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শহীদ রািীি হায়দার শশাভন (থািা িািা)
শাহিাগ আসদালসন ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’-এর প্রথম বশকার

২ য় েং স্ক র শণ র ভূ বম কা

বিশ্বাসের ভাইরাসের ২য় েংস্করণ শিবরসয় শগল। ২০১৪ োসলর শেব্রুয়াবরর িইসমলায় যখন
িইবির প্রথম েংস্করণ শিবরসয়বিল র্খন ভািসর্ই পাবরবন এসর্া দ্রুর্ – মাসন কসয়ক মাসের
মসযেই িইবির ২য় েংস্করসণর ভূ বমকা বলখসর্ হসি। বকন্তু বলখসর্ হল। নর্ু ন েংস্করসণর িনে
ভূ বমকা শলখার শপিসন শযমন আনসদর শিাোঁয়া আসি, শর্মবন পাশাপাবশ আসি বকিুিা শিদনার
শিাোঁয়াও। োযারণর্ শকান িইসয়র পুনঃ-প্রকাসশর েময় ভূ বমকা বলখসর্ বগসয় শলখসকরা
শিদনার্ত হন না। মনঃক্ষু ণ্ণ হন না। িরং খুবশসর্ হন আপ্লুর্। শেিাই শর্া স্বাভাবিক, র্াই না?
খুবশ আবম যসথষ্টই, বকন্তু পাশাপাবশ একিা িায়গায় আসি শিদনাও। নর্ু ন িইসয়র ভূ বমকা
বলখসর্ বগসয় আবম খুবশর পাশাপাবশ শিদনার্ত হবি – এ কথা শুসন হয়সর্া অসনসক অিাক
হসিন। বকন্তু শেিাই হবি। কারণ আসি অিশে। িইবি ২০১৪ োসলর একু সশ িইসমলায়
অনের্ম েেল বিবির্ িই বহসেসি বিবির্ হসয়বিল। িহু পাঠক লাইন বদসয় িইবি বকসনসিন।
অসনসকই িইবি বনসয় শেেিুসক স্ট্োিাে বদসয়সিন। অসনসকই পসে মুগ্ধ হসয় অনেসদরও
পেসর্ উদ্বুদ্ধ কসরসিন। শুযু র্াই নয়, িইসমলা শশষ হসর্ না হসর্ই িইবির শিশ বকিু ভাল
বরবভউ অনলাইসন প্রকাবশর্ হসয়বিল। র্ারমসযে এই মুহূসর্ত মসন পেসি মুক্তমনা ব্লগার শদি
প্রোদ শদিুর ‘বিশ্বাসের ভাইরাে: শমসন নয়, মসন বনন’ বশসরানাসমর িমৎকার বরবভউবির কথা।
শেবি একাবযক োইসি প্রকাবশর্ হসয়বিল1। এ িাোও িহু িায়গায় িইবি বনসয় শলখাবলবখ
হসয়সি। এ পয তন্ত অখুবশ হিার শকান কারণ বিল না।
বকন্তু খুবশর শেই শরাসর্ শযন খাবনকিা ভািা পসে শগল এ িিসরর মাঝামাবঝ েমসয়
শাবেউর রহমান োরািী নাসমর এক উগ্র বিহাবদ িেবক্তর কমতকাসে। োরািী নামক িবরত্রবিসক
যারা শিসনন, র্ারা িাসনন - শেেিুসক শমসয়সদর উত্ত্েক্ত করা, লুচ্চাবম শলাোবর করা, অিানাঅসিনা শমসয়সদর হঠাৎ কসর মোসেি কসর বিসয়র প্রস্তাি শদয়া, বনসির শমািাইসল
শেবিসলাসের িনে িাকা পয়ো িাওয়া েহ িহু োর্রাবমর িনে োরািী ইসর্ামসযেই কু খোর্
(যারা োরািী এ কািগুসলার োসথ েমেকভাসি পবরবির্ নন, র্ারা মুক্তমনায় অনন্ত বিিয়
দাসশর শলখা ‘োরািীর োর্রাবম’ শলখািা পসে বনসর্ পাসরন2)। বকন্তু শেিাই োরািীর
একমাত্র পবরিয় নয়। নারী শলালুপ োরািী একবদসক শযমন শমসয়সদর োসথ ‘লুলাবম’শর্ মহাওস্তাদ, বঠক একই যারায় আিার যমত রক্ষার োচ্চা সেবনকও িসি। নারী অিমাননার পাশাপাবশ
শদি প্রোদ শদিু, বিশ্বাসের ভাইরাে: শমসন নয়, মসন বনন, মুক্তমনা, শেব্রুয়াবর ২৭, ২০১৪;
িইবনউি২৪, মাি ত ২০, ২০১৪ ইর্োবদ।
2
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র্ার শেেিুক স্ট্োিাসে পাওয়া যায় ইেলাম যমত প্রিারণার র্াগুবদ শপাস্ট্। যমতপ্রিারণা আর
নারী অিমাননা শয একেূসত্র িাোঁযা, র্া োরািীসক না শদখসল ভাল কসর শিাঝা যাসি না।
‘মানুবষকর্া’ গ্রসের শলখক এিং ব্লগার রায়হান আিীর বিবেবনউি পবত্রকায় র্ার একবি কলাসম
োরািীসক বিসেষণ করসর্ বগসয় শয কথাগুসলা িসলসিন, র্া খুিই র্াৎপয তমবির্3 –
‘বনসিসক কখনও বনবষদ্ধ শ াবষর্ ‘বহিিুর্ র্াহবরর’ কখনও ‘বশবিসরর’
অনুোরী িসল প্রিার করা োরািীর ব্লসগ আগমন সিবিসলা মূলর্ েহব্লগার
শমসয়সদর বিরক্ত করার উসেশে বনসয়, র্ার প্রথম শপাস্ট্ও বিসলা অিানা অসিনা
শমসয়সদর ‘বিসয় করার অনুসরায িাবনসয়’। মূলর্ বিবভন্ন ভু য়া আইবে খুসল শেেিুক
এিং ব্লসগ শমসয়সদর অেীল, কু রুবিপূণ ত প্রস্তাি শদওয়াই বিসলা র্ার কাি। শেেিুসক
আপনারা যারা বনয়বমর্, র্ারা শখয়াল কসর শদখসিন, িাংলা ভাষায় শেেিুসক শয
েকল নারীবিসদ্বষী, অেীল, শযৌন েুেেুবে শযাগাসনা পার্া রসয়সি র্াসদর মসযে
একবি বিসশষ সিবশষ্টে লক্ষণীয়। এরা ইন্টারসনি শথসক নারীসদর বিবভন্ন িবি েংগ্রহ
কসর শেিা র্াসদর অনুোরীসদর োমসন উপস্থাপন কসর এিং একই োসথ আরও
একিা বিষসয় র্ারা েমান কম্পাসঙ্ক শপাস্ট্ কসর। কী শেই বিষয়িা? যমত। এিং
শযসহর্ু িাংলাসদসশর েংখোগবরসের যমত ইেলাম, র্াই এই অেীল পার্াগুসলার
কাসিও যমত িলসর্ শকিল ইেলাম। োরািী শযন এই মানুষগুসলারই প্রবর্বনবয। যার
একমাত্র কাি হসলা নারীসদর উর্েক্ত করা এিং ইেলাম যমত বনসয় শপাস্ট্ শদওয়া’।
োরািীর মর্ মানুষসক বনসয় বলখসর্ কাসরা ভাল লাসগ না, োরািী নামিা শকান মননশীল
িইপসত্র স্থান পাওয়ার শযাগে নয়। ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ িইবির ভূ বমকায় োরািীর মর্ শলাকসক
বনসয় েময় এিং শবক্ত িেয় করসর্ হসি – িোপারিা ের্েই শিদনার। বকন্তু র্ারপসরও একিা
িায়গায় গুরুত্ব আসি। আেসল ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ যারণাবির োসথ োসথ োরািীর েম্পকত
গভীর। বিশ্বাসের ভাইরাে মবস্তষ্ক অবযকার কসর শেলসল কী হয় – র্ার েহি েরল এিং
িলিোন্ত উদাহরণ হসি এই োরািী। োরািীর মর্ ‘বিশ্বাসের ভাইরাে আিান্ত’ মনসনরা
মসনই কসর শয শলখসকরা যমতসক েমাসলািনার দৃবষ্টসর্ শদসখন, এ বনসয় যুবক্তিাদী শলখা
শলসখন, র্াসদর যসর যসর হর্ো করা িাসয়ি। শেেিুসক োরািীর খুি েহি স্বীকাসরাবক্ত –
‘ইেলাম অথত শাবন্ত নয়, ইেলাম অথত আত্মেমপতন। ইেলাসমর বভর্সর বিহাদ, বির্াল েিই
আসি। আল্লাহর রেূলসক যারা ঠাো মাথায় গাবলগালাি করসি, আমরা র্াসদর হর্ো করি,
এসর্ লুসকািু বরর বকিু শনই।’ আবম ইেলাম িা আল্লাহ রেুলসক গাবলগালাি কসর শকান শলখা
িা িই প্রকাশ কবরবন। যারা আমার শলখাবলবখর োসথ পবরবির্ র্ারা িাসনন, আমার েিগুসলা
িই-ই আেসল প্রাবন্তক বিজ্ঞান এিং দশতসনর অবন্তম েমেো বনসয় আিবর্তর্। শকান বিসশষ যমত
িা যমতগুরুর প্রবর্ লক্ষে বস্থর কসর শকান িই-ই বলবখর্ হয়বন। র্ারপসরও শদখবি আমার িই
এিং শলখাবলবখ োরািীর মর্ বিশ্বাসের ভাইরাোিান্ত মনসনর গাসয় জ্বালা যরাসনার িনে বিল
রায়হান আিীর, উল্লাে ও রাহী িৃত্ত্ান্ত: এখনও শগল না আোঁযার, বিবেবনউি২৪, মর্ামর্ বিসেষণ,
এবপ্রল ১৬, ২০১৪
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যসথষ্ট। আেসল বিজ্ঞান এিং দশতসনর বনমতম ের্েগুসলা েি েময়ই যমতিাদীসদর িুসক শশসলর
মর্ শি োঁসয। যমতরক্ষার িনে র্ারা হসয় উসঠ মবরয়া। িিসরর শুরুসর্ই আমাসক হর্োর হুমবক
বদসয় শেেিুসক স্ট্োিাে বদসয়বিল এই উগ্র িবি। স্ট্োিাসে িসলবিল, আমাসক হর্ো করা
নাবক মুেলমানসদর িনে এখন ‘েরি’ হসয় শগসি। পসর আসরা শিশ কসয়কিার হর্োর হুমবক
বদসয়বিল। শেেিুক মন্তসিে আমাসক শশষিার শয হর্োর হুমবক বদসয়বিল র্াসর্ শে িসলবিল ‘অবভবিৎ রায় আসমবরকা থাসক। র্াই র্াসক এখন হর্ো করা েম্ভি না। র্সি শে যখন শদসশ
আেসি র্খন র্াসক হর্ো করা হসি’। িনবপ্রয় িার্ীয় সদবনক বিবেবনউি পবত্রকার একবি
বরসপাসিত রীবর্মর্ বিনশি উসল্লখ কসর োরািীর িক্তিে উদ্ধৃর্ হসয়বিল শে েময়4।
অিশে োরািীর হর্োর েসর্ায়া নর্ু ন বকিু নয়। এই োরািী ২০১৩ োসলর শেব্রুয়াবর
মাসে লাইম লাইসি এসেবিল রািীি হায়দার শশাভন ওরসে থািা িািার িনািা পোর িনে
বনসয়াবির্ ইমামসক হর্োর উস্কাবন বদসয়। প্রকাসশেই িসলবিল, ‘শয ইমাম থািা িািার িানািা
পেসি র্াসকও হর্ো করা হসি’। পুবলশ র্াসক শগ্রের্ার কসরবিল শে েময়5। বকন্তু েিাইসক
অিাক কসর বদসয় োরািীসক িাবমসন শিসে শদয়া হসয়বিল বদন কসয়ক পসরই । অসনসকই
িসলসিন, এরপর শথসকই র্ার বেবিিাল েসর্ায়ার দাপি শিসে বগসয়সি মাত্রাবর্বরক্তভাসি। শে
অর্ীসর্ ঢাকা িি শকাসিতর শিলা িি িহুরুল হকসকও হর্োর হুমবক বদসয়বিল। খোর্নামা
ব্লগার এিং অোবিবভস্ট্ আবেে মবহউেীনসকও হর্োর হুমবক বদসয়বিল োরািী একাবযকিার।
মিার িোপার হসি যাসক শে হর্োর হুমবক শদয়, দুই বদন পসর আিার র্ার কাসিই িাকা িায়।
হর্োর হুমবক শদয়ার মসর্া িাকা িাওয়ািাও ওর িাবর্ক, বকংিা হয়সর্া েোশন (আবম যখন
শেেিুসক নর্ু ন, আমার কাসিও শিশ কসয়কিার মোসেি বদসয়বিল শেেিুসক িাকা পয়ো
শিসয়; একিার শর্া ১০,০০০ িাকা শিসয় িেল স্মািতসোন বকনসি িসল; আসরকিার মোসেি
বদসয়বিল পয়োওয়ালা েুদরী শমসয় আসি বকনা যাসর্ বকনা শে বিসয় করসর্ পাসর) ।
অসনসকর কাসি এও শশানা যায়, োরািীর িাকা শিসয় বভক্ষািৃবত্ত্র িোপারিা এমন পয তাসয়
শপৌোঁবিসয় বগসয়বিল শয, শমসয়সদর োসথ শযৌনালাপ করসর্ করসর্ই শে নাবক র্াসদর কাসি িাকা
িাইসর্ থাকসর্া। পাশাপাবশ নাবস্তক, মুরর্াদ এিং বিযমীসদর হর্োর েসর্ায়া শর্া আসিই।
এর মসযে একিার শদখলাম, নািেিেবক্তত্ব পীযুষ িসদোপাযোয়সক বনসয় বলসখবিল – ‘এেবেবের
এই পীযূষ িসদোপাযোয় যবদ শদসশর আসলম উলামাসদর কাসি ক্ষমা না িায় র্াইসল এই পীযূষ
িসদোপাযোয়সকও থািা িািার মর্ করুন পবরণবর্ িরন করসর্ হসি’6। বকিুবদন আসগ
মুক্তবিন্তার শলখক পারসভি আলমসক হর্োর েসর্ায়া বদসয়বিল এই বেবিিাল বিহাবদ। র্ার
শনাসি খুি পবরষ্কারভাসিই বলসখবিল – ‘...এই পারসভি আলসমর িাো হসি শবনর আখোয়।
এই পারসভি আলম প্রবর্বদন বিকালসিলা ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র িবির হাসি আড্ডা শদয়।
িবিিাদ প্রিারকারীর উস্কাবনসর্ িট্টগ্রাসম দুই বকসশার শগ্রপ্তার, বিবেবনউি২৪, এবপ্রল ২, ২০১৪,
http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article767003.bdnews
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শেই োরািী শগ্রপ্তার, বিবেবনউি২৪, শেব্রুয়াবর ২৪, ২০১৩
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পীযুষ িসদাপাযোয়সক হর্োর িনে োরািীর েসর্ায়া,
https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/752622994764487
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রােূলল্লু াহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাম ও খাবদিা রাবযয়াল্লাহু আনহা শক িরমভাসি কিাক্ষ
কসর status শলখার কারসণ এই পারসভি আলম শক হর্ো করা িাংলার মুেলমানসদর িনে
এখন েরি হসয় দাোঁবেসয়সি।’7 হর্োর উস্কাবনর পাশাপাবশ আিার অনে যরসণর উস্কাবনও
আসি। বকিুবদন আসগ শেনািাবহনী এিং পুবলশসক উস্কাবন বদসয়বিল ‘শদসশর সনরািেকর
পবরবস্থবর্সর্’ অস্ত্র র্ু সল বনসর্। প্রযানমন্ত্রী শশখ হাবেনাসক ‘ড্রাকু লা মানিী’ বহসেসি বিবির্
কসর শদসশ ‘আসরকবি রক্তাক্ত ১৫ই আগাস্ট্’ িাসনার উদাত্ত্ আহিান িাবনসয়বিল এই
উগ্রপেী িেবক্তবি। র্ার স্ট্োিাসে োরািী িসলবিল8 –
‘শশখ হাবেনা ির্তমাসন একবি ড্রাকু লায় পবরণর্ হসয় শগসি। ড্রাকু লা শর্া শেই
শয মানুসষর রক্ত খায়। শশখ হাবেনা শুযু ড্রাকু লার নোয় িাংলার বনরীহ মানুসষর
রক্তই খাসিন না শশখ হাবেনার ভার্ খাওয়ার িনে, শশখ হাবেনার শগােল করার
িনে আসরা অসনক িাংলার বনরীহ মানুসষর রক্ত দরকার। শশখ হাবেনা ির্তমাসন
িাংলার বনরীহ মানুসষর রক্ত শখসয় শি োঁসি আসি। “রক্ত রক্ত আবম র্ৃ ষ্ণার্ত” এিাই
এখন ড্রাকু লা মানিী শশখ হাবেনার নীবর্। ... আমাসদর দরকার এখন আসরকবি ১৫
আগস্ট্, ৭ নসভম্বর যার মাযেসম আমরা বেবকসমর পবরণবর্ শথসক শরহাই পাি। র্াই
শদশ শপ্রবমক শেনািাবহনী শক আবম অনুসরায করবি আি রাসর্ই আপনারা একিা
রক্তাক্ত োমবরক অভু েত্থান কসর আমাসদর শক ড্রাকু লা মানিী রক্ত বপপােু শশখ
হাবেনার হার্ শথসক উদ্ধার কসরন’।
এযরসণর িক্তিে রাষ্ট্রসরাবহর্ার োবমল। এ যরসণর িক্তিে বদসয়ও োরািী বকভাসি আইসনর
ঊসবত থাসক শেিা রীবর্মর্ বিস্ময়কর। প্রখোর্ বশক্ষাবিদ ে. শমা আসনায়ার শহাসেন বিষয়বির
গুরুত্ব অনুযািন কসর শদসশর একবি প্রখোর্ সদবনক পবত্রকার একবি কলাসম োরািীর িোপাসর
এমনবক স্বরাষ্ট্র প্রবর্মন্ত্রীসকও দ্রুর্ িেিস্থা শনওয়ার অনুসরায িাবনসয়বিসলন9। অথি শদসশর
আইনরক্ষসকরা এ িোপাসর বিসলন িরািরই বনবিতকার।
র্াসদর বনবিতকার থাকার একবি কারণ হয়সর্া শয োরািীর মৃর্ুে হুমবকসক শকউ গুরুত্ব
বদসয় শনয়বন। োরািী প্রবর্বদনই শেেিুসক কাউসক না কাউসক মৃর্ুে হুমবক বদসয় শিোসর্া।
োরািীর মৃর্ুে-হুমবকর িোপারিা গুরুত্বপূণ ত বকিু হসল শেেিুসকর প্রায় েকল মননশীল শলখক
োবহবর্েসকরা এর্বদসন পরপাসর েুখবনরা যাপন করসর্ন। েবর্ে িলসর্ বক োরািীর মসর্া
লুসম্পসনর শদয়া মৃর্ুে েসর্ায়া আমরা শকউই ‘বেবরয়ােবল’ শনইবন। বকন্তু আমরা না বনসলও
একবি প্রবর্োন বনল। রকমাবর-েি-কম নাসম একবি প্রবর্োন আসি অনলাইসন িই বিবি
কসর। োরািী িাংলাসদসশর অনলাইন িই শকনার োইি ‘রকমাবর েি কসমর’ অবেসের
পারসভি আলমসক হর্োর িনে োরািীর েসর্ায়া, https://bnin.facebook.com/QawmiCyberArmy/posts/714518841903289
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Farabi Shafiur Rahman, Facebook Status, December 16, 2013;
https://www.facebook.com/shafiur2012/posts/796970570329729
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ে. শমাঃ আসনায়ার শহাসেন, স্বরাষ্ট্র প্রবর্মন্ত্রী মসহাদয় দ্রুর্ িেিস্থা বনন, সদবনক িনকণ্ঠ, ৪ এবপ্রল
২০১৪

বঠকানা প্রদান কসর শপাস্ট্ শদয় মাি ত মাসের মাি ত মাসের মাঝামাবঝ েময়। িাংলাসদসশ
নাবস্তকর্া িোসনার অপরাসয শে র্ার র্াগুবদ অনুোরীসদর রকমাবরর অবেে আিমসণর আহ্বান
িানায় শে। একই োসথ স্ট্োিাসে প্রবর্োনবির স্বত্ত্াবযকারীর শপ্রাোইল উসল্লখ কসর র্াসক
হর্ো করার হুমবক শদওয়া হয়। শযখাসন োরািীসক োসথ োসথই আইসনর হাসর্ শোপদত করার
দরকার বিল, িাংলাসদসশর শুভিুবদ্ধর েি মানুষসক ভীষণ রকম অিাক কসর বদসয় ‘রকমাবর েি
কসমর’ েত্ত্বাবযকারী মাহমুদুল হাোন শোহাগ োরািীর হুমবকর পর র্ার স্ট্োিাসে এসে আবম
(অবভবিৎ রায়) েহ অনোনে শলখকসদর বিজ্ঞান ও মুক্তবিন্তার িই বিবি করার িনে ক্ষমাপ্রাথতনা
কসরন। বকন্তু র্ারপরও োরািী েন্তুষ্ট না হওয়ায় রকমাবর েি কম র্ার শদওয়া বলস্ট্ যসর
বনসমসষই েকল িই র্াসদর ওসয়িোইি শথসক প্রর্োহার কসর বিবি িসের শ াষণা শদয়।
অসনসকই এই িনার েময় রকমাবর েি কসমর েংবেষ্টসদর োরািীর ভসয় ভীর্ হওয়ার িদসল
আইবন িেিস্থা গ্রহণ করসর্ অনুসরায করসলও েিার অনুসরাযসক উসপক্ষা কসর রকমাবর েি কম
শমৌলিাদী শর্াষণসকই র্াসদর নীবর্ বহসেসি গ্রহণ কসর এিং ‘নাবস্তক’শদর িই (পেুন
বিজ্ঞান, যুবক্তিাদী এিং প্রগবর্শীল িই) বিবি বিরর্সর িে কসর শদয়। অথি েকল অপকসমতর
শহার্া োরািীর বিরুসদ্ধ শকাসনা যরসনর িেিস্থা গ্রহণ কসরবন র্ারা (রকমাবরর এই
শমরুদেহীণর্ার েলােল শয শমাসিই ভাল হয়বন পরির্ীকাসলর িনাপ্রিাহ বিল র্ার প্রমাণ।
োরািীর পদর্সল রকমাবরর েত্ত্বাবযকারী মাহমুদুল হাোন শোহাসগর অসহর্ু ক ক্ষমাপ্রাথতনায়
নর্ু ন কসর শবক্ত েঞ্চয় কসর এই কু খোর্ োরািী এিং শেই োসথ শুরু হয় র্ার বনর্ে-সনমবন্তক
হর্ো-হুমবক প্রদান। আবম যখন এ িইসয়র ভূ বমকা বলখবি, র্খন োরািীর আসরকবি হুমবক
এিং আিমসণর বশকার হসয় কারাগাসর বদন কািাসিন িট্টগ্রাসমর মুক্তবিন্তার দুই র্রুণ মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এিং উল্লাে দাশ10)। র্ারা বনসদনপসক্ষ োরািীসক
িলসর্ পারসর্ন শয, িইসয়র শয অংসশ আপবত্ত্িনক অংশ আসি র্া র্াসদর শদখাসর্, এিং
শেই শমার্াসিক িেিস্থা বনসিন র্ারা। বকংিা িলসর্ পারসর্ন, ‘শয িই রাষ্ট্র এিং েরকার
কর্ৃ তক বনবষদ্ধ নয়, শে িই কাসরা মুসখর কথায় আমরা োইি শথসক েবরসয় বদসর্ পাবর না’ ।
বকন্তু শকান অনুেোন িাোই, শকান যুবক্তবনে প্লোন-শপ্রাগ্রাম এিং পবলবে িাোই র্াৎক্ষবণক
বেদ্ধাসন্ত িই উবঠসয় শনয়ার শ াষণা বদসলন। এিা শকান যরসণর ভাল িোিোবয়ক নীবর্র োসথ
োমঞ্জেেপূণ ত নয়। িেিো করসর্ হসল বনিস্ব বিশ্বােসক বেসস্ট্সমর িাইসর রাখাই িাঞ্ছনীয়।
এসক্ষসত্র আন্তিতাবর্কভাসি েুপবরবির্ বিপণন প্রবর্োন আমািন েি কম এর মসর্া একবি ভাল
উদাহরণ শর্া বিলই র্াসদর োমসন। আমািন শথসক িাইসল শযমন যমীয় িইপত্র শকনা যায়,
শর্মবন শকউ িাইসল বরিােত েবকন্স, েোম হোবরে, বিসস্ট্াোর বহসিন্সসদর মসর্া নাবস্তকসদর
িইপত্রও বকনসর্ পাসরন বিনা িাযায়। শকউ হুমবক বদসলই আমািন বরিােত বেবকসন্সর িই
েবরসয় শনয় না। রকমাবরর এ যরসণর একবি স্ট্োে-এ অবিিল থাকা উবিৎ বিল। আর উবিৎ
বিল োরািীর মসর্া মৃর্ুে-হুমবক দার্ার বিরুসদ্ধ আইবন িেিস্থা গ্রহসণর। বকন্তু র্ারা শেিা না
কসর ভাইরােসক বিইসয় শরসখ োইিসক ‘পবিত্র পাবন’ বদসয় ‘পাক-শগািল’ বদসর্ মনস্থ
করসলন। বকন্তু এ ভাসি শর্া েমেোর েমাযান হয় না। শকান শরাগ োরাসর্ হসল শরাসগর

উৎেিা বনযতারণ করা িরুরী।
পৃবথিীসর্ িই পুবেসয়, িইসক বনবষদ্ধ কসর মুক্তবিন্তাসক প্রবর্হর্ করার শিষ্টা অিশে নর্ু ন
নয়। শেই প্রািীন যুগ শথসকই শােসক বনিসদর বিন্তার বিপরীসর্ যাওয়া মর্িাদ বকংিা যোন
যারনাসক রুদ্ধ করসর্ শিসয়সি। শকাপাবন তকাে, গোবলবলও, ব্রুসনাসদর িাইসিলবিসরাযী
শেৌরসকবিক মর্িাদসক বনবষদ্ধ কসর কোথবলক িাি ত একেময় েূসয তর িাবরবদসক পৃবথিীর শ ারা
থামাসর্ শিসয়বিল। যখন র্া েম্ভি হয়বন বিপরীর্ যারার িইপত্র জ্বাবলসয় পুবেসয় র্াবেসয় নাশ
কসর বদসর্ শিসয়সি। এ যরসণর গ্রেহন্তারক কাি িোবিলনীয় শােসকরা কসরসি, এসথনীয়রা
কসরসি, শরামানরা কসরসি। বিষ্টান এিং মুেবলম শােকসদর হাসর্ একিা েময় বংে হসয়বিল
আসলকিাবিয়ার েুবিখোর্ প্রািীন পাঠাগার। কবথর্ আসি আসলকিাবিয়া গ্রোগাসরর িইপত্ত্র বংে করসর্ বগসয় খবলো ওমর নাবক িসলবিসলন – ‘িইপত্রগুসলা যবদ শকারআসনর
বশক্ষার োসথ েিবর্পূণ ত না হয় র্সি শেগুসলা আমাসদর দৃবষ্টসর্ বনর্ান্তই অপ্রসয়ািনীয়। কাসিই
ওগুসলার বংে অবনিায ত; আর িই-পত্ত্রগুসলাসর্ যবদ শকারাসনর বশক্ষার োসথ েিবর্পূণ ত শকান
কথািার্তা আসদৌ শথসকও থাসক র্সি শেগুসলা হসি প্রসয়ািসনর অবর্বরক্ত। কাসিই শে বদক
বদসয়ও ওগুসলা বংে করা িাসয়ি’। র্ু বকত শেনাপবর্ ইখবর্য়ার উবেন মুহম্মদ বিন িখবর্য়ার
বখলবি এিং র্ার অনুগর্ সেবনসকরা ভারর্িষত আিমসণর পর জ্ঞানবিজ্ঞাসনর েূবর্কাগার
নালদা বিদোবনসকর্নও একই কায়দায় বংে কসরবিসলন। এমনবক গর্ শর্সক নাৎেী
িামতাবনর শােসকরা রীবর্মর্ িই শপাোসনার িবিউৎেি পালন কসরসি িা কসর। অিশে বমত্র
িাবহনীও বপবিসয় বিল না। বদ্বর্ীয় বিশ্বযুসদ্ধর েময় র্াসদর শিামারু বিমানগুসলা নাবক িাসগতি
বহসেসি প্রায়ই খু োঁসি বনসর্া িামতাবনর লাইসেবরগুসলাসক। রাবশয়ার স্ট্োবলনীয় িামানায় শযমন
বিপরীর্ বিন্তাসক নাশ করার র্াবগসদ অেংখে িই শপাোসনা হসয়সি, শর্মবন আিার পঞ্চাসশর
অেকার দশসক মোকাবথতিসমর বিশুবদ্ধ অবভযাসন আসমবরকান মননসক কবমউবনিসমর হার্
শথসক িাোঁিাসনার িনেও িই পুেসর্ আমরা শদসখবি। িই শপাোসনা িাোও িইসয়র উপর নানা
যরসণর শেন্সরবশপ আসরাপ এিং বনবষদ্ধকরসণর িহু আলামসর্র োসথই আমরা পবরবির্।
ভারর্িসষত োলমান রুশবদর ‘েোিাবনক ভাসেতে’, বকংিা িাংলাসদসশ র্েবলমা নােবরসনর
‘লজ্জা’ আমরা বনবষদ্ধ হসর্ শদসখবি শিাসখর োমসনই। িির কসয়ক আসগ মামলা কসর হুমায়ুন
আিাসদর ‘নারী’ গ্রেবিসক বনবষদ্ধ করার প্রসিষ্টা শনয়া হসয়বিল। ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’শক বনবষদ্ধ
করার শপ্রসিষ্টাও এই র্াবলকায় নর্ু ন েংসযািন। মিার িোপার হসি, োরািী নামক মুখসিনা
লম্পি এিং েসর্ায়ািাসির মুসখর কথায় রকমাবর শকান বকিু আগাপাশর্লা বিিার বিসিিনা না
কসর শয েময়বিসর্ বিজ্ঞানমনস্ক িইপত্র উবঠসয় বনসয়সি, বঠক একই েময় র্াসদর োইসি
দপতভসর শশাভা পাবিল শগালাম আিম, মওদুদী, শদলওয়ার শহাসেন োইদীসদর িই। শুযু র্াই
নয়, এই একবিংশ শর্াব্দীসর্ িসে রকমাবর েি কম অনলাইসন বিবি কসর িসলসি, ‘পৃবথিী
নয় েূয ত শ াসর’র মর্ অবিজ্ঞাবনক িই, বকংিা ‘আবদ ও আেল শোসলমানী র্াবিসির বকর্াি’
িার্ীয় গ্রে11। অথি আযুবনক বিজ্ঞানী এিং দাশতবনকসদর গসিসষানা পত্র, িান তাল,আর িইসয়র
এ িোপাসর শেেিুসক ব্লগার এিং অোবিবভস্ট্ ওমর োরুক লুসির মাি ত মাসের ১৫ র্াবরসখর একবি
মিার স্ট্োিাে বিল এরকসমর –
11

10

িবিিাদ প্রিারকারীর উস্কাবনসর্ িট্টগ্রাসম দুই বকসশার শগ্রপ্তার, বিবেবনউি২৪, পূসিতাক্ত।

শরোসরন্স শদয়া শর্ কসষ্টর েেল ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ বকংিা ‘অবিশ্বাসের দশতন’ -এর মসর্া
িইগুসলা র্াসদর িনে সর্বর কসরসি এসকিাসর িীিন-মরণ েমেো। র্ারা শস্ট্ার শথসক উবঠসয়
বনসয়সি আমার েি িই। বমথো শলসিল এোঁসি বদসয়সি ‘আউি অি বপ্রণ্ট’ িসল। রকমাবরর এই
হঠকারী বেদ্ধাসন্তর পর আবম আমার শেেিুক স্ট্োিাসে বলসখবিলাম12 –
‘আবম োমানে শলখক। বকন্তু যা বলবখ ের্র্ার োসথ বলবখ। কাউসক হুমবক
যামবক শদই না। আশা করি রকমাবর এিং র্াসদর োসথ িবের্ িেবক্তরা বিষয়বি
মাথায় রাখসিন। দয়া কসর িেিোর োসথ িেবক্তগর্ বিশ্বাে িরাসিন না। োরািী
হািার হািার মানুষসক মৃর্ুে হুমবক বদসয়সি। র্ার হুমবক ের্ে হসল আমরা শকউ
আি শি োঁসি থাকর্াম না। রকমাবরর উবিৎ শলখসকর স্বাযীনর্ার প্রবর্ অবিিল থাকা।
আমার িই রাষ্ট্র শথসক িোন করা হয়বন, আদালসর্ যায়বন। োরািীই িরং আদালসর্
িািতবশিপ্রাপ্ত শেরারী আোমী। র্ার কথায় আমার িইসক র্াবলকা শথসক েরাসনার
কারণিা হােেকর। আমরা শর্া শকান যমীয় িই র্াবলকা শথসক েরাসর্ িলবি না।
শুযু যমীয় িই শকন, িহু বিহাবদ িানী েমৃদ্ধ উগ্র িইপত্র শথসক শুরু কসর িে িে
রািাকারসদর শলখা িই রকমাবরসর্ পাওয়া যায়। েি শিসে আপনাসদর শিাখ পেল
এমন এক শলখসকর বযবন হুমবক যামবক শদন না, শকিল বযবন বিজ্ঞান বনসয় শলসখন?
আেসল ভয়িা কার? স্মরণ কবর বমখাইল িুলগাকসভর উপনোে ‘মাস্ট্ার এে
মাগতাবরিার’ বিখোর্ উদ্ধৃবর্ –‘পােুবলবপ শপাসে না’। মুক্তবিন্তকসক আিমণ করা
যায়, বকন্তু র্ার বিন্তাসক নাশ করা যায় না’।
হো, আবম ের্েই মসন কবর - মুক্তবিন্তকসক আিমণ করা যায়, বকন্তু র্ার বিন্তাসক শকানভাসিই
বিনাশ করা যায় না। এর প্রমাণ আমরা খুি ভালভাসিই শপসয়বি রকমাবর-োরািী িনার
পরির্ী েময়গুসলাসর্। রকমাবর যখন কাপুরুসষর মসর্া বিশ্বাসের ভাইরাে প্রর্োহাসরর শ াষণা
বদসয়বিল, র্খন ‘পেুয়া’ এিং ‘নক্ষত্র িুক শপ’ েহ অন লাইসন িই বিবির একগাদা প্রবর্োন
আমাসদর পাসশ এসে দাোঁোয় ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ িইবির বিবি অিোহর্ রাখসর্13। র্ারা

‘যমতাে মানবেক শরাগী যবদ আপনাসক হর্োর হুমবক শদয়, আপবন র্খন বক করসিন? হয় আপবন র্ার
হুমবকসক পাত্ত্া শদসিন না, আর পাত্ত্া বদসল পুবলসশ অবভসযাগ করসিন। বকন্তু আপবন যবদ ভয় শপসয়
ইদুসরর মসর্া গসর্ত ঢু সক যান, গসর্ত ঢু সক বেগিাবি বদসয় নীবর্ আদশত েি বিষিতন বদসয় শগালাম
আিসমর িই বিবি করসর্ শুরু কসর শদন, র্াহসল আপবন অিশেই একিা ''রকমাবর''’।
12
অবভবিৎ রায়, শেেিুক শনাি, মাি ত ১৫, ২০১৪,
https://www.facebook.com/Avijit.Roy.MuktoMona/posts/678791665510440
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শে েময় রকমাবরর (rokomari.com) এর কসয়কবি উসল্লখসযাগে বিকল্প পাওয়া বগসয়বিল পাঠকসদর
কাি শথসক ১. পেুয়া: www.porua.com.bd : বিশ্বাসের ভাইরাে িইবি একবি িমৎকার উপিমবণকা
েহসযাসগ আপসলাে কসর শরসখসিন শির্াসদর িনে।

মুক্তবিন্তার িইপত্র বিবি শথসক শকানভাসিই বপিু হিসি না িসল িানায়। োরািী হুমবক বদসয়
িইবির বিবি িে করসর্ শিসয়বিল, অথি োরািীর এই কমতকাসে বিশ্বাসের ভাইরাে বিবি শর্া
িে হসলাই না, িরং িইবির বিবি এক মাসের মসযে আমাসদর প্রর্োশাসক এসকিাসর অবর্িম
কসর শগল। িহু পাঠক আগ্রহী হসয় িইবি বকসনসিন, এিং আমাসক মোসেি কসর িাবনসয়সিন।
অসনসক রকমাবরর বেদ্ধাসন্ত এসর্ািাই ক্ষু ব্ধ হসয়বিসলন শয র্ারা ‘রকমাবর িিতন করুন’ নাসম
শেেিুক ইসভন্ট খুসল এ প্রবর্োনবি িিতসনর োক বদসয়বিসলন। আমার িইসয়র িহু পাঠক
েহমবমতর্া প্রকাশ কসর স্ট্োিাে বদসয়সিন। শযমন, খোর্নামা ব্লগার এিং অনলাইন অোবিবভস্ট্
বনঝু ম মিুমদার র্ার একবি স্ট্োিাসে বলসখবিসলন, ‘আবম এই পয তন্ত রকমাবর শথসক ১৬,৫৮৫
িাকার িই বকসনবি দুইবি একাউন্ট শথসক। যবদ োরািীর কথা অনুযায়ী অবভবিৎদা বকংিা
নাবস্তকর্া প্রিার করসি, এমন অবভসযাসগ িা এমন কারসণ এমন িই রকমাবর িাদ বদসয় শদয়,
র্সি পাবব্লক-স্ট্োিাে বদসয়ই রকমাবর িিতন করি’। আসরকিন পাঠক োসিদুল ওয়াবহদ
বনসিাল বলসখবিসলন, ‘আমার অেতার বহবিসর্ বগসয় কোলকু সলিসর বহোি কসর শদখলামরকমাবর শথসক দুই িিসর প্রায় োসে নয় হািার িাকার িই আবম বকসনবি। ঢাকায় থাবক
না,র্াই রকমাবর আমার িনে একিু বিশাল েুসযাগ বহসেসি এসেবিল। অসনক কৃ র্জ্ঞর্া িমা
বিসলা োইসির পবরিালকসদর িনে। োইসির এেবমনসদর এমন একিা িীসির কাসি
আত্মেমপতণ শদসখ খুিই মন খারাপ লাগসি। শ্রদ্ধার িায়গাগুসলা যীসর যীসর কসম আেসি।
আিাদ োসহি বঠকই িসল শগসিন- েিবকিু নষ্টসদর অবযকাসর যাসি’। বকিু পাঠক আিার
আসগ অেতার করা িই গ্রহণ না কসর েরােবর শেরর্ পাবঠসয়সিন রকমাবরর কাসি। শযমন,
বিশ্বাসের ভাইরাে িইবির পাঠক শদি প্রোদ শদিু র্ার মাি ত মাসের একবি স্ট্োিাসে
বলসখবিসলন, ‘খুিই নগণে প্রবর্িাদ। অসনকিা শিািসিলায় মা'র উপর রাগ কসর ভার্ না শখসয়
থাকার মসর্া। অবভবিৎ রাসয়র িই প্রর্োহাসরর শির যসর রকমাবর েি কম শথসক আো
আিসকর পাসেতলিা শেরর্ পাঠালাম। িািাবরর বকিু যায় আসেনা হয়সর্া, বকন্তু শেবি আমার
বিসিিে নয়, আবম এই ক্ষু র প্রবর্িাসদই র্ৃ প্ত।’
স্বনামযনে শলখক এিং ব্লগাসররাও এবগসয় এসেবিসলন িাক-স্বাযীনর্া রক্ষার এই
গুরুত্বপূণ ত ইেুেসর্। র্াসদর অসনসকই বনিসদর িইগুসলা রকমাবর শথসক প্রর্োহাসরর শ াষণা
বদসয় স্ট্োিাে বদসয়বিসলন। িরম উদাে, যার ‘লাইসন আেুন’ িইবি িইসমলায় মুবে-মুেবকর
২. নক্ষত্র: www.nokkhotro.com/books : পাঠসকরা এখান শথসক ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ অেতার
কসরসিন, খুি র্াোর্াবে শপসয়ও শগসিন িসল িাবনসয়সিন।
৩. বপবিএেসিইন: www.pbschain.com
৪. িইসমলা: www.boi-mela.com [Cash-on-Deliveryর িেিস্থা শনই। এরা বিসদসশও িই
পাঠায়। শিবেি কােত লাগসি। েিসিসয় ভাল হয় শপপোল একাউন্ট থাকসল]
৫. এওয়ানিািার: www.a1bazar.com [এসদরও CoD শনই, র্সি বিকাসশর িেিস্থা আসি।
অেতার বদসল িই এসন শদয়।]
৬. িইিু সয়বন্টসোর.কম: http://www.boi24.com/
৭। কাবরগর http://www.karigor.com/

মর্ বিবি হসয়সি, বর্বন র্ার মাি ত মাসের ১৫ র্াবরসখ শদয়া স্ট্োিসে বলসখবিসলন – ‘শকান িই
রাখসি আর শকান িই েরাসি শেিা রকমাবরর বনিস্ব বেদ্ধান্ত। শমসয়সদরসক আসিিাসি শমসেি
বদসয় উর্েক্তকারী শেি বিক যবদ হয় এই শদসশর হাই বপ্রস্ট্ এিং র্ার যমতসক যবদ রকমাবরর
কণতযাররা পোন্ট বভবিসয় করসিাসে মাে িায়, র্সি শেই মাে িাওয়া ও পোন্ট বভিাসনার
অবযকার রকমাবরর আসি। আমার শুযু অবযকার আসি রকমাবর িিতন করার। আবম র্াই
করলাম। মাত্র দুবদন আসগ আপনাসদর কাি শথসক শকনা আি হািার িাকার িই হাসর্
শপসয়বি। এিাই শহাক আমার শশষ িই এর অেতার। শেইোসথ যবদ রায়হান আবির, অবভবিৎ
রায়সদর িই রকমাবর শথসক েবরসয় শেলা হয় র্সি আবম অনুসরায িানাসিা আমার ‘লাইসন
আেুন’ িইবিও শযন র্ারা বনসিসদর ওসয়িোইি শথসক েবরসয় শেসল। আপনাসদর পোন্ট
আপনারা বভিান, যখন খুশী র্খন বভিান। শুযু শেই বভিা পোসন্টর শভর্র আমাসক রাখসিন
না’। ‘িাগরসণর পূিাত পর’ গ্রসের শলখক কবির য়াহসমদ র্ার ১৭ই মাসি তর শদয়া স্ট্োিাসে
িসলবিসলন, ‘অনলাইন েন্ত্রােিাসদর প্রিারক োরািীর হুমবকসর্ রকমাবর েি কম র্াসদর োইি
শথসক অবভবিৎ রায়’র ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ িইবি প্রর্োহার কসর বনসয়সি এিা একিা েংিাদ
হসলও আদসর্ রকমাবর েি কম যবদ েবর্েকার অসথত িেিো অথিা অোম্প্রদাবয়কর্া যারণ
করসর্া র্াহসল োরািীর মসর্া শলাকসদর হুমবকসর্ কী িই প্রর্োহার করসর্ পারসর্া? এিা
স্পষ্টর্ র্াসদর োম্প্রদাবয়কর্া লালসনর শাবমল। একই োসথ নোক্কারিনকও। রকমাবর েম্পসকত
আবম অসনক উচ্চ যারণা শপাষণ কসর আেবিলাম দী বত দন শথসক। বনয়বমর্ভাসি শেখান শথসক
আবম িই েংগ্রহও কসরবি। োরািীর হুমবকসর্ অথিা এমন শকান বকিুর অসপক্ষার পালা শশষ
হিার পর র্াসদর আেল শিহারা শিবরসয় আোর পর এখন শথসক আর শকান িই রকমাবর শথসক
েংগ্রহ করি না িসল বেদ্ধান্ত বনসয়বি। এিং একই োসথ িইসমলা ২০১৪শর্ প্রকাবশর্
গণিাগরণ আসদালন এিং র্ার পসরর োমবগ্রক পবরবস্থবর্ বনসয় বলবখর্ আমার ‘িাগরসণর
পূিাত পর’ িইবিও রকমাবর শথসক প্রর্োহার কসর বনলাম’। েুসলখক রণদীপম িেু র্ার স্ট্োিাসে
িসলবিসলন, ‘রকমাবর.কম-এর র্াসক আমার গসিষণামূলক প্রিে েংকলন ‘অিমুক্ত গদেসরখা’
িইিা এখসনা শশাভা শপসল এখন বনসিসক অপমাবনর্ই শিায করসিা। শকননা িইিা েম্পূণইত
মুক্তমনা পাঠকসদর িনে শলখা’। এখাসন িলা দরকার, িরম উদাে, কবির য়াহমসদর মসর্া
অসনসকই িীিসন প্রথমিাসরর মসর্া িই প্রকাশ কসরবিসলন। প্রথম িই প্রকাসশর অনুভূবর্ শয
কর্িা িে শেিা শলখক মাত্রই িাসনন। র্ারপসরও র্ারা শে অনুভূবর্সক দূসর েবরসয় শরসখ
আমার পাসশ এসে দাোঁবেসয়বিসলন শলখসকর স্বাযীনর্াসক েম্মান কসর। আবম িাবননা রকমাবর
র্াসদর োইি শথসক িইগুসলা র্ু সল বনসয়সিন বকনা, বকন্তু র্ারা শয আমার মসর্া শলখসকর িনে
এই র্োগ স্বীকারিু কু করসর্ শিসয়সিন, র্াসর্ মুগ্ধ হসয়বি আবম। শদসশর মসযে শর্া িসিই
শদসশর িাইসরর বকিু পত্রপবত্রকাসর্ও িোপারবি বেিার করা হসয়বিল14। োমানে শলখক আবম।
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উদাহরণ বহসেসি অনলাইসন পেুন, 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

আমার োমানে শলখা কাউসক কাউসক হয়সর্া অনুপ্রাবণর্ কসর, বকন্তু র্ার িোপকর্া শয এসর্া
শিবশ র্া আবম কখসনাই অনুযািন কবরবন। েুের্ শুভ, র্াবরক আবিি (অবনসকর্), অনন্ত
বিিয় দাশ, রায়হান আিীর, মারুে রেূল, রায়হান রশীদ েহ অসনসকই মুক্তমনা, েিলায়র্ন,
মুক্তািনব্লসগ বকংিা পবত্রকায় শযভাসি বলসখসিন, র্াসর্ আবম ের্েই আপ্লুর্15। ওমর োরুক
লুি, োরিানা কিীর বিগ্ধা, আবেে মবহউেীন, বিপ্লি রহমান, মুহাম্মদ শগালাম োরওয়ার,
অঞ্জন আিায ত েহ অসনসকই এ বনসয় শেেিুক েহ িহু িায়গায় বলসখসিন। র্াসদর এ ঋণ িহন
বকংিা শশায শকানিাই করার োমথতে আমার শনই। শকিল মসন মসন উচ্চারণ কসরবি
রবিঠাকু সরর অসমা িাণী – ‘আমায় র্ু বম অসশষ কসরি!’ িস্তুর্ঃ র্াোঁসদর মসর্া অগবণর্
শলখক, পাঠক এিং শুভানুযোয়ীরা আসিন িসলই িহু হুমবক যামবকর পসরও ‘বিশ্বাসের
ভাইরাে’ িইবি অবস্তসত্বর অর্লাসন্ত হাবরসয় যায়বন, িরং নর্ু ন শবক্তসর্ উজ্জীবির্ হসয়, আসরা
পবরশীবলর্ হসয় আসলার মুখ শদখসি। িইবির প্রিার, প্রোর এিং োেসলের েিিু কু কৃ বর্ত্ব
আেসল র্াসদরই।
নর্ু ন এ েংস্করসণ িইবির শিশ বকিু অংশ শঢসল োিাসনা হসয়সি। িইবির অসনক অংশই
আসগর শিসয় পবরিবযতর্। বিসশষ কসর রািীি হায়দার শশাভন (থািা িািা) হর্োর শপ্রক্ষাপসি
‘যসমতর পোরাোইবিক যারণাই বক দায়ী নয়?’ অংশবি বিিবযতর্ করা হসয়সি নর্ু ন বকিু র্সথের
আসলাসক। ইেলাসমর েূিনাকাসল শযেি েবহংে পো িেিহূর্ হসয়বিল, গুপ্তহর্ো বিল র্ার
অনের্ম। আিু আোক, কাি ইিসন আশরাে, আেমা বিসন্ত মারওয়ান এর পাশাপাবশ আিু
রাসেসক হর্োর বিিরণ হাবির করা হসয়সি। আিু রাসের িনাবি আমার কাসি খুিই গুরুত্বপূণ ত
মসন হসয়সি। প্রায় শিাে’শ িির আসগ আিু রাসেসক হর্োর িনে মহানিীর বনসদতসশ শযভাসি
পাোঁিিন োহািীর একবি দল গুপ্তহর্োয় অংশ বনসয়বিল, একই কায়দায় মুেবর্ িবেসমর
বনসদতসশ োর্িসনর দল গঠন কসর থািা িািাসক পল্লিী থানার োমসন িাপাবর্ বদসয় কু বপসয়
হর্ো করা হসয়বিল ২০১৩ োসলর ১৫ই শেব্রুয়াবর। প্রািীন যমতগ্রসের িাণী এিং যমতগুরুসদর
বদকবনসদতশনা কীভাসি আিও বিহাবদ শপ্ররণা বহসেসি কাি কসর যায় ভাইরাে-আিান্ত
মনসনর মাসঝ- র্ার োযুিে আর েংবেষ্টর্া আসরা পবরষ্কারভাসি িোখো করা হসয়সি িইসয়।
Writer Censored, Threatened by Radical Islamist, The Investigative Project
on Terrorism, April 4, 2014 ইর্োবদ।
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এ প্রেসি পেুন:
১. মারুে রেূল, উদ্ভি উসির বপসঠ িসলসি স্বসদশ, বিবে বনউি২৪, মর্ামর্ বিসেষণ, এবপ্রল ২, ২০১৪।
২. অবনসকর্, রকমাবরর ঝকমাবর, েিলায়র্ন, মাি ত ১৬, ২০১৪।
৩. েুের্ শুভ, আসলা হাসর্ িবলয়াসি আোঁযাসরর এক যাত্রী, মুক্তমনা, মাি ত ১৬, ২০১৪।
৪. অনন্ত বিিয় দাশ, োরািীর োর্রাবম!, মুক্তমনা, মাি ত ১৭, ২০১৪।
৫. রায়হান আিীর, উল্লাে ও রাহী িৃত্ত্ান্ত: এখনও শগল না আোঁযার, বিবেবনউি২৪, মর্ামর্

বিসেষণ, এবপ্রল ১৬, ২০১৪
৬. আইবরন েুলর্ানা, োরািী’র কলকাবঠ নাোয় কারা? এিং আমাসদর ’রকমাবর’ প্রবর্বিয়া,
িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম, ২১ মাি ত ২০১৪
৭. রায়হান রশীদ, ৪৫১ বেবগ্র োসরনহাইি, মুক্তািন (বনমতান ব্লগ), মাি ত ১৬, ২০১৪ ইর্োবদ

ইেলাবমক োউসিশন শথসক প্রকাবশর্ শিাখারী শরীে শথসক এ েংিান্ত েবঠক হাবদেগুসলা
খু োঁসি র্থেেম্ভার বনখু োঁর্ কসর র্ু লসর্ োহাযে কসরসিন খোর্নামা গসিষক আিুল কাসশম। র্াোঁর
পবরশ্রমলব্ধ অিদান বনঃেসদসহ িইবিসক ঋদ্ধ কসরসি। িট্টগ্রামবনিােী মুক্তবিন্তক দুই র্রুণ
উল্লাে এিং রাহীর উপর শারীবরক আিমণ এিং শগ্রপ্তাসরর পর র্াসদর মমতস্পশী িনাবি িইসয়
শযাগ করা হসয়সি। প্রােবিকভাসি, শদসশর ‘নর্ু ন কালাকানুন’ বহসেসি বিবির্ র্থে ও
শযাগাসযাগ প্রযুবক্ত আইন ২০০৬ (েংসশাযনী ২০১৩)-এর ৫৭ যারা বনসয়ও বকিু বনসমতাহ
বিসেষণ হাবির করসর্ হসয়সি। আর িইসমলার েময় িইবির প্রথম েংস্করণ খুি দ্রুর্গবর্সর্
শির করার শখোরর্ বহসেসি িইবিসর্ অল্প-বিস্তর মুরণ এিং িানানপ্রমাদ রসয় বগসয়বিল। বকিু
বকিু িায়গায় বিল অসহর্ু ক পুনরুবক্তও। আমার আিলান্টাবনিােী শলখক-িেু রািবষত শদিনাথ
িইবি পসে শেগুসলা শির কসর বদসয় িইবিসক ত্রুবিমুক্ত কসর র্ু লসর্ েহায়র্া কসরসিন। র্াোঁর
অিদান িাো এই িইবির বদ্বর্ীয় েংস্করণ শকানভাসিই পূণর্ত া শপর্ না। আর আমার েকল
কাসির েিসিসয় কসঠার েমাসলািক আমার িীিনেবিনী িনো আহসমসদর শপ্ররণা েিেময়ই
আমাসক অিাক কসর। এসক্ষসত্রও র্ার িেবর্িম হয়বন িলাই িাহুলে।
িইবি প্রকাসশর শপিসন আমার ির্তমান এিং পূিিত র্ী প্রকাশকসদর অিদান আলাদাভাসি
না িলসল বনর্ান্তই অনোয় করা হসি। শর্ হুমবক যামবক েসত্ত্বও র্ারা ভসয় বপিু হসিনবন।
আমার মর্ ‘নােরমান’ শলখসকর পাসশ দৃঢ় পাসয় এসে দাোঁবেসয়সিন, ভবিষেসর্ও এ যরসণর
‘নােরমাবন িই’ প্রকাসশর অিীকার কসর শগসিন। শযমন, শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর স্বত্বাবযকারী
আহসমদুর রশীদ শিৌযুরী িু িু ল র্ার একবি স্ট্োিাসে খুি শোিাোপ্টাভাসিই িসলন, – ‘শুদ্ধস্বর
মুক্তমসনর, মুক্তিুবদ্ধর িই প্রকাশ শথসক কখসনাই বপিু হিসি না। যর্ হুমবকই আেুক, যর্
যমবকই বদক’। আর এই ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ িইবির ির্তমান প্রকাশক িাগৃবর্ প্রকাশনীর
স্বত্বাবযকারী েয়োল আসরবেন দীপনও একবি পবত্রকার োসথ োক্ষাৎকাসর িসল বদসয়সিন,
“েমাসি যমতাে মানুষ থাকসিই। এর িনে ভীর্ হওয়ার বকিু শনই। আমরা মুক্তবিন্তার, মর্
প্রকাসশর স্বাযীনর্ায় বিশ্বােী”16। শলখক বহসেসি আমার েিসিসয় িে প্রাবপ্ত শিায হয়
এখাসনই। র্াোঁসদর মসর্া োহেী প্রকাশসকরা থাকসল িাংলাসদসশ মুক্তিুবদ্ধ এিং মুক্তবিন্তার
ত িলা যায়। আর শেই োসথ িমশঃ
আসদালন শক্ত বভবত্ত্র উপর দাোঁোসি এ কথা বনবদ্বযায়
প্রশস্ত হসি ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ বিহীন েমাি বনমতাসণর িেু র পথ।

ে.অবভবিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)

শম ১৮, ২০১৪
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শেই োরািীর হুমবকসর্ িই বিবি িে!, পবরির্তন, ১৭ মাি ত ২০১৪

১ ম েং স্ক র শণ র ভূ বম কা

আমার এ িইবি বিশ্বাে বনসয়। েমাসি বিশ্বাসের প্রভাি বনসয়। বিশ্বাসের প্রভাি েিেময়ই
েমাসি বিল, আসি। বিশ্বাে িোপারিাসক এমবনসর্ শান্ত, েুদর, বনরীহ আর শগাসিিারা
শগাসির িসল োযারণভাসি যসর শনয়া হসলও েময় এিং েুসযাগ শপসল কীভাসি নখদন্ত শির
কসর র্ার রক্তসলালুপ শিহারািা প্রকাশ কসর শদয়, র্া আমরা েিাই কমসিবশ িাবন। শদসখবি।
বিশ্বাসের প্রভাসি িলীয়ান হসয় মানুষ শেই প্রািীন কাল শথসকই কু মারী এিং বশশু হর্ো কসর
শদির্াসক র্ু ষ্ট কসরসি, কখসনা িীিন্ত কির বদসয়সি, ের্ীদাসহর নাসম শর্ েহর নারীসক
পুবেসয় শমসরসি, নাবস্তক, মুরর্াদ বকংিা বিযমীসদর হর্ো কসরসি, িাপাবর্ বদসয় কু বপসয়সি,
িুসেে কসরসি, যমতযদ্ধ
ু কসরসি, োইবন োিেস্ত কসর বনরপরায শমসয়সদর পুবেসয় শমসরসি,
কখসনা িা োরা পৃবথিী িসু ে িলসি বিহাসদর নাসম িসলসি রসক্তর শহাবল শখলা। িলসর্ বদ্বযা
শনই, বিশ্বাে আমাসদর িনে উপকাসরর শিসয় অপকারই কসরসি শিবশ।
র্ারপসরও প্রশ্ন আসে, আমাসদর বক বিশ্বাসের আসদৌ দরকার শনই? বিজ্ঞান, েমাি,
েভের্া, সনবর্কর্া এই েি বক বিশ্বাে িাো বক এসকিাসরই অিল নয়? আমরা বক বিশ্বাসের
উপর বনভতর করা িাোই প্রযুবক্তর উন্নয়ন করসর্ পারি? ভবিষেসর্র গবর্ প্রকৃ বর্ িুঝসর্ পারি?
ের্ে বমথো, পাপ পুণে যািাই করসর্ পারি? এই িইবিসর্ এ প্রশ্নগুসলার উত্ত্র পাসিন
শকৌর্ূ হলী পাঠসকরা।
আবম ২০১১ োসল আমার েহসলখক রায়হান আিীসরর োসথ বমসল একিা িই বলসখবিলাম
‘অবিশ্বাসের দশতন’ নাসম। শিরুসনার এক িিসরর মসযেই িইবির েিগুসলা কবপ বনঃসশবষর্
হসয় যায়। ২০১২ োসল শির হয় িইবির বদ্বর্ীয় েংস্করণ। শশষ খির যা িাবন, শেই েংস্করণও
বনঃসশষ। শেই িইসয়র একবি অযোসয়র নাম বিল ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’। শকন আবম বিশ্বােসক
ভাইরাে মসন কবর র্ার একিা শিাি আনুষবিক পয তাসলািনা বিল শেখাসন। িইবি শিরুসনার পর
শথসকই পাঠকসদর শথসক অবভমর্ শপসয়বিলাম – যারণাবিসক বিস্তৃর্ করার। আমারও ইসি বিল
শেিা বনসয় কাি করার, বকন্তু হসয় উসঠবন। এর মসযে গর্ িির (২০১৩) িা শিশ বকিু িনা
আমাসক এ বিষয়বি বনসয় নর্ু ন কসর ভািসর্ িাযে কসর। ২০১২ োসলর অসিাির মাসে কািী
শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন নাবেে নাসমর একু শ িিসরর এক যুিক যুক্তরাসষ্ট্রর বনউইয়সকত
শগ্রের্ার হসয় বিশ্বিোপী পত্র-পবত্রকার আসলাবির্ খির হসয়বিসলন। বনউ ইয়সকতর শেোসরল
বরিাভত ভিন শিামা শমসর উবেসয় শদয়ার পবরকল্পনার অবভসযাসগ র্াসক শগ্রের্ার কসরবিল
পুবলশ ও এেবিআই। শেৌভাগে িা দুভাত গেিসম আসমবরকায় থাকার কারসণ র্ার িনাপ্রিাহ

আবম খুি কাি শথসক শদবখ। নাবেে আসমবরকায় পেসর্ এসে বিহাদ করাসক বনসির ‘কর্তিে’
মসন কসরসিন, আসমবরকাসক ‘দার আল-হারি’ বহসেসি শদসখসিন, এিং আসমবরকার
মুেবলমসদর িসলসিন ‘র্ালাবে’। বর্বন কীভাসি বিন লাসদনসক প্রাণবপ্রয় শনর্া মসন কসরসিন,
ইসয়সমসন বনহর্ আলকাসয়দা শনর্া আসনায়ার আল আওলাবকর বভবেও শলকিারগুসলা র্াসক
উদ্বুদ্ধ কসরসি – এ েিবকিু আমাসক িেবথর্ এিং উবদ্বগ্ন কসর র্ু সলবিল। নাবেসের মর্ বিশ্বােবনভতর যুিসকরা শযন এসককবি িাইম-শিামা। বিশ্বাসের এসককবি বিবংেী সিিাস্ত্র শযন। র্ারা
মুহূলতের মসযে িবেসয় পসে সর্বর করসর্ পাসর নাশকর্া। িলিোন্ত ভাইরাে শযন এরা। আবম
এ বনসয় িাংলা ব্লসগ একবি শলখা বলবখ ‘একিন নাবেে এিং বিশ্বাসের ভাইরাে’ বশসরানাসম।
বকন্তু র্খসনা আমার িই শলখার বিন্তািা মাথায় আসেবন।
শেই একই িিসরর শেব্রুয়াবর মাসে েূবির্ হসয়বিল অবিস্মরণীয় শাহিাগ আসদালন।
কাসদর শমাল্লার েবঠক বিিাসরর দািীসর্ অনলাইন অোবিবভস্ট্ এিং ব্লগারসদর গসে শর্ালা এ
আসদালন কাোঁবপসয় বদসয়বিল োরা িাংলাসক, এিং বকিুিা েমসয়র িনে হসলও বিশ্বসক।
যুদ্ধাপরাযীসদর োোঁবের দাবিসর্ েংগবঠর্ শাহিাগ গণআসদালসনর অনের্ম েংগঠক বিসলন
ব্লগার রািীি হায়দার শশাভন। রািীিসক শাহিাগ আসদালসনর এসকিাসর শীষতেমসয় র্ার
িাবের অদূসর নৃশংেভাসি কু বপসয় হর্ো করা হয়। রািীসির হর্োর অবভসযাসগ নথতোউথ
বিশ্ববিদোলসয়র পাোঁি িাত্রসক যখন শগ্রপ্তার করা হল, র্ারা বনি মুসখই স্বীকার করল, ‘ঈমানী
দাবয়ত্ব পালসনর িনে’ র্ারা রািীিসক হর্ো কসরসি। নথত োউসথর োমবগ্রক িনা এিং
রািীসির উপর আিমণসক ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ বহসেসি বিবির্ কসর আবম একবি প্রিে বলবখ
অনলাইন পবত্রকায় এিং মুক্তমনা ব্লসগ –‘বিশ্বাসের ভাইরাে: নথত োউথ বিশ্ববিদোলয় বক
িবিিাসদর অভয়ারণে হসয় উসঠসি?’ বশসরানাসম। রািীিসক হর্োর বিিরণ পেসল হর্িাক
হসর্ হয়, কীভাসি র্াসদর মবস্তষ্ক ‘শেন ওয়াশে’ হসয়সি পোরাোইবিক বিহাবদ যারণা বদসয়।
বনউ ইয়সকতর শেোসরল বরিাভত ভিন শিামা শমসর উবেসয় শদয়ার পবরকল্পনার অবভসযাসগ নথত
োউসথর কাসমল প্রাক্তন িাত্র কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন বকংিা রািীি হর্োয়
িবের্ নথত োউসথর িাত্রসদর মুখগুসলার বদসক র্াকাসল আমরা িুঝসর্ পাবর ‘বিশ্বাসের
ভাইরাে’ কর্ প্রকিভাসি মবস্তষ্কসক অবযকার কসর শেলসর্ পাসর, যার েসল একিনসক িাপাবর্
বদসয় কু বপসয় বনমতমভাসি খুন করসর্ও র্াসদর িাসযবন, িরং এিাসক র্ারা ‘ঈমানী দাবয়ত্ব’ িসল
মসন কসরসি।
বিশ্বাসের ভাইরাসের প্রভাসি রািীি হর্োর মসর্া ভয়ঙ্কর আলামর্গুসলা যখন বদসনর
আসলার মর্ উদ্ভাবের্, আশা করা হবিল শয, েরকার এ িোপাসর র্াৎক্ষবণক িেিস্থা শনসিন।
খু োঁসি শদখসিন বিশ্বাসের ভাইরাসের উদ্ভি এিং েংিমসণর মূল উৎেগুসলা। বকন্তু র্া না কসর
আওয়ামী েরকার িোও হল প্রগবর্শীল এিং মুক্তমনা ব্লগারসদর ওপর। ২০১৩ োসলর পয়লা
এবপ্রল িাংলা ব্লসগর িারিন স্বনামখোর্ মুক্তমনা ব্লগারসক শগ্রের্ার করল ‘শেকু েলার’ িসল
কবথর্ আওয়ামী েরকার। িুঝলাম শহোিবর্ মওলানা আর আমার শদশ এর মর্ শপ্রাপাগািা
শমবশসনর িাসপ বিশ্বাসের ভাইরাসের িোপারিা আর িেবক্তগর্ পয তাসয় েীমািদ্ধ শনই, িবেসয়
পসেসি রাষ্ট্রীয় অিকাঠাসমাসর্ও। বকন্তু ভাইরাসের এসহন মহামারী শদসখ শর্া আমরা শিাখ িুসি
থাকসর্ পাবর না। আমার অনলাইন িেু সদর োসথ বমসল ব্লগারসদর মুক্ত করার আসদালসন

োবমল হলাম। শুরু হল পত্র-পবত্রকা, শেেিুক এিং ব্লসগ শলখাবলবখ। শুরু করলাম
‘Worldwide Protests for Free Expression in Bangladesh’ কোসম্পইন। োরা
পৃবথিীর মুক্তবিন্তার েংগঠনগুসলা এবগসয় এসলা আমাসদর োসক। একিা েময় পর েরকার মুবক্ত
বদসর্ িাযে হল ব্লগারসদর।
র্খন শথসকই মসন হবিল, এই ইবর্হােগুসলা েংকবলর্ কসর রাখা দরকার। আমাসদর
বনসিসদর স্বাসথতই। আমরা িে বিস্মৃবর্-পরায়ণ িাবর্। দু’বদসনই ভু সল িসে থাবক আমাসদর
অিতনগুসলা, কখসনািা বিকৃ র্ই কসর শেবল বনসিসদর অিাসন্ত, বকংিা বমসথে প্রসরািনার বশকার
হসয়।
এ বনসয় িইসয়র কথা মাথায় আেসলও শেিা শয এ িিসরর মসযেই িসি ণু াক্ষসরও
মাথায় বিল না। িইসমলা শুরুর দু’মাে আসগ শকউ িইসয়র কাি শুরু কসর শেিা আিার শশষও
করসর্ পাসর নাবক? বকন্তু শেই অেম্ভি কািই েম্ভি কসর েিাইসক শদবখসয় বদসলন িাগৃবর্
প্রকাশনীর র্রুণ প্রকাশক েয়েল আসরবেন দীপন। বর্বন শযভাসি র্াগাদা বদসয় আমার কাি
শথসক শলখা আদায় কসর বনসলন, িই আকাসর পাঠকসদর োমসন র্ু সল যরসলন, শেিাও
ভাইরাসের শিসয় কম আশ্চয তিনক িোপার নয়। বর্বন এসর্া কম েমসয়র মসযে শুযু িইসয়র
শলখা আদায়ই কসরনবন, মসনারম একবি প্রিদ কসর শমলা শুরুর িহু আসগই শেেিুসক িাবনসয়
বদসয়বিসলন। র্ার এসহন অিদান এিং বনরন্তর িাপািাবপ িাো িইবি আসলার মুখ শদখসর্া না,
র্া হলে কসরই িলা যায়।
আর িইবি রিনার িোপাসর আর কাসরা কথা যবদ নাও িবল, অন্তর্ একিসনর কথা
িলসর্ই হসি; শে আমার স্ত্রী িনো। এসর্া কম েমসয়র মসযে এভাসি পােুবলবপ বলসখ বদসর্
হসি িানসর্ শপসর পুসরা েংোসরর েিিু কু দাবয়ত্ব বনসির কাোঁসয র্ু সল বনসয় আমাসক বনবিষ্ট
মসন শলখার িনে েময় কসর বদসয়সি শে। বনসি অবেে কসরসি, িাোয় এসে রান্না কসরসি,
শমসয়র কসলসির ভবর্তর িোপাসর শদখভাল কসরসি, এিং েসিতাপবর িাোর েমস্ত কাি গুবিসয়
আিার আমার পােুবলবপর িোপাসরও অসনক পরামশত বদসয়সি। িনো বনসিও একিন শবক্তমান
শলখক, এিং েিেময়ই আমার শলখার েিসিসয় িে েমাসলািক। র্ার েমাসলািনা এিং
পরামশত েিেময়ই আমাসক ঋদ্ধ কসর। এই িইবিও র্ার িেবর্িম নয়।
িইবি এসর্া কম েমসয় পাঠকসদর হাসর্ র্ু সল বদসর্ শপসর আনবদর্ শিায করবি।
িীিন দীপাবির্ শহাক, েমাি শহাক বিশ্বাসের ভাইরাে মুক্ত।

ে.অবভবিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)

শেব্রুয়াবর, ২০১৪

েূ বি
প্র থ ম অ যো য়

একিন নাবেে এিং বিশ্বাসের ভাইরাে । ২৪
বদ্ব র্ী য় অ যো য়

বিশ্বাসের ভাইরাে : থািা িািার রক্তিীি । ৫০
র্ৃ র্ী য় অ যো য়

ব্লগার শগ্রের্ার : ভাইরাোিান্ত িাংলাসদশ । ৬৬
ি র্ু থত অ যো য়

যমত শকন ভাইরাসের েমর্ু লে? । ৮৮
প ঞ্চ ম অ যো য়

যমত বক ের্েই সনবর্কর্ার উৎে? । ১১৭
ষ ে অ যো য়

নারী : যমত-ভাইরাসের প্রযানর্ম বশকার । ১৫২
শলখসকর অনোনে গ্রে









আসলা হাসর্ িবলয়াসি আোঁযাসরর যাত্রী (অঙ্কু র; ২০০৫, পুনমুরত ণ ২০০৬)
মহাবিসশ্ব প্রাণ ও িুবদ্ধমত্ত্ার শখাোঁসি (অিের; ২০০৭, পুনমুরত ণ ২০০৮)
স্বর্ন্ত্র ভািনা : মুক্তবিন্তা ও িুবদ্ধর মুবক্ত (িারবদক; ২০০৮)
সমকামমতা : বৈজ্ঞামিক এৈং সমাজ-মিস্তামিক অিুসন্ধাি (শুদ্ধস্বর; ২০১০,পুনমুরত ণ ২০১৩)
অবিশ্বাসের দশতন (শুদ্ধস্বর; ২০১১,পুনমুরত ণ ২০১২)
বিশ্বাে ও বিজ্ঞান (িারবদক; ২০১২)
ভালিাো কাসর কয় (শুদ্ধস্বর; ২০১২)
শূনে শথসক মহাবিশ্ব (শুদ্ধস্বর; ২০১৪)

ে প্ত ম অ যো য়

যমতগুসলা বিসক আসি কীভাসি? । ১৭২
অ ষ্ট ম অ যো য়

ভাইরাে শথসক মুবক্ত । ১৮৮

প্র থ ম অ যো য়

একিন নাবেে এিং বিশ্বাসের ভাইরাে

‘বিশ্বােী মন খাোঁিায় িবদ পাবখ, আর মুক্তমন শযন মুক্ত বিহি – ন শমস র পদতা শভদ কসর

উসে িলা অবিশ্রান্ত এক োনাসমলা ঈগল।’

- রিািত বগ্রন ইিারসোল (১৮৩৩-১৮৯৯)

কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন নাবেে নাসম একবি েুদশতন শিসলর কথা হয়সর্া
অসনসকরই মসন আসি। গর্ িিসরর (২০১২) অসিাির মাসে এই একু শ িিসরর যুিক
যুক্তরাসষ্ট্রর বনউইয়সকত শগ্রের্ার হসয় বিশ্বিোপী পত্র-পবত্রকার আসলাবির্ খির
হসয়বিসলন। বনউ ইয়সকত র শেোসরল বরিাভত ভিন শিামা শমসর উবেসয় শদয়ার
পবরকল্পনার অবভসযাসগ র্াসক শগ্রের্ার কসরবিল পুবলশ ও এেবিআই। বমবেয়ায় িলা
হবিল শয ২০০১ োসল ৯-১১ এর িনার পর এিাই নাবক আসমবরকায় েিসিসয় িে
‘শিসরাবরস্ট্ প্লি’। আমাসদর িনে এবি উসদ্বসগর বিল, কারণ এই প্লসির মূল উসদোক্তা
বহসেসি বিবির্ করা হসয়সি একিন িাংলাসদশীসক। েসদহভািসনর র্াবলকায়
িাংলাসদসশর নাম উসঠ আোয় নর্ু ন কসর শঙ্কা সর্বর হসয়বিল আসমবরকায় িেিােরর্
প্রিােী িাংলাসদবশসদর মসযে।
নাবেসের এই িনা অিশে বিবিন্ন বকিু নয়। োম্প্রবর্ক েময়গুসলাসর্ োরা বিশ্ব
িসু েই নানা যরসনর েন্ত্রােিাদ, আত্ম ার্ী শিামা হামলা এিং ‘েুইোইে
শিসরাবরিম’এর মাযেসম বনবিতিাসর হর্ো এিং আর্ংক সর্বর যমীয় উগ্রপেী দলগুসলার
িনে খুি িনবপ্রয় একিা পদ্ধবর্ বহসেসি আত্মপ্রকাশ কসরসি। ২০০১ োসলর ১১ই
শেসপ্টম্বর আল-কায়দার ১৯ িন েন্ত্রােী িারবি যাত্রীিাহী বিমান দখল কসর শনয়।
র্ারপর বিমানগুসলা কব্জা কসর আসমবরকার িৃহৎ দুবি স্থাপনার ওপর ভয়ািহ হামলা

িালায় র্ারা। বনউইয়সকতর বিশ্ব িাবণিে শকি ওয়ার্ল্ ত শেে শেন্টাসরর িু ইন িাওয়ার
এিং ওয়াবশংিসন মাবকতন প্রবর্রক্ষা দপ্তর িা শপন্টাগসন ঐ হামলা িালাসনা হয়। প্রায়
বর্ন হািার মানুষ শেই হামলায় মৃর্ুেিরণ কসর। আসমবরকার ইবর্হাসে েিসিসয় িে
েন্ত্রােিাদী হামলা বিসলা এবি। এই হামলার শপিসন রািবনবর্ক, োমাবিক এিং
অথতবনবর্ক কারণ থাকসলও এবি অনস্বীকায ত শয এর শপিসন েিসিসয় িে মদদ আেসল
বিশ্বাে-বনভতর যমীয় উগ্রর্া। এর্বদন পয তন্ত এ যরসণর হামলায় আরবিয় বকংিা
পাবকস্তানীসদর নাম শশানা শগসলও িাংলাসদশী অবভিােীরা েসদসহর িাইসরই বিল।
নাবেসের এই িনা েম্ভির্ যুক্তরাসষ্ট্র অিস্থানরর্ িাংলাসদশীসদর হালহবককর্ পাসে
শদসি িসল আশঙ্কা করসিন অসনসক।
আদালসর্ নাবেে শদাষী োিেস্ত হসয়বিসলন। অসিািসর যরা পোর িার মাসের
মসযেই (৭ই শেব্রুয়াবর) আদালসর্ শদাষ স্বীকার কসর িিানিবদ শদন নাবেে। বর্বন
স্বীকাসরাবক্তসর্ িসলন, িোপক বংেযজ্ঞ িালাসনার মাযেসম যুক্তরাসষ্ট্রর অথতবনবর্ক বভর্
বর্বন র্িনি কসর বদসর্ শিসয়বিসলন। আর এ লসক্ষেই বর্বন বিসফারক ভবর্ত ভোসনর
োহাসযে বনউ ইয়সকতর শেোসরল বরিাভত উবেসয় শদয়ার পবরকল্পনা কসরন। নাবেে
আদালসর্ িসলবিসলন, বশক্ষা বভোয় যুক্তরাসষ্ট্র যাওয়ার আসগই বর্বন ওোমা বিন
লাসদসনর অনুোরী হন এিং েন্ত্রােী হামলার বেদ্ধান্ত শনন। যুক্তরাসষ্ট্রর আদালর্ আগস্ট্
মাসে নাবেেসক ৩০ িিসরর কারাদসে দবের্ কসর।
নাবেসের িনািা আমাসক িেবক্তগর্ভাসি প্রিে ভাসি নাো বদসয়বিল। হয়সর্া
আবম আসমবরকায় িাে কবর িসলই। বকংিা এই প্রথম আন্তিতাবর্ক বমবেয়া িাংলাসদশী
এক র্রুণসক েন্ত্রােিাসদর োসথ েম্পৃক্ত হওয়া খিসর েয়লাি হসর্ শদসখবিলাম িসলই
হয়সর্া িোপারিা এমন ভাসি নাো বদসয়বিল আমায়। আেসল ের্ে িলসর্ বক - একিা
প্রশ্ন িরািরই আমাসক উবদ্বগ্ন কসরসি। শকন এই েি র্রুণ যুিকরা শকন েন্ত্রােিাসদর
পথ শিসি বনসি, কখসনািা হসয় উঠসি আত্ম ার্ী? িনা শর্া একিা দুসিা নয়, োরা
বিশ্ব িসু েই সি িসলসি শর্ শর্।
পাঠকসদর মসন আসি শিায হয়, আসমবরকায় ২০০১ োসল ৯-১১ এর র্ােিলীলা
শশষ হসর্ না হসর্ই ২০০৫ োসল লিসনর পার্াল শরসল সিবিল ৭/৭ এর িনা।
নাবেসের র্রুণ িয়ে শদসখ অসনসক বিভ্রান্ত হসয়সিন। শভসিসিন, এসর্া শিাি শিসলর
পসক্ষ বক এসর্া িে একিা অপরায করা েম্ভি? হোোঁ - িয়ে একিা েোির, বকন্তু আমরা
ভু সল যাই, লিসনর পার্াল শরসল বিসফারসণর োসথ িবের্ আত্ম ার্ী িার র্রুসণর
েিার িয়েই বিল বত্রসশর কম। েিতকবনে হাবেি হুোইন বিসলন মাত্র ১৮ িিসরর
র্রুণ। আর শুযু আসমবরকা িা লিনই িা িবল শকন, িাংলাসদসশই বক আমরা খাসলদাবনিামী িামানায় িাংলা ভাইসয়র র্ােি শদবখবন? শদবখবন ইেলাসমর নাসম শদসশর
প্রবর্বি শিলায় শিামািাবি, বকংিা রমনা িিমূল বকংিা বেসনমা হসলর মসর্া

‘শিশবরয়র্ী’

িায়গাগুসলার উপর আগ্রােন? শদবখবন িট্টগ্রাম আদালসর্ আত্ম ার্ী
শিামার র্ােসি িগন্নাথ পাোঁসের মৃর্ুে? শদবখবন পবত্রকার পার্ায় ার্কাহর্ হুমায়ুন
আিাসদর রক্তাক্ত িবি? এগুসলার বভবত্ত্ কী? ২০০৫ োসলর পর শুযু মুম্বাইসয়ই
েন্ত্রােিাদী িনা সিসি অন্তর্: দশবি, শযগুসলার োসথ ইেলামী েন্ত্রােিাসদর প্রর্েক্ষ
শযাগাসযাগ আসি িসল মসন করা হয়। এর আসগ আমরা রাম-িন্মভূ বমসক ইেুে কসর
উগ্র বহদুত্ব-িাদীসদর েন্ত্রাে, িািবর মেবিদ বংে বকংিা গুিরাসি দািাও শদসখবি
আমরা। এগুসলারই িা কারণ কী? এ যরসণর িনা িসলই খুি শিাসর শোসর একবি
কারণসক োমসন বনসয় আো হয় – ‘বিদেমান োমাবিক অনািার’। ২০০১ োসল ১১ই
শেসপ্টম্বসরর রক্তাক্ত িনার পর পরই িাম ভািাদসশত বিশ্বােী প্রখোর্ আসমবরকান
রািবনবর্ক বিসেষক শনাম িমবস্ক িসলবিসলন, ‘আসমবরকা বনসিই এক েন্ত্রােী রাষ্ট্র,
যার কমতকােই নাইন-ইসলসভনসক বনসির উপর শিসন এসনসি’17 । র্সি েি বিসেষকই
শয িমবস্কর ঢালাও মন্তসিের োসথ একমর্ হসয়সিন র্া নয়। শযমন, বশকাসগা
বিশ্ববিদোলসয়র অযোপক ব্রুে বলঙ্কন র্ার ‘Holy Terrors, Thinking About
Religion After September 11’ গ্রসে পবরষ্কার কসরই িসলসিন18 –
‘যসমতর কারসণই আর্া এিং র্াসদর অনোনে েহসযাগীরা মসন কসরসি এ যরসনর
আিমণ শুযু সনবর্ক নয়, শেই োসথ পবিত্র দাবয়ত্ব।’
আর্া বনসিও র্ার েুিসকসে শকারআন িহন করবিসলা। বংোিসশষ শথসক
উদ্ধারকৃ র্ শশষ বনসদতশািলীও শেই োক্ষেই শদয়, শয র্ারা পবিত্র আল্লাহ এিং
ইেলাসমর শপ্ররণাসর্ই এই বিহাসদ অংশ বনসয়বিসলা। শেই বনসদতশািলীসর্ আর্া খুি
গুরুত্ব বদসয়ই িসলবিসলা - কীভাসি আল্লাহর নাসম যাত্রা শুরু করসর্ হসি, কীভাসি অস্ত্র
সর্বর রাখসর্ হসি, কীভাসি বনসির শদহসক শকারআসনর আয়ার্ বদসয় আশীিতাদ-যনে
কসর বনসর্ হসি, কীভাসি িনা িাসনার েময় েুরা পাঠ কসর শযসর্ হসি ইর্োবদ19।
‘পবিত্র’ যমতগ্রেগুসলার প্রভাি োযারণ মানুষসদর কাসি িোপক, এমনবক এই
আযুবনক েমাসিও। শেিনেই প্রািীন যমতগ্রেগুসলার অমানবিক আয়ার্ বকংিা
শোকগুসলা েন্ত্রাে এিং েবহংের্াসক উসস্ক বদসর্ পাসর। েবহংের্ার োসথ শয যসমতর
িাণীর অসনক েময়ই েরােবর েম্পৃক্তর্া থাসক র্ার িোখো িোক শনলেন পোলসময়ার
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9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001
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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বদসয়সিন র্ার ‘ইি বরবলবিয়ন বকবলং আে?’ গ্রসে20। বর্বন িসলন,
‘েবহংের্া িোপারিা িোপকভাসি গ্রহণসযাগে কারণ, পবিত্র িাণীগুসলাসর্ এর
অনুসমাদন পাওয়া যায় এিং েবহংে েমািগুসলাসর্ এগুসলার িেিহার শযৌবক্তক িসল
মসন করা হয়।’

একই যরসনর কথা িসলসিন মুক্তবিন্তক েোম হোবরে র্ার বনউইয়কত িাইমে শিস্ট্
শেলার ‘End of Faith’ গ্রসে21। বর্বন র্ার িইসয় শদবখসয়সিন, অবর্মাত্রায় মযেযুগীয়
বিশ্বাে বনভতরর্ার কারসণই েন্ত্রাে আর বিহাদ এখসনা করাল গ্রাসের মর্ থািা িবেসয়
আসি আমাসদর েমাসি।
বিশ্বাে বনভতর েন্ত্রােিাদ এর্ িোপক আকাসর িবেসয় পোর শপিসন শকান
নৃর্াবত্ত্বক, মনস্তাবত্ত্বক বকংিা সিিবিজ্ঞাবনক কারণ আসি বকনা র্া খু োঁসি শদখা আেসলই
আবম িরুরী মসন কবর। আবম দুিির আসগ ‘অবিশ্বাসের দশতন’ নাসম একিা িই
বলসখবিলাম েহসলখক রায়হান আিীসরর োসথ বমসল22। িইবির ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’
অযোসয় োমাবিক িীিবিজ্ঞাসনর দৃবষ্টসকাণ শথসক িোপারবি আসলািনা কসরবিলাম।
আসলািনাবি এখাসনও প্রােবিক মসন করবি।
বিশ্বাসের প্রভাি
এিা অস্বীকার করার শিা শনই - ‘বিশ্বাসের’ একিা প্রভাি েিেময়ই েমাসি বিদেমান
বিসলা। না হসল এই বিংশ শর্াব্দীসর্ এসেও প্রািীন যমতগুসলা শরে মানুসষর বিশ্বােসক
পুবোঁ ি কসর এভাসি বিসক থাসক বকভাসি? এখাসনই হয়র্ োমাবিক বিির্তনিাসদর
র্ত্ত্বগুসলা গুরুত্বপূণ।ত এিা মসন করা ভু ল হসি না শয, ‘বিশ্বাে’ িোপারিা মানি িাবর্র
শি োঁসি থাকার শপিসন হয়সর্া শকান িােবর্ উপাদান শযাগ কসরবিল একিা েময়। মানুষ
আবদকাল শথসক িহু েং ার্, মারামাবর এিং রক্তক্ষয়ী যুসদ্ধর মসযে বদসয় বগসয় আি এই
পয তাসয় এসে শপৌোঁসিসি। একিা েময় োহবেকর্ার োসথ যুদ্ধ করািা বিল মানি িাবর্র
বিসক থাকার শক্ষসত্র অসনক িে বনয়ামক। শয শগাসত্র বিশ্বাে ঢু বকসয় বদসর্ পারা
বগসয়বিল শয শযাদ্ধারা োহসের োসথ যুদ্ধ কসর মারা শগসল পরসলাসক বগসয় পাসি
অেু রন্ত েুখ, স্বািদে, হুর পরী উবদ্ভন্নসযৌিনা বিরকু মারী অপ্সরা, (আর শি োঁসি থাকসল
শর্া আসিই োহেী শযাদ্ধার বিশাল েম্মান আর পুরস্কার) - র্ারা হয়র্ অসনক

োহবেকর্ার োসথ যুদ্ধ কসরসি এিং বনসিসদর এই ‘যুদ্ধংসদহী বিন’ (আক্ষবরক অসথত
নয়, ‘শমিাের’ বহসেসি িলা হসি) পরির্ী প্রিসন্ম বিস্তৃর্ করসর্ েহায়র্া কসরসি।
আমার পবরিাবলর্ মুক্তমনা োইসি বরিােত েবকসন্সর একবি িমৎকার প্রিে আসি ‘যসমতর
উপসযাবগর্া’ নাসম। প্রিেবিসর্ অযোপক েবকন্স একিন বিির্তনিাদী বিজ্ঞানীর
দৃ বষ্টভবি শথসক বিশ্বাসের বিবভন্ন বদক বনসয় বিস্তৃর্ আসলািনা কসরসিন23।
অযোপক েবকসন্সর শলখাবি শথসক একিা গুরুত্বপূণ ত বিষয় উসল্লখ করা যাক। মানি
েভের্াসক অসনসক বশশুসদর মানেিগসর্র োসথ র্ু লনা কসরন। বশশুসদর শি োঁসি থাকার
ত শমসন িলসর্ হয় -এ
প্রসয়ািসনই একিা েময় পয তন্ত অবভভািকসদর েমস্ত কথা বনবদ্বযায়
আমরা িাবন। যরা যাক একিা বশশু িু লায় হার্ বদসর্ শগল, ওমবন র্ার মা িসল উঠল িু লায় হার্ শদয় না - ওিা গরম! বশশুিা শেিা শুসন আর হার্ বদল না, িরং োসথ োসথ
হার্ েবরসয় বনসলা। মার কথা শুনসর্ হসি - এই বিশ্বাে পরম্পরায় আমরা িহন কবর নইসল শয আমরা বিসক থাকসর্ পারসিা না, পারর্াম না। এখন কথা হসি - শেই ভাল
মা-ই যখন অেংখে ভাল উপসদসশর পাশাপাবশ আিার বকিু মদ িা কু েংস্কারািন্ন
উপসদশও শদয়- ‘শবনিার িাগল িবল না বদসল অমিল হসি’, বকংিা ‘রেসগাল্লা শখসয়
অংক পরীক্ষা বদসর্ শযও না’ শগসল ‘শগাল্লা পাসি’ িার্ীয় - র্খন বশশুর পসক্ষ েম্ভি
হয় না শেই মদ বিশ্বােসক অনে দশিা বিশ্বাে বকংিা ভাল উপসদশ শথসক আলাদা
করার। শেই মদ-বিশ্বােও িংশপরম্পরায় শে িহন করসর্ থাসক অিলীলায়। েি
বিশ্বাে খারাপ নয়, বকন্তু অেংখে মদ বিশ্বাে হয়র্ অসনক েময় িন্ম শদয় ‘বিশ্বাসের
ভাইরাসের’। এগুসলা একিা েময় প্রগবর্সক থামাসর্ িায়, েভের্াসক বংে কসর।
শযমন, োইবন শপাোসনা, ের্ীদাহ, বিযমী এিং কাসেরসদর প্রবর্ ৃণা, মুরর্াদসদর
হর্ো এগুসলার কথা িলা যায়।
বিশ্বাসের ভাইরাে
‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ িোপারিা এই েুসযাসগ আর একিু পবরষ্কার কসর শনয়া যাক।
একিা মিার উদাহরণ শদই েোবনসয়ল শেসনসির োম্প্রবর্ক ‘শেবকং দে শস্পল’ িইবি
শথসক24। আপবন বনশ্চয়ই াসের শঝাসপ বকংিা পাথসরর উপসর শকান শকান বপপোসক
শদসখসিন - োরাবদন যসর াসের নীি শথসক াসের গা শিসয় বকংিা পাথসরর গা শিসয়
উপসর উসঠ যায়, র্ারপর আিার ঝু প কসর পসে যায় বনসি, র্ারপর আিাসরা গা শিসয়
উপসর উঠসর্ থাসক। স্বভাির্ই প্রশ্ন িাসগ - এই শিআসক্কসল কলুর িলসদর মর্ পেশ্রম
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Norton, 2005
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কসর বপপোবি কী এমন িােবর্ উপসযাবগর্া পাসি, শয এই অভোেিা বিসক আসি?
শকান িােবর্ উপসযাবগর্া না শপসল োরাবদন যসর শে এই অথতহীন কাি কসর েময়
এিং শবক্ত িেয় করার শর্া শকান মাসন হয় না। আেসল েবর্ে িলসর্ বক - এই কাসির
মাযেসম বপপোবি িােবর্ শকান উপসযাবগর্া শর্া পাসিই না, িরং িোপারবি েম্পূণ ত
উলসিা। গসিষণায় শদখা শগসি বপপোর মগসি থাকা লোংসেি েুক নাসম এক যরসনর
পোরাোইি এর িনে দায়ী। এই পোরাোইি িংশিৃবদ্ধ করসর্ পাসর শুযুমাত্র র্খনই
যখন শকান গরু িা িাগল এসক াসের োসথ বিবিসয় শখসয় শেসল। েসল পোরাোইি
িা বনরাপসদ শেই গরুর শপসি বগসয় িংশিৃবদ্ধ করসর্ পাসর। পুসরা িোপারিাই এখন
িসলর মর্ পবরষ্কার - যাসর্ বপপোিা শকান ভাসি গরুর শপসি ঢু কসর্ পাসর শেই দৃবষ্ট
আকষতসণর িনে াে শিসয় র্ার উঠা নামা। আেসল াে শিসয় উঠা নামা বপোঁপসের
িনে শকান উপকার করসি না িরং লোংসেি েুক কাি করসি এক যরসনর ভাইরাে
বহেসি - যার েসল বপোঁপসে িুসঝ িা না িুসঝ র্ার দ্বারা অিাসন্তই িাবলর্ হসি।

বিত্র: লোংসেি েু ক নাসমর পোরাোইসির কারসণ বপোঁপসের মবস্তষ্ক আিান্ত হসয় পসে, র্খন বপোঁপসে
শকিল শিাখ িে কসর পাথসরর গা শিসয় উঠা নামা কসর। যমীয় বিশ্বােগুসলাও বক মানুসষর িনে
এসককবি পোরাোইি?

এ যরসণর আসরা বকিু উদাহরণ িীিবিজ্ঞান শথসক হাবির করা যায়। শনমাসিামেত
Spinochordodes tellinii) নাসম এক বের্াকৃ বম েদৃ শ
পোরাোইি আসি যা াে েবেং-এর মবস্তষ্কসক েংিবমর্ কসর শেলসল াে েবেং
পাবনসর্ ঝাোঁবপসয় পসে আত্মহর্ো কসর। এর েসল শনমাসিামেত শহয়ার-ওয়াসমতর
প্রিনসন েুবিযা হয়। অথতাৎ বনসির প্রিননগর্ েুবিযা শপসর্ শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত
শিিারা াে েবেংসক আত্মহর্োয় পবরিাবলর্ কসর25। এ িাো িলার্ঙ্ক শরাসগর োসথ
আমরা েিাই কমসিবশ পবরবির্। পাগলা কু কু র কামোসল আর উপযুক্ত বিবকৎো না
শপসল িলার্ঙ্ক শরাসগর িীিাণু মবস্তষ্ক অবযকার কসর শেসল। েসল আিান্ত মবস্তসষ্কর
আিরণও পাগলা কু কু সরর মসর্াই হসয় উসঠ। আিান্ত িেবক্ত অপরসকও কামোসর্
যায়। অথতাৎ, ভাইরাসের েংিমসণ মবস্তষ্ক বনয়ন্ত্রণ হাবরসয় শেসল।
আমাসদর দী বত দসনর িসম থাকা প্রথাগর্ বিশ্বাসের ‘ভাইরােগুসলাও’ বক আমাসদর
েময় েময় এভাসি আমাসদর অিাসন্তই বিপসথ িাবলর্ কসর না বক? আমরা আমাসদর
বিশ্বাে রক্ষার িনে প্রাণ শদই, বিযমীসদর হর্ো কবর, িু ইন িাওয়াসরর উপর হামসল
পবে, ের্ী নারীসদর পুবেসয় আত্মর্ৃ বপ্ত পাই, শিগানা শমসয়সদর পাত্থর মাবর…।
মসনাবিজ্ঞানী শেসরল শর র্ার ‘The God Virus: How religion infects our lives
and culture’ িইসয় িসলন, িলার্সঙ্কর িীিাণু শদসহর বভর্সর ঢু কসল শযমন মানুসষর
শকিীয় িায়ুর্ন্ত্র বিকল হসয় যায়, বঠক শর্মবন যমীয় বিশ্বােগুসলাও মানুসষর বিন্তা
শির্নাসক আিন্ন কসর শেসল, সর্বর হয় ভাইরাে আিান্ত মনসনর।
শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত শযমবন ভাসি াে েবেংসক আত্মহর্োয় পবরিাবলর্ কসর,
বঠক শর্মবন আমরা মসন কবর যসমতর বিবভন্ন িাণী এিং বিহাবদ বশক্ষা মানি েমাসি
অসনকেময়ই ভাইরাে বকংিা পোরাোইসির মর্ েংিমণ বিসয় আত্ম ার্ী কসর
শর্াসল। েসল আিান্ত েন্ত্রােী মনন বিমান বনসয় আিসে পসে িু ইন িাওয়াসরর উপর।
নাইন-ইসলসভসনর বিমান হামলায় উবনশ িন ভাইরাে আিান্ত মনন ‘ঈশ্বসরর কাি
করবি’ এই পোরাোইবিক যারণা মাথায় বনসয় হর্ো কসরবিসলা প্রায় বর্ন হািার িন
োযারণ মানুষসক। ইউবনভাবেতবি অে বশকাসগার অযোপক ব্রুে বলংকন, র্ার িই ‘হবল
শিররে: বথংবকং এিাউি বরবলবিয়ন আেিার শেসপ্টম্বর ইসলসভন’ িইসয় বিষয়বির
উপর আসলাকপার্ কসর িসলন, ‘যমতই, মুহাম্মদ আর্া েহ আঠারিনসক প্রসরাবির্
কসরবিল এই িসল শয, েংগবঠর্ বিশাল হর্োযজ্ঞ শুযুমাত্র র্াসদর কর্তিে নয়, িরং স্বগত
শথসক আগর্ পবিত্র দাবয়ত্ব’26। বহদু শমৌলিািাদীরাও একেময় ভারসর্ রাম-িন্মভূ বম

শহয়ারওয়ামত (বিজ্ঞাবনক নাম
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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

অবর্কথসনর ভাইরাে িুসক লালন কসর বংে কসরসি শর্াব্দী প্রািীন িািবর মেবিদ।
বিগর্ শর্সকর আবশর দশসক মাইসকল শে নাসমর কু খোর্ এক বিস্ট্ান েন্ত্রােী
ওয়াবশংিন বেবে, শমবরলোি এিং ভাবিতবনয়ার গভতপার্ বিবনকগুসলাসর্ উপর শিামা
হামলার পর িাইসিসলর িাণীসক রক্ষাকিি বহসেসি উসল্লখ কসরবিসলন আদালসর্।
এযরসণর অেংখে দৃষ্টান্ত ইবর্হাে শথসক হাবির করা যাসি, ভাইরাে আিান্ত মনন
কীভাসি কারণ হসয়বিল েভের্া বংসের।

বিত্র: বিজ্ঞানীরা শদসখসিন, শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত নাসম এক পোরাোইসির েংিমসণ াে েবেং
পাবনসর্ ঝাোঁবপসয় পসে আত্মহর্ো কসর (িাসম), বঠক একইভাসি বিশ্বাসের ভাইরাসের েংিমসণ আিান্ত
আল-কায়দার ১৯ িন েন্ত্রােী যাত্রীিাহী বিমান বনসয় ঝাোঁবপসয় পসেবিসলা িু ইন িাওয়াসরর উপর ২০০১
োসলর ১১ই শেসপ্টম্বর (োসন)। বিশ্বাসের ভাইরাসের িাস্তি উদাহরণ।

১১ শেসপ্টম্বসরর শেই ঐবর্হাবেক িনার পসর অযোপক বরিােত েবকন্স বি ইনসকাসয়বর
পবত্রকায় একবি প্রিে বলসখবিসলন ‘Design for a Faith-Based Missile’ নাসম।
বর্বন শেই প্রিসে আত্ম ার্ী েন্ত্রােীসদর বিশ্বাে বনভতর (ভাইরাোিান্ত) বমোইল
বহসেসি অবভবহর্ কসর শলসখন27
‘শকান েসদহ শনই শয, পরকাল-আবিষ্ট আত্ম ার্ী মবস্তষ্ক আেসলই একবি
বিপজ্জনক অস্ত্র এিং েমূহ বিপসদর কারণ। এবি র্ীক্ষ্ণ বমোইসলর োসথ র্ু লনীয়,
এিং িহু শক্ষসত্র এর পথবনসদতশ-িেিস্থা শেই েি পবরশীবলর্ অর্োযুবনক এিং
িেয়িহুল ইসলকেবনক শেসনর শিসয়ও প্রকৃ ষ্ট। র্ারপসরও সনরাশেিাদী েরকার,
েংগঠন, এিং শমাল্লার্সন্ত্রর িনে খুিই খুিই েস্তা।’
27

Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1.

