
মহাশেূন  িশবিলংগ   
নৃেপnd নাথ সরকার 

   
1ক খুেঁদ দবতা        
আম গােছ মুকুল eেলi aেপkার শষ হত না।  আম পাকেব, খাব।  িকnt eকটু সমস া িছল।  ঠাকুরমা গােছর pথম 
dেটা আম দবতার ভােগর জন  রেখ িদত।  বলত, “যা, ঠাকুর বাড়ী যা।  খাকা বা পরান ঠাকুর- র ড াiক া িনয়া 
আয়। ” oরা তখন হয়েতা রাsায় মােবেলর gিট িদেয় খলেছ।  খলা বাদ িদেয় সােথসােথi চেল আসত।  eর মেধ  
eকটা আকষণ িছল।  ঠাকুরমা eকটা বািটেত dধ-মুিড় িদত আর আম dেটা সযেt চুকলা ছািড়েয় বািটেত ছেড় 
িদত।  দবতা আম- গালা-dধ-মুিড় তৃিp িনেয় খত।  আম-dেধর গেn ঘর ভের যত।  আমার িজেভর জল চুiেয় 
পড়ত।  ঠাকুরমা মািটেত পেড় থাকা আেমর চুকলা dেটা আমার হােত ধের িদত।  তাi চঁেটপুেট খতাম।  খাoয়া 
শেষ ঠাকুরমা eকিট চকচেক আধ-আিন দিkনা িদত খাকার হােত।  খাকা নাচেত নাচেত চেল যত।  ঠাকুরমা 
তখন আর eকিট বািটেত আম dেধর সােথ মুিড় মেখ িদত।  আেমর চুকলা আর আঁিটেত যিদ িকছু aবিশ  থাকত 
ঠাকুরমা তাi খত আর আমার আম খাoয়ার দৃশ  দেখ পরম তৃিpলাভ করত।      
   
1খ িনয়ম মেন চলেত হয়    
আমার আেমর জন  aেপkা করা িন য় ঠাকুরমােক পীড়া িদত।  িকnt তােত িক? ঠাকুরমার তা িকছু করার িছল না।  
গােছর pথম ফলটার ভাগীদার eকজন দবতা।  সi দবতা ফলিট ভkন করেবন, আম খাoয়া uেdাধন হেব, 
তারপর গােছর মািলেকর aনুমিত হেব।  eটাi িনয়ম।  ঠাকুরমা তা িনয়ম বিহভতূ কাজ করেত পােরনা।  আিমo 
জেন গিছ িনয়ম িনয়মi।  িনয়ম িনয়িমত চলেত থােক।  ধম থেক সৃ  ei সব িনয়ম মগেজ ঘাপিট মের বেস 
থােক।  আমার আেমর জন  দীঘ pতীkা ঠাকুরমার হয়েতা তমন ক  হতনা।     
 
1গ ঠাকরুমার ভূেত িব াস      
ভূত আেছ িক নi, তার িঠক নi, িকnt ভয় আেছ তা সত ।  ধেমর সােথ ভুেতর িমল আেছ।  ধেমর িনয়nা ঈ র 
(ঈ র শbিট ব বহারi িনরাপদ। ) 
 

ঈ র আেছ িক নi 
তার নi কান িঠক 
তার সবi বিঠক 
তােক ধুi ভয়, eটাi িঠক।   
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ধম বড়i শিkশালী।  eেদর aবsান মগেজ।  জেnর পর থেকi eরা মগজটােক ধালাi কের শk ঘািট বািনেয় 
ঘাপিট মের বেস থােক।  মানুেষর িনজs চতনােবােধ kত সৃিs কের।  ei ভুেতর বেদৗলেত আমার ঠাকুরমা তার 
িনেজর নািতেক বি ত করেত পেরেছন।  ঠাকুরমা তঁার িনেজর নািত বাদ িদেয় aেন র নািতেক আেগ যt-আিt কের 
কান ক  পানিন, বরং পরম শািni পেতন।  

