সকু লািরজম মােন িক সব ধেমর pিত সমান dা?
aিভিজৎ রায়
আমার আgেহর কারেনi হাক, আর 'মুkমনা'র সােথ আমার দীঘিদেনর সংি তার কারেণi হাক িবjান,
ধম, দশন pভৃিত িবষেয় আমােক িলখেত, আেলাচনা করেত eবং িবতেক aংশ িনেত হয়। ধমিনরেপkতার
িবষয়িটo মােঝ মেধ চেল আেস। িবতক করেত িগেয় aেনেকর কাছ থেকi যা িন তা হল, স কুলািরজম
বা ধমিনরেপkতা শেbর মােন হেc সকল ধেমর pিত সমান dা। eমনিক যারা ধম মােনন না, eবং
uদারপnী বেল কিথত তােদর aেনেকi ধমিনরেপkতােক eভােব দেখন।
িবষয়িট আেলাচনার দাবী রােখ। স কুলার শেbর মােন িক সত i সকল ধেমর pিত সমান dা? anতঃ
রা ীয় ভােব বাংলােদশ িকংবা ভারেতর মত দশgেলােত eখন তাi pচার করা হয়। িব ািn স কারেণi।
আসেল িকnt ‘ সকু লািরজম’ শbিটর aথ –‘সব ধেমর pিত সমান dা’ নয়, বরং eর আিভধািনক aথ
হেc eকিট মতবাদ, যা মেন কের রা ীয় মূলনীিত থেক ধমেক পৃথক রাখা uিচৎ। আেমিরকান হিরেটজ
িডকশনারীেত secularism শbিটর সংjায়ন করা হেয়েছ eভােব –
The view that religious considerations should be excluded from civil
affairs or public education

e সংjা থেক বাঝা যােc, ধমেক রাে র কােজর সােথ জড়ােনা যােব না- eটাi সকু লািরজেমর মাdা
কথা। ধম aবশ i থাকেত পাের, তেব তা থাকেব জনগেণর ব িkগত পিরমnেল – 'pাiেভট' ব াপার
িহেসেব; 'পাবিলক' ব াপার স াপাের তােক জড়ােনা যােব না।
ভারত তার জnলg থেকi 'ধমিনরেপkতা' ক রা ীয় মূলনীিত িহেসেব ঘাষণা কের eেসেছ (যিদo
ভারেতর সংিবধােন ‘aিফিশয়ািল’ ধমিনরেপkতা anভুk হেয়েছ aেনক পের)। ভারেতর pধানমntী
জহরলাল নেহr সকু লািরজেমর pকৃত সংjা aনুধাবণ করেত পেরিছেলন aেনক ভালভােব। িতিন
রা ীয় কাযাবলী থেক ধমেক পৃথক রাখাi স ত মেন করেতন, জাতীয় জীবেন সব ধেমর pিত uদাসীন
থাকাটাi তার কােছ যুিkযুk মেন হত। িতিন বলেতন –
‘ধম বলেত য ব াপার স াপারgেলােক ভারেত িকংবা aন t বাঝােনা হয়, তার ভয়াবহতা দেখ আিম
শি ত eবং আিম সবসময়i তা সাcাের ঘাষণা কেরিছ। ধু তাi নয়, আমার সবসময়i মেন হেয়েছ
e জ াল সাফ কের ফলাi ভাল। pায় সব kেti ধম দঁাড়ায় ধমাnতা, pিতিkয়াশীলতা, মূঢ়তা,
কুসংsার আর িবেশষ মহেলর icার pিতভূ িহেসেব’।
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নেহrর কথা থেক বাঝা যােc, ধেমর anিনিহত কাঠােমাগত pিতিkয়াশীলতার কারেনi ধমিনরেপk
রাে , পািথব িবষয় আষেয়র সােথ সােথ জড়ােনা যােব না। নেহrর aনুেpরণা আেমিরকার ‘ফাuিnং
ফাদার’রা িছল িকনা জািন না - যারা আেমিরকার সংিবধান তিরর সময় pিত ার সময় ধমেক রা থেক
আলাদা রেখিছেলন, খুব বিল ভােব * –
"As the Government of the United States of America is not, in any
sense, founded on the Christian religion; as it has in itself no character
of enmity against the laws, religion, or tranquility, of Musselmen; and as
the said States never have entered into any war or act of hostility against
any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising
from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony
existing between the two countries." ( ref. The Treaty of Tripoli, drafted
in 1976 under George Washington, and signed by John Adams in 1976)

