
www.ijcrt.org                                                             © 2018 IJCRT | Volume 6, Issue 2 April 2018 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1134629 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 304 
 

নীতিতিদ্যায় কান্টের দ্ার্ শতনক িযাখ্যা 

 
Smita Roy 

Research Scholar, 

Philosophy, 

WBSU, Kolkata, West Bengal, India 

 

 

সারসংন্টেপ (Abstract)  

এই প্রবন্ধে জার্ মান দার্ মননক ইর্ানুন্ধ়েল কান্ধের নননিক িত্ত্ব ননন্ধ়ে আন্ধলাচনা করা হন্ধ়েন্ধে। পাশ্চািয নীনিনবদযা়ে 

কান্ধের নননিক িন্ধত্ত্বর ভূনর্কা অপনরসীর্। কান্ধের র্ন্ধি, র্ানুষ যখন নবশুদ্ধ কিমবযন্ধবান্ধের দ্বারা অনুপ্রানিি 

হন্ধ়ে বুদ্ধদ্ধর ননজস্ব অনুর্াসন মর্ন্ধন কাজ কন্ধর িখন মসই কাজন্ধক নননিক বন্ধল গিয করা হ়ে। িা াঁর র্ন্ধি, 

নননিকিার মর্ৌনলক সূত্র একর্াত্র বুদ্ধদ্ধন্ধি নননহি আন্ধে। নিনন বন্ধলন ময, কন্ধর্ মর নননিক নবচান্ধরর জনয কিমার 

অনভপ্রা়ে লক্ষ্য করন্ধি হন্ধব। মযখান্ধন শুেু নননিক নবনের প্রনি শ্রদ্ধাবর্িঃ আর্রা িা পালন কনর, মসখান্ধনই 

আর্ান্ধদর কাজ নননিক বন্ধল গিয হন্ধব।  

 

সূচক র্ব্দ (Key words) 

 

Immanuel Kant, John Stuart Mackenzie, র্িমােীন আন্ধদর্, বাস্তব আন্ধদর্, র্িমহীন আন্ধদর্, সনদচ্ছা, কিমন্ধবযর 

জনয কিমবয। 

 

মূল আন্টলাচনা (Discussion) 

ইর্ানুন্ধ়েল কান্ধের (German Philosopher, 1724-1804) নীনি সম্বেী়ে আন্ধলাচনা দর্ মন্ধনর ইনিহান্ধস নবন্ধর্ষ র্াত্রা়ে 

প্রনসদ্ধদ্ধলাভ কন্ধরন্ধে। আর্রা জানন কান্ধের নননিক র্িবাদ মক নবচারবাদ বা কৃচ্ছিাবাদ (rationalism or 

asceticism) নান্ধর্ নচনিি করা হন্ধ়ে থান্ধক। কাে র্ানুন্ধষর র্ন্ধেয দুটি বৃনির কথা উন্ধেখ কন্ধরন্ধেন। একটিন্ধক নিনন 

বন্ধলন্ধেন ইদ্ধি়ে বৃনি (sensibility) এবং আন্ধরকটিন্ধক নিনন বন্ধলন্ধেন বুদ্ধদ্ধবৃনি (understanding)। ইদ্ধি়ে পরা়েন 

জীব নহন্ধসন্ধব র্ানুষ হন্ধলা পশুর সর্ান এবং একান্ত রূন্ধপ মস সুন্ধখর সূত্র দ্বারা পনরচানলি হন্ধ়ে থান্ধক। অনযনদন্ধক 

বুদ্ধদ্ধ যুক্ত জীব নহন্ধসন্ধব র্ানুষ িার ইদ্ধি়ে বনৃিন্ধক অনিক্রর্ কন্ধর এবং বুদ্ধদ্ধর সূত্র দ্বারা মস পনরচানলি হ়ে। কাে 

িা াঁর ‘Groundwork of the Metaphysic of Morals’ নার্ক গ্রন্ধে র্ানুন্ধষর বুদ্ধদ্ধবৃনির দুটি নদন্ধকর কথা উন্ধেখ 

কন্ধরন্ধেন। প্রথর্ি নিনন বন্ধলন্ধেন িাদ্ধত্ত্বক বা নবশুদ্ধ বুদ্ধদ্ধর (theoretical or pure reason) কথা এবং নদ্বিী়েি নিনন 

