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নতুন  িদেনর নািসকতা: আগামীর ভাইরাসম ুক  সমাজ

ঈশর খুবই ভঙরু; িবজােনর োছাট একিট ফুলিক অথবা একটু সাধারণ জানই তােক োমের োফলেত সকম।
চযাপমযান োকােয়ন

িবশােসর দীনতা

১৬৩৩ সাল। পৃিথবী সূেযরর চািরিদেক ঘুরেছ-  বাইেবল িবেরাধী এই সতয কথা বলার অপরােধ চাচর 
খযাতনামা  িবজানী গযািলিলওেক অিভযুক  করেলা ‘ধমরেদািহতার’ অিভেযােগ। গযািলিলও তখন পায় 
অন, বয়েসর ভাের নযব। অসস ও বৃদ িবজানীেক োজার কের োফােরন োথেক োরােম িনেয় যাওয়া হেলা, 
হাটু োভেঙ সবার সামেন োজাড় হােত কমা পাথরনা কিরেয় বলেত বাধয করা হয় এতিদন গযািলিলও যা 
পচার কেরিছেলন তা ধমরিবেরাধী, ভুল ও িমথযা। বাইেবেল যা বলা হেয়েছ োসিটই আসল, সিঠক- পৃিথবী 
িসর অনড়- োসৌর জগেতর োকেন1। গযািলিলও পাণ বঁাচােত তাই করেলন। োপাপ ও ধমরসংসার সমূেখ 
গযািলিলও  োয  সীকােরািক  ও  পিতজা-পত  সাকর  কেরন,  তা  িবজান  সাধনার  ইিতহােস  ধমরীয় 
োমৌলবাদীেদর িনমরমতার এবং জান সাধকেদর কােছ োবদনার এক ঐিতহািসক দিলল2-

আিম োফােরনবাসী সগরীয় িভেনিঞও গযািলিলওর পুত, সতর বৎসর বয়স গযািলিলও গযািলিল 
সশরীের িবচারাথর  আনীত হেয় এবং অিত পখযাত ও সমানাহর  ধমরযাজকেদর  (কািডরনাল)  ও 
িনিখল  িখসীয়  সাধারণতেন  ধমরিবরদ  আচরণজিনত  অপরােধর  সাধারণ  িবচারপিতগেণর 
সমুেখ  নতজান  হেয়  সহেস  ধমরগন  সশরপূবরক  শপথ করিছ  োয,  োরােমর  পিবত কযাথিলক 
িখসধমর সংসার দারা যা িকছু িশকাদান ও পচার করা হেয়েছ ও যা িকছুেতই িবশাস সাপন করা 
হেয়েছ আিম তা  সবসময় িবশাস কের এেসিছ,  এখনও কির এবং  ঈশেরর সহয়তা  োপেল 
ভিবষেতও  করব।  সূযর  োকনসেল  অবিসত  ও  িনশল  এরপ  িমথযা  অিভমত  োয  কীরপ 
শাসিবেরাধী োসসব িবষয় আমােক অবিহত করা হেয়িছল; এ িমথযা মতবাদ সমূণররেপ পিরহার 
কের এর সমথরন ও িশকাদান োথেক সবরপকাের িনবৃত থাকেত আিম এই পিবত ধমরসংসা কতৃরক 
আিদষ হেয়িছলাম। িকন তৎসেতও োস একই িনিনত ও পিরতযক মতবাদ আেলাচনা কের ও 
োকােনা সমাধােনর োচষার পিরবেতর োসই মতবােদর সমথরেন োজারােলা যুিকতেকরর অবতারণা 
কের আিম একিট গন রচনা কেরিছ। এজন গভীর সেনহ এই োয আিম িখসধমরিবরদ মত 
োপাষণ কের থািক। ....  অতএব সঙত কারেণ আমার পিত আেরািপত এই অিতেঘার সেনহ 
ধমরাবতারেদর  ও  কযাথিলক সমদায়ভুক পেতযেকর মন হেত দূর  করবার  উেদেশ সরল 
অনকরেণ  ও অকপট িবশােস  শপথ কের বলিছ  োয  পূেবরাক ভান  ও ধমরিবরদ মত আিম 

1  পিবত বাইেবেল আেছ, 
‘আর জগৎও অটল- তা িবচিলত হেব না  ’ (কিনকলস ১৬/৩০)
‘জগৎ ও সিসর, তা নড়াচড়া করেব না।  ’ (সাম ৯৩/১)
‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন  ’ (সাম ৯৬/১০)
‘িতিন পৃিথবীেক এর িভিতমূেলর উপর সাপন কেরেছন, তা কখেনা িবচিলত হেব না  ’ (সাম ১০৪/৫) ইতযািদ। এ 
পসেঙ আেরা োদখুন বইেয়র ষষ (িবজানময় িকতাব) অধযায়িট। 

2  অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাতী, অঙর পকাশনী, ২০০৬
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ঘৃণাভের পিরতযাগ কির।  ...আিম শপথ কের বলিছ োয,  আমার  উপর এজাতীয়  সেনেহর 
উেদক হেত পাের, এরপ োকােনা িবষয় সমেন ভিবষেত আর কখেনা িকছু বলব না বা িলখব 
না। এরপ অিবশাসীর কথা জানেত পারেল অথবা কারও  উপর ধমরিবরদ মতবাদ োপাষেণর 
সেনহ  উপিসত  হেল  পিবত  ধমরসংসার  িনকট  অথবা  োযখােন  অবসান  করব  োসখানকার 
িবচারেকর িনকট আিম তা জাপন করব। শপথ িনেয় আিম আরও পিতজা করিছ োয, এই পিবত 
ধমরসংসা আমার  উপর োযসব পায়িশেতর  িনেদরশ পদান করেব আিম তা হবহ পালন করব। 
এসব  পিতজা  ও  শপেথর  োযেকােনা  একিট  যিদ  ভঙ  কির  তাহেল  শপথভঙকারীর  জন 
ধমরািধকরেণর পিবত অনশাসেন এবং সাধারণ অথবা িবেশষ আইেন োযসব িনযরাতন ও শািসর 
বযবসা আেছ তা আিম মাথা োপেত গহণ করব। অতএব ঈশর ও োযসব পিবত গন আিম সশর 
কের আিছ  এরা আমার সহায় োহান। আিম উপের কিথত গযািলিলও গযািলিল শপথ গহণ ও 
পিতজা করলাম এবং িনেজেক উপযুরকভােব বনেন আবদ রাখেত পিতশত হলাম। এর সাকয 
িহেসেব সহসিলিখত শপথনামা যার পিতিট অকর এইমাত আপনােদর পাঠ কের শিনেয়িছ তা 
আপনােদর িনকট সমপরন করিছ। (২২োশ জুন, ১৬৩৩ িখসাব, োরােমর িমনাভরা কনেভনট)।

 
োশানা  যায়,  এর  মেধযও  একবার  আকােশর  িদেক  তািকেয়  বৃদ  গিণতজ-োজযািতিবরদ  সগেতািক 
কেরিছেলন- ‘তার পেরও িকন পৃিথবী িঠকই ঘুরেছ’। ধমরেদািহতার অিভেযাগ িনেয়ই গযািলিলওর মতুৃয  
হয়  ১৬৪২ সােল,  িনজ গৃেহ,  অনরীণ  অবসায়।  শধু  গযািলিলওেক  অনরীণ  কের িনযরাতন োতা  নয়, 
বেনােক োতা পুিড়েয়ই মারেলা ঈশেরর সপুতরা। তারপেরা িক সূেযরর চািরিদেক পৃিথবীর োঘারা োঠকােনা 
োগল? 

শধু গযািলিলও বা বেনা নয়, ইিতহাস পযরােলাচনা করেল োদখা যােব, হাইেপিশয়া, এনােকােগারাস, 
িফিলপাস পযারােসলসাস,  এনাক িসমনড,  লুিসিলও ভািনিন,  টমাস িকড,  ফািনস োকট,  বােথরৌেলািমউ, 
িলেগট, ইবেন খািলদ, িযরহাম, আল িদিমিস, ওমর ৈখয়াম, ইবেন িসনা, ইবেন বাজা, আল িকনী, আল 
রািজ িকংবা ইবেন রশদসহ অেনকেকই ধমরানেদর হােত িনগৃহীত এবং িনযরািতত হেয় িনহত হেত হয়। 
মুকমনা োলখেকরা এধরেনর িনপীড়েনর অেনক পিরসংখযান হািজর কেরেছন তােদর বইপেত3। 

িবশােসর উদব

িবশােসর উদব সমােজ কীভােব  হেলা তা িবিভন আেলাচক িবিভনভােব িবেশষণ করেবন,  অতীেতও 
কেরেছন।  তেব  আমরা-  এ  বইেয়র  দজন  োলখক মেন  কির,  িবশােসর  পুেরা  বযাপারিটেক  আসেল 
নৃতািতক,  সামািজক এবং ৈজবৈবজািনক দৃিষেকাণ োথেক না োদখেল িবষেয়র সমূণরতা আেস না। এ 
বইেয় আমরা তাই োসই দৃিষেকাণ োথেকই িবশােসর উদব িনেয় আেলাচনা কেরিছ,  যা আধুিনককােল 
ধমরসংকান গেবষণার সবচাইেত অগসর এবং সজীব োকত বেল মেন করা হয়। আমরা বইিট িলখেত 
িগেয় িবশােসর অবদানেক গােয়র োজাের অসীকার কির িন। আমরা আমােদর বইেয় সীকার কেরিছ োয, 
‘িবশাস’ বযাপারটা মানব জািতর োবঁেচ থাকার োপছেন হয়েতা োকােনা বাড়িত উপাদান োযাগ কেরিছল 
একটা সময়। মানষ আিদমকাল োথেক বহ সংঘাত,  মারামাির এবং রককয়ী যুেদর মেধয িদেয় িগেয় 
আজ এই পযরােয় এেস োপঁৌেছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যুদ করাটা িছল মানব জািতর িটেক 
থাকার োকেত অেনক বড় িনয়ামক। োয োগােত িবশাস ঢুিকেয় িদেত পারা িগেয়িছল োয োযাদারা সাহেসর 
সােথ  যুদ  কের  মারা  োগেল  পরেলােক  িগেয়  পােব  অফুরন  সখ,  সাচনয,  হর  পরী  উিদনেযৌবনা 
িচরকমারী অপরা, (আর োবেঁচ থাকেল োতা আেছই সাহসী োযাদার িবশাল সমান আর পুরষার)- তারা 

3  এ পসেঙ োদখুন, নরজামান মািনক, ইসলােমর িচনার ইিতহােস যারা সেতযর শহীদ, ‘িবজান ও ধমর- সংঘাত নািক সমনয়?’, মুকমনা ই-বকু। 

2
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হয়েতা অেনক সাহিসকতার সােথ যুদ কেরেছ এবং িনেজেদর এই যুদাংেদহী িজন পরবতরী পজেন িবসৃত 
করেত সহায়তা কেরেছ। 

এই বইেয় আমরা মানব সভযতােক িশশেদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরিছ। আমরা োদিখেয়িছ, 
িশশেদর োবঁেচ থাকার পেয়াজেনই একটা সময় পযরন অিভভাবকেদর সমস কথা িনিদরধায় োমেন চলেত 
হয়। িশশরা একটা িনিদরষ বয়স পযরন তার অিভভাবেকর কথা িনিদরধায় িবশাস কের এবং পালন কের 
বেলই তারা িবপদ োথেক রকা পায়,  িটেক থাকেত পাের। িকন িশশিটর অিভভাবেকরাই যখন অসংখয 
ভােলা  উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছু  মন বা কসংসারাচন উপেদশও োদয়,  তখন িশশর পেক 
সমব হয় না োসই মন িবশাসেক অন দশটা িবশাস িকংবা ভােলা উপেদশ োথেক আলাদা করার। োসই 
মনিবশাসও বংশপরমরায় োস বহন করেত থােক অবলীলায়। সব িবশাস খারাপ তা আমরা  বিল িন, 
িকন আমরা বলেত োচেয়িছ, অসংখয মন িবশাস হয়েতা ভাইরােসর মেতা একটা সময় পগিতেক থামােত 
চায়, সভযতােক ধংস কের। ডাইিন োপাড়ােনা, সতীদাহ, িবধমরী এবং কােফরেদর পিত ঘণৃা, মুরতাদেদর 
হতযা-  এগেলার  উদাহরণ  োতা  হােতর  সামেনই  আেছ।  এগেলা  োয  িবশােসর  পসাের  োবেড়  ওঠা 
ফােঙনসাইন ছাড়া িকছু নয়, তােত অেনেকই একমত হেবন। কীভােব িবশাস িনভরর বযবসা িটেক আেছ, 
কীভােব আমরা িবশাসগেলা বংশ পরমরায় পজন োথেক পজেন ছিড়েয় োদই তা বুঝেত হেল সামািজক 
জীবিবজােনর আধুিনক গেবষণাগেলােক বুঝেত হেব। িরচাডর ডিকন তার ‘োসলিফশ িজন’ বইেয় আর 
সজান বযাকেমার তার ‘িমম োমিশন’ বইেয় কীভােব িবশাস বংশপরমরায় িটেক থােক অেনক আকষরণীয় 
উদাহরণ হািজর কেরেছন। আমরাও এই বইেয়র সপম এবং অষম অধযােয় িবশােসর আধুিনক ৈবজািনক 
িবেশষণ হািজর কেরিছ। 

মানব  সভযতার  সূচনা  পেবর  ধমর  িছল  জাদ  িবদযােকিনক,  অেনক নবী  পয়গমর িছেলন আসেল 
জাদকর। বহকাল আেগ, জঙেল বসবাসকারী মানেষর এক োগােতর কথা িচনা করা যাক। োগােতর সব 
মানেষর সামেন একজন সামান,  জলন আগেন ছুঁেড় িদেলন মুেঠাভিতর  কােলা গেড়া।  সেঙ সেঙ তীব 
িবেসারেণ আগেনর িশখা উপের উেঠ োগল। দশরকেদর কােছ ঘটনািট গণয হেলা জাদ িহেসেব। এবং 
এই ‘অিতপাকৃত ঘটনা’ সবার সামেন ঘটােনার জন সামান িনেজেক দািব করেলন সবার োচেয় আলাদা 
একজন,  িবেশষ কমতার  অিধকারী িহেসেব। উদাহরণ িহেসেব সামেন আনা োযেত পাের সামানেদর 
দৃষানেক। সামান োগাতভুকরা তােদর মেন থাকা অসংখয পশ ও িবিভন ঘটনা োক ঘটােচন এমন পেশর 
উতর না োপেয় দারস হেতন জাদকর সামানেদর কােছ। ইচা, োপছেন থাকা একজনেক খুঁেজ োবর করা- 
যার  ইশারায়  ঝড়  হয়,  যার  ইশারায়  তারা  খাবােরর  সনান  পায়,  যার  োকােধ  মহামারীেত  তােদর 
অেধরোকরও োবিশ দম কের িনিশহ হেয় যায়। সভযতার এই পযরােয় এেস আমরা োদখোত পাই, সামানরা 
িনেজরাও আলাদা োকউ িছেলন না,  তােদর জাদটাও সিতযকার অেথর  জাদ নয়,  রাসায়িনক িবিকয়া। 
সামানরা িনেজেদর কমতা ও মযরাদা অকুণন রাখার জন বািনেয় বািনেয় এইসব পেশর উতর িদেতন, 
োগােতর সবাই মাথা নত কের তার কথা োমেন িনেতা। কখেনা সূযর, কখেনা দূের থাকা োকােনা পাহাড়েক 
পজূা করেতা।

