নািsকতার িবrেd িকছু িমথ
স াম হািরস
aনুবাদঃ িদগn সরকার
aনুবাদেকর কথা: নািsকতা আর আিsকতা িনেয় বশ িকছু লখা পড়িছ। সিদন স াম হ ািরেসর eকটা লখা খুব ভাল
লাগল। সাহস কের লখাটা aনুবাদ করেত বেসিছ। তার আেগ ছা eকটু psাবনা। aেনেকi নািsকতােক দেশর o
সমােজর পেk সবনাশা বেল মেন কেরন। তার aেনকgেলা কারণo তারা দশান। যেহতু আমােদর সমােজ সামিgকভােব
ধািমক লােকর pাধান সেহতু ei যুিkgেলা খnােনার মত লাকজেনর যেথ aভাব বেল মেন কির। যার ফেল, িনত নতুন
aিভেযাগ শানা যায় নািsকেদর িবrেd। ei নািsকেদর িবrেd aিভেযাগgেলার aিধকাংশi eরকম - aমুেক নািsক িছল
স ei oi কেরেছ, সুতরাং নািsেকরা খারাপ। িকnt আেরা দশজন নািsক যিদ uপকার কের থােকন তাহেলo স িনেয়
কােনা িবেশষ ucবাচ নi।
িকছুিদন আেগo eক ধমব বসায়ীর িভিডoেত দখলাম য িতিন বলেছন নািsকেদর কােনা জীবনদশন থােক না। য
জীবনদশন মানুষ ধমgn পাঠ কের আয়t কের, বা য আধ ািtক aিভjতা ধািমেকরা aজন কের থােক - নািsেকরা তােক
aপছn কের। িকnt আমার বkব হল নািsেকরাi pকৃত জীবন-দশন aজন কের থােক। আিsকেদর জীবন তা পরকােলর
জন pstিত-মাt। তাহেল স জীবেনর মােন িক? যিদ জীবন-দশেনর মােন ei হয় য িনেজেক পরেলােক ভাল aবsােনর বা
sগলােভর জন pstত করা - তেব তােক জীবন-দশন না বেল তা পরেলাক দশনi বলা ভাল - তাi না? আর আধ ািtকতার
সােথ ঈ ের িব াস করার কােনা সmক নi। বুকভরা ভালবাসা, চমেক oঠার আনn, িবষাদভরা কাnা -eiসব আেবগo
নািsকেদর আর দশটা মানুেষর মতi থেক থােক। ধু নািsেকরা কােনা কাlিনক বা পূবপিরকিlত সবশিkমােনর সাহায
নয় না সi aিভjতা ব াখ ার জন । তারা তােক বাsেবর সীমার মেধ রেখ পযেবkণলb সূt থেক ব াখ ার চ া কের।
eটাi পাথক । তাi aিভjতায় কােনা ভদােভদ নi, িবেভদ ধু আেছ ব াখ ায়।
মানুেষর বাধশিkর বাiেরo য িকছু আেছ - তা িনেয়o নািsক আিsক িববাদ দিখ। aেনক সমেয়i আিsক ঈ র-পnীরা
দাবী জানান য যেহতু আমরা aমুক-তমুক জািন না, তাi আমােদর pচিলত ধারণা মেন চলেতi হেব যতিদন না ogেলা
আিব ার হয়। বকলেম বkব হল ঈ েরর aিsttt ভুল pমাণ করার দািয়t নািsকেদরi। সখােন নািsকেদর aবsান aেনক
সহজেবাধ - তারা যটা জােনননা - সটােক জািননা বলেতi aভ s। পরীkার dারা যা pিতি ত হয় না, তারা তােক মেন
নন না। aন ভােব বলেল - যেকােনা িবষেয় নািsকেদর িতনরকম aবsান সmব - িঠক, ভুল o জািননা। িকnt আিsকেদর
kেt - িঠক আর ভুল। কারণ তােদর িঠক-ভুেলর গnীটা কেট িদেয় যায় ধম।
আমার আtীয়sজেনর aেনেকi বেলন নািsেকরা ধমেক o তার aবদানেক তুcjান কের। eটা আেরা eকটা ভুল ধারণা।
ধমেক তুcjান করা আর ঈ রেক aিব াস করা eকi ব াপার নয়। eটা সিত য কােনা eকটা িবেশষ ধেমর সমs িকছু
নািsেকরা মেন চেল না, বরং িনজs িবেবক বা িচnাi তােদর পিরচািলত কের। িকnt আমােদর সমােজ aেনক ভােলা কােজর
পছেন য ধেমর বড় ভূিমকা আেছ তােক asীকার করার কােনা কারণ নi। আবার uেlািদেক ধািমেকরা তােদর ধেমর
pিতিট পঙিতেক সিঠক o িনভুল বেল দাবী জািনেয় pিতিনয়ত নতুন ব াখ া eেন তার সত তা pিত ার য ব থ pেচ া কের নািsেকরা তা থেক িবরত থােক।
pচিলত আেরকিট ভুল ধারণা হল নািsকতার সােথ িবjােনর কােনা সmক নi। কথাটা আkিরক aেথ সিত হেলo বাsেব
eর ব িতkম খুব কমi দখা যায়। আেমিরকা o িbেটন - ei dিট দশi বতমােনর আধুিনক িবjানেক eিগেয় িনেয় যেত
সবেথেক বশী সাহায করেছ। আেমিরকার ন াশনাল a াকােডিম aব সােয়েnর মেধ ভােট 93%-i দাবী জািনেয়েছন য

