pসংগ – নিতকতা
পুrিজত সাহা
সব বাক i িক সত বা িমথ া হয়? সব বােক র সত িমথ া িক eকi ভােব জানা যায়? িনেচর বাক dিট
খয়াল কrনঃ
1। pাটন iেলক েনর চেয় ভাির।
2। pিতrিত ভংগ করা aৈনিতক।

pথমটা হয় সত নয় িমথ া, পরীkা কের সত তা যাচাi করাo aসmব িকছু না। িকnt িdতীয় বাক টার
বলায় সবার pিতিkয়া eকরকম হয় না – কu বেল eটা rবতারার মেতাi সত , আবার কu বেল
পিরিsিত িনভর।
eেদর মােঝ eিপেsেমালিজক াল * পাথক আেছ নািক নi সiটাi দশেনর লাখ টাকার p ।আসেল লাখ
টাকার 2টা p । pথম বাক িটর সত িমথ া মূল ায়ন করা সmব eবং সবাi মাটামুিট eকমত য বাক িট
হয় সত নয় িমথ া ; eকi সােথ সত আর িমথ া হoয়া সmব নয় eবং সত িমথ া কানিটi নয় eমনটাo
হoয়া সmব নয়। িdতীয় বাক িটর kেt িক eকi কথা বলা চেল?eবং যিদ বলা চেল তাহেল িকেসর
িভিtেত?
গত পর দখা দ শপ aফ িথংেসর † eকটা চিরেtর (নািয়কা বলেল রাজৈনিতক ভুল হেব, হেহ) মুেখ
িঠক ei ধরেনর eকটা সংলাপ িছল। নািয়কা তার আট pেজেkর জন eক মানুষ সাবেজk বাছাi কের,
তার pেজk থােক বািহ ক চহারার সােথ মানুেষর আচরেণর সmক দখােনা (eরা য আট pেজেkর নােম
কত িকছু কের!)। িঠকi শষ পযn দখা যায় আমােদর সাবেজk, য িকনা িসেনমার rেত eকi সােথ
কুৎিসত eবং লাজুক, সi িসেনমার শেষ eেস ক াmাস রািমo – চহারা, আচরণ dেটােতi।
িসেনমার শষ দৃশ িছল তােদর dজেনর বাঝাপড়া। eেভিলন (িশlী) eর যুিk িছল, আমরা সবাi
িনেজেদর বাsবতা তির কির eবং তার uপেরi আমােদর নিতকতােক বসাi। যিদ স r থেকi তার
আট pেজেkর জন i eডােমর সােথ াট কের থােক তাহেল স তার বাsবতা aনুযায়ী কান aন ায় কের
িন। যিদo eডােমর বাsবতায় সটা ভুল হেত পাের।aথাৎ eেভিলন মেন কের য নিতকতা িচরnন িকছু
না, ব িkিনভর।

*

eিপেsেমালিজ : দশেনর eকটা শাখা যটা আমােদর jােনর pকৃিত িনেয় ভােব - aথাৎ আমরা কী জানেত পাির eবং কান ভােব সটাi ei শাখার
আেলাচ িবষয়।
†
দ শপ aফ িথংস িসেনমাটা খুবi ভাল। রােচল ভাiৎস (দ মািম) আর পল রাড ( nস eর িফিবর শষ বয়ে n) dজেনi aসাধারণ aিভনয়
কেরেছ।
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িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?
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লখাটার rেত য dটা pে র কথা তুেলিছলাম, তার িতন রকম জবাব িনেয় eখেনা ধুnুমার লড়াi চলেছ।
eকদল বেলন য, নিতক বােক র সত িমথ া হয় না; eধরেনর বাক ধুমাt কান কােজ আমােদর
আপিt pকাশ কের। আেরকটু ভে বলেল তারা বলেত চান য “চুির করা aন ায়” আর “চুির!!!” dেটা
বাক i আমােদর eকi তথ দয় আর তা হেc বkা চুির কাজটা পছn করেছন না। aন ায় শbটা eকটা
িবsয়েবাধক িচেhর বিশ কান aথ বহন কের না।
আেরকদল বেলন নিতক বােক র সত িমথ া হয় আর e ধরেনর সব বাক i িমথ া। eখােন ভুল বাঝার
aবকাশ আেছ, তাi বুিঝেয় বলিছ। e দেলর মেত, কu যখন বেল “চুির করা aন ায়” তখন বাক টার
eকটা uহ aংশ থােক। পুেরা বাক টা হেব, “চুির করা িচরnনভােব aন ায়” eবং ei পুেরা বাক টােক
তারা িমথ া বেল দািব কেরন ‡।
তৃতীয় দেলর মেত নিতক বােক র সত িমথ া হয় না eবং িকছু িকছু নিতক বাক সত । eদল বািক di
দেলর যুিk খnন করেত osাদ (নiেল তা তঁােদরেকi বুঝােত হেব িক কের নিতক বাক সত বা িমথ া
হয়)। eঁরা মূলতঃ দখান য, যসব যুিk ব বহার কের, নিতকতােক খািরজ কের দয়া হয় তা ব বহার
করেল পুেরা দশনেকi খািরজ কের দয়া যায়।
জিটল সমস া!পাঠক (যিদ eখেনা কu থােক), তুিম কান দেল?
eখন বেল রাখা ভাল, eবােরর kাসটােত ঢাকার আেগ পযn আিমo eেভিলেনর মেতাi ভাবতাম। বলা
বাhল kােস ঢাকার িমিনট দেশেকর মােঝ িনেজর ভুল বুঝেত পাির।

