ধেম র আধ াি ক এবং রাজৈনিতক িবে ষন
-িব ব
(১)
ব াবসার মূলসূ -চািহদা এবং যাগান। এবং ধেম র একটা চািহদা তা আেছই- সটা
সমাজিব ােনও ীকৃ ত।
ধম মােন ধৃ+অনট। অন থায় যা আমােদর ‘ধের’ রােখ। ব াপারটা ই ােরি ং। আমরা িক
তরল য আমােদর বা েত ধের রাখেত হেব? অেনকটা তাই। বা ােদর মানুষ করার সময়অেনক ‘না’ এর াচীর তু েল-আমরা তােক মানুষ কির। কারন বা ােদর সবিকছুেতই হঁ া।
ইহাের কয় নীিত ান। যা বােল এক যৗবেন আলাদা। িপতা বােল শখান সৎ
থাক বটা-তারপর যখন পনশন মেল না। যা ওেক িগেয় ঘুঁষ িদেয় আয় নইেল য খাইেত
পাই না। পেটর ালা বড় ালা- জবধেম র চােপ বঁ েচ থাকাটাও বড় দায়-িক ক ন িক
ক ন ! পঁ াচ ওয়া নামাজ পেড়ও ঘুষঁ না িদেল পেট ভাত নই! পেট ভাত না থাকেল,
বঁ েচ না থাকেল িকেসর িহ ু , িকেসর ইসলাম? তাই দাশ িনকরা বেলন সব ধম, সব দশ েনর
শষ কথা মানুষ। পেট ভাত না থাকেল কওই ঈ র বা আ ার কথা শােন না। দশ েনর
ভাষায় মানুষ হে িসংগুলাির পেয় । যখান হইেত সব দশ েনর শুরু এবং শষ।
আমােদর মতন তরল মানুষেক ধের রাখেত ধেম র বা েতা তয়ার হইল! মােন টা ক? না
িক মানা স ব?
এটা একটু গুরু িদেয় ভেব দখেত হয়। িতটা মুহুেত আমরা িস া িনি । অিধকাংশ
িস াে ই ভাবেত হয় না। খাওয়া, ঘারার মতন সহজ িনত নিমি ক ব াপার। সমস া শুরু
যমূহুেত িস া নওয়া বশ ক ন। চাকির হে না- দশ ছেড় যেত হেব! সটাও সহজ।
জিবক রণা মা । ধরুণ বাবা দেশ রাগশয ায়। বােপর একমা ছেল। দেশ িফরেল
িবেদেশর লাভনীয় চাকির হাতছাড়া। িক িস া নব আিম? িক ভােব নব? িকংবা বিনবনা
হে না। িডেভােস র িস া িনেত হেব। ছেলেমেয় হাতছাড়া হওয়ার স বনা। িক কির আরতখন কাথায় যায়?
ক এই ক ন সময়গুেলার মেধ ই মানুষ তার অি টর পায়।
কের-আিম ক? আমার
জীবেনর উে শ িক? কন ই বা এই বঁ েচ থাকা। এই সমূহ মানুষ যভােব উ র িদে
সটাই তার ধম। ােন বা অ ােন এই মূল গুিল মানুষ দােয় পেড় খুঁেজ চেলেছ। তাই
পৃিথবীেত ছেশােকা লােকর ছেশােকা ধম। কান দুেটা মুসলমান পােবন না যােদর কােছ
ইসলােমর সং া এক। িহ ু ধেম আেরা বিচ । পৃিথবীর িতটা মানুেষর িনজ ধম আেছ-যা
িকছুটা ঠেক িশেখেছ, িকছুটা জব ধম পালেন লােগ, িকছুটা সমাজ/পিরবার/ধম/ ািডশন
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ইত ািদ থেক ধার করা।ভারত এবং মুসিলম দশগুিল থেক ই ারেনেট স সাচ সবেথেক
বশী হয়। এসব আবার ধেম র দশ। ধম ে যাই লখা থাক- সই জবধম ই িক তােক
িনয় ন করেছ। িক জনসমকে িনেজর উ মূল ায়েনর জেন বলেব-তসিলমা পেন া লখক,
সাদা মেয়রা সব বশ া। আর এইসব ‘সাদা বশ ােদর’ গলার জন ই ারেনেট ঘ ার পর
ঘ া কাটাে । জবধেম র সােথ সামািজক িহ ু এবং ইসলাম ধেম র - িতটা মানুেষর
চতনায়। এই ি চািরতার জেন ই তােদর নিতক অবমূল ায়ন হয়। এবং মানুষ যখন দেখ
আধ াি ক পেথ থেক ভাত নই, যৗনতার দািব িমটেছ না-তখন ধম বলেত স তার ধম য়
