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অিভিজৎ রায় (১৯৭১- ২০১৫) 

 

অিভিজৎ রায় য* ি+বাদী /লখক, 3গার এবং মু+মনা ওেয়বসাইেটর ?িতAাতা। িবCােনর 
সবDেশষ তেথHর সুসংবI িবেJষেণর আেলায় /লখা ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাRী’, ‘মহািবেS ?াণ ও ব* িIমTার /খUােজ’, 'সমকািমতা:একV WবCািনক এবং সমাজ-
মনXািTক অনুসZান’, শূনH /থেক মহািবS’ বই\েলা  তঁােক ?িত]ত কেরেছ বতD মান 
সমেয়র িবCানমন^ পাঠেকর অনHতম ি?য় /লখক িহসােব। তার /লখা দুV বই  
‘অিবSােসর দশDন’ এবং ‘িবSােসর ভাইরাস’ মু+মনা মহেল বHাপকভােব আেলািচত ও 
?শংিসত হয়। সুসািহিতHক, অনুসিZৎসু, সমাজ-সেচতন এবং সতH সZান ও ?কােশ 
আেপাষহীন অিভিজৎ রােয়র ab িছেলা িবCান, মানবতাবাদ ও য* ি+বােদর আেলােক 
সমাজ ?িতAার। /সই অজD েনর পেথর সমমনােদর িনেয় cরd কেরিছেলন মু+মনা 3গ 
যা আজও বাংলাভাষী িবCানকমীe , য* ি+বাদী, মানবতাবাদী ও িনধDািমকেদর সবেচেয় বড় 
অনলাইন সংগঠন।   
 
অিভিজৎ রােয়র জg ১২ /সেjkর, ১৯৭১ সােল। তখন বাবা অধHাপক অজয় রায় 
সিnয়ভােব /যাগ িদেয়েছন মুি+য* েI, আর পািকXািন /সনাবািহনীর গণহতHা /থেক রoা 
/পেত তঁার মা /শফািল রায় আqয় িনেয়েছন ভারেতর আসােম। aাধীনতার পের বাবার 
কমDসূেR ঢাকা িবSিবদHালয় এলাকায় Wশশব-Wকেশার কােট অিভিজৎ রােয়র। িতিন 
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যTেকৗশেল uাতক িশoা সvw কেরন বাংলােদশ ?েকৗশল িবSিবদHালয় /থেক। 
এরপের নHাশনাল ইউিনভাyসzV অব িস{াপুর /থেক বােয়ােমিডকHাল ইি}িনয়ািরং-এ 
িপএইচিড িডি~ অজD ন কের সফটওয়Hার আyকzেট� িহেসেব কমDরত িছেলন আেমিরকার 
আটলা�া শহের। 
     
অনলাইেন অজ� /লখােলিখ ও ?কািশত দশV বইেয়র মেধH িদেয় অিভিজৎ অZিবSাস 
আঁকেড় থাকা সমাজবHব�ার িভিTমূেল আঘাত কের কের অিবরাম ত* েল ধেরেছন 
মানবতার কথা। সাহস য* িগেয়েছন িবCান ও য* ি+'/ত আ�া রাখেত। ‘সমকািমতা: একV 
WবCািনক এবং সমাজ-মনXািTক অনুসZান’ বইV ?কািশত হয় ২০০৯ সােল যার 
মাধHেম িতিন বাংলােদেশর সমাজচ* Hত কের রাখা সমকামী মানুেষর পােশ দঁািড়েয়েছন। 
িবCান ও য* ি+ িদেয় /বাঝােত /চেয়েছন মানুেষর oু� একV অংেশর মেধH সমকামী ?ব� িT 
থাকা অপরাধ বা oিতকর নয়, বরং তা ?াণীজগেতর aাভািবক িচR। এর মাR দুই বছর 
পর ?কািশত হয় ‘অিবSােসর দশDন’ (সহ-/লখক: রায়হান আবীর) বইV যা িবCানি?য় 
ও মু+মনা মহেল বHাপক আেলািচত ও ?শংিসত হয়। এই বইVেত আধ* িনক িবCান ও 
দশDেনর আেলােক নািXকতােক ?িতAা করা হেয়েছ সবেচেয় /যৗি+ক ও মানিবক 
অব�ােন। ‘িবSােসর ভাইরাস’ (২০১৪) বই খািনেত িতিন ধমDেক ত* লনা কেরেছন 
ভাইরােসর সােথ এই বেল /য, 'ধমD' বHপারV মানুষেক অেযৗি+ক ঈSর ও অমানিবক 
?থায় িবSাস �াপন /থেক cরd কের আ�ঘাতী পযD� কের ত* লেত পাের।  
 
মানব মনেনর nমাগত উwিতেত িবSাসী অিভিজৎ রায় উৎসাহী িছেলন িবিভw িবষেয়। 
রবীDনােথর কিবতায়, িচRকলায়, ও নারীর সামািজক অব�ান উwয়েনর ভাবনািচ�ায় 
সুসািহিতHক এবং মানবতাবাদী িভে�ািরয়া ওকােvার ?ভাব িনেয় /লখা ‘িভে�ািরয়া 
ওকােvা: এক রিব-িবেদিশনীর /খUােজ’, অসামানH এই বইV ?কাশ হেয়িছল ২০১৫ 
সােল। একই বছের মহািবেSর উৎপিT ও অিXে�র সাPিতকতম ধারণা িনেয় গিণতিবদ 
অধHাপক মীজান রহমােনর সােথ /লখা 'শূনH /থেক মহািবS' বইVও ?কাশ পায়। িবCান, 
দশDন, সািহতH, সমাজিচ�া, ধমD ও আেরা ব� িবষেয় অিভিজৎ রায়'এর /লখা /কৗত� হলী-
অনুসিZৎসু-িজCাসু মানুষেক /যাগান িদেয়েছ ব�বাদী িচ�ার িবপুল রসদ, যা আঘাত 
কেরেছ আজেকর প�াৎগামী ও অZকারা�w সমােজর সাPদািয়ক ধমDবHবসায়ী এবং 
অসৎ রাজৈনিতক সুিবধাবাদীেদর'/ক।  
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য* ি+ িদেয় য* ি+র /মাকােবলা করেত বHথD হেয় ইসলািম জি{রা ২০১৫ সােলর ২৬'/শ 
/ফ�dয়াির িনমDমভােব আnমণ কের অিভিজৎ রায় ও তঁার Tী বনHা আহেমদেক। বনHা 
আহেমদ \রdতর আহতাব�া /থেক /বঁেচ উঠেলও /সই রােতই অিভিজৎ রায় মৃত* Hবরণ 
কেরন ঢাকা /মিডেকল কেলেজ। এমন নৃশংস পিরণিতর বা স�াবনার কথা অিভিজৎ 
জানেতন না তা নয়, তব*  িতিন দৃঢ়ভােব িবSাস করেতন ‘পা�* িলিপ /পােড় না’। তঁার /সই 
িবSােসর অেমাঘ ?মাণ তঁার রচনাসমূহ, /য সব আজও মানবতাবাদী, ধমDিনরেপo, 
?গিতশীল এবং মু+মনা ?িতV মানুেষর জনH /?রণার উৎস হেয়েছ। বাংলােদেশর 
মুি+ব* িIর আে�ালেন অিভিজৎ রায় আেলাকবyতzকা হেয় থাকেবন।  
 
তঁার /লখা ও সvািদত বই:  
 
• আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাRী’ (২০০৫, অ�* র ?কাশনী) 
• মহািবেS ?াণ ও ব* িIমTার /খUােজ (২০০৭, অবসর ?কাশন সং�া, সহেলখক: ফিরদ 
আহেমদ) 

• aতT ভাবনা: মু+িচ�া ও ব* িIর মুি+ (২০০৮, অ�* র ?কাশনী, মু+মনা ?বZ 
সংকলন) 

• সমকািমতা: WবCািনক এবং সমাজ-মনXািTক অনুসZান (২০১০, cIaর) 
• অিবSােসর দশDন (২০১১, cIaর, সহেলখক: রায়হান আবীর) 
• িবSাস ও িবCান (২০১২, অ�* র ?কাশনী, মু+মনা ?বZ সংকলন) 
• ভালবাসা কাের কয় (২০১২, cIaর) 
• শূনH /থেক মহািবS (২০১৪, cIaর, সহেলখক: অধHাপক মীজান রহমান) 
• িবSােসর ভাইরাস (২০১৪, জাগৃিত ?কাশনী) 
িভে�ািরয়া ওকােvা: এক রিব-িবেদিশনীর /খUােজ (২০১৫, অবসর ?কাশনা সং�া) 
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২ য়   সং - র .ণ র   ভ0  িম কা 
 
 

িব#ােসর ভাইরােসর ২য় সং-রণ .বিরেয় .গল। ২০১৪ সােলর .ফ:;য়ািরর 
বইেমলায় যখন বই?র @থম সং-রণ .বিরেয়িছল তখন ভাবেতই পািরিন এেতা 
Fত – মােন কেয়ক মােসর মেধHই বই?র ২য় সং-রেণর ভ0 িমকা িলখেত হেব। 
িকJ িলখেত হল। নতK ন সং-রেণর জনH ভ0 িমকা .লখার .পছেন .যমন 
আনেNর .ছঁায়া আেছ, .তমিন পাশাপািশ আেছ িকছK টা .বদনার .ছঁায়াও। 
সাধারণত .কান বইেয়র পুনঃ-@কােশর সময় ভ0 িমকা িলখেত িগেয় .লখেকরা 
.বদনাতV হন না। মনঃWুX হন না। বরং খK িশেত হন আY;ত। .সটাই .তা 
Zাভািবক, তাই না? খK িশ আিম যেথ[ই, িকJ পাশাপািশ একটা জায়গায় 
আেছ .বদনাও। নতK ন বইেয়র ভ0 িমকা িলখেত িগেয় আিম খK িশর পাশাপািশ 
.বদনাতV হি\ – এ কথা ]েন হয়েতা অেনেক অবাক হেবন। িকJ .সটাই 
হি\। কারণ আেছ অবশH। বই? ২০১৪ সােলর একK েশ বইেমলায় অনHতম 
সফল িবি_ত বই িহেসেব িচিaত হেয়িছল। বb পাঠক লাইন িদেয় বই? 
িকেনেছন।  অেনেকই বই? িনেয় .ফসবK েক dHাটাস িদেয়েছন। অেনেকই পেড় 
মুf হেয় অনHেদরও পড়েত উhK i কেরেছন। ]ধK তাই নয়, বইেমলা .শষ হেত 
না হেতই বই?র .বশ িকছK  ভাল িরিভউ অনলাইেন @কািশত হেয়িছল। 
তারমেধH এই মুহ0 েতV মেন পড়েছ মুkমনা lগার .দব @সাদ .দবK র ‘িব#ােসর 
ভাইরাস: .মেন নয়, মেন িনন’ িশেরানােমর চমৎকার িরিভউ?র কথা। .স? 
একািধক সাইেট @কািশত হেয়িছল1।  এ ছাড়াও বb জায়গায় বই? িনেয় 
.লখািলিখ হেয়েছ। এ পযVn অখK িশ হবার .কান কারণ িছল না।  

িকJ খK িশর .সই .oােত .যন খািনকটা ভাটা পেড় .গল এ বছেরর 
মাঝামািঝ সমেয় শািফউর রহমান ফারাবী নােমর এক উr িজহািদ বHিkর 

                                                             
1 !দব $সাদ !দব,ু িব)ােসর ভাইরাস: !মেন নয়, মেন িনন, ম1ুমনা, !ফ3য়াির ২৭, 
২০১৪; বইিনউজ২৪, মাচ<  ২০, ২০১৪ ইত>ািদ। 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 3 

কমVকােs। ফারাবী নামক চিরt?েক যারা .চেনন, তারা জােনন - .ফসবK েক 
.মেয়েদর উuHk করা, লুvািম .লাফাির করা, অজানা-অেচনা .মেয়েদর হঠাৎ 
কের মHােসজ কের িবেয়র @wাব .দয়া, িনেজর .মাবাইেল .xিyেলােডর জনH 
টাকা পয়সা চাওয়া সহ বb ফাতরািমর জনH ফারাবী  ইেতামেধHই কK খHাত 
(যারা ফারাবী এ কাজ{েলার সােথ সমHকভােব পিরিচত নন, তারা মুkমনায় 
অনn িবজয় দােশর .লখা ‘ফারাবীর ফাতরািম’ .লখাটা পেড় িনেত পােরন2)। 
িকJ .সটাই ফারাবীর একমাt পিরচয় নয়। নারী .লালুপ ফারাবী একিদেক 
.যমন .মেয়েদর সােথ ‘লুলািম’.ত মহা-ওwাদ, |ক একই ধারায় আবার ধমV 
রWার সাvা }সিনকও বেট। নারী অবমাননার পাশাপািশ তার .ফসবK ক 
dHাটােস পাওয়া যায় ইসলাম ধমV @চারণার তা{িদ .পাd। ধমV@চারণা আর 
নারী অবমাননা .য একসূেt বঁাধা, তা ফারাবীেক না .দখেল ভাল কের .বাঝা 
যােব না। ‘মানুিষকতা’ rে�র .লখক এবং lগার রায়হান আবীর িবিডিনউজ 
পিtকায় তার এক? কলােম ফারাবীেক িবে�ষণ করেত িগেয় .য কথা{েলা 
বেলেছন, তা খK বই তাৎপযVমি�ত3 – 

‘িনেজেক কখনও িনিষi .ঘািষত ‘িহজবK ত তাহিরর’ কখনও ‘িশিবেরর’ 
অনুসারী বেল @চার করা ফারাবীর lেগ আগমন ঘেটিছেলা মূলত সহlগার 
.মেয়েদর িবরk করার উে�শH িনেয়, তার @থম .পাdও িছেলা অজানা 
অেচনা .মেয়েদর ‘িবেয় করার অনুেরাধ জািনেয়’। মূলত িবিভ� ভK য়া আইিড 
খK েল .ফসবK ক এবং lেগ .মেয়েদর অ�ীল, কK র;িচপূণV @wাব .দওয়াই িছেলা 
তার কাজ। .ফসবK েক আপনারা যারা িনয়িমত, তারা .খয়াল কের .দখেবন, 
বাংলা ভাষায় .ফসবK েক .য সকল নারীিবেhষী, অ�ীল, .যৗন সুড়সুিড় 
.যাগােনা পাতা রেয়েছ তােদর মেধH এক? িবেশষ }বিশ[H লWণীয়। এরা 
ই�ারেনট .থেক নারীেদর িবিভ� ছিব সংrহ কের .সটা তােদর অনুসারীেদর 
সামেন উপ�াপন কের এবং একই সােথ আরও একটা িবষেয় তারা সমান 

                                                             
2 অনA িবজয় দাশ, ফারাবীর ফাতরািম!, ম1ুমনা, িলE: http://mukto-
mona.com/bangla_blog/?p=40189  
3 রায়হান আবীর, উHাস ও রাহী বKৃাA: এখনও !গল না আঁধার, িবিডিনউজ২৪, 
মতামত িবেRষণ, এি$ল ১৬, ২০১৪ 
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ক�াে� .পাd কের। কী .সই িবষয়টা? ধমV। এবং .যেহতK  বাংলােদেশর 
সংখHাগিরে�র ধমV ইসলাম, তাই এই অ�ীল পাতা{েলার কােছও ধমV বলেত 
.কবল ইসলাম। ফারাবী .যন এই মানুষ{েলারই @িতিনিধ। যার একমাt কাজ 
হেলা নারীেদর উতHk করা এবং ইসলাম ধমV িনেয় .পাd .দওয়া’।  
 
ফারাবীর মত মানুষেক িনেয় িলখেত কােরা ভাল লােগ না, ফারাবী 

নামটা .কান মননশীল বইপেt �ান পাওয়ার .যাগH নয়। ‘িব#ােসর ভাইরাস’ 
বই?র ভ0 িমকায় ফারাবীর মত .লাকেক িনেয় সময় এবং শিk বHয় করেত 
হে\ – বHাপারটা সতHই .বদনার। িকJ তারপেরও একটা জায়গায় {র;� 
আেছ। আসেল ‘িব#ােসর ভাইরাস’ ধারণা?র সােথ সােথ ফারাবীর স�কV  
গভীর। িব#ােসর ভাইরাস মিw� অিধকার কের .ফলেল কী হয় – তার সহজ 
সরল এবং জলজHাn উদাহরণ হে\ এই ফারাবী। ফারাবীর মত ‘িব#ােসর 
ভাইরাস আ_াn’ মনেনরা মেনই কের .য .লখেকরা  ধমVেক  সমােলাচনার 
দৃ�েত .দেখন, এ িনেয় যK িkবাদী .লখা .লেখন, তােদর ধের ধের হতHা করা 
জােয়জ। .ফসবK েক ফারাবীর খK ব সহজ Zীকােরািk – ‘ইসলাম অথV শািn নয়, 
ইসলাম অথV আ�সমপVন। ইসলােমর িভতের িজহাদ, ি�তাল সবই আেছ। 
আ�াহর রসূলেক যারা ঠাsা মাথায় গািলগালাজ করেব, আমরা তােদর হতHা 
করব, এেত লুেকাচK িরর িকছK  .নই।’  আিম ইসলাম বা আ�াহ রসুলেক 
গািলগালাজ কের .কান .লখা বা বই @কাশ কিরিন। যারা আমার .লখািলিখর 
সােথ পিরিচত তারা জােনন, আমার সব{েলা বই-ই আসেল @ািnক িব�ান 
এবং দশVেনর অিnম সমসHা িনেয় আব�ত�ত। .কান িবেশষ ধমV বা ধমV{র;র 
@িত লWH ি�র কের .কান বই-ই িলিখত হয়িন। তারপেরও .দখিছ আমার বই 
এবং .লখািলিখ ফারাবীর মত িব#ােসর ভাইরাসা_াn মনেনর গােয় �ালা 
ধরােনার জনH িছল যেথ[। আসেল িব�ান এবং দশVেনর িনমVম সতH{েলা সব 
সময়ই ধমVবাদীেদর বK েক .শেলর মত .বঁেধ। ধমVরWার জনH তারা হেয় উেঠ 
মিরয়া। বছেরর ]র;েতই আমােক হতHার bমিক িদেয় .ফসবK েক dHাটাস 
িদেয়িছল এই উr জি�।  dHাটােস বেলিছল, আমােক হতHা করা নািক 
মুসলমানেদর জনH এখন ‘ফরজ’ হেয় .গেছ। পের আেরা .বশ কেয়কবার হতHার 
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bমিক িদেয়িছল। .ফসবK ক মnেবH আমােক .শষবার .য হতHার bমিক িদেয়িছল 
তােত .স বেলিছল  - ‘অিভিজৎ রায় আেমিরকা থােক। তাই তােক এখন হতHা 
করা স�ব না। তেব .স যখন .দেশ আসেব তখন তােক হতHা করা হেব’।  
জনি@য় জাতীয় }দিনক িবিডিনউজ পিtকার এক? িরেপােটV   রীিতমত িKনশট 
উে�খ কের ফারাবীর বkবH উi� ত হেয়িছল .স সময়4।   

অবশH ফারাবীর হতHার ফেতায়া নতK ন িকছK  নয়। এই ফারাবী ২০১৩ 
সােলর .ফ:;য়াির মােস লাইম লাইেট এেসিছল রাজীব হায়দার .শাভন ওরেফ 
থাবা বাবার জনাজা পড়ার জনH িনেয়ািজত ইমামেক হতHার উ-ািন িদেয়। 
@কােশHই বেলিছল, ‘.য ইমাম থাবা বাবার জানাজা পড়েব তােকও হতHা করা হেব’। 
পুিলশ তােক .rফতার কেরিছল .স সময়5। িকJ সবাইেক অবাক কের িদেয় ফারাবীেক 
জািমেন .ছেড় .দয়া হেয়িছল িদন কেয়ক পেরই । অেনেকই বেলেছন, এরপর 
.থেকই তার িডিজটাল ফেতায়ার দাপট .বেড় িগেয়েছ মাtািতিরkভােব। .স অতীেত 
ঢাকা জজ .কােটV র .জলা জজ জbর;ল হকেকও হতHার bমিক  িদেয়িছল।  খHাতনামা 
lগার এবং অHা�িভd আিসফ মিহউ�ীনেকও হতHার bমিক িদেয়িছল ফারাবী 
একািধকবার। মজার বHাপার হে\ যােক .স হতHার bমিক .দয়, দুই িদন পের আবার 
তার কােছই টাকা চায়। হতHার bমিক .দয়ার মেতা টাকা চাওয়াটাও ওর বািতক, িকংবা 
হয়েতা ফHাশন (আিম যখন .ফসবK েক নতK ন, আমার কােছও .বশ কেয়কবার 
মHােসজ িদেয়িছল .ফসবK েক টাকা পয়সা .চেয়; একবার .তা ১০,০০০ টাকা 
.চেয় বসল �াটV েফান িকনেব বেল; আেরকবার মHােসজ িদেয়িছল পয়সাওয়ালা 
সুNরী .মেয় আেছ িকনা যােত িকনা .স িবেয় করেত পাের) ।  অেনেকর কােছ 
এও .শানা যায়, ফারাবীর টাকা .চেয় িভWাব� িuর বHাপারটা এমন পযVােয় 
.প��িছেয় িগেয়িছল .য, .মেয়েদর সােথ .যৗনালাপ করেত করেতই .স নািক তােদর 
কােছ টাকা চাইেত থাকেতা। পাশাপািশ নািwক, মুরতাদ এবং িবধমী  েদর হতHার 
ফেতায়া .তা আেছই। এর মেধH একবার .দখলাম, নাটHবHিk� পীযK ষ বেNHাপাধHায়েক 
িনেয় িলেখিছল – ‘এফিডিসর এই পীয0 ষ বেNHাপাধHায় যিদ .দেশর আেলম উলামােদর 

                                                             
4 জিVবাদ $চারকারীর উXািনেত চYZােম দইু িকেশার !Z[ার, িবিডিনউজ২৪, এি$ল ২, 
২০১৪,  http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article767003.bdnews   
5 !সই ফারাবী !Z[ার, িবিডিনউজ২৪, !ফ3য়াির ২৪, ২০১৩ 
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কােছ Wমা না চায় তাইেল এই পীয0 ষ বেNHাপাধHায়েকও থাবা বাবার মত কর;ন পিরণিত 
বরন করেত হেব’6। িকছK িদন আেগ মুkিচnার .লখক পারেভজ আলমেক হতHার 
ফেতায়া িদেয়িছল এই িডিজটাল িজহািদ। তার .নােট খK ব পির�ারভােবই িলেখিছল – 
‘...এই পারেভজ আলেমর বাসা হে\ শিনর আখড়ায়। এই পারেভজ 
আলম @িতিদন িবকালেবলা ঢাকা িব#িবদHালেয়র ছিবর হােট আ¡া .দয়। 
রাসূলু�াহ সা�া�াb আলাইিহ ওয়া সা�াম ও খািদজা রািযয়া�াb আনহা .ক 
চরমভােব কটাW কের status .লখার কারেণ এই পারেভজ আলম .ক হতHা 
করা বাংলার মুসলমানেদর জনH এখন ফরজ হেয় দঁািড়েয়েছ।’7 হতHার উ-ািনর 
পাশাপািশ আবার অনH ধরেণর উ-ািনও আেছ।  িকছK িদন আেগ .সনাবািহনী এবং 
পুিলশেক উ-ািন িদেয়িছল ‘.দেশর }নরাজHকর পিরি�িতেত’ অT তK েল িনেত। 
@ধানমTী .শখ হািসনােক ‘¤াকK লা মানবী’ িহেসেব িচিaত কের .দেশ 
‘আেরক? রkাk ১৫ই আগাd’ ঘটােনার উদাu আহবান জািনেয়িছল এই 
উrপ�ী বHিk?। তার dHাটােস ফারাবী বেলিছল8 – 

‘.শখ হািসনা বতV মােন এক? ¤াকK লায় পিরণত হেয় .গেছ। ¤াকK লা 
.তা .সই .য মানুেষর রk খায়। .শখ হািসনা ]ধK ¤াকK লার নHায় 
বাংলার িনরীহ মানুেষর রkই খাে\ন না .শখ হািসনার ভাত খাওয়ার 
জনH, .শখ হািসনার .গাসল করার জনH আেরা অেনক বাংলার িনরীহ 
মানুেষর রk দরকার। .শখ হািসনা বতV মােন বাংলার িনরীহ মানুেষর 
রk .খেয় .বঁেচ আেছ। “রk রk আিম ত� ¦াতV ” এটাই এখন ¤াকK লা 
মানবী .শখ হািসনার নীিত। ... আমােদর দরকার এখন আেরক? 
১৫ আগd, ৭ নেভ¨র যার মাধHেম আমরা িসিকেমর পিরণিত .থেক 
.রহাই পাব। তাই .দশ .@িমক .সনাবািহনী .ক আিম অনুেরাধ করিছ 
আজ রােতই আপনারা একটা রkাk সামিরক অভK H©ান কের 

                                                             
6 পীযুষ বে`াপাধ>ায়েক হত>ার জন> ফারাবীর ফেতায়া, 
https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/752622994764487 
7 পারেভজ আলমেক হত>ার জন> ফারাবীর ফেতায়া, https://bn-
in.facebook.com/QawmiCyberArmy/posts/714518841903289 
8 Farabi Shafiur Rahman, Facebook Status, December 16, 2013; 
https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/796970570329729  
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আমােদর .ক ¤াকK লা মানবী রk িপপাসু .শখ হািসনার হাত .থেক 
উiার কেরন’। 

 
এধরেণর বkবH রাªে«ািহতার সািমল। এ ধরেণর বkবH িদেয়ও ফারাবী 
িকভােব আইেনর ঊেV থােক .সটা রীিতমত িব�য়কর। @খHাত িশWািবদ  ড. 
.মা আেনায়ার .হােসন িবষয়?র {র;� অনুধাবন কের .দেশর এক? @খHাত 
}দিনক পিtকার এক? কলােম ফারাবীর বHাপাের এমনিক Zরাª @িতমTীেকও 
Fত বHব�া .নওয়ার অনুেরাধ জািনেয়িছেলন9। অথচ .দেশর আইনরWেকরা এ 
বHাপাের িছেলন বরাবরই িন�ব�কার।  

তােদর িন�ব�কার থাকার এক? কারণ হয়েতা .য ফারাবীর মৃতK H bমিকেক 
.কউ {র;� িদেয় .নয়িন। ফারাবী @িতিদনই .ফসবK েক কাউেক না কাউেক মৃতK H 
bমিক িদেয় .বড়ােতা। ফারাবীর মৃতK H-bমিকর বHাপারটা {র;�পূণV িকছK  হেল 
.ফসবK েকর @ায় সকল মননশীল .লখক সািহিতHেকরা এতিদেন পরপাের 
সুখিন«া যাপন করেতন। সিতH বলেত িক ফারাবীর মেতা লুে�েনর .দয়া মৃতK H 
ফেতায়া আমরা .কউই ‘িসিরয়াসিল’ .নইিন। িকJ আমরা না িনেলও এক? 
@িত�ান িনল। রকমাির-ডট-কম নােম এক? @িত�ান আেছ অনলাইেন বই 
িবি_ কের।  ফারাবী বাংলােদেশর অনলাইন বই .কনার সাইট ‘রকমাির ডট 
কেমর’ অিফেসর |কানা @দান কের .পাd .দয় মাচV  মােসর মাচV  মােসর 
মাঝামািঝ সময়। বাংলােদেশ নািwকতা ছড়ােনার অপরােধ .স তার তা{িদ 
অনুসারীেদর রকমািরর অিফস আ_মেণর আ®ান জানায় .স। একই সােথ 
dHাটােস @িত�ান?র Zuািধকারীর .@াফাইল উে�খ কের তােক হতHা করার 
bমিক .দওয়া হয়। .যখােন ফারাবীেক সােথ সােথই আইেনর হােত .সাপদV  করার 
দরকার িছল, বাংলােদেশর ]ভবK িiর সব মানুষেক ভীষণ রকম অবাক কের িদেয় 
‘রকমাির ডট কেমর’ সTািধকারী মাহমুদুল হাসান .সাহাগ ফারাবীর bমিকর পর তার 
dHাটােস এেস আিম (অিভিজৎ রায়) সহ অনHানH .লখকেদর িব�ান ও মুkিচnার বই 
িবি_ করার জনH Wমা@াথVনা কেরন। িকJ তারপরও ফারাবী সJ[ না হওয়ায় রকমাির 

                                                             
9 ড. !মাঃ আেনায়ার !হােসন, bরাc $িতমdী মেহাদয় eত ব>বfা িনন, gদিনক জনকh, 
৪ এি$ল ২০১৪ 
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ডট কম তার .দওয়া িলd ধের িনেমেষই সকল বই তােদর ওেয়বসাইট .থেক @তHাহার 
কের িবি_ বে°র .ঘাষণা .দয়। অেনেকই এই ঘটনার সময় রকমাির ডট কেমর 
সংি�[েদর ফারাবীর ভেয় ভীত হওয়ার বদেল আইিন বHব�া rহণ করেত অনুেরাধ 
করেলও সবার অনুেরাধেক উেপWা কের রকমাির ডট কম .মৗলবাদী .তাষণেকই তােদর 
নীিত িহেসেব rহণ কের এবং ‘নািwক’.দর  বই (প±K ন িব�ান, যK িkবাদী এবং 
@গিতশীল বই) িবি_ িচরতের ব° কের .দয়। অথচ সকল অপকেমVর .হাতা ফারাবীর 
িবর;েi .কােনা ধরেনর বHব�া rহণ কেরিন তারা (রকমািরর এই .মর;দsহীণতার 
ফলাফল .য .মােটই ভাল হয়িন পরবতী  কােলর ঘটনা@বাহ িছল তার @মাণ। 
ফারাবীর পদতেল রকমািরর সTািধকারী মাহমুদুল হাসান .সাহােগর অেহতK ক 
Wমা@াথVনায় নতK ন কের শিk স²য় কের এই কK খHাত ফারাবী এবং .সই সােথ 
]র; হয় তার িনতH-}নমিnক হতHা-bমিক @দান। আিম যখন এ বইেয়র ভ0 িমকা  
িলখিছ, তখন ফারাবীর আেরক? bমিক এবং আ_মেণর িশকার হেয় 
কারাগাের িদন কাটাে\ন চ³rােমর মুkিচnার দুই তর;ণ - মাহমুদর রহমান 
রায়হান (রায়হান রাহী) এবং উ�াস দাশ10)। তারা িনেদনপেW ফারাবীেক বলেত 
পারেতন .য, বইেয়র .য অংেশ আপিuজনক অংশ আেছ তা তােদর .দখােত, এবং .সই 
.মাতােবক বHব�া িনেবন তারা। িকংবা বলেত পারেতন, ‘.য বই রাª এবং সরকার কত� V ক 
িনিষi নয়, .স বই কােরা মুেখর কথায় আমরা সাইট .থেক সিরেয় িদেত পাির না’ । 
িকJ .কান অনুস°ান ছাড়াই, .কান যK িkিন� YHান-.@াrাম এবং পিলিস ছাড়াই 
তাৎWিণক িসiােn বই উ|েয় .নয়ার .ঘাষণা িদেলন। এটা .কান ধরেণর ভাল 
বHাবসািয়ক নীিতর সােথ সাম´সHপূণV নয়। বHবসা করেত হেল িনজZ িব#াসেক 
িসেdেমর বাইের রাখাই বাµনীয়। এেWেt আnজV ািতকভােব সুপিরিচত িবপণন 
@িত�ান আমাজন ডট কম এর মেতা এক? ভাল উদাহরণ .তা িছলই তােদর 
সামেন। আমাজন .থেক চাইেল .যমন ধমী  য় বইপt .কনা যায়, .তমিন .কউ চাইেল 
িরচাডV  ডিক¶, সHাম হHািরস, ি_েdাফার িহেচ¶েদর মেতা নািwকেদর বইপtও িকনেত 
পােরন িবনা বাধায়। .কউ bমিক িদেলই আমাজন িরচাডV  িডিকে¶র বই সিরেয় .নয় না। 
রকমািরর এ ধরেণর এক? dHাs-এ অিবচল থাকা উিচৎ িছল। আর উিচৎ িছল 
ফারাবীর মেতা মৃতK H-bমিক দাতার িবর;েi আইিন বHব�া rহেণর। িকJ তারা .সটা 
                                                             
10 জিVবাদ $চারকারীর উXািনেত চYZােম দইু িকেশার !Z[ার, িবিডিনউজ২৪, পূেব<া1। 
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না কের ভাইরাসেক িজইেয় .রেখ সাইটেক ‘পিবt পািন’ িদেয় ‘পাক-.গাছল’ িদেত 
মন� করেলন। িকJ এ ভােব .তা সমসHার সমাধান হয় না। .কান .রাগ 
সারােত হেল .রােগর উৎসটা িনধVারণ করা জর;রী। 

পৃিথবীেত বই পুিড়েয়, বইেক িনিষi কের মুkিচnােক @িতহত করার .চ[া 
অবশH নতK ন নয়। .সই @াচীন যK গ .থেকই শাসেক িনজেদর িচnার িবপরীেত 
যাওয়া মতবাদ িকংবা ধHান ধারনােক র;i করেত .চেয়েছ। .কাপা�ন�কাস, 
গHািলিলও, :;েনােদর বাইেবলিবেরাধী .সৗরেকিDক মতবাদেক  িনিষi কের 
কHাথিলক চাচV  একসময় সূেযVর চািরিদেক পৃিথবীর .ঘারা থামােত .চেয়িছল। 
যখন তা স�ব হয়িন িবপরীত ধারার বইপt �ািলেয় পুিড়েয় তািড়েয় নাশ 
কের িদেত .চেয়েছ। এ ধরেণর r�হnারক কাজ বHািবলনীয় শাসেকরা কেরেছ, 
এেথনীয়রা কেরেছ, .রামানরা কেরেছ। ি¸[ান এবং মুসিলম শাসকেদর হােত 
একটা সময় ংস হেয়িছল আেলকজািDয়ার সুিবখHাত @াচীন পাঠাগার। কিথত 
আেছ আেলকজািDয়া r�াগােরর বই-পuর ংস করেত িগেয় খিলফা ওমর 
নািক বেলিছেলন – ‘বইপt{েলা যিদ .কারআেনর িশWার সােথ স�িতপূণV না 
হয় তেব .স{েলা আমােদর দৃ�েত িনতাnই অ@েয়াজনীয়। কােজই ও{েলার 
ংস অিনবাযV; আর বই-পuর{েলােত যিদ .কারােনর িশWার সােথ স�িতপূণV 
.কান কথাবাতV া আেদৗ .থেকও থােক তেব .স{েলা হেব @েয়াজেনর অিতিরk। 
কােজই .স িদক িদেয়ও ও{েলা ংস করা জােয়জ’। তK �ক� .সনাপিত ইখিতয়ার 
উি�ন মুহ¹দ িবন বখিতয়ার িখলিজ এবং তার অনুগত }সিনেকরা ভারতবষV 
আ_মেণর পর �ানিব�ােনর সূিতকাগার নালNা িবদHািনেকতনও একই 
কায়দায় ংস কেরিছেলন। এমনিক গত শতেক নাৎসী জামVািনর শাসেকরা 
রীিতমত বই .পাড়ােনার বিaউৎসব পালন কেরেছ ঘটা কের। অবশH িমt 
বািহনীও িপিছেয় িছল না। িhতীয় িব#যK েiর সময় তােদর .বামার; িবমান{েলা 
নািক টােগVট িহেসেব @ায়ই খK ঁেজ িনেতা জামVািনর লাইে:ির{েলােক। রািশয়ার 
dHািলনীয় জামানায় .যমন িবপরীত িচnােক নাশ করার তািগেদ অসংখH বই 
.পাড়ােনা হেয়েছ, .তমিন আবার প²ােশর অ°কার দশেক মHাকা�থ�জেমর 
িব]িi অিভযােন আেমিরকান মননেক কিমউিনজেমর হাত .থেক বঁাচােনার 
জনHও বই পুড়েত আমরা .দেখিছ। বই .পাড়ােনা ছাড়াও বইেয়র উপর নানা 
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ধরেণর .স¶রিশপ আেরাপ এবং িনিষiকরেণর বb আলামেতর সােথই আমরা 
পিরিচত। ভারতবেষV সালমান র;শিদর ‘সHাটািনক ভােসVস’, িকংবা বাংলােদেশ 
তসিলমা নাসিরেনর ‘লºা’ আমরা িনিষi হেত .দেখিছ .চােখর সামেনই।  
বছর কেয়ক আেগ মামলা কের bমায়K ন আজােদর ‘নারী’ r�?েক িনিষi 
করার @েচ[া .নয়া হেয়িছল। ‘িব#ােসর ভাইরাস’.ক িনিষi করার .@েচ[াও এই 
তািলকায় নতK ন সংেযাজন। মজার বHাপার হে\, ফারাবী নামক মুখেচনা ল�ট 
এবং ফেতায়াবােজর মুেখর কথায় রকমাির .কান িকছK  আগাপাশতলা িবচার িবেবচনা 
না কের .য সময়?েত িব�ানমন- বইপt উ|েয় িনেয়েছ, |ক একই সময় তােদর 
সাইেট দপVভের .শাভা পাি\ল .গালাম আজম, মওদুদী, .দলওয়ার .হােসন সাইদীেদর 
বই। ]ধK তাই নয়, এই একিবংশ শতা»ীেত বেস রকমাির ডট কম অনলাইেন 
িবি_ কের চেলেছ, ‘পৃিথবী নয় সূযV .ঘাের’র মত অৈব�ািনক বই, িকংবা ‘আিদ ও 
আসল .সােলমানী তািবেজর িকতাব’ জাতীয় r�11। অথচ আধK িনক িব�ানী এবং 
দাশVিনকেদর গেবেষানা পt, জানVাল,আর বইেয়র .রফাের¶ .দয়া শত কে[র 
ফসল ‘িব#ােসর ভাইরাস’ িকংবা ‘অিব#ােসর দশVন’ -এর মেতা বই{েলা 
তােদর জনH }তির কেরেছ এেকবাের জীবন-মরণ সমসHা। তারা .dার .থেক 
উ|েয় িনেয়েছ আমার সব বই। িমথHা .লেবল এঁেট িদেয়েছ ‘আউট অব ি@½’ 
বেল।  রকমািরর এই হঠকারী িসiােnর পর আিম আমার .ফসবK ক dHাটােস 
িলেখিছলাম12 – 

‘আিম সামানH .লখক। িকJ যা িলিখ সততার সােথ িলিখ। কাউেক bমিক 
ধামিক .দই না। আশা করব রকমাির এবং তােদর সােথ জিড়ত বHিkরা 

                                                             
11 এ ব>াপাের !ফসবেুক jগার এবং অ>ািlিভm ওমর ফাnক লেুoর মাচ<  মােসর ১৫ 
তািরেখর একq মজার m>াটাস িছল এরকেমর – 
‘ধম<াt মানিসক !রাগী যিদ আপনােক হত>ার uমিক !দয়, আপিন তখন িক করেবন? হয় 
আপিন তার uমিকেক পাKা !দেবন না, আর পাKা িদেল পুিলেশ অিভেযাগ করেবন। িকv 
আপিন যিদ ভয় !পেয় ইদেুরর মেতা গেত<  ঢুেক যান, গেত<  ঢুেক িডগবািজ িদেয় নীিত 
আদশ< সব িবষজ< ন িদেয় !গালাম আজেমর বই িবিx করেত yn কের !দন, তাহেল 

আপিন অবশ>ই একটা ''রকমাির''’। 
12 অিভিজৎ রায়, !ফসবকু !নাট, মাচ<  ১৫, ২০১৪, 
https://www.facebook.com/Avijit.Roy.MuktoMona/posts/678791665510440  
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িবষয়? মাথায় রাখেবন। দয়া কের বHবসার সােথ বHিkগত িব#াস জরােবন 
না। ফারাবী হাজার হাজার মানুষেক মৃতK H bমিক িদেয়েছ। তার bমিক সতH হেল 
আমরা .কউ আজ .বঁেচ থাকতাম না। রকমািরর উিচৎ .লখেকর Zাধীনতার 
@িত অিবচল থাকা। আমার বই রাª .থেক বHান করা হয়িন, আদালেত 
যায়িন। ফারাবীই বরং আদালেত চাজV িশট@া¾ .ফরারী আসামী। তার কথায় 
আমার বইেক তািলকা .থেক সরােনার কারণটা হাসHকর। আমরা .তা .কান 
ধমী  য় বই তািলকা .থেক সরােত বলিছ না। ]ধK  ধমী  য় বই .কন, বb িজহািদ 
বানী সমৃi উr বইপt .থেক ]র; কের বড় বড় রাজাকারেদর .লখা বই 
রকমািরেত পাওয়া যায়। সব .ছেড় আপনােদর .চাখ পড়ল এমন এক .লখেকর 
িযিন bমিক ধামিক .দন না, .কবল িযিন িব�ান িনেয় .লেখন? আসেল ভয়টা 
কার? �রণ কির িমখাইল বK লগাকেভর উপনHাস ‘মাdার এs মাগVািরটার’ 
িবখHাত উi� িত –‘পাsK িলিপ .পােড় না’। মুkিচnকেক আ_মণ করা যায়, িকJ 
তার িচnােক নাশ করা যায় না’। 
 

হHা, আিম সতHই মেন কির - মুkিচnকেক আ_মণ করা যায়, িকJ তার িচnােক 
.কানভােবই িবনাশ করা যায় না। এর @মাণ আমরা খK ব ভালভােবই .পেয়িছ 
রকমাির-ফারাবী ঘটনার পরবতী   সময়{েলােত। রকমাির যখন কাপুর;েষর মেতা 
িব#ােসর ভাইরাস @তHাহােরর .ঘাষণা িদেয়িছল, তখন ‘প±K য়া’ এবং ‘নWt 
বK ক শপ’ সহ অন লাইেন বই িবি_র একগাদা @িত�ান আমােদর পােশ এেস 
দঁাড়ায় ‘িব#ােসর ভাইরাস’ বই?র িবি_ অবHাহত রাখেত13। তারা মুkিচnার 

                                                             
13 !স সময় রকমািরর (rokomari.com) এর কেয়কq উেHখেযাগ> িবক{ পাওয়া িগেয়িছল 
পাঠকেদর কাছ !থেক -  

১. পড়ুয়া: www.porua.com.bd : িব)ােসর ভাইরাস বইq একq চমৎকার 
উপxমিণকা সহেযােগ আপেলাড কের !রেখেছন !xতােদর জন>।  
২. ন��: www.nokkhotro.com/books : পাঠেকরা এখান !থেক ‘িব)ােসর ভাইরাস’ 
অড< ার কেরেছন, খুব তাড়াতািড় !পেয়ও !গেছন বেল জািনেয়েছন।  

৩. িপিবএসেচইন: www.pbschain.com 
৪. বইেমলা: www.boi-mela.com [Cash-on-Deliveryর ব>বfা !নই। এরা িবেদেশও 
বই পাঠায়। !xিডট কাড<  লাগেব। সবেচেয় ভাল হয় !পপ>াল একাউ� থাকেল] 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 12 

বইপt িবি_ .থেক .কানভােবই িপছK  হটেব না বেল জানায়। ফারাবী  bমিক 
িদেয় বই?র িবি_ ব° করেত .চেয়িছল, অথচ ফারাবীর এই কমVকােs 
িব#ােসর ভাইরাস িবি_ .তা ব° হেলাই না, বরং বই?র িবি_ এক মােসর 
মেধH আমােদর @তHাশােক এেকবাের অিত_ম কের .গল। বb পাঠক আrহী 
হেয় বই? িকেনেছন, এবং আমােক মHােসজ কের জািনেয়েছন।  অেনেক 
রকমািরর িসiােn এেতাটাই Wু¿ হেয়িছেলন .য তারা ‘রকমাির বজV ন কর;ন’ 
নােম .ফসবK ক ইেভ� খK েল এ @িত�ান? বজV েনর ডাক িদেয়িছেলন।  আমার 
বইেয়র বb পাঠক সহম�ম�তা @কাশ কের dHাটাস িদেয়েছন। .যমন, খHাতনামা 
lগার এবং অনলাইন অHা�িভd িনঝK ম মজুমদার তার এক? dHাটােস 
িলেখিছেলন, ‘আিম এই পযVn রকমাির .থেক ১৬,৫৮৫ টাকার বই িকেনিছ 
দুই? একাউ� .থেক। যিদ ফারাবীর কথা অনুযায়ী অিভিজৎদা িকংবা 
নািwকতা @চার করেছ, এমন অিভেযােগ বা এমন কারেণ এমন বই রকমাির 
বাদ িদেয় .দয়, তেব পািlক-dHাটাস িদেয়ই রকমাির বজV ন করব’। আেরকজন 
পাঠক সােজদুল ওয়ািহদ িনেটাল  িলেখিছেলন, ‘আমার অডV ার িহÂেত িগেয় 
কHালকK েলটের িহসাব কের .দখলাম- রকমাির .থেক দুই বছের @ায় সােড় নয় 
হাজার টাকার বই আিম িকেনিছ। ঢাকায় থািক না,তাই রকমাির আমার জনH 
একটK  িবশাল সুেযাগ িহেসেব এেসিছল। অেনক ক� ত�তা জমা িছেলা সাইেটর 
পিরচালকেদর জনH। সাইেটর এডিমনেদর এমন একটা জীেবর কােছ 
আ�সমপVণ .দেখ খK বই মন খারাপ লাগেছ। Ãiার জায়গা{েলা ধীের ধীের 
কেম আসেছ। আজাদ সােহব |কই বেল .গেছন- সবিকছK  ন[েদর অিধকাের 
যােব’। িকছK  পাঠক আবার আেগ অডV ার করা বই rহণ না কের সরাসির 
.ফরত পা|েয়েছন রকমািরর কােছ। .যমন, িব#ােসর ভাইরাস বই?র পাঠক 
.দব @সাদ .দবK তার মাচV  মােসর এক? dHাটােস িলেখিছেলন, ‘খK বই নগণH 
@িতবাদ। অেনকটা .ছাটেবলায় মা'র উপর রাগ কের ভাত না .খেয় থাকার 

                                                                                                                                                  
৫. এওয়ানবাজার: www.a1bazar.com [এেদরও CoD !নই, তেব িবকােশর ব>বfা 
আেছ। অড< ার িদেল বই এেন !দয়।] 
৬. বইটুেয়ি�েফার.কম: http://www.boi24.com/ 
৭। কািরগর http://www.karigor.com/ 
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মেতা। অিভিজৎ রােয়র বই @তHাহােরর .জর ধের রকমাির ডট কম .থেক 
আসা আজেকর পােসVলটা .ফরত পাঠালাম। বাজািরর িকছK  যায় আেসনা 
হয়েতা, িকJ .স? আমার িবেবচH নয়, আিম এই Wু« @িতবােদই ত� ¾।’  

ZনামধনH .লখক এবং lগােররাও এিগেয় এেসিছেলন বাক-Zাধীনতা রWার 
এই {র;�পূণV ইসুHেত। তােদর অেনেকই িনজেদর বই{েলা রকমাির .থেক 
@তHাহােরর .ঘাষণা িদেয় dHাটাস িদেয়িছেলন। চরম উদাস, যার ‘লাইেন 
আসুন’ বই? বইেমলায় মুিড়-মুড়িকর মত িবি_ হেয়েছ, িতিন তার মাচV  
মােসর ১৫ তািরেখ .দয়া dHাটেস িলেখিছেলন – ‘.কান বই রাখেব আর .কান বই 
সরােব .সটা রকমািরর িনজZ িসiাn। .মেয়েদরেক আেজবােজ .মেসজ িদেয় 
উতHkকারী .সy িÄক যিদ হয় এই .দেশর হাই ি@d এবং তার ধমVেক যিদ রকমািরর 
কণVধাররা পHা� িভিজেয় করেজােড় মাফ চায়, তেব .সই মাফ চাওয়া ও পHা� 
িভজােনার অিধকার রকমািরর আেছ। আমার ]ধK  অিধকার আেছ রকমাির বজV ন 
করার। আিম তাই করলাম। মাt দুিদন আেগ আপনােদর কাছ .থেক .কনা আট হাজার 
টাকার বই হােত .পেয়িছ। এটাই .হাক আমার .শষ বই এর অডV ার। .সইসােথ যিদ 
রায়হান আিবর, অিভিজৎ রায়েদর বই রকমাির .থেক সিরেয় .ফলা হয় তেব আিম 
অনুেরাধ জানােবা আমার ‘লাইেন আসুন’ বই?ও .যন তারা িনেজেদর ওেয়বসাইট 
.থেক সিরেয় .ফেল। আপনােদর পHা� আপনারা িভজান, যখন খK শী তখন িভজান। 
]ধK  .সই িভজা পHাে�র .ভতর আমােক রাখেবন না’। ‘জাগরেণর পূবVাপর’ rে�র 
.লখক কিবর য়াহেমদ তার ১৭ই মােচV র .দয়া dHাটােস বেলিছেলন, ‘অনলাইন 
সTাসবােদর @চারক ফারাবীর bমিকেত রকমাির ডট কম তােদর সাইট .থেক 
অিভিজৎ রায়’র ‘িব#ােসর ভাইরাস’ বই? @তHাহার কের িনেয়েছ এটা একটা 
সংবাদ হেলও আদেত রকমাির ডট কম যিদ সিতHকার অেথV বHবসা অথবা 
অসাPদািয়কতা ধারণ করেতা তাহেল ফারাবীর মেতা .লাকেদর bমিকেত কী 
বই @তHাহার করেত পারেতা? এটা Æ[ত তােদর সাPদািয়কতা লালেনর 
শািমল। একই সােথ নHাÇারজনকও। রকমাির স�েকV  আিম অেনক উv ধারণা 
.পাষণ কের আসিছলাম দীঘVিদন .থেক। িনয়িমতভােব .সখান .থেক আিম বই 
সংrহও কেরিছ। ফারাবীর bমিকেত অথবা এমন .কান িকছK র অেপWার পালা 
.শষ হবার পর তােদর আসল .চহারা .বিরেয় আসার পর এখন .থেক আর 
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.কান বই রকমাির .থেক সংrহ করব না বেল িসiাn িনেয়িছ। এবং একই 
সােথ বইেমলা ২০১৪.ত @কািশত গণজাগরণ আেNালন এবং তার পেরর 
সামিrক পিরি�িত িনেয় িলিখত আমার ‘জাগরেণর পূবVাপর’ বই?ও রকমাির 
.থেক @তHাহার কের িনলাম’। সুেলখক রণদীপম বসু তার dHাটােস বেলিছেলন, 
‘রকমাির.কম-এর তােক আমার গেবষণামূলক @ব° সংকলন ‘অবমুk গদHেরখা’ 
বইটা এখেনা .শাভা .পেল এখন িনেজেক অপমািনতই .বাধ করেবা। .কননা 
বইটা স�ূণVই মুkমনা পাঠকেদর জনH .লখা’। এখােন বলা দরকার, চরম 
উদাস, কিবর য়াহমেদর মেতা  অেনেকই জীবেন @থমবােরর মেতা বই @কাশ 
কেরিছেলন। @থম বই @কােশর অনুভ0 িত .য কতটা বড় .সটা .লখক মাtই 
জােনন। তারপেরও তারা .স অনুভ0 িতেক দূের সিরেয় .রেখ আমার পােশ এেস 
দঁািড়েয়িছেলন .লখেকর Zাধীনতােক স¹ান কের। আিম জািননা রকমাির 
তােদর সাইট .থেক বই{েলা তK েল িনেয়েছন িকনা, িকJ তারা .য আমার 
মেতা .লখেকর জনH এই তHাগ ZীকারটK কK  করেত .চেয়েছন, তােত মুf হেয়িছ 
আিম। .দেশর মেধH .তা বেটই .দেশর বাইেরর িকছK  পtপিtকােতও বHাপার? 
িফচার করা হেয়িছল14। সামানH .লখক আিম।  আমার সামানH .লখা কাউেক 
কাউেক হয়েতা অনু@ািণত কের, িকJ তার বHাপকতা .য এেতা .বিশ তা আিম 
কখেনাই অনুধাবন কিরিন। সু:ত ]ভ, তািরক আিজজ (অিনেকত), অনn 
িবজয় দাশ, রায়হান আবীর, মার;ফ রসূল, রায়হান রশীদ সহ অেনেকই 
মুkমনা, সচলায়তন, মুkা�নlেগ িকংবা পিtকায় .যভােব িলেখেছন, তােত 
আিম সতHই আY;ত15। ওমর ফার;ক লুy, ফারজানা কবীর িÈfা, আিসফ 
                                                             
14 উদাহরণ িহেসেব অনলাইেন পড়ুন, 1. Death threat stops book sale, Dhaka Tribune, 
March 16, 2014; 2. Bangladesh online bookstore drops author after death threats, UCA 
News, March 18, 2014; 3. Islamic death threats over books by Avijit Roy, The 
Freethinker, March 20, 2014; 4. Bangladeshi-American Writer Censored, Threatened 
by Radical Islamist, The Investigative Project on Terrorism, April 4, 2014 ইত>ািদ। 
15 এ $সেV পড়ুন: 

১. মাnফ রসূল, উ�ট উেটর িপেঠ চেলেছ bেদশ, িবিড িনউজ২৪, মতামত িবেRষণ, 

এি$ল ২, ২০১৪।  
২. অিনেকত, রকমািরর ঝকমাির, সচলায়তন, মাচ<  ১৬, ২০১৪। 
৩. সু�ত yভ, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর এক যা�ী, ম1ুমনা, মাচ<  ১৬, ২০১৪। 
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মিহউ�ীন, িবYব রহমান, মুহা¹দ .গালাম সারওয়ার, অ´ন আচাযV সহ 
অেনেকই এ িনেয় .ফসবK ক সহ বb জায়গায় িলেখেছন। তােদর এ ঋণ বহন 
িকংবা .শাধ .কানটাই করার সামথVH আমার .নই। .কবল মেন মেন উvারণ 
কেরিছ রিবঠাকK েরর অেমাঘ বাণী – ‘আমায় তK িম অেশষ কেরছ!’ বÊতঃ 
তঁােদর মেতা অগিণত .লখক, পাঠক এবং ]ভানুধHায়ীরা আেছন বেলই বb 
bমিক ধামিকর পেরও ‘িব#ােসর ভাইরাস’ বই? অিwে�র অতলােn হািরেয় 
যায়িন, বরং নতK ন শিkেত উºীিবত হেয়, আেরা পিরশীিলত হেয় আেলার 
মুখ .দখেছ। বই?র @চার, @সার এবং সাফেলHর সবটK কK  ক� িত� আসেল 
তােদরই।  

নতK ন এ সং-রেণ বই?র .বশ িকছK  অংশ .ঢেল সাজােনা হেয়েছ। বই?র 
অেনক অংশই আেগর .চেয় পিরব�ধ�ত। িবেশষ কের রাজীব হায়দার .শাভন 
(থাবা বাবা) হতHার .@Wাপেট ‘ধেমVর পHারাসাই?ক ধারণাই িক দায়ী নয়?’ 
অংশ? িবব�ধ�ত করা হেয়েছ নতK ন িকছK  তেথHর আেলােক। ইসলােমর 
সূচনাকােল .যসব সিহংস প�া বHবËত হেয়িছল, {¾হতHা িছল তার অনHতম। আবK  
আফাক, কাব ইবেন আশরাফ, আসমা িবেn মারওয়ান এর পাশাপািশ আবK 
রােফেক হতHার িববরণ হািজর করা হেয়েছ। আবK রােফর ঘটনা? আমার কােছ 
খK বই {র;�পূণV মেন হেয়েছ। @ায় .চা�’শ বছর আেগ আবK  রােফেক হতHার জনH 
মহানবীর িনেদV েশ .যভােব প�াচজন সাহাবীর এক? দল {¾হতHায় অংশ িনেয়িছল,  
একই কায়দায় মুফিত জিসেমর িনেদV েশ সাতজেনর দল গঠন কের থাবা বাবােক প�বী 
থানার সামেন চাপািত িদেয় কK িপেয় হতHা করা হেয়িছল ২০১৩ সােলর ১৫ই .ফ:;য়াির। 
@াচীন ধমVrে�র বাণী এবং ধমV{র;েদর িদকিনেদV শনা কীভােব আজও িজহািদ 
.@রণা িহেসেব  কাজ কের যায় ভাইরাস-আ_াn মনেনর মােঝ- তার সাযKজH 
                                                                                                                                                  

৪. অনA িবজয় দাশ, ফারাবীর ফাতরািম!, ম1ুমনা, মাচ<  ১৭, ২০১৪।  
৫. রায়হান আবীর, উHাস ও রাহী বKৃাA: এখনও !গল না আঁধার, 

িবিডিনউজ২৪, মতামত িবেRষণ, এি$ল ১৬, ২০১৪ 
৬. আইিরন সুলতানা, ফারাবী’র কলকা� নাড়ায় কারা? এবং আমােদর ’রকমাির’ 

$িতিxয়া, বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম, ২১ মাচ<  ২০১৪  
৭. রায়হান রশীদ, ৪৫১ িডিZ ফােরনহাইট, ম1ুাVন (িনম<ান jগ), মাচ<  ১৬, 

২০১৪ ইত>ািদ 
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আর সংি�[তা আেরা পির�ারভােব বHাখHা করা হেয়েছ বইেয়। ইসলািমক 
ফাউে�শন .থেক @কািশত .বাখারী শরীফ .থেক এ সং_াn স|ক হািদস{েলা 
খK ঁেজ তথHস�ার িনখK ঁত কের তK লেত সাহাযH কেরেছন খHাতনামা গেবষক আবKল 
কােশম। তঁার পিরÃমল¿ অবদান িনঃসেNেহ বই?েক ঋi কেরেছ। 
চ³rামিনবাসী মুkিচnক দুই তর;ণ উ�াস এবং রাহীর উপর শারীিরক 
আ_মণ এবং .r¾ােরর পর তােদর মমVÆশী   ঘটনা? বইেয় .যাগ করা হেয়েছ। 
@াসি�কভােব, .দেশর ‘নতK ন কালাকানুন’ িহেসেব িচিaত তথH ও .যাগােযাগ @যK িk 
আইন ২০০৬ (সংেশাধনী ২০১৩)-এর ৫৭ ধারা িনেয়ও িকছK  িনেমVাহ িবে�ষণ 
হািজর করেত হেয়েছ। আর বইেমলার সময় বই?র @থম সং-রণ খK ব 
Fতগিতেত .বর করার .খসারত িহেসেব বই?েত অÌ-িবwর মু«ণ এবং 
বানান@মাদ রেয় িগেয়িছল। িকছK  িকছK  জায়গায় িছল অেহতK ক পুনর;িkও। 
আমার আটলা�ািনবাসী .লখক-ব°K  রাজ�ষ� .দবনাথ বই? পেড় .স{েলা .বর 
কের িদেয় বই?েক t;?মুk কের তK লেত সহায়তা কেরেছন। তঁার অবদান ছাড়া 
এই বই?র িhতীয় সং-রণ .কানভােবই পূণVতা .পত না। আর আমার সকল 
কােজর সবেচেয় কেঠার সমােলাচক আমার জীবনসি�নী বনHা আহেমেদর 
.@রণা সবসময়ই আমােক অবাক কের। এেWেtও তার বHিত_ম হয়িন বলাই 
বাbলH। 

বই? @কােশর .পছেন আমার বতV মান এবং পূবVবতী   @কাশকেদর অবদান 
আলাদাভােব না বলেল িনতাnই অনHায় করা হেব। শত bমিক ধামিক সেTও 
তারা ভেয় িপছK  হেটনিন। আমার মত ‘নাফরমান’ .লখেকর পােশ দৃঢ় পােয় 
এেস দঁািড়েয়েছন, ভিবষHেতও এ ধরেণর  ‘নাফরমািন বই’ @কােশর অ�ীকার 
কের .গেছন। .যমন, ]iZর @কাশনীর Z�ািধকারী আহেমদুর রশীদ .চৗধK রী 
টK টK ল তার এক? dHাটােস খK ব .সাজাসাÎাভােবই বেলন, – ‘]iZর মুkমেনর, 
মুkবK িiর বই @কাশ .থেক কখেনাই িপছK  হটেব না। যত bমিকই আসুক, যত 
ধমিকই িদক’। আর এই ‘িব#ােসর ভাইরাস’ বই?র বতV মান @কাশক জাগৃিত 
@কাশনীর Z�ািধকারী ফয়সাল আেরিফন দীপনও এক? পিtকার সােথ 
সাWাৎকাের বেল িদেয়েছন, “সমােজ ধমVা° মানুষ থাকেবই। এর জনH ভীত হওয়ার 
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িকছK  .নই। আমরা মুkিচnার, মত @কােশর Zাধীনতায় িব#াসী”16। .লখক িহেসেব 
আমার সবেচেয় বড় @াি¾ .বাধ হয় এখােনই। তঁােদর মেতা সাহসী @কাশেকরা 
থাকেল বাংলােদেশ মুkবK িi এবং মুkিচnার আেNালন শk িভিuর উপর 
দঁাড়ােব এ কথা িন�h�ধায় বলা যায়।  আর .সই সােথ _মশঃ @শw হেব 
‘িব#ােসর ভাইরাস’ িবহীন সমাজ িনমVােণর ব°K র পথ।  

 
 

 
ড.অিভিজৎ রায়  
.ম ১৮, ২০১৪ 
  

                                                             
16 !সই ফারাবীর uমিকেত বই িবিx বt!, পিরবত< ন, ১৭ মাচ<  ২০১৪ 
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১ ম   সং - র .ণ র   ভ0  িম কা 
 
 

আমার এ বই? িব#াস িনেয়। সমােজ িব#ােসর @ভাব িনেয়। িব#ােসর @ভাব 
সবসময়ই সমােজ িছল, আেছ। িব#াস বHাপারটােক এমিনেত শাn, সুNর, িনরীহ 
আর .গােবচারা .গােছর বেল সাধারণভােব ধের .নয়া হেলও সময় এবং সুেযাগ 
.পেল কীভােব নখদn .বর কের তার রkেলালুপ .চহারাটা @কাশ কের .দয়, 
তা আমরা সবাই কমেবিশ জািন। .দেখিছ। িব#ােসর @ভােব বলীয়ান হেয় 
মানুষ .সই @াচীন কাল .থেকই কK মারী এবং িশ] হতHা কের .দবতােক তK [ 
কেরেছ, কখেনা জীবn কবর িদেয়েছ, সতীদােহর নােম শত সহo নারীেক পুিড়েয় 
.মেরেছ, নািwক, মুরতাদ িকংবা িবধমী  েদর হতHা কেরেছ, চাপািত িদেয় কK িপেয়েছ, 
_ুেসড কেরেছ, ধমVযK i কেরেছ, ডাইিন সাবHw কের িনরপরাধ .মেয়েদর পুিড়েয় 
.মেরেছ, কখেনা বা সারা পৃিথবী জুেড় চলেছ িজহােদর নােম চেলেছ রেkর 
.হািল .খলা। বলেত িhধা .নই, িব#াস আমােদর জনH উপকােরর .চেয় 
অপকারই কেরেছ .বিশ। 

তারপেরও @Ï আেস, আমােদর িক িব#ােসর আেদৗ দরকার .নই? িব�ান, 
সমাজ, সভHতা, }নিতকতা এই সব িক িব#াস ছাড়া িক এেকবােরই অচল নয়? 
আমরা িক িব#ােসর উপর িনভV র করা ছাড়াই @যK িkর উ�য়ন করেত পারব? 
ভিবষHেতর গিত @ক� িত বKঝেত পারব? সতH িমথHা, পাপ পুণH যাচাই করেত 
পারব? এই বই?েত এ @Ï{েলার উuর পােবন .কৗত0 হলী পাঠেকরা।  

আিম ২০১১ সােল আমার সহেলখক রায়হান আবীেরর সােথ িমেল একটা 
বই িলেখিছলাম ‘অিব#ােসর দশVন’ নােম। .বর;েনার এক বছেরর মেধHই বই?র 
সব{েলা কিপ িনঃেশিষত হেয় যায়। ২০১২ সােল .বর হয় বই?র িhতীয় 
সং-রণ। .শষ খবর যা জািন, .সই সং-রণও িনঃেশষ। .সই বইেয়র এক? 
অধHােয়র নাম িছল ‘িব#ােসর ভাইরাস’। .কন আিম িব#াসেক ভাইরাস মেন 
কির তার একটা .ছাট আনুষি�ক পযVােলাচনা িছল .সখােন। বই? .বর;েনার 
পর .থেকই পাঠকেদর .থেক অিভমত .পেয়িছলাম – ধারণা?েক িবw� ত করার। 
আমারও ইে\ িছল .সটা িনেয় কাজ করার, িকJ হেয় উেঠিন। এর মেধH গত 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 19 

বছর (২০১৩) ঘটা .বশ িকছK  ঘটনা আমােক এ িবষয়? িনেয় নতK ন কের 
ভাবেত বাধH কের। ২০১২ সােলর অেÐাবর মােস কাজী .মাহা¹দ .রজওয়ানুল 
আহসান নািফস নােমর একK শ বছেরর এক যK বক যKkরােªর িনউইয়েকV  
.rফতার হেয় িব#বHাপী পt-পিtকার আেলািচত খবর হেয়িছেলন। িনউ 
ইয়েকV র .ফডােরল িরজাভV  ভবন .বামা .মের উিড়েয় .দয়ার পিরকÌনার 
অিভেযােগ তােক .rফতার কেরিছল পুিলশ ও এফিবআই। .সৗভাগH বা 
দুভV াগH_েম আেমিরকায় থাকার কারেণ তার ঘটনা@বাহ আিম খK ব কাছ .থেক 
.দিখ। নািফস আেমিরকায় পড়েত এেস িজহাদ করােক িনেজর ‘কতV বH’ মেন 
কেরেছন, আেমিরকােক ‘দার আল-হারব’ িহেসেব .দেখেছন, এবং আেমিরকার 
মুসিলমেদর বেলেছন ‘তালািফ’। িতিন কীভােব িবন লােদনেক @াণি@য় .নতা 
মেন কেরেছন, ইেয়েমেন িনহত আলকােয়দা .নতা আেনায়ার আল আওলািকর 
িভিডও .লকচার{েলা তােক উhK i কেরেছ – এ সবিকছK  আমােক বHিথত এবং 
উিhÑ কের তK েলিছল। নািফেসর মত িব#াস-িনভV র যK বেকরা .যন এেকক? 
টাইম-.বামা। িব#ােসর এেকক? িবংসী }জবাT .যন। তারা মুহূেত'র মেধH 
ছিড়েয় পেড় }তির করেত পাের নাশকতা। জলজHাn ভাইরাস .যন এরা। আিম 
এ িনেয় বাংলা lেগ এক? .লখা িলিখ ‘একজন নািফস এবং িব#ােসর 
ভাইরাস’ িশেরানােম। িকJ তখেনা আমার বই .লখার িচnাটা মাথায় আেসিন।  

.সই একই বছেরর .ফ:;য়াির মােস সূিচত হেয়িছল অিব�রণীয় শাহবাগ 
আেNালন। কােদর .মা�ার স|ক িবচােরর দাবীেত অনলাইন অHা�িভd এবং 
lগারেদর গেড় .তালা এ আেNালন কঁািপেয় িদেয়িছল সারা বাংলােক, এবং 
িকছK টা সমেয়র জনH হেলও িব#েক। যK iাপরাধীেদর ফঁািসর দািবেত সংগ|ত 
শাহবাগ গণআেNালেনর অনHতম সংগঠক িছেলন lগার রাজীব হায়দার 
.শাভন। রাজীবেক শাহবাগ আেNালেনর এেকবাের শীষVসমেয় তার বািড়র 
অদূের নৃশংসভােব কK িপেয় হতHা করা হয়। রাজীেবর হতHার অিভেযােগ 
নথVসাউথ িব#িবদHালেয়র প�াচ ছাtেক যখন .r¾ার করা হল, তারা িনজ মুেখই 
Zীকার করল, ‘ঈমানী দািয়� পালেনর জনH’ তারা রাজীবেক হতHা কেরেছ। নথV 
সাউেথর সামিrক ঘটনা এবং রাজীেবর উপর আ_মণেক ‘িব#ােসর ভাইরাস’ 
িহেসেব িচিaত কের আিম এক? @ব° িলিখ অনলাইন পিtকায় এবং 
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মুkমনা lেগ –‘িব#ােসর ভাইরাস: নথV সাউথ িব#িবদHালয় িক জি�বােদর 
অভয়ারণH হেয় উেঠেছ?’ িশেরানােম। রাজীবেক হতHার িববরণ পড়েল হতবাক 
হেত হয়, কীভােব তােদর মিw� ‘.:ন ওয়াশড’ হেয়েছ পHারাসাই?ক িজহািদ 
ধারণা িদেয়। িনউ ইয়েকV র .ফডােরল িরজাভV  ভবন .বামা .মের উিড়েয় .দয়ার 
পিরকÌনার অিভেযােগ নথV সাউেথর কােমল @াkন ছাt কাজী .মাহা¹দ 
.রজওয়ানুল আহসান িকংবা রাজীব হতHায় জিড়ত নথV সাউেথর ছাtেদর 
মুখ{েলার িদেক তাকােল আমরা বKঝেত পাির ‘িব#ােসর ভাইরাস’ কত 
@কটভােব মিw�েক অিধকার কের .ফলেত পাের, যার ফেল একজনেক চাপািত 
িদেয় কK িপেয় িনমVমভােব খK ন করেতও তােদর বােধিন, বরং এটােক তারা ‘ঈমানী 
দািয়�’ বেল মেন কেরেছ।  

িব#ােসর ভাইরােসর @ভােব রাজীব হতHার মেতা ভয়�র আলামত{েলা 
যখন িদেনর আেলার মত উÓািসত, আশা করা হি\ল .য, সরকার এ বHাপাের 
তাৎWিণক বHব�া .নেবন। খK ঁেজ .দখেবন িব#ােসর ভাইরােসর উÓব এবং 
সং_মেণর মূল উৎস{েলা। িকJ তা না কের আওয়ামী সরকার চড়াও হল 
@গিতশীল এবং মুkমনা lগারেদর ওপর। ২০১৩ সােলর পয়লা এি@ল বাংলা 
lেগর চারজন ZনামখHাত মুkমনা lগারেক .rফতার করল ‘.সকK Hলার’ বেল 
কিথত আওয়ামী সরকার। বKঝলাম .হফাজিত মওলানা আর আমার .দশ এর 
মত .@াপাগা�া .মিশেনর চােপ িব#ােসর ভাইরােসর বHাপারটা আর বHিkগত 
পযVােয় সীমাবi .নই, ছিড়েয় পেড়েছ রাÔয় অবকাঠােমােতও। িকJ ভাইরােসর 
এেহন মহামারী .দেখ .তা আমরা .চাখ বK েজ থাকেত পাির না। আমার 
অনলাইন ব°K েদর সােথ িমেল lগারেদর মুk করার আেNালেন সািমল হলাম। 
]র; হল পt-পিtকা, .ফসবK ক এবং lেগ .লখািলিখ। ]র; করলাম 
‘Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh’ কHাে�ইন। সারা 
পৃিথবীর মুkিচnার সংগঠন{েলা এিগেয় এেলা আমােদর ডােক। একটা সময় 
পর সরকার মুিk িদেত বাধH হল lগারেদর।  

তখন .থেকই মেন হি\ল, এই ইিতহাস{েলা সংকিলত কের রাখা দরকার। 
আমােদর িনেজেদর ZােথVই। আমরা বড় িব�ৃিত-পরায়ণ জািত। দু’িদেনই ভK েল 
বেস থািক আমােদর অজV ন{েলা, কখেনাবা িবক� তই কের .ফিল িনেজেদর 
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অজােn, িকংবা িমেথH @েরাচনার িশকার হেয়।  
এ িনেয় বইেয়র কথা মাথায় আসেলও .সটা .য এ বছেরর মেধHই ঘটেব 

ঘK ণাWেরও মাথায় িছল না। বইেমলা ]র;র দু’মাস আেগ .কউ বইেয়র কাজ 
]র; কের .সটা আবার .শষও করেত পাের নািক? িকJ .সই অস�ব কাজই 
স�ব কের সবাইেক .দিখেয় িদেলন জাগৃিত @কাশনীর তর;ণ @কাশক ফয়সল 
আেরিফন দীপন। িতিন .যভােব তাগাদা িদেয় আমার কাছ .থেক .লখা আদায় 
কের িনেলন, বই আকাের পাঠকেদর সামেন তK েল ধরেলন, .সটাও ভাইরােসর 
.চেয় কম আÕযVজনক বHাপার নয়। িতিন এেতা কম সমেয়র মেধH ]ধK বইেয়র 
.লখা আদায়ই কেরনিন, মেনারম এক? @\দ কের .মলা ]র;র বb আেগই 
.ফসবK েক জািনেয় িদেয়িছেলন। তার এেহন অবদান এবং িনরnর চাপাচািপ 
ছাড়া বই? আেলার মুখ .দখেতা না, তা হলফ কেরই বলা যায়।  

আর বই? রচনার বHাপাের আর কােরা কথা যিদ নাও বিল, অnত 
একজেনর কথা বলেতই হেব; .স আমার Tী বনHা। এেতা কম সমেয়র মেধH 
এভােব পাsK িলিপ িলেখ িদেত হেব জানেত .পের পুেরা সংসােরর সবটK কK  দািয়� 
িনেজর কঁােধ তK েল িনেয় আমােক িনিব[ মেন .লখার জনH সময় কের িদেয়েছ 
.স। িনেজ অিফস কেরেছ, বাসায় এেস রা�া কেরেছ, .মেয়র কেলেজর ভ�ত�র 
বHাপাের .দখভাল কেরেছ, এবং সেবVাপির বাসার সমw কাজ {িছেয় আবার 
আমার পাsK িলিপর বHাপােরও অেনক পরামশV িদেয়েছ। বনHা িনেজও একজন 
শিkমান .লখক, এবং সবসময়ই আমার .লখার সবেচেয় বড় সমােলাচক। তার 
সমােলাচনা এবং পরামশV সবসময়ই আমােক ঋi কের। এই বই?ও তার 
বHিত_ম নয়।  

বই? এেতা কম সমেয় পাঠকেদর হােত তK েল িদেত .পের আনিNত .বাধ 
করিছ।  

জীবন দীপািÖত .হাক, সমাজ .হাক িব#ােসর ভাইরাস মুk।  
 
 

ড.অিভিজৎ রায়  
.ফ:;য়াির, ২০১৪ 
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$ থ ম  অ ধ>া য় 
একজন নািফস এবং িব)ােসর ভাইরাস 

 

 
 

কাজী .মাহা¹দ .রজওয়ানুল আহসান নািফস নােম এক? সুদশVন .ছেলর কথা হয়েতা 
অেনেকরই মেন আেছ। গত বছেরর (২০১২) অেÐাবর মােস এই একK শ বছেরর যK বক 
যKkরােªর িনউইয়েকV  .rফতার হেয় িব#বHাপী পt-পিtকার আেলািচত খবর 
হেয়িছেলন। িনউ ইয়েকV র .ফডােরল িরজাভV  ভবন .বামা .মের উিড়েয় .দয়ার 
পিরকÌনার অিভেযােগ তােক .rফতার কেরিছল পুিলশ ও এফিবআই। িমিডয়ায় বলা 
হি\ল .য ২০০১ সােল ৯-১১ এর ঘটনার পর এটাই নািক আেমিরকায় সবেচেয় বড় 
‘.টেরািরd Yট’। আমােদর জনH এ? উেhেগর িছল, কারণ এই Yেটর মূল উেদHাkা 
িহেসেব িচিaত করা হেয়েছ একজন বাংলােদশীেক। সেNহভাজেনর তািলকায় 
বাংলােদেশর নাম উেঠ আসায় নতK ন কের শ�া }তির হেয়িছল আেমিরকায় বসবাসরত 
@বাসী বাংলােদিশেদর মেধH।  

নািফেসর এই ঘটনা অবশH িবি\� িকছK  নয়। সাPিতক সময়{েলােত সারা িব# 
জুেড়ই নানা ধরেনর সTাসবাদ, আ�ঘাতী .বামা হামলা এবং ‘সুইসাইড 
.টেরািরজম’এর মাধHেম িন�ব�চাের হতHা এবং আতংক }তির ধমী  য় উrপ�ী দল{েলার 
জনH খK ব জনি@য় একটা পiিত িহেসেব আ�@কাশ কেরেছ। ২০০১ সােলর ১১ই 
.সেÎ¨র আল-কায়দার ১৯ জন সTাসী চার? যাtীবাহী িবমান দখল কের .নয়। 
তারপর িবমান{েলা কØা কের আেমিরকার ব� হৎ দু? �াপনার ওপর ভয়াবহ হামলা 
চালায় তারা। িনউইয়েকV র িব# বািণজH .কD ওয়াÙV  .Úড .স�ােরর টK ইন টাওয়ার এবং 
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ওয়ািশংটেন মা�ক�ন @িতরWা দ¾র বা .প�াগেন ঐ হামলা চালােনা হয়। @ায় িতন 
হাজার মানুষ .সই হামলায় মৃতK Hবরণ কের। আেমিরকার ইিতহােস সবেচেয় বড় 
সTাসবাদী হামলা িছেলা এ?। এই হামলার .পছেন রাজৈনিতক, সামািজক এবং 
অথVৈনিতক কারণ থাকেলও এ? অনZীকাযV .য এর .পছেন সবেচেয় বড় মদদ আসেল 
িব#াস-িনভV র ধমী  য় উrতা। এতিদন পযVn এ ধরেণর হামলায় আরিবয় িকংবা 
পািকwানীেদর নাম .শানা .গেলও বাংলােদশী অিভবাসীরা সেNেহর বাইেরই িছল। 
নািফেসর এই ঘটনা স�বত যKkরােª অব�ানরত বাংলােদশীেদর হালহিককত পােÜ 

.দেব বেল আশ�া করেছন অেনেক।  
আদালেত নািফস .দাষী সাবHw হেয়িছেলন। অেÐাবের ধরা পড়ার চার মােসর 

মেধHই (৭ই .ফ:;য়াির) আদালেত .দাষ Zীকার কের জবানবিN .দন নািফস। িতিন 
Zীকােরািkেত বেলন, বHাপক ংসয� চালােনার মাধHেম যKkরােªর অথVৈনিতক িভত 
িতিন তছনছ কের িদেত .চেয়িছেলন। আর এ লেWHই িতিন িবেÝারক ভ�ত� ভHােনর 
সাহােযH িনউ ইয়েকV র .ফডােরল িরজাভV  উিড়েয় .দয়ার পিরকÌনা কেরন। নািফস 
আদালেত বেলিছেলন, িশWা িভসায় যKkরােª যাওয়ার আেগই িতিন ওসামা িবন 
লােদেনর অনুসারী হন এবং সTাসী হামলার িসiাn .নন। যKkরােªর আদালত 
আগd মােস নািফসেক ৩০ বছেরর কারাদেs দিsত কের।  

নািফেসর ঘটনাটা আমােক বHিkগতভােব @চs ভােব নাড়া িদেয়িছল। হয়েতা 
আিম আেমিরকায় বাস কির বেলই। িকংবা এই @থম আnজV ািতক িমিডয়া বাংলােদশী 
এক তর;ণেক সTাসবােদর সােথ স�ৃk হওয়া খবের সয়লাব হেত .দেখিছলাম বেলই 
হয়েতা বHাপারটা এমন ভােব নাড়া িদেয়িছল আমায়। আসেল সতH বলেত িক - 
একটা @Ï বরাবরই আমােক উিhÑ কেরেছ। .কন এই সব তর;ণ যK বকরা .কন 
সTাসবােদর পথ .বেছ িনে\, কখেনাবা হেয় উঠেছ আ�ঘাতী? ঘটনা .তা একটা দুেটা 
নয়, সারা িব# জুেড়ই ঘেট চেলেছ শত শত।  

পাঠকেদর মেন আেছ .বাধ হয়, আেমিরকায় ২০০১ সােল ৯-১১ এর তাsবলীলা 
.শষ হেত না হেতই ২০০৫ সােল ল�েনর পাতাল .রেল ঘেটিছল ৭/৭ এর ঘটনা। 
নািফেসর তর;ণ বয়স .দেখ অেনেক িবÞাn হেয়েছন। .ভেবেছন, এেতা .ছাট .ছেলর 
পেW িক এেতা বড় একটা অপরাধ করা স�ব? হঁHা - বয়স একটা ফHাÐর, িকJ 
আমরা ভK েল যাই, ল�েনর পাতাল .রেল িবেÝারেণর সােথ জিড়ত আ�ঘাতী চার 
তর;েণর সবার বয়সই িছল িtেশর কম। সবVকিন� হািসব bসাইন িছেলন মাt ১৮ 
বছেরর তর;ণ। আর ]ধK আেমিরকা বা ল�নই বা বিল .কন, বাংলােদেশই িক আমরা 
খােলদা-িনজামী জামানায় বাংলা ভাইেয়র তাsব .দিখিন? .দিখিন ইসলােমর নােম 
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.দেশর @িত? .জলায় .বামাবািজ, িকংবা রমনা বটমূল িকংবা িসেনমা হেলর মেতা 
‘.বশিরয়তী’ জায়গা{েলার উপর আrাসন? .দিখিন চ³rাম আদালেত আ�ঘাতী 
.বামার তাsেব জগ�াথ প�ােড়র মৃতK H? .দিখিন পিtকার পাতায় ঘাতকাহত bমায়K ন 
আজােদর রkাk ছিব? এ{েলার িভিu কী? ২০০৫ সােলর পর ]ধK মু¨াইেয়ই 
সTাসবাদী ঘটনা ঘেটেছ অnত: দশ?, .য{েলার সােথ ইসলামী সTাসবােদর @তHW 
.যাগােযাগ আেছ বেল মেন করা হয়। এর আেগ আমরা রাম-জßভ0 িমেক ইসুH কের 
উr িহNু�-বাদীেদর সTাস, বাবির মসিজদ ংস িকংবা {জরােট দা�াও .দেখিছ 
আমরা। এ{েলারই বা কারণ কী? এ ধরেণর ঘটনা ঘটেলই খK ব .জাের .সাের এক? 
কারণেক সামেন িনেয় আসা হয় – ‘িবদHমান সামািজক অনাচার’। ২০০১ সােল ১১ই 
.সেÎ¨েরর রkাk ঘটনার পর পরই বাম ভাবাদেশV িব#াসী @খHাত আেমিরকান 
রাজৈনিতক িবে�ষক .নাম চমি- বেলিছেলন, ‘আেমিরকা িনেজই এক সTাসী রাª, যার 
কমVকাsই নাইন-ইেলেভনেক িনেজর উপর .টেন এেনেছ’17 । তেব সব িবে�ষকই .য 
চমি-র ঢালাও মnেবHর সােথ একমত হেয়েছন তা নয়। .যমন, িশকােগা িব#িবদHালেয়র 
অধHাপক :;স িল�ন তার ‘Holy Terrors, Thinking About Religion After 
September 11’ rে� পির�ার কেরই বেলেছন18 – 

‘ধেমVর কারেণই আতা এবং তােদর অনHানH সহেযাগীরা মেন কেরেছ এ ধরেনর 
আ_মণ ]ধK }নিতক নয়, .সই সােথ পিবt দািয়�।’ 

আতা িনেজও তার সুটেকেস .কারআন বহন করিছেলা। ংসাবেশষ .থেক 
উiারক� ত .শষ িনেদV শাবলীও .সই সাWHই .দয়, .য তারা পিবt আ�াহ এবং ইসলােমর 
.@রণােতই এই িজহােদ অংশ িনেয়িছেলা। .সই িনেদV শাবলীেত আতা খK ব {র;� িদেয়ই 
বেলিছেলা - কীভােব আ�াহর নােম যাtা ]র; করেত হেব, কীভােব অT }তির 
রাখেত হেব, কীভােব িনেজর .দহেক .কারআেনর আয়াত িদেয় আশীবVাদ-ধনH কের 
িনেত হেব, কীভােব ঘটনা ঘটােনার সময় সুরা পাঠ কের .যেত হেব ইতHািদ19।  

‘পিবt’ ধমVr�{েলার @ভাব সাধারণ মানুষেদর কােছ বHাপক, এমনিক এই 
আধK িনক সমােজও। .সজনHই @াচীন ধমVr�{েলার অমানিবক আয়াত িকংবা 
.�াক{েলা সTাস এবং সিহংসতােক উে- িদেত পাের। সিহংসতার সােথ .য ধেমVর 

                                                             
17 9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001 
18 Bruce Lincoln, Holy Terrors, : Thinking About Religion After September 11, University Of 
Chicago Press; 2 edition , 2006 
19 Last words of a terrorist, Guardian UK, 
http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113  
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বাণীর অেনক সময়ই সরাসির স�ৃkতা থােক তার বHাখHা জHাক .নলসন পHালেময়ার 
িদেয়েছন তার ‘ইজ িরিলিজয়ন িকিলং আস?’ rে�20। িতিন বেলন, 

‘সিহংসতা বHাপারটা বHাপকভােব rহণেযাগH কারণ, পিবt বাণী{েলােত এর 
অনুেমাদন পাওয়া যায় এবং সিহংস সমাজ{েলােত এ{েলার বHবহার .যৗিkক 
বেল মেন করা হয়।’ 
 

একই ধরেনর কথা বেলেছন মুkিচnক সHাম হHািরস তার িনউইয়কV  টাইমস .বd 
.সলার ‘End of Faith’ rে�21। িতিন তার বইেয় .দিখেয়েছন, অিতমাtায় মধHযK গীয় 
িব#াস িনভV রতার কারেণই সTাস আর িজহাদ এখেনা করাল rােসর মত থাবা বিসেয় 
আেছ আমােদর সমােজ।  

িব#াস িনভV র সTাসবাদ এত বHাপক আকাের ছিড়েয় পড়ার .পছেন .কান 
নৃতািTক, মনwািTক িকংবা }জবৈব�ািনক কারণ আেছ িকনা তা খK ঁেজ .দখা আসেলই 
আিম জর;রী মেন কির। আিম দুবছর আেগ ‘অিব#ােসর দশVন’ নােম একটা বই 
িলেখিছলাম সহেলখক রায়হান আবীেরর সােথ িমেল22। বই?র ‘িব#ােসর ভাইরাস’ 
অধHােয় সামািজক জীবিব�ােনর দৃ�েকাণ .থেক বHাপার? আেলাচনা কেরিছলাম। 
আেলাচনা? এখােনও @াসি�ক মেন করিছ।  

 
িব+ােসর .ভাব  
এটা অZীকার করার .জা .নই - ‘িব#ােসর’ একটা @ভাব সবসময়ই সমােজ িবদHমান 
িছেলা। না হেল এই িবংশ শতা»ীেত এেসও @াচীন ধমV{েলা .oফ মানুেষর িব#াসেক 
পুঁিজ কের এভােব ?েক থােক িকভােব? এখােনই হয়ত সামািজক িববতV নবােদর 
তT{েলা {র;�পূণV। এটা মেন করা ভK ল হেব না .য, ‘িব#াস’ বHাপারটা মানব জািতর 
.বঁেচ থাকার .পছেন হয়েতা .কান বাড়িত উপাদান .যাগ কেরিছল একটা সময়। মানুষ 
আিদকাল .থেক বb সংঘাত, মারামাির এবং রkWয়ী যK েiর মেধH িদেয় িগেয় আজ 
এই পযVােয় এেস .প��েছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যK i করাটা িছল মানব 
জািতর ?েক থাকার .Wেt অেনক বড় িনয়ামক। .য .গােt িব#াস ঢK িকেয় িদেত পারা 

                                                             
20 Is Religion Killing Us?: Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson-Pallmeyer, Trinity 
Press International, 2003 
21 The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W. Norton, 
2005 
22 অিভিজৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অিব)ােসর দশ<ন, y�bর, ২০১১ 
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িগেয়িছল .য .যাiারা সাহেসর সােথ যK i কের মারা .গেল পরেলােক িগেয় পােব 
অফK রn সুখ, Zা\NH, bর পরী উিÓ�েযৗবনা িচরকK মারী অàরা, (আর .বঁেচ থাকেল 
.তা আেছই সাহসী .যাiার িবশাল স¹ান আর পুর-ার) - তারা হয়ত অেনক 
সাহিসকতার সােথ যK i কেরেছ এবং িনেজেদর এই ‘যK iংেদহী িজন’ (আWিরক অেথV 
নয়, ‘.মটাফর’ িহেসেব বলা হে\) পরবতী   @জেß িবw� ত করেত সহায়তা কেরেছ। 
আমার পিরচািলত মুkমনা সাইেট িরচাডV  ডিকে¶র এক? চমৎকার @ব° আেছ 
‘ধেমVর উপেযািগতা’ নােম। @ব°?েত অধHাপক ডিক¶ একজন িববতV নবাদী িব�ানীর 
দৃ�ভি� .থেক িব#ােসর িবিভ� িদক িনেয় িবw� ত আেলাচনা কেরেছন23।  

অধHাপক ডিকে¶র .লখা? .থেক একটা {র;�পূণV িবষয় উে�খ করা যাক। মানব 
সভHতােক অেনেক িশ]েদর মানসজগেতর সােথ তK লনা কেরন। িশ]েদর .বঁেচ থাকার 
@েয়াজেনই একটা সময় পযVn অিভভাবকেদর সমw কথা িন�h�ধায় .মেন চলেত হয় -
এ আমরা জািন। ধরা যাক একটা িশ] চK লায় হাত িদেত .গল, ওমিন তার মা বেল 
উঠল - চK লায় হাত .দয় না - ওটা গরম! িশ]টা .সটা ]েন আর হাত িদল না, 
বরং সােথ সােথ হাত সিরেয় িনেলা। মার কথা ]নেত হেব - এই িব#াস পর�রায় 
আমরা বহন কির - নইেল .য আমরা ?েক থাকেত পারেবা না, পারতাম না। এখন 
কথা হে\ - .সই ভাল মা-ই যখন অসংখH ভাল উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছK  
মN বা কK সং-ারা\� উপেদশও .দয়- ‘শিনবার ছাগল বিল না িদেল অম�ল হেব’, 
িকংবা ‘রসেগা�া .খেয় অংক পরীWা িদেত .যও না’ .গেল ‘.গা�া পােব’ জাতীয় - 
তখন িশ]র পেW স�ব হয় না .সই মN িব#াসেক অনH দশটা িব#াস িকংবা ভাল 
উপেদশ .থেক আলাদা করার। .সই মN-িব#াসও বংশপর�রায় .স বহন করেত থােক 
অবলীলায়। সব িব#াস খারাপ নয়, িকJ অসংখH মN িব#াস হয়ত অেনক সময় জß 
.দয় ‘িব#ােসর ভাইরােসর’। এ{েলা একটা সময় @গিতেক থামােত চায়, সভHতােক ংস 
কের। .যমন, ডাইিন .পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধমী   এবং কােফরেদর @িত ঘ� ণা, মুরতাদেদর 
হতHা এ{েলার কথা বলা যায়।  

  
 িব+ােসর ভাইরাস  
‘িব#ােসর ভাইরাস’ বHাপারটা এই সুেযােগ আর একটK  পির�ার কের .নয়া যাক। একটা 

                                                             
23 Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 24, Number 5. 
বাংলা - ধেম<র উপেযািগতা, ম1ুমনা 
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মজার উদাহরণ .দই ডHািনেয়ল .ডেনেটর সাPিতক ‘.:িকং দH .Æল’ বই? .থেক24। 
আপিন িনÕয়ই ঘােসর .ঝােপ িকংবা পাথেরর উপের .কান .কান িপপড়ােক .দেখেছন 
- সারািদন ধের ঘােসর নীচ .থেক ঘােসর গা .বেয় িকংবা পাথেরর গা .বেয় উপের 
উেঠ যায়, তারপর আবার ঝK প কের পেড় যায় িনেচ, তারপর আবােরা গা .বেয় উপের 
উঠেত থােক। Zভাবতই @Ï জােগ - এই .বআেÇেল কলুর বলেদর মত পsÃম কের 
িপপড়া? কী এমন বাড়িত উপেযািগতা পাে\, .য এই অভHাসটা ?েক আেছ? .কান 
বাড়িত উপেযািগতা না .পেল সারািদন ধের .স এই অথVহীন কাজ কের সময় এবং 
শিk বHয় করার .তা .কান মােন হয় না। আসেল সিতH বলেত িক - এই কােজর 
মাধHেম িপপড়া? বাড়িত .কান উপেযািগতা .তা পাে\ই না, বরং বHাপার? স�ূণV 
উলেটা। গেবষণায় .দখা .গেছ িপপড়ার মগেজ থাকা লHাংেসট xুক নােম এক ধরেনর 
পHারাসাইট এর জনH দায়ী। এই পHারাসাইট বংশব� িi করেত পাের ]ধK মাt তখনই 
যখন .কান গর; বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় .খেয় .ফেল। ফেল পHারাসাইট 
টা িনরাপেদ .সই গর;র .পেট িগেয় বংশব� িi করেত পাের। পুেরা বHাপারটাই এখন 
জেলর মত পির�ার - যােত িপপড়াটা .কান ভােব গর;র .পেট ঢK কেত পাের .সই দৃ� 
আকষVেণর জনH ঘাস .বেয় তার উঠা নামা। আসেল ঘাস .বেয় উঠা নামা িপ�পেড়র 
জনH .কান উপকার করেছ না বরং লHাংেসট xুক কাজ করেছ এক ধরেনর ভাইরাস 
িহসেব - যার ফেল িপ�পেড় বK েঝ বা না বK েঝ তার hারা অজােnই চািলত হে\।  
 

 

  
িচ1: লHাংেসট xুক নােমর পHারাসাইেটর কারেণ িপ�পেড়র 
মিw� আ_াn হেয় পেড়, তখন িপ�পেড় .কবল .চাখ ব° কের 

পাথেরর গা .বেয় উঠা নামা কের। ধমী  য় িব#াস{েলাও িক 
মানুেষর জনH এেকক? পHারাসাইট? 

