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ভূিমকা
 
 ‘ি�পুরা িব�িবদ�ালেয়র �য কৃিত� আমােক মু� কেরেছ তা হল ভারতীয় নীিতশাে�র 

সংেযাজন । আমরা সকেল অ�িব�র পা�াত� নীিতশাে�র স�ে� অবিহত । িক� ভারতীয় 

ুদশ�েনর �যক� শাখা ি�পুরা িব�িবদ�ালেয়র পাঠ�সূচীেত অ�ভ� � করা হেয়েছ তার নীিত 

িবষয়ক আেলাচনা কােল মেনােযাগ িদেয় পড়া�না কেরেছন । �য িদক �দখেল আিম 

িব�িবদ�ালেয়র কৃিত�েক অিভন�ন জানাই । বত� মােন বাংলা ভাষায় রিচত পু�ক�েক 

নীিতশাে�র উপের একটা সংি�� অথচ ছা�পেযািগ পু�ক বলা যায় । এই পু�ক ব�াি�বেগ�র 

জন� নয় ।

 �-অধ�ায় সাম�ী িবষয় ব�েক যথাসাধ� সহজভােব ছা�-ছা�ীেদর কােছ পিরেবশন 

করা হেয়েছ । ছা�ছা�ীরা উপকৃত হেলই আমার �েচ�া সাথক�  হেব ।





 �াচীন িহ�ুরা চার� চূড়া� উে�শ� অথা� ৎ পু�ষাথ�েক িচি�ত কেরিছেলন : 
(ক) অথ�, (খ) সুখ, (গ) সততা এবং (ঘ) মুি� । �েত�ক মানুেষর উিচত তার পিরপূণ� 
কলভােনর জন� এই চার� পু�ষাথ�েক অনুসরন কের চলা । স�দ মানুেষর ব�গত 
�জৗিবক এবং অথ�ৈনিতক চািহদা �মটায় । সুখ মানুেষর মানিসক এবং আেবগ চািহদা 

ৃ�মটায় । কামনা বাসনার পিরতি� ঘটায় । সততা তার বুি�জাত (Rational), 
ৃসামািজক এবং �নিতক চািহদার পিরতি� ঘটায় । �ধু তাই নয়, �নিতক নীিত (ধম�) 

অনুযায়ী জীবন ধারেনর মেধ� সততা িনহত থােক । সততা সহজাত �বৃি�, তী� 
কামনা (Appetiute) ভাবােবগ(Impulses) বাসনা এবং আেবগ �ক বুি� বা ��ার 
�ারা িনবি�ত কের । সুখ সমৃে�র �চেয় উ�তর ; অবশ�ই সমৃ� �থেকই সুেখর পথ 
�শ� হয় । সুেখর �চেয় উ�তর । এটা হল �নিতক কল�ােন । আবার �কউ �কউ 
�নিতক নীিতেক ঈ�েরর আেদশ বেল মেন কের । ঈ�র যা িনেদ� শ �দন তাই �ক ; 

ুতাঁর �ারা যা িনিষ� তা ভল বা �া� । আমােদর উিচত তাঁর আেদশ অনুসরণ করা । 
কারণ তা করেত পারেল আমােদর পূণ�তা আয়� করা স�ব হয় । �নিতক নীিত 
ঐ�িরক িব�� নীিত �থেক উ�ব হয় । আবার �কউ �কউ �নিতক নীিতেক অিতব�� 
(Transsecndent) ঔিচেত�র পয�ােয় �ফেলন ; এবং তা মু� পু�েষর �ারা বুঝেত 
পারা যায় ।

 ভারতীয় িচ�ার ইিতহােস পু�ষােথ�র ধারনা এক� িবিশ� �ান অিধকার কের 
আেছ । ভারতীয় সম� িবদ�াই পু�ষােথ�র ধারনার ওপের যেথ� ��� আেরাপ 
কেরেছ । পু�ষাথ� শ�� বলেত পু�েষর অি�� বা কাম� এই অথ� �কাশ করা হয় । 
পু�ষ যা সেচতন ভােব অে�ষন কের বা কামনা কেরতারই নাম পু�ষাথ� । মানুষ 
সেচতন ভােব তার আদশ� ি�ত করেত পাের এবং আদশ� �পায়েনর জন� সাধনা 
করেত পাের । শ�� হল পু�ষ + অথ� । অথ� শে�র �ারা এমন আদশ� �বাঝােনা 
হেয়েছ যা বত� মােন বা�ব নয় বেট িক� অনুসরণ করার �যাগ� বা বা�েব �পায়েনর 
উপযু� ‘অথ�’ কথা�র সে� যু� বেল এখােন পু�েষর পে� সেচতন সাধনার ইি�ত 
বত� মান । পু�ষাথ�েক সাধ� বলা হয় । সাধনা কের যা লাভ করা যায় তাই সাধ� । 
পু�ষাথ� পু�েষর সাধনা লভ� । যা সাধনা লভ� তা মূল�বান । এই কারেণ পু�ষাথ�েক 
মূল�বান বলা হয় । মূল� ি�িবধ - �গৗন এবং মুখ� । স�� আন�দায়ক ব� �েয়র জন� 
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�েয়াজনীয় বেল মূল�বান । স�েদর িনজ� �কােনা মূল� �নই । ধেনর মূল� �গৗন মূল� 
িক� স�দ �য আন� �দয় তার মূল� �গৗণ নয় মুখ� । কারণ আন� আন� বেলই 
আমােদর কােছ মূল�বান । সুতরাং আমরা ‘পু�ষােথ�’ কথা�র ব�াখ�া �সে� বলেত 
পাির �য, �য উে�েশ� বা আদশ� মুখ�তঃ বা �গৗণতঃ মূল�বান মেন কের আমরা 
সেচতন ভােব অনুসরন কির এবং িস� করেত �চ�া কির তাই পু�ষাথ� ।

 অেনক ভারতীয় দাশ� িনক মেন কেরন �য পু�ষাথ� মেধ�, িক� এখনও িস� 
নয়, িক� এমন অেনক দাশ� িনক আেছন যারা বেলন ব�তঃ িস� িজিনস ও ব�াি� 
িবেশেষর কােছ সাধ� হেত পাের । �যমন, �কােনা গি�ত ধন মা�র নীেচ যিদ থােক, 
তেব মা�র আবরণ উে�াচন করেল তা পাওয়া যায় । এে�ে� গি�ত ধন ব�তই পূব� 
�থেক িছল বেল তা িস� তেব ব�াি� িবেশেষর কােছ মা�র আবরেনর জন� তাল�ভ 
িছল না । যখন মা�র আবরণ অপসৃত হল তখন গি�ত ধন লাভ হল । সুতরাং এই 
িদক �থেক ব�তঃ িস� গি�ত ধন ব�াি� িবেশেষর কােছ সাধ�ই �তা বেট । সুতরাং 
িস� ব� হেত পাের । এখােন কেম�র �ারা িস� ব� সাধ� হেয়েছ । িক� �ােনর �ারা ও 
িস� ব� সেধ� হেত পাের । উদাহরণ ��প বলা যায়, �য �কােনা বাি� যিদ গামছা 
কাঁেধ িনেয় সম� বাড়ী গামছা খঁুেজ �বড়ায় এবং �কউ যিদ তােক বেল বা িনেজই 
হঠাৎ উপলি� কের �য গামছা �তা তার কাঁেধই আেছ, তেব িস� গামছাই তার কােছ 
সাধ� বেল মেন হয় । এখােন কেম�র �ারা িস� ব�ই সাধ� হয়িন, সাধ� হেয়েছ �ােনর 
�ারা । তেব এখােনও িস� ব�ই সাধ� হেয়েছ । সুতরাং আমরা বলেতপাির �য অিস� 
ব�ই �ধু সাধ� নয়; িস� ব�ও সাধ� হেত পাের এবং এই �ই �কার সাধ� ব�ই 
পু�ষাথ� ।

 �াচীন কাল �থেক আেগই বলা হেয়েছ �য ভারতবেষ� চার� পু�ষাথ� �ীকৃত । 
ু ুধম�, অথ�, কাম, �মা� - এই চতবগ� �গৗড়ীয় �ব�ব ধেম�চতঃবগ� ছাড়াও আর এক� 

পু�ষােথ� �ীকার করা হেয়েছ, তা হল ভি� । এই মেত ভি� যুি�র �চেয় বড়, ভি� 
যুি� গরীদষ� ।

 ভারতীয়েদর মেত অথ� ও কাম উভয়ই পু�ষাথ�; �যমন ধম� ও �ম� - 
পু�সাথ� তেব অথ� ও কাম ধেম�র জন�ই পু�ষায� এবং এই অেথ� অথ� কাম �গৗণ 
পুরাষাথ� এবং ধম� মুখ� পু�ষাথ� । �কান �কান ভারতীয় দাশ� িনক �যমন �াচীন মীমাংসা 
এই ি�ধণা�  �ীকার কেরনএবং �মা� বেল �কান পু�ষাকাযফ মােনন না । তেব 
অিধকাংশ ভারতীয় দাশ� িনক জেমা�এবং �মা�েকই পুরাষাথ� বেল �হণ কেরন। 

 ‘ধম� শ�� ভারতীয় িচ�ায় ব�াপক অেথ� ব�ব�ত। আমরা ইংেরজীেত যােক 
‘Religion’ বিল তা ধম� শে�র সমাথ�ক নয় । ধম� হল তাই যা ধারন কের । ধম� 
ভারতীয় িচ�াধারার পু�ষাথ�  িহেসেব িবেবিচত ; অতএব, তা পু�ষ বা মানুষেক ধারন 
কের । অেনেকর মেত যার জন� মানুষ মানুষ, তাই ধম� । ধম� শে�র অথ� নীিত এবং তা 
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িনয়ম (Law) ও �বাঝায় । ঋগেবেদ ‘ঋত’ �ক ধম� বলাহেয়েছ। ‘ঋত’ অেমাঘ 
�নিতক িনয়ম । এই িনয়ম অনুসাের �যমন ব�াি� জীবন িনয়ি�ত হয় �তমিন আবার 

ৃবিহ� ঃিব� ও িনয়ি�ত হয় । আমােদর মেন হয়, যা ধারন কের নীিত, িনয়ম �ভিত, �য 
সম� অথ� ‘ধম�’শে�র করা হয়, তা পর�র অসংযু� নয় বরং ঘিন� ভােব যু� মেন 
হয় । মানুষেক যা ধারণ কের তাও �তা আসেল নীিত ; কারণ নীিতই �তা মানুেষর 
মনুষ�ে�র িনয়ামক । নীিতর জন�ই �তা মানুষ প� নয় । আবার নীিত �তা িনয়েমর 
মেধ� �কািশত । সুতরাং ধম� বলেত যিদ নীিতর িনয়ম �বাঝান হয় তেব �বাধ হয় 
অসংগত িকছু বলা হয় না । এই অেথ� ধমা� চরন বলেত নীিতর িনয়ম মানা �বাঝােব । 
কারও কারও মেত এই িনয়ম �বদ িনিদ� � । �বেদ যা কত� ব� বেল িনিদ� � তাই ধম� । তেব 
ধম�শা� �েযাজকরা যােক ধম� বেল উে�খ কেরেছন তাও ধম� । �যমন আমরা গাহ� �� 
ধেম�র কথা বিল । �িত� গৃহ�েক �িতিদন পাঁচ� যে�র অনু�ান করেত হয় । যথা 
�দব য�, �দবতার উপাসনা ও ভজনা, �বদ িনিদ� � যাগযে�র অনু�ান, িপি� য� - 

ৃপূব�পু�ষেদর উে�েশ� তপ�ণ, ঋিষয� - �বদ - উপিনষদ �ভিত ধম��� পাঠ, �নয� 
ূ ৃও ভতয� - আনুষ ও মনুেষ�তর জীেবর �সবা, দােন হাসপাতাল, পু�িরনী �ভিত 

�িত�া এ সবই ধম� । এই ধমা� চরেণর জন� অথ� �েয়াজন । সুতরাং অথ� ও পু�ষাথ�, 
তেব তা ধেম�র জন� বেল তা �গৗণ পু�ষাথ� ।অেথা� পাজ� ণ আমােদর �দেশ িন�নীয়   
নয় । তেব অথ� ধেমা� পােয় হেব �নিতক পেথ অিজ� ত হেত হেব এবং তা ধেম�র জন�ই 
ব�ায় করেত হেব । অন�ায় পেথ অেথ�র উপাজ� ণ এবং অন�ায় কেম� অথ�ব�ায় - �ই ই 
আমােদর �দেশ িন�নীয় । ধমা� চরেনর জন� কেম�র ও আবশ�কতা আেছ । কারণ জীব 
না থাকেল ধমা� চরণ করেব �ক ? আর জীব সৃি�র জন� কােমর �েয়াজন সু�� । তেব 
কােমর জন� কামাচরণ আমােদর �দেশ িন�নীয় । আমােদর �দেশ �ীেক �ভাগ সাম�ী 
বেল মেন করা হয় না । �ী সহধম�নী । �ামীর সে� �ী ধম� আচরেণ সহায়তা করেবন - 
এটাই অিভে�ত । সংসার কেরও আমােদর �দেশ ধেম�র আচরণ �েপ পিরিচত । 
‘সংসার ধম�’ কথা� ব�ল �চিলত ।

 ওপেরর আেলাচনা �থেক �বাঝা যাে� �য, অথ�, কাম আমােদর �দেশ 
পু�ষাথ� �েপ িবেবিচত হেলও উভেয়ই ধেম�র আচরেণর জন�ই পু�ষাথ� এমন কথাও 
সু�� ভােব বলা হেয়েছ । সুতরাং আমরা বলেত পাির �য অথ� ও কাম �গৗণ পু�ষাথ� 
এবং ধম�ই মুখ� পু�ষাথ� । আমােদর �দেশ ধম� বলেত সম� জীবন �বাঝায় । জীবন 
চয�াই ধমা� চয�া । ধম�ই জীবেনর মুখ� ব�াপার । তেব জীবন ধেম�র জন�ই অথ� ও কাম 
�েয়াজন বেল তারাও পু�ষাথ� ।

ু অথ� ও কােমর সে� তলনায় ধম�, মুখ� পু�ষাথ� হেলও আমােদর �দেশ 
সাধারণতঃ ধম�ই পরম পু�ষাথ� এমন কথা �ীকৃত নয় । অথ� ও কামেকই পরম পু�ষাথ� 
বেলেছন ।�াচীন মেত ধম�ই পরম পু�ষাথ� । িক� অন� ভারতীয় দাশ� িনকেদর মেত 
�মা�ই পরম পু�ষায� । এবং এই িদক �থেক ধম� �মাে�র জন�ই �েয়াজনীয় বেল 
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পু�ষায� । এই �সে�  ডঃ রাধাকৃ�ন তাঁর The Hindu View of Life �ে� 
ভারতীয় িচ�ায় পু�ষাথ� বলেত কী �বাঝায় �সই ব�ব� �রণীয় - “েমা� হল 
আধ�াি�ক উপলি�, িহ�ু ধেম�র মেত মানুষ �কবল �িচর �ারা বাঁেচ না, তার কােজর 
�ারা নয়, উ�ািভলাষ অথবা �মতা আেরা বিহিব�চার সে� স�েক� র  মাধ�েম ।  
আ�ার �ােনর �ারা তার বাঁচা দরকার । �মা� হল আ�া যুি� । অনে�র �দেয় আ�ার 
পিরপূরণ । 

ু এই �ি� ভ�ী �থেক �দখেল �মা�ই মুখ� পু�ষাথ� । ধম� �মাে�র তলনায় 
�গৗণপু�ষাথ� ।ভগবত গীতায় পির�ার ভােব বলা হেয়েছ �য, পরেম�ের একিন� হেয় 
িযিন সব� কম�ফল পিরত�াগ কের ধমা� চারণ কের, িতিন শাি� বা �মা�লাভ কেরন । 
আরও বলা হেয়েছ �য, যারা কম�ফেল আসি� ত�াগ কের কম� বা ধমা� চরণ কেরন, 
তাঁরা আ��ি� লাভ কের  �মা�লােভর উপযু� হন ।

 ওপেরর আেলাচনা �থেক �বাঝা যাে� �য চাব�াক এবং �াচীন মীমাংসক িভ� 
সম� ভারতীয় দাশ� িনেকরা বেলন �মা�ই পরম পু�ষাথ� । �মা�লাভই জীবেনর মুখ� 
উে�শ� । তেব �মা� অিভলাষার জীবন ধম�িভি�ক হেব এবং ধেম�র জন� অথ� এবং 
কােমরও �েয়াজন আেছ । ভারতীয় জীবন �বাধ আধ�া�মূলক । আমেদর ঐিহক 
জীবন অধ�া� জীবেনর �সাপান বেল ভারতবেষ� গৃহীত হেয়েছ ।  আধ�া� জীবনেক 
বাদ িদেয় �য ঐিহক জীবন তা আমােদর �দেশ িন�নীয় ।

 সাধারণ মানুেষর জন� ভারতবেষ� এই ভােব পু�ষােথ�র িবধান �দওয়া হেয়েছ 
। তেব �কউ �কউ �িচ ও �বণতা অনুসাের সংসাের বীতরাগ হেত পাের । আমােদর 
�দেশ তাঁেদর স��াসী বলাহয় । স��াসীেদর জন� একমা� �মা�ই পু�ষাথ� । তাঁেদর 
অথ�, কাম ও ধেম�র �েয়াজন �নই তেব সকেলর জন� এই িবধান নয় ।

 যাঁরা �মা�েক পরম পু�ষাথ� বেলন, তাঁরা সকেলই �মা� বলেত সব�িবধ 
�ঃখনাশ �বাঝায় । তেব �বদি�ক ও �জন দাশ� িনকগন মু� অব�ােক আন� ও 
পিরপূণ�তার অব�া বেল উে�খ কেরেছন । সকল দাশ� িনেকর মেত ত�-�ান বা আ�-
�ান হেল মুি� হয় । এই আ��ান লােভর জন� কারও কারও মেত কম� ও ভি�র ও 
�েয়াজ� । আবার �ক উ �কউ �� �ােনই মুি� হয় এমন কথাও বেলেছন। অৈ�� 
�বদা�ী বেলন মু� অব�া িনত� িস� অব�াং কারণ আ�া িনত� মু� । তেব িনত� িস� 
হেলও আমােদর অ�ােনর জন� আমরা তা উপলি� কিরনা । আ��ান হেল অ�ান 
থােক না, তখন িনত� মু� আ�া ��েপ �কািশত হয় । সুতরাং এই মেত �মা�লাভ 

ুিস� ব�রই সাধন । তেব অ�ান� অেনক দাশ� িনেকর মেত �মা� অব�া এক� নতন 
ৃ ুঅব�া । �বৗ�, �জন, অৈ�ত �বদা� �ভিত দশ�েন একমা� িবেদহ মুি� বা মৃতর পর 

মুি� �ীকৃত । জীবন মু� অব�ায় জীব জনকল�ােন কেম� িনযু� থােকন । িনঃ�াম 
ৃকমা� নু�ােনর জন� তার পুনরায় ব�েনর স�াবনা থােকনা। শ�র, বু�েদব �ভিতেক 
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জীবন মু� পু�েষর ��া� �েপ গণ� করা যায় ।

 এই আেলাচনা �থেক �বাঝা যাে� �য, ভারতীয় িচ�ায় পরমপু�ষাথ� �ধু 
এক� পু�ষ আদশ� মা� নয় । তা বা�ববািয়ত করা স�ব এবং কারও মেত এই 
জীবেনও তা করা যায় এই িব��কৃিত পু�েষর �কবল� বা মুি�র �ধু সহায়ক নয় । 
এই িব��কৃিতর অব�ান পু�ষেদর �কবল� বা যুি�র জন�ই ভারতীয় জীবন ও 
মনেনর ��ে� �মা�র �ান অি�তীয় ।

 �জন এবং �বদাি�ক দাশ� িনেকরা �মা� অব�ােক আন� ও পিরপূণ�তার 
অব�া বেল বণ�না কেরেছন । �কান �কান �বৗ�াচােয�র মেতই িনব�ান অন� আনে�র 
অব�া । আচয� নাগেসন �ীকরাজ িমিল�েক িনব�ােনর �কৃিত �বাঝােনার জন� 
বেলেছন: ‘িনব�ান সাগেররমত গভীর, পব�ত শৃে�র মত উ�, মধুর মত িম�’ । 
তেবএই মত অিধকাংশ �বৗ�ধমা� বল�ী �ারা সমিথ�ত নয়। তাঁেদর মেতিনব�াণ পূণ�জ� 
�রাধ এবং �ঃখনাশেবাঝায় ।

 ত��ান বা আ��ান �থেক মুি� হয় । এই �ােনরজন� িচ�বৃি�র িনেরাধ 
বা �যাগাভ�াস �েয়াজন। আ�সংযম অভ�ােস করেল তেব ত��ান লােভর অিধকার 
অজ� ন করা যায় । সাধারনতভােব বলা যায় �য �ান, কম�, ভি� ও �যাগ �মা�লােভর 
উপায় । তেব এই সম� উপাচােরর মেধ� �কান িববরণ �নই ।

 মেত মুি� মােন ���ান লাভ, উপিনষেদ এ ব�াপাের একটা উি� আেছ 
��েক িযিন জােনন িতিন ��েত �পা�িরত হেয় যান । শ�েরর মেত পািথ�ব জগেত 
অ�ান জন� হয় । অতএব যুি� �ােনর আধ�েমই স�ব । িক� �� হল কম�কা� এবং 
ভি� ব�ািতেরক �ান িক পাওয়া যায় ? শ�েরর মেতকম�বীর এবং ভি� উভয়ই িমি� 
পাওয়ার িভত �তরী কের। কম�কা� কারক (doer) এবংকােজর মেধ� দ�তা 
�বাঝায়ল িক� �� এক অি�তীয় স�া । তাহেল ভি�র মাধ�েম যুি�এেন �দয় ।

 অেনেকর মেত ভি�ই �মা� লােভর সহজতম উপায় । ভি� শে�র 
ু ূধাতগত অথ� �সবা । ভ� বলেত �মা� �বাঝায় । ঈ�েরর �িত স�ণ� আ�সমপ�ণ । 

সবেশেষ আমরা বলেত পাির সব�কম� ঈ�েরর কম� মেন কের সব�কম�ফল ই�ের অজ� ন 
ুকের �া�ণ, �ি�য়,ৈবশ� ও শূ� এই চতবেণ�র সুধম� িন�াগত কম�েযাগ । এই 

কম�েযাগই মুি� লাভ হয় । 

চাব�াক নীিতত�

 চাব�াকেদর মেত অ�কার না থাকেল কী আেলার �প �বাঝা যায়? কােলার 
পাশ থাকেলই আেলার ছটা �খােল ।েতমিন �ঃখ আেছ বেলই �তা সুেখর এত মাধুয�� । 

ু ৃমানুষ অেনক�ণ অভ� থাকেল তেবই অে�র অমৃত �াদ পায় ।ত�াত�  না হেল 
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জেলর মম� �বাঝা যায় ? িবেরর মেধ�ই ��েমর সাথ�কতা িবে�েদর পের �য িমলন, 
তাই সবেচেয় মধুর । সুতরাং �ঃেখর মেধ�ই সুখ সবেচেয় সু�র, সাথ�ক ও সবেচেয় 
মধুর। সুেখর জন�ই �ঃখেক আমরা �হণ করব । পূব�জ� �নই, পরজ� �নই । অতীত 
িবগত, ভিবষ�ৎ অিনি�ত এই অব�ায় বত� মান জীবেনর সুখই আমােদর একমা� 
কাম� । জীবেনর পিরপূণ� রস�াদী একমা� পু�ষাথ� । তাই চাব�াকরাবেলন - যতকাল 
বাঁচেব সুেখ বাঁেচা ; এই �দহ একবার �ংস �লআর তা িফের আসেব না ।

 চাব�াকরা �য সুখবাদ �চার করিছেলন তা আ�েকি�ক �ুল সুখবাদ এবং 
স�দ ও সুখ �ক জীবেনরর চূড়া� ল�� বেল িবেবচনা কেরেছন । এই আ�গত 
সুখবােদর মূল ব�ব� হল কম�ই করা উিচত । িনেজর সুখলাভ করার জন� যিদ 
অপেরর সুখ খি�ত বা িবি�ত হয়, তবু কত� া তার িনজ সুখ অজ� েন বীতরাগ হেবন না । 
তাইএই মেত সারাজীবন ধেরিনেজর সব�ািধক সুখলাভ করাই একমা� �নিতককত� ব� । 
মানুষ �ভাবতই  আ�েকি�ক, �াথ�পর । �স �কবল তখনই অপেরর সুখ িবধান 
করেব যিদ িবিনমেয় �স িনজসুখ আশাকরেত পাের।

 �ীক দাশ� িনক Cyrenaic �দর মুখপা� Artiplus অত�� �ূল ধরেনর 
আ�সুখবােদর �ব�া িছেলন । তাঁর মেত �িত মুহূেত�  তী�তম সুখ উপেভাগ করাই 
�নিতক কত� ব� ।ইি�য় �সবার �ারা �য �দহজ সুখ উৎপ� হয় তা মানিসক আন� 
�থেক অেনক �বশী তী� । তাই �দহজ সুখই অিধকতর কাম� । ভারতবেষ� চাব�াকরাও 
এই �ুল, �জব সুখ লােভর অনু�া পালন করেত �লন এমনিক ঋণ কেরও িঘ �খেত 
বেলন । ভিবষ�েত অেপ�াকৃত �ায়ী সুেখর অিনশিহত আশায় বত� মােনর দািব 
উেপ�া করা িনবু� ি�তা মা�। কিব ওমর �খয়ােমও বেলেছন - নগদা যা পাও তাই লুেট 
নাও / ভিবষ�েতর �বজায় ফাঁক ।