পিরচয়টােকই শুধু আঁকের ধের।
আবার সমাজগঠেন আইন লােগ। সবাই াধীনিচ া করেলইত হেলা না-সামািজক নীিতগুিল
মানুষ অনুসরণ না করেল, রাে র মতন এত জ ল সামািজক সংগঠেনর জ হেব িক
ভােব? এ কথা ক য কারােন বা গীতায় আ া বা কৃ ে র আচরন একদম সুপার মািফয়ার
মতন। িযিন একাধাের কেঠার শাি দন, শাি র ভয় দখান আবার মািফয়া সুলভ মা
দশ ন ও কেরন। িক সই সময় এটা না করেল রাে র জ ই হত না। িব ব পােলর সুপার
যুি পূন ব ািনক আইন বলেল িব ব পােলর বৗই শুনেত চাই না- তা পাড়া িতেবশী।
রা অেনক দূর! মােঝ মােঝ ভািব শালা নাি ক হেয় িক ভু লটাই না কেরিছ। আি ক হেল
িনেজর ই াটা সুপারমািফয়া ঈ েরর নােম চািলেয় বৗেক িক সু র বােগ রাখা যত! যখন
ইেল িনক িমিডয়া িছল না-সংবাদপ িছল না-রা গঠেন ধেম র এই নীিতগুিল িছল
অপিরহায । বৃ শ কেলািনয়াল শাসেন এইসব ধম য় আইন এিশয়া থেক ায় ঊেঠ িগেয়িছল।
বৃ শরা চেল যেতই িমশর থেক ইে ােনিশয়ােত এখন মধ যুগীয় ইসলািমক আইেনর রমরমা।
নেহরু নাি ক িছেলন বেল, ভারেত অ ত িহ ু আইন আটিকেয় ধম িনেরেপ আইন িহ ুেদর
জন চালু কেরন। ভারতীয় মুসিলমেদর অবশ সই মধ যুগীয় আরব আইন-যা শিরয়া নােম
পিরিচত- সই অ েপই ফেল রাখা হেয়েছ। ইদািনং আবার মুসলমানেদর আেরকটা প‘আধুিকনতার’ সং া িনেয় ঝড় তু লেত চান। ভারেত িবেজিপর একটা প ও এই
‘আধুিনকতা’ বনাম পা াত সং ৃ িতর ধুেলায় িনেজেদর দাম বাড়ােনায় ব া । এেদর ব ব
পা ােত র খাও-িপও-উদার যৗনতার াধীনতা াচ আধুিনকতার অ ভু হেত পাের না।
এটাও মধ যুগীয় ধম ব াবসা টকােনার জন অপ চার। কারন বৃ শ আইেনর িভি িমল,
ব েমর ধম িনেরেপ রা । যােদর রচনায় ‘ব াি াধীনতা’ এবং রাে র িত ব াি র
ািয় িনেয় অসংখ িবে ষন আেছ।পা ােত ও ব াি াধীনতা অবাধ নয় এবং িমল বা
ব াম কও ই অবাধ ব াি বা যৗন াধীনতার পে সওয়াল কেরন িন।বৃ শ বা
আেমিরকান আইেনও অবাধ যৗন াধীনতা কাওেক দওয়া হয় িন। বৃ শ আইেন
ব াি াধীনতা ততটু ই দওয়া আেছ যা রা এবং ব াি উভেয়র িবকাশ িনি ত কের।
সুতরাং পা ােত অবাধ যৗনতা এবং ব ািভচােরর ধুেয়া তু েল যভােব শিরয়া আইেনর পে
একদল লাক লা িনেয় মােঠ নেমেছ-তারা িনি ত ভােবই ধম িনেরেপ রা এবং আইেনর
দশ ন িনেয় িনর র। এবং ধম ব াবসায়ী।
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নাি কেদর বৃহ ম ফারাম হে িরচাডডিক ফারাম। সখােনই আজকাল বশী তকযু কিরকারন ম ারেদর ান খুব উ মােনর। সখােনও কও কারুর কথা মানেত চাইেছ না।আি কতা
নাি কতা- লােক যােতই িব াস করুক না কন, সমাজ গঠেনর জন নুন তম ঐক ব
সামািজক আইন তরী করেত না পারেল, সই দশ েনর কান বাজার মূল নই। অিধকাংশ
নাি ক, ধম েক এত ভয় পান- য ব ািনক িভি েত সামািজক আইন তরীেতও রাজী
নন!’ যমন খুিশ তমন ভাব’ এই িদেয় সািহত হয়-রা তরী হয় না। আি কতা এবং
নাি কতার বয়স সমান। িক আি কতা রাজ করেছ? কন? কারন -একমা
