সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম eকজন আরজ আলী মাতুbর
রণদীপম বসু
দাশিনক, না িশ ?
kা চতুদশীর চঁাদটার িদেক eকদৃে চেয় থেক ছা িশ িট হঠাৎ p কের বসেলা চঁাদটা গাল
কন? আমরা যারা iেতামেধ বড় হেয় গিছ, p েনi নেড়চেড় oিঠ। তখন আর িঠক মেন করেত পাির
না আমরাo িক eমন p কেরিছলাম শশেব? সৃি র rেত eকাn তরল pকৃিতর মহাজাগিতক eকটা
বstিপে র তীbগিতর ঘুণায়মান aবsায় মহাকেষর কndািভগ আর কndািতগ বেলর সিmিলত pভােবর সােথ
aন ান aনুঘটক িমেশ বstর আকৃিত pকৃতi গাল হেয় যাবার ধারণাটা যারা p খুেঁ জ খুেঁ জ পেয় গেছন
তােদর কথা আলাদা। eকটা িশ র পেk তা বুঝার বা তােক বুঝােনার pিkতo eখােন grtপূণ নয়।
grtটা aন t। আমরা যারা ei চঁাদটােক গাল দেখ দেখ aভ s হেয় গিছ, তােদর কােছ eটাi
sাভািবক হেয় গেছ য, পূিণমার চঁাদ তা গালi। eখােন িবsেয়র কী আেছ! িবsেয়র িকছুi খুেঁ জ পাi
না আমরা। তাi চঁাদ কন গাল, eটাo য eকটা কৗতূহলী p হেত পাের সi বাধটাi মের গেছ
আমােদর। eমন হাজােরা লk aভ sতার মেধ আক ডুেব িগেয় িবsয়হীন কৗতূহলহীন ei আমরা
আসেল eক p হীন anধারণার বশংবদ pাণীi eখন; িজjাসু মানুষ নi; দাশিনক তা দূেরর কথা।
ব াখ াহীন পূব-সংsােরর গ ািলকায় িনমিjত আমােদর সুসভ চহারার ভতের anগত uপলিbটা য
কেতা anকার কােলায় ডুেব আেছ, সi বাধটুকুo হািরেয় বেস আিছ aিধকাংেশi। eর ফল যা হবার তাi
হেয়েছÑ কান aনাচােরi আর আ য হi না আমরা। aেলৗিকক নােম লৗিকক কৗশলজাত িকছু
িমথ াচার, anিব াস, কুসংsার eবং িচরাচিরত pথার কােছ p হীন আনুগত িদেয় খািc দািc ঘুমািc
আর ফলন বাড়ািc eক aথব pজািতর। aথচ eকটু কা jান খরচ করেলi pেত কটা মানুষi হেত
পারেতা eেকক জন সmাব লাক-দাশিনক। কীভােব?
‘ভােলা দাশিনক হoয়ার জেন eকমাt য-িজিনসিট আমােদর pেয়াজন তা হেলা িবিsত হoয়ার kমতা।
িশ েদর ei kমতািট আেছ। তােত aবাক হoয়ার িকছু নi। মাতৃগেভ al কটা মাস কািটেয় তারা eেকবাের নতুন
eক বাsবতার মেধ eেস পেড়। িকnt তারা যখন বড় হয় তখন ei িবিsত হoয়ার kমতািট যন ন হেয় যায়। কন
eমনটা হয়?...
eকিট সেদ াজাত িশ যিদ কথা বলেত পারত তাহেল হয়ত য aসাধারণ িবে স eেস পেড়েছ সi িব সmেক
িকছু কথা জানােত পারত। কীভােব স চারিদেক তাকায় আর যা িকছু দেখ সিদেকi কীভােব কৗতূহেলর সে হাত বািড়েয়
দয় স, তা তা আমরা pায়i দেখ থািক।...
িকnt িশ িট ভােলা কের কথা শখার aেনক আেগi eবং দাশিনকভােব িচnা করেত শখার aেনক আেগi পৃিথবীটা
eকটা aভ ােস পিরণত হেব তার।...
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ব াপারটা রীিতমত dঃখজনক... পৃিথবীর ব াপাের aিত aভ sতার কারেণ eর সিঠক grt uপলিb করেত যারা
akম হেয় পেড়...
মেন হয় যন বড় হেয় oঠার pিkয়ািট চলার সময় আমরা িবিsত হoয়ার kমতািট হািরেয় ফিল। আর তােত কের
খুব grtপূণ eকটা িকছু হািরেয় ফিল আর সi হািরেয় ফলা িজিনসিটi ফর খুঁেজ বর করার চ া কেরন দাশিনেকরা।
কারণ, আমােদর ভতের কাথাo থেক িকছু eকটা বেল oেঠ য, জীবন eক িবশাল রহস । আর িঠক ei ব াপারিটi
আমরা uপলিb কেরিছলাম aেনক আেগ, যখন ei কথািট আমরা ভাবেত িশিখিন।
আেরা সিঠকভােব বলেত গেল: দাশিনক p gেলা আমােদর সবাiেকi ভািবত করেলo আমরা সবাi িকnt দাশিনক
হi না। নানান কারেণ বিশরভাগ লাকi pাত িহক কমকাে eমনi বঁাধা পেড় যায় য িব সmেক তােদর িবsয় eসেবর
আড়ােল চেল যায়।
বাcােদর কােছ ei িব আর তার সমs িকছুi নতুন; eমন eকটা িকছু যা দেখ িবsয় জােগ। বেড়ােদর কােছ
ব াপারটা স-রকম নয়। িব টােক বেড়ারা eকটা sাভািবক ঘটনা বেলi ধের নয়।
িঠক ei জায়গাটােতi দাশিনেকরা eক িবরাট ব িতkম। eকজন দাশিনক কখেনাi ei িবে র ব াপাের িঠক
পুেরাপুির aভ s হেয় পেড়ন না। িতিন পুrষ বা নারী যা-i হান না কন, তঁার কােছ িব টা খািনকটা aেযৗিkক বেল ঠকেত
থােকÑ মেন হেত থােক হতবুিdকর, eমনকী হঁয়ািলভরা। দাশিনক আর ছা িশ েদর মেধ তাi eকটা grtপূণ জায়গায়
খুব িমল। সারা জীবন eকজন দাশিনক eকটা িশ র মেতাi sশকাতর রেয় যান।’

( সািফর জগৎ / iয়েsন গাডার / aনুবাদ: জী eiচ হাবীব)

তাi দশন সmবত শখার কান িবষয় নয়; বরং দাশিনকভােব িচnা করাটাi শখার িবষয় হেত পাের।
ক হেব p কতা?
