ধেমর uৎপিt
utর পুrষ
পৃিথবীেত ধেমর িক ভােব r িকংবা uৎপিt হেয়িছল তার iিতহাস o ব াখ া িবsর। eিনেয় শত শত
পুsক িলখা যােব। িকnt মূল সত েক জানেত হেল থাকেত হেব গভীর o তীk্ন aনুমান। জগিdখ াত
িবjানী আiনsাiন বেলিছেলন “iমািজেনশন iজ মাoর iমেপারেটn দ ান নেলজ”। কারণ আজ থেক
হাজার হাজার বৎসর আেগ মানুষ য pাকৃিতক পিরেবেশ বসবাস করেতা, সi পিরেবশটােক বুঝেত হেব
aনুমােনর কিঠন সত িদেয়। তখন না িছল িশkা pিত ান, না িছল িনিদ কান ভাষা, না িছল utম
বাসগৃহ, না িছল চলােফরা করার মত utম রাsা ঘাট। যা িছল তা হেলা গা ীবd ভােব বসবােসর
pেয়াজনীয়তা, িছল িনরাপtার চরম aভাব, আর িছল খাদ aেnষেনর জন িশকার o চাষবােসর নানািবধ
pেচ া। আধূিনক যুেগর মানুষ পৃিথবীর iিতহাস o জাগিতক বhমুখী িশkা থেক িনঃসেnেহ বুঝেত পাের
“মানুষ জািতর agগিত o সভ তার kমিবকাশ” ঘেটেছ শতািb o সহsািদর ধােপ ধােপ। তৎসে মানুেষর
ভাষা o বুিdবৃিtর িবকাশ ঘেটেছ দীঘ থেক দীঘতর শতািbর চাকায়। ei সভ তার kমিবকােশর জন
কান ঈ র িকংবা মহাpভু মািটর পৃিথবীেত নেম eেস মানুষেক িদেয় যানিন কান aেলৗিকক kমতা িকংবা
কান সংিবধান। মানুষ আিদম যুগ থেক িনরাপtার কারেণ o বঁাচার তািগেদ নানািবদ pেচ া কেরেছ িনজ
বুিdবেল। মানুেষর ei pেচ া o বুিdর pেয়াগ আজ পযn িটেক আেছ aব াহত গিতেত। pিতকুল পিরেবেশ
আtরkা, িশকার o sাথ রkার জন দূবেলর uপর আkমণ, বুিdর বেল নানািবধ কৗশল dারা aপরেক
পরািজত করা, ভাষার সুnর pেয়াগ dারা শািn, ঐক o ভালবাসা sাপন করা, eসমs মানুষ আয়tt
কেরেছ িনেজেদর িবেবক বুিdর pেয়াগ eবং তা থেক সি ত aিভjতার dারা। আমরা যিদ ধেমর uৎপিt
িবষেয় নানা গেবষণা চালাi o iিতহােসর পাতা olাi তা হেল দখেত পােবা ভয়, বুিd, sp, ভাষা, eবং
কৗশল pেয়ােগর মধ িদেয় ধেমর u পিt হেয়েছ। eর পছেন i েরর কান হাত নi। মানুষ আিদম
কাল থেক নানািবধ pাকৃিতক দূেযােগর মুেখামুিখ হত। যমন, ঝড় তুফান, খরা, বন া, ভূিমকm, জেল
ডুবা iত ািদ। eসব িছল মানুেষর জীবেনর জন aত ািধক ভেয়র ব াপার। মানুষ ঐ সমs দূেযাগ থেক
আt-রkার জন কিlত পািনর রাজােক (বা দবতােক) খুশী করার জন পািনেত পূেজা দয়ার ব বsা কের।
তাi জেলর মেধ সুগিnযুk ফুল ছড়ােনা, িমি ফল িবতরণ করা ছাড়াo uপেঢৗকন িহেসেব নানািবধ
aল ার o কাপড় চাপড় iত ািদ দয়া হত। eসব ব বsাপনা r হয় পিরবার o গা ীর ক’জন িমেল,
নানািবধ পরামেশর পর। eভােব বাতাস যখন pবল বেগ বiেত r কের তখন আিদম মানুষ বাতাসেক
