কন আিম সংশয়বাদী?
পল কাজ
aনুবাদ – জােহদ আহমদ eবং aিভিজৎ রায়

ধেম aিব াসীরা সmpিত তঁােদর আদশগত aবsান তুেল ধরার pকৃত পnা িনেয় িবতক কেরেছন। কান
কান িবjানী eবং দাশিনক ( যমনঃ িরচাড ডিকn, ডিনেয়ল ডেনট pমুেখরা) সাmpিতক কােল 'bাiট' বা
' মধাদীp' শbিট ব বহােরর pিত সহানুভূিতশীলতা দিখেয়েছন। তঁারা ভেবেছন, eিট eকিট বুিdদীp
ধারণা ei aেথ য- 'bাiট' শbিট ei kেt pচিলত শbাবলীর ( যমন- নািsকতা) সােথ সংি
aতীেতর aেনক নিতবাচক pচার o ধারণার aবসান ঘটােত সহায়ক হেব। aেনেক eটােক দাশিনক
aবsানগত িদক থেক eক আকষনীয় uেtারণ িহসেব দেখেছন। পkাnের, ei ধারণার িবেরাধীেদর
বkব হেc, eর মধ িদেয় eকধরেণর unািসকতা কাজ করেছ- কারণ িনেজেদর ঢাল িনেজরাi িপিটেয়
আমরা িনেজেদরেক bাiট বা মধাদীp বলিছ আর iি ত করিছ য, আমােদর িবrd পেkর সবাi বুিdহীন
িকংবা মধাশূণ । সেnহ নi, 'নািsকতা' িবেশষ িট aেনেকর মেন িনrৎসােহর জn দয়, তঁারা eটােক
eকটা aিত নিতবাচক বা ক র মতবাদ বেল মেন কেরন। aন রা e kেt 'aেjয়বাদ'-e আ য় নয়ােক
সুিবধাজনক মেন কেরন; তঁারা বেলন, ঈ র pে তঁােদর aবsান সmূণ aিনি ত। ফেল কান কান সময়
িব াসেক সমথন করার kেt o eকিট কৗশলজনক পnা িহেসেব িবেবিচত হয়।

ধেম aিব াস িবষয়িট তুেল ধরার জন আিম eখােন আেরকিট শb uপsাপন করেত চাi যা আমার চােখ
aিধকতর বিশ সংগিতপূণ। কu ধু e ভােব বলেত পােরন য 'আিম eকজন সংশয়বাদী'। দশেনর
জগেত eিট eকিট সনাতনী (kািসক াল) ধারা, তথািপ আিম জার িদেয় বলব, eিট আজ o pাসংিগক
কননা ধমীয় দািব সমূহ সmেক আজ aবিধ aেনক মানুষi সংশয়ী।

িবjােনর kেt সংশয়বােদর pচুর pচলন রেয়েছ। সংশয়বাদীরা কান eকটা তtt বা aনুকlেক সেnেহর
চােখ দেখন যতkন পযn না সিট পযাp pমােণর সাহােয যাচাi করার মত পযােয় পড়েছ। ধম িবষয়ক
সংশয়বাদীর kেto eিট pেযাজ । ধম কিndক সংশয়বাদীরা গঁাড়া নন, ধমীয় দািবসমূহেক তঁারা আেগ
থেকi pত াখান কেরন না; কবলমাt পযাp pমাণ ছাড়া ঈ েরর aিsেtর ব াপারিট gহণ করেত তঁারা
aপারগ।
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eেkেt ঈ েরর aিst িবষেয় পযাp যুিk-pমাণ বা 'বােডন aব prফ' সরবরাহ o uপsাপণ করার দািয়t
িকnt িব াসীর uপেরi বতায়। 'িব ােস িমলায় বst' িকংবা ' কবলমাt িব ােসর খািতের িব াস' িকংবা
'pেত েকর রেয়েছ িব ােসর aিধকার' - pভৃিত দাবী e kেt pমাণ o যুিkর িনিরেখ eেকবােরi
agহনেযাগ o বমানান, কননা তাহেল pেত েকর খয়ালখুশী মত িব াসেক আমােদর গণ করেত হেব।
স জন i eকজন সংশয়বাদী কান eকিট aনুকl বা িব াস ক gহণ করার আেগ সিটর sপেk pমাণ
eবং যুিkর aবতারনা চান। সংশয়বাদী aনুসnানীরা (skeptical Inquirer) সবদাi নতুন যুিk o তেttর
আেলােক তঁােদর িব াস পিরবতন করেত pstত থােকন। কান pকার কতৃt, pথা, ঐিতহ , aতীিndয়বাদ,
aেলৗিককt বা ঐশী বাণীর দাবীেক তঁারা gহণ কেরন না। হােতর কােছ পযাp pমাণ aনুপিsত- eমন সব
pে র মীমাংশায় সংশয়বাদী aনুসnানীরা তঁােদর চূড়াn িসdাn মুলতিব রাখার পkপাতী। সংশয়বাদীরা ei
kেt pকৃত aেথi aেjয়বাদী (agnostic) কননা, তঁােদর কােছ p িট eখেনা পুেরাপুির aমীমাংিশত
eবং িবতেকর জন সদা unুk। eখােন তঁারা aিব াসী ei aেথ, p িটর চূড়াn সমাধানকেl িব াসীরা য
সব ব াখ া হািজর কেরন সgিলেক তঁারা aপযাp pমাণ o agহনেযাগ তtt িহেসেব দেখ থােকন।
সজন i য কান ঈ েরর aিstেক তঁারা aিতমাtায় aসmব eকিট ব াপার বেল মেন কেরন। eকজন
সংশয়বাদীেক ei aেথ aিব াসী বা নািsক বলা যেত পাের। আমার ধারণা, িবষয়িটেক আর o pাসংিগক
কের তুেল ধরা যায় ei বkেব র মাধ েম : eেহন ব িk ধমীয় দাবী সmেক eকজন সংশয়বাদী।