বন্ধলন্ধেন বযবহানরক বুদ্ধদ্ধ বা Practical Reason -এর  কথা। এই িাদ্ধত্ত্বক বা নবশুদ্ধ বুদ্ধদ্ধর দ্বারা জ্ঞান নবদযা ও 

অনেনবদযার চচমা হন্ধ়ে থান্ধক এবং বযবহানরক বুদ্ধদ্ধর দ্বারা ননে মানরি হন্ধ়ে থান্ধক নননিক নন়ের্ বা Moral Principle। 

কান্ধের ময নননিক র্িবাদ িা নিনটি নববৃনির উপর ননভমরর্ীল। যথাঃ- 

ক) সনদচ্ছাই একর্াত্র সৎ বা Goodwill alone is good.  

খ) কিমবযই কিমবয সােন্ধনর লক্ষ্য বা  ‘Duty for the sake of duty’. 

গ) নননিক নন়ের্ এক ননঃর্িম অনুজ্ঞা বা আন্ধদর্। Moral law is a categorical imperative.  

উপনরউক্ত এই নিনটি নববৃনির বযাখযার র্েয নদন্ধ়ে আর্রা কান্ধের নননিক বক্তবয বা Moral Theory মক মবাঝাবার 

মচষ্টা করব।  

 

ক) সনদচ্ছাই একর্াত্র সৎ অথ মাৎ Goodwill alone is good. Goodwill র্ব্দটি কান্ধের দর্ মন্ধন একটি মকিগি 

োরিা। কান্ধের নীনিদর্ মন্ধনর এই প্রথর্ সতূ্রিা আপািনবন্ধরােী উদ্ধক্তর র্ােযন্ধর্ প্রকার্ মপন্ধ়েন্ধে। কাে বলন্ধেন 

ময এই জগন্ধি এর্ননক জগন্ধির বাইন্ধরও সনদচ্ছা োডা ননঃর্িম ভান্ধলা বন্ধল আর নকেু মনই। কাে এই নবষ়েটিন্ধক 

দুন্ধিা নদক মথন্ধক বযাখযা কন্ধরন্ধেন।  
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প্রথর্ি সনদচ্ছা নভন্ন আর সবনকেু র্িমােীন ভান্ধব ভান্ধলা মযর্ন স্বাস্থ্য, সম্পদ, বুদ্ধদ্ধ, চািুয ম, জ্ঞান এগুনল সবই 

ননঃসন্ধেন্ধহ ভান্ধলা নকন্তু এগুনল িখনই ভান্ধলা যনদ এবং মকবল যনদ মসগুনলর সন্ধে শুন্ধভচ্ছা যুক্ত থান্ধক। সনদচ্ছার 

সান্ধথ যুক্ত না হন্ধ়ে যনদ স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান প্রভৃনি অসনদচ্ছার দ্বারা পনরচানলি হ়ে িাহন্ধল িারা প্রন্ধিযন্ধক র্ে 

হন্ধি পান্ধর। এর্ননক জগন্ধির কলযান্ধির পনরবন্ধিম সর্ূহ অকলযান্ধির কারি হন্ধি পান্ধর ।  

নদ্বিী়েি কাে মযিা বযাখযা কন্ধরন্ধেন মসিা হন্ধচ্ছ সনদচ্ছা স্বিঃই র্ূলযবান। অথ মাৎ ননন্ধজ ননন্ধজই ভান্ধলা। সনদচ্ছার 

সন্ধে যনদ অনয মকান নকেু যুক্ত নাও থান্ধক, সনদচ্ছার সন্ধে যনদ প্রিযানর্ি ফন্ধলর মযাগসােন নাও হ়ে িাহন্ধল 

ওই সনদচ্ছা, সনদচ্ছা রূন্ধপই থান্ধক। কাে বন্ধলন্ধেন, যনদ র্ি মচষ্টান্ধিও সনদচ্ছা িার আর্ানুরূপ ফল লাভ মথন্ধক 

বদ্ধিি হ়ে িাহন্ধলও ওই সনদচ্ছা উজ্জ্বল রন্ধের র্ন্ধিা স্বিঃ র্ূলযবান বস্তু নহন্ধসন্ধব ননজ প্রভা়ে আন্ধলানকি থাকন্ধব। 

এর মথন্ধক একথা স্পষ্ট ময, কাে ফলর্ূখী নননিকিা বা Teleological Morality মক সমূ্পি ম বজমন কন্ধর কিমবয র্ুখী 