 এই �ুল সুখবােদর অনু�া হল চাব�াকেদর মেত “খাও দাও ফঁূিত�  কর - কারণ 
ুকাল তিম নাও থাকেত পার” অিমতাচারী ল�েট সুখ অিধক কােলা �ায়ী না হেলও, 

সুতী�ঐ �দহজ সুখই পরমতম কাম�পদাথ� । কািমনী আর কা�নই জীবনেক সাথ�ক 
করেত পাের । চাব�াক দাশ� িনক পু�ষাথ��িলর মেধ� ‘অথ�’ ‘কাম’ �কই কাম� বেল 
মেনকেরন । আর ধম� ওেমা� �কবজ� ন কেরন । মােছর কাঁটাবার করেতহেব বেল মাছ 
খাওয়া পিরত�াগ করা উিচত নয় । ধােনর �খাসা সিরেয় �ফলার জন� সু�র ভাত 

ূখাওয়া বজ� ন করাউিচত নয় । ইি�য়ানূভিত জাত (Sensuous) সুখ অনুসরণ করা 
উিচত । যিদও এই ধরেনর সুেখর সে� িকছু পিরমাণ ক�ও জিড়ত রেয়েছ ।

 ভাগবত গীতা চাব�াকেদর �ুল সুখবাদী বেল অিভিহত কেরেছন । এঁরা 
ু ূইি�য়ানুভিত জাত আন�েকই জীবেনর চড়া� ল�� বেল মেন কেরন । অসাধু 

উপােয় তারা অথ� উপাজ� ন কেরন �ধুমা� এই ধরেনর সুখ উপেভাগ করবার জন�। 
ূসততার উপায় িহসাব তারা অথ� উপাজ� ণ কেরন না । �ধুমা� ইি�য়নুভিতজাত সুখ 
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আহরণ কেরন । তারামূল সুখবােদর মমথ�ক । তাঁরা �মাহ,ে�াধ, �েলাভন,অহ�ার 
সেব�া�ম ম�ল িহসােব িবেবচনা কেরন।

 িক� িকছু চাব�াক রেয়েছন যাঁরা সমূহ সুখ এবং সততােক জীবেনর চরম ও 
পরম ল�� িহসােব �হণ কেরন । এই যুি� �থেক চাব�াকরা িচ�কলা, নৃত�, স�ীত 
এবং চা�কলা �থেক আরও মুখেক �হণ কেরণ বেলই তাঁরা সু� সুখবােদর সমথ�ন 
বেল িবেবিচত হন ।

 চাব�াকেদর মেন রাখেত হেব �য অিমতাচার কখন ও �শষ পয�� সুখময় হয় 
না - অশাি�র সৃি� কেরমা� ।উদেবগ ও অশাি�র �থেক�ের থাকাই বা�নীয় ।

 মানুেষর �দিহক কামন, বাসনা �যমন �াভািবক �তমিন িবচার বুি�ও �তা 
�াভািবক ধম� । মানুেষর যুি�বাদী �ভাব �ূল আ�সুখ বাদেক একেদহদশ� বলেত 
বাধ� । �দিহক কামনােকই �কবল ��য় িদেল ইতর �ণীর সে� মানুেষর �কান �ণগত 
পাথ�ক� থেক না । �াভািবক কামনাবাসনার িনয়�ণ ও সংযেমর মেধ�ই থাক �নিতক 
জীবন।

 িক� আবার সব মানুেষর সুখ �া��� িবধান করেত হেল, িন�ার �েয়াজন 
হেব । তাই িনেজর সুখ �া��� একবার বজ� ন করাযায় না । তাই আ�গত সুখবাদ 
সব�দা বজ� নীয়এমন হয়েতা বলা যায়না ।

চাব�াক নীিতশাে�র আেগ কম�নীিত

 ভারতীয় দশ�েন কম�বাদ এক� িবিশ� মতবাদ এবং ভারতীয়েদর জীবেন এই 
মতবােদর �ভাব ও অপিরসীম । কম�বােদর মূল কথা হল : “েযমন কম� �তমন ফল” । 
কৃতকেম�র ফল ন� হয় না, আবার অকৃতকেম�র ফললাভ ও হয় না । কম�কারণ নীিত 
অনুসাের �কােনা কেম�ই কারণ ছাড়া হয় না । কম�বাদ অনুসাের জীবেনর সুখ �ঃখ 
কেম�রই ফল । কম� কারণ, সুখ �ঃখ তার কেম� । সুকেম�র ফল সুখ, আর ��েম�র ফল 
�ঃখক । এই িনয়েমর ব�ািত�ম ।

 সীিমত জীবেন সব কম�ফল পাওয়া স�ব নয় । �সই জন ভারতীয় দাশ� িনেকরা 
জ�া�র মােনন । পূব�জে� কৃতকেম�র ফল এই জে� লাভ করা �যেত পাের । আবার 
এই জে�র কৃতকেম�র ফল পরজে� লাভ করা স�ব । তেব এমন কখনওই হেব না 
�য, �কােনা কাজ করা হেয়েছ অথচ তার ফল পাওয়া যায়িন । Kant বেলেছন, 
�নিতক আদশ� এক জীবেন �পায়ন স�ব নয় । জ�-জ�া�েরর সাধনা সােপ� । 
�েত�ক কেম�র ফল সুিনি�ত, কম�বাদ এই মত �কাশ কের বেল এেক এক� �নিতক 
মতবাদ বলা �যেত পারা যায় । এই মতানুসাের সুকেম�র ফল পুণ� ও সুখ ��েম�দর 
ফেল পাপ ও �ঃখ । কম�বােদর মেধ� �থম �য িব�াস িনিহত তা হল এই : পূণ� পুর�ৃত 
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হেব এবং পাপ ও অিতর�ৃত �থেক �যেত পাের না । এই পৃিথবীর �নিতক িনয়ম 
(Moral Order) �মেন চেল- এই িব�ােসও কম�বােদর মেধ� িনিহত । জগেতর 
�িত� ব� কেম�র িনয়ম মানেত বাধ� । ধেম�র জেয় এবং অধেম�র �য় এই নীিত িব� 
সংসার িনয়ি�ত কের । ব� িবন�াস এমন ভােবই হেয়েছ যােতকেম�র িনয়ম অব�াহত 
ও অেমাঘ থাকেত পাের । দাশ� িনক James এর মেত ‘অধ�া�বাদ বলেত এক শা�ত 
�নিতক িনয়েমর �ীকৃিত ও আশা �পাষন �বাঝায় ।’ (Spiritualism means the 
affirmation of an Eternal moral order and letting loose of hope)

 এই অেথ� অধ�া�বাদ �হণ করেল ভারতীয় কম�বাদ অধ�া�বাদ �কাশ কের 
একথা বলেত হয় ।

 চাব�াক িভ� সম� ভারতীয় দাশ� িনকই কম�বাদ �ীকার কেরন । এই ��ে� 
মেন রাখেত হেব �য কম�ফেলর বাসনা ত�াগ কের যিদ �কােনা কাজ করা যায় তেব 
�সই কেম�ই নীিতর আওতায় পেড় না ।�� বীজ �থেক অ�ল জ�ায় না, �তমিন 
িন�াম কেম�র জন� ফলেভাগ �নই । ফলেভাগ �ধু সকেম কেম�রই ।

 কখনও কখনও �দখা যায় �য, এই জে� খারাপ কাজ কেরও একজন �লাক 
সুেখ �া�ে� বাস কের , অথচ ধািম�ক নানা ভােব িনগৃহীত হয় । আমােদর মেন তখন 
কম�বােদর সত�তা স�ে� সংশয় জােগ ।আসেল এই ব�াপার কম�বাদ আ�মণ না কের 
�মানই কের থােক ।

 িকছু িকছু ভারতীয় িচ�ািবদ মেন কেরন �য মানবীয় কােজর মূেল চার� ল�� 
কাজ কের চেল �যমন অথ�, �ভাগ, ধম� এবং যুি� । এই চারটার মেধ� চাব�াক �শেষর 

ু�েটা বাদ িদেয়েছ । সম� সুঃেখর অবসান অেথ� মুি� পাওয়া যােয় একমা� মৃত�র পর 
এবং �কানও �ানী ব�ি� এই উে�শ�লােভর জন� লালািয়ত হেবন না । শাে�ই 
একমা� ধম� ও পােপর মেধ� পাথ�ক� করা হয় এবং এই শা�র কত� � িনেয় �কান 
যুি�স�ত �হনতা আশা করা যায় না । অথ� এবং উপেভাগ একমা� উপেভােগই হল 
চরম উে�শ� ; স�দ িনেজ িনেজ �কােনা ল�� নয়, উপেভােগর জন� এটা ভাল, 
সহায়ক ।
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 বু�েদব মানুেষর জীবেনর �ঃখ িনেয়ই �বিশ িচি�ত িছেলন এবং এই �ঃখ 
�থেক কী কের উি� পাওয়া যায় তার পথ িনেদ� শ কেরিছেলন । �ঃখ �দ� শা উ�রেনর 
পথ িনেদ� েশই বু�েদেবর মুখ� অবদান । িতিন এ ব�াপাের তাি�ক আেলাচনায় িব�াসী 
িছেলন না । িতিন বলেতন মানুষ যখন কাঁেদ তখন ত�ােলাচনায় সময় ন� করা 
অনুিচত । িতিন �য বানী �চার কেরিছেলন তা হল দঃখ িনবৃি� বা িনব�ােনর বাণী িতিন 
�কােনা�প দাশ� িনক আেলাচনায় ম� থাকেত পছ� করেতন না । Rhys Darids 
তাঁর �� Dialogues of Buddha” এ দশ� সমস�ার উে�খ কেরেছন । যার স�ে� 
বু�েদব মেন কেরন আেলাচনা িন�ল হেত বাধ� । এই সমস�া �েলা তাঁর মেত 
অিনেদ� শ� । �স�িল হল : (১) জগৎ কী িনত� ? (২) জগৎ িক অিনত�? (৩) জগৎ িক 
সীিমত? (৪) জগৎ কী অসীম? (৫) আ�া আর �দহ কী অিভ�? (৬) আ�া আর �দহ 
কী িভ� ? (৭) িযিন সত� �জেনেছন তাঁ কী পূণ�জ� হয় ? (৮) তাঁর কী পূণ�জ� হয় না? 
(৯) তাঁর কী পূণ�জ� হয় কী হয় না - উভেয়ই বেট ? (১০) তাঁ কী পূণ�জ� হয় এবং 
হয় না এমনও নয় ? এ স��া সমস�ার সমাধান করেত িগেয় অযথা মতেভদ সৃি� হয় । 
িতিন বারবার বেলেছন এসব আেলাচনা পিরহার করা উিচত । �ঃখ মুি� বা িনব�ানই 
আমােদদর আদশ� । এ আেলাচনায় িনব�াণ �তা িমলেবই না, আেলাচনা কারী িনজ 
তে�র জােল আেরাওআটকা পড়েব । সবেচেয় �সতা �েয়াজন তা হল �ঃখ নাশ । 

ৃবাণ িব� বভাি�র বাণ উৎসরেনর �চ�া না কের বােণর উৎস, িনমক� াতা �ভিত িনেয় 
আেলাচনা কের তারই মত িনেব�াধ ।

 �েয়াজন হীন তাি�ক আেলাচনা পিরহার কের বু�েদব মানব জীবেনর পে� 
একা� �েয়াজনীয় সমস�া, �ঃখ, �ঃেখর কারণ, �ঃেখর িনবৃ�ই ও �ঃখ িনবৃ�ইর 
উপায় স�ে� আেলাকস�াত করার �চ�া কেরেছন । এরা ‘চ�াির আয�ত�যিন’ (চার� 
আয�সত�) নােম পিরিচত এবং িবেশষ �িসি� লাভ কেরেছন । বু�েদেবর সম� 
িশ�াই এই চার� সত�েক �ক� কের গেড় উেঠেছ ।

�থম আয� সত� : �ঃখ 

ু �রাগ, জরা এবং মৃত�র �শ� �দেখ জগেতর অসীম �ঃেখ অধীর হেয় 
পেড়িছেলন । �বািধ�াপিতর পর িতিন উপেলাি� কেরিছেলন সম� রকম জীন ও 
জে�র মূেলই �ঃখ । �সই জন�ই িতিন বেলিছেলন ‘সব�ং �ঃখং” (সবই �ঃখময়) । 
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Oldenbery তাঁর �� ‘Buddha’ এ বেলিছেলন জগৎ সৃি�র �থম �ভাত �থেক 
�বদনার অ�েত �য �াবন সৃি� কেরেছ, তার সে� সম� সাগেরর জেলরও �কান 
ু ু ৃতলনা হয় না । জরা, ব�ািধ, মৃত� �শাক-তাপ, আশা, আকা�া, হতাশা �ভিত যা িকছু 

বাসনাজাত সবই �ঃেখর । বু�েদেবর এমন কথা �েন অেনেক �বৗ� দশ�নেক 
�ঃখবাদী বা �নরাশ�বাদী বেল িন�া কেরেছন । মেন রাকেত হেব �য চাব�ক ছাড়া সম� 
ভারতীয় দাশ� িনকই জাগিতক �ঃেখর �াবেল�র উে�খ কেরেছন । �সইজন� সম� 
ভারতীয় দাশ� িনেকর িব�ে� �ঃখবােদর বা �নরাশ�বােদর অিভেযাগ আনা হেয়েছ । 
�ঃখ �ীকােররমধ� িদেয় বু�েদব জীবেনর সত� �কই �মেন িনেয়েছন । জ� �থেক 

ুমত� পয�� মানুেষর জীবেনর �ঃেখর কী আর �শষ আেছ ? সত� অ�ীয় হেলও সত� । 
�ঃখ আেছ বেল �তমিন �ঃখ িনবৃি� এবং তার উপায়ও আেছ। িতিন মানুষেক �ঃখ 
িনবৃি�র সাধনায় উ�� কেরেছন । সুতরাং এিদক �থেক বু�েদব আশাবাদী । �ঃখবাদ ু
�বৗ� দশ�েনর �থম কথা িক� চরম কথা নয় । মােছ কাঁটা আেছ বেল মাছ কী �ধুই 
কাঁটা ? এই �সে� বু�েদব ও অন�ান� ভারতীয় দাশ� িনকগণ বলেবন �যেদর �র�ি� 
�নই একমা� তারাই জাগিতক তথাকিথত সুখ �ক সুখ বেল মেন কের। যাঁেদর �র�ি� 
�নই একমা� তাঁরাই জাগিতক তথাকিথত সুখেক সুখ বেল মেন কের । এই সুেখর �ণ 
�থািয়�, সুেখর অবমােনর পর �ঃখও নীিত এবং তজিনত অন�ান� �ঃখজনক পিরনিত 
�র �ি� স�� মানুষেক ভীত, স�� এবং হতাশ কের �দয় । আসেল এ সুখ, সুখ নয়, 
�দাহী সুখ, এই কারেণই এ সুখ কা�রই কাম� হেত পাের না ।

ি�তীয়আয� সত� : �ঃেখর কারণ

 বু�েদব �যমন জগৎ ও জীবেন �ঃেখর অি�� �ীকা কেরেছন, এমনই িতিন 
�ঃেখর কারণ িনেদ� শ কেরেছন । �বৗ� দশ�েন �ঃেখর কারণেক �ঃখ - সমুদায় বলা হয় 
। বু�েদব কায� কারণ সমূহ �সে� একটা িবেশষ মতবােদিব�াসী িছেলন । �সই 
মতবাদীর নাম �তীত সযুৎপাদ বলা হয় । এই মতবােদর ��ি�েত �ঃেখর কারণ 
িনেদ� শ কেরেছন । এই মতবােদর মূল ব�ব� জগেতর �কান িকছুই অকারেণ ঘেট না, 
�কান িকছুর অি�� ও শত� হীন নয়, শত� াধীন । অতএব আমােদর �ঃেখর কারণও 

ৃআেছ । জরা-মরণ �ভিত জীবেনর �ঃখ । জ� না হেল এ সব �ঃেভাগ হেতই পাের   
না । সুতরাং জ�ই এর সব �ঃেখর কারণ । জে�রও আবার কারণ আেছ । জ�ালােভর 
বাসনা �থেক জ�ালােভর উৎপি� । এই বাসনার আবার কারণ কী ? জাগিতক ব�র 
সে� সংেযাগ বা উপাদান বাসনার জন� দায়ী । জাগিতক ব�র সে� যিদ আমােদর 
সংেযাগ না হত তাহেল এেদর �িত আকষ�ন আমরা অনুভব করতাম না ; ফল��প 
এেদর �ভােগর জন� জ�ালােভর বাসনাও আমােদর হত না । জাগিতক ব� 

ৃসংেযােগর কারণ কী ? ত�া বা �ভাগ বাসনাই এই সংেযােগর জাগিতক ব� �ভাগ 
ৃকরেত চাই বা এেদর স�ে� আমােদর ত�া আেছ তাই ব�র সে� আমরা সংযু�  
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ৃহই । যিদ আমরা আেগই এেদর তি� দােনর �মতার পিরচয় না �পতাম তাহেল 
ৃএেদর ব�াপাের আমােদর ত�াই হত না । সুতরাং পূব�ব�� ইি�য় অিভ�তা বা 

ৃ�বদনাই ত�ার কারণ । এই ইি�য় অিভ�তা বা �বদনা আবার স�ব নয় যিদ ব�র 
সে� ইি�েয়র �শ� না হয় । সুতরাং �শ�ই �বদনার কারণ । এই �শ� আবার হত না 
যিদ ষ�  �ােনি�য় (চ�ু, কণ�, নািসকা, িজ�া, �ক এবং মন) না থাকত । ইি�য় না 
থাকেল ইি�েয়র সঙহেগ ব�র �শ� হেব কী কের ? ষ�  ইি�য় �ক ষড়ায়তন বেল । 
সুতরাং ‘ষড়ায়তন’ �েশ�র কারণ। ষড়য়তন �দহ-মন-��ী িভ� স�ব নয় । �দহ-মন-
��ী �ক নাম�প বেলহয়। সুতরাং নাম�প ষড়ায়েনর কারণ। এই নাম�প বা �দহ-মন-
��ীর জন� একজন ব�াি�েক অন� ব�াি� �থেকআলাদা করা যায় এই নাম�প 
মানুেষর �ত�� �াহ� �প । এই ��ী যিদ মৃত হয় অথা� ৎ যিদ এর �চতন� বা িব�ান না 

ৃথােক তেব মাতগেভ�  এর বৃি� হেত পাের  না । সুতরাং ‘িব�ান’ -ই নাম�েপর কারণ । 
ৃআবার মাতগভ� ি�ত �দহ-মন-��ী বা �েণর ‘িব�ান’ পূব�জীবেনর সং�ােররই ফল । 

ুআমােদর পূব�জীবেনর অতীত কেম�র পু�ীভত সং�ারই বত� মান জীবেনর জন� দায়ী । 
এই সং�ার আবার আমােদর অ�ান বা অিবদ�া র জন� । আমারা যিদ জাগিতক 
অি�ে�র সতভ �প অথা� ৎ এর �ণ�ায়ী�, �ঃখ-�দ� শা-িবধূরতা জানতাম তেব কম� 
করার�বৃি� হত না, ফেল জ�ও হত না; আসেল জাগিতক অি�ে�র সত��প স�ে� 
অ�ান বা অিবদ�াই আমােদর সং�ােরর মূল । সুতরাং বলা যায় অিবদ�াই �ঃেখর মূল 
কারণ ।

 আমরা ওপের যা বললাম তার সংি��সার হল িন��প :-

 (১) জরা-মরণ জাগিতক �ঃেখর কারণ ।

 (২) জ� ।

 (৩) ভব বা ‘জ� বাসনা’ ।

 (৪) ভেবর কারন জাগিতক ব� সংেযাগ । এ �সে� ডঃ সুের� নাথ দাশ�� 
বেলেছন ‘ভব’ হল সকেম কম� ।

ৃ (৫) উপাদােনর কারণ ত�া ।

 (৬) তর�ার কারণ �বদনা ।

 (৭) �বদনার কারন �শ� ।

 (৮) �েশ�র কারণ ষড়ায়তন ।

 (৯) ষড়ায়তেনর কারণ নাম�প ।

 (১০) নাম�পিব�ান িভ� স�ব নয় ।
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 (১১) িব�ােনর কারণ সং�ার । এবং

 (১২)সং�ােরর কারণ অিবদ�া ।

 কারণ - শৃ�েলর �াদশ� অে�র নাম �াদশ িনদান বা ভবচ� । বু�েদব এই 
উপেদশ �রণ কের এখনও �কান �কানও ভ� �বৗ� - ভবচে�র �তীক িহেসেব 
চ� ঘূণ�েন িনেজেদর িনেয়ািজত কের । মালা জপ করার মতন এই চ� ঘূণ�ন ও তােদর 
িনত� �াথ�নার   অ� ।

 �াদশ িনদান কখনও কখনও এমন ভােব ব�াখ�া করা হয় যার ফেল অতীত, 
বত� মান এবং ভাবী জীবন কায� কারণ সূে� আব� হেয় যা । বত� মান জীবনেক অতীত 
জীবেনর মাধ�েম ব�াখ�া করা যায় । এবং ভিবষ�ৎ জীবনেক বত� মান জীবেনর মাধ�েম । 
�াদশ িনদান িন��প অতীত, বত� মান ও ভাবী জীবন ব�া� কের কারণ �থেক কায� 
িনেদ� শ করেত পারা যায় :

অতীত জীবন :

 (১) অিবদ�া

 (২) সং�ার

বত� মান জীবন :

 (৩) িব�ান

 (৪) নাম�প

 (৫) ষড়ায়তন

 (৬) �শ�

 (৭)েবদনা

ৃ (৮) ত�া

 (৯) উপাদান

 (১০) ভব

ভারী জীবন :

 (১১) জািত

 (১২) জরা-মরণ
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ৃ(৩) ততীয় আয� সত� : �ঃখ িনেরাধ 

 �ঃেখর যিদ কারণ থাক, তেব এই কারণ �র করেলই �ঃখ �র হেয় যােয় । 
বু�েদব বেলেছন - �ঃখ িনেরাধ স�ব । �ঃখ িনেরােধর আর এক নাম িনব�ান । িনব�ান 
এই জীবেনই লাভ করা যায় । সম� রকেমর কামনা - বাসনা �ক িনয়ি�ত কের ��শ 
বরণ করেত পারেল এবং সত� �ােনর �িতব�ক �ক �র করেত পারেলই �ঃখ িনেরাধ 
বা িনব�াণ স�ব । িযিন এমনভােব �ঃখ িনেরাধ করেত �পেরেছন, িতিন মু� । মু� 
ব�াি�েক পূজনীয় ব�াি� িহেসেব অিভিহত করা হয় ।

 িনব�াণ সম� রকেমর কম� হীনতা সূচনা কের না । �ব �ান লােভর জন� 
বাইেরর জগৎ এবং অন�ান� িচ�া ভাবনা �থেক মেনােযাগ �ত�াহার কের এই সত� 
িচ�ায় ও অনুধ�ােন একা� ভােব িনিব� হেত হেব । পিরপূণ� �ান লাভ করার পর 
পূজনীয় ব�াি� ধ�ােন িনম� থাকেবন তার �কােনাও মােন �নই । �বৗ�ধেম�র �ব�া 
বু�েদেবর জীবন বু�� ও কম� �বণতায় �য �কানও িবেরাধ িছল না তা সু�� ।

 এই �সে� মেন রাখেত হেব বু�েদব �রকেমর কেম�র কথা বেলেছন । (১) 
রাগ, ��ষ ও �মাহ িনব�নকম� এবং (২) িন�াম কম� ।�থম �কােরর কেম�র জন�ই 
পূণ�জ�, ি�তীয় �কার কেম�র জন� নয় । এই �ই �কার কেম�র সে� বু�েদব �ই 

ু�কার বীজ বপপেনর তলনা কেরেছন । িতিন বেলেছন �থম �কার কেম�র সে� 
ুসাধারণ ফলদায়ী বীজ বপন তলনীয় এবং ি�তীয় �কার কেম�র সে� �� ব�া বীজ 

বপন । �ঃখ �বদনায় কাতর অগিনত মানুেষর কথা িচ�া কের তাঁর �াণ ��েদ িছল । 
িতিন ভাবিছেলন, �ঃখ - সাগর উ�রেণর জন� �য তরণী িতিন িনমা� ণ কেরেছন সুদীঘ�  
সাধনা ও তপস�ায়, তা অন�েক ব�বহারকরেত িদেত হেব, �ংস কের �ফলেল চলেব 
না । এভােব উপেদশ ও আচরেণর মাধ�েম বু�েদব �বাঝােত �চ�া কেরিছেলন িনব�াণ 
লাভ কের অথা� ৎ সম� কম� পিরত�াগ করেব, এর �কােনা মােন �নই বরং জীেবর 
অসীম �ঃেখ, ক�ণায় িবগিলত হেয় তােদর অ� �মাচেনর �চ�া করেব । বু�েদেবর 
জীবন এবং ব�াখ�া যিদ যথাথ� হয় তেব �ীকার করেতই হেব �য বু�েদব িনব�াণ বলেত 
সম� রকম অি�ে�র িননি� বা �ংস বুঝেতন না । িনব�ােনর বুৎপুি�গত অথ� দীপ 
িনেব যাওয়া বা শীতল হওয়া । দীপ িনেব যাওয়া অেথ� িনব�াণ শ�� �হণ করেল 
জীবন-দীপ-িনব�াণ বা �ংস �বাঝােত পাের । িক� শীতল হওয়া অেথ� িনব�াণ �হণ 
করেল আমােদর ব�াখ�া যুি�যু� হেব । জীবন - �ালা শীতল হওয়াই িনব�াণ ।  জীবন -

