
নিতকতা িক ধুi বেহেs যাoয়ার পাসেপাট? 
aিভিজৎ রায় 

ছাটেবলায় eক ভdেলােকর বাসায় যতাম। jানী-gিন িকnt রিসক মানুষ। পশায় aধ াপক। আমার সােথ 
িশl, সািহত , ধম আর িবjােনর িবিভn িবষয় িনেয় খুব আgহ ভের আেলাচনা করেতন। তঁার বাড়ীর নাম 
িছল - 'সংশয়'। আিম eকিদন না পের িজjাসাi কের ফললাম - 'সংশয় কন?' uিন utের হেস 
বলেলন-'aিভ, সংশয়i হেc সকল jােনর uৎস। মানুষ চাখ কান বn কের য যা বেলেছ তা িব াস না 
কের সংশয় pকাশ কেরেছ বেলi আমােদর সভ তা আজ eত দূর eিগেয়েছ।' সত i তাi। iিতহােসর 
িদেক তাকােনা যাক। টেলমীর 'পৃিথবী- কিndক' মতবােদ কাপািনকাস আর গ ােলিলoরা সংশয় pকাশ 
করেত পেরেছন বেলi টেলমীর মতবাদ eকসময় ভুল pমািণত হেয়েছ। পদাথিবjানীরা eকসময় 'iথার' 
নামক কাlিনক মাধ মিটর aিsেt সেnহ pকাশ কেরেছন বেলi পরবতীেত হাiেগেনর তর -তtt আর 
ম াkoেয়েলর তিড়ৎ-চুmকীয় তttেক সিরেয় আেলার pকৃিতেক ব াখ া করেত পদাথ-িবjােন জায়গা কের 
িনেয়েছ pা , আiনsাiন আর bগলীর তttgেলা। হাটন আর লােয়লরা 6000 বছেরর পুরেনা পৃিথবীর 
বয়েসর বাiেবেলর সংsাের সংশয় pকাশ কেরিছেলন বেলi িমথ া িব াসেক সরােত পেরিছেলন মানুেষর মন 
থেক। eভােবi সভ তা eেগায়। aেনেকi তক করেত eেস িনেজর িব ােসর পেk কান pমাণ uপsাপন 
করেত পােরন না; তখন খুব ভিk গদ গদ িচেt তাতাপাখীর মত আuরােত থােকন বh ব বহাের জীণ হেয় 
যাoয়া িনরk বাক ারলী - 'িব ােস িমলায় বst, তেক বhদূর' aথবা 'মানেল তাল গাছ আর না মানেল গাব 
গাছ'। e যন ডুবn মানুেষর শষ খড়কুেটা আঁকের ধের aেনকটা যুিkহীনভােবi an-িব ােসর পেk 
সাফাi গাoয়ার ঐকািnক pেচ া। িকnt যারা eধরেনর বkব  হািজর কেরন তারা বােঝন না য, 'িব ােস 
িমলায় বst' e ধরেনর ভাবনা িনেয় বেস থাকেল আজo বাধ কির সূয পৃিথবীর চািরিদেকi ঘুরত। সভ তার 
aিনবায গিত আসেল িব ােসর িবপরীেত, যুিkর aিভমুেখ; ক ােরন আমsং তার 'The Battle for God' 
বiেয় যিটেক eকটু grগmীর ভাষায় বেলেছন - 'িমেথাs  থেক লােগাs  eর িদেক'। e pসে  গৗতম 
বুেdরo eকিট চমৎকার uিk রেয়েছ- Doubt everything, and find your own light. গৗতম বুেdর 
uিkিট যন আধুিনক যুিkবাদীেদর সংশয়ী দৃি ভ ীরi eক সংগিঠত rপ- যিট আসেল বলেছ, কান 
িকছুi িবনা pে  মেন িনo না! সi eকi সংশয়বাদী ভাবনার pকাশ আমরা দখেত পাi আধুিনক কােল 
নীেরndনাথ চkবতীর কিবতায় :  

"বরং িdমত হo, আsা রাখ িdতীয় িবদ ায়। 
বরং িবkত হo pে র পাথের। 
বরং বুিdর নেখ শান দাo, pিতবাদ কেরা। 
anত আর যাi কেরা, সমs কথায় 
aনায়ােস সmিত িদo না। 
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কননা, সমs কথা যারা aনায়ােস মেন নয়, 
তারা আর িকছুi কের না, 
তারা আtিবনােশর পথ 
পিরsার কের।" 

সংশয়বাদ িনেয় সামান  কিট কথা খুব হাlাভােব হেলo pথেমi সের নoয়া হল eকারেণ য, আজ আমরা 
সংশয়বাদী দৃি েকান থেক িবে ষন করব, ব বেcদ কের দ  ব আমােদর সমােজর eকিট বhল-pচিলত 
িমথেক, যিট ছাটেবলা থেকi আমােদর িশিখেয়েছ, ধম পালন করা ছাড়া কখনi ভালমানুষ হoয়া সmব 
নয়, সmব নয় সcিরেtর aিধকারী হoয়া।  

 

ধম o নিতকতার জগািখচিুড় বনাম rঢ় বsবতা : 

pাচীনকাল থেকi ঈ েরর pিত aগাধ আনুগত  eবং ধম িব াসেকi মানুেষর নিতক চিরt গঠেনর 
eকমাt aবলmণ বেল মেন করা হেয়েছ। পা াত  িবে  গাড়া ী ধেমর aনুসারীরা সংগিঠত হেয় aেনক 
আেগ থেকi মগজ ধালাi করেত r কেরেছ e কথা pচার কের য, তােদর ধমgngেলা আর তােদর 
ঈ রi eকমাt নিতকতা িবষেয় শষ কথা বলবার aিধকার রােখ। ধম gngেলােত যভােব পথ দখােনা 
হেয়েছ, সgেলা anভােব aনুসরণ করাi হল নিতকতা । আমােদর দশী সংsৃিত তা আবার egেলােত 
সবসময়i আবার আরo eকধাপ eিগেয়। aেনক বাসায় দেখিছ সi ছেলেবলা থেকi ছাট ছেল 
মেয়gেলার মাথা িবগেড় িদেয় বাংলা শখার আেগi বাসায় hজুর রেখ আরবী পড়ােনার বেnাবs করােনা 
হয়, নয়ত হির-কীতন শখােনা হয় আর নিতক চিরt গঠেনর মূলমnt িহেসেব তাতা পাখীর মত আuরােনা 
হয় িনরk বাক ারলী - 'a াi বাবু- egেলা কের না - আlাহ িকnt gনাহ িদেব'। ছাটেবলা থেকi 
eiভােব নিতকতার সােথ ধেমর িখচুিড় eকসােথ িমিশেয় eমনভােব ছেল-িপেলেদর খাoয়ােনা হয় য 
তারা বড় হেয়o আর ভাবেতi পাের না য ধম মানা ছাড়াo কােরা পেk ভাল মানুষ হoয়া সmব। িকnt 
সিত i িক ধেমর সােথ নিতক চিরt গঠেনর কান বাsব যাগােযাগ আেছ? নামাজ, রাজা, হjj, জাকাত, 
কৃ লীলা, তবিলগ জামাত iত ািদর মাধ েম গণ মানুেষর নিতকতা unয়েনর যতi চ া করা হাক না 
কন, সারা পৃিথবী জুের ধেমর নােম মারামাির, হানাহািন, িহংসা, শাষণ, িনযাতন, দািরd  আর সntােসর 
িবsার দেখ বাঝা যায় য ঈ ের িব াস আসেল কান িবশাল aনুেpরণা হেয় মানুেষর মেধ  কখনi কাজ 
কেরিন। কারণটা aিত পিরsার। ঈ ের িব ােসর মাধ েম মরািলিট বা নিতকতা aজেনর চ া করা আসেল 
সাজা পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক হাত ঘুিরেয় ভাত খাoয়ার মতন। pেত ক ধমi বলেছ িবধাতা 
ভাল মানুষেক পুর তৃ কেরন আর পাপী-তাপী-নীিতহীনেদর শািs দন। বাঝাi যায় পুরsােরর লাভটাi 
eখােন মুখ । নিতকতা বাদ িদেয় aন  য কান uপােয় আlাহেক তু  কের পুর ার বগলদাবা করেত 
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পারেল কান বাnাi আর নিতকতা- ফিতকতার ধার ধারেব না। eকটু ঠাnা মাথায় িচnা করেলi বাঝা 
যায় য, রাম-নাম, হিরেবাল, পঁাঠা বিল, কারবানী, নামাজ, হj, কারাণ তলাoয়াত, পুজা, যj ei সমs 
ব াপার-স াপারgেলার মাধ েম মানুষ আসেল নিতকতার কান ধার না ধের িবধাতার তুি  লােভর 
pেচ ােতi মt। মানুেষর pিত আর সমােজর pিত যােদর aবjা আর pব না বশী, তারাi িকnt বশী-
বশী 'আlা-আlা' কের চঁ াচায়। হাজী সিলেমর মত পাnারi হjj করার pেয়াজনটা পেড় বশী, eরশােদর 
মত লmেটরi 'আলহাjj' হoয়ার শখ হয় pবল। কারণ ধেমi রেয়েছ সমs আ-কাজ, কু-কাজ কেরo পার 
পাবার ঢালাo ব বsা। মkা, জrজােলম, পুরী, বারাণসী, িতrপিত, eসব পিবt sান দশেন রেয়েছ জীবেনর 
সব পাপ ধুেয় িগেয় পরকােল sগবাসী হoয়ার িন n গ ারািn। কািট টাকার চারাকারবারী তাi ধুম-ধাম 
কের পুজা-যj কের নয়ত শষ বয়েস eলাকায় মিnর গেড় দয় 'সমােজর ভােলার জন '।  

uপরnt, যুিk আর িবjােনর agগিতর সােথ সােথ সমাজ সেচতন মানুষ আজ বুঝেত িশেখেছ য, ঈ র eক 
aথহীন aলীক কlণা মাt। রাhল স ৃত ায়েনর ভাষায়-'ajানতার aপর নামi হল ঈ র।' কােজi 
ajানতােক পঁুিজ কের ঈ র নামক িমথ া-িব ােসর মূলা ঝুিলেয় মানুেষর নিতক চিরt গঠেনর কািহনী 
আজ aেনেকর কােছi 'িশ েতাষ ছড়া' ছাড়া আর িকছু নয়। বা াn রােসল তার Why I am not a 
Christian gেn বেলন : 

ধম সmেক d ধরেণর আপিt করা যায় - বৗিdক eবং নিতক। বৗিdক আপিt aনুসাের বলা যায় য, 
কান ধমেকi rব সত  বেল মেন নoয়ার কান যৗিkক কারণ নi eবং নিতক আপিt aনুসাের 
বলা যায় ধেমর uপেদশ gেলা eমন সময় থেক uেঠ eেসিছল যখন মানুষ বতমান যুেগর থেকo aেনক 
িন ুর িছল। ফেল দখা যােc ei uপেদশgিল aমানিবকতােক িচরnণ করবার জন i তরী। যিদ ei 
িচরnন ব াপারিট gহেণ মানুষেক বাধ  না করা হত, তেব মানুেষর নিতক িবেবকেবাধ বতমােন আেরা 
aেনক unত হত। 

আিম eকবার eক oেয়ব সাiেটর জন  ধম eবং নিতকতার মধ কার িবিভn aস িত িনেয় লখা r 
কেরিছলাম। লখা r করেত না করেতi eক ধািমক ভdেলাক সখােন h ার ছেড় বলেলন, 

