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চাববাক নীতিিত্ত্বে খুবাদী ভাবনা : একতি মীক্ষা 

দদবব্রি াা 

কারী ধ্যাপক, তরাা ভকি কত্ত্বজ, নাতি বীরভূম, ককািা, ভারি 

Abstract 
In this paper I want to highlight the hedonistic attitude (sukhobadi vabna) of the charbaka in the 

light of their ethics (nititattva). The charbaka philosophy stands for their realistic approach towards 

human life as well as human values. They have analysed the human value in the light of realistic 

approach. Here realistic approach does not denote realism, but denotes the everyday livelihood. 

They have neglected the Veda and refused to pay any time to pray to the god. For their realistic 

approach their ethics became hedonism. In Indian Philosophy only the charbaka declared as 

hedonist. In this article I have tried to focus the main characteristics of the charbaka hedonism and 

tried to analyse ethical principle of charvaka philosophy.   
 

     অমাত্ত্বদর এআ ভারি অধ্যাতিকিার পীঠস্থান। িাআ ভারত্ত্বির দালবতনক তচন্তাধ্ারার মত্ত্বধ্য অধ্যাতিকিারআ প্রাধ্ানয। িবু 

এআ ভারত্ত্বিআ অধ্যািবাদী তচন্তাধ্ারার তবত্ত্বরাধ্ী তচন্তাধ্ারা তাত্ত্বব জড়বাত্ত্বদর পতরচয় পায়া যায়। জড়বাদ বত্ত্বি াধ্ারণিঃ 

দআ দালবতনক মিবাদত্ত্বকআ দবাঝায় দয মিবাদ নুযায়ী ত্ত্বচিন জড়বস্তু একমাত্র ত্তা এবং প্রাণ, মন, অিা বা চচিনয জড় 

দেত্ত্বক ঈদ্ভুি। জড়বাদ দদাতিতরক্ত অিা, ইশ্বর, পরত্ত্বাক প্রভৃতি িীতিয় িত্ত্বের তবত্ত্বরাধ্ী। এআ জড়বাত্ত্বদর প্রচারক তাত্ত্বব 

চাববাকত্ত্বদর নাম তবত্ত্বলভাত্ত্বব ঈত্ত্বেখত্ত্বযাগয। চাববাকআ একমাত্র ম্প্রদায় যারা বস্তুতবশ্বত্ত্বক বা পতরদৃলযমান জগিত্ত্বক একান্ত িয 

বত্ত্ব স্বীকার কত্ত্বরন।  
 

     িাআ বা যায় চাববাক নীতিিে িার জড়বাদী িেতবদযার ঈপর প্রতিতিি। চাববাক নীতিিত্ত্বের মূ কো  তকভাত্ত্বব 

আজাগতিক যাবিীয় ুখ ত্ত্বভাগ ুম্পন্ন করা যায় িার নুন্ধান করা েবাৎ আজাগতিক ুখ াচ্ছ্বত্ত্বযযর প্রতি চাববাক 

নীতিিত্ত্বের মূ তভমুখ। চাববাক ম্প্রদায় মত্ত্বন কত্ত্বরন, দদ ধ্ারণ কত্ত্বর জীবনযাত্রা তনববা করার ঈত্ত্বেলযআ  ুখত্ত্বভাগ। 

েবাৎ দযভাত্ত্ববআ দাক আজাগতিক মস্ত প্রকাত্ত্বরর ুখ ত্ত্বভাগআ  দবেঁত্ত্বচ োকার একমাত্র অদলব। চাববাকগণ চদতক ুখ বা 

কাম এবং িার াধ্ন েবত্ত্বকআ জীবত্ত্বনর পরমােব বা পুরুােব বত্ত্বত্ত্বেন।
১
   

 

     পুরুাত্ত্বেবর ক্ষত্ত্বণ বা য়, ‚দযন প্রযুক্তঃ পুরুঃ প্রবত্তবত্ত্বি,  পুরুােবঃ।‛ েবাৎ যাার দ্বারা প্রযুক্ত – যত্নবান আয়া 

পুরু িাার াধ্ত্ত্বন দচতিি য় িাা পুরুােব।
২
     পুরু + েব = পুরুােব। এখাত্ত্বন েব  প্রত্ত্বয়াজন। ুিরাং দয বস্তু 

পুরুত্ত্বর প্রত্ত্বয়াজন াধ্ন কত্ত্বর িাআ পুরুােব। মতব চজতমতন মীমাংাূত্র গ্রত্ত্বে (৪/১/২) বত্ত্বত্ত্বেন, ‚যতিন প্রীতিঃ পুরুয 

িয তপ্সােব ক্ষণ তবভক্তত্বাৎ‛ েবাৎ ‘দয তবত্ত্বয় মানুত্ত্বর প্রীতি য়, িাাআ পুরুােব, িাার দয তপ্সা বা নুিান িাা 

েবি েবাৎ স্বাভাতবক নুরাগবলি প্রাপ্ত’।
৩ 

   ভারিীয় নীতিিত্ত্বে পুরুােবত্ত্বক ‘াধ্য’ রূত্ত্বপ তভতি করা য়। যা াধ্নাব্ধ 

িাআ াধ্যরূত্ত্বপ তবত্ত্ববতচি। পুরুাত্ত্বেবর ায়ক দয কাময বস্তু িা শুধ্ুমাত্র াধ্নার দ্বারাআ াভ করা যায়। িাআ পুরুােব চরম  

পরম মূযবান। পুরুােব াত্ত্বভ মানুত্ত্বর মন অনত্ত্বয পতরপূণব য়। প্রচতি ধ্ারণা নুাত্ত্বর পুরুােব চার প্রকার যো— ধ্মব, 

েব, কাম  দমাক্ষ। এখাত্ত্বন ধ্মব বত্ত্বি দ গুণ, েব বত্ত্বি ম্পদ, কাম বত্ত্বি ুখ এবং দমাক্ষ বত্ত্বি অত্ত্বিাপতব্ধত্ত্বক 