োম্প্রবর্ক েন্ত্রােিাসদর বিষসয় আিাসরা বেসর র্াকাই। অসনসকই িসলন, ইেলামী
েন্ত্রােিাদ লালন পালসন োম্রািেিাদী আসমবরকার বিশাল অিদান আসি। এ কথা
বনঃেসদসহ ের্ে। শযমন, িুসশর রািত্বকাসল আসমবরকার ইরাক আিমসণর িোপারিা
শকউ ভু সল যায়বন। িনবিবংেী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া বকংিা োোসমর োসথ আল-কাসয়দার
ত ভাসি
শকান েম্পকত না খু োঁসি পাওয়া বকংিা সিি-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া েসত্ত্বও বনলজ্জ
ইরাসকর উপর শয আগ্রােন িাবলসয়সি র্া শুযু শয আসমবরকার বিরসিনা োম্রািেিাদী
শিহারািাসকই স্পষ্ট কসর র্ু সলবিল র্া নয়, ইেলামী বিশ্ব এই আগ্রােনসক শয শকান
কারসণই শহাক ‘ইেলাসমর উপর আ ার্’ বহসেসি বনসয়সি। শেিনে রািবনবর্ক
বিসেষসণ শদখা যায়, শে েমস্ত শদসশই ইেলামী আত্ম ার্ী শিামা হামলার মাত্রািা শিশী
বিল শয শদসশর েরকার ইরাক যুসদ্ধ িুশ-শব্লয়ারসক নগ্ন-ভাসি েমথতন কসরসি শেেময়।
পোসলবস্ট্নীয়সদর িবঞ্চর্ কসর মাবকত ন যুক্তরাষ্ট্র েহ অনোনে পবশ্চমা শদশগুসলা
শযভাসি দী বত দন যসর ইেরাসয়লসক নগ্ন ভাসি েমথতন কসরসি র্াও মুেবলম েমািসক
েং াসর্র পসথ শঠসল বদসয়সি। এই রািবনবর্ক প্রবর্বিয়া আর প্রবর্বহংোর
িোপারগুসলা ভু সল শগসল শকান আসলািনাই কখনও েম্পূণ ত হসর্ পাসর না। বকন্তু
র্ারপসরও শকিল আসমবরকার বদসক অিুবল র্ু সল যমতগ্রেগুসলাসক কখসনাই ‘শযায়া
র্ু লেীপার্া’ িানাসনা যায় না। যমতগ্রসের শয অংশগুসলাসর্ বিহাসদর কথা আসি,
উবদ্ভন্নসযৌিনা হুরীসদর কথা আসি, ‘মুক্তা েদৃ শ’ শগলমানসদর কথা আসি শে েমস্ত
‘পবিত্র িাণী’গুসলা শিািসিলা শথসক মাথায় ঢু বকসয় বদসয় বকংিা িিসরর পর িির শেৌবদ
শপসোেলাসর গসে ওঠা মারাো নামক আগািার িাষ কসর বিবভন্ন শদসশ র্রুণ েমাসির
বকিু অংসশর মসযে এক যরসণর ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ সর্বর করা হসয়সি; েসল এই
ভাইরাে আিান্ত বিহাবদরা স্বসগতর ৭২ িা হুর-পরীর আশায় বনসির িুসক শিামা শি োঁসয
আত্মাহুবর্ বদসর্ও আি বদ্বযা-শিায কসর না। লোংসেি েুক পোরাোইসির মর্ র্াসদর
মনও শকিল একবি বিশ্বাে বদসয় িাবলর্ - অমুেবলম কাসেরসদর হর্ো কসর োরা
পৃবথিীসর্ ইেলাম কাসয়ম করসর্ হসি, আর পরকাসল শপসর্ হসি আল্লাহর কাি শথসক
উবদ্ভন্নসযৌিনা আয়র্সলািনা হুর-পরীর শলাভনীয় পুরস্কার। র্ারা ওই ভাইরাে আিান্ত
বপোঁপসে বকংিা াে েবেং-এর মর্ হামসল পেসি কখসনা িু ইন িাওয়াসর, কখসনা
রমনার িিমূসল, ভারসর্র র্াি শহাসিসল, লিসনর পার্াল শরলসস্ট্শসন, বকংিা
বনউইয়সকতর শেোসরল বরিাভত ভিসন।

পারস্পবরক েম্পকত যক্ত
ু একদল ‘বমম’ । শকান বিসশষ যমীয় বিশ্বাে, রীবর্-নীবর্, শকান
শদশীয় োংস্কৃবর্ক িা শকাসনা রািবনবর্ক মর্াদশত -এগুসলা েিই বমমসপ্লসির
উদাহরণ। বিখোর্ গসিষক এিং শলখক েুোন ব্লোকসমার র্ার ‘বমম শমবশন’ িইসয়
বমমসপ্লসির অসনক আকষতণীয় উদাহরণ হাবির কসরসিন। েুোন ব্লোকসমার মসন কসরন
বিন এিং বমসমর েুগ্রবের্ েংসেষই মানুসষর আিার িেিহার, পরাথতপরায়ণর্া,
যুদ্ধংসদহী মসনাভাি, রীবর্-নীবর্ বকংিা কু েংস্কাসরর অবস্তত্বসক েবঠকভাসি িোখো করসর্
পাসর।

বিত্র: বহদু শমৌলিািাদীরা একেময় ভারসর্ রাম-িন্মভূ বম বমথ ভাইরাে িুসক লালন কসর বংে কসরসি
শর্াব্দী প্রািীন িািবর মেবিদ।

কীভাসি বিশ্বাসের ক্ষবর্কর ভাইরােগুসলা প্রিন্ম শথসক প্রিন্মান্তসর েঞ্চাবলর্ হয়, র্া
সিজ্ঞাবনকভাসি িুঝসর্ হসল আমাসদর িানসর্ হসি আযুবনক বমম র্ত্ত্বসক। বমম নাসমর
পবরভাষাবি প্রথম িেিহার কসরবিসলন িীিবিজ্ঞানী বরিােত েবকন্স ১৯৭৬ োসল, র্ার
বিখোর্ িই ‘দে শেলবেশ বিন’-এ28। আমরা শর্া বিন-এর কথা ইদানীং অহরহ শুবন।
বিন হসি বমউসিশন, পুনবিতনোে ও শরীরিৃবত্ত্ক কাসির িনে আমাসদর শিাসমাসিাসমর
ক্ষুরর্ম অবিভািে একক। েহি কথায়, বিন বিবনেিা হসি শারীরিৃত্ত্ীয় র্সথের অখে
একক যা িংশগবর্য় র্থেসক এক প্রিন্ম শথসক পরির্ী প্রিসন্ম িবেসয় শদয়। বিন
শযমন আমাসদর শরীরিৃত্ত্ীয় র্থে িংশ পরম্পরায় িহন কসর, বঠক শর্মবন োংস্কৃবর্ক
র্থে িংশপরম্পরায় িহন কসর বনসয় যায় ‘বমম’। কাসিই ‘বমম’ হসি আমাসদর
‘োংস্কৃবর্ক র্সথের একক’, যা িবমক অনুকরণ িা প্রবর্বলবপর মযেসম একিসনর মন
শথসক মনান্তসর িবেসয় পসে, বঠক শযভাসি শারীরিৃত্ত্ীয় র্সথের একক বিন িবেসয়
পসে এক শরীর শথসক অনে শরীসর। শয িেবক্ত বমমবি িহন কসর র্াসদর বমমবির
‘শহাস্ট্’ িা িাহক িলা যায়। ‘বমমসপ্লি’ হল একোসথ িাহসকর মসন অিস্থানকারী
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বিত্র: োম্প্রবর্ককাসল শিশ বকিু গসিষক, বিজ্ঞানী এিং শলখক উগ্র যমীয় বিশ্বাসের োসথ ‘ভাইরাে’
এিং ‘শমমসপ্লি’ এর োযুিে খু োঁসি শপসয়সিন।

শকান োংস্কৃবর্ক উপাদান বকংিা শকান বিসশষ যমীয় বিশ্বাে বকভাসি বমসমর মাযেসম
িনপুসঞ্জ িবেসয় পসে? মানুসষর মবস্তষ্ক এসক্ষসত্র আেসল কাি কসর কবম্পউিাসরর
হােতওয়োর শযভাসি কাি কসর অসনকিা শেরকমভাসি। আর বমমগুসলা হসি
কবম্পউিাসরর হােতওয়োসরর মসযে ইনস্ট্ল করা েেিওয়োর শযন। যর্ক্ষণ পয তন্ত এই
েেিওয়োরগুসলা ভালমসর্া িলসর্ থাসক র্র্ক্ষণ র্া বনসয় আমাসদর শকান বিন্তা থাসক

না। বকন্তু কখসনা কখসনা শকান শকান েেিওয়োর ভাল মানুসষর (নাবক ‘ভাল বমসমর’
িলা উবিৎ) িদ্মসিশ বনসয় ‘শোিান হেত’ হসয় ঢু সক পসে। এরাই আেসল বিশ্বাসের
ক্ষবর্কর ভাইরােগুসলা। এরা েূি হসয় ঢু সক, আর শশষ পয তন্ত শযন োল হসয় শিসরায়।
যর্ক্ষসণ এই ভাইরােগুসলাসক েনাক্ত কসর বনমূলত করার িেিস্থা শনয়া হয় – র্র্ক্ষসণ
আমাসদর হােতওয়োসরর দো রো োরা। এই বিশ্বাসের ভাইরাসের িবল হসয় প্রাণ
হারায় শর্ েহর মানুষ – কখসনা নাইন-ইসলসভসন, কখসনা িা িািবর মেবিদ বংসে
কখসনা িা র্াি শহাসিসল শগালাগুবলসর্। িির কসয়ক আসগ Viruses of the Mind
শীষতক একবি গসিষণাযমী প্রিসে অযোপক বরিােত েবকন্স শদবখসয়বিসলন কীভাসি
কবম্পউিার ভাইরােগুসলার মর্ই আপার্ মযুর যমীয় বশক্ষাগুসলা েমাসির িনে শোিান
হেত বকংিা ওয়ামত ভাইরাে বহসেসি কাি কসর বর্সল বর্সল এর কাঠাসমাসক বংে কসর
শেলসর্ িায়। আরও বিস্তৃর্ভাসি িানিার িনে পাঠসকরা পেসর্ পাসরন োম্প্রবর্ক
েমসয় বরিােত েবের শলখা ‘ভাইরাে অি মাইি’ বকংিা শেসরক শর’র ‘দে গে ভাইরাে’
বকংিা শিগ শিমসের ‘দে বরবলবিয়ন ভাইরাে’ বশসরানাসমর িইগুসলা29। এ িইগুসলা
শথসক শিাঝা যায় ভাইরাে আিান্ত মবস্তষ্ক বক শান্তভাসি রসিাসির মর্ যসমতর আিার
ত পালন কসর যায় বদসনর পর বদন, আর কখসনা েখসনা বিযমী
আিরণগুসলা বনবদ্বযায়
বনযসন উন্মত্ত্ হসয় উসঠ; একেময় শদখা শদয় আত্ম ার্ী হামলা, বিহাদ বকংিা
িুসেসের মহামারী।
ভাইরাে আিান্ত মনন
কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন নাবেে বনঃেসদসহ ভাইরাে আিান্ত মনসনর
িাস্তি উদাহরণ। ব্রুকবলন শেোসরল শকাসিত নাবেসের বিরুসদ্ধ দাসয়র করা মামলায়
িলা হসয়সি30, িলবর্ িিসরর িানুয়াবর মাসে বশক্ষা বভোয় যুক্তরাসষ্ট্র আসেন নাবেে।
আল কাসয়দা শনিওয়াসকতর েসি েংবেষ্ট এই যুিক েন্ত্রােী হামলা িালাসনার িনে বিশ্বস্ত
শলাক শখাোঁিা শুরু করার পর গর্ িলু াইসয় এেবিআইসয়র নিসর পসেন বর্বন। মামলার
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এিাহাসর িলা হসয়সি, নাবেে এমন পবরবস্থবর্ েৃবষ্ট করসর্ শিসয়বিসলন, যাসর্
যুক্তরাসষ্ট্রর অথতনীবর্ র্িনি হসয় যায়। প্রথসম বর্বন শিসয়বিসলন যুক্তরাসষ্ট্রর েিসিসয়
গুরুত্বপূণ ত শকাসনা িেবক্তসক হর্ো করসর্। এরপর বর্বন বরিাভত িোংক, বনউ ইয়কত স্ট্ক
এিসিঞ্জ ও িাবেসমাসর োমবরক স্থাপনায় শিামা হামলার পবরকল্পনা কসরন।
র্ার েসদহিনক কািকমত এিং গবর্বিবযর কারসণ বর্বন এেবিআইসয়র নিসর
পসেন। ২০১২ োসলর িলু াইসয়র প্রথম েপ্তাসহর মসযে নাবেে, র্ার এক েহসযাগী ও
এেবিআইসয়র ওই শোসেতর (CHS) মসযে শেেিুসক শযাগাসযাগ হয়। শেেিুসকর ওই
কসথাপকথন এেবিআইসয়র শোেত শরকেত কসরন। অবভসযাসগ শদখা যায়, ৫ িলু াই
নাবেে ঐ শোেতসক িসল শয বর্বন যুক্তরাসষ্ট্র বিহাদ েং বির্ করসর্ এসেসিন এিং র্ার
েসি যুক্তরাসষ্ট্র র্ার একিন েহসযাগী এিং িাংলাসদসশ একিন আদবশতক ‘ভাই’
রসয়সি।
পসরর বদনও র্াসদর মসযে ইেলাসমর কসয়কবি নীবর্ বনসয় আসলািনা হয় এিং
িলা হয়, শকাসনা িেবক্তর অনে শকাসনা শদসশ বগসয় বিহাবদ কায তিম িালাসনা সিয নয়।
র্খন নাবেে িসলন, বর্বন িাংলাসদসশর একিসনর েসি এ বিষসয় কথা িসলসিন এিং
বর্বন পরামশত বদসয়সিন শয, ওই েি নীবর্ অনুেরসণর বিষসয় শকাসনা িাযেিাযকর্া
শনই। ১১ িলু াই নাবেে িানান, যুক্তরাসষ্ট্রর একিন ‘High Ranking
Official’শক শে হর্ো করসর্ িান।
শেেিুসকর কসথাপকথসন নাবেে পবরষ্কার ইবির্ শদন, যুক্তরাসষ্ট্র েন্ত্রােী হামলা
িালাসনার পবরকল্পনা বনসয় এসগাসনার শক্ষসত্র যমীয় শকাসনা িাযা শনই িসলই বর্বন মসন
কসরন। এসর্ িলা হয়, নাবেসের পবরকল্পনার কথা িানসর্ শপসর েহসযাগী শেসি
এেবিআই কমতকর্তারাই র্াসক ২০ িোগ ‘নকল’ বিসফারক েরিরাহ কসরন, যাসর্
র্াসক হাসর্নাসর্ শগ্রপ্তার করা যায়। মোনহািসন শেোসরল বরিাভত িোংসকর োমসন
‘বিসফারক ভবর্ত’ ভোন দাোঁে কবরসয় নাবেে পাসশর বমসলবনয়াম বহেন শহাসিসল যান।
শেখান শথসক বর্বন ভোসন শরসখ আো শেলসোসন িার িার কল বদসর্ থাসকন এক
হািার পাউি (৪৫৪ শকাবি) বিসফারসক বিসফারণ িাসনার িনে। বকন্তু ভোসন
েবর্েকাসরর বিসফারক না থাকায় শেবি আর োসিবন। িুযিার বনউ ইয়সকত র শেোসরল
বরিাভত ভিসনর োমসন শথসক নাবেেসক শগ্রপ্তার কসর পুবলশ ও এেবিআই।
বকন্তু শযভাসি ‘আলকায়দার ির’ শেসি নাবেসের কমতকাে বদসনর পর বদন
পয তসিক্ষণ কসরসি এেবিআই, শযভাসি র্ার আস্থা অিতন কসর র্ার কমতকাসে ইেন
যুবগসয় শশষ শমষ যরা হসয়সি, র্াসক মাবকত ন যুক্তরাসষ্ট্র িনবপ্রয় ভাসি এসক ‘বস্ট্ং
অপাসরশন’ বহসেসি বিবির্ করা হয়। এ ভাসি শিাপ শেসল নাবেেসক যরা সিয বকনা
র্া বনসয় নানা িায়গায় বির্কত হসর্ পাসর, এিং হসয়সিও। অসনসকই র্খন শভসি
বনসয়বিসলন শয, নাবেেসক ‘োোঁসদ শেলা’ হসয়সি। িাংলাসদসশ নাবেসের

অবভভািসকরও একই অবভমর্ বিল। এ বনসয় োমানে আসলািনা করা প্রসয়ািন শিায
করবি। শিশ ক’িির আসগ আসমবরকার এমএেএনবিবে িোসনসল একিা শপ্রাগ্রাম হর্
‘To Catch a Predator’ নাসম। যারা অনলাইসন িসে িসে নািাবলকা শমসয়সদর োসথ
শযৌনেম্পকত করার িনে লালাবয়র্ থাকর্, র্াসদর েোসপ শেসল শিসল ভরা হর্। এমন
নয় শয শকান ভাল মানুষসক ‘োোঁসদ শেসল’ িোপারগুসলা করা হর্। িরং অনলাইন িোি
েোি িহু স্তর পার হসয় (প্রবর্বি স্তসরই বকন্তু ইবির্ শদয়া হর্ শয েম্পকত করসর্ ইিুক
শমসয়িা বকন্তু ‘আোরএিে’) যারা খাবল িাোয় শমসয়র োসথ শদখা করার শলাভনীয়
প্রস্তাসি োো বদসয় িসল আের্ র্াসদর গলাসর্ই দবে পেসর্া। নাবেসের িোপারিাও
আমার শেরকমই মসন হয়। এিা এমন নয় শয বনরপরায বনষ্পাপ এক হািা শগািা
শিসলসক ‘কায়দা কসর’ োোঁোসনা হসয়সি। িরং এযরসণর শকসে যসথষ্ট আলামর্ শপসলই
র্ারা এসগায়। শয শলাক োরাবদন পসন তাোইসি বগসয় শকিল ‘আোরএিে শমসয়’ খু োঁসি
শেসর, বকংিা শয শিসল শেেিুসক িা অনেত্র আসমবরকাসক বংসের িনে বিহাসদর োক
শদয়, বকভাসি শিামা শযাগাে করা যায় র্ার শখাোঁি খির শনয়, এসক ওসক ইসমইল কসর,
র্ার যরার পোর েম্ভািনাই শিবশ। নাবেসের শক্ষসত্র র্াই হসয়সি। যারা মসন কসরন
একু শ িিসরর শান্ত-বশষ্ট বিভ্রান্ত শিসলসক োোঁসদ শেসল েন্ত্রােিাদী িানাসনা হসয়সি,
র্াসদরসক ইন্টারসনি শথসক পুসরা অবভসযাগনামাবি (Complaint United States of
America vs. Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis) পসে শদখসর্ িলি।
অবভসযাসগ উসল্লখ করা হসয়সি বকভাসি বর্বন আসমবরকায় বিহাদ করাসক বনসির
‘কর্তিে’ মসন কসরসিন, আসমবরকাসক ‘দার আল-হারি’31 বহসেসি অবভবহর্ কসরসিন,
এিং আসমবরকার মুেবলমসদর িসলসিন ‘র্ালাবে’। বিন লাসদনও র্াই মসন করসর্ন।
৯-১১ িার অসনক আসগই - ১১ই িানুয়াবর ১৯৯৯ এর বনউি উইসকর একবি েংখোয়
ওোমা বিন লাসদসনর একিা োক্ষার্কার িাপা হসয়বিল। শেই োক্ষার্কাসর লাসদন
োসহি পবরষ্কারভাসি িোখো কসরবিসলন শকন বর্বন েকল আসমবরকানসদর শমসর
শেলাসক ‘িাসয়ি’ মসন কসরন, কারণ আসমবরকার অমুেবলসমরা েি কাসের, আর
মুেবলসমরা েি ‘র্ালাবে’ (অথতাৎ েবর্েকার মুেবলম নন)। এরা শযসহর্ু আসমবরকায়
িোি বদসি, এিং আসমবরকাসক এবগসয় শযসর্ েহায়র্া করসি, র্াই েি আসমবরকান,
শেিা নারী পুরুষ বশশু শযই শহাক না শকন – শমসর শেলসল যমতবেদ্ধই হসি। বিহাবদরা
মসন কসরন যর্বদন পয তন্ত আসমবরকার মর্ কাবের রাষ্ট্রগুসলা ইেলাসমর পর্াকা-র্সল না
আেসি র্র্বদন এ েমস্ত শদশগুসলাসক ‘দার আল-হারি’ িা ‘যুদ্ধসক্ষত্র’ বহসেসি শদখসর্
বিহাদীরা োরা বিশ্বসক দুভাসগ ভাগ কসর শেসলন –‘দার আল হারি’ (non-Islamic nations) এিং
‘দার আল ইেলাম’ (Land of Peace)। এিং র্ারা মসন কসরন ইেলাসম ‘দার আল ইেলাম’ এর
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অবযিােীসদর অনুপ্রাবণর্ করা হয় যুদ্ধ কসর শযসর্ যর্ক্ষণ না পুসরা দার আল হারসির অবযিােীরা
আত্মেমপতন কসর েিাই ইেলাসমর অযীনস্থ হয়।

হসি। শুযু মুেবলমসদর নয়, ইেলাসম যমতান্তবরর্ কাবেরসদর িনেও এ কথা প্রসযািে।
এপ্রেসি বিখোর্ ইেলামী গসিষক আসনায়ার োইখ বলসখসিন,
‘ইেলাসম যমতান্তবরর্ েকসলরই এিা কর্তিে হসয় দাোঁোয় শয, র্াসদরসক অিশেই
আরি োংস্কৃবর্ক আবযপর্েসক গ্রহণ করসর্ হসি, অথতাৎ র্াসদর েমস্ত িার্ীয়
প্রবর্োন হসি আরবিয় প্রবর্োনেমূসহর অযীন: শযমন শমাহম্মদসক আিরসণর আদশত
রূসপ শদখা, ইেলামী আইন প্রির্তন, আরবি ভাষা, েংস্কৃবর্ বশক্ষা ইর্োবদ কায তকর
করসর্ হসি। এর শিসয়ও খারাপ কথা হল, র্াসদর অিশেই বনিস্ব েংস্কৃবর্ ও
িন্মভূ বমসক (অথতাৎ কাবের রাষ্ট্রসক) এসর্ািাই ৃণা করসর্ হসি শয, এিা ‘দার উল
হারি’ িা িীিন্ত-যুদ্ধসক্ষসত্র পবরণর্ হয়।’

উদ্ধৃবর্ শদয়া যায় মুেবলম পবের্ এিং ইবর্হােবিদ ইিসন খালদুসনর ‘মুকাবেমা’
শথসকও32 –
‘শবক্ত প্রসয়াগ অথিা িুবঝসয় েুবঝসয় প্রসর্েকসক ইেলাসম যমতান্তবরর্ করা ও মুেবলম
বমশসন েিতিনীনর্ার কারসণ (এর প্রোসরর িনে) যুসদ্ধ যাওয়া মুেবলমসদর যমীয়
দাবয়ত্ব।’

নাবেসের মসর্া র্রুসণরা এই েমস্ত পোরাোইবিক যারনা বদসয় বকিুিা হসলও
েসম্মাবহর্ হসি, শেিাই আশঙ্কার কথা। র্ার অবভসযাগনামায় পবরষ্কার কসরই িলা
হসয়সি প্রয়ার্ ওোমা বিন লাসদন নাবেসের প্রাণবপ্রয় শনর্া, ইসয়সমসন বনহর্
আলকাসয়দা শনর্া আসনায়ার আল আওলাবকর বভবেও শলকিারগুসলা র্াসক উদ্বুদ্ধ
কসরসি, আর আলকায়দার মুখপত্র ‘ইনস্পায়ার’ রসয়সি র্ার বপ্রয় পবত্রকার র্াবলকায়।
নাবেে র্ার শেলসোসন শিামা বিসফারণ িাসনার িনে শেলসোসন কল শদয়ার আসগ
শয বিিৃবর্গুসলা বলসখবিসলন র্া আলকায়দার ‘ইনস্পায়ার’ পবত্রকায় প্রকাবশর্ হসি
িসলই যসর বনসয়বিসলন। বর্বন আত্ম ার্ী হসয় শহীদ হিার ইসির কথাও িার কসয়ক
উসল্লখ কসরবিসলন।
বিশ্বাসের ভাইরাসের উদাহরণ আেসল অির
নাবেসের শক্ষসত্র না হয় এেবিআই এর কারোবিসর্ বকংিা ের্কত র্ায় শেোসরল
বরিাভত ভিন উবেসয় শদয়া আিকাসনা শগসি, বকন্তু ভাইরাে আিান্ত মনসনর েেল
উদাহরণগুসলা হাবির করসল শিাঝা যাসি কীভাসি যরসণর মানবেকর্াগুসলা েমািসক
পিু কসর শদয়, বকংিা কীভাসি েমাসির প্রগবর্সক থাবমসয় শদয়। এর অির উদাহরণ
32

Ibn Khaldun, The Muqaddimah: an Introduction to History, Princeton U. Press,
1969

োো পৃবথিী িসু ে পাওয়া যাসি। বকিু প্রািীন েভের্ার ইবর্হাে শথসক িানা যায়, যখন
শকান নর্ু ন প্রাোদ বকংিা ইমারর্ সর্বর করা হর্, র্ার আসগ শেই িায়গায় বশশুসদর
িীিন্ত কির শদওয়া হর্ – এই যারণা শথসক শয, এবি প্রাোসদর বভবত্ত্ মিিুর্ করসি।
অসনক আবদম েমাসিই িনো বকংিা অনোনে প্রাকৃ বর্ক দুসয তাসগর হার্ শথসক রক্ষা
পাওয়ার িনে কু মারী উৎেগত করার বিযান বিল; শকউ শকউ েদে িন্মলাভ করা বশশুসদর
হর্ো করর্, এমনবক শখসয়ও শেলর্। প্রািীন মায়া েভের্ায় নরিবল প্রথা প্রিবলর্
বিসলা। অদৃ শে ঈশ্বরসক র্ু ষ্ট করসর্ বগসয় হািার হািার মানুষসক মাথা শকসি শেসল,
হূৎবপে উপসে শেসল, অেকূসপ শঠসল শেসল বদসয় হর্ো করা হর্। ১৪৪৭ োসল শগ্রি
বপরাবমে অি শিসনাখবিিলান সর্বরর েময় িার বদসন প্রায় ৮০,৪০০ িবদসক ঈশ্বসরর
কাসি উৎেগত করা হসয়বিসলা। শকান শকান েংস্কৃবর্সর্ শকান বিখোর্ মানুষ মারা শগসল
অনে মবহলা এিং পুরুষসদরও র্ার োসথ িীিন্ত কির শদওয়া হর্, যাসর্ র্ারা
পরকাসল বগসয় পুরুষবির কাসি আেসর্ পাসর। বেবিসর্ ‘ভাকাসর্াকা’ নাসম এক
যরসনর িীভৎে রীবর্ প্রিবলর্ বিল শযখাসন একিসনর হার্-পা শকসি শেসল র্াসক
শদবখসয় শদবখসয় শেই কবর্তর্ অিগুসলা খাওয়া হর্। আবিকার িহু িাবর্সর্ হর্োর
রীবর্ িালু আসি মৃর্-পূিপত রু
ু সষর োসথ শযাগাসযাগ স্থাপসনর উসেশে। ভারসর্
ের্ীদাসহর নাসম হািার হািার মবহলাসদর হর্ো করার কথা শর্া েিারই িানা।
এগুসলা েিই মানুষ কসরসি যমীয় রীবর্-নীবর্সক প্রাযানে বদসর্ বগসয়, অদৃশে ঈশ্বরসক
র্ু ষ্ট করসর্ বগসয়। এযরসনর ‘যমীয় হর্ো’ েম্বসে আসরা বিস্তৃর্ভাসি িানিার িনে
শেবভে বনসগসলর ‘Human Sacrifice: In History And Today’ িইবি পো শযসর্
পাসর33। এগুসলা েিই েমাসি ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ নামক আগািার িাষ িাো আর
বকিু নয়।
ইবর্হাসের পরসর্ পরসর্ অির উদাহরণ লুবকসয় আসি - বকভাসি বিশ্বাসের
ভাইরােগুসলা আণবিক শিামার মর্ই মারণাস্ত্র বহসেসি কাি কসর লক্ষ শকাবি মানুসষর
প্রাণহাবনর কারণ হসয়সি। যমতযদ্ধ
ু গুসলাই শর্া এর িাস্তি প্রমাণ। ১০৯৫ োসল েংগবঠর্
প্রথম িুসেে এর কথাই যরা যাক। শে েময় হািার হািার মানুষসক হর্ো করা হয়
এিং িাস্তুিু ের্ করা হয়। শিরুিাসলসমর প্রায় প্রবর্বি অবযিােীসক হর্ো করা হসয়বিল
শহর ‘পবিত্র’ করার নাসম। র্ৃ র্ীয় িুসেসে বর্ন হািার িিাই কসর হর্ো করা
হসয়বিল। বদ্বর্ীয় িুসেসের েময় শেন্ট িাণতাে েসর্ায়া বদসয়বিসলন – ‘পোগানসদর
হর্োর মাযেসমই বিষ্টানসদর মাহাত্মে েূবির্ হসি। আর বযশুবিস্ট্ বনসিও এসর্
মবহমাবির্ হসিন।’ এই িুসেেগুসলা বক ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’-এর উদাহরণ নয়? ১২০৯
োসল শপাপ র্ৃ র্ীয় ইসনাসেন্ট উত্ত্র িাসন্সর আলসিসিনেীয় বিষ্টানসদর উপর আক্ষবরক
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অসথতই যমীয় গণহর্ো িাবলসয়বিসলন। শরে শিহারা শদসখ বিশ্বােী এিং অযাবমতকসদর
মসযে পাথতকে করসর্ অেমথত হসয় শপাপ র্খন আসদশ বদসয়বিসলন – ‘েিাইসক হর্ো
কর’। শপাসপর আসদসশ প্রায় বিশ হািার িবদসক শিাখ িে কসর শ াোর শপিসন দবে
বদসয় শি োঁসয িোোঁিোসর্ িোোঁিোসর্ একিা বনবদতষ্ট িায়গায় বনসয় বগসয় হর্ো করা হয়।
র্ারপর িার শর্সকর বদসক োো ইউসরাপ িসু ে আলসিসিনেীয় যমতসরাহীসদর খু োঁসি
খু োঁসি হর্োর রীবর্ িালু হয়। যমতসরাহীসদর কখসনা পুবেসয়, কখসনা যারাসলা অস্ত্র বদসয়
ক্ষর্-বিক্ষর্ কসর কখসনা িা বশরসিদ কসর হর্ো করা হয়। শপাপ ির্ু থত ইসনাসেন্ট এই
েমস্ত হর্োয় প্রর্েক্ষ ইেন যুবগসয়বিসলন। কবথর্ আসি যমতবিিরণ েভার েংিীক্ষক
(Inquisitor) রিািত লী শিাসিত এক েপ্তাসহ ১৮৩ িন যমতসরাহীসক হর্োর িনে
পাবঠসয়বিসলন। ইবর্হাে কু খোর্ ‘ব্লোক শেথ’ এর েময়(১৩৪৮- ১৩৪৯) িহু ইহুদীসক
েসদসহর িসশ িিাই কসর হর্ো করা হয়। শপাোসনা শদহগুসলাসক স্তূপ কসর মসদর
িে িে িাসি ভসর শেলা হয় এিং রাইন নদীসর্ ভাবেসয় শদয়া হয়। র্ারপর যরা যাক
মযেযুসগ োইবন হর্োর নাসম নারীসদর হর্োর অমানবিক দৃ ষ্টান্তগুসলা। শে েময় (১৪০০
োসলর বদসক) িাসি তর বনসদতসশ হািার হািার রমণীসক ‘োইবন’ োিেস্ত কসর পুবেসয়
মারা শুরু হয়। এই োইবন শপাোসনার রীবর্ এক েিসনরও শিবশ শদসশ এসকিাসর
গণবহসস্ট্বরয়ায় রূপ শনয়। শে েময় কর্িনসক শয এরকম োইবন িাবনসয় শপাোসনা
হসয়সি র্ার শকান ইয়ত্ত্া শনই। েংখোিা এক লক্ষ শথসক শুরু কসর ২০ লক্ষ িবেসয়
শযসর্ পাসর। ‘ঠগ িািসর্ গা উিাসের’ মর্ই োইবন িািসর্ বগসয় গ্রাসমর পর গ্রাম
উিাে কসর শদয়া হসয়সি। েসর্র শর্সকর প্রথমাসযত অোলিাে (Alsace) নাসমর
েরাবে প্রসদসশই প্রায় ৫০০০ িন ‘োইবন’শক হর্ো করা হয়, িোম্বাসগতর িোভাবরয়ান
নগরীসর্ ৯০০ িনসক পুবেসয় মারা হয়। োইবন শপাোসনাসক শকি কসর েৃষ্ট যমীয়
উন্মত্ত্র্া শে েময় অর্ীসর্র েমস্ত শরকেতসক ম্লান কসর বদসয়বিল। শুযু নারীরা নয়,
খোবর্মান বিজ্ঞানী দাশতবনসকরাও শরহাই পানবন রক্তসলালুপ িাসি তর শকাপানল শথসক।
বিওদতাসনা ব্রুসনার মর্ দাশতবনকসক িাইসিল-বিসরাযী েূয তসকবিক র্ত্ত্ব েমথতন করার
অপরাসয িোন্ত পুবেসয় মারা হয় শে েময়, গোবলবলওসক করা হয় অন্তবরন। আর
আমাসদর উপমহাসদসশ শর্া যমীয় কু েংস্কার বিল রীবর্মর্ ভয়ািহ। পসনর শর্সক
ভারসর্ কালীভক্ত কাপাবলসকর দল মা কালীসক র্ু ষ্ট করসর্ বগসয় ২০ লক্ষ মানুষসক
িিাই কসর হর্ো কসরবিল। আর বিল ের্ীদাহ। শকিল ১৮১৫ শথসক ১৮২৮ োসলর
মসযে ৮১৩৫ নারীসক ের্ীদাসহর নাসম পুবেসয় হর্ো করা হয় (প্রবর্িির হর্ো করা হয়
গেপের্া ৫০৭ শথসক ৫৬৭ িনসক)। শমৌলিাদী বিষ্টানরা ইদানীংকাসল োইবন
শপাোসনা িাদ বদসলও অোিরশন বিবনকগুসলার উপর রাগ যায়বন এখসনা। ১৯৯৩
শথসক আি পয তন্ত ‘আবমত অি গে’ েহ অনোনে গভতপার্ বিসরাযী বিস্ট্ান শমৌলিাদীরা
আি িন োক্তারসক হর্ো কসরসি। ক’িির আসগও (২০০৯ োসল) নৃশংের্ার েিতসশষ

ত েঃ িিত বেলারসক হর্োর
বনদশতন বহসেসি বিস্ট্ান শমৌলিাদী স্কি শরাোর কর্ৃ ক
িোপারবি বমবেয়ায় র্ু মুল আসলাবির্ হয়। নোশনাল অোিরশন শেোসরশসনর
েরিরাহকৃ র্ পবরেংখোন অনুযায়ী ১৯৭৭ োসলর পর শথসক আসমবরকা এিং কোনাোয়
গভতপাসর্র োসথ িবের্ বিবকৎেকসদর মসযে ১৭ িনসক হর্োর প্রসিষ্টা িালাসনা হয়,
৩৮৩ িনসক হর্োর হুমবক শদয়া হয়, ১৫৩ িসনর উপর িোও হওয়ার এিং ৩ িনসক
অপহরসণর িনা সি। এগুসলা েিই ‘বিশ্বাসের ভাইরাসের’ প্রর্েক্ষ উদাহরণ।
অনে যসমত শযমন ‘বিশ্বাসের আগািা’র িাষ আসি, আসি ইেলাসমও।
ইবর্হােবিসদরাই বকন্তু স্বীকার কসরন নিী মুহম্মসদর িীিসনর িিরগুসলা অর্েন্ত
েং ার্ময় বিল34। র্ার িীিসনর শশষ দশ িিসর বর্বন নাখলার যুদ্ধ, িদসরর যুদ্ধ, িানু
কাইনুকা, িানু নাবদর, িানু মুস্তালাক, আহিাি, িানু শকারাইিা, খাইিাসরর যুদ্ধ েহ
প্রায় ৭০ বি শথসক ১০০বি আিমণ, লুণ্ঠন অবভযান এিং যুসদ্ধর োসথ িবের্ বিসলন
িসল উসল্লখ আসি35। এর মসযে ১৭বি শথসক ২৯বিসর্ বর্বন িেবক্তগর্ভাসি শনর্ৃ ত্ব
বদসয়বিসলন। অবযকাংশ যুদ্ধই বিল আত্মরক্ষাসথত নয়, িরং আিমণাত্মক36। নৃশংে
িনা এিং গণহর্োর আলামর্ও আসি শঢর। িানু কাইনুকার ইহুদীসদর োর্শ িনসক
এক েকাসলর মসযে হর্ো করসর্ েসিষ্ট হন37, আর িানু শকারাইিার প্রায় আিশ শথসক
নয়শ শলাকসক হর্ো কসরন, এমনবক র্ারা আত্মেমপতণ করার পরও38। হর্োর
ভয়ািহর্া এসর্াই শিবশ বিসলা শয, কোসরন আমতিং-এর মসর্া শলবখকা, বযবন মুেবলম
েমাসির পিসদর র্াবলকায় শীষতস্থানীয় বহেসি গণে হন, বর্বন পয তন্ত মুহম্মসদর
কমতকােসক নাৎবে িিতরর্ার োসথ র্ু লনা কসরসিন39। িহু যুদ্ধসক্ষত্র হসর্ োবেয়া,
রায়হানা, িয়ু াইবরয়ার মসর্া নারীসক যুদ্ধিবদ এিং ‘মাল-এ-গবণমর্’ বহসেসি মহানিীর
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35 এম এ খান, বিহাদ : িিরদবস্তমূলক যমতান্তরকরণ, োম্রািেিাদ ও দােসত্বর উত্ত্রাবযকার, িদ্বীপ
প্রকাশন, ২০১০।
36 ইিসন োসদর প্রথম বদককার িীিনী-েঙ্কলন বকর্াি আর্ র্ািাকার্ (Kitaab at Tabaqaat al
Kabeer) শথসক িানা যায়, মহানিী র্ার শশষ দশ িিসর অন্তর্ঃ ৭৪ বি ‘হামলা যুদ্ধ’ (আরিীসর্

গািওয়া) েম্পন্ন কসরবিসলন। আল র্ািাবর নিী মুহাম্মদ (দঃ) র্াোঁর িীিসন িা শয ষািবি যুসদ্ধর
কাবহবন বলবপিদ্ধ কসরবিসলন র্ার ‘র্াবরক আল রেুল ওয়া আল মুল্লক
ু ’ গ্রসে, এর মসযে উহুদ ও
খদসকর যুদ্ধ িাো েিগুসলাই বিল আিমণাত্মক।
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িনে অবযগ্রহণও করা হসয়বিল, ভাগ িাসিায়ারা করা হসয়বিল মুহম্মসদর সেবনকসদর
মাসঝ। এমনবক মহানিীর মৃর্ুের পরও েবহংের্া অিোহর্ বিল। হিরর্ আলী আর
প্রয়ার্ নিীর স্ত্রী আসয়শার মসযে েংগবঠর্ ‘িামাসলর যুদ্ধ’ বকংিা আবল আর মুয়াবিয়ার
মসযে েং বির্ ‘বেবেসনর যুদ্ধ’ই এর প্রমাণ। িামাসলর প্রায় দশ হািার মুেবলম বনহর্
হসয়বিল। ইবর্হােই োক্ষে শদয় শয, িারিন খবলোর মসযে বর্নিনই ক্ষমর্া দ্বসে
মুেবলম প্রবর্পসক্ষর হাসর্ মারা যান। র্সি মারা যািার আসগ র্ারা ইেলামী ঝাো
েমুন্নর্ রাখসর্ িহু শদশ আিমণ কসর শেগুসলা অবযগ্রহণ কসরন। শযমন খবলো আিু
িকসরর েময় (৬৩৩ – ৬৩৪) ওমান, ইসয়সমন, ইয়ামাহ, বেবরয়া, পারেে, িেরা,
দামাস্কাে এিং আিনাবদসনর যুদ্ধ, খবলো ওমসরর েময় (৬৩৪ - ৬৪৪) নামারাক,
োকাবিয়া, বেি, িুয়াইি, দামাস্কাে এিং োহল, ইয়ারমুক, কাবদবেয়া এিং মাদাইন,
িালুলা, শিরুিাসলম, িাবিরা, খাবিস্তান এিং বমশর, আিারিাইিান, োরে এিং
খারান বিিয়, খবলো ওেমাসনর েময় (৬৪৭ - ৬৫৬) োইপ্রাে, িাইসিন্টাইন এিং
উত্ত্র আবিকা আিমণ, খবলো আবলর েময় নাহসরায়াসনর যুদ্ধ এিং বমশসরর যুদ্ধ
ইর্োবদ উসল্লখে। হিরর্ আলী ৬৬১ বিস্ট্াসব্দ বিষাক্ত িুবরকা াসর্ বনহর্ হসল,
খাবলোসয় রাসশদীসনর যুসগর েমাবপ্ত সি এিং এ েময় একিত্র ক্ষমর্ার অবযকারী হন
মুয়াবিয়া। র্ার শােনামসল িহু যুদ্ধ েংগবঠর্ হসয়বিল, র্ার বিহাবদ সেবনকসদর দ্বারা
িহু রািে হসয়বিল অবযকৃ র্। এর মসযে বমশর বিিয় (৬৬২ বিস্ট্াব্দ), বেবেবল আিমণ
(৬৬৬ বিস্ট্াব্দ), কনস্ট্ানবিসপাল আিমণ (৬৬৭ বিস্ট্াব্দ), কু োর যুদ্ধ (৬৮৭
বিস্ট্াব্দ), শদর-উল-িাবলসকর যুদ্ধ (৬৯১ বিস্ট্াব্দ), উত্ত্র আবিকা আিমণ (৭০০
বিস্ট্াব্দ), শদর-উল-িাবমলার যুদ্ধ (৭০২ বিস্ট্াব্দ), বেেু র লোই (৭১২ বিস্ট্াব্দ),
িাসন্সর যুদ্ধ (৭৩২ বিস্ট্াব্দ), আইন আল িাসরর যুদ্ধ (৭৪৪ বিস্ট্াব্দ), শরয়'র যুদ্ধ
(৭৪৮ বিস্ট্াব্দ), ইশোহান এিং বনহাওয়াসদর যুদ্ধ (৭৪৯ বিস্ট্াব্দ) প্রভৃ বর্র কথা িলা
যায়। এর মসযে ৭১১ োসল ইেলাসমর শস্পন বিিসয়র পর শযন বিশৃঙ্খলা িাবরবদসক
িবেসয় পসে। মূলর্ শস্পন বিিসয়র পর শথসকই ইেলামী োম্রািেিাদী শােন সিবশ্বক
অিস্থায় িসল যায় িলসল অর্ু েবক্ত হয় না40। শুযু শস্পন বিিয়ই িা িবল শকন, শস্পন
বিিসয়র পর নিম শর্সকর শগাোর বদসক ভূ মযেোগরীয় উপকূলীয় শহর এিং ইর্াবলর
িাইসরর দ্বীপগুসলা দখল, ৮১৩ োসল শেন্টুমসেবল, ইবশ্চয়া, লোসম্পেু ো দখল, ৮৪৮
োসল আনসকানায় বংেযজ্ঞ, ৮৭৬ োসল লোবিয়াম ও আবিয়া আিমণ, ৬২৫-৭২৫
োল নাগাদ িমাগর্ভাসি বেবেবল আিমণ, ৮২৭ োসল মাযারা শেল ভোসলা আিমণ,
৮৩১ োসল পাসলসমতা, ৯৩৫ োসল পোসন্টসলবরয়া এিং ৮৪৩ োসল শমবেনার পর্ন,
৮৭৮ োসল বেরাকু সের আবদিােীসদর হর্ো, ১৪৫৩ োসল কনস্ট্াবন্টসনাপসলর উপর
আগ্রােন প্রমাণ কসর োম্রািেিাদ শকিল পবশ্চমাসদরই একসিবিয়া বিল না।
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এম এ খান, বিহাদ, পূসিতাক্ত।

কনস্ট্াবন্টসনাপসলর বিখোর্ বিিসয়র পর মুেবলম বিহাবদ সেবনসকরা বর্নবদন যসর
শেখানকার নাগবরকসদর উপর হর্োযজ্ঞ িাবলসয়বিল এিং অিবশষ্টসদর িীর্দাসে
পবরণর্ কসরবিল। ১০১০ শথসক ১০১৩ োসলর মসযে কসেতাভার বনকিির্ী অঞ্চল এিং
এিং শস্পসনর অনোনে অঞ্চসল হািার হািার ইহুবদসক হর্ো করা হয়। অমুেবলমসদর
েরকারী িাকু রীসর্ অন্তভু বত ক্তর প্রবর্িাসদ ১০৬৬ োসল িোপক দািা হয়, এিং গ্রানাোর
ইহুবদসদর একিা শগািা েম্প্রদায়সক বনবশ্চি কসর শদয়া হয়। ইবর্হাে শথসকই িানা
যায়, ইেলাসমর বিহাসদর নাসম গর্ িার শর্ক যসর োো পৃবথিীসর্ বমবলয়সনর ওপর
মানুষসক হর্ো করা হসয়সি। প্রথম িিরগুসলাসর্ মুেবলম িাবহনী খুি দ্রুর্গবর্সর্ পূি ত
ভারর্ শথসক পবশ্চম মরসক্কা পয তন্ত আগ্রােন িালায়। শুযু বিযমীসদর হর্ো কসরবন,
বনসিসদর মসযেও শকাদল কসর নানা দল উপদল সর্বর কসরবিল। কাবরবিরা যুদ্ধ শুরু
কসরবিসলা েুবন্নসদর বিরুসদ্ধ। আিাবরবকরা অনে েকল ‘পাপীসদর’ মৃর্ুেদে
বদসয়বিসলা। ১৮০৪ োসল েুদাসনর পবিত্র েত্ত্বা উেমান দান শোবেও শগাবির েুলর্াসনর
বিরুসদ্ধ যমতযদ্ধ
ু শুরু কসর। ১৮৫০ োসল আসরক েুদানীয় েুবে উমর-আল হজ্জ পোগান
আবিকান শগাসত্রর উপসর নৃশংে িিতরর্া িালায় - গণহর্ো এিং বশরসিদ কসর ৩০০
িন িবদর উপর। ১৯৮০ োসল র্ৃ র্ীয় েুদানীয় ‘হবল মোন’ মুহাম্মদ আহসমদ বিহাদ
িাবলসয় ১০,০০০ বমশরীয় শলাকিন হর্ো কসর। এযরসণর িহু িনাই অর্ীসর্ সিসি,
এখসনা িসি।
ইেলামী শবরয়া : নারী বিসদ্বষী এক ভয়ঙ্কর ভাইরাসের নাম
ইেলাসমর শবরয়া আইন শয শমসয়সদর িোপাসর অসনক কসঠার শেিা েিারই িানা। এর
বশকার শুযু োযারণ নারীরা হয়বন, হসয়সি েম্ভ্রান্ত িংসশর নারীরাও। শখাদ শেৌবদ
আরসিই ১৯৭৭ োসল বকসশারী বপ্রসন্সেসক ‘িেবভিাসরর’ অপরাসয হর্োর কথা িানা
যায়। পাবকস্তাসন ১৯৮৭ োসল এক কাঠু বরয়ার শমসয়সক ‘শিনা’41 করার অপরাসয পাথর
িুসে হর্োর েসর্ায়া শদয়া হয়। ১৯৮৪ োসল আরি আবমরাসর্ একবি িাবের গৃহভৃ র্ে
এিং দােীসক পাথর িু োঁসে হর্োর েসর্ায়া শদয়া হয়, অবিয শমলাসমশার অপরাসয। এ
যরসণর িহু িনা এখসনা পৃবথিীসর্ সি িসলসি। পাশাপাবশ আসি ‘অনার বকবলং’ এর
উপরি। োো বিসশ্ব প্রবর্ িির পাোঁি হািার নারী মারা যায় ‘অনার বকবলং’-এর বশকার
হসয়। শখাদ পাবকস্তাসনই েরকারী বহসেসি িিসর ১,২০০ মর্ অনার বকবলং এর িনা
সি, আর শিেরকাবর বহসেসি এই েংখো আেসল ১০ হািাসররও উপসর।পবশ্চসমও
োম্প্রবর্ক েমসয় মুেবলম পবরিারগুসলাসর্ ‘অনার বকবলং’ এর েংখো আশঙ্কািনক
ভাসি িৃবদ্ধ শপসয়সি। নুর আলমালাবক, র্ু লায় শগাসরন, খাসর্রা োবদবক, ইয়াবমন,
ইসলামম আইনি ‘জজিা’ হনলা, ৈযমিচার, মৈৈাহ-ৈমহিভ তূ জ ৌিমমলি, ধর্ূণ ও পমততাৈৃমি। শিনার
িোপাসর ইেলাবমক শাবস্তর বিিরণ বনসয় আসলািনা করা হসয়সি এই িইসয়র ষে অযোসয়।
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োিবরনা লারবি, আয়মান উদাে, আয়শা হাোন, আবমনা োরাহ েহ িহু নারীসক
পবরিাসরর পক্ষ শথসক হর্ো করা হসয়সি ‘অবর্বরক্ত’ পবশ্চমা যাোঁসি িসল যমতসক
অপমাবনর্ করার িনে। এমনবক হোবর পিাসরর িবিসর্ পদ্মা পাবর্সলর ভূ বমকায়
অবভনয় করা অবভসনত্রী আেোন আিাদ এক বহদু শিসলর োসথ েম্পকত করায় পবরিার
শথসক বনগ্রসহর বশকার হসয় বকিুবদন আসগও েংিাসদর বশসরানাম হসয়বিসলন।
আসি হােেরেবিসরাযী ভাইরাে, আসি মুরর্াদবিসরাযী ভাইরাে
আবম শযখাসন থাবক র্ার পাসশই আসি বিরাি িান তে এি শনাসিল’ এর বিরাি িে
িইসয়র শদাকান। শলখাসলবখর িুর্ায় প্রায়ই যাওয়া পসে শেখাসন। র্াসদর শশলসে
‘বহউমার’ নাসম একবি শেকশন আসি। শেখাসন উোঁবক বদসলই শদখসর্ পাওয়া যায়
যীশুসক িেি করা একগাদা িই। এমবন একবি িই আবম পেবিলাম – ‘The Year of
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নাসম। এ যরসণর অসনক িইই শশলসে আসি। শকউ বকন্তু
শলখসকর বিরুসদ্ধ েসর্ায়া বদসি না, বদসি না শকউ গলা কািার হুমবক। বকন্তু মুেবলম
বিসশ্ব যসমতর েমাসলািনা বকংিা শয শকান হােেরেসকই শযন শনওয়া হয় গুরুর্র অপরায
বহসেসি। ১৯৮৯ োসল 'েোিাবনক ভাসেতে' নাসমর উপনোে শলখার দাসয় োলমান
রুশবদসক েসর্ায়া শদয়া হয় ইরাসনর যমতগুরু আয়াসর্াল্লা শখাসমনীর পক্ষ শথসক।
মুেবলম বিসশ্ব রার্ারাবর্ শুরু হয় লম্ফ ঝম্প। ইেলামসক অিমাননা কসর শলখার দাসয়
এর আসগও মনেুর আল হাল্লাি, আলী দাবস্ত, আবিি শনবেন, উইবলয়াম শনগােত,
নাবগি মাহেু ি,র্েবলমা নােবরন,ইউনুে শাবয়খ, রিািত হুসেইন, হুমায়ুন আিাদ,
ভোনগগ, আয়ান আরবে আলী েহ অসনসকই মৃর্ুে পসরায়ানা শপসয়সিন। এসদর মসযে
অসনকসকই শমসর শেলা হসয়সি, শকউ িা হসয়সিন পলার্ক। ২০০৫ োসলর ৩০ শশ
শেসপ্টম্বর শিসলেে শপাসস্ট্ন নাসমর একবি শেবনশ পবত্রকা মহানিী হযরর্ মুহম্মদসক
বনসয় িেিাত্মক ১২বি কািু নত প্রকাশ করসল োো মুেবলম বিসশ্ব এর প্রবর্বিয়া স্বরূপ
জ্বালাও-শপাোও র্ােি শুরু হয়। পাবকস্তাসনর এক ইমাম কািু বত নসস্ট্র মাথার দাম যায ত
কসর এক বমবলয়ন েলার। বেবরয়া, শলিানন, ইরান, পাবকস্তান, িাংলাসদশ েহ োরা
পৃবথিীসর্ েবহংের্ায় মারা যায় শর্াবযক শলাক। বেসিসনর মুেবলসমরা িোনার বনসয়
বমবিল কসর - 'Slay those who insult Islam', 'Butcher those who mock Islam'
এিং 'Behead those who say Islam is a violent religion' ইর্োবদ। িাংলাসদসশ
বিগর্ র্ত্ত্বািযায়ক েরকাসরর আমসল োমানে ‘শমাহাম্মদ বিোল’ বনসয় শকৌর্ু সকর শির
বহসেসি ২১ িির িয়েী কািু বত নস্ট্ আবরেসক শিসল শঢাকাসনা হয়, িায়র্ু ল শমাকারসমর
খবর্সির কাসি বগসয় প্রথম আসলার েম্পাদসকর ক্ষমা প্রাথতনার নািক প্রদবশতর্ হয়।
ইেলামবিসরাযী ব্লগ শলখার অপরাসয এই বকিুবদন আসগও শিশ কসয়কিন ব্লগারসক
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শগ্রের্ার করা হল। এগুসলা শর্া শিাসখর োমসনই শদখা।
যমত এিং যমতগ্রসের এিা একিা িে েমেো। এর ভাল ভাল িানীগুসলা শথসক
ভালমানুষ হিার অনুসপ্ররণা পায় শকউ, আিার েন্ত্রােিাদীরা একই যমতগ্রসের ভাসয়াসলন্ট
ভােতগুসলা শথসক অনুসপ্ররণা পায় েন্ত্রােী হিার। শেিনেই শর্া যমতগ্রেগুসলা –এসককবি
শোিান হেত – িদ্মসিশী ভাইরাে! এই িনেই একই যমতগ্রে পাঠ কসর ইহুদী নাোরাসদর
োসথ যুদ্ধ করার লসক্ষে ‘বিন লাসদন’ হসয় যায় শকউ, আিার শকউ িা পবরণর্ হয় েুবে
োযসক। নাবেসের শক্ষসত্রও শয প্রথমিা হয়বন র্া হলে কসর িলা যায় না42। কী কসর
হলে কসর িলা যাসি শয যমতগ্রে শথসক পাওয়া ‘শর্ামাসদর উপর যুদ্ধ েরয করা
হসয়সি’ যরসণর ভাইরাে রূপী যুদ্ধংসদহী আয়ার্গুসলা (২:২২১৬, ৪:৮৪, ৫:৫১, ৩:৮৫,
৮:৩৯, ৯:২৯, ৪৭:৪ ৪:৮৯, ২:১৯১, ২:১৯৩, ৯:৫, ৯:৩৯ ইর্োবদ) ের্েই নাবেসের
মসর্া শিসলসদর েন্ত্রােিাসদ উৎোবহর্ করসি না ? ইেলাম যমতবিশ্বােীরা শিার গলায়
িসলন, শকারআন কখসনা েন্ত্রােিাসদ কাউসক উৎোবহর্ কসর না, কাউসক আত্ম ার্ী
শিামা হামলায় প্রসরাবির্ কসর না, ইর্োবদ। এিা েবর্ে েরােবর হয়র্ শকারআসন িুসক
শপসি শিামা শিসয কাসরা উপসর হামসল পোর কথা শনই; বকন্তু এিাও শর্া বঠক শয,
শকারআসন পাওয়া যায় শয - যারা আল্লাহর পসথ শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই র্াসদর কমত
বিনষ্ট করসিন না (৪৭:৪), শকারআসন িলা হসয়সি - আর যারা আল্লাহর পসথ বনহর্
হয়, র্াসদরসক র্ু বম কখসনা মৃর্ মসন কসরা না (৩:১৬৯); বকংিা িলা হসয়সি – যবদ
আল্লাহর পসথ শকউ যুদ্ধ কসর মারা যায় র্সি র্ার িনে রসয়সি িান্নার্ (৯:১১১)।
আর আল্লাহর পসথ শহীদসদর িনে িান্নাসর্র পুরস্কার শকমন হসি? এ প্রেসি
বনসদতশ - র্থায় থাকসি আয়র্সলািনা রমনীগণ(৫৫:৫৬), েুশুভ্র (৩৭: ৪৬), উদোন,
আিুর, পূণসত যৌিনা র্রুণী এিং পূণ ত পানপাত্র (৭৮: ৩৩-৩৪), আিরসণ রবক্ষর্ শমাবর্র
নোয় (৫৬: ২২-২৩) বিরকু মারী (৫৬:৩৫-৩) হুরীরা। িেিস্থা শরসখসিন শগলমানসদরও,
শেই শয েুরবক্ষর্ শমাবর্েদৃ শ বকসশাররা র্াসদর শখদমসর্ ুরাসেরা করসি (৫২:২৪),
ইর্োবদ।
শিসহসস্ত েুরা-োকী-হুর-পরীর এমন অেু রন্ত ভাোসরর গ্রাবেক িণতনা শদসখ
নাবেসের মসর্া অসনসকরই হয়সর্া শহীদ হসর্ মন িাসি! অসনক বিির্তনিাদী
মসনাবিজ্ঞানীই মসনই কসরন ইেলামী েমাসি িহুগামীত্ব এিং পাশাপাবশ মৃর্ুের পসর
উবদ্ভন্নসযৌিনা এিং বিরকু মারী হুরীসদর অেু রন্ত ভাোসরর বনশ্চয়র্ার কারসণই
মুেবলমসদর মসযে আত্ম ার্ী শিামা হামলাকারীসদর এসর্া আবযকে শিাসখ পসে43।এ
যবদ বিশ্বাসের ভাইরাসের োথতক উদাহরণ না হয়, র্সি আর ‘ভাইরাে’ িলি কাসক,
িলুন?
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ভি ুসর, নাবেে বক একিন বিভ্রান্ত শমৌলিাবদ েন্ত্রােী নাবক োচ্চা মুেলমান?, মুক্তমনা
অবিশ্বাসের দশতন, প্রাগুক্ত।

শকিল ইেলাসমর বিহাবদ সেবনসকরাই ভাইরাে আিান্ত মনসনর উদাহরণ ভািসল
ভু ল হসি। 'বিশ্বাসের ভাইরাে' বনসয় আবম ব্লসগ একবি আসলািনা কসরবিলাম
একেময়। শেবি মুক্তমনায় প্রকাসশর পর বদগন্ত েরকার নাসম আমাসদর এক ের্ীথত
ব্লগার ‘বিশ্বাসের ভাইরাে এিং আনুষবিক’ নাসমর একবি েম্পূরক প্রিসে ভারসর্র আর
এে এে পবরিাবলর্ স্কুলগুসলার পাঠেেূিীর নানা উদাহরণ হাবির কসর শদবখসয়সিন
বকভাসি শিসলবপসলসদর মসযে সশশসিই ভাইরাসের িীি িপন করা হয়44 । বিদো
ভারর্ী নাসমর এই স্কুল োরাসদসশর বিবভন্ন প্রাসন্ত িবেসয় আসি - েংখোয় প্রায়
২০,০০০। প্রায় ২৫ লাখ বশক্ষাথী এসর্ পোসশানা কসর - যাসদর অবযকাংশই গবরি িা
বনম্নমযেবিত্ত্ সরর। পোসশানা িসল প্রথম শথসক দ্বাদশ শশ্রণী অিবয। বর্স্তা
শের্ালিাসদর প্রিে In the Name of History Examples from Hindutva-inspired
school textbooks in India শথসক45 অেংখে দৃ ষ্টান্ত হাবির কসর বদগন্ত শদবখসয়সিন
বকভাসি ের্ে-বমসথের বমসশল শদওয়া ইবর্হাে পবেসয় এসদর মগি শযালাই করা হয় –
 ‘‘শহামার িাল্মীবকর রামায়সণর একিা ভািানুিাদ কসরবিসলন - যার নাম
ইবলয়াে।’’
 ‘‘শপ্লসিা ও শহসরাসোিাসের মসর্ প্রািীন বমশরীয় েভের্া ভারর্ীয় ভািযারার ওপর
বভবত্ত্ কসর গসে উসঠবিল।’’
 ‘‘গরু আমাসদর েকসলর মার্ৃ স্থানীয়া, গরুর শরীসর ভগিান বিরাি কসরন।’’
 একই স্কুসলর ভারসর্র মোসপ ভারর্সক শদখাসনা হয় িাংলাসদশ, পাবকস্তান,
শনপাল, ভু িান, বর্ব্বর্ এমনবক মায়ানমাসরর বকিু অংশ বনসয়। িলা হয় অসশাসকর
অবহংে নীবর্র েসল র্ার শেনািাবহনী যুসদ্ধ উৎোহ হাবরসয়বিল। অোসলিািার নাবক
পুরুর কাসি যুসদ্ধ শহসর বগসয় ক্ষমাপ্রাথতনা কসরবিসলন।
 মযেযুসগর ইবর্হাসে োম্প্রদাবয়কর্ার উদগ্র রূপ আর শিবশ প্রকবির্। েমগ্র
ইবর্হাে বশক্ষায় মুেবলমসদর বিসদশী শবক্ত বহোসি শদখাসনা হসয়সি।
 ‘‘ভারসর্ বিসদশী মুেবলম শােন’’
 ‘‘ভারসর্ র্সলায়ার যসর ইেলাসমর প্রিার হসয়বিল। মুেবলসমরা এক হাসর্
শকারআন আসরক হাসর্ র্রিাবর বনসয়ই এসেবিল এসদসশ … আমরা র্াসদর পসর
র্াবেসয় বদসর্ েক্ষম হসয়বি, বকন্তু আমাসদর শয ভাইসয়রা ইেলাম যমত গ্রহণ কসরবিল,
র্াসদর বহদুযসমত যমতান্তবরর্ করসর্ িেথত হসয়বি।’’
বিশ্বাসের ভাইরাে এিং আনুষবিক, বদগন্ত েরকার, মুক্তমনা, http://muktomona.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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 ‘‘বহদুরা িরম অপমাসনর োসথ র্ু কী শােন শমসন বনসয়বিল।’’
 ‘‘িালেবিিাহ, ের্ীদাহ, পদতাপ্রথা েহ আসরা অসনক কু েংস্কার মুেবলম রািসত্বর
প্রবর্বিয়া বহোসি বহদু েমাসি স্থান কসর বনসয়সি।’’
 ‘‘বশিািী আর রাণা প্রর্াপ বিসলন প্রকৃ র্ স্বাযীনর্া েংগ্রামী। র্ারা মুেবলমসদর
শদশ শথসক বির্াবের্ করার িনেই লোই কসরবিসলন।’’
ভারসর্র স্কুসলর পাঠেপুস্তকগুসলাসর্ বিন কাবেম, শ ৌরী িা গিনীর মাহমুদ িা সর্মুর
লি বকভাসি বহদু সদর হর্ো কসরবিসলন র্ার বিস্তাবরর্ িণতনা হাবির কসর বশশুসদর
মাথায় অঙ্কুসরই ‘মুেবলম বিসদ্বষ’ প্রসিশ কবরসয় শদয়া হয়। শদশ বিভাসগর িনে
একর্রো ভাসি মুেবলমসদর দায়ী কসর ইবর্হাে শলখা হয়। আর.এে এে-এর মর্
েন্ত্রােিাদী োম্প্রদাবয়ক দলসক প্রকৃ র্ স্বাযীনর্াকামী একবি েংগঠন বহোসি র্ু সল যরা
হয়। েিসথসক মিার কথা, মহাত্মা গােী শয এই েংগঠসনর একিসনর হাসর্ই মারা
বগসয়বিসলন, শেকথাও শিমালুম শিসপ যাওয়া হয়। োমবগ্রকভাসি, পাঠিম এমনভাসি
োিাসনা যাসর্ েিার মসযে ভাি েৃবষ্ট হয় শয র্াসদর পূিপত রু
ু সষরা মুেবলম ও বিষ্টানসদর
হাসর্ অর্োিাবরর্। র্াসদর াসে দাবয়ত্ব ির্তায় র্ার প্রবর্সশায শনিার। এ েিবকিুই
বদগন্ত র্ার প্রিসে খুি পবরষ্কারভাসিই উসল্লখ কসরসিন।
২০০৮ োসলর ২৬ এ নসভম্বর। প্রায় দশ িন বেদাইন িবি মুম্বাইসয়র র্াি
শহাসিসল েন্ত্রােিাসদর র্ু লবক কাে শুরু কসরবিসলা; শেবদন এই ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’
বনসয় আমরা মুক্তমনায় দী ত আসলািনা কসরবিলাম। বিশ্বাসের িাইসরও রািবনবর্ক
এিং অথতবনবর্ক ইেুে েহ নানা যরসণর আকষতণীয় প্রেি উসঠ এসেবিসলা বিস্তৃর্
পবরেসর। উসঠ এসেবিসলা কাশ্মীর প্রেি, উসঠ এসেবিসলা ভারসর্ মুেবলম মুেবলম
িনসগােীর প্রবর্ সিষসমের নানা উদাহরণ। এিা বঠক শয, কাশ্মীরী িনগসণর উপর
ভারর্ীয় শেনািাবহনীর লাগার্ার অর্োিার, িািবর মেবিদ বংে বকংিা গুিরাসি
োম্প্রবর্ক েমসয় মুেবলমসদর উপর শয যরসণর অর্োিাসরর বস্ট্ম শরালার িালাসনা
হসয়সি র্া ভু সল যািার মর্ বিষয় নয়। মুেবলমরা ভারসর্র িনগসণর প্রায় ১৪ শর্াংশ।
অথি র্ারাই ভারসর্ েিসিসয় বনপীবের্, অর্োিাবরর্ এিং আথতোমাবিক বদক বদসয়
বপবিসয় পো এক িনসগােী। এ েমস্ত অসনক কারণ মুেবলমসদর ক্ষুব্ধ কসরসি িিসরর
পর িির যসর। বকন্তু এিাও বঠক, পৃবথিীসর্ োমাবিক অবিিার শযমন আসি, শর্মন
আসি োমাবিক অবিিাসরর নাসম অেবিশ্বাসের িাষ এিং র্ার প্রিার। যমতগ্রসের
বিহাবদ িানীগুসলা বকংিা েুির্ু র উপাসয় বিকৃ র্ ইবর্হাে র্ু সল যসর পরির্ী প্রিন্মসক
মগি শযালাইসয়র উদাহরণগুসলা এর প্রকৃ ষ্ট প্রমাণ। মুক্তমনা েদেে অপাবথতি িামান
প্রিেবি বনসয় মন্তিে করসর্ বগসয় যা িসলসিন র্া হয়র্ অসনসকর মসনই বিন্তার শখারাক
শযাগাসি। বর্বন িসলন,

‘মানুসষর শকান শকান স্বভাি শযমন উপযুক্ত পবরসিশ পাওয়ায় বিসশষ শকান িংশাণুর
পবরফুিসনর কারসণ েৃষ্ট হয়, শর্মবন শমৌলিাদী েন্ত্রােও িসর্ পাসর শকান শকান
যমীয় আসদশািলীর উপযুক্ত পবরসিশ পাওয়ায় পবরফুবির্ হিার কারসণ। এই
উপযুক্ত পবরসিশ প্রদান করসর্ পাসর অসনক কারণ, যার মসযে োমাবিক অনািার
অিশেই অনের্ম। বকন্তু 'শুযু' োমাবিক অনািার থাকসলই শয শমৌলিাদী েন্ত্রাে
িসি এিা বনবশ্চর্ না। িংশাণুর মর্ একিা মূল কারণও থাকসর্ হসি (সমৌলিাদী
েন্ত্রাসের শক্ষসত্র যা হসর্ যমতগ্রসের শকান শকান শোক, বকংিা িাবর্বিসদ্বষী বিকৃ র্
ইবর্হাে িি তা)। আর এই যমীয় িংশাণু শকিল োমাবিক অনািাসরই পবরফুবির্ হয়
- র্াও হলে কসর িলা যাসি না। শকান শকান যসমতর আসদশািলী এর্ই শবক্তশালী
শয বিবভন্ন পবরফুিক পবরসিশ অবর্ েহসিই েৃষ্ট হয় আসদশািলীর শিারাল
র্াবগসদই। আর যমীয় মূল কারণ না থাকসল োমাবিক অনািার অনেরকম েন্ত্রাসের
িন্ম বদসর্ পাসর। আিার নাও বদসর্ পাসর। থাইলোসি অবর্ গরীি শিৌদ্ধরা বভক্ষা
করসি বকন্তু কখন ও বহংোয় বলপ্ত হসি না। অসনক গরীি শলাক িরম দাবরসরের
মসযেও ের্র্া বিেিতন শদয় না। বর্ব্ববর্সদর ওপর অর্োিার হসয়সি অসনক শিশী।
বকন্তু বর্ব্বসর্র শলাসকরা বহংোর আশ্রয় বনসয় েন্ত্রােিাদী হয় বন। কাসিই এিা
কখনই িলা যায় না শয োমাবিক অনািারই যমীয় েন্ত্রাসের মূল কারণ, িরং িলা
যায় অনু িক মাত্র।’

কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন নাবেসের আিরণ প্রর্েক্ষ করসল অপাবথতসির এই
অবভমসর্র ের্ের্া হয়সর্া খু োঁসি পাসিন অসনসক। বিন্তা কসর শদখুন, নাবেে আমাসদর
আর দশিা শিসলর মর্ই মযেবিত্ত্ সরর েন্তান। র্ার বপর্া বনসিও িোংকার। র্াই
বভনসদসশ পাবে বদসয় শেোসরল বরিাভত িোংসকর মর্ একবি প্রবর্োন র্ার শিসলসক
উবেসয় শদিার বশক্ষা বর্বন শদনবন এিা যসরই শনয়া যায়। এমন শকান আলামর্ পাওয়া
যায়বন শয পাবরিাবরক পবরসিশ শথসক নাবেে েন্ত্রােী হসয় উসঠবিল। িরং িািা মা োরা
িীিন যসর েন্তানসক শযভাসি আগসল রাসখ শেভাসিই শরসখবিসলন নাবেেসক।
আইবেয়াল স্কুল অোি কসলি শথসক ২০০৬ োসল এেএেবে পরীক্ষায় বিবপএ-৫
পাওয়া এ শিসলসক একিা েময় শদসশর পাঠ িু বকসয় বিসদসশও পাবঠসয়বিসলন র্ারা,
শিসলর েুবশক্ষা এিং উচ্চবশক্ষার কথা শভসি। র্াহসল শক িা কারা এমন একবি
‘শোনার িু করা’ শিসলসক রার্ারাবর্ েন্ত্রােিাদীসর্ পবরণর্ কসর শেলল? হোোঁ, এ কথা
এখন পবরষ্কার কসরই িলার েময় এসেসি শয, র্ার মা–িািা, পবরিার শকউই নাবেেসক
যমতাে িানায়বন, র্ার বমউসিশন সিবিল ‘যসমতর ভাইরাে’-এর মাযেসম। বিহাবদ
পোরাোইবিক যারণায় আিান্ত নাবেসের ভাইরাে-আিান্ত মনন শভসি বনসয়বিল বিহাদ
কসর এিং শিামা শমসর শেোসরল ভিন বকংিা স্ট্ক এিসিঞ্জ ভিন উবেসয় বদসলই

আসমবরকার িনক নেসি, িাইবক হয়সর্া রাষ্ট্রপবর্ বনিতািনও িানিাল হসয় শযসর্ পাসর,
এিং শশষ পয তন্ত ‘মুেবলমসদর প্রবর্’ আসমবরকার দী বত দসনর সিষমেমূলক আিরসণর
অিোন িসি। বকন্তু নাবেে শযিা শিাসঝনবন র্া হল, এযরসণর প্রবর্বি িনাই সর্বর
কসর আসরা দী স্থত ায়ী সিষসমের, এিং পবরবস্থবর্ হসয় ওসঠ র্াসদর বনসিসদর িনেই
আসরা নািক
ু । এরকম আসরা বকিু িনার োসথ আমরা পবরবির্ হি পরির্ী
অযোয়গুসলাসর্।

বদ্ব র্ী য় অ যো য়

বিশ্বাসের ভাইরাে : থািা িািার রক্তিীি
শাহিাগ আসদালন এিং কাসদর শমাল্লার োোঁবে
২০১৩ োসলর শেব্রুয়াবরর মাঝামাবঝ। কাসদর শমাল্লা েহ েকল যুদ্ধাপরাযীসদর েবঠক
বিিাসরর প্রর্োশায় শাহিাগ র্খন উত্ত্াল। শুরুিা হসয়বিল কু খোর্ যুদ্ধাপরাযী কাসদর
শমাল্লার রায়সক শকি কসর।
মুবক্তযুদ্ধ িলাকাসল মানির্াবিসরাযী অপরাসযর দাসয় অবভযুক্ত আব্দুল কাসদর
শমাল্লার রায় শ াষণা কসরন আন্তিতাবর্ক অপরায োইিুেনাল-২। শর্াবযক হর্ো ও
যষতণেহ মানির্াবিসরাযী িয়বি অবভসযাসগ কাসদর শমাল্লার িবের্ থাকার বিষয়গুসলা
‘েসদহার্ীর্’ভাসি প্রমাবণর্ হওয়া েসত্ত্বও মাননীয় আদালর্ োোঁবে না বদসয় র্াসক
যািজ্জীিন কারাদে প্রদান কসরন।
কাসদর শমাল্লার এ রাসয়র খির মুহূলতেই িবেসয় পসে শেেিুক ও ব্লগেহ বিবভন্ন
োমাবিক শযাগাসযাগ মাযেসম। েু সোঁ ে ওসঠ অনলাইন ব্লগার এিং অোবিবভস্ট্রা। র্াসদর
মাযেসমই েূিনা হয় এক অবিস্মরণীয় মহািাগরসণর।
কাসদর শমাল্লার োোঁবের দাবি বনসয় ‘ব্লগার এি অনলাইন অোবিবভস্ট্ শনিওয়াকত ’র
িোনাসর ওইবদন বিসকসলই শাহিাসগ িসো হয় একদল র্রুণ। আর এ খির িবেসয়
পেসল র্াসদর দাবির েসি েংহবর্ প্রকাশ করসর্ বিবভন্ন শশ্রণী ও শপশার মানুষ
একবত্রর্ হসর্ শুরু কসর শাহিাসগ। বিশ্ববিদোলসয়র বিবভন্ন হল শথসক িাত্ররা দসল দসল
শযাগ বদসর্ থাসকন শাহিাসগ। আসশপাসশর বিবভন্ন কসলি ও বিশ্ববিদোলয় শথসকও
বশক্ষাথীরা িুসি যান শাহিাসগ। িুসি যান নারীরা। যীসর যীসর এই আসদালসনর শিায়ার
ঢাকা শহরসক অবর্িম কসর যায়। কাসদর শমাল্লােহ েকল যুদ্ধাপরাযীর েসিতাচ্চ শাবস্তর
দাবিসর্ িাত্রিনর্ােহ েিতস্তসরর মানুসষর িানা গণ অিস্থান শুরু হয় শেখাসন।
শোশোল বমবেয়ার কলোসণ শে খির িবেসয় পসে েি িায়গায়। দ্রুর্ই শাহিাসগর
িনেমাসিশ পবরণর্ হয় এক বিশাল িনেমুসর। েকল শশ্রবণর মানুসষর পাশাপাবশ এ
আসদালসনর েসি েংহবর্ প্রকাশ কসরন শদসশর প্রবথর্যশা িুবদ্ধিীিী মহল েহ বিবভন্ন
োমাবিক ও োংস্কৃবর্ক েংগঠন।

বিত্র: শাহিাগ আসদালন : কাসদর শমাল্লার মৃর্ুেদসের দািীসর্ অনলাইন ব্লগার এিং
অোবিবভস্ট্রা েূিনা কসরবিল এক অভূ র্পূি ত গণিাগরসণর।

একাত্ত্সরর িীবির্ মুবক্তসযাদ্ধারা শাহিাসগর এ আসদালনসক আখোবয়র্ কসরন ‘২য়
মুবক্তযুদ্ধ’ বহসেসি এিং র্রুণসদর আখোবয়র্ কসরন, ‘২য় প্রিসন্মর মুবক্তসযাদ্ধা’
বহসেসি। শাহিাগ নামাবঙ্কর্ হয় ‘প্রিন্ম িত্বর’ বহসেসি। ৮ই শেব্রুয়াবর র্রুণসদর এ
অিস্থাসনর নাম শদওয়া হয় ‘গণিাগরণ মঞ্চ’। শদশীয় বমবেয়াগুসলা েহ আন্তিতাবর্ক
েকল বমবেয়াও েলাও কসর প্রিার কসর শাহিাসগর এই ‘গণসিায়ার’-এর খির।
এবদসক কসয়ক লাখ শলাসকর এ আসদালন শুরু হওয়ার পর েরকাসরর পক্ষ শথসক
প্রসয়ািনীয় িেিস্থা গ্রহসণর আশ্বাে শদওয়া হয়। বকন্তু েমেো সর্বর হয় োইিুেনাসলর
আইন বনসয়। আন্তিতাবর্ক অপরায (োইিুেনালে) আইসন আদালসর্র দোসদসশর পর
আোবম পসক্ষর আবপসলর েুসযাগ থাকসলও িাদীপক্ষ িা েরকাসরর আবপসলর েুসযাগ
বিল না। আইসনর এ ‘মারাত্মক ত্রুবি’ ও ‘অেম েুসযাগ’ পবরির্তন করার দাবি িানায়
গণিাগরণ মঞ্চ।
এ িনে রািপসথ আসদালসনর পাশাপাবশ র্ারা রাষ্ট্রপবর্, প্রযানমন্ত্রী ও বস্পকাসরর
কাসি স্মারকবলবপ প্রদান কসর। এরপর েরকারও এ আইন েংসশাযসন উসদোগী হয়।
দোসদসশর বিরুসদ্ধ েরকাসরর আবপসলর েুসযাগ শরসখ ১৭ই শেব্রুয়াবর আন্তিতাবর্ক
অপরায (োইিুেনালে) েংসশাযন বিল ২০১৩ িার্ীয় েংেসদ পাে হয়। এ আইন পাে
হওয়ায় কাসদর শমাল্লার রাসয়র বিরুসদ্ধ আবপল কসর রাষ্ট্রপক্ষ। এর যারািাবহকর্ায় ১৭ই
শেসপ্টম্বর প্রযান বিিারপবর্ শমাঃ শমািাসম্মল শহাসেসনর শনর্ৃ সত্ব েুবপ্রমসকাসিতর আবপল

বিভাসগর পাোঁি বিিারপবর্র শিঞ্চ েংখোগবরে মসর্র বভবত্ত্সর্ (৪:১) আিদুল কাসদর
শমাল্লাসক োোঁবের দোসদশ শদন।
র্সি োোঁবের দোসদশ হসলও এর িাস্তিায়ন বনসয় কম নািক হয়বন। আবপল
বিভাসগর পূণাত ি রায় প্রকাবশর্ হসয়বিল ২০১৩ োসলর ৫ই বেসেম্বর। এই রাসয়র
অনুবলবপ েুবপ্রম শকািত শথসক আন্তিতাবর্ক অপরায োইিুেনাল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েহ
ত সক্ষর কাসি পাঠাসনা হয়। গর্ ৮ই বেসেম্বর বিসকসল আন্তিতাবর্ক
েংবেষ্ট িেবক্ত ও কর্ৃ প
অপরায োইিুেনাল-২ শথসক কাসদর শমাল্লার মৃর্ুে পসরায়ানা ঢাকা শকিীয় কারা
ত সক্ষর কাসি পাঠাসনা হয়। বকন্তু শ াবষর্ েমসয়র শদে ণ্টা আসগ হঠাৎ কসরই
কর্ৃ প
কাসদর শমাল্লার োোঁবের কায তিম স্থবগর্ কসরন শিম্বার বিিারপবর্ সেয়দ মাহমুদ
শহাসেন। বর্বন ১১ বেসেম্বর েকাল োসে ১০িা পয তন্ত োোঁবের কায তিম স্থবগর্ কসর
বিষয়বি আবপল বিভাসগর বনয়বমর্ শিসঞ্চ শুনাবনর িনে পাঠান। এভাসি োোঁবে শশষ
মুহূসর্ত স্থবগর্ কসর শুনাবনর িনে পাঠাসনার িনা িাংলাসদসশর ইবর্হাসে এসকিাসরই
‘র্ু লনারবহর্’ িলা িসল। অসনসকর হূদসয়ই িািবিল দুরাশার অশবন েংসকর্।
বকন্তু শেই অশবন েংসকর্সক বমসথে প্রমাণ কসর শুনাবন শশসষ িৃহস্পবর্িার প্রযান
বিিারপবর্র শনর্ৃ ত্বাযীন আবপল বিভাসগর পাোঁি বিিারপবর্র পূণাত ি শিঞ্চ কাসদর শমাল্লার
োোঁবের রায় পুনবিতসিিনার (বরবভউ) আসিদন খাবরি কসর শদন। এর েসল র্ার মৃর্ুেদে
কায তকর করসর্ আইনগর্ আর শকাসনা িাযা থাকসলা না ।
িৃহস্পবর্িার রার্ ১০িা এক বমবনসি কাসদর শমাল্লার োোঁবের রায় কায তকর করা
হয়। শাহিাগ আসদালসনর েূিনা না হসল কাসদর শমাল্লার োোঁবে আমরা শদখসর্ শপর্াম
ত িলা যায়। শেই শাহিাগ আসদালসনরই এক উেীবপর্ র্রুণ
না, এ কথা আি বনবদ্বযায়
বিসলন রািীি হায়দার, অনলাইসন যার পবরিয় বিল ‘থািা িািা’ নাসম। থািা িািাসদর
মর্ র্রুণসদর কারসণই শাহিাগ আসদালন েেল হসর্ শপসরসি এিা শিায হয়
অবর্শসয়াবক্ত নয়।
বিিসয়র এই বদসন, থািা শর্ামায় মসন পসে
কাসদর শমাল্লার োোঁবের মাযেসম মুবক্তযুসদ্ধর প্রিসন্মর শয বিিয় অবিতর্ হসয়সি, র্া থািা
িািা শদসখ শযসর্ পাসরনবন। র্াসক নৃশংেভাসি হর্ো করা হসয়বিল ১৫ই শেব্রুয়াবর।
আসগই িসলবি, যুদ্ধাপরাযীসদর োোঁবের দাবিসর্ শাহিাসগর গণিাগরণ িত্বসরর
গণআসদালসনর অনের্ম েংগঠক বিসলন ব্লগার রািীি হায়দার শশাভন। বর্বন শুযু
একিন ব্লগারই বিসলন না, শপশাগর্ িীিসন বিসলন স্থপবর্। র্ার অপবরেীম শমযার
স্বাক্ষর হসয় থাকসি ‘মুবক্তযুসদ্ধর স্মৃবর্সেৌসযর নকশা’ যা মন্ত্রণালসয়র অনুসমাদন
শপসয়সি46 ।
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রািীসির নকশায় হসি মুবক্তযুসদ্ধর স্মৃবর্সেৌয, বিবেবনউি শিাসয়বন্টসোর েিকম।

রািীিসক গর্ ১৫ শেব্রুয়াবর পল্লিী থানার পলাশনগসরর িাবের অদূসর
নৃশংেভাসি কু বপসয় হর্ো করা হয়।

বিসলন বশসিসরর ‘িে ভাই’ শরিওয়ানুল আিাদ রানা। বর্বন অিশে এখসনা পলার্ক।
েম্প্রবর্ (এ িিসরর িানুয়াবর মাসের শশষ বদসক) ঢাকার মুখে মহানগর হাবকসমর
আদালসর্ অবভসযাগপত্র দাবখল করা হসয়সি। অবভসযাগপসত্র আনোরুল্লাহ িাংলা
বিসমর প্রযান িেীমউবেন ও নথত োউথ ইউবনভাবেতবির োর্ বশক্ষাথীেহ শমাি
আিিসনর নাম উসল্লখ করা হসয়সি। পুবলসশর অবভসযাসগ িলা হসয়সি – “আিক
থাকা োর্িনেহ শমাি আিিনসক অবভযুক্ত করা হসয়সি িািতবশসি । এর মসযে
অবভযুক্ত মুেবর্ শমা: িবেমউবেন রহমানী িিী এিং উগ্র র্ৎপরর্ার োসথ িবের্
বিসলন। এই িবেমউবেন রহমানী ঢাকার শমাহাম্মদপুসর দু’বি মেবিসদ িম্ম
ু ার
নামাসির আসগ খুর্িা বদসর্ন এিং বর্বন যমতবিসরাযী ব্লগারসদর হর্োর েসর্ায়াও
বদসর্ন। অনে আোমীরা েিাই নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র িাত্র এিং র্ারা ঐ খুর্িা
শুনসর্ শযসর্া। এভাসি র্াসদর মসযে একিা শযাগাসযাগ সর্বর হসয়বিল।”

বিত্র: রািীি হায়দার, যার মর্ অোবিবভস্ট্সদর কারসণ শাহিাগ আসদালন েেলর্ার মুখ শদসখসি।

কারা খুন কসরবিল রািীিসক? শকন? রািীিসক হর্োর িার বদন আসগ িামাবর্ ব্লগ
িসল পবরবির্ (অযুনা বিলুপ্ত) ‘শোনার িাংলা’ ব্লসগ ‘থািা িািা’ র্থা রািীসির নাসম
উস্কাবনমূলক শপাস্ট্ শদয়া হসয়বিল। এমনবক রািীি মারা যািার পসরও শাবেউর
রহমান োরািী নাসম এক বহযিুর্ র্াহরীসরর প্রাক্তন েদেে শেেিুসক র্ার স্ট্োিাে
বদসয়বিসলন এই িসল, ‘শযই ইমাম থািা িািার (রািীি) িানািা পোসি, শেই
ইমামসকও হর্ো করা হসি।’
আসরা পবরষ্কার উত্ত্র পাওয়া শগল মাি ত মাসের ২ র্াবরসখ যখন রািীি হর্োয়
িবের্ থাকার অবভসযাসগ প্রখোর্ শিেরকাবর নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র ৫ িন িাত্র –
েয়োল বিন নাঈম ওরসে দ্বীপ, মাকেুদুল হাোন অবনক, এহোন শরিা রুম্মন, নাঈম
বেকদার ইরাদ ও নাবেি ইমবর্য়ািসক আিক করা হল। র্ারা পাোঁিিনই এই
হর্োকাসে েরােবর অংশ শনয়ার কথা স্বীকার কসরবিসলন। নথত োউসথর আসরক িাত্র
োদমান ইয়াবির মাহমুদসক শগ্রের্ার করা হয় ১৪ অগাস্ট্ রািযানীর যানমবে শথসক।
বর্বনও রািীি হর্োয় িবের্ বিসলন িসল পুবলশ দািী কসরসি। আোবমরা পরস্পর
শযাগোিসশ ব্লগার রািীিসক হর্ো কসরসি িসল পবত্রকায় এসেসি। এসদর বনসদতশদার্া

বিত্র: রািীি হর্োয় শগ্রের্ারকৃ র্ আোমীরা। ‘ঈমানী দাবয়ত্ব পালসনর িনে এই হর্োকাে’ র্ারা
বিসয়সি িসল র্ারা স্বীকার কসরবিল পবত্রকায়।

রািীি মারা যািার পর পরই আবম একবি পবত্রকায় শলখা বলসখবিলাম – ‘শকন
শকিল র্ারাই আিান্ত হসিন?’ বশসরানাসম47। শে শলখায় আবম অনুমান কসরবিলাম শয
মুক্তিুবদ্ধর িি তা এিং মুক্তমর্ প্রকাসশর কারসণই রািীি যমতাে শবক্তর উষ্মার কারণ
হসয়সিন, বর্বন আিান্ত হসয়সিন এিং র্াসক অকাসল প্রাণ বদসর্ হসয়সি, বঠক
শযমবনভাসি ার্কাহর্ হসয় প্রলবম্বর্ মৃর্ুের বদসক িসল শযসর্ হসয়বিল প্রথাবিসরাযী
শলখক হুমায়ুন আিাদসক। আমার অনুমান শয বমথো বিল না র্া যরা পোর পর
অবভযুক্তসদর স্বীকাসরাবক্তসর্ প্রমাণ পাওয়া যায়। অবভযুক্ত আর্র্ায়ীসদর বিবভন্ন ব্লসগর
বঠকানা এিং ব্লগ শথসক োউনসলাে কসর র্থে বদসয় প্রসরাবির্ কসরন বশবিসরর এক
িেবক্ত। রািীসির শলখা র্াসদর ‘যমতানুভূবর্’শক আহর্ কসরবিল, র্াই ‘ঈমানী দাবয়ত্ব
পালসনর িনে এই হর্োকাে’ র্ারা বিসয়সি িসল পবত্রকায় প্রকাবশর্ হসয়সি।
নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র িাত্রসদর উগ্রিাদী আিরসণর বনদশতন এিাই প্রথম নয়।
িইসয়র প্রথম অযোসয় িবণতর্ কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন নাবেে নাসমর শয
শিসলবি গর্ িিসরর নসভম্বর মাসে বনউইয়সকত শিামা হামলা করসর্ বগসয় যরা পসেবিল,
শেই শিসলবিও িাংলাসদসশ থাকাকালীন েমসয় নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয় পেসর্া। এখন
রািীসির হর্োকারীরাও নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র িাত্র হওয়ায় এ প্রশ্নবি োমসন িসল
এসেসি – শকন নথত োউসথর মর্ বিশ্ববিদোলয় শযখাসন মূলর্ উচ্চমযেবিত্ত্ এিং
উচ্চবিত্ত্ পবরিাসরর আযুবনক িীিনযাত্রায় অভেস্ত শিসল শমসয়রা পেসর্ যায় িসল
োবিতকভাসি অনুবমর্ হয়, শেই বিশ্ববিদোলয়বি িবিিাসদর প্রিনন-শক্ষসত্র পবরণর্
হসয়সি? োল কু ি শম কালা হোয়?48
নথত োউথ এর িোপাসর বিবভন্ন িায়গায় শখাোঁি খির বনসর্ বগসয় িাঞ্চলেকর বকিু
র্থে শপসয়বিলাম শে েময়। শিশ বকিু পবত্রকার (সযমন ৩ মাি ত, ২০১৩ িনকণ্ঠ রঃ)
খিসরই এসেসি বনবষদ্ধ শ াবষর্ উগ্রপেী দল বহযিুর্ র্াহরীসরর আস্তানায় পবরণর্
হসয়সি এই বিশ্ববিদোলয়বি49। অসনসকই হয়সর্া শিসন অিাক হসর্ পাসরন, বনবষদ্ধ
শ াবষর্ েংগঠন বহযিুর্ র্াহরীর ও বশবিসরর পূণাত ি কবমবি েবিয় থাকা শদসশর
একমাত্র শিেরকাবর বিশ্ববিদোলয় হসি নথত োউথ। এর শপিসন শবক্ত বহসেসি কাি
করসি বিশ্ববিদোলসয়রই শীষতস্থানীয় কসয়কিন বশক্ষক-পবরিালনা পবরষসদর কমতকর্তা।
িাইসর শথসক একিা ‘েুসিবশর্ এিং আযুবনক’ বিশ্ববিদোলসয়র ইসমি সর্বর হসলও
অবভবিৎ রায়, শকন শকিল র্ারাই আিান্ত হসিন?, িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম
এ বনসয় আমার একবি বিসেষণ িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম এ – ‘নথত োউথ ইউবনভাবেতবি বক
িবিিাসদর অভয়ারণে?’ রষ্টিে। এিাো শদখুন ‘বিশ্বাসের ভাইরাে: নথত োউথ বিশ্ববিদোলয় বক
িবিিাসদর অভয়ারণে হসয় উসঠসি?’, মুক্তমনা, মাি ত ৫, ২০১৩
49 নথত োউথ ভাবেতবি শের আসলািনায়- বশবির ও বহযিুর্ িিী আস্তানা: রািীি হর্োয় পাোঁি িাত্র
শগ্রের্াসর শর্ালপাে, সদবনক িনকন্ঠ, ৩ মাি ত ২০১৩।
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বদসনর পর বদন িামায়াসর্র রািনীবর্র েসি েরােবর িবের্ োবস্ট্ শিাসেতর দুই েদেে
ও পাোঁি বশক্ষসকর প্রর্েক্ষ মদসদ উগ্র শমৌলিাদীসদর আস্তানায় পবরণর্ হসয়সি
প্রবর্োনবি এমন আলামর্ শিবরসয় এসেসি। বিশ্ববিদোলয়বিসর্ পাঠিসির আোসল
বনয়বমর্ভাসি হয় বশবির ও বহযিুর্ র্াহরীসরর ‘ঐকেিদ্ধ সিঠক’। এর শপিসন শবক্ত
বহসেসি কাি করসিন বিশ্ববিদোলসয়রই শীষতস্থানীয় কসয়কিন বশক্ষক-পবরিালনা
পবরষদ কমতকর্তা। একবি শগাসয়দা েংস্থার প্রবর্সিদসন উসল্লখ করা হসয়সি, এই অংশবি
এ বিশ্ববিদোলসয় বহযিুর্ র্াহরীর লালনকারী বহসেসি পবরবির্ একিন বশক্ষকসক ২০
লাখ িাকা শির্সন উপািায ত বহসেসি বনসয়াসগর শিষ্টা িালায়50। িানা শগসি, বহযিুর্
র্াহরীর নাসম িবিিাসদর বিস্তার বিষসয় বিশ্ববিদোলয়বি শিশ বকিুবদন যসরই শগাসয়দা
নিরদাবরসর্ রসয়সি। শগাসয়দা প্রবর্সিদন উসল্লখ করা হসয়সি, ১৯৯২ োসল
বিশ্ববিদোলয় প্রবর্োর পর শথসকই নথত-োউথ বিশ্ববিদোলসয়র বশক্ষক, িাত্রিাত্রীসদর
মসযে বহযিুর্ র্াহরীসরর িীি ঢু বকসয় শদওয়া হসয়সি। র্খন বিশ্ববিদোলসয়র উসদোক্তা
ও প্রবর্োর্া বভবে বিসলন বিএনবপ মর্াদশী অযোপক সেয়দ আিদুল আহাদ।
উসদোক্তা বহসেসি আরও বিসলন শাসয়স্তা আহমদ, িেিোয়ী নুরুল এইি খান, মাহিুি
শহাসেন ও িামায়াসর্র নীবর্বনযতারক োসিক েবিি শাহ আিদুল হান্নান। এই শাহ
আিুল হান্নান ইন্টারসনসি (বিবভন্ন শোরাম এিং ইয়াহু এিং গুগল গ্রুসপ) ‘িামাবর্
শপ্রাপাগািা’ িালাসনার কাসি েদা র্ৎপর। র্ার েসি বিএনবপর স্থায়ী কবমবির েদেে
োলাউবেন কাসদর শিৌযুরী ও োসিক বস্পকার িোবরস্ট্ার িবমরউবেন েরকারেহ
অসনক বেবনয়র শনর্ার োিতক্ষবণক শযাগাসযাগ বিল। শাহিাগ আসদালন িলাকালীন
েময় শাহ আব্দুল হান্নান, এমবি আই মুবন্স এিং শমসশর শমাবিন শিৌযুরীর একবি
কসথাপকথন ইন্টারসনসি োোঁে হসয় যায়। BJI International Relations (িাংলাসদশ
িামাসর্ ইেলামী ইন্টারনোশনাল বরসলশনে) এর গ্রুপ ইসমইল িালািাবলসর্ এই
িামাবর্ মর্াদসশতর সেবনসকরা শাহিাগ আসদালনসক ‘েোবেিাদী আসদালন’ বহসেসি
অবভবহর্ কসরন। িোপারিা খুিই র্াৎপয তময় এিনে শয, ‘আমার শদশ’ িামাসর্
ইেলামীর প্রপাগাবিস্ট্ এম বি আই মুবন্স এিং হান্নান শাহ-এর লাইনগুসলাই হুিহু িু সক
বনসয় এর পর বদন পবত্রকার বশসরানাম কসরবিল ‘শাহিাসগ েোবেিাসদর পদববন’
বশসরানাসম। এ বনসয় (অযুনা পরসলাকগর্) বনউ অরবলন্স প্রিােী গসিষক ে. িাের
উল্লাহ র্াোঁর অনুেোনী প্রবর্সিদসনর মাযেসম এই িামাবর্-ত্রয়ীর গুসমার োোঁে কসর শদন
মুক্তমনার ইংসরবি ব্লসগ51। এই শাহ হান্নাসনর মর্ শমৌলিাদী মর্াদসশত বিশ্বােী উগ্রপেী
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এ প্রেসি িাংলাসদশ প্রবর্বদসন ২০১০ োসল প্রকাবশর্ ‘নথত-োউথ বিশ্ববিদোলসয় বহযিুর্ র্াহরীর’
বশসরানাসমর প্রবর্সিদন রষ্টিে।
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মানুষ বকভাসি বিশ্ববিদোলসয়র োবস্ট্ শিাসেতর দাবয়ত্ব শপসর্ পাসরন র্া আমার শিাযগমে
নয়।
যা শহাক, শাসয়স্তা আহমদ, নুরুল এইি খান, মাহিুি শহাসেন ও শাহ আিদুল
হান্নাসনর েুপাবরসশ এিং প্রভাসি প্রথম শথসকই বিএনবপ-িামায়ার্ মর্াদসশতর বশক্ষসকরা
বনসয়াগ লাভ কসর। প্রাক্তন উপািায ত অযোপক হাবেি বিএ বেবেকী রািবনবর্ক ভাসি
িামায়ার্ মর্াদসশত বিশ্বােী বিসলন িসল পবত্রকায় এসেসি (পসর গর্ িির অস্থায়ী
উপািায ত বহসেসি বনসয়াগ শপসয়সিন অযোপক ে. শমা. আব্দুে োত্ত্ার)। িামার্ এিং
বহযিুর্ র্াহরীর কমতকাে অিোহর্ রাখার মানসে মাবকত ন যুক্তরাষ্ট্রপ্রিােী ে. মঞ্জুরুল হক
খেকালীন বশক্ষক বহসেসি বনসয়াগ শদয়ার কথাও শশানা শগসি। মাঝখাসন খির
এসেবিল, বিশ্ববিদোলসয়র প্রভািশালী কমতকর্তারা িামায়াসর্র োসিক আবমর শগালাম
আযসমর ভাসগ্ন ও োসিক ইেলামী িাত্রেংস র শকিীয় শনর্াসক উপািায ত িানাসর্
িাবিসলন52। বকন্তু নাবেসের িনার পর োযারণ বশক্ষকসদর িাসপ শেিা র্াসদর পসক্ষ
িাস্তিায়ন করা েম্ভি হয়বন। এর আসগ শগাসয়দা প্রবর্সিদসন আরও িলা হসয়সি, শে
েময়কার উপািায ত হাবেি বিএ বেবেকী বিশ্ববিদোলসয় বহযিুর্ র্াহরীসরর িবি
কায তিম অিোহর্ রাখসর্ ভারপ্রাপ্ত উপািায ত ে. মঞ্জুরুল হক, কবর্পয় বশক্ষক ও
পবরিালনা পবরষদ েদেেসদর বনসয় কমতকাে পবরিালনা করবিসলন। পবরিালনা
পবরষসদর বর্ন েদসেের বিরুসদ্ধ বহযিুর্ র্াহরীসরর কমতকাসে ওর্সপ্রার্ িবের্ থাকার
বিষয়বি খুি পবরষ্কার িসল িানা যায়। শাহ আিুল হান্নাসনর মসর্াই আসরক হান্নান (ে.
আব্দুল হান্নান শিৌযুরী) রসয়সিন নথত োউসথর বশক্ষক বহসেসি; এক েময়
বিশ্ববিদোলসয়র ‘বিবিএ শপ্রাগ্রাসমর পবরিালক’ বহসেসি কাি করবিসলন এিং ির্তমাসন
‘স্কুল অি বিিসনসের’ বেন বহসেসি দাবয়ত্বরর্ আসিন। বর্বন িামায়াসর্র অনের্ম
নীবর্বনযতারক বহসেসি পবরবির্। এিাো িামাবর্ মর্াদসশতর আসরক প্রভািশালী বশক্ষক
ে. শগালাম শমাহাম্মসদর কথাও ২০১০ োসলর শগাসয়দা প্রবর্সিদসন এসেবিল বযবন
অথতনীবর্র বশক্ষক হসলও মূলর্ িাত্রিাত্রীসদর বহযিুর্ র্াহরীসরর আদশত প্রিাসর র্ৎপর
বিসলন। এই ‘স্বনামযনে’ বশক্ষসকর বিরুসদ্ধ র্ার বনসির স্ত্রীই ২০০৪ োসল নারী
বনয তার্ন মামলা কসরবিসলন িসল িানা শগসি (বর্বন ২০১১ োসল বিশ্ববিদোলয় র্োগ
কসরসিন) । শশখ শর্ৌবেক নাসম আসরক বশক্ষক বযবন অোকশন এইে নাসমর এনবিওর
োসথ িবের্ বিসলন, এিং ির্তমাসন নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র আন্তিতাবর্ক েম্পকত
বিভাসগর বশক্ষক কমতরর্ আসিন, বর্বন বহযিুর্ র্াহরীসরর নীবর্ গসিষণা শকসির
োবস্ট্ এিং রািবনবর্ক উপসদষ্টা বহসেসি বিবির্। এরা েিাই বমসল নথত োউথ
বিশ্ববিদোলসয় সর্বর কসরসি এক িবিিাসদর অভয়ারণে। ২০১৩ োসলর মাি ত মাসের

বর্ন র্াবরসখ প্রথম আসলা পবত্রকাসর্ও এইেি গুণযর বশক্ষকসদর নাম উহে শরসখ
একবি প্রবর্সিদন প্রকাবশর্ হসয়সি –‘বকিু বশক্ষসকর িায়ায় িবি হসিন নথত োউসথর
িাত্ররা’ বশসরানাসম53 ।
এ যরসণর অভয়ারণে সর্বরর শখোরর্ বহসেসি এখাসন বনয়বমর্ভাসি শদখা শগসি
উগ্রপেী িাত্রসদর নানামুখী বিিরণ। সদবনক েমকাসল েম্প্রবর্ প্রকাবশর্ ‘শলামহষতক
িণতনা বদল ার্করা’ বশসরানাসমর শলখাবিসর্ উসল্লখ করা হসয়সি রািীি হর্োর োসথ
িবের্ দুইিসনর েসি বহযিুর্ র্াহরীসররও েংবেষ্টর্া পাওয়া শগসি। ওই দু’িসনর
পবরিারও বেবিসক িাবনসয়সিন, র্াসদর েন্তান বহযিুসর্র েসি েংবেষ্ট। ওই দু’িসনর
িাো শথসকও বহযিুসর্র মর্াদসশতর বিবভন্ন বিহাবদ িইপত্র পাওয়া শগসি। বিসশষ একবি
শগাসয়দা েংস্থা েূসত্র িানা শগসি, িামায়াসর্র প্রর্েক্ষ মদসদ শিএমবি ও হুবি েৃবষ্ট
হসয়বিল। এ দু’বি দল বনবষদ্ধ হসল িামায়ার্ আন্তিতাবর্ক মাসনর িবি েংগঠন বহযিুর্
র্াহরীর গঠসন মদদ শযাগাসনা শুরু কসর। বহযিুর্ র্াহরীসরর শনর্াকমীসদর শর্করা
প্রায় ৭৫ ভাগই িাত্রবশবিসরর েদেে িসল িানা শগসি।
এ েময়ই আসলািনায় উসঠ আসে ‘আনোরুল্লাহ িাংলা বিম’ নাসম নর্ু ন উগ্রিাদী
েংগঠসনর কথা। মূলর্ িাত্রবশবির ও বহযিুর্ বমসল গবঠর্ এ দলবির েদেেরা রািীি
হর্োয় ইেন যুবগসয়সি িসল পবত্রকায় প্রকাবশর্ হসর্ থাসক54। একিা েময় পর
িাংলাসদশ েরকার আনোরুল্লাহ িাংলা বিসমর মূল শহার্া মুেবর্ িবেমউেীনেহ র্ার
বত্রশ িন অনুোরীসক শগ্রের্ার কসর। মুেবর্ িবেমউেীন রাসষ্ট্রর বিরুসদ্ধ েশস্ত্র
বিহাসদ বলপ্ত হসর্ িাংলাসদশী র্রুণসদর উস্কাবন বদর্ এিং এই কাসি মেবিদ ও
মারাোর মর্ যমীয় প্রবর্োনগুসলাসক িেিহার করসর্া িসল প্রমাণ পাওয়া যায়। এ
েময় বিবভন্ন আসলািনায় উসঠ আেসর্ থাসক নথত োউথ বিশ্ববিদোলসয়র নামাি রবি
নাবক িবি েদেে বনসয়াসগর আখো বহসেসি িেিহূর্ হসি। পবত্রকাসর্ই এসেসি
রািীি হর্োকারীরা এসক অপসরর োসথ পবরবির্ হসয়বিসলন শেখাসনই। শুযু শিসলসদর
নামাি রবিই নয়, একই ভাসি িবি মনন িাষািাসদ িেিহূর্ হবিল শমসয়সদর
নামাসির রবিও। শে েময় েিলায়র্ন ব্লসগ বনয়াি শমাসশতদ শিৌযুরী ‘নথত োউথ
ত সক্ষর দৃ বষ্ট আকষতণ করবি’ বশসরানাসমর একবি শলখা বলসখবিসলন,
বিশ্ববিদোলয় কর্ৃ প
শযখাসন বর্বন বনসির স্ত্রীর বিশ্ববিদোলসয় পোর েময়কার অবভজ্ঞর্া উসল্লখ কসরন
এভাসি –
“শমসয়সদর নামাসযর সর বনয়বমর্ শিারকায় আিৃর্ এক িা একাবযক শমসয় শগাল
হসয় িসে অনোনে োযারণ শমসয় যারা নামায পেসর্ আসে র্াসদর বনসয় আসলািনা
বকিু বশক্ষসকর িায়ায় িবি হসিন নথত োউসথর িাত্ররা, সদবনক প্রথম আসলা, মাি ত ৫, ২০১৩
শদখুন, আনোর উল্লাহ িাংলা বিম :িাত্রবশবির ও বহযিুর্ বমসল গবঠর্, িনকণ্ঠ বরসপািত, ১৫ মাি ত
২০১৩। বকংিা শদসশ নর্ু ন উগ্রপেী শগােী ‘আনোরুল্লাহ িাংলা বিম’ েবিয়, প্রথম আসলা বরসপািত।
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েভা কসর। আপার্ দৃবষ্টসর্ এ যরসনর েভা করা খারাপ বকিু না। বকন্তু িাস্তির্া
হসি এই েভাগুসলা একিা েময় োযারণ িাত্রীসদর শেইন ওয়াসশর শক্ষত্র হসয় উসঠ।
আমার স্ত্রী প্রথসম শকৌর্ূ হল িশর্ এিং পসর র্াসদর আসলািনার যরন ও প্রকৃ বর্
শিাঝার িনে নামাসযর সর বনয়বমর্ বগসয় র্াসদর োসথ বমসশ শশানার শিষ্টা করসর্া
র্ারা কী িলসি। খুি দ্রুর্ই শে লক্ষে কসর ঐ বনবদতষ্ট শমসয়সদর িক্তিে এিং দাওয়ার্
শদয়ার যরণ িামার্-বশবিসরর রািনীবর্র োসথ হুিহু বমসল যায়। ঐ শমসয়গুসলা
োযারণ িাত্রীসদর োসথ প্রথসম বমবষ্ট ভাষায় কথা শুরু করসলও যীসরযীসর র্াসদর উগ্র
মর্িাদ িাবপসয় বদসর্ শুরু কসর। আমার স্ত্রীর মুসখ শুসনবি, মানুষসক কনবভন্স করার
ভয়ািহ ক্ষমর্া রসয়সি এই শমসয়গুসলার মাসঝ। র্াসদর সযয ত অপবরেীম। এভাসি
বদসনর পর বদন শেইন-ওয়াসশর েসল র্ারা এক েময় বঠকই র্াসদর দল ভারী করসর্
েক্ষম হসি। েি কথা উন্মুক্ত ব্লসগ শলখা েম্ভি না। শুযু এর্িু কু িলসিা, আমার স্ত্রীর
বকিু িােিী যারা এক েময় আর দশিা োযারণ শমসয়র মর্ই উিল বিল, আি
এসদর োসথ বমসশ পুসরাপুবর িদসল শগসি। শেেিুক শথসক র্ারা বনয়বমর্ িোসি
ৃণা আর উগ্রিাদ।”

বনউইয়সকত র শেোসরল বরিাভত ভিন শিামা শমসর উবেসয় শদয়ার পবরকল্পনার অবভসযাসগ
নথত োউসথর কাসমল প্রাক্তন িাত্র কািী শমাহাম্মদ শরিওয়ানুল আহোন (যার কথা
প্রথম অযোসয় িলা হসয়সি) বকংিা রািীি হর্োয় িবের্ নথত োউসথর িাত্রসদর
মুখগুসলার বদসক র্াকাসল আমরা িুঝসর্ পাবর ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ কর্ প্রকিভাসি
মবস্তষ্কসক অবযকার কসর শেলসর্ পাসর, যার েসল একিনসক িাপাবর্ বদসয় কু বপসয়
বনমতমভাসি খুন করসর্ও র্াসদর িাসয না, িরং এিাসক র্ারা ‘ঈমানী দাবয়ত্ব’ িসল মসন
কসর।
আমরা আসগর অযোসয় লোংসেি েুক নাসম পোরাোইসির োসথ পবরবির্
হসয়বিলাম। বপপোর মগসি থাকা লোংসেি েুক নাসম এক যরসনর পোরাোইসির
েংিমসণ বপপোরা শকিল পাথসরর গা শিসয় উঠানামা করসর্ থাসক কলুর িলসদর
মসর্া। শেই একই অযোসয় আমরা শিসনবিলাম শনমাসিামেত শহয়ারওয়াসমতর কথাও।
এসদর প্রভাসি াে েবেং পাবনসর্ ঝাোঁবপসয় পসে আত্মহর্ো করসর্ িাযে হয়। আর
িলার্ঙ্ক শরাসগর প্রভাসি মবস্তষ্ক বনয়ন্ত্রণ হাবরসয় শেলার উদাহরণ শর্া কমসিবশ েিারই
িানা।
রািীিসক হর্োর বিিরণ পেসল হর্িাক হসর্ হয়, বকভাসি র্াসদর মবস্তষ্ক ‘শেন
ওয়াশে’ হসয়সি পোরাোইবিক বিহাবদ যারণা বদসয়। র্ারা রািীিসক হর্োর পবরকল্পনা
বনসয় ‘ইনসিল গ্রুপ’ গঠন কসরবিল। এই দসলর কাি বিল ব্লগ ও শেেিুক শথসক র্াোঁর
েম্পসকত নানা র্থে েংগ্রহ করা ও র্াোঁর পবরিয় েম্পসকত বনবশ্চর্ হওয়া। আর রািীিসক

হর্োর িনে র্ারা সর্বর কসরবিল ‘এবিবকউশন গ্রুপ’। প্রায় এক মাে র্াোঁরা রািীিসক
অনুেরণ কসরসিন। সদবনক প্রথম আসলাসর্ প্রকাবশর্ বরসপাসিত িলা হসয়সি, ইনসিল
গ্রুসপর েদেেরা গর্ ৯ শেব্রুয়াবর শাহিাসগ যায় এিং ব্লগার রািীিসক শখাোঁিা শুরু
কসর। এর এক শথসক দুই বদসনর মসযে রািীসির িেু সদর বিবির্ করার মাযেসম র্ারা
রািীিসক বিনসর্ পাসর। এরপর এই দসলর েদেে এহোন শরিা রুম্মন শাহিাগ শথসক
োইসকসল কসর রািীিসক অনুেরণ কসর বমরপুর-১০ নম্বর শগালিত্বর পয তন্ত বগসয় িাো
বিবির্ কসর আসে। ১৫ শেব্রুয়াবর দসলর েদেেরা োইসকল ও িাসে িসে বিসকল
িারিার বদসক পলাশনগসর রািীিসদর িাোর গবলসর্ অিস্থান শনয়। েেোর বদসক
রািীি িাোর শগসির কািাকাবি শপৌোঁিার পর এবিবকউশন গ্রুসপর েদেে শমা. েয়োল
বিন নাঈম দীপ, শমা. মাকেুদুল হাোন অবনক িাপাবর্ ও শিারা বদসয় হর্োকাসে অংশ
শনয় এিং রািীিসক বনমতম ভাসি কু বপসয় হর্ো কসর।

বিত্র: এভাসিই পসে বিল রািীি ওরসে থািা িািার লাশ

রািীসির রক্তাক্ত লাশ মাবিসর্ পসে বিল িহু েময় যসর। পলাশনগর এলাকায় রক্তমাখা
লাশ শদসখ স্থানীয় শলাকিন রার্ ১০িার বকিু পসর থানা পুবলশসক খির শদয়।
এরপসরই িোপারিা োমাবিক শযাগাসযাগ মাযেসম িবেসয় পসে।
যসমতর পোরাোইবিক যারণাই বক দায়ী নয়?
রািীিসক হর্োকারীরা বনসিসদর স্বীকাসরাবক্তসর্ই িসলসি শয, ‘ঈমানী দাবয়ত্ব পালসনর
িনে’ রািীিসক হর্ো করা হসয়সি। র্ারা শযভাসি বকংিা শয কারসণ রািীিসক হর্ো
কসরসি, শেিা শকান বিবিন্ন িনা হয়, এর েমথতন শখাদ যমতগ্রসেই আসি, আসি
পয়গম্বরসদর বিবিয কািকসমত। িহু গসিষকই শদবখসয়সিন শয, ইেলাসমর েূিনাকাসল
মহানিী মুহাম্মদ ইেলাম প্রবর্ো করসর্ বগসয় শযেি েবহংে পো িেিহার কসরবিসলন,
গুপ্তহর্ো বিল র্ার অনের্ম। আিু আোক, কাি ইিসন আশরাে, আেমা বিসন্ত
মারওয়ান, আিু রাসে প্রমুসখরা বিসলন এর অনের্ম বশকার।
আিু আোক বিসলন আরসির এক বিখোর্ িসয়ািৃদ্ধ কবি। নিী মুহম্মদ আলহাবরথ নাসম শত্রুপসক্ষর একিনসক অনোয়ভাসি হর্োর পর আিু আোক এই কাসির
েমাসলািনা কসর একবি কবির্া বলসখবিসলন। র্ার অনে বকিু কবির্াসর্ও ইেলাসমর
এিং নিীর েমাসলািনা বিল। মুহম্মসদর অনুোরীরা শয যসমতর নাসম বনসিসদর মসযে
লোই করসি, র্া বনসয় বর্বন িেি কসরবিসলন। িোপারিা নিীর কাসন শগসল বর্বন
অবর্শয় বিরক্ত হন, এিং এই কবিসক হর্োর দাবয়ত্ব শদন র্ার এক বশষেসক। শেবলম
বিন উমাসয়র নাসমর শেই বশষে বগসয় গভীর রাসর্ ুমন্ত কবি আোকসক হর্ো কসর
আসে। ইিসন ইেহাসকর ‘দে লাইে অি মুহম্মদ’ িইসয় এই িনার বিিরণ আসি55।
িণতনা আসি ইিসন োসদর র্ািকাসর্ও56।
আেমা বিসন্ত মারওয়ান নাসমর আসরক নারী কবি বিসলন আরসি শেেময়। আিু
আোকসক অনোয়ভাসি হর্োর পর পাোঁি েন্তাসনর িননী এই আেমা ভীষণ ক্ষুব্ধ হন
এিং এ বনসয় একবি কবির্া বলসখবিসলন। যথারীবর্ এিাও মুহম্মসদর পিদ হয়বন।
বর্বন উমাসয়র বিন আবদ আল খার্বম নাসমর এক বশষেসক আসদশ বদসলন আেমাসক
হর্ো করার। নিীর বনসদতসশ শে রাসর্ই আেমার িাবেসর্ বগসয় র্াসক হর্ো কসর আসে
উমাসয়র। ইিসন ইেহাসকর িণতনা শথসক িানা যায়, আেমার সর শঢাকার পর উমাসয়র
শদখসর্ পায় শয র্ার এক বশশুপুত্র র্ার িুসকর উপর ুবমসয় আসি। উমাসয়র অবর্
ের্কতর্ার োসথ িাচ্চাবিসক আেমার িুসকর উপর শথসক েবরসয় বনসয় এসর্া শিাসর
আেমার িুসক র্সলায়ার িাবলসয়বিল শয শেিা র্ার িুক শভদ কসর র্ার খাসির োসথ
আিসক বগসয়বিল। পরবদন েকাসল শে আেমার হর্োর কথা মহানিীসক িানাসল,
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ইিসন োদ, বকর্াি আল র্ািকার্ আল কবির, ভবলউয়ম ২, পৃঃ ৩১

মহানিী উৎেু ল্ল হসয় িসলবিসলন, ‘শহ উমাসয়র, র্ু বম আল্লাহ ও র্ার রেুলসক োহাযে
কসরসিা।’ এই হর্োর িনে শকান প্রবর্েল িহন করসর্ হসি বকনা এ প্রশ্ন করসল
মুহম্মদ উত্ত্সর িসলবিসলন, ‘ঐ মবহলাসক শকান িাগসলও পুসি শদখসি না’57।
কাি ইিসন আশরাে নাসমর আসরক র্রুণ কবির কথাও িানা যায় ইবর্হাে
শথসক। কাি বিসলন একিন ইহুদী কবি ও মহানিীর প্রিাবরর্ যসমতর এক কসঠার
েমাসলািনাকারী। িানু নাবদর শগাসত্রর শনর্া বিসলন বর্বন। িানু কাইনুকা নাসমর
আসরকিা ইহুদী শগাত্রসক মুহম্মদ আিমণ কসর বনমতমভাসি বংে কসরবিসলন বকিুবদন
আসগই। এ শদসখ কাি প্রিে ভাসি বিমষত হন,ক্ষুব্ধ হন, এিং কবির্া বলসখ মক্কািােীসক
নিীর বিরুসদ্ধ প্রবর্সশায বনসর্ উৎোবহর্ কসরন58। এর পর বক সিবিল শেিা আলিুখারীর একবি হাবদে শথসক িানা যায়59:
“হযরর্ িাসির বিন আব্দুল্লাহ রাঃ িসলন, রােূলল্লু াহ োঃ কাি বিন আশরাসের
িোপাসর শক আসিা? শকননা শে আল্লাহ ও র্ার রােূলসক কষ্ট শদয়। র্খন মুহাম্মদ
বিন মােলামা দাোঁবেসয় িলসলন, শহ আল্লাহর রােূল! আপবন িান আবম র্াসক হর্ো
কবর? বর্বন িলসলন, হোোঁ। বিন মােলামা আরও িলসলন, কািসক হর্ো করা েম্ভি,
বকন্তু র্া করার িনে র্াসক বমথো ও প্রর্ারণার আশ্রয় বনসর্ হসি। নিী বক শেই
অনুমবর্ শদসিন? নিী র্াসর্ অনুমবর্ বদসলন। র্ারপর এক রাসর্ মােলামা শকান
িরুরী বিষসয় আসলািনার িুর্ায় কািসক র্ার িাবে শথসক শির কসর আনার েবদ
আোঁসি। স্ত্রীর িারণ অগ্রাহে কসর কাি রাস্তায় শিবরসয় এসল মােলামার েসি আো
লুক্কাবয়র্ দুই েহসযাগী শিবরসয় এসে কাসির উপর ঝাোঁবপসয় পসে র্াসক হর্ো
কসর।”

আিু রাসে বিন আবি আল হকাইক বিসলন খাইিাসর িেিােকারী একিন ইহুদী
শনর্া, এিং বিখোর্ িেিোয়ী। বর্বন কবির্া বলখসর্ন এিং শেগুসলাসর্ নিীর
েমাসলািনা থাকসর্া। মুেলমানসদর বিরুসদ্ধ যুসদ্ধ বর্বন নাবক িাকা পয়ো বদসয়ও
োহাযে করসর্ন। এ েমস্ত ‘ইেলামবিসরাযী’ কাসির িনে খুি েম্ভির্ ৫ম বহিরী
েসনর যুলহজ্জ মাসে মহানিীর আিু রাসেসক হর্ো করা হয়। এই এই অবভযাসন
পাোঁিিন োহািীর একবি দল অংশ বনসয়বিল িসল কবথর্ আসি; র্ারা হসলন (১)
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(ষে খে, পৃঃ ৫২৫) ৩৭৪২ নং হাবদে বহসেসি উসল্লবখর্ হসয়সি। একই হাবদে শাইখুল হাবদে মাওলানা
আবিিুল হক োসহি অনুবদর্ শিাখারী শরীসে (৩য় খে, হাবমবদয়া লাইসেরী বলঃ, পৃঃ ২০০-২০১)
১৪৩৭ নং হাবদে বহসেসি েংকবলর্ হসয়সি।

আব্দুল্লাহ ইিসন আর্ীক, (২)মােউদ বিন বেনান, (৩) আব্দুল্লাহ বিন উনায়ে, (৪)
আিু কার্াদা বিন হাবরে, (৫) খুযা’য়ী বিন আল আেওয়াদ (রাঃ)।

শব্দ হল। (এরপর র্ার বিৎকাসর ও িাচ্চাসদর কান্নাকাবির শসব্দ অনেরাও শিসগ উসঠ
দরিা খুলসর্ লাগসলা)।
অর্ঃপর আবম ভীর্ েন্ত্রস্ত হসয় বে োঁবে বদসয় শনসম আেসর্ বগসয় পসে শগলাম
এিং এসর্ আমার পাসয় প্রিে আ ার্ শপলাম। যাই শহাক, শকান মসর্ আবম শিবরসয়
এসে আমার েিীসদর োসথ বমবলর্ হলাম। আবম র্াসদরসক িললাম, যর্ক্ষণ পয তন্ত
আবম (আিু রাসে’র) মৃর্ুে েংিাদ প্রিারকারীর শ াষণা শুনসর্ না পাই র্র্ক্ষণ পয তন্ত
আবম এ স্থান র্োগ করসিা না। েবর্েই বহিাসযর বিখোর্ িেিোয়ী আিুরাসে’র
মৃর্ুে েংিাদ না শুসন আবম শে স্থান র্োগ করলাম না। মৃর্ুে েংিাদ যখন আবম
শুনলাম র্খন আবম দাোঁবেসয় শগলাম এিং আমার শযন শকান িেথাই বিসলা না।
অিসশসষ আবম আল্লাহর রেূসলর কাসি বগসয় আিু রাসে’শক হর্োর খির বদলাম”।

েহীহ আল িুখাবরর একবি হাবদসে আিু রাসেসক হর্োর বিিরণ পাওয়া যায়60:
“হযরর্ িারা ইিসন আসিি রাঃ শথসক িবণতর্, বর্বন িসলন, রেুলল্লু াহ োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়া োল্লাম আনোরসদর একবি দলসক ইহুদী আিু রাসে’শক হর্োর
উসেসশে শপ্ররণ কসরন। র্াসদর মযে শথসক একিন (আিু আর্ীক রাঃ) এবগসয় বগসয়
ইহুদীসদর দুসগত প্রসিশ কসরন। বর্বন িসলন, অর্ঃপর আবম বগসয় র্াসদর পশুর
আস্তািসল প্রসিশ করলাম আর র্ারা দুসগতর প্রযান েিক িে কসর বদল। এবদসক
র্াসদর একিসনর একবি গাযা হাবরসয় বগসয়বিসলা; র্ারা গাযাবি খু োঁিসর্ শিবরসয়
পেসল আবমও গাযা শখাোঁিার ভান যসর র্াসদর োসথ শিবরসয় পেলাম। আবম
র্াসদরসক িুঝাসর্ িাবিলাম শয আবমও র্াসদর োসথ গাযা শখাোঁি করবি। অিসশসষ
গাযাবি শপসয় শগসল র্ারা যখন দুসগত প্রসিশ কসর র্খন আবমও র্াসদর োসথ আিার
দুসগত প্রসিশ কবর।
র্ারপর আবম লক্ষ করলাম শয র্ারা দুসগতর েিক িে কসর িাবিবি একবি
কু লুবির মসযে শরসখ বদসলা। অর্ঃপর র্ারা বু মসয় পেসল আবম িাবি বনসয় েিক
খুসল শরসখ (অেকাসরর মসযে হার্সে) আিু রাসে’র সর বগসয় শপৌোঁিলাম। আবম ‘ও
আিু রাসে’ িসল োক বদসল শে আমার োসক োো বদসলা। আবম র্ার আওয়াি
দ্বারা র্ার অিস্থান অনুমান কসর র্রিাবরর আ ার্ হানলাম, আর অমবন শে বিৎকার
কসর উঠসলা; আর আবম র শথসক শিবরসয় এলাম। শযন র্ার োহাসযের িনে শকউ
এবগসয় এসেসি এমন ভান কসর আবম আিার সর প্রসিশ কসর গলার স্বর পবরির্তন
কসর বিজ্ঞাো করলাম, ‘ও আিু রাসে’ (বিৎকার করসল শকন) শর্ামার কী হসয়সি?’
শে িলল, ‘শর্ামার মা বংে শহাক (র্াোর্াবে আেসিা না শকন) বক হল
শর্ামার, শক শযন আমার সর ঢু সক আমাসক আ ার্ কসরসি’। বর্বন (আিু আর্ীক)
িসলন, অর্ঃপর আবম আমার র্রিাবর র্ার শপসির উপর শরসখ শরীসরর েকল শবক্ত
বদসয় এমন শিাসর শিসপ যরলাম শয র্ার (সমরুদসের) হাবড্ড পয তন্ত বগসয় শঠকার
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Sahih Bukhari 4:52:264 রঃ। িাংলাসদসশ মুবরর্ বিবভন্ন প্রকাশনী শথসক অনুবদর্ হাবদে গ্রসের

হাবদসের িবমক নম্বসর অসনক অবমল রসয়সি। শযমন আযুবনক প্রকাশনী শথসক প্রকাবশর্ শিাখারী শরীসে
আিু রাসেসক হর্ো েংিান্ত এই একই হাবদে ২৮০০ নং বহসেসি এিং ইেলাবমক োউসিশন প্রকাবশর্
গ্রসে (পঞ্চম খে, পৃঃ ২৪০-২৪১) হাবদে নং ২৮১৩-২৮১৪ বহসেসি উসল্লবখর্ হসয়সি। একই হাবদে
হািার শাইখুল হাবদে মাওলানা আবিিুল হক োসহি অনুবদর্ শিাখারী শরীসে (৩য় খে, হাবমবদয়া
লাইসেরী বলঃ, পৃঃ ২০১-২০৩) ১৪৩৮ নং হাবদে বহসেসি েংকবলর্ হসয়সি।

