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The West won the world not the by the superiority of its ideas 

or values or religion...but rather by its superiority in applying 

organized violence. Westerners often forget this fact; non-Westerners 

never do. 

- Samuel P. Huntington 
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▪ আমালদর আসলে কী প্রল াজন? ................................................ 106 
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আধুবনক সংঘাত্ ও এনোইলর্নলমন্ট ............................................ 138 

▪ সংঘাত্ কী? ....................................................................... 139 

▪ সংঘালত্র ইবত্িাস................................................................ 140 

▪ আধুবনক যুগ ...................................................................... 144 

▪ সিসমাবরক মানুলর্র মৃত্যয......................................................... 144 

▪ সামাবজক সংঘাত্ ................................................................. 147 

▪ িণে িাদ ............................................................................. 148 

▪ ঘৃণা-প্রলরাবচত্ অপরাধ (Hate Crime) ........................................ 151 

▪ সংঘালত্র উপেম ................................................................. 153 
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প্রারবম্ভকা 

সমাজবিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যত্া ও আবম 

 

আেিামদুবেল্লাহ , আেিামদুবেল্লাবি রবিে ‘আোবমন।  ত্টুকু প্রেংসা আমরা আল্লাির 

করলত্ পাবর ত্ত্টুকু সত্া ওনারই,  া করলত্ পাবর না ত্াও ওনার। ওনার মদদ ছাড়া 

এই িইল র একর্া োইনও বেখলত্ পারত্াম না। আবম মলন কবর ওবন আমালক এমন 

একর্া িই বেখলত্ সািায্য কলরলছন, স টি সকে মুসবেলমর শুধু পড়া ন , অধ্য ন করা 

অত্ীি গুরুত্বপূণে । 

আজলক স  সপো  এলসবছ আর স  সনো সপল  িলসলছ সসর্া ছাত্রজীিন সের্ 

করার পলরও বছে না িেলে ভুে িলি না। একালেবমক জগলত্র প্রা  সিাই ছাত্রজীিলনই 

ঠিক কলর সন  স , সস একবদন এই জা গা  আসলি; িই-র্ই বেখলি, িইল র সালথই 

সংসার পাত্লি। বকন্তু আমার শুরুর্া আর আর্-দেজন একালেবমশ্যানলদর মলত্া ি বন। 

খাবনকর্া সদরীলত্ আর বভ্ন্নভ্ালি িল লছ। এই জগলত্ আসার কথা মাস্টালসে  অধ্য ন 

করার সম ও ঘুণাক্ষলর ভ্াবিবন। টুকর্াক দু-চারর্া িই পড়ার অভ্যাসও সৃবষ্ট িল লছ 

অলনক পলর। একর্া পািবেক বিশ্ববিদ্যােল র সমাজবিজ্ঞান অনুর্দ সথলক অনাসে -

মাস্টাসে  সের্ কলরবছ। িাংোলদলের টিবপকযাে ছাত্রলদর মলত্া আমারও পবরকল্পনা বছে 

পড়ালেখা সের্ কলর সকানরকম একর্া সাটিে বেলকর্ অজে ন কলর বিশ্ববিদ্যাে সি সকে 

বেক্ষাঙ্গন সথলক কাবি মারি। বকন্তু আমার এই পবরকল্পনা  ব্যাঘাত্ ঘর্া  ইয়ুভ্াে 

সনা াি িারাবর। 

বভ্ন্নভ্ালি শুরু িল লছ িোর কারণ িলো; সিাই গলির্ণার জগলত্ আলস িইল র 

প্রবত্ আসবির কারলণ, বকন্তু আবম প্রল াজনী ত্া অনুভ্ি কলরই এই জগলত্ পা সরলখবছ। 

স্যাবপল ন্স পড়ার পর আবম অন্য এক ‘বনলজলক’ অনুভ্ি করোম। ইসোম ও 

মুসবেমলদর ব্যাপালর পাশ্চাত্য সভ্যত্ার একালেবমক দৃবষ্টভ্বঙ্গর সালথ প্রথমিালরর 

মলত্া পবরবচত্ িোম। আবম সদখোম, ত্ারা আমালদর ধলমে র ব্যাপালর  া জালন আর 

 া মলন কলর, ত্ার মলধ্য িড় একর্া অংে ভুে। মানুর্ সম্পলকে  ত্ারা স  ধারণা সপার্ণ 

কলর ত্া আমার ইলত্াপূলিে  অবজে ত্ (ধমী ) ও ধারণাকৃত্ জ্ঞালনর সম্পূণে  বিপরীত্। ত্ারা 
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এক ফ্ল্যাশে পাশ্চাত্য চিন্তা 

 

এই বইয়ের সায়ে যাত্রা শুরু করার পূয়বে  পশ্চিময়ক, অেে াৎ পািাত্য সভ্যত্ায়ক চেনা, 

জানা ও অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ে । কারর্ সমাজশ্চবজ্ঞায়নর শ্চনেশ্চমত্ ছাত্র ব্যত্ীত্ 

অন্য চকান শ্চবভ্ায়ের ছাত্রয়ের পািাত্য সম্পয়কে  পশ্চরপূর্ে  ও স্পষ্ট ধারর্া োয়ক না। 

অয়নকয়েয়ত্র আমার ময়ত্া যারা পরীোর হয়ে যাওোর সমে শ্চনয়জয়ের চেইন শ্চবভ্ােীে 

ওোশরুয়ম চরয়ে আয়সন, সমাজশ্চবজ্ঞায়নর চসসব অশ্চনেশ্চমত্ অেে ময়নায়যােী 

ছাত্রয়েরও পািাত্য মত্ােশে গুয়ো সম্পয়কে  পশ্চরপূর্ে  ও সুস্পষ্ট জ্ঞান োয়ক না। অয়ন্যর 