কিমিনউ েদর বাদ িদেল, নাি করা কান সামািজক শি তরী করেত পাের িন। পৃিথবীেত
নাি করা যটু রাজৈনিতক মতা ভাগ কেরেছ সটু কমু িনউ েদর তরী রাজৈনিতক
শি র জেন ই।সমস া হে এই কমু িনউ েদর মেধ ই আবার জ হেয়েছ খ াত ািলন,
মাও এবং পলপেটর মতন খুনীেদর।ফেল ঘরেপাড়া গরুর মতন নাি করা আর িনেজেদর
রাজৈনিতক িবন াস চাইেছন না। ফলত এরা রা শি থেক মশ দূের সের যাে ন।এটা
িতকর দৃি ভংগী। নাি করা যিদ রাজৈনিতক শি সংগ ত করেত না পাের-গরীেবর মুেখ
ভাত জাটােত না পাের-সমােজ স েদর সু ব ন করেত না পাের- বঁ েচ থাকার জন
শি শালী জীবন দশ েনর স ান না িদেত পাের-জনসাধারেনর কােছ নাি করা তখন
িচ ািবলাসী বাবুেগাি ।
নাি করা যিদ রাজৈনিতক িদক িদেয় সংগ ত না হয়-আওয়ামী িলগ বা িসিপ এম যভােব
ধেম র হােত িবিলেয় গেছ-তাই হেব। আজই শুনলাম িসিপএেমর িমক সংগঠন ঘটা কের
গেণশ পূে া করেব। তসিলমা ইসু েত পির ার িছল-িবমান বাস বেলই িদেয়িছেলন মুসলমানরা
না চাইেল তসিলমা এখােন থাকেব না! থম আেলার স াদক কন মা ােদর পা ধােবন
না? মা ারা ওেক আ মন করেল নাি কেদর কান দল বঁ াচােব? সই শি আেছ তােদর?
বঁ েচ থাকার জন জবধম বড় ধম বাবা।এই ধম নাি কতা-আি কতার অেনক ওপের।
বা ািলেদর মেধ হােত গানা মা কেয়কজন নাি ক। তাও বয় । নতু নেদর মেধ সবার
ভগবােন অগাধ িব াস। তসিলমা আ য হেয়েছন। আিম হই িন। আমার চাকির বাকির
কের িকছুটা সময় বঁ ােচ-সেত র স ান কির। তাই নাি ক। কারন নাি ক না হেয় সেত র
স ান অস ব। সেত র ব ািনক রূপ হে দুই িবপরীত ব বািদ ধারণার । যা আিদেত
াি ক ব বাদ নােম খ াত িছল। পপােরর হােত পের সটােক হাইেপােথিসস এবং নাল
হাইেপােথিসস ( ক এবং িবরু ক )বেল এখন। ধম য় সত পরম বেল ধরা হয়- সখােন
িবেরািধতার ান নই।সেত র পে একগাদা মান যাগার করা হয়। ফেল ধম য় সত হে
আেলািকত পেথ যাওয়ার িত িতেত বিড়েয় অ েপ ডূ বমারা। কারন ফলিসিফেকশন ছাড়া
সেত পঁ ৗছােনা অস ব।এই ভােবই ধম য় সেত র বদেল িকছু জগ ল পাথর সমােজর ঘােড়
চেপ আেছ।
সমস া হে নাি কতার এই মহাসেত র স ান পেয় একজন চাষীর িক ভাল ফসল হেব না
দুেটা ভাত জুটেব? িসেলেট শুনলাম সরকারী িশ কেদর ফ ািমিল একেবলা খেয় থাকেছ-চােলর
এতদাম বাংলােদেশ।সরকাির কম চারীেদর যিদ এই হাল হয়-অন েদর কথা ভেব আঁতেক
উঠিছ। এত এত সত ানুস ােন লাভ িক হইেব যিদ প ােট ভােতর বদেল পািন থােক? এেদর
আি কতা, নাি কতায় িক যায় আেস?িনেজর জিবক অি ই যখন িবপ ।আদশ যাই হাক
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না কন, সমাজ এবং মানুেষর কােজ না আসেল, সই আদশ মশ িপছু হঠেব। এবং মানুেষর
কােজ আসেত গেল রাজৈনিতক শি দখল করা ছাড়া উপায় নই। নাি করা ইি েপে
িথংিকং এর গঁ াজায় টান মের রাজৈনিতক ভােব সংগ ত না হেল িক হেব-ধম য় শি
মােটও বেস নই। ধম য় শি িনেজেদর ব াবসা িকেয় রাখার জন রাজৈনিতক মতা