ু �ালামােনজীবেনর �ঃখ । যিদ িতিন তাই বুঝেবন তেব বলেত হেব মত�র পূব� পয�� 
বু�েদব িনব�াণ লাভ কেরনিন ।

 িনব�াণ লােভর �� সুিবধা - (১) পূণ�জ� �রাধ এবং (২) বত� মান জীবেনর �ঃখ 
নাশ । িযিন িনব�াণ লাভ কেরেছন তাঁর পূণ�জ� হেব না, এিবষেয় �কােনা সে�হ �নই । 
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আর পূণ�জ� যিদ না হয় তেব ভিবষ�েত �ঃখ �বদনা লােভর �কােনা আকাংখা থাকেব 
না একথা িনি�ত । িনব�াণ মােনই �তা �ঃখ িনেরাধ । সুতরাং িযিন িনব�াণলাভ কেরেছন 
তাঁর এ জীবেন সকল �ঃেখর অবসান হেয়েছ ।

 বু� পরবত� যুেগ নাগেসন নােম একজন �বৗ� আচায� বেলেছন িনব�াণ অন� 
আনে�র অব�া । িক� বু�েদেবর িচ�াধারার মেধ� একথার সু�ষট আভাস পাওয়া 
যায় না । িতিন িনব�াণ বলেত �ঃখািতত অব�া বুঝেতন ; িক�ঐ অব�ায় আন� আেছ 
কীনা এ স�ে� বু�েদব �� কের িকছু বেলনিন । নাগেসন কতক�িল উপমা ব�বহার 
কের বেলিছেলন : িনব�াণ সাগেরর মত গিভর,পব�তশৃে�র মত উ�, মধুর মত িম� 

ৃ�ভিত, অবশ� নাগেসন একথাও বেলেছন অ�েক �যমন বণ� কী তা �বাঝােনা যায় 
না,েতমিন িযিন িনব�াণ লাভ কেরনিন তাঁেক এর �কৃিতও �বাঝান যােয় না । আসেল 
িনব�াণ ব�াপারটা আেলাচনার িবষয় নয় ; এটা উপলি� ও অজ� েনর ব�াপার খ। �সইজন� 
অেনেক মেন কেরন িনব�াণ অিনবচ� নীয় বা বণ�নাতীত ।

ু(৪) চতথ�  আয� সত� : �ঃখ - িনেরাধ মাগ�

ু �ঃখ িনেরাধ মাগ� চতথ� আয�সত� । বু�েদব �য়ং �য মাগ� বা পথ অনুসরন 
কের বু�� লাভ কেরিছেলন এবং অন�রাও �স পথ অনুবত� ন কের �ঃখ িনেরাধ করেত 
পাের তাই �ঃখ �নােরাধ মাগ� । িতিন এ ব�াপাের �স পথ িনেদ� শ িদেয়েছন তা আট� 
ধাপ বা �র িবিশ� । �সই জন�ই এই পেথর নাম ‘অ�াি�ক মাগ�’ বু�েদেবর মেত এই 
অ�াি�ক মাগ�ই �নিতক জীবেনর িভি� । িভ�ু, অিভ�ু সকেলর জন� এই একই 
পেথর ব�ব�া । আসেল এই অ�াি�ক মাগ� �নিতক িনয়েমর পথ ।এই অ�াি�ক মাগ� 
িন��প :

 সম�� �ি�

 সম��  সংক�,

 সম��  বাক

 সম�� কমা� �

 স�া আজীব বা সম�াগাজীব

 স�া বায়াম বা সম�াগ ব�ায়াম

 স�াসিত বা সম�� �িত এবংৃ

 স�া সমািধ বা সম��  সমিধ ।
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সম�� �ি� :-

 বু�েদেবর মেত অিবদ�া বা অ�ান আমােদর �গ�িতর কারণ বেল উে�খ করা 
হেয়েছ । জগৎ ও জীবন স�ে� িমথ�া �ি� এই অিবদ�া । এই অিবদ�া �র করেত 
পারেলই �ঃখ িনেরাধ স�ব । একমা� সত� �ি� লাভ করেলই িমথ�া �ি� �র হেত 
পাের । তাই বু�েদব �ঃখ িনেরােধর জন� �থেম সম�� �ি� লােভর িনেদ� শ িদেয়েছন । 
সম�� �ি� বলেতকী �বাঝান হয় ? তাঁর মেত চার� আয�সত� স�ে� যথাথ� �ান ই 
সম�� �ি� । এই �ি� বা �ান লাভ করলই িনব�ােণর পেথ এিগেয় যাওয়া যায় ।

সম��  সংক� -

 �ান কায�কারী হেলই তাৎপয�পূণ� হয় ।েয �লাক �ান লাভ কেরেছ অথচ 
�সই �ান অনুসাের জীবন পিরচািলত কের না, তার �ান বৃথা । এই কারেণ বু�েদব 
মেন করেতন �য সম�� �ি� অজ� ন করেলই িকছু হেব না । এই �ােনর ��ি�েত জীবন 
িনয়�ণ করেব  �ঢ় সংক� করেত হেব ; তােকই সম��  সংক� িভ� অথ�হীন । এই 
কারেণ মুমু�ুেক িবষয় বাসনা, িহংসা -েদষ এবং অেন�র অিন� �থেক িবরত থাকার 
উপেদশ �দওয়া হেয়েছ সম��  সংকে� িযিন িব�ািস িতিন িন�য়ই এই উপেদশ 
পালন করেবন ।

সম�� বাক :-

 সম��  সংক� যিদ �ধু সদি�য় পিরণত হয় তেব তার তাৎপয� থােক না । 
সংক� কােজ পিরণত করেত হেব । সম��  সংক� �েণািদত হেয়সব��থম আমােদর 
বাক� নয়ি�তকরেত  হেব । আমরা িমথ�া ভাষন, অি�য় কথন ইত�ািদ পিরত�াগ করব 
। আমরা �য চার� আয�সেত�র আেলােক জীবনিনয়ি�ত করেত চাই তা সব��থম হল 
আমােদর বাক� িনবি�ত কের কােজ পিরণত করেত হেব ।

সম��  কম�া� :-

 সম�া� বা�  এ �শষ হেয় �গেল চলেব না, বাক� িনয়�ণ সম�ক কমা� ে� 
পয�বিসত হওয়া চাই । অথা� ৎ বাক� িনব�ণ এবং কম� িনয়�ণ উভেয়ই করেত হেব । 
িযিন সম��  সংক� কেরেছন িতিন �য �ধু সদালািপ হেবন তাই নয়, তােক সদাচারীও 
হেত হেব । সম��  কমা� � বলেত অিহংসা �বাঝায় ।

স�া আজীব বা সম�াগাজীব :-

 সদালাপ এবং সদাচাের অভ�� হেয় মুমু�ু সৎভােব জীিবকা অজ� ন করেব 
এই নীিতর তাৎপয� হল �য জীবন র�ার জন� যুি��তী অন�ায় উপায় অবল�ন করেব 
না ; সম��  সংকে�র আেলােক জীবন যাপন করেব । অেনেক মেন কেরন উপায় যাই 
�হাক না �কন উে�শ� মহৎ হেলই হল । বু�েদব এই মতবােদ িব�াসী িছেলন না । 
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তাঁর মেত উপায়, উে�শ� উভেয়ই সৎ হওয়া চাই ।

স�া ব�ায়াম বা সম�া�  ব�ায়াম :-

 এমন ব�াি� রেয়েছ যাঁর সম��  �ি�, সম��  সংক�, সম��  বাক, সম��  
কমা� � ও সম�গা জীব এর অিধকারী ; িক� তা সে�ও িতিন অসৎ ধারনার র�াব�� 
হেব সত� পথ �থেক িবচু�ত হেত পােরন । �সই জন�ই বলা হেয়েছ �নিতক জীবেন 

ুউ�িতকামী ব�াি� মন �থেক সি�ত অসৎ ধারণািনমূ�ল এবং নতন অসৎ ধারনা �রাধ 
ূকরার জন� যথাশি� �চ�া করেব । মন কখনওই স�ণ� �েপ ধারনামু� রাখা স�ব 

ুনয় । �সই জন�ই বু�েদব বেলেছন সি�ত অসৎ ধারণা িনমু�ল এবংনতন অসৎ ধারনা 
�রাধ করার �চ�ার সে� মন সৎ িচ�ায় পিরপূণ� রাখার এবং এই সৎ িচ�া মেন যােত 

ু�ায়ী হয় তার �চ�া করেত হেব । এই চার �কার �চ�াই সম�গব�ায়ােমর চতর� । এই 
নীিতর তাৎপয� হল �য �নিতক জীবেন �বশ উ�ত ব�াি�ও যিদ �িত মুহূেত�  �নিতক 
িনয়েমর স�ে� সজাগ না থােক তেব তার পতন অবশ��াবী । �সাজা কথায় �নিতক 
জীবেন অসাবধানতার �কানও অবকাশেনই । Aristotle ও মেন করেতন �য �নিতক 
জীবেন অবকাশ বা ছু�র �কােনা ��ই ওেঠ না ।

স�াসতী বা সম�� �িত :-

 িযিন মুি�কামী তাঁেক �িত মুহূেত� র মেন রাখেত হেব �য িতিন যথা� থ �ান 
লাভ কেরেছন । িতিন �যন এই ধরেনর �ান �থেক িবচু�ত না হন । সম�� �িতর এই ৃ
হল তাৎপয� । মুি�কামী সব�দা । মেন রাখেবন �য �দহ �দহই, ইি�য় ইি�য়ই, মন 
মনই এবং এেদর ��ি�েত িতিন �যন না ভােবন” এই আিম বা ‘এটা আমার” যা 
�যমন তােক �তমন বেলই সব�দা �হণ করেত হেব । �দহ, ইি�য়, মানিসক অব�া 
িকছুই িনত� নয় । এেদর িনত� মেন করেলই এেদর �িত আকষ�ন জ�ায় এবং তা 
�ধেকই ব�ন ও �ঃখ। িক� আমরা যিদ মেন রািখ �যএরা সবই অিনত�, �ংসশীল, 
তােল এেদর �িত আকৃ� হওয়ার �কােনা কারণ থাকেব না । ফেল ব�ন ও �ঃখ িকছুই 
হেব না । এইজন� বু�েদব সম�� �িতর িবধােন িদেয়িছেলন ।ৃ

ু সম�� ব�ায়াম, সম�� �িত এবং সম�� সমািধ - এই িতন� সমািধর অ�ভ� � ।ৃ

স�াসমািধ বা সম��  সমািধ :-

 সম�� �িত �সে� বু�েদব বেলেছন �য �দহ ি�িত, অ� , �তজ ও ম�ৎ এই ৃ
ু ুচতভেতর সমাহার । িনত� �িত ও ধ�ােন িনিব� থাকেল �বাঝা যায় এই �দহ কত ৃ

কদয� এবং অিনত� । ফেল �দেহর �িত সম� আকষ�ন লু� হয় । িবষয় - বাসনা-িবরাগ 
লােভর জন�ই সম��  �িত। পূেব� যা বলা হল তারসব�েলার িযিন অিধকারী িতিন ৃ
আরও গভীর মনঃসংেযাজেনর মাধ�েম িনব�াণ লাভ করেবন । এই মন সংেযােগর 
নামই সমািধ । বুে�র মেত সমািধর অথ� হল সম� মনেক �িশ�ণ �দওয়া এবং তাঁর 
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িশ�ার গভীের যাওয়ার জন� �য গভীর অ��ি�র �েয়াজন তারপিরবধ�ন করা । 
�তীতসমুৎপাদ, শীলা এবং ��া এই স�� । বুে�র �য মুল িশ�াদান তার গিভর 
অনু�িব� করার অথ�ই হল সমািধ । এই শ�টা �ক এইভােব িবে�ষন করেত পারা যায় 
: �দহ - মন - ই�ার সম�য় । সমািধর আসল ল�� হল ‘আিম�’ �ংসকরা । কী কের 
এটা স�ব ? িতিন চার� �েররকথা বেলেচন । �য�িল হল িন��প :

ৃ  (ক) �থম �ের মনেক আসি� (Passion) আেবগ �ভিতর 
অিব��তা �থেক মনেক সিরেয় �দওয়া এবং পৃিথবীেত যা িকছু �লাভনীয় ব� আেছ 
তা �থেকও মনেক আসি� যু�করা। এই �থম �ের বুে�র িশ�াদােনর বভাপাের 
গভীর মনণ, িচ�ন ও িবচারী �ান িনইত রেয়েছ ।

  (খ) ি�তীয় �ের িবচারী �ােনর সমাি� এবং বুে�র িশ�ার �িত 
গভীর িব�াস জ�ান । এখােন �ুল শািররীক সংেবদন ধীের ধীের সূ� হেত �� কের।

ৃ  (গ) ততীয় �ের �যটা একটা আ�� ভাব ( Trance ) �সকােন সুখ 
এবং মেনর ি��তা �দখা �দয় ।

ু  (ঘ) চতথ��ের সুখ ও �নই �ঃখও �নই । এখােন রেয়েছ উেপ�া 
ূভাব । অথা� ৎ স�ণ� উদািসনতা এবং ি��তা ।

 �বৗ� দশ�েনর পরবত� পয�ােয় আট� �েরর উে�খ �দখেত পাওয়া যায় । 
‘ত�’ (Tantra) �ে� অ�াি�ক ঋি� িসি�র উে�খ �দখেতপাওয়া যায় । 

 অ�াি�ক মােগ�র তাৎপয� যিদ আমরাভাল কের বুজেত পাির তাহেল এই 
আট� নীিতর িনগ�িলতাথ� হল - ��া, শীল ও সমািধ । চার� আয�সত� স�ে� সম� 
রকেমর সে�হ মু� িন�াম �ােনর নাম ��া । �য অ�াি�ক মােগ�র কথা বু�েদব 
বেলেছন �স�িলও অজ� ন করেত পারেলই শীল অজ� ন কের পারা যায় । চার� 
আয�সেত� তদগত িচ�ধ�ানই সমািধ । সমািধ �সে� �যাগ দশ�েনর ব�াখ�া বু�েদর 
অ�ীকার কেরন না । তেব একথাও �ক িতিন অিতির� বৃ�সাধনার প�পািত িছেলন 
না । এই খােনই �জন ধেম�র সে� �বৗ�ধেম�র আমরা পাথ�ক� �দখেতপাই । সাথ�ক 

ুআধ�াি�ক জীবনেক এক� বীণার সে� তলনা কের হেয়েছ । অিতির� �ঢ় বা 
অিতির� িশিথল না কেরই �যমন বীণার তার �থেক সবেচেয় সুমধুর �িন �শানা যায় 
�তিন অিমতাচার এবং আ�িন�েহর মােঝমািঝ পথ অনুসরণ করেলই জীবেন 
সাথ�কতা আেস । বু�েদব �য়ং বারানসীেততাঁর ধমা� েপােদেশ বেলেছন, �য �লাক 
ধম�জীবন যাপন করেত চায় �সঅবশ�ই আিতকােয�র ি�তীয় পথ হল অিতির� 
িনরানে�র পথ । িযিন �ানী সুখ আর আিতশেয�র ি�তীয় পথ হল অিতির� 
িনরানে�র পথ । িযিন �ানী িতিন �� পথই পিরহার কের মধ� পথ অনুসরণ কেরন ; 
এই পথই িনব�ােনরপথ । Oldenblerg  তাঁর�� Buddha এ এই মতই �পাষন 
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কেরেছন । এমনকী সু�ঢ় অতীেত Aristotle নীিতর ��ে� মধ�পথ অনুকরেনর 
িনেদ� শ িদেয়েছ ।

 ভারতীয় দশ�েন �ান ও নীিতপরে�র পিরপূরক । কামনা - বাসনা পিরত�াগ 
কেরৈনিতক জীবনযাপন না করেল লাভ করা যায় না ; আবার �ানহীন অ� �নিতক 
জীবন িবপয�য় । বু�েদব �য়ং বেলেছন এক� আর এক�র �দাধক ও পিরপূরক । 
Socrates এর এ� কথা িতিন বেলেছন ধম�ই �ান (Vir the Knowledge) ।

 আমরা ওপের যা সব আেলাচনা করলাম অথা� ৎ চার� আয�সত�, অ�াি�ক 
মাগ� এবং িনব�াণ তা �থেক আমরা বুঝেত পারলাম �য িনব�ানই আেলাচ� িবষেয়র 
�ক�িব�ু । অিত�াকৃিতক স�া বেল যিদ িকছু থােক তা হল িনব�াণ । িক� ব� 
িচ�িবদ, মেন কেরন িনব�াণ হল সদথ�ক স�া ; অেনকটা অৈ�ত �বদাে� ‘িন��ন 

ু ু�ে�’র সােথ তলনীয় অথবা উপিনষেদর �ে�র সােথতলনীয় । িমিল�া পা�হা 
(Milinda Panha) �ে� ঋিষ নাগেসন িনব�াণেক িন�িলিখত ভােব বণ�না কেরেছন : 
“িনব�াণ অতীত নয়,িনব�াণ ভিবষ�ৎ নয় আবার বত� মানও নয়,সৃ�ও নয়, অসৃ�ও নয়  
উৎপাদন �যাগ� নয় ।” (Nirvana is not past, non future, non present, non 
produced nor not - produced, nor producible”) । চার� আয�সত� এবং 
বুে�র ধারাবািহক িব�ৃত িশ�াদান খুব সুিবধাজনক প�িত যা সত� ��ার মেধ� 
অ��ি� সৃি� করেত স�ম হয় ।  �বািধ �াি�র পর উ�রেণর �য মই এর কথা বু�েদব 
বেলেছন �সটা তখন িপছেন পেড় থােক ; এবং �ে�র ভাষা তখন �মা�ক বেল মেন 
হয় ।

�জণ নীিতিবদ�া : অনু�ত, মহা�ত, ি�র�

 �জন �ানিবদ�া (Epistrology) ও পরািব�ােনর �চেয় �জন নীিতশা� 
ধম�ই জন সাধারেণর কােছ অিধক পিরিচত । �জন শ�� উ�ািরত হওয়ার সােথ সােথ 
মানুেষর মেন পেড় �জন ধেম�র কথা । জয়ী হওয়াই �জন দাশ� িনেকর আদশ� । এই িদক 
�থেক মানুেষর কােছ �জন নীিতশাে�র �েয়াজনীয়তা সবেচেয় �বশী । �জন 
দাশ� িনকেদর মেত সম�ক চির� গঠেনর জন� �ান িবদ�ার তাি�ক আেলাচনাযতটু� 
�েয়াজন ততটু�ই �জনেদর মেত �শষ পয��   মূল�বান । সম�ক চির� গঠন করেত 
আমরা চাই �কন ? সম�ক চির� গঠেনর মূল উে�শ� হল �মা�লাভ । �মা�লাভ হেল 
জীেবর �যমন ব�ন মুি� হয় �তমিন পূণ�তা �াি�ও ঘেট ।ব�ন মুি� ও পূণ�তা - �াি� 
জীবেনর পরম পু�ষাথ� ।

 ভারতীয় দশ�েন ব�ন বলেত জীেবর জ��হণ এবং ফেল নানা রকেমর �ঃখ 
�দ� শা �ভাগ �বাঝায় । িবিভ� ভারতীয় দাশ� িনক স�দায় জীবন জগৎ স�ে� তেদর 
িনজ িনজ ধারনাঅনুসােরব�ন স�ে� এই সাধারণ মত িভ�িভ�ভােব ব�াখ�াকেরেছন । 
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�জন দশ�েনর �ঃখ �দ� শা �ভাগী আ�া �ক জীব বলা হেয়েছ । এই জীব ��পতঃ পূণ� । 
জীেবর অন� স�াবনা ।সম��িতব�ক�র করেত পারেলই জীব তার অসীম �ান, 
অসীম শি�, এবং অসীম আনে�র পিরচয় পায় । আকাশ �মঘমু� এবং �য়াশা মু� 
হেল �যমন সুয� আেলায় িব� ভািসেয় িদেত পাের �তমিন �িতব�ক �র হেলই জীব 
তার ��� সব��তা, সব�শি�ম�া ও অসীম আনে�র স�ান পায় । �� ওেঠ �কা�  
�সই �িতব�ক যা জীেবর অসীম �ান,অসীম শি� এবং অসীম আন� ��� কের 
রােখ ? তার ��পই বা কী �জনরা বেলন পুদগেলর �িতব�কতার জন�ই জীব তার 
অ�িন�িহত পূণ�তার পিরচয় পায় না । অথা� ৎ জীেবর অপূণ�তার জন� �য �দহ �ক �স 
আ�ার সে� অিভ� বেল মেন কের �সই �দহই দায়ী । �দহ পুদগল সৃ� । এক� িবেশষ 
�দহ গঠেনর জন� িবেশষ �কার পুদগল িবেশষ �কাের িব�� করা �েয়াজন । �দহ 
গঠেন জীেবর কামনা বাসনাই িনয়মেক শি�র কাজ কের । জীব �য �দহ আকা�া কের 
�সই �দহ ই �া� হয় ।কম� বা জীেবর অতীত ই�া বাক� ওকম� জীেবরমেধ� এক �কার 
কামনা বাসনার সৃি� কের এবং জীব এ সম� কামনা - বাসনা সাথ�ক করেত চায় ।এই 
কামনা - বাসনা এক িবেশষ �কার পুদগল জীেবর �িত আকষ�ন কের এবং �সই 
পুদগল �থেকই জীবেদেহর সৃি� হয় । �সইজন�ই �জন রা কামনা বাসনা যু� জীবেক 
�দেহর িনিম� কারণ এবং পুদগলেক উপাদান কারণ বেল উে�খ কের । এইভােব 
জীব �য �দেহর অিধকারী হয়, তাই তার অ�িন�িহত পূণ�তােক ��� কের  রােখ ।

 আমরা িপতা মাতার কাছ �থেক �য �দেহর অিধকারী হই তা আমেদর পে� 
�কােনা আকি�ক �াপই নয় । আমােদর �া�ন কম�ই আমরা �কান বংেশ 
জ�ােবা,কীরকম �দেহর অিধকারী হব, আমােদর বণ�, আকার, আয়ু�াল, ইি�েয়র 

ৃসংখ�া �ভিত কী হেব তা িনয়ি�ত কের । িবিভ�কেম�র �ারা আমােদর িবিভ� অব�া 
িন�িপত হেয়থােক । �যমন, �গা�কম� আমরা �কা�  বংেশ জ�ােবা তা িনণ�য় কের, 

ৃআয়ুকম� আয়ু�াল িনণ�য় কের �ভিত । �যকম� অনু�প ভােব বলা হয় আমােদর �ন 
আ�� কের তার নাম �মানা-বরনীয় কম�, যা আমেদরদশ�ন বা িব�াস আিবল কের 
�দয়, দশ�নাবরনীয় কম�, যা আমােদর �াি� উৎপাদন কের তার নাম �মাহনীয় 

ৃ ূকম�,যাআমােদর মেধ� সুখ-�ঃখ �ভিত অনুভিতর সৃি� কের তার ননাম �বদনীয়  বথ� 
এবং এ�প আরও অেনক �কার কম�ই আেছ । 

 ��াধ, মান,মায়া ওেলাভব�েনর কারণ । এেদর ‘কায়ার’ বলা হয় । কারণ 
এরা উপি�ত থাকেল পুদগল আ�ালগন। জীেবর �ারা আকৃ� পুদগেলর �কৃিত ও 
সংখ�া জীেবর কম�িনভ� র বেল এই পুদগলেক কম� পুদগল বা �কবলমা� কম� বলা হয় । 
কম� পুদগেলর িবনাশ �ক িনজ� রা বেল। ফেল মুকিত হয় ।

 �জনেদর মেত জীেবর ভাবই মুখ�তঃ ব�েনর জন� আয়ী, এই সেবর ফেলই 
জীেব বিনেশষ�ভাব পুদগেলর আ�ব বা অনু�েবশ ঘেট, সুতরাং ই�া বা ভােবই 
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ব�েনর সূ�পাত । এই তথ� ই�া কেরই �জনরা �ই�কার ব�েনর কথা বেল - (১) 
ভাবব�ন বা জীেবর ভাবনার ব�ন এবষং (২) জীেবর �দেহর সে� সংযুি�র ব�ন । 
আমরা �জন দশ�েনর মূলিবষয় অথা� ৎ জীেবর ব�নআেলাচনা কের �দখলাম �য 
মানুেষর মেধ� যা িছল �াশত তা হল আ�া । �জন মেত আ�া হল শআ�ত আবার 
অ�াশত (Non-eternal) বেট । আ�ার �ঃখও �নই ক�ওেনই । যকন এটা �গৗরেবর 
চূড়া� পয�ােয় থােক । িক� �য মুহূেত�  �দএর সং�েশ� আেস তখন তার �ঃখও �� 
হয় । মানুষ ব�েনর মেধ� চেল যায় তেব অিতেতর অসংখ� কম�ফেলর ফেল । িব�� 
আ�া িহেসেবমানুষ অসীম �ােনর অিধকারী হয় এবং ��মু� �নিতক আচরেণর 
অিধকারী হয় । িক� কাজ হল একটা �তীক (Sticker) এবং মানুষেষর �ান, �ত�� 
এবং �নিতক আচরণ �ক আ�� কের রােখ । সবেচেয় �বদনাদায়ক ব�াপার হল আ�া 
যখন �দেহর সং�েশ� এেস যায় তখন আ�া জড় ব�র মত কাজ কের । আ�ার 
আয়তন বৃহৎ অথবা �ু� হয় �দেহর আয়তন অনুযায়ী । এবং এই �দেহর মেধ�ই 
আ�া অনু�েবশ  কের । এই ভােব জীব সব িদক িদেয় বাধা�া� হেয় যায় । মানুষ 
বলেত এই �দহ সমি�ত আ�ােক (Embodied Sprit) �ক �বাঝান হয় । এই 

