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Abstract: 
 

The word ‘Suicide’ is familiar to human civilization from the early stage of it and it is still a 

hard reality in spite of so much development in human civilization. The dark shadow of 

suicide or self killing covers all time, every corner of the world and each and every society. 

The percentage may vary from country to country or on the basis of individual social 

structure, but incidents of suicide is omnipresent. For an example, we can talk about 

Japan’s alarming situation regarding suicide. Sociologists and psychologists mainly blame 

work culture of Japanese society for this shocking reality .  
 

We will look for different definitions of suicide and will analyse the same from religious, 

psychological and philosophical point of views in this article. We will try to explore how 

thinkers or philosophers from different time frames observed suicide around the globe. 

Majority of philosophers raised their voices against this practice and advised to learn how 

to live and face in difficult times in life. But on the other hand, we will see a philosophical 

view too that endorses suicide practice. So, we can surely say that this article will tell us a 

diversified view on suicide.  
 

We will observe that great Greek philosophers like, Socrates, Plato, Aristotle from ancient 

times criticized the practice of suicide openly. They argued against suicide as life is God’s 

wise gift to all living creatures on the planet and being the most intelligent and civilized 

creature, human should respect God by living this life in decent way instead of eliminating 

it going against nature. They all claimed that act of suicide actually is a plain case of 

challenging God’s sovereignty.  
 

And we will face those hard real situations also when a person ends own life as he/ she find 

no other alternative way to live a dignified life. This is a state of human life when the act of 

suicide can’t be questioned from ethical or legal ground, but we should consider these 

situations from humanitarian ground.  

Keywords: Suicide, philosophical aspect, religious aspect, Psychological aspect, Self 

killing, Human dignity 
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বূকভিা:  যম যিাতনা তযাই কনন্দনীম, এ কফলতম যিান তন্দ যনই। তা য আত্মনন যাি কিিংফা এি 

ফযকিয দ্বাযা অয ফযকিয প্রাণ না। তা য শু তযা ফা ভানফ তযা, মাই যাি না যিন! এই ুন্দয 

ৃকথফীতত ভানুল চাম ুস্থবাতফ এফিং াকিূণযবাতফ যফেঁতচ থািতত। ভানুতলয অিতযয াকি মখন যিান কনকদযষ্ট 

িাযতণ কফকিত ম এফিং যই কনকদযষ্ট ভানুলকি মখন কনজ প্রতযাকত ভাতনয জীফন মান িযতত যিান এিকি 

ফা এিাকধি িাযতণ ফযথয ন, এভন কযকস্থকততত যই ভানুলকি আত্মনন ফা আত্মতযায থ যফতে যনন। 

আতর আত্মতযায কদ্ধাতিয কিড জুতড আতে ভানুতলয কনতজতি বাতরাফাা এফিং ুতখ জীফন মাতনয 

স্বাবাকফি প্রফৃকি এফিং প্রতযাায াতথ।  

    কফশ্বজুতড কফকবন্ন দাযকনি ভতর আত্মনতনয এই যীকততি কফকবন্ন দাযকনি যমভন ননকতিতা এফিং 

ভূরযতফাতধয  কনকযতখ কফচায িতয অনযাম ফা া ফতর কচকিত িতযতেন, অয প্রাতি এভন দাযকনি 

আতেন মাযা ভানুতলয প্রতযাকত জীফনমাতন ফযাঘাত ঘিায িাযতণ আত্মতযায ভত চযভ কদ্ধািতি 

ননকতিবাতফ ভথযন জাকনতমতেন। এই কফতশ্ব যম যিাতনা কফলতমযই তক্ষ এফিং কফতক্ষ যমভন জনভত কফবি 

তম মাম অনুরূবাতফ ভানুতলয আত্মতযায কদ্ধাতিয কফলমকিতি কবকি িতয াধাযণ ভানুল কিিংফা কিত 

ভাজ ভতময কফকবন্ন ধাত কদ্বধা কফবি তমতেন এফিং প্রািৃকতি কনমতভই বকফলযতত এই ধাযা অফযাত 

থািতফ িাযণ প্রিৃকতয অনযানয যক্ষতেয ভততাই ভানুতলয কদ্ধাতিয ফা ভতাভততয নফকচে এিকি স্বাবাকফি 

কফলম।  
 

আত্মতযা িাতি ফতর? 