পথমিদেক,  মানষ োছাট োছাট োগােত বাস করেতা। তখন োথেকই সমেঝাতা,  ইট-মারেল পাটেকল 
(tit-for-tat),  সততা,  সহমিমরতা,  িবিনময়ী পরাথরতা  (Reciprocal  Altruism) পভৃিত মূলযেবাধ পায় সবার 
মেধযই িছল। গিরলা, িশমািঞ, োনকেড় এমন িক োমৌমািছ, িপঁপড়ার মেতা িকছু সামািজক পাণীর মেধযও 
এই ধরেনর িকছু মূলযেবােধর কম-  োবিশ উপিসিতর ফেল আমরা িনিশত ভােব বুঝেত পাির,  োকােনা 
ঐশী পিকয়ায় মূলযেবাধগেলা মানব সমােজ উদূত হয় িন,  বরং ৈজিবক সামািজক িববতরেনর ফলাফল 
সরপ এগেলা িববতরেনর ধারাবািহকতােতই উদূত হেয়েছ মানেষর মেধয  (আমরা এই বইেয়র সপম 
অধযােয় এ বযাপারগেলা িনেয় িবসৃত আেলাচনা কেরিছ)। পরবতরীেত সমাজ আেরা জিটল হেয়েছ। োসই 
জিটলতা সশর কেরেছ ৈনিতকতা আর মূলযেবাধগেলােকও। োযমন, কৃিষকােজর বযাপক অগগিতর ফেল 
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োগাষীভুক মানেষর সংখযা বৃিদ োপল একসময়,  অপিরিচেতর সােথ আদান-পদান,  বযবসা-বািণজয শর 
হওয়ায়  োদখা  োগল,  আেগকার  োসই োছাট  োগােতর মূলযেবােধ  িঠকঠাক  কাজ হেচ না।  এই কারেণ 
সমাজপিত এবং োনতারা সবাইেক সংঘবদ রাখার জন আরও িকছু িনয়ম-কানন সমােজ সংযুক করা 
শর করেলন। তারা ভাবেলন, োকউ িকছু বলেলই োতা আর মানষ শনেব না, এই সংশেয় োকউ োকউ োসই 
িনয়ম-কাননগেলােক  ‘ঈশর পদত আইন’ বেল পচার করেলন। মধযপােচয সংঘবদ ধেমরর সূচনা তাই 
োকােনা দঘরটনা নয়, বরঞ ইিতহাস সাকয োদয়, এই অঞলগেলায় কৃিষকােজর দত উনিত ৈতির কেরিছল 
যাজক োশণী। োসখানকার রাজারা িনেজেদর পকাশ করেতন ঈশেরর পিতিনিধ িহেসেব। িখসান রাজারা 
চােচরর সহায়তার কারেণ োযেকােনা কাজ করােক সগরীয় অিধকার বেল মেন করেতন। এধরেনর ঘটনা 
আমরা অন অেনক জায়গায়ই োদিখ। োযমন, চীেনও একসময় রাজােক মানব সমােজর সগরীয় পিতিনিধ 
িহেসেব ভাবা হেতা বহিদন। 

কীভােব নতুন ধমর ৈতির হয়, কীভােব ধেমরর অনসারী ৈতির হয়, কীভােব মানষ নবী রাসলেক িবশাস 
করেত োশেখ তা একটা চমৎকার উদাহরেণর সাহােযয িবজানীরা িকন োদিখেয়েছন কােগরা কাল (Cargo 

Cult) িনেয়  গেবষণা কের4।  ‘কােগরা  কাল’ হেলা পশান  মহাসাগরীয়  দীপপুঞগেলােত বতরমান 
ধমরিবশাসগেলার একিট সিমিলত নাম- যারা কােগরা- জাহাজগেলােক সগরীয় দূেতর পাঠােনা সামগী মেন 
করেতা। জাহােজর ইউেরািপয়ান নািবেকরা কীভােব োরিডও োশােন, োকন োকােনা সারাইেয়র কাজ করেত 
হয় না,  রােত কী কের আেলা জালায়- এ সবই দীপপুেঞর আিদবাসীরা অদূত িবসেয় োদখত। তােদর 
কালপধান জন ফাম িচরতের চেল যাবার আেগ োসসময় অেনকগেলা ভিবষদাণী কের িগেয়িছেলন- 
িদতীয়বাের জাহাজভিতর সামগী আনেব ও সাদা আেমিরকানেদর িচরকােলর মেতা দীপ োথেক িবতািড়ত 
করা হেব ইতযািদ বেল। দীঘর উিনশ বছর ধের আিদবাসীরা অেপকা কের আেছ জন কখন আসেব তােদর 
মুিক িদেত। আপিন িক তার সােথ িমল পান িবিলয়ন িবিলয়ন মানেষর মুিক পাবার জন  পুনরিতত 
িযশিখস িকংবা ঈমাম মাহািদর জন অেপকােক। 

ধেমরর কফল

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। োমেহিদ রাঙােনা দািড়র এই োলাকেক আমরা সবাই িচিন,  োবসরকাির 
িটিভ  চযােনল  এনিটিভর  অনষান  ‘আপনার  িজজাসা’র  বেদৌলেত।  এ  মানষিট  সপাহােন  আমােদর 
জীবনযাপেনর পেয়াজনীয় উপেদশ োদন,  কীভােব চলেত হেব তার িদক িনেদরশনা পদান কেরন। ১৯৭১ 
সােল মুিকযুদ চলাকােল িতিন কীভােব চেলিছেলন?  এখনকার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ,  তখন 
পিরিচত  িছেলন  খাড়ািদয়ার  বাচু  নােম,  তার  নােম  ভেয়  কঁাপেতা  ফিরদপুর  এলাকা।  ফিরদপুেরর 
নগরকানা উপেজলার যদননী ইউিনয়েনর বড় খাড়িদয়া গােমর পায় শতািধক যুবকেক িনেয় ৈতির এই 
িমিলটাির বািহনী সানীয়েদর কােছ পিরিচত িছল,  ‘খাড়িদয়ার োমিলটাির’ নােম। পাক-বািহনীর োদাসর 
এই বািহনী,  খাড়িদয়ার আেশপােশর পায় ৫০ গাম জনপেদ মুিকযুদ চলাকালীন সমেয় চািলেয়িছল 
তাণবলীলা। সানীয়েদর বরােত জানা যায়,  এই বাচু ও তার বািহনী একাতের নৃশংসভােব হতযা কের 
হাসামিদয়ার হিরপদ সাহা, সেরশ োপাদার, মিলক চকবতরী, সবল কয়াল, শরৎ সাহা, শীনগেরর পবীর 
সাহা,  যতীননাথ সাহা,  িজনাত আলী বযাপারী,  মেয়নিদয়ার শািনরাম িবশাস,  কলারেনর সধাংশ রায়, 
মাঝারিদয়ার  মাহােদেবর  মা,  পুররার  জােনন,  মাধব,  কািলনগেরর  জীবন  ডাকার,  ফুলবািড়য়ার 
িচতরঞন দাস,  ওয়ােহদ  োমালা,  দয়াল,  োমাতােলেবর মা,  যবদল,  বাদল নাথ,  আসানার  দরেবশসহ 
িবিভন জনপেদর পায় শতািধক মানষেক। ফেতায়া সমিকরত হাইেকােটরর যুগানকারী রােয়র িররেদ িলভ 

4  িরচাডর ডিকন তার গড িডলুশন  বইেয় কােগরা কালেদর িনেয় আলাদা ভােব িলেখেছন‘ ’  Richard Dawkins, God Delusion, 
Houghton Mifflin Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207.

4



মুকমনা অিবশােসর দশরন নতুন িদেনর নািসকতা: আগামীর ভাইরাসমুক সমাজ

আেবদন কারী ও িবিশষ  ইসলািম িচনািবদ বাচুর বতরমান অবসা োদেখ দীঘরশাস োফেলন,  নগরকানা 
উপেজলার  দাদপুর  ইউিনয়েনর নিতবিদয়া  গােমর  োশাভা  রানী  িবশাস। একাতের  িতিন  এই আবুল 
কালাম আজােদর কােছ হেয়িছেলন ধিষরত। এ গােমরই নেগন িবশােসর সী  োদবী  িবশােসরও সমম 
লুেটিছেলন  বাচ।ু  নিতবিদয়ার  পবীণ দই  মৎসজীিব  নকল  সরদার  ও  রঘুনাথ  দত  ২০০০  সােল 
পকািশত জনকেনঠর ‘তুই রাজাকার’ শীষরক ধারাবািহক িরেপােটরর িরেপাটরার পবীর িসকদারেক জানান 
লুটপাট- হামলা না করার শেতর আমরা চঁাদা তুেল বাচুেক দ’হাজার চার শ’ টাকা িদেয়িছলাম। তারপরও 
োস লুটপাট কেরেছ,  গােমর দই নববধূর ইজত হরণ কেরেছ। পুররা গােমর জােনন জীবন বঁাচােত 
পুকের ঝঁাপ িদেয় কচুিরপানার  িনেচ আশয় িনেয়িছল। বাচু োসখােনই তােক নৃশংসভােব হতযা কের। 
বাচুর রাইেফেলর গিলেত মমরািনকভােব পাণ হারান ফিরদপুেরর ফুলবািড়য়ার িচতরঞন দাস। োসিদন 
তার অনঃসতা সী োজযাৎসা পািলেয় রকা োপেলও একাতের িবনা িচিকৎসায় মারা যায় তার িতন িশশ 
সনান। সাধীনতা পরবতরী  দীঘরিদন োজযাৎসা শধু  তার সামী হনারেকর িবচার োচেয়িছেলন মেন মেন। 
উেলখয,  ২০০০  সােল  সাংবািদক  পবীর  িসকদার  ৈদিনক  জনকেণ  বাচুসহ  ফিরদপুর  অঞেলর 
রাজাকারেদর িনেয় ‘তুই রাজাকার’ শীষরক পামাণয িসিরজ পিতেবদন করায় তােক হতযার উেদেশ অস, 
গিল ও োবামা হামলা চালােনা হয়। এ হামলার োপছেন তখন কখযাতরাজাকার নূলা মুসা ও বাচুর ইনেনর 
অিভেযাগ ওেঠ5।

ধমর না থাকেলও হয়েতা, মুিকযুেদ আবুল কালােমর মেতা োলােকরা িনরাপরাধেদর ধের ধের হতযা 
করেতা। িকন ধমর থাকােত একাতের অসংখয িবধরমরীেদর পাণ িদেত হেয়েছ মাওলানা আজােদর  পুণয 
কােজর োখসারত সরপ। আজাদরা  মেন মেন শািন  োপেয়েছন পৃিথবীর  অনতম বৃহৎ  ইসলািম রাষ 
পািকসানেক ভাঙেনর হাত োথেক রকার জন তারা আলাহর হেয় কাজ করেছন োভেব। োসটাও হেলা, 
িকন দঃখজনক বযাপারটা আেস আরও পের। হমায়ুন আজাদ বেলিছেলন, এেদেশর মুসলমান এক সময় 
িছেলন  মুসলমান  বাঙািল,  তারপর  বাঙািল  মুসলমান,  তারপর  বাঙািল  হেয়িছল;  এখন আবার  তারা 
বাঙািল োথেক বাঙািল মুসলমান, বাঙািল মুসলমান োথেক মুসলমান বাঙািল, এবং মুসলমান বাঙািল োথেক 
মুসলমান হেচন। োপৌেতর ঔরেষ জন িনেচ িপতামহ। হমায়ুন আজাদ সিতযই বেলিছেলন, তা না হেল 
আবুল কালাম আজাদেদর হাত োথেক মাতৃরভূিমেক রকা কের আমরা ৈনিতকতার সনােনর জন তােদর 
কােছই িফের যািচ োকন? ধমর যতই ৈনিতকতােক ভাই বা অিবেচদয োকউ বলুক না োকন, ৈনিতকতার 
চরম সলেন  সবরদাই  সেচষ ভূিমকা  পালন কেরেছ  ধমর।  পাথরকয  এই োয  চরম সলনেকও ধািমরকরা 
োভেবেছন চরম ভােলা োকােনা কাজ িহেসেব। আমরা পুেরা বযাপারিটেক বযাখযা কেরিছ বইেয়র সপম 
অধযােয় িবজানী িসেফন ভাইনবােগরর একিট চমৎকার উদৃিত িদেয়-

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।

বেগ  োলখােলিখ  করেত  িগেয়  ধেমরর  কফল িনেয়  আেলাচনা  শর কের  অেনক  ধািমরকই  নািসকেদর 
উদাহরণ িহেসেব িহটলার সযািলন,  মাও িকংবা পল পেটর মেতা দািমক িডেকটেরর কথা িনেয় এেস 
পসঙ অন িদেক ঘুিরেয় িদেত সেচষ হন। তারা িহটলার সযািলন পমুেখর উদাহরণ োটেন বুিঝেয় িদেত 
চান োয, ধেমরর মেতা নািসকতার কফলও কম নয়।

5  মলূ পিতেবদেনর সযানড কিপ রাখা আেছ, http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445
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িহটলার এবং সযািলেনর পসেঙ আসা যাক। িহটলার কখেনাই নািসক িছেলন না। িহটলার িনেজই তার 
বই  ‘Mein  Kampf’-এ বেলেছন  তার  ইহিদ  িনধেনর  িকংবা  এধরেনর  যাবতীয়  কাজকেমরর  োপছেন 
অনেপবণা িছল সয়ং ঈশর6-

Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by 
defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.

িনেজেক  ‘ভােলা  িখসান’ িহেসেব  পিরিচত কের িহটলার তার িবিভন  বকৃতা  িদেয়েছন। িহটলােরর 
একিট বকৃতা োথেক উদৃত করা যাক পাসিঙক িকছু লাইন7- 

My feelings as a Christian point me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who 
once in loneliness, surrounded by a few followers, recognized these Jews for what they were and 
summoned men to fight against them and who, God’s truth! was greatest not as a sufferer but as a 
fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how  
the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of 
vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after 
two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before the fact  
that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to  
allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if there is 
anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For  
as a Christian I have also a duty to my own people.

োপােটসযানট িখসান োনতা মািটরন লুথােরর ইহিদেদর পিত িবেদষমূলক গন ‘On the Jews and their Lies’ 

োয িহটলারেক দারণভােব উদীপ কেরিছল, তাও ঐিতহািসকভােব পমািণত8। 

িচত- িহটলার এবং সযািলন িক সতযই নািসকতােবােধ উজীিবত হেয় তােদর অপরাধগেলা কেরিছেলা?

আর সযািলন নািসকতা পিতষার জন তােদর িবেরাধী োলাকজেনর উপর খনু, জখম, োজল- জুলুম 
কেরন িন,  োসগেলা কেরিছেলন কিমউিনস মতাদশর পিতষার নােম9। আর তারেচেয়ও মজার বযাপার 

6  Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York: Hutchinson Publ. Ltd.,  London, 1969, p 60.