আসেল aিভধােন secular শbিটর aথo করা হেয়েছ eভােব – ‘Worldly rather than spiritual’ ।
সকু লািরজেমর aন ান pিতশbgেলা হল – worldly, temporal িকংবা profane। শবাথgেলা খুব
ভালভােব খয়াল করেল বাঝা যােব, eর aবsান ধম িকংবা আ ািতকতার িদেক নয়, বরং eর eকশ
আিশ িডgী িবপরীেত। সজন , সকু লািরজেমর বাংলা pিতশb aেনেক খুব সিঠকভােবi কেরন –
‘iহজাগিতকতা’।
aথচ সi ‘iহজািগিতক’ ভারেতi রা পিত রাধাকৃ ন প ােশর দশেক ঘাষণা করেলন, ধমিনরেপkতা
মােন ধমহীনতা নয় বরং সব ধেমর সহাবsান, eবং িতিন Hindu view of life eর কিlত ভাববাদী
পূণতায় িতিন আsাবান। ‘ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়’ – ei াগানিট বাংলােদেশর ধমিনরেপkতার
জাধারী দল আoয়ািমলীগo খুব জাের সাের বলার চ া কের। তেব e াগানিটর মেধ i রেয়েছ eক
ধরেণর ‘ ভ েরর ফঁািক’। e ফঁািকিট চমৎকার ভােব িবে ষণ কেরেছন ড. িসরাজুল iসলাম চৗধুরী তার
‘iহজািগিতকতার p ’ pবেn। e pবnিট pকািশত হেয়েছ আমার আর সাদ কামালীর যৗথ সmাদনায়
pকািশত 'sতnt ভাবনা' (চারিদক, 2008) বiেয়‘ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়, ei কথাটা বাংলােদশ pিত ার পর পরi খুব জােরেসাের বলা
হেc। কথাটা সত বেট আবার িমথ াo বেট। সত e িদক থেক য, রাে র ধমিনরেপkতা
নাগিরকেদর e পরামশ দয় না য, তামােদর ধমহীন হেত হেব; িকnt তা বেল eমন কথাo বেল না য,
রা িনেজi সকল ধেমর চচা করেব, িকংবা নাগিরকেদর িনজ িনজ ধম চচায় uৎসািহত করেব। রা
বর বলেব ধমচচার ব াপাের রাে র িনেজর কান আgহ নi, রা িনেজ eকিট ধমহীন pিত ান।, ধম

*

আেমিরকার ফাuিnং ফাদারেদর pধান িছেলন যারা তােদর aেনেকi আসেল ধমহীন নািsক িছেলন বেল aেনেক দাবী কেরন। িkেsাফার িহেচn
তার ‘Thomas Jefferson: Author of America’ বiেয় দাবী কেরেছন য, জফারসন সmবত নািsকi িছেলন, eমন িক তার সমেয়o, eবং
pবলভােবi। িরচাড ডিকno তার বiেয় eমন iি ত কেরেছন। তেব নািsক হান বা না হান আমািরকার ফাuিnং ফাদােররা য সকু লার িছেলন,
eটা তােদর িবিভn লখািলিখ থেক s । পরবতীেত ফাuিnং ফাদারেদর আদশ থেক আেমিরকার িবচু িত pবলভােব লk নীয়। আেমিরকার ডলাের
িলিখত ‘iন গড ui াs’ eমন eকিট ভnামীর pকৃ uদাহরণ।
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িব াস নাগিরকেদর সmূণ ব ািkগত ব াপার। রাে র oi ধমহীনতােকi িকছুটা নmভােব বলা হয়
ধমিনরেপkতা।‘