দবাঝাত্ত্বনা ত্ত্বয়ত্ত্বে। এআ চারতি পুরুাত্ত্বেবর মত্ত্বধ্য ধ্মব, েব  কাম এআ তিনতি ঐতক  পারতত্রক ুখ াত্ত্বভর ঈপায় অর দমাক্ষ 

 পরমােব বা পরম পুরুােব। জীত্ত্ববর মূয বা পুরুােবআ আি বা কাময বস্তু।
৪
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ধ্মব : ‘ধ্ৃ’ ধ্ািুর ত্ত্বে ‘মন্ ’ প্রিযয় কত্ত্বর ধ্মব লব্দ তনষ্পন্ন ত্ত্বয়ত্ত্বে। ‘ধ্ৃ’ ধ্ািুর েব  ধ্ারণ করা। যা মগ্র তবশ্বত্ত্বক ধ্ারণ কত্ত্বর 

অত্ত্বে, যা মগ্র তবত্ত্বশ্বর লৃঙ্খাত্ত্বক রক্ষা কত্ত্বর িাআ ধ্মব। েবাৎ বা যায় ধ্ত্ত্বমবর ভাত্ত্বব জগত্ত্বি লৃঙ্খার ভাব ঘিি।
৫
    

ঋত্ত্বেত্ত্বদ বা ত্ত্বয়ত্ত্বে, দয গুণ লতক্ত বা স্বভাব দ্বারা তকেু ধ্ৃি য় বা দয স্বভাব বা লতক্ত দকান তকেুত্ত্বক ধ্ারণ কত্ত্বর িাত্ত্বক বত্ত্ব 

ধ্মব।
৬
    ধ্ত্ত্বমবর অত্ত্বাচনা করত্ত্বি তগত্ত্বয় যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যিৃতিত্ত্বি বত্ত্বত্ত্বেন—তংা, িয, ত্ত্বস্তয়, দলৌচ, আতিয়তনগ্র, 

দান, দম, দয়া, লাতন্ত এআ নয়তি ধ্ত্ত্বমবর াধ্ন।
৭
     মনুংতিায় মনু বত্ত্বত্ত্বেন, ‚ধ্ৃতিঃ ক্ষমা দত্ত্বমাত্ত্বস্তয়ং দলৌচতমতিয় তনগ্রঃ। 

ধ্ীতববদযা িযমত্ত্বরাত্ত্বধ্া দলকং ধ্মবক্ষণম্ ।‛
৮
    েবাৎ ধ্ৃতি (ধ্ারণ বা চধ্যব), ক্ষমা, দম (ৎ অচরণ), ত্ত্বস্তয় (চুতর না করা), 

দলৌচ (ত্ত্বদ  মত্ত্বনর শুতচিা), আতিয় তনগ্র (আতিত্ত্বয়র তনয়ন্ত্রণ), ধ্ী (লাস্ত্র জ্ঞান), তবদযা (অিজ্ঞান), িয  ত্ত্বরাধ্ এআ 

দলতি ধ্ত্ত্বমবর ক্ষণ। এআগুত পাত্ত্বন মানু চনতিকিার লীত্ত্বব বস্থান কত্ত্বর মাত্ত্বজ নুরণীয় ত্ত্বি পাত্ত্বরন।
৯
  

 

েব : পুরুােবরূত্ত্বপ েব তদ্বিীয় পুরুােব। েব দকব ঈপায় তকন্তু ঈত্ত্বপয় নয়। েব ধ্মবানুকু ত্ত্বআ পুরুােব বত্ত্ব তবত্ত্ববতচি 

য়। জীত্ত্ববর নানাতবধ্ কাময বস্তু অত্ত্বে এবং দগুতর ন্তুতি তবধ্াত্ত্বনর জনয প্রত্ত্বয়াজন ত্ত্বেবর। েব োড়া কাময বস্তু ব্ধ য় না, 

এমনতক িার ন্তুতি তবধ্ান য় না। পুরুােবরূপ েবত্ত্বক এমনআ ত্ত্বি ত্ত্বব যা তনত্ত্বজর দযমন আি াধ্ন করত্ত্বি পাত্ত্বর দিমতন 

পত্ত্বরর তনি াধ্ন না কত্ত্বর। েব িাআ একতদত্ত্বক আি াধ্ন এবং পরতদত্ত্বক তনি নালক।  
 

কাম : মানু দদধ্ারী, িাআ দদত্ত্বর প্রত্ত্বয়াজন াধ্ক বস্তু দ কামনা কত্ত্বর। েবাৎ প্রত্ত্বয়াজন াধ্ক বস্তুর প্রাতপ্ত  দভাগ িার 

কাময। দজনয ‘কাম’ পুরুাত্ত্বেবর িৃিীয় পুরুােব। ‘কাম’ ত্ত্বা ংযিভাত্ত্বব েি কামনা মূত্ত্বর িৃতপ্ত াধ্ন।  
 

     মানুত্ত্বর মত্ত্বধ্য দুতি প্রবৃতত্ত কাজ কত্ত্বর। একতি জীববৃতত্ত এবং নযতি বুতিবৃতত্ত। জীববৃতত্তর জনয মানুত্ত্বর মত্ত্বধ্য পতরতক্ষি 

য় তনম্নির চজতবক ত্তা যা তবতভন্ন প্রকার চদতক ুখত্ত্বক পায়ার াা কাজ কত্ত্বর। তকন্তু মানু বুতিবৃতত্তর তধ্কারী য়ায় 

শুধ্ুমাত্র দযৌনত্ত্বভাগরূপ কামত্ত্বক বময় কামনা কত্ত্বর না। বুতিবৃতত্তর দ্বারা মানু কামত্ত্বক ংযিভাত্ত্বব চাতি কত্ত্বর। ংযি 