এ ধরেণর আেরা িকছK  উদাহরণ জীবিব�ান .থেক হািজর 
করা যায়। .নমােটামফV  .হয়ারওয়ামV (}ব�ািনক নাম 

Spinochordodes tellinii) নােম এক িফতাক� িম সদৃশ পHারাসাইট আেছ যা ঘাস 
ফিড়ং-এর মিw�েক সং_িমত কের .ফলেল ঘাস ফিড়ং পািনেত ঝঁািপেয় পেড় 

                                                             
24 Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 
2006 
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আ�হতHা কের। এর ফেল .নমােটামফV  .হয়ার-ওয়ােমVর @জনেন সুিবধা হয়। অথVাৎ 
িনেজর @জননগত সুিবধা .পেত .নমােটামফV  .হয়ারওয়ামV .বচারা ঘাস ফিড়ংেক 
আ�হতHায় পিরচািলত কের25। এ ছাড়া জলাত� .রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ 
পিরিচত। পাগলা কK কK র কামড়ােল আর উপযKk িচিকৎসা না .পেল জলাত� .রােগর 
জীবাণু মিw� অিধকার কের .ফেল। ফেল আ_াn মিwে�র আচরণও পাগলা কK কK েরর 
মেতাই হেয় উেঠ। আ_াn বHিk অপরেকও কামড়ােত যায়। অথVাৎ, ভাইরােসর 
সং_মেণ মিw� িনয়Tণ হািরেয় .ফেল। 

আমােদর দীঘVিদেনর জেম থাকা @থাগত িব#ােসর ‘ভাইরাস{েলাও’ িক আমােদর 
সময় সময় এভােব আমােদর অজােnই িবপেথ চািলত কের না িক? আমরা আমােদর 
িব#াস রWার জনH @াণ .দই, িবধমী  েদর হতHা কির, টK ইন টাওয়ােরর উপর হামেল পিড়, 
সতী নারীেদর পুিড়েয় আ�ত� ি¾ পাই, .বগানা .মেয়েদর পা©র মাির…। মেনািব�ানী 
.ডেরল .র তার ‘The God Virus: How religion infects our lives and 
culture’ বইেয় বেলন, জলাতে�র জীবাণু .দেহর িভতের ঢK কেল .যমন মানুেষর .কDীয় 
Èায়K তT িবকল হেয় যায়, |ক .তমিন ধমী  য় িব#াস{েলাও মানুেষর িচnা .চতনােক 
আ\� কের .ফেল, }তির হয় ভাইরাস আ_াn মনেনর।  

.নমােটামফV  .হয়ারওয়ামV .যমিন ভােব ঘাস ফিড়ংেক আ�হতHায় পিরচািলত কের, 
|ক .তমিন আমরা মেন কির ধেমVর িবিভ� বাণী এবং িজহািদ িশWা মানব সমােজ 
অেনকসময়ই ভাইরাস িকংবা পHারাসাইেটর মত সং_মণ ঘ?েয় আ�ঘাতী কের 
.তােল। ফেল আ_াn সTাসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টK ইন টাওয়ােরর উপর। 
নাইন-ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশ জন ভাইরাস আ_াn মনন ‘ঈ#েরর কাজ 
করিছ’ এই পHারাসাই?ক ধারণা মাথায় িনেয় হতHা কেরিছেলা @ায় িতন হাজার জন 
সাধারণ মানুষেক। ইউিনভা�স�? অফ িশকােগার অধHাপক :;স িলংকন, তার বই ‘হিল 
.টররস: িথংিকং এবাউট িরিলিজয়ন আফটার .সেÎ¨র ইেলেভন’ বইেয় িবষয়?র 
উপর আেলাকপাত কের বেলন, ‘ধমVই, মুহা¹দ আতা সহ আঠারজনেক @েরািচত 
কেরিছল এই বেল .য, সংগ|ত িবশাল হতHায� ]ধK মাt তােদর কতV বH নয়, বরং ZগV 
.থেক আগত পিবt দািয়�’26। িহNু .মৗলবাবাদীরাও একসময় ভারেত রাম-জßভ0 িম 
অিতকথেনর ভাইরাস বK েক লালন কের ংস কেরেছ শতা»ী @াচীন বাবির মসিজদ। 

                                                             
25 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, 
August 2005 
26 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of 
Chicago Press; 1 edition, 2003 
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িবগত শতেকর আিশর দশেক মাইেকল .: নােমর কK খHাত এক ি¸dান সTাসী 
ওয়ািশংটন িডিস, .মিরলHা� এবং ভা�জ�িনয়ার গভV পাত িáিনক{েলােত উপর .বামা 
হামলার পর বাইেবেলর বাণীেক রWাকবচ িহেসেব উে�খ কেরিছেলন আদালেত। 
এধরেণর অসংখH দৃ[াn ইিতহাস .থেক হািজর করা যােব, ভাইরাস আ_াn মনন 
কীভােব কারণ হেয়িছল সভHতা ংেসর। 

 
 

 
 
িচ1: িব�ানীরা .দেখেছন, .নমােটামফV  .হয়ারওয়ামV নােম এক পHারাসাইেটর সং_মেণ 

ঘাস ফিড়ং পািনেত ঝঁািপেয় পেড় আ�হতHা কের (বােম), |ক একইভােব িব#ােসর 

ভাইরােসর সং_মেণ আ_াn আল-কায়দার ১৯ জন সTাসী যাtীবাহী িবমান িনেয় 
ঝঁািপেয় পেড়িছেলা টK ইন টাওয়ােরর উপর ২০০১ সােলর ১১ই .সেÎ¨র (ডােন)। 
িব#ােসর ভাইরােসর বাwব উদাহরণ।  

 
 

১১ .সেÎ¨েরর .সই ঐিতহািসক ঘটনার পের অধHাপক িরচাডV  ডিক¶ িÄ ইনেকােয়ির 
পিtকায় এক? @ব° িলেখিছেলন ‘Design for a Faith-Based Missile’ নােম। 
িতিন .সই @বে° আ�ঘাতী সTাসীেদর িব#াস িনভV র (ভাইরাসা_াn) িমসাইল 
িহেসেব অিভিহত কের .লেখন27 

‘.কান সেNহ .নই .য, পরকাল-আিব[ আ�ঘাতী মিw� আসেলই এক? 
িবপºনক অT এবং সমূহ িবপেদর কারণ। এ? তীâ িমসাইেলর সােথ 
তK লনীয়, এবং বb .Wেt এর পথিনেদV শ-বHব�া .সই সব পিরশীিলত 
অতHাধK িনক এবং বHয়বbল ইেলকÚিনক .:েনর .চেয়ও @ক� [। তারপেরও 
}নরাশHবাদী সরকার, সংগঠন, এবং .মা�াতেTর জনH খK বই খK বই সwা।’  

                                                             
27 Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1. 
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সাPিতক সTাসবােদর িবষেয় আবােরা িফের তাকাই। অেনেকই বেলন, ইসলামী 
সTাসবাদ লালন পালেন সাãাজHবাদী আেমিরকার িবশাল অবদান আেছ। এ কথা 
িনঃসেNেহ সতH। .যমন, বK েশর রাজ�কােল আেমিরকার ইরাক আ_মেণর বHাপারটা 
.কউ ভK েল যায়িন। জনিবংসী যK iাT না পাওয়া িকংবা সা�ােমর সােথ আল-
কােয়দার .কান স�কV  না খK ঁেজ পাওয়া িকংবা }জব-যK iাT না পাওয়া সেTও িনলVº 

ভােব ইরােকর উপর .য আrাসন চািলেয়েছ তা ]ধK .য আেমিরকার িচরেচনা 
সাãাজHবাদী .চহারাটােকই Æ[ কের তK েলিছল তা নয়, ইসলামী িব# এই আrাসনেক 
.য .কান কারেণই .হাক ‘ইসলােমর উপর আঘাত’ িহেসেব িনেয়েছ। .সজনH রাজৈনিতক 
িবে�ষেণ .দখা যায়, .স সমw .দেশই ইসলামী আ�ঘাতী .বামা হামলার মাtাটা .বশী 
িছল .য .দেশর সরকার ইরাক যK েi বK শ-.lয়ারেক নÑ-ভােব সমথVন কেরেছ .সসময়।  

পHােলäনীয়েদর বি²ত কের মা�ক�ন যKkরাª সহ অনHানH পিÕমা .দশ{েলা 
.যভােব দীঘVিদন ধের ইসরােয়লেক নÑ ভােব সমথVন কেরেছ তাও মুসিলম সমাজেক 
সংঘােতর পেথ .ঠেল িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক @িতি_য়া আর @িতিহংসার বHাপার{েলা 
ভK েল .গেল .কান আেলাচনাই কখনও স�ূণV হেত পাের না। িকJ তারপেরও .কবল 
আেমিরকার িদেক অ�ুিল তK েল ধমVr�{েলােক কখেনাই ‘.ধায়া তK লসীপাতা’ বানােনা 
যায় না। ধমVrে�র .য অংশ{েলােত িজহােদর কথা আেছ, উিÓ�েযৗবনা bরীেদর কথা 
আেছ, ‘মুkা সদৃশ’ .গলমানেদর কথা আেছ .স সমw ‘পিবt বাণী’{েলা .ছাটেবলা 
.থেক মাথায় ঢK িকেয় িদেয় িকংবা বছেরর পর বছর .সৗিদ .পেÚাডলাের গেড় ওঠা 
মা«াসা নামক আগাছার চাষ কের িবিভ� .দেশ তর;ণ সমােজর িকছK  অংেশর মেধH 
এক ধরেণর ‘িব#ােসর ভাইরাস’ }তির করা হেয়েছ; ফেল এই ভাইরাস আ_াn 
িজহািদরা ZেগVর ৭২ টা bর-পরীর আশায় িনেজর বK েক .বামা .বঁেধ আ�াbিত িদেতও 
আজ িhধা-.বাধ কের না। লHাংেসট xুক পHারাসাইেটর মত তােদর মনও .কবল এক? 
িব#াস িদেয় চািলত - অমুসিলম কােফরেদর হতHা কের সারা পৃিথবীেত ইসলাম 
কােয়ম করেত হেব, আর পরকােল .পেত হেব আ�াহর কাছ .থেক উিÓ�েযৗবনা 
আয়তেলাচনা bর-পরীর .লাভনীয় পুর-ার। তারা ওই ভাইরাস আ_াn িপ�পেড় িকংবা 
ঘাস ফিড়ং-এর মত হামেল পড়েছ কখেনা টK ইন টাওয়াের, কখেনা রমনার বটমূেল, 
ভারেতর তাজ .হােটেল, ল�েনর পাতাল .রলেdশেন, িকংবা িনউইয়েকV র .ফডােরল 
িরজাভV  ভবেন।  
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িচ1: িহNু .মৗলবাবাদীরা একসময় ভারেত রাম-জßভ0 িম িমথ ভাইরাস বK েক লালন 
কের ংস কেরেছ শতা»ী @াচীন বাবির মসিজদ। 

 
কীভােব িব#ােসর Wিতকর ভাইরাস{েলা @জß .থেক @জßাnের স²ািলত হয়, তা 
}ব�ািনকভােব বKঝেত হেল আমােদর জানেত হেব আধK িনক িমম তTেক। িমম নােমর 
পিরভাষা? @থম বHবহার কেরিছেলন জীবিব�ানী িরচাডV  ডিক¶ ১৯৭৬ সােল, তার 
িবখHাত বই ‘দH .সলিফশ িজন’-এ28। আমরা .তা িজন-এর কথা ইদানীং অহরহ 
]িন। িজন হে\ িমউেটশন, পুন�ব�নHাস ও শরীরব� িuক কােজর জনH আমােদর 
._ােমােজােমর Wু«তম অিবভাজH একক। সহজ কথায়, িজন িজিনসটা হে\ 

শারীরব� uীয় তেথHর অখs একক যা বংশগিতয় তথHেক এক @জß .থেক পরবতী   
@জেß ছিড়েয় .দয়। িজন .যমন আমােদর শরীরব� uীয় তথH বংশ পর�রায় বহন 
কের, |ক .তমিন সাং-� িতক তথH বংশপর�রায় বহন কের িনেয় যায় ‘িমম’। কােজই 
‘িমম’ হে\ আমােদর ‘সাং-� িতক তেথHর একক’, যা _িমক অনুকরণ বা @িতিলিপর 
মধHেম একজেনর মন .থেক মনাnের ছিড়েয় পেড়, |ক .যভােব শারীরব� uীয় তেথHর 
একক িজন ছিড়েয় পেড় এক শরীর .থেক অনH শরীের। .য বHিk িমম? বহন কের 
তােদর িমম?র ‘.হাd’ বা বাহক বলা যায়। ‘িমমেYy’ হল একসােথ বাহেকর মেন 
অব�ানকারী পারÆিরক স�কV যKk একদল ‘িমম’ । .কান িবেশষ ধমী  য় িব#াস, 
রীিত-নীিত, .কান .দশীয় সাং-� িতক বা .কােনা রাজৈনিতক মতাদশV -এ{েলা সবই 
িমমেYেyর উদাহরণ। িবখHাত গেবষক এবং .লখক সুসান lHাকেমার তার ‘িমম .মিশন’ 
বইেয় িমমেYেyর অেনক আকষVণীয় উদাহরণ হািজর কেরেছন। সুসান lHাকেমার মেন 

                                                             
28 The Selfish Gene, Richard Dawkins, Oxford University Press, 1976 
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কেরন িজন এবং িমেমর সুrি�ত সংে�ষই মানুেষর আচার বHবহার, পরাথVপরায়ণতা, 
যK iংেদহী মেনাভাব, রীিত-নীিত িকংবা কK সং-ােরর অিw�েক স|কভােব বHাখHা করেত 
পাের।  
 

 
 
িচ1: সাPিতককােল .বশ িকছK  গেবষক, িব�ানী এবং .লখক উr ধমী  য় িব#ােসর 

সােথ ‘ভাইরাস’ এবং ‘.মমেYy’ এর সাযKজH খK ঁেজ .পেয়েছন।  

 

.কান সাং-� িতক উপাদান িকংবা .কান িবেশষ ধমী  য় িব#াস িকভােব িমেমর মাধHেম 
জনপুে´ ছিড়েয় পেড়? মানুেষর মিw� এেWেt আসেল কাজ কের কি�উটােরর 
হাডV ওয়Hার .যভােব কাজ কের অেনকটা .সরকমভােব। আর িমম{েলা হে\ 

কি�উটােরর হাডV ওয়Hােরর মেধH ইনdল করা সফটওয়Hার .যন। যতWণ পযVn এই 
সফটওয়Hার{েলা ভালমেতা চলেত থােক ততWণ তা িনেয় আমােদর .কান িচnা থােক 
না। িকJ কখেনা কখেনা .কান .কান সফটওয়Hার ভাল মানুেষর (নািক ‘ভাল িমেমর’ 
বলা উিচৎ) ছåেবশ িনেয় ‘.Úাজান হসV’ হেয় ঢK েক পেড়। এরাই আসেল িব#ােসর 
Wিতকর ভাইরাস{েলা। এরা সূচ হেয় ঢK েক, আর .শষ পযVn .যন ফাল হেয় .বেরায়। 
যতWেণ এই ভাইরাস{েলােক সনাk কের িনমূVল করার বHব�া .নয়া হয় – ততWেণ 
আমােদর হাডV ওয়Hােরর দফা রফা সারা। এই িব#ােসর ভাইরােসর বিল হেয় @াণ হারায় 
শত সহo মানুষ – কখেনা নাইন-ইেলেভেন, কখেনা বা বাবির মসিজদ ংেস কখেনা 
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বা তাজ .হােটেল .গালা{িলেত। বছর কেয়ক আেগ Viruses of the Mind শীষVক 
এক? গেবষণাধমী   @বে° অধHাপক িরচাডV  ডিক¶ .দিখেয়িছেলন কীভােব কি�উটার 
ভাইরাস{েলার মতই আপাত মধK র ধমী  য় িশWা{েলা সমােজর জনH .Úাজান হসV 
িকংবা ওয়ামV ভাইরাস িহেসেব কাজ কের িতেল িতেল এর কাঠােমােক ংস কের 
.ফলেত চায়। আরও িবw� তভােব জানবার জনH পাঠেকরা পড়েত পােরন সাPিতক 
সমেয় িরচাডV  :িডর .লখা ‘ভাইরাস অব মাই�’ িকংবা .ডেরক .র’র ‘দH গড ভাইরাস’ 
িকংবা ._গ .জমেসর ‘দH িরিলিজয়ন ভাইরাস’ িশেরানােমর বই{েলা29। এ বই{েলা 
.থেক .বাঝা যায় ভাইরাস আ_াn মিw� িক শাnভােব রেবােটর মত ধেমVর আচার 
আচরণ{েলা িন�h�ধায় পালন কের যায় িদেনর পর িদন, আর কখেনা সখেনা িবধমী   
িনধেন উßu হেয় উেঠ; একসময় .দখা .দয় আ�ঘাতী হামলা, িজহাদ িকংবা _ুেসেডর 
মহামারী।  

  
ভাইরাস আ3া4 মনন  
কাজী .মাহা¹দ .রজওয়ানুল আহসান নািফস িনঃসেNেহ ভাইরাস আ_াn মনেনর 
বাwব উদাহরণ। :;কিলন .ফডােরল .কােটV  নািফেসর িবর;েi দােয়র করা মামলায় বলা 
হেয়েছ30, চলিত বছেরর জানুয়াির মােস িশWা িভসায় যKkরােª আেসন নািফস। আল 
কােয়দা .নটওয়ােকV র সে� সংি�[ এই যK বক সTাসী হামলা চালােনার জনH িব#w 
.লাক .খ�াজা ]র; করার পর গত জুলাইেয় এফিবআইেয়র নজের পেড়ন িতিন। 
মামলার এজাহাের বলা হেয়েছ, নািফস এমন পিরি�িত সৃ� করেত .চেয়িছেলন, যােত 
যKkরােªর অথVনীিত তছনছ হেয় যায়। @থেম িতিন .চেয়িছেলন যKkরােªর সবেচেয় 
{র;�পূণV .কােনা বHিkেক হতHা করেত। এরপর িতিন িরজাভV  বHাংক, িনউ ইয়কV  dক 
এyেচ´ ও বাæেমাের সামিরক �াপনায় .বামা হামলার পিরকÌনা কেরন। 

তার সেNহজনক কাজকমV এবং গিতিবিধর কারেণ িতিন এফিবআইেয়র নজের 
                                                             
29 I) Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House, 2009;  
II) Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press; First 
edition, December 5, 2009; 
III) Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: An Evolutionist Explains 
Religion's Incredible Hold on Humanity, John Hunt Publishing, 2010 
30 United States District Court, Eastern District of New York, complaint United States of 
America vs. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, October 17, 2012, 
http://cbsnewyork.files.wordpress.com/2012/10/nafis-complaint.pdf (accessed October 17, 
2012) 
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পেড়ন। ২০১২ সােলর জুলাইেয়র @থম স¾ােহর মেধH নািফস, তার এক সহেযাগী ও 
এফিবআইেয়র ওই .সােসVর (CHS) মেধH .ফসবK েক .যাগােযাগ হয়। .ফসবK েকর ওই 
কেথাপকথন এফিবআইেয়র .সাসV .রকডV  কেরন। অিভেযােগ .দখা যায়, ৫ জুলাই 
নািফস ঐ .সাসVেক বেল .য িতিন যKkরােª িজহাদ সংঘ?ত করেত এেসেছন এবং 
তার সে� যKkরােª তার একজন সহেযাগী এবং বাংলােদেশ একজন আদ�শ�ক ‘ভাই’ 
রেয়েছ।  

পেরর িদনও তােদর মেধH ইসলােমর কেয়ক? নীিত িনেয় আেলাচনা হয় এবং 
বলা হয়, .কােনা বHিkর অনH .কােনা .দেশ িগেয় িজহািদ কাযV_ম চালােনা }বধ নয়। 
তখন নািফস বেলন, িতিন বাংলােদেশর একজেনর সে� এ িবষেয় কথা বেলেছন এবং 
িতিন পরামশV িদেয়েছন .য, ওই সব নীিত অনুসরেণর িবষেয় .কােনা বাধHবাধকতা .নই। 
১১ জুলাই নািফস জানান, যKkরােªর একজন ‘High Ranking Official’.ক .স 
হতHা করেত চান। 

.ফসবK েকর কেথাপকথেন নািফস পির�ার ইি�ত .দন, যKkরােª সTাসী হামলা 
চালােনার পিরকÌনা িনেয় এেগােনার .Wেt ধমী  য় .কােনা বাধা .নই বেলই িতিন মেন 
কেরন। এেত বলা হয়, নািফেসর পিরকÌনার কথা জানেত .পের সহেযাগী .সেজ 
এফিবআই কমVকতV ারাই তােক ২০ বHাগ ‘নকল’ িবেÝারক সরবরাহ কেরন, যােত তােক 
হােতনােত .r¾ার করা যায়। মHানহাটেন .ফডােরল িরজাভV  বHাংেকর সামেন ‘িবেÝারক 
ভ�ত�’ ভHান দঁাড় কিরেয় নািফস পােশর িমেলিনয়াম িহÜন .হােটেল যান। .সখান 
.থেক িতিন ভHােন .রেখ আসা .সলেফােন বার বার কল িদেত থােকন এক হাজার 
পাউ� (৪৫৪ .কািজ) িবেÝারেক িবেÝারণ ঘটােনার জনH। িকJ ভHােন সিতHকােরর 
িবেÝারক না থাকায় .স? আর ফােটিন। বK ধবার িনউ ইয়েকV র .ফডােরল িরজাভV  
ভবেনর সামেন .থেক নািফসেক .r¾ার কের পুিলশ ও এফিবআই। 

িকJ .যভােব ‘আলকায়দার চর’ .সেজ নািফেসর কমVকাs িদেনর পর িদন 
পযVেবWণ কেরেছ এফিবআই, .যভােব তার আ�া অজV ন কের তার কমVকােs ই°ন 
যK িগেয় .শষ .মষ ধরা হেয়েছ, তােক মা�ক�ন যKkরােª জনি@য় ভােব এেক ‘äং 
অপােরশন’ িহেসেব িচিaত করা হয়। এ ভােব .টাপ .ফেল নািফসেক ধরা }বধ িকনা 
তা িনেয় নানা জায়গায় িবতকV  হেত পাের, এবং হেয়েছও। অেনেকই তখন .ভেব 
িনেয়িছেলন .য, নািফসেক ‘ফঁােদ .ফলা’ হেয়েছ। বাংলােদেশ নািফেসর অিভভাবেকরও 
একই অিভমত িছল। এ িনেয় সামানH আেলাচনা করা @েয়াজন .বাধ করিছ। .বশ 
ক’বছর আেগ আেমিরকার এমএসএনিবিস চHােনেল একটা .@াrাম হত ‘To Catch 
a Predator’ নােম। যারা অনলাইেন বেস বেস নাবািলকা .মেয়েদর সােথ .যৗনস�কV  
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করার জনH লালািয়ত থাকত, তােদর ÚHােপ .ফেল .জেল ভরা হত। এমন নয় .য .কান 
ভাল মানুষেক ‘ফঁােদ .ফেল’ বHাপার{েলা করা হত। বরং অনলাইন চHাট ফHাট বb 
wর পার হেয় (@িত? wেরই িকJ ইি�ত .দয়া হত .য স�কV  করেত ই\K ক .মেয়টা 
িকJ ‘আsারএজড’) যারা খািল বাসায় .মেয়র সােথ .দখা করার .লাভনীয় @wােব 
সাড়া িদেয় চেল আসত তােদর গলােতই দিড় পড়েতা। নািফেসর বHাপারটাও আমার 
.সরকমই মেন হয়। এটা এমন নয় .য িনরপরাধ িনçাপ এক হাবা .গাবা .ছেলেক 
‘কায়দা কের’ ফঁাসােনা হেয়েছ। বরং এধরেণর .কেস যেথ[ আলামত .পেলই তারা 
এেগায়। .য .লাক সারািদন পেনVাসাইেট িগেয় .কবল ‘আsারএজড .মেয়’ খK ঁেজ .ফের, 
িকংবা .য .ছেল .ফসবK েক বা অনHt আেমিরকােক ংেসর জনH িজহােদর ডাক .দয়, 
িকভােব .বামা .যাগাড় করা যায় তার .খ�াজ খবর .নয়, এেক ওেক ইেমইল কের, তার 
ধরার পড়ার স�াবনাই .বিশ। নািফেসর .Wেt তাই হেয়েছ। যারা মেন কেরন একK শ 
বছেরর শাn-িশ[ িবÞাn .ছেলেক ফঁােদ .ফেল সTাসবাদী বানােনা হেয়েছ, তােদরেক 
ই�ারেনট .থেক পুেরা অিভেযাগনামা? (Complaint United States of 
America vs. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis) পেড় .দখেত 
বলব। অিভেযােগ উে�খ করা হেয়েছ িকভােব িতিন আেমিরকায় িজহাদ করােক িনেজর 
‘কতV বH’ মেন কেরেছন, আেমিরকােক ‘দার আল-হারব’31 িহেসেব অিভিহত কেরেছন, 
এবং আেমিরকার মুসিলমেদর বেলেছন ‘তালািফ’। িবন লােদনও তাই মেন করেতন। 
৯-১১ ঘটার অেনক আেগই - ১১ই জানুয়াির ১৯৯৯ এর িনউজ উইেকর এক? 
সংখHায় ওসামা িবন লােদেনর একটা সাWাতকার ছাপা হেয়িছল। .সই সাWাতকাের 
লােদন সােহব পির�ারভােব বHাখHা কেরিছেলন .কন িতিন সকল আেমিরকানেদর .মের 
.ফলােক ‘জােয়জ’ মেন কেরন, কারণ আেমিরকার অমুসিলেমরা সব কােফর, আর 
মুসিলেমরা সব ‘তালািফ’ (অথVাৎ সিতHকার মুসিলম নন)। এরা .যেহতK  আেমিরকায় 
টHাy িদে\, এবং আেমিরকােক এিগেয় .যেত সহায়তা করেছ, তাই সব আেমিরকান, 
.সটা নারী পুর;ষ িশ] .যই .হাক না .কন – .মের .ফলেল ধমVিসiই হেব। িজহািদরা 
মেন কেরন যতিদন পযVn আেমিরকার মত কািফর রাª{েলা ইসলােমর পতাকা-তেল 
না আসেছ ততিদন এ সমw .দশ{েলােক ‘দার আল-হারব’ বা ‘যK iেWt’ িহেসেব 
.দখেত হেব। ]ধK মুসিলমেদর নয়, ইসলােম ধমVাnিরত কািফরেদর জনHও এ কথা 

                                                             
31 িজহাদীরা সারা িব)েক দভুােগ ভাগ কের !ফেলন –‘দার আল হারব’ (non-Islamic 
nations) এবং ‘দার আল ইসলাম’ (Land of Peace)। এবং তারা মেন কেরন ইসলােম ‘দার 
আল ইসলাম’ এর অিধবাসীেদর অন$ুািণত করা হয় যু� কের !যেত যত�ণ না পুেরা 
দার আল হারেবর অিধবাসীরা আ�সমপ<ন কের সবাই ইসলােমর অধীনf হয়।  
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@েযাজH। এ@সে� িবখHাত ইসলামী গেবষক আেনায়ার সাইখ িলেখেছন, 
‘ইসলােম ধমVাnিরত সকেলরই এটা কতV বH হেয় দঁাড়ায় .য, তােদরেক অবশHই 
আরব সাং-� িতক আিধপতHেক rহণ করেত হেব, অথVাৎ তােদর সমw জাতীয় 
@িত�ান হেব আরিবয় @িত�ানসমূেহর অধীন: .যমন .মাহ¹দেক আচরেণর 
আদশV রèেপ .দখা, ইসলামী আইন @বতV ন, আরিব ভাষা, সং-� িত িশWা 
ইতHািদ কাযVকর করেত হেব। এর .চেয়ও খারাপ কথা হল, তােদর অবশHই 
িনজZ সং-� িত ও জßভ0 িমেক (অথVাৎ কািফর রাªেক) এেতাটাই ঘ� ণা করেত 
হেব .য, এটা ‘দার উল হারব’ বা জীবn-যK iেWেt পিরণত হয়।’ 
 

উi� িত .দয়া যায় মুসিলম পিsত এবং ইিতহাসিবদ ইবেন খালদুেনর ‘মুকাি�মা’ 
.থেকও32 – 

‘শিk @েয়াগ অথবা বK িঝেয় সুিঝেয় @েতHকেক ইসলােম ধমVাnিরত করা ও 
মুসিলম িমশেন সবVজনীনতার কারেণ (এর @সােরর জনH) যK েi যাওয়া 
মুসিলমেদর ধমী  য় দািয়�।’ 
 

নািফেসর মেতা তর;েণরা এই সমw পHারাসাই?ক ধারনা িদেয় িকছK টা হেলও সে¹ািহত 
হে\, .সটাই আশ�ার কথা। তার অিভেযাগনামায় পির�ার কেরই বলা হেয়েছ @য়াত 
ওসামা িবন লােদন নািফেসর @াণি@য় .নতা, ইেয়েমেন িনহত আলকােয়দা .নতা 
আেনায়ার আল আওলািকর িভিডও .লকচার{েলা তােক উhK i কেরেছ, আর 
আলকায়দার মুখপt ‘ইনÆায়ার’ রেয়েছ তার ি@য় পিtকার তািলকায়। নািফস তার 
.সলেফােন .বামা িবেÝারণ ঘটােনার জনH .সলেফােন কল .দয়ার আেগ .য 
িবব� িত{েলা িলেখিছেলন তা আলকায়দার ‘ইনÆায়ার’ পিtকায় @কািশত হেব বেলই 
ধের িনেয়িছেলন। িতিন আ�ঘাতী হেয় শহীদ হবার ইে\র কথাও বার কেয়ক উে�খ 
কেরিছেলন।  

 
িব+ােসর ভাইরােসর উদাহরণ আসেল অজ< 
নািফেসর .Wেt না হয় এফিবআই এর কারসািজেত িকংবা সতকV তায় .ফডােরল 
িরজাভV  ভবন উিড়েয় .দয়া আটকােনা .গেছ, িকJ ভাইরাস আ_াn মনেনর সফল 
উদাহরণ{েলা হািজর করেল .বাঝা যােব কীভােব ধরেণর মানিসকতা{েলা সমাজেক 
প�ু কের .দয়, িকংবা কীভােব সমােজর @গিতেক থািমেয় .দয়। এর অজo উদাহরণ 
                                                             
32 Ibn Khaldun, The Muqaddimah: an Introduction to History, Princeton U. Press, 1969 
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সাড়া পৃিথবী জুেড় পাওয়া যােব। িকছK  @াচীন সভHতার ইিতহাস .থেক জানা যায়, যখন 
.কান নতK ন @াসাদ িকংবা ইমারত }তির করা হত, তার আেগ .সই জায়গায় িশ]েদর 
জীবn কবর .দওয়া হত – এই ধারণা .থেক .য, এ? @াসােদর িভিu মজবK ত করেব। 
অেনক আিদম সমােজই বনHা িকংবা অনHানH @াক� িতক দুেযVােগর হাত .থেক রWা 
পাওয়ার জনH কK মারী উৎসগV করার িবধান িছল; .কউ .কউ সদH জßলাভ করা 
িশ]েদর হতHা করত, এমনিক .খেয়ও .ফলত। @াচীন মায়া সভHতায় নরবিল @থা 
@চিলত িছেলা। অদৃশH ঈ#রেক তK [ করেত িগেয় হাজার হাজার মানুষেক মাথা .কেট 
.ফেল, Ëৎিপs উপেড় .ফেল, অ°ক0 েপ .ঠেল .ফেল িদেয় হতHা করা হত। ১৪৪৭ সােল 
.rট িপরািমড অব .টেনাখ?টলান }তিরর সময় চার িদেন @ায় ৮০,৪০০ বিNেক 
ঈ#েরর কােছ উৎসগV করা হেয়িছেলা। .কান .কান সং-� িতেত .কান িবখHাত মানুষ মারা 
.গেল অনH মিহলা এবং পুর;ষেদরও তার সােথ জীবn কবর .দওয়া হত, যােত তারা 
পরকােল িগেয় পুর;ষ?র কােজ আসেত পাের। িফিজেত ‘ভাকােতাকা’ নােম এক ধরেনর 
বীভৎস রীিত @চিলত িছল .যখােন একজেনর হাত-পা .কেট .ফেল তােক .দিখেয় 
.দিখেয় .সই ক�ত�ত অ�{েলা খাওয়া হত। আিÄকার বb জািতেত হতHার রীিত চাল ু
আেছ মৃত-পূবVপুর;েষর সােথ .যাগােযাগ �াপেনর উে�শH। ভারেত সতীদােহর নােম 
হাজার হাজার মিহলােদর হতHা করার কথা .তা সবারই জানা। এ{েলা সবই মানুষ 
কেরেছ ধমী  য় রীিত-নীিতেক @াধানH িদেত িগেয়, অদৃশH ঈ#রেক তK [ করেত িগেয়। 
এধরেনর ‘ধমী  য় হতHা’ স¨ে° আেরা িবw� তভােব জানবার জনH .ডিভড িনেগেলর 
‘Human Sacrifice: In History And Today’ বই? পড়া .যেত পাের33। 
এ{েলা সবই সমােজ ‘িব#ােসর ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর িকছK  নয়।  

ইিতহােসর পরেত পরেত অজo উদাহরণ লুিকেয় আেছ - িকভােব িব#ােসর 
ভাইরাস{েলা আণিবক .বামার মতই মারণাT িহেসেব কাজ কের লW .কা? মানুেষর 
@াণহািনর কারণ হেয়েছ। ধমVযK i{েলাই .তা এর বাwব @মাণ। ১০৯৫ সােল সংগ|ত 
@থম _ুেসড এর কথাই ধরা যাক। .স সময় হাজার হাজার মানুষেক হতHা করা হয় 
এবং বাÊচK Hত করা হয়। .জর;জােলেমর @ায় @িত? অিধবাসীেক হতHা করা হেয়িছল 
শহর ‘পিবt’ করার নােম। ত� তীয় _ুেসেড িতন হাজার জবাই কের হতHা করা 
হেয়িছল। িhতীয় _ুেসেডর সময় .স� বাণVাড ফেতায়া িদেয়িছেলন – ‘পHাগানেদর 
হতHার মাধHেমই ি¸[ানেদর মাহা�H সূিচত হেব। আর িয]ি¸d িনেজও এেত মিহমািÖত 
হেবন।’ এই _ুেসড{েলা িক ‘িব#ােসর ভাইরাস’-এর উদাহরণ নয়? ১২০৯ সােল .পাপ 
ত� তীয় ইেনােস� উuর Äাে¶র আলেবেজনসীয় ি¸[ানেদর উপর আWিরক অেথVই 
                                                             
33 Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co; 1981 
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ধমী  য় গণহতHা চািলেয়িছেলন। .oফ .চহারা .দেখ িব#াসী এবং অধা�ম�কেদর মেধH 
পাথVকH করেত অসমথV হেয় .পাপ তখন আেদশ িদেয়িছেলন – ‘সবাইেক হতHা কর’। 
.পােপর আেদেশ @ায় িবশ হাজার বিNেক .চাখ ব° কের .ঘাড়ার .পছেন দিড় িদেয় 
.বঁেধ ছঁHাচড়ােত ছঁHাচড়ােত একটা িন�দ�[ জায়গায় িনেয় িগেয় হতHা করা হয়। তারপর 
বার শতেকর িদেক সাড়া ইউেরাপ জুেড় আলেবেজনসীয় ধমVে«াহীেদর খK ঁেজ খK ঁেজ হতHার 
রীিত চাল ুহয়। ধমVে«াহীেদর কখেনা পুিড়েয়, কখেনা ধারােলা অT িদেয় Wত-িবWত 
কের কখেনা বা িশরে\দ কের হতHা করা হয়। .পাপ চতK থV ইেনােস� এই সমw হতHায় 
@তHW ই°ন যK িগেয়িছেলন। কিথত আেছ ধমVিবচরণ সভার সংবীWক (Inquisitor) 
রবাটV  লী .বােজV  এক স¾ােহ ১৮৩ জন ধমVে«াহীেক হতHার জনH পা|েয়িছেলন। 
ইিতহাস কK খHাত ‘lHাক .ডথ’ এর সময়(১৩৪৮- ১৩৪৯) বb ইbদীেক সেNেহর বেশ 
জবাই কের হতHা করা হয়। .পাড়ােনা .দহ{েলােক w0 প কের মেদর বড় বড় বােy ভের 
.ফলা হয় এবং রাইন নদীেত ভািসেয় .দয়া হয়। তারপর ধরা যাক মধHযK েগ ডাইিন 
হতHার নােম নারীেদর হতHার অমানিবক দৃ[াn{েলা। .স সময় (১৪০০ সােলর িদেক) 
চােচV র িনেদV েশ হাজার হাজার রমণীেক ‘ডাইিন’ সাবHw কের পুিড়েয় মারা ]র; হয়। 
এই ডাইিন .পাড়ােনার রীিত এক ডজেনরও .বিশ .দেশ এেকবাের গণিহেdিরয়ায় রèপ 
.নয়। .স সময় কতজনেক .য এরকম ডাইিন বািনেয় .পাড়ােনা হেয়েছ তার .কান ইয়uা 
.নই। সংখHাটা এক লW .থেক ]র; কের ২০ লW ছিড়েয় .যেত পাের। ‘ঠগ বাছেত গা 
উজােড়র’ মতই ডাইিন বাছেত িগেয় rােমর পর rাম উজাড় কের .দয়া হেয়েছ। সেতর 
শতেকর @থমােধV অHালজাস (Alsace) নােমর ফরািস @েদেশই @ায় ৫০০০ জন 
‘ডাইিন’.ক হতHা করা হয়, বHা¨ােগVর বHাভািরয়ান নগরীেত ৯০০ জনেক পুিড়েয় মারা 
হয়। ডাইিন .পাড়ােনােক .কD কের সৃ[ ধমী  য় উßuতা .স সময় অতীেতর সমw 
.রকডV েক éান কের িদেয়িছল। ]ধK নারীরা নয়, খHািতমান িব�ানী দাশVিনেকরাও .রহাই 
পানিন রkেলালুপ চােচV র .কাপানল .থেক। িজওদV ােনা :;েনার মত দাশVিনকেক 
বাইেবল-িবেরাধী সূযVেকিDক তT সমথVন করার অপরােধ জHাn পুিড়েয় মারা হয় .স 
সময়, গHািলিলওেক করা হয় অnিরন। আর আমােদর উপমহােদেশ .তা ধমী  য় কK সং-ার 
িছল রীিতমত ভয়াবহ। পেনর শতেক ভারেত কালীভk কাপািলেকর দল মা কালীেক 
তK [ করেত িগেয় ২০ লW মানষুেক জবাই কের হতHা কেরিছল। আর িছল সতীদাহ। 
.কবল ১৮১৫ .থেক ১৮২৮ সােলর মেধH ৮১৩৫ নারীেক সতীদােহর নােম পুিড়েয় হতHা 
করা হয় (@িতবছর হতHা করা হয় গড়পড়তা ৫০৭ .থেক ৫৬৭ জনেক)। .মৗলবাদী 
ি¸[ানরা ইদানীংকােল ডাইিন .পাড়ােনা বাদ িদেলও অHাবরশন িáিনক{েলার উপর 
রাগ যায়িন এখেনা। ১৯৯৩ .থেক আজ পযVn ‘আ�ম� অব গড’ সহ অনHানH গভV পাত 
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িবেরাধী ি¸dান .মৗলবাদীরা আট জন ডাkারেক হতHা কেরেছ। ক’বছর আেগও 
(২০০৯ সােল) নৃশংসতার সবVেশষ িনদশVন িহেসেব ি¸dান .মৗলবাদী -ট .রাডার 
কত� V ক ডঃ জজV  êলারেক হতHার বHাপার? িমিডয়ায় তK মুল আেলািচত হয়। নHাশনাল 
অHাবরশন .ফডােরশেনর সরবরাহক� ত পিরসংখHান অনুযায়ী ১৯৭৭ সােলর পর .থেক 
আেমিরকা এবং কHানাডায় গভV পােতর সােথ জিড়ত িচিকৎসকেদর মেধH ১৭ জনেক 
হতHার @েচ[া চালােনা হয়, ৩৮৩ জনেক হতHার bমিক .দয়া হয়, ১৫৩ জেনর উপর 
চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনেক অপহরেণর ঘটনা ঘেট। এ{েলা সবই ‘িব#ােসর 
ভাইরােসর’ @তHW উদাহরণ।  

অনH ধেমV .যমন ‘িব#ােসর আগাছা’র চাষ আেছ, আেছ ইসলােমও। 
ইিতহাসিবেদরাই িকJ Zীকার কেরন নবী মুহ¹েদর জীবেনর বছর{েলা অতHn 
সংঘাতময় িছল34। তার জীবেনর .শষ দশ বছের িতিন নাখলার যK i, বদেরর যK i, বান ু
কাইনুকা, বান ুনািদর, বান ুমুwালাক, আহজাব, বান ু.কারাইজা, খাইবােরর যK i সহ @ায় 
৭০ ? .থেক ১০০? আ_মণ, লুëন অিভযান এবং যK েiর সােথ জিড়ত িছেলন বেল 
উে�খ আেছ35। এর মেধH ১৭? .থেক ২৯?েত িতিন বHিkগতভােব .নত� � 
িদেয়িছেলন। অিধকাংশ যK iই িছল আ�রWােথV নয়, বরং আ_মণা�ক36। নৃশংস 
ঘটনা এবং গণহতHার আলামতও আেছ .ঢর। বান ুকাইনুকার ইbদীেদর সাতশ জনেক 
এক সকােলর মেধH হতHা করেত সেচ[ হন37, আর বান ু.কারাইজার @ায় আটশ .থেক 
নয়শ .লাকেক হতHা কেরন, এমনিক তারা আ�সমপVণ করার পরও38। হতHার ভয়াবহতা 
এেতাই .বিশ িছেলা .য, কHােরন আমVìং-এর মেতা .লিখকা, িযিন মুসিলম সমােজর 

                                                             
34 Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Pub, 
1994 
35 এম এ খান, িজহাদ : জবরদি�মলূক ধম<াAরকরণ, সা�াজ>বাদ ও দাসে�র উKরািধকার, 
ব�ীপ $কাশন, ২০১০।  
36 ইবেন সােদর $থম িদককার জীবনী-সEলন িকতাব আত তাবাকাত (Kitaab at 
Tabaqaat al Kabeer) !থেক জানা যায়, মহানবী তার !শষ দশ বছের অAতঃ ৭৪ q 
‘হামলা যু�’ (আরবীেত গাজওয়া) স�� কেরিছেলন। আল তাবাির নবী মহুা�দ (দঃ) 
তাঁর জীবেন ঘটা !য ষাটq যুে�র কািহিন িলিপব� কেরিছেলন তার ‘তািরক আল রসুল 
ওয়া আল মHুকু’ Zে�, এর মেধ> উuদ ও খ`েকর যু� ছাড়া সব�েলাই িছল 
আxমণা�ক। 
37 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 
imprint, p545 
38 Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, “The Victory of Islam”, vol viii, pp.35-36 
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পছেNর তািলকায় শীষV�ানীয় িহসেব গণH হন, িতিন পযVn মুহ¹েদর কমVকাsেক নাৎিস 
ববVরতার সােথ তK লনা কেরেছন39। বb যK iেWt হেত সািফয়া, রায়হানা, জুয়াইিরয়ার 
মেতা নারীেক যK iবিN এবং ‘মাল-এ-গিণমত’ িহেসেব মহানবীর জনH অিধrহণও করা 
হেয়িছল, ভাগ বােটায়ারা করা হেয়িছল মুহ¹েদর }সিনকেদর মােঝ। এমনিক মহানবীর 
মৃতK Hর পরও সিহংসতা অবHাহত িছল। হজরত আলী আর @য়াত নবীর Tী আেয়শার 
মেধH সংগ|ত ‘জামােলর যK i’ িকংবা আিল আর মুয়ািবয়ার মেধH সংঘ?ত ‘িসিফেনর 
যK i’ই এর @মাণ। জামােলর @ায় দশ হাজার মুসিলম িনহত হেয়িছল। ইিতহাসই সাWH 
.দয় .য, চারজন খিলফার মেধH িতনজনই Wমতা hেD মুসিলম @িতপেWর হােত মারা 
যান। তেব মারা যাবার আেগ তারা ইসলামী ঝাsা সমু�ত রাখেত বb .দশ আ_মণ 
কের .স{েলা অিধrহণ কেরন। .যমন খিলফা আবK বকেরর সময় (৬৩৩ – ৬৩৪) 
ওমান, ইেয়েমন, ইয়ামাহ, িসিরয়া, পারসH, বসরা, দামা-াস এবং আজনািদেনর যK i, 
খিলফা ওমেরর সময় (৬৩৪ - ৬৪৪) নামারাক, সাকা?য়া, ি:জ, বK য়াইব, দামা-াস 
এবং ফাহ্ ল, ইয়ারমুক, কািদিসয়া এবং মাদাইন, জালুলা, .জর;জােলম, জািজরা, খািজwান 
এবং িমশর, আজারবাইজান, ফারস এবং খারান িবজয়, খিলফা ওসমােনর সময় (৬৪৭ 
- ৬৫৬) সাই@াস, বাইেজ�াইন এবং উuর আিÄকা আ_মণ, খিলফা আিলর সময় 
নাহেরায়ােনর যK i এবং িমশেরর যK i ইতHািদ উে�খH। হজরত আলী ৬৬১ ি¸dাে» 
িবষাk ছK িরকাঘােত িনহত হেল, খািলফােয় রােশদীেনর যK েগর সমাি¾ ঘেট এবং এ 
সময় এক\t Wমতার অিধকারী হন মুয়ািবয়া। তার শাসনামেল বb যK i সংগ|ত 
হেয়িছল, তার িজহািদ }সিনকেদর hারা বb রাজH হেয়িছল অিধক� ত। এর মেধH িমশর 
িবজয় (৬৬২ ি¸dা»), িসিসিল আ_মণ (৬৬৬ ি¸dা»), কনdান?েপাল আ_মণ 
(৬৬৭ ি¸dা»), কK ফার যK i (৬৮৭ ি¸dা»), .দর-উল-জািলেকর যK i (৬৯১ 
ি¸dা»), উuর আিÄকা আ_মণ (৭০০ ি¸dা»), .দর-উল-জািমলার যK i (৭০২ 
ি¸dা»), িস°K র লড়াই (৭১২ ি¸dা»), Äাে¶র যK i (৭৩২ ি¸dা»), আইন আল 
জােরর যK i (৭৪৪ ি¸dা»), .রয়'র যK i (৭৪৮ ি¸dা»), ইশফাহান এবং িনহাওয়ােNর 
যK i (৭৪৯ ি¸dা») @ভ� িতর কথা বলা যায়। এর মেধH ৭১১ সােল ইসলােমর .Æন 
িবজেয়র পর .যন িবশৃïলা চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। মূলত .Æন িবজেয়র পর .থেকই 
ইসলামী সাãাজHবাদী শাসন }বি#ক অব�ায় চেল যায় বলেল অতK Hিk হয় না40। ]ধK 
.Æন িবজয়ই বা বিল .কন, .Æন িবজেয়র পর নবম শতেকর .গাড়ার িদেক 

                                                             
39 K. Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, 
p. 207. 
40 এম এ খান, িজহাদ, পূেব<া1।  
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ভ0 মধHসাগরীয় উপক0 লীয় শহর এবং ইতািলর বাইেরর hীপ{েলা দখল, ৮১৩ সােল 
.স�K মেসিল, ইিÕয়া, লHাে�ডK সা দখল, ৮৪৮ সােল আনেকানায় ংসয�, ৮৭৬ সােল 
লHা?য়াম ও আিBয়া আ_মণ, ৬২৫-৭২৫ সাল নাগাদ _মাগতভােব িসিসিল 
আ_মণ, ৮২৭ সােল মাযারা .ডল ভHােলা আ_মণ, ৮৩১ সােল পােলেমVা, ৯৩৫ সােল 
পHাে�েলিরয়া এবং ৮৪৩ সােল .মিসনার পতন, ৮৭৮ সােল িসরাকK েসর আিদবাসীেদর 
হতHা, ১৪৫৩ সােল কনdাñেনাপেলর উপর আrাসন @মাণ কের সাãাজHবাদ .কবল 
পিÕমােদরই একেচ?য়া িছল না। কনdাñেনাপেলর িবখHাত িবজেয়র পর মুসিলম 
িজহািদ }সিনেকরা িতনিদন ধের .সখানকার নাগিরকেদর উপর হতHায� চািলেয়িছল 
এবং অবিশ[েদর _ীতদােস পিরণত কেরিছল। ১০১০ .থেক ১০১৩ সােলর মেধH 
কেডV াভার িনকটবতী   অ²ল এবং এবং .Æেনর অনHানH অ²েল হাজার হাজার 
ইbিদেক হতHা করা হয়। অমুসিলমেদর সরকারী চাকK রীেত অnভK V িkর @িতবােদ ১০৬৬ 
সােল বHাপক দা�া হয়, এবং rানাডার ইbিদেদর একটা .গাটা সPদায়েক িনিÕa কের 
.দয়া হয়। ইিতহাস .থেকই জানা যায়, ইসলােমর িজহােদর নােম গত বার শতক ধের 
সাড়া পৃিথবীেত িমিলয়েনর ওপর মানুষেক হতHা করা হেয়েছ। @থম বছর{েলােত 
মুসিলম বািহনী খK ব Fতগিতেত পূবV ভারত .থেক পিÕম মরেÇা পযVn আrাসন 
চালায়। ]ধK িবধমী  েদর হতHা কেরিন, িনেজেদর মেধHও .কাNল কের নানা দল উপদল 
}তির কেরিছল। কািরিজরা যK i ]র; কেরিছেলা সুি�েদর িবর;েi। আজািরিকরা অনH 
সকল ‘পাপীেদর’ মৃতK Hদs িদেয়িছেলা। ১৮০৪ সােল সুদােনর পিবt সTা উসমান দান 
.ফািডও .গািবর সুলতােনর িবর;েi ধমVযK i ]র; কের। ১৮৫০ সােল আেরক সুদানীয় 
সুিফ উমর-আল হº পHাগান আিÄকান .গােtর উপের নৃশংস ববVরতা চালায় - 
গণহতHা এবং িশরে\দ কের ৩০০ জন বিNর উপর। ১৯৮০ সােল ত� তীয় সুদানীয় 
‘হিল মHান’ মুহা¹দ আহেমদ িজহাদ চািলেয় ১০,০০০ িমশরীয় .লাকজন হতHা কের। 
এধরেণর বb ঘটনাই অতীেত ঘেটেছ, এখেনা ঘটেছ।  

 
ইসলামী শিরয়া : নারী িবে?ষী এক ভয়Cর ভাইরােসর নাম 
ইসলােমর শিরয়া আইন .য .মেয়েদর বHাপাের অেনক কেঠার .সটা সবারই জানা। এর 
িশকার ]ধK সাধারণ নারীরা হয়িন, হেয়েছ সòাn বংেশর নারীরাও। .খাদ .সৗিদ 
আরেবই ১৯৭৭ সােল িকেশারী ি@ে¶সেক ‘বHিভচােরর’ অপরােধ হতHার কথা জানা 
যায়। পািকwােন ১৯৮৭ সােল এক কাঠK িরয়ার .মেয়েক ‘.জনা’41 করার অপরােধ পাথর 
                                                             
41 ইসলািম আইেন ‘0জনা’ হেলা, ব3িভচার, িববাহ-বিহভূ'ত 0যৗনিমলন, ধষ'ণ ও পিততাবৃিt। .জনার 
ব>াপাের ইসলািমক শাি�র িববরণ িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ এই বইেয়র ষ� অধ>ােয়।  
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ছK েড় হতHার ফেতায়া .দয়া হয়। ১৯৮৪ সােল আরব আিমরােত এক? বািড়র গৃহভ� তH 
এবং দাসীেক পাথর ছK ঁ েড় হতHার ফেতায়া .দয়া হয়, অৈবধ .মলােমশার অপরােধ। এ 
ধরেণর বb ঘটনা এখেনা পৃিথবীেত ঘেট চেলেছ। পাশাপািশ আেছ ‘অনার িকিলং’ 
এর উপ«ব। সাড়া িবে# @িত বছর প�াচ হাজার নারী মারা যায় ‘অনার িকিলং’-এর 
িশকার হেয়। .খাদ পািকwােনই সরকারী িহেসেব বছের ১,২০০ মত অনার িকিলং এর 
ঘটনা ঘেট, আর .বসরকাির িহেসেব এই সংখHা আসেল ১০ হাজােররও উপের।পিÕেমও 
সাPিতক সমেয় মুসিলম পিরবার{েলােত ‘অনার িকিলং’ এর সংখHা আশ�াজনক 
ভােব ব� িi .পেয়েছ। নুর আলমালািক, তK লায় .গােরন, খােতরা সািদিক, ইয়ািমন, সাবিরনা 
লারিব, আয়মান উদাস, আয়শা হাসান, আিমনা সারাহ সহ বb নারীেক পিরবােরর 
পW .থেক হতHা করা হেয়েছ ‘অিতিরk’ পিÕমা ধঁােচ চেল ধমVেক অপমািনত করার 
জনH। এমনিক হHাির পটােরর ছিবেত পåা পািতেলর ভ0 িমকায় অিভনয় করা অিভেনtী 
আফসান আজাদ এক িহNু .ছেলর সােথ স�কV  করায় পিরবার .থেক িনrেহর িশকার 
হেয় িকছK িদন আেগও সংবােদর িশেরানাম হেয়িছেলন।  

 
আেছ হাসEরসিবেরাধী ভাইরাস, আেছ মুরতাদিবেরাধী ভাইরাস 
আিম .যখােন থািক তার পােশই আেছ িবরাট বানVস এ� .নােবল’ এর িবরাট বড় 
বইেয়র .দাকান। .লখােলিখর ছK তায় @ায়ই যাওয়া পেড় .সখােন। তােদর .শলেফ 
‘িহউমার’ নােম এক? .সকশন আেছ। .সখােন উ�িক িদেলই .দখেত পাওয়া যায় যী]েক 
বH� করা একগাদা বই। এমিন এক? বই আিম পড়িছলাম – ‘The Year of 
Living Biblically: One Man's Humble Quest to Follow the Bible as 
Literally as Possible’ নােম। এ ধরেণর অেনক বইই .শলেফ আেছ। .কউ িকJ 
.লখেকর িবর;েi ফেতায়া িদে\ না, িদে\ না .কউ গলা কাটার bমিক। িকJ মসুিলম 
িবে# ধেমVর সমােলাচনা িকংবা .য .কান হাসHরসেকই .যন .নওয়া হয় {র;তর অপরাধ 
িহেসেব। ১৯৮৯ সােল 'সHাটািনক ভােসVস' নােমর উপনHাস .লখার দােয় সালমান 
র;শিদেক ফেতায়া .দয়া হয় ইরােনর ধমV{র; আয়ােতা�া .খােমনীর পW .থেক। মুসিলম 
িবে# রাতারািত ]র; হয় লó ঝ�। ইসলামেক অবমাননা কের .লখার দােয় এর 
আেগও মনসুর আল হা�াজ, আলী দািw, আিজজ .নিসন, উইিলয়াম .নগাডV , নািগব 
মাহফK জ,তসিলমা নাসিরন,ইউনুস শািয়খ, রবাটV  bেসইন, bমায়K ন আজাদ, ভHানগগ, 
আয়ান আরিস আলী সহ অেনেকই মৃতK H পেরায়ানা .পেয়েছন। এেদর মেধH অেনকেকই 
.মের .ফলা হেয়েছ, .কউ বা হেয়েছন পলাতক। ২০০৫ সােলর ৩০ .শ .সেÎ¨র 
.জেলsস .পােdন নােমর এক? .ডিনশ পিtকা মহানবী হযরত মুহ¹দেক িনেয় 
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বH�া�ক ১২? কাটK V ন @কাশ করেল সাড়া মুসিলম িবে# এর @িতি_য়া Zরèপ 
�ালাও-.পাড়াও তাsব ]র; হয়। পািকwােনর এক ইমাম কাটK V িনেdর মাথার দাম ধাযV 
কের এক িমিলয়ন ডলার। িসিরয়া, .লবানন, ইরান, পািকwান, বাংলােদশ সহ সারা 
পৃিথবীেত সিহংসতায় মারা যায় শতািধক .লাক। ি:েটেনর মুসিলেমরা বHানার িনেয় 
িমিছল কের - 'Slay those who insult Islam', 'Butcher those who 
mock Islam' এবং 'Behead those who say Islam is a violent 
religion' ইতHািদ। বাংলােদেশ িবগত তTাবধায়ক সরকােরর আমেল সামানH 
‘.মাহা¹দ িবড়াল’ িনেয় .কৗতK েকর .জর িহেসেব ২১ বছর বয়সী কাটK V িনd আিরফেক 
.জেল .ঢাকােনা হয়, বায়তK ল .মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয় @থম আেলার স�াদেকর 
Wমা @াথVনার নাটক @দ�শ�ত হয়। ইসলামিবেরাধী lগ .লখার অপরােধ এই িকছK িদন 
আেগও .বশ কেয়কজন lগারেক .rফতার করা হল। এ{েলা .তা .চােখর সামেনই 
.দখা।  

ধমV এবং ধমVrে�র এটা একটা বড় সমসHা। এর ভাল ভাল বানী{েলা .থেক 
ভালমানুষ হবার অনুে@রণা পায় .কউ, আবার সTাসবাদীরা একই ধমVrে�র ভােয়ােল� 
ভাসV{েলা .থেক অনুে@রণা পায় সTাসী হবার। .সজনHই .তা ধমVr�{েলা –এেকক? 
.Úাজান হসV – ছåেবশী ভাইরাস! এই জনHই একই ধমVr� পাঠ কের ইbদী 
নাসারােদর সােথ যK i করার লেWH ‘িবন লােদন’ হেয় যায় .কউ, আবার .কউ বা 
পিরণত হয় সিুফ সাধেক। নািফেসর .Wেtও .য @থমটা হয়িন তা হলফ কের বলা 
যায় না42। কী কের হলফ কের বলা যােব .য ধমVr� .থেক পাওয়া ‘.তামােদর উপর 
যK i ফরয করা হেয়েছ’ ধরেণর ভাইরাস রèপী যK iংেদহী আয়াত{েলা (২:২২১৬, ৪:৮৪, 
৫:৫১, ৩:৮৫, ৮:৩৯, ৯:২৯, ৪৭:৪ ৪:৮৯, ২:১৯১, ২:১৯৩, ৯:৫, ৯:৩৯ ইতHািদ) 
সতHই নািফেসর মেতা .ছেলেদর সTাসবােদ উৎসািহত করেছ না ? ইসলাম 
ধমVিব#াসীরা .জার গলায় বেলন, .কারআন কখেনা সTাসবােদ কাউেক উৎসািহত কের 
না, কাউেক আ�ঘাতী .বামা হামলায় @েরািচত কের না, ইতHািদ। এটা সিতH সরাসির 
হয়ত .কারআেন বK েক .পেট .বামা .বেধ কােরা উপের হামেল পড়ার কথা .নই; িকJ 
এটাও .তা |ক .য, .কারআেন পাওয়া যায় .য - যারা আ�াহর পেথ শহীদ হয়, 
আ�াহ্ কখনই তােদর কমV িবন[ করেবন না (৪৭:৪), .কারআেন বলা হেয়েছ - 
আর যারা আ�াহর পেথ িনহত হয়, তােদরেক তK িম কখেনা মৃত মেন কেরা না 
(৩:১৬৯); িকংবা বলা হেয়েছ – যিদ আ�াহর পেথ .কউ যK i কের মারা যায় তেব 
তার জনH রেয়েছ জা�াত (৯:১১১)। 
                                                             
42 ভবঘুের, নািফস িক একজন িব�াA !মৗলবািদ সdাসী নািক সা�া মসুলমান?, ম1ুমনা 
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আর আ�াহর পেথ শহীদেদর জনH জা�ােতর পুর-ার .কমন হেব? এ @সে� 
িনেদV শ - তথায় থাকেব আয়তেলাচনা রমনীগণ(৫৫:৫৬), সু]Þ (৩৭: ৪৬), উদHান, 
আ�ুর, পূণVেযৗবনা তর;ণী এবং পূণV পানপাt (৭৮: ৩৩-৩৪), আবরেণ রিWত 
.মািতর নHায় (৫৬: ২২-২৩) িচরকK মারী (৫৬:৩৫-৩) bরীরা। বHব�া .রেখেছন 
.গলমানেদরও, .সই .য সুরিWত .মািতসদৃশ িকেশাররা তােদর .খদমেত ঘK রােফরা করেব 
(৫২:২৪), ইতHািদ।  

.বেহেw সুরা-সাকী-bর-পরীর এমন অফK রn ভাsােরর rািফক বণVনা .দেখ 
নািফেসর মেতা অেনেকরই হয়েতা শহীদ হেত মন চােব! অেনক িববতV নবাদী 
মেনািব�ানীই মেনই কেরন ইসলামী সমােজ বbগামী� এবং পাশাপািশ মৃতK Hর পের 
উিÓ�েযৗবনা এবং িচরকK মারী bরীেদর অফK রn ভাsােরর িনÕয়তার কারেণই 
মুসিলমেদর মেধH আ�ঘাতী .বামা হামলাকারীেদর এেতা আিধকH .চােখ পেড়43।এ যিদ 
িব#ােসর ভাইরােসর সাথVক উদাহরণ না হয়, তেব আর ‘ভাইরাস’ বলব কােক, বলুন?  

.কবল ইসলােমর িজহািদ }সিনেকরাই ভাইরাস আ_াn মনেনর উদাহরণ ভাবেল 
ভK ল হেব। 'িব#ােসর ভাইরাস' িনেয় আিম lেগ এক? আেলাচনা কেরিছলাম একসময়। 
.স? মুkমনায় @কােশর পর িদগn সরকার নােম আমােদর এক সতীথV lগার 
‘িব#ােসর ভাইরাস এবং আনুষি�ক’ নােমর এক? স�ূরক @বে° ভারেতর আর এস 
এস পিরচািলত -K ল{েলার পাঠHসূচীর নানা উদাহরণ হািজর কের .দিখেয়েছন িকভােব 
.ছেলিপেলেদর মেধH }শশেবই ভাইরােসর বীজ বপন করা হয়44 । িবদHা ভারতী নােমর 
এই -K ল সারােদেশর িবিভ� @ােn ছিড়েয় আেছ - সংখHায় @ায় ২০,০০০। @ায় ২৫ 
লাখ িশWাথী   এেত পড়ােশানা কের - যােদর অিধকাংশই গিরব বা িনôমধHিবu 
ঘেরর। পড়ােশানা চেল @থম .থেক hাদশ .Ãণী অবিধ। িতwা .সতালবােদর @ব° In 
the Name of History Examples from Hindutva-inspired school 
textbooks in India .থেক45 অসংখH দৃ[াn হািজর কের িদগn .দিখেয়েছন িকভােব 
সতH-িমেথHর িমেশল .দওয়া ইিতহাস পিড়েয় এেদর মগজ .ধালাই করা হয় –  

 
§ ‘‘.হামার বাõীিকর রামায়েণর একটা ভাবানুবাদ কেরিছেলন - যার নাম 

                                                             
43 অিব)ােসর দশ<ন, $া�1। 
44 িব)ােসর ভাইরাস এবং আনষুিVক, িদগA সরকার, ম1ুমনা, http://mukto-
mona.com/banga_blog/?p=325 
45 In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India, Online: 
http://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html 
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ইিলয়াড।’’ 
§ ‘‘.Yেটা ও .হেরােডাটােসর মেত @াচীন িমশরীয় সভHতা ভারতীয় ভাবধারার ওপর 

িভিu কের গেড় উেঠিছল।’’ 
§ ‘‘গর; আমােদর সকেলর মাত� �ানীয়া, গর;র শরীের ভগবান িবরাজ কেরন।’’ 
§ একই -K েলর ভারেতর মHােপ ভারতেক .দখােনা হয় বাংলােদশ, পািকwান, .নপাল, 

ভK টান, িতöত এমনিক মায়ানমােরর িকছK  অংশ িনেয়। বলা হয় অেশােকর অিহংস 
নীিতর ফেল তার .সনাবািহনী যK েi উৎসাহ হািরেয়িছল। অHােলyা�ার নািক পুর;র 
কােছ যK েi .হের িগেয় Wমা@াথVনা কেরিছেলন। 
§ মধHযK েগর ইিতহােস সাPদািয়কতার উদr রèপ আর .বিশ @ক?ত। সমr ইিতহাস 

িশWায় মুসিলমেদর িবেদশী শিk িহসােব .দখােনা হেয়েছ। 
§ ‘‘ভারেত িবেদশী মুসিলম শাসন’’ 
§ ‘‘ভারেত তেলায়ার ধের ইসলােমর @চার হেয়িছল। মুসিলেমরা এক হােত .কারআন 

আেরক হােত তরবাির িনেয়ই এেসিছল এেদেশ … আমরা তােদর পের তািড়েয় িদেত 
সWম হেয়িছ, িকJ আমােদর .য ভাইেয়রা ইসলাম ধমV rহণ কেরিছল, তােদর িহNুধেমV 
ধমVাnিরত করেত বHথV হেয়িছ।’’ 
§ ‘‘িহNুরা চরম অপমােনর সােথ তK কী   শাসন .মেন িনেয়িছল।’’ 
§ ‘‘বালHিববাহ, সতীদাহ, পদV া@থা সহ আেরা অেনক কK সং-ার মুসিলম রাজে�র 

@িতি_য়া িহসােব িহNুসমােজ �ান কের িনেয়েছ।’’ 
§ ‘‘িশবাজী আর রাণা @তাপ িছেলন @ক� ত Zাধীনতা সংrামী। তারা মুসিলমেদর 

.দশ .থেক িবতািড়ত করার জনHই লড়াই কেরিছেলন।’’ 
 

ভারেতর -K েলর পাঠHপুwক{েলােত িবন কািসম, .ঘৗরী বা গজনীর মাহমুদ বা }তমুর 
ল� িকভােব িহNুেদর হতHা কেরিছেলন তার িবwািরত বণVনা হািজর কের িশ]েদর 
মাথায় অ�K েরই ‘মুসিলম িবেhষ’ @েবশ কিরেয় .দয়া হয়। .দশ িবভােগর জনH 
একতরফা ভােব মুসিলমেদর দায়ী কের ইিতহাস .লখা হয়। আর.এস এস-এর মত 
সTাসবাদী সাPদািয়ক দলেক @ক� ত Zাধীনতাকামী এক? সংগঠন িহসােব তK েল ধরা 
হয়। সবেথেক মজার কথা, মহা�া গা°ী .য এই সংগঠেনর একজেনর হােতই মারা 
িগেয়িছেলন, .সকথাও .বমালুম .চেপ যাওয়া হয়। সামিrকভােব, পাঠ_ম এমনভােব 
সাজােনা যােত সবার মেধH ভাব সৃ� হয় .য তােদর পূবVপুর;েষরা মুসিলম ও ি¸[ানেদর 
হােত অতHাচািরত। তােদর ঘােড় দািয়� বতV ায় তার @িতেশাধ .নবার। এ সবিকছK ই 
িদগn তার @বে° খK ব পির�ারভােবই উে�খ কেরেছন।  
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২০০৮ সােলর ২৬ এ নেভ¨র। @ায় দশ জন িফদাইন জি� মু¨াইেয়র তাজ 
.হােটেল সTাসবােদর তK ঘলিক কাs ]র; কেরিছেলা; .সিদন এই ‘িব#ােসর ভাইরাস’ 
িনেয় আমরা মুkমনায় দীঘV আেলাচনা কেরিছলাম। িব#ােসর বাইেরও রাজৈনিতক এবং 
অথVৈনিতক ইসুH সহ নানা ধরেণর আকষVণীয় @স� উেঠ এেসিছেলা িবw� ত পিরসের। 
উেঠ এেসিছেলা কা÷øর @স�, উেঠ এেসিছেলা ভারেত মুসিলম মুসিলম জনেগাùর 
@িত }বষেমHর নানা উদাহরণ। এটা |ক .য, কা÷øরী জনগেণর উপর ভারতীয় 
.সনাবািহনীর লাগাতার অতHাচার, বাবির মসিজদ ংস িকংবা {জরােট সাPিতক 
সমেয় মুসিলমেদর উপর .য ধরেণর অতHাচােরর äম .রালার চালােনা হেয়েছ তা ভK েল 
যাবার মত িবষয় নয়। মুসিলমরা ভারেতর জনগেণর @ায় ১৪ শতাংশ। অথচ তারাই 
ভারেত সবেচেয় িনপীিড়ত, অতHাচািরত এবং আথVসামািজক িদক িদেয় িপিছেয় পড়া 
এক জনেগাù। এ সমw অেনক কারণ মুসিলমেদর Wু¿ কেরেছ বছেরর পর বছর 
ধের। িকJ এটাও |ক, পৃিথবীেত সামািজক অিবচার .যমন আেছ, .তমন আেছ 
সামািজক অিবচােরর নােম অ°িব#ােসর চাষ এবং তার @চার। ধমVrে�র িজহািদ 
বানী{েলা িকংবা সুচতK র উপােয় িবক� ত ইিতহাস তK েল ধের পরবতী   @জßেক মগজ 
.ধালাইেয়র উদাহরণ{েলা এর @ক� [ @মাণ। মুkমনা সদসH অপা�থ�ব জামান @ব°? 
িনেয় মnবH করেত িগেয় যা বেলেছন তা হয়ত অেনেকর মেনই িচnার .খারাক 
.যাগােব। িতিন বেলন,  

‘মানুেষর .কান .কান Zভাব .যমন উপযKk পিরেবশ পাওয়ায় িবেশষ .কান 
বংশাণুর পিরÝK টেনর কারেণ সৃ[ হয়, .তমিন .মৗলবাদী সTাসও ঘটেত পাের 
.কান .কান ধমী  য় আেদশাবলীর উপযKk পিরেবশ পাওয়ায় পিরÝK ?ত হবার 
কারেণ। এই উপযKk পিরেবশ @দান করেত পাের অেনক কারণ, যার মেধH 
সামািজক অনাচার অবশHই অনHতম। িকJ ']ধK ' সামািজক অনাচার থাকেলই 
.য .মৗলবাদী সTাস ঘটেব এটা িনিÕত না। বংশাণুর মত একটা মূল 
কারণও থাকেত হেব (.মৗলবাদী সTােসর .Wেt যা হেত ধমVrে�র .কান .কান 
.�াক, িকংবা জািতিবেhষী িবক� ত ইিতহাস চচV া)। আর এই ধমী  য় বংশাণু 
.কবল সামািজক অনাচােরই পিরÝK ?ত হয় - তাও হলফ কের বলা যােব 
না। .কান .কান ধেমVর আেদশাবলী এতই শিkশালী .য িবিভ� পিরÝK টক 
পিরেবশ অিত সহেজই সৃ[ হয় আেদশাবলীর .জারাল তািগেদই। আর ধমী  য় 
মূল কারণ না থাকেল সামািজক অনাচার অনHরকম সTােসর জß িদেত 
পাের। আবার নাও িদেত পাের। থাইলHাে� অিত গরীব .বৗiরা িভWা করেব 
িকJ কখন ও িহংসায় িল¾ হেব না। অেনক গরীব .লাক চরম দািরে«Hর 
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মেধHও সততা িবসজV ন .দয় না। িতöিতেদর ওপর অতHাচার হেয়েছ অেনক 
.বশী। িকJ িতöেতর .লােকরা িহংসার আÃয় িনেয় সTাসবাদী হয় িন। 
কােজই এটা কখনই বলা যায় না .য সামািজক অনাচারই ধমী  য় সTােসর 
মূল কারণ, বরং বলা যায় অনুঘটক মাt।’ 
 

কাজী .মাহা¹দ .রজওয়ানুল আহসান নািফেসর আচরণ @তHW করেল অপা�থ�েবর এই 
অিভমেতর সতHতা হয়েতা খK ঁেজ পােবন অেনেক। িচnা কের .দখK ন, নািফস আমােদর 
আর দশটা .ছেলর মতই মধHিবu ঘেরর সnান। তার িপতা িনেজও বHাংকার। তাই 
িভনেদেশ পািড় িদেয় .ফডােরল িরজাভV  বHাংেকর মত এক? @িত�ান তার .ছেলেক 
উিড়েয় .দবার িশWা িতিন .দনিন এটা ধেরই .নয়া যায়। এমন .কান আলামত পাওয়া 
যায়িন .য পািরবািরক পিরেবশ .থেক নািফস সTাসী হেয় উেঠিছল। বরং বাবা মা 
সারা জীবন ধের সnানেক .যভােব আগেল রােখ .সভােবই .রেখিছেলন নািফসেক। 
আইিডয়াল -K ল অHা� কেলজ .থেক ২০০৬ সােল এসএসিস পরীWায় িজিপএ-৫ 
পাওয়া এ .ছেলেক একটা সময় .দেশর পাঠ চK িকেয় িবেদেশও পা|েয়িছেলন তারা, 
.ছেলর সুিশWা এবং উvিশWার কথা .ভেব। তাহেল .ক বা কারা এমন এক? 
‘.সানার টK করা’ .ছেলেক রাতারািত সTাসবাদীেত পিরণত কের .ফলল? হঁHা, এ কথা 
এখন পির�ার কেরই বলার সময় এেসেছ .য, তার মা–বাবা, পিরবার .কউই নািফসেক 
ধমVা° বানায়িন, তার িমউেটশন ঘেটিছল ‘ধেমVর ভাইরাস’-এর মাধHেম। িজহািদ 
পHারাসাই?ক ধারণায় আ_াn নািফেসর ভাইরাস-আ_াn মনন .ভেব িনেয়িছল 
িজহাদ কের এবং .বামা .মের .ফডােরল ভবন িকংবা dক এyেচ´ ভবন উিড়েয় 
িদেলই আেমিরকার টনক নড়েব, চাইিক হয়েতা রাªপিত িনবVাচনও বানচাল হেয় .যেত 
পাের, এবং .শষ পযVn ‘মুসিলমেদর @িত’ আেমিরকার দীঘVিদেনর }বষমHমূলক আচরেণর 
অবসান ঘটেব। িকJ নািফস .যটা .বােঝনিন তা হল, এধরেণর @িত? ঘটনাই }তির 
কের আেরা দীঘV�ায়ী }বষেমHর, এবং পিরি�িত হেয় ওেঠ তােদর িনেজেদর জনHই আেরা 
নাজুক। এরকম আেরা িকছK  ঘটনার সােথ আমরা পিরিচত হব পরবতী   অধHায়{েলােত।  
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ি� তী য়  অ ধ>া য় 

িব)ােসর ভাইরাস : থাবা বাবার র1বীজ 
 
 
শাহবাগ আেnালন এবং কােদর 0মাlার ফাঁিস 
২০১৩ সােলর !ফ3য়ািরর মাঝামািঝ। কােদর !মাHা সহ সকল যু�াপরাধীেদর স�ক 
িবচােরর $ত>াশায় শাহবাগ তখন উKাল। ynটা হেয়িছল �খ>াত যু�াপরাধী কােদর 
!মাHার রায়েক !ক� কের।  

মিু1যু� চলাকােল মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় অিভযু1 আ�ুল কােদর !মাHার 
রায় !ঘাষণা কেরন আAজ< ািতক অপরাধ �াইব>ুনাল-২। শতািধক হত>া ও ধষ<ণসহ 
মানবতািবেরাধী ছয়q অিভেযােগ কােদর !মাHার জিড়ত থাকার িবষয়�েলা 
‘সে`হাতীত’ভােব $মািণত হওয়া সে�ও মাননীয় আদালত ফাঁিস না িদেয় তােক 
যাব�ীবন কারাদ� $দান কেরন। 

কােদর !মাHার এ রােয়র খবর মুহূেত'ই ছিড়েয় পেড় !ফসবকু ও jগসহ িবিভ� 
সামািজক !যাগােযাগ মাধ>েম। ফঁুেস ওেঠ অনলাইন jগার এবং অ>ািlিভmরা। তােদর 
মাধ>েমই সূচনা হয় এক অিব�রণীয় মহাজাগরেণর।  

কােদর !মাHার ফাঁিসর দািব িনেয় ‘jগার এ� অনলাইন অ>ািlিভm !নটওয়াক< ’র 
ব>ানাের ওইিদন িবেকেলই শাহবােগ জেড়া হয় একদল তnণ। আর এ খবর ছিড়েয় 
পড়েল তােদর দািবর সেV সংহিত $কাশ করেত িবিভ� ! ণী ও !পশার মানষু একি�ত 
হেত yn কের শাহবােগ। িব)িবদ>ালেয়র িবিভ� হল !থেক ছা�রা দেল দেল !যাগ িদেত 
থােকন শাহবােগ। আেশপােশর িবিভ� কেলজ ও িব)িবদ>ালয় !থেকও িশ�াথ¡রা ছুেট যান 
শাহবােগ। ছুেট যান নারীরা। ধীের ধীের এই আে`ালেনর !জায়ার ঢাকা শহরেক 
অিতxম কের যায়। কােদর !মাHাসহ সকল যু�াপরাধীর সেব<া� শাি�র দািবেত 
ছা�জনতাসহ সব<�েরর মানেুষর টানা গণ অবfান yn হয় !সখােন। 

!সাশ>াল িমিডয়ার কল>ােণ !স খবর ছিড়েয় পেড় সব জায়গায়। eতই শাহবােগর 
জনসমােবশ পিরণত হয় এক িবশাল জনসমেু¢। সকল ! িণর মানেুষর পাশাপািশ এ 
আে`ালেনর সেV সংহিত $কাশ কেরন !দেশর $িথতযশা বিু�জীবী মহল সহ িবিভ� 
সামািজক ও সাংXৃিতক সংগঠন।  
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িচt: শাহবাগ আে`ালন : কােদর !মাHার মতুৃ>দে�র দাবীেত অনলাইন jগার এবং  

অ>ািlিভmরা সূচনা কেরিছল এক অভূতপূব< গণজাগরেণর। 
 

একাKেরর জীিবত মিু1েযা�ারা শাহবােগর এ আে`ালনেক আখ>ািয়ত কেরন ‘২য় 
মিু1যু�’ িহেসেব এবং তnণেদর আখ>ািয়ত কেরন, ‘২য় $জে£র মিু1েযা�া’ িহেসেব। 
শাহবাগ নামািEত হয় ‘$জ£ চ�র’ িহেসেব। ৮ই !ফ3য়াির তnণেদর এ অবfােনর 
নাম !দওয়া হয় ‘গণজাগরণ ম¥’। !দশীয় িমিডয়া�েলা সহ আAজ< ািতক সকল িমিডয়াও 
ফলাও কের $চার কের শাহবােগর এই ‘গণেজায়ার’-এর খবর। 

এিদেক কেয়ক লাখ !লােকর এ আে`ালন yn হওয়ার পর সরকােরর প� !থেক 
$েয়াজনীয় ব>বfা Zহেণর আ)াস !দওয়া হয়। িকv সমস>া gতির হয় �াইব>ুনােলর আইন 
িনেয়। আAজ< ািতক অপরাধ (�াইব>ুনালস) আইেন আদালেতর দ�ােদেশর পর আসািম 
পে�র আিপেলর সুেযাগ থাকেলও বাদীপ� বা সরকােরর আিপেলর সুেযাগ িছল না। 
আইেনর এ ‘মারা�ক ¦q’ ও ‘অসম সুেযাগ’ পিরবত< ন করার দািব জানায় গণজাগরণ 
ম¥। 

এ জন> রাজপেথ আে`ালেনর পাশাপািশ তারা রাcপিত, $ধানমdী ও ি§কােরর 
কােছ �ারকিলিপ $দান কের। এরপর সরকারও এ আইন সংেশাধেন উেদ>াগী হয়। 
দ�ােদেশর িবnে� সরকােরর আিপেলর সুেযাগ !রেখ ১৭ই !ফ3য়াির আAজ< ািতক অপরাধ 
(�াইব>ুনালস) সংেশাধন িবল ২০১৩ জাতীয় সংসেদ পাস হয়। এ আইন পাস হওয়ায় 
কােদর !মাHার রােয়র িবnে� আিপল কের রাcপ�। এর ধারাবািহকতায় ১৭ই !সে¨©র 
$ধান িবচারপিত !মাঃ !মাজাে�ল !হােসেনর !নতৃে� সুি$মেকােট< র আিপল িবভােগর পাঁচ 
িবচারপিতর !ব¥ সংখ>াগির� মেতর িভিKেত (৪:১) আবদলু কােদর !মাHােক ফাঁিসর 
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দ�ােদশ !দন।  
তেব ফাঁিসর দ�ােদশ হেলও এর বা�বায়ন িনেয় কম নাটক হয়িন। আিপল িবভােগর 

পূণ<াV রায় $কািশত হেয়িছল ২০১৩ সােলর ৫ই িডেস©র।  এই রােয়র অনিুলিপ সুি$ম 
!কাট<  !থেক আAজ< ািতক অপরাধ �াইব>ুনাল, bরাc মdণালয়সহ সংিRª ব>ি1 ও 
কতৃ< পে�র কােছ পাঠােনা হয়। গত ৮ই িডেস©র িবেকেল আAজ< ািতক অপরাধ 
�াইব>ুনাল-২ !থেক কােদর !মাHার মতুৃ> পেরায়ানা ঢাকা !ক�ীয় কারা কতৃ< পে�র কােছ 
পাঠােনা হয়। িকv !ঘািষত সমেয়র !দড় ঘ«া আেগ হঠাৎ কেরই কােদর !মাHার ফাঁিসর 
কায<xম fিগত কেরন !চ©ার িবচারপিত gসয়দ মাহমদু !হােসন। িতিন ১১ িডেস©র 
সকাল সােড় ১০টা পয<A ফাঁিসর কায<xম fিগত কের িবষয়q আিপল িবভােগর িনয়িমত 
!বে¥ yনািনর জন> পাঠান। এভােব ফাঁিস !শষ মহূুেত<  fিগত কের yনািনর জন> 
পাঠােনার ঘটনা বাংলােদেশর ইিতহােস এেকবােরই ‘তুলনারিহত’ বলা চেল। অেনেকর 
¬দেয়ই বাজিছল দরুাশার অশিন সংেকত। 

িকv !সই অশিন সংেকতেক িমেথ> $মাণ কের yনািন !শেষ বহৃ§িতবার $ধান 
িবচারপিতর !নতৃ�াধীন আিপল িবভােগর পাঁচ িবচারপিতর পূণ<াV !ব¥ কােদর !মাHার 
ফাঁিসর রায় পুনিব<েবচনার (িরিভউ) আেবদন খািরজ কের !দন। এর ফেল তার মতুৃ>দ� 
কায<কর করেত আইনগত আর !কােনা বাধা থাকেলা না । 

বহৃ§িতবার রাত ১০টা এক িমিনেট কােদর !মাHার ফাঁিসর রায় কায<কর করা হয়। 
শাহবাগ আে`ালেনর সূচনা না হেল কােদর !মাHার ফাঁিস আমরা !দখেত !পতাম না, এ 
কথা আজ িনি�<ধায় বলা যায়। !সই শাহবাগ আে`ালেনরই এক উীিপত তnণ িছেলন 
রাজীব হায়দার, অনলাইেন যার পিরচয় িছল ‘থাবা বাবা’ নােম। থাবা বাবােদর মত 
তnণেদর কারেণই শাহবাগ আে`ালন সফল হেত !পেরেছ এটা !বাধ হয় অিতশেয়াি1 
নয়।   

 

িবজেয়র এই িদেন, থাবা 0তামায় মেন পেড় 
কােদর !মাHার ফাঁিসর মাধ>েম মিু1যুে�র $জে£র !য িবজয় অিজ< ত হেয়েছ, তা থাবা 
বাবা !দেখ !যেত পােরনিন। তােক নশৃংসভােব হত>া করা হেয়িছল ১৫ই !ফ3য়াির। 
আেগই বেলিছ, যু�াপরাধীেদর ফাঁিসর দািবেত শাহবােগর গণজাগরণ চ�েরর 
গণআে`ালেনর অন>তম সংগঠক িছেলন jগার রাজীব হায়দার !শাভন। িতিন yধু 
একজন jগারই িছেলন না, !পশাগত জীবেন িছেলন fপিত। তার অপিরসীম !মধার 
bা�র হেয় থাকেব ‘মিু1যুে�র �ৃিতেসৗেধর নকশা’ যা মdণালেয়র অনেুমাদন !পেয়েছ46 ।  
                                                             
46 রাজীেবর নকশায় হেব মিু1যুে�র �ৃিতেসৗধ, িবিডিনউজ !টােয়ি�েফার ডটকম। 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 53 

রাজীবেক গত ১৫ !ফ3য়াির পHবী থানার পলাশনগেরর বািড়র অদেূর নশৃংসভােব 
�িপেয় হত>া করা হয়।  

 
 

িচt: রাজীব হায়দার, যার মত অ>ািlিভmেদর কারেণ শাহবাগ আে`ালন সফলতার 
মখু !দেখেছ। 

 

কারা খুন কেরিছল রাজীবেক? !কন? রাজীবেক হত>ার চার িদন আেগ জামািত jগ বেল 
পিরিচত (অধুনা িবল[ু) ‘!সানার বাংলা’ jেগ ‘থাবা বাবা’ তথা রাজীেবর নােম 
উXািনমলূক !পাm !দয়া হেয়িছল। এমনিক রাজীব মারা যাবার পেরও শািফউর রহমান 
ফারাবী নােম এক িহযবতু তাহরীেরর $া1ন সদস> !ফসবেুক তার m>াটাস িদেয়িছেলন 
এই বেল, ‘!যই ইমাম থাবা বাবার (রাজীব) জানাজা পড়ােব, !সই ইমামেকও হত>া 
করা হেব।’  

আেরা পির®ার উKর পাওয়া !গল মাচ<  মােসর ২ তািরেখ যখন রাজীব হত>ায় 
জিড়ত থাকার অিভেযােগ $খ>াত !বসরকাির নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র ৫ জন ছা� – 
ফয়সাল িবন নাঈম ওরেফ �ীপ, মাকসুদলু হাসান অিনক, এহসান !রজা n�ন, নাঈম 
িসকদার ইরাদ  ও নািফজ ইমিতয়াজেক আটক করা হল। তারা পাঁচজনই এই হত>াকাে� 
সরাসির অংশ !নয়ার কথা bীকার কেরিছেলন।  নথ< সাউেথর আেরক ছা� সাদমান 
ইয়ািছর মাহমদুেক !Zফতার করা হয় ১৪ অগাm রাজধানীর ধানমি� !থেক। িতিনও 
রাজীব হত>ায় জিড়ত িছেলন বেল পুিলশ দাবী কেরেছ। আসািমরা পর§র !যাগসাজেশ 
jগার রাজীবেক হত>া কেরেছ বেল পি�কায় এেসেছ। এেদর িনেদ<শদাতা িছেলন িশেবেরর 
‘বড় ভাই’ !রজওয়ানলু আজাদ রানা। িতিন অবশ> এখেনা পলাতক। স°িত (এ বছেরর 
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জানয়ুাির মােসর !শষ িদেক) ঢাকার মখু> মহানগর হািকেমর আদালেত অিভেযাগপ� 
দািখল করা হেয়েছ। অিভেযাগপে� আনসাnHাহ বাংলা qেমর $ধান জসীমউিন ও নথ< 
সাউথ ইউিনভািস<qর সাত িশ�াথ¡সহ !মাট আটজেনর নাম উেHখ করা হেয়েছ।  
পুিলেশর অিভেযােগ বলা হেয়েছ – “আটক থাকা সাতজনসহ !মাট আটজনেক অিভযু1 
করা হেয়েছ চাজ< িশেট । এর মেধ> অিভযু1 মফুিত !মা: জিসমউিন রহমানী জVী এবং 
উZ তৎপরতার সােথ জিড়ত িছেলন। এই জিসমউিন রহমানী ঢাকার !মাহা�দপুের দ’ুq 
মসিজেদ জ�ুার নামােজর আেগ খুতবা িদেতন এবং িতিন ধম<িবেরাধী jগারেদর হত>ার 
ফেতায়াও িদেতন। অন> আসামীরা সবাই নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র ছা� এবং তারা ঐ 
খুতবা yনেত !যেতা। এভােব তােদর মেধ> একটা !যাগােযাগ gতির হেয়িছল।” 

 
 

িচt: রাজীব হত>ায় !Zফতারকৃত আসামীরা। 
‘ঈমানী দািয়� পালেনর জন> এই হত>াকা�’ তারা 

ঘqেয়েছ বেল তারা bীকার কেরিছল পি�কায়। 
রাজীব মারা যাবার পর পরই আিম একq 

পি�কায় !লখা িলেখিছলাম – ‘!কন !কবল তারাই 
আxাA হে²ন?’ িশেরানােম47। !স !লখায় আিম 
অনমুান কেরিছলাম !য ম1ুবিু�র চচ< া এবং 
ম1ুমত $কােশর কারেণই রাজীব ধম<াt শি1র 
উ³ার কারণ হেয়েছন, িতিন আxাA হেয়েছন 

এবং তােক অকােল $াণ িদেত হেয়েছ, �ক !যমিনভােব ঘাতকাহত হেয় $লি©ত মতুৃ>র 
িদেক চেল !যেত হেয়িছল $থািবেরাধী !লখক uমায়ুন আজাদেক। আমার অনমুান !য 
িমথ>া িছল না তা ধরা পড়ার পর অিভযু1েদর bীকােরাি1েত $মাণ পাওয়া যায়। 
অিভযু1 আততায়ীেদর িবিভ� jেগর �কানা এবং jগ !থেক ডাউনেলাড কের তথ> িদেয় 
$েরািচত কেরন িশিবেরর এক ব>ি1। রাজীেবর !লখা তােদর ‘ধম<ানভূুিত’!ক আহত 
কেরিছল, তাই ‘ঈমানী দািয়� পালেনর জন> এই হত>াকা�’ তারা ঘqেয়েছ বেল পি�কায় 
$কািশত হেয়েছ।  

নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র ছা�েদর উZবাদী আচরেণর িনদশ<ন এটাই $থম নয়। 
বইেয়র $থম অধ>ােয় বিণ<ত কাজী !মাহা�দ !রজওয়ানলু আহসান নািফস নােমর !য 
!ছেলq গত বছেরর নেভ©র মােস িনউইয়েক<  !বামা হামলা করেত িগেয় ধরা পেড়িছল, 
                                                             
47 অিভিজৎ রায়, !কন !কবল তারাই আxাA হে²ন?, বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম 
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!সই !ছেলqও বাংলােদেশ থাকাকালীন সমেয় নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয় পড়েতা। এখন 
রাজীেবর হত>াকারীরাও নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র ছা� হওয়ায় এ $´q সামেন চেল 
এেসেছ – !কন নথ< সাউেথর মত িব)িবদ>ালয় !যখােন মলূত উ�মধ>িবK এবং উ�িবK 
পিরবােরর আধুিনক জীবনযা�ায় অভ>� !ছেল !মেয়রা পড়েত যায় বেল সািব<কভােব 
অনিুমত হয়, !সই িব)িবদ>ালয়q জিVবােদর $জনন-!�ে� পিরণত হেয়েছ? ডাল �ছ 
!ম কালা হ>ায়?48  

নথ< সাউথ এর ব>াপাের িবিভ� জায়গায় !খাঁজ খবর িনেত িগেয় চা¥ল>কর িকছু 
তথ> !পেয়িছলাম !স সময়। !বশ িকছু পি�কার (!যমন ৩ মাচ< , ২০১৩ জনকh ¢ঃ) 
খবেরই এেসেছ িনিষ� !ঘািষত উZপ�ী দল িহযবতু তাহরীেরর আ�ানায় পিরণত হেয়েছ 
এই িব)িবদ>ালয়q49। অেনেকই হয়েতা !জেন অবাক হেত পােরন, িনিষ� !ঘািষত 
সংগঠন িহযবতু তাহরীর ও িশিবেরর পূণ<াV কিমq সিxয় থাকা !দেশর একমা� 
!বসরকাির িব)িবদ>ালয় হে² নথ< সাউথ। এর !পছেন শি1 িহেসেব কাজ করেছ 
িব)িবদ>ালেয়রই শীষ<fানীয় কেয়কজন িশ�ক-পিরচালনা পিরষেদর কম<কত< া। বাইের !থেক 
একটা ‘সুেবিশত এবং আধুিনক’ িব)িবদ>ালেয়র ইেমজ gতির হেলও িদেনর পর িদন 
জামায়ােতর রাজনীিতর সেV সরাসির জিড়ত �ািm !বােড< র দইু সদস> ও পাঁচ িশ�েকর 
$ত>� মদেদ উZ !মৗলবাদীেদর আ�ানায় পিরণত হেয়েছ $িত�ানq এমন আলামত 
!বিরেয় এেসেছ। িব)িবদ>ালয়qেত পাঠচেxর আড়ােল িনয়িমতভােব হয় িশিবর ও িহযবতু 
তাহরীেরর ‘ঐক>ব� gবঠক’। এর !পছেন শি1 িহেসেব কাজ করেছন িব)িবদ>ালেয়রই 
শীষ<fানীয় কেয়কজন িশ�ক-পিরচালনা পিরষদ কম<কত< া। একq !গােয়`া সংfার 
$িতেবদেন উেHখ করা হেয়েছ, এই অংশq এ িব)িবদ>ালেয় িহযবতু তাহরীর লালনকারী 
িহেসেব পিরিচত একজন িশ�কেক ২০ লাখ টাকা !বতেন উপাচায< িহেসেব িনেয়ােগর !চªা 
চালায়50। জানা !গেছ, িহযবতু তাহরীর নােম জিVবােদর িব�ার িবষেয় িব)িবদ>ালয়q 
!বশ িকছুিদন ধেরই !গােয়`া নজরদািরেত রেয়েছ। !গােয়`া $িতেবদন উেHখ করা 
হেয়েছ, ১৯৯২ সােল িব)িবদ>ালয় $িত�ার পর !থেকই নথ<-সাউথ িব)িবদ>ালেয়র 

                                                             
48 এ িনেয় আমার একq িবেRষণ বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম এ – ‘নথ< সাউথ 
ইউিনভািস<q িক জিVবােদর অভয়ারণ>?’ ¢ªব>। এছাড়া !দখুন ‘িব)ােসর ভাইরাস: নথ< 
সাউথ িব)িবদ>ালয় িক জিVবােদর অভয়ারণ> হেয় উেঠেছ?’, ম1ুমনা, মাচ<  ৫, ২০১৩ 
49 নথ< সাউথ ভািস<q !ফর আেলাচনায়- িশিবর ও িহযবতু জVী আ�ানা: রাজীব 
হত>ায় পাঁচ ছা� !Zফতাের !তালপাড়, gদিনক জনক¶, ৩ মাচ<  ২০১৩।  
50 এ $সেV বাংলােদশ $িতিদেন ২০১০ সােল $কািশত ‘নথ<-সাউথ িব)িবদ>ালেয় িহযবতু 
তাহরীর’ িশেরানােমর $িতেবদন ¢ªব>। 
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িশ�ক, ছা�ছা�ীেদর মেধ> িহযবতু তাহরীেরর বীজ ঢুিকেয় !দওয়া হেয়েছ। তখন 
িব)িবদ>ালেয়র উেদ>া1া ও $িত�াতা িভিস িছেলন িবএনিপ মতাদশ¡ অধ>াপক gসয়দ 
আবদলু আহাদ। উেদ>া1া িহেসেব আরও িছেলন শােয়�া আহমদ, ব>বসায়ী নnুল এইচ 
খান, মাহববু !হােসন ও জামায়ােতর নীিতিনধ<ারক সােবক সিচব শাহ আবদলু হা�ান। 
এই শাহ আবলু হা�ান ই�ারেনেট (িবিভ� !ফারাম এবং ইয়াu এবং �গল ·েপ) 
‘জামািত !$াপাগা�া’ চালােনার কােজ সদা তৎপর। তার সেV িবএনিপর fায়ী কিমqর 
সদস> সালাউিন কােদর !চৗধুরী ও সােবক ি§কার ব>ািরmার জিমরউিন সরকারসহ 
অেনক িসিনয়র !নতার সাব<�িণক !যাগােযাগ িছল। শাহবাগ আে`ালন চলাকালীন সময় 
শাহ আ�ুল হা�ান, এমিব আই মিু¸ এবং শমেশর !মািবন !চৗধুরীর একq কেথাপকথন 
ই�ারেনেট ফাঁস হেয় যায়। BJI International Relations (বাংলােদশ জামােত ইসলামী 
ই�ারন>াশনাল িরেলশনস) এর ·প ইেমইল চালাচািলেত এই জামািত মতাদেশ<র gসিনেকরা 
শাহবাগ আে`ালনেক ‘ফ>ািসবাদী আে`ালন’ িহেসেব অিভিহত কেরন। ব>াপারটা খুবই 
তাৎপয<ময় এজন> !য, ‘আমার !দশ’ জামােত ইসলামীর $পাগাি�m এম িব আই মিু¸ 
এবং হা�ান শাহ-এর লাইন�েলাই uবu টুেক িনেয় এর পর িদন পি�কার িশেরানাম 
কেরিছল ‘শাহবােগ ফ>ািসবােদর পদ¹িন’ িশেরানােম। এ িনেয় (অধুনা পরেলাকগত) িনউ 
অরিল¸ $বাসী গেবষক ড. জাফর উHাহ তাঁর অনসুtানী $িতেবদেনর মাধ>েম এই 
জামািত-�য়ীর �েমার ফাঁস কের !দন ম1ুমনার ইংেরিজ jেগ51। এই শাহ হা�ােনর মত 
!মৗলবাদী মতাদেশ< িব)াসী উZপ�ী মানষু িকভােব িব)িবদ>ালেয়র �ািm !বােড< র দািয়� 
!পেত পােরন তা আমার !বাধগম> নয়।  

যা !হাক, শােয়�া আহমদ, নnুল এইচ খান, মাহববু !হােসন ও শাহ আবদলু 
হা�ােনর সুপািরেশ এবং $ভােব $থম !থেকই িবএনিপ-জামায়াত মতাদেশ<র িশ�েকরা 
িনেয়াগ লাভ কের। $া1ন উপাচায< অধ>াপক হািফজ িজএ িসিকী রাজৈনিতক ভােব 
জামায়াত মতাদেশ< িব)াসী িছেলন বেল পি�কায় এেসেছ (পের গত বছর অfায়ী উপাচায< 
িহেসেব িনেয়াগ !পেয়েছন অধ>াপক ড. !মা. আ�ুস সাKার)। জামাত এবং িহযবতু 
তাহরীর কম<কা� অব>াহত রাখার মানেস মািক< ন যু1রাc$বাসী ড. ম»nুল হক 
খ�কালীন িশ�ক িহেসেব িনেয়াগ !দয়ার কথাও !শানা !গেছ। মাঝখােন খবর এেসিছল, 
িব)িবদ>ালেয়র $ভাবশালী কম<কত< ারা জামায়ােতর সােবক আিমর !গালাম আযেমর ভাে¼ 

                                                             
51 Dr. A. H. Jaffor Ullah, Unmasking Jamaat’s chief international propagandist, Mukto-Mona, 
February 13, 2013 
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ও সােবক ইসলামী ছা�সংেঘর !ক�ীয় !নতােক উপাচায< বানােত চাি²েলন52। িকv 
নািফেসর ঘটনার পর সাধারণ িশ�কেদর চােপ !সটা তােদর পে� বা�বায়ন করা স½ব 
হয়িন। এর আেগ !গােয়`া $িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ, !স সময়কার উপাচায< হািফজ 
িজএ িসিকী িব)িবদ>ালেয় িহযবতু তাহরীেরর জিV কায<xম অব>াহত রাখেত ভার$া[ 
উপাচায< ড. ম»nুল হক, কিতপয় িশ�ক ও পিরচালনা পিরষদ সদস>েদর িনেয় 
কম<কা� পিরচালনা করিছেলন। পিরচালনা পিরষেদর িতন সদেস>র িবnে� িহযবতু 
তাহরীেরর কম<কাে� ওতে$াত জিড়ত থাকার িবষয়q খুব পির®ার বেল জানা যায়। শাহ 
আবলু হা�ােনর মেতাই আেরক হা�ান (ড. আ�ুল হা�ান !চৗধুরী) রেয়েছন নথ< 
সাউেথর িশ�ক িহেসেব; এক সময় িব)িবদ>ালেয়র ‘িবিবএ !$াZােমর পিরচালক’ িহেসেব 
কাজ করিছেলন এবং বত< মােন ‘Xুল অব িবজেনেসর’ িডন িহেসেব দািয়�রত আেছন। 
িতিন জামায়ােতর অন>তম নীিতিনধ<ারক িহেসেব পিরিচত। এছাড়া জামািত মতাদেশ<র 
আেরক $ভাবশালী িশ�ক ড. !গালাম !মাহা�েদর কথাও ২০১০ সােলর !গােয়`া 
$িতেবদেন এেসিছল িযিন অথ<নীিতর িশ�ক হেলও মলূত ছা�ছা�ীেদর িহযবতু তাহরীেরর 
আদশ< $চাের তৎপর িছেলন। এই ‘bনামধন>’ িশ�েকর িবnে� তার িনেজর ¾ীই ২০০৪ 
সােল নারী িনয<াতন মামলা কেরিছেলন বেল জানা !গেছ (িতিন ২০১১ সােল িব)িবদ>ালয় 
ত>াগ কেরেছন) । !শখ !তৗিফক নােম আেরক িশ�ক িযিন অ>াকশন এইড নােমর 
এনিজওর সােথ জিড়ত িছেলন, এবং বত< মােন নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র আAজ< ািতক 
স�ক<  িবভােগর িশ�ক কম<রত আেছন, িতিন িহযবতু তাহরীেরর নীিত গেবষণা !কে�র 
�ািm এবং রাজৈনিতক উপেদªা িহেসেব িচি¿ত। এরা সবাই িমেল নথ< সাউথ 
িব)িবদ>ালেয় gতির কেরেছ এক জিVবােদর অভয়ারণ>। ২০১৩ সােলর মাচ<  মােসর িতন 
তািরেখ $থম আেলা পি�কােতও এইসব �ণধর িশ�কেদর নাম উহ> !রেখ একq 
$িতেবদন $কািশত হেয়েছ –‘িকছু িশ�েকর ছায়ায় জিV হে²ন নথ< সাউেথর ছা�রা’ 
িশেরানােম53 । 

এ ধরেণর অভয়ারণ> gতিরর !খসারত িহেসেব এখােন িনয়িমতভােব !দখা !গেছ 
উZপ�ী ছা�েদর নানামখুী িবচরণ। gদিনক সমকােল স°িত $কািশত ‘!লামহষ<ক বণ<না 
িদল ঘাতকরা’ িশেরানােমর !লখাqেত উেHখ করা হেয়েছ রাজীব হত>ার সােথ জিড়ত 
দইুজেনর সেV িহযবতু তাহরীেররও সংিRªতা পাওয়া !গেছ। ওই দ’ুজেনর পিরবারও 

                                                             
52 িবভাষ বাৈড়, নথ< সাউেথ নািফেসর পর এবার !গালাম আযম কােনকশন!, gদিনক 
জনক¶, ২৩ অেlাবর ২০১২।  
53 িকছু িশ�েকর ছায়ায় জিV হে²ন নথ< সাউেথর ছা�রা, gদিনক $থম আেলা, মাচ<  
৫, ২০১৩ 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 58 

িডিবেক জািনেয়েছন, তােদর সAান িহযবেুতর সেV সংিRª। ওই দ’ুজেনর বাসা !থেকও 
িহযবেুতর মতাদেশ<র িবিভ� িজহািদ বইপ� পাওয়া !গেছ। িবেশষ একq !গােয়`া সংfা 
সূে� জানা !গেছ, জামায়ােতর $ত>� মদেদ !জএমিব ও uিজ সৃিª হেয়িছল। এ দ’ুq দল 
িনিষ� হেল জামায়াত আAজ< ািতক মােনর জিV সংগঠন িহযবতু তাহরীর গঠেন মদদ 
!যাগােনা yn কের। িহযবতু তাহরীেরর !নতাকম¡েদর শতকরা $ায় ৭৫ ভাগই 
ছা�িশিবেরর সদস> বেল জানা !গেছ।  

এ সময়ই আেলাচনায় উেঠ আেস ‘আনসাnHাহ বাংলা qম’ নােম নতুন উZবাদী 
সংগঠেনর কথা। মলূত ছা�িশিবর ও িহযবতু িমেল গ�ত এ দলqর সদস>রা রাজীব 
হত>ায় ইtন যুিগেয়েছ বেল পি�কায় $কািশত হেত থােক54। একটা সময় পর বাংলােদশ 
সরকার আনসাnHাহ বাংলা qেমর মলূ !হাতা মফুিত জিসমউীনসহ তার ি�শ জন 
অনসুারীেক !Zফতার কের। মফুিত জিসমউীন রােcর িবnে� সশ¾ িজহােদ িল[ হেত 
বাংলােদশী তnণেদর উXািন িদত এবং এই কােজ মসিজদ ও মা¢াসার মত ধম¡য় 
$িত�ান�েলােক ব>বহার করেতা বেল $মাণ পাওয়া যায়। এ সময় িবিভ� আেলাচনায় 
উেঠ আসেত থােক নথ< সাউথ িব)িবদ>ালেয়র নামাজ ঘরq নািক জিV সদস> িনেয়ােগর 
আখড়া িহেসেব ব>ব¬ত হে²। পি�কােতই এেসেছ রাজীব হত>াকারীরা এেক অপেরর সােথ 
পিরিচত হেয়িছেলন !সখােনই। yধু !ছেলেদর নামাজ ঘরqই নয়, একই ভােব জিV মনন 
চাষাবােদ ব>ব¬ত হি²ল !মেয়েদর নামােজর ঘরqও। !স সময় সচলায়তন jেগ িনয়াজ 
!মােশ<দ !চৗধুরী ‘নথ< সাউথ িব)িবদ>ালয় কতৃ< পে�র দিৃª আকষ<ণ করিছ’ িশেরানােমর 
একq !লখা িলেখিছেলন, !যখােন িতিন িনেজর ¾ীর িব)িবদ>ালেয় পড়ার সময়কার 
অিভÀতা উেHখ কেরন এভােব – 

“!মেয়েদর নামােযর ঘের িনয়িমত !বারকায় আবতৃ এক বা একািধক !মেয় !গাল 
হেয় বেস অন>ান> সাধারণ !মেয় যারা নামায পড়েত আেস তােদর িনেয় 
আেলাচনা সভা কের। আপাত দিৃªেত এ ধরেনর সভা করা খারাপ িকছু না। 
িকv বা�বতা হে² এই সভা�েলা একটা সময় সাধারণ ছা�ীেদর !�ইন ওয়ােশর 
!�� হেয় উেঠ। আমার ¾ী $থেম !কৗতূহল বশত এবং পের তােদর আেলাচনার 
ধরন ও $কৃিত !বাঝার জন> নামােযর ঘের িনয়িমত িগেয় তােদর সােথ িমেশ 
!শানার !চªা করেতা তারা কী বলেছ। খুব eতই !স ল�> কের ঐ িনিদ<ª 
!মেয়েদর ব1ব> এবং দাওয়াত !দয়ার ধরণ জামাত-িশিবেরর রাজনীিতর সােথ 

                                                             
54 !দখুন, আনসার উHাহ বাংলা qম :ছা�িশিবর ও িহযবতু িমেল গ�ত, জনকh 
িরেপাট< , ১৫ মাচ<  ২০১৩। িকংবা !দেশ নতুন উZপ�ী !গা�ী ‘আনসাnHাহ বাংলা qম’ 
সিxয়, $থম আেলা িরেপাট< । 
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uবu িমেল যায়। ঐ !মেয়�েলা সাধারণ ছা�ীেদর সােথ $থেম িমিª ভাষায় কথা 
yn করেলও ধীেরধীের তােদর উZ মতবাদ চািপেয় িদেত yn কের। আমার 
¾ীর মেুখ yেনিছ, মানষুেক কনিভ¸ করার ভয়াবহ �মতা রেয়েছ এই 
!মেয়�েলার মােঝ। তােদর gধয< অপিরসীম। এভােব িদেনর পর িদন !�ইন-
ওয়ােশর ফেল তারা এক সময় �কই তােদর দল ভারী করেত স�ম হে²। সব 
কথা উ£1ু jেগ !লখা স½ব না। yধু এতটু� বলেবা, আমার ¾ীর িকছু 
বাtবী যারা এক সময় আর দশটা সাধারণ !মেয়র মতই উ²ল িছল, আজ 
এেদর সােথ িমেশ পুেরাপুির বদেল !গেছ। !ফসবকু !থেক তারা িনয়িমত ছড়াে² 
ঘৃণা আর উZবাদ।” 

িনউইয়েক< র !ফডােরল িরজাভ<  ভবন !বামা !মের উিড়েয় !দয়ার পিরক{নার অিভেযােগ 
নথ< সাউেথর কােমল $া1ন ছা� কাজী !মাহা�দ !রজওয়ানলু আহসান (যার কথা $থম 
অধ>ােয় বলা হেয়েছ) িকংবা রাজীব হত>ায় জিড়ত নথ< সাউেথর ছা�েদর মখু�েলার 
িদেক তাকােল আমরা বঝুেত পাির ‘িব)ােসর ভাইরাস’ কত $কটভােব মি�®েক অিধকার 
কের !ফলেত পাের, যার ফেল একজনেক চাপািত িদেয় �িপেয় িনম<মভােব খুন করেতও 
তােদর বােধ না, বরং এটােক তারা ‘ঈমানী দািয়�’ বেল মেন কের।  

আমরা আেগর অধ>ােয় ল>াংেসট Áুক নােম প>ারাসাইেটর সােথ পিরিচত হেয়িছলাম। 
িপপড়ার মগেজ থাকা ল>াংেসট Áুক নােম এক ধরেনর প>ারাসাইেটর সংxমেণ িপপড়ারা 
!কবল পাথেরর গা !বেয় উঠানামা করেত থােক কলরু বলেদর মেতা। !সই একই অধ>ােয় 
আমরা !জেনিছলাম !নমােটামফ<  !হয়ারওয়ােম<র কথাও। এেদর $ভােব ঘাস ফিড়ং পািনেত 
ঝাঁিপেয় পেড় আ�হত>া করেত বাধ> হয়। আর জলাতE !রােগর $ভােব মি�® িনয়dণ 
হািরেয় !ফলার উদাহরণ !তা কমেবিশ সবারই জানা।  

রাজীবেক হত>ার িববরণ পড়েল হতবাক হেত হয়, িকভােব তােদর মি�® ‘!�ন 
ওয়াশড’ হেয়েছ প>ারাসাইqক িজহািদ ধারণা িদেয়। তারা রাজীবেক হত>ার পিরক{না 
িনেয় ‘ইনেটল ·প’ গঠন কেরিছল। এই দেলর কাজ িছল jগ ও !ফসবকু !থেক তাঁর 
স�েক<  নানা তথ> সংZহ করা ও তাঁর পিরচয় স�েক<  িনিÂত হওয়া। আর রাজীবেক 
হত>ার জন> তারা gতির কেরিছল ‘এিoিকউশন ·প’। $ায় এক মাস তাঁরা রাজীবেক 
অনসুরণ কেরেছন। gদিনক $থম আেলােত $কািশত িরেপােট<  বলা হেয়েছ, ইনেটল ·েপর 
সদস>রা গত ৯ !ফ3য়াির শাহবােগ যায় এবং jগার রাজীবেক !খাঁজা yn কের। এর 
এক !থেক দইু িদেনর মেধ> রাজীেবর বtুেদর িচি¿ত করার মাধ>েম তারা রাজীবেক 
িচনেত পাের। এরপর এই দেলর সদস> এহসান !রজা n�ন শাহবাগ !থেক সাইেকেল কের 
রাজীবেক অনসুরণ কের িমরপুর-১০ ন©র !গালচ�র পয<A িগেয় বাসা িচি¿ত কের 
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আেস। ১৫ !ফ3য়াির দেলর সদস>রা সাইেকল ও বােস চেড় িবেকল চারটার িদেক 
পলাশনগের রাজীবেদর বাসার গিলেত অবfান !নয়। সt>ার িদেক রাজীব বাসার !গেটর 
কাছাকািছ !পৗঁছার পর এিoিকউশন ·েপর সদস> !মা. ফয়সাল িবন নাঈম দীপ, !মা. 
মাকসুদলু হাসান অিনক চাপািত ও !ছারা িদেয় হত>াকাে� অংশ !নয় এবং রাজীবেক 
িনম<ম ভােব �িপেয় হত>া কের। 

 

 
 

িচt: এভােবই পেড় িছল রাজীব ওরেফ থাবা বাবার লাশ 
 

রাজীেবর র1া1 লাশ মাqেত পেড় িছল বu সময় ধের। পলাশনগর এলাকায় র1মাখা 
লাশ !দেখ fানীয় !লাকজন রাত ১০টার িকছু পের থানা পুিলশেক খবর !দয়। এরপেরই 
ব>াপারটা সামািজক !যাগােযাগ মাধ>েম ছিড়েয় পেড়। 

 

ধেমAর পBারাসাইCক ধারণাই িক দায়ী নয়? 
রাজীবেক হত>াকারীরা িনেজেদর bীকােরাি1েতই বেলেছ !য, ‘ঈমানী দািয়� পালেনর 
জন>’ রাজীবেক হত>া করা হেয়েছ। তারা !যভােব িকংবা !য কারেণ রাজীবেক হত>া 
কেরেছ, !সটা !কান িবি²� ঘটনা হয়, এর সমথ<ন !খাদ ধম<Zে�ই আেছ, আেছ 
পয়গ©রেদর িবিবধ কাজকেম<। বu গেবষকই !দিখেয়েছন !য, ইসলােমর সূচনাকােল 
মহানবী মহুা�দ ইসলাম $িত�া করেত িগেয় !যসব সিহংস প�া ব>বহার কেরিছেলন, 
�[হত>া িছল তার অন>তম। আব ু আফাক, কাব ইবেন আশরাফ, আসমা িবেA 
মারওয়ান, আব ুরােফ $মেুখরা িছেলন এর অন>তম িশকার।  

 আব ুআফাক িছেলন আরেবর এক িবখ>াত বেয়াব�ৃ কিব। নবী মহু�দ আল-
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হািরথ নােম শ¦পে�র একজনেক অন>ায়ভােব হত>ার পর আব ুআফাক এই কােজর 
সমােলাচনা কের একq কিবতা িলেখিছেলন। তার অন> িকছু কিবতােতও ইসলােমর এবং 
নবীর সমােলাচনা িছল। মহু�েদর অনসুারীরা !য ধেম<র নােম িনেজেদর মেধ> লড়াই 
করেছ, তা িনেয় িতিন ব>V কেরিছেলন। ব>াপারটা নবীর কােন !গেল িতিন অিতশয় 
িবর1 হন, এবং এই কিবেক হত>ার দািয়� !দন তার এক িশষ>েক। !সিলম িবন 
উমােয়র নােমর !সই িশষ> িগেয় গভীর রােত ঘুমA কিব আফাকেক হত>া কের আেস। 
ইবেন ইসহােকর ‘দ> লাইফ অব মহু�দ’ বইেয় এই ঘটনার িববরণ আেছ55। বণ<না আেছ 
ইবেন সােদর তাবকােতও56।  

 আসমা িবেA মারওয়ান নােমর আেরক নারী কিব িছেলন আরেব !সসময়। আব ু
আফাকেক অন>ায়ভােব হত>ার পর পাঁচ সAােনর জননী এই আসমা ভীষণ �ুÃ হন এবং 
এ িনেয় একq কিবতা িলেখিছেলন। যথারীিত এটাও মহু�েদর পছ` হয়িন। িতিন 
উমােয়র িবন আিদ আল খাতিম নােমর এক িশষ>েক আেদশ িদেলন আসমােক হত>া 
করার। নবীর িনেদ< েশ !স রােতই আসমার বািড়েত িগেয় তােক হত>া কের আেস 
উমােয়র। ইবেন ইসহােকর বণ<না !থেক জানা যায়, আসমার ঘের !ঢাকার পর উমােয়র 
!দখেত পায় !য তার এক িশyপু� তার বেুকর উপর ঘুিমেয় আেছ। উমােয়র অিত 
সতক< তার সােথ বা�াqেক আসমার বেুকর উপর !থেক সিরেয় িনেয় এেতা !জাের 
আসমার বেুক তেলায়ার চািলেয়িছল !য !সটা তার বকু !ভদ কের তার খােটর সােথ 
আটেক িগেয়িছল। পরিদন সকােল !স আসমার হত>ার কথা মহানবীেক জানােল, মহানবী 
উৎফুH হেয় বেলিছেলন, ‘!হ উমােয়র, তুিম আHাহ ও তার রসুলেক সাহায> কেরেছা।’ 
এই হত>ার জন> !কান $িতফল বহন করেত হেব িকনা এ $´ করেল মহু�দ উKের 
বেলিছেলন, ‘ঐ মিহলােক !কান ছাগেলও পুেছ !দখেব না’57।  

কাব ইবেন আশরাফ নােমর আেরক তnণ কিবর কথাও জানা যায় ইিতহাস !থেক। 
কাব িছেলন একজন ইuদী কিব ও মহানবীর $চািরত ধেম<র এক কেঠার 
সমােলাচনাকারী। বান ুনািদর !গাে�র !নতা িছেলন িতিন। বান ুকাইনকুা নােমর আেরকটা 
ইuদী !গা�েক মহু�দ আxমণ কের িনম<মভােব ¹ংস কেরিছেলন িকছুিদন আেগই। এ 
!দেখ কাব $চ� ভােব িবমষ< হন,�ুÃ হন, এবং কিবতা িলেখ মÄাবাসীেক নবীর 
িবnে� $িতেশাধ িনেত উৎসািহত কেরন58। এর পর িক ঘেটিছল !সটা আল-বখুারীর 

                                                             
55 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 675 
56 ইবেন সাদ, িকতাব আল তাবকাত আল কিবর, ভিলউয়ম ২, পৃঃ ৩১ 
57 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 675-76 
58 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, p. 665 
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একq হািদস !থেক জানা যায়59: 
“হযরত জােবর িবন আ�ুHাহ রাঃ বেলন, রাসূলHুাহ সাঃ কাব িবন আশরােফর 
ব>াপাের !ক আেছা? !কননা !স আHাহ ও তার রাসূলেক কª !দয়। তখন 
মহুা�দ িবন মাসলামা দাঁিড়েয় বলেলন, !হ আHাহর রাসূল! আপিন চান আিম 
তােক হত>া কির? িতিন বলেলন, হ>াঁ। িবন মাসলামা আরও বলেলন, কাবেক 
হত>া করা স½ব, িকv তা করার জন> তােক িমথ>া ও $তারণার আ য় িনেত 
হেব। নবী িক !সই অনমুিত !দেবন? নবী তােত অনমুিত িদেলন। তারপর এক 
রােত মাসলামা !কান জnরী িবষেয় আেলাচনার ছুতায় কাবেক তার বািড় !থেক 
!বর কের আনার ফি` আঁেট। ¾ীর বারণ অZাহ> কের কাব রা�ায় !বিরেয় 
এেল মাসলামার সেV আসা লÄুািয়ত দইু সহেযাগী !বিরেয় এেস কােবর উপর 
ঝাঁিপেয় পেড় তােক হত>া কের।”  
 

আব ুরােফ  িবন আিব আল হকাইক িছেলন খাইবাের বসবাসকারী একজন ইuদী !নতা, 
এবং িবখ>াত ব>বসায়ী। িতিন কিবতা িলখেতন এবং !স�েলােত নবীর সমােলাচনা 
থাকেতা। মসুলমানেদর িবnে� যুে� িতিন নািক টাকা পয়সা িদেয়ও সাহায> করেতন। এ 
সম� ‘ইসলামিবেরাধী’ কােজর জন> খুব স½বত  ৫ম িহজরী সেনর যুলহ� মােস 
মহানবীর আব ুরােফেক হত>া করা হয়। এই এই অিভযােন পাঁচজন সাহাবীর একq দল 
অংশ িনেয়িছল বেল কিথত আেছ; তারা হেলন (১) আ�ুHাহ ইবেন আতীক, 
(২)মাসউদ িবন িসনান, (৩) আ�ুHাহ িবন উনায়স, (৪) আব ু কাতাদা িবন 
হািরস, (৫) খুযা’য়ী িবন আল আসওয়াদ (রাঃ)। 
 

সহীহ আল বখুািরর একq হািদেস আব ুরােফেক হত>ার িববরণ পাওয়া যায়60: 

                                                             
59 Sahih Bukhari 5:59:369 ¢ঃ।  হািদসq ইসলািমক ফাউে�শন !থেক $কািশত !বাখারী 
শরীেফ (ষ� খ�, পৃঃ ৫২৫) ৩৭৪২ নং হািদস িহেসেব উেHিখত হেয়েছ। একই হািদস 
শাইখুল হািদস মাওলানা আিজজলু হক সােহব অনিুদত !বাখারী শরীেফ (৩য় খ�, 
হািমিদয়া লাইে�রী িলঃ, পৃঃ ২০০-২০১) ১৪৩৭ নং হািদস িহেসেব সংকিলত হেয়েছ। 
60 Sahih Bukhari 4:52:264 ¢ঃ। বাংলােদেশ মিু¢ত িবিভ� $কাশনী !থেক অনিুদত হািদস 
Zে�র হািদেসর xিমক ন©ের অেনক অিমল রেয়েছ। !যমন আধুিনক $কাশনী !থেক 
$কািশত !বাখারী শরীেফ আব ু রােফেক হত>া সংxাA এই একই হািদস  ২৮০০ নং 
িহেসেব এবং ইসলািমক ফাউে�শন $কািশত Zে� (প¥ম খ�, পৃঃ ২৪০-২৪১) হািদস 
নং ২৮১৩-২৮১৪ িহেসেব উেHিখত হেয়েছ। একই হািদস হাবার শাইখুল হািদস মাওলানা 
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“হযরত বারা ইবেন আেজব রাঃ !থেক বিণ<ত, িতিন বেলন, রসুলHুাহ সাHাHাu 
আলাইিহ ওয়া সাHাম আনসারেদর একq দলেক ইuদী আব ু রােফ’!ক হত>ার 
উেেশ> !$রণ কেরন। তােদর মধ> !থেক একজন (আব ুআতীক রাঃ) এিগেয় 
িগেয় ইuদীেদর দেুগ< $েবশ কেরন। িতিন বেলন, অতঃপর আিম িগেয় তােদর 
পyর আ�াবেল $েবশ করলাম আর তারা দেুগ<র $ধান ফটক বt কের িদল। 
এিদেক তােদর একজেনর একq গাধা হািরেয় িগেয়িছেলা; তারা গাধাq খুজঁেত 
!বিরেয় পড়েল আিমও গাধা !খাঁজার ভান ধের তােদর সােথ !বিরেয় পড়লাম। 
আিম তােদরেক বঝুােত চাি²লাম !য আিমও তােদর সােথ গাধা !খাঁজ করিছ। 
অবেশেষ গাধাq !পেয় !গেল তারা যখন দেুগ< $েবশ কের তখন আিমও তােদর 
সােথ আবার দেুগ< $েবশ কির।  

তারপর আিম ল� করলাম !য তারা দেুগ<র ফটক বt কের চািবq একq 
�লিুVর মেধ> !রেখ িদেলা। অতঃপর তারা ঘুিমেয় পড়েল আিম চািব িনেয় ফটক 
খুেল !রেখ (অtকােরর মেধ> হাতেড়) আব ুরােফ’র ঘের িগেয় !পৗঁছলাম। আিম 
‘ও আব ু রােফ’ বেল ডাক িদেল !স আমার ডােক সাড়া িদেলা। আিম তার 
আওয়াজ �ারা তার অবfান অনমুান কের তরবািরর আঘাত হানলাম, আর 
অমিন !স িচৎকার কের উঠেলা; আর আিম ঘর !থেক !বিরেয় এলাম। !যন 
তার সাহােয>র জন> !কউ এিগেয় এেসেছ এমন ভান কের আিম আবার ঘের 
$েবশ কের গলার bর পিরবত< ন কের িজÀাসা করলাম, ‘ও আব ু রােফ’ 
(িচৎকার করেল !কন) !তামার কী হেয়েছ?’  