মহানিী শকিল এই িার কবিসকই নয়, আসরা অসনকসকই বিবভন্ন েময় গুপ্তহর্োর
প্রসিষ্টা বনসয়বিসলন শযগুসলা কখসনা েেল হসয়বিল, কখসনা িা িেথত। শযমন, ওহুদ
যুসদ্ধর পর পরই মক্কার শনর্া আিু েুবেয়ানসক হর্োর িনে বর্বন বকিু েহসযাগী
পাবঠসয়বিসলন। যবদও র্ারা িেথত হসয়বিল এ কাসি, বকন্তু অনে বর্নিন শকারাইশসক
গুপ্ত হর্ো কসর এসেবিল শে বদন61। নিী র্ার েমাসলািনাকারীসদর এভাসি গুপ্তহর্োর
মাযেসম বনবশ্চি কসর শদওয়ার বনয়ম িীিসনর শশষ বদন পয তন্ত িলির্ শরসখবিসলন।
ইবর্হাে শথসক িানা যায় মহানিীর মৃর্ুের এমনবক একবদন আসগও আইহালা ইিসন
কাি (‘আল-আেওয়াদ’ িা ‘কাসলা মানুষ’ নাসম মুেবলম মসযে পবরবির্ বিসলন) নামক
এক ইসয়সমবন প্রবর্পক্ষসক মুহম্মসদর আসদসশ হর্ো করা হসয়বিল62। উইবকইেলাম
োইসি এমন িবল্লশ িসনর একবি র্াবলকা আসি, যাসদরসক হর্োর িনে নিী মুহম্মদ
কখসনা না কখসনা বনসদতশ বদসয়বিসলন, বনসির ক্ষমর্ার মেনদ েুরবক্ষর্ রাখার
িনে63।
মুহম্মসদর পরির্ীকাসলর অনুোরীরা মুহম্মসদর প্রদবশতর্ কািগুসলাই ভাইরাসের
মর্ কবপ কসর কসর একবনে-ভাসি পালন কসরসিন বিবভন্ন েমসয়। ‘েোিাবনক ভাসেতে’
শলখার অপরাসয োলমান রুশদীসক হর্োর েসর্ায়া শদয়া হসয়বিল শখাসমবনর পক্ষ
শথসক ১৯৮৯ োসল। কসয়ক িির আসগ আসগ োি িলবচ্চত্রকার বথও ভোনগগসক ও
একইভাসি হর্ো করা হয় ‘ইেলামসক অপমান’ করার অিহু াসর্। িাংলাসদসশ থািা
িািার শক্ষসত্রও একই িোপার সিসি িসল আবম মসন কবর। এসক্ষসত্র মূল অবভসযাগ
বিল অিশেই র্ার ইেলামবিসদ্বষী শলখাবলবখর। ‘নুরানী িাপা’ নাসমর একবি ওয়ােতসপ্রে
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ব্লগোইিসক োমসন বনসয় আো হসয়বিল রািীসির ইেলামবিসদ্ববষর্ার প্রমাণ বহসেসি।
যবদও বির্কত করা শযসর্ পাসর থািা িািার শলখাগুসলার মান বনসয়, এমনবক এই ‘নুরানী
িাপা’ ের্েই রািীসির বকনা শেিা বনসয়ও বির্কত আসি64, র্ারপসরও অবভসযাগগুসলা
যবদ েবর্ে িসলও যসর শনই, শকিল শলখার কারসণ শযভাসি রািীিসক কু বপসয় হর্ো
করা হসয়সি, র্া শিায হয় রূপকথাসকও হার মানায়। নিী মুহম্মসদর আমসল
‘ইেলামবিসদ্বষী’ আিু রাসেসক হর্োর িনে শযভাসি পাোঁিিন োহািীর একবি দল গুপ্ত
হর্োয় অংশ বনসয়বিল মুহম্মসদর বনসদতসশ, একই কায়দায় মুেবর্ িবেসমর বনসদতসশ
োর্িসনর দল গঠন কসর থািা িািাসক পল্লিী থানার পলাশনগসরর িাবের োমসন
িাপাবর্ বদসয় কু বপসয় হর্ো করা হসয়বিল ২০১৩ োসলর ১৫ই শেব্রুয়াবর। যারা এই
অভূ র্পূি ত োদৃশে শদসখও না শদখার িা শিাঝার ভান কসরন, র্ারা হয় ‘শিাকার স্বসগত’
িাে করসিন, নয়সর্া বনসিসদরসকই প্রর্াবরর্ কসর িসলসিন অহবন তবশ।
রািীসির এই িনা নর্ু ন কসর আমাসদর বকিু প্রসশ্নর েম্মুখীন কসর বদসয়সি।
পবরষ্কার কসর বদসয়সি এই বিহাবদ ভাইরাসের প্রকির্া। আমার মসন আসি, রািীি
হর্োর পর পরই আনোরুল্লাহ িাংলা বিসমর পক্ষ শথসক একবি বভবেও শেেিুসক
িবেসয় শদয়া হসয়বিল। শে বভবেওসর্ খুি স্পষ্ট কসরই িলা হসয়বিল, নিী মুহম্মদ
শযভাসি কাি ইিসন আশরাে, আেমা বিসন্ত মারওয়াসনর মর্ কবিসদর হর্ো
কসরবিসলন ইেলাসমর আর নিীর বিসষদগার করার শাবস্ত বহসেসি, বঠক একইভাসি
‘কু লািার শব্লাগার’ (বঠক এভাসিই উচ্চাবরর্ হসয়সি বভবেওসর্) থািা িািাসক শমসর
শেলাও িাসয়ি হসয়সি। বভবেওবি শশষ করা হসয়বিল এই িসল শয রািীি হর্োয়
অনুপ্রাবণর্ হসয় ইেলাসমর সেবনসকরা অনে েকল ‘নাবস্তক ব্লগার’শদরও হর্ো করুক,
এিাই প্রর্োবশর্। িহু মানুষই শেই বভবেওর বলঙ্ক র্খন শদসখবিল। এখসনা অসনক
িায়গাসর্ই শেিা িহাল র্বিয়সর্ই আসি। হয়সর্া েংিবমর্ করসি নাবেে বকংিা
রািীি হর্োর োসথ িবের্ নথত োউসথর িাত্রসদর মসর্াই অনে কাউসক। এই বিহাবদ
ভাইরাে িলার্ঙ্ক শরাগীর মসর্া মবস্তষ্কসক অবযকার কসর শেলসি িমশ। বিন িা
িংশাণুর মসর্াই কবপ কসর কসর েংিবমর্ কসর শেলসি শর্াবযক, েহরাবযক মননসক।
িহু অেুস্থ ভাইরাোিান্ত মনন এভাসিই শাহিাগ বকংিা বিবভন্ন িায়গায় ওর্ শপসর্
িসে আসি গুপ্তহর্োর িনে। এ ভাইরাে প্রবর্সরায না করসর্ পারসল এ ‘েভের্ার
কোন্সাসর’ রূপ বনসয় আমাসদর েমস্ত অিতনসক বংে করসি িলাই িাহুলে। র্াই এই
ভাইরাে েম্বসে েসির্ন থাকািা িরুরী।

এ প্রেসি শদখুন বিবেবনউসি প্রকাবশর্ ২৫শশ শেব্রুয়াবরর বরসপািত, ‘নূরানী িাপা েমগ্র’ রািীসির নয়,
এসহিান শলবনন বিবেবনউি শিাসয়বন্টসোর েিকম; বকিু যমীয় োইসি আিার এই িক্তসিের খেন আসি।
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ব্লগার শগ্রের্ার: ভাইরাোিান্ত িাংলাসদশ

উপসরর িবিবির বদসক একিার র্াকান। শকমন লাগসি? আপনার যবদ মূল িনা িানা
না থাসক, অসনকবদন পর এসে কবম্পউিার খুসল শপপাসর প্রকাবশর্ িবিবি শদসখন,
হয়সর্া ভািসিন শকান শিার িোোঁসিার গুো িদমাসয়শ বকংিা শকান কু খোর্ শিারাকারিাবর
িমাল েসমর্ যরা পসেসি। েীমাসন্ত শিারাকারিাবররা অবিয মাল বনসয় যরা পেসল
বকংিা শকান শেবন্সবেল িেিোয়ী শ’খাসনক শিার্সলর িালান েহ ‘যরা শখসল’ শযমন
িবি িাপায়, শিবিসল রাখা থাসক শিারাই মালমেলা আর র্ার শপিসন গুণযর অপরাযীরা
েি লাইন যসর দাোঁোসনা; আর র্ার পাসশ িীর-দসপত িুক বিবর্সয় দাোঁোসনা আমাসদর
গবিতর্ পুবলশ িাবহনী। অবিকল শেই যরসণর িবি।
বকন্তু আপবন অিাক হসয় যাসিন যবদ শশাসনন এরা শকান শিারাকারিাবর নন। এরা
কৃ র্বিদে শলখক। অনলাইন কবমউবনবিসর্ শলসখন, যাসদর আমরা ‘ব্লগার’ িবল। আর
র্াসদর োমসন শিবিসল যা রাখা শেিা শেবন্সবেসলর শিার্লও নয়, নয় শকান মারাত্মক
যুদ্ধাস্ত্র, বকংিা শকান শিারাই মাল। শিবিসল রাখা র্াসদর কবম্পউিার, আর
লোপিপগুসলা। বক বিশাল প্রাবপ্ত পুবলসশর! িনািসম বদনিা বিল ২০১৩ োসলর পয়লা
এবপ্রল। এবদন িাংলা ব্লসগর পবরবির্ িারিন ব্লগারসক শযভাসি পাকোও করা হসয়সি
শয ভাসি র্াোঁসদর শিাসরর মর্ োবিসয় বমবেয়াসর্ উপস্থাপন করা হসয়সি র্া বিল

ভয়ািহ রকসমর দুঃস্বপ্ন। শেই দুঃস্বপ্ন শকান ‘এবপ্রল েু ল’-এর র্ামাো বিল না, বিল
রূঢ় িাস্তির্া।
অিশে এমবন এমবন র্াসদর শগ্রের্ার করা হয়বন। শগ্রের্াসরর একবদন আসগ,
িাংলাসদসশর েকল েংিাদপসত্র ‘ ৮৪ ব্লগাসরর র্াবলকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালসয়’ শীষতক একবি
েংিাদ প্রকাবশর্ হয় যার ভাষে বিল এরকসমর:

১লা এবপ্রল ‘আমার শদশ’ পবত্রকার বরসপািতার এম এ শনামান একবি বরসপািত শলসখন
‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালসয় যমতবিসদ্বষী ৮৪ ব্লগাসরর নবথ িমা : ব্লগারসদর মুসখাশ উসন্মািনকারী
পবত্রকাগুসলাসক যনেিাদ’ বশসরানাসম, শযখাসন বর্বন উসল্লখ কসরন65:
‘র্থে-প্রমাসণর বভবত্ত্সর্ ইেলামবিসদ্বষী ৮৪ ব্লগারসক বিবির্ কসর িবিেহ র্াসদর
নাম-বঠকানা ও ব্লসগর বিিরণ এিং আপবত্ত্কর মন্তিেগুসলার বপ্রন্ট কবপও আসলমসদর
পক্ষ শথসক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালসয় শপশ করা হয়। প্রসয়ািনীয় িেিস্থা গ্রহসণর িনে অনুরূপ
কবপ প্রযানমন্ত্রীর কায তালয়, আইন মন্ত্রণালয়, র্থে মন্ত্রণালয় ও িাংলাসদশ
শিবলকবমউবনসকশন শরগুসলিবর কবমশসনর প্রবর্বনবযসদর হাসর্ র্ু সল শদয়া হয়।’
িনািহুল এ েময়গুসলাসর্, বিএনবপ িামাসর্র মুখপত্র এিং শমৌলিাদী শগােীর
বপ্রয় পবত্রকা ‘আমার শদশ’ মুক্তমনা োইসির নাসম নর্ু ন কসর বিসষদগার শুরু করা শুরু
কসর। অিশে আমার শদশ এিা না করসলই আবম িরং অিাক হর্াম। ভাির্াম,
এমএ শনামান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালসয় যমতবিসদ্বষী ৮৪ ব্লগাসরর নবথ িমা : ব্লগারসদর মুসখাশ উসন্মািনকারী
পবত্রকাগুসলাসক যনেিাদ, আমার শদশ, ১ এবপ্রল ২০১৩
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মুক্তমনার প্রভাি র্াহসল এখসনা িনোযারসণর মসযে শপৌোঁিয়বন। মাহমুদুর রহমাসনর
র্ু বকত নাি শদসখ িুঝলাম িায়গা মসর্াই আ ার্ করা হসয়সি। ‘েরকার ও শদশিােীর
প্রবর্ শায়খুল ইেলাম আল্লামা আহমদ শেীর শখালা বিবঠ’ বশসরানাসমর একবি শলখা
প্রকাশ কসর আমার শদশ, শযখাসন শভর্সরর বদসক ‘অন্তরাসল ইেলাম অিমাননাকারী
অনলাইন িি’ অনুসিদ শযাগ কসর যমতােসদর শখবপসয় শর্ালার িেিস্থা করা হয়।
আযাপার্ার দুই পোরাগ্রাসের প্রবর্বি লাইন মুক্তমনার প্রবর্ সনিদে আকাসর বখবস্ত
আকাসর প্রকাশ কসর আমার শদসশর প্রবর্সিদক। যবদও ‘বনভীক প্রবর্সিদক’ বনসির
নামবি প্রকাশ কসরনবন শেই প্রবর্সিদসন। আমরা যসর বনসর্ পাবর, নামহীন এই
‘গরলামৃর্’ নীলকন্ঠী মাহমুদুর রহমাসনরই কণ্ঠবনগতর্:

আওয়ামীলীগ েরকার কায তর্ র্খন ‘আমার শদশ’ নামক প্রপাগাোমূলক পবত্রকা
শথসক েংিবমর্ ভাইরাসের বশকার হল। ভাইরাে প্রবর্সরাসযর িেিস্থা না কসর
‘অোবন্টভাইরাে’শকই ভাইরাে বহসেসি বিবির্ করসলা। এর েসল শগ্রের্ার হসলন
মননশীল মুক্তবিন্তার ব্লগাসররা।
র্সি, ‘আমার শদশ’ এই ব্লগারসদর বনসয় যর্ বমথোিার করুক না শকন, ব্লগাসররা
শকান অপরাযী বিসলন না। র্ারা িরং েমাি-েসির্ন শলখক। র্াসদর জ্ঞানগভত শলখা
িরং আমার মর্ িাসপাষা পাঠসকরাও মন বদসয় পসে, র্াসদর যুবক্ত-িুবদ্ধসর্ বনসিসক
শাবনর্ কসর র্ু সল। আবম র্াসদর শলখাবলবখর মসযে খু োঁসি পাই জ্ঞাসনর নর্ু ন নর্ু ন
বদগন্ত। েুের্ শুভ নাসমর শয শিসলবিসক যরা হসয়সি র্ার শলখাবলবখর োসথ আবম খুি
ভালভাসিই পবরবির্ বিলাম। বকিুবদন আসগ বনসি শথসকই মুক্তমনায় বলখিার িনে ইিা
প্রকাশ কসরবিল। র্ার প্রথম শপাস্ট্বিই বিল মুবক্তসযাদ্ধা ‘শবহদুল হক মামা’ শক বনসয়।
েুেসর্র শলখা শথসকই আবম শিসনবি কাসদর শমাল্লার বিিাসরর অনের্ম প্রযান োক্ষী
শবহদুল হক মামা ১৯৭১ োসল মুবক্তযুদ্ধ কসরসিন; শগবরলা িাবহনীর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ ত
কাসি বর্বন েবিয়ভাসি িবের্ বিসলন শে েময়। বমরপুসর কাসদর শমাল্লা ও বিহারীসদর
বনমতম বংেলীলা বর্বন বনি শিাসখ শদসখসিন। এিাোও বর্বন ৬৬ -শর্ িয় দো, ৬৯শর্ গণঅভু েত্থাসন েরােবর িবের্ বিসলন। শলখািা পোর আসগ উনার কাসির োসথ
পবরিয়ই বিল না আমার। েুের্ আমাসক শিাসখ আিুল বদসয় শদবখসয় বদসয়বিল জ্ঞাসন
গুসন কর্ ক্ষুর আবম, শবহদুল হক মামার নামই আবম আসগ শুবনবন। র্ার শলখা শথসকই
শিসনবিলাম, েুইসেন বনিােী অকু সর্াভয় এই িীর মুবক্তসযাদ্ধা বকভাসি কাসদর শমাল্লার
বিরুসদ্ধ োক্ষে বদসর্ শদসশ িসল এসেবিসলন। প্রথম রাসয় উপযুক্ত শাবস্ত না হওয়ায়
শিদনাহর্ কসণ্ঠ িসলবিসলন – ‘িুক ভরা আো বনসয় েুইসেন শথসক আেবিলাম। অন্তর্
আবম নোয় বিিার পাি। যারা মানির্াবিসরাযী অপরায কসরসি, গণহর্ো কসরসি র্াসদর
বিরুসদ্ধ নোয় বিিার পাি আদালর্ শথসক। োইিুেনাসলর বিরুসদ্ধ আমার অবভসযাগ
শনই। আমার অবভসযাগ হসি রাসয়র বিরুসদ্ধ।’ েুের্ শুযু শবহদুল হক মামাসক বনসয়ই
বলসখবন। র্ার আসরা দুসিা গুরুত্বপূণ ত শপাসস্ট্র কথা মসন পেসি – ‘মুবক্তযুদ্ধ ও যুদ্ধবশশু
প্রেসি মুবক্তসযাদ্ধা শেরসদৌেী বপ্রয়ভাবষণীর বকিু কথা।’ এিং অনেবি – ‘১৯৭১ োসলর
২৫শশ মাি ত েম্পসকত সদবনক েংগ্রাম-এর ভূ বমকা।’ শপাস্ট্গুসলার বশসরানাম শদসখই
বনশ্চয় পাঠসকরা অনুমান করসর্ পারসিন বক অপবরেীম ভালিাো শিসলবি িুসক যারণ
কসর শদসশর িনে, মুবক্তযুসদ্ধর িনে। িলসর্ বদ্বযা শনই এসদর মর্ দৃপ্ত র্রুণসদর িনেই
শাহিাসগর গণিাগরণ েম্ভি হসয়সি। মানুষ শপসয়সি হারাসনা শবক্ত, উদেম। নর্ু ন
আশায় িুক শি োঁসযসি পরির্ী রাসয়র িনে।
অথি মুবক্তযুসদ্ধর োিতক্ষবণক কমী এ শিসলিাসক ‘নাবস্তক’ োিেস্ত কসর শগ্রপ্তার
কসর বরমাসি পাবঠসয় শদয়া হল। শগ্রপ্তাসরর খির পািার পর মুক্তমনায় র্ার শপাস্ট্গুসলা

আিাসরা পেলাম খু োঁবিসয়। শদখলাম র্ার একিা শলখাও নাবস্তকর্ার উপসর নয়। একবি
শলখা আসি িসি বিখোর্ এক নাবস্তক বিজ্ঞানীসক বনসয়। শলখাবির বশসরানাম – ‘বরিােত
েবকন্স’এর প্রবর্ ভাসলািাো’। হোোঁ বরিােত েবকন্স িেবক্ত িীিসন নাবস্তক বঠকই, বকন্তু
নাবস্তকর্ার শিসয়ও িে শয িোপারবি শেিা হল বর্বন পৃবথিীর অনের্ম শেরা
িীিবিজ্ঞানী। যার শলখার যাদুসর্, সিজ্ঞাবনক যুবক্তর ফুরসণ বিসমাবহর্ হনবন, এমন
ত র্ার ‘শেলবেশ বিন’ িইবিসক আবম এ শর্সকর অনের্ম শেরা
পাঠক পাওয়া দুলভ।
িইসয়র র্াবলকায় রাখি শিাখ িে কসরই। এসহন িেবক্তর কাসির িনে শকউ ভালিাো
প্রকাশ করসর্ই পাসরন। আবমও কসরবি িহুিারই। েবকসন্সর শশষ িই ‘মোবিক অি
বরয়াবলবি’ বিল আমার িনে অনাবিল এক আনসদর উৎে। শযভাসি আবম আপ্লুর্ হই
হুমায়ুন আিাসদর ‘েি বকিু নষ্টসদর অবযকাসর যাসি’, বকংিা ‘িাঙলাসদসশর কথা’
আিৃবত্ত্ কসর, বঠক শর্মনই আপ্লুর্ হসয় উবঠ বরিােত েবকন্সসক পেসর্ শপসর। এই
জ্ঞাসনর আনদসক বক আবস্তকর্া, নাবস্তকর্া বদসয় মাপা যায়, না উবিৎ? একিন দক্ষ
বপয়াসনা িাদক শযমন আমাসদর আপ্লুর্ করসর্ পাসরন র্ার দক্ষ হাসর্র যাদুসর্,
একিন কবি শযমন আমাসদর আপ্লুর্ করসর্ পাসরন কাসিের মূিনত ায়, শর্মবন েবকন্স
আমাসদর অবভভূ র্ কসরসিন ক্ষুরযার সিজ্ঞাবনক যুবক্ত আর শলখনীর মাযেসম। এই
আনসদ শকিল আবম আপবন নন, আপ্লুর্ হসর্ন স্বয়ং আইনস্ট্াইনও। িেবক্ত ঈশ্বসরর
যারনাসক পবরর্োগ কসরও বর্বন মহাবিসশ্বর রহেে অনুেোন কসর শরামাবঞ্চর্ হসর্ন
শিাি িাচ্চাসদর মসর্াই। িলসর্ন, ‘আবম িেবক্ত ঈশ্বসরর কল্পনা করসর্ িাইনা; আমরা
আমাসদর অেম্পূণ ত ইবিসয়র েহায়র্ায় শয মহাবিসশ্বর গেন এখন পয তন্ত েমেক িুঝসর্
শপসরবি এসর্ই শ্রদ্ধা-বমবশ্রর্ ভসয় আমরা আপ্লুর্’। কী কাবিেক একবি লাইন। এই
উপমার আ াসর্ উর্লা হসয় যাসি আবস্তক-নাবস্তক েিাই। বকন্তু েরকার িাহাদুর
শেেময় পণ কসরবিসলন জ্ঞানািতসনর এই আনদিা মাবি না কসর িােসিন না।
শুভর পাশাপাবশ রাসেসলর েম্বসেও শিসনবিলাম শে েময়। েুসলখক আবরে
শিিবর্ক একবি শপপাসর িমৎকার একবি শলখা বলসখবিসলন একবি পবত্রকায় -‘একমাত্র
বিকল্প ভাসলা মানুষসদর েবিয়র্া’ বশসরানাসম। শে শলখায় রাসেল পারসভিসক বনসয়
বর্বন যা িসলসিন, র্া পসে শয কাসরাই মসন হসি, কী দরকার বিল আমাসদর এ শপাো
শদশ বনসয় বিন্তা করার। আবরে শিিবর্ক বলসখসিন, ‘রাসেল পারসভি আর র্াোঁর স্ত্রী,
ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র বিজ্ঞান বিভাসগর এই দুই শমযািী বশক্ষাথী উচ্চবশক্ষার িনে
আসমবরকা বগসয়বিসলন। শলখাপোর পাঠ িু বকসয় র্াোঁরা িাইসলই বিসদসশ শথসক শযসর্
পারসর্ন, বনবশ্চর্ অথতবনবর্ক েমৃবদ্ধ আর িীিনযাত্রা উপসভাগ কসর খুি েহসিই শেসল
আো স্বসদশসক দুসিা গাবল বদসয় আর করুণার শিাসখ র্াবকসয় র্াোঁরা িীিন পার কসর
বদসর্ পারসর্ন। বকন্তু র্াোঁসদর হূদসয় বিল িাংলাসদশ। এই শদশিা এমনভাসি র্াোঁসদর
হূদসয় শগ োঁসথ বিল শয যখন স্ত্রীর বপএইিবে শশষ হসর্ শদবর হসি র্খন রাসেল র্াোঁর

বনসির দুই িিসরর বশশুসক বনসয় একাই িাংলাসদসশ িসল এসেসিন, স্ত্রীর শলখাপো
শশষ করসর্ আসরা কসয়ক িির শলসগসি, এই েময় রাসেল র্াোঁর বশশুপুত্রসক িাংলাসদশ
শদখাসিন িসল াসে কসর বনসয় িইসমলায় ুসরসিন, শহীদ বমনাসর বগসয়সিন, রমনার
িিমূসল গান শুসনসিন। কসপতাসরি উচ্চ শির্সনর হার্িাবন উসপক্ষা কসর িাচ্চাসদরসক
বিজ্ঞান শশখাসনার ের্ বনসয় রাসেল পারসভি স্কুলমাস্ট্ার হসয়সিন। রাসেসলর স্ত্রীও
শদসশ বেসর এসে শপশা বহসেসি শিসি বনসয়সিন বশক্ষকর্া। একাত্ত্সর মুবক্তযুসদ্ধর
শির্নার বিকাশ, ার্ক িামায়ার্-বশবিসরর বিরুসদ্ধ অনলাইন প্রিারণায় রাসেল
পারসভি েিেময়ই উচ্চকণ্ঠ বিসলন।’ আর এ শিসলিাসক দাগী আোমীর মসর্া দাোঁে
কবরসয় রাখা হসয়সি। র্ার অপরায ‘নাবস্তকর্া’। একইভাসি দাোঁে করাসনা হসয়সি
মবশউর রহমান বিপ্লিসকও, যার স্ট্োিােগুসলাসর্ থাকর্ অদমে োহসের িাপ।
এর পরবদন যরা হল আবেে মবহউেীনসক। ২০১৩ োলিা শযন আবেসের িনে
বিল বিভীবষকা। িগন্নাথ বিশ্ববিদোলসয় িাত্রিাত্রীসদর বে িাোসনার প্রবর্িাসদ ব্লগ বলসখ
েরকাসরর বিরাগভািন হসয়বিসলন, র্াসক বেবি অবেসে বনসয় বিজ্ঞাোিাদ করা
হসয়সি। করা হসয়সি নানা যরসনর শহনস্থা। এ অিস্থা পার হসর্ না হসর্ই বকিুবদন
পসর হসয়সিন শমৌলিাদীসদর আসিাসশর বশকার। বেসর এসে শলখাবলবখ শুরু করসর্ না
করসর্ই র্ার ব্লগ বিবিআরবের বিবঠর মাযেসম িাপ বদসয় িে কসর শদয়া হল। আর
র্ারপর করা হল ইেলামবিসদ্বষী শলখাবলবখর দাসয় শগ্রপ্তার। এ শিসলিাসক যর্ শদসখবি
র্র্ অিাক হসয়বি। শশষ েময় পয তন্ত রাষ্ট্র শবক্তর বিপসক্ষ যুদ্ধ কসর শগসি বশরদাোঁো
শোিা কসর। এমনবক শগ্রপ্তাসরর আসগর বদনও বর্নিন ব্লগারসক শহনস্থা করা বনসয়
স্ট্োিাে বদসয়বিসলন এভাসি –‘েপ্তদশ অষ্টাদশ শর্াব্দীর ইউসরাসপর উইি হাসন্টর কথা
মসন পসে যাসি। শে েমসয় বিষ্টান যমীয় শমৌলিাদ এিং রাষ্ট্র েমাথতক বিল; শয েকল
নারী েমাসির পুরুষসদর িাইসর্ জ্ঞাসন, বিজ্ঞাসন, দশতসন এবগসয় শযর্, র্াসদরসক
োইবন আখো বদসয় িীিন্ত পুবেসয় মারসর্া যমতরক্ষক েরকার এিং বিষ্টান শমৌলিাদীরা।
শমৌলিাসদর িনে নারী বশক্ষা এিং নারী প্রগবর্ েিতদাই বিপদিনক, র্াই েরকার এিং
িাি ত বমসল বমসশই প্রগবর্শীল নারীসদর িীিন্ত জ্বাবলসয় িারপাসশ দাোঁবেসয় আনদ করর্।
বঠক একই অিস্থা আি এই স্বাযীন িাংলাসদসশ! শয েমস্ত র্রুণ জ্ঞাসন বিজ্ঞাসন দশতসন
প্রগবর্ বিন্তায় এবগসয়, যারা প্রিবলর্ প্রথা এিং যমীয় কু েংস্কাসরর বিরুসদ্ধ স্বাযীন মর্
প্রকাশ করবিসলন, মুবক্তযুদ্ধ-যমতবনরসপক্ষর্া-োমেিাদ-িাক স্বাযীনর্ার পসক্ষ বলসখ
যাবিসলন, র্াসদর এিার উইি হাসন্টর মর্ই পুবেসয় মারা হসি। িহুবদন যসরই
েরকাসরর এই িদ্মপ্রগবর্শীলর্ার বিরুসদ্ধ কথা িসল েরকার েমথতক ব্লগাসরর গাবল
শখসয়বি আবম। আিসক র্ারা শক শকাথায় র্া খুি িানসর্ ইিা করসি। র্ারা
যমতবনরসপক্ষ প্রগবর্শীল েরকাসরর এসহন যসমতর রক্ষসকর ভূ বমকায়, িামাসর্ ইেলাবম
এিং শহোিসর্ ইেলাবমর োসথ যমতসপ্রসমর প্রবর্সযাবগর্ায় নামায় কর্িা আনবদর্, র্া

শদখসর্ ইিা হসি।’
আবেে মাথা উোঁিু কসরই শিসল শগসিন, আর কসর শগসিন বনপীেক রাষ্ট্রযন্ত্র আর
র্ার েুবিযাসলহনকারীসদর গাসল েসিাসর িসপিা ার্।
আবম একিা শলখা বলসখবিলাম িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম-এ ‘ব্লগারসদর
িাকস্বাযীনর্ায় িাই না হস্তসক্ষপ’ বশসরানাসম66। ২০১৩ োসলর ২৩ শশ মাি ত অন লাইন
পবত্রকায় প্রকাবশর্ শেই শলখাবিসর্ িসলবিলাম,
‘শেেিুসক এখসনা িাোঁসশর শকল্লা আর বনউ িাোঁসশর শকল্লার মসর্া োইি উগ্র
োম্প্রদাবয়কর্া িবেসয় যাসি। র্াসদর এই োম্প্রদাবয়ক উস্কাবনর িবল হসয় বনয তাবর্র্
হসয়সিন শর্ শর্ েংখোল ু পবরিার। যবষতর্া হসয়সিন, গুম খুন হসয়সিন। শরল লাইন
উপসে শেলা হসয়সি, হসয়সি হািার হািার িৃক্ষ কর্তন। িাোঁসদ োইদীর বমথো িবি
প্রিার কসর গ্রামগসঞ্জর োযারণ মানুষসক েসম্মাবহর্ করার প্রসিষ্টা কসরসি। র্াসদর
োইি িে হয়বন, িে করা যায়বন র্াসদর কমতকাে। আর িাোঁসশর শকল্লাই িা িবল শকন?
িাোঁসশর শকল্লার শিসয়ও উগ্র োইি িহাল র্বিয়সর্ রািত্ব কসর যাসি। মাহমুদুর
রহমাসনর আমার শদশ এিং নয়া বদগসন্তর মর্ পবত্রকায় প্রকাবশর্ হসয়সি বমথোর
কু ৎবের্ শিোবর্ বদসনর পর বদন। এসক র্াসক নাবস্তক আখো শদয়া হসয়সি, মৃর্
ব্লগাসরর িেবক্তিীিন বনসয় িানা হোিো করা হসয়সি। অবশবক্ষর্ এিং অযতবশবক্ষর্ শমাল্লা
যাসদর ব্লগ েম্বসে শকান যারনা শনই, র্াসদর বদসয় উস্কাবন শদয়া হসয়সি, িট্টগ্রাসমর
মহােমাসিশ পে কসর শদয়া হসয়সি। েরকার শে েি িে কসরবন। করসর্ পাসরনবন
বহযিুর্ র্াহরীসরর মর্ উগ্রিাদী দলগুসলার প্রিারণাও। এই শয বহযিুর্ র্াহরীসরর
োইেবকক – ‘আনোরউল্লাহ িাংলা বিম’ নাসমর উগ্রপেী গ্রুপ যাসদর কসয়কিন েদেে
রািীি হর্োয় িবের্ বিল, র্াসদর োইসি শগসল শয শকউ শদখসি, িাংলা ভাষায়
বকভাসি শিামা িানাসনার বনসদতবশকা শদওয়া আসি, আসি নানা যরসণর উস্কাবনমূলক
িার্তা। ‘রান্না সর িসেই বকভাসি শিামা িানাসনা যায়’ – এ যরসণর বশসরানাসম
বনসদতবশকা আসি; আসি নারীসদর আত্ম ার্ী হামলায় উদ্বুদ্ধ করার মসর্া শপাস্ট্ –
‘ইমানদার শিাসনসদর দাবয়ত্ব কর্তিে’ বশসরানাসম। রািীসির হর্োকারীসদর ‘িীর’
বহসেসি উপাবয শদয়া হসয়সি এগুসলা োইসি। বভবেও িাো হসয়সি – ‘শিবর বপবকং’
কসর যমতগ্রসের শরোসরন্স বকংিা যমতপ্রিারকসদর কমতকাে বদসয়ও রািীি হর্োসক সিযর্া
বদসর্ শিসয়সিন এই েি উগ্র যমতােরা। অথি মাননীয় েরকাসরর শিাসখ এগুসলা পেসি
না। র্ারা খেগ িোসনার বেদ্ধান্ত বনসয়সিন প্রগবর্শীল বকিু ব্লগারসদর যারা কাউসক
িাপাবর্ বদসয় শকাপানবন, কাউসক উস্কাবন শদনবন, আিমণ কসরনবন; িরং আিান্ত
হসয়সিন, যারা কু েংস্কার, যমীয় উগ্রর্া আর ভাসয়াসলসন্সর বিরুসদ্ধ কলম যসরসিন।
অবভবিৎ রায়, ব্লগারসদর িাকস্বাযীনর্ায় িাই না হস্তসক্ষপ, িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম, ২৩ মাি ত,
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শযখাসন োযারণ মানুষ িাবব্বসশ মাসি তর মসযে িামার্ বশবিরসক বনবষদ্ধ দল বহসেসি
শদখসর্ শিসয়বিল, র্াসদর বনবষদ্ধ না কসর বনবষদ্ধ করসিন যসমতর প্রভািমুক্ত প্রগবর্শীল
ব্লগারসদর, যারা মূলর্ িামার্ বশবির েহ েি শমৌলিাদী দলগুসলার বিরুসদ্ধই শোচ্চার।
‘েবর্ে শেলুকাে, বক বিবিত্র এই শদশ’!
আর র্ার শিসয়ও বিবিত্র এিং নবিরবিহীন িোপারবি হল – বমবেয়ার োমসন
বর্নিন ব্লগারসক শযভাসি দাবগ আোমীর মর্ উপস্থাপন করা হল র্ার অবভনি
ত হসল
পবরসিশনা। এর আসগ কখসনাই এবি শদখা যায়বন। কর্িা বনসিতায এিং বনলজ্জ
এই কািবি শকউ করাসর্ পাসর, র্া শিাযগমে হয় না। শযখাসন েরকাসরর মসযেই থাসক
শামীম ওেমাসনর মর্ েু সলল িবরত্র, শযখাসন োগর রুনীসদর হর্োকারীসদর, ত্বকীর
হর্োকারীসদর খু োঁসি শপসর্ গলদ মত হসর্ হসয় যায় পুবলশ আর শদসশর দু োঁসদ
শগাসয়দারা, শেই র্ারাই আিার কোসমরার োমসন িুক বিবর্সয় দাোঁোন িুবদ্ধিৃবত্ত্র
িি তাকারী শলখক এিং ব্লগারসদর হার্কো পরািার মসর্া িবি র্ু সল বিবংেী শপাি
বনসয়। েহ ব্লগার বনঝু ম মিমু দার পরবদন র্ার স্ট্োিাসে বলসখবিসলন,
“অপরাযীসদর যরসল শযমন অস্ত্র, শগালািারুদ এগুসলার োমসন দাোঁে কবরসয় বেবি
িবি শর্াসল, বঠক শর্মবন এই বর্ন ব্লগারসকও বকিু কবম্পউিাসরর োমসন দাোঁে কবরসয়
িবি শর্ালা হসয়সি। শদসখ মসন হসি শযন কসয়কিন মানুষ কবম্পউিার িু বর কসর
িাংলাসদসশর দুদাত ন্ত নিে রক্ষী িাবহনীর হাসর্ যরা শখসয়সি। একিন ব্লগার বহসেসি
আবম বেম্পবল লজ্জায় মাথা বনিু কসর শেসলবি এই িবি শদসখ।”
আবম বনবশ্চর্ এই লজ্জা বনঝু সমর শকিল একা লাসগবন, লজ্জা আমাসদর েিার।
শলখাবলবখর োসথ িবের্ েকল ব্লগাসররই। শেই লজ্জা আর অপমান শথসক শেেময়
ব্লোক আউসি িসল বগসয়বিল আমার ব্লগ, েিলায়র্ন, মুক্তািন, মুক্তমনা, নাগবরক ব্লগ,
আমরা িেু , ির্ু মতাবত্রক, কোসেি কসলি ব্লগ, ইবস্ট্শন ব্লগ এিং েরি ব্লগ। েরকাসরর
শমৌলিাদ শর্াষণ এিং ব্লগার শগ্রের্াসরর প্রবর্িাদ- প্রবর্সরাসয শুরু হসয়বিল এ ব্লোক
ত
আউি। বকন্তু লজ্জািা যাসদর লাগার কথা বিল র্ারা শশষ পয তন্ত শিহায়া আর বনলজ্জই
শথসক শগল। পবরর্াসপর বিষয় শেবিই।
আমাসক বিজ্ঞান শলখক বহসেসিই েিাই শিসনন, অন্তর্ যারা আমার শলখাবলবখর
োসথ পবরবির্। বকন্তু ব্লগারসদর শগ্রের্াসরর পর শথসক শে েময় অন্তর্ দুই মাে আবম
একিাও বিজ্ঞাসনর শলখা বলখসর্ পাবরবন, পাবরবন অনে শকান বিষসয় মনঃেংসযাগ
করসর্। যারা শে েময় আমার শেেিুক স্ট্োিাে শদসখসিন র্ারা িাসনন শে েমস্ত
স্ট্োিাসে আবম একস সয় ভাসি শকিল ব্লগারসদর মুবক্তর দািীর কথাই িসল
বগসয়বিলাম। আমার েি বকিু শযন হঠাৎ কসরই কৃ ষ্ণগহ্বসর হাবরসয় বগসয়বিল, েময়
বগসয়বিল থমসক দাোঁবেসয়। ব্লগারসদর মুবক্ত না হসল আবম এই আোঁযার শথসক শিরুসর্
পারর্াম না।

শেেময় ভাির্াম, িাংলাসদসশর অযত-শগালাযত দূসর িসে আবম হর্াশ্বাে িাো বকই
িা শেলসর্ পাবর। র্ারপসরই উসঠ দাোঁবেসয় বনসিসকই িলর্াম - িসে িসে হর্াশ্বাে
শেলার শিসয় যর্িু কু পাবর শর্া করার শিষ্টা শর্া কবর। মসন পসে যায় শহসলন শকলাসরর
বিখোর্ উবক্তিা –
‘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’.

[‘আবম একা, েিতক্ষণই একা। আবম েি বকিু একা করসর্ পাবর না। বকন্তু বকিু
শর্া করসর্ পাবর। আবম কখসনাই েি বকিু করসর্ পারি না, বকন্তু র্ার মাসন এই না
শয, যা অল্প বকিু আবম করসর্ পাবর, র্া করা শথসকও আবম বিরর্ থাকি’]।
িাংলাসদসশর এই িারিন ব্লগারসক আন্তিতাবর্কভাসি শকউ বিনর্ না। আবম
উসদোগী হসয় র্াসদরসক পবরবির্ করার শিষ্টা করলাম। আন্তিতাবর্কভাসি কাউসক
পবরবির্ করাসর্ হসল র্া ইংসরবিসর্ই করসর্ হসি। িাংলা শলখায় আবম যর্িা
স্বর্ঃফূর্ত, ইংসরবিসর্ র্া নই। র্ারপসরও আবম িুসঝবিলাম, আন্তিতাবর্ক িাপ সর্বর
করসর্ হসল এই মুহূলতে ইংসরবিসর্ শলখা িাো গবর্ শনই। আবম বনসি বলখা শুরু
করলাম। অনোনেসদরও িললাম। বিসশষ কসর িামতাবনসর্ িেিােরর্ মুক্তবিন্তক
দম্পবর্ োরিানা কিীর খান বিগ্ধা এিং ওমর োরুক লুি শেেিুসক এিং অনেত্র
শিারাসলা ভাষায় শযভাসি শলখাবলবখ শুরু করসলন, এিং অনেসদরও উদ্বুদ্ধ করসলন, র্া
এক কথায় বিল অননে। মুক্তমনা ব্লগার (অযুনা প্রয়ার্) ে. িাের উল্লাহ একিা
িমৎকার শলখা বলসখবিসলন শে েময় ‘Muzzling the voice of freethinking
bloggers: An alarming development in Bangladesh’ বশসরানাসম67। মুক্তমনা
শথসকও আমরা একিা শস্ট্িসমন্ট বদসয়বিলাম – ‘‘Bangladesh government
squishing freedom of speech’ িসল68। আমাসদর শস্ট্িসমন্ট এিং প্রথমবদককার
শলখাগুসলাই বিল আন্তিতাবর্ক বমবেয়ার িনে প্রাথবমক েূত্র। শেগুসলা িু ইিাসর এিং
শেেিুসক অেংখেিার শশয়ার করা হসয়বিল। মুক্তমনায় আমরা ব্লগারসদর মুবক্ত শিসয়
িোনার কসরবিলাম। খুি কম েমসয়র মসযে িমৎকার বকিু িোনার সর্বর কসর
বদসয়বিসলন আেমা েুলর্ানা বমর্া এিং কািী মাহিুি হাোন।
আমাসদর প্রসিষ্টা আন্তিতাবর্ক অিসন শপৌোঁিসু র্ শদরী হল না। ‘ইন্টারনোশনাল
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বহউমোবনস্ট্ এি এবথকাল ইউবনয়ন’ (IHEU) আন্তিতাবর্কভাসি মুক্তবিন্তক এিং
মানির্ািাদীসদর েিসিসয় িে েংগঠন বহসেসি পবরবির্। ১৯৫২ োসল প্রবর্বের্ এ
েংগঠনবি যুবক্তিাদী, েংশয়িাদী, অসজ্ঞয়িাদী, নাবস্তক, মানির্ািাদী এিং মুক্তমনাসদর
িনে একযরসণর ‘আসিলা অগতানাইসিশন’ বহসেসি কাি কসর। র্ারা শগ্রের্ারকৃ র্
ব্লগারসদর িনে োহাসযে এবগসয় এসলা। এবপ্রসলর িার র্াবরসখ শদওয়া প্রথম বিিৃবর্সর্
র্ারা খুি কসঠারভাসি িাংলাসদশ েরকাসরর েমাসলািনা করসলন69। দী ত বিিৃবর্সর্
র্ারা েুস্পষ্টভাসি িসলসি ির্তমান েরকার ‘নাবস্তক’ ব্লগারসদর শগ্রপ্তার কসর
শমৌলিাদীসদর পার্া োোঁসদ হাোঁিসি। আমার োক্ষাৎকার গ্রহণ কসর শেিা র্াসদর শেই
বিিৃবর্সর্ প্রকাশ কসরবিল এভাসি :
“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.
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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 election”.

শমৌলিাদীসদর িানাসনা ৮৪ িন ব্লগাসরর র্াবলকা েরকারীভাসি গ্রহণ এিং
পবত্রকায় প্রকাসশরও েমাসলািনা করল র্ারা। আই.এইি.ই.ইউর শপ্রবেসেন্ট র্ার
িার্তায় উসল্লখ কসরসিন, ‘এই নাবস্তক ব্লগারসদর বিরুসদ্ধ েরকারী যরপাকে রািবনবর্ক
উসেশেপ্রসণাবদর্।’ আই.এইি.ই.ইউ বদ্বর্ীয় আসরকবি শস্ট্িসমন্ট প্রদান কসর এবপ্রল
মাসের নয় র্াবরসখ। ‘Call to action: Defend the bloggers of Bangladesh’
বশসরানাসমর এ বিিৃবর্সর্ েবম্মবলর্ভাসি িাংলাসদসশর মুক্তবিন্তকসদর উপর আগ্রােন
প্রবর্সরায করার আহিান িাবনসয়সি েংগঠসনর েদেেসদর।
এর পসর িহু িে িনাই সিসি। এর মসযে শেন্টার ের ইনসকাসয়বর (CFI) এর
পক্ষ শথসক আসমবরকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী িন শকবরসক বিবঠ শলখা হসয়সি। বিবঠ শলখা হসয়সি
বিবভন্ন শদসশর িাংলাসদশী রাষ্ট্রদূর্সকও। ইন্টারনোশনাল শেোসরশন অে িান তাবলস্ট্
(IFJ) ব্লগারসদর মুবক্ত শিসয় বিিৃবর্ বদসয়সি। ‘এবথস্ট্ অোলাসয়ন্স ইন্টারনোশনাল’
(AAI) ব্লগারসদর র্াৎক্ষবণক মুবক্ত দািী কসরসি। এবথস্ট্ অোলাসয়ন্স-এর শপ্রবেসেন্ট
কাসলােত বেয়াি স্বাক্ষবরর্ িক্তসিে র্ারা ব্লগারসদর মুবক্তর িোপাসর শয শকান েহায়র্া
করসর্ প্রস্তুর্ িসল িাবনসয়সি। র্ীে প্রবর্িাদ এসেসি শলািাল ভসয়ে এেসভাসকবে
গ্রুপ শথসকও। প্রখোর্ িীিবিজ্ঞানী এিং অোবিবভস্ট্ বপ শি মায়ােত র্ার ব্লসগ
িাংলাসদশী মুক্তবিন্তকসদর োসথ একাত্মর্া শ াষণা কসরসিন। ব্লসগ বিিৃবর্ বদসয়সিন
বিখোর্ শলবখকা র্েবলমা নােবরন, মবরয়ম নামািী প্রমুখ। বেএনএন, বিবিবে,
হাবেংিনসপাস্ট্, শেি েহ িহু বমবেয়ায় মুক্তবিন্তকসদর শগ্রের্াসরর িোপাসর েরকাসরর
েমাসলািনামূলক প্রিে এিং শপাস্ট্ এসেসি। ব্লগারসদর মুবক্তর দািীসর্ বপবিশনও
হসয়সি শিশ বকিু িেবক্ত এিং েংস র পক্ষ শথসক। এর মসযে ‘আসমবরকান বহউমোবনস্ট্’
আসমবরকার অোম্বাসেেরসক পদসক্ষপ শিয়ার অনুসরায িাবনসয়সি র্াসদর বপবিশসন।
প্রবর্িাদ এিং কমতেিূ ী এসেসি অোমসনবস্ট্ ইন্টারনোশনাল শথসকও। এই আন্তিতাবর্ক
েংগঠনগুসলার অিদাসনর কথা উসল্লখ কসর আবম ইংসরবি এিং িাংলায় শিশ বকিু প্রিে
বলবখ।
এ েময় মাইসকল শারমার র্ার পবত্রকায় িাংলাসদসশর ব্লগারসদর বনসয় একবি
শলখা প্রকাশ করার ইসি িেক্ত কসরন। যারা বিজ্ঞানমনষ্কর্া, েংশয়িাদ, যুবক্তিাদ বনসয়
কাি কসরন র্ারা েিাই মাইসকল শারমারসক এক নাসম শিসনন। এই ভরসলাক আি
যুবক্ত এিং বশক্ষার প্রোসর োরা বিসশ্বর ‘আইকন’। ‘বিবলবভং শেন’, ‘শহায়াই োরউইন
মোিারে’, ‘দে োসয়ন্স অি গুে এি ইবভল’ েহ একগাদা ভাল িই আসি র্ার, আর

পাশাপাবশ বর্বন প্রকাশ কসরন একবি গুরুত্বপূণ ত মোগাবিন প্রকাশ কসরন ‘শস্কবপ্টক’
(Skeptic) নাসম। এ মোগাবিনবি অসলৌবককর্া, কু েংস্কার এিং অপবিশ্বাসের
বিপরীসর্ শোচ্চার কণ্ঠ। শেই শস্কবপ্টক মোগাবিসনর অনলাইন ভাশতন ইসস্কবপ্টসক আমার
‘The Struggle of Bangladeshi Bloggers’ প্রিেবি শারমার ‘বেিার আবিতসকল
বহসেসি প্রকাশ কসরন70। শস্কবপ্টসকর মর্ োইসি বেিার আবিতসকল বহসেসি শলখা
প্রকাবশর্ হওয়া বনঃেসদসহ আনসদর এিং গসিতর। বকন্তু র্খসনা আমার েহব্লগাসররা
অনোয়ভাসি শিলখানায় আিসক বিল, র্াই আমার মসন বিল না শকান গিত, বিল না
শকান আনদ।
বিবেবনউি পবত্রকায় শে েময় একবি শলখা বলসখবিলাম, ‘মুক্তমসর্র প্রকাশ ও
মুক্তবিসশ্বর ভািনা’ বশসরানাসম, শযখাসন আভাে বদসয়বিলাম71 –
‘যমতসরাবহর্ার অিহ
ু াসর্ আিক িারিন ব্লগাসরর মুবক্তর দাবিসর্ আন্তিতাবর্ক িাপ
িমশ িােসি। শহোিসর্ ইেলামেহ অনোনে শমৌলিাদী দসলর িাসপর কাসি নবর্
স্বীকার কসর িাংলাসদশ েরকাসরর পক্ষ শথসক েুের্ অবযকারী শুভ, মবশউর রহমান
বিপ্লি, রাসেল পারসভি ও আবেে মবহউেীনসক শযভাসি শগ্রপ্তার করা হসয়সি র্াসক
মর্প্রকাসশর উপর আ ার্ বহসেসিই শদখসিন আন্তিতাবর্কভাসি স্বীকৃ র্ মানিাবযকার
েংস্থা এিং মুক্তিুবদ্ধর িি তাকারী বিবভন্ন েংগঠন। ...িবহবিতসশ্বর বমবেয়া এিং
েংিাদপত্রগুসলাসর্ও িাংলাসদসশর িোপাসর শনবর্িািক েংিাদ এসেসি ব্লগারসদর উপর
যরপাকে িালাসনার পর। বেএনএন, বিবিবে, হাবেংিন শপাস্ট্, শেিেহ িহু বমবেয়ায়
মুক্তবিন্তকসদর শগ্রের্াসরর িোপাসর েরকাসরর েমাসলািনামূলক প্রিে এিং শপাস্ট্
এসেসি। ব্লগারসদর মুবক্তর দাবিসর্ বপবিশনও হসয়সি শিশ বকিু িেবক্ত এিং েংস র
পক্ষ শথসক। এর মসযে আসমবরকান বহউমোবনস্ট্ আসমবরকার অোসম্বসেেরসক পদসক্ষপ
শনওয়ার অনুসরায িাবনসয়সি র্াসদর বপবিশসন। শিাঝাই যাসি আন্তিতাবর্ক িাপ িমশ
িােসি।
অসনসকই যারণা করসিন েরকার যবদ এ িোপাসর র্াসদর অিস্থান পবরির্তন না
কসরন,যবদ ব্লগারসদর িাকস্বাযীনর্ার প্রবর্ শ্রদ্ধা শপাষণ কসর র্াসদর মুবক্ত না শদন,
র্সি র্া িবহবিতসশ্ব শদসশর ভািমূবর্তর িনে শুভ েলােল িসয় আনসি না।’
িাংলাসদশ শথসকও আমরা বিবিন্নভাসি বকিু েমথতন পাবিলাম, বিসশষর্ঃ
শেকু েলার িুবদ্ধিীিীসদর র্রে শথসক। শযমন, ২০১৩ োসলর এবপ্রল মাসের ৫ র্াবরসখ
‘মুক্তবিন্তার পথ রুদ্ধ না করার’ আহিান িাবনসয়বিসলন শদসশর ২০ বিবশষ্ট নাগবরক।
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র্ার মসযে আসিন, ে. োলাউবেন আহসমদ, ে. বিল্লুর রহমান বেবেকী, অযোপক
বেরািলু ইেলাম শিৌযুরী, অযোপক আবনেুজ্জামান, ে. আকির আবল খান, অিয় রায়,
কাইয়ূম শিৌযুরী, রাসমদু মিমু দার, ো. োরওয়ার আলী, অোেসভাসকি েুলর্ানা
কামাল, রাসশদা শক শিৌযুরী, খুশী কিীর, েুবপ্রয় িিিত্ত্ী, র্াসরক আলী, ে. মুহাম্মদ
িাের ইকিাল, এম এম আকাশ, ে. ইয়ােবমন হক, ে. ইেসর্খারুজ্জামান, শাহীন
আনাম ও শরািাসয়র্ শেরসদৌে। র্ারা িসলসিন, ‘আপনারা েিতিসনর যমতানুভূবর্ রক্ষা
করুন, র্সি মুক্তবিন্তার পথ রুদ্ধ করসিন না। এর েসল শদসশ বিসদসশ ভু ল িার্তা
শপৌোঁিসু ি।’ শদসশর স্বনামখোর্ িুবদ্ধিীিীরা শগ্রের্ারকৃ র্ িার ব্লগারসদর মুবক্ত দািী
কসরবিসলন শেেময় ।
পরবদন (এবপ্রল ৭, ২০১৩) আসরা িবলে ভাসি ব্লগারসদর মুবক্তর দাবিসর্ অনুবের্
েংহবর্ েমাসিসশ অবভমর্ বদসয়বিসলন ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র বশক্ষক-বশক্ষাথীিৃদ।
‘মুক্তবিন্তার প্রকাশসক িাযাগ্রস্ত করসি েরকার’ বশসরানাসমর েংিাসদ বকিু গুরুত্বপূণ ত
িক্তিে উসঠ এসেবিল –
‘যমতাে শমৌলিাদী শহোিসর্ ইেলাসমর দাবির মুসখ ব্লগারসদর শগ্রপ্তার করা
হসয়সি। বকন্তু যারা যসমতর নাসম বিসদ্বষ িোসি, র্াসদর বিরুসদ্ধ শকাসনা িেিস্থা বনসি না
েরকার। এর মাযেসম েরকার মুক্তবিন্তার প্রকাশসক িাযাগ্রস্ত করসি।
ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র বশক্ষাথী েুের্ অবযকারী শুভেহ শগ্রপ্তার করা ব্লগারসদর
মুবক্তর দাবিসর্ অনুবের্ েংহবর্ েমাসিসশ এেি কথা িসলন িক্তারা।
আি শরািিার ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র বশক্ষক-বশক্ষাথীিৃসদর িোনাসর
বিশ্ববিদোলসয়র রািু ভাস্কসয তর পাদসদসশ এ েংহবর্ েমাসিশ অনুবের্ হয়।
েমাসিসশ িাংলা বিভাসগর অযোপক রবেকউল্লাহ খান িসলন, ‘যারা ব্লগ েম্পসকত
িাসন না, র্ারা ব্লগ বনসয় কথা িলার অবযকার রাসখ না। শগ্রপ্তারকৃ র্সদর ব্লগার িলসর্
িাই না, র্াোঁসদর শলখক িলসর্ িাই। প্রযানমন্ত্রী অবিলসম্ব এসদরসক মুবক্ত বদন।’
গণসযাগাসযাগ ও োংিাবদকর্া বিভাসগর বশক্ষক কাসিরী গাসয়ন িসলবিসলন,
‘িেবক্তগর্ ব্লগ বনসয় বনসয় যারা গণমাযেসম প্রিার কসর োম্প্রদাবয়কর্াসক উেসক বদল,
র্াসদর শগ্রপ্তার করা হসলা না। শগ্রপ্তার করা হসলা মুক্তবিন্তার মানুষসক। যারা হািার
হািার মবদর ভাঙসি, েবহংের্া িালাসি, শিামা শমসর মানুষ হর্ো করসি, র্ারা বক
অনে মানুসষর যমতানুভূবর্সর্ আ ার্ করসি না? রাষ্ট্র আেসল কার যমতানুভূবর্ রক্ষা করসর্
িায়?’
রাষ্ট্র আেসল কার যমতানুভূবর্ রক্ষা করসর্ িায় – এ প্রশ্নিা শর্া বিল আমাসরা। এ
যরসণর প্রশ্ন অসনক আসগই কসরসিন হুমায়ুন আিাদ র্াোঁর বিখোর্ ‘যমতানুভূবর্র
উপকথা’ শীষতক প্রিসে। বর্বন িসলবিসলন, ‘আমার অির অনুভূবর্ বদনরার্ আহর্
হয়; পত্রপবত্রকায় গ্রসে গ্রসে বনকৃ ষ্ট বশল্পকলাহীন কবির্ার মসর্া শিাসিা িসো পঙবক্তর

প্রািু য ত শদসখ আহর্ হয় আমার কািোনুভূবর্, বনকৃ ষ্ট ল ু অপনোসের শলাকবপ্রয়র্া শদসখ
আ ার্ পায় আমার উপনোোনুভূবর্; রািনীবর্বিদসদর অের্র্া ভোসমাসর্ আহর্ হয়
আমার রািনীবর্কানুভূবর্; এিং আমার এমন অির অনুভূবর্ বনরন্তর আহর্ রক্তাক্ত
হয়, আবম ওগুসলার শকাসনা বিবকৎো িাবন না, ওগুসলা বনসয় আবম শকান িিসল শকান
রাস্তায় বিৎকার করসিা, র্াও িাবন না। রাষ্ট্র এগুসলাসক অনাহর্ রাখার শকাসনা িেিস্থা
কসর বন, রাসষ্ট্রর মসনই পসে বন এগুসলার কথা। রাসষ্ট্রর বক দাবয়ত্ব নয় আমার এেি
অমূলে অনুভূবর্সক অনাহর্ রাখার োংবিযাবনক িেিস্থা শনয়া? েিাই িলসি এিা রাসষ্ট্রর
পসক্ষ েম্ভি নয়, র্াহসল র্াসক খুলসর্ হসি একবি বিকি ‘অনুভূবর্ মন্ত্রণালয়’, যার
কাি হসি শকাবি শকাবি মানুসষর শকাবি শকাবি অনুভূবর্র বহসশি শনয়া, শেগুসলার আহর্
হওয়ার েূত্র শির করা, এিং শেগুসলাসক েি যরসনর আিমণ শথসক রক্ষা করার িেিস্থা
করা। আমার বশল্পানুভূবর্, শেৌদয তানভ
ু ূ র্ রািনীবর্কানুভূবর্, কািোনুভূবর্ প্রভৃ বর্ পাহারা
শদয়া রাসষ্ট্রর কাি নয়; বকন্তু এখন রাষ্ট্র এক উদ্ভি দাবয়ত্ব বনসয়সি, মসন করসি
যমতানুভূবর্ পাহারা শদয়া র্ার কাি; র্াই রাষ্ট্র শদসখ িলসি শকাথায় আহর্ হসি কার
যমতানুভূবর্।’
িাংলাসদশ নামক রাসষ্ট্রর কণতযাসররা যখন ‘যমতানুভূবর্’ রক্ষায় িেস্ত, এ েময়
শেন্টার ের ইনসকাসয়বরর পািবলক পবলবে বিভাসগর বেসরির মাইসকল বে শোরা এক
গুরুত্বপূণ ত প্রস্তাি বনসয় আেসলন আমার কাসি। র্ারা োরা বিশ্বিোপী প্রবর্িাদ
েমাসিসশর আসয়ািন করসর্ িান। আর এই প্রবর্িাদ েমাসিসশ শযাগ শদসিন বেএে
আই, আইএইিইউ, অোবথস্ট্ অোলাসয়ন্স, আসমবরকান এবথস্ট্, আসমবরকান
বহউমোবনস্ট্ েহ োরা বিসশ্বর িে িে মুক্তবিন্তার েংগঠনগুসলা।
এই েি মুক্তবিন্তক েংগঠসনর েিারই আলাদা আলাদা এসিিা আর আদশত
থাকসলও িাংলাসদসশর ব্লগারসদর মুবক্তর িোপাসর েবম্মবলর্ভাসি প্রবর্িাসদর একিা
কমতেিূ ী হাসর্ বনসলন র্ারা। শুরু হল ‘Worldwide Protests for Free Expression
in Bangladesh’ কোসম্পইন72।
প্রথসম ২৫শশ এবপ্রল প্রবর্িাদ কমতেিূ ীর র্াবরখ যায ত হয়, বকন্তু কমতেিূ ীর একবদন
আসগ োভাসর রানা প্লািা নাসমর একবি িহুর্ল ভিন যসে পসে। েহরাবযক মানুষ এ
দু িত নায় বনহর্ হয়, আহর্ হয় দুই হািাসরর শিবশ মানুষ। এই মমতাবন্তক োভার
দু িত নার শপ্রবক্ষসর্ শেিা বপবিসয় ২রা শম শর্ বনসয় যাওয়া হয়। এর মসযে বকিু েংগঠন
পূিবত নযতাবরর্ ২৫শশ এবপ্রসলই প্রবর্িাদ েমাসিশ কসর। অনেরা ২রা শম।
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বিত্র: আসমবরকার ওয়াবশংিন বেবেসর্ িাংলাসদশ অোসম্ববের োমসন
আন্তিতাবর্ক মুক্তবিন্তার োসথ িবের্ েংগঠসনর প্রবর্িাসদর বকিু িবি।

এ বনসয় বকিু স্মৃবর্িারণ করার র্াবগদ অনুভি করবি। োো বিসশ্ব অসনক মুক্তবিন্তক
এিং মানির্ািাদী প্রবর্োন প্রবর্িাসদর োক বদসলও, ২রা শম িাংলাসদসশর কাউসকই
এ বনসয় উসদোগ বনসর্ শদখা যাবিল না। শয বদনবিসর্ িাংলাসদসশর ব্লগারসদর মুবক্তর
িনে োো বিসশ্বর মুক্তবিন্তার মানুষগুসলা েমাসিশ করার উসদোগ বনসয়বিল, শেখাসন
শখাদ িাংলাসদসশ শে বদনবিসর্ শকান কমতেিূ ী না থাকািা পীোদায়ক বিল বনঃেসদসহ।
বকন্তু শশষ েময় েিার োসথ শযাগাসযাগ রবল এিং মানিিেন করার মর্ অেম্ভি
কািসক েম্ভি কসর র্ু লসলন োরিানা কিীর খান বিগ্ধা। বিগ্ধার আহিাসন োো বদসয়
ইশরাথ রথী, সেয়দ ইমরান আলী, বমরাবি বমরাি, বময়া োি,ু আশরােু ল বপয়াে,
পারসভি আলম, িাকী বিল্লাহ, আকর্ারুজ্জামান আিাদ, অননে আিাদ, ওয়াবহদা
শহাসেন বপ্রয়া, ওয়াবশকু র িািু, িসু য়ল মাহমুদ, োদার্ বনলয়, এিং োদমান শেৌবমক,
ইয়াবের িসু য়ল েহ আসরা অসনক অনলাইন এবিবভষ্ট এিং ব্লগাররা মাত্র ১২ ণ্টার
িেিযাসন েকল িাযা, ভয় ভীবর্সক দূসর শঠসল বদসয় শপ্রেিাসির োমসন প্রবর্িাদ েভা
ও মানি িেসন দাবেসয় শগসলন র্ারা।

বিত্র: ২০১৩ োসলর ২রা শম ব্লগারসদর মুবক্তর দািীসর্ িাংলাসদসশর শপ্রেিাসির োমসন মানিিেন।

বেসলসিও আমাসদর মুক্তমনা এিং যুবক্তিাদী িেু রা বমবিল কসরবিল ব্লগারসদর মুবক্তর
দািীসর্।

েরকাসরর িাক স্বাযীনর্ার উপর এই আগ্রােসনর প্রবর্িাসদ। আবম বনসিও শিশ
বকিু প্রিে বলসখবিলাম আন্তিতাবর্ক বমবেয়ায়। আর িাংলাসদসশ ব্লগার এিং
অোবিবভস্ট্রা শর্া কসয়ক দো কসর পসথ শনসমসিন। কৃ র্জ্ঞর্া িানাই েিাইসক যারা
আবেসের এই কবঠন েময়গুসলাসর্ পাসশ বিসলন, আশার শখারাক যুবগসয়বিসলন।
র্সি বিপরীর্ দৃশেও শয শদবখবন র্া নয়। অসনসক আিার শিসয়বিসলন োো
িীিনই আবেে শিসল থাকু ন। রাস্তায় শেসল আসরক দো শকাপাসল বকংিা োোঁবে
বদসয় বদসল শর্া আসরা ভাল। শকিল ‘কাোঁঠাল পার্া বিিাসনা’ িাগুরা নয়, ‘িাগু
র্াোসনা’ শেসলবেবি ব্লগার, আম্বাবলগার, পন তস্ট্ার েিাই বিসলন আবেসের এই কল্লা
শেলার বমশসন অগ্রণী শবরক। িাগুিাবহনী আর মুবিি িাবহনী গোং-িোং গ্রুপ কসর
বমশসন শনসমবিসলন; আবেসের মুবক্ত শিসয় শকউ স্ট্োিাে বদসলই মুসি বদসর্ শুরু
কসরবিল র্ারা। আবম অিাক হসয় ভাির্াম - এরাই নাবক শাহিাগ আসদালসনর
পুসরাযা, এরাই নাবক শদসি িাবর্সক মুবক্ত!
আবম অসনক বদন যসরই দাোঁসর্ দাোঁর্ শিসপ আিসকর এই বদনবির িনে অসপক্ষা
করবিলাম। িানর্াম, এক মাস শীর্ যায় না। আবেে একবদন মুবক্ত পাসিন,
শলখাবলবখ শুরু করসিন, শুযু িাবমন নয়, োমবগ্রকভাসি মামলা শথসকও মুবক্ত পাসিন
বর্বন। বর্বন এখন স্বনাসমই পবরবির্ শদসশ, িবহবিতসশ্ব - হয়সর্া শদসশর িাইসরও
িসল আেসর্ পারসিন, িাইসলই, বকন্তু কারাগাসর িবদ অিস্থায় শয সিমাসত্রয় েুলভ
আিরণ বর্বন শপসয়সিন শেসলবেবি নামযারী বকিু েহব্লগারসদর কাি শথসক শেিা
ইবর্হাসে শলখা থাকসি।
অবভনদন আবেে মবহউেীন। অবভনদন মুক্তবিন্তার বিিসয়। আমরা পাসশ
আবি।

বিত্র: বেসলসি ব্লগারসদর মুবক্তর দািীসর্ বিসক্ষাভ

আবম বদিে শিাসখ শদখসর্ পাবিলাম শয ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ এর বিরুসদ্ধ প্রবর্সরায গসে
উঠসি িমশ। শদসশ বিসদসশ গসে উঠা আন্তিতাবর্ক িাপ োমলাসর্ েরকারসক
রীবর্মর্ বহমবেম শখসর্ হসি। আমার অনুমান বমসথে হয়বন। একিা েময় পর শম
মাসের মাঝামাবঝ েমসয় আিককৃ র্ ব্লগার েুের্ শুভ এিং রাসেল পারসভিসক শিসে
বদসর্ িাযে হয় েরকার। এর পর ব্লগার বিপ্লি এিং েিসশসষ আবেে মবহউেীন মুবক্ত
পান িনু মাসে।
আবেসের মুবক্তর পরপরই আবম শেেিুক স্ট্োিাসে বলসখবিলাম –
গাযা েিেময়ই পাবন খায়, বকন্তু একিু শ ালা কসর।
আবেে মবহউেীসনর িাবমসনর খিরিা শুসন এিাই মসন পেল প্রথসম। গর্
পয়লা এবপ্রল িামাবর্ আর শহোিবর্ শমাল্লাসদর শর্াষাসমাদ করসর্ বগসয় শযভাসি
েরকাসরর পক্ষ শথসক প্রগবর্শীল ব্লগারসদর হার্কো পবরসয় পাকোও করা হসয়বিল,
র্া বিল িাংলাসদসশর ইবর্হাসে এক কলঙ্কিনক অযোয়। এর পর শথসকই আমরা
শিষ্টা কসরবি ব্লগারসদর মুক্ত করসর্। শুযু িাংলাসদসশ নয়, োরা বিশ্বিোপী।
আমাসদর শে আহিাসন োো বদসয় োরা বিসশ্বর মুক্তবিন্তক আর মানির্ািাদীরা
রাস্তায় শনসমসিন প্লোকােত হাসর্। অোমসনবস্ট্ ইন্টারনোশনাল, বহউমোন রাইিে
ওয়াি, বেএেআই, বরসপািতােত উইদাউি িেতারে েহ িহু েংগঠনই বিিৃবর্ বদসয়বিল

এই েময় ব্লগারসদর মুবক্তসক স্বাগর্ িাবনসয় আবম একিা শলখা বলবখ বি ইনসকাসয়বর
(Free Inquiry) নাসম আসমবরকার বিখোর্ একবি মোগাবিসন। ‘োদার অি
শেকু েলাবরিম’ বহসেসি পবরবির্ বিখোর্ দাশতবনক পল কািত বিসলন এই মোগাবিনবির
প্রবর্োর্া। বিসস্ট্াোর বহসিন্স, বরিােত েবকন্স, েোম হোবরে, বপবি মায়ােত এর মর্
বিদগ্ধ শলখক এিং বিন্তাবিসদরা এই মোগাবিনবির োসথ িবের্। িাংলাসদসশ ব্লগারসদর
উপর আগ্রােসনর পর শথসকই র্ারা এ িোপাসর একবি শলখা প্রকাশ করসর্ আগ্রহী
বিসলন। আবম আমার বিসেষণ হাবির কসরবিলাম অসিাির/নসভম্বর েংখোয়
Freethought Under Attack in Bangladesh নাসম73।
শলখাবিসর্ িসলবিলাম, ‘হোোঁ ব্লগারসদর মুবক্ত বনঃেসদসহ মুক্তবিন্তার বিিয়। র্সি,
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একিা িোপার শখয়াল রাখসর্ হসি। শদশ এিং শদসশর িাইসর মুক্তমনাসদর েবম্মবলর্
িাসপর কাসি েরকার নবর্ স্বীকার করসলও র্াসদর পবরপূণভত াসি মুবক্ত শদওয়া হয়বন,
মুবক্ত শদয়া হসয়সি িাবমসন। রাসষ্ট্রর কণতযাসররা মাসঝ মসযে মুক্তিুবদ্ধসক িাবমন শদয়,
বকন্তু পবরপূণভত াসি মুবক্ত বদসর্ পাসরনা। মুক্তিুবদ্ধ এিং মুক্তাসিষসণর পবরপূণ ত মুবক্ত রাসষ্ট্রর
শােক এিং ভাইরাে-আিান্ত মনসনর প্রিাসদর িনে বিপদিনক।’
আমার অনুমান শয ভু ল বিল না, র্ার প্রমাণ পাওয়া শগল বকিুবদসনর মসযেই।
২০০৬ োসলর র্থে ও শযাগাসযাগপ্রযুবক্ত (েংসশাযন) অযোসদসশ িূ োন্তভাসি অনুসমাদন
বদল মবন্ত্রেভা, শযখাসন ৫৭ যারা নাসম একবি যারা েংযুক্ত হসয়সি। এই যারায় আসি,
‘রাষ্ট্র ও িেবক্তর ভািমূবর্ত ক্ষুণ্ণ হয় িা যমীয় অনুভূবর্সর্ আ ার্ কসর িা করসর্ পাসর িা
এ যরসনর র্থোবদর মাযেসম শকান িেবক্ত িা েংগঠসনর বিরুসদ্ধ উস্কাবন প্রদান করা হয়,
র্া হসল র্ার এই কায ত হসি একবি অপরায’৷
এই আইন আি পবরবিবর্ শপসয়সি ‘নর্ু ন কালাকানুন’ বহসেসি74। ইসর্ামসযেই
এই কালাকানুসনর বশকার হসয় কারািরণ কসরসিন মুক্তবিন্তার দুই র্রুণ মাহমুদর
রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এিং উল্লাে দাশ। শেেিুসক যমতবিসরাযী মন্তিে করার
অিহু াসর্ এই দুই বকসশারসক শারীবরকভাসি আিমণ করা হয়, এিং শশষ পয তন্ত র্ু সল
শদয়া হয় পুবলসশর হাসর্। আর পুসরা িনাবিসর্ উস্কাবন বদসয়বিল রািীি হায়দার
শশাভসনর িানািার ইমামসক হর্োর েসর্ায়া শদয়া উগ্র-বিহাবদ র্রুণ শাবেউর
রহমান োরািী75। ‘মানুবষকর্া’ গ্রসের শলখক রায়হান আিীর বিবেবনউি পবত্রকায়
িনাবির বিসেষণ করসর্ বগসয় শলসখন76 -

িনার েূত্রপার্ ৩০ মাি ত, ২০১৪। িট্টগ্রাম কসলি শথসক উচ্চ মাযেবমক পরীক্ষার
প্রসিশপত্র েংগ্রসহর িনে রাহী ও উল্লাে যখন কসলসি যাবিল শিলা এগাসরািার বদসক,
র্খন স্বাযীনর্াবিসরাযী রািবনবর্ক দল ও যুদ্ধাপরাসযর অবভসযাসগ অবভযুক্ত িামায়াসর্
ইেলামীর িাত্রেং ইেলামী িাত্র বশবিসরর পঞ্চাশ শথসক ষািিন কোোর র্াসদর উপর
হামলা িালায়। অিশেই যমতানুভূবর্র িুিু পুবোঁ ি কসর।
হামলাকারীরা আসগ শথসকই প্রস্তুর্ বিল, প্রস্তুর্ বিল র্াসদর বমথো শপ্রাপাগািােম্ববলর্ উস্কাবনমূলক পাোঁি পার্ার িাপাসনা বলেসলি। প্রথসম রাহী ও উল্লােসক স্থানীয়
মেবিসদ বনসয় মারযর করা হয় এিং পসর রাস্তায় নাবমসয় বলেসলি শদবখসয় ও অনে
অসনকভাসি আসশপাসশর মানুষসদর উসত্ত্বির্ কসর বনমতম গণসযালাইসয়র আসয়ািন
র্ানবিম আল ইেলাম, নর্ু ন একবি কালাকানুন?, প্রথম আসলা, শেসপ্টম্বর ০৯, ২০১৩
িবিিাদ প্রিারকারীর উস্কাবনসর্ িট্টগ্রাসম দুই বকসশার শগ্রপ্তার, বিবেবনউি২৪, এবপ্রল ২, ২০১৪,
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করা হয়।
ব্লগ ও পবত্রকা মারের্ িানসর্ শপসরবি, িনর্ার যমীয় শিাশ উজ্জীবির্ করসর্
সকসশার-অবর্িান্ত শিসল দুসিাসক ‘নারাসয় র্াকবির’ শোগাসনর েসি েসি বপবিসয়
মুমূষু ত করা হয়। শাহিাগ আসদালসনর পর শথসক আমরা শদসখবি, অোম্প্রদাবয়ক
িাংলাসদসশর স্বপ্ন শদখা মানুসষর শিায়ার প্রবর্হর্ করসর্ স্বাযীনর্াবিসরাযী, োম্প্রদাবয়ক
শবক্তর েসি র্াসদর েরকারও শযন একাট্টা।
রাহী-উল্লাসের শক্ষসত্রও এর িেবর্িম সিবন। উসত্ত্বির্ িনর্া যখন বশবিসরর
কোোরসদর েসি বমসলবমসশ এই শিসলগুসলাসক হর্ো-শিষ্টায় মগ্ন, শে েময় আগমন
সি স্থানীয় িকিািার থানার পুবলসশর। িনর্ার হার্ শথসক িাবেসয় এিার র্াসদর
থানায় বনসয় যাওয়া হয়। যারা রাহী ও উল্লােসক হর্ো-শিষ্টায় বলপ্ত বিল, র্াসদর
বিরুসদ্ধ িেিস্থা শনিার পবরিসর্ত, র্াসদরই িাসপ পসে পুবলশ উসো শিসল দুসিার নাসম
মামলা কসর।
িাংলাসদসশর েংবিযান পবরপেী কালাকানুন র্থে ও শযাগাসযাগ প্রযুবক্ত আইন
২০০৬ (েংসশাযনী ২০১৩)-এর ৫৭ যারায় যমীয় অনুভূবর্সর্ আ াসর্র অবভসযাসগ
র্াসদর বিরুসদ্ধ মামলা দাসয়র কসর আিক রাখা হয়। ... মামলার এিাহাসর উসল্লখ করা
হসয়সি–
‘…দ্রুর্ িনাস্থসল শপৌোঁিাইয়া শদবখসর্ পাই শয, দুই িন শলাকসক ৫০/৬০ িন
উসত্ত্বির্ িনর্া মারযর কবরসর্সি। র্াৎক্ষবণকভাসি যৃর্ আোমীদ্বয়সক উসত্ত্বির্
িনর্ার কিল হইসর্ উদ্ধার কবরয়া উপবস্থর্ িনোযারণসক বিসজ্ঞে কবরয়া িাবনসর্
পাবর শয, উক্ত আোবমদ্বয় শেেিুসক ইেলাম যমত ও মহানিী হিরর্ মুহাম্মদ (োঃ) ও
আসয়শা (রাঃ) েম্পসকত বিবভন্ন অিমাননাকর ও মানহাবনকর যমীয় উস্কাবনমূলক িক্তিে
শপাস্ট্ কবরয়াসি। এই েময় িনার বিষসয় যৃর্ আোবমদ্বয়সক বিজ্ঞাোিাদ কবরসল
র্াহারা উপবস্থর্ শলাকিসনর োমসন নাম-বঠকানা প্রকাশ কসর শেেিুসক প্রকাবশর্
কিূ বক্তর বিষয় স্বীকার কসর’।
পাঠক লক্ষে করুন, এিাহাসর শকমন কসর বনসদতাষ শিসল দুসিাসক ‘আোবম’ এিং
যারা হর্ো-শিষ্টায় বলপ্ত র্াসদর ‘উপবস্থর্ িনোযারণ’ র্কমা প্রদান কসর ‘োযু’
োিেস্ত করা হসয়সি। মামলার এিাহাসর উসল্লখ করা হসয়সি, আোবমরা নাবক োরািী
শবেউর রহমান নাসম একিসনর শেেিুক শদওয়াসল বগসয় ইেলাম যমতসক কিাক্ষ করা
িক্তিে বদসয়সিন। বঠক একই যরসনর অবভসযাগ উল্লাসের বিরুসদ্ধও।
প্রবর্বদন একিন কসর মানুষসক ‘নাবস্তক’ প্রমাণ শশসষ র্াসক হর্ো করার আহিান
িাবনসয় োরািী আি ইন্টারসনসির পবরবির্ মুখ। ‘অপরাসিয় েং ’ নামক িামায়ার্মনস্ক এক েন্ত্রােী েংগঠসনর আোসল শথসক োরািী গংই রাহী ও উল্লাসের উপর
আিমসণর পবরকল্পনা কসরসি।

শিাঝা যাসি ৫৭ যারা সর্বর এিং এবি প্রসয়াসগর পবরকল্পনা করা হসয়সি
ত
র্থাকবথর্ ‘যমতানুভূবর্’ রক্ষার নািক
ু প্রবিয়া বহসেসিই। আর এই কালাকানুন বনবদ্বযায়
প্রযুক্ত হসি যখন রাষ্ট্র মসন করসি শকান শলখক ‘যমীয় অনুভূবর্সর্ আ ার্’ করসি। এই
আইসনর অপপ্রসয়াসগর েসল েিসি' শিশী ক্ষবর্ হসি অনলাইসনর মুক্তমনা এিং
প্রথাবিসরাযী শলখসকরা। কারণ, বকিু বলখসর্ শগসলই ‘অনুভূবর্র িাবণিে’ শিসন এসন
শলখকসক গারসদ শপারার িসদািস্ত করা হসি! এমনবক শলখসকর বনসিসক শদাষী বকংিা
বনসদতাষ প্রমাসণর আসগই শিসল থাকসর্ হসি বদসনর পর বদন, শযিা মানবিক এিং
নাগবরক অবযকাসরর েুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
শিাঝাই যাসি, ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ শথসক মুবক্ত এর্ েহি নয়!

ি র্ু থত অ যো য়

যমত শকন ভাইরাসের েমর্ু লে?
যমতসক ভাইরাসের োসথ র্ু লনা করসল অসনক পাঠকই হয়সর্া শগাস্বা করসিন। যারা
আসরকিু আসিগপ্রিণ র্ারা হয়র্ শুসনই কু ৎবের্ কু ৎবের্ বকিু গাবল বদসয় িেসিন। গাবল
শদয়ারই শর্া কথা। এর্ শকাবি শকাবি মানুষ শয যসমত বিশ্বাে কসর, র্ারা বক েিাই
ভাইরাে আিান্ত? আর েুস্থ শকিল আপনার মসর্া নাবস্তক নামযারী গুবিকয় কাঠিলসদরা?
প্রশ্নিা গুরুত্বপূণ।ত র্সি আমার কাসি এর অসনকগুসলা উত্ত্র আসি। প্রথম উত্ত্র
হসি, েংখোবযসকের উপসর শকান সিজ্ঞাবনক ের্ের্া বনভতর কসর না। একিা েময়
পৃবথিীর অবযকাংশ মানুষ বিশ্বাে করসর্া শয পৃবথিীিা েমর্ল, বকংিা েূয ত পৃবথিীর
িাবরবদসক ুরসি। বকন্তু অবযকাংশ মানুষ বিশ্বাে কসরসি িসলই শেিা ের্ে হসয় যায়বন।
আিসকর বদসনও অবযকাংশ মানুষ ঈশ্বর, বজ্বন, ভু র্, পরকাল, স্বগত নরক, শেসরশর্া,
ইিবলে প্রভৃ বর্ শকিাকাবহবনসর্ বিশ্বাে কসর। বকন্তু অবযকাংশ মানুষ বিশ্বাে কসর িসলই
শেগুসলা ের্ে নয়, িরং শিাঝা যায় পৃবথিীর অবযকাংশ মানুষ এখসনা যুবক্ত বদসয়,
বিজ্ঞানমনস্ক মানবেকর্া বদসয় বিসেষণ করসর্ অক্ষম। েংখোবযসকের উপমা হাবির
কসর বির্সকত িয়লাসভর শিষ্টা আেসল একযরসনর েোলাবে। এর একিা শকর্াবি নাম
আসি – ‘Argumentum ad populum’।
আর র্ািাো অবযকাংশ মানুষ যসমত বিশ্বাে কসর িসলই শেিা ভাইরাে হসর্ পারসি
না র্া শর্া নয়। িহু েময়ই আমরা ইবর্হাে িইসয় পসেবি – শপ্লসগ, গুবি িেসন্ত বকংিা
কসলরায় গ্রামসক গ্রাম শিাসখর োমসন উিাে হসয় শযর্। শদখা শযর্, ভাইরাে িা
িীিাণুর মহামারীসর্ একবি গ্রাসমর েকল মানুষ মারা শগসি, শি োঁসি আসি স্বল্প েংখেক
শেৌভাগেিাসনরা, যাসদর মসযে িীিাণুর প্রবর্সরায ক্ষমর্া গসে উসঠবিল। গ্রাসমর
অবযকাংশ মানুষ মারা শগসি িসলই ভাইরােবি বমসথে হসয় যায় না। বকংিা দু’িার িন
শি োঁসি থাকা গ্রামিােীও কাঠিলদ হসয় যায় না। যারা োরউইসনর বিির্তন র্সত্ত্বর োসথ
পবরবির্ এিং শিাসঝন বিির্তন কীভাসি কাি কসর, র্ারা িাসনন, বিির্তন প্রবিয়ায়
প্রবর্সযাবগর্ায় বিকসর্ না শপসর শর্করা বনরানব্বই ভাগ প্রিাবর্ই বিলুপ্ত হসয় যায়।
শে র্ু লনায় বিসক থাসক গুবি কসয়ক। অবযকাংশ প্রিাবর্ বিলুপ্ত হসয় যায় িসলই বিির্তন
বমসথে হসয় যায় না।
কাসিই, রাগ করুন আর যাই করুন, যসমতর বিস্তার আর বিসক থাকার িোপারগুসলা

ভাইরাসের মর্ কসরই কাি কসর অসনকিা। একবি ভাইরাসের শযমন একগাদা ‘শহাস্ট্’
দরকার হয় িংশিৃবদ্ধর িনে, বনসিসক িবেসয় শদিার িনে, যসমতরও বিসক থাকার িনে
দরকার হয় এক গাদা অনুগর্ িাদা এিং শেিসকর, যাসদর িুসক আশ্রয় কসর যমত বিসক
থাসক। শুযু র্াই নয়, িীিাণু শযমন বনসিসক রক্ষার িনে অনে িীিাণুর োসথ
প্রবর্সযাবগর্া কসর, বঠক শর্মবন এক বিশ্বােও প্রবর্সযাবগর্া কসর অনে বিশ্বাসের োসথ।
বনসিসক অনে বিশ্বাসের হার্ শথসক রক্ষা করসর্ িায়। বিশ্বােী িাদাসদর মসন ঢু বকসয়
শদয়া হয় – ‘অবিশ্বােীসদর বকংিা বিযমীসদর কথা শিবশ শুনসর্ শযসয়া না, ঈমান আমান
নষ্ট হসয় যাসি।’ ভাইরাে শযমন শিাখ িে কসর বনসির কবপ কসর কসর িীিাণু িবেসয়
যায়, প্রবর্বি যমীয় বিশ্বাে অনে বিশ্বােগুসলাসক দূসর েবরসয় শরসখ শকিল বনসির
বিশ্বাসের কবপ কসর শযসর্ থাসক। বিস্তার িাসর্ থাসক বিশ্বাে বনভতর োম্রাসিের।
িীিবিজ্ঞাসনর দৃবষ্টসর্ ‘বিন’ িংশগবর্র ক্ষুরর্ম একক। বিসনর মসযে থাসক
েংরবক্ষর্ র্থে। িীিবিজ্ঞাসনর িইসয় বিসনর শয িবি শদয়া থাসক, র্া শথসক শদখা যায়
বিন বেএনএ'র বনবদতষ্ট স্থাসন অিস্থান কসর। বেএনএ র্া হসল বক? শোিা কথায়
বেএনএ হসি িারবি বভন্ন প্রকৃ বর্র বনউবিওিাইসে সর্বর অণু, যাসদর বিনোে িীসির
বিনগর্ সিবশসষ্টের বনয়ামক। আমার মাথায় শকাোঁকো িু ল থাকসি না িাক থাকসি,
গাসয়র রঙ কাসলা হসি না োদা, শেিা শিসনবিক সিবশষ্টেগুসলাই বনযতারণ কসর শদয়।
এখন, বেএনএর শক্ষসত্র আমরা র্থে িলসর্ শযিাসক িুবঝ শেিা আেসল ‘রাোয়বনক
বনসদতশািলী’। এই বনসদতশািলী শথসকই বকন্তু শকাষ িুঝসর্ পাসর বকভাসি বকিু বিসশষ
যরসণর শপ্রাবিন সর্বর করা যাসি, যার েসল শদসহর উপাদানগুসলা বিসক থাকসর্ পাসর।
এই বনসদতশািলীসকই িলবর্ ভাষায় ‘ব্লবু প্রন্ট’ িা নীলনকশা িলা হয়, যবদও বকিু বিজ্ঞানী
মসন কসরন ‘শরবেবপ’ শব্দিাই িরং এসক্ষসত্র অবযকর্র েবঠক77। র্সি এর িাইসর
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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 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…

আসরকবি িোপার থাসক শযিা িাো পুনরািৃবত্ত্ িা কবপর িোপারিা িসি না।
শমাবিসভশন িা শপ্রষণা। এিা এক যরসনর শপ্রাগ্রাসমর মর্, উপযুক্ত পবরসিশ শপসল
বনসিসক পুনরািৃবত্ত্র িনে পবরিাবলর্ কসর।
বিসনর োসথ যমীয় বিশ্বাসের র্ু লনা করসল শদখা যায়, শেিাও কাি কসর
অসনকিা একই রকমভাসিই। যমীয় বিশ্বাে, আিার আিরসণর মসযেও নানা র্সথের
েোন পাওয়া যায়। আর থাসক েুস্পষ্ট বনসদতশািলী, শয বনসদতশািলীসক ঐশ্ববরক মসন
কসর পালন কসর যায় এর অনুগর্ শেিসকরা। শেিকসদর শেই বিশ্বােগুসলা িবেসয়
শদিার শপিসনও থাসক শমাবিসভশন িা শপ্রষণা।

বিত্র: িবযতর্ শস্কসল শদহসকাষ, শিাসমাসিাম, বেএনএ এিং বিন

বিশ্বাে িা যোন যারণা িোসনা এিং বিসনর প্রবর্বলবপর মাসঝ শয দারুণ একিা োদৃশে
আসি, শেিা প্রথম নিসর পসে খোর্নামা বিজ্ঞানী বরিােত েবকসন্সর, যার কথা আমরা
প্রথম অযোসয় শিসনবি। বর্বন বিসেষণ কসর শদখান শয, বিশ্বাসের পুনরািৃবত্ত্ অসনকিা
বিসনর পুনরািৃবত্ত্র মসর্াই। বর্বন এর নামকরণ কসরন, ‘mnemonic gene’ িা

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”.

েংসক্ষসপ meme (বমম)78। িস্তুর্ োরউইসনর বিির্তনিাসদর উপর বভবত্ত্ কসরই এই
বমসমর যারণা দাোঁে কবরসয়বিসলন েবকন্স, যবদও এর বিস্তার োরউইনীয় পদ্ধবর্র িদসল
িহুলাংসশই লোমাবকত য়ান িসল আিসকর বদসনর গসিষসকরা মসন কসরন।
োরউইসনর িহু আসগ শথসকই অিশে বিজ্ঞানীরা িানসর্ন, বিশ্বিগসর্র অসনক
বকিুসক আমরা আলাদা আলাদা নাসম িানসলও এরা আেসল একই অিস্থার রকমসের।
শযমন বিজ্ঞানী আইনস্ট্াইন র্ার বিখোর্
েমীকরসণর োহাসযে
শদবখসয়সিন, ভর এিং শবক্তসক আমরা আলাদা মসন করসলও এরা আেসল একই
বিবনে। আইনস্ট্াইসনর আসগ বিজ্ঞানী মাইসকল েোরাসে এিং শিমে িাকত
মোিওসয়ল িুসঝবিসলন শয র্বেৎ এিং িু ম্বকত্ব আেসল মুরার এবপঠ আর ওবপঠ িাো
বকিু নয়। ষাসির দশসক আব্দুে োলাম, বস্ট্সভন ওসয়নিাগত, এিং শশলেন লাসোও
আমাসদর শদবখসয়বিসলন ‘র্াবের্সিৌম্বক’ িল এিং ‘দুিলত বনউবিয়’ িলসকও একই
েুর্ায় গাোঁথা যায়। এসদরসক এখন অবভবহর্ করা হয় ‘র্াবের্ দুিলত ’ িল নাসম।
এমনবক এসদর অসনক আসগ শরসন শেকািত এিং বপসয়সর দে োমতা আমাসদর
িাবনসয়বিসলন, িীিগবণর্ এিং িোবমবর্ – জ্ঞানাসিষসণর দুবি শাখা বহসেসি বিসিবির্
হসলও র্ারা আেসল একই কথাই িলসি, যবদ র্াসদর েমাযানগুসলা পরখ কসর শদখা
হয় অবভবনসিশ েহকাসর। কাসিই উপসরর প্রবর্বি শক্ষসত্র দুবি যারণা বকংিা বিষয়সক
আলাদা ভািা হসলও শকান না শকান বিন্তাশীল মনন এসে আমাসদর িাবনসয় বদসয়
শগসিন বিষয়গুসলা আেসল বভন্ন নয়।
বরিােত েবকন্সও বিন বনসয় কাি করসর্ বগসয় অনুযািন করসলন শয, বিসনর মসযে
শয র্সথের রূপান্তর এিং পুনরািৃবত্ত্ সি, শেরকমবি সি মানি েমাসির েংস্কৃবর্র
মসযেও। শদহ শথসক শদহান্তসর শযমন বিসনর প্রবর্বলবপ সি, বঠক শর্মবন মন শথসক
মনান্তসর প্রবর্বলবপ সি িসল বমসমর। সি েংস্কৃবর্র বিির্তন।
এই োোঁসক একিু বিির্তন বনসয় আসলািনা শেসর শনয়া যাক। বিির্তন িোপারিা
আেসল কী? োদামাঠা ভাসি বিির্তন িলসর্ আমরা িুবঝ পবরির্তনসক। আমরা
নানারকম পবরির্তসনর োসথ এমবনসর্ই পবরবির্। প্রকৃ বর্র নানা রকম পবরির্তন আমরা
হর-হাসমশাই শদবখ। ভূ ত্বসকর পবরির্তন হয়, নদী নালা, খাল বিল শুবকসয় যায়,
অগ্নুেৎপাসর্ শহর বংে হয়, আিহাওয়ার পবরির্তন সি, শলািাল ওয়াবমতং এ
এন্টাকতবিকার িরে গসল যায়, বকংিা েুপারসনাভা বিসফারসণ গ্রহাণুপঞ্জ
ু বংে হয় –
এেি উদাহরসণর োসথ আমরা েিাই কমসিবশ পবরবির্। বকন্তু এগুসলা েিই
িেিগসর্ পবরির্তসনর উদাহরণ। িীিিগর্সক অসনকবদন যসরই রাখা হসয়বিসলা
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েমস্ত পবরির্তসনর ঊসবত। কারণ মসন করা হর্ ঈশ্বসরর েৃবষ্ট িীিিগৎ েিতািীণ েুদর,
আর বনখু োঁর্। র্াই এসদর শকান পবরির্তসনর প্রসয়ািন শনই। েকল িীি, েকল প্রিাবর্
েুবস্থর, আিহমান কাল যসর অপবরিবর্তর্ আসি এিং থাকসি। োরউইন এিং
ওয়াসলসের প্রস্তাবির্ বিির্তনর্ত্ত্ব মূলর্ঃ িীিিগসর্র অপবরির্তনীয়র্ার এই বমথবিসকই
প্রশ্নবিদ্ধ কসরসি। র্াসদর র্ত্ত্বই প্রথমিাসরর মর্ সিজ্ঞাবনকভাসি শদবখসয়সি শয
িীিিগর্ও আেসল বস্থর নয়, িেিগসর্র মর্ িীসিরও পবরির্তন হয়, যবদও
অবযকাংশ শক্ষসত্রই এই পবরির্তসনর হার খুিই যীর। িীিবিজ্ঞাসন এসক অবভবহর্ করা
হয় সিি বিির্তন নাসম।
কীভাসি বিির্তন কাি কসর? এিা িলসর্ শগসলই বকন্তু োরউইসনর অিদাসনর কথা
োমসন এসে পেসি। ১৯৫৯ োসল িালেত োরউইন ‘অবরবিন অি বস্পবশি’ নাসম শয
গ্রে রিনা কসরন, র্াসর্ বর্বন প্রথমিাসরর মর্ িোখো কসরন বিির্তসনর বপিসন িাবলকা
শবক্ত হল প্রাকৃ বর্ক বনিতািন’ িা নোিারাল বেসলকশন িসল একিা িোপার। প্রাকৃ বর্ক
বনিতািন িোপারিা বকন্তু ভাবর মিার। শরামাবন্টক িেবক্তরা হয়র্ এসর্ শরামাসন্সর গে
পাসিন। িীি িগসর্ স্ত্রীই শহাক আর পুরুষই শহাক শকউ শহলা শেলা কসর শমসশ না।
মন-মানবেকর্ায় না িনসল, প্রকৃ বর্ পাত্ত্া শদসি না শমাসিই। প্রকৃ বর্র শিাসখ আেসল
লোকু স্ত্রী-পুরুসষর কদর শিশী। প্রাকৃ বর্ক বনিতািসনর মাযেসম প্রকৃ বর্ শযাগের্ম
প্রবর্দ্বেীসক শিসি শনয় আর অসযাগে প্রবর্দ্বেীসক িাবর্ল কসর শদয়, েসল একবি
বিসশষ পসথ যীর গবর্সর্ িীিিন্তুর পবরির্তন িসর্ থাসক প্রিন্ম শথসক প্রিন্মান্তসর।
োরউইন িুসঝবিসলন, শরবপ্লসকশন, বমউসিশন এিং ভোবরসয়শসনর েমিসয় শয
বেসলকশন প্রবিয়া িলমান - শেবি িীিিগসর্র িনপুসঞ্জ পবরির্তসনর িনে দায়ী।
বর্বন এসক ‘প্রাকৃ বর্ক বনিতািন’ প্রবিয়া বহসেসি বিবির্ কসরন, যার েসল প্রিাবর্র
উদ্ভি এিং বিির্তন িসর্ থাসক।
েবকন্স এিং পরির্ী বিজ্ঞানীরা গসিষণা কসর শদখসলন, মানি েংস্কৃবর্র বিির্তনও
সি অসনকিা এরকম োরউইসনর শদখাসনা পসথই। মানি িাবর্র উসন্মসষর পর
শথসকই বিবভন্ন যোন যারণার মসযে েং ার্ হসয়সি, প্রবর্সযাবগর্া হসয়সি।
প্রবর্সযাবগর্ায় বিকসর্ না শপসর অসনক যোন যারণা হাবরসয় শগসি বিস্তৃবর্র আোসল,
অসনক যোন যারণা আিার েেলভাসি িবেসয় পসেসি এক িায়গা শথসক অনে
িায়গায়। অথতাৎ শোিা কথায় যারণার বিস্তাসরর মসযেও িীিবিজ্ঞাসনর মসর্া
শরবপ্লসকশন, বমউসিশন, কবম্পবিশন, বেসলকশন, অোবকউমুসলশন প্রবিয়া কাি কসর।
িোপারিা এসর্ািাই িমকপ্রদ শয, বিখোর্ িীিবিজ্ঞানী এিং বিজ্ঞান শলখক মোি বরেলী
এিাসক শযৌনেিসমর মাযেসমর প্রিাবর্র বিস্তাসরর োসথ র্ু লনা কসরসিন। বর্বন র্ার
োম্প্রবর্ক ‘The Rational Optimist’ িইিার প্রথম অযোয়িার নামই শরসখসিন
‘When Ideas Have Sex’। শেখাসন বর্বন েংস্কৃবর্র বিির্তসনর উদ্ভসির কথা িলসর্

বগসয় িসলসিন79 – ‘The answer, I believe, is that at some point in human
history, ideas began to meet and mate, to have sex with each other’.
শযৌনর্ার িোপারিা ‘শমিাসোবরক শেসন্স’ হসলও যোন যারণাগুসলা বকভাসি বিস্তার কসর
এিং স্থায়ীভাসি আেন শগসে শেসল শেিা বকিুিা হসলও শিাঝা যায়।
একিা
হার্ীর
আকার
একিা
িোকসিবরয়ার
শথসক
প্রায়
১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (১০১৮ গুন) িে। বকন্তু র্ারপসরও র্ারা দুিসনই
একিা োযারণ সিবশষ্টে বিবনময় কসর। দুিসনরই বেএনএ আসি, এিং র্ারা বনসিসদর
প্রবর্বলবপ কসর। বেএনএ কবপ কসর কসর িংশিৃবদ্ধ কসর। যোন যারণাগুসলা েংস্কৃবর্সর্
িবেসয় পোর িোপারগুসলাও শর্মবন। কীভাসি যোন যারণাগুসলা িনপুসঞ্জ দ্রুর্ িবেসয়
পসে র্ার বকিু িেিহাবরক উদাহরণ শদখা যাক। শকৌর্ু ক িা joke িোসনার িোপারবি
একবি িমৎকার উদাহরণ।
শকৌর্ু ক শযভাসি িবেসয় পসে
একিা শিাক িলা যাক। শিাকিা এরকসমর :
বেবিশ িীিবিজ্ঞানী প্রসেের বরিােত েবকন্স েুদূর আবিকান এক আবদম োইসি প্রকৃ বর্
বিির্তন এিং েংস্কৃবর্ বনসয় গসিষণা করসর্ বগসয়সিন, শেখাসন বর্বন একিির
থাকসিন আর র্ার নর্ু ন িই বলখসিন ‘আউি অে আবিকা’ বনসয়। বর্বন আবিকান
োইসির মসযে িাে কসর র্াোঁসদর েংস্কৃবর্র অসনক বকিু বশখসিন, আিার র্াোঁসদরও
শশখাসিন অসনক বকিু – বিসশষর্: পবশ্চমা িগসর্র বিজ্ঞান, কাবরগবর, প্রযুবক্তর বকিু
বদক। এর মসযে হঠাৎ একবদন খির পাওয়া শগল োইসির শনর্ার স্ত্রীর এক েন্তান
হসয়সি, বকন্তু গাসয়র রঙ যিযসি োদা! োইসির েিাই হর্িাক। প্রসেেরসক আলাদা
কয়সর শেসক বনসয় োইসির েদতার িলসলন – ‘হুসনন প্রসেের োি, এইখাসন
আপসনই আসিন একমাত্র এইরকম োদা । আমরা এর আসগ শকান োদা শিহারার
মানুষই শদবখ নাই। শকাইবত্থকা কী হইসি, এইো িুঝসর্ বিবনয়াে হওন লাসগ না।’
প্রসেের একিু শভসি িলসলন, ‘না, না বিে। আপবন ভু ল িুঝসিন। প্রকৃ বর্সর্
এরকম িনা মাসঝ মসযেই শদখা যায়। বিজ্ঞাসন আমরা এিাসক িবল Albinism।
এই শয আপনার উঠাসন শদসখন েিগুলা শভো োদা, খাবল একিা শভো কাসলা
রসঙর। প্রকৃ বর্সর্ এরকম হয় মাসঝ োসঝ, আপবন শান্ত হন।
োইসির েদতার শিশ বকিুক্ষণ যসর িু প শথসক েবকন্সসক িলসলন, ‘শশাসনন, আপসনর
লসগ একিা বেসল আবে। আপসন শভো বনসয় আর কাউসর বকিু কইসয়ন না, আবমও
োদা বশশু লইয়া আপসনসর বকিু কমু না!’
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শকমন লাগসলা এ শকৌর্ু কিা? আবম বনবশ্চর্ শকৌর্ু কিা যবদ আপবন পসেন, এিং যবদ
আপনার ভাল লাসগ, হয়সর্া আপবন শেিা আপনার অনে শকান িেু সক বগসয় িলসিন।
এভাসিই শকৌর্ু ক িোয়। আবম আেসল আপনার মবস্তষ্কসক এই শিাসকর শহাস্ট্ বহসেসি
িেিহার করবি। অসনকিা ভাইরাসের মসর্াই বকন্তু। এই িইসয়র পাঠক যর্ িােসি,
িােসি শহাসস্ট্র েংখোও। এিং শেই োসথ এিা িবেসয় পোর েম্ভািনাও।
আযুবনক প্রযুবক্ত এসে আমাসদর এই শকৌর্ু ক িোসনার কাি খুি েহি কসর
বদসয়সি। এই শকৌর্ু কিা শেেিুসক শদওয়ার বমবনি খাসনসকর মসযে শ খাসনক লাইক
আর গো খাসনক শশয়াসরর িনোয় শভসে যায়। শেেিুক খুি ভাল িাইসিবরইয়া শিাঝার
িনে শকান শকৌর্ু ক ‘লাইসকিল’ আর শকানিা নয়। শকানিা বিসক থাকসি, আর
শকানিা হাবরসয় যাসি বিস্তৃবর্র আোসল। একিা শকৌর্ু ক প্রিে রকম শশয়ার হসয়বিল
শেেিুসক একেময়, শিাকিা এরকসমর:
িুকান তাসয়সকর িে আশা বিল বর্বন মৃর্ুের পর শিসহস্ত-িােী হইসিন। র্া আশা
করসিনই িা না শকন? এর্বদন যসর আল্লাহর পসথ বিহাদ করবিসলন, নানা ভাসি
বিির্তসনর বিরুসদ্ধ গীির্ গাইসিন, বিবভন্ন শলকিাসর আল্লা আল্লা আর ইেলাম
ইেলাম কইরা েোনা র্ু ইলা শেলাইসলন, শকারআসনর মইসযে বিজ্ঞান পাইসলন,
পৃবথিীর আকার পাইসলন উসির বেসমর লাহান, উবন শিসহস্তিােী না হইসল হইসিা
শক?
বকন্তু মানুষ ভাসি এক, আর ঈশ্বর আসরক। শকান এক অজ্ঞার্ কারসণ ঈশ্বসরর শশষ
বিিাসর িুকান তাসয়সকর শিসহসস্ত স্থান হইসলা না। স্থান হইসলা শদািসখ। র্সি হািার
হসলও বর্বন স্বনামখোর্ িুকান তাসয়ক। ঈশ্বর র্াসক শেসক বনসয় দয়াপরািশর্ঃ
িলসলন, শর্ামাসক শদািসখর বিবভন্ন প্রকৃ বর্ রু াইয়া শদখাসনা হসি। শর্ামার শযিা
পিদ শিসি শনওয়ার শর্ৌবেক শদয়া হইল, িুকান তাসয়কিী!
মসদর ভাল, বক আর করা। িুকান তাসয়কসক প্রথম একিা সর বনসয় যাওয়া হইল।
শেখাসন এক পাবপেসক উলি কসর িািুক কষা হসি। আর িািুসকর িাবে শখসয়
পাবপে িোিা র্ারস্বসর িোোঁিাসি। িুকান তাসয়ক শদসখ িলসলন, কর্ক্ষণ এ িোিাসক
িািুক মারা হসি? উত্ত্র আেসলা এক হািার িির। এর পর এক ণ্টা বিরবর্।
র্ারপর আিার … িুকান তাসয়ক শুসন িলসলন, নাহ এিা আমার িনে নয়, িলুন অনে
সর যাই।
বদ্বর্ীয় সর বগসয় িুকান তাসয়ক শদখসলন, শেখাসনও এক িেবক্তসক যসর গরম কোইসয়
িবেসয় শপাোসনা হসি, আর িেথার শিাসি উহ আহ করসি। িুকান তাসয়ক শে র
শথসকও বিদায় বনসয় িলসলন, আসরা অপশন কী আসি শদখা যাক।
র্ৃ র্ীয় সর বগসয় শদসখন এক শলাকসক উলি কসর শিন বদসয় শি োঁসয রাখা হসয়সি,
আর এক েুদরী র্িী হাোঁিু শগসে িসে ভরসলাসকর ‘উহা’ মুসখ বনসয় মবনকা

বলউনবস্কর মর্ন মুখসমহন কসর িসলসিন। বকিুক্ষণ শিরা শিাসখ অিসলাকন কসর
িুকান তাসয়ক ভািসলন, এিা শর্া মদ নয়। বনসিসক শিনিাযা ভরসলাসকর িায়গায়
কল্পনা কসর আসমাবদর্ ভাি বনসয় ঈশ্বরসক িলসলন, এই শদািখই আমার পিসদর।
ঈশ্বর সু র েুদরী র্িীর বদসক র্াবকসয় িলসলন, শর্ামার কাি শশষ। এখন শথসক
িুকান তাসয়ক পরির্ী এক হািার িির যসর এই োবভতে শদসিন।

একবি োথতক শকৌর্ু ক আেসল একবি োথতক বমসমর উদাহরণ। বিন্তা কসর শদখুন –
একিা শিাক আেসল বকিুই নয়, শকিল কর্গুসলা র্সথের েমাহার। অথি শেিাই
পুনরািৃবত্ত্ হসয় িবেসয় পসে আমার আপনার মবস্তষ্ক র্থা শহাসস্ট্র শপ্রষণার মাযেসম।
একবি শকৌর্ু ক, র্া যর্ েরলই শহাক না শকন, বমসমর কাি শিাঝার িনে খুি ভাল
একিা উদাহরণ। র্সি শকৌর্ু কসক বমম হসলও বঠক শেভাসি ‘ভাইরাে’ িলা যাসি না।
কারণ এর মসযে ভীবর্কর শকান বনসদতশনা শনই, শনই শকান অবনসষ্টর আলামর্। শেগুসলা
যবদ যুক্ত হয় র্সি বমসমর অিস্থা কী দাোঁোয় শেিা আমরা শদখি পসরর অনুসিসদ।
ভয়াল বনসদতবশকা
যারা প্রথম প্রথম ইসমইল িেিহার শুরু কসরন, র্াসদর প্রায় েিাইসকই একিা বিসশষ
পবরবস্থবর্ শমাকাসিলা কসর যার্স্থ হসর্ হয়। স্পোম এিং শিইন ইসমইল। আবম যখন
প্রথম প্রথম হিসমইল এিং ইয়াহু শমইল িেিহার করা শুরু করা শুরু কসরবিলাম, র্খন
প্রায় প্রবর্বদনই গাদা খাসনক ইসমইল শপর্াম, শযগুসলার নীসি শলখা থাকসর্া ‘দয়া কসর
অন্তর্ ৫ িনসক শমইলবি েরওয়ােত করুন, নইসল েমূহ বিপদ। এক ভরসলাক এই
ইসমইল শপসয়ও িু প কসর িসে বিসল। র্াসক দুই বদসনর মাথায় মৃর্ অিস্থায় পাওয়া
শগসি...’ ইর্োবদ। আমার িেু সদর অসনসকই আর্ঙ্কগ্রস্ত হসয় শেিা র্ার অনে িেু সদর
কাসি েরওয়ােত কসর বদসর্ন। যারা আমার মসর্া একিু েংশয়িাদী যাোঁসির র্ারা হয়সর্া
মুিবক শহসে েোসশ িালান কসর বদসর্ন। র্সি ‘বিশ্বােী মবস্তসষ্কর’ কাসি এই শিইন
ইসমইলগুসলা এসককবি োথতক ভাইরাে। শদদারসে র্ারা শেগুসলা র্াসদর িেু র্াবলকার
েিাইসক িালান কসর বদসর্ন। এমনও হর্ শয, শেই একই ইসমইল আিার ুসর ুসর
আমার কাসি িসল আেসর্া মাে খাসনক পর শিইসনর আকার কসয়কগুণ িৃবদ্ধ শপসয়।
শর্া এই শয আবম বনসিসক এর্ েংশয়িাদী বহসেসি বনসিসক দাোঁে করাবি, শেই
আবমও একিার ‘রাম যরা’ শখসয় বগসয়বিলাম। র্সি শিইন ইসমইসলর শক্ষসত্র নয়,
আসরকবি শক্ষসত্র। শেই গল্প িবল।
র্খন েসি মাত্র িাকবরসর্ ঢু সকবি আিলান্টার একিা শিাি শকাম্পাবনসর্। একবদন
েকাসল অবেসে বগসয় ইসমইল খুসলই শদবখ একিা ইসমইল। ইংসরবিসর্ শলখা
ইসমইসলর িাংলা করসল দাোঁোসি এরকসমর:

বপ্রয় প্রাপক,
খুি িরুরী। এইমাত্র শপলাম। আপবন আপনার েহকমীসদর মসযে বিবল করুন।
নর্ু ন ড্রাইবভং িবরমানা প্রির্তন করা হসয়সি িবিতয়ায় ২০০৮ শথসক।
১। কারপুল শলন – ১ম িার ১০৬৮.৫০ েলার িবরমানা, প্রযুক্ত হসি ৭/১/০৮ র্াবরখ
শথসক। শয হাইওসয়সর্ বিসকি খাসিন, শেই হাইওসয়সর্ পুনিতার যাসিন না। কারণ,
২য়িার শেিা বদ্বগুণ হসয় যাসি। ৩য় িার বর্নগুণ িবরমানা বদসর্ হসি। ির্ু থত-িার
লাইসেন্স োেসপি।
২। ভু ল শলন িদল – িবরমানা ৩৮০ েলার। েবলে শলন বকংিা ইন্টারসেকশন িে
করসিন না।
৩। ইন্টারসেকশন ব্লক করসল – ৪৮৫ েলার।
৪। রাস্তার শশার্ল্াসর ড্রাইভ করসল – ৪৫০ েলার।
৫। কনিাকশন এলাকায় শেলসোন িেিহার করসল িবরমানা করা হসি। ৭/১/০৮
র্াবরখ শথসক বদ্বগুণ হসি।
৬। গাবেসর্ বেি শিে িাো শকান পোসেঞ্জার থাকসল ড্রাইভার এিং পোসেঞ্জার
উভসয়ই পুবলসশর র্রে শথসক বিসকি পাসিন।
৭। রাস্তায় বস্পে বলবমসির মাত্র ৩ মাইল উপসর শগসলই বিসকি শদয়া হসি।
৮। বেইউআই = শিল। দশ িিসরর িনে ড্রাইবভং শরকসেত এর উসল্লখ থাকসি।
৯। ৭/১/০৮ র্াবরখ শথসক শেলসোন ‘হোিে বি’ থাকসর্ হসি। বিসকি ২৮৫ েলার।

যথাথত ভয়াল বনসদতবশকা, র্াই না? আমার মর্ মানুষও ভীর্ হসয় পেল। শদখলাম
েহকমীসদর েিাই িোপারিা বনসয় দারুণ উবদ্বগ্ন। আবম খুি ের্কত র্ার োসথ গাবে
িাবলসয় অবেসে শযর্াম। কারণ শয িবরমানার কথা ইসমইসল শলখা আসি, শেিা বদসর্
হসল পাকস্থলী আমার গলা বদসয় শির হসয় আেসি। আবমও আমার কাসির িেু িােি
আত্মীয় স্বিনসদর শেিা েরওয়ােত কসর বদলাম। অযাবির্ োইসনর গোোঁোকসল
পবরবির্রা পেুক – শকই িা িায়!
বকন্তু বর্ন িার বদসনর মসযেই একিা বনভতরসযাগে ওসয়ি োইি শথসক িানলাম
পুসরা িোপারিাই শিাগাে! ভু য়া ইসমইল। বকন্তু এর মসযেই এিা কসয়কশ লক্ষ িাসরর
উপসর বিবনময় করা হসয়সি। িাবরবদসক যাসকই বিজ্ঞাো কসরবি, েিাই এই ইসমইল
শপসয়সিন, এিং র্ারাও আমার মসর্া এর্বদন আর্বঙ্কর্ বিসলন।
এই ইসমইলিা বনঃেসদসহ একিা েেল বমম, যা আমাসদর মবস্তসষ্কর আসিগ এিং
যুবক্তসক িেিহার কসর িাবরবদসক িবেসয় পসেসি ভাইরাসের মসর্া। িবেসয় পোর িনে
যা যা সিবশষ্টে দরকার েিই বিল ইসমইলিায় –
- এবি বিল বিশ্বােসযাগে।

-

এবি বিল প্রােবিক।
এবি িহন কসরবিল ভয়াল িার্তা।
েহসিই অসনের মসযে েঞ্চালনসযাগে।

এ যরসণর সিবশষ্টেগুসলা থাকসল যোন যারণা ভাইরাসের মসর্া িবেসয় পসে শকন – এিা
িুঝসল যমত শয একিা ভাইরাে শেিাও শিাযগমে হসি আশা কবর। প্রবর্বি যমতগ্রসেই
েুস্পষ্ট বনসদতশািলী থাসক, শযগুসলা না মানসল নরসকর ভয়, শাবস্তর ভয় শদখাসনা হয়,
শেই বনসদতশািলীগুসলাসক যর্দূর েম্ভি প্রােবিক এিং বিশ্বােসযাগে বহসেসি উপস্থাপন
করা হয়, এিং বিবভন্ন উপাসয় মানুসষর মসযে েঞ্চালন করার প্রয়াে শনয়া হয়। এভাসিই
েংিবমর্ হয় বিশ্বাসের ভাইরাে, প্রিন্ম শথসক প্রিন্মান্তসর।
পোরাোইবিক েংিমণ
যমীয় বিশ্বােগুসলা বকভাসি পোরাোইসির মসর্া মানি মবস্তষ্কসক অবযগ্রহণ কসর শেসল,
র্ার যরণিা িুঝসর্ হসল আমাসদর িীিবিজ্ঞাসনর বদসক র্াকাসর্ হসি। বকিু উদাহরণ
আমরা প্রথম অযোসয় শপসয়বি। এখাসন আমরা আসরকিু বিস্তৃর্ভাসি উদাহরণগুসলার োসথ
পবরবির্ হি। বকিু উদাহরণ আসি হাসর্র োমসনই  শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত নাসম এক বের্াকৃ বম েদৃ শ পোরাোইি (বিজ্ঞাবনক নাম
Spinochordodes tellinii) ােেবেং-এর মবস্তষ্কসক েংিবমর্ কসর শেলসল
ােেবেং পাবনসর্ ঝাোঁবপসয় পসে আত্মহর্ো কসর, যার েসল শনমাসিামেত
শহয়ারওয়াসমতর প্রিনসন েুবিযা হয়। অথতাৎ বনসির প্রিননগর্ েুবিযা শপসর্
শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত শিিারা ােেবেংসক আত্মহর্োয় পবরিাবলর্ কসর80।
 িলার্ঙ্ক শরাসগর োসথ আমরা েিাই কমসিবশ পবরবির্। পাগলা কু কু র কামোসল
আর উপযুক্ত বিবকৎো না শপসল িলার্ঙ্ক শরাসগর িীিাণু মবস্তষ্ক অবযকার কসর
শেসল। েসল আিান্ত মবস্তসষ্কর আিরণও পাগলা কু কু সরর মসর্াই হসয় ওসঠ।
আিান্ত িেবক্ত অপরসকও কামোসর্ যায়। অথতাৎ, ভাইরাসের েংিমসণ মবস্তষ্ক
বনয়ন্ত্রণ হাবরসয় শেসল।
 লোংসেি েুক নাসম এক যরসনর পোরাোইসির েংিমসণর েসল বপোঁপো শকিল
াে িা পাথসরর গা শিসয় উঠা নামা কসর। কারণ এই পোরাোইিগুসলা িংশিৃবদ্ধ
করসর্ পাসর শুযুমাত্র র্খনই যখন শকাসনা গরু িা িাগল এসক াসের োসথ
বিবিসয় শখসয় শেসল। েসল পোরাোইি বনরাপসদ শেই গরুর শপসি বগসয় িংশিৃবদ্ধ
করসর্ পাসর।

শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত শযমবনভাসি ােেবেংসক আত্মহর্োয় পবরিাবলর্ কসর, বঠক
শর্মবন যসমতর বিবভন্ন িাণী এিং বিহাবদ বশক্ষা মানুষসক অসনকেময়ই ভাইরাে বকংিা
পোরাোইসির মসর্া েংিবমর্ কসর আত্ম ার্ী কসর র্ু সল। েসল আিান্ত েন্ত্রােী মনন
বিমান বনসয় আিসে পসে িু ইন িাওয়াসরর উপর কখসনা িা উন্মত্ত্ হসয় উসঠ ‘থািা িািা’র
মসর্া শকান নাবস্তকসদর খু োঁসি খু োঁসি হর্োর িনে।
ভাইরাে আিান্ত মনন
ইবর্হাসের পরসর্ পরসর্ অির উদাহরণ লুবকসয় আসি- কীভাসি বিশ্বাসের
ভাইরােগুসলা আণবিক শিামার মসর্াই মারণাস্ত্র বহসেসি কাি কসর লক্ষ শকাবি মানুসষর
প্রাণহাবনর কারণ হসয়সি। যমতযদ্ধ
ু গুসলাই শর্া এর িাস্তি প্রমাণ। বকিু নমুনা আমরা
হাবির কসরবিলাম ‘অবিশ্বাসের দশতন’ িইসয়81। রায়হান আিীসরর োসথ শলখা এই
িইবির প্রথম েংস্করণ প্রকাবশর্ হসয়বিল ২০১১ োসল। এক িিসরর মসযে িইবির
েকল কবপ বনঃসশবষর্ হসয় শগসল, এর পসরর িির অথতাৎ ২০১২ োসল িইবির বদ্বর্ীয়
েংস্করণ প্রকাবশর্ হয়। শেই েংস্করণও এখন বনঃসশসষর পসথ। িইবিসর্ ২০১২ োল
পয তন্ত ভাইরাে আিান্ত মনসনর র্াবলকা বিল, বকন্তু পরির্ী িিরগুসলাও িনািহুল।
শে েি িিসরর নর্ু ন বকিু িনা েবন্নসিবশর্ হল র্াবলকায় 








ইবর্হাসের প্রথম িুসেে েংগবঠর্ হসয়বিল ১০৯৫ োসল। শেেময় ‘Deus Vult’
(ঈশ্বসরর ইিা) ববন বদসয় হািার হািার মানুষসক িামতাবনর রাইন ভোবলসর্ হর্ো করা
হয় এিং িাস্তুিু ের্ করা হয়। শিরুিাসলসমর প্রায় প্রবর্বি অবযিােীসক হর্ো করা হয় শহর
‘পবিত্র’ করার নাসম।
বদ্বর্ীয় িুসেে পবরিালনার েময় শেন্ট িান তােত েসর্ায়া শদন, ‘পোগানসদর হর্োর
মাযেসমই বিস্ট্ানসদর শগৌরি বেবরসয় আনা েম্ভি।’
প্রািীন আরসি ‘িামাসলর যুসদ্ধ’ প্রায় দশ হািার মুেবলম বনহর্ হসয়বিল, র্াসদর আপন
জ্ঞাবর্ভাই মুেবলমসদর দ্বারাই। ইেলাসমর প্রবর্োর্া হযরর্ মুহাম্মদ বনসিও িবন
কু রাইিার ৭০০ িবদসক একোসথ হর্ো কসরবিসলন িসল ইবর্হাসে বলবপিদ্ধ আসি।
িাইসিল শথসক (নাম্বারে ৩১:১৬-১৮) িানা যায়, মুো প্রায় এক লক্ষ শলাক এিং আিষবট্ট
হািার অেহায় রমণীসক হর্ো কসরবিসলন।
রামায়সণ রাম র্ার র্থাকবথর্ ‘রাম রাসিে’ শম্বক
ু সক হর্ো কসরবিসলন শিদ পাঠ করার
অপরাসয।
প্রািীন মায়া েভের্ায় নরিবল প্রথা প্রিবলর্ বিল। অদৃশে ঈশ্বরসক র্ু ষ্ট করসর্ বগসয় হািার
হািার মানুষসক মাথা শকসি শেসল, হূৎবপে উপসে শেসল, অেকূসপ শঠসল শেসল বদসয়
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হর্ো করা হসর্া। ১৪৪৭ োসল শগ্রি বপরাবমে অে শিসনাখবিিলান সর্বরর েময় িার বদসন
প্রায় ৮০,৪০০ িবদসক ঈশ্বসরর কাসি উৎেগত করা হসয়বিল। শুযু মায়া েভের্াসর্ নয়োরা পৃবথিীসর্ই এযরসনর উদাহরণ আসি। শপরুসর্ বপ্র-ইনকা উপিাবর্রা ‘হাউি অি
দে মুন’ মবদসর বশশুসদর হর্ো করসর্া। বর্ব্বসর্ িন শাহমাসনরা যমীয় রীবর্র কারসণ
মানুষ হর্ো করসর্া। শিাবন তওসর্ িাবের ইমারর্ িানাসনার আসগ প্রথম গাোঁথবু নিা এক
কু মারীর শদহ বদসয় প্রসিশ করাসনা হসর্া- ‘ভূ বমসদির্া’ শক র্ু ষ্ট করার খাবর্সর। প্রািীন
ভারসর্ রাবিেরা গ্রাসমর ঈশ্বসরর নাসম মানুষ উৎেগত করসর্া। কালীভক্তরা প্রবর্ শুিিাসর
বশশুিবল বদর্।
র্ৃ র্ীয় িুসেসে বরিাসেতর আসদসশ বর্ন হািার িবদসক- যাসদর অবযকাংশই বিসলন নারী
এিং বশশু- িিাই কসর হর্ো করা হয়। ইেমাইবল বশয়া মুেবলমসদর একবি অংশ এক
েময় লুবকসয় িাবপসয় বিযমী প্রবর্পক্ষসদর হর্ো করসর্া। এগাসরা শথসক শর্র শর্ক পয তন্ত
আযুবনক ইরান, ইরাক এিং বেবরয়ায় িহু শনর্া র্াসদর হাসর্ প্রাণ হারায়। শশষ পয তন্ত
ইবর্হাসের আসরক দেুেদল শমািলসদর হাসর্ র্াসদর উসিদ সি- বকন্তু র্াসদর িীভৎে
কীবর্ত আিও অম্লান।
কবথর্ আসি, এগাসরা শর্সকর শুরুর বদসক ইহুবদরা বিস্ট্ান বশশুসদর যসর বনসয় শযর্,
র্ারপর উৎেগত কসর র্াসদর রক্ত যমীয় অনুোসন িেিহার করসর্া। এই ‘রসক্তর মহাকািে’
রবির্ হসয়সি এমবন যরসনর শর্ েহর অমানবিক িনার উপর বভবত্ত্ কসর।
১২০৯ োসল শপাপ র্ৃ র্ীয় ইনসেন্ট উত্ত্র িাসন্সর আলবিসিনেীয় বিস্ট্ানসদর উপর
আক্ষবরক অসথতই িুসেে িাবলসয়বিসলন। শহর দখল করার পর যখন সেনেরা ঊবতর্নসদর
কাি শথসক পরামশত শিসয়বিল কীভাসি িবদসদর মসযে শথসক বিশ্বােী এিং অযাবমতকসদর
মসযে পাথতকে করা যাসি। শপাপ র্খন আসদশ বদসয়বিসলন- ‘েিাইসক হর্ো কসরা।’
শপাসপর আসদসশ প্রায় বিশ হািার িবদসক শিাখ িে কসর শ াোর শপিসন দবে বদসয়
শি োঁসয একিা বনবদতষ্ট িায়গায় বনসয় বগসয় হর্ো করা হয়।
মুেবলমসদর পবিত্র যুদ্ধ ‘বিহাদ’ উত্ত্র আবিকা শথসক শুরু কসর শস্পন পয তন্ত রক্তাক্ত কসর
শর্াসল। র্ারপর এই বিহাসদর মেক প্রসিশ কসর ভারসর্। র্ারপর িসল যায় িলকান
(কোথবলক শিাসয়বশয়ান, অসথতােি োিত এিং মুেবলম িেবনয়ান এিং কসোভা) শথসক
অবিয়া পয তন্ত।
িাসরা শর্সকর বদসক ইনকারা শপরুসর্ র্াসদর োম্রািে প্রবর্ো কসর, শয োম্রাসিের
পুসরাযা বিসলন একদল পুসরাবহর্। র্ারা ঈশ্বর কর্ৃ তক আবদষ্ট হসয় ২০০ বশশুসক িীিন্ত
পুবেসয় মাসর।
১২১৫ োসলর বদসক ির্ু থত লোসিবরয়ান কাউবন্সল শ াষণা কসর র্াসদর বিস্কুিগুসলা (host
wafer) নাবক অসলৌবককভাসি বযশুর শদসহ রূপান্তবরর্ হসয় যাসি। এরপর একবি গুিি
রবিসয় শদয়া হয় শয, ইহুবদরা নাবক শেেি পবিত্র বিস্কুি িু বর কসর বনসয় যাসি। এই
গুিসির উপর বভবত্ত্ কসর ১২৪৩ োসলর বদসক অেংখে ইহুবদসক িামতাবনসর্ হর্ো করা
হয়। একবি বরসপাসিত শদখা যায় িয় মাসে ১৪৬ িন ইহুবদসক হর্ো করা হসয়বিল। এই











‘পবিত্র হর্োযজ্ঞ’ িলসর্ থাসক প্রায় ১৮ শর্ক পয তন্ত।
িাসরা শর্সকর বদসক োরা ইউসরাপ িসু ে আলসিসিনেীয় যমতসরাহীসদর খু োঁসি খু োঁসি হর্োর
রীবর্ িালু হয়। যমতসরাহীসদর কখসনা পুবেসয়, কখসনা যারাসলা অস্ত্র বদসয় ক্ষর্-বিক্ষর্
কসর, কখসনািা বশরসিদ কসর হর্ো করা হয়। শপাপ ির্ু থত ইসনাসেন্ট এই েমস্ত হর্োয়
প্রর্েক্ষ ইেন যুবগসয়বিসলন। কবথর্ আসি যমতবিিরণ েভার েংিীক্ষক (Inquisitor) রিািত
বল শিাসিত এক েপ্তাসহ ১৮৩ িন যমতসরাহীসক হর্োর িনে পাবঠসয়বিসলন।
িহু শলাক শেেময় বনপীেন শথসক িাোঁিসর্ যমতর্োগ কসরন, বকন্তু শেেমস্ত যমতর্োগীসদর
পুরসনা যসমতর অিমাননার অিহু াসর্ হর্োর আসদশ শদয়া হয়। শস্পসন প্রায় ২০০০
যমতর্োগীসক পুবেসয় মারা হয়। শকউ শকউ যমতর্োগ না করসলও যসমতর অিমাননার
অিুহাসর্ শপাোসনা হয়। বিওদতাসনা ব্রুসনার মসর্া দাশতবনকসক িাইসিল-বিসরাযী
শকাপাবন তকাসের েূয তসকবিক র্ত্ত্ব েমথতন করার অপরাসয িোন্ত পুবেসয় মারা হয় শেেময়।
ইবর্হাে খোর্ ‘ব্লোক শেথ’ যখন োরা ইউসরাসপ ১৩৪৮- ১৩৪৯ এ িবেসয় পসেবিল,
গুিি িোসনা হসয়বিল এই িসল শয, ইহুবদরা কু য়ার িল বকিু বমবশসয় বিষাক্ত কসর শদয়ায়
এমনবি িসি। িহু ইহুবদসক এ েময় েসদসহর িসশ িিাই কসর হর্ো করা হয়।
িামতাবনসর্ শপাোসনা শদহগুসলাসক স্তূপ কসর মসদর িে িে িাসি ভসর শেলা হয় এিং
রাইন নদীসর্ ভাবেসয় শদয়া হয়। উত্ত্র িামতাবনসর্ ইহুবদসদর শিাট্ট কু ঠু বরসর্ গাদাগাবদ
কসর রাখা হয় শযন র্ারা শ্বােরুদ্ধ হসয় মারা যায়, কখসনািা র্াসদর বপসঠ িািুক কষা হয়।
থাবরবঞ্জয়ার যুিরাি িনেমসক্ষ শ াষণা কসরন শয, বর্বন র্ার ইহুবদ ভৃ র্েসক ঈশ্বসরর নাসম
হর্ো কসরসিন; অনেসদরসকও বর্বন একই কাসি উৎোবহর্ কসরন।
শর্র শর্সক অোিসিক েভের্া যখন বিস্তার লাভ কসরবিল, নরিবল প্রথার িীভৎের্ার
র্খন স্বণতযগু । প্রবর্ িির প্রায় বিশ হািার শলাকসক ঈশ্বসরর নাসম উৎেগত করা হসর্া।
র্াসদর েূয তসদসির নাবক সদবনক ‘পুবষ্ট’র িনে মানি রসক্তর খুি দরকার পেসর্া। িবদসদর
কখসনা বশরসিদ করা হসর্া, এমন বক শকাসনা শকাসনা অনুোসন র্াসদর শদহ িু কসরা
িু কসরা কসর ভক্ষণ করা হসর্া। কখসনািা পুবেসয় মারা হসর্া, বকংিা উোঁিু িায়গা শথসক
শেসল শদয়া হসর্া। িবণতর্ আসি, র্াসদর একবি যমীয় অনুোসন এক অক্ষর্সযাবন
কু মারীসক বদসয় ২৪ ণ্টা যসর নািাসনা হয়, র্ারপর র্ার গাসয়র িামো র্ু সল শেসল
পুসরাবহর্ র্া পবরযান কসরন, র্ারপর আসরা ২৪ ণ্টা যসর নািসর্ থাসকন। রািা
আহুইর্সিাসলর রািোবভসষসক আবশ হািার িবদসক বশরসিদ কসর ঈশ্বরসক র্ু ষ্ট করা হয়।
১৪০০ োসলর বদসক যমতসরাহীসদর শথসক িাসি তর দৃবষ্ট িসল যায় উইিিোেসির বদসক।
িাসি তর বনসদতসশ হািার হািার রমণীসক ‘োইবন’ োিেস্ত কসর পুবেসয় মারা শুরু হয়। এই
োইবন শপাোসনার রীবর্ এক েিসনরও শিবশ শদসশ এসকিাসর গণবহসস্ট্বরয়ায় রূপ শনয়।
শেেময় কর্িনসক এরকম োইবন িাবনসয় শপাোসনা হসয়সি? েংখোিা এক লক্ষ শথসক
শুরু কসর ২০ লক্ষ িবেসয় শযসর্ পাসর। ঠগ িািসর্ গা উিাসের মসর্াই োইবন িািসর্
বগসয় গ্রাসমর পর গ্রাম উিাে কসর শদয়া হসয়সি। েসর্র শর্সকর প্রথমাসযত অোলিাে
(Alsace) নাসমর েরাবে প্রসদসশ ৫০০০ োইবনসক হর্ো করা হয়, িোম্বাসগতর িোভাবরয়ান











নগরীসর্ ৯০০ িনসক পুবেসয় মারা হয়। োইবন শপাোসনাসক শকি কসর েৃষ্ট যমীয়
উন্মত্ত্র্া শেেময় অর্ীসর্র েমস্ত শরকেতসক ম্লান কসর শদয়।
েংখোল ু প্রসিস্ট্ান্ট হুসগনিে ১৫০০ োসলর বদসক িাসন্সর কোথবলক বিস্ট্ানসদর দ্বারা
বনমতম বনপীেসনর বশকার হয়। ১৫৭২ োসল শেন্ট িাসথতাসলাবমও বদিসে কোথবরন দে
শমবদবেে শগাপসন র্াসদর কোথবলক সেনে হুসগনিসের িেবর্সর্ শপ্ররণ কসর আক্ষবরক
অসথতই র্াসদর কিু কািা কসর। প্রায় িয় েপ্তাহ যসর এই হর্োযজ্ঞ িলসর্ থাসক আর এসর্
প্রাণ হারায় অন্তর্ দশ হািার হুসগনিে। হুসগনিেসদর উপর েংখোগুরু বিস্ট্ানসদর
আসিাশ পরির্ী দুই শর্ক যসর অিোহর্ থাসক। ১৫৬৫ োসলর বদসক একবি িনায়
হুসগনিসের একবি দল শোবরো পাবলসয় যািার েময় স্পোবনশ িাবহনীর হাসর্ যরা পসের্াসদর এলাকার েিাইসক যসর যসর হর্ো করা হয়।
আিার ওবদসক পসনসরা শর্সক ভারসর্ কালীভক্ত কাপাবলসকর দল মা কালীসক র্ু ষ্ট করসর্
বগসয় িহু মানুষসক শ্বােসরায আর িিাই কসর হর্ো করসর্া। এই কু ৎবের্ রীবর্র িবল
হসয় প্রাণ হারায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এখনও বকিু মবদসর িবল শদওয়ার রীবর্ িালু
আসি- র্সি আযুবনক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুসনর গোোঁোকসল পসে োহ্মণ-পুসরাবহর্রা আর
আসগর মসর্া মানুষসক িবল বদসর্ পাসর না- শেই ঝাল ঝাো হয় বনরীহ পাোঁঠার উপর
বদসয়। দুসযর স্বাদ শ াসল বমবিসয়ই আযুবনক যুসগ এ ভাসি রক্তসলালুপ মা কালীসক র্ু ষ্ট
রাখা হয়।
১৫৮৩ োসল বভসয়নায় ১৬ িিসরর একিা শমসয়র শপি িেথা শুরু হসল বযশুভসক্তর দল র্ার
উপর আি েপ্তাহ যসর এিরবেিম িা ওঝাবগবর শুরু কসর। এই বযশুভক্ত পাবরর দল
শ াষণা কসরন শয, র্ারা শমসয়বির শদহ শথসক ১২,৬৫২ িা শয়র্ান র্াোসর্ েক্ষম
হসয়সিন। পাবরর দল শ াষণা কসর শয, শমসয়বির দাদী কাসির িাসর মাবির অিয়সি
শয়র্ান পুষসর্ন। শেই শয়র্াসনর কারসণই শমসয়িার শপসি িেথা হসর্া। দাদীসক যসর
বনয তার্ন করসর্ করসর্ স্বীকাসরাবক্ত আদায় করা হয় শয দাদী আেসল োইবন, শয়র্াসনর
োসথ বনয়বমর্ ‘শেি’ কসরন বর্বন। অর্ঃপর দাদীসক োইবন বহসেসি োিেস্ত কসর িীিন্ত
পুবেসয় মারা হয়। এবি বর্ন শর্ক যসর োইবন শপাোসনার নাসম শয লক্ষ লক্ষ মবহলাসক
শপাোসনা হসয়বিল, র্ার োমানে একবি নমুনা মাত্র।
এনািোবপ্টস্ট্রা এক েময় কোথবলক এিং প্রসিস্ট্ান্ট অসথাবরবিসদর দ্বারা শরে কিু কািা
হসয়বিসলন। িামতাবনর মুন্সিাসর এনািোবপ্টস্ট্রা এক েময় শহসরর বনয়ন্ত্রণ বনসয় শনয় আর
‘নর্ু ন বিয়ন’ প্রবর্ো কসর শেসল। ওবদসক আিার পাবর শমাল্লারা এনািোবপ্টস্ট্সদর
বিরুসদ্ধ েশস্ত্র েংগ্রাম গসে শর্াসল এিং শহসরসর পর্সনর পর এনািোবপ্টস্ট্ শনর্াসদর
হর্ো কসর িাসি তর িূ োয় লিসক রাখা হয়।
প্রসিস্ট্ান্ট এিং কোথবলকসদর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬১৮ োসল শুরু হসয় বত্রশ িির যাির্ িসল।
এ েময় পুসরা মযে ইউসরাপ পবরণর্ হসয়বিল িযে ভূ বমসর্। িামতাবনর িনেংখো ১৮
বমবলয়ন শথসক ৪ বমবলয়সন শনসম আসে। আসরকবি বহোি মসর্, িনেংখোর প্রায় বত্রশ
ভাগ (এিং পুরুষসদর পঞ্চাশ ভাগ) এ েময় বনহর্ হসয়বিল।


















ইেলাসমর বিহাসদর নাসম গর্ িাসরা শর্ক যসর োরা পৃবথিীসর্ বমবলয়সনর উপর মানুষসক
হর্ো করা হসয়সি। প্রথম িিরগুসলাসর্ মুেবলম িাবহনী খুি দ্রুর্গবর্সর্ পূসিত ভারর্ শথসক
পবশ্চসম মরসক্কা পয তন্ত আগ্রােন িালায়। শুযু বিযমীসদরই হর্ো কসর বন, বনসিসদর মসযেও
শকাদল কসর নানা দল উপদল সর্বর কসরবিল। কাবরবিরা যুদ্ধ শুরু কসরবিল েুবন্নসদর
বিরুসদ্ধ। আিাবরবকরা অনে ‘পাপীসদর’ মৃর্ুেদে বদসয়বিল। ১৮০৪ োসল উেমান দান
শোবেও, েুদাসনর পবিত্র েত্ত্া, শগাবির েুলর্াসনর বিরুসদ্ধ যমতযদ্ধু শুরু কসর। ১৮৫০ োসল
আসরক েুদানীয় েুবে উমর-আল হজ্জ্ব পোগান আবিকান শগাসত্রর উপসর নৃশংে িিতরর্া
িালায়- গণহর্ো এিং বশরসিদ কসর ৩০০ িন িবদর উপর। ১৯৮০ োসল র্ৃ র্ীয়
েুদানীয় ‘হবল মোন’ মুহাম্মদ আহসমদ বিহাদ িাবলসয় ১০,০০০ বমশরীয় হর্ো কসর।
১৮০১ োসল শরামাবনয়ার পাবররা ইহুবদসদর বিরুসদ্ধ প্রিারণা িাবলসয় ১২৮ িন ইহুবদসক
হর্ো কসর।
ভারসর্ ১৮১৫ শথসক ১৮২৮ োসলর মসযে ৮১৩৫ নারীসক ের্ীদাসহর নাসম পুবেসয় হর্ো
করা হয় (প্রবর্িির হর্ো করা হয় গেপের্া ৫০৭ শথসক ৫৬৭ িনসক)।
১৮৪৪ োসল পাবেতয়ায় িাহাই যমতপ্রিার শুরু হসল কট্টরপেী ইেলাবমস্ট্রা এসদর উপর
িোও হয়। িাহাই যসমতর প্রির্তকসক িবদ এিং শশষ পয তন্ত হর্ো করা হয়। দুই িিসরর
মসযে শেখানকার শমৌলিাদী েরকার ২০,০০০ িাহাইসক হর্ো কসর। শর্হরাসনর রাস্তা াি
আক্ষবরক অসথতই রসক্তর িনোয় শভসে যায়।
িামতায় ১৮৫০ োল পয তন্ত মানুষসক িবল শদয়ার শরওয়াি বিল। যখন রািযানী মাদালায়
েবরসয় শনয়া হয়, র্খন নগর রক্ষা করার িনে ৫৬ িন ‘বনষ্কলুষ’ শলাকসক প্রািীসরর বনসি
পুসোঁ র্ শেলা হয়। রাি শিোবর্ষীরা েসর্ায়া শদয় শয নগর িাোঁিাসর্ হসল আসরা ৫০০ িন
নারী, পুরুষ এিং বশশু িবল বদসর্ হসি। শেই েসর্ায়া অনুযায়ী িবল শদয়া শুরু হয় এিং
১০০ িনসক িবল শদয়ার পর বেবিশ েরকাসরর হস্তসক্ষসপ শেই িবলপ্রথা রদ করা হয়।
১৮৫৭ োসল উপমহাসদসশ বেবিশ শােনামসল এনবের্ল্ রাইসেসলর কাবেতি, শযিাসর্
শুসয়ার আর গরুর িবিত লাগাসনা বিল িসল গুিি রিাসনা হয়, র্াসক শকি কসর দািা শুরু
হয় এিং বনবিতিাসর িহু শলাকসক হর্ো করা হয়।
১৯০০ োসল র্ু বকত মুেবলসমরা বিস্ট্ান আসমতবনয়ানসদর উপর বনবিতিাসর গণহর্ো িালায়।
১৯২০ োসল বিসস্ট্সরা যুসদ্ধ ৯০ হািার শমবিকান মৃর্ুেিরণ কসর।
১৯৪৭ োসল ভারর্ বিভাগসক শকি কসর দািায় প্রায় ১ বমবলয়ন শলাক মারা যায়। এমন
বক ‘মহাত্মা’ গােীও দািা শরায করসর্ েেল হন বন, এিং র্াসকও শিস াসর বহদু
েোনাবিক নথুরাম গেসের হাসর্ মৃর্ুেিরণ করসর্ হয়।
১৯৫০ শথসক ১৯৬০ োসলর মসযে বিস্ট্ান, এবনবমস্ট্ এিং মুেবলমসদর মসযে পারস্পবরক
দ্বসে ৫০০,০০০ শলাক মারা যায়।
১৯৭১ োসল পবশ্চম পাবকস্তাবনরা পূি ত পাবকস্তাসনর িাঙাবলসদর উপর গণহর্ো িালায়, নয়
মাসে র্ারা প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ হর্ো কসর, যষতণ কসর ২ লক্ষ নারীসক। যবদও এই যুসদ্ধর
শপিসন মদদ বিল রািবনবর্ক, র্ারপসরও যমীয় িোপারবিও উসপক্ষণীয় নয়। পবশ্চম



















পাবকস্তাবনসদর িরািরই অবভসযাগ বিল শয, পূি ত পাবকস্তাবনরা ‘ভাসলা মুেলমান’ নয়, এিং
র্ারা ভারসর্র দালাল।
১৯৭৮ োসল গায়ানার শিান্সিাউসন শরভাসরি বিম শিান্স শেখাসন ভ্রমণরর্ কংসগ্রেমোন
এিং বর্নিন োংিাবদকসক হর্োর পর ৯০০ িনসক বনসয় আত্মহর্ো কসর, যা োরা
পৃবথিীসক স্তবম্ভর্ কসর শদয়।
ইেলাবম আইন শমার্াসিক িু বরর শাবস্ত বহসেসি হার্ শকসি শেলার শরওয়াি প্রিবলর্
আসি। েুদাসন ১৯৮৩ শথসক ১৯৮৪ োসলর মসযে প্রায় ৬৬ িনসক যসর প্রকাসশে হার্
শকসি শেলা হয়। মোসরি মুেবলম শনর্া শমাহাম্মদ র্াহাসক োোঁবেসর্ লিসক শমরা শেলা
হয়-কারণ বর্বন হার্ শকসি শেলার মসর্া িিতরর্ার প্রবর্িাদ কসরবিসলন।
শেৌবদ আরসি ১৯৭৭ োসল বকসশারী বপ্রসন্সে এিং র্ার শপ্রবমকসক ‘িোবভিাসরর’ অপরাসয
হর্ো করা হয়। পাবকস্তাসন ১৯৮৭ োসল এক কাঠু বরয়ার শমসয়সক ‘শিনা’ করার অপরাসয
পাথর িু োঁসে হর্োর েসর্ায়া শদয়া হয়। ১৯৮৪ োসল আরি আবমরাসর্ একবি িাবের
গৃহভৃ র্ে এিং দােীসক পাথর িু োঁসে হর্োর েসর্ায়া শদয়া হয়, অবিয শমলাসমশার
অপরাসয।
নাইসিবরয়ায় ১৯৮২ োসল মাল্লাম মাসরায়ার েোনাবিক অনুোরীরা প্রবর্পসক্ষর শর্াবযক
শলাকিনসক ‘কাসের’ আখো বদসয় হর্ো কসর, আর র্াসদর রক্তপান কসর।
১৯৮৩ োসল উত্ত্র আয়ারলোসি কোথবলক েন্ত্রােীরা প্রসিস্ট্ান্ট িাসি ত ঢু সক শগালাগুবল কসর
প্রসিস্ট্ান্ট অনুোরীসদর হর্ো কসর। দািায় প্রায় ২৬০০ শলাক মারা যায়।
বহদু মুেবলম দািা ভারসর্ বনর্েবনবমবত্ত্ক িোপার। ১৯৮৩ োসল আোসম এরকম একবি
দািায় ৩,০০০ িন মানুষ মারা যায়। ১৯৮৪ োসল এক বহদু শনর্ার িবিসর্ শকাসনা এক
মুেবলম িুর্ার মালা পবরসয় বদসল এ বনসয় পুনরায় দািা শুরু হয়, শেই দািায় ২১৬ িন
মারা যায়, ৭৫৬ িন আহর্ হয়, আর ১৩,০০০ িন উদ্বাস্তু হয়। কারািবদ হয় ৪১০০ িন।
শলিানসন ১৯৭৫ োসলর পর শথসক েুইোইে শিাবম্বংেহ নানা েন্ত্রােিাদী িনায়
১৩০,০০০ িন শলাক মারা শগসি।
ইরাসনর শমৌলিাদী বশয়া েরকার শ াষণা কসর শয েমস্ত িাহাই যমতান্তবরর্ না হসি, র্াসদর
হর্ো করা হসি। ১৯৮০ োসলর প্রথম বদসক প্রায় ২০০ িন ‘শগাোঁয়ার’ িাহাইসক হর্ো করা
হয়, প্রায় ৪০,০০০ িাহাই শদশ শিসে পালায়।
শ্রীলঙ্কা বিগর্ শর্সকর আবশ আর নব্বইসয়র দশসক শিৌদ্ধ বেংহলী আর বহদু র্াবমলসদর
লোইসয় আক্ষবরক অসথতই নরসক পবরণর্ হয়।
১৯৮৩ োসল শিরুিাসলসমর যমীয় শনর্া মুেবর্ শশখ োদ ই-দীন এল আলামী েসর্ায়া
শদন এই িসল শয, শকউ যবদ বেবরয়ার শপ্রবেসেন্ট হাবেি আল আিাদসক হর্ো করসর্
পাসর, র্সি র্ার শিসহস্ত বনবশ্চর্।
ভারসর্ আবশর দশসক বশখ িনসগােী বনসিসদর িনে পাঞ্জাি এলাকায় আলাদা যমীয় রািে
‘খাবলস্তান’ (Land of the Pure) সর্বরর পায়র্ারা কসর আর এর শনর্ৃ ত্ব শদয় বশখ
িরমপবে শনর্া িারনাইন বভিানওয়ালা, বযবন র্ার অনুোরীসদর বশবখসয়বিসলন শয,

















প্রবর্পক্ষসক ‘নরসক পাঠাসনা’ র্াসদর পবিত্র দাবয়ত্ব। শিারাসগাপ্তাভাসি পুসরা আবশর দশক
িুসেই িহু বহদুসক হর্ো করা হয়।
১৯৮৪ োসল বশখ শদহরক্ষীসদর হাসর্ র্ৎকালীন প্রযানমন্ত্রী ইবদরা গােী বনহর্ হসল োরা
ভারর্ িুসে বশখসদর উপর িীভৎে র্ােিলীলা িালাসনা হয়। বর্ন বদসনর মসযে ৫০০০
বশখসক হর্ো করা হয়। বশখসদর িাো শথসক উবঠসয়, িাে শথসক নাবমসয়, শদাকান শথসক
র্ু সল বনসয় হর্ো করা হয়, কখসনা িীিন্ত পুবেসয় শদয়া হয়।
১৯৮৯ োসল ‘েোিাবনক ভাসেতে’ নাসমর উপনোে শলখার দাসয় োলমান রুশবদসক
েসর্ায়া শদয়া হয় ইরাসনর যমতগুরু আয়াসর্াল্লা শখাসমবনর পক্ষ শথসক। িইবি না পসেই
মুেবলম বিসশ্ব রার্ারাবর্ শুরু হয় জ্বালাও শপাোও র্ােি। ইেলামসক অিমাননা কসর
শলখার দাসয় এর আসগও মনেুর আল হাল্লাি, আলী দাবস্ত, আবিি শনবেন, উইবলয়াম
শনগােত, নাবগি মাহেু ি, র্েবলমা নােবরন, েঃ ইউনুে শাবয়খ, রিািত হুসেইন, হুমায়ুন
আিাদ, আয়ান হারবে আলীেহ অসনসকই মৃর্ুে পসরায়ানা শপসয়সিন। এসদর মসযে
অসনকসকই শমসর শেলা হসয়সি, শকউিা হসয়সিন পলার্ক।
১৯৯২ োসলর ৬ই বেসেম্বর রামিন্মভূ বম বমথসক শকি কসর বহদু উগ্রপেীরা শর্ িিসরর
পুরসনা িািবর মেবিদ বংে কসর। এর েসল দািায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, এর প্রভাি
পসে পাশ্বতির্ী শদশগুসলাসর্ও।
১৯৯৭ োসল আসমবরকার কোবলসোবন তয়ায় স্বসগতর দ্বার (Heaven’s Gate) নাসম এক
‘ইউএেও’ যমীয় েংগঠসনর ৩৯ িন েদেে একসযাসগ আত্মহর্ো কসর, িীিসনর
‘পরির্ী’ স্তসর যািার লসক্ষে।
িাংলাসদসশ ১৯৪১ োসল বহদু িনেংখো বিল শর্করা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ োসল ভারর্
ভাসগর অিেিবহর্ পসর র্া শর্করা ২২ ভাসগ এসে দাোঁোয়। এরপর শথসকই েংখোল সু দর
উপর িমাগর্ অর্োিার এিং বনপীেসনর যারািাবহকর্ায় শদশবিসর্ িমশ বহদুসদর
েংখো কমসর্ থাসক। ১৯৬১ োসল ১৮.৫%, ১৯৭৪ োসল কসম দাোঁোয় ১৩.৫%, ১৯৮১
োসল ১২.১%, এিং ১৯৯১ োসল ১০% এ এসে দাোঁোয়। োম্প্রবর্ক েময়গুসলাসর্
বহদুসদর শর্করা হার কসম ৮ ভসগর বনসি শনসম এসেসি িসল অনুবমর্ হয়।
২০০১ োসলর ১১ই শেসপ্টম্বর আসমবরকার িু ইন িাওয়াসরর উপর আল কায়দা আত্ম ার্ী
বিমান হামলা িালায়, এই হামলায় িু ইন িাওয়ার বসে পসে, মারা যায় ৩০০০
আসমবরকান নাগবরক। এ ভয়ািহ িনা োরা বিসশ্বর গবর্-প্রকৃ বর্সক িদসল শদয়।
২০০২ োসল ভারসর্র গুিরাসি দািায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, উদ্বাস্তু হয় প্রায় ১৫০,০০০
মানুষ। নারী বনয তার্ন প্রকি আকার যারণ কসর। িহু মুেবলম বকসশারী এিং নারীসক
ত যষতসণর পর হর্ো করা হয়।
উপযুপবর
২০০১ োসলর বনিতািসনর পর িাংলাসদসশ বিএনবপ-িামার্ বিপুল শভাসি িয়লাভ কসর।
বনিতািন পরির্ী েমসয় শিসি শিসি বহদুিাবেগুসলাসর্ আিমণ িালাসনা হয়। পূবণতমা
রানীর মসর্া িহু বকসশারীসক যষতণ করা হয়। বনিতািন অনুবের্ হিার প্রথম ৯২ বদসনর
মসযে ২২৮বি যষতসণর িনা, এিং পরির্ী বর্নমাসে প্রায় ১০০০বি যষতসণর িনা সি,

















যার মসযে শর্করা ৯৮ ভাগ বিল বহদু বকংিা েংখোল ু েম্প্রদাসয়র অন্তগতর্।
বিএনবপ িামার্ শকায়াবলশন েরকাসরর েময় িাংলা ভাইসয়র শনর্ৃ সত্ব িাগ্রর্ মুেবলম
িনর্ার (সি.এম.সি.) উত্থান সি। র্ারা পুবলসশর িত্রিায়ায় িাংলাসদসশর দবক্ষণাঞ্চসল
ত্রাসের রািত্ব কাসয়ম কসর। একবি িনায় একিন গ্রামিােীসক হর্ো কসর গাসির োসথ
উসো কসর শি োঁসয ঝু বলসয় শদয়া হয়। েরকাসরর পক্ষ শথসক ‘িাংলা ভাই বমবেয়ার েৃবষ্ট’
িসল বমথো প্রিারণা িালাসনা হয়।
২০০৪ োসলর ২৭শশ শেব্রুয়াবর িাংলাসদসশর প্রথা-বিসরাযী শলখক হুমায়ুন আিাসদর উপর
হামলা িালায় শমৌলিাদী শি.এম.বি। িাপাবর্ বদসয় ক্ষর্ বিক্ষর্ কসর শেলা হয় র্ার শদহ,
যা পসর র্াসক প্রলবম্বর্ মৃর্ুের বদসক শঠসল শদয়।
২০০৪ োসলর ২রা নসভম্বর বিত্র পবরিালক বথও ভোন গগসক প্রকাসশে রাস্তায় গুবল এিং
িুবরকাহর্ কসর হর্ো কসর েন্ত্রােী শমাহাম্মদ শরাসয়বর। োিবমশন নাসমর দশ বমবনসির
একবি ‘ইেলাম বিসরাযী’ িলবচ্চত্র িানাসনার দাসয় র্াসক শনদারলোিসের রাস্তায় প্রকাসশে
নৃশংেভাসি হর্ো করা হয়। একই িবির োসথ িবের্ থাকার কারসণ নারীিাদী শলবখকা
আয়ান হারবে আলীসকও মৃর্ুে পসরায়ানা শদয়া হয়।
২০০৫ োসলর ৩০শশ শেসপ্টম্বর শিসলিে শপাসস্ট্ন নাসমর একবি েোবনশ পবত্রকা মহানিী
হযরর্ মুহাম্মদসক বনসয় িেিাত্মক ১২বি কািু নত প্রকাশ করসল োরা মুেবলম বিসশ্ব এর
প্রবর্বিয়াস্বরূপ জ্বালাও-শপাোও শুরু হয়। পাবকস্তাসনর এক ইমাম কািু বত নসস্ট্র মাথার
দাম যায ত কসর এক বমবলয়ন েলার। বেবরয়া, শলিানন, ইরান, পাবকস্তান, িাংলাসদশ েহ
োরা পৃবথিীসর্ েবহংের্ায় মারা যায় শর্াবযক শলাক। বেসিসনর মুেবলসমরা িোনার বনসয়
বমবিল কসর- ‘Behead those who say Islam is a violent religion’।
১৯৯৩ শথসক আি পয তন্ত ‘আবমত অি গে’ েহ অনোনে গভতপার্ বিসরাযী বিস্ট্ান
শমৌলিাদীরা আি িন োক্তারসক হর্ো কসরসি। এই যরসনর নৃশংের্ার েিতসশষ বনদশতন
২০০৯ োসল বিস্ট্ান শমৌলিাদী স্কি শরাোর কর্ৃ তক েঃ িিত বেলারসক হর্ো। নোশনাল
অোিরশন শেোসরশসনর েরিরাহকৃ র্ পবরেংখোন অনুযায়ী ১৯৭৭ োসলর পর শথসক
আসমবরকা এিং কানাোয় গভতপাসর্র োসথ িবের্ বিবকৎেকসদর মসযে ১৭ িনসক হর্োর
প্রসিষ্টা িলাসনা হয়, ৩৮৩ িনসক হর্োর হুমবক শদয়া হয়, ১৫৩ িসনর উপর িোও
হওয়ার এিং ৩ িনসক অপহরসণর িনা সি।
িাংলাসদসশ বিগর্ র্ত্ত্বািযায়ক েরকাসরর আমসল োমানে ‘শমাহাম্মদ বিোল’ বনসয়
শকৌর্ু সকর শির বহসেসি ২১ িির িয়েী কািু বত নস্ট্ আবরেসক শিসল শঢাকাসনা হয়, িায়র্ু ল
শমাকারসমর খবর্সির কাসি বগসয় প্রথম আসলার েম্পাদসকর ক্ষমা প্রাথতনার নািক প্রদবশতর্
হয়।
আওয়ামী লীগ েরকাসরর আমসল যমতানুভূবর্সর্ আ ার্ লাগার অিুহাসর্ শেেিুক এিং
পসর ইউবিউি িে কসর শদয়ার অপসিষ্টা করা হয়। পসর গণদািীর শপ্রবক্ষসর্ আিার
শেগুসলা উন্মুক্ত কসর শদয়া হয়।
যমতবিসরাযী শলখাবলবখর কারসণ ব্লগার আবেে মবহউেীনসক কু বপসয় হর্োর শিষ্টা কসর










শমৌলিাদীরা। োমসহায়োর ইন শথসক র্ার ব্লগ োইি মুসি শদয়া হয় শিার খাবিসয়।
২০১৩ োসল শাহিাগ আসদালসনর উত্ত্াল েমসয় রািীি হায়দার শশাভন, বযবন থািা িািা
নাসম ব্লবগং করসর্ন, র্াসক িিাই কসর হর্ো করা হয়। যৃর্ অপরাযীরা স্বীকার কসর
‘ঈমানী দাবয়ত্ব’ পালসনর িনে ইেলামবিসদ্বষী এই ব্লগারসক র্ারা হর্ো কসরসি।
শেেময় োবনউর নাসম আসরক নাবস্তক ব্লগারসক িুবরকাহর্ কসর হর্োর শিষ্টা করা হয়।
যমতিাদী দল শহোিসর্ ইেলাসমর িাসপ মুক্তবিন্তার ব্লগারসদর শগ্রের্ার কসর িাংলাসদশ
েরকার ২০১৩ োসলর পয়লা এবপ্রল। েুের্ শুভ, মবশউর রহমান বিপ্লি এিং রাসেল
পারসভিসক দাগী অপরাযীর মসর্া হার্কো পবরসয় হাবির করা হয়। এর পর বদন
আবেে মবহউেীনসক আিক করা হয়। দী ত কসয়কমাে কারাগাসর আিসক শরসখ র্াসদর
িাবমসন মুবক্ত শদয়া হয়।
রাইে িাদাওবয় নাসমর এক ব্লগারসক যসমতর প্রবর্ বিবিকাল একবি বলিাসরল শেৌবদ ওসয়ি
োইি প্রবর্ো এিং শলখার দাসয় শগ্রের্ার করা হয়। র্াসক োর্ িিসরর শিল এিং ৬০০
িািুসকর বিযান শদয়া হসয়সি।
২০১৪ োসলর শম মাসে নাইসিবরয়ার শিাসন তা এলাকা শথসক ২২৩ িন স্কুলিাত্রীসক
অপহরণ কসর মুেবলম িবি দল শিাসকা হারাম। বিিৃবর্সর্ র্ারা িসল, ‘শমসয়সদর স্কুসল
যাওয়া উবিৎ না। িরং র্াসদর বিসয় বদসয় শদয়া উবিৎ। আল্লাহ র্াসদরসক বিবি কসর
শদয়ার বনসদতশ বদসয়সিন’।

িলা বনষ্প্রসয়ািন, উপসরর র্াবলকাবি শকিল বিগর্ কসয়ক শর্সকর কবর্পয় যমীয়
েবহংের্ার আসলাকিিামাত্র, বেেু র িুসক বিদু েম। যমীয় েবহংের্ার পুসরা ইবর্হাে
বলবপিদ্ধ করসর্ শগসল র্া বনঃেসদসহ মহাভারর্সকও িাবেসয় যাসি। অেবিশ্বাে নামক
ভাইরােগুসলা কীভাসি েন্ত্রােিাদী সর্বরর কারখানা বহসেসি িেিহূর্ হয়- র্ার বকিু
উদাহরণ আমরা আসগই শরসখবি এই িইসয়র পূিিত র্ী অযোসয়। শেখাসন শদবখসয়বিলাম,
যমতগ্রসের ভাসলা ভাসলা িাণীগুসলা শথসক ভাসলামানুষ হিার অনুসপ্ররণা পায় শকউ,
আিার েন্ত্রােিাদীরা একই যমতগ্রসের ভাসয়াসলন্ট ভােতগুসলা শথসক অনুসপ্ররণা পায়
েন্ত্রােী হিার। শেিনেই শর্া যমতগ্রেগুসলা- এসককবি শোিান হেত- িদ্মসিশী ভাইরাে!
বিশ্বাে এিং িুবদ্ধমত্ত্া
লিন স্কুল অভ ইকসনাবমকসের এক বিির্তন মসনাবিজ্ঞানীর িালাসনা োম্প্রবর্ক গসিষণা
(Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) শথসক িানা শগসি
নাবস্তক (Atheist) এিং উদারপেীরা (Liberal) োযারণর্ যাবমতক (theist) এিং
রক্ষণশীলসদর (Conservative) শিসয় অসনক শিবশ িুবদ্ধেম্পন্ন হসয় থাসক। শোশাল
োইসকালবি শকায়ািতারবল িান তাসল ২০১০ োসল প্রকাবশর্ ‘Why Liberals and
Atheists Are More Intelligent’ শীষতক গসিষণাপসত্র গসিষসকরা শদবখসয়সিন শয,

যাবমতক বহসেসি দাবিদার িেবক্তসদর শিসয় নাবস্তকসদর আইবকউ গেপের্া অন্তর্ ৬
পসয়ন্ট শিবশ থাসক, আর রক্ষণশীল গ্রুসপর শিসয় উদারপেী িা প্রগবর্শীল গ্রুসপর
আইবকউ শিবশ থাসক অন্তর্ ১২ পসয়ন্ট82।

বিত্র: যাবমতকর্ার প্রসকাপ যর্ িাসে পাল্লা বদসয় কসম আইবকউ। শযমন িরম নাবস্তকসদর গেপের্া
আইবকউ পাওয়া শগসি ১০৩.০৯। আর িরম যাবমতকসদর আইবকউ ৯৭.১৪। কাসিই নাবস্তক বহসেসি
দাবিদার িেবক্তসদর শিসয় আবস্তকসদর আইবকউ গেপের্া অন্তর্ ৬ পসয়ন্ট কম থাসক।

বিত্র: রক্ষণশীল গ্রুসপর শিসয় উদারপেী িা প্রগবর্শীল গ্রুসপর আইবকউ অন্তর্ ১২ পসয়ন্ট শিবশ থাসক।
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িোপারবি গসিষসকরা বিির্তনীয় দৃ বষ্টসকাণ শথসক িোখো কসরসিন 83,84। বিশ্বাে িোপারিা
একেময় বিসক থাকার শক্ষসত্র িে বনয়ামক বহসেসি কাি কসরবিল, শেিনে শযসকাসনা
েংস্কৃবর্সর্ই যমত এিং বিশ্বাসের অবস্তত্ব খু োঁসি পাওয়া যায়, এিং শযসকাসনা েমাসিই
যাবমতকসদর েংখোও নাবস্তকসদর শিসয় োযারণর্ শিবশ (যবদও নাবস্তকসদর েংখো
আযুবনক বিসশ্ব িমিযতমান)। আর আবদম োইিগুসলাসর্ খু োঁিসল শদখা যাসি শেখাসন
িাদু শিানা শথসক শুরু কসর নরিবল, কু মারী বনযনেহ হািাসরা অপবিশ্বাসের েমাহার।
শে বদক শথসক বিন্তা করসল নাবস্তকর্া, যুবক্তিাদ, বিজ্ঞানমনস্কর্া, বলিাসরবলিম প্রভৃ বর্
উপাদানগুসলা বিির্তনীয় শপ্রক্ষাপসি মানি েমাসির িনে অসপক্ষাকৃ র্ নর্ু ন েংসযািন
(evolutionarily novel)। এিং যাসদর মবস্তষ্ক এই নর্ু ন নর্ু ন পবরির্তনগুসলা যারণ
করার িনে শিবশ নমনীয়, র্ারাই িুবদ্ধদীপ্ত বহসেসি আবিভূ র্ত হসয়সি। শেিনেই
নাবস্তসকরা আবস্তকসদর শথসক শিবশ স্মািত বহসেসি প্রবর্ভার্ হয়, বিির্তনীয় মসনাবিজ্ঞাসনর
‘োভানা অনুকল্প’ অনুযায়ী এিা সি িসল গসিষণাপসত্র দাবি করা হসয়সি। শেিনেই
একিন বিশ্বােী োরা পোবলন বকংিা ‘উইি’ খোর্ বিবস্ট্ন ওসেসনসলর শিসয় শিৌবদ্ধক
মনসন একিন বরিােত েবকন্স বকংিা একিন বিল মার অসনক এবগসয় থাসকন আিসকর
দুবনয়ায়। এর কারণ অনুেোন করসর্ বগসয় েিসিসয় িাঞ্চলেকর েলােলবি এসেসি
ইউবেএেবে এিং হাভতাসের োম্প্রবর্ক একিা শযৌথ গসিষণা শথসক শযখাসন শোপাবমন
বনভতর DRD4 বিনবিসক বিবির্ করা শগসি িসল দাবি করা হসয়সি, এিং যার একিা
বিসশষ ভোবরয়ান্ট উদারপেীসদর মাসঝ শদখা যায়85। এ বিনবিসক িহুল প্রিাবরর্ভাসি
‘অবভনিত্ব অনুেোনী’ বিন (novelty seeking gene) বহসেসি আখোবয়র্ করা হসি।
যাসদর মসযে এ বিনবির অবস্তত্ব আসি, র্ার একিা িে অংশ পবরণর্ িয়সে উদারপেী
মর্াদসশতর োসথ যুক্ত হসয় পসেন িসল গসিষণায় উসঠ এসেসি।
এ িোপাসর একিা মিার বিষয় মসন পেসলা। আসমবরকার প্রিে রক্ষণশীল েি
িোসনসলর বনউি শহাস্ট্ শন হোবনবি আর বিল ও রাইবল প্রবর্বদনই মাবকতন িনগণসক
মসন কবরসয় শদন শয কীভাসি ‘বলিাসরল বমবেয়া’ েিবকিু অবযকার কসর মগি শযালাই
করসি! কথািা শয খুি শিবশ বমথো র্া অিশে নয়। হবলউে বেসনমা শথসক শুরু কসর
(েি িাসদ) প্রায় প্রবর্বি বনউি িোসনলই শমািামুবি বলিাসরলসদর দখসল িলা যায়।
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পাশাপাবশ শশা বিিসনে, বিসয়বিভ রাইবিং, অোবিবভিম শথসক শুরু কসর
অোকাসেবময়াও শমািামুবি বলিাসরলরাই রািত্ব করসি। আেসল এর কারণ খুি েহি।
বমবেয়া বলিাসরলসদর হাসর্ িসল যাসি কারণ রক্ষণশীলসদর শিসয় র্ারা শিবশ শিৌকে,
িুবদ্ধদীপ্ত এিং অবযকর্র শিবশ উদ্ভািনী শবক্তর অবযকারী। িাংলাসদসশও কবি
োবহবর্েকেহ যারা বশল্পকলা এিং েংস্কৃবর্র োসথ িবের্ থাসকন র্াসদর মসযে
উদারপেী শলাসকর েংখো অসপক্ষাকৃ র্ শিবশ থাসক, এিং র্াসদর মসযেই অবিশ্বােী
মুরর্াদসদর েংখো শিবশ পাওয়া যায়।
অবিশ্বােীরা শুযু স্মািত নয়, গসিষণায় শদখা শগসি সনবর্ক বদক বদসয়ও অবিশ্বােীরা
বিশ্বােীসদর শিসয় অসনক অগ্রগামী। নাবস্তক এিং প্রগবর্শীল পবরিাসর বশশু বনয তার্ন
কম হয়, র্ারা নারী বনয তার্ন কম কসর থাসক, র্াসদর পবরিাসর বিিাহ বিসিসদর হার
কম, র্ারা একগামী েম্পসকত আস্থাশীল থাসক, র্ারা পবরসিশ েসির্ন থাসক যাবমতকসদর
শিসয় শঢর শিবশ। েংখোল সু দর প্রবর্ েবহষ্ণুর্া এিং েংখোল সু দর অবযকাসরর প্রবর্
েসির্নর্াও বিশ্বােীসদর র্ু লনায় নাবস্তকসদর মসযে অসনক শিবশ শদখা যায়86। এর
কারণ, অবিশ্বােীরা োযারণর্ যুবক্ত, মানির্া এিং িাস্তির্ার শপ্রক্ষাপসি বিষয়গুসলা
বিসিিনা কসরন, অেবিশ্বাসের িসল নয়।

বিশ্বাে ও দাবররে
বিশ্বাে শুযু মানবেকভাসিই িেবক্তসক পিু এিং ভাইরাে আিান্ত কসর শেসল না,
পাশাপাবশ এর োবিতক প্রভাি পসে একবি শদসশর অথতনীবর্সর্ও। োম্প্রবর্ক িহু
গসিষণায়ই শিবরসয় এসেসি শয দাবরসরর োসথ যমতবিশ্বাসের প্রর্েক্ষ শযাগাসযাগ আসি।
েম্প্রবর্ প্রকাবশর্ (অগাস্ট্, ২০১০) গোসলাপ িবরপ শথসক শদখা শগসি পৃবথিীর
েিসিসয় হর্দবরর শদশগুসলার মসযেই যমীয় বিশ্বাসের প্রভাি েিতাবযক87। আপনার
বিশ্বাে প্রার্েবহক িীিনযাত্রায় শকাসনা প্রভাি শেসল বকনা, এর বভবত্ত্সর্ ২০০৯ োসল
শয িবরপ িালাসনা হয়, র্াসর্ শদখা যায় পৃবথিীর েিতাবযক দাবররেবিষ্ট শদশগুসলা
শথসকই ‘হোোঁ িািক’ উত্ত্র উসঠ এসেসি। আর র্াবলকাসর্ প্রথসমই আসি িাংলাসদসশর
নাম।

আসমবরকায় বিবভন্ন গসিষণায় শদখা বগসয়সি নাবস্তকসদর িাইসর্ পুনরুজ্জীবির্ বিস্ট্ানসদর মসযে
বিিাহবিসিসদর হার শিবশ (Barna Research Group, 1999 study রঃ); এও শদখা বগসয়সি শয, শয
পবরিাসরর পবরসিশ যমীয়ভাসি অবর্মাত্রায় রক্ষণশীল শে েমস্ত পবরিাসরই িরং বশশুসদর উপর পবরিাসরর
অনে শকাসনা েদেেসদর দ্বারা শিবশ শযৌন বনপীেন হয়। ১৯৩৪ োসল আোহাম িান্সব্লাউ র্ার
গসিষণাপসত্র শদবখসয়সিন, যাবমতকর্া এিং ের্র্ার মসযে িরং সিবর েম্পকত ই বিদেমান। ১৯৫০ োসল মুসর
রসের গসিষণা শথসক শিবরসয় এসেসি শয, যাবমতকসদর র্ু লনায় নাবস্তক এিং অসজ্ঞয়িাদীরাই িরং েমাি
এিং মানুসষর প্রবর্ েংসিদনশীল থাসকন, র্াসদর উন্নয়সনর িনে র্োগ স্বীকার কসরন। ভারর্ীয় বিজ্ঞান
ও যুবক্তিাদী েবমবর্ ১৯৮৮ োসল ভারসর্র শিলখানায় দাগী আোমীসদর মসযে একবি িবরপ
িাবলসয়বিল। িবরসপর শয েলােল পাওয়া বগসয়বিল, র্া বিল অিাক করার মসর্া। শদখা বগসয়সি,
আোমীসদর শর্করা ১০০ িনই ঈশ্বর এিং শকাসনা না শকাসনা প্রাবর্োবনক যসমত বিশ্বােী। আসমবরকায়ও
এরকম একবি িবরপ িালাসনা হসয়বিল ৫ই মাি ত, ১৯৯৭ র্াবরসখ। শে িবরসপ শদখা শগসি শয আসমবরকার
িনোযারসণর মসযে একিা উসল্লখসযাগে অংশ (৮-১০%) যমতহীন হওয়া েসত্ত্বও র্াসদর মসযে
অপরাযপ্রিণর্া কম (মাত্র ০.২১%), শে র্ু লনায় যাবমতকসদর মসযে শর্করা বহসেসি অপরাযপ্রিণর্া
অসনক শিবশ। শেবভে উলসের মসনাবিজ্ঞান এিং যমত বিষয়ক গসিষণায় শদখা শগসি, অবর্বরক্ত
যমতপ্রিণর্া এিং যসমতর আেবক্তর কারসণ মানুষ অবযকর্র শিবশমাত্রায় শমৌলিাদী, োম্প্রদাবয়ক,
অোমাবিক, অনমনীয় এিং কর্ৃ তত্বপরায়ণ বহসেসি গসে উসঠ। এ েংিান্ত শিশ বকিু পবরেংখোন আসগর
অযোসয় উসল্লখ করা হসয়সি, এিং এ যরসনর আসরা পবরেংখোসনর োসথ পবরবির্ হসর্ িাইসল শদখা
শযসর্ পাসর ে. মাইসকল শারমাসরর The Science of Good and Evil: Why People Cheat,
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বিত্র: গোসলাপ িবরপ শথসক শদখা শগসি পৃবথিীর েিসিসয় হর্দবরর
শদশগুসলার মসযেই যমীয় বিশ্বাসের প্রভাি েিতাবযক
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বিসেষণমূলক একবি েম্পাদকীয়সর্ প্রকাবশর্

েম্প্রবর্ উপসরর এই গোসলাপ িবরসপর উপর বভবত্ত্ কসর বনউইয়কত িাইমে পবত্রকায়
বিসেষণমূলক একবি েম্পাদকীয় প্রকাবশর্ হসয়সি88। কলাবমস্ট্ িালেত শব্লা
েম্পাদকীয়বিসর্ িসলনএকশর্বি শদসশর মসযে ২০০৯ োসল গোসলাপ িবরপ িালাসনা হসয়সি এিং শদখা
শগসি দাবরসরর োসথ যমতবিশ্বাসের একবি প্রর্েক্ষ শযাগাসযাগ আসি। যনী শদশগুসলা কম
যমতপ্রিণ, আর দবরর শদশগুসলাসর্ই যমতাসন্মাদনা শিবশ দৃ শেমান।
বনউইয়কত িাইমসের উক্ত প্রিেবিসর্ িমৎকার একবি গ্রােও েংযুক্ত হসয়সি, শযবি
বনসিই দাবরসরর োসথ যমতবিশ্বাসের েম্পকত সক িোখো করার িনে যসথষ্ট-

উপসরর গ্রাসের গেপের্া পসয়ন্টগুসলার শেি বিসেষসণ আনা শযসর্ পাসর। যবদ শকউ
শকাসনা শদসশর যমীয় প্রভাি এিং পার কোবপিা গ্রে শোসমবস্ট্ক প্রোসির প্লি একবি
িিসরখার মাযেসম র্ু সল যসরন র্সি শরখবিত্রবি দাোঁোসি অসনকিা এরকম-

বিত্র: শদসশর যমীয় প্রভাি িনাম পার কোবপিা বিবেবপর প্লি

এই গ্রােবি বনসয় আমরা মুক্তমনা ব্লসগ অসনক আসলািনা কসরবি। এবি অযোপক বভির
শস্ট্িসরর ‘বনউ এবথিম’ িইসয় আসি। ইন্টারসনসিও অসনক োইসি গ্রােবি পাওয়া
যাসি89।
গ্রােবি লক্ষে করসলই পাঠসকরা শদখসিন শয, আসমবরকা এিং কু সয়সর্র মসর্া
বিত্র: গোসলাপ িবরসপর উপর বভবত্ত্ কসর বনউইয়কত িাইমে পবত্রকায়
World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary of
Findings, http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome-global-tradebut-not-immigration/
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দুসয়কবি শদশ িাো িাবক েি কমসিবশ শদশই এই গ্রাসের শকাবরসলশন েমতথন কসর।
আসমবরকা অনের্ম েিল শদশ (গেপের্া বিবেবপ $৪৬,০০০) হওয়া েসত্ত্বও যসমতর
প্রভাি শিবশ। যনেম্পসদ শীষতস্থানীয় শদশ হওয়া েসত্ত্বও শদশবির যমীয় প্রভাসির পবরমাপ
দাবররেবিষ্ট শমবিসকা, আসিতবন্টনা বকংিা বিবলর োবরসর্ রসয় শগসি। শকন এই িেবর্িম
র্া িোখো করা শযসর্ পাসর। একবি কারণ শর্া অিশেই োম্রািেিাদী শির্নার বিকাশ।
একবি শদশ যখন ক্ষমর্ার শীসষত উসঠ যায়, োমবরকভাসি আগ্রােী হসয় উসঠ, র্খন
আভেন্তরীণ দ্বসের কারসণ প্রগবর্শীল সিবশষ্টেগুসলা হারাসর্ থাসক। বগ্রক এিং শরামান
েভের্ার শশষবদসকও একই িোপার সিবিল। এর িাইসর, আসরকবি িে কারণ,
আসমবরকার পুবোঁ িিাদ যমত বিবনেিাসকও আভেন্তরীণভাসি ‘িেিো’র পয তাসয় বনসয় শযসর্
শপসরসি। এখাসন িাি তসক শকি কসর শয েমস্ত উৎেসির আসয়ািন করা হয়, র্া আেসল
যমীয় পবরিৃবত্ত্র িাইসর বগসয়ও োযারণ িনগণসক আকৃ ষ্ট কসর। েযারণ িেন্ত উৎেি
(েল শেবস্ট্ভাল) শথসক শুরু কসর শিাি শিাি শিসল-শমসয়সদর িাবেকোল বপয়াসনা
িািনার শিবশরভাগই এখাসন িাি তসকবিক। এই ‘আসমবরকান অোসনামাবল’ আর
অস্বাভাবিক উপাসয় অবিতর্ শর্ল িু কিু সক মযেপ্রাসিের কসয়কবি শদসশর কথা িাদ বদসল
যমত এিং দাবরসরের একিা স্পষ্ট েম্পকত ই পাওয়া যায়। নিায়নসযাগে শবক্তর বিকাশ এিং
এ েংিান্ত প্রযুবক্তর উত্থাসনর েসল ভবিষেৎ পৃবথিীসর্ শর্সলর দাম পসে শগসল,
মযেপ্রাসিের শদশগুসলাও এভাসি িেবর্িম বহসেসি থাকসি না িলাই িাহুলে।
এই দুই একবি অোসনামাবল র্থা ‘অস্বাভাবিকর্া’ িাদ বদসল গ্রাে শথসক যমত এিং
দাবরসরের একিা স্পষ্ট েম্পকত ই পাওয়া যায়। গ্রাে শদখসল শয শকউ িুঝসি- শয শদসশ
যমীয় প্রভাি যর্ িােসি, শেইোসথ পাল্লা বদসয় িােসি দাবররে, আর যমীয় প্রভাি
শযখাসন কম মানুসষর েিলর্াও শিবশ। িোপার কী?
িোপার শর্া োদা শিাসখই শিাঝা যািার কথা। শয েমস্ত শদশ যর্ দাবররেবিষ্ট,
শেেি শদসশই যমত বনসয় শিবশ নািানাবি হয়, আর শােসকরাও শেেি শদসশ যমতসক
হাবর্য়ার বহসেসি িেিহার কসর। শেিনেই দাবররেবিষ্ট র্ৃ র্ীয় বিসশ্বর শদশগুসলাসর্ যমত
খুি িে একিা বনয়ামক হসয় কাি কসর েিেমসয়ই। বকংিা িোপারিা উসোভাসিও
শদখা শযসর্ পাসর- যমতসক অবর্বরক্ত প্রশ্রয় শদয়া, বকংিা লম্ফঝম্ফ করা, বকংিা িাগবর্ক
বিষয় আশসয়র শিসয় যমতসক মাত্রাবর্বরক্ত শিবশ গুরুত্ব শদয়ার কারসণই শেেমস্ত
শদশগুসলা প্রযুবক্ত, জ্ঞান বিজ্ঞাসন বপবিসয়, এিং েসিতাপবর দবরর। বকিুবদন আসগ
িাংলাসদশ েরকার শমাল্লাসদর শর্ায়াি করসর্ শেেিুক এিং ইউবিউি িে কসর
বদসয়বিল। শয শদশ িাগবর্ক বিষসয়র শিসয় ঠু নসকা বিশ্বাে বনসয়ই মত্ত্ থাসক, শে শদশ
অথত-সিভি জ্ঞান বিজ্ঞাসন উন্নর্ হসয় যাসি- এিা বক আশা করা যায়? যসমতর রবশ
আমাসদর শপিসন শিসন শরসখসি অসনকিাই। বিশ্বাসের ভাইরাসের এরসিসয় িে কু েল
আর কী হসর্ পাসর! র্াই ‘বিশ্বাসে বমলায় িস্তু, র্সকত িহুদূর’ িসল কবথর্ বিশ্বােীসদর

শর্ার্া পাবখর মসর্া আউোসনা িহুল প্রিাবরর্ উবক্তবিসক োমানে িদসল বদসয় আমরা
িলসর্ পাবরবিশ্বাসে বমলায় দাবররে, অবিশ্বাসে িহুদূর!
যমত আেসলই একবি ভাইরাে
যখন ভাইরাসের কথা িলা হয়, র্খন হয়সর্া অসনসকই শভসি শনন এিা শরে র্ু লনা,
এর শিবশ বকিু নয়। আেসল র্া নয়। আবম যখন যমতসক ‘ভাইরাে’ বহসেসি উদ্ধৃর্
কবর, র্খন আেসলই শেিাসক আক্ষবরক অসথত ভাইরাসের মসর্াই মসন কবর। হোোঁ, যমীয়
বিশ্বােগুসলার বেএনএ বকংিা শপ্রাবিসনর মসর্া শকান শভৌর্ রূপ হয়সর্া শনই, বকন্তু অনে
েকল শক্ষসত্র এিা প্রকৃ র্ ভাইরাসের মসর্াই কাি কসর। অযোপক বভির শস্ট্ির র্ার
‘গে – দে েবল অি শেইথ’ িইসয় শেসরল শর’র গসিষণা শথসক যসমতর পাোঁিবি সিবশষ্টে
বলবপিদ্ধ কসরসিন90 –
১) এিা মানুষসক েংিবমর্ কসর।
২) অনে যারণার (ভাইরাসের) প্রবর্ প্রবর্সরায এিং এবন্টিবে সর্বর কসর।
৩) বকিু বিসশষ মানবেক এিং শারীবরক োংশনসক অবযকার কসর শেসল, এিং শেই
িেবক্তর মসযে এমনভাসি লুবকসয় থাসক শয শেই িেবক্তর পসক্ষ র্াসক েনাক্ত করা
েম্ভি হয় না।
৪) বিসশষ বকিু পদ্ধবর্ িেিহার কসর ভাইরাসের বিস্তাসর।
৫) িাহকসক অসনকিা ‘শপ্রাগ্রাম’ কসর শেসল ভাইরাসের বিস্তাসর েহায়র্া করসর্।
আসরা একবি মিার িোপার হসি, আমাসদর অসনসকই সশশসি েবদত কাবশ গলা িেথা
েহ অসনক উপেসগতর েম্মুখীন হর্াম। বশশুরা ভাইরাোিান্ত হয় শিবশ, কারণ পূণিত য়স্ক
মানুসষর শিসয় অরবক্ষর্ বশশুসক কািু করা েহি। র্াই সশশসিই ভাইরাসের েংিমণ
সি শিশীমাত্রায়। বঠক একইভাসি যমতগুসলাও ‘অরবক্ষর্ সশশি’শক শিসি শনয়
ভাইরাসের প্রোসর। মুক্তমনা ব্লগার আবদল মাহমুদ ‘যমতবশক্ষার মাযেসম োম্প্রদাবয়কর্ার
েরল পাঠ’ নাসম একবি গুরুত্বপূণ ত বেবরি বলখসিন মুক্তমনায়91।
বেবরিবির প্রথম পসিত বর্বন শদবখসয়সিন শিািসিলা শথসকই যমীয় বশক্ষার নাসম
বকভাসি বশশু-বকসশারসদর ‘শেন-ওয়াশ’ করা হয়। বর্বন িাংলাসদসশর েরকারী বশক্ষা
শিাসেতর নিম-দশম শশ্রণীর ইেলাম-বশক্ষা িইবির (ির্তমান পাঠেেূিীসর্ িইবির
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আবদল মাহমুদ, যমতবশক্ষার মাযেসম োম্প্রদাবয়কর্ার েরল পাঠ-১, মুক্তমনা।

বশসরানাম িদসল ‘ইেলাম ও সনবর্ক বশক্ষা’ রাখা হসয়সি) বকিু স্কোন করা পৃো উদ্ধৃর্
কসরসিন, যা রীবর্মর্ আর্ঙ্কিনক। িইবিসর্ ‘কু ের’ কী, ‘কাবের কারা’ এ েংিান্ত
আসলািনা আসি, যা রীবর্মর্ োম্প্রদাবয়ক বিসদ্বষপ্রেূর্। অবিশ্বােীরা হল কাসের;
র্ারা অকৃ র্জ্ঞ, যাসদর দুবনয়ায় শকান ময তাদা নাই, র্ারা অিাযে ও বিসরাযী, ি নে
িলু ুমকারী, হর্াশ/নােরমান। একই িইসয়র ৫৩ পার্ায় শিশ গুরুত্ব েহকাসর বিহাদ
েম্পবকত র্ বশক্ষা িবণতর্ হসয়সি। শুযু বিহাসদর েংজ্ঞা নয়, বকভাসি এিং কাসদর বিরুসদ্ধ
বিহাদ িাবলসয় আল্লাহর মসনানীর্ দ্বীন ইেলাম প্রবর্ো করসর্ হসি র্া স্পষ্ট ভাষাসর্ই
িণতনা করা হসয়সি শরোসরন্স েহকাসর –

িাংলাসদসশর ইেলাম-বশক্ষা িইবির এই অংশিু কু পেসল বকন্তু অসনসকরই মসন হসি
বিন লাসদন, িাংলা ভাই, শায়খ রহমানসদর েন্ত্রােী িলা এই যমতবশক্ষার আসলাসক
শমাসিই যুবক্তেংগর্ নয়। িইবি পেসল আসরা মসন হসি ইেলাম বশক্ষা িইবি শযন
ইমাম আল গাজ্জালীর উগ্র আদসশতর আসলাসক শলখা হসয়সি বযবন ইেলাসমর মসযে
মুক্তিুবদ্ধর িি তাকারী শমার্াবিলাসদর মুক্তিুবদ্ধসক এক েময় বংে োযন কসরন
বনমতমভাসি। বিহাদ েম্বসে গাজ্জালীর িাণী বিল এরকসমর ‘প্রসর্েক মুেবলমসক িিসর অন্তর্ একিার অিশেই বিহাসদ শযসর্ হসি... দুসগতর
বভর্সর যবদ নারী এিং বশশুরাও থাসক, র্িু র্াসদর বিরুসদ্ধ ভারী পাথর িা র্ীর
বনসক্ষসপর যন্ত্র িেিহার করা শযসর্ পাসর। র্াসদরসক আগুসন পুবেসয় বকংিা েু বিসয়
মারা শযসর্ পাসর।’

গাজ্জালী, মওদুদীসদর উগ্র ভািযারা বশশু-বকসশারসদর েংিবমর্ করার মাযেসম কীভাসি
ভাইরাে আিান্ত মনন কীভাসি যীসর যীসর গসে উঠসি শেিা শিায হয় না িলসলও
িলসি। পাবকস্তাসন নাবক বশশুসদর পাঠেপুস্তসক পোসনা হয়, ‘এ ের আবলে, বি ের
িদু ক’92 । শে শদসশর ভাইরাে–আিান্ত শেনািাবহনী পবরণর্ িয়সে েুসযাগ শপসয় নয়
মাসে বত্রশ লক্ষ মানুষ মারসি আর দুই লাখ নারীর েম্ভ্রমহাবন করসি, এ আর বিবিত্র কী!
মবন তং শশাি দে শে!

বিত্র: পাবকস্তাসন বশশুসদর পাঠেপুস্তসক পোসনা হয়, ‘এ ের আবলে, বি ের িদুক’

যমতসক আেসল শরে ভাইরাে বহসেসিই বিবির্ করা প্রসয়ািন। যসমতর েংিমণ,
পুনরুৎপাদন এিং পোরাোইবিক সিবশষ্টেগুসলা শকিল ভাইরাসের মসযেই শদখা যায়।
বকন্তু অবযকাংশ বিশ্বােীরা এসক ভাইরাে বহসেসি না শদসখ নীবর্-সনবর্কর্ার উৎে
বহসেসিই শদখসর্ িায়। আমরা পরির্ী অযোসয় শদখি, যমত সনবর্কর্ার উৎে বহসেসি
ের্েই দাোঁোসর্ পাসর বকনা।
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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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যমত বক ের্েই সনবর্কর্ার উৎে?
প্রািীনকাল শথসকই ঈশ্বসরর প্রবর্ অগায আনুগর্ে এিং যমত বিশ্বােসকই মানুসষর সনবর্ক
িবরত্র গঠসনর একমাত্র অিলম্বন িসল মসন করা হসয়সি। পাশ্চার্ে বিসশ্ব শগাোঁো
বিস্ট্যসমতর অনুোরীরা েংগবঠর্ হসয় অসনক আসগ শথসকই মগি শযালাই করসর্ শুরু
কসরসি এ কথা প্রিার কসর শয, যমতগ্রেগুসলা আর র্াসদর ঈশ্বরই একমাত্র সনবর্কর্া
বিষসয় শশষ কথা িলিার অবযকার রাসখ। যমতগ্রেগুসলাসর্ শযভাসি পথ শদখাসনা হসয়সি,
শেগুসলা অেভাসি অনুেরণ করাই হল সনবর্কর্া93। আমাসদর শদবশ েংস্কৃবর্ শর্া
আিার এগুসলাসর্ েিেময়ই আিার আরও একযাপ এবগসয়। অসনক িাোয় শদসখবি
শেই শিসলসিলা শথসকই শিাি শিসল-শমসয়গুসলার মাথা বিগসে বদসয় িাংলা শশখার
আসগই িাোয় হুিরু শরসখ আরবি পোসনার িসদািস্ত করাসনা হয়, নয়র্ হবর-কীর্তন
শশখাসনা হয় আর সনবর্ক িবরত্র গঠসনর মূলমন্ত্র বহসেসি শর্ার্া পাবখর মসর্া আওরাসনা
হয় নীরক্ত িাকোিলী- ‘অোই িািু, এগুসলা কসর না। আল্লাহ বকন্তু শগানাহ বদসি।’
শিািসিলা শথসকই এইভাসি সনবর্কর্ার োসথ যসমতর বখিু বে একোসথ বমবশসয়
এমনভাসি শিসল-বপসলসদর খাওয়াসনা হয় শয র্ারা িে হসয়ও আর ভািসর্ই পাসর না
শয যমত মানা িাোও কাসরা পসক্ষ ভাসলা মানুষ হওয়া েম্ভি। বকন্তু েবর্েই বক যসমতর
োসথ সনবর্ক িবরত্র গঠসনর শকাসনা িাস্তি শযাগাসযাগ আসি? নামাি, শরািা, হজ্জ্ব,
যাকার্, কৃ ষ্ণলীলা, র্িবলগ িামার্ ইর্োবদর মাযেসম গণ মানুসষর সনবর্কর্া উন্নয়সনর
যর্ই শিষ্টা করা শহাক না শকন, োরা পৃবথিী িসু ে যসমতর নাসম মারামাবর, হানাহাবন,
বহংো, শশাষণ, বনয তার্ন, দাবররে আর েন্ত্রাসের বিস্তার শদসখ শিাঝা যায় শয ঈশ্বসর
বিশ্বাে আেসল শকাসনা বিশাল অনুসপ্ররণা হসয় মানুসষর মসযে কখসনাই কাি কসর বন।
কারণিা অবর্ পবরষ্কার। ঈশ্বসর বিশ্বাসের মাযেসম মরাবলবি িা সনবর্কর্া অিতসনর শিষ্টা
‘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

করা আেসল শোিা পসথ ভার্ না বগসল কাসনর িাবরবদসক হার্ ুবরসয় ভার্ খাওয়ার
মর্ন। প্রসর্েক যমতই িলসি বিযার্া ভাসলা মানুষসক পুরস্কৃর্ কসরন আর পাপী-র্াপীনীবর্হীনসদর শাবস্ত শদন। শিাঝাই যায়, পুরস্কাসরর শলাভিাই এখাসন মুখে। সনবর্কর্া
িাদ বদসয় অনে শযসকাসনা উপাসয় আল্লাহসক র্ু ষ্ট কসর পুরষ্কার িগলদািা করসর্ পারসল
শকাসনা িাদাই আর সনবর্কর্ার যার যারসি না। একিু ঠাো মাথায় বিন্তা করসলই
শিাঝা যায় শয, রাম-নাম, হবরসিাল, পাোঁঠা িবল, শকারিাবন, নামাি, হজ্জ্ব, শকারআন
শর্লাওয়ার্, পূিা, যজ্ঞ এই েমস্ত িোপার-েোপারগুসলার মাযেসম মানুষ আেসল
সনবর্কর্ার শকাসনা যার না শযসর বিযার্ার র্ু বষ্ট লাসভর প্রসিষ্টাসর্ই মত্ত্। মানুসষর প্রবর্
আর েমাসির প্রবর্ যাসদর অিজ্ঞা আর প্রিঞ্চনা শিবশ, র্ারাই বকন্তু শিবশ-শিবশ ‘আল্লাআল্লা’ কসর। হািী শেবলসমর মসর্া শলাসকর হজ্জ্ব করার প্রসয়ািনিা পসে শিবশ,
এরশাসদর ‘আলহাজ্জ্ব’ হওয়ার শখ হয় প্রিল। কারণ যসমতই রসয়সি েমস্ত আ-কাি, কু কাি কসরও পার পািার ঢালাও িেিস্থা। মক্কা, শিরুিাসলম, পুরী, িারানেী, বর্রুপবর্,
এেি পবিত্র স্থান দশতসন রসয়সি িীিসনর েি পাপ যুসয় বগসয় পরকাসল স্বগতিােী হওয়ার
বনবশ্চর্ গোরাবন্ট। শকাবি িাকার শিারাকারিারী র্াই যুম-যাম কসর পূিা-যজ্ঞ কসর নয়র্,
শশষ িয়সে এলাকায় মবদর গসে শদয় শিসহশসর্ একিা ‘প্লি িুবকং’ শদিার আশায়।
উপরন্তু, যুবক্ত আর বিজ্ঞাসনর অগ্রগবর্র োসথ োসথ েমাি েসির্ন মানুষ আি
িুঝসর্ বশসখসি শয, ঈশ্বর এক অথতহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল োংকৃ র্োয়সনর
ভাষায়- ‘অজ্ঞানর্ার অপর নামই হসলা ঈশ্বর।’ কাসিই অজ্ঞানর্াসক পুবোঁ ি কসর ঈশ্বর
নামক বমথো-বিশ্বাসের মূলা ঝু বলসয় মানুসষর সনবর্ক িবরত্র গঠসনর কাবহবন আি
অসনসকর কাসিই ‘বশশুসর্াষ গল্প’ িাো আর বকিু নয়। িােতাি রাসেল র্ার ‘শহায়াই
আই অোম নি আ বিস্ট্ান’ গ্রসে িসলন94‘যমত েম্পসকত দু যরসনর আপবত্ত্ করা যায়-শিৌবদ্ধক এিং সনবর্ক। শিৌবদ্ধক আপবত্ত্
অনুোসর িলা যায় শয, শকাসনা যমতসকই ধ্রুি ের্ে িসল শমসন শনওয়ার শকাসনা
শযৌবক্তক কারণ শনই এিং সনবর্ক আপবত্ত্ অনুোসর িলা যায় যসমতর উপসদশগুসলা
এমন েময় শথসক উসঠ এসেবিল যখন মানুষ ির্তমান যুসগর শথসকও অসনক বনেুর
বিল। েসল শদখা যাসি এই উপসদশগুসলা অমানবিকর্াসক বিরন্তন করিার িনেই
সর্বর। যবদ এই বিরন্তন িোপারবি গ্রহসণ মানুষসক িাযে না করা হসর্া, র্সি
মানুসষর সনবর্ক বিসিকসিায ির্তমাসন আসরা অসনক উন্নর্ হসর্া।’
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িােতাি রাসেল, আবম শকন যমতবিশ্বােী নই, ভাষান্তরঃ অবরন ভাদুেী, দীপায়ন, ২য় েংস্করণ, িানুয়ারী
২০০৪।
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ইন্টারসনসি শলখাবলবখ করসর্ বগসয় যাবমতকসদর নানা (কু )যুবক্তর োসথ পবরিসয়র বর্ক্ত
অবভজ্ঞর্া আমার রসয়সি। একিার এক ওসয়ি োইসির িনে সিজ্ঞাবনক দৃবষ্টসকাণ শথসক
যমত এিং সনবর্কর্ার মযেকার বিবভন্ন অেিবর্ বনসয় শলখা শুরু কসরবিলাম। শলখা শুরু
করসর্ না করসর্ই এক যাবমতক ভরসলাক শেখাসন হুঙ্কার শিসে শর্সে আেসলন এই
িসলএসদর মসর্া িেবক্তিগত যুগ যুগ যসর এসেসি এিং ভূ র্ হসয় িসল শগসি। এসদর
েম্পসকত শকারআসন উসল্লখ রসয়সি শয, র্ারা অে ও িিতর। এসদর হূদসয় েীলসমাহর এোঁসি
শদওয়া আসি। র্ারা বকিুই শদখসর্ পায় না এিং শুনসর্ পায় না। শুযু প্রাণীর মসর্া হাম্বা
হাম্বা রি শর্াসল।
শকারআসন যবদ েবর্েই এমনবি িলা থাসক (এিং শকারআসন েবর্েই
অবিশ্বােীসদর অে/িিতর, এিং এসদর হূদসয় শয েীলসমাহর এোঁসি শদওয়া আসি র্া িলা
আসি; শদখুন েুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩
ইর্োবদ) িলসর্ই হয় মহান েৃবষ্টকর্তার রুবিসিায েবর্েই প্রশংেনীয়। শকিল যমত মাবন
না িসলই ভরসলাক আমাসক ‘অে’ ও ‘িিতর’ িসলসিন, আর প্রমাণ স্বরূপ ‘োক্ষী
শগাপাল’ শমসনসিন র্ার বির-আরাযে ওই যমতগ্রেসকই। শুযু শয শকারআসনই
অযাবমতকসদর েম্বসে এযরসনর বিসষাদগার করা হসয়সি র্া ভািসল ভু ল হসি। শঙ্করািায ত
প্রমুখ দাশতবনকসদর প্রািীনকাসলর নাবস্তকেিাদী িািতাক দশতনসক ‘শলাকায়ার্’ িা ইর্র
শলাসকর দশতন বহসেসি প্রবর্বের্ কসর র্ু ি-র্াবিলে করার প্রিণর্াবির কথা এসক্ষসত্র
বিসিিনা করা শযসর্ই পাসর। এমন বক িািতাক দশতসনর উৎপবত্ত্ েম্বসেও িলা হয় শয,
মহাভারসর্র এক কু িবরত্র রাক্ষে িািতাসকর নাম শথসকই নাবক িািতাক দশতসনর উৎপবত্ত্
হসয়সি। মহাভারসর্ আসি, িািতাক বিল দুসয তাযসনর িেু এক দুরাত্মা রাক্ষে।
কু রুসক্ষসত্রর যুসদ্ধ িসয়র পর িািতাক োহ্মসণর িদ্মসিশ যারণ কসর যুবযবেরসক জ্ঞাবর্ ার্ী
বহসেসি বযক্কার িাবনসয় আত্ম ার্ী হসর্ প্রসরাবির্ কসরবিল। বকন্তু উপবস্থর্ োহ্মসণরা
র্াসদর অর্ীবিয় ক্ষমর্ায় িািতাসকর িালাবক যসর শেসল যুবযবেরসক রক্ষা কসরন।
শিাঝাই যায়, প্রািীন ভািিাদীরা এই নাবস্তকেিাদী দশতনবির প্রবর্ োযারণ মানুসষর ৃণা
েৃবষ্টর উসেসশেই এমন ৃণে িবরসত্রর রাক্ষসের োসথ দশতনবিসক িসু ে বদসর্ েসিষ্ট
হসয়বিসলন। আসরকবি উদাহরণ শদবখ।
মহাভারসর্র শাবন্তপিত। এক যনী িবণক রসথ যাওয়ার েময় এক োহ্মণসক যাক্কা
শমসর বদসলা। ক্ষুব্ধ োহ্মণ অপমাসনর জ্বালা ভু লসর্ আত্মহর্ো করার কথা বিন্তা করসলা।
শদিরাি ইি োহ্মসণর আত্মহর্োর মসযে েিতনাসশর েসঙ্কর্ শদখসর্ শপসয় বশয়াল
শেসি হাবির হসলন। োহ্মণসক র্ার পশু িীিসনর নানা দুঃখ-দুদশত ার কথা িসল
মানিিীিসনর িয়গান গাইসলন। িানাসলন অসনক িসন্মর পুসণের েল েম্বল কসর এই
মানি িন্ম পাওয়া। এমন মহা েত র্ম এই মানিিীিন আর র্ায় আিার োহ্মণ! এমন

িীিন পাওয়ার পরও বক শকউ আত্মহর্ো কসর? কাসিই অবভমাসন আত্মহর্ো করা
শমাসিই িুবদ্ধমাসনর কাি হসি না। বশয়াল িলল, শে বনসিও আসগর িসন্ম োহ্মণ হসয়
িসন্মবিল। বকন্তু শেই িসন্ম শে িূ োন্ত মূসখ তর মসর্া এক মহাপার্সকর কাি কসরবিল
িসলই আি এই বশয়াল িন্ম। িূ োন্ত মূসখ তর মসর্া কািবি কী? এ িাসরই বকন্তু শিবরসয়
এসলা নীবর্ কথাঅহমাংে পবের্সকা সহর্ু সকা শদিবনদকঃ।
আম্বীবক্ষকীং র্কত বিদেমঅনুরসক্তা বনরাবথতকাম।।
শহর্ু িাদানপ্রিবদর্া িক্তা েুংেৎেু শহর্ু মৎ।
আসিাষ্টা ি অবভিক্তা ি োহ্মিাসকেষু ি বদ্বিান।।
নাবস্তকঃ েিতশঙ্কী ি মূখ তঃ পবের্মাবনকঃ
ভাষে ইয়ং েলবনিৃবত্ত্ঃ শৃগালত্বং মম বদ্বি (শাবন্তপিত ১৮০/৪৭-৪৯)
(অথতাৎ, আবম

বিলাম এক শিদ েমাসলািক পবের্। বনরথতক র্কত বিদোয় বিলাম অনুরক্ত।
বিিার েভায় বিলাম র্কত বিদোর প্রিক্তা। যুবক্তিসল বদ্বিসদর েহ্মবিদোর বিরুসদ্ধ
আসিাশ শমিার্াম। বিলাম বিজ্ঞােু মসনর নাবস্তক, অথতাৎ বকনা পবের্োবভমানী মূখ ত। শহ
োহ্মণ, র্ারই েলস্বরূপ আমার এই বশয়ালিন্ম।)
শিাঝাই যায়, সিবদক যুসগও যুবক্তিাদীসদর েংশয়, অযাবির্ প্রশ্ন আর অনথতক র্কত বির্কত একিা ‘েোির’ হসয় উসঠবিল। ‘পবের্োবভমানী মূখ’-ত এযরসনর শলসিল এোঁসি
বদসয় শিদ-েমাসলািকসদর প্রবর্হর্ করার প্রসিষ্টা র্ারই ইবির্ িহন কসর। আিসকও
বক এ দৃ বষ্টভবির খুি একিা পবরির্তন হসয়সি? শয ভরসলাকবি আমাসক যমতগ্রসের
েমাসলািনা করার িনে ‘অে’ িা ‘িিতর’ বহসেসি বিবত্রর্ করসিন, শে যরসনর
শলাকিসনর বকন্তু আসিা েমাসি অভাি শনই, নাবস্তক শুনসলই র্ারা খোোঁক কসর ওসঠন‘ও র্ু বম নাবস্তক! র্সি শর্া র্ু বম যা ইিা র্াই করসর্ পাসরা! শর্ামার শর্া িবরত্র িসল
বকিু শনই।’ এরা আেসল নাবস্তকসদর মানুষ িসলই মসন কসরন না, ভাসলা-মানুষ ভািা
শর্া অসনক পসরর কথা। বকন্তু, নাবস্তক মাসনই বক অবনবর্ক, িবরত্রহীন, লম্পি শগাসির
বকিু? এমবনভাসি ভািার শমাসিই শকাসনা কারণ শনই। নাবস্তকরা আেসল নাসকর োমসন
শথসক ঈশ্বর নামক মূলাবি েবরসয় িাস্তিেম্মর্ভাসি ‘মরাবলবি’ িা সনবর্কর্াসক শদখিার
পক্ষপার্ী। ঈশ্বসরর ভসয় নয়, একবি েুদর এিং েুস্থ েমাি গসে র্ু লিার প্রসয়ািসনই
মানুসষর িু বর, লাম্পিে, খুন, যষতণ বিেিতন বদসয় োমাবিক মূলেসিাযগুসলা গসে শর্ালা
দরকার। নয়র্ েমাসির বভবত্ত্মূলই শয একেময় বসে পেসি! কাসিই অযাবমতকসদর
শিাসখ ‘সনবর্কর্া’ শিসহসস্ত যাওয়ার শকাসনা পােসপািত নয়, িরং বনর্ান্তই োমাবিক
আিশেকর্া। যমতােরা শযসহর্ু োমাবিক-মূলেসিাসযর এই বিষয়গুসলা এসকিাসরই
িুঝসর্ িান না, র্াই র্াসদর মসযে যুদ্ধ, দািা, বিহাদ, মারামাবর শলসগই আসি। ১৯৭১

োসলর কথাই যরা যাক। োরা িাংলা হর্বিহ্বল হসয় শদসখসি বকিু যমতাে মানুষ যমত
রক্ষা করসর্ বগসয় কী কসর পশুর স্তসর শনসম শযসর্ পাসর।
এক ভরসলাকসক বিনর্াম। ঢাকা বিশ্ববিদোলসয়র অযোপক। োসর্-পাোঁসি শনই;
োদা শিাসখ শদখসল বনর্ান্ত ভাসলামানুষ িসলই মসন হসি। বকন্তু ভু ক্তসভাগীরা িাসনন শয
একাত্ত্সর ভরসলাক এসহন দুষ্কমত শনই শয কসরন বন। শেেময় এমন বক বর্বন েসর্ায়া
বদসয়বিসলন এই িসল শয, খান-শেনারা যবদ শকাসনা িাঙাবল শমসয়সক যষতণ কসর র্সি
শেবি অনোয় িসল বিসিবির্ হসি না, িিনারীরা পাক-িাবহনীর িনে ‘মাসল গবনমর্’,
কারণ র্ারা ইেলাসমর িনে লেসি। এমন নয় শয ভরসলাক অবশবক্ষর্ বিসলন, অথিা
বিসলন িুবদ্ধহীন। িরং েৎ এিং হূদয়িান বহসেসিই একিা েময় র্ার খোবর্ বিল; বকন্তু
এই ‘েজ্জন’ িেবক্তও শরে যসমতর প্রবর্ ভাসলািাোয় অে হসয় শনসম শগসলন পশুর স্তসর।
উবন শভসিবিসলন পাবকস্তান শভসি শগসল ইেলাম হসি বিপন্ন। র্াই যমত িাোঁিাসর্ যা যা
করা দরকার েিই কসরসিন। এমন বক খান শেনাসদর োসথ পাল্লা বদসয় র্ার বিরুসদ্ধ
যষতসণর অবভসযাগও আসি। িোপারবি অসনসকর কাসি অবিশ্বােে মসন হসলও অবর্মাত্রায়
যমতপ্রিণসদর িনে এযরসনর কাি খুিই স্বাভাবিক। অসনক েময়ই মানবিকর্ার শিসয়
র্াসদর কাসি যমতসিাযিাই িে হসয় দাোঁোয়। এই ভরসলাসকর কথা ভািসলই শনাসিল
বিিয়ী পদাথতবিদ বস্ট্সভন ওয়াইনিাসগতর বিখোর্ উবক্তবি মসন পসে যায়95‘যমত মানির্ার িনে এক বনমতম পবরহাে। যমত মানুক িা নাই মানুক, েিেময়ই এমন
অিস্থা থাকসি শয ভাসলা মানুসষরা ভাসলা কাি করসি, আর খারাপ মানুসষরা খারাপ কাি
করসি। বকন্তু ভাসলা মানুষসক বদসয় খারাপ কাি করাসনার শক্ষসত্র যসমতর িুবে শনই।’

শকিল একাত্ত্সর নয়, ২০০২ োসল গুিরাসি সি যাওয়া মমতাবন্তক দািা, বকংিা র্ারও
আসগ অসযাদ্ধায় িািবর মেবিদ শভসি বশিসেনাসদর র্ােি নৃর্ে যসমতর এই ভয়ািহ
রূপবিসকই স্মরণ কবরসয় শদয়। অপরপসক্ষ নাবস্তকসদর শযসহর্ু এই অবর্মানবিক েত্ত্াশকবিক সনবর্কর্ায় শকাসনা বিশ্বাে শনই, একিন বনোিান নাবস্তক েবর্েকার অসথত গসে
উঠসর্ পাসরন একিন যথাথত প্রথা-বিসরাযী মানুষ বহসেসি। েুমন র্ু রহান নাসম এক
শলখক মাবেক শদশ পবত্রকার ৪ নসভম্বর ২০০২ েংখোয় ‘নাবস্তকর্ার েংজ্ঞা’ শীষতক
প্রিসে বলসখবিসলন96- ‘নাবস্তকসদর অবিশ্বাে র্াই শুযু অবর্মানবিক েত্ত্ায় নয়,
র্ারসিসয় অসনক গভীসর, বর্বন অবিশ্বাে কসরন প্রথাগর্ েভের্ার প্রায় েমস্ত
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.
96 নাবস্তকর্ার েংজ্ঞা, েুমন র্ু রহান। শদশ ৪ নসভম্বর, ২০০২।

অপবিশ্বাসে। েিবকিুই র্ারা যুবক্ত বদসয় বিিার কসর শদখসর্ িান।’ এর মসযে বকিুিা
হসলও শয ের্ের্া শনই র্া নয়। র্সি ভাসলামানুষ শহান, আর নাই শহান এিা বকন্তু বঠক
শয নাবস্তক িা অযাবমতকসদর মসযে শথসক কখসনাই আল-কাসয়দা, র্াবলিান, হরকর্-উলবিহাদ, রািাকার, আলিদর িা বশিসেনাসদর মসর্া োম্প্রদাবয়ক প্রবর্োসনর
োংগঠবনকরূপ শদখা যায় না। যর্বদন যমত থাকসি, ঈশ্বসর বিশ্বাে থাকসি যসমতর
োম্প্রদাবয়ক এই োংগঠবনক রূপবিও বকন্তু িিায় থাকসি পুসরামাত্রায়। কাসিই যর্বদন
মানুসষর আনুগর্ে ঈশ্বর এিং মানুসষর মসযে বিভক্ত হসয় থাকসি র্র্বদন র্া মানুষসক
স্বাযীনভাসি আর বিজ্ঞানেম্মর্ভাসি সনবর্কর্া ও মূলেসিায অিতসন িাযা শদসিই।
শিসহসস্তর শলাসভ িা ঈশ্বরসক র্ু ষ্ট করার িনে নয়, মানুষসক ভাসলাসিসে মানুসষর িনে
কাি করার প্রসিষ্টা যবদ আন্তবরক হয়, র্সিই গসে উঠসি োিতিনীন মানির্ািাদ।
েম্প্রবর্ এর প্রসিষ্টা শুরুও হসয়সি। ঈশ্বরসকবিক বমথোর শিোবর্ মন শথসক েবরসয় শুযু
মানুসষর িনে মানুসষর কাি করার িােনা বনসয় োরা পৃবথিী িসু ে নর্ু ন শর্সকর
আযুবনক মর্িাদ বহসেসি এসেসি বহউমোবনিম। এমন বক আমাসদর পাশ্বতির্ী শদশ
ভারসর্ মানির্ািাদী েবমবর্ এিং যুবক্তিাদী েবমবর্ অবেে আদালসর্র েসমত িা বিসয়র
শরবিসিশসন ‘বহদু ’, ‘মুেবলম’ এই শব্দগুসলার পাশাপাবশ যসমতর িায়গায় ‘মনুষেত্ব’
শব্দবি িেিহাসরর আইবন অবযকার আদায় কসরসি97। এ প্রেসি ভারর্ীয় যুবক্তিাদী
‘যমত’ শযসহর্ু িেবক্তগর্ িোপার র্াই যমতবনরসপক্ষ শদসশ যমীয় পবরবিয় িানাসনা িরুবর নয় িসল
যমতবনরসপক্ষ মানির্ািাদীরা মসন কসর। বকন্তু েমেো হসলা, যারা শকাসনা যমত মাসনন না র্ারা িাকু বর িা
বশক্ষার শক্ষসত্র কলামিা খাবল রাখসর্ িাইসলও অর্ীসর্ আপবত্ত্ উসঠসি নানা িায়গায়। এমনবক েমত
িাবর্ল করা হসয়সি ‘অেম্পূণ’ত িসল। শেই েময় িহু মানুষ দ্বারস্থ হয় ভারর্ীয় মানির্ািাদী েবমবর্র।
এই েময় প্রথম এই েবমবর্ Humanists’ Association of India েবিয় হয় মানির্াসক যমত বহোসি
প্রবর্ো করসর্, শেিা ১৯৯২-৯৩ োসলর বদসক। শদসশর রািবনবর্ক শনর্াসদর কাসি ও েংিাদপসত্রর
দপ্তসর শযাগাসযাগ কসর িনাবি িানাসনা হয়। যাসর্ একিন মানুষ বনসির যমত ‘ মানির্া’ িলসর্ পাসর
র্ার িনে েরকাবর শকাসনা বনয়ামািলী িা গাইেলাইন আসি বকনা র্া স্পষ্ট ভাসি িানসর্ িাওয়া হয়।
উত্ত্সর েিাই িসলন শয এভাসি নর্ু ন যমত সর্বর করা েম্ভি নয়। র্ারপর মানির্ািাদী েবমবর্ েরােবর
বিবঠ পাঠায় িাবর্েংস র অবেসে। উত্ত্র আসে শদবর না কসরই। ইউএনও র্াসদর Human rights এিং
Religious rights েংিান্ত যাির্ীয় িই ও কাগিপত্র পাবঠসয় স্পষ্ট িাবনসয় শদয়- ‘১৯৮১’ এর
শিনাসরল অোসেম্ববলসর্ রাষ্ট্রেং শ াষণা কসরসি প্রবর্বি মানুসষর শয শকাসনা যমতমর্ গ্রহণ ও িি তা করার
স্বাযীন অবযকার আসি। র্ারপরই এই আইবন লোইসর্ শযৌথভাসি শনসম পসে ভারসর্র মানির্ািাদী
েবমবর্ ও যুবক্তিাদী েবমবর্। িাবর্েং সক বিবঠ বদসয় িানাসনা হয় শয ভারর্ িাবর্েংস র েদেে শদসশর
অনের্ম হওয়া েসত্ত্বও প্রিবলর্ যসমতর িাইসর অনে যমতসক এখাসন স্বীকৃ বর্ শদয়া হয় না। বহউমোবনিমশকও যমত িসল স্বীকার করা হয় না। বকন্তু শযসহর্ু ইউএনও র্ার গাইেলাইন পাবঠসয় বদসয়সি, আমরা
ইউএনও-এর অন্তগতর্ শদশ বহসেসি মসন কবর মানির্া আমাসদর যমত হসর্ শকাসনা িাযা শনই। এিং
আইবনভাসি এই যমতমর্সক গ্রহণ করার অবযকার ভারসর্র নাগবরসকরা প্রবর্ো করসর্ পারসি। এই বিবঠর
প্রবর্বলবপ পাঠাসনা হয় রাষ্ট্রপবর্, উপরাষ্ট্রপবর্, প্রযানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, েংেদবিষয়ক মন্ত্রী ও
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প্রিীর শ াসষর একবি িমৎকার উবক্ত র্ার ‘অসলৌবকক নয়, শলৌবকক গ্রে’ শথসক হুিহু
র্ু সল বদবি98‘আগুসনর যমত শযমন দহন, িুবরর যমত শযমন র্ীক্ষ্ণর্া শর্মবন মানুসষর যমত হওয়া
উবির্ মনুষেসত্বর বিকাশ োযন। আর শে বহসেসি নামাি না পসেও িা শবন শীর্লার
পূিা না কসরও আমরা যুবক্তিাদী নাবস্তসকরাই প্রকৃ র্ যাবমতক, কারণ আমরা মনুষেসত্বর
িরম বিকাশ িাই’।
যমতগ্রেগুসলা বক েবর্েই সনবর্কর্ার যারক এিং িাহক?
ইদানীং এক নর্ু ন যরসনর প্রগবর্িাদী (নাবক েুবিযািাদী) আসদালন শুরু হসয়সি, যার
মূলমন্ত্র হসলা যমত নয় শকিল শমৌলিাদসক আ ার্ কসরা। মুক্তমনা যুবক্তিাদীসদর
অসনসকই শদখবি িুসঝ শহাক, না িুসঝ শহাক এ প্রিারণায় গা ভাবেসয় বদসয় রািবনবর্ক
শনর্াসদর মসর্াই ইদানীং শোচ্চাসর িলসিন: ‘শরীসরর শশষ রক্তবিদু বদসয় হসলও
শমৌলিাদ রুখি’, শযন শমৌলিাদ িোপারবি হঠাৎ কসরই আকাশ শথসক আবিভূ র্ত হসয়সি
মহীরুহ আকাসর- শকাসনা বশকে-িাকে িাোই। যারা যমতসক শাশ্বর্ বিরন্তন আর
িনকলোণমূলক িসল মসন কসরন আর যর্ শদাষ িাপাসর্ িান শকিল মওদুদী, শগালাম
আিম, আদভানী বকংিা ‘শমৌলিাদ’ নামক নদস াষবির াসে, র্াসদর প্রথসম শখাদ
‘শমৌলিাদ’ শব্দবিসকই বিসেষণ কসর শদখসর্ িবল। ‘শমৌল’ শসব্দর অথত মূল শথসক
আগর্, িা ‘মূল েম্বেীয়’। আর ‘িাদ’ শসব্দর অথত শয ‘মর্’, ‘র্ত্ত্ব’ িা ‘বথওবর’, র্া শর্া
আমরা িাবনই। র্া হসল শমৌলিাদ শসব্দর প্রকৃ র্ অথত কী দাোঁোসলা? দাোঁোসলা- ‘মূল
শথসক আগর্ র্ত্ত্ব’। শকান মূল শথসক আগর্ র্ত্ত্ব? শশষ পয তন্ত ওই যমতগ্রসের শগাোঁো
মূলনীবর্গুসলা হসর্ আগর্ র্ত্ত্ব। কাসিই বিিার-বিসেষণ করসর্ বগসয় বকন্তু থসলর
বিোল বঠকই শিবরসয় পেসি শয, যমতশাসস্ত্রর মূলনীবর্গুসলাসক িরম ের্ে িসল যারা মসন
কসরন, র্ারাই শশষ পয তন্ত শমৌলিাদী হন। শমৌলিাদ শসব্দর ইংসরবি প্রবর্শব্দ হসলা
‘Fundamentalism’। এর েংজ্ঞা বদসর্ বগসয় অিসোেত বেকশনাবরসর্ িলা হসয়সি‘Strict maintenance of traditional scriptural beliefs’; শিম্বােত বেকশনাবর শব্দবি
েম্পসকত িলসি ‘Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.’। কাসিই
যমতসক িাদ বদসয় শমৌলিাদ রুখিার শিষ্টা অসনকিা বিষিৃসক্ষর শগাোঁোয় পাবন শঢসল
পবশ্চমিসির মুখেমন্ত্রী িাোও বিসদবশ দূর্ািােগুসলাসর্ও। র্ারপর ভারসর্র মানির্ািাদী েবমবর্র
েহায়র্ায় শকাসিত বগসয় affidavit কসর দসল দসল শিসল-শমসয় Humanism শক যমত বহসেসি গ্রহণ কসর
(১৯৯৩ এর ১০ বেসেম্বর)। বিস্তাবরর্ র্সথের িনে শদখুনঃ মানুসষর যমত মানির্া, েুবমত্রা পদ্মনাভন, দুই
িাংলার যুবক্তিাদীসদর শিাসখ যমত, পুনঃ মুবরর্, মুক্তমনা রঃ।
98 অসলৌবকক নয়, শলৌবকক, প্রথম খে, প্রিীর শ াষ, শদ’ি প্রকাশন।

র্াসক িাোঁবিসয় শরসখ আগায় কাোঁবি িালাসনার প্রসিষ্টা, বনিক ভোবম। প্রেির্ র্েবলমা
নােবরন একিার একবি ইংসরবি োক্ষাৎকাসর িসলবিসলন99‘আবম োযারণভাসি শমৌলিাদীসদর আর শেইোসথ যসমতর- দুসয়রই েমাসলািনা
কসরবিলাম। আবম আেসল ইেলাসমর োসথ ইেলাবম শমৌলিাসদর শকাসনা র্োৎ
শদবখ না। আবম মসন কবর যমতই হসি মূল উৎে, শযবি শথসক শমৌলিাদ নামক বিষাক্ত
োলপালাগুসলা েময় েময় বিস্তার লাভ কসর। যবদ আমরা যমতসক অক্ষর্ শরসখ শদই,
শকিল শমৌলিাদ নামক একবি োলসক শি োঁসি শেলসর্ েসিষ্ট হই, শদখা যাসি বকিু
বদন পর শমৌলিাসদর আসরকিা শাখা অবিসরই শিসে উসঠসি। আবম খুি
পবরষ্কারভাসিই এবি িলবি কারণ, বকিু উদারপেী শলাকিন আসিন যারা এযরসনর
প্রসশ্ন ইেলামসক বেসেি কসরন আর েমস্ত েমেোর িনে শকিল শমৌলিাদীসদর াসে
শদাষ িাবপসয় বদসয় ক্ষান্ত হন। বকন্তু ইেলাম বনসিই শর্া নারী-বনয তার্নকারী।
ইেলাম বনসিই শর্া গণর্ন্ত্র েমথতন কসর না আর েমস্ত মানবিক অবযকার হরণ
কসর।’

আমার এক পবরবির্িন আসিন- শেকু েলার এিং প্রগবর্শীলর্ার দাবিদার। বকন্তু
র্েবলমার এই োক্ষাৎকার পসে র্ার শযন বপবত্ত্ জ্বসল শগল! র্েবলমা ‘শোসলা’,
র্েবলমা ‘বনসিতায’, র্েবলমা ‘ইবেয়ি’, কী নন বর্বন! িুঝলাম, র্েবলমার িে অপরায
বর্বন যমত আর শমৌলিাদসক এক কসর শেসলসিন। বকন্তু র্েবলমা ভু ল িলসিন না বঠক
িলসিন শেবি বিসেষণ করসর্ হসল বনসমতাহ েংশয়িাদী দৃ বষ্টসকাণ শথসক যমতগ্রেগুসলার
বদসক র্াকাসনা দরকার। আেুন বপ্রয় পাঠক, আমরা যুবক্তিাদী দৃ বষ্টসকাণ শথসক বিসেষণ
কসর শদবখ- যমতগ্রেগুসলার োসথ শমৌলিাসদর েবর্েই শকাসনা প্রর্েক্ষ শযাগাসযাগ আসি
বকনা, এিং যমতগ্রেগুসলা আদসপই ‘সনবর্কর্ার ভাোর’ বহসেসি পবরবির্ হিার শযাগের্া
রাসখ বকনা!
‘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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যমতগ্রেগুসলা আেসল কী িলসি?
পৃবথিীসর্ প্রিবলর্ যমতমর্গুসলা েৃবষ্ট হসয়সি িে শিার বিগর্ ২-৪ হািার িিসরর
মসযে। বহদু, ইেলাম বকংিা বিস্ট্ যমত শকাসনািাই শে অসথত বিরন্তন িা েনার্ন নয়।
কাসিই ‘েনার্ন যমত’ বনিকই একবি ভ্রান্ত বিশ্বাে। র্সি েনার্ন না হসলও যমত েৃবষ্টর
প্রবিয়া শুরু বকন্তু হসয়বিল িহু হািার িির আসগ। বিরূপ প্রকৃ বর্র নানা দুসয তাগদািানল, প্লািন, িজ্রপার্ প্রভৃ বর্র িোখো খু োঁিসর্ অেহায় হসয় আর ওগুসলার হার্
শথসক মুবক্ত খু োঁিসর্ মানুষ েৃবষ্ট কসরবিল নানা শদিসদিীর; মৃর্ুেসক েবঠকভাসি িোখো না
করসর্ শপসর েৃবষ্ট কসরবিল অদৃশে আত্মার। যারা েমাি বিজ্ঞান বনসয় োমানে
পোসশানা কসরসিন র্ারাই এগুসলা িাসনন। আর এখন পয তন্ত িানা র্সথের বভবত্ত্সর্
িলা যায়, মানুসষর মসযে র্থাকবথর্ ‘যমতবিশ্বাসের’ েৃবষ্ট হসয়বিল বনয়াোথতাল মানুসষর
আমসল- যারা পৃবথিীসর্ রািত্ব কসরসি এখন শথসক প্রায় আোই লক্ষ িির আসগ।
বনয়ািাথতাল মানুসষর আসগ বপসথকানসরাপাে আর বেনানসরাপােসদর মসযে যমতািরসণর
শকাসনা বনদশতন পাওয়া যায় বন। র্সি বনয়ািাথতাল মানুসষর বিশ্বােগুসলা বিল
এসকিাসরই আবদম- আিসকর বদসনর প্রিবলর্ যমতমর্গুসলার র্ু লনায় এসকিাসরই
আলাদা। এখন শথসক ৪০-১৮ হািার িির আসগ উচ্চর্র পুরা-প্রস্তর যুসগ এসে আত্মা,
পরমাত্মা, যমীয় আিার আর িাদুবিদো েংিান্ত িোপার-েোপারগুসলা েুেংহর্ হয়।
আিসকর বদসনর যমতবিশ্বােগুসলার মসযে সিবদক যসমতর (বহদু যসমতর পূিেত বূ র) উদ্ভি
হসয়বিল আি শথসক মাত্র ৩৫০০ িির আসগ, ইেলাম যমত এসেসি ১৪০০ িির আসগ,
বিস্ট্যমত ২০০০ িির আসগ, ইর্োবদ। একিা েময় োমাবিক প্রসয়ািসন শয যমীয়
রীবর্নীবর্ বনয়ম কানুন সর্বর হসয়বিল, আি র্ার অসনকগুসলাই কাসলর পবরিমায়
স্থবির, পশ্চাৎপদ, বনির্তনমূলক এিং অমানবিক িসল প্রর্ীয়মান হসয়সি। ইবর্হাে
পবরিমায় শদখা যায় শোবনকান, বহব্রু, কোনানাইি, মায়া, ইনকা, অোিসিক, ওলসমি,
বগ্রক, শরামান কাথতাবগবনয়ান, বিউিন, শেে, ড্রইু ে, গল, থাই, িাপাবন, মাউবর,
র্াবহবর্য়ান, হাওয়াই অবযিােী- েিাই বনি বনি যমত অনুযায়ী শদদারসে বশশু, নারী,
পুরুষ িবল বদসয়সি র্াসদর অদৃশে শদি-শদিীসদর র্ু ষ্ট করসর্। এই িইসয়র িহু
িায়গাসর্ই এ বনসয় আসলািনা আসি। র্সি এই অযোসয় আমরা শকিল প্রিবলর্ এিং
গুরুত্বপূণ ত যমতমর্গুসলার ঐশী যমতগ্রেগুসলাসর্ শিাখ রাখি; আমরা বনসমতাহভাসি বিসেষণ
করার শিষ্টা করি, যমতগ্রেগুসলা আেসল কী িলসি।
যারা শকারআন আগাসগাো পসেসিন র্ারা েকসলই িাসনন, পবিত্র শকারআসনর
শিশ অসনকিা িসু েই রসয়সি উসত্ত্িক বনসদতশািলী। শযমন100শকারআন আহ্বান িানাসি শযখাসনই অবিশ্বােীসদর পাওয়া যাক র্াসদর হর্ো
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শকারআন শরীে (িিানুিাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউেুে আিদুল্লাহ, শোসলমাবনয়া িুক হাউে।

