
িববতেনর দৃি েত নিতকতার udব 

aপািথব 
 
নিতকতা য মানব দেহর anিনিহত কান ভৗত বা বjািনক কাযকারণ জিনত নয়, বরং তা দহ বিহভতু 
বjািনক কাযকারণিবহীন কান aদৃষ  শিk dারা সৃ  o িনয়িntত, ei ধারণা aেনেকর মেধ i বdমূল। aেনক 
িবjান সেচতন uদার বা মkুমনা মানুষo ei ধারণা পাষণ কের থােকন । pম,মমtেবাধ, o নিতকতার মত 
মানিবক gণাবলীেক তঁারা aত n মহান o ‘‘sগীয়’’ বেল মেন কেরন, যা aেচতন,যািntক বjািনক িবিধসমূেহর 
dারা ব াখ া করেল ei মহান gণাবলীর aবমাননা করা হয় o মানুষেক eকটা যেnt পযবিসত করা হয়। িকnt 
eকটু সতকতার সােথ িচnা করেল eটাi pতীয়মান হয় য তঁােদর ei ধারণা আtার uপর তঁােদর aবেচতন 
িব ােসরi iি ত বহন কের। কারণ মানুেষর sভাব, aনুভুিত, আেবগ, মূল েবাধ iত ািদর কারেণi আtার 
ধারণার সৃি , pাকৃিতক কারণ (aথাৎ বjািনক কাযকারণ) eর dারা মানুষ তার িনেজর ei বিশ gিলেক 
বুঝেত বা ব াখ া করেত না পেরi আtার ধারণার udাবন কেরেছ aতীেত। মানুষ যnt নয় eটা জার িদেয় 
বলার aথi হাল আtায় িব াস। মানুেষর eক সহজাত pবৃিt হাল, কান ঘটনার বা কােযর pাকৃিতক কারণ 
বা ব াখ া খঁুেজ না পেল eক apাকৃিতক সtার aিsেtর কথা ঘাষণা কের ei apাকৃিতক সtার কারেণi য 
ঘটনাটা ঘটেছ ei ‘‘ব াখ া’’ দয়া। িকnt দশন বা যুিkশােstর ‘‘ক খ’’ যারা জােনন তঁারা বা যুিkjান সmn য 
কui sীকার করেবন য eটা কান ব াখ াi নয়। িববতন িবjােনর eক uেlখেযাগ  সাফল  হল pাকৃিতক 
িনয়েমর dারাi ei মানিবক gণাবলী o বিশ gিলর (সিঠকভােব বলেল ei gণাবলী বা বিশে র udেবর) 
ব াখ া দoয়া। নিতকতা o aন ান  মানিবক মূল েবােধর uৎ সর িভিt য pাকৃিতক িনয়ম aথাৎ বjািনক 
সূti তার সমথেন eখন জারাল সাk  pমাণ পাoয়া যায়।  

 