"আত্ম" অথযাৎ কনতজতি তযায ন্থাতিই আত্মতযা ফরা ম। অথযাৎ এই কযকস্থকততত তযািাযী এফিং ত 

ভানুল দুজতনই এি। অনুরূবাতফ আত্মতযায ইিংতযকজ প্রকতব্দ, “SUICIDE” - এয ভূর রাকতন বালাম 

জকডতম আতে। রাকতন ব্দ, “SUICIDIUM” যথতি ইিংতযকজয “SUICIDE” ব্দকিয আগভন, মায অথয - 

কনতজয জীফন িংাতযয এিকি দ্ধকত। অথযাৎ আত্মতযায যক্ষতে এিজন ভানুতলয জীফতনয অফাতনয জনয 

যই কনকদযষ্ট ভানুলকি কনতজই দামী অথফা এই ভৃতুযয িাযণ যই ফযকি কনতজই। কিন্তু এই আাতঃ িাযণ কবন্ন 

কনতজয অকিত্বতি আিকিিবাতফ ম্পূণযরূত কফতরা াধতনয এই দৃঢ কদ্ধাি গ্রতণয কেতন, অফযই 

অনয এি িাযণ ফতযভান থাতি। ভনিাকিি  দৃকষ্টবকি এফিং কফতেলতণয ন্থাম যদখা মাম যম যই িাযতণয 

ফহু িতযয অকিত্ব থািতত াতয।  
 

    এিজন ভানুল মখন যিান জীফতনয যনকতফাচি ভানকি কযকস্থকততত কিিংফা যনকতফাচি াযীকযি 

কযকস্থকতয িাযতণ ৃষ্ট ভানকি অস্বাবাকফিতা যথতি কনতজয জীফতনয অফান ঘিাতনায কদ্ধাি গ্রণ 

িতযন, যই ির ভৃতুযতি আত্মতযা ফতর কচকিত িযা ম। অথযাৎ জীফন উৎগয িযায কেতন অকবপ্রাম 

ফড বূকভিা ারন িতয এই কদ্ধাতি উনীত মায জনয যম, যই জীফন উৎতগযয ন্থাতি আত্মনতনয 

তিভা যদমা যমতত াতয কিনা? উদাযণস্বরূ ফরা যমতত াতয, যিান মুদ্ধতক্ষতে মখন এিজন নকনি 

কনতজয ভৃতুয প্রাম কনকিত যজতন যণতক্ষতে অিুি থাতিন এফিং প্রতমাজতন কনতজয জীফন উৎগয িতয যদন, 

যই ঘিনাতি িখতনাই আত্মতযা ফা আত্মনতনয িংজ্ঞাম িংজ্ঞাকমত িযা মাম না। িাযণ এভন 

কযকস্থকততত এিজন নকনি িখতনাই কনতজয যিান ফযকিগত যনকতফাচি কযকস্থকত যথতি ভুকিয থ 

কাতফ আত্ম ফকরদাতনয থতি যফতে যনন না। এিজন নকনতিয জীফন উৎতগযয উতেয এফিং অকবপ্রাম 

অতনি যফক ভৎ এফিং নীকত কনবযয। অযতক্ষ আত্মতযা ফযদাই নীকত গকযত ফতরই কফতফকচত তম 

এততে ভানফ বযতায ফহু ুযাতন মযাম যথতিই।  
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আত্মতযায প্রিৃত িংজ্ঞা ম্পতিয স্পষ্ট ধাযণায প্রতমাজন ফা তাকগদ অনুবতফয ভাধযতভ কফকবন্নবাতফ এই 

কফলমকিতি িংজ্ঞাকমত িযায কফশ্বজুতড নানান ভতম প্রতচষ্টা িযা তমতে। আভযা এখাতন যতভকন কিেু 

িংজ্ঞা কনতম আতরাচনা িযফ।  

প্রথভত, R B.Brandt ফতরতেন - "এিজন ভানুতলয জীফন মকদ তায দ্বাযাই ইচ্ছািৃতবাতফ ভাপ্ত ম তাতর 

যই ঘিনাতি আত্মতযা ফতর"।  

কদ্বতীমত, ভাজ কফজ্ঞানী দুখযাইতভয দৃকষ্ট যথতি কফচায িতয ফরা মাম যম আত্মতযা ব্দকিয াাতময এভন 

ভৃতুযয ঘিনাতি ফযাখযা িযা ম যমখাতন এিজন ভানুতলয দথযি ফা কনতলধাত্মি িাতজয পতর প্রতযক্ষ ফা 