দখেলর চ া করেব। িবেজিপ, জামাত সটাই করেছ। এবং মতাই এেল এরা ধম িবেরাধী
শি েক খুন করেবই। ব াবসায় উপ ব ক আর সহ কের। যটা ইরােণ আমরা দেখিছ। ধেম
খুন করেত বেল-তেব সই কারেন ইরােণর মা ারা মৃতু ফেতয়া দন না। দন িনেজেদর ধমব াবসা টকােনার জেন ।
আসেল সামািজক কারেনই মানুষ নাি ক হয়। ধম য় সমােজর অত াচাের তসিলমা নাি ক
হেয়েছন। উিন ধেম কান গুনই দেখন না। বাকী বাংলােদশী নাি করা অিধকাংশ ই
বাংলােদেশর ওপর ধেম র ফল দেখই নাি ক হেয়েছন। নি নী ও িন য় িনেজর জীবেন
ধেম র িবষবা থেকই তার মতাদশ ক কেরেছন।আমার স অেথ নাি ক হওয়ার কান
সামািজক কারণ নই। বরং ধািম ক স াস ীেদর কােছ আিম ব াি গত ভােব ঋণী। ওরা
াথ ত াগ কের নের পূর রামকৃ িমশেনর মতন একটা িবদ ায়তন না চালােল, মফঃশহর
থেক আিম আই আই েত পড়েত পারতাম না। তাই নাি ক হেয়ও আিম ধেমর িত অতটা
বীত নই। আমার নাি কতা সত ানুস ােনর জন । য
আমােক বার বার ভািবেয়
থােক- য লাকটা িদেন এক ডলােরর কম উপায় কের-বছের একেশা িদন কাজ নই-একেবলা
লংকা িদেয় ভাত খায়-তার কােছ এই সত ানুস ােনর মূল িক? ধম য় দশগুেলা গরীব।
সমাজিব ােন অেনক গেবষনা আেছ যােত এটা িনি ত ভােব মািনত ধািম ক ব াি এবং
ধািম ক সমাজ-স দ সৃি র অ রায়। দাির এবং ধেম র মেধ িনিবঢ় স
াতীত ভােব
মািনত।িক িব ানিভি ক সমােজর গঠণ িক ভােব স ব? লিনন- ািলন-মাও বলপূব ক
ব ািনক সমাজতে িত া করেত িগেয় নরেমধ য কেরেছন। সই সমাজ এবং রা
টেকও িন। তাহেল রা যে িব ানেক ঢাকােনার জেন সবাইেক িক নাি ক হেত হেব?
আমার মেন হয় না ব াি গত িব ােস িকছু যায় আেস। মানুষ ধম, িব ান, রাজনীিতর
াথিমক পাঠ িনেলই বুঝেত পারেব ধম িভি ক সমাজ আসেলই িকছু ধম ব াবসায়ীেদর খায়াব।
আধুিনক রা গঠেন িব ােনর িবক নই। সমাজিব ান এবং নৃত িবদ ার গেবষনার
িভি েতই রাে র আইন তরী হেব। আ া বা ঈ েরর আইেনর নােম মধ যুগীয় সমাজব াব ায়
িফের যাওয়া রা নামক ধারণার আ হত া।
ভারত, বাংলােদশ এবং পািক ােনর মেধ ভারত ই একমা গণত েক টকােত পেরেছ এবং
শি শালী অথ নীিতর জ িদেত পেরেছ- কারন ধম িনেরপ আইন। খঁ াড়া, তবুও হঁ ােট।
তােতই পািক ান আর বাংলােদেশর সােথ অেনকটাই পাথ ক এখন। যিদও তু লনাটা ন াংেটা
বনাম নং পিরিহত ফিকেরর-ভারেতর অথ নীিত অ িতেরাধ গিতেত আগুয়ান। গত বছর
গুজরােতর িনব াচেন মািদ িক ধম েক ব াবহার কের িন- উ য়নেক হািতয়ার কের িজেত
গেছ। এবাের লাকসভােতও িবেজিপ িহ ুে র বদেল উ য়নেকই কােজ লাগােত চাইেছ।কারন
ভারতীয়রা বুেঝ গেছ ধেম র মাদেক অথ নীিতর জায়ার আেস না-তার জেন চাই উ ত
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মােনর িশ াব াব া এবং পিরকাঠােমা। ভারতীয় মুসিলমরাও পািক ান এবং বাংলােদশ িনেয়
নিতবাচক-ধম িনেরেপ রাে থেক তারাও বুেঝেছ বাংলােদশ এবং পািক ােন ধম িভি ক রা
গঠন ঐিতহািসক ভু ল। দুভাগ পািক ান এবং বাংলােদশ এখেনা গণত িত া করেতই