kাধািnত না হoয়ার জন নানা রকেমর ছড়া কাে ত কাে ত বাতােসর মেধ ছিড়েয় িদেত সুগিnফুল, শস
দানা iত ািদ। সুয যখন uদয় হয় তখন সমs আঁধার কেট যায়। anর থেক দূর হয় বন pাণীর আkমেণর
ভয়। িশকার, কাজকম o চলােফরা করেত হয় সুিবেধ। সুেযর আেলা dারা হয় শীত িনবারণ। aতeব সুযটা
খুব uপকারী সুতরাং সুযেক খুশী না করেল oটা মােঝ মােঝ রাগ কের বেস। সব িকছু পুিড়েয় িদেত চায়
(খরা) আবার বৃি র সমেয় স গজন কের (িবd ৎ o বjপাত dারা) নানা িবপিt ঘটায়। aতeব সুযটা ভীষণ
শিkশালী oেক খুশ রাখা খুবi জrরী। সুযেক খুিশ করেল aেনক শিk পাoয়া যােব। eরকম মানিষক
ধারণা থেক সুযেক মানুষ নানা ভােব পূেজা িদেত r কের। aেনক আিদম সmpদায় আgনেক সুেযর
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pিতিনিধ মেন কের aিgপূজা করেতা। eভােব ভেয়র কারেণ আt-রkার তািগেদ r হেয়েছ pকৃিতপূজা বা
ধমীয় আচরণ। তdrপ নানা যুিk তেকর মেধ শিkমান pাণী িহেসেব হািত, িসংহ o ঈগলেক, আবার
uপকারী জnt িহেসব গr ছাগল o ভড়ােক aেনক আিদম ণীর মানুষ পুেজা িদেত আরm কের। কান
কান সmpদায় ধমীয় পুেণ র জন ei িনরীহ pাণীgেলার রk মাংস দব- দবী িকংবা i েরর নােম u সগ
কের। eভােব িবিভn রােগ মানুষ যখন আkাn হত তখন স ভাবেতা য ‘pকৃিত’ বা য ‘pাণী’ বশী
শিkশালী তার কােছ িগেয় aনুনয় িবনয় করেত হেব, তার gণ-কীতন গাiেত হেব। কান কান
গা ীপিতরা ভাবেতা নদী বা পািন শিkশালী, কu ভাবেতা আgন, কu ভাবেতা সুয, কu ভাবেতা
বাতাস। eভােব eেকক শিkেক িনজ িনজ বুিdমtার বেল দয়া হত পূেজা। কu পূেজা িদেত িগেয় গান,
নাচ eবং ছড়া কাটার o pবতন কের। আবার কান কান গা ীর ভkরা পুেজা িদেত িগেয় চুিপ চুিপ ছড়া
কাটেতা, যােক আমরা মntপাঠ িহেসেব pাথিমক ভােব ধের িনেত পাির। তারা মেন করেতা eেত শিkর
aিধকারী aদৃশ রাজা খুশী হেয় তােদর ম ল করেব বা িবপদ আপদ থেক মুk করেব। eসব করেত িগেয়
িবিভn eলাকায় িবিcn ভােব বসবাসকারী গাি gেলার মেধ পুেজার (oরিশপ িরচুেয়েলর) আচার
aনু ােন িবিভn রকম ব বধান পিরলিkত হয়। যিদo তােদর মৗিলক uেdশ eক।
eভােব সমেয়র ধােপ ধােপ িবিভn গা ী বা কoেমর মেধ তুলনামূ◌ূলক ভােব িকছু িকছু বুিdমান লােকর
আিবভাব হয়। তারা গা ী বা কoেমর মেধ িনেজেক নতা বা aিভভাবক িহেসেব pিতি ত কের। eসব
নতােদর মেধ কu কu oরিসপ বা পূেজা-pাথণার দািয়t eকাi িনত। তারা মুরbী বা aিভভাবক
িহেসেব িনেজেদর কoেমর মেধ নানািবধ দাবী খাটােতা। িনজ বুিd বেল ছা ছা বাcােদর aসুখ িবসুখ,
জীন, ভূত ডাiনীেদর নজর না লাগার জন নানািবধ পথ ািদ o uপায় বা ল িদত। জীবেনর aিভjতায়