pাকৃিতক িনয়ম aথাৎ পদাথ িবjােনর সূti িববতন pিkয়ার পছেন কাজ কের আর তারi পিরণিতেত মানুষ 
o aন ান  pাণীর জিটল a  pত ে র সৃি  হেয়েছ, যা মানুষ সহ সব pজািতেক িববতেনর িনবাচন চােপর  মুেখ 
udতন o বংশাণু স ালেন  সহায়তা কের। ei সব জিটল a  pত ে র মেধ  সবেচেয় জিটলিট হল মিs । 
লkেকািট ø◌ায়ূেকাষ আর সংেযাগ বতনীর dারা গিঠত মিs  হল জিটল তেntর  eক pকৃ  uদাহরণ। মিs  
eকিদেন গেড় uেঠিন। লk লk বছের িববতেনর পিরণিতেত kমা েয় আজেকর ei জিটল rপ িনেয়েছ 
মিs । িববতেনর ধারাi হল ধােপ ধােপ সরল থেক জিটেলর িদেক agসর হয়া। aন ান  সব জিটল তেntর 
মত মিs o িবকাশমান ধম  pদশন কের। মিs  aিত জিটল হoয়ায় তার িবকাশমান ধম o aিভনব o 
aনন । আেবগ, aনুভূিত, নিতকমূল েবাধ iত ািদ সবi মিsে র িবকাশমান ধম । pাকৃিতক িনবাচেনর  দrন 
য িবকাশমান ধম gেলা udতন o বংশাণু স ালেন সহায়ক সgিলi ধু িটেক থােক সমেয়র িববতেন। ei 
িটেক থাকাটা পািরসাংিখ ক বা গড় aেথ (সংখ া o সময় uভেয়র িভিtেতi)। মানুষ pজািতর সংখ াগির  aংশ 
নিতক মূল েবােধর তাড়না aনুভব কের। যারা কেরনা তারা সংখ ালঘু। তা নাহেল মানব pজািত aেনক আেগi 
িবলুp হেয় যত। ei তাড়না আেস িববতেনর pাকৃিতক কারেণi। কান দব বা aতীndীয় কারেণ নয়। 
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নিতকতার udব o িববতন হয় মিsে র সােথ পিরেবশ o aন  মিsে র িমথðি◌য়ার দrন মিsে রi িববতেনর 
মাধ েম, যার মাধ েম পুেরা সভ তা বা সংsৃিতর eরi সৃি । aেনেকi নিতকতার uৎস বলেত সভ তা বা 
সংsৃিতেকi িচিহ¡ত কেরন, যন eখােনi তার r বা মূল। সভ তা বা সংsৃিতেক তঁারা eক মৗিলক সtা 
িহেসেব দেখন। সভ তা বা সংsিৃত িনেজi য (মিsে র)িববতেনর ফল, যার eক pকাশ হল নিতকতা, সটা 
তঁারা uপলিb কেরন না। ei pসে  দাশিনক ডানাl ড ক ােমরন তঁার লখা ‘‘জীবেনর uেdশ ‘‘ বi eর 
সংিkpসার aংেশ বেলন : 

 
‘‘eকটা বhল pচিলত াn ধারণা হেc ei য মানুেষর মেধ  জnগতভােব aথাৎ বংশাণুর িববতেনর 
মাধ েম লb মূল েবাধgিলর বাড়িত আিতিরk সব মূল েবােধর সৃি  হয় সংsৃিতর eক িবকাশমান ধেমর 
কারেণ, আর ei সংsৃিতলb মলূ েবাধgিল জnগতভােব লb aিধকাংশ মূল েবাধgিলর sান িনেয় নয় । 
িকnt ei ধারণার সমথেন কান যুিk নi। ei ধারণােক আমােদর আর eক আt াঘার uদাহরণ 
িহেসেব দখা যায়, যার দrন আমরা িব াস করেত চাi য aন  pাণীর থেক আমােদর পাথক টা ধু 
পিরমাণগত নয়, বরং gণগতo। pাকৃিতক িনবাচন কমন কের জnগতভােব লb মূল েবােধর তথ িটেক 
মানুেষর মিsে  pাg াম কের দয় সটা আমরা বঝুেত পাির। িকnt eটা বাঝা ক কর য eক মিs  
থেক aন  মিsে  সংkিমত তথ  িক কের জnলb মুল েবােধর aিতিরk নূতন মূল েবাধ সৃি  করেত 
পাের। aবশ i আমরা সংsৃিতর মাধ েম পরsেরর মেধ  নূতন মূল েবাধ স ািরত কির। িকnt ei নতূন 
মূল েবাধgিল মিsে i সৃ , eক মিs  থেক aন  মিsে  তেথ র আদান pদােনর মাধ েম সৃ  নয়।’’ 