চেোয়েশ্চে ত্ারাও না বুয়ে শ্চনয়জয়ের মুসেমাশ্চনত্বয়ক শ্চনষ্কলুষ রাোর প্রয়েষ্টা শ্চহয়সয়ব 

পশ্চিমায়ের ধারর্াগুয়োর শ্চবয়রাশ্চধত্া কয়র যাে। স্বেীে ধমে গুয়োর ময়ত্া পািাত্য শ্চেন্তার 

চোড়াপত্তয়নর চপছয়নও প্রধানত্ম উয়েশ্য শ্চছে মানুয়ষর জীবয়ন সুে, শাশ্চন্ত আর সমৃশ্চি 

শ্চনশ্চিত্ করা। পািাত্য সভ্যত্া এই উয়েশ্য সাধয়ন কত্টা ব্যেে  বা সফে হয়েয়ছ চসটা 

শ্চবোর করার োশ্চেত্ব পাঠয়কর শ্চনয়জরই। এই বইয়ের সায়ে চশষ পযেন্ত সফর করয়ে 

আশা কশ্চর পাঠক ময়হােে-ময়হােো পািাত্যয়ক শ্চবোর করার জন্য সামান্য হয়েও 

বুশ্চিবৃশ্চত্তক চযাগ্যত্ার অশ্চধকারী হয়বন। 

পািাত্যয়ক ত্াশ্চিকভ্ায়ব শ্চেন্তা ও শ্চবোর করয়ত্ চেয়ে আমায়ের শ্চবয়বয়কর 

কাঠেড়াে পািাত্য শুধু শ্চনয়েে াষ প্রমার্ই হয়ব না, বরং পুরস্কৃত্ও হয়ত্ পায়র। সাময়নর 

অধ্যােগুয়োয়ত্ পািায়ত্যর প্রাকটিকযাে আয়োেনা করা হয়েয়ছ। ত্য়ব এর আয়ে 

ত্াশ্চিক শ্চবয়েষর্ করা আমার উপর পািায়ত্যর হক। চসই শ্চেন্তা চেয়কই এই অধ্যায়ে 

এয়ক এয়ক পািাত্য শ্চেন্তাগুয়োর নাশ্চত্েীর্ে  সংজ্ঞােন করব। 

 

শ্চেবায়রশ্চেজম 

পািাত্য সভ্যত্া যশ্চে একটি ইমারত্ হে, ত্াহয়ে শ্চেবায়রশ্চেজম হয়ে এর সবয়েয়ে 

গুরুত্বপূর্ে  শ্চপোরগুয়োর ময়ধ্য একটি। এই ধারর্ার সৃশ্চষ্ট একক চকান মানুয়ষর চেশ্চিট 

নে, বরং একাশ্চধক মানুয়ষর মেজ চেয়ক এটি উৎপশ্চত্ত োভ্ কয়রয়ছ। এয়ের ময়ধ্য জন 

েক, ইমানুয়েে কান্ট, চজয়রশ্চম চবনোম, জন স্টুোটে শ্চমে, চিশ্চনস শ্চিয়িরট, এয়েশ্চিস 

শ্চি টশ্চকভ্াইয়ের নাম শ্চবয়শষভ্ায়ব উয়েেয়যাগ্য। এরা সবাই শ্চেবায়রশ্চেজয়মর শ্চবশ্চভ্ন্ন শ্চেক 

শ্চনয়ে মত্বাে শ্চেয়েয়ছন। চকউ ব্যশ্চিেত্ জীবয়ন শ্চেবায়রশ্চেজম শ্চনয়ে কো বয়েয়ছন চত্া 
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ইভাঞ্জেলিক্যালিজম ও জাঞ্জ ালিজম:  
পাশ্চাত্য সভযত্ার ভণ্ডালমর ধমমী   রূপ 

 

জনৈক ব্যক্তি: ইজরাইল এত সম্প্রসারণবাদী ককৈ? ইজরাইল রাষ্ট্রের সীমাৈা কতদূর? 

ইজরাইল কেক্তসষ্ট্রেন্ট: জুক্তেয়া আর সামাক্তরয়া হষ্ট্রলা েকৃত ইজরাইল সীমাৈা। এর মষ্ট্রে 

অন্য ককাৈ জাক্ততর কলাষ্ট্রকর বসবাষ্ট্রসর অক্তিকার কৈই। 

জনৈক ব্যক্তি: আপৈাষ্ট্রদর এই দাক্তব কে সতয কসটার েমাণ কী? 

ইজরাইল কেক্তসষ্ট্রেন্ট: ওষ্ট্রয়ল, বাইষ্ট্রবষ্ট্রলই উষ্ট্রেখ আষ্ট্রে কে, এই পক্তবত্র ভূক্তম 

ইহুক্তদষ্ট্রদরষ্ট্রকই ঈশ্বর েদাৈ কষ্ট্ররষ্ট্রেৈ। 

জনৈক ব্যক্তি: ইহুদীরা ক্তক ক্তিস্টাৈষ্ট্রদর িমীয় গ্রষ্ট্রেও ক্তবশ্বাস কষ্ট্রর? আচ্ছা, করষ্ট্রতই 

পাষ্ট্রর। এষ্ট্রত কাষ্ট্ররা ককাৈ সমস্যা থাকার কথা ৈয়। ক্তকন্তু, ইজরাইল ক্তক কমৌলবাদী রাে 

ৈাক্তক িমম ক্তৈরষ্ট্রপক্ষ রাে? 

ইজরাইল কেক্তসষ্ট্রেন্ট:... 