ঝড় বৃি খরা iত ািদর iি ত o িকছু িকছু ভিবষ dাণী খয়রাত কের গা ীর মেধ eকজন jানী ব িk
িহেসেব সmান পেতা। eছাড়া িবপদ আপদ না আসার জন নানািবদ তnt মnt, পূেজা pাথণা eসব িছল
তােদর মৗিলক দািয়t। কান গা ীর সােথ কান ঝগড়া িববাদ হেল তার মীমাংশা িকংবা জার পূবক কান
িকছু দখল করেত হেল ( যমন পািনর u স, ফসেলর ভূিমসtt iত ািদ) তার আেদশ িনেদশ সবাi মেন িনত
িনিdধায়। eভােব যুগ o সমেয়র পিরেpিkেত eরা হেয় uঠেলা eক ণীর aেঘািষত সমাজ সদার। কান
দবতার dারা সাহায লাভ িকংবা কান aপশিkর িবrেd কখন িক ভােব মাকােবলা করেত হেব তার
দায়ভাগ তােদর uপর gr দািয়t িহেসব aিপত হেলা। িবিনমেয় সi ব িk সমােজর নানািবধ সুেযাগ
সুিবধাo হািতেয় িনেত থাকেলা। aতeব িবিভn দবশিk িকংবা ঐশী শিkর eকমাt pিতিনিধ িহেসেব
লাকিট সমােজ eকক ◌্pিত া পেয় গল। pিত া পাoয়ার পর eকখানা মিnর িকংবা দবালয় pিত ার
জন আর কান বাধা থাকেবনা। িক কােজ পাপ, িক কােজ পুণ , কান কাজ না হেল শিkমান দবতা িবপদ
দেবন eবং িক িক কােজ িতিন খুশী হেয় পুরsার দেবন তার সব aনুশীলন ei দবালয় থেক r হেলা।
eভােব িনজ বুিd বেল r হেলা আেরকিট িনরব সাmােজ র জয় যাtা। কালkেম ei দবালেয়র grtt
বাড়েত থােক। eসব দবালেয় eখন কুমারী বািলকারা eেস সবা ম দেব। য নারী সnান পােcনা সo
িনিদ সমেয় eেস grর পরামশ aনুযায়ী নানািবধ সবা o ম দেব। eভােব সমােজর মেধ বাড়েত থাকেব
তােদর সবা o কাজকম। তােদর কাজ কেমর কান কিফয়ত বা জবাবিদিহতা কাuেক িদেত হেবনা। িদেত
পারেবনা কu কান aিভেযাগ। তারা কবল aদৃশ i র o দবতােদর কােছ িনেজেদর ভুল trিটর
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কিফয়ত দেব। য লাকিট eখন ei দবালেয়র সেবসবা, ভিবষ েত তার পুt, pেপৗtরা হেব eর মািলক।
যিদ uপযুk কu না থােক তেব িনজ গা ীর বা আtীেয়র মধ থেক কu eেস ধরেব eর হাল। eখন
কu যিদ eেস লাকিটেক বেল “oেহ দয়ার ঠাকুর আিম তা িঠক মত আরিত যােগ ফুল িদলাম, pণাম
িদলাম, যj িদলাম তবু কন আমার kেত ফসল হেলানা?” লাকিট তখন চাখ বn কের বেল শান গা
মা, ফুলেতা িঠকi িদেয়িছেল িকnt ফুলিটেত কান eক সময় ঋৃতুবতী মিহলার ¯পেশ হেয়েছ aপিবt, e
কারেণ ফসল ভাল হয়িন। eভােব িনজ বুিd বেল eকটা t“িট বর কের eরা মানুষেদর বাকা বািনেয়
রােখ। কu হয়েতা eেস বলেলা আপিন আপনার শিkমান গা দবতােক বলুন “ কন দশ মাস থেক
আমার গাভীটা ভাল dধ িদেcনা?” আcা বাবা তার আেগ বল দিখ তামার পিরবাের ক ক আেছ ?