কামাচার মানুত্ত্বর ন্তঃতস্থি ত্তাত্ত্বক কাতমাতপ্ত কত্ত্বর – যা পশুুভ কাম াারআ নামান্তর। তবকৃি কাম মানুত্ত্বক ধ্বংত্ত্বর 

পত্ত্বে দিত্ত্বন তনত্ত্বয় যায় তকন্তু ংযি কাম মানুত্ত্বক দভাত্ত্বগর মাধ্যত্ত্বম িযাত্ত্বগর ব্রত্ত্বি ব্রিী কত্ত্বর দিাত্ত্ব।  
 

দমাক্ষ : াধ্ারণভাত্ত্বব দয চারতি পুরুাত্ত্বেবর কো পায়া যায় িার মত্ত্বধ্য দমাক্ষ দেি পুরুােব। অর পরাপর পুরুােবগুত এর 

ত্ত্বযাগীমাত্র। দমাক্ষ  জীবন যন্ত্রণা দেত্ত্বক, তবদযা দেত্ত্বক, ভবরূপ বন্ধন দেত্ত্বক, অিার বন্ধন দেত্ত্বক তচরমুতক্ত। দমাক্ষত্ত্বক 

ভারিীয় দলবত্ত্বন মুতক্ত পবগব, চকবয, তনববাণ এবং তনঃত্ত্বেয় প্রভৃতি নাত্ত্বম তভতি করা য়। তকন্তু দমাত্ত্বক্ষর স্বরূপ তনত্ত্বয় 

ভারিীয় দালবতনকগণ একমি নন। দবদ তবত্ত্বরাধ্ী জড়বাদী চাববাক দচিন দদত্ত্বর ঈত্ত্বেদত্ত্বকআ দমাক্ষ বত্ত্বন।
১০

     অবার 

লূনযবাদী দবৌিত্ত্বদর মত্ত্বি অিার ঈত্ত্বেদআ দমাক্ষ। নয দবৌিত্ত্বদর মত্ত্বি তবশুি তবজ্ঞাত্ত্বনর ঈদয়আ দমাক্ষ। াংখয মত্ত্বি পুরুত্ত্বর 

স্বরূত্ত্বপ বস্থানআ দমাক্ষ। দবদান্ত মত্ত্বি তবদযার তনবৃতত্ত বা অি স্বরূত্ত্বপর বত্ত্ববাধ্আ দমাক্ষ।
১১

  
 

     মানু াধ্ারণভাত্ত্বব বা স্বভাবিঃআ কাম  িার জনয েব নুন্ধান কত্ত্বর োত্ত্বক তকন্তু যখন িা েবাৎ েব এবং কাম ধ্ত্ত্বমব 

নুতবি োত্ত্বক েবাৎ েব  কাম যতদ ধ্মবত্ত্বক দ্বার কত্ত্বর নুন্ধান করা য় িাত্ত্ব মানু তবনালী কামরূপ ুখত্ত্বক তিরম 

কত্ত্বর পরম পুরুােব দমাত্ত্বক্ষর বা পবত্ত্বগবর বা চকবত্ত্বযর বা তনববাত্ত্বণর বা তনঃত্ত্বেয়ত্ত্বর নুন্ধান করত্ত্বি পাত্ত্বর।  
 

     চাববাকগণ এআ চারতি পুরুাত্ত্বেবর মত্ত্বধ্য কাম েবাৎ ুখত্ত্বকআ পরম পুরুােব রূত্ত্বপ গণয কত্ত্বরত্ত্বেন এবং ুখাত্ত্বভর ায়ক 

েবত্ত্বক দগৌণ পুরুােব বত্ত্ব তভতি কত্ত্বরত্ত্বেন। ধ্মব  দমাক্ষ দক পুরুােবরূত্ত্বপ স্বীকার কত্ত্বরন তন। কারণ ধ্ত্ত্বমবর তভতত্ত দবদাতদ 

লাস্ত্র। অর এআ দবদাতদ লাত্ত্বস্ত্রর রচতয়িারা ভণ্ড, ধ্ূিব  তনলাচর। িাআ ধ্মব পরম পুরুােব নয়। অবার িারা দমাক্ষত্ত্বক পরম 

পুরুােবরূত্ত্বপ স্বীকার কত্ত্বরন তন। মুতক্ত বত্ত্বি যতদ অিার মুতক্ত দবাঝায় িাত্ত্ব িা ভব নয়। কারণ, দদাতিতরক্ত অিা দনআ।  
 

     এখাত্ত্বন অমরা অিা ম্পত্ত্বকব তবতভন্ন দালবতনকত্ত্বদর মি অত্ত্বাচনা কত্ত্বর দনব।  
 

নযায়-চবত্ত্বলতক মত্ত্বি অিা : ‘অিন্ ’ লব্দ গমনােবক ‘ত্ ’ ধ্ািুর ত্ত্বে ‘মন্ ’ প্রিযত্ত্বয়র মাধ্যত্ত্বম তনষ্পন্ন। ‘ত্ ’ ধ্ািুর েব 

গমন। িাআ অিার েব  গমনকারী। দদ দেত্ত্বক দদান্তত্ত্বর গমন কত্ত্বর বত্ত্বআ অিাত্ত্বক গমনকারী বা য়। অবার 

গমনােবক ধ্ািুমাত্রআ জ্ঞানােবক। ুিরাং ‘অিন’ লত্ত্বব্দর পর েব  জ্ঞািা বা জ্ঞাত্ত্বনর অেয়। নযায়  চবত্ত্বলতক ঈভয় 

ম্প্রদায় মত্ত্বিআ অিা জ্ঞান  আোতদ (আো, দদ্ব, প্রযত্ন, ুখ, দুঃখ প্রভৃতি) গুত্ত্বণর অেয়। জ্ঞানাতদ গুণ অিদ্রত্ত্ববযর তবত্ত্বল 