নননিকিা বা Deontological Morality মক সর্থ মন কন্ধরন্ধেন ।  

 

মস্বচ্ছাকৃি কন্ধর্ মর ভালত্ব বা র্েত্ব কর্ মফন্ধলর উপর ননভমর কন্ধর না, িা ননভমর কন্ধর কিমার সনদচ্ছার ওপর। কাে 

কর্ মফলন্ধক গুরুত্ব না নদন্ধ়ে মকবল কর্ মনীনিন্ধকই গুরুত্ব নদন্ধ়েন্ধেন। এ প্রসন্ধে কাে ইচ্ছার স্বােীনিা এবং ইচ্ছার 

পরােীনিার র্ন্ধেয পাথ মকয কন্ধরন্ধেন। র্ানুন্ধষর কর্ ম যখন মকবল সনদচ্ছা়ে প্রন্ধিানদি হ়ে িখন িার ইচ্ছান্ধক 

আর্রা বনল স্বােীনিা। মকননা িার ওই ইচ্ছা অন্তনন মনহি, মকান বাহয আন্ধরানপি ন়ে। অনযনদন্ধক মকান লক্ষ্য বা 

উন্ধের্য সােন্ধন ইচু্ছক র্ানুষ যখন মকান কর্ ম কন্ধর িখন িার ইচ্ছা হন্ধচ্ছ পরােীন। মকননা িখন মস নবশুদ্ধ 

বুদ্ধদ্ধর দ্বারা চানলি না হন্ধ়ে বাইন্ধরর মকান লন্ধক্ষ্যর আকষ মন্ধি চানলি হন্ধ়ে থান্ধক।  

 

কান্ধের র্ন্ধি, মসই ইচ্ছা বা সংকল্পন্ধকই  আর্রা সৎ বন্ধল নচনিি করন্ধি পানর যা কিমন্ধবযর অনভর্ুখী হন্ধ়ে থান্ধক। 

সুিরাং কান্ধের র্ন্ধি ভান্ধলাত্ব বা শুভত্ব ইচ্ছার একটি ের্ ম যা কিমন্ধবযর প্রনি আগ্রহ বা শ্রদ্ধাবর্িঃ কিমবয পালন 

কন্ধর থান্ধক। ময ইচ্ছা কিমবয নবন্ধরােী কাে িান্ধক সনদচ্ছা বন্ধল স্বীকার কন্ধরননন। অথ মাৎ কাে এই কথা মবাঝান্ধি 

মচন্ধ়েন্ধেন ময, সৎ সংকল্প আর্ান্ধদর মসই সকল আচরি করার প্রবিিান্ধক মবাঝা়ে যার নপেন্ধন যন্ধথানচি 

অনভপ্রা়ে কাজ কন্ধর, যা সটিক কর্ মনীনির দ্বারা পনরচানলি, মযখান্ধন আর্রা বযদ্ধক্তগি কার্না বা স্বাথ মনসদ্ধদ্ধ 

সম্পন্ধকম উদাসীন থানক এবং কিমন্ধবযর প্রনি শ্রদ্ধা বর্িঃ কিমবয পালন কনর ।  

 

খ) এখান্ধন ময সূত্রটির কথা কাে উন্ধেখ কন্ধরন্ধেন মসটি হল ‘Duty for the duty sake’ অথ মাৎ কিমবযই কিমবয 

সােন্ধনর লক্ষ্য। কাে বন্ধলন্ধেন ময সনদচ্ছান্ধক কর্ ম নীনি নহন্ধসন্ধব গ্রহি করন্ধল কিমবযবাদ প্রনিটিি হ়ে বন্ধল কাে 

সুখবাদী ফলর্ূখী নননিকিান্ধক সমূ্পি মরূন্ধপ বজমন কন্ধরন্ধেন এবং কিমন্ধবযর নননিকিান্ধক গ্রহি কন্ধরন্ধেন। 

কান্ধের র্ন্ধি সনদচ্ছা়ে প্রন্ধিানদি হন্ধ়ে নবন্ধবন্ধকর ননন্ধদমন্ধর্ কিমন্ধবযর জনয কিমবয করাই হন্ধচ্ছ নননিক কর্ ম। 

ইদ্ধি়োনুভূনি, কার্না-বাসনা প্রভৃনির দ্বারা প্রভানবি হন্ধ়ে লক্ষ্য নসদ্ধদ্ধর জনয কর্ ম মকান সানব মক নন়ের্ অনুসরি 