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

নািsকতার িবrেd িকছু িমথ

তারা নািsক। যখােন আেমিরকার জনসংখ ার 90%i আিsক। তাহেল, িবjানী হoয়ার সােথ নািsকতাবােদর সmক খুবi
গভীর – নbi শতাংশ আিsেকর জনতা থেক িবjানীেদর মেধ uলেটা নbi শতাংশ নািsক হoয়া ei দৃঢ় সmেকরi
পিরসংখ ান।
আিম bেগ সাধারণভােব দেখ eেসিছ aেনক ধািমকi নািsক বলেতi িহটলার, s ািলন, মাo আর পল পেটর মত দািmক
িডেkটেরর কথাi বেল থােকন। eখােন eকটা ব াপার বেল রাখা ভাল, ব িkর ব াপাের পিরসংখ ান কেখােনা সামিgক
পিরসংখ ােনর জায়গা িনেত পাের না। দিkণ eিশয়ায় মিহলা রা pধােনর সংখ া িবে র aন জায়গার থেক বশী বেল দিkণ
eিশয়ার মেয়রা aন জায়গার থেক বশী agসর - eটাo যমন ভুল ধারণা, তমনi কেয়কজন িবিcn নািsক িডেkটেরর
আচরণ থেক বািক নািsক িবjানীেদর মাপা যায় না। িনজ দশ বা জািতর
েt an aেনক িডেkটর যমন aন দশ বা
জািতর oপর aত াচার চািলেয়েছন তমনi িনজ ধেমর
t pমােণ aন ধমাবলmীেদর oপর aত াচােরর নমুনাo iিতহােস
কম িকছু নi। তাi আলাদা কের নািsকেদর e জন দায়ী করার কােনা কারণ দিখ না।
সবেশেষ আসা যায় িবেবেকর কথায়। eটা খুব pচিলত য নািsেকরা িবেবকদংশেন জজিরত হন না। কারণ নািsকেদর কােছ
তােদর নিতকতার জন কােনা িভিt নi - আিsকেদর কােছ ধমgn যমন। eমন ভাব যন - খুন, জখম বা ডাকািতর
aিভেযােগ যারা aিভযুk হয় তারা aিধকাংশi নািsক। নািsেকরা য aন ায় কেরন না তা নয়; িকnt বাsেব, তথাকিথত
নািsকেদর য aংশিট কােনা (লাল)বiেক ধমgn srপ গণ কের িনজ আদশ বা মত pিত া করেত ঝঁািপেয় পেড়েছ, তারাi
বরং aৈনিতক কাজ কের eেসেছ। s ািলন িকংবা মাo নািsকতা pিত ার জন তােদর িবেরাধী লাকজেনর uপর খুন, জখম,
জল- জুলুম কেরনিন, সgেলা কেরিছেলন কিমuিনs মতাদশ pিত ার নােম। eেদর কােজর জন নািsকতােক দায়ী করা
সমীিচন নয়। বা াn রােসল, িরচাড ডিকn িকংবা িsেফন oiনবাগ - eেদর মত ব িktরাo িনেজেদর ‘নািsক’ িহেসেব
পিরিচত কেরন eবং নািsকতা pচার কেরন কান রকম রাখডাক না রেখi – িকnt কi তারা তা খুন রাহাজািন বা গনহত া
কেরনিন িকংবা করেছন না। আিsকেদর দাবীমত যিদ ধমgni তােদর নিতকতার িভিt হয় - তাহেল সমেয় সমেয়
ধমgেnর ব াখ া পিরবিতত হয় কন? কনi বা সমs ধমপিরচািলত সমােজo দাসpথা, জািতেভদ আর িল ৈবষম জায়গা
কের নয়? নািsকেদর নিতকতার িভিt মানুেষর sতsূত িবেবক, য পিরেবেশ বড় হয় তার িশkা আর জািতগত চতনা।
তাi eকi ধেমর িবিভn rপ দখা যায় িবিভn a েল। আমার নিতকতার eকটা বড় িভিt আেছ আমােদর িজেন - তাi
িবcnভােব বা eকাকী বেড় oঠা মানুষo aৈনিতক না হেতi পাের - যতটা eকজন তথাকিথত নিতক বা ধািমক মানুষ হেত
পাের।
সামিgকভােব দখেল ভাল আর খারাপ ei dেটা িবেশষণ নািsক আর আিsকতার সােথ জুেড় দoয়াটা িঠক নয়। ধেমর an
সমথেকরা িনেজর ধম আর িব াস বঁািচেয় রাখেত সদা-সেচ বেল তারাi ei ভাল-খারাপ ধািমকতা িদেয় িবচার করার sলটা
আিব ার কেরেছন। নািsেকরা বশী p কের বেল dনাম আেছ। আিম নাহয় কেয়কটা pে র utরi দবার চ া করলাম।
আমার ব িkগত মতামেত মানুষেক িবচার করেত গেল তার মানিবক gণাবলীর িদেক তাকােনাi ভাল - িব াস িনজs।
নািsকেদর ঈ র-aিব াস যিদ নতুন নতুন িবjােনর তtt udাবেন সাহায কের তাহেল ঈ র aিব াস কের kিতটা িক হয়?