!স বলল, ‘!তামার মা ¹ংস !হাক (তাড়াতািড় আসেছা না !কন) িক 
হল !তামার, !ক !যন আমার ঘের ঢুেক আমােক আঘাত কেরেছ’। িতিন (আব ু
আতীক) বেলন, অতঃপর আিম আমার তরবাির তার !পেটর উপর !রেখ 
শরীেরর সকল শি1 িদেয় এমন !জাের !চেপ ধরলাম !য তার (!মnদে�র) 
হািÅ পয<A িগেয় !ঠকার শ� হল। (এরপর তার িচৎকাের ও বা�ােদর 
কা�াকাqর শে� অন>রাও !জেগ উেঠ দরজা খুলেত লাগেলা)।  

অতঃপর আিম ভীত সd� হেয় িসিঁড় িদেয় !নেম আসেত িগেয় পেড় !গলাম 
এবং এেত আমার পােয় $চ� আঘাত !পলাম। যাই !হাক, !কান মেত আিম 
!বিরেয় এেস আমার সVীেদর সােথ িমিলত হলাম। আিম তােদরেক বললাম, 

                                                                                                                                                  
আিজজলু হক সােহব অনিুদত !বাখারী শরীেফ (৩য় খ�, হািমিদয়া লাইে�রী িলঃ, পৃঃ 
২০১-২০৩) ১৪৩৮ নং হািদস িহেসেব সংকিলত হেয়েছ। 
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যত�ণ পয<A আিম (আব ুরােফ’র) মতুৃ> সংবাদ $চারকারীর !ঘাষণা yনেত 
না পাই তত�ণ পয<A আিম এ fান ত>াগ করেবা না। সিত>ই িহজােযর িবখ>াত 
ব>বসায়ী আবরুােফ’র মতুৃ> সংবাদ না yেন আিম !স fান ত>াগ করলাম না। 
মতুৃ> সংবাদ যখন আিম yনলাম তখন আিম দাঁিড়েয় !গলাম এবং আমার !যন 
!কান ব>থাই িছেলা না। অবেশেষ আিম আHাহর রসূেলর কােছ িগেয় আব ু
রােফ’!ক হত>ার খবর িদলাম”। 

মহানবী !কবল এই চার কিবেকই নয়, আেরা অেনকেকই িবিভ� সময় �[হত>ার $েচªা 
িনেয়িছেলন !য�েলা কখেনা সফল হেয়িছল, কখেনা বা ব>থ<। !যমন, ওuদ যুে�র পর 
পরই মÄার !নতা আব ু সুিফয়ানেক হত>ার জন> িতিন িকছু সহেযাগী পা�েয়িছেলন। 
যিদও তারা ব>থ< হেয়িছল এ কােজ, িকv অন> িতনজন !কারাইশেক �[ হত>া কের 
এেসিছল !স িদন61। নবী তার সমােলাচনাকারীেদর এভােব �[হত>ার মাধ>েম িনিÂ¿ 
কের !দওয়ার িনয়ম জীবেনর !শষ িদন পয<A বলবত !রেখিছেলন। ইিতহাস !থেক জানা 
যায় মহানবীর মতুৃ>র এমনিক একিদন আেগও আইহালা ইবেন কাব (‘আল-আসওয়াদ’ 
বা ‘কােলা মানষু’ নােম মসুিলম মেধ> পিরিচত িছেলন) নামক এক ইেয়েমিন $িতপ�েক 
মহু�েদর আেদেশ হত>া করা হেয়িছল62। উইিকইসলাম সাইেট এমন চিHশ জেনর একq 
তািলকা আেছ, যােদরেক হত>ার জন> নবী মহু�দ কখেনা না কখেনা িনেদ<শ 
িদেয়িছেলন, িনেজর �মতার মসনদ সুরি�ত রাখার জন>63। 

 মহু�েদর পরবত¡কােলর অনসুারীরা মহু�েদর $দিশ<ত কাজ�েলাই ভাইরােসর মত 
কিপ কের কের একিন�-ভােব পালন কেরেছন িবিভ� সমেয়। ‘স>াটািনক ভােস<স’ !লখার 
অপরােধ সালমান nশদীেক হত>ার ফেতায়া !দয়া হেয়িছল !খােমিনর প� !থেক ১৯৮৯ 
সােল। কেয়ক বছর আেগ আেগ ডাচ চলি��কার িথও ভ>ানগগেক ও একইভােব হত>া 
করা হয় ‘ইসলামেক অপমান’ করার অজহুােত।  বাংলােদেশ থাবা বাবার !�ে�ও একই 
ব>াপার ঘেটেছ বেল আিম মেন কির। এে�ে� মলূ অিভেযাগ িছল অবশ>ই তার 
ইসলামিবে�ষী !লখািলিখর। ‘নরুানী চাপা’ নােমর একq ওয়াড< ে$স jগসাইটেক সামেন 
িনেয় আসা হেয়িছল রাজীেবর ইসলামিবে�িষতার $মাণ িহেসেব। যিদও িবতক<  করা !যেত 
পাের থাবা বাবার !লখা�েলার মান িনেয়, এমনিক এই ‘নরুানী চাপা’ সত>ই রাজীেবর 

                                                             
61 History of Al-Tabari, Vol. 7, p. 147, Ibn Ishaq, p. 673-674 
62 Syed Amir Ali, The Spirit of Islam, p. 217; Benjamin Walker, p. 319 
63 List of Killings Ordered or Supported by Muhammad, 
http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad 
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িকনা !সটা িনেয়ও িবতক<  আেছ64, তারপেরও অিভেযাগ�েলা যিদ সিত> বেলও ধের 
!নই, !কবল !লখার কারেণ !যভােব রাজীবেক �িপেয় হত>া করা হেয়েছ, তা !বাধ হয় 
Æপকথােকও হার মানায়। নবী মহু�েদর আমেল ‘ইসলামিবে�ষী’ আব ু রােফেক হত>ার 
জন> !যভােব পাঁচজন সাহাবীর একq দল �[ হত>ায় অংশ িনেয়িছল মহু�েদর িনেদ< েশ,  
একই কায়দায় মফুিত জিসেমর িনেদ< েশ সাতজেনর দল গঠন কের থাবা বাবােক পHবী 
থানার পলাশনগেরর বািড়র সামেন চাপািত িদেয় �িপেয় হত>া করা হেয়িছল ২০১৩ 
সােলর ১৫ই !ফ3য়াির। যারা এই অভূতপূব< সাদশৃ> !দেখও না !দখার বা !বাঝার ভান 
কেরন, তারা হয় ‘!বাকার bেগ<’ বাস করেছন, নয়েতা িনেজেদরেকই $তািরত কের 
চেলেছন অহিন<িশ। 

রাজীেবর এই ঘটনা নতুন কের আমােদর িকছু $ে´র স�ুখীন কের িদেয়েছ। 
পির®ার কের িদেয়েছ এই িজহািদ ভাইরােসর $কটতা। আমার মেন আেছ, রাজীব হত>ার 
পর পরই আনসাnHাহ বাংলা qেমর প� !থেক একq িভিডও !ফসবেুক ছিড়েয় !দয়া 
হেয়িছল। !স িভিডওেত খুব §ª কেরই বলা হেয়িছল, নবী মহু�দ !যভােব কাব ইবেন 
আশরাফ, আসমা িবেA মারওয়ােনর মত কিবেদর হত>া কেরিছেলন ইসলােমর আর নবীর 
িবেষদগার করার শাি� িহেসেব, �ক একইভােব ‘�লাVার !jাগার’ (�ক এভােবই 
উ�ািরত হেয়েছ িভিডওেত) থাবা বাবােক !মের !ফলাও জােয়জ হেয়েছ। িভিডওq !শষ 
করা হেয়িছল এই বেল !য রাজীব হত>ায় অন$ুািণত হেয় ইসলােমর gসিনেকরা অন> 
সকল ‘নাি�ক jগার’!দরও হত>া কnক, এটাই $ত>ািশত। বu মানষুই !সই িভিডওর 
িলE তখন !দেখিছল। এখেনা অেনক জায়গােতই !সটা বহাল তিবয়েতই আেছ। হয়েতা 
সংxিমত করেছ নািফস িকংবা রাজীব হত>ার সােথ জিড়ত নথ< সাউেথর ছা�েদর মেতাই 
অন> কাউেক। এই িজহািদ ভাইরাস জলাতE !রাগীর মেতা মি�®েক অিধকার কের 
!ফলেছ xমশ। িজন বা বংশাণরু মেতাই কিপ কের কের সংxিমত কের !ফলেছ 
শতািধক, সহÇািধক মননেক। বu অসুf ভাইরাসাxাA মনন এভােবই শাহবাগ িকংবা 
িবিভ� জায়গায় ওত !পেত বেস আেছ �[হত>ার জন>। এ ভাইরাস $িতেরাধ না করেত 
পারেল এ ‘সভ>তার ক>া¸াের’ Æপ িনেয় আমােদর সম� অজ< নেক ¹ংস করেব বলাই 
বাuল>। তাই এই ভাইরাস স©েt সেচতন থাকাটা জnরী।  

                                                             
64 এ $সেV !দখুন িবিডিনউেজ $কািশত ২৫!শ !ফ3য়ািরর িরেপাট< , ‘নরূানী চাপা সমZ’ 
রাজীেবর নয়, এেহছান !লিনন িবিডিনউজ !টােয়ি�েফার ডটকম; িকছু ধম¡য় সাইেট 
আবার এই ব1েব>র খ�ন আেছ। 
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তৃ তী য়  অ ধ>া য় 

jগার !Zফতার: ভাইরাসাxাA বাংলােদশ  
  
 

 
 

উপেরর ছিবqর িদেক একবার তাকান। !কমন লাগেছ? আপনার যিদ মলূ ঘটনা জানা 
না থােক, অেনকিদন পর এেস কি�উটার খুেল !পপাের $কািশত ছিবq !দেখন, হয়েতা 
ভাবেবন !কান !চার ছ>াঁেচার ��া বদমােয়শ িকংবা !কান �খ>াত !চারাকারবাির বমাল 
সেমত ধরা পেড়েছ। সীমােA !চারাকারবািররা অৈবধ মাল িনেয় ধরা পড়েল িকংবা !কান 
!ফি¸িডল ব>বসায়ী শ’খােনক !বাতেলর চালান সহ ‘ধরা !খেল’ !যমন ছিব ছাপায়, 
!টিবেল রাখা থােক !চারাই মালমসলা আর তার !পছেন �ণধর অপরাধীরা সব লাইন 
ধের দাঁড়ােনা; আর তার পােশ বীর-দেপ< বকু িচিতেয় দাঁড়ােনা আমােদর গিব<ত পুিলশ 
বািহনী। অিবকল !সই ধরেণর ছিব। 

িকv আপিন অবাক হেয় যােবন যিদ !শােনন এরা !কান !চারাকারবাির নন। এরা 
কৃতিবদ> !লখক। অনলাইন কিমউিনqেত !লেখন, যােদর আমরা ‘jগার’ বিল। আর 
তােদর সামেন !টিবেল যা রাখা !সটা !ফি¸িডেলর !বাতলও নয়, নয় !কান মারা�ক 
যু�া¾, িকংবা !কান !চারাই মাল। !টিবেল রাখা তােদর কি�উটার, আর ল>াপটপ�েলা। 
িক িবশাল $াি[ পুিলেশর! ঘটনাxেম িদনটা িছল ২০১৩ সােলর পয়লা এি$ল। এিদন 
বাংলা jেগর পিরিচত চারজন jগারেক !যভােব পাকড়াও করা হেয়েছ !য ভােব তাঁেদর 
!চােরর মত সািজেয় িমিডয়ােত উপfাপন করা হেয়েছ তা িছল ভয়াবহ রকেমর দঃুbÈ। 
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!সই দঃুbÈ !কান ‘এি$ল ফুল’-এর তামাসা িছল না, িছল Æঢ় বা�বতা। 
অবশ> এমিন এমিন তােদর !Zফতার করা হয়িন। !Zফতােরর একিদন আেগ, 

বাংলােদেশর সকল সংবাদপে� ‘ ৮৪ jগােরর তািলকা bরাc মdণালেয়’ শীষ<ক একq 
সংবাদ $কািশত হয় যার ভাষ> িছল এরকেমর:  

 
 

 
 
 

১লা এি$ল ‘আমার !দশ’ পি�কার িরেপাট< ার এম এ !নামান একq িরেপাট<  !লেখন ‘bরাc 
মdণালেয় ধম<িবে�ষী ৮৪ jগােরর নিথ জমা : jগারেদর মেুখাশ উে£াচনকারী 
পি�কা�েলােক ধন>বাদ’ িশেরানােম, !যখােন িতিন উেHখ কেরন65: 

‘তথ>-$মােণর িভিKেত ইসলামিবে�ষী ৮৪ jগারেক িচি¿ত কের ছিবসহ তােদর 
নাম-�কানা ও jেগর িববরণ এবং আপিKকর মAব>�েলার ি$� কিপও আেলমেদর প� 
!থেক bরাc মdণালেয় !পশ করা হয়। $েয়াজনীয় ব>বfা Zহেণর জন> অনÆুপ কিপ 
$ধানমdীর কায<ালয়, আইন মdণালয়, তথ> মdণালয় ও বাংলােদশ !টিলকিমউিনেকশন 
!র�েলটির কিমশেনর $িতিনিধেদর হােত তুেল !দয়া হয়।’ 

                                                             
65 এমএ !নামান, bরাc মdণালেয় ধম<িবে�ষী ৮৪ jগােরর নিথ জমা : jগারেদর 
মেুখাশ উে£াচনকারী পি�কা�েলােক ধন>বাদ, আমার !দশ, ১ এি$ল ২০১৩ 
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ঘটনাবuল এ সময়�েলােত, িবএনিপ জামােতর মখুপ� এবং !মৗলবাদী !গা�ীর ি$য় 
পি�কা ‘আমার !দশ’ ম1ুমনা সাইেটর নােম নতুন কের িবেষদগার yn করা yn 
কের। অবশ> আমার !দশ এটা না করেলই আিম বরং অবাক হতাম। ভাবতাম, 
ম1ুমনার $ভাব তাহেল এখেনা জনসাধারেণর মেধ> !পৗঁছয়িন। মাহমদুরু রহমােনর তুিক<  
নাচ !দেখ বঝুলাম জায়গা মেতাই আঘাত করা হেয়েছ। ‘সরকার ও !দশবাসীর $িত 

শায়খুল ইসলাম আHামা আহমদ শফীর 
!খালা িচ�’ িশেরানােমর একq !লখা 
$কাশ কের আমার !দশ, !যখােন 
!ভতেরর িদেক ‘অAরােল ইসলাম 
অবমাননাকারী অনলাইন চx’ অনেু²দ 
!যাগ কের ধম<াtেদর !খিপেয় !তালার 
ব>বfা করা হয়। আধাপাতার দইু 
প>ারাZােফর $িতq লাইন ম1ুমনার $িত 
gনবদ> আকাের িখি� আকাের $কাশ 
কের আমার !দেশর $িতেবদক। যিদও 
‘িনভ¡ক $িতেবদক’ িনেজর নামq $কাশ 
কেরনিন !সই $িতেবদেন। আমরা ধের 
িনেত পাির, নামহীন এই ‘গরলামতৃ’ 
নীলক¶ী মাহমদুরু রহমােনরই কhিনগ<ত: 

 
 

আওয়ামীলীগ সরকার কায<ত তখন 
‘আমার !দশ’ নামক $পাগা�ামলূক 
পি�কা !থেক সংxিমত ভাইরােসর িশকার 
হল। ভাইরাস $িতেরােধর ব>বfা না কের 

‘অ>াি�ভাইরাস’!কই ভাইরাস িহেসেব িচি¿ত করেলা। এর ফেল !Zফতার হেলন মননশীল 
ম1ুিচAার jগােররা।  

তেব, ‘আমার !দশ’ এই jগারেদর িনেয় যত িমথ>াচার কnক না !কন, jগােররা 
!কান অপরাধী িছেলন না। তারা বরং সমাজ-সেচতন !লখক। তােদর Àানগভ<  !লখা 
বরং আমার মত ছােপাষা পাঠেকরাও মন িদেয় পেড়, তােদর যুি1-বিু�েত িনেজেক 
শািনত কের তুেল। আিম তােদর !লখািলিখর মেধ> খুেঁজ পাই Àােনর নতুন নতুন িদগA। 
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সু�ত yভ নােমর !য !ছেলqেক ধরা হেয়েছ তার !লখািলিখর সােথ আিম খুব ভালভােবই 
পিরিচত িছলাম। িকছুিদন আেগ িনেজ !থেকই ম1ুমনায় িলখবার জন> ই²া $কাশ 
কেরিছল। তার $থম !পাmqই িছল মিু1েযা�া ‘শিহদলু হক মামা’ !ক িনেয়। সু�েতর 
!লখা !থেকই আিম !জেনিছ কােদর !মাHার িবচােরর অন>তম $ধান সা�ী শিহদলু হক 
মামা ১৯৭১ সােল মিু1যু� কেরেছন; !গিরলা বািহনীর িবিভ� �n�পূণ< কােজ িতিন 
সিxয়ভােব জিড়ত িছেলন !স সময়। িমরপুের কােদর !মাHা ও িবহারীেদর িনম<ম 
¹ংসলীলা িতিন িনজ !চােখ !দেখেছন। এছাড়াও িতিন ৬৬ -!ত ছয় দফা, ৬৯-!ত 
গণঅভু>Êােন সরাসির জিড়ত িছেলন। !লখাটা পড়ার আেগ উনার কােজর সােথ পিরচয়ই 
িছল না আমার। সু�ত আমােক !চােখ আVলু িদেয় !দিখেয় িদেয়িছল Àােন �েন কত 
�ু¢ আিম, শিহদলু হক মামার নামই আিম আেগ yিনিন। তার !লখা !থেকই 
!জেনিছলাম, সুইেডন িনবাসী অ�েতাভয় এই বীর মিু1েযা�া িকভােব কােদর !মাHার 
িবnে� সা�> িদেত !দেশ চেল এেসিছেলন। $থম রােয় উপযু1 শাি� না হওয়ায় 
!বদনাহত কেh বেলিছেলন – ‘বকু ভরা আসা িনেয় সুইেডন !থেক আসিছলাম। অAত 
আিম ন>ায় িবচার পাব। যারা মানবতািবেরাধী অপরাধ কেরেছ, গণহত>া কেরেছ তােদর 
িবnে� ন>ায় িবচার পাব আদালত !থেক। �াইব>ুনােলর িবnে� আমার অিভেযাগ !নই। 
আমার অিভেযাগ হে² রােয়র িবnে�।’ সু�ত yধু শিহদলু হক মামােক িনেয়ই িলেখিন। 
তার আেরা দেুটা �n�পূণ< !পােmর কথা মেন পড়েছ – ‘মিু1যু� ও যু�িশy $সেV 
মিু1েযা�া !ফরেদৗসী ি$য়ভািষণীর িকছু কথা।’ এবং অন>q – ‘১৯৭১ সােলর ২৫!শ মাচ<  
স�েক<  gদিনক সংZাম-এর ভূিমকা।’ !পাm�েলার িশেরানাম !দেখই িনÂয় পাঠেকরা 
অনমুান করেত পারেছন িক অপিরসীম ভালবাসা !ছেলq বেুক ধারণ কের !দেশর জন>, 
মিু1যুে�র জন>। বলেত ি�ধা !নই এেদর মত দ[ৃ তnণেদর জন>ই শাহবােগর গণজাগরণ 
স½ব হেয়েছ। মানষু !পেয়েছ হারােনা শি1, উদ>ম। নতুন আশায় বকু !বেঁধেছ পরবত¡ 
রােয়র জন>। 

অথচ মিু1যুে�র সাব<�িণক কম¡ এ !ছেলটােক ‘নাি�ক’ সাব>� কের !Z[ার কের 
িরমাে� পা�েয় !দয়া হল। !Z[ােরর খবর পাবার পর ম1ুমনায় তার !পাm�েলা 
আবােরা পড়লাম খুqঁেয়। !দখলাম তার একটা !লখাও নাি�কতার উপের নয়। একq 
!লখা আেছ বেট িবখ>াত এক নাি�ক িবÀানীেক িনেয়। !লখাqর িশেরানাম – ‘িরচাড<  
ডিক¸’এর $িত ভােলাবাসা’। হ>াঁ িরচাড<  ডিক¸ ব>ি1 জীবেন নাি�ক �কই, িকv 
নাি�কতার !চেয়ও বড় !য ব>াপারq !সটা হল িতিন পৃিথবীর অন>তম !সরা 
জীবিবÀানী। যার !লখার যাদেুত, gবÀািনক যুি1র Ëুরেণ িবেমািহত হনিন, এমন 
পাঠক পাওয়া দলু<ভ। তার ‘!সলিফশ িজন’ বইqেক আিম এ শতেকর অন>তম !সরা 
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বইেয়র তািলকায় রাখব !চাখ বt কেরই। এেহন ব>ি1র কােজর জন> !কউ ভালবাসা 
$কাশ করেতই পােরন। আিমও কেরিছ বuবারই। ডিকে¸র !শষ বই ‘ম>ািজক অব 
িরয়ািলq’ িছল আমার জন> অনািবল এক আনে`র উৎস। !যভােব আিম আÌত হই 
uমায়ুন আজােদর ‘সব িকছু নªেদর অিধকাের যােব’, িকংবা ‘বাঙলােদেশর কথা’ আবিৃK 
কের, �ক !তমনই আÌত হেয় উ� িরচাড<  ডিক¸েক পড়েত !পের। এই Àােনর 
আন`েক িক আি�কতা, নাি�কতা িদেয় মাপা যায়, না উিচৎ? একজন দ� িপয়ােনা 
বাদক !যমন আমােদর আÌত করেত পােরন তার দ� হােতর যাদেুত, একজন কিব 
!যমন আমােদর আÌত করেত পােরন কােব>র মছূ< নায়, !তমিন ডিক¸ আমােদর 
অিভভূত কেরেছন �ুরধার gবÀািনক যুি1 আর !লখনীর মাধ>েম। এই আনে` !কবল 
আিম আপিন নন, আÌত হেতন bয়ং আইনmাইনও। ব>ি1 ঈ)েরর ধারনােক পিরত>াগ 
কেরও িতিন মহািবে)র রহস> অনসুtান কের !রামাি¥ত হেতন !ছাট বা�ােদর মেতাই। 
বলেতন, ‘আিম ব>ি1 ঈ)েরর ক{না করেত চাইনা; আমরা আমােদর অস�ূণ< ইি�েয়র 
সহায়তায় !য মহািবে)র গড়ন এখন পয<A সম>ক বঝুেত !পেরিছ এেতই  �া-িমি ত 
ভেয় আমরা আÌত’। কী কািব>ক একq লাইন। এই উপমার আঘােত উতলা হেয় যােব 
আি�ক-নাি�ক সবাই। িকv সরকার বাহাদরু !সসময় পণ কেরিছেলন Àানাজ< েনর এই 
আন`টা মাq না কের ছাড়েবন না। 

yভর পাশাপািশ রােসেলর স©েtও !জেনিছলাম !স সময়। সুেলখক আিরফ !জবিতক 
একq !পপাের চমৎকার একq !লখা িলেখিছেলন একq পি�কায় -‘একমা� িবক{ ভােলা 
মানষুেদর সিxয়তা’ িশেরানােম। !স !লখায় রােসল পারেভজেক িনেয় িতিন যা বেলেছন, 
তা পেড় !য কােরাই মেন হেব, কী দরকার িছল আমােদর এ !পাড়া !দশ িনেয় িচAা 
করার। আিরফ !জবিতক িলেখেছন, ‘রােসল পারেভজ আর তাঁর ¾ী, ঢাকা 
িব)িবদ>ালেয়র িবÀান িবভােগর এই দইু !মধাবী িশ�াথ¡ উ�িশ�ার জন> আেমিরকা 
িগেয়িছেলন। !লখাপড়ার পাঠ চুিকেয় তাঁরা চাইেলই িবেদেশ !থেক !যেত পারেতন, িনিÂত 
অথ<ৈনিতক সমিৃ� আর জীবনযা�া উপেভাগ কের খুব সহেজই !ফেল আসা bেদশেক দেুটা 
গািল িদেয় আর কnণার !চােখ তািকেয় তারঁা জীবন পার কের িদেত পারেতন। িকv 
তাঁেদর ¬দেয় িছল বাংলােদশ। এই !দশটা এমনভােব তাঁেদর ¬দেয় !গেঁথ িছল !য যখন 
¾ীর িপএইচিড !শষ হেত !দির হে² তখন রােসল তাঁর িনেজর দইু বছেরর িশyেক িনেয় 
একাই বাংলােদেশ চেল এেসেছন, ¾ীর !লখাপড়া !শষ করেত আেরা কেয়ক বছর !লেগেছ, 
এই সময় রােসল তাঁর িশyপু�েক বাংলােদশ !দখােবন বেল ঘােড় কের িনেয় বইেমলায় 
ঘুেরেছন, শহীদ িমনাের িগেয়েছন, রমনার বটমেূল গান yেনেছন। কেপ<ােরট উ� 
!বতেনর হাতছািন উেপ�া কের বা�ােদরেক িবÀান !শখােনার �ত িনেয় রােসল পারেভজ 
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Xুলমাmার হেয়েছন। রােসেলর ¾ীও !দেশ িফের এেস !পশা িহেসেব !বেছ িনেয়েছন 
িশ�কতা। একাKের মিু1যুে�র !চতনার িবকাশ, ঘাতক জামায়াত-িশিবেরর িবnে� 
অনলাইন $চারণায় রােসল পারেভজ সবসময়ই উ�কh িছেলন।’ আর এ !ছেলটােক দাগী 
আসামীর মেতা দাঁড় কিরেয় রাখা হেয়েছ। তার অপরাধ ‘নাি�কতা’। একইভােব দাঁড় 
করােনা হেয়েছ মিশউর রহমান িবÎবেকও, যার m>াটাস�েলােত থাকত অদম> সাহেসর 
ছাপ। 

এর পরিদন ধরা হল আিসফ মিহউীনেক। ২০১৩ সালটা !যন আিসেফর জন> িছল 
িবভীিষকা। জগ�াথ িব)িবদ>ালেয় ছা�ছা�ীেদর িফ বাড়ােনার $িতবােদ jগ িলেখ 
সরকােরর িবরাগভাজন হেয়িছেলন, তােক িডিব অিফেস িনেয় িজÀাসাবাদ করা হেয়েছ। 
করা হেয়েছ নানা ধরেনর !হনfা। এ অবfা পার হেত না হেতই িকছুিদন পের হেয়েছন 
!মৗলবাদীেদর আেxােশর িশকার। িফের এেস !লখািলিখ yn করেত না করেতই তার jগ 
িবqআরিসর িচ�র মাধ>েম চাপ িদেয় বt কের !দয়া হল। আর তারপর করা হল 
ইসলামিবে�ষী !লখািলিখর দােয় !Z[ার। এ !ছেলটােক যত !দেখিছ তত অবাক হেয়িছ। 
!শষ সময় পয<A রাc শি1র িবপে� যু� কের !গেছ িশরদাঁড়া !সাজা কের। এমনিক 
!Z[ােরর আেগর িদনও িতনজন jগারেক !হনfা করা িনেয় m>াটাস িদেয়িছেলন এভােব 
–‘স[দশ অªাদশ শতা�ীর ইউেরােপর উইচ হাে�র কথা মেন পেড় যাে²। !স সমেয় 
িÏªান ধম¡য় !মৗলবাদ এবং রাc সমাথ<ক িছল; !য সকল নারী সমােজর পুnষেদর 
চাইেত Àােন, িবÀােন, দশ<েন এিগেয় !যত, তােদরেক ডাইিন আখ>া িদেয় জীবA পুিড়েয় 
মারেতা ধম<র�ক সরকার এবং িÏªান !মৗলবাদীরা। !মৗলবােদর জন> নারী িশ�া এবং 
নারী $গিত সব<দাই িবপদজনক, তাই সরকার এবং চাচ<  িমেল িমেশই $গিতশীল নারীেদর 
জীবA Ðািলেয় চারপােশ দাঁিড়েয় আন` করত। �ক একই অবfা আজ এই bাধীন 
বাংলােদেশ! !য সম� তnণ Àােন িবÀােন দশ<েন $গিত িচAায় এিগেয়, যারা $চিলত 
$থা এবং ধম¡য় �সংXােরর িবnে� bাধীন মত $কাশ করিছেলন, মিু1যু�-
ধম<িনরেপ�তা-সাম>বাদ-বাক bাধীনতার পে� িলেখ যাি²েলন, তােদর এবার উইচ 
হাে�র মতই পুিড়েয় মারা হেব। বuিদন ধেরই সরকােরর এই ছÑ$গিতশীলতার িবnে� 
কথা বেল সরকার সমথ<ক jগােরর গািল !খেয়িছ আিম। আজেক তারা !ক !কাথায় তা 
খুব জানেত ই²া করেছ। তারা ধম<িনরেপ� $গিতশীল সরকােরর এেহন ধেম<র র�েকর 
ভূিমকায়, জামােত ইসলািম এবং !হফাজেত ইসলািমর সােথ ধম<ে$েমর $িতেযািগতায় 
নামায় কতটা আনি`ত, তা !দখেত ই²া হে²।’  

আিসফ মাথা উঁচু কেরই !জেল !গেছন, আর কের !গেছন িনপীড়ক রাcযd আর 
তার সুিবধােলহনকারীেদর গােল সেজাের চেপটাঘাত। 
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আিম একটা !লখা িলেখিছলাম বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম-এ ‘jগারেদর 
বাকbাধীনতায় চাই না হ�ে�প’ িশেরানােম66। ২০১৩ সােলর ২৩ !শ মাচ<  অন লাইন 
পি�কায় $কািশত !সই !লখাqেত বেলিছলাম,  

‘!ফসবেুক এখেনা বাঁেশর !কHা আর িনউ বাঁেশর !কHার মেতা সাইট উZ 
সা°দািয়কতা ছিড়েয় যাে²। তােদর এই সা°দািয়ক উXািনর বিল হেয় িনয<ািতত 
হেয়েছন শত শত সংখ>ালঘু পিরবার। ধিষ<তা হেয়েছন, �ম খুন হেয়েছন। !রল লাইন 
উপেড় !ফলা হেয়েছ, হেয়েছ হাজার হাজার ব�ৃ কত< ন। চাঁেদ সাইদীর িমথ>া ছিব $চার 
কের Zামগে»র সাধারণ মানষুেক সে�ািহত করার $েচªা কেরেছ। তােদর সাইট বt 
হয়িন, বt করা যায়িন তােদর কম<কা�। আর বাঁেশর !কHাই বা বিল !কন? বাঁেশর 
!কHার !চেয়ও উZ সাইট বহাল তিবয়েত রাজ� কের যাে²। মাহমদুরু রহমােনর আমার 
!দশ এবং নয়া িদগেAর মত পি�কায় $কািশত হেয়েছ িমথ>ার �ৎিসত !বসািত িদেনর 
পর িদন। এেক তােক নাি�ক আখ>া !দয়া হেয়েছ, মতৃ jগােরর ব>ি1জীবন িনেয় টানা 
হ>াচড়া করা হেয়েছ। অিশি�ত এবং অধ<িশি�ত !মাHা যােদর jগ স©েt !কান ধারনা 
!নই, তােদর িদেয় উXািন !দয়া হেয়েছ, চYZােমর মহাসমােবশ প� কের !দয়া হেয়েছ। 
সরকার !স সব বt কেরিন। করেত পােরনিন িহযবতু তাহরীেরর মত উZবাদী 
দল�েলার $চারণাও। এই !য িহযবতু তাহরীেরর সাইডিকক – ‘আনসারউHাহ বাংলা qম’ 
নােমর উZপ�ী ·প যােদর কেয়কজন সদস> রাজীব হত>ায় জিড়ত িছল, তােদর সাইেট 
!গেল !য !কউ !দখেব, বাংলা ভাষায় িকভােব !বামা বানােনার িনেদ< িশকা !দওয়া আেছ, 
আেছ নানা ধরেণর উXািনমলূক বাত< া। ‘রা�াঘের বেসই িকভােব !বামা বানােনা যায়’ – 
এ ধরেণর িশেরানােম িনেদ< িশকা আেছ; আেছ নারীেদর আ�ঘাতী হামলায় উ��ু করার 
মেতা !পাm –‘ইমানদার !বােনেদর দািয়� কত< ব>’ িশেরানােম। রাজীেবর হত>াকারীেদর 
‘বীর’ িহেসেব উপািধ !দয়া হেয়েছ এ�েলা সাইেট। িভিডও ছাড়া হেয়েছ – ‘!চির িপিকং’ 
কের ধম<Zে�র !রফাের¸ িকংবা ধম<$চারকেদর কম<কা� িদেয়ও রাজীব হত>ােক gবধতা 
িদেত !চেয়েছন এই সব উZ ধম<াtরা। অথচ মাননীয় সরকােরর !চােখ এ�েলা পড়েছ 
না। তারা খড়গ বসােনার িস�াA িনেয়েছন $গিতশীল িকছু jগারেদর যারা কাউেক 
চাপািত িদেয় !কাপানিন, কাউেক উXািন !দনিন, আxমণ কেরনিন; বরং আxাA 
হেয়েছন, যারা �সংXার, ধম¡য় উZতা আর ভােয়ােলে¸র িবnে� কলম ধেরেছন। 
!যখােন সাধারণ মানষু ছািÒেশ মােচ< র মেধ> জামাত িশিবরেক িনিষ� দল িহেসেব !দখেত 
!চেয়িছল, তােদর িনিষ� না কের িনিষ� করেছন ধেম<র $ভাবম1ু $গিতশীল 
                                                             
66 অিভিজৎ রায়, jগারেদর বাকbাধীনতায় চাই না হ�ে�প, 
বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম, ২৩ মাচ< , ২০১৩ 
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jগারেদর, যারা মলূত জামাত িশিবর সহ সব !মৗলবাদী দল�েলার িবnে�ই !সা�ার। 
‘সিত> !সলকুাস, িক িবিচ� এই !দশ’! 

আর তার !চেয়ও িবিচ� এবং নিজরিবহীন ব>াপারq হল – িমিডয়ার সামেন 
িতনজন jগারেক !যভােব দািগ আসামীর মত উপfাপন করা হল তার অিভনব 
পিরেবশনা। এর আেগ কখেনাই এq !দখা যায়িন। কতটা িনেব<াধ এবং িনল<� হেল এই 
কাজq !কউ করােত পাের, তা !বাধগম> হয় না। !যখােন সরকােরর মেধ>ই থােক 
শামীম ওসমােনর মত ফুেলল চির�, !যখােন সাগর nনীেদর হত>াকারীেদর, �কীর 
হত>াকারীেদর খুেঁজ !পেত গলদঘম< হেত হেয় যায় পুিলশ আর !দেশর দুঁ েদ !গােয়`ারা, 
!সই তারাই আবার ক>ােমরার সামেন বকু িচিতেয় দাঁড়ান বিু�বিৃKর চচ< াকারী !লখক 
এবং jগারেদর হাতকড়া পরাবার মেতা ছিব তুেল িব¹ংসী !পাজ িনেয়। সহ jগার িনঝুম 
মজমুদার পরিদন তার m>াটােস িলেখিছেলন,  

“অপরাধীেদর ধরেল !যমন অ¾, !গালাবাnদ এ�েলার সামেন দাঁড় কিরেয় িডিব 
ছিব !তােল, �ক !তমিন এই িতন jগারেকও িকছু কি�উটােরর সামেন দাঁড় কিরেয় 
ছিব !তালা হেয়েছ। !দেখ মেন হে² !যন কেয়কজন মানষু কি�উটার চুির কের 
বাংলােদেশর দদু< াA নব> র�ী বািহনীর হােত ধরা !খেয়েছ। একজন jগার িহেসেব আিম 
িস�িল ল�ায় মাথা িনচু কের !ফেলিছ এই ছিব !দেখ।”  

আিম িনিÂত এই ল�া িনঝুেমর !কবল একা লােগিন, ল�া আমােদর সবার। 
!লখািলিখর সােথ জিড়ত সকল jগােররই। !সই ল�া আর অপমান !থেক !সসময় j>াক 
আউেট চেল িগেয়িছল আমার jগ, সচলায়তন, ম1ুাVন, ম1ুমনা, নাগিরক jগ, 
আমরা বtু, চতুম<াি�ক, ক>ােডট কেলজ jগ, ইিmশন jগ এবং সরব jগ। সরকােরর 
!মৗলবাদ !তাষণ এবং jগার !Zফতােরর $িতবাদ- $িতেরােধ yn হেয়িছল এ j>াক 
আউট। িকv ল�াটা যােদর লাগার কথা িছল তারা !শষ পয<A !বহায়া আর িনল<�ই 
!থেক !গল। পিরতােপর িবষয় !সqই। 

আমােক িবÀান !লখক িহেসেবই সবাই !চেনন, অAত যারা আমার !লখািলিখর সােথ 
পিরিচত। িকv jগারেদর !Zফতােরর পর !থেক !স সময় অAত দইু মাস আিম একটাও 
িবÀােনর !লখা িলখেত পািরিন, পািরিন অন> !কান িবষেয় মনঃসংেযাগ করেত। যারা 
!স সময় আমার !ফসবকু m>াটাস !দেখেছন তারা জােনন !স সম� m>াটােস আিম 
একেঘেয় ভােব !কবল jগারেদর মিু1র দাবীর কথাই বেল িগেয়িছলাম। আমার সব িকছু 
!যন হঠাৎ কেরই কৃÓগÔের হািরেয় িগেয়িছল, সময় িগেয়িছল থমেক দাঁিড়েয়। jগারেদর 
মিু1 না হেল আিম এই আঁধার !থেক !বnেত পারতাম না। 

!সসময় ভাবতাম, বাংলােদেশর অধ<-!গালাধ< দেূর বেস আিম হতা)াস ছাড়া িকই বা 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 74 

!ফলেত পাির। তারপেরই উেঠ দাঁিড়েয় িনেজেকই বলতাম - বেস বেস হতা)াস !ফলার 
!চেয় যতটু� পাির !তা করার !চªা !তা কির। মেন পেড় যায় !হেলন !কলােরর িবখ>াত 
উি1টা – 

‘I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do 
something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I 
can do’. 

[‘আিম একা, সব<�ণই একা। আিম সব িকছু একা করেত পাির না। িকv িকছু 
!তা করেত পাির। আিম কখেনাই সব িকছু করেত পারব না, িকv তার মােন এই না 
!য, যা অ{ িকছু আিম করেত পাির, তা করা !থেকও আিম িবরত থাকব’]। 

বাংলােদেশর এই চারজন jগারেক আAজ< ািতকভােব !কউ িচনত না। আিম উেদ>াগী 
হেয় তােদরেক পিরিচত করার !চªা করলাম। আAজ< ািতকভােব কাউেক পিরিচত করােত 
হেল তা ইংেরিজেতই করেত হেব। বাংলা !লখায় আিম যতটা bতঃËূত< , ইংেরিজেত তা 
নই। তারপেরও আিম বেুঝিছলাম, আAজ< ািতক চাপ gতির করেত হেল এই মুহূেত' 
ইংেরিজেত !লখা ছাড়া গিত !নই। আিম িনেজ িলখা yn করলাম। অন>ান>েদরও বললাম। 
িবেশষ কের জাম<ািনেত বসবাসরত ম1ুিচAক দ�িত ফারজানা কবীর খান িÕÖা এবং 
ওমর ফাnক লoু !ফসবেুক এবং অন>� !জারােলা ভাষায় !যভােব !লখািলিখ yn 
করেলন, এবং অন>েদরও উ��ু করেলন, তা এক কথায় িছল অনন>। ম1ুমনা jগার 
(অধুনা $য়াত) ড. জাফর উHাহ একটা চমৎকার !লখা িলেখিছেলন !স সময় 
‘Muzzling the voice of freethinking bloggers: An alarming development in 
Bangladesh’ িশেরানােম67। ম1ুমনা !থেকও আমরা একটা !mটেম� িদেয়িছলাম – 
‘‘Bangladesh government squishing freedom of speech’ বেল68। আমােদর !mটেম� 
এবং $থমিদককার !লখা�েলাই িছল আAজ< ািতক িমিডয়ার জন> $াথিমক সূ�। !স�েলা 
টুইটাের এবং !ফসবেুক অসংখ>বার !শয়ার করা হেয়িছল। ম1ুমনায় আমরা jগারেদর 
মিু1 !চেয় ব>ানার কেরিছলাম। খুব কম সমেয়র মেধ> চমৎকার িকছু ব>ানার gতির কের 
িদেয়িছেলন আসমা সুলতানা িমতা এবং কাজী মাহববু হাসান।  

আমােদর $েচªা আAজ< ািতক অVেন !পৗঁছুেত !দরী হল না। ‘ই�ারন>াশনাল 
িহউম>ািনm এ� এিথকাল ইউিনয়ন’ (IHEU) আAজ< ািতকভােব ম1ুিচAক এবং 

                                                             
67 A. H. Jaffor Ullah, Muzzling the voice of freethinking bloggers: An alarming development in 
Bangladesh!, Mukto-Mona, April 2, 2013 
68 A Statement from Mukto-Mona: Bangladesh government squishing freedom of speech by 
arresting and harassing young bloggers inside the country, Mukto-Mona, April 3, 2013 
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মানবতাবাদীেদর সবেচেয় বড় সংগঠন িহেসেব পিরিচত। ১৯৫২ সােল $িতি�ত এ 
সংগঠনq যুি1বাদী, সংশয়বাদী, অেÀয়বাদী, নাি�ক, মানবতাবাদী এবং ম1ুমনােদর 
জন> একধরেণর ‘আে×লা অগ<ানাইেজশন’ িহেসেব কাজ কের। তারা !Zফতারকৃত jগারেদর 
জন> সাহােয> এিগেয় এেলা। এি$েলর চার তািরেখ !দওয়া $থম িববিৃতেত তারা খুব 
কেঠারভােব বাংলােদশ সরকােরর সমােলাচনা করেলন69। দীঘ< িববিৃতেত তারা সু§ªভােব 
বেলেছ বত< মান সরকার ‘নাি�ক’ jগারেদর !Z[ার কের !মৗলবাদীেদর পাতা ফাঁেদ হাঁটেছ। 
আমার সা�াৎকার Zহণ কের !সটা তােদর !সই িববিৃতেত $কাশ কেরিছল এভােব : 

“Avijit Roy is a Bangladeshi freethinker, founder of Mukto-Mona, an online 
platform for freethinkers, rationalists, skeptics, atheists, and humanists of mainly 
Bengali and South Asian descent. The group includes authors, scientists, philosophers, 
and human rights activists from around the world, as well as at least two of the 
bloggers arrested in recent days. Roy told IHEU: 

"In February and March this year Bangladesh saw a popular movement known as 
the Shahbag Movement or Protest. This was organized by bloggers and on social 
networks, demanding justice over crimes against humanity committed during the 1971 
Bangladeesh Liberation War, in which Jamaat-e-Islam and its leaders were strongly 
implicated. A section of Islamists including Jamaat-e- Islam and Hifazat-e-Islam have 
since waged a disinformation campaign to brand the bloggers 'atheists' and 
'blasphemers' and stir up anger and legal proceedings against them on that basis. With 
these arrests, the government is now trying to appease these Islamists. 

"The government has made a list of bloggers and online forum participants who 
they labeled atheists and defamers of Islam. In an interview given to popular press, a 
spokesperson for the government has announced that the government will arrest and 
prosecute these "errant" bloggers. Although there is no law against atheism in 
Bangladesh, the government is persecuting these bloggers on charges of offending 
Islam and its Prophet. 

Government thinks that if they put several freethinking bloggers in jail, it will 
keep the fundamentalists happy for time being. The government has taken this easy 
route to appease a handful of mullahs whose support they need to win the upcoming 
                                                             
69 Arrests of "atheist bloggers" shows Bangladesh authorities are "walking into a trap set by 
fundamentalists", IHEU, 4 April, 2013 
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election”. 
 !মৗলবাদীেদর বানােনা ৮৪ জন jগােরর তািলকা সরকারীভােব Zহণ এবং পি�কায় 

$কােশরও সমােলাচনা করল তারা। আই.এইচ.ই.ইউর !$িসেড� তার বাত< ায় উেHখ 
কেরেছন, ‘এই নাি�ক jগারেদর িবnে� সরকারী ধরপাকড় রাজৈনিতক 
উেশ>$েণািদত।’ আই.এইচ.ই.ইউ ি�তীয় আেরকq !mটেম� $দান কের এি$ল মােসর 
নয় তািরেখ। ‘Call to action: Defend the bloggers of Bangladesh’ িশেরানােমর এ 
িববিৃতেত সি�িলতভােব বাংলােদেশর ম1ুিচAকেদর উপর আZাসন $িতেরাধ করার 
আহবান জািনেয়েছ সংগঠেনর সদস>েদর।  

এর পের বu বড় ঘটনাই ঘেটেছ। এর মেধ> !স�ার ফর ইনেকােয়ির (CFI) এর 
প� !থেক আেমিরকার পররাcমdী জন !কিরেক িচ� !লখা হেয়েছ। িচ� !লখা হেয়েছ 
িবিভ� !দেশর বাংলােদশী রাcদতূেকও। ই�ারন>াশনাল !ফডােরশন অফ জান<ািলm (IFJ) 
jগারেদর মিু1 !চেয় িববিৃত িদেয়েছ। ‘এিথm অ>ালােয়¸ ই�ারন>াশনাল’ (AAI) 
jগারেদর তাৎ�িণক মিু1 দাবী কেরেছ। এিথm অ>ালােয়¸-এর !$িসেড� কােল<াস 
িডয়াজ bা�িরত ব1েব> তারা jগারেদর মিু1র ব>াপাের !য !কান সহায়তা করেত $Øত 
বেল জািনেয়েছ। তী� $িতবাদ এেসেছ !Ùাবাল ভেয়স এডেভােকিস ·প !থেকও। $খ>াত 
জীবিবÀানী এবং অ>ািlিভm িপ !জ মায়াস< তার jেগ বাংলােদশী ম1ুিচAকেদর সােথ 
একা�তা !ঘাষণা কেরেছন। jেগ িববিৃত িদেয়েছন িবখ>াত !লিখকা তসিলমা নাসিরন, 
মিরয়ম নামাজী $মখু। িসএনএন, িবিবিস, হািফংটনেপাm, !Úট সহ বu িমিডয়ায় 
ম1ুিচAকেদর !Zফতােরর ব>াপাের সরকােরর সমােলাচনামলূক $বt এবং !পাm এেসেছ। 
jগারেদর মিু1র দাবীেত িপqশনও হেয়েছ !বশ িকছু ব>ি1 এবং সংেঘর প� !থেক। এর 
মেধ> ‘আেমিরকান িহউম>ািনm’ আেমিরকার অ>া©ােসডরেক পদে�প !চয়ার অনেুরাধ 
জািনেয়েছ তােদর িপqশেন। $িতবাদ এবং কম<সূচী এেসেছ অ>ামেনিm ই�ারন>াশনাল 
!থেকও। এই আAজ< ািতক সংগঠন�েলার অবদােনর কথা উেHখ কের আিম ইংেরিজ এবং 
বাংলায় !বশ িকছু $বt িলিখ।  

এ সময় মাইেকল শারমার তার পি�কায় বাংলােদেশর jগারেদর িনেয় একq !লখা 
$কাশ করার ইে² ব>1 কেরন। যারা িবÀানমন®তা, সংশয়বাদ, যুি1বাদ িনেয় কাজ 
কেরন তারা সবাই মাইেকল শারমারেক এক নােম !চেনন। এই ভ¢েলাক আজ যুি1 এবং 
িশ�ার $সাের সারা িবে)র ‘আইকন’। ‘িবিলিভং !�ন’, ‘!হায়াই ডারউইন ম>াটারস’, 
‘দ> সােয়¸ অব �ড এ� ইিভল’ সহ একগাদা ভাল বই আেছ তার, আর পাশাপািশ 
িতিন $কাশ কেরন একq �n�পূণ< ম>াগািজন $কাশ কেরন ‘!Xি¨ক’ (Skeptic) 
নােম। এ ম>াগািজনq অেলৗিককতা, �সংXার এবং অপিব)ােসর িবপরীেত !সা�ার কh। 
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!সই !Xি¨ক ম>াগািজেনর অনলাইন ভাশ<ন ইেXি¨েক আমার ‘The Struggle of 
Bangladeshi Bloggers’ $বtq শারমার ‘িফচার আq< েকল িহেসেব $কাশ কেরন70। 
!Xি¨েকর মত সাইেট িফচার আq< েকল িহেসেব !লখা $কািশত হওয়া িনঃসে`েহ আনে`র 
এবং গেব<র। িকv তখেনা আমার সহjগােররা অন>ায়ভােব !জলখানায় আটেক িছল, তাই 
আমার মেন িছল না !কান গব<, িছল না !কান আন`। 

িবিডিনউজ পি�কায় !স সময় একq !লখা িলেখিছলাম, ‘ম1ুমেতর $কাশ ও 
ম1ুিবে)র ভাবনা’ িশেরানােম, !যখােন আভাস িদেয়িছলাম71 – 

‘ধম<ে¢ািহতার অজহুােত আটক চারজন jগােরর মিু1র দািবেত আAজ< ািতক চাপ 
xমশ বাড়েছ। !হফাজেত ইসলামসহ অন>ান> !মৗলবাদী দেলর চােপর কােছ নিত bীকার 
কের বাংলােদশ সরকােরর প� !থেক সু�ত অিধকারী yভ, মিশউর রহমান িবÎব, 
রােসল পারেভজ ও আিসফ মিহউীনেক !যভােব !Z[ার করা হেয়েছ তােক মত$কােশর 
উপর আঘাত িহেসেবই !দখেছন আAজ< ািতকভােব bীকৃত মানবািধকার সংfা এবং 
ম1ুবিু�র চচ< াকারী িবিভ� সংগঠন। ...বিহিব<ে)র িমিডয়া এবং সংবাদপ��েলােতও 
বাংলােদেশর ব>াপাের !নিতবাচক সংবাদ এেসেছ jগারেদর উপর ধরপাকড় চালােনার পর। 
িসএনএন, িবিবিস, হািফংটন !পাm, !Úটসহ বu িমিডয়ায় ম1ুিচAকেদর !Zফতােরর 
ব>াপাের সরকােরর সমােলাচনামলূক $বt এবং !পাm এেসেছ। jগারেদর মিু1র দািবেত 
িপqশনও হেয়েছ !বশ িকছু ব>ি1 এবং সংেঘর প� !থেক। এর মেধ> আেমিরকান 
িহউম>ািনm আেমিরকার অ>াে©েসডরেক পদে�প !নওয়ার অনেুরাধ জািনেয়েছ তােদর 
িপqশেন। !বাঝাই যাে² আAজ< ািতক চাপ xমশ বাড়েছ। 

অেনেকই ধারণা করেছন সরকার যিদ এ ব>াপাের তােদর অবfান পিরবত< ন না 
কেরন,যিদ jগারেদর বাকbাধীনতার $িত  �া !পাষণ কের তােদর মিু1 না !দন, তেব 
তা বিহিব<ে) !দেশর ভাবমিূত< র জন> yভ ফলাফল বেয় আনেব না।’ 

বাংলােদশ !থেকও আমরা িবি²�ভােব িকছু সমথ<ন পাি²লাম, িবেশষতঃ !স�>লার 
বিু�জীবীেদর তরফ !থেক। !যমন, ২০১৩ সােলর এি$ল মােসর ৫ তািরেখ ‘ম1ুিচAার 
পথ n� না করার’ আহবান জািনেয়িছেলন !দেশর ২০ িবিশª নাগিরক। তার মেধ> 
আেছন, ড. সালাউিন আহেমদ, ড. িজHরু রহমান িসিকী, অধ>াপক িসরাজলু 
ইসলাম !চৗধুরী, অধ>াপক আিনসু�ামান, ড. আকবর আিল খান, অজয় রায়, 

                                                             
70 The Struggle of Bangladeshi Bloggers, eSkeptic feature article, May 8th, 2013; ISSN 1556-
5696 
71 অিভিজৎ রায়, ম1ুমেতর $কাশ ও ম1ুিবে)র ভাবনা, মতামত িবেRষণ, িবিডিনউজ 
!টােয়ি�েফার ডটকম, এি$ল ২২, ২০১৩ 
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কাইয়ূম !চৗধুরী, রােম` ু মজমুদার, ডা. সারওয়ার আলী, অ>াডেভােকট সুলতানা 
কামাল, রােশদা !ক !চৗধুরী, খুশী কবীর, সুি$য় চxবK¡, তােরক আলী, ড. মহুা�দ 
জাফর ইকবাল, এম এম আকাশ, ড. ইয়াসিমন হক, ড. ইফেতখাn�ামান, শাহীন 
আনাম ও !রাবােয়ত !ফরেদৗস। তারা বেলেছন, ‘আপনারা সব<জেনর ধম<ানভূুিত র�া 
কnন, তেব ম1ুিচAার পথ n� করেবন না। এর ফেল !দেশ িবেদেশ ভুল বাত< া 
!পৗঁছুেব।’ !দেশর bনামখ>াত বিু�জীবীরা !Zফতারকৃত চার jগারেদর মিু1 দাবী 
কেরিছেলন !সসময় ।  

পরিদন (এি$ল ৭, ২০১৩) আেরা বিল� ভােব jগারেদর মিু1র দািবেত অনিু�ত 
সংহিত সমােবেশ অিভমত িদেয়িছেলন ঢাকা িব)িবদ>ালেয়র িশ�ক-িশ�াথ¡বৃ̀ । 
‘ম1ুিচAার $কাশেক বাধাZ� করেছ সরকার’ িশেরানােমর সংবােদ িকছু �n�পূণ< ব1ব> 
উেঠ এেসিছল – 

‘ধম<াt !মৗলবাদী !হফাজেত ইসলােমর দািবর মেুখ jগারেদর !Z[ার করা হেয়েছ। 
িকv যারা ধেম<র নােম িবে�ষ ছড়াে², তােদর িবnে� !কােনা ব>বfা িনে² না 
সরকার। এর মাধ>েম সরকার ম1ুিচAার $কাশেক বাধাZ� করেছ। 

ঢাকা িব)িবদ>ালেয়র িশ�াথ¡ সু�ত অিধকারী yভসহ !Z[ার করা jগারেদর মিু1র 
দািবেত অনিু�ত সংহিত সমােবেশ এসব কথা বেলন ব1ারা। 

আজ !রাববার ঢাকা িব)িবদ>ালেয়র িশ�ক-িশ�াথ¡বেৃ`র ব>ানাের িব)িবদ>ালেয়র 
রাজ ুভাXেয<র পাদেদেশ এ সংহিত সমােবশ অনিু�ত হয়। 

সমােবেশ বাংলা িবভােগর অধ>াপক রিফকউHাহ খান বেলন, ‘যারা jগ স�েক<  
জােন না, তারা jগ িনেয় কথা বলার অিধকার রােখ না। !Z[ারকৃতেদর jগার বলেত 
চাই না, তাঁেদর !লখক বলেত চাই। $ধানমdী অিবলে© এেদরেক মিু1 িদন।’ 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর িশ�ক কােবরী গােয়ন বেলিছেলন, ‘ব>ি1গত 
jগ িনেয় িনেয় যারা গণমাধ>েম $চার কের সা°দািয়কতােক উসেক িদল, তােদর 
!Z[ার করা হেলা না। !Z[ার করা হেলা ম1ুিচAার মানষুেক। যারা হাজার হাজার মি`র 
ভাঙেছ, সিহংসতা চালাে², !বামা !মের মানষু হত>া করেছ, তারা িক অন> মানেুষর 
ধম<ানভূুিতেত আঘাত করেছ না? রাc আসেল কার ধম<ানভূুিত র�া করেত চায়?’ 

রাc আসেল কার ধম<ানভূুিত র�া করেত চায় – এ $´টা !তা িছল আমােরা। এ 
ধরেণর $´ অেনক আেগই কেরেছন uমায়ুন আজাদ তাঁর িবখ>াত ‘ধম<ানভূুিতর উপকথা’ 
শীষ<ক $বেt। িতিন বেলিছেলন, ‘আমার অজÇ অনভূুিত িদনরাত আহত হয়; 
প�পি�কায় Zে� Zে� িনকৃª িশ{কলাহীন কিবতার মেতা !ছােটা বেড়া পঙি1র $াচুয< 
!দেখ আহত হয় আমার কাব>ানভূুিত, িনকৃª লঘু অপন>ােসর !লাকি$য়তা !দেখ আঘাত 
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পায় আমার উপন>াসানভূুিত; রাজনীিতিবদেদর অসততা ভ�ােমােত আহত হয় আমার 
রাজনীিতকানভূুিত; এবং আমার এমন অজÇ অনভূুিত িনরAর আহত র1া1 হয়, আিম 
ও�েলার !কােনা িচিকৎসা জািন না, ও�েলা িনেয় আিম !কান জVেল !কান রা�ায় 
িচৎকার করেবা, তাও জািন না। রাc এ�েলােক অনাহত রাখার !কােনা ব>বfা কের 
িন, রােcর মেনই পেড় িন এ�েলার কথা। রােcর িক দািয়� নয় আমার এসব অমলূ> 
অনভূুিতেক অনাহত রাখার সাংিবধািনক ব>বfা !নয়া? সবাই বলেব এটা রােcর পে� 
স½ব নয়, তাহেল তােক খুলেত হেব একq িবকট ‘অনভূুিত মdণালয়’, যার কাজ হেব 
!কাq !কাq মানেুষর !কাq !কাq অনভূুিতর িহেশব !নয়া, !স�েলার আহত হওয়ার 
সূ� !বর করা, এবং !স�েলােক সব ধরেনর আxমণ !থেক র�া করার ব>বfা করা। 
আমার িশ{ানভূুিত, !সৗ`য<ানভূুÛ রাজনীিতকানভূুিত, কাব>ানভূুিত $ভৃিত পাহারা !দয়া 
রােcর কাজ নয়; িকv এখন রাc এক উ�ট দািয়� িনেয়েছ, মেন করেছ ধম<ানভূুিত 
পাহারা !দয়া তার কাজ; তাই রাc !দেখ চলেছ !কাথায় আহত হে² কার ধম<ানভূুিত।’ 

বাংলােদশ নামক রােcর কণ<ধােররা যখন ‘ধম<ানভূুিত’ র�ায় ব>�, এ সময় !স�ার 
ফর ইনেকােয়িরর পাবিলক পিলিস িবভােগর িডেরlর মাইেকল িড !ডারা এক �n�পূণ< 
$�াব িনেয় আসেলন আমার কােছ। তারা সারা িব)ব>াপী $িতবাদ সমােবেশর আেয়াজন 
করেত চান। আর এই $িতবাদ সমােবেশ !যাগ !দেবন িসএফ আই, আইএইচইউ, 
অ>ািথm অ>ালােয়¸, আেমিরকান এিথm, আেমিরকান িহউম>ািনm সহ সারা িবে)র বড় 
বড় ম1ুিচAার সংগঠন�েলা।  

এই সব ম1ুিচAক সংগঠেনর সবারই আলাদা আলাদা এেজ�া আর আদশ< থাকেলও 
বাংলােদেশর jগারেদর মিু1র ব>াপাের সি�িলতভােব $িতবােদর একটা কম<সূচী হােত 
িনেলন তারা। yn হল ‘Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh’ 
ক>াে�ইন72।  

$থেম ২৫!শ এি$ল $িতবাদ কম<সূচীর তািরখ ধায< হয়, িকv কম<সূচীর একিদন 
আেগ সাভাের রানা Îাজা নােমর একq বuতল ভবন ধেস পেড়। সহÇািধক মানষু এ 
দঘু<টনায় িনহত হয়, আহত হয় দইু হাজােরর !বিশ মানষু। এই মম<ািAক সাভার 
দঘু<টনার !$ি�েত !সটা িপিছেয় ২রা !ম !ত িনেয় যাওয়া হয়। এর মেধ> িকছু সংগঠন 
পূব<িনধ<ািরত ২৫!শ এি$েলই $িতবাদ সমােবশ কের। অন>রা ২রা !ম। 

                                                             
72 িব�ৃত িববরেণর জন> !দখুন উইিকেপিডয়া !থেক : Worldwide Protests for Free 
Expression in Bangladesh, From Wikipedia, the free encyclopedia 
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িচt: আেমিরকার ওয়ািশংটন িডিসেত বাংলােদশ অ>াে©িসর সামেন  

আAজ< ািতক ম1ুিচAার সােথ জিড়ত সংগঠেনর $িতবােদর িকছু ছিব। 
 

এ িনেয় িকছু �ৃিতচারণ করার তািগদ অনভুব করিছ। সাড়া িবে) অেনক ম1ুিচAক 
এবং মানবতাবাদী $িত�ান $িতবােদর ডাক িদেলও, ২রা !ম বাংলােদেশর কাউেকই এ 
িনেয় উেদ>াগ িনেত !দখা যাি²ল না। !য িদনqেত বাংলােদেশর jগারেদর মিু1র জন> 
সাড়া িবে)র ম1ুিচAার মানষু�েলা সমােবশ করার উেদ>াগ িনেয়িছল, !সখােন !খাদ 
বাংলােদেশ !স িদনqেত !কান কম<সূচী না থাকাটা পীড়াদায়ক িছল িনঃসে`েহ। িকv !শষ 
সময় সবার সােথ !যাগােযাগ রিল এবং মানববtন করার মত অস½ব কাজেক স½ব 
কের তুলেলন ফারজানা কবীর খান িÕÖা। িÕÖার আহবােন সাড়া িদেয় ইশরাথ রথী, 
gসয়দ ইমরান আলী, িমরািজ িমরাজ, িময়া সাজ,ু আশরাফুল িপয়াস, পারেভজ আলম, 
বাকী িবHাহ, আকতাn�ামান আজাদ, অনন> আজাদ, ওয়ািহদা !হােসন ি$য়া, 
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ওয়ািশ�র বাব,ু জেুয়ল মাহমদু, সাদাত িনলয়, এবং সাদমান !সৗিমক, ইয়ািসর জেুয়ল 
সহ আেরা অেনক অনলাইন এিlিভª এবং jগাররা মা� ১২ ঘ«ার ব>বধােন সকল 
বাধা, ভয় ভীিতেক দেূর !ঠেল িদেয় !$সÜােবর সামেন $িতবাদ সভা ও মানব বtেন 
দািড়েয় !গেলন তারা। 
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িচt: ২০১৩ সােলর ২রা !ম jগারেদর মিু1র দাবীেত বাংলােদেশর !$সÜােবর সামেন 

মানববtন। 
 

িসেলেটও আমােদর ম1ুমনা এবং যুি1বাদী বtুরা িমিছল কেরিছল jগারেদর মিু1র 
দাবীেত। 

 
িচt: িসেলেট jগারেদর মিু1র দাবীেত িবে�াভ 
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আিম িদব> !চােখ !দখেত পাি²লাম !য ‘িব)ােসর ভাইরাস’ এর িবnে� $িতেরাধ গেড় 
উঠেছ xমশ। !দেশ িবেদেশ গেড় উঠা আAজ< ািতক চাপ সামলােত সরকারেক রীিতমত 
িহমিসম !খেত হেব। আমার অনমুান িমেথ> হয়িন। একটা সময় পর !ম মােসর মাঝামািঝ 
সমেয় আটককৃত jগার সু�ত yভ এবং রােসল পারেভজেক !ছেড় িদেত বাধ> হয় 
সরকার। এর পর jগার িবÎব এবং সবেশেষ আিসফ মিহউীন মিু1 পান জনু মােস।  

আিসেফর মিু1র পরপরই আিম !ফসবকু m>াটােস িলেখিছলাম – 
 

গাধা সবসময়ই পািন খায়, িকv একটু !ঘালা কের। 
আিসফ মিহউীেনর জািমেনর খবরটা yেন এটাই মেন পড়ল $থেম। গত 

পয়লা এি$ল জামািত আর !হফাজিত !মাHােদর !তাষােমাদ করেত িগেয় !যভােব 
সরকােরর প� !থেক $গিতশীল jগারেদর হাতকড়া পিরেয় পাকড়াও করা 
হেয়িছল, তা িছল বাংলােদেশর ইিতহােস এক কলEজনক অধ>ায়। এর পর 
!থেকই আমরা !চªা কেরিছ jগারেদর ম1ু করেত। yধু বাংলােদেশ নয়, সারা 
িব)ব>াপী। আমােদর !স আহবােন সাড়া িদেয় সারা িবে)র ম1ুিচAক আর 
মানবতাবাদীরা রা�ায় !নেমেছন Î>াকাড<  হােত। অ>ামেনিm ই�ারন>াশনাল, 
িহউম>ান রাইটস ওয়াচ, িসএফআই, িরেপাট< াস< উইদাউট বড< ারস সহ বu 
সংগঠনই িববিৃত িদেয়িছল সরকােরর বাক bাধীনতার উপর এই আZাসেনর 
$িতবােদ। আিম িনেজও !বশ িকছু $বt িলেখিছলাম আAজ< ািতক িমিডয়ায়। আর 
বাংলােদেশ jগার এবং অ>ািlিভmরা !তা কেয়ক দফা কের পেথ !নেমেছন। 
কৃতÀতা জানাই সবাইেক যারা আিসেফর এই ক�ন সময়�েলােত পােশ িছেলন, 
আশার !খারাক যুিগেয়িছেলন। 

তেব িবপরীত দশৃ>ও !য !দিখিন তা নয়। অেনেক আবার !চেয়িছেলন সাড়া 
জীবনই আিসফ !জেল থা�ন। রা�ায় !ফেল আেরক দফা !কাপােল িকংবা ফাঁিস 
িদেয় িদেল !তা আেরা ভাল। !কবল ‘কাঁঠাল পাতা িচবােনা’ ছা�রা নয়, ‘ছা� 
তাড়ােনা’ !সেলি�q jগার, আ©ািলগার, পন<mার সবাই িছেলন আিসেফর এই 
কHা !ফলার িমশেন অZণী শিরক। ছা�বািহনী আর মিুজব বািহনী গ>াং-ব>াং 
·প কের িমশেন !নেমিছেলন; আিসেফর মিু1 !চেয় !কউ m>াটাস িদেলই মেুছ 
িদেত yn কেরিছল তারা। আিম অবাক হেয় ভাবতাম - এরাই নািক শাহবাগ 
আে`ালেনর পুেরাধা, এরাই নািক !দেব জািতেক মিু1! 

আিম অেনক িদন ধেরই দাঁেত দাঁত !চেপ আজেকর এই িদনqর জন> 
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অেপ�া করিছলাম। জানতাম, এক মােঘ শীত যায় না। আিসফ একিদন মিু1 
পােবন, !লখািলিখ yn করেবন, yধু জািমন নয়, সামিZকভােব মামলা 
!থেকও মিু1 পােবন িতিন। িতিন এখন bনােমই পিরিচত !দেশ, বিহিব<ে) - 
হয়েতা !দেশর বাইেরও চেল আসেত পারেবন, চাইেলই, িকv কারাগাের বি` 
অবfায় !য gবমাে�য় সুলভ আচরণ িতিন !পেয়েছন !সেলি�q নামধারী িকছু 
সহjগারেদর কাছ !থেক !সটা ইিতহােস !লখা থাকেব। 

অিভন`ন আিসফ মিহউীন। অিভন`ন ম1ুিচAার িবজেয়। আমরা পােশ 
আিছ। 
 

এই সময় jগারেদর মিু1েক bাগত জািনেয় আিম একটা !লখা িলিখ িÝ ইনেকােয়ির 
(Free Inquiry) নােম আেমিরকার িবখ>াত একq ম>াগািজেন। ‘ফাদার অব 
!স�>লািরজম’ িহেসেব পিরিচত িবখ>াত দাশ<িনক পল কাজ<  িছেলন এই ম>াগািজনqর 
$িত�াতা। িxেmাফার িহেচ¸, িরচাড<  ডিক¸, স>াম হ>ািরস, িপিজ মায়াস< এর মত 
িবদÖ !লখক এবং িচAািবেদরা এই ম>াগািজনqর সােথ জিড়ত। বাংলােদেশ jগারেদর 
উপর আZাসেনর পর !থেকই তারা এ ব>াপাের একq !লখা $কাশ করেত আZহী িছেলন। 
আিম আমার িবেRষণ হািজর কেরিছলাম অেlাবর/নেভ©র সংখ>ায় Freethought Under 
Attack in Bangladesh নােম73।  

!লখাqেত বেলিছলাম, ‘হ>াঁ jগারেদর মিু1 িনঃসে`েহ ম1ুিচAার িবজয়। তেব, 
একটা ব>াপার !খয়াল রাখেত হেব। !দশ এবং !দেশর বাইের ম1ুমনােদর সি�িলত চােপর 
কােছ সরকার নিত bীকার করেলও তােদর পিরপূণ<ভােব মিু1 !দওয়া হয়িন, মিু1 !দয়া 
হেয়েছ জািমেন। রােcর কণ<ধােররা মােঝ মেধ> ম1ুবিু�েক জািমন !দয়, িকv 
পিরপূণ<ভােব মিু1 িদেত পােরনা। ম1ুবিু� এবং ম1ুােÞষেণর পিরপূণ< মিু1 রােcর শাসক 
এবং ভাইরাস-আxাA মনেনর $জােদর জন> িবপদজনক।’ 

আমার অনমুান !য ভুল িছল না, তার $মাণ পাওয়া !গল িকছুিদেনর মেধ>ই। 
২০০৬ সােলর তথ> ও !যাগােযাগ$যুি1 (সংেশাধন) অধ>ােদেশ চূড়াAভােব অনেুমাদন িদল 
মিdসভা, !যখােন ৫৭ ধারা নােম একq ধারা সংযু1 হেয়েছ। এই ধারায় আেছ, ‘রাc 
ও ব>ি1র ভাবমিূত<  �ুß হয় বা ধম¡য় অনভূুিতেত আঘাত কের বা করেত পাের বা এ 
ধরেনর তথ>ািদর মাধ>েম !কান ব>ি1 বা সংগঠেনর িবnে� উXািন $দান করা হয়, 
তা হেল তার এই কায< হেব একq অপরাধ’৷ 
                                                             
73 Trisha Ahmed and Avijit Roy, OP-ED: Freethought Under Attack in Bangladesh, Free 
Inquiry Magazine, October/November 2013 Volume 33, Number 6. 
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এই আইন আজ পিরিচিত !পেয়েছ ‘নতুন কালাকাননু’ িহেসেব74। ইেতামেধ>ই এই 
কালাকানেুনর িশকার হেয় কারাবরণ কেরেছন ম1ুিচAার দইু তnণ মাহমদুর রহমান 
রায়হান (রায়হান রাহী) এবং উHাস দাশ। !ফসবেুক ধম<িবেরাধী মAব> করার অজহুােত 
এই দইু িকেশারেক শারীিরকভােব আxমণ করা হয়, এবং !শষ পয<A তুেল !দয়া হয় 
পুিলেশর হােত।  আর পুেরা ঘটনাqেত উXািন িদেয়িছল রাজীব হায়দার !শাভেনর 
জানাজার ইমামেক হত>ার ফেতায়া !দয়া উZ-িজহািদ  তnণ শািফউর রহমান ফারাবী75।  
‘মানিুষকতা’ Zে�র !লখক রায়হান আবীর িবিডিনউজ পি�কায় ঘটনাqর িবেRষণ করেত 
িগেয় !লেখন76 -  

ঘটনার সূ�পাত ৩০ মাচ< , ২০১৪। চYZাম কেলজ !থেক উ� মাধ>িমক পরী�ার 
$েবশপ� সংZেহর জন> রাহী ও উHাস যখন কেলেজ যাি²ল !বলা এগােরাটার িদেক, 
তখন bাধীনতািবেরাধী রাজৈনিতক দল ও যু�াপরােধর অিভেযােগ অিভযু1 জামায়ােত 
ইসলামীর ছা�সংঘ ইসলামী ছা� িশিবেরর প¥াশ !থেক ষাটজন ক>াডার তােদর উপর 
হামলা চালায়। অবশ>ই ধম<ানভূুিতর জজু ুপুিঁজ কের। 

হামলাকারীরা আেগ !থেকই $Øত িছল, $Øত িছল তােদর িমথ>া !$াপাগা�া-
স©িলত উXািনমলূক পাঁচ পাতার ছাপােনা িলফেলট। $থেম রাহী ও উHাসেক fানীয় 
মসিজেদ িনেয় মারধর করা হয় এবং পের রা�ায় নািমেয় িলফেলট !দিখেয় ও অন> 
অেনকভােব আেশপােশর মানষুেদর উেKিজত কের িনম<ম গণেধালাইেয়র আেয়াজন করা 
হয়। 

jগ ও পি�কা মারফত জানেত !পেরিছ, জনতার ধম¡য় !জাশ উ�ীিবত করেত 
gকেশার-অিতxাA !ছেল দেুটােক ‘নারােয় তাকিবর’ !Rাগােনর সেV সেV িপqেয় মমুষূু< 
করা হয়। শাহবাগ আে`ালেনর পর !থেক আমরা !দেখিছ, অসা°দািয়ক বাংলােদেশর 
bÈ !দখা মানেুষর !জায়ার $িতহত করেত bাধীনতািবেরাধী, সা°দািয়ক শি1র সেV 
তােদর সরকারও !যন একাYা। 

রাহী-উHােসর !�ে�ও এর ব>িতxম ঘেটিন। উেKিজত জনতা যখন িশিবেরর 
ক>াডারেদর সেV িমেলিমেশ এই !ছেল�েলােক হত>া-!চªায় ম¼, !স সময় আগমন ঘেট 

                                                             
74 তানিজম আল ইসলাম, নতুন একq কালাকাননু?, $থম আেলা, !সে¨©র ০৯, 
২০১৩ 
75 জিVবাদ $চারকারীর উXািনেত চYZােম দইু িকেশার !Z[ার, িবিডিনউজ২৪, এি$ল 
২, ২০১৪,  http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article767003.bdnews  
76 রায়হান আবীর, উHাস ও রাহী বKৃাA: এখনও !গল না আঁধার, িবিডিনউজ২৪, 
মতামত িবেRষণ, এি$ল ১৬, ২০১৪ 
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fানীয় চকবাজার থানার পুিলেশর। জনতার হাত !থেক ছািড়েয় এবার তােদর থানায় 
িনেয় যাওয়া হয়। যারা রাহী ও উHাসেক হত>া-!চªায় িল[ িছল, তােদর িবnে� 
ব>বfা !নবার পিরবেত< , তােদরই চােপ পেড় পুিলশ উেáা !ছেল দেুটার নােম মামলা 
কের। 

বাংলােদেশর সংিবধান পিরপ�ী কালাকাননু তথ> ও !যাগােযাগ $যুি1 আইন ২০০৬ 
(সংেশাধনী ২০১৩)-এর ৫৭ ধারায় ধম¡য় অনভূুিতেত আঘােতর অিভেযােগ তােদর 
িবnে� মামলা দােয়র কের আটক রাখা হয়। ... মামলার এজাহাের উেHখ করা 
হেয়েছ– 

‘…eত ঘটনাfেল !পৗঁছাইয়া !দিখেত পাই !য, দইু জন !লাকেক ৫০/৬০ জন 
উেKিজত জনতা মারধর কিরেতেছ। তাৎ�িণকভােব ধৃত আসামী�য়েক উেKিজত জনতার 
কবল হইেত উ�ার কিরয়া উপিfত জনসাধারণেক িজেÀস কিরয়া জািনেত পাির !য, 
উ1 আসািম�য় !ফসবেুক ইসলাম ধম< ও মহানবী হজরত মহুা�দ (সাঃ) ও আেয়শা 
(রাঃ) স�েক<  িবিভ� অবমাননাকর ও মানহািনকর ধম¡য় উXািনমলূক ব1ব> !পাm 
কিরয়ােছ। এই সময় ঘটনার িবষেয় ধৃত আসািম�য়েক িজÀাসাবাদ কিরেল তাহারা 
উপিfত !লাকজেনর সামেন নাম-�কানা $কাশ কের !ফসবেুক $কািশত কটূি1র িবষয় 
bীকার কের’। 

পাঠক ল�> কnন, এজাহাের !কমন কের িনেদ< াষ !ছেল দেুটােক ‘আসািম’ এবং 
যারা হত>া-!চªায় িল[ তােদর ‘উপিfত জনসাধারণ’ তকমা $দান কের ‘সাধু’ সাব>� 
করা হেয়েছ। মামলার এজাহাের উেHখ করা হেয়েছ, আসািমরা নািক ফারাবী শিফউর 
রহমান নােম একজেনর !ফসবকু !দওয়ােল িগেয় ইসলাম ধম<েক কটা� করা ব1ব> 
িদেয়েছন। �ক একই ধরেনর অিভেযাগ উHােসর িবnে�ও।  

$িতিদন একজন কের মানষুেক ‘নাি�ক’ $মাণ !শেষ তােক হত>া করার আহবান 
জািনেয় ফারাবী আজ ই�ারেনেটর পিরিচত মখু। ‘অপরােজয় সংঘ’ নামক জামায়াত-
মনX এক সdাসী সংগঠেনর আড়ােল !থেক ফারাবী গংই রাহী ও উHােসর উপর 
আxমেণর পিরক{না কেরেছ। 

!বাঝা যাে² ৫৭ ধারা gতির এবং এq $েয়ােগর পিরক{না করা হেয়েছ তথাকিথত 
‘ধম<ানভূুিত’ র�ার নাজকু $িxয়া িহেসেবই। আর এই কালাকাননু িনি�<ধায় $যু1 হেব 
যখন রাc মেন করেব !কান !লখক ‘ধম¡য় অনভূুিতেত আঘাত’ করেছ। এই আইেনর 
অপ$েয়ােগর ফেল সবেচ' !বশী �িত হেব অনলাইেনর ম1ুমনা এবং $থািবেরাধী 
!লখেকরা। কারণ, িকছু িলখেত !গেলই ‘অনভূুিতর বািণজ>’ !টেন এেন !লখকেক গারেদ 
!পারার বে`াব� করা হেব! এমনিক !লখেকর িনেজেক !দাষী িকংবা িনেদ< াষ $মােণর 
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আেগই !জেল থাকেত হেব িদেনর পর িদন, !যটা মানিবক এবং নাগিরক অিধকােরর 
সু§ª লâন।  

!বাঝাই যাে², ‘িব)ােসর ভাইরাস’ !থেক মিু1 এত সহজ নয়! 
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চ তু থ<  অ ধ>া য় 
ধম< !কন ভাইরােসর সমতুল>?  

 
 
ধম<েক ভাইরােসর সােথ তুলনা করেল অেনক পাঠকই হয়েতা !গাbা করেবন। যারা 
আেরকটু আেবগ$বণ তারা হয়ত yেনই �ৎিসত �ৎিসত িকছু গািল িদেয় বসেবন। গািল 
!দয়ারই !তা কথা। এত !কাq !কাq মানষু !য ধেম< িব)াস কের, তারা িক সবাই 
ভাইরাস আxাA? আর সুf !কবল আপনার মেতা নাি�ক নামধারী �qকয় কাঠবলেদরা?  

$´টা �n�পূণ<। তেব আমার কােছ এর অেনক�েলা উKর আেছ। $থম উKর হে², 
সংখ>ািধেক>র উপের !কান gবÀািনক সত>তা িনভ< র কের না। একটা সময় পৃিথবীর 
অিধকাংশ মানষু িব)াস করেতা !য পৃিথবীটা সমতল, িকংবা সূয< পৃিথবীর চািরিদেক 
ঘুরেছ। িকv অিধকাংশ মানষু িব)াস কেরেছ বেলই !সটা সত> হেয় যায়িন। আজেকর 
িদেনও অিধকাংশ মানষু ঈ)র, িÐন, ভুত, পরকাল, bগ< নরক, !ফেরশতা, ইবিলস 
$ভৃিত !ক²াকািহিনেত িব)াস কের। িকv অিধকাংশ মানষু িব)াস কের বেলই !স�েলা 
সত> নয়, বরং !বাঝা যায় পৃিথবীর অিধকাংশ মানষু এখেনা যুি1 িদেয়, িবÀানমনX 
মানিসকতা িদেয় িবেRষণ করেত অ�ম। সংখ>ািধেক>র উপমা হািজর কের িবতেক<  
জয়লােভর !চªা আসেল একধরেনর ফ>ালািস। এর একটা !কতািব নাম আেছ – 
‘Argumentum ad populum’।  

আর তাছাড়া অিধকাংশ মানষু ধেম< িব)াস কের বেলই !সটা ভাইরাস হেত পারেব 
না তা !তা নয়। বu সময়ই আমরা ইিতহাস বইেয় পেড়িছ – !Îেগ, �q বসেA িকংবা 
কেলরায় Zামেক Zাম !চােখর সামেন উজাড় হেয় !যত। !দখা !যত, ভাইরাস বা 
জীবাণরু মহামারীেত একq Zােমর সকল মানষু মারা !গেছ, !বেঁচ আেছ b{ সংখ>ক 
!সৗভাগ>বােনরা, যােদর মেধ> জীবাণরু $িতেরাধ �মতা গেড় উেঠিছল। Zােমর অিধকাংশ 
মানষু মারা !গেছ বেলই ভাইরাসq িমেথ> হেয় যায় না। িকংবা দ’ুচার জন !বেঁচ থাকা 
Zামবাসীও কাঠবলদ হেয় যায় না। যারা ডারউইেনর িববত< ন তে�র সােথ পিরিচত এবং 
!বােঝন িববত< ন কীভােব কাজ কের, তারা জােনন, িববত< ন $িxয়ায় $িতেযািগতায় 
qকেত না !পের শতকরা িনরানÒই ভাগ $জািতই িবল[ু হেয় যায়। !স তুলনায় qেক 
থােক �q কেয়ক। অিধকাংশ $জািত িবল[ু হেয় যায় বেলই িববত< ন িমেথ> হেয় যায় 
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না।  
কােজই, রাগ কnন আর যাই কnন, ধেম<র িব�ার আর qেক থাকার ব>াপার�েলা 

ভাইরােসর মত কেরই কাজ কের অেনকটা। একq ভাইরােসর !যমন একগাদা ‘!হাm’ 
দরকার হয় বংশবিৃ�র জন>, িনেজেক ছিড়েয় !দবার জন>, ধেম<রও qেক থাকার জন> 
দরকার হয় এক গাদা অনগুত বা`া এবং !সবেকর, যােদর বেুক আ য় কের ধম< qেক 
থােক। yধু তাই নয়, জীবাণ ু !যমন িনেজেক র�ার জন> অন> জীবাণরু সােথ 
$িতেযািগতা কের, �ক !তমিন এক িব)াসও $িতেযািগতা কের অন> িব)ােসর সােথ। 
িনেজেক অন> িব)ােসর হাত !থেক র�া করেত চায়। িব)াসী বা`ােদর মেন ঢুিকেয় 
!দয়া হয় – ‘অিব)াসীেদর িকংবা িবধম¡েদর কথা !বিশ yনেত !যেয়া না, ঈমান আমান 
নª হেয় যােব।’ ভাইরাস !যমন !চাখ বt কের িনেজর কিপ কের কের জীবাণ ুছিড়েয় 
যায়, $িতq ধম¡য় িব)াস অন> িব)াস�েলােক দেূর সিরেয় !রেখ !কবল িনেজর 
িব)ােসর কিপ কের !যেত থােক। িব�ার ঘটােত থােক িব)াস িনভ< র সা�ােজ>র।  

জীবিবÀােনর দিৃªেত ‘িজন’ বংশগিতর �ু¢তম একক। িজেনর মেধ> থােক সংরি�ত 
তথ>। জীবিবÀােনর বইেয় িজেনর !য ছিব !দয়া থােক, তা !থেক !দখা যায় িজন 
িডএনএ'র িনিদ<ª fােন অবfান কের। িডএনএ তা হেল িক? !সাজা কথায় িডএনএ হে² 
চারq িভ� $কৃিতর িনউিÜওটাইেড gতির অণ,ু যােদর িবন>াস জীেবর িজনগত gবিশেª>র 
িনয়ামক। আমার মাথায় !কাঁকড়া চুল থাকেব না টাক থাকেব, গােয়র রঙ কােলা হেব 
না সাদা, !সটা !জেনqক gবিশª>�েলাই িনধ<ারণ কের !দয়। এখন, িডএনএর !�ে� 
আমরা তথ> বলেত !যটােক বিুঝ !সটা আসেল ‘রাসায়িনক িনেদ<শাবলী’। এই িনেদ<শাবলী 
!থেকই িকv !কাষ বঝুেত পাের িকভােব িকছু িবেশষ ধরেণর !$াqন gতির করা যােব, 
যার ফেল !দেহর উপাদান�েলা qেক থাকেত পাের। এই িনেদ<শাবলীেকই চলিত ভাষায় 
‘ãি$�’ বা নীলনকশা বলা হয়, যিদও িকছু িবÀানী মেন কেরন ‘!রিসিপ’ শ�টাই 
বরং এে�ে� অিধকতর স�ক77। তেব এর বাইের আেরকq ব>াপার থােক !যটা ছাড়া 
                                                             
77 Richard Dawkins expounds the recipe analogy in The Blind Watchmaker (1986, pp. 295-
296):  
 “A recipe in a cookery book is not, in any sense, a blueprint for the cake that will finally 
emerge from the oven…. a recipe is not a scale model, not a description of a finished cake, not 
in any sense a point-for-point representation. It is a set of instructions which, if obeyed in the 
right order, will result in a cake. 
 Now, we don’t yet understand everything, or even most things, about how animals develop 
from fertilized eggs. Nevertheless, the indications are very strong that the genes are much more 
like a recipe than like a blueprint. Indeed, the recipe analogy is really rather a good one, while 
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পুনরাবিৃK বা কিপর ব>াপারটা ঘটেব না। !মাqেভশন বা !$ষণা। এটা এক ধরেনর 
!$াZােমর মত, উপযু1 পিরেবশ !পেল িনেজেক পুনরাবিৃKর জন> পিরচািলত কের।  

িজেনর সােথ ধম¡য় িব)ােসর তুলনা করেল !দখা যায়, !সটাও কাজ কের অেনকটা 
একই রকমভােবই। ধম¡য় িব)াস, আচার আচরেণর মেধ>ও নানা তেথ>র সtান পাওয়া 
যায়। আর থােক সু§ª িনেদ<শাবলী, !য িনেদ<শাবলীেক ঐ)িরক মেন কের পালন কের 
যায় এর অনগুত !সবেকরা। !সবকেদর !সই িব)াস�েলা ছিড়েয় !দবার !পছেনও থােক 
!মাqেভশন বা !$ষণা। 

  

 
 

িচt: বিধ<ত !Xেল !দহেকাষ, !xােমােজাম, িডএনএ এবং িজন 
 

িব)াস বা ধ>ান ধারণা ছড়ােনা এবং িজেনর $িতিলিপর মােঝ !য দাnণ একটা সাদশৃ> 
আেছ, !সটা $থম নজের পেড় খ>াতনামা িবÀানী িরচাড<  ডিকে¸র, যার কথা আমরা 
$থম অধ>ােয় !জেনিছ। িতিন িবেRষণ কের !দখান !য, িব)ােসর পুনরাবিৃK অেনকটা 
িজেনর পুনরাবিৃKর মেতাই। িতিন এর নামকরণ কেরন, ‘mnemonic gene’ বা সংে�েপ 
meme (িমম)78। বØত ডারউইেনর িববত< নবােদর উপর িভিK কেরই এই িমেমর ধারণা 
দাঁড় কিরেয়িছেলন ডিক¸, যিদও এর িব�ার ডারউইনীয় প�িতর বদেল বuলাংেশই 
ল>ামািক< য়ান বেল আজেকর িদেনর গেবষেকরা মেন কেরন।  

                                                                                                                                                  
the blueprint analogy, although it is often unthinkingly used in elementary textbooks, especially 
recent ones, is wrong in almost every particular. Embryonic development is a process. It is an 
orderly sequence of events, like the procedure for making a cake… 
The genes, taken together, can be seen as a set of instructions for carrying out a process, just as 
the words of a recipe, taken together, are a set of instructions for carrying out a process”. 
78 Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition--with a new Introduction by 
the Author, Oxford University Press, USA; 30th Anniversary edition, May 25, 2006 
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ডারউইেনর বu আেগ !থেকই অবশ> িবÀানীরা জানেতন, িব)জগেতর অেনক 
িকছুেক আমরা আলাদা আলাদা নােম জানেলও এরা আসেল একই অবfার রকমেফর। 
!যমন িবÀানী আইনmাইন তার িবখ>াত  সমীকরেণর সাহােয> !দিখেয়েছন, 
ভর এবং শি1েক আমরা আলাদা মেন করেলও এরা আসেল একই িজিনস। আইনmাইেনর 
আেগ িবÀানী মাইেকল ফ>ারােড এবং !জমস Üাক<  ম>াoওেয়ল বেুঝিছেলন !য তিড়ৎ এবং 
চু©ক� আসেল ম¢ুার এিপঠ আর ওিপঠ ছাড়া িকছু নয়। ষােটর দশেক আ�ুস সালাম, 
িmেভন ওেয়নবাগ<, এবং !শলডন Ùােসাও আমােদর !দিখেয়িছেলন ‘তািড়তেচৗ©ক’ বল 
এবং ‘দবু<ল িনউিÜয়’ বলেকও একই সুতায় গাঁথা যায়। এেদরেক এখন অিভিহত করা হয় 
‘তািড়ত দবু<ল’ বল নােম। এমনিক এেদর অেনক আেগ !রেন !ডকাট<  এবং িপেয়ের দ> 
ফাম<া আমােদর জািনেয়িছেলন, বীজগিণত এবং জ>ািমিত – ÀানােÞষেণর দqু শাখা 
িহেসেব িবেবিচত হেলও তারা আসেল একই কথাই বলেছ, যিদ তােদর সমাধান�েলা পরখ 
কের !দখা হয় অিভিনেবশ সহকাের। কােজই উপেরর $িতq !�ে� দqু ধারণা িকংবা 
িবষয়েক আলাদা ভাবা হেলও !কান না !কান িচAাশীল মনন এেস আমােদর জািনেয় িদেয় 
!গেছন িবষয়�েলা আসেল িভ� নয়।  

িরচাড<  ডিক¸ও িজন িনেয় কাজ করেত িগেয় অনধুাবন করেলন !য, িজেনর মেধ> 
!য তেথ>র ÆপাAর এবং পুনরাবিৃK ঘেট, !সরকমq ঘেট মানব সমােজর সংXৃিতর 
মেধ>ও। !দহ !থেক !দহাAের !যমন িজেনর $িতিলিপ ঘেট, �ক !তমিন মন !থেক 
মনাAের $িতিলিপ ঘেট চেল িমেমর। ঘেট সংXৃিতর িববত< ন।  

এই ফাঁেক একটু িববত< ন িনেয় আেলাচনা !সের !নয়া যাক। িববত< ন ব>াপারটা 
আসেল কী? সাদামাঠা ভােব িববত< ন বলেত আমরা বিুঝ পিরবত< নেক। আমরা নানারকম 
পিরবত< েনর সােথ এমিনেতই পিরিচত। $কৃিতর নানা রকম পিরবত< ন আমরা হর-হােমশাই 
!দিখ। ভূ�েকর পিরবত< ন হয়, নদী নালা, খাল িবল yিকেয় যায়, অ¼>ুৎপােত শহর 
¹ংস হয়, আবহাওয়ার পিরবত< ন ঘেট, !Ùাবাল ওয়ািম<ং এ এ�াক< qকার বরফ গেল 
যায়, িকংবা সুপারেনাভা িবেËারেণ Zহাণপুু» ¹ংস হয় – এসব উদাহরেণর সােথ 
আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। িকv এ�েলা সবই জড়জগেত পিরবত< েনর উদাহরণ। 
জীবজগতেক অেনকিদন ধেরই রাখা হেয়িছেলা সম� পিরবত< েনর ঊে¹<। কারণ মেন করা 
হত ঈ)েরর সৃিª জীবজগৎ সব<াVীণ সু`র, আর িনখুতঁ। তাই এেদর !কান পিরবত< েনর 
$েয়াজন !নই। সকল জীব, সকল $জািত সুিfর, আবহমান কাল ধের অপিরবিত< ত 
আেছ এবং থাকেব। ডারউইন এবং ওয়ােলেসর $�ািবত িববত< নত� মলূতঃ জীবজগেতর 
অপিরবত< নীয়তার এই িমথqেকই $´িব� কেরেছ। তােদর ত�ই $থমবােরর মত 
gবÀািনকভােব !দিখেয়েছ !য জীবজগতও আসেল িfর নয়, জড়জগেতর মত জীেবরও 
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পিরবত< ন হয়, যিদও অিধকাংশ !�ে�ই এই পিরবত< েনর হার খুবই ধীর। জীবিবÀােন 
এেক অিভিহত করা হয় gজব িববত< ন নােম। 

কীভােব িববত< ন কাজ কের? এটা বলেত !গেলই িকv ডারউইেনর অবদােনর কথা 
সামেন এেস পড়েব। ১৯৫৯ সােল চাল<স ডারউইন ‘অিরিজন অব ি§িশজ’ নােম !য Z� 
রচনা কেরন, তােত িতিন $থমবােরর মত ব>াখ>া কেরন িববত< েনর িপছেন চািলকা শি1 
হল $াকৃিতক িনব<াচন’ বা ন>াচারাল িসেলকশন বেল একটা ব>াপার। $াকৃিতক িনব<াচন 
ব>াপারটা িকv ভাির মজার। !রামাি�ক ব>ি1রা হয়ত এেত !রামাে¸র গt পােবন। 
জীব জগেত ¾ীই !হাক আর পুnষই !হাক !কউ !হলা !ফলা কের !মেশ না। মন-
মানিসকতায় না বনেল, $কৃিত পাKা !দেব না !মােটই। $কৃিতর !চােখ আসেল লড়া� 
¾ী-পুnেষর কদর !বশী। $াকৃিতক িনব<াচেনর মাধ>েম $কৃিত !যাগ>তম $িত�åীেক !বেছ 
!নয় আর অেযাগ> $িত�åীেক বািতল কের !দয়, ফেল একq িবেশষ পেথ ধীর গিতেত 
জীবজvর পিরবত< ন ঘটেত থােক $জ£ !থেক $জ£াAের। ডারউইন বেুঝিছেলন, 
!রিÎেকশন, িমউেটশন এবং ভ>ািরেয়শেনর সমÞেয় !য িসেলকশন $িxয়া চলমান - 
!সq জীবজগেতর জনপুে» পিরবত< েনর জন> দায়ী। িতিন এেক ‘$াকৃিতক িনব<াচন’ 
$িxয়া িহেসেব িচি¿ত কেরন, যার ফেল $জািতর উ�ব এবং িববত< ন ঘটেত থােক।  

ডিক¸ এবং পরবত¡ িবÀানীরা গেবষণা কের !দখেলন, মানব সংXৃিতর িববত< নও 
ঘেট অেনকটা এরকম ডারউইেনর !দখােনা পেথই। মানব জািতর উে£েষর পর !থেকই 
িবিভ� ধ>ান ধারণার মেধ> সংঘাত হেয়েছ, $িতেযািগতা হেয়েছ। $িতেযািগতায় qকেত 
না !পের অেনক ধ>ান ধারণা হািরেয় !গেছ িব�ৃিতর আড়ােল, অেনক ধ>ান ধারণা 
আবার সফলভােব ছিড়েয় পেড়েছ এক জায়গা !থেক অন> জায়গায়। অথ<াৎ !সাজা কথায় 
ধারণার িব�ােরর মেধ>ও জীবিবÀােনর মেতা !রিÎেকশন, িমউেটশন, কি�qশন, 
িসেলকশন, অ>ািকউমেুলশন $িxয়া কাজ কের। ব>াপারটা এেতাটাই চমক$দ !য, িবখ>াত 
জীবিবÀানী এবং িবÀান !লখক ম>াট িরডলী এটােক !যৗনসVেমর মাধ>েমর $জািতর 
িব�ােরর সােথ তুলনা কেরেছন। িতিন তার সা°িতক ‘The Rational Optimist’ বইটার 
$থম অধ>ায়টার নামই !রেখেছন ‘When Ideas Have Sex’। !সখােন িতিন সংXৃিতর 
িববত< েনর উ�েবর কথা বলেত িগেয় বেলেছন79 – ‘The answer, I believe, is that at 
some point in human history, ideas began to meet and mate, to have sex with each 
other’. !যৗনতার ব>াপারটা ‘!মটােফািরক !সে¸’ হেলও ধ>ান ধারণা�েলা িকভােব িব�ার 
কের এবং fায়ীভােব আসন !গেড় !ফেল !সটা িকছুটা হেলও !বাঝা যায়। 

একটা হাতীর আকার একটা ব>াকেটিরয়ার !থেক $ায় 

                                                             
79 Matt Ridley, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, Harper Perennial, 2011 
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১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (১০১৮ �ন) বড়। িকv তারপেরও তারা দজুেনই 
একটা সাধারণ gবিশª> িবিনময় কের। দজুেনরই িডএনএ আেছ, এবং তারা িনেজেদর 
$িতিলিপ কের। িডএনএ কিপ কের কের বংশবিৃ� কের। ধ>ান ধারণা�েলা সংXৃিতেত 
ছিড়েয় পড়ার ব>াপার�েলাও !তমিন। কীভােব ধ>ান ধারণা�েলা জনপুে» eত ছিড়েয় 
পেড় তার িকছু ব>বহািরক উদাহরণ !দখা যাক। !কৗতুক বা joke ছড়ােনার ব>াপারq 
একq চমৎকার উদাহরণ।  

 

0কৗতুক 0যভােব ছিড়েয় পেড় 
একটা !জাক বলা যাক। !জাকটা এরকেমর : 

ি�qশ জীবিবÀানী $েফসর িরচাড<  ডিক¸ সুদরূ আিÝকান এক আিদম �াইেব 
$কৃিত িববত< ন এবং সংXৃিত িনেয় গেবষণা করেত িগেয়েছন, !সখােন িতিন 
একবছর থাকেবন আর তার নতুন বই িলখেবন ‘আউট অফ আিÝকা’ িনেয়। 
িতিন আিÝকান �াইেবর মেধ> বাস কের তাঁেদর সংXৃিতর অেনক িকছু িশখেছন, 
আবার তাঁেদরও !শখাে²ন অেনক িকছু – িবেশষত: পিÂমা জগেতর িবÀান, 
কািরগির, $যুি1র িকছু িদক। এর মেধ> হঠাৎ একিদন খবর পাওয়া !গল 
�াইেবর !নতার ¾ীর এক সAান হেয়েছ, িকv গােয়র রঙ ধবধেব সাদা! 
�াইেবর সবাই হতবাক। $েফসরেক আলাদা কয়ের !ডেক িনেয় �াইেবর সদ< ার 
বলেলন – ‘uেনন $েফসর সাব, এইখােন আপেনই আেছন একমা� এইরকম সাদা 
। আমরা এর আেগ !কান সাদা !চহারার মানষুই !দিখ নাই। !কাইিÊকা কী 
হইেছ, এইডা বঝুেত িজিনয়াস হওন লােগ না।’ 
$েফসর একটু !ভেব বলেলন, ‘না, না িচফ। আপিন ভুল বঝুেছন। $কৃিতেত 
এরকম ঘটনা মােঝ মেধ>ই !দখা যায়। িবÀােন আমরা এটােক বিল Albinism। 
এই !য আপনার উঠােন !দেখন সব�লা !ভড়া সাদা, খািল একটা !ভড়া কােলা 
রেঙর। $কৃিতেত এরকম হয় মােঝ সােঝ, আপিন শাA হন। 
�াইেবর সদ< ার !বশ িকছু�ণ ধের চুপ !থেক ডিক¸েক বলেলন, ‘!শােনন, 
আপেনর লেগ একটা িডেল আিস। আপেন !ভড়া িনেয় আর কাউের িকছু কইেয়ন 
না, আিমও সাদা িশy লইয়া আপেনের িকছু কম ুনা!’ 

!কমন লাগেলা এ !কৗতুকটা? আিম িনিÂত !কৗতুকটা যিদ আপিন পেড়ন, এবং যিদ 
আপনার ভাল লােগ, হয়েতা আপিন !সটা আপনার অন> !কান বtুেক িগেয় বলেবন। 
এভােবই !কৗতুক ছড়ায়। আিম আসেল আপনার মি�®েক এই !জােকর !হাm িহেসেব 
ব>বহার করিছ। অেনকটা ভাইরােসর মেতাই িকv। এই বইেয়র পাঠক যত বাড়েব, 
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বাড়েব !হােmর সংখ>াও। এবং !সই সােথ এটা ছিড়েয় পড়ার স½াবনাও। 
আধুিনক $যুি1 এেস আমােদর এই !কৗতুক ছড়ােনার কাজ খুব সহজ কের িদেয়েছ। 

এই !কৗতুকটা !ফসবেুক !দওয়ার িমিনট খােনেকর মেধ> শ খােনক লাইক আর গ�া 
খােনক !শয়ােরর বন>ায় !ভেস যায়। !ফসবকু খুব ভাল xাইেটিরইয়া !বাঝার জন> !কান 
!কৗতুক ‘লাইেকবল’ আর !কানটা নয়। !কানটা qেক থাকেব, আর !কানটা হািরেয় 
যােব িব�ৃিতর আড়ােল। একটা !কৗতুক $চ� রকম !শয়ার হেয়িছল !ফসবেুক একসময়, 
!জাকটা এরকেমর: 

জকুান<ােয়েকর বড় আশা িছল িতিন মতুৃ>র পর !বেহ�-বাসী হইেবন। তা আশা 
করেবনই বা না !কন? এতিদন ধের আHাহর পেথ িজহাদ করিছেলন, নানা 
ভােব িববত< েনর িবnে� গীবত গাইেছন, িবিভ� !লকচাের আHা আHা আর 
ইসলাম ইসলাম কইরা ফ>ানা তুইলা !ফলাইেলন, !কারআেনর মইেধ> িবÀান 
পাইেলন, পৃিথবীর আকার পাইেলন উেটর িডেমর লাহান, উিন !বেহ�বাসী না 
হইেল হইেবা !ক? 
িকv মানষু ভােব এক, আর ঈ)র আেরক। !কান এক অÀাত কারেণ ঈ)েরর 
!শষ িবচাের জকুান<ােয়েকর !বেহে� fান হইেলা না। fান হইেলা !দাজেখ। তেব 
হাজার হেলও িতিন bনামখ>াত জকুান<ােয়ক। ঈ)র তােক !ডেক িনেয় 
দয়াপরাবশতঃ বলেলন, !তামােক !দাজেখর িবিভ� $কৃিত ঘুরাইয়া !দখােনা হেব। 
!তামার !যটা পছ` !বেছ !নওয়ার !তৗিফক !দয়া হইল, জকুান<ােয়কজী! 
মে`র ভাল, িক আর করা। জকুান<ােয়কেক $থম একটা ঘের িনেয় যাওয়া 
হইল। !সখােন এক পািপ�েক উলV কের চাবকু কষা হে²। আর চাবেুকর বািড় 
!খেয় পািপ� ব>াটা তারbের চ>াঁচাে²। জকুান<ােয়ক !দেখ বলেলন, কত�ণ এ 
ব>াটােক চাবকু মারা হেব? উKর আসেলা এক হাজার বছর। এর পর এক ঘ«া 
িবরিত। তারপর আবার … জকুান<ােয়ক yেন বলেলন, নাহ এটা আমার জন> 
নয়, চলনু অন> ঘের যাই। 
ি�তীয় ঘের িগেয় জকুান<ােয়ক !দখেলন, !সখােনও এক ব>ি1েক ধের গরম 
কড়াইেয় বিসেয় !পাড়ােনা হে², আর ব>থার !চােট উহ আহ করেছ। 
জকুান<ােয়ক !স ঘর !থেকও িবদায় িনেয় বলেলন, আেরা অপশন কী আেছ !দখা 
যাক। 
তৃতীয় ঘের িগেয় !দেখন এক !লাকেক উলV কের !চন িদেয় !বেঁধ রাখা 
হেয়েছ, আর এক সু`রী তÞী হাঁটু !গেড় বেস ভ¢েলােকর ‘উহা’ মেুখ িনেয় 
মিনকা িলউনিXর মতন মখুেমহন কের চেলেছন। িকছু�ণ !টরা !চােখ 
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অবেলাকন কের জকুান<ােয়ক ভাবেলন, এটা !তা ম` নয়। িনেজেক !চনবাধা 
ভ¢েলােকর জায়গায় ক{না কের আেমািদত ভাব িনেয় ঈ)রেক বলেলন, এই 
!দাজখই আমার পছে`র। 
ঈ)র ঘুের সু`রী তÞীর িদেক তািকেয় বলেলন, !তামার কাজ !শষ। এখন 
!থেক জকুান<ােয়ক পরবত¡ এক হাজার বছর ধের এই সািভ< স !দেবন। 
 

একq সাথ<ক !কৗতুক আসেল একq সাথ<ক িমেমর উদাহরণ। িচAা কের !দখুন – একটা 
!জাক আসেল িকছুই নয়, !কবল কত�েলা তেথ>র সমাহার। অথচ !সটাই পুনরাবিৃK হেয় 
ছিড়েয় পেড় আমার আপনার মি�® তথা !হােmর !$ষণার মাধ>েম।  

একq !কৗতুক, তা যত সরলই !হাক না !কন, িমেমর কাজ !বাঝার জন> খুব 
ভাল একটা উদাহরণ। তেব !কৗতুকেক িমম হেলও �ক !সভােব ‘ভাইরাস’ বলা যােব 
না। কারণ এর মেধ> ভীিতকর !কান িনেদ<শনা !নই, !নই !কান অিনেªর আলামত। 
!স�েলা যিদ যু1 হয় তেব িমেমর অবfা কী দাঁড়ায় !সটা আমরা !দখব পেরর 
অনেু²েদ।  

 

ভয়াল িনেদA িশকা 
যারা $থম $থম ইেমইল ব>বহার yn কেরন, তােদর $ায় সবাইেকই একটা িবেশষ 
পিরিfিত !মাকােবলা কের ধাতf হেত হয়। §>াম এবং !চইন ইেমইল। আিম যখন $থম 
$থম হটেমইল এবং ইয়াu !মইল ব>বহার করা yn করা yn কেরিছলাম, তখন $ায় 
$িতিদনই গাদা খােনক ইেমইল !পতাম, !য�েলার নীেচ !লখা থাকেতা ‘দয়া কের অAত 
৫ জনেক !মইলq ফরওয়াড<  কnন, নইেল সমহূ িবপদ। এক ভ¢েলাক এই ইেমইল 
!পেয়ও চুপ কের বেস িছেল। তােক দইু িদেনর মাথায় মতৃ অবfায় পাওয়া !গেছ...’ 
ইত>ািদ। আমার বtুেদর অেনেকই আতEZ� হেয় !সটা তার অন> বtুেদর কােছ 
ফরওয়াড<  কের িদেতন। যারা আমার মেতা একটু সংশয়বাদী ধাঁেচর তারা হয়েতা মচুিক 
!হেস �>ােশ চালান কের িদেতন। তেব ‘িব)াসী মি�ে®র’ কােছ এই !চইন ইেমইল�েলা 
এেককq সাথ<ক ভাইরাস। !দদারেস তারা !স�েলা তােদর বtু তািলকার সবাইেক চালান 
কের িদেতন। এমনও হত !য, !সই একই ইেমইল আবার ঘুের ঘুের আমার কােছ চেল 
আসেতা মাস খােনক পর !চইেনর আকার কেয়ক�ণ বিৃ� !পেয়।  

!তা এই !য আিম িনেজেক এত সংশয়বাদী িহেসেব িনেজেক দাঁড় করাি², !সই 
আিমও একবার ‘রাম ধরা’ !খেয় িগেয়িছলাম। তেব !চইন ইেমইেলর !�ে� নয়, 
আেরকq !�ে�। !সই গ{ বিল।  
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তখন সেব মা� চাকিরেত ঢুেকিছ আটলা�ার একটা !ছাট !কা�ািনেত। একিদন 
সকােল অিফেস িগেয় ইেমইল খুেলই !দিখ একটা ইেমইল। ইংেরিজেত !লখা ইেমইেলর বাংলা 
করেল দাঁড়ােব এরকেমর: 

ি$য় $াপক, 
খুব জnরী। এইমা� !পলাম। আপিন আপনার সহকম¡েদর মেধ> িবিল কnন।  
নতুন æাইিভং জিরমানা $বত< ন করা হেয়েছ জিজ< য়ায় ২০০৮ !থেক। 
১। কারপুল !লন – ১ম বার ১০৬৮.৫০ ডলার জিরমানা, $যু1 হেব 
৭/১/০৮ তািরখ !থেক। !য হাইওেয়েত qেকট খাে²ন, !সই হাইওেয়েত পুনব<ার 
যােবন না। কারণ, ২য়বার !সটা ি��ণ হেয় যােব। ৩য় বার িতন�ণ জিরমানা 
িদেত হেব। চতুথ<-বার লাইেস¸ সাসেপ�। 
২। ভুল !লন বদল – জিরমানা ৩৮০ ডলার। সিলড !লন িকংবা ই�ারেসকশন 
xস করেবন না। 
৩। ই�ারেসকশন jক করেল – ৪৮৫ ডলার। 
৪। রা�ার !শাçাের æাইভ করেল – ৪৫০ ডলার। 
৫। কনèাকশন এলাকায় !সলেফান ব>বহার করেল জিরমানা করা হেব। 
৭/১/০৮ তািরখ !থেক ি��ণ হেব। 
৬। গািড়েত িসট !বá ছাড়া !কান প>ােস»ার থাকেল æাইভার এবং প>ােস»ার 
উভেয়ই পুিলেশর তরফ !থেক qেকট পােবন।  
৭। রা�ায় ি§ড িলিমেটর মা� ৩ মাইল উপের !গেলই qেকট !দয়া হেব। 
৮। িডইউআই = !জল। দশ বছেরর জন> æাইিভং !রকেড<  এর উেHখ থাকেব। 
৯। ৭/১/০৮ তািরখ !থেক !সলেফান ‘হ>া�স িÝ’ থাকেত হেব। qেকট ২৮৫ 
ডলার।  
 

যথাথ< ভয়াল িনেদ< িশকা, তাই না? আমার মত মানষুও ভীত হেয় পড়ল। !দখলাম 
সহকম¡েদর সবাই ব>াপারটা িনেয় দাnণ উি�¼। আিম খুব সতক< তার সােথ গািড় চািলেয় 
অিফেস !যতাম। কারণ !য জিরমানার কথা ইেমইেল !লখা আেছ, !সটা িদেত হেল 
পাকfলী আমার গলা িদেয় !বর হেয় আসেব। আিমও আমার কােছর বtু বাtব আ�ীয় 
bজনেদর !সটা ফরওয়াড<  কের িদলাম। অযািচত ফাইেনর গ>াঁড়াকেল পিরিচতরা পড়ুক – 
!কই বা চায়!  

