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ধেমর িবrেd চারিট পুরেনা aিভেযাগ আেছ। pথমত: মানুষ o মহািবে র সৃি সmেক ধম সmূণ ভুল তথ
দয়। িdতীয়ত: eটা ভুল ভােব মেন কের য আtার শািnর জন শিk যাগায় কবলমাt ধম। তৃতীয়ত: ধম
যৗনতােক asাভািবক o িবপদজনকrেপ uপsাপন কের আর নারীেদর হয় িহেসেব pিতপn কের। চতুথত:
ধম মেন কের নিতকতার ধারক আর বাহক কবল ধম।
আমার বালেকািচত ক sর পিরবিতত হoয়ার আেগi আিম ei aিভেযাগ চারিট আিব ার কেরিছলাম। ধুমাt
ei কারেণ আমােক ধেমর pিত আkমণাtক বলা যেত পাের-eমনটা আিম কানমেতi মেন কির না। aবশ
eর পাশাপািশ আিম আরo eকিট সুs a ীল ঘটনা িচিhত করেত পেরিছ। eটা হল ‘কতৃপেkর
(ঈে েরর) দালালেদর dারা ধম ব বhত হেc।’ আিম িনি ত য, আরo লk লk মানুষ আমার মত
eকiভােব ধম সmেক eকi uপসংহার টেনেছ। আিম ডজেনরo বিশ দেশ শত শত জায়গায় e ধরেণর
মানুষেদর সােথ িমেশিছ। eেদর মেধ কu কu কখনo কান িকছু িব াস করত না। আবার কu বা জিটল
সব সমস ায় পের িব াসেক িবসজন িদেয়েছ। তােদর কারo কারo জীবেন eমন মুহূত আেছ যgেলা aশািnর
কােলা পদায় ঢাকা িছল। সi সময়gেলােত তারা মানিসকভােব িকছুটা িবপযs িছল। আবার কারo কােছ তা
কয়ামেতর আগাম বাতা বহন কের eেসিছল। aবশ সমস া িমেট যাবার পর তােদর মানিসক aবsার aেনক
unিত হেয়েছ। তারা eর ফেল িনেজেদর নিতক পkপাতেকo ভালভােব িচনেত পেরেছ।
আমার িনেজর eবং সহিচnকেদর কােছ eটা eকটা grtপূণ িবষয়। আমােদর নীিত আদেত কান িব ােসর
uপর pিতি ত নয়। কান িকছুেত আsা রাখা আমােদর মূল নীিত নয়। আমরা ধু য িবjান o কাযকারেণর
uপর িনভর কির বা আsা রািখ তা নয়। কারণ egেলা পযাp uপাদােনর চাiেতo বিশ pেয়াজনীয় বেল
পিরগিনত। িকnt যা িকছু িবjােনর িবেরাধীতা কের বা যথাযথ কারণেক eিড়েয় চেল তােক আমরা আসেল মন
থেক asীকার কির। আমােদর মেধ িবিভn িবষেয় মতেভদ থাকেত পাের, িকnt eকিট িবষেয় আমরা সবাi
eকমত- আমরা মুkােnষা, মুkমনােক dা কির, িনজs গরেজ নতুন িচnােক sাগত জানাi। িকnt তাi বেল
আমরা আমােদর আদশ িনেয় কান রকম গঁাড়ামী কির না।
বাধাgs িববতন (punctuated evolution) eবং নব ডারuiনবাদ eর aপূণ শূন sানgেলা িবষেয় pেফসর
িরচাড ডিকn eবং pেফসর িsেফন জ gl eর মতিবেরাধ হoয়াটা আমােদর কােছ eক সুগভীর ব না বেয়
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। uপযুk সাk -pমাণ o যথাযথ কারণ পযােলাচনাসােপেk আমরা আমােদর jানেক tরািnত
