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  ধেমর্  �াসি�কতা 
�ামী পূণরাাাান 

একজা িবিশ� বাঙালী্ সে� কথা হি�ল৷ িতিা ্া�পুে� একসময় উ�–পদািধকা্ী িছেলা, বতরমাো 

অবস্�া�৷ কেমর্ সুবােদ, �াচয ও পা�ােতয্ াাাা �াো তাঁেক ঘু্েত হেয়েছ৷ জ�সূে� ভা্তবষরেক তাঁ্ ভালভােবই 

জাাা িছল, কমরসূে� পা�াতযেক িািবড়ভােব েদখা্ সুেযাগও তাঁ্ ঘেটেছ৷ িতিা বলিছেলা : ‘‘দুঃখ হয় আমােদ্ েদেশ্ 

জায৷ পা�ােতয্ তুলাায় িশ�, িবজাা ও �যুি�েত আম্া এখোা অোক িপিছেয় ্েয়িছ৷ দাি্�য, েবকা্–সমসযা, 

কমরসসং� িত্ (work culture) অভাব েদেশ্ এখোা কিঠা সমসযা৷ এ্ জায বড় ্কেম্ দািয়� আমােদ্ 

্াজৈািতক পি্ি�িত্৷ অি�্ ও মূলযেবাধহীা ্াজাীিত আমােদ্ সমাজেক েশষ কে্ িদে�৷ তা্ সে� মড়া্ ওপ্ 

খাঁড়া্ ঘা ধমরীয় েমৗলবাদ, িবি��তাবাদ, স�াসবাদ ও গণহতযা৷ ্াজৈািতক সুিবধাবাদ অথবা সুিবধাসবর� ্াজাীিত 

অবশয এই সমসযা্ মূেল৷ 

‘‘আবা্ ্েয়েছ অাুক্েণ্ সবরাাশা োশা৷ েসই েকাা াসকােল িবেবকাান আমােদ্ ঘ�িণত জঘায দাসসুলভ 

অাুক্ণি�য়তা্ িবরেে িবেষা�া্ ক্েলা; তা্ পে্ও কতবছ্ চেল েগল, িক� তা আজও েগল াা। ভাল িজিাস 
িােত েতা েকউ বা্ণ ক্েছ াা, িক� আম্া েসই ‘�যািিশা’ সমাো চািলেয় যাি�—পা�ােতয্ শধু খা্াপ িজিাসটাই 

িাি�৷ তােদ্ কমরসসং� িতটা েতা িাি� াা৷ তােদ্ পি্�মী �ভাব, তােদ্ কমরিানা, তােদ্ সময়াাুবিতরতা, তােদ্ 

বযবহাি্ক সততা—এসব েকাা িকছুই আম্া িাি� াা৷ িাি� েকাা যাটা?—তােদ্ দা�তযজীবো্ ে��াচাি্তা, তােদ্ 

েযৗাতা, তােদ্ আােকি�কতা, তােদ্ জীবােবােধ্ লঘুতা৷ দূ্দশরা খুলেলই েদখা যায় কত া�ভােব পা�াতযেক 

আম্া অাুক্ণ ক্িছ৷ আমােদ্ সমাজ, আমােদ্ ঐিতহয, আমােদ্ সসংা্, আমােদ্ মাািসকতা ওগিলেক োওয়া্ 

জায ��ত ায়, অথচ ওগিলেক োওয়া্ জায আম্া দুহাত তুেল েদৗড়াি�৷ এ্ ধা�ায় আম্া হা্াি� আমােদ্ 

েমৗিলকতা৷ আমােদ্ িশকড় েথেক আম্া িবি�� হেয় যাি�৷ সবেচেয় দুঃেখ্ কথা, সাঁওতাল্া, আিদবাসী্া, 

উপজািত্া—যা্া িােজেদ্ ঐিতহযেক আঁকেড় থাকা্ বযাপাে্ এতিদা �চ� ্কণশীল িছল, দূ্দশরো্ সূে� তা্াও 

