সংশয়ীেদর ঈ র
আহমাদ মাsফা কামাল
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eকজন তrণ িশlীর কে লালেনর ‘kম kম aপরাধ’ গানিট নেত নেত আিম যখন pায় মাহমুg,
তখন পােশ বেস থাকা আমার eক বnু বলেলন, ei গানিটর মেধ িতিন মাকসবাদী dািndকতা খুেঁ জ পান।
আিম িনেজ oটার মেধ সরকম িকছু খুেঁ জ পাi না বলা বাhল e আমারi মুখতা, িনেরট মুখতা; িকnt
িতিন কীভােব খুেঁ জ পেলন তা আমােক ভািবেয় তুলেলা। িনেজর মুখতার জন িনেজেক িতরsার করলাম,
িবনেয় নুiেয় িগেয় বnুিটেক িজেjস করলাম গানিটর িঠক কাথায় eবং কীভােব িতিন মাকসবাদী dািndকতা
খুেঁ জ পেলন! আমার ajতায় িতিন aবাক হেলন না, তেব িনতাni তািcেল র সে বলেলন, আিম যন
গানিট মেনােযাগ িদেয় আেরকবার েন দিখ। eকবার নয়, বhবার েনo কােনা লাভ হেলা না, aথা
মাকসবাদী dািndকতা আিব ার করা আমার পেk সmব হেলা না। মেন হেলা মাকসবাদ হয়েতা আিম
িঠকমেতা বুঝেতi পাির না, িকnt সiসে eকটা p মাথায় পাকাপািকভােব ঢুেক গেলা যা আিম aেনক
চ ায়o খুেঁ জ পািc না, আমার বnুিট সহেজi সটা পেলন কীভােব? আর কনi-বা গানিটেক মাকসবাদী
নাnিনকতা িদেয় িবচার করেত গেলন িতিন? সটা না করেল eর রসাsাদেন িক কােনা kিত হয় তার?
বলা িনspেয়াজন য, আমার বnুিট গভীরভােব মাকসবােদ িব াস কেরন eবং জীবন o পৃিথবীর সবিকছুi
মাকসবােদর আoতায় eেন িবচার-িবে ষেণর চ া কেরন, সi aনুযায়ী gহণ বজনo কের থােকন। আর
সটাi আমার ভাবনার িবষয়। যারা eকিট িনিদ দশেন গভীরভােব িব াস sাপন কের থােকন, তারা সখান
থেক বrেত পােরন না কন, কনi-বা সবিকছুেক সi দশেনর আoতায় িনেয় আসেত চান eবং মেন
কেরন য, eর বাiের aন কােনা িকছু নi, aন কােনা ধরেনর ব াখ া-িবে ষণo gহণেযাগ নয়?
তােদর মানসগঠনিট eরকম বd কন?
গােনর কথায় িফের আিস। য িশlীর কথা বলিছলাম, িতিন বয়েস তrণ হেলo তার ক িট কাrকাযময়,
গলায় চম কার সুর আেছ, কে দরদ আেছ। সবেচেয় বিশ আেছ য-িজিনসিট তার নাম মgতা। eমন মg
হেয় গানিট গাiেলন িতিন য, মেন হেলা গান নয়, িতিন pাথনা করেছন। আমরা যারা oখােন িছলাম
সবাi-i sb হেয় বেসিছলাম, হেয় uেঠিছলাম আd-কrণ, eবং asীকার করেবা না খািনকটা ভাববাদী।
আমার বnুিটর মেতা আর কu মাকসবাদী dািndকতার কথা ভেব সরকমিট হেয়িছেলন কী না জানা হয় িন,
তেব মেন হেয়িছেলা eকিট pাথনা সংগীত (হঁ া, লালেনর oi গানিটেক আিম pাথনা সংগীতi বলেবা)
নেল আমরা সবাi eমন আd-কrণ হেয় uিঠ কন? আর কনi-বা pিতিট মানুেষরi জীবেনর কােনানা- কােনা সময় pাথনা করেত iেc কের? তারেচেয় grtপূণ p হেc pাথনাটা কার কােছ? pাথনার
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কথা বলেল ei p িট আসেবi, আর pে র িপেছ িপেছ aিনবাযভােব আসেব ঈ েরর pস , তঁার aিstaনিsেtর pস , আিsকতা-নািsকতার pস । ei লখািট সiসব pস িনেয়i। নতুন কােনা িবষয়
নয়, বলাi বাhল । pচুর কথা হেয় গেছ পৃিথবীেত, e িনেয়। নতুন কথাo খুব বিশ বলা যােব না। তবু
িনেজর uপলিbর কথা বেল যেত দাষ কী!