তামার সংসার চেল িক ভােব ? পিরবােরর ক িক কের? eরকম মামুলী কেয়কিট pে র পর পুেরািহত
লাকিট বলেলা “তৃতীয়া নkেtর রািtেত আিম sশাল pাথণা শেষ তামার গাভী o dেধর জবাব জেন
নব।” লাকিট খুশী মেন চেল গল। কয়িদন পর যখন লাকিট পুণরায় তার গাভীর dধ সmকীত জবাবিট
জানেত চাiেলা তখন পুেরািহত হাসেত হাসেত জবাব িদেলন ‘ দখ বাবা জীিব েরর (জীব জােনায়ােরর i র)
কত দয়া।’ তুিম eেক eেক িতনিট মেয় যখন পেল,তখন মন থেক ধূ ছেল সnােনর জন হাহাকার
কেরিছেল। িদেয়িছেল পুেজা কেরিছেল pাথণা। স কারেণ i র তামার ভাগ থেক dেধর পিরমাণ কিমেয়
িদেয় িবিনমেয় ছেল সnান কেরেছন দান। কারণ িতিন জােনন dধ aেপkা তামার ছেল সnােনর
pেয়াজন বশী, স কারেণ িতিন তামার pাথণা কবুল কেরেছন। পুেরািহেতর কথা েন লাকিট খুশীেত বাগ
বাগ হেয় পরিদন িনেয় eেলা িকছু মূল বান uপেঢৗকন। eভােব িবেবক বুিd pেয়ােগর মাধ েম িবিভn
কoেমর মধ থেক বুিdমান লাকgেলা ধীের ধীের সমােজর মধ মিণ হেয় uঠেলা। তারা eখন সাধারণ
মানুেষর সমথন পাoয়ার জন নানািবধ চ ার কৗশল চািলেয় যেত লাগেলা। িবিনমেয় তারা িকছুi
চােহনা। তারা চােহ মানুেষর আnিরক আশীবাদ o কেমর আnিরক সমথন। আর ei সমথনটা হেc
তােদর সবেচেয় বড় পূিঁ জ যা িনরাpার জন eক িবশাল হািতয়ার। e uেdেশ তারা শািষত মানুষেদর
মুিkর জন কেরেছ নানািবধ pেচ া। aত াচারী রাজােদর তারা ভয় দিখেয়েছ পরকােলর। aপর িদেক
শািষত মানুষেদরেক িব ােসর িভিtেত ঘিটেয়েছ ঐক eবং i েরর দাবী িহেসেব নায পাoনার দাবী কেরেছ
শাসকবগেদর কােছ। eেত aেনক দাবী আদায় হেয়েছ। আবার কাথাo তা িনেয় বঁেধেছ যুd। eসব যুেdর
ফেল aেনক শাসকেদর jানচkু খুেলেছ, তারা বুঝেত পেরেছ িনযাতীেতরাo ধেমর ডােক ঐক sািপত
কের মানুেষর aিধকার আদায় করেত জােন। যারা aিত মাtায় ধূত তারা ধেমর pিতিনিধ িহেসেব িবলাস
বhল জীবনেক ঘৃণা কেরেছ। যার ফেল তারা সাধারণ দাসেদর o মজীিব মানুেষর sের নেম eেস eকাt
হেয়েছ। তােদর িভতেরর pচn আকা া o সবুজনkা িছল eরকম; eকিট ধম pিত া কের গেল িচরজীবন
তার নাম akুn থাকেব। i েরর gণকীতন করার সােথ সােথ তার যশ খ ািতর gণকীতন o করা হেব
িনঃসেnেহ। ধেমর সমথকরা তােক dা o সmান করেব আজীবন। তার িনেজর গা ীর গৗরব ujjল িদক
iিতহােস aি ত হেব আর রk পি ল িদক কােলর গহbের হািরেয় যােব। eভােব গা ী কতৃক sীকৃত
িকংবা sেঘািষত i েরর pিতিনিধরা সময় বা কােলর sােত িনেজেদরেক সমাজেসবী িহেসেব কেরেছ
pিতি ত। eবং তা কেরেছ িনজ eলাকায়, িনেজর সমােজ। যখােন সামািজক aরাজকতা o িবশৃ লায়
িছল ভরপুর। িকnt ei সমাজ সবা করেত িগেয় পৃিথবীর মানুেষর মাথায় নানািবধ িনয়ম o আiন কানুন
বাধ তামুলক ভােব বেধ দয়া eকিট scাচারীতা ছাড়া আর িকছু নয়। i েরর নােম িনেজর মগজ থেক
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তরী করা আiন সব সমােজর জন সব যুেগ কখন o uপেযাগী হেত পােরনা। eটা মানুেষর ব িk
sাধীনতার uপের পরাধীনতার eকিট শৃ ল। পৃিব◌ীর সবিকছু যমন চলমান, সমাজ o তমিন চলমান।
সমাজ কখনo sিবর নয়। হাজার হাজার ব সেরর পুরােনা সামািজক aবsার সােথ বতমান সামািজক aবsার
িমল কখনo eক হয়না। তাi যিদ হত তাহেল মানব সমােজ “সভ তার kমিবকাশ” বেল য শbিট আেছ
eবং kমিবকােশর ধারায় আমরা বতমােন য aবsােন পৗেচিছ তা কখনo সmব হতনা। সুতরাং ধম
সবেরােগর মেহৗষধ িহেসেব ধারণা দয়া িকংবা ‘কমিpট কাড aফ লাiফ’ আখ া িদেয় মানুষেক “নাi
মামার চেয় কানা মামা ভাল” বুঝ দয়া eকিট ভুল ধারণা। তাi যিদ হয় তাহেল গাটা পৃিথবীর মানুষ িক
eত বাকা য তারা eত আধূিনক িশkা, eত গেবষণা, eত িব িবদ ালয়, eত সমাজ তtt, eত সংগঠন,
eত আiন শাst, eত কাট-কাছারী িনেয় বhদা ঘাটাঘািট করেছ ?