গুণ। এআ গুণগুত ত্ত্বভৌতিক। এর ফত্ত্ব দকান দভৌতিক দ্রত্ত্ববয এআ গুণগুত োকত্ত্বি পাত্ত্বর না। এআ ত্ত্বভৌতিক গুণগুতর অেয় 

রূত্ত্বপ দয ত্ত্বভৌতিক দ্রবয স্বীকৃি, িাআ অিা। নযায়-চবত্ত্বলতক মত্ত্বি এআ অিদ্রবয তনিয, মূিব, তবভু  ংখযায় বহু।
১২

    অিা 
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দদল  কাত্ত্বর দ্বারা ীতমি নয়। জ্ঞান বা চচিনয অিার গুণ তকন্তু তনিয গুণ নয়। দচাআিনয অিার অগন্তুক গুণ। অিা 

স্বভাবিঃ ত্ত্বচিন। তবত্ত্বয়র ত্ত্বে আতিত্ত্বয়র, আতিত্ত্বয়র ত্ত্বে মত্ত্বনর, মত্ত্বনর ত্ত্বে অিার ংত্ত্বযাগ ত্ত্ব অিায় জ্ঞান ঈৎপন্ন 

য়।  
 

াংখয দলবন মত্ত্বি অিা : াংখয দলবত্ত্বন অিা পুরু নাত্ত্বম তবত্ত্ববতচি। পুরু বা অিা  াংখয দলবত্ত্বনর তদ্বিীয় মূ িে। 

াংখয মত্ত্বি, পুরু বা অিা দদ, আতিয়, মন, বুতি, ংকার দেত্ত্বক তভন্ন এক স্বিন্ত্র ত্তা। অিা চচিনযস্বরূপ, প্রকালস্বভাব। 

অিা তনিয, ত্ত্বিুক  বববযাপী চচিনযত্তা, িা প্রকৃতির পতরণাত্ত্বমর এবং ক প্রাকৃতিক তবকাত্ত্বরর িীি। পুরু স্বভাবিঃ 

ঈদাীন এবং ুখ-দুঃত্ত্বখর িীি। াংখয মত্ত্বি, পুরু বা অিা  জ, তনিয, তে, তনতিয়, তনগুবণ, পতরণামী, তবয়ী, 

তবত্ত্ববকী, ে, ুখ-দুঃখ-পূণয-পাপাতদরতি ম ত্তা।
১৩

  

 

মীমাংা দলবন মত্ত্বি অিা : অিা বন্ত্ত্বন্ধ মীমাংা মি নযাত্ত্বয়র মিআ বস্তুস্বািন্ত্রযবাদী। মীমাংা মত্ত্বি, অিা তনিয এবং ীম 

দ্রবয তবত্ত্বল।
১৪

      দয দদত্ত্ব অিা বস্থান কত্ত্বর িা তমেযা বা মায়া নয়, িয। চচিনয অিার স্বরূপ নয় অগন্তুক গুণ। বস্তুর 

ত্ত্বে আতিত্ত্বয়র বন্ন্ধ ত্ত্বআ অিার চচিনযগুত্ত্বণর অতবভবাব য়, না ত্ত্ব অিায় চচিনয োত্ত্বক না। ভাট্টমত্ত্বি, অিা জ্ঞািা, 

কিবা  দভাক্তা। এ তবত্ত্বয় নযায় মত্ত্বির ত্ত্বে ভাট্টমত্ত্বির দকান চবাদৃলয দনআ।  
 

দবদান্ত দলবত্ত্বন অিা : দবদান্ত মত্ত্বি অিা এক, তদ্বিীয়, তিদানযস্বরূপ।
১৫

    অিায় একমাত্র ৎ। দ্বদ্বিত্ত্ববদান্ত মত্ত্বি, 

অিা তনিয, বুি, মুক্ত। জ্ঞানবলিঃ জীব এআ স্বরূপ তবিৃি য় এবং নািা দদত্ত্বর ত্ত্বে  তনত্ত্বজত্ত্বক তভন্ন বত্ত্ব মত্ত্বন কত্ত্বর। 

ফত্ত্ব দদত্ত্বর জন্ম, মৃিুয, দরাগ, দলাক-বআ অিার বত্ত্ব মত্ত্বন য়।  
 

     রামানুজ অিা বন্ত্ত্বন্ধ এআ দ্বদ্বি মি গ্রণ কত্ত্বরন না। িােঁর মত্ত্বি, জ্ঞািা এবং জ্ঞাত্ত্বনর তবয় তভন্ন, শুধ্ু চচিনয বত্ত্ব তকেু 

োকত্ত্বি পাত্ত্বর না। অিা চচিনযস্বরূপ নয়। চচিনয অিার তনিয গুণ, ববাবস্থাত্ত্বিআ অিায় চচিনয গুণ োত্ত্বক। রামানুজ 

এপ্রত্ত্বে বত্ত্বন, চচিনয অিার দকান অগন্তুক গুণ নয়। রামানুত্ত্বজর মত্ত্বি, অিা তনিয এবং ব্রত্ত্বের তচদংল। িােঁর মত্ত্বি, অিা 

ণুপতরমাণ।  
 

দবৌি দলবত্ত্বন অিা : দবৌি মত্ত্বি, অিা দকান পতরবিবনীন তনিয ত্তা নয়। দবৌি মত্ত্বি, তবজ্ঞান বা চচিত্ত্বনযর প্রবাআ অিা। 

তবজ্ঞান ক্ষতণক, তবজ্ঞান একতি ক্ষত্ত্বণ ঈৎপন্ন য় এবং পরক্ষত্ত্বণ তবনি য় এবং নিুন অর একতি তবজ্ঞাত্ত্বনর ঈদ্ভব য়। এআ 