আমােদ্ মেতা িােজেদ্ ঐিতহয ও সসং� িতেক ভুেল চটুল ও অ�ঃসা্শূায পা�াতয সসং� িত্ েজায়াে্ গা ভািসেয় 

িদে�’’। 
জাাতাম, ভ�েলাক তথাকিথত অেথর ধেমর িব�াসী াা৷ যখা তাঁেক িজজাসা ক্লাম : ‘‘বাঁচা্ পথ কী?’’ িতিা 

একিট বােকয বলেলা : ‘‘িােজেদ্ ঐিতেহয �ো এবস চি্�গঠা৷’’ আিম বললাম : ‘‘িক� আপিা যিদ ইিতহাস মাোা, 

তাহেল আপিা �ীকা্ ক্েবা েয, আমােদ্ ‘ঐিতহয’ মাোই ধমর৷ আমােদ্ ‘ঐিতহয’ েতা ধমরেকি�ক৷ আমােদ্ 

‘ঐিতহয’ মাোই েতা েবদ–উপিাষদ, গীতা–ভাগবত, ্ামায়ণ–মহাভা্ত, ্াম–ক� �–বুে–ৈচতায আ্ ‘চি্�’ মাো একিট 

সুিািদর� আদশরেবাধ ও উ�ত জীবােবােধ অিবচিলত িব�াস৷ এই িব�াস ভা্তীয় ঐিতহযমেত িক� আেস ধমরেবাধ েথেক 

বা ধেমর্ ে�্ণায়৷ �ামীজী বেলেছা, ‘ধমর মাো চি্�৷ েসটাই �ক� ত শি�৷’ সুত্াস ঐিতহয বলুা অথবা চি্� বলুা—

ভা্তীয় �যাাােির দুেটা্ই িভি� িক� ধমর৷’’ 

ভ�েলাক হাসেলা৷ বলেলা : ‘‘হযাঁ, ভা্েত্ ইিতহাস তাই বেল বেট’’। আিম বললাম : ‘‘তাহেল বাঁচা্ পথ িক 

ধমর?’’ িতিা বলেলা : ‘‘হযাঁ, তাই৷ তেব ধমর মাো িা�য়ই মিন্–মসিজদ–িগজরা অথবা সাধু–স�যাসী, �ত–উপবাস, 

িা্ািমষ–েছাঁয়াছঁুিয় ায়?’’ আিম বললাম : ‘‘অবশযই ায়৷ ধমর বেল, যতকণ ঐসম� েতামা্ জীবােক শেভ্ পেথ 

িায়�ণ কে্, পি্চালাা কে্, জীবােক ঊ�রমুখী কে্ ততকণ ওগিল্ সে� ধেমর্ স�কর৷ তা াা হেল ওগিল্ সে� 

ধেমর্ দূ্তম স�করও োই৷ ওগিল ধেমর্ ‘বিহ্�’ বেল সুিািদর�ভােব িচি�ত৷’’ 

ভ�েলাক বলেলা : ‘‘তাহেল ধেমর্ সে� আমা্ েকাা িবে্াধ োই—শধু আমা্ েকা, কাে্া্ই েকাা িবে্াধ 

থাকেত পাে্ াা৷’’ আিম বললাম : ‘‘বা�িবক, ধমর এমা একিট িবষয় যা আকােশ্ মেতা উদা্ এবস সমুে�্ মেতা 

গভী্৷’’ 
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আমােদ্ আলাপ েসিদা েসখাো েশষ হেয়িছল৷ িক� েসই আলােপ্ সূে� ধেমর্ ত� স�েকর িকছু কথা আমােদ্ 

মো জাগেছ৷ ‘ধেমর্ ত�’ কথািট মহাভা্েত্ বাপেবর বকরপী ধমর বা যেক্ �ে�্ উ�ে্ যুিধিন্ বেলিছেলা : 

‘‘ধমরসয ত�স িািহতস গহায়াা’’। ধেমর্ ত� অিতশয় গূঢ়৷ (�ঃ মহাভা্ত, ৩৷ ৩১৩৷ ১১৭) বা�িবক, ‘ধমর’ কথািট আম্া 