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eখন, আমােদর সমেয়, কােনা ‘আিsক’ sীকার করেত লjা পান য, িতিন আিsক কারণ সেkেt
তােক pিতিkয়াশীল aিভধা পেত হেত পাের। aন িদেক ‘নািsক’রা pকােশ বলেত িকি ‘ভয়’ পেলo
আ ায় বা ঘেরায়া পিরেবেশ বশ গব কেরi বেলন য, িতিন নািsক। aথা নািsকতা গৗরেবর আর
আিsকতা লjার! িকnt adুত শানােলo সিত য, eর eকিট যিদ নিতবাচক হয় তেব eকiভােব
aন িটo নিতবাচক শb। আমােদর eখােন eকিট ধারণা pচিলত আেছ ei dেটা শb পরsেরর িবপরীত
aথ বহন কের। িকnt সত হেc ei য, আিsকতার িবপরীত শb নািsকতা নয়, ei dেটা শb dেটা
িব ােসর pিতিনিধt কের। eকিট ঈ েরর aিsেt িব াস, aন িট ঈ েরর aনিsেt িব াস। িযিন aনিsেt
িব াস কেরন িতিন আবার ঈ েরর পিরবেত pকৃিত বা ei ধরেনর aন কােনািকছুেত িব াস কেরন। ei
শb dেটার িবপরীত শb হেc সংশয়। eকজন সংশয়বাদীেক িক eর য- কােনা eকিট িব ােসর িবrেd বা
পেk দঁাড় করােনা যােব? য- কােনা eক পেk দঁাড় করােল তার aন পেk চেল যাবার সmাবনািটo
পুেরামাtায় রেয় যােব। সংশয়বাদীেদর িনেয় না হয় eকটু পের বিল, তার আেগ বরং আিsক-নািsকেদর
িনেয়i িকছু িচnাভাবনা করা যাক।
pথম কথা হেc আমােদর দেশ আিsকতা-নািsকতার ধারণািট খুবi adুত। িবষয়িট আর ঈ েরর aিstaনিsেt িব ােসর oপর দঁািড়েয় নi; দঁািড়েয় গেছ ধেম িব াস-aিব ােসর oপর। aথা িযিন ধেম িব াস
কেরন িতিন আিsক, িযিন কেরন না িতিন নািsক। ei কনেসpিটেক পিরপূণ বলা যায় না। ধমgেn বিণত
ঈ েরর pিত যার িব াস নi aথচ aন কােনা মহামিহম kমতাবান aিsেtর pিত িব াস আেছ,
আমােদর দেশ তােক িন য়i কu আিsক বলেত চাiেবন না। িকnt pকৃতপেk িতিন তা আিsকi।
ধমgেn িব াস আেছ িক নi সটা তা কােনা p i নয়। aন িদেক ঈ র সmেn eেকবােরi কােনা
ভাবনা-িচnা নi aথচ ধম-pণীত আচার আচরণ মহা সাড়mের পালন কেরন eমন সব ব িkেক সবাi
আিsক বলেবন, যিদo তার আিsক িনেয় p তালার যেথ কারণ আেছ।
p uঠেত পাের ধমgেn বিণত ঈ ের আsা নi eমন লাকেক আিsক বলা যায় কীভােব? pচিলত
দৃি েকাণ থেক তঁােক আিsক বলা যায় না বেট, িকnt আমার ব িkগত aিভমত হেc ধম মেন চলা বা
ধমgেn বিণত মাটামুিট িন ুর eবং ভয়ংকর eকজন ঈ ের িব াস করার পিরবেত eকজন মানুষ তার
িনেজর মেতা কের eকজন ঈ েরর কlনা করেত পােরন eবং সেkেt তঁােক আিsক বলেল খুব বিশ ভুল
করা হেব না। e pসে আমরা লালেনরi আেরকিট গােনর uদাহরণ িদেত পাির। পাের ক যািব নবীর
নৗকােত আয় ei গানিটর কেয়কিট পংিk eরকম :
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নবী না মােন যারা
মoয়া ছদ কােফর তারা
আেখের হয়
ei পংিk েন য কu মেন করেবন, লালন iসলাম ধেম pচািরত মেতরi pিত িন করেছন। িকnt eর
পেরর বাক gেলা eরকম
য মুিশদ সi তা রাসুল iহােত নাi কােনা ভুল খাদাo স হয়
ei পংিk aবশ i iসলােমর মূল তtt িবেরাধী। কারণ eখােন মুিশদ aথা eকজন সাধারণ মানুষেক
(হেত পােরন িতিন সাধক পুrষ) pথমত রাসুেলর সে িমিলেয় ফলা হেয়েছ (রাসুল িনেজ কােনা সাধারণ
পুrষ নন, iসলাম ধমমেত িতিন আlাহর pিরত পুrষ মহামানব)। তবু শরীয়তপnী লােকরা হয়েতা e
কথািট মেন িনেত আপিt করেবন না, কারণ রসুলi বেলেছন আিম তামােদরi মেতা সাধারণ মানুষ,
পাথক ধু ei য, আমার কােছ আlাহর aিহ আেস তামােদর কােছ আেস না (eটােক aবশ তঁার
aপূব িবনেয়র pকাশ বেলi মেন হয় আমার। কারণ যঁার কােছ আlাহর aিহ আেস িতিন সাধারণ মানুষ হন
কীভােব?)। িকnt লালন যখন বেলন খাদাo স হয় তখন iসলাম ধেম িব াসীেদর pিতবাদ srপ
eকসে চঁিচেয় oঠার কথা। কারণ রসুল uপেরাk কথািট বেলিছেলন যন তার aনুসারীরা আlাহর সে
তঁােক িমিলেয় না ফেলন eবং তঁােকi আlাহ বেল ভাবার মেতা ভুল না কেরন। িকnt eখােন লালন তাi
কেরেছন। মুিশদ (সাধারণ মানুষ), রসুল (মহাপুrষ) o খাদা (সৃি কতা) ক িতিন িমিলেয় িমিশেয়
eকাকার কের ফেলেছন eবং পংিkিট পির ারভােব e কথািটi বলেত চায় য, মানুষ eবং খাদা eকi
rেপর িdিবধ pকাশ aথবা মানুেষর মেধ i খাদা িবরাজমান তঁার আলাদা কােনা aিst নi। ei মত
মূল iসলাম সমথন কের না (যিদo eর সে সুিফবাদ কিথত মেতর বশ িমল পাoয়া যায়)। p হেলা
লালেনর খাদা তাহেল ক, ei ধারণাi-বা িতিন কীভােব eবং কােtেক পেলন?
e pসে রবীndনােথর কথাo বলা যায়। মানব-iিতহােসর িবিভn সময়কােল যতgেলা pিতভা pকািশত
হেয়েছ রবীndনাথ তােদর aন তম, আর রবীndনােথর বhমািtক pিতভার সেবাc pকাশ ঘেটেছ তঁার গােন।
কী কথায় কী সুের িতিন eক aতুলনীয় ব িkt। পৃিথবীেত eমন ‘সংগীত pিতভা’ আর দখা যায় না।
মানুেষর জীবেনর eমন কােনা aনুভূিত নi যা তঁার গােন ধরা পেড় িন। আমার তা মেন হয় মানুেষর
জীবেনর pিতিট মুহূেতর সে মািনেয় যাবার মেতা eকটা না eকটা গান রবীndনােথর আেছ। িকnt তঁার ei
বhিবিচt গানgেলার মেধ সেবাc pিতভার ছঁায়া পেয়েছ তঁার pাথনা সংগীতgেলা। মানুেষর সমপণ o
আতœিনেবদেনর eমন aসামান আকুিত o আিত anত আমার জানামেত aন কােনািকছুেত ধরা পেড়
িন। তা, তার eকিট pাথনা সংগীেতর uদাহরণ দi,
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যিদ e আমার hদয় dয়ার বn রেয় গা কভু
dার ভেঙ তুিম eেসা মার sামী িফিরয়া যoনা pভু।
রবীndনােথর আিsকতা িনেয় কu p তুলেবন না, জািন, িকnt ei গােনর pভু কান ধমgেnর? িবিভn
ধমgেn বিণত কােনা ঈ র তা তার aনুরাগীর eমন aন ায় আbার রাখেবন বেল মেন হয় না, eমন
pমময় আhােন তােক পটােনা যােব না, uেlা dার বn দেখ িতিন রেগ যেত পােরন। pভুর eমন কী
দায় পেড়েছ য, বn dার ভেঙ aনুরাগীর hদেয় pেবশ করেবন?