দশন o িবjােনর eকিট সুসংহত ধারা িহেসেব সংশয়বাদ সবদাi খালা মেন ধমীয় ব াপার স াপারgেলা
িনেয় আেলাচনা কেরেছ eবং সংশয়বাদ মুk কেn বলেত পাের - সখােন ঈ র িব ােসর বjািনক o
দাশিনক িভিt খুবi নগণ । পাiেরা, kিটলাস, সkটাস eিmিরটাস eবং কািনয়ািডস pমুখ pাচীন দাশ
িনেকরা aপািথব ( মটািফিজক াল) ধমীয় দাবী সমূহেক সেnেহর চােখ দেখেছন। দকাত, বকন, ল েক,
বাকিল, িহuম eবং কাn pমুখ আধুিনক দাশিনকেদর বjািনক দৃি ভংিগ গেড় oঠার পছেন kািসক াল
সংশয়বােদর রেয়েছ ব াপক ভূিমকা। তঁােদর aেনেকর কােছ 'ঈ র িবতক' িছল eকটা হঁয়ািলর িবষয়;
aিতpাকৃিতক িবষয়ািদর pত াখােনর মধ িদেয়i হেয়েছ আধুিনক িবjােনর যাtা যমনিট আমরা দিখ
গ ািলিলo, aন ান িবjানী eবং পরবতীকােলর মনীষী যমন- েয়ড o মাk, রােসল o d েয়, সঁােt o
হ াগার, পাপার o hক, িkক o oয়াটসন eবং ব o uiলসন-pমুখেদর kেt।

'ধমীয় দাবী সmেক আিম eকজন সংশয়বাদী'- e aবsানিট 'আিম eকজন নািsক'- aবsােনর চাiেত
বিশ pাসি ক বেল আিম মেন কির কননা pথম বkব িট aনুসnােনর grt তুেল ধের। aনুসnােনর
ধারণােত eকিট grtপূণ গঠনমূলক uপাদান রেয়েছ যেহতু aনুসnান বjািনক jােনর uেnষ ঘটায়,
মহািবে আমােদর আমােদর aবsান o িনয়ত বেড় চলা মানব jান সmেক আমােদর utেরাtর সেচতন
কের তােল। য সব কারেণ aেনক িবjানী o দাশিনক ধম িব াসীেদর দাবীেক সংশেয়র দৃি েত দেখন,
সgিলর কেয়কিট আিম নীেচ তুেল ধরব চ া করব। pাথিমকভােব আমার আেলাচনা সীমাবd রাখব
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aিতpাকৃিতক ধমতtt- িবেশষভােব eক ঈ র কিndক ধম সমূেহর িনেদশনা মূলক নীিতjান তtt, আtার
aমরt eবং sগ-নরক iত ািদ ধারণাবলীর মেধ । সীিমত পিরসেরর কথা মাথায় রেখ ঈ েরর ধারণােক
খnন কের য আেলাচনা আিম কেরিছ তা িবশাল ব ািpর সামান eকিট খnাংশ মাt বেল মেন হেত পাের।

rেতi মেন রাখা দরকার সংশয়বাদী aনুসnানীরা নীেচর িবষয়gিলেক সেnেহর দৃি েত দেখন। যথাkেম-

eকঃ ঈ র িবরাজমান;
diঃ ঈ র eকিট ব িk সttা;
িতনঃ আমােদর চূড়াn নীিতjােনর u স হেcন ঈ র;
চারঃ ঈ ের িব াস aসীম মুিkর সnান িদেব; eবং
পঁাচঃ ঈ ের িব াস ব িতত eকজন মানুেষর পেk ভাল হoয়া সmব নয়।
পাঠক-পািঠকােদর আবার o sরণ কিরেয় দi, egেলা pমােণর দািয়t িকnt ঈ েরর aিst দাবী
utাপনকারীর oপরi বতায়। ঈ র িব ােসর sপেk তঁারা যিদ পযাp pমাণ uপsাপন করেত aপারগ হন,
তাহেল আমার aবশ i aিধকার আেছ eকজন সংশয়বাদী িহেসেব িবপরীত aবsান নয়ার।