পতরবিবনলী তবজ্ঞান প্রবা োড়া অিা বত্ত্ব পৃেক দকান ত্তা দনআ। চর, দণ্ড, অন প্রভৃতি ংলমূত্ত্বর একতি তবত্ত্বল 

তন্নত্ত্ববলত্ত্বক দবাঝাত্ত্বি ‘রে’ লত্ত্বব্দর বযবার য়। ঐ ংলগুতর তিতরক্ত রে বত্ত্ব স্বিন্ত্র বস্তু দনআ। দিমতন পঞ্চস্কত্ত্বন্ধর (রূপ, 

দবদনা, ংজ্ঞা, ংস্কার  তবজ্ঞান) তিতরক্ত অিা বত্ত্ব দকান পদােব দনআ। রূপাতদ পঞ্চস্কত্ত্বযর এক-একতি অিা নয়। 

স্কন্ধমূত্ত্বর মাারআ অিা।  
 

চজন দলবত্ত্বন অিা : চজন দলবত্ত্বন জীব  অিা মােবক। চজনমত্ত্বি, অিা স্বরূপি তনিয  ববজ্ঞ ত্ত্ব অিার বস্থার 

পতরবিবন ঘত্ত্বি। এআ পতরবিবন অিার তবতভন্ন দদধ্ারত্ত্বণর মাধ্যত্ত্বম প্রতিফতি য়। চজনমত্ত্বি, অিা দয দদত্ত্ব বস্থান কত্ত্বর, 

দআ দদত্ত্বর তভন্নিা নুযায়ী দচিনার পতরমাণ কম বা দবলী ত্ত্ব িা দদত্ত্বর ববাংত্ত্বল পতরবযাপ্ত োত্ত্বক। েবাৎ অিা দদত্ত্বর 

দকান একতি তবত্ত্বল ংত্ত্বল বস্থান কত্ত্বর না, দদত্ত্বর ববাংত্ত্বলআ তবরাজ কত্ত্বর। ফত্ত্ব একতি াতির দদত্ত্ব অিা যি তবস্তৃি, 

একতি মলার দদত্ত্ব িি তবস্তৃি নয়। প্রদীত্ত্বপর অত্ত্বা দযমন দকাত্ত্বনা একতি ঘত্ত্বরর ববত্র জুত্ত্বড় োত্ত্বক এবং আ ঘত্ত্বরর অকার 

ধ্ারণ কত্ত্বর, দআরূপ চচিনযময় অিা স্বরূপি মূিব ত্ত্ব যখন দযখাত্ত্বন বস্থান কত্ত্বর, িখন িার অকার ধ্ারন কত্ত্বর।  
 

চাববাক দলবত্ত্বন অিা : চাববাকগণ দদত্ত্বর তিতরক্ত অিদ্রত্ত্ববয তবশ্বা কত্ত্বরন না। িােঁত্ত্বদর মত্ত্বি, চচিনযতবতলি দদআ অিা।
১৬

     

চাববাক ম্প্রদায় অিা ম্পত্ত্বকব চবতদক  দ্ববতদক ঈভয় মিত্ত্বক ম্পূণব ভ্রান্ত বত্ত্ব মত্ত্বন কত্ত্বরন। িােঁত্ত্বদর মত্ত্বি, মস্ত জীব  

জড়জগৎ তক্ষতি, প , দিজ  মরুৎ এআ চিুভূবত্ত্বির দ্বারা গতঠি। অকাল বা দবযাম্  দযত্ত্বিু প্রিযক্ষত্ত্বযাগয নয় িাআ িা স্বীকাযব 

নয়। িাআ চাববাকমত্ত্বি জীবত্ত্বদত্ত্ব তক্ষতি, প , দিজ  মরুৎ এআ চিুভূবি দ্রত্ত্ববযর তিতরক্ত দকান ঈপাদান দনআ। জড়জগত্ত্বির 

ত্ত্বে জীবজগত্ত্বির পােবকয এখাত্ত্বনআ দয, জীবত্ত্বদত্ত্ব ভূিচিুিত্ত্বয়র মন্বত্ত্বয় ‘চচিনয’ নামক একতি গুণ ঈদ্ভুি য় তকন্তু 

জড়জগত্ত্বি এআরূপ দকান গুণ ঈদ্ভুি য় না। এআ মত্ত্বি, ‘চচিনয’ নামক এআ গুণ ম্পূণবভাত্ত্বব জড় ঈপাদাত্ত্বনর মন্বয় দেত্ত্বকআ 

ঈদ্ভুি এবং জড়ত্ত্বদত্ত্বর ঈপাদাত্ত্বনর ত্ত্বেআ তবনালয।  
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     মাধ্বাচাযব ‘ববদলবনংগ্র’ গ্রত্ত্বে চাববাকত্ত্বদর পুরুােব ংরান্ত ধ্ারণাত্ত্বক তবত্ত্বেণ কত্ত্বর বত্ত্বত্ত্বেন—‚েনার অতেন  

নযানয কাময তবত্ত্বয়র প্রাতপ্তজনয দয ুখ িাআ পুরুােব।‛
১৭

    িাআ চাববাকত্ত্বদর চনতিক মিবাদ ুখবাদ নাত্ত্বম পতরতচি। িােঁরা 

মত্ত্বন কত্ত্বরন জগত্ত্বি যি রকত্ত্বমর ুখ অত্ত্বে িার মত্ত্বধ্য আতিয় ুখআ বত্ত্বচত্ত্বয় দবলী স্পি  িীব্র। তকন্তু িাত্ত্বে িােঁরা ুত্ত্বখর 

মত্ত্বধ্য দকান গুণগি দভদ স্বীকার কত্ত্বরন তন এবং বিবমাত্ত্বনর দকান ুখ দভাত্ত্বগর মত্ত্বধ্য ভতবযত্ত্বির দকান দুঃত্ত্বখর বীজ ুপ্ত 