ধেমর iিতহাস থেক জানা যায় পৃিথবীেত মধ pােচ সবেচেয় বশী ধেমর uৎপিt হেয়িছল। eতd তীত
ভারেত eবং iurেপর gীস o iতালীেত ধেমর pবল pতাপ িছল। মধ pােচ র pায় pিতিট গােti কu
না কu সমেয়র sােত ঈ েরর pিতিনিধ িহেসেব আtpকাশ কেরেছ। eর কারণ eবং aনুসnান িহেসেব
য িসdাnিট aত n gহণেযাগ িহেসেব িবেবচনা করা যায় তা হেলা, ‘কেয়ক বৎসর পর পর পৃিথবীেত
eকজন ঈ েরর pিতিনিধ আসেবন’ eরকম eকিট ধারণা মানুেষর মেনর মেধ সবদাi িবদ মান থাকেতা’।
িdতীয়িট হেলা ‘মানুেষর িনdাজাত sp’। eর d’িট ব াখ া আেছ। pথমিট হেলা সi আিদ যুেগ মানুষ যখন
sেpর মেধ নানািবধ িবষয়বst দখেতা তখন স িব াস করেতা ঘটনািটর মেধ স িনেজi জিড়ত। স
িনেজi িবিভn যায়গায় িছল। aথচ সজাগ হেয় বুঝেত পাের স তার gহার মেধ aথবা কুেড় ঘের িঠকi
েয় আেছ। তাহেল স বাiের গল ক ামেন ? eত িকছু দখেলা ক ামন কের ? িবষয়িট তৎকালীন আিদম
মানুষেদরেক দাrন dি nায় ফেল দয়। তারা তখন ভাবেত থােক তাহেল মানুেষর মেধ খুব সmব d’িট
আtা আেছ। eকিট আtা রািt বলা ঘুেমর মেধ যাoয়া আসা কের, ঘুের বড়ায়। আর aপর আtািট সব
সমেয় সে থােক। সব সময় য আtািট থােক সিট eকবার বিরেয় গেল আর ফরত আেসনা। aথা
মানুেষর মৃতু র সােথ সােথ aদৃেশ uদাo হেয় যায়। মানুেষর মৃতু কালীন সমেয় মুখ o বুেকর য aবsা হয়
eেত aতীেতর মানুষ aনুমান কেরিছল আtা িজিনসিট বুেকর ভতর থােক। আর মৃতু র সমেয় সিট মুখ
িদেয় aিত কে র সােথ বর হয়। তৎকােল হাট বা hদযেntর কাযkম সmেক মানুেষর unত ধারণা িছলনা।
তৎকালীন আিদম সমােজর r থেক বুিdমান যাযক বা পুেরািহত সmpদায় মানুষেক ei ধারণা িদেয়
আসেছ য আtার মৃতু হয়না। য ধারণা আেজা বহাল তিবয়েত িঠেক আেছ সারা পৃিথবীেত। aতeব
যাযক বা পুেরািহত সmpদায় িনেজেদর (ঐ িরক) pিতিনিধttেক িটিকেয় রাখার জন বেল বড়ােলা য
পৃিথবীেত তুিম যত িকছু গাপেন িকংবা aন ায় ভােব কের থােকা তা সকল দব শিkর aিধকারী i র বা
i রগণ জােনন। eবং মৃতু র পের শািs িহেসেব তা তামার আtার uপর আেরািপত হেব। তারা uদাহরণ
srপ sেpর মেধ নানািবধ ক পাoয়ার কথা uেlখ কেরন। কu কu সi আtা থেক আবার দহ সৃি
কের দেহর uপর শািs আেরাপ করা হেব বেল িন য়তা দন। কu কu মৃতু র পর আtা থেক পূণজn
লাভ কের িনকৃ
ণীর প েত পিরণত হবার কথা uেlখ কেরন। কu কu বেলন সi আtা ভূত pত
বা িপশাচ িহেসব পৃিথবীর anকাের ঘুের বড়ােব। iসলাম ধেমর হাদীেস বলা হেয়েছ মৃতু র পর যখন
মানুষেক কবের রাখা হেব। তারপর আtীয় sজনগণ চিlশ কদম dের সের আসার পর, কবরsােন d’জন