ুমানুষই জ� এবং মৃত�র অন� চে� আব� থােক । এ �থেক �বাঝা যায় �য মানুষ �ঃখ 
কে�র মেধ� পেড় যায় । এই ব�েনর আিদ �নই । মানুষ স�ে� �জন �দ� মতবােদ 
�েটা িবষেয় ল�� করার মত ব�াপার আেছ । একটা হল কম�বাদ এবং আেরকটা হল 
�দহা�র বাদ (Transmigration) কেম�র জন� ব�ন এবং িনয�ারার মাধ�েম ব�ন 
মুি� এবং ধ�ান জাতীয় আধ�াি�ক অনুশীলেনর মাধ�েম মুি� পাওয়া যায় । িনব�াণ 
�কবলমা� স��ািসরাই �পেত   পােরন । অনু�ত হল মহা�তর একটা হালকা উপায় 
(Milder way) । �াবক রা এই অনু�তর মাধ�েম স��ািস হওয়ার সুেযাগ পায় পরব�� 
জ� �াবক বােকােনামেতই িহংসার পথ িনেত পারেব না ।

 �জনরা পাঁচটা �িত�া (Vow) র কথা বেল থােকন । তাঁেদর ভাষায় 
এ�েলােক �ত বলা হয় । উদাহরণ ��প, অপরেক আঘাত না করা সত�বািদতা, চুির 
না করা, �যৗন সংযম এবং অ�েয়াজনীয় উপহার না �হণ করা । এই পাঁচ� �ছাট 
�িত�া �ক বলা হয় অনু�ত । এেদর বৃহ�র �পই হল মহা�ত । এই সব�েলা �থেক 

ূআংিশক ভােব িবরত না �থেক যখন স�ণ�ভােব �কউ িবরত থােক তখন �সই ব�াি� 
মহা�েতর উপাসক হেয়ওেঠন ।

 সম� জীেবর মেধ�ই সমান স�াবনা িনিহত । �জনেদর এই তাি�ক ধারনা 
�থেকই আিহংসা �েতর উ�ব । Mackerzie তাঁর Hindu Ethics �ে� বেলেছন 
�াচীন অসভ� �লােকরা সম� রকম �াণীেকইভেয়র �চােখ �দখত, এই �ি�ভি� 
�থেকই অিহংসার সৃি�    ( ‘The root idea the doctrine of Ahimsa 
.................... is the are with which the savage regards life in all its 
form’.) কথািত সৈ� িমথ�া এবং অিভসি� �সূত । যিদ �য �কান জীবই, যত 
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সাধনার �হাক না �কন অন� জীেবর মত মহৎ হেত পাের ; তেব �েত�ক জীবই তার 
জীবেনর মত অেন�র জীবেনর মূল� িন�য়ই �ীকার করেব - এই ধারনার ওপর িনভ� র 
কের দাঁিড়েয় আেছ �জনেদর অিহংসা�ত ।

 �জনরা বেলন জীবেনর �েত�ক� কােজ এই �ত অনুসরন করেত হেব । 
িহংসা করাটাই �ধু �দােষর নয়, িহংসার কধা িচ�া করা, িহংসার কথা বেলও �দােষর । 
িনেজ িহংসা করা (কৃত) অন�েক িদেয় িহংসা করােনা (কািরত) এবং িহংসা কম� সমথ�ন 
(অনুমত) সবই সমান অপরাধ । সুতরাং পিরপূণ� ভােব অিহংসা �ত উদযাপন করেত 
হেল এ সম� কম� �থেকই িবরত থাকেত হেব। অেনেক মেন কের থােকন �জনেদর 
সত� মােন সুনৃত (উপােদয় ও উপকারী সত�) । সত� কথা বলেল যিদ অন� �লােকর 
জীবন হািন হয় তেব এ�প সত� কখনও সমথ�নীয় নয় । সত� সব�দাই অিহংসার �ারা 
িনয়ি�ত হেব । 

 গৃহী ও স��ািস উভেয়র জন�ই প��েতর িবধান । তেব গৃহী বা ‘�াবক’ এর 
জন� এর িবধান �বশ সহজ । �সই জন�ই স��াসীেদর বা �মণেদর �ত �ক বেল 
মহা�ত এবং গৃহীেদর �ত �ক বলা হয় অনু�ত । অবশ� �জনেদর মেত সম�ক দশ�ন, 
সম�ক �ান ও সম�য়ক চির� অ�র� স�েক�  আব� ।

 �জনরা �য অ�ভি�বাদী নয়, যুি�বাদী তা অন�ভােবওও �বাঝাযায় ।

 সম�ক �ান : �জনদশ�ন সম�ক�ান বলেত জীব এবং অজীব স�ে� সংশয় 
�ম ও অিনি�য়তামু� িবপদ �ান �বাঝায় । �কবল�ান  বা সব��তাই মানুেষর 
জীবেনর আদশ� । কেম�র �িতব�ক �র কের �কবল�ানবা সব��তা লাভ করার �চ�া 
করার দরকার আেছ।

 সম�ক চির� : যা িকছু কল�াণকর তা করাএবং যা িকছু �িতকর তা নাকরা 
সম�ক চিরে�র মূল কথা, মমা� ক চির� লােভর জন� �জন�রা প�মহা�ত উদযাপেনর 
িনেদ� শ িদেয়েছ ।

 সম�ক চিরে�র জন� �জনদশ�েন প��ত পালন অিনবায� হেয়উেঠ : (ক) 
অিহংসা (খ) সত� (গ) সত� (গ) অ�য় (ঘ) ��চয� (ঙ) অপির�হ (ক) �থেক (খ) 
পয�� আেলানা আেগই হেয়েছ ।

 িবষয় বাসনা �থেক মু� না হেত পারেল ব�ন - মুি�র �কান আশা �নই । 
�জনরা বেল, গৃহীেদর জন� অজির�হ - �েতর িবধান ও অেনকটা যথাসাধ� সরল । 
িক� স��াসীেদর জন� প�িত �হ �েতরবিনধানঅত�� ক�ন ও অত�� অভ�াসসাধ� 

 ওপেরর আেলাচনা �থেকই �বাঝা যাে� �জনরা জগৎ��া ঈ�র বেল �ীকার 
কেরন না । তেব এ কথা যিদ রাকেত হেব �য �জনরা ঈ�র না মানেলও মু�, পূণ� ও 
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ুঅন� চতদীর এর অিধকারী িস� পু�ষেদর ধ�ান ও পূজার িবধান িদেয়েছন । �জনেদর 
যুি� স�ে� ধারণা �দয় করেল তাঁদেনর স�েক�  ধারনা পাে� যােয় । অিহংসা 
সফেলরধম�, �ব�েলরনয় । একমা� বিল� িচে�ই অিহংসা স�ব ; �ব�েলর তথাকিথত 
অিহংসা শে�র অব�বহার ; আসেল িভ�তারই এটা দথ� �কাশ ।

ি�র� 

 আসি�র উে�েষর কারণ িবে�ষন করেত িগেয় �জনরা বেলেছন �য �ানই �কবল 
অ�ান �র করেত পাের । �সইজন� তাঁরা স�ক �ান (সংেযাগ �ান) এর উপর ��� আেরাপ 
করেত এই স�ক �নই হল ত��ান ।

 �জন নীিতশাে� স�ক িব�াস, স�ক �ান এবং স�ক ব�বহার হল িতন� র� যা ভাল 
জীবেন ��া�ল থােক । এই ি�রে�র মেধ� িদেয় মুি�র জ� �শ� হয় । মুি� এই ি�রে�র যু� 
ফল ।
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 নীিত িব�ােনর ��প  কী অথা� ৎ এর ��পেক বা িবষয়ব�েক এমনভােব 
সং�ািয়ত করা দরকার �যটা সকেলর িনকট সমান ভােব �হণীয় হেয় থােক । িক� তা 
ভীষনই ক�কর কারণ  নীিতিব�ােনর ��প ও স�ক�  িবিভ� স�দােয়র �লখকরা 
িভ� িভ� ভােব উপলি� কের থােকন । এর ফেল হয় কী সাধারণ িশি�ত মানুেষর 
মেধ� এই িবষয়টােক অিনউিদ� �ভােব (Imdefinitely) উপলি� করা হয় । �সইজন� 
মেন হয় মানুেষর মন �নিতক অ�ী�ন (Ethical imqinry) এর িবষয়ব�েক 

ৃকীভােব �হণ কেরেছ এবং এর িবষয়ব�র সে� অন�ান� স�� িবষয় �যমন ধম�ত� 
(Theology),  রা�নীিত (Politic) এবং মেনািব�ান (Psychology) বা কীভােব 
যু� রেয়এ তার আেলাচনা দরকার। �সই আেলাচনােক �ক� কের গেড় উঠেব 
অনুিস�া� (Counclusion) ।

 এবার �দখা যাক Ethis ‘ শ��র উৎপি� কীভােব হল এবং �বাঝা যােয় এর 
বুৎপি� অথ�ও ভীষন িব�াি�কর । এই শ�টা অেনকআেগ আসেলেথেক পৃথক ও 
িবি�� চির�েক �বাঝােনা হত । িক� চিরে�র �ণ বলেত আমরা �নিতক উঃকষ� 
(Virtue) এবং অৈনকতা (Vice) �ক বুিঝেয় যায় । িক� Aristotle এর �ে� 
এ�েলােক �কবলমা� একটা উপাদান বেল িচি�ত করা হেয়েছ । তাঁর মতানুযায়ী 
�নিতক অে�সেনর মূল িবষয় হল যা িকছু চূড়া�ভােব ভাল অথবা মানুেষর পে� 
কাি�ত । মানুষ যা বুি��হণ ভােব িনব�াচন কের বা অে�ষন কের অবশ�ই কেলান 
চূড়া� উে�শ� মাথায় না �রেখ । পর� মানুষ িনব�াচন কের তার িনেজর জন� । এটাই 
নীিত িব�ানেক ধম�ত� �থেক পৃথক কের রােখ । �পােচা� িবষয় অনুযায়ী তার িবষয় 
হল চূড়া� ম�ল (Absolute good) অথবা িবে�র ম�ল । িবে�র সম� �ি�য়া 
িনিহত রেয়েছ এই িব�কল�ােণর মেধ� । এই জগৎ �য ভােব আমােদর অিভ�তায় ধরা 
�দয় �সই জগেতর কল�াণ হল একটা মাধ�ম (Means); িক� তা �কােনাভােবই 
ব�াি� মানুেষর সে� সংেযাগ সাধন কের না । নীিতিবদ�া ও ধম�তে�র মেধ� এই �য 
পাথ�ক� তা িক� হঠাৎ এবং িবনা পির�েম আমােদর কােছ ধরা �দয় িন, আবার এ 
কথাও স�া �য Plato র দশ�েন আমরা নীিতিবদ�া ও ধম�শাে�র মেধ� একটা অ�ত 
�ম�করণ �দখেত পাই । উভেয়ই পর�েরর সে� জিড়ত । উভেয়র মেধ� পাথ�ক� 
�কােনা ভােবই িবষয় �েটার মেধ� িবি��তােক �বাঝায় না । মানব কল�াণ িব� 

ুকল�ােণর সে� একা� বা তার মেধ� অ�ভ� � রেয়েছ ।
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 উপের �য ভােব নীিত িবদ�ােক সং�ািয়ত করা হল তা িক� নীিতিবদ�ােক 
রা�নীিত �থেক পৃথক তােবাঝায় না ।রা�নীিতও মানবকল�ােণরসে� সংযূ� । কারণ ল 
মানুষ রা�রই সদস� । ব�ত আধুিনক �লখকরা বৃহ�র অেথ� নীিতমূলক রা�নীিতর 
মেধ� অ�তঃ একটা অংেশর সে� যু� রেয়েছ বেল মেন কেরন । �সটা আর িকছুই 
নয় রা�র ম�ল এবং রাজৈনিতক �িত�ান সমূেহর ভাল� বা ম�� িনধা� রণ ।

 নীিতশা� ভােলাম� এবং ন�ায় -অন�ােয়র িবেবচনার সে� জিড়ত । নীিতশা� 
মানুেষর �নিতক �চতনার জাগরন এবং উপলি�েত সাহায� কের ।

 নীিতশা� এবং রা�িব�ােনর গভীর স�ক�  �াচীনকাল �থেকই আেলািচত 
হেয় এেসেছ ।

 নীিতশা�েক বৃহ�র অথ� ছাড়াও যিদ �ু�তর অেথ�ও যথা ‘ব�াি�গত 
নীিতশা�” �েপ �হণ করা হয় তাহেল �দখব উভেয়র মেধ� স�ক�  আেছ । এই 
ব�াি�গত নীিতশা� ও মানব কল�ােণর সে� যু�, এেদর মেধ� ব�বধান �রখা টানা 
খুবই সহজ যিদ আমরা �নিতক িকংবা রাজৈনিতক ইক �থেক তা �দিখ ।

 রা�িব�ান নীিতশা� ছাড়া চলেত পাের না । �াচীন ি�ক দাশ� িনকেদর মেধ�ই 
এই ধারণা �বিশ কের �দখেত পাওয়া যায় । Plato তাঁর ‘The Republic’ এবং 
Aristotle তাঁর ‘The Polies’�ে� �য আদশ� রাে�র ক�না কেরিছেলন তার ল�� 
িছল উ�তর �নিতকতার উপলি� । তাঁেদর মেত সমকা একটা রাজৈনিতক আদেশ�র 
উদর �িতি�ত হওয়া উিচত । Plato র মেত �নিতক আদশ� উপলি� করেত হেল 
অবশ�ই একটা রা� বান করেত হেব । তাঁর �ে� �য রাে�র কথা বেলেছন তা হেব ন�ায় 
ও �নিতক আদেশ�র ওপর �িতি�ত । Aristotle এর মেত,  মানুেষর জীবনেক সু�র 
ও কল�াণকর করার জন� রাে�র �িত�া করা হয় । এবং একমা� সুরাে�ই সুনাগিরেকর 
স�ান পাওয়া যায় ।

 মধ�যুেগও রা�নীতর ওপর নীিতশাে�র �াধান� �িতি�ত িছল । ধম�য় 
অনুশাসেনর �াধান�েক সু�র �সারী কেরিছল িক� নবজাগরেণর  পর �থেক 
রা�নীিতর ওপর নীিতশাে�র �াধান� �াস �পেত থােক । তাঁর �� “The Prince” এ 
বেলেছন রা�েক �কােনা �নিতক মাণ অনুযায়ী িনয়�ণ করা যােয় না । িকছু িকছু 
রা�িব�ানী মেন কেরন �নিতকতা ও মূল� �বােধর িবেবচনা রা�িব�ােনর আেলাচনা 
�ক �ব�ািনক িভ�ই িবচু�ত কের । 

 তেব বত� মান সমােজ এই ধারনােক �মােটই �ীকার কের �নওয়া যায় না । 
কারণ আমরা সকেলই জািন বাি� মানুষ িহেসেব �ায় সকজেলই �কােনা রাজৈনিতক 
বা িনয়ি�ত স�দায় (Governed Community) এরসভ� । তােদর �নিতক উৎকষ� 

ুমূলতঃ �কািশত হয় স�দায়ভ� অন�ান� জেনর সে� পার�িরক িমথি�য়ায় এবং 
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তােদর অিধকাংশ ব�� সুখ এবং �ঃখ অন�ান� মানুেষর সে� স�েক� র মাধ�েম উ�ত ু
স��াসী সুলভ িবি��তা (Monastic isolation) য় কল�ােণর স�ান আেদৗ পাওয়া 
যােয় না ; �ধু তাই নয় তার িনেজর স�দােয়র ব�ািতেরেখ তার কল�াণও পাওয়া 
যােয় না । তারা �ীকার করেব �য ব�াি�গত নীিতশা� এর একটা রাজৈনিতক িবভাগ 
রেয়েছ । প�া�ের এটা একটা স�� স�ত ধারণা �য একজন শাসেকর মূল চুড়া� 
ল�� হল তাঁর সহ নাগিরকেদরকল�াণ সাধন করা - তা বত� মানই �হাক অথবা 
ভিবষ�ৎই �হাক । অতএব �বাঝা যাে� �য কল�ােণর অে�ষন হল রা�নীিতর একটা 
মূল অংশ । আমরা যকন আমােদর িচ�া ভাবনায় একটা ব�াি� মানুষেক �নিতক 
িচ�াভাবনার ��ি�েত িবি�� কের �ফিল তখন মেনািব�ােনর সে� নীিতিব�ােনর 
একটা িভ� ধরেনর স�ক�  মূ��  হেয় ওেঠ ।

 উপিরউ� �েটা িবষয় �ত� হেলও বত� মােন রা�িব�ােনর আেলাচনায় 
মেনািব�ােনর �ভাব �ত গিতেত �দখা যায় । অথা� ৎ মেনািব�ােনর প�িত �েয়াগ 
কের রাজৈনিতক ঘটনাবলী িবে�ষন করার �বণতা বৃি� �পেয়েছ। এর ফেল �� 
িবষয়ই পর�েরর কাছাকািছ এেসেছ । মেনািব�ানেক মূলতঃ মেনর অধ�ায়ন 
িহেসেবই �দখা হয় । মেনাব�ানীগণ সমাজ ও বাি� জীবেনর সব��ই মেনািব�ােনর 
পরী�াল� সূ�ািদ �েয়াগ কেরণ । মানুষ সবেচেয় বুি� স�� জীব হেলও অেনক 
সময় তার িবচার বুি� যুি�র �ারা পিরচািলত না হেয় ভাবােবগ সহজাত �বৃি�েত ও 
উে�জনার �ারা পিরচািলত হয় । মেনািব�ানীরা তাই িবে�ষন করার �চ�া কেরন 
�কন মানুষ এরকম আচরণ কের । আমরা মানুেষর কােজ বািহ�ক �ভাব �থেক 
মানুষেক ভাল বা ম� - সাহসী, ন�ায় (Just), সযমী িহেসেব িবচার কের থািক । িক� 
এই �য িবচার তা িচ�াশীল মানুষ মেনকের �া� এবং কৃি�ম; তাঁরা মেন কেরন �য 
িযিন িকছু করেছন অথা� ৎ কারণ তার মানিসক অব�া, তার অিভ�ায়, উে�শ� 
এবং�বণতা �কাও কােজর �নিতক উৎকেষ�রমূেল থােক �সইজন� সম� �নিতক 
স�দােয়র একটা ব�াপাের স�ত হওয়া দরকার �য �নিতক অ�ী�েণর মূল িবষয় 
মানব জীবেনর মানিসক িদক ।

 রা�িব�ান আেলাচনা কের মানুেষর সামািজকও রা�ৈনিতক আচরণ িনেয়। 
মা্ নুষ সমাজব� জীব । সমােজ বসবাস করেতিগেয় তােক এমন িকছু িস�া� িনেত 
হয় বা কাজকম� করেত হয় যার �ভাব সমােজর উপর বা রাজৈনিতক ব�ব�ার উপর 
পেড় । সুতরাং রাজৈনিতক িবষেয়র আেলাচনার িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ মানুেষর 
রাজৈনিতক আচরেণর িপছেন �যমন ও িচ�া-ভাবনা কাজ কের �সটার িবে�ষন ।

 Walter Bagehot তাঁর “Physien and Politics” নামক �ে� সব��থম 
রা�িব�ান ও মেনািব�ােনর মেধ� স�েক� র কথা বেলেচন ।

 Medougau এর মেত রাজৈনিতক কায�ায়লী রাখার জন� মানুেষর সহজাত 
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ূ�বৃি�, অনুভিত, িচ�ার সহায়তা আবহ�ক ।

 জনমতেক �ভািবত করার জন� সরকার ও িবেরাধী রাজৈনিতক দল�িল 
অনবরত �চারকায� চালায় । এই কাজেক ফল�সূ করেত হেল জানেত হেব জনগেণর 
মানিসক �বণতা । মানুষ ব�াি� িহেসেব এবং সমি� িহেসেব িভ� িভ� রকেমর আচরণ 
কের । �সইজন� ব�াি�গত ও সমি�গত মন�এর ( Individual and Group 
Psychology) অনুধাবন �েয়াজেন । 

 অধ�াপক Henry Sidgwrick স�কভােববেলেছন,”িবিভ� ভােব �নিতক 
�� অিনবায�ভােব মন�াি�ক আেলাচনায় ধািবত হয়, ব�ত আমরা বলেত পাির �য 
সম� ���পূণ� �নিতক ধারণা �য মন�াি�ক ; স�বত ছাড় হল ভাল (Good) ও 
‘খারাপ” (Bad) “ন�ায় (Right) বা �ক এবং �ব�ক (Wrong) । এসেবর সে� 
মন�� জিড়ত নয় । [ .......... in variirs ways ethilal on we way say that 
all important elthilal no

 ভাল এবং খারাপ, �যািচত এবং ম� - এেদর মেধ� �য �বপরীেত�র কথা বলা 
হল তা �ায়শঃই একা� বেল মেন হয় । সাধারণ ভােব আমরা এ�েলা িনেয় �বশী মাথা 
ঘামােল িকছুই যায় আেস না ।

 গভীর িচ�ার ফেল এটু� �বাঝা যায় �য একটা মানুেষর পে� যা চূড়া� ভােব 
ভােলা তা িক� সাধারণ ভােব ভােলা বলেত যা �বাঝান হয় তার �চেয়ও �বশী িকছু এই 
ভালে�র মেধ� থােক ব�াি� মানুেষর �াথ� বা সুখ । সাধারণ ভােব িব�াস করা হয় �য 
মানুষ যিদ তার ক�� ব� কের �যেত পাের তাহেল তা িন�য়ই তার �াথ� অথবা সুখ বৃি� 
করেব । িক� এ �থেক আমরা এই িস�াে� �যেত পাির না �য কত� ব� এবং �াথ� - এই 
�েটা ধারণা একা� ; অথবা তােদর মেধ� অিবে�দ� স�ক�  রেয়েছ যা �ব�ািনক 
ভােব জানেত পারা যায় - এমন �কােনা অণুিস�াে� ও আমরা �যেত পাির না । 
আধুিনক িচ�ািবদরা মেন কেরন �য এটা একটা িব�ােসর ব�াপার । এ ব�াপারটা �যন 
অ�ত ভােব �দব�েম অ�� (Obscure)�থেক �গেছ । এই ভােব আমরা ধীের ধীের 
নীিতশাে�র আর একটা ধারণায় উপনীত হি� ; এই ধারনা অনুযায়ী এটাই ভাবা হয় 
�য ক�� ব� অথবা যেথািচত কােজর িনয়মাবলীর সে� নীিতশা� জিড়ত রেয়েছ । 
এটােকই বলা হয় �নিতক সে�ত- িনয়ম (Moral code) ।

 এই �নিতক সে�ত - িনয়ম �িত� মানুেষর ওপর চূড়া� ভােব বত� ায় । �ধু 
তাই নয়, এটা সকেলই মানেত বাধ�। �নিতক �ি� �কাণ �থেক কারক (Agent) এর 
বভাি�গত সুেখর সে� কে���র স�ক�  এেকবােরই �গৗণ ব�াপার । এিদক �থেক 
�দখেত �গেল নীিতশাে�র অধ�ায়ণ ধম�ত�ব (Thelogy) এর সে� যু� হেয় যায় । 
এই গভীর অনুস�ােনর ফেল নীিতশাে�র সে� আইনশা� (Jurisprudence) এর 
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�যাগ রেয়েছ । আমরা এই ধারণােক নীিতশাে�র আধুিনক ধারণা িহেসেব �হণ করেত 
পাির । �াচীণ মত �যটা �ীখ দশ�েন �দখেত পাওয়া যায় তার সে� এই আধুিনক 

ু ুনীিতশাে�র তলনামুলক আেলাচনা করেত পাির । এই পুরেনা মত �থেক নতন মেত 
যাওয়া তা  মূলতঃ খৃ�ধম� এবং �রািময় আইন শাে�র জন�ই স�ব হেয়েছ । �ীক 
দশ�েন আমরা �য �নিতক ধ�ান ধারণা �পেয় থািক �সখােন আইনেক চূড়া� এবং 
�মৗিলক ধারণা িহেসেব �হণ করা হয়িন ।