তযাক্ষবাতফ কনতজযই জীফতনয অফান ম। এই ভৃতুয অফযই ফযদাই কযিক ত এফিং কনকদযষ্ট ফযকি 

ভযিবাতফ অফকত যম কনজ ভৃতুয অফধাকযত।  

তৃতীমত,  Maris - এয ভতানুাতয, এিজন কনকদযষ্ট ভানুল মখন ভৃতুযয ম্ভাফনায কফলতম প্রাম কনকিত তম 

যই জীফন ধাযাতি যফতে যনন এফিং অকিতভ যই ন্থা ফািকফিই যই কনকদযষ্ট ভানুলকিয জীফতনয অফান 

ঘিাম, তখন যই ঘিনাকিতি আত্মতযা ফরা ম।  
 

    আতরাকচত কতনকি িংজ্ঞাই আাতবাতফ আত্মতযায িংজ্ঞাতি খুফ স্বাবাকফিবাতফ ফযি ফা ফণযনা িতযতে 

ফতর যফাধ তর, ফািতফ কতনকি িংজ্ঞাই অম্পূণয এফিং ত্রুকিূণয। প্রথতভ উতেকখত দুকি আত্মতযায িংজ্ঞায 

যিানকিততই Motive ফা অকবপ্রাতময যিান যিভ উতেখ যনই। এিজন ভানুল যিান কফতল কযকস্থকততত 

অয ভানুতলয জীফন যক্ষাতথয ভৃতুয কনকিত যজতন যই অয ফযকিতি উদ্ধাতযয িাতজ করপ্ত তত াতযন 

এফিং যই প্রতচষ্টায ভতম তােঁয জীফনাফান ঘিতত াতয। কিন্তু যিানভততই এভন ঘিনাতি আত্মতযা ফতর 

কফতফচনা িযা ভীচীন নম।  
 

    তৃতীম িংজ্ঞাকি কনতম আভযা মকদ আতরাচনা িকয যতক্ষতে রক্ষয িযফ যম মকদ দৃষ্টাি কাতফ 

ফযতাতযাী ফা অনয যম যিান প্রিায দুঃাী অকবমাতন ফা িাতজ করপ্ত ভানুলতদয কফলতম উতেখ িকয, 

যতক্ষতে তােঁতদয মাো তথয নানান ফােঁতি ভৃতুয যম যিাতনা ভম াভতন এত দােঁডাতত াতয এই কফলতম 

অফগত যথতি, তােঁযা অকবমাতন একগতম মান। এফিং অতনি যক্ষতেই আভযা খফতযয কতযানাতভ এই ধযতনয 

অকবমােী দতরয দয ফা দযাতদয ভৃতুযয িংফাদ যতম থাকি। অথযাৎ কনতজ ভৃতুযয ম্ভাফনায কফলতম 

প্রাম ুকনকিত তম যই কনকদযষ্ট থতি যফতে যনমায ভানকিতা এফিং যিান ভানুতলয আত্মতযায 

ভানকিতাতি িখতনাই ভাথযি কাতফ কফতফকচত িযা মাম না এফিং তা অনুকচৎ। 
  

    কফশ্ব জুতড আত্মতযায নানান দৃষ্টাতিয কদতি এিিু নজয কদতরই আভযা খুফ তজই অনুবফ িযতত 

াযফ যম উতয উতেকখত িংজ্ঞা কতনকিই অূণযতায যদাতল দুষ্ট। াভাকজি ভনিতিয িয অতনি। এিকি 

আত্মতযায ঘিনায কেতনয িাযণ কফতেলতণয ভাধযতভ াধাযণীিযতণয দ্বাযা যিান কনকদযষ্ট কদ্ধাতি 

উনীত মা মাম না। আভাতদয আতরাচনায স্পষ্টতায ুকফধাতথয আভযা িতমিকি আত্মতযায ঘিনায 

িংকক্ষপ্ত আতরাচনা িযফ, মায ভাধযতভ আভযা ফুঝতত ক্ষভ ফ যম, আত্মতযায িত প্রিাতযয রূ ফতযভান 

আভাতদয ভাতজ।   
 

(ি) এিকি যেতর আত্মনতনয থ যফতে যনমায ঘিনায িথা ফকর। যেতরকিয ফাফা স্বাস্থয ম্পতিয খুফই 