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aদৃশ ফেরশতা eেস সi মৃত মানুেষর িভতের rহ বা আtার সংেযাজন ঘটােবন। মৃত মানুষিট তখন
জেগ uঠেব eবং ভয়ানক িচৎকার করেব। সi িচ কার কবল মাt িকছু প পkী ছাড়া কu নেবনা।
তারপর সi মানুষিটেক পঁাচিট p করা হেব। সi পঁাচিট pে র জবাব যারা িদেত পারেব তারা শািnর সােথ
পূণরায় ঘুিমেয় পড়েব শষ িবচােরর িদন পযn। আর যারা সিঠক জবাব িদেত পারেবনা তােদর আজাব r
হেয় যােব। সi আযাব (শািs) হেত পাের আtার uপর িকংবা দেহর uপর। তেব aিধকাংেশর মতামত
হেলা দেহর uপর। ei আজােবর কান knন বা িচ কার কান মানবজািত নেত পােবনা। ei গেlর
শেষ আিম eকজন মৗলভী সােহবেক হাস মুেখ বেলিছলাম তাহেল iসলাম ধম আিবভােবর পুেব পৃিথবী
থেক য কািট কািট মানুষ মারা গল তারা কuেতা ei পঁাচিট p সmেক কান pstিত িনেয় মারা
যায়িন। aতeব তারা িন য়i ফল করেব eবং তােদর aবsা তখন িক হেব? মৗলভী সােহব তখন জবাব
িদেয়িছেলন; যেহতু iসলাম ধম তখন আেসিন সজন সi সময়কার ধম aনুযায়ী তােদরেক p করা
হেব। জািননা পৃিথবীর ঈ েরর pিতিনিধগণ তােদর লাকেদর সi পঁাচিট p o জবােবর pstিতর কথা
জািনেয় িদেয়িছেলন িকনা ।
‘িনndাজাত sেpর’ িdতীয় ব াখ ািটর pিত আমার িব াস, মধ pােচ র লােকরা pবল u আবহাoয়ার জন
pচুর পিরমান খজুর, আ ুর, বদানা o ei জাতীয় ফেলর রস পান o ভkণ করেতন। পান করেতন বকরী
o uেটর dধ।eেত িনdা হত বড়i গভীর o spময়। তারা নানািবধ sp দখেতন। যেহতু মধ pােচ সবুজ
গাছ-গাছািল, সবুজ মাঠ pাnর o নদ নদীর বড় aভাব িছল, aভাব িছল পাখীর কল-কাকলী o মঘ বৃি র।
য কারেণ রািt কালীন sেpর আেমজ ভারেবলা তােদর মন থেক হািরেয় যতনা। কারণ oখােন সবুজ
দৃশ াবলী o নদ নদীর বদেল িবদ মান িছল গনগেন সুেযর তp আকাশ আর নীেচ িছল utp মrভূিমর
বালুরািশ। সুতরাং িদেনর বলােত o তারা িবগত রািtর spিট িনেয় ভাববার aবকাশ পেতন। ei sp কন
দখেলা ? sেpর রহস িক ? তা হেল িন য়i কান aদৃশ শিk তােক আভােস iি েত িকছু বলেত
চাiেছ। eরকম শত শত p তার মনেক ভািবেয় তুলেতা। স ভাবেতা িন য়i সটা aদৃশ শিkর সােথ
তার aদৃশ আtার খলা। aতeব সi ব িkিট মানুেষর ভাল মn, িবপদ আপদ iত ািদ জাগিতক িবষয়
আসেয়র সােথ sেpর কাlিনক a িমলােত চ া কের। িকছু িকছু িমেল o যায়। eেত তার সাহস eবং
u সাহ uভয়i বাড়েত থােক। যার ফেল স িনেজ aদৃশ শিkর pিতিনিধ হেত যােc বেল মেনর মেধ দৃঢ়
িব াস sাপন কের। ei িব ােসর িভিtেত eবং ত কালীন pচিলত িকছু িকছু ঔষধ পtেক aনুকরণ কের