দাশিনক িচnাসূt aনুযায়ী jান বা িজjাসা িবেবচনায় জগেত
পাের
(eক) য জােন য, স সব জােন
(di)

য জােন য, স িকছুi জােন না

(িতন) য জােন না য, স সব জােন
(চার)

য জােন না য, স িকছুi জােন না।

িচnাশীল সttা চার ধরেনর হেত
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‘ য জােন য, স সব জােন’ eমন কাlিনক সttার aিst আেদৗ সmব িক না, িনি তভােবi তা
p সােপk। ei aসীম মহািব চরাচের সংখ ারিহত পিরমােণ িবশাল থেক aিতkুd ei aনn সংখ ক
িবষয়-বst-ঘটনাপুে র সৃি -িsিত- ংশ িkয়া-pিতিkয়াজিনত কায-কারেণর দৃশ মান-aদৃশ সmব-aসmব
aনn-aনািদ মহাসমীকরেণর কlনারিহত pিতিট eকক যুg গা ী বা সামিgক pিkেতর pkাপট ধারণ
করার মেতা কাlিনক সttার aিst কlনােতo িক সmব? জানার যমন কান সীমা নi, তমিন সীমাহীন
জানার িবষয়িটo যৗিkক কারেণi যুিkহীন। তাi বলা যেত পাের- য জােন য স সব জােন, eমন
সttার aিst কবল যুিkপরmরাহীন দাশিনক কl-ধারণা মাt।
‘ য জােন য, স িকছুi জােন না’ দশেনর iিতহােসর aত n grtপূণ pস eিট। e kেt
যঁার কথা সবােg চেল আেস িতিন gীক দাশিনক সেkিটস (470-399 ি . পূ.)। সমg দশেনর iিতহােস
সmবত সবেচেয় রহস ময় ব িki িতিন। জীবdশায় eকিট বাক o লেখন িন । তারপেরo iuেরািপয় িচnা
ভাবনার kেt তঁার চেয় বড় pভাব আর কu ফলেত পােরন িন।
‘আিম কবল eকটা কথাi জািন আর সটা হেলা আিম িকছুi জািন না’ িনেজর sপেk e কথাটা
বেলi িতিন ধু p কের যেতন, িবেশষ কােনা eকটা আেলাচনার সূtপাত ঘটােত, যন িতিন িবষয়টা
সmেক িকছুi জােনন না। যােদর সে িতিন কথা বলেতন তােদর িতিন eমন eকটা ধারণা িদেতন য
আসেল িতিন তােদর কাছ থেক িশখেত চাiেছন। p টাi িছেলা তঁার যুিkর ধারােলা হািতয়ার। ei
হািতয়ার িদেয় আেলাচনার eক পযােয় িতিন তঁার pিতপkেক তার যুিkর dবলতা বা aসারতা বুিঝেয় িদেতন
আর তখন কাণঠাসা হেয় পেড় তারা uপলিb করেত সkম হেতা কানিট ন ায় আর কানিট aন ায়।
pকৃতপেk জানার sপেk বািড়েয় দয়া pিতটা কাযকর ধােপ কৗতূহলী ব িk মূলত িনেজর
ajানতােকo আেরক ধাপ িচিhত করার pয়াস পান। aথা িনত নতুন জানার মাধ েম িনেজর ajানতাi
খুেঁ জ বড়ান তঁারা। eভােব নতুন নতুন jােন তঁােদর কৗতূহল আেরা বিশ কের u সাহী হেত থােক আেরা
নতুন নতুন jােনর িদেক। কননা িতিনi jানী িযিন তঁার ajানতােক আিব ার কেরন। ei আিব ারi
jান। জানা- ক আিব ার কেরন যত, ততi না-জানা’র িবপুলতা সmেn সচিকত o িবhল হেয় oেঠন
তঁারা। তাi, য জােন য স িকছুi জােন না, স-i সবেচেয় jানী; jান aেnষেণ জানার aদম icাi
তঁােক িনরnর p মুিখ কের তােল।
p ময় কেথাপকথেনর মধ িদেয় সেkিটস য ধু jানী’র সংjাটাi িনধারণ কের দন তা-i নয়,
uেlা, মূখামীর মুেখাশটাo িছঁেড় ফেলন eকi যুিkেত য জােন না য স িকছুi জােন না। আমরা
aিধকাংশi তা সi মূেখর দেল, যারা ভান কের য তারা aেনক িকছুi জােন; aথচ িনেজর কা jানটাo
ব বহার করেত জােন না। তারা য িকছুi জােন না, সi বাধটাo তােদর নi। aথচ দশনগত সত gেলা
pেত েকi বুঝেত পাের sফ যিদ তারা তােদর সহজাত কা jান িদেয় যুিkেবাধটােক ব বহার কের।
সহজাত যুিk ব বহার করার aথ হেc িনেজর মেনর গভীের পঁৗেছ সখােন যা আেছ তা ব বহার করা।
িনেজ aj সেজ সেkিটস লাকজনেক তােদর কা jান ব বহার করেত বাধ করেতন। িকnt কুসংsাের
ডুেব থাকা সমােজর kমতাসীন pািত ািনক মূখতা লাকজেনর কা jান ব বহার করার সুেযাগ দেব কন?
