ধমীয় চতনার aিst : সামািজক পিরচেয়র দৃি েত!
িবpব পাল
[1]
pবাসী ei িপশীমার সােথ দখা হয় িন aেনকিদন। বhিদন বােদ দখা-রাতেভার পুরােনা
িদেনর িৃ তর পািটসাpা ভেজ আ ার মৗতাত। ছেলর গালে inরা িবেয় করেত নারাজিচnায় িছেলন। বংশরkার তািগদ। যাiেহাক eখন মুেখ চndমুখী হািস-ভাবী বৗ িবেয়র
িদনkন সেব িঠক হেয়েছ।
-বুঝলা বাবা, eমন মাiয় ােয ঠাকুর িদেলন ভাবেতi পাির নাi। ডাkার হiেছ-িকnt বাসnী
পূজা না িদয়া স জলটাo খাi না। দূগগা দূগগা - ভাবী বৗমা আেমিরকায় ডাkার। িকnt বােরামােস তেরাপাবেণ কেন ! চারিটখািন কথা!
তেরাপাবেন কেন কথাটা আমার aতীেতর গালে nেদর জেন ব াবহার করতাম। জীবেন
যdজন িপ eiচিড oয়ালা মেয়র সােথ pমকেরিছ-oরা িছল eiরকম। কৃতিবদ হালফ াশেন dরs-িকnt ব িkগত িব ােস aজপাড়াগঁােয়র aিশিkত মেয়েদর বে । সখােন
uেtারন?
নবচ!
iu িটuব খুলুন-হাজার হাজার িভডীo- কান 'িবjানী' পরেম র তথা পরম আlায় িব াস
খুঁেজ পেয়েছ! সটা আপিtকর নয়-িকnt যখন দিখ eiসব িভিডo দিখেয় ধমিব াসী তথা
খাদার খািসরা িনেজেদর ধম কত বjািনক সi pমােণ নেমেছন। কারােণ সবআেছ (মােন
iি ত আেছ), ব ােদ সব আেছ ( মঘনাদ সাহার uিk ধার কিরলাম)। ei সব আেছর দল না
বােঝ ধম না িবjােনর দশন। ব াপারটা eত হাস কর। ধম মােন পরমসত তথা পরমিপতা
ঈ ের িব াস। িবjােন পরম সত বেল িকছু নi-থাকেত পাের না-
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সটাi িবjােনর দশেনর মুল িভিt। িবjান eবং ধেমর aবsান eকেশা আিশ
িডgীেত।দশনশােstর ei pাথিমক jানটুকু পযn eiসব িবjানীেদর নi- aথচ কারান আর
বেদ িবগব াং, rনতtt iত ািদর eর সnান পেয়েছ বেল eরা ড াং ড াং কের নাচেছ!
aিধকাংশ মুসিসম িবjানী eবং pায় aেধক ভারতীয় িবjানীর ধেম aগাধ িব াস।
যিদo আেমিরকার 92% িবjানী ধেম aিব াসী! আেমিরকান, ভারতীয় আর মুসিলমেদর
জন িবjান আর ধম িক আলাদা? কন আমােদর uপমহােদেশর িবjানীেদর ei হাল? কন
eেদর মেধ ধমিব াস pবল? আল-কায়দা িকnt বশ ucিশিkতেদর সংগঠন।
চাষী- িমক- খেট খাoয়া মানুষ মৗলবািদ হয় না-হয় িশিkত মানুেষরা। কন?