7  Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 ( From Norman H. Baynes, ed. The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 
1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, Oxford University Press, 1942)

8  www.nobeliefs.com/hitler.htm- এই সাইেট িহটলােরর িখিসয় িবশাস এবং অনেপরণা িনেয় োবশ িকছু ভাল আেলাচনা 
রেয়েছ।

9  োযমন, আইওয়া োসট িরিলিজয়াস সািডজ এর অধযাপক োহকটর এভালজ তার Fighting Words: The Origins Of Religious 
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হেলা,  কিমউিনস  রাষ  োসািভেয়ত  ইউিনয়েন  দাপিরকভােব  ধমরেক  অসীকার  করা  হেলও,  িদতীয় 
িবশযুেদর  সময়  সযািলন  রািশয়ান  অেথরাডক  চােচরর  সােথ  সমকর  ৈতির  কেরিছেলন।  ইিতহাসিবদ 
এডভাডর োরিজনিক (Edvard Radzinsky) তার গেবষণায় োদিখেয়েছন, সযািলেনর সরকােরর সােথ চােচরর 
সবসময়ই ঘিনষ সমকর  িছল10।  এই সমকর  এমিন  এমিন ৈতির  করা  হয়  িন,  হেয়িছল  এক  োশণীর 
মানষেক চােচরর সহায়তায় দিমেয় রাখার জন, যারা রাষীয় িচনাভাবনার পিত চরম আনগতয পকাশ কের 
িন। শতবছর ধের রািশয়ান অেথরাডক চােচরর সােথ যািরষ িসেকট পুিলেশর োগাপন সমকর িবদযমান িছল, 
সতরাং এটা অবাক হবার মেতা োকােনা বযাপার না োয,  সযািলন এবং বতরমান রািশয়ার পধান সােবক 
োকিজিব কমরকতরা ভািদিমর পুিতন অেথরাডক চাচরেক হােত োরেখেছন। এেদর কােজর জন নািসকতােক 
দায়ী  করা  সমীিচন  নয়।  বাটরানড  রােসল,  িরচাডর  ডিকন িকংবা  িসেফন  ওয়াইনবাগর-  এেদর  মেতা 
বযিকতরাও িনেজেদর  ‘নািসক’ িহেসেব  পিরিচত কেরন  এবং  নািসকতা  পচার  কেরন  োকােনা  রকম 
রাখঢাক না  োরেখই-  িকন কই তারা  োতা  খুন  রাহাজািন  বা  গণহতযা  কেরন িন  িকংবা  করেছন না। 
নািসকতা োকােনা িবশােসর বযাপার নয়11। নািসকেদর োকােনা ধমরগন োনই,  োযটা তারা অকের অকের 
পালন কেরন,  তাই ধমরগেনর োপরণায় লােদন,  সযািলন,  িহটলার,  আল-কায়দা িকংবা বজরংদলেদর 
মেতা নািসেকরাও মানষ হতযায় উজীিবত হেয় উঠেবন তা মেন করা ভুল। নািসকেদর মযানয়ােল োলখা 
নাই  ‘োযখােনই পাও ইহিদ নাসারােদর হতযা কর’,  িকন বহ ধেমরর মযানয়ােলই আেছ। নািসেকরা োয 
অপরাধ কেরন না তা নয়, িকন োসগেলা নািসকতার কারেণ কেরন না, হয়েতা কেরন োকােনা বযিকগত 
কারেণ িকংবা োকােনা রাজৈনিতক কারেণ, নািসকতার জন নয়। 

িহটলার-সযািলেনর বযাপারটা আেরা সরলভােব োবাঝােনা যায়। সযািলন এবং িহটলার দজেনরই 
োগঁাফ িছল। এখন োকউ যিদ যুিক োদন োগঁাফ থাকার জনই তারা গণহতযা কেরেছন, িকংবা োগঁাফওয়ালা 
বযিকরাই গণহতযা  কের-  এটা  শনেত োযমন োবখাপা  এবং হাসকর োশানােব,  িঠক োতমিন  হাসকর 
োশানায় োকউ যখন বেলন, নািসকতার জনই োকউ সযািলন বা িহটলােরর মেতা গণহতযা কেরেছন। 

োসকযলািরজম মােন িক সব ধেম রর  পিত সমান শদা?

এই  গেনর  দই  োলখকেকই  মকুমনাসহ  অনান  বেগ  িবজান,  ধমর,  দশরন  পভৃিত  িবষেয়  িলখেত, 
আেলাচনা করেত এবং িবতেকর অংশ িনেত হয়। ধমরিনরেপকতার িবষয়িটও মােঝ মেধয চেল আেস। 
িবতকর করেত িগেয় অেনেকর কাছ োথেকই যা োশানা যায় তা হেলা,  োসকযলািরজম বা ধমরিনরেপকতা 
শেবর মােন হেচ সকল ধেমরর পিত সমান শদা। এমন িক যারা ধমর মােনন না,  এবং উদারপনী বেল 
কিথত তােদর অেনেকই ধমরিনরেপকতােক এভােব োদেখন। 

িবষয়িট আেলাচনার দািব রােখ। োসকযলার শেবর মােন িক সিতযই সকল ধেমরর পিত সমান শদা? 
অনত রাষীয়ভােব বাংলােদশ িকংবা ভারেতর মেতা োদশগেলােত এখন তা-ই পচার করা হয়। িবভািন োস 
কারেণই।  আসেল িকন  ‘োসকযলািরজম’ শবিটর  অথর-’সব ধেমরর  পিত  সমান  শদা’ নয়,  বরং  এর 
আিভধািনক অথর হেচ একিট মতবাদ, যা মেন কের রাষীয় মূলনীিত োথেক ধমরেক পৃথক রাখা উিচত। 
আেমিরকান োহিরেটজ িডকশনািরেত secularism শবিটর সংজায়ন করা হেয়েছ এভােব-

The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education

Violence  তার গেন খুব পিরষারভােবই োদখােত সমথর হেয়েছন োয,  োকাথাওই নািসকতার জন সযািলন গণহতযা কেরন 
িন, কেরেছন তার কিমউিনস মতাদেশর িবশাসপসূত রাজনীিতর (collectivization) কারেণ। 

10  Edvard Radzinsky, Stalin: The First In-depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia’s Secret Archives, 
Anchor, 1997

11  এ পসেঙ পড়ুন- এই বইেয়র পিরিশেষ অনভুরক পবন নািসকতাও একিট ধমর (িবশাস) হেল…
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এ সংজা োথেক োবাঝা যােচ,  ধমরেক রােষর কােজর সােথ জড়ােনা যােব না-  এটাই োসকযলািরজেমর 
োমাদা কথা। ধমর অবশই থাকেত পাের,  তেব তা থাকেব জনগেণর বযিকগত পিরমণেল-  ‘পাইেভট’ 
বযাপার িহেসেব; ‘পাবিলক’ বযাপার সাপাের তােক জড়ােনা যােব না। 

ভারত তার  জনলগ োথেকই  ‘ধমরিনরেপকতা’োক রাষীয়  মূলনীিত িহেসেব  োঘাষণা  কের  এেসেছ 
(যিদও  ভারেতর  সংিবধােন  ‘অিফিশয়ািল’ ধমরিনরেপকতা  অনভুরক  হেয়েছ  অেনক  পের)।  ভারেতর 
পধানমনী  জহরলাল  োনেহর  োসকযলািরজেমর  পকৃত  সংজা  অনধাবণ  করেত  োপেরিছেলন  অেনক 
ভােলাভােব। িতিন রাষীয় কাযরাবলী োথেক ধমরেক পথৃক রাখাই সঙত মেন করেতন, জাতীয় জীবেন সব 
ধেমরর পিত উদাসীন থাকাটাই তার কােছ যুিকযুক মেন হেতা। িতিন বলেতন-

ধমর বলেত োয বযাপারগেলােক ভারেত িকংবা অনত োবাঝােনা হয়, তার ভয়াবহতা োদেখ আিম 
শিঙত এবং আিম সবসময়ই তা োসাচাের োঘাষণা কেরিছ। শধু তাই নয়,  আমার সবসময়ই 
মেন হেয়েছ এ জঞাল সাফ কের োফলাই ভােলা। পায় সব োকেতই ধমর  দঁাড়ায়  ধমরানতা, 
পিতিকয়াশীলতা, মূঢ়তা, কসংসার আর িবেশষ মহেলর ইচার পিতভূ িহেসেব। 

আেমিরকার  ‘ফাউিনডং  ফাদার’োদর  মােঝ  োনেহরর  অনেপরণা  িছল  িকনা  জািন  না,  তেব  তারা 
আেমিরকার সংিবধান ৈতিরর সময় ধমরেক রাষ োথেক আলাদা োরেখিছেলন, খুব বিলষ ভােব12-

As the  Government  of  the  United  States  of  America  is  not,  in  any sense,  founded on the 
Christian religion; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, 
of Musselmen; and as the said States never have entered into any war or act of hostility against any 
Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinions shall  
ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries. (ref. The Treaty of 
Tripoli, drafted in 1796 under George Washington, and signed by John Adams in 1797) 

আসেল  অিভধােন  secular শবিটর  অথরও  করা  হেয়েছ  এভােব-  ‘Worldly  rather  than  spiritual’। 
োসকযলািরজেমর  অনান  পিতশবগেলা  হেলা-  worldly,  temporal িকংবা  profane।  শবাথরগেলা  খুব 
ভােলাভােব োখয়াল করেল োবাঝা যােব,  এর অবসান ধমর  িকংবা আধযািতকতার িদেক নয়,  বরং এর 
একশ আিশ িডিগ িবপরীেত। োসজন, োসকযলািরজেমর বাংলা পিতশব অেনেক খুব সিঠকভােবই কেরন- 
‘ইহজাগিতকতা’। 

অথচ  োসই  ‘ইহজািগিতক’ ভারেতই  রাষপিত  রাধাকৃষণ  পঞােশর  দশেক  োঘাষণা  করেলন, 
ধমরিনরেপকতা মােন ধমরহীনতা নয় বরং সবর  ধেমরর সহাবসান,  এবং  Hindu view of life এর কিলত 
ভাববাদী পূণরতায় িতিন আসাবান।  ‘ধমরিনরেপকতা মােন ধমরহীনতা নয়’– এই োশাগানিট বাংলােদেশর 
ধমরিনরেপকতার ধজাধারী দল আওয়ামী লীগও খুব োজােরেসাের বলার োচষা কের। তেব এ োশাগানিটর 
মেধযই রেয়েছ এক ধরেনর ‘শভঙেরর ফঁািক’। এ ফঁািকিট চমৎকারভােব িবেশষণ কেরেছন ড. িসরাজুল 
ইসলাম োচৌধুরী তার  ‘ইহজাগিতকতার পশ’ পবেন। এ পবনিট পকািশত হেয়েছ অিভিজৎ রায় আর 
সাদ কামালীর োযৌথ সমাদনায় পকািশত ‘সতন ভাবনা’ (চারিদক, ২০০৮) বইেয়- 

ধমরিনরেপকতা মােন ধমরহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলােদশ পিতষার পর পরই খুব োজােরেসাের 
বলা  হেচ।  কথাটা  সতয  বেট  আবার  িমথযাও  বেট।  সতয  এ  িদক  োথেক  োয,  রােষর 
ধমরিনরেপকতা নাগিরকেদর এ পরামশর োদয় না োয, োতামােদর ধমরহীন হেত হেব; িকন তা বেল 

12  আেমিরকার ফাউিনডং ফাদারেদর পধান িছেলন যারা তােদর অেনেকই আসেল ধমরহীন নািসক িছেলন বেল অেনেক দািব 
কেরন।  িকেসাফার িহেচন তার  ‘Thomas Jefferson: Author of America’ বইেয়  দািব কেরেছন োয,  োজফারসন 
সমবত নািসকই িছেলন, এমন িক তার সমেয়ও, এবং পবলভােবই। িরচাডর ডিকনও তার God Delusion বইেয় এমন 
ইিঙত কেরেছন। তেব নািসক োহান বা না োহান আমািরকার ফাউিনডং ফাদােররা োয োসকযলার িছেলন, এটা তােদর িবিভন 
োলখােলিখ োথেক  সষ।  পরবতরীেত  ফাউিনডং  ফাদারেদর  আদশর  োথেক  আেমিরকার  িবচুয িত  পবলভােব  লকযনীয়। 
আেমিরকার ডলাের িলিখত ‘ইন গড উই টাস  ’ এমন একিট উদাহরণ।
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এমন কথাও বেল না োয, রাষ িনেজই সকল ধেমরর চচরা করেব, িকংবা নাগিরকেদর িনজ িনজ 
ধমর চচরায় উৎসািহত করেব। রাষ বরঞ বলেব ধমরচচরার বযাপাের রােষর িনেজর োকােনা আগহ 
োনই, রাষ িনেজ একিট ধমরহীন পিতষান।, ধমর িবশাস নাগিরকেদর সমূণর বযিকগত বযাপার। 
রােষর ওই ধমরহীনতােকই িকছটুা নমভােব বলা হয় ধমরিনরেপকতা।

 
খুবই  দঃেখর  সােথ  বলেত হয়  োয,  আওয়ামী  লীগ  ধমরিনরেপকতার  বুিল  আউের মুেখ  ফযানা  তুেল 
োফলেলও তারা ধমরিনরেপকতার মূল সরিট কখেনাই অনধাবন করেত পাের িন। তার পমাণ পাওয়া যায় 
আওয়ামী লীেগর ওেয়ব সাইট (http://www.albd.org/) োদখেলই। আওয়ামী লীেগর ওেয়ব সাইেট মাথার 
উপের ‘আলাহ সবরশিকমান’ োলখা বাণীিট তারই পিরচয় বহন কের। অথচ এক সময় আওয়ামী লীগই 
‘আওয়ামী মুসিলম লীগ’ োথেক মুসিলম শবিট উিঠেয় োদবার সাহস োদখােত োপেরিছল িকংবা বাংলােদশ 
সাধীন হওয়ার অবযবিহত পের ধমরিনরেপকতােক রাষীয় মূলনীিত িহেসেব সংিবধােন অনভুরক কেরিছল। 
োসসময় রাষীয় মূলনীিতগেলা িছল জাতীয়তাবাদ,  সমাজতন,  গণতন এবং ধমরিনরেপকতা। মুিকযুেদর 
পিরেপিকেত খুব সাভািবক িছল োস অঙীকার। িকন এর জন োয িবশাল সাংসৃিতক পসিত পেয়াজন তা 
তােদর োনতােদর িছল না, রাজৈনিতক পজা োতা িছলই না।

ধমরিনরেপকতােক সংিবধােন অনভুরক করেলও এর মূল ভাবিট তৎকালীন রাজৈনিতক োনতৃবৃেনর 
কােছ সষ িছল-  এমন োকােনা নিজর পাওয়া যায় িন। পািকসািন কারাগার োথেক ঢাকায় িফের এেস 
োরসেকাসর ময়দােন বাংলােদেশর সপিত োশখ মুিজবুর রহমান োয বকৃতা োদন তােত িতিন বাংলােদশেক 
‘িদতীয় বৃহতম মুসিলম রাষ’ িহেসেব োঘাষণা কেরিছেলন তা কম তাৎপযরপূণ নয়। ওই বছেররই সাতই 
জুন তািরেখর বকৃতায় োশখ মুিজব ধমরিনরেপকতার বযাখযা িদেত িগেয় যা বেলেছন তা হেলা-