করেত পাির, ঝগড়া-ঝািট কের নয়। ( িরচাড ডিকn eবং ড ািনেয়ল ডেনট eর pিত আমার eকটা িনজs
িবরিkআেছ । তারা নািsক বা aিব াসী শbিটর পিরবেত বুিdদীp (Bright) শbিট ব বহােরর psাব
কেরেছন )। আমার মেত eর ফেল তারা িনেজেদরেক িকছুটা হেলo ছাট কেরেছন । আমরা কu িবsয় eর
pিত pলুbতা , রহস ময়তা eবং শিkমােনর pিত ভয়িমি ত dা থেক মুk নi । আমােদর স ীত , িশlকলা ,
সািহত আেছ। আমরা eখন জািন য , িবেশষ রকেমর নীিতৈনিতকতার জন পৗরািণক বiেয়র নীিতকািহনীর
চাiেত সkপীয়র, টলsয় , িশলার , দsেয়ভিs eবং জজ eিলয়ট eর dারs হoয়াটা ঢর বিশ আকষনীয়
eবং ভাল ।
সািহত ধমgn নয়। বরং তা মনেক পুি জাগায়। eর আর কান uপমা খুেঁ জ পািc না, তাi ‘আtা’i
uেlখ কির – e আtােকo শািn দয়। আমরা বেহশত বা দাজেখ িব াস কির না। িকnt কu বলেত পারেব
না য, আমরা oi গাল-গেp িব াস কিরনা বেল আমরা বশী aপরাধpবণ (আসেল যিদ কখনo সিঠক
পিরসংখ ান পাoয়া যায়, তাহেল আিম িনি ত eর uেlাটাi pমািণত হেব)। আমােদর জীবন ei eকটাi –
aবশ ভিবষ েত আমােদর সnান-সnিতেদর মাধ েম বঁাচার ব াপারিট তা আেছi। আমরা সmূণভােব সুখী য
আমরা aবশ i আমােদর িনেজেদর iেc eবং aিভলাস aনুযায়ী পিরেবশ , পথ তির কের িতেন সkম।
আমরাi আমােদর ভাগ -িবধাতা।
আমরা eটা aনুমান করেত পাির য শষ পযn যা সmব হেব তা হল মানুষ তােদর সংিkp o সংgামী জীবেনর
মম যখন বুঝেত পারেব তখন তারা পরsেরর সােথ আরo ভাল ব বহার করেব। আমরা মেনpােণ িব াস কির
য, ধম ছাড়াo নিতকভােব d জীবন যাপন সmব ।
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ধম aসংখ মানু যর কান ভাল কের না, বরং বশ ার দালােলর মেতা নাংরা মেনর o গণহত াকারীর মেতা
aপেরর pিত িহংs হেত শখায়। িকnt আমােদর মত aধািমকেদর জন কান uপরoয়ালার pেয়াজন নi,
নi িনেজর মেন জার বাড়ােনার জন কান কৃিtম ‘ধমীয় pিত ােনর’। ফরাসী গিণতj biজ প ােsল মেন
হয় আমােদর মত লাকেদর কথা sরণ কেরi বলেতন – “আমােক বানােনাi হেয়েছ aিব াস করার জন ।”
আমােদর pিতিদন aথবা pেত ক সpােহ aথবা কান িবেশষ িদেন কাথাo জমােয়ত হoয়ার pেয়াজন নi।
আমরা নািsকরা কান মাlািগির সমথন কির না িকংবা িনেজর মতবাদ পালেনর জন পুিলিশিগিরo কির না।
কান pিতমা, িচt বা বstেক (eমনিক তা যিদ কান বi হয় তােকo) dাiয় গেল গেল পড়বার মত uপযুk
বেল মেন কির না । বরং তথাকিথত ei ভdতােক আমরা পিরত জ বেল িবেবচনা কির। আমরা মেন কির না
য, পৃিথবীর eক জায়গা আেরক জায়গা থেক ‘পিবtতর ’। আমরা মেন কির হjj িকংবা তীথযাtা আসেল