 
aথাৎ ক ােমরন বলেত চাiেছন য মিs  কের সৃি , আর সংsৃিত কের সi সৃি েক eক মিs  থেক aন  
মিsে  sানাnর। বা ঘুিরেয় বলা যায় য eক মিs  থেক aন  মিsে  মূল েবােধর ei সংkমণেকi বলা হয় 
সংsৃিত। কােজi বলা যায় য নিতক মূল েবােধর pবৃিt, যা িকনা মানেুষর িচnা,aনুভূিত o কেম uিচত 
aনুিচেতর ধারণার জn দয় তা পদাথ িবjােনর িনয়েমরi পিরণিতেত িববতেনর dারা মিsে র মাধ েম সৃ  । 
নিতকতার আসn কারণ সংsৃিত বেট, তেব চড়ূাn কারণ পদাথ িবjােনর িবিধসমূহ। eটাত eক সাধারণ যুিkর 
কথা য মানুেষর মিs (aথাৎ মন) যিদ পদাথ িবjােনর িনয়েmর ফেল সৃ , তাহেল নিতকতা, যা আবার 
মিsেsi সৃ , সটাo পদাথ িবjােনর সূেtরi ফল। নিতকতা পদাথ িবjােনর িনয়েমi pcn আেছ(জিটল 
তেntর জন )। িববতেনর মাধ েম তা pকাশ pায় । িনm ণীর pাণীর মেধ o নিতকতার আভাস পাoয়া যায়। 
যেহতু তােদর মিs  মানুেষর মিsে র মত aত জিটল নয়, তাi তােদর নিতকতাo aতটা unত o জিটল 
নয়। নিতকতার ei pকৃিতক িনয়েমর dারা সৃি র কথা সমাজজীবিবjানী e  oয়াড uiলসন বেলেছন তঁার 
’’ নিতকতার জীবৈবjািনক িভিt’’ নামক pবেn। সi pবেn িতিন িলেখেছন য uিচেতর aনুভূিত জড়pিkয়ার 
eকিট uৎপাদ িক ভােব িববতন নিতক pবৃিt সৃি  কের? eর ব াখ ায় e  oয়াড uiলসন তঁার uপের uেlিখত 
pবেn িলেখেছন : 

 
”ধের নi সহেযািগতা করা বা দলত াগ করার pবিৃt জnগত। কu বশী সহেযািগতাpবণ, aেন রা 
কম। ei ব াপাের নিতকতার pবণতা aন ান  সব মানিসক pবণতার মতi। যসব pবৃিt জnগত বেল 
আমােদর জানা তার মেধ  যgিল নিতক pবণতার সবেচেয় কাছাকািছ সgিল হেc aেন র কে র pিত 
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সহমিমতা, িশ  o তার পিরচযাকারীর মধ কার আসিkর কতgিল িবেশষ pিkয়া। নিতক pবণতার 
utরািধকারসূেt pািpেযাগ তার সংেগ যাগ কrন সহেযািগতাpবণ মানুেষর দীঘায়ূ হoয়ার o aিধকতর 
সnিত রেখ যাoয়ার ঐিতহািসক সাk  pমাণ। ei যুিkেত িববতেনর ঐিতহািসক পথ ধের egেল দখা 
যােব য যসকল বংশাণু মানুষেক সহেযািগতাpবণ কের সi বংশাণgুিলi মানব pজািতেত সামিgকভােব 
aিধকতর আিধপত  বা pাধান  িবsার করেব। 

ei pিkয়া কেয়ক হাজার pজn ধের পুনরাবৃt হেত থাকেল তা aবশ mাবীrেপ নিতক aনুভুিতর সৃি  
করেব। িকছ ুমেনািবকারgs (যিদ সরকম িকছু থেক থােক) ছাড়া p েত ক মানুষi িবিভnভােব ei 
নিতক aনুভূিতেক pত k কের িবেবক, আtসmান, aনুেশাচনা,সহমিমতা,লjা, িবনয়, নিতkার pিত 
আঘাত iত ািদ rেপ। ei pিkয়া সাংsৃিতক িববতনেক সi সব pথার িদেক পkপােতর সােথ 
পিরচািলত কের যgেলা সাবজনীন নিতক আচরেণর সtূ যমন সmান, 
দশেpম,পরাথতা,ন য়িবচার,সহমিমতা, কrণা o pায়ি ত েক pকাশ কের।” 

 
নিতকতার িববতেনর আরo anদৃি  লাভ করা যায় গিণেতর eক শাখা kীড়াতেt। eর eকিট সুপিরিচত 
uদাহরণ হল বnীর uভয়সংকট। নীেচ সংেkেপ eর িববরণ দয়া হলঃ 
 
di বnী, ক o খ জেলর di পৃথক সেল বnী হেয় আেছ। eেদর িনেজেদর মেধ  যাগােযােগর কান uপায় 
নi। aিভশংসক তােদর uভয়েকi eকটা চিুkর psাব দন। psাবিট হল – 