বাংলােদশ  হেব  একিট  ধমরিনরেপক  রাষ।  ধমরিনরেপকতা  মােন  ধমরহীনতা  নয়।  মুসলমান 
মুসলমােনর ধমর পালন করেব, িহন িহনর ধমর পালন করেব। িখসান তার ধমর পালন করেব। 
োবৌদও তার িনেজর ধমর পালন করেব। এ মািটেত ধমরহীনতা োনই, ধমরিনরেপকতা আেছ।

এ বকতৃা োথেক মিুজেবর ‘সবরধেমরর পিত সদােবর’ সর ধিনত হেলও োসকযলািরজেমর মলু সরিট অনধািবত 
হয় িন। আর হয় িন বেলই, োসসময়কার সংিবধােনর ১২ নং অনেচেদ ‘ধমর িনেয় রাজনীিত করার সেযাগ 
োলাপ’ করা হেলও,  পবণতা োদখা িদেলা রাষ কতৃরক সকল ধমরেক  ‘সমান মযরাদাদােনর’। তাই োবতাের, 
োটিলিভশেন, রাষীয় অনষােন- সবরত োকারান শরীফ, গীতা, বাইেবল আর িতিপটক পাঠ করা হেত লাগেলা 
এক সেঙ।  এ আসেল পকৃত ধমরিনরেপকতা  নয়,  বরং  ধমর  আর শদার  িমেশল  োদওয়া  এক ধরেনর 
জগািখচিুর। সহজ ভাষায় বলা োযেত পাের ‘ছদ-ধমরিনরেপকতা’। যত িদন োগেছ, ততই মিুজব এমন িক এই 
ছদ-ধমরিনরেপকতা োথেকও দেূর সের োগেছন। তার শাসনামেলর পােন পিতিট ভাষেণই মিুজব  ‘আলাহ’, 
‘িবসিমলাহ’,  ‘ইনশালাহ’,  ‘তওবা’ পভিৃত শব উচারণ করেতন। এমন িক োশষিদেক মিুকযেুদর সারক 
পতীক ‘জয় বাংলা’ও বাদ িদেয় ‘োখাদা হােফজ’ পবতরন কেরন। শধ ুতাই নয়, োয ‘ইসলািমক অযাকােডিম’ 
মিুকযেুদর সময় রাজাকার আলবদরেদর সােথ ঘিনষতার কারেণ িনিষদ োঘািষত হেয়িছল, তারও পনুরতান 
ঘটান মিুজব, এবং পিতষানিটেক ‘ফাউেনডশন’-এ উনীত কেরন।

তাও কাগেজ কলেম ‘ধমরিনরেপকতা’ সংিবধােন যাওবা চালু িছল মুিজেবর সময়, িজয়াউর রহমান 
এেস  তা  মূল  সদ  উপেড়  োফলেলন।  ধমরিনরেপকতার  উপের  কঁািচ  চািলেয়  অনভুরক  করা  হেলা 
‘িবসিমলািহর রাহমািনর রািহম’ আর সমান োবেগ মূলনীিত িহেসেব সািপত হেলা- ‘সবরশিকমান আলাহর 
উপর আসা আর িবশাস’োক। সংিবধােনর ১২ নং অনেচদ-এর উেচদ হেয় োগল। ১২ নং অনেচেদর 
উেচেদর ফেল ধমরিভিতক রাজনীিত করার সেযাগ পুনঃ পিতিষত হেলা।  এরশাদ সােহব এেস োতা 
ইসলামেক রাষ ধমরই বািনেয় িদেলন। এরপর োথেক ধমরিনরেপকতা োতা অচুৎ হেয়েছই,  বরং পালা 
িদেয়  শর  হেয়েছ  ধমরেক  োতাষণ  কের  চলার  নীিত।  িবগত  োজাট  সরকােরর  আমেল  ধমরেক  আর 
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োমৌলবাদেক োতাষণ করার ফলশিত সরপ কীভােব বাংলা ভাইেয়র উতান হেয়িছল, কীভােব সংখযালঘু 
সমদােয়র উপর পিরকিলত ভােব িনযরাতন চালােনা হেয়িছল,  কীভােব পিতিট োজলায়,  িসেনমা হেল, 
মাজাের, উদীিচর অনষােন োবামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা আমরা সবাই োদেখিছ।

 জনগণেক ইহজাগিতকতায় উদুদ করার কাজ অতীেতর শাসেকরা কের িন, এখনকার শাসেকরাও 
করেছন না। ‘োমাহামদ িবড়াল’ িনেয় আলিপন নাটক আর তার পিরসমািপ বায়তুল োমাকারেমর খিতেবর 
কােছ িগেয় কমা পাথরনার মহড়া আমরা োদেখিছ িকছুিদন আেগ ততাবধায়ক সরকােরর আমেল। এতিদন 
রাষীয় িববাদ-িবপিত িনষিতর জন সংসদভবন,  বঙভবন এগেলা িছল উপযুক এবং িনবরািচত সান। 
আমােদর  অিত  বুিদমান  রােষর  কণরধাররা  োসিটেক  সংসদ  ভবেনর  বদেল  বায়তুল  োমাকারেমর 
ৈবঠকখানায়  িনেয়  উঠােলন।  পের  োদখলাম,  ‘জাতীয়  নারী  উনয়ন  নীিত’ বাসবায়েনর  পিরবেতর 
অধরিশিকত, িশিকত োমালােগাষীেক োতাষণ কের চলেলন োসসময়কার শাসেকরা। োদেখিছ ‘ধমরানভূিতেত 
আঘাত’ লাগার অজুহােত োফসবুক বেনর নাটক, এবং তারপর আবার জনদািবর মুেখ খুেল োদয়ার নগ 
তামাসা।

ভারেতর অবসাও োয খুব ভােলা তা বলা যােব না। োসখােনও োসকযলািরজেমর মূল সরিট আতস 
করার পিরবেতর চলেছ ছদ-ধমরিনরেপকতা জািহর করার মহড়া। এ পসেঙ পবীর োঘাষ তার  ‘সংসৃিত, 
সংঘষর ও িনমরাণ’ বইেয় িলেখেছন-

িবপুল  পচাের  সাধারণ  মানষ  পিরিচত  হেয়েছ  ‘ধমরিনরেপকতা’ শেবর  সােথ।  োজেনেছ, 
ধমরিনরেপকতা  কথার  অথর  হেলা-  ‘সব ধেমরর  সমান  অিধকার’।  িবপুল  সরকাির  অথরবযােয় 
ধমরিনরেপকতা  শেবর  এই  োয  বযাখযা  হািজর  করা  হেচ এবং  এরই  সােথ  সমিকরতভােব 
আমােদর  োদেশর মনী,  আমলা  ও রাজৈনিতেকরা  মিনের  মিনের  পুেজা  িদেয়  োবড়ােচন, 
গরেদায়ারায়  নতজান  হেচন,  মসিজেদ  িগজরায়  শদা  জািনেয়  আসেছন।  োদওয়ালী,  ঈদ, 
বড়িদন  ইতযািদেত  রাষনায়েকরা  োবতার,  দূরদশরন  মারফৎ  শেভচা  জানােচন।  ধমরীয় 
পিতষানেক অথর সাহাযয িদেল আয়কর োথেক োরহাইেয়র বযবসা কের িদেচন।
 
সাধারেণর  ভােলা  লাগেছ-  ‘সব  ধেমরর  সমান  অিধকার’ োমেন  িনেয়  মনী,  আমলা, 
রাজনীিতকেদর সমস ধেমরর কােছ নতজান হেত োদেখ। উদার হদেয়র মানষ িহেসেব িনেজেদর 
ভাবেত ভােলা লাগেছ জনগেণর-  হঁ হঁ বাবা,  আমােদর োদশ ধমরিনরেপক। এখােন সব ধমরই 
সমান অিধকার ও শদা পায় মনী আমলােদর। মনীরা এরই মােঝ জািনেয় োদন সমস ধেমরর 
সমান অিধকার বজায় রাখেত, োদেশর ‘ধমরিনরেপকতার মশাল’ জািলেয় রাখেত হেব।
 
 ‘ধমরিনরেপকতা’ শবিটেক িনেয় কী িনদারণভােব অপবযাখযা কের সাধারণ মানেষর মগজ 
োধালাই করা হেচ ভাবা যায় না।  ‘িনরেপক’ শেবর অথর োকােনা পেক নয়।  ‘ধমরিনরেপক’ 
শেবর  অথর  তাই  ‘োকােনা  ধেমরর  পেক  নয়’-  অথরাৎ,  সমস  ধেমরর  সেঙ  সমকর  বিজরত। 
Secularism শেবর আিভধািনক অথর-  একিট মতবাদ-  যা  মেন কের রাষনীিত,  িশকানীিত 
পভৃিত ধমরীয় শাসন োথেক মুক থাকা উিচত। 
 
িকন এ কী! এেদেশ ধমরিনরেপকতার নােম আমরা কী োদখািচ? োসকযলার রাষীয় অনষােনও 
এেদেশ ধমরীয় আচার-অনষান পালন করা হয়। োকােনা পকেলর উেদাধন বা িশলানাস করা 
হয় মেনাচারেণর পদীপ জািলেয়,  পুষাঘরয  িনেবদন করা হয় নারেকাল ফািটেয়। রাজনীিতর 
বযবসায়ীরা ‘োসকযলািরজম’-এর নােম নানা ধমরেক োতালাই িদেয় সবরধেমরর সমনয় ও সংহিতর 
বাধা গৎই এতিদন বািজেয় এেসেছন।
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িকন এই ছদ-িনরেপকতা োয ভারেতর োকােনা উপকাের আেস িন ইিতহাস তার পমাণ। জািতেভদ পথা, 
ধমরীয় সংঘাত আর দাঙা োস সরপিটই আমােদর সামেন তুেল ধের। শাহবান মামলায় আমরা োদেখিছলাম 
িকভােব ১৯৮৬ সােল রাজীব গানী সরকােরর তথাকিথত ভারতীয় ‘ধমরিনরেপকতা’ নতজান হেয়িছেলা 
ইসলািমক শিরয়ার কােছ।  গিটকয় মুসিলম োমৌলবাদীেদর আেনালেনর চােপ তােদর োভাট বযাংকেক 
অকত রাখেত অসহায় শাহবানর মানবািধকার লংঘন করেত কাপরন কেরিন োসসময়কার কংেগস পািটর। 
িকছুিদন আেগ  ‘রাম জমভূিম’োক পুঁিজ কের বাবির মসিজদ ধংস,  অেযাধযায় িনিবরচাের মুসিলমেদর 
হতযা,  গজরােট দাঙা আর তার ফেল ধমরান িবেজিপর উতান আমােদর কােছ ঐ ছদ-ধমরিনরেপকতার 
সরপ উৎকটভােব পকাশ কের িদেয়েছ। গজরাট দাঙার পর অধযাপক জয়নী পযােটল তার  ‘India: 

Gujarat  riots-  communalization  of  state  and  civic  society’ পবেন  োয  মনবয  কেরেছন,  তা  খুবই 
তাৎপযরপুণর-

Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV, protecting every religion and their 
diverse mode of belief structure, their separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, 
and even education system is not conducive in building an integrated national society or human identity. 
Our identity is basically communal and has proved to be an obstruction in building a nation- state. It is 
clear  that  in  interpreting  the  meaning  of  the  word  secular  we  have  disregarded  the  spirit  of  the 
enlightenment and renaissance which was instrumental in building a modern state and the civic society 
in the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of the word secular in our law 
enforcement.  The  connotation  of  the  word  secular  should  mean  negation  of  all  religions 
(SARVADHARMA-ABHAV).

োরেনসঁার  মানব মুিক পয়াস িকন তখনকার সমেয়র িগজরােকিনক ধেমরর োগাড়ািমেক উেপকা কেরই 
পিরচািলত হেয়িছল। োসকযলািরজম বলেত োসখােন  সব ধেমরর  সহাবসান  োবাঝােনা  হয় িন।  ফরািস 
িবপেবর আদশর ফানেক ধমরিনরেপক থাকার োপরণা যুিগেয়েছ। আিদ বসিত সাপনকারীেদর ধমরীয়ভােব 
িনপীিড়ত হবার অিভজতা মািকরন যুকরােষর সংিবধানেক োকােনা িবেশষ ধেমরর পক িনেত োদয় িন। 
আমােদর দভরাগয,  আমােদর জীবেন মুিকযুেদর মেতা  এত বড় সড় ঘটনা  ঘটেলও ধমরিনরেপকতার 
পকৃত তাৎপযর আমরা চিলশ বছেরও অনধাবন করেত পারলাম না। সনৎ কমার সাহার একিট উদৃিত এ 
পসেঙ পিণধানেযাগয- 

োসকযলািরজম বহ শতাবী ধের  (আমােদর উপমহােদেশ)  োয ভােব আচিরত এবং রপানিরত 
হেয় আসেছ, ‘ধমরিনরেপকতােক’ই যিদ তার িঠক বঙানবাদ বেল ধের োনই, তেব শধুমাত সব 
ধেমরর সহাবসােনই তার অথর পেুরাপুির ধরা পেড় না। এ কথা সতয োয, ধমরিনরেপকতায় তার 
পেয়াজন আেছ, িকন তা যেথষ নয়; ধমর োথেক িচনার মুিকেতই ধমরিনরেপকতা পূণরতা পায়। 

ধমর োথেক িচনার মুিক বযিকগত পযরােয় না হেলও,  রাষীয় কাজকেমর  অনত জরির। বযাপারিট রােষর 
কণরধােররা যত তাড়াতািড় উপলিব করেবন, ততই মঙল। 

ধম রহ ীন  সমাজ

চরমপনী ধািমরকরা পায় বেল োবড়ান নািসকতা এবং ধমরিনরেপকতা সমােজর িভিতেক ধংস কের িদেব। 
বাংলােদেশর োমালারা ওয়াজ মাহিফেল জালাময়ী কোণ বযাখযা কেরন, ধমরিনরেপকতা কীভােব ধংেসর 
পেথ োটেন িনেয় যােচ বাংলােদশেক। মািকরন োটিলভােঞিলস পযাট রবাটরসন ধমরহীন সমাজ সমেকর 
মনবয করেত িগেয় বেলন, ‘ফলাফল হেব োসচাচারতন কােয়ম’। আমরা বইেয়র সপম অধযােয় ধমরহীন 
সমাজ িনেয় আেমিরকার এরকম কটরপনী োলখক োলিখকােদর মেনাভােবর উেলখ কেরিছ। োযমন, এন 
োকালটার তার বই ‘গডেলস’ এ বেলন, োয সমাজ ঈশেরর মযরাদা বুঝেত অপারগ োসই সমােজর গনবয 
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দাসত,  গণহতযা,  ববররতা,  িনষুরতার িদেক। িতিন আরও বেলন,  োয সমােজ িববতরন সাধারেণর কােছ 
সতয বেল গণয োসই সমােজ ৈনিতকতার সান কবের। ফক িনউেজর জনিপয় উপসাপক িবল ও’োরইিলর 
উদৃিতও আমরা িদেয়িছ োযখােন িতিন বেলন,  োয সমাজ ঈশেরর ছায়াতেল থাকেত বযথর োসই সমােজ 
আেছ শধু ‘ৈনরাজয আর দনরীিত’, োযখােন ‘আইন অমানকারীরা ঘুের োবড়ায় বহাল তিবয়েত’13। 