হঁ াচট খাে -কারন রাে র িভি টাই ক নই। ধম েক রা রাজনীিত থেক িনমূল না করেল
এই দু রাে র ভিবষ ত িনেয় আিম আশাি ত নই।
(২)
ওরা আি ক-আিম নাি ক এই ব াপারটাই আিম িব াস কির না। কারন আমরা সবাই
জিবক মানুষ-আমরা সবাই চাই আমােদর স ানরা থা ক দুেধ ভােত। মৃতু ই আমােদর
জীবেন পরম সত । মৃতু শয ায় সবাই িনেজেক িজে স কের-এই য পৃিথবীর রংগমে এতিদন
অিভনয় কের কাটালাম-িনেজর রালটা কঠাক অিভনয় কেরিছ িক? ছেল- মেয়-নািতনাতিনর মেধ িনেজর ‘ জেন ক তথ স া’ বঁেচ আেছ দখেল সবাই িন য় হঁ ািসমুেখই
শষিন াস ত াগ কের। সখােন ক িহ ু ? ক মুসলমান? ক নাি ক ? সবাই একটা
জেন ক স া।
তাহেল িহ ু মুসলমােন এত িবেভদ কন? আধ াি কতার একদম উ ের িহ ু এবং ইসলাম
ধেম কান পাথ ক নই। িব ােনর সােথও ধেম র পাথ ক সখােন িবলু । আধ াি কতার
উ তম সাপান হল-আ স ার অনুস ােনর মাধ েম িব স ায় িবলীন হওয়া। আ অহংকার
পরমিপতার কােছ আ সমপ ন। এবং তারপর িব ােক িনেজর স ায় অনুভব
করা।জালাউি ন রুিম, কবীর, লালন, রবী নাথ, নজরুল বারবার এটাই বেলেছন।
িব ান িদেয় এই অনুভুিত আেস না? আকােশর িদেক তািকেয় আমরা িক দখেত পায় না এই
মহািব কত বড়? ান এবং কােলর এক ূ ািত ু অি হে ‘আিম’ । মহািবে র ান
এবং কােলর িবশালতার িদেক তাকােলইেতা ‘আিম’ এই অহংেবাধ শুন থেক শুন তর
হয়।‘আিম’ স ার আ সমপ ন হয় মহািবে র মহান স ায়। সটাই ইসলাম-আ-সালাম। ব াি
স ার আ সমপ ন পরমিপতার কােছ। সটাই িহ ুধম-অহম ন- া স ার সােথ
আ স ার মলব ন। মহািবে র িব ানসাধনােতও সই একই উপলি ।
তাহেল ধেম আর িব ােন এত িবেরাধ কন?
ঈ েরর মািফয়াসুলভ শাসক রূপটা সমাজ এবং রা গঠেন লােগ। আধ াি কতায় লােগ না।
আর এই মািফয়াসুলভ রূপটা থেকই ধম,সা দািয়কতা এবং রাজনীিতর ব াবসা শুরু।ইসলােম
যারা আধ া গুরু িহসােব এেসেছন- সই রািবয়া আল আদাওইয়া বা জালালুি ন রুিম, কারুর
লখােতই আ ার মািফয়া শাসেনর রূপ পােবন না। সখােন আ া িমক। ব ব ধেম যমন
কৃ শ দমন কেরন না। ভ তােক ভােলাবাসার মাধ েম উপলি করেত চাই।
জালালুি েনর কিবতাও ক এক ই রকম ব বগীিত। িবেবকান ও বেলেছন শাসক এবং
সৃি ক া রূেপ ঈ েরর আরাধনা ধেম র ভু ল ব াখ া। িবে র সম আধ া গুরুেদর লখা এবং
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দশ েন এই ভাবনার িত িব। আধ াি কতার উ তম ধােপ ঈ র/আ া টেকন িমক
িহসােব-শাসক িহসােব নয়। ঈ র/আ ােক ভয় পেল তার কােছ পঁ ৗছব িকভােব? িমকেক
কও ভয় পায় নািক? ালালুি ন থেক সম ব ব পদক াই বলেছন ঈ র ম হেব
অৈবধ েমর গভীরতায়--অৈবধ মই সা া ম-কারন ামী- ীর েম থােক কতব । তাই
পরকীয়া েমর য গভীরতা, সই গভীরতারই সাধনা কেরন আধ াি ক গুরুরা। শাসক ,
আইন দানকারী আ া/ঈ েরর সাধনা আধ াি কতার িবরু পথ।
“ হ আ া,
আিম যিদ তামায় নরেকর ভেয় উপাসনা কির,
আমােক নরেকর আগুেন িনে প কর—