রাগীেদর সবা o পথ বা ল িদেত থােক িনজ বুিdর জাের। eেত িকছু িকছু কৃতকাযতা আেস। তার
সােথ পািন পড়া, ঝাড় ফুক, eটা oটা মnt আoিড়েয় মানুেষর আsা aজেনর জন নানািবধ ফিn িফিকেরর
চ াo চলেত থােক aব াহত গিতেত। মাতৃভাষায় কথা বলার মেধ িবনয় o বাকপটুতা তােদরেক কের তুেল
aিত আtিব াসী। ধীের ধীের dর দূরাn থেক মানুষ আসেত থােক আেরাগ লােভর আশায়, কu আেস
চুিরর uট বকরী িফের পাবার আশায়। সnানহীনা নারী আেস সnান পাবার কামনায়। কu আেস ভাল ফল
o শস েত বরকত হবার আশায়। কu কu আেস ঝগড়া িববােদর eকটা ফয়সালা করার জন মধ sতা
িহেসেব ভূিমকা নয়ার। কu কu আেস বুিd পরামশ নয়ার pেয়াজনীয়তায়। eভােব লাকিট যখন
জনিpয় হেত r কের তখন eকিদন সুেযাগ বুেঝ িনেজেক aদৃশ শিkর pিতিনিধ িহেসেব ঘাষণা িদেয়
দয়। r হয় তার কথায় o কােজ কৗশল pেয়ােগর নানািবধ সুেযাগ o সতকতা। তখন িনজ কoেমর বা
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গা ীর লােকরা গিবত হয়। তােক তখন সকল pকার সাহােয র pিতrিত দয়া হয়। eভােব ধেমর
pিতিনিধ িহেসেব eকজন মানুেষর গাড়া পtন হয় পৃিথবীর িবিভn সমােজ। iিতহাস আমােদর সাkী দয়
হাজার হাজার কাল o শতাbীর িসিড় বেয় িবিভn সমােজ িবিভn ধেমর u পিt হেয়েছ মানুেষর ভয়,
কৗতুহল o আপন aিstেক জানার pেয়াজেন। ঈ েরর pেয়াজেন নয়।
িবjান o ধম সংঘাত নািক সমnয় eর eকিট িসdােn যাবার আেগ আর o িকছু কথা না বেল িসdােn
যেত পারিছনা । e জন িpয় পাঠকেদর ধযচু িত ঘিটেয় সামান িবরk করেবা বেল আিম kমাpাথী। কথা
হল পৃিথবীেত eত গেবষণাঘার, eত িব িবদ ালয়, eত আিব ার, eত আমূল পিরবতন সািধত হoয়া
সেtto aিধকাংশ মানুষ িব াস কের আদম o iভ নামক d’জন মানুেষর sগ িবচু িত থেক পৃিথবীেত
মানুষ o ধেমর uৎপিt হেয়েছ। eেত eটাi pমািণত হয় পৃিথবীর মানুষ eখনo িবjােনর দশন সmেn
aj। iিতহাস o িবjােনর আিবsারgেলােক তারা মানুেষর eক ধরেণর কারসািজ িহেসেব িব াস কের।
ei কারসািজ dারা তারা বািণিজ ক পণ uৎপাদন কের মুনাফায় ধন- দৗলত আয়t কের। তারা আরo
িব াস কের eসমs তথ o আিব ােরর সােথ i েরর িকংবা পরেলৗিককতার কান সmক নi। িবjান
মানুষেক পৃিথবীেত শাষণ, aত াচার o যুd বািধেয় aশািn সৃি কের। িবjান iহ জগেত ভাগ-িবলােসর
মদতদানকারী eক িবশাল দানব। িকnt িবjােনর ei িবশাল aবদান মানব সমােজর জন য িক aপিরসীম
আশীবাদ তারা eখনo বুঝেত চান না। ধমীয় গlgিল বা aেলৗিকক কcা কািহনীgেলা সব সমেয়i য
aিতরি ত aথাৎ িতলেক তাল করা িকংবা মানুষেক িব াসী বানােনার জন খঁাড়া যুিkর সমােবশ তা