বস্থায় অত্ত্বে তক দনআ- এআব প্রশ্ন চাববাকত্ত্বদর কাত্ত্বে বান্তর মত্ত্বন ত্ত্বয়ত্ত্বে। শুধ্ুমাত্র বিবমান ুখআ বাস্তব িয- চাববাক 

দলবত্ত্বন এআ ভাবনা প্রতিফতি ত্ত্বয়ত্ত্বে। ভতবযত্ত্বি না পায়া তনতিি ুত্ত্বখর অলায় বিবমাত্ত্বনর ুখত্ত্বক পতরিযাগ করা ঈতচি 

নয়- এআ ব বাস্তব ত্ত্বিযর মধ্য তদত্ত্বয়আ চাববাক ুখবাত্ত্বদর মূ তদকতি পতরসূ্ফি ত্ত্বয়ত্ত্বে। বাৎযায়ত্ত্বনর ‘কামূত্ত্বত্র’র বণবনা 

নুাত্ত্বর চাববাকত্ত্বদর জগৎ প্রধ্ানিঃ বিবমানত্ত্বক দকি কত্ত্বর।
১৮

     দয বিবমান ুতনতিি িাত্ত্বক ঈত্ত্বপক্ষা কত্ত্বর ংলতয়ি 

ভতবযত্ত্বির ত্ত্বক্ষয চাববাকরা গ্রর ত্ত্বি চান না। িােঁরা বত্ত্বন, অগামীকা দপত্ত্বি পার এমন এক রমনীয় ময়ূত্ত্বরর িুায় 

দিামার অয়ত্ত্বত্ত োকা একতি কত্ত্বপাি ত্ত্বনক দবলী মূযবান। দকননা, িীি দিামার নয়, ভতবযি তবশ্বাত্ত্বযাগয নয়, বিবমানআ 

প্রিযক্ষত্ত্বগাচর। বুতিমান বযতক্তর ঈতচি দয দকান ভাত্ত্ববআ দাক না দকন আতিয়গুতত্ত্বক পতরিৃপ্ত করা। কারণ, মানুত্ত্বর জীবন  

আতিয়ময় জীবন। চিুভূবত্ত্বি গতঠি চচিনযতবতলি দদআ  জীব এবং এআ দদত্ত্বক দকি কত্ত্বরআ জীত্ত্ববর জীবন। চাববাকত্ত্বদর 

মত্ত্বি, চদতক ুখ বা ঐতিতয়ক ুখ দভাগআ জীবত্ত্বনর পূণবিা দান কত্ত্বর। েবাৎ দদত্ত্বর ধ্মবআ  দভাগ। িাআ চাববাক নীতত্তিে 

ভারিীয় দলবত্ত্বন ুখবাদ নাত্ত্বম পতরতচি। িাআ িােঁরা বত্ত্বন, যাবৎ জীত্ত্ববৎ, ুখং জীত্ত্ববৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃিং তপত্ত্ববৎ, ভষ্মীভূিয 

দদয পুনরাগমনং কুিঃ। আতিয় ুখ ঈপত্ত্বভাত্ত্বগর জনয প্রত্ত্বয়াজন ত্ত্ব ঋণ কত্ত্বর তঘ খায়া ঈতচি এবং দভাত্ত্বগর যিরকম 

ঈপকরণ  ঈপায় অত্ত্বে িার দ্বযবার করা ঈতচি। দদত্ত্বকতিক জীবত্ত্বন ুখাভআ মৃিাভ। জত্ত্বন্মর মাধ্যত্ত্বমআ জীবত্ত্বনর 

শুরু অবার মৃিুযত্ত্বি িার পতরমাতপ্ত। িাআ মানু যিতদন বােঁত্ত্বচ ুত্ত্বখ বােঁচার দচিা করা ঈতচি।  
 

     ‚ববদলবনংগ্রত্ত্বর‛ বণবনা নুাত্ত্বর চাববাকরা চবতয়ক এবং জাগতিক দভাগুত্ত্বখ অকণ্ঠ তনমতিি। এআ দভাগাকাঙ্খার 

চতরিােবিাআ িােঁত্ত্বদর জীবত্ত্বনর মূ ক্ষয। চাববাক মত্ত্বি জগৎ দভাগুত্ত্বখর ভাবনায় মুজ্জ্ব। এত্ত্বক্ষত্ত্বত্র চাববাকরা এত্ত্বকবাত্ত্বর তভন্ন 

পত্ত্বের পতেক। তবয়রত্ত্ব মগ্ন ত্ত্বয় িােঁরা িােঁত্ত্বদর ঈপত্ত্বভাগসৃ্পা চতরিােব করত্ত্বি অগ্রী।
১৯

    বাধ্া বা তবপত্ত্বদর ভাবনাত্ত্বক 

ম্পূণব গ্রায কত্ত্বর জাগতিক ুত্ত্বখর ঈপত্ত্বভাত্ত্বগ িারা প্রয়াী। আজগত্ত্বির দভাগুখত্ত্বক ঈত্ত্বপক্ষা কত্ত্বর কৃোধ্ন চাববাকত্ত্বদর 

তভত্ত্বপ্রি নয়।  
 

     দুঃখ তমতেি বত্ত্ব দভাগজনয ুখত্ত্বক ঈত্ত্বপক্ষা করা ঈতচি নয়। যা অবজবনীয়রূত্ত্বপ ুত্ত্বখর ত্ত্বে এত্ত্ব পত্ত্বড়, দরূপ দুঃখত্ত্বক 

স্বীকার কত্ত্বর তনত্ত্বয় ুখত্ত্বক দভাগ করত্ত্বি ত্ত্বব। িাআ চাববাকিীত্ত্বি বা ত্ত্বয়ত্ত্বে, ‘তবয় প্রাতপ্তজনয ুখ দুঃত্ত্বখর দ্বারা ংৃি বত্ত্ব 