যুিরাষ্ট্রের োয় ৬৫ শতাাংশ ৈাগক্তরক ক্তিস্টাৈ িমম াবলম্বী, োষ্ট্রদর মষ্ট্রে ৪০ শতাাংশ 

কোষ্ট্রটস্টযান্ট, ২১ শতাাংশ কযাষ্ট্রথাক্তলক; আর বাক্তকরা ক্তৈষ্ট্রজষ্ট্রদর ক্তিস্টাৈ িষ্ট্রমম র অন্যান্য 

ক্তিরকার অনুসারী বষ্ট্রল পক্তরচয় ক্তদষ্ট্রয় থাষ্ট্রক। যুিরাষ্ট্রের েশাসষ্ট্রৈও ক্তিস্টাৈ িমম াবলম্বীরা 

সাংখ্যাগক্তরষ্ঠ। শুধু সাংখ্যাগক্তরষ্ঠই ৈয়; মক্তি-ক্তমক্তৈস্টার, ক্তসষ্ট্রৈটর ও অন্যান্য েশাসক্তৈক 

কমম কতম াষ্ট্রদর মষ্ট্রে হাষ্ট্রত-কগাৈা কষ্ট্রয়কজৈ পাওয়া োষ্ট্রব োরা অষ্ট্রন্যর িষ্ট্রমম র অনুসারী। 

আর িমম  ও ঈশ্বষ্ট্রর অক্তবশ্বাসী ককউ কৈই বলষ্ট্রলই চষ্ট্রল। ১৯৬৭ সাষ্ট্রলর ৬ ক্তদষ্ট্রৈর যুদ্ধ 

ৈামক যুষ্ট্রদ্ধ ইজরাইল ক্তসক্তরয়া, জেম াৈ ও ক্তমশরষ্ট্রক পরাক্তজত কষ্ট্রর এবাং ক্তসৈাই উপদ্বীপ, 

কগালাৈ উপতযকা, পক্তিম তীর, গাজা ও পূবম  কজরুজাষ্ট্রলম দখল কষ্ট্রর কৈয়। ইজরাইষ্ট্রলর 

জন্য এটি ক্তেল অভূতপূবম  ক্তবজয় আর আরবষ্ট্রদর জন্য ক্তেল লজ্জাজৈক পরাজয়। এবাং 

এই যুষ্ট্রদ্ধর মােষ্ট্রম যুিরাে বুঝষ্ট্রত পারল কে, মেোষ্ট্রচয তাষ্ট্রদর একাক্তিপতয েক্ততক্তষ্ঠত 

করষ্ট্রত আর ভক্তবষ্যষ্ট্রতও তা িষ্ট্রর রাখষ্ট্রত ইজরাইলষ্ট্রক তাষ্ট্রদর েিাৈ ক্তমত্র ক্তহষ্ট্রসষ্ট্রব 

েষ্ট্রয়াজৈ। কসই অনুোয়ী যুিরাে ইজরাইষ্ট্রলর কাষ্ট্রে সামক্তরক, অথম নৈক্ততক ও রাজনৈক্ততক 

সমথম ৈ ক্তৈষ্ট্রয় অগ্রসর হয় এবাং ইরাকসহ এই অঞ্চষ্ট্রলর একাক্তিক কদষ্ট্রশর উপর ক্তৈষ্ট্রজষ্ট্রদর 

আক্তিপতয ক্তবস্তার কষ্ট্রর। 
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ধর্ম-বনার্-ববজ্ঞান সংঘর্ম: একটি সংবিপ্ত 
ইবিহাস ও অববশ্বাসসর সূচনা 

 

The only way to be an atheist is through Christianity. নালিক হওয়ার 

একমাত্র উপায় হত্িা লিস্টান ধমম । 

– স্লাত্েলনয়ান মালসমস্ট দার্ম লনক লোেয় লিত্িক। 

 

একব িংশ শতাব্দীতত আজ আমরা ধমম তক বিরন্তর অ সাতির বিতক চতে যেতত যিখবি। 

পাশ্চাতয যসবকউোর সভ্যতা ধমম তক ইবতহাতসর আস্তাকুতে বিতেপ কতরতি। ধতমম র 

এমি পবরণবত এ িং ধমম বিরতপেতা, িামান্ততর ধমম হীিতার উত্থাতির জন্য েবি কাউতক 

 া যকাি বকছুতক যিাষাতরাপ করা োয় তাহতে যসটা ধমম  িয়,  রিং ধমম ান্ধতা। আরও 

যেবসফাই কতর  েতত যেতে, বিস্টীয় ধমম ান্ধতা আর যপাপ-পাবিরা।  স্তু ািী 

ব জ্ঞািতক স্বেীয় ধারণার উপর আবধপতয ব স্তার করার কাতজ ইবতহাতস শুধুমাত্র ধমম ান্ধ 

বিস্টািতির ভূবমকাই েেয করা োয়। অথচ আজ পাশ্চাতয সভ্যতার ধমম হীিতার 

প্রবতঘাত মুসেমািতিরতকই হজম করতত হতে। বকন্তু কীভ্াত  ধমম  ব জ্ঞাতির সাতথ 

দ্বতে সিংঘতষম  জবেতয় পতে? এর সাতথ এিোইতটিতমতেরই  া কী সম্পকম ? আর 

মুসবেম যিশগুতোতত যকি এিাোইতটিতমতের ধারণাগুতো প্রবতবিত করা োত  িা 

যসটা বুঝতত এই আতোচিা খু ই গুরুত্বপূণম । 

স াই জাতি যে, যসবকউোবরজতমর উৎপবি হতয়বিে ইউতরাতপ এ িং এই ঘটিার 

বিোর বিে যপ্রাতটস্টযাে বরফতমম শি িাতমর আতদােি। এই আতদােতির যকাি এতজন্ডা 

 া েেয ধমম তক ধমম হীিতা বিতয় প্রবতস্থাবপত করা বিে িা।  রিং এই আতদােতির 

সূচিা হতয়বিে স্বয়িং একজি জামম াি পাবির হাত ধতর; প্রতফসর মার্টম ি লুথার। বতবি 

ইউতরাতপর েীজম াগুতো সিংস্কার (বরফতমম শি) করতত যচতয়বিতেি; যসগুতো যে ধারণার 

অধীতি চেবিে তার অ সাি ঘর্টতয় িতুি ধমম বভ্বিক ধারণার মাধ্যতম পুিেম ঠি করতত 

যচতয়বিতেি। বকন্তু লুথাতরর আতদােতির মাধ্যতম েীজম া  ন্ধ করার প্র ণতা শুরু হয়। 

েীজম া, েীজম ার কর্তম পেতক পবর তম ি অতী  গুরুত্বপূণম  কাজ বিে। কারণ মধ্যযুতে যপাপ 