বড় সহেজ বিল বা বযবহা্ কি্, িক� ধেমর্ মমরেক অাুধাবা ক্া, ধেমর্ ত�েক উপলি� ক্া অতয� কিঠা৷ 

ধমর স�েকর এখা েযা অোেক্ একটা ‘অযালাজরী’্ মোাভাব েদিখ৷ ধমর মাোই েযা কুসসংা্৷ ধমর মাোই েযা 

ঝগড়া–িববাদ, ্�া্ি�৷ ধমর মাোই েযা অসিহ�ুতা, ধমর মাোই েযা সা�দািয়কতা৷ ধমর মাোই েযা েমৗলবাদ৷ ধমর 

স�েকর এই ধা্ণা্ জায দায়ী আম্াই৷ তথাকিথত বুিেজীবী বেল যাঁেদ্ পি্িচিত, �গিতশীলতা্ তক ্ যমা যাঁেদ্ 

েপাশােক আটঁা, �ধাাত তাঁ্াই ‘ধমর’ িজিাসিটেক আজ �ায় অ��শয একিট িবষেয় দাঁড় কি্েয়েছা৷ ‘আিম ধমর মািা 

াা’, ‘আিম ধেমর িব�াস কি্ াা’—একথা বলা েযা এক িব্াট গেবর্ িবষয়৷ বযাপা্িট এমাই এক জায়গায় দাঁিড়েয়েছ 

েয, েয ‘বুিেজীবী’ বা েয ‘�গিতশীল’ বযি� ধমরেক যত তু�–তাি�লয ক্েত পা্েবা তাঁ্ জায েযা তত েবিশ মযরাদা 

সস্িকত৷ ধেমর যাঁ্া িব�াস কে্া তাঁ্া াািক কুসসংা্��, যুি�হীা ভাবালুতায় আ�� ধমরেক াা মাাাটাই 

‘�গিতশীলতা’্ মাপকািঠ, ধমর াা মাাাটাই ‘যুি�বাদ’, যাঁ্া ধমর মাোা াা তাঁ্া ‘যুি�বাদী’! 

�থািবে্াধী বা ঐিতহযিবে্াধী িকছু বলেল বা ক্েল িকছু েলাক থােকই, যা্া ঊ�রবাা হেয় তা্ সমথরো া�তয 

ক্েত শর কে্৷ অপ্ পেক, যা্া ‘ধমর ধমর’ কে্ াাাা ভাবালুতায় ম� হয় বা আচা্–অাুনাো্ েবড়াজােল িােজেদ্ 

আবে কে্ েফেল তা্াও তােদ্ েকে� কম ঊ�রবাা ায়৷ িক� উভয় দেল্ েকউই কখোা মূল ধেমর্ �িত, ধেমর্ 

মূল ব�েবয্ �িত দ�ি�পাত কে্ াা৷ একদল ধমরেক বাদ িদেত িগেয় ঢােক্ সে� ঢািকেকও িবসজরা েদয়, অাযদল ধমর 

পালা বা ধমরেক আ�য় ক্া্ াােম ‘শাঁস’েক বাদ িদেয় ‘েখাসা’ িােয় মাতামািত কে্৷ 

উভয় পেক্ কােছ আমােদ্ ব�বয : আপাা্া যুি�্ াােম অেযৗি�ক অহিমকােক ��য় েদেবা াা অথবা 

অথরহীা আচা্সবর�তায় গা ভাসােবা াা৷ অথরহীা আচা্–অাুনাাািদেক িািবরচাে্ মাাাও েযমা কুসসংা্, েতমিা লক 

লক মাাুেষ্ ভাব ও আচ্ণেক িােবরাধ ভাবালুতা বেল িব�প ক্াও কুসসংা্৷ ্াম, ক� �, বুে, ৈচতাযেক ঈ�্জাো 

পূজা যিদ কুসসংা্ হয় তাহেল মা�র, এে�লস, �েয়ি, আইা�াইা, হিকস  বা আধুিাকতম েকাা মা��িবদ বা 