 

1) যিদ কu sীকার কের য তারা uভয়i aপরাধী, িকnt aপরজন তা asীকার কের, তাহেল স 
মুিk পােব eবং aপরজন 5 বছেরর কারাদn পােব। 
 
2) uভয়i যিদ aপরাধ asীকার কের, তাহেল uভয় d বছেরর কারাদn পােব। 
 
3) uভয়i যিদ aপরাধ sীকার কের, তাহেল uভয় 4 বছেরর কারাদn পােব। 

 
দখা যােc, কu যিদ aপরাধ sীকার কের তাহেল স হয় মুিk aথাৎ 0 বছেরর কারাদn পােব (1 নং kেt) 
নতুবা 4 বছেরর কারাদn পােব (3 নং kেt)। কu যিদ aপরাধ asীকার কের তাহেল হয় স d বছেরর 
কারাদn পােব (2 নং kেt) নতুবা 5 বছেরর কারাদn পােব (1 নং kেt) । কােজi pেত েকর দৃি েকাণ 
থেক asীকার oরার চেয় sীকার করা aিধকতর পুরsার বেয় িনেয় আসেব (0 বা 4 বছেরর কারাদn aবশ i 

2 বা 5 বছর কারাদেnর চেয় য়)। eখন যিদ uভয়i যুিkবান o sাথপর হয় তাহেল uভয়i aপরাধ sীকার 
করেব। িকnt পিরণােম তারা uভয়i 4 বছেরর কারাদn পােব (3 নং kt), যা িকনা uভেয়রi aপরাধ 
asীকার করার পিরণিতর (2 নং kt) চেয়o খারাপ। কােজi তােদর যুিkjান o sাথপর িচnাpসূত িসdাn 
পিরণােম তােদর িনেজেদর যুিkেকi ভুল pমাণ করল! ei বnীর uভয়সংকেটর uদাহরণ যিদ aেনকবার 
পুনরাবৃিt করা হয় eবং eকi সােথ যিদ তােদর িনেজেদর মেধ  যাগাযেগর ব বsা কের দয়া হয় তাহেল pথম 
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িদেক uভয়i aপরাধ sীকার করেব বেট, িকnt শী i তােদর মেধ  পরীkণ o মসংেশাধেনর eর মাধ েম 
পরsেরর সােথ সহেযািগতা করার eক pবণতার জn হেব eবং তারা সহেযািগতার eক নিতক আচরণ সূt 
udাবন করেব যা বলেব ‘‘ তামরা কখনi sীকার কিরেব না’’। aপরাধ চেkর মেধ o ei সহেযািগতার সূt 
পিরলিkত হয় যার দrন তারা eেক aপরেক ধিরেয় দয় না। িববতন eভােবi কাজ কের। লk লk বছর ধের 
কাজ কের িববতন আিদমকােলর uপজািত হেত আধুিনক মানুেষর মেধ  eক নিতক চতনার udব o িবকাশ 
ঘিটেয়েছ। ei নিতক চতনা কান aতীndীয় শিkর dারা মিsে  রািপত হয় িন,eটা মিsে র eকটা 
হাডoয় াড pবিৃt  । ei হাডoয় াড pবৃিt মানুেষর eকেচিটয়া নয়। আেগo uেlখ কেরিছ িনm pাণীেদর 
মােঝo সরল নিতকতা পিরলিkত হয়, যমন নকেড় বাঘ গােtর মেধ । তােদর মেধ  আনুগত , পুরsার, 
শািs iত ািদ দখা যায়। eক ণীর রkপায়ী বাdড়েদর মেধ o পেরাপকািরতা দখা যায়, যখােন aসুs 
বাdড়েক pিতেবশী বাdড় গrর শরীর থেক পান করা রk দান করেত দখা গেছ, কারণ pবৃিtগতভােব দাতা 
বাdড় জােন তারo eকিদন pেয়াজন হেত পাের ei সাহােয র। 