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তাi আড়াi হাজার বছর আেগর kমতাসীন pিত ান যমন সেkিটসেক বাধ কেরিছেলা হমলেকর তীb
িবষ পান করেত, তমিন বhকাল পের eেসo আমােদর বিরশােলর গ gােম p করেত জানা sিশিkত eক
কৃষক দাশিনক আরজ আলী মাতুbরেকo pে র utর িদেত না পের ei ত ত pিত ানi ‘পিবt
হাজতবােস’ িনিkp কের। eেত কের িক p থেম গেছ? pে র pাকৃিতক শিki p েক িচরকাল
শিkশালী কের রােখ।
তৃতীয় পযােয়র য দাশিনক সttা য জােন না য স সব জােন, eটাo হঁয়ািলপূণ eকটা দাশিনক
িবেভদ মাt। য জােন, aথচ e িবষয়টাi স জােন না eরকম কঁাঠােলর আমসেtর sাদ কlনােতi সmব,
বাsেব নয়।
aতeব, pাথিমকভােব uপsািপত দাশিনক সttার য চারিট ধারণা uপsািপত হেয়েছ, যুিk
পরmরায় eেস চূড়াn ফলাফেল দঁাড়ায়
eক) য জােন য, স সব জােন > eকটা aসmব কlনা বা কাlিনক aিst
di) য জােন য, স িকছুi জােন না > jানীর িবjতা
িতন) য জােন না য, স সব জােন > aবাsব
চার) য জােন না য, স িকছুi জােন না > মূেখর ajতা।
aথা ei সৃি জগেত d’ টা সttাi কবল িkয়াশীল। jানী আর মূখ। jানী মােti তঁার মেধ eকটা
িবsয়েবাধসmn দাশিনক সttা িkয়াশীল থাকেব। কাযকারণ িভিtক যুিkর তীb রি িদেয় সব িকছুেকi
pেয়াজনীয় িবে ষেণ uেদ ািগ থােকন eঁরা; ন ায় o aন ায়েক পাথক কেরন। আর যারা কা jানহীন
ajান বা মূখ, তােদর dভাগ য, তারা eটাo জােন না য তারা মূখ! ন ায়-aন ােয়র পাথক করেব
কােtেক!
কী সi p
িবষেয়র মেধ িবষয় খুেঁ জ না পাoয়াটাi বাধ কির দশেনর eকিট বhল আেলািচত িবষয় বা িচরায়ত
দাশিনক জিটলতাo। কথাটা হঁয়ািলপূণ মেন হেলo হাস কর নয় িকছুেতi। কননা চলেত িফরেত আমরা
আমােদর সাদািসেধ যাপন pণালীর মেধ o eরকম দাশিনক হাপের পিতত হi মােঝমেধ i। eকটা
সংেবদনশীল o grগmীর িবষয় িনেয় হয়েতা আেলাচনা করেত হেব, িচnাসূt গাথার pিkয়া িনেয় ভাবেত
ভাবেত িবষেয়র eেতা agনিত ডালপালা গিজেয় যায় য শষপযn কাথা থেক কীভােব r করেত হেব
তা িনবাচন করাটাi eকটা জিটলতর সমস া হেয় দখা দয়। যখান থেক r করেল সুরাহার খুব সুnর
eকটা uপায় হয়েতা বর হেয় আসেত পারেতা, সটা না হেয় ভুল পেথ পা িদেয় আে পৃে পঁিচেয় িনেজেক
হতিবhল কের তুলিছ। হয়েতা মাঝপেথ kাn িদেয় ফর পূবাবsায় িফের আসেত হেc। eবং আবােরা oi
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eকi সমস া; কােtেক
সমাহার, তা থেক uপযুk
জিটল pারm-সূচক হেয় িব
যÑ যথাযথ p িট করেত
আমােদর, তাi।
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r করেবা? aথাৎ aিn িবষেয়র aভ nের kমবধমান য aসংখ িবষেয়র
িবষয়িটেক িনবাচন করা বা তুেল আনাটাi মূলত eকটা সmাব সহজ pিkয়ার
ািnর িদেক ঠেল িদেc। কন eমন হয়? eর যথাযথ utর হয়েতা eটাi
পারিছ না আমরা। কন পারিছ না? হয়েতা p করার uপায়টাi জানা নi

জগেতর সমs utরi না িক িনিহত থােক u িkp pে র মেধ i। বলা হেয় থােক িযিন p করেত
জােনন, utর তঁােকi eেস ধরা দয়। eবং pিতটা utর হেয় oেঠ ফর আেরকটা pে র িনয়ামক সূt।
eমিন কেরi p -utর-p -utর-pে র ei য পযায়kিমক বুনন pিkয়া, সi সূচনা লg হেত কালkেম