িবিটশ ধমরেবতা োকইথ ওয়াডর বেলন, োয সমাজ পবল ধমরীয় রীিতনীিত োমেন োস সমাজ অৈনিতক, 
পরাধীন এবং অিসিতশীল14। দাশরিনক জন িড.  কাপুেটা  োঘাষণা কেরন,  ধমরহীন মানষ এবং ঈশরেক 
ভােলা না বাসা মানষরা সাথরপর এবং অভদ,  সতরাং তােদর িদেয় গড়া সমাজ ভােলাবাসাহীন জঘণয 
সান15।

পেতযকবােরর  মেতা  আবারও আমরা  োদখেত পাই,  ধািমরকরা  োকমন কের  পমাণ  অগাহ কের, 
বাসবতােক পাশ কািটেয় িনেজেদর িবশােসর  পেক থােকন। অনিবশাস আসেল এভােবই কাজ কের। 
োকােনা পমাণ গাহ কের না, গাহ কের না বাসবতা। আমরা সপম অধযােয় বহ জিরপ এবং পিরসংখযান 
হািজর কের োদিখেয়িছ োয, এমন োকােনা ৈবজািনক উপাত বা োডটা পাওয়া যায় িন যা োথেক পমািণত হয় 
োয, অিবশাসীরা িবশাসীেদর চাইেত োবিশ অপরাধপবণ; বরং িকছু পিরসংখযান এেকবােরই উেলা িসদান 
হািজর কেরেছ। োবশ িকছু োদেশ চালােনা বহ জিরেপই পাওয়া োগেছ োয, োসখানকার জনসাধারেণর মেধয 
একটা উেলখেযাগয অংশ ধমরহীন হওয়া সেতও তােদর মেধয অপরাধপবণতা কম,  িবশাসীেদর মেধযই 
বরং অপরাধপবণতা োবিশ, হতযা, খনু রাহাজািন এমন িক িববাহিবেচদ োথেক শর কের িশশিনযরাতনও। 
আজেক োযসব  সমােজর  অিধকাংশ  ধমর  োথেক  মুক,  মুক  ঈশর  োথেক  োসসব  সমাজ  ঘৃণয,  জঘণয, 
হানাহািনেত পিরপূণর োতা দূেরর কথা এগেলা পৃিথবীর অনতম সখী, িনরাপদ, সফল সমাজ।

আমরা বইেয়র সপম অধযােয় সমাজিবজানী িফল যাকারমযােনর অিভজতাও বণরনা কেরিছ। িতিন 
২০০৫-০৬ সােল োচৌদমাস ধের োডনমাকর ও সইেডেন অবসান কের ধমর ও ঈশর সংকান িবষেয় অসংখয 
মানষ সাকাৎকার গহণ কেরিছেলন। এই সাকাৎকােরর ফলাফল িতিন পকাশ কেরন, তার ২০০৮ এর 
বই ‘Society without God’- এ16।

িতিন োডনমােকরর আরহাস শহের পথমবােরর মেতা অবতরোণর পর যাকারমযান পথম োয িজিনসটা 
লকয কেরন তা হেলাঃ পুিলেশর অনপিসিত। চারপাশ তািকেয়ও োকােনা পুিলেশর গািড়, মটরসাইেকল বা 
পােয় োহঁেট টহলরত ৈসন খুঁেজ োপেলন না িতিন। টানা একিতশ িদন পর তার অেপকার অবসান ঘেট, 
িতিন রাসায় োদেখন আইন শৃংখলা রকা বািহনীর এক সদসেক। োসই ২০০৪ সােল পুেরা বছর জুেড় 
পায় পঁিচশ লকািধক মানষ বসবাসকারী োমেটাপিলটন শহর আরহােস সংগিঠত খুেনর সংখযা িছল এক।

োবিশরভাগ ডযািনশ এবং সইিডশ ধমর দারা সংজািয়ত ‘িসন’ বা পাপ নামক োকােনা বযাপাের িবশাসী 
নন অথচ োদশ দ’িটেত অপরাধ পবণতার হার পৃিথবীর সকল োদেশর তুলনায় সবরিনম। এই দই োদোশর 
পায় োকউই চােচর যায় না,  পেড় না বাইেবল। তারা িক অসখী? ৯১ িট োদেশর মেধয করা এক জিরপ 
অনযায়ী,  সখী োদেশর  তািলকায়  োডনমােকরর  অবসান  পথম,  োয  োডনমােকর  নািসকতার  হার  োমাট 
জনসংখযার পায় শতকরা আিশ ভাগ। সযািনডোনিভয়ায় মাত ২০ শতাংেশর মেতা মানষ ঈশেরর িবশাস 
কেরন, তারা মেন কেরন ভােলাভােব োবঁেচ থাকার জন ঈশেরর পেয়াজনীয়তা রেয়েছ। িবশাস কেরন, 
মতুৃযর পেরর জগেত। আর বািকরা োসফ কসংসার বেল ছুঁেড় োফেলেছন এ িচনা। 

ঈশরহীন এইসব সমােজর অবসা তেব োকমন? সমােজর অবসা মাপার সকল পিরমাপ- গড় আয়ু, 
িশকার  হার,  জীবন  যাপেনর  অবসা,  িশশমতুৃযর  িনমহার,  অথরৈনিতক  সামযাবসা,  িলঙ সামযাবসা, 

13  বইেয়র সপম অধযায় দষবয।
14  Keith Ward, In Defence of The Soul, Oneworld Publications , May 25, 1998

15  John Caputo, On Religion (Thinking in Action), Routledge, 2001

16  বইেয়র সপম অধযায় দষবয।
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সাসযেসবা,  দনরীিতর  িনমহার,  পিরেবশ সেচতনতা,  গরীর োদশেক সাহাযয সবিদক িদেয়ই োডনমাকর ও 
সইেডন অনান সকল োদশেক ছািড়েয় সবেচেয় উপের। তেব পাঠকেদর আমরা এই বেল িবভান করেত 
চাই না োয,  এইসব োদেশ োকােনা ধরেনর সমসাই োনই। অবশই তােদরও সমসা আেছ। তেব োসই 
সমসা সমাধােনর জন তারা োযৌিকক পথ োবঁেছ োনয়, উপর োথেক কারও সাহােযযর অেপকা কের না, 
িকংবা হাজার বছর পুেরােনা গন োঘেট সময় নষ কের না।

যাই  োহাক,  ইউেরােপর  কমশ  ধমরহীনতার  িদেক  গমেনর  হার  অসীম  সময়  পযরন  চলেব না। 
ইউিনভািসরিট  অফ লনডেনর রাজনীিত ও সমাজনীিতর গেবষক এিরক কফমযান  িবেটন,  ফান এবং 
সযািনডোনিভয়ান োদশগেলার জনহার পযরােলাচনা কের োদিখেয়েছন ধমরহীনতার িদেক এই োদশগেলার 
গমন চলেব োমাটামুিট ২০৫০ পযরন, তারপর এটা আবার ঘুের দঁাড়ােব এবং ২১০০ সােলর মেধয আবার 
বতরমান অবসায় িফের আসেব17। তেব একটা িবষয় িনিশত োয, নািসকতার ভিবষত িনভরর করেছ মূলত 
দ’িট িবষেয়র উপরঃ িশকা এবং অথরনীিত। যিদ ৈবিশক উষতা বৃিদ,  জনসংখযা বৃিদ এবং জালানী 
সমসা  সিঠকভােব  সমাধান  করা  না  হয়  এবং  যিদ  বতরমান  িবেশর  ধনী  োদশগেলা  এই  কারেণ 
গিরবোদেশর কাতাের োনেম আেস,  যিদ তােদর িশকার হার  িনমগামী হয়,  তাহেল রাষ হেত পথম োয 
িজিনসিট যােব তা হেলা,  নািসকতা। িকন আমরা যিদ ভিবষৎ পৃিথবীেত এই সমসাগেলার োযৌিকক 
এবং ৈবজািনক সমাধান িদেত সকম হই, যিদ অিধকাংেশর জন একিট সনর জীবেনর িনশয়তা দান 
করেত পাির, তাহেল আর আমােদর অিতপাকৃিতক োকােনা সষার িদেক মুখ কের থাকেত হেব না- িযিন 
আকাশ োথেক োনেম এেস সমাধান কের িদেবন, আমােদর সকল সমসা, দঃখ-কষ এবং গািনর।

বাংলােদেশ ম ুকব ুিদর চচ রা  ও ম ুকমনার আতপকাশ
বাংলােদেশ ঘাতক দালাল িনমূরল কিমিটর নাম সবাই কমেবিশ জােনন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এ 
সংগঠনিট পিতষা কেরন ১৯৯২ সােলর ১৯ জানয়াির। দীঘরিদন ধের দরােরাগয কযানার োরােগ আকান 
হেয় জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সােলর ২৬ জুন মতুৃযবরণ করার পর োথেক বাংলােদেশ ঘাতক দালাল িনমূরল 
কিমিট পিত বছরই জাহানারা ইমাম সৃিত পদক পদান কের থােক। পদক থােক দিট। একিট োদওয়া হয় 
বযিকেক,  আেরকিট  োদওয়া  হয়  সংগঠনেক। ২০০৭ সােল  জাহানারা  ইমােমর  োতরতম মতুৃযবািষরকী 
উপলেকয আেয়ািজত সারক সভায় বযিকর জন িবেবিচত পদকিট োপেয়েছন মুিকযুেদর উপ-পধান 
োসনাপিত এয়ার ভাইস মাশরাল এেক খনকার। আর সংগঠেনর পদকিট োপেয়িছল মুকমনা। পদকিট 
মুকমনার পক োথেক গহণ কেরন অধযাপক অজয় রায়। পদেকর সারক পেত বলা হেয়েছ-

বাংলােদেশ োমৌলবাদ  এবং  সামদািয়কতা  িবেরাধী  মুকিচনার  আেনালেন িবিভন বযিক ও 
সংগঠেনর  পাশাপািশ  গরতপূণর  অবদান  োরেখেছ  ‘মুকমনা’ ওেয়বসাইট।  ২০০১  সােল 
পিতষার পর োথেক োদেশ ও িবেদেশ কিমউটার পযুিকর মাধযেম তরণ পজনেক োসকযলার 
মানিবক োচতনায়  উদুদ  করেণর  পাশাপািশ  তােদর  িবজানমনস করবার  োকেত  ‘মুকমনা’ 
ওেয়ব সাইেটর জগেত এক িবপেবর সূচনা কেরেছ। বাংলােদেশর িবিশষ মানবািধকার োনতা ও 
িবজানী অধযাপক অজয় রােয়র োনতৃেত িবিভন োদেশর তরণ মানবািধকার কমরীরা এই ওেয়ব 
সাইটেক তােদর োলখা ও তেথযর মাধযেম পিতিনয়ত সমৃদ োথেক সমৃদতর করেছন। ২০০১ 
সােল  িনবরাচনেক  োকন  কের  বাংলােদেশর  ধমরীয়  সংখযালঘু  সমদায়  োয  নিজরিবহীন 
সামদািয়ক  িনযরাতেনর  িশকার  হেয়িছল  ‘মুকমনা’ তখন  িনযরাতেনর  িবরেদ  আনজরািতক 
জনমত  সংগঠেনর  পাশাপািশ  আতর  মানেষর  োসবায়  এিগেয়  এেসিছল।  বাংলােদেশর 
ধমরিনরেপক গণতািনক-সামািজক-সাংসৃিতক আেনালেন এবং ধমর-বণর-িবত িনিবরোশেষ মানেষর 

17  Eric  Kaufmann,  ‘Sacralization by Stealth:  Religion Returns to  Europe’,  Riley Institute  Public  Lecture,  Furman University,  
Greenville, SC. 
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সমান অিধকার ও মযরাদা পিতষার সংগােম িবেশষ অবদােনর জন ‘মুকমনা’ ওেয়ব সাইটেক 
‘জাহানারা ইমাম সৃিতপদক ২০০৭’ পদান করা হেলা।

 
বাংলােদেশ এর আেগ োকােনা ওেয়বসাইট জাহানারা ইমাম পদক পাওয়ার োসৌভাগয অজরন  কের িন। 
সারকপেতর পথম লাইনিট গরতপূণর। ঘাতক দালাল  িনমূরল কিমিট এবােরর পদক পািপর িবেবচনায় 
োমৌলবাদ এবং সামদািয়কতা িবেরািধতার পাশাপািশ ‘মুকিচনার আেনালন’োকও গরত িদেয়েছ। 

তাহেল  সভাবতই পশিট  এেস পেড়-  এই মুকিচনার  আেনালনিট  কী,  োকন এিট  অনন িকংবা 
িনজগেণ সকীয়? োয সমাজ আর সংসৃিতর উতরািধকারী আমরা,  তার সবটুকই োয িনেভরজাল তা বলা 
যায়  না।  এেত  োযমন  পগিতশীল  বসবাদী  উপাদান  রেয়েছ,  োতমিন  রেয়েছ  আধযাতবাদ,  বুজরিক, 
কসংসার, অনিবশাস আর অপিবশােসর রমরমা রাজত; রেয়েছ অমািনষার োঘার অনকার। এই অনকার 
সদীঘরকাল ধের বংশ পরমরায় আমােদর িচনা োচতনােক এমন ভােব আচন কের োরেখেছ োয এই 
‘োচতনার দাসত’ োথেক োবিরেয় আসা সহজ নয়-  বরং বাসিবকই কিঠন বযাপার। রাহল  সাংকৃতযায়ন 
একবার তার একিট োলখায় বেলিছেলন-

মানষ োজেল যাওয়া বা ফঁািসর মেঞ ওঠােক িবরাট িহমত মেন কের। সমােজর োগঁাড়ািমেক 
োভেঙ তােদর সচ দৃিষভিঙ গেড় োতালা, োজেল যাওয়া বা ফঁািসর মেঞ ওঠার োচেয় োঢর োবিশ 
সাহেসর কাজ।