কী কারেণ সংশয়বাদীরা ঈ েরর aিstেক সেnেহর চােখ দেখন?
pথমত, সংশয়বাদী aনুসnানীরা ঈ েরর pচিলত বিশ সমূহেক ( যমন- 'aিতpাকৃিতক', 'সবশিkমান',
'পরম কrণাময়', 'সবt িবরাজমান' iত ািদ gণাবিল) সুসংহত, যৗিkকভােব বাধগম িকংবা aথেবাধক
বেল মেন কেরন না। মানুেষর বাধশিkর বাiেরর ( যমনিট ধমবািদরা দাবী কের থােকন) কান aিতpাকৃত
সttার aিsেttর দাবী আমােদর পািথব যুিkেত ব াখ া করা সmব নয়। আমরা িক ভােব eকিট aসংjািয়ত
সttার aিsেttর দাবী করেত করেত পাির যিদ আমরা না জািন- িঠক কাn aেথ সi সttার aিsেttর কথা
বলা হেc? িক ভােব eমন eকজন ঈ র আমােদর বাধগম হেবন িযিন সময় o মহাশূেণ র বাiের eবং
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যঁার চরম মমাথ বাঝা আমােদর সােধ র aতীত? ধািমেকরা eকজন aজানা-aেচনা ek (X)-eর aিsেtর
দাবী জানােcন। যিদ তার মমবst বাধশিkর বাiের হয়, তাহেল িতিন ফঁাপা eকিট কাlিনক িবমূতন ছাড়া
আর িকছু নাo হেত পােরন। স জন ধেমর kেt সংশয়বাদীরা শbাথ িবদ ার দৃি েকান থেক ঈ র
বণনােক আপিtজনক মেন কেরন কারণ- eিট aেবাধগম eবং eেত s কান িবষয়বst থােক
aনুপিsত।
pায় সময় ei aেjয় সtািটর পেk দাবী utাপন কারীরা ei যুিk দখান য ঈ র হেcন সব িকছুর
আিদ কারণ। স kেt আমরা সহেজi দাবী utাপন কারীর কােছ জানেত চাiব, 'ঈ র নামক সtািটর
পেছেনর কারণিট তাহেল িক?' ঈ র sয়mূ িকংবা ঈ েরর িপছেন কান কারণ নi- eমন বkব
আমােদরেক ajতার আর o eক ধাপ িপছেন িনেয় যায়। ভৗত মহািবে র বাiের িবচরণ করার মােন হেc
িব ােসর পাখায় ভর কের য কান eকিট utর ধের নয়া। eকi িবচাের aেনেক ধের নন, মহািবে র
কািরগিরেtর পছেন রেয়েছ িবেশষ inািলেজn িডজাiন (আi.িড)। eমন ধরেণর দাবীo ব াখ া িদেত
পাের না আমােদর dnd, বঁাচার সংgাম, ােজিড eবং dঃখ-ক - বদনার মত ব াপারgেলােক। িনয়মানুবতীতা
eবং শৃংখলা মােনi িডজাiন বা কািরগিরেtর uপিsিত নয়। িডজাiন িবষয়ক িবতক আমােদর eিরsটেলর
িনয়িতবাদেক sরণ কিরেয় দয় -pকৃিতেত িনিহত রেয়েছ uেdশ বা সমািp। িকnt pকৃিতেত স রকম
uেdেশ র কান pমাণ আমরা পাi না। আর মহািবে কখেনা কান পিরকlনা বা িডজাiেনর ছাপ আেছ
মেন হেলo (মেন হoয়া মােনi পিরকিlত িকংবা নkাকৃত নয়) eিট eমন কান কািরগর বা িডজাiনােরর
aিst pমাণ করেব না যঁার aিst িবষেয় আমােদর হােত খুব সামান i 'pমাণ' রেয়েছ।