যিদ গ লােভর জন তামার নাম জিপ
তেব গ ার আমার জন রু কর—
শুধু তামােক, তামােক পাওয়ার জেন জন যখন আমার মন ব া ল হয়
তামার করুণাঘন সৗ য থেক আমােক বি ত কেরা না”
-রািবয়া আডাওইয়া (৭৬০ সাল){ সুফী এবং ব ব সাধনায় ঈ েরর শাসক
এবং শাি দান কারী রূপেক বজন করা হয়}
িক সংখ াগির লাক ঈ রেক শাসক িহসােব দেখ এবং আধ াি ক ধেম র ধাের কাছ
িদেয় যায় না। তােদর কােছ ধম ায় সবটাই সামািজক পিরিচিত আর িকছুটা মানিসক
শাি র খঁ া । িবেজিপর অিধকাংশ িহ ুেনতার চির আদশ িহ ু চির নয়। িনহত িবেজিপ
নতা েমাদ মহাজেনর অত ািধক নারী এবং পানাসি িন য় কান িহ ুধেম ই বেল না। িব
এন িপ রাজপু তােরক িজয়া বা কােকা-এক চু ড়া মাদকাস চির । ইসলাম তী ভােবই
মাদকিবেরািধ। তাহেল ইসলােমর ধুেয়া তু েল এই মাদকাস চির গুেলা িকভােব ভাট পায়? বা
সংখ াগির লােক কােকা তােরকেদর মতন নশােখারেদর ইসলােমর িতিনিধ বেল মােন কন?
কারন একটাই। ধেম র আধ াি ক রূপটা ায় কওই িনেত চাই না। কারন তা িবক জীবন
সং ােম বঁ েচ থাকেত খুব একটা বশী সাহায কের না। ফেল অিধকাংশ লােকর কােছ ধম
বলেত একটা সামািজক পিরিচিত-আর সই পিরিচিতর বলুেন হাওয়া িদেয়, িনেজর আ স ান,
সামািজক স ান বাড়ােনার চ া। একটু ল করেলই দখা যােব িবেজিপ বা িব এন িপর
যাবতীয় আে ালন এই ‘পিরিচিত’ িনেয়। ভাগবদ গীতায় কৃ বলেছন-মানুষ মূিতপুেজা কের
ব বািদ লাভ থেক (৭-২০/৭-২১)। মূিতপূজা এবং বহুঈ রবােদর িবরুে গীতা এবং
কারােনর ভাষা একই রকম কেঠার। কান িহ ু নতা, কান িহ ুধম চারেকর একথা বলার
সাহস আেছ? তাহেল ব াবসাটাইেতা উেঠ যােব! সিদক িদেয় দখেত গেল এেক রবািদ,
মূিতপূজা িবেরািধ মুসলমানরা গীতা যতটা অনুসরন করেছন, মূিতপুজায় িব াসী িহ ুরা
গীতার ধেমর ধাের কােছও নই! কান িহ ু নতার সাহস আেছ এ কথা বলার? তার চেয়
বরং মুসলমানেদর িবরুে ঘৃণা ছড়ােলই রাজৈনিতক মসনদ িনি ত-কারন তােত আমরা িহ ু
এই পিরিচিতর িজিগর তালা সহজ। িব এন িপর কথা ভাবুন। বা জামােতর কথা ভাবুন।
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এেদর কান নতা কখেনা বেলেছ তােদর রাজপু েদর মাদকে ম বা নতােদর চৗয বৃি
ইসলােমর ১৮০ িড ী িবরুে ? কন বলেব? তারােতা ব াবসায়ী। আধ াি কতা বেচ
ধম ব াবসা স ব না। ধম যখন সামািজক পিরিচিতর রূপ নয়-তখন ই ব াবসাটা স ব।
কারন সামািজক পিরিচিতর একটা িবেশষ েয়া ন হে অন ধেম র িবরুে ঘৃণা করা।
িবেজিপ, িব এন িপ এবং জামােতর ব াবসাটা ঘৃণার ব াবসা।
আেরা একটা বড় উদাহরণ িদি । বাংলােদেশর মুি যু সমথ ন কের িন কান মুসিলম দশ।
পািক ািন সনাবািহনীর বা ালীেদর ওপর খুন ধষ েনর ঘটনা িতটা পা ােত র দেশ ছেপেছ।
ইউেরাপ, আেমিরকায় পািক বািহনীর নৃশংসতার িবরুে িতবাদ হেয়েছ। মুসিলমেদশগুেলা তখন
বাংলােদেশর মানুেষর পােশ দঁ াড়ায় িন। কন? মুসলমান বেল না-মানুষ িহসােবও বাংলােদেশর