' ী aিভিজত রায়েদর মত ব িk বগ যুগ যুগ ধের eেসেছ eবং ভতূ হেয় চেল গেছ। eেদর সmেক 
কারােন uেlখ রেয়েছ য, তারা an o ববর। eেদর হূদেয় সীল মাহর e ঁেট দoয়া আেছ। তারা 
িকছুi দখেত পায়না eবং নেত পায়না। ধ ুpাণীর মত হাmা হাmা রব তােল।'  

কারােণ যিদ সত i eমনিট বলা থােক (eবং কারােন সত i aিব াসীেদর an/ববর, eবং eেদর hদেয় য 
সীলেমাহর eঁেট দoয়া আেছ তা বলা আেছ; দখুন সুরা 2:7, 4:155, 7:100, 7:101, 9:93, 
16:108, 30:59, 45:23 iত ািদ) বলেতi হয় মহান সৃি কতার rিচেবাধ সিত i pশংসনীয়। কবল 
ধম মািন না বেলi ভdেলাক আমায় 'an' o 'ববর' বেলেছন, আর pমাণ srপ 'সাkী গাপাল' মেনেছন 
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তার চীর-আরাধ  oi ধমgnেকi। ধু য কারােনi aধািমকেদর সmেn e ধরেণর িবেষদগার করা হেয়েছ 
তা ভাবেল ভুল হেব। শ রাচায pমুখ দাশিনকেদর pাচীন কােলর নািsক বাদী চাবাক দশনেক ' লাকায়াত' বা 
iতর লােকর দশন িহেসেব pিতি ত কের তুc-আিcল  করার pবণতািটর কথা eেkেt িবেবচনা করা 
যেতi পাের। eমনিক চাবাক দশেনর uৎপিt সmেno বলা হয় য, মহাভারেতর eক কুচিরt রাkস 
চাবােকর নাম থেকi নািক চাবাক দশেনর uৎপিt হেয়েছ। মহাভারেত আেছ -চাবাক িছল dেযাধেনর বn ু 
eক dরাtা রাkস। কুrেkেtর যুেd জেয়র পর চাবাক bাkেণর ছdেবশ ধারণ কের যুিধি রেক jািতঘাতী 
িহেসেব িধkার জািনেয় আtঘাতী হেত pেরািচত কেরিছল। িকnt uপিsত bাkেণরা তঁােদর aতীিndয় 
kমতায় চাবােকর চালািক ধের ফেল যুিধি রেক রkা কেরন। বাঝাi যায়, pাচীন ভাববাদীরা ei 
নািsক বাদী দশনিটর pিত সাধারণ মানুেষর ঘৃণা সৃি র uেdেশ i eমন ঘৃণ  চিরেtর রাkেসর সােথ 
দশনিটেক জুেড় িদেত সেচ  হেয়িছেলন। আেরকিট uদাহরণ দিখ। 

মহাভারেতর শািnপব। eক ধণী বিনক রেথ যাoয়ার সময় eক bাkণেক ধাkা মের িদল। k ুb bাkণ 
aপমােনর jালা ভুলেত আtহত া করার কথা িচnা করল। দবরাজ ind bাkেণর আtহত ার মেধ  
সবনােশর সে ত দখেত পেয় িশয়াল সেজ হািজর হেলন। bাkণেক তার প  জীবেনর নানা dঃখ-dদশার 
কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান গাiেলন। জানােলন aেনক জেnর পূেন র ফল সmল কের ei মানব জn 
পাoয়া। eমন মহাঘতম ei মানবজীবন আর তায় আবার bাkণ! eমন জীবন পাoয়ার পরo িক কu 
আtহত া কের? কােজi aিভমােন atহত া করা মােটi বুিdমােনর কাজ হেব না। িশয়াল বলল, স 
িনেজo আেগর জেn bাkণ হেয় জেnিছল। িকnt সi জেn স চূড়াn মূেখর মত eক মহাপাতেকর কাজ 
কেরিছল বেলi আজ ei িশয়াল জn। চূড়াn মূেখর মত কাজিট িক? e বােরi িকnt বিরেয় eল নীিত 
কথা - 

aহমাংস পিnতেকা হতুেকা দবিনnকঃ। 
আmীিkকীং তকিবদ m  aনুরেkা িনরািথকাম^ 
হতুবাদাn  pবিদতা বkা সুংসৎসু হতুমৎ। 
আেkা া চ aিভবkা চ bাkবােক ষু চ িdজাn ̂  
নািsকঃ সবশ ী চ মূখঃ পিnতমািনকঃ 
ভাস  iয়ং ফলিনবৃিtঃ শৃগালtং মম িdজ (শািnপব 180/47-49)  

(aথাৎ, আিম িছলাম eক বদ সমােলাচক পিnত। িনরথক তকিবদ ায় িছলাম aনুরk। িবচার সভায় 
িছলাম তকিবদ ার pবkা। যুিkবেল িdজেদর bkিবদ ার িবrেd আেkাশ মটাতাম। িছলাম িজjাসু মেনর 
নািsক, aথাৎ িকনা পিnত ািভমানী মূখ। হ bাkণ, তারi ফলsrপ আমার ei িশয়ালজn।)  
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বাঝাi যায়, বিদক যুেগo যুিkবাদীেদর সংশয়, aযািচত p  আর aনথক তক-িবতক eকটা ‘ফ াকটর’ 
হেয় uেঠিছল। 'পিnত ািভমানী মূখ' - eধরেণর লেবল eঁেট িদেয় বদ-সমােলাচকেদর pিতহত করার 
pেচ া তারi iি ত বহন কের। আজেকo িক e দৃি ভ ীর খুব eকটা পিরবতন হেয়েছ? য ভdেলাকিট 
আমােক ধমgেnর সমােলাচনা করার জন  'an' বা 'ববর' িহেসেব িচিtত করেছন, স ধরেনর লাকজেনর 
িকnt আেজা সমােজ aভাব নi, নািsক নেলi তারা খঁ াক কের uেঠন - 'o তুিম নািsক! তেব তা তুিম 
যা icা তাi করেত পার! তামার তা চিরt বেল িকছু নi'। eরা আসেল নািsকেদর মানুষ বেলi মেন 
কেরন না, ভাল-মানুষ ভাবা তা আেনক পেরর কথা। িকnt, নািsক মােনi িক aৈনিতক, চিরtহীন, লmট 
গােছর িকছু? eমিনভােব ভাবার মােটi কান কারণ নi। নািsকরা আসেল নােকর সামেন থেক ঈ র 
নামক মুলািট সিরেয় বাsবসmত ভােব 'মরািলিট' বা নিতকতা ক দখবার পkপািত। ঈ েরর ভেয় নয়, 
eকিট সুnর eবং সুs  সমাজ গেড় তুলবার pেয়াজেনi মানুেষর চুির-দাির, লাmট , খুন, ধষণ িবসজন িদেয় 
সামািজক মূল েবাধgিল গেড় তালা দরকার। নয়ত সমােজর িভিt-মূলi য eকসময় েস পড়েব! কােজi 
aধািমকেদর চােখ ' নিতকতা' বেহেs যাoয়ার কান পাসেপাট নয়, বরং িনতাni সামািজক আবশ কতা। 
ধমাnরা যেহতু সামািজক-মূল েবােধর ei িবষয়gেলা eেকবােরi বুঝেত চান না, তাi তােদর মেধ  যুd, 
দা া, িজহাদ, মারামাির লেগi আেছ। 1971 সােলর কথাi ধরা যাক। সারা বাংলা হত-িবhল হেয় 
দেখেছ িকছু ধমাn মানুষ ধম রkা করেত িগেয় িক কের প র sের নেম যেত পাের।  

eক ভdেলাকেক িচনতাম। ঢাকা িব িবদ ালেয়র aধ াপক। সােত-পঁােচ নi; সাদা চােখ দেখেল িনতাn 
ভালমানুষ বেলi মেন হেব। িকnt ভুkেভাগীরা জােনন য eকাtের ভdেলাক eেহন d ম নi য 
কেরনিন। স সময় eমনিক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন ei বেল য, খান- সনারা যিদ কান বাঙালী 
মেয়েক ধষণ কের তেব সিট aন ায় বেল িবেবিচত হেব না, ব নারীরা পাক-বািহনীর জন  'মােল গিনমত', 
কারণ তারা iসলােমর জন  লড়েছ। eমন নয় য ভdেলাক aিশিkত িছেলন, aথবা িছেলন বুিdহীন। বরং 
সৎ eবং hদয়বান িহেসেবi eকটা সময় তার খ ািত িছল; িকnt ei ‘সjন’ ব িko sফ ধেমর pিত 
ভালবাসায় an হেয় নেম গেলন প র sের। uিন ভেবিছেলন পািকsান ভে  গেল iসলাম হেব িবপn। 
তাi ধম বঁাচােত যা যা করা দরকার সবi কেরেছন। eমনিক খান সনােদর সােথ পাlা িদেয় তার িবrেd 
ধষেণর aিভেযাগo আেছ। ব াপারিট আেনেকর কােছ aিব াস  মেন হেলo aিতমাtায় ধমpবণেদর জন  e 
ধরেণর কাজ খুবi sাভািবক। aেনক সময়i মানিবকতার চেয় তােদর কােছ ধমেবাধটাi বড় হেয় দঁাড়ায়। 
ei ভdেলােকর কথা ভাবেলi নােবল িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন ভাiনবােগর িবখ াত uিkিট আমার মেন 
পেড় যায় : 

'ধম মানবতার জন  eক িনমম পিরহাস। ধম মানকু বা নাi মানুক, সবসময়i eমন aবsা থাকেব য 
ভাল মানুেষরা ভাল কাজ করেছ, আর খারাপ মানেুষরা খারাপ কাজ করেছ। িকnt ভাল মানুষেক িদেয় 
খারাপ কাজ করােনার kেt ধেমর জুিড় নi।' 
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ধু eকাtর তা কবল নয়, বছর কেয়ক আেগ gজরােট ঘেট যাoয়া মমািnক দা া, আর তারo আেগ 

aেযাdায় বাবরী মসিজদ ভংেগ িশবেসনােদর তাnব নৃত  ধেমর ei ভয়াবহ rপিটেকi sরণ কের দয়। 
আপরপেk নািsকেদর যেহতু ei aিত মানিবক সttা- কিndক নিতকতায় কান িব াস নi, eকজন 
িন াবান নািsক সিত কার aেথ গেড় uঠেত পােরন eকজন যথাথ pথা-িবেরাধী মানুষ িহেসেব। সুমন 
তুরহান নােম eক লখক মািসক দশ পিtকার 4 নেভmর 2002 সংখ ায় 'নািsকতার সংjা' শীষক pবেn 
িলেখিছেলন - 'নািsকেদর aিব াস তাi ধু aিতমানিবক সttায় নয়, তার চেয় aেনক গভীের, িতিন 
aিব াস কেরন pথাগত সভ তার pায় সমs aপিব ােস । সব িকছুi তারা যুিk িদেয় িবচার কের দখেত 
চান।' eর মেধ  য িকছুটা হেলo য সত তা নi তা নয়। তেব ভালমানুষ হান, আর নাi হান eটা িকnt 
িঠক য নািsক বা aধািমকেদর মেধ  থেক কখেনাi আল-কােয়দা, তািলবান, হরকত-uল-িজদাদ, 
রাজাকার, আলবদর বা িশবেসনােদর মত সাmpদািয়ক pিত ােনর সাংগঠিনক rপ দখা যায় না। যতিদন ধম 
থাকেব, ঈ ের িব াস থাকেব ধেমর সাmpদািয়ক ei সাংগঠিনক rপিটo িকnt বজায় বজায় থাকেব 
পুেরামাtায়। কােজi যতিদন মানুেষর আনুগত  ঈ র eবং মানুেষর মেধ  িবভk হেয় থাকেব ততিদন তা 
মানুষেক sাধীনভােব আর িবjানসmতভােব নিতকতা o মুল েবাধ aজেন বঁাধা িদেবi। বেহেsর লােভ বা 
ঈ রেক তু  করার জন  নয়, মানুষেক ভালেবেস মানুেষর জন  কাজ করার pেচ া যিদ আnিরক হয়, তেবi 
গেড় uঠেব সাবজনীন মানবতাবাদ। সmpিত eর pেচ া শro হেয়েছ । ঈ র কিndক িমথ ার বসািত মন 
থেক সিরেয় ধু মানুেষর জন  মানুেষর কাজ করার বাসনা িনেয় সারা পৃিথবী জুেড় জুেড় নতুন শতেকর 
আধুিনক মতবাদ িহেসেব eেসেছ িহuম ািনজম। eমনিক আমােদর পা বতী দশ ভারেত মনবতাবাদী সিমিত 
eবং যুিkবাদী সিমিত aিফস আদালেতর ফেম বা িবেয়র রিজেsশেন 'িহnু', 'মুসিলম' ei শb gিলর 
পাশাপািশ ধেমর জায়গায় 'মনুষ t' শbিট ব বহােরর আiিন aিধকার আদায় কেরেছ । e pসে  ভারতীয় 
যুিkবাদী pবীর ঘােষর eকিট চমৎকার uিk তার aেলৗিকক নয়, লৗিকক gn থেক hবh তুেল িদিc – 