eিদেক আমার বাবা, মা eবং stী আমার ধমিব াস িনেয় মুশিকেল। বশ িকছুিদন আেগর
কথা। বাবার eক পুরােনা বnু বড়ােত eেসেছন। িনপাট ভােলা মানুষ। বয়েসর ভাের ধেমর
পাlা ভারী। কথাpসে বলেলন সংসার করেতছ, eবার ধমকেm মন দাo বাবাসকল।
আিম খুব হেস ফেলিছলাম। pায় p করেত যাব- ছেল মানুষ করার সােথ ধেমর আেদৗ
কান সmক আেছ িক না-বাবা িবপদ বু্েঝ ছদ টানেলন। আমার stী তার পিরবার, সহকমী,
আtীয়sজনেদর বলেত ভয় পান য তার বর নািsক। eকবার eক ী ান সহকিমনীেক
বেলিছেলন। utরটা িছল সহজ- তামার বেরর oপর িন য় শয়তান ভর কেরেছ।

[2]
না- বhিদন বােদ বাংলায় িলখেত বেসিছ বেল আেবাল তােবাল বকিছ না। ধেমর আেদৗ কান
aিsti নi। যটা আেছ, সটা হেc মানুষেক 'পিরচয়' বা আiেডিnিট দবার জন eকটা
সামািজক ািডশন। ধম মানুেষর মেন eকটা কৃিtম আiেডিnিট kাiিসস তরী কের।
মুসলমানরা মেন কের iসলাম মহান-িহnুরা মেন কের তােদর ধম i সনাতন ধম। কন
কের? ধেমর iিতহাস, ধেমর পাতায় পাতায় aমানিবকতা!ববরতা? তাহেল কন eকজন তার
িহnু বা মুসিলম পিরচেয় গবেবাধ কের? কন oবামা তার মুসিলম পিরচয় সmূন asীকার
করেত চান?
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বাsব সত eটাi- পট চালােনার দােয় কo iসলাম বা িহnুt পালন কের না-aনুসরন কের
তার জিবক ধম। হজরত মহmেদর মৃতু র পের কন kমতা দখেলর জন রkkয়ী যুd দিখ
আমরা? তার িশষ রা iসলাম aনুসরণ করেল eমন ত হoয়ার কথা নয়! eকজন মুসলমান
বাবার সােথ িহnু বাবার পাথক টা িক? সবাi চাi িনেজেদর ছেল মেয়েদর pিতি ত দখেত!
eকজন মুসলমান মা িক eকজন িহnু মােয়র থেক তার ছেলেক কম ভােলাবােস? আমােদর
ধম eকটাi-িনেজেদর ছেলিপেলেদর মানুষ করা। পুেজ়া, নামাজ, হজ eসেবর সােথ
ছেলপুেল মানুষ করার িক সmক?
আপিন বলেবন- তামার ছেলটা নিতকতা কাথা থেক পােব হ? আমার িনেজর নিতকতা
িবjানpসূত। aতদূর িগেয় লাভ নi-বাঘ,িসংহরা পুজা aচনা দয় না বেলi জািন।
oেদর নিতকতা নi?
দশভােগর সময় িহnু মুসলমানরা যভােব eেক aপরেক মেরেছ-বা বাংলােদেশর sাধীনতা
যুেdর সময় পািকেসনারা iসলােমর নােম ববরতার য sীমেরালার বাংলােদেশর মানুেষর oপর
চািলেয়েছ-তা বাঘ বা িসংহ সমােজ কo দেখেছ? মানুষ য িন ুরতার সােথ aন মানুষেক
খুন কের, তার তুলনা িসংহজগেত পােবন আপিন?