ধু কিবেদর মেধ i নয়, িবjানীেদর মেধ o কখেনা কখেনা eমন adুত ঈ র িব াস দখা যায়। মানবiিতহােসর আেরক িবsয়কর pিতভা আiনsাiন eকবার aিন য়তা তtt িনেয় িবতেক (িতিন ঐ তেttর
িবপেk িছেলন) যুিk িদেয় সুিবধা করেত না পের িদ গড ক ান নট গ াmিলং বা ঈ র জুয়া খলেত পােরন
না বেল adুত eক aৈবjািনক মnব ছুেঁ ড় িদেয়িছেলন। িকnt ei মnব িট থেকi তার মানসজগ সmেn
ধারণা পাoয়া যায় : 1. িতিন ঈ র িব াসী িছেলন eবং 2. ei ঈ র কােনা ধমgেn বিণত ঈ র নন।
িবষয়িট ব াখ া করার চ া করা যাক। আiনsাiন ধমিব ােসর িদক থেক ihিদ িছেলন। ধরা যাক তঁার
ঈ র িব াস ihিদ ধম pভািবত। সেkেt বলেতi হয়, য- কােনা ধমgেn বিণত ঈ র জুয়া খলেত খুবi
পছn কেরন eবং pায়শi জুয়া খেল থােকন। aথা কােনা িনয়ম কানুেনর তায়াkা না কেরi িতিন যা
iেc তা-i কেরন, eবং যা iেc তা-i করার kমতাo তঁার আেছ। aতeব ঈ েরর জুয়া খলেত পােরন
না বেল িতিন যমন তঁার kমতােক সীমাবd কের িদেলন (পােরন না শbিটi সীমাবdতার পিরচায়ক)
aন িদেক iি ত করেলন তঁার ঈ র aবশ i িনয়ম কানুন মেন চেলন, িবjানীেদর কাজi সi িনয়ম
কানুনgেলা আিব ার করা জুয়ািড়েদর মেতা কােনা aিনি ত ব াপার স াপার িনেয় কাজ করা তঁার পেk
সmবi নয়। ei কথািট aেনক পের িsেফন হিকংo বেলেছন। তঁার মেত eকজন ঈ র যিদ থেকo
থােকন তাহেল িতিন মহািব সৃি র সময়i িকছু িনয়ম কানুন বঁেধ িদেয়েছন eবং eiসব িনয়ম কানুেন
িতিন নতুন কের হsেkপ কেরন না, কােনা পিরবতন কেরন না, সিত বলেত িক সi kমতাi তার নi।
ধািমকরা তা িব াস কেরন ঈ েরর iেc ছাড়া গােছর eকিট পাতাo নেড় না, aথচ হিকং বলেছন
মহািব সৃি করার সময় িনয়ম কানুন বঁেধ দয়ার মেধ িদেয় ঈ েরর কাজ শষ হেয় গেছ, eর পের তঁার
আর কােনা ভূিমকা নi। আiনsাiন বা হিকং-eর ei ঈ রi বা কান ঈ র? কােনা ধেমর সে িক
তা মেল?
লালেনর দয়াল/ খাদা, রবীndনােথর pভু িকংবা আiনsাiেনর গড কােনা ধমgrেnর ঈ র নন, aথচ eঁরা
pেত েক ঈ েরর মেতা কােনা eকজনেক কlনা কেরেছন। eঁেদরেক িক আমরা আিsক বলেবা? আিsক
বলেত তা আমরা কােনা ধমাবলmীেক বাঝাi, aথচ pচিলত কােনা ধেম eঁেদর আsা িছেলা না।
সেkেt তঁারা তা আিsকi থােকন না, আবার নািsকo তা বলা যােc না, তঁারা য িব াস কেরন! আিম
eতkণ ধের তঁােদরেক আিsকi বেলিছ, িকnt eখন সmবত বলা যায় eঁরা pেত েকi সংশয়ী। pচিলত
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ঈ র ধারণার pিত eঁেদর সকেলরi সংশয় িছেলা বেল তঁারা নতুন eমন eকজন ঈ েরর pকl দঁাড়
কিরেয়েছন যটা তঁােদর দাশিনক pতীিতর সে মেল।
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ei ঈ েরর srপটা িকরকম? eঁরা ei ঈ েরর ধারণাi-বা পান কােtেক? কu হয়েতা লালেনর oপর
সুিফবােদর pভাব খুেঁ জ পােবন, aথবা ভারতবেষর pম ভিkবােদর eবং বৗd সহিজয়াবােদর pভাবo খুেঁ জ
দখেত চাiেবন। রবীndনােথর oপর তা লালন, কবীর pমুখ মরমীেদর pভাব pায় s । িকnt য pভাবi
থাকুক না কন, ধমgেnর ঈ েরর সে য তঁােদর ঈ েরর িমল pায় নi eকথা সবাi বােঝন। eমন িক
iসলাম ধেমর সে a াaি ভােব সmিকত সুিফবােদর ঈ রo iসলামী ঈ র নন! সুিফরা মেন কেরন
মানুষ হেc ঈ েররi eকিট pকাশ মাt eবং মানুষ সাধনার মাধ েম িনেজেক eমন eক sের unীত করেত
পাের যখন মানুষ o ঈ েরর মেধ কােনা পাথক থােক না, তঁারা eকi সttায় পিরণত হন। e pসে
মনসুর হlােজর uদাহরণ টানা যেত পাের। কিথত আেছ িতিন সাধনার eমন eক ucতর sের আেরাহন
কেরিছেলন য, িনেজেক আlাহ থেক পৃথক করেত না পের ‘আিমi সত ’ (আনাল হক) বেল দািব
কেরিছেলন। শিরয়েতর দৃি েত গিহত ei aপরােধর শািs িহেসেব মনসুর হlাজেক মৃতু দে দি ত করা
হেয়িছেলা (শিরয়তপnীেদর মেত, িনেজেক বা aন কাuেক, eমনিক নবীেকo, আlাহর সে তুলনা করা
যােব না, আlাহর শরীক বা aংশ িহেসেব বণনা করা যােব না। িনেজেক আlাহ িহেসেব দািব করা তা
ভয়াবহ aপরাধ। jানত বা ajানত আlাহর কােনা শরীক করা মৃতুদে র মেতা শািsেযাগ aপরাধ)।
তা, মৃতু দ কাযকর করার পর তঁার রk থেকo আনাল হক িন বিরেয় আসেত থােক, aতঃপর তঁার
সারাশরীর কেট টুকেরা টুকেরা করা হয়, িকnt pেত কিট টুকেরা থেক আনাল হক শbিট িনত হেত
থাকেল টুকেরাgেলা পুিড়েয় ফলা হয়। িকnt মাংস- পাড়া ছাi থেকo eকi িন িনগত হেত থাকেল
শিরয়তপnীরা ভয় পেয় ঐ ছাi সাগের িনেkপ কেরন, eবং পিরণােম সাগেরর পািন ফুেলেফঁেপ uেঠ আনাল
হক িনেত সমs শহর ভািসেয় িনেত uদ ত হয়। মনসুর হlাজ িনেজর ei পিরণিত আেগ থেকi