খুবi dঃেখর সােথ বলেত হয় য, আoয়ািমলীগ ধমিনরেপkতার বুিল আuের মুেখ ফ ানা তুেল ফলেলo
তারা ধমিনরেপkতার মূল সুরিট কখেনাi aনুধাবন করেত পাের িন। তার pমাণ পাoয়া যায় আoয়ািমলীেগর
oেয়ব সাiট (http://www.albd.org/) দখেলi। আoয়ািমলীেগর oেয়ব সাiেট মাথার uপের ‘আlাহ
সবশিkমান’ লখা বানীিট তারi পিরচয় বহন কের। aথচ eক সময় আoয়ািমলীগi ‘আoয়ামী মুসিলম
িলগ’ থেক মুসিলম শbিট uিঠেয় দবার সাহস দখােত পেরিছল িকংবা বাংলােদশ sাধীন হoয়ার
aব বিহত পের ধমিনরেপkতােক রাি য় মূলনীিত িহেসেব সংিবধােন anভুk কেরিছল। স সময় রাি য়
মূলনীিতgেলা িছল জাতীয়তাবাদ, সমাজতnt, গণতnt eবং ধমিনরেপkতা। মুিkযুেdর পিরেপিkেত খুব
sাভািবক িছল স aংগীকার। িকnt eর জন য িবশাল সাংsৃিতক pstিত pেয়াজন তা তােদর নতােদর
িছল না, রাজৈনিতক pjা তা িছলi না।
ধমিনরেপkতােক সংিবধােন anভুk করেলo eর মুল ভাবিট তৎকালীন রাজৈনিতক নতৃবৃেnর কােছ s
িছল- eমন কান নিজর পাoয়া যায় িন। পািকsানী কারাগার থেক ঢাকায় িফের eেস রসেকাস ময়দােন
বাংলােদেশর sপিত শখ মুিজবুর রহমান য বkৃতা দন তােত িতিন বাংলােদশেক 'িdতীয় বৃহtম মুসিলম
রা ' িহেসেব ঘাষণা কেরিছেলন তা কম তাৎপযপূণ নয়। oi বছেররi সাতi জুন তািরেখর বkৃতায় শখ
মুিজব ধমিনরেপkতার ব াখ া িদেত িগেয় যা বেলেছন তা হল –
‘বাংলােদশ হেব eকিট ধমিনরেপk রা । ধমিনরেপkতা মােন ধমহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমােনর ধম
পালন করেব, িহnু িহnুর ধম পালন করেব। ীsান তার ধম পালন করেব। বৗdo তার িনেজর ধম
পালন করেব। e মািটেত ধমহীনতা নi, ধমিনরেপkতা আেছ।‘

e বkৃতা থেক মুিজেবর 'সবধেমর pিত সdােবর' সুর িনত হেলo সকু লািরজেমর মুল সুরিট aনুধািবত
হয় িন। আর হয় িন বেলi, স সময়কার সংিবধােনর 12 নং aনুেcেদ 'ধম িনেয় রাজনীিত করার সুেযাগ
লাপ' করা হেলo, pবণতা দখা িদল রা কতৃক সকল ধমেক 'সমান মযাদাদােনর'। তাi বতাের,
টিলিভশেন, রা ীয় aনু ােন - সবt কুরান শরীফ, গীতা, বাiেবল আর িtিপটক পাঠ করা হেত লাগেলা
eক সংেগ। e আসেল pকৃত ধমিনরেপkতা নয়, বরং ধম আর dার িমেশল দoয়া eক ধরেণর
জগািখচুির। সহজ ভাষায় বলা যেত পাের ‘ছd-ধমিনরেপkতা’। যত িদন গেছ, ততi মুিজব eমনিক ei
ছd-ধমিনরেপkতা থেকo দূের সের গেছন। তার শাসনামেলর pােn pিতিট ভাষেণi মুিজব 'আlাহ',
'িবসিমlাহ', 'iনশাlাহ', 'তoবা' pভৃিত শb ucারণ করেতন। eমনিক শষিদেক মুিkযুেdর sারক pতীক
'জয় বাংলা'o বাদ িদেয় ' খাদা হােফজ' pবতন কেরন। ধু তাi নয়, য 'iসলািমক eকােডমী' মুিkযুেdর
সময় রাজাকার আলবদরেদর সােথ ঘিন তার কারেণ িনিষd ঘািষত হেয়িছল, তারo পুনrtান ঘটান মুিজব,
eবং pিত ানিটেক ‘ফাuেnশন’-e uিtত কেরন।
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তাo কাগেজ কলেম 'ধমিনরেপkতা' সংিবধােন যাo বা চালু িছল মুিজেবর সময়, িজয়াuর রহমান eেস তা
মূল d uপেড় ফলেলন। ধম িনরেপkতার uপের কঁািচ চািলেয় anভুk করা হল ‘িবসিমlািহর রাহমািনর
রািহম’ আর সমান বেগ মুলনীিত িহেসেব sািপত হল – ‘সবশিkমান আlাহর uপর আsা আর িব াস’ ক।
সংিবধােনর 12 নং aনুেcদ-eর uেcদ হেয় গল। 12 নং aনুেcেদর uেcেদর ফেল ধমিভিtক
রাজনীিত করার সুেযাগ পুনঃ pিতি ত হল। eরশাদ সােহব eেস তা iসলামেক রা ধমi বািনেয় িদেলন।
eর পর থেক ধমিনরেপkতা তা acুৎ হেয়েছi, বরং পাlা িদেয় r হেয়েছ ধমেক তাষণ কের চলার
নীিত। িবগত জাট সরকােরর আমেল ধমেক আর মৗলবাদেক তাষণ করার ফলrিত srপ িকভােব বাংলা
ভাiেয়র utান হেয়িছল, িকভােব সংখ ালঘু সmpদােয়র uপর পিরকিlত ভােব িনযাতন চালােনা হেয়িছল,
িকভােব pিতিট জলায়, িসেনমা হেল, মাজাের, uদীিচর aনু ােন বামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা
আমরা সবাi দেখিছ।