বেয় বেয় মানব-সভ তার aবািরত িচnা-জগেত তা-i আজ সবব p হেয় eক দাশিনক িভিt িনেয় দঁািড়েয়
আেছ। তােকi িক দশন বেল? দশেনর সংjা িনrপেনর চাiেত বরং দশেনর সােথ পিরিচত হoয়াটাi বাধ
কির aিধকতর সহজ uপায়।
দশেনর সে পিরিচত হoয়ার সবেচেয় ভােলা uপায় হেc দশন িবষয়ক কেয়কিট p করা,
aনািদকাল ধের য সব p কের আসেছ মানুষ। eবং সmবত মানুেষর আিদ দাশিনক p gেলার মেধ
d’ টা p i aত n মৗিলক মানুষ কী, পৃিথবীটা কাথা থেক eেসেছ? কবল e d’ টা p i মানব
সভ তার আিদ দশেনর িভতটােক গেড় িদেয়িছেলা িবপুলভােব। পৃিথবীেত খুব সmব eমন কান সংsৃিত নi
যখােন e p d’ টা utািপত হয় িন। eর utর খুঁজেত িগেয়i আিদ মানবেগা ীর কlনাশিkর
সৃজনkমতায় চম কার সব দৃ াn হেয় আেছ হাজােরা দব- দবী িবষয়ক পৗরািণক কািহনীর মায়াবী
জগ gেলা। মানুেষর কlনা-kমতা য কেতা aফুরn হেত পাের তার সাkা pমাণ পেয় যাi আমরা
egেলা পাঠ করেল। eখন p আেস, কlনা কী? সমকালীন বাsবতায় য pে র utর সাধারণত মেল না
তােক িকছু udাবনীমূলক ধারণাসৃ কািহনী পরmরায় সািজেয় utর খঁাজার আপাত sিs-pয়াসi কlনা।
তাহেল p চেল আসেব, ধারণা কী? eমিন কের সূt থেক সূt ধের eকটার পর eকটা pে র তারণ
পিরেয় eক aিনিদ তথা aভূতপূব গnেব র িদেক ei য আপাত aিনি ছুেট যাoয়া, eটােক কী বলেবা
আমরা? কu কu বেলন ‘যুিk’। পৃিথবী কী কের সৃি হেয়েছ? যা ঘেট তার পছেন িক কান icা বা
aথ রেয়েছ? মৃতু র পের িক জীবন রেয়েছ? কীভােব জীবন যাপন করা uিচ আমােদর? eরকম হাজােরা
pে র সংগিতেক aসংখ যুিk আর যুিkহীনতা িদেয় য যার মেতা ধারণ কেরেছ িভn িভn সংsৃিত িভিtক
আিদ মানবেগা ীর sকl গড়া uপাখ ানgেলা। কােল কােল eকিদন সভ তার মধ যুেগ eেস তা থেকi
u পিt হেয় গেলা ‘ধম’ নামক িবিচt eক জিটল তtt বা adুত ধারণার। আর তখিন p oেঠ, ধম িক
যৗিkক, না aেযৗিkক?
pে র hমকী
p িক hমকী হয় কখেনা? হয়; p hমকী হয় িমথ ার কােছ। কন? িমথ ার কান সত িন িভিt থােক
না। pে র শিkর কােছ িমথ ার ফানুস িটকেত পাের না, চুপেস যায়। বাiেরর চকমিক চহারার ভতের
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িভিtহীন aবলmনgেলা মুhমূh pে র ধাkায় ভেঙ গেল িমথ ার সৗধটা hড়মুড় কের েস পেড়। তাi
িমথ ার uপর pিতি ত কান তtt বা মতবাদ সমূহ p েকi বিশ ভয় পায়। তার aিsেtর uপর hমকী বেল
p কারীেকi স সবেচেয় বড় শt“ মেন কের। eসব িমথ া-বােদর aনুসারীরা তেk তেk থােক p কারীর
মুখটােক rd কের িদেত। তার pমাণ সi সেkিটস থেক r কের িলoনােদা b“ না, গ ািলিলo হেয়
আমােদর আরজ আলী মাতুbর eবং হােলর hমায়ুন আজাদ। তঁােদর aপরাধ তঁার চলমান o pিতি ত িমথ া
মতবাদেক pে র মুেখামুিখ কের িমথ া aিsেt নাড়া িদেয়েছন।
ei য p েক eেতা ভয় তােদর, pে র শিkটা কী? pে র শিk হেc uিtত যুিk। eটা সi যুিk, য
কান সীমানা মােন না। িসdােn uপনীত হoয়ার লেk আেরাহ o aবেরাহ পdিতর eিসড টে গিলেয়
গিলেয় কােযর পছেন কারণ eবং তারo পছেনর সূচনা-িবnুেক খুেঁ জ বর করেত সদা uদ ত স িপছপা
হয় না। কবল যুিki তা পাের সব িছঁেড় ফেড় জগেতর সবেচেয় িনমম o মৗিলক p -dেটা িনিdধায়
ছুেঁ ড় িদেত কী, eবং কন?