হাস কর লাকেদখােনা কাযkম ছাড়া িকছুi নয়। কান পিবt দয়াল , gহা , পাথর বা দালােনর নােম
গণহত ােক আমরা কানkেম মেন িনেত পাির না। আমরা বরং লাiেbরীেত যেত িকংবা বা আটগ ালাির
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দখেত aথবা িpয় বnুর সােথ লাে িগেয় হাস -রিসকতা িকংবা jানগভ আেলাচনায় সময় কাটােত aিধকতর
sাcn েবাধ কির। eiসব বiেয়র জগত বা সাংsৃিতক আেলাচনাপূণ লা বা গ ালাির পিরদশেনর aথ খুব
s । যিদ আমােদর মেধ িকি ত ধমিব াস তির হেয়o থােক তেব তা eেসেছ ei সাংsৃিতক জগত থেক ,
কান anকারাcn gহা থেক নয়। আমােদর িpয় িচtকর , সুরকার pমুেখর সৃি আমােদর মেনাজগেত
পিরবতন ঘিটেয়েছ । aগািsন , eকুiনাস , মাiমিনডস eবং িনuম ান আমােদর চতনােক সমৃd কেরেছ িঠিক,
িকnt ei pভাবশালী ধমিবেদররা আবার aেনক শয়তািন বচনo আuেরেছন। কখনo কখনo তা চেল গেছ
বাকামীর পযােয়o। aসুেখর কাযকারণ , ei সৗরজগেত পৃিথবীর aবsান iত ািদ িবষেয় তারা হাস কর eবং
aৈবjািনক নানা মnব o কেরেছন। বতমান কাল পযn তােদর মতবােদর িটেক না থাকা বা আগামীেতo
তােদর gহণেযাগ তা তির না হবার িপছেন egেলাi সাধারন কারণ। কন ভিবষ েত তােদর মত ধমgr বা
পয়গmর আর পৃিথবীেত আসেব না সটাo বাঝা ক কর নয়।
ধম ভাল ভাল কথা যা বলার aেনক আেগi বেল ফেলেছ। eকােল নয় , তার সবেচেয় মূল বান বাণী বা
udীপনামূলক বkব িদেয়েছ সi শতাbী pাচীন aতীতকােল। eটা তা বেটi , eছাড়া কান ভােলাকােজ
ধেমর বাকrd করা হেয়িছল সo aেনকিদন আেগর কথা। eমন ঘেটিছল সাহসী িভnমতাবলmী লুথািরয়ান
িগজার যাজক িদেয়িtচ বনেহেফর (Dietrich Bonhoeffer) eর জীবেন । নাৎসীেদর aপকেম সাহায না
করার কারেণ তঁােক ফঁািসেত ঝালােনা হেয়িছল । pাচীনকাল থেক আজ পযn কান নবী বা ধমেনতার জীবেন
eমন ঘেটিন । আমরা eমন কাuেক পাiিন যার বkেব পুনrিk নi। তারা সবসময় গতকােলর কথার
pিত িন তুেলেছন । কারo কারo ধম সmিকত sীকােরািk পাসেকলেক udৃত করেত িগেয় িনেজেদর সংকীণ
মেনাভি েক pকাশ কের ফেলেছ । যখন তােদরর oi pচারকায ভnােমা o িনরানেn পযবিসত হয় , তখন
তারা িস. eস. লুiস (C. S. Lewis) eর নােমােlখ না কের পাের না। di পdিতর িকছু সাধারণ বিশ
আেছ। eটা আসেল সবসময় ঘােড়র uপর চেপ থাকা eকধরেনর aিনcুক মানিসক চাপ থেক আেস। কত
uদ ম য ei মানিসক চাপেক লালন কেরেছ তা িব াস করা কিঠন। pেত ক সূেযাদয়েক িনি ত করেত
আজেটকরা pেত ক িবেশষ িদেন eকজন মানুেষর বুক িচের ফলত। eেক রবাদীরা তােদর uপাস েক eর