িববতন তtt aেনক বিল ভােব pজািতর uৎপিtেক ব াখ া করেত পাের। সমেয়র সােথ সােথ pজািতর
পিরবতনেক িডজাiন বা পিরকlনার চেয় বরং আকিsক িমuেটশন, pেভদমূলক pজনন, pাকৃিতক িনবাচন
eবং aিভেজাজেনর সাহােয aেনক ভালভােব ব াখ া করা সmব। তারেচেয়o বড় কথা হল, দেহর িবিভn
িবলুppায় aংগািদ যমন, a ােপিnk, মrদেnর নীেচ রেয় যাoয়া লেজর হাড়, িকংবা পুrেষর sনবৃn egেলার aিst কান িনখুঁত পিরকlনা বা িডজাiন িদেয় ব াখ া করা যায় না। iেnিলেজn িডজাiেনর
আেরক ধরেনর ভাষ হেc তথাকিথত সূk-সমnেয়র যুিk (ফাiন িটuিনং আgেম )। eর pবkারা মেন
কেরন, pকৃিতর ভৗত চলকgেলার সূk সমnেয়র মাধ েম eমনভােব ei িব bkাn তির করা হেয়েছ য
eখােন জীবেনাপেযাগী পিরেবশ গঠন সmব হেয়েছ। eবং তারা মেন কেরন eর পছেন পিরকlনাকারী
িহেসেব pcn আেছন ঈ র। িকnt e যুিko খুব শিkশালী বা পযাp িকছু নয়। pথমতঃ iিতহােসর পাতায়
চাখ রাখেল দখা যায় লk লk pজািত িটেক থাকার সংgােম হের িগেয় িবলুp হেয় গেছ, কােজi
pকৃিতর তথাকিথত'সূk-সমnয়' তােদর জন কান কােজi আেসিন। িdতীয়তঃ aসংখ মানুষo িবিভn
pাকৃিতক কারেণ বিল হেয় যমন িবিভn রােগ িকংবা dেযােগ মারা িগেয়েছ। 2004 সােল ভারত
মহাসাগেরর তলেদেশ ভূস রেণর কারেণ ধেয় আসা সুনামীেত লk লk িন াপ নর-নারী আর িশ মারা
গেছ। e uদাহরণgেলা খুব কমi pকৃিতর সূkসমnেয়র িদেক iংিগত কের, বরং িনিdধায় বলা যায়, কান
সূk-সমnয়ক e ভুল ািngেলা দূর করায় সেচ হেল ei ব াপক pাণহািন eড়ােনা সmব িছল।
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eকi সােথ বলা যায়, সবেচেয় বড় সমস ািট ত রেয়i গেছ - a েভর সমস া (argument of evil)। যিদ
সবশিkমান, সবj eবং পরমকrণাময় ঈ র ei মহািব িবিনমাণ কের থােকন, তেব a েভর (evil)
uপিsিত িকভােব ব াখ া করা যােব? sভাবতঃi ভয়াবহ বন া িকংবা pেগ হাজার হাজার মানুেষর মৃতু র জন
কানভােবi মানুষেক দায়ী করা চেলনা। eটােক eকভােবi ব াখ া করা যায় - যিদ ঈ র িনেজi eক
aপকারী বা kিতকর সtা হেয় থােকন। কারণ 'সবj' ঈ েরর জানার কথা য e ধরেণর ভয়াবহ িবপযয়
তার িpয় সৃি েক আঘাত হানেত যােc, িকnt তা ঠকােনার কান ব বsা ননিন। িকংবা হয়ত িনেত পােরন
িন, সেkেt িতিন eক aসহায় নপুংসক ঈ র ব িকছু নন। eটাo pকারnের pমাণ কের য s া বুিdহীন
(unintelligent) eবং trিটপূণ (faulty) পিরকlক।

ধমবাদীেদর iিতহাস ঘাটেল দখা যায়, ঈ র কখেনা সখেনা িকছু মানুেষর কােছ িনেজেক pকাশ কের ( দখা
িদেয় িকংবা ঐ িরক বাণী পািঠেয়) ধন কেরেছন। িকnt ei pকাশ কখনi িনরেপk পযেবkেকর সামেন
বstিন ভােব আেসিন। ঈ েরর দিkনা িবলােনা হেয়েছ গাপেন গাপেন, িকছু 'িনবািচত' পয়গmেরর মােঝ,
যােদর দাবী সংশয়মুkভােব যঁাচাi করা যায়িন। ধমgngেলা ঘাটেল ঈ েরর নানা রকেমর aেলৗিকক কীিত
কািহনীর িববরণ পাoয়া যায়, যgেলা আসেল কখেনাi সংশেয়র মাপকািঠেত utীণ হেত পােরিন। িনরেপk
বjািনক aনুসnান বরং তথাকিথত aেলৗিকক কািহনীর পছেনর pাকৃিতক কারণেক খুেঁ জ পেত আমােদর
সাহায কের।

বাiেবল, কারান, বদ pভৃিত ধমgngেলা aজs ভুেল ভিত, পরsরিবেরাধী কথাবাতায় পিরপূণ। oi
gngিল আসেল pাচীণকােলর মানুষেদর হােত রিচত, যা স সময়কার িচnাভাবনােক তুেল ধেরেছ। সgেলা
ত ঈ েরর বানী নয়i বরং িবিভn জািত আর গােtর মেধ ছিড়েয় িছিটেয় থাকা গl আর লাকগঁাথাgেলার
সংকলন বলা যেত পাের; কােজi স বাণীgেলা কখেনাi সকল কােলর জন , সকল সমােজর জন িকংবা
সকল মানুেষর জন pেযাজ হেত পাের না। ol টsােমn eবং িনu টsােমn iিতহাসেকo সিঠকভােব
বণনা কেরিন। মােসস, আbাহাম বা জােসেফর aেনকিকছুi iিতহাসিনভর নয়। িনuেটsােমেnর
রচিয়তােদর মেধ কui য যী েক sচেk দেখিন তা গেবষণায় iেতামেধ i pমািণত হেয় গেছ। চারিট
গসেপল চাkুষ সাkীর িভিtেত রিচত হয়িন, বরং নানা লাককথা eবং জনrিতর িভিtেত তির হেয়েছ।
যী র কুমারী মাতার গেভ আেলৗিকক জn, তঁার আেলৗিকক িচিকৎসায় রাগ সারােনা eবং মৃতু র পর তার
পুনrtান িনেয়o তক িবতক eবং পর রিবেরািধতার শষ নi। িঠক eকi ভােব মুসিলমরা যরকম দাবী
কেরন, আlাহর oহী eেকবাের aপিরবিততভােব মানুেষর কােছ eেস পঁৗিছেয়েছ, সিটo িঠক নয়।
iিতহাস ঘাটেল কারােনর aেনকgেলা ভাষ পাoয়া যায়, কােজi eটাo বাiেবেলর মত নানা বিচtময়
লাককথার সংকলন ব িকছু নয়। তমিনভােব, য হািদসgেলা মুহmেদর বানী িহেসেব তার সাহাবােদর
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মেধ ছিড়েয় দoয়া হেয়েছ বেল দাবী করা হয়, সgেলাo iিতহাসিভিtক গেবষণার মাধ েম িনভরেযাগ তা
যাচাi করা যায়িন।