মানবেগা ীর সূচনালg থেকi pাথিমক িবsয় িনেয় সৃি র u স খঁাজায় uেদ ািগ হেয়েছন আমােদর
বুিdমান পূবসূিররা, যঁােদরেক আজ আমরা jানী o দাশিনক িহেসেব আখ ািয়ত কের থািক। jােন িবjােন
agগামী eসব gণী দাশিনক িবjানীেদর aিভjতালb jানi মানব সভ তােক সi আিদ থেক পযায়kেম
eিগেয় িনেত bতী হেয়েছ। তাi গতকাল পযn য jান o বjািনক udাবন eেস মানুেষর সমকালীন
aিভjতায় যুk হেলা, ei সবেশষ aজনo পরবিত aেnষায় হেয় oেঠ grtপূণ িনয়ামক সূt। eভােব য
কান যুেগ বা কােল সমকালীন jানsরi স সমেয়র িচnারােজ কান তtt বা মতবাদ pচার o িবে ষেণর
যৗিkক মানদ িহেসেব গৃিহত হেয়েছ।
তাi িবিভn সমেয় জn নয়া ধমতttgেলা স সময়কােলর বাsবতা o কlনােকi ধারণ কেরেছ ধু।
যেহতু িবjােনর পথ সবদাi চলমান, যৗিkক o পরীkা িনরীkার মধ িদেয় eিগেয় যায় তাi িবjান
সাধারণত কান পরম সেত িব াসী নয়। বstর ভতেরর কাযকারণ সmেকর pাথিমক ব াখ ােক িবjান
pথেম হাiেপািথিসস িহেসেবi pচার কের। পরবিত পরীkা িনরীkা eবং নতুন নতুন বjািনক udাবেনর
pিkেত সটা যাচাi বাছাi হেত হেত eক পযােয় তা বjািনক সেত pিতি ত হয়। িকnt ধমতেtt
পরীkা িনরীkার কান বালাi নi। eটা কবলi eক যুিkহীন িব ােসর uপর pিতি ত। ধমgngেলার
কািহনী বণনায় eর জn বা বণনাকালীন সমেয় িবjানিনভর সেত র যটুকু দখা পাoয়া যায়, সমেয়র
pিkেত িবjানধম aনুযায়ী পরবিতেত তাo হয়েতা িমথ া হেয় গেছ নতুবা নতুন সত pিতি ত হেয়েছ।
িকnt aনড় ধম যেহতু যুিkহীন িকছু িব াস মাt, তাi পরবিত বাsবতায় eেস ধমীয় সত gেলা িকছু
গাজােখাির কািহনীর মেতা িবকলা হেয় গেলo ধম জাধারীরা সটােকi “ব সত jােন কতকgেলা
anসংsারেক জীবনধারায় িমিশেয় ‘iহাi পরম সত ’ বেল িনেজর সােথ সােথ aন েকo pতািরত কের
যােcন। ফেল পরবিতকােল eেস ধমীয় সত আর বjািনক সেত র মেধ িবপরীতমুিখ aবsান তির
হেয়েছ। আেরা s কের বলা যায় ধম eখন সেত র িবপরীেত aবsান িনেয়েছ িনি তভােব। e pসে
ধমীয় সত বনাম বjািনক সেত র pাসি ক িকছু p o নমূনা পাশাপািশ রেখ িনজs কা jানটুকু খরচ
কের যাচাi করেলi আমােদর কােছ সব পির ার হেয় যায়। আর e কাজটাi িবsয়করভােব aিব াস
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দkতায় কের দিখেয়েছন eকাni মািটলg সাধািসেধ eক sিশিkত ব িk আরজ আলী মাতুbর। আমােদর
শhের-িশিkত ভাষায় িতিন িনতাni eকজন bাত জন। িকn জানার aদম কৗতূহেল িশkা দীkা জীবন
যাপেন জাগিতক সমs pিতকূলতায় আে পৃে জিড়েয় থেকo ajানতার িবrেd ধুমাt sীয় পিরচযায়
কীভােব jানেচতনায় দাশিনক িবভার udাস ঘটােত হয়, তা-i দিখেয়েছন আমােদর আরজ আলী
মাতুbর। চাখ থাকেলi িক চkু ান হয়? pািত ািনকতার বড় বড় সািটিফেকটধারী তথাকিথত িশিkত
জnাnেদর aিবমৃষ মূখতােক দূর করার uপায় দখােনা জেন িতিন ‘সেত র সnান’ o ‘সৃি রহস ’ নােমর
য d’ টা জাjjল মান চাখ দান কের গেছন, তুলনা িবচার হঠকাির হেলo, আমােদর মেন পেড় যায় সi
সেkিটেসর কথাi। তাi বুিঝ ei আরজ আলী মাতুbরেক uেdশ কের আেরক পি তজন েdয় সরদার
ফজলুল কিরেমর আেবগ-স াত uিk- ‘আমােদর সেkিটস’ eকটুo বাhল মেন হয় না।
আমােদর লাক-দাশিনক
আজ থেক gেন gেন eকশ’ বছর আেগ। রবীndনাথ তখেনা নােবল পান িন। সটা আেরা পঁাচ
বছর পেরর ঘটনা। pচািরত জnসাল িবেবচনায় বাঙালীর িবেdাহী কিব কাজী নজrল iসলাম o বাংলাকােব
পা াত আধুিনকতার aন তম agণী-পা ব কিব জীবনানn দাশ uভেয়i তখন ন’বছেরর িকেশার বালক।