আgেনর ধম যমন দহন, ছুিঁরর ধম যমন তীkন্তা তমিন মানেুষর ধম হoয়া uিচত মনুষ েtর িবকাশ 
সাধন। আর স িহেসেব নামাজ না পেড়o বা শিন শীতলার পুজা না কেরo আমরা যুিkবাদী নািsেকরাi 
pকৃত ধািমক, কারণ আমরা মনুষ েtর চরম িবকাশ চাi। 

 

ধমgngেলা িক সত i নিতকতার ধারক eবং বাহক ? 

iদািনং eক নতুন ধরেনর pগিতবাদী (নািক সুিবধাবাদী) আেnালন r হেয়েছ, যার মূলমnt হল ধম নয় 
কবল মৗলবাদেক আঘাত কর। aেনক মুk-মনা যুিkবাদীেদর aেনেকi দখিছ বুেঝ হাক, না বুেঝ হাক 

e pচারনায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক নতােদর মতi iদািনং সাcাের আকাশ-বাতাস কঁািপেয় h ার 
ছাড়েছন : 'শরীেরর শষ রkিবnু িদেয় হেলo মৗলবাদ rখব', যন মৗলবাদ ব াপারিট হঠাৎ কেরi আকাশ 
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থেক আিবভুত হেয়েছ মহীrহ আকাের - কান িশকর-বাকর ছাড়াi। যারা ধমেক াশত িচরnন আর 
জনকল ানমমূলক বেল মেন কেরন আর যত দাষ চাপােত চান কবল গালাম আজম, আদভানী িকংবা 
' মৗলবাদ' নামক নnেঘাষিটর ঘাের, তােদর pথেম খাদ ' মৗলবাদ' শbিটেকi িবে ষণ করেত দখেত বিল। 
' মৗল' শেbর aথ মূল থেক আগত, বা 'মূল সmnীয়'। আর 'বাদ' শেbর aথ য 'মত', 'তtt' বা 'িথoরী', 
তা তা আমরা জািনi। তা হেল মৗলবাদ শেbর pকৃত aথ িক দঁাড়ােলা? দঁাড়ােলা - 'মূল থেক আগত 
তtt'। কাn  মূল থেক আগত তtt? শষ পযn oi ধমgেnর গঁাড়া মূলনীিতgেলা হেত আগত তtt। 
কােজi িবচার-িবে ষণ করেত িগেয় িকnt থেলর িবড়াল িঠকi বিড়েয় পড়েছ য, ধমশােstর 
মূলনীিতgেলােক চরম সত  বেল যারা মেন কেরন, তারাi শষ পযn মৗলবাদী হন। মৗলবাদ শেbর 
iংেরজী pিতশb হল 'Fundamentalism'। eর সংjা িদেত িগেয় akেফাড িডকেশনারীেত বলা হেয়েছ - 
"Strict maintenance of traditional scriptural beliefs'; চ াmাস িডকেশনারী শbিট সmকেক বলেছ 
"Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কােজi ধমেক বাদ িদেয় মৗলবাদ rখবার 
চ া aেনকটা িবষবৃেkর গাড়ায় পািন ঢেল তােক বঁািচেয় রেখ আগায় কঁািচ চালােনার pেচ া, িনছক 
ভnামী। তসিলমা নাসরীন eকবার eকিট iংেরজী সাkাৎকাের বেলিছেলন : 

আিম সাধারণভােব মৗলবাদীেদর আর সi সােথ ধেমর- d-eরi সমােলাচনা কেরিছলাম। আিম আসেল 
iসলােমর সােথ iসলামী মৗলবােদর কান তফাৎ দিখ না। আিম মেন কির ধমi হেছ মূল u�স, যিট 
থেক মৗলবাদ নামক িবষাk ডালপালাgেলা সময় সময় িবsার লাভ কের। যিদ আমরা ধমেক akত 
রেখ দi, কবল মৗলবাদ নামক eকিট ডালেক ছঁেট ফলেত সেচ  হi, দখা যােব িকছু িদন পর 
মৗলবােদর আেরকটা শাখা aচীেরi বেড় uেঠেছ। আিম খুব পিরsারভােবi eিট বলিছ কারণ, িকছ ু

uদারপnী লাকজন আেছন যারা e ধরেনর pে  iসলামেক িডেফn কেরন আর সমs সমস ার জন  
কবল মৗলবাদীেদর ঘাের দাষ চািপেয় িদেয় kাn হন। িকnt iসলাম িনেজi তা নারী-িনযাতনকারী। 

iসলাম িনেজi তা গণতnt সমথন কের না আর সমs মানিবক aিধকার হরণ কের'। 

আমার eক পিরিচতজন আেছন- সকু লার eবং pগিতশীলতার দাবীদার। িকnt তসিলমার ei সাkাৎকার 
পেড় তার যন িপিt jেল গল! তসিলমা 'শ ােলা', তসিলমা 'িনেবাধ', তসিলমা 'iিডয়ট', কী নন িতিন! 
বুঝলাম, তসিলমার বড় aপরাধ িতিন ধম আর মৗলবাদেক eক কের ফেলেছন। িকnt তসিলমা ভুল 
বলেছন না িঠক বলেছন সিট িবে ষণ করেত হেল িনেমাহ সংশয়বাদী দৃ েকান থেক ধমgngেলার িদেক 
তাকােনা দরকার। আসুন িpয় পাঠক, আমরা যুিkবাদী দৃি েকান থেক িবে ষন কের দিখ- ধমgn gেলার 
সােথ মৗলবােদর সত i কান pত k যাগােযাগ আেছ িকনা, eবং ধমgn gেলা আদেপi ' নিতকতার 
ভাnার' িহেসেব পিরিচত হবার যাগ তা রােখ িকনা! 

ধমgngেলা আসেল িক বলেছ? পৃিথবীেত pচিলত ধমমতgেলা সৃি  হেয়েছ বড় জার িবগত 2-4 হাজার 
বছেরর মেধ । িহnু, iসলাম িকংবা ী  ধম কানটাi স aেথ িচরnন বা সনাতন নয়। কােজi 'সনাতন 
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ধম' িনছকi eকিট াn িব াস। তেব সনাতন না হেলo ধম সৃি র pিkয়া r িকnt হেয়িছেলা বh হাজার 
বছর আেগ। িবrপ pকৃিতর নানা dেযাগ - দাবানল, pাবণ,বjপাত pভৃিতর ব াখ া খুঁজেত aসহায় হেয় আর 
ogেলার হাত থেক মুিk খুঁজেত মানুষ সৃি  কেরিছেলা নানা দবেদবীর; মৃতু েক সিঠকভােব ব াখ া না 
করেত পের সৃি  কেরিছল aদৃশ  আtার। যারা সমাজ িবjান িনেয় সামান  পড়া না কেরেছন তারাi 
egেলা জােনন। আর eখন পযn জানা তেথ র িভিtেত বলা যায়, মানুেষর মেধ  তথাকিথত 'ধমিব ােসর' 
সৃি  হেয়িছল িনয়াnাথাল মানুেষর আমেল - যারা পৃিথবীেত রাজt কেরেছ eখন থেক pায় আড়াi লk 
বছর আেগ। িনয়ানডাথাল মানুেষর আেগ িপেথকানে াপাস আর িসনানে াপাসেদর মেধ  ধমাচরেনর কান 
িনদশন পাoয়া যায় িন। তেব িনয়াnাথাল মানুেষর িব াস gেলা িছল eেকবােরi আিদম- আজেকর িদেনর 
pচিলত ধমমতgেলার তুলনায় eেকবােরi আলাদা। eখন থেক 40-18 হাজার বছর আেগ ucতর পুর-
psর যুেগ eেস আtা, পরমাtা, ধমীয় আচার আর যাdিবদ া সংkাn ব াপার-স াপারgেলা সুসংহত হয়। 
আজেকর িদেনর ধমিব াস gেলার মেধ  বিদক ধেমর (িহnু ধেমর পূবসুরী) udব হেয়িছল আজ থেক মাt 
3500 বছর আেগ, iসলাম ধম eেসেছ 1400 বছর আেগ, ী ধম 2000 বছর আেগ, iত ািদ। eকটা 
সময় সামািজক pেয়াজেন য ধমীয় রীিত িনিত িনয়ম কানুন তরী হেয়িছল, আজ তার aেনকgিলi কােলর 
পিরkমায় sিবর, প াৎপদ, িনবতনমূলক eবং aমানিবক বেল pতীয়মান হেয়েছ।  iিতহাস পিরkমায় দখা 
যায় ফািনকান, িহbr, ক ানানাiট, মায়া, iনকা, eেsক, oলেমk, gীক, রামান কাথািগিনয়ান, িটuটn, 
সl, ুiড, গল, থাi, জাপািন, মাuির, তািহিতয়ান, হাoয়াi aিধবাসী - সবাi িনজ িনজ ধম aনুযায়ী  
দদারেস িশ , নারী, পুrষ বিল িদেয়েছ তােদর aদৃশ  দব- দবীেদর তু  করেত।  