 
1ঘ চলেছ-চলকু        
খাকা আমার সমবয়সী।  eক সােথ খলতাম, ঝগড়া-ফগড়াo করতাম।  স তা যখন খিল তখন।  ধেমর pসংগ 

eেল eকi খাকােক দবতা বানােনা হয়।  খাকার কান দাষ নi।  আমরাi বানাi।  আমার ঠাকুরমা বানায়, আিম 
বানাi।  নপােল সব মেয়i মেয়।  আবার কান eক িবেশষ মেয় দবী, কুমারী।  কান p  করার p i হয় না।  
সংsার, িনয়ম।  িনয়ম িনয়েমর মত চেল।  খাকার মেধ  কান দবt আেছ িক নi, e িনেয় সংশেয়র কান sান 
নi।  কারন, eিটi িনয়ম।  িনয়েমর বাiের গেলi aিনয়ম।  aিনয়ম থেক িবশৃংখলা, মারমাির, হানাহািন।  তসিলমা 
নারী িnযাতেনর কথা বেলেছ বেলi যত িবপিt।  িnযািততা নারীo তসিলমার িবপেk সাফাi িদেc।  বারখার 
ভতের আবdা রমনীর িব াস oi বারখার িভতেরi sাধীনতার sগসুখ।  িনিবড় িব ােস◌্র মােহ, িনযাতন িনযাতনi 
মেন হয়না; বরং oর মেধ i আেছ মাদকতা, তৃিp, আনn, নারীর সমান aিধকার আর গগনচুmী সnানেবাধ।    

 
বেনর পাখীের ডািক বিলেছ খঁাচার পাখী     
আিম থািক মহাসুেখ ঝড়ঝ ার নi ঝুিক  
তামার চােখ ঘুম নাi, খাবার িমলেব কাথা 
খােট ব স খাi আর ছড়াi হথা আর হাথা   
িনেজর মেন গাo তুিম িকিচর িমিচর গান  
বুmাi িনং িদেছ মাের জােনর জান।   
  
di নারী সমান eক নর,   
iহাi জািনেব নারীর সম-aিধকার!         

  
2 মহাশেূন  িশবিলংগ          
পৃিথবীর ucতম িডgীধারী eকজন িশিkত ব িk, িববতনবাদ, পদাথিবদ া বা মহাশূন  গেবষনায় নােবল পুরsার 
পেয় যােবন হয়েতা।  মগজ ভিত পদাথ িবদ া বা মহাশূেন র নতুন নতুন তtt, পঁাচ-দশখানা আiনsাiন-ডারuiন 
ঢুেক আেছ মগেজ।  িকnt ধেমর pসংেগ ei জগত িবখ াত লাকিটo হয়েতা যবুথবু হিরদাস পাল, eকজন পূণ াথী।  
দখা যােব কান eক মিnের মহাশূন  গেবষক হিরদাস পাল বৗেয়র হাত ধের িশবিলংেগ dধ ঢেল পূণ  স য় 
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করেছন।  মহািবে র সৃি রহস  িনrপেণ মg মহাশূন  িবjানী িশবিলংেগ বুিঝবা নতুন তথ  খঁােজ পান।  dধ ঢালেত 
ঢালেত eকসময় stীর কথা ভূেল িশবিলংগ িনেয় মহাশূেন  পািড় জমান।   
         
পৃিথবী িবখ াত পদাথিবদিট যিদ eকজন মুসলমান হন, ধেমর কথা হেলi ‘তুিম আর… নo স তুিম।  তুিম eখন 
আেয়ত আলী িময়া।  যুিkবাদী আরজ আলী মাতুbেরর নেখর যুিগ o না। ’ পদাথিবদ আেয়ত আলী বা মহাশূন  
গেবষক হােসন িময়ােক হয়েতা দখা যােব মkার বাতােস শয়তান আেছ ভেব পাথর ছুড়েত।  eেদর মেন সামান  
p o জাগেব না, বাতেস কাথায় শয়তান?    
  