জানেতন, (িযিন িনেজেকi খাদা বেল দািব কেরন, িতিন য আেগ থেকi িনেজর পিরণিত জেন ফলেবন
স আর িবsয়কর কী!) তাi তঁার eক aনুসারীেক eরকম পিরিsিতেত কী করেত হেব সটা আেগভােগi
বেল িগেয়িছেলন, ফেল সবােরর মেতা শহরিট রkা পায়।
যােহাক, সুিফবােদর ei আlাহর সে মূল iসলােমর আlাহর ব াপক পাথক রেয়েছ। মূল iসলােমরর
কনেসp aনুযায়ী আlাহ eকিট iuিনক (eকক/aিdতীয়) সttা, aন সবিকছু তঁার সৃি । aথা সmকটা
eখােন s া o সৃি র। আর সুিফবাদ বলেছ আলাহ eবং তঁার সৃ জগেতর মেধ মূলত কােনা পাথক নi,
কারণ আlাহ তঁার সৃি র মেধ িদেয় িনেজেক pকাশ কেরেছন মাt। ei ধারণা eখন আর আমােদর কােছ
বpিবক বেল মেন হয় না, িকnt সুিফবােদর জnকােল eসব কথাবাতা কী ভয়ানক pিতিkয়া সৃি কেরিছেলা
ভেব দখুন! iসলােমর পিরকাঠােমার মেধ থেক, iসলাম সৃ আlাহেক মেন িনেয় eবং নবীেক eবং
ঈমােনর aন ান aনুষ gেলােক sীকার কের িনেয়i তঁারা আlাহর িভnতর eকিট rপ দঁাড় কিরেয়িছেলন।
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ei য pচিলত ধমমতসমূেহর বাiের িগেয় ঈ র সmেn eকিট নতুন ধারণা সৃি বা িনেজর জন i ঈ েরর
eকিট rপ তির কেরন মনীষীরা, তার কারণ িক? সিঠক কারণিট িনণয় করাটা খুবi drহ; সmাব কারণিট
হয়েতা ei য, তারা aনুভব কেরন িনেজেক সমপেণর জন , িনেবদেনর জন eমন eকজেনর aিst থাকা
pেয়াজন। কমন eকজন? pমময়, দয়াময়, kমাশীল eকজন। eমন eকজন িযিন কথায় কথায় নরেকর
ভয় দখান না, sেগর লাভo দখান না, শািs দবার জন uদ ত হেs িযিন দঁািড়েয় থােকন না, aনুরাগীর
aপরাধেক িতিন দেখন kমাসুnর দৃি েত, যঁার কােছ দািব করা যায়, যঁার oপর aিভমান করা যায়, রাগ
করা যায়, eমন িক তঁার কােনা িন ুরতার জন তঁােক aিভযুko করা যায়। pম িনেবদেন িযিন আনিnত
হন, aনুরাগীর সমপণ যঁােক খুিশ কের তােল। pেমর মাtাটা বিশ হেয় গেল িযিন িনেজর িবরাটt ভুেল
িগেয় aনুরাগীর বn dয়ার খুেল ঢুেক পেড়ন, িনেজেক pকাশ কেরন aনুরাগীর pেমর মেধ িদেয়, pমাণ
কেরনÑ িতিন ভয়ংকর নন, বীভ স নন, িবেdষপরায়ণ নন, শািsদাতা নন, ভীিতকর নন িতিন pমময় eবং
সুnেরর পুজারী, সমপণ আর িনেবদনi তঁার কােছ সবািধক grtপূণ িবষয় আর িকছু নয়।
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িকnt eমন eকজন ঈ েরর aিst কন sীকার কের নন মনীষীরা? pচিলত কােনা ধেম যঁােদর আsা
নi, তঁারা কন eরকম eেককিট নতুন নতুন ঈ র-ধারণার জn দন, িতিন না থাকেল তঁােদর eমন িক
যায় আেস? eসব pে র utর দয়া কিঠন, কারণ, utর জানেত হেল eঁেদর মেনাজগ িট বুঝেত হেব।
eকজন সৃি শীল মানুেষর মেনাজগ বাঝা সহজ কাজ নয়। লখেকর সািহত কম, িশlীর িশlকম,
িবjানীর বjািনক তtt iত ািদ িদেয় সংি েদর দাশিনক uপলিbর জগ িট খািনকটা বাঝা গেলo
মেনাজগ বাঝা dsর। eর কারণ dেটা। pথমত : সৃি শীল মানুষিট যতi pিতভাবান হন না কন, তঁার
uপলিbর খুব কম aংশi িতিন শষ পযn pকাশ কের যেত পােরন aিধকাংশটুকুi রেয় যায় apকািশত
aবsায়। pকাশ করার মেতা সময়, uপযুk ভাষা বা pকরণ খুেঁ জ পান না তঁারা। িকnt eসেবর চেয় সিত
কথািট হয়েতা ei য, সi uপলিbেক যথাথভােব pকাশ করেত পারাটাi eক aসmব ব াপার। য সুগভীর
মgতার ভতর eঁেদর কােছ সi মহামিহম rপিট ধরা দয়, সেচতন হেলi িতিন হািরেয় যান, কবল রেয়
যায় তঁার রশটুকু। eখােন সi মgতার কথািটo eকটু বলা দরকার। মানব-iিতহােসর যসব মহামানেবর
সৃি কম দেখ আমরা িবিsত o aিভভূত হi, তার aিধকাংশi oi মgতা থেক u সািরত। সািহত িশlীর
সািহত কম, িবjানীর তtt, সংগীতেjর কথা o সুর eসবিকছুর মেধ যgেলা কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধের
আমােদর আplত, িবেমািহত o aিভভূত কের যায় সgেলার জn যন কােনা sাভািবক pিkয়ায় হয় িন
বেল মেন হয় আমােদর, যন কােনা aজানা-aেচনা সূt থেক সgেলার আিবভাব ঘেটেছ। d-eকিট
uদাহরণ দয়া যাক। শহীদ সংগীতj আলতাফ মাহমুেদর
তম কীিত হেc আমার ভাiেয়র রেk
রাঙােনা eকুেশ ফb“য়াির গানিট সুর করা। ei সুরিট যখন বেজ oেঠ তখন ণী- পশা-ধম-বণ
িনিবেশেষ বাংলােদেশর pিতিট মানুষ িকছুkেণর জন হেলo থমেক দঁাড়ায়, তােদর মন eকবােরর জন
হেলo কঁেদ oেঠ; eমনিক ভাষা আেnালেনর iিতহাস জানা না থাকেলo সুরিটর কাrকায মানুেষর মনেক
eক aজানা বদনােবােধ আkাn কের। আমার মেন হয় eেদেশর মানুেষর কােছ eকুেশ ফb“য়াির eমন
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আদরণীয় হেয় oঠার পছেন ei সুরিটর eকিট aত n গভীর pভাব আেছ। eর কারণ হয়েতা ei য,
