈনিতকতা  আর  মূলযেবােধর  মেতা  অিভবযিকগেলা 
জীবজগেত উদূত হেত পাের, যা িববতরেনর পথ ধের মানব সমােজ এেস আেরা িববিধরত আর িবকিশত 
হেয়েছ।  সামিতক  সময়গেলােত  জীবিবজান,  সাংসৃিতক  এবং  িববতরনীয়  উৎেসর  সনান  কের  বহ 
ৈবজািনক গন এবং গেবষণাপত পকািশত হেয়েছ46। 

একটু েখয়াল করেলই েদখা যােব েয, ৈনিতকতার বযাপারিট েয শধু মানব সমােজরই একেচিটয়া তা 
নয়,  েছাট েসেল তথাকিথত অেনক ইতর পাণী  জগেতর মেধযও িকন এিট েদখা যায়‘ ’ । ভযামায়ার 
বাদেড়রা  িনেজেদর মেধয  খাদয  ভাগাভািগ  কের,  বানর এবং গিরলারা  তােদর দেলর েকােনা  সদস 
মানিসকভােব িবপযরস থাকেল তােক সহায়তা করার জন পাণানকর েচষা কের,  এমন িক দেশ িমেল‘ ’ 
কাজ কের তার জন খাবার পযরন িনেয় আেস। ডলিফেনরা অসস অপর সহযাতীেক ধাকা িদেয় ৈসকেতর 
িদেক িনেয় যায়,  যার ফেল অসস ডলিফনিটর পযরাপ আেলা বাতাস েপেত সিবধা হয়,  িতিম মােছরা 
তােদর  দেলর অপর েকােনা  আহত িতিম  মাছেক দত সািরেয়  তুলেত েচষা  কের।  হািতরা  তােদর 
পিরবােরর অসস বা আহত সদসেক বঁাচােনার জন সেবাচর তযাগ সীকার কের। এধরেনর দৃষান িবরল 
নয়।

িববতরন তত আমােদর খুব ভােলাভােবই েদিখেয়েছ িজনগত সের সাথরপরতা িকংবা পিতেযািগতা 
কাজ করেলও,  িজেনর এই সাথরপরতা েথেকই পরাথরতার মেতা  অিভবযিকর উদব ঘটেত পাের। এ 
বযাপারিট িশকায়তেন গেবষণার মাধযেম পথমবােরর মেতা তুেল ধেরন িবজানী উইিলয়াম হািমলটন। 
পরবতরীেত ধারণািটেক জনিপয় কের েতােলন সনামখযাত িবজানী িরচাডর ডিকন তার েসলিফশ িজন‘ ’ 

46  সামিতক সময়গেলােত জীবিবজান, সামািজক, সাংসৃিতক এবং িববতরনীয় উৎেসর সনান কের বহ ৈবজািনক গন এবং গেবষণাপত পকািশত হেয়েছ।
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বইেয়র মাধযেম47। এই বইেয়র মাধযেমই আসেল জীবিবজানীরা সমাজ এবং জীবনেক িভনভােব েদখা 
শর করেলন। পরাথরতা,  আততযাগ,  দলগত িনবরাচেনর  মেতা েয িবষয়গেলা আেগ িবজানীরা পিরষার 
কের বযাখযা করেত পারেতন না, েসগেলা আেরা বিলষভােব জীবিবজােনর দৃিষেকাণ েথেক বযাখযা করেত 
পারেলন। শধু  মানষ নয় অন েযেকােনা  পাণীর মেধযই সনানেদর পিত অপতয েসহ পদশরন িকংবা 
সনানেদর রকা করার জন মা বাবারা সেবরাচ তযাগ সীকার কের। অথরাৎ,  িনেজর েদহেক িবনষ কের 
হেলও পরবতরী িজনেক রকা কের চেল। পরবতরী িজন  রকা না েপেল িনেজর েদহ যত সষম‘ ’ ,  সনর, 
শিকশালী আর মেনাহর িকংবা নাদস-নদস েহাক না েকন,  িববতরেনর িদক েথেক েকােনা অিভেযািজত 
মূলয  েনই। েসজনই েনকেড় যখন আকমণ কের,  েগােতর  েছাট  বাচােদর  রকা  করার  জন বুেনা 
েমােষরা  বাচােদর চািরিদেক িঘের িশং উঁিচেয় েনকেড়র সামেন দঁািড়েয়  থােক,  িনেজেদর জীবনেক 
িবপন কের হেলও। এভােবই জীব িববতরেনর পথ ধের তার  িজন-িবসাের  িকংবা  ভিবষত পজনেক 
রকায় উেদযাগী হয়,  িটেক থাকার পেয়াজেনই। আসেল যার সােথ েস  েবিশ িজন িবিনময় করেব,  যত 
ঘিনষতা বাড়ােব, তত বাড়েব িনেজর িজন িবসােরর সমাবনা, েসজনই, সনােনর পিত, পিরবােরর পিত, 
িনকটাতীেয়র পিত এবং েগােতর পিত এক ধরেনর ৈজিবক টান উপলিব কের,  এবং তােদরেক রকার 
েচষা কের। িবজানীরা আেরা েদেখেছন, সাথরপর িজন েযমন আততযাগ িকংবা পরাথরতা ৈতির কের, িঠক 
েতমিন আবার পিতেযািগতামূলক জীবন সংগাম েথেকই জীবজগেত ৈতির হয় িবিভন ধরেনর পারসিরক 
সহেযািগতা,  িমেথাজীিবতা িকংবা সহ-িববতরন। িটেক থাকার পেয়াজেনই িকন এগেলা ঘেট। িশকারী 
মাছেদর  েথেক  বঁাচার  জন  কাউন  মাছেদর  সােথ  এিনেমােনর  সহিববতরন,  হািমং  বােডরর  সােথ 
অিনরেথাপিথলাস ফুেলর সহিববতরন, এংরােকািয়ড অিকরেডর সােথ আিফকান মেথর সহিববতরন এগেলার 
পতযক উদাহরণ পকৃিতেতই আেছ। 