কu কu ঈ ের িব াস কেরন কারণ তারা মেন কেরন ঈ র তােদর ব িk জীবেন হsেkপ কেরেছন, eর
ফেল তারা জীবেনর eক নতুন uপলিb খুেঁ জ পেয়েছন। egেলা ব িkিবেশেষর মেনাজগেতর আtগত
aিভjতা, কানভােবi কান আপািথব সtার aিsেtর pমাণ নয়। ঈ র দশন, গােয়বী আoয়াজ শানা
iত কার ব িkিবেশেষর মানিসক aবsােক মেনািবjােনর সাহােয i খুব ভালভােব ব াখ া কর যায়, কান
sগীয় হsেkেপর কােছ নতজানু না হেয়i।

িdতীয়তঃ ঈ র িক eকজন ব িk? তঁার িক মানব সদৃশ আকার আেছ? িতিন িক মােসস, আbাহাম, যী ,
মুহmদ িকংবা aন ান পয়গmরেদর কােছ কান uপলিbেযাগ কান rপ ধারণ কের যাগােযাগ কেরিছেলন?

আবােরা বলেত হয়, e kেt িনভরেযাগ চাkুষ সাkীর aভাব রেয়েছ। বরং রটনািবদেদর িনরnর রটনা
আর িব াসিনভর pচারণােকi p াতীতভােব সত বেল মেন নoয়া হেয়েছ। pাচীন পুঁিথপt eবং
gngেলােত ঈ েরর aিsেtর য 'pমাণ' পাoয়া যায় সgেলা সবgেলাi ািnময়, সািহত েবাধহীন,
pাৈগিতহািসক (কু)দশেনর pভাবযুk eবং সেবাপির িনরেপk বjািনক পরীkার মাপকািঠেত utীণ হবার
যাগ নয়। ঐgেলার aেনকgিলi pাচীন কিবেদর দব বnনা িদেয় যত না pভািবত, িকnt ততটাi
ptতািttক িদক িদেয় anঃসার ন , আর িনরেপk ঐিতহািসক গেবষণায় aনুtীণ। ধু তাi নয়, eেদর
aেনকgেলাi আবার বধতা আর pামািনকতার দাবীর সােপেk পর রিবেরাধী।

pাচীন িব ােসর uপর দঁািড়েয় থাকা ব িk-সদৃশ ঈ েরর সপেk কান ঐিতহািসক pমাণ নi। ei
নরtrপী ঈ র আসেল pাচীন মানুেষর uবর মিsেsর িচnাভাবনার ফসল, স জন i ঈ র মানব আশাআকা ার সােথ সংগিত রেখ rপ িনেয়েছন ব িk-ঈ ের। স জন i gীক যাdা eবং লখক জেনােফান
(Xenophon) বেলন, 'িসংহেদর যিদ কান ঈ র থাকত, তেব তা হত িসংেহর বিশ সপmn'। মানব
ঈ র তাi হেয়েছ মানব সদৃশ - আর তা মানুেষর আশা আকাংখা আর কlনােক বাsবতা িদেত িগেয়i।

তৃতীয়তঃ, মানিবক নিতকতাgেলা সব ঈ রpদt- ei ধারণা িকnt খুবi সেnহজনক। oi তথাকিথত
'পিবt' বাণীgেলা 'নািজল' হoয়ার সময়কার তদািনnন সমাজ-সাংsৃিতক aবsােকi কবল তুেল ধরেছ, eর
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বিশ িকছু নয়। যমন ol টsােমেn ব িভচারী, ধমিবেরাধী, aবাধ , জারজ, ডাiনী eবং সমকামীেদর
শােয়sা করার জন পাথর ছুেঁ ড় হত া করার িবধান আেছ। eিট সিmিলত aপরােধর uপর hমিক দয়:
আেছ জেহাভার তরফ থেক তার সnােনর aিব াসী সnানেদর জন শািsর ব বsা। eেত িপতৃতেntর
সাফাi গাoয়া হেয়েছ, eবং নারীর uপর পুrেষর কতৃt sাপন করা হেয়েছ। দাসtেক বধতা দoয়া
হেয়েছ eমনিক গণহত ােকo ঈ েরর নােম জােয়জ করা হেয়েছ। িনu টsােমেn বলা হেয়েছ, 'িসজােরর
জন সবিকছু িদেয় দাo, কারণ সবিকছুi িসজােরর জন '; eিট দাবী কের stী তার sামীর কতৃtাধীন থাকেব।
eিট ফiথ িহিলং, ঝার ফুক
ঁ , তnt-মnt eবং aেলৗিককtেক gহণেযাগ তা দয়। eেত 'sাধীনতা'র চাiেত
বরং 'বাধ তা'র জয়গান গাoয়া হেয়েছ, 'সাহিসকতা'র চেয় সাফাi গাoয়া হেয়েছ 'কাপুrষতা'র,
'আtিনয়ntণ'-eর বদেল বরং pশংসা করা হেয়েছ 'ভীrতা'র। কারান কান িভnমতেক p য় দয় না,
িচnার sাধীনতােক asীকার কের, খব কের aিব াসী হবার pয়াসেক। eিট মুহmেদর uপর 'নািজল' হoয়া
gnিটর মাধ েম আlাহর কােছ িনঃশত আtসমপন দাবী কের। eিট রা eবং ধম পৃথকীকরণ pেচ ােক
বািতল কের িদেয় বরং মাlা eবং iমামেদর শািরয়া আiন pবতেন inন যাগায়।