3 নব নব দবতার আিবভাব     
11i মাচ 2008 তািরেখ ভারেত িদlীর 31 মাiল পুেব di মুখ িনেয় জngহন করল লািল।    eিট eকিট 
asাভািবক জn।  হাজােরা িবড়mনা আেছ ভিবষ েত।  িকnt িহnু পূণ াথীরা বুেঝ ফেলেছ, লািল আর কu নয়, sয়ং 
কান দবী।  কান দবী? তিtশ কািটর মেধ  হেব eকজন! r হেয় গল পূেজা-aচনা।  হায়ের লািল! তুi বুঝিল 
না তুi িক িজিনষ! ast-pচাের আলাদা করা? sয়ং দবীর গােয় আঘাত।  aসmব।  ধেম সiেব না।  যত বশী adুত 
ঘটনা ঘটেব, িহnু ভাবেব তত বড় দবতা।    
 
বাংলােদেশ নতুন আরo eকখানা দবতার সংেযাগ ঘেটেছ।  নাম বাবা লাকনাথ।  ছাটেবলায় লাকনােথর পি কা 
দেখিছ।  হয়েতা সi লাকনাথi eখন নতুন দবতা।  মুহাmদ eকটা ভাল কাজ কের গেছন।  eকটা শk দঁািড় 
টেন িদেয় গেছন।  আমার পের আর কান পয়গেmর আগমন হেব না।  বাs! নতুন পয়গmের◌্র আর কান u�পাত 
নi।  িকnt ভারত eকিট unুk eবং uবর দশ।  যখন তখন দবতােদর আিবভাব হয়।  সারা িহnুsােন য সময় 
িতন লাখ লাকo িছলনা, তখনi দব- দবীর সংখ া িছল তিtশ কািট।  তারপর eেক eেক নতুন আরo কত দব-
দবী যাগ হেয়েছ ক তার িহেসব রােখ?   

   
4ক পশা ছেড় aেপশা    
তসিলমা নাসিরন িনেজi িনযািততা।  ছয়-সাত বছর বয়েস আপনজন dারা লাি তা হেয়েছন।  দেখেছন িনেজর 
পিরবাের ব িভচার, পীর eবং ধমীয় মৗলবােদর pভাব।  মা পীেরর বািড়েত িজিকর করেতন।  মােয়র সােথ পীেরর কথা, 
কারােনর বাণী নেতন।  জীবেনর rেত eত িকছু দেখ েন যুিk িদেয় বুঝার চ া করেতন।  পীেরর যুিk বুঝার 
জন  কারান ভালভােব পড়েলন।  আবার পড়েলন।  কারান পেড় তঁার মেনর যntনা uপশম হলনা।  বরং আিব ার 
করেলন নারী িনযাতেনর pচুর মশলা আেছ oেত।  পুrষ সবসময়i নারীর eক িডgী uপের (2:228), di নারী eক 
পুrেষর সমান (2:282), মেন করেল পুrষ মিহলােক িপটােব (4:34), iত ািদ।  
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মানুেষর রাগ-ব ািধ থেক মুk করার মহান bত িনেয় িচিক�সা পশােক বেছ িনেয়িছেলন।  িতিন দখেলন, সারা 
dিনয়ার aেdক মানুষ ভয়ানক eক কা  রােগ আkাn! সাধারন িচিক�সার জন  ভূিড় ভূিড় ডাkার তরী হেc 
িফ-বছর।  িকnt সামািজক কা  রাগিট দখার কu নi।  ভােবo না কu।  ঘােরর মেধ  বাস কের রাগী িনেজi 
জােননা স কতবড় aসুখ িনেয় খুিড়েয় খুিড়েয় চলেছ।   
 
ব ােমা সারােত গেল pথেম রাগ িননয় করেত হয়।  রাগ িননয় করেত রােগর গভীের pেবশ করেত হয়।  সমােজ 
নারী রােত ভােগর সামgী আর িদেন তার স ালন মাtা রাnা ঘর থেক খাবার টিবল।  মানুেষর মৗিলক aিধকার 
eকজন নারীর নi।  ধমgn কারােনo নারীর aিধকার সীিমত, িনযাতন সহায়ক।  মানুষেক রাগমুk কের জনেসবার 
চেয় নারীর মুিki তঁার কােছ জrরী হেয় দঁাড়াল।  মােলকা বগমেদর মত পােয়র uপর পা তুেল জীবনটােক uপেভাগ 
করেত পারেতন।  কখেনা সখ হেল নারী নতা সেজ সভা-সিমিতেত বাণী pচার করেত পারেতন।  িতিন তা কর ত 
পারেলন না।  sেথােsাপ ছেড় ধরেলন কলম।      
         