সাmpিতক ভােট আেমিরকায় aেনকবারi দখা গেছ য নািsকতার সােথ কমন eকটা কল জিড়েয় গেছ।
নািsকেদর রাজনীিতেত তা আসাi uিচন নয় কারণ িনuসuiেকর সােভেত দখা গেছ মাt 37%
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আেমিরকান eকজন যাগ নািsক pাথীেক ভাট িদেত পাের। কারণ, নািsকেদর eকদল হতাশ, িবেবকহীন,
pাকৃিতক সৗnয িবমুখ eবং মহাজাগিতক পরম শিkর pমাণ িবেরাধী মানুেষর গা ী বেলi মেন করা হেয়েছ।
eখনo আেমিরকার মািটেত 87% লাক " কােনািদনo ঈ েরর aিsেt সেnহ িকংবা aিব াস কের িন", আর
মাt 10% মানুষ িনেজেদর নািsক বেল মেন কেরেছ। eরi মেধ আবার নািsেকরা dনােমর ভািগদার। ei
dনােমর িমথgেলােক আেরা eকবার পযােলাচনা কের দখা দরকার, কারণ pায়i দখা যায় সমােজর সবেথেক
বুিdমান o িবjানমনsরাi নািsক হেয় থােক।

1) নািsেকরা মেন কের জীবন aথহীন
মজার কথা হল বরং ধািমেকরাi মেন কেরন জীবন হল aথহীন আর কlনা কের নন য iহজীবন শেষ
পরেলােক িগেয় তারা iহজীবেনর সব dঃখ-ক ভুেল তারা আনn uপেভাগ করেত পারেবন। বরং নািsেকরাi
িsরিনি ত য জীবন হল মূল বান। আর যেহতু আমােদর ভালবাসার িকছুi িচরকাল থাকেব না, তাi তারা
িব াস কেরন য e জীবেন সব ভালবাসাi aথপূণ।

2) মানবসভ তার iিতহােস সবেথেক বড় aপরাধgেলার জন দায়ী হল নািsকতা
আিsেকরা pায়i দাবী কেরন য পল পট, s ািলন বা মাo স তুং-eর হত ালীলার কারণ তােদর নািsকতা।
ফ ািসজম আর কিমuিনসেমর মূল সমস া তােদর ধম-িবেরািধতা নয়, বরং তারা িনেজরাi eেককটা ধম হেয়
uেঠিছল। eেদর রাজt তাi eকরকেমর aনমনীয় িব ােস চেলেছ, আর pেত েকর ব িkপূজায় িব াসী eকদল
মানুেষর তােক সমথন কেরেছ। eর সােথ বরং ধেম মহাপুrষ-বnনার তুলনা করা যায়। আর eেদর হােত মারা
গেছ যারা তােদর রাজৈনিতক শtr, জািতগত ভােব িবেরাধী বা দেশর an-unিতর পেথ anরায়। মানুষ
যুিkবাদী হেয় oঠার কারেণ কােনা সমাজi কােনাকােল kিতgs হয়িন।