ৈবজািাকেক অ�া� বেল �হণ কে্ তাঁেদ্ েদবতা বাাাোাও েতা কুসসংা্৷ একিট যিদ হয় ‘ধমরীয়’ কুসসংা্, তাহেল 

অপ্িট হেব ‘ৈবজািাক’ কুসসংা্৷ স্বামী  বি বেকা াা্দ বলতে া, মাাুষেক ঈ�্রেপ পূজা বা সবরা�সুন্রেপ েদখা যিদ 

অপ্াধ হয়, তাহেল েসই অপ্ােধ েতা ‘যুি�বাদী’্াও অপ্াধী৷ মা�র, এে�লস, েলিাা �মুখেক তাঁ্া েযখাো বসাা 

তা েতা ভি�বাদীেদ্ ঈ�ে্্ �াো্ সমতুল, হয়েতা বা ভি�বাদীেদ্ ঈ�ে্্ েচেয়ও উ�ত্ েসই আসা৷ 

ব�ত, কুসসংা্ বেল যিদ েকাা িকছুেক িচি�ত ক্া যায়, তাহেল তা অসিহ�ুতা৷ েসই অসিহ�ুতাই েমৗলবােদ্ 

জাক৷ আজকাল ‘েমৗলবাদ’ কথািট �ধাাত ধমরীয় েকে�ই বযববত হেত েদখা যায়, িক� তা েকা হেব? েমৗলবাদ 

্াজৈািতক েক�েকও েতা একইভােব আ�য় ক্েছ, িবজাাজগজেকও ক্েছ৷ সাসং� িতক জগজেকও ক্েছ৷ েযখাো 

‘আমা্’ মতই সবরে�ন—এই ‘বাদ’ বা এই বুিে ি�য়াশীল, েসখাোই েতা েমৗলবাদ দাাা বাঁেধ বা আা�কাশ কে্৷ 

আজ সকেল্ �েয়াজা েখালা মা িােয় ধেমর্ িবষয়িট িবচা্ ক্া৷ আমােদ্ জাাা �েয়াজা, ধমর বলেত িক এবস 

কােক েবাঝায়৷ ধমর িক এবস েকা? ব�ত, ধমর এমা একিট িবষয় যা্ েক� �ধাাত মো, বাইে্ কোথা ও ায়, ধমর 

মাো িবকাশ৷ ধমর হেলা এমা এক �ি�য়া বা পেিত বা িবকাশ যা আচা্গত ায়—আচ্ণগত৷ েসিটই যথাথর িবকাশ, 

েয �ি�য়ায় েকাা অৈবজািাকতা্ েলশমা� োই, েকাা অেযৗি�কতা্ িচ�মা� োই৷ সম�িটই আগােগাড়া েসখাো  

যুি�্ ওপ্ �িতিনত৷ ্ামক� �েদব একিট সুন্ গ� বলেতা : 

‘‘একজো্ দুই েছেল িছল৷ বড়্ েযৗবোই ৈব্াগয হেলা ও সসসা্তযাগ কে্ স�যাসী হেয় েবি্েয় েগল৷ আ্ 

েছাট িববাহ কে্ সসসা্ধমর ক্েত লাগল৷ স�যাসীেদ্ িায়ম—বা্বজস্ অে�, ই�া হেল একবা্ জ�ভূিম দশরা 

ক্েত যায়৷ ঐ স�যাসীও ঐরেপ বা্বজস্ বােদ জ�ভূিম েদখেত আেস এবস েছাট ভাইেয়্ বািড়্ দ্জায় এেস 

দাঁিড়েয় তা্ াাম ধে্ িাকেত লাগল৷ াাম শো েছাট ভাই বাইে্ এেস েদেখ—তা্ বড় ভাই। অোক িদা পে্ 
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ভাইেয়্ সে� েদখা, েছাট ভােয়্ আ্ আােন্ সীমা ্ইল াা। আহা্াে� দুই ভাইেয়্ াাাা �স� হেত লাগল৷ তখা 