গণহত ার িতবাদ করেত পারত অন েদেশর মুসলমানরা! কেরিন! পািকেসনারা য হাের
বাংলােদশী মুসিলমেদর খুন এবং ধষ ন কেরেছ সটাত তী ভােবই ইসলাম িবেরাধী। তাহেল
মুসিলমেদশগুিল এবং তােদর ধম ান জনগণ কন পািক ােনর ইসলাম িবেরািধ নরেমধ য
সমথ ন কের সই সময়? ইসলােমর আধ াি ক গুনাবিলেত সমৃ হেল মানুষ িহসােবও অন
মুসিলম দশগুিল থেক আমরা িতবাদ দখতাম। তমনটা কও দেখ িন। কারন ইসলােমর
সামািজক রাজৈনিতক পিরিচিতটাই অিধকাংশ মুসলমােনর জীবেন আসল ীর। মুঘল স ােজ র
িদেক তাকােলও এই একই ইিতহাস। আকবর বা বতা অনুসরণ কেরই মহান হেয়েছনআরংেজব ইসলাম মানেত িগেয় িহ ু-িশখ গণহত া কেরেছন এবং মুঘল সা াজ ংশ
হেয়েছ। ইসলাম যখােনই রাজনীিতেত েবেশর চ া কেরেছ- সখােন শুধুই র পাত আর
নৃশংসতা। বাংলােদেশর মুি যু ইসলামীয় রাজনীিতর অেনক কীিতর এক নমুনা।
রাজৈনিতক ইসলাম ােণািদত সুদান, উগা ার গণহত া বাংলােদেশর গণহত ার চেয় কম
নারকীয় নয়।
ব াি গত ভােব ইসলােম অনু ািণত হেয় অেনেকই চিরে র মহ ম গুনগুিল র
কেরেছন।আমার দখা সরা মানুষেদর তািলকায় ায় সকেলই মুসিলম। িক রা এবং
রাজনীিতেত ইসলাম যখন েবশ কেরেছ তখন ধম টার দফারফা হেয়েছ-তািলবান থেক সুদানএকই ইিতহাস। এবং যারা রাজৈনিতক ইসলাম চান, তােদর আধ াি ক ইসলােম কান মিত
নই, ান ও নই। ইসলাম অনুসরণ কের মহ ম গুন গুিল র করা এেদর উে শ নয় —
এরা মৃতু ব াবসায়ী-কারন তা নহেল এত বড় বড় নৃশংস গণহত া কান সু মানুষ করেত
পাের না। এবং যেহতু অিধকাংশ মুসলমান ইসলামটােক িনেজর সামািজক পিরচয় িহসােবই
জািহর কের-আধ াি কতার ধাের কাছ িদেয় যায় না-এেদর িনেয় রাজনীিতর ব াবসা করাও
সহজ। কােকার কােকন সবেন িক যায় আেস? িহ ু ভারেতর িবরুে দুেটা ডায়ালগ মারেলই
স সা া ইমানদার মুসিলম। ইসলােমর িজিগর তু েল রাজনীিত করা এত সহজ-আেমিরকা,
ভারত, বাংলােদেশর লােক তাই করেছ। বশ মজার সাকাস-ইসলাম িব , ইসলােমর ওপর
আ মন-এমন িকছু বলেলই হল- ং টং কের পুতুেলর মতন নাচেব। িবড়াল মহ দ ইসু েত
আমরা সটাই দখলাম। এরা নাচেব-আর লােভর ডলার গুনেব অ ব াবসায়ীরা। আধ াি ক
ইসলােমর পথ হািরেয় মুসলমানেদর এই হাল।
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িহ ু ধেম র আবার রাজৈনিতক অি ই িছল না দুেশা বছর আেগ। হাজার হাজার ধম, দশন
এবং থার সমি িহ ু ধম-যা আিদেত সনাতন ধম নােম পিরিচত িছল। উনিবংশ
শতাি েত িহ ুধেম র হাল এত খারাপ িছল, রাজা রামেমাহন রায় ধেরই িনেয়িছেলন বৃ শ
শাসেন গাটা ভারতবষ খৃ ান ধেম র িদি ত হেব। সরকম িকছু হয় িন-িহ ুধম বল ভােবই
বঁ েচ গেছ-কারন এর সমৃ ইিতহাস এবং দশ ন। পা ােত র িশ ায় িশি ত হেয় িবেবকান
এবং দয়ান সর তী সনাতন ধেম র জগ ল পাথর হ েয় আধুিনক িহ ুধেম র পথ সুগম
কেরন। রাজৈনিতক িহ ুধেম র সূ পাত বি েমর িহ ুজািতয়তাবািদ রচনা থেক। কাল েম
রবী নাথ, বাল গ াধর িতলক, নতাজী সুভাষ চ বাস এবং আপামর িব বীরা যাগ