িঠক সi সমেয়র সi anকার সামািজক aবsায় বিরশােলর কান eক গ gােম aসহায় মা’ ক িনেয় আট
বছর বেয়সী িপতৃহীন িনরkর য বালকিটেক ‘দশ dয়াের সাহায ’ িনেয় বঁেচ থাকার সংgােম িলp থাকেত
হেয়েছ, pািত ািনক িশkার কােনা সুেযাগ যার কখেনাi আসেব না eবং পরবতী প াশ বছেরo যার
নামিট uেlখেযাগ িহেসেব কােরা মুেখo ucািরত হেব না, তঁার নাম আরজ আলী মাতুbর। eকাni গােয়গতের খেট খাoয়া aত n সাধারণ eক মানুেষর pিতcিব। িকnt কােলর কালেরখায় aসাধারণ মানুষo
যমন সাধারণ হেয় যায়, আবার খুব সাধারণ মানুষo aসাধারণ হেয় oেঠ। তমিন eক aসাধারণ হেয় oঠা
মানুেষর গl তঁার িনেজর মুেখi িন
‘বিরশাল শহেরর aদূের লামচির gােমর eক দিরd কৃষক পিরবাের জn আমার 3রা পৗষ, 1307
সােল। চার বছর বয়েস আমার বাবা মারা যান, 1311 সােল। আমার বাবার িবঘা পঁােচক কৃিষজিম o kুd
eকখানা িটেনর বসতঘর িছেলা। খাজনা aনাদায়েহতু 1317 সােল আমার কৃিষজিমটুকু িনলাম হেয় যায়
eবং কজ- দনার দােয় মহাজনরা ঘরখানা িনলাম কিরেয় নন 1318 সােল। তখন sামীহারা, িবtহারা o
গৃহহারা হেয় মা আমােক িনেয় ভাসেত থােকন aকূল dঃেখর সাগের। স সমেয় বঁেচ থাকেত হেয়েছ
আমােক দশ dয়ােরর সাহােয ।
তখন আমােদর gােম কােনাrপ িশkাpিত ান িছেলা না। শরীয়িত িশkা দােনর জন জৈনক মুিn
eকখানা মkব খােলন তঁার বািড়েত 1320 সােল। eিতম ছেল বেল আিম তঁার মkেব ভিত হলাম
aৈবতিনকভােব। সখােন pথম বছর িশkা করলাম sর o ব নবণ তালপাতায় eবং বানান-ফলা
কলাপাতায়, কননা আমার বi- sট কনার স িত িছেলা না। aতঃপর eক আtীেয়র pদt রামসুnর বসুর
‘বাল িশkা’ নামক বiখানা পড়ার সময় ছাtেবতন aনাদায়েহতু মুিn সােহব মkবিট বn কের িদেলন
1321 সােল। আর eখােনi হেলা আমার আনু ািনক িবদ ািশkার সমািp বা সমািধ।
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পড়া- লখা শখার pবল আgহ আমার িছেলা। িকnt কােনা uপায় িছেলা না। পেটর দােয়
কৃিষকাজ r করেত হয় al বয়েসi। আমার বািড়র পােশ eকজন ভােলা পুিঁ থপাঠক িছেলন। কৃিষকােজর
ফঁােক ফঁােক আিম তঁার সােথ পুিঁ থ পড়েত r কির, বাংলা ভাষা পড়বার িকছুটা kমতা aজেনর uেdেশ
eবং uেdশ আংিশক সফল হয় জয়gন, সানাভান, জ নামা, মাkল হােসন iত ািদ পুিঁ থ পােঠর
মাধ েম। e সমেয় আমার পাড়ার d’িট ছেল বিরশােলর টাuন sুল o িজলা sুেল পড়েতা। তােদর পুেরােনা
পাঠ বigেলা eেন পড়েত r কির 1335 সাল থেক eবং তা পিড় 1343 সাল পযn। কন তা জািন
না, সািহত , গিণত, ভূেগাল, iিতহাস iত ািদর চেয় িবjােনর বi o pবngেলা আমার মনেক আকষণ
করেতা বিশ। তখন থেকi আিম িবjােনর ভk।
আমার মা িছেলন aিতশয় নামাজী-কালামী eকজন ধািমকা রমণী। eবং তার ছঁায়াচ লেগিছেলা
আমার গােয়o িকছুটা। িকnt আমার জীবেনর গিতপথ বঁেক যায় আমার মােয়র মৃতু েক কnd কের eকিট
dঃখজনক ঘটনায়।
1339 সােল মা মারা গেল আিম মৃত মােয়র ফেটা তুেলিছলাম। আমার মােক দাফন করার
uেdেশ য সমs মুিn, মৗলিব o মুসিlরা eেসিছেলন, ‘ফেটা তালা হারাম’ বেল মােয়র নামােজ জানাজা
o দাফন করা ত াগ কের তঁারা লাশ ফেল চেল যান। aগত া কিতপয় aমুসিl িনেয় জানাজা ছাড়াi আমার
মােক সৃি কতার হােত সমপণ করেত হয় কবের। ধমীয় দৃি েত ছিব তালা দূষণীয় হেলo স দােষ দাষী
sয়ং আিমi, আমার মা নন। তথািপ কন য আমার মােয়র aবমাননা করা হেলা, তা ভেব না পেয় আিম
িবমূঢ় হেয় মা’র িশয়ের দঁািড়েয় তঁার িবেদহী আtােক uেdশ কের ei বেল pিতjা কেরিছলাম, “মা!