েছাট বড়েক িজজাসা ক্ল, ‘দাদা, তুিম েয এই সসসাে্্ েভাগ–সুখ সব তযাগ কে্ এতিদা স�যাসী হেয় িফ্েল, এেত 

িক লাভ ক্েল আমােক বল৷’ শোই দাদা বলল, ‘েদখিব? তেব আমা্ সে� আয়৷’—বেলই েছাট ভাইেক সে� িােয় 

বািড়্ িাকেট াদীতীে্ এেস উপি�ত হেলা এবস বলল, ‘এই েদখ৷’—বেলই াদী্ জেল্ ওপ্ িদেয় েহঁেট অপ্ পাে্ 

চেল েগল। িগেয় বলল, ‘েদখিল?’ েছাট ভাইও পাে�র্ েখয়াোৗকা্ মািঝেক আধ পয়সা িদেয় াদী েপি্েয় বড় ভােয়্ 

িাকেট িগেয় বলল, ‘িক েদখলুম?’ বড় বলল, ‘েকা? এই েহঁেট াদী েপি্েয় আসা?’ তখা েছাট ভাই েহেস বলল, ‘দাদা, 

তুিমও েতা েদখেল—আিম আধপয়সা িদেয় এই াদী েপি্েয় এলুম৷ তা তুিম এই বা্বজস্ এত ক� সেয় এই েপেয়ছ? 

আিম যা আধপয়সায় অাায়ােস কি্, তাই েপেয়ছ? ও কমতা্ দাম েতা আধপয়সা মা�৷’ ’’ 

ধমর মাোই যুি�৷ েয-উপলি� যুি�েত দাঁড়ায় াা, েয-অাুভূিত িবজাাসনত ায়, েয-দশরা শধু ক�াািবলাস, তা্ 

েকাা মূলয ধমর �ীকা্ কে্ াা৷ ধমর বেল, যিদ েতামা্ উপলি� যুি�িসে াা হয়, যিদ েতামা্ অাুভূিত েতামা্ আচ্েণ 

�িতফিলত াা হয়, যিদ েতামা্ দশরােক অপে্্ কােছ �মাণ ক্েত াা পা্, তাহেল তা্ সে� ধেমর্ েকাা সস�ব 

োই৷ তা আ্ যািকছু েহাক, তা ধমর হেত পাে্ াা—তা ধমর ায়৷ ্ামক� �েদেব্ কােছ াে্�াাথ এই �� িােয়ই 

এেসিছেলা৷ ্ামক� �েদেক িতিা যুি�বাদী্ ভাষায় ‘চযােল�’ জািােয়িছেলা৷ ্ামক� �েদব সহােসয েসই চযােল� �হণ 

কে্িছেলা এবস াে্�াােথ্ এমা কথায় িতিা খুশী হেয়িছেলা।  িতিা াে্�াােথ্ কােছ �মাণ কে্ িদেয়িছেলা 

তাঁ্ উপলি�, তাঁ্ অাুভূিত এবস তাঁ্ দশরা যুি� ও িবজাো্ ওপ্ �িতিনত৷ তেব এই যুি� ও িবজাােক 

সবরসাধা্েণ্ কােছ �কােশয �মাণ ক্া স�ব ায়৷ কা্ণ, এ �সসেবদয অথরাজ িােজেক সাধাসহােয় উপলি� ক্েত 

হয়৷ এই �সে� একিট ঘটাা্ কথা মো পড়েছ৷ ্ামক� � িমশা কলকাতা �ুেি�স েহাম–এ্ �িতনাতা �ামী 

িােবরদাােন্ ছা�জীবো সহপাঠী িছেলা �খযাত িবজাাী জাাচ� েঘাষ, েমঘাাদ সাহা এবস সেতয�াাথ বসু৷ একবা্ 

তাঁ্া পু্োা ব�ু্ সে� েদখা ক্েত কলকাতা্ েবলঘি্য়ায় �ুেি�স েহাম-এ িগেয়েছা৷ �ুেি�স েহাম-এ্ সামো্ 