িকছু সভ তায় দখা যায়, যখন কান নতুন pাসাদ িকংবা iমারত তির করা হত, তার আেগ সi জায়গায় 
িশ েদর জীবn কবর দoয়া হত - ei ধারণা থেক য, eিট pাসেদর িভিt মজবুত করেব। aেনক আিদম 
সমােজi বন া িকংবা aন ান  pাকৃিতক dেযােগর হাত থেক রkা পাoয়ার জন  কুমারী uৎসগ করার িবধান 
িছল; কu কu সদ জnলাভ করা িশ েদর হত া করত, eমনিক খেয়o ফলত। কান কান সংsৃিতেত 
কান িবখ াত মানুষ মারা গেল aন  মিহলা eবং পুrষেদরo তার সােথ জীবn কবর দoয়া হত, যােত 
তারা পরকােল িগেয় পুrষিটর কােজ আসেত পাের। িফিজেত 'ভাকােতাকা' নােম eক ধরেনর িবভৎস রীিত 
pচিলত িছল যখােন eকজেনর হাত-পা কেট ফেল তােক দিখেয় দিখেয় সi কিতত aংগgেলা খাoয়া 
হত। আি কার বh জািতেত হত ার রীিত চালু আেছ মৃত-পূবপুrেষর সােথ যাগােযাগ sাপেনর uেdশ । 
ভারেত সতীদােহর কথা তা জানাi। egেলা সবi মানুষ কেরেছ ধমীয় রীিত-নীিতেক pাধান  িদেত িগেয়, 
aদৃশ  ঈ রেক তু  করেত িগেয়। eধরেনর 'ধমীয় হত া' সmেn আেরা িবsতৃভােব জানবার জন  ডিভড 
িনেগেলর 'Human Sacrifice: In History And Today' বiিট পড়া যেত পাের।  

eবার আিস pচিলত ধমgngেলার pসে ।  পিবt কারােণর বশ aেনকটা জুেড়i রেয়েছ aনথক uেtজক 
িনেদশাবলীর ছড়াছিড়, যgেলা ' মৗলবােদর সুিতকাগার' িহেসেব আজ কােরা মেন হেতi পাের। যমন : 
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কারান মুিমন ভkেদর শখােc যখােনi aিব াসীেদর পাoয়া যাক তােদর হত া করেত 
(2:191, 9:5), তােদর সােথ সংঘােত িলp হেত, কেঠার ব বহার করেত (9:123), আর 
যুd কের যেত (8:65)। কারাণ শখােc িবধমীেদর aপদs করেত আর তােদর uপর 
িজিজয়া কর আেরাপ করেত (9:29)। কারাণ aন  সকল ধেমর aনুসারীেদর কাছ থেক 
ধমীয় sাধীনতার িনযাসটুকু কেড় িনেয় সাcাের ঘাষণা করেছ য iসলামi হেc 
eকমাt মেনানীত ধম (3:85)। eিট aিব াসীেদর দাজেখ িনবািসত কের (5:10), 
eবং ‘aপিবt’ বেল সেmাধন কের (9:28); মুসিলমেদর ততkণ পযn যুd চািলেয় যেত 
আেদশ কের যত kণ পযn না aন  সকল ধমেক সিরেয় iসলামী রাজt কােয়ম হয় 
(2:193)। কারাণ বলেছ য ধু iসলােম aিব ােসর কারেণi eকিট মানুষ দাজেখর 
আgেন পুড়েব আর তােক সখােন পান করেত হেব পঁুিত dগn ময় পঁূজ (14:17)। ei 
'পিবt' gnিট aিব াসীেদর হত া করেত aথবা তােদর হাত পা কেট ফলেত pেরািচত 
করেছ, দশ থেক আপমান কের িনবািসত করেত বলেছ আর ভয় দখােc ei বেল য- 
'তােদর জন  পরকােল aেপkা করেছ ভয়ানক শািs' (5:34)। আরo বলেছ, 'যারা 
aিব াস কের তােদর জন  pstত করা হেয়েছ আgেনর পাশাক, তােদর মাথার uপর 
ফুটn পািন ঢেল দoয়া হেব যােত oেদর চামড়া আর পেট যা আেছ তা গেল যায়, আর 
oেদর পটােনার জন  থাকেব লাহার মুgর' (22:19)। কারাণ ihদী eবং নাসারােদর 
সােথ বn ুtটুকু করেত পযn িনেষধ করেছ (5:51), eমনিক িনেজর িপতা বা ভাi যিদ 
আিব াসী হয় তােদর সােথ সmক না রাখেত udুd করেছ (9:23, 3:28)। আlাহ তার 
কারােণ পিরsার কেরi বলেছ - আlা-রসুেল যােদর িব াস নi, তােদর জন  pstত করা 
হেয়েছ jলn aিgকুn (48:13)। iসলােম aিব াস কের কu মারা গেল কেঠার ভােব 
ucািরত হেব - 'ধর oেক, গলায় বিড় পড়াo eবং িনেkপ কর জাহাnােম আর তােক 
শৃংখিলত কর সtুর হাত দীঘ eক শৃংখেল' (69:30-33)। মহানবী সবসময়i আlাহর 
নােম যুd করেত সবাiেক uৎসািহত কেরেছন সাফাi গেয়েছন ei বেল - 'eটা 
আমােদর জন  ভালi, eমনিক যিদ আমােদর aপছn হয় তবুo' (2:216), তারপর 
uপেদশ িদেয়েছন - 'কােফরেদর গদােন আঘাত কর' আর তারপর তােদর uপর রkগ া 
বiেয় দবার িনেদেশর পর বেলেছন aবিশ েদর ভালভােব বঁেধ ফলেত (47:4)। 
পরমকrনাময় আlাহতালা ei বেল pিতjা কেরেছন - 'কােফরেদর hদেয় আিম গভীর 
ভীিতর স ার করব' eবং িব াসীেদর আেদশ কেরেছন কােফরেদর কঁােধ আঘাত করেত 
আর হােতর সমs আংgেলর ডগা ভে  িদেত (8:12)  

আlাহ িjহাদেক মুিমনেদর জন  'আবিশ ক' (mandatory) কেরেছন আর সতক 
কেরেছন ei বেল -' তামরা যিদ সামেন না eিগেয় আস (িjহােদর জন ) তেব তামােদর 
জন  aেপkা করেছ মমntদ শািs'(9:39)। আlাহ তার পয়ারা নবীেক বলেছন, ' হ 
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নবী, aিব াসীেদর িবrেd সংgাম কর আর কেঠার হo- কননা, জাহাnােমর মত িনকৃ  
আবাস sলi হল তােদর পিরনাম' (9:73)।  

ei হেc কারাণ (হািদস eবং aন ান  gngেলার কথা না হয় বাদi থাকুক আপাততঃ)। aেনেকi 
দেখিছ িনজs িব ােস আplত হেয় কারানেক িনিdধায় "The book of guidance' বেল মেন নন, আর 

iসলামেক মেন কেরন 'শািnর ধম'। যারা eমনিট ভােবন, তারা িক কখনo ভেব দেখেছন য uপেরর 
আয়াতgেলা কu যিদ িনিdধায় িব াস কের আর সমােজ তার বাsব pেয়াগ চায় তেব তারা িক ধরেনর 
শািne পৃিথবীেত বেয় আনেব? িjহাদীেদর কল ােণ আজেকর িবে  'iসলামী সntাসবাদ' (Islamic 
Terrorism) eকিট pিতি ত শb। pিতিদন কাগেজর পাতা খুলেলi দখা যায় ei িjহাদী জােশ udুd 
িকছু লাক বামা মারেছ মানুষ-জন, বাড়ী-ঘর, কারখানা, রাsাঘাট, যানবাহন, িসেনমা হল, সাংsৃিতক a ন 
বা সমুd- সকেত। হাজার খােনক িjহাদী সংগঠন যমন - আl  কায়দা, iসলািমক িjহাদ, হামাস, হরকত-
uল-িজহাদ, হরকত-uল-মুজািহিদন, জiস-মুহmদ, িjহাদ-e-মুহmদ, তাহ-িরখ-e-িনফাজ-সািরয়াত-e-
মুহmদ, আল-িহকমা, আল-বদর-মুজািহিদন, জামােয় iসলািময়া, িহজাব-e-iসলািময়া আজ সারা পৃিথবী 
জুেড় কােয়ম করেছ eক tােসর রাজt । 2005 সােলর 17 i aগাs সারা বাংলােদেশ eকনাগাের 63িট 
জলায় eকনাগাের বামার মহড়া হেয় গল। মহড়ার pেকাপ eমনi ব াপক িছল য aেনেকi 17 i 
আগা  িদনিটেক eখন 'বাংলােদেশর 9/11' বেল aিভিহত করেত r কেরেছন। জি বােদর সােথ িব d 
iসলােমর সmক কতটুকু তা বাঝা হেয় গেছ বামা মহড়ার sানgেলােত পাoয়া তােদর ছাপােনা 
িলফেলটgেলা থেকi। সারা িলফেলট জুেড়i কারাণ হািদস থেক নানা udিৃত আর কােফর নাফরমানেদর 
িবrেd িjহােদর ডাক। ফরহাদ মজহার আর বদrিdন uমেররা পােলর হাoয়া যতi aন  িদেক ঘারােনার 
চ া কrক না কন, িব d iসলােমর সােথ জি বােদর য eকটা সmক রেয়েছ, তা আর asীকার করার 
জা নi । সেচতন শািnকামী ধািমক মানুষেদর আজ আেtাপলিbর সময় eেসেছ, সময় eেসেছ 
সংশয়বাদী দৃি েকান থেক p  করার - কন ei জি  দলgেলা eত iসলািমক? কন তারা সntাসী? কারা 
ধীের ধীের গেড় তুলেছ মাlা oমর, িবন-লােদন, মৗলানা মাnান, গালাম আজম, শাiখ আবdর রহমান, 
মুফিত হাnান আর বাংলাভাiেদর? ক inন যাগােc তােদর সntাসী কমকােn? আজ aত n পিরsারভােব 
তাi বলার সময় eেসেছ - ei 'পিবt' ধমgngেলা aেনকাংেশi মুসিলমেদর ধমীয় সntাসবােদর মূল uৎস। 
তেব সi সােথ মািকন যুkরা  eবং পি মা দশgেলার সাmাজ বাদী দৃি ভ ী eবং মধ pােচ র pিত 
দীঘিদেনর িবেdষমূলক পররা নীিতর কথাo আমােদর ভুেল গেল চলেব না । জনিব ংসী যুdাst না পাoয়া 
িকংবা সাdােমর সােথ আল-কােয়দার কান সmক না খুেঁজ পাoয়া িকংবা জব-যুdাst না পাoয়া সেtto 
িনলj ভােব iরােকর uপর য আgাসন চািলেয়েছ তা ধু য আেমিরকার িচরেচনা সাmাজ বাদী 
চহারাটােকi s  কের তুেলেছ তা নয়, iসলামী িব  ei আgাসনেক য কান কারেণi হাক 'iসলােমর 

uপর আঘাত' িহেসেব িনেয়েছ। সজন  রাজৈনিতক িবে ষেণ দখা যায়, স সমs দেশi iসলামী 
আtঘাতী বামা হামলার মাtাটা বশী য দেশর সরকার iরাক যুেd বুশ- bয়ারেক নgভােব সমথন 
কেরেছ। প ােলsাiনীেদর বি ত কের মািকন যুkরা  সহ aন ান  পি মা দশgেলা যভােব দীঘিদন ধের 
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iসরােয়লেক নgভােব সমথন কেরেছ তাo মুসিলম সমাজেক সংঘােতর পেথ ঠেল িদেয়েছ। ei রাজৈনিতক 
pিতিkয়া আর pিতিহংসার ব াপারgেলা ভুেল গেল কান আেলাচনাi কখনo সmূণ হেত পাের না। 
আেরকিট ব াপার uেlখ করাo বাধ হয় eেkেt apাসি ক হেব না। রা যnt িকভােব ধম o মৗলবাদেক 
লালন কের, পালন কের আর সময় িবেশেষ uেs দয় তার eকিট বাsব pমাণ হেc মািকন যুkরা । 
িবjানীরা sম সল িনেয় গেবষণা করেব িক করেব না, কৃিtমভােব সংযুk জীবন রkাকারী যnt তুেল ফলা 
হেব িক হেব না, sুেল িববতনবাদ পড়ােনা হেব িকনা, আর হেল িকভােবi বা পড়ােত হেব, সব িকছুi 
সূkভােব িনয়ntন করেছ সরকার। িবjানীেদর গেবষণা আর কাজকম নিতক না aৈনিতক - e িনেয়o 
uপযাজক হেয় jানগভ মত িদেত eিগেয় আসেছ সরকারী পৃ েপাষকতায় পিরচািলত aধিশিkত পাdী আর 
যাজেকরা। যুেdর আেগ নবী-রসুলেদর মতi 'ঈ েরর কnsর' নেত পােc স দেশর pিসেডn; িমিডয়া, 
বৃহৎ পিtকা গাি  আর pকাশক িনধারণ কের িদেc কাn  খবের আমরা িব াস করব, আর কান খবর 
চেপ যাoয়া হেব। আসেল 'মুk িবে র' কথা মুেখ বেল eভােবi নাগিরক rিচ, চািহদা, চতনা আর পুেরা 
জীবনধারােকi িনয়ntন করেত চাiেছ ধমাn শাসককুল আর ধনকুেবর গাি ; স aন  eক iিতহাস। 