ei সুেরর মেধ িদেয় ei জািতর কাnা মূত হেয় uেঠেছ, আর আলতাফ মাহমুদ হয়েতা সিটi করেত
চেয়িছেলন। বাঙািল জািত sরণাতীত কাল থেক িনপীিড়ত, িনযািতত হেয় eেসেছ িকnt কােনািদনi
তমন কােনা কাযকর pিতেরাধ গেড় তুলেত পাের িন। আর তা পাের িন বেলi ei িনরীহ জািতিট eক
সুগভীর বদনায় িনমিjত হেয়েছ, কাnায় gমের মেরেছ আলতাফ মাহমুদ eকিট সুেরর মেধ িদেয় সi
বদনা dঃখ ক কাnা eবং িনপীিড়ত-িনযািতত হবার iিতহাসেক মূত কের তুলেত চেয়িছেলন, eবং
বলাবাhল , িতিন সফল হেয়েছন। e য কী িবশাল pিতভার পিরচয় দয় তা ভাবা যায় না। ei গানিটর
কথা িকnt তমন শিkশালী বা hদয়sশী নয়, সিত বলেত িক কথাgেলা য আেদৗ grtপূণ নয় সটা
বাঝা যায় ei ঘটনা থেক য, আলতাফ মাহমুদ সুর করার আেগ গানিট আবdল লিতেফর সুের pায় eক
যুগ ধের গীত হেয়েছ িকnt মানুেষর মেন সিট তমন কােনা aিভঘাত তির করেত পাের িন। বাঝা যায়
আবdল লিতেফর সুের আলতাফ মাহমুদ সnt িছেলন না eবং িতিন িনেজi eিটেত সুর করার কথা
ভেবিছেলন। লkণীয় িবষয় হেc ei গানিট রিচত হবার eবং pথমবার সুর হেয় যাবার পর িতিন নতুন
সুর করেত eক যুেগরo বিশ সময় নন। আেগi বেলিছ, িতিন eমন eক সুর খুঁজিছেলন যা িদেয় হাজার
বছেরর বাঙািলর চেপ রাখা কাnাটােক মূত কের তালা যায় eবং তমন eকিট সুর সহসা পাoয়া যায় না
তার জন aেপkা করেত হয়, সাধনা করেত হয় eক যুগ ধের হয়েতা িতিন সটাi করিছেলন eবং
aবেশেষ কািkkত সুরিট তােক ধরা দয়। ei aসামান সুরিট িতিন পেয়িছেলন কাথায় e-িক তঁার
সেচতন সৃি নািক গভীর কােনা মgতার ফল য মgতা তঁােক সুরিট uপহার িদেয়িছেলা!
আেরকিট uদাহরণ দয়া যায়। আiনsাiন তঁার িবখ াত sশাল িথেয়াির aব িরেলিটিভিট pণয়ন কেরন
1905 সােল যখন তঁার বয়স মাt 23! ei তtt মহািব সmেn মানুেষর pচিলত ধারণাgেলােক আমূল
বদেল দয়। ধু িবjােনi নয়, eর pভাব পেড় সািহেত , দশেন, মেনািবjােনর আেলাচনায়, সংsৃিতেত
eমনিক aথনীিত eবং রাজনীিতেতo। মানব iিতহােস eমন যুগাnকারী বjািনক তtt আর আেস িন। e
সmেn িবsািরত আেলাচনার জায়গা eিট নয়, আিম ধু d-eকিট pসে র uেlখ করেবা। ei তেttর
rেতi িতিন dেটা sতঃিসd (postulates) দন। eর pথমিট আেলার বগ সংkাn, যা পুেরা uিনশ
শতক জুেড় চলেত থাকা iথার সংkাn বjািনক িবতেকর aবসান ঘটায়। eকিট মাt বােক য-যুবক
eকেশা বছেরর িবতেকর aবসান ঘটান তঁার pিতভা সmেn সংশয় pকাশ করাটাo সাহেসর কাজ স-সাহস
আজ পযn কােনা িবjানকমী কের uঠেত পােরন িন। িdতীয় sতঃিসেd িতিন পদাথিবjােনর িনয়মgেলােক
পৃিথবীর সংকীণ গি থেক মুিk িদেয় মহািবে র aসীম পিরম েল ছিড়েয় দন। িতিন বেলন
পদাথিবjােনর িনয়মgেলা পৃিথবীর মেতাi মহািবে র সবt eকiভােব pেযাজ হেব। ei dেটা sতঃিসd
তঁার মূল কােজর কণামাt নয়, aথচ িতিন যিদ কবল ei dেটা কথা িলেখi মের যেতন তাহেলo
িবjােনর জগ িচরকাল তঁােক dাভাের sরণ করেতা eমনi িছেলা eর grt। তঁার মূল তtt িছেলা
aভূতপূব সব ধারণার সমnয় যা মানুেষর pচিলত ধারণােক িচরকােলর জন পােl দয়। eর মূল কথািট
হেলা পরম বেল কােনািকছূ নi, সবিকছুi আেপিkক; কােনািকছুেক িবচার করা যায় কবল aন
কােনািকছুর সােপেk। িকnt পদাথিবjােনর িনয়েমর মেধ থেক গািণিতক শৃ লা মেন িতিন য তtt
আিব ার করেলন তা ঝােমলা পাকােলা দশেনর আেলাচনায়। সখােনo চেল eেলা আেপিkকতা। সবিকছুi
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আেপিkক e কথািট যন বদবােক র মেতা হেয় uঠেলা। eমনিক ঈ রo। aথা ঈ র কােনা পরম সttা
নন, পরম সত o নন। িতিনo আেপিkকভােব সত । িব াসীেদর কােছ িতিন সত , aিব াসীেদর কােছ
িমথ া। আেপিkকতেttর জন ঈ েরর ei পিরণিত দেখ আiনsাiন ব িথত হেয়িছেলন কী না জািন না,
িকnt িব াসী হoয়া সেtto তঁার সমs তtti িগেয়িছেলা ধমgেn বিণত ঈ রিচnার িবrেd। 1917 সােল
জনােরল িথেয়াির aব িরেলিটিভিট তেtt িতিন আেলার গিতপথ সmেn ভিবষ dাণী করেত িগেয় বেলিছেলন
আেলা সবসময় সরল রখায় চেল না, কখনo কখনo বঁাকা পথo aনুসরণ কের। eিটo িছেলা eকিট
aিব াস , আ য psাব। কারণ, eর আেগ পযn মানুষ িব াস কের eেসেছ আেলা কবল মাt
সরলেরখােতi চেল। তঁার কথা pথেম মেন নয়া হয় িন। পের যখন পরীkা কের তঁার কথার সত তা
পাoয়া গেলা তখন িতিন বেলিছেলন ‘আেলা যিদ না বঁাকেতা তাহেল ঈ েরর জন dঃখ করা ছাড়া আমার
িকছু করার িছেলা না, কারণ আিম জানতাম আেলা বঁেকi আসেব, িতিন না বঁাকােল আিম কী করেবা!’