িা পুরুগত্ত্বণর িযাজয ত্ত্বব- এধ্রত্ত্বণর তবচার মূখবিার পতরচায়ক। এআ জগত্ত্বি এমন দকান ুখােবী অত্ত্বে তক দয িুযুক্ত  

কণাযুক্ত বত্ত্ব তিবত্ত্বণবর ঈত্তম িণ্ডু যুক্ত ধ্ান দক পতরিযাত্ত্বগর আো প্রকাল করত্ত্বব? মৎােবী বযতক্ত লল্ক্  কন্টক মৎত্ত্বযর 

লল্ক্  কন্টক নুপাত্ত্বদয় বত্ত্ব িা বজবন কত্ত্বর যা ঈপাত্ত্বদয় িা গ্রণ কত্ত্বর োত্ত্বকন। লল্ক্  কন্টত্ত্বকর ভত্ত্বয় কখত্ত্বনা ঈপাত্ত্বদয় 

মৎয পতরিযাগ কত্ত্বরন না। অত্ত্বরা ঈদারণ ত্ত্বযাত্ত্বগ বা যায়, াতি জতমর ফ নি কত্ত্বর দদত্ত্বব এআ দভত্ত্বব কৃক কখন 

কৃতকাজ দেত্ত্বক তবরি োত্ত্বক না। িাআ দুঃত্ত্বখর ভত্ত্বয় ুত্ত্বখর ত্ত্বন্বণ দেত্ত্বক তবরি োকা নুতচি। চাববাকরা বত্ত্বন, যত্ত্বেে 

দভাত্ত্বগর দ্বারা জীবন ােবক কর।  
 

     মানুত্ত্বর স্বাভাতবক প্রবণিা ুখত্ত্বভাগ, ুত্ত্বখর প্রতিপক্ষ দুঃখত্ত্বক তবনাল করা তচরতদনআ িার প্রয়াত্ত্বর ে। তবতভন্ন যুত্ত্বগর 

তবতভন্ন দালবতনক দগািীর যাবিীয় প্রত্ত্বচিা এআ ত্ত্বক্ষযর রূপায়ত্ত্বনর পত্ত্বেআ প্রাতরি। ভারিীয় দলবত্ত্বনর অচাযবরা যখন দমাক্ষ বা 

তনববাত্ত্বণর ঈত্ত্বেখ কত্ত্বরন িখন ুত্ত্বখর পেত্ত্বরাধ্কারী দুঃত্ত্বখর অিযতন্তক তবনালত্ত্বক ঈপক্ষয কত্ত্বরআ িােঁরা গ্রর ন। তকন্তু 

িােঁত্ত্বদর দৃতিভেী জন্মজন্মান্তত্ত্বরর ুখ-দুঃখত্ত্বক একাত্ত্বে গ্রতেি কত্ত্বর ামতগ্রকভাত্ত্বব দুঃত্ত্বখর তবনাল করা। এত্ত্বক্ষত্ত্বত্র চাববাকত্ত্বদর 

দৃতি অবি তনতদবি জীবত্ত্বনর ীমাতয়ি গণ্ডীর মত্ত্বধ্য, ুখত্ত্বভাত্ত্বগর অকাঙ্খাত্ত্বক িােঁরা এআ খতণ্ডি জীবত্ত্বনর পিভূতমত্ত্বিআ চতরিােব 

করার তভাী। প্রকৃিপত্ত্বক্ষ মানব মাত্ত্বজর বৃত্তর ংল এআ চাববাকী তচন্তারআ ংলীদার। দমাক্ষ, জন্মান্তর, কমবফ আিযাতদ 

ধ্ারণা তধ্কাংল দক্ষত্ত্বত্র িত্ত্বকবর তবয়বস্তু এবং মানুত্ত্বর যাবিীয় কমবপ্রত্ত্বচিায় বিবমান জীবনত্ত্বক ত্ত্বববািভাত্ত্বব ুখী করার 

প্রয়াত্ত্বআ বযতয়ি।  
 

     দয ব িোকতেি মানতবক মূয মানুত্ত্বর জীবনত্ত্বক মানুত্ত্বর কাত্ত্বে অকবনীয় কত্ত্বর দিাত্ত্ব বত্ত্ব মত্ত্বন করা য় দআ 

মূযগুত বন্ত্ত্বন্ধ চাববাকগণ প্রশ্ন িুত্ত্বত্ত্বেন। াধ্ারণিঃ বা য় দয, মূয বতজবি মানব জীবন পশু জীবত্ত্বনর মিুয। তকন্তু 
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চাববাকত্ত্বদর প্রশ্ন  এআ মূযগুত তক? কারাআ বা এআ মূযগুত ঈদ্ভাবন কত্ত্বরত্ত্বেন? দজার কত্ত্বর কিকগুত মূযত্ত্ববাধ্ মানুত্ত্বর 

ঈপর চাতপত্ত্বয় দদয়া যায় না। মানু স্বাধ্ীন তচন্তার তধ্কারী। ুিরাং মূয তনধ্বারত্ত্বণর স্বাধ্ীনিা মানুত্ত্বর অত্ত্বে। প্রতিতি 

মানুত্ত্বরআ িার তনত্ত্বজর জীবত্ত্বনর মূযত্ত্ববাধ্ তনধ্বারণ করার তধ্কার অত্ত্বে। ন্ধতবশ্বা  কুংস্কার স্বাধ্ীন তচন্তালতক্ত  

যুতক্তযুক্ত মিামি প্রতিিার পত্ত্বে প্রতিবন্ধকিা ৃতি কত্ত্বর। এআ ন্ধতবশ্বা  কুংস্কাত্ত্বরর তবরুত্ত্বি তবত্ত্বদ্রা দঘাণা কত্ত্বর চাববাক 

দালবতনত্ত্বকরা স্বাধ্ীন তচন্তা করার পে ঈন্মুক্ত কত্ত্বরত্ত্বে এবং নযানয ভারিীয় দলবন ম্প্রদায় গুতত্ত্বক কুংস্কার মুক্ত  তবচার 