ধম, মৗলবাদ eবং সntাসবাদ িনেয় আেলাচনার eকটা বড় সমস া হল aযািচত ' sিরoটাiিপং' eর ভয়। 
e ধরেণর আেলাচনা r হেলi আিম দেখিছ িব াসীেদর aেনেকi িkp হেয় বলেত থােকন - ধু gিট 
কেয়ক সntাসীেদর কারেণ সামিgক ভােব iসলামেক বা মুসলীমেদর দায়ী করা িক িঠক হেc ? eকজন িবন 
লােদন বা eকজন মুফিত হাnান িক iসলােমর pিতিনিধt কের নািক? না, সত i কের না। কােজi আিমo 
বিল য, পৃিথবীর সমs মুসিলম জনেগাি েক কখনoi সntাসী বলা uিচৎ নয়, যারা e ধরেনর 
' sিরoটাiিপং' করেত চান তাবা ভুল কেরন। eিট eকধরেনর Racism । কu বা বেলন eিট eক ধরেনর 
রাগ - 'iসলােমােফািবয়া'! রাগ i বলুন আর পি মা জাত ািভমানi বলুন (যােক pয়াত eেডায়াড সাiদ 

aিভিহত কেরন 'oিরয়াnািলজম' নােম), 9/11 eর পর পি মা িবে  বসবাসরত মুসিলমরা e ধরেনর 
শারীিরক o মানিসক িনযাতেনর sীকার হেয়েছ বh kেti - e তা asীকার করবার জা নi। মুসিলম 
মােনi য 'সntাসী' নয় eিট বাঝার জন  তা কান দশন কপচােনার দরকার নi, আমার-আপনার 
ব িkগত aিভjতাi তা যেথ  হবার কথা। আমার িনেজরi aেনক মুসিলম বn ু-বাnব রেয়েছ। তােদর 
কui তা সntাসী নন। কui িবন লােদন নন, কui নন মুফিত হাnান। তারা আমার িবপেদ আপেদ 
খঁাজ-খবর নন, বাসায় eেস গl-gজব কেরন, খাoয়া-দাoয়া কেরন, eমন িক নামােজর সময় হেল ei 
কািফেরর বাসায় ‘পি ম িদক কানটা’ জানেত চেয় নামাজo পেড়ন। eরা িনপাট ভাল মানুষ। তারা 
কারােনর কান আয়ােত ভােয়ােলেnর কথা আেছ তা সmেn মােটo oয়ািকবহাল নন, সটা িনেয় আgহীo 
নন- তারা আসেল 'Spiritual Islam' eর চচা কেরন। িবপদটা কখনi eেদর িনেয় নয়। eরা সবাi শািn, 
ভালবাসা আর সিহ ুতায় িব াস কেরন। িকnt ei মূল েবাধgেলা তারা যতটা না iসলাম থেক পেয়েছন, 
তার চেয় aেনক বশী ছাট বলা থেকi সামািজক িশkা িহেসেব gহণ কেরেছন। কারণ কানিদন 
কারােণর বা iসলােমর চচা না কেরo তা বh মানুষ ei gনাবলীgেলা বিজত নয়, eমন pমাণ ভুির ভুির 
হািজর করা যায়। িকnt ei 'Spiritual Islam' eর চচাকারী দেলর বাiেরo eকটা aংশ রেয়েছ যারা 
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রীিতমত কারােণর চচা কেরন, চাখ-কান বn কের কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ মেন চেলন আর 
কারােণর আেলােক দশ o পৃিথবী গড়েত চান। িবপদটা eেদর িনেয়i। কারণ কu যিদ সামািজক িশkার 
বদেল কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ চাখ-কান বn কের মেন নন তাহেল িক হেব ? নীেচর আয়াতটায় 
চাখ বুলােনা যাক -  

Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than 
believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q. 3:28) 

যারা কারােনর মেধ  কখনo ভােয়ােলেnর িটিকিটo খুেঁজ পান না, বরং পিবt কারােনর আেলােক জীবন 
সাজােত চান, তারা িনেজরাi িক তােদর কান িহnু, ীsান বা aধািমক pিতেবশীেদর pিত কারােণ বিণত 
uপেরর িনেদশ aনুযায়ী ব বহার কেরন? তারা িক সত i ধুমাt aমুসিলম বেলi কােরা বn ুt pত াখান 
কেরন? যিদ তা না হয়, তেব বলেতi হয় য তারা আসেল কারােণর িনেদশ aনুযায়ী চলেছন না। িকnt 
কারাণ তা 'আlাহর িকতাব'। যিদ কu যিদ ভাসা ভাসা uেdশ মূলকভােব কারােনর চচা না কের 
কারােণর সকল িনেদশ আkিরক ভােবi মেন চলার িসdাn নন আর aবেশেষ সাmpদািয়ক 'তািলবান' 
িহেসেব বেড় uেঠন, তেব দাষটা কার হেব?  

আেরকিট আয়াত দিখ - 

Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is 
possible that ye dislike a thing which is good for you (Q. 2:216)  

aথবা, 

 
Then fight in Allah's cause - Thou art held responsible only for 
thyself - and rouse the believers. It may be that Allah will 
restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in 
might and in punishment (Q. 4:84). 

কারােণর বিণত িনেদশ মত িjহাদী জােশ udুd হেয় তািলবানেদর সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় ihদী-
নাসারােদর িবrেd যুd করবার জন  আফগািনsান চেল িগেয়িছেলন aেনেকi; কারণ ihিদ-নাসারােদর 
িবrেd যুd করােক তারা আlাহর িনেদশ বেলi মেন িনেয়িছেলন। তােদর য খুব eকটা দাষ দoয়া যায় 
তাo নয়। eমিন eকজন ব িkর uদাহরণ হেc John Phillip Walker Lindh (transformed as 
Abdul Hamid- িবখ াত 'আেমিরকান তািলবান'। দিনক pথম আেলার 18 i aেkাবর িরেপােট pকািশত 
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হেয়েছ সmpিত িনিষd ঘািষত হরকাতুল িজহােদর তttাবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ থেক pায় িতন 
হাজার মাdাসার ছাt-িশkক িজহাদী জােশ udুd হেয় সািভেয়ত বািহনীর িবrেd যুd করেত 
আফগািনsােন চেল িগেয়িছল । কারােণর aমানিবক িশkাi য শষ পযn মাdাসা পড়ুয়া ছাtেদর মেধ  
'কািফরেদর' িবrেd aযথা িহংসা-িবেdষ ছড়ােনােত বhলাংেশ দায়ী, eিট asীকার করার চ া sফ 
আtpব না ছাড়া আর িকছু নয়। e sশকাতর িবষয়িট আেলাচনা করেত গেল সবসময়i ঘুের িফের 
9/11'র ঘটনািট সামেন চেল আেস। 9/11 eর ঘটনায় সারা পৃিথবী sিmত হেয় দেখিছেলা িক কের িকছু 
ধেমাnাদ িjহাদী সিনক uেড়াজাহাজেক ast বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ লােকর pাণহািন ঘটােত 
পাের। যারা iসলােমর মেধ  pিতিনয়ত শািn খঁােজন, তারা বলেবন, egেলা কিতপয় পথ  d ৃতকারীেদর 
কাজ - যার সােথ pকৃত iসলােমর সােথ কানi সmক নাi। িকnt সমস া হেc ei 'কিতপয় পথ  
d ৃতকারী'রা তা আর িনেজেদর d ৃতকারী ভােবিন। বরং ভেবেছ তারাi সাcা মুসিলম, যারা িকনা 
আlাহর দoয়া aিপত দািয়t সিঠকভােব পালন করেছ। 9/11 ঘটার aেনক আেগi - 11i জানুয়ারী 
1999 eর িনuজ uiেকর eকিট সংখ ায় oসামা িবন লােদেনর eকটা সাkাতকার ছাপা হেয়িছল। সi 
সাkাতকাের লােদন সােহব পিরsারভােব ব াখ া কেরিছেলন কন িতিন সকল আেমিরকানেদর মের 
ফলােক 'জােয়জ' মেন কেরন। পাঠকেদর uেdশ  িকছুaংশ তুেল দoয়া হল - 

 
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. 

িহnু ধমেক iসলাম থেক কান aেথi ভাল বলবার জা নi। য জািতেভদ pথার িবষ-বা  pায় িতন 
হাজার বছর ধের কুেড় কুেড় ভারতেক খােc তার pধান rপকার সয়ং ঈ র। মনুসংিহতা থেক আমরা 
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পাi- মানুেষর সমৃিd কামনায় পরেম র িনেজর মুখ থেক bাkণ, বাh থেক kিtয়, ur থেক বশ , আর 
পা থেক d সৃি  কেরিছেলন (1:31)। িব াসীরা জার গলায় বেলন, ঈ েরর চােখ নািক সবাi সমান! 
aথচ, bাkণেদর মাথা থেক আর dেদর পা থেক তরী করার পছেন ঈ েরর uেdশ িট িকnt বড় i 
মহান! d আর দিলত িনm বেণর িহnুেদর pিত তাi 'ঈ েরর মাথা থেক সৃ ' uঁচু জােতর bাkণেদর 
dব বহােরর কথা সবজনিবিদত। সমs বড়েলােকর বাসায় eখনo দাস িহেসেব িনmবেণর িহnুেদর িনেয়াগ 
দয়া হয়। মনু বেলেছন- দাসেtর কাজ িনবাহ করার জন i িবধাতা dেদর সৃি  কেরিছেলন (8:413)। 

ei সমs িনmবেণর িহnুরা বাসার সমs কাজ সmn কের চেল যাoয়ার পর গ া-জল িছিটেয় গৃহেক 
‘পিবt’ করা হত ( kt িবেশেষ eখনo হয়)। আর হেব নাi বা কন ! তারা আবার মানুষ নািক? তারা 
তা acুৎ! ী eম.িস.রাজার কথায়, 'আপিন বাড়ীেত কুকুর-িবড়ােলর চাষ করেত পােরন, গা-মুt পান 
করেত পােরন, eমনিক পাপ দূর করার জন  সারা গােয় গাবর লপেত পােরন, িকnt িনmবেণর িহnুেদর 
ছায়ািট পযn আপিন মারােত পারেবন না'! ei হেc িহnু ধেমর নিতকতা! eমন িক িহnু ধেমর দৃি েত 
dেদর uপািজত ধন সmিt তােদর ভােগর o aিধকার নi। সব uপািজত ধন দাস-মািলেকরাi gহণ 