 ��ীয় গীজ� ার মেধ� ইিতহােসর �াচীণ পাতায় আমরা �দখেত পাই �য ৃ
�নিতকতার িনয়মাবলী মূলতঃ �ত�ােদশ (Rivelation) এ জানা �যত এবং ��া 
(Reasom) র �ারা নয় । অতএব এটা ধম�শা� িবশারদেদর আওতায় পেড় যাে� যারা 
এই ঐ�িরক িনয়ম কানেনর িনয়মাবলী  । পির�ার ভােব �দখা �গল �েটা উপাদােনর 
সম�য় -একটা হল ��ীয় এবং অপরা (Revelation).ৃ

 �নিতকতার আইিন (Jura l )  �ি�ভি�র জন�ই �নিতকবৃ�ই (Mora l 
faculty) র অ�ী�ন একটা ���পূণ� �ান অিধকার কেরেছ এবং বলাই বা�ল� তা 
আধুিনক নীিতশাে� । এই �নিতকবৃ�ই হল িবেবক ( Conscience ) যা চূড়া�ভােব 
িসেরাধায�  ।

 আমরা এত�ন নীিতিবদ�া স�ে� যা আেলাচনা করলাম তার ��ি�েতই 
িন�িলিখত ব�েব� উপনীত হেত পাির - (ক) ভােলার উপাদান সমূেহর অভীলী�ন । 
এই অধুসমূনেবর মেধ� থােক ( Virtue ) এবং সুখ ( Pleasure ) । এছাড়া এই 
অ�ী�েনর মেধ� রেয়েছ ক�� ব� ও �নিতক আইন (Moral law) এর িনয়�ণকারী 
নীিতসমূহ । আর রেয়েছ বৃি� (Facuelty) র উে�ষ ।

 �নিবকতার তাি�ক ��প বা ধারণা িভ� িভ� সমাজ বা ব�াি�র উপের িনভ� র 
কের বেলই িভ� িভ��েপ�কািশত হয় ।আর একথাও �ক �য অন�ান� �নিতকআদশ� 
সব মানুষ অনুসরণ কের না । �নিতকতা িবিভ� সমাজ বা িবিভ� ব�াি� সােপ� হেয় 
িবিভ� �ােন িভ� িভ� �প পির�হ কের ।

 আবার িকছু নীিতবাগীশ রেয়েছন যারা �নিতকতােক সমাজ িনরেপ� এক, 
অন�ান� আদশ� নীিত বলেত চান; সব সময় এবং সব �দেশ এই নীিত একই হেত বাধ� 
তাঁেদর মেত এটাই হল আদশ� �নিতকতা সব জায়গায় এক অিভ� হওয়া উিচত । এই 
আদশ� �নিতকতা সব জায়গায় এক অিভ� হওয়া উিচত । আমার কােছ ‘ভােলা’ বা 
�ভ তা সব মানুেষর কােছ ‘ভােলা’ বা ‘�ভ’ হেত হেব : �নিতক আদেশ�র এই 
সািব�কতা কখনওই অ�ীকার করেত পারা যায় না । ধরা যাক �কােনা একটা কাজ 
�তামার কােছ ‘ভােলা’ বেল মেন হে� । তখনই আমরা িবচাের �বৃ� হই । আমােদর 
উভেয়র মতই সত� হেত পাের না । িবেরােধর মীমাংসা তখনই স�ব যিদ আমরা 
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উভেয়ই এক অনন� আদশ� �ীকার কির তেবই িবেরােধর মীমাংসা হেত পাের । এটা 
�� ভােব জানা ক�ন । িক� তার স�বনা �ীকার করাও দরকার । তা না হেল 
মানুেষর �নিতক জীবন অথ�হীন হেয় পেড় । 

 �নিতকতা ‘সােপ�’ বা ‘আেপি�ক’ নানা ভােব ব�� করা যায় । এই 
মতানুসাের নানা �দশ নানা কােল মানুেষর আচরেণ ভােলা-ম� �বাধ িভ� রকেমর হয় 
বেলই �কােনা আচরণই িনঃশত� ভােব ভেলা বা ম� নয় । ঐ ঔিচত� �বাধ শত�   
সােপ� । �য সমােজ এক - িববাহ �থা সমা�ত হয়, �সই সমােজর মানুষ একজন 
�ীর একািধক পিত বরণ করা অত�� অন�ায় বেল বেবিচত হয় ; অনু�প ভােব একজন 
পু�েষর একািধক �ী �হণও নীিতগত ভােব ‘ম�’বেল ভাবা হয় ।

 আজেকর ভারতীয় সমােজর িদেক তাকােল �দখা যােয় �য �গাঁড়ামী িদন িদন 
িশথীল হেয় আসেছ । রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক কারেণ পূেব�কারভােলা-ম� �বাধ 
ভাঙেনর মুেখ । উপাজ� েনর �চ�ায় আজকাল �মেয়েদর চাকরীেত �বেরােত হয় আর 
কম��েল অন� পু�েষর সে� �মলা �মশা খুব অভব� বা অশালীন বেল ভাবা হয় না । 
তাই যুেগ যুেগ একই সমােজ আেগর �নিতক মূেল�র �াস হয় ; আবার িকছু িকছু 
আদেশ�র নব মূল�ায়ন হেত �দখা যায় । মুল কথা হল এক অিভ� �নিতক আদশ� বা 
মানদে�র কথা আমরা ভাবেতই পাির না । এক অনন� এবং সব�জন�াহ� কল�াণ বা 
ইে�র �খাঁজ করা বৃথা ।

 িবচারী মানুষ সবেদেশ ও সবকােল একরকম হয় তেব সকেলর িবচার 
ুএকমা�ায় উ�ত নাও হেত পাের । অকারেণ অেন�র অিন� করা বা িন�র ব�বহার 

সবেদেশই অন�ায় বেল �ীকার করা হয় ।উির করা �য ক�� েব�র বাইের তা সব �দেশ 
এবং সব কােল মানায় । সব �দেশই �চৗয� বৃ ি� সামািজক ওৈনিতক অপরাধ বেল গণ� 
করা হয় । তাই সব�জন সমা�ত �কােনা মূল� �নই এমন বলা যায়না । তেব �েটা 
অিনে�র মেধ� িমথ�াভাষেনর িবক� যিদ কম অিন�কর হয়, তাহেল িমথ�া ভাষণ 
অনুেমািদত হেলও হেত পাের ।

 আচরেনর ফল �দেখ তার �নিতক িবচার করা হয় না । মিহলােদর সাজ 
�পাশােকর ফল ভােলাম� হেত পাের ।  তাই বেল এ িবষেয় �ামীণ ও শহেরর 
মতেভদ �নিতক আদেশ�র িভ�তার সূচক হেত পাের না । একথা �ক �য, মানুেষর 
িবচার বুি� সব �দেশ একই রকম ভােব পিরণিত লাভ কের না । তবুও আমরা মেন কির 
�য, যা আমার পে� ম�ল তা সম� জািতর পে�ই ম�ল । মেন রাখেত হেব �য 
সািব�কতাই �নিতক জীবেনর মূল । এই জন� বলা হেয় থােক �নিতক আদশ� সােপ� 
নয়, িনরেপ� । 

 তাছাড়া নীিত িব�ানেক আদশ� িন�িব�ান (Normative Science) �েপ 
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মেন করা হয় । নীিতিব�ানেক সুসংব� �ান (Systimatic Knowledge) িহেসেব 
িব�ান�েপ িবেবচনা করা হয় । মানব আচরেনর অভ��রীণ ই�া রািশ (Volitions) 
এবং তােদর উে�শ� সুসংব� ভােব আেলাচনা কের । একটা আদেশ�র ��ি�েত 
িনরী�ণ (Observation), ��নীকরণ (Classiticalion) এবং ব�াখ�া কের থােক 

ূএই নীিত িব�ান । �দশ কােল �ক�ীভত �কােনা তথ� বা ঘটনা িহেসেব মানব 
আচরণেক নীিত িব�ান ব�াখ�া কের না । মানব আচরেনর ওপর এই িব�ান িবচার 
আেরাপ কের । এই িবচার �কই বলা হয় ‘মূল� িবষয়ক অবধারন’ (Va l u e 
judgement) এটা তথ� িবষয়ক অবধারন �থেক পৃথকক । �য নীিত - ধম� অনুসাের 
িবিভ� �দশ কােল, মানুষ তার কম�ধারা িনয়ি�ত কের তা ঐ �নিতক আদেশ�র কম 
�বিশ �িতফলন । এই জন�ই বা�ব নীিত�িল িভ� �দেশ িভ� হয় । িক� মানুেষর 
চরমতম কল�াণ বা পরম পু�ষেথ� িভ�হেত পাের না । আমরা এত আদেশ�র কথা বেল 
থািক িক� চরমতম আদেশ�র পূণ� �পায়ন আমরা কী আজ পয�� �দখেত �পেয়িছ ? 

ূ�কােনা ব�াি� স�ণ� ভােব নীিত মন� নন । িযিন �নিতকতার উ� িশখের বেস 
রেয়েছন িতিন আরও উ�তর িশখের আেরাহন করবার �য়াসী হন । এই জন�ই 
মানুেষর �নিতক �গিত কখনওই �� হয় না । বা�েব ঐ িনরেপ� ন�ায় নীিত কম 
�বশী �িতফিলত হেয় িভ� িভ� �দেশ িভ� িভ� � পির�হ কের থােক ।

 �নিতকতা ব�াি� সােপ� বেলই এবং �কােনা িবেশষ �দশ এবং কােল 
সীমাব� নয় বেলই �নিতক িবেরােধর �কােনা স�াবনাই থােক না ; এবং ঐ িবেরােধর 
িন�ি�র জন� যুি� - তেক� র অবতারনার �কােনা অথ�ই হয় না । �কােনা এক� 
কােজর ভাল�, ম�� স�ে� আমােদর মেধ� মতেভদ থাকেতই পাের । সবিকছুর 
অবমান হেব যিদ আমরা �ীকার কির �য এক িনরেপ� �নিতক আদশ� আমােদর 
সবাইেক মানেত হেব । আমরা এবার �দিখ �সই �নিতক আদশ� বা �নিতকতাকী ।

 �নিতকতা �ক সং�িয়ত করা খুব ক�ন ; কারণ �কােনা উ�তর ��নীর মেধ� 
ুএেক অ�ভ� � করা যায় না । Locke অবশ� এেক সং�ািয়ত করেত িগেয় বেলেছন 

�য, “ৈনিতকতা �হাল মানব জািত স��ীয় যথাথ� িব�ান এবং মানবজািত তার 
উপজীব� িবষয় । ( “Morality is the proper science and business of 
mankind in general”. ) Locke - �দ� সং�া ভীষন ব�াপক বেল মেন হয় । 

ুকারণ এই �নিতকতার মেধ� িতিন মানুেষর সম� কায�ায়লীেক অ�ভ� � কেরেছন । 
আবার Aristotle  বেলেছন �য নীিত শাে�র কাজ । মানুেষর অ�ত এবং �বিশ��পূণ� ু
আচরেণর অ�ী�ণ । এই শাে�র মেধ� এমন আচরণ িনিহত রেয়েছ যা উৎকষ� আনেত 
পাের । এ সং�াও অস�ব রকেমর ব�াপক ।

 ‘ৈনিতকতা’ শ�� এেসেছ বলাই বা�ল� ‘ৈনিতক’ (Moral) �থেক যা 
আবার ‘অৈনিতক’ (Immoral) এর িবপরীত । �নিতক শ��েক সময় সময় ‘ভােলা’ 
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অথবা’ যেথািচত’র সমাথ�ক বেল মেন করা হয়  । তা আবার ‘খারাপ’ এবং যা 
‘অযেথিচত’ । িতিন একজন �নিতক ব�ি� এই বাক��র অথ� হল ব�াি�� স�ক 
ভােবই চেলন । নীিতশাে� �নিতক শ��েক ব�বহার করাটা স�ক হে� না । একটা 

ুকাজেক তখনই আমরা �নিতক বিল �সটা যখন �নিতক িবেবচনা আওতাভ� হয় । 
একমা� �চতন ঐি�ক ি�য়ােকই �নিতক বলেত পারা যায় । �য কােজর ভােলা� বা 
ম�� িবচার করা হব তােকই �নিতক ি�য়া বলা হয় । আমরা যখন িজ�াসা কির 
�নিতকতা কী ? অথবা আইন, ধম� ইত�ািদ �থেক এর পাথ�ক�ই বা �কাথায় ? এই 
�ে�র মেধ� িদেয় আমরা িক� �মােটই িজ�াসা কির না �কান কাজটা �নিতক । 
আমরা �ধুমা� �নিতক আচরণ িনেয়ই িজ�াসা কির, �য আচরণ অন�ান� আচরণ 
�থেক িভ� । Frankena �নিতকতা �সে� Bishop Butler এর মতেকই মূলতঃ 
সমথ�ন কেরেছন ; �নিতকতা বলেত Butler ‘জীবেনর �নিতক �িত�ান’ (The 
monal institution of life) �কই বুিঝেয়েছন ।  Frankena -  র মেত �নিতকতা 
হল সামািজক িনয়�েনর একটা অ� ; সামািজক স�ক�  বজায় রাখেত িগেয় অথবা 
িনয়�ন করেত িগেয় �নিতকতা আবিশ�ক হেয় পেড় িক� মজার ব�াপার হল 
সামািজক িনয়�েনর অন�ান� অ� আেছ, �যমন আইন, রীিতিস� �থা ইত�ািদ । 
�নিতকতার উৎপি� হল সমােজ ।

 নীিত িবদ�ােত ‘ভােলা-ম�’ ‘সু-�’, ‘ন�ায় - অন�ায়’, ‘উিচত - অনুিচত’ 
ৃ�ভিত �নিতক িবে�ষন�িলর ��প কী ? ভােলা শে�র অথ� কী ? ‘ন�ায় পরায়নতা’ 

কােক বেল ? এসব িবষেয় �ীক নীিত িবদ�ায় িব�ািরত ভােব আেলািচত হেয়িছল । 
ুআজও �সই িবচার নতন �ি�ভি� �থেক করা হে� । শে�র অথ� �� করা এবং 

ুপির�ার করা �ই �েয়াজনীয় । এর মাধ�েম �কােনা তেথ�র বা ঘটনার নতন �ান হয় 
না । যা িছল অ�� তা হল �� । িবিভ� �ি�েকান �থেক মানব আচরনেক ব�াখ�া 
করেত পারা যায় । িভ� ই� সমােজ বা �দেশ মানুেষরা বা�িবক কী িবেঢ়ষ ধরেনর 
আচরণ করেত অভ�� তার যথাযথ িববরণ িদেত পারা যায় । এই�প �লৗিকক দি�ভ�ী 
�থেক বা �াকৃত �ি�ভি� �থেক আচরেণর ভােলা� বা ম�� িবচার করা হয় না । 
আমরা �কােনা �দেশর বা সমােজর আচরণ �থা কী রকম িছল তার ঐিতহািসক িববরণ 
�চ�া করেল িদেত পাির । এটা সমাজ - নৃিবদ�া (Social anthropology) -র 
অ�গ�ত । এই সমাজ  নৃ-িবদ�ায় �কােনা আচরণেক ভােলা, আর �কােনা আচরণেক 
ম� বেল অিভিহত করা হয় - �কন করা হয় তার িববরণ �দওয়া  থােক না ।

 আর একটা �ি�ভ�ী �থেক মানুেষর আচরণেক বণ�না না কের তার মূল�ায়ন 
করেত পাির । অথা� ৎ �কা�  আচরণ� ভােলা, �কান আচরণ� খারাপ �সই িবচার করা 
হয় । মানুেষর কােজর চরমতম আদেশ� বা স�ােপ�া মূল�বান মাণদে�র �ান 
থাকেত হেব ।
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 আমরা এত�ণ পয�� �নিতকতা িনেয় আেলাচনা করলাম ; তার ��পও 
ূ�দখলাম । ��া (Prudence) �থেক �নিতকতা স�ণ� পৃথকক অবশ� িকছু িকছু 

ুআচরণ �নিতকতা এবং পএ�ার অ�ভ� � করা হয় । এর মেধ� আমরা সততা �ক 
�ফলেত পাির । িক� মেনািব�ানী Freud �নিতকতা এবং ��ার মেধ� পাথ�ক� 
কেরেছন । তাঁর মেত ‘id’ বা পাশিবক সহজাত �বৃি� (Animal instinct) �ক 
�নিতকতা এবং ��া উভেয়ই িনয়�ণ কের । িক� িতিন মেন কেরন �য ��া হল 

ৃএমন একটা �ন যা অহং (Ego) এর সে� স�� ; িক� �নিতকতা িবেবেকর সে� 
জড়ীত । �নিতক দশ�ন বা নীিতশা� �নিতক পেদর িবে�ষেন বাপৃত থােক । আমরা 
�দখলাম �য মূল�িবষয়ক অবধারনই হল �নিতক অবধারন । �নিতকভােব কেনা কাজ 
ভােলা আ ম� হেত হেল আমােদর কােজর ধারা কীরকম হওয়া উিচত তাই িবচার 
কের �নিতক অবধারন । অভ��রীন উে�শ� এবং বািহ�ক ফলাফেলর মেধ� যখন �� 
�দখা যায় তকন অভ��রীন উে�েশ�র �ারা কাজ�র িবচার হয় ।

 একথাও �ক �য মানুেষর ঐি�ক ি�য়ার বাইেরও এমন অেনক জড় ব� 
�যমন ছুির, কলম, ফলমূল ইত�ািদেক আমরা ভােলা বা ম� বেল থািক ; এই 
িবেশষন�েলা �যু� হেলও তারাৈনিতক নয়, অৈনিতক । ইতর �ানীেদরও �নিতক 
দািয়�েবাধ থােক না । �নিতক ও অৈনিতক ��ে� ‘ভােলা - ম�’ িবেশষেনর অথ� 
একই রকেমর হয় । এই শ�েগােল ��থ�ক   নয় । বাংলা ভাষায় ‘গজ’ শ�টা কখনও 
হািতেক �কাঝায় আবার কখনও কাপড় মাপবার একক �বাঝােত পাের । অতএব এই 
শ�� ��থ�ক । িক� ‘ভােলা - ম�’ িবেশষেনর অথ� �নিতক ও অৈনিতক ��ে� িভ� 
হয় না । মানুেষর আচরন বা কম� নীিতর �নিতক ��ে� অথবা অৈনিতক ��তর 
‘ভােলা - ম�’ িবেশষেনর মেধ� িন�া - �শংসা থােক । উদাহরেণর সাহােয� 
ব�াপারটােক �বাঝান যায় । একতা বাক� �নওয়া যাক - ‘সত�কথা ভােলা’ - এ�প 
বলেল সত� ভাষন �প আচরন �ক �শংসাই করাহয় ; অনু�প ভােব ‘এই বইটা �বশ 
ভােলা’ - এজাতীয় বােক� বই�েক সমােজর করা হয় । একই ভােব ‘ম�’ িবেশষন 
�নিতক - অৈনিতক সব ��ে�ই িন�া বা অনাদর �কাশ কের । অেবাধ িশ� ও 
বন��ানীর কাজ �নিতক অেথ� িন�াও করা হয় না, আবার �শংসাও করা হয় না । 
কারণ এেদর �কােনা দািয়� �বাধ �নই ।

 এবার �দখা যা�  ‘দািয়�’ শ��র অথ� কী ? আমরা যখন মেন মেন ভািব 
একটা িবেশষ আচরণ আমার করা উিচত ; করনীয় বা ক�� ব�, তাহেল ঐ কম� 
স�াদেন আমরা িনেজেদর ‘দায়ব�’ বেল মেন কির । �কােনা কাজ করেত �কােনা 
িবচার - বুি� স�� ব�াি� দািয়� �হণ কের, তার অন�থা করা তার পে� স�ব 
হেলও তার িবচার বা িবেবক তা অনুেমাদন কের না - তার �নিতক িবচার -বুি� তােক 
ঐ কাজ করেত উ�� কের । ইতর �াণীেদর িবচার - বুি� �নই; �সই জন� তােদর ু
�কােনা কেম�ই দািয়� �বাধ থােক না । �য কাজ করেত আমরা �ভতর �থেক ‘দায়ব�’ 
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বেল অনুভব কির তাই আমােদর ক�� ব� ।

 ‘ই�া’ বা ‘অৈন�াই’ যথা�েম কম� করার বা না করার কারন নয় - �চ�ারও 
�েয়াজন �য়েছ ।

 এইভােব �দখা যাে� �য একতা �নিতক ত� িকছুেতই গঠন করেত পারা 
যােয় না যত�ন না সাধারণ মানুেষর মেধ� িনিহত �নিতক ধ�ান - ধারনা স�ে� �য 
অস�িত রেয়েছ তা �র করা হয় । এটার যত�ন না সমাধান হে� তত�ন পয��� 
দাশ� িনেকর �নিতক উপেদশ �েলা সাধারণ মানুেষর কােছ কায�করী হেব না । এই 
উে�েশ� অনুশীলেনর ব�াপাের �থম ��ণীর দাশ� িনক ��ার দরকার । এ ��ে� 
সব��থম আমরা Socrales এর নাম উে�খ করেত পাির । তাঁর মেধ� আমরা আচরেণ 
�ায়ী অনুরাগ এবং �ােনর �িত তী� বাসনা �দখেত পাই ।

 এ ব�াপাের Sulgurick এর ব�ব� �রনীয় । িতিন মেন কেরন ভােলা 
আচরণ স��ীয় যুি�স�ত (reasoned) মতবােদর �িত চািহদা Socrates এর 
িচ�া ভাবনার একমা� ব�াপার িছল না । িক� তেব এ কথা �ক উ�মােনর ��ার �িত 
তাঁর �ান অতীব উ� ।

 এত�ন পয��� নীিতশাে�র ��প বা আেলাচনা িবষয়ব� আেলাচনা করেত 
ৃিগেয় �দখলাম নীিত িব�ানীরা যখন ‘ভােলা’, ‘ম�’, ‘উিচত’, ‘অনুিচত’�ভিত 

শে�র ল�ণ বা অথ� বলেত �চ�া কেরন । তখন �সই ল�ণ এমন বােক� �কািশত 
হয় যা অিধৈনিতক বাক��েপ পিরিচত । নীিতশা� িবচার করা �নিতক শে�র ��প 
ব�াখ�া করেতিগেয় অিধৈনিতক বাক� ব�বহার কেরন ।

 আমরা এখনওও পয��� ধারণার পব�েত �ঘারাঘুির করিছ । বুঝেত পারিছ না 
ু�ক কী �নিতক জীবন আমােদর সামেন তেল ধের । তেব এটা বুঝেত হেব �য �নিতক 

জীবন হল �িমক িবকােশর �ি�য়া । আমরা এই �নিতক িবকােশর ��প তখনই 
স�কভােব বুঝেত পারেবা যিদ আমরা �কান �নিতক সং�ােরর সং�েশ� আসেত 
পাির । যিদবত� মান যুেগর বািণিজ�ক �নিতকতার িদেকিফের তাকাই এবং তার সে� 
আিদম যুেগর মানুেষর িরিত - নীিত িমিশেয় �ফিল তাহেল আমরা আেদৗ বুঝেত পারব 
না আমরা এিগেয়িছ িকনা বা িপিছেয় পেরিছ িকনা । হয়ত িকছু িকছু ��ে� মেন হেব 
আমােদর ি�য়া - কলাপ যুি� �ান এবং বৃহ�র নীিতর উপর �িতি�ত হে� ; আবার 
�কান �কান ��ে� মেন হেব আবা মানুেষর �চেব আমরা �বিশ �ােথ�র এবং অসাধু 
হেয় উেঠিছ ।

 আমরা যখন মানুেষর কায�ায়লী �থেক নীিত (Principle) -র �ে� যাই, �স 
নীিত অনুযায়ী মানুষ কাজ�েলা কের থােক তখনই ক�� ব� এবং সততার িবিধব� 
িনয়মাবলী (Codes) এর ধারণা আমােদর মেধ� উদয় হয় যার মাধ�েম আমরা বুঝেত 
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পাির �য আমােদর �গিত হেয়েছ । এর �থেক মেন হয় �নিতকতার ��াবলীর মেধ� 
অন�তম হল ক�� ব� এবং সততা িবিধব� িনয়ম ; তারই �নিতকতার �� । িক� �� 
হল - আমােদর মেধ� কজন আেছন যাঁরা এ�েলা �াহ� কেরন ? খুব কম �লাক আেছন 
যাঁরা এ�েলা স�ে� িচ�া কেরন । �নিতক �ি� ভ�ী �থেক ব�াি�র সে� ক�� েব�র 
স�ক� েক �গৗণ বেলমেন করা হয় ।

 আমরা নীিতশা� স�েক�  আধুিনক মতবাদ এবং �াচীন �ীক মতবােদর মেধ� 
পাথ�ক� রেয়েচ । আধুিনক মতবাদ অনুযািয় �নিতক মত �নিতক সার সং�হ এর 
সবেচেয় ���পূণ� উপাদান হল আইনগত িনয়মাবলী । িক� �াচীন মতবােদ আইনী 
��টা এত উ�ল িছল না । কাল�েম নীিতশাে�র ��প বা িবষয়ব�র পিরবত� ন হেত 
লাগল আধুিনক নীিতশাে� �নিতক বৃি�র �াধােন�র মূেল রেয়েছ �নিতকতা স��ীয় 

ৃআইনীমত । �নিতক বৃি� যখন িবেবেকর সে� স�� হেয় ওেঠ তখন �নিতক বৃি�র 
ব�াি�র কােছ তা অবশ� পালনীয় হেয় ওেঠ ।