িকv িতন চার িদেনর মেধ>ই একটা িনভ< রেযাগ> ওেয়ব সাইট !থেক জানলাম পুেরা 
ব>াপারটাই !বাগাস! ভুয়া ইেমইল। িকv এর মেধ>ই এটা কেয়কশ ল� বােরর উপের 
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িবিনময় করা হেয়েছ। চািরিদেক যােকই িজÀাসা কেরিছ, সবাই এই ইেমইল !পেয়েছন, 
এবং তারাও আমার মেতা এতিদন আতিEত িছেলন। 

এই ইেমইলটা িনঃসে`েহ একটা সফল িমম, যা আমােদর মি�ে®র আেবগ এবং 
যুি1েক ব>বহার কের চািরিদেক ছিড়েয় পেড়েছ ভাইরােসর মেতা। ছিড়েয় পড়ার জন> যা 
যা gবিশª> দরকার সবই িছল ইেমইলটায় – 

- এq িছল িব)াসেযাগ>। 
- এq িছল $াসিVক।  
- এq বহন কেরিছল ভয়াল বাত< া। 
- সহেজই অেন>র মেধ> স¥ালনেযাগ>।  
 

এ ধরেণর gবিশª>�েলা থাকেল ধ>ান ধারণা ভাইরােসর মেতা ছিড়েয় পেড় !কন – এটা 
বঝুেল ধম< !য একটা ভাইরাস !সটাও !বাধগম> হেব আশা কির। $িতq ধম<Zে�ই সু§ª 
িনেদ<শাবলী থােক, !য�েলা না মানেল নরেকর ভয়, শাি�র ভয় !দখােনা হয়, !সই 
িনেদ<শাবলী�েলােক যতদরূ স½ব $াসিVক এবং িব)াসেযাগ> িহেসেব উপfাপন করা হয়, 
এবং িবিভ� উপােয় মানেুষর মেধ> স¥ালন করার $য়াস !নয়া হয়। এভােবই সংxিমত 
হয় িব)ােসর ভাইরাস, $জ£ !থেক $জ£াAের।  

 

পBারাসাইCক সংkমণ 
ধম¡য় িব)াস�েলা িকভােব প>ারাসাইেটর মেতা মানব মি�®েক অিধZহণ কের !ফেল, তার 
ধরণটা বঝুেত হেল আমােদর জীবিবÀােনর িদেক তাকােত হেব। িকছু উদাহরণ আমরা 
$থম অধ>ােয় !পেয়িছ। এখােন আমরা আেরকটু িব�ৃতভােব উদাহরণ�েলার সােথ পিরিচত 
হব। িকছু উদাহরণ আেছ হােতর সামেনই -  
• !নমােটামফ<  !হয়ারওয়াম< নােম এক িফতাকৃিম সদশৃ প>ারাসাইট (gবÀািনক নাম 

Spinochordodes tellinii) ঘাসফিড়ং-এর মি�®েক সংxিমত কের !ফলেল ঘাসফিড়ং 
পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আ�হত>া কের, যার ফেল !নমােটামফ<  !হয়ারওয়ােম<র $জনেন 
সুিবধা হয়। অথ<াৎ িনেজর $জননগত সুিবধা !পেত !নমােটামফ<  !হয়ারওয়াম< !বচারা 
ঘাসফিড়ংেক আ�হত>ায় পিরচািলত কের80।  

• জলাতE !রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। পাগলা ��র কামড়ােল আর 
উপযু1 িচিকৎসা না !পেল জলাতE !রােগর জীবাণ ু মি�® অিধকার কের !ফেল। 

                                                             
80 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, 
August 2005 
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ফেল আxাA মি�ে®র আচরণও পাগলা ��েরর মেতাই হেয় ওেঠ। আxাA ব>ি1 
অপরেকও কামড়ােত যায়। অথ<াৎ, ভাইরােসর সংxমেণ মি�® িনয়dণ হািরেয় 
!ফেল।  

• ল>াংেসট Áুক নােম এক ধরেনর প>ারাসাইেটর সংxমেণর ফেল িপপঁড়া !কবল ঘাস 
বা পাথেরর গা !বেয় উঠা নামা কের। কারণ এই প>ারাসাইট�েলা বংশবিৃ� করেত 
পাের yধুমা� তখনই যখন !কােনা গn বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় !খেয় 
!ফেল। ফেল প>ারাসাইট িনরাপেদ !সই গnর !পেট িগেয় বংশবিৃ� করেত পাের।  

!নমােটামফ<  !হয়ারওয়াম< !যমিনভােব ঘাসফিড়ংেক আ�হত>ায় পিরচািলত কের, �ক !তমিন 
ধেম<র িবিভ� বাণী এবং িজহািদ িশ�া মানষুেক অেনকসময়ই ভাইরাস িকংবা প>ারাসাইেটর 
মেতা সংxিমত কের আ�ঘাতী কের তুেল। ফেল আxাA সdাসী মনন িবমান িনেয় আছেড় 
পেড় টুইন টাওয়ােরর উপর কখেনা বা উ£K হেয় উেঠ ‘থাবা বাবা’র মেতা !কান 
নাি�কেদর খুেঁজ খুেঁজ হত>ার জন>।  

 

ভাইরাস আkাn মনন 
ইিতহােসর পরেত পরেত অজÇ উদাহরণ লিুকেয় আেছ- কীভােব িব)ােসর ভাইরাস�েলা 
আণিবক !বামার মেতাই মারণা¾ িহেসেব কাজ কের ল� !কাq মানেুষর $াণহািনর কারণ 
হেয়েছ। ধম<যু��েলাই !তা এর বা�ব $মাণ। িকছু নমনুা আমরা হািজর কেরিছলাম 
‘অিব)ােসর দশ<ন’ বইেয়81। রায়হান আবীেরর সােথ !লখা এই বইqর $থম সংXরণ 
$কািশত হেয়িছল ২০১১ সােল। এক বছেরর মেধ> বইqর সকল কিপ িনঃেশিষত হেয় 
!গেল, এর পেরর বছর অথ<াৎ ২০১২ সােল বইqর ি�তীয় সংXরণ $কািশত হয়। !সই 
সংXরণও এখন িনঃেশেষর পেথ। বইqেত ২০১২ সাল পয<A ভাইরাস আxাA মনেনর 
তািলকা িছল, িকv পরবত¡ বছর�েলাও ঘটনাবuল। !স সব বছেরর নতুন িকছু ঘটনা 
সি�েবিশত হল তািলকায় -  

 
• ইিতহােসর $থম xুেসড সংগ�ত হেয়িছল ১০৯৫ সােল। !সসময় ‘Deus Vult’ 

(ঈ)েরর ই²া) ¹িন িদেয় হাজার হাজার মানষুেক জাম<ািনর রাইন ভ>ািলেত হত>া 
করা হয় এবং বাØচু>ত করা হয়। !জnজােলেমর $ায় $িতq অিধবাসীেক হত>া করা 
হয় শহর ‘পিব�’ করার নােম। 

• ি�তীয় xুেসড পিরচালনার সময় !স� বান<াড<  ফেতায়া !দন, ‘প>াগানেদর হত>ার 

                                                             
81 অিভিজৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অিব)ােসর দশ<ন, y�bর, ২০১১ ( ি�তীয় সংXরণ 
২০১২) 
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মাধ>েমই িÏmানেদর !গৗরব িফিরেয় আনা স½ব।’ 
• $াচীন আরেব ‘জামােলর যুে�’ $ায় দশ হাজার মসুিলম িনহত হেয়িছল, তােদর আপন 

Àািতভাই মসুিলমেদর �ারাই। ইসলােমর $িত�াতা হযরত মহুা�দ িনেজও বিন 
�রাইজার ৭০০ বি`েক একসােথ হত>া কেরিছেলন বেল ইিতহােস িলিপব� আেছ।  

• বাইেবল !থেক (না©ারস ৩১:১৬-১৮) জানা যায়, মসুা $ায় এক ল� !লাক এবং 
আটষিY হাজার অসহায় রমণীেক হত>া কেরিছেলন। 

• রামায়েণ রাম তার তথাকিথত ‘রাম রােজ>’ শ©ুকেক হত>া কেরিছেলন !বদ পাঠ 
করার অপরােধ।  

• $াচীন মায়া সভ>তায় নরবিল $থা $চিলত িছল। অদশৃ> ঈ)রেক তুª করেত িগেয় 
হাজার হাজার মানষুেক মাথা !কেট !ফেল, ¬ৎিপ� উপেড় !ফেল, অtéেপ !ঠেল !ফেল 
িদেয় হত>া করা হেতা। ১৪৪৭ সােল !Zট িপরািমড অফ !টেনাখqটলান gতিরর সময় 
চার িদেন $ায় ৮০,৪০০ বি`েক ঈ)েরর কােছ উৎসগ< করা হেয়িছল। yধু মায়া 
সভ>তােত নয়- সারা পৃিথবীেতই এধরেনর উদাহরণ আেছ। !পnেত ি$-ইনকা 
উপজািতরা ‘হাউজ অব দ> মনু’ মি`ের িশyেদর হত>া করেতা। িতÒেত বন 
শাহমােনরা ধম¡য় রীিতর কারেণ মানষু হত>া করেতা। !বািন<ওেত বািড়র ইমারত 
বানােনার আেগ $থম গাঁথিুনটা এক �মারীর !দহ িদেয় $েবশ করােনা হেতা- 
‘ভূিমেদবতা’ !ক তুª করার খািতের। $াচীন ভারেত ¢ািবড়রা Zােমর ঈ)েরর নােম 
মানষু উৎসগ< করেতা। কালীভ1রা $িত yxবাের িশyবিল িদত। 

• তৃতীয় xুেসেড িরচােড< র আেদেশ িতন হাজার বি`েক- যােদর অিধকাংশই িছেলন 
নারী এবং িশy- জবাই কের হত>া করা হয়। ইসমাইিল িশয়া মসুিলমেদর একq 
অংশ এক সময় লিুকেয় ছািপেয় িবধম¡ $িতপ�েদর হত>া করেতা। এগােরা !থেক 
!তর শতক পয<A আধুিনক ইরান, ইরাক এবং িসিরয়ায় বu !নতা তােদর হােত $াণ 
হারায়। !শষ পয<A ইিতহােসর আেরক দসু>দল !মাVলেদর হােত তােদর উে²দ ঘেট- 
িকv তােদর বীভৎস কীিত<  আজও অêান। 

• কিথত আেছ, এগােরা শতেকর ynর িদেক ইuিদরা িÏmান িশyেদর ধের িনেয় !যত, 
তারপর উৎসগ< কের তােদর র1 ধম¡য় অন�ুােন ব>বহার করেতা। এই ‘রে1র 
মহাকাব>’ রিচত হেয়েছ এমিন ধরেনর শত সহÇ অমানিবক ঘটনার উপর িভিK কের।  

• ১২০৯ সােল !পাপ তৃতীয় ইনেস� উKর Ýাে¸র আলিবেজনসীয় িÏmানেদর উপর 
আ�িরক অেথ<ই xুেসড চািলেয়িছেলন। শহর দখল করার পর যখন gসন>রা 
ঊ¹<তনেদর কাছ !থেক পরামশ< !চেয়িছল কীভােব বি`েদর মেধ> !থেক িব)াসী এবং 
অধািম<কেদর মেধ> পাথ<ক> করা যােব। !পাপ তখন আেদশ িদেয়িছেলন- ‘সবাইেক 
হত>া কেরা।’ !পােপর আেদেশ $ায় িবশ হাজার বি`েক !চাখ বt কের !ঘাড়ার 
!পছেন দিড় িদেয় !বেঁধ একটা িনিদ<ª জায়গায় িনেয় িগেয় হত>া করা হয়। 
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•  মসুিলমেদর পিব� যু� ‘িজহাদ’ উKর আিÝকা !থেক yn কের !§ন পয<A র1া1 
কের !তােল। তারপর এই িজহােদর মড়ক $েবশ কের ভারেত। তারপর চেল যায় 
বলকান (ক>াথিলক !xােয়িশয়ান, অেথ<াডo সাব< এবং মসুিলম বসিনয়ান এবং 
কেসাভা) !থেক অিèয়া পয<A।  

• বােরা শতেকর িদেক ইনকারা !পnেত তােদর সা�াজ> $িত�া কের, !য সা�ােজ>র 
পুেরাধা িছেলন একদল পুেরািহত। তারা ঈ)র কতৃ< ক আিদª হেয় ২০০ িশyেক জীবA 
পুিড়েয় মাের। 

• ১২১৫ সােলর িদেক চতুথ< ল>ােটিরয়ান কাউি¸ল !ঘাষণা কের তােদর িবXুট�েলা 
(host wafer) নািক অেলৗিককভােব িযyর !দেহ ÆপাAিরত হেয় যাে²। এরপর একq 
�জব রqেয় !দয়া হয় !য, ইuিদরা নািক !সসব পিব� িবXুট চুির কের িনেয় যাে²। 
এই �জেবর উপর িভিK কের ১২৪৩ সােলর িদেক অসংখ> ইuিদেক জাম<ািনেত হত>া 
করা হয়। একq িরেপােট<  !দখা যায় ছয় মােস ১৪৬ জন ইuিদেক হত>া করা 
হেয়িছল। এই ‘পিব� হত>াযÀ’ চলেত থােক $ায় ১৮ শতক পয<A। 

• বােরা শতেকর িদেক সারা ইউেরাপ জেুড় আলেবেজনসীয় ধম<ে¢াহীেদর খুেঁজ খুেঁজ 
হত>ার রীিত চাল ুহয়। ধম<ে¢াহীেদর কখেনা পুিড়েয়, কখেনা ধারােলা অ¾ িদেয় �ত-
িব�ত কের, কখেনাবা িশরে²দ কের হত>া করা হয়। !পাপ চতুথ< ইেনােস� এই সম� 
হত>ায় $ত>� ইtন যুিগেয়িছেলন। কিথত আেছ ধম<িবচরণ সভার সংবী�ক 
(Inquisitor) রবাট<  িল !বােজ<  এক স[ােহ ১৮৩ জন ধম<ে¢াহীেক হত>ার জন> 
পা�েয়িছেলন। 

• বu !লাক !সসময় িনপীড়ন !থেক বাঁচেত ধম<ত>াগ কেরন, িকv !সসম� ধম<ত>াগীেদর 
পুরেনা ধেম<র অবমাননার অজহুােত হত>ার আেদশ !দয়া হয়। !§েন $ায় ২০০০ 
ধম<ত>াগীেক পুিড়েয় মারা হয়। !কউ !কউ ধম<ত>াগ না করেলও ধেম<র অবমাননার 
অজহুােত !পাড়ােনা হয়। িজওদ< ােনা 3েনার মেতা দাশ<িনকেক বাইেবল-িবেরাধী 
!কাপািন<কােসর সূয<েকি�ক ত� সমথ<ন করার অপরােধ জ>াA পুিড়েয় মারা হয় 
!সসময়। 

• ইিতহাস খ>াত ‘j>াক !ডথ’ যখন সারা ইউেরােপ ১৩৪৮- ১৩৪৯ এ ছিড়েয় পেড়িছল, 
�জব ছড়ােনা হেয়িছল এই বেল !য, ইuিদরা �য়ার জল িকছু িমিশেয় িবষা1 কের 
!দয়ায় এমনq ঘটেছ। বu ইuিদেক এ সময় সে`েহর বেশ জবাই কের হত>া করা 
হয়। জাম<ািনেত !পাড়ােনা !দহ�েলােক �ূপ কের মেদর বড় বড় বােo ভের !ফলা হয় 
এবং রাইন নদীেত ভািসেয় !দয়া হয়। উKর জাম<ািনেত ইuিদেদর !ছাY �ঠুিরেত 
গাদাগািদ কের রাখা হয় !যন তারা )াসn� হেয় মারা যায়, কখেনাবা তােদর িপেঠ 
চাবকু কষা হয়। থািরি»য়ার যুবরাজ জনসমে� !ঘাষণা কেরন !য, িতিন তার ইuিদ 
ভৃত>েক ঈ)েরর নােম হত>া কেরেছন; অন>েদরেকও িতিন একই কােজ উৎসািহত 
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কেরন। 
• !তর শতেক অ>াজেটক সভ>তা যখন িব�ার লাভ কেরিছল, নরবিল $থার বীভৎসতার 

তখন bণ<যুগ। $িত বছর $ায় িবশ হাজার !লাকেক ঈ)েরর নােম উৎসগ< করা 
হেতা। তােদর সূয<েদেবর নািক gদিনক ‘পুিª’র জন> মানব রে1র খুব দরকার 
পড়েতা। বি`েদর কখেনা িশরে²দ করা হেতা, এমন িক !কােনা !কােনা অন�ুােন 
তােদর !দহ টুকেরা টুকেরা কের ভ�ণ করা হেতা। কখেনাবা পুিড়েয় মারা হেতা, 
িকংবা উঁচু জায়গা !থেক !ফেল !দয়া হেতা। বিণ<ত আেছ, তােদর একq ধম¡য় 
অন�ুােন এক অ�তেযািন �মারীেক িদেয় ২৪ ঘ«া ধের নাচােনা হয়, তারপর তার 
গােয়র চামড়া তুেল !ফেল পুেরািহত তা পিরধান কেরন, তারপর আেরা ২৪ ঘ«া ধের 
নাচেত থােকন। রাজা আuইতেজােলর রাজ>ািভেষেক আিশ হাজার বি`েক িশরে²দ কের 
ঈ)রেক তুª করা হয়। 

• ১৪০০ সােলর িদেক ধম<ে¢াহীেদর !থেক চােচ< র দিৃª চেল যায় উইচx>াফেটর িদেক। 
চােচ< র িনেদ< েশ হাজার হাজার রমণীেক ‘ডাইিন’ সাব>� কের পুিড়েয় মারা yn হয়। 
এই ডাইিন !পাড়ােনার রীিত এক ডজেনরও !বিশ !দেশ এেকবাের গণিহেmিরয়ায় Æপ 
!নয়। !সসময় কতজনেক এরকম ডাইিন বািনেয় !পাড়ােনা হেয়েছ? সংখ>াটা এক ল� 
!থেক yn কের ২০ ল� ছিড়েয় !যেত পাের। ঠগ বাছেত গা উজােড়র মেতাই 
ডাইিন বাছেত িগেয় Zােমর পর Zাম উজাড় কের !দয়া হেয়েছ। সেতর শতেকর 
$থমােধ< অ>ালজাস (Alsace) নােমর ফরািস $েদেশ ৫০০০ ডাইিনেক হত>া করা হয়, 
ব>া©ােগ<র ব>াভািরয়ান নগরীেত ৯০০ জনেক পুিড়েয় মারা হয়। ডাইিন !পাড়ােনােক 
!ক� কের সৃª ধম¡য় উ£Kতা !সসময় অতীেতর সম� !রকড< েক êান কের !দয়। 

• সংখ>ালঘু $েটmা� uেগনটস ১৫০০ সােলর িদেক Ýাে¸র ক>াথিলক িÏmানেদর �ারা 
িনম<ম িনপীড়েনর িশকার হয়। ১৫৭২ সােল !স� বােথ<ােলািমও িদবেস ক>াথিরন দ> 
!মিদিসস !গাপেন তােদর ক>াথিলক gসন> uেগনটেসর বসিতেত !$রণ কের আ�িরক 
অেথ<ই তােদর কচুকাটা কের। $ায় ছয় স[াহ ধের এই হত>াযÀ চলেত থােক আর 
এেত $াণ হারায় অAত দশ হাজার uেগনটস। uেগনটসেদর উপর সংখ>া�n 
িÏmানেদর আেxাশ পরবত¡ দইু শতক ধের অব>াহত থােক। ১৫৬৫ সােলর িদেক 
একq ঘটনায় uেগনটেসর একq দল !Áািরডা পািলেয় যাবার সময় §>ািনশ বািহনীর 
হােত ধরা পেড়- তােদর এলাকার সবাইেক ধের ধের হত>া করা হয়। 

• আবার ওিদেক পেনেরা শতেক ভারেত কালীভ1 কাপািলেকর দল মা কালীেক তুª 
করেত িগেয় বu মানষুেক )াসেরাধ আর জবাই কের হত>া করেতা। এই �ৎিসত 
রীিতর বিল হেয় $াণ হারায় $ায় ২০ ল� মানষু। এখনও িকছু মি`ের বিল 
!দওয়ার রীিত চাল ুআেছ- তেব আধুিনক রাcীয় আইন-কানেুনর গ>াড়ঁাকেল পেড় 
�াëণ-পুেরািহতরা আর আেগর মেতা মানষুেক বিল িদেত পাের না- !সই ঝাল ঝাড়া 
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হয় িনরীহ পাঁঠার উপর িদেয়। দেুধর bাদ !ঘােল িমqেয়ই আধুিনক যুেগ এ ভােব 
র1েলালপু মা কালীেক তুª রাখা হয়। 

• ১৫৮৩ সােল িভেয়নায় ১৬ বছেরর একটা !মেয়র !পট ব>থা yn হেল িযyভে1র 
দল তার উপর আট স[াহ ধের এoরিসজম বা ওঝািগির yn কের। এই িযyভ1 
পাি¢র দল !ঘাষণা কেরন !য, তারা !মেয়qর !দহ !থেক ১২,৬৫২ টা শয়তান 
তাড়ােত স�ম হেয়েছন। পাি¢র দল !ঘাষণা কের !য, !মেয়qর দাদী কােচর জাের 
মািছর অবয়েব শয়তান পুষেতন। !সই শয়তােনর কারেণই !মেয়টার !পেট ব>থা 
হেতা। দাদীেক ধের িনয<াতন করেত করেত bীকােরাি1 আদায় করা হয় !য দাদী 
আসেল ডাইিন, শয়তােনর সােথ িনয়িমত ‘!সo’ কেরন িতিন। অতঃপর দাদীেক ডাইিন 
িহেসেব সাব>� কের জীবA পুিড়েয় মারা হয়। এq িতন শতক ধের ডাইিন 
!পাড়ােনার নােম !য ল� ল� মিহলােক !পাড়ােনা হেয়িছল, তার সামান> একq নমনুা 
মা�। 

• এনাব>াি¨mরা এক সময় ক>াথিলক এবং $েটmা� অেথািরqেদর �ারা !Çফ কচুকাটা 
হেয়িছেলন। জাম<ািনর মু̧ টাের এনাব>াি¨mরা এক সময় শহেরর িনয়dণ িনেয় !নয় 
আর ‘নতুন িজয়ন’ $িত�া কের !ফেল। ওিদেক আবার পাি¢ !মাHারা 
এনাব>াি¨mেদর িবnে� সশ¾ সংZাম গেড় !তােল এবং শহেরের পতেনর পর 
এনাব>াি¨m !নতােদর হত>া কের চােচ< র চূড়ায় লটেক রাখা হয়। 

• $েটmা� এবং ক>াথিলকেদর র1�য়ী যু� ১৬১৮ সােল yn হেয় ি�শ বছর যাবত 
চেল। এ সময় পুেরা মধ> ইউেরাপ পিরণত হেয়িছল বধ> ভূিমেত। জাম<ািনর জনসংখ>া 
১৮ িমিলয়ন !থেক ৪ িমিলয়েন !নেম আেস। আেরকq িহসাব মেত, জনসংখ>ার $ায় 
ি�শ ভাগ (এবং পুnষেদর প¥াশ ভাগ) এ সময় িনহত হেয়িছল। 

• ইসলােমর িজহােদর নােম গত বােরা শতক ধের সারা পৃিথবীেত িমিলয়েনর উপর 
মানষুেক হত>া করা হেয়েছ। $থম বছর�েলােত মসুিলম বািহনী খুব eতগিতেত পূেব< 
ভারত !থেক পিÂেম মরেÄা পয<A আZাসন চালায়। yধু িবধম¡েদরই হত>া কের িন, 
িনেজেদর মেধ>ও !কা`ল কের নানা দল উপদল gতির কেরিছল। কািরিজরা যু� yn 
কেরিছল সুি�েদর িবnে�। আজািরিকরা অন> ‘পাপীেদর’ মতুৃ>দ� িদেয়িছল। ১৮০৪ 
সােল উসমান দান !ফািডও, সুদােনর পিব� সKা, !গািবর সুলতােনর িবnে� ধম<যু� 
yn কের। ১৮৫০ সােল আেরক সুদানীয় সুিফ উমর-আল হì প>াগান আিÝকান 
!গাে�র উপের নশৃংস বব<রতা চালায়- গণহত>া এবং িশরে²দ কের ৩০০ জন 
বি`র উপর। ১৯৮০ সােল তৃতীয় সুদানীয় ‘হিল ম>ান’ মহুা�দ আহেমদ িজহাদ 
চািলেয় ১০,০০০ িমশরীয় হত>া কের। 

• ১৮০১ সােল !রামািনয়ার পাি¢রা ইuিদেদর িবnে� $চারণা চািলেয় ১২৮ জন 
ইuিদেক হত>া কের। 
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• ভারেত ১৮১৫ !থেক ১৮২৮ সােলর মেধ> ৮১৩৫ নারীেক সতীদােহর নােম পুিড়েয় 
হত>া করা হয় ($িতবছর হত>া করা হয় গড়পড়তা ৫০৭ !থেক ৫৬৭ জনেক)। 

• ১৮৪৪ সােল পািস<য়ায় বাহাই ধম<$চার yn হেল কYরপ�ী ইসলািমmরা এেদর উপর 
চড়াও হয়। বাহাই ধেম<র $বত< কেক বি` এবং !শষ পয<A হত>া করা হয়। দইু 
বছেরর মেধ> !সখানকার !মৗলবাদী সরকার ২০,০০০ বাহাইেক হত>া কের। !তহরােনর 
রা�াঘাট আ�িরক অেথ<ই রে1র বন>ায় !ভেস যায়।  

• বাম<ায় ১৮৫০ সাল পয<A মানষুেক বিল !দয়ার !রওয়াজ িছল। যখন রাজধানী 
মা`ালায় সিরেয় !নয়া হয়, তখন নগর র�া করার জন> ৫৬ জন ‘িন®লষু’ !লাকেক 
$াচীেরর িনেচ পুেঁত !ফলা হয়। রাজ !জ>ািতষীরা ফেতায়া !দয় !য নগর বাঁচােত হেল 
আেরা ৫০০ জন নারী, পুnষ এবং িশy বিল িদেত হেব। !সই ফেতায়া অনযুায়ী বিল 
!দয়া yn হয় এবং ১০০ জনেক বিল !দয়ার পর ি�qশ সরকােরর হ�ে�েপ !সই 
বিল$থা রদ করা হয়।  

• ১৮৫৭ সােল উপমহােদেশ ি�qশ শাসনামেল এনিফç রাইেফেলর কাি�< জ, !যটােত 
yেয়ার আর গnর চিব< লাগােনা িছল বেল �জব রটােনা হয়, তােক !ক� কের দাVা 
yn হয় এবং িনিব<চাের বu !লাকেক হত>া করা হয়।  

• ১৯০০ সােল তুিক<  মসুিলেমরা িÏmান আেম<িনয়ানেদর উপর িনিব<চাের গণহত>া 
চালায়। 

• ১৯২০ সােল িxেmেরা যুে� ৯০ হাজার !মিoকান মতুৃ>বরণ কের। 
• ১৯৪৭ সােল ভারত িবভাগেক !ক� কের দাVায় $ায় ১ িমিলয়ন !লাক মারা যায়। 

এমন িক ‘মহা�া’ গাtীও দাVা !রাধ করেত সফল হন িন, এবং তােকও !বেঘাের 
িহ` ুফ>ানাqক নথরুাম গডেসর হােত মতুৃ>বরণ করেত হয়।  

• ১৯৫০ !থেক ১৯৬০ সােলর মেধ> িÏmান, এিনিমm এবং মসুিলমেদর মেধ> 
পার§িরক �েå ৫০০,০০০ !লাক মারা যায়।  

• ১৯৭১ সােল পিÂম পািক�ািনরা পূব< পািক�ােনর বাঙািলেদর উপর গণহত>া চালায়, 
নয় মােস তারা $ায় ৩০ ল� মানষু হত>া কের, ধষ<ণ কের ২ ল� নারীেক। যিদও 
এই যুে�র !পছেন মদদ িছল রাজৈনিতক, তারপেরও ধম¡য় ব>াপারqও উেপ�ণীয় 
নয়। পিÂম পািক�ািনেদর বরাবরই অিভেযাগ িছল !য, পূব< পািক�ািনরা ‘ভােলা 
মসুলমান’ নয়, এবং তারা ভারেতর দালাল।  

• ১৯৭৮ সােল গায়ানার !জা¸টাউেন !রভাের� িজম !জা¸ !সখােন �মণরত 
কংেZসম>ান এবং িতনজন সাংবািদকেক হত>ার পর ৯০০ জনেক িনেয় আ�হত>া 
কের, যা সারা পৃিথবীেক �ি½ত কের !দয়। 

• ইসলািম আইন !মাতােবক চুিরর শাি� িহেসেব হাত !কেট !ফলার !রওয়াজ $চিলত 
আেছ। সুদােন ১৯৮৩ !থেক ১৯৮৪ সােলর মেধ> $ায় ৬৬ জনেক ধের $কােশ> 
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হাত !কেট !ফলা হয়। মডােরট মসুিলম !নতা !মাহা�দ তাহােক ফাঁিসেত লটেক !মরা 
!ফলা হয়-কারণ িতিন হাত !কেট !ফলার মেতা বব<রতার $িতবাদ কেরিছেলন।  

• !সৗিদ আরেব ১৯৭৭ সােল িকেশারী ি$ে¸স এবং তার !$িমকেক ‘ব>ািভচােরর’ 
অপরােধ হত>া করা হয়। পািক�ােন ১৯৮৭ সােল এক কাঠুিরয়ার !মেয়েক ‘!জনা’ 
করার অপরােধ পাথর ছঁুেড় হত>ার ফেতায়া !দয়া হয়। ১৯৮৪ সােল আরব 
আিমরােত একq বািড়র গৃহভৃত> এবং দাসীেক পাথর ছঁুেড় হত>ার ফেতায়া !দয়া হয়, 
অৈবধ !মলােমশার অপরােধ।  

• নাইেজিরয়ায় ১৯৮২ সােল মাHাম মােরায়ার ফ>ানাqক অনসুারীরা $িতপে�র 
শতািধক !লাকজনেক ‘কােফর’ আখ>া িদেয় হত>া কের, আর তােদর র1পান কের। 

• ১৯৮৩ সােল উKর আয়ারল>াে� ক>াথিলক সdাসীরা $েটmা� চােচ<  ঢুেক !গালা�িল 
কের $েটmা� অনসুারীেদর হত>া কের। দাVায় $ায় ২৬০০ !লাক মারা যায়।  

• িহ` ু মসুিলম দাVা ভারেত িনত>ৈনিমিKক ব>াপার। ১৯৮৩ সােল আসােম এরকম 
একq দাVায় ৩,০০০ জন মানষু মারা যায়। ১৯৮৪ সােল এক িহ` ু!নতার ছিবেত 
!কােনা এক মসুিলম জতুার মালা পিরেয় িদেল এ িনেয় পুনরায় দাVা yn হয়, !সই 
দাVায় ২১৬ জন মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়, আর ১৩,০০০ জন উ�াØ হয়। 
কারাবি` হয় ৪১০০ জন। 

• !লবানেন ১৯৭৫ সােলর পর !থেক সুইসাইড !বাি©ংসহ নানা সdাসবাদী ঘটনায় 
১৩০,০০০ জন !লাক মারা !গেছ। 

• ইরােনর !মৗলবাদী িশয়া সরকার !ঘাষণা কের !য সম� বাহাই ধম<াAিরত না হেব, 
তােদর হত>া করা হেব। ১৯৮০ সােলর $থম িদেক $ায় ২০০ জন ‘!গাঁয়ার’ বাহাইেক 
হত>া করা হয়, $ায় ৪০,০০০ বাহাই !দশ !ছেড় পালায়। 

• íলEা িবগত শতেকর আিশ আর নÒইেয়র দশেক !বৗ� িসংহলী আর িহ` ু
তািমলেদর লড়াইেয় আ�িরক অেথ<ই নরেক পিরণত হয়। 

• ১৯৮৩ সােল !জnজােলেমর ধম¡য় !নতা মফুিত !শখ সাদ ই-দীন এল আলামী 
ফেতায়া !দন এই বেল !য, !কউ যিদ িসিরয়ার !$িসেড� হািফজ আল আজাদেক 
হত>া করেত পাের, তেব তার !বেহ� িনিÂত।  

• ভারেত আিশর দশেক িশখ জনেগা�ী িনেজেদর জন> পা»াব এলাকায় আলাদা ধম¡য় 
রাজ> ‘খািল�ান’ (Land of the Pure) gতিরর পায়তারা কের আর এর !নতৃ� !দয় িশখ 
চরমপি� !নতা জারনাইন িভ�ানওয়ালা, িযিন তার অনসুারীেদর িশিখেয়িছেলন !য, 
$িতপ�েক ‘নরেক পাঠােনা’ তােদর পিব� দািয়�। !চারােগা[াভােব পুেরা আিশর দশক 
জেুড়ই বu িহ`েুক হত>া করা হয়। 

• ১৯৮৪ সােল িশখ !দহর�ীেদর হােত তৎকালীন $ধানমdী ইি`রা গাtী িনহত হেল 
সারা ভারত জেুড় িশখেদর উপর বীভৎস তা�বলীলা চালােনা হয়। িতন িদেনর মেধ> 
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৫০০০ িশখেক হত>া করা হয়। িশখেদর বাসা !থেক উ�েয়, বাস !থেক নািমেয়, 
!দাকান !থেক তুেল িনেয় হত>া করা হয়, কখেনা জীবA পুিড়েয় !দয়া হয়। 

• ১৯৮৯ সােল ‘স>াটািনক ভােস<স’ নােমর উপন>াস !লখার দােয় সালমান nশিদেক 
ফেতায়া !দয়া হয় ইরােনর ধম<�n আয়ােতাHা !খােমিনর প� !থেক। বইq না পেড়ই 
মসুিলম িবে) রাতারািত yn হয় Ðালাও !পাড়াও তা�ব। ইসলামেক অবমাননা কের 
!লখার দােয় এর আেগও মনসুর আল হাHাজ, আলী দাি�, আিজজ !নিসন, উইিলয়াম 
!নগাড< , নািগব মাহফুজ, তসিলমা নাসিরন, ডঃ ইউনসু শািয়খ, রবাট<  uেসইন, uমায়ুন 
আজাদ, আয়ান হারিস আলীসহ অেনেকই মতুৃ> পেরায়ানা !পেয়েছন। এেদর মেধ> 
অেনকেকই !মের !ফলা হেয়েছ, !কউবা হেয়েছন পলাতক।  

• ১৯৯২ সােলর ৬ই িডেস©র রামজ£ভূিম িমথেক !ক� কের িহ` ুউZপ�ীরা শত 
বছেরর পুরেনা বাবির মসিজদ ¹ংস কের। এর ফেল দাVায় ২০০০ মানষু মারা 
যায়, এর $ভাব পেড় পা)<বত¡ !দশ�েলােতও। 

• ১৯৯৭ সােল আেমিরকার ক>ািলেফািন<য়ায় bেগ<র �ার (Heaven’s Gate) নােম এক 
‘ইউএফও’ ধম¡য় সংগঠেনর ৩৯ জন সদস> একেযােগ আ�হত>া কের, জীবেনর 
‘পরবত¡’ �ের যাবার লে�>। 

• বাংলােদেশ ১৯৪১ সােল িহ` ুজনসংখ>া িছল শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সােল ভারত 
ভােগর অব>বিহত পের তা শতকরা ২২ ভােগ এেস দাঁড়ায়। এরপর !থেকই 
সংখ>ালঘুেদর উপর xমাগত অত>াচার এবং িনপীড়েনর ধারাবািহকতায় !দশqেত 
xমশ িহ`েুদর সংখ>া কমেত থােক। ১৯৬১ সােল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সােল কেম দাঁড়ায় 
১৩.৫%, ১৯৮১ সােল ১২.১%, এবং ১৯৯১ সােল ১০% এ এেস দাঁড়ায়। সা°িতক 
সময়�েলােত িহ`েুদর শতকরা হার কেম ৮ ভেগর িনেচ !নেম এেসেছ বেল অনিুমত 
হয়। 

• ২০০১ সােলর ১১ই !সে¨©র আেমিরকার টুইন টাওয়ােরর উপর আল কায়দা 
আ�ঘাতী িবমান হামলা চালায়, এই হামলায় টুইন টাওয়ার ¹েস পেড়, মারা যায় 
৩০০০ আেমিরকান নাগিরক। এ ভয়াবহ ঘটনা সারা িবে)র গিত-$কৃিতেক বদেল 
!দয়। 

• ২০০২ সােল ভারেতর �জরােট দাVায় ২০০০ মানষু মারা যায়, উ�াØ হয় $ায় 
১৫০,০০০ মানষু। নারী িনয<াতন $কট আকার ধারণ কের। বu মসুিলম িকেশারী 
এবং নারীেক উপযু<পির ধষ<েণর পর হত>া করা হয়। 

• ২০০১ সােলর িনব<াচেনর পর বাংলােদেশ িবএনিপ-জামাত িবপুল !ভােট জয়লাভ কের। 
িনব<াচন পরবত¡ সমেয় !বেছ !বেছ িহ`বুািড়�েলােত আxমণ চালােনা হয়। পূিণ<মা 
রানীর মেতা বu িকেশারীেক ধষ<ণ করা হয়। িনব<াচন অনিু�ত হবার $থম ৯২ 
িদেনর মেধ> ২২৮q ধষ<েণর ঘটনা, এবং পরবত¡ িতনমােস $ায় ১০০০q ধষ<েণর 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 106 

ঘটনা ঘেট, যার মেধ> শতকরা ৯৮ ভাগ িছল িহ` ু িকংবা সংখ>ালঘু স°দােয়র 
অAগ<ত। 

• িবএনিপ জামাত !কায়ািলশন সরকােরর সময় বাংলা ভাইেয়র !নতৃে� জাZত মসুিলম 
জনতার (!জ.এম.!জ.) উÊান ঘেট। তারা পুিলেশর ছ�ছায়ায় বাংলােদেশর 
দি�ণা¥েল �ােসর রাজ� কােয়ম কের। একq ঘটনায় একজন Zামবাসীেক হত>া কের 
গােছর সােথ উেáা কের !বেঁধ ঝুিলেয় !দয়া হয়। সরকােরর প� !থেক ‘বাংলা ভাই 
িমিডয়ার সৃিª’ বেল িমথ>া $চারণা চালােনা হয়। 

• ২০০৪ সােলর ২৭!শ !ফ3য়াির বাংলােদেশর $থা-িবেরাধী !লখক uমায়ুন আজােদর 
উপর হামলা চালায় !মৗলবাদী !জ.এম.িব। চাপািত িদেয় �ত িব�ত কের !ফলা 
হয় তার !দহ, যা পের তােক $লি©ত মতুৃ>র িদেক !ঠেল !দয়।  

• ২০০৪ সােলর ২রা নেভ©র িচ� পিরচালক িথও ভ>ান গগেক $কােশ> রা�ায় �িল 
এবং ছুিরকাহত কের হত>া কের সdাসী !মাহা�দ !রােয়ির। সাবিমশন নােমর দশ 
িমিনেটর একq ‘ইসলাম িবেরাধী’ চলি�� বানােনার দােয় তােক !নদারল>া�েসর 
রা�ায় $কােশ> নশৃংসভােব হত>া করা হয়। একই ছিবর সােথ জিড়ত থাকার কারেণ 
নারীবাদী !লিখকা আয়ান হারিস আলীেকও মতুৃ> পেরায়ানা !দয়া হয়।  

• ২০০৫ সােলর ৩০!শ !সে¨©র !জেল�স !পােmন নােমর একq ড>ািনশ পি�কা 
মহানবী হযরত মহুা�দেক িনেয় ব>Vা�ক ১২q কাটু< ন $কাশ করেল সারা মসুিলম 
িবে) এর $িতিxয়াbÆপ Ðালাও-!পাড়াও yn হয়। পািক�ােনর এক ইমাম 
কাটু< িনেmর মাথার দাম ধায< কের এক িমিলয়ন ডলার। িসিরয়া, !লবানন, ইরান, 
পািক�ান, বাংলােদশ সহ সারা পৃিথবীেত সিহংসতায় মারা যায় শতািধক !লাক। 
ি�েটেনর মসুিলেমরা ব>ানার িনেয় িমিছল কের- ‘Behead those who say Islam is a 
violent religion’। 

• ১৯৯৩ !থেক আজ পয<A ‘আিম< অব গড’ সহ অন>ান> গভ< পাত িবেরাধী িÏmান 
!মৗলবাদীরা আট জন ডা1ারেক হত>া কেরেছ। এই ধরেনর নশৃংসতার সব<েশষ 
িনদশ<ন ২০০৯ সােল িÏmান !মৗলবাদী Xট !রাডার কতৃ< ক ডঃ জজ<  ি�লারেক হত>া। 
ন>াশনাল অ>াবরশন !ফডােরশেনর সরবরাহকৃত পিরসংখ>ান অনযুায়ী ১৯৭৭ সােলর 
পর !থেক আেমিরকা এবং কানাডায় গভ< পােতর সােথ জিড়ত িচিকৎসকেদর মেধ> ১৭ 
জনেক হত>ার $েচªা চলােনা হয়, ৩৮৩ জনেক হত>ার uমিক !দয়া হয়, ১৫৩ 
জেনর উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনেক অপহরেণর ঘটনা ঘেট।  

• বাংলােদেশ িবগত ত�াবধায়ক সরকােরর আমেল সামান> ‘!মাহা�দ িবড়াল’ িনেয় 
!কৗতুেকর !জর িহেসেব ২১ বছর বয়সী কাটু< িনm আিরফেক !জেল !ঢাকােনা হয়, 
বায়তুল !মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয় $থম আেলার স�াদেকর �মা $াথ<নার 
নাটক $দিশ<ত হয়। 
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• আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল ধম<ানভূুিতেত আঘাত লাগার অজহুােত !ফসবকু এবং 
পের ইউqউব বt কের !দয়ার অপেচªা করা হয়। পের গণদাবীর !$ি�েত আবার 
!স�েলা উ£1ু কের !দয়া হয়। 

• ধম<িবেরাধী !লখািলিখর কারেণ jগার আিসফ মিহউীনেক �িপেয় হত>ার !চªা কের 
!মৗলবাদীরা। সামেহায়>ার ইন !থেক তার jগ সাইট মেুছ !দয়া হয় !জার খাqেয়।  

• ২০১৩ সােল শাহবাগ আে`ালেনর উKাল সমেয় রাজীব হায়দার !শাভন, িযিন থাবা 
বাবা নােম jিগং করেতন, তােক জবাই কের হত>া করা হয়। ধৃত অপরাধীরা bীকার 
কের ‘ঈমানী দািয়�’ পালেনর জন> ইসলামিবে�ষী এই jগারেক তারা হত>া কেরেছ।  

• !সসময় সািনউর নােম আেরক নাি�ক jগারেক ছুিরকাহত কের হত>ার !চªা করা 
হয়।  

• ধম<বাদী দল !হফাজেত ইসলােমর চােপ ম1ুিচAার jগারেদর !Zফতার কের বাংলােদশ 
সরকার ২০১৩ সােলর পয়লা এি$ল। সু�ত yভ, মিশউর রহমান িবÎব এবং রােসল 
পারেভজেক দাগী অপরাধীর মেতা হাতকড়া পিরেয় হািজর করা হয়। এর পর িদন 
আিসফ মিহউীনেক আটক করা হয়। দীঘ< কেয়কমাস কারাগাের আটেক !রেখ তােদর 
জািমেন মিু1 !দয়া হয়। 

• রাইফ বাদাওিয় নােমর এক jগারেক ধেম<র $িত িxqকাল একq িলবােরল !সৗিদ 
ওেয়ব সাইট $িত�া এবং !লখার দােয় !Zফতার করা হয়। তােক সাত বছেরর !জল 
এবং ৬০০ চাবেুকর িবধান !দয়া হেয়েছ। 

• ২০১৪ সােলর !ম মােস নাইেজিরয়ার !বােন<া এলাকা !থেক ২২৩ জন Xুলছা�ীেক 
অপহরণ কের মসুিলম জিV দল !বােকা হারাম। িববিৃতেত তারা বেল, ‘!মেয়েদর 
Xুেল যাওয়া উিচৎ না। বরং তােদর িবেয় িদেয় !দয়া উিচৎ। আHাহ তােদরেক 
িবিx কের !দয়ার িনেদ<শ িদেয়েছন’।   
 

বলা িনîেয়াজন, উপেরর তািলকাq !কবল িবগত কেয়ক শতেকর কিতপয় ধম¡য় 
সিহংসতার আেলাক²টামা�, িসtুর বেুক িব`সুম। ধম¡য় সিহংসতার পুেরা ইিতহাস 
িলিপব� করেত !গেল তা িনঃসে`েহ মহাভারতেকও ছািড়েয় যােব। অtিব)াস নামক 
ভাইরাস�েলা কীভােব সdাসবাদী gতিরর কারখানা িহেসেব ব>ব¬ত হয়- তার িকছু 
উদাহরণ আমরা আেগই !রেখিছ এই বইেয়র পূব<বত¡ অধ>ােয়। !সখােন !দিখেয়িছলাম, 
ধম<Zে�র ভােলা ভােলা বাণী�েলা !থেক ভােলামানষু হবার অনেু$রণা পায় !কউ, আবার 
সdাসবাদীরা একই ধম<Zে�র ভােয়ােল� ভাস<�েলা !থেক অনেু$রণা পায় সdাসী হবার। 
!সজন>ই !তা ধম<Z��েলা- এেককq !�াজান হস<- ছÑেবশী ভাইরাস!  

 
িবMাস এবং বিুdমtা 
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ল�ন Xুল অভ ইকেনািমকেসর এক িববত< ন মেনািবÀানীর চালােনা সা°িতক গেবষণা 
(Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) !থেক জানা !গেছ নাি�ক 
(Atheist) এবং উদারপ�ীরা (Liberal) সাধারণত ধািম<ক (theist) এবং র�ণশীলেদর 
(Conservative) !চেয় অেনক !বিশ বিু�স�� হেয় থােক। !সাশাল সাইেকালিজ 
!কায়াট< ারিল জান<ােল ২০১০ সােল $কািশত ‘Why Liberals and Atheists Are More 
Intelligent’ শীষ<ক গেবষণাপে� গেবষেকরা !দিখেয়েছন !য, ধািম<ক িহেসেব দািবদার 
ব>ি1েদর !চেয় নাি�কেদর আইিকউ গড়পড়তা অAত ৬ পেয়� !বিশ থােক, আর 
র�ণশীল ·েপর !চেয় উদারপ�ী বা $গিতশীল ·েপর আইিকউ !বিশ থােক অAত ১২ 
পেয়�82।  

 
িচt: ধািম<কতার $েকাপ যত বােড় 

পাHা িদেয় কেম আইিকউ। !যমন চরম 
নাি�কেদর গড়পড়তা আইিকউ পাওয়া 

!গেছ ১০৩.০৯। আর চরম ধািম<কেদর 

আইিকউ ৯৭.১৪। কােজই নাি�ক 
িহেসেব দািবদার ব>ি1েদর !চেয় 
আি�কেদর আইিকউ গড়পড়তা অAত 

৬ পেয়� কম থােক।  
 

 
িচt: র�ণশীল ·েপর !চেয় 
উদারপ�ী বা $গিতশীল ·েপর 
আইিকউ অAত ১২ পেয়� !বিশ 

থােক। 
 

                                                             
82 Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More Intelligent. 
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ব>াপারq গেবষেকরা িববত< নীয় দিৃªেকাণ !থেক ব>াখ>া কেরেছন 83,84। িব)াস ব>াপারটা 
একসময় qেক থাকার !�ে� বড় িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরিছল, !সজন> !যেকােনা 
সংXৃিতেতই ধম< এবং িব)ােসর অি�� খুেঁজ পাওয়া যায়, এবং !যেকােনা সমােজই 
ধািম<কেদর সংখ>াও নাি�কেদর !চেয় সাধারণত !বিশ (যিদও নাি�কেদর সংখ>া আধুিনক 
িবে) xমবধ<মান)। আর আিদম �াইব�েলােত খুজঁেল !দখা যােব !সখােন জাদ ু!টানা !থেক 
yn কের নরবিল, �মারী িনধনসহ হাজােরা অপিব)ােসর সমাহার। !স িদক !থেক িচAা 
করেল নাি�কতা, যুি1বাদ, িবÀানমনXতা, িলবােরিলজম $ভৃিত উপাদান�েলা িববত< নীয় 
!$�াপেট মানব সমােজর জন> অেপ�াকৃত নতুন সংেযাজন (evolutionarily novel)। এবং 
যােদর মি�® এই নতুন নতুন পিরবত< ন�েলা ধারণ করার জন> !বিশ নমনীয়, তারাই 
বিু�দী[ িহেসেব আিবভূ< ত হেয়েছ। !সজন>ই নাি�েকরা আি�কেদর !থেক !বিশ �াট<  িহেসেব 
$িতভাত হয়, িববত< নীয় মেনািবÀােনর ‘সাভানা অনকু{’ অনযুায়ী এটা ঘেট বেল 
গেবষণাপে� দািব করা হেয়েছ। !সজন>ই একজন িব)াসী সারা প>ািলন িকংবা ‘উইচ’ খ>াত 
িxিmন ওেডেনেলর !চেয় !বৗি�ক মনেন একজন িরচাড<  ডিক¸ িকংবা একজন িবল মার 
অেনক এিগেয় থােকন আজেকর দিুনয়ায়। এর কারণ অনসুtান করেত িগেয় সবেচেয় 
চা¥ল>কর ফলাফলq এেসেছ ইউিসএসিড এবং হাভ< ােডর সা°িতক একটা !যৗথ গেবষণা 
!থেক !যখােন !ডাপািমন িনভ< র DRD4 িজনqেক িচি¿ত করা !গেছ বেল দািব করা 
হেয়েছ, এবং যার একটা িবেশষ ভ>ািরয়া� উদারপ�ীেদর মােঝ !দখা যায়85। এ িজনqেক 
বuল $চািরতভােব ‘অিভনব� অনসুtানী’ িজন (novelty seeking gene) িহেসেব 
আখ>ািয়ত করা হে²। যােদর মেধ> এ িজনqর অি�� আেছ, তার একটা বড় অংশ 
পিরণত বয়েস উদারপ�ী মতাদেশ<র সােথ যু1 হেয় পেড়ন বেল গেবষণায় উেঠ এেসেছ।  

এ ব>াপাের একটা মজার িবষয় মেন পড়েলা। আেমিরকার $চ� র�ণশীল ফo 
চ>ােনেলর িনউজ !হাm শন হ>ািনq আর িবল ও রাইিল $িতিদনই মািক< ন জনগণেক মেন 
কিরেয় !দন !য কীভােব ‘িলবােরল িমিডয়া’ সবিকছু অিধকার কের মগজ !ধালাই 
করেছ! কথাটা !য খুব !বিশ িমথ>া তা অবশ> নয়। হিলউড িসেনমা !থেক yn কের 

                                                             
83 Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than Conservatives, Psychology 
Today, March 21, 2010 
84 Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, Psychology Today, 
April 11, 2010 
85 Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. Friendships 
Moderate an Association between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. The Journal 
of Politics, 2010; 72 (04): 1189 
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(ফo বােদ) $ায় $িতq িনউজ চ>ােনলই !মাটামqু িলবােরলেদর দখেল বলা যায়। 
পাশাপািশ !শা িবজেনস, িxেয়qভ রাইqং, অ>ািlিভজম !থেক yn কের 
অ>াকােডিময়াও !মাটামqু িলবােরলরাই রাজ� করেছ। আসেল এর কারণ খুব সহজ। 
িমিডয়া িলবােরলেদর হােত চেল যাে² কারণ র�ণশীলেদর !চেয় তারা !বিশ !চৗকস, 
বিু�দী[ এবং অিধকতর !বিশ উ�াবনী শি1র অিধকারী। বাংলােদেশও কিব সািহিত>কসহ 
যারা িশ{কলা এবং সংXৃিতর সােথ জিড়ত থােকন তােদর মেধ> উদারপ�ী !লােকর সংখ>া 
অেপ�াকৃত !বিশ থােক, এবং তােদর মেধ>ই অিব)াসী মরুতাদেদর সংখ>া !বিশ পাওয়া 
যায়।  

অিব)াসীরা yধু �াট<  নয়, গেবষণায় !দখা !গেছ gনিতক িদক িদেয়ও অিব)াসীরা 
িব)াসীেদর !চেয় অেনক অZগামী। নাি�ক এবং $গিতশীল পিরবাের িশy িনয<াতন কম 
হয়, তারা নারী িনয<াতন কম কের থােক, তােদর পিরবাের িববাহ িবে²েদর হার কম, 
তারা একগামী স�েক<  আfাশীল থােক, তারা পিরেবশ সেচতন থােক ধািম<কেদর !চেয় 
!ঢর !বিশ। সংখ>ালঘুেদর $িত সিহÓুতা এবং সংখ>ালঘুেদর অিধকােরর $িত সেচতনতাও 
িব)াসীেদর তুলনায় নাি�কেদর মেধ> অেনক !বিশ !দখা যায়86। এর কারণ, অিব)াসীরা 

                                                             
86 আেমিরকায় িবিভ� গেবষণায় !দখা িগেয়েছ নাি�কেদর চাইেত পুনn�ীিবত িÏmানেদর 
মেধ> িববাহিবে²েদর হার !বিশ (Barna Research Group, 1999 study ¢ঃ); এও !দখা 
িগেয়েছ !য, !য পিরবােরর পিরেবশ ধম¡য়ভােব অিতমা�ায় র�ণশীল !স সম� 
পিরবােরই বরং িশyেদর উপর পিরবােরর অন> !কােনা সদস>েদর �ারা !বিশ !যৗন 
িনপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সােল আ�াহাম Ýা¸jাউ তার গেবষণাপে� !দিখেয়েছন, ধািম<কতা 
এবং সততার মেধ> বরং gবির স�ক< ই িবদ>মান। ১৯৫০ সােল মেুর রেসর গেবষণা 
!থেক !বিরেয় এেসেছ !য, ধািম<কেদর তুলনায় নাি�ক এবং অেÀয়বাদীরাই বরং সমাজ 
এবং মানেুষর $িত সংেবদনশীল থােকন, তােদর উ�য়েনর জন> ত>াগ bীকার কেরন। 
ভারতীয় িবÀান ও যুি1বাদী সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর !জলখানায় দাগী 
আসামীেদর মেধ> একq জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর !য ফলাফল পাওয়া িগেয়িছল, তা 
িছল অবাক করার মেতা। !দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ)র এবং 
!কােনা না !কােনা $ািত�ািনক ধেম< িব)াসী। আেমিরকায়ও এরকম একq জিরপ চালােনা 
হেয়িছল ৫ই মাচ< , ১৯৯৭ তািরেখ। !স জিরেপ !দখা !গেছ !য আেমিরকার জনসাধারেণর 
মেধ> একটা উেHখেযাগ> অংশ (৮-১০%) ধম<হীন হওয়া সে�ও তােদর মেধ> 
অপরাধ$বণতা কম (মা� ০.২১%), !স তুলনায় ধািম<কেদর মেধ> শতকরা িহেসেব 
অপরাধ$বণতা অেনক !বিশ। !ডিভড উলেফর মেনািবÀান এবং ধম< িবষয়ক গেবষণায় 
!দখা !গেছ, অিতির1 ধম<$বণতা এবং ধেম<র আসি1র কারেণ মানষু অিধকতর 
!বিশমা�ায় !মৗলবাদী, সা°দািয়ক, অসামািজক, অনমনীয় এবং কতৃ< �পরায়ণ িহেসেব 
গেড় উেঠ। এ সংxাA !বশ িকছু পিরসংখ>ান আেগর অধ>ােয় উেHখ করা হেয়েছ, এবং 
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সাধারণত যুি1, মানবতা এবং বা�বতার !$�াপেট িবষয়�েলা িবেবচনা কেরন, 
অtিব)ােসর বেল নয়। 
 
িবMাস ও দািরdB 
িব)াস yধু মানিসকভােবই ব>ি1েক পV ুএবং ভাইরাস আxাA কের !ফেল না, পাশাপািশ 
এর সািব<ক $ভাব পেড় একq !দেশর অথ<নীিতেতও। সা°িতক বu গেবষণায়ই !বিরেয় 
এেসেছ !য দািরে¢র সােথ ধম<িব)ােসর $ত>� !যাগােযাগ আেছ। স°িত $কািশত 
(অগাm, ২০১০) গ>ােলাপ জিরপ !থেক !দখা !গেছ পৃিথবীর সবেচেয় হতদির¢ !দশ�েলার 
মেধ>ই ধম¡য় িব)ােসর $ভাব সব<ািধক87। আপনার িব)াস $াত>িহক জীবনযা�ায় !কােনা 
$ভাব !ফেল িকনা, এর িভিKেত ২০০৯ সােল !য জিরপ চালােনা হয়, তােত !দখা যায় 
পৃিথবীর সব<ািধক দাির¢>িÜª !দশ�েলা !থেকই ‘হ>াঁ বাচক’ উKর উেঠ এেসেছ। আর 
তািলকােত $থেমই আেছ বাংলােদেশর নাম।  
 

 

 
িচ�: গ>ােলাপ জিরপ !থেক !দখা 
!গেছ পৃিথবীর সবেচেয় হতদির¢  
!দশ�েলার মেধ>ই ধম¡য় িব)ােসর 

$ভাব সব<ািধক 
 

 
স°িত উপেরর এই গ>ােলাপ 
জিরেপর উপর িভিK কের 
িনউইয়ক<  টাইমস পি�কায় 
িবেRষণমলূক একq স�াদকীয় 
$কািশত হেয়েছ88। কলািমm চাল<স 
!jা স�াদকীয়qেত বেলন-  

                                                                                                                                                  
এ ধরেনর আেরা পিরসংখ>ােনর সােথ পিরিচত হেত চাইেল !দখা !যেত পাের ড. 
মাইেকল শারমােরর The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, 
and Follow the Golden Rule (Times Books; 1st edition (February 2, 2004) Z�q।  
87 Religiosity Highest in World’s Poorest Nations, Gallup’s global reports, August 31, 2010 
88 Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published: September 3, 2010 
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একশতq !দেশর মেধ> ২০০৯ সােল গ>ােলাপ জিরপ চালােনা হেয়েছ এবং !দখা !গেছ 
দািরে¢র সােথ ধম<িব)ােসর একq $ত>� !যাগােযাগ আেছ। ধনী !দশ�েলা কম ধম<$বণ, 
আর দির¢ !দশ�েলােতই ধম<াে£াদনা !বিশ দশৃ>মান।  

িনউইয়ক<  টাইমেসর উ1 $বtqেত চমৎকার একq Zাফও সংযু1 হেয়েছ, !যq 
িনেজই দািরে¢র সােথ ধম<িব)ােসর স�ক< েক ব>াখ>া করার জন> যেথª- 

 
 

 
িচ�: গ>ােলাপ জিরেপর উপর 
িভিK কের িনউইয়ক<  টাইমস 

পি�কায়  
িবেRষণমলূক একq স�াদকীয়েত 

$কািশত 
Zােফর গড়পড়তা পেয়��েলার 
!�� িবেRষেণ আনা !যেত পাের। 
যিদ !কউ !কােনা !দেশর ধম¡য় 
$ভাব এবং পার ক>ািপটা Zস 
!ডােমিmক $ডােlর Îট একq 
বxেরখার মাধ>েম তুেল ধেরন 
তেব !রখিচ�q দাঁড়ােব অেনকটা 

এরকম-  
 

 
িচ�: !দেশর ধম¡য় $ভাব বনাম পার ক>ািপটা িজিডিপর Îট 
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এই Zাফq িনেয় আমরা ম1ুমনা jেগ অেনক আেলাচনা কেরিছ। এq অধ>াপক িভlর 
!mVেরর ‘িনউ এিথজম’ বইেয় আেছ। ই�ারেনেটও অেনক সাইেট Zাফq পাওয়া যােব89।  

Zাফq ল�> করেলই পাঠেকরা !দখেবন !য, আেমিরকা এবং �েয়েতর মেতা দেুয়কq 
!দশ ছাড়া বািক সব কমেবিশ !দশই এই Zােফর !কািরেলশন সম<থন কের। আেমিরকা 
অন>তম স²ল !দশ (গড়পড়তা িজিডিপ $৪৬,০০০) হওয়া সে�ও ধেম<র $ভাব !বিশ। 
ধনস�েদ শীষ<fানীয় !দশ হওয়া সে�ও !দশqর ধম¡য় $ভােবর পিরমাপ দাির¢>িÜª 
!মিoেকা, আেজ< ি�না িকংবা িচিলর সািরেত রেয় !গেছ। !কন এই ব>িতxম তা ব>াখ>া করা 
!যেত পাের। একq কারণ !তা অবশ>ই সা�াজ>বাদী !চতনার িবকাশ। একq !দশ যখন 
�মতার শীেষ< উেঠ যায়, সামিরকভােব আZাসী হেয় উেঠ, তখন আভ>Aরীণ �েåর কারেণ 
$গিতশীল gবিশª>�েলা হারােত থােক। িZক এবং !রামান সভ>তার !শষিদেকও একই ব>াপার 
ঘেটিছল। এর বাইের, আেরকq বড় কারণ, আেমিরকার পুিঁজবাদ ধম< িজিনসটােকও 
আভ>Aরীণভােব ‘ব>বসা’র পয<ােয় িনেয় !যেত !পেরেছ। এখােন চাচ< েক !ক� কের !য সম� 
উৎসেবর আেয়াজন করা হয়, তা আসেল ধম¡য় পিরবিৃKর বাইের িগেয়ও সাধারণ জনগণেক 
আকৃª কের। সধারণ বসA উৎসব (ফল !ফিmভাল) !থেক yn কের !ছাট !ছাট !ছেল-
!মেয়েদর Üািসক>াল িপয়ােনা বাজনার !বিশরভাগই এখােন চাচ< েকি�ক। এই ‘আেমিরকান 
অ>ােনামািল’ আর অbাভািবক উপােয় অিজ< ত !তল চুকচুেক মধ>$ােচ>র কেয়কq !দেশর কথা 
বাদ িদেল ধম< এবং দািরে¢>র একটা §ª স�ক< ই পাওয়া যায়। নবায়নেযাগ> শি1র 
িবকাশ এবং এ সংxাA $যুি1র উÊােনর ফেল ভিবষ>ৎ পৃিথবীেত !তেলর দাম পেড় !গেল, 
মধ>$ােচ>র !দশ�েলাও এভােব ব>িতxম িহেসেব থাকেব না বলাই বাuল>।  

এই দইু একq অ>ােনামািল তথা ‘অbাভািবকতা’ বাদ িদেল Zাফ !থেক ধম< এবং 
দািরে¢>র একটা §ª স�ক< ই পাওয়া যায়। Zাফ !দখেল !য !কউ বঝুেব- !য !দেশ 
ধম¡য় $ভাব যত বাড়েছ, !সইসােথ পাHা িদেয় বাড়েছ দাির¢>, আর ধম¡য় $ভাব !যখােন 
কম মানেুষর স²লতাও !বিশ। ব>াপার কী?  

ব>াপার !তা সাদা !চােখই !বাঝা যাবার কথা। !য সম� !দশ যত দাির¢>িÜª, !সসব 
!দেশই ধম< িনেয় !বিশ নাচানািচ হয়, আর শাসেকরাও !সসব !দেশ ধম<েক হািতয়ার 
িহেসেব ব>বহার কের। !সজন>ই দাির¢>িÜª তৃতীয় িবে)র !দশ�েলােত ধম< খুব বড় 
একটা িনয়ামক হেয় কাজ কের সবসমেয়ই। িকংবা ব>াপারটা উেáাভােবও !দখা !যেত 
                                                             
89 World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary of Findings, 
http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome-global-trade-but-not-immigration/  
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পাের- ধম<েক অিতির1 $ য় !দয়া, িকংবা লïঝï করা, িকংবা জাগিতক িবষয় 
আশেয়র !চেয় ধম<েক মা�ািতির1 !বিশ �n� !দয়ার কারেণই !সসম� !দশ�েলা $যুি1, 
Àান িবÀােন িপিছেয়, এবং সেব<াপির দির¢। িকছুিদন আেগ বাংলােদশ সরকার !মাHােদর 
!তায়াজ করেত !ফসবকু এবং ইউqউব বt কের িদেয়িছল। !য !দশ জাগিতক িবষেয়র 
!চেয় ঠুনেকা িব)াস িনেয়ই মK থােক, !স !দশ অথ<-gবভব Àান িবÀােন উ�ত হেয় 
যােব- এটা িক আশা করা যায়? ধেম<র রিশ আমােদর !পছেন !টেন !রেখেছ অেনকটাই। 
িব)ােসর ভাইরােসর এরেচেয় বড় �ফল আর কী হেত পাের! তাই ‘িব)ােস িমলায় বØ, 
তেক<  বuদরূ’ বেল কিথত িব)াসীেদর !তাতা পািখর মেতা আউড়ােনা বuল $চািরত 
উি1qেক সামান> বদেল িদেয় আমরা বলেত পাির- 

িব)ােস িমলায় দাির¢>, অিব)ােস বuদরূ! 
 

ধমA আসেলই একC ভাইরাস 
যখন ভাইরােসর কথা বলা হয়, তখন হয়েতা অেনেকই !ভেব !নন এটা !Çফ তুলনা, 
এর !বিশ িকছু নয়। আসেল তা নয়। আিম যখন ধম<েক ‘ভাইরাস’ িহেসেব উ�ৃত কির, 
তখন আসেলই !সটােক আ�িরক অেথ< ভাইরােসর মেতাই মেন কির। হ>াঁ, ধম¡য় 
িব)াস�েলার িডএনএ িকংবা !$াqেনর মেতা !কান !ভৗত Æপ হয়েতা !নই, িকv অন> 
সকল !�ে� এটা $কৃত ভাইরােসর মেতাই কাজ কের। অধ>াপক িভlর !mVর তার 
‘গড – দ> ফিল অব !ফইথ’ বইেয় !ডেরল !র’র গেবষণা !থেক ধেম<র পাঁচq gবিশª> 
িলিপব� কেরেছন90 – 

 

১)  এটা মানষুেক সংxিমত কের। 
২)  অন> ধারণার (ভাইরােসর) $িত $িতেরাধ এবং এি�বিড gতির কের। 
৩)  িকছু িবেশষ মানিসক এবং শারীিরক ফাংশনেক অিধকার কের !ফেল, এবং !সই 

ব>ি1র মেধ> এমনভােব লিুকেয় থােক !য !সই ব>ি1র পে� তােক সনা1 করা স½ব 
হয় না। 

৪)  িবেশষ িকছু প�িত ব>বহার কের ভাইরােসর িব�াের। 
৫)  বাহকেক অেনকটা ‘!$াZাম’ কের !ফেল ভাইরােসর িব�াের সহায়তা করেত। 

 

আেরা একq মজার ব>াপার হে², আমােদর অেনেকই gশশেব সিদ< কািশ গলা ব>থা সহ 
                                                             
90 Victor J. Stenger, God and the Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion, 
Prometheus Books, 2012 
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অেনক উপসেগ<র স�ুখীন হতাম। িশyরা ভাইরাসাxাA হয় !বিশ, কারণ পূণ<বয়X 
মানেুষর !চেয় অরি�ত িশyেক কাব ুকরা সহজ। তাই gশশেবই ভাইরােসর সংxমণ ঘেট 
!বশীমা�ায়। �ক একইভােব ধম<�েলাও ‘অরি�ত gশশব’!ক !বেছ !নয় ভাইরােসর 
$সাের। ম1ুমনা jগার আিদল মাহমদু ‘ধম<িশ�ার মাধ>েম সা°দািয়কতার সরল পাঠ’ 
নােম একq �n�পূণ< িসিরজ িলখেছন ম1ুমনায়91।  

িসিরজqর $থম পেব< িতিন !দিখেয়েছন !ছাটেবলা !থেকই ধম¡য় িশ�ার নােম 
িকভােব িশy-িকেশারেদর ‘!�ন-ওয়াশ’ করা হয়। িতিন বাংলােদেশর সরকারী িশ�া 
!বােড< র নবম-দশম ! ণীর ইসলাম-িশ�া বইqর (বত< মান পাঠ>সূচীেত বইqর িশেরানাম 
বদেল ‘ইসলাম ও gনিতক িশ�া’ রাখা হেয়েছ) িকছু X>ান করা পৃ�া উ�ৃত কেরেছন, 
যা রীিতমত আতEজনক। বইqেত ‘�ðর’ কী, ‘কািফর কারা’ এ সংxাA আেলাচনা 
আেছ, যা রীিতমত সা°দািয়ক িবে�ষ$সূত। অিব)াসীরা হল কােফর; তারা অকৃতÀ, 
যােদর দিুনয়ায় !কান ময<াদা নাই, তারা অবাধ> ও িবেরাধী, জঘন> জলুমুকারী, 
হতাশ/নাফরমান। একই বইেয়র ৫৩ পাতায় !বশ �n� সহকাের িজহাদ স�িক< ত িশ�া 
বিণ<ত হেয়েছ। yধু িজহােদর সংÀা নয়, িকভােব এবং কােদর িবnে� িজহাদ চািলেয় 
আHাহর মেনানীত �ীন ইসলাম $িত�া করেত হেব তা §ª ভাষােতই বণ<না করা হেয়েছ 
!রফাের¸ সহকাের – 

 
 

   
 

                                                             
91 আিদল মাহমদু, ধম<িশ�ার মাধ>েম সা°দািয়কতার সরল পাঠ-১, ম1ুমনা।  
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বাংলােদেশর ইসলাম-িশ�া বইqর এই অংশটু� পড়েল িকv অেনেকরই মেন হেব িবন 
লােদন, বাংলা ভাই, শায়খ রহমানেদর সdাসী বলা এই ধম<িশ�ার আেলােক !মােটই 
যুি1সংগত নয়। বইq পড়েল আেরা মেন হেব ইসলাম িশ�া বইq !যন ইমাম আল 
গা�ালীর উZ আদেশ<র আেলােক !লখা হেয়েছ িযিন ইসলােমর মেধ> ম1ুবিু�র চচ< াকারী 
!মাতািজলােদর ম1ুবিু�েক এক সময় ¹ংস সাধন কেরন িনম<মভােব। িজহাদ স©েt 
গা�ালীর বাণী িছল এরকেমর -  

‘$েত>ক মসুিলমেক বছের অAত একবার অবশ>ই িজহােদ !যেত হেব... দেুগ<র 
িভতের যিদ নারী এবং িশyরাও থােক, তব ুতােদর িবnে� ভারী পাথর বা 
তীর িনে�েপর যd ব>বহার করা !যেত পাের। তােদরেক আ�েন পুিড়েয় িকংবা 
ডুিবেয় মারা !যেত পাের।’ 

 

গা�ালী, মওদদুীেদর উZ ভাবধারা িশy-িকেশারেদর সংxিমত করার মাধ>েম কীভােব 
ভাইরাস আxাA মনন কীভােব ধীের ধীের গেড় উঠেছ !সটা !বাধ হয় না বলেলও 
চলেব। পািক�ােন নািক িশyেদর পাঠ>পু�েক পড়ােনা হয়, ‘এ ফর আিলফ, িব ফর 
ব`কু’92 । !স !দেশর ভাইরাস–আxাA !সনাবািহনী পিরণত বয়েস সুেযাগ !পেয় নয় 
মােস ি�শ ল� মানষু মারেব আর দইু লাখ নারীর সñমহািন করেব, এ আর িবিচ� 
কী! মিন<ং !শাজ দ> !ড! 

 

  

িচt: পািক�ােন িশyেদর পাঠ>পু�েক পড়ােনা হয়, ‘এ 
ফর আিলফ, িব ফর ব`কু’ 

 

  

ধম<েক আসেল !Çফ ভাইরাস িহেসেবই িচি¿ত করা 
$েয়াজন। ধেম<র সংxমণ, পুনnৎপাদন এবং প>ারাসাইqক 
gবিশª>�েলা !কবল ভাইরােসর মেধ>ই !দখা যায়। িকv 

অিধকাংশ িব)াসীরা এেক ভাইরাস িহেসেব না !দেখ নীিত-gনিতকতার উৎস িহেসেবই 
!দখেত চায়। আমরা পরবত¡ অধ>ােয় !দখব, ধম< gনিতকতার উৎস িহেসেব সত>ই 
দাঁড়ােত পাের িকনা।  

                                                             
92 Kayes Ahmed, alif for Allah, bay for Bondook!, Opinion bdnews24.com; 
http://opinion.bdnews24.com/2012/06/02/alif-for-allah-bay-for-bondook/ 
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প ¥ ম  অ ধ>া য় 
ধমA িক সতBই Rনিতকতার উৎস? 

 
 
$াচীনকাল !থেকই ঈ)েরর $িত অগাধ আনগুত> এবং ধম< িব)াসেকই মানেুষর gনিতক 
চির� গঠেনর একমা� অবল©ন বেল মেন করা হেয়েছ। পাÂাত> িবে) !গাঁড়া িÏmধেম<র 
অনসুারীরা সংগ�ত হেয় অেনক আেগ !থেকই মগজ !ধালাই করেত yn কেরেছ এ কথা 
$চার কের !য, ধম<Z��েলা আর তােদর ঈ)রই একমা� gনিতকতা িবষেয় !শষ কথা 
বলবার অিধকার রােখ। ধম<Z��েলােত !যভােব পথ !দখােনা হেয়েছ, !স�েলা অtভােব 
অনসুরণ করাই হল gনিতকতা93। আমােদর !দিশ সংXৃিত !তা আবার এ�েলােত সবসময়ই 
আবার আরও একধাপ এিগেয়। অেনক বাসায় !দেখিছ !সই !ছেলেবলা !থেকই !ছাট !ছেল-
!মেয়�েলার মাথা িবগেড় িদেয় বাংলা !শখার আেগই বাসায় uজরু !রেখ আরিব পড়ােনার 
বে`াব� করােনা হয়, নয়ত হির-কীত< ন !শখােনা হয় আর gনিতক চির� গঠেনর মলূমd 
িহেসেব !তাতা পািখর মেতা আওরােনা হয় নীর1 বাক>াবলী- ‘অ>াই বাব,ু এ�েলা কের 
না। আHাহ িকv !গানাহ িদেব।’ !ছাটেবলা !থেকই এইভােব gনিতকতার সােথ ধেম<র 
িখচুিড় একসােথ িমিশেয় এমনভােব !ছেল-িপেলেদর খাওয়ােনা হয় !য তারা বড় হেয়ও 
আর ভাবেতই পাের না !য ধম< মানা ছাড়াও কােরা পে� ভােলা মানষু হওয়া স½ব। 
িকv সিত>ই িক ধেম<র সােথ gনিতক চির� গঠেনর !কােনা বা�ব !যাগােযাগ আেছ? 
নামাজ, !রাজা, হì, যাকাত, কৃÓলীলা, তবিলগ জামাত ইত>ািদর মাধ>েম গণ মানেুষর 
gনিতকতা উ�য়েনর যতই !চªা করা !হাক না !কন, সারা পৃিথবী জেুড় ধেম<র নােম 
মারামাির, হানাহািন, িহংসা, !শাষণ, িনয<াতন, দাির¢> আর সdােসর িব�ার !দেখ !বাঝা যায় 
!য ঈ)ের িব)াস আসেল !কােনা িবশাল অনেু$রণা হেয় মানেুষর মেধ> কখেনাই কাজ 
কের িন। কারণটা অিত পির®ার। ঈ)ের িব)ােসর মাধ>েম মরািলq বা gনিতকতা 
অজ< েনর !চªা করা আসেল !সাজা পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক হাত ঘুিরেয় 
                                                             
93 ‘The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of human behavior. They 
insist that they have the right to tell the rest of us what is right and what is wrong because they 
have a special pipeline to the place where right and wrong are defined—in the mind of God.’, 
see ‘Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No’, Victor stinger, Mukto-Mona 
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ভাত খাওয়ার মতন। $েত>ক ধম<ই বলেছ িবধাতা ভােলা মানষুেক পুরXৃত কেরন আর 
পাপী-তাপী-নীিতহীনেদর শাি� !দন। !বাঝাই যায়, পুরXােরর !লাভটাই এখােন মখু>। 
gনিতকতা বাদ িদেয় অন> !যেকােনা উপােয় আHাহেক তুª কের পুর®ার বগলদাবা করেত 
পারেল !কােনা বা`াই আর gনিতকতার ধার ধারেব না। একটু ঠা�া মাথায় িচAা করেলই 
!বাঝা যায় !য, রাম-নাম, হিরেবাল, পাঁঠা বিল, !কারবািন, নামাজ, হì, !কারআন 
!তলাওয়াত, পূজা, যÀ এই সম� ব>াপার-স>াপার�েলার মাধ>েম মানষু আসেল gনিতকতার 
!কােনা ধার না !ধের িবধাতার তুিª লােভর $েচªােতই মK। মানেুষর $িত আর 
সমােজর $িত যােদর অবÀা আর $ব¥না !বিশ, তারাই িকv !বিশ-!বিশ ‘আHা-আHা’ 
কের। হাজী !সিলেমর মেতা !লােকর হì করার $েয়াজনটা পেড় !বিশ, এরশােদর 
‘আলহাì’ হওয়ার শখ হয় $বল। কারণ ধেম<ই রেয়েছ সম� আ-কাজ, �-কাজ কেরও 
পার পাবার ঢালাও ব>বfা। মÄা, !জnজােলম, পুরী, বারানসী, িতnপিত, এসব পিব� fান 
দশ<েন রেয়েছ জীবেনর সব পাপ ধুেয় িগেয় পরকােল bগ<বাসী হওয়ার িনিÂত গ>ারাি�। 
!কাq টাকার !চারাকারবারী তাই ধুম-ধাম কের পূজা-যÀ কের নয়ত, !শষ বয়েস 
এলাকায় মি`র গেড় !দয় !বেহশেত একটা ‘Îট বিুকং’ !দবার আশায়। 

উপরv, যুি1 আর িবÀােনর অZগিতর সােথ সােথ সমাজ সেচতন মানষু আজ 
বঝুেত িশেখেছ !য, ঈ)র এক অথ<হীন অলীক ক{না মা�। রাuল সাংকৃত>ায়েনর ভাষায়- 
‘অÀানতার অপর নামই হেলা ঈ)র।’ কােজই অÀানতােক পুিঁজ কের ঈ)র নামক 
িমথ>া-িব)ােসর মলূা ঝুিলেয় মানেুষর gনিতক চির� গঠেনর কািহিন আজ অেনেকর 
কােছই ‘িশyেতাষ গ{’ ছাড়া আর িকছু নয়। বা�< া� রােসল তার ‘!হায়াই আই অ>াম 
নট আ িÏmান’ Zে� বেলন94- 

 

‘ধম< স�েক<  দ ু ধরেনর আপিK করা যায়-!বৗি�ক এবং gনিতক। !বৗি�ক 
আপিK অনসুাের বলা যায় !য, !কােনা ধম<েকই òব সত> বেল !মেন !নওয়ার 
!কােনা !যৗি1ক কারণ !নই এবং gনিতক আপিK অনসুাের বলা যায় ধেম<র 
উপেদশ�েলা এমন সময় !থেক উেঠ এেসিছল যখন মানষু বত< মান যুেগর !থেকও 
অেনক িন�ুর িছল। ফেল !দখা যাে² এই উপেদশ�েলা অমানিবকতােক িচরAন 
করবার জন>ই gতির। যিদ এই িচরAন ব>াপারq Zহেণ মানষুেক বাধ> না করা 
হেতা, তেব মানেুষর gনিতক িবেবকেবাধ বত< মােন আেরা অেনক উ�ত হেতা।’ 

                                                             
94 বা�< া� রােসল, আিম !কন ধম<িব)াসী নই, ভাষাAরঃ অিরন ভাদড়ুী, দীপায়ন, ২য় 
সংXরণ, জানয়ুারী ২০০৪। 
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ই�ারেনেট !লখািলিখ করেত িগেয় ধািম<কেদর নানা (�)যুি1র সােথ পিরচেয়র িত1 
অিভÀতা আমার রেয়েছ। একবার এক ওেয়ব সাইেটর জন> gবÀািনক দিৃªেকাণ !থেক 
ধম< এবং gনিতকতার মধ>কার িবিভ� অসVিত িনেয় !লখা yn কেরিছলাম। !লখা yn 
করেত না করেতই এক ধািম<ক ভ¢েলাক !সখােন uEার !ছেড় !তেড় আসেলন এই বেল- 

এেদর মেতা ব>ি1বগ< যুগ যুগ ধের এেসেছ এবং ভূত হেয় চেল !গেছ। এেদর স�েক<  
!কারআেন উেHখ রেয়েছ !য, তারা অt ও বব<র। এেদর ¬দেয় সীলেমাহর এঁেট !দওয়া 
আেছ। তারা িকছুই !দখেত পায় না এবং yনেত পায় না। yধু $াণীর মেতা হা©া হা©া 
রব !তােল। 

 !কারআেন যিদ সিত>ই এমনq বলা থােক (এবং !কারআেন সিত>ই অিব)াসীেদর 
অt/বব<র, এবং এেদর ¬দেয় !য সীলেমাহর এঁেট !দওয়া আেছ তা বলা আেছ; !দখুন সুরা 
২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত>ািদ) বলেতই হয় 
মহান সৃিªকত< ার nিচেবাধ সিত>ই $শংসনীয়। !কবল ধম< মািন না বেলই ভ¢েলাক 
আমােক ‘অt’ ও ‘বব<র’ বেলেছন, আর $মাণ bÆপ ‘সা�ী !গাপাল’ !মেনেছন তার িচর-
আরাধ> ওই ধম<Z�েকই। yধু !য !কারআেনই অধািম<কেদর স©েt এধরেনর িবেষাদগার 
করা হেয়েছ তা ভাবেল ভুল হেব। শEরাচায< $মখু দাশ<িনকেদর $াচীনকােলর নাি�ক>বাদী 
চাব<াক দশ<নেক ‘!লাকায়াত’ বা ইতর !লােকর দশ<ন িহেসেব $িতি�ত কের তু²-তাি²ল> 
করার $বণতাqর কথা এে�ে� িবেবচনা করা !যেতই পাের। এমন িক চাব<াক দশ<েনর 
উৎপিK স©েtও বলা হয় !য, মহাভারেতর এক �চির� রা�স চাব<ােকর নাম !থেকই 
নািক চাব<াক দশ<েনর উৎপিK হেয়েছ। মহাভারেত আেছ, চাব<াক িছল দেুয<াধেনর বtু এক 
দরুা�া রা�স। �nে�ে�র যুে� জেয়র পর চাব<াক �াëেণর ছÑেবশ ধারণ কের 
যুিধি�রেক Àািতঘাতী িহেসেব িধÄার জািনেয় আ�ঘাতী হেত $েরািচত কেরিছল। িকv 
উপিfত �াëেণরা তােদর অতীি�য় �মতায় চাব<ােকর চালািক ধের !ফেল যুিধি�রেক 
র�া কেরন। !বাঝাই যায়, $াচীন ভাববাদীরা এই নাি�ক>বাদী দশ<নqর $িত সাধারণ 
মানেুষর ঘৃণা সৃিªর উেেশ>ই এমন ঘৃণ> চিরে�র রা�েসর সােথ দশ<নqেক জেুড় িদেত 
সেচª হেয়িছেলন। আেরকq উদাহরণ !দিখ। 

মহাভারেতর শািAপব<। এক ধনী বিণক রেথ যাওয়ার সময় এক �াëণেক ধাÄা !মের 
িদেলা। �ুÃ �াëণ অপমােনর Ðালা ভুলেত আ�হত>া করার কথা িচAা করেলা। !দবরাজ 
ই� �াëেণর আ�হত>ার মেধ> সব<নােশর সেEত !দখেত !পেয় িশয়াল !সেজ হািজর 
হেলন। �াëণেক তার পy জীবেনর নানা দঃুখ-দদু<শার কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান 
গাইেলন। জানােলন অেনক জে£র পুেণ>র ফল স©ল কের এই মানব জ£ পাওয়া। এমন 
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মহাঘ<>তম এই মানবজীবন আর তায় আবার �াëণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও িক 
!কউ আ�হত>া কের? কােজই অিভমােন আ�হত>া করা !মােটই বিু�মােনর কাজ হেব 
না। িশয়াল বলল, !স িনেজও আেগর জে£ �াëণ হেয় জে£িছল। িকv !সই জে£ !স 
চূড়াA মেূখ<র মেতা এক মহাপাতেকর কাজ কেরিছল বেলই আজ এই িশয়াল জ£। চূড়াA 
মেূখ<র মেতা কাজq কী? এ বােরই িকv !বিরেয় এেলা নীিত কথা- 

অহমাংস পি�তেকা gহতুেকা !দবিন`কঃ। 
আ©ীি�কীং তক< িবদ>óঅনরুে1া িনরািথ<কাম।। 
!হতুবাদাô$বিদতা ব1া সুংসৎসু !হতুমৎ। 
আেxাªা চ অিভব1া চ �াëবােক>ষু চ ি�জাô।। 
নাি�কঃ সব<শEী চ মখূ<ঃ পি�তমািনকঃ 
ভাষ> ইয়ং ফলিনবিৃKঃ শগৃাল�ং মম ি�জ (শািAপব< ১৮০/৪৭-৪৯)  

 
(অথ<াৎ, আিম িছলাম এক !বদ সমােলাচক পি�ত। িনরথ<ক তক< িবদ>ায় িছলাম অনরু1। 
িবচার সভায় িছলাম তক< িবদ>ার $ব1া। যুি1বেল ি�জেদর �ëিবদ>ার িবnে� আেxাশ 
!মটাতাম। িছলাম িজÀাসু মেনর নাি�ক, অথ<াৎ িকনা পি�ত>ািভমানী মখূ<। !হ �াëণ, 
তারই ফলbÆপ আমার এই িশয়ালজ£।)  

!বাঝাই যায়, gবিদক যুেগও যুি1বাদীেদর সংশয়, অযািচত $´ আর অনথ<ক তক< -
িবতক<  একটা ‘ফ>াlর’ হেয় উেঠিছল। ‘পি�ত>ািভমানী মখূ<’- এধরেনর !লেবল এঁেট িদেয় 
!বদ-সমােলাচকেদর $িতহত করার $েচªা তারই ইিVত বহন কের। আজেকও িক এ 
দিৃªভিVর খুব একটা পিরবত< ন হেয়েছ? !য ভ¢েলাকq আমােক ধম<Zে�র সমােলাচনা 
করার জন> ‘অt’ বা ‘বব<র’ িহেসেব িচি�ত করেছন, !স ধরেনর !লাকজেনর িকv আেজা 
সমােজ অভাব !নই, নাি�ক yনেলই তারা খ>াঁক কের ওেঠন- ‘ও তুিম নাি�ক! তেব 
!তা তুিম যা ই²া তাই করেত পােরা! !তামার !তা চির� বেল িকছু !নই।’ এরা আসেল 
নাি�কেদর মানষু বেলই মেন কেরন না, ভােলা-মানষু ভাবা !তা অেনক পেরর কথা। 
িকv, নাি�ক মােনই িক অৈনিতক, চির�হীন, ল�ট !গােছর িকছু? এমিনভােব ভাবার 
!মােটই !কােনা কারণ !নই। নাি�করা আসেল নােকর সামেন !থেক ঈ)র নামক মলূাq 
সিরেয় বা�বস�তভােব ‘মরািলq’ বা gনিতকতােক !দখবার প�পাতী। ঈ)েরর ভেয় নয়, 
একq সু`র এবং সুf সমাজ গেড় তুলবার $েয়াজেনই মানেুষর চুির, লা�ট>, খুন, ধষ<ণ 
িবসজ< ন িদেয় সামািজক মলূ>েবাধ�েলা গেড় !তালা দরকার। নয়ত সমােজর িভিKমলূই !য 
একসময় ¹েস পড়েব! কােজই অধািম<কেদর !চােখ ‘gনিতকতা’ !বেহে� যাওয়ার !কােনা 
পাসেপাট<  নয়, বরং িনতাAই সামািজক আবশ>কতা। ধম<াtরা !যেহতু সামািজক-মলূ>েবােধর 
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এই িবষয়�েলা এেকবােরই বঝুেত চান না, তাই তােদর মেধ> যু�, দাVা, িজহাদ, মারামাির 
!লেগই আেছ। ১৯৭১ সােলর কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হতিবÔল হেয় !দেখেছ িকছু 
ধম<াt মানষু ধম< র�া করেত িগেয় কী কের পyর �ের !নেম !যেত পাের।  

এক ভ¢েলাকেক িচনতাম। ঢাকা িব)িবদ>ালেয়র অধ>াপক। সােত-পাঁেচ !নই; সাদা 
!চােখ !দখেল িনতাA ভােলামানষু বেলই মেন হেব। িকv ভু1েভাগীরা জােনন !য একাKের 
ভ¢েলাক এেহন দ®ুম< !নই !য কেরন িন। !সসময় এমন িক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন 
এই বেল !য, খান-!সনারা যিদ !কােনা বাঙািল !মেয়েক ধষ<ণ কের তেব !সq অন>ায় 
বেল িবেবিচত হেব না, বVনারীরা পাক-বািহনীর জন> ‘মােল গিনমত’, কারণ তারা 
ইসলােমর জন> লড়েছ। এমন নয় !য ভ¢েলাক অিশি�ত িছেলন, অথবা িছেলন বিু�হীন। 
বরং সৎ এবং ¬দয়বান িহেসেবই একটা সময় তার খ>ািত িছল; িকv এই ‘স�ন’ ব>ি1ও 
!Çফ ধেম<র $িত ভােলাবাসায় অt হেয় !নেম !গেলন পyর �ের। উিন !ভেবিছেলন 
পািক�ান !ভেV !গেল ইসলাম হেব িবপ�। তাই ধম< বাঁচােত যা যা করা দরকার সবই 
কেরেছন। এমন িক খান !সনােদর সােথ পাHা িদেয় তার িবnে� ধষ<েণর অিভেযাগও 
আেছ। ব>াপারq অেনেকর কােছ অিব)াস> মেন হেলও অিতমা�ায় ধম<$বণেদর জন> 
এধরেনর কাজ খুবই bাভািবক। অেনক সময়ই মানিবকতার !চেয় তােদর কােছ ধম<েবাধটাই 
বড় হেয় দাঁড়ায়। এই ভ¢েলােকর কথা ভাবেলই !নােবল িবজয়ী পদাথ<িবদ িmেভন 
ওয়াইনবােগ<র িবখ>াত উি1q মেন পেড় যায়95- 

‘ধম< মানবতার জন> এক িনম<ম পিরহাস। ধম< মানকু বা নাই মানকু, সবসময়ই 
এমন অবfা থাকেব !য ভােলা মানেুষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মানেুষরা 
খারাপ কাজ করেছ। িকv ভােলা মানষুেক িদেয় খারাপ কাজ করােনার !�ে� ধেম<র 
জিুড় !নই।’ 
 

!কবল একাKের নয়, ২০০২ সােল �জরােট ঘেট যাওয়া মম<ািAক দাVা, িকংবা তারও আেগ 
অেযা�ায় বাবির মসিজদ !ভেV িশবেসনােদর তা�ব নতৃ> ধেম<র এই ভয়াবহ Æপqেকই 
�রণ কিরেয় !দয়। অপরপে� নাি�কেদর !যেহতু এই অিতমানিবক সKা-!কি�ক 
gনিতকতায় !কােনা িব)াস !নই, একজন িন�াবান নাি�ক সিত>কার অেথ< গেড় উঠেত 
পােরন একজন যথাথ< $থা-িবেরাধী মানষু িহেসেব। সুমন তুরহান নােম এক !লখক 
মািসক !দশ পি�কার ৪ নেভ©র ২০০২ সংখ>ায় ‘নাি�কতার সংÀা’ শীষ<ক $বেt 

                                                             
95‘Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing 
good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes 
religion.’; Steven Weinberg, In a speech given in Washington, DC, on April 1999. 
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িলেখিছেলন96- ‘নাি�কেদর অিব)াস তাই yধু অিতমানিবক সKায় নয়, তারেচেয় অেনক 
গভীের, িতিন অিব)াস কেরন $থাগত সভ>তার $ায় সম� অপিব)ােস। সবিকছুই তারা 
যুি1 িদেয় িবচার কের !দখেত চান।’ এর মেধ> িকছুটা হেলও !য সত>তা !নই তা নয়। 
তেব ভােলামানষু !হান, আর নাই !হান এটা িকv �ক !য নাি�ক বা অধািম<কেদর মেধ> 
!থেক কখেনাই আল-কােয়দা, তািলবান, হরকত-উল-িজহাদ, রাজাকার, আলবদর বা 
িশবেসনােদর মেতা সা°দািয়ক $িত�ােনর সাংগঠিনকÆপ !দখা যায় না। যতিদন ধম< 
থাকেব, ঈ)ের িব)াস থাকেব ধেম<র সা°দািয়ক এই সাংগঠিনক Æপqও িকv বজায় 
থাকেব পুেরামা�ায়। কােজই যতিদন মানেুষর আনগুত> ঈ)র এবং মানেুষর মেধ> িবভ1 
হেয় থাকেব ততিদন তা মানষুেক bাধীনভােব আর িবÀানস�তভােব gনিতকতা ও 
মলূ>েবাধ অজ< েন বাধা !দেবই। !বেহে�র !লােভ বা ঈ)রেক তুª করার জন> নয়, মানষুেক 
ভােলােবেস মানেুষর জন> কাজ করার $েচªা যিদ আAিরক হয়, তেবই গেড় উঠেব 
সাব<জনীন মানবতাবাদ। স°িত এর $েচªা ynও হেয়েছ। ঈ)রেকি�ক িমথ>ার !বসািত 
মন !থেক সিরেয় yধু মানেুষর জন> মানেুষর কাজ করার বাসনা িনেয় সারা পৃিথবী 
জেুড় নতুন শতেকর আধুিনক মতবাদ িহেসেব এেসেছ িহউম>ািনজম। এমন িক আমােদর 
পা)<বত¡ !দশ ভারেত মানবতাবাদী সিমিত এবং যুি1বাদী সিমিত অিফস আদালেতর ফেম< 
বা িবেয়র !রিজেèশেন ‘িহ`’ু, ‘মসুিলম’ এই শ��েলার পাশাপািশ ধেম<র জায়গায় ‘মনষু>�’ 
শ�q ব>বহােরর আইিন অিধকার আদায় কেরেছ97। এ $সেV ভারতীয় যুি1বাদী $বীর 
                                                             
96 নাি�কতার সংÀা, সুমন তুরহান। !দশ ৪ নেভ©র, ২০০২। 
97 ‘ধম<’ !যেহতু ব>ি1গত ব>াপার তাই ধম<িনরেপ� !দেশ ধম¡য় পিরিচয় জানােনা জnির 
নয় বেল ধম<িনরেপ� মানবতাবাদীরা মেন কের। িকv সমস>া হেলা, যারা !কােনা ধম< 
মােনন না তারা চা�ির বা িশ�ার !�ে� কলামটা খািল রাখেত চাইেলও অতীেত আপিK 
উেঠেছ নানা জায়গায়। এমনিক ফম< বািতল করা হেয়েছ ‘অস�ূণ<’ বেল। !সই সময় বu 
মানষু �ারf হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সিমিতর। এই সময় $থম এই সিমিত 
Humanists’ Association of India সিxয় হয় মানবতােক ধম< িহসােব $িত�া করেত, !সটা 
১৯৯২-৯৩ সােলর িদেক। !দেশর রাজৈনিতক !নতােদর কােছ ও সংবাদপে�র দ[ের 
!যাগােযাগ কের ঘটনাq জানােনা হয়। যােত একজন মানষু িনেজর ধম< ‘ মানবতা’ বলেত 
পাের তার জন> সরকাির !কােনা িনয়ামাবলী বা গাইডলাইন আেছ িকনা তা §ª ভােব 
জানেত চাওয়া হয়। উKের সবাই বেলন !য এভােব নতুন ধম< gতির করা স½ব নয়। 
তারপর মানবতাবাদী সিমিত সরাসির িচ� পাঠায় জািতসংেঘর অিফেস। উKর আেস 
!দির না কেরই। ইউএনও তােদর Human rights এবং Religious rights সংxাA যাবতীয় বই 
ও কাগজপ� পা�েয় §ª জািনেয় !দয়- ‘১৯৮১’ এর !জনােরল অ>ােস©িলেত রাcসংঘ 
!ঘাষণা কেরেছ $িতq মানেুষর !য !কােনা ধম<মত Zহণ ও চচ< া করার bাধীন অিধকার 
আেছ। তারপরই এই আইিন লড়াইেত !যৗথভােব !নেম পেড় ভারেতর মানবতাবাদী সিমিত 
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!ঘােষর একq চমৎকার উি1 তার ‘অেলৗিকক নয়, !লৗিকক Z�’ !থেক uবu তুেল 
িদি²98- 

‘আ�েনর ধম< !যমন দহন, ছুিরর ধম< !যমন তীöতা !তমিন মানেুষর ধম< হওয়া 
উিচত মনষু>ে�র িবকাশ সাধন। আর !স িহেসেব নামাজ না পেড়ও বা শিন শীতলার 
পূজা না কেরও আমরা যুি1বাদী নাি�েকরাই $কৃত ধািম<ক, কারণ আমরা মনষু>ে�র চরম 
িবকাশ চাই’। 

 
ধমAgnWেলা িক সিতBই Rনিতকতার ধারক এবং বাহক? 
ইদানীং এক নতুন ধরেনর $গিতবাদী (নািক সুিবধাবাদী) আে`ালন yn হেয়েছ, যার 
মলূমd হেলা ধম< নয় !কবল !মৗলবাদেক আঘাত কেরা। ম1ুমনা যুি1বাদীেদর অেনেকই 
!দখিছ বেুঝ !হাক, না বেুঝ !হাক এ $চারণায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক !নতােদর 
মেতাই ইদানীং !সা�াের বলেছন: ‘শরীেরর !শষ র1িব` ু িদেয় হেলও !মৗলবাদ nখব’, 
!যন !মৗলবাদ ব>াপারq হঠাৎ কেরই আকাশ !থেক আিবভূ< ত হেয়েছ মহীnহ আকাের- 
!কােনা িশকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধম<েক শা)ত িচরAন আর জনকল>াণমলূক বেল মেন 
কেরন আর যত !দাষ চাপােত চান !কবল মওদদুী, !গালাম আজম, আদভানী িকংবা 
‘!মৗলবাদ’ নামক ন`েঘাষqর ঘােড়, তােদর $থেম !খাদ ‘!মৗলবাদ’ শ�qেকই িবেRষণ 
কের !দখেত বিল। ‘!মৗল’ শে�র অথ< মলূ !থেক আগত, বা ‘মলূ স©tীয়’। আর ‘বাদ’ 
শে�র অথ< !য ‘মত’, ‘ত�’ বা ‘িথওির’, তা !তা আমরা জািনই। তা হেল !মৗলবাদ শে�র 
$কৃত অথ< কী দাঁড়ােলা? দাঁড়ােলা- ‘মলূ !থেক আগত ত�’। !কাô মলূ !থেক আগত 

                                                                                                                                                  
ও যুি1বাদী সিমিত। জািতসংঘেক িচ� িদেয় জানােনা হয় !য ভারত জািতসংেঘর সদস> 
!দেশর অন>তম হওয়া সে�ও $চিলত ধেম<র বাইের অন> ধম<েক এখােন bীকৃিত !দয়া হয় 
না। িহউম>ািনজম-!কও ধম< বেল bীকার করা হয় না। িকv !যেহতু ইউএনও তার 
গাইডলাইন পা�েয় িদেয়েছ, আমরা ইউএনও-এর অAগ<ত !দশ িহেসেব মেন কির মানবতা 
আমােদর ধম< হেত !কােনা বাধা !নই। এবং আইিনভােব এই ধম<মতেক Zহণ করার 
অিধকার ভারেতর নাগিরেকরা $িত�া করেত পারেব। এই িচ�র $িতিলিপ পাঠােনা হয় 
রাcপিত, উপরাcপিত, $ধানমdী, bরাcমdী, আইনমdী, সংসদিবষয়ক মdী ও পিÂমবেVর 
মখু>মdী ছাড়াও িবেদিশ দতূাবাস�েলােতও। তারপর ভারেতর মানবতাবাদী সিমিতর 
সহায়তায় !কােট<  িগেয় affidavit কের দেল দেল !ছেল-!মেয় Humanism !ক ধম< িহেসেব 
Zহণ কের (১৯৯৩ এর ১০ িডেস©র)। িব�ািরত তেথ>র জন> !দখুনঃ মানেুষর ধম< 
মানবতা, সুিম�া পÑনাভন, দইু বাংলার যুি1বাদীেদর !চােখ ধম<, পুনঃ মিু¢ত, ম1ুমনা ¢ঃ। 
98 অেলৗিকক নয়, !লৗিকক, $থম খ�, $বীর !ঘাষ, !দ’জ $কাশন। 
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ত�? !শষ পয<A ওই ধম<Zে�র !গাঁড়া মলূনীিত�েলা হেত আগত ত�। কােজই িবচার-
িবেRষণ করেত িগেয় িকv থেলর িবড়াল �কই !বিরেয় পড়েছ !য, ধম<শাে¾র 
মলূনীিত�েলােক চরম সত> বেল যারা মেন কেরন, তারাই !শষ পয<A !মৗলবাদী হন। 
!মৗলবাদ শে�র ইংেরিজ $িতশ� হেলা ‘Fundamentalism’। এর সংÀা িদেত িগেয় 
অoেফাড<  িডকশনািরেত বলা হেয়েছ- ‘Strict maintenance of traditional scriptural 
beliefs’; !চ©াস< িডকশনাির শ�q স�েক<  বলেছ ‘Belief in literal truth in Bible, against 
evolution etc.’। কােজই ধম<েক বাদ িদেয় !মৗলবাদ nখবার !চªা অেনকটা িবষবেৃ�র 
!গাঁড়ায় পািন !ঢেল তােক বাঁিচেয় !রেখ আগায় কাঁিচ চালােনার $েচªা, িনছক ভ�ািম। 
$সVত তসিলমা নাসিরন একবার একq ইংেরিজ সা�াৎকাের বেলিছেলন99- 

‘আিম সাধারণভােব !মৗলবাদীেদর আর !সইসােথ ধেম<র- দেুয়রই সমােলাচনা 
কেরিছলাম। আিম আসেল ইসলােমর সােথ ইসলািম !মৗলবােদর !কােনা তফাৎ 
!দিখ না। আিম মেন কির ধম<ই হে² মলূ উৎস, !যq !থেক !মৗলবাদ নামক 
িবষা1 ডালপালা�েলা সময় সময় িব�ার লাভ কের। যিদ আমরা ধম<েক অ�ত 
!রেখ !দই, !কবল !মৗলবাদ নামক একq ডালেক !ছঁেট !ফলেত সেচª হই, !দখা 
যােব িকছু িদন পর !মৗলবােদর আেরকটা শাখা অিচেরই !বেড় উেঠেছ। আিম 
খুব পির®ারভােবই এq বলিছ কারণ, িকছু উদারপ�ী !লাকজন আেছন যারা 
এধরেনর $ে´ ইসলামেক িডেফ� কেরন আর সম� সমস>ার জন> !কবল 
!মৗলবাদীেদর ঘােড় !দাষ চািপেয় িদেয় �াA হন। িকv ইসলাম িনেজই !তা 
নারী-িনয<াতনকারী। ইসলাম িনেজই !তা গণতd সমথ<ন কের না আর সম� 
মানিবক অিধকার হরণ কের।’ 
 