 
য সকল pবৃিt udতেনর সহায়ক িববতনী জীবিবjানীরা সgলীেক uপেযাজনীয়  আর udতন পিরপnী 

pবৃিtেক pিত-uপেযাজনীয় বেল আখ ািয়ত কেরেছন। িকছু pবৃিt udতেনর সহায়কo নয় আবার udতন 
পিরপnীo নয়। eরা udতন িনরেপk বা uদাসীন। িববতন (িববতন মেনািবjান সিঠক aেথ) য ধু নিতক 
pবৃিtর মত uপেযাজনীয় pবৃিtর udেবর ব াখ া দয় তা নয়, aৈনিতক (যা udতন পিরপnী বা udতন 
িনরেপk হেত পাের) pবৃিt সৃি র ব াখ াo দয়। বাiেবেল যব নামক aধ ােয় যব ক i েরর কােছ ei 
ফিরয়াদ করেত দখা যায় য কন তােক i র aসহণীয় dদশার মেধ  ফেলেছন, স তা কখনo কান 
aপরাধ বা aন ায় কেরিন। e কমন িবচার i েরর, যব জানেত চায় i েরর কােছ। িকnt i র যব eর ei 
pে র কান সnে◌তাষজনক utর দন িন। িকnt িববতনী জীবিবjােনর সৗজেন  eখন eর ব াখ া দয়া সmব। 
ei লেk  নীিতjােনর জীবৈবjািনক uৎস নােম aেনক বi o গেবষণাপt লখা হেয়েছ। তাহেল p  হল 
কন মn বা নীিতহীনতার সৃি ? eকটা uদাহরেণর মাধ েম eটা বাঝার চ া করা যাক। eকটা grtপূণ 
ব াপার হল য িববতনo aেনকটা সাধারণ মানুেষর মতi বুিd বা যুিkেক কােজ না লািগেয় পরখ o ভুল 
াnি◌তর মাধ েম সবেচেয় সহেজ uেdশ  সাধন করেত চ া কের। sরণ কিরেয় দয়া uিচত য িববতেনর 
kেt ei uেdশ  হল udতন o পরবতী pজেn বংশাণু হsাnর করণ। কান যুেd শtrপেkর সিkয় 
যাdােদর সনাk কের আলাদা কের ংস করা বশ dঃসাধ  ব াপার। aেনক িহসাব িনকাশ, তথ  সংgহ o 
পির েমর pেয়াজন। eর চেয় aেনক সহেজ e কাজ করা যায় িনিবচাের সবাiেক ংস কের। তােত শtr 
যাdােদর ংস সুিনি ত। যিদo eর ফেল aেনক িনরীহ বসামিরক লাক িনহত হয়। িকnt যাdারা 
বসামিরক লাক িনহত হoয়ার pিত uদাসীন, eেত তারা খুশীo নয়, dঃিখত o নয়। তােদর eকমাt uেdশ  
হল শtr যাdােদর ংস করা। iরােক মািকন বািহনীর বামাবষণ eর eক pকৃ  uদাহরণ। মূল লk েক ংস 
করার uেdেশ  মূল লk  নয় যারা তােদরo aিনবায  ংসেক যুেdর ভাষায় পা  pিতিkয়াজিনত kিত বলা 
হয়। aৈনিতকতা বা নীিতহীনতা িববতেনর eক aিনবায  পা  pিতিkয়াজিনত kিত। িকছু পা  pিতিkয়া 
আবার kিত বা ংস নাo করেত পাের। িববতেনর kেto aেনকটা সরকম ঘেট। িববতেনর eকমাt uেdশ  
হল udতন o বংশাণু স ারণ। ei uেdশ  সাধেনর pিkয়ার িকছু apত ািশত uপজাত uৎপn হেত পাের। 
িববতেনর ভাষায় egিলেক s ােnল  বলা হয়। iমারেতর ছােদর ধনুকাকৃিত িখলান তরীর সময় িtেকাণাকৃিত 
য apেয়াজনীয় aংশ aিনবায ভােব তরী হেয় যায় তােকi sাপত িবদ ায় s ােnল বলা হয়। 
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িববতেনর ei aৈনিতক pবৃিtর s ােnেলর eকিট uদাহরণ হল ধষণ। ei pবৃিt য eখনo িটেক আেছ তার 
কারণ eটা uপেজাযন-পিরপnী নয়। িববতেনর শিkসমূেহর আমােদর মত নিতক চতনা নi, যিদo আমরা 
িববতেনরi সৃি । িববতন an। স ধু জােন িকভােব udতন o বংশাণু সংরkণ o স ারণ করা যায় য কান 
uপােয়। ধষণ ধু য uপেজাযন-পিরপnী নয় তাi নয়, িববতনী মেনািবjানীেদর মেত িববতেনর আিদম পযােয় 
uপেজাযন সহায়কo হয়ত িছল। িববতনী মেনািবjানী থনবুল আর নৃতtিবদ পামার eর লখা বi ‘‘ধষেণর 
pাকৃিতক iিতহাস‘‘ eর মূল বkব i হল aতীেত ধষেণর ei uপেজাযন সহায়তাকারী ভূিমকা। আর ei মূল 
বkব িট হল ধষণ eকিট বংশাণুগতভােব সৃ  িববতনী কৗশল যা pজেnর পর pজn ধের িতেক আেছ eটা eক 
pকার যৗন িনবাচন - eকটা সফল pজনন কৗশল। sভাবতi থনবুল আর পামার ভুল বাঝাবুিঝর sীকার হন 
তঁারা য ধষণেক সমথন বা kমা করেছন ei aিভেযােগ aিভযুk হেয়। িকnt তঁারা eর কানটাi কেরন িন। 
কেরেছন eটা ভাবেল তা হেব pাকৃিতক হতুেদােষর eক uদাহরণ। য হতুেদােষর কারেণ pকৃিতেত যািকছুi 
ঘটেত দখা যায় তাi ঘটা uিচত বেল মেন করা। আসেল তা নয়। ‘‘হয়’’ ক ‘‘হoয়া uিচত’’ e unীত করার 
কান যৗিkকতা নi। থনবুল আর পামার ধু ব াখ া করার চ া করিছেলন ধষেণর মত eক িনnনীয় আচরণ 
িকভােব eখনo িটেক আেছ তার িববতনীয় ব াখ া দয়ার। জীবিবjানী ম াট ির  লীo তঁার ‘‘gেণর uৎস‘‘ বiেত 
eকi কথা বেলেছন - ধষণ aতীেত িববতেনর জন  uপেযাজনীয় িছল। তাi দখা যােc মn pবৃিt gেলা 
িববতেনর eক aিনবায  uপজাত সৃ  হেয় িটেক আেছ। eরকম আর eকিট মn pবৃিt হল িমথ া কথন। 
পদাথিবদ হাin য পেগl স  তঁার ‘‘যুিkর sপ‘‘ বiেয়র 330 পৃ ায় eটা সুnরভােব বিুঝেয়েছনঃ 