ধেমর মতন নিতকতার o কান aিst নi। আিম সততার পেথ-কারণ, তা না হেল
পশাদাির জগেত বা সামািজক জ়গেত আমার gহণেযাগ তা থাকেব না। aসাধু ব াবসায়ীর
কােছ ক যায়? ধrন stীেক ছের, aন মেয়র পছেন মন ছুক ছুক কের। িকnt পরিকয়ােত
িলp হেল ফ ািমিলেতা লাপাট।
'আিম' বঁেচ আিছ আমার ছেলর মেধ । পরিকয়ােত িলp হেল আমার জেনিটক
utরািধকারেক বঁাচােবা িকভােব? নিতকতা িববতেনর পেথ আসা সামািজক আiন। বঁেচ
থাকার জন -হঁ া eকদম জিবকযাপেনর জন আমরা egেলা aনুসরন কির। িহnুমুসলমানেদর
সবাi বঁাচার চsা করেছ- মােটo ধমপালন করেছ না। তা নাহেল বাংলােদশ dনীিতেত
িব চ ািmয়ান হয় না। ভারত নািক ধেমর দশ-dনীিত আবার eখােনi বিশ! বঁেচ থাকার
তািগদ থেকi নিতকতার জn-ধমgn পেড় কo নিতকতা শেখo না-aনুসরন o কের
না। যখােন জ়ীবণধারন কিঠন-কেঠার দািরেd আধেপটা জীবনসংকুলান- সখােনi নিতকতার
sলন সবািধক। aেনক মুসিলম বেলন কারান aৈনিতক কােজর িবrেd কেঠার।তােত লাভটা
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িক হল? ভারেত বা iuেরােপ, মুসলমানরা সবেচেয় বশী aপরাধী।দািরdi eর কারণ। আেগর
শতেক aন তম ঘৃিণত নাম আিদল আিমন।uগাnার ei মুসিলম রা pধান pায় di িমিলয়ান
লাক হত া কেরেছন- কারান মুকs বলেত পারেতন। তা কারােণর নিতকতা িক কােজ
eল? ধমgেnর বাiের ধমীয় নীিতমালার কান বাsব aিsti নi। মানুষ য নিতকতার
aনুসারী তা িকছুটা সমাজ থেক, পিরবার থেক-আর aেনকটাi ঠেক শখা।
তাহেল ধেমর রiেলাটা িক? ধু পিরিচিত? আiেডিnিট না আiেডিnিট kাiিসস? মানুেষর
সাস াল আiেডিnিট কন দরকার হয়? সামািজক পিরচয় িক সিত i জrরী?
আমার সাস াল আiেডিnিট িক? বাঙািল, ভারতীয়, িহnু, iি িনয়ার, ভারতীয় আেমিরকান,
আেমিরকান বা ালী, বাঙাল, লখক, সাংবািদক aেনক িকছুi দoয়া যায়। eেদর সবারi
কমু িনিট আেছ। 'নািsক' পিরচয়টা িকnt কান আiেডিnিট িদেc না-তাi আমার stী
aন েদর সামেন আমার নািsক পিরচয় িনেয় iতsত বাধ করেছন। নািsকেদর eকটা সমাজ,
স াসাল সােপাট িসেsম থাকেল ei গেরা হয় না। আেমিরকান িবjানীেদর মেধ ei
সমস া কম-কারন আেমিরকায় খুব সহেজi সমাজিবিcn ভােব বঁাচা যায়। ভারতীয় eবং
মুসলমান িবjানীেদর সমস া হেc তােদর ধমীয় সমােজ থাকেত হয়। eেদর নািsক িহসােব
বঁাচা খুব মুশিকল।
eখােন সাস াল iuিটিলিটর eকটা তtt সমাজিবjানীরা আoড়ােcন। য লাকটা িনেজর
মুসলমান পিরচেয় গিবত- স মােটo আেবেগ eমন কের না। কারন সi গিবত মুসলমানিটi
িkিsয়ান নাম ধারন কের iসলােমর শtr আেমিরকায় চাকরী খঁােজ। স যুিkবািদ। iসলাম
তােক িকছু িদেc বেলi, স মুসলমান িহসােব গিবত। বাপ-ঠাকুদা িশিখেয়েছ বেল স গিবত
eমন ভাবেল aিতসরলীকরন হেব। য aিতucিশিkত মেয়িট বাসnীপূজা কের( পাঠক মাপ
করেবন-আমার চারপােশর ucিশিkত মিহলারা সবাi ei গােtর-ব ািতkম dলভ) জলপান
কের-সমাজিবjােনর দৃিsেত সo িকছু বstবািদ লােভর আশায় eটা করেছ।
িক সi বstবািদ লাভ?