করসর্ (২:১৯১, ৯:৫), র্াসদর োসথ েং াসর্ বলপ্ত হসর্, কসঠার িেিহার করসর্
(৯:১২৩), আর যুদ্ধ কসর শযসর্ (৮:৬৫)। বিযমীসদর অপদস্থ করসর্ আর র্াসদর উপর
বিবিয়া কর আসরাপ করসর্ (৯:২৯)। অনে েকল যসমতর অনুোরীসদর কাি শথসক
যমীয় স্বাযীনর্ার বনয তােিু কু শকসে বনসয় শোচ্চাসর শ াষণা করসি শয ইেলামই হসি
একমাত্র মসনানীর্ যমত (৩:৮৫)। এবি অবিশ্বােীসদর শদািসখ বনিতাবের্ কসর (৫:১০),
এিং ‘অপবিত্র’ িসল েসম্বাযন কসর (৯:২৮); মুেবলমসদর র্র্ক্ষণ পয তন্ত যুদ্ধ িাবলসয়
শযসর্ আসদশ কসর যর্ক্ষণ পয তন্ত না অনে েকল যমতসক েবরসয় ইেলাবম রািত্ব কাসয়ম
হয় (২:১৯৩)। শকারআন িলসি শয শুযু ইেলাসম অবিশ্বাসের কারসণই একবি মানুষ
ত ময় পুি
শদািসখর আগুসন পুেসি আর র্াসক শেখাসন পান করসর্ হসি দুগে
োঁ
(১৪:১৭)। অবিশ্বােীসদর হর্ো করসর্ অথিা র্াসদর হার্-পা শকসি শেলসর্ প্রসরাবির্
করসি, শদশ শথসক অপমান কসর বনিতাবের্ করসর্ িলসি- ‘র্াসদর িনে পরকাসল
অসপক্ষা করসি ভয়ানক শাবস্ত’ (৫:৩৪)। আরও িলসি, ‘যারা অবিশ্বাে কসর র্াসদর
িনে প্রস্তুর্ করা হসয়সি আগুসনর শপাশাক, র্াসদর মাথার উপর েু িন্ত পাবন শঢসল
শদওয়া হসি যাসর্ ওসদর িামো আর শপসি যা আসি র্া গসল যায়, আর ওসদর
শপিাসনার িনে থাকসি শলাহার মুগুর’ (২২:১৯)। শকারআন ইহুবদ এিং নাোরাসদর
োসথ িেু ত্বিু কু করসর্ পয তন্ত বনসষয করসি (৫:৫১), এমন বক বনসির বপর্া িা ভাই
যবদ অবিশ্বােী হয় র্াসদর োসথ েম্পকত না রাখসর্ উদ্বুদ্ধ করসি (৯:২৩, ৩:২৮)।
আল্লা-রেুসল যাসদর বিশ্বাে শনই, র্াসদর িনে প্রস্তুর্ করা হসয়সি জ্বলন্ত অবগ্নকু ে
(৪৮:১৩)। ইেলাসম অবিশ্বাে কসর শকউ মারা শগসল কসঠারভাসি উচ্চাবরর্ হসি‘যসরা ওসক, গলায় শিবে পোও এিং বনসক্ষপ কসরা িাহান্নাসম আর র্াসক শৃঙ্খবলর্
কসরা েত্ত্র হার্ দী ত এক শৃঙ্খসল’ (৬৯:৩০-৩৩)। আল্লাহর নাসম যুদ্ধ করসর্
েিাইসক উৎোবহর্ করা হসয়সি এই িসল- ‘এিা আমাসদর িনে ভাসলাই, এমন বক
যবদ আমাসদর অপিদ হয় র্িুও’ (২:২১৬), র্ারপর- ‘কাসেরসদর গদতাসন আ ার্
কসরা’ আর র্ারপর র্াসদর উপর রক্তগিা িইসয় শদিার বনসদতসশর পর রসয়সি
অিবশষ্টসদর ভাসলাভাসি শি োঁসয শেলসর্ (৪৭:৪)। আল্লাহর্ালা এই িসল প্রবর্জ্ঞা
কসরসিন- ‘কাসেরসদর হূদসয় আবম গভীর ভীবর্র েঞ্চার করি’ এিং বিশ্বােীসদর
আসদশ কসরসিন কাসেরসদর কাোঁসয আ ার্ করসর্ আর হাসর্র েমস্ত আিুসলর েগা
শভসি বদসর্ (৮:১২)
আল্লাহ বিহাদসক মুবমনসদর িনে ‘আিশেক’ (mandatory) কসরসিন আর ের্কত
কসরসিন এই িসল-‘শর্ামরা যবদ োমসন না এবগসয় আসো (বিহাসদর িনে) র্সি
শর্ামাসদর িনে অসপক্ষা করসি মমতন্তুদ শাবস্ত’(৯:৩৯)। আল্লাহ র্ার শপয়ারা নিীসক
িলসিন, ‘শহ নিী, অবিশ্বােীসদর বিরুসদ্ধ েংগ্রাম কসরা আর কসঠার হও- শকননা,
িাহান্নাসমর মসর্া বনকৃ ষ্ট আিাে স্থলই হসলা র্াসদর পবরণাম’ (৯:৭৩)।

এই হসি শকারআন (হাবদে এিং অনোনে গ্রেগুসলার কথা না হয় িাদই থাকু ক
ত ‘The
আপার্র্)। অসনসকই শদসখবি বনিস্ব বিশ্বাসে আপ্লুর্ হসয় শকারআনসক বনবদ্বযায়
book of guidance’ িসল শমসন শনন, আর ইেলামসক মসন কসরন ‘শাবন্তর যমত’। যারা
এমনবি ভাসিন, র্ারা বক কখসনা শভসি শদসখসিন শয উপসরর আয়ার্গুসলা শকউ যবদ
ত বিশ্বাে কসর আর েমাসি র্ার িাস্তি প্রসয়াগ িায় র্সি র্ারা কী যরসনর শাবন্ত
বনবদ্বযায়
এ পৃবথিীসর্ িসয় আনসি? বিহাবদসদর কলোসণ আিসকর বিসশ্ব ‘ইেলাবম েন্ত্রােিাদ’
(Islamic Terrorism) একবি প্রবর্বের্ শব্দ। প্রবর্বদন কাগসির পার্া খুলসলই শদখা
যায় এই বিহাবদ শিাসশ উদ্বুদ্ধ বকিু শলাক শিামা মারসি মানুষিন, িাবে- র, কারখানা,
রাস্তা াি, যানিাহন, বেসনমা হল, োংস্কৃবর্ক অিন িা েমুর-সেকসর্। হািার খাসনক
বিহাবদ েংগঠন শযমন- আলকায়দা, ইেলাবমক বিহাদ, হামাে, হরকর্-উল-বিহাদ,
হরকর্-উল-মুিাবহবদন, শিইে-মুহম্মদ, বিহাদ-এ-মুহম্মদ, র্াহ-বরখ-এ-বনোিোবরয়ার্-এ-মুহম্মদ, আল-বহকমা, আল-িদর-মুিাবহবদন, িামাসর্ ইেলাবময়া, বহিািএ-ইেলাবময়া, আনোরুল্লা িাংলা বিম আি োরা পৃবথিী িসু ে কাসয়ম করসি এক
ভীবর্র পবরসিশ101।
িাংলাসদশ েরকার বহযিুর্ র্াহরীর েহ বকিু দলসক বনবষদ্ধ কসরসি িবিিাসদর
অবভসযাসগ। শগ্রের্ার কসরসি আনোরুল্লা িাংলা বিসমর প্রযান মুেবর্ িেীম উবেনেহ
৩১ িনসক। ব্লগার রািীি হর্ো মামলায় মুেবর্ িেীম উবেনসক শগ্রপ্তার শদখাসনা হয়।
এর আসগ বিএনবপ িামায়ার্ শিাি েরকাসরর আমসল িবময়ার্ু ল মুিাবহবদন িাংলাসদশ
(সিএমবি), হরকার্ু ল বিহাদ আল ইেলাবম িাংলাসদশ (হুবি) বনবষদ্ধ হয়; শাহাদার্ ই
প্রথম আসলার অসিাির ১৮, ২০০৫ োসলর বরসপািত অনুযায়ী শখাদ িাংলাসদসশই ২৯ বি বকংিা র্ারও
শিবশ িবি েংগঠসনর অবস্তত্ব রসয়সি, র্ার মসযে উসল্লখসযাগেগুসলা হলঃ িবময়ার্ু ল মুিাবহবদন, িাগ্রর্
মুেবলম িনর্া, শাহাদার্-ই আল বহকমা, হরকার্ু ল বিহাদ আল ইেলাবম, শহীদ নেুরুল্লাহ আল
আরাোর্ বিসগ্রে, বহযিুর্ র্াওবহদ, িামায়ার্-ই ইয়াবহয়া, আল র্ু রার্, আল হারার্ আল ইেলাবময়া,
িামার্ু ল োলাইয়া র্াওবহবদ িনর্া, বিশ্ব ইেলামী িন্ট, িুম্মার্ু ল আল োদার্, শাহাদার্-ই-নিুওয়র্,
আল্লাহর দল, িইসশ শমাস্তো িাংলাসদশ, আল বিহাদ িাংলাসদশ, ওয়ারর্ ইেলাবমক িন্ট, িামায়ার্আে-োদার্, আল বখদমর্, হরকর্-এ ইেলাম আল বিহাদ, বহিিুল্লাহ ইেলামী েমাি, মুেবলম বমল্লার্
শবরয়া কাউবন্সল, ওয়ার্ল্ ত ইেলাবমক িন্ট ের বিহাদ, িইসশ মুহাম্মদ, র্া আমীর উদদ্বীন িাংলাসদশ,
বহিিুল মাহাদী, আল ইেলাম মািতায়ারেবিসগ্রে ও র্ানিীম। এিাোও িাংলাসদশ েরকার বিবভন্ন েময়
বনবষদ্ধ কসরসি িারবি আত্মস্বীকৃ র্ ইেলাবমক িবি েংগঠনসক; এগুসলা হসলাঃ শাহাদার্ ই আল বহকমা
(২০০৪) িবময়ার্ু ল মুিাবহবদন িাংলাসদশ (সিএমবি, ২০০৫), িাগ্রর্ মুেবলম িনর্া িাংলাসদশ (সি
এম শি বি, ২০০৫) এিং হরকার্ু ল বিহাদ (২০০৫) প্রভৃ বর্। বিএনবপ িামায়ার্ শিাি েরকাসরর
আমসল িবময়ার্ু ল মুিাবহদীন, িাগ্রর্ মুেবলম িনর্া, শাহাদার্ ই আল বহকমা এিং হরকার্ু ল বিহাদ
(হুবি)সক বনবষদ্ধ করা হসয়বিল। বনবষদ্ধ র্াবলকায় েিতসশষ েংসযািন বহযিুর্ র্াহরী।
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আল বহকমা ও িাগ্রর্ মুেবলম িনর্া িাংলাসদশ (সিএমসিবি) বনবষদ্ধ হয় িারদলীয়
শিাি েরকাসরর আমসল। িাংলাসদসশ হরকার্ু ল বিহাদ প্রথম আসলািনায় আসে ১৯৯৬
োসল। ওই িির ১৯ শেব্রুয়াবর কিিািার শিলার উবখয়া থানার পাইনখালী গ্রামেংলগ্ন
লুিাখালীর িিসল শেনািাবহনী ও পুবলশ শযৌথ অবভযান িাবলসয় েশস্ত্র প্রবশক্ষসণর েময়
ঐ েংগঠসনর ৪১ িবি েদেেসক অস্ত্র-শগালািারুদেহ শগ্রের্ার কসর। ওই ৪১ িসনর
মসযে একিন বিসদবশ নাগবরক িাো িাবকরা বিল শদসশর বিবভন্ন শিলা শথসক আো
মারাোর িাত্র ও বশক্ষক। এরপর ১৯৯৯ োসলর ১৮ িানুয়াবর ঢাকায় কবি শামেুর
রাহমাসনর িাবেসর্ র্ার উপর হামলাকাসল িনাস্থল এিং পসর বিবভন্ন স্থান শথসক
আিক ১০ িবিও বনসিসদর হরকার্ু ল বিহাসদর েদেে পবরিয় শদয়। এরপর যসশাসর
উদীিীর অনুোসন, ২০০০ োসলর ২৩ িলু াই শগাপালগসঞ্জর শকািালীপাোয় র্ৎকালীন
প্রযানমন্ত্রী শশখ হাবেনার িনেভার অদূসর শিামা পুসোঁ র্ রাখার িনায়, এরপর ২০০১
োসলর ১৪ এবপ্রল রমনার িিমূসল নিিসষতর অনুোসন, ২১ আগস্ট্ শগ্রসনে হামলা এিং
২০০৫ োসলর ১৭ আগস্ট্ বেবরি শিামা হামলােহ োরা শদসশ শিশ বকিু শিামা,
শগ্রসনে হামলা িাবলসয় হরকার্ু ল বিহাদ আিার আসলািনার শকিবিদু সর্ আসে।
১৯৯৮ োসল িন্ম শনয়া শিএমবি ২০০২ োল শথসক নাশকর্া শুরু করসলও
িোপক আসলািনায় আসে ২০০৫ োসলর ১৭ আগস্ট্ শদশিোপী একসযাসগ শিামা
হামলা িাবলসয়। পাঠকসদর অসনসকরই হয়সর্া শেবদনকার ভয়ািহর্ার কথা মসন
আসি। শেবদন োরা িাংলাসদসশ একনাগাসে ৬৩বি শিলায় শিামার মহো িাবলসয়বিল।
মহোর প্রসকাপ এমনই িোপক বিল শয অসনসকই ১৭ই আগস্ট্ বদনবিসক শেেময়
‘িাংলাসদসশর ৯-১১’ িসল অবভবহর্ কসরবিসলন। িবিিাসদর োসথ বিশুদ্ধ ইেলাসমর
েম্পকত কর্িু কু র্া শিাঝা হসয় শগসি শিামা মহোর স্থানগুসলাসর্ পাওয়া র্াসদর
িাপাসনা বলেসলিগুসলা শথসকই। োরা বলেসলি িসু ে শকারআন- হাবদে শথসক নানা
উদ্ধৃবর্ আর কাসের নােরমানসদর বিরুসদ্ধ বিহাসদর োক। শেেময় েরহাদ মিহার
আর িদরুবেন উমসররা পাসলর হাওয়া অনে বদসক শ ারাসনার শিষ্টা করসলও , বিশুদ্ধ
ইেলাসমর োসথ িবিিাসদর শয একিা েম্পকত রসয়সি, র্া আর িাপা থাসক বন102।
বিগর্ বিএনবপ িামার্ েরকাসরর পৃেসপাষকর্ার িবিিাসদর শেই ‘েুিণত’ েময়গুসলাসর্ েরহাদ
মিহার আর িদরুবেন উমসররা প্রবর্বিয়াশীল ভূ বমকায় অির্ীণত হন। শেসপ্টম্বর ৯, ২০০৫ র্াবরসখ
‘আমাসদর েময়’ পবত্রকার একবি খিসর প্রকাবশর্ হয় শয, েরহাদ মিহার োসহি শপ্রেিাসি একবি
আসলািনা েভায় িক্তিে শরসখবিসলন এই িসল- ১৭ই আগসস্ট্র শিএমবি’র শিামাহামলাকারীসদর যবদ
েন্ত্রােী িলা হয়, র্সি নাবক ৭১ এর মুবক্তসযাদ্ধারাও েন্ত্রােী। শুযু র্াই নয়, ‘শিামািাবি েন্ত্রাে-িার্ীয় ও
আন্তিতাবর্ক শপ্রক্ষাপি’ শীষতক এই েমাসিশবিসর্ শোচ্চাসর শ াষণা কসরসিন শিামািািসদর েন্ত্রােী
কমতকাে যবদ ‘অবিয’ হয় র্সি নাবক ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এর েকল আসদালনও েন্ত্রােী কমতকাে। মিহার
োসহি বিহাদ ও শশ্রণী েংগ্রামসক এক কসর শদসখন, আর মািীয় র্ত্ত্ব আউসর শেিাসক েময় েময়
সিযর্া বদসর্ শিষ্টা কসরন। এই শপ্রেিাসির আসলািনা েভাসর্ মিহার োসহি পবরষ্কার কসরই িসলসিন ,
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যমতবভবত্ত্ক ৫বি িবি েংগঠসনর কায তিম বনবষদ্ধ হসলও ইসর্ামসযে শগাপসন আসরা ৭০বি
িবি েংগঠন এসদর োসথ যুক্ত হসয়সি। এরা একসযাসগ শগাপসন শদশিোপী িে যরসনর
নাশকর্া িাসনার িনে র্ৎপর হসয় উসঠসি। এসদর মূল িাসগতি হসি যুদ্ধাপরাযীসদর
বিিার িানিাল করা103।
েসির্ন শাবন্তকামী যাবমতক মানুষসদর আি আসত্মাপলবব্ধর েময় এসেসি, েময়
এসেসি েংশয়িাদী দৃবষ্টসকাণ শথসক প্রশ্ন করার- শকন এই িবি দলগুসলা এর্
ইেলাবমক? শকন র্ারা েন্ত্রােী? কারা যীসর যীসর গসে র্ু সলসি শমাল্লা ওমর, বিনলাসদন, শমৌলানা মান্নান, শগালাম আিম, শাইখ আব্দুর রহমান, মুেবর্ হান্নান আর
িাংলা ভাইসদর? শক ইেন শযাগায় র্াসদর েন্ত্রােী কমতকাসে? আি অর্েন্ত
পবরষ্কারভাসি র্াই িলার েময় এসেসি- এই ‘পবিত্র’ যমতগ্রেগুসলা অসনকাংসশই যমীয়
েন্ত্রােিাসদর মূল উৎে। অিশে শেইোসথ মাবকত ন যুক্তরাষ্ট্র এিং পবশ্চমা শদশগুসলার
োম্রািেিাদী দৃবষ্টভবি এিং মযেপ্রাসিের প্রবর্ দী বত দসনর বিসদ্বষমূলক পররাষ্ট্রনীবর্র
কথাও আমাসদর ভু সল শগসল িলসি না104। িনবিবংেী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া বকংিা
োোসমর োসথ আল-কাসয়দার শকাসনা েম্পকত না খু োঁসি পাওয়া বকংিা সিি-যুদ্ধাস্ত্র না
ত
পাওয়া েসত্ত্বও বনলজ্জভাসি
ইরাসকর উপর শয আগ্রােন িাবলসয়সি র্া শুযু শয
আসমবরকার বিরসিনা োম্রািেিাদী শিহারািাসকই স্পষ্ট কসর র্ু সলসি র্া নয়, ইেলাবম
বিশ্ব এই আগ্রােনসক শযসকাসনা কারসণই শহাক ‘ইেলাসমর উপর আ ার্’ বহসেসি
বনসয়সি। শেিনে রািবনবর্ক বিসেষসণ শদখা যায়, শেেমস্ত শদসশই ইেলাবম আত্ম ার্ী
শিামা হামলার মাত্রািা শিবশ শয শদসশর েরকার ইরাক যুসদ্ধ িুশ-শব্লয়ারসক নগ্ন ভাসি
১৭ই আগসস্ট্র হামলাকারীরা নাবক ‘র্াসদর মসর্া কসর েমািিাসক িদলাসর্ িায়।’ এসর্ নাবক শদাসষর
বকিু শনই। প্রেির্, বিন লাসদসনর প্রবর্ মিহার োসহি একিা েময় এর্ই গুণমুগ্ধ বিসলন শয, বর্বন
‘বিন্তা’ নামক একিা পবত্রকায় ‘িু সেে, শিহাদ ও শশ্রণীেংগ্রাম’ নাসমর প্রিসের (বেসেম্বর, ২০০১)
েমাবপ্ত শিসনসিন করাবির ‘উম্মর্’ নামক পবত্রকায় লাসদসনর োক্ষাৎকার শথসক উদ্ধৃবর্ বদসয়। শি
গুসয়ভারা, শলবলন, স্ট্োবলসনর মসর্া বিন-লাসদনসকও একই কার্াসর শেসল পুবোঁ িিাদী শশাষসণর বিরুসদ্ধ
‘বিপ্লিী কমসরে’ িাবনসয় শিসেবিসলন লাসদনসক! ‘প্রগবর্শীল’ এিং ‘বনরসপক্ষ’ মিহার বিশ্বাে করসর্ন
না ৯/১১ এর বিবংেী িনায় লাসদন িবের্ থাকসর্ পাসর। কারণ র্ার যারণা হসয়বিল, ‘মুেলমান
বহসেসি বর্বন বমথো কথা িসলন না।’ েরহাদ মিহারসক বনসয় অবভবিৎ রাসয়র একবি শলখা ‘েরহাদ
মিহাসরর বিভ্রাবন্ত’ বশসরানাসম সদবনক শভাসরর কাগসি িাপা হসয়বিল। প্রিেবি মুক্তমনা ওসয়িোইসিও
রাখা আসি।
103 হাবিিুর রহমান, িাংলাসদসশ িবি হামলার আশঙ্কা, িৃহস্পবর্িার, ০৮ এবপ্রল ২০১০, বনউি িাংলা।
104 মাবকত ন োম্রািেিাদ বিষসয় বিস্তাবরর্ িানসর্ হসল পেুন 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);ইর্োবদ।

েমথতন কসরসি। পোসলস্ট্াইবনসদর িবঞ্চর্ কসর মাবকত ন যুক্তরাষ্ট্রেহ অনোনে পবশ্চমা
শদশগুসলা শযভাসি দী বত দন যসর ইেরাসয়লসক নগ্নভাসি েমথতন কসরসি র্াও মুেবলম
েমািসক েং াসর্র পসথ শঠসল বদসয়সি। এই রািবনবর্ক প্রবর্বিয়া আর প্রবর্বহংোর
িোপারগুসলা ভু সল শগসল শকাসনা আসলািনাই কখসনা েম্পূণ ত হসর্ পাসর না। আসরকবি
িোপার উসল্লখ করাও শিাযহয় এসক্ষসত্র অপ্রােবিক হসি না। রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাসি যমত ও
শমৌলিাদসক লালন কসর, পালন কসর আর েময় বিসশসষ উসস্ক শদয় র্ার একবি িাস্তি
প্রমাণ হসি মাবকতন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা শস্ট্ম শেল বনসয় গসিষণা করসি বক করসি না,
কৃ বত্রমভাসি েংযুক্ত িীিন রক্ষাকারী যন্ত্র র্ু সল শেলা হসি বক হসি না, স্কুসল বিির্তনিাদ
পোসনা হসি বকনা, আর হসল কীভাসিইিা পোসর্ হসি, েিবকিুই েূক্ষ্মভাসি বনয়ন্ত্রণ
করসি েরকার। বিজ্ঞানীসদর গসিষণা আর কািকমত সনবর্ক না অবনবর্ক- এ বনসয়ও
উপযািক হসয় জ্ঞানগভত মর্ বদসর্ এবগসয় আেসি েরকাবর পৃেসপাষকর্ায় পবরিাবলর্
অযতবশবক্ষর্ পাবর আর যািসকরা। যুসদ্ধর আসগ নিী-রােুলসদর মসর্াই ‘ঈশ্বসরর
কণ্ঠস্বর’ শুনসর্ শপসয়সি শে শদসশর শপ্রবেসেন্ট; বমবেয়া, িৃহৎ পবত্রকা শগােী আর
প্রকাশক বনযতারণ কসর বদসি শকান খিসর আমরা বিশ্বাে করি, আর শকান খির শিসপ
যাওয়া হসি। আেসল ‘মুক্ত বিসশ্বর’ কথা মুসখ িসল এভাসিই নাগবরক রুবি, িাবহদা,
শির্না আর পুসরা িীিনযারাসকই বনয়ন্ত্রণ করসর্ িাইসি যমতাে শােককু ল আর
যনকু সির শগােী; শে অনে এক ইবর্হাে।
র্সি মাবকত ন োম্রািেিাদ েমেো হসলও আমরা মসন কবর না শেিা ইেলাবম
েন্ত্রােিাসদর কারণ। ইেলাবম েন্ত্রােিাসদর উৎে মূলর্ ইেলাসমই বনবহর্। মামকূ ি
সাম্রাজযৈানের কারনণ জকারআনি ‘জ খানিই অমৈশ্বাসীনের পাওয়া াক তানের হতযা’
করার আয়াত, ‘তানের সানে সংঘানত মলপ্ত হৈার’ আয়াত, মৈধমীনের উপর ‘মজমজয়া
কর আনরাপ করার’ আয়াত, ‘গেূানি আঘাত করার’ আয়াত পয়ো হয়মি।
ধমূগ্রন্থগুনলানত িারীনের অৈরুদ্ধ রাখার, শসযনেনের সানে তু লিা করার, মকংৈা
দ্ধ
ু ৈমিিীনের সানে সহৈানসর আয়াত, অেৈা ৈযমিচারী িারীনের পাের ছু ুঁনে হতযার
মিনেূশ মামকূিরা কনর ায়মি। ইবর্হাে োক্ষে শদয় মহানিী মুহাম্মদ বনসি ৬২৪
বিস্ট্াসব্দ িবন কু য়ানুকা, ৬২৫ বিস্ট্াসব্দ িবন নাবদর আর ৬২৭ বিস্ট্াসব্দ িবন কু রাইিার
ইহুবদ োইিসক আিমণ কসর র্াসদর হর্ো কসরন। িবন কু য়ানুকার ইহুবদসদর োর্শ
িনসক এক েকাসলর মসযে হর্ো করসর্ েসিষ্ট হন (বকন্তু ‘ভে’ িসল কবথর্ আব্দুল্লাহ
ইিসন ওিাইসয়র হস্তসক্ষসপ শেিা িাস্তিাবয়র্ হয়বন)105, আর িবন কু রাইিার প্রায় আিশ
শথসক নয়শ শলাকসক আব্দুল্লাহর িাযা উসপক্ষা কসর শশষ পয তন্ত হর্ো কসরই শেসলন,
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Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press,
Karachi, 2004 imprint, p545

এমন বক র্ারা আত্মেমপতণ করার পরও106। হর্োর ভয়ািহর্া এর্ই শিবশ বিল শয,
কোসরন আমতিং-এর মসর্া শলবখকা, বযবন মুেবলম েমাসির পিসদর র্াবলকায়
শীষতস্থানীয় বহেসি গণে হন, বর্বন পয তন্ত এযরসনর কমতকােসক নাৎবে িিতরর্ার োসথ
র্ু লনা কসরসিন107। িহু বিসেষকই অর্ীসর্ শদবখসয়সিন শয, বিন লাসদন, িাংলা ভাই,
মুেবর্ িবেম বকংিা শমাহাম্মদ আর্ােহ শীষত েন্ত্রােীরা মূলর্ ইেলামসক বনয়মবনেভাসি
অনুেরণ কসরসিন। এ বনসয় বিস্তৃর্ভাসি িানসর্ িাইসল পাঠসকরা মুক্তমনায় প্রকাবশর্
আকাশ মাবলসকর শলখা ‘শয ের্ে িলা হয় বন’ ই-িইবি পসে বনসর্ পাসরন108। বকন্তু
র্ারপসরও অসনসকই আিার আসিন যারা ইবর্হাে এিং িাস্তির্া ভু সল শকিল
আসমবরকাসকই েি েময় ইেলাবম েন্ত্রােিাসদর উৎে িসল মসন কসরন। শযমন, শনায়াম
িমবস্ক যবদও আসমবরকান োম্রািেিাদ বনসয় িহু বিসেষণমূলক শলখা বলসখসিন, এিং
িাংলাসদশেহ িহু মুেবলম প্রযান শদশগুসলাসর্ র্ার বিসেষণ খুিই িনবপ্রয়, বর্বনও মসন
কসরন, ‘আসমবরকা বনসিই এক েন্ত্রােিাদী শদশ, শে কারসণই ৯-১১ এর মসর্া আিমণ
আসমবরকার াসে এসে পসেসি’109। বেএনএন- এর বনউিসহাস্ট্ এিং বনউি উইক
ইন্টারনোশনাসলর এবেির েবরদ িাকাবরয়া র্ার ২০০৭ োসল প্রকাবশর্ ‘ভবিষেসর্র
স্বাযীনর্া’ নামক িইসয় িসলসিন, ‘যবদ মুেবলম েন্ত্রােিাসদর শপিসন শকিল একবি মাত্র
কারণ পাওয়া যায়, র্া হসি আরি বিসশ্ব আসমবরকান পবলবের িেথতর্া’ 110। মুক্তবিন্তক
েোম হোবরে িিাি বদসয়সিন এই িসল, ‘হসর্ পাসর। বকন্তু মুেবলম েন্ত্রােিাসদর উত্থান
যবদ েমেো হসয় থাসক, র্সি েমেোর মূল কারণ হসলা, োিাসমন্টালে অে
ইেলাম’111।
যমত, শমৌলিাদ এিং েন্ত্রােিাদ বনসয় আসলািনার একিা িে েমেো হসলা অযাবির্
‘শস্ট্বরওিাইবপং’ এর ভয়। এযরসনর আসলািনা শুরু হসলই আমরা শদসখবি বিশ্বােীসদর
অসনসকই বক্ষপ্ত হসয় িলসর্ থাসকন- শুযু গুবি কসয়ক েন্ত্রােীসদর কারসণ োমবগ্রকভাসি
ইেলামসক িা মুেবলমসদর দায়ী করা বক বঠক হসি? একিন বিন লাসদন িা একিন
মুেবর্ হান্নান বক ইেলাসমর প্রবর্বনবযত্ব কসর নাবক? না, েবর্েই কসর না। কাসিই

আবমও িবল শয, পৃবথিীর েমস্ত মুেবলম িনসগােীসক কখসনাই েন্ত্রােী িলা উবির্ নয়,
যারা এযরসনর ‘শস্ট্বরওিাইবপং’ করসর্ িান র্ারা ভু ল কসরন। এবি এক যরসনর
Racism। শকউিা িসলন এবি এক যরসনর শরাগ- ‘ইেলাসমাসোবিয়া’! শরাগই িলুন
আর পবশ্চমা িার্োবভমানই িলুন (যাসক প্রয়ার্ এসোয়ােত োইদ অবভবহর্ কসরন
‘ওবরসয়ন্টাবলিম’ নাসম), ৯-১১ এরপর পবশ্চমা বিসশ্ব িেিােরর্ মুেবলমরা এযরসনর
শারীবরক ও মানবেক বনয তার্সনর স্বীকার হসয়সি িহু শক্ষসত্রই- এ শর্া অস্বীকার করিার
শিা শনই। মুেবলম মাসনই শয ‘েন্ত্রােী’ নয় এবি শিাঝার িনে শর্া শকাসনা দশতন
কপিাসনার দরকার শনই, আমার-আপনার িেবক্তগর্ অবভজ্ঞর্াই শর্া যসথষ্ট হিার কথা।
আমার বনসিরই অসনক মুেবলম িেু -িােি রসয়সি। র্াসদর শকউই শর্া েন্ত্রােী নন।
শকউই বিন লাসদন নন, শকউই নন মুেবর্ হান্নান। র্ারা আমার বিপসদ- আপসদ
শখাোঁি-খির শনন, িাোয় এসে গল্প-গুিি কসরন, খাওয়া-দাওয়া কসরন, এমন বক
নামাসির েময় হসল এই কাবেসরর িাোয় ‘পবশ্চম বদক শকানিা’ িানসর্ শিসয়
নামািও পসেন। এরা বনপাি ভাসলা মানুষ। র্ারা শকারআসনর শকান আয়াসর্
ভাসয়াসলসন্সর কথা আসি র্া েম্বসে শমাসিও ওয়াবকিহাল নন, শেিা বনসয় আগ্রহীও
নন- র্ারা আেসল ‘বস্পবরিু য়াল ইেলাসমর’ িি তা কসরন। বিপদিা কখসনাই এসদর বনসয়
নয়। এরা েিাই শাবন্ত, ভাসলািাো আর েবহষ্ণুর্ায় বিশ্বাে কসরন। বকন্তু এই
মূলেসিাযগুসলা র্ারা যর্িা না ইেলাম শথসক শপসয়সিন, র্ার শিসয় অসনক শিবশ
শিািসিলা শথসকই োমাবিক বশক্ষা বহসেসি গ্রহণ কসরসিন। কারণ শকাসনাবদন
শকারআসনর িা ইেলাসমর িি তা না কসরও শর্া িহু মানুষ এই গুণািলী িবিতর্ নয়, এমন
হািাসরা উদাহরণ হাবির করা যায়। বকন্তু এই ‘বস্পবরিু য়াল ইেলাসমর’িি তাকারী দসলর
িাইসরও একিা অংশ রসয়সি যারা রীবর্মসর্া আক্ষবরকভাসি শকারআসনর িি তা কসরন,
শিাখ-কান িে কসর শকারআসনর েকল আসদশ-বনসদতশ শমসন িসলন আর শকারআসনর
আসলাসক শদশ ও পৃবথিী গেসর্ িান। বিপদিা এসদর বনসয়ই। কারণ শকউ যবদ
োমাবিক বশক্ষার িদসল শকারআসনর েকল আসদশ-বনসদতশ শিাখ-কান িে কসর শমসন
শনন র্াহসল কী হসি ? েুরা আল-ইমরাসনর বনসির আয়ার্িায় শিাখ শিালাসনা যাক112-

Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36
K. Armstrong Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz,
1991, London, p. 207.
108 আকাশ মাবলক, শয ের্ে িলা হয়বন, মুক্তমনা ইিুক।
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

‘মুবমনগণ শযন অনে মুবমনসক শিসে শকাসনা অমুেবলম/কাসেরসক িেু রূসপ গ্রহণ না
কসর। যারা এরূপ করসি আল্লাহর োসথ র্াসদর শকাসনা েম্পকত থাকসি না’
(৩:২৮)।
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যারা শকারআসনর মসযে কখসনা ভাসয়াসলসন্সর বিবকবিও খু োঁসি পান না, িরং পবিত্র
শকারআসনর আসলাসক িীিন োিাসর্ িান, র্ারা বনসিরাই বক র্াসদর শকাসনা বহদু ,
বিস্ট্ান িা অযাবমতক প্রবর্সিশীসদর প্রবর্ শকারআসন িবণতর্ উপসরর বনসদতশ অনুযায়ী
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িেিহার কসরন? র্ারা বক েবর্েই শুযুমাত্র অমুেবলম িসলই কাসরা িেু ত্ব প্রর্োখোন
কসরন? যবদ র্া না হয়, র্সি িলসর্ই হয় শয র্ারা আেসল শকারআসনর বনসদতশ
অনুযায়ী িলসিন না। বকন্তু শকারআন শর্া ‘আল্লাহর বকর্াি’। শকউ যবদ ভাো ভাো
উসেশেমূলকভাসি শকারআসনর িি তা না কসর শকারআসনর েকল বনসদতশ আক্ষবরকভাসিই
শমসন িলার বেদ্ধান্ত শনন আর অিসশসষ োম্প্রদাবয়ক ‘র্াবলিান’ বহসেসি শিসে ওসঠন,
র্সি শদাষিা কার হসি?
েুরা আল িাকারা শথসক আসরকবি আয়ার্ শদবখ113‘শর্ামাসদর উপর যুদ্ধ েরি করা হসয়সি, অথি র্া শর্ামাসদর কাসি অপিদনীয়।
পক্ষান্তসর শর্ামাসদর কাসি হয়সর্া শকাসনা একিা বিষয় পিদেই নয়, অথি র্া
শর্ামাসদর িনে কলোণকর’ (২:২১৬)।

যসমতান্মাদ বিহাবদ সেবনক উসোিাহািসক অস্ত্র িাবনসয় হািার হািার বনরপরায
শলাসকর প্রাণহাবন িাসর্ পাসর। যারা ইেলাসমর মসযে প্রবর্বনয়র্ শাবন্ত শখাোঁসিন, র্ারা
িলসিন, এগুসলা কবর্পয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃর্কারীসদর কাি- যার োসথ প্রকৃ র্ ইেলাসমর
োসথ শকাসনাই েম্পকত নাই। বকন্তু েমেো হসি এই ‘কবর্পয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃর্কারী’রা শর্া
আর বনসিসদর দুষ্কৃর্কারী ভাসি বন। িরং শভসিসি র্ারাই োচ্চা মুেবলম, যারা বকনা
আল্লাহর শদওয়া অবপতর্ দাবয়ত্ব েবঠকভাসি পালন করসি। ৯-১১ িার অসনক আসগই১১ই িানুয়াবর ১৯৯৯ এর বনউি উইসকর একবি েংখোয় ওোমা বিন লাসদসনর একিা
োক্ষার্কার িাপা হসয়বিল। শেই োক্ষার্কাসর লাসদন োসহি পবরষ্কারভাসি িোখো
কসরবিসলন শকন বর্বন েকল আসমবরকানসদর শমসর শেলাসক ‘িাসয়ি’ মসন কসরন।
পাঠকসদর উসেশে বকিু অংশ র্ু সল শদওয়া হসলা115QUESTION: Why have you asked Muslims to target civilian
Americans all over the world? Islam prohibits its followers from

অথিা েুরা আন বনো শথসক উদ্ধৃর্ করা যাক -

killing civilians in war?
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আল্লাহর িনে যুদ্ধ করসর্ থাকু ন, আপবন বনসির েত্ত্া িের্ীর্ অনে শকাসনা বিষসয়র
বিম্মাদার নন! আর আপবন অনে মুেলমানসদরসকও উৎোবহর্ করসর্ থাকু ন। শীঘ্রই
আল্লাহ কাসেরসদর শবক্ত-োমথতে খিত কসর শদসিন। আর আল্লাহ শবক্ত-োমসথতের বদক
বদসয় অর্েন্ত কসঠার এিং কবঠন শাবস্তদার্া (৪:৮৪)।

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.

শকারআসনর িবণতর্ বনসদতশ মসর্া বিহাবদ শিাসশ উদ্বুদ্ধ হসয় র্াবলিানসদর োসথ কাোঁসয
কাোঁয বমবলসয় ইহুবদ-নাোরাসদর বিরুসদ্ধ যুদ্ধ করিার িনে আেগাবনস্তান িসল
বগসয়বিসলন অসনসকই; কারণ ইহুবদ-নাোরাসদর বিরুসদ্ধ যুদ্ধ করাসক র্ারা আল্লাহর
বনসদতশ িসলই শমসন বনসয়বিসলন। র্াসদর শয খুি একিা শদাষ শদওয়া যায় র্াও নয়।
২০০৫ োসলর ১৮ই অসিাির সদবনক প্রথম আসলার বরসপাসিত প্রকাবশর্ হসয়সি বনবষদ্ধ
শ াবষর্ হরকার্ু ল বিহাসদর র্ত্ত্বািযাসন আবশর দশসক িাংলাসদশ শথসক প্রায় বর্ন
হািার মারাোর িাত্র-বশক্ষক বিহাবদ শিাসশ উদ্বুদ্ধ হসয় শোবভসয়র্ িাবহনীর বিরুসদ্ধ
যুদ্ধ করসর্ আেগাবনস্তাসন িসল বগসয়বিল। শকারআসনর বকিু বশক্ষাই শয শশষ পয তন্ত
মারাো পেুয়া িাত্রসদর মসযে ‘কাবেরসদর’ বিরুসদ্ধ অযথা বহংো-বিসদ্বষ িোসনাসর্
িহুলাংসশ দায়ী, এবি অস্বীকার করার শিষ্টা শরে আত্মপ্রিঞ্চনা িাো আর বকিু নয়। এ
স্পশতকার্র বিষয়বি আসলািনা করসর্ শগসল েিেময়ই ুসর বেসর ৯-১১ এর িনাবি
োমসন িসল আসে। ৯-১১ এর িনায় োরা পৃবথিী স্তবম্ভর্ হসয় শদসখবিল কী কসর বকিু
113
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শকারআন শরীে (িিানুিাদ) পূসিতাক্ত।

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.

বহদু যমতসক ইেলাম শথসক শকাসনা অসথতই ভাসলা িলিার শিা শনই। শয িাবর্সভদ
প্রথার বিষ-িাষ্প প্রায় বর্ন হািার িির যসর কু সে কু সে ভারর্সক খাসি র্ার প্রযান
রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুেংবহর্া শথসক আমরা পাই- মানুসষর েমৃবদ্ধ কামনায় পরসমশ্বর
বনসির মুখ শথসক োহ্মণ, িাহু থসক ক্ষবত্রয়, উরু শথসক সিশে, আর পা শথসক শূর েৃবষ্ট
কসরবিসলন (১:৩১)। বিশ্বােীরা শিার গলায় িসলন, ঈশ্বসরর শিাসখ নাবক েিাই েমান!
অথি, োহ্মণসদর মাথা শথসক আর শূরসদর পা শথসক সর্বর করার শপিসন ঈশ্বসরর
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Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications.

উসেশেবি বকন্তু িেই মহান! শূর আর দবলর্ বনম্ন িসণতর বহদু সদর প্রবর্ র্াই ‘ঈশ্বসরর
মাথা শথসক েৃষ্ট’ উোঁিু িাসর্র োহ্মণসদর দুিেত িহাসরর কথা েিতিনবিবদর্। েমস্ত
িেসলাসকর িাোয় এখনও দাে বহসেসি বনম্নিসণতর বহদু সদর বনসয়াগ শদয়া হয়। মনু
িসলসিন- দােসত্বর কাি বনিতাহ করার িনেই বিযার্া শূরসদর েৃবষ্ট কসরবিসলন
(৮:৪১৩)। এই েমস্ত বনম্নিসণতর বহদুরা িাোর েমস্ত কাি েম্পন্ন কসর িসল যাওয়ার
পর গিা-িল বিবিসয় গৃহসক ‘পবিত্র’ করা হসর্া (সক্ষত্র বিসশসষ এখনও হয়)। আর
হসি নাই িা শকন! র্ারা আিার মানুষ নাবক? র্ারা শর্া অিুৎ! শ্রী এম.বে.রািার
কথায়, ‘আপবন িাবেসর্ কু কু র-বিোসলর িাষ করসর্ পাসরন, শগা-মূত্র পান করসর্
পাসরন, এমন বক পাপ দূর করার িনে োরা গাসয় শগাির শলপসর্ পাসরন, বকন্তু
বনম্নিসণতর বহদুসদর িায়াবি পয তন্ত আপবন মারাসর্ পারসিন না’! এই হসি বহদু যসমতর
সনবর্কর্া! এমন বক বহদু যসমতর দৃ বষ্টসর্ শূরসদর উপাবিতর্ যন েম্পবত্ত্ র্াসদর
শভাসগরও অবযকার শনই। েি উপাবিতর্ যন দাে-মাবলসকরাই গ্রহণ করসি- এই বিল
মনুর বিযান- ‘ন বহ র্েোবস্ত বকবঞ্চর্ স্বং ভত্ত্ৃহত ায তযসনা বহ েঃ’ (৮:৪১৬)। শূররা বিল
িঞ্চণার করুণর্ম বনদশতন; র্াসদর না বিল নাগবরক অবযকার, না বিল যমীয় িা
অথতবনবর্ক অবযকার। শূরসদর যাসর্ অনে বর্ন িণত শথসক আলাদা কসর শিনা যায় এিং
শূররা শযন প্রবর্বি মুহূলতে মসন রাসখ শয বর্ন িসণতর মানুসষর িীর্দাে হসয় শেিা
করিার িনেই র্াসদর িন্ম। বর্ন িসণতর মানুষসদর শথসক শূররা শয বভন্নর্র িীি র্া
িানাসনার িনে প্রবর্ মাসে মাথার েি িু ল কাবমসয় শেলিার বনসদতশ বদসয়সিন মনু
(৫:১৪০)। একিন শূরসক শিদ পাঠ শর্া দূসরর কথা, শ্রিসণরও অবযকার শদওয়া হয়
বন। একিন শূরসক র্ার উোঁিু িাসর্ বিসয় করিার অনুমবর্ পয তন্ত শদওয়া হয় বন।
একিন শূর যবদ োহ্মসণর িনে েংরবক্ষর্ আেসন িসে পসে, র্সি র্ার িুসক গরম
শলাহার দসির িোোঁকা শদিার অথিা পশ্চাৎসদশ কর্তন কসর শনিার বিযান রসয়সি (৮:
২৮১)116।
মনুর এেি িণতিাদী নীবর্র িাস্তি রূপায়ণ আমরা শদখসর্ পাই রামায়ণ ও
মহাভারসর্। বিসশষর্ যমতশাস্ত্রীয় অনুশােন শয শশ্রণী সিষসমের হাবর্য়ার বহসেসি
িেিহূর্ হসর্া এিং শূরসদর দমন-বনপীেসনর উসেসশে িেিহূর্ হসর্া, র্ার েিসিসয়
িে উদাহরণ রামায়সণর শম্বক
ু িয কাবহবন। র্পেো করার ‘অপরাসয’ রামিি খেগ
বদসয় শম্বক
ু নামক এক শূর র্াপসের বশরসিদ কসরন র্ার র্থাকবথর্ রামরাসিে 117।
প্রায় একই যরসনর িনা আমরা শদবখ মহাভারসর্ যখন বনষাদরাি বহরণেযনুর
পুত্র একলিে শরাণািাসয তর কাসি অস্ত্রবিদো বশখসর্ এসল র্াসক নীি িাবর্ িসল
প্রর্োখোন কসরন শরাণ। শুযু র্াই নয়, পরির্ীসর্ স্ববশক্ষায় বশবক্ষর্ একলসিের শর
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োদ কামালী এিং অবভবিৎ রায় (েম্পাদনা), স্বর্ন্ত্র ভািনা, িারবদক, ২০০৮
িাল্মীবক রামায়ন, শহমিি অনুবদর্, বরসেকি পািবলসকশন, কবলকার্া ১৯৮৪, পৃঃ ১০৬৭-৭১

বনসক্ষসপর দক্ষর্া নষ্ট কসর যনুবিতদোয় শরাসণর বপ্রয় িাত্র অিসু ত নর শশ্রেত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার
অবভপ্রাসয় ‘গুরু দবক্ষণা’ বহসেসি একলসিের িুসো আিুল শকসি শনন বর্বন। এযরসনর
অসনক উপকরণ িবেসয় রসয়সি প্রািীন মহাকািেগুসলাসর্118।
আেসল এইেি প্রাবর্োবনক যমত আবদম মানুসষর োসমের েমািকাঠাসমার বভর্
উপসে শেসল প্রবর্ো কসরবিল অোমে, শশ্রণীবিভক্ত েমাসির। যমতই সর্বর কসরবিল
হুিরু -মুিরু শশ্রণীর কৃ বত্রম বিভািসনর, বকংিা হয়সর্া িলা যায় শশাষক শশ্রণীই
শশ্রণীবিভক্ত েমাসির োয়দা পুসরাপুবর লুিিার িনে প্রথম শথসকই কাসি লাবগসয়বিল
যমতসক; শযভাসিই শদবখ না শকন এর েসল প্রবর্ো হসয়বিল োমাবিক আর অথতবনবর্ক
শশাষসণর। এই শশাষণ প্রবিয়া অিোহর্ রাখিার িনেই োহ্মসণরা প্রিার কসরবিলযমতগ্রেগুসলা স্বয়ং ঈশ্বসরর মুখ-বনঃেৃর্। মানুসষ মানুসষ বিসভদ নাবক ঈশ্বর-বনসদতবশর্!
ঈশ্বরসক োক্ষী শমসন রািবনবর্কভাসি যমতসক প্রবর্বের্ েুদূরপ্রোরী প্রয়াে লক্ষে করা
যায় উপমহাসদসশর রািনীবর্র গবর্-প্রকৃ বর্ পয তসিক্ষণ করসল।
ইেলাবম বিহাবদ সেবনকসদর মসর্াই ভারসর্ বিসভসদর হাবর্য়ার ‘েনার্ন যমত’
রক্ষায় আি েসিষ্ট হসয়সি বিসিবপ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং শেিক েং , বিশ্ববহদু পবরষদ, বশিশেনা, িিরং দসলর মসর্া প্রবর্বিয়াশীল দলগুসলা। কসয়ক দশক আসগও ভারসর্
নিবহদু সত্বর শর্মন শকাসনা েংগবঠর্ রূপ বিল না119। র্সি অবশক্ষা, কু বশক্ষা আর
যমতাের্ার কারসণ ভারসর্র আপামর িনোযারসণর কাসি েন্নোেী, শগরুয়া, িিা, দে,
রুরাক্ষ, কমিু ল এেি দী ক
ত াল যসর একিা বিমূঢ় েম্ভ্রম শভাগ কসর এসেসি। যসমতর
প্রবর্ োযারণ মানুসষর শমাসহর কথা যুরের রািনীবর্বিদরা িাসন। এই যমীয়
ভািালুর্াসক উসস্ক বদসর্ই শিাযহয় ১৯৯৮-৯০ োসল েরকাবর পৃেসপাষকর্ায় দূরদশতসন
যমীয় অিয়সি প্রিাবরর্ হসলা রামায়ণ আর মহাভারর্। েরকাবর প্রিার মাযেসম এভাসি
অেবিশ্বােসক উৎোহ শদিার েসল ভারসর্ শমৌলিাদী এিং োম্প্রদাবয়ক রািনীবর্র
দুয়ার উসন্মাবির্ হসলা, শরাপণ করা হসলা এক বিষ-িৃসক্ষর িারা। দূরদশতসনর পদতায়
প্রথমিার রামায়ণ িলাকাসল কবল্পর্ রাম িন্মভূ বম বনসয় শমৌলিাদী আসদালসনর শিায়ার
এিং পরির্ীকাসল ১৯৯২ োসল িািরী মেবিদ বংসের মাযেসম প্রবর্বিয়াশীল
শবক্তগুসলার উত্থান শেই প্রবিয়ারই অংশ। িয়ন্তানুি িসদোপাযোয় এ প্রেসি র্ার
‘মহাকািে ও শমৌলিাদ’ িইসয় িসলন120মহাকািেগুসলাসর্ মনুর প্রভাি বিষসয় আসলািনার িনে শদখুনঃ মহাকািে ও শমৌলিাদ, িয়ন্তানুি
িসদাপাযোয়, এলাইে পািবলশােত বলবমসিে, কবলকার্া। এিং Laws of Manu, translated with
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extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon
Press, Oxford, 1886.
119 েুকমারী ভট্টািায,ত বহদু োম্প্রদাবয়কর্া, দীপ প্রকাশন, ২০০০।
ু
120 মহাকািে ও শমৌলিাদ, িয়ন্তানুি িসদাপাযোয়, এলাইে পািবলশােত বলবমসিে, কবলকার্া।

‘দুভাত গেিশর্ঃ ভারর্িসষত রামায়ণ ও মহাভারর্সক প্রািীন ভারর্ীয় েভের্া ও
েংস্কৃবর্র মহাকাবিেক প্রবর্েলন বহসেসি অথিা ভারর্ীয় র্থা বিশ্বোবহসর্ের অমূলে
ধ্রুপদী েম্পদ বহসেসি গণে না কসর শমৌলিাদী এিং োম্প্রদাবয়ক রািনীবর্র
উপাদান বহসেসি িেিহার করার প্রিণর্াই শিবশ লক্ষে করা যাসি। এখাসনই
আমাসদর গভীর লজ্জা। প্রথসম ১৯৮৮-৯০ োসল এিং আরও কসয়কিার েরকাবর
দূরদশতসন রামায়ণ ও মহাভারর্ শয অিয়ি ও প্রকাশভবিমায় েম্প্রিাবরর্ হসয়সি, র্া
এই শমৌলিাদী রািনীবর্সর্ ইেন িুবগসয়সি িসলই মসন হয়। দূরদশতসন েম্প্রিাবরর্
রামায়সণর কাবহবন প্রযানর্ র্ু লেী দাে রবির্ রামিবরর্ মানে গ্রেসক বভবত্ত্ কসরই
রবির্ হসয়সি, িাল্মীবক রামায়ণসক বভবত্ত্ কসর নয়। র্ু লেী রামায়সণর কাবহবন
মযেযুগীয় ভবক্ত আসদালসনর েলশ্রুবর্ এিং সিষ্ণি ভবক্ত োবহসর্ের অন্তগতর্। আবদ
িাল্মীবক রামায়সণ িালকাে ও উত্ত্রকাে বিল না। আর পরির্ী কাসল েংসযাবির্ এই
দুই কাে এিং েংবেষ্ট অনোনে প্রবক্ষপ্ত কথা িাদ বদসল আবদ িাল্মীবক রামায়সণ রাসমর
অির্ারসত্বর বিসশষ বিি পাওয়া যায় না। মহাকািে বহসেসিও রামায়সণর োবহর্েগুণ
িৃবদ্ধ পায়। বকন্তু র্ু লেী রামায়সণ বিষ্ণুসক শশ্রে শদির্া রামসক বিষ্ণুর অির্ার
বহসেসি প্রবর্ো করাই বিল প্রযান লক্ষে। যা এমন বক িালকাে ও উত্ত্রকােেহ
পল্লবির্ িাল্মীবক রামায়সণরও প্রযান বিষয়িস্তু নয়। দূরদশতসন এভাসি রামায়ণসক
মহাকািে বহসেসি উপবস্থর্ না কসর বিকৃ র্রূসপ অির্ারকাবহবন ও যমতগ্রেরূসপই
িনোযারসণর োমসন র্ু সল যরা হসয়সি। েরকাবর প্রিারমাযেসম এভাসি
অেবিশ্বােসক উৎোহ শদওয়ার েসল শমৌলিাদী ও োম্প্রদাবয়ক রািনীবর্ েঞ্জীবির্
হসয়সি, এ যারণা যুবক্তেির্। দূরদশতসনর পদতায় প্রথমিার রামায়ণ িলাকাসল রাম
িন্মভূ বম বনসয় শমৌলিাদী আসদালসনর শিায়ার এিং পরির্ীকাসল র্ার িোপক
রািবনবর্ক প্রবর্বিয়াই এর অকািে প্রমাণ।’

২০০২ োসল গুিরাসি সি যাওয়া স্মরণকাসলর েিিাইসর্ ভয়ািহ দািা আমরা
শদসখবি। যসমতর মায়ািাসল পসে োযারণ মানুষ কী ভয়ংকর হসয় উঠসর্ পাসর আর
বনেু র আিরণ করসর্ পাসর- গুিরাসির োম্প্রবর্ক দািা র্ার প্রমাণ। র্ারপসরও বকন্তু
যসমতর েমাসলািনা করসল শমৌলিাদীসদর োসথ োসথ অসনক প্রগবর্পেীরাও একাট্টা হসয়
িুক বিবর্সয় রুসখ দাোঁোন!
ইহুবদ এিং বিস্ট্ানসদর পবিত্রগ্রসের বদসক র্াকাসল শদখা যায়, পুসরা
িাইসিলবিসর্ই ঈশ্বসরর নাসম খুন, রাহািাবন, যষতণসক সিযর্া শদওয়া হসয়সি। বকিু
উদাহরণ শর্া শদওয়া শযসর্ই পাসর। যুদ্ধিসয়র পর অগবণর্ যুদ্ধিবদসক কব্জা করার
পর মুো বনসদতশ বদসয়বিসলন ঈশ্বসরর আসদশ বহসেসি েমস্ত িবদ পুরুষসক শমসর

শেলসর্121এখন শর্ামরা এইেি শিসলসদর এিং যারা কু মারী নয় এমন েি স্ত্রী শলাকসদর শমসর
শেসলা; বকন্তু যারা কু মারী র্াসদর শর্ামরা বনসিসদর িনে িাোঁবিসয় রাসখা (গণনা
পুস্তক, ৩১:১৭-১৮)।

একবি বহসেসি শদখা যায়, মুোর বনসদতসশ প্রায় ১০০,০০০ িন র্রুণ এিং প্রায়
৬৮,০০০ অেহায় নারীসক হর্ো করা হসয়বিল122। এিাোও বনেু র, আিমণাত্মক এিং
অরািক বিবভন্ন আয়ার্েমূসহর বিিরণ পাওয়া যায় বযশাইয় (২১:৯), ১ িংশািলী
(২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫:৩-৪), বিিারকর্ৃ গত ন (৮:৭), গণনা পুস্তক (১৬:৩২-৩৫),
বদ্বর্ীয় বিিরণ (১২:২৯-৩০), ২ িংশািলী (১৪:৯,১৪:১২), বদ্বর্ীয় বিিরণ (১১:৪-৫), ১
শমূসয়ল (৬:১৯), েয়িারসনাবম (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূসয়ল (১৫:২-৩), ২
শমূসয়ল (১২:৩১), বযশাইয় (১৩:১৫-১৬), আবদপুস্তক (৯:৫-৬) প্রভৃ বর্ নানা িায়গায়।
বিশ্বােী বিস্ট্ানরা োযারণর্ িাইসিসল িবণতর্ এই যরসনর বনেু রর্া এিং
অরািকর্াসক প্রর্োখোন কসর িলার শিষ্টা কসরন, এগুসলা েি িাইসিসলর পুরার্ন
বনয়সমর (ইহুবদসদর যমতগ্রে) অযীন, বযশুবিসস্ট্র আগমসনর োসথ োসথই আসগর েমস্ত
অরািকর্া বনমূলত হসয় শাবন্ত প্রবর্বের্ হসয় শগসি। এবি ের্ে নয়। িাইসিসলর নর্ু ন
বনয়সম বযশু খুি পবরষ্কার কসরই িসলসিন শয বর্বন পূির্ত ন যমতপ্রির্তকসদর বনয়মানুযায়ীই
িাবলর্ হসিন123এ কথা মসন কসরা না, আবম শমাবশর আইন-কানুন আর নিীসদর শলখা িাবর্ল করসর্
এসেবি। আবম শেগুসলা িাবর্ল করসর্ আবে বন িরং পূণ ত করসর্ এসেবি (মবথ, ৫:
১৭)।

বিস্ট্ যসমতর অনুোরীরা শযভাসি বযশুসক শাবন্ত এিং শপ্রসমর প্রর্ীক বহসেসি িণতনা কসর
থাসকন, েবর্েকাসরর বযশু বঠক কর্িু কু শপ্রমময় এ বনসয় েসদহ শথসকই যায়। বযশু খুি
স্পষ্ট কসরই িসলসিন শয‘আবম পৃবথিীসর্ শাবন্ত বদসর্ এসেবি এই কথা মসন কসরা না। আবম শাবন্ত বদসর্
আবে নাই, এসেবি র্সলায়াসরর আইন প্রবর্ো করসর্। আবম এসেবি মানুসষর
বিরুসদ্ধ মানুষসক দাোঁে করাসর্; শিসলসক িািার বিরুসদ্ধ, শমসয়সক মাসয়র বিরুসদ্ধ,
শিৌসক শাশুবের বিরুসদ্ধ দাোঁে করাসর্ এসেবি’ (মবথ, ১০: ৩৪-৩৫)।
পবিত্র িাইসিল, পুরর্ন ও নূর্ন বনয়ম, িাংলাসদশ িাইসিল শোোইবি, ঢাকা, ২০০০
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িেবভিার করার িনে শুযু িেবভিাবরণী নন, র্ার বশশুেন্তানসদর হর্ো করসর্ও কাপতণে
শিায কসরন না বযশু124‘শেইিনে আবম র্াসক বিিানায় শেসল রাখি, আর যারা র্ার েসি িেবভিার কসর
র্ারা যবদ িেবভিার শথসক মন না শেরায় র্সি র্াসদর ভীষণ কসষ্টর মসযে শেলি।
র্ার শিসলসমসয়সদরও আবম শমসর শেলি’ (প্রকাবশর্ িাকে, ২: ২২-২৩)।

েুস্পষ্ট বনসদতশ রসয়সি। শযমন, ঋসেসদর দশম মেসলর ১৮নং েূসক্তর ৭ নং ঋক
(১০/১৮/৭) রষ্টিে :

শোকবির ইংসরবি হসি : ‘Let these women, whose husbands are worthy
and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their
eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction

যসমতর েমাসলািনা শকন?
মানির্ািাদীরা আর যুবক্তিাদীরা শকন যমতগ্রেগুসলার েমাসলািনা কসরন? েমাসলািনা
কসরন কারণ র্া েমাসলািনার শযাগে, র্াই। শকাসনাবকিুই শর্া আেসল েমাসলািনার
ঊসবত নয়- র্া শে অথতনীবর্ িা পদাথতবিজ্ঞাসনর নর্ু ন শকাসনা র্ত্ত্বই শহাক, িা মহান
আল্লাহর িাণীই শহাক। আেসল পুসরা যমতবিশ্বােই শর্া দাোঁবেসয় আসি এক িলিোন্ত
বমথোর উপর ভর কসর। যমত মাসনই আি বকিু অবিজ্ঞাবনক বিন্তা-শির্না, কু েংস্কার
আর রীবর্-নীবর্র েমাহার, শযগুসলা কাসলর পবরিমায় উপসযাবগর্া হাবরসয়সি। যসমতর
েমাসলািনার আর একবি িে কারণ হসলা, যমতগ্রেগুসলার মসযে বিরািমান বনেুরর্া।
যমতগ্রেগুসলা শর্া আর গীর্াঞ্জবল িা েবঞ্চর্ার মসর্া বনসদতাষ কািেেমগ্র নয় শয অিের
েমসয় শুসয় শুসয় কািে িি তা করলাম আর র্ারপর আলমারীর র্াসক র্ু সল শরসখ বদলাম!
যমতগ্রেগুসলাসর্ যা শলখা আসি র্া ঈশ্বসরর িাণী বহসেসি পালন করা হয় আর
উৎোসহর োসথ েমাসি র্ার প্রসয়াগ িান হয়। বহদু যমতগ্রেগুসলাসর্ িবণতর্ ের্ীদাহর
মাহাত্মেসক প্রবর্ো করসর্ বগসয় শুযুমাত্র ১৮১৫ োল শথসক ১৮২৬ োসলর মসযে
ের্ীদাসহর স্বীকার হসয়সি ৮১৩৫ িন নারী। এই শর্া শেবদনও- ১৯৮৭ োসল রূপ
কাসনায়ার নাসম একবি শমসয়সক রািস্থাসন পুবেসয় মারা হসলা ‘ের্ী মার্া কী িয়’ ববন
বদসয়। োরা গ্রাসমর মানুষ র্াবকসয় র্াবকসয় শদখল- শকউ িু োঁ শব্দবি করসলা না। আর
করসিই িা শকন? যমত নাশ হসয় যাসি না? মহাভারসর্র কথা শুনসল শযমন পুণে হয়,
ের্ী শপাোসনা শদখসলও নাবক শর্মবন। আবম আমার পূিিত র্ী ‘অবিশ্বাসের দশতন’
িইিাসর্ ের্ীদাসহর পবরেংখোন হাবির কসরবিলাম। এক ‘মোসরি’ বহদু িইিার
বরবভউ করসর্ বগসয় একিা ব্লগ োইসি বলসখ বদসলন – পুসরা িোপারিাই নাবক
োংস্কৃবর্ক, যমতগ্রসে নাবক ের্ীদাসহর শকান অবস্তত্ব শনই। আেসল এই ‘মোসরি’
বহদুরা বনসির যমতগ্রেিাও বঠকমর্ পসে শদসখন না। অসনক বহদু ই িাসনন না র্াসদর
যমতগ্রসে ‘স্বামী মারা শগসল বিযিাসক স্বামীর বির্ায় আগুসন পুসে মসর ের্ী হওয়ার’
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and well adorned.’।

অথিতসিসদ রসয়সি : “আমরা মৃসর্র িযূ হিার িনে িীবির্ নারীসক নীর্ হসর্
শদসখবি।” (১৮/৩/১,৩)। পরাশর েংবহর্ায় পাই, “মানুসষর শরীসর োসে বর্ন শকাবি
শলাম থাসক, শয নারী মৃর্ুেসর্ও র্ার স্বামীসক অনুগমন কসর, শে স্বামীর েসি ৩৩ শকাবি
িৎেরই স্বগতিাে কসর।” (৪:২৮)। দক্ষ েংবহর্ার ৪:১৮-১৯নং শোসক িলা হসয়সি,
“শয ের্ী নারী স্বামীর মৃর্ুের পর অবগ্নসর্ প্রসিশ কসর শে স্বসগত পূিা পায়”। এই দক্ষ
েংবহর্ার পরির্ী শোসক (৫:১৬০) িলা হসয়সি, “শয নারী স্বামীর বির্ায় আসত্মাৎেগত
কসর শে র্ার বপর্ৃ কু ল, স্বামীকু ল উভয়সকই পবিত্র কসর।”
বহদু যসমতর ের্ীদাহ আেসল যমতগ্রে শথসকই উৎোবরর্ বিল, র্া এখন যর্ই
অস্বীকার করার শিষ্টা শহাক না শকন। যমত শয কীরকম শনশায় িু োঁদ কসর রাসখ মানুষসক,
র্ার িলিোন্ত প্রমাণ এই ের্ীদাহ। এিনেই শিাযহয় পোেসকল িসলসিন- ‘Men
never do evil so completely and cheerfully as when they do it from

খুিই েবর্ে কথা। বিন্তা করুন িোপারিা- িীিন্ত নারী-মাংে
জ্বলসি, িিেি করসি, অসনক েময় শি োঁসয রাখসর্ কষ্ট হসি, মাসঝ মাসঝ পালাসর্ শিষ্টা
করসি- আবেম িার্ীয় বিবনে বগবলসয় বদসয় লাবঠ বদসয় খু োঁবিসয় আিার বির্ায় র্ু সল
শদওয়া হসি- কী িমৎকার মানবিকর্া125 ! প্রায় প্রবর্বদনই পত্র-পবত্রকায় পেবি শয,
ইেলাবম বিসশ্ব শবরয়ার বশকার হসয় প্রাণ হারাসি অেহায় োবেয়া , আবমনারা। র্িুও
শনশায় িু োঁদ হসয় যমত আর যমতগ্রসের মসযে ‘শাবন্ত’, ‘প্রগবর্’ আর ‘েবহষ্ণুর্া’ খু োঁসি
িসলসিন মোসরি যমতিাদীরা126।
religious conviction.’

ভাস্বর্ী িিির্ী, ের্ী: এসকর আনসল িহুসর আহুবর্, শদশ ৪ িানুয়াবর, ২০০৩।
েবর্ে কথা িলসর্ বক- আমরা নর্ু ন বদসনর নাবস্তসকরা আেসল বিন-লাসদন, মুেবর্ হান্নান, িাংলা
ভাই, শমাল্লা ওমর, শখাসমবন িা শমৌলানা মান্নাসনর মসর্া শলাকসদর শর্মন একিা শদাষ শদই না; অন্তর্ঃ
র্ারা কথায় আর কাসি এক। আল্লাহ শকারআসন শযভাসি িসলসিন, বঠক শেভাসিই শকারআসনর
আদশতসক োমসন শরসখ র্ারা কাি কসর িসলসিন। আমরা আেসল শদাষ শদই ‘বশবক্ষর্’ এিং ‘মোসরি’
র্কমাযারী যাবমতকসদর যারা শকারআসনর মসযে েবহষ্ণুর্া খু োঁসি পান আর িাবরবদসক এর্ অশাবন্ত শদসখও
‘ইেলাম শাবন্তর যমত’ িলসর্ িলসর্ িু প হসয় যান। বঠক একই িোপার েংখোগবরষ্ট বহদুসদর িনেও
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র্সি এ কথা অনস্বীকায ত শয প্রবর্বি যমতগ্রসেই শিশ বকিু ভাসলা ভাসলা কথা আসি
(এগুসলা বনসয় আমার বকংিা কাসরাই আপবত্ত্ করার বকিু শনই); এগুসলা বনসয়ই
যাবমতসকরা গিতসিায কসরন আর এ কথাগুসলাসকই সনবর্কর্ার িাবিকাবঠ িসল মসন কসরন
র্ারা। বকন্তু একিু েংশয়িাদী দৃবষ্টসকাণ শথসক শদখসলই শিাঝা যাসি- ভাসলািাো শপ্রম
এিং েবহষ্ণুর্ার বিবভন্ন উদাহরণ শয যমতগ্রে এিং র্ার প্রিারকসদর োসথ শলসিল
বহসেসি লাবগসয় শদওয়া হয়, শেগুসলা শকাসনািাই যমত িা যমতগ্রসের িনে শমৌবলক নয়।
শযমন, বযশুবিসস্ট্র অসনক আসগই শলবভবিকাে (১৯:১৮) িসল শগসিন, ‘বনসিসক শযমন
ভাসলািাে, শর্মবন ভাসলািােসি শর্ামার প্রবর্সিশীসদর।’ িাইসিল এিং শকারআসন শয
েহনশীলর্ার কথা িলা আসি, শেগুসলার অসনক আসগই (বিসস্ট্র িসন্মর পাোঁিশ িির
আসগ) কনেু বেয়াে এইরকম ভাসি িসলবিসলন- ‘অসনের প্রবর্ শেরকম িেিহার কসরা
না, যা র্ু বম বনসি শপসর্ িাও না’। আইসোসিিে বিসস্ট্র িসন্মর ৩৭৫ িির আসগ
িসল বগসয়বিসলন, ‘অসনের শয কাসি র্ু বম রাগাবির্ শিায কসরা, শর্মন বকিু র্ু বম
অনেসদর প্রবর্ কসরা না’। এমন বক শত্রুসদর ভাসলািােসর্ িলার কথা র্াওইিসম
রসয়সি, বকংিা িুসদ্ধর িাণীসর্, শেও বকন্তু বযশু িা মুহম্মসদর অসনক আসগই127।
কাসিই সনবর্কর্ার শয উপকরণগুসলাসক যমতানুোরীরা র্াসদর স্ব স্ব যসমতর ‘সপবত্রক
েম্পবত্ত্’ িসল ভািসিন, শেগুসলা শকাসনািাই বকন্তু আেসল যমত শথসক উদ্ভূর্ হয় বন, িরং
বিকবশর্ হসয়সি েমািবিির্তসনর অিশেম্ভািী েল বহসেসি। েমািিেিস্থা বিবকসয়
রাখার স্বাসথতই েৃবষ্টর প্রারম্ভ শথসক মানুষ বকিু বকিু সিবশষ্টেসক ‘সনবর্ক গুণািলী’
বহসেসি গ্রহণ করসর্ িাযে হসয়সি; কারণ ওভাসি গ্রহণ না করসল েমািিেিস্থা
অবিসরই বসে পেসর্া। বিখোর্ নৃর্াবত্ত্বক েসলামন অোশ িসলন‘আমরা এমন শকাসনা েমাসির কথা িাবন না, শযখাসন োহবেকর্াসক শহয়
করা হয়, আর ভীরুর্াসক েম্মাবনর্ করা হয়; বকংিা উদারর্াসক পাপ বহসেসি
শদখা হয় আর অকৃ র্জ্ঞর্াসক শদখা হয় গুণ বহসেসি’।
এমন যরসনর েমাসির কথা আমরা িাবন না কারণ এমন েমাি বিসক থাকসর্ পাসর
না। খুি োদা শিাসখ শদখসলও, একবি েমাসি িু বর করা শয অনোয়, এবি শিাঝার িনে
শকাসনা স্বগীয় ওবহ নাবিল হিার দরকার পসে না। কারণ শয েমাসি িু বর করাসক না
খাসি। যারা রাসমর শােনামসল শূর র্াপে, শম্বক
ু বকংিা রামপত্নী েীর্ার বক করুণ অিস্থা হসয়বিল র্া
না শিসনই ‘রাম রািে’ প্রবর্োয় িেস্ত হসয় পসেন, অথিা শিদ, গীর্া, উপবনষদ, মনুেংবহর্ায় বক আসি
র্া না শিসনই বহদু যমতসক েবহষ্ণুর্ম যমত বহসেসি আখো বদসয় িসেন, আর মারামাবর, হানাহাবন আর
োম্প্রদাবয়কর্া েৃবষ্টর িনে দায়ী কসরন শকিল গুবিকয় আদভানী আর লালু প্রোদসক।
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শঠবকসয় মবহমাবির্ করা হসি, শে েমাসির অবস্তত্ব শলাপ পাসি অবিসরই। বঠক
একইভাসি আমরা িুবঝ, েবর্ে কথা িলার িদসল যবদ বমথো িলাসক উৎোবহর্ করা
হয়, র্সি মানুসষ মানুসষ শযাগাসযাগ রক্ষা করাই দুরূহ হসয় পেসি। এ িোপারগুসলা
উপলবব্ধর িনে শকাসনা যমতবশক্ষা লাসগ না। আিার এমনও শদখা শগসি শয, শর্াব্দীপ্রািীন শকাসনা িলমান িেিস্থার পবরির্তন মানুষ বনসি শথসকই কসরসি পবরিবর্তর্
মূলেসিাসযর কবষ্টপাথসর মানির্াসক যািাই কসর, এিং অসনকসক্ষসত্রই যমত কী িলসি না
িলসি র্ার শর্ায়াক্কা না কসরই। দােত্বপ্রথার উসিদ এমবন একবি িনা। িলা িাহুলে,
শকাসনা যমতগ্রসেই দােত্ব উসিসদর আহ্বান িানাসনা হয় বন। িাইসিসলর নর্ু ন বকংিা
পুরার্ন বনয়ম, বকংিা শকারআন, অথিা শিদ, উপবনষদ, মনুেংবহর্া- শকাথাওই দােত্ব
প্রথাসক বনমূলত করার কথা িলা হয় বন, িরং েংরবক্ষর্ করার কথাই িলা হসয়সি
প্রকারান্তসর। বকন্তু মানুষ োমাবিক প্রসয়ািসনই একিা েময় দােত্ব উসিদ কসরসি,
শযমবনভাসি বহদু েমাি কসরসি ের্ীদাহ বনমূলত িা বিস্ট্ েমাি কসরসি োইবন
শপাোসনা িে। ের্ীত্ব েম্পসকত প্রািীন যারণা, বকংিা েমকাবমর্া িা গভতপাসর্র
অবযকার েংিান্ত দৃ বষ্টভবিরও িোপক পবরির্তন সিসি োরা পৃবথিী িসু ে এ কয়
ত অনুসমাবদর্ নয়।
দশসক। এ পবরিবর্তর্ দৃ বষ্টভবির অসনকগুসলাই যমত কর্ৃ ক
সিজ্ঞাবনক দৃবষ্টভবি: শলি দে শেিা বেোইে
আি আযুবনক রাষ্ট্রগুসলার বদসক র্াকাসল শিাঝা যায় শয, আল্লাহর শগানাহর শদাহাই
বদসয় মানুষিনসক েৎ পসথ পবরিাবলর্ করার িোপারবি কী বনদারুণভাসি িেথতর্ায়
পয তিবের্ হসয়সি। আল্লাহ িা ঈশ্বসরর শগানাহর ভয় শদবখসয়ই যবদ মানুষিনসক পাপ
শথসক বিরর্ রাখা শযর্, র্া হসল রাসষ্ট্র পুবলশ-দাসরাগা, আইন-কানুন, শকািত-কািাবর
শকাসনা বকিুরই প্রসয়ািন হসর্া না। এক ইন্টারসনি শোরাসম একিা েময় রাসষ্ট্রর
উৎপবত্ত্ এিং যসমতর সনবর্কর্া বিষসয় বলখসর্ শুরু কসরবিলাম; োসথ োসথই এক
যাবমতক ভরসলাক উসত্ত্বির্ হসয় িলসর্ শুরু করসলন- ‘অবভবিৎ রাসয়র মসর্া নাবস্তক
শলাকিন রাসষ্ট্র আসিন িসলই পুবলশ দাসরাগার প্রসয়ািন’। এযরসনর উবক্তসক শরে
একিনমাত্র অজ্ঞ যাবমতসকর আফালন িসল মসন করসল বকন্তু ভু ল হসি। এযরসনর যোন
যারণা অসনসকই মসন মসন শপাষণ কসরন, র্াসদর শিশ িে অংশই আিার েুবশবক্ষর্।
আসমবরকার রক্ষণশীল শলবখকা অোন শকাোর র্ার ‘গেসলে’ িইসয় মন্তিে কসরসিন,
‘েমাি ঈশ্বসরর বনসদতবশর্ পসথ না িলসল দােত্ব, গণহর্ো, পশুিৃবত্ত্সর্ বনমবজ্জর্ হসয়
যাসি’128। একই কথা উচ্চারণ কসরসিন বেেকভাবর ইন্সবিউসির পুসরাযা িেবক্তত্ব এিং
ইসন্টবলসিন্ট বেিাইসনর অনের্ম প্রিক্তা বেবলপ িনেনও একিু বভন্ন ভাসি। র্ার
মসর্, শযসহর্ু অবিশ্বােীরা োরউইসনর মর্ানুোসর মসন কসর মানুষ িানর শথসক উদ্ভূর্
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হসয়সি, শেসহর্ু র্ারা শযসকাসনা যরসনর ‘নােরমাবন’ করসর্ পাসর- েমকাবমর্া,
গভতপার্, পসন তাগ্রাবে, র্ালাক, গণহর্ো েিবকিু। এমন একিা ভাি, োরউইন আোর
আগ পয তন্ত োরা পৃবথিী শযন এগুসলা শথসক এসকিাসরই মুক্ত বিল! েি বিবভর
‘ও’রাইবল েোিসরর’ িনবপ্রয় উপস্থাপক বিল ও’রাইবল র্ার একবি িইসয় বলসখসিন,
ঈশ্বসরর আইসনর বিরুসদ্ধ শগসল পুসরা েমাি সনরািে এিং অরািকর্ায় পবর্র্ হসি,
আর আইন-লঙ্ঘনকারীরা েমািসক িিল িাবনসয় শেলসি129।
একিন বিজ্ঞানমনস্ক িেবক্ত বহসেসি অোন শকাোর, বিল ও’রাইবল বকংিা বেবলপ
িনেসনর এযরসনর আসিগপ্রিণ আপ্তিাকোিলীসর্ আমাসদর বিশ্বাে করার শকাসনা কারণ
শনই, িরং আমাসদর আস্থা থাকসি সিজ্ঞাবনক েমীক্ষা হসর্ প্রাপ্ত েলােসল; বিজ্ঞানীরা
শযবিসক িসলন, ‘Let the data decide’। আমরা বেবলপ িনেসনর েমথতসন এমন শকাসনা
উপাত্ত্ িা শেিা খু োঁসি পাই বন যা শথসক প্রমাবণর্ হয় শয, অবিশ্বােীরা বিশ্বােীসদর িাইসর্
শিবশ অপরাযপ্রিণ; িরং বকিু পবরেংখোন এসকিাসরই উসো বেদ্ধান্ত হাবির কসরসি।
আসমবরকায় বিবভন্ন গসিষণায় শদখা বগসয়সি নাবস্তকসদর িাইসর্ পুনরুজ্জীবির্ বিস্ট্ানসদর
মসযে বিিাহবিসিসদর হার শিবশ; এও শদখা বগসয়সি, শযেি পবরিাসরর পবরসিশ
যমীয়গর্ভাসি অবর্মাত্রায় রক্ষণশীল শেেমস্ত পবরিাসরই িরং বশশুসদর উপর পবরিাসরর
অনে শকাসনা েদেেসদর দ্বারা শিবশ শযৌন বনপীেন হয়130। ১৯৩৪ োসল আোহাম িান্সব্লাউ
র্ার গসিষণাপসত্র শদবখসয়সিন যাবমতকর্া এিং ের্র্ার মসযে িরং সিরী েম্পকত ই
বিদেমান। ১৯৫০ োসল মুর রসের গসিষণা শথসক শিবরসয় এসেসি শয, যাবমতকসদর র্ু লনায়
নাবস্তক এিং অসজ্ঞয়িাদীরাই িরং েমাি এিং মানুসষর প্রবর্ েংসিদনশীল থাসকন, র্াসদর
উন্নয়সনর িনে র্োগ স্বীকার কসরন। ভারর্ীয় বিজ্ঞান ও যুবক্তিাদী েবমবর্ ১৯৮৮ োসল
ভারসর্র শিলখানায় দাগী আোমীসদর মসযে একবি িবরপ িাবলসয়বিল। িবরসপর শয
েলােল পাওয়া বগসয়বিল, র্া বিল অিাক করার মসর্া। শদখা বগসয়সি, আোমীসদর
শর্করা ১০০ িনই ঈশ্বর এিং শকাসনা না শকাসনা প্রাবর্োবনক যসমত বিশ্বােী131।
আসমবরকায়ও এরকম একবি িবরপ িালাসনা হসয়বিল ৫ ই মাি,ত ১৯৯৭ র্াবরসখ। শে
িবরসপ শদখা শগসি শয আসমবরকার িনোযারসণর মসযে একিা উসল্লখসযাগে অংশ (৮১০%) যমতহীন হওয়া েসত্ত্বও র্াসদর মসযে অপরাযপ্রিণর্া কম (মাত্র ০.২১%), শে
র্ু লনায় যাবমতকসদর মসযে শর্করা বহসেসি অপরাযপ্রিণর্া অসনক শিবশ132। আমার
Bill O’Reilly, Culture Warrior, Broadway , 2007
Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in
America, New Boston Books, 2003
131 প্রিীর শ াষ, অসলৌবকক নয়, শলৌবকক, র্ৃ র্ীয় খি, শদ’ি প্রকাশনী, পৃঃ ৩৯।
132 The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift,
http://holysmoke.org/icr-pri.htm

যারণা আি িাংলাসদসশ িবরপ িালাসলও ভারসর্র মসর্াই েলােল পাওয়া যাসি। ঈশ্বসর
বিশ্বাে, পরকাসল বিশ্বাে, শিসহসস্তর শলাভ িা শদািসখর ভয় শকাসনািাই বকন্তু অপরাযীসদর
অপরায শথসক বনিৃত্ত্ রাখসর্ পাসর বন। আল্লাহর শগানাহ বকংিা ঈশ্বসরর ভসয়ই যবদ মানুষ
পাপ শথসক, দুনীবর্ শথসক মুক্ত হসর্ পারর্, র্সি শর্া িাংলাসদশ এর্বদসন শিসহসস্ত
পবরণর্ হসর্া। বকন্তু িাংলাসদসশর বদসক র্াকাসল আমরা আি কী শদখবি? িাংলাসদসশ
শর্করা ৯৯ িন শলাকই আল্লা-শখাদা আর পরকাসল বিশ্বােী হওয়া েসত্ত্বও দুনীবর্সর্ এই
শদশ প্রায়ই থাসক পৃবথিীর শীসষত। যসমত বিশ্বাে বকন্তু শদশিােীসক দুনীবর্মুক্ত রাখসর্ পাসর
বন। পারসিও না। শয শদসশ েসিতাচ্চ পদ শথসক িইসর্ শুরু কসর দুনীবর্র শরার্, শয শদসশ
যষতসকরা রািবনবর্ক িত্রিায়ায় থাসক এিং িুক বিবর্সয় ুসর-শিোয়, শনর্া হিার েুসযাগ
পায়, শে শদসশর মানুষ নামাি পসেও দুনীবর্ িাবলসয় যাসি; র্ারা শরািাও রাখসি, আিার
ুষও খাসি। র্াই হসি। এই শর্া যমতপ্রাণ, আল্লাহ-শখাদায় বিশ্বােী িাংলাসদসশর
োমাবিক অিস্থা। অপরবদসক ঈশ্বরবিহীন শদশগুসলার বদসক র্াকাসনা যাক। আমাসক
শপশাগর্ কারসণ একিা েময় দী বত দন বেিাপুসর থাকসর্ হসয়বিল। শেখাসন থাকাকালীন
েময়গুসলাসর্ লক্ষে কসরবিলাম শয, শদশবিসর্ অবযকাংশ শলাকই প্রাবর্োবনক যমতপবরিয়
শথসক মুক্ত। নোশনাল ইউবনভাবেতবির অসনক িীনা িাত্র-িাত্রীসকই বর্বন শদসখসিন
যমতপবরিয় বিজ্ঞাো করসল র্ারা িবলে কসণ্ঠ িসল- ‘বি বথঙ্কার’। অথি যমত নয়, শুযু
আইসনর শােন আর োমাবিক মূলেসিাযগুসলার িি তা কসর বেিাপুর আি পৃবথিীর েিসিসয়
কম দুনীবর্গ্রস্ত শদশগুসলার একবি। অবযকাংশ বেিাপুরিােীরা আল্লাহ-শখাদার নামও
কসরন না, নরসকর ভয় অথিা শিসহসস্তর শলাভও র্াসদর শনই। শকান িাদুিসল র্ারা
র্াহসল দুনীবর্ শথসক মুক্ত থাকসি?
এবি আমার িেবক্তগর্ উপলবব্ধ ভািসল ভু ল হসি। োম্প্রবর্ককাসল িহু আন্তিতাবর্ক
গসিষকই এই পয তসিক্ষসণর োসথ একমর্ শপাষণ কসরন। শযমন, গসিষক বেল
িক
ু ারমোন ২০০৫ শথসক ২০০৬ োল পয তন্ত পূি ত ইউসরাপীয় শদশগুসলাসর্ েমীক্ষা
িাবলসয়সিন। শেেি শদশগুসলাসর্ ঈশ্বসর বিশ্বাে এখন এসকিাসরই নগণে। শযমন,
েুইসেসন িনেংখোর প্রায় ৮৫ ভাগ এিং শেনমাসকত প্রায় ৮০ ভাগ শলাক এখন ঈশ্বসর
বিশ্বাে কসর না133। অথি শেেমস্ত ‘ঈশ্বসর অনাস্থা শপাষণকারী’ শদশগুসলাই আি
পৃবথিীসর্ েিসিসয় কম দুনীবর্গ্রস্থ এিং েিসিসয় কম েবহংে শদশ বহসেসি বিবির্।
বেল িক
ু ারমোন র্ার অবভজ্ঞর্ার বভবত্ত্সর্ েম্প্রবর্ একবি িই বলসখসিন, ‘ঈশ্বরবিহীন
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েমাি’ বশসরানাসম134। বর্বন শেই িইসয় বনসির অবভজ্ঞর্া শথসক বলসখসিন শয,
শেনমাসকত র বদ্বর্ীয় িৃহত্ত্ম শহর আরহাসে থাকাকালীন েময়গুসলাসর্ শকাসনা পুবলসশর
গাবে শদসখন বন িলসলই িসল। প্রায় ৩১ বদন পার কসর বর্বন প্রথম একবি পুবলসশর
গাবে শদসখন রাস্তায়। পুসরা ২০০৪ োসল মাত্র একিন শলাক হর্োর খির প্রকাবশর্ হয়।
এ শথসক শিাঝা যায় এ েমস্ত শদশগুসলাসর্ মারামাবর হানাহাবন কসর্া কম। শুযু র্াই নয়,
োম্প্রবর্ক একবি েমীক্ষা শথসক শদখা শগসি শেনমাকত পৃবথিীর েিসিসয় েুখী শদশ135।
আসরকিা োম্প্রবর্ক উদাহরণ শদই। ২০১৩ োসলর বেসেম্বর মাসের ০৩ র্াবরখ
একবি েংিাদ প্রকাবশর্ হসয়বিল িাংলাসদসশর শীষতস্থানীয় সদবনক পবত্রকাগুসলাসর্, যা
হয়সর্া অসনসকরই শিাখ এবেসয় শগসি। খিসরর বশসরানাম – ‘অপরাযী কম, র্াই িে
হসয় যাসি কারাগার’। না, শদশিা িাংলাসদশ নয়, েুইসেন। বিষয় হল - েুইসেসনর
কারাগারগুসলা নাবক েি িমশ িে হসয় যাসি। বিগর্ েময়গুসলাসর্ কারািবদর েংখো
নািকীয়ভাসি কসম যাওয়ার েসলই এই বেদ্ধান্ত বনসর্ হসি রাষ্ট্রসক। েুইসেন পৃবথিীর
অনের্ম শীষতস্থানীয় নাবস্তক-প্রযান শদশ (আমরা ৈইনয়র জশর্ অধযানয় এ মিনয় আনরা
আনলাচিা করৈ)। বকন্তু এই মুহূলতে প্রশ্ন হসি, রাষ্ট্র যমতহীন হসলই শেখাসন
অপরাযপ্রিণর্া হু হু কসর িােসি িসল যারা মসন কসরন, র্ারা েুইসেসন
অপরাযপ্রিনর্ার িমশ বনম্নহারসক বকভাসি িোখো করসিন?

উপসরর পবরেংখোনগুসলা শদওয়ার উসেশে এিা প্রমাণ করা নয় শয, মানুষ নাবস্তক
হসলই ভাসলা হসি বকংিা আবস্তক হসলই খারাপ হসি, িরং এিাই শিাঝাসনা শয, যমত
শকাসনাভাসিই সনবর্কর্ার ‘মসনাপবল িেিো’ দাবি করসর্ পাসর না। আেসল শকাসনা
বিসশষ যসমতর আনুগসর্ের উপর বকন্তু মানুসষর সনবর্ক িবরত্র-গঠন বনভতর কসর না, বনভতর
কসর একবি শদসশর আথত-োমাবিক শপ্রক্ষাপি আর েমাি-োংস্কৃবর্ক পবরসিসশর
উপর। আেসল আযুবনক যুসগর িীিন যাত্রার শপ্রক্ষাপসি এ কথা িলা যায়,
প্রািীনকাসলর যমতগ্রেগুসলার আসলাসক সনবর্কর্াসক বিসেষণ করসল আর িলসি না,
সিজ্ঞাবনক দৃ বষ্টসকাণ শথসক অনুেোন এিং বিিার-বিসেষণ করসর্ হসি।
প্রখোর্ মসনাবিদ, বিজ্ঞাসনর দাশতবনক এিং শস্কপবিক মোগাবিসনর প্রবর্োর্া ে.
মাইসকল শারমার মানি েমাসি মূলেসিায এিং সনবর্কর্ার অবভিেবক্ত বনসয় আলাদা
কসর শভসিসিন এিং এ বনসয় বলসখসিন। বর্বন র্ার ‘দে োসয়ন্স অে গুে এি এবভল’
গ্রসে িোখো কসরসিন েমাি বিকাসশর প্রসয়ািসনই মানুষ বকিু নীবর্সক প্রথম শথসক
‘শগাসর্ল্ন রুল’ বহসেসি গ্রহণ কসরবিল136Do unto others, as you would have them do unto you.
(অনেসদর

প্রবর্ শেরকম িেিহারই কসরা যা র্ু বম র্াসদর শথসক শপসর্ িাও)
কারণ এই নীবর্র অনুশীলন িাো শকাসনা েমাি িেিস্থা বিসক থাকসি না। মাইসকল
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শারমার র্ার গসিষণায় শদবখসয়সিন শয, মানি বিির্তসনর যারাসর্ই পারস্পবরক
প্রবর্সযাবগর্ার পাশাপাবশ আিার সনবর্কর্া, মূলেসিায, েহনশীলর্া, উদারর্া, স্বাথতর্োগ,
েহানুভূবর্, েমসিদনা প্রভৃ বর্ গুণািলীর িি তা হসয়সি। েভের্ার প্রবর্বনয়র্ েং ার্ ও
েং সষতই গসে উসঠসি মানিীয় ‘শপ্রাবভশনাল এবথি’, যা মানুষসক প্রকৃ বর্সর্ বিসক
থাকসর্ েহায়র্া কসরসি।
বিির্তন ও সনবর্কর্ার উদ্ভি
একিা েমসয় যমতিাদীরা একসিবিয়াভাসি সনবর্কর্ার উৎসের িনে যমত এিং ঈশ্বরসক
োক্ষীসগাপাল বহসেসি উপস্থাপন করসর্ন। র্ারা িহুকাল যসরই সনবর্কর্ার পুসরা
িোপারিাসক ঐশ্ববরক প্রসলপ লাবগসয় উপস্থাপন করার শিষ্টা কসরসিন এিং দাবি
কসরসিন (এিং এখসনা অসনসক কসরন) শয, সিিবিজ্ঞাবনকভাসি সনবর্কর্া এিং
মূলেসিাসযর উদ্ভসির মসর্া িোপারগুসলা িোখো করা যাসি না। এগুসলার শকাসনা সিবিক
িোখো শনই। এগুসলার িোখো একমাত্র ঈশ্বর। বকন্তু র্াসদর প্রসিষ্টা সিজ্ঞাবনক
মাপকাবঠসর্ উত্ত্ীণত হয় বন শমাসিই, িরং বিজ্ঞানীরা বিির্তন প্রবিয়ার মাযেসম কীভাসি
পরাথতর্া বকংিা েহসযাবগর্ার মসর্া িোপারগুসলা প্রাণীিগসর্ উদ্ভূর্ হসয়সি র্ার
বিজ্ঞানবভবত্ত্ক িোখো বদসর্ েমথত হসয়সিন। এমন বক োরউইন বনসিও র্ার েমসয়
বিসনবিসির শকাসনা জ্ঞান িাোই শকিল িীিিগৎ পয তসিক্ষণ কসর েহসযাবগর্া এিং
পরাথতর্ার বিির্তনীয় উপসযাবগর্া অনুযািন করসর্ শপসরবিসলন। আযুবনক বিজ্ঞানী,
দাশতবনক এিং বিন্তাবিসদরা িহুভাসি শদবখসয়সিন শয এই োরউইনীয় পদ্ধবর্সর্
প্রাকৃ বর্কভাসিই পরাথতপরায়নর্া, েহসযাবগর্া, সনবর্কর্া আর মূলেসিাসযর মসর্া
অবভিেবক্তগুসলা িীিিগসর্ উদ্ভূর্ হসর্ পাসর, যা বিির্তসনর পথ যসর মানি েমাসি
এসে আসরা বিিবযতর্ আর বিকবশর্ হসয়সি। োম্প্রবর্ক েময়গুসলাসর্ িীিবিজ্ঞান,
োংস্কৃবর্ক এিং বিির্তনীয় উৎসের েোন কসর িহু সিজ্ঞাবনক গ্রে এিং গসিষণাপত্র
প্রকাবশর্ হসয়সি137।
োম্প্রবর্ক েময়গুসলাসর্ িীিবিজ্ঞান, োমাবিক, োংস্কৃবর্ক এিং বিির্তনীয় উৎসের েোন কসর িহু
সিজ্ঞাবনক গ্রে এিং গসিষণাপত্র প্রকাবশর্ হসয়সি।উদাহরণ বহসেসি উসল্লখ করা যায়ঃ
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একিু শখয়াল করসলই শদখা যাসি শয, সনবর্কর্ার িোপারবি শয শুযু মানি
েমাসিরই একসিবিয়া র্া নয়, শিাি শস্কসল র্থাকবথর্ অসনক ‘ইর্র প্রাণী’ িগসর্র
মসযেও বকন্তু এবি শদখা যায়। ভোম্পায়ার িাদুসেরা বনসিসদর মসযে খাদে ভাগাভাবগ
কসর, িানর এিং গবরলারা র্াসদর দসলর শকাসনা েদেে মানবেকভাসি বিপয তস্ত থাকসল
র্াসক েহায়র্া করার িনে প্রাণান্তকর শিষ্টা কসর, এমন বক ‘দসশ বমসল’ কাি কসর র্ার
িনে খািার পয তন্ত বনসয় আসে। েলবেসনরা অেুস্থ অপর েহযাত্রীসক যাক্কা বদসয়
সেকসর্র বদসক বনসয় যায়, যার েসল অেুস্থ েলবেনবির পয তাপ্ত আসলা িার্াে শপসর্
েুবিযা হয়, বর্বম মাসিরা র্াসদর দসলর অপর শকাসনা আহর্ বর্বম মািসক দ্রুর্ োবরসয়
র্ু লসর্ শিষ্টা কসর। হাবর্রা র্াসদর পবরিাসরর অেুস্থ িা আহর্ েদেেসক িাোঁিাসনার
িনে েসিতাচ্চ র্োগ স্বীকার কসর। এযরসনর দৃষ্টান্ত বিরল নয়।
বিির্তন র্ত্ত্ব আমাসদর খুি ভাসলাভাসিই শদবখসয়সি বিনগর্ স্তসর স্বাথতপরর্া বকংিা
প্রবর্সযাবগর্া কাি করসলও, বিসনর এই স্বাথতপরর্া শথসকই পরাথতর্ার মসর্া
অবভিেবক্তর উদ্ভি িসর্ পাসর। এ িোপারবি বশক্ষায়র্সন গসিষণার মাযেসম
প্রথমিাসরর মসর্া র্ু সল যসরন বিজ্ঞানী উইবলয়াম হোবমলিন। পরির্ীসর্ যারণাবিসক
িনবপ্রয় কসর শর্াসলন স্বনামখোর্ বিজ্ঞানী বরিােত েবকন্স র্ার ‘শেলবেশ বিন’ িইসয়র
মাযেসম138। এই িইসয়র মাযেসমই আেসল িীিবিজ্ঞানীরা েমাি এিং িীিনসক
বভন্নভাসি শদখা শুরু করসলন। পরাথতর্া, আত্মর্োগ, দলগর্ বনিতািসনর মসর্া শয
বিষয়গুসলা আসগ বিজ্ঞানীরা পবরষ্কার কসর িোখো করসর্ পারসর্ন না, শেগুসলা আসরা
িবলেভাসি িীিবিজ্ঞাসনর দৃবষ্টসকাণ শথসক িোখো করসর্ পারসলন। শুযু মানুষ নয় অনে
শযসকাসনা প্রাণীর মসযেই েন্তানসদর প্রবর্ অপর্ে শিহ প্রদশতন বকংিা েন্তানসদর রক্ষা
করার িনে মা িািারা েসিতাচ্চ র্োগ স্বীকার কসর। অথতাৎ, বনসির শদহসক বিনষ্ট কসর
হসলও পরির্ী বিনসক রক্ষা কসর িসল। ‘পরির্ী বিন’ রক্ষা না শপসল বনসির শদহ
যর্ েুষম, েুদর, শবক্তশালী আর মসনাহর বকংিা নাদুে-নুদুে শহাক না শকন, বিির্তসনর
বদক শথসক শকাসনা অবভসযাবির্ মূলে শনই। শেিনেই শনকসে যখন আিমণ কসর,
শগাসত্রর শিাি িাচ্চাসদর রক্ষা করার িনে িুসনা শমাসষরা িাচ্চাসদর িাবরবদসক ব সর বশং
উোঁবিসয় শনকসের োমসন দাোঁবেসয় থাসক, বনসিসদর িীিনসক বিপন্ন কসর হসলও।
এভাসিই িীি বিির্তসনর পথ যসর র্ার বিন-বিস্তাসর বকংিা ভবিষেৎ প্রিন্মসক রক্ষায়
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উসদোগী হয়, বিসক থাকার প্রসয়ািসনই। আেসল যার োসথ শে শিবশ বিন বিবনময়
করসি, যর্ বনের্া িাোসি, র্র্ িােসি বনসির বিন বিস্তাসরর েম্ভািনা, শেিনেই,
েন্তাসনর প্রবর্, পবরিাসরর প্রবর্, বনকিাত্মীসয়র প্রবর্ এিং শগাসত্রর প্রবর্ এক যরসনর
সিবিক িান উপলবব্ধ কসর, এিং র্াসদরসক রক্ষার শিষ্টা কসর। বিজ্ঞানীরা আসরা
শদসখসিন, স্বাথতপর বিন শযমন আত্মর্োগ বকংিা পরাথতর্া সর্বর কসর, বঠক শর্মবন
আিার প্রবর্সযাবগর্ামূলক িীিন েংগ্রাম শথসকই িীিিগসর্ সর্বর হয় বিবভন্ন যরসনর
পারস্পবরক েহসযাবগর্া, বমসথািীবির্া বকংিা েহ-বিির্তন। বিসক থাকার প্রসয়ািসনই বকন্তু
এগুসলা সি। বশকারী মািসদর শথসক িাোঁিার িনে িাউন মািসদর োসথ এবনসমাসনর
েহবিির্তন, হাবমং িাসেতর োসথ অবন তসথাপবথলাে েু সলর েহবিির্তন, এংরাসকাবয়ে
অবকতসের োসথ আবিকান মসথর েহবিির্তন এগুসলার প্রর্েক্ষ উদাহরণ প্রকৃ বর্সর্ই আসি।

বিত্র: িাউন মাি আর এবনসমাসনর েহবিির্তন-প্রকৃ বর্সর্ এরকম েহসযাবগর্ার উদাহরণ আসি িহু।

শকাসনা বশকারী পাবখ যখন শকাসনা শিাি পাবখসক লক্ষে কসর আিমণ কসর, র্খন
অসনক েময় শদখা যায় শয, শগাসত্রর অনে পাবখ বিৎকার কসর শেসক উসঠ র্াসক ের্কত
কসর শদয়। এর েসল শেই বশকারী পাবখ আর র্ার আবদ লক্ষেসক র্াো না কসর ওই
বিৎকার করা পাবখবিসক আিমণ শুরু কসর। এই যরসনর পরাথতর্া এিং আত্মর্োগ বকন্তু
প্রকৃ বর্সর্ খুি স্বাভাবিকভাসিই শদখা যায়। এই িোপারগুসলা বিির্তসনর কারসণই উদ্ভূর্
হসয়সি। মুক্তমনায় েম্প্রবর্ ‘বিির্তন ও সনবর্কর্ার উদ্ভি’ বশসরানাসম দুই পসিতর একবি
শলখা বলসখবিলাম (সলখাবি ২০১১ োসল শুদ্ধস্বর শথসক প্রকাবশর্ ‘ভালিাো কাসর কয়?’
ত হসয়সি)139। শেই প্রিেবিসর্ িাংলায় প্রথমিাসরর মসর্া শমনােত
িইসয় অন্তভু ক্ত
অবভবিৎ রায়, বিির্তসনর দৃবষ্টসর্ সনবর্কর্ার উদ্ভি (১ম এিং ২য় পিত), অসিাির ২১,
২০১০, মুক্তমনা।
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প্রবর্সযাবগর্া বকংিা বিিাদ কসর বিনপুলসক েসিতাচ্চ দক্ষর্ায় িাোঁবিসয় রাখা যায় না,
োসথ আনসর্ হয় েহসযাবগর্া এিং পরাথতর্ার শকৌশলও। কাসিই ঈশ্বর বকংিা শকাসনা
বিসশষ যমীয় বিশ্বাে নয়, এই মুহূলতে সনবর্কর্া এিং মূলেসিাসযর উদ্ভিসক েেলভাসি
িোখো করসর্ পারসি বিির্তন র্ত্ত্ব।
সনবর্কর্ার িনে যসমতর বক আর শকাসনা প্রসয়ািন আসি?
একিা েময় হয়সর্া যমীয় সনবর্ক বিযানগুসলার একিা ইবর্িািক ভূ বমকা বিল েমাসির
উপর। নানা যরসনর যমীয় বিযানই বিল শে েময়কার আইন, ওগুসলাই বিল েুনীবর্সিায
গসে শর্ালার বভবত্ত্ভূ বম। বকন্তু েভের্ার অগ্রগামীর্ার োসথ োসথ যমীয় প্রসয়ািবনয়র্া
েু বরসয় যাসি, অসনক আসগই েু বরসয়সি যমতপ্রির্তকসদর ভূ বমকাও। আি আযুবনক
মনসনর অবযকারী মানুসষর কাসি প্রািীন উপােনা যমতগুসলা এসকিাসরই অপাংসক্তয় হসয়
উসঠসি। শকউই আি বিশ্বাে কসর না র্ন্ত্র-মসন্ত্র অেুখ োসর, বকংিা ‘আল্লাহ শম শদ
পাবন শদ’ িসল োকসলই িৃবষ্ট ঝসর। েমাসি শৃঙ্খলা িিায় রাখসর্ও আি যমতগুরু, নিী
বকংিা পয়গম্বরসদর ‘মহান বমথোর’ শিসয় যমতবনরসপক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক েমাি, আইসনর
শােন আর োংস্কৃবর্ক অগ্রগবর্ অসনক িবলে ভূ বমকা রাখসি। যমতসকবিক সনবর্কর্ার
বিষয়গুসলা অগ্রণী বিন্তার মানুষসদর কাসি গুরুত্বহীন, র্াসদর মসর্া যমতমক্ত
ু মানুসষরাই
হয়সর্া আগামীর পবরিবর্তর্ বিসশ্ব বনযতারণ করসি সনবর্কর্া ও মূলেসিাসযর এক নর্ু ন
েংজ্ঞা। শশষ কবর রুর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘আবেম র্িুও ভাসলা, যমত শে শর্া শহমলক
বিষ’ কবির্াবি শথসক বকিু িরণ উদ্ধৃর্ কসর –
একদার অেকাসর যমত এসন বদসয়বিল আসলা,
আি র্ার কংকাসলর হাে আর পিা মাংেগুসলা
শেবর কসর শেসর বকিু স্বাথতাসিষী োউল মানুষেৃবষ্টর অিানা অংশ পূণ ত কসর গালগল্প বদসয়।
আবেম র্িুও ভাসলা, যমত শে শর্া শহমলক বিষ।
যমতাসের যমত শনই, আসি শলাভ, ৃণে ির্ু রর্া,
মানুসষর পৃবথিীসক শর্ খসে বিভক্ত কসরসি
র্ারা বিবকসয় শরসখসি শশ্রবণসভদ ঈশ্বসরর নাসম।
ঈশ্বসরর নাসম র্ারা অনািার কসরসি িাসয়ি।
ইহকাল ভু সল যারা পরকাসল মত্ত্ হসয় আসি

িসল যাক েি পরপাসর শিসহসস্ত র্াসদর
আমরা থাকসিা এই পৃবথিীর মাবি িসল নীসল,
দ্বেময় েভের্ার গবর্শীল শরাসর্র যারায়
আগামীর স্বসপ্ন মুগ্ধ িুসন যাসিা েমর্ার িীি।

ষ ে অ যো য়

নারী: যমত-ভাইরাসের প্রযানর্ম বশকার
২০১৩ োসলর শেসপ্টম্বর মাসের একবি িনা। শেৌবদ আরসির এক হর্ভাগে নারী র্ার
এক স্কুল-িেু র কাসি শথসক একবি িবি আনসর্ বগসয় শেই িেু আর র্ার ৬ িন
োিপািসদর দ্বারা যবষতর্ হন। এ যরসণর শকান িনায় যসর শনয়া হয় শয, যষতণকারীর
শাবস্ত হসি। অন্তর্ যবষতর্াসক রক্ষার িনে রাষ্ট্রীয় আইন হর্ভাগে শমসয়বির পাসশ
দাোঁোসি। বকন্তু বিবয িাম। শেৌবদ আইসন (যার মূল বভবত্ত্ হসি ইেলাসমর শবরয়া),
হর্ভাগে নারীবিই উসে বিিাসরর রাসয় দুসশাবি শিসর্র আ ার্ শপসয়সিন140।

বিত্র: শেৌবদ আরসি যষতণকারীর িদসল যবষতর্াসকই শিত্রা ার্ করার হয়।
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িোপারিা হয়সর্া অসনকসকই অিাক করসি। বকন্তু যারা যসমতর আইনকানুনগুসলা
িাসনন, র্াসদর অিাক কসরনা। ইেলামী আইসন যষতণ প্রমাণ করার িনে িার িন
‘পুরুষ’ িাক্ষুষ োক্ষীর বিযান রসয়সি। শকারআসনর েুরা বনোয় (৪:১৫) িবণতর্ আসি –
‘শর্ামাসদর নারীসদর মসযে যারা (িেবভিাসরর) দুষ্কমত বনসয় আেসি, র্াসদর
(বিিাসরর) ওপর শর্ামরা বনসিসদর মসযে শথসক িারিন োক্ষী শযাগাে করসি,
অর্ঃপর শে িারিন শলাক যবদ ইবর্িািক োক্ষে প্রদান কসর র্াহসল শে নারীসদর
শর্ামরা সরর শভর্র অিরুদ্ধ কসর রাখসি, যর্বদন না, মৃর্ুে এসে র্াসদর েমাবপ্ত
বিসয় শদয়, অথিা আল্লাহর্ায়ালা র্াসদর িসনে অনে শকাসনা িেিস্থা না কসরন।'

আর োক্ষীরা যবদ নারী হন র্াহসল একিন পুরুষ োক্ষীর পবরিসর্ত দুই িন মবহলা
োক্ষী শনওয়া শযসর্ পাসর। িলা িাহুলে, আযুবনক বিবকৎো শাসস্ত্রর বিবভন্ন পরীক্ষার
(সযমন বেএনএ বকংিা অনোনে শমবেসকল শিস্ট্ ইর্োবদ) শকান স্থান শবরয়া আইসন
শনই।
োক্ষী বহসেসি শয একিন পুরুষ েমান দুিন নারী র্া শকারআসন (েুরা িাকারা,
২:২৮২) েুস্পষ্ট ভাসি উসল্লবখর্ আসি ‘শহ মুবমনগণ! যখন শর্ামরা শকান বনবদতষ্ট েমসয়র িসনে ঋসণর আদান-প্রদান কর,
র্খন র্া বলবপিদ্ধ কসর নাও এিং শর্ামাসদর মসযে শকান শলখক নোয়েির্ ভাসি র্া
বলসখ শদসি; শলখক বলখসর্ অস্বীকার করসি না| আল্লাহ র্াসক শযমন বশক্ষা
বদসয়সিন, র্ার উবির্ র্া বলসখ শদয়া এিং ঋণ গ্রহীর্া শযন শলখার বিষয় িসল শদয়
এিং শে শযন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহসক ভয় কসর এিং শলখার মসযে বিদুমাত্রও
শিশ কম না কসর| অর্:পর ঋণগ্রহীর্া যবদ বনসিতায হয় বকংিা দুিলত হয় অথিা
বনসি শলখার বিষয়িস্তু িসল বদসর্ অক্ষম হয়, র্সি র্ার অবভভািক নোয়েির্ ভাসি
বলখাসি। দুিন োক্ষী কর, শর্ামাসদর পুরুষসদর মসযে শথসক যবদ দুিন পুরুষ না হয়,
র্সি একিন পুরুষ ও দুিন মবহলা ঐ োক্ষীসদর মযে শথসক যাসদরসক শর্ামরা পিদ
কর যাসর্ একিন যবদ ভু সল যায়, র্সি একিন অনেিনসক স্মরণ কবরসয় শদয়...’।

এখাসন লক্ষণীয় শয, এ যরসণর োক্ষী োিুসদর শক্ষসত্র দুিন পুরুষ োক্ষীর কথা িলা
হসয়সি। দুিন পুরুষ না পাওয়া না শগসল মবহলাসদর বদসয় কাি িলসর্ পাসর, র্সি
একিন পুরুসষর িদসল শেসক্ষসত্র দুিন নারীর োক্ষে শনওয়া শযসর্ পাসর। পুরুষ িাো
শকিল ‘মবহলাসদর োক্ষী’ শকানভাসিই গ্রহণসযাগে নয়। োসথ অন্তর্ একিন পুরুষ
থাকসর্ই হসি। যারা শকারআসনর মসযে েি েময় নারী-পুরুসষর োমে খু োঁসি পান, যারা
সিষসমের অবস্তসত্বর কথা অস্বীকার কসরন, র্ারা এর কী িিাি শদসিন? গসিষসকরা
িসলন, নারীরা বিন্তায় শির্নায় পুরুষসদর শথসক হীন, র্াসদর স্মৃবর্শবক্ত দুিলত , র্াসদর

বিিার িুবদ্ধ কম, র্ারা বঠকমর্ োক্ষে বদসর্ পারসি না এই ভািনা শথসকই মূলর্ –
দুিন নারীর োক্ষেসক একিন পুরুসষর েমর্ু লে করা হসয়সি141।
এখন শিায হয় পাঠসকরা িুঝসর্ পারসিন, শেৌবদ আরসি যবষতর্ার শাবস্ত হওয়ার
মূল কারণ; বর্বন অবভসযাগ উত্থাপসনর মাযেসম আেসল প্রকারান্তসর স্বীকার কসর শনন
শয বর্বন ‘বিিাহ িবহভূ র্ত শযৌন েম্পসকত ’ িবের্ বিসলন। ইেলাবম আইসন ‘শিনা’
হসলা, িেবভিার, বিিাহ-িবহভূ র্ত শযৌনবমলন, যষতণ ও পবর্র্ািৃবত্ত্। এ পয তাসয় উসল্লবখর্
োক্ষী শযাগাে কসর যষতণ প্রমাণ করসর্ না পারসল োযারণর্ নারীবিসকই ‘শিনা’র দাসয়
শাবস্ত শদয়া হয়। এিাই ইেলামী আইন।
অসনসক িসলন, শেৌবদ আরসির এই িনায় শাবস্ত িরং কমই শদয়া হসয়সি। ক’
িির আসগ শোমাবলয়ার একিা িনার কথা পসেবিলাম, শেখাসন এযরসণর যষতসণর
িনায় ১৩ িিসরর একিা শমসয়সক পাথর িুসে মৃর্ুেদে কায তকর করা হসয়বিল142।
ইেলামী আইন শমার্াসিকই এই শাবস্ত কায তকর হসয়বিল। হাবদে শথসক শদখা যায়, নিী
মুহাম্মদ (দঃ) র্াোঁর িীিেশায় ‘রিম’ (পাথর শমসর হর্ো) নামক অমানবিক-নৃশংে
শবরয়ার আইনবির দ্বারা িহু িেবভিারী নরনারীসক পাথর শমসর হর্ো কসরবিসলন। একবি
হাবদসের উদাহরণ শদয়া যাক143:
হিরর্ আে শািানী শথসক িণীর্- ‘আবম আব্দুল্লাহ বিন আিু আউেসক বিসজ্ঞে
করলাম, ‘আল্লাহর রােুল বক ‘রিম’ বিযান (পাথর শমসর হর্ো) কাসরা উপর প্রসয়াগ
কসরবিসলন’? বর্বন িলসলন, হোোঁ। আবম িললাম, েুরা ‘নুর’ নাবিল হওয়ার আসগ না
পসর। বর্বন িলসলন, র্া িাবননা’।
হিরর্ িাবির বিন আব্দুল্লাহ আল আনোরী িণতনা করসিন- ‘িবন আেলাম
শগাসত্রর একিন বিিাবহর্ শলাক এসে নিীিীর কাসি িারিার িলল শয শে একিন
নারীর োসথ অবিয েিম কসরসি। নিীিী র্াসক পাথর শমসর হর্োর আসদশ বদসলন,
শযসহর্ু শে বিিাবহর্ বিল। পাথর মারায় আবমও অংশ গ্রহণ কসরবিলাম। মুোলা’য়
র্াসক পাথর মারা শুরু হসলা। পাথসরর আ ার্ েহে করসর্ না শপসর শলাকবি শদৌসে
পালাসর্ থাকসলা, আমরা র্াসক শদৌোসয় আল হারা’য় যসর শেললাম এিং শেখাসনই
র্াসক পাথর শমসর হর্ো করলাম’। (েবহ শিাখারী শবরে, ভবলউম ৮, িুক ৮২, নম্বর
৮০৫)।
এ েংিান্ত আসরা বকিু হাবদে শদখা যাক। শযমন, েবহ িুখারী ৪/৫৬/৮২৯:
‘আব্দুল্লাহ বিন উমর িবণতর্: ইহুবদরা আল্লাহর রেুসলর কাসি এসে িানায় শয,
র্াসদর এক পুরুষ ও নারী অবিয শযৌনািাসর বলপ্ত হসয়সি। নিী র্াসদরসক িসলন,
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নবদনী শহাসেন, পুরুষ রবির্ যসমত বিকলাি নারী, মুক্তমনা।
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েবহ শিাখারী: ভবলউম ৮, িুক ৮২, নম্বর ৮০৪

“র্াউরাসর্ পাথর িুসে হর্ো েম্পসকত কী আইবন শাবস্তর বিযান রসয়সি?” র্ারা িিাি
শদয়, “আমরা শুযুই র্াসদর অপরায শ াষণা কবর এিং র্াসদরসক িািুক মাবর।”
আব্দুল্লাহ বিন োলাম িলসলন, “শর্ামরা বমসথে িলসিা; র্াউরাসর্ পাথর িুসে হর্োর
বিযান রসয়সি।” র্ারা র্াউরার্ আনল এিং র্াসদর একিন পাথর িুসে হর্োর
আয়ার্বিসক হার্ বদসয় আোল কসর র্ার আসগর ও পসরর আয়ার্বি পেল। আব্দুল্লাহ
বিন োলাম র্াসক িলসলন, “শর্ামার হার্ েবরসয় নাও।” শে হার্ েবরসয় বনসল শদখা
শগল শেখাসন পাথর িুসে হর্োর আয়ার্বি বলখা আসি। র্খন র্ারা িলল, “মুহাম্মদ
ের্ে িসলসি; র্াউরাসর্ পাথর িুসে হর্োর আয়ার্ আসি।” নিী র্খন বনসদতশ বদসলন
শয, র্াসদর উভয়সক পাথর িুসে হর্ো করা শহাক। আব্দুল্লাহ বিন উমর িসলন, “আবম
শদখলাম পুরুষবি মবহলার উপর ঝু সক পসে র্াসক পাথর শথসক িাোঁিাসনার িনে শিষ্টা
করসি।”
বকংিা েবহহ মুেবলম ১৭/৪২০৭:
‘ইমরান বিন হুসেন িানান শয, িহু াইনা েম্প্রদায় শথসক এক মবহলা আল্লাহর
নিীর কাসি এসে িসল শয, শে িেবভিাসরর মাযেসম অন্তঃেত্ত্া হসয় পসেসি। শে িসল,
“আল্লাহর রােুল, আবম এক অপরায কসরবি যার শাবস্ত আমাসক শভাগ করসর্ হসি,
েুর্রাং আমাসক শে শাবস্ত বদন।” আল্লাহর রােুল র্ার মাবলকসক শেসক িলসলন,
“েন্তাসনর প্রেি পয তন্ত ওসক ভালমর্ শদখাশুনা কবরও; র্ারপর আমার কাসি বনসয়
এসো।” শে নিীর বনসদতশ মুর্াসিক কাি করল। র্ারপর আল্লাহর রােুল র্ার েম্পসকত
শাবস্ত শ াষণা করসলন। এিং মবহলার কাপে বদসয় র্াসক শিসয নিীর বনসদতশ
শমার্াসিক পাথর িুসে হর্ো করা হসলা’।
শোমাবলয়ার ঐ িনা ইেলামী আইন কানুন শমসনই হসয়বিল, িলাই িাহুলে144।

ক’বদন আসগ দুিাইসয়র আসরকিা িনা পসেবিলাম - নরওসয়র এক স্থপবর্ নারী
যষতসণর অবভসযাগ করার পর শবরয়া বনয়সম উপযুক্ত েংখেক িাক্ষুষ োক্ষী দ্বারা প্রমাণ
করসর্ না পারার কারসণ (বেএনএ বরসপািত, শমবেসকল বরসপািত েি বকিু থাকা েসত্ত্বও)
উসে র্াসকই ১৬ মাসের শিল শদয়া হয়, যবদও আন্তিতাবর্ক িাসপ শশষ পয তন্ত মুবক্ত
পান বর্বন145।
এযরসণর িনা আসি িহু। নারীসক প্রাপে ময তাদা শর্া দূসর থাকু ক, োমানে
অবযকারিাও শদয়া হয়বন। িরং অসনের অপরাসয শদয়া হসয়সি শাবস্ত। েুরা নাহলআয়ার্ ৪৩ (১৬:৪৩), েুরা হজ্ব আয়ার্ ৭৫ (২২:৭৫) এ আল্লাহ স্পষ্ট কসরই িসলসিন
‘নারীসক শকানবদন নিী-রেুল করা হসি না।’
েুরা ইউেুে, আয়ার্ ১০৯ (১২:১০৯) -এও একই িক্তিে:
‘আপনার পূসিত আবম যর্িনসক রেুল কসর পাবঠসয়বি, র্ারা েিাই পুরুষই বিল
িনপদিােীসদর মযে শথসক, আবম র্াোঁসদর কাসি ওহী শপ্ররণ করর্াম।’
এ যরসনর অসনক হাবদসের কথাই আমরা িাবন। এগুসলা পেসল একিা বশশুও
িুঝসি শয, আল্লাহর দৃ বষ্টসর্ নারী এিং পুরুষ শমাসিই েমান নয়। ইেলাম আেসল
ভয়ািহভাসিই পুরুষর্াবন্ত্রক এিং নারী-বিসদ্বষী146। হযরর্ শমাহাম্মদ বনসিই িহুিার
িসলসিন, ‘আমার অনুপবস্থবর্সর্ আবম পুরুসষর িনে শমসয়সদর শিসয় অবযক ক্ষবর্কর
বের্না ও বিপয তয় শরসখ যাইবন।’’ (শিাখারী ও মুেবলম)
নারীর উৎপবত্ত্ হসয়সি পাোঁিসরর িাোঁকা হাে শথসক – িাইসিসলর এই বমথসক িুসক
যারণ কসর নিী বিযান বদসয়সিন147:
‘নারীসদর প্রবর্ িেু ত্বমূলক আিরণ কসরা কারণ র্াসদরসক িুসকর হাে শথসক সর্বর
করা হসয়সি, িুসকর িাোঁকা হাে, যবদ র্ু বম র্াসক শোিা করসর্ িাও র্সি র্া শভসঙ

মিার িোপার হসি, শকারআসনর শকাথাও িেবভিারীসদরসক পাথর িুসে হর্োর বিযান েম্ববলর্ শকান
আয়ার্ শনই। শকন শনই, এ প্রেসি উপাখোন হসি : আল্লাহ িেবভিারীসদর শাবস্তর িোপাসর ‘পাথর
শিাো’ েংিান্ত আয়ার্ নাসম এক পৃথক আয়ার্ নাবিল কসরবিসলন, বকন্তু খবলো আিু িকসরর অযীসন
শকারআসনর েংকলন শুরু হওয়ার আসগ আয়ার্বি শকান কারসণ হাবরসয় যায়। এ িোপাসর হাবদে
েংগ্রহকারী ইেলামী পবের্ ইিসন মািাহ িানান, আল্লাহ িেবভিারীসদরসক পাথর িুসে হর্োর বিযান
েম্ববলর্ এক আয়ার্ নাবিল কসরবিসলন এিং নিী মুহাম্মদ আয়ার্বিসক র্াোঁর স্ত্রী আসয়শার শহোিসর্
শরসখবিসলন, বকন্তু আসয়শার অের্কত র্ার কারসণ এক িাগল এসে নাবক আয়ার্বি শখসয় শেসল। এ
েংিান্ত হাবদেবি হসলা:
‘আয়শা িবণতর্: পাথর িুসে হর্োর এিং প্রাপ্ত-িয়স্ক পুরুষসদরসক স্তসনর দুয খাওয়াসনার আয়ার্
নাবিল হসয়বিল এিং একিা িু কসরা কাগসি বলসখ আমার িাবলসশর নীসি রাখা হসয়বিল। আল্লাহর নিী
যখন মারা যান, র্খন আমরা র্াোঁসক বনসয় খুি িেস্ত হসয় পবে এিং র্খন একিা িাগল সর ঢু সক
কাগিবি শখসয় শেসল’। (েুনান ইিসন মািাহ, হাবদে ১৯৪৪)

নিীর প্রথম িীিনীকার ইিসন ইেহাক (দে লাইে অি মুহম্মদ, পৃঃ ৬৮৪) শে আয়ার্বি েম্পসকত
বলসখসিন:
‘আল্লাহ মুহাম্মদসক শপ্ররণ কসরন এিং র্াোঁর কাসি আেমানী বকর্াি পাঠান। আল্লাহর শপ্রবরর্ িাণীর
অংশ বিল পাথর িুসে হর্োর আয়ার্। ওমর িলসর্ন, “আমরা র্া পসেবি, আমাসদরসক র্া শশখাসনা
হসয়বিল, এিং আমরা র্া শুসনবি। আল্লাহর রােুল মুহাম্মদ পাথর িুসে হর্ো কসরসিন, এিং র্াোঁর মৃর্ুের
পর আমরা পাথর িুসে হর্ো কসরবি’।
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যাসি; আর যবদ র্ু বম বকিুই না কসরা, র্সি শে িাোঁকাই শথসক যাসি’।
ইেলামী পবেসর্রা এসক্ষসত্র ‘িেু ত্বপূণ ত আিরসণর’ কথায় শিার বদসলও মূলর্ িাোঁকা
হাে শথসক েৃষ্ট হিার কারসণ নারীরা স্বভাসিও িাোঁকা – এিাই হাবদেবির মূল েুর।
শকারআসন শমসয়সদর েংজ্ঞাবয়র্ই করা হসয়সি শেেসক্ষত্র বহসেসি -‘শর্ামাসদর
স্ত্রীরা হসি শর্ামাসদর িসনে (েন্তান উৎপাদসনর) েেলসক্ষত্র, শর্ামরা শর্ামাসদর এই
েেলসক্ষসত্র শযভাসি ইিা শেভাসিই গমন কসরা ...‘ (েূরা আল িাকারা, ২:২২৩)।
আর স্বামী বিিানায় োকার োসথ োসথ নারীসক োো বদসর্ হসি, এর উসল্লখ কসর নিী
িসলন ‘স্বামী র্াহার স্ত্রীসক স্বীয় বিিানায় আবেিার িনে োবকসল যবদ স্ত্রী স্বামীর োসক
োো না শদয় (এিং স্বামী র্াহার প্রবর্ অেন্তুষ্ট হয়) র্সি শভার পয তন্ত োরা রাত্র
শেসরশর্াগণ ঐ স্ত্রীর প্রবর্ লানৎ ও অবভশাপ কবরসর্ থাসকন।’’ (শিাখারী ও
মুেবলম)।
দী ত ভ্রমণ শশসষ স্বামী রাসত্র সর বেরসল স্ত্রী শযন র্ার শযৌনসকশ উত্ত্মরূসপ শশভ
কসর রাসখ িসল বিযান বদসয়সিন নিী148:
নিী িসলসিন - “যবদ র্ু বম রাবত্রসর্ (সর্ামার শহসর) প্রসিশ কর (দী ত ভ্রমণ
শশসষ), োসথ োসথ গৃসহ প্রসিশ কসরা না শয পয তন্ত না প্রিােী িেবক্তর স্ত্রী র্ার
শযৌনসকশ শশভ কসর এিং আলুলাবয়র্ কু ন্তলা র্ার শকশগুবলসক ভালভাসি বিনেস্ত
কসর।”
বিবভন্ন হাবদসে আসরা িলা আসি একিন স্ত্রী যবদ উসির বপসঠ বকংিা রান্নার কাসি
িেস্ত থাসক, র্ারপসরও স্বামীর শযৌনিাবহদার প্রবর্ শে অিজ্ঞা করসর্ পারসি না –
“যবদ শকান িেবক্ত েিসমর ইিায় বনসির স্ত্রীসক আহ্বান কসর, র্সি শে শযন
র্াহার বনকি উপবস্থর্ হয়, যবদও শে উনুসনর উপর (রেন কাসয ত িোপৃর্) থাসক”
(বর্রবমিী)
আসরা িলা আসি, শযেি বিষসয়র মসযে খারাপ ও শয়র্াবন বিবনে লুবকসয় থাসক
র্া হসলা: িাবে, নারী ও শ াো149। নিী এও িসলসিন শেই িেবক্ত শকাসনাবদন উন্নবর্র
মুখ শদখসি না শয নারীর কাসি র্ার শগাপন কথাগুসলা িসল, বকংিা শেই িাবর্ কখসনা
উন্নবর্ করসি না শয িাবর্ নারীসক শনত্রী বহসেসি গ্রহণ কসর150 । স্ত্রীসদর উসেসশে
েবহ শিাখারী: ভবলউম-৭, িুক নং-৬২, হাবদে নং-১৭৩: িাবির বিন আব্দুল্লাহ হসর্ িবণতর্।
েবহ শিাখারী: ভবলউম-৪, িুক নং-৫২, হাবদে নং-১১০; েবহ শিাখারী: ভবলউম-৪, িুক নং-৫২,
হাবদে নং-১১১
150
েবহ শিাখারী: ভবলউম-৯, িুক নং-৮৮, হাবদে নং-২১৯। হাবদেবি শিাখারীর শয শকান িাংলা
অনুিাসদ পাওয়া যাসি, হাসেি শমাঃ আিদুল িবলসলর ৯০ পৃোর ২২২ নম্বসর আসি, শাইখুল হাবদে
আবিিুল হক োসহসির শিাখারীর ির্ু থত খসের ২২৬ পৃোসর্ও আসি।
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িলা হসয়সি151, ‘যবদ কু েসরাসগ আপনার স্বামীর শদহ পসি শেসি যায়,রক্ত ও পুি
োঁ
শেখান শথসক পেসর্ থাসক আর আপবন র্াসর্ মুখ লাবগসয় িু সষ িু সষ শনন,র্িুও স্বামীর
হক পুসরাপুবর আদায় হসি না’।
বকন্তু স্বামীসদর িনে এর্বকিু করার পরও মৃর্ুের পর নারীসদর অবযকাংশই শয
শদািসখর আগুসন পুেসি, শেিা উসল্লখ করসর্ও শভাসলনবন নিীবি:
‘নিী োল্লাল্লাহু আলাইসহ অোল্লাম িবলয়াসিন শদাযখ পবরদশতন-কাসল আবম
শদাযসখর দ্বাসর দাোঁোইলাম এিং িাবনসর্ পাবরলাম শয, শদাযখীসদর মসযে নারীসদর
েংখোগবরের্া হইসি’। (শিাখারী শবরে, ২১১)

োসক্ষের শক্ষসত্র শযমন নারী-পুরুসষ সিষমে েৃবষ্ট করা হসয়সি, শর্মবন করা হসয়সি
উত্ত্রাবযকাসরর শক্ষসত্রও। েুরা বনো অনুযায়ী উত্ত্রাবযকার েূসত্র িািা-মার কাি শথসক
একিন পুরুষ েন্তান যা পাসি, শমসয় েন্তান পাসি র্ার অসযতক। শকারআসন (৪:১১)
আসি,
‘আল্লাহ শর্ামাসদরসক শর্ামাসদর েন্তানসদর েম্পসকত আসদশ কসরন: একিন
পুরুসষর অংশ দু’িন নারীর অংসশর েমান। অর্:পর যবদ শুযু নারীই হয় দু-এর
অবযক, র্সি র্াসদর িসনে ঐ মাসলর বর্ন ভাসগর দুই ভাগ যা র্োগ কসর মসর এিং
যবদ একিনই হয়, র্সি র্ার িসনে অসযতক। মৃসর্র বপর্া-মার্ার মযে শথসক
প্রসর্েসকর িসনে র্োিে েম্পবত্ত্র িয় ভাসগর এক ভাগ, যবদ মৃসর্র পুত্র থাসক। যবদ
পুত্র না থাসক এিং বপর্া-মার্াই ওয়াবরশ হয়, র্সি মার্া পাসি বর্ন ভাসগর এক
ভাগ। অর্:পর যবদ মৃসর্র কসয়কিন ভাই থাসক, র্সি র্ার মার্া পাসি িয় ভাসগর
এক ভাগ ওবিসয়েসর্র পর, যা কসর মসরসি বকংিা ঋণ পবরসশাসযর পর। শর্ামাসদর
বপর্া ও পুসত্রর মসযে শক শর্ামাসদর িসনে অবযক উপকারী শর্ামরা িান না। এিা
আল্লাহ কর্ৃ তক বনযতাবরর্ অংশ বনশ্চয় আল্লাহ েিতজ্ঞ, রহেেবিদ।’

িাংলাসদসশর মুেবলম পাবরিাবরক আইসনও (১৯৬১) িলা আসি, একবি শমসয় সপবত্রক
েম্পবত্ত্ বহসেসি যা পাসি র্া একবি শিসলর অসযতক। শিাঝাই যায় শকারআন এিং েুন্নার
আসলাসক আইন করা হসয়সি িসলই এই সিষমে।
অসনক ‘মুেবলম স্কলার’ আসিন, যারা িলসর্ িান, শমসয় িে হসয় শযসহর্ু স্বামীর
েম্পবত্ত্ পায়, র্াই বপর্ার েম্পবত্ত্ র্াসক কম শদওয়া হসয়সি। এগুসলা আেসল শিসল
ভু লাসনা িো। নবদনী শহাসেন র্ার ‘পুরুষ রবির্ যসমত বিকলাি নারী’ প্রিসে এই যুবক্ত
মুেনাসদ আহমদ,েীরার্ ইিসন বহশাম,েীরাসয় আনোর রঃ। আসরা শদখুন, শকারআসনর ৪:৩৪
আয়ার্ েম্বসে িালালুবেন েুবর্র মন্তিে।
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খেন কসর িসলন152 –
‘আযুবনক বিসশ্ব িহু নারী উপািতনক্ষম। অসনসকই স্বামীসদর শথসকও শিশী শরািগার
কসরন, র্াসদর অসনকসকই স্বামীর উপািতসনর বদসক র্াবকসয় িসে থাকসর্ হয় না।
শমসয়সদর অসনসকই আি িহুিাবর্ক শকাম্পাবনর বেইও, এমনবক রাষ্ট্রক্ষমর্ার-ও
শীসষত বিসলন, বকংিা এখসনা আসিন। এসদর কাসি ওই আয়ার্গুসলা শিাকা শিাকাই
লাগসি। আর র্া িাো এমন অসনক নারীই আসিন যারা বিসয়ই কসরনবন, বকংিা
করসিন না। শমসয়সদর িে হসয় ‘স্বামী’ থাকসর্ই হসি – এিা বক ধ্রুি ের্ে নাবক?’