‘‘জিটলতার নতুন িবjান o কিmuটার মেডিলং eর dারা pাp জগৎ সmেক নতুন ধ ান ধারণা 
আমেদরেক আমােদর মূল েবাধ সmেক eমন িকছ ু শখােত পাের যা আমরা আেগ কখনi জানতাম না। 
িবjান নিতক িবেরােধর সুরাহা না করেত পাের, িকnt ঐ িবেরাধ িনেয় য িবতক, িবjান সটােক eক 
a াn aবয়ব বা কাঠােমা িদেত পাের। eকটা uদাহরণ নয়া যাক যমন িমথ া বলা। আমরা সত বলােক 
eকটা পুণ  বেল গণ  কির আর িমথ া বলােক পাপ গণ  কির। িকnt সবাi যিদ সবদা সত  কথা বেল, 
যার দrন য কাuেকi সmূণভােব িব াস করা যায়, তাহেল কান eকজন িমথ া বলেল তার িবপুলভােব 
লাভবান হবার সmাবনা দখা দয়। িকnt ei সmাবনা সামািজক িsতাবsা রkার জন  সহায়ক নয়। 
aপরিদেক য সমােজ সবাi সবদা িমথ া বেল, সi সমাজo বিশিদন িsতাবsায় থাকেত পাের না eবং 
eকসময় ভে  পড়েত বাধ । সবেচেয় িsতাবsার দশা হল যখন সবাi aিধকাংশ সময় সত  বেল িকnt 
মােঝ মেধ  িমথ া বেল, যা বাsব জগেত দখা যায়। eক aেথ বলা যায় য আমােদর মেধ  যারা 
িমথ াবাদী তারাi আমােদর বািক সবাiেক সত বাদী o সতক থাকেত সহায়তা বা বাধ  কের। 
িমথ াকথেনর ei বjািনক িবে ষণ আমরা কন িমথ া বিল সটা বুঝেত আমােদর সাহায  করেত পাের’’ 