 আমরা এত�ণ পয�� যা আেলাচনা করলাম তােত �দখা যাে� �য 
নীিতশাে�র িবষয়ব� ��তঃই �নিতকতা এবং এটা মানব কল�ােনর মেধ� িনিহত 
উপাদােনর অধী�েণ ব�� থােক । কী কী নীিতর িভি�েত আমরা একটা কাজেক 
ভােলা বা ম� বেল িচি�ত কির ? ক�ফব� বলেত আমরা কী বুিঝ ? �নিতক বৃি�ই বা 
কী ? - এই সব �� িনেয় নীিতশা� সব�দা িনেজেক ব�� রােখ । িক� তা সে�ও 

ূঅধঃপতেনর গিভরতা আধুিনক জীবেন অনুভত হয় । �নিতকতার িবচায� িবষয় 
আপাতঃ�ি�েত নানািবধ ।

 আমরা জািন �য সামািজক বা �নিতক িবে�র মেধ� ব�াি�র �নিতক জীবন 
বািহত হয় ; এই িবে�র মেধ� থােক িবিবধ উপাদান । এর মেধ� িবরাজ কের �নিতক 
আদশ� যা সমােজর �ারা �ীকৃত ; এই আদশ� আবার আচরেনর িবিধব� িনয়ম এর 

ুঅ�ভ� � থােক । অেনক িবিধিনেষধ আর থােক আদশ� জীবেনর �িত�িব ।

 যখন �চিলত িনয়ম কানুেনর সে� �িতেযাজেনর বাধা হয় তখনই আমরা 
নূতন আদেশ�র জন� লালািয়ত হই । আমরা �নিতকতার িবচায�� িবষয় যতই অনুস�ান 
কির, ততই আমরা ব�বহািরক জীবেন পিরবিত� ত এবং পিরবত� নীয় �িত��াস এবং 
ধারনা �দখেত পাই । �চিলত �নিতক ধারণা এবং আচরেণর প�িত সুিনিদ� � ভােব 
চ�ােলে�র স�ুখীন হয় । ব�াি� মানুেষর জীবেনর ওপর ��� �দওয়া হয় । ব�াপক 
সামািজক সম�তার অপিরেময় কল�ােণর কােছ িনেজর ম�লেক, িনেজর কল�াণেক 
অধীন� করবার জন� িতিন ��ত থােকন না । মূল কথা হল, �েত�েকর �নিতকতা 
অপেরর �নিতকতার সে� �যন সাম�স�পূন� হয় ।

 যিদ বা�িবক পে� নীিতশা� স��ীয় িব�ান �েয়াগ করেত হয় তখন তার 
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কাজ হেব �নিতকতা স��ীয় যত িকছু ইি�য় �াহ� উপায়ও রেয়েছ তা পরী�া কের 
�দখা । িনিদ� � �নিতক মান বা মূেল�র বণ�না অবশ�ই �েয়াজনীয় । ব� আেগ ১৯৮৯ 
সােল Samuel Alexander এই �েয়াজন অনুভব কেরিছেলন । িতিন তাঁর ��  
“Moral Order and Progress” - এ সুসংব� জীবেনর �নিতক উ� যাপেনর 
বণ�নার কওপর ��� আেরাপ কেরিছেলন । এটার জন� �েবৗজন িবিভ� 
জােতরৈনিতক অবধারন স�ে� আমােদর িব�ৃত �ান থাকা দরকার এবং �সই 
�নিতক অবধারন পিরব�� থাকেব িবিভ� সময় এবং �ােন। এই �েচ�া মেন হয় 

ুূ ৃঅস�ণ� �থেক যােয় কারণ িনত� নতন �ণাবলী স�� হেয় যােয় সম� একেকর 
সে� । আেলাচনার এই িদকটা আমরা এই �ল �শষ করেত পাির �য �নিতক দশ�ন 
অিভ�তার সম�তাব নীিতর কী �ান রেয়েছ �সই সং�া� আেলাচনার মেধ� িনিহত 
থাকেব ।

 নীিত শাে�র ��পেক ভােলাভােব বুঝেত �গেল আমরা �-একটা বাক� 
উদাহরণ ��প আমােদর সামেন রাখেত পাির । �যম, “পেরর উপকার করা 
ভােলা”,”কথা িদেল কথা রাখাউিচত”, “চুির করা ম�” - এই বণ�না মূলক �নিতক 
বাক��েলা সত� অথবা িমথ�া হেত পাের । আমরা এখােন �যন বলেত চাইিছ �য পেরর 
উপকার করা কাজ�র মেধ� ‘ভােলা�’ ধম� আেছ । আমরা যখন বিল ‘আম� �বশ 
িমি�’ তখন এই বােক� িবেশষ আম�রবণ�না �দওয়া হয় আর সত� সত�ই বা�েব যিদ 
�খেয় �বাঝা যায় আম� িমি� তাহেল বণ�না� সতভ হয় । সদয় ব�ায়হারেক যিদ 
ম�বলা হয় তাহেল ঐ �নিতক বাক� িমথ�া হেয় যােয় । �টিবল� �গালাকার - এটা 
আমরা চা�ুষ �ত�ে�র মাধ�েম বুঝেত পাির । এই বণ�না� �ত�� যাচাই �যাগ� হয় । 
িক� এভােব কী আমরা কােজর ভােলা� বুঝেত পাির ? িন�য়ই নয় । �নিতক বাক� 
�ত�ে� যাচাই না হেলও তার িকছউ �ানদািয় অথ� থাকেত পাের । �যমন, সুেবােধর 
কতক�িল �ণধেম�র বণ�না থােক এই �নিতক বােক� যথা “সুেবাধ বড় ভােলা �ছেল” 
এর �ারা আমরা বলেত চাই সুেবাধ িনয়িমত �লখাপড়া কের, কাউেক গািল �দয় না, 
বাবা মােক মান� কের, উ�জনেদর ��া কের ইত�ািদ । এইভােব অৈনিতক ��ে�ও 
যখন �কােনা পরী�ার  উ�রপ� �ক “উ�ম” বা “েমাটামু�ই ভােলা” বিলতখন ঐ 
উ�র পে�র �কােনা �ণ বা �দােষর ইি�েতই ঐ িবেশষন �েয়াগ করাহেয় থােক ; 
িন�য়ই �কােনা কারণ ছাড়া হয় না । আমরা আেলাচনা �থেক বুঝেত পারিছ �য ‘ 
ভােলা’ এই শ��র মাণ িবিভ� ��ে� িবিভ� রকম হেয় থােক । ভােলা ছুির, ভােলা 
কাপড়, ভােলা দাবুডুর ইি�য়�াহ� �ণধম� িবিভ� রকেমর হেব । আমরা এখােন 
‘ভােলা’ শ�টা িবিভ� শ�াংেশর সে� যু� করেলও শ�টার অথ� িক� �মাগত 
পাে� যাে� । ছুির ভােলা বলেত আমরা বুিঝ ছুির� ধারেলা । কাপড় ভােলা বলেত 
আমরা বুিঝ কাপড়� নরম, �মালােয়ম ইত�ািদ ।

 �নিতক বােক�র �কােনা সত�মূল� (ruth Value) �নই ।’ভােলা’ এই 
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শ�টার সরাসির অথ� অিভ� । �নিতক - অৈনিতক সবে�ে�ই ঐ শ�টা বা িবেশষেনর 
�ারা সমাদর ও �শংসা সূিচত হয় । তাই �নিতক ভাষা �েয়াগ কের একই সঙহেগ 
নানা�পকাজ করা হেয় থােক - �যমন, পেরা� বণ�না �দওয়া হয়, সমাদর - অনাদর 
করা হয়, অনু�লল - �িত�ল মেনাভাব �কাশ করা হয় ইত�ািদ । িক� আমরা যিদ 
�কােনা িকছু িনছক বণ�না করেত চাই তাহেল ‘ভােলা-ম�’ িবশষেণর ব�বআর 
অ�াসি�ক হেয় যায় । ‘ভােলা’ ও সু�র িবেশষন�িল সকেলই �শংসা কের �কই 
িক� এরা সমাথফক নয় ।

 ‘ভােলা ও ম�’ আেলাচনা করেত িগেয় আমরা মূল�ায়েন এেস �লৗঁছই । 
আমােদর জা�ত জীবেন �ায়শঃই বেল থািক, “এখন এই কাজটা করার �চেয় ঐ 
কাজটা করা ভােলা” । এইভােব একািধক িবক� কােজর মেধ� ‘ভােলা’ বা �বশী 
ভােলা’ বেল এক�েক �বেছ �নওয়া হয় । �কােনা একসমেয় ক�ন দাশ� িনক �� 
পড়ার �চেয় হালেক উপন�াস পড়া িনব�াচন করেত পাির । �য কাজেক ‘ভােলা’বিল 
তােক একািধক িবক� কােজর মেধ� �বেছ িনই ; আর জািনেয আমার অনু�ল 
মেনাভাব আেছ । �কােনা িকছুর �িত এরকেমর অনু�ল মেনাভাব �পাষ করা, তােক 
অনুেমাদন করা ও তােক িনব�াচন করাই হল মূল�ায়ন । যাহাই মূল�বান বেল �তীয়মান 
হয় তােকই �বেছ �নওয়া যুি�যু� বেল মেন হয় । এই �সে� J.O. Armson বেলন 
�য “ভােলা-ম�” িবেশষেনর �ারা �কােনা কম� ও ব�র মূল�ায়ন হয় ; ঐ িবেশষণ 
�িল যথা�েম অনুেমাদন - �হণ - বজ� ন �ক সাহায� কের ।

 �কন আমরা �কােনা কম� বা ব�র মূল�য়ায়ন কের থািক? উে�শ� হল ঐ কম� 
বা ব�েক ‘েহয়’ অথবা ‘উপােদয়’ বেল জানা । এই ‘েহয়�ান’ বা উপােদয়�’ ক�  বা 
ব�র �কােনা িনজ� ধম� নয় । আিম মেন করিছ ঐ কম� বা ব�েক �হয় করা যায় বা ঐ 
কম� বা ব�েক আিম উপােদয় বেল মেন করিছ বেলই �সই কম� বা ব�েত ঐ ধম� থােক 
। �য ব� আমার কােছ উপােদয় তা অপেরর কােছ নাও হেত পাের । দশ�েনর �কােনা 
বই আমার কােছ উপােদয় হেলও অিশি�ত �িমেকর কােছ তার �কােনা মূল�ই �নই । 
এই জন� মূেল�র �ান ব� বা কেম�র িনজ� ধেম�র �ান নয় । যােক �হয় বেল জািন 
তােক আমরা বজ� ন কির আর যােক উপােদয় বেল জািন তােক �হণ কির, সমাদর কির 
। ব� বা কেম�র �য়ং �ান �দয় না বেল এই বাক�র সত�মূল� থােক না ।

 �নিতক মূল�ায়ন �কান ব�াি�গত আদেশ�র িভি�েত িভ� মানুেষর কােছ িভ� 
রকেমর হেত পাের । তেব এটা িব�াস করা হয় �য নীিতিব�ান এক অনন� সব�স�ত 
আদেশ�র িভি�েত অনন� মূল�ায়ন হয়, যা সকেলরকােছই একরকেমর । এখন কথা 
হল - �নিতক মূল�ায়ন ব�াি�গত না িবষয়গত । এটা একটা িবতিক� ত �� ।

 িবেশষেনর মাধ�েম কােজদরমূল�ায়ন করা হয় �যমন, কাজ� ভােলা হেল 
তােকমূল�ান বেল মেন কির, আবার কাজটা ম� হেল তােক মূল�হীন বিল । অধ�াপক 
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Armson �য ধরেনর �র িবনােসর কথা বেলন তা বা�েব �েয়াগ করা হয় না কী 
সে�হ । ‘খুব ভােলা’ কােজর �চেয় ‘আরও ভােলা’ কাজ মানুেষর পে� করা অস�ব 
ব�াপার । তাহেল এখােন �র িবন�ােসর �� উঠেছ �কাথায় ? Armson িনেজই 
বেলেছন �য উিচত ও অনুিচেতর �কােনা �র �ভদ �নই । স�ীেতর ��ে� উ��াম ও 
িন� �ােমর �রেভদ �ীকার কের িনেলও তােদর মূল�েভদ করা হয় না ।

 আর একটা �বিশে��র িদেক এবার আমরা �ি�পাত করিছ : অধ�াপক 
Stevenson - এর মত অধ�াপক Noel Smith ওবেলেছন �য ভােলা, �ভ, 
কল�াণকর এই সব  শে�র মাধ�েম একটা িবেশষ কােজর �িত আমােদর অনু�ল 
মেনাভাব �কাশ হয় । আবার ‘ম�’, ‘অ�ভ’, ‘অকল�াণকর’ এই সব শে�র 
মাধ�েম �িত�ল মেনাভােবর �কাশ পায় । অেনক সময় আমরা বেল থািক কাজ� খুব 
ক�ন ; এইটা বলার সােথ সােথ আমােদর �িত�ল মেনাভাব �কাশ �পেলই তােক 
উিচত বা ভােলা আমরা বলেত পাির ।

 E. More - এ মেত ‘ভাল�’ একটা সরল �ন বা �ব�� । আচরেণর ভাল� 
সাধারণ� বণ�না করা হয় । এই �নিতক �ণ� অনন� ও অিবভাজ� �ণ । িতিন আেরাও 
মেন কেরন �য আচরেণর ভােলা� বা ম�� ইি�য়�াহ� নয় ল তেব একথাও বলা হেয় 
থােক �য এই �ণ �ক সা�াত ভােব উপলি� করেত পারা যায়। আমােদর ‘িবেবক’ বা 
�নিতক �বাধ আচরেণর ভাল� �ক উপলি� করেত পাের । এই উপলি� �যন 
অেনকটা ��া (Intution) ল� �ান । অথা� ৎ সা�াৎ �তীিত ।

 বলাই বা�ল� মানুষ �দােষ �েণ জিড়ত রেয়েছ ; পিরপূণ� ভােব কখনই মানুষ 
�নইক আদেশ�র বা�ব �পায়েন সমথ� হয় না । অেনকক সময় �দখা �গেছ �য ‘ম�’ 
উপায় ছাড়া সৎ উে�শ� লাভ করা যায় না । শতবার বুিঝেয়ও যখন স�ানেক 
অধঃপতেনর পথ �থেক �ের সরােনা �গল না, তখন লা�র �েয়াগ করেত হয় । সৎ 
উে��েশর জন� ‘ভােলা’বা ম�’ �হণ করা সমথ�ন করা যায় । �নিতক জীবেন সৎ 
উে�েশ�র জন� সৎ উপােয়ই ��য় ।

 Moore তাঁর �ে� নীিত শাে�র �মৗিলক ধারণা িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন । 
পুরেনা ��াবাদী �দর ন�ায় Mortinean �নিতক উে�েশ�র �বিশ�� িহেসেব ভাল 
মে�র ধারণার উপর ��� আেরাপ কেরেছন । Sidgurek ল�� তা উে�শ� �ক 
�ক�ীয় ধারণা কেরেছন ; এই উে�েশ�র ��ি�েতই  আচরেণর ভাল� বা 
ম��িবচার করা হয় । এই উে�শ�েক সুেখর মাধ�েমই �বাঝার �চ�া কেরেছন । িক� 
এই মতেক পিরত�াগ কেরেছ মন�াি�ক অয়ী�ন এবং �নিতক অবধারেণর িবে�ষন । 
ভাল যিদ সুখ না হয় তাহেল এর ��প কী ? নীিত শাে�র �যমূল �� ভাল কী ? তা 
জানেত �গেল অিধিবদ�ােক অ�ী�েণর �কান ��ই উেঠ না । 
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 �নিতক অবধারেণর ��ে� M o o r e  �ও �ে�র অবতারনা কেরন : 
অবধারি�র অ�িন�িহত মূল� রেয়েছ সেব�া�েমর এটা একটা মাধ�ম ।

 এইভােব �দখা যাে� �য নীিতশাে�র মূল িবষয় হল অভ��রীণ মূল� অথা� ৎ 
�যটা িনেজই ভাল । আর এর ওপর িনভ� র কের রেয়েছ বািহ�ক মূল� । �শেষা� 
�থেমাে�র উপায় । এ �সে� Mill বেলেছন �য ‘ চূড়া� উে�েশ�র ��াবলী 
সা�াৎ �মাণ �াহ� নয়’ । ত�াচ িতিন তাঁর মেতর �পে� �মাণ �দওয়ার �চ�া 
কেরেছন এবং করেত িগেয় ‘কাম�” এবং কামনা করা হয় এ �েটার মেধ� আমরা 
ইি�য়�াহ� অ�ী�েণর মাধ�েম বুঝেত পািরেয সুখ কামনার একমা� িবষয় হেত পাের 
না । ভাল এবং ম� ব� িবষেয়র ��ে�ই �েযাজ� হয় অভ��রীণ ভালর �বিচ�� 
রেয়েছ এবং অসংখ� অম�ও রেয়েছ ।

 অধ�াপক Stevenson এ মত অধ�াপক Noel Smith ও মেন কেরন �য 
ৃ‘ভাল’, ‘�ভ’,’কল�ানকর’ �ভিত িবশষেনর �ারা িবেশষ কেম�র �িত আমােদর এক 

অনু�ল মেনাভােবর �কাশ পায় ; মেন হয় আমরা �যন কাজ� �ক প�� করিছ । 
আর ‘ম�’, ‘অ�ভ’, ‘অকল�াণকর’ িবেশষেনর মাধ�েম �িত�ল মেনাভাব 
থাকেলও �নিতকে�ে� িবচার কের যিদ �দখা যায় কাজ� ভাল তাহেল �কন আিম 
সাথ�ক িবেশষন �েয়াগ করব না । অেনক সময় কেঠার ক�� ব� উিচত বা ভাল বেল 
মেন হেত পাের ।

 সা�াৎ �ানবাদীেদর কথা না �ীকার কেরও বলা যায় �য �নিতক বােক� 
�কােনা আচরণ বা মানুেষর সা�াৎ ভােব �য �ান হয় তা মানুেষর িকছু ইি�য়�াহ� 
�ণধেম�র িভি�েতই হয় । এই �ণ ও �দাষ ইি�য়�াহ� হয় । �কােনা মানুষেক �কােনা 
িবষেয় ভাল বা ম� বেল ণ�না করেত �গেল িকছূ ইি�য়�াহ� �ণ বা �দােষর িভি�েতই 
তা করেত হয় । অকারেণ �কােনা আচরণ বা মানুষেক ভাল বা ম� বলা যায় না । 
Hare এর মেত �নিতক বােক� বণ�না ও মূল�ায়ন উভেয়ই হয় । G.E. Moore, 
Sidgwick �মুখ নীিতশা� িবশারদগন নীিতে� ‘অ�াকৃত - বাদ’ �চার কেরন । 
এরমূল কথা হল ভা� এক� অখ� �মািলক ধম� যার �কােনা সং�া রচনা করা যায় না । 
এক কথায় বলেত �গেল ভাল� অসে�য় । তাঁেদর মেতর ি�তীয় �বিশ�� হল 
নীিতিবদ�ার ইিতহােস ভালে�র �য �য সং�া রচনা করা হেয়েছ তারা সকেলই 
‘�াকৃত’ �দােষ �� । আমরা ই�া করেলই অ�িল িনেদ� শ কের পীত বণ�েক �দিখেয় ু
িদেত পার ; িক� পীত শে�র �কােনা সং�া �নই । অখ� পীত বণ�েক �যমন, চা�ুস 
�ত�ে�র মাধ�েম বুঝেত পারা যায় ল �তমিন ��ার মাধ�েম আমরা জল�েক বুঝেত 
পাির ।

 আধুিনক দাশ� িনেকরা বেলন �য যখন আমরা �কােনা িকছুেক ‘ভাল’ বা 
‘উিচত’ বিল, তখন ঐ কথার সমথ�েন �য যুি� উপি�ত কির তা �কবল অপরেক, �য 
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�কােনা উপােয় স�ত করােনার যুি� নয়, এ�িল �বধ তাি�ক যুি� আরতাই 
�নিতকবাক� এক অেথ� সত� বা িমথ�া হেত পাের । মানুেষর �কােনা আকা�া পূরণ 
কের এমন �কােনা িকছুেক সে�াষজনক বা মূল�বান বেল মেন করাহয় । এখন �হয়� 
বা উপােদয়� যিদ �কােনা িকছুর ‘�ন’ না হয়, তাহেল তা �াকৃত না অ�াকৃত �ণ �স 
�� অবা�র । Moore এর �দাষ হলল িতিন ভাল� �ক পীত বেণ�র মত এক� �ণ 
বেল �ভেবেছন ; তােদর মেধ�তফাৎ হল : �কান ব�র �যমন পুে�র বা শাড়ীর �ণ 
হেলও, ভা� �কান কেম�র িনজ� িবষয়গত �ণ নয় । কম� যিদ িন��ন ও িনি�য় হয় 
তাহেল ভাল�েকমানুেষর ঐি�ক ি�য়ার ‘�ণ’ বলেবা �কন? মেন হয় Moore ��নী 
িব�াি� ঘ�েয় �ফেলেছন । কম� �কােনা �ব� নয় বেল তার �ণ থাকেত পাের না । 
�কােনা ব�র বা কেম�র ‘মূল�’ থাকেত পাের আর তােদর �হয়� বা উপােদয়� তােদর 
�কােনা ‘�ণ’ নয় ।

 J.L. Macki তাঁর �ে� এক� িবষেয়র অবতারনা কেরেছন যােক আমরা 
তাঁর কথােতই ‘ৈনিতক সং�ার বাদ’ বেল অিভিহত করেত পাির । সং�ারবাদীরা মেন 
কেরন �য �ান রােজ� মানুেষর �কােনা �ানই চূড়া� ভােব সত� হেত পাের না ; কম 
�বশী স�বপর হয় মা� । তেব একথা �ক �য �নিতক সং�ারবাদ এরকেমর �ানীয় 
সংশয়বাদ নয় । তাঁর মেত �নিতক সং�ারবাদ �কবলমা� একটা �নিতমূলক ও 
ত�গত মতবাদ । বািহ�ক জগেতর �কান অংেশ �নিতক মূল� থাকেত পাের না । 
আমরা �কান ব�েক চাই বেল ব� ‘ভােলা’ হয় । এরকম সং�ারবাদ �িতকারক নয় ।

 মূল�েবাধক িবেশষন �েলা ভােলা - ম�, �নিতক ও অৈনিতক উভয় 
��ে�ই ব�ব�ত হেত পাের । যা িকছু কাম�, যা িকছু সে�াষজনক তােকই মূল�বান 
বলেত হেব । �নিতক মূল� �কবলমা� মানুেষর ঐি�ক ি�য়ায় বা তার চিরে� থােক । 
ভােলা তারা আর ভােলা মানুেষর মূল�ই �কবল �নিতক মূল� হয় । সব মূল�ই �য 
িবদ�ার আেলাচভ িবষয় তােক মূল� িব�ান বেল । নীিতিবদ�া তার এক� শাখা মা� ।

নীিতিবদ�ার পিরিধ :

 নীিতিবদ�ার পিরিধ বলেত আেলাচ� িবষয়ব�র ব�পকতােক �বাঝােনা হয় । 
আদশ�িন� িব�ান িহেসেব �নিতক আদেশ�র ��পেক সং�ািয়ত কের । িক� ইহা 
মানব আচরেণর ��প উৎপি� অথবা পিরবধ�ন িনেয় আলাদা ব�পৃত থােক না ।

 �য আদেশ�র সে� আমােদর স�িত থাকেব �সই আদশ� িনেয় ইহা আেলাচনা 
কের । িক� আদেশ�র আচরণেক জানেত �গেল দরকার আচরেণর ��প । আচরণ হল 
চিরে�র অিভব�াি� । আবার চির� হল ই�ার িনয়ি�ত অভ�াস । অভ�াসজাত ি�য়া 
�থেক �য �ায়ী সৃি� হয় তাই চির� । চিরে�র ��প অ�ী�ণ করেত িগেয় কােজর 
উৎস, উে�শ�, অিভ�ায়, ঐি�ক ি�য়া, অৈনি�ক ি�য়া ইত�ািদ। এইভােব �দখা 
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যা� �য নীিত িব�ােনর নীিত হল মনঃ�াি�ক ।

 নীিতিব�ােনর কােজর উৎস, উে�শ�, অিভ�ায় ইত�ািদ জানার একটাই 
কারণ যােত অনায়ােস তােদর ওপর �নিতক িবচার আেরাপ করেত পাের । 
নীিতিব�ােনর �মৗিলক সমসভা হল �নিতক আদেশ�র ��পেক খঁুেজ বার কের 
উ�া�ত করা যার ��ি�েত আমরা �নিতক িবচার আেরাপ করেত পাির।কল�াণ কী 
অথবা �নিতক আদশ� কী ? এই �ে�র উ�র �দবার �চ�া কের নীিতশা� সে�� াচ� 
কল�াণ বা �ধান ভাল কী ? সব ভাল কােজ ভাল কী ? ভােলার ��পেক অে�ষণ 
করেলও নীিতিব�ান �নিতক আদশ�েক কীভােব উপলি� করা যায় �স স�েক� েকােনা 
িনয়ম কানুন �ণয়ন কের না ।