অসনসকরই হয়সর্া মসন আসি আওয়ামীলীগ েরকার ২০১১ োসলর এবপ্রসলর বদসক
িার্ীয় নারী উন্নয়ন নীবর্ িাস্তিায়ন করসর্ বগসয় কী বিপসদই না পসেবিল।
উত্ত্রাবযকার েম্পসদ নারী-পুরুসষর েমান অবযকার িসল আেসি শভসি হুঙ্কার বদসয়
রাস্তায় শনসমবিল মুেবর্ েিলুল হক আবমনীরা। ইেলাম বিপন্ন শভসি রাস্তা াি িে
কসর অিসরায কসর একাকার কসর শেসলবিল। আবমনীর রণ-হুংকার শুসন- হাবেনা,
মবর্য়া শথসক শুরু কসর আওয়ামী মন্ত্রী-বমবনস্ট্ার েিাই েমস্বসর িানান বদসর্ থাসকন,
এই নারী-নীবর্র োসথ নাবক শকারআন-েুন্নাহর শকান বিসরায নাই। ইেলাবমস্ট্সদর
িাসপ িাবর্ল হসয় শগল উত্ত্রাবযকার েম্পসদ নারী-পুরুসষর েমানাবযকাসরর প্রশ্ন।
আসরক আসলম শহোিসর্ ইেলাসমর আমীর আল্লামা শাহ আহসমদ শেী
শমসয়সদর শর্োঁর্ুসলর োসথ র্ু লনা কসর পত্রপবত্রকায় আসলািনার শকিবিদু সর্ পবরণর্
হসয়সিন। র্ার ওয়াসি বর্বন িসলসিন,
‘শমসয়রা শর্োঁর্ুসলর মর্, কখসনা কখসনা শর্োঁর্ুসলর শথসকও শিশী খারাপ! র্াসদর
শদখসল শিসলসদর মুখ শথসক লালা শির হয়,শিসলসদর বদসলর মসযে লালা শির হয় এিং
যাসকই শিসলরা শদসখ র্াসকই বিসয় করসর্ ইিা হয়, লাভ মোসরি করসর্ ইিা হয়’!
শকিল ইেলাম যসমত নয়, েকল যসমতই মূলর্ কম শিবশ একই অিস্থা। বহদু যসমতর
প্রেসি আো যাক। বহদু যসমতর মূল গ্রে শিদ। এিনে অসনসক বহদুযমতসক সিবদক যমত
বহসেসিও অবভবহর্ কসর থাসকন। বহদু যসমতর শিদ িারবি; যথা ঋসেদ, োমসিদ, অথিত
শিদ ও যিসু িতদ। এই যিসু িতদ দুই ভাসগ বিভক্ত—একবি হসি কৃ ষ্ণযিসু িতদ িা সর্ত্ত্রীয়
েংবহর্া অনেবি শুিযিসু িতদ; এই শুিযিসু িতদ আিার দুই ভাসগ বিভক্ত, একবি শর্পথ
োহ্মণ এিং িৃহদারণেক উপবনষদ। শুিযিসু িতসদর অন্তগতর্ শর্পথ োহ্মসণ নারীসক
র্ু লনা করা হসয়সি এভাসি, “শে িেবক্তই ভাগেিান, যার পশু েংখো স্ত্রীর েংখোর শিসয়
শিবশ” (২/৩/২/৮)। পসরর আসরকবি শোসক পাওয়া যায় বহদু যসমতর দৃ বষ্টসর্ নারীর
আথত-োমাবিক অিস্থান; “িজ্র িা লাবঠ বদসয় নারীসক দুিলত করা উবিৎ, যাসর্ বনসির
শদহ িা েম্পবত্ত্র উপর শকাসনা অবযকার না থাকসর্ পাসর” (৪/৪/২/১৩)। এর শথসক
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নবদনী শহাসেন, পুরুষ রবির্ যসমত বিকলাি নারী, মুক্তমনা।

স্পষ্ট শকাসনা িক্তসিের আর প্রসয়ািন আসি?153 িৃহদারণেক উপবনষসদ ঋবষ যাজ্ঞিল্ক্ে
িসলন, “স্ত্রী স্বামীর েসম্ভাগ কামনা িবরর্াথত করসর্ অেম্মর্ হসল প্রথসম উপহার বদসয়
স্বামী র্াসক ‘বকনিার’ শিষ্টা করসি, র্াসর্ও অেম্মর্ হসল হার্ বদসয় িা লাবঠ বদসয়
শমসর র্াসক বনসির িসশ আনসি” (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। শদিীভাগির্-এ নারীর িবরত্র
েম্পসকত িলা আসি (৯:১): “নারীরা শিাোঁসকর মর্, ের্র্ পুরুসষর রক্তপান কসর থাসক।
মূখ ত পুরুষ র্া িুঝসর্ পাসর না, শকননা র্ারা নারীর অবভনসয় মুগ্ধ হসয় পসে”।
নারীসদর েম্পসকত উচ্চাবরর্ হসয়সি িরম অিমাননাকর বকিু শোক মনুেংবহর্ায়।
বকিুবদন আসগ রণদীপ িেু মুক্তমনা ব্লসগ বেবরি আকাসর বলসখবিসলন, ‘অস্পৃশে ও
োহ্মণেিাদ এিং একিন িািাোসহি’ নাসমর আি পসিতর একবি বেবরি154। শেখাসন
বর্বন উসল্লখ কসরসিন,
‘পৃবথিীসর্ যর্গুসলা কবথর্ যমতগ্রে রসয়সি র্ার মসযে মসন হয় অনের্ম িিতর,
নীবর্হীন, শঠর্া আর অমানবিক প্রর্ারণায় পবরপূণ ত গ্রেবির নাম হসি বহদুসদর
‘মনুস্মবৃ র্’ িা ‘মনুেংবহর্া’।

কথাবি বমসথে নয়। মনুর দৃ বষ্টসর্ নারী স্বভাি-িেবভিাবরণী, কামপরায়ণা; কাম,
শিায, পরবহংো, কু বিলর্া ইর্োবদ যর্ খারাপ শদাষ আসি, েিই নারীর সিবশষ্টে,
এগুসলা বদসয়ই নারীসক েৃবষ্ট করা হসয়সি155! শযমন, মনুেংবহর্ার একবি শোসক (২:
২১৩) িলা হসয়সি স্বভাি এষ নারীণাং নরাণাবমহ দূষণম।
অসর্াহথতান্ন প্রমাদেবন্ত প্রমদােু বিপবশ্চর্ঃ।।
অথতাৎ, ইহসলাসক (শৃিার শিষ্টার দ্বারা শমাবহর্ কসর) পুরুষসদর দূবষর্ করাই
নারীসদর স্বভাি; এই কারসণ পবেসর্রা স্ত্রীসলাক েম্বসে কখসনাই অনিযান হন না।
আসরা িলা হসয়সি মাত্রা স্বরা দুবহত্রা িা না বিবিক্তােসনা ভসিৎ।
িলিাবনবিয়গ্রাসমা বিদ্বাংেমবপ কষতবর্।। (২:২১৫)
অথতাৎ, মার্া, ভবগনী িা কনোর োসথ শকানও পুরুষ বনিতন গৃহাবদসর্ িাে করসি
না, কারণ এসদর বিত্ত্ এসর্াই িঞ্চল শয, এরা বিদ্বান িেবক্তসকও আকষতণ কসর কাসমর
িশির্ী কসর শর্াসল।
মনু েংবহর্া মসর্, নারীর কর্তিে গৃহকমত এিং েন্তান উৎপাদন (৯:২৬)। েন্তান
অনন্ত বিিয় দাশ, ‘েনার্ন যসমত’র দৃবষ্টসর্ নারী, বিজ্ঞান ও যমত েং ার্ নাবক েমিয়; মুক্তমনা ইিুক।
154 রণদীপম িেু, অস্পৃশে ও োহ্মণেিাদ এিং একিন িািাোসহি, পিত, ০১-০৮; মুক্তমনা
155 অনন্ত বিিয় দাশ, ‘েনার্ন যসমত’র দৃ বষ্টসর্ নারী, বিজ্ঞান ও যমত েং ার্ নাবক েমিয়; মুক্তমনা ইিুক।
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িন্ম শদওয়ার িনেই নারী এিং েন্তান উৎপাদনাসথত পুরুষ েৃবষ্ট হসয়সি (৯:৯৬)। নারী
মন্ত্রহীন, অশুভ (৯:১৮), নারীসদর িনে যমতগ্রে পাঠ েম্পূণ ত অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক (২:৬৬);
কনো, যুির্ী, শরাগাবদ পীবের্ িেবক্তর শহাম বনবষদ্ধ এিং র্া করসল র্ারা নরসক পবর্র্
হয় (১১:৩৭)! স্বামীর প্রবর্ স্ত্রীর কর্তিে েম্পসকত িলা হসয়সি বিশীলঃ কামিৃসত্ত্া িা গুবণিতা পবরিবিতর্ঃ
উপিয তঃ বস্ত্রয়া োবো ের্র্ং শদিিৎ পবর্ঃ॥ (৫:১৫৪)
িাংলা করসল দাোঁোয়, স্বামী দুশ্চবরত্র, কামুক িা বনগুতণ হসলও বর্বন োবী স্ত্রী কর্ৃ তক
েিতদা শদির্ার নোয় শেিে।
শকাসনা নারী (স্ত্রী) যবদ স্বামীসক অিসহলা কসর, িেবভিাবরণী হসল েংোসর শর্া
বনবদর্ হসিই শেই োসথ যক্ষ্মা, কু ে ইর্োবদ শরাসগও আিান্ত হসি; শুযু র্াই নয়
পরিসন্ম শৃগাসলর গসভত িন্ম বনসি শেই নারী (৫:১৬৩-১৬৪); শুযু স্বামীর শেিার
মাযেসমই নারী স্বসগত যাসি (৫:১৫৫)। োবী নারী কখসনা িীবির্ অথিা মৃর্ স্বামীর
অবপ্রয় বকিু করসিন না (৫:১৫৬)। স্বামী মারা শগসল স্ত্রী োরা িীিন েলমূল শখসয়
শদহ ক্ষয় করসিন, বকন্তু অনে পুরুসষর নাসমাচ্চারণ করসিন না (৫:১৫৭)। অথি স্ত্রী
মারা শগসল দাহ ও অসন্তেবষ্টবিয়া শশষ কসরই স্বামী আিার দার পবরগ্রহ করসিন
(৫:১৬৮)।
আমাসদর িারপাসশর প্রিবলর্ যমতগুসলার মসযে শিৌদ্ধযমতসক অসপক্ষাকৃ র্ উদার,
অবহংে এিং প্রগবর্শীল িসল মসন করা হয়। বকন্তু শিৌদ্ধশাস্ত্র বনবিেভাসি অযেয়ন
করসল নারীসদর েম্পসকত শয যারণা আমরা পাই, র্াসক আর যাসহাক প্রগবর্শীল িলার
শকান উপায় শনই। এর্ জ্ঞানিান, এর্ দয়ািান, অবহংোর প্রিারক িসল িুদ্ধসক প্রিার
করা হসয়সি, বর্বন র্ার েসঙ্ঘ শকান নারী বভক্ষু রাখসর্ িানবন। পসর অিশে বর্বন মর্
পবরির্তন কসরন, নারীরা েসঙ্ঘ শঢাকার অনুমবর্ পায়, বকন্তু বর্বন ‘নিাোমুসের’ মর্
ভবিষেদ্বাণী কসর বগসয়বিসলন শয, শমসয়সদর েংস শঢাকাসনার েসল শিৌদ্ধ িামানার
আয়ুষ্কাল নাবক অসযতসক শনসম আেসি।
শগৌর্ম িুসদ্ধর েময়কাল আনুমাবনক ৫৬৩ – ৪৮৩ বিষ্টপূিাত ব্দ পয তন্ত যরা হয়। বকন্তু
শিৌদ্ধরা বিশ্বাে কসর, বর্বন এর আসগও িহু িার মানুষ অথিা িীিিন্তুর রূসপ পৃবথিীসর্
িন্মগ্রহণ কসরসিন, এিং প্রসর্েকিারই পরম জ্ঞান অথতাৎ শিাবয লাভ কসর শিাবযেত্ত্ব
হসয়সিন। শেই অর্ীর্ িুদ্ধ’শদর িীিসনর শথসক শনওয়া বশক্ষামূলক কাবহবন-েংগ্রহ,
শযগুসলা ‘িাবর্স্মর’ শগৌর্ম িুদ্ধ র্ার িীিসন বশষেসদর শুবনসয়সিন, শেই েংকলন হল
‘িার্ক’। অিশে শকান িার্কগুবল িুসদ্ধরই িলা, আর শকানগুবল পরির্ী েংসযািন,
র্া অিশে বির্কত োসপক্ষ। বকন্তু যা বির্কত োসপক্ষ নয়, র্া হল শেই েমসয় উসঠ আো
পুরুষর্াবন্ত্রক েমািবিত্র এিং নারীসদর প্রবর্ মানবেকর্া ।
মুক্তমনা েদেে বনলয় নীল েম্প্রবর্ একবি িমৎকার বেবরি বলসখসিন মুক্তমনায়

‘শিৌদ্ধশাসস্ত্র

পুরুষর্ন্ত্র’ নাসম156। িির খাসনক আসগ আসরক মুক্তমনা ব্লগার শকৌস্তুভ
আসরকবি প্রিে বলসখবিসলন, ‘িার্ক ও কাবমনী’ নাসম157। এ শলখাগুসলা শথসক
শিৌদ্ধযসমতর শয স্বরূপ প্রকাবশর্ হয়, র্া ের্েই অস্ববস্তকর শঠকসি অসনসকর কাসিই।
শিৌদ্ধশাসস্ত্রর ৫৩৬ নম্বর িার্ক - নাম কু ণাল িার্ক। এই িার্সকর প্রযান িবরত্র
হল কু ণাল যার মুখ বনঃেৃর্ িানী শথসক আমরা নারীসদর েম্পসকত িানসর্ পাবর । কু ণাল
িসলন নারী কখনই বিশ্বােসযাগে নয়, নারী স্বভাির্ই বিশ্বাে াবর্নী। নারী শকান
ভাসিই প্রশংোর শযাগে নয়। পৃবথিী শযমন েকসলর আযার শর্মবন নারীও কামািাসর
পাত্রাপাত্র বিিার কসর না। কু ণাসলর মুসখ উচ্চাবরর্ হয় নীবর্ গাথা:
“েদা রক্ত মাংে বপ্রয়, কসঠার হূদয়,
পঞ্চায়ুয, িূরমবর্ বেংহ দুরাশয়।
অবর্সলাভী, বনর্ে প্রবর্বহংো পরায়ণ,
িবয অসনে কসর বনি উদর পূরণ।
স্ত্রীিাবর্ শর্মবর্ েিতপাসপর আিাে,
িবরসত্র র্াসদর কভু কসরা না বিশ্বাে।”

র্ার মাসন, পুরুসষর কখসনাই নারীর িবরসত্র বিশ্বাে করা উবির্ নয়। কু ণাসলর মসর্,
নারীসক শিশো, কু লিা িলসলই েি িলা হয় না, নারী প্রকৃ র্ পসক্ষ এরও অবযক বকিু।
নারীরা হল-

ত যুক্ত।
উন্মুক্ত মলভাসের মসর্া দুগে
বিষবমবশ্রর্ মবদরার মসর্া অবনষ্টকারী।
কু বিলা োসপর মসর্া দুই বিহ্বা বিবশষ্ট।
পার্াসলর নোয় অর্ল গভীর।
রাক্ষেীর নোয় েসন্তাষহীন।
অবগ্নর নোয় েিতগ্রাবেনী।
নদীর নোয় েিতিাবহনী।
িায়ুর নোয় যসথিগাবমনী।
বিষিৃসক্ষর নোয় বিষেল প্রেবিনী।

নারীরা শয মসলর মসর্া দুগেত ময়, এ েম্পসকত কু ণাল িসলন,
“নারী হল উন্মুক্ত মলভাসের নোয়। উন্মুক্ত মলভাে শদবখসল মাবি শেখাসন ঝাপ
বদসিই র্াসক শরাবহর্ করা কষ্টকর। বকন্তু একিন জ্ঞানী মানুষ েি েময় এই
156
157

বনলয় নীল, শিৌদ্ধশাসস্ত্র পুরুষর্ন্ত্র, মুক্তমনা, নসভম্বর ১৫, ২০১৩
শকৌস্তুভ, িার্ক ও কাবমনী, মুক্তমনা, িুলাই ১১, ২০১১

ত উপলবব্ধ কসর র্া এবেসয় িসল। র্দ্রূপ নারীরূপ মলভাসে মাবিরূপ
মলভাসের দুগে
ত
পুরুষ ঝাপ বদসিই, বকন্তু একিন জ্ঞানী বভক্ষু এই উন্মুক্ত মলভােরূপ নারীসদর দুগে
উপলবব্ধ কবরয়া র্াসদর েদাই পবরর্োগ কসরন।”

শর্মবন রমণী শভাগো েকসলর, কু পসথ র্াহার মন;
িবরত্রস্খলন শদবখসল র্াহার, শরাসয না পবের্ িন।”

বিদূরপবের্ িার্সক আসি:
কু ণাল র্ার নীবর্গাথায় আসরা িসলন“শিৌর, বিষবদগ্ধেুরা, বিকবত্থ িবণক
কু বিল হবরণ শৃি, বদ্ববিহ্বা েবপতণী
প্রসভদ এসদর েসি শনই রমণীর।
প্রবর্িন্ন মলকূপ, দুষ্কর পার্াল
দুসস্তােো রাক্ষেী, যম েিতেংহারক
প্রসভদ এসদর েসি নাই রমণীর।
অবগ্ন, নদী িায়ু, শমরু (পাত্রাপাত্রসভদ
িাসন না শয) বকংিা বিষিৃক্ষ বনর্েেল
প্রসভদ এসদর েসি নাই রমণীর।”

অেভূ র্-িার্সকর মূল কথাই হল, “রমণীরা বনর্ান্ত অরক্ষণীয়া”। এখাসন আমরা শদবখ,
শিাবযেত্ত্ব এক রািা বিসলন, এিং র্াোঁর পুসরাবহসর্র েসি বনয়বমর্ পাশা শখলসর্ন।
শখলার েময় একবি গান শগসয় িাল বদসর্ন, এিং গানবির ের্ের্া-িসল প্রবর্িারই
বির্সর্ন। শেবির অংশবিসশষ:
“পাপািার পরায়ণ িাবনসি রমণীগণ,
স্বভাি র্াসদর এই নাবহক েংশয়;
যখনই েুবিযা পায়, কু পসথ িুবিয়া যায়,
যসম্ম ত মবর্ র্াহাসদর কভু নাবহ হয়।”

দুরািান (দুসজ্ঞয়ত )-িার্ক এর শিািগসল্প একবি কবির্া আসি এরকসমর:
“ভাল যবদ িাসে নারী, হইও না হূষ্ট র্ায়;
যবদ ভাল নাবহ িাসে, র্াসর্ই কী আসে যায়?
নারীর িবরত্র িুসঝ শহন োযে আসি কার?
িাবরমাসঝ িসল মাি, শক শদবখসি পথ র্ার?”

র্ার পসরর শিাি গল্পবি হল অনবভরবর্-িার্ক। এর িক্তিে এর কবির্াবিসর্ই স্পষ্ট –
“নদী, রািপথ, পাসনর আগার উৎে, েভাস্থল আর,
এই পঞ্চস্থাসন অিাসয েকসল ভু সঞ্জ েম অবযকার।

“নারীর িবরত্র হায়, শক িুবঝসর্ পাসর?
অের্ী প্রগলভা িবল িাবন েিাকাসর।
কাবমনী কামাবগ্ন র্াসপ িসি দসগ্ধা হয়
উসচ্চ নীসি েমভাসি বির্সর প্রণয়।
খািার প্রস্তুসর্ বিিার নাই আগুসনর ঠাই
নারীর শপ্রসম পাত্রাপাত্র শভদ জ্ঞান নাই।
অর্এি র্োবি শহন ি নে েংোর
েন্নোেী হইসিা এই েংকল্প আমার।”

নারীর প্রবর্ ‘েুআিরসণর’ লক্ষণীয় প্রকাশ সি যুদ্ধিবদনীসদর শক্ষসত্র। ইেলাসমর
দৃ বষ্টসর্ িহুগামী পুরুসষর কাসি নারী শুযুই েসম্ভাসগর িস্তু, শে িনে শদখা যায় ইেলামী
সেবনকসদর িনে যুদ্ধিবদ েযিা, বিযিা, বিিাবহর্, অবিিাবহর্ েি নারীসক হালাল করা
হসয়সি (সকারআন ৪: ২৪)। ইেলাসমর ইবর্হাে পয তাসলািনা করসল শদখা যায়, মহানিী
শথসক শুরু কসর হিরর্ আলী, হিরর্ ওেমান, হিরর্ ওমর েিাই যুদ্ধিবদ নারী
উপসভাগ কসরসিন, কখসনািা উপপত্নী িাবনসয়সিন। শকারআসন িলা আসি –
‘শর্ামাসদর দবক্ষণ হস্ত যাসদর অবযকারী (দাে, দােী এিং যুদ্ধিবদনী)- আল্লাহ
শর্ামাসদর িসনে র্াসদরসক সিয কসরসিন” (৪:২৪)158!
এ েমস্ত আয়াসর্র েুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা লক্ষে কবর আমরা নিী মুহম্মসদর
িীিসন। ইিসন োসদর প্রথম বদককার িীিনী-েঙ্কলন বকর্াি আর্ র্ািাকার্ (Kitaab
at Tabaqaat al Kabeer) শথসক িানা যায়, মহানিী র্ার শশষ দশ িিসর অন্তর্ ৭৪
বি হামলা যুদ্ধ (আরবিসর্ গািওয়া) েম্পন্ন কসরবিসলন159। আল র্ািাবর নিী মুহাম্মদ
(দঃ) র্াোঁর িীিসন িা শয ষািবি যুসদ্ধর কাবহবন বলবপিদ্ধ কসরবিসলন র্ার ‘র্াবরক
Dictonary of Islam শথসক িানা যায়, দােী যবদ বিিাবহর্াও হয়, র্াসকও অবযকাসর শনয়ার
ক্ষমর্া আসি মবনসির। েুরা ৪:২৪; “শর্ামাসদর দবক্ষন হস্ত যাসদর অবযকারী- আল্লাহ শর্ামাসদর িসনে
র্াসদরসক সিয কসরসিন”। এই আয়াসর্র িেখোয় জালালাইি িসলন- “অথতাৎ, যাসদরসক র্ারা যুসদ্ধর
ময়দাসন আিক কসরসি, র্াসদর োসথ েহিাে করা র্াসদর িসনে সিয, যবদ র্াসদর স্বামীগণ িীবির্ও
থাসক”।
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আল রেুল ওয়া আল মুল্লুক’ গ্রসে, এর মসযে উহুদ ও খদসকর যুদ্ধ িাো েিগুসলাই
বিল আিমণাত্মক160। মুহম্মসদর প্রথম িীিনীকার ইিসন ইেহাক র্ার ‘বেরার্
রেুলাল্লাহ’ গ্রসে িণতনা কসরসিন, মুেলমানরা িানু হাওয়াবিন শগাত্রসক পরাবির্ করার
পসর প্রায় ৬ হািার নারী ও বশশুর দখল বনসয় শনয়। যুদ্ধ শথসক েংগৃহীর্ নারীরা
ইেলামী শযাদ্ধাসদর মসযে িবন্টর্ হয়। শযমন, ৬২৭ োসলর এবপ্রল মাসে িানু কু রাইিার
উপর অবভযাসনর েময় রায়হানা নাসমর এক েুদরী ইহুবদ নারীসক নিী বনসির িসনেই
বনিতাবির্ কসরন। রায়র্া নাসমর েুদরী িবদনীবি হযরর্ আলী র্ার িনে শনন, িয়নাি
নাসমর আসরক যুদ্ধিবদ নারী পসে আিার হযরর্ ওেমাসনর ভাসগ। হযরর্ ওমর
আিার বর্বন বনসি না বনসয় শভাগ করার িসনে র্া বপ্রয় পুত্র আব্দুল্লাহর হাসর্ র্ু সল শদন
িসল কবথর্ আসি। শুযু রায়হানা নয়, িাওয়াবহরা এিং োবেয়া নাসম আরও দুই
রবক্ষর্া বিল নিীর। িওয়াবহরা র্ার হাসর্ আসে িানু আল-মুস্তাবলক অবভযান শথসক,
োবেয়া আসে খায়িাসরর িানু নাবির শগাসত্রর বিরুসদ্ধ পবরিাবলর্ অবভযান শথসক।
এমনবক বকিু হাবদসে উবল্লবখর্ আসি শয, যুদ্ধিসয়র পর স্বামীর োমসন স্ত্রীসক
অবযগ্রহসণরও বনসদতশ বদসয়বিসলন মহানিী161। শকান শকান োহািী িবদনীসদর োসথ
েহিাে করসর্ বিরর্ থাকসর্ িাইবিসলন, কারণ র্াসদর স্বামীরা বিল িীবির্, বকন্তু
মহানিী উপায় িাৎসল বদসলন, ‘র্ার যবদ স্বামী শথসক থাসক, িবদ হওয়ার পর শে
বিিাহ িাবর্ল িসল গণে হসি’। (শকারআন-৪:২৪, েবহ মুেবলম-৮:৩৪৩২)।
েবহ মুেবলম, িুক নং-৮, হাবদে নং-৩৪৩২:
আিু োইদ আল খুদবর (রাঃ) িসলসিন শয হুনাসয়সনর যুদ্ধকাসল আল্লাহর রােুল
(দঃ) আওর্াে শগাসত্রর বিরুসদ্ধ একদল সেনে পাঠান। র্ারা র্াসদর মুসখামুবখ হসলা
এিং র্াসদর োসথ যুসদ্ধ অির্ীণত হসলা। যুসদ্ধ পরাবির্ করার পর বকিু িবদ র্াসদর
হাসর্ আেল। রােুলল্লু ার বকিু োহাবি বিসলন যারা িবদনীসদর োসথ েহিাে করসর্
বিরর্ থাকসর্ িাইসলন, কারণ র্াসদর স্বামীরা বিল িীবির্, বকন্তু িহু ঈশ্বরিাদী। র্খন
মহান আল্লাহ এ েম্পবকতর্ আয়ার্বি নাসিল করসলন- “এিং বিিাবহর্ নারীগণ
শর্ামাসদর িসনে অবিয, র্সি যারা শর্ামাসদর দবক্ষণ হসস্তর অবযকাসর আসি র্াসদর
িাো।”
মুহম্মদ যখন প্রথম িীিসন দবরর বিসলন, প্রভাি প্রবর্পবত্ত্ শর্মন বিসলা না, বর্বন
খাবদিার োসথ েংোর কসরবিসলন। খাবদিা বিসলন িয়সে মুহম্মসদর ১৫ িিসরর িে।
বকন্তু পরির্ী িীিসন মুহম্মদ অথত, সিভি এিং েমরািসন অবিশ্বােে েেলর্া অিতন
করার পর অসপক্ষাকৃ র্ কম িয়েী েুদরী নারীসদর প্রবর্ আকৃ ষ্ট হন। খাবদিা মারা
যাওয়ার েময় মহানিীর িয়ে বিল ৪৯। শেই ৪৯ শথসক ৬৩ িির িয়সে মারা যািার
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আকাশ মাবলক, শয ের্ে িলা হয়বন, মুক্তমনা ইিুক।
েুনান আিু দাউদঃ িুক নং-১১, হাবদে নং-২১৫০ রঃ

আগ পয তন্ত বর্বন কমপসক্ষ হসলও ১১ বি বিসয় কসরন162। এর মসযে আসয়শাসক বিসয়
কসরন আসয়শার মাত্র ৬ িির িয়সের েময়। র্খন মুহম্মসদর িয়ে প্রায় ৪৮। এ িাো
র্ার দত্ত্ক পুত্র যাসয়সদর স্ত্রী িয়নসির শেৌদসয ত মুগ্ধ হসয় র্াসক বিসয় কসরন (সে েময়
আরসি দত্ত্ক পুসত্রর স্ত্রীসক বিসয় করার রীবর্ প্রিবলর্ বিল না, বকন্তু মুহম্মদ আল্লাহসক
বদসয় শকারআসনর ৩৩:৪, ৩৩:৩৭, ৩৩:৪০ েহ প্রভৃ বর্ আয়ার্ নাবিল কবরসয় শনন);
এ িাো আসলকিাবিয়ার বিষ্টান শােক মুকাবকসের কাি শথসক পাওয়া িীর্দােী
মাবরয়ার োসথ েম্পকত স্থাপন কসরবিসলন। মাবরয়া মুহম্মসদর স্ত্রী হােোর দােী বহসেসি
থাকসর্ন। মাবরয়ার োসথ মুহম্মসদর শগাপন েম্পকত (সে েময় বর্বন হােোসক বমসথে
কথা িসল ওমসরর িাবে পাবঠসয়বিসলন িসল কবথর্ আসি163) হােো এিং আসয়শাসক
রাগাবির্ কসর র্ু সলবিসলা; যুদ্ধিবদ বহসেসি িয়ু াবরয়া এিং োবেয়ার োসথ েম্পকত
পরির্ীসর্ নানা রকম বির্সকত র িন্ম বদসয়সি। বিবভন্ন সিয অবিয পসথ নারীর দখল
বনসর্ মুহম্মদ আগ্রােী হসয়বিসলন র্খনই যখন র্ার অথত প্রবর্পবত্ত্ আর ক্ষমর্া শিসে
বগসয়বিল িহুগুসণ।
বহদু ভাইসয়রা যবদ এগুসলা শুসন দাোঁর্ শকবলসয় হাসেন, র্াহসল িলসর্ই হয়
র্াসদর িনে অসপক্ষা করসি দুঃেংিাদ। প্রায় পঞ্চাশ িির িয়সে মুহম্মসদর ৬ িির
িয়েী নািাবলকার োসথ পাবণগ্রহসণর িনা শুসন ‘বিকৃ র্ শযৌনেম্পন্ন’ মসন হয়, র্াহসল
র্াসদর অনুসরায করি বহদু পুরাণ িু রাসন একিু শিাখ শিালাসর্। মুহম্মসদর র্ার পুত্র
িযূ িয়নসির োসথ েম্পকত সক যবদ অবনবর্ক যরা হয়, র্সি েহ্মা বনি শমসয় শর্রূপার
োসথ বমলনসক বকভাসি শনয়া যায়? মৎেেপুরাসণ শলখা আসি েহ্মা নাবক একবদন র্ার
বনসির শমসয় শর্রূপাসক শদসখ আর বনসিসক োমলাসর্ পাসরন বন। বহদু সদর আবদ
মানি মনুর িন্ম হয় েহ্মা আর শর্রূপার বমলন শথসকই। শুযু েহ্মাই নয়, বনি শমসয়র
োসথ বমলসনর কাে বিসয়সি শদির্া প্রিাপবর্ও। ঊষা বিসলন প্রিাপবর্ কনো।
ইরাবন স্কলার আবল দবস্ত র্াোঁর ‘Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career
of Mohammad’ গ্রসে প্রসেসির িীিসন ২২ িন রমণীর উসল্লখ কসরসিন, এসদর মসযে ১৬ িনসক
বর্বন বিিাসহর মাযেসম অবযগ্রহণ কসরন, এ িাো বর্বন েম্পকত কসরবিসলন ২ িন দােী এিং অনে ৪
িসনর োসথ বিিাহ িবহভূ র্ত েম্পকত বিল। র্ািাবরর ‘দে লাস্ট্ ইয়ারে অি দে প্রসেি’ গ্রে [al-Tabari,
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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.] শথসক পাওয়া র্াবলকা অনুযায়ী মহানিীর স্ত্রীর েংখো বিল ২১। এর িাইসর র্ার

অন্তর্ঃ ২ িন রবক্ষর্া (concubine) থাকার উসল্লখ আসি।

William Muir, 'Life of Mahomet' Vol.IV Ch.26 pp. 160-163; এিাো শদখুন, ইিসন
োদ, বকর্াি আল র্ািকার্ আল কবির, ভবলউয়ম ৮, পৃঃ ১৯৫। র্ািাবরর ‘দে লাস্ট্ ইয়ারে অি দে
প্রসেি’ গ্রসের েু িসনাি ৮৮৪ -এও মাবরয়ার িনাবির উসল্লখ আসি।
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প্রিাপবর্ ঊষার রূসপ কামােক্ত হন, এিং বমবলর্ হসর্ িান। র্খন ঊষা মৃগীরূপ যারণ
কসরন। প্রিাপবর্ মৃগরূপ যারণ কসর র্ার োসথ বমবলর্ হন (বমত্রায়ন েংবহর্া
৪/২/২২)।
বহদু রা ভগিান শেসক যাসক পুসিা কসরন – শেই ভগিান িোপারিাই অেীল।
‘ভগিান’ িলসর্ ঈশ্বরসক শিাঝাসনা হসলও এবি আেসল হসি শদিরাি ইসির একবি
কু খোর্ উপাবয। বর্বন র্ার গুরুপত্নী অহলোর ের্ীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অবভশাসপ র্ার
েিতাসি একহািার ‘ভগ’ (স্ত্রী শযাবন) উৎপন্ন হয় এিং র্াসর্ ইসির নাম ‘ভগিান’
(ভগযুক্ত) হয়। ‘ভগিান শব্দবি র্াই ইসির িেবভিাসরর একবি স্মারকবলবপ, বনদনীয়
বিসশষণ।
বহদু যসমতর শ্রসদ্ধয় িবরত্রগুসলা – ইি শথসক কৃ ষ্ণ পয তন্ত প্রসর্েসকই বিসলন
িেবভিারী। িলেসরর স্ত্রী িৃদা ও শঙ্খিূ সের স্ত্রী র্ু লেীসক প্রর্াবরর্ কসর বিষ্ণু র্াসদর
োসথ বমবলর্ হসয়সিন। েপ্তবষতর োর্ স্ত্রীসক শদসখ অবগ্ন একেময় কামার্ত হসয় পসেন।
আেসল ওই বিকৃ র্ কল্পনাগুসলা কসরবিল সিবদক যুসগর পুরুসষরা। র্ারা বনসিরা বিল
কামােক্ত, িহুপত্নীক এিং অিািারী; র্াই র্াসদর কল্পনায় সর্বর শদি-শদিীগুসলাও বিল
র্াসদর মর্ই িবরসত্রর। এিনেই েমস্ত বহদু যসমতর িই পুস্তক গুসলাসর্ শুযু অযাবির্
কাম আর সমথুসনর িোিবে। পান শথসক িু ন খেসল শে েময়কার মুবন ঋবষরা রাসগ
কাোঁপসর্ কাোঁপসর্ শাপ বদসর্ন। বিসয় করসর্ন। র্ারপরও রািাসদর আমন্ত্রসণ হাবির
হসর্ন রাবনসদর গসভত েন্তান উৎপাদন করসর্। েুদরী অপ্সরা আর িারিবনর্া শদখসল
এর্ই উসত্ত্বির্ হসয় শযসর্ন শয শরর্ঃপার্ হসয় শযসর্া। আর শেখান শথসকই নাবক
েন্তান িন্মার্। অগস্তে, িবশে, শরাসণর িসন্মর উদাহরণগুসলাই এর প্রমাণ।
মুহম্মসদর ২০/২২ িন স্ত্রী বনসয় মুেবলম-বিসদ্বষীরা নরকগুলিার কসরন, বকন্তু র্ারা
হয়সর্া ভু সল যান, পদ্মপুরাণ অনুোসর (৫/৩১/১৪) শ্রীকৃ সষ্ণর স্ত্রীর েংখো শষাল হািার
একশ। এসদর েকসলই শয শগাপিালা বিসলন র্া নয়, নানা শদশ শথসক েুদরীসদর
েংগ্রহ কসর র্ার ‘হাসরসম’ পুসরবিসলন কৃ ষ্ণ।
অশ্বসময যজ্ঞ িসল একিা যজ্ঞ প্রিবলর্ বিল প্রািীন কাসল। এ বনসয় কথা বকিু িলা
যাক। িািেসনয়ী েংবহর্ার ২২-২৩ অযোয় শথসক িানসর্ পারা যায়, অশ্বসময যসজ্ঞ
প্রযান পুসরাবহর্ প্রযান রাণীর েসি প্রকাসশে যজ্ঞ-শক্ষসত্রর োমসন আনুোবনকভাসি
বমলসন শমসর্ উঠসর্ন। অনোনে পুসরাবহর্রা শযৌন-বমলসনর নানা উসত্ত্িক দৃসশের
িণতনা বদসর্ থাকসর্ন উচ্চস্বসর। েি বমবলসয় (অশ্বসময যসজ্ঞর) পবরসিশিা হল িীিন্ত
বখবস্ত-শখ োঁউে েহসযাসগ র্া বরসল কসর যসজ্ঞ হাবির নারী-পুরুসষর মসযে শযৌন-উসত্ত্িনা
িবেসয় শদওয়া। পরির্ী যুসগ অশ্বসময যসজ্ঞ পুসরাবহসর্র িায়গা শনয় যসজ্ঞর অশ্ববি।
যসজ্ঞ নাবক প্রযানা রানী অসশ্বর বলিবি বনসয় বনসির শযাবনর োসথ স্পশত করাসর্ন।
অিািার েংিান্ত এ েমস্ত িোপার েোপার িাইসিসলও আসি শঢর।

িাইসিসল (এিং শকারআসন) বিশ্বােী যাবমতসকরা বিির্তন র্সত্ত্বর িদসল আদম
হাওয়ার কথা েলাও কসর প্রিার কসরন। বিির্তন নাবক খুি খারাপ, আর আদম হাওয়ার
গল্প খুি ভাল। আমরা শিািসিলায় যমতগ্রসে পসেবি আদম-হাওয়ার দুই েন্তান হাবিল,
কাবিসলর কথা। আমরা যসর বনসয়বি দুসিা মানুষ, র্াসদর েন্তানরা বমসল োরা পৃবথিী
মানুসষ মানুসষ শিসয় শেসলসি। র্সি এখাসনই শথসম না বগসয় আসরকিু োমসন আগাসল,
আসরকিু গভীরভাসি বিন্তা করসলই একিা গভীর প্রসশ্নর েম্মুখীন আমাসদর হসর্ হয়।
র্াসদর েন্তান উৎপাদনিা বঠক কীভাসি হসলা? শে েময় ভাইসিাসন েিম িাো
আমাসদর মানিিাবর্ বক সর্বর হসর্ পাসর? যবদও আদম হাওয়ার কয়িন শিসল শমসয়
বিল র্া বনসয় শকউ বনবশ্চর্ নন, বকন্তু ইহুদী ইবর্হােবিদ শিাসেোসের অনুমান,
আদসমর শর্বত্রশিন পুত্র এিং শর্বত্রশিন কনো বিল। আিার কাসরা কাসরা মসর্
পৃবথিীসর্ আগমসনর পর র্াোঁসদর ১৪০ শিাো েন্তান হসয়বিল। শকউ িা িসলন, র্াসদর
েন্তান েংখো বিল ৩৬১বি -এর মসযে একমাত্র নিী শীে িের্ীর্ েিাই নাবক িসন্মবিল
শিাোয়। আদম ও হাওয়ার গসভত প্রবর্িার নাবক একবি শিসল ও একবি শমসয় িন্ম
বনর্। িয়ঃেবে হিার পসর শিসলবির োসথ পূসিত িন্ম শনওয়া শমসয়র এিং শমসয়সক
পূসিত িন্ম শনওয়া শিসলর োসথ বিসয় শদওয়া হসর্া। বকংিা র্ারা বিসয় করসর্া যমি
শিানসকই। িাইসিসলর মসর্, কাবিল ও হাবিল দুিসনই বনসিসদর যমি শিানসক
বিসয় কসরবিল। বকন্তু র্ৃ র্ীয় শিান আকবলমাসক বিসয় করা বনসয় দুই ভাইসয়র মসযে
র্ু মুল ঝগো শুরু হসল, এিং ঈশ্বর কাবিসলর দান প্রর্োখোন করার শ াষণা বদসল,
কাবিল একিা েময় হাবিলসক হর্ো কসর।পবিত্র িাইসিসলই এিাসক উসল্লখ কসরসি
মানসিবর্হাসের ‘প্রথম হর্ো’ বহসেসি। শিাঝাই যায়, আদম হাওয়ার গল্প েবর্ে হসয়
থাকসল পৃবথিীসর্ আমরা এসেবি অিািার, কলহ, হর্ো খুন যষতণ আর প্রর্ারণার মযে
বদসয়। এসেবি বঠক শেই পথ যসর, শযিাসক শখাদ যমতগুসলাই ‘িরম অবনবর্ক’ িসল
মসন কসর।
হাবিল কাবিসলর উপাখোসনর িাইসরও িাইসিসল আসি হািারিা অিািার প্রসমাি
করা উপাখোন। র্ার মসযে আোহাম এিং োরার পবরণসয়র কথা উসল্লখে। োরা বিসলন
আোহাসমর শিান (হাে বেস্ট্ার)। র্াসকই বিসয় কসরবিসলন আোহাম। িাইসিসল
আয়ার্ উদ্ধৃর্ কবর – ‘োরা আমার স্ত্রী, আিার আমার শিানও িসি। োরা আমার
বপর্ার কনো িসি, বকন্তু আমার মার্ার কনো নয়’(আবদ পুস্তক, ২০:১২)। িাইসিসল
আসি অম্রম এিং শযাসকিসদর কথাও। শযাসকিদ বিসলন অম্রসমর বপবে এিং একই
োসথ র্ার স্ত্রী (যাত্রাপুস্তক, ৬:২০)। িাইসিল (োমুসয়ল ২-১৩) শথসক আমরা পাই
অসম্নান এিং র্ামসরর কাবহবন। অসম্লান বিসলন দাউসদর পুত্র এিং র্ামর বিল র্ার
শিান। অসম্লান র্াসক মসন মসন কামনা করসর্ন। বশবমসযর পুত্র শযানাদি অসম্নাসনর িেু
বিসলন। শযানাদসির পরামসশত অসম্লান একবদন অেুস্থ হসয় পসে বিসলন, র্ামর র্ার

িাোয় শেিা েুরষা করসর্ আেসল েুসযাগ িুসঝ অসম্লান র্াসক যষতণ কসর এিং যষতসণর
পর িাবে শথসক শির কসর শদয় (োমুসয়ল ২:৮-১৫)। র্সি েিসিসয় বিখোর্ হসি লুর্
এিং র্ার কনোসদর অিািাসরর কাবহবন।এই কাবহবনর েূত্রপার্ হসয়বিল যখন ঈশ্বর
অবনবর্কর্ার অপরাসয েসোম এিং শগামরাহ নগরী বংে কসরন। যবদও িাইসিসল
শকাথাও স্পষ্টভাসি উসল্লখ শনই, শমাল্লারা খুি বনবশ্চর্ হসয়ই িসলন নগর বংসের
কারণ বিল ‘েমকাবমর্া’। র্া ভাল। েমকাবমর্ার কারসণ নগর বংে করসলন শয
ঈশ্বর, বর্বনই আিার বপর্া এিং কনোসক অিািাসর উৎোবহর্ কসর মানি িাবর্
বিবকসয় রাখার েুমহান উসদোগ বনসলন, এিং এসক উদযাবপর্ করসলন আনসদর
োসথই। িনার উসল্লখ পাওয়া যায় িাইসিসলর আবদ পুস্তসক (আবদপুস্তক ১৯: ২৯৩৮)। কাবহবনিা এরকসমর :
ঈশ্বর (েসোম এিং শগামরাহ) উপর্েকার েমস্ত নগর বংে করসলন। বকন্তু ঈশ্বর
ঐ নগরগুবল বংে করার েময় অোহাসমর কথা মসন শরসখবিসলন এিং বর্বন
অোহাসমর ভ্রার্ু ষ্পুত্রসক বংে কসরন বন। লুর্ ঐ উপর্েকার নগরগুবলর মসযে িাে
করবিসলন। বকন্তু নগরগুবল বংে করার আসগ ঈশ্বর লুর্সক অনেত্র পাবঠসয়
বদসয়বিসলন।
পয়গম্বর লুর্ শযায়ার শহসর বগসয় এক পাহাসে দুই শমসয়সক বনসয় িাে করসর্
লাগসলন। বর্বন শহসর িাে করসর্ ভয় পাবিসলন আর আর শেই কারসণ পাহাসের
একবি গুহায় িাে করসর্ লাগসলন।
িে কনোবি র্ার শিাি শিানবিসক িলসলা, “আমাসদর বপর্া িৃদ্ধ হসয় শগসিন।
এিং নগরী বংে হসয় যািার পর আমাসদর েন্তানাবদ বদসর্ পাসর এমন অনে পুরুষ
এখাসন শনই। িল আমরা আমাসদর িািাসক মদ খাইসয় কবরসয় মার্াল কসর শেবল
এিং র্ার োসথ েিসমর িসদািস্ত কবর – যাসর্ কসর আমরা আমাসদর িািার িীিসক
েংরক্ষণ করসর্ পাবর। আমাসদর পবরিার রক্ষা করার িসনে আমরা এইভাসি আমাসদর
বপর্ার োহাযে শনি!”
অর্ঃপর র্ারা শেই রাসত্র র্াসদর িািাসক মদেপান করাসলা এিং প্রথম কনোবি
র্ার োসথ রাবত্র যাপন করসলা। কখন শমসয়বি আেসলা, রাবত্র যাপন করসলা এিং উসঠ
িসল শগসলা, বর্বন (পয়গম্বর লুর্) বকিুই িানসর্ পারসলন না।
পসরর রাসত্র প্রথম কনোবি র্ার শিাি শিানবিসক িলসলা, “গর্ রাসত্র আবম বপর্ার
েসি এক বিিানায় শুসয়বি। আি রাসর্ আিার র্াোঁসক রাক্ষারে পান কবরসয় শিহুোঁশ কসর
শদি। র্াহসল র্ু বম র্াোঁর েসি শযৌনেিম করসর্ পারসি। এভাসি আমরা েন্তানাবদ
শপসর্ আমাসদর বপর্ার োহাযে শনি। এসর্ আমাসদর িংশযারা অিোহর্ থাকসি”।
অর্ঃপর শেই রাসত্রও র্ারা র্াসদর িািাসক মদেপান করাসলা এিং শিাি কনোবি
র্ার োসথ রাবত্র যাপন করসলা। কখন শমসয়বি আেসলা, রাবত্র যাপন করসলা এিং উসঠ

িসল শগসলা, বর্বন (পয়গম্বর লুর্) বকিুই িানসর্ পারসলন না।
আর এভাসিই পয়গম্বর লুসর্র দুই শমসয় র্াসদর বপর্ার ঔরেিার্ েন্তান গসভত
যারণ করসলা। প্রথম কনোর গসভত একবি শিসল েন্তান িন্ম হসলা – যার নাম রাখা
হসলা শমায়াি। বর্বনই হসলন শমায়ািাইিে িাবর্র বপর্া (অথতাৎ র্ার িংশযসররা
শমায়ািাইিে নাসম পবরবিবর্ লাভ করসলা)। শিাি কনোবিও এক পুত্র েন্তাসনর িন্ম
বদল। র্ার নাম বিন-অবম্ম। ির্তমাসন শয অসম্মান িাবর্ আসি র্াসদর আবদপুরুষ হসলন
বিন-অবম্ম।
এই হসি িাইসিসলর েুমহান সনবর্কর্ার কাবহবন। নারী বনপীেসনও শযন যমতগুসলা
এসকিাসর ‘আয় র্ি েহিরী, হাসর্ হাসর্ যবর যবর।’ বহদু যমত শশখায়, নারীর অযসর
পীযুষ আর হূদসয় হলাহল, এ িনেই র্াসদর অযর আস্বাদন এিং হূদসয় পীেন করা
কর্তিে। নারীর শুযু হূদসয় পীেন করাই নয়, শারীবরক বনয তার্সনর কথা িলা হসয়সি,
শর্পথ োহ্মসণর ৪/৪/২/১৩ নং শোসক : “িজ্র িা লাবঠ বদসয় শমসর নারীসক দুিলত করা
উবিৎ, যাসর্ বনসির শদহ িা েম্পবত্ত্র উপর শকাসনা অবযকার না থাকসর্ পাসর”;
িৃহদারণেক উপবনষসদ ঋবষ যাজ্ঞিল্ক্ে িসলন : “স্ত্রী স্বামীর েসম্ভাগকামনা িবরর্াথত
করসর্ অেম্মর্ হসল প্রথসম উপহার বদসয় স্বামী র্াসক ‘শকনার’ শিষ্টা করসি, র্াসর্ও
অেম্মর্ হসল হার্ বদসয় িা লাবঠ বদসয় শমসর র্াসক বনসির িসশ আনসি” (৬/৪/৭,
১/৯/২/১৪ রঃ)। অদ্ভুর্ িোপার হসি এই বিযানিা ইেলাম যসমতর োসথও শযন
এসকিাসর বমসল যায়। নারীসক প্রহার করার িনে আল্লাহ বিযান বদসয়সিন শকারআন
শবরসের েুরা বনোয়: “ওয়াল্লা-বর্ র্াখা-েু -না নুশু-িাহুন্না োআ-বিহুন্না ওয়াহিরু
ু হুন্না বে আলমাদা-বিবয় ওয়াদবরিুহুন।” িাংলা হসি, নারী যবদ পুরুসষর অিাযে হয়,
যবদ নারী বিসরাহ কসর, র্াসদরসক প্রথসম িুঝাও, র্াসর্ যবদ কাি না হয় র্াহসল
শর্ামার বিিানায় আেসর্ বনসষয কসরা, র্াসর্ও যবদ িশ না মাসন, র্াসদরসক প্রহার
কসরা (েুরা ৪, বনো, আয়ার্ ৩৪)।
নারীসক আি শি োঁসি উঠসর্ হসি। শিরুসর্ হসি এই প্রািীন যমতগ্রসের নাগপাশ
শথসক। বনসিসক গসে র্ু লসর্ হসি এই েমস্ত নারীবিসদ্বষী ভাইরাসের এবন্টিবে
বহসেসি। আশার কথা ির্তমাসন িহু রাষ্ট্রই এই েি মযেযুগীয় বিশ্বাসের ভাইরাে
প্রবর্সরায কসর োমসন এবগসয় বগসয়সি। শপিসন পসে রসয়সি শকিল বকিু মুখসিনা
‘ভাইরাে আিান্ত রাষ্ট্র’। শেখাসন শমসয়রা গৃহিবদ থাসক। গাবে িালাসর্ পাসর না,
পুরুষসদর োসথ িাইসর কাি করসর্ পাসর না, আিৃর্ কসর রাখসর্ হয় েিতাি। কখসনা
িার ের্ীসনর োসথ র কসর, কখসনা িা থাকসর্ হয় শকান িাদশাহর হাসরসমর অংশ
হসয়। পাবকস্তান, ইরান, আেগাবনস্তান, শেৌবদ আরসির মর্ রাষ্ট্রগুসলাসর্ শিনা এিং
হুদুদ আইন যষতনকারীসদর ‘রক্ষা কিি’ বহেসি িেিহূর্ হয়। যষতণ প্রমাণ করার িনে
‘িারিন োক্ষী’ প্রায় শকান শক্ষসত্রই শমসয়বির পসক্ষ শযাগাে করা েম্ভি হয় না, েসল

শশষ পয তন্ত শদখা যায়, যষতণকারীর সি মুবক্ত, আর ‘শিনা’ করার দাসয় শমসয়িার
কপাসল িসু ি ‘শবরয়ার রিম’। অসনক েময় শদখা যায়, শমসয়বির পবরিারই হর্ভাগে
শমসয়বিসক মৃর্ুে মুসখ শঠসল শদয় পবরিাসরর ‘েম্মান’ রক্ষার িনে।
যমতগুসলার রিবয়র্া পুরুষ। শকান যমতই শযসহর্ু নারীর প্রসয়ািসন িা নারীর কলোসণ
েৃবষ্ট হয়বন; নারীর যমত-কার্রর্া আর যমত-মাদকর্া র্াই দূর করা প্রসয়ািন, র্াসদর
বনসিসদরই কলোসণর িনে। যমত রবির্ হসয়সি পুরুষসদর দ্বারা, পুরুষসদর িনে, নারীর
কলোসণর িনে নয়। শিগম শরাসকয়া এ প্রেসি ‘আমাসদর অিনবর্’ প্রিসে বদ্বযাহীন
কসণ্ঠ িসলন –
‘যখনই শকান ভগ্নী মস্তক উসত্ত্ালসনর শিষ্টা কবরয়াসিন, অমবন যসমতর শদাহাই িা
শাসস্ত্রর িিনরূপ অস্ত্রা াসর্ র্াোঁহার মস্তক িূ ণত হইয়াসি। আমরা প্রথমর্ যাহা মাবন
নাই, র্াহা পসর যসমতর আসদশ ভাবিয়া বশসরাযায ত কবরয়াবি। আমাবদগসক অেকাসর
রাবখিার িনে পুরুষ-গন ঐ যমতগ্রেগুবলসক ঈশ্বসরর আসদশপত্র িবলয়া প্রিার
কবরয়াসিন। এই যমতগ্রেগুবল পুরুসষাবির্ বিবয-িেিস্থা বভন্ন আর বকিুই নসহ।’

যসমত বিশ্বাে শরসখ পুরুসষর েমান অবযকারও দাবি করািা নারীসদর িনে অসনকিা
‘শোনার পাথরিাবি’র মসর্াই হােেকর িোপাসর পবরণর্ হসয়সি। যমত আোঁকসে থাকসর্
শগসল এর শিসয় বিপরীর্ বিত্র আশা করা যায় না। কারণ যমত নারীসক পুরুসষর েমান
অবযকার শদয়বন। অবশবক্ষর্ শমাল্লা, পুসরাবহর্রা শদসি এমন ভািনা হােেকর। র্ারা
নারীসদর উন্নয়সনর কথা ভাসি না, িরং র্ারা যমত নামক প্রবর্োসনর সৈূাঙ্গীণ শেিাদাে।
নবদনীর মসর্, ‘শখাদ ‘যমত’ বিষয়িাই উপসে শেলসর্ পারসল, মানি েভের্া রক্ষা
শপসলও শপসর্ পাসর’। নবদনীর মর্ অনে েকল নারীরা এিা যর্ র্াোর্াবে িুঝসিন,
র্র্ র্াোর্াবে হয়সর্া িসি ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ শথসক মুবক্ত।

ে প্ত ম অ যো য়

যমতগুসলা বিসক আসি কীভাসি?
একবি যুবক্ত আমাসক প্রায়ই শমাকাসিলা করসর্ হয় - যমত িোপারিা যবদ এসর্া
ক্ষবর্কারক হয় র্াহসল শেিা পৃবথিীসর্ বিসক আসি কীভাসি? শুযু যাবমতসকরা নয়,
এমনবক যারা বিির্তসন বিশ্বাে কসরন র্াসদর িনেও িোপারিা অসনকিা যাোঁযার মসর্া।
প্রায়ই এযরসণর িাকে আমরা উচ্চাবরর্ হসর্ শদবখ –
‘যসমতর যবদ শকান উপসযাবগর্াই না থাসক, যবদ শেিা বনষ্ফল এিং ক্ষবর্কারকই
হসয় থাসক, র্সি লক্ষ লক্ষ িিসরর প্রাকৃ বর্ক বনিতািন প্রবিয়ার িাকবনসর্ পসে শেিা
বক বিলুপ্ত হসয় যািার কথা বিল না?’
উপসরর উবক্তবি এক যমীয় িেিনবিশ (religious satirist) শিবক গোবরেসনর।
র্সি গোবরেসনরিা আসলািনার িনে র্ু সল বদসলও এ যরসণর উবক্ত েি িায়গাসর্ই
কমসিবশ শদখা যায়। পাওয়া যায় িাংলা ব্লগ োইিগুসলাসর্ও। এমনবক আমাসদর
শদসশর েম্পাদক মাহমুদুর রহমানও শাহিাগ আসদালসনর েময় নাবস্তকসদর বিরুসদ্ধ
জ্বালাময়ী বকিু শলখা বলসখবিসলন, শেখাসন বর্বন বকিু পবরেংখোন উপস্থাপন
কসরবিসলন, এিং িলসর্ শিসয়সিন, যসমতর উপসযাবগর্া আসি িসলই শেিা পৃবথিীসর্
বিসক আসি।
বকন্তু ের্েই বক র্াই? আমরা এই প্রিসে প্রদত্ত্ যুবক্তগুসলা বনসয় আসলািনা করি।
িলা িাহুলে, এখাসন আবম নর্ু ন বকিু পাঠকসদর িনে শশানাবি না। িহু বিসেষকই
অর্ীসর্ বিবভন্ন দৃ বষ্টসকাণ শথসক এ যুবক্তমালা িোসলঞ্জ কসরসিন, এর দুিলত র্াগুসলা র্ু সল
যসরসিন। শেগুসলাই মূলর্ আসলািনায় আনি। শযমন, এ প্রেসি শিইগ এ শিমসের
‘দে বরবলবিয়ন ভাইরাে’ িইবির কথা িলা যায়। িইবির ‘নাবস্তকসদর যাোঁযা’
বশসরানাসমর একবি অযোসয় শিবক গোবরেসনর যুবক্তগুসলা বনসয় শিমে পুঙ্খানুপঙ্খ
ু
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িসলসিন, শকান বকিু ক্ষবর্কর মসন হসলই শয শেিা প্রাকৃ বর্ক বনিতািসনর িাোঁকবনসর্
পসে িাবর্ল িা বিলুপ্ত হসয় যাসি, শেিা বঠক নয়। িরং অসনক শক্ষসত্র উলসিা। িহু
ভাইরাে, পোরাোইি প্রকৃ বর্সর্ বিসক আসি র্ারা িীিিগসর্র িনে ক্ষবর্কারক
প্রমাবণর্ হিার পসরও। ের্ে িলসর্ বক ভাইরাে িোকসিবরয়ার েংখো িীিিগসর্র
োমবগ্রক েংখোর শিসয় অসনক অসনক শিবশ। আমাসদর শদসহই শদহসকাসষর শিসয়
অন্তর্ দশগুণ শিবশ ভাইরাে িোকসিবরয়ার িাে। আর শকান বকিু ক্ষবর্কারক হসলই
যবদ শেিা বিলুপ্ত হসয় শযর্, র্সি, আমাসদর শদসহ কোন্সাসরর মসর্া মরণসরাগ িাো
িাোঁযসর্ পারর্ না, এইিআইবভ ভাইরাে হুমবক হসয় দাোঁোসর্া না। শোয়াইন েু, োেত,
মোে কাউ েহ হািারিা অণুিীি বনসয় আমাসদর এখসনা প্রবর্বনয়র্ যুদ্ধ করসর্ হসর্
না। যমতও মানি েমাসি শপ্রাবথর্ হসয় আসি, বিসক আসি অসনকিা ভাইরাসের
মসর্াই।

এই শয ‘গুরুিসনরা শয আসদশ করসিন’ শেিা ‘ভাল মসন কসর শযসর্ হসি’ শেিা
শিািসিলা শথসকই আমাসদর শশখাসনা হয়। এর কারণ আসি। বশশুসদর শি োঁসি থাকার
ত শমসন িলসর্ হয়।
প্রসয়ািসনই একিা েময় পয তন্ত অবভভািকসদর েমস্ত কথা বনবদ্বযায়
‘নদীর পাসে যায় না, ওখাসন কু বমর থাসক’, ‘িু লায় হার্ শদয় না, হার্ পুসে যাসি’, ‘না
যুসয় আসপল খায় না, শপি খারাপ করসি’ – িেসদর শদয়া এই যরসনর অবভভািকসদর
শদয়া উপসদশািবল আমরা িংশপরম্পরায় িহন কবর – কারণ এ উপসদশগুসলা
েবঠকভাসি পালন করসল আমরা প্রকৃ বর্সর্ েেলভাসি বিসক থাকসর্ পাবর, শেিা
প্রমাবণর্ হসয়সি। শয বশশুরা অবভভািসকর অিাযে হসয় নদীর পাসর শগসি হয়সর্া

কু মীসরর খাদে হসয়সি, শয বশশু মাসয়র উপসদশ না শুসন আগুসন হার্ বদসয়সি, অবগ্নদগ্ধ
হসয় মারা শগসি, র্ারা শকান ভবিষেৎ প্রিন্ম শরসখ শযসর্ পাসরবন। প্রিন্ম েেলভাসি
রক্ষা করসর্ শপসরসি শে েমস্ত বশশুরাই যারা অবভভািকসদর কথা বিশ্বাে কসরসি,
র্াসদর উপসদসশর অিাযে হয়বন। েসল বিির্তনগর্ভাসি একযরসনর িাপ সর্বর হসয়সি
বশশুসদর উপর শয অবভভািকসদর কথা, গুরুিনসদর উপসদশ, শগাত্রাবযপবর্সদর বনসদতশ
পালন করসর্ হসি, নইসল বিসক থাকসর্ েমেো হসি। এখন কথা হসি - র্ারাই যখন
অেংখে ভাল উপসদসশর পাশাপাবশ আিার বকিু মদ অথতহীন বকংিা কু েংস্কারািন্ন
উপসদশও শদয় - ‘মিলিাসর মবদসর পাোঁঠািবল না বদসল অমিল হসি’, বকংিা
শগাত্রাবযপবর্ যখন িসলন, ‘েূয তগ্রহসণর েময় নামাসি কু েূে পেসর্ হসি, নইসল েূয ত
আর আকাসশ উঠসি না’ - র্খন বশশুর পসক্ষ েম্ভি হয় না শেই মদ বিশ্বােসক অনে
দশিা বিশ্বাে বকংিা ভাল উপসদশ শথসক আলাদা করার। শেই মদ-বিশ্বােও
িংশপরম্পরায় শে িহন করসর্ থাসক অিলীলায়। গুরুিনসদর উপসদশ িসল কথা! েি
বিশ্বাে হয়সর্া খারাপ বকংিা ক্ষবর্কর নয়, বকন্তু অেংখে মদ বিশ্বাে অসনক েময়ই
িন্ম বদসর্ পাসর ‘বিশ্বাসের ভাইরাসের’। র্খন শগাত্রাবযপবর্সদর কথাসক বশসরাযায ত
কসর র্ার একবনে অনুগামীরা বিযমীসদর হর্ো করা শুরু কসর, োইবন শপাোসনাসর্
বকংিা ের্ীদাসহ শমসর্ উসঠ, কখসনা গণ-আত্মহর্োয় িীিন শশষ কসর শদয় বকংিা
বিমান বনসয় শোিা হামসল পসে িু ইন িাওয়াসরর উপর।
যমীয় বিশ্বাসের উদ্ভি বনসয় আবম এিং রায়হান আিীর ‘অবিশ্বাসের দশতন’
িইবিসর্ নাবর্দী ত আসলািনা কসরবিলাম166 । মানি েভের্ার েূিনা পসিত যমত বিল িাদু
বিদোসকবিক, অসনক নিী পয়গম্বর বিসলন আেসল িাদুকর। িহুকাল আসগ, িিসল
িেিােকারী মানুসষর এক শগাসত্রর কথা বিন্তা করা যাক। শগাসত্রর েি মানুসষর োমসন
একিন িুবদ্ধমান পুসরাবহর্ জ্বলন্ত আগুসন িু োঁসে বদসলন মুসঠাভবর্ত কাসলা গুোঁসো। েসি
েসি র্ীে বিসফারসণ আগুসনর বশখা উপসর উসঠ শগল। শগাসত্রর োযারণ মানুষসদর
কাসি িনাবি গণে হসলা িাদু বহসেসি। এিং এই ‘অবর্প্রাকৃ র্ িনা’ েিার োমসন
িাসনার িনে োমান বনসিসক দাবি করসলন েিার শিসয় আলাদা একিন, বিসশষ
ক্ষমর্ার অবযকারী বহসেসি। উদাহরণ বহসেসি োমসন আনা শযসর্ পাসর োমানসদর
দৃষ্টান্তসক। োমান শগাত্রভু ক্তরা র্াসদর মসন থাকা অেংখে প্রশ্ন ও বিবভন্ন িনা শক
িাসিন এমন প্রসশ্নর উত্ত্র না শপসয় দ্বারস্থ হসর্ন িাদুকর োমানসদর কাসি। ইিা,
শপিসন থাকা একিনসক খু োঁসি শির করা- যার ইশারায় ঝে হয়, যার ইশারায় র্ারা
খািাসরর েোন পায়, যার শিাসয মহামারীসর্ র্াসদর অসযতসকরও শিবশ যুম কসর
বনবশ্চি হসয় যায়। েভের্ার এই পয তাসয় এসে আমরা শদখসর্ পাই, োমানরা বনসিরাও
আলাদা শকউ বিসলন না, র্াসদর িাদুিাও েবর্েকার অসথত িাদু নয়, রাোয়বনক
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যসমতর উপসযাবগর্া?
শিবক গোবরেসনর যুবক্তসক অনেভাসিও শমাকাসিলা করা শযসর্ পাসর, শযবি কসরসিন
অযোপক বরিােত েবকন্স র্ার িহুল বিবির্ ‘ঈশ্বর বিভ্রাবন্ত’ গ্রসে165।
েবকন্স মানি েভের্াসক অসনকিা বশশুসদর মানেিগসর্র োসথ র্ু লনা কসরসিন।
আমরা িাবন শিািসিলা শথসকই আমাসদর শশখাসনা হয় িেসদর কথা শমসন িলার,
র্াসদর কথা শশানার। আমার মসন আসি আবম স্কুসল ভবর্ত হওয়ার পর প্রথম শয কবির্া
‘নােতাবর রাইম’ বহসেসি মুখস্থ কসরবিলাম শেবি বিল এরকসমর –
‘েকাসল উবঠয়া আবম মসন মসন িবল
োরাবদন আবম শযন ভাল হসয় িবল
আসদশ কসরন যাহা শমার গুরুিসন
আবম শযন শেই কাি কবর ভাল মসন’।।

Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books, 2008

অবভবিৎ রায় এিং রায়হান আিীর, অবিশ্বাসের দশতন, শুদ্ধস্বর, ২০১১ ( বদ্বর্ীয় েংস্করণ ২০১২)

বিবিয়া। োমানরা বনসিসদর ক্ষমর্া ও ময তাদা অক্ষুণ্ণ রাখার িনে িাবনসয় িাবনসয়
এইেি প্রসশ্নর উত্ত্র বদসর্ন, শগাসত্রর েিাই মাথা নর্ কসর র্ার কথা শমসন বনসর্া।
কখসনা েূয ত, কখসনা দূসর থাকা শকাসনা পাহােসক পূিা করসর্া।
প্রথমবদসক, মানুষ শিাি শিাি শগাসত্র িাে করসর্া। র্খন শথসকই েমসঝার্া, ইিমারসল পািসকল (tit-for-tat), ের্র্া, েহমবমতর্া, বিবনময়ী পরাথতর্া (Reciprocal
Altruism) প্রভৃ বর্ মূলেসিায প্রায় েিার মসযেই বিল। গবরলা, বশম্পাবঞ্জ, শনকসে এমন
বক শমৌমাবি, বপোঁপোর মসর্া বকিু োমাবিক প্রাণীর মসযেও এই যরসনর বকিু
মূলেসিাসযর কম- শিবশ উপবস্থবর্র েসল আমরা বনবশ্চর্ ভাসি িুঝসর্ পাবর, শকাসনা
ঐশী প্রবিয়ায় মূলেসিাযগুসলা মানি েমাসি উদ্ভূর্ হয় বন, িরং সিবিক োমাবিক
বিির্তসনর েলােল স্বরূপ এগুসলা বিির্তসনর যারািাবহকর্াসর্ই উদ্ভূর্ হসয়সি মানুসষর
মসযে। পরির্ীসর্ েমাি আসরা িবিল হসয়সি। শেই িবিলর্া স্পশত কসরসি সনবর্কর্া
আর মূলেসিাযগুসলাসকও। শযমন, কৃ বষকাসির িোপক অগ্রগবর্র েসল শগােীভু ক্ত
মানুসষর েংখো িৃবদ্ধ শপল একেময়, অপবরবিসর্র োসথ আদান-প্রদান, িেিো-িাবণিে
শুরু হওয়ায় শদখা শগল, আসগকার শেই শিাি শগাসত্রর মূলেসিাসয বঠকঠাক কাি হসি
না। এই কারসণ েমািপবর্ এিং শনর্ারা েিাইসক েং িদ্ধ রাখার িনে আরও বকিু
বনয়ম-কানুন েমাসি েংযুক্ত করা শুরু করসলন। র্ারা ভািসলন, শকউ বকিু িলসলই
শর্া আর মানুষ শুনসি না, এই েংশসয় শকউ শকউ শেই বনয়ম-কানুনগুসলাসক ‘ঈশ্বর
প্রদত্ত্ আইন’ িসল প্রিার করসলন। মযেপ্রাসিে েং িদ্ধ যসমতর েূিনা র্াই শকাসনা
দু িত না নয়, িরঞ্চ ইবর্হাে োক্ষে শদয়, এই অঞ্চলগুসলায় কৃ বষকাসির দ্রুর্ উন্নবর্
সর্বর কসরবিল যািক শশ্রণী। শেখানকার রািারা বনসিসদর প্রকাশ করসর্ন ঈশ্বসরর
প্রবর্বনবয বহসেসি। বিস্ট্ান রািারা িাসি তর েহায়র্ার কারসণ শযসকাসনা কাি করাসক
স্বগীয় অবযকার িসল মসন করসর্ন। এযরসনর িনা আমরা অনে অসনক িায়গায়ই
শদবখ। শযমন, িীসনও একিা েময় রািাসক মানি েমাসির স্বগীয় প্রবর্বনবয বহসেসি
ভািা হসর্া িহুবদন যসর।
কীভাসি নর্ু ন যমত সর্বর হয়, কীভাসি যসমতর অনুোরী সর্বর হয়, কীভাসি মানুষ
নিী রােুলসক বিশ্বাে করসর্ শশসখ র্া একিা িমৎকার উদাহরসণর োহাসযে বিজ্ঞানীরা
শদবখসয়সিন কাসগতা কাে (Cargo Cult) বনসয় গসিষণা কসর । ‘কাসগতা কাে’ হসলা
প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুসলাসর্ ির্তমান যমতবিশ্বােগুসলার একবি েবম্মবলর্ নামযারা কাসগতা- িাহািগুসলাসক স্বগীয় দূসর্র পাঠাসনা োমগ্রী মসন করসর্া। িাহাসির
ইউসরাবপয়ান নাবিসকরা কীভাসি শরবেও শশাসন, শকন শকাসনা োরাইসয়র কাি করসর্
হয় না, রাসর্ কী কসর আসলা জ্বালায়- এ েিই দ্বীপপুসঞ্জর আবদিােীরা অদ্ভুর্ বিস্মসয়
শদখর্। র্াসদর কােপ্রযান িন িাম বিরর্সর িসল যািার আসগ শেেময় অসনকগুসলা
ভবিষেদ্বাণী কসর বগসয়বিসলন- বদ্বর্ীয়িাসর িাহািভবর্ত োমগ্রী আনসি ও োদা

আসমবরকানসদর বিরকাসলর মসর্া দ্বীপ শথসক বির্াবের্ করা হসি ইর্োবদ িসল। বঠক
শযমন আপনার পবরবির্ বিবলয়ন বিবলয়ন মানুষ শযভাসি অসপক্ষা কসর আসি পুনরুবত্থর্
বযশুবিস্ট্ বকংিা ইমাম মাহাবদর িনে, বঠক শর্মবন কাসগতা কাসের আবদিােীরাও দী ত
পোঁবিশ-বত্রশ িির যসর অসপক্ষা কসর আসি িন কখন আেসি র্াসদর মুবক্ত বদসর্।
যানিি: িেবক্তগর্ েুবিযা শপসর্ বগসয় েমবষ্টর ক্ষবর্
বিির্তসনর কথা িলসলই একবি সিবশসষ্টের কথা আবম প্রথসমই স্মরণ কবরসয় শদই
েিাইসক- বিির্তন কাি কসর একক বিসনর উপর, শকান দসলর উপর নয়। কাসিই
েমবষ্টগর্ভাসি প্রিাবর্র কলোসণর কথা মাথায় শরসখ বিির্তন পবরিাবলর্ হয়বন, কখসনা
হয় না।
এ িোপারবি িনবপ্রয়ভাসি োযারণ মানুসষর মসযে র্ু সল যরার কৃ বর্ত্ব যার, বর্বন
হসিন বরিােত েবকন্স। বর্বন ১৯৭৬ োসল একবি যুগান্তকারী িই বলসখন ‘শেলবেশ
বিন’ নাসম। এবি বিল বরিােত েবকসন্সর প্রথম িই এিং র্ার শশ্রে কীবর্তগুসলার একবি।
এই িইসয়র মাযেসমই েবকন্স েুস্পষ্টভাসি িোখো করসলন শয, বিির্তন কাি কসর
বিসনর উপর, একক শকান িীসির উপর নয়। আমাসদর শদহ যাই করুক শশষ পয তন্ত
‘অর্েন্ত স্বাথতপর’ভাসি বিনসক রক্ষা করা আর বিনসক পরির্ী প্রিসন্ম শপৌোঁসি শদয়াসর্ই
উসেশে খু োঁসি বনসর্ িাযে কসর, বিির্তনীয় দৃ বষ্টসকাণ শথসক িীিসনর শকান ‘উসেশে’
যবদ শথসক থাসক র্সি শেিাই শে উসেশে। িইবির নাম ‘শেলবেশ বিন’ হসলও িইবির
মূল লক্ষে বিসলা বঠক বিপরীর্। বিনগর্ স্বাথতপরর্া শথসকই িমািসয় কীভাসি উদ্ভি হয়
পরাবথতর্ার মর্ একবি বিপরীর্মুখী অবভিেবক্তর – র্া িোখো করাই বিসলা িইসয়র মূল
উসেশে। েবকন্স বকন্তু নর্ু ন বকিু শলসখনবন, িরং িিত উইবলয়ামে এিং উইবলয়াম
হোবমলিসনর কািগুসলাসকই িনবপ্রয় বিজ্ঞাসনর শমােসক মলািিবদ কসরসিন। র্সথে
নর্ু নত্ব না থাকসলও বনঃেসদসহ নর্ু নত্ব আর অবভনিত্ব বিসলা উপস্থাপনায়।
উইবলয়ামে এিং হোবমলিসনর কাি বিসলা এসকিাসরই কাঠসখাট্টা একাসেবমক
শলসভসল। েবকন্স র্াসদর কািসকই োযারণ মানুসষর দরিাসর বনসয় শগসলন একাসেবমক
িাগতন েবরসয়। আেসল এমনবক একাসেবমক স্তসরও েবকসন্সর িইবি প্রকাসশর আসগ
এর্ িোপকভাসি উইবলয়ামে এিং হোবমলিসনর কাি েম্বসে কাসরা িানাসশানা বকংিা
গ্রহণসযাগের্া বিসলা না। এই িইসয়র মাযেসমই আেসল িীিবিজ্ঞানীরা েমাি এিং
িীিনসক বভন্নভাসি শদখা শুরু করসলন। পরাবথতর্া, আত্মর্োসগর মর্ শয বিষয়গুসলা
আসগ বিজ্ঞানীরা পবরষ্কার কসর িোখো করসর্ পারসর্ন না, শেগুসলা আসরা িবলে-ভাসি
িীিবিজ্ঞাসনর দৃবষ্টসকাণ শথসক িোখো করসর্ পারসলন র্ারা। েবকসন্সর িইবি প্রকাসশর
আসগ িীিবিজ্ঞানীরা পরাবথতর্া এিং আত্মর্োগসক িোখো করসর্ন ‘গ্রুপ বেসলকশন’ িা
দলগর্ বনিতািসনর মাযেসম। অথতাৎ, আত্মর্োগ িোপারবি িেবক্তর িনে খারাপ হসলও

পুসরা দসলর িনে ভাসলা – এিাই বিসলা আত্মর্োসগর মর্ প্রিৃবত্ত্গুসলা বিসক থাকার
কারণ- এভাসিই ভািসর্ন িীিবিজ্ঞানীরা। বকন্তু েবকসন্সর শেলবেশ বিন িইবি এসে
দািার িক এসকিাসরই উলসি বদসলা। েবকন্স শদখাসলন শয, দসলর কথা মাথায় শরসখ
বিির্তন কখসনাই কাি কসর না। আেসল দলগর্ বনিতািন িোপারিাই বিির্তসনর
পবরভাষা শথসক উবঠসয় শদয়া উবিৎ। শয িোপারগুসলাসক আপার্ভাসি দলগর্ বনিতািসনর
োহাসযে িোখো করা যাসি িসল মসন করা হসি, র্ার েিগুসলাসকই আেসল ‘স্বাথতপর
বিন’ র্সত্ত্বর মাযেসম আসরা অসনক ভালভাসি িোখো করা যায়। কারণ, বনিতািন হয়
বিন শলসভসল, গ্রুপ শলসভসল নয়। প্রবর্বি শক্ষসত্রই িীিবিজ্ঞানীরা লক্ষে কসরসিন
বনসির বিনসক রক্ষা বকংিা যাসদর োসথ বিসনর সনকিে শিবশ থাসক, র্াসদরসকই রক্ষার
র্াবগদ প্রকৃ বর্সর্ পাওয়া যায়। আর র্া শথসকই সি িৃহৎ শস্কসল পরাবথতর্ার েূত্রপার্।
বপোঁপো, শমৌমাবি,উইসপাকা শথসক শুরু কসর িানর, বশম্পাবঞ্জ বকংিা মানুষ – েি
শক্ষসত্রই শদখা শগসি বিনগর্ স্বাথতপরর্া শথসকই উদ্ভি সি পরাবথতর্ার, যা এর্বদন ভু ল
ভাসি িোখো করা হসর্া দলগর্ বনিতািসনর মাযেসম। িীিবিজ্ঞাসন এ এক নর্ু ন
দৃবষ্টভবি। মানিেমাসির বিবভন্ন োমাবিক পোিান ত িোখো করার নর্ু ন এক দুয়ার খুসল
বদসলা েবকসন্সর স্বাথতপর বিন র্ত্ত্ব। স্বাথতপর বিনর্ত্ত্বই দলগর্ বনিতািনসক োথতক ভাসি
প্রবর্স্থাপন করসলা উইবলয়ামে- হোবমলিন-বস্মসথর প্রস্তাবির্ স্বিাবর্ বনিতািন (Kin
selection) বদসয়। আবম ২০১২ োসল প্রকাবশর্ ‘ভালিাো কাসর কয়’ িইবিসর্ এ
বনসয় বিস্তৃর্ভাসি আসলািনা করবিলাম167। উৎোহী পাঠসকরা পসে বনসর্ পাসরন। বকিু
গসিষক যমত, সনবর্কর্া প্রভৃ বর্র উদ্ভি এিং অবস্তত্ব িোখোর িনে এখসনা দলগর্
বনিতািসনর েহায় হসলও বরিােত েবকন্স, শিবর কসয়ন, বস্ট্সভন বপঙ্কার, ওসয়স্ট্, বগ্রবেন
গাসেতনার প্রমুখ নানাভাসি শদবখসয়সিন শয দলগর্ বনিতািসনর শিসয় স্বাথতপর বিনর্ত্ত্ব
এিং স্বিাবর্ বনিতািন বদসয়ই িোপারগুসলাসক আসরা ভাসলাভাসি িোখো করা যায়168।
বিির্তন দলগর্ভাসি কাি কসর না িসলই আমরা িীিিগসর্ অসনক উদাহরণ
শদখসর্ পাই শযিা িেবক্তর িনে উপকার আনসলও েমবষ্টগর্ভাসি ক্ষবর্কর হসয় শযসর্
পাসর। এিা শকিল িীিবিজ্ঞাসন নয় আমাসদর িারপাসশর োমাবিক িীিসনও
দৃশেমান। রাস্তার যানিি এর একবি ভাল উদাহরণ। েিাই িায় অবেে যাওয়ার েময়
রাস্তা াি যানিি মুক্ত থাকু ক, বকন্তু েিাই অবেসে যািার েময় বনসির গাবে হাোঁবকসয়
বঠক একই েময় িাবে শথসক শির হয়, আর রাস্তায় সর্বর কসর অেহনীয় যানিসির।
িেবক্তগর্ েুবিযা শপসর্ বগসয় েমবষ্টগর্ অেুবিযা সর্বর করার িমৎকার দৃ ষ্টান্ত এবি।
অবভবিৎ রায়, ভালিাো কাসর কয়, শুদ্ধস্বর, ২০১২
এ প্রেসি পেুন অযোপক শিবর কসয়সনর, ‘The demise of group selection’
(whyevolutionistrue.wordpress.com-এ প্রকাবশর্), অথিা বস্ট্সভন বপঙ্কাসরর ‘The false
allure of group selection’ (edge.org এ প্রকাবশর্) ইর্োবদ।
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আবম আসমবরকার আিলান্টার শয প্রাসন্ত থাবক, শেখান শথসক অবেসে শযসর্ (খাবল
রাস্তায় ড্রাইভ কসর) বিশ পোঁবিশ বমবনি েময় লাগার কথা। বকন্তু প্রবর্বদন ‘অবেে
আওয়াসর’র েূিনালসগ্ন অথতাৎ েকাল আিিা শথসক নিার মসযে অবেে যাওয়ার িনে
হাইওসয় ৪০০ এ উঠসলই শদখা যায় গাবের লম্বা িহর। যানিসি গাবে শযন নেসর্ই
িায় না। বিশ বমবনসির পথ শপবরসয় অবেসে শপৌোঁিসু র্ অসনক েময় এক ণ্টার উপর
শলসগ যায় আমার। েিাই যবদ বনসির িেবক্তগর্ গাবে বনসয় শির না হসয় শকউ শকউ
যবদ েরকারী িাে বকংিা ‘পািবলক োন্সসপািত’ িেিহার করসর্া, র্াহসল র্াসদর অবেসে
শপৌোঁিসু র্ বিশ বমবনসির িায়গায় হয়সর্া বত্রশ িবল্লশ বমবনি েময় লাগসর্া, বকন্তু শদে
ণ্টার েমবষ্টগর্ যানিসির এই দুবিতপাক এোসনা শযর্ েহসিই। গরীি মানুসষরা
বকিুিা কসর িসি, বকন্তু যাসদর গাবে আসি, র্ারা শকউই র্া কসর না।
এর শপিসন একিা কারণ আসি। একিু শিাঝার শিষ্টা করা যাক। যরা যাক,
আিলান্টা কবমউবনবি শথসক বঠক করা হল, একিা েপ্তাহ েিাই িাসে কসর অবেসে
যাসি। এই িোপারিা বঠক করার পর প্রথম কসয়কবদসনই যানিি এসকিাসরই কসম
যাসি। েমবষ্টগর্ভাসি েিার অবেসে শযসর্ োমানে শদবর হসলও, কাউসক শদে ণ্টা
যসর রাস্তায় যুসক যুসক অবেসে শপৌোঁিসু র্ হসি না। বকন্তু এ অিস্থায় শুরু হসি আসরক
েমেো। শদখা যাসি, কবমউবনবির েুসযাগেোনীরা এই োোঁকা রাস্তার েুসযাগ বনসর্ শুরু
কসরসি। যরা যাক আিলান্টা কবমউবনবির বমস্ট্ার িন দুবদন িাসে কসর অবেে শযসর্
শযসর্ শদখল – আসর রাস্তা শর্া োোঁকাই থাসক এখন। আবম িাসে যাওয়ার শিসয় গাবে
বনসয় রওনা হই না শকন। িন এর পরবদন িাসের িনে দাোঁবেসয় না শথসক েকাসল
গোসরি শথসক বনসির গাবে শির কসর োোঁ োোঁ কসর িাবলসয় বিশ বমবনসি অবেসে
শপৌোঁবিসয় শগল। িসনর এই েুসযাগেোনী কাি যথারীবর্ নিসর পেসি অনেসদরও।
র্ারাও বঠক করসি, আমরাই িা এভাসি িাসের িনে দাোঁবেসয় শথসক, এিং িাসে উসঠ
যু োঁকসর্ যু োঁকসর্ অবেসে যাি শকন। িন শযখাসন বিশ বমবনসি অবেসে শপৌোঁবিসয় যাসি,
আমাসদর িবল্লশ বমবনি যসর িাসে ঝু সল ঝু সল অবেসে যাওয়ার শকান অথত শনই,
আমাসদর বনসিসদর গোসরসিও শর্া গাবে আসি। অর্এি এসক এসক েিাই আিার
পবরবস্থবর্র েুসযাগ বনসয় িসনর শদখাসদবখ বনসিসদর গাবে বনসয় শির হসি, এিং শশষ
শমষ সর্বর করসি আিাসরা শেই আসগর মসর্া অেহনীয় যানিসির। বিসশষর্ েম্পদ
যখন েীমািদ্ধ থাসক র্খন িেবক্তগর্ েুবিযা শপসর্ বগসয় েমবষ্টর েুবিযাসক িৃদ্ধািুবল
শদখাসনার িোপারিাসক িলবর্ ভাষায় িসল ‘েোসিবে অি দে কমনে’। এ িোপারিাসক
প্রথম একাসেবময়ায় র্ু সল যসরবিসলন প্রাণীবিজ্ঞানী গোসরি হাবেতন্স ১৯৬৮ োসল একবি
গসিষণাপসত্রর মাযেসম169। পরির্ীসর্ আসরা অসনক গসিষকসদর গসিষণাসর্ই এিং
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গাবণবর্ক মসেসল এর ের্ের্া পাওয়া শগসি।
িহু গসিষকই অবভমর্ বদসয়সিন যসমতর িোপারিাও শেরকসমর। যমত মানুষসক
িেবক্তগর্ েুবিযা বদসর্ বগসয় েমাসির েমবষ্টর ক্ষবর্ কসর িসলসি অবিরর্। অসনসকই
যমত পালসনর শপিসন কারণ বহসেসি িসলন, র্ারা যমত পালন কসরন, কারণ ঈশ্বরসক
শেসক বকংিা যসমতর আিার আিরণ পালন কসর র্ারা শাবন্ত পান। কথািা হয়সর্া
বঠকই। িেবক্তগর্ভাসি শাবন্ত শপসলও, েমবষ্টগর্ভাসি শেগুসলা সর্বর করসি িণতবিষমে,
যমতযদ্ধ
ু , িাবর্সভদ, বনম্ন িসণতর উপর অর্োিার বকংিা নারীসদর অন্তবরন রাখার উপকরণ
েহ নানা যরসণর অরািকর্া। বিির্তন প্রবিয়া শযসহর্ু েমবষ্টর উপর কাি কসর না,
িরং কাি কসর একক িেবক্তর বিসনর উপর, এ যরসণর ক্ষবর্কর সিবশষ্টে র্াই বিলুপ্ত না
হসয় বিসক থাকসর্ই পাসর।
পোরাোইি যখন বনসয় শনয় সিবিক প্রবিয়ার দখল
আমরা িইসয়র অসনক িায়গাসর্ই ‘লোংসেি েুক’ নাসমর পোরাোইসির োসথ পবরবির্
হসয়বি। এই পোরাোইি যখন বপোঁপোর মবস্তষ্ক র্থা সিবিক প্রবিয়ার দখল বনসয় শনয়,
র্খন বপোঁপো শকিল াসের গা শিসয় উঠা নামা করসর্ থাসক। িহুবদন যসর এই
অদ্ভুর্ুসে িোপারিা বিজ্ঞানীসদর যাোঁযায় শেসল শরসখবিল। যখন বিজ্ঞানীরা শশষ পয তন্ত
এই যাোঁযার েমাযান করসর্ পারসলন, র্ারা িুঝসলন, বপোঁপোগুসলা আেসল একযরসণর
‘মযেির্ী মাযেম’ বহসেসি িেিহূর্ হসি। বপোঁপোগুসলার মবস্তষ্কসক আেসল ‘হাইিোক’
কসর শেসলসি ‘লোংসেি েুক’ নামযারী এই পোরাোইিগুসলা। বনসির িংশিৃবদ্ধর
সিবিক িাবহদা পূরসণর িনে বপোঁপোর মাথাসক মাযেম বহসেসি িেিহার কসর লোংসেি
েুক।
এরকম আসরা একিা উদাহরসণর োসথও আমরা পবরবির্ হসয়বি- শযিা শকিল
শহাসস্ট্র মবস্তসষ্কর েংিমণ বিসয়ই ক্ষান্ত হয় না, র্াসক আত্মহর্োয় িাযে কসর।
শনমাসিামেত শহয়ারওয়ামত নাসমর এই বের্াকৃ বম েদৃ শ পোরাোইি ােেবেং-এর
মবস্তষ্কসক েংিবমর্ কসর শেলসল ােেবেং পাবনসর্ ঝাোঁবপসয় পসে আত্মহর্ো কসর।
এখাসনও বিজ্ঞানীরা শদসখসিন বনসির প্রিননগর্ েুবিযা শপসর্ শনমাসিামেত
শহয়ারওয়ামত শিিারা ােেবেংসক আত্মহর্োয় পবরিাবলর্ কসর।
এিাসর একিা নর্ু ন উদাহরণ শদবখ। ইকবনউসমন (Ichneumon) প্রিাবর্র
একযরসণর পোরাবেসিাসয়ে শিালর্া আসি। এসদর বনসয় বলসখবিলাম আমার ‘ভালিাো
কাসর কয়’ িইবিসর্। এই শিালর্াগুসলা শুোঁসয়াসপাকার মবস্তষ্কসক নয়, র্ার শদহসক শহাস্ট্
বহসেসি িেিহার কসর োরা িীিসনর খাসদের শযাগান শপসর্। বক ভাসি কসর শেিা?
র্ারা হুল েু বিসয় শুোঁসয়াসপাকাসক পোরালাইিে কসর শেসল এিং শেিার শদসহর বভর্সর

বেম পাসে170। অথতাৎ, বশকারসক েরােবর হর্ো না কসর সদবহকভাসি অিশ কসর বদসয়
শেই বশকাসরর শদহসক িেিহার কসর প্রিন্ম সর্বরসর্। এই বেম েু সি শয শূককীি শির
হয়, র্া বশকাসরর শদসহর শভর্সরর অি-প্রর্েি শখসয় যীসর যীসর শিসে ওসঠ। স্ত্রী
শিালর্াগুসলা র্ার বশকাসরর প্রসর্েকবি িায়ু গ্রবে ের্কত র্ার োসথ নষ্ট কসর শদয় যাসর্
র্াসদর বশকার পক্ষা ার্গ্রস্ত হসয় পসে থাসক।

বিত্র: ইকবনউসমন প্রিাবর্র শিালর্া শুোঁসয়াসপাকাসক হুল েু বিসয় সদবহকভাসি অিশ কসর বদসয় শেই
বশকাসরর শদসহর শভর্সর বেম পাসে, আর র্ার শদহসক খাদে বহসেসি িেিহার কসর।

প্রকৃ বর্র বনেুরর্ার এই বনবিতিারী উন্মাদনা শদসখ েময় েময় বিিবলর্ হসয়সিন আবস্তক,
নাবস্তক, অসজ্ঞয়িাদী, প্রকৃ বর্িাদী, মানির্ািাদী, েংশয়িাদী - েকসলই। বিজ্ঞানী বরিােত
েবকন্স এই ইকবনউসমন প্রিাবর্র শিালর্ার উদাহরণবিসক র্ার শগ্রসিস্ট্ শশা অন আথত
িইসয় উসল্লখ কসরসিন। বর্বন রবিন উইবলয়ামসের উদ্ধৃবর্ বদসয় িসলসিন, ‘এই
পোরাবেসিাসয়ে শিালর্াগুসলার বনেু রর্া শদখসলই শিাঝা যায় শয পরম করুণাময়
ঈশ্বসরর মসর্া শকান পবরকল্পনাকারী দ্বারা এই মহাবিশ্ব সর্বর হসল বর্বন একিন
েোবেবস্ট্ক িাস্ট্ােত িাো আর বকিু হসিন না’171। এই ঢালাও বনেুরর্া শদসখ এক
েময় বিিবলর্ হসয়বিসলন িালেত োরউইনও। বর্বন পোরাবেসিাসয়ে শিালর্াগুসলার
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‘আবম ভািসর্ই পাবরনা, একিন পরম করুণাময় এিং েিতময় ক্ষমর্ার অবযকারী
শকান ঈশ্বর এইভাসি বেিাইন কসর র্ার েৃবষ্ট সর্বর কসরসিন শয, ইকবনউসমনগুসলার
শখসয় পসে শি োঁসি থাকার িনে একবি িীিন্ত বকন্তু পোরালাইিে শুোঁসয়াসপাকার প্রসয়ািন
হয়’।
বকন্তু শযিা গুরুত্বপূণ ত শেিা হল, শেই োরউইন শথসক আিসকর বদসনর বরিােত
েবকন্স েহ েকল বিির্তনিাদী িীিবিজ্ঞানীরা েিাই িাসনন, এ যরসণর পোরাোইবিক
েংিমণগুসলা যথািসম বপোঁপো, ােেবেং বকংিা শুোঁসয়াসপাকার িনে ক্ষবর্কর প্রমাবণর্
হিার পসরও প্রকৃ বর্সর্ বিসক আসি বিির্তসনর বনয়ম শমসনই। কাসিই শকান বকিু
ক্ষবর্কর হিার মাসন শে সিবশষ্টেগুসলা প্রাকৃ বর্ক বনিতািসনর বেোসর কািা পসে বিলুপ্ত
হসয় যাসিই, এই বদবিে শকউ বদসয় শদয়বন।
যমীয় বিশ্বােগুসলাও েমাসি বিসক আসি অসনকিা এভাসিই। এ বিশ্বােগুসলা কী
ভাসি পোরাোইসির মসর্া মানি মবস্তষ্কসক অবযগ্রহণ কসর শেসল, কী ভাসি র্ার
অনুোরীসদর শুোঁসয়াসপাকার মসর্াই পক্ষা ার্গ্রস্ত কসর শেসল, র্ার হািাসরা উদাহরণ
আমরা আমাসদর িারপাসশ র্াকাসলই শদখসর্ পাই। পোরাোইবিক যমতগুসলা র্ার
অনুোরীসদর কাি শথসক ইকবনউসমন পোরাবেসিাসয়ে শিালর্ার মসর্াই শযন েিবকিু
শুসষ শনয়। শদখা যায় একবি বিসশষ যসমতর অনুোরী িাদারা র্াসদর আরাযে এই
পোরাোইবিক যমতিাসক বিবকসয় রাখার িনে িহু বকিুই কসর থাসক – বদসন একাবযকিার
প্রাথতনা করা, প্রবর্ েপ্তাসহ একিার হসলও উপােনালসয় শযাগদান করা, যর্দূর েম্ভি
যমীয় আইন-কানুন-রীবর্-নীবর্ শমসন িলার শিষ্টা করা, পাশাপাবশ অনে যসমতর
েংিমসণর হার্ শথসক বনসিসক রক্ষা করার িনে ঈমান শক্ত করা, িহু িাকা খরি কসর
মবদসর পশুিবল িা শকারিাবন শদয়া, মৃর্ুের আসগ মক্কা, মবদনা, কাশী গয়া পুরীর মসর্া
পূণেস্থাসন ভ্রমণ করা, িারপাসশ আর দশিনসকও একই যারণায় েংিবমর্ করসর্ শিষ্টা
করা ইর্োবদ। ইেলাম, বহদু , শিৌদ্ধ, বিষ্টান, োসয়সন্টালবি, মরমন, শিসহাভাে
উইিসনে, হসরকৃ ষ্ণ, ইউবনবেসকশন িাি ত, ড্রি
ু , ইয়ািাবদ, অবমেেহ েকল যমত এিং
কােই একই কায়দায় র্াসদর অনুোরীসদর মবস্তষ্কসক েংিবমর্ কসর।
িবহেতংিমণ
এই অনুসিদিা বলখসর্ বগসয় এমন এক িনার কথা মসন পেসি, যা না িলসলই নয়।
১৮৬৯ োসল থমাে অবস্ট্ন নাসম এক িেবক্ত এমন একিা বিবনে করসলন যা ইবর্হাসে
এখন পবরবির্ হসয় আসি িরম হঠকারী একিা কাি বহসেসি। র্ার শেই কাসির মাশুল
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বহসেসি অসিবলয়াসক এখন প্রবর্িির বিবলয়ন বিবলয়ন েলার খরি করসর্ হয়। শুযু
র্াই নয়, অসিবলয়া মহাসদসশর স্তনেপায়ী িীিসদর আিভাসগর এক ভাগ অবস্ট্ন
োসহসির কাসির কারসণ শকান না শকানভাসি ক্ষবর্গ্রস্ত হসয়সি। উবদ্ভদিগর্ শযভাসি
বংে হসয়সি র্ার শকান ইয়ত্ত্া শনই। ভূ বমর অিক্ষয় হসয়সি ভীষণ, িবমর উিতরাশবক্তর
উপর প্রভাি পসেসি, প্রভাি পসেসি িলিায়ুর উপসর। অথতনীবর্ ক্ষবর্গ্রস্ত হসয়সি
েীমাহীন। ক্ষবর্র পবরমাণ এসর্াই শিবশ শয েরকার এমনবক েিিু কু বহসেি কসর
উঠসর্ও পাসরবন।
র্া কী কসরবিসলন থমাে অবস্ট্ন? শুনসল খুি বনরীহ িোপার িসল মসন হসি।
বর্বন র্ার িেু সক বদসয় িাহাসি কসর িাসরা শিাো অথতাৎ িবব্বশবি খরসগাশ
আবনসয়বিসলন ইংলোি শথসক। থমাে শেই িবব্বশবি খরসগাশ ১৮৫৯ োসলর অসিাির
মাসে খাোঁিা খুসল উন্মুক্ত কসর শদন।
শকন এ কাি করসলন অবস্ট্ন? কারণ হসি, অবস্ট্ন আসগ খুি বশকার করসর্
পিদ করসর্ন। অসিবলয়ায় অবভিােন শনিার পর শথসক বশকার করার আনদ বর্বন
খু োঁসি পাবিসলন না। শেই আনদযারা আিার বনসির িীিসন বেবরসয় আনার িনে এই
খরসগাশ গুসলা এর্দূর পাবে বদসয় বনসয় এসেবিসলন, আর উসঠাসন শিসে বদসয়বিসলন।
শভসিবিসলন ইংলোসির পুরসনা বদনগুসলা আিার িুবঝ বেসর আেসি – শয েময়িাসর্
বর্বন মযোিসভািসনর আসগ িদুক বনসয় শির হসয় শগািা কসয়ক খরসগাশ বশকার কসর
িস্তািবদ কসর বেরসর্ন। শে কথা মসন কসর ইংলোসি র্ার ভাসগ্নসক বিবঠ বলখসলন,
ইংলোি শথসক অসিবলয়ায় বকিু খরসগাসশর িালান আনা যায় বকনা।
শেই আনাই র্ার কাল হল। অসিবলয়ায় এর আসগ খরসগাশ িসল বকিু বিল না।
১৮৫৯ োসল মাত্র িবব্বশিা খরসগাশ উসঠাসন শিসে শদিার পর, ‘Breeding like
rabbits’ এর পুরসনা উপমাসক ের্ে প্রমাবণর্ কসর দশ িিসরর মসযে োরা অসিবলয়া
এমনভাসি খরসগাসশ শিসয় শগল শয এখন প্রবর্ িির অসিলীয় েরকারসক প্রায় বিশ
লক্ষ খরসগাশ শমসর শেলসর্ হয়। খরসগাসশর িনে বনর্েবনমবন্তক ভূ বম ক্ষয়, েেসলর
ক্ষবর্, অনে প্রিাবর্র বংে এগুসলা শলসগই আসি। েরকার খরসগাশ মারার বমশন বনসয়
নামসলন। গুবল কসর কসর খরসগাশ শমসর োয়দা হসি না শদসখ েরকার একেময়
কৃ বত্রমভাসি ‘খরসগাসশর শপ্লগ’ সর্বর করসলন। ১৯৫০ োসল েরকাসরর র্রে শথসক
বিবংেী মাইসিামা ভাইরাে প্রবিষ্ট কসর খরসগাসশর প্রিাবর্সর্ মহামারী সর্বর করা
হল। ১৯৯৬ োসল প্রযুক্ত হল কোলবেভাইরাে শযিাসক িলবর্ ভাষায় িলা হয় ‘Rabbit
hemorrhagic disease’। র্াসর্ও শকান লাভ হয়বন। খরসগাসশর প্রিাবর্র বিস্তার
এমনভাসি িৃবদ্ধ শপসয়সি শয পবরসিশবিদরা রীবর্মর্ শবঙ্কর্। িীিিগসর্র োমবগ্রক
ভারোমেই হুমবকর মুসখ।
অসিবলয়ার খরসগাসশর উদাহরণবি িীিিগসর্র হািাসরা উদাহরসণর একবি –