যথতক শুরু তার সকে যচোচামুন্ডা (োরা স্থািীয় পেম াতয় কাজ কতর। যেমি—কাবডম িাে, 

আচমব শপ, বডকি আর ব শপ) বিস্টািতির ধমীয় ব শ্বাস আর ধমীয় অনুভূবততক 
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হেদ োনিস্টিক ইউটিনিটোনিয়োনিজম            
যখন একটি ধারণা মহামারী ভাইরাসে পররণত হয় 

 

এনলাইটেনটেন্ট যুটের পর থেটেই ধেম টে বিচাটরর োঠেড়ায় দাাঁড় েরাটনা হটয়টে; 

ধটেম র শুনাবন শুরু হটয়টে। আর এখন আধুবনে যুটে এটে থ া ধেম টে জাদুঘটর পাঠাটনা 

হটয়টে; এো দাবি েটর থে, ধেম  োনি জীিন থেটে শুরু েটর েিবেছুটে বিষাক্ত েটর 

থেটল, থেেনো অবিশ্বােী দার্ম বনে েরহুে বিটটাোর বহটচন্স  ার িইটয়র নােেরণ 

েটরটেন।১ বেন্তু ধেম টে থ া অন্য থোন ধারণা িা বিশ্বাে বদটয় প্রব স্থাপন েরট  হটি 

োট  োনি জীিনটে এেো সুন্দর আকৃব  থদওয়া োয়। এজন্য পাশ্চা য েভ্য া 

এনলাইটেনটেন্ট থেটে বনেম   অটনেগুটলা ধারণাটে বিটিচনায় আটন, োট  

থেগুটলাটে েেলভ্াটি ইেলাে ও বিটীয়েহ েেল ধটেম র স্থান দখল েরাটনার োটজ 

ব্যিহার েরা োয়। বেন্তু এেটু বনখাঁ  ভ্াটি পেম টিক্ষণ েরটল থদখা োটি থে, 

এনলাইটেনটেটন্টর প্রায় েিগুটলা ধারণা বনটজটদরটে স্বেীয় বিশ্বাটের েট া োেমের 

প্রোণ েরট  ব্যেম  হটয়টে। এই অধ্যাটয় োনি জীিনটে সুখী ও র্াবিেয় েটর থ ালার 

থক্ষটে পবশ্চো ধারণারগুটলার ব্যেম  ার োো েম্পটেম  আটলাচনা েরি। 

থষাড়র্ র্ াব্দীট  ইউটরাটপ এনলাইটেনটেন্ট যুে বেল অষ্টাদর্ র্ াব্দীর বর্ল্প 

বিপ্লটির জন্য এেো বিোরস্বরূপ, থেটি আোটদর দদনবন্দন জীিনটে অভূ পূিমভ্াটি 

পবরি ম ন েটর বদটয়টে। বিটির্ েহাোর্বিদ োটিম ন বরটজর ভ্াষায় পবরি ম টনর োো 

এ ই প্রিল বেল থে, থরাোন যুটের এেজন োনুষ রিােম িটয়টলর েেটয়র োনুষটদর 

থদটখ ে ো না আশ্চেম াবি  হটি, েপ্তদর্ র্ াব্দীট  রিােম িটয়টলর জাোনার োনুটষরা 

ি ম োন আধুবনে যুটের োনুষটদর থদটখ  ার থচটয় অটনে থিবর্ অিাে হটি।২ আেরা 

থোোমুটি েি বেছু জয় েটর থেটলবে; দুবভ্ম ক্ষ, যুদ্ধ, েহাোরী, েি। বেন্তু এেইোটে 

এনলাইটেনটেন্ট আোটদরটে এেন এে বিধ্বংেী উপাটয় বচিা েরট  প্রটরাবচ  

েটরটে থে, বেছু ে াদর্ম  অনুেরণ েরার োধ্যটে আেরা এেন পবরণব র বর্োর হবি, 

ো অবনিােম  না; আিার এেনও না থে, এগুটলা এড়াটনা োয় না। এেন এেো ে াদর্ম  

বনটয় েবদ ভ্বিষ্যট ও োনিজাব  িেিাে েরট  োটে,  াহটল  ার চূড়াি পবরণব  

েী হটি? োনিজাব  বে সুখী, েমৃদ্ধ ও স্বাস্থযের উপাটয় জীিনোপন েরট  পারটি? 