3) নািsকতা eকিট aনমনীয় িব াস
আbাহািমক ধমgেলার ধমgngেলার দাবীমত সgেলা কােনা না কােনা সবশিkমান ঈ েরর লখা eবং তােত
মানুেষর pেয়াজনীয় সব তথ i দoয়া আেছ। আর তােদর মেত, যারা ei তেথ র িবেরািধতা কের বা ei দাবী
aেযৗিkক বেল মেন কের তারাi হল নািsক। তাi ei সংjানুসাের কাuেক নািsক হেত হেল তার িনেজর
িব ােস aনমনীয় না হেয় ধু যুিkবাদী হেলi চেল। ঐিতহািসক sফান হনরী রবাটস eকবার eক
আিsকেক লk কের বেলিছেলন - "আমার মেন হয় আিম আর তুিম dজেনi নািsক। তুিম যতgেলা ঈ ের

িব াস কর, আিম তার চেয় eকিট কম ঈ ের িব াস কির। যখন তুিম বুেঝ uঠেত পারেব য তুিম কন আর
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aন ান (ধেমর) সmাব ঈ রেক asীকার করছ, তাহেলi তুিম বুঝেত পারেব কন আিম তামার (ধেমর)
ঈ রেক asীকার করিছ"।

4) নািsেকরা িব াস কের মহািবে সবিকছুi ভাগ kেম সৃি হেয়েছ
eখন aবিধ কui জােনন না িঠক িক ভােব মহািব সৃি হেয়েছ। আমরা sান-কােলর সূচনা িনেয় আেদৗ
আেলাচনা করেত পাির িক না স িনেয়o আমরা িsরিনি ত নi। ei ভাগ kেম সৃি র যুিkটা আসেল
ডারuiেনর িববতন তেttর িবrেd বারবার বলা হেয় eেসেছ। িরচাড ডিকn তার "দ গড িডিলuশন" বiিটেত
ei ভুল ধারণাgেলা খnন কেরেছন। যিদo আমরা eখনo জািন না আমােদর gেহর রসায়ন িকভােব pােণর
udেব সাহায কেরিছল, িকnt আমরা জেন গিছ য আমােদর ei জবৈবিচt ভাগ kেম আেস িন। িববতেনর
মূল sm হল হয়ত ভাগ kেম ঘটা িকছু িমuেটশন আর তার পের pাকৃিতক িনবাচন। ডারuiন ei pাকৃিতক
িনবাচন তেttর নামকরণ কেরিছেলন কৃিtম িনবাচেনর সােথ eর সাদৃশ থেক। কৃিtম িনবাচেন পািলত প র
oপর ei িনবাচন চালােনা হয় - যার ফেল আেরা ভাল u পাদনশীল পািলত প পাoয়া যায়। ei পdিত
সmূণ নন-র◌্যাnম eবং িনিদ aিভমুেখi eেগায়।

5) নািsকতার সােথ িবjােনর কােনা সmক নi
িকছু িকছু িবjানীর মত িবjানী হেয়o ধািমক হoয়া সmব িকnt eটা মেন িনেতi হেব িবjানমনsতা ধম
থেক মানুষেক দূের সিরেয় দয়। আেমিরকার জনগেণর কথাi ধরা যাক। aিধকাংশ সােভেতi দখা গেছ য
pায় 90% জনগণi ঈ র-িব াসী, আবার ন াশনাল a াকােডিম aব সােয়েnর 93% িবjানীi ঈ ের িব াস
কেরন না। িবjানীরা তা সাধারণ জনগেণরi aংশ। eর মােন িবjানিচnা তােদর নািsকতার পেথ িনেয়
গেছ।

6) নািsেকরা ug
িবjানীরা যখন কােনা িবষেয় পূণ jান রােখন না, তখন তারা সটা সরাসির sীকার কের নন। যা জািন না
তােক জািন বেল ভাব দখােনাটা িবjােন aপরাধ বেলi মেন করা হয়। aথচ eটাi ধেমর মূলিভিt। eটা খুবi
িবপরীতধমী দাবী য ধািমেকরা eকাধাের নm o িমতভাষী aথচ তারা মহাকাশিবদ া, জীবিবদ া বা রসায়েনর
eমন jানo রােখন বেল দাবী জানান যা eকজন িবেশষj িবjানীo রােখন না। নািsেকরা িবjান থেকi
িনেজেদর jান আহরণ কেরন। eটা কােনামেতi ugতা নয় - eটা eকরকম সততা।
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7) নািsেকরা আধ ািtক aিভjতা িবমুখ
নািsকেদর কu ভালবাসা, িবsয় বা মুহূেতর আনn থেক বি ত রােখ না। ধু নািsেকরা সi aিভjতার
িভিtেত কােনা aবাsব বা aৈবjািনক দাবী কের না। aেনক ী ান আেছন যারা বাiেবল পেড় o যী র কােছ
pাথনা কের আনnময় জীবনযাপন করেছ। িকnt eেত িক pমািণত হয়? eেত pমািণত হয় িকছু িকছু কাড
aব কনডাk বা আচার-আচরেণর নীিতমালা o uপযুk সুশৃ লতা মানুেষর মেন pভাব ফেল। ei aিভjতার
িভিtেত িক দাবী করা সmব য যী ী i হেলন মানবজািতর eকমাt রkাকতা? সmব নয় - কারণ সমেয়
সমেয় িহnু, মুসিলম, বৗd eমনিক নািsেকরাo ei aিভjতা aজন কেরেছ।