আসেলi আমােদর জীবনটা সmূন বাজার aথনীিতর kতা িবেkতার সmক। িকছু কনাকাটা
pকােশ -টাকার িবিনমেয়-িকছু বচােকনা হয় aদৃেশ । aধেচতন মেন। সামািজক
জীবনযাপেনর জন eকজন িবেkতােক, kতার কােছ gহনেযাগ হেত হেব। কo মুসলমান
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সমােজ বড় হেয় চাiেব না-iসলােমর িবrেd কথা বেল তার বাবা-মা-stী-আtীয়sজন-পাড়া
pিতেবশী সবার িবরাগভাজন হেত। কথাটা িহnুেদর kেto সিত । যতi ucিশিkত হৗক
না কন eকজন bতচািরণী চnীsাdী মেয়, নািsক মেয় aেপkা পূtবধূ িহসােব শতgন
gহনেযাগ বৃহtর সমােজর কােছ। ভাবী পূtবধু নািsক নেল aেনক বাবা মা uলেট পড়েব।
আর আমােদর aিsেtর মূেলi আেছ যৗণতা। "বধূ" িহসােব িনেজেদর gহনেযাগ তা বাড়ােতi
eত bতপালেনর ধূম। আমরা সামািজক পন -িনেজেদর ধািমক িহসােব 'জািহর' করেল
কমু িনিটর কােছ দাম বাড়েছ।

[3]
সামািজক পিরচয় তেttর হাতা হনির তাজেফল eবং জন টানার (1979)। মানুষ কন
সাmpদািয়ক-তার oপর গেবষনা কের eরা িসdােn eেসিছেলনঃ
-আমরা আtসnান aজেনর জন িনেজেদর eকজন কমু িনিট kাবেমmার ভাবেত
ভােলাবািস। কমু িনিট িহnু, মুসলমান, ফুটবল kাব, বা ািল, বাংলােদশী, ভারতীয়-যা খুিশ
হেত পাের।
-আtসnান aজেনর সহজপnা হেc-িনেজেদর grপেক aন েদর চেয় ভাল ভাবা। eবং
সi িচnােক যুিkসmত করার সব সময় চsা করা হয়। pিতিট িহnু বা মুসলমান সব সময়
ভেব যােc তােদর ধম eবং তােদর ধেমর মানুষরা-aন ধম eবং ধািমকেদর চেয়
তর।
মুসিলমরা মেন কের কারাণ িব d-বাiেবেল জল ঢুেকেছ। আবার ী ানরা ভােব আlা
ধাpাবািজ।
-aেনেক আবার বলার চ া কের িহnু বা iসলােমর মতন ধম iহজগেত নাi-eরা
ekkুিসভ kােবর মmার হেত চাi। iসলাম যা আেছ তা aন ধেম নাi-বা iসলাম i
eকমাt 100% আlােpিরত-বা বিদক সমাজ হেc আদশতম সমাজ-eমন নেত নেত
কান পেচ যােc-বলার িকছু নi। সবটাi িনেজর আtসnান বাড়ােনার াn pেচ া। ধেমর
আেদৗেকান বাsব aিst নi-সবটাi ধািমেকর মেন আiেডিnিট kাiিসস।
eটা সহজাত pবৃিt। আসল ব াপারটা হেc িনেজেদর আtসnান বাড়ােনার িমেথ
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চ া। তেব আtসnান বাড়ােনা বঁেচ থাকার জন জrরী। সততা, দানধ ােনর মাধ েম
আtসnান বাড়ােনা িন য় সাধু pেচ া। িকkু ধেমর পাংচারড় টায়াের পাm িদেয় আtসnান
বােড় না-বরং eiসব লােকেদর বুিd িনেয় সংশয় জােগ।

[4]
আমােদর eকটা ব িkগত পিরচয় আেছ। যমন ধrন আিম aমুেকর ছেল বা বাবা। বা আিম
পশাদার pযুিkিবদ। আবার সামািজক পিরচয় আেছ-বা ালী, ভারতীয় iত ািদ। aেন র সােথ
আলাপচািরতায়, আিম আমার কান পিরচয় তুেল আনেবা-তা sান কাল, পাt িনভরশীল। চন
eবং িল (2007) বলেছন-ei য িসdাnটা আমরা িনিc-aথাৎ আিম আমার িহnু বা
মুসিলম পিরচয়টা কােজ লাগােবা িক না--তা পুেরাটাi ব াবসািয়ক eবং বাজার aথনীিত।
aথাৎ যখােন ভারতীয় বলেল কাজ চলেব, সখােন আিম ভারতীয়- যখােন বা ালী বলেল লাভসখােন বা ালী। eকজন বাংলােদশী মুসিলমo তাসটা ei ভােবi খেলনযখােন বা ালী পিরচেয় লাভ বশী সখােন িতিন বা ালী- যখােন মুসিলম পিরচেয় লাভ বিশ
সখােন িতিন মুসিলম।
aেনক বা ািল মেন মেন জামািত বা িহnুtবািদ। িকnt আলাপচািরতায় তা বেল না। কন?