কন্ধর না। মকননা, আন্ধবগ, অনুভূনি প্রভৃনি স্থ্ান-কাল-পাত্র মভন্ধদ নভন্ন নভন্ন হ়ে। নকন্তু নননিক নন়ের্ন্ধক সানব মক 

হন্ধি হন্ধব। কান্ধের নীনিিত্ত্ব অনুসান্ধর মেহ, মপ্রর্, দ়ো, দানক্ষ্িয ইিযানদর বর্বিী হন্ধ়ে অনুটিি কর্ মই ময নননিক 

কর্ ম িা নকন্তু ন়ে। বযদ্ধক্তগি, পানরবানরক, রাজনননিক, সার্াদ্ধজক এইসব দৃটষ্টন্ধকাি মথন্ধক এই কাজগুনলন্ধক 

ভান্ধলা বলা মগন্ধলও িান্ধদর নননিক নদক মথন্ধক ভান্ধলা বলা যান্ধব না। সর্স্ত রকন্ধর্র আন্ধবগ, অনুভূনি ইিযানদন্ধক 

সংযি মরন্ধখ মকবল নবন্ধবন্ধকর ননন্ধদমর্ অনুসান্ধর কিমন্ধবযর জনয কিমবয সােনই হন্ধচ্ছ কান্ধের র্ন্ধি নননিক কর্ ম।  

 

কান্ধের র্ন্ধি আর্ান্ধদর কর্ ম যনদ কিমন্ধবযর নবনের প্রনি আনুগিয বর্িঃ পানলি না হ়ে িাহন্ধল কিমন্ধবযর সন্ধে 

বাহয সেনি থাকা সন্ধত্বও মসই কর্ মন্ধক নননিক কর্ ম বলা যান্ধব না। কিমন্ধবযর নবশুদ্ধিা বজা়ে রাখার জনয মসটিন্ধক 

সকল রকন্ধর্র প্রবিিা, অনুভূনি ও আন্ধবগ মথন্ধক নবদ্ধচ্ছন্ন কন্ধর মদখা উনচি। সনদচ্ছার পূব মিঃনসদ্ধ আকার ননি 

নীনির নভনিন্ধি যখন মকান কাজ করা হ়ে, িখন কাজটি মকবল কিমবয মবান্ধেই করা হ়ে এবং মসটি নননিক নদক 

মথন্ধক র্ূলযবান হন্ধ়ে ওন্ধি ।  

 

গ) ময সূত্রটির কথা কাে এখান্ধন বন্ধলন্ধেন িা হন্ধলা নননিক নন়ের্ এক ননঃর্িম অনুজ্ঞা বা আন্ধদর্। কাে নননিক 

নন়ের্ন্ধক ননঃর্িম অনুজ্ঞা বন্ধলন্ধেন, যা আর্ান্ধদর বযবহানরক নবচার বুদ্ধদ্ধ বা Practical Reason মথন্ধক অথ মাৎ 

নবন্ধবক মথন্ধক ননগ মি হ়ে। আর্ান্ধদর অন্তর মথন্ধক ননগ মি হ়ে বন্ধল নন়ের্টিন্ধক আর্রা সরাসনর জানন্ধি পানর। 

অথ মাৎ নন়ের্টি আর্ার সাক্ষ্াৎ প্রিীনি লব্ধ বা Intuitive। বযবহানরক প্রজ্ঞালব্ধ হও়ো়ে নন়ের্টি হন্ধচ্ছ পূব মিঃনসদ্ধ 
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বা Apriori, িা নকন্তু পরিসােযঃ ন়ে। র্ানুন্ধষর অন্তনন মনহি প্রজ্ঞা মথন্ধক ননগ মি হ়ে বন্ধলই নননিক নন়ের্ প্রন্ধিযক 

র্ানুন্ধষর কান্ধে এক ননঃর্িম অনুজ্ঞা বা আন্ধদর্ রূন্ধপ মদখা মদ়ে। বযনিক্রর্হীন প্রাকৃনিক নন়ের্ োডা অনযানয 

সব নন়েন্ধর্র মক্ষ্ন্ধত্র এক প্রকার আন্ধদর্ বা অনুজ্ঞা প্রকার্ পা়ে। রাষ্ট্র বা সরকান্ধরর নন়ের্ জানির কান্ধে 