চেয়o বিশ িবরk কেরেছ। ' sগীয় পিরকlনার eক aংশ ব িk ' - eমন িমথ াচার করার জন কত ভ ামীi না
করা হেয়েছ। িকnt কানটাi কােজ লােগ িন ।
কারo পাপ সmেক সেচতন করার জন িক পিরমাণ aহংেবাধ িবসজন দয়া হেয়েছ ? িকছুi নয়। কতবার
তারা লjা পেয়েছ? কখনo নয় । আর egেলার সােথ তুলনা কের যিদ িজjাসা কির - িবjােনর নতুন
udাবেনর সােথ সাম স িবধােনর জন কতভােব ধমেক মাচড়ােনা হেয়েছ ? aকােজর aনুমান কতgেলা তির
করা হেয়েছ? িবjােনর নতুন িচnার সােথ মানুেষর িনজ হােত তির ফেরশতার পিবt বাণীর িমেল যাবার জন
ধমীয় সূtসমূহেক কত নতুনভােব সাজােনা হেয়েছ ? কত সাধু , কত aেলৗিকক ঘটনা , কত ধমসভাi না oiসব
মতবাদেক pিতি ত করেত আবার সময়াnের সgেলােক বািতল করেত ব বহার করা হেয়েছ , তার iয়ttা নi।
ঈ র তার িনেজর আদেল মানুষেক তির কেরিন। সহজ কের বলেল বলা যায় য , ঈ র বা ধেমর সংখ া
aিতিরk বেড় যাবার eটাi সহজ ব াখ া। িব াসgেলার িনেজেদর pিত o িনেজেদর মেধ য
পরsরিবেরাধীতা তা সেহাদর হত ার মত eকi দােষ d । আর eর ফেল সভ তার agগিতেক ধু pিতহত
করাi হেয়েছ ।
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ধমgেলার সবেচেয় পিরশীিলত সমােলাচনােকo ধমবাদীরা সবেচেয় ংসাtক বেল মেন হেব । ধমgেলা মানুেষর
তরী । হঁ া , eটাi সবেচেয় নরম িনnা। eমনিক য মানুেষর হােত eটা তির হেয়েছ , সi মানুষo কান নবী ,
tাণকতা aথবা grর aেনক কথার সােথ eকমত হেব না। তারপরo anত: পরবতীকােলর udাবন eবং
agগিতর aথ তারা বলার আশাটুকু করেত পাের। eটা জানা কথা য , তারা aথাৎ সাধারণ মানুষ কথা বলা
r করেলi ধম বা ধেমর দালালরা তােদর বাধা দেব । তারপরo তারা দাবী কের য তারা সব জােন। ধুমাt
বতমানেক জানা নয় , তারা ভুত-ভিবষ ৎ, aতীত সবিকছু জােন। ঈ র আেছ - ধু eটুকু জানা তi তারা
থােম না। তারা বেল য, ঈ র আমােদর সবিকছু িনয়ntণ কের। যমন: ঈ র আমােদরেক সৃি কেরেছ , ei
িব েক পিরচালনা করেছ; eছাড়াo ঈ র আমােদর কাছ থেক aেনক িকছু pত াশা কেরন। আমরা িক খাব ,
িক পড়ব , eমনিক আমরা যৗনতােক কান দৃি েত দখব iত ািদ সব িকছুi আসেব ঈ েরর কাছ থেক।
aন ভােব বলেল বলা যায় , e ধরেণর িবsৃত eবং জিটল আেলাচনায় আমরা খুব খুব sl িবষেয় aেনক aেনক
বিশ জািন । তারপরo মানুষেক আেলািকত করার pত াশা আমরা কির । যাবতীয় দলাদিলর মেধ eকিট িবষেয়
আমরা সবাi eকi দলভুk ।
আমােদর চািহদা সmেক pেয়াজনীয় িকছু তথ ধমgেলার মেধ রেয়েছ e িবষেয় কারo কান মতেভদ নi।