নাবে েরুণ অিস্থার েটধ্য থোনরেে থেঁটচ োেটি? 
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ইয়ুভাল ন ায়াহ হারারর ও ভরিষ্যতের দরু য়ায় ইসলাম 
আধুনিকতার সাথে কুর’আনিক আইি ও হাদীথসর নিধাথির সমন্বয়করণ 

 

ধর্মে র অচল পর্ে পররণত হওয়ার ধারণা পাশ্চার্তে বেশ দাপর্ের সার্ে রেরাজ করর্ে 

এেং এর জায়গা সফলভার্ে দখল কর্র রির্ত উদ্ভারেত হর্য়র্ে ডজিখার্িক ধারণা। 

এই জায়গায় কতো সাফল্য হর্য়র্ে ো ভরেষ্যর্ত হর্ত পার্র বসো পুর্রা েইর্য়র সার্ে 

সফর করর্লই পররষ্কার হর্ে ের্ল আমার রেশ্বাস। ধর্মে র এমি পররণরতর্ক অরিোর্ে  

ের্ল দারে করার বপের্ি এর্ককজর্ির যুরি এর্ককরকম। কাত্রা ধারণা, আমরা 

রির্জরাই এখি এই পৃরেেী আর রির্জর্দর জীের্ির জন্য প্রর্য়াজিীয় আইি-কানুি ততরর 

করর্ত সক্ষম। আোর বকউো মর্ি কর্র, অতীর্ত ধমে  বর্ দারয়ত্ব পালি কর্রর্ে 

(বর্মি—মানুষর্ক স্বরি প্রদাি ও মানুর্ষর উর্েগ দূর করা, ইতোরদ) বসোও এখি 

আমরা রির্জরা আঞ্জাম রদর্ত পারে। এোড়া োরক কারণগুর্লাও পুর্রা েইর্য়র সার্ে 

োকর্ল বোঝা র্ার্ে। তর্ে সের্চর্য় বলর্েস্ট কারণো রির্য়ই এই অধ্যায়। 

গত কর্য়ক দশর্ক বজর্িটিক ইরঞ্জরিয়াররং বের্ক শুরু কর্র োর্য়ার্েকর্িালরজসহ 

বর্ প্রযুরিগত মুরজর্া মানুষ প্রদশে ি কর্রর্ে তার কারর্ণ ভরেষ্যর্তর পৃরেেীর্ত ইসলাম 

একটি অচল পর্ে পররণত হর্য় র্ার্ে ের্ল দারে কর্রর্েি রেেতে িোদী ইরতহাসরেদ 

ইয়ুভাল বিায়াহ হারারর।১ কারণ, তার মর্ত, “বমৌলোদী ইসলাম, রিস্টোদ, ইহুরদোর্দর 

বক্ষর্ে সমস্যাো হর্লা, বজর্িটিক্স, ন্যার্িার্েকর্িালরজ রকংো করিউোর্রর ব্যাপার্র 

এই ধমে গুর্লার্ত রকছুই েলা বিই এেং আমরা এগুর্লা রির্য় কী করে বসই প্রর্ে এই 

ধমে গুর্লা চুপ, কারণ তারা প্রেগুর্লাই বুর্ঝ িা...এই (ধর্মে র) রকতােগুর্লা র্ারা রলর্খর্ে 

তারা এসর্ের রকছুই জািত িা।”২ অতঃপর রতরি সৃরিশীল হওয়ার পররের্তে  

প্ররতরিয়াশীল হওয়ার কারর্ণ ধর্মে র সমার্লাচিা কর্রর্েি। রতরি আশাোদ ব্যি 

কর্রর্েি বর্, ভরেষ্যর্ত এই ধমে গুর্লার জায়গা রেরির্য় রির্ে রসরলকি ভোলীর্ত সৃি 

প্রযুরি-ধমে  (Techno-religion), বর্টি প্রযুরির্ক মািেজীের্ির সার্ে একাকার কর্র 

বফলর্ে এেং মানুর্ষর জীেি এমিভার্ে পররেতে ি করর্ে বর্, আমরা পৃরেেীর্তই স্বর্গে র 

স্বাদ উপর্ভাগ করর্ত পারে এেং এর জন্য আমার্দরর্ক পর্রর দুরিয়ার অর্পক্ষা করর্ত 

হর্ে িা, বর্মিো প্রাচীি ধমে গুর্লা প্ররতজ্ঞা কর্ররেল (মানুষ কতো স্বগে স্বাদ উপর্ভাগ 

করর্ে, বসো আর্গর অধ্যার্য় পররষ্কার করা হর্য়র্ে। সামর্ি আরও পররষ্কার হর্ে)। 

এই ধর্মে র পয়গম্বর হর্েি রসরলকি ভোলীর রেজ্ঞািীরা এেং এই ধর্মে র অনুসারীর্দর 
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ঈশ্বর ও মানুষ: তাদের মধ্যকার সম্পদকে র 
ইততহাস ও ভতিষযৎ সম্ভািনা 

 