মােঠ একজা চাষী তখা লাঙল িদি�ল, ধমরসূে� েয িছল মুসলমাা ৷ িবজাাাচাযরগণ তাঁেদ্ স�যািস-ব�ুেক বলেলা : 

‘‘কি সব ধ্্মট্্ম াি য়ে জী বাটা  কা টা লে ! কি  লা ভ হলো তা তে ? তুিম েতামা্ ধেমর্ গভী্ ত�েক িক মা ঠে্ ঐ চাষীেক 

েবাঝােত পা্?’’ �ামী িােবরদাান পা�া �� ক্েলা : ‘‘েতাম্া িক েতামােদ্ অযাসে�া-িফিজে�্ েলেট� িথেয়াি্িট 

ওেক েবাঝােত পা্েব?’’ তাঁ্া বলেলা : ‘‘াা, তা পা্ব াা৷ কা্ণ, তা বুঝেত েগেল েয-পড়াশোা দ্কা্, েয েবৗিেক 

��িত দ্কা্, তা ও্ োই৷’’ �ামী িােবরদাান েহেস বলেলা : ‘‘এেকে�ও িঠক তাই৷ ধেমর্ গভী্ ত� বুঝেত 

েগেলও েয-সাধাা দ্কা্, েয-মাািসক ও আধযািাক ��িত দ্কা্ তা ও্ োই৷ যখা তা হেব তখা ওেক আিম 

েবাঝােত পা্ব বা ও আমা্ কথা বুঝেত পা্েব৷’’ ব�ত, ধমর এমা একিট িবষয় যা অ�্ িদেয় অাুভব ক্েত হয়৷ 

েসই অাুভূিত হেলা এক িদবয ে�্ণা যা আমােক পিব� কে্, িাঃ�াথর কে্, আাতযােগ উ�ী� কে্, অপে্্ �িত 

প্ম ে�েম �ািণত কে্৷ ধমর িহসসা্ মূেলাে�দ ক্েত মা াুষকে  ে�্ণা েদয়৷ সকল �কা্ সা�দািয়কতা্ ঊে�র 

ওঠা্ িশকাই ধেমর্ িশকা৷ ধমর মাাুষেক িব্াট দুঃখেক অবলীলায় সহা ক্েত েশখায়, আবা্ প্ম আােন্ মুবেতর 

িািবরকা্ থাকেত েশখায়৷ ‘গীতা’য় েদিখ, ভগবাা �ক� � অজুরােক েসই িশকাই িদেয়েছা। এই অব�াো যাওয়ােক 

ধেমর্  লকয বেল �ক� � বুিঝেয়িছেলা। �ক� � িােজও িছেলা েসই অব�া্ জীব� িব�হ। ব�ত, সব ধেমর্ মহাা 

আচাযরগণ �েতযেকই তা-ই। ধমর েকাা অলৌকি ক বা  অতি লৌকি ক িবষেয় মাাুষেক িব�াস ক্েত বেল াা৷ ধ্্ম যে-

অলৌকি কতা কে  মা াে তা  হলো মা াুষে্ চা ি্ ত্্িক প ি্ ব্্তা। ধমর বেল, তুিম েতামা্ মেধয তোমা ্ াি জস্ব শক্তি্ িবকাশ 

ঘটাও। তুিম �য়স িবধাতা হও৷ ধমর এই িবধাতা-িামরােণ্ ম� মাাুষেক েদয়৷ শধু িবধাতা েকা—িবধাতা্ েচেয়ও যিদ 

েকউ বড় থােকা, ধমর তাই হেত মাাুষেক ে�্ণা েদয়৷ বুে, �ী�, ৈচতায েসই ধ্ো্ মাাুষ, যাঁেদ্ সমেক িবধাতা্ 

েগৗ্বও �াা হেয় যায়৷ ধেমর মূলত� তা ই হেলা বুে হওয়া, �ী� হওয়া, ৈচতায হওয়া৷ �ামী িবেবকাান বলেতা, বুে, 