aথা ঈ রেক চলেত হেব আiনsাiেনর িনয়ম মেন! e কমন ঈ র! আেগi বেলিছ, আiনsাiেনর
সমs তtti িছেলা pচিলত ঈ র ধারণার িবrেd, aথচ িতিন িনেজ ঈ র-িব াসী িছেলন। eর মােন কী?
িতিন কান ঈ রেক িব াস করেতন? e িক তঁার িনেজর বােনােনা ঈ র? তঁার কথাবাতা থেক বাঝা যায়
তঁার ঈ র বশ িনয়মকানুন মেন চেলন eবং কান কান িনয়ম িতিন মেন চেলন বা চলেবন সটা মানুেষর
পেki বেল দয়া সmব। aথা ঈ েরর কথা িতিন িনেজ বলেবন না, বলেব মানুষ। তাহেল যসব gnেক
ঐ িরক বেল দািব করা হয় সসেবর আর মযাদা রiেলা কাথায়? রiেলা না। আiনsাiন সgেলার
তায়াkাo কেরন িন। তবু য িতিন eকজন ঈ েরর aিst কlনা কেরিছেলন তার কারণ হয়েতা ei য,
তঁার সেচতন মন o aিভব িk তঁার তttgেলার জn-pিkয়ােক ব াখ া করেত পারেতা না। eকজন alবয়সী
যুবক যসব কথাবাতা বেলিছেলন, কীভােব তা তঁার পেk সmব হেয়িছেলা সটা বলা সিত i dsর।
িবjানীরা আtেভালা হন, আiনsাiন সmেno eমন গl aেনক ছিড়েয় আছ তার কারণ হয়েতা ei য,
eক সুগভীর মgতা তঁােদরেক দনিnন জীবেনর বাsবতা থেক িবিcn কের ফেল। আর oi মgতা,
সাধনা, ধ ানi জn দয় oরকম aভূতপূব সব বjািনক ধারণা, aসামান সুর, ব াখ াতীত সািহত
iত ািদর। মg থােকন বেল eঁরা িবিcn থােকন দনিnন বাsবতা থেক, তুcািততুc pাত িহকতা থেক
আর ei িশlীরা মেন কেরন তঁােদর সৃি কেমর জn হেয়েছ কােনা aজানা u স থেক, eসেবর পছেন
যন কােরা হাত আেছ। eসব যন তঁারা সৃি কেরন না, তঁােদরেক ধরা দয় (eেদেশর eকজন aন তম
pধান কথাসািহিত ক আমােক eকবার বেলিছেলন, িনেজর লখাgেলা পের পড়েত িগেয় মেন হয় লখার
সময় আিম যন aন কােরা করতেল িছলাম, মেন হয় ogেলা আিম িলিখ িন, আমােক িদেয় aন কu
িলিখেয় িনেয়েছ!)। য u স থেক eসব আেস তােকi তঁারা দয়াল বেলন, pভু বেলন, গড বেলন pচিলত
ঈ েরর সে যঁার িমল নi বলেলi চেল। ei ঈ র তঁােদর িনজs ঈ র িযিন তঁােদরেক সৃি কম uপহার
দন, তঁার সে তাi সmকিট ভেয়র নয়, pেমর o কৃতjতার। আর ei pম o কৃতjতা থেকi জn
নয় সমপণ। িব াসীরাi ধু তােদর ঈ েরর কােছ সমিপত হন কথািট িঠক নয়, aিব াসী eবং সংশয়ীরাo
জীবেনর কােনা-না- কােনা সমেয় সমিপত হন কােরা-না-কােরা কােছ; হয়েতা কােনা সুিনিদ ঈ েরর
কােছ নয়, তবু িতিন কােনা-না- কােনা aেথ সমিপত ব িkিটর চেয় aেনক বড়, মহান eবং দয়াময়।
pকৃতপেk নািsক বা সংশয়ীেদর ei সমপণ aেনক বিশ তা পযপূণ, কারণ তােদর কােনা সংjািয়ত
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ঈ র নi। আমার তা মেন হয় িব াসীরা কােনািদনi আপাদমsক সমিপত হেত পােরন না, তােদর ঈ র
ধারণা সুিনিদ eবং সংjািয়ত বেলi ঈ র সmেn গভীরভােব িচnাভাবনা করার সময় তােদর নi, তারা
তাi ধেমর কতgেলা আচার মেনi সnt থােকন। ফেল তােদর িনয়িমত ধমচচা িনছক আচারসবsতায়
পিরণত হয়।
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লালন, oমর খয়াম, িমজা গািলব, হািফজ, rিম, রবীndনাথ, আiনsাiন eঁরা কui হয়েতা pথম জীবেন
pচিলত কােনা ধেম পুেরাপুির আsা sাপন কেরন িন; আবার তারা য নািsক িছেলন eমন কােনা pমাণo
পাoয়া যায় না। pকৃতপেk eঁরা িছেলন সংশয়ী। িনেজেদরেক তঁারা রেখিছেলন িব াস-aিব ােসর
মাঝখােন। ফেল তঁােদর জীবেন যখন eক ধরেনর সমপেণর pেয়াজন দখা িদেয়িছেলা িনেজেদর মেতা কের
eকজন ঈ েরর ধারণা তঁারা তখন তির কের িনেয়িছেলন।
রবীndনােথর eকিট কিবতার কথা বলা যাক :
pেমর হােত ধরা দব
তাi রেয়িছ বেস