 
kীড়াতt eiরকম বjািনক িবে ষণেক সমথন দয়। মূলত তা সi pাচীণ িবেjািkেকi সমথন কের যা 
বেল, ভ eর জন i মেnর pেয়াজন। আেলার জন i anকােরর pেয়াজন। সmূণ মnহীন eক আদশ জগৎ 
aলীক কlনায় িবরাজমান, বাsেব eটা কখনi ঘটেবনা। 

 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িববতেনর দৃি েত নিতকতার udব 

 
 
পিরেশেষ eকটা grtপূণ িবষেয় মেনােযাগ আকষণ করা যাক। aৈনিতকতা বা মn থাকেবi বলার aথ ei 
নয় য তােক সমথন করা বা নিতক মূল েবাধ হািরেয় ফলা বা না পাষণ করা। aেনেক eটা ভাবেত পােরন য 
ধমীয় িবধােনর শািsর ভয় না থাকেল aথাৎ নিতকতার দব uৎ স িব াস না করেল নিতকতার uপর পরম 
কান আsা বা িব াস আসেত পাের না। eর utের বলব িববতন যমন মn বা aৈনিতকতার uপিsিত িনি ত 
কের, তমিন িববতন eটাo িনি ত কের য aিধকাংেশর মেন নিতক চতনার শk িভত যন গিঠত হয়। 
িববতন eটাi িনি ত কের য গেড় সমােজর aিধকাংশi যন aপরাধ িবমুখ হয়, মানুষ pজািতর udতেনর 
লেk । যঁারা pচিলত i ের িব াস কেরন না aন ান েদর মত তঁােদর aিধকাংেশরo মেন নিতক চতনার eক 
aনপেনয় pবৃিtর সৃি  হয়। পরেলােক শািsর ভয় ক যুিkর িবচাের aমুলক জেনo তঁারা aপরাধ না করার 
eক জারাল pবৃিt aনুভব কেরন। aপরাধ করেল লাভবান হবার o শািs না পাoয়ার িন য়তা পেয়o শত 
চ া করেলo তঁারা aপরাধ করেত পারেবন না। eক aদৃশ  শিk যন তােদর িনবৃt কের। যুিk িদেয় যমন 
কান খাবােরর pিত arিচ বা লাভেক পিরবতন করা যায় না তমিন aপরাধ না করার িববতনজিনত pবৃিtেকo 
যুিk তক dারা জয় করা যায়না। ধেম িব াসী aেনেক বলেবন ঈ ের aবেচতন িব ােসর জন i eমনিট হয়। 
aপরাধিবমুখ aিব াসী যুিkবাদী লাকিট সটা জােন না। িকnt আসল ব াপারিট হল িব াসী লাকিটi নিতক 
মূল েবাধ eর pবৃিtর কান pাকৃিতক ব াখ া না জানায়, (হয়ত তঁারা িববতন o পদাথিবjান পেড়ন িন বা 
বােঝন না বা egেলােক নািsেকর aপpচার বেল uিড়েয় দন) eক apাকৃিতক কারণ dারা eর ‘‘ব াখ ার’’ 
চ া করেছন । pচিলত ধেম িব াসী না হেয়o য কu নীিতবান হেত পাের িনছক pাকৃিতক কারেণ সটা 
তঁােদর aজানা o সেহতু aসmব বেল মেন হয় তঁােদর। 

 
aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
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