জনগনেক iহজাগিতকতায় udুd করার কাজ aতীেতর শাসেকরা কের িন, eখনকার শাসেকরাo করেছন
না। ‘ মাহাmদ িবড়াল’ িনেয় আলিপন নাটক আর তার পিরসমািp বায়তুল মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয়
kমা pাথনার মহড়া আমরা দেখিছ e সরকােরর আমেলi। eতিদন রা ীয় িববাদ-িবপিt িন িtর জন
সংসদভবন, ব ভবন egেলা িছল uপযুk eবং িনবািচত sান। আমােদর aিত বুিdমান রাে র কণধেররা
সিটেক সংসদভবেনর বদেল বায়তুল মাকারেমর বঠকখানায় িনেয় ঊঠােলন। পের দখলাম, 'জাতীয় নারী
unয়ননীিত' বাsবায়েনর পিরবেত aধ িশিkত, িশিkত মাlােগাি েক তাষণ কের চেলেছন eখনকার
শাসেকরা। ei ধরেনর কােজর সুদূর-pসারী pভাব িক তারা ভেব দেখেছন? e ব াপার-স াপারgেলা হয়
শািরয়া- কিndক রাে । বাংলােদশ আসেল কান পেথ চেলেছ eর গিত-pকৃিত দকেলi িকnt বাঝা যায়।

ভারেতর aবsাo য খুব ভাল তা বলা যােব না। সখােনo সকু লািরজেমর মূল সুরিট আts করার পিরবেত
চলেছ ছd-ধমিনরেপkতা জািহর করার মহড়া। e pসে pবীর ঘাষ তার 'সংsৃিত, সংঘষ o িনমাণ' বiেয়
িলেখেছন ‘িবপুল pচাের সাধারণ মানুষ পিরিচত হেয়েছ ‘ধমিনরেপkতা’ শেbর সােথ। জেনেছ, ধমিনরেপkতা
কথার aথ হল – ‘সব ধেমর সমান aিধকার’। িবপুল সরকারী aথব ােয় ধমিনরেপkতা শেbর ei য
ব াখ া হািজর করা হেc eবং eরi সােথ সmিকতভােব আমােদর দেশর মntী, আমলা o
রাজৈনিতেকরা মিnের মিnের পুেজা িদেয় বড়ােcন, grেদায়ারায় নতজানু হেcন, মসিজেদ গীজায়
dা জািনেয় আসেছন। দoয়ালী, ঈদ, বড়িদন iত ািদেত রা নায়েকরা বতার, dরদশন মারফৎ
েভcা জানােcন। ধমীয় pিত ানেক aথ সাহায িদেল আয়কর থেক রহাiেয়র ব বsা কের
িদেcন।
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সাধারেণর ভাল লাগেছ – ‘সব ধেমর সমান aিধকার’ মেন িনেয় মntী, আমলা, রাজনীিতকেদর সমs
ধেমর কােছ নতজানু হেত দেখ। uদার hদেয়র মানুষ িহেসেব িনেজেদর ভাবেত ভাল লাগেছ জনগেনর –
hঁ hঁ বাবা, আমােদর দশ ধমিনরেপk। eখােন সব ধমi সমান aিধকার o dা পায় মntী আমলােদর।
মntীরা eরi মােঝ জািনেয় দন সমs ধেমর সমান aিধকার বজায় রাখেত, দেশর ‘ধমিনরেপkতার
মশাল’ jািলেয় রাখেত হেব।
‘ধমিনরেপkতা’ শbিটেক িনেয় কী িনদাrনভােব aপব াখ া কের সাধারণ মানুেষর মগজ ধালাi করা
হেc ভাবা যায় না। ‘িনরেপk’ শেbর aথ কান পেk নয়। ‘ধমিনরেপk’ শেbর aথ তাi ‘ কান ধেমর
পেk নয়’ – aথাৎ, সমs ধেমর সংেগ সmক বিজত। secularism শেbর আিভধািনক aথ – eকিট
মতবাদ – যা মেন কের রা নীিত, িশkানীিত pভৃিত ধমীয় শাসন থেক মুk থাকা uিচৎ।
িকnt e িক! eেদেশ ধমিনরেপkতার নােম আমরা িক দখািc? সকু লার রা ীয় aনু ােনo eেদেশ
ধমীয় আচার-aনু ান পালন করা হয়। কান pকেlর uেdাধন বা িশলান াস করা হয় মেntাcারেণর
pদীপ jািলেয়, পু াঘ িনেবদন করা হয় নারেকাল ফািটেয়। রাজনীিতর ব বসায়ীরা ‘ সকু লািরজম’-eর
নােম নানা ধমেক তাlাi িদেয় সবধেমর সমnয় o সংহিতর বঁাধা গৎi eেতািদন বািজেয় eেসেছন।’