তচতন কেতরন এফিং িানতি প্রকতকদন িাতর উতে যীয চচযায জনয যমতত কনতদয কদততন। অনযথাম 
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িানতি ভাতযয বম যদখাততন। যেতরকি অতনি যচষ্টা তি িাতর ঘুভ যথতি উেতত াযততা না এফিং 

এয জনয ফাফা যম ভাযতফন, যই আততেয াত যথতি কনষ্কৃকত ামায উাম কাতফ য আত্মতযায থ 

যফতে যনম।  

(খ) কদ্বতীম ঘিনা এি বদ্রতরাতিয। কতকন এফিং তােঁয স্ত্রীয ভতধয যফাঝাডায ভযা কের এফিং স্ত্রীয এিগেঁতম 

আচযতণ কফতশ্রদ্ধ তম কতকন আত্মতযা িতযন। 

(গ) এই ঘিনায যিন্দ্রকফন্দুতত এিজন অধযাি। কতকন আক্ষকযিবাতফ জানতত াতযন কনতজয িযানাতযয 

িথা এফিং তােঁয ভৃতুয আন্নপ্রাম। এভন কযকস্থকততত যই অধযাি আত্মতযায ভাতধযতভ কনতজয ভৃতুযতি 

ত্বযাকিত িতযন িাযণ কতকন িযানাতযয যফদনায ম্মুখীন তত চানকন।  

(ঘ) চতুথয দৃষ্টাতি যদখতত াই এি বদ্রভকরা আত্মতযা িতযন আিকিিবাতফ তােঁয আকথযি অফস্থায 

অফনকতয জনয। কতকন আো  কিতি থািায রডাইতময িাকেতনযয আততে অফাতদ বুগতত থাতিন। এফিং 

যফতযীতত এই চযভ কদ্ধাি।  
 

    আভযা উতয আতরাকচত চাযকি কবন্ন কবন্ন দৃষ্টাতিয ভাধযতভ এই কফলমকি তজই অনুবফ িযতত াকয 

যম ির আত্মতযায ঘিনায কেতনয িাযতণয গবীযতা ভান নম। এফিং ভানুতলয আত্মতযায প্রফণতা 

তখনই কিম তম োয ম্ভাফনা ফাতড মখন জীফন যই কনকদযষ্ট ভানুলকিয প্রতযাা অনুমামী চতর না। 

প্রকতকি ভানুলই ুতখয প্রতযাী। যই ুখ মখন অকনিমতায িফতর তড, ভানুল তখন আত্মতযায 

াতোকনয িফতর তড।  
 

    কিন্তু িাযণ মাই যাি না যিন, এই আত্ম কফতরাতয থতি কি যিান কযকস্থকতততই ভথযন িযা মাম? 

দাযকনিযা কি ফরতেন? আভযা এই মযাতম কিেু কফকষ্ট দাযকনিতদয আত্মতযায কফলতম কদ্ধাি কনতম 

আতরাচনা িযফ।  
 

    তিকি ভতন িযততন যম ভানুতলয যম স্বাবাকফি জীফতনয েন্দ, তাতি আিকিিবাতফ থাকভতম যদমায 

অকধিায ফা ননকতি যমৌকিিতা যিানিাই ভানুতলয িাতে থািা িাভয নম। কনতজ যম কফল ান িতযন 

যকিতি কতকন যই ফযকিভান ঈশ্বতযযই কফধান কততফ দকযতম কনতজয আত্মযতনয উতদযাগতি 

মুকিিংগত কততফ প্রকতস্থান িযতত যচতমতেন। 
 

    অনুরূবাতফ যেতিা তােঁয যচনাম যাকয আত্মতযায ভাতরাচনা িতযতেন। তােঁয ফিফয র, জীফতন 

িকেন ভম ফা দুঃতখয ভম অফযই আতফ কিন্তু যই দুঃভম িখতনাই আত্মতযায ন্থাতি নফধতা কদতত 

াতয না। জীফন এফিং ভৃতুয উবমই ফযকিভান ঈশ্বতযয কনমন্ত্রণাধীন থািাই ফাঞ্ছনীম, িাযণ কতকন যভ ৃকষ্ট 

িতযা। যেতিায ভতত ভানুল মকদ কনতজয ভৃতুযয কদ্ধাি কনতজই গ্রণ িতয, তা ঈশ্বতযয াফযতবৌভত্বতি অগ্রায 