শযখাসন ‘এবলসয়ন ইনসভশন’ িা িবহস্থ েংিমসণর েসল আঞ্চবলক পবরসিশ প্রায়
বংসের েম্মুখীন হসয় শগসি। এ যরসণর আসরা অসনক উদাহরণ আসি। শযমন,
ভূ মযেোগরীয় েসলর মাবির প্রসকাসপ হাওয়াই অঞ্চসলর শসেের িে একিা অংশ বিলীন
হসয় যাওয়া, গ্রীষ্মমেলীয় কলাপতা সশিাসলর প্রসকাসপ ভূ মযেোগসরর পবরসিশ হুমবকর
েম্মুখীন হওয়া, আসমবরকার হ্রসদ রাবশয়ান শিো বঝনুক আশঙ্কািনক ভাসি িবেসয়
পো প্রভৃ বর্র কথা িলা যায়।
বিশ্বাসের িোপারগুসলাও শর্মবন। শযভাসি েম্পূণ ত অপবরবির্ অঞ্চসল ইেলাম এিং
বিস্ট্যসমতর িীি প্রবিষ্ট কবরসয় িনগণসক বিশ্বাসের আওর্ায় আনা হসয়সি র্া
িবহেতংিমণ িাো আর বকিু নয়। ইেলাসমর নিী মুহম্মদ িীিসনর শশষ িিরগুসলাসর্
নাখলার যুদ্ধ, িদসরর যুদ্ধ, িানু কাইনুকা, িানু নাবদর, িানু মুস্তালাক, আহিাি, িানু
শকারাইিা, খাইিাসরর যুদ্ধ কসরবিসলন, বকংিা পরির্ী িার খবলোর শনর্ৃ সত্ব ওমান,
ইসয়সমন, ইয়ামাহ, বেবরয়া, পারবশয়া, িােরা, দামাস্কাে শিরুিাসলম, বমশর,
আিারিাইিান, োইপ্রাে, িাইসিন্টাইন বেবেবল, কনস্ট্ানবিসপাল, উত্ত্র আবিকা িান্স
এিং শস্পন আিমণ কসর শে েমস্ত িায়গাসক ইেলাসমর পর্াকার্সল বনসয় আোর
শিষ্টা হসয়সি র্া এক যরসণর িবহেতংিমণই িলা যায়। ভারর্িসষতও মুেবলম শােসনর
েূত্রপার্ হসয়বিল এভাসিই। এ প্রেসি গসিষক আিুল কাসশম মুক্তমনায় প্রকাবশর্
‘ইেলাসম িিতরর্া’ নামক প্রিসে শলসখন173 –
‘শমাহাম্মদ বিন কাবেম ৭১২ বিষ্টাসব্দ বেেু র শদিাল িদর িসয়র মাযেসম
ভারর্িসষত ইেলাসমর শক্ত ও স্থায়ী বভবত্ত্ রিনা কসর। বিখোর্ মুেবলম ইবর্হােবিদ
আল-বিরাদুরী বলসখসিন: ‘শদিাল আিমণ কসর শেখাসন বর্নবদন যসর লুণ্ঠন ও
হর্োকাে িালাসনা হয়; মবদসরর যািকসদর েিাইসক হর্ো করা হয়।’ কাবেম ১৭
িিসরর অবযক িয়েী পুরুষসদরসক র্সলায়াসরর েগায় হর্ো কসর এিং নারী ও
বশশুসদরসক িীর্দাে িানায়। শদিাসল কর্ শলাকসক িবদ করা হসয়বিল শে েংখো
বলবখর্ হয়বন, র্সি ‘িািনামা’ শথসক িানা যায়, িবদসদর মসযে বিল মবদসর
আশ্রয়গ্রহণকারী ৭০০ রমণীও174। লুবণ্ঠর্ মালামাল ও িীর্দােসদর মসযে খবলোর
এক-পঞ্চমাংসশর বহেোয় বিল পোঁিাত্ত্র িন কু মারী, যাসদরসক হাজ্জাসির কাসি পাবঠসয়
শদওয়া হয়। অিবশষ্টসদরসক কাবেম র্ার শেনাসদর মসযে বির্রণ কসর শদয়।
িািনামা শথসক আসরা িানা যায়, রাওয়াসর কাবেসমর আিমসণর েময় প্রায়
৩০,০০০ ৈমিনক ক্রীতোস ৈািানিা হয়, যাসদর মসযে বিল শেনাযেক্ষসদর কনোরা ও
একিন বিল রািা দাবহসরর শিাসনর শমসয়।’ িবদ ও লুবণ্ঠর্ মালামাসলর এক-পঞ্চমাংশ
আিুল কাসশম, ইেলাসম িিতরর্া (দােত্ব-অযোয়—৩), মুক্তমনা, অসিাির ৬, ২০১১
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হাজ্জাসির বনকি শপ্ররণ করা হয়। োহ্মণেিাদ যখন মুেবলম আিমসণ পবর্র্ হয়,
িানায় ‘িািনামা’: ৮,০০০ শথসক ২৬,০০০ শলাকসক বনযন করা হয়; ‘এক-পঞ্চমাংশ
িবদসক আলাদা কসর গণনা করা হসল র্াসদর েংখো দাোঁোয় ২০ হািার;
অিবশষ্টসদরসক শযাদ্ধাসদর মাসঝ ভাগ কসর শদওয়া হয়।’ র্ার অথত দাোঁোয়: এ আিমসণ
প্রায় ১০০,০০০ নারী ও বশশুসক িীর্দাে করা হসয়বিল।
খবলোর বহেো বহসেসি একিার শপ্রবরর্ লুণ্ঠন রিে ও িীর্দােসদর মসযে বিল
৩০,০০০ নারী ও বশশু এিং বনহর্ দাবহসরর বিন্ন মস্তক। শেেি িবদর মসযে বিল
বেেু র বিবশষ্ট ময তাদািান পবরিাসরর বকিু র্রুণী কনো। হাজ্জাি লুণ্ঠন রিে ও িীর্দাে
িহনকারী িহর দাসমসস্ক খবলো আল-ওয়াবলসদর বনকি পাবঠসয় শদন। ‘শে েমসয়র
খবলো যখন বিবঠবি পসেন’, বলসখসি িািনামা: ‘বর্বন েিতশবক্তমান আল্লাহর প্রশংো
কসরন। বর্বন শেনাযেক্ষসদর কনোসদর বকিুসক বিবি কসর শদন এিং বকিু উপহার
বহসেসি প্রদান কসরন। বর্বন রািা দাবহসরর ভবগ্নর কনোসদরসক যখন শদসখন, র্াসদর
শেৌদয ত ও মসনাহর রূসপ এর্ই অবভভূ র্ হন শয, হর্িাক হসয় আিুল কামোসর্
থাসকন।’
আল-বিলাদুরী বলসখসিন, মুলর্ান আিমসণ িবদ হওয়া শলাকসদর মসযে ‘মবদসরর
পুসরাবহর্সদর েংখোই বিল ৬ হািার’। এ েংখোবি আমাসদরসক একিা যারণা বদসর্
পাসর মুলর্ান আিমসণ শমাি কর্ েংখেক নারী ও বশশুসক িীর্দাে করা হসয়বিল।
কাবেম একই রকসমর অবভযান িাবলসয়বিল শেহওয়ান ও যাবললায়। েংবক্ষপ্ত বর্ন
িিসরর (৭১২-১৫) শনহার্ই শিাি কৃ বর্সত্ব কাবেম েম্ভির্ েিতসমাি বর্ন লাসখর মসর্া
শলাকসক িীর্দাে িাবনসয়বিল’।
ইেলাসমর এই আগ্রােসনর মসর্াই বিস্ট্যসমতর অনুোরীরাও একই কায়দায় োরা
পৃবথিী িসু ে র্াসদর বিশ্বাসের েংিমণ বিসয়বিল। মাবিতন লুথাসরর বিস্ট্ীয় ভাইরাে
১৫০০ োসলর বদসক িামতাবনর অবশবক্ষর্, কু বশবক্ষর্ এিং অজ্ঞ িনগসণর মসযে েস্তা
িনবপ্রয়র্া শপসয় ভাইরাসের মসর্াই িবেসয় বগসয়বিল। লুথাসরর এই প্রসিস্ট্ান্ট
ভাইরাে এসর্াই শবক্তশালী বিল শয র্ার েংিমণ আসগকার কোথবলক ভাইরাসের
ত কসর অর্েন্ত দ্রুর্গবর্সর্ ইউসরাসপর িনগসণর মসযে িবেসয়
েংিমণসক পযুদস্ত
পসেবিল। এই ‘েংিমণ’ শয েিেময় শাবন্তপূণ ত বিল র্া নয়। শে েময় বত্রশ িিসরর
েবহংের্া ইবর্হাসের েমস্ত হর্োযজ্ঞসক িাবেসয় বগসয়বিল। ১৬১৮ োসল লুথাসরর
অনুোরী প্রসিস্ট্ান্ট শনর্ারা প্রাসগর দুইিন কোথবলক বমশনাবরসক িানালা বদসয় বিবর্ল্ং
এর িাইসর শেসল শদয়। এর পর শথসক কোথবলক এিং প্রসিস্ট্ান্টসদর মসযে েবহংের্া
িামতাবন শথসক শুরু কসর শস্পন, ইংলোি, হলোি, শেনমাকত, েুইসেন, িান্স এিং
ইর্াবল েহ বিবভন্ন শদসশ িবেসয় পসে। েুইসেসনর প্রসিস্ট্ান্ট সেবনসকরা লুথাসরর ‘Ein
'Feste Burg’ (আমাসদর ঈশ্বরই আমাসদর দুগ)ত ববন বদসয় যুদ্ধ শুরু কসরবিল। বর্ন

দশক পসর মযে ইউসরাপ শযন মৃর্সদসহর ভাগাসে পবরণর্ হসয়বিল। একিা
পবরেংখোসন শদখা যায় িামতাবনর িনেংখো এই েবহংের্ার কারসণ ১ শকাবি আবশ লক্ষ
শথসক কসম িবল্লশ লাসখ শনসম এসেবিল। কোলবভবনস্ট্ ভাইরাে বিল আিার লুসথরান
ভাইরাসের বমউসিশন। এরকম আসরা অসনক বমউসিশন সর্বর হসয়বিল বিস্ট্যমত শথসক,
র্ারা েিাই বনসিসদর অনুগামীসদর োহাসযে যুদ্ধ িাবলসয় বগসয়বিল এসক অপসরর
োসথ175।
অনেবদসক ভারর্িসষত একিা েময় আিার বহদু যসমতর বমউসিশসন সর্বর হসয়বিল
শিৌদ্ধযমত যা বিস্ট্পূি ত ৪৮০ শর্ক শথসক বিস্ট্পূি ত ১৮০ শর্ক পয তন্ত শীষত ভাইরাে
বহসেসি পবরিাবলর্ হসয়বিল। পসর উগ্র োহ্মণেিাদী বহদু ভাইরাসের দাপসি ভারর্িষত
শথসক প্রায় বির্াবের্ হসর্ হয় শিৌদ্ধসদর। শুযু বহদু রাই নয়, পরির্ীকাসল িখবর্য়ার
বখলবি েহ মুেবলম বিহাবদ ভাইরাসের হাসর্ নালদা বিদোবনসকর্ন বংে হওয়াও
শিৌদ্ধযসমতর বিলীন হিার শপিসন উসল্লখসযাগে ভূ বমকা রাসখ।
বেসকল শেল অোবনবময়া: ক্ষবর্কর প্রকরণ কীভাসি বিসক থাসক
ওয়াোর শিসমন্ট শনাসয়ল ১৮৮৪ োসল শগ্রসনো দ্বীপপুসঞ্জ িসন্মবিসলন। আবিকান
িংসশাদ্ভূর্ এই িেবক্ত পবরণর্ িয়সে আসমবরকা িসল আসেন। বর্বন যখন আসমবরকা
এসেবিসলন, শে েময় কাসলা মানুষসদর নানা যরসণর োমাবিক সিষসমের বশকার হসর্
হর্। খুি কমই েুসযাগ শপসর্ন োদাসদর োসথ বমসল একাসেবময়ায় এিং অনেত্র
একোসথ কাি করার। বকন্তু শনাসয়ল বিসলন শেই বিরল েংখোল ু মানুষসদর অনের্ম।
শনাসয়সলর বশক্ষা, কমতদক্ষর্া এিং র্ার শমযার প্রবর্দান বহসেসি ‘বশকাসগা কসলি অি
শেন্টাল োিতাবর’ শর্ শযাগ বদসলন ১৯০৪ োসল।
বকন্তু আসমবরকান বিদোয়র্সন শযাগদাসনর পর শনাসয়ল শয খুি েুসখ বিসলন র্া
নয়। কারণ র্ার েদা ভিুর স্বাস্থে। র্ার মাথা িেথা, গাোঁসি িেথা, শ্বােকষ্ট েহ একগাদা
েমেো শলসগই বিল।
বর্বন হােপার্াসল শিমে বি শহনবরক নাসম এক নামকরা বিবকৎেসকর র্ত্ত্বািযাসন
বিবকৎো শুরু কসরন। র্ার রসক্তর নমুনা পয তসিক্ষণ কসর োক্তার োসহি এক অদ্ভুর্
বিবনে লক্ষে করসলন। র্ার রক্তকবণকাগুসলার আকার শগালাকার না হসয় শকমন শযন
বিকন কাসস্তর মর্ শদখসর্। এই যরসনর িনা োক্তারিািুর িনে নর্ু ন। এর মসযে
শনাসয়ল শিশ কসয়কিারই ‘মাংেসপবশর বখ োঁিু বন’ এিং ‘বিবলয়াে অোিাক’-এ ভু সগ
শপ্রেসিসিবরয়ান হােপার্াসল ভবর্ত হসলন। বকন্তু শকন এগুসলা হসি র্ার খুি একিা কু ল
বকনারা করসর্ পারসিন না োক্তাসররা।
175

James A. Haught, Holy Horrors: An Illustrated History of Religious Murder and
Madness, Prometheus Books, 1990

ওয়াোর শিসমন্ট শনাসয়ল ১৯০৭ োসল শেন্টাল স্কুল শথসক গ্রোিসু য়ি হন, এিং
শেন্ট িিত বেবিসর্ প্রসেশনাল দন্ত-বিবকৎেক বহসেসি কাি শুরু কসরন। বকন্তু
শনাসয়সলর স্বাস্থেগর্ েমেোর কারসণ র্ার িীিন দী স্থত ায়ী হয়বন। অিসশসষ ১৯১৬
োসল মাত্র ৩২ িির িয়সে শনাসয়লসক মারা শযসর্ হয়। যবদও র্ার মৃর্ুের কারণ
বহসেসি শেেময় শলখা হসয়বিল ‘আনবেসিকসিে পালসমানাবর হাইপারসিনশন’ এখন
েিাই িাসন, শনাসয়ল আেসল বিসলন আসমবরকার ‘প্রথম বেসকল শেল অোবনবময়া
শরাগী’।
বেসকল শেল অোবনবময়ার িোপারিা আেসল অসনকবদন যসরই বিজ্ঞানীসদর কাসি
‘যাোঁযার মর্’ বিল। এিা একযরসণর ত্রুবিপূণ ত বহমসলাবিনিবনর্ শরাগ, আবিকার
মোসলবরয়া-প্রিণ অঞ্চসল বিসক আসি কারণ, বিজ্ঞানীরা শদসখসিন, বেসকল শেল
অোবনবময়ার শরাগীরা েুস্থ শকাসষর শিসয় একিু শিবশ মোসলবরয়া প্রবর্সরাসয েক্ষম।
আবিকার শয অঞ্চলগুসলাসর্ মোসলবরয়ার প্রসকাপ শিবশ, শেেমস্ত িায়গাগুসলাসর্ই
বেসকল শেল অোবনবময়ার শরাগী অসনক শিবশ পাওয়া যাসি। শকান একেময়
বমউসিশসনর েসল আবিকািােীসদর মসযে এই বিকৃ র্ শরাসগর উৎসের বিনিা িবেসয়
পসেবিসলা। প্রাকৃ বর্ক বনিতািসনর বনয়ম শমসন শদখা শগসলা, শয অঞ্চসল মোসলবরয়ার
প্রসকাপ শিশী শেখাসন বেসকল শেল অোবনবময়ার একিা বিন যারণকারী শলাসকর বিসক
থাকার ক্ষমর্াও শিসে যাসি, কারণ বহসমাসলাবিসনর এই শরাগ িহনকারী বিন
মোসলবরয়া শরাগ প্রবর্সরাসয শিশী কায তকরী ভূ বমকা রাখসর্ পারসি। অনেবদসক যাসদর
মসযে দু'বিই েুস্থ বিন রসয়সি র্ারা মোসলবরয়া শরাসগ আিান্ত হসয় মারা যাসি অসনক
শিশী হাসর। শেিনেই প্রাকৃ বর্ক বনিতািসনর বনয়ম শমসন এখাসন এই ত্রুবিপূণ ত বিন
িহনকারী মানুষগুসলাই শশষ পয তন্ত মোসলবরয়া শরাসগর শিাখ রাঙাবনসক উসপক্ষা কসর
শিশীবদন বিসক থাকসর্ পারসি এিং িংশিৃবদ্ধ করসর্ েক্ষম হসি। এই বিসক থাকার
দাসয়ই শর্ শর্ প্রিন্ম পসর শদখা শগসলা আবিকািােীসদর একিা বিশাল অংসশর
মসযেই িবেসয় পসেসি বিকৃ র্ বেসকল শেল অোবনবময়ার বিন। বিির্তসনর মাথায় বকন্তু
বেসকল শেল অোবনবময়াসক রক্ষা করার শকান পবরকল্পনা আসগ শথসক বিসলা না। এিা
শরে বিসক শগসি আবিকায় মোসলবরয়ার উপরসির কারসণই। শনাসয়ল বিসলন এমনই
একিন বেসকল শেল অোবনবময়ার শরাগ িহনকারী। এই শরাগ থাকার কারসণ র্ার শদহ
আবিকায় মোসলবরয়া প্রবর্সরাসয েক্ষম বিল, বকন্তু আসমবরকায় এসে অপবরণর্ িয়সে
র্াসক মৃর্ুেিরণ করসর্ হয়।
কাসিই শিসনবিক শেইি খারাপ িা ভাল – দুইই হসর্ পাসর। বিসনর
‘োরভাইভাল’ িা উদ্বর্তন বনভতর কসর ‘নীি’ িা োমবগ্রক েলােসলর উপর – শকিল শয
শকান এক বদসকর ভাল িা খারাপ েলােসলর উপর নয়। বেসকল শেল অোবনবময়ার
উপসযাবগর্া পাওয়া যায় যখন শকান অঞ্চসল মোসলবরয়ার প্রসকাপ বিদেমান থাসক। এর

েসল মোসলবরয়ার হার্ শথসক হয়সর্া িাোঁিা যায়, বকন্তু শেিা আিার শরাগিবনর্ কষ্টসভাগ
এিং অকাল প্রয়াসণর মাযেসম অসনকিাই প্রশবমর্ হসয় যায়। যসমতর এই বিসক থাকাও
অসনকিা বেসকল শেল অোবনবময়ার মসর্াই পবরবস্থবর্ বনভতর হসর্ পাসর। শকান বিসশষ
পবরবস্থবর্সর্ এক যমীয় বিশ্বাসের বিরুসদ্ধ প্রবর্সরায গসে র্ু সল আসরক বিশ্বাসের িন্ম
হসর্ পাসর এিং িবেসয় পেসর্ পাসর দ্রুর্ গবর্সর্। এগুসলা েমাসি বিসক থাকসর্
পাসর এমনবক এসদর শেইি খারাপ প্রমাবণর্ হিার পসরও।
যমত র্াহসল কীভাসি বিসক আসি ?
উপসরর আসলািনা শথসক আমরা শিবক গোবরেসনর ‘যমত যবদ ক্ষবর্কারক হসল বিসক
আসি বক কসর?’ এই বিখোর্ যাোঁযাবির অন্তর্ পাোঁিবি েমাযান শদখসর্ পাবি:
১) বিির্তন কাি কসর িেবক্তর বিসনর উপর, েমবষ্টর উপসর নয়। েসল েমবষ্টর িনে
আপার্ ক্ষবর্কারক অসনক সিবশষ্টেই বিির্তন প্রবিয়ায় িাবর্ল না হসয় িেবক্তগর্
েুবিযা বদসর্ বগসয় বিসক থাকসর্ পাসর।
২) পোরাোইিগুসলা মবস্তষ্ক এিং শদসহর সিবিক প্রবিয়ার দখল বনসয় বনসর্ পাসর,
যবদও র্াসদর উদ্ভি হয়সর্া একিা েময় সিবিল েম্পূণ ত বভন্ন প্রসয়ািসন।
৩) বিন বকংিা বমসমর িবহেতংিমণ িসর্ পাসর এিং শয শকান েময় আঞ্চবলক
পবরসিসশর বকংিা মানে-কাঠাসমার যংেোযন িসর্ পাসর।
৪) বিন বকংিা বমসমর ভাল বকংিা মদ সিবশষ্টে পবরবস্থবর্সভসদ বিলুপ্ত হসর্ পাসর
বকংিা বেসকল শেল অোবনবময়ার মসর্া বিসক থাকসর্ পাসর।
এিং েসিতাপবর –
৫) যমীয় বিশ্বাে বিলুপ্ত না হসয় বিসক থাসক, কারণ এগুসলা আেসল ভাইরাে।
ভাইরাসের মসর্াই এরা শদহসকাষ বকংিা মবস্তসষ্কর দখল বনসর্ পাসর, এিং
পুনরুৎপাদসনর মাযেসম িবেসয় পসে এক শহাস্ট্ শথসক অনে শহাসস্ট্। একবি ভাইরাে
যখন শকাথাও েংিমণ িায় র্খন শযমন কখসনা বিন্তা কসর না একবি শদসহর সিি
রাোয়বনক উপাদান কর্ েুষম িা েুদর, বকংিা কখসনাই শভসি শদসখ না শে শমািা
দাসগ িীিসদসহর, েমাসির বকংিা পবরসিসশর ক্ষবর্ করসি না উপকার, শে শকিল
ওিাসক িেিহার কসর শযসর্ থাসক। মানি মসন শপ্রাবথর্ বিশ্বােগুসলাও শর্মবন। যবদও
যমত ির্তমান এিং আগামী েভের্ার িনে এক যরসণর শিাঝা বকংিা অবভশাসপর মসর্া
হসয় উসঠসি, বকন্তু এর সিবশষ্টে ক্ষবর্কর হসলও এিা বিসক থাকসর্ পাসর বিরায়র্
বিির্তসনর বনয়ম শমসনই। ভাইরাে িা পোরাোইিগুসলা শযভাসি প্রকৃ বর্সর্ বিসক থাসক।
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ভাইরাে শথসক মবু ক্ত
২০০৮ োসলর একবি িনা। আবম র্খন েসিমাত্র বেিাপুসরর পাি িু বকসয় আসমবরকা
এসে িসেবি। একবি খির দািানসলর মসর্া আসমবরকার পত্রপবত্রকায় িবেসয় পেল।
উইেকনবেসনর এক দম্পবর্ িাইসিসলর উপর আক্ষবরক ভাসি বিশ্বাে রাখসর্ বগসয়
বনসির শমসয়সক মৃর্ুের বদসক শঠসল বদসয়সিন।
িনািা এরকসমর। শমসেবলন কারা বনউমোন নাসমর ১১ িিসরর এক বকসশারী।
একিা বকসশারীর যা বকিু থাকার কথা েিই বিল কারার। িপলর্া, কপি গাম্ভীয ত,
দুষ্টুবম, পোশুনা, শখলাযুলা শথসক শঢউ শখলাসনা িু সলর মাসঝ শিণী করার ইিা –েিই।
বকন্তু র্ারপসরও একিা িায়গায় একিু েমেো বিল। োয়াসিবিসের েমেো। োযারণর্
এই িয়সে োয়াসিবিে হিার কথা নয়, বকন্তু কারার শেিা বিল। আসমবরকায় প্রবর্
িারসশা িন বশশুর একিন এ যরসণর োয়াসিবিে থাসক। প্রিবলর্ ভাসি এসক িসল
‘আনোয়াগসনােে োয়াসিবিে’। বকন্তু এিা শকান িীিন ঝু বোঁ ক সর্বর কসর না, যবদ
েবঠক বিবকৎো বনসয় োক্তাসরর পরামশত মর্ িলা যায়। কারার শক্ষসত্রও বভন্ন বকিু হিার
কথা বিল না, যবদ র্াসক োক্তাসরর কাসি বনসয় যাওয়া হর্। বকন্তু শেিা হয়বন। কারণ,
কারার িািা মা বিসলন বিস্ট্যসমত প্রিে ভাসি বিশ্বােী দুিন মানুষ। র্ারা োক্তাসরর
কাসি যাওয়ার শিসয় প্রাথতনাসকই পিদনীয় িসল মসন করসলন। র্াসদর বিশ্বাে বিল,
শকিল প্রাথতনার মাযেসম শয শকান শরাগীসক েম্পূণভত াসি েুস্থ কসর শদয়া েম্ভি।
কারার িািা বনসিও একিা েময় বিস্ট্যসমতর শপসন্টসকাস্ট্াল বমবনস্ট্ার বহসেসি
কাি কসরবিসলন, এিং বর্বন অনে েি িািা মার মসর্াই র্ার কনোসক অসনক
ভালিােসর্ন। বর্বন কখসনাই িানবন র্ার কনো মারা যাক। িরং বর্বন েিেময়ই
শভসিসিন র্ার কনোর মাথায় একিু শর্ল মাবলশ কসর যীশুর কাসি প্রাথতনা করসল যীশু
র্ার কথা শুনসিন এিং র্ার শমসয়সক েুস্থ কসর শদসিন। না বিশ্বাে করার শকান কারণ
শনই; িাইসিল শয োক্ষে বদসি ‘শর্ামাসদর মসযে শকউ বক অেুস্থ হসয়সি? র্সি শে মেলীর প্রািীনসদর োকু ক।
র্ারা প্রভু র নাসম র্ার মাথায় একিু শর্ল বদসয় র্ার িনে প্রাথতনা করুক। বিশ্বােপূণ ত
প্রাথতনা শেই অেুস্থ িেবক্তসক েুস্থ করসি, প্রভু ই র্াসক েুস্থর্া শদসিন’। (িাইসিল,
যাসকাসির পত্র, ০৫:১৪-১৫)

কারার িািা কারার িনে শকিল মাথায় শর্ল বদসয় প্রাথতনা কসর শগসিন, এমনবক
র্ার কনোর ওিন িমশ হ্রাে পাসি, উেীপনা কসম যাসি, ন ন র্ৃ ষ্ণা পাসি,
অিোদ এসে গ্রাে কসরসি, এমনবক মাসঝ মসযে শিাসখ অেকার পয তন্ত শদসখসি এগুসলা শদসখও গা কসরনবন। শয শকান োক্তারই এই েমস্ত লক্ষণ শদসখ এক বমবনসির
মসযেই িুসঝ শযর্ শয শমসয়িার েম্ভির্ োয়াসিবিে আসি। একিা েময় কারা এসর্াই
দুিলত হসয় বগসয়বিল শয, হািা িলা িে হসয় বগসয়বিল, এমনবক কথাও। র্ারপসরও
র্ার অবভভািসকরা োক্তাসরর কাসি শনয়ার প্রসয়ািনসিায কসরবন। র্াসদর শিাসখর
োমসনই শমসেবলন কারা বনউমোন মৃর্ুের মুসখ ঢসল পসে। বদনবি বিল ২০০৮ োসলর
মাি ত মাসের ২৩ র্াবরখ।
মৃর্ুের পর কারার অবভভািকসদর অবভযুক্ত করা হয় েন্তানসক অিসহলা এিং
হর্োর অবভসযাসগ। মামলা িলাকালীন েমসয় কারার িািা শেল বনউমোন আদালসর্
দাোঁবেসয় বনরুত্ত্াপ গলায় িসলন – ‘প্রাথতনা িাদ বদসয় শরাগীসক োক্তাসরর কাসি বনসয়
যাওয়াসক আবম বঠক মসন কবর না। এিা করসল োক্তারসক শখাদার উপর শখাদকাবর
করার অবযকার শদয়া হয়’।
‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ মনসক কর্িা আিন্ন কসর শেলসল শকান িািা এভাসি বিন্তা
করসর্ পাসর শক িাসন। শিসল শমসয় অেুস্থ হসল িািা মা প্রথসমই ভাল োক্তাসরর কাসি
বনসয় যাওয়ার িেিস্থা কসরন। আর শেল বনউমোসনর মসন হসয়বিল এিা ‘শখাদার উপর
শখাদকাবর’র মর্ন। োক্তাসরর কাসি না বনসয় কারার অবভভািসকরা শরণাপন্ন
হসয়বিসলন এক ওঝার। ওঝা আর শকউ নয়, র্ার এক বপ্রয় িাসি তর প্রবর্োর্া োদার –
শেবভে ইলে। ইলে র্ার শলখা শথসক উদ্ধৃর্ কসর শশানাসলন,
‘যীশু কখসনাই কাউসক োক্তাসরর কাসি িা হােপার্াসল পাঠানবন। যীশু
শকিল একবি মাযেসমই েকসলর বিবকৎো কসরসিন। শেিা হসি বিশ্বাসের
মাযেসম - বহবলং িাই শেইথ’।
এই শস্ট্িসমন্ট িাসি তর ওসয়িোইসিও একেময় শলখা বিল। বনউমোন দম্পবর্
প্রিবলর্ বিবকৎো পদ্ধবর্র স্মরণ না বনসয় প্রাথতনা করায় শয ঈশ্বসরর কর্ ভালিাোর
পাত্র হসয়সিন র্ার উসল্লখ বিল শেখাসন। অিশে আমরা এখন িাবন শেই ভালিাোর
প্রবর্দান। ভালিাোর শিাসি কারাসক এসকিাসর বিনা বিবকৎোয় পরপাসরই িসল শযসর্
হসয়সি। কারার মৃর্ুের পর শেবভে ইলে ঈশ্বসরর ভালিাোর ‘প্রমাণ’গুসলা োইি শথসক
গাসয়ি কসর বদসয়বিসলন।
আদালসর্ কারা বনউমোসনর বপর্া মার্া বদ্বর্ীয় মাত্রার হঠকারী নরহর্োর দাসয়
(second degree reckless homicide) অবভযুক্ত হন। র্াসদর ২৫ িিসরর কারাদে
হসর্ পারর্, বকন্তু আইন কানুসনর িবিলর্া এিং আনুষবিক বিষয়াবদর বিসিিনায়
বিিাসর িািা মা দুিনসকই শশষপয তন্ত ১০ িিসরর প্রসিশন এিং ৬ িির যসর ৬ মাে

কসর কারাদে শভাগ করার বিযান শদয়া হয়।
োযারণর্ অপরায করসল মানুসষর অনুর্াপ আসে। বকন্তু কারার িািা মা বিসলন
দুিনই অনুর্াপহীন। কারণ িাইসিল নামক ‘বিশ্বাসের ভাইরাসে’ র্াসদর মন বিল
েংিবমর্। অেুস্থ িেবক্তসদর িনে বঠক বক করসর্ হসি, িাইসিল এ িোপাসর খুি স্পষ্ট
– ‘যবদ বিশ্বাে থাসক, র্সি প্রাথতনায় শর্ামরা যা িাইসি র্া পাসি।’ (মবথ ২১:২২)।
লক্ষে করুন - এখসন িলা হয়বন, ‘হয়সর্া’ বকংিা ‘মাসঝ োসঝ’ বকংিা ‘যবদ ঈশ্বর
িান’। িরং ‘বিশ্বাে থাকসল প্রাথতনা করসলই েি পাওয়া যাসি’ - এিাই িাইসিসলর এ
শোসকর িক্তিে। উপসর যাসকাসির পত্র এিং মবথ েহ িাইসিসলর শোসকর ের্ের্া
েম্বসে কারার িািা মা – শেল এিং শলইলাবন বনউমোন এসর্ািাই বনঃেসদহ বিসলন শয
শেগুসলা বনসয় নূেনর্ম েংশয় কসরনবন। বনউমোন দম্পবর্ ের্েই বিশ্বাে কসরবিসলন শয
প্রাথতনা করসল ঈশ্বর োো শদসিন, এিং শমসয়সক েুস্থ কসর শদসিন। যীশু বনসিও
অসলৌবকক উপাসয় িহু অে, খঞ্জ, কু েসরাগািান্ত বকংিা পক্ষা ার্গ্রস্তসক েুস্থ কসর
বদসয়সিন (মাকত ৮:২২-২৬, মবথ ৮:১-৪, মাকত ১:৪০-৪৫, মবথ ৯:১-৮ ইর্োবদ), কারার
শক্ষসত্রই িা হসি না শকন।
িাইসিসল িবণতর্ অনোনে শয শোকগুসলা শেল এিং শলইলাবন বনউমোনসক প্রভাবির্
কসরবিল, র্ার মসযে –
‘িাইসর্ থাক, শর্ামাসদর শদওয়া হসি। খু োঁিসর্ থাক, পাসি। দরিায় যাক্কা বদসর্
থাক, শর্ামাসদর িনে দরিা খুসল শদওয়া হসি। কারণ শয িাইসর্ থাসক শে পায়, শয
খু োঁিসর্ থাসক শে খু োঁসি পায়, আর শয় দরিায় যাক্কা বদসর্ থাসক র্ার িনে দরিা
খুসল শদওয়া হয়’ (মবথ ৭:৭-৮, যীশুর উপসদশ)।

বকংিা –
‘শর্ামরা মদ হসয়ও যবদ শর্ামাসদর েন্তানসদর ভাল ভাল বিবনে বদসর্ িাসনা, র্সি
শর্ামাসদর স্বসগতর বপর্া ঈশ্বসরর কাসি যাোঁরা িায়, র্াসদর বর্বন বনশ্চয়ই উৎকৃ ষ্ট
বিবনে শদসিন’ (মবথ ৭:১১, যীশু েুিণত উপসদশ শদওয়ার বঠক আসগকার িক্তিে)।

অথিা ‘আবম শর্ামাসদর আিার িলবি, পৃবথিীসর্ শর্ামাসদর মসযে দুিন যবদ একমর্ হসয়
শকান বিষয় বনসয় প্রাথতনা কর, র্সি আমার স্বসগতর বপর্া র্াসদর িনে র্া পূরণ
করসিন’ (মবথ ১৮:১৯)।

এযরসণর অেংখে িাইসিসলর আয়ার্ শথসক বনউমোন দম্পবর্ বনসদতশনা শপসয়বিসলন
শয, প্রাথতনায় ের্েই েুস্থ হসয় উসঠ অেুস্থ শরাগী। যীশু উপসদশ বদসয়সিন েিাইসক
প্রাথতনা করার, শকিল প্রাথতনা করসলই বর্বন শুনসিন, োক্তাসরর কাসি শগসল নয় ‘আবম শর্ামাসদর েবর্ে িলবি, শয় আমার ওপর বিশ্বাে রাসখ, আবম শয কািই কবর

না শকন, শেও র্া করসি, িলসর্ বক শে এর শথসকও মহান মহান কাি করসি,
কারণ আবম বপর্ার কাসি যাবি। আর শর্ামরা আমার নাসম যা বকিু িাইসি, আবম র্া
পূণ ত করি, শযন বপর্া পুসত্রর দ্বারা মবহমাবির্ হন। শর্ামরা যবদ আমার নাসম আমার
কাসি বকিু িাও, আবম র্া পূণ ত করি’ (শযাহন ১৪:১২-১৪)।

এখাসন শকান ‘আউি অে কসন্টিি’ বকংিা ‘বমেইন্টারবপ্রসিশসনর’ েুসযাগ শনই। যীশু
িলসিন, ‘যবদ আমার নাসম আমার কাসি বকিু িাও, আবম র্া পূণ ত করি’। খুি
শোিাোপ্টা কথা। যীশু বনসি িহু েমসয়ই অেুস্থসক েুস্থ কসরসিন। র্ার কাসি প্রাথতনা
করসল আপবনও অেুস্থসক েুস্থ করসর্ পারসিন।
িাইসিল শথসক িানা যায়, যীশু একিার সিথবনযা শিসে আোর েময় একিা েু মুর
(বেগ) গািসক অবভেম্পার্ কসরবিসলন, কারণ বর্বন ক্ষুযার্ত বিসলন, বকন্তু গািবি
েলির্ী বিল না শেেময়। যীশু অবভশাপ বদসয় িসলবিসলন, ‘এখন শথসক শর্ামার েল
আর শকউ শকান বদন শখসর্ পারসি না!’। পরবদন র্ার বশষেরা গািবির কাসি বগসয়
শদখল েু মুর গািবি মূল শথসক শুবকসয় শগসি। বশষেরা অিাক হসয় র্াসক এই
অসলৌবকক িোপাসর বিজ্ঞাো করসল, যীশু িলসলন,
‘ঈশ্বসর বিশ্বাে রাখ! আবম শর্ামাসদর েবর্ে িলবি, শকউ যবদ ঐ পাহােসক িসল,
‘উপসর যাও এিং েমুসর বগসয় পে,’ আর র্ার মসন শকান েসদহ না থাসক এিং শে
যবদ বিশ্বাে কসর শয় শে যা িলসি র্া হসি, র্াহসল ঈশ্বর র্ার িনে র্াই করসিন।
এইিনে আবম শর্ামাসদর িবল, শর্ামরা যা বকিুর িনে প্রাথতনা কর, যবদ বিশ্বাে কর
শয়, শর্ামরা র্া শপসয়ি, র্াহসল শর্ামাসদর িনে র্া হসিই (মাকত , ১১:২২-২৪)।

এখন কথা হসি িাইসিল ের্ে হসল কারাসক মৃর্ুেিরণ করসর্ হল শকন? শযখাসন
িাইসিসলর িসত্র িসত্র বিশ্বাসের মাযেসম অেুস্থ শরাগীসক েুস্থ করার ‘প্রমাণ’ আসি,
শকন ঈশ্বর কারার বিশ্বােী িািা মার োসক োরা বদসয় র্াসদর েন্তানসক েুস্থ কসর
র্ু লসলন না? আমার মর্ েংশয়িাদীরা িলসিন, এর একিা িে কারণ, প্রাথতনা আেসল
শকান কাসি আসে না। মুক্তমনার একেময়কার মোসরির েবরদ আহসমদ একবি প্রিে
বলসখবিসলন ‘প্রাথতনা বক শকান কাসি আসে?’ বশসরানাসম। শলখাবি মুক্তমনার িহুল
আসলাবির্ ‘বিজ্ঞান ও যমত – েং ার্ নাবক েমিয়?’ বশসরানাসমর গ্রেবির অনলাইন
ত হসয়বিল। প্রিেবি বর্বন শুরু কসরবিসলন আমাসদর প্রাক্তন
েংকলসন অন্তভু ক্ত
রাষ্ট্রপবর্ হুোইন মুহম্মদ এরশাসদর েময়কার একবি িনা উসল্লখ কসর176েবরদ আহসমদ, প্রাথতনা বক শকান কাসি আসে? ‘বিজ্ঞান ও যমত – েং ার্ নাবক েমিয়?’, মুক্তমনা
ইিুক, ২০০৮
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‘অসনসকরই সস্বরািারী এরশাসদর েময়কার একিা বিসশষ িনার কথা মসন
থাকার কথা। েন র্াবরখ অিশে খুি ভাল কসর মসন শনই আমার। র্সি এইিু কু মসন
আসি শয, িাংলাসদসশ র্খন সিশাখ িা সিেসের ভয়ািহ দািদাহ। খরায় পুেসি
োরাসদশ। িৃবষ্টর নাম বনশানাও শনই অসনকবদন যসর। আল্লাহ শপ্রবমক এরশাদ শিশ
িা কসর একবদন ঢাক শঢাল বপবিসয় িার্ীয় ঈদগাহ ময়দাসন ইেবর্শকা নামাি
(িৃবষ্টর িসনে এই নামাি পো হয়) পোর শ াষণা বদল। বনবদতষ্ট বদসন েকাসলর বদসক
অেংখে মানুসষর উপবস্থবর্সর্ শেই নামাি পোও হসলা। আর বক আশ্চয ত! দুপরু
গোসর্ না গোসর্ই কাল সিশাখীর ঝে হসয় িৃবষ্ট ঝাোঁবপসয় পেসলা ঢাকােহ শমািামুবি
প্রায় োরা শদসশ। এরশাদ শয আল্লাহর খুি শপয়াসরর িাদা এিং শখাদা শয মুবমন
মুেলমাসনর োসক োো শদন শে িোপাসর মানুসষর আর শকান েসদহই রইসলা না।
দুমসু ত খরা অিশে িসল থাসকন শয আিহাওয়া অবেে শথসক ওইবদন বিকাসল িৃবষ্ট হওয়ার
েমূহ েম্ভািনার পূিাত ভাে শপসয়ই এরশাদ িনগণসক নামাি পোর িনে আহ্বান
িাবনসয়বিল। অসনসক হয়সর্া ভািসিন িাংলাসদসশর মর্ অবশবক্ষর্ এিং যমতভীরু
মানুসষর শদসশ এিাইসর্া স্বাভাবিক। র্াসদর িনে িলবি, এ যরসনর অেবিশ্বাে শুযুমাত্র
শয শুযুমাত্র আমাসদর মসর্া পশ্চাৎপদ শদসশই রসয়সি র্া বকন্তু নয়। এই শেবদনও
ত
শপাবলশ পালাসমসন্ট
যখন েরকারী দসলর পক্ষ শথসক িৃবষ্টর িনে প্রাথতনা করার প্রস্তাি
ত
করা হয় র্খন পালাসমসন্ট
শিশ হােেরসের েৃবষ্ট হসয়বিল। বকন্তু আশ্চসয তর বিষয় হসি
শয, েবর্ে েবর্েই বিশ িসনরও শিশী এমবপ েংেদীয় িোসপসল ঈশ্বসরর কাসি িৃবষ্টর
িনে প্রাথতনা কসরবিল। যারা এই িনাসক শকৌর্ু ক বহোসি বনসয় শিশ মিা পাসিন
র্াসদর িনে র্থে হসি শপালোি কোথবলক শদশ এিং প্রয়ার্ শপাপ বদ্বর্ীয় িন পল
কোথবলকসদরসক আহ্বান িাবনসয়বিসলন ‘র্ৃ ষ্ণার্ত যবরত্রীসক িৃবষ্টর েুশীর্ল পরশ
শদওয়ার িনে েিতশবক্তমান ঈশ্বসরর বনকি আকু ল অনুসরায করসর্।’
স্বাস্থে, বনশ্চয়র্া, বনরাপত্ত্া, ভাল শরিাে, িাকু রীর প্রসমাশন, বিত্ত্ িা আসরা িৃহৎ
শকান লক্ষে শযমন বিশ্ব শাবন্ত ও মানি িাবর্র দুদশত ার অিোন ইর্োবদ হািাসরা নানান
বিষসয় প্রবর্বদন মানুষ েৃবষ্টকর্তার বনকি প্রাথতনা কসর থাসক। প্রাথতনা শয েিেময় ভাল
বকিুর িনেই করা হসি র্া বকন্তু নয়। খারাপ উসেসশেও প্রাথতনা করা হসর্ পাসর। শকউ
শকউ শদখা যায় িু বর শিাট্টাবম, োকাবর্, প্রর্ারণা, যাোিাবি িা ভয়ংকর প্রবর্সশাসযর
িনেও ‘ঈশ্বসরর’ হস্তসক্ষপ কামনা কসর থাসক’।
েবরদ আহসমদ ভু ল িসলনবন। প্রাথতনা ির্তমাসন োরাবিসশ্ব শযন এক ‘নয়া কু বির
বশসল্প’ পবরণর্ হসয়সি শযন। প্রাথতনার েসল শরাগ বনরাময় হসয় যায় - এই ভ্রান্ত যারণার
উপর নামী দামী েি িান তাসল অেংখে র্থাকবথর্ সিজ্ঞাবনক গসিষণার েলােল িাপার
কথা িলা হয় বমবেয়ায়। গর্ দশ িিসর ‘প্রাথতনার োহাসযে অসনক িবিল শরাগীসদর
বনরাময় করা বগসয়সি’ যরসণর দািী েম্ববলর্ কমপসক্ষ আয েিন িই শিস্ট্-শেলাসরর

র্াবলকায় উসঠসি। বনউি উইসকর মর্ আসরা অসনক মোগাবিসনর কভার শস্ট্াবরও
হসয়সি এই বিষয়সক বনসয়। শেিলাইন এনবিবে-র মর্ শিবলবভশসনর শকান শকান
শপ্রাগ্রাসমর পুসরািাই প্রাথতনাসক শকি কসর হসয়সি। বিসশষ কসর বিবকৎেক লোবর
শোবে র্ার ‘Prayer is Good Medicine: How to Reap the Healing Benefits of
Prayer’ এিং ‘Healing Words: The Power of Prayer and Practice of
Medicine’ প্রভৃ বর্ িদ্মবিজ্ঞাবনক িইসয় প্রাথতনা শয শরাগ বনরামসয় দারুণভাসি কাি
কসর র্ার অসনক সিজ্ঞাবনক প্রমাণ আসি - এই যারণাসক বিসশষভাসি িনবপ্রয় করসর্
শযন উসঠ পসে শলসগসিন।
বকন্তু আসদৌ বক প্রাথতনা বক কাি কসর? আেসল প্রাথতনা কাি করার স্বপসক্ষ শকান
প্রমাণ শর্া পাওয়া যায়ই বন, িরং বকিু সিজ্ঞাবনক পরীক্ষায় েম্পূণ ত উলসিা েলােল
শিবরসয় এসেসি। শযমন, বেউক ইউবনভাবেতবির বিবকৎেকসদর বর্ন িির যসর
পবরিাবলর্ বিবনকোল োয়াসল েলদায়ক প্রাথতনার প্রভাি যািাইসয়র িনে আসমবরকার
নয়বি হােপার্াসলর ৭৪৮ িন শরাগীর উপর গসিষণা িালাসনা হয়। শল এিং
শমানাবস্ট্ক বিবশ্চয়ান, েুবে মুেবলম এিং শিৌদ্ধ বভক্ষুেহ োরা বিসশ্বর িাসরাবি প্রাথতনা
গ্রুপ এর েসি যুক্ত বিল। প্রাথতনা ই-শমইসলর মাযেসম শিরুিাসলসমও পাঠাসনা
হসয়বিল। কসরানাবর আিতাবর অিিাকেসনর রুগীসদর কম্পুেিাসরর োহাসযে
এসলাপাথাবে বনিতািসনর মাযেসম বনিতাবির্ করা হয় এিং িাসরাবি প্রাথতনা গ্রুসপর বনকি
পাবঠসয় শদওয়া হয়। গ্রুপগুসলা শরাগীসদর েম্পূণ ত আসরাসগের িনে প্রাথতনা কসর। এই
বিবনকোল োয়াল বিল সদ্বর্ অে (Double blind)। হােপার্াসলর স্ট্াে িা শরাগী
শকউই িানসর্া না কার িনে প্রাথতনা করা হসি। The Lancet িান তাসল প্রকাবশর্
েলােল শথসক শদখা যায় শয, দুই গ্রুসপর বনরাময় হওয়া এিং স্বাসস্থের মসযে
র্াৎপয তপণূ ত শকান পাথতকে শনই। একই রকম আসরকিা স্ট্াবে হসয়বিল হাভতােত এিং
মাসয়া বিবনসকর র্ত্ত্বািযাসন - শযিা ‘শস্ট্প স্ট্াবে’ নাসম পবরবির্। ১৮০২ িন শরাগীর
উপর পরীক্ষার েলােল আসরা িমকপ্রদ। শস্ট্প স্ট্াবে শথসক পাওয়া েলােসল শদখা
শগসি, প্রাথতনা শর্া শকান কাসি আসেই না, িরং শকান শকান শক্ষসত্র প্রাথতনা িরং
মানবেক উসদ্বগ িবেসয় শর্াসল। যাসদর িনে প্রাথতনা করা হসয়সি, শদখা বগসয়বিসলা
পরির্ীসর্ র্াসদর অসনসকরই শারীবরক অিস্থার অিনমন সিসি। এিা শকন হল
গসিষসকরা হলে কসর িলসর্ পাসরনবন, র্সি েম্ভািে িোখো বহসেসি র্ারা িসলসিন,
‘শয েমস্ত শরাগী িানসর্ শপসরসি শয র্াসদর িনে প্রাথতনা করা হসি, র্ারা শভসি
বনসয়সি র্াসদর অিস্থা এসর্ািাই গুরুর্র শয েঙ্ঘিদ্ধ প্রাথতনার দরকার পেসি। েসল
র্াসদর মসযে উসদ্বসগর পবরমাণ িৃবদ্ধ শপসয়সি, আর শেই োসথ সিসি শারীবরক

িবিলর্া িৃবদ্ধ’177। র্সি ‘শনসগবিভ’ েলােসলর িোপারিা যবদ আমরা িাদও শদই
এিা বনবশ্চর্, প্রাথতনার শকান েুপ্রভাি শনই, অন্তর্ বনরসপক্ষ গসিষণায় র্া পাওয়া
যায়বন।
আর শরাগািান্ত শরাগীসক োক্তাসরর কাসি না বনসয় শকিল প্রাথতনা করসল বক
দুসভতাগ শরাগী এিং পবরিাসরর িনে িসয় আনসর্ পাসর র্া েহসিই অনুসময়। বকসশারী
শমসেবলন কারা বনউমোন বনসির িীিন বদসয় শেিা আমাসদর শদবখসয় শগসি। বকন্তু
র্ারপসরও আমাসদর িাবরবদসকর বিশ্বাসের ভাইরাোিান্ত মন অসনক েমসয়ই শেিা
িুঝসর্ েক্ষম হয় না।
বিশ্বাসের বক আসদৌ দরকার আসি?
অসনসকই মসন কসরন বিশ্বাে না থাকসল িীিসনর শকান অথত থাসক না। বশক্ষা, যুবক্ত,
জ্ঞান প্রভৃ বর্র শযমন দরকার হয় িীিসন, বিশ্বাসেরও দরকার আসি। নইসল িীিন
নাবক ‘পবরপূণ’ত হয় না। আবম মসন কবরনা শেিা ের্ে। ‘বিশ্বাে’ িোপারবিই দাোঁবেসয়
আসি একবি ‘অপ-বিশ্বােমূলক’ প্রবিয়ার উপর। ে. হুমায়ুন আিাসদর একিার একবি
উবক্ত কসরবিসলন োক্ষাৎকার বদসর্ বগসয়, যা এখাসন খুিই প্রােবিক:
‘শয বিষসয় আমরা বনবশ্চর্ নই, যার শকাসনা অবস্তত্ব শনই যা প্রমাণ করা যায় না,
র্াসর্ মানুষসক বিশ্বাে করসর্ হয়। মানুষ ভূ সর্ বিশ্বাে কসর, পরীসর্ বিশ্বাে কসর িা
ভগিাসন, ঈশ্বসর িা আল্লায় বিশ্বাে কসর। এই বিশ্বাে ের্ে নয়, এগুসলার শকাসনা
িাস্তিরূপ শনই। মানুষ িসল না, আবম লাসে বিশ্বাাে কবর িা পাবনসর্ বিশ্বাে কবর,
শমস বিশ্বাে কবর। শযগুসলা শনই শেগুসলাই মানুষ বিশ্বাে কসর। বিশ্বাে একবি
অপবিশ্বােমূলক বিয়া। যা ের্ে, র্াসর্ বিশ্বাে করসর্ হয় না; যা বমসথে র্াসর্
বিশ্বাে করসর্ হয়। র্াই মানুসষর েি বিশ্বাে ভু ল িা ভ্রান্ত, র্া অপবিশ্বাে’।

কথাবি বমসথে নয়। বিশ্বাে অপ্রসয়ািনীয় শর্া িসিই উপরন্তু এিা ক্ষবর্কর, এিং
এমনবক র্া সর্বর করসর্ পাসর ভাইরাসের এিং মহামারীর; এিং শেিা কসরও।
বিশ্বাসের একবনে অনুগামীরা বিযমীসদর হর্ো করা শুরু কসর, োইবন শপাোসনাসর্
বকংিা ের্ীদাসহ শমসর্ উসঠ, কখসনা গণ-আত্মহর্োয় িীিন শশষ কসর শদয় বকংিা
বিমান বনসয় শোিা হামসল পসে িু ইন িাওয়াসরর উপর।
বকন্তু র্ারপসরও বক বিশ্বাে িসল বক বকিু লাসগ না? এমনবক আমরা মুক্তমনারাও
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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.

যারা গণর্সন্ত্র বিশ্বাে কবর, প্রগবর্সর্ বিশ্বাে কবর, বিশ্বাে কবর মানির্ায় িবল,
শেগুসলা? প্রশ্নবি কসরবিসলন এক পাঠক আমাসক শেেিুসক। ের্েই শর্া আমরা িহু
বকিুসর্ই ‘বিশ্বাে কবর’ িবল। র্াহসল বিশ্বাে িািাবিসক এোসনা যাসি কই? বকন্তু
আমার মসর্, শে ‘বিশ্বাে’গুসলা আেসল বিশ্বাে নয়, আস্থার িবহঃপ্রকাশ। আমাসদর
আস্থা আসি গণর্সন্ত্র, প্রগবর্সর্ বকংিা মানির্ায়। এই আস্থা আমাসদর এমবনসর্ গসে
ওসঠবন। উসঠসি িহুবদসনর অবভজ্ঞর্ার েলশ্রুবর্সর্। আমরা আযুবনক বিসশ্বর
রাষ্ট্রপবরিালনার শয উপাত্ত্ পাবি – শে অবভজ্ঞর্ায় শিসনবি সস্বরর্ন্ত্র বকংিা শমাল্লার্সন্ত্রর
শিসয় গণর্ন্ত্র অসনক শিবশ কায তকরী। শর্মবন, প্রগবর্ বকংিা মানির্ািাদসকও আমরা
বিবভন্নভাসি পাওয়া উপাসত্ত্র কবষ্টপাথসর যািাই কসরবি িসলই এগুসলাসর্ আমাসদর
আস্থার প্রবর্েলন িসি। এখাসন বিশ্বাসের আেসল শকান স্থান শনই।
আমরা অসনক েময়ই না শভসি বকিু িাকে িসল শেবল, যা শথসক মসন হসর্ পাসর
বিশ্বােিাই মুখে। বকন্তু একিু বিন্তা করসলই শদখা যায়, এই যরসণর িাসকে িেিহূর্
‘বিশ্বাে করা’ (believe) শব্দবি েহসিই অনে শকান শব্দ বদসয় প্রবর্স্থাপন করা যায়।
শযমন এই িাকেবি –
‘আবম বিশ্বাে কবর আি রাসর্ িৃবষ্ট হসি।’
এিাসক আেসল েহসিই ‘মসন কবর’ (think) বদসয় প্রবর্স্থাপন করা যায়‘আবম মসন কবর আিসক িৃবষ্ট হসি।’
এরকম অসনক বকিুই আমরা িলবর্ কথায় িবল। এমনবক বিজ্ঞাসনর োসথ িবের্
িেবক্তরাও মাসঝ োসঝ এ যরসনর িাকে িেিহার কসর িসেন –
‘আমরা সিজ্ঞাবনক র্ত্ত্ববি বিশ্বাে করি র্র্ক্ষণই, যর্ক্ষণ শেিা োক্ষে প্রমাণ বদসয়
েমবথতর্ হসি’।
উবন আেসল িলসর্ িাইসিন –
‘আমরা সিজ্ঞাবনক র্ত্ত্ববি িেিহার করি র্র্ক্ষণই, যর্ক্ষণ শেিা োক্ষে প্রমাণ
বদসয় েমবথতর্ হসি।’
কাসিই এ িোপাসরও বিশ্বাসের শকান দরকার পেসি না। বিশ্বাে িলসর্ আেসল
োক্ষে প্রমাণহীনভাসি শকান যারনা বকংিা েত্ত্বার উপর বনভতরর্া শিাঝায়, শিাঝায় শরে
অে আনুগর্ে । আর এ যরসণর অে আনুগসর্ের কু েল েম্বসে নর্ু ন বকিু আর শিায
হয় দরকার শনই। প্রবর্বি বিশ্বাে-বনভতর গ্রসের বিবভন্ন আয়ার্ এিং শোসক বিযমীসদর
প্রবর্ ৃণা প্রকাশ করা হসয়সি ঢালাওভাসি, কখসনা শদয়া হসয়সি হর্োর বনসদতশ।
ইবর্হাে োক্ষে শদয়, যমত আেসল বজ্বহাদ, দােত্ব, িাবর্সভদ, োম্প্রদাবয়কর্া,
শহাসমাসোবিয়া, অেবহষ্ণুর্া, েংখোল ু বনয তার্ন, নারী বনয তার্ন এিং েমঅবযকার
হরসণর মূল িাবিকাবঠ বহসেসি প্রবর্বি যুসগই িেিহূর্ হসয়সি। শুযু অর্ীসর্ হয়,
আিসকর এই প্রযুবক্তময় একবিংশ শর্সকও এিা ভয়ািহ রকসমর িাস্তি। িইসয়র এই

অংশিা শলখার েময় বিবভন্ন খিসর শিাখ শিালাবিলাম। েলােল শমাসিই শুভ হল না,
িলাই িাহুলে –
 বিির্তনীয় পসথ কু কু র বকভাসি মানুসষর শপাষা িীসি পবরণর্ হসয়সি র্া েিার
িানা থাকসলও ইেলামী ‘শবরয়া বিজ্ঞান’ িলসি ‘কু কু রসক শপাষ মানাসনা যায়
না’178
 িাংলাসদসশ মাত্র িয় িির িয়েী এক শমসয় িাসম মেবিসদর ইমাসমর শযৌন
হয়রানীর বশকার179।
 ১৯ িনসক হর্ো কসর ‘শাবন্ত প্রবর্ো’ করসি নাইসিবরয়ার ইেলাবমস্ট্সদর
দল180।
 িাগদাসদ একবি আত্ম ার্ী শিামা হামলায় মারা শগসি কমপসক্ষ ৩৮ িন181।
 শযৌন বনপীেসনর অবভসযাসগ বদবল্ল পুবলশ আিক কসরসি আশ্রসমর নারায়ণ
োোঁইসক182।
 পাবকস্তাসনর শিলুবিস্তাসন শেন হামলায় শাবন্তবিসরাযী ৭ িনসক হর্ো করা
হসয়সি183।
 কোথবলক িাি ত র্াসদর শযৌনকু কীবর্তর কাবহবন িাবর্েং সক িানাসর্ অস্বীকৃ বর্
িাবনসয়সি184।
 অসযাযোর োযু েন্নোেীরা হর্ো, শিারািালান, মাদকসেিন েহ নানা
অপরাযিসির োসথ িবের্ িসল বরসপাসিত প্রকাশ185।
 বিেমাসের েমসয় ইরাসক দু'বি পৃথক হামলায় ইেলাবমস্ট্রা ৩৭ িন বিষ্টানসক
হর্ো কসরসি186।
 মািাসর যাওয়ার অপরাসয িয় িেবক্তর গলা শকসি শেসলসি পাবকস্তানী
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Islamic report: Sharia science proves dogs can’t be kept as pets, Examiner.com.

কাবলগসঞ্জ শযৌন হয়রানীর অবভসযাসগ ইমাসমর কারাদে, িাংলাবনউিসিেবন্টসোর.কম, বেসেম্বর ২৫,
২০১৩
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'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
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







র্াবলিানরা187।
আেগাবনস্তাসন আি িির িয়েী বশশুসদর আত্ম ার্ী শিামারু বহসেসি িেিহাসরর
শিষ্টা করা হসি188।
বেবরয়ার বরবেউবি শমসয়সদর দশ হািার বরয়াসলর বিবনমসয় িয় করসর্
িাওয়ার বিজ্ঞাপন িাপা হসয়সি শেৌবদ আরসির পবত্রকায়189।
নারী-পুরুসষর অনলাইন িোি বনবষদ্ধ শ াবষর্ হসয়সি ইরাসন190।
আই.এইি.ইউ’র বরসপািত অনুযায়ী, শর্রবি শদসশ নাবস্তকর্ার ‘অপরাসয’
মৃর্ুেদসের বিযান আসি, েিগুসলাই মুেবলম প্রযান191।
বনিতািসন পরািসয়র পর িাংলাসদসশ েংখোল ু গ্রাসম আিমণ িাবলসয়
ঋবষপল্লীর দুই গৃহিযূসক যষতণ কসরসি শমৌলিাদীরা192। োরা শদসশই িার্ীয়
েংেদ বনিতািসনর পসর বিবভন্ন স্থাসন বিযমী িনগসণর উপর এরকম হামলা
িাবলসয়সি শমৌলিাদী শবক্ত। বনয তার্সনর মাত্রা এসর্ািাই আশঙ্কািনক পয তাসয়
িসল শগসি শয, েংখোল ু বনয তার্সনর বিিাসর বিসশষ োইিুেনাল গঠসনর উসদোগ
শনয়া হসয়সি193।

এ খিরগুসলা মূলর্ বেসেম্বর (২০১৩) – িানুয়াবর (২০১৪) মাসের কসয়কবদসনর
পবত্রকায় খির। প্রবর্বদনই বিশ্বাসের ভাইরাে েংিবমর্ করসি মানুষসক, আমাসদর
েমািসক। নানা ভাসি। এর িবল হসি অির বনরীহ প্রাণ।

আসগ বপথাসগারাে, এনাকু বেমসির মসর্া অনুেবেৎেু দাশতবনসকরা িাবনসয়বিসলন
পৃবথিী েূসয তর একবি গ্রহ মাত্র, েূয তসক ব সর অনে েকল গ্রসহর মসর্া পৃবথিীও ুরসি।
যমতবিসরাযী এই মর্ামর্ প্রকাসশর িনে এসদর অসনকসকই শেেময় েইসর্ হসয়বিল
বনয তার্ন। এই ‘কু েবর’ মর্িাদসক দুই হািার িির পসর পুস্তকাকাসর র্ু সল যসরবিসলন
শপালোসির বনসকালাে শকাপাবন তকাে। িাইসিল বিসরাযী এই েূয তসকবিক র্ত্ত্ব প্রিাসরর
‘অপরাসয’ শকাপাবন তকাে, গোবলবলও আর ব্রুসনার ওপর কী রকমভাসি অর্োিাসরর
বস্ট্মসরালার িালাসনা হসয়বিল শে এক লজ্জাকর ইবর্হাে। গোবলবলওর োসথ িাসি তর
দ্বসের িোপারিা আসরকিার স্মরণ করা যাক।
শেিা শেই ১৬৩৩ োল। মানুসষর মসন পৃবথিী নয়, েূয ত র্খন পৃবথিীর িাবরবদসক
ুরসি। বকন্তু গোবলবলও র্াোঁর নর্ু ন সর্বর করা শিবলসস্কাপবির পয তসিক্ষণ িণতনা কসর,
যুবক্ত-র্কত বদসয় আস্ত একিা িই বলসখ শেলসলন িাইসিলীয় মর্িাসদর বিসরাবযর্া
কসর। বর্বন িলসলন, েূয ত নয়, িরং পৃবথিীই ুরসি েূয তসক শকি কসর। িোে িাসি তর
শিাসখ কসর শেলসলন ব্লােসেবম194।
গোবলবলও র্খন প্রায় অে, িয়সের ভাসর নুেব্জ। অেুস্থ ও িৃদ্ধ বিজ্ঞানীসক শিার
কসর শোসরন্স শথসক শরাসম বনসয় যাওয়া হসলা, হাোঁিু শভসঙ েিার োমসন শিাে হাসর্
ক্ষমা প্রাথতনা কবরসয় িলসর্ িাযে করা হসলা, এর্বদন গোবলবলও যা প্রিার কসরবিসলন
র্া যমতবিসরাযী, ভু ল ও বমথো। িাইসিসল যা িলা হসয়সি শেবিই আেল, েবঠক। পৃবথিী
বস্থর-অনে, শেৌর িগসর্র শকসি। গোবলবলও প্রাণ িাোঁিাসর্ র্াই করসলন। স্বীকাসরাবক্ত
ও প্রবর্জ্ঞাপত্র স্বাক্ষর কসর গোবলবলও িসলবিসলন195-

বিজ্ঞানও বক বিশ্বাসের উপর প্রবর্বের্?
বিশ্বাসের োসথ বিজ্ঞাসনর দ্বসের কথা কাসরা অিানা নয়। ির্তমাসন যবদও খুি েলাও
কসর যমত-বিজ্ঞাসনর েমিয় বকংিা েম্প্রীবর্র কথা িলা হয়, বিজ্ঞান এিং যসমতর দ্বে
যুসদ্ধর রক্তাক্ত ইবর্হাসের োসথ েিাই কমসিবশ পবরবির্। বিস্ট্-িসন্মর পাোঁিশ িির

‘…েূয ত শকিস্থসল অিবস্থর্ ও বনশ্চল- এরূপ বমথো অবভমর্ শয কীরূপ শাস্ত্রবিসরাযী
শেেি বিষয় আমাসক অিবহর্ করা হসয়বিল; এ বমথো মর্িাদ েম্পূণরূত সপ পবরহার
কসর এর েমথতন ও বশক্ষাদান শথসক েিতপ্রকাসর বনিৃত্ত্ থাকসর্ আবম এই পবিত্র
যমতেংস্থা কর্ৃ তক আবদষ্ট হসয়বিলাম। বকন্তু র্ৎেসত্ত্বও শে একই বনবদর্ ও পবরর্েক্ত
মর্িাদ আসলািনা কসর ও শকাসনা েমাযাসনর শিষ্টার পবরিসর্ত শেই মর্িাসদর
েমথতসন শিারাসলা যুবক্তর্সকত র অির্ারণা কসর আবম একবি গ্রে রিনা কসরবি।
এিনে গভীর েসদহ এই শয আবম বিস্ট্ যমতবিরুদ্ধ মর্ শপাষণ কসর থাবক। …
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ঋবষপল্লীর দুই গৃহিযূসক যষতণ, বিবেবনউি শিাসয়বন্টসোর েিকম, িানুয়াবর ১০, ২০১৪
েংখোল ু বনয তার্সনর বিিাসর বিসশষ োইিুনাল, িাংলাবনউিসিাসয়বন্টসোর.কম, িানুয়াবর ৯, ২০১৪

পবিত্র িাইসিসল আসি,
‘আর িগৎও অিল- র্া বিিবলর্ হসি না’ (িবনকলে ১৬/৩০)
‘িগৎ ও েুবস্থর, র্া নোিো করসি না।’ (োম ৯৩/১)
‘বর্বন পৃবথিীসক অনে এিং অিল কসরসিন’ (োম ৯৬/১০)
‘বর্বন পৃবথিীসক এর বভবত্ত্মূসলর উপর স্থাপন কসরসিন, র্া কখসনা বিিবলর্ হসি না’ (োম
১০৪/৫) ইর্োবদ।
195 অবভবিৎ রায়, আসলা হাসর্ িবলয়াসি আোঁযাসরর যাত্রী, অঙ্কু র প্রকাশনী, ২০০৬
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অর্এি েির্ কারসণ আমার প্রবর্ আসরাবপর্ এই অবর্ শ ার েসদহ যমতাির্ারসদর
ও কোথবলক েম্প্রদায়ভু ক্ত প্রসর্েসকর মন হসর্ দূর করার উসেসশে েরল অন্তঃকরসণ
ও অকপি বিশ্বাসে শপথ কসর িলবি শয পূসিতাক্ত ভ্রান্ত ও যমতবিরুদ্ধ মর্ আবম ৃণা
ভসর পবরর্োগ কবর।…’

যমতসরাবহর্ার অবভসযাগ বনসয়ই গোবলবলওর মৃর্ুে হয় ১৬৪২ োসল, বনি গৃসহ, অন্তবরন
অিস্থায়। গোবলবলও শর্া র্াও প্রাসণ শি োঁসিবিসলন, বকন্তু ব্রুসনাসক শর্া পুবেসয়ই মারসলা
ঈশ্বসরর েুপত্রু রা। র্ারপরও বক েূসয তর িাবরবদসক পৃবথিীর শ ারা শঠকাসনা শগল?
শুযু গোবলবলও বকংিা ব্রুসনাই নন, র্াসদর েমোমবয়ক লুবিবলও ভাবনবন, িমাে
বকে, িাবন্সে শকি, িাসথতৌসলাবমউবলসগি েহ অসনকসকই যমতােসদর হাসর্ বনগৃহীর্
এিং বনয তাবর্র্ হসয় বনহর্ হসর্ হসয়বিল। বিসস্ট্র িসন্মর িারসশা পঞ্চাশ িির আসগ
এনাসিাসগারাে িসলবিসলন িসির বনসির শকাসনা আসলা শনই। শেই েসি েবঠকভাসি
অনুেোন কসরবিসলন িসির হ্রাে িৃবদ্ধ আর িিগ্রহসণর কারণ। এনাসিাসগারাসের
প্রবর্বি আবিষ্কারই বিল যমতিাদীসদর শিাসখ ি নে রকসমর অের্ে। ঈশ্বর বিসরাযী, যমত
বিসরাযী আর অের্ে প্রিাসরর অপরাসয দী ত আর বনেু র বনয তার্সনর পর র্াসক শদশ
শথসক বনিতাবের্ করা হয়। শষােশ শর্সক েুইিারলোসির শিসেল বিশ্ববিদোলসয়র
রোয়ন শাস্ত্র এিং শভষিবিদোর অযোপক বেবলপ্রাে পোরাসেলোে শ াষণা করসলন
মানুসষর অেুস্থর্ার কারণ শকাসনা পাসপর েল বকংিা অশুভ শবক্ত নয়, শরাসগর কারণ
হসলা িীিাণু। ওষুয প্রসয়াসগ িীিাণু নাশ করসর্ পারসলই শরাগ ভাসলা হসয় যাসি।
পোরাসেলোসের এই ‘উদ্ভি’ র্ত্ত্ব শুসন যসমতর বিাযারীরা হা শর শর কসর উঠসলন।
েমাসির পসক্ষ ক্ষবর্কারক যমতবিসরাযী মর্িাদ প্রিাসরর িনে পোরাসেলোেসক হাবির
করা হসয়বিল ‘বিিার’ নামক এক প্রহেসনর মুসখামুবখ। যমতাে বিিারসকরা ব্রুসনার
মসর্াই পোরসেলোেসক মৃর্ুেদসে দবের্ কসরবিল। পোরাসেলোেসক শেবদন িীিন
িাোঁিাসর্ মার্ৃ ভূ বম শিসে পালাসর্ হসয়বিল। অর্োিার আর বনয তার্ন শুযু বিস্ট্ানসদর
একসিবিয়া শভসি বনসল ভু ল হসি- আিসক মুেবলমরা ইিসন খাবলদ, বযরহাম, আল
বদবমবস্ক, ওমর সখয়াম, ইিসন বেনা, ইিসন িািা, আল বকদী, আল রাবি বকংিা ইিসন
রুশসদর মসর্া দাশতবনকসদর িনে গিতসিায কসর, বকন্তু শেেি দাশতবনকসদর েিাই র্াসদর েমশয় সিজ্ঞাবনক ের্ে বকংিা মুক্তমর্ প্রকাসশর কারসণ শমৌলিাদীসদর হাসর্
বনগৃহীর্, বনয তাবর্র্ বকংিা বনহর্ হসয়বিসলন।
আিসকর বদসনর পবরিবর্তর্ পবরসিসশ বিজ্ঞানীসদর উপর এর্ ঢালাওভাসি
অর্োিার করা বকংিা োইবন শপাোসনার মসর্া র্াসদর পুবেসয় মারা না শগসলও যমতাে
শমৌলিাদীসদর দল েুসযাগ শপসল এখসনা বিজ্ঞাসনর অগ্রগবর্ শঠকাসর্ মুবখসয় থাসক।
যখনই বিজ্ঞাসনর শকাসনা নর্ু ন আবিষ্কার র্াসদর বনি বনি যমতগ্রসে িবণতর্ বিশ্বাসের

বিপরীসর্ যায়, শখাদ বিজ্ঞানসক শেসল বদসর্ িায় আস্তাকু সোঁ ে। র্াসর্ অিশে লাভ হয় না
বকিুই। অযথা শগালমাল িাবযসয় বনসিরাই িরং েময় েময় হােোস্পদ হন। অবযকাংশ
যাবমতসকরাই এখসনা বিির্তন র্ত্ত্বসক মন শথসক শমসন বনসর্ পাসরন বন কারণ োরউইন
প্রদত্ত্ সিজ্ঞাবনক র্সত্ত্বর অিস্থান যমতগ্রসে িবণতর্ েৃবষ্টর কল্পকাবহবনগুসলার একশ আবশ
বেগ্রী বিপরীসর্। এখসনা েুসযাগ শপসলই যমতাে শমাল্লার দল প্রগবর্শীল দাশতবনক,
বিজ্ঞানী বকংিা োবহবর্েকসদরসক ‘মুরর্াদ’ আখো শদয়, িাপাবর্ বদসয় শকাপায় বকংিা
শদশ শথসক বনিতাবের্ কসর। এ শর্া শগল আমাসদর মসর্া শদশগুসলার অিস্থা।
র্থাকবথর্ ‘উন্নর্ বিসশ্ব’ এখসনা অবশবক্ষর্ আর অযতবশবক্ষর্ পাবর আর শমাল্লারা
উপযািক শেসি বিজ্ঞানীসদর পরামশত বদসর্ আসে বিজ্ঞানীসদর শকান গসিষণা সনবর্ক,
আর শকানিা অবনবর্ক।
ইদানীং আিার শকান শকান মহল শথসক এক যরসনর কু যুবক্ত িািাসর এসেসি,
বিজ্ঞানও নাবক বিশ্বাসের উপর প্রবর্বের্। আসগ ব্লসগ িা শোরাসম যমতিাদীরা এ যুবক্ত
বদসর্ন, ইদানীং বকিু বিজ্ঞানীও যুক্ত হসয়সিন এই যরসণর প্রিাসর। পল শেবভে এমন
একিন। পদাথতবিজ্ঞান বনসয় ভাসলা র্াবত্ত্বক কাি আসি র্ার। শেইোসথ বর্বন একিন
বিখোর্ বিজ্ঞান শলখকও িসি। বকন্তু পল শেবভে মাসঝ মসযেই পদাথতবিজ্ঞাসনর
িইপত্ত্রগুসলা পাসশ র্ু সল শরসখ ঢু সক পেসর্ িান আযোবত্মক িগসর্। পল শেবভে ২০০৭
োসল ‘বনউ ইয়কত িাইমে’ এ শলখা একবি প্রিসে বিজ্ঞানসক আখোবয়র্ কসরন যসমতর
মসর্া নর্ু ন এক যরসনর বিশ্বাে িেিস্থা বহসেসি।
িোপারবি িোখো করসর্ শযসয় বর্বন িসলন196, ‘প্রকৃ বর্ শযৌবক্তক এমন একবি
বিশ্বােসক পুবোঁ ি কসর বিজ্ঞান এবগসয় িসল’। বর্বন আরও িসলন, ‘যবদ ঈশ্বর শথসকই থাসক
শেসক্ষসত্র বিজ্ঞাসনর িাস্তির্া পয তসিক্ষণ কসর পাওয়া বেদ্ধান্ত নয় িরঞ্চ িেবক্তগর্
আযোবত্মক অবভজ্ঞর্াই পারসি র্া িানসর্।’
শকন? বিজ্ঞান পয তসিক্ষসণর মাযেসম কাি কসর। িেবক্তগর্ আযোবত্মক অবভজ্ঞর্া
যাই শহাক না শকন, শেিা পয তসিক্ষণ করা েম্ভি। আর যখনই বকিু পয তসিক্ষণ করা েম্ভি
হসি র্খনই বিজ্ঞান শেবি বনসয় কাি করসর্ েক্ষম। পল শেবভসের ‘বিজ্ঞানও
বিশ্বাসের উপর প্রবর্বের্’ –এই িক্তিে যথারীবর্ র্ীে প্রবর্বিয়া েৃবষ্ট কসরবিল র্ার
েহকমী অনোনে বিজ্ঞানীসদর মাসঝ।
Edge পবত্রকার পক্ষ শথসক পল শেবভসের এই প্রিসের েমাসলািনা প্রকাবশর্
হসয়বিল197। শে েমাসলািনাগুসলা কসরবিসলন শিসরবম িান তসস্ট্ইন, শন কোরল, স্কি
অোোন, লসরন্স িাউে, শনথান মাসভতার্ল্, শিবর কসয়ন প্রমুখ খোর্নামা বিজ্ঞানীরা। িহু
বিজ্ঞানীই আিার বনউইয়কত িাইমসে বিবঠ বলসখ িাবনসয়বিসলন পল শেবভসের এই
Paul Davies, ‘Taking Science on Faith,’ New York Times, November 24, 2007।
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যারনা এসকিাসরই ভ্রান্ত। শযমন, বনউইয়কত বেবি কসলসির পদাথতবিজ্ঞাসনর অযোপক
অোসলন শোকাল পাঠাসনা বিবঠসর্ বলসখবিসলন,
বপ্রয় েম্পাদক,
পল শেবভসের দািীকৃ র্(েম্পাদকীয়, নসভম্বর ২৪) ‘বিজ্ঞান এিং যমত উভসয়ই
বিশ্বাসের উপর প্রবর্বের্’ খুিই ভ্রান্ত অনুযািন িসল আমার মসন হসয়সি।
বিজ্ঞান কায তকরী অনুকসল্পর উপর উপর বভবত্ত্ কসর কাি কসর, এিং পরীক্ষা বনরীক্ষার
মাযেসম এর ের্ের্া বনযতারণ কসর। এবি আমাসদর বিগর্ িার শর্সকর প্রাসয়াবগক
প্রবিয়া, শযিা োেসলের োসথ উত্ত্ীণত হসয়সি। বকন্তু এিাসক যমীয় িাণী এিং
বিশ্বাে বনভতর কাঠাসমার োসথ র্ু লনা করািা িালবখলেই। দুসিা বিপরীর্ শমরুর
বিবনেসক ‘একই রকম’ বহসেসি িাবলসয় শদয়ািা এিং দুসিার বভবত্ত্ই ‘বিশ্বাে’ িসল
দািী করািা শিাকাবম। বিসশষর্ েমগ্র মানির্া যখন বিবভন্ন যারার বিশ্বাসের
পদা াসর্ প্রবর্বনয়র্ রক্তাক্ত হসয় িসলসি, র্খন এ যরসণর দািী পবরবস্থবর্ আসরা
শ ালাসি কসর র্ু লসি। এই যরসনর দািী েম্ববলর্ শলখা অপবরণামদশী এিং
দাবয়ত্বজ্ঞানহীনও িসি।
অোসলন শোকাল
শোকাল বমসথে বকিু িসলন বন। শোকাসলর কথার মমতাথত িুঝসর্ হসল আমাসদর বিজ্ঞান
কীভাসি কাি কসর শেিা ভালমসর্া শিাঝা িাই। বিজ্ঞান বকন্তু বিশ্বাসের উপর বিসক
শনই, বিসক আসি পরীক্ষা-বনরীক্ষা এিং পয তসিক্ষসণর মাযেসম। শমািা দাসগ সিজ্ঞাবনক
গসিষণার পদ্ধবর্র অনুিমবি হল এরকম –
১) প্রাকৃ বর্ক িনা িা প্রপসঞ্চর পয তসিক্ষণ করা
২) প্রপসঞ্চর কারণ অনুমান কসর একিা োমবয়ক িা অস্থায়ী িোখো িা অনুকল্প
প্রদান ।
৩) কৃ বত্রম পবরসিসশ পরীক্ষা করা। পরীক্ষা শথসক পাওয়া যায় শেিা িা উপাত্ত্।
৪) প্রাপ্ত উপাত্ত্ পূসিতাক্ত অনুকল্প িা অনুবেদ্ধাসন্তর েসি োমঞ্জেেপূণ ত বকনা র্া
যািাই করা।
৫) প্রাপ্ত উপাসত্ত্র বিসেষণ অনুকল্পবির োসথ বমসল শগসল িার িার পরীক্ষার
পুনরািৃবত্ত্ করা হয়। এসর্ শকান িেবর্িম না পাওয়া শগসল অনুকল্পবিসক ‘র্ত্ত্ব’
বহসেসি গ্রহণ করসর্ হয়। আর অনুকসল্পর োসথ উপাসত্ত্র বিসেষণ না বমলসল পূসিতর
অনুকল্পবি িাবর্ল করা হয় এিং শুরু হয় নর্ু ন অনুকসল্পর অনুেোন।
৬) র্ত্ত্ব শথসক আসরা নর্ু ন নর্ু ন অনুবেদ্ধাসন্ত িা অিসরাসহ উপনীর্ হওয়া,
পূিাত ভাে প্রদান করা। নর্ু ন পরীক্ষা িা পয তসিক্ষণ দ্বারা িারংিার এগুসলা েবঠক িসল
প্রমাবণর্ হসল, প্রপঞ্চবির েসি েংবেষ্ট অনে বকিু প্রপঞ্চসক র্ত্ত্ববি িোখো করসর্

পারসল, র্ত্ত্ববিসক প্রাকৃ বর্ক আইসনর (Natural Law) ময তাদা প্রদান করা হয়।
কাসিই উপসরর পসয়ন্টগুসলা শথসক আমরা িুঝসর্ পারবি - বিজ্ঞান ভািিাদ
ভাগেিাদ বকংিা বিশ্বাে শকান বকিুর উপরই বিসক শনই – বিসক আসি এিং থাসক
সিজ্ঞাবনক পরীক্ষা বনভতর বনগূঢ় পদ্ধবর্র উপসর। বিজ্ঞাসন র্সত্ত্বর ভািা শিারা িসল
বনয়র্, হয় পুরসনা র্সত্ত্বর পর্ন, বকংিা নর্ু ন র্সত্ত্বর উত্থান। বকন্তু শশষ পয তন্ত
বিিয়মালে যায় বিজ্ঞাসনর গলাসর্ই। বিজ্ঞাসন শকান বকিুই পাথসর শখাদাই কসর শলখা
হয় না। িরং বিজ্ঞান বনদতয়ভাসি েংশসয়র র্ীর হানসর্ থাসক েিতক্ষণ র্া শয রথী
মহারথীর র্ত্ত্বই শহাক না শকন। অসনসকরই হয়সর্া মসন আসি ২০১১ োসল োসন তর
“অসপরা” প্রসিসির একবি গসিষণা শথসক পাওয়া েলােসল আসলার শিসয় শিবশ শিসগ
বনউবেসনা আোর আলামর্ পাওয়া যাবিল, যা বকনা আইনস্ট্াইসনর র্সত্ত্বর লঙ্ঘন িসল
মসন হবিল198। বিজ্ঞাসনর এই েংশয়, এই পবরির্তনশীলর্াই বিজ্ঞাসনর এবগসয় িলার
শবক্ত। অসনসকই শেিার মমত না িুসঝ এসক যমতবিশ্বাে বকংিা রািবনবর্ক বিশ্বাসের
মসর্াই এক যরসণর বিশ্বাে িসল মসন কসরন। এবি ের্ে নয়। বিজ্ঞান েংশয় কসর
িসলই আইনস্ট্াইসনর মর্ বিজ্ঞানীসকও পয তসিক্ষণবিসদরা শেেময় িাে শদয়বন। র্ারা
ের্র্ার োসথ বনসিসদর পয তসিক্ষণ বলবপিদ্ধ কসরসিন এিং প্রশ্ন কসরবিসলন ের্েই
আইনস্ট্াইন ভু ল প্রমাবণর্ হিার দ্বারপ্রাসন্ত বকনা। শেেময় (২০১১ োসলর ২৮ শশ
শেসপ্টম্বর) গাবেতয়ান পবত্রকায় একবি িেবর্িমী বনিে প্রকাবশর্ হসয়বিল ‘Faster than
light story highlights the difference between science and religion’

বশসরানাসম। শেখাসন শলখক স্পষ্ট কসরসিন, বিজ্ঞান কখসনাই শকান বকিুসক ‘বিশ্বাে’
কসর িসে থাসক না, িরং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার মাযেসম অবিতর্ ‘জ্ঞান’ এর আসলায়
বনসিসক আসলাবকর্ কসর এবগসয় শযসর্ িায়। বিজ্ঞান স্থবির নয়, প্রগবর্শীল। পসর
অিশে শদখা বগসয়বিল োসন তর শেই পরীক্ষায় বিবপএে ইউবনসির োসথ কবম্পউিার
কাসনকশসনর ঝাসমলার কারসণ ভু ল েলােল এসেবিল, আইনস্ট্াইসনর র্সত্ত্ব আেসল
ভু ল শনই199।
বকন্তু শেিা িে কথা নয়। িে কথা হল, আইনস্ট্াইসনর র্সত্ত্বর ভু ল পাওয়া শগসল
শেই র্ত্ত্ব প্রর্োখোর্ হসর্ েময় লাগর্ না। পয তসিক্ষসণর োসথ র্ত্ত্ব না বমলসল, প্রািীন
কাসলর শকান পয়গম্বসরর বকংিা শদিদূসর্র িাণীর মসর্া আোঁকসে যসর েু ল িদন শযাসগ
কাসরা পুসিা িসল না বিজ্ঞাসন। বিজ্ঞাসন ‘পবিত্র র্ত্ত্ব’ িসল বকিু শনই। এখসন পল
শেবভে বকংিা ‘একশ িন বিসশষসজ্ঞর’ অবভমসর্র মূলে নগণে। িরং বনগূঢ় এিং
অবভবিৎ রায়, আসলার শিসয় শিবশ শিসগ ভ্রমণরর্ বনউবেসনা- আইনস্ট্াইন বক র্সি ভু ল বিসলন?,
মুক্তমনা, নসভম্বর ৩০, ২০১১
199 Error Undoes Faster-Than-Light Neutrino Results,
http://news.sciencemag.org।
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বনভু লত পরীক্ষণ, এিং শেই পরীক্ষণ শথসক প্রাপ্ত েলােল, যা আিার অনেসদর দ্বারা
পুনঃ-পরীবক্ষর্ এিং েমবথতর্ হসি - শেিাই ‘বিজ্ঞাসনর রায়’ িসল বিসিবির্। র্াই
আমাসদর আস্থা থাকসি শশষ পয তন্ত বিজ্ঞাসনর প্রবিয়ার প্রবর্, শেখান শথসক পাওয়া
বনসমতাহ রাসয়র উপসরই, বিশ্বাসের উপসর নয়।
নাবস্তকর্াও বক এক যরসণর বিশ্বাে?
ব্লসগ র্কত বির্কত করসর্ বগসয় অসনকসকই িলসর্ শুবন, আবস্তকেিাসদর মসর্া
নাবস্তকেিাদও নাবক এক যরসনর বিশ্বাে। আবস্তকরা শযমন ‘ঈশ্বর আসি’ এই মর্িাসদ
বিশ্বাে কসর, শর্মন নাবস্তকরা বিশ্বাে কসর ‘ঈশ্বর শনই’- এই মর্িাসদ। দুসিাই নাবক
বিশ্বাে। শযমন, একিার মুক্তমনা ব্লসগ এক ভরসলাক র্কত করসর্ বগসয় িসল িেসলন‘নাবস্তক মাসনই বিশ্বােী। র্ারা বিশ্বাে কসর শয ঈশ্বর শনই। বকন্তু ‘ঈশ্বর
শনই’ এবি প্রমাবণর্ ের্ে নয়। শুযু যুবক্ত বদসয়ই শিাঝাসনা েম্ভি ‘ঈশ্বর শনই’
বিিৃবর্বি আেসল োোঁবকিাবি’।
নাবস্তক মাসনই বিশ্বােী, বকংিা নাবস্তকর্ািাদও একবি বিশ্বাে- এগুসলা ঢালাওভাসি
আউসর বদসয় নাবস্তকর্ািাদশকও এক যরসনর ‘যমত’ বহসেসি হাবির করার শিষ্টাবি
আমরা িহু মহসলই শদসখবি। নাবস্তকসদর এভাসি েংজ্ঞায়ন েবঠক বক ভু ল, র্া িুঝিার
আসগ ‘নাবস্তক’ শব্দবির িুেৎপবত্ত্গর্ অথতবি আমাসদর িানা প্রসয়ািন। ‘নাবস্তক’
শব্দবি ভাঙশল দাোঁোয়, নাবস্ত + কন িা নাবস্ত+ক। ‘নাবস্ত’ শসব্দর অথত হসলা নাই,
অবিদেমান। ‘নাবস্ত’ শব্দবি মূল েংস্কৃর্ হসর্ িাংলায় এসে ‘ক’ িা ‘কন’ প্রর্েয় শযাসগ
নাবস্তক হসয়সি যা র্ৎেম শব্দ বহসেসি গৃহীর্। ন আবস্তক = নাবস্তক - যা নঞ
র্ৎপুরুষ েমাসে বেদ্ধ এিং আবস্তসকর বিপরীর্ শব্দ। আসরা েহি িাংলায় িলসল িলা
যায়, না + আবস্তক = নাবস্তক। খুিই পবরষ্কার শয, েির্ কারসণই আবস্তসকর আসগ ‘না’
প্রর্েয় শযাগ কসর নাবস্তক শব্দবি সর্বর করা হসয়সি। আবস্তকরা শয ঈশ্বর/আল্লাহ/শখাদা
ইর্োবদ পরম েত্ত্াায় বিশ্বাে কসর এ শর্া েিারই িানা। কাসিই নাবস্তক হসি র্ারাই,
যারা এই যরসনর বিশ্বাে হসর্ মুক্ত। র্াই েংজ্ঞানুযায়ী নাবস্তকর্া শকাসনা বিশ্বাে নয়,
িরং ‘বিশ্বাে হসর্ মুবক্ত’ িা ‘বিশ্বােহীনর্া’। ইংসরবিসর্ নাবস্তকর্ার প্রবর্শব্দ হসি
‘Atheist’। শেখাসনও আমরা শদখবি theist শব্দবির আসগ ‘a’ বপ্রবেিবি িসু ে বদসয়
Atheist শব্দবি সর্বর করা হসয়সি। নাবস্তকর্া এিং মুক্তবিন্তার উপর িহুল প্রিাবরর্
গসিষণাযমী একবি ওসয়ি োইসি শব্দবির েংজ্ঞায়ন করা হসয়সি এভাসিAtheism 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 out of simple ignorance of religious teachings.

েহসিই অনুসময় শয, ‘absence of belief’ শব্দমালা িয়ন করা হসয়সি
‘বিশ্বােহীনর্া’শক র্ু সল যরসর্ই, উসোবি শিাঝাসর্ নয়। Gordon Stein র্ার বিখোর্
‘An Anthology of Atheism and Rationalism’ িইসয় নাবস্তকর্ার (Atheism)
েংজ্ঞায়ন করসর্ বগসয় িসলন‘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 যবদ atheist শব্দবির আসরা গভীসর যাই র্সি শদখি শয, এবি আেসল উদ্ভাূর্
হসয়সি বগ্রক শব্দ ‘a’ এিং ‘theos’ হসর্। গ্রবাক ভাষায় ‘theos’ িলসর্ শিাঝায়
ঈশ্বরসক, আর ‘a’ িলসর্ শিাঝায় অবিশ্বাে িা বিশ্বােহীনর্াসক। শেিনেই Michael
Martin র্ার ‘Atheism: A Philosophical Justification’ িইসয় িসলনAccording 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)।

আেসল নাবস্তকসদর বিশ্বােী দলভু ক্ত করার িোপারবি খুিই অবিসিিনাপ্রেূর্।
িোপারিাসক আসরকিু পবরষ্কার করা যাক। যরা যাক, এক মুক্তমনা যুবক্তিাদী িেবক্ত
ভূ সর্ বিশ্বাে কসরন না। র্সি বক শেিনে বর্বন ‘না-ভূ সর্’ বিশ্বােী হসয় শগসলন?
উনাসদর যুবক্ত অনুযায়ী র্াই হিার কথা। এভাসি শদখসল, প্রবর্বি অপ-বিশ্বাে
বিসরাবযর্াই র্াহসল উসোভাসি ‘বিশ্বাে’ িসল িাবলসয় শদওয়া যায়, র্া শে ভূ র্ই
শহাক, পবঙ্খরাি শ াোই শহাক, অথিা শ াোর বেমই শহাক। বযবন পবঙ্খরাি শ াো িা
িাোঁসদর িরকা-িুবের অবস্তসত্ব বিশ্বাে কসরন না, বর্বন আেসল র্ার েংশয় এিং অবিশ্বাে
শথসকই র্া কসরন না, র্ার ‘না-বিশ্বাসে’ বিশ্বােী হিার কারসণ নয়। যবদ ওই
িেবক্তবিসক বিজ্ঞাো করা হয়, শকন ওগুসলাসর্ বর্বন বিশ্বাে কসরন না, বর্বন হয়সর্া
িিাসি িলসিন, ওগুসলাসর্ বিশ্বাে করার মসর্া যসথষ্ট র্থে প্রমাণ পাওয়া যায় বন

িসল। বকংিা হয়সর্া িলসর্ পাসরন, এখন পয তন্ত পরীক্ষা বনরীক্ষা কসর ওগুসলা েত্ত্ার
িাস্তি অবস্তত্ব শকউ প্রমাণ করসর্ পাসরন বন, র্াই ওেসি বিশ্বাে করার প্রশ্ন ওসঠ না।
এবি পবরষ্কার শয, এই িক্তিে শথসক র্ার মসনর েংশয় আর অবিশ্বাসের িবিবিই
আমাসদর োমসন মূর্ত হসয় ওসঠ, বিশ্বােপ্রিণর্াবি নয়। ঈশ্বসর অবিশ্বাসের িোপারবিও
বকন্তু শর্মবন। নাবস্তসকরা র্াসদর েংশয় আর অবিশ্বাে শথসকই ‘নাবস্তক’ হন, ‘নাঈশ্বসর’ বিশ্বাে শথসক নয়। শে িনেই মুক্তমনা েোন িাকত ার র্াোঁর বিখোর্ ‘Losing

এই যুবক্তিা আেসল পুরাসনা। িলা হয় েরােী দাশতবনক কাম গবণর্বিদ শব্লই
পোসস্কল (১৬২৩ – ১৬৬২) নাবক এই যুবক্তিা একেময় বদসয়বিসলন, র্াই এসক িসল
পোসস্কসলর ওসয়িার িা পোসস্কসলর িাবি। িলা হয়, শয েমস্ত অবিশ্বােীরা ঈশ্বসরর
অবস্তসত্বর প্রথাগর্ ‘যুবক্ত’গুসলাসর্ েন্তুষ্ট নন, র্াসদর িনে েম্ভািনার গবণর্ িেিহার
কসর যুবক্তমালা োবিসয়বিসলন ঈশ্বর-বিশ্বােী পোসস্কল। শভসিবিসলন এিা হসি
নাবস্তকসদর কবেসন শশষ শপসরক। পোসস্কসলর ভাষাসর্ই –

Faith in Faith: From Preacher to Atheist’ গ্রসে পবরষ্কার কসরই িসলসিন- ‘Basic

‘If you believe in God and turn out to be incorrect, you have lost

। িিু াসয়র অণতি িাংলা ব্লসগ শয
উবক্তবি কসরসিন, শেিা েিেময়ই নাবস্তকর্াসক শিাঝার িনে একবি মাইলেলক:
‘নাবস্তকেিাদ যমত হসল িাগান না করাও একবি শখ, বিসকি না শখলাও একবি
িীো, শকাসকইন শেিন না করাও একবি শনশা’।

nothing -- but if you don't believe in God and turn out to be

atheism is not a belief. It is the lack of belief. ’

পোসস্কসলর ওসয়িার
‘ভাই আবম আপসন েিাই একবদন মইরা যামু। যসরন ঈশ্বর থাকা না থাকার
েম্ভািনা বেেবি বেেবি। ঈশ্বর যবদ না থাসক র্াইসল আবস্তক নাবস্তক কাসরারই
শকান েমেো নাই। হগগসলই শর্া মাবির র্লায়। বকন্তু ঈশ্বর যবদ থাসক আমরা যামু
শিসহসস্ত আর আপসনরা খাইসিন শহর শকাপাবন। র্াই আবস্তক হওয়ািাই বনরাপদ
না?’

অবিশ্বােী হওয়ার জ্বালা অসনক। এ যরসণর প্রশ্ন অহরহ শুনসর্ হয়। আমার মসন হয়
এমন শকান নাবস্তক এই যরাযাসম শনই বযবন িীিসনর কখসনা না কখসনা এই প্রসশ্নর
বিশাল যাক্কা হিম কসরনবন। একিা েময় আবম এগুসলা শহসে উবেসয় বদর্াম।
ভাির্াম – এই হাবিিাবি কথায় এসর্া গুরুত্ব শদওয়ার কী আসি! এিা শর্া ঈশ্বসরর
অবস্তসত্বর শকান প্রমাণ নয়, শকিল িাচ্চাসদর শযমন ভু সর্র ভয় শদখাসনা হয়,
শেরকসমর বকিু । পসর শদবখ, আমার িহু যাবমতক িেু ই ঈশ্বসরর অবস্তসত্বর শপিসন ের্ে
ের্েই এিাসক একিা বিরাি দািী িসল মসন কসরন। শয শকান আড্ডায় শগসলই শদখা
যায়, পোসলর বে, হসয়সলর শিাবয়ং, বকংিা হাল আমসলর হুমায়ুসনর নাইকন কোসমরা
েহ অসনক যরসণর ‘যুবক্তর’ পাশাপাবশ200 শশষ পয তাসয় নাবস্তকসদর বিরুসদ্ধ শমাক্ষম
অস্ত্র বহসেসি হাবির হসয় যায় র্াসদর এই ‘বনরাপদ িাবির’ যুবক্ত – ‘ভাই আবম
মরসল শর্া েমেো নাই, আপসন নাবস্তক হইয়া মরসল শর্া খির আসি! শদািসখ
পুেসিন। হোসনা র্োসনা’।
এ যুবক্তগুসলার খেন পাওয়া যাসি আমার এিং রায়হান আিীসরর শলখা ‘অবিশ্বাসের দশতন’
(শুদ্ধস্বর,২০১২) এিং রায়হান আিীরসরর মানুবষকর্া, (শুদ্ধস্বর, ২০১৩) গ্রসে।
200

incorrect, you will go to hell. Therefore it is foolish to be an
atheist’.

নাবস্তসকরা শয কর্ িে ‘গাযা’ শেিা আিার নানা যরসণর িক িক শকসি বদ্বমাবত্রক
মোবেি িাবনসয় এসকিাসর গাবণবর্ক ভাসি ‘প্রমাণ’ কসর শদন পোসস্কল।
বকন্তু র্ার গবণসর্র শুভঙ্কসরর োোঁবক বর্বন যরসর্ না পারসলও অনেরা বঠকই যসর
শেসলবিল। আেসল র্ার েম্ভািনার েূসত্র োোঁক শোকর এর্ই শিবশ শয এসক গবণর্ না
িসল শগাোঁিাবমল িলাই ভাল। শয িেবক্তসক ‘োদার অি মোন ত শপ্রািাবিবলবি’ িসল
উপাবয শদয়া হসয়সি র্ার মাথা শথসক এমন দুিলত গবণসর্ শখাোঁিা যুবক্ত শিবরসয়
এসেবিল, শয ভািসর্ই এখন অিাক লাসগ। িলুন শদখা যাক এই পোসস্কলীয়
(মামসদা)িাবির দুিলত র্াগুসলা কী কী ...
শকান যমত ের্ে যমত? আর েবর্েকার ঈশ্বরিাই িা শকানিা? এসক্ষসত্র প্রথম েমেোিা
হল – বক কসর শিাঝা যাসি শকান যমতিা েবঠক, আর েবর্েকার ঈশ্বরই িা শকানিা?
পোসস্কল োসহি বিসলন শরামান কোথবলক। র্ার কাসি কোথবলক বিষ্টান যসমতর ঈশ্বরই
বিসলন েবর্েকার ঈশ্বর। বকন্তু মিার িোপার হসি র্ার কোথবলক যসমতর ঈশ্বরসক ের্ে
প্রমাসণর িনে কষ্ট িষ্ট কসর শয যুবক্তমালা োবিসয়বিসলন, র্া শদদারসে এখন িেিহার
কসরন প্রসিস্ট্াণ্ট, ইেলাবমস্ট্, িুবদ্ধস্ট্, বহদু , সিন – েিাই, র্ারা েিাই বনি বনি
যসমতর ঈশ্বরসক েবর্েকাসরর ঈশ্বর মসন কসরন। পোসস্কলীয় যুবক্তসর্ ‘ঈশ্বর যবদ থাসক
আমরা যামু শিসহসস্ত আর আপসনরা খাইসিন শহর শকাপাবন’ – এই হুমবক থাকসলও
হুমবকসর্ িলা নাই, শকান যমত অনুেরণ করসল শকাপাবন শথসক শশষ পয তন্ত িাোঁিা যাসি।
এিাসক ইংসরবিসর্ িসল ‘Avoiding the wrong hell dilemma’। হোোঁ, আপবন
েবঠক যমত অনুেরণ করসল স্বসগত যাসিন, বকংিা নরসকর আগুন শথসক হয়সর্া িাোঁিসিন;
বকন্তু আপবন যবদ ভু ল যসমতর অনুোরী হসয় মারা যান, শকান উপায় নাই – শেই নরকই
হসি আপনার ভবির্িে।
এখন কথা হল, েি যমতবিশ্বােীরাই হুক্কা-হুয়া রি র্ু সল শ াষণা শদয়, র্ার বনসির

যমতিাই েবঠক। র্াসদর কখসনাই মসন হয় না শয, োরা িীিন যসর বমথো একিা যমত
পালন কসর মারা যাসিন আর মরার পর নরসক যাওয়ার শক্ষত্র প্রস্তুর্ করসিন। এিাই
হল েমেো। িনবপ্রয় কািু নত বেবরি বেম্পেসনর একবি িবরত্র শহামার বেম্পেসনর একিা
িাবেক উবক্ত – ‘Suppose we've chosen the wrong god. Every time we go to
church we're just making him madder and madder.’ আপবন এই দাশতবনক
েমেোিা যমতিাদীসদর যবরসয় বদসল একিু ক্ষসণর িনে হয়র্ র্ারা থমকাসিন, বকন্তু
আিার েবম্বর্ বেসর শপসয় আপনাসক িুবঝসয় বদসি, আসর ‘আমার যমতই শয েবঠক
শেিা শর্া শদখসলই িুঝা যায়’।
একিার এক বিষ্টান পারী বক কারসণ শযন আমার িাোয় এসেবিল। এসেই
‘যীশু’ ‘যীশু’ কসর মুসখ েোনা র্ু সল শেলসলা আর আমাসক ‘শহদাসয়র্’ শুরু কসর
বদল, আমসদর শদসশর ‘র্িলীগ পাবিত’র মর্ন অসনকিা। যখন খুি একিা েুবিযা
করসর্ পারবিসলন না, এিং শুনসলন আবম নাবস্তক, ওমবন যীশুর মবহমা কীর্তন িাদ
বদসয় পোসস্কসলর (কু )যুবক্ত হাবির হসয় শগল ... “ঈশ্বর যবদ েবর্ে েবর্ে একিন
থাসকন এিং ... র্খন আপনারা ... শদািসখ ...”। আবম িললাম বকন্তু েবর্েকাসরর
ঈশ্বর শয যীশুই হসিন এিা স্বর্ঃবেদ্ধ ভাসি িুসি শগসলন কী ভাসি, মা-কালী িা গসণশ
িািা েবর্েকার ঈশ্বর হসল বকন্তু ভাই ‘আপনার খির আসি’! এর্ যীশু যীশু করার
পসরও শর্া শেই নরসকর আগুসন পুেসিন। পারী োি একিু থমকাসলন, র্ারপসরই
একগাল শহসে িলসলন – ‘আহ! আসর গসণশ িসনশ আিার ঈশ্বর সহসর্ পাসর নাবক,
যীশুই আেল ঈশ্বর’। র্া শর্া িসিই, শপি শমািা হার্ীর শুরওয়ালা শমািা মাথা গসণশ
আেল ঈশ্বর হসর্ই পাসর না, যীশুই হসিন প্রকৃ র্ ঈশ্বর, বযবন অসলৌবকক উপাসয়
কু মারী মার্া শমবরর গসভত হাবির হসয়বিসলন, এিং পবরণর্ িয়সে, শিািা কালা খঞ্জ পিু
েিাইসক হাসর্র শিাোঁয়ায় নীসরাগ কসর বদসয়বিসলন, আর িুশবিদ্ধ করার পসরও
পুনরুবত্থর্ হসয়বিসলন কির শথসক!
এখন পারীসক কীভাসি শিাঝাই – এই পৃবথিীসর্ হািারিা যমত, হািারিা বিশ্বাে
পাখা শমসল উসে শিোসি। েিাই শয যার মর্ বনসিসদর ‘েবহ যমত’ িসল বিবকর
র্ু লসি আর বনসির ঈশ্বরসক আেল ঈশ্বর িসল দািী করসি। িহু যমত আিার একিা
আসরকিার োসথ আক্ষবরক অসথতই দাসয়-কু মোয় েম্পকত , এক যসমতর বিশ্বাসের োসথ
আসরক যমতবিশ্বাসের আকাশ পার্াল র্োর্। রাহুল োংকৃ র্োয়সনর উদ্ধৃবর্ বদসয়ই
িবল201‘এমবনসর্ শর্া যমতগুবলর পরস্পসরর মসযে মর্সভদ রবহয়াসি। একবি যবদ পূিবদসক
মুখ কবরয়া পূিা কবরিার বিযান শদয় শর্া অপরবি পবশ্চম বদসক। একবি যবদ মাথার
রাহুল েংকৃ র্োয়ন, নর্ু ন মানি েমাি (প্রিে েংকলন), অনুিাদ শম্ভু নাথ দাে, িুকে এে
বপবরয়বেকালে, ১৯৬৮। মূল গ্রেবি ১৯৩৯ োসল শিলখানা শথসক ‘র্ু মহাবর ক্ষয়’ নাসম বহবদসর্ শলখা।
201

িু ল িে রাবখসর্ িসল, অপরবি িসল দাবেসক িে কবরসর্। একবি যবদ শগাোঁে
কাবিসর্ বনসদতশ শদয় শর্া অপরবি িসল শগাোঁে রাবখসর্। একবি যবদ িিাই কবরয়া
পশু হর্ো কবরসর্ িসল শর্া অপরবি িসল এক শকাসপ কাবিয়া শেবলসর্। এক যবদ
িামার গলা দবক্ষণবদসক রাসখ শর্া অপরবি িামবদসক। একবি এোঁসিার বিিার কসর না,
অপরবির একবি িাবর্র মসযেও অসনক ভাগ। একবি একমাত্র শখাদার্ালা িাো
পৃবথিীসর্ বদ্বর্ীয় কাহাসরা নাম বনসর্ রাবি নয়, অপরবিসর্ শদি শদির্াসদর েীমা
নাই। একবি গাভীর িীিন রক্ষা কবরসর্ বগয়া বনসির প্রাণ উৎেগত কবরসর্ িসল শর্া
অপরবি শগা-শকারিাবনসক পুনেকায ত িবলয়া মসন কসর’।

পারী োসহিসক িললাম, আপনারা শযমন যীশুসক ঈশ্বর মসন কসরন, মুেবলমরা র্া মসন
কসর না। র্াসদর শিাসখ ঈশা নিী ঈশ্বর নয়, শকিল মানুষ। আপসনরা শয েূয তমখু ী
েু সলর পাপবের মসর্া রং শিরসঙর ‘শহাবল বেবনবি’র ঝাোঁবপ খুসল িসেসিন –গে দে
োদার, শিোে দে েন, আর শহাবল বস্পবরি – এই যরসণর সত্রমাবত্রক ঈশ্বসর মুেবলমরা
বিশ্বাে কসর না। এখন ইেলাম যমত যবদ েবর্ে হয়, র্াহসল শর্া ‘আপসনর খিরাসি’।
শকারআসন (েূরা েূরা আল ইমরান) আল্লাহ স্পষ্টই িলসি –
‘শয শলাক ইেলাম িাো অনে শকান যমত র্ালাশ কসর, কবস্মনকাসলও র্া গ্রহণ করা
হসি না এিং আসখরাসর্ শে ক্ষবর্গ্রস্ত’। (৩: ৮৫)

কাসিই শিাঝা যাসি শয, ইেলাম ের্ে হসল বিষ্টান িািা, বহদু িািা, োোঁই িািা, মিা
িািা েিাই গুবষ্টশুদ্ধ শদািসখর আগুসন শিগুন-শপাো হসি – নাবস্তক হওয়ার িনে নয়,
িরং না শিসন ভু ল একিা যমত পালন কসর যািার িনে। বিন্তা কসর শদখুন – আি শয
বশশুবি েুদূর উত্ত্র শমরুর কািাকাবি Inuit Religion মাসন এবস্কসমা পবরিাসর িসন্মসি,
শে শকমন কসর িানসি, শর্ েহর মাইল দূসর আরি মরুর িুসক শিােশ িির আসগ
িন্ম শনওয়া এক শিদুইসনর প্রিাবরর্ যমতিার ঈশ্বরই ‘আেল ঈশ্বর’? শিসলবি না
শিসন না িুসঝই মরার পসর শিগুন শপাো হসয় যাসি, পরম করুণামসয়র করুণ
কারোবিসর্।
বকন্তু মুেবলম ভাইসদর এর্ শাবন্তসর্ থাকার কারণ শনই। বিষ্ট যসমতর ঈশ্বর – হবল
বেবনবির শেই বরোম গে - মুেলমানসদর আল্লাহ শথসক অসনক আলাদা। কাসিই যবদ
মরার পর যবদ শদখা যায় শেই বিষ্টানসদর ঈশ্বরই প্রকৃ র্ ঈশ্বর – র্খন বকন্তু মুেবলম
ভাইসদর কম্ম োিাে। িাইসিসল আসি –
‘আবম এ িগসর্ আসলা রূসপ এসেবি যাসর্ শয আমায় বিশ্বাে কসর র্াসক শযন
অেকাসর থাকসর্ না হয়। আর শয শকউ আমার কথা শশাসন অথি র্া শমসন িসল
না, র্ার বিিার করসর্ আবম িাই না, কারণ আবম িগসর্র বিিার করসর্ আবেবন,

এসেবি িগর্সক রক্ষা করসর্। শয শকউ আমাসক অগ্রাহে কসর ও আমার কথা গ্রহণ
না কসর, র্ার বিিার করার িনে একিন বিিারক আসিন। আবম শয িার্তা বদসয়বি
শশষ বদসন শেই িার্তাই র্ার বিিার করসি’ (সযাহন ১২: ৪৬-৪৮)।

এর মাসন হসি, বিষ্টান যসমতর শদওয়া ঈশ্বসরর েরমোসি আপবন বিশ্বাে না করসল
আপবন যর্ই যমতমাসনওয়ালা পাোঁি ওয়াক্ত নামাি পো কাসমল আদবম হন না শকন,
শদািসখর আগুসন পুেসিন বনবশ্চর্। বকন্তু মুেবলমসদর মাথায় শেই লবিক ঢু সক না।
র্াসদর কাসি কাসি ‘আল্লাহই প্রকৃ র্ ঈশ্বর’। শকারআসন আসি না! র্ারা িরং
অনুেরণ কসর র্াসদর মনমসর্া ‘ইেলামী যুবক্ত’202 –

আিা, শকারআন শয খাোঁবি র্া বকভাসি িাবন আমরা?
-

শোিা। কারণ মহান আল্লাহ র্ালা িসলসিন শয।

-

খুি েহসিই। হযরর্ শমাহাম্মদ (েঃ) িসলসিন শয।

-

শকন? শকারআন োক্ষী বদসয়সি না।

মা-কালী খেগ উোঁবিসয় রসয়সি এিং শমাল্লা শদখসলই েমাসন শকাপাসি – র্খন আসঙ্কল
পোসস্কল বকংিা হুিসু রআলমপনা মুহম্মদ (েঃ) কাসরা নাম বনসয়ই শিায কবর িাোঁিসর্
পারসিন না। িলা িাহুলে, র্ারা শাবস্ত পাসিন নাবস্তকর্ার িনে না, আগাসগাো ভু ল
একবি যসমত বিশ্বাসের কারসণ।
এর্ কথার কোিসকবির আর দরকার শনই, গাবণবর্ক ভাসিই না হয় িোপারিা
শদবখ িরং। ‘‘ভাই আবম আপসন েিাই একবদন মইরা যামু। যসরন ঈশ্বর থাকা না
থাকার েম্ভািনা বেেবি বেেবি ...” এই েমেোর একিা েুদর উত্ত্র অপাবথতি অসনক
আসগ একিা শোরাসম বদসয়বিসলন ইংসরবিসর্। আবম মুক্তমনা ব্লসগ বিখোর্
‘পোসস্কসলর ওসয়িার’ বনসয় একবি প্রিে বলসখবিলাম, শেখাসন এর িাংলা কসরবিলাম
এভাসি203 –
‘এই মৃর্ুের পর ঈশ্বর থাকা না থাকা -বেেবি-বেেবি (এিা শরে েম্ভািনা, শকান
‘েোি’ নয়) িোপারিা আেসল কী বমন কসর? প্রথমর্ঃ একিন বিশ্বােীর কাসি এই
েম্ভািনািাই শর্করা ১০০ ভাগ বনশ্চয়র্া বনসয় হাবির হয়। আর একিন
অবিশ্বােীর কাসি র্া শর্করা ০ ভাগ। অসজ্ঞয়িাদী বকংিা হাল্ক্া যরসণর বিশ্বােীসদর
শক্ষসত্র এই েম্ভািনা ০ শথসক ১০০এর মসযে শয শকান িায়গায় থাকসর্ পাসর। এখন
এই শর্করা বহসেি যাই শহাক না শকন, এিা বনসদতশ কসর একিন বিশ্বােীর
মসনািগসর্ র্ার (ঈশ্বসর)বিশ্বাসের স্তরসক, শকান ভাসিই মৃর্ুের পর প্রকৃ র্ ঈশ্বর
থাকা িা না থাকার শকান েবর্েকার শপ্রািাবিবলবি নয়। কারণ, এই েম্ভািনার বহসেি
এসেসি বিশ্বােীসদর মানেপসি থাকা বিশ্বাসের উপর বভবত্ত্ কসর শযিা িস্তুবনেভাসি
গণনা করাই েম্ভি নয়, প্রমাণ শর্া পসরর কথা। কাসিই এই ‘বেেবি-বেেবি’ এসন
ঈশ্বসরর অবস্তত্ব প্রমাণ িে েে শহত্বাভাে শদাসষ দুষ্ট, কারণ, মানেিগসর্ বিশ্বাসের
স্তসরর উপর বভবত্ত্ কসর শকান বকিু অবস্তত্ব প্রমাসণর যুবক্ত বনবমতর্ হওয়া উবিৎ নয়,
শেিা িরং হওয়া উবিৎ সিজ্ঞাবনক বকংিা িস্তুবনে প্রমাণ োসপসক্ষ।
এখাসন যসরই শনয়া হসি বেেবি-বেেবি িান্স-এর যুবক্ত (সযিা আেসল কু যুবক্ত
উপসরই শদখান হসয়সি) উপস্থাপন করসলই বিশ্বাসের উপকাবরর্া িুঝা যাসি আর
অবিশ্বাসের বিপসদর আলামর্ পাওয়া যাসি। শেই কর্ শর্ক আসগ পোসস্কসলর এই
িাবিসক খেন কসর শদয়া হসয়সি, অথি শেিা এই শর্াব্দীসর্ও বিশ্বােীসদর হূদসয়
শেিা শদালা বদসয় িসলসি অিলীলায়। পোসস্কসলর িাবির আসরকিা িে ত্রুবি হল যবদ যসরও শনয়া হয় মৃর্ুের পসর পরকাল িসল বকিু একিা আসি, র্ারপসরও
প্রমাবণর্ হয় না শয একিা বনবদতষ্ট যমতই (religion-X) প্রকৃ র্ যমত। শযসহর্ু ঐ যসমতর
িাইসরও আসরা যমত (religion-Y, Z etc..) আসি আর শেগুসলা ও র্াসদর মর্

আল্লাহ শয বমসথে িলসিন না িুঝসিা বক কসর?