কথািট িমেথয নয়। তাই ইিতহােসর পিরকমায় োদখা যায়,  খুব কম মানষই পাের আজন লািলত ধযান 
ধারণােক পিরতযাগ কের সচভােব িচনা করেত,  খুব কম মানষই পাের োসােতর িবরেদ দঁাড়ােত। খুব 
কম মানেষর মেধয োথেকই োশষ পযরন োবিরেয় আেস একজন আরজ আলী মাতুবর, পবীর োঘাষ, হমায়ুন 
আজাদ,  তসিলমা নাসিরন িকংবা আহেমদ শরীফ। আমােদর শাসক আর োশাষক  োশণী আর তােদর 
িনয়িনত িবদযমান সমাজ বযবসা কখেনাই চায় না জনগণ পথা ভাঙুক,  কসংসােরর পদরা সিরেয় বুঝেত 
িশখুক,  জানেত িশখুক অজতা,  োশাষণ আর অসােমযর মূল উৎসগেলা োকাথায়। জনগেণর ‘জান চকু’ 
খুেল োগেলই োতা িবপদ,  তাই না!  আর োসজনই জনগণেক অনকাের রাখেত চেল িবজােনর োমাড়েক 
পুের ধমরেক পিরেবশন, লাগাতার আধযাতবাদী পচারণা, পত-পিতকায় ঢাউস আকাের রািশফল, সপররাজ 
এবং আধযাতবাদী গর আর কােমল পীেরর িবজাপন,  মনী আর োনতা-োনতীেদর মাজার আর দরগায় 
িসিন োদওয়া অথবা িনবরাচন উপলেকয হেজ যাওয়া, মাথায় কােলা পিট বাধা। মুকমনােদর লড়াই এই 
সামিগক অসততার িবরেদ, অনিবশাস আর অপিবশাসেক উেস োদওয়া এই সমাজ কাঠােমার িবরেদ। 
এ লড়াই োবৌিদক,  এ লড়াই সাংসৃিতক। এ লড়াই সমাজেক পগিতমুখী করবার বত িনেয় সামিগক 
অবকয় আর অনকার োভদ কের আশার আেলা পজিলত করবার লড়াই। এ লড়াই আকিরক অেথরই 
আমােদর কােছ োচতনামুিকর লড়াই। 

িচনার এ দাসত োথেক মুক করার লড়াইেয়র ময়দানিট একিদেন গেড় উেঠ িন। আজ ইনটারেনেটর 
কলযােণ িবশাস এবং যুিকর সরাসির সংঘােতর িভিতেত োয সামািজক আেনালন িবিভন বগ িকংবা 
োফারামগেলােত  ধীের  ধীের  দানা  বঁাধেছ,  তা  আমরা  মেন  কির  পাচীনকােলর  বাকণ-চাবরাকেদর 
লড়াইেয়রই একিট বিধরত, অগসর ও পােয়ািগক রপ। এ এক আিভনব সাংসৃিতক আেনালন, বাঙািলর 
এক নবজাগরণ  োযন।  এ  নবজাগরণেক  রপ  িদেতই  আিবভরাব  হেয়িছল  মুকমনার,  পথেম  োফারাম 
িহেসেব, পের রপ িনেয়িছল সামিগক একিট ওেয়ব এবং পরবতরীেত বগ-সাইেট। এর পেরর কািহিন োতা 
ইিতহাস। মুকমনার অবদান োয োকাথায় োপঁৌেছ োগেছ তার উেলখ োমেল জাহানারা ইমাম পদেকর সারক 
িলিপেত- ‘োদেশ ও িবেদেশ তরণ পজনেক োসকযলার মানিবক োচতনায় উদুদ করেণর পাশাপািশ তােদর 
িবজানমনস করবার োকেত মুকমনা ওেয়ব সাইেটর জগেত এক িবপেবর সূচনা কেরেছ।’
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মুকমনার আতপকােশর ইিতহাসিট োছাট কের োজেন োনয়া যাক। আরজ আলী মাতুবেরর দশরেন 
অনপািণত হেয় ২০০১ সােল পশ আর তকর-িবতেকরর মাধযেম জানাজরেনর পেচষা এবং ধমরানতা আর 
োমৌলবােদর িবরেদ মুকমনার পথিমক লড়াই সূিচত হেলও পাশাপািশ সারা পৃিথবী জুেড় িনযরািতত, 
িনপীিড়ত  মুকিচনািবদেদর সহেযাগী মানবতাবাদী সংগঠন িহেসেব কাজ করার সেচতন পয়াস োনওয়া 
হয়।  আসেল  মানিবক  িদকিট  শর োথেকই  মকুমনা  কখেনাই  অগাহ  কের  িন।  আমরা  খবর  পাই 
পািকসােন ইউনস শািয়খ নােমর এক িচিকৎসক বাসেফিম আইেনর িশকার হেয় মতুৃযর মুেখামুিখ দঁািড়েয় 
আেছন। তার অপরাধ,  িতিন  োশণীকেক োলকচার িদেত িগেয় নািক ছাতেদর বেলেছন মহানবী হযরত 
মুহামদ তার নবুওতপািপর আগ পযরন মুসিলম িছেলন না। পািকসােনর মেতা ইসলািমক রাষগেলােত ধমর 
এবং ধমরপচারক সমেকর সামান িবপরীত কথাবাতরা সহ করা হয় না। শািস একটাই, মতুৃযদণ। ইউনস 
শািয়খ বনী হেলন এবং যথারীিত কারাগাের মতুৃযর  পহর গনিছেলন। মকুমনা এই  হতভাগয বযিকর 
পােশ  দঁাড়ােনার  িসদান  িনেলা।  আমরা  িপিটশন  আর  পিতবাদিলিপর  বনায়  পািকসান  সরকােরর 
োমইলবক  এেকবাের  ভিতর  কের  োফললাম।  আমােদর  পােশ  এেস  দঁাড়ােলা  আই.এইচ.ই.ইউ  এবং 
জানরািলস ইনটারনাশনাল।  আর অনিদেক ঢাকােত  ইউনস শািয়েখর  মুিক এবং  বাসেফিম  আইন 
িবেলােপর  দািবেত দািবেত পযাকাডর,  োপাসার হােত বুিদজীবীেদর িনেয় িনয়মতািনক আেনালন শর 
করেলন ডঃ অজয় রােয়র োনতৃেত অনান মুকমনা সদসরা। মুকমনার শভানধযায়ী এবং োহাস ডঃ 
অযােলন োলিভন চািরিদেক োনটওয়াকর ৈতির কের মানবতাবাদী সংগঠনগেলােক উদুদ ও এক ছাতার িনেচ 
িনেয় আসেলন। এমিনভােব সারা িবশবযাপী মানবতাবাদীেদর পবল চােপ পািকসান সরকার একসময় 
োগাপেন ডঃ শািয়খেক োছেড় িদেত বাধয হয়,  ডঃ শািয়খও সােথ সােথ োদশতযাগ করেলন। ডঃ শািয়খ 
ক’িদন পেরই আমােদর সােথ োযাগােযাগ কের মকুমনােক তার পােশ থাকার জন কৃতজতা জানােলন। 
এরপর িতিন মুকমনায় োযাগদান কেরন এবং োবশ ক’বছর ধেরই মুকমনায় িলখেছন। 

ডঃ শািয়েখর োপােজকিট মকুমনার পথম িদককার অনতম সফল োপােজকগেলার একিট। এিট সফল 
হওয়ায় আমােদর উৎসাহ অেনক োবেড় যায়। আমরা ইেতামেধযই বহ জায়গায় িপিটশন কেরিছ। আিমনা 
লাওয়াল নােমর এক মিহলােক  ‘শািরয়ার রজম’ োথেক বঁাচােনার জন মকুমনা উেদযাগী হয়,  এবং োশষ 
পযরন সফলও হয়। তারপর োথেক মকুমনা আনজরািতকভােব নানা ধরেনর িপিটশন কেরেছ, আেবদন কেরেছ, 
কখেনা পযােলসাইেন িনিবরচাের গণহতযা বেনর  দািবেত,  কখেনা গজরােত গণহতযার িবচােরর  দািবেত, 
কখেনাবা উপমহােদেশ সংখযালঘু সমদােয়র অিধকার রকায়,  কখেনা আওয়ামী লীেগর জনসভায় োবামা 
হামলার িননা কের,  কখেনা ভারেত নদী সংেযাগ পকেলর  িবেরািধতা কের,  কখেনা তথাকিথত  ‘বাংলা 
ভাই’ োক োগফতােরর দািবেত, কখেনাবা কানসােট গণহতযা বেনর দািবেত। 

িবগত ২০০১ সােলর িনবরাচেনর পর িবএনিপ-জামাত োজাট সরকার কমতায় আসার পর োথেক- যখন 
সংখযালঘেুদর উপর িনিবরচাের অতযাচার িনপীড়ন শর হেলা, তখন এর িবরেদ আনজরািতকভােব সেচতনতা 
ৈতির করেত শর কেরিছল এই মকুমনাই। আসেল শধমুাত  ‘অতযাচার’ আর  ‘িনপীড়ন’ বলেল োবাধহয় 
ভয়াবহতার মাতাটা োবাঝা যােব না। িনবাচেনর পরবতরী  কেয়কমােস িঠক  কী হেয়িছল,  তা োবাঝা যােব 
গািডরয়ােন পকািশত জন ভাইদােলর ‘Rape and torture empties the villages’ (জুলাই ২১, ২০০৩) একিট পবন 
পেড় িনেলই। পবনিটেত অতযন মমরসশরীভাষায় বণরনা করা হেয়েছ পিূণরমা রানীর মেতা হতভাগযেদর উপর 
োসসময়  কীভােব  গণধষরেণর  িসমেরালার  চালােনা  হেয়িছল।  শধু  পিূণরমা  রানীই  একমাত িশকার  নন, 
ভাইদােলর মেত িনবরাচেনাতর িতন মােস ডজনেক ডজন সংখযালঘু সমদােয়র মানষেক হতযা করা হেয়েছ, 
অনত এক হাজার মিহলােক ধষরণ করা হেয়েছ আর কেয়ক হাজার োলােকর জিম-জমা োকেড় োনওয়া হেয়েছ। 
এধরেনর িরেপাটর শধ ুগািডরয়ােন বা িহনসান টাইমেস নয়, পাশাপািশ পকািশত হেয়িছল োডইিল-সার, পথম-
আেলা, সংবাদ, জনকণ, োভােরর-কাগজসহ োদেশর সকল শীষরসানীয় পিতকাগেলােত। এমন িক োমৌলবাদী 
আর সরকার সমিথরত পিতকা ইনিকলাব আর সংগামও এেকবাের বাদ  যায় িন। মকুমনার ঢাকা িনবাসী 
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সদসরা  ‘নাগিরক  অিধকার  সংরকণ  ও  সামদািয়কতা  পিতেরাধ  কিমিট’র  বযানাের  োভালা  োজলায় 
অনদাপসাদ নােমর একিট গােম সেরজিমেন পযরেবকণ করেত িগেয়িছল। তেব পযরেবকণই শধ ুউেদশ িছল 
না,  োসইসােথ  কমরসূিচ োনওয়া হেয়িছল যারা সামদািয়ক িনপীড়েনর িশকার হেয়েছ তােদর আিথরক ও 
মানিসকভােব সহায়তা পদান করা। আমরা দিৃষপাত নােমর একিট সংগঠেনর সােথ িমেল অনদাপসাদ 
গােমর দশিট পিরবারেক আিথরকভােব সহায়তা করেত সমত হই। সরকার পক োথেক আমােদর কাজকমরেক 
ভােলা োচােখ োদখা হেলা না। বকবয োদয়া হেলা এই বেল োয োদেশর বাইের এক ‘বাংলােদশ িবেরাধী কচকী 
মহল’ োদেশর ভাবমিূতর কণু করার অপেচষায় িলপ হেয়েছ। পধানমনী জনগণেক এ িবষেয় সেচতন থাকার 
পরামশর িদেয় োবশ িকছু জালাময়ী ভাষণও িদেলন। রিটেয় োদয়া  হেলা যারা োদেশর ভাবমিূতর কণু করার 
অপেচষায় িলপ আেছ তারা হয় ভারেতর  ‘র’ এর এেজনট,  নয়ত ইহিদেদর  ‘োমাসাদ’ এর আর নাহয় 
আেমিরকার িস.আই.এর! োসসময় অিভিজৎ রায় মকুমনায় ‘যিুকর আেলায় োদেশর ভাবমিুতর এবং োদশেপম’ 
নােমর একিট পবন োলেখন, বাংলায়। োস পবেন িতিন তুেল ধেরিছেলন োদশেপেমর োযৌিকক সংজা। িতিন 
বেলিছেলন, োদশ মােন োদেশর মািট নয়, োদশেপম মােন কখেনাই োদেশর মািটর পিত বা পাণহীন নদী-নালা 
আর পাহাড়-পবরেতর জন ভােলাবাসা হেত পাের না। োদশেপম মােন হওয়া উিচত োদেশর মানেষর পিত 
োপম;  লািঞত,  বিঞত অবেহিলত গণ-মানেষর পিত ভােলাবাসা। রােষর একিট পধানতম উপাদান  হেলা 
জনসমিষ। এই জনসমিষেক বাদ িদেয় শধু কতকগেলা পাণহীন নদী-নালা,  খাল-িবল,  পাহাড়-পবরত আর 
মািটর পিত ভােলাবাসা সৃিষেক আর যা-ই বলা োহাক, ‘োদশেপম’ বেল অিভিহত করার োকােনা োযৌিককতা 
োনই। উদৃিত হািজর কেরিছেলন রবীননােথর, আইনটাইেনর আর হাল আমেলর যিুকবাদী পবীর োঘােষর; 
োদিখেয়িছেলন োদশেপমও োশষ পযরন িকন একটা ডগমাই। মকুমনার অনান সদসরাও এ িনেয় িবসর 
োলখােলিখ কেরেছন। োদশেপম িনেয় মকুমনােদর সচ দিৃষভিঙর কারেণ োসসময় সেচতন মানষ ধীের ধীের 
বঝুেত োপেরিছেলন, োকােনা সরকােরর অন আনগতযই োদশেপম নয়। োদেশ অরাজকতা, হতযা িনপীড়েনর 
কািহিন োযেকােনা মেূলয কােপরেটর িনেচ পেুর োরেখ োদশেক আকােশ তুেল রাখার নামই োদশেপম নয়, বরং 
অনােয়র িবরেদ োদেশর মানেষর িবেবক জািগেয় োতালাটাও োদশেপেমর অংশ। সংকীণর োদশেপেমর সংজা 
োথেক োবিরেয় এেস যিুকবাদী দিৃষ িদেয় ‘োদেশর ভাবমিূতর’ োদখবার এই মানিসকতার উেতারণ একিদেন হয় 
িন। এর কৃিতত মকুমনারা দািব করেতই পােরন।