িচতঃ কাউন মাছ আর এিনেমােনর সহিববতরন-পকৃিতেত এরকম সহেযািগতার উদাহরণ আেছ বহ।

েকােনা িশকারী পািখ যখন েকােনা েছাট পািখেক লকয কের আকমণ কের, তখন অেনক সময় েদখা যায় 
েয, েগােতর অন পািখ িচৎকার কের েডেক উেঠ তােক সতকর কের েদয়। এর ফেল েসই িশকারী পািখ 
আর তার আিদ লকযেক তাড়া না কের ওই িচৎকার করা পািখিটেক  আকমণ শর কের। এই ধরেনর 
পরাথরতা এবং আততযাগ িকন পকৃিতেত খুব সাভািবকভােবই েদখা যায়। এই বযাপারগেলা িববতরেনর 
কারেণই উদূত হেয়েছ। অিভিজৎ রায় মুকমনায় সমিত িববতরন ও ৈনিতকতার উদব  িশেরানােম দই‘ ’  

47  Richard Dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976.
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পেবরর একিট েলখা িলেখেছন (েলখািট ২০১১ সােল শদসর েথেক পকািশতবয অিভিজৎ রােয়র িববতরন 
মেনািবজান িবষয়ক বইেয় অনভুরক হেব বেল আশা করা হেচ)48। েসই পবনিটেত বাংলায় পথমবােরর 
মেতা েমনাডর  িসথসহ অনান িবজানীেদর গািণিতক মেডেলর উেলখ কের েদখােনা হেয়েছ েয,  শধু 
পিতেযািগতা িকংবা িববাদ করেল িজনপুলেক সেবরাচ দকতায় বঁািচেয় রাখা যায় না, সােথ আনেত হয় 
সহেযািগতা এবং পরাথরতার েকৌশলও। কােজই ঈশর িকংবা েকােনা িবেশষ ধমরীয় িবশাস নয়, এই মুহূেতর 
ৈনিতকতা এবং মূলযেবােধর উদবেক সফলভােব বযাখযা করেত পারেছ িববতরন তত। 

ৈনিতকতার জন ধেম রর  িক আর েকােনা পেয়াজন আেছ?  

একটা সময় হয়েতা ধমরীয় ৈনিতক িবধানগেলার একটা ইিতবাচক ভূিমকা িছল সমােজর উপর। নানা 
ধরেনর ধমরীয় িবধানই িছল আইন,  ওগেলাই িছল সনীিতেবাধ গেড় েতালার িভিতভূিম। িকন সভযতার 
অগগামীতার সােথ সােথ ধমরীয় পেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােচ,  অেনক আেগই ফুিরেয়েছ ধমরপবতরকেদর 
ভূিমকাও।  আজ  আধুিনক  মনেনর  অিধকারী মানেষর  কােছ  পাচীন  উপাসনা  ধমরগেলা  এেকবােরই 
অপাংেকয় হেয় উেঠেছ। েকউই আজ িবশাস কের না তন-মেন অসখ সাের, িকংবা ‘আলাহ েমঘ েদ পািন 
েদ’ বেল ডাকেলই বৃিষ ঝের। সমােজ শৃঙলা বজায় রাখেতও আজ ধমরগর,  নবী িকংবা পয়গমরেদর 
মহান িমথযার  েচেয় ধমরিনরেপক িবজানমনস সমাজ‘ ’ , আইেনর শাসন আর সাংসৃিতক অগগিত অেনক 

বিলষ ভূিমকা  রাখেছ। ধমরেকিনক ৈনিতকতার  িবষয়গেলা  অগণী িচনার মানষেদর কােছ গরতহীন, 
তােদর  মেতা ধমরমুক  মানেষরাই  হয়েতা আগামীর  পিরবিতরত  িবেশ  িনধরারণ  করেব  ৈনিতকতা  ও 
মূলযেবােধর এক নতুন সংজা।

48  অিভিজৎ রায়, িববতরেনর দৃিষেত ৈনিতকতার উদব (১ম এবং ২য় পবর), অেকাবর ২১, ২০১০, মুকমনা। 