5ক jানতীথ, jানচড়ূামিনেদর বহাল aবsা      
মানুেষর মগজ ধেমর দহ, আর িব াসেবাধi তার আtা।  ধেমর pথম o pধান শত িব াস sাপন।  ei িব ােসর 
মৃতু  হেলi ধম থেক মানুেষর িনবান লাভ।  আর মানুেষ মানুেষ ধমিভিtক ভদােভেদর aবসান ঘেট।  aেন র uপর 
pভাব িবsার মানুেষর সহজাত pবৃিt।  eর জnয দরকার নতুন মতবাদ dারা িনেজেক মহাপুrেষ unীত কের বাকী 
সবাiেক মাহািবs কের রাখা।  নতুন মতবাদেক শিkশালী করেত মাt eকিট িমথ া দরকার।  বলেত হেব, আিম 
কu নi, আিম ঈ েরর pিতিনিধ মাt।  আিম যা বিল egেলা সবi তঁার কথা।  মহাপুrষিট eকিদন মারা যােবন 
িকnt তঁার বানী-িচরnনী ধম নােম সমেয়র সােথ aনড় হেয় বেস থাকেব।  aতীেত তাi ঘেটেছ।  মাহািবs aনুগামীরা 
শতাbীর পর শতাbী ধমেক মগেজ ধারন কের কৃতাথ হেc।  মহাপুrেষর ধjjাধারীরা pিতি ত বানীেক akত রাখার 
দৃঢ় pত েয় যুেগ যুেগ পািত মহাপুrেষর সৃিs হেc।  ধেমর ধারা aব াহত রাখার aপেচ া চেলেছ।  সময় eিগেয় 
চেলেছ।  িবjানীরা সমেয়র সােথ পাlা িদেয় গেবষনা কের যােc।  িবjানীেদর নব নব আিব ার o pযুিkর কল ােন 
pিত িনয়তi শতাbীর পুরেনা aনড় ধমীয় বাণীgেলা aসাের পযবিসত হেc, নু b হেc।  তখন jানতীথ, 
jানচূড়ামিনেদর নীচ থেক িচমিট কাটা ছাড়া আর কান uপায় থাকেছ না।      
   
5খ তালগাছ eকপােয় দাঁিড়েয়     
হাজার, দড়-হাজার, d-হাজার বছর আেগ, িবjান চচা তমন িছলনা।  পৃিথবী িছল আধ ািতকতার চারণেkt।  বড় 
বড় বুিল আর প াচােলর যুগ।  ফেল pিতিট ধেমর নতা ভিবষ েত িবjােনর apিতrd agগিতর ধারা aনুধাবন 
করেত পােরনিন।  তঁারা িনেজেদরেক গগনচূmী তাল গাছ আর ধমেক pকাn তাল ভেবিছেলন।  ভাবেত পােরনিন তাল 
eকিদন মািটেত থুবেড় পড়েবi।   
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তালগাছ eকঠঁােয় দঁািড়েয়  
আশ-পাশ ছািড়েয় 
uিক মাের আকােশ-dের 
মেন ভােব 
আিম িক হনুের …  
 
ঘুিড় ভােব,    
তালগাছ তুi তালগাছ 
মািটর সােথ তার সহবাস 
দখ, মেঘর কােছ আিম  
ভািস শূেন , আিম anযামী।     

 
তালগাছ জােননা মৃতু  তার িশেরাধায।  পাতা িববণ হেব।  গাছ িকেয় মারা যােব।  uনুেন চািপেয় গৃহবধূ eকিদন 
িপঁয়ােজা ভাজেব।  ঘুিড় আকােশ মাথা আর লজ নেড় তুবিড় বাজায়।  জােনoনা ঝাpা বাতােস কখন সুেতা িছেড় 
মািটেত হূমিড় খেয় পড়েব aথবা গােছর ডােল ঝুলেত থাকেব, কখন বাশবাগােনর মাথার uপর চঁাদ uঠেব, আর তার 
কাজলা িদিদ শালক শানােব।  
 