আন্ধদর্সূচক যা অর্ানয করন্ধল অর্ানযকারীন্ধক র্াদ্ধস্ত মপন্ধি হ়ে। নননিক নন়েন্ধর্র র্ােযন্ধর্ এই জািী়ে আন্ধদর্ 

প্রকার্ মপন্ধ়ে থান্ধক। অনুজ্ঞা বা আন্ধদর্ র্ব্দটির র্ন্ধেয দুটি নবষন্ধ়ে স্বীকৃনি আন্ধে। প্রথর্ হন্ধচ্ছ ময আন্ধদর্ মদ়ে 

এবং নদ্বিী়ে হন্ধচ্ছ ময ওই আন্ধদর্ র্ানয কন্ধর অথবা অর্ানয কন্ধর। কান্ধের র্ন্ধি নননিক নন়ের্ স্বিঃ আন্ধরানপি 

হও়োর কারন্ধি ওই নননিক নন়ের্ পালন্ধন আর্রা বােয থানক। এই জনয কাে নননিক নন়ের্ন্ধক ননঃর্িম আন্ধদর্ 

বন্ধলন্ধেন। এখান্ধন প্রশ্ন হল ময ননঃর্িম নন়ের্টি পালন করন্ধি যনদ আর্রা সক্ষ্র্ না হই ? কাে এর উিন্ধর 

বলন্ধেন, মিার্ার অবর্য পালনী়ে অথ মাৎ পালন করা উনচি এ কথার অথ ম হল িুনর্ পালন করন্ধি সক্ষ্র্। নননিক 

নন়েন্ধর্র স্বরূপ বযাখযার কাে নিন প্রকার অনুজ্ঞা বা আন্ধদন্ধর্র র্ন্ধেয পাথ মকয কন্ধরন্ধেন যথাক্রন্ধর্ ১) র্িমােীন 

আন্ধদর্, ২) বাস্তব আন্ধদর্, ৩) র্িমহীন আন্ধদর্।  

র্িমােীন আন্ধদর্ এক নবন্ধর্ষ মশ্রিীর র্ানুষন্ধক নবন্ধর্ষ মকান্ধনা ফল লান্ধভর জনয বােয কন্ধর, নকন্তু সকলন্ধক ন়ে। 

রান্ধষ্ট্রর নন়ের্ এই প্রকার র্িমােীন আন্ধদন্ধর্র অন্তগ মি। এখান্ধন নন়ের্টি ‘যনদ- িাহন্ধল’ র্ন্ধিমর র্ােযন্ধর্ প্রকানর্ি 

হন্ধ়ে থান্ধক ।  

উদাহরিস্বরূপ বলা যা়ে- ‘িুনর্ যনদ পরীক্ষ্া়ে কৃিকায ম হন্ধি চাও িাহন্ধল মিার্ার ভান্ধলাভান্ধব পডান্ধর্ানা করা 

উনচি’ - এই বাকযটি র্িমােীন অনুজ্ঞার দৃষ্টান্ত। এখান্ধন ননঃর্িমভান্ধব পডান্ধর্ানা করার আন্ধদর্ মদও়ো হ়েনন। 

পডান্ধর্ানা করা উনচৎ একটি র্ন্ধিম, িা হন্ধলা ‘িুনর্ যনদ পরীক্ষ্া়ে কৃিকায ম হন্ধি চাও’। ময বযদ্ধক্ত পরীক্ষ্া়ে 

কৃিকায মিার প্রিযার্ী ন়ে িার কান্ধে এই অনুভব র্ূলযহীন উন্ধের্য বা র্িমােীন অনুজ্ঞা।  

 

বাস্তব আন্ধদর্ সব র্ানুন্ধষর মক্ষ্ন্ধত্র প্রন্ধযাজয হন্ধলও িা সব মজনকার্য ফল লান্ধভর জনয। র্ানুষ র্াত্রই সুখ মপন্ধি 

চা়ে। িাই সুখ লাভ করন্ধি হন্ধল সুখ সূত্র বন্ধল যনদ নকেু থান্ধক িাহন্ধল এই নন়ের্ন্ধক সব র্ানুষ অনুসরি করন্ধি 

নকন্তু বােয থাকন্ধব। এই সূত্রটি ফলর্ূখী। কান্ধের র্ন্ধি ফলর্ুখী মকান নন়ের্ই সব মজন আদৃি হন্ধি পান্ধরনা।  

 