িদেয়েছন। এেদর ধারনায় রাজৈনিতক িহ ুধম গীতার রাজৈনিতক ভােষ র ওপর িনভর কের
ভারতবেষ র রাজ। পরব কােল ভারেতর াধীনতা আে ালন মশ সমাজত ী রূপ নয়যার নতৃ ে িছেলন পি ত নেহরু। ১৯৫০ থেক ১৯৮০ সাল পয সমাজতাি ক িচ ার
াবেল -রাজৈনিতক িহ ুধেম র িতভূ জনসংঘ ইঁদুেরর মতন লুিকেয় িছল। ১৯৮৪ সােল
িবেজিপ মােট ২ আসন পায়। নাি ক নেহরুর নািত রাজীব গা ী িছেলন অদূরদশ
ধম ভীরু-এবং শাহবানু মামলায় সু ীম কাট যখন িতন তালােকর শিরয়া আইনেক বািতল
কের- রাজীব গা ী মা ােদর খূিশ করেত িগেয় সংিবধান পিরব ন কের মুসিলমেদর জন
শিরয়া আইন িনি ত কেরন। ফেল িবেজিপ মান করেত স ম হয় কংে স মােটও
ধম িনেরেপ নয়-বরং তারা বল ভােবই ইসলামপ ী। এই ভােব এক ইসলাম িবেরািধ
রাজৈনিতক িহ ুে র িত া হয়। ১৯৮৯ সােল িবেজিপ পল ৮৪ টা আসন-২ থেক ৮৪।
রাজৈনিতক িহ ুধেম র একমা সং া দঁ াড়াল ইসলাম এবং মুসিলম িবে শ। ২০০২ সােল ঘটল
নারকীয় গুজরাট-মুসলমান গণহত া। ২০০৪ সােল িবেজিপ হের যায়-কারন গুজরাট বােদ
ভারেতর অন েকান রাজ ধেম র নােম এই গণহত া মেন িনেত পাের িন। পরব কােল
িবেজিপ উ ি নদুে মতা দখল আর হেব না- সটা বােঝ। নের মািদ ইদািনং শুধু
উ য়েনর কথাই বেলন। এবাের িনব াচেন িহ ুে র পেথ তারা নই-কারন শুধু উ য়ন দিখেয়ই
তারা ১১টা রাজ দখল কেরেছ। তাই আপাতত ওই তাস দরকার নই। রাজৈনিতক
িহ ুধেম র কান ভিবষ ত আেছ বেল আিম দখিছ না। যটা িছল সটা ব াবসা । এখন ওই
াডাে কাটিত নই-ভারতীয়রা ভাল খানা-িপনার াদ পেয়েছ। এেতব এখন উ য়েনর
রাজনীিতেতই িজতেত হেব। যটু আেছ সটা স াসবািদ বাি ং এর দরুন ইসলাম এবং
মুসিলমেদর িবরুে পালটা মৗলবাদ।
িহ ুজািতয়তাবািদ নতােদর িহ ুধেম র ান খুবই কম। এেদর অেনেকরই আিম সা াতকার
িনেয়িছ। নতােদর অেনেকই িবিভ সামািজক ইসু েত িহ ুধেম র অব ান িক –তাই িনেয়
আমার কােছ মতামত চান। কাজটা জ ল-কারন িহ ু দশ েনর ছ শাখার সবক এেকক
াধীন ধম। তাই অিধকাংশ ে আমার ব ব হে ধম শাে উ র না খুঁেজ নৃত িবদ া
এবং সমাজিব ােন উ েরর স ান তম পথ।
আিম সবাইেক সটাই অনুেরাধ কির। সামািজক এবং রা ীয় আইন িক হেব তা
সমাজিব ানীেদর হােতই ছেড় িদন। আ া বা ঈ েরর আইন ফ মধ যুেগ রা গঠেনর জন
আনা আইন-তা বতমান রাে ঢাকােত গেল সব নাশ হেব। খােদ র ব াপক সংকট, াবাল
ওয়ািম ং, তেলর উ মুল -সব িকছু িমিলেয় দি ন এিশয়া াি কােলর স খীন
ু । এই সব
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সমস ার সমাধােন িব ানীেদর কােছ না ছুেট যিদ ধম য় হুজুরেদর কােছ রা নতজানু হয়,
তেব সই রা
ংশ হেব। ধম েক আধ াি ক জীবেনই সীমাব রাখুন। সটা ধম এবং রা
উভেয়র জন
সমাধান।
মরীল া থেক লস এে েলেস িবমানযা ায়
৭/১৬/২০০৮
আমার বাংলা গ পজঃ
http://biplabpal2000.googlepages.com/home
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