আজীবন িছেল তুিম ধেমর eকিন সািধকা। আর আজ সi ধেমর নােমi হেল তুিম শয়াল-কুকুেরর
ভk । সমােজ িবরাজ করেছ eখন ধেমর নােম aসংখ কুসংsার। তুিম আমায় আশীবাদ কেরা, আমার
জীবেনর bত হয় যন কুসংsার o anিব াস দূরীকরণ aিভযান। আর স aিভযান সাথক কের আিম যন
তামার কােছ আসেত পাির। তুিম আশীবাদ কেরা মাের মা, আিম যন বাজােত পাির স aিভযােনর
দামামা।”
আিম জািন য, anিব াস o কুসংsার দূরীকরণ aিভযােন সিনকrেপ লড়াi করবার যাগ তা
আমার নi। কননা আিম প ু। তাi স aিভযােন aংশ িনেত হেব আমােক বাজনাদার rেপ। pিতjা
কেরিছ য, স aিভযােন দামামা বাজােবা। িকnt তা পােবা কাথায়? দামামা তিরর uপকরণ তা আমার
আয়েt নi। তাi pথেমi আtিনেয়াগ করেত হেলা uপকরণ সংgেহর কােজ।
িবjান, ধমতtt o িবিবধ িবষেয় িকছু িকছু jানলােভর uেdেশ বিরশাল পাবিলক লাiেbরীর সদস
হেয় সখানকার পুsকািদ aধ য়ন করেত r কির 1344 সাল থেক। sয়ং মুসলমান সmpদায়ভুk বেল
যিদo iসলাম ধেমর মূলতtt সmেn িকছু িকছু তtt জানার সুেযাগ িছেলা, িকnt িহnু, বৗd, পািস, ihিদ,
ীsান iত ািদ ধম সmেn িবেশষ িকছুi আমার জানার সুেযাগ িছেলা না। তাi সসব ধম সmেn িকছু িকছু
জানার আgহ িনেয় পড়েত থািক বিরশােলর শংকর লাiেbরী o ব ািps িমশন লাiেbরীর িকছু িকছু বi।
বিরশাল bজেমাহন কেলেজর দশন িবভােগর pবীণ aধ াপক কাজী গালাম কািদর সােহব জানেতন আমার
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সাধনার uেdশ িক। তাi uেdশ িসিdর সহায়ক হেব বেল িতিন আমােক দশনশাst চচা করেত uপেদশ দন
eবং তঁার uপেদশ o সহেযািগতায় দশনসমুেdর বলাভূিমেত িবচরণ করেত থািক 1354 সাল থেক। তখন
িদন যেতা মােঠ আমার রাত যেতা পােঠ।
মােয়র মৃতু র পর থেক দীঘ 18 বছর সাধনার পর কিতপয় ধমীয় anিব াসেক দশেনর utােপ
গিলেয় িবjােনর ছঁােচ ঢেল তার eকিট তািলকা তির করিছলাম pে র আকাের 1357 সােল। e সময়
sানীয় গঁাড়া বnুরা আমােক ধমিবেরাধী o নােখাদা (নািsক) বেল pচার করেত থােক eবং আমার dনাম
ছিড়েয় পেড় gাম ছেড় শহর পযn। লাক পরmরায় আমার নাম নেত পেয় ত কালীন বিরশােলর
লiয়ার ম ািজেsট o তাবিলগ জামােতর আিমর জনাব eফ. কিরম সােহব সদেল আমার সােথ তকযুেd
aবতীণ হন 1358 সােলর 12i জ তািরেখ আমার বািড়েত িগেয়। স িদনিট িছেলা রিববার, সােহেবর
ছুিটর িদন। তাi িতিন িনি েn আমার সােথ তকযুd চালান বলা 10টা থেক 2টা পযn। যুেd পরািজত
হেয় বিরশােল িগেয় িতিন আমােক eক ফৗজদাির মামলায় সাপদ কেরন ‘কমু িনs’ আখ া িদেয়। স
মামলায় আমার জবানবিn তলব করা হেল uপেরািlিখত তািলকার p gেলার িকছু িকছু ব াখ া িলেখ
‘সেত র সnান’ নাম িদেয় তা জবানবিnrেপ কােট দািখল কির ত কালীন বিরশােলর পুিলশ সুপার জনাব
মিহudীন সােহেবর মাধ েম, 27 শ আষাঢ়, 1358 সােল (iং 12. 7. 51)।
‘সেত র সnান’-eর পা ুিলিপখানার বেদৗলেত স মামলায় দিহক িন®কৃিত পলাম বেট, িকnt
মানিসক শািs ভাগ করেত হেলা বh বছর। কননা ত কালীন পািকsান তথা মুসিলম লীগ সরকােরর
sানীয় কতৃপk িনেদশ িদেলন য, ‘সেত র সnান’ বiখানা আিম pকাশ করেত পারেবা না, ধমীয় সনাতন
মতবােদর সমােলাচনামূলক aন কােনা বi িলখেত পারেবা না eবং পারেবা না কােনা সভা-সিমিতেত
বkৃতামে দঁািড়েয় sমত pচার করেত। যিদ eর eকিট কাজo কির, তেব য কােনা aজুহােত আমােক
পুনঃ ফৗজদািরেত সাপদ করা হেব। aগত া কলম-কালাম বn কের ঘের বেস থাকেত হেলা 1971 সাল
পযn। eভােব ন হেয় গেলা আমার কমজীবেনর aমূল 20িট বছর।
বাংলােদেশ কুখ াত পািকsান সরকােরর সমািধ হেল পর ‘সেত র সnান’ বiখানা pকাশ করা হয়
1380 সােল, রচনার 22 বছর পর। তারপের আমার িলিখত বi ‘সৃি রহস ’ pকািশত হয় 1384 সােল,
‘sরিণকা’ 1389 সােল eবং ‘aনুমান’ নােমর kুd eকখানা পুিsকা 1390 সােল। e pসে সভাসীন
সুধীবৃnেক sরণ কিরেয় িদেত চাi য, আমার িলিখত যাবতীয় পুsক-পুিsকাi হেc আমার মােয়র