িকnt ei ছd-িনরেপkতা য ভারেতর কান uপকাের আেসিন iিতহাস তার pমাণ। জািতেভদ pথা, ধমীয়
সংঘাত আর দা া স srপিটi আমােদর সামেন তুেল ধের। িকছুিদন আেগ ‘রাম জmভুিম’ ক পুঁিজ কের
বাবিড় মসিজদ ংস, aেযাধ ায় িনিবচাের মুসিলমেদর হত া, gজরােট দা া আর তার ফলrিতেত ধমাn
িবেজিপর utান আমােদর কােছ ঐ ছd-ধমিনরেপkতার srপ uৎকট ভােব pকাশ কের িদেয়েছ। gজরাট
দা ার পর aধ াপক জয়nী প ােটল তার India: Gujarat riots - communalization of
state and civic society" pবেn য মnব কেরেছন, তা খুবi তাৎপযপুণ –
"Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV,
protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their
separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even
education system is not conducive in building an integrated national
society or human identity. Our identity is basically communal and has
proved to be an obstruction in building a nation- state. It is clear that in
interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the
spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in
building a modern state and the civic society in the west. It seems that we
have to interpret the correct meaning of the word secular in our law
enforcement. The connotation of the word secular should mean negation
of all religions (SARVADHARMA-ABHAV)."’

রেনঁসার মানব মুিk pয়াস িকnt তখনকার সমেয়র গীজােকিndক ধেমর গাড়ািমেক uেপkা কেরi
পিরচািলত হেয়িছল। সকু লািরজম বলেত সখােন সব ধেমর সহাবsান বাঝােনা হয় িন। ফরাসী িবpেবর
আদশ াnেক ধমিনরেপk থাকার pরণা যুিগেয়েছ। আিদ বসিত sাপনকারীেদর ধমীয়ভােব িনিপিড়ত হবার
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aিভjতা মািকন যুkরাে র সংিবধানেক কান িবেশষ ধেমর পk িনেত দয় িন। আমােদর dভাগ ,
আমােদর জীবেন মুিkযুেdর মত eত বড় সড় ঘটনা ঘটেলo ধমিনরেপkতার pকৃত তাৎপয আমরা পয়িtশ
বছেরo aনুধাবন করেত পারলাম না। আমার pবnিট শষ করেত চাi sতnt ভাবনা বiিট থেক aধ াপক
সনৎ কুমার সাহার eকিট udৃিত িদেয় “ সকু লািরজম বh শতাbী ধের (আমােদর uপমহােদেশ) য ভােব আচিরত eবং rপাnিরত হেয়
আসেছ, ‘ধমিনরেপkতােক’i যিদ তার িঠক ব ানুবাদ বেল ধের নi, তেব ধুমাt সব ধেমর
সহাবsােনi তার aথ পুেরাপুির ধরা পেড় না। e কথা সত য, ধমিনরেপkতায় তার pেয়াজন আেছ,
িকnt তা যেথ নয়; ধম থেক িচnার মুিkেতi ধমিনরেপkতা পূণতা পায়।“

ধম থেক িচnার মুিk ব িkগত পযােয় না হেলo, রা ীয় কাজকেম anত জrরী ।

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা

সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক।
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