ঈ রেক সাkী রেখ নানাপেদর িবপরীতমুিখ eবং পর রিবেরাধী খলা খলেত ভkবাnােদর জুিড় নi।
তারা কখেনা ধমযুেd aংশ িনেয়েছ, কখেনা আবার যুেdর িবrেd দঁািড়েয়েছ; কখেনা দাসেtর পেk
দঁািড়েয়েছ, কখেনা বা িবrেd, কখেনা মৃতু দেnর পেk কথা বেলেছ, কখেনা বা eর িবrেd, কu
রkণশীলতার সাফাi গান ত কu গান সংsােরর। কখেনা রাজার sগীয় aিধকােরর uপর, দাসেtর uপর,
কখেনা বা িপতৃতেntর uপর আsা রেখেছ তা কখেনা কেরেছ egেলার িবেরািধতা, কখেনা নারীমুিkর পেk
থেকেছ ত কখেনা দঁািড়েয়েছ eর িবrেd। কখেনা জnিনয়ntণ, icামৃতু , গভপােতর aিধকারেক সমথন
িদেয়েছ তা কখেনা দিখেয়েছ বিরতা, কখেনা যৗন eবং লংিগক সােম র pিত আsাশীল থেকেছ ত
কখেনা পাষণ কেরেছ aনাsা।

iিতহােসর িদেক তাকােল দখা যায় সিত কােরর ধমানুরাগীরা খুব কমi ব িksাধীনতা িকংবা sাধীকােরর
pিত সmান দিখেয়েছ। তারা মানবতােক পােয় দেল বরং ঈ েরর বানীেকi িশেরাধায কেরেছ, যুিk ত াগ
কের বরণ কেরেছ িব াসেক, সংশেয়র পথ ছেড় িনেজেক সঁেপ িদেয়েছ anেtর পদতেল। বh সময়i
মানবীয় বুিd o শিkর uপর আsা না রেখ মt থেকেছ aদৃশ ঈ েরর কােছ aথহীন sব-stিত আর
িনsল pাথনায়। িকnt সgেলােত কাজ িকছু হেয়েছ?

'কাতর স আhান লুিট gেহ gেহ
িফিরয়া িক আেস নাi, ধরায় আgেহ?'
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সংশয়ীরা তাi িসdােn uপনীত হেয়েছন ' কান আরাধ দবতা নয়, মানুষ িনেজi িনেজর ভাগ -িবধাতা'।
সনাতন ধমgেলা ধু aন ধমাবলmীেদর uপরi ধু আgাসণ চালায়িন, সi সােথ লড়াi বািধেয় রেখেছ
িনজ ধেমরi িবিভn গােtর মেধ (ক াথিলক বনাম pােটs াn, িশয়া বনাম সুnী iত ািদ)। ধম নািক
পৃিথবীেত eেসেছ কল ােণর জন , িকnt মারামাির, হত া, রkপাত, িন ুরতা আর aব k িবভীিষকা িদেয়
পিবt মতবাদgেলােক জােয়জ না করেল তার যন শািn হয় না। eকজন সিত কােরর িব াসী ব িk
সবসময়i মানব unয়েনর জন বাধা হেয় দঁািড়েয়েছ, বাধ সেধেছ দাসt িবেমাচেন, নারী মুিkেত, বৃহnলা
eবং সমকামীেদর aিধকার pিত ায় িকংবা গণতnt eবং মানবািধকার রkায়।

আজেকর যুেগর িকছু uদার ধমবাদীরা মৗলবাদেক পিরত াগ কেরেছ মানিছ, িকnt তার পছেন kিমক
aবদান রেয়েছ আধুিনক গণতnt eবং মানিবক gণাবলীর, যা তােদর আgাসণেক দিমেয় িকছুটা হেলo
পরমতসিহ ু কের তুেলেছ। তারপরo পুেরাপুির মানুষ করেত পােরিন। কারণ ধমবাদীরা শষ পযn মাk
খুেঁ জ পায় পািথব সমাজ ছেড় oi iসলাম, িহnু, জুডাiজম িকংবা ি ান ধেমর কানােগািলেতi।