হিব্রু ইউহিভাহসি টি অফ জেরুোলেলের ইহিিালসর প্রলফসর ইয়ুভাে জিায়াি িারাহর 

বলেহিলেি, “History began when humans invented gods, and will end 

when humans become gods.”১ এই অধ্যালয় োনুষ এবং ঈশ্বলরর েধ্যকার সম্পকি  

ও সম্ভাবিা শুরু করার আলে িারাহরর উহিটা উলেখ করা েরুরী েলি িলো। িলব ৪র্ি  

অধ্যায়সি পুলরা বইলয়র সালর্ যারা র্াকলবি, িালের কালি পহরষ্কার িলব জয, “With 

religions, humans may have killed each other. But without religions, 

human may kill himself.” যখি ধেি  হিে, িখি োনুষ িয়লিা এলক অপরলক 

িিযা কলরলি। হকন্তু ধেি  িা র্াকলে োনুষ হিলেই হিলেলক িিযা করলব। 

পৃহর্বীলি হিলের প্রহিহিহধর ভূহেকা পােি করার েন্য ঈশ্বর োনুষলক সৃহি 

কলরলিি িাহক োনুষই এক বা একাহধক সত্তালক ঈশ্বর বাহিলয় হিলয়লি এই হবিকি টি 

অহি সাম্প্রহিক। এই পৃহর্বীলি োনুলষর আহবভি ালবর সেয়কাে জর্লক হিসাব করলে 

এই হবিলকি র েন্ম জেওয়ার পর জর্লক োনুষ জকবে দুলয়কটা জ ালখর পেক জফলেলি 

োত্র। ঐহিিাহসকভালব হবিলকি র এই জেন্ডটিই প্র হেি হিে। োনুষ িয়লিা ঈশ্বলরর 

অহিলে হবশ্বাস করি, আর িা িয় করিই িা। এবং হিলেলের হবশ্বাস অনুযায়ী 

েীবিযাপি করি। হকন্তু এটি পালে আরও সাম্প্রহিককালের একটি হবিকি  সৃহি 

িলয়লি—ঈশ্বর আর িাাঁর জপ্রহরি হকিাব হক বিি োি সেলয় আোলের েীবলি আসলেই 

গুরুেপূর্ি  আর প্রাসহিক? আরও ককি শ ভাষায় প্রশ্নটা করলি জেলে, ঈশ্বরলক হক এখি 

োিব সভযিা সােলির হেলক এহেলয় হিলয় যাওয়ার জেলত্র আোলের প্রলয়ােি িলব? 

এই হবিলকি র একটা গুরুেপূর্ি  হেক িলে, োনুষ এখি ঈশ্বলরর অহিলে হবশ্বাস 

করলেও অহবশ্বাসীলের েলিা জসই অনুযায়ী হিলের েীবি পহর ােিা করলি ইচ্ছুক িয়। 

এ’অধ্যালয় ঈশ্বলরর সালর্ োনুলষর সম্পলকি র হববিি লির প্রহি দৃহিপাি করব এবং 

একইসালর্ ভহবষ্যলি এই সম্পলকি র স্বরূপ জকেি িলব জসটাও হবলব িায় আিব। জযলিতু 

ধলেি র দৃহিলকার্ জর্লক ঈশ্বলরর সালর্ োনুলষর সম্পকি  সবারই োিা, এখালি পাশ্চািয 

সভযিা ও সোেহবজ্ঞালির দৃহিলকার্ জর্লক এই সম্পলকি  হিলয় আলো িা করব। 
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আধুনিক সংঘাত ও এিলাইটেিটেন্ট            
দ্য ডার্ক ার এইঞ্জেলস অফ আওয়ার ন্যাচার 

 

পুর ো অধ্যোয়টো স্টিরেন স্টিনকোর   The Better Angels of Our Nature: Why 

Violence Has Declined নোরে প্রকোস্টিত েোরয়োরেন্স হ্রোস িোওয়ো  দোস্টি  যুস্টি 

খন্ডোয়ন কর  স্টেখস্টিেোে। স্টকন্তু ি িতীরত দদস্টখ তো  স্টিওস্ট  ইরতোেরধ্যই অরনক 

িস্টিেো বুস্টিজীিী োও অস্বীকো  কর রি। দে িইরত স্টতস্টন সংঘোত করে েোওয়ো  দোস্টি 

কর রিন দসটোরক ভুে প্রেোণ কর  ইরতোেরধ্য একটো িইও প্রকোস্টিত হরয়রি।১ স্টকন্তু 

ির  আেো  ব্যোকরেইস ব্যিহো  ক রত ইরে হয়স্টন। কো ণ আেোরদ  দু’জরন  যুস্টি  

েরধ্য স্টেন্নতো আরি। তরি আস্টে এই অধ্যোরয়  সোিটোইরটে ঐ িইরয়  নোরেই দ রখস্টি। 

এটো সতয দে, একটো স্টনস্টদিষ্ট দেরেে িেিন্ত সংঘোত সিসেয় অস্টনিোেি  এিং এেনটো 

দজরনই স্টিনকো  িইটো স্টেরখরিন, েো  নোে দদরখ অরনরকই েোিরত িোর  দে, েোনুষ 

হয়রতো এেন দকোন ধো ণো িো স্টিওস্ট  আস্টিষ্কো  কর রি েো  েোধ্যরে স্টনরজ  দেতর   

দোনিরক স্টনয়ন্ত্রণ ক ো েোয়। স্টকন্তু স্টিষয়টো আসরে এেন স্টিে নো। আেোরদ  দেতর   

িশুরে  দকোন িস্ট িতি ন হয়স্টন। স্টিনকো  তো  িইরত সংঘোত কেো  দেস্টিট স্টদরয়রিন 

এনেোইরটনরেন্ট যুগ দিরক স্টনগি ত স্টকছু ধো ণোরক, েো  েোধ্যরে েোনুষ স্টনরজ  িশুসুেে 

েরনোেোিরক দস্টেরয়  োখরত এিং অন্য ধেি  িো জোস্টত  েোনুষরদ  সোরি হোরত হোত 

স্টেস্টেরয় কোজ ক রত িোধ্য হরয়রি। স্টকন্তু েোনুরষ  প্রকৃত অগ্রগস্টত হরতো তখন, েস্টদ দস 

স্টনজ দিরকই কাত্রা সোরি সংঘোরত লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ হোস্ট রয় দেেত। খুন, ধষি ণ 

আ  েোনিহতযো  েরতো নীস্টতগস্টহিত কোজগুরেো অতীরত  দেরকোন সেরয়  দেরয় হ্রোস 

দিরয়রি িরে দোস্টি কর  িরেরিন, েস্টদ পুর ো পৃস্টিিীরত এনেোইরটনরেন্ট আদিি গুরেো 

িোস্তিোস্টয়ত হয়, তোহরে এখন দে িস্ট েোণ সংঘোত আেোরদ  দদখরত হরে, তোও করে 

েোরি। প্রকৃতিরে, েস্টদ এই হ্রোসরক আে ো সংখ্যোয় প্রকোি কস্ট , তোহরে দসটো ৫-১০ 

িতোংরি  দিস্টি হরি নো।২ স্টকন্তু এই সোেোন্য িস্ট েোণ সংঘোত হ্রোস ক রত িোিোতয 

সেযতো পূণিেোত্রো  কৃস্টত্রে সংঘোত সৃস্টষ্ট কর রি, স্যোমুরয়ে হোস্টন্টংটরন  েরত দে কোজটি 