 মুকমনার  সবচাইেত  বড়  অবদান  সমবত ইনটারেনেট  (এবং  পরবতরীেত  িপেনটড  িমিডয়ায়) 
িবজানমনসতার পচার পসার। অিভিজৎ রােয়র ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আধঁােরর যাতী’ োস উেদেশই 
োলখা হেয়িছল,  পের এিট বই িহেসেব োবেরায় ২০০৫ সােল। বনা আহেমদর  ‘িববতরেনর পথ ধের’ 
িসিরজিটও বই িহোসেব োবিরেয়েছ (২০০৭), োসইসােথ োবিরেয়েছ ‘মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার োখঁােজ’ 
(২০০৭)।  এছাড়া  আেরা  োবিরেয়েছ  ‘সতন  ভাবনাঃ মুকিচনা  ও  বুিদর  মুিক’ (২০০৮),  এবং 
‘সমকািমতাঃ ৈবজািনক এবং সমাজ-মনসািতক অনসনান’ (২০১০)। পিতিট  গেনর উেদশ একই। 
িবজানমনসতার  পচার  ও  পসার।  িবজানমনসতা  পচােরর  উেদশ িনেয়  িলখেছন  ফিরদ  আহেমদ, 
শাফােয়ত, িসদাথর, অপািথরব, োমহল কামদার, মীজান রহমান, অনন, তানবীরা, জােহদ আহেমদ, জাফর 
উলাহ,  অজয় রায়,  িবপব  পাল,  পদীপ োদব,  আবুল  কােশম,  আকাশ মািলক,  িশকানিবস,  োরৌরব, 
তানভীরল,  পৃিথবী,  ইরিতশাদ আহমদ,  সংশপক,  িসগা এবং আেরা অেনেকই। এ োলখকেদর োথেকই 
উেঠ  এেসেছ  ‘যুিক’র  মেতা মযাগািজন,  িনয়িমত পকািশত  হেচ  ‘মুকােনষা’  এবং  ‘মহাবৃত’।  এই 
‘িবজানমনসতা’ বযাপারিট আমােদর কােছ সবসময়ই িভন অথর বহন কের। ‘িবজান মনসতার পসার’ 
বলেত আমরা এিট োবাঝাই না োয গােম গেঞ িবদযৎ োপঁৌিছেয় োদওয়া িকংবা উনতমােনর বীজ সরবরাহ 
করা। ওগেলার পেয়াজন আেছ িকন তা করার জন রাষ এবং সরকারই আেছন। আমরা িবজানমনসতার 
পসার বলেত োবাঝাই কসংসারমুক, পগিতশীল ও িবজানমুখী সমাজ গড়ার আেনালন। ঢাকা কেলেজর 
িপয়  িশকক আবদলাহ  আবু  সাইেদর  ভাষায়  আমােদর আেনালন  হেচ  ‘আেলািকত মানষ’ গড়ার 
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আেনালন। িবজান িনেয় পড়ােশানা করেলই োস ‘িবজানমনস’ হয় না, হয় না আেলািকত মানষ। তাই 
োদখা যায় এ যুেগর অেনেকই িবজান িনেয়  পড়ােশানা কেরও বা িবজােনর োকােনা িবভাগেক োপশা 
িহেসেব গহণ কেরও মেন পােণ িবজানী হেত পােরন িন,  পােরন িন মন োথেক ৈবজািনক দৃিষভিঙেক 
গহণ করেত। বাংলােদেশর এক িবখযাত  ‘ইসলািম পদাথর িবজানী’ আেছন িযিন একিবংশ শতাবীেত 
এেসও  শতাবী  পাচীন  ধমরগেনর  মেধয  ‘আধুিনক  িবজােনর’ সনান  পান,  মহানবীর  িমরাজেক 
‘আইনসাইেনর িথওির অব িরেলিটিভিট’ িদেয় বযাখযা করেত চান। ভারেতর এক সনামধন িবজানী 
আবার  োবদ  আর গীতার  মেধয  ‘িবগবযাঙ’ আর  ‘টাইম-ডায়ােলশন’ খুঁেজ  পান।  এরা  িবজান  িনেয় 
পেড়েছন িঠকই,  চাকির োকেত সফলতাও হয়েতা োপেয়েছন,  িকন মেনর োকােন আবদ কের োরেখেছন 
োসই আজন লািলত সংসারগেলা,  আঁকেড় ধের োরেখেছন যুিকহীন ধমরীয় ধযান ধারণা। এই ‘িবজানী’ 
তকমাধারী  কসংসারাচন  মানষগেলাই  বাংলােদেশ  িবজানমনসতার  পসাের  সবেচেয়  বড়  বাধা। 
িবজােনর সেবরাচ িডিগধারী  ‘িবজানী’ নামধারী মানষগেলার কসংসােরর সােথ োযমন আমরা পিরিচত 
হেয়িছ,  িঠক োতমিন আমােদর োদেশ আরজ আলী মাতুবর বা রিঞত বাওয়ালীর  মেতা সলিশিকত, 
িডিগহীন,  সংসারমুক ও যুিকবাদী মনমানিসকতার  িনেলরাভ মানষও আমরা োদেখিছ। এরাই আমােদর 
শিক।

মুকমনােদর িবরেদ কােরা কােরা একিট অিভেযাগ মুকমনারা োদেশর মানেষর জন খুব োবিশ িকছু 
কের না, যতটা না ঈশর, আধযািতকতার িবেরািধতা িকংবা ডারউইন োড উদযাপেন বযয় কের। এধরেনর 
অিভেযাগ  যারা  কেরন  তারা  ভুেল  যান  এ ক’বছের  মুকমনােদর  সফল োপােজকগেলার  কথা।  হঁযা, 
মুকমনা ঘটা কের ডারউইন োড,  িহউমযািনস োড,  রযাশনািলস োড,  আথর োড ইতযািদ পালন কেরেছ 
িঠকই, িকন যখন পেয়াজন হেয়েছ োদেশর মানেষর পেয়াজেন মুকমনা সেচতনভােবই এিগেয় এেসেছ। 
অধযাপক অজয় রায় োসকথাগেলাই শিনেয়েছন অতযন সষ ভাষায় জাহানারা ইমাম সারক োসিমনােরঃ18

আমরা শধু ধমরানতা আর োমৌলবােদর িবরেদ যুিক োশানাই না, আমরা মানবতার সপেক লড়াইেয় 
নািম-

১.  বাসেফিমর  িবরেদ মানবতােক বঁাচােত  পািকসােনর  কারাদণ  পাপ  িফিথঙার  ড.  ইউনস 
শাইখেক  বঁাচােত  িবশময়  আেনালন  গেড়  তুিল।  আমােদর  সিকয়  সহেযাগী  িছল  ‘IHEU, 

Rationalist  International,  Amnesty  International,  Dhaka  Rationalist  and  Secularist  Union’ এবং 
ঢাকার মুকমনােদর  ‘Save  Dr.  Yunus  Shaikh  Committee’, যারা  রাসায় োনেম িদেনর পর িদন 
আেনালন,  িমিটং,  িমিছল,  োসিমনার,  পথসভা  ও  পািকসািন দূতাবােসর  সামেন  োপিসেডনট 
োমাশাররেফর  িবরেদ  িবেকাভ  পদশরন  কেরেছ।  এর  সােথ  যুক  হেয়িছেলন  কিবর  োচৌধুরী, 
িবচারপিত আবদস োসাবহানসহ োদেশর খযাতনামা বুিদজীবী ও পগিতর পেকর মানষ। 
আমােদর সাফলয এেসিছল। পািকসান সরকার  তােক মুিক িদেত বাধয  হয়। বতরমােন িতিন 
যুকরােজয রেয়েছন এবং আমােদর একজন সিকয় সদস।

২.  আমরা আেনালন গেড় তুিল শাহিরয়ার কিবেরর পেক তার মুিকর লেকয,  যখন খােলদা 
িনজামী সরকার তােক িবমান বনের োগপার কের োদশেদািহতার অিভেযােগ। আমরা সফল হই 
তােক মুক করেত োদেশ িবেদেশ গেড় ওঠা সফল আেনালেনর গেড় োতালার মাধযেম। 

৩.  পের  িদতীয়বার  শাহিরয়ার  কিবর,  মুনতাসীর  মামুন  ও  সাংবািদকসহ অেনক  অবরদ 
অতযাচিরত বযিকেদর পেক মানবতার মুিকর পেক আেনালেন নািম  এবং এখােনও আমরা 
সফল হই। 

18 জাহানারা ইমাম সারক সভায় ড. অজয় রােয়র বকৃতা http://www.mukto-mona.com/award/award_ajoy_unic.htm
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৪.  আমরা  এককভােব  ‘পিশকার  পেক’ োনটওয়ােকর  আেনালন  গেড়  তুিল  অযামেনিস 
ইনটারনাশনােলর সহেযািগতায়। পিশকা মহাপিরচালকেক মুিক িদেত বাধয হন সরকার। 

৫. আমরা সামদািয়কতার নগ পকাশ সামদািয়ক িনযরাতেনর িবরেদ সবরদাই উচকণঃ আমরা 
োমৌলবাদীেদর হােত মুসলমান বা িহন োয-ই িনযরািতত হেয়েছ তার পেক দঁািড়েয়িছ, োমৌলবাদী 
সমদািয়ক শিকর িবরেদ দঁািড়েয়িছ আমােদর সীিমত শিক িনেয়। গজরােট আহেমদাবােদর 
িজঘাংসা বৃিতেক আমরা িধকার জািনেয়িছ। নেরন োমাদীর িবরেদ তােক অপসারেণর দািবেত 
আমরা ভারতীয় োপিসেডনট ও পধানমনীেক সারকিলিপ ও পিতবাদপত পািঠেয়িছ,  ভারতীয় ও 
আনজরািতক সংসাগেলার সােথ একসােথ কাজ কেরিছ সামদািয়কতা িবেরাধী আেনালন গেড় 
তুলেত। 
৬. একইভােব ২০০১ সােল খােলদা-িনজামীর োলিলেয় োদয়া সামদািয়ক শিক— বাংলােদেশর 
সংখযালঘুেদর  উপর হতযা,  লুণন,  ঘরবািড়েত  অিগ  সংেযাগ,  উপাসনালয়  ধংস ও 
অপিবতকরেণর োয ঘৃণয িনদশরন সাপন কেরেছ তার িবরেদ োদেশর োসকযলার শিকর সােথ হাত 
িমিলেয় এর িবরেদ রেখ দঁািড়েয়িছ। মুকমনার পিতষাতা উপেদষা অধযাপক অজয় রায় অনান 
মুকমনা  ও  বুিদজীবীেদর  সােথ  িনেয়  গেড়  তুেলিছেলন  সামদািয়কতা  িবেরাধী  আেনালন 
‘নাগিরক  অিধকার  সংরকণ  ও  সামদািয়কতা  পিতেরাধ  কিমিট’র  বযানাের।  তারা  গঠন 
কেরিছেলন অধযাপক িজলুর রহমােনর োনতৃেত  ‘গণ তদন কিমশন’,  যার পিতেবদন পকািশত 
হয় ২০০২  এর  িডেসমের এবং তাৎকিণকভােব অমােদর ওেয়ব সাইেটর মাধযেম িবশবযাপী 
পচািরত হয়19। পবাসী মুকমনার সদসরা পধানমনী খােলদা িজয়া ও বাংলােদেশর রাষপিতেক 
পিতবাদ পত োপরণ কেরন সংখযালঘুেদর িবরেদ চািলত িনযরাতন বেনর  দািবেত।  তারা ঘৃণা 
পকাশ কেরেছন োমৌলবাদী শিকেক সরকার পশয় োদয়ায়।

৭.  আমরা শধু তািতক আেনালন কির না। আমরা আতরমানবতার পােশ পািথরবভােবই এিগেয় 
আিস।  (ক).  সামদািয়কভােব  িনযরািতত োভালার অনদাপসাদ  ও ফােতমাবাদ  গােম  ১০০িট 
পিরবারেক  িনেজর  পােয়  দঁাড়ােত  এিগেয়  এেসিছ  ‘দৃিষপাত’ নামক  আমােদর  সহেযাগী 
পিতষােনর পােশ। এই পকেল ১০০িট ঘরবািড় িনমরাণ,  জিম কয় কের োদয়া,  োছেলেমেয়েদর 
পড়ােশানার বযয় ইতযািদ কমরকােণ আমরা সংিশষ িছলাম। আমরা এেস দঁািড়েয়িছলাম পূিণরমার 
পােশ,  িরতার পােশ,  মাধুরীর পােশ,  রাজকমার বাবুর পােশ,  নরহির কিবরােজর পােশ,  জেনর 
পােশ,  িসতাংশ  মরমুর  পােশ,  ফােতমার  পােশ,  িমনিতর  পােশ ...  এরা  সবাই  নরপশেদর 
পাশিবক অতযাচােরর িশকার। 

৮.  আমরা সাংবািদক মািনক সাহার পিরবােরর পােশ এেস দঁািড়েয়িছলাম,  তার দিট কনার 
পড়ােশানা চািলেয় োযেত সাহােযযর হাত বািড়েয়িছ। সাংবািদক িবভুরঞেনর পােশ দঁািড়েয়িছ। 

৯. দঘরটনা কবিলত মানবতাবাদী শাহিরয়ার কিবর, কাজী মুকল ও তােদর সহকমরীেদর পােশ এেস 
দঁািড়েয়িছ যৎসামান শিক িনেয়,  আমরা ইসলািম োমৌলবােদর িশকার হমায়ুন আজােদর অসহায় 
পিরবােরর পিত সহেযািগতার  হাত পসািরত কেরিছ। হমায়ুন  আজাদ ফাউেনডশন গেড় তলুেত 
সাধযমেতা সহায়তা কেরিছ। 

১০.  বহপুেতর চের বনািবধস এবিট িনম মাধযিমক সুল আমরা  পুনঃিনমরাণ  কেরিছ,  এবং 
আমরা  এর পিরচালনার  দায়ভার  গহণ কেরিছ।  োসখােন  মুিকযুেদর  শহীদ  সৃিত  সম গেড় 
োতালার পকল গহণ কেরিছ এবং োস উপলেকয কেয়ক হাজার সানীয় মুিকেযাদার সেমলন 
কেরিছ এবং সৃিতসেমর িশলানাস কেরিছ।

19  http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm দষবয।
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১১.  োচােলশ  িরিছেলর  মৃতুযর  িবচার  োচেয়  িপিটশন  কেরিছ,  তার  পিরবারেক  আিথরকভােব 
যথাসমব সাহাযয কেরিছ। 

১২.  আমরা িপিটশন কেরিছ,  বকবয োরেখিছ িকংবা জনসংোযাগ কেরিছ ভারেত অৈবধ নদী-
সংেযােগর  পিতবােদ,  গজরােট  মুসিলম  জনগণেক  িনিবরচাের  হতযার  পিতবােদ,  কানসােট 
িনষুরভােব  কৃষক-িবেদাহ  দমেনর  পিতবােদ,  জাফর  ইকবাল  এবং  হাসান  আিজজুল  হকেক 
সামদািয়ক মহল োথেক মৃতুয -হমিক োদওয়ার পিতবােদ,  িস.আর.িপ-এর পিতষাতা  ভযােলির 
োটলেরর  অপসারেণর  পিতবােদ,  িকংবা  সালমান  রশিদ  অথবা  তসিলমা  নাসিরেনর  উপর 
ফেতায়ার পিতবােদ।