করেব -ei িছল মনুর িবধান - 'ন িহ তস ািs িকি ত sং ভtৃহাযধেনা িহ সঃ' (8:416)। dরা িছল 
ব ণার কrনতম িনদশন; তােদর না িছল নাগিরক aিধকার, না িছল ধমীয় বা aথৈনিতক aিধকার। 
dেদর যােত aন  িতন বণ থেক আলাদা কের চনা যায় eবং dরা যন pিতিট মুহূেত মেন রােখ য িতন 

বেণর মানুেষর kীতদাস হেয় সবা করবার জন i তােদর জn। িতন বেণর মানুষেদর থেক dরা য 
িভnতর জীব, মনুেষ তর জীব তা জানােনার জন  pিত মােস মাথার সব চুল কািমেয় ফলবার িনেদশ 
িদেয়েছন মনু (5:140)। eকজন dেক বদ পাঠ তা দূেরর কথা, বেনরo aিধকার দoয়া হয়িন। 
eকজন dেক তার uঁচু জােত িবেয় করবার aনুমিত পযn দoয়া হয়িন। eজন d যিদ bাkেণর জন  
সংরিkত আসেন বেস পেড়, তেব তার বুেক গরম লাগার রেডর ছ াকা দবার aথবা প াৎ দশ কতন কের 
নবার িবধান রেয়েছ (8: 281)।  

মনুর eসব বণবাদী নীিতর বাsব rপায়ন আমরা দখেত পাi রামায়ন o মহাভারেত। িবেশষতঃ ধমশাstীয় 
aনুশাসন য নী বষেম র হািতয়ার িহেসেব ব বhত হত eবং শূdেদর দমন-িনপীড়েনর uেdেশ  ব বhত 
হত, তার সবেচেয় বড় uদাহরণ রামায়েনর শmুকবধ কািহনী। তপস া করার 'aপরােধ' রামচnd খÍগ িদেয় 
শmুক নামক eক শূd তাপেসর িশেরােcদ কেরন তার তথাকিথত রামরােজ  ।  

pায় eকi ধরেনর ঘটনা আমরা দিখ মহাভারেত যখন িনষাদরাজ িহরন ধনুর পুt eকলব  dানাচােযর 
কােছ astিবদ া িশখেত eেল তােক নীচ জািত বেল pত াখ ান কেরন dাণ। ধু তাi নয়, পরবতীেত 
sিশkায় িশিkত eকলেব র শর িনেkেপর দkতা ন  কের ধনুিবদ ায় dােণর িpয় ছাt aজুেনর t 
ak ুn রkার aিভpােয় 'gr দিkণা' িহেসেব eকলেব র বুেড়া আ ুল কেট নন িতিন। e ধরেণর aেনক 
uপকরণ ছিড়েয় রেয়েছ pাচীন মহাকাব gেলােত। 
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আসেল ei সব pািত ািনক ধম আিদম মানুেষর সােম র সমাজকাঠেমার িভত uপেড় ফেল pিত া 
কেরিছল aসােম র সমােজর, ণীিবভk সমােজর। ধমi তরী কেরিছল hজুর-মুজুর নীর কৃিtম 
িবভাজেনর, িকংবা হয়ত বলা যায় শাষক ণীi নী িবভk সমােজর ফায়দা পুেরাপুির লুটবার জন  pথম 
থেকi কােজ লািগেয়িছল ধমেক; য ভােবi দিখ না কন eর ফেল pিত া হেয়িছল সামািজক আর 

aথৈনিতক শাষেণর। ei শাষণ pিkয়া aব াহত রাখবার জন i bাkেণরা pচার কেরিছল - ধমgngেলা 
সয়ং ঈ েরর মুখ-িনসৃত। মানুেষ মানুেষ িবেভদ নািক ঈ র-িনেদিশত! ঈ রেক সাkী মেন রাজৈনিতকভােব 
ধমেক pিতি ত সুdরpসারী pয়াস লk  করা যায় uপমহােদেশর রাজনীিতর গিত-pকৃিত পযেবkণ করেল।  

iসলামী িjহাদী সিনকেদর মতi ভারেত িবেভেদর হািতয়ার 'সনাতন ধম' রkায় আজ সেচ  হেয়েছ 
িবেজিপ, রা ীয় সয়ং সবক সংঘ, িব িহnু পিরষদ, িশব- সনা, বজরং দেলর মত pিতিkয়াশীল দল gেলা। 
কেয়ক দশক আেগo ভারেত নবিহnুেtর তমন কান সংিঠত rপ িছল না । তেব aিশkা, কুিশkা আর 
ধমাnতার কারেণ ভারেতর আপােমার জনসাধারেণর কােছ সnাসী, গrয়া, জটা, দn, rdাk, কমnুলু eসব 
দীঘকাল ধের eকটা িবমূঢ় সmম ভাগ কের eেসেছ। ধেমর pিত সাধারণ মানুেষর মােহর কথা ধুরnর 
রাজনীিতিবদরা জােন। ei ধমীয় ভাবালুতা ক uেs িদেতi বাধহয় 1998-90 সােল সরকারী 
পৃ েপাষকতায় dরদশেন ধমীয় aবয়েব pচািরত হল রামায়ন আর মহাভারত। সরকারী pচার মাধ েম eভােব 
an িব াসেক uৎসাহ দবার ফেল ভারেত মৗলবাদী eবং সাmpদািয়ক রাজনীিতর dয়ার uেnািচত হল, 
রাপণ করা হল eক িবষ-বৃেkর চারা। দূরদশেনর পদায় pথমবার রামায়ণ চলাকােল কিlত রাম জn-ভূিম 
িনেয় মৗলবাদী আেnালেনর জায়ার eবং পরবতীকােল 1992 সােল বাবরী মসিজদ ংেসর মাধ েম 
pিতিkয়াশীল শিkgেলার utান সi pিkয়ারi aংশ। জয়nানুজ বেnাপাধ ায় e pসে  তার ‘মহাকাব  o 
মৗলবাদ’ বiেয় বেলন:  

dভাগ বশতঃ ভারতবেষ রামায়ন o মহাভারতেক pাচীন ভারতীয় সভ তা o সংsৃিতর মহাকািব ক 
pিতফলন িহেশেব aথবা ভারতীয় তথা িব সািহেত র aমুল  rপদী সmদ িহেশেব গন  না কের 
মৗলবাদী eবং সাmpদািয়ক রাজনীিতর uপাদান িহেশেব ব বহার করার pবণতাi বশী লk  করা যােc। 

eখােনi আমােদর গভীর লjা। pথেম 1988-90 সােল eবং আরo কেয়কবার সরকারী dরদশেন 
রামায়ন o মহাভারত য aবয়ব o pকাশভি মায় সmpচািরত হেয়েছ, তা ei মৗলবাদী রাজনীিতেত 
inন জুিগেয়েছ বেলi মেন হয়। dরদশেন সmpচািরত রামায়েনর কািহনী pধানত তুলসীদাস রিচত 
রামচিরত মানস gnেক িভিt কেরi রিচত হেয়েছ, বাlীিক রামায়নেক িভিt কের নয়। তুলসী রামায়েনর 
কািহনী মধ যুগীয় ভিk আেnালেনর ফলrিত eবং বষনব ভিk আেnালেনর ফলrিত eবং বষনব 
ভিk সািহেত র anগত। আিদ বাlীিক রামায়েন বালকাn o utর কাn িছল না। আর পরবতী কােল 
সংেযািজত ei di কাn eবং সনি  aন ান  pিkp কথা বাদ িদেল আিদ বাlীিক রামায়েন রােমর 
aবতারেtর িবেশষ িচহ¡ পাoয়া যায় না। মহাকাব  িহেশেবo রামায়েনর সািহত gন বৃিd পায়। িকnt 
তুলসী রামায়েন িব ুেক  দবতা রামেক িব ুর aবতার িহেসেব pিত া করাi িছল pধান লk । যা 
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eমনিক বালকাn o utরকাn সহ পlিবত বাlীিক রামায়েনরo pধান িবষয়বst নয়। দূরদশেন eভােব 
রামায়নেক মহাকাব  িহেশেব uপিsত না কের িবকৃতrেপ aবতারকািহনী o ধমgnরrেপi জনসাধারেণর 
সামেন তুেল ধরা হেয়েছ। সরকারী pচারমাধ েম eভােব anিব াসেক u�সাহ দoয়ার ফেল মৗলবাদী o 
সাmpদািয়ক রাজনীিত স ীিবত হেয়েছ, e ধারণা যুিkস ত। দূরদশেনর পদায় pথমবার রামায়ন 
চলাকােল রামজnভূিম িনেয় মৗলবাদী আেnালেনর জায়ার eবং পরবতীকােল তার ব াপক রাজৈনিতক 
pিতিkয়াi eর aকাট  pমাণ। 

বছরখােনক আেগ gজরােট ঘেট যাoয়া sরণকােলর মেধ  সবচাiেত ভয়াবহ দা া আমরা দেখিছ। ধেমর 
মায়াজােল পেড় সাধারণ মানুষ কী ভয় র হেয় uঠেত পাের আর িন ুর আচরণ করেত পাের - gজরােটর 
সাmpিতক দা া তার pমাণ। তারপেরo িকnt ধেমর সমােলাচনা করেল মৗলবাদীেদর সােথ সােথ aেনক 
pগিতপিnরাo eকাটটা হেয় বুক িচিতেয় rেখ দঁাড়ান! 

ihদী eবং ী ানেদর পিবtgেnর িদেক তাকােল দখা যায়, পুেরা বাiেবলিটেতi ঈ েরর নােম খুন, 
রাহাজািন, ধষনেক বধতা দoয়া হেয়েছ। িকছু uদাহরণ তা দoয়া যেতi পাের। যুdজেয়র পর aগিনত 
যুdবিnেক কbা করার পর মুসা ( মািশ) িনেদশ িদেয়িছেলন ঈ েরর আেদশ িহেশেব সমs বnী পুrষেক 
মের ফলেত: 

eখন তামরা ei সব ছেলেদর eবং যারা কুমারী নয় eমন সব stী লাকেদর মের ফল; িকnt যারা 
কুমারী তােদর তামরা িনেজেদর জন  বঁািচেয় রাখ' (গণনা পুsক, 31: 17-18)। 

eকিট িহেসেব দখা যায়, মুসার িনেদেশ pায় 100,000 জন তrন eবং pায় 68,000 aসহায় নারীেক 
হত া করা হেয়িছল । eছাড়াo িন ুর, আkামনাtক eবং aরাজক িবিভn ভাসসমূেহর িববরণ পাoয়া যায় 
িযশাiয় (21: 9), 1 বংশাবলী (20:3), গণনা পুsক (25: 3-4), িবচারকতৃগন (8: 7), গণনা পুsক 
(16: 32-35), িdতীয় িববরণ (12: 29-30), 2 বংশাবলী (14:9, 14:12), িdতীয় িববরণ (11: 4-5), 
1 শমূেয়ল (6:19), ডয়টারেনািম (13:5-6, 13:8-9, 13:15), 1 শমূেয়ল (15:2-3), 2 শমূেয়ল 
(12:31), িযশাiয় (13: 15-16), আিদপুsক (9: 5-6) pভৃিত নানা জায়গায়। 