8) নািsেকরা মেন কের মানবজীবন আর মানুেষর িচnার বাiের িকছুi থাকেত পাের না
নািsেকেদর পেk মানুেষর িচnাভাবনার সীমাবdতা িনেয় ধারণা করা আিsকেদর তুলনায় সহজ। eটা সিত য
আমরা মহািবে র aেনকিকছুi জািন না eবং তার সােথ eটাo সিত য ধমgেnর পাতায় য মত পাoয়া যায়
তাo আমােদর ধারণার pিতফলন নয়। যমন আমরা eখেনা জািন না য আমরা ছাড়া কােনা বুিdমান pাণী
মহািবে আেছ িক না। আর যিদ থেকo থােক, pকৃিত সmেক তােদর ধারণা আমােদর থেক কেয়কgণ
বশীo হেত পাের। নািsকেদর পেk eরকম মেন নoয়া সmব। আর সi বুিdমান pাণীেদর কােছ য
আমােদর ধমমgngেলা আেরা aথহীন মেন হেব সটাo নািsকরা মেন নেবন। আসেল মহািবে র ব াপকতা
আর রহস ময়তা সmেক পৃিথবীর pচিলত ধমgেলা িনতাni সাধারণ ব াখ া িদেত পেরেছ। পযেবkণ ছাড়া
সi সব মেন নবার কােনা aথi হয় না।

9) ধম য সমােজর uপকাের আেস, সটা নািsেকরা uেপkা কেরন
সমােজ ধেমর uপকারী pভাব িনেয় যারা আেলাচনা কেরন তােদর মেন রাখা uিচত য ধুমাt uপকারী pভােবর
কারেণ কােনা িকছুেক সিত বেল মেন নoয়া যায় না। ei eকi কারেণ সব সাntনাবাক i সিত নয় যিদo
তা uপকাের আেস।
ধু তাi নয়, ধেমর uপকারী pভাবo p াতীত নয়। aিধকাংশ kেti ধম মানুষেক িঠক পেথ চলার জন ভুল
ব াখ া দয়, যখােন সিঠক কারণ দoয়া সmব। কােনা গিরব বা dঃsেক িক কারেণ সাহায করা uিচত? তার
সােথ সমব াথী বেল? না মহািবে র s া সাহায কারীেক পুর ত
ৃ কেরন বেল?
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10) নািsকতা িবেবক বা নীিতর ধার ধাের না
কu যিদ আেগ থেকi িন ুরতা সmেক খারাপ ধারণা না রােখ, তাহেল তার পেk কােনা ধমgn থেক সi
ধারণা পাoয়া সmব না। কারণ ধমgেn মানুষ o ঈ েরর aসংখ িন ুরতার নমুনা রেয়েছ। আমােদর মানিবক
gণাবলী ধমgn পেড় আেস না। আমােদর মানিবক gণাবলী aেনকাংেশi আমােদর মিsে pািথত থােক আর
তা হাজার হাজার বছর ধের মানুেষর সুখ-dঃেখর কারণ িবে ষেণ সমৃd হেয় চেলেছ।
গত কেয়ক শতেক আমরা aেনক িবেবকবান হেয়িছ কােনা ধমgn আলাদা কের আিব ার না কেরi। aিধকাংশ
ধমgেni দাসpথার uদাহরণ থাকেলo গত কেয়ক শতেক আমরা তা আমােদর সমাজ থেক িনমূল করেত
পেরিছ। ধেমর যা যা ভাল িদক সবi আমােদর কােছ নীিতগতভােব মূল বাণ িকnt তার মােন ei নয় য তা
কােনা মহািবে র s া আমােদর হােত িদেয় গেছন।
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