তােদরেক বুঝােনা যায়না। pিতপkেক ঘােয়ল করার জন বা তােদর মেনাবল ভে দয়ার জন eসব গেlর
সৃি হেত পাের তা তােদর িকছুেতi বাধগম করােনা যায়না। হােতর লািঠ সাপ হেয় যাoয়া, িবশাল িতিম
মােছর পেট বঁেচ থাকা, মৃত মানুষেক জীিবত কের তুলা, সাত আসমান মন iত ািদ গl gেলার সােথ
িবjােনর য ছাt বােয়ালজী, ক ােমি o িফিজk পু ানুপু ু ভােব বুঝেত পাের সi ছাtিটo তার িবেবক
থেক কখনo eসব িব াস করেত পােরনা। eসেব িব াসী না হেল সমােজ eবং পিরবাের তার খাদ o
বাসsান িমলেবনা। eকারেণi স তা িব াস করেত বাধ হয়। তা ছাড়া বাল কাল থেক ধমীয় pভােবর
কারেণ স মগজ ধুলাi eর িশকার। িনরেপk িচnা ভাবনা িনেয় eসব ধমীয় গেlর সমােলাচনা িলখেল
eটা “ধমীয় aনুভূিতেত আঘাত” aপবাদ িদেয় তারা সবাi মহা hলstল কাn ঘটােত চান। ধেমর ব াপাের
সাধারণ মানুেষর িচnা ভাবনা সবদাi দূবল eবং পরিনভরশীল। তােদর িনজs sাধীন যুিk সবদাi পােপর
ভেয় হয় মৃত নয়েতা িmয়মান। সi য হাজার হাজার বৎসর আেগ ধমীয় aবতারগণ যা বেলিছেলন সটাi
তারা আcা কের গঁাট বেধ মেনর মেধ পুেত রেখেছন। siে◌ গঁাট তারা কখনo খুেল দখেত চান না
ঈমান ন হবার ভেয়। ধমীয় কতাবgেলােত uেlখ আেছ পৃিথবীর pথম মানুষ ‘আদম’ ক সৃি করার পূেব
sয়ং িবধাতা তার ফেরশতাগেণর সােথ যুিk কেরিছেলন পৃিথবীেত মানুষ পাঠােনা হেব িক হেবনা ? তীk্ন
বুিdেত িবষয়িট আেলাচনা করেল দখা যােব oখােন sয়ং আlাহ বা িবধাতা ফেরশতাগেণর মতামত িনেয়
‘গণতেntর’ সুচনা কেরিছেলন। aথচ পৃিথবীেত তারা গণতnt মানেত চান না। তারা ধমীয় িকতােবর
eকনায়কতntী আiন কােয়ম করেত চান। ধমীয় uিk বা হাদীসgেলােক িবধাতার আiন িহেসেব মেন িনেয়
মানুেষর sাধীনতা o মানুেষর সময় e d’ টা ক িনমূল করেত aিতশয় uৎসাহী। িনরেপk মেনাভাব িনেয়
বলিছ কান দেশর গণতেntর aনুকরণ নয়, বরং যা eকিট দেশর মানুেষর জন কল াণকর তার uপর
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জনগেণর aিধকাংেশর মতামেত িবল পাশ কের যিদ আiন তরী হয় তেব সিট ধমীয় আiেনর চেয় utম
হেবনা কন ? সিট আিম পাঠক সমাজেক িবেবচনা করেত aনুেরাধ কির। uপেরাk িনবেnর আেলাচনা
শেষ আিম eটা বলেত চাi িবjান পরীkা িনরীkার যুিk pমােণ o বাsববাদীতায় pিতি ত। আর ধম
জীবন যুিkর কlনা o aদৃেশ র িব াস িনেয় pিতি ত। ধম নগদ aেপkা বাকীেত aিধক িব াসী । সুতরাং
e d’ য়র সমnয় সাধন eকিট কিঠন ব াপার, তেব নীিতশােstর kেt (eিথk) িবষয়িট আংিশক
gহণেযাগ ।
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