সi পিরচেয়র সংকট। uদার মন eবং মনন বা ালীর দীঘ িদেনর ঐিতহ । তারo eকটা
বাজারদর আেছ। আমরা uদার eটা দখােত পারেল, আমােদর gহনেযাগ তা বা ালী সমােজ
বােড়। gজরােট eটা হয় না। oখােন আবার ugিহnুtেদর gহনেযাগ তা বশী।
সৗিদ আরেব আবার যমন ধমীয় uদারতা ব াপারটার aিsti নi। ei আেমিরতােতi
দখিছ আমােদর বা ালী মেয়রা খািল িপেঠ নাiট kােব নাচেছ -আবার সকােল বাসnীপুজ়াo
চলেছ-সবটাi সi জিবক কারেণ gহনেযাগত তার বাজার aথনীিত।হায়dাবােদ বাের িগেয়
আিম দেখিছ aেনক মেয় বারখা পেড় ি ংk করেত eেসেছ! বাiের স gহনেযাগ তার
জেন মুসিলম পিরচয়টা রাখেছ- ভতের স রkমাংেসর নারী।
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[5]

তাহেল মৗলবাদ আসেছ কাথা থেক?
eবার আমরা দিখ-িকভােব আমােদর আচরন সামািজক ei পিরচয় dারা িনয়িntত।
আiেডিnিট kাiিসস থেক িবjানীরা ( কাট eবং লিভন) পঁাচ ধরেনর ব ািkগত চিরt খুঁেজ
পেয়েছন।
(1) সব িকছুেতi না! aেনকটা বাcােদর মতন। আিম গrর মাংস খােবা না- েয়ােরর মাংস
খােবা না-ei করব না-oi করেবা না- শিনবাের িনরািমষ খােবা! তসিলমােক মের ফলব
কারণ ধম বেলেছ! ei সব 'না' eর িভিtেত, িনেজর পিরচয় জািহর করা। eরা িনেজরা
িসdাn িনেত পােরনা- সmূন ভােব aেন র oপর িনভরশীল-eরাi মৗলবােদর বােরফুটেসালজার। রাজনীিতেত eরা খুব মুল বান-কারন যেহতু eরা িনেজেদর িসdাn িনেজরা
িনেত পাের না- কান ধমীয় gr বা aিভভাবক eেদর হেয় িসdাn িনেয় থােক। মৗলবািদ
রাজনীিতেত তাi ধমgrেদর aসাধারণ কদর । িবেজিপ, িবeন িপ, িরপাবিলকান পাটী-সবাi
ei খলাটাi খেল।
(2) ককেটল- sান কাল পাt ভেদ বদলায়! aেনকটা কচুরীপানার মতন। রােত িপঠ খুেল
আধুিনকা-সকােল পূজারীিন। রােত হঁ া-সকােল না। eরা পঁাচ oয়াk নামাজ পড়েব-আবার
ি কংস o চলেব! eকi সােথ আধুিনক/আধুিনকা eবং রkনশীল হoয়ার চ া-কারন তােত
স াসাল iuিটিলিট ভ ালু বাড়েছ। ককেটল grপ। eরাi সংখ াgr।
(3) aনুসnানী-eরা aসntি েত ভােগন। যমন িনেরাদ িস চৗধুরী। িনেজর সমােজর
trিটটাi eেদর সবেথেক বশী চােখ পেড়। যসব মুসলমানরা iসলােমর কেঠার সমােলাচনা
করেছন তারাo ei pকৃিতর। eেদর সমস া হেc eরা সমােলাচনা যতটা কেরন-সমাধান সi
aনুপােত বাতলান না। aসntি i eেদর চািলকা শিk। তেব সামািজক িববতন eেদর
হাতধেরi আেস। eরাi পিরবতেনর pিতভূ।