িব াসী ী ানরা সাধারণতঃ বাiেবেল বিণত ei ধরেনর িন ুরতা eবং aরাজগতােক pত াখান কের বলার 
চ া কেরন, egেলা সব বাiেবেলর পুরাতন িনয়েমর (ihদীেদর ধমgn) aধীন, যী  ীে র আগমেনর সােথ 
সােথi আেগর সমs aরাজগতা িনমূল হেয় শাnি◌ত pিতি ত হেয় গেছ। eিট সত  নয়। বাiেবেলর নতুন 
িনয়েম যী  খুব পিরsার কেরi বেলেছন য িতিন পূবতন ধমpবতকেদর িনয়মানুযায়ীi চািলত হেবন : 

e কথা মেন কার না, আিম মািশর আiন-কানুন আর নবীেদর লখা বািতল করেত eেসিছ। আিম 
সgেলা বািতল করেত আিস িন বরং পূণ করেত eেসিছ' (মিথ, 5: 17)। 
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ী  ধেমর aনুসারীরা যভােব যী েক শািn eবং pেমর pতীক িহেসেব বণনা কের থােকন, সিত কােরর 
যী  িঠক কতটুকু pমময় e িনেয় সেnহ থেকi যায়। যী  খুব s  কেরi বেলেছন য : 

'আিম পৃিথবীেত শািn িদেত eেসিছ ei কথা মেন কার না। আিম শািn িদেত আিস নাi, eেসিছ 
তেলায়ােরর আiন pিত া করেত। আিম eেসিছ মানুেষর িবrেd মানুষেক দঁাড় করােত; ছেলেক বাবার 
িবrেd, মেয়েক মােয়র িবrেd, বৗেক শা ড়ীর িবrেd দাঁড় করােত eেসিছ' (মিথ, 10: 34-35)। 

ব িভচার করার জন  ধু ব িভচািরনী নন, তার িশ সnানেদর হত া করেতo কাপন  বাধ কেরন না যী : 

' সiজন  আিম তােক িবছানায় ফেল রাখব, আর যারা তার সে  ব িভচার কের তারা যিদ ব িভচার থেক 
মন না িফরায় তেব তােদর ভীষণ কে র মেধ  ফলব। তার ছেলেমেয়েদরo আিম মের ফলব 
'(pকািশত বাক , 2: 22-23)। 

 

ধেমর সমােলাচনা কন?  

মানবতাবাদীরা আর যুিkবাদীরা কন ধমgngেলার সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা কেরন কারণ তা 
সমােলাচনার যাগ , তাi। কান িকছুi তা আসেল সমােলাচনার uে  নয়- তা স aথনীিত বা 
পদাথিবjােনর নতুন কান তtti হাক, বা আlাহর ‘মহান’ বাণীi হাক। আসেল পুেরা ধমিব াসi তা 
দািড়েয় আেছ eক জলজ াn িমথ ার uপর ভর কের। ধম মােনi আজ িকছু aৈবjািনক িচnা- চতনা, 
কুসংsার আর রীিত-নীিতর সমাহার, যgেলা কােলর পিরkমায় uপেযািগতা হািরেয়েছ। ধেমর সমােলাচনার 
আর eকিট বড় কারণ হল, ধমgngেলার মেধ  িবরাজমান িন ুরতা। ধমgngিল তা আর গীতা িল বা 
সি তার মত িনেদাষ কাব সমg নয় য aবসর সমেয় েয় েয় কাব  চচা করলাম আর তারপর আলমারীর 
তােক তুেল রেখ িদলাম ! ধমgngিলেত যা লখা আেছ তা ঈ েরর বাণী িহেসেব পালন করা হয় আর 
uৎসােহর সােথ সমােজ তার pেয়াগ ঘটান হয়। িহnু ধমgngেলােত বিণত সতীদাহর মাহাt েক pিত া 
করেত িগেয় ধুমাt 1815 সাল থেক 1826 সােলর মেধ  সতীদােহর sীকার হেয়েছ 8135 জন জন 
নারী। ei তা সিদনo - 1987 সােল rপ কােনায়ার নােম eকিট মেয়েক রাজsােন পুিড়েয় মারা হল 
'সতী মাতা কী জয়' িন িদেয়। সারা gােমর মানুষ তািকেয় তািকেয় দখল - কu টু শbিট করল না। আর 
করেবi বা কন? ধম রkা কের হেব না? মহাভারেতর কথা নেল যমন পূণ  হয়, সতী পাড়ােনা দখেলo 
নািক তমিন। ধম য িক িকরকম নশায় বুদ কের রােখ মানুষেক, তার জলজ াn pমান ei সতীদাহ। e 
জন i বাধ হয় প াsাল বেলেছন - 'Men never do evil so completely and cheerfully as when 
they do it from religious conviction.' খুবi সিত  কথা। িচnা কrন ব াপারটা - জীবn নারী মাংস 
jলেছ, ছটফট করেছ, aেনক সময় বঁেধ রাখেত ক  হেc, মােঝ মােঝ পালােত চ া করেছ - আিফম 
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জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় লািঠ িদেয় খুঁিচেয় আবার িচতায় তুেল দoয়া হেc - কী চমৎকার মানিবকতা ! 
pায় pিতিদনi পt-পিtকায় পড়িছ য, iসলামী িবে  সিরয়ার িশকার হেয় pাণ হারােc aসহায় সািফয়া, 
আিমনারা। কারােণর আয়াত udতৃ কের কািফরেদর িবrেd রাজi যুেdর হঁাক পাড়েছ বায়তুল মাকারেমর 
'িবখ াত' খিতব (aধুনা মৃত)। তবুo নশায় বুদ হেয় ধম আর ধমgেnর মেধ  'শািn', 'pগিত' আর 
'সিহ ুতা' খুেঁজ চেলেছন মডােরট ধমবাদীরা ।  

তেব e কথা aনsীকায য pিতিট ধমgেni বশ িকছু ভাল ভাল কথা আেছ (egেলা িনেয় আমার বা 
কােরাi আপিt করার িকছু নi); e gেলা িনেয়i ধািমেকরা গবেবাধ কেরন আর e কথাgেলােকi 
নিতকতার চািবকািঠ বেল মেন কেরন তারা। িকnt eকটু সংশয়বাদী দৃি েকান থেক দখেলi বাঝা যােব - 
ভালবাসা pম eবং সিহ ুতার িবিভn uদাহরণ য ধমgn eবং তার pচারকেদর সােথ লেবল িহেসেব 
লািগেয় দoয়া হয়, সgেলা কানটাi ধম বা ধমgেnর জন  মৗিলক নয়। যমন, যী ীে র aেনক 
আেগi লিভিটকাস (19:18) বেল গেছন, 'িনেজেক যমন ভালবাস, তমিন ভালবাসেব তামার 
pিতেবশীেদর।' বাiেবল eবং কারােন য সহনশীলতার কথা বলা আেছ, সgেলার aেনক আেগi ( ীে র 
জেnর পঁাচশ বছর আেগ) কনফুিসয়াস eকiরকমভােব বেলিছেলন - 'aেন র pিত সরকম ব বহার কার 
না, যা তুিম িনেজ পেত চাo না'। আiেসােkটস ীে র জেnর 375 বছর আেগ বেল িগেয়িছেলন, 'aেন র 
য কােজ তুিম রাগািnত বাধ কর, তমন িকছু তুিম aন েদর pিত কার না'। eমনিক শtrেদর ভালবাসেত 
বলার কথা তাoiজেম রেয়েছ, িকংবা বুেdর বাণীেত, সo িকnt যী  বা মুহmেদর aেনক আেগi।  

কােজi নিতকতার য uপকরণgেলােক ধমানুসারীরা তােদর s s ধেমর ' পিtক সmিt' বেল ভাবেছন, 
সgেলা কানটাi িকnt আসেল ধম থেক udুত হয়িন, বরং িবকিশত হেয়েছ সমাজিববতেনর aবশ াmাবী 
ফল িহেসেব। সমাজব বsা িটিকেয় রাখার sােথi সৃি র pারm থেক মানুষ িকছু িকছু বিশ েক ' নিতক 
gনাবলী' িহেসেব gহণ করেত বাধ  হেয়েছ; কারণ o ভােব gহণ না করেল সমাজব বsা aচীেরi েস 
পড়ত। িবখ াত নৃতািttক সেলামন আ াশ বেলন,  

'আমরা eমন কান সমােজর কথা জািন না, যখােন সাহিসকতােক হয় করা হয়, আর ভীrতােক 
সmািনত করা হয়; িকংবা uদারতােক পাপ িহেশেব দখা হয় আর aকৃতjতােক দখা হয় gণ িহেসেব।' 

eমন ধরেনর সমােজর কথা আমরা জািননা কারণ aমন সমাজ িটেক থাকেত পাের না। খুব সাদা চােখ 
দখেলo, eকিট সমােজ চুির করা য aন ায়, eিট বুঝবার জন  করার জন  কান sগীয় oিহ নািজল 
হoয়ার দরকার পের না। কারণ য সমােজ চুির করােক না ঠিকেয় মিহমািnত করা হেব, স সমােজর 
aিst লাপ পােব aচীেরi। িঠক eকi ভােব আমরা বুিঝ, সিত  কথা বলার বদেল যিদ িমথ া বলােক 
uৎসািহত করা হয়, তেব মানুেষ মানুেষ যাগােযাগ রkা করাi দূrহ হেয় পড়েব। e ব াপারgেলা uপলিbর 
জন  কান ধমিশkা লােগ না। আবার eমনo দখা গেছ য, শতাbীpাচীন কান চলমান ব বsার 
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পিরবতন মানুষ িনেজ থেকi কেরেছ পিরবিতত মূল বেধর কি পাথের মানবতােক যাচাi কের, eবং 
aেনকেkেti ধম িক বলেছ না বলেছ তার তায়াkা না কেরi। দাসtpথার uেcদ eমিন eকিট ঘটনা। 
বলা বাhল , কান ধমgেni দাসt uেcেদর আহবান জানােনা হয় িন। বাiেবেলর নতুন িকংবা পুরাতন 
িনয়ম, িকংবা কারান, aথবা বদ, uপিনষদ, মনুসংিহতা- কাথাoi দাসt pথােক িনমুল করার কথা বলা 
হয়িন, বরং সংরিkত করার কথাi বলা হেয়েছ pকারnের। িকnt মানুষ সমািজক pেয়াজেনi eকটা সময় 
দাসt uেcদ কেরেছ, যমিনভােব িহnু সমাজ কেরেছ সতীদাহ িনমুল বা ী  সমাজ কেরেছ ডাiনী 
পাড়ােনা বn। সতীt সmেক pাচীন ধারণা, িকংবা সমকািমতা বা গভপােতর aিধকার সংkাn দৃি ভ ীরo 
ব াপক পিরবতন ঘেটেছ সারা পৃিথবী জুেড় e কয় দশেক। e পিরবিতত দৃি ভ ীর aেনকgেলাi ধম কতৃক 
aনুেমািদত নয়।  

 

বjািনক দিৃ ভি  : Let the data decide আর িকছ ুpেয়াজনীয় পিরসংখ ান : 

আজ আধুিনক রা gিলর িদেক তাকােল বাঝা যায় য, আlাহর gনার দাহাi িদেয় মানুষ জনেক সৎ পেথ 
পিরচািলত করার ব াপারিট িক িনদাrনভােব ব থতায় পযবািসত হেয়েছ। আlাহ বা ঈ েরর gনার ভয় 
দিখেয়i যিদ মানুষ-জনেক পাপ থেক িবরত রাখা যত, তা হেল আর রাে  পুিলশ-দােরাগা, আiন-কানুন, 
কাট-কাচাির কান িকছুরi আর pেয়াজন হত না। eক inারেনট ফারােম eকটা সময় রাে র uৎপিt 

eবং ধেমর নিতকতা িবষেয় িলখেত r কেরিছলাম; সােথ সােথi eক ধািমক ভdেলাক uেtিজত হেয় 
বলেত r করেলন - 'aিভিজৎ রােয়র মত নািsক লাকজন রাে  আেছন বেলi পুিলশ দােরাগার 
pেয়াজন'। eধরেনর uিkেক sফ eকজনমাt aj ধািমেকর আsালন বেল মেন করেল িকnt ভুল হেব। 
e ধরেনর ধ ান ধারণা aেনেকi মেন মেন পাষণ কেরন, তােদর বশ বড় aংশi আবার সুিশিkত। 
পা াত  িবে  িডেsাভাির inিটuেটর পুেরাধা ব িkt eবং iেniলেজn িডজাiেনর aন তম pবkা িফিলপ 
জনসেনর মেত, যেহতু aিব াসীরা ডারuiেনর মতানুসাের মেন কের মানুষ বানর থেক udুত হেয়েছ, 
সেহতু তারা য কান ধরেনর 'নাফরমািন' করেত পাের - সমকািমতা, গভপাত, পেণাgািফ, তালাক, 
গনহত া সবিকছু । eমন eকটা ভাব, ডারuiন আসার আগ পযn সারা পৃিথবী যন egেলা থেক 
eেকবােরi মুk িছল!  