এগেলা িক োদেশর মানেষর জন করা নয়? আতপচারণার সর ধিনত হেলও, আমরা িবনীতভােবই বলেত 
চাই  মকুমনা  উপেরর  সবগেলা  কাজই  সাফেলযর  সােথ  কেরেছ।  অিত  সমিত  আমরা  অসস পবীণ 
রাজনীিতিবদ এবং সাংবািদক িনমরল োসেনর িচিকৎসার জন যথাসমব সাহাযয কেরিছ20। সাহাযয কেরিছ 
কাটুরিনস আিরেফর মােয়র িচিকৎসার জনও21। তারপরও একিট িবষেয় সতকর থাকা পেয়াজন। যারা 
যিুকবাদী আেনালেনর মাধযেম মানেষর োচতনামিুক আর োসই পথ ধের োশাষণমিুকর সপ োদেখন তােদর 
িকন একটা িবষেয় সেচতন থাকেতই হেব। উপলকয োযন লকযেক ছািড়েয় না যায়। কসংসার মিুকর লেকয 
োপৌছেুত জনকলযাণমলূক কাজকমর োকবল উপলকযই হেত পাের,  এ িবষেয় অিত সেচতনতার পেয়াজন। 
সষ মেন রাখেত হেব এই সতযিট- জনেসবা কের আর যা-ই করা যাক, সমাজ বযবসা পালােনা যায় না, 
সািবরক োশাষণ মিুক ঘটেত পাের না। োশাষণ মিুক ঘটেত পাের শধমুাত সাধারণ মানেষর সেচতনতােবাধ 
োথেক। সেচতনতােবাধ োযন ৈতির না হয় োস জন োশািষেতর োকাভ ভিুলেয় রােখ শাসকেশণী। গরীেবর 
োকাভ ভিুলেয় রাখেত ধনীর অেথর চেল ‘দিরদ নারায়ণ োসবা।’ দিরদ-নারায়েণর োসবাই যােদর োকবল লকয 
তারা আসেল কখেনাই চায় না সমাজ োথেক দািরদয দরূ োহাক, োকন না দািরদয দরূ নয়, বরং দািরদযেক 
পুিঁজ কের জনগেণর  ‘মগজ োধালাই’ই তােদর  অনতম লকয। এধরেনর োসবামলূক কােজ  দেয়কিট 
দিরেদর তাৎকিণক লাভ হেলও সংখযাগিরষ দািরদযিকষ মানেষর জন পেড় থােক অনন বঞনাময় জীবন। 
অথরৈনিতকভােব  োদশেক  সাবলমী  করার  চাইেত  মগজ  োধালাই  কের  জনিচত  জয়  করার  পদিতিট 
সফলভােব কােজ লাগায় িবিভন ধমরীয় পিতষান। োসজনই মাদার োতেরসা, রামকৃষ িমশন, ভারত োসবা 
সংঘ, তবলীগ জামাত ইতযািদ নানা সংগঠন নানা োকৌশেল জনকলযাণমলূক কােজর সােথ িনেজেদর জিড়ত 
োরেখেছ। গেড় উেঠেছ ইসলািম এনিজও। োকৌশেল ছিড়েয় োদয়া হেয়েছ িঠকমেতা দান খয়রাত করেল, 
যাকাত িদেল দািরদয  নািক সমাজ োথেক এমিনেতই দরূ হেয় যােব। িকন ইিতহাস বেল অন কথা। 
এধরেনর দান খয়রাত,  যাকাত আর সমাজ োসবার মাধযেম সমােজর োশাষণ মিুক ঘেটেছ এমন একিট 
দষৃানও ইিতহােস োনই। হাজারটা রামকৃষ িমশন, োসবা সংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার োতেরসা, 
হাজী মহুামদ মহিসন বাংলােদেশর িকংবা  ভারেতর জনতার োশাষণ মিুক ঘটােত পারেব না। আমরা 
সমাজেসবার িবরেদ নই, িকন ‘উেদশমলূক’ জনেসবার মাধযেম মগজ োধালাই কের মানষেক অন রাখার 
অিভসিনর িবরেদ।

মুকমনােদর িবরেদ আেরকটা অিভেযাগ মুকবুিদ,  নািসকযবাদ,  মানবতাবাদ এগেলার চচরা  কের 

20  অজয় রায়, আমার বনু িনমরল োসনঃ সিসেত োনই (সাহােযযর আেবদন- োপ পযাল আপেডট)- িনমরল োসেনর সাহােযযর এই 
আেবদনিট মুকমনায় পচািরত হবার পের অেনক সহদয় বযিক সাহােযযর জন এিগেয় এেসেছন। ফেল আমরা খুব কম 
সমেয়র মেধযই আমােদর পাথিমক লকয ১০০০ ডলার োতালার লকয পূরেণ সফল হেয়িছলাম।

21  ‘আিদল মাহমুদ, একিট মানিবক আেবদন- একজন মা’- আমরা মুকমনার পক োথেক পায় বােরা িদন বযাপী 
ফানডোরইিজং োশেষ আিরেফর মােয়র িচিকৎসার জন ১৭২৫.০৩ $ USD সংগহ করেত সমথর হেয়িছলাম।
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তারা গণিবিচন হেয় যােচন। এর জবােব পবীর োঘােষর মেতা বলা যায়, োযেকােনা অসস সমােজ সস 
সেচতন,  যুিকবাদী  মানষ  িবিচন  হেত  বাধয।  পৃিথবীর  ইিতহােস  গযািলিলও,  পযারােসলস,  বেনা, 
িবদযাসাগরসহ বহ িচনািবেদর নাম উেলখ করা যায় যারা পেতযেকই িছেলন সমােজ একাকী। একাকী 
িছেলন  আরজ  আলী  মাতুবর  বা  আহেমদ  শরীফও।  িকন  এইসব  িবেদাহী  মানষগেলা  পথাগত 
সিবরতােক চূণর করেত িগেয় িবিচন হেয় পেড়িছেলন, োসসময়কার বৃহতর জনেগাষী োথেক। োসকােলর 
িবিচন িবশাল বযিকতেদর মূলযায়ন করার কমতা িছল না তৎকালীন মানবেগাষীর সংখযাগিরষ অংেশর 
এবং মগজ োবঁচা বুিদজীবী তকমাধারীেদর। আজ োসসব িবিচন মানেষরাই হেয় উেঠেছন এক একজন 
মহামানব,  শদা,  আদশর  ও  োপরণার  উৎস।  োয  িবিচনতার  অথর  পঁচনধরা,  কসংসারাচন  সমাজেক 
সংসারমুক  করা,  োয  িবিচনতার  অথর  োশাষেণর  অবসানমুখী  সংগাম,  োয  িবিচনতার  অথর  মানষেক 
িবজানমনস কের সস সংসৃিতেত িফিরেয় আনা,  োস িবিচনতা  অবশই কাময। একটা সময় আমরা 
োদেখিছ ইউেরােপ সামনতািনক সমাজবযবসার অবসােনর মধয িদেয় বসবােদর িবকাশ অপিতেরাধয হেয় 
উেঠিছল। ইিতহােসর পিরকমায় আমরা এেক এেক োদেখিছ ভারতীয় োলাকায়াত বা চাবরাক দশরন, িগেসর 
আেয়ািনয়ার বসবাদী দশরন,  পিশম এিশয়ার মুসিলমেদর োমাতািজলা দশরন,  ইউেরােপর দাশরিনকেদর 
(োবকন,  লক,  হবস,  িহউম পমুখ)  ইহজাগিতক দশরন,  ফরািস িবপব,  ইউেরােপর োরেনসঁা এবং  উিনশ 
শতেক রামেমাহন, িবদযাসাগর, িডেরািজওেদর কলযােণ বাঙািলেদর নবজাগরণ; আমরা োসই ঐিতেহর 
অনসারী,  জাতীয়ভােব  আমরা  সহিজয়া,  বাউিলয়ানার  মেতা িবিভন অেজয় োলাকজ মতবাদ,  িবিভন 
সমমনা ইহজাগিতক সংগঠন ও বযিকর যুিকবাদী ভাবধারার উতরসূরী। ডঃ অজয় রায়ও িঠক োসকথাই 
বেলেছন জাহানারা ইমাম সরণ সভায়- 

আমরা িবংশ শতাবীর বাংলার উদারেচতা পুনজরাগরেণর উতরসূরী, িডেরািজওর িচনা োচতনার 
অনসারী, আমরা মেন কির িশখা োগাষীর ঐিতেহর ধারক ‘জান োযখােন সীমাবদ, বিুদ োযখােন 
আড়ষ, মুিক োসখােন অসমব’, আমরা আরজ আলী মাতুবেরর আদেশরর ৈসিনক, আমরা োবগম 
োরােকয়া,  লীলা রায়,  ফুলেরন গেহর,  সিফয়া  কামােলর,  জাহানারা  ইমােমর  পেথ  চলেত 
পতযয়দীপ....।

সামিতক বছরগেলােত  কসংসার,  অনিবশাস,  ধমরানতা,  কপমণূকতা  আর সামদািয়কতার  িবরেদ 
িবজানমনস ও যুিকিনষ এক পজন গেড় োতালার লেকয জনগেণর মেধয দবরার আেনালন গেড় উেঠেছ। 
আমরা  ইেতামেধযই  োদেখিছ  ভারেত পবীর োঘােষর  োনতৃেত  ‘ভারতীয়  িবজান  ও যুিকবাদী  সিমিত’ 
োসেদেশর  যুিকবাদী  আেনালেনর  োকেত  িবরাট  সাফলয  অজরন  কেরেছ।  তার  সেযাগয  োনতৃেতই 
‘যুিকবাদী’ িচনা আজ োসখােন বযিকগিণ অিতকম কের আেনালেনর রপ োপেয়েছ। আেনািলত হেয়েছ 
লক-োকািট মানষ, আেনািলত হেয়েছ োসচােসবী সংসা, নাটয সংসা, িবজান কাবসহ বহ সংগঠন; এরা 
অংশ িনেয়েছ যুিকবাদী িচনার বাতাবরণ সৃিষেত। পতযাশা োবেড়েছ অেনক। ৈতির হেয়েছ নতুন নতুন 
পিতশিতশীল  োলখক।  ইনটারেনেট  ৈতির  হেয়েছ  বহ  বগ  সাইট।  আমােদর  োদেশ  ‘িবজান  োচতনা 
পিরষদ’,  ‘জনিবজান আেনালন’,  ‘মুকিচনা  চচরা  োকন’,  ‘িবজান  ও যুিকবাদী  কাউিনল,  িসেলট’, 
‘বাংলােদশ যুিকবাদী সিমিত’-িবিভন নােম সংগঠন গেড় উেঠেছ পায় একই উেদশ সামেন োরেখ। 
কসংসার, ভাববাদ, আধযাতবাদ, িনয়িতবাদ ও অেলৌিককতা-মুক এক আেলািকত বাঙািল পজন গেড় 
তুলেত অবদান োরেখ চেলেছ ‘মুকমনা’। এেদর কারেণই আজেক আমােদর এত বড় পািপ। জাহানারা 
ইমাম সৃিত পদক পািপর  মেতা িবরল সমান অজরন। আমরা আর োকােনা  বাঙািল ওেয়ব সাইট বা 
োফারােমর খবর জািন না, যারা সামিতক সমেয় এমন সমান অজরন কের িনেত োপেরেছ। মুকমনা আজ 
শধু একিট বগ সাইট নয়,  এিট একিট সফল আেনালেনর নাম। মুকমনা শবিটর  বযািপ আজ এতই 
গভীের,  োয িবিভন োফারাম এবং বগ সাইেট সমমনা পগিতশীল োলখকেদর আজ  ‘মুকমনা োলখক’ 
িহেসেব অিভিহত করা হয়।
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মুকমনা অিবশােসর দশরন নতুন িদেনর নািসকতা: আগামীর ভাইরাসমুক সমাজ

নতুন  িদেনর নািসকতাঃ োনতৃত  িদেচন বগাররা

শধু মুকমনােতই নয়,  আজেক োযেকােনা বাংলা বেগ োগেলই মুকবুিদর োলখা সমৃদ বহ পবন োচােখ 
পেড়। বহ োলখকই ধমরেক িকিটকযািল োদখেছন এবং িলেখেছন। আজেক একিবংশ শতাবীেত দঁািড়েয়- 
তথয োযখােন মুক, োসখােন সিতযটা যাচাই কের োনয়া অেনক সহজ। এই িকছুিদন আেগও তেথযর অবাধ 
পবাহ যখন রাষ দারা িনয়িনত িছল তখন এইভােব িবিভন সাইেট এত োবিশ মুকবুিদর োলখা সমৃদ রচনা 
আমরা োদিখ িন। 

শধু বগ োকন, পৃিথবীর িদেক তাকােল োদখা যােব, বহ োদেশই িবেশষ কের ইউেরােপর োদশগেলােত 
োলাকজন এখন ধেমরর ধারই ধাের না। চাচরগেলা খািলই পেড় থােক। অেনেকই মেন কেরন, নািসকতােক 
ধমর িহসেব োদখেল  ‘ফােসস োগািয়ং িরিলিজয়ন’ সমবত ধমরহীনতার িদেকই রায় িদেব22। োছাটেবলা 
োথেক মগজ োধালাইেয়র মেতা োসফ ৈপিতক সূেত পাপ ধমর িবশাসটা মাথায় োজার কের ঢিুকেয় না িদেয় 
পিরণত বয়েস এেস  ‘সবিকছু োদেখ শেন,  যাচাই বাছাই কের’ ধমরেক গহণ করার  সেযাগ োদয়া হেল 
আমরা বহ ধািমরকেক নািসক িহেসেব োদখেত োপতাম- এটা সিতযই বলা যায়। 

আমােদর ৈবজািনক অনসিনৎসা এবং মানবতা িশশকাল অিতকম কের োগেছ বহ আেগই। এখন 
আর আমরা রপকথার কিলত পরম িপতা িনেয় োমািহত নই, োয পরম িপতা ‘ডােবর িভতর পািন োকন’ 
োথেক শর কের িবগবযাঙ িকংবা বযাকেহাল পযরন সবিকছুর োপছেনই একমাত গহণেযাগয বযাখযা িহেসেব 
হািজর হেবন আর আমােদর পেয়াজেনর অলীক তাণকতরা  িহেসেব িনেজেক পিরিচত করেবন। সময় 
এিগেয়েছ অেনক,  আমরা িনেজরাই এখন িনেজেদর দািয়ত িনেত সকম,  মানষ িনেজই আজ িনেজর 
ভাগযিবধাতা।  আমরা  আর  রপকথার  জাল  বুেন  িনেজেদর  পেবাধ  িদেত  চাই  না,  বরং  িবজােনর 
সামিতক জােনর সােথ সামঞসপূণরভােব এখন জীবন সাজােত চাই। অনিদেক ধমরগেলা এখন পগিতর 
অনরায়, িবজােনর অনরায়, নারীমুিকর পেথ পধান বাধা। ধমরগেলা ৈনিতকতার নােম পুেরাোনা আমেলর 
রিদমাকরা  িজিনস োশখােত চায়। মানেষর উদব সমেন ভুল ধারণা োদয়,  িবজােনর নানান অপবযাখযা 
হািজর কের। আর িজহাদ, ধমরযুদ, জািতেভদ, িনম বেণরর উপর অতযাচার িকংবা নারীেদর অনরীণ রাখার 
ৈবধতা-  এগেলা োতা আেছই। এগেলােক  ‘না’ বলার মাধযেমই পগিতশীল সমাজ গঠন সমব,  সমব 
িবশােসর ভাইরাস মুক সমাজ পিতষার িদেক এিগেয় যাওয়ার। এটাই আজ সমেয়র দািব। 

22  The  American  Religious  Identification  Survey  gave  Non-Religious  groups  the  largest  gain  in  terms  of  absolute  numbers- 
14,300,000 (8.4% of the population) to 29,400,000 (14.1% of the population) for the period 1990 to 2001 in the USA.

Also, in Australia, census data from the Australian Bureau of Statistics gives ‘no religion’ the largest gains in absolute numbers  
over the 15 years from 1991 to 2006. from 2,948,888 (18.2% of the population that answered the question) to 3,706,555 (21.0% 
of the population that answered the question).
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