আমার এক পিরিচতজন আেছন- !স�>লার এবং $গিতশীলতার দািবদার। িকv 

                                                             
99 ‘I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don’t find any difference between 
Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from the root 
fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism and keep religion, 
then one day or another fundamentalism will grow again. I need to say that because some 
liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself 
oppresses women. Islam itself doesn’t permit democracy and it violates human rights.’ One 
Brave Woman vs. Religious Fundamentalism, An Interview With Taslima Nasrin, Free Inquiry 
magazine, Volume 19, Number1, available online  

http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html 
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তসিলমার এই সা�াৎকার পেড় তার !যন িপিK Ðেল !গল! তসিলমা ‘শ>ােলা’, তসিলমা 
‘িনেব<াধ’, তসিলমা ‘ইিডয়ট’, কী নন িতিন! বঝুলাম, তসিলমার বড় অপরাধ িতিন ধম< 
আর !মৗলবাদেক এক কের !ফেলেছন। িকv তসিলমা ভুল বলেছন না �ক বলেছন !সq 
িবেRষণ করেত হেল িনেম<াহ সংশয়বাদী দিৃªেকাণ !থেক ধম<Z��েলার িদেক তাকােনা 
দরকার। আসুন ি$য় পাঠক, আমরা যুি1বাদী দিৃªেকাণ !থেক িবেRষণ কের !দিখ- 
ধম<Z��েলার সােথ !মৗলবােদর সিত>ই !কােনা $ত>� !যাগােযাগ আেছ িকনা, এবং 
ধম<Z��েলা আদেপই ‘gনিতকতার ভা�ার’ িহেসেব পিরিচত হবার !যাগ>তা রােখ িকনা! 
ধমAgnWেলা আসেল কী বলেছ?  
পৃিথবীেত $চিলত ধম<মত�েলা সৃিª হেয়েছ বড় !জার িবগত ২-৪ হাজার বছেরর মেধ>। 
িহ`,ু ইসলাম িকংবা িÏm ধম< !কােনাটাই !স অেথ< িচরAন বা সনাতন নয়। কােজই 
‘সনাতন ধম<’ িনছকই একq �াA িব)াস। তেব সনাতন না হেলও ধম< সৃিªর $িxয়া 
yn িকv হেয়িছল বu হাজার বছর আেগ। িবÆপ $কৃিতর নানা দেুয<াগ- দাবানল, 
Îাবন, ব÷পাত $ভৃিতর ব>াখ>া খুজঁেত অসহায় হেয় আর ও�েলার হাত !থেক মিু1 
খুজঁেত মানষু সৃিª কেরিছল নানা !দবেদবীর; মতুৃ>েক স�কভােব ব>াখ>া না করেত !পের 
সৃিª কেরিছল অদশৃ> আ�ার। যারা সমাজ িবÀান িনেয় সামান> পড়ােশানা কেরেছন 
তারাই এ�েলা জােনন। আর এখন পয<A জানা তেথ>র িভিKেত বলা যায়, মানেুষর মেধ> 
তথাকিথত ‘ধম<িব)ােসর’ সৃিª হেয়িছল িনয়া�াথ<াল মানেুষর আমেল- যারা পৃিথবীেত রাজ� 
কেরেছ এখন !থেক $ায় আড়াই ল� বছর আেগ। িনয়া�াথ<াল মানেুষর আেগ 
িপেথকানেøাপাস আর িসনানেøাপাসেদর মেধ> ধম<াচরেণর !কােনা িনদশ<ন পাওয়া যায় িন। 
তেব িনয়া�াথ<াল মানেুষর িব)াস�েলা িছল এেকবােরই আিদম- আজেকর িদেনর $চিলত 
ধম<মত�েলার তুলনায় এেকবােরই আলাদা। এখন !থেক ৪০-১৮ হাজার বছর আেগ 
উ�তর পুরা-$�র যুেগ এেস আ�া, পরমা�া, ধম¡য় আচার আর জাদিুবদ>া সংxাA 
ব>াপার-স>াপার�েলা সুসংহত হয়। আজেকর িদেনর ধম<িব)াস�েলার মেধ> gবিদক ধেম<র 
(িহ` ুধেম<র পূব<সূির) উ�ব হেয়িছল আজ !থেক মা� ৩৫০০ বছর আেগ, ইসলাম ধম< 
এেসেছ ১৪০০ বছর আেগ, িÏmধম< ২০০০ বছর আেগ, ইত>ািদ। একটা সময় সামািজক 
$েয়াজেন !য ধম¡য় রীিতনীিত িনয়ম কাননু gতির হেয়িছল, আজ তার অেনক�েলাই 
কােলর পিরxমায় fিবর, পÂাৎপদ, িনবত< নমলূক এবং অমানিবক বেল $তীয়মান হেয়েছ। 
ইিতহাস পিরxমায় !দখা যায় !ফািনকান, িহ3, ক>ানানাইট, মায়া, ইনকা, অ>াজেটক, ওলেমo, 
িZক, !রামান কাথ<ািগিনয়ান, qউটন, !সá, æুইড, গল, থাই, জাপািন, মাউির, তািহিতয়ান, 
হাওয়াই অিধবাসী- সবাই িনজ িনজ ধম< অনযুায়ী !দদারেস িশy, নারী, পুnষ বিল 
িদেয়েছ তােদর অদশৃ> !দব-!দবীেদর তুª করেত। এই বইেয়র বu জায়গােতই এ িনেয় 
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আেলাচনা আেছ। তেব এই অধ>ােয় আমরা !কবল $চিলত এবং �n�পূণ< ধম<মত�েলার 
ঐশী ধম<Z��েলােত !চাখ রাখব; আমরা িনেম<াহভােব িবেRষণ করার !চªা করব, 
ধম<Z��েলা আসেল কী বলেছ।  

যারা !কারআন আগােগাড়া পেড়েছন তারা সকেলই জােনন, পিব� !কারআেনর !বশ 
অেনকটা জেুড়ই রেয়েছ উেKজক িনেদ<শাবলী। !যমন100- 

!কারআন আÔান জানাে² !যখােনই অিব)াসীেদর পাওয়া যাক তােদর হত>া করেত 
(২:১৯১, ৯:৫), তােদর সােথ সংঘােত িল[ হেত, কেঠার ব>বহার করেত (৯:১২৩), আর 
যু� কের !যেত (৮:৬৫)। িবধম¡েদর অপদf করেত আর তােদর উপর িজিজয়া কর 
আেরাপ করেত (৯:২৯)। অন> সকল ধেম<র অনসুারীেদর কাছ !থেক ধম¡য় bাধীনতার 
িনয<াসটু� !কেড় িনেয় !সা�াের !ঘাষণা করেছ !য ইসলামই হে² একমা� মেনানীত ধম< 
(৩:৮৫)। এq অিব)াসীেদর !দাজেখ িনব<ািসত কের (৫:১০), এবং ‘অপিব�’ বেল 
সে©াধন কের (৯:২৮); মসুিলমেদর তত�ণ পয<A যু� চািলেয় !যেত আেদশ কের 
যত�ণ পয<A না অন> সকল ধম<েক সিরেয় ইসলািম রাজ� কােয়ম হয় (২:১৯৩)। 
!কারআন বলেছ !য yধু ইসলােম অিব)ােসর কারেণই একq মানষু !দাজেখর আ�েন 
পুড়েব আর তােক !সখােন পান করেত হেব দগু<tময় পুজঁ (১৪:১৭)। অিব)াসীেদর হত>া 
করেত অথবা তােদর হাত-পা !কেট !ফলেত $েরািচত করেছ, !দশ !থেক অপমান কের 
িনব<ািসত করেত বলেছ- ‘তােদর জন> পরকােল অেপ�া করেছ ভয়ানক শাি�’ (৫:৩৪)। 
আরও বলেছ, ‘যারা অিব)াস কের তােদর জন> $Øত করা হেয়েছ আ�েনর !পাশাক, 
তােদর মাথার উপর ফুটA পািন !ঢেল !দওয়া হেব যােত ওেদর চামড়া আর !পেট যা 
আেছ তা গেল যায়, আর ওেদর !পটােনার জন> থাকেব !লাহার ম�ুর’ (২২:১৯)। 
!কারআন ইuিদ এবং নাসারােদর সােথ বtু�টু� করেত পয<A িনেষধ করেছ (৫:৫১), 
এমন িক িনেজর িপতা বা ভাই যিদ অিব)াসী হয় তােদর সােথ স�ক<  না রাখেত উ��ু 
করেছ (৯:২৩, ৩:২৮)। আHা-রসুেল যােদর িব)াস !নই, তােদর জন> $Øত করা 
হেয়েছ ÐলA অি¼�� (৪৮:১৩)। ইসলােম অিব)াস কের !কউ মারা !গেল কেঠারভােব 
উ�ািরত হেব- ‘ধেরা ওেক, গলায় !বিড় পড়াও এবং িনে�প কেরা জাহা�ােম আর তােক 
শùৃিলত কেরা সKর হাত দীঘ< এক শùৃেল’ (৬৯:৩০-৩৩)। আHাহর নােম যু� করেত 
সবাইেক উৎসািহত করা হেয়েছ এই বেল- ‘এটা আমােদর জন> ভােলাই, এমন িক যিদ 
আমােদর অপছ` হয় তবওু’ (২:২১৬), তারপর- ‘কােফরেদর গদ< ােন আঘাত কেরা’ আর 

                                                             
100 !কারআন শরীফ (বVানবুাদ), মাওলানা খান মহুা�দ ইউসুফ আবদHুাহ, !সােলমািনয়া 
বকু হাউস। 
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তারপর তােদর উপর র1গVা বইেয় !দবার িনেদ< েশর পর রেয়েছ অবিশªেদর ভােলাভােব 
!বেঁধ !ফলেত (৪৭:৪)। আHাহতালা এই বেল $িতÀা কেরেছন- ‘কােফরেদর ¬দেয় 
আিম গভীর ভীিতর স¥ার করব’ এবং িব)াসীেদর আেদশ কেরেছন কােফরেদর কাঁেধ 
আঘাত করেত আর হােতর সম� আVেুলর ডগা !ভেV িদেত (৮:১২)  

আHাহ িজহাদেক মিুমনেদর জন> ‘আবশ>ক’ (mandatory) কেরেছন আর সতক<  
কেরেছন এই বেল-‘!তামরা যিদ সামেন না এিগেয় আেসা (িজহােদর জন>) তেব 
!তামােদর জন> অেপ�া করেছ মম<vদ শাি�’(৯:৩৯)। আHাহ তার !পয়ারা নবীেক 
বলেছন, ‘!হ নবী, অিব)াসীেদর িবnে� সংZাম কেরা আর কেঠার হও- !কননা, 
জাহা�ােমর মেতা িনকৃª আবাস fলই হেলা তােদর পিরণাম’ (৯:৭৩)।  

এই হে² !কারআন (হািদস এবং অন>ান> Z��েলার কথা না হয় বাদই থা�ক 
আপাতত)। অেনেকই !দেখিছ িনজb িব)ােস আÌত হেয় !কারআনেক িনি�<ধায় ‘The 
book of guidance’ বেল !মেন !নন, আর ইসলামেক মেন কেরন ‘শািAর ধম<’। যারা 
এমনq ভােবন, তারা িক কখেনা !ভেব !দেখেছন !য উপেরর আয়াত�েলা !কউ যিদ 
িনি�<ধায় িব)াস কের আর সমােজ তার বা�ব $েয়াগ চায় তেব তারা কী ধরেনর শািA 
এ পৃিথবীেত বেয় আনেব? িজহািদেদর কল>ােণ আজেকর িবে) ‘ইসলািম সdাসবাদ’ 
(Islamic Terrorism) একq $িতি�ত শ�। $িতিদন কাগেজর পাতা খুলেলই !দখা যায় এই 
িজহািদ !জােশ উ��ু িকছু !লাক !বামা মারেছ মানষুজন, বািড়-ঘর, কারখানা, রা�াঘাট, 
যানবাহন, িসেনমা হল, সাংXৃিতক অVন বা সম¢ু-gসকেত। হাজার খােনক িজহািদ সংগঠন 
!যমন- আúকায়দা, ইসলািমক িজহাদ, হামাস, হরকত-উল-িজহাদ, হরকত-উল-মজুািহিদন, 
!জইস-মহু�দ, িজহাদ-এ-মহু�দ, তাহ-িরখ-এ-িনফাজ-সািরয়াত-এ-মহু�দ, আল-িহকমা, 
আল-বদর-মজুািহিদন, জামােত ইসলািময়া, িহজাব-এ-ইসলািময়া, আনসাnHা বাংলা qম 
আজ সারা পৃিথবী জেুড় কােয়ম করেছ এক ভীিতর পিরেবশ101।  
                                                             
101 $থম আেলার অেlাবর ১৮, ২০০৫ সােলর িরেপাট<  অনযুায়ী !খাদ বাংলােদেশই ২৯ q 
িকংবা তারও !বিশ জিV সংগঠেনর অি�� রেয়েছ, তার মেধ> উেHখেযাগ>�েলা হলঃ 
জিময়াতুল মজুািহিদন, জাZত মসুিলম জনতা, শাহাদাত-ই আল িহকমা, হরকাতুল িজহাদ 
আল ইসলািম, শহীদ নসুnHাহ আল আরাফাত িবেZড, িহযবতু তাওিহদ, জামায়াত-ই 
ইয়ািহয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলািময়া, জামাতুল ফালাইয়া তাওিহিদ জনতা, িব) 
ইসলামী Ý�, জ�ুাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবওুয়ত, আHাহর দল, জইেশ !মা�ফা 
বাংলােদশ, আল িজহাদ বাংলােদশ, ওয়ারত ইসলািমক Ý�, জামায়াত-আস-সাদাত, আল 
িখদমত, হরকত-এ ইসলাম আল িজহাদ, িহজবHুাহ ইসলামী সমাজ, মসুিলম িমHাত শিরয়া 
কাউি¸ল, ওয়াç<  ইসলািমক Ý� ফর িজহাদ, জইেশ মহুা�দ, তা আমীর উদ�ীন বাংলােদশ, 
িহজবলু মাহাদী, আল ইসলাম মাট< ায়ারûিবেZড ও তাôজীম। এছাড়াও বাংলােদশ সরকার 
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বাংলােদশ সরকার িহযবতু তাহরীর সহ িকছু দলেক িনিষ� কেরেছ জিVবােদর 
অিভেযােগ। !Zফতার কেরেছ আনসাnHা বাংলা qেমর $ধান মফুিত জসীম উিনসহ ৩১ 
জনেক। jগার রাজীব হত>া মামলায় মফুিত জসীম উিনেক !Z[ার !দখােনা হয়। এর 
আেগ িবএনিপ জামায়াত !জাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মজুািহিদন বাংলােদশ 
(!জএমিব), হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম বাংলােদশ (uিজ) িনিষ� হয়; শাহাদাত ই 
আল িহকমা ও জাZত মসুিলম জনতা বাংলােদশ (!জএমেজিব) িনিষ� হয় চারদলীয় 
!জাট সরকােরর আমেল। বাংলােদেশ হরকাতুল িজহাদ $থম আেলাচনায় আেস ১৯৯৬ 
সােল। ওই বছর ১৯ !ফ3য়াির কoবাজার !জলার উিখয়া থানার পাইনখালী Zামসংল¼ 
ল�ুাখালীর জVেল !সনাবািহনী ও পুিলশ !যৗথ অিভযান চািলেয় সশ¾ $িশ�েণর সময় ঐ 
সংগঠেনর ৪১ জিV সদস>েক অ¾-!গালাবাnদসহ !Zফতার কের। ওই ৪১ জেনর মেধ> 
একজন িবেদিশ নাগিরক ছাড়া বািকরা িছল !দেশর িবিভ� !জলা !থেক আসা মা¢াসার 
ছা� ও িশ�ক। এরপর ১৯৯৯ সােলর ১৮ জানয়ুাির ঢাকায় কিব শামসুর রাহমােনর 
বািড়েত তার উপর হামলাকােল ঘটনাfল এবং পের িবিভ� fান !থেক আটক ১০ জিVও 
িনেজেদর হরকাতুল িজহােদর সদস> পিরচয় !দয়। এরপর যেশাের উদীচীর অন�ুােন, ২০০০ 
সােলর ২৩ জলুাই !গাপালগে»র !কাটালীপাড়ায় তৎকালীন $ধানমdী !শখ হািসনার 
জনসভার অদেূর !বামা পুেঁত রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সােলর ১৪ এি$ল রমনার 
বটমেূল নববেষ<র অন�ুােন, ২১ আগm !Zেনড হামলা এবং ২০০৫ সােলর ১৭ আগm 
িসিরজ !বামা হামলাসহ সারা !দেশ !বশ িকছু !বামা, !Zেনড হামলা চািলেয় হরকাতুল 
িজহাদ আবার আেলাচনার !ক�িব`েুত আেস। 

১৯৯৮ সােল জ£ !নয়া !জএমিব ২০০২ সাল !থেক নাশকতা yn করেলও ব>াপক 
আেলাচনায় আেস ২০০৫ সােলর ১৭ আগm !দশব>াপী একেযােগ !বামা হামলা চািলেয়। 
পাঠকেদর অেনেকরই হয়েতা !সিদনকার ভয়াবহতার কথা মেন আেছ। !সিদন সারা 
বাংলােদেশ একনাগােড় ৬৩q !জলায় !বামার মহড়া চািলেয়িছল। মহড়ার $েকাপ এমনই 
ব>াপক িছল !য অেনেকই ১৭ই আগm িদনqেক !সসময় ‘বাংলােদেশর ৯-১১’ বেল 

                                                                                                                                                  
িবিভ� সময় িনিষ� কেরেছ চারq আ�bীকৃত ইসলািমক জিV সংগঠনেক; এ�েলা হেলাঃ 
শাহাদাত ই আল িহকমা (২০০৪) জিময়াতুল মজুািহিদন বাংলােদশ (!জএমিব, ২০০৫), 
জাZত মসুিলম জনতা বাংলােদশ (!জ এম !জ িব, ২০০৫) এবং হরকাতুল িজহাদ 
(২০০৫) $ভৃিত। িবএনিপ জামায়াত !জাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মজুািহদীন, জাZত 
মসুিলম জনতা, শাহাদাত ই আল িহকমা এবং হরকাতুল িজহাদ (uিজ)!ক িনিষ� করা 
হেয়িছল। িনিষ� তািলকায় সব<েশষ সংেযাজন িহযবতু তাহরী। 
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অিভিহত কেরিছেলন। জিVবােদর সােথ িবy� ইসলােমর স�ক<  কতটু� তা !বাঝা হেয় 
!গেছ !বামা মহড়ার fান�েলােত পাওয়া তােদর ছাপােনা িলফেলট�েলা !থেকই। সারা 
িলফেলট জেুড় !কারআন- হািদস !থেক নানা উ�ৃিত আর কােফর নাফরমানেদর িবnে� 
িজহােদর ডাক। !সসময় ফরহাদ মজহার আর বদnিন উমেররা পােলর হাওয়া অন> 
িদেক !ঘারােনার !চªা করেলও, িবy� ইসলােমর সােথ জিVবােদর !য একটা স�ক<  
রেয়েছ, তা আর চাপা থােক িন102। ধম<িভিKক ৫q জিV সংগঠেনর কায<xম িনিষ� 
হেলও ইেতামেধ> !গাপেন আেরা ৭০q জিV সংগঠন এেদর সােথ যু1 হেয়েছ। এরা 
একেযােগ !গাপেন !দশব>াপী বড় ধরেনর নাশকতা ঘটােনার জন> তৎপর হেয় উেঠেছ। 
এেদর মলূ টােগ<ট হে² যু�াপরাধীেদর িবচার বানচাল করা103। 

সেচতন শািAকামী ধািম<ক মানষুেদর আজ আে�াপলিÃর সময় এেসেছ, সময় এেসেছ 
সংশয়বাদী দিৃªেকাণ !থেক $´ করার- !কন এই জিV দল�েলা এত ইসলািমক? !কন 
                                                             
102 িবগত িবএনিপ জামাত সরকােরর পৃ�েপাষকতার জিVবােদর !সই ‘সুবণ<’ সময়�েলােত 
ফরহাদ মজহার আর বদnিন উমেররা $িতিxয়াশীল ভূিমকায় অবতীণ< হন। !সে¨©র 
৯, ২০০৫ তািরেখ ‘আমােদর সময়’ পি�কার একq খবের $কািশত হয় !য, ফরহাদ মজহার 
সােহব !$সÜােব একq আেলাচনা সভায় ব1ব> !রেখিছেলন এই বেল- ১৭ই আগেmর 
!জএমিব’র !বামাহামলাকারীেদর যিদ সdাসী বলা হয়, তেব নািক ৭১ এর মিু1েযা�ারাও 
সdাসী। yধু তাই নয়, ‘!বামাবািজ সdাস-জাতীয় ও আAজ< ািতক !$�াপট’ শীষ<ক এই 
সমােবশqেত !সা�াের !ঘাষণা কেরেছন !বামাবাজেদর সdাসী কম<কা� যিদ ‘অৈবধ’ হয় 
তেব নািক ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এর সকল আে`ালনও সdাসী কম<কা�। মজহার সােহব 
িজহাদ ও ! ণী সংZামেক এক কের !দেখন, আর মাo¡য় ত� আউের !সটােক সময় সময় 
gবধতা িদেত !চªা কেরন। এই !$সÜােবর আেলাচনা সভােত মজহার সােহব পির®ার 
কেরই বেলেছন, ১৭ই আগেmর হামলাকারীরা নািক ‘তােদর মেতা কের সমাজটােক 
বদলােত চায়।’ এেত নািক !দােষর িকছু !নই। $সVত, িবন লােদেনর $িত মজহার সােহব 
একটা সময় এতই �ণমÖু িছেলন !য, িতিন ‘িচAা’ নামক একটা পি�কায় ‘xুেসড, !জহাদ 
ও ! ণীসংZাম’ নােমর $বেtর (িডেস©র, ২০০১) সমাি[ !টেনেছন করািচর ‘উ�ত’ নামক 
পি�কায় লােদেনর সা�াৎকার !থেক উ�ৃিত িদেয়। !চ �েয়ভারা, !লিলন, m>ািলেনর মেতা 
িবন-লােদনেকও একই কাতাের !ফেল পুিঁজবাদী !শাষেণর িবnে� ‘িবÎবী কমেরড’ বািনেয় 
!ছেড়িছেলন লােদনেক! ‘$গিতশীল’ এবং ‘িনরেপ�’ মজহার িব)াস করেতন না ৯/১১ এর 
িব¹ংসী ঘটনায় লােদন জিড়ত থাকেত পাের। কারণ তার ধারণা হেয়িছল, ‘মসুলমান 
িহেসেব িতিন িমথ>া কথা বেলন না।’ ফরহাদ মজহারেক িনেয় অিভিজৎ রােয়র একq 
!লখা ‘ফরহাদ মজহােরর িব�ািA’ িশেরানােম gদিনক !ভােরর কাগেজ ছাপা হেয়িছল। 
$বtq ম1ুমনা ওেয়বসাইেটও রাখা আেছ। 
103 হািববরু রহমান, বাংলােদেশ জিV হামলার আশEা, বহৃ§িতবার, ০৮ এি$ল ২০১০, িনউজ 
বাংলা। 
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তারা সdাসী? কারা ধীের ধীের গেড় তুেলেছ !মাHা ওমর, িবন-লােদন, !মৗলানা মা�ান, 
!গালাম আজম, শাইখ আ�ুর রহমান, মফুিত হা�ান আর বাংলা ভাইেদর? !ক ইtন 
!যাগায় তােদর সdাসী কম<কাে�? আজ অত>A পির®ারভােব তাই বলার সময় এেসেছ- 
এই ‘পিব�’ ধম<Z��েলা অেনকাংেশই ধম¡য় সdাসবােদর মলূ উৎস। অবশ> !সইসােথ 
মািক< ন যু1রাc এবং পিÂমা !দশ�েলার সা�াজ>বাদী দিৃªভিV এবং মধ>$ােচ>র $িত 
দীঘ<িদেনর িবে�ষমলূক পররাcনীিতর কথাও আমােদর ভুেল !গেল চলেব না104। 
জনিব¹ংসী যু�া¾ না পাওয়া িকংবা সাােমর সােথ আল-কােয়দার !কােনা স�ক<  না 
খুেঁজ পাওয়া িকংবা gজব-যু�া¾ না পাওয়া সে�ও িনল<�ভােব ইরােকর উপর !য আZাসন 
চািলেয়েছ তা yধু !য আেমিরকার িচরেচনা সা�াজ>বাদী !চহারাটােকই §ª কের তুেলেছ 
তা নয়, ইসলািম িব) এই আZাসনেক !যেকােনা কারেণই !হাক ‘ইসলােমর উপর আঘাত’ 
িহেসেব িনেয়েছ। !সজন> রাজৈনিতক িবেRষেণ !দখা যায়, !সসম� !দেশই ইসলািম 
আ�ঘাতী !বামা হামলার মা�াটা !বিশ !য !দেশর সরকার ইরাক যুে� বশু-!jয়ারেক ন¼ 
ভােব সমথ<ন কেরেছ। প>ােলmাইিনেদর বি¥ত কের মািক< ন যু1রাcসহ অন>ান> পিÂমা 
!দশ�েলা !যভােব দীঘ<িদন ধের ইসরােয়লেক ন¼ভােব সমথ<ন কেরেছ তাও মসুিলম 
সমাজেক সংঘােতর পেথ !ঠেল িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক $িতিxয়া আর $িতিহংসার 
ব>াপার�েলা ভুেল !গেল !কােনা আেলাচনাই কখেনা স�ূণ< হেত পাের না। আেরকq 
ব>াপার উেHখ করাও !বাধহয় এে�ে� অ$াসিVক হেব না। রাcযd কীভােব ধম< ও 
!মৗলবাদেক লালন কের, পালন কের আর সময় িবেশেষ উেX !দয় তার একq বা�ব 
$মাণ হে² মািক< ন যু1রাc। িবÀানীরা !mম !সল িনেয় গেবষণা করেব িক করেব না, 
কৃি�মভােব সংযু1 জীবন র�াকারী যd তুেল !ফলা হেব িক হেব না, Xুেল িববত< নবাদ 
পড়ােনা হেব িকনা, আর হেল কীভােবইবা পড়ােত হেব, সবিকছুই সূüভােব িনয়dণ করেছ 
সরকার। িবÀানীেদর গেবষণা আর কাজকম< gনিতক না অৈনিতক- এ িনেয়ও উপযাজক 
হেয় Àানগভ<  মত িদেত এিগেয় আসেছ সরকাির পৃ�েপাষকতায় পিরচািলত অধ<িশি�ত 
পাি¢ আর যাজেকরা। যুে�র আেগ নবী-রাসুলেদর মেতাই ‘ঈ)েরর কhbর’ yনেত 
!পেয়েছ !স !দেশর !$িসেড�; িমিডয়া, বহৃৎ পি�কা !গা�ী আর $কাশক িনধ<ারণ কের 
িদে² !কাô খবের আমরা িব)াস করব, আর !কান খবর !চেপ যাওয়া হেব। আসেল 
‘ম1ু িবে)র’ কথা মেুখ বেল এভােবই নাগিরক nিচ, চািহদা, !চতনা আর পুেরা 

                                                             
104 মািক< ন সা�াজ>বাদ িবষেয় িব�ািরত জানেত হেল পড়ুন The Clash of Fundamentalisms: 
Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State: A 
Guide to the World’s Only Superpower by William Blum, Common Courage Press (May, 
2000);ইত>ািদ। 
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জীবনধারােকই িনয়dণ করেত চাইেছ ধম<াt শাসক�ল আর ধন�েবর !গা�ী; !স অন> 
এক ইিতহাস। 

তেব মা�ক�ন সাãাজHবাদ সমসHা হেলও আমরা মেন কির না .সটা ইসলািম 
সTাসবােদর কারণ। ইসলািম সTাসবােদর উৎস মূলত ইসলােমই িনিহত। মািক'ন 
সাmাজ3বােদর কারেণ 0কারআেন ‘0যখােনই অিবFাসীেদর পাওয়া যাক তােদর হত3া’ করার আয়াত, 
‘তােদর সােথ সংঘােত িলp হবার’ আয়াত, িবধম'ীেদর উপর ‘িজিজয়া কর আেরাপ করার’ আয়াত, 
‘গদ'ােন আঘাত করার’ আয়াত পয়দা হয়িন। ধম'gngেলােত নারীেদর অবrd রাখার, শsেkেtর 
সােথ তুলনা করার, িকংবা যুdবিnনীেদর সােথ সহবােসর আয়াত, অথবা ব3িভচারী নারীেদর পাথর 
ছুঁেড় হত3ার িনেদ'শ মািক'নরা কের যায়িন। ইিতহাস সাWH .দয় মহানবী মুহা¹দ িনেজ ৬২৪ 
িÏmাে� বিন �য়ানকুা, ৬২৫ িÏmাে� বিন নািদর আর ৬২৭ িÏmাে� বিন �রাইজার 
ইuিদ �াইবেক আxমণ কের তােদর হত>া কেরন। বিন �য়ানকুার ইuিদেদর সাতশ 
জনেক এক সকােলর মেধ> হত>া করেত সেচª হন (িকv ‘ভ�’ বেল কিথত আ�ুHাহ 
ইবেন ওবাইেয়র হ�ে�েপ !সটা বা�বািয়ত হয়িন)105, আর বিন �রাইজার $ায় আটশ 
!থেক নয়শ !লাকেক আ�ুHাহর বাধা উেপ�া কের !শষ পয<A হত>া কেরই !ফেলন, এমন 
িক তারা আ�সমপ<ণ করার পরও106। হত>ার ভয়াবহতা এতই !বিশ িছল !য, ক>ােরন 
আম<èং-এর মেতা !লিখকা, িযিন মসুিলম সমােজর পছে`র তািলকায় শীষ<fানীয় িহসেব 
গণ> হন, িতিন পয<A এধরেনর কম<কা�েক নাৎিস বব<রতার সােথ তুলনা কেরেছন107। বu 
িবেRষকই অতীেত !দিখেয়েছন !য, িবন লােদন, বাংলা ভাই, মফুিত জিসম িকংবা !মাহা�দ 
আতাসহ শীষ< সdাসীরা মলূত ইসলামেক িনয়মিন�ভােব অনসুরণ কেরেছন। এ িনেয় 
িব�ৃতভােব জানেত চাইেল পাঠেকরা ম1ুমনায় $কািশত আকাশ মািলেকর !লখা ‘!য সত> 
বলা হয় িন’ ই-বইq পেড় িনেত পােরন108। িকv তারপেরও অেনেকই আবার আেছন 
যারা ইিতহাস এবং বা�বতা ভুেল !কবল আেমিরকােকই সব সময় ইসলািম সdাসবােদর 
উৎস বেল মেন কেরন। !যমন, !নায়াম চমিX যিদও আেমিরকান সা�াজ>বাদ িনেয় বu 
িবেRষণমলূক !লখা িলেখেছন, এবং বাংলােদশসহ বu মসুিলম $ধান !দশ�েলােত তার 
িবেRষণ খুবই জনি$য়, িতিনও মেন কেরন, ‘আেমিরকা িনেজই এক সdাসবাদী !দশ, !স 

                                                             
105 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 
2004 imprint, p545 
106 Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36 
107 K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, 
p. 207. 
108 আকাশ মািলক, !য সত> বলা হয়িন, ম1ুমনা ইবকু। 
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কারেণই ৯-১১ এর মেতা আxমণ আেমিরকার ঘােড় এেস পেড়েছ’109। িসএনএন- এর 
িনউজেহাm এবং িনউজ উইক ই�ারন>াশনােলর এিডটর ফিরদ জাকািরয়া তার ২০০৭ 
সােল $কািশত ‘ভিবষ>েতর bাধীনতা’ নামক বইেয় বেলেছন, ‘যিদ মসুিলম সdাসবােদর 
!পছেন !কবল একq মা� কারণ পাওয়া যায়, তা হেব আরব িবে) আেমিরকান পিলিসর 
ব>থ<তা’ 110। ম1ুিচAক স>াম হ>ািরস জবাব িদেয়েছন এই বেল, ‘হেত পাের। িকv মসুিলম 
সdাসবােদর উÊান যিদ সমস>া হেয় থােক, তেব সমস>ার মলূ কারণ হেলা, ফা�ােম�ালস 
অফ ইসলাম’111। 

ধম<, !মৗলবাদ এবং সdাসবাদ িনেয় আেলাচনার একটা বড় সমস>া হেলা অযািচত 
‘!mিরওটাইিপং’ এর ভয়। এধরেনর আেলাচনা yn হেলই আমরা !দেখিছ িব)াসীেদর 
অেনেকই ি�[ হেয় বলেত থােকন- yধু �q কেয়ক সdাসীেদর কারেণ সামিZকভােব 
ইসলামেক বা মসুিলমেদর দায়ী করা িক �ক হে²? একজন িবন লােদন বা একজন 
মফুিত হা�ান িক ইসলােমর $িতিনিধ� কের নািক? না, সিত>ই কের না। কােজই আিমও 
বিল !য, পৃিথবীর সম� মসুিলম জনেগা�ীেক কখেনাই সdাসী বলা উিচত নয়, যারা 
এধরেনর ‘!mিরওটাইিপং’ করেত চান তারা ভুল কেরন। এq এক ধরেনর Racism। 
!কউবা বেলন এq এক ধরেনর !রাগ- ‘ইসলােমােফািবয়া’! !রাগই বলনু আর পিÂমা 
জাত>ািভমানই বলনু (যােক $য়াত এেডায়াড<  সাইদ অিভিহত কেরন ‘ওিরেয়�ািলজম’ 
নােম), ৯-১১ এরপর পিÂমা িবে) বসবাসরত মসুিলমরা এধরেনর শারীিরক ও মানিসক 
িনয<াতেনর bীকার হেয়েছ বu !�ে�ই- এ !তা অbীকার করবার !জা !নই। মসুিলম 
মােনই !য ‘সdাসী’ নয় এq !বাঝার জন> !তা !কােনা দশ<ন কপচােনার দরকার !নই, 
আমার-আপনার ব>ি1গত অিভÀতাই !তা যেথª হবার কথা। আমার িনেজরই অেনক 
মসুিলম বtু-বাtব রেয়েছ। তােদর !কউই !তা সdাসী নন। !কউই িবন লােদন নন, 
!কউই নন মফুিত হা�ান। তারা আমার িবপেদ- আপেদ !খাঁজ-খবর !নন, বাসায় এেস 
গ{-�জব কেরন, খাওয়া-দাওয়া কেরন, এমন িক নামােজর সময় হেল এই কািফেরর 
বাসায় ‘পিÂম িদক !কানটা’ জানেত !চেয় নামাজও পেড়ন। এরা িনপাট ভােলা মানষু। 
তারা !কারআেনর !কান আয়ােত ভােয়ােলে¸র কথা আেছ তা স©েt !মােটও ওয়ািকবহাল 

                                                             
109 Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001 
110 Fareed Zakaria, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. 
Norton & Company; Revised Edition edition, 2007 
111 Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 
2005 
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নন, !সটা িনেয় আZহীও নন- তারা আসেল ‘ি§িরচুয়াল ইসলােমর’ চচ< া কেরন। িবপদটা 
কখেনাই এেদর িনেয় নয়। এরা সবাই শািA, ভােলাবাসা আর সিহÓুতায় িব)াস কেরন। 
িকv এই মলূ>েবাধ�েলা তারা যতটা না ইসলাম !থেক !পেয়েছন, তার !চেয় অেনক !বিশ 
!ছাটেবলা !থেকই সামািজক িশ�া িহেসেব Zহণ কেরেছন। কারণ !কােনািদন !কারআেনর 
বা ইসলােমর চচ< া না কেরও !তা বu মানষু এই �ণাবলী বিজ< ত নয়, এমন হাজােরা 
উদাহরণ হািজর করা যায়। িকv এই ‘ি§িরচুয়াল ইসলােমর’চচ< াকারী দেলর বাইেরও 
একটা অংশ রেয়েছ যারা রীিতমেতা আ�িরকভােব !কারআেনর চচ< া কেরন, !চাখ-কান 
বt কের !কারআেনর সকল আেদশ-িনেদ<শ !মেন চেলন আর !কারআেনর আেলােক !দশ 
ও পৃিথবী গড়েত চান। িবপদটা এেদর িনেয়ই। কারণ !কউ যিদ সামািজক িশ�ার বদেল 
!কারআেনর সকল আেদশ-িনেদ<শ !চাখ-কান বt কের !মেন !নন তাহেল কী হেব ? 
সুরা আল-ইমরােনর িনেচর আয়াতটায় !চাখ !বালােনা যাক112- 

‘মিুমনগণ !যন অন> মিুমনেক !ছেড় !কােনা অমসুিলম/কােফরেক বtুÆেপ Zহণ 
না কের। যারা এÆপ করেব আHাহর সােথ তােদর !কােনা স�ক<  থাকেব না’ 
(৩:২৮)। 
 

যারা !কারআেনর মেধ> কখেনা ভােয়ােলে¸র qিকqও খুেঁজ পান না, বরং পিব� 
!কারআেনর আেলােক জীবন সাজােত চান, তারা িনেজরাই িক তােদর !কােনা িহ`,ু িÏmান 
বা অধািম<ক $িতেবশীেদর $িত !কারআেন বিণ<ত উপেরর িনেদ<শ অনযুায়ী ব>বহার 
কেরন? তারা িক সিত>ই yধুমা� অমসুিলম বেলই কােরা বtু� $ত>াখ>ান কেরন? যিদ 
তা না হয়, তেব বলেতই হয় !য তারা আসেল !কারআেনর িনেদ<শ অনযুায়ী চলেছন না। 
িকv !কারআন !তা ‘আHাহর িকতাব’। !কউ যিদ ভাসা ভাসা উেশ>মলূকভােব 
!কারআেনর চচ< া না কের !কারআেনর সকল িনেদ<শ আ�িরকভােবই !মেন চলার িস�াA 
!নন আর অবেশেষ সা°দািয়ক ‘তািলবান’ িহেসেব !বেড় ওেঠন, তেব !দাষটা কার হেব?  

 
সুরা আল বাকারা !থেক আেরকq আয়াত !দিখ113- 

‘!তামােদর উপর যু� ফরজ করা হেয়েছ, অথচ তা !তামােদর কােছ অপছ`নীয়। 
প�াAের !তামােদর কােছ হয়েতা !কােনা একটা িবষয় পছ`সই নয়, অথচ তা 
!তামােদর জন> কল>াণকর’ (২:২১৬)। 
 

                                                             
112 !কারআন শরীফ (বVানবুাদ) পূেব<া1। 
113 !কারআন শরীফ (বVানবুাদ) পূেব<া1। 
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অথবা সুরা আন িনসা !থেক উ�ৃত করা যাক114- 
আHাহর জন> যু� করেত থা�ন, আপিন িনেজর সKা ব>তীত অন> !কােনা 
িবষেয়র িজ�াদার নন! আর আপিন অন> মসুলমানেদরেকও উৎসািহত করেত 
থা�ন। শীýই আHাহ কােফরেদর শি1-সামথ<> খব< কের !দেবন। আর আHাহ 
শি1-সামেথ<>র িদক িদেয় অত>A কেঠার এবং ক�ন শাি�দাতা (৪:৮৪)। 
 

!কারআেনর বিণ<ত িনেদ<শ মেতা িজহািদ !জােশ উ��ু হেয় তািলবানেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ 
িমিলেয় ইuিদ-নাসারােদর িবnে� যু� করবার জন> আফগািন�ান চেল িগেয়িছেলন 
অেনেকই; কারণ ইuিদ-নাসারােদর িবnে� যু� করােক তারা আHাহর িনেদ<শ বেলই !মেন 
িনেয়িছেলন। তােদর !য খুব একটা !দাষ !দওয়া যায় তাও নয়। ২০০৫ সােলর ১৮ই 
অেlাবর gদিনক $থম আেলার িরেপােট<  $কািশত হেয়েছ িনিষ� !ঘািষত হরকাতুল 
িজহােদর ত�াবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ !থেক $ায় িতন হাজার মা¢াসার ছা�-
িশ�ক িজহািদ !জােশ উ��ু হেয় !সািভেয়ত বািহনীর িবnে� যু� করেত আফগািন�ােন 
চেল িগেয়িছল। !কারআেনর িকছু িশ�াই !য !শষ পয<A মা¢াসা পড়ুয়া ছা�েদর মেধ> 
‘কািফরেদর’ িবnে� অযথা িহংসা-িবে�ষ ছড়ােনােত বuলাংেশ দায়ী, এq অbীকার করার 
!চªা !Çফ আ�$ব¥না ছাড়া আর িকছু নয়। এ §শ<কাতর িবষয়q আেলাচনা করেত 
!গেল সবসময়ই ঘুের িফের ৯-১১ এর ঘটনাq সামেন চেল আেস। ৯-১১ এর ঘটনায় 
সারা পৃিথবী �ি½ত হেয় !দেখিছল কী কের িকছু ধেম<া£াদ িজহািদ gসিনক উেড়াজাহাজেক 
অ¾ বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ !লােকর $াণহািন ঘটােত পাের। যারা ইসলােমর 
মেধ> $িতিনয়ত শািA !খাঁেজন, তারা বলেবন, এ�েলা কিতপয় পথ�ª দ®ৃুতকারীেদর কাজ- 
যার সােথ $কৃত ইসলােমর সােথ !কােনাই স�ক<  নাই। িকv সমস>া হে² এই ‘কিতপয় 
পথ�ª দ®ৃুতকারী’রা !তা আর িনেজেদর দ®ৃুতকারী ভােব িন। বরং !ভেবেছ তারাই সা�া 
মসুিলম, যারা িকনা আHাহর !দওয়া অিপ<ত দািয়� স�কভােব পালন করেছ। ৯-১১ 
ঘটার অেনক আেগই- ১১ই জানয়ুাির ১৯৯৯ এর িনউজ উইেকর একq সংখ>ায় ওসামা 
িবন লােদেনর একটা সা�াতকার ছাপা হেয়িছল। !সই সা�াতকাের লােদন সােহব 
পির®ারভােব ব>াখ>া কেরিছেলন !কন িতিন সকল আেমিরকানেদর !মের !ফলােক ‘জােয়জ’ 
মেন কেরন। পাঠকেদর উেশ> িকছু অংশ তুেল !দওয়া হেলা115- 

                                                             
114 !কারআন শরীফ (বVানবুাদ) পূেব<া1। 
 
115 Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications. 
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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. 
 

িহ` ুধম<েক ইসলাম !থেক !কােনা অেথ<ই ভােলা বলবার !জা !নই। !য জািতেভদ $থার 
িবষ-বাþ $ায় িতন হাজার বছর ধের �েড় �েড় ভারতেক খাে² তার $ধান Æপকার 
bয়ং ঈ)র। মনসুংিহতা !থেক আমরা পাই- মানেুষর সমিৃ� কামনায় পরেম)র িনেজর 
মখু !থেক �াëণ, বাu থেক �ি�য়, উn !থেক gবশ>, আর পা !থেক শ¢ূ সৃিª কেরিছেলন 
(১:৩১)। িব)াসীরা !জার গলায় বেলন, ঈ)েরর !চােখ নািক সবাই সমান! অথচ, 
�াëণেদর মাথা !থেক আর শ¢ূেদর পা !থেক gতির করার !পছেন ঈ)েরর উেশ>q 
িকv বড়ই মহান! শ¢ূ আর দিলত িনÿ বেণ<র িহ`েুদর $িত তাই ‘ঈ)েরর মাথা !থেক 
সৃª’ উঁচু জােতর �াëণেদর দবু<>বহােরর কথা সব<জনিবিদত। সম� বড়েলােকর বাসায় 
এখনও দাস িহেসেব িনÿবেণ<র িহ`েুদর িনেয়াগ !দয়া হয়। মন ুবেলেছন- দাসে�র কাজ 
িনব<াহ করার জন>ই িবধাতা শ¢ূেদর সৃিª কেরিছেলন (৮:৪১৩)। এই সম� িনÿবেণ<র 
িহ`রুা বাসার সম� কাজ স�� কের চেল যাওয়ার পর গVা-জল িছqেয় গৃহেক 
‘পিব�’ করা হেতা (!�� িবেশেষ এখনও হয়)। আর হেব নাই বা !কন! তারা আবার 
মানষু নািক? তারা !তা অ²ৎু! í এম.িস.রাজার কথায়, ‘আপিন বািড়েত ��র-
িবড়ােলর চাষ করেত পােরন, !গা-ম�ূ পান করেত পােরন, এমন িক পাপ দরূ করার জন> 
সারা গােয় !গাবর !লপেত পােরন, িকv িনÿবেণ<র িহ`েুদর ছায়াq পয<A আপিন মারােত 
পারেবন না’! এই হে² িহ` ু ধেম<র gনিতকতা! এমন িক িহ` ু ধেম<র দিৃªেত শ¢ূেদর 
উপািজ< ত ধন স�িK তােদর !ভােগরও অিধকার !নই। সব উপািজ< ত ধন দাস-
মািলেকরাই Zহণ করেব- এই িছল মনরু িবধান- ‘ন িহ তস>াি� িকি¥ত bং ভKৃ<হায<ধেনা 
িহ সঃ’ (৮:৪১৬)। শ¢ূরা িছল ব¥ণার কnণতম িনদশ<ন; তােদর না িছল নাগিরক 
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অিধকার, না িছল ধম¡য় বা অথ<ৈনিতক অিধকার। শ¢ূেদর যােত অন> িতন বণ< !থেক 
আলাদা কের !চনা যায় এবং শ¢ূরা !যন $িতq মুহূেত' মেন রােখ !য িতন বেণ<র 
মানেুষর xীতদাস হেয় !সবা করবার জন>ই তােদর জ£। িতন বেণ<র মানষুেদর !থেক 
শ¢ূরা !য িভ�তর জীব তা জানােনার জন> $িত মােস মাথার সব চুল কািমেয় !ফলবার 
িনেদ<শ িদেয়েছন মন ু (৫:১৪০)। একজন শ¢ূেক !বদ পাঠ !তা দেূরর কথা,  বেণরও 
অিধকার !দওয়া হয় িন। একজন শ¢ূেক তার উঁচু জােত িবেয় করবার অনমুিত পয<A 
!দওয়া হয় িন। একজন শ¢ূ যিদ �াëেণর জন> সংরি�ত আসেন বেস পেড়, তেব তার 
বেুক গরম !লাহার দে�র ছ>াঁকা !দবার অথবা পÂাৎেদশ কত< ন কের !নবার িবধান 
রেয়েছ (৮: ২৮১)116।  

মনরু এসব বণ<বাদী নীিতর বা�ব Æপায়ণ আমরা !দখেত পাই রামায়ণ ও 
মহাভারেত। িবেশষত ধম<শা¾ীয় অনশুাসন !য ! ণী gবষেম>র হািতয়ার িহেসেব ব>ব¬ত 
হেতা এবং শ¢ূেদর দমন-িনপীড়েনর উেেশ> ব>ব¬ত হেতা, তার সবেচেয় বড় উদাহরণ 
রামায়েণর শ©ুকবধ কািহিন। তপস>া করার ‘অপরােধ’ রামচ� খড়গ িদেয় শ©ুক নামক 
এক শ¢ূ তাপেসর িশরে²দ কেরন তার তথাকিথত রামরােজ> 117।  

$ায় একই ধরেনর ঘটনা আমরা !দিখ মহাভারেত যখন িনষাদরাজ িহরণ>ধনরু পু� 
একলব> !¢াণাচােয<র কােছ অ¾িবদ>া িশখেত এেল তােক নীচ জািত বেল $ত>াখ>ান কেরন 
!¢াণ। yধু তাই নয়, পরবত¡েত bিশ�ায় িশি�ত একলেব>র শর িনে�েপর দ�তা নª 
কের ধনিুব<দ>ায় !¢ােণর ি$য় ছা� অজু< েনর ! �� অ�ুß র�ার অিভ$ােয় ‘�n দি�ণা’ 
িহেসেব একলেব>র বেুড়া আVলু !কেট !নন িতিন। এধরেনর অেনক উপকরণ ছিড়েয় 
রেয়েছ $াচীন মহাকাব>�েলােত118। 

আসেল এইসব $ািত�ািনক ধম< আিদম মানেুষর সােম>র সমাজকাঠােমার িভত উপেড় 
!ফেল $িত�া কেরিছল অসাম>, ! ণীিবভ1 সমােজর। ধম<ই gতির কেরিছল uজরু-মজুরু 
! ণীর কৃি�ম িবভাজেনর, িকংবা হয়েতা বলা যায় !শাষক ! ণীই ! ণীিবভ1 সমােজর 
ফায়দা পুেরাপুির লটুবার জন> $থম !থেকই কােজ লািগেয়িছল ধম<েক; !যভােবই !দিখ না 

                                                             
116 সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (স�াদনা), bতd ভাবনা, চারিদক, ২০০৮ 
117 বা!ীিক রামায়ন, !হমচ� অনিুদত, িরেফকট পাবিলেকশন, কিলকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১০৬৭-
৭১ 
118 মহাকাব>�েলােত মনরু $ভাব িবষেয় আেলাচনার জন> !দখুনঃ মহাকাব> ও !মৗলবাদ, 
জয়Aানজু বে`াপাধ>ায়, এলাইড পাবিলশাস< িলিমেটড, কিলকাতা। এবং Laws of Manu, 
translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon 
Press, Oxford, 1886. 
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!কন এর ফেল $িত�া হেয়িছল সামািজক আর অথ<ৈনিতক !শাষেণর। এই !শাষণ $িxয়া 
অব>াহত রাখবার জন>ই �াëেণরা $চার কেরিছল- ধম<Z��েলা bয়ং ঈ)েরর মখু-
িনঃসৃত। মানেুষ মানেুষ িবেভদ নািক ঈ)র-িনেদ< িশত! ঈ)রেক সা�ী !মেন 
রাজৈনিতকভােব ধম<েক $িতি�ত সুদরূ$সারী $য়াস ল�> করা যায় উপমহােদেশর 
রাজনীিতর গিত-$কৃিত পয<েব�ণ করেল।  

ইসলািম িজহািদ gসিনকেদর মেতাই ভারেত িবেভেদর হািতয়ার ‘সনাতন ধম<’ র�ায় 
আজ সেচª হেয়েছ িবেজিপ, রাcীয় bয়ং !সবক সংঘ, িব)িহ` ুপিরষদ, িশব-!সনা, বজরং 
দেলর মেতা $িতিxয়াশীল দল�েলা। কেয়ক দশক আেগও ভারেত নবিহ`েু�র !তমন 
!কােনা সংগ�ত Æপ িছল না119। তেব অিশ�া, �িশ�া আর ধম<াtতার কারেণ ভারেতর 
আপামর জনসাধারেণর কােছ স�>াসী, !গnয়া, জটা, দ�, n¢া�, কম�ুল এসব দীঘ<কাল ধের 
একটা িবমঢ়ূ সñম !ভাগ কের এেসেছ। ধেম<র $িত সাধারণ মানেুষর !মােহর কথা 
ধুরtর রাজনীিতিবদরা জােন। এই ধম¡য় ভাবালতুােক উেX িদেতই !বাধহয় ১৯৯৮-৯০ 
সােল সরকাির পৃ�েপাষকতায় দরূদশ<েন ধম¡য় অবয়েব $চািরত হেলা রামায়ণ আর 
মহাভারত। সরকাির $চার মাধ>েম এভােব অtিব)াসেক উৎসাহ !দবার ফেল ভারেত 
!মৗলবাদী এবং সা°দািয়ক রাজনীিতর দয়ুার উে£ািচত হেলা, !রাপণ করা হেলা এক 
িবষ-বেৃ�র চারা। দরূদশ<েনর পদ< ায় $থমবার রামায়ণ চলাকােল কি{ত রাম জ£ভূিম 
িনেয় !মৗলবাদী আে`ালেনর !জায়ার এবং পরবত¡কােল ১৯৯২ সােল বাবরী মসিজদ 
¹ংেসর মাধ>েম $িতিxয়াশীল শি1�েলার উÊান !সই $িxয়ারই অংশ। জয়Aানজু 
বে`>াপাধ>ায় এ $সেV তার ‘মহাকাব> ও !মৗলবাদ’ বইেয় বেলন120- 

‘দভু< াগ>বশতঃ ভারতবেষ< রামায়ণ ও মহাভারতেক $াচীন ভারতীয় সভ>তা ও 
সংXৃিতর মহাকািব>ক $িতফলন িহেসেব অথবা ভারতীয় তথা িব)সািহেত>র 
অমলূ> òপদী স�দ িহেসেব গণ> না কের !মৗলবাদী এবং সা°দািয়ক 
রাজনীিতর উপাদান িহেসেব ব>বহার করার $বণতাই !বিশ ল�> করা যাে²। 
এখােনই আমােদর গভীর ল�া। $থেম ১৯৮৮-৯০ সােল এবং আরও কেয়কবার 
সরকাির দরূদশ<েন রামায়ণ ও মহাভারত !য অবয়ব ও $কাশভিVমায় 
স°চািরত হেয়েছ, তা এই !মৗলবাদী রাজনীিতেত ইtন জিুগেয়েছ বেলই মেন 
হয়। দরূদশ<েন স°চািরত রামায়েণর কািহিন $ধানত তুলসী দাস রিচত 
রামচিরত মানস Z�েক িভিK কেরই রিচত হেয়েছ, বা!ীিক রামায়ণেক িভিK 

                                                             
119  সু�মারী ভYাচায<, িহ` ুসা°দািয়কতা, দীপ $কাশন, ২০০০। 
120  মহাকাব> ও !মৗলবাদ, জয়Aানজু বে`াপাধ>ায়, এলাইড পাবিলশাস< িলিমেটড, কিলকাতা। 
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কের নয়। তুলসী রামায়েণর কািহিন মধ>যুগীয় ভি1 আে`ালেনর ফল"িত এবং 
gবÓব ভি1 সািহেত>র অAগ<ত। আিদ বা!ীিক রামায়েণ বালকা� ও উKরকা� 
িছল না। আর পরবত¡ কােল সংেযািজত এই দইু কা� এবং সংিRª অন>ান> 
$ি�[ কথা বাদ িদেল আিদ বা!ীিক রামায়েণ রােমর অবতারে�র িবেশষ িচ¿ 
পাওয়া যায় না। মহাকাব> িহেসেবও রামায়েণর সািহত>�ণ বিৃ� পায়। িকv 
তুলসী রামায়েণ িবÓুেক ! � !দবতা রামেক িবÓুর অবতার িহেসেব $িত�া 
করাই িছল $ধান ল�>। যা এমন িক বালকা� ও উKরকা�সহ পHিবত 
বা!ীিক রামায়েণরও $ধান িবষয়বØ নয়। দরূদশ<েন এভােব রামায়ণেক মহাকাব> 
িহেসেব উপিfত না কের িবকৃতÆেপ অবতারকািহিন ও ধম<Z�Æেপই 
জনসাধারেণর সামেন তুেল ধরা হেয়েছ। সরকাির $চারমাধ>েম এভােব 
অtিব)াসেক উৎসাহ !দওয়ার ফেল !মৗলবাদী ও সা°দািয়ক রাজনীিত স»ীিবত 
হেয়েছ, এ ধারণা যুি1সVত। দরূদশ<েনর পদ< ায় $থমবার রামায়ণ চলাকােল রাম 
জ£ভূিম িনেয় !মৗলবাদী আে`ালেনর !জায়ার এবং পরবত¡কােল তার ব>াপক 
রাজৈনিতক $িতিxয়াই এর অকাট> $মাণ।’ 
 

২০০২ সােল �জরােট ঘেট যাওয়া �রণকােলর সবচাইেত ভয়াবহ দাVা আমরা !দেখিছ। 
ধেম<র মায়াজােল পেড় সাধারণ মানষু কী ভয়ংকর হেয় উঠেত পাের আর িন�ুর আচরণ 
করেত পাের- �জরােটর সা°িতক দাVা তার $মাণ। তারপেরও িকv ধেম<র সমােলাচনা 
করেল !মৗলবাদীেদর সােথ সােথ অেনক $গিতপ�ীরাও একাYা হেয় বকু িচিতেয় nেখ 
দাঁড়ান! 

ইuিদ এবং িÏmানেদর পিব�Zে�র িদেক তাকােল !দখা যায়, পুেরা বাইেবলqেতই 
ঈ)েরর নােম খুন, রাহাজািন, ধষ<ণেক gবধতা !দওয়া হেয়েছ। িকছু উদাহরণ !তা !দওয়া 
!যেতই পাের। যু�জেয়র পর অগিণত যু�বি`েক ক#া করার পর মসুা িনেদ<শ িদেয়িছেলন 
ঈ)েরর আেদশ িহেসেব সম� বি` পুnষেক !মের !ফলেত121- 

এখন !তামরা এইসব !ছেলেদর এবং যারা �মারী নয় এমন সব ¾ী !লাকেদর 
!মের !ফেলা; িকv যারা �মারী তােদর !তামরা িনেজেদর জন> বাঁিচেয় রােখা 
(গণনা পু�ক, ৩১:১৭-১৮)। 
 

একq িহেসেব !দখা যায়, মসুার িনেদ< েশ $ায় ১০০,০০০ জন তnণ এবং $ায় ৬৮,০০০ 

                                                             
121 পিব� বাইেবল, পুরতন ও নতূন িনয়ম, বাংলােদশ বাইেবল !সাসাইq, ঢাকা, ২০০০ 
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অসহায় নারীেক হত>া করা হেয়িছল122। এছাড়াও িন�ুর, আxমণা�ক এবং অরাজক 
িবিভ� আয়াতসমেূহর িববরণ পাওয়া যায় িযশাইয় (২১:৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), 
গণনা পু�ক (২৫:৩-৪), িবচারকতৃ< গন (৮:৭), গণনা পু�ক (১৬:৩২-৩৫), ি�তীয় 
িববরণ (১২:২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯,১৪:১২), ি�তীয় িববরণ (১১:৪-৫), ১ 
শমেূয়ল (৬:১৯), ডয়টারেনািম (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমেূয়ল (১৫:২-
৩), ২ শমেূয়ল (১২:৩১), িযশাইয় (১৩:১৫-১৬), আিদপু�ক (৯:৫-৬) $ভৃিত নানা 
জায়গায়। 

িব)াসী িÏmানরা সাধারণত বাইেবেল বিণ<ত এই ধরেনর িন�ুরতা এবং 
অরাজকতােক $ত>াখ>ান কের বলার !চªা কেরন, এ�েলা সব বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর 
(ইuিদেদর ধম<Z�) অধীন, িযyিÏেmর আগমেনর সােথ সােথই আেগর সম� অরাজকতা 
িনমূ<ল হেয় শািA $িতি�ত হেয় !গেছ। এq সত> নয়। বাইেবেলর নতুন িনয়েম িযy খুব 
পির®ার কেরই বেলেছন !য িতিন পূব<তন ধম<$বত< কেদর িনয়মানযুায়ীই চািলত হেবন123- 

এ কথা মেন কেরা না, আিম !মািশর আইন-কাননু আর নবীেদর !লখা বািতল 
করেত এেসিছ। আিম !স�েলা বািতল করেত আিস িন বরং পূণ< করেত এেসিছ 
(মিথ, ৫: ১৭)। 
 

িÏm ধেম<র অনসুারীরা !যভােব িযyেক শািA এবং !$েমর $তীক িহেসেব বণ<না কের 
থােকন, সিত>কােরর িযy �ক কতটু� !$মময় এ িনেয় সে`হ !থেকই যায়। িযy খুব 
§ª কেরই বেলেছন !য- 

‘আিম পৃিথবীেত শািA িদেত এেসিছ এই কথা মেন কেরা না। আিম শািA িদেত 
আিস নাই, এেসিছ তেলায়ােরর আইন $িত�া করেত। আিম এেসিছ মানেুষর 
িবnে� মানষুেক দাঁড় করােত; !ছেলেক বাবার িবnে�, !মেয়েক মােয়র িবnে�, 
!বৗেক শাyিড়র িবnে� দাঁড় করােত এেসিছ’ (মিথ, ১০: ৩৪-৩৫)। 
 

ব>িভচার করার জন> yধু ব>িভচািরণী নন, তার িশyসAানেদর হত>া করেতও কাপ<ণ> 
!বাধ কেরন না িযy124- 

                                                             
122 The Dark Bible, Compiled by Jim Walker, 
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm  
123 পিব� বাইেবল,পূেব<া1 
124 পিব� বাইেবল,পূেব<া1 
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‘!সইজন> আিম তােক িবছানায় !ফেল রাখব, আর যারা তার সেV ব>িভচার 
কের তারা যিদ ব>িভচার !থেক মন না !ফরায় তেব তােদর ভীষণ কেªর মেধ> 
!ফলব। তার !ছেলেমেয়েদরও আিম !মের !ফলব’ ($কািশত বাক>, ২: ২২-২৩)। 
 

ধেমAর সমােলাচনা 0কন?  
মানবতাবাদীরা আর যুি1বাদীরা !কন ধম<Z��েলার সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা 
কেরন কারণ তা সমােলাচনার !যাগ>, তাই। !কােনািকছুই !তা আসেল সমােলাচনার ঊে¹< 
নয়- তা !স অথ<নীিত বা পদাথ<িবÀােনর নতুন !কােনা ত�ই !হাক, বা মহান আHাহর 
বাণীই !হাক। আসেল পুেরা ধম<িব)াসই !তা দাঁিড়েয় আেছ এক জলজ>াA িমথ>ার উপর 
ভর কের। ধম< মােনই আজ িকছু অৈবÀািনক িচAা-!চতনা, �সংXার আর রীিত-নীিতর 
সমাহার, !য�েলা কােলর পিরxমায় উপেযািগতা হািরেয়েছ। ধেম<র সমােলাচনার আর একq 
বড় কারণ হেলা, ধম<Z��েলার মেধ> িবরাজমান িন�ুরতা। ধম<Z��েলা !তা আর গীতা»িল 
বা সি¥তার মেতা িনেদ< াষ কাব>সমZ নয় !য অবসর সমেয় yেয় yেয় কাব> চচ< া 
করলাম আর তারপর আলমারীর তােক তুেল !রেখ িদলাম! ধম<Z��েলােত যা !লখা 
আেছ তা ঈ)েরর বাণী িহেসেব পালন করা হয় আর উৎসােহর সােথ সমােজ তার $েয়াগ 
ঘটান হয়। িহ` ুধম<Z��েলােত বিণ<ত সতীদাহর মাহা�>েক $িত�া করেত িগেয় yধুমা� 
১৮১৫ সাল !থেক ১৮২৬ সােলর মেধ> সতীদােহর bীকার হেয়েছ ৮১৩৫ জন নারী। এই 
!তা !সিদনও- ১৯৮৭ সােল Æপ কােনায়ার নােম একq !মেয়েক রাজfােন পুিড়েয় মারা 
হেলা ‘সতী মাতা কী জয়’ ¹িন িদেয়। সারা Zােমর মানষু তািকেয় তািকেয় !দখল- 
!কউ টঁু শ�q করেলা না। আর করেবই বা !কন? ধম< নাশ হেয় যােব না? 
মহাভারেতর কথা yনেল !যমন পুণ> হয়, সতী !পাড়ােনা !দখেলও নািক !তমিন। আিম 
আমার পূব<বত¡ ‘অিব)ােসর দশ<ন’ বইটােত সতীদােহর পিরসংখ>ান হািজর কেরিছলাম। এক 
‘মডােরট’ িহ` ু বইটার িরিভউ করেত িগেয় একটা jগ সাইেট িলেখ িদেলন – পুেরা 
ব>াপারটাই নািক সাংXৃিতক, ধম<Zে� নািক সতীদােহর !কান অি�� !নই। আসেল এই 
‘মডােরট’ িহ`রুা িনেজর ধম<Z�টাও �কমত পেড় !দেখন না। অেনক িহ`ইু জােনন না 
তােদর ধম<Zে� ‘bামী মারা !গেল িবধবােক bামীর িচতায় আ�েন পুেড় মের সতী 
হওয়ার’ সু§ª িনেদ<শ রেয়েছ। !যমন, ঋে%েদর দশম ম�েলর ১৮নং সূে1র ৭ নং ঋক 
(১০/১৮/৭) ¢ªব> :  

 
!Rাকqর ইংেরিজ হে² : ‘Let these women, whose husbands are worthy and are 
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living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives 
first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned.’।  

অথব<েবেদ রেয়েছ : “আমরা মেৃতর বধূ হবার জন> জীিবত নারীেক নীত হেত 
!দেখিছ।” (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংিহতায় পাই, “মানেুষর শরীের সােড় িতন !কাq 
!লাম থােক, !য নারী মতুৃ>েতও তার bামীেক অনগুমন কের, !স bামীর সেV ৩৩ !কাq 
বৎসরই bগ<বাস কের।” (৪:২৮)। দ� সংিহতার ৪:১৮-১৯নং !Rােক বলা হেয়েছ, “!য 
সতী নারী bামীর মতুৃ>র পর অি¼েত $েবশ কের !স bেগ< পূজা পায়”। এই দ� 
সংিহতার পরবত¡ !Rােক (৫:১৬০) বলা হেয়েছ, “!য নারী bামীর িচতায় আে�াৎসগ< 
কের !স তার িপতৃ�ল, bামী�ল উভয়েকই পিব� কের।” 

িহ` ুধেম<র সতীদাহ আসেল ধম<Z� !থেকই উৎসািরত িছল, তা এখন যতই অbীকার 
করার !চªা !হাক না !কন। ধম< !য কীরকম !নশায় বুদঁ কের রােখ মানষুেক, তার 
জলজ>াA $মাণ এই সতীদাহ। এজন>ই !বাধহয় প>াসেকল বেলেছন- ‘Men never do evil 
so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.’ খুবই সিত> 
কথা। িচAা কnন ব>াপারটা- জীবA নারী-মাংস Ðলেছ, ছটফট করেছ, অেনক সময় !বেঁধ 
রাখেত কª হে², মােঝ মােঝ পালােত !চªা করেছ- আিফম জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় 
লা� িদেয় খুিঁচেয় আবার িচতায় তুেল !দওয়া হে²- কী চমৎকার মানিবকতা125 ! $ায় 
$িতিদনই প�-পি�কায় পড়িছ !য, ইসলািম িবে) শিরয়ার িশকার হেয় $াণ হারাে² 
অসহায় সািফয়া, আিমনারা। তবওু !নশায় বুদঁ হেয় ধম< আর ধম<Zে�র মেধ> ‘শািA’, 
‘$গিত’ আর ‘সিহÓুতা’ খুেঁজ চেলেছন মডােরট ধম<বাদীরা126। 

                                                             
125 ভাbতী চxবত¡, সতী: এেকর আনেল বuের আuিত, !দশ ৪ জানয়ুাির, ২০০৩। 
126 সিত> কথা বলেত িক- আমরা নতুন িদেনর নাি�েকরা আসেল িবন-লােদন, মফুিত 
হা�ান, বাংলা ভাই, !মাHা ওমর, !খােমিন বা !মৗলানা মা�ােনর মেতা !লাকেদর !তমন 
একটা !দাষ !দই না; অAতঃ তারা কথায় আর কােজ এক। আHাহ !কারআ ্েন !যভােব 
বেলেছন, �ক !সভােবই !কারআ ্েনর আদশ<েক সামেন !রেখ তারা কাজ কের চেলেছন। 
আমরা আসেল !দাষ !দই ‘িশি�ত’ এবং ‘মডােরট’ তকমাধারী ধািম<কেদর যারা 
!কারআ ্েনর মেধ> সিহÓুতা খুেঁজ পান আর চািরিদেক এত অশািA !দেখও ‘ইসলাম শািAর 
ধম<’ বলেত বলেত চুপ হেয় যান। �ক একই ব>াপার সংখ>াগিরª িহ`েুদর জন>ও খােট। 
যারা রােমর শাসনামেল শ¢ূ তাপস, শ©ুক িকংবা রামপ'ী সীতার িক কnণ অবfা 
হেয়িছল তা না !জেনই ‘রাম রাজ>’ $িত�ায় ব>� হেয় পেড়ন, অথবা !বদ, গীতা, উপিনষদ, 
মনসুংিহতায় িক আেছ তা না !জেনই িহ` ু ধম<েক সিহÓুতম ধম< িহেসেব আখ>া িদেয় 
বেসন, আর মারামাির, হানাহািন আর সা°দািয়কতা সৃিªর জন> দায়ী কেরন !কবল 
�qকয় আদভানী আর লাল ু$সাদেক। 
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 তেব এ কথা অনbীকায< !য $িতq ধম<Zে�ই !বশ িকছু ভােলা ভােলা কথা আেছ 
(এ�েলা িনেয় আমার িকংবা কােরাই আপিK করার িকছু !নই); এ�েলা িনেয়ই ধািম<েকরা 
গব<েবাধ কেরন আর এ কথা�েলােকই gনিতকতার চািবকা� বেল মেন কেরন তারা। 
িকv একটু সংশয়বাদী দিৃªেকাণ !থেক !দখেলই !বাঝা যােব- ভােলাবাসা !$ম এবং 
সিহÓুতার িবিভ� উদাহরণ !য ধম<Z� এবং তার $চারকেদর সােথ !লেবল িহেসেব 
লািগেয় !দওয়া হয়, !স�েলা !কােনাটাই ধম< বা ধম<Zে�র জন> !মৗিলক নয়। !যমন, 
িযyিÏেmর অেনক আেগই !লিভqকাস (১৯:১৮) বেল !গেছন, ‘িনেজেক !যমন 
ভােলাবাস, !তমিন ভােলাবাসেব !তামার $িতেবশীেদর।’ বাইেবল এবং !কারআেন !য 
সহনশীলতার কথা বলা আেছ, !স�েলার অেনক আেগই (িÏেmর জে£র পাঁচশ বছর 
আেগ) কনফুিসয়াস এইরকম ভােব বেলিছেলন- ‘অেন>র $িত !সরকম ব>বহার কেরা না, 
যা তুিম িনেজ !পেত চাও না’। আইেসােxটস িÏেmর জে£র ৩৭৫ বছর আেগ বেল 
িগেয়িছেলন, ‘অেন>র !য কােজ তুিম রাগািÞত !বাধ কেরা, !তমন িকছু তুিম অন>েদর $িত 
কেরা না’। এমন িক শ¦েদর ভােলাবাসেত বলার কথা তাওইজেম রেয়েছ, িকংবা বেু�র 
বাণীেত, !সও িকv িযy বা মহু�েদর অেনক আেগই127।  

কােজই gনিতকতার !য উপকরণ�েলােক ধম<ানসুারীরা তােদর b b ধেম<র ‘gপি�ক 
স�িK’ বেল ভাবেছন, !স�েলা !কােনাটাই িকv আসেল ধম< !থেক উ�ূত হয় িন, বরং 
িবকিশত হেয়েছ সমাজিববত< েনর অবশ>½াবী ফল িহেসেব। সমাজব>বfা qিকেয় রাখার 
bােথ<ই সৃিªর $ার½ !থেক মানষু িকছু িকছু gবিশª>েক ‘gনিতক �ণাবলী’ িহেসেব Zহণ 
করেত বাধ> হেয়েছ; কারণ ওভােব Zহণ না করেল সমাজব>বfা অিচেরই ¹েস পড়েতা। 
িবখ>াত নতৃাি�ক সেলামন অ>াশ বেলন-  

‘আমরা এমন !কােনা সমােজর কথা জািন না, !যখােন সাহিসকতােক !হয় করা 
হয়, আর ভীnতােক স�ািনত করা হয়; িকংবা উদারতােক পাপ িহেসেব !দখা 
হয় আর অকৃতÀতােক !দখা হয় �ণ িহেসেব’। 

এমন ধরেনর সমােজর কথা আমরা জািন না কারণ এমন সমাজ qেক থাকেত পাের 
না। খুব সাদা !চােখ !দখেলও, একq সমােজ চুির করা !য অন>ায়, এq !বাঝার জন> 
!কােনা bগ¡য় ওিহ নািজল হবার দরকার পেড় না। কারণ !য সমােজ চুির করােক না 
!ঠিকেয় মিহমািÞত করা হেব, !স সমােজর অি�� !লাপ পােব অিচেরই। �ক একইভােব 

                                                                                                                                                  
 
127 Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not 
Exist, Prometheus Books, 2007 
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আমরা বিুঝ, সিত> কথা বলার বদেল যিদ িমথ>া বলােক উৎসািহত করা হয়, তেব মানেুষ 
মানেুষ !যাগােযাগ র�া করাই দÆুহ হেয় পড়েব। এ ব>াপার�েলা উপলিÃর জন> !কােনা 
ধম<িশ�া লােগ না। আবার এমনও !দখা !গেছ !য, শতা�ী-$াচীন !কােনা চলমান ব>বfার 
পিরবত< ন মানষু িনেজ !থেকই কেরেছ পিরবিত< ত মলূ>েবােধর কিªপাথের মানবতােক যাচাই 
কের, এবং অেনকে�ে�ই ধম< কী বলেছ না বলেছ তার !তায়াÄা না কেরই। দাস�$থার 
উে²দ এমিন একq ঘটনা। বলা বাuল>, !কােনা ধম<Zে�ই দাস� উে²েদর আÔান জানােনা 
হয় িন। বাইেবেলর নতুন িকংবা পুরাতন িনয়ম, িকংবা !কারআন, অথবা !বদ, উপিনষদ, 
মনসুংিহতা- !কাথাওই দাস� $থােক িনমূ<ল করার কথা বলা হয় িন, বরং সংরি�ত 
করার কথাই বলা হেয়েছ $কারাAের। িকv মানষু সামািজক $েয়াজেনই একটা সময় 
দাস� উে²দ কেরেছ, !যমিনভােব িহ` ু সমাজ কেরেছ সতীদাহ িনমূ<ল বা িÏm সমাজ 
কেরেছ ডাইিন !পাড়ােনা বt। সতী� স�েক<  $াচীন ধারণা, িকংবা সমকািমতা বা 
গভ< পােতর অিধকার সংxাA দিৃªভিVরও ব>াপক পিরবত< ন ঘেটেছ সারা পৃিথবী জেুড় এ 
কয় দশেক। এ পিরবিত< ত দিৃªভিVর অেনক�েলাই ধম< কতৃ< ক অনেুমািদত নয়।  

 

Rবjািনক দিৃZভিŋ: 0লট দB 0ডটা িডসাইড 
আজ আধুিনক রাc�েলার িদেক তাকােল !বাঝা যায় !য, আHাহর !গানাহর !দাহাই িদেয় 
মানষুজনেক সৎ পেথ পিরচািলত করার ব>াপারq কী িনদাnণভােব ব>থ<তায় পয<বিসত 
হেয়েছ। আHাহ বা ঈ)েরর !গানাহর ভয় !দিখেয়ই যিদ মানষুজনেক পাপ !থেক িবরত 
রাখা !যত, তা হেল রােc পুিলশ-দােরাগা, আইন-কাননু, !কাট< -কাচাির !কােনা িকছুরই 
$েয়াজন হেতা না। এক ই�ারেনট !ফারােম একটা সময় রােcর উৎপিK এবং ধেম<র 
gনিতকতা িবষেয় িলখেত yn কেরিছলাম; সােথ সােথই এক ধািম<ক ভ¢েলাক উেKিজত 
হেয় বলেত yn করেলন- ‘অিভিজৎ রােয়র মেতা নাি�ক !লাকজন রােc আেছন বেলই 
পুিলশ দােরাগার $েয়াজন’। এধরেনর উি1েক !Çফ একজনমা� অÀ ধািম<েকর আËালন 
বেল মেন করেল িকv ভুল হেব। এধরেনর ধ>ান ধারণা অেনেকই মেন মেন !পাষণ 
কেরন, তােদর !বশ বড় অংশই আবার সুিশি�ত। আেমিরকার র�ণশীল !লিখকা অ>ান 
!কাáার তার ‘গডেলস’ বইেয় মAব> কেরেছন, ‘সমাজ ঈ)েরর িনেদ< িশত পেথ না চলেল 
দাস�, গণহত>া, পyবিৃKেত িনমি�ত হেয় যােব’128। একই কথা উ�ারণ কেরেছন 
িডসকভাির ই¸qউেটর পুেরাধা ব>ি1� এবং ইে�িলেজ� িডজাইেনর অন>তম $ব1া 
িফিলপ জনসনও একটু িভ� ভােব। তার মেত, !যেহতু অিব)াসীরা ডারউইেনর মতানসুাের 
মেন কের মানষু বানর !থেক উ�ূত হেয়েছ, !সেহতু তারা !যেকােনা ধরেনর ‘নাফরমািন’ 
                                                             
128 Ann Coulter, Godless: The Church of Liberalism, Three Rivers Press, 2007 
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করেত পাের- সমকািমতা, গভ< পাত, পেন<াZািফ, তালাক, গণহত>া সবিকছু। এমন একটা ভাব, 
ডারউইন আসার আগ পয<A সারা পৃিথবী !যন এ�েলা !থেক এেকবােরই ম1ু িছল! ফo 
qিভর ‘ও’রাইিল ফ>াlেরর’ জনি$য় উপfাপক িবল ও’রাইিল তার একq বইেয় িলেখেছন, 
ঈ)েরর আইেনর িবnে� !গেল পুেরা সমাজ gনরাজ> এবং অরাজকতায় পিতত হেব, আর 
আইন-লâনকারীরা সমাজেক জVল বািনেয় !ফলেব129।  

একজন িবÀানমনX ব>ি1 িহেসেব অ>ান !কাáার, িবল ও’রাইিল িকংবা িফিলপ 
জনসেনর এধরেনর আেবগ$বণ আ[বাক>াবলীেত আমােদর িব)াস করার !কােনা কারণ !নই, 
বরং আমােদর আfা থাকেব gবÀািনক সমী�া হেত $া[ ফলাফেল; িবÀানীরা !যqেক 
বেলন, ‘Let the data decide’। আমরা িফিলপ জনসেনর সমথ<েন এমন !কােনা উপাK বা 
!ডটা খুেঁজ পাই িন যা !থেক $মািণত হয় !য, অিব)াসীরা িব)াসীেদর চাইেত !বিশ 
অপরাধ$বণ; বরং িকছু পিরসংখ>ান এেকবােরই উেáা িস�াA হািজর কেরেছ। আেমিরকায় 
িবিভ� গেবষণায় !দখা িগেয়েছ নাি�কেদর চাইেত পুনn�ীিবত িÏmানেদর মেধ> 
িববাহিবে²েদর হার !বিশ; এও !দখা িগেয়েছ, !যসব পিরবােরর পিরেবশ ধম¡য়গতভােব 
অিতমা�ায় র�ণশীল !সসম� পিরবােরই বরং িশyেদর উপর পিরবােরর অন> !কােনা 
সদস>েদর �ারা !বিশ !যৗন িনপীড়ন হয়130। ১৯৩৪ সােল আ�াহাম Ýা¸jাউ তার 
গেবষণাপে� !দিখেয়েছন ধািম<কতা এবং সততার মেধ> বরং gবরী স�ক< ই িবদ>মান। ১৯৫০ 
সােল মরু রেসর গেবষণা !থেক !বিরেয় এেসেছ !য, ধািম<কেদর তুলনায় নাি�ক এবং 
অেÀয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানেুষর $িত সংেবদনশীল থােকন, তােদর উ�য়েনর জন> 
ত>াগ bীকার কেরন। ভারতীয় িবÀান ও যুি1বাদী সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর 
!জলখানায় দাগী আসামীেদর মেধ> একq জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর !য ফলাফল পাওয়া 
িগেয়িছল, তা িছল অবাক করার মেতা। !দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ)র 
এবং !কােনা না !কােনা $ািত�ািনক ধেম< িব)াসী131। আেমিরকায়ও এরকম একq জিরপ 
চালােনা হেয়িছল ৫ ই মাচ< , ১৯৯৭ তািরেখ। !স জিরেপ !দখা !গেছ !য আেমিরকার 
জনসাধারেণর মেধ> একটা উেHখেযাগ> অংশ (৮-১০%) ধম<হীন হওয়া সে�ও তােদর মেধ> 
অপরাধ$বণতা কম (মা� ০.২১%), !স তুলনায় ধািম<কেদর মেধ> শতকরা িহেসেব 

                                                             
129 Bill O’Reilly, Culture Warrior, Broadway , 2007 
130 Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America, New 
Boston Books, 2003 
131 $বীর !ঘাষ, অেলৗিকক নয়, !লৗিকক, তৃতীয় খ�, !দ’জ $কাশনী, পৃঃ ৩৯। 
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অপরাধ$বণতা অেনক !বিশ132। আমার ধারণা আজ বাংলােদেশ জিরপ চালােলও ভারেতর 
মেতাই ফলাফল পাওয়া যােব। ঈ)ের িব)াস, পরকােল িব)াস, !বেহে�র !লাভ বা !দাজেখর 
ভয় !কােনাটাই িকv অপরাধীেদর অপরাধ !থেক িনবKৃ রাখেত পাের িন। আHাহর !গানাহ 
িকংবা ঈ)েরর ভেয়ই যিদ মানষু পাপ !থেক, দনু¡িত !থেক ম1ু হেত পারত, তেব !তা 
বাংলােদশ এতিদেন !বেহে� পিরণত হেতা। িকv বাংলােদেশর িদেক তাকােল আমরা আজ কী 
!দখিছ? বাংলােদেশ শতকরা ৯৯ জন !লাকই আHা-!খাদা আর পরকােল িব)াসী হওয়া 
সে�ও দনু¡িতেত এই !দশ $ায়ই থােক পৃিথবীর শীেষ<। ধেম< িব)াস িকv !দশবাসীেক 
দনু¡িতম1ু রাখেত পাের িন। পারেবও না। !য !দেশ সেব<া� পদ !থেক বইেত yn কের 
দনু¡িতর !Çাত, !য !দেশ ধষ<েকরা রাজৈনিতক ছ�ছায়ায় থােক এবং বকু িচিতেয় ঘুের-
!বড়ায়, !নতা হবার সুেযাগ পায়, !স !দেশর মানষু নামাজ পেড়ও দনু¡িত চািলেয় যােব; তারা 
!রাজাও রাখেব, আবার ঘুষও খােব। তাই হে²। এই !তা ধম<$াণ, আHাহ-!খাদায় িব)াসী 
বাংলােদেশর সামািজক অবfা। অপরিদেক ঈ)রিবহীন !দশ�েলার িদেক তাকােনা যাক। 
আমােক !পশাগত কারেণ একটা সময় দীঘ<িদন িসVাপুের থাকেত হেয়িছল। !সখােন 
থাকাকালীন সময়�েলােত ল�> কেরিছলাম !য, !দশqেত অিধকাংশ !লাকই $ািত�ািনক 
ধম<পিরচয় !থেক ম1ু। ন>াশনাল ইউিনভািস<qর অেনক চীনা ছা�-ছা�ীেকই িতিন !দেখেছন 
ধম<পিরচয় িজÀাসা করেল তারা বিল� কেh বেল- ‘িÝ িথEার’। অথচ ধম< নয়, yধু 
আইেনর শাসন আর সামািজক মলূ>েবাধ�েলার চচ< া কের িসVাপুর আজ পৃিথবীর সবেচেয় 
কম দনু¡িতZ� !দশ�েলার একq। অিধকাংশ িসVাপুরবাসীরা আHাহ-!খাদার নামও কেরন 
না, নরেকর ভয় অথবা !বেহে�র !লাভও তােদর !নই। !কান জাদবুেল তারা তাহেল দনু¡িত 
!থেক ম1ু থাকেছ? 

এq আমার ব>ি1গত উপলিÃ ভাবেল ভুল হেব। সা°িতককােল বu আAজ< ািতক 
গেবষকই এই পয<েব�েণর সােথ একমত !পাষণ কেরন। !যমন, গেবষক িফল জকুারম>ান 
২০০৫ !থেক ২০০৬ সাল পয<A পূব< ইউেরাপীয় !দশ�েলােত সমী�া চািলেয়েছন। !সসব 
!দশ�েলােত ঈ)ের িব)াস এখন এেকবােরই নগণ>। !যমন, সুইেডেন জনসংখ>ার $ায় ৮৫ 
ভাগ এবং !ডনমােক<  $ায় ৮০ ভাগ !লাক এখন ঈ)ের িব)াস কের না133। অথচ 

                                                             
132 The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift, 
http://holysmoke.org/icr-pri.htm 
 
133 Phil Zuckerman,. ‘Atheism: Contemporary Rates and Patterns’, chapter in The Cambridge 
Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK, 
2005. 
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!সসম� ‘ঈ)ের অনাfা !পাষণকারী’ !দশ�েলাই আজ পৃিথবীেত সবেচেয় কম দনু¡িতZf 
এবং সবেচেয় কম সিহংস !দশ িহেসেব িচি¿ত। িফল জকুারম>ান তার অিভÀতার 
িভিKেত স°িত একq বই িলেখেছন, ‘ঈ)রিবহীন সমাজ’ িশেরানােম134। িতিন !সই বইেয় 
িনেজর অিভÀতা !থেক িলেখেছন !য, !ডনমােক< র ি�তীয় বহৃKম শহর আরহােস 
থাকাকালীন সময়�েলােত !কােনা পুিলেশর গািড় !দেখন িন বলেলই চেল। $ায় ৩১ িদন 
পার কের িতিন $থম একq পুিলেশর গািড় !দেখন রা�ায়। পুেরা ২০০৪ সােল মা� 
একজন !লাক হত>ার খবর $কািশত হয়। এ !থেক !বাঝা যায় এ সম� !দশ�েলােত 
মারামাির হানাহািন কেতা কম। yধু তাই নয়, সা°িতক একq সমী�া !থেক !দখা !গেছ 
!ডনমাক<  পৃিথবীর সবেচেয় সুখী !দশ135।  

আেরকটা সা°িতক উদাহরণ !দই। ২০১৩ সােলর িডেস©র মােসর ০৩ তািরখ 
একq সংবাদ $কািশত হেয়িছল বাংলােদেশর শীষ<fানীয় gদিনক পি�কা�েলােত, যা হয়েতা 
অেনেকরই !চাখ এিড়েয় !গেছ। খবেরর িশেরানাম – ‘অপরাধী কম, তাই বt হেয় যাে² 
কারাগার’। না, !দশটা বাংলােদশ নয়, সুইেডন। িবষয় হল - সুইেডেনর কারাগার�েলা 
নািক সব xমশ বt হেয় যাে²। িবগত সময়�েলােত কারাবি`র সংখ>া নাটকীয়ভােব 
কেম যাওয়ার ফেলই এই িস�াA িনেত হে² রাcেক। সুইেডন পৃিথবীর অন>তম শীষ<fানীয় 
নাি�ক-$ধান !দশ (আমরা বইেয়র 0শষ অধ3ােয় এ িনেয় আেরা আেলাচনা করব)। িকv এই 
মহূুেত<  $´ হে², রাc ধম<হীন হেলই !সখােন অপরাধ$বণতা u u কের বাড়েব বেল 
যারা মেন কেরন, তারা সুইেডেন অপরাধ$বনতার xমশ িনÿহারেক িকভােব ব>াখ>া 
করেবন?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
134 Phil Zuckerman, Society without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About 
Contentment, NYU Press, 2010 
135 Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 2006. 
 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 147 

 

 
 

উপেরর পিরসংখ>ান�েলা !দওয়ার 
উেশ> এটা $মাণ করা নয় !য, 
মানষু নাি�ক হেলই ভােলা হেব 
িকংবা আি�ক হেলই খারাপ হেব, 
বরং এটাই !বাঝােনা !য, ধম< 
!কােনাভােবই gনিতকতার ‘মেনাপিল 

ব>বসা’ দািব করেত পাের না। আসেল !কােনা িবেশষ ধেম<র আনগুেত>র উপর িকv 
মানেুষর gনিতক চির�-গঠন িনভ< র কের না, িনভ< র কের একq !দেশর আথ<-সামািজক 
!$�াপট আর সমাজ-সাংXৃিতক পিরেবেশর উপর। আসেল আধুিনক যুেগর জীবন যা�ার 
!$�াপেট এ কথা বলা যায়, $াচীনকােলর ধম<Z��েলার আেলােক gনিতকতােক িবেRষণ 
করেল আর চলেব না, gবÀািনক দিৃªেকাণ !থেক অনসুtান এবং িবচার-িবেRষণ করেত 
হেব।  

$খ>াত মেনািবদ, িবÀােনর দাশ<িনক এবং !Xপqক ম>াগািজেনর $িত�াতা ড. 
মাইেকল শারমার মানব সমােজ মলূ>েবাধ এবং gনিতকতার অিভব>ি1 িনেয় আলাদা কের 
!ভেবেছন এবং এ িনেয় িলেখেছন। িতিন তার ‘দ> সােয়¸ অফ �ড এ� এিভল’ Zে� 
ব>াখ>া কেরেছন সমাজ িবকােশর $েয়াজেনই মানষু িকছু নীিতেক $থম !থেক ‘!গােçন 
nল’ িহেসেব Zহণ কেরিছল136- 

Do unto others, as you would have them do unto you. 
(অন>েদর $িত !সরকম ব>বহারই কেরা যা তুিম তােদর !থেক !পেত চাও) 

কারণ এই নীিতর অনশুীলন ছাড়া !কােনা সমাজ ব>বfা qেক থাকেব না। মাইেকল 
শারমার তার গেবষণায় !দিখেয়েছন !য, মানব িববত< েনর ধারােতই পার§িরক 
$িতেযািগতার পাশাপািশ আবার gনিতকতা, মলূ>েবাধ, সহনশীলতা, উদারতা, bাথ<ত>াগ, 
সহানভূুিত, সমেবদনা $ভৃিত �ণাবলীর চচ< া হেয়েছ। সভ>তার $িতিনয়ত সংঘাত ও 
সংঘেষ<ই গেড় উেঠেছ মানবীয় ‘!$ািভশনাল এিথo’, যা মানষুেক $কৃিতেত qেক থাকেত 
সহায়তা কেরেছ। 

                                                             
136  Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, 
and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004 
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িববতA ন ও Rনিতকতার উdব  
একটা সমেয় ধম<বাদীরা একেচqয়াভােব gনিতকতার উৎেসর জন> ধম< এবং ঈ)রেক 
সা�ীেগাপাল িহেসেব উপfাপন করেতন। তারা বuকাল ধেরই gনিতকতার পুেরা 
ব>াপারটােক ঐ)িরক $েলপ লািগেয় উপfাপন করার !চªা কেরেছন এবং দািব কেরেছন 
(এবং এখেনা অেনেক কেরন) !য, gজবৈবÀািনকভােব gনিতকতা এবং মলূ>েবােধর উ�েবর 
মেতা ব>াপার�েলা ব>াখ>া করা যােব না। এ�েলার !কােনা gজিবক ব>াখ>া !নই। এ�েলার 
ব>াখ>া একমা� ঈ)র। িকv তােদর $েচªা gবÀািনক মাপকা�েত উKীণ< হয় িন !মােটই, 
বরং িবÀানীরা িববত< ন $িxয়ার মাধ>েম কীভােব পরাথ<তা িকংবা সহেযািগতার মেতা 
ব>াপার�েলা $াণীজগেত উ�ূত হেয়েছ তার িবÀানিভিKক ব>াখ>া িদেত সমথ< হেয়েছন। 
এমন িক ডারউইন িনেজও তার সমেয় িজেনqেoর !কােনা Àান ছাড়াই !কবল জীবজগৎ 
পয<েব�ণ কের সহেযািগতা এবং পরাথ<তার িববত< নীয় উপেযািগতা অনধুাবন করেত 
!পেরিছেলন। আধুিনক িবÀানী, দাশ<িনক এবং িচAািবেদরা বuভােব !দিখেয়েছন !য এই 
ডারউইনীয় প�িতেত $াকৃিতকভােবই পরাথ<পরায়নতা, সহেযািগতা, gনিতকতা আর 
মলূ>েবােধর মেতা অিভব>ি1�েলা জীবজগেত উ�ূত হেত পাের, যা িববত< েনর পথ ধের 
মানব সমােজ এেস আেরা িববিধ<ত আর িবকিশত হেয়েছ। সা°িতক সময়�েলােত 
জীবিবÀান, সাংXৃিতক এবং িববত< নীয় উৎেসর সtান কের বu gবÀািনক Z� এবং 
গেবষণাপ� $কািশত হেয়েছ137।  

                                                             
137  সা°িতক সময়�েলােত জীবিবÀান, সামািজক, সাংXৃিতক এবং িববত< নীয় উৎেসর 
সtান কের বu gবÀািনক Z� এবং গেবষণাপ� $কািশত হেয়েছ।উদাহরণ িহেসেব উেHখ 
করা যায়ঃ 
*  Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985 
*  Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987 
*  Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of 

Evolutionary Psychology, Vintage, 1995 
*  Frans B. M. de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other 

Animals, Harvard University Press, 1997 
*  Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature, State 

University of New York Press, 1998 
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality: Cross-Disciplinary Perspectives, Imprint 

Academic, 2000 
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University Press, 

2004 ইত>ািদ 
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একটু !খয়াল করেলই !দখা যােব !য, gনিতকতার ব>াপারq !য yধু মানব সমােজরই 
একেচqয়া তা নয়, !ছাট !Xেল তথাকিথত অেনক ‘ইতর $াণী’ জগেতর মেধ>ও িকv এq 
!দখা যায়। ভ>া�ায়ার বাদেুড়রা িনেজেদর মেধ> খাদ> ভাগাভািগ কের, বানর এবং 
গিরলারা তােদর দেলর !কােনা সদস> মানিসকভােব িবপয<� থাকেল তােক সহায়তা করার 
জন> $াণাAকর !চªা কের, এমন িক ‘দেশ িমেল’ কাজ কের তার জন> খাবার পয<A িনেয় 
আেস। ডলিফেনরা অসুf অপর সহযা�ীেক ধাÄা িদেয় gসকেতর িদেক িনেয় যায়, যার 
ফেল অসুf ডলিফনqর পয<া[ আেলা বাতাস !পেত সুিবধা হয়, িতিম মােছরা তােদর 
দেলর অপর !কােনা আহত িতিম মাছেক eত সািরেয় তুলেত !চªা কের। হািতরা তােদর 
পিরবােরর অসুf বা আহত সদস>েক বাঁচােনার জন> সেব<া� ত>াগ bীকার কের। এধরেনর 
দªৃাA িবরল নয়। 

িববত< ন ত� আমােদর খুব ভােলাভােবই !দিখেয়েছ িজনগত �ের bাথ<পরতা িকংবা 
$িতেযািগতা কাজ করেলও, িজেনর এই bাথ<পরতা !থেকই পরাথ<তার মেতা অিভব>ি1র 
উ�ব ঘটেত পাের। এ ব>াপারq িশ�ায়তেন গেবষণার মাধ>েম $থমবােরর মেতা তুেল 
ধেরন িবÀানী উইিলয়াম হ>ািমলটন। পরবত¡েত ধারণাqেক জনি$য় কের !তােলন 
bনামখ>াত িবÀানী িরচাড<  ডিক¸ তার ‘!সলিফশ িজন’ বইেয়র মাধ>েম138। এই বইেয়র 
মাধ>েমই আসেল জীবিবÀানীরা সমাজ এবং জীবনেক িভ�ভােব !দখা yn করেলন। 
পরাথ<তা, আ�ত>াগ, দলগত িনব<াচেনর মেতা !য িবষয়�েলা আেগ িবÀানীরা পির®ার কের 
ব>াখ>া করেত পারেতন না, !স�েলা আেরা বিল�ভােব জীবিবÀােনর দিৃªেকাণ !থেক 
ব>াখ>া করেত পারেলন। yধু মানষু নয় অন> !যেকােনা $াণীর মেধ>ই সAানেদর $িত 
অপত> !Õহ $দশ<ন িকংবা সAানেদর র�া করার জন> মা বাবারা সেব<া� ত>াগ bীকার 
কের। অথ<াৎ, িনেজর !দহেক িবনª কের হেলও পরবত¡ িজনেক র�া কের চেল। ‘পরবত¡ 
িজন’ র�া না !পেল িনেজর !দহ যত সুষম, সু`র, শি1শালী আর মেনাহর িকংবা নাদসু-
নদুসু !হাক না !কন, িববত< েনর িদক !থেক !কােনা অিভেযািজত মলূ> !নই। !সজন>ই 
!নকেড় যখন আxমণ কের, !গাে�র !ছাট বা�ােদর র�া করার জন> বেুনা !মােষরা 
বা�ােদর চািরিদেক িঘের িশং উঁিচেয় !নকেড়র সামেন দাঁিড়েয় থােক, িনেজেদর জীবনেক 
িবপ� কের হেলও। এভােবই জীব িববত< েনর পথ ধের তার িজন-িব�াের িকংবা ভিবষ>ৎ 
$জ£েক র�ায় উেদ>াগী হয়, qেক থাকার $েয়াজেনই। আসেল যার সােথ !স !বিশ িজন 
িবিনময় করেব, যত ঘিন�তা বাড়ােব, তত বাড়েব িনেজর িজন িব�ােরর স½াবনা, 
!সজন>ই, সAােনর $িত, পিরবােরর $িত, িনকটা�ীেয়র $িত এবং !গাে�র $িত এক ধরেনর 
                                                             
138 Richard Dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976. 
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gজিবক টান উপলিÃ কের, এবং তােদরেক র�ার !চªা কের। িবÀানীরা আেরা !দেখেছন, 
bাথ<পর িজন !যমন আ�ত>াগ িকংবা পরাথ<তা gতির কের, �ক !তমিন আবার 
$িতেযািগতামলূক জীবন সংZাম !থেকই জীবজগেত gতির হয় িবিভ� ধরেনর পার§িরক 
সহেযািগতা, িমেথাজীিবতা িকংবা সহ-িববত< ন। qেক থাকার $েয়াজেনই িকv এ�েলা ঘেট। 
িশকারী মাছেদর !থেক বাচঁার জন> Üাউন মাছেদর সােথ এিনেমােনর সহিববত< ন, হািমং 
বােড< র সােথ অিন<েথাপিথলাস ফুেলর সহিববত< ন, এংরােকািয়ড অিক< েডর সােথ আিÝকান মেথর 
সহিববত< ন এ�েলার $ত>� উদাহরণ $কৃিতেতই আেছ।  

 
 

 
িচ�: Üাউন মাছ আর এিনেমােনর 

সহিববত< ন-$কৃিতেত এরকম সহেযািগতার 
উদাহরণ আেছ বu। 

 
 

!কােনা িশকারী পািখ যখন !কােনা !ছাট পািখেক ল�> কের আxমণ কের, তখন অেনক 
সময় !দখা যায় !য, !গাে�র অন> পািখ িচৎকার কের !ডেক উেঠ তােক সতক<  কের 
!দয়। এর ফেল !সই িশকারী পািখ আর তার আিদ ল�>েক তাড়া না কের ওই িচৎকার 
করা পািখqেক আxমণ yn কের। এই ধরেনর পরাথ<তা এবং আ�ত>াগ িকv $কৃিতেত 
খুব bাভািবকভােবই !দখা যায়। এই ব>াপার�েলা িববত< েনর কারেণই উ�ূত হেয়েছ। 
ম1ুমনায় স°িত ‘িববত< ন ও gনিতকতার উ�ব’ িশেরানােম দইু পেব<র একq !লখা 
িলেখিছলাম (!লখাq ২০১১ সােল y�bর !থেক $কািশত ‘ভালবাসা কাের কয়?’ বইেয় 
অAভু< 1 হেয়েছ)139। !সই $বtqেত বাংলায় $থমবােরর মেতা !মনাড<  ি�থসহ অন>ান> 
িবÀানীেদর গািণিতক মেডেলর উেHখ কের !দখােনা হেয়েছ !য, yধু $িতেযািগতা িকংবা 
িববাদ কের িজনপুলেক সেব<া� দ�তায় বাঁিচেয় রাখা যায় না, সােথ আনেত হয় 
সহেযািগতা এবং পরাথ<তার !কৗশলও। কােজই ঈ)র িকংবা !কােনা িবেশষ ধম¡য় িব)াস 
নয়, এই মুহূেত' gনিতকতা এবং মলূ>েবােধর উ�বেক সফলভােব ব>াখ>া করেত পারেছ 
িববত< ন ত�।  
Rনিতকতার জনB ধেমAর িক আর 0কােনা pেয়াজন আেছ?  