িযায ভাথযি এফিং তা িখতনাই অকবতপ্রত নম। 
 

    যফতযীিাতর যদখা মাম যেতিায অনযতভ োে কফকষ্ট গ্রীি দাযকনি অযাকযস্টির কফলতম যক্ষণীর 

ভতনাবাফ যালণ িতযতেন। কতকন আত্মতযায কফরুতদ্ধ তােঁয উস্থাকত মুকিতি াভাকজি এফিং ননকতিতায 

কবকিতত প্রকতকিত িযায যচষ্টা িতযতেন। অযাকযস্টিতরয ভতত, ভানফভাজ াযস্পকযি তমাকগতায 

কবকিতত কিতি আতে। প্রততযিকি ভানুল এতি অতনযয কযূযি। প্রততযিতি প্রততযতিয উয তযাক্ষ ফা 

প্রতযক্ষবাতফ কনবযযীর। এভন াভাকজি িাোতভাম যিান কনকদযষ্ট এিজন ফযকি আত্মনতনয থ যফতে কনতর 

আতর তা াভকগ্রিবাতফ যই ভাতজয ক্ষকত াধন িতয। নীকতগতবাতফ অযাকযস্টির আত্মতযাতি 
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ভথযন িতযনকন। কতকন ফতরন, ননকতিবাতফ আত্মতযা িখতনাই ভৎ িাজ কততফ কফতফকচত তত াতয 

না। জীফতনয নানান প্রকতিূর কযকস্থকত যথতি কযোতণয জনয আত্মতযাতি আেঁিতড ধযা, আতর 

িাুরুলতায কযচমাি।  
 

    িভা এিুইনা আত্মতযাতি অনযাম  অননকতি িাজ ফতর কচকিত িতযতেন, িাযণ আত্মতযা 

প্রিৃততক্ষ া এফিং নধতমযয অবাফজকনত কদ্ধাি। তােঁয ভতত, এিজন স্বতন্ত্র ভানুতলয আত্মতযায পতর 

াভকগ্রি ভাজ ক্ষকতগ্রি ম এফিং এিজন ুনাগকযি কনতজয জীফন াযান। প্রততযিকি ভানুতলযই িতযফয 

কনতজতি যভ ৃকষ্ট িতযায ৃকষ্ট কততফ কফতফচনা িতয ভাতজয অনযানয ভানুতলয বাতরাফাা এফিং 

িরযাতণয উরতক্ষ যফেঁতচ থািা। 
 

    এিুইনাতয ভতত, ভানুতলয জন্ম এফিং ভৃতুয যিফরভাে ঈশ্বতযয দ্বাযা কনমকন্ত্রত মাই ধভযীম কফধান এফিং 

যই ঐশ্বকযি অকধিাতযয অবযিতয ভানুতলয িতক্ষ িযা অনুকচত। ঈশ্বয ভানুতলয াতত স্বাধীনবাতফ িাজ 

িযায যম অকধিায প্রদান িতযতেন, ভানুতলয উকচত যই ীকভত কযতযই আফদ্ধ থািা। ইতরাি যথতি 

যতরাতি মামায কফলতম ভানুতলয কনতজয কদ্ধাি যনমা কেি নম। জীফতন প্রকতিূর উকস্থকত এিকি 

স্বাবাকফি কফলম, যখান যথতি আত্মতযায কদ্ধাতি উনীত মা িাভয তত াতয না।কতকন ফতরতেন 

কনতজয যিাতনা অিতভযয পতর ৃষ্ট আত্মগ্লানী যথতি প্রামকিতিয প্রতযাাম আত্মতযায থ যফতে যনমা 

ভথযনতমাগয নম এফিং তা অযাধ  অনযাম ফতর কফতফকচ তফ। এভনকি যিান নাযীয ম্মানাকনয ম্ভাফনা 

যদখা কদতর ফা অনুরূ ঘিনা ঘিতর, আত্মতযা যিান ননকতি ফা ফািকফি ুযাা নম। ফযঞ্চ এই 

কযকস্থকততত অযাধীয প্রচকরত কফধান অনুাতয াকি মা ফাঞ্ছনীম।  
 

    দাযকনি িান্ট প্রাম এিই যিতভয ভতাভত ফযি িতযতেন। কতকন ফতরতেন, আত্মতযা িযায অথয, 

ঈশ্বতযয অকবপ্রমাতময কফতযাধীতা িযা। ভানফ ভাজ ঈশ্বতযয দ্বাযা ৃষ্ট, য িাযতণ ির ভানুলই ঈশ্বতযয 