নননিক নন়ের্ উপন্ধরর দুই প্রকার নন়ের্ মথন্ধক নকন্তু নভন্ন প্রকৃনির। মকননা, িা মকান ফল লান্ধভর জনয 

ননন্ধ়োদ্ধজি হ়ে না। নননিক নন়ের্ এক ননঃর্িম অনুজ্ঞা যা সব র্ানুষন্ধক ওই নন়ের্ পালন করন্ধি বােয কন্ধর। 

কান্ধের ননঃর্িম নননিক নন়ের্ন্ধক প্রকার্ করন্ধি নগন্ধ়ে অেযাপক John Stuart Mackenzie (British Philosopher, 

1860–1935) বন্ধলন্ধেন, যা আর্ান্ধদর করা উনচি িা আর্ান্ধদরই করা উনচি। এই নননিক আন্ধদর্ন্ধক অর্ানয 

করার র্ন্ধিা মকান্ধনা বযাপকির নন়ের্ থাকন্ধি পান্ধর না । এই সাব মন্ধভৌর্ নননিক নন়ের্ন্ধক প্রকার্ করন্ধি নগন্ধ়ে 

কাে বন্ধলন্ধেন, ‘এর্ন মকান কর্ ম নীনি অনুসান্ধর কাজ কন্ধরা ময নন়ের্ন্ধক একটি সাব মজনীন নন়ের্ রূন্ধপ িুনর্ 

কার্না করন্ধি পান্ধরা ‘। প্রনিশ্রুনি ভন্ধের দৃষ্টান্ত নদন্ধ়ে কাে িার এই সানব মক ননঃর্িম অনুজ্ঞা বাকযটিন্ধক 

বুদ্ধঝন্ধ়েন্ধেন। িার র্ন্ধি, প্রনিশ্রুনি ভন্ধের নন়ের্টি সানব মক মহাক এর্ন নচন্তা করা যা়ে না। প্রনিশ্রুনি ভে মকান 

একজন বযদ্ধক্ত করন্ধি পান্ধর নকন্তু একজন র্ানুষ কখনই কার্না করন্ধি পান্ধর না এই ময প্রনিশ্রুনি ভন্ধের 

নন়ের্টি সানব মক হন্ধ়ে যাক। কাে এই প্রসন্ধে আন্ধরকটি উদাহরি নদন্ধ়েন্ধেন নিনন বন্ধলন্ধেন ননন্ধজর প্রনি 

ভান্ধলাবাসা মথন্ধক আনর্ এর্ন একটি নীনির আশ্র়ে ননন্ধি চাই ময, আনর্ আর্ার জীবন সংনক্ষ্প্ত কন্ধর মদব। 

মকননা আর্ার জীবন্ধন আনন্ধের মচন্ধ়ে দুঃখ দুদমর্া মবনর্ । মসন্ধক্ষ্ন্ধত্র প্রশ্ন হন্ধি পান্ধর ময এই নীনিটি সানব মক 

নীনিন্ধি পনরিি মহাক এিা আর্রা নক চাইন্ধি পানর কখন্ধনা ? মসন্ধক্ষ্ন্ধত্র আর্ার নন়ের্টি জীবন্ধনর অদ্ধস্তত্ব রক্ষ্া 

করার প্রাকৃনিক নন়েন্ধর্র নবরুন্ধদ্ধ হন্ধ়ে যান্ধব। একইভান্ধব মকউ িার ননন্ধজর প্রনিভান্ধক নষ্ট করার নীনির আশ্র়ে 

ননন্ধি পান্ধর না বা অপন্ধরর দুঃখ দুদমর্ার প্রনি উদাসীন থাকার নীনির আশ্র়ে ননন্ধি পান্ধর না। মকননা এই নীনি 

গুনল সানব মক নন়েন্ধর্র র্য মাদা মপন্ধি পান্ধর না।  

 

কান্ধের র্ন্ধি নননিক আন্ধদর্ আর্ান্ধদর ওপর ননঃর্িমভান্ধব আন্ধরানপি হ়ে। এই আন্ধদর্ন্ধকই কাে র্িমহীন 

আন্ধদর্ বন্ধলন্ধেন কারি আন্ধদন্ধর্র সান্ধথ এখান্ধন মকান্ধনা র্িম যুক্ত থান্ধক না। র্িমহীন অনুজ্ঞার আকারটি হন্ধলা-  