                                                             
139  অিভিজৎ রায়, িববত< েনর দিৃªেত gনিতকতার উ�ব (১ম এবং ২য় পব<), 
অেlাবর ২১, ২০১০, ম1ুমনা।  
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একটা সময় হয়েতা ধম¡য় gনিতক িবধান�েলার একটা ইিতবাচক ভূিমকা িছল সমােজর 
উপর। নানা ধরেনর ধম¡য় িবধানই িছল !স সময়কার আইন, ও�েলাই িছল সুনীিতেবাধ 
গেড় !তালার িভিKভূিম। িকv সভ>তার অZগামীতার সােথ সােথ ধম¡য় $েয়াজিনয়তা 
ফুিরেয় যাে², অেনক আেগই ফুিরেয়েছ ধম<$বত< কেদর ভূিমকাও। আজ আধুিনক মনেনর 
অিধকারী মানেুষর কােছ $াচীন উপাসনা ধম<�েলা এেকবােরই অপাংে1য় হেয় উেঠেছ। 
!কউই আজ িব)াস কের না তd-মেd অসুখ সাের, িকংবা ‘আHাহ !মঘ !দ পািন !দ’ বেল 
ডাকেলই বিৃª ঝের। সমােজ শùৃলা বজায় রাখেতও আজ ধম<�n, নবী িকংবা পয়গ©রেদর 
‘মহান িমথ>ার’ !চেয় ধম<িনরেপ� িবÀানমনX সমাজ, আইেনর শাসন আর সাংXৃিতক 
অZগিত অেনক বিল� ভূিমকা রাখেছ। ধম<েকি�ক gনিতকতার িবষয়�েলা অZণী িচAার 
মানষুেদর কােছ �n�হীন, তােদর মেতা ধম<ম1ু মানেুষরাই হয়েতা আগামীর পিরবিত< ত 
িবে) িনধ<ারণ করেব gনিতকতা ও মলূ>েবােধর এক নতুন সংÀা। !শষ কির n¢ মহু�দ 
শহীদHুাহর ‘আিফম তবওু ভােলা, ধম< !স !তা !হমলক িবষ’ কিবতাq !থেক িকছু চরণ 
উ�ৃত কের – 
 

একদার অtকাের ধম< এেন িদেয়িছল আেলা, 
আজ তার কংকােলর হাড় আর পচা মাংস�েলা 
!ফির কের !ফের িকছু bাথ<ােÞষী ফাউল মানষু- 
সৃিªর অজানা অংশ পূণ< কের গালগ{ িদেয়। 
আিফম তবওু ভােলা, ধম< !স !তা !হমলক িবষ। 
 
ধম<ােtর ধম< !নই, আেছ !লাভ, ঘৃণ> চতুরতা, 
মানেুষর পৃিথবীেক শত খে� িবভ1 কেরেছ 
তারা qিকেয় !রেখেছ ! িণেভদ ঈ)েরর নােম। 
ঈ)েরর নােম তারা অনাচার কেরেছ জােয়জ। 
 
ইহকাল ভুেল যারা পরকােল মK হেয় আেছ 
চেল যাক সব পরপাের !বেহে� তােদর 
আমরা থাকেবা এই পৃিথবীর মাq জেল নীেল, 
�åময় সভ>তার গিতশীল !Çােতর ধারায় 
আগামীর bেÈ মÖু বেুন যােবা সমতার বীজ। 
 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 152 

ষ �  অ ধ>া য় 
নারী: ধম<-ভাইরােসর $ধানতম িশকার 

 
 
২০১৩ সােলর .সেÎ¨র মােসর এক? ঘটনা। .সৗিদ আরেবর এক হতভাগH নারী তার এক 
-K ল-ব°K র কােছ .থেক এক? ছিব আনেত িগেয় .সই ব°K  আর তার ৬ জন সা�পা�েদর hারা 
ধ�ষ�ত হন। এ ধরেণর .কান ঘটনায় ধের .নয়া হয় .য, ধষVণকারীর শািw হেব। অnত ধ�ষ�তােক 
রWার জনH রাÔয় আইন হতভাগH .মেয়?র পােশ দঁাড়ােব। িকJ িবিধ বাম। .সৗিদ আইেন 
(যার মূল িভিu হে\ ইসলােমর শিরয়া), হতভাগH নারী?ই উেÜ িবচােরর রােয় দুেশা? .বেতর 
আঘাত .পেয়েছন140।  
 

 

 
িচt: .সৗিদ আরেব ধষVণকারীর বদেল ধ�ষ�তােকই .বtাঘাত করার হয়। 

 
বHাপারটা হয়েতা অেনকেকই অবাক করেব। িকJ যারা ধেমVর আইনকাননু{েলা জােনন, তােদর 
অবাক কেরনা। ইসলামী আইেন ধষVণ @মাণ করার জনH চার জন ‘পুর;ষ’ চাWুষ সাWীর 
িবধান রেয়েছ। .কারআেনর সুরা িনসায় (৪:১৫) ব�ণ�ত আেছ – 

                                                             
140 Rape victim sentenced 200 lashes by Saudi court, examiner.com, September 24, 2013 
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‘.তামােদর নারীেদর মেধH যারা (বHিভচােরর) দু�মV িনেয় আসেব, তােদর (িবচােরর) 
ওপর .তামরা িনেজেদর মেধH .থেক চারজন সাWী .যাগাড় করেব, অতঃপর Iস চারজন 
Iলাক যিদ ইিতবাচক সাKE .দান কের তাহেল .স নারীেদর .তামরা ঘেরর .ভতর 
অবর;i কের রাখেব, যতিদন না, মৃতK H এেস তােদর সমাি¾ ঘ?েয় .দয়, অথবা 
আ�াহতায়ালা তােদর জেনH অনH .কােনা বHব�া না কেরন।' 
 

আর সাWীরা যিদ নারী হন তাহেল একজন পুর;ষ সাWীর পিরবেতV দুই জন মিহলা সাWী 
.নওয়া .যেত পাের। বলা বাbলH, আধK িনক িচিকৎসা শােTর িবিভ� পরীWার (.যমন িডএনএ 
িকংবা অনHানH .মিডেকল .টd ইতHািদ) .কান �ান শিরয়া আইেন .নই। 

সাWী িহেসেব .য একজন পুর;ষ সমান দুজন নারী তা .কারআেন (সুরা বাকারা, ২:২৮২) 
সুÆ[ ভােব উে�িখত আেছ -  

‘.হ মুিমনগণ! যখন .তামরা .কান িন�দ�[ সমেয়র জেনH ঋেণর আদান-@দান কর, 
তখন তা িলিপবi কের নাও এবং .তামােদর মেধH .কান .লখক নHায়স�ত ভােব তা 
িলেখ .দেব; .লখক িলখেত অZীকার করেব না| আ�াহ ্তােক .যমন িশWা িদেয়েছন, 
তার উিচত তা িলেখ .দয়া এবং ঋণ rহীতা .যন .লখার িবষয় বেল .দয় এবং .স 
.যন Zীয় পালনকতV া আ�াহেক ভয় কের এবং .লখার মেধH িবNুমাtও .বশ কম না 
কের| অত:পর ঋণrহীতা যিদ িনেবVাধ হয় িকংবা দুবVল হয় অথবা িনেজ .লখার 
িবষয়বÊ বেল িদেত অWম হয়, তেব তার অিভভাবক নHায়স�ত ভােব িলখােব। দুজন 
সাKী কর, Iতামােদর পুরMষেদর মেধE Iথেক যিদ দুজন পুরMষ না হয়, তেব একজন 
পুরMষ ও দুজন মিহলা ঐ সাWীেদর মধH .থেক যােদরেক .তামরা পছN কর যােত 
একজন যিদ ভK েল যায়, তেব একজন অনHজনেক �রণ কিরেয় .দয়...’। 
 

এখােন লWণীয় .য, এ ধরেণর সাWী সাবK েদর .Wেt দুজন পুর;ষ সাWীর কথা বলা হেয়েছ। 
দুজন পুর;ষ না পাওয়া না .গেল মিহলােদর িদেয় কাজ চলেত পাের, তেব একজন পুর;েষর 
বদেল .সেWেt দুজন নারীর সাWH .নওয়া .যেত পাের। পুর;ষ ছাড়া .কবল ‘মিহলােদর সাWী’ 
.কানভােবই rহণেযাগH নয়। সােথ অnত একজন পুর;ষ থাকেতই হেব। যারা .কারআেনর মেধH 
সব সময় নারী-পুর;েষর সামH খK ঁেজ পান, যারা }বষেমHর অিwে�র কথা অZীকার কেরন, তারা 
এর কী জবাব .দেবন? গেবষেকরা বেলন, নারীরা িচnায় .চতনায় পুর;ষেদর .থেক হীন, তােদর 
�ৃিতশিk দুবVল, তােদর িবচার বK িi কম, তারা |কমত সাWH িদেত পারেব না এই ভাবনা 
.থেকই মূলত – দুজন নারীর সাWHেক একজন পুর;েষর সমতK লH করা হেয়েছ141। 
                                                             
141 নি`নী !হােসন, পুnষ রিচত ধেম< িবকলাV নারী, ম1ুমনা। 
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এখন .বাধ হয় পাঠেকরা বKঝেত পারেছন, .সৗিদ আরেব ধ�ষ�তার শািw হওয়ার মূল কারণ; 
িতিন অিভেযাগ উ©াপেনর মাধHেম আসেল @কারাnের Zীকার কের .নন .য িতিন ‘িববাহ 
বিহভ0 V ত .যৗন স�েকV ’ জিড়ত িছেলন। ইসলািম আইেন ‘.জনা’ হেলা, বHিভচার, িববাহ-বিহভ0 V ত 
.যৗনিমলন, ধষVণ ও পিততাব� িu। এ পযVােয় উে�িখত সাWী .যাগাড় কের ধষVণ @মাণ করেত না 
পারেল সাধারণত নারী?েকই ‘.জনা’র দােয় শািw .দয়া হয়। এটাই ইসলামী আইন।  

অেনেক বেলন, .সৗিদ আরেবর এই ঘটনায় শািw বরং কমই .দয়া হেয়েছ। ক’ বছর আেগ 
.সামািলয়ার একটা ঘটনার কথা পেড়িছলাম, .সখােন এধরেণর ধষVেণর ঘটনায় ১৩ বছেরর 
একটা .মেয়েক পাথর ছK েড় মৃতK Hদs কাযVকর করা হেয়িছল142। ইসলামী আইন .মাতােবকই এই 
শািw কাযVকর হেয়িছল। হািদস .থেক .দখা যায়, নবী মুহা¹দ (দঃ) তঁার জীব�শায় ‘রজম’ 
(পাথর .মের হতHা) নামক অমানিবক-নৃশংস শিরয়ার আইন?র hারা বb বHিভচারী নরনারীেক 
পাথর .মের হতHা কেরিছেলন। এক? হািদেসর উদাহরণ .দয়া যাক143:  

হজরত আস্ শাবানী .থেক বণী  ত- ‘আিম আ»ু�াহ িবন আবK আউফেক িজে�স করলাম, 
‘আ�াহর রাসুল িক ‘রজম’ িবধান (পাথর .মের হতHা) কােরা উপর @েয়াগ কেরিছেলন’? িতিন 
বলেলন, হঁHা। আিম বললাম, সুরা ‘নুর’ নািজল হওয়ার আেগ না পের। িতিন বলেলন, তা 
জািননা’।  

হজরত জািবর িবন আ»ু�াহ আল্ আনসারী বণVনা করেছন- ‘বিন আসলাম .গােtর 
একজন িববািহত .লাক এেস নবীজীর কােছ চারবার বলল .য .স একজন নারীর সােথ অৈবধ 
স�ম কেরেছ। নবীজী তােক পাথর .মের হতHার আেদশ িদেলন, .যেহতK  .স িববািহত িছল। পাথর 
মারায় আিমও অংশ rহণ কেরিছলাম। মুসালা’য় তােক পাথর মারা ]র; হেলা। পাথেরর 
আঘাত সহH করেত না .পের .লাক? .দৗেড় পালােত থাকেলা, আমরা তােক .দৗড়ােয় আল্ 
হারা’য় ধের .ফললাম এবং .সখােনই তােক পাথর .মের হতHা করলাম’। (সিহ .বাখারী শিরফ, 

ভিলউম ৮, বK ক ৮২, ন¨র ৮০৫)।  
এ সং_াn আেরা িকছK  হািদস .দখা যাক। .যমন, সিহ বK খারী ৪/৫৬/৮২৯: 

    ‘আ»ু�াহ িবন উমর ব�ণ�ত: ইbিদরা আ�াহর রসুেলর কােছ এেস জানায় .য, তােদর 
এক পুর;ষ ও নারী অৈবধ .যৗনাচাের িল¾ হেয়েছ। নবী তােদরেক বেলন, “তাউরােত পাথর ছK েড় 
হতHা স�েকV  কী আইিন শািwর িবধান রেয়েছ?” তারা জবাব .দয়, “আমরা ]ধK ই তােদর 
অপরাধ .ঘাষণা কির এবং তােদরেক চাবK ক মাির।” আ»ু�াহ িবন সালাম বলেলন, “.তামরা 
িমেথH বলেছা; তাউরােত পাথর ছK েড় হতHার িবধান রেয়েছ।” তারা তাউরাত আনল এবং তােদর 
একজন পাথর ছK েড় হতHার আয়াত?েক হাত িদেয় আড়াল কের তার আেগর ও পেরর 

                                                             
142 Stoning victim 'begged for mercy', BBC News, 4 November 2008 
143 সিহ !বাখারী: ভিলউম ৮, বকু ৮২, ন©র ৮০৪ 
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আয়াত? পড়ল। আ»ু�াহ িবন সালাম তােক বলেলন, “.তামার হাত সিরেয় নাও।” .স হাত 
সিরেয় িনেল .দখা .গল .সখােন পাথর ছK েড় হতHার আয়াত? িলখা আেছ। তখন তারা বলল, 
“মুহা¹দ সতH বেলেছ; তাউরােত পাথর ছK েড় হতHার আয়াত আেছ।” নবী তখন িনেদV শ িদেলন 
.য, তােদর উভয়েক পাথর ছK েড় হতHা করা .হাক। আ»ু�াহ িবন উমর বেলন, “আিম .দখলাম 
পুর;ষ? মিহলার উপর ঝK েক পেড় তােক পাথর .থেক বঁাচােনার জনH .চ[া করেছ।”  

িকংবা সিহহ মুসিলম ১৭/৪২০৭: 
    ‘ইমরান িবন bেসন জানান .য, জুহাইনা সPদায় .থেক এক মিহলা আ�াহর নবীর 

কােছ এেস বেল .য, .স বHিভচােরর মাধHেম অnঃসuা হেয় পেড়েছ। .স বেল, “আ�াহর রাসুল, 
আিম এক অপরাধ কেরিছ যার শািw আমােক .ভাগ করেত হেব, সুতরাং আমােক .স শািw 
িদন।” আ�াহর রাসুল তার মািলকেক .ডেক বলেলন, “সnােনর @সব পযVn ওেক ভালমত 
.দখা]না কিরও; তারপর আমার কােছ িনেয় এেসা।” .স নবীর িনেদV শ মুতােবক কাজ করল। 
তারপর আ�াহর রাসুল তার স�েকV  শািw .ঘাষণা করেলন। এবং মিহলার কাপড় িদেয় তােক 
.বেধ নবীর িনেদV শ .মাতােবক পাথর ছK েড় হতHা করা হেলা’। 

.সামািলয়ার ঐ ঘটনা ইসলামী আইন কানুন .মেনই হেয়িছল, বলাই বাbলH144। ক’িদন আেগ 
                                                             
144 মজার ব>াপার হে², !কারআেনর !কাথাও ব>িভচারীেদরেক পাথর ছুেড় হত>ার িবধান 
স©িলত !কান আয়াত !নই। !কন !নই, এ $সেV উপাখ>ান হে² : আHাহ 
ব>িভচারীেদর শাি�র ব>াপাের ‘পাথর !ছাড়া’ সংxাA আয়াত নােম এক পৃথক আয়াত 
নািজল কেরিছেলন, িকv খিলফা আব ুবকেরর অধীেন !কারআ ্েনর সংকলন yn 
হওয়ার আেগ আয়াতq !কান কারেণ হািরেয় যায়। এ ব>াপাের হািদস সংZহকারী ইসলামী 
পি�ত ইবেন মাজাহ জানান, আHাহ ব>িভচারীেদরেক পাথর ছুেড় হত>ার িবধান স©িলত 
এক আয়াত নািজল কেরিছেলন এবং নবী মহুা�দ আয়াতqেক তাঁর ¾ী আেয়শার 
!হফাজেত !রেখিছেলন, িকv আেয়শার অসতক< তার কারেণ এক ছাগল এেস নািক 
আয়াতq !খেয় !ফেল।  এ সংxাA হািদসq হেলা: 
    ‘আয়শা বিণ<ত: পাথর ছুেড় হত>ার এবং $া[-বয়X পুnষেদরেক �েনর দধু 
খাওয়ােনার আয়াত নািজল হেয়িছল এবং একটা টুকেরা কাগেজ িলেখ আমার বািলেশর 
নীেচ রাখা হেয়িছল। আHাহর নবী যখন মারা যান, তখন আমরা তাঁেক িনেয় খুব ব>� 
হেয় পিড় এবং তখন একটা ছাগল ঘের ঢুেক কাগজq !খেয় !ফেল’। (সুনান ইবেন 
মাজাহ, হািদস ১৯৪৪)  
নবীর $থম জীবনীকার ইবেন ইসহাক (দ> লাইফ অব মহু�দ, পৃঃ ৬৮৪) !স আয়াতq 
স�েক<  িলেখেছন: 
    ‘আHাহ মহুা�দেক !$রণ কেরন এবং তাঁর কােছ আসমানী িকতাব পাঠান। 
আHাহর !$িরত বাণীর অংশ িছল পাথর ছুেড় হত>ার আয়াত। ওমর বলেতন, “আমরা 
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দুবাইেয়র আেরকটা ঘটনা পেড়িছলাম - নরওেয়র এক �পিত নারী ধষVেণর অিভেযাগ করার 
পর শিরয়া িনয়েম উপযKk সংখHক চাWুষ সাWী hারা @মাণ করেত না পারার কারেণ (িডএনএ 
িরেপাটV , .মিডেকল িরেপাটV  সব িকছK  থাকা সেTও) উেÜ তােকই ১৬ মােসর .জল .দয়া হয়, 

যিদও আnজV ািতক চােপ .শষ পযVn মুিk পান িতিন145।  
এধরেণর ঘটনা আেছ বb। নারীেক @াপH মযVাদা .তা দূের থাকK ক, সামানH অিধকারটাও 

.দয়া হয়িন। বরং অেনHর অপরােধ .দয়া হেয়েছ শািw। সুরা নাহল- আয়াত ৪৩ (১৬:৪৩), 
সুরা হ� আয়াত ৭৫ (২২:৭৫) এ আ�াহ Æ[ কেরই বেলেছন - 

‘নারীেক .কানিদন নবী-রসুল করা হেব না।’ 
সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯ (১২:১০৯) -এও একই বkবH: 

‘আপনার পূেবV আিম যতজনেক রসুল কের পা|েয়িছ, তারা সবাই পুর;ষই িছল 
জনপদবাসীেদর মধH .থেক, আিম তঁােদর কােছ ওহী .@রণ করতাম।’ 

এ ধরেনর অেনক হািদেসর কথাই আমরা জািন। এ{েলা পড়েল একটা িশ]ও বKঝেব .য, 
আ�াহর দৃ�েত নারী এবং পুর;ষ .মােটই সমান নয়। ইসলাম আসেল ভয়াবহভােবই 
পুর;ষতািTক এবং নারী-িবেhষী146। হযরত .মাহা¹দ িনেজই বbবার বেলেছন, ‘আমার 
অনুপি�িতেত আিম পুর;েষর জনH .মেয়েদর .চেয় অিধক Wিতকর িফতনা ও িবপযVয় .রেখ 
যাইিন।’’ (.বাখারী ও মুসিলম) 

নারীর উৎপিu হেয়েছ প�াজেরর বঁাকা হাড় .থেক – বাইেবেলর এই িমথেক বK েক ধারণ কের 
নবী িবধান িদেয়েছন147: 

‘নারীেদর @িত ব°K �মূলক আচরণ কেরা কারণ তােদরেক বK েকর হাড় .থেক }তির করা 
হেয়েছ, বK েকর বঁাকা হাড়, যিদ তK িম তােক .সাজা করেত চাও তেব তা .ভেঙ যােব; আর যিদ তK িম 
িকছK ই না কেরা, তেব .স বঁাকাই .থেক যােব’।  

ইসলামী পিsেতরা এেWেt ‘ব°K �পূণV আচরেণর’ কথায় .জার িদেলও মূলত বঁাকা হাড় 

                                                                                                                                                  
তা পেড়িছ, আমােদরেক তা !শখােনা হেয়িছল, এবং আমরা তা yেনিছ। আHাহর রাসুল 
মহুা�দ পাথর ছুেড় হত>া কেরেছন, এবং তাঁর মতুৃ>র পর আমরা পাথর ছুেড় হত>া 
কেরিছ’। 
145 Dubai ruler pardons Norwegian woman convicted after she reported rape, CNN, Mon July 
22, 2013 
146 Ibn Warraq, Islam's Shame: 'Lifting The Veil of Tears', Free Inquiry, vol 17 issue 4 
147 সিহ !বাখারী: ভিলউম-৭, বকু নং-৬২, হািদস নং-১১৩; সিহ !বাখারী: ভিলউম-
৭, বকু নং-৬২, হািদস নং-১১৪; সিহ !বাখারী: ভিলউম-৪, বকু নং-৫৫, হািদস 
নং-৫৪৮; সিহ মসুিলম ৮: ৩৪৬৬।  
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.থেক সৃ[ হবার কারেণ নারীরা Zভােবও বঁাকা – এটাই হািদস?র মূল সুর।  

.কারআেন .মেয়েদর সং�ািয়তই করা হেয়েছ শসHেWt িহেসেব -‘.তামােদর Tীরা হে\ 

.তামােদর জেনH (সnান উৎপাদেনর) ফসলেWt, .তামরা .তামােদর এই ফসলেWেt .যভােব ই\া 

.সভােবই গমন কেরা ...‘ (সূরা আল বাকারা, ২:২২৩)। আর Zামী িবছানায় ডাকার সােথ 
সােথ নারীেক সাড়া িদেত হেব, এর উে�খ কের নবী বেলন - 

 ‘Zামী তাহার Tীেক Zীয় িবছানায় আিসবার জনH ডািকেল যিদ Tী Zামীর ডােক সাড়া 
না .দয় (এবং Zামী তাহার @িত অসJ[ হয়) তেব .ভার পযVn সারা রাt .ফেরশতাগণ ঐ 
Tীর @িত লানৎ ও অিভশাপ কিরেত থােকন।’’ (.বাখারী ও মুসিলম)। 

দীঘV Þমণ .শেষ Zামী রােt ঘের িফরেল Tী .যন তার .যৗনেকশ উuমরèেপ .শভ কের 
রােখ বেল িবধান িদেয়েছন নবী148: 

নবী বেলেছন - “যিদ তK িম রািtেত (.তামার শহের) @েবশ কর (দীঘV Þমণ .শেষ), সােথ 
সােথ গৃেহ @েবশ কেরা না .য পযVn না @বাসী বHিkর Tী তার .যৗনেকশ .শভ কের এবং 
আলুলািয়ত কK nলা তার .কশ{িলেক ভালভােব িবনHw কের।”  

িবিভ� হািদেস আেরা বলা আেছ একজন Tী যিদ উেটর িপেঠ িকংবা রা�ার কােজ বHw 
থােক, তারপেরও Zামীর .যৗনচািহদার @িত .স অব�া করেত পারেব না – 

 “যিদ .কান বHিk স�েমর ই\ায় িনেজর Tীেক আ®ান কের, তেব .স .যন তাহার িনকট 
উপি�ত হয়, যিদও .স উনুেনর উপর (র°ন কােযV বHাপৃত) থােক” (িতরিমজী) 

আেরা বলা আেছ, .যসব িবষেয়র মেধH খারাপ ও শয়তািন িজিনস লুিকেয় থােক তা 
হেলা: বািড়, নারী ও .ঘাড়া149। নবী এও বেলেছন .সই বHিk .কােনািদন উ�িতর মুখ .দখেব না 
.য নারীর কােছ তার .গাপন কথা{েলা বেল, িকংবা .সই জািত কখেনা উ�িত করেব না .য 
জািত নারীেক .নtী িহেসেব rহণ কের150 । Tীেদর উে�েশH বলা হেয়েছ151, ‘যিদ কK �েরােগ 

                                                             
148 সিহ !বাখারী: ভিলউম-৭, বকু নং-৬২, হািদস নং-১৭৩: জািবর িবন আ�ুHাহ 
হেত বিণ<ত। 
149 সিহ !বাখারী: ভিলউম-৪, বকু নং-৫২, হািদস নং-১১০; সিহ !বাখারী: ভিলউম-
৪, বকু নং-৫২, হািদস নং-১১১ 
150 সিহ !বাখারী: ভিলউম-৯, বকু নং-৮৮, হািদস নং-২১৯। হািদসq !বাখারীর !য 
!কান বাংলা অনবুােদ পাওয়া যােব, হােফজ !মাঃ আবদলু জিলেলর ৯০ পৃ�ার ২২২ 
ন©ের আেছ, শাইখুল হািদস আিজজলু হক সােহেবর !বাখারীর চতুথ< খে�র ২২৬ 
পৃ�ােতও আেছ।   
151 মসুনােদ আহমদ,সীরাত ইবেন িহশাম,সীরােয় আনসার ¢ঃ। আেরা !দখুন, 
!কারআেনর ৪:৩৪ আয়াত স©েt জালালিুন সুিতর মAব>।  
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আপনার Zামীর .দহ পেচ .ফেট যায়,রk ও পুঁজ .সখান .থেক পড়েত থােক আর আপিন 
তােত মুখ লািগেয় চK েষ চK েষ .নন,তবK ও Zামীর হক পুেরাপুির আদায় হেব না’। 

িকJ Zামীেদর জনH এতিকছK  করার পরও মৃতK Hর পর নারীেদর অিধকাংশই .য .দাজেখর 
আ{েন পুড়েব, .সটা উে�খ করেতও .ভােলনিন নবীিজ:  

‘নবী সা�া�াb আলাইেহ অসা�াম বিলয়ােছন .দাযখ পিরদশVন-কােল আিম .দাযেখর 
hাের দঁাড়াইলাম এবং জািনেত পািরলাম .য, .দাযখীেদর মেধH নারীেদর সংখHাগির�তা 
হইেব’। (.বাখারী শিরফ, ২১১)  

 
সােWHর .Wেt .যমন নারী-পুর;েষ }বষমH সৃ� করা হেয়েছ, .তমিন করা হেয়েছ উuরািধকােরর 
.Wেtও। সুরা িনসা অনুযায়ী উuরািধকার সূেt বাবা-মার কাছ .থেক একজন পুর;ষ সnান যা 
পােব, .মেয় সnান পােব তার অেধVক। .কারআেন (৪:১১) আেছ, 

‘আ�াহ ্ .তামােদরেক .তামােদর সnানেদর স�েকV  আেদশ কেরন: একজন পুর;েষর 
অংশ দু’জন নারীর অংেশর সমান। অত:পর যিদ ]ধK নারীই হয় দু-এর অিধক, তেব 
তােদর জেনH ঐ মােলর িতন ভােগর দুই ভাগ যা তHাগ কের মের এবং যিদ একজনই 
হয়, তেব তার জেনH অেধVক। মৃেতর িপতা-মাতার মধH .থেক @েতHেকর জেনH তHাজH 
স�িuর ছয় ভােগর এক ভাগ, যিদ মৃেতর পুt থােক। যিদ পুt না থােক এবং 
িপতা-মাতাই ওয়ািরশ হয়, তেব মাতা পােব িতন ভােগর এক ভাগ। অত:পর যিদ 
মৃেতর কেয়কজন ভাই থােক, তেব তার মাতা পােব ছয় ভােগর এক ভাগ ওিছেয়Hেতর 
পর, যা কের মেরেছ িকংবা ঋণ পিরেশােধর পর। .তামােদর িপতা ও পুেtর মেধH .ক 
.তামােদর জেনH অিধক উপকারী .তামরা জান না। এটা আ�াহ ্কত� V ক িনধVািরত অংশ 
িনÕয় আ�াহ সবV�, রহসHিবদ।’  
 

বাংলােদেশর মুসিলম পািরবািরক আইেনও (১৯৬১) বলা আেছ, এক? .মেয় }পিtক স�িu 
িহেসেব যা পােব তা এক? .ছেলর অেধVক। .বাঝাই যায় .কারআন এবং সু�ার আেলােক আইন 
করা হেয়েছ বেলই এই }বষমH।  

অেনক ‘মুসিলম -লার’ আেছন, যারা বলেত চান, .মেয় বড় হেয় .যেহতK  Zামীর স�িu 
পায়, তাই িপতার স�িu তােক কম .দওয়া হেয়েছ। এ{েলা আসেল .ছেল ভK লােনা ছড়া। নিNনী 
.হােসন তার ‘পুর;ষ রিচত ধেমV িবকলা� নারী’ @বে° এই যK িk খsন কের বেলন152 – 

‘আধK িনক িবে# বb নারী উপাজV নWম। অেনেকই Zামীেদর .থেকও .বশী .রাজগার 
কেরন, তােদর অেনকেকই Zামীর উপাজV েনর িদেক তািকেয় বেস থাকেত হয় না। 

                                                             
152 নি`নী !হােসন, পুnষ রিচত ধেম< িবকলাV নারী, ম1ুমনা। 
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.মেয়েদর অেনেকই আজ বbজািতক .কা�ািনর িসইও, এমনিক রাªWমতার-ও শীেষV 
িছেলন, িকংবা এখেনা আেছন। এেদর কােছ ওই আয়াত{েলা .বাকা .বাকাই লাগেব। 
আর তা ছাড়া এমন অেনক নারীই আেছন যারা িবেয়ই কেরনিন, িকংবা করেবন না। 
.মেয়েদর বড় হেয় ‘Zামী’ থাকেতই হেব – এটা িক û;ব সতH নািক?’ 
 

অেনেকরই হয়েতা মেন আেছ আওয়ামীলীগ সরকার ২০১১ সােলর এি@েলর িদেক জাতীয় নারী 
উ�য়ন নীিত বাwবায়ন করেত িগেয় কী িবপেদই না পেড়িছল। উuরািধকার স�েদ নারী-
পুর;েষর সমান অিধকার চেল আসেব .ভেব b�ার িদেয় রাwায় .নেমিছল মুফিত ফজলুল হক 
আিমনীরা। ইসলাম িবপ� .ভেব রাwাঘাট ব° কের অবেরাধ কের একাকার কের .ফেলিছল। 
আিমনীর রণ-bংকার ]েন- হািসনা, মিতয়া .থেক ]র; কের আওয়ামী মTী-িমিনdার সবাই 
সমZের জানান িদেত থােকন, এই নারী-নীিতর সােথ নািক .কারআন-সু�াহর .কান িবেরাধ 
নাই। ইসলািমdেদর চােপ বািতল হেয় .গল উuরািধকার স�েদ নারী-পুর;েষর সমানািধকােরর 
@Ï।  

আেরক আেলম .হফাজেত ইসলােমর আমীর আ�ামা শাহ আহেমদ শফী .মেয়েদর .তঁতK েলর 
সােথ তK লনা কের পtপিtকায় আেলাচনার .কDিবNুেত পিরণত হেয়েছন। তার ওয়ােজ িতিন 
বেলেছন,  

‘.মেয়রা .তঁতK েলর মত, কখেনা কখেনা .তঁতK েলর .থেকও .বশী খারাপ! তােদর .দখেল 
.ছেলেদর মুখ .থেক লালা .বর হয়,.ছেলেদর িদেলর মেধH লালা .বর হয় এবং যােকই .ছেলরা 
.দেখ তােকই িবেয় করেত ই\া হয়, লাভ মHােরজ করেত ই\া হয়’! 

.কবল ইসলাম ধেমV নয়, সকল ধেমVই মূলত কম .বিশ একই অব�া। িহNু ধেমVর @সে� 
আসা যাক। িহNুধেমVর মূল r� .বদ। এজনH অেনেক িহNুধমVেক }বিদক ধমV িহেসেবও অিভিহত 
কের থােকন। িহNুধেমVর .বদ চার?; যথা ঋেüদ, সামেবদ, অথবV .বদ ও যজুেবVদ। এই যজুেবVদ দুই 
ভােগ িবভk—এক? হে\ ক� ¦যজুেবVদ বা }তuরীয় সংিহতা অনH? ]áযজুেবVদ; এই ]áযজুেবVদ 
আবার দুই ভােগ িবভk, এক? শতপথ :াýণ এবং ব� হদারণHক উপিনষদ। ]áযজুেবVেদর 
অnগVত শতপথ :াýেণ নারীেক তK লনা করা হেয়েছ এভােব, “.স বHিkই ভাগHবান, যার প] 
সংখHা Tীর সংখHার .চেয় .বিশ” (২/৩/২/৮)। পেরর আেরক? .�ােক পাওয়া যায় িহNু ধেমVর 
দৃ�েত নারীর আথV-সামািজক অব�ান; “বþ বা লা| িদেয় নারীেক দুবVল করা উিচৎ, যােত 
িনেজর .দহ বা স�িuর উপর .কােনা অিধকার না থাকেত পাের” (৪/৪/২/১৩)। এর .থেক 
Æ[ .কােনা বkেবHর আর @েয়াজন আেছ?153 ব� হদারণHক উপিনষেদ ঋিষ যা�বÿH বেলন, “Tী 

                                                             
153 অনA িবজয় দাশ, ‘সনাতন ধেম<’র দিৃªেত নারী, িবÀান ও ধম< সংঘাত নািক 
সমÞয়; ম1ুমনা ই-বকু। 
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Zামীর সে�াগ কামনা চিরতাথV করেত অস¹ত হেল @থেম উপহার িদেয় Zামী তােক ‘িকনবার’ 
.চ[া করেব, তােতও অস¹ত হেল হাত িদেয় বা লা| িদেয় .মের তােক িনেজর বেশ আনেব” 
(৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। .দবীভাগবত-এ নারীর চিরt স�েকV  বলা আেছ (৯:১): “নারীরা 
.জঁােকর মত, সতত পুর;েষর রkপান কের থােক। মূখV পুর;ষ তা বKঝেত পাের না, .কননা তারা 
নারীর অিভনেয় মুf হেয় পেড়”। নারীেদর স�েকV  উvািরত হেয়েছ চরম অবমাননাকর িকছK  
.�াক মনুসংিহতায়। িকছK িদন আেগ রণদীপ বসু মুkমনা lেগ িসিরজ আকাের িলেখিছেলন, 
‘অÆৃশH ও :াýণHবাদ এবং একজন বাবাসােহব’ নােমর আট পেবVর এক? িসিরজ154। .সখােন 
িতিন উে�খ কেরেছন,  

‘পৃিথবীেত যত{েলা কিথত ধমVr� রেয়েছ তার মেধH মেন হয় অনHতম ববVর, নীিতহীন, 

শঠতা আর অমানিবক @তারণায় পিরপূণV r�?র নাম হে\ িহNুেদর ‘মনু�ৃিত’ বা 
‘মনুসংিহতা’।  

কথা? িমেথH নয়। মনুর দৃ�েত নারী Zভাব-বHিভচািরণী, কামপরায়ণা; কাম, ._াধ, পরিহংসা, 
কK ?লতা ইতHািদ যত খারাপ .দাষ আেছ, সবই নারীর }বিশ[H, এ{েলা িদেয়ই নারীেক সৃ� করা 
হেয়েছ155! .যমন, মনুসংিহতার এক? .�ােক (২: ২১৩) বলা হেয়েছ - 

Zভাব এষ নারীণাং নরাণািমহ্ দূষণম্। 
অেতাহথVা� @মাদHিn @মদাসু িবপিÕতঃ।।  
অথVাৎ, ইহেলােক (শৃ�ার .চ[ার hারা .মািহত কের) পুর;ষেদর দূিষত করাই নারীেদর Zভাব; 

এই কারেণ পিsেতরা Tীেলাক স¨ে° কখেনাই অনবধান হন না। 
আেরা বলা হেয়েছ - 

মাtা Zoা দুিহtা বা না িবিবkাসেনা ভেবৎ। 
বলবািনিDয়rােমা িবhাংসমিপ কষVিত।। (২:২১৫) 

অথVাৎ, মাতা, ভিগনী বা কনHার সােথ .কানও পুর;ষ িনজV ন গৃহািদেত বাস করেব না, কারণ 
এেদর িচu এেতাই চ²ল .য, এরা িবhান বHিkেকও আকষVণ কের কােমর বশবতী   কের .তােল।  

মন ু সংিহতা মেত, নারীর কতV বH গৃহকমV এবং সnান উৎপাদন (৯:২৬)। সnান জß 
.দওয়ার জনHই নারী এবং সnান উৎপাদনােথV পুর;ষ সৃ� হেয়েছ (৯:৯৬)। নারী মTহীন, 

অ]ভ (৯:১৮), নারীেদর জনH ধমVr� পাঠ স�ূণV অনুপযKk-অমTক (২:৬৬); কনHা, যK বতী, 
.রাগািদ পীিড়ত বHিkর .হাম িনিষi এবং তা করেল তারা নরেক পিতত হয় (১১:৩৭)! 

                                                             
154 রণদীপম বসু, অ§শৃ> ও �াëণ>বাদ এবং একজন বাবাসােহব, পব<, ০১-০৮; 
ম1ুমনা  
155 অনA িবজয় দাশ, ‘সনাতন ধেম<’র দিৃªেত নারী, িবÀান ও ধম< সংঘাত নািক 
সমÞয়; ম1ুমনা ই-বকু।  
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Zামীর @িত Tীর কতV বH স�েকV  বলা হেয়েছ - 

িবশীলঃ কামব� েuা বা {ৈণবVা পিরব�জ�তঃ 
উপচযVঃ িTয়া সাHা সততং .দববৎ পিতঃ॥ (৫:১৫৪)  

বাংলা করেল দঁাড়ায়, Zামী দুÕিরt, কামুক বা িন{V ণ হেলও িতিন সাী Tী কত� V ক সবVদা 
.দবতার নHায় .সবH।  

.কােনা নারী (Tী) যিদ Zামীেক অবেহলা কের, বHিভচািরণী হেল সংসাের .তা িনিNত 
হেবই .সই সােথ য"া, কK � ইতHািদ .রােগও আ_াn হেব; ]ধK তাই নয় পরজেß শৃগােলর গেভV  
জß িনেব .সই নারী (৫:১৬৩-১৬৪); ]ধK Zামীর .সবার মাধHেমই নারী ZেগV যােব (৫:১৫৫)। 
সাী নারী কখেনা জীিবত অথবা মৃত Zামীর অি@য় িকছK  করেবন না (৫:১৫৬)। Zামী মারা 
.গেল Tী সারা জীবন ফলমূল .খেয় .দহ Wয় করেবন, িকJ অনH পুর;েষর নােমাvারণ করেবন 
না (৫:১৫৭)। অথচ Tী মারা .গেল দাহ ও অেnH�ি_য়া .শষ কেরই Zামী আবার দার 
পিরrহ করেবন (৫:১৬৮)।  

আমােদর চারপােশর @চিলত ধমV{েলার মেধH .বৗiধমVেক অেপWাক� ত উদার, অিহংস এবং 
@গিতশীল বেল মেন করা হয়। িকJ .বৗiশাT িনিবড়ভােব অধHয়ন করেল নারীেদর স�েকV  .য 
ধারণা আমরা পাই, তােক আর যােহাক @গিতশীল বলার .কান উপায় .নই। এত �ানবান, এত 
দয়াবান, অিহংসার @চারক বেল বK iেক @চার করা হেয়েছ, িতিন তার সে# .কান নারী িভWু 
রাখেত চানিন। পের অবশH িতিন মত পিরবতV ন কেরন, নারীরা সে# .ঢাকার অনুমিত পায়, িকJ 
িতিন ‘নìাডামুেসর’ মত ভিবষHhাণী কের িগেয়িছেলন .য, .মেয়েদর সংেঘ .ঢাকােনার ফেল .বৗi 
জামানার আয়K�াল নািক অেধVেক .নেম আসেব। 

.গ�তম বK েiর সময়কাল আনুমািনক ৫৬৩ – ৪৮৩ ি¸[পূবVা» পযVn ধরা হয়। িকJ .বৗiরা 
িব#াস কের, িতিন এর আেগও বb বার মানষু অথবা জীবজJর রèেপ পৃিথবীেত জßrহণ 
কেরেছন, এবং @েতHকবারই পরম �ান অথVাৎ .বািধ লাভ কের .বািধসT হেয়েছন। .সই অতীত 
বK i’.দর জীবেনর .থেক .নওয়া িশWামূলক কািহিন-সংrহ, .য{েলা ‘জািত�র’ .গ�তম বK i তার 
জীবেন িশষHেদর ]িনেয়েছন, .সই সংকলন হল ‘জাতক’। অবশH .কান ্জাতক{িল বK েiরই বলা, 
আর .কান{্িল পরবতী   সংেযাজন, তা অবশH িবতকV  সােপW। িকJ যা িবতকV  সােপW নয়, তা 
হল .সই সমেয় উেঠ আসা পুর;ষতািTক সমাজিচt এবং নারীেদর @িত মানিসকতা ।  

মুkমনা সদসH িনলয় নীল সPিত এক? চমৎকার িসিরজ িলেখেছন মুkমনায় 
‘.বৗiশােT পুর;ষতT’ নােম156। বছর খােনক আেগ আেরক মুkমনা lগার .কৗÊভ আেরক? 
@ব° িলেখিছেলন, ‘জাতক ও কািমনী’ নােম157। এ .লখা{েলা .থেক .বৗiধেমVর .য Zরèপ 

                                                             
156 িনলয় নীল, !বৗ�শাে¾ পুnষতd, ম1ুমনা, নেভ©র ১৫, ২০১৩ 
157 !কৗØভ, জাতক ও কািমনী, ম1ুমনা, জলুাই ১১, ২০১১ 
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@কািশত হয়, তা সতHই অZিwকর .ঠকেব অেনেকর কােছই।  

.বৗiশােTর ৫৩৬ ন¨র জাতক - নাম কK ণাল জাতক। এই জাতেকর @ধান চিরt হল 
কK ণাল যার মুখ িনঃসৃত বানী .থেক আমরা নারীেদর স�েকV  জানেত পাির । কK ণাল বেলন 
নারী কখনই িব#াসেযাগH নয়, নারী Zভাবতই িব#াস ঘািতনী। নারী .কান ভােবই @শংসার .যাগH 
নয়। পৃিথবী .যমন সকেলর আধার .তমিন নারীও কামাচাের পাtাপাt িবচার কের না। কK ণােলর 
মুেখ উvািরত হয় নীিত গাথা: 

“সদা রk মাংস ি@য়, কেঠার Ëদয়, 

প²ায়K ধ, _ূরমিত িসংহ দুরাশয়। 
অিতেলাভী, িনতH @িতিহংসা পরায়ণ, 

বিধ অেনH কের িনজ উদর পূরণ। 
Tীজািত .তমিত সবVপােপর আবাস, 

চিরেt তােদর কভK  কেরা না িব#াস।” 
 

তার মােন, পুর;েষর কখেনাই নারীর চিরেt িব#াস করা উিচত নয়। কK ণােলর মেত, নারীেক .বশHা, 
কK লটা বলেলই সব বলা হয় না, নারী @ক� ত পেW এরও অিধক িকছK । নারীরা হল- 

- উßুk মলভােsর মেতা দুগV° যKk। 
- িবষিমিÃত মিদরার মেতা অিন[কারী। 
- কK ?লা সােপর মেতা দুই িজ®া িবিশ[। 
- পাতােলর নHায় অতল গভীর। 
- রাWসীর নHায় সেnাষহীন। 
- অিÑর নHায় সবVrািসনী। 
- নদীর নHায় সবVবািহনী। 
- বায়K র নHায় যেথ\গািমনী। 
- িবষব� েWর নHায় িবষফল @সিবনী। 
 

নারীরা .য মেলর মেতা দুগV°ময়, এ স�েকV  কK ণাল বেলন, 
“নারী হল উßুk মলভােsর নHায়। উßুk মলভাs .দিখেল মািছ .সখােন ঝাপ িদেবই 
তােক .রািহত করা ক[কর। িকJ একজন �ানী মানুষ সব সময় এই মলভােsর দুগV° 
উপলি¿ কের তা এিড়েয় চেল। ত$প নারীরèপ মলভােs মািছরèপ পুর;ষ ঝাপ িদেবই, 
িকJ একজন �ানী িভWু এই উßুk মলভাsরèপ নারীেদর দুগV° উপলি¿ কিরয়া 
তােদর সদাই পিরতHাগ কেরন।” 
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কK ণাল তার নীিতগাথায় আেরা বেলন- 
“.চৗর, িবষিদfসুরা, িবকি© বিণক 

কK ?ল হিরণ শৃ�, িhিজ®া স�প�ণী 
@েভদ এেদর সে� .নই রমণীর। 
@িত\� মলক0 প, দু�র পাতাল 
দুেwাসHা রাWসী, যম সবVসংহারক 

@েভদ এেদর সে� নাই রমণীর। 
অিÑ, নদী বায়K , .মর; (পাtাপাtেভদ 

জােন না .য) িকংবা িবষব� W িনতHফল 
@েভদ এেদর সে� নাই রমণীর।” 
 

অ°ভ0 ত-জাতেকর মূল কথাই হল, “রমণীরা িনতাn অরWণীয়া”। এখােন আমরা .দিখ, .বািধসT 
এক রাজা িছেলন, এবং তঁার পুেরািহেতর সে� িনয়িমত পাশা .খলেতন। .খলার সময় এক? 
গান .গেয় চাল িদেতন, এবং গান?র সতHতা-বেল @িতবারই িজতেতন। .স?র অংশিবেশষ: 

“পাপাচার পরায়ণ জািনেব রমণীগণ, 
Zভাব তােদর এই নািহক সংশয়; 

যখনই সুিবধা পায়, কK পেথ ছK ?য়া যায়, 
ধে¹V মিত তাহােদর কভK  নািহ হয়।” 
 

দুরাজান (দুে�V য়)-জাতক এর .ছাটগেÌ এক? কিবতা আেছ এরকেমর: 

“ভাল যিদ বােস নারী, হইও না Ë[ তায়; 
যিদ ভাল নািহ বােস, তােতই কী আেস যায়? 

নারীর চিরt বK েঝ .হন সাধH আেছ কার? 
বািরমােঝ চেল মাছ, .ক .দিখেব পথ তার?” 

 
তার পেরর .ছাট গÌ? হল অনিভরিত-জাতক। এর বkবH এর কিবতা?েতই Æ[ – 

“নদী, রাজপথ, পােনর আগার উৎস, সভা�ল আর, 
এই প²�ােন অবােধ সকেল ভK ে´ সম অিধকার। 
.তমিন রমণী .ভাগHা সকেলর, কK পেথ তাহার মন; 
চিরt%লন .দিখেল তাহার, .রােধ না পিsত জন।” 
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িবদূরপিsত জাতেক আেছ: 
 “নারীর চিরt হায়, .ক বK িঝেত পাের? 

 অসতী @গলভা বিল জািন সবাকাের। 
 কািমনী কামািÑ তােপ জেব দেfা হয় 

 উেv নীেচ সমভােব িবতের @ণয়। 
 খাবার @Êেত িবচার নাই আ{েনর ঠাই 
 নারীর .@েম পাtাপাt .ভদ �ান নাই। 
 অতএব তHািজ .হন জঘনH সংসার 

 স�Hাসী হইেবা এই সংকÌ আমার।” 
 

নারীর @িত ‘সুআচরেণর’ লWণীয় @কাশ ঘেট যK iবিNনীেদর .Wেt। ইসলােমর দৃ�েত বbগামী 
পুর;েষর কােছ নারী ]ধK ই সে�ােগর বÊ, .স জনH .দখা যায় ইসলামী }সিনকেদর জনH যK iবিN 
সধবা, িবধবা, িববািহত, অিববািহত সব নারীেক হালাল করা হেয়েছ (.কারআন ৪: ২৪)। 
ইসলােমর ইিতহাস পযVােলাচনা করেল .দখা যায়, মহানবী .থেক ]র; কের হজরত আলী, হজরত 
ওসমান, হজরত ওমর সবাই যK iবিN নারী উপেভাগ কেরেছন, কখেনাবা উপপ&ী বািনেয়েছন। 
.কারআেন বলা আেছ – ‘.তামােদর দিWণ হw যােদর অিধকারী (দাস, দাসী এবং যK iবিNনী)- 
আ�াহ .তামােদর জেনH তােদরেক }বধ কেরেছন” (৪:২৪)158!  

এ সমw আয়ােতর সুÆ[ @কাশ আমরা লWH কির আমরা নবী মুহ¹েদর জীবেন। ইবেন 
সােদর @থম িদককার জীবনী-স�লন িকতাব আত তাবাকাত (Kitaab at Tabaqaat al 
Kabeer) .থেক জানা যায়, মহানবী তার .শষ দশ বছের অnত ৭৪ ? হামলা যK i (আরিবেত 
গাজওয়া) স�� কেরিছেলন159। আল তাবাির নবী মুহা¹দ (দঃ) তঁার জীবেন ঘটা .য ষাট? 
যK েiর কািহিন িলিপবi কেরিছেলন তার ‘তািরক আল রসুল ওয়া আল মু�ুক’ rে�, এর মেধH 
উbদ ও খNেকর যK i ছাড়া সব{েলাই িছল আ_মণা�ক160। মুহ¹েদর @থম জীবনীকার ইবেন 
                                                             
158 Dictonary of Islam !থেক জানা যায়, দাসী যিদ িববািহতাও হয়, তােকও অিধকাের 
!নয়ার �মতা আেছ মিনেবর। সুরা ৪:২৪; “!তামােদর দি�ন হ� যােদর অিধকারী- 
আHাহ !তামােদর জেন> তােদরেক gবধ কেরেছন”। এই আয়ােতর ব>খ>ায় জালালাইন 
বেলন- “অথ<াৎ, যােদরেক তারা যুে�র ময়দােন আটক কেরেছ, তােদর সােথ সহবাস 
করা তােদর জেন> gবধ, যিদ তােদর bামীগণ জীিবতও থােক”। 
159 S. Moninul Haq, Pakistan Historical Society. Ibn Sa'd's Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir Vols. 
1&2. ISBN 81-7151-127-9 
160 আকাশ মািলক, !য সত> বলা হয়িন, ম1ুমনা ইবকু। 
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ইসহাক তার ‘িসরাত রসুলা�াহ’ rে� বণVনা কেরেছন, মুসলমানরা বানু হাওয়ািজন .গাtেক 
পরািজত করার পের @ায় ৬ হাজার নারী ও িশ]র দখল িনেয় .নয়। যK i .থেক সংগৃহীত 
নারীরা ইসলামী .যাiােদর মেধH বñত হয়। .যমন, ৬২৭ সােলর এি@ল মােস বানু কK রাইজার 
উপর অিভযােনর সময় রায়হানা নােমর এক সুNরী ইbিদ নারীেক নবী িনেজর জেনHই িনবVািচত 
কেরন। রায়তা নােমর সুNরী বিNনী? হযরত আলী তার জনH .নন, জয়নাব নােমর আেরক 
যK iবিN নারী পেড় আবার হযরত ওসমােনর ভােগ। হযরত ওমর আবার িতিন িনেজ না িনেয় 
.ভাগ করার জেনH তা ি@য় পুt আ»ু�াহর হােত তK েল .দন বেল কিথত আেছ। ]ধK রায়হানা 
নয়, জাওয়ািহরা এবং সািফয়া নােম আরও দুই রিWতা িছল নবীর। জওয়ািহরা তার হােত আেস 
বানু আল-মুwািলক অিভযান .থেক, সািফয়া আেস খায়বােরর বানু নািজর .গােtর িবর;েi 
পিরচািলত অিভযান .থেক। এমনিক িকছK  হািদেস উি�িখত আেছ .য, যK iজেয়র পর Zামীর 
সামেন Tীেক অিধrহেণরও িনেদV শ িদেয়িছেলন মহানবী161। .কান .কান সাহাবী বিNনীেদর সােথ 
সহবাস করেত িবরত থাকেত চাইিছেলন, কারণ তােদর Zামীরা িছল জীিবত, িকJ মহানবী উপায় 
বাৎেল িদেলন, ‘তার যিদ Zামী .থেক থােক, বিN হওয়ার পর .স িববাহ বািতল বেল গণH হেব’। 
(.কারআন-৪:২৪, সিহ মুসিলম-৮:৩৪৩২)।  

সিহ মুসিলম, বK ক নং-৮, হািদস নং-৩৪৩২: 

আবK সাইদ আল খK দির (রাঃ) বেলেছন .য bনােয়েনর যK iকােল আ�াহর রাসুল (দঃ) 
আওতাস .গােtর িবর;েi একদল }সনH পাঠান। তারা তােদর মুেখামুিখ হেলা এবং তােদর সােথ 
যK েi অবতীণV হেলা। যK েi পরািজত করার পর িকছK  বিN তােদর হােত আসল। রাসুলু�ার িকছK  
সাহািব িছেলন যারা বিNনীেদর সােথ সহবাস করেত িবরত থাকেত চাইেলন, কারণ তােদর 
Zামীরা িছল জীিবত, িকJ বb ঈ#রবাদী। তখন মহান আ�াহ এ স��ক�ত আয়াত? নােজল 
করেলন- “এবং িববািহত নারীগণ .তামােদর জেনH অৈবধ, তেব যারা .তামােদর দিWণ হেwর 
অিধকাের আেছ তােদর ছাড়া।” 

মুহ¹দ যখন @থম জীবেন দির« িছেলন, @ভাব @িতপিu .তমন িছেলা না, িতিন খািদজার 
সােথ সংসার কেরিছেলন। খািদজা িছেলন বয়েস মুহ¹েদর ১৫ বছেরর বড়। িকJ পরবতী   জীবেন 
মুহ¹দ অথV, }বভব এবং সমরা�েন অিব#াসH সফলতা অজV ন করার পর অেপWাক� ত কম বয়সী 
সুNরী নারীেদর @িত আক� [ হন। খািদজা মারা যাওয়ার সময় মহানবীর বয়স িছল ৪৯। .সই 
৪৯ .থেক ৬৩ বছর বয়েস মারা যাবার আগ পযVn িতিন কমপেW হেলও ১১ ? িবেয় কেরন162। 

                                                             
161 সুনান আব ুদাউদঃ বকু নং-১১, হািদস নং-২১৫০ ¢ঃ  
162 ইরািন Xলার আিল দি� তাঁর ‘Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of 
Mohammad’ Zে� $েফেটর জীবেন ২২ জন রমণীর উেHখ কেরেছন, এেদর মেধ> ১৬ 
জনেক িতিন িববােহর মাধ>েম অিধZহণ কেরন, এ ছাড়া িতিন স�ক<  কেরিছেলন ২ জন 
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এর মেধH আেয়শােক িবেয় কেরন আেয়শার মাt ৬ বছর বয়েসর সময়। তখন মুহ¹েদর বয়স 
@ায় ৪৮। এ ছাড়া তার দuক পুt যােয়েদর Tী জয়নেবর .সৗNেযV মুf হেয় তােক িবেয় কেরন 
(.স সময় আরেব দuক পুেtর Tীেক িবেয় করার রীিত @চিলত িছল না, িকJ মুহ¹দ 
আ�াহেক িদেয় .কারআেনর ৩৩:৪, ৩৩:৩৭, ৩৩:৪০ সহ @ভ� িত আয়াত নািজল কিরেয় 
.নন); এ ছাড়া আেলকজািDয়ার ি¸[ান শাসক মুকািকেসর কাছ .থেক পাওয়া _ীতদাসী 
মািরয়ার সােথ স�কV  �াপন কেরিছেলন। মািরয়া মুহ¹েদর Tী হাফসার দাসী িহেসেব থাকেতন।  
মািরয়ার সােথ মুহ¹েদর .গাপন স�কV  (.স সময় িতিন হাফসােক িমেথH কথা বেল ওমেরর 
বািড় পা|েয়িছেলন বেল কিথত আেছ163) হাফসা এবং আেয়শােক রাগািÖত কের তK েলিছেলা; 
যK iবিN িহেসেব জুয়ািরয়া এবং সািফয়ার সােথ স�কV  পরবতী  েত নানা রকম িবতেকV র জß 
িদেয়েছ। িবিভ� }বধ অৈবধ পেথ নারীর দখল িনেত মুহ¹দ আrাসী হেয়িছেলন তখনই যখন 
তার অথV @িতপিu আর Wমতা .বেড় িগেয়িছল বb{েণ।  

িহNু ভাইেয়রা যিদ এ{েলা ]েন দঁাত .কিলেয় হােসন, তাহেল বলেতই হয় তােদর জনH 
অেপWা করেছ দুঃসংবাদ। @ায় প²াশ বছর বয়েস মুহ¹েদর ৬ বছর বয়সী নাবািলকার সােথ 
পািণrহেণর ঘটনা ]েন ‘িবক� ত .যৗনস��’ মেন হয়, তাহেল তােদর অনুেরাধ করব িহNু পুরাণ 
টK রােন একটK  .চাখ .বালােত। মুহ¹েদর তার পুt বধ0 জয়নেবর সােথ স�কV েক যিদ অৈনিতক 
ধরা হয়, তেব :ýা িনজ .মেয় শতরèপার সােথ িমলনেক িকভােব .নয়া যায়? মৎসHপুরােণ .লখা 
আেছ :ýা নািক একিদন তার িনেজর .মেয় শতরèপােক .দেখ আর িনেজেক সামলােত পােরন 
িন। িহNুেদর আিদ মানব মনুর জß হয় :ýা আর শতরèপার িমলন .থেকই। ]ধK :ýাই নয়, 
িনজ .মেয়র সােথ িমলেনর কাs ঘ?েয়েছ .দবতা @জাপিতও। ঊষা িছেলন @জাপিত কনHা। 
@জাপিত ঊষার রèেপ কামাসk হন, এবং িমিলত হেত চান। তখন ঊষা মৃগীরèপ ধারণ কেরন। 
@জাপিত মৃগরèপ ধারণ কের তার সােথ িমিলত হন (}মtায়ন সংিহতা ৪/২/২২)।  

িহNুরা ভগবান .ডেক যােক পুেজা কেরন – .সই ভগবান বHাপারটাই অ�ীল। ‘ভগবান’ 

                                                                                                                                                  
দাসী এবং অন> ৪ জেনর সােথ িববাহ বিহভূ< ত স�ক<  িছল। তাবািরর ‘দ> লাm ইয়ারস 
অব দ> $েফট’ Z� [al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir. The Last Years of the 
Prophet, vol. ix. Translated by Ismail K. Poonwala. State University of New York Press, Albany 
, 1990. ISBN 0-88706-692-5.] !থেক পাওয়া তািলকা অনযুায়ী মহানবীর ¾ীর সংখ>া িছল 
২১।  এর বাইের তার অAতঃ ২ জন রি�তা (concubine) থাকার উেHখ আেছ। 
163 William Muir, 'Life of Mahomet' Vol.IV Ch.26 pp. 160-163; এছাড়া !দখুন, ইবেন সাদ, 
িকতাব আল তাবকাত আল কিবর, ভিলউয়ম ৮, পৃঃ ১৯৫। তাবািরর ‘দ> লাm 
ইয়ারস অব দ> $েফট’ Zে�র ফুটেনাট ৮৮৪ -এও মািরয়ার ঘটনাqর উেHখ আেছ। 
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বলেত ঈ#রেক .বাঝােনা হেলও এ? আসেল হে\ .দবরাজ ইেDর এক? কK খHাত উপািধ। িতিন 
তার {র;প&ী অহলHার সতী� ন[ করায় {র;র অিভশােপ তার সবVাে� একহাজার ‘ভগ’ (Tী 
.যািন) উৎপ� হয় এবং তােত ইেDর নাম ‘ভগবান’ (ভগযKk) হয়। ‘ভগবান শ»? তাই ইেDর 
বHিভচােরর এক? �ারকিলিপ, িনNনীয় িবেশষণ।  

িহNু ধেমVর Ãেiয় চিরt{েলা – ইD .থেক ক� ¦ পযVn @েতHেকই িছেলন বHিভচারী। 
জল°েরর Tী ব� Nা ও শïচ0 েড়র Tী তK লসীেক @তািরত কের িব¦K  তােদর সােথ িমিলত 
হেয়েছন। স¾�ষ�র সাত Tীেক .দেখ অিÑ একসময় কামাতV হেয় পেড়ন। আসেল ওই িবক� ত 
কÌনা{েলা কেরিছল }বিদক যK েগর পুর;েষরা। তারা িনেজরা িছল কামাসk, বbপ&ীক এবং 
অজাচারী; তাই তােদর কÌনায় }তির .দব-.দবী{েলাও িছল তােদর মতই চিরেtর। এজনHই সমw 
িহNু ধেমVর বই পুwক {েলােত ]ধK অযািচত কাম আর }মথK েনর ছড়াছিড়। পান .থেক চK ন 
খসেল .স সময়কার মুিন ঋিষরা রােগ কঁাপেত কঁাপেত শাপ িদেতন। িবেয় করেতন। তারপরও 
রাজােদর আমTেণ হািজর হেতন রািনেদর গেভV  সnান উৎপাদন করেত। সুNরী অàরা আর 
বারবিনতা .দখেল এতই উেuিজত হেয় .যেতন .য .রতঃপাত হেয় .যেতা। আর .সখান .থেকই 
নািক সnান জßাত। অগwH, বিশ�, .«ােণর জেßর উদাহরণ{েলাই এর @মাণ। 

মুহ¹েদর ২০/২২ জন Tী িনেয় মুসিলম-িবেhষীরা নরক{লজার কেরন, িকJ তারা হয়েতা 
ভK েল যান, পåপুরাণ অনুসাের (৫/৩১/১৪) Ãীক� ে¦র Tীর সংখHা .ষাল হাজার একশ। এেদর 
সকেলই .য .গাপবালা িছেলন তা নয়, নানা .দশ .থেক সুNরীেদর সংrহ কের তার ‘হােরেম’ 
পুেরিছেলন ক� ¦। 

অ#েমধ য� বেল একটা য� @চিলত িছল @াচীন কােল। এ িনেয় কথা িকছK  বলা যাক। 
বাজসেনয়ী সংিহতার ২২-২৩ অধHায় .থেক জানেত পারা যায়, অ#েমধ যে� @ধান পুেরািহত 
@ধান রাণীর সে� @কােশH য�-.Wেtর সামেন আনু�ািনকভােব িমলেন .মেত উঠেতন। অনHানH 
পুেরািহতরা .যৗন-িমলেনর নানা উেuজক দৃেশHর বণVনা িদেত থাকেতন উvZের। সব িমিলেয় 
(অ#েমধ যে�র) পিরেবশটা হল জীবn িখিw-.খ�উড় সহেযােগ তা িরেল কের যে� হািজর 
নারী-পুর;েষর মেধH .যৗন-উেuজনা ছিড়েয় .দওয়া। পরবতী   যK েগ অ#েমধ যে� পুেরািহেতর 
জায়গা .নয় যে�র অ#?। যে� নািক @ধানা রানী অে#র িল�? িনেয় িনেজর .যািনর সােথ 
ÆশV করােতন। অজাচার সং_াn এ সমw বHাপার সHাপার বাইেবেলও আেছ .ঢর।  

বাইেবেল (এবং .কারআেন) িব#াসী ধা�ম�েকরা িববতV ন তেTর বদেল আদম হাওয়ার কথা 
ফলাও কের @চার কেরন। িববতV ন নািক খK ব খারাপ, আর আদম হাওয়ার গÌ খK ব ভাল। 
আমরা .ছাটেবলায় ধমVrে� পেড়িছ আদম-হাওয়ার দুই সnান হািবল, কািবেলর কথা। আমরা 
ধের িনেয়িছ দুেটা মানুষ, তােদর সnানরা িমেল সারা পৃিথবী মানুেষ মানুেষ .ছেয় .ফেলেছ। তেব 
এখােনই .থেম না িগেয় আেরকটK  সামেন আগােল, আেরকটK  গভীরভােব িচnা করেলই একটা 
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গভীর @েÏর স¹ুখীন আমােদর হেত হয়। তােদর সnান উৎপাদনটা |ক কীভােব হেলা? .স 
সময় ভাইেবােন স�ম ছাড়া আমােদর মানবজািত িক }তির হেত পাের? যিদও আদম হাওয়ার 
কয়জন .ছেল .মেয় িছল তা িনেয় .কউ িনিÕত নন, িকJ ইbদী ইিতহাসিবদ .জােসফােসর 
অনুমান, আদেমর .তিtশজন পুt এবং .তিtশজন কনHা িছল। আবার কােরা কােরা মেত 
পৃিথবীেত আগমেনর পর তঁােদর ১৪০ .জাড়া সnান হেয়িছল। .কউ বা বেলন, তােদর সnান 
সংখHা িছল ৩৬১? -এর মেধH একমাt নবী শীস বHতীত সবাই নািক জেßিছল .জাড়ায়। 
আদম ও হাওয়ার গেভV  @িতবার নািক এক? .ছেল ও এক? .মেয় জß িনত। বয়ঃসি° হবার 
পের .ছেল?র সােথ পূেবV জß .নওয়া .মেয়র এবং .মেয়েক পূেবV জß .নওয়া .ছেলর সােথ িবেয় 
.দওয়া হেতা। িকংবা তারা িবেয় করেতা যমজ .বানেকই।   বাইেবেলর মেত, কািবল  ও হািবল 
দুজেনই িনেজেদর যমজ .বানেক িবেয় কেরিছল। িকJ ত� তীয় .বান  আকিলমােক িবেয় করা 
িনেয় দুই ভাইেয়র মেধH তK মুল ঝগড়া ]র; হেল, এবং ঈ#র কািবেলর দান @তHাখHান করার 
.ঘাষণা িদেল,  কািবল একটা সময় হািবলেক হতHা কের।পিবt বাইেবেলই এটােক উে�খ কেরেছ 
মানেবিতহােসর ‘@থম হতHা’ িহেসেব। .বাঝাই যায়, আদম হাওয়ার গÌ সিতH হেয় থাকেল 
পৃিথবীেত আমরা এেসিছ অজাচার, কলহ,  হতHা খK ন ধষVণ আর @তারণার মধH িদেয়। এেসিছ 
|ক .সই পথ ধের, .যটােক .খাদ ধমV{েলাই ‘চরম অৈনিতক’ বেল মেন কের। 

হািবল কািবেলর উপাখHােনর বাইেরও বাইেবেল আেছ হাজারটা অজাচার @েমাট করা 
উপাখHান। তার মেধH আ:াহাম এবং সারার পিরণেয়র কথা উে�খH। সারা িছেলন আ:াহােমর 
.বান (হাফ িসdার)। তােকই িবেয় কেরিছেলন আ:াহাম। বাইেবেল আয়াত উi� ত কির – ‘সারা 
আমার Tী, আবার আমার .বানও বেট। সারা আমার িপতার কনHা বেট, িকJ আমার মাতার 
কনHা নয়’(আিদ পুwক, ২০:১২)। বাইেবেল আেছ অãম এবং .যােকবেদর কথাও। .যােকবদ 
িছেলন অãেমর িপিস এবং একই সােথ তার Tী (যাtাপুwক, ৬:২০)। বাইেবল (সামুেয়ল ২-
১৩) .থেক আমরা পাই অেôান এবং তামেরর কািহিন। অেéান িছেলন দাউেদর পুt এবং 
তামর িছল তার .বান। অেéান তােক মেন মেন কামনা করেতন। িশিমেযর পুt .যানাদব 
অেôােনর ব°K  িছেলন।  .যানাদেবর পরামেশV অেéান একিদন অসু� হেয় পেড় িছেলন, তামর 
তার বাসায় .সবা সুoষা করেত আসেল সুেযাগ বK েঝ অেéান তােক ধষVণ কের এবং ধষVেণর পর 
বািড় .থেক .বর কের .দয় (সামুেয়ল ২:৮-১৫)।  তেব সবেচেয় িবখHাত হে\ লুত এবং তার 
কনHােদর অজাচােরর কািহিন।এই কািহিনর সূtপাত হেয়িছল যখন ঈ#র অৈনিতকতার অপরােধ 
সেডাম এবং .গামরাহ নগরী ংস কেরন। যিদও বাইেবেল .কাথাও Æ[ভােব উে�খ .নই, .মা�ারা 
খK ব িনিÕত হেয়ই বেলন  নগর ংেসর কারণ িছল ‘সমকািমতা’।  তা ভাল। সমকািমতার 
কারেণ নগর ংস করেলন .য ঈ#র, িতিনই আবার িপতা এবং কনHােক অজাচাের উৎসািহত 
কের মানব জািত ?িকেয় রাখার সুমহান উেদHাগ িনেলন, এবং এেক উদযািপত করেলন 
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আনেNর সােথই। ঘটনার উে�খ পাওয়া যায় বাইেবেলর আিদ পুwেক (আিদপুwক ১৯: ২৯-
৩৮)। কািহিনটা এরকেমর : 

ঈ#র (সেডাম এবং .গামরাহ) উপতHকার সমw নগর ংস করেলন। িকJ ঈ#র ঐ 
নগর{িল ংস করার সময় অ:াহােমর কথা মেন .রেখিছেলন এবং িতিন অ:াহােমর ÞাতK çুtেক 
ংস কেরন িন। লুত ঐ উপতHকার নগর{িলর মেধH বাস করিছেলন। িকJ নগর{িল ংস 
করার আেগ ঈ#র লুতেক অনHt পা|েয় িদেয়িছেলন।  

পয়গ¨র লুত .যায়ার শহের িগেয় এক পাহােড় দুই .মেয়েক িনেয় বাস করেত লাগেলন। 
িতিন শহের বাস করেত ভয় পাি\েলন আর আর .সই কারেণ পাহােড়র এক? {হায় বাস 
করেত লাগেলন।  

বড় কনHা? তার .ছাট .বান?েক বলেলা, “আমােদর িপতা ব� i হেয় .গেছন। এবং নগরী 
ংস হেয় যাবার পর আমােদর সnানািদ িদেত পাের এমন অনH পুর;ষ এখােন .নই। চল 
আমরা আমােদর বাবােক  মদ খাইেয় কিরেয় মাতাল কের .ফিল এবং তার সােথ স�েমর 
বেNাবw কির – যােত কের আমরা আমােদর বাবার বীজেক সংরWণ করেত পাির। আমােদর 
পিরবার রWা করার জেনH আমরা এইভােব আমােদর িপতার সাহাযH .নব!”  

অতঃপর তারা .সই রােt তােদর বাবােক মদHপান করােলা এবং @থম কনHা? তার সােথ 
রািt যাপন করেলা। কখন .মেয়? আসেলা, রািt যাপন করেলা এবং উেঠ চেল .গেলা, িতিন 
(পয়গ¨র লুত) িকছK ই জানেত পারেলন না।  

পেরর রােt @থম কনHা? তার .ছাট .বান?েক বলেলা, “গত রােt আিম িপতার সে� এক 
িবছানায় ]েয়িছ। আজ রােত আবার তঁােক «াWারস পান কিরেয় .বbঁশ কের .দব। তাহেল তK িম 
তঁার সে� .যৗনস�ম করেত পারেব। এভােব আমরা সnানািদ .পেত আমােদর িপতার সাহাযH 
.নব। এেত আমােদর বংশধারা অবHাহত থাকেব”। 

 অতঃপর .সই রােtও তারা তােদর বাবােক মদHপান করােলা এবং .ছাট কনHা? তার সােথ 
রািt যাপন করেলা। কখন .মেয়? আসেলা, রািt যাপন করেলা এবং উেঠ চেল .গেলা, িতিন 
(পয়গ¨র লুত) িকছK ই জানেত পারেলন না।  

আর এভােবই পয়গ¨র লুেতর দুই .মেয় তােদর িপতার ঔরসজাত সnান গেভV  ধারণ 
করেলা। @থম কনHার গেভV  এক? .ছেল সnান জß হেলা – যার নাম রাখা হেলা .মায়াব। 
িতিনই হেলন .মায়াবাইটস জািতর িপতা (অথVাৎ তার বংশধেররা .মায়াবাইটস নােম পিরিচিত 
লাভ করেলা)। .ছাট কনHা?ও এক পুt সnােনর জß িদল। তার নাম িবন-্অি¹। বতV মােন .য 
অে¹ান জািত আেছ তােদর আিদপুর;ষ হেলন িবন-্অি¹। 

এই হে\ বাইেবেলর সুমহান }নিতকতার কািহিন। নারী িনপীড়েনও .যন ধমV{েলা এেকবাের 
‘আয় তব সহচরী, হােত হােত ধির ধির।’ িহNু ধমV .শখায়, নারীর অধের পীযK ষ আর Ëদেয় 
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হলাহল, এ জনHই তােদর অধর আZাদন এবং Ëদেয় পীড়ন করা কতV বH। নারীর ]ধK Ëদেয় 
পীড়ন করাই নয়, শারীিরক িনযVাতেনর কথা বলা হেয়েছ, শতপথ :াýেণর ৪/৪/২/১৩ নং 
.�ােক : “বþ বা লা| িদেয় .মের নারীেক দুবVল করা উিচৎ, যােত িনেজর .দহ বা স�িuর 
উপর .কােনা অিধকার না থাকেত পাের”; ব� হদারণHক উপিনষেদ ঋিষ যা�বÿH বেলন : “Tী 
Zামীর সে�াগকামনা চিরতাথV করেত অস¹ত হেল @থেম উপহার িদেয় Zামী তােক ‘.কনার’ 
.চ[া করেব, তােতও অস¹ত হেল হাত িদেয় বা লা| িদেয় .মের তােক িনেজর বেশ আনেব” 
(৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪ «ঃ)। অÓK ত বHাপার হে\ এই িবধানটা ইসলাম ধেমVর সােথও .যন 
এেকবাের িমেল যায়। নারীেক @হার করার জনH আ�াহ িবধান িদেয়েছন .কারআন শিরেফর 
সুরা িনসায়: “ওয়া�া-িত তাখা-ফK -না নু]-জাb�া ফাআ-িজb�া ওয়াহজুর;-b�া িফ 
আলমাদা-িজিয় ওয়াদিরবK bন।” বাংলা হে\, নারী যিদ পুর;েষর অবাধH হয়, যিদ নারী িবে«াহ 
কের, তােদরেক @থেম বKঝাও, তােত যিদ কাজ না হয় তাহেল .তামার িবছানায় আসেত িনেষধ 
কেরা, তােতও যিদ বশ না মােন, তােদরেক @হার কেরা (সুরা ৪, িনসা, আয়াত ৩৪)।  

নারীেক আজ .বঁেচ উঠেত হেব। .বর;েত হেব এই @াচীন ধমVrে�র নাগপাশ .থেক। িনেজেক 
গেড় তK লেত হেব এই সমw নারীিবেhষী ভাইরােসর এñবিড িহেসেব। আশার কথা বতV মােন বb 
রাªই এই সব মধHযK গীয় িব#ােসর ভাইরাস @িতেরাধ কের সামেন এিগেয় িগেয়েছ। .পছেন পেড় 
রেয়েছ .কবল িকছK  মুখেচনা ‘ভাইরাস আ_াn রাª’। .সখােন .মেয়রা গৃহবিN থােক। গািড় 
চালােত পাের না, পুর;ষেদর সােথ বাইের কাজ করেত পাের না, আব� ত কের রাখেত হয় সবVা�। 
কখেনা চার সতীেনর সােথ ঘর কের, কখেনা বা থাকেত হয় .কান বাদশাহর হােরেমর অংশ 
হেয়। পািকwান, ইরান, আফগািনwান, .সৗিদ আরেবর মত রাª{েলােত .জনা এবং bদুদ আইন 
ধষVনকারীেদর ‘রWা কবচ’ িহসেব বHবËত হয়। ধষVণ @মাণ করার জনH ‘চারজন সাWী’ @ায় 
.কান .Wেtই .মেয়?র পেW .যাগাড় করা স�ব হয় না, ফেল .শষ পযVn .দখা যায়, ধষVণকারীর 
ঘেট মুিk, আর ‘.জনা’ করার দােয় .মেয়টার কপােল জুেট ‘শিরয়ার রজম’। অেনক সময় .দখা 
যায়, .মেয়?র পিরবারই হতভাগH .মেয়?েক মৃতK H মুেখ .ঠেল .দয় পিরবােরর ‘স¹ান’ রWার জনH।   

ধমV{েলার রচিয়তা পুর;ষ। .কান ধমVই .যেহতK  নারীর @েয়াজেন বা নারীর কলHােণ সৃ� 
হয়িন; নারীর ধমV-কাতরতা আর ধমV-মাদকতা তাই দূর করা @েয়াজন, তােদর িনেজেদরই 
কলHােণর জনH। ধমV রিচত হেয়েছ পুর;ষেদর hারা, পুর;ষেদর জনH, নারীর কলHােণর জনH নয়। 
.বগম .রােকয়া এ @সে� ‘আমােদর অবনিত’ @বে° িhধাহীন কেë বেলন –  

‘যখনই .কান ভÑী মwক উেuালেনর .চ[া কিরয়ােছন, অমিন ধেমVর .দাহাই বা শােTর 
বচনরèপ অTাঘােত তঁাহার মwক চ0 ণV হইয়ােছ। আমরা @থমত যাহা মািন নাই, তাহা 
পের ধেমVর আেদশ ভািবয়া িশেরাধাযV কিরয়ািছ। আমািদগেক অ°কাের রািখবার জনH 
পুর;ষ-গন ঐ ধমVr�{িলেক ঈ#েরর আেদশপt বিলয়া @চার কিরয়ােছন। এই 
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ধমVr�{িল পুর;েষািচত িবিধ-বHব�া িভ� আর িকছK ই নেহ।’ 
 
ধেমV িব#াস .রেখ পুর;েষর সমান অিধকারও দািব করাটা নারীেদর জনH অেনকটা ‘.সানার 
পাথরবা?’র মেতাই হাসHকর বHাপাের পিরণত হেয়েছ। ধমV আঁকেড় থাকেত .গেল এর .চেয় 
িবপরীত িচt আশা করা যায় না। কারণ ধমV নারীেক পুর;েষর সমান অিধকার .দয়িন। 
অিশিWত .মা�া, পুেরািহতরা .দেব এমন ভাবনা হাসHকর। তারা নারীেদর উ�য়েনর কথা ভােব 
না, বরং তারা ধমV নামক @িত�ােনর সব'াŋীণ .সবাদাস। নিNনীর মেত, ‘.খাদ ‘ধমV’ িবষয়টাই 
উপেড় .ফলেত পারেল, মানব সভHতা রWা .পেলও .পেত পাের’। নিNনীর মত অনH সকল 
নারীরা এটা যত তাড়াতািড় বKঝেবন, তত তাড়াতািড় হয়েতা ঘটেব ‘িব#ােসর ভাইরাস’ .থেক 
মুিk।  
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স [ ম  অ ধ>া য়  

ধম<�েলা qেক আেছ কীভােব? 
 
 
এক? যK িk আমােক @ায়ই .মাকােবলা করেত হয় - ধমV বHাপারটা যিদ এেতা Wিতকারক 
হয় তাহেল .সটা পৃিথবীেত ?েক আেছ কীভােব? ]ধK ধা�ম�েকরা নয়, এমনিক যারা িববতV েন 
িব#াস কেরন তােদর জনHও বHাপারটা অেনকটা ধঁাধার মেতা। @ায়ই এধরেণর বাকH আমরা 
উvািরত হেত .দিখ – 

‘ধেমVর যিদ .কান উপেযািগতাই না থােক, যিদ .সটা িন(ল এবং Wিতকারকই হেয় 
থােক, তেব লW লW বছেরর @াক� িতক িনবVাচন @ি_য়ার ছাকিনেত পেড় .সটা িক িবলু¾ 
হেয় যাবার কথা িছল না?’ 

উপেরর উিk? এক ধমী  য় বH�নিবশ (religious satirist) .বিক গHািরসেনর। তেব 
গHািরসেনরটা আেলাচনার জনH তK েল িদেলও এ ধরেণর উিk সব জায়গােতই কমেবিশ 
.দখা যায়। পাওয়া যায় বাংলা lগ সাইট{েলােতও। এমনিক আমােদর .দেশর স�াদক 
মাহমুদুর রহমানও শাহবাগ আেNালেনর সময় নািwকেদর িবর;েi �ালাময়ী িকছK  .লখা 
িলেখিছেলন, .সখােন িতিন িকছK  পিরসংখHান উপ�াপন কেরিছেলন, এবং বলেত .চেয়েছন, 
ধেমVর উপেযািগতা আেছ বেলই .সটা পৃিথবীেত ?েক আেছ।  

িকJ সতHই িক তাই? আমরা এই @বে° @দu যK িk{েলা িনেয় আেলাচনা করব। বলা 
বাbলH, এখােন আিম নতK ন িকছK  পাঠকেদর জনH .শানাি\ না। বb িবে�ষকই অতীেত 
িবিভ� দৃ�েকাণ .থেক এ যK িkমালা চHােল´ কেরেছন, এর দুবVলতা{েলা তK েল ধেরেছন। 
.স{েলাই মূলত আেলাচনায় আনব। .যমন, এ @সে� ._ইগ এ .জমেসর ‘দH িরিলিজয়ন 
ভাইরাস’ বই?র কথা বলা যায়। বই?র ‘নািwকেদর ধঁাধা’ িশেরানােমর এক? অধHােয় 
.বিক গHািরসেনর যK িk{েলা িনেয় .জমস পুïানুপুï আেলাচনা কেরেছন164। আসেল .বিকর 
এই ধঁাধার উuর খK ব সহজ। .বিক .য বেলেছন, .কান িকছK  Wিতকর মেন হেলই .য .সটা 
@াক� িতক িনবVাচেনর ছঁাকিনেত পেড় বািতল বা িবলু¾ হেয় যােব, .সটা |ক নয়। বরং 
অেনক .Wেt উলেটা। বb ভাইরাস, পHারাসাইট @ক� িতেত ?েক আেছ তারা জীবজগেতর 
জনH Wিতকারক @মািণত হবার পেরও। সতH বলেত িক ভাইরাস বHাকেটিরয়ার সংখHা 

                                                             
164 Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: An Evolutionist Explains 
Religion's Incredible Hold on Humanity, John Hunt Publishing, 2010 
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জীবজগেতর সামিrক সংখHার .চেয় অেনক অেনক .বিশ। আমােদর .দেহই .দহেকােষর .চেয় 
অnত দশ{ণ .বিশ ভাইরাস বHাকেটিরয়ার বাস। আর .কান িকছK  Wিতকারক হেলই যিদ 
.সটা িবলু¾ হেয় .যত, তেব, আমােদর .দেহ কHা¶ােরর মেতা মরণেরাগ বাসা বঁাধেত পারত 
না, এইচআইিভ ভাইরাস bমিক হেয় দঁাড়ােতা না। .সায়াইন xু, সাসV, মHাড কাউ সহ 
হাজারটা অণুজীব িনেয় আমােদর এখেনা @িতিনয়ত যK i করেত হেত না। ধমVও মানব 
সমােজ .@ািথত হেয় আেছ, ?েক আেছ অেনকটা ভাইরােসর মেতাই। 

 

ধেমPর উপেযািগতা? 
.বিক গHািরসেনর যK িkেক অনHভােবও .মাকােবলা করা .যেত পাের, .য? কেরেছন অধHাপক 
িরচাডV  ডিক¶ তার বbল িবি_ত ‘ঈ#র িবÞািn’ rে�165।  

ডিক¶ মানব সভHতােক অেনকটা িশ]েদর মানসজগেতর সােথ তK লনা কেরেছন। 
আমরা জািন .ছাটেবলা .থেকই আমােদর .শখােনা হয় বড়েদর কথা .মেন চলার, তােদর 
কথা .শানার। আমার মেন আেছ আিম -K েল ভ�ত� হওয়ার পর @থম .য কিবতা ‘নাসVাির 
রাইম’ িহেসেব মুখ� কেরিছলাম .স? িছল এরকেমর – 

‘সকােল উ|য়া আিম মেন মেন বিল 
সারািদন আিম .যন ভাল হেয় চিল 
আেদশ কেরন যাহা .মার {র;জেন 
আিম .যন .সই কাজ কির ভাল মেন’।। 

 

এই .য ‘{র;জেনরা .য আেদশ করেবন’ .সটা ‘ভাল মেন কের .যেত হেব’ .সটা .ছাটেবলা 
.থেকই আমােদর .শখােনা হয়। এর কারণ আেছ। িশ]েদর .বঁেচ থাকার @েয়াজেনই একটা 
সময় পযVn অিভভাবকেদর সমw কথা িন�h�ধায় .মেন চলেত হয়। ‘নদীর পােড় যায় না, 
ওখােন কK িমর থােক’, ‘চK লায় হাত .দয় না, হাত পুেড় যােব’, ‘না ধK েয় আেপল খায় না, .পট 
খারাপ করেব’ – বড়েদর .দয়া এই ধরেনর অিভভাবকেদর .দয়া উপেদশাবিল আমরা 
বংশপর�রায় বহন কির – কারণ এ উপেদশ{েলা স|কভােব পালন করেল আমরা 
@ক� িতেত সফলভােব ?েক থাকেত পাির, .সটা @মািণত হেয়েছ। .য িশ]রা অিভভাবেকর 
অবাধH হেয় নদীর পাের .গেছ হয়েতা কK মীেরর খাদH হেয়েছ, .য িশ] মােয়র উপেদশ না 
]েন আ{েন হাত িদেয়েছ, অিÑদf হেয় মারা .গেছ, তারা .কান ভিবষHৎ @জß .রেখ .যেত 
পােরিন। @জß সফলভােব রWা করেত .পেরেছ .স সমw িশ]রাই যারা অিভভাবকেদর 
কথা িব#াস কেরেছ, তােদর উপেদেশর অবাধH হয়িন। ফেল িববতV নগতভােব একধরেনর চাপ 
                                                             
165 Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books, 2008 
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}তির হেয়েছ িশ]েদর উপর .য অিভভাবকেদর কথা, {র;জনেদর উপেদশ, .গাtািধপিতেদর 
িনেদV শ পালন করেত হেব, নইেল ?েক থাকেত সমসHা হেব। এখন কথা হে\ - তারাই 
যখন অসংখH ভাল উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছK  মN অথVহীন িকংবা কK সং-ারা\� 
উপেদশও .দয় - ‘ম�লবাের মিNের প�াঠাবিল না িদেল অম�ল হেব’, িকংবা .গাtািধপিত 
যখন বেলন, ‘সূযVrহেণর সময় নামােজ কK সূফ পড়েত হেব, নইেল সূযV আর আকােশ উঠেব 
না’ - তখন িশ]র পেW স�ব হয় না .সই মN িব#াসেক অনH দশটা িব#াস িকংবা 
ভাল উপেদশ .থেক আলাদা করার। .সই মN-িব#াসও বংশপর�রায় .স বহন করেত 
থােক অবলীলায়। {র;জনেদর উপেদশ বেল কথা! সব িব#াস হয়েতা খারাপ িকংবা 
Wিতকর নয়, িকJ অসংখH মN িব#াস অেনক সময়ই জß িদেত পাের ‘িব#ােসর 
ভাইরােসর’। তখন .গাtািধপিতেদর কথােক িশেরাধাযV কের তার একিন� অনুগামীরা 
িবধমী  েদর হতHা করা ]র; কের, ডাইিন .পাড়ােনােত িকংবা সতীদােহ .মেত উেঠ, কখেনা 
গণ-আ�হতHায় জীবন .শষ কের .দয় িকংবা িবমান িনেয় .সাজা হামেল পেড় টK ইন 
টাওয়ােরর উপর।  

ধমী  য় িব#ােসর উÓব িনেয় আিম এবং রায়হান আবীর ‘অিব#ােসর দশVন’ বই?েত 
নািতদীঘV আেলাচনা কেরিছলাম166 । মানব সভHতার সূচনা পেবV ধমV িছল জাদু িবদHােকিDক, 
অেনক নবী পয়গ¨র িছেলন আসেল জাদুকর। বbকাল আেগ, জ�েল বসবাসকারী মানুেষর 
এক .গােtর কথা িচnা করা যাক। .গােtর সব মানুেষর সামেন একজন বK িiমান পুেরািহত 
�লn আ{েন ছK ঁ েড় িদেলন মুেঠাভ�ত� কােলা {ঁেড়া। সে� সে� তী: িবেÝারেণ আ{েনর 
িশখা উপের উেঠ .গল। .গােtর সাধারণ মানুষেদর কােছ ঘটনা? গণH হেলা জাদু িহেসেব। 
এবং এই ‘অিত@াক� ত ঘটনা’ সবার সামেন ঘটােনার জনH সামান িনেজেক দািব করেলন 
সবার .চেয় আলাদা একজন, িবেশষ Wমতার অিধকারী িহেসেব। উদাহরণ িহেসেব সামেন 
আনা .যেত পাের সামানেদর দৃ[াnেক। সামান .গাtভK kরা তােদর মেন থাকা অসংখH @Ï 
ও িবিভ� ঘটনা .ক ঘটাে\ন এমন @েÏর উuর না .পেয় hার� হেতন জাদুকর সামানেদর 
কােছ। ই\া, .পছেন থাকা একজনেক খK ঁেজ .বর করা- যার ইশারায় ঝড় হয়, যার ইশারায় 
তারা খাবােরর স°ান পায়, যার ._ােধ মহামারীেত তােদর অেধVেকরও .বিশ ধK ম কের 
িনিÕa হেয় যায়। সভHতার এই পযVােয় এেস আমরা .দখেত পাই, সামানরা িনেজরাও 
আলাদা .কউ িছেলন না, তােদর জাদুটাও সিতHকার অেথV জাদু নয়, রাসায়িনক িবি_য়া। 
সামানরা িনেজেদর Wমতা ও মযVাদা অWুX রাখার জনH বািনেয় বািনেয় এইসব @েÏর 
উuর িদেতন, .গােtর সবাই মাথা নত কের তার কথা .মেন িনেতা। কখেনা সূযV, কখেনা 
                                                             
166 অিভিজৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অিব)ােসর দশ<ন, y�bর, ২০১১ ( ি�তীয় 
সংXরণ ২০১২) 
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দূের থাকা .কােনা পাহাড়েক পূজা করেতা। 
@থমিদেক, মানুষ .ছাট .ছাট .গােt বাস করেতা। তখন .থেকই সমেঝাতা, ইট-মারেল 

পাটেকল (tit-for-tat), সততা, সহম�ম�তা, িবিনময়ী পরাথVতা (Reciprocal Altruism) @ভ� িত 
মূলHেবাধ @ায় সবার মেধHই িছল। গিরলা, িশ�াি´, .নকেড় এমন িক .মৗমািছ, িপ�পড়ার 
মেতা িকছK  সামািজক @াণীর মেধHও এই ধরেনর িকছK  মূলHেবােধর কম- .বিশ উপি�িতর 
ফেল আমরা িনিÕত ভােব বKঝেত পাির, .কােনা ঐশী @ি_য়ায় মূলHেবাধ{েলা মানব 
সমােজ উÓ0 ত হয় িন, বরং }জিবক সামািজক িববতV েনর ফলাফল Zরèপ এ{েলা িববতV েনর 
ধারাবািহকতােতই উÓ0 ত হেয়েছ মানুেষর মেধH। পরবতী  েত সমাজ আেরা জ?ল হেয়েছ। .সই 
জ?লতা ÆশV কেরেছ }নিতকতা আর মূলHেবাধ{েলােকও। .যমন, ক� িষকােজর বHাপক 
অrগিতর ফেল .গাùভK k মানুেষর সংখHা ব� িi .পল একসময়, অপিরিচেতর সােথ আদান-
@দান, বHবসা-বািণজH ]র; হওয়ায় .দখা .গল, আেগকার .সই .ছাট .গােtর মূলHেবােধ 
|কঠাক কাজ হে\ না। এই কারেণ সমাজপিত এবং .নতারা সবাইেক সংঘবi রাখার 
জনH আরও িকছK  িনয়ম-কানুন সমােজ সংযKk করা ]র; করেলন। তারা ভাবেলন, .কউ 
িকছK  বলেলই .তা আর মানুষ ]নেব না, এই সংশেয় .কউ .কউ .সই িনয়ম-কানুন{েলােক 
‘ঈ#র @দu আইন’ বেল @চার করেলন। মধH@ােচH সংঘবi ধেমVর সূচনা তাই .কােনা 
দুঘVটনা নয়, বর² ইিতহাস সাWH .দয়, এই অ²ল{েলায় ক� িষকােজর Fত উ�িত }তির 
কেরিছল যাজক .Ãণী। .সখানকার রাজারা িনেজেদর @কাশ করেতন ঈ#েরর @িতিনিধ 
িহেসেব। ি¸dান রাজারা চােচV র সহায়তার কারেণ .যেকােনা কাজ করােক Zগী  য় অিধকার 
বেল মেন করেতন। এধরেনর ঘটনা আমরা অনH অেনক জায়গায়ই .দিখ। .যমন, চীেনও 
একটা সময় রাজােক মানব সমােজর Zগী  য় @িতিনিধ িহেসেব ভাবা হেতা বbিদন ধের। 

কীভােব নতK ন ধমV }তির হয়, কীভােব ধেমVর অনুসারী }তির হয়, কীভােব মানুষ নবী 
রাসুলেক িব#াস করেত .শেখ তা একটা চমৎকার উদাহরেণর সাহােযH িব�ানীরা .দিখেয়েছন 
কােগVা কাÜ (Cargo Cult) িনেয় গেবষণা কের । ‘কােগVা কাÜ’ হেলা @শাn মহাসাগরীয় 
hীপপু´{েলােত বতV মান ধমVিব#াস{েলার এক? সি¹িলত নাম- যারা কােগVা- 
জাহাজ{েলােক Zগী  য় দূেতর পাঠােনা সামrী মেন করেতা। জাহােজর ইউেরািপয়ান নািবেকরা 
কীভােব .রিডও .শােন, .কন .কােনা সারাইেয়র কাজ করেত হয় না, রােত কী কের আেলা 
�ালায়- এ সবই hীপপুে´র আিদবাসীরা অÓK ত িব�েয় .দখত। তােদর কাÜ@ধান জন 
Äাম িচরতের চেল যাবার আেগ .সসময় অেনক{েলা ভিবষHhাণী কের িগেয়িছেলন- 
িhতীয়বাের জাহাজভ�ত� সামrী আনেব ও সাদা আেমিরকানেদর িচরকােলর মেতা hীপ .থেক 
িবতািড়ত করা হেব ইতHািদ বেল। |ক .যমন আপনার পিরিচত িবিলয়ন িবিলয়ন মানুষ 
.যভােব অেপWা কের আেছ পুনর;ি©ত িয]ি¸d িকংবা ইমাম মাহািদর জনH, |ক .তমিন 
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কােগVা কােÜর আিদবাসীরাও দীঘV প�িচশ-িtশ বছর ধের অেপWা কের আেছ জন কখন 
আসেব তােদর মুিk িদেত।  

 

যানজট: বEিSগত সুিবধা Iপেত িগেয় সমTর Kিত 
িববতV েনর কথা বলেলই এক? }বিশে[Hর কথা আিম @থেমই �রণ কিরেয় .দই সবাইেক- 
িববতV ন কাজ কের একক িজেনর উপর, .কান দেলর উপর নয়। কােজই সম�গতভােব 
@জািতর কলHােণর কথা মাথায় .রেখ িববতV ন পিরচািলত হয়িন, কখেনা হয় না।  

এ বHাপার? জনি@য়ভােব সাধারণ মানুেষর মেধH তK েল ধরার ক� িত� যার, িতিন হে\ন 
িরচাডV  ডিক¶। িতিন ১৯৭৬ সােল এক? যK গাnকারী বই িলেখন ‘.সলিফশ িজন’ নােম। 
এ? িছল িরচাডV  ডিকে¶র @থম বই এবং তার .Ã� কী�ত�{েলার এক?। এই বইেয়র 
মাধHেমই ডিক¶ সুÆ[ভােব বHাখHা করেলন .য, িববতV ন কাজ কের িজেনর উপর, একক 
.কান জীেবর উপর নয়। আমােদর .দহ যাই কর;ক .শষ পযVn ‘অতHn ZাথVপর’ভােব 
িজনেক রWা করা আর িজনেক পরবতী   @জেß .প��েছ .দয়ােতই উে�শH খK ঁেজ িনেত বাধH 
কের, িববতV নীয় দৃ�েকাণ .থেক জীবেনর .কান ‘উে�শH’ যিদ .থেক থােক তেব .সটাই .স 
উে�শH। বই?র নাম ‘.সলিফশ িজন’ হেলও বই?র মলূ লWH িছেলা |ক িবপরীত। 
িজনগত ZাথVপরতা .থেকই _মাÖেয় কীভােব উÓব হয় পরা�থ�তার মত এক? িবপরীতমুখী 
অিভবHিkর – তা বHাখHা করাই িছেলা বইেয়র মূল উে�শH। ডিক¶ িকJ নতK ন িকছK  
.লেখনিন, বরং জজV  উইিলয়ামস এবং উইিলয়াম হHািমলটেনর কাজ{েলােকই জনি@য় 
িব�ােনর .মাড়েক মলাটবিN কেরেছন। তেথH নতK ন� না থাকেলও িনঃসেNেহ নতK ন� আর 
অিভনব� িছেলা উপ�াপনায়। উইিলয়ামস এবং হHািমলটেনর কাজ িছেলা এেকবােরই 
কাঠেখা³া একােডিমক .লেভেল। ডিক¶ তােদর কাজেকই সাধারণ মানুেষর দরবাের িনেয় 
.গেলন একােডিমক জাগVন সিরেয়। আসেল এমনিক একােডিমক wেরও ডিকে¶র বই? 
@কােশর আেগ এত বHাপকভােব উইিলয়ামস এবং হHািমলটেনর কাজ স¨ে° কােরা 
জানােশানা িকংবা rহণেযাগHতা িছেলা না। এই বইেয়র মাধHেমই আসেল জীবিব�ানীরা 
সমাজ এবং জীবনেক িভ�ভােব .দখা ]র; করেলন। পরা�থ�তা, আ�তHােগর মত .য 
িবষয়{েলা আেগ িব�ানীরা পির�ার কের বHাখHা করেত পারেতন না, .স{েলা আেরা 
বিল�-ভােব জীবিব�ােনর দৃ�েকাণ .থেক বHাখHা করেত পারেলন তারা। ডিকে¶র বই? 
@কােশর আেগ জীবিব�ানীরা পরা�থ�তা এবং আ�তHাগেক বHাখHা করেতন ‘r;প 
িসেলকশন’ বা দলগত িনবVাচেনর মাধHেম। অথVাৎ, আ�তHাগ বHাপার? বHিkর জনH খারাপ 
হেলও পুেরা দেলর জনH ভােলা – এটাই িছেলা আ�তHােগর মত @ব� িu{েলা ?েক থাকার 
কারণ- এভােবই ভাবেতন জীবিব�ানীরা। িকJ ডিকে¶র .সলিফশ িজন বই? এেস দাবার 
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ছক এেকবােরই উলেট িদেলা। ডিক¶ .দখােলন .য, দেলর কথা মাথায় .রেখ িববতV ন 
কখেনাই কাজ কের না। আসেল দলগত িনবVাচন বHাপারটাই িববতV েনর পিরভাষা .থেক 
উ|েয় .দয়া উিচৎ। .য বHাপার{েলােক আপাতভােব দলগত িনবVাচেনর সাহােযH বHাখHা করা 
যাে\ বেল মেন করা হে\, তার সব{েলােকই আসেল ‘ZাথVপর িজন’ তেTর মাধHেম আেরা 
অেনক ভালভােব বHাখHা করা যায়। কারণ, িনবVাচন হয় িজন .লেভেল, r;প .লেভেল নয়। 
@িত? .Wেtই জীবিব�ানীরা লWH কেরেছন িনেজর িজনেক রWা িকংবা যােদর সােথ 
িজেনর }নকটH .বিশ থােক, তােদরেকই রWার তািগদ @ক� িতেত পাওয়া যায়। আর তা .থেকই 
ঘেট ব� হৎ .-েল পরা�থ�তার সূtপাত। িপ�পড়া, .মৗমািছ,উইেপাকা .থেক ]র; কের বানর, 
িশ�াি´ িকংবা মানুষ – সব .Wেtই .দখা .গেছ িজনগত ZাথVপরতা .থেকই উÓব ঘেট 
পরা�থ�তার, যা এতিদন ভK ল ভােব বHাখHা করা হেতা দলগত িনবVাচেনর মাধHেম। জীবিব�ােন 
এ এক নতK ন দৃ�ভি�। মানবসমােজর িবিভ� সামািজক পHাটানV বHাখHা করার নতK ন এক 
দুয়ার খK েল িদেলা ডিকে¶র ZাথVপর িজন তT। ZাথVপর িজনতTই দলগত িনবVাচনেক 
সাথVক ভােব @িত�াপন করেলা উইিলয়ামস- হHািমলটন-ি�েথর @wািবত Zজািত িনবVাচন 
(Kin selection) িদেয়। আিম ২০১২ সােল @কািশত ‘ভালবাসা কাের কয়’ বই?েত এ িনেয় 
িবw� তভােব আেলাচনা করিছলাম167। উৎসাহী পাঠেকরা পেড় িনেত পােরন। িকছK  গেবষক ধমV, 
}নিতকতা @ভ� িতর উÓব এবং অিw� বHাখHার জনH এখেনা দলগত িনবVাচেনর সহায় হেলও 
িরচাডV  ডিক¶, .জির কেয়ন, äেভন িপ�ার, ওেয়d, িrিফন গােডV নার @মুখ নানাভােব 
.দিখেয়েছন .য দলগত িনবVাচেনর .চেয় ZাথVপর িজনতT এবং Zজািত িনবVাচন িদেয়ই 
বHাপার{েলােক আেরা ভােলাভােব বHাখHা করা যায়168। 

িববতV ন দলগতভােব কাজ কের না বেলই আমরা জীবজগেত অেনক উদাহরণ .দখেত 
পাই .যটা বHিkর জনH উপকার আনেলও সম�গতভােব Wিতকর হেয় .যেত পাের। এটা 
.কবল জীবিব�ােন নয় আমােদর চারপােশর সামািজক জীবেনও দৃশHমান। রাwার যানজট 
এর এক? ভাল উদাহরণ। সবাই চায় অিফস যাওয়ার সময় রাwাঘাট যানজট মুk থাকK ক, 
িকJ সবাই অিফেস যাবার সময় িনেজর গািড় হঁািকেয় |ক একই সময় বািড় .থেক .বর 
হয়, আর রাwায় }তির কের অসহনীয় যানজেটর। বHিkগত সুিবধা .পেত িগেয় সম�গত 
অসুিবধা }তির করার চমৎকার দৃ[াn এ?।  

আিম আেমিরকার আটলা�ার .য @ােn থািক, .সখান .থেক অিফেস .যেত (খািল 

                                                             
167 অিভিজৎ রায়, ভালবাসা কাের কয়, y�bর, ২০১২ 
168 এ $সেV পড়ুন অধ>াপক !জির কেয়েনর, ‘The demise of group selection’ 
(whyevolutionistrue.wordpress.com-এ $কািশত), অথবা িmেভন িপEােরর ‘The false 
allure of group selection’ (edge.org এ $কািশত) ইত>ািদ।  
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রাwায় ¤াইভ কের) িবশ প�িচশ িমিনট সময় লাগার কথা। িকJ @িতিদন ‘অিফস 
আওয়াের’র সূচনালেÑ অথVাৎ সকাল আটটা .থেক নটার মেধH অিফস যাওয়ার জনH 
হাইওেয় ৪০০ এ উঠেলই .দখা যায় গািড়র ল¨া বহর। যানজেট গািড় .যন নড়েতই চায় 
না। িবশ িমিনেটর পথ .পিরেয় অিফেস .প��ছK েত অেনক সময় এক ঘ½ার উপর .লেগ যায় 
আমার। সবাই যিদ িনেজর বHিkগত গািড় িনেয় .বর না হেয় .কউ .কউ যিদ সরকারী 
বাস িকংবা ‘পাবিলক Úা¶েপাটV ’ বHবহার করেতা, তাহেল তােদর অিফেস .প��ছK েত িবশ 
িমিনেটর জায়গায় হয়েতা িtশ চি�শ িমিনট সময় লাগেতা, িকJ .দড় ঘ½ার সম�গত 
যানজেটর এই দু�ব�পাক এড়ােনা .যত সহেজই। গরীব মানুেষরা িকছK টা কের বেট, িকJ 
যােদর গািড় আেছ, তারা .কউই তা কের না।  

এর .পছেন একটা কারণ আেছ। একটK  .বাঝার .চ[া করা যাক। ধরা যাক, আটলা�া 
কিমউিন? .থেক |ক করা হল, একটা স¾াহ সবাই বােস কের অিফেস যােব। এই 
বHাপারটা |ক করার পর @থম কেয়কিদেনই যানজট এেকবােরই কেম যােব। সম�গতভােব 
সবার অিফেস .যেত সামানH .দির হেলও, কাউেক .দড় ঘ½া ধের রাwায় ধK েক ধK েক অিফেস 
.প��ছK েত হেব না। িকJ এ অব�ায় ]র; হেব আেরক সমসHা। .দখা যােব, কিমউিন?র 
সুেযাগস°ানীরা এই ফঁাকা রাwার সুেযাগ িনেত ]র; কেরেছ। ধরা যাক আটলা�া 
কিমউিন?র িমdার জন দুিদন বােস কের অিফস .যেত .যেত .দখল – আের রাwা .তা 
ফঁাকাই থােক এখন। আিম বােস যাওয়ার .চেয় গািড় িনেয় রওনা হই না .কন। জন এর 
পরিদন বােসর জনH দঁািড়েয় না .থেক সকােল গHােরজ .থেক িনেজর গািড় .বর কের সঁা 
সঁা কের চািলেয় িবশ িমিনেট অিফেস .প��িছেয় .গল। জেনর এই সুেযাগস°ানী কাজ 
যথারীিত নজের পড়েব অনHেদরও। তারাও |ক করেব, আমরাই বা এভােব বােসর জনH 
দঁািড়েয় .থেক, এবং বােস উেঠ ধK ঁকেত ধK ঁকেত অিফেস যাব .কন। জন .যখােন িবশ িমিনেট 
অিফেস .প��িছেয় যাে\, আমােদর চি�শ িমিনট ধের বােস ঝK েল ঝK েল অিফেস যাওয়ার 
.কান অথV .নই, আমােদর িনেজেদর গHােরেজও .তা গািড় আেছ। অতএব এেক এেক সবাই 
আবার পিরি�িতর সুেযাগ িনেয় জেনর .দখােদিখ িনেজেদর গািড় িনেয় .বর হেব, এবং .শষ 
.মষ }তির করেব আবােরা .সই আেগর মেতা অসহনীয় যানজেটর। িবেশষত স�দ যখন 
সীমাবi থােক তখন বHিkগত সুিবধা .পেত িগেয় সম�র সুিবধােক ব� iা�ুিল .দখােনার 
বHাপারটােক চলিত ভাষায় বেল ‘ÚHােজিড অব দH কমনস’। এ বHাপারটােক @থম 
একােডিময়ায় তK েল ধেরিছেলন @াণীিব�ানী গHােরট হা�ড�¶ ১৯৬৮ সােল এক? 
গেবষণাপেtর মাধHেম169। পরবতী  েত আেরা অেনক গেবষকেদর গেবষণােতই এবং গািণিতক 
মেডেল এর সতHতা পাওয়া .গেছ।  
                                                             
169 Garrett Hardin , The Tragedy of the Commons, Science, 162 (3859), 1968, pp. 1243-1248. 
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বb গেবষকই অিভমত িদেয়েছন ধেমVর বHাপারটাও .সরকেমর। ধমV মানুষেক বHিkগত 
সুিবধা িদেত িগেয় সমােজর সম�র Wিত কের চেলেছ অিবরত। অেনেকই ধমV পালেনর 
.পছেন কারণ িহেসেব বেলন, তারা ধমV পালন কেরন, কারণ ঈ#রেক .ডেক িকংবা ধেমVর 
আচার আচরণ পালন কের তারা শািn পান। কথাটা হয়েতা |কই। বHিkগতভােব শািn 
.পেলও, সম�গতভােব .স{েলা }তির করেছ বণVৈবষমH, ধমVযK i, জািতেভদ, িনô বেণVর উপর 
অতHাচার িকংবা নারীেদর অnিরন রাখার উপকরণ সহ নানা ধরেণর অরাজকতা। িববতV ন 
@ি_য়া .যেহতK  সম�র উপর কাজ কের না, বরং কাজ কের একক বHিkর িজেনর উপর, এ 
ধরেণর Wিতকর }বিশ[H তাই িবলু¾ না হেয় ?েক থাকেতই পাের।  

 
পEারাসাইট যখন িনেয় Iনয় Vজিবক .ি3য়ার দখল 
আমরা বইেয়র অেনক জায়গােতই ‘লHাংেসট xুক’ নােমর পHারাসাইেটর সােথ পিরিচত 
হেয়িছ। এই পHারাসাইট যখন িপ�পড়ার মিw� তথা }জিবক @ি_য়ার দখল িনেয় .নয়, তখন 
িপ�পড়া .কবল ঘােসর গা .বেয় উঠা নামা করেত থােক। বbিদন ধের এই অÓK তK েড় 
বHাপারটা িব�ানীেদর ধঁাধায় .ফেল .রেখিছল। যখন িব�ানীরা .শষ পযVn এই ধঁাধার 
সমাধান করেত পারেলন, তারা বKঝেলন, িপ�পড়া{েলা আসেল একধরেণর ‘মধHবতী   মাধHম’ 
িহেসেব বHবËত হে\। িপ�পড়া{েলার মিw�েক আসেল ‘হাইজHাক’ কের .ফেলেছ ‘লHাংেসট 
xুক’ নামধারী এই পHারাসাইট{েলা। িনেজর বংশব� িiর }জিবক চািহদা পূরেণর জনH 
িপ�পড়ার মাথােক মাধHম িহেসেব বHবহার কের লHাংেসট xুক।  

এরকম আেরা একটা উদাহরেণর সােথও আমরা পিরিচত হেয়িছ- .যটা .কবল .হােdর 
মিwে�র সং_মণ ঘ?েয়ই Wাn হয় না, তােক আ�হতHায় বাধH কের। .নমােটামফV  
.হয়ারওয়ামV নােমর এই িফতাক� িম সদৃশ পHারাসাইট ঘাসফিড়ং-এর মিw�েক সং_িমত কের 
.ফলেল ঘাসফিড়ং পািনেত ঝঁািপেয় পেড় আ�হতHা কের। এখােনও িব�ানীরা .দেখেছন 
িনেজর @জননগত সুিবধা .পেত .নমােটামফV  .হয়ারওয়ামV .বচারা ঘাসফিড়ংেক আ�হতHায় 
পিরচািলত কের।  

এবাের একটা নতK ন উদাহরণ .দিখ। ইকিনউেমন (Ichneumon) @জািতর একধরেণর 
পHারািসেটােয়ড .বালতা আেছ। এেদর িনেয় িলেখিছলাম আমার ‘ভালবাসা কাের কয়’ 
বই?েত। এই .বালতা{েলা ]ঁেয়ােপাকার মিw�েক নয়, তার .দহেক .হাd িহেসেব বHবহার 
কের সারা জীবেনর খােদHর .যাগান .পেত। িক ভােব কের .সটা? তারা bল ফK ?েয় 
]ঁেয়ােপাকােক পHারালাইজড কের .ফেল এবং .সটার .দেহর িভতের িডম পােড়170। অথVাৎ, 
িশকারেক সরাসির হতHা না কের }দিহকভােব অবশ কের িদেয় .সই িশকােরর .দহেক 
                                                             
170 অিভিজৎ রায়, ভালবাসা কাের কয়, y�bর, ২০১২ 
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বHবহার কের @জß }তিরেত। এই িডম ফK েট .য শূককীট .বর হয়, তা িশকােরর .দেহর 
.ভতেরর অ�-@তH� .খেয় ধীের ধীের .বেড় ওেঠ। Tী .বালতা{েলা তার িশকােরর 
@েতHক? Èায়K rি� সতকV তার সােথ ন[ কের .দয় যােত তােদর িশকার পWাঘাতrw হেয় 
পেড় থােক।  

 
 

 
িচ1: ইকিনউেমন @জািতর .বালতা 

]ঁেয়ােপাকােক bল ফK ?েয় }দিহকভােব অবশ 
কের িদেয় .সই িশকােরর .দেহর .ভতের িডম 
পােড়, আর তার .দহেক খাদH িহেসেব বHবহার 

কের। 

  
@ক� িতর িন�K রতার এই িন�ব�চারী উßাদনা .দেখ সময় সময় িবচিলত হেয়েছন আিwক, 
নািwক, অে�য়বাদী, @ক� িতবাদী, মানবতাবাদী, সংশয়বাদী - সকেলই। িব�ানী িরচাডV  ডিক¶ 
এই ইকিনউেমন @জািতর .বালতার উদাহরণ?েক তার .rেটd .শা অন আথV বইেয় উে�খ 
কেরেছন। িতিন রিবন উইিলয়ামেসর উi� িত িদেয় বেলেছন, ‘এই পHারািসেটােয়ড 
.বালতা{েলার িন�K রতা .দখেলই .বাঝা যায় .য পরম কর;ণাময় ঈ#েরর মেতা .কান 
পিরকÌনাকারী hারা এই মহািব# }তির হেল িতিন একজন সHািডäক বাdাডV  ছাড়া আর 
িকছK  হেবন না’171। এই ঢালাও িন�K রতা .দেখ এক সময় িবচিলত হেয়িছেলন চালVস 
ডারউইনও। িতিন পHারািসেটােয়ড .বালতা{েলার বীভৎসতা .দেখ মnবH করেত বাধH 
হেয়িছেলন172 

‘আিম ভাবেতই পািরনা, একজন পরম কর;ণাময় এবং সবVময় Wমতার অিধকারী .কান 
ঈ#র এইভােব িডজাইন কের তার সৃ� }তির কেরেছন .য, ইকিনউেমন{েলার .খেয় পেড় 
.বঁেচ থাকার জনH এক? জীবn িকJ পHারালাইজড ]ঁেয়ােপাকার @েয়াজন হয়’।  

িকJ .যটা {র;�পূণV .সটা হল, .সই ডারউইন .থেক আজেকর িদেনর িরচাডV  ডিক¶ 
সহ সকল িববতV নবাদী জীবিব�ানীরা সবাই জােনন, এ ধরেণর পHারাসাই?ক সং_মণ{েলা 

                                                             
171 Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free Press, 
2009; p 370. 
172 Darwin's letter to Asa Gray, 22 Mary 1860 ; Quoted in Richard Dawkins, The Greatest Show 
on Earth, পূব<1, p 370. 
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যথা_েম িপ�পড়া, ঘাসফিড়ং িকংবা ]ঁেয়ােপাকার জনH Wিতকর @মািণত হবার পেরও 
@ক� িতেত ?েক আেছ িববতV েনর িনয়ম .মেনই। কােজই .কান িকছK  Wিতকর হবার মােন .স 
}বিশ[H{েলা @াক� িতক িনবVাচেনর িফÜাের কাটা পেড় িবলু¾ হেয় যােবই, এই িদিবH .কউ 
িদেয় .দয়িন।  

ধমী  য় িব#াস{েলাও সমােজ ?েক আেছ অেনকটা এভােবই। এ িব#াস{েলা কী ভােব 
পHারাসাইেটর মেতা মানব মিw�েক অিধrহণ কের .ফেল, কী ভােব তার অনুসারীেদর 
]ঁেয়ােপাকার মেতাই পWাঘাতrw কের .ফেল, তার হাজােরা উদাহরণ আমরা আমােদর 
চারপােশ তাকােলই .দখেত পাই। পHারাসাই?ক ধমV{েলা তার অনুসারীেদর কাছ .থেক 
ইকিনউেমন পHারািসেটােয়ড .বালতার মেতাই .যন সবিকছK  ]েষ .নয়। .দখা যায় এক? 
িবেশষ ধেমVর অনুসারী বাNারা তােদর আরাধH এই পHারাসাই?ক ধমVটােক ?িকেয় রাখার 
জনH বb িকছK ই কের থােক – িদেন একািধকবার @াথVনা করা, @িত স¾ােহ একবার হেলও 
উপাসনালেয় .যাগদান করা, যতদূর স�ব ধমী  য় আইন-কানুন-রীিত-নীিত .মেন চলার .চ[া 
করা, পাশাপািশ অনH ধেমVর সং_মেণর হাত .থেক িনেজেক রWা করার জনH ঈমান শk 

করা, বb টাকা খরচ কের মিNের প]বিল বা .কারবািন .দয়া, মৃতK Hর আেগ মÇা, মিদনা, 
কাশী গয়া পুরীর মেতা পণূH�ােন Þমণ করা, চারপােশ আর দশজনেকও একই ধারণায় 
সং_িমত করেত .চ[া করা ইতHািদ। ইসলাম, িহNু, .বৗi, ি¸[ান, সােয়ে�ালিজ, মরমন, 
.জেহাভাস উইটেনস, হেরক� ¦, ইউিনিফেকশন চাচV , ¤ুজ, ইয়াজািদ, অিমসসহ সকল ধমV এবং 
কাÜই একই কায়দায় তােদর অনুসারীেদর মিw�েক সং_িমত কের।  