তালগােছরা ভেবিছেলন ei পৃিথবী তখন যমন িছল, হাজার বছর পেরo তমিন থাকেব।  তঁােদর বkব  কানিদন 
ভূল pমািনত হেব eমনিট ঘুনাkেরo ভােবনিন।  হাজার বছর আেগর পািরপা◌্ি ক aবsার pিkেত িনেজর চৗকষ 
বুিdেত মাথায় যা eেসেছ তঁারা তাi বেলেছন।  ফেল বাণী তাল গােছর মত iিতহােসর পাতায় eকপােয় ঠঁায় দঁািড়েয় 
আেছ।      
 
িবjােনর apিতেরাd agগিতেত aেনক বাণীi ভূল pমািনত হেc।  নতা চেল গেছন।  িকnt ধbাধারীরা িবপােক 
পেড় গেছ।  পথ eকটাi িবjানীর মুখ বn কর নতুবা জেল ঢুিকেয় রােখা।   ধম িনেজর aিstেক িটিকেয় রাখার 
জন  কাপািনকাস, গ ািলিলo আর brেনার মত িবjানীেদর মাথায় খ  ধেরেছ।  িবjােনর agগিতেক সামিয়ক ভােব 
থ কেরেছ।  থামােত পােরিন।  িহংsতা eখনo বn হয়িন।  সমেয় সমেয় মাথা চাড়া িদেয় uঠেছ।       

 
6 জিnেল মিরেত হেব, aমর কবা কেব    
নতার মুখ থেক ধেমর জn হেয়েছ।  কােজi eকিদন মৃতু  হেব।  pাচীন aেনক ধেমরi মৃতু  ঘেটেছ।  যgেলা 

eখনo দাপাদািপ করেছ, eেদরo িনি ত মৃতু  হেব।   
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আম-জনতার মাথায় হাত বুলােয় রাজা সেজ মগজ ধালাi করা িবjানী বা iি নীয়ােরর কাজ নয়।  eিট ধমেনতার 
কাজ।  ধমেনতা যা বুেঝন eবং বেলন তার নাম বাণী।  সbাiেক তা মেন চলেত হেব।  eর নাম শািn।  না মানেল 
aশািn, িববাদ।  আর িববাদ মােনi গদান।  ধম িনেজ pানহীন।  িকnt ধমধারীরা pানহীন নয়।  eরা আেপাষহীন।  
মারমূখী।  ধেমর কাছ থেক িবjােনর নoয়ার িকছু নi।  বরং, ধম িবjানী eবং iি নীয়ােরর সৃ  কৗশল 
aপব াবহার কের মানব সভ তার িবনােশর aপেকৗশেল িনেয়ািজত।  বাঘ বা িসংহ eকিট pাণী হত া কের।  িকnt ধম 
নােখঁাস হেল pাণ যায় লk লk মানুেষর।         
 
িবjান কারo ধার ধাের না।  বst o pকৃিতর রস o তথ  aনুসnানi িবjানীর কাজ।  iি নীয়ার িবjানীর eকীভূত 
jান সমnেয় নতুন যnt o কৗশল তরী কের মানুেষর জীবন ধারন সুnর o আরামদায়ক কের।  িবjােনর জn নi, 
কােজi eর মৃতু  নi।  িনuটন মহাকষ বেলর জn দনিন।  uিন ধু তথ িট gিছেয় সবাiেক বেলেছন।  কান নতা 
হনিন।  মািটর নীেচ খিনজ পদাথ যী  ীে র জেnর আেগo িছল।  িবjানীরা আিব ার কেরেছন মাt।  মেঘ মেঘ 
ঘষেনর ফেল িবd ত তরী হয়।  আেগo হত, eখনo হয়।  আেগ jােনর aভাব িছল।  সুেযাগ বুেঝ কান ধূত ব িk 
পিnত হেয়েছন, “আের, তামরা িকছুi জান না।  ঈ র ধু আমােক বেলেছন।  তামরা তঁােক ভয় কর না, তাi 
দn-কপািট দিখেয় ভয় দখােcন। ” িবjােনর িবেশষ jান না থাকা  পযn মানুষ িব াস কের e সেছ িবd ত 
চমকােনা সৃি কতারi কাজ।  মানুষ িকছুi পােরনা।  িতিন সবi পােরন।  eিটo তঁারi কাজ।  মানুষ যখনi eর 
আসল তttিট বুঝেত পেরেছ তখনi ধম িবjানেক শtr rেপ িচিhত কেরেছ।  সংঘাত হেয়েছ।  ধম িপছু হঠ ত বাধ  
হেয়েছ।  iদানীং সুর পাlােc।  সুর পাlােc ব াখ ায়, aনুবােদ।    
   