�ী� �মূখ েকাা বযি� াা, তাঁ্া মাাব-িবকােশ্ সেবরা� অব�া্ াাম। েসই িবকাশ যখা কা্ও মেধয হয়, তখা েসই 

বযি� বা বযি�্া ঈ�্সদ�শ হেয় যাা। �্ামক� � বলেতা : এমা মাাুষ আেছ, েয-মাাুষ শাল�ােম্ েচেয়ও বড়। 



iv 
 

‘শাল�াম’ অথরাজ াা্ায়ণ িশলা। ‘াা্ায়ণ’ অথরাজ ঈ�্ বা ভগবাা। াা্ায়ণ িশলা সুত্াস ভগবাো্ �তীক। বুে, �ী� 

অথবা তাঁেদ্ সদ�শ বযি� েসই ভগবাো্ �তীক বা ভগবাাতুলয বযি�। মাাুষই িােজ্ ঐ�যর িবকােশ্ মাধযেম তা-ই 

হেয় যায়। েয-পেিতেত তা হয় েসই পেিতই ধমর বা ধমরিবজাা। সুত্াস ধমরও একিট িবজাা, েয িবজাা েসই �ে্ বা 

েসই অব�ায় মাাুষেক েপৗেছ েদয়।  

অবতা্, মহাাা, স�-সাধকগণ, শা� এই কািহাীই আমােদ্ উপহা্ িদেয়েছা। মাাুেষ্ মেধযই ভগবাা, মাাুষই 

েদবতা, মাাুষই িােজ্ ভাগযিামরাতা। মধযযুেগ্ বাঙালী কিব চ�ীদাস উদা� কে  েশাাােলা : “শাহ মাাুষ ভাই, সবা্ 

উপে্ মাাুষ সতয, তাহা্ উপে্ াাই।” মাাুেষ্ এই জয়গাো্ মাধযেম প�িথবীেত আধুিাকতা্ পদ�িা েশাাা েগল। 

তা্ আেগ, �াচীা ও মধযযুেগ আম্া শোিছ েদবতা ও েদবীেদ্ মিহমাকীতরা। ইটালী্ াবজাগ্ণ এো িদল মাাুেষ্ 

মিহমা্ গাথা। মাইেকল এে�েলা, িলওাােদরা দা িভিি্ িশ�কমর েসই গাথা্ই রপায়া। পাশাপািশ সমকােল বাসলায় 

েসই গাাই েশাাােলা কিব চ�ীদাস। তাঁ্  কিবতায় ঈ�ে্্ জয়গাা ায়, মাাুেষ্ জয়গাা েশাাােলা িতিা। �ৈচতোয্ 

ধমরােনালো েতা মাাুেষ্ জয়গাাই আম্া শিা। প্বিতরকােল ্াম�সাদ, কমলাকা� �মুেখ্ ভজাস�ীেতও মাাুেষ্ 

মিহমা ও শি�্ �শি�। অবেশেষ এেলা �্ামক� �, সা্দােদবী এবস �ামী িবেবকাান। তাঁ্া এই মাাব-মিহমা 

কীতরো এো িদেলা প্ম পূণরতা। ্ামক� � ভাবােনালো একিদেক ্েয়েছা ধাী কামা্াী, �িাবাস বা িচাু শাঁখাি্, 

্িসক েমথ্, েশখ উেমদ আিল, পি্চাি্কা ব�না, আমজাদ, িা�বগরীয় পীতাা্, সাঁওতাল েক�া �মূখ। অাযিদেক 

্াসমিণ, মথু্ােমাহা, িবদযাসাগ্, েকশবচ�, িবজয়ক� �, বি�মচ�, িগি্শচ�, ্ামচ�, সুে্�াাথ, বল্াম বসু �মূখ। 

তাঁেদ্ েকউ েকউ িব�বাা হেলও অিধকাসশই দি্�, িা�িব� সাধা্ণ মাাুষ। এই ভাবােনালো িবেদশী্াও িছেলা। 

ে�েিি্ক এফ. মযা�মূলা্, িমেসস সা্া ওিল বুল, িমস েজােসিফা মযাকলাউি, িমঃ �াি�স েলেগট, মাদাম কালেভ, 