(4)aিভভাবক- eরা ফাদার বা মাদার িফগার টাiেপর রালেp করেত চান। iনারা সাধারনত
চিরtবান হন-সমােজর aেনক uপকারo eরা কেরন-sীকৃিতর o মাহ থােক। আমরা তােদর
দাদা বা ভাi বিল-িক হঁাসপাতােল বা ফাংশােন oমুক ভাi বা তমুক দাদাi ভরসা। সমস াটা
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হেc eরাo পিরবতনেক ভয় পান-যা চলেছ তার মেধ i িনেজেক মহান করার pবণতা
থােক।
(5)আtেকিntক- eরা িনেজেদর িনেয় ভােবন বশী। সবসময় আেtাnিতর পথ খুজ
ঁ েছন।
ক ািরয়ািরs। য সমাজ তােক আtunিতর পথ দখােব, িতিন সi সমােজ থাকেবন।
কপেরট ম ােনজেমn, সফল ব াবসািয়রা ei ণীর। eরা সুেযাগ সnানী -তাi পেট টান না
পড়েল pিতবাদ কেরন না।

[6]
eবার বাঝার চ া করা যাক িকভােব মৗলবািদরা kমতায় আসেছ গণতেntর পথ ধের। কান
সেnহ নi ককেটল grপi বৃহtম- যেকান গণতেnt। eরা মৗলবািদ নন। িকnt মৗলবাদেক
pিতহত করার kমতাo eেদর নi। মৗলবািদরা তেলায়ার িনেয় নেম গেল eরা জ়ীঁ hজুর
বেন যান। কচুরীপানার গিত ােতর িদেক। যকারেন pথম আেলার সmাদক মৗলবািদেদর
পােয় লুিটেয় kমা চান। কারন িতিনo ককেটল ণীর। ফেল গণতেntর ei বৃহtম grপিট
eকi সােথ মৗলবািদ eবং বাজােরর চািহদার হােত িজিm। বািকরা মুি েময় সংখ ালঘু।
ধনতেnt aবশ আtেকিndক লােকর সংখ া বশী।সমাজতেnt aিবভাবেকর সংখ া বশী।
তেব ধনতnt eকটা ব াপাের খুব সিkয়। মানুেষর ei পিরচয়েক ংশ করার ব াপাের- যটা খুব
grtপূন।
ধনতেnt পিরচয়টা নেম আেস kতা িবেkতায়-বািক িহnু, মুসলমান, ভারতীয়, বাংলােদশী
সব ফালতু। আেমিরকায় বাংলােদশী দাকােন ভারতীয় বা ালী িহnুেদর িবেশষ খািতর- কন?
কারন kতা িহসােব তারা aেনকেবশী টাকার বাজার কের। kতার পিরচেয়i খািতর। য
ভাল কাজ কের, সi eকমাt দাম পায় আেমিরকায়। য গr যত dধ দয়-তার তত বশী
কদর। গrর সামািজক, পািরবািরক পিরচেয় িক যায় আেস? ধণতেnt গrর পিরিচিত তার
dেধ। eiভােবi পিরচয়েবাধ আেs আেs লুp হেc আেমিরকায়। পথ aেনক দূর-তেব
ব ারাক oবামার utান anত তাi বেল।
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মুসিলম দশgিল eখেনা সামnতািntক-আরবেদশ gিলেত aমুসিলমেদর কান নাগরিকt i
নi। oখােন বকারt বাড়েছ- দেশর নতারা দখােc আেমিরকা দায়ী। আেমিরকান
নতারাo eমনটাi চাiেছ-তেবi না astেবচার সুিবেধ!