eকজন িবjানমনs ব িk িহেসেব িফিলপ জনসেনর eধরেনর আেবগpবণ আpবাক ারলীেত আমার িব াস 
করার কান কারণ নi, বরং আমার আsা থাকেব বjািনক সমীkা হেত pাp ফলাফেল; িবjানীরা 
যিটেক বেলন, 'Let the data decide'। আিম িফিলপ জনসেনর সমথেন eমন কান uপাt বা ডটা খুেঁজ 
পাiিন যা থেক pমািণত হয় য, aিব াসীরা িব াসীেদর চাiেত বশী aপরাধpবণ; বরং িকছু পিরসংখ ান 
eেকবােরi uলেটা িসdাn হািজর করেছ। আেমিরকায় িবিভn গেবষনায় দখা িগেয়েছ নািsকেদর চাiেত 
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পুনrjীিবত ী ানেদর মেধ  িববাহিবেcেদর হার বশী; eo দখা িগেয়েছ য, য পিরবােরর পিরেবশ 
ধমীয়গতভােব aিতমাtায় রkণশীল স সমs পিরবােরi বরং িশ েদর uপর পিরবােরর aন  কান সদস েদর 
dারা বশী যৗণ িনপীড়ন হয় । 1934 সােল আbাহাম াnbাu তার গেবষণাপেt দিখেয়েছন ধািমকতা 
eবং সততার মেধ  বরং বরী সmকi িবদ মান। 1950 সােল মুের রেসর গেবষণা থেক বিরেয় eেসেছ 
য, ধািমকেদর তুলনায় নািsক eবং aেjয়বাদীরাi বরং সমাজ eবং মানুেষর pিত সংেবদনশীল থােকন, 
তােদর unয়েনর জন  ত াগ sীকার কেরন। ভারতীয় িবjান o যিুkবাদী সিমিত 1988 সােল ভারেতর 
জলখানায় দাগী আসামীেদর মেধ  eকিট জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর য ফলাফল পাoয়া িগেয়িছল, তা 
িছল aবাক করার মত। দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা 100 জনi ঈ র eবং কান না কান 
pািত ািনক ধেম িব াসী । আেমিরকায়o eরকম eকিট জিরপ চালােনা হেয়িছল 5 i মাচ, 1997 
তািরেখ। স জিরেপ দখা গেছ য আেমিরকার জনসাধারেণর মেধ  eকটা uেlখেযাগ  aংশ (8-10%) 
ধমহীন হoয়া সেtto তােদর মেধ  aপরাধpবণতা কম (মাt 0.21%), স তুলনায় ধািমকেদর মেধ  
শতকরা িহেসেব aপরাধpবণতা aেনক বশী । আজ বাংলােদেশ জিরপ চালােলo ভারেতর মতi ফলাফল 
পাoয়া যােব। ঈ ের িব াস, পরকােল িব াস, বেহেsর লাভ বা দাজেখর ভয় কানটাi িকnt aপরাধীেদর 
aপরাধ থেক িনবৃt রাখেত পােরিন। আlাহর gনা িকংবা ঈ েরর ভেয়i যিদ মানুষ পাপ থেক, dনীিত 
থেক মুk হেত পারত, তেব তা বাংলােদশ eতিদেন বেহেs পিরনত হত। িকnt বাংলােদেশর িদেক 
তাকােল আমরা আজ কী দখিছ? বাংলােদেশ শতকরা 99 জন লাকi আlা- খাদা আর পরকােল িব াসী 
হoয়া সেtto dনীিতেত ei দশিটi আজ পৃিথবীর শীেষ। ধেম িব াস িকnt দশবাসীেক dনীিতমুk রাখেত 
পােরিন। পারেবo না। য দেশ সেবাc পদ থেক বiেত r কের dনীিতর sাত, য দেশ গালাম 
ফাrক aিভ, eরশাদ, ফালু, গালাম আজম, িনজামী, হািজ সিলম, জয়নাল হাজারীর মত হত াকারী, 
ধষক, gnা, িছনতাiকারী, ডাকাত রাজৈনিতক ছtছায়ায় থাকার দrন ধু রহাi i পায় না, বরং বুক 
িচিতেয় ঘুের বরাবার ছাড়পt পায়, নতা হবার সুেযাগ পায়, স দেশর মানুষ নামাজ পেড়o dনীিত চািলেয় 
যােব; তারা রাজাo রাখেব, আবার ঘুষo খােব। তাi হেc। ei তা ধমpাণ, আlাহ- খাদায় িব াসী 
বাংলােদেশর সামািজক aবsা। aপরিদেক িস াপুেরর িদেক তাকােনা যাক। e দশিটেত aিধকাংশ লাকi 
pািত ািনক ধমপিরচয় থেক মুk। ন াশনাল iuিনভািসিটর aেনক চীনা ছাt-ছাtীেকi দেকিছ 
ধমপিরচয় িজjাসা করেল তারা বিল  কে  বেল -‘ি  িথ ার’। aথচ ধম নয়, শধু আiেনর শাসন আর 
সামািজক মূল েবাধgিলর চচা কের িস াপুর আজ পৃিথবীর সবেচেয় কম dনীিতgs দশgিলর eকিট। 
aিধকাংশ িস াপুরবাসীরা আlা- খাদার নামo কেরন না, নরেকর ভয় aথবা বেহেsর লাভo তােদর নi। 
কান যাdবেল তারা তাহেল dনীিত থেক মুk থাকেছ?  

 

uপেরর পিরসংখ ান gেলা দoয়ার uেdশ  eটা pমাণ করা নয় য, মানুষ নািsক হেলi ভাল হেব িকংবা 
আিsক হেলi খারাপ হেব, বরং eটাi বাঝােনা য, ধম কানভােবi নিতকতার 'মেনাপিল ব বসা' দাবী 
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করেত পাের না। আসেল কান িবেশষ ধেমর আনুগেত র uপর িকnt মানুেষর নিতক চিরt-গঠন িনভর কের 
না, িনভর কের eকিট দেশর আথ-সামািজক pkাপট আর সমাজ-সাংsৃিতক পিরেবেশর uপর। আসেল 
আধুিনক যুেগর জীবন যাtার pkাপেট e কথা বলা যায়, pাচীন কােলর ধমgngেলার আেলােক 
নিতকতােক িবে ষণ করেল আর চলেব না, বjািনক দৃি েকান থেক aনুসnান eবং িবচার-িবে ষণ করেত 
হেব।  

pখ াত মেনািবদ, িবjােনর দাশিনক eবং sপিটক ম াগািজেনর pিত াতা ডঃ মাiেকল শারমার তার The 

Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden 
Rule বiেয় ব াখ া কেরেছন সমাজ িবকােশর pেয়াজেনi মানুষ িকছু নীিতেক pথম থেক ‘ গাê ◌ন rল’ 
িহেসেব gহন কেরেছ :  

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

কারণ ei নীিতর aনুশীলন ছাড়া সমাজ ব বsা িটেক থাকেব না। মাiেকল শারমার তার গেবষনায় 
দিখেয়েছন য, মানব িববতেনর ধারােতi পার িরক pিতেযািগতার পাশাপািশ আবার নিতকতা, মূল েবাধ, 
সহনশীলতা, uদারতা, sাথত াগ, সহানুভূিত, সমেবদনা pভৃিত gনাবিলর চচা হেয়েছ। সভ তার pিতিনয়ত 
সংঘাত o সংঘেষi গেড় uেঠেছ মানবীয় Provisional ethics, যা মানুষেক pকৃিতেত িটেক থাকেত 
সহায়তা কেরেছ।  

নিতকতার ব াপারিট ধু মানব সমােজরi eকেচিটয়া তা নয়, ছাট sেল তথাকিথত aেনক 'iতর pাণী' 
জগেতর মেধ o িকnt eিট দখা যায়। ভ াmায়ার বাdেররা িনেজেদর মেধ  খাদ  ভাগাভািগ কের, বানর eবং 
গিরলারা তােদর দেলর কান সদস  মানিসক ভােব িবপযs থাকেল তােক সহায়তা করr জন  pাণাnকর 
চ া কের, eমনিক 'দেশ িমেল' কাজ কের তার জন  খাবার পযn িনেয় আেস। ডলিফেনরা aসুs aপর 
সহযাtীেক ধাkা িদেয় সকেতর িদেক িনেয় যায়, যার ফেল aসুs ডলিফনিটর পযাp আেলা বাতাস পেত 
সুিবধা হয়, িতিম মােছরা তােদর দেলর aপর কান আহত িতিম মাছেক drত সািরেয় তুলেত চ া কের। 
হাতীরা তােদর পিরবােরর aসুs বা আহত সদস েক বঁাচােনার জন  সেবাc ত াগ sীকার কের। e ধরেনর 
দৃ াn িবরল নয়।  

eকটা সময় ধমীয় নিতক িবধানgেলার eকটা iিতবাচক ভূিমকা িছল হয়েতা সমােজর uপর। নানা ধরেনর 
ধমীয় িবধানi িছল আiন, ogেলাi িছল সুনীিতেবাধ গেড় তালার িভিtভূিম। িকnt সভ তার agগামীতার 
সােথ সােথ ধমীয় pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােc, aেনক আেগi ফুিরেয়েছ ধমpবতকেদর ভুিমকাo। আজ 
আধুিনক মনেনর aিধকারী মানুেষর কােছ pাচীন uপাসনা ধমgেলা eেকবােরi aপাংেkয় হেয় uেঠেছ। 
কui আজ িব াস কের না তnt-মেnt aসুখ সাের, িকংবা 'আlাহ মঘ দ পািন দ' বেল চ াচােলi বৃি  
ঝের। সমােজ শৃ লা বজায় রাখেতo আজ ধমgr, নবী িকংবা পয়গmরেদর 'মহান িমথ ার' চেয় 
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ধমিনরেপk িবjানমনs সমাজ, আiেনর শাসন আর সাংsৃিতক agগিত aেনক বিল  ভুিমকা রাখেছ। 
ধমেকিndক নিতকতার িবষয় gেলা agনী িচnার মানুষেদর কােছ grtহীন, তােদর মত ধমমুk মানুেষরাi 
হয়ত আগামীর পিরবিতত িবে  িনধারণ করেব নিতকতা o মূল েবােধর eক নতুন সংjা।  

 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com ।  uপেরর 
লখািট 'sতnt ভাবনা' বiেয় 'ধম o নিতকতা ' িশেরানােম সংকিলত হেয়েছ। e ছাড়া 'যুিk' নােমর 

eকিট ম াগািজেনo eকটু পিরবিতত আকাের ছাপা হেয়িছেলা।  
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