উইিলয়াম েজমস, মাগরাে্ট এিলজােবথ োাবল, ি�ি�া �ীা�াইেিল, িমস েহাি্েয়টা মূলা্ তাঁেদ্ মেধয 

উে�খেযাগয। এই �থম ধেমর্ অসা�দািয়ক আ াো সবাই এেস িমিলত হেলা এই ভাবােনালো্ ছ�ছায়ায়। এই 

আেনালো্ আ াা মাাবধেমর্।  

ব�ত, মাাবধমর কখোা সা�দািয়ক েদশগত, বণরগত, কালগত গি�েত বে থােক াা, থাকেত পাে্ াা। এই ধমর 

মাাুেষ্ সে� মাাুেষ্ িবভাজা �ীকা্ কে্ াা। এই ধেমর েবদ োই, ি�িপটক োই, বাইেবল োই, েকা্াা োই। অথচ 

তােদ্ সকেল্ মমর�িা তা্ মেধয িব্াজমাা। �ামী িবেবকাান েসই ধেমর্ �র েদেখেছা। �্ামক� � েসই ধেমর্ 

উ�াতা। মা সা্দােদবী েসই ধেমর্ িাতযিদো্ রপকা্। ধেমর্ এিটই ঐিতহয। �িত–��িত–াযায় ঐ ঐিতেহয্ কথা 

�্ণাতীত কাল েথেক আমােদ্ েশাাাে�৷ তাঁ্া ঐ ঐিতেহয্ ধা্ক ও বাহক এবস অবতা ্ ও আচাযরব�ন ঐ ঐিতেহয্ 

মূতর িব�হ৷ ঐ ঐিতহয মাাব-িামরােণ্ সুমহাা আদশর আমােদ্ সামো �াপা কে্েছ৷ েসই আদশর েদবতা হওয়া্, ঈ�্ 

হওয়া্৷ েসই আদশর �িত মুহূেতর অিধকত্ েদব�-িবকােশ্, ঈ�্�-িবকােশ্ আদশর৷ ধমর এই ঐিতেহয্, এই চি্�-

িবকােশ্ িচ্�া উজস৷ তাই ধমরই মাাুেষ্ িচ্�া ্কাকবচ৷ 

ধমরেক বাদ িদেল িক থােক মাাুেষ্ সমােজ? �ামী িবেবকাান বলেছা, ধমরহীা সমাজ জ�েল রপা�ি্ত হয়। 

জ�েল জাোায়া্্া থােক। মাাুেষ্ সমাজ তখা মাাুষ ায়, জাোায়াে্ পূণর হেয় যায়। আকাে্ তা্া মাাুষ অবশযই, 

িক� �কাে্ তা্া জাোায়া্। জাোায়া্্া েযমা েদেহ্ সুেখই আান পায়, ধমরহীা মাাুেষ্াও তাই। ‘িহেতাপেদশ’-এ 

বলা হেয়েছ : আহা্-িা�া-ভয়-ৈমথুাি সমাােমতজ পশিভার্াণাা। / ধেমরা িহ েতষামিধেকা িবেশেষা ধেমরণ হীাাঃ 

পশিভঃ সমাাাঃ।। —আহা্, িা�া, ভয় ও ৈজিবক �ব�ি�্ তাড়াা — এগিল পশ ও মাাুষ উভেয়্ সাধা্ণ ৈবিশ�য। 

ধমরই একমা� মাাুেষ্ অিতি্� ৈবিশ�য। ধমরহীা মাাুষ পশ্ সমাা। এিট যিদ ধেমর্  ৈবিশ�য হয় তেব ধমর িক কখোা 

সমােজ অ�াসি�ক হেত পা্েব? ধমর েসজায সমােজ এখা �াসি�ক, অতীেতও �াসি�ক িছল এবস ভিবষযেতও থাকেব। 

যতিদা মাাবসভযতা থাকেব ততিদা ধমরও থাকেব �াসি�ক। 