 

বিহসPং3মণ  
এই অনুে\দটা িলখেত িগেয় এমন এক ঘটনার কথা মেন পড়েছ, যা না বলেলই নয়। 
১৮৬৯ সােল থমাস অäন নােম এক বHিk এমন একটা িজিনস করেলন যা ইিতহােস 
এখন পিরিচত হেয় আেছ চরম হঠকারী একটা কাজ িহেসেব। তার .সই কােজর মা]ল 
িহেসেব অেìিলয়ােক এখন @িতবছর িবিলয়ন িবিলয়ন ডলার খরচ করেত হয়। ]ধK তাই 
নয়, অেìিলয়া মহােদেশর wনHপায়ী জীবেদর আটভােগর এক ভাগ অäন সােহেবর কােজর 
কারেণ .কান না .কানভােব Wিতrw হেয়েছ। উিÓদজগত .যভােব ংস হেয়েছ তার .কান 
ইয়uা .নই। ভ0 িমর অবWয় হেয়েছ ভীষণ, জিমর উবVরাশিkর উপর @ভাব পেড়েছ, @ভাব 
পেড়েছ জলবায়K র উপের। অথVনীিত Wিতrw হেয়েছ সীমাহীন। Wিতর পিরমাণ এেতাই .বিশ 
.য সরকার এমনিক সবটK কK  িহেসব কের উঠেতও পােরিন। 

তা কী কেরিছেলন থমাস অäন? ]নেল খK ব িনরীহ বHাপার বেল মেন হেব। িতিন 
তার ব°K েক িদেয় জাহােজ কের বােরা .জাড়া অথVাৎ চিöশ? খরেগাশ আিনেয়িছেলন 
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ইংলHা� .থেক। থমাস .সই চিöশ? খরেগাশ ১৮৫৯ সােলর অেÐাবর মােস খ�াচা খK েল 
উßুk কের .দন।  

.কন এ কাজ করেলন অäন? কারণ হে\, অäন আেগ খK ব িশকার করেত পছN 
করেতন। অেìিলয়ায় অিভবাসন .নবার পর .থেক িশকার করার আনN িতিন খK ঁেজ 
পাি\েলন না। .সই আনNধারা আবার িনেজর জীবেন িফিরেয় আনার জনH এই খরেগাশ 
{েলা এতদূর পািড় িদেয় িনেয় এেসিছেলন, আর উেঠােন .ছেড় িদেয়িছেলন। .ভেবিছেলন 
ইংলHাে�র পুরেনা িদন{েলা আবার বK িঝ িফের আসেব – .য সময়টােত িতিন 
মধHাaেভাজেনর আেগ বNুক িনেয় .বর হেয় .গাটা কেয়ক খরেগাশ িশকার কের বwাবিN 
কের িফরেতন। .স কথা মেন কের ইংলHাে� তার ভােÑেক িচ| িলখেলন, ইংলHা� .থেক 
অেìিলয়ায় িকছK  খরেগােশর চালান আনা যায় িকনা। 

.সই আনাই তার কাল হল। অেìিলয়ায় এর আেগ খরেগাশ বেল িকছK  িছল না। 
১৮৫৯ সােল মাt চিöশটা খরেগাশ উেঠােন .ছেড় .দবার পর, ‘Breeding like rabbits’ এর 
পুরেনা উপমােক সতH @মািণত কের দশ বছেরর মেধH সারা অেìিলয়া এমনভােব খরেগােশ 
.ছেয় .গল .য এখন @িত বছর অেìলীয় সরকারেক @ায় িবশ লW খরেগাশ .মের .ফলেত 
হয়। খরেগােশর জনH িনতHৈনমিnক ভ0 িম Wয়, ফসেলর Wিত, অনH @জািতর ংস এ{েলা 
.লেগই আেছ। সরকার খরেগাশ মারার িমশন িনেয় নামেলন। {িল কের কের খরেগাশ 
.মের ফায়দা হে\ না .দেখ সরকার একসময় ক� িtমভােব ‘খরেগােশর .Yগ’ }তির করেলন। 
১৯৫০ সােল সরকােরর তরফ .থেক িবংসী মাইেyামা ভাইরাস @িব[ কের খরেগােশর 
@জািতেত মহামারী }তির করা হল। ১৯৯৬ সােল @যKk হল কHালিসভাইরাস .যটােক চলিত 
ভাষায় বলা হয় ‘Rabbit hemorrhagic disease’। তােতও .কান লাভ হয়িন। খরেগােশর 
@জািতর িবwার এমনভােব ব� িi .পেয়েছ .য পিরেবশিবদরা রীিতমত শি�ত। জীবজগেতর 
সামিrক ভারসামHই bমিকর মুেখ।  

অেìিলয়ার খরেগােশর উদাহরণ? জীবজগেতর হাজােরা উদাহরেণর এক? – .যখােন 
‘এিলেয়ন ইনেভশন’ বা বিহ� সং_মেণর ফেল আ²িলক পিরেবশ @ায় ংেসর স¹ুখীন 
হেয় .গেছ। এ ধরেণর আেরা অেনক উদাহরণ আেছ। .যমন, ভ0 মধHসাগরীয় ফেলর মািছর 
@েকােপ হাওয়াই অ²েলর শেসHর বড় একটা অংশ িবলীন হেয় যাওয়া, rী)মsলীয় কলাপVা 
}শবােলর @েকােপ ভ0 মধHসাগেরর পিরেবশ bমিকর স¹ুখীন হওয়া, আেমিরকার *েদ রািশয়ান 
.জ:া িঝনুক আশ�াজনক ভােব ছিড়েয় পড়া @ভ� িতর কথা বলা যায়।  

িব#ােসর বHাপার{েলাও .তমিন। .যভােব স�ূণV অপিরিচত অ²েল ইসলাম এবং 
ি¸dধেমVর বীজ @িব[ কিরেয় জনগণেক িব#ােসর আওতায় আনা হেয়েছ তা বিহসVং_মণ 
ছাড়া আর িকছK  নয়। ইসলােমর নবী মুহ¹দ জীবেনর .শষ বছর{েলােত নাখলার যK i, 
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বদেরর যK i, বানু কাইনুকা, বানু নািদর, বানু মুwালাক, আহজাব, বানু .কারাইজা, খাইবােরর 
যK i কেরিছেলন, িকংবা পরবতী   চার খিলফার .নত� ে� ওমান, ইেয়েমন, ইয়ামাহ, িসিরয়া, 
পারিশয়া, বাসরা, দামা-াস .জর;জােলম, িমশর, আজারবাইজান, সাই@াস, বাইেজ�াইন িসিসিল, 
কনdান?েপাল, উuর আিÄকা Äা¶ এবং .Æন আ_মণ কের .স সমw জায়গােক 
ইসলােমর পতাকাতেল িনেয় আসার .চ[া হেয়েছ তা এক ধরেণর বিহসVং_মণই বলা যায়। 
ভারতবেষVও মুসিলম শাসেনর সূtপাত হেয়িছল এভােবই। এ @সে� গেবষক আবKল কােশম 
মুkমনায় @কািশত ‘ইসলােম ববVরতা’ নামক @বে° .লেখন173 – 

‘.মাহা¹দ িবন কািসম ৭১২ ি¸[াে» িস°K র .দবাল বNর জেয়র মাধHেম ভারতবেষV 
ইসলােমর শk ও �ায়ী িভিu রচনা কের। িবখHাত মুসিলম ইিতহাসিবদ আল-িবরাদুরী 
িলেখেছন: ‘.দবাল আ_মণ কের .সখােন িতনিদন ধের লুëন ও হতHাকাs চালােনা হয়; 
মিNেরর যাজকেদর সবাইেক হতHা করা হয়।’ কািসম ১৭ বছেরর অিধক বয়সী পুর;ষেদরেক 
তেলায়ােরর ডগায় হতHা কের এবং নারী ও িশ]েদরেক _ীতদাস বানায়। .দবােল কত 
.লাকেক বিN করা হেয়িছল .স সংখHা িলিখত হয়িন, তেব ‘চাচনামা’ .থেক জানা যায়,  
বিNেদর মেধH িছল মিNের আÃয়rহণকারী ৭০০ রমণীও174। লু+ত মালামাল ও 
_ীতদাসেদর মেধH খিলফার এক-প²মাংেশর িহসHায় িছল প�চাuর জন কK মারী, যােদরেক 
হাºােজর কােছ পা|েয় .দওয়া হয়। অবিশ[েদরেক কািসম তার .সনােদর মেধH িবতরণ 
কের .দয়। 

চাচনামা .থেক আেরা জানা যায়, রাওয়াের কািসেমর আ_মেণর সময় @ায়  
৩০,০০০ বিnেক kীতদাস বানােনা হয়, যােদর মেধH িছল .সনাধHWেদর কনHারা ও একজন 
িছল রাজা দািহেরর .বােনর .মেয়।’ বিN ও লু+ত মালামােলর এক-প²মাংশ হাºােজর 
িনকট .@রণ করা হয়। :াýণHবাদ যখন মুসিলম আ_মেণ পিতত হয়, জানায় ‘চাচনামা’: 
৮,০০০ .থেক ২৬,০০০ .লাকেক িনধন করা হয়; ‘এক-প²মাংশ বিNেক আলাদা কের 
গণনা করা হেল তােদর সংখHা দঁাড়ায় ২০ হাজার; অবিশ[েদরেক .যাiােদর মােঝ ভাগ কের 
.দওয়া হয়।’ তার অথV দঁাড়ায়: এ আ_মেণ @ায় ১০০,০০০ নারী ও িশ]েক _ীতদাস 
করা হেয়িছল। 

খিলফার িহসHা িহেসেব একবার .@িরত লুëন «বH ও _ীতদাসেদর মেধH িছল 
৩০,০০০ নারী ও িশ] এবং িনহত দািহেরর িছ� মwক। .সসব বিNর মেধH িছল িস°K র 

                                                             
173 আবলু কােশম, ইসলােম বব<রতা (দাস�-অধ>ায়—৩), ম1ুমনা, অেlাবর ৬, 
২০১১ 
174 The Chach-Nama. English translation by Mirza Kalichbeg Fredunbeg. Delhi 
Reprint, 1979 
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িবিশ[ মযVাদাবান পিরবােরর িকছK  তর;ণী কনHা। হাºাজ লুëন «বH ও _ীতদাস বহনকারী 
বহর দােমে- খিলফা আল-ওয়ািলেদর িনকট পা|েয় .দন। ‘.স সমেয়র খিলফা যখন 
িচ|? পেড়ন’, িলেখেছ চাচনামা: ‘িতিন সবVশিkমান আ�াহর @শংসা কেরন। িতিন 
.সনাধHWেদর কনHােদর িকছK েক িবি_ কের .দন এবং িকছK  উপহার িহেসেব @দান কেরন। 
িতিন রাজা দািহেরর ভিÑর কনHােদরেক যখন .দেখন, তােদর .সৗNযV ও মেনাহর রèেপ এতই 
অিভভ0 ত হন .য, হতবাক হেয় আ�ুল কামড়ােত থােকন।’ 

আল-িবলাদুরী িলেখেছন, মুলতান আ_মেণ বিN হওয়া .লাকেদর মেধH ‘মিNেরর 
পুেরািহতেদর সংখHাই িছল ৬ হাজার’। এ সংখHা? আমােদরেক একটা ধারণা িদেত পাের 
মুলতান আ_মেণ .মাট কত সংখHক নারী ও িশ]েক _ীতদাস করা হেয়িছল। কািসম 
একই রকেমর অিভযান চািলেয়িছল .সহওয়ান ও ধািললায়। সংিW¾ িতন বছেরর (৭১২-
১৫) .নহাতই .ছাট ক� িতে� কািসম স�বত সবVেমাট িতন লােখর মেতা .লাকেক _ীতদাস 
বািনেয়িছল’। 

 ইসলােমর এই আrাসেনর মেতাই ি¸dধেমVর অনুসারীরাও একই কায়দায় সারা পৃিথবী 
জুেড় তােদর িব#ােসর সং_মণ ঘ?েয়িছল। মা?Vন লুথােরর ি¸,য় ভাইরাস ১৫০০ সােলর 
িদেক জামVািনর অিশিWত, কK িশিWত এবং অ� জনগেণর মেধH সwা জনি@য়তা .পেয় 
ভাইরােসর মেতাই ছিড়েয় িগেয়িছল। লুথােরর এই @েটdা� ভাইরাস এেতাই শিkশালী িছল 
.য তার সং_মণ আেগকার কHাথিলক ভাইরােসর সং_মণেক পযK Vদw কের অতHn 
Fতগিতেত ইউেরােপর জনগেণর মেধH ছিড়েয় পেড়িছল। এই ‘সং_মণ’ .য সবসময় 
শািnপূণV িছল তা নয়। .স সময় িtশ বছেরর সিহংসতা ইিতহােসর সমw হতHায�েক 
ছািড়েয় িগেয়িছল। ১৬১৮ সােল লুথােরর অনুসারী @েটdা� .নতারা @ােগর দুইজন 
কHাথিলক িমশনািরেক জানালা িদেয় িবিÙং এর বাইের .ফেল .দয়। এর পর .থেক 
কHাথিলক এবং @েটdা�েদর মেধH সিহংসতা জামVািন .থেক ]র; কের .Æন, ইংলHা�, 
হলHা�, .ডনমাকV , সুইেডন, Äা¶ এবং ইতািল সহ িবিভ� .দেশ ছিড়েয় পেড়। সুইেডেনর 
@েটdা� }সিনেকরা লুথােরর ‘Ein 'Feste Burg’ (আমােদর ঈ#রই আমােদর দুগV) িন 
িদেয় যK i ]র; কেরিছল। িতন দশক পের মধH ইউেরাপ .যন মৃতেদেহর ভাগােড় পিরণত 
হেয়িছল। একটা পিরসংখHােন .দখা যায় জামVািনর জনসংখHা এই সিহংসতার কারেণ ১ 
.কা? আিশ লW .থেক কেম চি�শ লােখ .নেম এেসিছল। কHালিভিনd ভাইরাস িছল 
আবার লুেথরান ভাইরােসর িমউেটশন। এরকম আেরা অেনক িমউেটশন }তির হেয়িছল 
ি¸dধমV .থেক, তারা সবাই িনেজেদর অনুগামীেদর সাহােযH যK i চািলেয় িগেয়িছল এেক 
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অপেরর সােথ175।  
অনHিদেক ভারতবেষV একটা সময় আবার িহNু ধেমVর িমউেটশেন }তির হেয়িছল 

.বৗiধমV যা ি¸dপূবV ৪৮০ শতক .থেক ি¸dপূবV ১৮০ শতক পযVn শীষV ভাইরাস িহেসেব 
পিরচািলত হেয়িছল। পের উr :াýণHবাদী িহNু ভাইরােসর দাপেট ভারতবষV .থেক @ায় 
িবতািড়ত হেত হয় .বৗiেদর। ]ধK িহNুরাই নয়, পরবতী  কােল বখিতয়ার িখলিজ সহ মুসিলম 
িজহািদ ভাইরােসর হােত নালNা িবদHািনেকতন ংস হওয়াও .বৗiধেমVর িবলীন হবার 
.পছেন উে�খেযাগH ভ0 িমকা রােখ।  

 

িসেকল Iসল অEািনিময়া: Kিতকর .করণ কীভােব Xেক থােক 
ওয়াÜার .áেম� .নােয়ল ১৮৮৪ সােল .rেনডা hীপপুে´ জেßিছেলন। আিÄকান বংেশাÓ0 ত 
এই বHিk পিরণত বয়েস আেমিরকা চেল আেসন। িতিন যখন আেমিরকা এেসিছেলন, .স 
সময় কােলা মানুষেদর নানা ধরেণর সামািজক }বষেমHর িশকার হেত হত। খK ব কমই সুেযাগ 
.পেতন সাদােদর সােথ িমেল একােডিময়ায় এবং অনHt একসােথ কাজ করার। িকJ 
.নােয়ল িছেলন .সই িবরল সংখHালঘK মানুষেদর অনHতম। .নােয়েলর িশWা, কমVদWতা এবং 
তার .মধার @িতদান িহেসেব ‘িশকােগা কেলজ অব .ড�াল সাজV াির’ .ত .যাগ িদেলন 
১৯০৪ সােল। 

িকJ আেমিরকান িবদHায়তেন .যাগদােনর পর .নােয়ল .য খK ব সুেখ িছেলন তা নয়। 
কারণ তার সদা ভ�ুর Zা�H। তার মাথা বHথা, গ�ােট বHথা, #াসক[ সহ একগাদা সমসHা 
.লেগই িছল।  

িতিন হাসপাতােল .জমস িব .হনিরক নােম এক নামকরা িচিকৎসেকর তTাবধােন 
িচিকৎসা ]র; কেরন। তার রেkর নমুনা পযVেবWণ কের ডাkার সােহব এক অÓK ত িজিনস 
লWH করেলন। তার রkকিণকা{েলার আকার .গালাকার না হেয় .কমন .যন িচকন কােwর 
মত .দখেত। এই ধরেনর ঘটনা ডাkারবাবK র জনH নতK ন। এর মেধH .নােয়ল .বশ 
কেয়কবারই ‘মাংসেপিশর িখ�চK িন’ এবং ‘িবিলয়াস অHাটাক’-এ ভK েগ .@সেবেটিরয়ান 
হাসপাতােল ভ�ত� হেলন। িকJ .কন এ{েলা হে\ তার খK ব একটা কK ল িকনারা করেত 
পারেছন না ডাkােররা।  

ওয়াÜার .áেম� .নােয়ল ১৯০৭ সােল .ড�াল -K ল .থেক rHাজুেয়ট হন, এবং .স� 
জজV  িস?েত @েফশনাল দn-িচিকৎসক িহেসেব কাজ ]র; কেরন। িকJ .নােয়েলর Zা�Hগত 
সমসHার কারেণ তার জীবন দীঘV�ায়ী হয়িন। অবেশেষ ১৯১৬ সােল মাt ৩২ বছর বয়েস 
                                                             
175 James A. Haught, Holy Horrors: An Illustrated History of Religious Murder and Madness, 
Prometheus Books, 1990 
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.নােয়লেক মারা .যেত হয়। যিদও তার মৃতK Hর কারণ িহেসেব .সসময় .লখা হেয়িছল 
‘আনিডেটকেটড পালেমানাির হাইপারেটনশন’ এখন সবাই জােন, .নােয়ল আসেল িছেলন 
আেমিরকার ‘@থম িসেকল .সল অHািনিময়া .রাগী’।  

িসেকল .সল অHািনিময়ার বHাপারটা আসেল অেনকিদন ধেরই িব�ানীেদর কােছ 
‘ধঁাধার মত’ িছল। এটা একধরেণর t;?পূণV িহমে-ািবনজিনত .রাগ, আিÄকার মHােলিরয়া-
@বণ অ²েল ?েক আেছ কারণ, িব�ানীরা .দেখেছন, িসেকল .সল অHািনিময়ার .রাগীরা 
সু� .কােষর .চেয় একটK  .বিশ মHােলিরয়া @িতেরােধ সWম। আিÄকার .য অ²ল{েলােত 
মHােলিরয়ার @েকাপ .বিশ, .সসমw জায়গা{েলােতই িসেকল .সল অHািনিময়ার .রাগী অেনক 
.বিশ পাওয়া যাে\। .কান একসময় িমউেটশেনর ফেল আিÄকাবাসীেদর মেধH এই িবক� ত 
.রােগর উৎেসর িজনটা ছিড়েয় পেড়িছেলা। @াক� িতক িনবVাচেনর িনয়ম .মেন .দখা .গেলা, .য 
অ²েল মHােলিরয়ার @েকাপ .বশী .সখােন িসেকল .সল অHািনিময়ার একটা িজন 
ধারণকারী .লােকর ?েক থাকার Wমতাও .বেড় যাে\, কারণ িহেমাে-ািবেনর এই .রাগ 
বহনকারী িজন মHােলিরয়া .রাগ @িতেরােধ .বশী কাযVকরী ভ0 িমকা রাখেত পারেছ। অনHিদেক 
যােদর মেধH দু'?ই সু� িজন রেয়েছ তারা মHােলিরয়া .রােগ আ_াn হেয় মারা যাে\ 

অেনক .বশী হাের। .সজনHই @াক� িতক িনবVাচেনর িনয়ম .মেন এখােন এই t;?পূণV িজন 
বহনকারী মানুষ{েলাই .শষ পযVn মHােলিরয়া .রােগর .চাখ রাঙািনেক উেপWা কের .বশীিদন 
?েক থাকেত পারেছ এবং বংশব� িi করেত সWম হে\। এই ?েক থাকার দােয়ই শত শত 
@জß পের .দখা .গেলা আিÄকাবাসীেদর একটা িবশাল অংেশর মেধHই ছিড়েয় পেড়েছ 
িবক� ত িসেকল .সল অHািনিময়ার িজন। িববতV েনর মাথায় িকJ িসেকল .সল অHািনিময়ােক 
রWা করার .কান পিরকÌনা আেগ .থেক িছেলা না। এটা .oফ ?েক .গেছ আিÄকায় 
মHােলিরয়ার উপ«েবর কারেণই। .নােয়ল িছেলন এমনই একজন িসেকল .সল অHািনিময়ার 
.রাগ বহনকারী। এই .রাগ থাকার কারেণ তার .দহ আিÄকায় মHােলিরয়া @িতেরােধ সWম 
িছল, িকJ আেমিরকায় এেস অপিরণত বয়েস তােক মৃতK Hবরণ করেত হয়। 

কােজই .জেন?ক .Úইট খারাপ বা ভাল – দুইই হেত পাের। িজেনর ‘সারভাইভাল’ বা 
উhতV ন িনভV র কের ‘নীট’ বা সামিrক ফলাফেলর উপর – .কবল .য .কান এক িদেকর 
ভাল বা খারাপ ফলাফেলর উপর নয়। িসেকল .সল অHািনিময়ার উপেযািগতা পাওয়া যায় 
যখন .কান অ²েল মHােলিরয়ার @েকাপ িবদHমান থােক। এর ফেল মHােলিরয়ার হাত .থেক 
হয়েতা বঁাচা যায়, িকJ .সটা আবার .রাগজিনত ক[েভাগ এবং অকাল @য়ােণর মাধHেম 
অেনকটাই @শিমত হেয় যায়। ধেমVর এই ?েক থাকাও অেনকটা িসেকল .সল অHািনিময়ার 
মেতাই পিরি�িত িনভV র হেত পাের। .কান িবেশষ পিরি�িতেত এক ধমী  য় িব#ােসর িবর;েi 
@িতেরাধ গেড় তK েল আেরক িব#ােসর জß হেত পাের এবং ছিড়েয় পড়েত পাের Fত 
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গিতেত। এ{েলা সমােজ ?েক থাকেত পাের এমনিক এেদর .Úইট খারাপ @মািণত হবার 
পেরও।  

 

ধমP তাহেল কীভােব Xেক আেছ ? 
উপেরর আেলাচনা .থেক আমরা .বিক গHািরসেনর ‘ধমV যিদ Wিতকারক হেল ?েক আেছ 
িক কের?’ এই িবখHাত ধঁাধা?র অnত প�াচ? সমাধান .দখেত পাি\: 
১)  িববতV ন কাজ কের বHিkর িজেনর উপর, সম�র উপের নয়। ফেল সম�র জনH 

আপাত Wিতকারক অেনক }বিশ[Hই িববতV ন @ি_য়ায় বািতল না হেয় বHিkগত সুিবধা 
িদেত িগেয় ?েক থাকেত পাের। 

২)  পHারাসাইট{েলা মিw� এবং .দেহর }জিবক @ি_য়ার দখল িনেয় িনেত পাের, যিদও 
তােদর উÓব হয়েতা একটা সময় ঘেটিছল স�ূণV িভ� @েয়াজেন। 

৩)  িজন িকংবা িমেমর বিহসVং_মণ ঘটেত পাের এবং .য .কান সময় আ²িলক 
পিরেবেশর িকংবা মানস-কাঠােমার ধংসসাধন ঘটেত পাের।  

৪)  িজন িকংবা িমেমর ভাল িকংবা মN }বিশ[H পিরি�িতেভেদ িবলু¾ হেত পাের িকংবা 
িসেকল .সল অHািনিময়ার মেতা ?েক থাকেত পাের।  

এবং সেবVাপির – 
৫)  ধমী  য় িব#াস িবলু¾ না হেয় ?েক থােক, কারণ এ{েলা আসেল ভাইরাস।  

 
ভাইরােসর মেতাই এরা .দহেকাষ িকংবা মিwে�র দখল িনেত পাের, এবং পুনর;ৎপাদেনর 
মাধHেম ছিড়েয় পেড় এক .হাd .থেক অনH .হােd। এক? ভাইরাস যখন .কাথাও সং_মণ 
ঘটায় তখন .যমন কখেনা িচnা কের না এক? .দেহর }জব রাসায়িনক উপাদান কত সুষম 
বা সুNর, িকংবা কখেনাই .ভেব .দেখ না .স .মাটা দােগ জীবেদেহর, সমােজর িকংবা 
পিরেবেশর Wিত করেছ না উপকার, .স .কবল ওটােক বHবহার কের .যেত থােক। মানব মেন 
.@ািথত িব#াস{েলাও .তমিন। যিদও ধমV বতV মান এবং আগামী সভHতার জনH এক ধরেণর 
.বাঝা িকংবা অিভশােপর মেতা হেয় উেঠেছ, িকJ এর }বিশ[H Wিতকর হেলও এটা ?েক 
থাকেত পাের িচরায়ত িববতV েনর িনয়ম .মেনই। ভাইরাস বা পHারাসাইট{েলা .যভােব 
@ক� িতেত ?েক থােক।  
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অ ª ম  অ ধ>া য়  
ভাইরাস !থেক মিু1 

 
 
২০০৮ সােলর এক? ঘটনা। আিম তখন সেবমাt িস�াপুেরর পাট চK িকেয় আেমিরকা 
এেস বেসিছ। এক? খবর দাবানেলর মেতা আেমিরকার পtপিtকায় ছিড়েয় পড়ল। 
উইসকনিসেনর এক দ�িত বাইেবেলর উপর আWিরক ভােব িব#াস রাখেত িগেয় 
িনেজর .মেয়েক মৃতK Hর িদেক .ঠেল িদেয়েছন।   

ঘটনাটা এরকেমর। .মেডিলন কারা িনউমHান নােমর ১১ বছেরর এক িকেশারী। 
একটা িকেশারীর যা িকছK  থাকার কথা সবই িছল কারার। চপলতা, কপট গা�ীযV, 
দু[K িম, পড়া]না, .খলাধK লা .থেক .ঢউ .খলােনা চK েলর মােঝ .বণী করার ই\া –
সবই।   িকJ তারপেরও একটা জায়গায় একটK  সমসHা িছল।  ডায়ােব?েসর সমসHা। 
সাধারণত এই বয়েস ডায়ােব?স হবার কথা নয়, িকJ কারার .সটা িছল। 
আেমিরকায় @িত চারেশা জন িশ]র একজন এ ধরেণর ডায়ােব?স থােক। @চিলত 
ভােব এেক বেল ‘আনডায়াগেনাসড ডায়ােব?স’। িকJ এটা .কান জীবন ঝK ঁ িক }তির 
কের না, যিদ স|ক িচিকৎসা িনেয় ডাkােরর পরামশV মত চলা যায়। কারার .Wেtও 
িভ� িকছK  হবার কথা িছল না, যিদ তােক ডাkােরর কােছ িনেয় যাওয়া হত। িকJ 
.সটা হয়িন। কারণ, কারার বাবা মা িছেলন ি¸dধেমV @চs ভােব িব#াসী দুজন 
মানুষ। তারা ডাkােরর কােছ যাওয়ার .চেয় @াথVনােকই পছNনীয় বেল মেন করেলন। 
তােদর িব#াস িছল, .কবল @াথVনার মাধHেম .য .কান .রাগীেক স�ূণVভােব সু� কের 
.দয়া স�ব।  

কারার বাবা িনেজও একটা সময় ি¸dধেমVর .পে�েকাdাল িমিনdার িহেসেব কাজ 
কেরিছেলন, এবং িতিন অনH সব বাবা মার মেতাই তার কনHােক অেনক 
ভালবাসেতন। িতিন কখেনাই চানিন তার কনHা মারা যাক। বরং িতিন সবসময়ই 
.ভেবেছন তার কনHার মাথায় একটK  .তল মািলশ কের যী]র কােছ @াথVনা করেল 
যী] তার কথা ]নেবন এবং তার .মেয়েক সু� কের .দেবন। না িব#াস করার .কান 
কারণ .নই; বাইেবল .য সাWH িদে\ -   

‘.তামােদর মেধH .কউ িক অসু� হেয়েছ? তেব .স মsলীর @াচীনেদর ডাকK ক। 
তারা @ভK র নােম তার মাথায় একটK  .তল িদেয় তার জনH @াথVনা কর;ক। 
িব#াসপূণV @াথVনা .সই অসু� বHিkেক সু� করেব, @ভK ই তােক সু�তা .দেবন’। 
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(বাইেবল, যােকােবর পt, ০৫:১৪-১৫) 
কারার বাবা কারার জনH .কবল মাথায় .তল িদেয় @াথVনা কের .গেছন,  

এমনিক তার কনHার ওজন _মশ *াস পাে\, উ�ীপনা কেম যাে\, ঘন ঘন ত� ¦া 
পাে\, অবসাদ এেস rাস কেরেছ, এমনিক  মােঝ মেধH .চােখ অ°কার পযVn 
.দেখেছ - এ{েলা .দেখও গা কেরনিন। .য .কান ডাkারই এই সমw লWণ .দেখ এক 
িমিনেটর মেধHই বK েঝ .যত .য .মেয়টার স�বত ডায়ােব?স আেছ। একটা সময় কারা 
এেতাই দুবVল হেয় িগেয়িছল .য, হাটা চলা ব° হেয় িগেয়িছল, এমনিক কথাও। 
তারপেরও তার অিভভাবেকরা ডাkােরর কােছ .নয়ার @েয়াজনেবাধ কেরিন। তােদর 
.চােখর সামেনই .মেডিলন কারা িনউমHান মৃতK Hর মুেখ ঢেল পেড়। িদন? িছল ২০০৮ 
সােলর মাচV  মােসর ২৩ তািরখ।  

মৃতK Hর পর কারার অিভভাবকেদর অিভযKk করা হয় সnানেক অবেহলা এবং 
হতHার অিভেযােগ। মামলা চলাকালীন সমেয় কারার বাবা .ডল িনউমHান আদালেত 
দঁািড়েয় িনর;uাপ গলায় বেলন – ‘@াথVনা বাদ িদেয় .রাগীেক ডাkােরর কােছ িনেয় 
যাওয়ােক আিম |ক মেন কির না। এটা করেল ডাkারেক .খাদার উপর .খাদকাির  
করার অিধকার .দয়া হয়’।  

‘িব#ােসর ভাইরাস’ মনেক কতটা আ\� কের .ফলেল .কান বাবা এভােব িচnা 
করেত পাের .ক জােন। .ছেল .মেয় অসু� হেল বাবা মা @থেমই ভাল ডাkােরর কােছ 
িনেয় যাওয়ার বHব�া কেরন। আর .ডল িনউমHােনর মেন হেয়িছল এটা ‘.খাদার উপর 
.খাদকাির’র মতন। ডাkােরর কােছ না িনেয় কারার অিভভাবেকরা শরণাপ� হেয়িছেলন 
এক ওঝার। ওঝা আর .কউ নয়, তার এক ি@য় চােচV র @িত�াতা ফাদার – .ডিভড 
ইলস।   ইলস তার .লখা .থেক উi� ত কের .শানােলন, 

‘যী] কখেনাই কাউেক ডাkােরর কােছ বা হাসপাতােল পাঠানিন। যী] 
.কবল এক? মাধHেমই সকেলর িচিকৎসা কেরেছন। .সটা হে\ িব#ােসর 
মাধHেম - িহিলং বাই .ফইথ’।  
এই .dটেম� চােচV র ওেয়বসাইেটও একসময় .লখা িছল। িনউমHান দ�িত @চিলত 

িচিকৎসা পiিতর �রণ না িনেয় @াথVনা করায় .য ঈ#েরর কত ভালবাসার পাt 
হেয়েছন তার উে�খ িছল .সখােন। অবশH আমরা এখন জািন .সই ভালবাসার 
@িতদান। ভালবাসার .চােট কারােক এেকবাের িবনা িচিকৎসায় পরপােরই চেল .যেত 
হেয়েছ। কারার মৃতK Hর পর .ডিভড ইলস ঈ#েরর ভালবাসার ‘@মাণ’{েলা সাইট .থেক 
গােয়ব কের িদেয়িছেলন।   

আদালেত কারা িনউমHােনর িপতা মাতা  িhতীয় মাtার হঠকারী নরহতHার দােয় 
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(second degree reckless homicide) অিভযKk হন। তােদর ২৫ বছেরর কারাদs 
হেত পারত, িকJ আইন কানুেনর জ?লতা এবং আনুষি�ক িবষয়ািদর িবেবচনায় 
িবচাের বাবা মা দুজনেকই .শষপযVn ১০ বছেরর @েবশন এবং ৬ বছর ধের ৬ মাস 
কের কারাদs .ভাগ করার িবধান .দয়া হয়।  

সাধারণত অপরাধ করেল মানুেষর অনুতাপ আেস। িকJ কারার বাবা মা িছেলন 
দুজনই অনুতাপহীন। কারণ বাইেবল নামক ‘িব#ােসর ভাইরােস’ তােদর মন িছল 
সং_িমত।  অসু� বHিkেদর জনH |ক িক করেত হেব, বাইেবল এ বHাপাের খK ব Æ[ 
– ‘যিদ িব#াস থােক, তেব @াথVনায় .তামরা যা চাইেব তা পােব।’ (মিথ ২১:২২)। লWH 
কর;ন - এখেন বলা হয়িন, ‘হয়েতা’ িকংবা ‘মােঝ সােঝ’ িকংবা ‘যিদ ঈ#র চান’। 
বরং ‘িব#াস থাকেল @াথVনা করেলই সব পাওয়া যােব’ - এটাই বাইেবেলর এ .�ােকর 
বkবH।  উপের যােকােবর পt এবং মিথ সহ বাইেবেলর .�ােকর সতHতা স¨ে° কারার 
বাবা মা – .ডল এবং .লইলািন িনউমHান এেতাটাই িনঃসেNহ িছেলন .য .স{েলা 
িনেয় নূHনতম সংশয় কেরনিন। িনউমHান দ�িত সতHই িব#াস কেরিছেলন .য @াথVনা 
করেল ঈ#র সাড়া .দেবন, এবং .মেয়েক সু� কের .দেবন। যী] িনেজও অেলৗিকক 
উপােয় বb অ°, খ´, কK �েরাগা_াn িকংবা পWাঘাতrwেক  সু� কের িদেয়েছন 
(মাকV  ৮:২২-২৬, মিথ ৮:১-৪, মাকV  ১:৪০-৪৫, মিথ ৯:১-৮ ইতHািদ), কারার 
.Wেtই বা হেব না .কন। 

বাইেবেল ব�ণ�ত অনHানH .য .�াক{েলা .ডল এবং .লইলািন িনউমHানেক @ভািবত 
কেরিছল, তার মেধH – 

‘চাইেত থাক, .তামােদর .দওয়া হেব। খK ঁজেত থাক, পােব। দরজায় ধাÇা িদেত থাক, 
.তামােদর জনH দরজা খK েল .দওয়া হেব। কারণ .য চাইেত থােক .স পায়, .য খK ঁজেত 
থােক .স খK ঁেজ পায়, আর .য় দরজায় ধাÇা িদেত থােক তার জনH দরজা খK েল .দওয়া 
হয়’ (মিথ ৭:৭-৮, যী]র উপেদশ)। 

িকংবা – 
‘.তামরা মN হেয়ও যিদ .তামােদর সnানেদর ভাল ভাল িজিনস িদেত জােনা, তেব 
.তামােদর ZেগVর িপতা ঈ#েরর কােছ যঁারা চায়, তােদর িতিন িনÕয়ই উৎক� [ িজিনস 
.দেবন’ (মিথ ৭:১১, যী] সুবণV উপেদশ .দওয়ার |ক আেগকার বkবH)।  

অথবা - 
‘আিম .তামােদর আবার বলিছ, পৃিথবীেত .তামােদর মেধH দুজন যিদ একমত হেয় 
.কান িবষয় িনেয় @াথVনা কর, তেব আমার ZেগVর িপতা তােদর জনH তা পূরণ করেবন’ 
(মিথ ১৮:১৯)। 
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এধরেণর অসংখH বাইেবেলর আয়াত .থেক িনউমHান দ�িত িনেদV শনা .পেয়িছেলন .য, 
@াথVনায় সতHই সু� হেয় উেঠ অসু� .রাগী।  যী] উপেদশ িদেয়েছন সবাইেক @াথVনা 
করার, .কবল @াথVনা করেলই িতিন ]নেবন, ডাkােরর কােছ .গেল নয় -  

‘আিম .তামােদর সিতH বলিছ, .য় আমার ওপর িব#াস রােখ, আিম .য কাজই কির না 
.কন, .সও তা করেব, বলেত িক .স এর .থেকও মহান মহান কাজ করেব, কারণ আিম 
িপতার কােছ যাি\। আর .তামরা আমার নােম যা িকছK  চাইেব, আিম তা পূণV করব, 
.যন িপতা পুেtর hারা মিহমািÖত হন। .তামরা যিদ আমার নােম আমার কােছ িকছK  
চাও, আিম তা পূণV করব’ (.যাহন ১৪:১২-১৪)।  
 

এখােন .কান ‘আউট অফ কে�yট’ িকংবা ‘িমসই�ারি@েটশেনর’ সুেযাগ .নই। যী] 
বলেছন,  ‘যিদ আমার নােম আমার কােছ িকছK  চাও, আিম তা পূণV করব’।  খK ব 
.সাজাসাÎা কথা। যী] িনেজ বb সমেয়ই অসু�েক সু� কেরেছন। তার কােছ  @াথVনা 
করেল  আপিনও অসু�েক সু� করেত পারেবন। 

 বাইেবল .থেক জানা যায়, যী] একবার }বথিনযা .ছেড় আসার সময় একটা 
ডK মুর (িফগ) গাছেক অিভস�াত কেরিছেলন, কারণ িতিন WুধাতV িছেলন, িকJ 
গাছ? ফলবতী িছল না .সসময়।  যী] অিভশাপ িদেয় বেলিছেলন, ‘এখন .থেক 
.তামার ফল আর .কউ .কান িদন .খেত পারেব না!’। পরিদন তার িশষHরা গাছ?র 
কােছ িগেয় .দখল ডK মুর গাছ? মূল .থেক ]িকেয় .গেছ।  িশষHরা অবাক হেয় তােক 
এই অেলৗিকক বHাপাের িজ�াসা করেল,  যী] বলেলন,  

‘ঈ#ের িব#াস রাখ! আিম .তামােদর সিতH বলিছ, .কউ যিদ ঐ পাহাড়েক 
বেল, ‘উপের যাও এবং সমুে« িগেয় পড়,’ আর তার মেন .কান সেNহ না 
থােক এবং .স যিদ িব#াস কের .য় .স যা বলেছ তা হেব, তাহেল ঈ#র তার 
জনH তাই করেবন। এইজনH আিম .তামােদর বিল, .তামরা যা িকছK র জনH 
@াথVনা কর, যিদ িব#াস কর .য়, .তামরা তা .পেয়ছ, তাহেল .তামােদর জনH তা 
হেবই (মাকV , ১১:২২-২৪)। 
 

এখন কথা হে\ বাইেবল সতH হেল কারােক মৃতK Hবরণ করেত হল .কন? .যখােন 
বাইেবেলর ছেt ছেt িব#ােসর মাধHেম অসু� .রাগীেক সু� করার ‘@মাণ’ আেছ, .কন 
ঈ#র কারার িব#াসী বাবা মার ডােক সারা িদেয় তােদর সnানেক সু� কের তK লেলন 
না? আমার মত সংশয়বাদীরা বলেবন, এর একটা বড় কারণ, @াথVনা আসেল .কান 
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কােজ আেস না। মুkমনার একসময়কার মডােরটর ফিরদ আহেমদ এক? @ব° 
িলেখিছেলন ‘@াথVনা িক .কান কােজ আেস?’ িশেরানােম। .লখা? মুkমনার বbল 
আেলািচত ‘িব�ান ও ধমV – সংঘাত নািক সমÖয়?’ িশেরানােমর r�?র অনলাইন 
সংকলেন অnভK V k হেয়িছল।  @ব°? িতিন  ]র; কেরিছেলন আমােদর @াkন 
রাªপিত bসাইন মুহ¹দ এরশােদর সময়কার এক? ঘটনা উে�খ কের176- 
 

‘অেনেকরই }Zরাচারী এরশােদর সময়কার একটা িবেশষ ঘটনার কথা মেন থাকার 
কথা। সন তািরখ অবশH খK ব ভাল কের মেন .নই আমার। তেব এইটK কK  মেন আেছ 
.য, বাংলােদেশ তখন }বশাখ বা }জHে�র ভয়াবহ দাবদাহ। খরায় পুড়েছ সারােদশ। 
ব� �র নাম িনশানাও .নই অেনকিদন ধের। আ�াহ .@িমক এরশাদ .বশ ঘটা কের  
একিদন ঢাক .ঢাল িপ?েয় জাতীয় ঈদগাহ ময়দােন ইসিতশকা নামাজ (ব� �র জেনH 
এই নামাজ পড়া হয়) পড়ার .ঘাষণা িদল। িন�দ�[ িদেন সকােলর িদেক অসংখH 
মানুেষর উপি�িতেত .সই নামাজ পড়াও হেলা। আর িক আÕযV! দুপুর গড়ােত না 
গড়ােতই কাল }বশাখীর ঝড় হেয় ব� � ঝঁািপেয় পড়েলা ঢাকাসহ .মাটামু? @ায় সারা 
.দেশ। এরশাদ .য আ�াহর খK ব .পয়ােরর বাNা এবং .খাদা .য মুিমন মুসলমােনর 
ডােক সাড়া .দন .স বHাপাের মানুেষর আর .কান সেNহই রইেলা না। দুমুVেখরা অবশH 
বেল থােকন .য আবহাওয়া অিফস .থেক ওইিদন িবকােল ব� � হওয়ার সমূহ স�াবনার 
পূবVাভাস .পেয়ই এরশাদ জনগণেক নামাজ পড়ার জনH আ®ান জািনেয়িছল। অেনেক 
হয়েতা ভাবেছন বাংলােদেশর মত অিশিWত এবং ধমVভীর; মানুেষর .দেশ এটাইেতা 
Zাভািবক। তােদর জনH বলিছ, এ ধরেনর অ°িব#াস ]ধK মাt .য ]ধK মাt আমােদর 
মেতা পÕাৎপদ .দেশই রেয়েছ তা িকJ নয়। এই .সিদনও .পািলশ পালVােমে� যখন 
সরকারী দেলর পW .থেক ব� �র জনH @াথVনা করার @wাব করা হয় তখন পালVােমে� 
.বশ হাসHরেসর সৃ� হেয়িছল। িকJ আÕেযVর িবষয় হে\ .য, সিতH সিতHই িবশ 
জেনরও .বশী এমিপ সংসদীয় চHােপেল ঈ#েরর কােছ ব� �র জনH @াথVনা কেরিছল।  
যারা এই ঘটনােক .কৗতK ক িহসােব িনেয় .বশ মজা পাে\ন তােদর জনH তথH হে\ 

.পালHা� কHাথিলক .দশ এবং @য়াত .পাপ িhতীয় জন পল কHাথিলকেদরেক আ®ান 
জািনেয়িছেলন ‘ত� ¦াতV ধিরtীেক ব� �র সুশীতল পরশ .দওয়ার জনH সবVশিkমান 
ঈ#েরর িনকট আকK ল অনুেরাধ করেত।’  

Zা�H, িনÕয়তা, িনরাপuা, ভাল .রজাÜ, চাকK রীর @েমাশন, িবu বা আেরা ব� হৎ 
                                                             
176 ফিরদ আহেমদ, $াথ<না িক !কান কােজ আেস? ‘িবÀান ও ধম< – সংঘাত নািক 
সমÞয়?’, ম1ুমনা ইবকু, ২০০৮ 
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.কান লWH .যমন িব# শািn ও মানব জািতর দুদV শার অবসান ইতHািদ হাজােরা 
নানান িবষেয় @িতিদন মানুষ সৃ�কতV ার িনকট @াথVনা কের থােক। @াথVনা .য 
সবসময় ভাল িকছK র জনHই করা হেব তা িকJ নয়। খারাপ উে�েশHও @াথVনা করা 
হেত পাের। .কউ .কউ  .দখা যায় চK ির .চা³ািম, ডাকািত, @তারণা, ধা°াবািজ বা 
ভয়ংকর @িতেশােধর জনHও ‘ঈ#েরর’ হwেWপ কামনা কের থােক’।  

ফিরদ আহেমদ ভK ল বেলনিন। @াথVনা বতV মােন সারািবে# .যন এক ‘নয়া কK ?র 
িশেÌ’ পিরণত হেয়েছ .যন। @াথVনার ফেল .রাগ িনরাময় হেয় যায় - এই Þাn 
ধারণার উপর নামী দামী সব জানVােল অসংখH তথাকিথত }ব�ািনক গেবষণার 
ফলাফল ছাপার কথা বলা হয় িমিডয়ায়। গত দশ বছের ‘@াথVনার সাহােযH অেনক 
জ?ল .রাগীেদর িনরাময় করা িগেয়েছ’  ধরেণর দাবী স¨িলত কমপেW আধ ডজন 
বই .বd-.সলােরর তািলকায় উেঠেছ। িনউজ উইেকর মত আেরা অেনক মHাগািজেনর 
কভার .dািরও হেয়েছ এই িবষয়েক িনেয়। .ডটলাইন এনিবিস-র মত .টিলিভশেনর 
.কান .কান .@াrােমর পুেরাটাই @াথVনােক .কD কের হেয়েছ। িবেশষ কের িচিকৎসক 
লHাির .ডািস  তার ‘Prayer is Good Medicine: How to Reap the Healing 
Benefits of Prayer’  এবং  ‘Healing Words: The Power of Prayer and Practice 
of Medicine’ @ভ� িত ছåৈব�ািনক বইেয় @াথVনা .য .রাগ িনরামেয় দার;ণভােব কাজ 
কের তার অেনক }ব�ািনক @মাণ আেছ - এই ধারণােক িবেশষভােব জনি@য় করেত 
.যন উেঠ পেড় .লেগেছন।  

িকJ আেদৗ িক @াথVনা িক কাজ কের? আসেল @াথVনা কাজ করার ZপেW .কান 
@মাণ .তা পাওয়া যায়ই িন, বরং িকছK  }ব�ািনক পরীWায় স�ূণV উলেটা ফলাফল 
.বিরেয় এেসেছ।  .যমন, িডউক ইউিনভা�স�?র িচিকৎসকেদর িতন বছর ধের 
পিরচািলত িáিনকHাল Úায়ােল ফলদায়ক @াথVনার @ভাব যাচাইেয়র জনH আেমিরকার 
নয়? হাসপাতােলর ৭৪৮ জন .রাগীর উপর গেবষণা চালােনা হয়। .ল এবং .মানাäক 
ি_িÕয়ান, সুিফ মুসিলম এবং .বৗi িভWুসহ সারা িবে#র বােরা? @াথVনা r;প এর 
সে� যKk িছল। @াথVনা ই-.মইেলর মাধHেম .জর;জােলেমও পাঠােনা হেয়িছল। কেরানাির 
আটV াির অবìাকসেনর র;গীেদর ক�ুHটােরর সাহােযH এেলাপাথািড় িনবVাচেনর মাধHেম 
িনবVািচত করা হয় এবং বােরা? @াথVনা r;েপর িনকট পা|েয় .দওয়া হয়। r;প{েলা 
.রাগীেদর স�ূণV আেরােগHর জনH @াথVনা কের। এই িáিনকHাল Úায়াল িছল }hত অ° 
(Double blind)। হাসপাতােলর dাফ বা .রাগী .কউই জানেতা না কার জনH @াথVনা 
করা হে\। The Lancet জানVােল @কািশত ফলাফল .থেক .দখা যায় .য, দুই r;েপর 
িনরাময় হওয়া এবং Zাে�Hর মেধH তাৎপযVপূণV .কান পাথVকH .নই। একই রকম আেরকটা 
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dািড হেয়িছল হাভV াডV  এবং মােয়া িáিনেকর তTাবধােন - .যটা ‘.dপ dািড’ নােম 
পিরিচত। ১৮০২ জন .রাগীর উপর পরীWার ফলাফল আেরা চমক@দ। .dপ dািড 
.থেক পাওয়া ফলাফেল .দখা .গেছ, @াথVনা .তা .কান কােজ আেসই না, বরং .কান 
.কান .Wেt @াথVনা বরং মানিসক উেhগ বিড়েয় .তােল। যােদর জনH @াথVনা করা 
হেয়েছ, .দখা িগেয়িছেলা পরবতী  েত তােদর অেনেকরই শারীিরক অব�ার অবনমন 
ঘেটেছ। এটা .কন হল গেবষেকরা হলফ কের বলেত পােরনিন, তেব স�াবH বHাখHা 
িহেসেব তারা বেলেছন, ‘.য সমw .রাগী জানেত .পেরেছ .য তােদর জনH @াথVনা করা 
হে\, তারা .ভেব িনেয়েছ তােদর অব�া এেতাটাই {র;তর .য স#বi @াথVনার 
দরকার পড়েছ। ফেল তােদর মেধH উেhেগর পিরমাণ ব� িi .পেয়েছ, আর .সই সােথ 
ঘেটেছ শারীিরক জ?লতা ব� িi’177।  তেব ‘.নেগ?ভ’ ফলাফেলর বHাপারটা যিদ 
আমরা বাদও .দই এটা িনিÕত, @াথVনার .কান সু@ভাব .নই, অnত িনরেপW  
গেবষণায় তা পাওয়া যায়িন।  

আর .রাগা_াn .রাগীেক ডাkােরর কােছ না িনেয় .কবল @াথVনা করেল িক 
দুেভV াগ .রাগী এবং পিরবােরর জনH বেয় আনেত পাের তা সহেজই অনুেময়। িকেশারী 
.মেডিলন কারা িনউমHান িনেজর জীবন িদেয় .সটা আমােদর .দিখেয় .গেছ। িকJ 
তারপেরও আমােদর চািরিদেকর িব#ােসর ভাইরাসা_াn মন অেনক সমেয়ই .সটা 
বKঝেত সWম হয় না।  

 
িব+ােসর িক আেদৗ দরকার আেছ? 
অেনেকই মেন কেরন িব#াস না থাকেল জীবেনর .কান অথV থােক না। িশWা, যK িk, 

�ান @ভ� িতর .যমন দরকার হয় জীবেন, িব#ােসরও দরকার আেছ। নইেল জীবন 
নািক ‘পিরপূণV’ হয় না। আিম মেন কিরনা .সটা সতH।  ‘িব#াস’ বHাপার?ই দঁািড়েয় 
আেছ এক? ‘অপ-িব#াসমূলক’ @ি_য়ার উপর। ড. bমায়K ন আজােদর একবার এক? 
উিk কেরিছেলন সাWাৎকার িদেত িগেয়, যা  এখােন খK বই @াসি�ক: 

‘.য িবষেয় আমরা িনিÕত নই, যার .কােনা অিw� .নই যা @মাণ করা যায় 
না, তােত মানুষেক িব#াস করেত হয়। মানুষ ভ0 েত িব#াস কের, পরীেত িব#াস 
কের বা ভগবােন, ঈ#ের বা আ�ায় িব#াস কের। এই িব#াস সতH নয়, 

                                                             
177 Herbert Benson MD et al, Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer 
(STEP) in Cardiac Bypass Patients – A Multi-Center Randomized Trial of Uncertainty 
and Certainty of Receiving Intercessory Prayer, American Heart Journal,  151(4), 
2006, pp 934-42. 
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এ{েলার .কােনা বাwবরèপ .নই। মানুষ বেল না, আিম -ােস িব#াস কির বা 
পািনেত িব#াস কির, .মেঘ িব#াস কির। .য{েলা .নই .স{েলাই মানুষ িব#াস 
কের। িব#াস এক? অপিব#াসমূলক ি_য়া। যা সতH, তােত িব#াস করেত হয় 
না; যা িমেথH তােত িব#াস করেত হয়। তাই মানুেষর সব িব#াস ভK ল বা Þাn, 
তা অপিব#াস’। 
 

কথা? িমেথH নয়। িব#াস অ@েয়াজনীয় .তা বেটই উপরJ এটা Wিতকর, এবং এমনিক 
তা }তির করেত পাের ভাইরােসর এবং মহামারীর; এবং .সটা কেরও। িব#ােসর একিন� 
অনুগামীরা িবধমী  েদর হতHা করা ]র; কের, ডাইিন .পাড়ােনােত িকংবা সতীদােহ .মেত 
উেঠ, কখেনা গণ-আ�হতHায় জীবন .শষ কের .দয় িকংবা িবমান িনেয় .সাজা হামেল 
পেড় টK ইন টাওয়ােরর উপর।  

িকJ তারপেরও িক িব#াস বেল িক িকছK  লােগ না? এমনিক আমরা মুkমনারাও 
যারা গণতেT িব#াস কির, @গিতেত িব#াস কির, িব#াস কির মানবতায় বিল, 
.স{েলা?  @Ï? কেরিছেলন এক পাঠক আমােক .ফসবK েক। সতHই .তা আমরা বb 
িকছK েতই ‘িব#াস কির’ বিল। তাহেল িব#াস বাবািজেক এড়ােনা যাে\ কই? িকJ 
আমার মেত, .স ‘িব#াস’{েলা আসেল িব#াস নয়, আ�ার বিহঃ@কাশ। আমােদর 
আ�া আেছ গণতেT, @গিতেত িকংবা মানবতায়। এই আ�া আমােদর এমিনেত গেড় 
ওেঠিন। উেঠেছ বbিদেনর অিভ�তার ফলÃ;িতেত। আমরা আধK িনক িবে#র 
রাªপিরচালনার .য উপাu পাি\ – .স অিভ�তায় .জেনিছ }ZরতT িকংবা 
.মা�াতেTর .চেয় গণতT অেনক .বিশ কাযVকরী। .তমিন, @গিত িকংবা 
মানবতাবাদেকও আমরা িবিভ�ভােব পাওয়া উপােuর ক�পাথের যাচাই কেরিছ বেলই 
এ{েলােত আমােদর আ�ার @িতফলন ঘটেছ। এখােন িব#ােসর আসেল .কান �ান 
.নই।  

আমরা অেনক সময়ই না .ভেব িকছK  বাকH বেল .ফিল, যা .থেক মেন হেত পাের 
িব#াসটাই মুখH। িকJ একটK  িচnা করেলই .দখা যায়, এই ধরেণর বােকH বHবËত 
‘িব#াস করা’ (believe) শ»? সহেজই অনH .কান শ» িদেয় @িত�াপন করা যায়। 
.যমন এই বাকH? – 

‘আিম িব#াস কির আজ রােত ব� � হেব।’ 
এটােক আসেল  সহেজই ‘মেন কির’ (think) িদেয় @িত�াপন করা যায়- 

‘আিম মেন কির আজেক ব� � হেব।’ 
এরকম অেনক িকছK ই আমরা চলিত কথায় বিল। এমনিক িব�ােনর সােথ জিড়ত 
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বHিkরাও মােঝ সােঝ এ ধরেনর বাকH বHবহার কের বেসন – 
‘আমরা }ব�ািনক তT? িব#াস করব ততWণই, যতWণ .সটা সাWH @মাণ িদেয় 

সম�থ�ত হেব’। 
উিন আসেল বলেত চাইেছন –  
‘আমরা }ব�ািনক তT? বHবহার করব ততWণই, যতWণ .সটা সাWH @মাণ 

িদেয় সম�থ�ত হেব।’ 
কােজই এ বHাপােরও িব#ােসর .কান দরকার পড়েছ না।  িব#াস বলেত আসেল 

সাWH @মাণহীনভােব .কান ধারনা িকংবা সTার উপর িনভV রতা .বাঝায়, .বাঝায় .oফ 
অ° আনুগতH । আর এ ধরেণর অ° আনুগেতHর কK ফল স¨ে° নতK ন িকছK  আর 
.বাধ হয় দরকার .নই। @িত? িব#াস-িনভV র rে�র িবিভ� আয়াত এবং .�ােক িবধমী  েদর 
@িত ঘ� ণা @কাশ করা হেয়েছ ঢালাওভােব, কখেনা .দয়া হেয়েছ হতHার িনেদV শ। ইিতহাস সাWH 
.দয়, ধমV আসেল ি�হাদ, দাস�, জািতেভদ, সাPদািয়কতা, .হােমােফািবয়া, অসিহ¦K তা, 
সংখHালঘK  িনযVাতন, নারী িনযVাতন এবং সমঅিধকার হরেণর মূল চািবকা| িহেসেব @িত? 
যK েগই বHবËত হেয়েছ। ]ধK  অতীেত হয়, আজেকর এই @যK িkময় একিবংশ শতেকও এটা 
ভয়াবহ রকেমর বাwব। বইেয়র এই অংশটা .লখার সময় িবিভ� খবের .চাখ .বালাি\লাম। 
ফলাফল .মােটই ]ভ হল না, বলাই বাbলH – 
§ িববতV নীয় পেথ কK কK র  িকভােব মানুেষর .পাষা জীেব পিরণত হেয়েছ তা সবার 

জানা থাকেলও ইসলামী ‘শিরয়া িব�ান’ বলেছ ‘কK কK রেক .পাষ মানােনা যায় 
না’178 

§ বাংলােদেশ মাt ছয় বছর বয়সী এক .মেয় জােম মসিজেদর ইমােমর .যৗন হয়রানীর  
িশকার179। 

§ ১৯ জনেক হতHা কের ‘শািn @িত�া’ করেছ নাইেজিরয়ার ইসলািমdেদর দল180। 
§ বাগদােদ এক? আ�ঘাতী .বামা হামলায় মারা .গেছ কমপেW ৩৮ জন181। 
§ .যৗন িনপীড়েনর অিভেযােগ িদি� পুিলশ আটক কেরেছ আÃেমর নারায়ণ সঁাইেক182। 

                                                             
178 Islamic report: Sharia science proves dogs can’t be kept as 
pets, Examiner.com.  
179 কািলগে» !যৗন হয়রানীর অিভেযােগ ইমােমর কারাদ�, বাংলািনউজেট>ি�েফার.কম, 
িডেস©র ২৫, ২০১৩ 
180 'Boko Haram' gunmen kill 19 motorists in Nigeria, BBC Report, 
20 October 2013 
181 Baghdad cafe bombing kills at least 38, Mon Oct 21, 2013 
182 Asaram's son Narayan Sai arrested by Delhi Police, Hindustan 
Times, December 04, 2013 
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§ পািকwােনর .বলুিচwােন .Úন হামলায় শািnিবেরাধী ৭ জনেক হতHা করা হেয়েছ183। 
§ কHাথিলক চাচV  তােদর .যৗনকK কী�ত�র কািহিন জািতসংঘেক জানােত অZীক� িত 

জািনেয়েছ184। 
§ অেযাধHার সাধK স�Hাসীরা হতHা, .চারাচালান, মাদকেসবন সহ নানা 

অপরাধচে_র সােথ জিড়ত বেল িরেপােটV  @কাশ185।  
§ ি¸সমােসর সমেয় ইরােক দু'? পৃথক হামলায় ইসলািমdরা ৩৭ জন ি¸[ানেক হতHা 

কেরেছ186।  
§ মাজাের যাওয়ার অপরােধ ছয় বHিkর গলা .কেট .ফেলেছ পািকwানী  

তািলবানরা187। 
§ আফগািনwােন আট বছর বয়সী িশ]েদর আ�ঘাতী .বামার; িহেসেব বHবহােরর 

.চ[া করা হে\188।  
§ িসিরয়ার িরিফউিজ .মেয়েদর দশ হাজার িরয়ােলর িবিনমেয় _য় করেত চাওয়ার 

িব�াপন ছাপা হেয়েছ .সৗিদ আরেবর পিtকায়189। 
§ নারী-পুর;েষর অনলাইন চHাট িনিষi .ঘািষত হেয়েছ ইরােন190। 
§ আই.এইচ.ইউ’র িরেপাটV  অনুযায়ী, .তর? .দেশ নািwকতার ‘অপরােধ’ মৃতK Hদেsর 

িবধান আেছ, সব{েলাই মুসিলম @ধান191।  
§ িনবVাচেন পরাজেয়র পর বাংলােদেশ সংখHালঘK rােম আ_মণ চািলেয় ঋিষপ�ীর 

                                                             
183 Pakistan train blast 'kills seven' in Balochistan, BBC 
Report, 21 October 2013 
184 Vatican rebuffs United Nations sex abuse inquiries, BBC 
Report, 3 December 2013.  
185 The Guns & Godmen Of Ayodhya, Tehelka.com, 2013-12-07 , Issue 
49 Volume 10 
186 Bomb attacks on Christians in Baghdad kill 37, Fox News, 
December 25, 2013 
187 6 men found with throats cut at Pakistan shrine, AFP, 
Tuesday, January 07, 2014 
188 Afghanistan girl wearing suicide vest detained, BBC Report, 6 
January 2014 
189 Syrian girls advertised for selling in Saudi Arabia, December 
12, 2013 4:50 http://en.alalam.ir/news/1543829 
190 Latest fatwa from Iran: No online chatting between sexes, 
FoxNews.com, January 07, 2014 
191 IHEU Study Finds Atheists Face Death Penalty In 13 Nations, 
http://www.atheistrepublic.com/news/iheu-study-finds-atheists-
face-death-penalty-13-nations-all-muslim 
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দুই গৃহবধ0 েক ধষVণ কেরেছ .মৗলবাদীরা192। সারা .দেশই জাতীয় সংসদ 
িনবVাচেনর পের িবিভ� �ােন িবধমী   জনগেণর উপর এরকম হামলা চািলেয়েছ 
.মৗলবাদী শিk। িনযVাতেনর মাtা এেতাটাই আশ�াজনক পযVােয় চেল .গেছ .য, 
সংখHালঘK িনযVাতেনর িবচাের িবেশষ ÚাইবK Hনাল গঠেনর উেদHাগ .নয়া হেয়েছ193।  

 

এ খবর{েলা মূলত িডেস¨র (২০১৩) – জানুয়াির (২০১৪) মােসর কেয়কিদেনর 
পিtকায় খবর।   @িতিদনই িব#ােসর ভাইরাস সং_িমত করেছ মানুষেক, আমােদর 
সমাজেক।  নানা ভােব। এর বিল হে\ অজo িনরীহ @াণ।  
 
িবZানও িক িব+ােসর উপর .িত[ত? 
িব#ােসর সােথ িব�ােনর hেDর কথা কােরা অজানা নয়। বতV মােন যিদও খK ব ফলাও 
কের ধমV-িব�ােনর সমÖয় িকংবা সPীিতর কথা বলা হয়,  িব�ান এবং ধেমVর hD 
যK েiর রkাk ইিতহােসর সােথ সবাই কমেবিশ পিরিচত।  ি¸d-জেßর প�াচশ বছর 
আেগ িপথােগারাস, এনাকK  িসমে�র মেতা অনুসি°ৎসু দাশVিনেকরা জািনেয়িছেলন 
পৃিথবী সূেযVর এক? rহ মাt, সূযVেক িঘের অনH সকল rেহর মেতা পৃিথবীও ঘK রেছ। 
ধমVিবেরাধী এই মতামত @কােশর জনH এেদর অেনকেকই .সসময় সইেত হেয়িছল 
িনযVাতন। এই ‘কK ফির’ মতবাদেক দুই হাজার বছর পের পুwকাকাের তK েল ধেরিছেলন 
.পালHাে�র িনেকালাস .কাপা�ন�কাস। বাইেবল িবেরাধী এই সূযVেকিDক তT @চােরর 
‘অপরােধ’ .কাপা�ন�কাস, গHািলিলও আর :;েনার ওপর কী রকমভােব অতHাচােরর 
äমেরালার চালােনা হেয়িছল .স এক লºাকর ইিতহাস।  গHািলিলওর সােথ চােচV র 
hেDর বHাপারটা আেরকবার �রণ করা যাক।  

.সটা .সই ১৬৩৩ সাল। মানুেষর মেন পৃিথবী নয়, সূযV তখন পৃিথবীর চািরিদেক 
ঘK রেছ। িকJ গHািলিলও তঁার নতK ন }তির করা .টিলে-াপ?র পযVেবWণ বণVনা কের, 
যK িk-তকV  িদেয় আw একটা বই িলেখ .ফলেলন বাইেবলীয় মতবােদর িবেরািধতা কের। 
িতিন বলেলন, সূযV নয়, বরং পৃিথবীই ঘK রেছ সূযVেক .কD কের। বHাস চােচV র .চােখ কের 
.ফলেলন lাসেফিম194।  
                                                             
192 ঋিষপHীর দইু গৃহবধূেক ধষ<ণ, িবিডিনউজ !টােয়ি�েফার ডটকম, জানয়ুাির ১০, 
২০১৪ 
193 সংখ>ালঘু িনয<াতেনর িবচাের িবেশষ �াইবনুাল, বাংলািনউজেটােয়ি�েফার.কম, 
জানয়ুাির ৯, ২০১৪ 
194 পিব� বাইেবেল আেছ,  
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গHািলিলও তখন @ায় অ°, বয়েসর ভাের নুHØ। অসু� ও ব� i িব�ানীেক .জার 
কের .xাের¶ .থেক .রােম িনেয় যাওয়া হেলা, হঁাটK  .ভেঙ সবার সামেন .জাড় হােত 
Wমা @াথVনা কিরেয় বলেত বাধH করা হেলা, এতিদন গHািলিলও যা @চার কেরিছেলন 
তা ধমVিবেরাধী, ভK ল ও িমথHা। বাইেবেল যা বলা হেয়েছ .স?ই আসল, স|ক। পৃিথবী 
ি�র-অনড়, .সৗর জগেতর .কেD। গHািলিলও @াণ বঁাচােত তাই করেলন। Zীকােরািk ও 
@িত�াপt ZাWর কের গHািলিলও বেলিছেলন195- 

‘…সূযV .কD�েল অবি�ত ও িনÕল- এরèপ িমথHা অিভমত .য কীরèপ 
শাTিবেরাধী .সসব িবষয় আমােক অবিহত করা হেয়িছল; এ িমথHা মতবাদ 
স�ূণVরèেপ পিরহার কের এর সমথVন ও িশWাদান .থেক সবV@কাের িনব� u 
থাকেত আিম এই পিবt ধমVসং�া কত� V ক আিদ[ হেয়িছলাম। িকJ তৎসেTও 
.স একই িনিNত ও পিরতHk মতবাদ আেলাচনা কের ও .কােনা সমাধােনর 
.চ[ার পিরবেতV .সই মতবােদর সমথVেন .জারােলা যK িkতেকV র অবতারণা কের 
আিম এক? r� রচনা কেরিছ। এজনH গভীর সেNহ এই .য আিম ি¸d 
ধমVিবর;i মত .পাষণ কের থািক। … অতএব স�ত কারেণ আমার @িত 
আেরািপত এই অিত .ঘার সেNহ ধমVাবতারেদর ও কHাথিলক সPদায়ভK k 

@েতHেকর মন হেত দূর করার উে�েশH সরল অnঃকরেণ ও অকপট িব#ােস 
শপথ কের বলিছ .য পূেবVাk Þাn ও ধমVিবর;i মত আিম ঘ� ণা ভের 
পিরতHাগ কির।…’ 
 

ধমVে«ািহতার অিভেযাগ িনেয়ই গHািলিলওর মৃতK H হয় ১৬৪২ সােল, িনজ গৃেহ, অnিরন 
অব�ায়। গHািলিলও .তা তাও @ােণ .বঁেচিছেলন, িকJ :;েনােক .তা পুিড়েয়ই মারেলা 
ঈ#েরর সুপুtরা। তারপরও িক সূেযVর চািরিদেক পৃিথবীর .ঘারা .ঠকােনা .গল?  

 ]ধK গHািলিলও িকংবা :;েনাই নন, তােদর সমসামিয়ক লুিচিলও ভািনিন, টমাস 
িকড, Äাি¶স .কট, বােথ�Vেলািমউিলেগট সহ অেনকেকই ধমVা°েদর হােত িনগৃহীত এবং 

                                                                                                                                                  
‘আর জগৎও অটল- তা িবচিলত হেব না’ (xিনকলস ১৬/৩০) 
‘জগৎ ও সুিfর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১) 
‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন’ (সাম ৯৬/১০) 
‘িতিন পৃিথবীেক এর িভিKমেূলর উপর fাপন কেরেছন, তা কখেনা িবচিলত হেব না’ 

(সাম ১০৪/৫) ইত>ািদ।  
195 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা�ী, অEুর $কাশনী, ২০০৬ 
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িনযVািতত হেয় িনহত হেত হেয়িছল। ি¸েdর জেßর চারেশা প²াশ বছর আেগ 
এনােyােগারাস বেলিছেলন চেDর িনেজর .কােনা আেলা .নই। .সই সে� স|কভােব 
অনুস°ান কেরিছেলন চেDর *াস ব� িi আর চDrহেণর কারণ। এনােyােগারােসর 
@িত? আিব�ারই িছল ধমVবাদীেদর .চােখ জঘনH রকেমর অসতH। ঈ#র িবেরাধী, ধমV 
িবেরাধী আর অসতH @চােরর অপরােধ দীঘV আর িন�K র িনযVাতেনর পর তােক .দশ 
.থেক িনবVািসত করা হয়। .ষাড়শ শতেক সুইজারলHাে�র .বেসল িব#িবদHালেয়র রসায়ন 
শাT এবং .ভষজিবদHার অধHাপক িফিল@াস পHারােসলসাস .ঘাষণা করেলন⎯ মানুেষর 
অসু�তার কারণ .কােনা পােপর ফল িকংবা অ]ভ শিk নয়, .রােগর কারণ হেলা 
জীবাণু। ওষK ধ @েয়ােগ জীবাণু নাশ করেত পারেলই .রাগ ভােলা হেয় যােব। 
পHারােসলসােসর এই ‘উÓট’ তT ]েন ধেমVর জাধারীরা হা .র .র কের উঠেলন। 
সমােজর পেW Wিতকারক ধমVিবেরাধী মতবাদ @চােরর জনH পHারােসলসাসেক হািজর 
করা হেয়িছল ‘িবচার’ নামক এক @হসেনর মুেখামুিখ। ধমVা° িবচারেকরা :;েনার মেতাই 
পHারেসলসাসেক মৃতK Hদেs দিsত কেরিছল। পHারােসলসাসেক .সিদন জীবন বঁাচােত 
মাত� ভ0 িম .ছেড় পালােত হেয়িছল। অতHাচার আর িনযVাতন ]ধK ি¸dানেদর একেচ?য়া 
.ভেব িনেল ভK ল হেব- আজেক মুসিলমরা ইবেন খািলদ, িযরহাম, আল িদিমি-, ওমর 
}খয়াম, ইবেন িসনা, ইবেন বাজা, আল িকNী, আল রািজ িকংবা ইবেন র;শেদর মেতা 
দাশVিনকেদর জনH গবVেবাধ কের, - িকJ .সসব দাশVিনকেদর সবাই তােদর সম .য় 
}ব�ািনক সতH িকংবা মুkমত @কােশর কারেণ .মৗলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, িনযVািতত 
িকংবা িনহত হেয়িছেলন।  

আজেকর িদেনর পিরব�ত�ত পিরেবেশ িব�ানীেদর উপর এত ঢালাওভােব অতHাচার 
করা িকংবা ডাইিন .পাড়ােনার মেতা তােদর পুিড়েয় মারা না .গেলও ধমVা° 
.মৗলবাদীেদর দল সুেযাগ .পেল এখেনা িব�ােনর অrগিত .ঠকােত মুিখেয় থােক। 
যখনই িব�ােনর .কােনা নতK ন আিব�ার তােদর িনজ িনজ ধমVrে� ব�ণ�ত িব#ােসর 
িবপরীেত যায়, .খাদ িব�ানেক .ফেল িদেত চায় আwাকK ঁ েড়। তােত অবশH লাভ হয় না 
িকছK ই। অযথা .গালমাল বািধেয় িনেজরাই বরং সময় সময় হাসHাÆদ হন। অিধকাংশ 
ধা�ম�েকরাই এখেনা িববতV ন তTেক মন .থেক .মেন িনেত পােরন িন কারণ ডারউইন 
@দu }ব�ািনক তেTর অব�ান ধমVrে� ব�ণ�ত সৃ�র কÌকািহিন{েলার একশ আিশ 
িডrী িবপরীেত। এখেনা সুেযাগ .পেলই ধমVা° .মা�ার দল @গিতশীল দাশVিনক, িব�ানী 
িকংবা সািহিতHকেদরেক ‘মুরতাদ’ আখHা .দয়, চাপািত িদেয় .কাপায় িকংবা .দশ .থেক 
িনবVািসত কের। এ .তা .গল আমােদর মেতা .দশ{েলার অব�া। তথাকিথত ‘উ�ত 
িবে#’ এখেনা অিশিWত আর অধVিশিWত পাি« আর .মা�ারা উপযাজক .সেজ 
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িব�ানীেদর পরামশV িদেত আেস িব�ানীেদর .কান গেবষণা }নিতক, আর .কানটা 
অৈনিতক।  

ইদানীং আবার .কান .কান মহল .থেক এক ধরেনর কK যK িk বাজাের এেসেছ, 
িব�ানও নািক িব#ােসর উপর @িত.ত। আেগ lেগ বা .ফারােম ধমVবাদীরা এ যK িk 

িদেতন, ইদানীং িকছK  িব�ানীও যKk হেয়েছন এই ধরেণর @চাের। পল .ডিভস এমন 
একজন। পদাথVিব�ান িনেয় ভােলা তািTক কাজ আেছ তার। .সইসােথ িতিন একজন 
িবখHাত িব�ান .লখকও বেট। িকJ পল .ডিভস মােঝ মেধHই পদাথVিব�ােনর 
বইপuর{েলা পােশ তK েল .রেখ ঢK েক পড়েত চান আধHাি�ক জগেত। পল .ডিভস ২০০৭ 
সােল ‘িনউ ইয়কV  টাইমস’ এ .লখা এক? @বে° িব�ানেক আখHািয়ত কেরন ধেমVর মেতা 
নতK ন এক ধরেনর িব#াস বHব�া িহেসেব।  

বHাপার? বHাখHা করেত .যেয় িতিন বেলন196, ‘@ক� িত .যৗিkক এমন এক? িব#াসেক 
পুঁিজ কের িব�ান এিগেয় চেল’। িতিন আরও বেলন, ‘যিদ ঈ#র .থেকই থােক .সেWেt 
িব�ােনর বাwবতা পযVেবWণ কের পাওয়া িসiাn নয় বর² বHিkগত আধHাি�ক 
অিভ�তাই পারেব তা জানেত।’ 

.কন? িব�ান পযVেবWেণর মাধHেম কাজ কের। বHিkগত আধHাি�ক অিভ�তা যাই 
.হাক না .কন, .সটা পযVেবWণ করা স�ব। আর যখনই িকছK  পযVেবWণ করা স�ব হেব 
তখনই িব�ান .স? িনেয় কাজ করেত সWম।  পল .ডিভেসর ‘িব�ানও িব#ােসর 
উপর @িত.ত’ –এই বkবH যথারীিত তী: @িতি_য়া সৃ� কেরিছল তার সহকমী   
অনHানH িব�ানীেদর মােঝ।   

Edge পিtকার পW .থেক পল .ডিভেসর এই @বে°র সমােলাচনা @কািশত 
হেয়িছল197। .স সমােলাচনা{েলা কেরিছেলন .জেরিম বানVেdইন, শন কHারল, -ট 
অHাÚান, লের¶ _াউস, .নথান মােভV াÙ, .জির কেয়ন @মুখ খHাতনামা িব�ানীরা। 
বb িব�ানীই আবার িনউইয়কV  টাইমেস িচ| িলেখ জািনেয়িছেলন পল .ডিভেসর এই 
ধারনা এেকবােরই Þাn।  .যমন, িনউইয়কV  িস? কেলেজর পদাথVিব�ােনর অধHাপক 
অHােলন .সাকাল পাঠােনা িচ|েত িলেখিছেলন, 

ি@য় স�াদক, 
পল .ডিভেসর দাবীক� ত(স�াদকীয়, নেভ¨র ২৪) ‘িব�ান এবং ধমV উভেয়ই 
িব#ােসর উপর @িত.ত’ খK বই Þাn অনুধাবন বেল আমার মেন হেয়েছ। 

                                                             
196 Paul Davies, ‘Taking Science on Faith,’ New York Times, November 24, 
2007। 
197 Reality Club Discussion, Edge, Jan 13, 2014 
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িব�ান কাযVকরী অনুকেÌর উপর উপর িভিu কের কাজ কের, এবং পরীWা 
িনরীWার মাধHেম এর সতHতা িনধVারণ কের। এ? আমােদর িবগত চার 
শতেকর @ােয়ািগক @ি_য়া, .যটা সাফেলHর সােথ উuীণV হেয়েছ।  িকJ 
এটােক ধমী  য় বাণী এবং িব#াস িনভV র কাঠােমার সােথ তK লনা করাটা 
বালিখলHই। দুেটা িবপরীত .মর;র িজিনসেক ‘একই রকম’ িহেসেব চািলেয় 
.দয়াটা এবং দুেটার িভিuই ‘িব#াস’ বেল দাবী করাটা .বাকািম। িবেশষত 
সমr মানবতা যখন িবিভ� ধারার িব#ােসর পদাঘােত @িতিনয়ত রkাk হেয় 
চেলেছ, তখন এ ধরেণর দাবী পিরি�িত আেরা .ঘালােট কের তK লেব। এই 
ধরেনর দাবী স¨িলত .লখা অপিরণামদশী   এবং দািয়��ানহীনও বেট। 
অHােলন .সাকাল 
 

.সাকাল িমেথH িকছK  বেলন িন। .সাকােলর কথার মমVাথV বKঝেত হেল আমােদর িব�ান 
কীভােব কাজ কের .সটা ভালমেতা .বাঝা চাই। িব�ান িকJ িব#ােসর উপর ?েক 
.নই, ?েক আেছ পরীWা-িনরীWা এবং পযVেবWেণর মাধHেম। .মাটা দােগ }ব�ািনক 
গেবষণার পiিতর অনু_ম? হল এরকম – 

১) @াক� িতক ঘটনা বা @পে²র পযVেবWণ করা 
২) @পে²র কারণ অনুমান কের একটা সামিয়ক বা অ�ায়ী বHাখHা বা অনুকÌ 

@দান । 
৩) ক� িtম পিরেবেশ পরীWা করা। পরীWা .থেক পাওয়া যায় .ডটা বা উপাu। 
৪)  @া¾ উপাu পূেবVাk অনুকÌ বা অনুিসiােnর সে� সাম´সHপূণV িকনা তা 

যাচাই করা। 
৫) @া¾ উপােuর িবে�ষণ অনুকÌ?র সােথ িমেল .গেল বার বার পরীWার 

পুনরাব� িu করা হয়। এেত .কান বHিত_ম না পাওয়া .গেল অনুকÌ?েক ‘তT’ িহেসেব 
rহণ করেত হয়। আর অনুকেÌর সােথ উপােuর িবে�ষণ না িমলেল পূেবVর অনুকÌ? 
বািতল করা হয় এবং ]র; হয় নতK ন অনুকেÌর অনুস°ান।  

৬)  তT .থেক আেরা নতK ন নতK ন অনুিসiােn বা অবেরােহ উপনীত হওয়া, 
পূবVাভাস @দান করা। নতK ন পরীWা বা পযVেবWণ hারা বারংবার এ{েলা স|ক বেল 
@মািণত হেল, @প²?র সে� সংি�[ অনH িকছK  @প²েক তT? বHাখHা করেত পারেল, 
তT?েক @াক� িতক আইেনর (Natural Law) মযVাদা @দান করা হয়। 

 কােজই উপেরর পেয়�{েলা .থেক আমরা বKঝেত পারিছ - িব�ান ভাববাদ 
ভাগHবাদ িকংবা িব#াস .কান িকছK র উপরই ?েক .নই – ?েক আেছ এবং থােক 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 203 

}ব�ািনক পরীWা িনভV র িনগূঢ় পiিতর উপের। িব�ােন তেTর ভা�া .চারা চেল 
িনয়ত, হয় পুরেনা তেTর পতন, িকংবা নতK ন তেTর উ©ান। িকJ .শষ পযVn িবজয়মালH 
যায় িব�ােনর গলােতই। িব�ােন .কান িকছK ই পাথের .খাদাই কের .লখা হয় না। বরং 
িব�ান িনদV য়ভােব সংশেয়র তীর হানেত থােক সবVWণ তা .য রথী মহারথীর তTই 
.হাক না .কন। অেনেকরই হয়েতা মেন আেছ ২০১১ সােল সােনVর “অেপরা” @েজেÐর 
এক? গেবষণা .থেক পাওয়া ফলাফেল আেলার .চেয় .বিশ .বেগ িনউêেনা আসার 
আলামত পাওয়া যাি\ল, যা িকনা আইনdাইেনর তেTর ল#ন বেল মেন হি\ল198। 
িব�ােনর এই সংশয়, এই পিরবতV নশীলতাই িব�ােনর এিগেয় চলার শিk। অেনেকই 
.সটার মমV না বK েঝ এেক ধমVিব#াস িকংবা রাজৈনিতক িব#ােসর মেতাই এক ধরেণর 
িব#াস বেল মেন কেরন। এ? সতH নয়। িব�ান সংশয় কের বেলই আইনdাইেনর মত 
িব�ানীেকও পযVেবWণিবেদরা .সসময় ছাড় .দয়িন। তারা সততার সােথ িনেজেদর 
পযVেবWণ িলিপবi কেরেছন এবং @Ï কেরিছেলন সতHই আইনdাইন ভK ল @মািণত 
হবার hার@ােn িকনা। .সসময় (২০১১ সােলর ২৮ .শ .সেÎ¨র) গা�ড�য়ান পিtকায় 
এক? বHিত_মী িনব° @কািশত হেয়িছল ‘Faster than light story highlights the 
difference between science and religion’ িশেরানােম। .সখােন .লখক Æ[ কেরেছন, 
িব�ান কখেনাই .কান িকছK েক ‘িব#াস’ কের বেস থােক না, বরং পুনঃ পুনঃ পরীWার 
মাধHেম অ�জ�ত ‘�ান’ এর আেলায় িনেজেক আেলািকত কের এিগেয় .যেত চায়। 
িব�ান �িবর নয়, @গিতশীল। পের অবশH .দখা িগেয়িছল সােনVর .সই পরীWায় 
িজিপএস ইউিনেটর সােথ কি�উটার কােনকশেনর ঝােমলার কারেণ ভK ল ফলাফল 
এেসিছল, আইনdাইেনর তেT আসেল ভK ল .নই199।  

িকJ .সটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, আইনdাইেনর তেTর ভK ল পাওয়া .গেল 
.সই তT @তHাখHাত হেত সময় লাগত না।  পযVেবWেণর সােথ তT না িমলেল, 
@াচীন কােলর .কান পয়গ¨েরর িকংবা .দবদূেতর বাণীর মেতা আঁকেড় ধের ফK ল চNন 
.যােগ কােরা পুেজা চেল না িব�ােন। িব�ােন ‘পিবt তT’ বেল িকছK  .নই। এখেন পল 
.ডিভস িকংবা  ‘একশ জন িবেশষে�র’ অিভমেতর মূলH নগণH। বরং িনগূঢ় এবং 
িনভK V ল পরীWণ, এবং .সই পরীWণ .থেক @া¾ ফলাফল, যা আবার অনHেদর hারা 
পুনঃ-পরীিWত এবং সম�থ�ত হেব - .সটাই ‘িব�ােনর রায়’ বেল িবেবিচত। তাই 
                                                             
198 অিভিজৎ রায়, আেলার !চেয় !বিশ !বেগ �মণরত িনউি�েনা- আইনmাইন িক তেব 
ভুল িছেলন?, ম1ুমনা, নেভ©র ৩০, ২০১১ 
199 Error Undoes Faster-Than-Light Neutrino Results, 

http://news.sciencemag.org।  
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আমােদর আ�া থাকেব .শষ পযVn িব�ােনর @ি_য়ার @িত, .সখান .থেক পাওয়া 
িনেমVাহ রােয়র উপেরই, িব#ােসর উপের নয়। 

 
নাি\কতাও িক এক ধরেণর িব+াস? 
lেগ তকV  িবতকV  করেত িগেয় অেনকেকই বলেত ]িন,  আিwকHবােদর মেতা 
নািwকHবাদও নািক এক ধরেনর িব#াস। আিwকরা .যমন ‘ঈ#র আেছ’ এই মতবােদ 
িব#াস কের, .তমন নািwকরা িব#াস কের ‘ঈ#র .নই’- এই মতবােদ। দুেটাই নািক 
িব#াস। .যমন, একবার মুkমনা lেগ এক ভ«েলাক তকV  করেত িগেয় বেল বসেলন- 

‘নািwক মােনই িব#াসী। তারা িব#াস কের .য ঈ#র .নই। িকJ ‘ঈ#র .নই’ 
এ? @মািণত সতH নয়। ]ধK যK িk িদেয়ই .বাঝােনা স�ব ‘ঈ#র .নই’ 
িবব� িত? আসেল ফঁািকবািজ’। 

নািwক মােনই িব#াসী, িকংবা নািwকতাবাদও এক? িব#াস- এ{েলা ঢালাওভােব 
আউের িদেয় নািwকতাবাদ.কও এক ধরেনর ‘ধমV’ িহেসেব হািজর করার .চ[া? আমরা 
বb মহেলই .দেখিছ। নািwকেদর এভােব সং�ায়ন স|ক িক ভK ল, তা বKঝবার আেগ 
‘নািwক’ শ»?র বK Hৎপিuগত অথV? আমােদর জানা @েয়াজন। ‘নািwক’ শ»? ভাঙ.ল 
দঁাড়ায়, নািw + কন বা নািw+ক। ‘নািw’ শে»র অথV হেলা নাই, অিবদHমান। ‘নািw’ 
শ»? মূল সং-� ত হেত বাংলায় এেস ‘ক’ বা ‘কন’ @তHয় .যােগ নািwক হেয়েছ যা 
তৎসম শ» িহেসেব গৃহীত। ন আিwক = নািwক - যা নঞ তৎপুর;ষ সমােস িসi 
এবং আিwেকর িবপরীত শ»। আেরা সহজ বাংলায় বলেল বলা যায়, না + আিwক = 
নািwক। খK বই পির�ার .য, স�ত কারেণই আিwেকর আেগ ‘না’ @তHয় .যাগ কের 
নািwক শ»? }তির করা হেয়েছ। আিwকরা .য ঈ#র/আ�াহ/.খাদা ইতHািদ পরম সuায় 
িব#াস কের এ .তা সবারই জানা। কােজই নািwক হে\ তারাই, যারা এই ধরেনর 
িব#াস হেত মুk। তাই সং�ানুযায়ী নািwকতা .কােনা িব#াস নয়, বরং ‘িব#াস হেত 
মুিk’ বা ‘িব#াসহীনতা’। ইংেরিজেত নািwকতার @িতশ» হে\ ‘Atheist’। .সখােনও 
আমরা .দখিছ theist শ»?র আেগ ‘a’ ি@িফy? জুেড় িদেয় Atheist শ»? }তির 
করা হেয়েছ। নািwকতা এবং মুkিচnার উপর বbল @চািরত গেবষণাধমী   এক? ওেয়ব 
সাইেট শ»?র সং�ায়ন করা হেয়েছ এভােব- 

Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of 
gods. This absence of belief generally comes about either through 
deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious 
teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born 
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out of simple ignorance of religious teachings. 
 

সহেজই অনুেময় .য, ‘absence of belief’ শ»মালা চয়ন করা হেয়েছ ‘িব#াসহীনতা’.ক 
তK েল ধরেতই, উেÜা? .বাঝােত নয়। Gordon Stein তার িবখHাত ‘An Anthology of 
Atheism and Rationalism’ বইেয় নািwকতার (Atheism) সং�ায়ন করেত িগেয় 
বেলন- 

‘When we examine the components of the word ‘atheism,’ we can see 
this distinction more clearly. The word is made up of ‘a-’ and ‘-theism.’ 
Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix ‘a-’ 
can mean ‘not’ (or ‘no’ ) or ‘without’. If it means ‘not,’ then we have as 
an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not 
have a belief in a God or gods). If it means ‘without,’ then an atheist is 
someone without theism, or without a belief in God’. (Atheism and 
Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980) 
 

আমরা যিদ atheist শ»?র আেরা গভীের যাই তেব .দখব .য, এ? আসেল উÓ0 ত 
হেয়েছ িrক শ» ‘a’ এবং ‘theos’ হেত। িrক ভাষায় ‘theos’ বলেত .বাঝায় 
ঈ#রেক, আর ‘a’ বলেত .বাঝায় অিব#াস বা িব#াসহীনতােক। .সজনHই Michael 
Martin তার ‘Atheism: A Philosophical Justification’ বইেয় বেলন-  

According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, 
characterized by the absence of belief in God. (Atheism: A 
Philosophical Justification’, p. 463.,Temple University Press, 1990)। 

আসেল নািwকেদর িব#াসী দলভK k করার বHাপার? খK বই অিবেবচনা@সূত। বHাপারটােক 
আেরকটK  পির�ার করা যাক। ধরা যাক, এক মুkমনা যK িkবাদী বHিk ভ0 েত িব#াস 
কেরন না। তেব িক .সজনH িতিন ‘না-ভ0 েত’ িব#াসী হেয় .গেলন? উনােদর যK িk 

অনুযায়ী তাই হবার কথা। এভােব .দখেল, @িত? অপ-িব#াস িবেরািধতাই তাহেল 
উেÜাভােব ‘িব#াস’ বেল চািলেয় .দওয়া যায়, তা .স ভ0 তই .হাক, পিïরাজ .ঘাড়াই 
.হাক, অথবা .ঘাড়ার িডমই .হাক। িযিন পিïরাজ .ঘাড়া বা চঁােদর চরকা-বK িড়র অিwে� 
িব#াস কেরন না, িতিন আসেল তার সংশয় এবং অিব#াস .থেকই তা কেরন না, তার 
‘না-িব#ােস’ িব#াসী হবার কারেণ নয়। যিদ ওই বHিk?েক িজ�াসা করা হয়, .কন 
ও{েলােত িতিন িব#াস কেরন না, িতিন হয়েতা জবােব বলেবন, ও{েলােত িব#াস করার 
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মেতা যেথ[ তথH @মাণ পাওয়া যায় িন বেল। িকংবা হয়েতা বলেত পােরন, এখন 
পযVn পরীWা িনরীWা কের ও{েলা সuার বাwব অিw� .কউ @মাণ করেত পােরন িন, 
তাই ওসেব িব#াস করার @Ï ওেঠ না। এ? পির�ার .য, এই বkবH .থেক তার মেনর 
সংশয় আর অিব#ােসর ছিব?ই আমােদর সামেন মূতV হেয় ওেঠ, িব#াস@বণতা? নয়। 
ঈ#ের অিব#ােসর বHাপার?ও িকJ .তমিন। নািwেকরা তােদর সংশয় আর অিব#াস 
.থেকই ‘নািwক’ হন, ‘না-ঈ#ের’ িব#াস .থেক নয়। .স জনHই মুkমনা ডHান বাকV ার  
তঁার িবখHাত ‘Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist’ rে� পির�ার কেরই 
বেলেছন- ‘Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.’ । জুবােয়র অণVব 
বাংলা lেগ .য উিk? কেরেছন, .সটা সবসময়ই নািwকতােক .বাঝার জনH এক? 
মাইলফলক: 

‘নািwকHবাদ ধমV হেল বাগান না করাও এক? শখ, ি_েকট না .খলাও এক? 
_ীড়া, .কােকইন .সবন না করাও এক? .নশা’। 

 
পEাে]েলর ওেয়জার 

‘ভাই আিম আপেন সবাই একিদন মইরা যামু। ধেরন  ঈ#র থাকা না 
থাকার স�াবনা িফফ? িফফ?।  ঈ#র যিদ না থােক তাইেল আিwক 
নািwক কােরারই .কান সমসHা নাই। হগগেলই .তা মা?র তলায়। িকJ  ঈ#র 
যিদ থােক আমরা যামু .বেহেw আর আপেনরা খাইেবন .হর .কাপািন। তাই 
আিwক হওয়াটাই িনরাপদ না?’  
 

অিব#াসী হওয়ার �ালা অেনক। এ ধরেণর @Ï অহরহ ]নেত হয়।  আমার মেন হয় 
এমন .কান নািwক এই ধরাধােম .নই  িযিন জীবেনর কখেনা না কখেনা এই @েÏর 
িবশাল ধাÇা হজম কেরনিন। একটা সময় আিম এ{েলা .হেস উিড়েয় িদতাম।  
ভাবতাম – এই হািবজািব কথায় এেতা {র;� .দওয়ার কী আেছ! এটা .তা ঈ#েরর 
অিwে�র .কান @মাণ নয়, .কবল  বাvােদর .যমন ভK েতর ভয় .দখােনা হয়, 
.সরকেমর িকছK  । পের .দিখ, আমার বb ধা�ম�ক ব°K ই ঈ#েরর অিwে�র .পছেন সতH 
সতHই এটােক একটা িবরাট দাবী বেল মেন কেরন।  .য .কান আ¡ায় .গেলই .দখা 
যায়, পHােলর ঘিড়, হেয়েলর .বািয়ং, িকংবা হাল আমেলর bমায়K েনর নাইকন 
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কHােমরা সহ অেনক ধরেণর ‘যK িkর’ পাশাপািশ200   .শষ পযVােয় নািwকেদর িবর;েi 
.মাWম অT িহেসেব হািজর হেয় যায়  তােদর এই  ‘িনরাপদ বািজর’ যK িk – ‘ভাই 
আিম মরেল .তা সমসHা নাই, আপেন নািwক হইয়া মরেল .তা খবর আেছ!  
.দাজেখ পুড়েবন। হHােনা তHােনা’।   

এই যK িkটা আসেল পুরােনা। বলা হয় ফরাসী দাশVিনক কাম গিণতিবদ .lই 
পHাে-ল  (১৬২৩ – ১৬৬২) নািক এই যK িkটা একসময় িদেয়িছেলন, তাই এেক বেল 
পHাে-েলর ওেয়জার  বা পHাে-েলর বািজ। বলা হয়, .য সমw অিব#াসীরা ঈ#েরর 
অিwে�র @থাগত ‘যK িk’{েলােত সJ[ নন,  তােদর জনH স�াবনার গিণত বHবহার 
কের যK িkমালা সািজেয়িছেলন ঈ#র-িব#াসী পHাে-ল। .ভেবিছেলন এটা হেব নািwকেদর 
কিফেন .শষ .পেরক।   পHাে-েলর ভাষােতই – 

‘If you believe in God and turn out to be incorrect, you have lost 
nothing -- but if you don't believe in God and turn out to be incorrect, 
you will go to hell. Therefore it is foolish to be an atheist’. 
 

নািwেকরা .য কত বড় ‘গাধা’ .সটা আবার  নানা ধরেণর ছক টক .কেট িhমািtক 
মHাêy বািনেয় এেকবাের গািণিতক ভােব ‘@মাণ’ কের .দন পHাে-ল।   

িকJ তার গিণেতর ]ভ�েরর ফঁািক িতিন ধরেত না পারেলও অনHরা |কই ধের 
.ফেলিছল। আসেল তার স�াবনার সূেt ফঁাক .ফাকর এতই .বিশ .য এেক গিণত না 
বেল .গ�াজািমল বলাই ভাল।  .য বHিkেক ‘ফাদার অব মডানV .@াবািবিল?’ বেল 
উপািধ .দয়া হেয়েছ তার মাথা .থেক এমন দুবVল গিণেত .খ�াজা যK িk .বিরেয় 
এেসিছল, .য ভাবেতই এখন অবাক লােগ। চলুন .দখা যাক এই পHাে-লীয় 
(মামেদা)বািজর দুবVলতা{েলা কী কী ... 
.কান ধমV সতH ধমV? আর সিতHকার ঈ#রটাই বা .কানটা?  এেWেt @থম সমসHাটা 
হল – িক কের .বাঝা যােব .কান ধমVটা স|ক, আর সিতHকার ঈ#রই বা .কানটা? 
পHাে-ল সােহব িছেলন .রামান কHাথিলক। তার কােছ কHাথিলক ি¸[ান ধেমVর ঈ#রই 
িছেলন সিতHকার ঈ#র। িকJ মজার বHাপার হে\ তার কHাথিলক ধেমVর ঈ#রেক সতH 
@মােণর জনH ক[ ট[ কের .য যK িkমালা সািজেয়িছেলন, তা .দদারেস এখন বHবহার 

                                                             
200 এ যুি1�েলার খ�ন পাওয়া যােব আমার এবং রায়হান আবীেরর !লখা ‘অিব)ােসর 
দশ<ন’ (y�bর,২০১২) এবং রায়হান আবীরেরর  মানিুষকতা, (y�bর, ২০১৩) 

Zে�। 
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কেরন @েটdা½, ইসলািমd, বK িid, িহNু, }জন – সবাই, তারা সবাই িনজ িনজ 
ধেমVর ঈ#রেক সিতHকােরর ঈ#র মেন কেরন। পHাে-লীয় যK িkেত ‘ঈ#র যিদ থােক 
আমরা যামু .বেহেw আর আপেনরা খাইেবন .হর .কাপািন’ – এই bমিক থাকেলও 
bমিকেত বলা নাই, .কান ধমV অনুসরণ করেল .কাপািন .থেক .শষ পযVn বঁাচা যােব।  
এটােক ইংেরিজেত বেল ‘Avoiding the wrong hell dilemma’।  হঁHা, আপিন  স|ক 
ধমV অনুসরণ করেল ZেগV যােবন, িকংবা নরেকর আ{ন .থেক হয়েতা বঁাচেবন;  
িকJ আপিন যিদ ভK ল ধেমVর অনুসারী হেয় মারা যান, .কান উপায় নাই – .সই 
নরকই হেব আপনার ভিবতবH।   

এখন  কথা হল, সব ধমVিব#াসীরাই bÇা-bয়া রব তK েল .ঘাষণা .দয়, তার 
িনেজর ধমVটাই স|ক। তােদর কখেনাই মেন হয় না .য, সারা জীবন ধের িমথHা 
একটা ধমV পালন কের মারা যাে\ন আর মরার পর নরেক যাওয়ার  .Wt @Êত 
করেছন। এটাই হল সমসHা। জনি@য় কাটK V ন িসিরজ িস�সেনর এক? চিরt .হামার 
িস�সেনর একটা áািসক উিk – ‘Suppose we've chosen the wrong god. Every 
time we go to church we're just making him madder and madder.’ আপিন এই 
দাশVিনক সমসHাটা ধমVবাদীেদর ধিরেয় িদেল একটK Wেণর জনH হয়ত তারা থমকােবন, 
িকJ  আবার সি¨ত িফের .পেয় আপনােক বK িঝেয় িদেব,  আের ‘আমার ধমVই .য 
স|ক .সটা .তা .দখেলই বKঝা যায়’।  

একবার এক ি¸[ান পা«ী িক কারেণ .যন আমার  বাসায় এেসিছল। এেসই  
‘যী]’ ‘যী]’ কের মুেখ ফHানা তK েল .ফলেলা আর আমােক ‘.হদােয়ত’ ]র; কের 
িদল, আমেদর .দেশর ‘তবলীগ পা?V ’র মতন অেনকটা। যখন খK ব একটা সুিবধা 
করেত পারিছেলন না, এবং ]নেলন আিম নািwক, ওমিন  যী]র মিহমা কীতV ন 
বাদ িদেয় পHাে-েলর (কK )যK িk হািজর হেয় .গল ... “ঈ#র যিদ সিতH সিতH 
একজন থােকন এবং ... তখন আপনারা ... .দাজেখ ...”। আিম বললাম িকJ 
সিতHকােরর ঈ#র .য যী]ই হেবন এটা Zতঃিসi ভােব বK েজ .গেলন কী ভােব, মা-
কালী বা গেণশ বাবা সিতHকার ঈ#র হেল িকJ  ভাই ‘আপনার খবর আেছ’! এত 
যী] যী] করার পেরও .তা .সই নরেকর আ{েন পুড়েবন। পা«ী সাব একটK  
থমকােলন, তারপেরই একগাল .হেস বলেলন – ‘আহ! আের গেণশ টেনশ আবার 
ঈ#র }হেত পাের নািক, যী]ই আসল ঈ#র’।  তা .তা বেটই, .পট .মাটা হাতীর 
]রওয়ালা .মাটা মাথা গেণশ আসল ঈ#র হেতই পাের না, যী]ই হে\ন @ক� ত 
ঈ#র, িযিন অেলৗিকক উপােয় কK মারী মাতা .মিরর গেভV  হািজর হেয়িছেলন, এবং 
পিরণত বয়েস, .বাবা কালা খ´ প�ু সবাইেক হােতর .ছঁায়ায় নীেরাগ কের 
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িদেয়িছেলন, আর _ুশিবi করার পেরও পুনর;ি©ত হেয়িছেলন কবর .থেক! 
এখন পা«ীেক কীভােব .বাঝাই – এই পৃিথবীেত হাজারটা ধমV, হাজারটা িব#াস 

পাখা .মেল উেড় .বড়াে\। সবাই .য যার মত িনেজেদর ‘সিহ ধমV’ বেল িজিকর 
তK লেছ আর িনেজর ঈ#রেক আসল ঈ#র বেল দাবী করেছ।  বb ধমV আবার একটা 
আেরকটার সােথ আWিরক অেথVই দােয়-কK মড়ায় স�কV , এক ধেমVর িব#ােসর সােথ 
আেরক ধমVিব#ােসর আকাশ পাতাল তফাত। রাbল সাংক� তHায়েনর উi� িত িদেয়ই 
বিল201- 

‘এমিনেত .তা  ধমV{িলর পরÆেরর মেধH মতেভদ রিহয়ােছ। এক? যিদ 
পূবিদেক মুখ কিরয়া পূজা কিরবার িবধান .দয় .তা অপর? পিÕম িদেক। 
এক? যিদ মাথার চK ল বড় রািখেত বেল, অপর? বেল দািড়েক বড় কিরেত। 
এক? যিদ .গ�াফ কা?েত িনেদV শ .দয় .তা অপর? বেল .গ�াফ রািখেত। 
এক? যিদ জবাই কিরয়া প] হতHা কিরেত বেল .তা অপর? বেল এক 
.কােপ কা?য়া .ফিলেত। এক যিদ জামার গলা দিWণিদেক রােখ .তা অপর? 
বামিদেক। এক? এঁেটার িবচার কের না, অপর?র এক? জািতর মেধHও 
অেনক ভাগ। এক? একমাt .খাদাতালা ছাড়া পৃিথবীেত িhতীয় কাহােরা নাম 
িনেত রািজ নয়, অপর?েত .দব .দবতােদর সীমা নাই। এক? গাভীর জীবন 
রWা কিরেত িগয়া িনেজর @াণ উৎসগV কিরেত বেল .তা অপর? .গা-
.কারবািনেক পুনHকাযV বিলয়া মেন কের’। 
 

পা«ী সােহবেক বললাম,  আপনারা .যমন যী]েক ঈ#র মেন কেরন, মুসিলমরা তা 
মেন কের না। তােদর .চােখ ঈশা নবী ঈ#র নয়, .কবল মানুষ। আপেনরা .য 
সূযVমুখী ফK েলর পাপিড়র মেতা রং .বরেঙর  ‘.হািল êিন?’র ঝঁািপ খK েল বেসেছন –
গড দH ফাদার, .জসাস দH সন, আর .হািল িÆিরট – এই ধরেণর }tমািtক ঈ#ের  
মুসিলমরা িব#াস কের না। এখন ইসলাম ধমV যিদ সিতH হয়, তাহেল .তা ‘আপেনর 
খবরােছ’। .কারআেন (সূরা সূরা আল ইমরান) আ�াহ Æ[ই বলেছ – 

‘.য .লাক ইসলাম ছাড়া অনH .কান ধমV তালাশ কের, কি�নকােলও তা rহণ 
করা হেব না এবং আেখরােত .স Wিতrw’। (৩: ৮৫) 
 

                                                             
201 রাuল সংকৃত>ায়ন, নতুন মানব সমাজ ($বt সংকলন), অনবুাদ শ½ুনাথ দাস, 
বকুস এ� িপিরয়িডকালস, ১৯৬৮। মলূ Z�q ১৯৩৯ সােল !জলখানা !থেক ‘তুমহাির 
�য়’ নােম িহি`েত !লখা। 
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কােজই .বাঝা যাে\ .য, ইসলাম সতH হেল ি¸[ান বাবা, িহNু বাবা, সঁাই বাবা, 
ম�া বাবা সবাই {�]i .দাজেখর আ{েন .ব{ন-.পাড়া হেব – নািwক হওয়ার জনH 
নয়,  বরং না .জেন ভK ল একটা ধমV পালন কের যাবার জনH। িচnা কের .দখK ন – 
আজ .য িশ]? সুদূর উuর .মর;র কাছাকািছ Inuit Religion মােন এি-েমা পিরবাের 
জেßেছ, .স .কমন কের জানেব,  শত সহo মাইল দূের আরব মর;র বK েক .চা�শ 
বছর আেগ জß .নওয়া এক .বদুইেনর @চািরত ধমVটার ঈ#রই ‘আসল ঈ#র’?   
.ছেল? না .জেন না বK েঝই মরার পের .ব{ন .পাড়া হেয় যােব, পরম কর;ণামেয়র 
কর;ণ কারসািজেত।   

িকJ মুসিলম ভাইেদর এত শািnেত থাকার কারণ .নই। ি¸[ ধেমVর ঈ#র – হিল 
êিন?র .সই ি0সাম গড - মুসলমানেদর আ�াহ .থেক অেনক আলাদা। কােজই  
যিদ মরার পর যিদ .দখা যায়  .সই ি¸[ানেদর ঈ#রই @ক� ত ঈ#র – তখন িকJ 
মুসিলম ভাইেদর ক¹ সাবাড়।  বাইেবেল আেছ – 

‘আিম এ জগেত আেলা রèেপ এেসিছ যােত .য আমায় িব#াস কের তােক 
.যন অ°কাের থাকেত না হয়।  আর .য .কউ আমার কথা .শােন অথচ তা 
.মেন চেল না, তার িবচার করেত আিম চাই না, কারণ আিম জগেতর িবচার 
করেত আিসিন, এেসিছ জগতেক রWা করেত। .য .কউ আমােক অrাহH কের 
ও আমার কথা rহণ না কের, তার িবচার করার জনH একজন িবচারক 
আেছন। আিম .য বাতV া িদেয়িছ .শষ িদেন .সই বাতV াই তার িবচার করেব’ 
(.যাহন ১২: ৪৬-৪৮)। 
 

এর মােন হে\, ি¸[ান ধেমVর .দওয়া ঈ#েরর ফরমHােট আপিন িব#াস না করেল  
আপিন যতই ধমVমােনওয়ালা প�াচ ওয়াk নামাজ পড়া কােমল আদিম হন না .কন, 
.দাজেখর আ{েন পুড়েবন িনিÕত। িকJ মুসিলমেদর মাথায় .সই লিজক ঢK েক না। 
তােদর কােছ কােছ ‘আ�াহই @ক� ত ঈ#র’। .কারআেন আেছ না!  তারা বরং 
অনুসরণ কের তােদর মনমেতা ‘ইসলামী যK িk’202  – 

আ\া, .কারআন .য খ�া? তা িকভােব জািন আমরা? 
- .সাজা। কারণ মহান আ�াহ তালা বেলেছন .য। 
আ�াহ  .য িমেথH বলেছন না বK ঝেবা িক কের? 
- খK ব সহেজই। হযরত .মাহা¹দ (সঃ) বেলেছন .য। 
.মাহা¹দই .য সিতH বলেছ তারই বা িনÕয়তা িক? 