‘মিার্ার এই কাজ করা উনচি’ - এখান্ধন উনচি র্ব্দটি ননরঙ্কুর্ভান্ধব আর্ান্ধদর নননিক দা়েবদ্ধিান্ধক মবাঝা়ে। 

মকান লক্ষ্য, উন্ধের্য বা অভীষ্ট নসদ্ধদ্ধর প্রসে এখান্ধন মনই। মযখান্ধন ঔনচন্ধিযর প্রশ্নটি র্িমহীন মসখান্ধন আর্রা 

ইচ্ছার পনরবন্ধিম Reason বা বুদ্ধদ্ধর দ্বারা পনরচানলি হই। র্ানুষ যনদ প্রকৃিই বুদ্ধদ্ধর দ্বারা পনরচানলি হ়ে, িাহন্ধল 

নননিক আন্ধদর্ গুনল িার কান্ধে বােযিার্ূলক হন্ধব। িার কারি নননিক আন্ধদর্ এর্ন নীনি মথন্ধক প্রাপ্ত ময নীনি 
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প্রন্ধিযক বুদ্ধদ্ধবৃনি সম্পন্ন জীব পালন করন্ধি বােয - এই নীনিন্ধকই কাে র্িমহীন অনুজ্ঞা বা Categorical 

Imperative বন্ধলন্ধেন। কাে িা াঁর নননিক র্িবাদ অনদ্বিবাদী নীনি কিমন্ধবযর উপর প্রনিিা কন্ধরন্ধেন। িার র্ন্ধি 

মকান কর্ মন্ধক উনচি কর্ ম বলা যান্ধব যনদ মসই কর্ ম স্বিঃ র্ূলযবান এক সানব মক ও সাব মন্ধভৌর্ নননিক নন়ের্ন্ধক 

অনুসরন কন্ধর। নিনন র্ন্ধন কন্ধরন, চরর্ নননিক নন়ের্ এক সাব মন্ধভৌর্ ননঃর্িম অনুজ্ঞা। নবনার্ন্ধিম র্ানুষন্ধক 

নননিকিাসম্পন্ন রূন্ধপ নবন্ধবনচি হন্ধি হন্ধব।  

 

র্িমহীন অনুজ্ঞা এর্ন একটি আন্ধদর্, যা যন্ধথানচি কন্ধর্ মর র্ানদন্ড ন়ে। বরং আর্রা আর্ান্ধদর নবনভন্ন কন্ধর্ ম ময 

বযদ্ধক্তগি নীনিটি অনুসরি কনর, র্িমহীন অনুজ্ঞা িার গ্রহিন্ধযাগযিা নবচার কন্ধর। র্িমহীন অনুজ্ঞার র্ূল রূপটি 

জানার জনয Maxim বা কর্ মনীনির োরিাটি জানা প্রন্ধ়োজন। ময নীনি অনুযা়েী র্ানুষ মকান কর্ ম সম্পাদন কন্ধর 

িার নার্ হল বাস্তব কর্ মনীনি। এই জািী়ে কর্ মনীনিন্ধক কাে Personal Principle বা বযদ্ধক্তগি কর্ মনীনিও 

বন্ধলন্ধেন।  

 

কান্ধের এই ময নননিক র্িবাদ আর্ান্ধদর নীনিনবদযার মক্ষ্ন্ধত্র নবন্ধর্ষ অনভনব। কাে র্ানুন্ধষর নবন্ধবন্ধকর ও বুদ্ধদ্ধর 

উপর মযর্ন গুরুত্ব নদন্ধ়েন্ধেন টিক একইভান্ধব নিনন নকন্তু ইদ্ধি়ে অনভজ্ঞিার নদকটিন্ধকও অস্বীকার কন্ধরননন 

অথ মাৎ কাে িা াঁর দার্ মননক আন্ধলাচনার সূত্রপান্ধি নবচারবান্ধদর দৃটষ্টন্ধকাি মথন্ধক ইদ্ধি়ে অনভজ্ঞিা ও বুদ্ধদ্ধ উভন্ধ়ের 

উপর গুরুত্ব নদন্ধ়েনেন্ধলন। িা াঁর নননিক বক্তন্ধবযর র্ন্ধেযও আর্রা এর প্রনিফলন বা উপনস্থ্নি লক্ষ্য করন্ধি পানর। 

যনদও পরবিীকান্ধল বহু দার্ মননক, বহু সর্ান্ধলাচক কান্ধের ময নননিক বক্তবয িার নানা রকর্ সর্ান্ধলাচনা বা 