শমাহাম্মদই শয েবর্ে িলসি র্ারই িা বনশ্চয়র্া বক?

িাহ! শকারআনই শয েবর্ে কথা িলসি শেিাই িা শক িলসলা?

- শকন? িান না িুবঝ? আল্লাহইসর্া িসলসিন শয শকারআন েবর্ে।
- এসর্া র্োনা পোোঁিাও কোন শুবন?
এখন ইহুদী, বিষ্টান আর মুেলমানসদর অনাবদ উৎে আোহাবমক যমতগুসলা েি
এসকশ্বরিাদ বশক্ষা শদয়। একিন ঈশ্বরই আেমাসনর আরসশ িসে আসিন, বর্বনই
বিশ্বেহ্মাসের েিবকিু সর্বর করসিন িয় বদন যসর। আিার অনে বদসক পোগান উৎে
শথসক আো বহদুরা লক্ষ শকাবি শদি শদিীসর্ বিশ্বাে কসর। মুেলমাসনরা মূবর্ত পূিাসক
বশরক েমর্ু লে অপরায মসন কসর। আর অনেবদসক বহদু রা িুসক শপসি গলায় ণ্টা
শি োঁসয মূবর্তর োমসন িপ করসর্ িসে যায়। মুেলমাসনরা গরু শখসয় োে কসর শেসল
শর্া বহদু রা র্াসক মা শেসক কূল পায় না। অনে যসমতর আিার িেিহার র্ু ক র্াক আর
মন্ত্র-িসন্ত্র এর্ যরসনর পরস্পরবিসরাবযর্া থাকসল কী হসি, বিযমীসদর শক্ষসত্র র্ার
হুবশয়াবর একই রকসমর –
‘স্বযসমত বনযনং শশ্রয়ঃ পরযসমতা ভয়ািহঃ।’

মাসন শোিা কথা হল বহদু যসমত শথসক ির্
ু ার িাবর খাওয়াও শিায হয় ভাল, অনে
যসমত যাওয়ার শিসয়। কাসিই মুেবলমরা যবদ পরপাসর বগসয় শদসখন, আসখরাসর্র
ময়দাসন আল্লাহ েুিানআল্লাহ র্ায়লা িসে শনই – িরং পীসনান্নর্ কালা পাহােেম
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মুক্তমনায় নাবস্তসকর যমতকথার একবি শপাসস্ট্ েবরদ আহসমসদর মন্তিে রষ্টিে।

অবভবিৎ রায়, পোস্কাসলর ওসয়িার- আবস্তক হওয়ািাই বক একমাত্র বনরাপদ িাবি?, মুক্তমনা, িুন
২৮, ২০১২
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কসর পরকালসক বনসদতশ কসর, কাসিই শয শকান একিা যমতসক ের্ে মসন কসর
োিতিনীন ভীবর্ সর্বর করা আর এর শপ্রবক্ষসর্ মসনর মাযুরী বমবশসয় যুবক্ত োিাসনা
আেসল প্রর্ারণার নামান্তর।’

বকন্তু মুশবকল হল শকান বিশ্বােীসকই এই লবিসকর দুিলত র্া শিাঝাসনা যাসি না। র্ারা
পোসস্কসলর মসর্াই যসর শনন র্াসদর যসমতর ঈশ্বরই প্রকৃ র্ ঈশ্বর; আর িাবক েি ঝু িা
হোয়। ইংসরবিসর্ এই যরসনর শহত্বাভােসক িসল ‘fallacy of false dilemma/false
dichotomy/bifurcation’। অনে েি অপশনসক িাবর্সলর খার্ায় পাবঠসয় বদসয়
বনসিরিাসক উপসর র্ু সল যরা। িাংলা ব্লসগ এই প্রিাবর্র একিা মিার নাম আসি –
‘আল্লামা র্ালগািিাদী’!
এই (িাপা)িাবির িাইসিবরয়াই িা কী? শকউ িাবি যরসর্ িান, শে ভালা কথা। বকন্তু
শকান বনবদতষ্ট ‘িাইসিবরয়া’ িাো িাবি যরার শর্া শকান মাসন নাই। আবস্তকর্া একিা
িোপক আর বিস্তৃর্ বিষয়। একিা বহদু সকও আমরা আবস্তক িবল, একিা মুেবলমসকও
িবল আবস্তক। এখন বহদু র আবস্তকর্া আর মুেলমাসনর আবস্তকর্া শর্া এক না। অথি
পোসস্কসলর িাবিসর্ েিাইসকই এক কসর শদখাসনা হসয়সি আর যসর শনয়া হসয়সি
নাবস্তক হসলই শযন পরপাসর ‘গরম অবগ্নকু ে’। এক আবস্তসকর োসথ আসরক
আবস্তসকর বিশ্বাসের বিসরাযগুসলা শিসপ যাওয়া হসয়সি। এিা শকান িাবির িাইসিবরয়া
হল নাবক? আসরা গুরুর্র েমেো হইল, নাবস্তক হসলই েিতনাশ, এই বিশ্বাসেরই িা
শহর্ু কী? মসন পসে, আবম একিার শেেিুসক একিা স্ট্োিাে বদসয়বিলাম, এরকসমর
–
‘শভসি শদখলাম, আমাসদর মহান ঈশ্বর হসিন নাবস্তককূলবশসরামবন, মাসন েিসিসয়
িে নাবস্তক (কারণ উবন বিশ্বাে কসরন না শয শকান েৃবষ্টকর্তা র্াসক িাবনসয়সি),আবম
বনবিষ্ট মসন র্ার শদখাসনা পথই অনুেরণ করবি মাত্র’।

কসরসি, বিযমীসদর মুরর্াদ আখো বদসয়সি, শিাখ িে কসর হুমায়ুন আিাদসক বকংিা
থািা িািাসক কু বপসয়সি, পুসরা পৃবথিীিাসক আিিতনার শগাোউন িাবনসয় শরসখসি –
মহান ঈশ্বর পিপাসলর মসর্া র্াসদরসক শিসহসস্ত পাঠাসি, আর যারা যুবক্ত িুবদ্ধ বদসয়
বিন্তা কসর এই অমানবিকর্া আর নােরমাবনর বিসরাবযর্া করল, র্াসদর স্থান নাবক হসি
শদািসখ। এসর্া িে অনোয় বক ‘প্রকৃ র্ ঈশ্বর’ করসর্ পাসরন? েহি শিাযশবক্তসর্ই
শেিা অেম্ভি িসল মসন হয়। শক িাসন - র্াোঁর কাসি হয়সর্া যুবক্তিাদীরাই েিসিসয়
আপন, কারণ র্ারা এই পৃবথিীসর্ যুবক্ত িুবদ্ধ বদসয় বিন্তা কসরসি, শভোর পাসলর মসর্ান
গড্ডাবলকা প্রিাসহ গা ভাবেসয় শদয় নাই। র্াসদরই শর্া ঈশ্বসরর পরীক্ষায় েু লমাকত শপসয়
পাশ করার কথা। েংশয়িাদী বরিােত কোবরয়ার ২০০২ োসল একিা প্রিে বলখবিসলন,
বশসরানাম ‘পোসস্কসলর ওসয়িাসরর েমাবপ্ত – শকিল অবিশ্বােীরাই স্বসগত যাসিন’ । শেই
প্রিে শথসক বকিু উসল্লখসযাগে অংশ িয়ান 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 িসলসিন মোবেসমা পাবলউবে র্ার ‘Pascal's Wager: Is It Safer To
Believe In God Even If There Is No Proof That One Exists?’ প্রিসে একিু
বভন্নভাসি205। এই প্রিে শথসক বকিু লাইন –
"Many Agnostics, for example, have evaluated all the "proofs" for
God's existence, and all of the ‘proofs’ of God's non-existence.

েবর্েই শর্া দুমসু ত খরা িলসিন, শয েৃবষ্টকর্তা বনসিই নাবস্তক, বর্বন নাবস্তকসদর গরম
অবগ্নকু সে বনসক্ষপ করসিন, আর আবস্তক-শমাল্লাসদর মাথায় কসর রাখসিন, এিা বক এর্
েহসিই শমসন শনয়া যায়?
আর র্ািাো যাসক আমরা এর্ িা কসর ‘ঈশ্বর’ উপাবয বদবি, র্ার সি শর্া
একিু িুবদ্ধশুবদ্ধও আমরা আশা কবর, নাবক! শয শমাল্লারা বনবিতিাসদ বিহাদ, িাবর্সভদ,
শবরয়া, িুসেে েি বকিু বিশ্বাে করসি, নারীসদর শেেসক্ষত্র িাবনসয় শরসখসি, নাইন
ইসলসভন বিসয়সি, গুিরাসর্ দািা লাবগসয়সি, পয়লা সিশাসখ রমনা িিমূসল বগয়া
শিামা শমসরসি, িাসি ত িসে বশশুকাবমর্া কসরসি, গাসির মগোসল িসে ননী িু বর আর
কৃ ষ্ণলীলা কসরসি, নািাবলকা আর পালক পুসত্রর স্ত্রীসক বিসয় কসর আদশত স্থাপন

They conclude that neither belief can be substantiated. They feel
that they cannot rationally believe in the existence or nonexistence 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
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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."

োরমমত হল – আেল ঈশ্বসরর বনশ্চয় মাথা খারাপ না শয, শকউ বিনা প্রমাসণ েমাসির
যাির্ীয় অপবিশ্বাে আর কু বিশ্বাসে বিশ্বােী িসলই র্াসক আদর কসর শিসহসস্ত পাবঠসয়
শদয়া হসি, আর নাবস্তক যুবক্তিাদীসদর িায়গা হসি নরসক। িরং আবমসর্া িলি,
অবিশ্বােীরা ইহিগসর্ শে কািিাই ভালমসর্া করসি যা ঈশ্বসরর পিদ – মানবিকর্া,
যুবক্তিাদ আর মুক্তিুবদ্ধর িি তা। কাসিই, অবিশ্বােী নাবস্তসকরাই ‘ঈশ্বসরর পরীক্ষা’য় পাশ
কসর শিসহসস্ত যাওয়ার দািীদার!
ঈশ্বসরর পরীক্ষািা আেসল বক যরসণর পরীক্ষা? ঈশ্বসরর পরীক্ষার কথা যখন আেসলাই
আসরা একিা মিার িোপার মসন হল। আরি আলী মার্ু ব্বর র্ার ‘েসর্ের েোন’
গ্রসে বলখবিসলন –
‘িলা হয় শয, ঈশ্বসরর অবনিায় শকান িনা সি না। এমনবক গাসির
পার্াবিও নসে না। বিসশষর্ র্াোঁর অবনিায় যবদ শকান িনা িসর্ পাসর
র্াহা হইসল র্াোঁহার ‘েিতশবক্তমান’ নাসমর োথতকর্া শকাথায়? আর যবদ
ঈশ্বসরর ইিায়ই েকল িনা সি র্সি িীসির শদাষ িা পাপ কী?’
এখন ঈশ্বসরর অবনিায় যবদ শকান িনা না সি, র্াইসল পোসস্কসলর পুসরা িাবিই
একিা র্ামাোয় পয তিবের্ হসয় যায়। ঈশ্বর শযসহর্ু েিতজ্ঞ, বর্বন বনশ্চয় িাসনন শক
আবস্তক হসি আর শক নাবস্তক। শয শলাকিা নাবস্তক হসি, শে আেসল বকন্তু প্রকারান্তসর
শকান না শকানভাসি ঈশ্বসরর ইিা আর উসেশেই পূরণ করসি। কাসরা োযে আসি বক
ঈশ্বসরর ইিার বিরুসদ্ধ যাওয়ার? শনই। ঈশ্বসরর ইিার বিরুসদ্ধ বিরুসদ্ধ শগসল শর্া র্ার
‘েিতশবক্তমান’ শখর্ািিাই প্রশ্নবিদ্ধ হসয় যায়। র্াই ঈশ্বর হয়সর্া ের্েই িান শয
নাবস্তসকরা নাবস্তকই থাকু ক। এই বদক বদসয় বিন্তা করসল পোসস্কসলর িাবি বকন্তু
শভািিাবি বমবলসয় শযসর্ শিবশ শদরী লাসগ না।
আেসলই বক বিশ্বাসে বকিুই হারাসনার শনই? এখন কথা হসি যবদ শকান ঈশ্বর শকিল
অেবিশ্বােী হিার কারসণ কাউসক পুরস্কৃর্ কসর, আর অবিশ্বােীসক কবঠন শাবস্ত শদয়,
র্াহসল শেই ঈশ্বর শর্া আেসল স্তািকর্াবপ্রয় ঈশ্বর। ইবন িািু কাবরর্া পিদ কসরন।
একিা শলাক ইহিীিসন শকমন বিল, কী করল, মানুসষর িনে ভাসলা কাি কসরসি নাবক
কসরবন, শেগুসলা বিসিিনা না কসর োরা িীিন যসর িািু কাবরর্া কসরসি বকনা এইিাই
যবদ হয় একমাত্র িাইসিবরয়া – র্াহসল শকান েুস্থ-িুবদ্ধর শলাক র্াসক ‘ঈশ্বর’ নাসম
োকার শিসয় বিশ্বসিহায়া সস্বরািারী এরশাসদর মর্ বকিু একিা নাসমই হয়সর্া োকসি।

অসনসকরই মসন আসি শিায কবর আবশর দশসক এরশাসদর শােনামসল মওদুদ,
শাহ শমায়াসজ্জম এিং কািী িােসরর মসর্া শলাকিন মযুর শলাসভ মযুমবক্ষকার মসর্ান
োরািা েময় এরশাদসক ব সর থাকসর্ন। বকন্তু িুবদ্ধবিসিিনা েম্ববলর্ মানুষিসনর
কাসি বর্বন বিসলন একিন দু নীবর্িাি পবর্র্ সস্বরশােক। পবর্র্ সস্বরশােসকর প্রবর্
অে আনুগর্ে শযমন বনসির বিিারিুবদ্ধ, বিসিিনাসিায এিং মানবিকর্াসক বংে কসর
শদয়, বঠক শর্মবন পোসস্কল এিং র্ার অনুোরীসদর ‘স্তািকর্াবপ্রয় ঈশ্বসর’ বিশ্বাে
করসল, র্ার প্রবর্ অে আনুগর্ে আনসল আেসলই েমেো। ‘পরকাসল বকিুই হারাসনার
নাই’ িসল শকউ বনসিসক প্রসিায বদসলও বর্বন মূলর্ মানুষ বহসেসি বিন্তা করার
ক্ষমর্ািাই হাবরসয় শেলসিন এরকসমর অে আনুগসর্ের েসল। িািু কাবরর্ার কাসি
ত আত্মেমপতণ কসর বর্বন র্ার ের্র্া হারাসিন, োহে হারাসিন, বনো হারাসিন,
বনলজ্জ
হারাসিন েুস্থ বিিারসিায। র্ারপসরও শকউ িলসিন র্ার বকিুই হারাসনার শনই?
দাশতবনক িিত বস্মথ র্ার ‘Atheism: The Case Against God’ িইসয় শেিনেই
িসলসিন206 –
‘[ঈশ্বসরর প্রবর্ অে আনুগসর্ে] আমরা কী হারাসিা? আমরা হারাসিা শিৌবদ্ধক
ের্র্া, আত্মেম্মানসিায, হারাসিা একিা শিৌকে িীিন-দশতন। েংসক্ষসপ, িীিনসক
েুদরভাসি োিাসর্ যা যা লাসগ, েিই হাবরসয় শেলি আমরা। না পোসস্কসলর
ওসয়িার শকান বনরাপদ িাবি নয়, িরং এবি িীিন আর েুখ স্বািসদের বিবনমসয়
শকনা িলনা।’

বিশ্বাে ও বশশু বনপীেন
একিু বভন্ন প্রেসি যাওয়া যাক। বশশুসদর প্রেসি। আমরা কথায় কথায় আমাসদর
বশশুসদর পবরিয় উদ্ধৃর্ কসর িবল ‘মুেবলম বশশু’, ‘বিস্ট্ান বশশু’, ‘বহদু বশশু’
ইর্োবদ। অথি, শয বশশুবিসক মুেবলম, বিস্ট্ান িা বহদু পবরিসয় িে করা হসি র্ার
পুসরািু কু ই আেসল শিািসিলা শথসক অবভভািসকর শিার কসর িাপাসনা। স্বাযীনভাসি
িুসঝ শুসন বশশুসক যমত গ্রহসণর অবযকার শদয়া হয়বন, িরং শিািসিলা শথসক িুবদ্ধ শুবদ্ধ
হিার আসগই যমীয় েিক শুবনসয় করা হসয়সি শেন ওয়াশ! বিন্তা কসর শদখুন,
প্রার্েবহক িীিসন অনে অসনক বকিুই আমরা বশশুসদর শথসক দূসর রাবখ - র্ার পয তাপ্ত
িয়ে হয়বন িসল, অথি যসমতর শিলায় বনয়ম কানুন একদম উসো। েবঠকভাসি বিন্তা
করসল িলসর্ই হয় - ‘মুেবলম বশশু’ িসল বকিু শনই, িলা উবিৎ ‘মুেবলম
অবভভািসকর বশশু’। বঠক শর্মবন ‘বিস্ট্ান েন্তান’ না হসয় হওয়া উবিৎ ‘বিস্ট্ান
বপর্ামার্ার েন্তান’। বহদু সদর শক্ষসত্রও র্াই। বকন্তু শক িুঝসি শেিা! বনসির
George H. Smith, Atheism - The Case Against God, Prometheus Books,
1979
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‘বিশ্বাসের ভাইরাে’ বশশুসদর মানেিগসর্র উপর শিার খাবিসয় প্রসিশ করাসনা শয
একযরসণর পীেন – এই শিাযিু কু ই আমাসদর েমাসি গসে উসঠবন। র্সি, আশার কথা
শয, পবশ্চমা বিসশ্ব মানির্ািাদী এিং যুবক্তিাদী দাশতবনকসদর মসযে এ বনসয় বকিুিা
প্রয়াে লক্ষে করা যাসি। শযমন, বিজ্ঞানী এিং দাশতবনক বরিােত েবকন্স এই শিার কসর
অবভভািকসদর বনসিসদর (অপ)বিশ্বাে এিং যমীয় আিার আিরণ ও প্রথা বশশুর উপর
িাবপসয় শদয়াসক খুি েবঠকভাসিই এক যরসণর ‘বশশু বনপীেন’ বহসেসি উসল্লখ
কসরসিন র্ার ‘গে বেলুশন’ িইসয়207, এিং এ বনসয় েিাইসক েসির্ন হসর্ পরামশত
বদসয়সিন।
মুক্তমনা েদেে অভীক দাশ একিার একবি িমৎকার প্রিে বলসখবিসলন মুক্তমনায়
‘যমত:বশশু বনয তার্সনর এক স্বীকৃ র্ হাবর্য়ার’ বশসরানাসম। প্রিেবির, প্রবর্বি িাকে,
প্রবর্বি শব্দ এসর্ািাই গুরুত্বপূণ ত শয পুসরা প্রিেবি এখাসন র্ু সল যরার প্রসয়ািনীয়র্া
অনুভি করবি208 –
বশসরানাম শদসখ আপনাসদর অসনসকই ভািসিন আবম হয়সর্া পবশ্চমা িাি তগুসলার
যািকসদর দ্বারা বশশু বনয তার্সনর কথা িলবি। আেসল র্া নয়। আবম এখাসন শিাঝাবি
বশশুসক মানবেকভাসি পবরণর্ হওয়ার আসগই একবি যমীয় বিশ্বাে িাবপসয় শদয়াও এক
প্রকাসরর ‘বশশু বনয তার্ন’। আসমবরকা, ইউসরাসপর বিবভন্ন িাসি ত বশশুসদর উপর
যািকসদর িালাসনা শযৌন বনয তার্সনর ভয়াল কাবহবন আমরা প্রায় েিাই শুসনবি। পাসশর
শদশ ভারসর্ও োোঁে হসয় শগসি প্রভািশালী যমতগুরু বনর্োনসদর শযৌন শকসলঙ্কাবরর
ত িাত্র-িাত্রীসদর শযৌন বনয তাবর্র্ হওয়ার
কথা। আমাসদর শদসশও মারাোয় হুিরু কর্ৃ ক
িনার খির কবদন পরপরই পত্রপবত্রকায় আসে। এেি শক্ষসত্র শদখা যায় পাসপর ও
শাবস্তর ভয় শদবখসয় এেি বশশুসদর িনা শিসপ যাওয়ার বনসদতশ শদয়া হয়। কখসনা
আিার হুিরু বনসির পসক্ষ োোই গাইসর্ থাসকন এভাসি, “আমার উপর শয়র্ান ভর
কসরবিল। এসর্ আমার বক শদাষ”। আমরা শপাপ শষােশ শিসনবেিসকও শদসখবি
ভোবিকাসনর যািক, কাবেতনালসদর শকসলঙ্কাবর যামািাপা শদয়ার িনে িনার শমাে
অনেবদসক শ ারাসনার শিষ্টা িাবলসয় শযসর্। র্ারা এমনও দাবি কসরসি শয বশশুরাই শযৌন
বনয তার্সনর বশকার হসর্ পিদ কসর। বনয তার্নকারী নরপশুরা ভালভাসিই িাসন,
বশশুসদর মসন এই ভয় কর্িা প্রিলভাসি কাি কসর। এমন িনা ওই বশশুসদরসক
মানবেকভাসি শয আ ার্ হাসন, শে আ ার্ অসনক শক্ষসত্র র্ারা োরা িীিসনও কাবিসয়
উঠসর্ পাসর না। একইভাসি অর্েন্ত আসিগপ্রিণ ও েংসিদনশীল শকান বশশুর মবস্তসষ্ক,
শকান বকিু শিাঝার মর্ িয়ে হওয়ার আসগই শকান যারণা িা বিশ্বাে িাবপসয় শদয়ািাও
বকন্তু বশশুসদর িনে কম ক্ষবর্কর নয়।
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অভীক, যমতঃ বশশু বনয তার্সনর এক স্বীকৃ র্ হাবর্য়ার, মুক্তমনা, শেব্রুয়াবর ১০, ২০১২

কারও যোন-যারণাসক বনসির েন্তাসনর উপর িাবপসয় শদয়ার শকান অবযকার শয
কারও শনই শেিা শলিানসনর বিখোর্ কবি কাহবলল বিিরান র্ার ‘On Children’
কবির্ায়ও উসল্লখ কসরসিন,
‘শর্ামার েন্তাসনরা শর্ামার েন্তান নয়।
িীিসনর বনসির প্রবর্ বনসির শয র্ৃ ষ্ণা, র্ারা হসলা র্ারই পুত্রকনো।
র্ারা শর্ামাসদর মাযেসম আসে, শর্ামাসদর শথসক নয়।
এিং যবদও র্ারা থাসক শর্ামাসদর েসি, বকন্তু র্াসদর মাবলক শর্ামরা নও।
র্ু বম র্াসদর বদসর্ পাসরা শর্ামার ভাসলািাো,
বকন্তু বদসর্ পাসরা না শর্ামার বিন্তা, কারণ র্াসদর বনসিসদর বিন্তা আসি।
র্ু বম র্াসদর শরীরসক িােগৃহ শিাগাসর্ পাসরা, বকন্তু র্াসদর আত্মাসক নয়।
কারণ র্াসদর আত্মা িাে কসর ভবিষেসর্র সর। শযখাসন র্ু বম শযসর্ পাসরা না,
এমনবক শর্ামার স্বসপ্নর মসযেও নয়।
র্ু বম র্াসদর মসর্া হওয়ার োযনা করসর্ পাসরা, বকন্তু
র্াসদর শর্ামার মসর্া িানাসনার শিষ্টা শকাসরা না।
কারণ িীিন শপিসনর বদসক যায় না, গর্কাসলর িসনে িসেও থাসক না।
শর্ামরা হি যনুক, আর শর্ামাসদর েন্তাসনরা হসি িুসি যাওয়া বর্র।
যনুবিতদ অনসন্তর পসথ বিসির বদসক র্াবকসয় থাসকন। শযন র্ার বর্র শিাসি
দ্রুর্ আর দূসর।
র্ু বম যনুক, র্ু বম িাোঁসকা, যনুবিতসদর হাসর্ শর্ামার শি োঁসক যাওয়া শযন আনসদর িনে হয়।
বর্বন শকিল িসল যাওয়া বর্রবিসক ভাসলািাসেন র্া-ই নয়,
বর্বন শর্া দৃঢ় যনুকবিসকও ভাসলািাসেন।’

ইউবনসেে, ইউসনসস্কা, আন্তিতাবর্ক শ্রম েংস্থা শযখাসন র্াসদর আপ্রাণ শিষ্টা িাবলসয়
যাসি বশশুসদর অবযকার রক্ষায়, শেখাসন আমরা শদখসর্ পাই যমীয় প্রভাসির কারসণ
বিবভন্নভাসি োরা বিসশ্বই বশশু বনয তার্সনর িনা শিসে িসলসি। ইিার বিরুসদ্ধ
র্াসদরসক বিবভন্ন প্রকার যমতািারসণ িাযে করাসনার মাযেসমই এই যরসণর বনয তার্ন শুরু
হয়। যমতানুোন, যমত প্রিার, যমীয় পুস্তকাবদর মাযেসম েি যসমতই শিষ্টা িালাসনা হয়,
কীভাসি শিাি থাকসর্ই বশশুসদর বদসয় বনয়বমর্ যমতিি তা িালাসনা যায়। মবস্তসষ্ক শুরুসর্ই
এমন শিবে পবেসয় শদয়ার পবরণবর্ এর্িাই ভয়ানক হসর্ পাসর শয, মানুষ
বিজ্ঞানবভবত্ত্ক ও যুবক্তপূণ ত বনয়মনীবর্ শদখসলও অসনক েময় বনসির পূিিত র্ী যারণা
শথসক শির হসয় আেসর্ পাসর না। যমীয় বিশ্বাে ও কু েংস্কারািন্ন যোন-যারণা এভাসিই
র্াসদর মাথায় র্খন িাোঁবকসয় িসে। বশশুরা র্াসদর বপর্ামার্া, আপনিনসদর কাি

শথসক যা শশাসন র্াই বিশ্বাে কসর। ঈশ্বর িয় বদসন পৃবথিী েৃবষ্ট কসরবিসলন, যীশু
ঈশ্বসরর পুত্র, যীশু পাবনর উপর হাোঁিসর্ পারসর্ন, যীশু মৃর্ুের বর্ন বদন পর আিার শি োঁসি
উসঠবিসলন, রামায়ণ-মহাভারর্ হল প্রািীন ভারসর্র ইবর্হাে, গীর্া হল ভগিান
শ্রীকৃ সষ্ণর মুখবনঃেৃর্ িাকে, দশাির্ারিবরর্, িন্মান্তরিাদ (মৃর্ুের পর কমতেল অনুযায়ী
আিার িন্ম হওয়া), শকারআন আল্লাহর িাণী, নিী মুহাম্মসদর উপর শকারআন নাসিল
হসয়বিল, নিীর আিসু লর ইশারায় িাোঁদ বদ্বখবের্ হসয় বগসয়বিল ইর্োবদ ইর্োবদ; িলা
যায় িেরা বনসিরা শযিাই বিশ্বাে কসর শেিাসকই বশশুসদর মসন ঢু বকসয় বদসর্ না
পারসল শাবন্ত পায় না। প্রাপ্তিয়স্করা র্খন বনসিসদর িাবর্, িণত, শগাত্র িা যমত রক্ষার
নাসম বশশুসদরসক যুসদ্ধর ময়দাসন েহসিই শিসন আনসর্ পাসর। আল কাসয়দা র্াসদর
িাবহনীসর্ বশশুসদর আকৃ ষ্ট করাসনার িনে এখন বিহাবদ কািু নত পয তন্ত প্রিার শুরু
কসরসি। শুযু ২০০৪ োসলই োরা বিসশ্ব প্রায় ৩ লক্ষ বশশু বিবভন্ন িাবহনীসর্ শযাদ্ধা
বহসেসি অংশগ্রহণ কসরসি। বকন্তু শদখা শগসি, যুদ্ধসক্ষসত্র বশশুসদর িেিহার যখন যসমতর
নাসম করা হয় র্খন িাবর্েং , এর অি েংগঠন ও প্রায় েকল শদসশর েরকারই
বনশ্চুপ হসয় থাসক।
যমীয় বশক্ষা শয আসরকবি শক্ষসত্র বশশু বনয তার্সনর শপ্রক্ষাপি সর্বর কসর, শেিা হল
বলি সিষমে েৃবষ্ট। এর মাযেসম শিসল ও শমসয়সদর অবযকাসরর মসযে অেমর্া সর্বর
হয়। িাবর্েং ও এর অিেংগঠনগুসলা বকভাসি উন্নয়নশীল শদশগুসলাসর্ নারী বশক্ষার
প্রোসরর কথা ভািসর্ পাসর শযখাসন শমসয়বশশুসদর সরর িাইসরই শযসর্ শদয়া হয় না।
পাবকস্তান, আেগাবনস্তাসনর র্াবলিান অযুেবষর্ এলাকাগুসলাসর্ শমসয়সদর স্কুসল বনয়বমর্
শিামা হামলা িালাসনা হয়। কখসনা িা িবেসয় শদয়া হয় বিষাক্ত গোে, যাসর্
বপর্ামার্ারাও শমসয় েন্তানসক স্কুসল পাঠাসর্ আগ্রহ হারায়। জকৈল িারী মশোর পনে
কো ৈলার কারনণ পামকস্তানির জসায়াত উপতযকার মমিনগারানত ১৪ ৈছর ৈয়সী
মালালা ও তার েুই ৈান্ধৈীনক তানের স্কুনলর সামনি গুমল কনরমছল তানলৈাি জমঙ্গরা
২০১২ সানল, এটা মৈশ্বৈাসী জেনখনছ। একথা মানসর্ অসনসকই নারাি শয যমতগুসলা
র্াসদর বশক্ষা প্রবর্োনগুসলাসক বনসিসদর প্রিার মাযেম বহসেসি িেিহার কসর। শহাক
শেিা পবশ্চসমর োনসে স্কুল িা আমাসদর শদসশর মক্তি, মারাো। আমাসদর শদসশ
প্রায়ই শদখা যায় মারাোয় পুবলশ র্ল্লাবশ করসলই পাওয়া যাসি বিবভন্ন রকম শদশীয়
অস্ত্র, আসগ্নয়াস্ত্র ও শিামা সর্বরর েরঞ্জাম। শিএমবির মর্ িবি েংগঠনগুসলা
মারাোগুসলাসকই শিসি বনসয়বিল র্াসদর শেবনং কোম্প বহসেসি। র্াই মারাোর
প্রবর্শব্দই হসয় বগসয়বিল ‘িবি সর্বরর কারখানা’। এখন শকান বশশুসক যবদ
বশশুকাসলই পাবঠসয় শদয়া হয় শকান মারাোয় র্সি মারাো শথসক শির হওয়ার েময়
র্ার মানবেকর্া শকমন হসর্ পাসর র্া অনুমান করা কবঠন বকিু নয়।
শকান কািবি ভাল আর শকান কািবি মদ, একিা বশশুসক এমনিা শশখাসনা খুি

কবঠন শকান কাি নয়। আর মদ কািবি শকন মদ এিাও িুবঝসয় িলসল একিা বশশুর
মন খুি েহসিই র্া গ্রহণ করসর্ পাসর। উদাহরণস্বরূপ অসনের শকান বিবনে র্ার
অিাসন্তই বনসয় আো িা িু বর করা শকন খারাপ কাি এিং এমনিা করা শকন উবির্ না
র্া খুি েহসিই একবি বশশুসক িুবঝসয় িলা যায়। বকন্তু এই প্রবিয়ার পবরিসর্ত বশশুসক
যবদ শুযু এমন বশক্ষা শদয়া হয়, “খিরদার, িু বর করবি না। র্াইসল আল্লাহপাক গুনাহ
বদসি” িা “িু বর করসল মৃর্ুের পর শদাযসখ বগসয় আগুসন িীিন্ত দগ্ধ হসর্ হসি” র্াহসল
ওই বশশুর মানবেক অিস্থািা শকমন দাোঁোসি। শেই োসথ িু বর করািা শকন একবি
খারাপ কাি িা শকন এ যরসণর কাি করা উবির্ নয় র্া েম্পসকত ও বকন্তু বশশুবি অজ্ঞই
শথসক যাসি। একিা বশশুর মসনর বিকাশ হওয়ার আসগই নরক িা শদাযসখর মর্
ভয়ঙ্কর একবি বিষসয়র োসথ পবরিয় কবরসয় শদয়ার কী প্রসয়ািন থাকসর্ পাসর?
র্ািাো নরক, িাহান্নাসমর ভয় শদবখসয় কারও সনবর্কর্ার উন্নবর্ োযন করা েম্ভি
নয়। “এরকম কাি শকাসরা না, শকউ একিন শর্ামাসক শদখসি। শর্ামাসক পসর শাবস্ত
শপসর্ হসি”, এিা সনবর্কর্া শশখাসনার শকান গ্রহণসযাগে মাযেম হসর্ পাসর না।
একিার শভসি শদসখসিন বক? শিৌদ্ধযসমত শর্া স্বগত-নরক, শিসহশর্-শদাযখ িসল বকিু
শনই। র্াহসল র্ারা র্াসদর বশশুসদর বকসের ভয় শদবখসয় খারাপ কাি হসর্ বিরর্
রাসখ? বশশুকাল শথসকই যখন ভসয়র মযে বদসয় শকান বশশু িে হসর্ থাসক, শে আর
দশিন োযারণ বশশুর মর্ স্বাভাবিক িীিনযাপন করসর্ পাসর না। আমরা কসয়ক িির
আসগ পাোঁি বক িয় িিসরর বশশু োহাসদর িনা শদসখবিলাম। এক মারাো বশক্ষক
‘কিসরর আযাি’ শীষতক একবি বভবেও োহাদসক শদবখসয়বিল। শযখাসন শদখাসনা হয়
মৃর্ুের পর আত্মাসক কর্িা ভয়ঙ্কর উপাসয় শাবস্ত শদয়া হয়। ওই বভবেওবি শদখার পর
োহাদ র্ার মানবেক ভারোমে পুসরাপুবর হাবরসয় শেসলবিল। বভবেওবিসর্ ভয়ঙ্কর ভাসি
বিত্রাবয়র্ অর্েন্ত ভাসয়াসলন্ট দৃশেগুবল র্াসক েিেময় র্াবেসয় শিোসর্ থাসক। র্ার
েমিয়েী শখলার োথীরা যখন মাসঠ শখলর্, র্খন শে বনসির িাোসর্ই িসে থাকর্।
অেহায় িািা-মারও র্খন আর বকিুই করার বিল না। র্ারা বনসিরাই শয বনসিসদর
েন্তানসক মারাোয় পাঠাসনার মাযেসম এমন বিভীবষকাময় পবরণবর্র বদসক শঠসল
বদসয়বিসলন। যখন বনসিসদর ভু ল িুঝসর্ পারসলন, র্র্বদসন অসনক শদবর হসয় শগসি।
অিসোেত বিশ্ববিদোলসয়র অযোপক ে. বরিােত েবকসন্সর উসেসশে শলখা এক বিবঠর
মাযেসম আমরা আরও একিন নাম প্রকাসশ অবনিুক মবহলার কাবহবন িানসর্ পাবর।
বযবন িে হসয়বিসলন একবি শরামান কোথবলক পবরিাসর, আর োর্ িির িয়সেই এক
যািসকর লালোর বশকার হসয়বিসলন। র্ার কাি শথসক িানা যায় ওই বর্ক্ত অবভজ্ঞর্া
শযমন র্ার িীিসন বিবভন্ন েময়ই র্াবেসয় শিবেসয়সি শর্মবন আরও একবি িনা র্াসক
বশশুকাসল আরও শিবশ আ ার্ কসরবিল। শিািসিলাসর্ই র্ার েিসিসয় কাসির িেু বি
মারা যায়। িেু হারাসনার শিদনা র্াসক যর্িা িেবথর্ কসরবিল র্ার শিসয়ও শিবশ

শিদনাদায়ক বিল র্খন, যখন শে িানল র্ার িেু বিসক শযসর্ হসয়সি নরসকর
অবগ্নকু সে। কারণ শে কোথবলক বিল না। র্ার ভাষায়, “প্রায়ই রাসর্ দুঃস্বপ্ন হসয় এিা
আমার কাসি আের্, ভািসর্ খুি কষ্ট হর্ শয আমার অর্েন্ত কাসির মানুষসদর নরসক
শযসর্ হসি”। একিার ভািুন শর্া, শকান মা র্ার েন্তানসক িলসি, “িািা, শর্ামার
শেবলম িািা খুি যাবমতক বিসলন। বর্বন পাোঁি ওয়াক্ত নামাি পেসর্ন, বনয়বমর্ শরািা
রাখসর্ন। শিশ কসয়কিার হজ্ব কসর এসেসিন। উবন মারা যাওয়ার পর আল্লাহ উনাসক
শোিা শিসহশসর্ বনসয় শগসিন। বকন্তু শর্ামার হাবলম িািা শিনামাবি বিসলন। বর্বন
শরািাও বঠকমর্ রাখসর্ন না। র্াই উবন মারা যাওয়ার পর র্াসক শদাযসখ শযসর্
হসয়সি”। এমন কথা শশানার পর বশশুবির মসনর অিস্থা বকরূপ হসর্ পাসর র্া আপবনই
অনুমান করুন। বিসশষ কসর বশশুবি শেবলম িািা অসপক্ষা র্ার হাবলম িািাসকই যবদ
শিবশ পিদ কসর র্খন?
বশশুসদর যমীয় বশক্ষাপ্রদান বনসয় যর্ অনাকাবির্ েি িনা সি থাসক শেগুসলা
বিবিন্ন শকান িনা নয়। শযসহর্ু যমত এগুসলার োসথ শলসগ আসি র্াই এই যরসণর
অনািার বনসয় শকউই বনসির মুখ খুলসর্ িায় না। বশশুসদর সশশসির গুরুত্বপূণ ত মুহূতেগুল া
শকসে শনয়ার মাযেসম যমত র্াসদর কর্িা ক্ষবর্োযন কসর র্া িলার অসপক্ষা রাসখ না।
িনবপ্রয় েিীর্বশল্পী শকবি শপবর শিািসিলার কথা স্মৃবর্িারণ কসর একিার িসলবিসলন,
“যাবমতক ও রক্ষণশীল কোথবলক পবরিাসরর েন্তান হওয়ার কারসণ শয িয়সে আমার
বেিবন িা হোন্স অোিারেসনর শেইবর শিল পোর কথা বিল, শেই েময়িার
পুসরািাই আমার পবরিার নষ্ট কবরসয়সি আমাসক িাইসিল ও অনোনে যমীয় পুস্তক
পবেসয়।”

এমন অবভজ্ঞর্া ও উপলবব্ধ িীিসনর পরির্ী েমসয় অসনসকরই হসয়সি। বশক্ষাবিদ
বিনা ব্রুে এ প্রেসি িসলন,
“আপবন যবদ আপনার বশশুর মাথায় যমীয় কু েংস্কার প্রসিশ না করান র্সি প্রকৃ র্
জ্ঞান রাখার িনে অসনকখাবন িায়গা পাওয়া যায়”।

মানবেক বনয তার্সনর োসথ যমত বশশুসদর শারীবরক বনয তার্নসকও উৎোহ বদসয় থাসক।
এসক্ষসত্র প্রথসমই শয উদাহরণবি আসে শেবি হল ইেলাম ও ইহুবদ যসমতর Genital
Mutilation িা Circumcision িা খৎনা প্রথা। যমতগুসলা িায় শুযু মানবেকভাসি নয়,
িরং শারীবরকভাসিও বনসির অনুোরীসদরসক যমীয় বিি িহন করসর্ হসি। শকান
বশশুর শরীসরর েংসিদনশীলর্ম অসি িুবর িালাসনাসক একবি েভে েমাি বকভাসি
গ্রহণ কসর র্া িুঝসর্ পারা আেসলই কষ্ট োসপক্ষ। বকন্তু যমীয় বনসদতশ িসল কথা। এই
িীভৎে প্রথাবির বশকার বকন্তু শুযু শিসল বশশুরাই হয় না। শোমাবলয়া, েুদান, বগবন,

িাদেহ আবিকার বিবভন্ন মুেবলম শদসশ আিও শমসয় বশশুসদর উপর যসমতর নাসম এমন
নারকীয় বনয তার্ন িালাসনা হয়। যমীয় বনসদতশ যর্ িিতরই শহাক না শকন, এিাসক
গ্রহণসযাগে ভাসি উপস্থাপন করার িনে, এিাসক শরীসরর িনে উপকারী দাবি কসর
যমতিাদীরা এই িীভৎে প্রথাবির বপিসনও বিবকৎোবিজ্ঞাসনর অপিোখো বনসয় আসে।
এখাসন একবি প্রশ্ন শর্ালা যায়। শরীর-স্বাসস্থের উন্নবর্র উসেসশে িসন্মর পর যবদ এই
যরসণর অিহাবন িাসর্ই হয়, ঈশ্বর র্সি বক মানুসষর শরীরসক যসথষ্ট বনখু োঁর্ কসর
বেিাইন কসরন বন? নাবক বদ্বর্ীয় বিশ্বযুদ্ধ িা একাত্ত্সরর স্বাযীনর্া যুসদ্ধর েময় প্রবর্পক্ষ
যসমতর অনুোরীসদর যাসর্ আলাদা করসর্ েুবিযা হয় শেরকম দূরদশী বিন্তা মাথায়
শরসখই এই যরসণর অিহাবনর বনসদতশ বদসয় শরসখসিন?
যমতগুসলা মানুষসক বশশুকাসলই এমন বশক্ষা বদসয় শদয় শয র্ার যমতই একমাত্র
ের্ে। একমাত্র র্ার যসমতর একবনে অনুোরীরাই মৃর্ুের পর স্বসগত িা শিসহশসর্ শপৌোঁিসর্
পারসি। িাবক েিার স্থান হসি িাহান্নাসমর অবগ্নকু সে। শে এিং র্ার যসমতর িার্ভাইরা
উৎকৃ ষ্ট, িাবকরা েিাই বনকৃ ষ্ট। শুরু শথসকই অনেসদর প্রবর্ এমন ৃণা ও বিসদ্বষ িবেসয়
শদয়াই যসমতর সিবশষ্টে। আমরা বক পাবর না বশশুসদর অনেসদরসক ভালিােসর্ শশখাসর্
িা মানুষ-মানুসষর মসযে সিষমে না করসর্?
আমরা বশশু বিিাসহর (িালেবিিাহ) বিরুসদ্ধ অিস্থান শনই, কারণ বিিাসহর িনে
প্রাপ্তিয়স্ক হসর্ হয়। আিার আমরা বশশুসদর বিবভন্ন রাষ্ট্রীয় কমতকাসেও (সযমন বনিতািন)
অংশ বনসর্ বদই না, কারণ শভাি শদয়া িা বনিতািসন অংশ শনয়ার মর্ পবরপির্া র্াসদর
মসযে আসে বন। আমাসদর এখন েময় এসেসি বশশুসদর িলপূিকত যমীয় বশক্ষাপ্রদাসনর
বিরুসদ্ধ দাোঁোসনার। অসনসকই হয়সর্া িলসিন শয, এিা বপর্ামার্ার উপর শিসে শদয়া
উবির্। বকন্তু, যমীয় বশক্ষার কারসণ উদ্ভূর্ বশশু বনয তার্সনর বিষয়বি আমাসদর বিন্তার
উসরক কসর, েমাসি বশশুসদর সনবর্ক বশক্ষা শদয়ার িনে যমত নামক প্রবর্োনবির আসদৌ
শকান প্রসয়ািন িা উপসযাবগর্া আসি বক? এর েসল শয একবি বির্বকত র্ পবরবস্থবর্র
উদ্ভি হসি শে িোপাসর শকান েসদহ শনই। শরে ‘স্পশতকার্র’ িসল িার্ীয় ও
আন্তিতাবর্ক মানিাবযকার েংস্থাগুসলার এিং োযারণ মানুসষর এসক্ষসত্র মুসখ কু লুপ এোঁসি
িসে থাকসল িা এই বির্কত সক পাশ কাবিসয় শযসর্ িাইসল িলসি না। েমাসির অর্েন্ত
গুরুত্বপূণ ত বশশুসদর অবযকার রক্ষায় অিশেই রক্ষণশীলর্ার শখালে শিসে শিবেসয়
আেসর্ হসি। বকন্তু িাস্তিমুখী হসল আমরা শদখসর্ পাবর আশা করা যর্ কবঠন আশার
িাস্তিায়ন করািা আরও অসনক শিবশ কবঠন। র্সি আবম স্বপ্ন শদবখ শয একবদন
েমাসির মানুষ িন গুরুত্বপূণ ত এই বিষয়বি বনসয় েসির্ন হসি। আরও শিবশ বিন্তা
করার ক্ষমর্া র্াসদর মসযে আেসি।
র্র্বদসন হয়সর্া োরা বিসশ্বর শকাবি বশশুসক যসমতর নাসম বনমতম বনয তার্ন নীরসি,
বনভৃ সর্ েহে কসর শযসর্ হসি।

বিশ্বাসের ভাইরাে রুখসর্ হসল অিোহর্ রাখা দরকার যসমতর কসঠার েমাসলািনা
অসনসকর মসনই এরকম একিা যারণা িসন্ম শগসি শয, যমত িোপারিা খুি স্পশতকার্র,
র্াই কসঠার ভাষায় এর ‘িোবশং’ করা যাসি না, িেি-বিদ্রূপ, বনদা করা যাসি না,
েমাসলািনা করা যাসিনা, এমনবক আসলািনাও করা যাসি না, করসলও করসর্ হসি
িুসঝ শুসন, মাথায় েু ল িদন বদসয়।
িোপারিা হােেকর। পৃবথিীসর্ এমন বকিু শনই যার েমাসলািনা হয় না। িাত্রসদর
ইবর্হাে পোসর্ বগসয় শকান ঐবর্হাবেক ভয় পান না এই শভসি শয, শিবিে খাসনর
েমাসলািনা করা যাসি না, পাসি ‘শিবিোনুভূবর্’ আহর্ হয়! শকউ ইবর্হাে িি তা করসর্
বগসয় ভাসিন না বদ্বর্ীয় বিশ্বযুসদ্ধর েময় নাৎবেসদর অর্োিাসরর কথা বকংিা িাপানী
িিতরর্ার কথা অথিা আমাসদর স্বাযীনর্া যুসদ্ধর েময় পাক িাবহনীর নৃশংের্ার কথা
িলা যাসি না। শকউ িসলন না, এসর্ কসর কাসরা ইবর্হাোনুভূবর্সর্ আ ার্ লাগসি,
মামলা কসর শদসি! প্রথম আসলা বকংিা কাসলর কসণ্ঠর মর্ পবত্রকা যখন প্রবর্বদনই
বিজ্ঞাসনর নাসম নানা যরসণর ‘আগেু ম িাগেু ম’ পবরসিশন কসর, আমরা িবল না আমরা
আদালসর্র শরণাপন্ন হি, আমাসদর ‘বিজ্ঞানুভূবর্’ বিপন্ন। অথি যসমতর শক্ষসত্র েি বকিু
হসয় যায় িেবর্িম।
যাবমতকসদর ভিুর অনুভূবর্ োমানেসর্ই আ ার্প্রাপ্ত হয়। যমতযসু দ্ধর নাসম
বিযমীসদর উপর বক যরসণর অর্োিার করা হসয়বিসলা র্া িলসল র্াসদর যমতানুভূবর্
আ ার্প্রাপ্ত হয়, পয়গম্বর-নিী-রেুল আর যসমতর শদিদূর্সদর অমানবিক কায তকলাপ
র্ু সল যরসল যমতানুভূবর্ আ ার্প্রাপ্ত হয়, নারীসদর অন্তবরন কসর র্াসদর অবযকার হরণ
করা হয় র্া িলসল আ ার্প্রাপ্ত হয়, যমতগ্রেগুসলাসর্ িবণতর্ অবিজ্ঞাবনক আয়ার্ িা
শোক র্ু সল যরসলও র্ারা আহর্ হন। আর িেি বিদ্রূপ করা হসল শর্া কথাই শনই;
ঈশ্বর শয ‘খু োঁবি িাো আকাশসক িাদ স্বরূপ যসর রাসখন’ র্া শযন শিৌবির হসয় র্াসদর
মাথায় র্ৎক্ষণাৎ শভসি পসে। যমত েি েময়ই শকৌর্ু সকর িে উৎে হসলও িেি এিং
শকৌর্ু কসিাসযর িোপারিা যাবমতকসদর োসথ েিেময়ই শকন শযন বিপরীর্। অথি,
োবহর্ে, রািনীবর্, অথতনীবর্, েমািনীবর্ িলবচ্চত্র, শখলাযুলা িা অনোনে যাির্ীয়
বিষয়সক েমাসলািনা, িেি বিদ্রূপ করসর্ র্াসদর বিদু মাত্র আপবত্ত্ শনই। শকিল যসমতর
শিলাসর্ই গসণশ উসে যায় িরািরই।
েমাসলািনার িোপারিা আসরকিু শখালো করা যাক। আমাসদর িাবরবদসকর েমাি
িেিস্থার বদসক র্াকাসল শদখি, আওয়ামীলীগ বিএনবপর েমাসলািনা করসি, বিএনবপ
আওয়ামীলীসগর। আসমবরকায় বরপািবলকানরা করসি শেসমাসিিসদর দশতসনর
েমাসলািনা বকংিা বিসরাবযর্া, আিার অনেবদসক শেসমাসিিরা বরপািবলকানসদর।
েমাির্াবন্ত্রক আর পুবোঁ িিাদী রনার শলাসকরা শয যার দৃ বষ্টসকাণ শথসক পরস্পসরর

েমাসলািনা করসি। েমাি, োবহর্ে, ইবর্হাে, বিজ্ঞান, িীোর্ত্ত্ব, প্রযুবক্ত – শকানিাই
েমাসলািনার ঊসবত নয়, বকন্তু যসমতর শিলাসর্ই যমতিাদীরা শযন র্ালগািবি িগসল বনসয়
িসে থাকার পণ কসরসিন। র্ারা যসমতর শয শকান প্রােবিক েমাসলািনা, িেি-বিদ্রূপ
বকংিা েংশয়সক বিরর্সর বনবষদ্ধ করসর্ িান, কখসনা যমতানুভূবর্র শদাহাই বদসয়, কখসনা
িনমসর্র শদাহাই বদসয়, কখসনািা আিার িনশৃংখলা রক্ষার শযায়া র্ু সল। র্ারা িান
যমতসক ‘শমাসমর পুর্ুল’ িাবনসয় হাসর্র শর্ালায় শরসখ বকংিা শপাষা বিোসলর মসর্া
শকাসল বনসয় অবিরর্ মাথায় হার্ িুবলসয় শযসর্। জ্ঞান-বিজ্ঞাসনর অনোনে শাখার
অপিদনীয় বিষসয়র বনদতয় েমাসলািনা যমতিাদীরা কসরন না র্া নয়। খুি ভালভাসিই
কসরন। শযিা পিদ না শেিা িসল শেসলন এক বনসমসষই। র্ারাও আমাসদর মসর্াই
কসঠার েমাসলািনা কসরন, োরউইসনর গলার োসথ িাোঁদসরর শদহ িসু ে বদসয় কািু নত
আোঁসকন, শমসয়রা র্াসদর পিদেই কাপে শিাপে না পেসল েসর্ায়া শদন, এসক র্াসক
মুরর্াদ শ াষণা কসর হর্োর হুমবক শদন, এমন বকিু শনই শয র্ারা িাদ রাসখন, অথি
যসমতর শিলায় র্ারা হােেকর ভাসি েমস্ত বনয়সমর িেবর্িম িান।
যমতিাদীরা অিশে র্াসদর েিবকিুসকই বনয়সমর িাইসর রাখসর্ িান। র্ারা মসন
কসরন র্াসদর মহান ঈশ্বর এই বিশ্বিগর্েহ েি বকিু পরম মমর্াভসর িাবনসয়সিন।
বকন্তু যবদ উসে শকান দুমখু ত প্রশ্ন কসর র্সি ঈশ্বরসক শক িানাসলা? র্খনই র্ারা
িলসিন, ঈশ্বরসক রাখসর্ হসি বনয়সমর িাইসর। ‘ও েি প্রশ্ন শকাসরানা – শিািা কালা
হসয় থাক’। একই যারায় র্ারা িান পৃবথিীর েিবকিুর েমাসলািনা, িেি, বিদ্রূপ
িলসি, শকিল যসমতর শিলায় – সনি সনি ি । আেসল যমতিাদীসদর এই শি োঁসদা যুবক্তসর্
কান বদসয় শুযু যাবমতসকরা নন, আমরা মুক্তমনারাও অসনক েময় বনসিসদর অিাসন্তই
র্াসদর পার্া োোঁসদ পা বদসয় শেবল এিং পবরসশসষ আমাসদর পর্ন শেসক আবন। এ
িোপারবি েম্প্রবর্ স্পষ্ট কসরসিন আইনিীিী এিং মানিাবযকার কমী এেওয়ােত
র্ািাে। বি ইনসকাসয়বর মোগাবিসন প্রকাবশর্ ‘Atheist Must Not Self-Censor’
বশসরানাসমর প্রিসে নাবস্তকসদর ের্কত কসর বদসয় বর্বন িসলসিন - যাবমতকসদর কু যুবক্তর
কাসি মাথা নর্ কসর নমনীয় হিার বকিু শনই209। আেসল এমন শকান যুবক্ত কাসরা
থবলসর্ শনই যা শমসন যমতসক েমাসলািনার শিাসখ শদখার শথসক অিোহবর্ শদওয়া যায়।
িরং প্রবর্বি যমতগ্রসেই রসয়সি অমানবিকর্া এিং নৃশংের্ার িোিবে। আসি নারীসদর
অন্তবরন রাখার যাির্ীয় িেিস্থা, আসি বিযমীসদর প্রবর্ হুঙ্কার, আসি বনম্নিসণতর
মানুষসদর উপর ঢালাও অর্োিাসরর বনসদতশ। র্াই, অনে েি বকিুর েমাসলািনা হসলও
যসমতর শিলায় মাথায় হার্ শিালাসর্ হসি – শেিা শর্া হওয়া উবির্ নয়। বকন্তু মুশবকল
হসি, বিসশষ কসর িাংলাসদসশর মর্ রাষ্ট্রগুসলাসর্ যমত িোপারবি এর্িাই েমাসির
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হাসে-মজ্জায় ঢু সক শগসি শয, যমতসক েমাসলািনার হার্ শথসক িাোঁিাসনাসকই আমরা এখন
স্বর্ঃবেদ্ধ িসল মসন কবর।
অথি যাবমতকসদর যমতানুভূবর্র মসর্া আমাসদরও ‘নাবস্তকানুভূবর্’ বকন্তু আহর্ হসর্
পারসর্া। প্রবর্বনয়র্ হয়ও। আমাসদর নাবস্তকানাভূ বর্ প্রবর্বদনই আহর্ হয়, যখন
শদবখ বিবভ খুলসলই বকংিা শকান রাষ্ট্রীয় অনুোন শুরু হসলই শকারআন শর্সলায়ার্ আর
গীর্া, বত্রবপিক আউসর অদৃ শে এিং অলীক ঈশ্বরসক খুবশ কসর অনুোন শুরু করসর্
হয়; আমাসদর অবিশ্বাসের দশতনানুভূবর্ আহর্ হয় যখন শিার কসর যমতবশক্ষার মর্
রূপকথাসক মাযেবমক স্তসর েিার িনে িাযের্ামূলক করা হয়, আমাসদর বিজ্ঞানুভূবর্
আহর্ হয় যখন শমরাি আর শিারাসকর রূপকথাসক আইনস্ট্াইসনর আসপবক্ষকর্ত্ত্ব
শিসন এসন সিযর্া শদয়ার শিষ্টা করা হয় বকংিা বিির্তনসক পাঠেপুস্তক শথসক অস্পৃশে
করার উসদোগ শনয়া হয়। বকন্তু এর িনে কাসরা অনুভূবর্র িাবি শিৌবির হসর্ শদবখ না,
মামলাও হয় না, হয় শকিল এর বিপরীর্বি িসলই।
অযোপক হুমায়ুন আিাদ ‘যমতানুভূবর্র উপকথা’ নাসম একবি প্রিে বলসখবিসলন কসয়ক
িির আসগ। বর্বন এই যমতানুভূবর্র উপকথা প্রিেবি শলখার পর বনসিই মুক্তমনায়
ইসমল কসরবিসলন প্রকাসশর িনে। শলখাবি মুক্তমনা োইসি শরসখ শদয়া হসয়বিসলা
বপবেএে আকাসর । পসর অযোপক আিাদ এই প্রিেবিসক বনসির িইসয় েংকবলর্
কসরন শয িইবির বশসরানামও বিল ‘যমতানুভূবর্র উপকথা’। িেবর্িমযমী এ প্রিেবি
পরির্ীসর্ মুক্তমনার েংকলন গ্রে ‘স্বর্ন্ত্র ভািনা’ (২০০৮) শর্ও প্রকাবশর্ হয়। বর্বন
শলখাবিসর্ বকিু র্াৎপয তময় কথা িসলবিসলন যা, আিসকর েমসয়ও অর্েন্ত প্রােবিক –
‘একবি কথা প্রায়ই শশানা যায় আিকাল, কথাবি হসি ‘যমতানুভূবর্’। কথাবি
োযারণর্ একলা উচ্চাবরর্ হয় না, োসথ িবেসয় থাসক ‘আহর্’ ও ‘আ ার্’ কথা
দুবি; শশানা যায় ‘যমতানুভূবর্ আহর্’ হওয়ার িা ‘যমতানুভূবর্সর্ আ ার্’ লাগার কথা।
আিকাল বনরন্তর আহর্ আর আ ার্প্রাপ্ত হসি মানুসষর একবি অোযারণ অনুভূবর্,
যার নাম যমতানুভূবর্। মানুষ খুিই শকামল স্পশতকার্র িীি, র্ার রসয়সি েু সলর
পাপবের মসর্া অির অনুভূবর্; স্বগত িু ের্ মানুসষরা িাে করসি নরসকর শথসকও বনমতম
পৃবথিীসর্, শযখাসন বনেুরর্া আর অপবিত্রর্া েীমাহীন; র্াই র্ার বিবিত্র যরসনর
শকামল অনুভূবর্ শয প্রততমুহূলতে আহর্ রক্তাক্ত হসি, র্াসর্ শকাসনা েসদহ শনই।
যখন েুবদন আেসি, শে আিার স্বসগত বেসর যাসি, র্খন ওই বিশুদ্ধ িগসর্ শে পাসি
বিশুদ্ধ শাবন্ত; শেখাসন র্ার শকাসনা অনুভূবর্ আহর্ হসিনা, েু সলর শিাকাবিও লাগসি
না র্ার শকাসনা শুদ্ধ অনুভূবর্র গাসয়। অনন্ত শাবন্তর মসযে শেখাসন শে বিলাে করসর্
থাকসি। বকন্তু পৃবথিী অশুদ্ধ এলাকা, এখাসন আহর্ হসি, আ ার্ পাসি, রক্তাক্ত হসি
র্ার নানা অনুভূবর্- এিা খুিই শিদনার কথা; এিং েিসিসয় আহর্ হসি একবি
অনুভূবর্, শযবি পুসরাপুবর শপৌরাবণক উপকথার মসর্া, র্ার নাম যমতানুভূবর্।

মানুষ বিশ্বসক অনুভি কসর পাোঁিবি ইবিসয়র োহাসযে; ইবিয়গুসলা মানুষসক শদয় রূপ
রে গে স্পশত শ্রুবর্র অনুভূবর্; বকন্তু মানুষ, একমাত্র প্রবর্ভািান েৃবষ্টশীল প্রাণী
মহাবিসশ্ব শুযু এ-পাোঁিবি ইবিসয়ই েীমািদ্ধ নয়, র্ার আসি অির ইবিয়ার্ীর্
ইবিয়। র্ার আসি একবি ইবিয়, যার নাম বদসর্ পাবর শেৌদয তবিয়, যা বদসয় শে
অনুভি কসর শেৌদয ত; আসি একবি ইবিয়, নাম বদসর্ পাবর বশসল্পবিয়, যা বদসয় শে
উপসভাগ কসর বশল্পকলা; এমন অসনক ইবিয় আসি র্ার, শেগুসলার মসযে এখন
েিসিসয় প্রখর প্রিল প্রিে হসয়সি হসয় উসঠসি যসমতবিয়, যা বদসয় শে অনুভি কসর
যমত, র্ার শভর্র বিকবশর্ হয় যমতানুভূবর্, এিং আিসকর অযাবমতক বিসশ্ব র্ার
স্পশতকার্র যমতানুভূবর্ আহর্ হয়, আ ার্প্রাপ্ত হয় শভারসিলা শথসক শভারসিলা।
অনে ইবিয়গুসলাসক পরাভূ র্ ক’শর এখন এবিই হসয় উসঠসি মানুসষর প্রযান ইবিয়;
যসমতবিয় োরাক্ষণ শিসগ থাসক, র্ার শিাসখ মু শনই; শিসগ শথসক শে পাহারা শদয়
যমতানুভূবর্সক, মাসঝমাসঝই আহর্ হসয় বিৎকার ক’শর ওসঠ, শিায কসর প্রিে
উসত্ত্িনা। এবি বশল্পানুভূবর্র মসর্া অনুভূবর্ নয় শয আহর্ হওয়ার যন্ত্রণা শকিল
একলাই েহে করসি। এিা আহর্ হ’শল বক্ষপ্ত হসয় ওসঠ। যমতানুভূবর্র উসত্ত্িনা ও
বক্ষপ্তর্ায় এখন বিশ্ব কাোঁপসি।’

হুমায়ুন আিাসদর কথা একিণত বমসথে নয়। যমতানুভূবর্ নামক িি
ু রু উসত্ত্িনা ও
বক্ষপ্তর্ায় এখন োরা বিশ্ব কাোঁপসি। পাঠকসদর বনশ্চয়ই মসন আসি, ২০০৬ োসল
েোবনশ একবি পবত্রকায় শমাহাম্মদ (েঃ) এর শিশ কসয়কবি কািু নত প্রকাসশর পর
যমতানুভূবর্সর্ আ াসর্র অবভসযাসগ বকভাসি বক্ষপ্ত হসয় উসঠবিসলা োরা মুেবলম বিশ্ব।
েোবনশ পবত্রকায় িাপা হওয়া কািু নত গুসলা পৃবথিীর প্রবর্বি প্রাসন্ত এমনবক িাংলাসদসশও
রািনীবর্বিদসদর কািু নত এর মানদসে শমািামুবি শগাসিিারা যরসণর। েিতসমাি িাসরাবি
িবির মসযে, বর্নবি কািু নত সক িেসিার ইেলাম এিং েন্ত্রাসের োসথ েম্পবকত র্ করা
যায়। আর এই কািু নত গুসলা িাপাসনার পসর শেগুসলা না শদসখই পুসরা পৃবথিীসর্ বিসক্ষাভ
ত ক্ষসক
প্রকাসশ শেসি পসে মুেলমানরা। শেৌবদ আরসির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেনমাকত কর্ৃ প
যথাযথ িেিস্থা গ্রহসণর আহিান িানান, এিং এমন িনা শযন ভবিষেসর্ শকউ করার
োহে না পায়, র্ার িনে দায়ী িেবক্তসদর যথাযথ শাবস্ত প্রদাসনর অনুসরায কসরন। এর
বঠক দুইিির আসগ ২০০৪ োসলর শেসপ্টম্বসর শনদারলোসির একবি শিবলবভশন িোসনসল
প্রথমিাসরর মসর্া েম্প্রিাবরর্ হয় িলবচ্চত্র বনমতার্া বথও ভোন গসগর স্বল্প-সদ েত িলবচ্চত্র
‘োিবমশন’- যার মূল বিষয় বিসলা মুেবলম নারীর উপর আসরাবপর্ ইেলাবম েমাসির
বনয তার্ন কথা। বথও ভোন গগ আর র্ার িলবচ্চসত্রর মাসঝ েময়িা শমাসি এক মাে।
একই িিসরর নসভম্বসরর দুই র্াবরখ, ভোন গগ আমস্ট্ারোসমর রাস্তায় মুহাম্মদ
শিাসয়বর নাসমর এক যমতাে মুেলমাসনর গুবলসর্ বনহর্ হন। গুবল কসর শমসর শেসলই
খুবন ক্ষান্ত হয়বন, িুবর বদসয় র্ার মাথা আলাদা কসর শেলা হয়। ১৯৯২ োসল বমশসরর

শলখক োরাি েদা ইেলামসক অপমান করার িনে খুন হন, শনাসিল পুরষ্কার পাওয়া
বমশসরর আসরক উপনোবেক নাবগি মাহেু িসক যমতানুভূবর্সর্ আ াসর্র উবিলায়
িুবরকা ার্ করা হয় ১৯৯৪ োসল, ২০০৪ োসলর ২৭শশ শেব্রুয়াবর িাংলাসদসশর
প্রথাভািা শলখক হুমায়ুন আিাসদর উপর হামলা িালায় এসদসশর একবি ইেলামী
শমৌলিাদী শগােী। িাপাবর্ বদসয় ক্ষর্ বিক্ষর্ কসর শেলা হয় র্ার শদহ,যা পসর র্াসক
প্রলবম্বর্ মৃর্ুের বদসক শঠসল শদয়। শদসশর েরকার অিশে শেেময় এিাসক
শেকু েলাবরস্ট্সদর কাি িসল পার শপসর্ শিসয়বিসলা, র্ৎকালীন ইেলাবমস্ট্ মন্ত্রী এও
িসলবিসলন, ‘িাংলাভাইরা েি বমবেয়ার েৃবষ্ট’।
ইেলাসমর োসথ েন্ত্রাসের েম্পকত আসি বক শনই শেই িাসয়র শপয়ালায় ঝে শর্ালা
পুরসনা বির্সকত না বগসয়ও িলা যায়, শেনমাসকতর পবত্রকায় প্রকাবশর্ কািু নত গুসলা বকিু
িাস্তির্ার বদসক আিুল প্রদশতন কসর শয িাস্তির্ায় আসি িাংলাসদসশর িাংলা ভাই,
বিসদসশর ওোমা বিন লাসদন, আইমান আল যাওয়াহবর, আিু হামিা, শমাহাম্মদ আর্া
েহ হািার হািার বিহাবদ যারা শকারআন এিং হাবদসের িানী দ্বারা অনুপ্রাবণর্ হসয়
হর্ো করসি অেংখে বনরপরায মানুষসক। শাবন্তবপ্রয় মুেলমানরা কািু নত বি শদসখ এই
িাস্তির্ািা শদখসর্ পারসর্ন, শে িাস্তির্ায় ের্ের্া শপসল শেিা েমাযাসন েসিষ্ট হসর্
পারসর্ন, বকন্তু আমরা মানুসষরা- যা শদখসর্ িাই না, র্া শদবখনা, র্াই মুেলমানরা
যমতানুভূবর্সর্ আ ার্ শলসগসি িসল বিৎকার-শিিাসমবি
শুরু কসর বদসলন। শেনমাসকতর
োঁ
পবত্রকার িোন িাইসলন, েম্পাদক শপসলন মৃর্ুের হুমবক।

র্ারসিসয়ও মিাদার বিসলা বেসিসনর বকিু শমৌলিাদী মুেবলমসদর কািকমত।
বেসিসনর মুেবলমরা েন্ত্রাসের োসথ শয ইেলাসমর শকান েম্পকত শনই, বকংিা ইেলাম শয
কর্ শাবন্তপূণ ত যমত, র্া ‘প্রমাণ’ করসর্ রাস্তায় বমবিল কসরবিল িোনার আর প্লোকােত
বনসয়, শযগুসলাসর্ শলখা বিসলা – ‘Slay those who insult Islam’, ‘Butcher those
who mock islam’, ‘Behead those who say Islam is a violent religion’।
‘যারা িসল ইেলাম ভাসয়াসলন্ট বরবলবিয়ন, র্াসদর কর্ল করুন’ – এর শিসয়
িে কািু নত আর বক হসর্ পাসর! োসয বক আমরা িবল যমতই েকল বিসনাদসনর উৎে?
র্ামাো শকিল েোবনশ কািু নত বনসয়ই হয়বন, র্ামাো হসয়বিসলা িাংলাসদসশ কািু বত নস্ট্
আবরসের আোঁকা আপার্ বনরীহ ‘মুহম্মদ বিোল’ কািু নত বনসয়ও। শিিারা আবরেসক
শিল খািসর্ হসয়বিসলা এর িনে। অথি শেই কািু নত িহু আসগই প্রকাশ কসরবিসলা
বশবিসরর পবত্রকা ‘বকসশার কণ্ঠ’। র্খন অিশে কাসরা যমতানুভূবর্ আহর্ হসর্ শদখা
যায়বন।
ইউবনভােতাল বেিাসরশন অি বহউমোন রাইিে-এর আবিতসকল-১৯ এ পবরষ্কার িলা
আসি “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.”

িবি – েোবনশ পবত্রকায় কািু নত িাপাসনার পসর বেসিসনর মুেবলমরা েন্ত্রাসের োসথ শয
ইেলাসমর শকান েম্পকত শনই, বকংিা ইেলাম শয কর্ শাবন্তপূণ ত যমত, র্া ‘প্রমাণ’ করসর্ রাস্তায়
বমবিল কসরবিল িোনার আর প্লোকােত বনসয়, শযগুসলাসর্ শলখা বিল ‘যারা িসল ইেলাম
ভাসয়াসলন্ট বরবলবিয়ন, র্াসদর কর্ল করুন’, বকংিা ‘ইেলামসক িেি যারা কসর র্াসদর
মোোকার করুন’।

রাসষ্ট্রর কাসি শথসক র্াই িাক স্বাযীনর্া রক্ষার অবযকার আশা করা যুবক্তেির্। বকন্তু
দুঃসখর বিষয় রাষ্ট্র শেিা না বদসয় িরঞ্চ িাক-স্বাযীনর্ার অবযকারসরাসয শিবশ েসিষ্ট
থাসক; রাষ্ট্র শিোোঁে কথা িলা পিদ কসরনা, বিসরাবযর্া পিদ কসরনা। িাংলাসদসশর
মসর্া শদশগুসলাসর্ রাষ্ট্রযন্ত্র মূলর্ ক্ষমর্ার মেনদ যসর রাখার িনে েংখোগবরেসক
যমীয় আবেসম শনশাগ্রস্থ কসর রাখসর্ অসনক আগ্রহী- র্াই এ যরসণর রাষ্ট্রযন্ত্রগুসলা
িাক স্বাযীনর্া রক্ষার অবযকার শদিার পবরিসর্ত হরসণ শিবশ আগ্রহী। আর শেইেি
রাসষ্ট্রর আবেমগ্রস্থ মানুসষরা বিশ্বাে কসর, আত্ম ার্ী শিামা হামলা কসর বত্রশ িন মারার
িনা শথসক শিবশ গুরুত্বপূণ ত শে িনায় ইেলামসক িবেসয় খারাপ বকিু িলা হসয়সি
বকনা- যবদ হসয় থাসক,র্াহসল র্ারা আ ার্ পায়। মূল িনা যামািাপা পসে িে হসয়
উসঠ অনে িনা- শয িনার খলনায়ক- ‘িোিা শর্াসর বলখসর্ কইসি শক’।
বলখসিানা? আোঁকসিানা? শযখাসন েমাসলািনা শদখসল েমাসলািসকর গলা শিপার
পবরিসর্ত েমাসলািনার কারণ খবর্সয় শদখা ‘উবিৎ’- পৃবথিীর যাবমতসকরা এসর্া েহি
িোপারও শিাসঝনা? মুসখ শাবন্তর যমত িসল েোনা র্ু সল শেসল োরা বিসশ্ব েন্ত্রাসের িাষ

কসর শিোসল শেই বদ্বিাবরর্া বনসয় শকউ িেি করসি না? পৃবথিীর আসলা-িার্ােবিজ্ঞান-প্রযুবক্ত েি িেিহার কসর যারা আিও গুণগান গাইসি মযেযুসগর বহংোবিসদ্বষভরা মর্িাদগুসলার প্রবর্, শেইেি িালুর মসযে মুখ গুোঁসি থাকা িেবক্তসদর বনসয়
শকৌর্ু ক করািা শদাসষর? পৃবথিীসর্ লক্ষ লক্ষ আহাম্মক শগােীর মসযে কসর্াগুসলা শগােী
আিও বিশ্বাে কসর পৃবথিী েমর্ল, কসর্াগুসলা মসন কসর এলবভে বপ্রেবল শি োঁসি
আসিন এখনও- এই আহাম্মকসদর বনসয় উপহাে করা যাসিনা? কারণ র্ারা আ ার্
পাসি?
আমাসদর শদশিায় আি যসমতর িয়িয়কার। যমতাের্ার িয়িয়কার। িয়িয়কার
বনিুবত দ্ধর্ার। অথি বিজ্ঞান- শয েবর্েকার অসথত আমাসদর পার কবরসয়সি নদী, শের্ু
সর্বর কসর, শকাসনা নিী িা যমতগ্রসের জ্ঞান নয়- শে বিজ্ঞাসনর শির্না আমরা পবরহার
করবি েযর্সন- যবদও এইেি শির্না িুঝসর্ একিু শিাখ-কান শখালা রাখসলই হয়।
বকন্তু এসর্া েহি একিা কািও না কসর শি োঁসি থাকার িনে প্রাণান্তকর শিষ্টা কবর
আমরা। যমতানুভূবর্র িাসপ পসে আি এসদসশ বিির্তনবিদো পোসনা হয়না, স্কুল
কসলসির িীিবিজ্ঞান িই শথসক উবঠসয় শদওয়া হয় িীিবিজ্ঞাসনর মূল বভবত্ত্ বিির্তন
শেই বিষয়িাই। আমাসদর যমতানুভূবর্র শেপাই আিও আমাসদর িনে বনযতারণ কসর
বদসর্ িাইসিন, আমরা কী শদখসিা, কী পেসিা, কী শুনসিা আর কী শুনসিানা।
শদসশর রাষ্ট্র-বনয়বন্ত্রর্ বমবেয়াগুসলাসর্ যসমতর েমাসলািনা িে হসয় শগসি অসনক
আসগই। বকন্তু ইন্টারসনি? শেখাসন েমাসলািনা িে করা দরকার না? যমতানুভূবর্র
শেপাইরা রাষ্ট্রসক বনসয় বিবন্তর্ হসয় পসেন শে িোপাসর। আমাসদর যমতানুভূবর্র
শেপাইরা রার্ ভর মাইবকং কসর অনে যসমতর মানুষসদর, অনে শদসশর মানুসষর আরাম
কসর গালাগাবল কসর শযসর্ পাসরন, বকন্তু শেেিুসক র্ার যসমতর বিরুসদ্ধ একিা কথা
শুনসল মুখ ভার কসর শেসলন। আেসলই বক শেসলন? না শেসলন না, বকন্তু েংগঠন
শেসল। েংগঠন র্াসদর পবরিালনা কসর। আর শযসহর্ু এসদসশ র্াসদর েংগঠন
শবক্তশালী র্াই রাষ্ট্র র্াসদর হার্ করার িনে র্াসদর পক্ষ শনয়, রাষ্ট্র আমাসদর
বিজ্ঞানানুভূবর্সর্ বনসয় বিবন্তর্ নয়, আমাসদর শেৌদায তানভ
ু ূ বর্ বনসয় বিবন্তর্ নয়,
আমাসদর েভের্ানুভূবর্ বনসয় বিবন্তর্ নয়- হঠাৎ কসর রাষ্ট্র বিবন্তর্ েংখোবযকে েংগঠসনর
যমতানুভূবর্ বনসয়, কারণ েংখোল ুসদর শিইল বদসয় লাভ শনই। মূলযারার পর
ইন্টারসনসি র্াই এখন যীসর যীসর পেসি যমতানুভূবর্র রক্ষাসথত কথা শেন্সরবশসপর
শকাপানল।
ইন্টারসনি বক এভাসি দমাসনা েম্ভি?
েোবনশ কািু সত নর িনা, বথও ভোন গসগর িনার পর োউথ পাকত ও মুেলমানসদর একই
শরাষানসল পসে র্াসদর ২০০ এিং ২০১ র্ম পিতবি শেন্সর করসর্ িাযে হয়। ভয়

শদবখসয় ির্তমান েমসয় মর্ প্রকাসশর স্বাযীনর্ার উপর এই বনরন্তর িাযার প্রবর্িাদ
িানাসর্ বগসয় ইন্টারসনসি এক অভূ র্পূি ত আসদালসনর িন্ম হয়- ‘এভবরিবে ড্র মুহাম্মদ
শে’ নাসম। একবি শেেিুক পার্াসক শকি কসর লক্ষ লক্ষ িবি আোঁকা হয়, মুহাম্মসদর।
এখাসন একবি বিষয় মুেলমানসদর শিাঝা দরকার, মুহাম্মসদর িবি আোঁকা র্াসদর িনে
বনবষদ্ধ হসলও যারা র্াসদর যমতভুক্ত নয়- র্াসদর িনে বকন্তু এ বনয়ম খাসি না। ২০ শম
২০১০ োসল বদনবি পালসনর আসগর বদন পাবকস্তাসনর আদালর্ শেেিুক ব্লক কসর। কী
লাভ হসলা র্াসর্? এখাসন িসল শনয়া উবির্, মবদসরর ণ্টাববন শুসনও একিন
মুেবলসমর যমতানুভূবর্ আহর্ হওয়ার কথা, শেিার বিরুসদ্ধও শোচ্চার হওয়ার কথা।
বকন্তু হসি না, শকন? কারণ বহসেসি িলা যায়, শকান শদসশর আইন িা মানুসষর
সনবর্কর্ার বভবত্ত্িা গসে ওসঠ পাবরপাবশ্বতক অিস্থার োসথ খাপ খাইসয়। আমাসদর
োংস্কৃবর্ক ইবর্হাে িসল, ইেলাম যমত এসদসশ প্রসিশ করার পূসিত আমরা বিলাম
িাবর্গর্ভাসি েনার্ন অথিা শিৌদ্ধ যমতানুোরী- েুর্রাং আমাসদর শয বমশ্র যমীয়
েংস্কৃবর্ এিং েহনশীলর্ার ইবর্হাে আসি, মূলেসিায আসি- শেিা মযেপ্রাসিের প্রযান
যসমতর মূলেসিাসয শনই। শক্ষত্র বিসশসষ িেবর্িম হসলও, আমাসদর শদসশ ইেলাম
প্রিাসর এসেবিসলা প্রযানর্ েূেী োযসকরা, যাসদর শপ্রসমর িাণী এসদসশর মানুসষর হূদয়
িয় কসর বনসয়বিল। বকন্তু একবিংশ শর্াব্দীর শপ্রক্ষাপসি আমাসদর শদসশ শমৌলিাদ
মাথা িাো বদসয় উঠসলও আমরা বকন্তু শেৌবদ আরি বকংিা ইরাসনর মসর্া ইেলাবমক
রাষ্ট্র বহসেসি বনসিসদর শ াষণা কবর বন হাসর্ কলসম, আমাসদর োংস্কৃবর্ক মূলেসিায
শেিা িসল না। র্াহসল শকন শেই মযেযুগীয় অে মূলেসিাসযর শদাহাই বদসয় আমাসদর
রাষ্ট্র িলপ্রসয়াগ করসি? যমতানুভূবর্ িসল শকান েুবনবদতষ্ট অনুভূবর্ বিবির্ কসর বক শকান
আইন প্রণয়ন করা েম্ভি? কারণ যমতানুভূবর্র িোপারিাই বিমূর্ত এিং প্রসর্েক যমত এসক
অপসরর সানে েঙ্ঘার্পূণ।ত শকান েনার্ন যমতািলম্বী বগসয় যবদ আদালসর্ আসিদন কসর
গরু শকারিাবনর িসনে র্ার যমতানুভূবর্ রক্তাক্ত- র্াহসল রাষ্ট্র বক র্ার যমতানুভূবর্ রক্ষার
িসনে পদসক্ষপ গ্রহণ করসি? শযসহর্ু রাসষ্ট্রর শিাসখ েিাই েমান- প্রসর্েক যমতানুোরীই,
না বক র্খন আইন প্রণয়ন করা হসি েংখোগুরু মানুসষর মূলেসিাসযর ওপর বভবত্ত্ কসর?
পসরাক্ষভাসি বক এখসনা শেই িোপারিাই হসি না? ভয়-ভীবর্ শদবখসয় িই, পত্র-পবত্রকা
িে করসলও এখন বক আর আদসর্ মুখ শিসপ যরা েম্ভি হয়?
পুরার্ন পদ্ধবর্ আর কাি করসি না, রাষ্ট্র- আর আমাসদর শেন্সরকারীরা ঝাোঁবপসয়
পেসি নর্ু ন এই শক্ষত্র ‘ইন্টারসনি’শক আিসক শেলার উপায় শির করসর্। উইবকবলি
আসমবরকার আেগাবনস্তান ও ইরাক যুসদ্ধর শগাপনীয় বিশাল নবথ, গুয়ানর্ানামু কারাগার
এিং আসমবরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালসয়র অেংখে নবথ েংগ্রহ কসর ইন্টারসনসি শিসে বদসয়
োংিাবদকর্ার এক নর্ু ন বদগন্ত প্রবর্ো কসর। আমরা শদখলাম, খুি আগ্রহ বনসয়ই
শদখলাম – পৃবথিীর েিসিসয় শবক্তশালী রাষ্ট্র আসমবরকাও র্াসদর গলা বিসপ যরার

প্রসিষ্টায় েেল হসর্ পারসলা না। ২০১০-১১ োল িসু ে িলা মযেপ্রাসিের শদশ গুসলাসর্
নীভূ র্ হসয় ওঠা েংগবঠর্ িলমান আসদালসনর শপিসন ইন্টারসনসির এিং োমাবিক
শযাগাসযাগ োইিগুসলার প্রভাি আমরা েিাই শদসখবি। বেবরয়ার মসর্া একবি িদ্ধ শদসশ
থাকা মানুসষরা র্াসদর কথা, র্াসদর অিস্থা োরাবিশ্বসক িানাসর্ শপসরসি ইন্টারসনসির
মাযেসম। বর্উবনবেয়ায় িাকু বরবিহীন শিকার যুিকসদর আগুসন আত্মাহুবর্ শদিার
িনাসক শকি কসর বর্উবনবেয়ার েরকাসরর প্রবর্ শয বিসক্ষাভ দানা শি োঁসয উসঠবিসলা
র্াসক শঠকাসর্ ইন্টারসনসির েংসযাগ িে কসর বদসয়বিসলা েরকার। লাভ হয়বন, িরং
বর্উবনবেয়ার েেল বিপ্লিসক বিবির্ করা হসয়সি ‘The Story of the First
Successful Internet Revolution’ বহসেসি। বমশসরর বিপ্লিীরাও শযাগাসযাসগর
মাযেম বহসেসি িেিহার কসরসি ইন্টারসনি। বমশসরর েরকার গবদ িাোঁিাসর্ শেেিুক
ইউবিউি িু ইিার িে কসর বদসয়বিসলা, লাভ হয়বন শেখাসনও। িাংলাসদসশ এই
আওয়ামীলীগ েরকাসরর আমসলও কবদন আসগ যখন যমতানুভূবর্ এিং রািবনবর্ক
শনর্া-শনত্রীর ইসমিানুভূবর্সর্ আ ার্ করার িনে শেেিুক িে করার পায়র্ারা শনয়া
হসয়বিসলা র্খন িনমানসে কী ভয়ঙ্কর প্রবর্বিয়া হসয়বিসলা, বকভাসি েরকার আিার
বনসিসদর হােোস্পদ কসর অিসশসষ শেেিুকসক শিসে বদসর্ িাযে হসয়বিসলা, রাসষ্ট্রর
কণতযাসররা বনশ্চয় র্া ভু সল যায় বন। বকন্তু দুঃসখর বিষয়, ভু ল শথসক বশক্ষা বনসর্ র্াসদর
খুি কমই শদখা শগসি।
রাসষ্ট্রর কণতযাসররা এখন র্াই আিার নসে িসে িসেসি, আসরকবি মহাভু ল
আিাসরা করার িনেই শিায হয়। আিাসরা ইন্টারসনসির মুখ শিসপ যরসর্ র্ারা
িদ্ধপবরকর। বদসক বদসক ব্লগ, শেেিুক, িু ইিাসরর নাসম মামলা, কনসিন্ট শমািার
আসিদন, ব্লক আরও কসর্া কী। েম্প্রবর্ র্থে ও শযাগাসযাগপ্রযুবক্ত (েংসশাযন)
অযোসদসশ িূ োন্তভাসি অনুসমাদন বদসয়সি মন্ত্রীেভা, শযখাসন ৫৭ যারা নাসম একবি
যারা েংযুক্ত হসয়সি। ‘অনুভূবর্র িাবণিে’ পুবোঁ ি কসর শদসশর প্রগবর্শীল মুক্তমনা
শলখকসদর হুমবকর মুসখ রাখা এিং পবরবস্থবর্ িুসঝ র্াসদর কারাগাসর শপ্ররণিাই শযন
এর একমাত্র উসেশে। ইসর্ামসযেই এর বশকার হসয় কারাগাসর শগসিন মুক্তিুবদ্ধর দুই
র্রুণ মাহমুদর রহমান রায়হান (রায়হান রাহী) এিং উল্লাে দাশ। যখন এগুসলাসর্ও
োয়দা হয় না, র্খন হয় শারীবরক আিমণ। বকন্তু র্ারা ভু সল যান, হুমায়ুন আিাদ,
রািীি বকংিা আবেে মবহউেীনসক িাপাবর্ বদসয় কু বপসয়ও মুক্তিুবদ্ধর অগ্রযাত্রা বস্তবমর্
করা যায়বন; িরং আমরা শিসেবি, িারা গাি বহসেসি িন্ম বনসয় মহীরুহ আকাসর
িবেসয় পসেবি এখাসন ওখাসন েিতত্র। কয়িনসক শহনস্থা করসি, কয়িা োইি িে
করসি? আিসক শয শকান ব্লসগ শগসলই, বকংিা শেেিুক, িু ইিাসরর শয শকান
িায়গাসর্ই মুক্তিুবদ্ধর স্বপসক্ষ হািাসরা আসলািনা শিাসখ পসে। শকিল পাোঁি িয়বি
োইি িে কসর বদসলই েি শশষ হসয় যাসি? মুক্তমনারা আি আর একবি োইসি নয়,

মুক্তমনা একবি েেল আসদালসনর নাম যা িবেসয় আসি অেংখে োইসি, শেেিুক
শপইসি, মানুসষর মসন, বিন্তা-শির্নায়। প্রবর্বিয়াশীলসদর প্রবর্বিয়ায় এ আসদালন
রার্ারাবর্ িে হসয় যাসি -শেিা ভািার শকাসনা কারণ শনই।
েমাি যমতহীন হসয় শগসল বক উিসন্ন যাসি?
এই িইসয়র পঞ্চম অযোসয় আমরা েুইসেসনর একবি েংিাদ বনসয় আসলািনা
কসরবিলাম। ২০১৩ োসলর বেসেম্বর মাসের ০৩ র্াবরসখ পবত্রকায় প্রকাবশর্ শেই
েংিাদ শথসক িানা বগসয়বিল, েুইসেসনর কারাগারগুসলা নাবক েি িমশ িে হসয়
যাসি। বিগর্ েময়গুসলাসর্ কারািবদর েংখো নািকীয়ভাসি কসম যাওয়ার েসলই এই
বেদ্ধান্ত বনসর্ হসি রাষ্ট্রসক।
আমাসদর মর্ শদশ শযিা দুনীবর্সর্ শীষতস্থানীয়, শযখাসন বিশ্ব-শিহায়া এরশাসদর
মর্ েুসযাগেোনী প্রাক্তন রাষ্ট্রপবর্ বকংিা রাষ্ট্রীয় শনর্া হিার শগৌরি বনসয় থাসকন,
শযখাসন শকউ েুসযাগ শপসলই অসনের াে শভসঙ, িু বর িামাবর বকংিা প্রর্ারণা কসর িু পাইে কাবমসয় বনসর্ িায়, র্াসদর হয়সর্া িোপারিা অিাক করসি। হয়সর্া র্ারা আসরা
অিাক হসিন শিসন শয, েুইসেন পৃবথিীর অনের্ম শীষতস্থানীয় নাবস্তক-প্রযান শদশ
(সদশবিসর্ নাবস্তসকর হার শর্করা ৪৫ শথসক ৮৫ ভাগ বহসেসি উসঠ এসেসি বিবভন্ন
েমীক্ষায়)।
আমাসদর শদসশর অসনসকই যারা যমত এিং সনবর্কর্াসক এক কসর শদসখন, যারা
মসন কসরন যমত না থাকসলই েমাি উিসন্ন যাসি, র্াসদর কাসি ‘প্রায় যমতহীন’ েুইসেসন
কারািবদসদর েংখো এভাসি কসম যাওয়ার উদাহরণিা হয়সর্া খাবনকিা বিস্মসয়র িসি।
এর কারণ আসি। শেই শিসলসিলা শথসকই সনবর্ক িবরত্র গঠসনর মূলমন্ত্র বহসেসি
আমাসদর শশখাসনা হসয়সি যমত যারা পালন কসর র্ারাই ভাল। বকংিা শদাষ করসল
আল্লাহ শগানাহ বদসি ইর্োবদ। শিািসিলা শথসকই এইভাসি সনবর্কর্ার োসথ যসমতর
বখিু বে একোসথ বমবশসয় খাওয়াসনার েসল আমরা িে হসয়ও আর ভািসর্ই পাবর না শয
যমত মানা িাোও কাসরা পসক্ষ ভাসলা মানুষ হওয়া েম্ভি। বকন্তু েবর্েই বক যসমতর োসথ
সনবর্ক িবরত্র গঠসনর শকাসনা িাস্তি শযাগাসযাগ আসি?
িোপারবির অনুেোন কসর আবম আমার েহসলখক রায়হান আিীসরর োসথ বমসল
িির দুসয়ক আসগ একিা িই বলসখবিলাম ‘অবিশ্বাসের দশতন’ নাসম210। িইবি বলখসর্
বগসয় একাসেবময়ায় প্রকাবশর্ শিশ বকিু পবরেংখোন বনসয় আমাসদর কাি করসর্
হসয়বিল, পবরবির্ হসয় হসয়বিল গসিষকসদর প্রােবিক কাসির োসথ। েিসিসয়
আসলাবির্ বিল বেল িক
ু ারমোসনর উদাহরণবি। ভরসলাক কোবলসোবন তয়ার একবি
কসলসির শোবশওলবি বিভাসগর অযোপক। বর্বন ২০০৫ শথসক ২০০৬ োল পয তন্ত পূি ত
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ইউসরাপীয় শদশগুসলাসর্ েমীক্ষা িাবলসয়বিসলন। শেেি শদশগুসলাসর্ ঈশ্বসর বিশ্বাে
এখন এসকিাসরই নগণে পয তাসয় শনসম এসেসি। শযমন, েুইসেসনর কথা আমরা আসগই
িসলবি; শেখাসন িনেংখোর প্রায় ৮৫ ভাগ এিং শেনমাসকত প্রায় ৮০ ভাগ শলাক এখন
ঈশ্বসর বিশ্বাে কসর না । অথি শেেমস্ত ‘ঈশ্বসর অনাস্থা শপাষণকারী’ শদশগুসলাই
আি পৃবথিীসর্ েিসিসয় কম দুনীবর্গ্রস্থ এিং েিসিসয় কম েবহংে শদশ বহসেসি
বিবির্ িসল বেল োসহসির গসিষণায় উসঠ এসেবিল। বেল িক
ু ারমোন র্ার
অবভজ্ঞর্ার বভবত্ত্সর্ একবি িই বলসখসিন, ‘ঈশ্বরবিহীন েমাি’ (Society without
God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment)

বশসরানাসম।
বর্বন শেই িইসয় িাক্ষুষ অবভজ্ঞর্া শথসক বলসখসিন শয, শেনমাসকত র বদ্বর্ীয় িৃহত্ত্ম
শহর আরহাসে থাকাকালীন েময়গুসলাসর্ শকাসনা পুবলসশর গাবে শদসখন বন িলসলই
িসল। প্রায় ৩১ বদন পার কসর বর্বন প্রথম একবি পুবলসশর গাবে শদসখন রাস্তায়। পুসরা
২০০৪ োসল মাত্র একিন শলাক হর্োর খির প্রকাবশর্ হয়। অথতাৎ, শেই ২০০৪ োসল
পুসরা িির িসু ে প্রায় পোঁবিশ লক্ষাবযক মানুষ িেিােকারী শমসোপবলিন শহর আরহাসে
েংগবঠর্ খুসনর েংখো বিল এক। এ শথসক শিাঝা যায় এ েমস্ত শদশগুসলাসর্ মারামাবর
হানাহাবন কসর্া কম। শুযু র্াই নয়, োম্প্রবর্ক েমীক্ষা শথসক শদখা শগসি শেনমাকত
পৃবথিীর েিসিসয় েুখী শদশ।
শমাোকথা হল - শিবশরভাগ েোবনশ এিং েুইবেশ আমাসদর দসশর মর্ যমত দ্বারা
েংজ্ঞাবয়র্ ‘গুনাহ’ িা পাপ নামক শকাসনা িোপাসর বিশ্বােী নন অথি শদশ দু’বিসর্
অপরায প্রিণর্ার হার পৃবথিীর েকল শদসশর র্ু লনায় েিতবনম্ন। এই দুই শদসশর প্রায়
শকউই িাসি ত যায় না, পসে না িাইসিল। র্ারা বক অেুখী? ৯১ বি শদসশর মসযে করা
এক িবরপ অনুযায়ী, েুখী শদসশর র্াবলকায় শেনমাসকত র অিস্থান প্রথম, শয শেনমাসকত
নাবস্তকর্ার হার শমাি িনেংখোর প্রায় শর্করা আবশ ভাগ। স্কোবিসনবভয়ায় মাত্র ২০
শর্াংসশর মসর্া মানুষ ঈশ্বসরর বিশ্বাে কসরন, র্ারা মসন কসরন ভাসলাভাসি শি োঁসি
থাকার িনে ঈশ্বসরর প্রসয়ািনীয়র্া রসয়সি। বিশ্বাে কসরন, মৃর্ুের পসরর িগসর্। আর
িাবকরা শরে কু েংস্কার িসল িু োঁসে শেসলসিন এ বিন্তা।
‘ঈশ্বরহীন’ এইেি েমাসির অিস্থািা র্সি শকমন? শদশগুসলা বক েি উিসন্ন
শগসি, শযভাসি আমাসদরসক শিািসিলা শথসক শশখাসনা হসয়সি? না, র্া যায়বন। িরং,
েমাসির অিস্থা মাপার েকল পবরমাপ- গে আয়ু, বশক্ষার হার, িীিন যাপসনর অিস্থা,
বশশুমৃর্ুের বনম্নহার, অথতবনবর্ক োমোিস্থা, বলি োমোিস্থা, স্বাস্থেসেিা, দুনীবর্র
বনম্নহার, পবরসিশ েসির্নর্া, গরীি শদশসক োহাযে েিবদক বদসয়ই শেনমাকত ও
েুইসেন অনোনে েকল শদশসক িাবেসয় েিসিসয় উপসর। র্সি পাঠকসদর আমরা এই
িসল বিভ্রান্ত করসর্ িাই না শয, এইেি শদসশ শকাসনা যরসনর েমেোই শনই। অিশেই

র্াসদরও েমেো আসি। র্সি শেই েমেো েমাযাসনর িনে র্ারা শযৌবক্তক পথ শিসি
শনয়, উপর শথসক কারও োহাসযের অসপক্ষা কসর না, বকংিা হািার িির পুরসনা গ্রে
শ োঁসি েময় নষ্ট কসর না। ইহিাগবর্ক েমস্ত েমেোর েমাযান ইহিাগবর্কভাসিই
েমাযাসনর শিষ্টা এিং উসদোগ বনসয়সি র্ারা।
শকিল বেল িক
ু ারমোসনর কািই নয়, অবিশ্বাসের দশতন িইবিসর্ আসরা অসনক
পবরেংখোন বনসয়ই গুরুত্বপূণ ত আসলািনা কসরবিলাম। আমরা শদবখসয়বিলাম,
আসমবরকায় নাবস্তকসদর িাইসর্ পুনরুজ্জীবির্ বিস্ট্ানসদর মসযে বিিাহবিসিসদর হার
শিবশ; এও শদখা বগসয়সি, শযেি পবরিাসরর পবরসিশ যমীয়গর্ভাসি অবর্মাত্রায়
রক্ষণশীল শেেমস্ত পবরিাসরই িরং বশশুসদর উপর পবরিাসরর অনে শকাসনা েদেেসদর
দ্বারা শিবশ শযৌন বনপীেন হয় । ১৯৩৪ োসল আোহাম িান্সব্লাউ র্ার গসিষণাপসত্র
শদবখসয়সিন যাবমতকর্া এিং ের্র্ার মসযে িরং সিরী েম্পকতই বিদেমান। ১৯৫০ োসল
মুর রসের গসিষণা শথসক শিবরসয় এসেসি শয, যাবমতকসদর র্ু লনায় নাবস্তক এিং
অসজ্ঞয়িাদীরাই িরং েমাি এিং মানুসষর প্রবর্ েংসিদনশীল থাসকন, র্াসদর উন্নয়সনর
িনে র্োগ স্বীকার কসরন। ভারর্ীয় বিজ্ঞান ও যুবক্তিাদী েবমবর্ ১৯৮৮ োসল ভারসর্র
শিলখানায় দাগী আোমীসদর মসযে একবি িবরপ িাবলসয়বিল। িবরসপর শয েলােল
পাওয়া বগসয়বিল, র্া বিল অিাক করার মসর্া। শদখা বগসয়সি, আোমীসদর শর্করা
১০০ িনই ঈশ্বর এিং শকাসনা না শকাসনা প্রাবর্োবনক যসমত বিশ্বােী । আসমবরকায়ও
এরকম একবি িবরপ িালাসনা হসয়বিল ৫ ই মাি ত, ১৯৯৭ র্াবরসখ। শে িবরসপ শদখা
শগসি শয আসমবরকার িনোযারসণর মসযে একিা উসল্লখসযাগে অংশ (৮-১০%) যমতহীন
হওয়া েসত্ত্বও র্াসদর মসযে অপরায-প্রিণর্া কম, শে র্ু লনায় যাবমতকসদর মসযে শর্করা
বহসেসি অপরায-প্রিণর্া অসনক শিবশ। শেোসরল িুেসরার শদয়া পবরেংখোন শথসক
িানা যায় শিল হািসর্ নাবস্তকর মাত্র ০.২ ভাগ, িাবকরা েিাই যাবমতক। আবম িাবন,
আি িাংলাসদসশ িবরপ িালাসলও ভারসর্র মসর্াই েলােল পাওয়া যাসি। ঈশ্বসর
বিশ্বাে, পরকাসল বিশ্বাে, শিসহসস্তর শলাভ িা শদািসখর ভয় শকাসনািাই বকন্তু
অপরাযীসদর অপরায শথসক বনিৃত্ত্ রাখসর্ পাসর বন। আল্লাহর শগানাহ বকংিা ঈশ্বসরর
ভসয়ই যবদ মানুষ পাপ শথসক, দুনীবর্ শথসক মুক্ত হসর্ পারর্, র্সি শর্া িাংলাসদশ
এর্বদসন শিসহসস্ত পবরণর্ হসর্া। অথি িাংলাসদশ দুনীবর্সর্ িরািরই থাসক র্াবলকার
শীসষত। এই শর্া যমতপ্রাণ, আল্লাহ-শখাদায় বিশ্বােী িাংলাসদসশর োমাবিক অিস্থা।
অপরবদসক েুইসেন বকংিা শেনমাসকত র মসর্া ঈশ্বরবিহীন শদশগুসলার বদসক র্াকাসল
িুঝসর্ পাবর আমাসদর শদসশর যমতসকবিক সনবর্কর্ার কলবেিা কর্িা োোঁপা।
শদসশ কাসদর শমাল্লার োোঁবের রায় হসয়সি েম্প্রবর্। কাসদর শমাল্লা, বনিামী,
শগালাম আিম, োকা শিৌযুরী বকংিা িাচ্চু রািাকাসরর মসর্া মানুসষরা আমাসদর
িারিাসরই মসন কবরসয় শদয়, শয যমতসক সনবর্কর্ার উৎে িসল মসন করা হয়, শেই

যসমতর নাসম মানুসষরা কর্িা নৃশংে হসয় উঠসর্ পাসর েুসযাগ শপসলই। একাত্ত্সর
রািাকারসদর কািকমত আমাসদর অসনক েময়ই শিাখ আিুল বদসয় শদবখসয় শদয়
মানবিকর্ার শিসয় যসমতর সেবনকসদর কাসি যমতসিাযিাই িে হসয় দাোঁোয়। শুযু একাত্ত্র
শর্া শকিল নয়, িির কসয়ক আসগ গুিরাসি সি যাওয়া মমতাবন্তক দািা, আর র্ারও
আসগ অসযাদ্ধায় িািবর মেবিদ শভসি বশিসেনাসদর র্ােি নৃর্ে যসমতর র্থা বিশ্বাসের
ভাইরােগুসলার ভয়ািহ রূপবিসকই স্মরণ কবরসয় শদয়।

কাসি এক অনাবিল শপ্ররণার উৎে212:
‘শযবদন বনবশ্চর্ভাসি িুসঝ শগলাম আমার িারপাসশর েিবকিুই প্রাকৃ বর্ক, েকল
শদির্া, অপসদির্া বকংিা ঈশ্বর মানুসষর েৃষ্ট শপৌরাবণক িবরত্র িের্ীর্ বকিুই নন,
শেবদন েবর্েকাসরর স্বাযীনর্ার র্ীে আনসদ মাসর্ায়ারা হসয়বিল আমার মন,
শরীসরর প্রবর্বি কণা, রক্তবিদু, ইবিয়। আমাসক েীমািদ্ধ কসর রাখা িার শদয়াল
িু কসরা িু কসরা হসয় বমসশ শগল যুসলায়, আসলার শরাসর্ আসলাবকর্ হসয় শগল আমার
অেকূসপর প্রবর্বি শকাণ। শেবদন শথসক আবম কারও িাকর, শেিক িা িাদা নই।
এই পৃবথিীসর্ আমার শকাসনা মবনি শনই, আমার শকাসনা মবনি শনই এই েীমাহীন
মহাবিসশ্বও।
আবম স্বাযীন, মুক্ত - বিন্তা করসর্, বিন্তারাবি প্রকাসশ, আদশত বনযতারসণ,
ভাসলািাোর মানুষসদর েিী কসর বনসির মসর্া িাোঁিসর্। আবম স্বাযীন আমার
মানবেক এিং শারীবরক ক্ষমর্া িেিহাসর, প্রবর্বি ইবিয় বদসয় কল্পনার োনা শমসল
উসে শযসর্, বনসির মসর্া স্বপ্ন শদখসর্, আশা করসর্। আবম স্বাযীন - বনসির মসর্া
ভািসর্। আবম স্বাযীন - বনদতয়, উগ্র যমতসক অস্বীকার করসর্। আবম স্বাযীন - অেভে,
মূসখ তর ‘অসলৌবকক’ গ্রেেমূহ এিং এগুসলাসক পুবোঁ ি কসর িা অেংখে বনেুরর্াসক
িু োঁসে শেসল বদসর্। আবম স্বাযীন অেংখে মহািাগবর্ক বমথো শথসক, স্বাযীন েীমাহীন
শাবস্তর ভীবর্ শথসক, আবম স্বাযীন োনাওয়ালা শেসরশর্া শথসক, শয়র্ান শথসক,
বজ্বন-ভূ র্ এিং ঈশ্বর শথসক। িীিসন প্রথমিাসরর মসর্া আবম স্বাযীন।
আমার বিন্তার রাসিে শেবদন শথসক শনই আর শকাসনা বনবষদ্ধ িায়গা, শনই শকাসনা
অশরীরী শৃঙ্খল যা শি োঁসয রাসখ আমার অিয়িসক, আমাসক রক্তাক্ত করার িনে শনই
শকাসনা অসলৌবকক িািুক, আমার মাংসের িনে শনই শকাসনা আগুন। আমার মাসঝ
শনই ভয়, আমার মাসঝ শনই অসনের শদখাসনা পসথ হাোঁিার দায়িদ্ধর্া, আমার
প্রসয়ািন শনই কারও োমসন অিনর্ হওয়া, কাউসক পূিা করা, আমার প্রসয়ািন
শনই বমসথে কথা িলারও। আবম মুক্ত। ভয়-ভীবর্, শমরুদেহীনর্া িু োঁসে শেসল বদসয়
শেবদন আবম প্রথমিাসরর মসর্া উসঠ দাোঁবেসয়বিলাম, িগর্সক নর্ু ন কসর শদখার,
ভািার শির্না বনসয়।
আমার অন্তর শেবদন কৃ র্জ্ঞর্ায় ভসর বগসয়বিল। আবম কৃ র্জ্ঞর্া শিায কসরবিলাম
ইবর্হাসের শেই েি নায়কসদর প্রবর্, মানুসষর প্রবর্ যারা বনসির িীিন বিপন্ন,
বিেিতন কসরবিল মানুসষর হার্ এিং মবস্তসষ্কর স্বাযীনর্া যুসদ্ধ। আবম যনেিাদ
িাবনসয়বিলাম পৃবথিীর আসলাবকর্ েকল েন্তানসদর, যাসদর শকউ আত্মাহুবর্
বদসয়বিল মূসখ তর োসথ যুসদ্ধ, মৃর্ুেসক আবলিন কসরবিল অে প্রসকাসে আ-িদ্ধািস্থায়,

ভাইরাে মুক্ত িীিন : এক িলমান যাত্রাপসথর নাম
শয শকান ভাইরাে েংিমণ শথসক িাোঁিিার িনে গসে শর্ালা দরকার ‘এবন্টিবে’, েহি
কথায় সর্বর করা দরকার ভাইরাে-প্রবর্সষযসকর। আর এই োংস্কৃবর্ক ভাইরােসক
প্রবর্সরায করসর্ পাসর আমার–আপনার মর্ বিসিকেম্পন্ন প্রগবর্শীল মানুসষরাই।
আবম বকন্তু আেসলই মসন কবর এই এবন্টিবে সর্বর করসর্ কায তকর ভূ বমকা রাখসর্ পাসর
োমাবিক েসির্নর্া। এসক্ষসত্র বিজ্ঞান মনস্ক, যুবক্তিাদী োইিগুসলার িে েে ভূ বমকা
আসি। ভূ বমকা রাখসর্ পাসর বিশ্বাসের বনগে শথসক শিরুসনা মানির্ািাদী গ্রুপগুসলা
এিং মুক্তিুবদ্ধর িি তাকারী িেবক্তিগত। দরকার েকসলর েবম্মবলর্ প্রসিষ্টার, দরকার
শখালে শিসে শিরুসনার মর্ েৎ োহসের, দরকার আমার-আপনার েকসলর োমবগ্রক
েবদিার। আপনার আমার এিং েকসলর আসলাবকর্ প্রসিষ্টাসর্ই হয়র্ আমরা একবদন
েক্ষম হি েমস্ত বিশ্বাে-বনভতর ‘পোরাোইবিক’ যোন যারণাগুসলাসক র্াোসর্, এবগসয়
শযসর্ েক্ষম হি বিশ্বাসের ভাইরাে-মুক্ত নীসরাগ েমাসির অভীষ্ট লসক্ষের বদসক।
বপ্রয় িেবক্তত্ব রিািত বগ্রন ইিারসোসলর একবি উবক্ত বদসয় শুরু হসয়বিল আমার এই
িইবি - ‘বিশ্বােী মন খাোঁিায় িবদ পাবখ, আর মুক্তমন শযন মুক্ত বিহি – ন শমস র
পদতা শভদ কসর উসে িলা অবিশ্রান্ত এক োনাসমলা ঈগল’। বিশ্বাসের ভাইরাসের
কু েলগুসলা শিাঝার পর শিায হয় কাসরারই এ বিষসয় েসদহ থাকা উবিৎ নয়। িইসয়র
শশষ প্রাসন্ত এসে আমরা আিাসরা শেই ইিারসোসলর শরণাপন্ন হি। ইিারসোল
বিসলন শপশায় আইনিীিী, অোযারণ িাগ্মী, এিং ঊনবিংশ শর্সকর প্রখোর্
অসজ্ঞয়িাদী মুক্তবিন্তক। ‘Ingersoll's Vow’ নাসম ইিারসোসলর শিাি একিা রিনা
আসি, শযিা আমার খুি বপ্রয়211। শে শলখাসর্ ইিারসোল িেক্ত কসরসিন, যখন বর্বন
েকল বিশ্বাসের ভাইরাে শথসক মুক্ত হসয় বনবশ্চর্ভাসি িুঝসর্ শপসরবিসলন িারপাসশর
েিবকিুই প্রাকৃ বর্ক, ঐশ্ববরক বকিু শনই, র্খন কী ভীষণ আনসদ উসদ্ববলর্ হসয়
উসঠবিল র্ার মন। রায়হান আিীর র্াোঁর ‘মানুবষকর্া’ গ্রসে শে অংশবির অনুিাদ
েংকবলর্ কসরবিসলন ‘ইিারসোসলর প্রবর্জ্ঞা’ বশসরানাসম, শযবি েিেময়ই আমার
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রায়হান আিীর, মানুবষকর্া, শুদ্ধস্বর, ২০১৩

যাসদর মাংে পুসেবিল যমতােসদর আগুসন। আসলাবকর্ শেইেি োহেী মানুসষরা,
যারা এসেবিল পৃবথিীর আনাসি-কানাসি, যাসদর বিন্তায়-কসমত স্বাযীনর্া শপসয়সি
মানুসষর েন্তাসনরা। অর্ঃপর আবম বনিু হলাম, শয আসলার মশাল র্ারা
জ্বাবলসয়বিসলন শে আসলার মশাল র্ু সল বনলাম বনসির হাসর্, উোঁিু কসর র্ু সল যরলাম
শেিা, এ আসলা বনশ্চয়ই একবদন িয় করসি েকল অেকার।’

ে.শেসরল শর শয কথাগুসলা িসল র্ার ‘গে ভাইরাে’ িইবি শশষ কসরসিন, শে
কথাগুসলা উচ্চারণ কসর আবমও েমাবপ্ত িানসিা আমার এই ‘বিশ্বাসের ভাইরাে’
িইবির213 ‘ভাইরাে মুক্ত িীিসনর আস্বাদন শকান েুবনবদতষ্ট গন্তিে নয়, িরং একবি িলমান
যাত্রাপসথর নাম। আমরা েিাই এই ভাইরাে বদসয় শকান না শকান ভাসি আিান্ত,
এিং আমরা বনসিসদর অিাসন্তই িসয় বনসয় যাই অেুস্থ বিশ্বাে, মর্ামর্ বকংিা
যারণা। আমাসদর অসনসকর মাথাই আিান্ত কসর শেলা হসয়সি আমাসদর বশশু
িয়সেই আমাসদর যমীয় বিশ্বাসের পানপাত্র হাসর্ র্ু সল বদসয়। আিান্ত মননসক
প্রবর্সষযক বদসয় যীসর যীসর েুস্থ কসর শেলাই হসি আমাসদর যাত্রাপসথর লক্ষে।
আমরা যবদ বিশ্বাসের ভাইরাসের কু েলগুসলা েম্বসে েিতদা েসির্ন থাকসর্ পাবর,
র্সিই আমরা ভাইরাে মুক্ত েমাি প্রর্োশা করসর্ পাবর।’

আর শেিা যবদ আমরা পাবর, র্াহসল ইিারসোসলর মসর্াই আমরা বনবশ্চর্ভাসি িলসর্
পারি, ‘এ আসলা একবদন িয় করসি েকল অেকার’।

.........................................
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