চতুথত, আমােদর বলেত বাধ করা হয় য, ঈ ের যারা িব াস কেরন তারা িক দাবী aনুযায়ী (আtার)
aমরt eবং িনবান লাভ করেবন?

pথম আপিtিট হল, ei aমরt বা িনবানpািpর ব াপারটা পুেরাপুির গাি েকিndক। িহbr বাiেবল aমরt
বা িনবােনর ব াপাের gিটকয় িনবািচত ব িkেকi ধু pিতrিত দয়। িনu টsােমn ধু তােদরi পুরsৃত
কের যােদর যী ি ে র uপর আsা আেছ। কারােনর দৃি েত বেহs নিসব হয় ধু তােদরi যারা আlাহ
eবং তঁার pিরত নবী মুহmেদর uপর িব াস কের।

সাধারণভােব ei pিতrিতgেলা সাবজনীন নয়, বরং ধমযাজক, পুrত আর মাlােদর dারা ব াখ াকৃত
িবেশষ পেথ চলেলi মাkpািp ঘটেব বেল জার গলায় pচার চালান হয়। ধমীয় আiনেক বধতা িদেত
ধমযুেdর নােম কত য রkপাত ঘেটেছ তার ত iয়tা নi। মারামাির হেয়েছ pােটেsnেদর মেধ , রামান
ক াথিলকেদর মেধ eবং pােচ র িব াসgেলার মেধ o। রkপাত ঘেটেছ মুহmদ eবং কারােনর আiন
pিত া করেত িগেয়, িকংবা ol টsােমnেক uে তুলেত িগেয়।
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িdতীয় আপিtিট হল, আtার aমরেtর কথা বলা হেc বেট, িকnt আtার aিstটাi তা বjািনকভােব
sীকৃত নয়। তার চেয়o aসার হেc মৃতু র পর সi আtা দহ থেক িবচু ত হেয় আলাদা সttা িহেসেব
িবচরণ করার ব াপারিট। িবjান আমােদর বলেছ 'মন' িকংবা 'সjা' ব াপারিট মিss eবং sায়ুতেntর
কাজকেমর সিmিলত aিভব িk ছাড়া আর িকছু নয়। মৃতু র সােথ সােথ দেহর মৃতু ঘেট, িবনাশ ঘেট ব িk
বা ব িkেtর। কােজi, কান লােকর আtা িচরিদন িকংবা sেগ িগেয় বঁেচ থাকেব - egেলা কান
বjািনক সাk -pমাণ িদেয় সমিথত নয়, ধু কতকgেলা an আেবিগ িব াসi সার।

eকiভােব বলেত গেল বলেত হয়, িব াসীরা eখন পযn আমােদর আেগ িবগত হoয়া কািট কািট মানুেষর
মেধ কােরা আtােক মেত ডেক eেন eেদর aিst pমাণ কের িদেত পােরন িন। তথাকিথত আtার সােথ
য কান ধরেনর যাগােযােগর চ া ব থতায় পযবিসত হেয়েছ। িjন-ভুত দখার ব াপারgেলাo কান
িনভরেযাগ pত kদশী dারা সমিথত নয়।

মরণ-pািnক aিভjতাgেলা (িনয়ার ডথ ekেপিরেয়n) কবল িরেপাট কেরেছ স সমs ঘটনাgেলারi
যgেলােত কu মৃতু pিkয়ািটর কেয়কিট ধােপর মধ িদেয় গেছ িকnt শষ পযn আর মারা যায়িন। বলা
বাhল , আমরা eমন কান কস পাiিন যখােন কান ব িk িচিক সািবjােনর মাপকািঠ aনুযায়ী সত
সত i মারা গেছন, চেল গেছন e পািথব জগ ছেড়, তারপর আবার িফের eেসেছন আমােদর কােছ তঁার
aিভjতার কথা বলেত। স িহেসেব মরণ-pািnক aিভjতাgেলােক ব িk িবেশেষর আtগত
(subjective) িকছু aিভjতা িবেবচনা কের egেলােক pাকৃিতক, মনsািtক eবং শরীরবৃিtয় কারেণর
সাহােয i ব াখ া করা যায়।