নানা ত্রুটি বা দুব মলিা প্রদর্ মন কন্ধরন্ধেন। নকন্তু এই ময র্ানব বুদ্ধদ্ধর বা র্ানুন্ধষর নবন্ধবন্ধকর উপর গুরুত্ব আন্ধরাপ 

করা এিা কান্ধের নননিক বক্তন্ধবযর মক্ষ্ন্ধত্র নবন্ধর্ষ িাৎপয মপূি ম এবং আজন্ধকর অবস্থ্ার পনরন্ধপ্রনক্ষ্ন্ধি এই ময 

নবন্ধবন্ধকর জাগরি বা অন্তন্ধরর মথন্ধক আন্ধদর্ পাও়ো, নবন্ধবন্ধকর মথন্ধক ননন্ধদমর্ পাও়ো খুবই গুরুত্বপূি ম বন্ধল 

নবন্ধবচনা করা যা়ে ।  

 

সুিরাং এ কথা বলা যা়ে - কান্ধের নীনি দার্ মননক নসদ্ধান্ত এই ময, কন্ধর্ মর পনরিান্ধর্ শুভা শুভত্ব নননিকিার র্িম 

ন়ে। যা কিমবয িাই নননিক। এই কিমবয ননে মারন্ধির জনয কাে বুদ্ধদ্ধর কান্ধে আন্ধবদন কন্ধরন্ধে যার ননন্ধদমর্ 

আত্মস্বাথ ম পনরনার্ বা উপন্ধযানগিার প্রন্ধশ্নর উন্ধে ম। বুদ্ধদ্ধর এই ননন্ধদমর্ একটি র্িমহীন অনুজ্ঞা। এই অনুজ্ঞা়ে 

শুেুর্াত্র কিমবযন্ধবাে মক নননিক কর্ মানুিান্ধনর কারি বলা হন্ধ়েন্ধে।  

 

কান্ধের নননিক র্িবাদ অনুসান্ধর বলা যা়ে ময, র্ানুন্ধষর প্রকৃনি জীববৃনি ও বুদ্ধদ্ধবৃনির সর্াহার। বুদ্ধদ্ধবৃনি 

র্ানুষন্ধক পশু মথন্ধক পথৃক কন্ধর মিান্ধল। ইদ্ধি়ে বৃনির প্রভাবর্ুক্ত হন্ধ়ে নবশুদ্ধ নচন্তার জীবন যাপনন্ধক নননিক 

জীবন্ধনর আদর্ ম বলা়ে কান্ধের নবচারবাদন্ধক কৃচ্ছিাবাদও বলা হ়ে। কৃচ্ছিার অথ ম সুখ বজমন। কৃচ্ছিাবাদ 

অনুসান্ধর সুখই কার্য ন়ে; বরং সুখ বজমনই কার্য।  

িার নননিক নবনে সব মকান্ধল সকন্ধলর কান্ধে পালনী়ে। র্ানুষ নবচার করন্ধল বুঝন্ধি পান্ধর ময এই নননিক নবনে ননিয 

ও সব মজনীন।  

 

কাে িা াঁর গ্রন্ধে নননিকিার যথাথ ম রূপ মর্ন্ধল েন্ধরন্ধেন। কান্ধের র্ন্ধি র্ানুষ যখন নবশুদ্ধ কিমবযন্ধবান্ধে 

অনুপ্রানিি হন্ধ়ে বুদ্ধদ্ধর ননজস্ব অনুর্াসন মর্ন্ধন কাজ কন্ধর িখন মসই কাজন্ধক নননিক বন্ধল গিয করা হ়ে। িা াঁর 

র্ন্ধি, নননিকিার মর্ৌনলক সূত্র একর্াত্র বদু্ধদ্ধন্ধিই নননহি আন্ধে। নিনন বন্ধলন ময, কন্ধর্ মর নননিক নবচান্ধরর জনয 

কিমার অনভপ্রা়ে লক্ষ্য করন্ধি হন্ধব। মযখান্ধন শুেু নননিক নবনের প্রনি শ্রদ্ধাবর্িঃ আর্রা িা পালন কনর মসখান্ধনই 

আর্ান্ধদর কায ম নননিক বন্ধল গিয হন্ধব। কিমবয পালন্ধনর জনয কিমবয পালনন্ধকই কাে যথাথ ম নননিকিা বন্ধলন্ধেন।  
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