 �নিতক আদেশ�র সে� �কােনা কােজর স�িত থােক তা স�ক বেল িবেবিচত 
হয় ; যখন স�িত থােক না তখন তােক �ব�ক বলা হয় । সাধারন ভােব �ভা�ভ 
কেম�র ধারণা আমােদর সকেলরই আেছ । তেব সব সমেয়ই �য �সই চরমতম 
কল�াণকর আদেশ�র ধারণা আমােদর কােছ �কট বা �� ভােব থােক, তা নয় । যখন 
�কােনা কম�েক উিচত বা ভাল আর অন� কম�েক অনুিচত বা ম� বিল তখন 
�নিতকতার আদশ� �থেক অ�� ভােব মেন থাকেত পাের । �কবল �য সব ��ে� 
�কােনা কম�েক ভাল না ম� বলেবা এমন ি�ধায় পেড় যাই, �স সব ��ে� �নিতকতার 
আদশ��েক �কট করেত হয় ।

 মানুেষর আচরেণর চরমতম বা উ�শ�� �য কী তা িনণ�য় করা ��হ । এই 
চরমতম কল�ােণর আদশ� স�ে� নীিত িব�ানীেদর মেধ� মতেভদ রেয়েছ । �কােনা 
মানুষ হয়েতা সারা জীবন ধের িবদ�াজ� ন করােকই চরমতম কল�ানকর আদশ� বেল 
ভােবন ; অন� �কউ বা স�ান বা �িত�ান লােভর �চ�ায় তৎপর হন । অেন�রা হয়েতা 
সব�া িধক মা�ায় সুখ বা আন� লাভ করাই জীবেনর চরমতম উে�শ� বেল ভােবন । 
�নিতক দাশ� িনেকরা মানব জীবেনর কল�ােণর আদশ�েক �� ভােব িনণ�য় করেত   
চান । �কােনা �কােনা দাশ� িনক বেলন �য ঐ চরমতম কল�ােণর আদশ� সব মানুেষর 
পে� এক এবং অি�তীয় । ঐ আদশ� এক বা ব� যাই �হাক না �কন, বুি�বাদীেদর মেত 
ঐ �ভ আদেশ�র  মানুেষর সব আচরেণর ভাল ম�, উিচত অনুিচত িনধা� রণ করা 
স�ব । তাই নীিত িব�ােনর পিরিধর মেধ� পেড় সেব�া�ম ই� আদশ� �ক �� ভােব 
বণ�না করা । তেব একথা �ক �য মানুেষর চরমতম ই� তার জীবেন পিরপূণ� ভােব 
বা�বািয়ত হয় না । তাহেল এই আদশ� �ত�� িনরেপ� ভােব জানেত হেব । 
এইভােব আমরা বলেত পাির �য নীিত িবদ�ার পিরধীর মেধ� অতীি�য় আদেশ�র �ান 
পাওয়ার �চ�া ��� ভােব িনিহত রেয়েছ ।

 আমরা ভাল কাজেক ক�� ব� বেল মেন কির । �নিতক আইেনর মাধ�েম �য 
উে�শ� চিরতাধ� হয় তা ভাল । এই উে�েশ�র একটা �র িবন�াস থােক । ম�ল 
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ব�াি�েভেদ িভ� হেত পাের, আবার চুড়া� ম�ল ও রেয়েছ  । বলাই বা�ল�, 
নীিতিবদ�া এই সেব�া�ম ম�েলর সে� জিড়ত রেয়েছ । এইভােব আমরা বুঝেত পাির 
�য নীিত িব�ােনর �মৗিলক ধারণা হল ভাল, ক�� ব� এবংম�ল ; এই সব �েলাই নীিত 
িবদ�া অে�ষন কের থােক ।

 নীিতিবদ�া �নিতক িবচােরর ��প, উে�শ� এবং মান িনেয় আেলাচনা কের । 
আমরা আেগই �দখলাম �য নীিতিবদ�ার িবষবব�ই হল �নিতকতা । আমরা অপর 
মূল�য়েনর ��ে� �কান সমস�াই �নই কারণ তারা মানব আচরণ মুখী নয় । িক� 
�নিতক িবচােরর অিভমুখ থােক আচরেণর িদেক । আমরা �নিতক িবচার বলেত কী 
বুিঝ ? মূল�িবষয়ক িবচার িহেসেব �নিতক িবচার তথ�িবষয়ক িবচার �থেক পৃথক । যা 
আেছ তার স�ে� একটা িনছক িববরণ �দওয়া হল তথ�িবষয়ক িবচােরর কাজ । 
�সইজন� এেক বণ�নামূলক িবচার বলা হয় । িক� �নিতক িবচার হল একটা িনিদ� � 

ূকাজেক ভাল বা ম� বেল িচি�ত করা এবং এটা স�ণ� মানসি�য়া । এই িবচােরর 
মেধ� রেয়েছ �ানীয় অথবা �বৗিদক, আেবগজ এবং ঐি�ক উপাদান । �নিতক 
�চতনার মেধ� িনিহত থােক �ানীয় উপাদান �েপ �নিতক িবচার ; আবার এই �নিতক 
�চতনার মেধ� থােক ঐি�ক ি�য়ার সা�াঃ �তীত । আমরা �কােনা কাজেক �য ভাল 
বা ম�, �নিতক �চতনার ওপর । �নিতক �চতনার ���পূণ� উপাদান হল অিধকার 
এবং ক�� ব�, পাপ ও পূণ�, �দাষ ও �ন, ক�� ব�েবাধ অথবা দায়ব�তা ।

 আমরা যখন �কােনা কাজেক ভাল বেল �ত�� কির তখন আমরা একটা 
ু�নিতক বাধ�বাধকতা অনুভব কের থািক । যখন আমরা �কান কাজেক ভল বেল 

�ত�� কের থািক তখন �সই কাজেক আমােদর ওপর �কােনা �নিতক বাধ�বাধকতার 
চােপ থােক না । আবার নীিতশাে�র পিরধীর মেধ� থােক ই�ার �াধীনতা । আমরা 
আমােদর কােজর জন� দািয়�বান হেয় পিড় । অনু�পভােব অপরাধীরাও তােদর 
কৃতকম� অথা� ৎ অপরােধর জন� দায়ী হেয় পেড় । অতএব, তােদর শাি� হওয়া উিচত । 

ুশাি�র মূেল �য �নিতক তাৎপয� রেবেছ তা তেল ধের নীিতশা� ।

 আমরা ��তঃই বুঝেত পারিছ �য নীিতশাে�র িনজ� পিরিধ থাকেলও এটা 
িক� অধ�ায়েনর অন�ান� িবভাগ �থেক িবি�� নয় । মেনা�াি�ক, দাশ� িনক, 
সমাজতাি�ক এবং রাজৈনিতক এই সব িকছু সমস�ার সে� নীিতিব�ান জিড়ত রেয়েছ 
পেরা�ভােব এখন �� হল - কী কী মেনা�াি�ক �� রেয়েছ যার সে� নীিত িব�ান 
জিড়ত রেয়েছ ? �যমন, ঐি�ক ি�য়ার ��প, কােজর উৎেসর ��ণীকরণ, কামনা 
এবং সুেখর মেধ� স�ক�  । দাশ� িনক সমস�ার মেধ� পেড় ব�াি�ে�র ��প, ই�ার 
�াধীনতা, আ�ার অমলতা, ঈ�েরর অি�� এবং িবে�র �নিতক শাসন । সমাতাি�ক 
সমস�ার মেধ� পেড় সমাজ এবং ব�াি�র স�ক�  । রাজৈনিতক সমস�ার মেধ� পেড় 
রাে�র সে� ব�াি�র স�ক�  রাে�র �নিতক িভি� এবং আ�জ� ািতক �নিতকতা ।
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ঐি�ক ও অৈনি�ক ি�য়া :

 ‘ৈনিতক’ শ�টা বৃহ�র অেথ� ব�বহার করা হয় । ভােলা বা ম� অেথ� এই 
শ�টার �েয়াগ । �নিতক এই শ�টারমেধ� �নিতক �ণ, ভােলা� বা সদ� িবদ�মান 
থােক । অৈনিতক বলেত �নিতক�ণ বিজ� ত �কান িকছুেক �বাঝােনা হয় ।

 মূল�েবাধক িবেশষন�িল, ভােলা-ম�, �নিতক ও অৈনিতক উভয় ��ে�ই 
ব�বহার করা �যেত পারা যায় । যা িকছু কাম�, যা িকছু সে�াষজনক বা �শংসা �যাগ� 
তােকই মূল�বান বলেত হেব । টাকা কিড়র িবিনমেয় মূল�বান পণ� সং�হ করা যায় ; 
তাই টাকা কিড়র ‘িবিনময়’ মূল� থাকেলও িনজ� �কােনা মূল� �নই । �ান - িব�ান, 

ু ৃ ু�খর বুি�, চাতয��, সুখ-�া���, �সৗ�য��, লািলত কলা �ভত সবই মানুেষর কাম� 
ৃবেল মূল�বান । সু�র ছিব, গান, মূিত� , কিবত, নাটক �ভিতর �সৗ�য�� মূল� বা 
ুনা�িনক মূল� থােক। আবার �কােনাও পিব� ব�র যথা, তলসী, চ�েনর, ঠা�র 

ঘেরর,মি�র -মসিজেদর ধম�য় মূল� থােক । এই সম� ‘িবিনময়’, ‘না�িনক’’ বা 
ধম�য় মূেল�র �কােনাটাই ‘ৈনিতক’ মূল�  নয় । �নিতক মূল� �কবলমা� মানুেষর 
���াকৃত কেম� বা তার চিরে� থােক । ভাল কাজ আর ভাল মানুেষর মূল�ই �কবল 
�নিতক মূল� হয় । �নিতক - অৈনিতক সব মূল�ই �য িবদ�ার আেলাচ� িবষয় তােক 
মূল� িব�ান বেল । নীিতিবদ�া তার এক� শাখা মা� ।

 মানুেষর ���াকৃত কম� বাঐি�ক ি�য়া এবং �য নীিত বা িবিধ অনুযায়ী ঐ 
কম� অনুি�ত হয়, একমা� তােদরই �নিতক মূল� থাকেব । মানুেষর উে�শ�মূলক 
কাজ, �িতবত�  ি�য়ার মত এই ���াকৃতকম� হঠাৎ হেয় পেড় না ; সেচতন বা 
অবেচতন �কােনা না �কােনা নীিত অনুযায়ী ঐ কম� সািধত হয় । কম� অথবা কেম�র 
নীিত �াধীন ভােব িনব�া িচত হয় বেল, কত� ােক ঐ কম� বা কম�নীিতর দািয়� বহন করেত 
হয় । এইজন� সৎকেম�র জন� �শংসা, অসৎ কেম�র জন� িন�া �াপ� হয় ।

 �কােনা িবেশষ �ােন - কােল অনুি�ত কম� এবং ঐ কেম�র সাধারণ নীিতর 
মেধ� পাথ�ক� আেছ । উভেয়রই �নিতক মূল� থাকেব । উদাহরণ ��প নি�তা 
অজয়েক কথা িদল �স অজয়েক িবেয় করেব । নানা বাধা িব� সে�ও �স �শষ পয�� 
অজয়েক িবেয় করল । নি�তা এই কাজ� ���ায় কেরেছ -- কাজটা হঠাৎ হেয় 
পেড়িন । ‘কথা িদেয় কথা র�া করা উিচত’ - এই সাধারণ কম�নীিত বা িবিধ অনুযায়ী 
নি�তা িনেজ কেরেছ এবং অবশ�ই �স ঐ কােজর দািয়� �হণ কেরেছ । এই কােজ 
ভাল বা ম� �য ফল বা পিরণিত �হাক না �কন তা নি�তার ওপেরই বত� ােব । িক� ঐ 
কম�নীিত�  সাধারণ �কননা ঐ নীিত অনুযায়ী আরও অেনক ব�াি� নানা সমেয় একই 
ধারার কম� করেতপারেব । মানুেষর কাজ অথবা কম�নীিত উভয়ই ‘ভালম�’. ‘উিচত-
অনুিচত’ এবং মূল�বান’ বা ‘মূল�হীন’ হয় । এেকই �নিতক মূল� বেল। ভাল আেপল বা 
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ভাল কলেমর মূল� অৈনিতক । িনেজর বা ব�জেন সুখ - �া��� আমার কেম� আদশ�, 
পিরণাম বা ফল হেত পাের ; িক� কম� নয় বেল ঐ ফেলর মূল� অৈনিতক ।

 মানুেষর কম� বা কম�নীিত অসংখ� হেত পাের । ‘সত�বলা’, ‘�িতভা র�া 
ুকরা’, িন�রতা বজ� ন করা’, ‘পরী�ায় নকল না করা’ িববািহত প�ীর ভরণ-েপাষণ 

ৃ�ভিত নানািবধ কম�নীিতেক ভাল বা উিচত বলা হয় । আবার ‘অকারেন পরেক �ঃখ 
�দওয়া’, ‘কথা িদেয় কথা না রাখা’ইত�ািদেক �ন�িত বা ম� বলা হয় । একমা� কম� 
অথবা কম�নীিত িভ� অন� সব কাম� পদােথ�র মূল� অৈনিতক ।

 �য ব� কাম� বা ই� হবার জন� �কােনা কাম� ব�র ওপের িনভ� র কের না, 
তারই �াধীন বা �কীয় মূল� থােক । মানুেষর জীবেন অভী� এবং উপােয়র মেধ� এক 
‘�ম’ �দখা  যায় । আর এই �ম সহেজই চরমতম, �েতামূল�ান অভীে� �পৗঁেছ 
িদেত পাের । এই �েম চরমতম সে�াষ উৎপাদনকারী অিভে�র িদেক আমােদর 
অ�গিত । এ ব�াপাের সকল দাশ� িনক একমত নন।

  ঐি�ক ি�য়া ই�াকৃত ভােব এবং অিভ�ায় সহকাের �কােনা 
আগাম উে�শ� চিরতাথ� করবার জন� করা হয় । কত� ার এই কাজ করার প�ােত থােক 
ই�া । এইঐি�ক ি�য়ার িতন� �র থােক । যথা, - মানিসক �র, শারীিরক �র এবং 
�চতনার বািহ�ক �র ।

মানিসক �র :

 �েত �ক ঐি�ক ি�য়ার প�ােত কােজর উৎস রেয়েছ । ঐি�ক ি�য়া হে� 
ুঅভােবর অনুভিত, তা বা�বই �হাক এবং আদশ�ই �হাক । এটা হয় সহজাত �বৃি� 

ূঅথবা �বৗি�ক, �নিতক অথবা না�িনক কামনা বা বাসনা । অভােবর অনুভিত সব�দাই 
খুব য�নাময় হয় এবং তা উে�ক কের । িক� এটা �াভািবক ভােব সুখ িব�ৃ হয় ; তার 

ৃকারণ হল ভিবষ�েত অভােবর পিরতি� হেল মানুষ সুখী হেব িক� যিদ �কােনা কারেন 
ৃ ৃ ুতা যিদ পিরত� না হয় তাহেলও পিরতি�র একটা অনুভিত থােক , িক� অকাম� 

ু ুঅনুভিত কাম� অনুভিতর উদার �ভাব িব�ার কের ।

শারীিরক �র :

ূ অভােবর অনুভিত কামনায় �পা�িরত হয় । আ�েচতনা এর উদর �াধান� 
িব�ার কের তােক কামনায় �পা�িরত কের । এটা অ� িকছু নয় ; ইহা আ�-েচতনার 
�ারা আেলািচত । কামনা হল �কান িকছু চিরতাথ� করবার জন� লে��র িদেক ধািবত 

ূহয় । কামনার মেধ� থােক ব� বা উে�শ� যা অভােবর অনুভিত চিরতাথ� করেব । 
উে�শ�েক উপল�িধ করবার জন� মাধ�মও রেয়েছ । �স মাধ�ম বািহত িক অবািহত 
তা �কান িবচায�� িবষয় নয় । মেন রাখেত হেব একটা সরল কাজ �যখােন উে�েশ�র 
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�� থােক না �সখােন খুব �ত িনব�াচন বা ��� �তরী করা যায় এবং তা কােজর 
মেধ� স�ািদতও হয় ।

�চতনার বািহ�ক �র :

 ি�য়ায় সমেয় সমেয় মেনর মেধ� িবিবধ উে�শ�র �দখা িমেল এবং �ধু তাই 
নয় তােদর মেধ� একটা �িতেযািগতা বা �� �দখা যায় । একই সমেয় ব� চািহদা 

ৃপিরতি� চায় । এর ফেল মানব মন িবিভ� িদেক ধািবত হয় । সমেয় সমেয় �দখা যায় 
�য উে�শ��েলা বা চািহদা�েলা পর�েরর সােধ সাম�স� র�া কের না । তােদর 
মেধ� �কান স�িত থােক না । উে�েশ�র �� না বেল কামনার �� বলা ��য় ।

ৃ বলাই বা�ল�, অৈনি�ক ি�য়া ঐি�ক ি�য়ার িবপরীত । হাঁিচ বা কািশ �ভিত 
অৈনি�ক ি�য়ার িকছু বাহ� ফলাফল �দখা �দয় । �যমন, হাঁিচ িদেল �টিবেলর কাগজ 
উেড় �যেত পাের, এই অৈনি�ক ি�য়ার একটা �াণব� উদাহরণ কিব রবী�নাথ 
িদেয়েছন :

  দ�বাড়ীর ঘােটর কােছ �যমিন হাঁিচ পড়া ।

  আঁতেক উেঠ কাঁেকর �থেক বউ �ফেল �দয় ঘড়া ।।

ূ এটা স�ণ��েপ অৈনি�ক ি�য়া । �চােখর িদেক িকছু �গেল �চাখ আপনা 
আপিন ব� হেয় যায় ; ফেল চ�ু র�া পায় । িক� এই সব অৈনি�ক ি�য়ার �কােনা 
আ�র, মানিসক কারণ �নই ; �কােনা �েয়াজন �মটাবার জন� ঐ কাজ সেচতন ভােব 
লরা হয় না । �কােনা ই�া বা অিভলাষ ঐ কম� উৎপ� কের না ।

�নিতক িবচােরর ��প ও িবষয়ব� :

ূ �নিতক িবচার তথাগত িবচােরর �থেক স�ণ� পৃথক । কী হওয়া উিচত �স 
স�েক�  িবচারই হল �নিতক িবচার । তথ�াগত িবচারেক অেনক সময় বণ�নামূলক 
িবচারও বলা হেয় থােক । �নিতক িবচােরর মাধ�েম একটা কাজেক ভাল-ম�, �নিতক 
অথবা অৈনিতক িনভ� র করেছ �নিতক �চতনার ওপর । এই �নিতক �চতনার 
অপিরহায�� অ� হল ক�� ব� এবং অিধকার, ভাল-ম�, দািয়�েবাধ অথবা দায়ব�তা । 
�নিতক �চতনার সে� জিড়েয় রেয়েছ অনুেমাদন - অঅনুেমাদন । এই �নিতক িবচার 
�নিতক রস এর �ারা অনুসৃত হয় । িক� এই বচােরর �বধতা বা অৈবধতা িন�পন 
করবার জন� �কােনা মানদ� এখেনা পয�� িনধা� িরত হয়িন । �নিতক রস িক� �নিতক 
িবচােরর �ারা অনুসৃত হয় না ।

 �নিতক িবচােরর িবষয়গত �বধতা রেয়েছ । আ�গত �বণতা যথা অহংকার, 
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সং�ার অথবা �সং�ার, আশংকা অথবা অণু�হ, প�� অথবা অপ��, আসি� 
অথবা অনাসি� িববিজ� ত হেয় এই িবচার �নব��ি�ক হেয় দাঁড়াব । �নিতক মূল�ায়েনর 
িবষয় ব� �য মানুেষর ঐি�ক ি�য়া বা ঐ ি�য়ার নীিত একথা সব�জন�াহ� । �য 
আচরণ�েলা মানুষ ���ায় কের ; �াস �হয় করার মত �য�িল করেত �স বাধ� নয় ; 
�য কাজ �স না কেরও পাের, �স রকম কাজ বা আচরন িনি�ত বা �শংিসত হেত 
পাের ।

ৃ ঐি�ক ি�য়া বা আচরন অত�� জ�ল - তা কামনা বাসনা �ভিত মানিসক 
কারেণ ঘেট থােক । কত� ার �কােনাও উে�শ� লােভর কামনায় ঐকম� অনুি�ত হয় । 
এবং ঐ কােজর িকছু বাহ� ফলাফলও আেছ । �ত��বাদী দাশ� িনক ও সুখবাদীরা 
বেলন �য, ঐি�ক কেম�র বাহ� ফল যিদ ভাল হয় তাহেল কম��েক ভাল বলেত হেব । 
�য কাজ সব�ািধক মানুেষর উপকার বা সুখসাধন কের তাই ভাল। এই জন�ই ঐি�ক 
কেম�র বাহ� ফলেকই �নিতক বােক�র িবষয়ব� বলেত হেব । কেম�র বাহ� ফল �ত�� 
করা যায় ; আর যিদ �সই ফল উপকারী হয় তাহেল কাজ� ভাল ; আর যিদ অনুপকারী 
হয় তাহেল কাজ� ম� বেল িবেবিচত হেব ।

 িক� বাহ� ফেলর সকল িবচার করেলই হেব না ; কত� ার কম� করার উে�শ� 
এবং অিভ�ায় অবশ�ই িবচার করেত হেব । কত� া অেনক সময় অিভে�ত হেয় 
দাঁড়ােত পাের । কত� া যিদ িভখারীেক আঘাত করার উে�েশ� এক� মু�া সেজাের 

ু�ছাঁেড়ন এবং তা যিদ ল�� �� হয় এবং যিদ িভখারী িনি�� মু�া� তেল িনেয় খাবার 
সং�হ কের তাহেল কেম�র ফল ভাল হেলও কত� ার কম��েক ম�ই বলেত হেব । 
কত� ার অিভ�ায় ম�ই িছল এবং িতিন অিভে�ত ফল লাভ কেরন িন ।

 অিভে�ত কল �য কী তা বুজেত হেল কত� ার উে�শ� এবং অিভ�ায় �ই 
বুঝেত হেব । দাশ� িনকরা সাধারনতঃ অিভ�ায় ও উে�েশ�র মেধ� পাথ�ক� সৃি� কেরন । 
অিভ�ায় উে�শ� �থেক ব�াপক । উে�শ� হল �সই মূল�বান পদােথ�র ধারণা যােক 
অিবকার করার জন� আিম কেম� িনযু� হই । আমার অিভ�ায় বা কামনার িবষয় �য় 
�সই মূল�বান উে�শ� । িক� অিভ�ােয়র মেধ� �সই উে�শ� লােভর উদারেকও �হণ 
করেত হেব ।এই উছাস যিদ �ঃখজনক হয় আর ঐ উপায় ছাড়া যিদ উে�শ� লাভ না 
হয় তা হেল কাজ করেত �গেল, �সই �ঃখজনক উপায়েকও �হণ করেত হেব । 
উে�শ� ও উপায় উভয়েকই চাইেত হয় , আর তারা অিভ�ােয়র মেধ পেড় �রেদেশ 
পািলেয়যায়ার উে�েশ� অথ�সং�হকরেত যিদআমার আং� িবি� করেত হয় তাহেল 
ঐ আং� িবি� করা আমার অিভে�ত হেব, যিদও তা আমার কাম� উে�শ� নয় । 
এইজন� অিভ�ায় উে�শ� �থেক বাপকতর হয় - অিভ�ােয়র মেধ� উে�শ� এবং 
উপায় উভেয়ই িনিহত থােক ।

 ঐি�ক ি�য়ার সামি�ক মূল�ায়ন হেয় থােক । ঐ কেম�র অিভ�ায়, উে�শ� 
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এবং অিভে�ত ফল যিদ ভাল হয় তেবই কম�� ভাল বেল িবেবিচত হেব ও �শংিসত 
হেব । �কবল বাইেরর খারাপ ফল �দেখ িবচার করা �ক নয় । সৎ উে�শ� হত�া করা 
যায় যিদ �কােনা �রােরাগ� বািধেরাগী �ক �রাগ য�না �ভাগ করা �থেক মুি� িদেত, 
িচিকৎসা ব� কের তােক হত�া করা হয় তাহেলেসই দয়ালু, স�দয় হত�া খারাপ হেব 
�কন ? একথা �ক �য অব�ার পিরবত� েনর সে� মানুেষর মূল�েবাধও পাে� যায় ।