e ধরেণর বাকােমা িকছুটা aহংকােরর সােথ িমি ত থােক। ei ধরেণর aহংকারেক ব বহার কের িবতক
থেক িব াসেক বাদ িদেত হেব । য ব িk িনেজর ভাবনা সmেক িsর pিতj eবং িনেজর িব ােসর sপেk
sগীয় aজুহাতেক ব বহার কেরন , িতিন আসেল মানব pজািতর শশবাবsায় রেয় গেছন। আমরা দীঘকাল
আেগi সi aবsােক িবদায় জািনেয়িছ। আর aন সব িবদায়লেgর মত eটােকo দীঘািয়ত করেত চাi না ।
ধেমর সােথ িবতক থেক সবধরেণর িবতেকর সৃি হেয়েছ। eটা সমািp নয় বরং eখান থেকi r করেত
হেব । দশন , িবjান , iিতহাস , মানব pকৃিত িনেয় সব ধরেণর আেলাচনা ei ধেমর সােথ িবতক িদেয়i r
করেত হেব । কারণ সুnর ভিবষ ত aথবা সভ জীবেনর জন য িবতক, তার সমািp থেক নতুন কের r
করা যায় না । ধমীয় িব ােসর srপ বশ s । সামািজক চািহদা আর িববতেনর কারেণi মানুেষর মেধ ধমবধ
িটেক আেছ eেক asীকার করা সmব নয় । মৃতু ভয় , aিন য়তা, aজানা রহস র uেধ যতkন না oঠা
যােc, ধেমর eজক ধরেণর ‘চািহদা’ কােরা কােরা মেধ থেকi যােব। তাi আজgিব গp-কািহনীেত িব াস
কের যারা শািn পেত চায়, তােদর আিম বাধা দi না। বলেত পােরন eটা আমার জন মহানুভবতা, যিদo
আিম তা মেন কির না। িকnt ধম িক আমা র pিত eকi রকম মহানুভবতা দখােব? আিম eটা িজjাসা করিছ ,
কারণ আমার সােথ আমার ধমভাবাপn বnুেদর িকছু grতর পাথক আেছ। যারা সিত কােরর সৎ বnু তারা
aবশ eেত সায় দেব । আিম তােদর গিথক রীিতর ক ােথ াল (Cathedral) দেখ িবিsত হi। eক িনরkর
ব বসায়ীর কােছ আসা আরবী কারান ‘নািজল’ হoয়ার গlেক "সmান" কির। eমন িক িহnু o জনেদর
সাnনা বা sিs পাবার জায়গািট সmেকo আিম আgহ বাধ কির। কান রকম িবনেয়র িবিনময় ছাড়াi আিম
eমন করেত থাকব । ধম িকnt আসেল শষ পযn স ধরেণর কান মহানুভবতা দখােত icুক নয় মােটi।
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ei য আিম য কথাgেলা িলখিছ eবং যভােব আপিন পড়েছন , ধমভাবাপn মানুেষরা eiসব কথােক আkমণ
করেত, ংস করেত চাiেব। তারা আমােক eবং আপনােক ধবংস করার জন নানারকম ফিn-িফিকর করেব।
িবিভn মানিবক aিভjতার মধ িদেয় আমার ei pতীিত হেয়েছ য, আিম আিম eকটা কথাi বলেত পাির;
আর তা হল - " ধম সবিকছুেক িবষাk কের তােল ।"

িkেsাফার িহেচn, আেমিরকান লখক, সািহিত ক, সাংবািদক eবং সামােলাচক। God is Not Great সহ
বh gেnর pেণতা। uপেরর লখািট Slate ম াগািজেন pকািশত হেয়িছল।

aিg aিধrঢ়, বাংলােদেশ বসবাসরত মুkমনার িনয়িমত লখক। বাংলােদেশর িবিভn পিtকায় লখা
pকািশত হেয়েছ। iেমiল - agniadhirurho@gmail.com