ঈ র বেলেছন…
িকভােব নিতক িসdাngেলা িনেত হয় ei িবষেয় দাশিনক মহেল িতনটা মতবাদ মাটামুিট জনিpয় –
কতব বাদ (Deontology), পিরণিতবাদ (Consequentialism) আর মহtবাদ (Virtue Ethics)।
(আমজনতা aবশ বিশ িব াস কের কতব বােদ আর কাজ কের পিরণিতবাদ aনুযায়ী, হ হ।) pথমটার
মূলনীিত হল, িকছু িকছু কাজ সব সমেয়i খারাপ; পিরিsিত যাi হাক না কন। (বািক dেটা িনেয় পের
eকসময় িলখব, আশা কির।)
‡

aেনেকi নিতকতা িজিনসটােক পুেরাপুির পিরিsিত িনভর মেন কেরন। যমন, চুির করা aন ায়, িকnt রিবনhেডর মত চুির কের সmদ দিরdেদর
মােঝ িবিলেয় দয়ােক হয়ত aেনেকi aন ায় ভাবেবন না। ‘মানুষ মারা aন ায়’ e ব াপারটাo পরম িকছু নয়। যমন, যুdেkেt শtr িনধন করা
নিতকতার বরেখলাফ নয়। িকnt eেদর িনেয় সমস া হল, ei দেল থাকেত হেল 2টা aপশন -

1। সব নিতকতােকi পিরিsিতিনভর বলেত হেব aথবা
2। খুব যt কের নিতকতােক 2 ভােগ ভাংেত হেব - eকভাগ িচরnন আর আেরক ভাগ পিরিsিতিনভর।
pথম aপশেনর dবলতা হল, ধষন বা িশ িনযাতেনর মত aৈনিতক কাজgেলােক পিরিsিতিনভর ভাবা ক কর। aতeব মেন িনেতi হয় সবিকছু
আমরা পিরিsিতিনভর মেন কির না। িdতীয় aপশনটাo ঝােমলার - চুির করা আর ধষন িভn মাtার aপরাধ, িকnt কন?
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বhিদন ধেরi ধম ei ভাল খারাপ িনধারণ কের দবার দািয়t পালন কের আসেছ। আমরা eখন ধেমর
নিতক আiনgেলােত eতটাi aভ s য ভাবেতo aবাক লােগ মাt d হাজার বছর আেগo ধম আর
নিতকতা aেনকটাi িভn পিরমnেলর িজিনস িছল। বstতঃ সn পেলর ধম ছিড়েয় পড়ার আেগ পযn
ধেমর ভূিমকা িছল aেনকটা জাগিতক, দবতারা মানুেষর যুেd জিড়েয় পড়েতন, মানবীর সােথ pেম
পড়েতন, মাdাকথায় মানিবক ভুলgেলা করেতন! ei ধরেনর দবতার eকটা গালভাির নাম আেছ –
Anthropomorphic। ঈ েরর নিতক aবsান পারসী আর ihদীেদর তির যা ছিড়েয় পেড় রামানেদর হাত
ধের সারা িবে ।
ei িবশাল পিরবতেনর মাt িতন চারশ বছর আেগi িকnt pেটা ধম িভিtক নিতকতার সবেচেয় বড়
সমস াটা দিখেয় গেছন। iuথাiে ােত সেkিটেসর জবােন pেটা eকটা grtপূণ p তুেল ধরেলন –
দবতারা কান কাজ পছn কেরন বেল কাজিট ভাল নািক কাজিট ভাল বেল দবতারা পছn কেরন? যিদ
pথমিট সত হয় তাহেল নিতকতা ঈ েরর কবল আেরকটা সৃি মাt, eর আর িবেশষ কান তাৎপয
নi।বstতঃ, নিতকতা কােরা খামেখয়ালী সৃি eটা আমােদর নিতক চতনার সােথ সাম স পূণ নয়।
আমজনতার পেk eটা ভেব নয়া ক কর য ঈ র চাiেল িশ িনযাতন বা ধষণo মহtম কাজ হেত
পাের। আর িdতীয়িট সত হেল মেন িনেত হয় য নিতকতা ঈ েরর সৃি নয় eবং তার ফেল ঈ র সব
িকছুর সৃি কতা – ei িব াসটাo ভে পেড়।
িনঃসেnেহ ei aবsােন য কান ঈ র িব াসী মানুষi pথম পথটা নেবন বেল ভেব িনেcন। িকnt
iলিট িসেনমাটা দখেল তারা eকটা হঁাচট খােবন। বেল রািখ, eiটা ম াথু ম াককনািরর িবরল ভাল
িসেনমাgেলার eকটা। িসেনমাটােত eকটা বাবার uপর ঐশী বাণী নােজল হয় – dিনয়া থেক সব মনsার
িনেকশ করার। বাবা তার di ছাট ছেল িনেয় মনsােরর খঁােজ বেরায়, খুেঁ জo পায় udট সব uপােয়।
িকnt aবাক ব াপার হল ei সব মনsার দখেত আপনার আমার মতi সাধারণ মানুষ, ধু আমােদর
মনsার িশকারী পিরবারটাi দখেত পায় তােদর pকৃত rপ ।
বলা বাhল , পুেরা ব াপারটাi বাবার মানিসক িবকার, anতঃ যােদর oপর ঈ েরর বাণী নােজল হয় িন তারা
তাi ভাবেবন। িকnt যারা আেগ ভেব িনেয়িছেলন ঈ েরর icাi নিতকতা িনধারণ কের তারা িকnt সi
িসিরয়াল িকলার পিরবােরর aবsােন eকi কাজ করেবন। কারণ ঈ র বেলেছন!
পুrিজত সাহা, আেমিরকার ব াটন rজ থেক িলেখ থােকন। লখািলিখর িpয় িবষয় িবjান o দশন।
iেমiল - purujit.saha@gmail.com