মৃতু িদেন আকািkkত ‘দামামা’র a িবেশষ।
কu কu মেন করেত পােরন য, আিম ধেমর িবেরািধতা করিছ। বstত তা নয়। প , পািখ, কীটপত iত ািদ সমs জীেবর eমনিক জল, বায়ু, aিg iত ািদ পদােথরo eক eকিট ধম আেছ। ধম eকিট
থাকেবi। তেব তার সে anিব াস o কুসংsার থাকা আমার কাম নয়।
মানব সমােজ ধেমর আিবভাব হেয়িছেলা মানুেষর সািবক কল ােণর জন i। িকnt বতমােন pচিলত
ধমgেলা মানুেষর কল ােণর চেয় aকল াণi করেছ বিশ, aবশ জাগিতক ব াপাের। ধমেবtারা সকেলi
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িছেলন মানবকল ােণ আtিনেবিদত মহাপুrষ। িকnt তঁারা তঁােদর দশ o কােলর বnনমুk িছেলন না।
তঁােদর pবিতত সকােলর aেনক কল াণকর ব বsাi eকােলর মানুেষর aকল ােণর কারণ হেয় দঁাড়ােc।
তাi ধমীয় সমাজিবধােন ফাটল ধেরেছ বhিদন আেগ থেকi। সুদ আদান-pদান, খলাধুলা, নাচ-গান, সুরা
পান, ছিব আঁকা, নারী sাধীনতা, িবধমীর ভাষা িশkা, জnিনয়ntণ iত ািদ ধমিবেরাধী কাজgেলা eখন ধু
রা ীয় সমথনপু i নয়, লাভ কেরেছ আnজািতক sীকৃিত। িবেশষত গান, বাজনা, নারী, নাচ o ছিব Ñ e
পঁাচিটর eকt সমােবশ দখেত পাoয়া যায় িসেনমা, রিডo eবং টিলিভশেন। িকnt সসেবর িবrেd
সনাতনপnীরা কখেনা pিতবােদর ঝড় তােলনিন। aথচ pিতবােদর ঝড় তুেলেছন ফজলুর রহমান, বযলুর
রহমান, আ. র. হ. eনামুল হক, আবুল ফজল pমুখ মনীষীগেণর d’কলম লখায়। কতকটা আমারo।
িবjােনর নব নব আিব ােরর ফেল ধম হঁাচট খােc পেদ পেদ। কােনা ধেমর eমন শিk নi য,
আজ ডারuiেনর িববতনবাদ বািতল কের দয়, নাকচ কের মগােনর সমাজতtt eবং াn বেল pমািণত কের
কাপািনকাস-গ ািলিলoর আকাশ তtt, িনuটেনর মাধ াকষণ তtt eবং আiনsাiেনর আেপিkকতা
তttেক।
মধ যুেগ যুগমানেবর আসেন সমাসীন িছেলন ত কালীন মুিন-ঋিষ o নবী-আিmয়ারা। তঁারা িছেলন
gণী, jানী o মহ চিরেtর মানুষ, তেব ভাববাদী। তঁােদর আেদশ-uপেদশ পালন o চিরt aনুকরণ
কেরেছন সকােলর জনগণ eবং তখন তা uিচতo িছেলা। িকnt সi সব মনীষীরা eযুেগর মানুেষর
iহজীবেনর জন িবেশষ িকছুi রেখ যানিন, eকমাt পারেলৗিকক সুখ-dঃেখর কlনা ছাড়া।
e যুেগর যুগমানেবর আসেন সমাসীন আেছন Ñ কিব-সািহিত ক, বুিdজীবী, দাশিনক o িবjানীরা।
eঁরা সবাi eযুেগর gণী, jানী o মহ চিরেtর মানুষ। তেব eঁরা হেcন মুkমন, sাধীন িচnার aিধকারী
o বাsববাদী। eঁেদর aবদান ছাড়া e যুেগর কােনা মানুেষর iহজীবেনর eক মুহূতo চেল না। তাi eঁেদর
সিmিলত মতাদশ আমােদর মsেক gহণ করা uিচত ভাববােদর আবজনার বাঝা ফেল িদেয়। বতমান যুেগ
িবjানিবেরাধী কােনা িশkাi gহণীয় নয়।
eখন p হেত পাের য, eঁেদর সিmিলত মতাদশ িক? eক কথায় তার utর হেc মানবতা।
হয়েতা ঐ মানবতাi হেব আগামী িদেনর মানুেষর আnজািতক ধম তথা ‘মানবধম’।
ঢাকা িব িবদ ালেয়র eক সভায় ( য সভািট কােনা কারণবশত aনুি ত হয়িন) পাঠ করার জন
আরজ আলী মাতুbেরর িলিখত ভাষেণর িনবািচত aংশ udৃত করা হেলা e জেন i য, আমরা তঁার
ঘটনাবhল জীবন o তঁার গেড় oঠা িচnাজগেতর eকটা rপেরখা e থেকi পেয় যেত পাির। তেব তঁােক
বুঝার সােথ সােথ আমােদর িনেজেদর জীবন জগ o চলমান anেtর sিনিমত দাশিনক জিটলতা
কুিটলতাgেলা বুঝেত হেল তঁার রচনাবলীর গভীর পাঠ আমােদর জন আবশ ক o জrির বেলi মেন হয়।
চাখ থাকেলi য চkু ান হoয়া যায় না, আেরা িকছু থাকেত হয়, সটাi আরজ আলী মাতুbর চােখ
আঙুল িদেয় দিখেয় িদেলন। সেkিটেসর মেতাi সi কিঠন p -করার uপায় আবােরা বা ল িদেলন
‘ কন?’

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম আরজ আলী মাতুbর

eবং মৃতু র আেগ তঁার চুরািশ বছর বয়েস আেরকিট য aসাধারণ কাজ কের গেলন িতিন, তঁার
ভােষ i িন
‘... মৃতু র পের আমার চkুdয় চkুব াংেক eবং মরেদহিট বিরশাল শের বাংলা মিডক াল কেলেজ
দান কেরিছ। uেdশ মানবকল াণ।’ #
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