অননস্টতক আ  স্টিিদজনক স্টিে। 
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What makes an entity God         
ইয়ুভাল ন ায়াহ হারারর ও মা ুষের সীমালঙ্ঘষ র চূড়ান্ত পর্যায় 

 

মানুষের ঔদ্ধত্য এমন পর্য াষে পপ ৌঁষেষে পর্, পে এখন ননষেষে ঈশ্বর (god) বষে দানব 

েরষত্ শুরু েষরষে। অবশ্য এই ঈশ্বষরর বানান শুরু হে পোট হাষত্র ‘g’ নদষে। এমননে 

নববত্য নবাদী ইনত্হােনবদ ইয়ুভাে পনাোহ হারানর ত্ার এে বইষে এই ঈশ্বষরর নাষম 

এেটা অধ্যাে উৎের্য  েষরষেন, “The Animal that Became a god”।১ অপর 

এেটি বইষের নামেরণ েষরষেন মানুষের নববত্য ষন েম্ভাব্য েবয ষেে ধাপ অনুর্ােী, 

“Homo Deus”। Deus এেটি ল্যাটিন েব্দ, র্ার বাাংো পনরভাো হষে ঈশ্বর। Homo 

Deus; ঈশ্বর মানব। নেন্তু মানুষের পষে নে আেষেই এই পৃনিবীর এবাং ত্ার ননষের 

ঈশ্বর হওো েম্ভব? নানে এটা ত্ার পিভ্রষ্টত্া, নননত্ে অধঃপত্ন আর বুনদ্ধভ্রষ্টত্ার 

এেটা নমুনামাত্র? আর মানুে র্নদ ননষেষে ঈশ্বর ভাবষত্ র্াে বা ঈশ্বষরর মষত্া োে 

েরষত্ পেষ্টা েষর, ত্াহষে পহাষমা নিোষের এর পনরণামই বা েী হষব? 

এই অধ্যাে শুরু েরার আষর্ নেবনববত্য নবাদীষদর োষি ঈশ্বষরর এেটা 

ইন্টাষরনটাং নেন্তু েনিত্ েষিাপেিন উষেখ েরার পোভ োংবরণ েরষত্ পারনে না; 

োরণ এটা আমাষদর আষোেনার োষি অনত্েে োমঞ্জস্যপূণয । 

ঈশ্বর: পত্ামাষদর েী হষেষে? পত্ামরা েী েরে? 

নেবনবদ: আমরা পত্ামার পিষে পরহাই পপষেনে। 

ঈশ্বর: ত্াই নানে? েীভাষব পরহাই পপষে? 

নেবনবদ: আমরা এখন পত্ামাষে োড়াই এই পৃনিবীষত্ েীভাষব এষেনে পেটা 

ব্যাখ্যা েরষত্ পানর। 

ঈশ্বর: আো! পেটা েীভাষব? 

নেবনবদ: প্রিষম নেছু মহাোর্নত্ে ধুষো ননব। ত্ারপর... 

ঈশ্বর: এে নমননট...পত্ামার ননষের ধুষো নাও। 

মানুে এেেন ঈশ্বরষে ননষের ও এই মহানবষশ্বর সৃনষ্টেত্য া নহষেষব অস্বীোর 

েরার প্রধানত্ম প্রোে পপষেষে এগুষো েীভাষব সৃনষ্ট হষেষে পেটা ব্যাখ্যা েরার 

বুনদ্ধমত্তা অেয ন েরার মাধ্যষম। আধুননে েীবনবদ্যা আর মহাোেনবজ্ঞাষনর আষর্ এই 

নবশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুে েীভাষব নত্নর হষেষে পেই প্রষে মানুষের এেটাই উত্তর নেে—
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অশুভ পৃথিবীর য ৌথিকায়ন: একটি ইসলামী 
দষৃ্টিককাণ 

 