aেনক দির হেয় গল
দাষী aেনক দােষ।
িবিধিবধান-বঁাধন- ডাের
ধরেত আেস, যাi য সেরÑ
তার লািগ যা শািs নবার
নব মেনর তােষ
তাi রেয়িছ বেস।

লােক আমায় িনnা কের,
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িনnা স নয় িমেছÑ
সকল িনnা মাথায় ধের
রব সবার নীেচ।
শষ হেয় য গল বলা
ভাঙল বচা- কনার মলা
ডাকেত যারা eেসিছল
িফরল তারা রােষ
pেমর হােত ধরা দব
তাi রেয়িছ বেস।
বলাবাhল e হেc আচারসবs ধেমর pিত eকিট সূk িবdrপ। aন িদেক ei কিবতািটেক সংশয়ীেদর
সমপণ সmেn eকিট চম কার uপলিbর pকাশ বেলo ধের নয়া যায়। িবিধিবধান যখন তােদরেক ধরেত
আেস তখন তারা সের যান, aেনক দােষ দাষী হন, aেনকভােব িনিnত হন eসব তারা মেনo নন, তবু
pেমর হােত ধরা দবার জন i বেস থােকন। আেরকিট কিবতায় রবীndনাথ বেলিছেলন
eকিট নমsাের, pভু,
eকিট নমsাের
সকল দহ লুিটেয় পড়–ক
তামার e সংসাের।
হয়েতা সংশয়ীেদর সমপণ eমনi, তঁারা যখন সমিপত হন তখন eকবাের লুিটেয় পেড়ন, eমন গভীর তােদর
সমপণ।
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eত কথার aবতারণা করেত হেতা না যিদ আমার বnুিট লালেনর ঐ গানিট িনেয় oরকম eকিট মnব না
করেতন। িpয় পাঠক, আিম আপনােদর সামেন গানিট তুেল ধরিছ। আপনারাo eকটু দখুন eর মেধ
মাকসবাদী dািndকতা খুেঁ জ পান কী না।
kম kম aপরাধ, দােসর পােন eকবার চাo হ দয়াময়।
বড় সংকেট পিড়য়া দয়াল বােরবার ডািক তামায় ॥
তামারi kমতায় আিম
যা কর তাi পার তুিম
রাখ মার স নাম-নািম
তামাির e জগ ময় ॥
পাপী aধম তিরেত সঁাi
তামার পাবন নাম নেত পাi
সত িমথ া জানব হ সঁাi
তরাiেত আজ আমায় ॥
কসুর পেয় মার যাের
আবার দয়া হয় তাহাের
লালন বেল e সংসাের
আিম িক তার কহi নয় ॥
আেগi বেলিছ, আিম ব িkগতভােব ei গােনর মেধ কােনা dািndকতা খুেঁ জ পাi িন, পেয়িছ সমপণ,
তুমুল সমপণ। দয়ােলর কােছ kমা pাথনা। বড় সংকেট পেড়েছন িতিন স তা বলেছন-i, পেড় দয়ালেক
ডাকেছন তঁার aজানা aপরাধ kমা করার জন । ei গােনর মেধ আেছ pম, আেছ ভােলাবাসার দািব
আিম িক তার কহi নয় িকnt dািndকতা কাথায়? eমন aসামান eক সমপেণর মেধ আমার বnু তাহেল
সটা খুেঁ জ পান কন? কন গানিটেক eকিট গি র মেধ আবd কের ফেলন? eর কারণ িনিহত আেছ
আিsক o নািsকেদর মানসেলােকর মেধ । পৃিথবীর সবিকছুেক মাকসবােদর আoতায় িনেয় eেস ব াখ া
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করার চ া আর সবিকছুেক ধেমর আoতায় িনেয় eেস ব াখ া করা eকi ধরেনর রাগ বেল মেন হয়
আমার। ei di ধরেনর মানুষi জীবন o পৃিথবীর সবিকছুেক ব াখ া করার জন eকিট ম তির কেরন
আর oi মেকi িতিন s াnাড বেল মেন কেরন। পৃিথবীর সবিকছুেকi oi েম বnী কের ফলাটা
তার eকমাt কাজ হেয় দঁাড়ায়, eকাni কােনা িবষয় যিদ সi েমর মেধ না পেড় তাহেল সটােক
তীbকে asীকার কেরন। আিsকেদর জন নািsকতা আর নািsকেদর জন আিsকতা হেc েমর
বাiেরর ব াপার েম ফেল িবষয়িটেক তারা ব াখ া করেত পােরন না বেলi asীকার কেরন। aন িদেক
সংশয়ীেদর eমন কােনা সুিনিদ
ম থােক না, ফেল তারা য কােনা িবষয়েকi sীকার বা asীকার না
কের িবেবচনায় নন, সংশয় pকাশ কেরন, িবষয়িটর ভােলা-মn, iিত o নিত খিতেয় দেখন আর eiিদক
থেক িবচার করেল মেন হয় সংশয়ীরা দাশিনকভােব aন ান েদর চেয় eিগেয় আেছন। তােদর িবেবচনার
আকাশিট aেনক বড়, তােদর ভাবনা-িচnার জগ িট মবnী নয়, আর তাছাড়া ক না জােন আকাশেক
কখেনা মবnী করা যায় না!