7 িবjান o ধেম সংঘাত নািক সমnয়? 
e dেটােত সংঘাত বা সমnেয়র কান কারন নi।  dেটার পথ o uেdশ  িভn।  ধেমর uেdশ  হল aেন র uপর 
pভাব o pাধান  িবsার করা।  তাi রাজনীিতেক ধেমর মাসতুত ভাi বলা চেল।  aপর পেk মানুেষর uপর pাধান  
িবsার বা রাজনীিতিবদ হoয়ার খােয়স eকজন িবjানীর থােক না।  pাকিৃতক িনয়ম eবং বst বা পদােথর gনাবলী 
িননয়কেl eকজন িবjানী আিব  মেন িনরলস কাজ কের চেল।  িবjানীেদর নব নব আিব ার হাজার বছেরর পুরেনা 
ধম-িভিtক ধারনা ভুেল পযবিসত হয়।  ধম তখন আঘাত pাp হয়।  িবjান pাকৃিতক িবষয়।  eেক ধরা যায় না।  
ধািমকিট pাকৃিতক িনয়মেক না ধরেত পের হােতর কােছর িবjানীর গােল চড় মাের।  িবjানী eকা।  তাi তােক আর 
eকটা গাল বািড়েয় িদেত হয়।      
 
তসিলমা জড় পদাথ িকmা জীব িবjানী নন।  িতিন আদেত িছেলন িচিক�সক; িকn সমাজেক তার anদৃি  িদেয় 
িবে ষণ করেত করেত পিরণত হন সমাজিবjানী ত ।  ধম নারী িনযাতন সমস ািটেক জিটল o sশকাতর কেরেছ।  
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িতিন সমস ািটর কেnd pেবশ কের eর িবে ষণ কেরেছন, সখােন িতিন সmূন eকা।  যা ঘেটিছল গ িলিলo, 
কাপােনাকাস, brেনার kেt, সi eকi ব িভচার চলেছ eখন তঁার kেt।  িতিনo eকা মার খেয় যােcন।  

eকিবংশ শতেক ধেমর pদীপ িশখা িনভু িনভু jলেছ।  eযুেগ গ িলিলo, কাপােনাকাস, আর brেনারা িনিবে  তঁােদর 
গেবষনা করেত পারেছ।  ধেমর pদীপ সবti িনেভ আসেব।  তসিলমােদর জnয পৃিথবী হেব unূk।  eখন যার জীবন 
কাটেছ anরীেন, সi তসিলমা নাসিরেনর সnােন বাংলার মানুষi eকিদন গেড় তুলেব আর eক s াচু aব িলবািট।   

  

  
 

ড. নৃেপnd নাথ সরকার পশায় িশkক o গেবষক। বাংলােদশ কৃিষিব িবদ ালেয়র 15 বছেরর চাকুরীেত isফা িদেয় 
1989 সােলর জানুয়ারীেত আেমিরকা চেল আেসন। বতমােন িতিন টkােসর piরী িভu eeneম িব িবদ ালেয় 
িশkক, গেবষক eবং pাgাম unয়ন িনরীkা সমnয়ক। কৃিষ যntপািত বাদ িদেয় কিmuটার pেকৗশেল aধ াপনা o 
গেবষনায় িনেয়ািজত।  iেমiল - nsarker@hotmail.com 

 
 

 