প মতঃ, আিsকরা বেল বড়ান য, ঈ ের িব াস করা ছাড়া কu ভাল হেত পাের না।
ঈ র eবং pত ােদেশ সংশয়ী হoয়া মােন নিতবাচক বা ংসাtক িকছু নয়, নয় মুল েবােধর aবkয়।
হাজােরা uদাহরণ হািজর কের aসংখ বারi দখােনা হেয়েছ য, সমােজর pিত দািয়tশীল হoয়া eবং
স ভােব জীবন যাপন করা সmব কান ধম না মেনi। eকজন ব িk নিতকgণাবলীর চচা করেত পাের
ঈ েরর pিত আনুগত পাষণ করা ছাড়াi। কােজi কান aপািথব সtায় িব াস ছাড়াi কu স ,
পরেপাকাির, সহানুভূিতশীল িকংবা মহ হoয়া কান ‘ সানার পাথর বািট’ নয়। পািরপাি ক জগেতর pিত
সহানুভূিতশীল থাকার পাশাপািশ িনজs unয়েনর জন িচnা করাo eেkেt খুবi sাভািবক।
iহজাগিতকতা িকংবা ধমিনরেপk gণাবিলর চচা স িহেসেব যুিk eবং সাk dারা সমিথত হেত হেব,
দখেত হেব যন নিতকতার িবকাশ সাধারণ মানুষেদর eকিট সাধারণসূেt gিnত কের। আমােদর নীিত
eবং মুল েবাধ আমােদর পািথব aিভjতার কি পাথের ঝািলেয় িনেত হেব বাের বাের। মানবতাবাদী িহেসেব
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পিরিচত সংশয়বাদীরা সব সময়i ভালভােব e পািথব জীবন uপেভাগ করার ব াপাের বdপিরকর। তারা
জীবনেক দেখ নাnিনক সৃি শীলতার eক aনুপম kt িহেসেব, anহীনভােব খঁাজ কের যায় সুখ eবং
সমৃিdর, আনn ucােস ভিরেয় তুেল e kণsায়ী জীবনেক। তারা জীবেনর শাক dঃখ ক েক sাভািবক
ব াপার মেন িনেয় pশাn িচেt বরেণর আhান জানায়, দাবী কের সাহিসকতার সােথ পিরিsিত
মাকােবলার। জীবন aিনn সুnর কের তুলেত আমােদর িনেজেদরেকi pেচ া চালােত হেব, কান বিহsঃ
সtার কােছ sীয় িবেবক িবিকেয় না িদেয়।

যিদo নীিত eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা aেনকাংেশi হয়ত সামািজক চািহদার িনিরেখ আেপিkক িহেসেব
গন হেব, িকnt তার মােন ei নয় য সgেলা eেকবােরi আtগত। বরং aেনকেkেti তা বstগত
(objective),eবং kিমক সংঘষ eবং সমােলাচনার িনিরেখ পিরবতনশীল। সংশয়বাদ eবং মানবতাবাদেক
সংযুk কের e eক নতুন যুেগর সূচনা যা বjািনক jান o aনুসnােনর মাধ েম pকৃিতেক pাকৃিতক ভােব
ব াখ া করার ব াপাের uেদ াগী হয়। কােজi ধেমর ব াপাের সংশয়ী ব িk মানিবকতা বােধ uেdিলত হেয়i
নিতকতার চচা কেরন eবং জীবন সাজােত গঠনমূলক ভূিমকা পালন কেরন। স রকম eকজন ব িk কবল
িনেজর কথাi ভােবন না বরং aন েদর চািহদােকo grt িদেয় িবেবচনা কেরন।

e pবেnর সারমম করেল বলেত হয়, eকজন মুk aেnষক ঈ ের িব াস করার মত যেথ সাk -pমাণ
পানিন বেলi িতিন সংশয়ী। তার সংশয় রেয়েছ ব িk-ঈ েরর aিsেt, সংশয় রেয়েছ pত ােদেশ, সংশয়
রেয়েছ নিতকতার চচােক ঢালাoভােব ঐ িরক মাড়েক পুরেত, সংশয় রেয়েছ ঈ েরর দখােনা পেথ আtার
িনবােন, িকংবা ভালমানুষ হেত গেল ঈ ের িব াসেক বাধ তামূলক িহেসেব দখেত। aপরিদেক বjািনক
aনুসnান িভিtক সংশয়বাদ মহািব েক pাকৃিতকভােবi ব াখ া করার eক uপেযাগী kt তির কের। ধু
তাi নয়, নিতকতার চচায় eিট iহজাগিতক eবং ধমিনরেপk uপাদান যাগ কের। যখন eধরেনর
মুkােnষকেক িজjাসা করা হয় িতিন ঈ ের িব াস কেরন িকনা জানেত চেয়, িতিন utর দন- 'না, আিম
কির না, আিম e ব াপাের সংশয়ী', আর স সােথ eo বেল দন, 'মানুেষর জন ভাল িকছু করায় আিম
িনেবিদত'।

পল কাজ, আnজািতক aংগেন সমাদৃত িবরািশ বছর বয় সকু লার িহuম ািনs দাশ িনক o লখক;
sট iuিনভািসিট aব িনu iয়ক, বােফেলা-র দশেনর aবসরpাp aধ াপক eবং ি i য়াির (Free
Inquiry) ম াগািজেনর pধান সmাদক। তঁার pিতি ত aেনক gেলা িবjান o মানবতাবাদী pিত ােনর
eকিট হেc সnার ফর i য়াির াnন াশনাল। oেয়বসাiটঃ www.secularhumanism.org

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

কন আিম সংশয়বাদী?

জােহদ আহমদ, বােয়ােটকেনালিজেত মাsাস। মুkমনা িহuম ািনs ফারােমর কা-মডােরটর eবং
সmাদক মnলীর সদস । i- মiলঃ worldcitizen73@yahoo.com

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।
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’। iেমiল : charbak_bd@yahoo.com