                                                             
202 ম1ুমনায় নাি�েকর ধম<কথার একq !পােm ফিরদ আহেমেদর মAব> ¢ªব>। 
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- .কন? .কারআন সাWী িদেয়েছ না। 
বাহ! .কারআনই .য সিতH কথা বলেছ .সটাই বা .ক বলেলা? 
- .কন? জান না বK িঝ? আ�াহইেতা বেলেছন .য .কারআন সিতH।  
- এেতা তHানা প�Hাচাও কHান ]িন? 
এখন ইbদী, ি¸[ান আর মুসলমানেদর অনািদ উৎস আ:াহািমক ধমV{েলা সব 

এেক#রবাদ িশWা .দয়। একজন ঈ#রই আসমােনর আরেশ বেস আেছন, িতিনই 
িব#:ýােsর সবিকছK  }তির করেছন ছয় িদন ধের। আবার অনH িদেক পHাগান উৎস 
.থেক আসা িহNুরা লW .কা? .দব .দবীেত িব#াস কের। মুসলমােনরা মূ�ত� পূজােক 
িশরক সমতK লH অপরাধ মেন কের।  আর অনHিদেক িহNুরা  বK েক .পেট গলায় ঘ½া 
.বঁেধ মূ�ত�র সামেন জপ করেত বেস যায়। মুসলমােনরা  গর; .খেয় সাফ কের .ফেল 
.তা িহNুরা তােক মা .ডেক ক0 ল পায় না।  অনH ধেমVর আচার বHবহার তK ক তাক 
আর মT-টেT এত ধরেনর পরÆরিবেরািধতা থাকেল কী হেব, িবধমী  েদর .Wেt 
তার bিশয়াির একই রকেমর –  

‘ZধেমV িনধনং .Ãয়ঃ পরধেমVা ভয়াবহঃ।’ 
 

মােন .সাজা কথা হল িহNু ধেমV .থেক জুতার বাির খাওয়াও .বাধ হয় ভাল,   অনH 
ধেমV  যাওয়ার .চেয়। কােজই মুসিলমরা যিদ পরপাের িগেয় .দেখন,  আেখরােতর 
ময়দােন আ�াহ সুবানআ�াহ তায়লা বেস .নই – বরং  পীেনা�ত কালা পাহাড়সম  
মা-কালী খড়গ উ�িচেয় রেয়েছ এবং .মা�া .দখেলই সমােন .কাপাে\ – তখন আে�ল 
পHাে-ল িকংবা bজুেরআলমপনা মুহ¹দ (সঃ) কােরা নাম িনেয়ই .বাধ কির বঁাচেত 
পারেবন না। বলা বাbলH, তারা শািw পােবন নািwকতার জনH না, আগােগাড়া ভK ল 
এক? ধেমV িব#ােসর কারেণ।  

এত কথার কHাচেকিচর আর দরকার .নই, গািণিতক ভােবই না হয় বHাপারটা 
.দিখ বরং।  ‘‘ভাই  আিম আপেন সবাই একিদন মইরা যামু। ধেরন  ঈ#র থাকা না 
থাকার স�াবনা িফফ? িফফ? ...” এই সমসHার একটা সুNর উuর অপা�থ�ব 
অেনক আেগ একটা .ফারােম  িদেয়িছেলন ইংেরিজেত। আিম মুkমনা lেগ িবখHাত 
‘পHাে-েলর ওেয়জার’ িনেয় এক? @ব° িলেখিছলাম, .সখােন এর বাংলা কেরিছলাম 
এভােব203  – 

‘এই মৃতK Hর পর ঈ#র থাকা না থাকা -িফফ?-িফফ?  (এটা .oফ 
                                                             
203 অিভিজৎ রায়, প>াXােলর ওেয়জার- আি�ক হওয়াটাই িক একমা� িনরাপদ বািজ?, 
ম1ুমনা, জনু ২৮, ২০১২ 
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স�াবনা, .কান ‘ফHাÐ’ নয়) বHাপারটা আসেল কী িমন্ কের?  @থমতঃ 
একজন িব#াসীর কােছ এই স�াবনাটাই  শতকরা ১০০ ভাগ িনÕয়তা িনেয় 
হািজর হয়।  আর একজন অিব#াসীর কােছ তা শতকরা ০ ভাগ।  
অে�য়বাদী িকংবা হাÿা ধরেণর িব#াসীেদর .Wেt এই স�াবনা ০  .থেক 
১০০এর মেধH .য .কান জায়গায় থাকেত পাের। এখন এই শতকরা িহেসব 
যাই .হাক না .কন, এটা িনেদV শ কের একজন িব#াসীর মেনাজগেত তার 
(ঈ#ের)িব#ােসর wরেক, .কান ভােবই  মৃতK Hর পর @ক� ত ঈ#র থাকা বা না 
থাকার .কান সিতHকার .@াবািবিল? নয়। কারণ, এই স�াবনার িহেসব 
এেসেছ িব#াসীেদর মানসপেট থাকা িব#ােসর উপর িভিu কের .যটা 
বÊিন�ভােব গণনা করাই স�ব নয়, @মাণ .তা পেরর কথা। কােজই এই 
‘িফফ?-িফফ?’ এেন ঈ#েরর অিw� @মাণ বড় সড় .হ�াভাস .দােষ দু[, 
কারণ, মানসজগেত িব#ােসর wেরর উপর িভিu কের  .কান িকছK  অিw� 
@মােণর যK িk  িন�ম�ত হওয়া উিচৎ নয়,  .সটা বরং হওয়া উিচৎ }ব�ািনক 
িকংবা বÊিন� @মাণ সােপেW। 

এখােন ধেরই .নয়া হে\ িফফ?-িফফ? চা¶-এর যK িk (.যটা আসেল 
কK যK িk উপেরই .দখান হেয়েছ) উপ�াপন করেলই িব#ােসর উপকািরতা বKঝা 
যােব আর অিব#ােসর িবপেদর আলামত পাওয়া যােব। .সই কত শতক আেগ 
পHাে-েলর এই বািজেক খsন কের .দয়া হেয়েছ, অথচ .সটা এই শতা»ীেতও 
িব#াসীেদর Ëদেয় .সটা .দালা িদেয় চেলেছ অবলীলায়। পHাে-েলর বািজর 
আেরকটা বড় t;? হল  - যিদ ধেরও .নয়া হয় মৃতK Hর পের পরকাল বেল 
িকছK  একটা আেছ, তারপেরও @মািণত হয় না .য একটা িন�দ�[ ধমVই 
(religion-X) @ক� ত  ধমV। .যেহতK  ঐ ধেমVর বাইেরও আেরা ধমV (religion-Y, 
Z etc..)  আেছ  আর  .স{েলা ও তােদর মত কের পরকালেক িনেদV শ 
কের, কােজই .য .কান একটা ধমVেক সতH মেন কের সাবVজনীন ভীিত }তির 
করা আর এর .@িWেত মেনর মাধK রী িমিশেয় যK িk সাজােনা আসেল 
@তারণার নামাnর।’ 

 
িকJ মুশিকল হল .কান িব#াসীেকই এই লিজেকর দুবVলতা .বাঝােনা যােব না। তারা 
পHাে-েলর মেতাই ধের .নন তােদর ধেমVর ঈ#রই @ক� ত ঈ#র;  আর বািক সব ঝK টা 
হHায়।  ইংেরিজেত এই ধরেনর .হ�াভাসেক বেল ‘fallacy of false dilemma/false 
dichotomy/bifurcation’।  অনH সব অপশনেক বািতেলর খাতায় পা|েয় িদেয় 
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িনেজরটােক উপের তK েল ধরা। বাংলা  lেগ এই @জািতর একটা মজার নাম আেছ –  
‘আ�ামা তালগাছবাদী’! 
এই (চাপা)বািজর _াইেটিরয়াই বা কী? .কউ বািজ ধরেত চান, .স ভালা কথা। 
িকJ .কান িন�দ�[ ‘_াইেটিরয়া’ ছাড়া বািজ ধরার .তা .কান মােন নাই। আিwকতা 
একটা বHাপক আর িবw� ত িবষয়। একটা িহNুেকও আমরা আিwক বিল, একটা 
মুসিলমেকও বিল আিwক। এখন িহNুর আিwকতা আর মুসলমােনর আিwকতা .তা 
এক না। অথচ পHাে-েলর বািজেত সবাইেকই এক কের .দখােনা হেয়েছ আর ধের .নয়া 
হেয়েছ নািwক হেলই .যন  পরপাের ‘গরম অিÑকK s’।  এক আিwেকর সােথ আেরক 
আিwেকর িব#ােসর িবেরাধ{েলা .চেপ যাওয়া হেয়েছ। এটা .কান  বািজর _াইেটিরয়া 
হল নািক? আেরা {র;তর সমসHা হইল, নািwক হেলই সবVনাশ, এই িব#ােসরই বা .হতK  
কী?  মেন পেড়, আিম একবার .ফসবK েক একটা dHাটাস িদেয়িছলাম, এরকেমর – 

‘.ভেব .দখলাম, আমােদর মহান ঈ#র হে\ন নািwকক0 লিশেরামিন, মােন 
সবেচেয় বড় নািwক (কারণ উিন িব#াস কেরন না .য .কান সৃ�কতV া তােক 
বািনেয়েছ),আিম িনিব[ মেন তার .দখােনা পথই অনুসরণ করিছ মাt’।  
 

সিতHই .তা দুমুVেখরা বলেবন, .য সৃ�কতV া িনেজই নািwক, িতিন নািwকেদর  গরম 
অিÑকK েs িনেWপ করেবন, আর আিwক-.মা�ােদর মাথায় কের রাখেবন, এটা িক এত 
সহেজই .মেন .নয়া যায়? 

আর তাছাড়া যােক আমরা এত ঘটা কের  ‘ঈ#র’ উপািধ িদি\, তার ঘেট .তা 
একটK  বK িi]িiও আমরা আশা কির, নািক! .য .মা�ারা িন�ব�বােদ  িজহাদ,  জািতেভদ, 
শিরয়া, _ুেসড সব িকছK  িব#াস করেছ, নারীেদর শসHেWt বািনেয় .রেখেছ, নাইন 
ইেলেভন ঘ?েয়েছ, {জরােত দা�া লািগেয়েছ, পয়লা }বশােখ রমনা বটমূেল িগয়া .বামা 
.মেরেছ, চােচV  বেস িশ]কািমতা কেরেছ, গােছর মগডােল বেস ননী চK ির আর ক� ¦লীলা 
কেরেছ, নাবািলকা আর পালক পুেtর Tীেক িবেয় কের আদশV �াপন কেরেছ,  
িবধমী  েদর মুরতাদ আখHা িদেয়েছ, .চাখ ব° কের bমায়K ন আজাদেক িকংবা থাবা 
বাবােক কK িপেয়েছ, পুেরা পৃিথবীটােক আবজV নার .গাডাউন বািনেয় .রেখেছ – মহান ঈ#র 
প�পােলর মেতা তােদরেক .বেহেw পাঠােব, আর যারা যK িk বK িi িদেয় িচnা কের এই 
অমানিবকতা আর নাফরমািনর িবেরািধতা করল, তােদর �ান নািক হেব .দাজেখ। 
এেতা বড় অনHায় িক ‘@ক� ত ঈ#র’ করেত পােরন? সহজ .বাধশিkেতই .সটা অস�ব 
বেল মেন হয়।  .ক জােন - তঁার কােছ হয়েতা যK িkবাদীরাই সবেচেয় আপন, কারণ 
তারা এই পৃিথবীেত যK িk বK িi িদেয় িচnা কেরেছ, .ভড়ার পােলর মেতান গ¡ািলকা 
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@বােহ গা ভািসেয় .দয় নাই। তােদরই .তা ঈ#েরর পরীWায় ফK লমাকV  .পেয় পাশ করার 
কথা। সংশয়বাদী িরচাডV  কHািরয়ার ২০০২ সােল  একটা @ব° িলখিছেলন, িশেরানাম 
‘পHাে-েলর ওেয়জােরর সমাি¾ – .কবল অিব#াসীরাই ZেগV যােবন’ । .সই @ব° .থেক 
িকছK  উে�খেযাগH অংশ বয়ান করা যাক204 -  

"Therefore only intellectually committed but critical nontheists 
(nonbelievers) are genuinely good and will go to heaven. Therefore, if 
a god exists, his silence and allowance of evil are explained and 
justified by his plan to discover the only sorts of people who deserve 
to populate heaven: sincere nontheists. And this makes perfect sense 
of many mysteries, thus explaining what theists struggle to explain 
themselves." 
 

একই কথা বেলেছন মHািসেমা পাি-উিস তার ‘Pascal's Wager: Is It Safer To 
Believe In God Even If There Is No Proof That One Exists?’ @বে° একটK  
িভ�ভােব205।  এই @ব° .থেক িকছK  লাইন – 

 "Many Agnostics, for example, have evaluated all the "proofs" for 
God's existence, and all of the ‘proofs’ of God's non-existence. They 
conclude that neither belief can be substantiated. They feel that they 
cannot rationally believe in the existence or non-existence of God; 
they must remain Agnostic. Under these conditions, a person can only 
believe in God if they violate their honesty. And God might punish a 
lack of honestly more severely than not being able to believe in God. 
It can also be argued that if people believe something on insufficient 
evidence, that the result is the promoting of credulity -- something that 
harms society. Again, that could be a sin that God is particularly 
concerned about punishing." 

                                                             
204 Richard Carrier, The End of Pascal's Wager: Only Nontheists 
Go to Heaven (2002), 
http://infidels.org/library/modern/richard_carrier/heaven.html 
205 Massimo Pigliucci, Pascal’s Wager: Is It Safer To Believe In 
God Even If There Is No Proof That One Exists?, 
http://www.religioustolerance.org/pascal_w.htm  
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সারমমV হল – আসল ঈ#েরর িনÕয় মাথা খারাপ না .য, .কউ িবনা @মােণ 
সমােজর যাবতীয় অপিব#াস আর কK িব#ােস িব#াসী বেলই তােক আদর কের .বেহেw 
পা|েয় .দয়া হেব, আর নািwক যK িkবাদীেদর জায়গা হেব নরেক। বরং আিমেতা বলব, 
অিব#াসীরা ইহজগেত .স কাজটাই ভালমেতা করেছ যা ঈ#েরর পছN – মানিবকতা, 
যK িkবাদ আর মুkবK িiর চচV া। কােজই, অিব#াসী নািwেকরাই ‘ঈ#েরর পরীWা’য় পাশ 
কের .বেহেw  যাওয়ার দাবীদার! 
ঈ#েরর পরীWাটা আসেল িক ধরেণর পরীWা? ঈ#েরর পরীWার কথা যখন আসেলাই 
আেরা একটা মজার বHাপার মেন হল। আরজ আলী মাতK öর তার ‘সেতHর স°ান’ 
rে� িলখিছেলন – 

‘বলা হয় .য, ঈ#েরর অিন\ায় .কান ঘটনা ঘেট না। এমনিক গােছর 
পাতা?ও নেড় না। িবেশষত তঁার অিন\ায় যিদ .কান ঘটনা ঘটেত পাের 
তাহা হইেল তঁাহার ‘সবVশিkমান’ নােমর সাথVকতা .কাথায়? আর যিদ ঈ#েরর 
ই\ায়ই সকল ঘটনা ঘেট তেব জীেবর .দাষ বা পাপ কী?’ 

এখন ঈ#েরর অিন\ায় যিদ .কান ঘটনা না ঘেট, তাইেল পHাে-েলর পুেরা বািজই 
একটা তামাসায় পযVবিসত হেয় যায়। ঈ#র .যেহতK  সবV�, িতিন িনÕয় জােনন  .ক 
আিwক হেব  আর .ক নািwক। .য .লাকটা নািwক হে\, .স আসেল িকJ @কারাnের 
.কান না .কানভােব ঈ#েরর ই\া আর উে�শHই পূরণ করেছ। কােরা সাধH আেছ িক 
ঈ#েরর ই\ার িবর;েi যাওয়ার? .নই।  ঈ#েরর ই\ার িবর;েi িবর;েi .গেল .তা তার 
‘সবVশিkমান’  .খতাবটাই @Ïিবi হেয় যায়। তাই ঈ#র হয়েতা সতHই চান .য 
নািwেকরা নািwকই থাকK ক। এই িদক িদেয়  িচnা করেল পHাে-েলর বািজ িকJ 
.ভাজবািজ িমিলেয় .যেত .বিশ .দরী লােগ না। 
আসেলই িক িব#ােস িকছK ই হারােনার .নই? এখন কথা হে\ যিদ .কান ঈ#র .কবল 
অ°িব#াসী হবার কারেণ কাউেক পুর-� ত কের, আর অিব#াসীেক ক|ন শািw .দয়, 
তাহেল .সই ঈ#র .তা আসেল wাবকতাি@য় ঈ#র। ইিন চাটK কািরতা পছN কেরন। 
একটা .লাক ইহজীবেন .কমন িছল, কী করল, মানুেষর জনH ভােলা কাজ কেরেছ 
নািক কেরিন, .স{েলা িবেবচনা না কের সারা  জীবন ধের চাটK কািরতা কেরেছ িকনা 
এইটাই যিদ হয় একমাt _াইেটিরয়া – তাহেল  .কান সু�-বK িiর .লাক তােক ‘ঈ#র’ 
নােম ডাকার .চেয় িব#েবহায়া }Zরাচারী এরশােদর মত িকছK  একটা নােমই হয়েতা 
ডাকেব।  

অেনেকরই মেন আেছ .বাধ কির আিশর দশেক এরশােদর শাসনামেল  মওদুদ, 
শাহ .মায়ােºম এবং কাজী জাফেরর মেতা .লাকজন মধK র .লােভ মধK মিWকার মেতান 
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সারাটা সময় এরশাদেক িঘের থাকেতন। িকJ  বK িiিবেবচনা স¨িলত মানুষজেনর কােছ 
িতিন িছেলন একজন দুনী  িতবাজ পিতত }Zরশাসক। পিতত }Zরশাসেকর @িত অ° 
আনুগতH .যমন িনেজর িবচারবK িi, িবেবচনােবাধ এবং মানিবকতােক ংস কের .দয়, 
|ক .তমিন পHাে-ল এবং তার অনুসারীেদর  ‘wাবকতাি@য় ঈ#ের’ িব#াস করেল, 
তার @িত অ° আনুগতH আনেল আসেলই সমসHা।  ‘পরকােল িকছK ই হারােনার নাই’ 
বেল .কউ িনেজেক @েবাধ িদেলও  িতিন মূলত মানুষ িহেসেব িচnা করার Wমতাটাই 
হািরেয় .ফলেবন এরকেমর অ° আনুগেতHর ফেল। চাটK কািরতার কােছ িনলVº 

আ�সমপVণ কের িতিন তার সততা হারােবন, সাহস হারােবন, িন�া হারােবন, হারােবন 
সু� িবচারেবাধ। তারপেরও .কউ বলেবন তার িকছK ই হারােনার .নই? দাশVিনক জজV  
ি�থ তার ‘Atheism: The Case Against God’ বইেয় .সজনHই বেলেছন206 – 

‘[ঈ#েরর @িত অ° আনুগেতH] আমরা কী হারােবা? আমরা হারােবা .বৗিiক 
সততা, আ�স¹ানেবাধ, হারােবা একটা .চৗকস জীবন-দশVন।  সংেWেপ, 
জীবনেক সুNরভােব সাজােত যা যা লােগ, সবই হািরেয় .ফলব আমরা। না 
পHাে-েলর ওেয়জার .কান িনরাপদ বািজ নয়, বরং এ? জীবন আর সুখ 
Zা\েNHর িবিনমেয় .কনা ছলনা।’ 

 
িব+াস ও িশ^ িনপীড়ন 
একটK  িভ� @সে� যাওয়া যাক। িশ]েদর @সে�। আমরা কথায় কথায় আমােদর 
িশ]েদর পিরচয় উi� ত কের বিল ‘মুসিলম িশ]’, ‘ি¸dান িশ]’, ‘িহNু িশ]’ ইতHািদ। 
অথচ, .য িশ]?েক মুসিলম, ি¸dান বা িহNু পিরচেয় বড় করা হে\ তার পুেরাটK কK ই 
আসেল .ছাটেবলা .থেক অিভভাবেকর .জার কের চাপােনা। Zাধীনভােব বK েঝ ]েন 
িশ]েক ধমV rহেণর অিধকার .দয়া হয়িন, বরং .ছাটেবলা .থেক বK িi ]িi হবার 
আেগই ধমী  য় সবক ]িনেয় করা হেয়েছ .:ন ওয়াশ!  িচnা কের .দখK ন, @াতHিহক 
জীবেন অনH অেনক িকছK ই আমরা িশ]েদর .থেক দূের রািখ  - তার পযVা¾ বয়স 
হয়িন বেল, অথচ ধেমVর .বলায় িনয়ম কানুন একদম উেÜা। স|কভােব িচnা করেল 
বলেতই হয় -  ‘মুসিলম িশ]’ বেল িকছK  .নই, বলা উিচৎ ‘মুসিলম অিভভাবেকর 
িশ]’। |ক .তমিন ‘ি¸dান সnান’ না হেয় হওয়া উিচৎ ‘ি¸dান িপতামাতার সnান’। 
িহNুেদর .Wেtও তাই। িকJ .ক বKঝেব .সটা!  িনেজর ‘িব#ােসর ভাইরাস’ িশ]েদর 
মানসজগেতর উপর .জার খা?েয় @েবশ করােনা .য একধরেণর পীড়ন – এই 

                                                             
206 George H. Smith, Atheism - The Case Against God, 
Prometheus Books, 1979 
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.বাধটK কK ই আমােদর সমােজ গেড় উেঠিন। তেব, আশার কথা .য, পিÕমা িবে# 
মানবতাবাদী এবং যK িkবাদী দাশVিনকেদর মেধH এ িনেয় িকছK টা @য়াস লWH করা 
যাে\। .যমন, িব�ানী এবং দাশVিনক িরচাডV  ডিক¶ এই .জার কের অিভভাবকেদর  
িনেজেদর (অপ)িব#াস এবং ধমী  য় আচার আচরণ ও @থা িশ]র উপর চািপেয় 
.দয়ােক খK ব স|কভােবই এক ধরেণর  ‘িশ] িনপীড়ন’ িহেসেব উে�খ কেরেছন তার 
‘গড িডলুশন’ বইেয়207, এবং এ িনেয় সবাইেক সেচতন হেত পরামশV িদেয়েছন।   

মুkমনা সদসH অভীক দাশ একবার এক? চমৎকার @ব° িলেখিছেলন মুkমনায় 
‘ধমV:িশ] িনযVাতেনর এক Zীক� ত হািতয়ার’ িশেরানােম।  @ব°?র, @িত? বাকH, 
@িত? শ» এেতাটাই {র;�পূণV .য পুেরা @ব°? এখােন তK েল ধরার @েয়াজনীয়তা 
অনুভব করিছ208 – 

িশেরানাম .দেখ আপনােদর অেনেকই ভাবেছন আিম হয়েতা পিÕমা চাচV {েলার 
যাজকেদর hারা িশ] িনযVাতেনর কথা বলিছ। আসেল তা নয়। আিম এখােন 
.বাঝাি\ িশ]েক মানিসকভােব পিরণত হওয়ার আেগই এক? ধমী  য় িব#াস চািপেয় 
.দয়াও এক @কােরর ‘িশ] িনযVাতন’। আেমিরকা, ইউেরােপর িবিভ� চােচV  িশ]েদর 
উপর যাজকেদর চালােনা .যৗন িনযVাতেনর ভয়াল কািহিন আমরা @ায় সবাই ]েনিছ। 
পােশর .দশ ভারেতও ফঁাস হেয় .গেছ @ভাবশালী ধমV{র; িনতHানেNর .যৗন 
.কেল�ািরর কথা। আমােদর .দেশও মা«াসায় bজুর কত� V ক ছাt-ছাtীেদর .যৗন 
িনযVািতত হওয়ার ঘটনার খবর কিদন পরপরই পtপিtকায় আেস। এসব .Wেt .দখা 
যায় পােপর ও শািwর ভয় .দিখেয় এসব িশ]েদর ঘটনা .চেপ যাওয়ার িনেদV শ .দয়া 
হয়। কখেনা আবার bজুর িনেজর পেW সাফাই গাইেত থােকন এভােব, “আমার উপর 
শয়তান ভর কেরিছল। এেত আমার িক .দাষ”। আমরা .পাপ .ষাড়শ .বেনিডÐেকও 
.দেখিছ ভHা?কােনর যাজক, কা�ড�নালেদর .কেল�াির ধামাচাপা .দয়ার জনH ঘটনার 
.মাড় অনHিদেক .ঘারােনার .চ[া চািলেয় .যেত। তারা এমনও দািব কেরেছ .য িশ]রাই 
.যৗন িনযVাতেনর িশকার হেত পছN কের। িনযVাতনকারী নরপ]রা ভালভােবই জােন, 
িশ]েদর মেন এই ভয় কতটা @বলভােব কাজ কের। এমন ঘটনা ওই িশ]েদরেক 
মানিসকভােব .য আঘাত হােন, .স আঘাত অেনক .Wেt তারা সারা জীবেনও কা?েয় 
উঠেত পাের না। একইভােব অতHn আেবগ@বণ ও সংেবদনশীল .কান িশ]র মিwে�, 
.কান িকছK  .বাঝার মত বয়স হওয়ার আেগই .কান ধারণা বা িব#াস চািপেয় .দয়াটাও 

                                                             
207 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006 
208 অভীক, ধম<ঃ িশy িনয<াতেনর এক bীকৃত হািতয়ার, ম1ুমনা, !ফ3য়াির ১০, 
২০১২ 
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িকJ িশ]েদর জনH কম Wিতকর নয়।  
কারও ধHান-ধারণােক িনেজর সnােনর উপর চািপেয় .দয়ার .কান অিধকার .য 

কারও .নই .সটা .লবানেনর িবখHাত কিব কাহিলল িজবরান তার ‘On Children’ 
কিবতায়ও উে�খ কেরেছন, 

‘.তামার সnােনরা .তামার সnান নয়। 
জীবেনর িনেজর @িত িনেজর .য ত� ¦া, তারা হেলা তারই পুtকনHা। 
তারা .তামােদর মাধHেম আেস, .তামােদর .থেক নয়। 
এবং যিদও তারা থােক .তামােদর সে�, িকJ তােদর মািলক .তামরা নও। 
তK িম তােদর িদেত পােরা .তামার ভােলাবাসা, 
িকJ িদেত পােরা না .তামার িচnা, কারণ তােদর িনেজেদর িচnা আেছ। 
তK িম তােদর শরীরেক বাসগৃহ .জাগােত পােরা, িকJ তােদর আ�ােক নয়। 
কারণ তােদর আ�া বাস কের ভিবষHেতর ঘের। .যখােন তK িম .যেত পােরা না, 
এমনিক .তামার Zে1র মেধHও নয়। 
 
তK িম তােদর মেতা হওয়ার সাধনা করেত পােরা, িকJ 
তােদর .তামার মেতা বানােনার .চ[া .কােরা না। 
কারণ জীবন .পছেনর িদেক যায় না, গতকােলর জেনH বেসও থােক না। 
.তামরা হ\ ধনুক, আর .তামােদর সnােনরা হে\ ছK েট যাওয়া িতর। 
ধনু�ব�দ অনেnর পেথ িচেaর িদেক তািকেয় থােকন। .যন তার িতর .ছােট 
Fত আর দূের। 
 
তK িম ধনুক, তK িম বঁােকা, ধনু�ব�েদর হােত .তামার .বঁেক যাওয়া .যন আনেNর জনH 
হয়। 
িতিন .কবল চেল যাওয়া িতর?েক ভােলাবােসন তা-ই নয়, 
িতিন .তা দৃঢ় ধনুক?েকও ভােলাবােসন।’  
 

ইউিনেসফ, ইউেনে-া, আnজV ািতক Ãম সং�া .যখােন তােদর আ@াণ .চ[া চািলেয় যাে\ 

িশ]েদর অিধকার রWায়, .সখােন আমরা .দখেত পাই ধমী  য় @ভােবর কারেণ 
িবিভ�ভােব সারা িবে#ই িশ] িনযVাতেনর ঘটনা .বেড় চেলেছ। ই\ার িবর;েi তােদরেক 
িবিভ� @কার ধমVাচারেণ বাধH করােনার মাধHেমই এই ধরেণর িনযVাতন ]র; হয়। 
ধমVানু�ান, ধমV @চার, ধমী  য় পুwকািদর মাধHেম সব ধেমVই .চ[া চালােনা হয়, কীভােব 
.ছাট থাকেতই িশ]েদর িদেয় িনয়িমত ধমVচচV া চালােনা যায়। মিwে� ]র;েতই এমন 
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.বিড় পিড়েয় .দয়ার পিরণিত এতটাই ভয়ানক হেত পাের .য, মানুষ িব�ানিভিuক ও 
যK িkপূণV িনয়মনীিত .দখেলও অেনক সময় িনেজর পূবVবতী   ধারণা .থেক .বর হেয় 
আসেত পাের না। ধমী  য় িব#াস ও কK সং-ারা\� ধHান-ধারণা এভােবই তােদর মাথায় 
তখন জঁািকেয় বেস। িশ]রা তােদর িপতামাতা, আপনজনেদর কাছ .থেক যা .শােন 
তাই িব#াস কের। ঈ#র ছয় িদেন পৃিথবী সৃ� কেরিছেলন, যী] ঈ#েরর পুt, যী] 
পািনর উপর হঁাটেত পারেতন, যী] মৃতK Hর িতন িদন পর আবার .বঁেচ উেঠিছেলন, 
রামায়ণ-মহাভারত হল @াচীন ভারেতর ইিতহাস, গীতা হল ভগবান Ãীক� ে¦র 
মুখিনঃসৃত বাকH, দশাবতারচিরত, জßাnরবাদ (মৃতK Hর পর কমVফল অনুযায়ী আবার 
জß হওয়া), .কারআন আ�াহর বাণী, নবী মুহা¹েদর উপর .কারআন নােজল 
হেয়িছল, নবীর আ�ুেলর ইশারায় চঁাদ িhখিsত হেয় িগেয়িছল ইতHািদ ইতHািদ; বলা 
যায় বড়রা িনেজরা .যটাই িব#াস কের .সটােকই িশ]েদর মেন ঢK িকেয় িদেত না পারেল 
শািn পায় না। @া¾বয়-রা তখন িনেজেদর জািত, বণV, .গাt বা ধমV রWার নােম 
িশ]েদরেক যK েiর ময়দােন সহেজই .টেন আনেত পাের। আল কােয়দা তােদর বািহনীেত 
িশ]েদর আক� [ করােনার জনH এখন িজহািদ কাটK V ন পযVn @চার ]র; কেরেছ। ]ধK 
২০০৪ সােলই সারা িবে# @ায় ৩ লW িশ] িবিভ� বািহনীেত .যাiা িহেসেব 
অংশrহণ কেরেছ। িকJ .দখা .গেছ, যK iেWেt িশ]েদর বHবহার যখন ধেমVর নােম করা 
হয় তখন জািতসংঘ, এর অ� সংগঠন ও @ায় সকল .দেশর সরকারই িনÕK প হেয় 
থােক।   

ধমী  য় িশWা .য আেরক? .Wেt িশ] িনযVাতেনর .@Wাপট }তির কের, .সটা হল 
িল� }বষমH সৃ�। এর মাধHেম .ছেল ও .মেয়েদর অিধকােরর মেধH অসমতা }তির হয়। 
জািতসংঘ ও এর অ�সংগঠন{েলা িকভােব উ�য়নশীল .দশ{েলােত নারী িশWার 
@সােরর কথা ভাবেত পাের .যখােন .মেয়িশ]েদর ঘেরর বাইেরই .যেত .দয়া হয় না। 
পািকwান, আফগািনwােনর তািলবান অধK Hিষত এলাকা{েলােত .মেয়েদর -K েল িনয়িমত 
.বামা হামলা চালােনা হয়। কখেনা বা ছিড়েয় .দয়া হয় িবষাk গHাস, যােত 
িপতামাতারাও .মেয় সnানেক -K েল পাঠােত আrহ হারায়। 0কবল নারী িশkার পেk কথা 
বলার কারেণ পািকsােনর 0সায়াত উপত3কার িমনেগারােত ১৪ বছর বয়সী মালালা ও তার dই 
বাnবীেক তােদর sুেলর সামেন gিল কেরিছল তােলবান জিŋরা ২০১২ সােল, এটা িবFবাসী 
0দেখেছ। একথা মানেত অেনেকই নারাজ .য ধমV{েলা তােদর িশWা @িত�ান{েলােক 
িনেজেদর @চার মাধHম িহেসেব বHবহার কের। .হাক .সটা পিÕেমর সানেড -K ল বা 
আমােদর .দেশর মkব, মা«াসা। আমােদর .দেশ @ায়ই .দখা যায় মা«াসায় পুিলশ 
ত�ািশ করেলই পাওয়া যাে\ িবিভ� রকম .দশীয় অT, আেÑয়াT ও .বামা }তিরর 
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সর´াম। .জএমিবর মত জি� সংগঠন{েলা মা«াসা{েলােকই .বেছ িনেয়িছল তােদর 
.Úিনং কHা� িহেসেব। তাই মা«াসার @িতশ»ই হেয় িগেয়িছল ‘জি� }তিরর কারখানা’। 
এখন .কান িশ]েক যিদ িশ]কােলই পা|েয় .দয়া হয় .কান মা«াসায় তেব মা«াসা 
.থেক .বর হওয়ার সময় তার মানিসকতা .কমন হেত পাের তা অনুমান করা ক|ন 
িকছK  নয়।  

.কান কাজ? ভাল আর .কান কাজ? মN, একটা িশ]েক এমনটা .শখােনা খK ব 
ক|ন .কান কাজ নয়। আর মN কাজ? .কন মN এটাও বK িঝেয় বলেল একটা 
িশ]র মন খK ব সহেজই তা rহণ করেত পাের। উদাহরণZরèপ অেনHর .কান িজিনস 
তার অজােnই িনেয় আসা বা চK ির করা .কন খারাপ কাজ এবং এমনটা করা .কন 
উিচত না তা খK ব সহেজই এক? িশ]েক বK িঝেয় বলা যায়। িকJ এই @ি_য়ার 
পিরবেতV িশ]েক যিদ ]ধK এমন িশWা .দয়া হয়, “খবরদার, চK ির করিব না। তাইেল 
আ�াহপাক {নাহ িদেব” বা “চK ির করেল মৃতK Hর পর .দাযেখ িগেয় আ{েন জীবn দf 
হেত হেব” তাহেল ওই িশ]র মানিসক অব�াটা .কমন দঁাড়ােব। .সই সােথ চK ির করাটা 
.কন এক? খারাপ কাজ বা .কন এ ধরেণর কাজ করা উিচত নয় তা স�েকV ও িকJ 
িশ]? অ�ই .থেক যাে\। একটা িশ]র মেনর িবকাশ হওয়ার আেগই নরক বা 
.দাযেখর মত ভয়�র এক? িবষেয়র সােথ পিরচয় কিরেয় .দয়ার কী @েয়াজন থাকেত 
পাের? তাছাড়া নরক, জাহা�ােমর ভয় .দিখেয় কারও }নিতকতার উ�িত সাধন করা 
স�ব নয়। “এরকম কাজ .কােরা না, .কউ একজন .তামােক .দখেছ। .তামােক পের 
শািw .পেত হেব”, এটা }নিতকতা .শখােনার .কান rহণেযাগH মাধHম হেত পাের না। 
একবার .ভেব .দেখেছন িক? .বৗiধেমV .তা ZগV-নরক, .বেহশত-.দাযখ বেল িকছK  .নই। 
তাহেল তারা তােদর িশ]েদর িকেসর ভয় .দিখেয় খারাপ কাজ হেত িবরত রােখ? 
িশ]কাল .থেকই যখন ভেয়র মধH িদেয় .কান িশ] বড় হেত থােক, .স আর দশজন 
সাধারণ িশ]র মত Zাভািবক জীবনযাপন করেত পাের না। আমরা কেয়ক বছর আেগ 
প�াচ িক ছয় বছেরর িশ] ফাহােদর ঘটনা .দেখিছলাম। এক মা«াসা িশWক ‘কবেরর 
আযাব’ শীষVক এক? িভিডও ফাহাদেক .দিখেয়িছল। .যখােন .দখােনা হয় মৃতK Hর পর 
আ�ােক কতটা ভয়�র উপােয় শািw .দয়া হয়। ওই িভিডও? .দখার পর ফাহাদ তার 
মানিসক ভারসামH পুেরাপুির হািরেয় .ফেলিছল। িভিডও?েত ভয়�র ভােব িচtািয়ত 
অতHn ভােয়ােল� দৃশH{িল তােক সবসময় তািড়েয় .বড়ােত থােক। তার সমবয়সী 
.খলার সাথীরা যখন মােঠ .খলত, তখন .স িনেজর বাসােতই বেস থাকত। অসহায় 
বাবা-মারও তখন আর িকছK ই করার িছল না। তারা িনেজরাই .য িনেজেদর সnানেক 
মা«াসায় পাঠােনার মাধHেম এমন িবভীিষকাময় পিরণিতর িদেক .ঠেল িদেয়িছেলন। 
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যখন িনেজেদর ভK ল বKঝেত পারেলন, ততিদেন অেনক .দির হেয় .গেছ।  
অyেফাডV  িব#িবদHালেয়র অধHাপক ড. িরচাডV  ডিকে¶র উে�েশH .লখা এক 

িচ|র মাধHেম আমরা আরও একজন নাম @কােশ অিন\K ক মিহলার কািহিন জানেত 
পাির। িযিন বড় হেয়িছেলন এক? .রামান কHাথিলক পিরবাের, আর সাত বছর বয়েসই 
এক যাজেকর লালসার িশকার হেয়িছেলন। তার কাছ .থেক জানা যায় ওই িতk 

অিভ�তা .যমন তার জীবেন িবিভ� সময়ই তািড়েয় .বিড়েয়েছ .তমিন আরও এক? 
ঘটনা তােক িশ]কােল আরও .বিশ আঘাত কেরিছল। .ছাটেবলােতই তার সবেচেয় 
কােছর ব°K ? মারা যায়। ব°K  হারােনার .বদনা তােক যতটা বHিথত কেরিছল তার 
.চেয়ও .বিশ .বদনাদায়ক িছল তখন, যখন .স জানল তার ব°K ?েক .যেত হেয়েছ 
নরেকর অিÑকK েs। কারণ .স কHাথিলক িছল না। তার ভাষায়, “@ায়ই রােত দুঃZ1 
হেয় এটা আমার কােছ আসত, ভাবেত খK ব ক[ হত .য আমার অতHn কােছর 
মানুষেদর নরেক .যেত হে\”। একবার ভাবK ন .তা, .কান মা তার সnানেক বলেছ, 
“বাবা, .তামার .সিলম চাচা খK ব ধা�ম�ক িছেলন। িতিন প�াচ ওয়াk নামাজ পড়েতন, 
িনয়িমত .রাজা রাখেতন। .বশ কেয়কবার হ� কের এেসেছন। উিন মারা যাওয়ার পর 
আ�াহ উনােক .সাজা .বেহশেত িনেয় .গেছন। িকJ .তামার হািলম চাচা .বনামািজ 
িছেলন। িতিন .রাজাও |কমত রাখেতন না। তাই উিন মারা যাওয়ার পর তােক 
.দাযেখ .যেত হেয়েছ”। এমন কথা .শানার পর িশ]?র মেনর অব�া িকরèপ হেত 
পাের তা আপিনই অনুমান কর;ন। িবেশষ কের িশ]? .সিলম চাচা অেপWা তার 
হািলম চাচােকই যিদ .বিশ পছN কের তখন?  

িশ]েদর ধমী  য় িশWা@দান িনেয় যত অনাকািKত সব ঘটনা ঘেট থােক 
.স{েলা িবি\� .কান ঘটনা নয়। .যেহতK  ধমV এ{েলার সােথ .লেগ আেছ তাই এই 
ধরেণর অনাচার িনেয় .কউই িনেজর মুখ খK লেত চায় না। িশ]েদর }শশেবর {র;�পূণV 
মহুতূ'gেলা .কেড় .নয়ার মাধHেম ধমV তােদর কতটা Wিতসাধন কের তা বলার অেপWা 
রােখ না। জনি@য় স�ীতিশÌী .ক? .পির .ছাটেবলার কথা �ৃিতচারণ কের একবার 
বেলিছেলন, 

“ধা�ম�ক ও রWণশীল কHাথিলক পিরবােরর সnান হওয়ার কারেণ .য বয়েস 
আমার িডজিন বা হHা¶ অHা�ারসেনর .ফইির .টল পড়ার কথা িছল, .সই 
সময়টার পুেরাটাই আমার পিরবার ন[ কিরেয়েছ আমােক বাইেবল ও অনHানH 
ধমী  য় পুwক পিড়েয়।” 
 

এমন অিভ�তা ও উপলি¿ জীবেনর পরবতী   সমেয় অেনেকরই হেয়েছ। িশWািবদ ?না 
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:;স এ @সে� বেলন, 
“আপিন যিদ আপনার িশ]র মাথায় ধমী  য় কK সং-ার @েবশ না করান তেব 
@ক� ত �ান রাখার জনH অেনকখািন জায়গা পাওয়া যায়”। 

 
মানিসক িনযVাতেনর সােথ ধমV িশ]েদর শারীিরক িনযVাতনেকও উৎসাহ িদেয় থােক। 
এেWেt @থেমই .য উদাহরণ? আেস .স? হল ইসলাম ও ইbিদ ধেমVর Genital 
Mutilation বা Circumcision বা খৎনা @থা। ধমV{েলা চায় ]ধK মানিসকভােব নয়, 
বরং শারীিরকভােবও িনেজর অনুসারীেদরেক ধমী  য় িচa বহন করেত হেব। .কান িশ]র 
শরীেরর সংেবদনশীলতম অে� ছK ির চালােনােক এক? সভH সমাজ িকভােব rহণ কের 
তা বKঝেত পারা আসেলই ক[ সােপW। িকJ ধমী  য় িনেদV শ বেল কথা। এই বীভৎস 
@থা?র িশকার িকJ ]ধK .ছেল িশ]রাই হয় না। .সামািলয়া, সুদান, িগিন, চাদসহ 
আিÄকার িবিভ� মুসিলম .দেশ আজও .মেয় িশ]েদর উপর ধেমVর নােম এমন 
নারকীয় িনযVাতন চালােনা হয়। ধমী  য় িনেদV শ যত ববVরই .হাক না .কন, এটােক 
rহণেযাগH ভােব উপ�াপন করার জনH, এটােক শরীেরর জনH উপকারী দািব কের 
ধমVবাদীরা এই বীভৎস @থা?র িপছেনও িচিকৎসািব�ােনর অপবHাখHা িনেয় আেস। 
এখােন এক? @Ï .তালা যায়। শরীর-Zাে�Hর উ�িতর উে�েশH জেßর পর যিদ এই 
ধরেণর অ�হািন ঘটােতই হয়, ঈ#র তেব িক মানুেষর শরীরেক যেথ[ িনখK ঁত কের 
িডজাইন কেরন িন? নািক িhতীয় িব#যK i বা একাuেরর Zাধীনতা যK েiর সময় 
@িতপW ধেমVর অনুসারীেদর যােত আলাদা করেত সুিবধা হয় .সরকম দূরদশী   িচnা 
মাথায় .রেখই এই ধরেণর অ�হািনর িনেদV শ িদেয় .রেখেছন?  

ধমV{েলা মানুষেক িশ]কােলই এমন িশWা িদেয় .দয় .য তার ধমVই একমাt সতH। 
একমাt তার ধেমVর একিন� অনুসারীরাই মৃতK Hর পর ZেগV বা .বেহশেত .প��ছেত 
পারেব। বািক সবার �ান হেব জাহা�ােমর অিÑকK েs। .স এবং তার ধেমVর জাতভাইরা 
উৎক� [, বািকরা সবাই িনক� [। ]র; .থেকই অনHেদর @িত এমন ঘ� ণা ও িবেhষ ছিড়েয় 
.দয়াই ধেমVর }বিশ[H। আমরা িক পাির না িশ]েদর অনHেদরেক ভালবাসেত .শখােত 
বা মানুষ-মানুেষর মেধH }বষমH না করেত?  

আমরা িশ] িববােহর (বালHিববাহ) িবর;েi অব�ান .নই, কারণ িববােহর জনH 
@া¾বয়- হেত হয়। আবার আমরা িশ]েদর িবিভ� রাÔয় কমVকােsও (.যমন 
িনবVাচন) অংশ িনেত িদই না, কারণ .ভাট .দয়া বা িনবVাচেন অংশ .নয়ার মত 
পিরপ�তা তােদর মেধH আেস িন। আমােদর এখন সময় এেসেছ িশ]েদর বলপূবVক 
ধমী  য় িশWা@দােনর িবর;েi দঁাড়ােনার। অেনেকই হয়েতা বলেবন .য, এটা িপতামাতার 
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উপর .ছেড় .দয়া উিচত। িকJ, ধমী  য় িশWার কারেণ উÓ0 ত িশ] িনযVাতেনর িবষয়? 
আমােদর িচnার উে«ক কের, সমােজ িশ]েদর }নিতক িশWা .দয়ার জনH ধমV নামক 
@িত�ান?র আেদৗ .কান @েয়াজন বা উপেযািগতা আেছ িক? এর ফেল .য এক? 
িবত�ক�ত পিরি�িতর উÓব হেব .স বHাপাের .কান সেNহ .নই। .oফ ‘ÆশVকাতর’ বেল 
জাতীয় ও আnজV ািতক মানবািধকার সং�া{েলার এবং সাধারণ মানুেষর এেWেt মুেখ 
কK লুপ এঁেট বেস থাকেল বা এই িবতকV েক পাশ কা?েয় .যেত চাইেল চলেব না। 
সমােজর অতHn {র;�পূণV িশ]েদর অিধকার রWায় অবশHই রWণশীলতার .খালস 
.ছেড় .বিড়েয় আসেত হেব। িকJ বাwবমুখী হেল আমরা .দখেত পাির আশা করা যত 
ক|ন আশার বাwবায়ন করাটা আরও অেনক .বিশ ক|ন। তেব আিম Z1 .দিখ .য 
একিদন সমােজর মানুষ জন {র;�পূণV এই িবষয়? িনেয় সেচতন হেব। আরও .বিশ 
িচnা করার Wমতা তােদর মেধH আসেব।  

ততিদেন হয়েতা সারা িবে#র .কা? িশ]েক ধেমVর নােম িনমVম িনযVাতন নীরেব, 
িনভ� েত সহH কের .যেত হেব। 

 
িব+ােসর ভাইরাস রMখেত হেল অবEাহত রাখা দরকার ধেমPর কেঠার সমােলাচনা  
অেনেকর মেনই এরকম একটা ধারণা জেß .গেছ .য, ধমV বHাপারটা খK ব ÆশVকাতর, 
তাই কেঠার ভাষায় এর  ‘বHািশং’ করা যােব না, বH�-িব$প, িনNা করা যােব না, 
সমােলাচনা করা যােবনা, এমনিক আেলাচনাও করা যােব না, করেলও করেত হেব বK েঝ 
]েন, মাথায় ফK ল চNন িদেয়।  

বHাপারটা হাসHকর। পৃিথবীেত এমন িকছK  .নই  যার সমােলাচনা হয় না। ছাtেদর 
ইিতহাস পড়ােত িগেয়  .কান ঐিতহািসক ভয় পান না এই .ভেব .য, .চি�স খােনর 
সমােলাচনা করা যােব না, পােছ ‘.চি�সানুভ0 িত’ আহত হয়! .কউ ইিতহাস চচV া করেত 
িগেয় ভােবন না িhতীয় িব#যK েiর সময় নাৎিসেদর অতHাচােরর কথা িকংবা জাপানী 
ববVরতার কথা অথবা আমােদর Zাধীনতা যK েiর সময় পাক বািহনীর নৃশংসতার কথা 
বলা যােব না।  .কউ বেলন না, এেত কের কােরা ইিতহাসানুভ0 িতেত আঘাত লাগেছ, 
মামলা কের .দেব!  @থম আেলা িকংবা কােলর কেëর মত পিtকা যখন @িতিদনই 
িব�ােনর নােম নানা ধরেণর ‘আগডK ম বাগডK ম’ পিরেবশন কের, আমরা বিল না 
আমরা আদালেতর শরণাপ� হব, আমােদর ‘িব�ানুভ0 িত’ িবপ�। অথচ ধেমVর .Wেt 
সব িকছK  হেয় যায় বHিত_ম।  

ধা�ম�কেদর ভ�ুর অনুভ0 িত সামানHেতই আঘাত@া¾ হয়। ধমVযK েiর নােম িবধমী  েদর 
উপর িক ধরেণর অতHাচার করা হেয়িছেলা তা বলেল তােদর ধমVানুভ0 িত আঘাত@া¾ 
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হয়, পয়গ¨র-নবী-রসুল আর ধেমVর .দবদূতেদর অমানিবক কাযVকলাপ তK েল ধরেল 
ধমVানুভ0 িত আঘাত@া¾ হয়,  নারীেদর অnিরন কের তােদর অিধকার হরণ করা হয় তা 
বলেল আঘাত@া¾ হয়, ধমVr�{েলােত ব�ণ�ত অৈব�ািনক আয়াত বা .�াক তK েল 
ধরেলও তারা আহত হন।  আর বH� িব$প করা হেল .তা কথাই .নই; ঈ#র .য ‘খK ঁ? 
ছাড়া আকাশেক ছাদ Zরèপ ধের রােখন’ তা .যন .চৗিচর হেয় তােদর মাথায় তৎWণাৎ 
.ভে� পেড়। ধমV সব সময়ই .কৗতK েকর বড় উৎস হেলও বH� এবং .কৗতK কেবােধর 
বHাপারটা ধা�ম�কেদর সােথ সবসময়ই .কন .যন িবপরীত। অথচ, সািহতH, রাজনীিত, 
অথVনীিত, সমাজনীিত চলিvt, .খলাধK লা বা অনHানH যাবতীয় িবষয়েক সমােলাচনা, বH� 
িব$প করেত তােদর িবNুমাt আপিu .নই।  .কবল ধেমVর .বলােতই গেণশ উেÜ যায় 
বরাবরই।  

সমােলাচনার বHাপারটা আেরকটK  .খালসা করা যাক। আমােদর চািরিদেকর সমাজ 
বHব�ার িদেক তাকােল .দখব, আওয়ামীলীগ িবএনিপর সমােলাচনা করেছ, িবএনিপ 
আওয়ামীলীেগর। আেমিরকায় িরপাবিলকানরা করেছ .ডেমাে_টেদর দশVেনর সমােলাচনা 
িকংবা িবেরািধতা, আবার অনHিদেক .ডেমাে_টরা িরপাবিলকানেদর।  সমাজতািTক আর 
পুঁিজবাদী ঘরনার .লােকরা .য যার দৃ�েকাণ .থেক পরÆেরর সমােলাচনা করেছ। 
সমাজ, সািহতH, ইিতহাস, িব�ান, _ীড়াতT, @যK িk – .কানটাই সমােলাচনার ঊেV নয়, িকJ 
ধেমVর .বলােতই ধমVবাদীরা .যন তালগাছ? বগেল িনেয় বেস থাকার পণ কেরেছন। 
তারা ধেমVর .য .কান @াসি�ক সমােলাচনা, বH�-িব$প িকংবা সংশয়েক িচরতের 
িনিষi করেত চান, কখেনা ধমVানুভ0 িতর .দাহাই িদেয়, কখেনা জনমেতর .দাহাই িদেয়, 
কখেনাবা আবার জনশৃংখলা রWার .ধায়া তK েল। তারা চান ধমVেক ‘.মােমর পুতK ল’ 
বািনেয় হােতর .তালায়  .রেখ  িকংবা .পাষা িবড়ােলর মেতা .কােল িনেয় অিবরত মাথায় 
হাত বK িলেয় .যেত। �ান-িব�ােনর অনHানH শাখার  অপছNনীয় িবষেয়র িনদV য় 
সমােলাচনা ধমVবাদীরা কেরন না তা নয়। খK ব ভালভােবই কেরন। .যটা পছN না .সটা 
বেল .ফেলন এক িনেমেষই। তারাও আমােদর মেতাই কেঠার সমােলাচনা কেরন,  
ডারউইেনর গলার সােথ বঁাদেরর  .দহ জুেড় িদেয় কাটK V ন আঁেকন, .মেয়রা তােদর 
পছNসই কাপড় .চাপড় না পড়েল ফেতায়া .দন, এেক তােক মুরতাদ .ঘাষণা কের 
হতHার bমিক .দন, এমন িকছK  .নই .য তারা বাদ রােখন, অথচ ধেমVর .বলায় তারা 
হাসHকর ভােব সমw িনয়েমর বHিত_ম চান।  

ধমVবাদীরা অবশH তােদর সবিকছK েকই িনয়েমর বাইের রাখেত চান।  তারা মেন 
কেরন  তােদর মহান ঈ#র এই িব#জগতসহ সব িকছK  পরম মমতাভের বািনেয়েছন। িকJ 
যিদ উেÜ .কান দুমুVখ @Ï কের তেব ঈ#রেক .ক বানােলা? তখনই তারা বলেবন, 
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ঈ#রেক রাখেত হেব িনয়েমর বাইের। ‘ও সব @Ï .কােরানা – .বাবা কালা হেয় থাক’।  
একই ধারায় তারা চান পৃিথবীর সবিকছK র সমােলাচনা, বH�, িব$প চলেব, .কবল ধেমVর 
.বলায় – }নব }নব চ ।  আসেল ধমVবাদীেদর এই .ছঁেদা যK িkেত কান িদেয় ]ধK 
ধা�ম�েকরা নন, আমরা মুkমনারাও অেনক সময়  িনেজেদর অজােnই তােদর পাতা ফঁােদ 
পা িদেয় .ফিল এবং পিরেশেষ আমােদর পতন .ডেক আিন। এ বHাপার? সPিত Æ[ 
কেরেছন আইনজীবী এবং মানবািধকার কমী   এডওয়াডV  তাবাস। িÄ ইনেকােয়ির 
মHাগািজেন @কািশত ‘Atheist Must Not Self-Censor’ িশেরানােমর @বে° নািwকেদর 
সতকV  কের িদেয় িতিন বেলেছন - ধা�ম�কেদর কK  যK িkর কােছ মাথা নত কের নমনীয় 
হবার িকছK  .নই209। আসেল এমন .কান যK িk কােরা থিলেত .নই যা .মেন ধমVেক 
সমােলাচনার .চােখ .দখার .থেক অবHাহিত .দওয়া যায়। বরং @িত? ধমVrে�ই রেয়েছ 
অমানিবকতা এবং নৃশংসতার ছড়াছিড়। আেছ নারীেদর অnিরন রাখার যাবতীয় 
বHব�া, আেছ িবধমী  েদর @িত b�ার, আেছ িনôবেণVর মানুষেদর উপর ঢালাও 
অতHাচােরর িনেদV শ। তাই, অনH সব িকছK র সমােলাচনা হেলও ধেমVর .বলায় মাথায় 
হাত .বালােত হেব – .সটা .তা হওয়া উিচত নয়। িকJ মুশিকল হে\, িবেশষ কের 
বাংলােদেশর মত রাª{েলােত ধমV বHাপার? এতটাই সমােজর হােড়-মºায় ঢK েক .গেছ 
.য, ধমVেক সমােলাচনার হাত .থেক বঁাচােনােকই আমরা এখন Zতঃিসi বেল মেন কির।  

অথচ ধা�ম�কেদর ধমVানুভ0 িতর মেতা আমােদরও ‘নািwকানুভ0 িত’ িকJ আহত হেত 
পারেতা। @িতিনয়ত হয়ও।  আমােদর নািwকানাভ0 িত @িতিদনই আহত হয়,  যখন .দিখ 
?িভ খK লেলই িকংবা .কান রাÔয় অনু�ান ]র; হেলই .কারআন .তেলায়াত আর 
গীতা, িtিপটক আউের অদৃশH এবং অলীক ঈ#রেক খK িশ কের অনু�ান ]র; করেত 
হয়; আমােদর অিব#ােসর দশVনানুভ0 িত আহত হয় যখন .জার কের ধমVিশWার মত 
রèপকথােক মাধHিমক wের সবার জনH বাধHতামূলক করা হয়, আমােদর িব�ানুভ0 িত 
আহত হয় যখন .মরাজ আর .বারােকর রèপকথােক আইনdাইেনর আেপিWকতT .টেন 
এেন }বধতা .দয়ার .চ[া করা হয় িকংবা িববতV নেক পাঠHপুwক .থেক অÆৃশH করার 
উেদHাগ .নয়া হয়। িকJ এর জনH কােরা অনুভ0 িতর বা? .চৗিচর হেত .দিখ না, মামলাও 
হয় না, হয় .কবল এর িবপরীত? ঘটেলই। 
অধHাপক bমায়K ন আজাদ ‘ধমVানুভ0 িতর উপকথা’ নােম এক? @ব° িলেখিছেলন কেয়ক 
বছর আেগ।  িতিন এই ধমVানুভ0 িতর উপকথা @ব°? .লখার পর িনেজই মুkমনায় 
ইেমল কেরিছেলন @কােশর জনH।  .লখা? মুkমনা সাইেট .রেখ .দয়া হেয়িছেলা িপিডএফ 

                                                             
209 Edward Tabash, Atheists Must Not Self-Censor, Free 
Inquiry, vol 34 issue 1, 2013 
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আকাের । পের অধHাপক আজাদ এই @ব°?েক িনেজর বইেয় সংকিলত কেরন .য 
বই?র িশেরানামও িছল ‘ধমVানুভ0 িতর উপকথা’। বHিত_মধমী   এ @ব°? পরবতী  েত 
মুkমনার সংকলন r� ‘ZতT ভাবনা’ (২০০৮) .তও @কািশত হয়।   িতিন .লখা?েত 
িকছK  তাৎপযVময় কথা বেলিছেলন যা, আজেকর সমেয়ও অতHn @াসি�ক – 

‘এক? কথা @ায়ই .শানা যায় আজকাল, কথা? হে\ ‘ধমVানুভ0 িত’। কথা? 
সাধারণত একলা উvািরত হয় না, সােথ জিড়েয় থােক ‘আহত’ ও ‘আঘাত’ কথা 
দু?; .শানা যায় ‘ধমVানুভ0 িত আহত’ হওয়ার বা ‘ধমVানুভ0 িতেত আঘাত’ লাগার 
কথা। আজকাল িনরnর আহত আর আঘাত@া¾ হে\ মানুেষর এক? 
অসাধারণ অনুভ0 িত, যার নাম ধমVানুভ0 িত। মানুষ খK বই .কামল ÆশVকাতর জীব, 
তার রেয়েছ ফK েলর পাপিড়র মেতা অজo অনুভ0 িত; ZগV চK Hত মানুেষরা বাস 
করেছ নরেকর .থেকও িনমVম পৃিথবীেত, .যখােন িন�K রতা আর অপিবtতা 
সীমাহীন; তাই তার িবিচt ধরেনর .কামল অনুভ0 িত .য pিতমুহূেত' আহত 
রkাk হে\, তােত .কােনা সেNহ .নই। যখন সুিদন আসেব, .স আবার ZেগV 
িফের যােব, তখন ওই িব]i জগেত .স পােব িব]i শািn; .সখােন তার .কােনা 
অনভু0 িত আহত হেবনা, ফK েলর .টাকা?ও লাগেব না তার .কােনা ]i 
অনুভ0 িতর গােয়। অনn শািnর মেধH .সখােন .স িবলাস করেত থাকেব। িকJ 
পৃিথবী অ]i এলাকা, এখােন আহত হে\, আঘাত পাে\, রkাk হে\ তার 
নানা অনুভ0 িত- এটা খK বই .বদনার কথা; এবং সবেচেয় আহত হে\ এক? 
অনুভ0 িত, .য? পুেরাপুির .প�রািণক উপকথার মেতা, তার নাম ধমVানুভ0 িত। 
মানুষ িব#েক অনুভব কের প�াচ? ইিDেয়র সাহােযH; ইিDয়{েলা মানুষেক .দয় 
রèপ রস গ° ÆশV Ã;িতর অনুভ0 িত; িকJ মানুষ, একমাt @িতভাবান সৃ�শীল 
@াণী মহািবে# ]ধK এ-প�াচ? ইিDেয়ই সীমাবi নয়, তার আেছ অজo 
ইিDয়াতীত ইিDয়। তার আেছ এক? ইিDয়, যার নাম িদেত পাির .সৗNযVিDয়, 
যা িদেয় .স অনুভব কের .সৗNযV; আেছ এক? ইিDয়, নাম িদেত পাির 
িশেÌিDয়, যা িদেয় .স উপেভাগ কের িশÌকলা; এমন অেনক ইিDয় আেছ 
তার, .স{েলার মেধH এখন সবেচেয় @খর @বল @চs হেয়েছ হেয় উেঠেছ 
ধেমVিDয়, যা িদেয় .স অনুভব কের ধমV, তার .ভতর িবকিশত হয় ধমVানুভ0 িত, 
এবং আজেকর অধা�ম�ক িবে# তার ÆশVকাতর ধমVানুভ0 িত আহত হয়, 
আঘাত@া¾ হয় .ভারেবলা .থেক .ভারেবলা। অনH ইিDয়{েলােক পরাভ0 ত ক’.র 
এখন এ?ই হেয় উেঠেছ মানুেষর @ধান ইিDয়; ধেমVিDয় সারাWণ .জেগ থােক, 
তার .চােখ ঘK ম .নই; .জেগ .থেক .স পাহারা .দয় ধমVানুভ0 িতেক, মােঝমােঝই 
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আহত হেয় িচৎকার ক’.র ওেঠ, .বাধ কের @চs উেuজনা। এ? িশÌানুভ0 িতর 
মেতা অনুভ0 িত নয় .য আহত হওয়ার যTণা .কবল একলাই সহH করেব। এটা 
আহত হ’.ল িW¾ হেয় ওেঠ। ধমVানুভ0 িতর উেuজনা ও িW¾তায় এখন িব# 
কঁাপেছ।’ 

bমায়K ন আজােদর কথা একবণV িমেথH নয়। ধমVানুভ0 িত নামক জুজুর উেuজনা ও 
িW¾তায় এখন সারা িব# কঁাপেছ। পাঠকেদর িনÕয়ই মেন আেছ, ২০০৬ সােল 
ডHািনশ এক? পিtকায় .মাহা¹দ (সঃ) এর .বশ কেয়ক? কাটK V ন @কােশর পর 
ধমVানুভ0 িতেত আঘােতর অিভেযােগ িকভােব িW¾ হেয় উেঠিছেলা সারা মুসিলম িব#।  
ডHািনশ পিtকায় ছাপা হওয়া কাটK V ন{েলা পৃিথবীর @িত? @ােn এমনিক বাংলােদেশও 
রাজনীিতিবদেদর কাটK V ন এর মানদেs .মাটামু? .গােবচারা ধরেণর। সবVেমাট বােরা? 
ছিবর মেধH, িতন? কাটK V নেক বড়েজার ইসলাম এবং সTােসর সােথ স��ক�ত করা যায়। 
আর এই কাটK V ন{েলা ছাপােনার পের .স{েলা না .দেখই পুেরা পৃিথবীেত িবেWাভ 
@কােশ .ফেট পেড় মুসলমানরা। .সৗিদ আরেবর ZরাªমTী .ডনমাকV  কত� V পWেক যথাযথ 
বHব�া rহেণর আহবান জানান, এবং এমন ঘটনা .যন ভিবষHেত .কউ করার সাহস না 
পায়, তার জনH দায়ী বHিkেদর যথাযথ শািw @দােনর অনুেরাধ কেরন। এর |ক 
দুইবছর আেগ ২০০৪ সােলর .সেÎ¨ের .নদারলHাে�র এক? .টিলিভশন চHােনেল 
@থমবােরর মেতা সPচািরত হয় চলিvt িনমVাতা িথও ভHান গেগর ZÌ-}দঘVH চলিvt 
‘সাবিমশন’- যার মূল িবষয় িছেলা মুসিলম নারীর উপর আেরািপত ইসলািম সমােজর 
িনযVাতন কথা। িথও ভHান গগ আর তার চলিvেtর মােঝ সময়টা .মােট এক মাস। 
একই বছেরর নেভ¨েরর দুই তািরখ, ভHান গগ আমdারডােমর রাwায় মুহা¹দ .বােয়ির 
নােমর এক ধমVা° মুসলমােনর {িলেত িনহত হন। {িল কের .মের .ফেলই খK িন Wাn 
হয়িন, ছK ির িদেয় তার মাথা আলাদা কের .ফলা হয়। ১৯৯২ সােল িমশেরর .লখক 
ফারাজ ফদা ইসলামেক অপমান করার জনH খK ন হন, .নােবল পুর�ার পাওয়া িমশেরর 
আেরক উপনHািসক নািগব মাহফK জেক ধমVানুভ0 িতেত আঘােতর উিছলায় ছK িরকাঘাত করা 
হয় ১৯৯৪ সােল, ২০০৪ সােলর ২৭.শ .ফ:;য়াির বাংলােদেশর @থাভা�া .লখক bমায়K ন 
আজােদর উপর হামলা চালায় এেদেশর এক? ইসলামী .মৗলবাদী .গাù। চাপািত িদেয় 
Wত িবWত কের .ফলা হয় তার .দহ,যা পের তােক @লি¨ত মৃতK Hর িদেক .ঠেল .দয়। 
 .দেশর সরকার অবশH .সসময় এটােক .সকK Hলািরdেদর কাজ বেল পার .পেত .চেয়িছেলা, 
তৎকালীন ইসলািমd মTী এও বেলিছেলন, ‘বাংলাভাইরা সব িমিডয়ার সৃ�’। 

ইসলােমর সােথ সTােসর স�কV  আেছ িক .নই .সই চােয়র .পয়ালায় ঝড় .তালা 
পুরেনা িবতেকV  না িগেয়ও বলা যায়,  .ডনমােকV র পিtকায় @কািশত কাটK V ন{েলা িকছK  
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বাwবতার িদেক আ�ুল @দশVন কের .য বাwবতায় আেছ বাংলােদেশর বাংলা ভাই, 
িবেদেশর ওসামা িবন লােদন, আইমান আল যাওয়াহ্ ির, আবK  হামজা, .মাহা¹দ আতা 
সহ হাজার হাজার িজহািদ যারা .কারআন এবং হািদেসর বানী hারা অনু@ািণত হেয় 
হতHা করেছ অসংখH িনরপরাধ মানুষেক। শািnি@য় মুসলমানরা কাটK V ন? .দেখ এই 
বাwবতাটা .দখেত পারেতন, .স বাwবতায় সতHতা .পেল .সটা সমাধােন সেচ[ হেত 
পারেতন, িকJ আমরা মানুেষরা- যা .দখেত চাই না, তা .দিখনা, তাই মুসলমানরা 
ধমVানুভ0 িতেত আঘাত .লেগেছ বেল িচৎকার-.চঁচােমিচ ]র; কের িদেলন। .ডনমােকV র 
পিtকার বHান চাইেলন, স�াদক .পেলন মৃতK Hর bমিক।  

 

 
 

ছিব – ডHািনশ পিtকায় কাটK V ন ছাপােনার পের ি:েটেনর মুসিলমরা সTােসর সােথ .য 
ইসলােমর .কান স�কV  .নই, িকংবা ইসলাম .য কত শািnপূণV ধমV, তা ‘@মাণ’ করেত 
রাwায় িমিছল কেরিছল বHানার আর YHাকাডV  িনেয়, .য{েলােত .লখা িছল ‘যারা বেল 
ইসলাম ভােয়ােল� িরিলিজয়ন, তােদর কতল কর;ন’, িকংবা ‘ইসলামেক বH� যারা কের 
তােদর মHাসাকার কর;ন’। 

 

তারেচেয়ও মজাদার িছেলা ি:েটেনর িকছK  .মৗলবাদী মুসিলমেদর কাজকমV। ি:েটেনর 
মুসিলমরা সTােসর সােথ .য ইসলােমর .কান স�কV  .নই, িকংবা ইসলাম .য কত 
শািnপূণV ধমV, তা ‘@মাণ’ করেত রাwায় িমিছল কেরিছল বHানার আর YHাকাডV  িনেয়, 
.য{েলােত .লখা িছেলা – ‘Slay those who insult Islam’, ‘Butcher those who mock 
islam’,  ‘Behead those who say Islam is a violent religion’। 

 ‘যারা বেল ইসলাম ভােয়ােল� িরিলিজয়ন, তােদর কতল কর;ন’ – এর .চেয় বড় 
কাটK V ন আর িক হেত পাের!  সােধ িক আমরা বিল ধমVই সকল িবেনাদেনর উৎস? 
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তামাসা .কবল ডHািনশ কাটK V ন িনেয়ই হয়িন, তামাসা হেয়িছেলা  বাংলােদেশ কাটK V িনd 
আিরেফর আঁকা আপাত িনরীহ ‘মুহ¹দ িবড়াল’ কাটK V ন িনেয়ও। .বচারা আিরফেক .জল 
খাটেত হেয়িছেলা এর জনH। অথচ .সই কাটK V ন বb আেগই @কাশ কেরিছেলা িশিবেরর 
পিtকা ‘িকেশার কë’। তখন অবশH কােরা ধমVানুভ0 িত আহত হেত .দখা যায়িন।  

ইউিনভাসVাল িডáােরশন অব িহউমHান রাইটস-এর আ?V েকল-১৯ এ পির�ার 
বলা আেছ - 

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this 
right includes freedom to hold opinions without interference and to 
seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers.” 
 

রােªর কােছ .থেক তাই বাক Zাধীনতা রWার অিধকার আশা করা যK িkস�ত। িকJ 
দুঃেখর িবষয় রাª .সটা না িদেয় বর² বাক-Zাধীনতার অিধকারেরােধ .বিশ সেচ[ 
থােক; রাª .বফঁাস কথা বলা পছN কেরনা, িবেরািধতা পছN কেরনা। বাংলােদেশর মেতা 
.দশ{েলােত রাªযT মূলত Wমতার মসনদ ধের রাখার জনH সংখHাগির�েক ধমী  য় 
আিফেম .নশাr� কের রাখেত অেনক আrহী- তাই এ ধরেণর রাªযT{েলা বাক 
Zাধীনতা রWার অিধকার .দবার পিরবেতV হরেণ .বিশ আrহী। আর .সইসব রােªর 
আিফমr� মানুেষরা িব#াস কের, আ�ঘাতী .বামা হামলা কের িtশ জন মারার ঘটনা 
.থেক .বিশ {র;�পূণV .স ঘটনায় ইসলামেক জিড়েয় খারাপ িকছK  বলা হেয়েছ িকনা- 
যিদ হেয় থােক,তাহেল তারা আঘাত পায়। মূল ঘটনা ধামাচাপা পেড় বড় হেয় উেঠ 
অনH ঘটনা- .য ঘটনার খলনায়ক- ‘বHাটা .তাের িলখেত কইেছ .ক’।  

িলখেবানা? আঁকেবানা? .যখােন সমােলাচনা .দখেল সমােলাচেকর গলা .টপার 
পিরবেতV  সমােলাচনার কারণ খিতেয় .দখা ‘উিচৎ’- পৃিথবীর ধা�ম�েকরা এেতা সহজ 
বHাপারও .বােঝনা? মুেখ শািnর ধমV বেল ফHানা তK েল .ফেল সারা িবে# সTােসর চাষ 
কের .বড়ােল .সই িhচািরতা িনেয় .কউ বH� করেব না? পৃিথবীর আেলা-বাতাস-
িব�ান-@যK িk সব বHবহার কের যারা আজও {ণগান গাইেছ মধHযK েগর িহংসা-
িবেhষভরা মতবাদ{েলার @িত, .সইসব বালুর মেধH মুখ {ঁেজ থাকা বHিkেদর িনেয় 
.কৗতK ক করাটা .দােষর? পৃিথবীেত লW লW আহা¹ক .গাùর মেধH কেতা{েলা .গাù 

আজও িব#াস কের পৃিথবী সমতল, কেতা{েলা মেন কের এলিভস ি@সিল .বঁেচ আেছন 
এখনও- এই আহা¹কেদর িনেয় উপহাস করা যােবনা? কারণ তারা আঘাত পােব?  

আমােদর .দশটায় আজ ধেমVর জয়জয়কার। ধমVা°তার জয়জয়কার। জয়জয়কার 
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িনবK Vিiতার। অথচ িব�ান- .য সিতHকার অেথV আমােদর পার কিরেয়েছ নদী, .সতK  
}তির কের, .কােনা নবী বা ধমVrে�র �ান নয়- .স িব�ােনর .চতনা আমরা পিরহার 
করিছ সযতেন- যিদও এইসব .চতনা বKঝেত একটK  .চাখ-কান .খালা রাখেলই হয়। 
িকJ এেতা সহজ একটা কাজও না কের .বঁেচ থাকার জনH @াণাnকর .চ[া কির 
আমরা। ধমVানুভ0 িতর চােপ পেড় আজ এেদেশ িববতV নিবদHা পড়ােনা হয়না, -K ল 
কেলেজর জীবিব�ান বই .থেক উ|েয় .দওয়া হয় জীবিব�ােনর মূল িভিu িববতV ন .সই 
িবষয়টাই। আমােদর ধমVানুভ0 িতর .সপাই আজও আমােদর জনH িনধVারণ কের িদেত 
চাইেছন, আমরা কী .দখেবা, কী পড়েবা, কী ]নেবা আর কী ]নেবানা।  

.দেশর রাª-িনয়িTত িমিডয়া{েলােত ধেমVর সমােলাচনা ব° হেয় .গেছ অেনক 
আেগই। িকJ ই�ারেনট? .সখােন সমােলাচনা ব° করা দরকার না? ধমVানুভ0 িতর 
.সপাইরা রাªেক িনেয় িচিnত হেয় পেড়ন .স বHাপাের। আমােদর ধমVানুভ0 িতর .সপাইরা 
রাত ভর মাইিকং কের অনH ধেমVর মানুষেদর, অনH .দেশর মানুেষর আরাম কের 
গালাগািল কের .যেত পােরন, িকJ .ফসবK েক তার ধেমVর িবর;েi একটা কথা ]নেল মুখ 
ভার কের .ফেলন। আসেলই িক .ফেলন? না .ফেলন না, িকJ সংগঠন .ফেল। সংগঠন 
তােদর পিরচালনা কের। আর .যেহতK  এেদেশ তােদর সংগঠন শিkশালী তাই রাª 
তােদর হাত করার জনH তােদর পW .নয়, রাª আমােদর িব�ানানুভ0 িতেত িনেয় িচিnত 
নয়, আমােদর .সৗNাযVানুভ0 িত িনেয় িচিnত নয়, আমােদর সভHতানুভ0 িত িনেয় িচিnত 
নয়- হঠাৎ কের রাª িচিnত সংখHািধকH সংগঠেনর ধমVানুভ0 িত িনেয়, কারণ 
সংখHালঘK েদর .বইল িদেয় লাভ .নই। মূলধারার পর ই�ারেনেট তাই এখন ধীের ধীের 
পড়েছ ধমVানুভ0 িতর রWােথV কথা .স¶রিশেপর .কাপানল। 
 
ইaারেনট িক এভােব দমােনা সbব? 
ডHািনশ কাটK V েনর ঘটনা, িথও ভHান গেগর ঘটনার পর সাউথ পাকV ও মুসলমানেদর একই 
.রাষানেল পেড় তােদর ২০০ এবং ২০১ তম পবV? .স¶র করেত বাধH হয়। ভয় .দিখেয় 
বতV মান সমেয় মত @কােশর Zাধীনতার উপর এই িনরnর বাধার @িতবাদ জানােত 
িগেয় ই�ারেনেট এক অভ0 তপূবV আেNালেনর জß হয়- ‘এভিরবিড ¤ মুহা¹দ .ড’ 
নােম। এক? .ফসবK ক পাতােক .কD কের লW লW ছিব আঁকা হয়, মুহা¹েদর। এখােন 
এক? িবষয় মুসলমানেদর .বাঝা দরকার, মুহা¹েদর ছিব আঁকা তােদর জনH িনিষi 
হেলও যারা তােদর ধমVভK k নয়- তােদর জনH িকJ এ িনয়ম খােট না। ২০ .ম ২০১০ 
সােল িদন? পালেনর আেগর িদন পািকwােনর আদালত .ফসবK ক lক কের। কী লাভ 
হেলা তােত?  এখােন বেল .নয়া উিচত, মিNেরর ঘ½ািন ]েনও একজন মুসিলেমর 
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ধমVানুভ0 িত আহত হওয়ার কথা, .সটার িবর;েiও .সাvার হওয়ার কথা। িকJ হে\ না, 
.কন? কারণ িহেসেব বলা যায়, .কান .দেশর আইন বা মানুেষর }নিতকতার িভিuটা গেড় 
ওেঠ পািরপাি#Vক অব�ার সােথ খাপ খাইেয়। আমােদর সাং-� িতক ইিতহাস বেল, ইসলাম 
ধমV এেদেশ @েবশ করার পূেবV আমরা িছলাম জািতগতভােব সনাতন অথবা .বৗi 
ধমVানুসারী- সুতরাং আমােদর .য িমÃ ধমী  য় সং-� িত এবং সহনশীলতার ইিতহাস 
আেছ, মূলHেবাধ আেছ- .সটা মধH@ােচHর @ধান ধেমVর মূলHেবােধ .নই। .Wt িবেশেষ 
বHিত_ম হেলও, আমােদর .দেশ ইসলাম @চাের এেসিছেলা @ধানত সূফী সাধেকরা, 
যােদর .@েমর বাণী এেদেশর মানুেষর Ëদয় জয় কের িনেয়িছল। িকJ একিবংশ 
শতা»ীর .@Wাপেট আমােদর .দেশ .মৗলবাদ মাথা চাড়া িদেয় উঠেলও আমরা িকJ 
.সৗিদ আরব িকংবা ইরােনর মেতা ইসলািমক রাª িহেসেব িনেজেদর .ঘাষণা কির িন 
হােত কলেম, আমােদর সাং-� িতক মূলHেবাধ .সটা বেল না। তাহেল .কন .সই মধHযK গীয় 
অ° মূলHেবােধর .দাহাই িদেয় আমােদর রাª বল@েয়াগ করেব? ধমVানুভ0 িত বেল .কান 
সুিন�দ�[ অনুভ0 িত িচিaত কের িক .কান আইন @ণয়ন করা স�ব? কারণ ধমVানুভ0 িতর 
বHাপারটাই িবমূতV এবং @েতHক ধমV এেক অপেরর সােথ স#াতপূণV। .কান সনাতন 
ধমVাবল¨ী িগেয় যিদ আদালেত আেবদন কের গর; .কারবািনর জেনH তার ধমVানুভ0 িত 
রkাk- তাহেল রাª িক তার ধমVানুভ0 িত রWার জেনH পদেWপ rহণ করেব? .যেহতK  
রােªর .চােখ সবাই সমান- @েতHক ধমVানুসারীই, না িক তখন আইন @ণয়ন করা হেব 
সংখHা{র; মানুেষর মূলHেবােধর ওপর িভিu কের? পেরাWভােব িক এখেনা .সই 
বHাপারটাই হে\ না? ভয়-ভীিত .দিখেয় বই, পt-পিtকা ব° করেলও এখন িক আর 
আদেত মুখ .চেপ ধরা স�ব হয়?  

পুরাতন পiিত আর কাজ করেছ না, রাª- আর আমােদর .স¶রকারীরা ঝঁািপেয় 
পড়েছ নতK ন এই .Wt ‘ই�ারেনট’.ক আটেক .ফলার উপায় .বর করেত। উইিকিলy 

আেমিরকার আফগািনwান ও ইরাক যK েiর .গাপনীয় িবশাল নিথ, {য়ানতানামু কারাগার 
এবং আেমিরকার Zরাª মTণালেয়র অসংখH নিথ সংrহ কের ই�ারেনেট .ছেড় িদেয় 
সাংবািদকতার এক নতK ন িদগn @িত�া কের। আমরা .দখলাম, খK ব আrহ িনেয়ই 
.দখলাম – পৃিথবীর সবেচেয় শিkশালী রাª আেমিরকাও তােদর গলা ?েপ ধরার 
@েচ[ায় সফল হেত পারেলা না। ২০১০-১১ সাল জুেড় চলা মধH@ােচHর .দশ {েলােত 
ঘনীভ0 ত হেয় ওঠা সংগ|ত চলমান আেNালেনর .পছেন ই�ারেনেটর এবং সামািজক 
.যাগােযাগ সাইট{েলার @ভাব আমরা সবাই .দেখিছ। িসিরয়ার মেতা এক? বi .দেশ 
থাকা মানুেষরা তােদর কথা, তােদর অব�া সারািব#েক জানােত .পেরেছ ই�ারেনেটর 
মাধHেম। িতউিনিসয়ায় চাকK িরিবহীন .বকার যK বকেদর আ{েন আ�াbিত .দবার ঘটনােক 
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.কD কের িতউিনিসয়ার সরকােরর @িত .য িবেWাভ দানা .বঁেধ উেঠিছেলা তােক 

.ঠকােত ই�ারেনেটর সংেযাগ ব° কের িদেয়িছেলা সরকার। লাভ হয়িন, বরং 
িতউিনিসয়ার সফল িবYবেক িচিaত করা হেয়েছ ‘The Story of the First Successful 
Internet Revolution’ িহেসেব।  িমশেরর িবYবীরাও .যাগােযােগর মাধHম িহেসেব বHবহার 
কেরেছ ই�ারেনট। িমশেরর সরকার গিদ বঁাচােত .ফসবK ক ইউ?উব টK ইটার ব° কের 
িদেয়িছেলা, লাভ হয়িন .সখােনও। বাংলােদেশ এই আওয়ামীলীগ সরকােরর আমেলও 
কিদন আেগ যখন ধমVানুভ0 িত এবং রাজৈনিতক .নতা-.নtীর ইেমজানুভ0 িতেত আঘাত 
করার জনH .ফসবK ক ব° করার পায়তারা .নয়া হেয়িছেলা  তখন জনমানেস কী ভয়�র 
@িতি_য়া হেয়িছেলা, িকভােব সরকার আবার িনেজেদর হাসHাÆদ কের অবেশেষ 
.ফসবK কেক .ছেড় িদেত বাধH হেয়িছেলা, রােªর কণVধােররা িনÕয় তা ভK েল যায় িন। িকJ 
দুঃেখর িবষয়, ভK ল .থেক িশWা িনেত তােদর খK ব কমই .দখা .গেছ।  

রােªর কণVধােররা এখন তাই আবার নেড় চেড় বেসেছ, আেরক? মহাভK ল আবােরা 
করার জনHই .বাধ হয়। আবােরা ই�ারেনেটর মুখ .চেপ ধরেত তারা বiপিরকর। িদেক 
িদেক lগ, .ফসবK ক, টK ইটােরর নােম মামলা, কনেট� .মাছার আেবদন, lক আরও কেতা 
কী। সPিত তথH ও .যাগােযাগ@যK িk (সংেশাধন) অধHােদেশ চ0 ড়াnভােব অনুেমাদন 
িদেয়েছ মTীসভা, .যখােন ৫৭ ধারা নােম এক? ধারা সংযKk হেয়েছ। ‘অনুভ0 িতর 
বািণজH’ পুঁিজ কের .দেশর @গিতশীল মুkমনা .লখকেদর bমিকর মুেখ রাখা এবং 
পিরি�িত বK েঝ তােদর কারাগাের .@রণটাই .যন এর একমাt উে�শH। ইেতামেধHই এর 
িশকার হেয় কারাগাের .গেছন মুkবK িiর দুই তর;ণ মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান 
রাহী) এবং উ�াস দাশ। যখন এ{েলােতও ফায়দা হয় না, তখন হয় শারীিরক 
আ_মণ। িকJ তারা ভK েল যান,  bমায়K ন আজাদ, রাজীব িকংবা আিসফ মিহউ�ীনেক 
চাপািত িদেয় কK িপেয়ও মুkবK িiর অrযাtা িwিমত করা যায়িন; বরং আমরা .বেড়িছ, 
চারা গাছ িহেসেব জß িনেয় মহীর;হ আকাের ছিড়েয় পেড়িছ এখােন ওখােন সবVt। 
কয়জনেক .হন�া করেব, কয়টা সাইট ব° করেব? আজেক .য .কান lেগ .গেলই, িকংবা 
.ফসবK ক, টK ইটােরর .য .কান জায়গােতই মুkবK িiর ZপেW হাজােরা আেলাচনা .চােখ 
পেড়। .কবল প�াচ ছয়? সাইট ব° কের িদেলই সব .শষ হেয় যােব? মুkমনারা আজ 
আর এক? সাইেট নয়, মুkমনা এক? সফল আেNালেনর নাম যা  ছিড়েয় আেছ 
অসংখH সাইেট, .ফসবK ক .পইেজ, মানুেষর মেন, িচnা-.চতনায়। @িতি_য়াশীলেদর 
@িতি_য়ায় এ আেNালন রাতারািত ব° হেয় যােব -.সটা ভাবার .কােনা কারণ .নই। 
 
সমাজ ধমPহীন হেয় Iগেল িক উcেd যােব? 
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এই বইেয়র প²ম অধHােয় আমরা সুইেডেনর এক? সংবাদ িনেয় আেলাচনা 
কেরিছলাম। ২০১৩ সােলর িডেস¨র  মােসর ০৩ তািরেখ পিtকায় @কািশত  .সই 
সংবাদ .থেক  জানা িগেয়িছল,  সুইেডেনর কারাগার{েলা নািক সব _মশ ব° হেয় 
যাে\। িবগত সময়{েলােত কারাবিNর সংখHা নাটকীয়ভােব কেম যাওয়ার ফেলই এই 
িসiাn িনেত হে\ রাªেক।  

আমােদর মত .দশ .যটা দুনী  িতেত শীষV�ানীয়, .যখােন িব#-.বহায়া এরশােদর মত 
সুেযাগস°ানী @াkন রাªপিত িকংবা রাÔয় .নতা হবার .গ�রব িনেয় থােকন, .যখােন 
.কউ সুেযাগ .পেলই অেনHর ঘাড় .ভেঙ, চK ির চামাির িকংবা @তারণা কের টK -পাইস 
কািমেয় িনেত চায়, তােদর হয়েতা বHাপারটা অবাক করেব। হয়েতা তারা আেরা অবাক 
হেবন .জেন .য, সুইেডন পৃিথবীর অনHতম শীষV�ানীয় নািwক-@ধান .দশ (.দশ?েত 
নািwেকর হার শতকরা ৪৫ .থেক ৮৫ ভাগ িহেসেব উেঠ এেসেছ িবিভ� সমীWায়)। 

আমােদর .দেশর অেনেকই যারা ধমV এবং }নিতকতােক এক কের .দেখন, যারা 
মেন কেরন ধমV না থাকেলই সমাজ উ\ে� যােব, তােদর কােছ ‘@ায় ধমVহীন’ 
সুইেডেন কারাবিNেদর সংখHা এভােব কেম যাওয়ার উদাহরণটা হয়েতা খািনকটা 
িব�েয়র বেট। এর কারণ আেছ।  .সই .ছেলেবলা .থেকই }নিতক চিরt গঠেনর 
মূলমT িহেসেব আমােদর .শখােনা হেয়েছ ধমV যারা পালন কের তারাই ভাল। িকংবা 
.দাষ করেল আ�াহ .গানাহ িদেব ইতHািদ। .ছাটেবলা .থেকই এইভােব }নিতকতার সােথ 
ধেমVর িখচK িড় একসােথ িমিশেয় খাওয়ােনার ফেল আমরা বড় হেয়ও আর ভাবেতই 
পাির না .য ধমV মানা ছাড়াও কােরা পেW ভােলা মানুষ হওয়া স�ব। িকJ সিতHই িক 
ধেমVর সােথ }নিতক চিরt গঠেনর .কােনা বাwব .যাগােযাগ আেছ?  

বHাপার?র অনুস°ান কের আিম আমার সহেলখক রায়হান আবীেরর সােথ িমেল 
বছর দুেয়ক আেগ একটা বই িলেখিছলাম ‘অিব#ােসর দশVন’ নােম210। বই? িলখেত 
িগেয় একােডিময়ায় @কািশত .বশ িকছK  পিরসংখHান িনেয় আমােদর কাজ করেত 
হেয়িছল, পিরিচত হেয় হেয়িছল  গেবষকেদর @াসি�ক কােজর সােথ।  সবেচেয় 
আেলািচত িছল িফল জুকারমHােনর উদাহরণ?।  ভ«েলাক কHািলেফা�ন�য়ার এক? 
কেলেজর .সািশওলিজ িবভােগর অধHাপক। িতিন ২০০৫ .থেক ২০০৬ সাল পযVn পূবV 
ইউেরাপীয় .দশ{েলােত সমীWা চািলেয়িছেলন। .সসব .দশ{েলােত ঈ#ের িব#াস এখন 
এেকবােরই নগণH পযVােয় .নেম এেসেছ। .যমন, সুইেডেনর কথা আমরা আেগই বেলিছ; 
.সখােন জনসংখHার @ায় ৮৫ ভাগ এবং .ডনমােকV  @ায় ৮০ ভাগ .লাক এখন ঈ#ের 
                                                             
210 অিভিজৎ রায় এবং রায়হান আবীর, অিব)ােসর দশ<ন, y�bর, ২০১১ ( ি�তীয় 
সংXরণ ২০১২) 
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িব#াস কের না । অথচ .সসমw ‘ঈ#ের অনা�া .পাষণকারী’ .দশ{েলাই আজ 
পৃিথবীেত সবেচেয় কম দুনী  িতr� এবং সবেচেয় কম সিহংস .দশ িহেসেব িচিaত বেল 
িফল সােহেবর গেবষণায় উেঠ এেসিছল। িফল জুকারমHান তার অিভ�তার িভিuেত 
এক? বই িলেখেছন, ‘ঈ#রিবহীন সমাজ’ (Society without God: What the Least 
Religious Nations Can Tell Us About Contentment) িশেরানােম। 

িতিন .সই বইেয় চাWুষ অিভ�তা .থেক িলেখেছন .য, .ডনমােকV র িhতীয় ব� হuম 
শহর আরহােস থাকাকালীন সময়{েলােত .কােনা পুিলেশর গািড় .দেখন িন বলেলই 
চেল। @ায় ৩১ িদন পার কের িতিন @থম এক? পুিলেশর গািড় .দেখন রাwায়। পুেরা 
২০০৪ সােল মাt একজন .লাক হতHার খবর @কািশত হয়। অথVাৎ, .সই ২০০৪ সােল 
পুেরা বছর জুেড় @ায় প�িচশ লWািধক মানুষ বসবাসকারী .মেÚাপিলটন শহর আরহােস 
সংগ|ত খK েনর সংখHা িছল এক। এ .থেক .বাঝা যায় এ সমw .দশ{েলােত মারামাির 
হানাহািন কেতা কম। ]ধK তাই নয়, সাPিতক সমীWা .থেক .দখা .গেছ .ডনমাকV  
পৃিথবীর সবেচেয় সুখী .দশ।  

.মা�াকথা হল - .বিশরভাগ ডHািনশ এবং সুইিডশ আমােদর দেশর মত ধমV 
hারা সং�ািয়ত ‘{নাহ’ বা পাপ নামক .কােনা বHাপাের িব#াসী নন অথচ .দশ দু’?েত 
অপরাধ @বণতার হার পৃিথবীর সকল .দেশর তK লনায় সবVিনô। এই দুই .দেশর @ায় 
.কউই চােচV  যায় না, পেড় না বাইেবল। তারা িক অসুখী? ৯১ ? .দেশর মেধH করা 
এক জিরপ অনুযায়ী, সুখী .দেশর তািলকায় .ডনমােকV র অব�ান @থম, .য .ডনমােকV  
নািwকতার হার .মাট জনসংখHার @ায় শতকরা আিশ ভাগ। -Hাি�েনিভয়ায় মাt ২০ 
শতাংেশর মেতা মানুষ ঈ#েরর িব#াস কেরন, তারা মেন কেরন ভােলাভােব .বঁেচ থাকার 
জনH ঈ#েরর @েয়াজনীয়তা রেয়েছ। িব#াস কেরন, মৃতK Hর পেরর জগেত। আর বািকরা 
.oফ কK সং-ার বেল ছK ঁ েড় .ফেলেছন এ িচnা।  

‘ঈ#রহীন’ এইসব সমােজর অব�াটা তেব .কমন? .দশ{েলা িক সব উ\ে� .গেছ, 
.যভােব আমােদরেক .ছাটেবলা .থেক .শখােনা হেয়েছ? না, তা যায়িন। বরং, সমােজর 
অব�া মাপার সকল পিরমাপ- গড় আয়K , িশWার হার, জীবন যাপেনর অব�া, 
িশ]মৃতK Hর িনôহার, অথVৈনিতক সামHাব�া, িল� সামHাব�া, Zা�Hেসবা, দুনী  িতর িনôহার, 
পিরেবশ সেচতনতা, গরীব .দশেক সাহাযH সবিদক িদেয়ই .ডনমাকV  ও সুইেডন অনHানH 
সকল .দশেক ছািড়েয় সবেচেয় উপের। তেব পাঠকেদর আমরা এই বেল িবÞাn করেত 
চাই না .য, এইসব .দেশ .কােনা ধরেনর সমসHাই .নই। অবশHই তােদরও সমসHা আেছ। 
তেব .সই সমসHা সমাধােনর জনH তারা .যৗিkক পথ .বেছ .নয়, উপর .থেক কারও 
সাহােযHর অেপWা কের না, িকংবা হাজার বছর পুরেনা r� .ঘঁেট সময় ন[ কের না। 



 

8 িব#ােসর ভাইরাস 235 

ইহজাগিতক সমw সমসHার সমাধান ইহজাগিতকভােবই সমাধােনর .চ[া এবং উেদHাগ 
িনেয়েছ তারা।  

.কবল িফল জুকারমHােনর কাজই নয়, অিব#ােসর দশVন বই?েত আেরা অেনক 
পিরসংখHান িনেয়ই {র;�পূণV আেলাচনা কেরিছলাম। আমরা .দিখেয়িছলাম, 
আেমিরকায় নািwকেদর চাইেত পুনর;ºীিবত ি¸dানেদর মেধH িববাহিবে\েদর হার 
.বিশ; এও .দখা িগেয়েছ, .যসব পিরবােরর পিরেবশ ধমী  য়গতভােব অিতমাtায় রWণশীল 
.সসমw পিরবােরই বরং িশ]েদর উপর পিরবােরর অনH .কােনা সদসHেদর hারা .বিশ 
.যৗন িনপীড়ন হয় । ১৯৩৪ সােল আ:াহাম Äা¶lাউ তার গেবষণাপেt .দিখেয়েছন 
ধা�ম�কতা এবং সততার মেধH বরং }বরী স�কV ই িবদHমান। ১৯৫০ সােল মুর রেসর 
গেবষণা .থেক .বিরেয় এেসেছ .য, ধা�ম�কেদর তK লনায় নািwক এবং অে�য়বাদীরাই বরং 
সমাজ এবং মানুেষর @িত সংেবদনশীল থােকন, তােদর উ�য়েনর জনH তHাগ Zীকার 
কেরন। ভারতীয় িব�ান ও যK িkবাদী সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর .জলখানায় দাগী 
আসামীেদর মেধH এক? জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর .য ফলাফল পাওয়া িগেয়িছল, 
তা িছল অবাক করার মেতা। .দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ#র 
এবং .কােনা না .কােনা @ািত�ািনক ধেমV িব#াসী । আেমিরকায়ও এরকম এক? 
জিরপ চালােনা হেয়িছল ৫ ই মাচV , ১৯৯৭ তািরেখ। .স জিরেপ .দখা .গেছ .য 
আেমিরকার জনসাধারেণর মেধH একটা উে�খেযাগH অংশ (৮-১০%) ধমVহীন হওয়া 
সেTও তােদর মেধH অপরাধ-@বণতা কম, .স তK লনায় ধা�ম�কেদর মেধH শতকরা িহেসেব 
অপরাধ-@বণতা অেনক .বিশ।  .ফডােরল বK Hেরার .দয়া পিরসংখHান .থেক জানা যায় 
.জল হাজেত নািwকর মাt ০.২ ভাগ, বািকরা সবাই ধা�ম�ক। আিম জািন, আজ 
বাংলােদেশ জিরপ চালােলও ভারেতর মেতাই ফলাফল পাওয়া যােব। ঈ#ের িব#াস, 
পরকােল িব#াস, .বেহেwর .লাভ বা .দাজেখর ভয় .কােনাটাই িকJ অপরাধীেদর 
অপরাধ .থেক িনব� u রাখেত পাের িন। আ�াহর .গানাহ িকংবা ঈ#েরর ভেয়ই যিদ 
মানুষ পাপ .থেক, দুনী  িত .থেক মুk হেত পারত, তেব .তা বাংলােদশ এতিদেন .বেহেw 
পিরণত হেতা। অথচ বাংলােদশ দুনী  িতেত বরাবরই থােক তািলকার শীেষV। এই .তা 
ধমV@াণ, আ�াহ-.খাদায় িব#াসী বাংলােদেশর সামািজক অব�া। অপরিদেক সুইেডন 
িকংবা .ডনমােকV র মেতা ঈ#রিবহীন .দশ{েলার িদেক তাকােল বKঝেত পাির আমােদর 
.দেশর ধমVেকিDক }নিতকতার কলিসটা কতটা ফঁাপা।  

.দেশ কােদর .মা�ার ফঁািসর রায় হেয়েছ সPিত।  কােদর .মা�া, িনজামী, 
.গালাম আজম, সাকা .চৗধK রী িকংবা বাvK  রাজাকােরর মেতা মানুেষরা আমােদর 
বারবােরই মেন কিরেয় .দয়, .য ধমVেক }নিতকতার উৎস বেল মেন করা হয়, .সই 
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ধেমVর নােম মানুেষরা কতটা নৃশংস হেয় উঠেত পাের সুেযাগ .পেলই। একাuের 
রাজাকারেদর কাজকমV আমােদর অেনক সময়ই .চাখ আ�ুল িদেয় .দিখেয় .দয় 
মানিবকতার .চেয় ধেমVর }সিনকেদর কােছ ধমVেবাধটাই বড় হেয় দঁাড়ায়। ]ধK একাuর 
.তা .কবল নয়, বছর কেয়ক আেগ {জরােট ঘেট যাওয়া মমVািnক দা�া, আর তারও 
আেগ অেযাiায় বাবির মসিজদ .ভে� িশবেসনােদর তাsব নৃতH ধেমVর তথা িব#ােসর 
ভাইরাস{েলার ভয়াবহ রèপ?েকই �রণ কিরেয় .দয়। 
 
ভাইরাস মুS জীবন : এক চলমান যা1াপেথর নাম 
.য .কান ভাইরাস সং_মণ .থেক বঁাচবার জনH গেড় .তালা দরকার ‘এñবিড’, সহজ কথায় 
}তির করা দরকার ভাইরাস-@িতেষধেকর।  আর এই সাং-� িতক ভাইরাসেক @িতেরাধ করেত 
পাের আমার–আপনার মত িবেবকস�� @গিতশীল মানুেষরাই। আিম িকJ আসেলই মেন কির 
এই এñবিড }তির করেত কাযVকর ভ0 িমকা রাখেত পাের সামািজক সেচতনতা। এেWেt 
িব�ান মন-, যK িkবাদী সাইট{েলার বড় সড় ভ0 িমকা আেছ। ভ0 িমকা রাখেত পাের িব#ােসর 
িনগড় .থেক .বর;েনা মানবতাবাদী r;প{েলা এবং  মুkবK িiর চচV াকারী বHিkবগV। দরকার 
সকেলর সি¹িলত @েচ[ার, দরকার .খালস .ছেড় .বর;েনার মত সৎ সাহেসর, দরকার আমার-
আপনার সকেলর সামিrক সিদ\ার।  আপনার আমার এবং সকেলর আেলািকত @েচ[ােতই 
হয়ত আমরা একিদন সWম হব সমw িব#াস-িনভV র ‘পHারাসাই?ক’ ধHান ধারণা{েলােক 
তাড়ােত, এিগেয় .যেত সWম হব িব#ােসর ভাইরাস-মুk নীেরাগ সমােজর অভী[ লেWHর 
িদেক।  

ি@য় বHিk� রবাটV  িrন ই�ারেসােলর এক? উিk িদেয় ]র; হেয়িছল আমার এই 
বই? - ‘িব#াসী মন খ�াচায় বিN পািখ, আর মুkমন .যন মুk িবহ� – ঘন .মেঘর 
পদV া .ভদ কের উেড় চলা অিবÃাn এক ডানােমলা ঈগল’। িব#ােসর ভাইরােসর 
কK ফল{েলা .বাঝার পর .বাধ হয় কােরারই এ িবষেয় সেNহ থাকা উিচৎ নয়। বইেয়র 
.শষ @ােn এেস আমরা আবােরা .সই ই�ারেসােলর শরণাপ� হব।   ই�ারেসাল 
িছেলন .পশায় আইনজীবী, অসাধারণ বা3ø, এবং ঊনিবংশ শতেকর @খHাত 
অে�য়বাদী মুkিচnক। ‘Ingersoll's Vow’ নােম ই�ারেসােলর .ছাট একটা রচনা 
আেছ, .যটা আমার খK ব ি@য়211। .স .লখােত ই�ারেসাল বHk কেরেছন, যখন িতিন 
সকল িব#ােসর ভাইরাস .থেক মুk হেয় িনিÕতভােব বKঝেত .পেরিছেলন  চারপােশর 
সবিকছK ই @াক� িতক, ঐ#িরক িকছK  .নই, তখন কী ভীষণ আনেN উেhিলত হেয় 

                                                             
211 Ingersoll's Vow, 
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/vow.html  
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উেঠিছল তার মন।  রায়হান আবীর তঁার ‘মানুিষকতা’ rে� .স অংশ?র অনুবাদ 
সংকিলত কেরিছেলন ‘ই�ারেসােলর @িত�া’ িশেরানােম,  .য? সবসময়ই আমার কােছ 
এক অনািবল .@রণার উৎস212: 

 

‘.যিদন িনিÕতভােব বK েঝ .গলাম আমার চারপােশর সবিকছK ই @াক� িতক, সকল 
.দবতা, অপেদবতা িকংবা ঈ#র মানুেষর সৃ[ .প�রািণক চিরt বHতীত িকছK ই 
নন, .সিদন সিতHকােরর Zাধীনতার তী: আনেN মােতায়ারা হেয়িছল আমার 
মন, শরীেরর @িত? কণা, রkিবNু, ইিDয়। আমােক সীমাবi কের রাখা চার 
.দয়াল টK কেরা টK কেরা হেয় িমেশ .গল ধK েলায়, আেলার .oােত আেলািকত হেয় 
.গল আমার অ°ক0 েপর @িত? .কাণ। .সিদন .থেক আিম কারও চাকর, .সবক 
বা বাNা নই। এই পৃিথবীেত আমার .কােনা মিনব .নই, আমার .কােনা মিনব 
.নই এই সীমাহীন মহািবে#ও। 
আিম Zাধীন, মুk - িচnা করেত, িচnারািজ @কােশ, আদশV িনধVারেণ, 

ভােলাবাসার মানুষেদর স�ী কের িনেজর মেতা বঁাচেত। আিম Zাধীন আমার 
মানিসক এবং শারীিরক Wমতা বHবহাের, @িত? ইিDয় িদেয় কÌনার ডানা 
.মেল উেড় .যেত, িনেজর মেতা Z1 .দখেত, আশা করেত। আিম Zাধীন - 
িনেজর মেতা ভাবেত। আিম Zাধীন - িনদV য়, উr ধমVেক অZীকার করেত। 
আিম Zাধীন - অসভH, মূেখVর ‘অেলৗিকক’ r�সমূহ এবং এ{েলােক পুঁিজ কের 
ঘটা অসংখH িন�K রতােক ছK ঁ েড় .ফেল িদেত। আিম Zাধীন অসংখH 
মহাজাগিতক িমথHা .থেক, Zাধীন সীমাহীন শািwর ভীিত .থেক, আিম Zাধীন 
ডানাওয়ালা .ফেরশতা .থেক, শয়তান .থেক, ি�ন-ভ0 ত এবং ঈ#র .থেক। 
জীবেন @থমবােরর মেতা আিম Zাধীন। 
আমার িচnার রােজH .সিদন .থেক .নই আর .কােনা িনিষi জায়গা, .নই 

.কােনা অশরীরী শৃïল যা .বঁেধ রােখ আমার অবয়বেক, আমােক রkাk 

করার জনH .নই .কােনা অেলৗিকক চাবK ক, আমার মাংেসর জনH .নই .কােনা 
আ{ন। আমার মােঝ .নই ভয়, আমার মােঝ .নই অেনHর .দখােনা পেথ 
হঁাটার দায়বiতা, আমার @েয়াজন .নই কারও সামেন অবনত হওয়া, কাউেক 
পূজা করা, আমার @েয়াজন .নই িমেথH কথা বলারও। আিম মুk। ভয়-ভীিত, 
.মর;দsহীনতা ছK ঁ েড় .ফেল িদেয় .সিদন আিম @থমবােরর মেতা উেঠ 
দঁািড়েয়িছলাম, জগতেক নতK ন কের .দখার, ভাবার .চতনা িনেয়।  

                                                             
212 রায়হান আবীর, মানিুষকতা, y�bর, ২০১৩ 
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আমার অnর .সিদন ক� ত�তায় ভের িগেয়িছল। আিম ক� ত�তা .বাধ 
কেরিছলাম ইিতহােসর .সই সব নায়কেদর @িত, মানুেষর @িত যারা িনেজর 
জীবন িবপ�, িবসজV ন কেরিছল মানুেষর হাত এবং মিwে�র Zাধীনতা যK েi। 
আিম ধনHবাদ জািনেয়িছলাম পৃিথবীর আেলািকত সকল সnানেদর, যােদর 
.কউ আ�াbিত িদেয়িছল মূেখVর সােথ যK েi, মৃতK Hেক আিল�ন কেরিছল অ° 
@েকাে� আ-বiাব�ায়, যােদর মাংস পুেড়িছল ধমVা°েদর আ{েন। আেলািকত 
.সইসব সাহসী মানুেষরা, যারা এেসিছল পৃিথবীর আনােচ-কানােচ, যােদর 
িচnায়-কেমV Zাধীনতা .পেয়েছ মানুেষর সnােনরা। অতঃপর আিম িনচK  হলাম, 
.য আেলার মশাল তারা �ািলেয়িছেলন .স আেলার মশাল তK েল িনলাম 
িনেজর হােত, উ�চK  কের তK েল ধরলাম .সটা, এ আেলা িনÕয়ই একিদন জয় 
করেব সকল অ°কার।’ 

 
ড..ডেরল .র .য কথা{েলা বেল তার ‘গড ভাইরাস’ বই? .শষ কেরেছন, .স 
কথা{েলা উvারণ কের আিমও সমাি¾ টানেবা আমার এই ‘িব#ােসর ভাইরাস’ 
বই?র213 - 

‘ভাইরাস মুk জীবেনর আZাদন .কান সুিন�দ�[ গnবH নয়, বরং এক? 
চলমান যাtাপেথর নাম।  আমরা সবাই এই ভাইরাস িদেয় .কান না .কান 
ভােব আ_াn, এবং আমরা িনেজেদর অজােnই বেয় িনেয় যাই অসু� 
িব#াস, মতামত িকংবা ধারণা। আমােদর অেনেকর মাথাই  আ_াn কের 
.ফলা হেয়েছ আমােদর িশ] বয়েসই আমােদর ধমী  য় িব#ােসর পানপাt  
হােত তK েল িদেয়।  আ_াn মননেক @িতেষধক িদেয় ধীের ধীের সু� কের 
.ফলাই হেব আমােদর যাtাপেথর লWH। আমরা যিদ িব#ােসর ভাইরােসর 
কK ফল{েলা স¨ে° সবVদা সেচতন থাকেত পাির, তেবই আমরা ভাইরাস মুk 

সমাজ @তHাশা করেত পাির।’  
 

আর .সটা যিদ আমরা পাির, তাহেল ই�ারেসােলর মেতাই আমরা িনিÕতভােব বলেত 
পারব, ‘এ আেলা একিদন জয় করেব সকল অ°কার’। 

 
......................................... 
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