তনভবর মিামি প্রতিিায় প্রত্ত্বণাতদি কত্ত্বরত্ত্বে।  

 

িেযতূ্র :  
 

১। েব কাত্ত্বমৌ পুরুাত্ত্বেবা, ববদলবনংগ্র  

২। চাববাক দলবনম্ , েী পঞ্চানন লাস্ত্রী, পৃঃ-১৬  

৩। পূববমীমাংা দলবন, েী ুখময় ভট্টাচাযব, পতিমবে রাজয পুস্তক পবদ, ১৯৮৩, পৃঃ-৯৪  

৪। Vatsyayana’s Commentary on Nayaya-Sutra, 1.1.1.3  
৫। ‚ভারিীয় দলবন  িার তবতলি পিভূতমকা,‛ দগাপীনাে ভট্টাচাযব, িে  প্রত্ত্বয়াগ, ১৯৯৫, পৃঃ- ৫৪  

৬। ঋত্ত্বেদ, ৭/৮৯/৫; ায়নভায  

৭। Philosophy of Values, M. Hiriyanna, The Cultural Heritage of India, Vol. III. P. 647  
৮। মনুংতিা ৬/৯২  

৯। ভারিীয় নীতিতবদযা, দীপক কুমার বাগচী, পৃঃ-৩৭  

১০। দদত্ত্বাত্ত্বেত্ত্বদা দমাক্ষঃ, ববদলবনংগ্র, পৃঃ-৬, দদয নাত্ত্বলা মুতক্ত, ববদলবনংগ্র, পৃঃ-৭, মরত্ত্বণর চ দমাক্ষঃ, 

ববমিংগ্র, পৃঃ-১৫, দমাক্ষস্তু মরণং, ববতিান্তংগ্র, ২/১০  

১১। চাববাক দলবনম্ , েী পঞ্চানন লাস্ত্রী, পৃঃ-১৮  

১২। ভারিীয় দলবন, প্রত্ত্বদযাি কুমার মণ্ড, পৃঃ-১৬৩-১৬৪  

১৩। ভারিীয় দলবন, রত্ত্বমলচি মুন্সী, পৃঃ-২১৮ 

১৪। ভারিীয় দলবন, রত্ত্বমলচি মুন্সী, পৃঃ-২৬১  

১৫। ভারিীয় দলবন, প্রত্ত্বদযাি কুমার মণ্ড, পৃঃ-১৬৩-১৬৪ 

১৬। ায়ন মাধ্বীয়ঃ ববদলবনংগ্রঃ, েী ত্ত্বলাক কুমার বত্ত্বযযাপাধ্যায় ম্পাতদি, পৃঃ-৩  

১৭। ‘েনাতেনাতদ জনযং ুখত্ত্বমব পুরুােব’, ায়ন মাধ্বীয়ঃ ববদলবনংগ্রঃ, েী ত্ত্বলাক কুমার বত্ত্বযযাপাধ্যায় ম্পাতদি, 

পৃঃ-৪ 

১৮। কামূত্র, ১/২/২৯/৩০  

১৯। চাববাক দলবক, তিকা চত্ত্বট্টাপাধ্যায়, পৃঃ-১১৫  

 

গ্রেপঞ্জী :  
 

১। গুপ্ত, কযাণচি  বত্ত্বযযাপাধ্যায়, তমিাভ, ধ্মব দলবন, পতিমবে রাজয পুস্তক পবদ, ১ম প্রকাল দত্ত্বেবন্র ১৯৭৪।  

২। গুপ্ত, দীতক্ষি, নীতিতবদযা, পতরত্ত্ববলক দপ্র, ১ম প্রকাল ২০০৩।  

৩। চরবিবী, নীরদবরণ, ভারিীয় দলবন, দত্ত পাবতলাব, ককািা, দলম ংস্করণ, ২০১০।  

৪। চরবিবী, িপন কুমার, দলবন-মীক্ষা, ংস্কৃি পুস্তক ভাণ্ডার, ককািা, ১৪১৮ বোব্দ।  
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৯। ভট্টাচাযব, তমিঃ দবৌি দলবন, ংস্কৃি পুস্তক ভাণ্ডার, ককািা ২০০৭।  

চাববাক দলবন, ংস্কৃি পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম প্রকাল ১৪১২।  

১০। ভট্টাচাযব েীত্ত্বমান  ভট্টাচাযব দীত্ত্বনলচি লাস্ত্রী, ভারিীয় দলবন দকা, ংস্কৃি কত্ত্বজ, ককািা প্রেম খন্ড ১৯৭৮।  

১১। ভট্টাচাযব, মত্ত্বরি, ভারিীয় দলবন, বুক ততণ্ডত্ত্বকি প্রাঃতঃ ককািা, ২০০৫।  

১২। ভট্টাচাযব, ুখময়, পূববমীমাংা দলবন, পতিমবে রাজয পুস্তক পবৎ, ককািা, এতপ্র ১৯৮৩।  

১৩। মণ্ড প্রত্ত্বদযাি কুমারঃ ভারিীয় দলবন, প্রত্ত্বগ্রতভ, পাবতলাব, ককািা, তদ্বিীয় ংস্করণ, ২০০৮।  

চবত্ত্বলতক দলবন, প্রত্ত্বগ্রতভ, পাবতলাব, ককািা, ২০১০।  

১৪। লাস্ত্রী, দতক্ষণারঞ্জন, চাববাক দলবন, পতিমবে রাজয পুস্তক পবদ, ১৯৮৯।  

১৫। র্ব্বদলবন ংগ্র, ায়ন মাধ্বীয়, িযত্ত্বজযাতি চরবিবী কিৃবক বোনুবাদ, াতিযেী, ককািা, তদ্বিীয় খণ্ড, িৃিীয় 
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