aথাৎ রাজনীিতi চাiেছ ei মৗলবািদ 'না' গাি েক িটিকেয় রাখেত। ককেটল গাি র oপর
ভরসা রাখা মুশিকল। মসনদ টেক না। তাi চাi মৗলবািদ জনগন-যােত রাজনীিতর ব াবসাটা
করা যায় আরােম। পােয়র oপর পা তুেল। eেতব আমােদর সংsৃিতর oপর পা ােত র
আkমণ, iরােক আেমিরকার আkমন, iত ািদর ধুেয়া তুেল-oেদর iসলািমক পিরচয়েবাধ
জাgত করাo। oেদর মেয়রা বশ া-আমােদর মেয়রা সিতসািবtী বেল ঘৃণার চাকায় পাm
দাo। রা তােত তাল মলায়-ei ভােবi গাঢ় হয় িনেজেদর িহnুt বা iসলােমর পিরচয়।
কo িক জানেত চাi-eকজন িহnু বা মসুিলম মােয়র মেধ পাথক কাথায়? কo চাi না।
সবাi চাi ধািমক নারী- o মেয়টা নািsক? মােন aেনক পুrেষর সােথ েত চাi! ফেল
পুrেষর স াস াল iuিটিলিটর ফঁােদ পেড় মেয়েদর মাথায় oেঠ িহজাব-িসিn চড়ােনার ধুম।
রা আর সমােজর পৃ েপাষকতায়, ei ভােবi মৗলবােদর পালিক চেল। িনেজেদর শেব কঁাধ
দয় মৗলবােদর ফিরoয়ালা ধািমক ucিশিkত নারীবািহনী। পুrষ ধেম খুশী-কারণ
নারীগেভর oপর তার aিধকার িনি ত কের 'ধম'। িনেজেদর জেনিটক utরািধকার টকােনার
জন গৃহপািলত sামীরাo ঢঁকরু তােল-ei বশ ভােলা আিছ! তারপর eকিদন রা যnt চেল
যায় মৗলবািদেদর হােত। dিভk নেম আেস। খাদ াভাব, িশkাভােব সnান pিতপালন হয়
aসmব। eটাi হেয়েছ iরােণ-oখােন eখন 22% বকার। আর আহেমদি আশকারা
িদেcন আেরা সnােনর জn দাo। তেহরােণo eখন তীbখাদ াভাব-কারণ খেমiিনর আমেল
মৗলবাদীেদর চােপ পেড় iরােন জনসংখ া বেড়েছ 6% হাের! 80% খাদ আমদানী করেত
হয়। eত তল সmদ, eত মধা সmদ-aথচ দশটা পেড় আেছ বকারেtর anকাের।
গত িতন দশেক খ ােদ র pাচুয i মানুষেক ধমমুখী কেরেছ। পেট আgন jলেল কo
পিরচেয়র সংকেট ভােগ না- জিবকধমটা হাের হাের টর পায়। িহnু, iসলাম iত ািদ পাষািক
ধম তখন িবলািসতা। প ােশর দশক থেক সtেরর দশেক বামপnার রমরমা utােনর পছেন
িছল kুদা। িব ব াপী সi িkেদ আবার pবলভােব িফের আসেছ-কায়েরা, নাiেজিরয়া, ঢাকায়
eখন খ াদ াভাব। খাবার পাoয়া গেলo দাম aত ািধক বশী। তেলর দােম, খাবাের দােম
জীবণধারণ eখন আবার কিঠন হেc। আেরা হেব। 2010 সােলর মেধ খাবােরর দাম বাড়েব

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

ধমীয় চতনার aিst

pায় চারgন (2005 সাল বিসক)- তল আর সােরর িবল মটােত। আগামী িদেন
িবjানসmতভােব রা েক না চালােল, রা িবpব আসn।
দখা যাক। পেটর িkেদ মানুষেক মৗলবাদ থেক তার িনজs জিবক ধেম িফিরেয় দয় িক
না। আিম আশাবািদ। সংকটi সমাধােনর pথম পথ।

ড. িবpব পাল, আেমিরকােত বসবাসরত পদাথিবদ, গেবষক eবং লখক। eক সময় িভnমেতর

মডােরটর িছেলন, বতমােন www.fosaac.tv সmাদনার সােথ জিড়ত।