এই পৃথিবী তার শুরু থিকে এমন মানুষকে থনকের বুকে ঠাাঁই থিকেকে এবং থেষ পর্যন্ত 

থিকে র্াকব—র্ারা তাকির অধীনস্ত ও তাকির থিকে অকপক্ষাকৃত দুবযল মানুষকিরকে 

েষ্ট লিত্েত্ে এবং লিত্ব। এই ধরকনর মানুষরাই পৃথিবীকত অন্যকির তুলনাে অথধে 

সমৃদ্ধোলী হে। এেইসাকি মানুষকে েষ্ট থিওোর েন্য ও থবপিগ্রস্থ েরকত প্রকৃথত 

থনকেও অসংখ্য উপাে অবলম্বন েকর; েখকনা বন্যা, েখকনাবা ঘুথণযঝড়, েখকনা আবার 

আেথিে ভূ-েম্পন, থেংবা েখকনা খরা। এই সবে’টা প্রাকৃথতে ঘটনা মানুকষর েীবকন 

অপ্রতযাথেত ও অপূরণীে ক্ষথত উপহার থিকে র্াে। ইথতহাসজুকড় বুথদ্ধেীবীরা এেেন 

েেতান সৃথষ্টর উকেশ্য থনকে মািা ঘামাকনার পাোপাথে এই দুই ধরকনর অশুকের োরণ 

থনকে অকনে থিন্তা আর গকবষণার পর থনকেকির মতামত প্রিান েরকত েখকনা ক্লান্ত 

হনথন। িােয থনেকির থেউ থেউ ধকময র উৎপথির থপেকন এসব অশুে ঘটনার পিথিহ্ন 

খাঁ কে পান, থর্কহতু অসহাে মানুষ এত ধেল সহয েরকত না থপকর সাহায্য িাওোর 

েন্য তার থিকেও অথধে েথিোলী োকরা োকে–থর্ এসব প্রাকৃথতে ঘটনা ঘটিকে 

র্াকেন–থনকেকে সমপয ন েরা অথধে থর্ৌথিে মকন েরল। এোকবই তারা উপসংহার 

টাকন থর্, ঈশ্বর বলকত আসকল থোন থেছু থনই। সব েীতু মানুকষর আথবষ্কার, র্ারা 

অন্ধোকর িােকত েে পাে, থর্মনটা তাথিে পিািয থবি থিকেন হথেং বকলথেকলন, 

“Religion is a fairy tale for people afraid of the dark.” ধময  অন্ধোকর েীত 

মানুষকির েন্য েল্পোথহনীস্বরূপ। আর থিটিে গথণতথবি েন থলনক্স এর েবাকব 

বকলথেকলন, “Atheism is a fairy tale for people afraid of the light.” 

এই অশুে সমস্যা সম্ভবত মানবোথতর মকতাই পুরকনা। প্রখ্যাত থগ্রে িােয থনে 

থেকটাও এটা থনকে প্রশ্ন েকরথেকলন।১ প্রথত বের হাোর হাোর মানুষ প্রকৃথতসৃষ্ট 

দুকর্য াগ-দুথবযপাকে ধরাোেী হে, থর্গুকলা স্পষ্টতই এেেন সবযেথিমান, অসীম িোলু ও 

পরম েরুণামে এেেন ঈশ্বকরর থনকিয কে ঘকট িাকে। শুধুমাত্র এই অশুে ঘটনাগুকলার 

োরকণই অকনে মানুষ থনকেকিরকে স্বগীে থবশ্বাকসর প্রথত প্রিকম সকেহবািী, 

পরবতীকত অকেেবািী এবং থেষকমষ অথবশ্বাসী মানুকষর োতাকর খাঁ কে পাে। থেন্তু 

তারা থর্োকব ঈশ্বকরর োেকে প্রশ্নথবদ্ধ ও সমাকলািনা েকর তাকত একিরকে ঈশ্বকর 
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সুই জেনেরিস ও একটি ‘রিব্রতকি’ িাদ       
প্রাণীর ইউনিক বৈনিষ্ট্য যেভাবৈ নৈৈর্তিবক নৈব্রর্কর ‘ৈাদ’-এ পনরণর্ কবর 

 

সুই জেনেরিস একটা ল্যাটিে শব্দ, যাি ইংনিরে প্ররিশব্দ হনে ইউরেক আি োংলা 

প্ররিশব্দ অেন্য ো অনুপম। প্রাণীেগনিি অনেনকি অেন্য রকছু শািীরিক বেরশষ্ট্য আি 

ক্ষমিা আনে, জযগুনলা িাি জেনে রিন্ন পরিনেনশ েসোসকািীনেি প্রাণীনেি শিীনি 

অনুপরিি। এই বেরশষ্ট্য ো েক্ষিাগুনলা ো থাকনল জসই প্রাণীি পনক্ষ টিনক থাকা 

অসম্ভে এেং একটা পযয ানে রগনে জস রেলুপ্ত হনে যানে। আোি, জয প্রাণী অমে 

পরিনেনশ োস কনি ো, িানক ওসে শািীরিক ক্ষমিা জেওোি অথয  রেল সৃরষ্ট্শীল 

েক্ষিা েষ্ট্ কিা। এগুনলাি সানথ রেেিয েোে ও সৃরষ্ট্িনেি অরেনেদ্য সম্পকয  আনে। 

এই দুই ধিনেি রেশ্বাস জথনক এগুনলাি ব্যাখ্যাও দুই ধিনেি হনে থানক। আমিা প্রথনম 

এমে কনেকটা প্রাণীি অেন্য রকছু শািীরিক বেরশষ্ট্য রেনে আনলােো কিে। এিপি 

পাঠকিাই রেনেনেি যুরিপ্রনোগ কনি রসদ্ধান্ত রেনি পািনেে জকাে রেশ্বাস অনুযােী 

এগুনলাি সনেয াত্তম ব্যাখ্যা সম্ভে। 

 

উট 

মরুভূরমি োহাে খ্যাি প্রাণী উট। মানুনেি মরুভূরম সফনিি অন্যিম সঙ্গী। প্রােীেকাল 

জথনকই মানুে মরুভুরম পারি েমানি উট ব্যেহাি কনি আসনে। েস্তুি উট োিা 

মানুনেি মরুভূরম সফনিি কথা কোরেি-ই কল্পো কিা যাে। কী এমে শরি আনে উনটি 

যা িানক মরুভূরমি োহাে খ্যারি পাওোি জযাগ্য কনিনে? আমিা এখে জসটা জেখে। 

অন্যান্যনেি কথা োরে ো, িনে সরিয েলনি কী, জোটনেলা জথনকই মনে কিিাম, 

হেনিা শুনেরেলামও, উট রেনেি শিীনি—রেনশে কনি িাি কুনে পারে েরমনে িাখনি 

পানি েনল মানুে উটনক মরুভুরম সফনিি সমে ব্যেহাি কনি। এখে েি হনে জসই 

ভুলটা িাঙল। উট আসনল পারে েে, েরেয  েরমনে িাখনি পানি এেং জসটা অন্যান্য 

জযনকাে প্রাণীি জেনে অনেক জেরশ। একটা প্রাপ্তেেস্ক উট ৮০ পাউন্ড পযযন্ত েরেয  রেনেি 

কুনে েরমনে িাখনি পানি। এই কািনণ মরুভূরমি মনিা খাদ্যহীে একটা োেগাে জস 

রেনেি পি রেে ো জখনে থাকনি পানি। মরুভূরমি মনিা একটা রেিােভূরমনি রেরব্য 
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