 �নিতকতার �ীকায� সত� আমরা এভােব আেলাচনা কের �দখেবা �কন ? এই 
�ীকায� সেত�র �� ওেঠ ? মানুেষর কাজেক �নিতক মূল�ায়েনর আওতায় আনা যায় 
কারণ মানুষ �কােনা িকছু িনব�াচন করেত এবং �সইমত কাজ করেত �াধীন । �স 
�াধীন বেলই তার ই�া অনুযায়ী কাজ করেত পাের । ই�ার �াধীনতা এবং িনব�াচন 
মানিবক কােজর অপিরহায�� সত� এই �াধীনতা ধারণার সে� জিড়েয় রেয়েছ 
দায়ব�তা । মানুষ যিদ �াধীন না �হাত পর� অমানিবক উপাদােনর �ারা পিরচািলত 
হয় তাহেল �কােনা কাজ এবং ঘটনার মেধ� পাথ�ক� থাকত না । �াধীনতাবলেত আমরা 
বুিঝ �য মানুষ �য �কান একটা প�ায় কাজ করেত �াধীন । �াধীনতার �েয়াগ বলেত 
আমরা বুিঝ অেনক�েলা িবকে�র মেধ� একটােক �বেছ �নওয়া । এটার অথ�ই �হাল 
আমরা অ�ের কামনা কের থািক । অতএব কােজর মুেল রেয়েছ অিভ�ায় এবং 
উে�শ� । একটা উে�শ� িনেয় যখন মানুষ �কান িকছু করেত �াধীনতা �ভাগ কের 
তখন মেন রাখেত হেব �স �সই কােজর ফলেভাগ তােকই �ভাগ করেত �হ ; �স এর 
জন� দায়ী হেয় পেড় । এই �নিতক দায়ব�তা �াধীনতার একটা অ� বেল মেন হয় । 
�াধীনতা এবং দায়ব�তা ধারণাগত ভােব এবং �নিতকভােব �নিতক িবষেয়র অংশ 
বেল িবেবিচত হয় । �নিতকতার সে� জীবন যাপন অথ�পূন� এই কারেণ �য মানুষ বুি� 
বৃি� স�� জীব এবং সােথ সােথ মু� ও বেট । এই বুি� বৃি�েকও আমরা �নিতক 
িবচােরর একটা �ীকায�� সত� বেল মেন কির । বুি� বৃি� ভাল এবং মে�র মেধ� পাথ�ক� 
করেত মানুষেক সাহায� কের ; িক� �াধীনতা একজনেক হয় ভাল না হয় ম�েক 
অনুসরণ করেত সাহায� কের । িক� এ কথাও সত� �য একই কাজ ভাল অথবা ম� 
�েপিবেবিচত হেত পাের এবং একই সমেয় িবিভ� ব�াি�র �ারা তা হেত পাের । 
�নিতক মূল�ায়েনর মেধ� �য �বষম� �দখা �দয় তা �নিতক মানদে�র ��ি�েতই   
হয় । �নিতকতার আর এক� �ীকায�� সত� হল ব�াি�� । ব�াি�র জীবেনর �িত 
সামি�ক �ি�ভ�ী সমাজ� জীব িহেসেব অন� মানুেষর সে� �য স�ক�  তা সবই 
িনধা� রণ কের মানুেষর কােজর ধারা কী হেব । অথা� ৎ একজন ব�াি��বান ব�াি� এমন 
িকছু হালকা কাজ করেবন না যা সমােজর কােছ িনি�ত হয় । যিদও আমরা স�ীন� 
�াথ�পরতা ও জা�ব �কৃিত বশতঃ যা করা উিচত তা জািনেয় �দয় আর ঐ কাজ করার 
বাধ�বাধকতা আমরা অনুভব কির ।

 আমরা �নিতকতার �ীকায�� সত� িহেসেব যা িকছুেকই �হণ কির না �কন 
Frankena মেন কেরন �য, �কােনা �কােনা ��ে� ফলমুখী �নিতকতা আর অন� 
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��ে� কত� ব�মুখী �নিতকতা আমােদর দািয়�েবাধ ব�াখ�া কের বেল এই �ই 
�নিতকতােকই িবক��েপ �হণ করেত হেব ; এেদর �কােনাটাই এককভােব 
আমােদর দায়েবাধ ব�াখ�া করেত পাের না ।
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 ব�বহািরক নীিতিব�ান মূলতঃ ক�ন এবং িবতিক� ত সামািজক ��াবলীর 
��ে� �েয়াগ করা হেয় থােক : সাম� এবং জািত, �মৗন, সামথ�� , গভ� পাত এবং �ন 
পরী�া । রাজৈনিতক িবশৃ�লা এবং অসহেযাগ আে�ালন ইত�ািদ । এ�েলা Singer 
ব�াখ�া কেরেছন এবং �াসহিগক যুি� সহেযােগ মূল�ায়ন করবারও �চ�া কেরেছন ।

 ব�াি� বা �কান সামািজক সং�ার কতক�েলা দাবীেক আমরা অিধকার বুেঝ 
থািক । এই দাবী সরকারী আইন �ারা সুরি�ত হয় । সমেয় সমেয় �নিতক িনয়েম 
পািলত হয় । 

 বাঁচার অিধকার, িনব� স�ি� �গাচার অিধকার, �াতে�র অিধকার, �মৗিলক 
অিধকার ।

 আবার �নিতক বা সামািজক অনুেমাদেনর �ারা সমিথ�ত িকছু িকছু অিধকার 
থােক। নাবালক হল কন�ারা তােদর আ�ানুবত� হেব এমন দাবী করেত পান । িক� এ 
��ে� সরকারী আইন �েয়াগ করা হয় । �জার কের পু�স�ানেক িদেয় িকছু করােল 
তা �মােটই �ভ ফল িদেত পাের না, তেব মানুেষর �মৗিলক অিধকার র�ায় রা� 
�েয়াজন �বােধ বল �েয়াগ করেত পাের ।

 আধ�মেনর পে� �ক সময় ঋণ পিরেশাধ কের উ�মেণ�র অিধকার র�ার 
দািয়� �ত ; এই দািয়� �হণ না করেল ঋণ �হীতা �ক শাি� �পেত হয় । এটা �� 
�য �কবল মা� �কােনা রাে�, পিরবােরর বা অন� �কােনা সামািজকক সংগঠেনর সভ� 
হেলই ঐ সেভ�র িকছু অিধকার জ�ায় । পিরবােরর মেধ�ই িপতার অিধকার, িশ�া 
�িত�ােনর মেধ� ছাে�র অিধকার, রাে�র মেধ� নাগিরেকর অিধকার িবেশষ ভােব 
উে�খেযাগ� ।

  সব �দেশই সাধারণতঃ মানুেষর কতক�েলা �মৗিলক অিধকার �ীকার করা 
হয় । �যমন -

 (১) �বঁেচ থাকার অিধকার

 (২) স�ি�র অিধকার

 (৩) �াধীনতার অিধকার
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 (৪) অপেরর সে� িবেশষ রকেম চুি� করার অধকার

 (৫) িশ�া লােভর অিধকার ইত�ািদ ।

 মজার ব�াপার হল দি�ণ আি�কায় ��তা� শাসেকরা কৃ�া�েদর িনর�র 
থাকার ব�াপাের �কােনা রকম উৎসাহ �দখাত না ; তােদর িশি�ত হওয়ার অিধকার 
��তা�রা �ীকােরই করত না । আমরা তােদর আদশ� রা� বিল না । �মৗিলক অিধকার 
�েলা িবনা বাধায় �ভাগ করেত পারেল মানুষ ধীের ধীের তার উ�িতর িদেক অ�সর 
হেত পাের । সকেলর িহতােথ� এই অিধকার �ীকার করেলই রাে�র উ�েরা�র �বৃি� 
হেয় থােক ।

 সামািজক ��ি�েত অিধকার ও কত� ব�েক পর�র সােপ� বলা যায় । এক 
অেথ� �কােনা অিধকার �ভাগ করেল সমােজ িকছু দািয়� বত� ায় আর ঐ দািয়� পালন 
অিধকারীর অবশ� ক�� ব� । আমরা যিদ িশ�া লােভর অিধকার থােক তাহেল �সই 
িশ�া িনেজেরা সমােজর দশজেনর িহত সাধেনর �েয়াগ করার দািয়� ও কত� ব�  
থােক । এে�ে� মেন রাখেত হেব �য অিধকার যিদ রা� বা সমাজ সমিথ�ত �কােনা দািব 
হয় তাহেল �সই দািব পূরন করার দািয়�েক অনায়ােস কত� ব� বলা চেল। অিধকােরর 
��ি�েতই কত� ব� কম�েক বুেঝ িনেত হেব । স�ােনর যিদ �কৃত িশ�া থাকার 
অিধকার থাক তাহেল িপতামাতার কত� ব� বা দািয়� হল তােক �সই অধকার �থেক 
বি�ত না করা। এই কারেণ অিধকার ও কত� ব� পর�র সাদের সমােজ একজেনর যা 
অিধকার অপরজেনর তাই কত� ব� । �রল গাড়ী িদেয় �মণ করা �যমন আমার অিবচার 
�তমিন �সই অিধকারর�া করার দািয়� থােক �রম ক�� পে�র । িপতামাতা যিদ 
স�ােনর �িত তাঁেদর দািয়� বা কত� ব� পালন না কেরন, তাহেল তাঁরা আদায় করেত 
পােরন না । তাঁেদর স�ান তাঁেদর আ�াবহ হেব ।

 যিদও িকনা মানুষ �ভাবত �কান একটা পদ বা সামািজক অব�ােন থাকেত 
অভ�� হেয় পেড়, তবু মােঝ মােঝ অন� অব�ােন �েবশ করা তার পে� অস�ব নয় । 
�সই সময় একািধক কত� ব� জগেত �ান িনেল কত� েব�র সংঘাত হয় । আমােদর 
িবেবকই আমােদর পথ পদশ�ক ।

 ‘মানব অিধকার’ (Human right) অেনকাথ�ক । এক অেথ� ইহা �াভািবক 
অিধকােরর সমাথ�ক যা মানুষ অজ� ন করেত অিধকারী হয় । আর এক অেথ� আইেনর 
মেধ� িদেয় �য অিধকার মানুষ অজ� ন কের তা হল মানব অিধকার । অেনক সময় এই 
�েটা অথ� একি�ত হেয় যায় এবং িব�াি�র সৃি� কের । ি�তীয়ত : আরও �েটা শ� 
রেয়েছ �যমন বাধ�বাধকতা (Obligation) এবং অিধকার ( Prerogative) যার 

ু�ন� অিধকার শ�টা ভল বশতঃ ব�বহার করা হয় । সময় সময় ‘অিধকার’ এই শ�টা 
ব�বহার করা হয়; সময় সময় অিধকার শ�� ব�বচেন ব�বহার হেয় থােক । অথা� ৎ 
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ুঅিধকার সমূহ ( Rights ) । ভেলর িবপরীত অেথ� �নিতক ��তা (Moral 
correctness) �বাঝােত িগেয় শ�টা ব�বচেন ব�বহার করা হয় ।

 �ামী িবেবকান� এবং বাল গ�াধর িতলক �থেক গা�ী পয�� �য দীঘ�  সময় 
‘অিধকার সমূহ’ এই শ�টা । �েয়াগগত িদক �থেক ব� িববত� েনর মেধ� �গেছ এবং 
মােঝ মােঝ শ�টার অপব�বহারও হেয়েছ । ১৯৪৮ সেনর ১০ই িডেস�র প�ািরেস 
রা�পুে�র General Assembly  মানব অিধকার সমূেহর স�� জনীন �ঘাষনার পর 
এবং ভারতবেষ� ২০০৫ সােল RTI (Right to Information) চালু হেয় যায়ার পর 
তখন �থেক ‘মানব অিধকার সমূহ’ এই স�ত�য়� গৃহে�র মুেখ মুেখ িশনাযায় ।

ু একটা শি�শালী �দশ যখন �ব�ল �দেশর �িত �ভে�র �ি�ভ�ী �দখাবার 
�চ�া কের তখন তােক আমরা হালকা ভােব িনেত পাির না । এই �সে� মানব 

ৃঅিধকােরর ভে�র অিভেযাগ ভারত, পািক�ান, ইরাক, ইরাণ �ভিত �দেশর িব�ে� 
অিভেযাগ আেন । উে�শ� আর িকছুই নয় এই �দশ�িলেক আেমিরকা তার ক�ায় 
রােক চায় । এই ছুেতায় এবং অন�া্য ছুেতােত ও ২০০৩ সােল ইরাক আ�মণ কের 
বসল । িব�ায়েনর ��ি�েত সমসামিয়ক �ভৗগিলক - রাজৈনিতক িবন�ােসর �নিতক 
ময�াদা মূলায়ন করার সময় এেস �গেছ ; বলাই বা�ল� মানদ� হল মানব অিধকার । 
অতএবঃ মানব অিধকার একটা শি�শালী �নিতক মতবাদ িহেসেব আ��কাশ 
কেরেছ । মানব অিধকার �মৗিলক �নিতক র�াকবচ িহসােব সং�ািয়ত হেয়েছ ; 
সবেদেশ এবং সব সমেয় কৃি�য় এবং ধম�য় িবভাজন িনরেপ� হেয় এই অিধকার 

ূমানুেষর �াপ� । মানব অিধকােরর আেবদন �নিতকতার স�ণ� িববরণ হেত পাের না । 
�নিতকতা মানব অিধকার �থেক আরও ব�াপক এবং বৃহ�র ।

 ভাল জীবন যাপন করবার জন� �েত�ক মানুেষর �মৗল চািহদা হল মানব 
অিধকার । এই চচািহদা সদথ�ক (P o s i t i v e )  অথবা নঞথ�ক হেত পাের  
(Nagative) । সদথ�ক চািহদার মেধ� পেড় �া�� সুর�া এবং িশ�া । নঞথ�ক 
চািহদার মেধ� পেড় �বষম� এবং িনয�াতেনর িব�ে� অিধকার । James Nickle এর 
ভাষা, “মানব অিধকার ব�াি�র জন� এমন অপিরহায�� শত�  আদায় করবার �চ�া কের 
যারমাধ�েম নূন�তম ভাল জীবন যাপন করেতপারা যায়” । (Human rights aim to 
secure for individuals the necessary on ditions for leading a 
minimally good life.”)

 Lant এর তাৎপয�� হল মানুষ িনেজরাই তােদর উপর মানব অিধকার অজ� ণ 
কের অথা� ৎ তারা িনেজরাই অজ� ণ কের যােয় এবং এ�েলা �য়ং শািসত । অিত 
�াকৃিতক (Super natural) �ারা মানব অিধকােরর অিজ� ত হয়না । সমসামিয়ক 
আনু�ািনক উ�র কােল মানব অিধকােরর ধারনার সে� �াভািবক অিধকােরর পাথ�ক� 

ুঅনুভত হয় । �থমত : সবাই যােত এই অিধকার সমানভােব উপেভাগ করেত পাের । 
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ি�তীয়ত : ব�াি� একমা� ���পূণ� নয় ; তার পিরবার ও স�দােয়র ও ��� 
ৃরেয়েছ । ততীয়ত : অিধকােরর পিরিধ িব�ময় । এটা �ীকার করা হেয়েছ �য আইনী 

অিধকােরর সে� মানব অিধকারেক এক কের �ফলা চলেবনা । মানব অিধকার ও 
�নিতক অিধকােরর সে� আইিন অিধকােরর িকছু িকছু িমল আেছ, আইিন �ীকৃিতর 
জন� মানব অিধকার সম� মানুেষর ��ে� �েযাজ�তা িক� নয় । কারণ এখনও িকছু 
িকছু �দশ রেয়েছ �যখােন এেদর আইনী �ীকৃিত �দওয়া হয়িন । যাইওক, আইিন 

ুঅিধকােরর সে� মানব অিধকারএকা� কের �ফলেলভল হেব । �নিতক এবং আইিন 
অিধকার উভেয়র সে�ই মানব অিধকার �ক একা� কের �ফলেত পারা যায় । মানব 
অিধকােরর উৎস হল �নিতক অিধকার । �নিতক অিধকােরর যথাথ�তার ওপরমানব 
অধকােরর যথাথ�তা িনভ� রশীল । যাঁরা মানব অিধকােরর �ব�া তাঁরা মানব অিধকােরর 
সব�জনীন আইিন �ীকৃিতর জন� লড়াই কেরন । �যখােন মানব অিধকােরর আইিন 
�ীকৃিত �নই �সখােন �নিতক অিধকারেক অ�ািধকার িদেত হেব ।

 অিধকার বলেত আমরা �মাটামু� ভােব বুিঝ ব�াি�র এটা একটা একা� 
িনজ� ব�াপার । John Locke সব��থম অিধকােরর ত� �পশ কেরেছন । এই 
অিধকার ব�াি�েক িদেয়েছ �াত�� এবং এই অিধকার বলপূব�ক কােরার �ারা 
হ�া�িরত হতা পাের না বা �য �কউ িছিনেয় িনেত পাের না । Green মেন কেরন 
অিধকােরর উৎস আইন নয় খুব সূ� িবচাের আমরা বলেত পাির �য ব�াি�র ব�াি�� 
িবকােশর জন� রা��ারা �ীকৃত সুেযাগ সুিবেধরসমি� হল অিধকার । িবিভ� রকেমর 
অিধকার রেয়েছ । সব�ােপ�া �র�পূণ� অিধকার হল �মৗিলক অিধকার । মানব 
অিধকােরর ��প বুঝেত �গেল দাশ� িনকরা �মাটামু� ভােব �েটা �ি�ভি� িনেয় 
থােকন । এক� Will approach Theory আর এক� হল Interest approch 
theor। �থেমা� মত অনুযায়ী �াধীনতার অিধকার একটা অিধকার । এটা আমরা বাল 
গ�াধর িতলেকর কে� �নেত পাই । িতিন বেলেছন, “�াধীনতা হল আমার জ�গত 
অিধকার” । এই একই সুর আমরা �ামী িবেবকানে�র কে�ও �নেত পাই । িতিন 
বেলন : “�রাজ আমার জ�গত অিধকার” �শেষা� মতবাদ অনুযায়ী �াধীনতােক 
�মৗল মানিবক �াথ� বেল �ীকার করা হয় । মানুষ �াধীন বেলই মানিবক �ােথ�র উে�ষ 
হয় তা িক� নয়। মানুেষর ব�িবধ �ােথ�রমেধ� �াধীনতা হল একটা �াথ� ।

 ব� আেগ সমােজ মানব অিধকােরর �কােনা অি��ই িছল না । অ�াদশ 
ূশতা�ীেত অনুভত হল �য মানব অিধকার রেয়েছ । িবংশ শতা�ীেত �নিতক দাশ� িনক 

রা সা�াৎ �তীিত বা সং�ার মােধ� মানব অিধকােরর অ�� �ীকার কেরিছেলন । 
মানব অিধকােরর অি�� �দিখেয় �মাণ করাযােয় না । এটার অথ� নয় �য তারা আেদৗ 
অি�� বান নয় ।

 American Declaration of Independence অনুযায়ী সম� িকছু 
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অিবে�দ� অিধকােরর �ারা �পািষত। এই অিবি�দ� অিধকােরর মেধ� সিবে�দ� 
উে�খেযাগ� হল �ায� �াধীনতা এল সুেখর অিধকার ।

পিরেবশ নীিতিবদ�া

 সি�য় ধ�নএবং গভীর তাি�ক �ণয়ন পিরেবশ নীিতিবদ�ার ��ে� হেলও 
আমােদর অেনেকর মেন �� উঠেত পাের দশ�ন িকভােব পিরেবশগত স�ট যা নীিত 
সম� মানবপিতেক িচ�াি�ত কের �ফেলেছ সমাধান করেত পাের , Earnest 

ুPatridge খুব সাথ�কভােব �� তেলেছন । পিরেবশ বাদী (Enviromentalist  
একটা �ে�র উ�র স�কভােব িদল । িতিন িক দশ�নেক পিরহার কের চলেত পারেবন 
। এই �ে�র উ�র দােন পিরেবশগত নীিত িবদ�ার �েয়াজন এেস পেড় ; পিরেবশেক 

ুভালবাসার জন� �য �িতন�ােসর �েয়াজন মানুেষর মেধ� তা গেড় তলেব এই 
পিরেবশগত নীিতিবদ�া । �ধু তাই নয় পিরেবশ সংর�েনরজন� �য পিরক�নার 

ু�েয়াজন তাও গেড় তলেব । পিরেবশগত নীিতিবদ�ার �াসি�কতা ব�বহািরক �ি�ভি� 
�থেক �মাণ করা ছাড়াও এর সামেন �য চ�ােল� �দখা িদেয়েছ তারও সমাধান 
�েয়াজন । িতন� �মৗল �ত�য় �ক যথা, িন�ে�নীর �াণীর মূল�, পিরেবশগত 
ভারসাম� (Ecological Balance) এবং �বাহমান গিতবৃি� (Sustainability) । 
এ সব�েলা আেলাচনা করার আেগ পিরেবশগত নীিতিবদ�ার সং�া �েয়াজন ।

 পিরেবশ বলেত আমরা কী বুিঝ ? িশ�ািথ�র কােছ আর পাঁচজন সামািজক 
মানুেষর মত সমাজই হল সবেচেয় বড় পিরেবশ, কারণ সহেজই অনুেময়, সমাজ 
ছাড়া িশ�াথ�ও বাঁেতপােরনা । সমােজর কােছ অন�ান� সামািজক জীেবর মতই তার 
�ত�াশা । িদেনর �বিশর ভাগ সময় িশ�াথ�রা ��নীকে� সময় কাটায় । তােদর জানা 
দরকার তােদর কােছ কী �তাশা করা হে� । ��নীকে� ব�ব�তিবিভ� �তীেকর 
অথ�কী ? এখন িক করেত হেব ? এটাও �ক ��নীক�ই সবেচেয় বড় পিরেবশ 
িশ�ািথ�র কােছ । আবার ��ণীক� িশ�াথ�েদর কলকাকিল �ত মুখর হেলও তার অথ� 
হেত পাের তারাআনে�র সে� িনেজেদর কােজ ব�াপৃত রেয়েছ। সুতরাং সুশৃ�ল 
পিরেবশ হে� এমন পিরেবশ যােত �েত�ক - শী�াথ� এবং িশ�ক উভেয় - স�ক 
ভােব জানেত পাের �য তারা কী করেছ ;সাবলীল, আন�ময় ��ণীক� সহেজ 
িবশৃ�ল িনবারণ �ক কায�কর িশ�ণ পিরেবশ সৃি�র �থম �সাপান হল িশ�াথ�র কােছ 
যানা কী সবেচেয় ���পূণ� পিরেবশ অথা� ৎ ��ণীক� তােকসংগ�ত করা ।

 পিরেবশ �চতনা একটা ���পূণ�িবষয় ; এই পিরেবেশর নানা ব�াি�, িবিভ� 
ৃদল, সংগঠন �ভিতর মেধ� �য আ�র স�ক�  থােক তারই �মিবকাশ । �যসব 

মেনািব�ানী সহজাত �বৃি�র সাহােয� মানব আচরণ ব�াখ�া কের থােকন তাঁরা 
সুখব�তা (Gregariousness ) নােম এক� সহজাত �বৃি�রঅি�� �ীকার কেরন 
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এবংতাঁেদর মেত মানব জীবেনর সামািজককরণ (Socialisation) এরেপছেন এই 
ূ�বৃি�র ভিমকাই সবেচেয় শি�শালী । সামািজক আচরেণর উপেযাগী মানিসক 

ূসংগঠন, িনভ� র �বণতা, সহানুভিত, সহেযািগতা, দয়া ইত�ািদ �বিশ� �েলা মানব 
জীবেনর মেধ� �থম �থেকই িনিহত থােক । উপযু� পিরেবশ �পেল �য�েলা 
আ��কাশ কের ।

ু মানব ��নীভ� জীেবর ��ে� সহজাত �বণতা ওসমাজধম� �বিশ���েলা 
���পূণ� হেলও পিরেবশই �য সবেচেয় বড় শি� �যিবষেয় �কান সে�হ �নই । 
�দখা �গেছ �য জ� �থেক িশ� যিদ সমাজধম� পিরেবেশ মানুষ না হয় তাহেল �য 
অসামিজক জীব িহেসেব �বেড় ওেঠ । 
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ভারতীয় নীিতশা�

১. পু�ষাথ � বলেতিক �বাঝ ? পু�ষােথর�  মেধ� �কা� � �তামার কােছ িচ�াকষ � বেল মেন হয় ?

ু২. তিম কী মেন কর চাব�াকেদর �কান �নিতক মতবাদ আেছ ? তা যিদ হয় �সটা কী এবং তার 
স�ে� িবশেদ আেলাচনা কর ।

৩. বু�েদেবর অিহংসার নীিতত� আেলাচনা কর ।

৪. বু�েদেবর অিহংসার নীিতত� আেলাচনা কর ।

ু৫. সব�ং �ঃখং (সবই �ঃখময়) বু�েদেবর ব�েব�র সে� তিম িক একমত ?

৬. ি�র� বলেত িক �বাঝ ?

৭. চাব�াক মতাবলীর �বিদক আদশ� ব�াখ�া কর ও সমােলাচনা কর ।

৮. �জন নীিতশা� িনেয় আেলাচনা কর ।

পা�াত� নীিতশা�

১. �নিতক আ�গত সুখবােদর �ুল ও মািজ� ত �প ব�াখ�া কর । এই মেতর অসুিবধা�েলা বণন� া 
কর ।

২. সািব�ক সুখবাদ বা উপেযািগতাবাদ আেলাচনা কর ।

৩. ব�াি�র সুেখর �থেক সামািজক সুখ - গণনার িক িক অসুিবধা ? ব�াি� - সমি�র িবেরাধ �র 
করা যায় িক ? আেলাচনা কর ।

৪. শত� াধীন ও শত� হীন আেদেশর পাথক� �িক ? Kant �কন �নিতক আদশ�েক শত� হীন বেলেচন 
আেলাচনা কর ।

৫. Kant এর মেত �নিতক িনয়েমর ��প আেলাচনা কর ।

৬. Kant এর �নিতক িনয়েমর িব�ে� �তামার ব�ব� িবশদভােব বল ।

৭. সিদ�া বা �েভ�া Kant এর মেত িক ? এই ই�াই একমা� �েতা মূল�বান �কন ?

৮. কত� ব�েবােধ কত� ব� করার উদাহরণ দাও ।

��াবলী
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৯. সুখবাদ, বুি�বাদ ও পূণত� াবােদর স�� িনণয়�  কর ।

১০. �নিতক আদশ� �তামার মেত িক রকম হওয়া উিচত আেলাচনা কর ।
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