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িকnt সংশয়ীেদর িনেয় eকিট বড় সমস াo আেছ। সিট হেc দাশিনকভােব তঁােদর oপর কােনা আsা
রাখা যায় না। তঁারা য কখন কান দেল যােবন স ব াপাের আগাম িকছুi বলা যায় না। আপিন আিsকেদর
oপর আsা রাখেত পােরন, পােরন নািsকেদর oপেরo কারণ তােদর সুিনিদ িব াস আেছ। আপিন
ধমপিnেদর oপর আsা রাখেত পােরন, পােরন মাকসবাদীেদর oপেরo কারণ তােদর মেনাজগেতর প াটানিট
আপনার মাটামুিটভােব জানা। িকnt সংশয়ীরা কানিদেক যােব তা আপিন বুঝেবন কীভােব? না, বাঝার
uপায় নi। aতeব আপিন যিদ কােনা সুিনিদ লেk পঁৗছােত চান তাহেল ভুেলo সংশয়বাদীেদর কথা
নেত যােবন না। লেk পঁৗছােনার পেথ সংশয়বাদী দশন eক িবরাট pিতবnক। e জন i বেলিছ,
আিsকেদর শt“ নািsকরা নয়, নািsকেদরo শt“ নয় আিsকরা কারণ eরা পরsেরর srপ জােন, eরা
বড়েজার পরsর িবেরাধী। pকৃতপেk শt“ হেc সংশয়ীরা, কারণ eঁেদর srপ কu জােন না। eঁেদর
মাকােবলা করেত হেল আপনােক aবশ i eকিট িনিদ আকােরর ম তির করেত হেব, সবিকছুেক সi
েম বnী কের িবচার করেত হেব eবং েমর বাiেরর সবিকছুেক িনমমভােব ছঁেট ফলেত হেব, যিদo
eরকম করেল আপিন হেয় uঠেবন eকজন ছঁােচ ঢালাi করা মানুষ তােত kিত নi যিদ আপনার লk িট
aিজত হয়।
সংশয়ীেদর oপর যিদ আsা না-i রাখা যায় তাহেল তঁােদর িবশাল আকাশ থেক লাভটা িক হেলা? তঁারা তা
সবদা পিরত াজ । না, আমােদর দনিnন জীবেনর ছাটখােটা লk aজন বা জাতীয় জীবেনর কােনা লk
aজেনo সংশয়ীরা তমন কােনা ভূিমকা রাখেত পােরন না, তঁারা বরং পিরত াজ i, িকnt জীবন তা ধু
ব িkগত িকংবা জাতীয় জীবেনর বষিয়ক লk aজেনর মেধ i সীমাবd নয়, eর মহtম কােনা দাশিনক
লk o থাকেত পাের। সরকম কােনা মহtর uপলিb aজন করেত হেল আপনােক সংশয়ীi হেত হেব।
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eকটা uদাহরণ দয়া যাক। আমােদর দেশ যারা সমাজতািntক িবpেবর sp দেখন eবং সi লেk কাজ
কেরন, িকংবা iসলামী hকুমত কােয়েমর sp দেখন eবং সi লেk কাজ কেরন তারা বলেত পােরন না
য, ei লk aিজত হেয় গেল তােদর পরবতী করণীয় কাজিট কী হেব! িচnািটেক আেরকটু বৃহtর
পিরসের িনেয় যাoয়া যাক। ধরা যাক, সারা িব i eকিদন সমাজতািntক িবে rপাnিরত হেলা বা
সারািবে i eকিদন iসলামী hকুমত কােয়ম হেয় গেলা, eরপর মানুষ কী করেব? oরকম কােনা aবsা
যিদ সিত সিত তির হয় তাহেল সi পৃিথবী িক আর বসবাসেযাগ থাকেব? পৃিথবীর pিতিট মানুষ আlাহর
ভেয় জেড়াসেড়া হেয় কাnাকািট করেছ, িকংবা পৃিথবী জুেড় মানুষ eকিট aিভেযাগহীন জীবনযাপন কের
যােc eরকম পৃিথবী তা ভয়াবহ। oরকম বিচt হীন পৃিথবীেত আtহত া করা ছাড়া মানুেষর মুিkর আর
কােনা পথ খালা থাকেব বেল তা মেন হয় না। মুশিকল হেলা ei pে র মুেখামুিখ হেয় কu-i সহেজ
মুখ খুলেত চান না, বরং আেগ তা সi সমাজ aিজত হাক eরকম কথা বেল eিড়েয় যাবার চ া কেরন।
iসলামপিnেদর মেধ দাশিনক খুেঁ জ পাoয়া আর eক সমুd জেল eকিট সুঁi খুেঁ জ পাoয়া eকi কথা তাi
তােদর কাছ থেক eর সdtর পাoয়ার আশা করাi বৃথা। িকnt বামপিn দাশিনকরা কন eটা িনেয় কথা
বেলন না? কন তারা বেলন আেগ তা সi সমাজ aিজত হাক তারপর দখা যােব! কন পের দখা
যােব? কন eখনi বলা যােব না? ei pে র মুেখামুিখ হেত না চাoয়া বা p িট eিড়েয় যাবার কারণিট
হয়েতা ei য, ei দাশিনকরা জােনন oরকম eকিট সমাজ aিজত হoয়া পযni কবল মাt তােদর
দশন িkয়াশীল থাকেত পাের eরপর তার আর কােনা ভূিমকা থাকেব না। জেন েনo কন তারা aমন
eকিট aল নীয় ম তির কেরন বলা মুশিকল। ব িkগতভােব আিম মাকসবাদেক মানব-iিতহােসর
aন তম
দশন বেল মেন কির eবং ei দশন মানুেষর জন য ধরেনর সমাজ কামনা কের সিত সিত
যিদ তা aিজত হয় তাহেল সটা হেব ei দশেনর িবরাট সাফল , eরপর eর মৃতু ঘটেলo িকছু যায় আেস
না। তেব eমন eকিট aসামান দশেনর মৃতু র পরo সংশয়ীরা িkয়াশীল থাকেত পােরন। সংশয়ীেদর
কৗতূহেলর শষ নi, pে রo শষ নi আর তাi aনুসnােনরo শষ নi। শষ নi বেলi সংশয়ীরা
কাথাo দঁাড়ান না, aিব াnভােব eিগেয় চেলন। ঈ রিবহীন পৃিথবীেত তঁারা নতুন ঈ েরর জn িদেত
পােরন হয়েতা eভােবi কােনা eক সুদূর aতীেত কােনা eক সংশয়ী মানব সমােজ ঈ র ধারণার সূচনা
কেরিছেলন। eকiভােব ঈ রময় পৃিথবীেত তঁারা সংশয়ী p কের ঈ েরর aিsেtর pিত p ছুেঁ ড় িদেত
পােরন। aথা কােনা aবsাi তঁােদর জন শষ aবsা নয়। aন সব দশন যখােন হের যায়, থেম যায়
সংশয়ীরা তখনo থােকন চলমান। ei eকিট জায়গায় সংশয়ীরা aন সবার থেক
।

আহমাদ মাsফা কামাল, বাংলােদেশ বসবাসরত লখক। তঁার গl-uপন াস-pবেn কুশলী

কলেম তুেল ধেরন সমােজর নানা বকল o িবকার, aন ায় o aস িত, aসুখ o sলেনর
িচt। আগntক, িdতীয় মানুষ, আমরা eকিট গেlর জন aেপkা করিছ, সংশয়ীেদর ঈ র
সহ বh gেnর pেণতা।