ম্পদ। তাই যই ম্পদ যক্ষা িযা ভানুতলযই দাকমত্ব। যাতন্টয ভতত আভাতদয জীফতনয অফান ঈশ্বতযয 

অকবপ্রাম মা উকচত এফিং ঈশ্বতযয অকবপ্রাম জীফন মান িযা ননকতি ফতর কফতফকচত। কনতজয জীফতনয 

কনতজয অকিতত্বয কফরি াধন িযা ভথযনতমাগয নম।  
  

    ভনিাকিি দৃকষ্টবকি যথতি আত্মতযায কফলমকি কফতেলণ িযায ভম আভযা কগভি ফ্রতমতডয তি কনতম 

অফযই আতরাচনা িযফ। কতকন ফতরতেন যম ধভযীম দৃকষ্টবকি অথফা াভাকজি জকিরতায িাযতণই এিভাে 

ভানুল আত্মতযায থ যফতে যনন না। এয কেতন ভানুতলয ফযকিগত ভানকি িাযণ দামী থাতি। ফ্রতমতডয 

ভতত ভানুতলয নজকফি চাকদাগতরায ভতধয এিকি তরা প্রকতক্ষতি তযা িযায ইচ্ছা। ভানুল আত্মতযায 

ভাধযতভ কনতজয ভৃতুযতত অতনযয প্রকতকনকধতত্বয ম্ভাফনাতি নষ্ট িযতত চাম। তােঁয ফিফয তরা, আত্মতযা 

আতর প্রিৃকতয কনমতভয কযন্থী নম। কতকন আত্মতযায িাযণ খুেঁতজ যতমতেন এিজন ভানুতলয নতফয 

িষ্টদামি  কতি জীফন অকবজ্ঞতায ভতধয।   
 

    আত্মতযা প্রতি আতরাচনা িযতত কগতম কতকন ফতরতেন, ভানুতলয দুকি যপ্রলণা আতে। এিকিতি ফতর 

"ইতযাজ", মা ফােঁচায প্রফৃকিয িাযণ। অনযকি তচ্ছ "থানাতিা" মা ভৃতুযয প্রফৃকিয িাযণ। মখন থানাতিা 

ইতযাতজয যথতি অকধি কিম তম তে এফিং ইতযাজতি অফদভন িযতত ক্ষভ ম, তখনই ভানুতলয 

ভতধয আত্মতযায প্রফণতা যদখা যদম।  
 



আত্মতযা কি আত্মভমযাদা যক্ষায থ তত াতয…                                                                            ভৃণার িাকি যিায 
 

Volume- X, Issue-III                                                   July  2022           6 

আত্মতযা কি ননকতিবাতফ কনন্দনীম? 

     আত্মতযায কদ্ধাি অননকতি ফা অনযাম ফতর াকফযিবাতফ যঘালণা িযা মাম না। এিজন ভানুল 

আত্মতযা িযতর যিফরভাে আত্মতযা িতযতে এই িাযতণই যই িাজকিতি অনযাম ফা অযাধ ফরা মাম 

না এফিং কনকদযষ্ট ভানুলকিতি অযাধী ফতর যঘালণা িযা অনুকচৎ। িাযণ অনযানয যম যিান িাতজয ভততা এই 

যক্ষতে তায ননকতি ভান কনধযাযতণয জনয যমকি এিাি প্রতমাজন, তা তরা যই িাজকিয যেতন এই 

কনকদযষ্ট ফযকিকিয উতেয ফা অকবপ্রাম। এিাকধি দৃষ্টাি আভযা উতেখ িযতত াকয, যম কযকস্থকততত এিজন 

ভানুল আত্মতযায ভততা িকেন  চযভ কদ্ধাি কনতর, তাতি অনযাম অযাধ ফতর কফতফচনা িযা মাম না 

ফযাকধিবাতফ যই িাজকিতি খাযা ফা দুঃখজনি কাতফ আখযাকমত িযা যমতত াতয।  
 

প্রথভতঃ আভযা এভন যিান ঘিনায উতেখ িযতত াকয যমখাতন এিজন দুযাতযাগয ফযাকধতত আিাি ভানুল 

কনতজয াকযফাকযি আকথযি দুফযর অফস্থায িথা কচিা িতয, আত্মতযা িযতত াতযন। মাতত তােঁয কচকিৎায 

প্রতমাজতন অথয ফযম তর কযফায আগাভী কদতন ভযায ম্মুখীন না ম। 
  

কদ্বতীমতঃ আভযা এভন কযকস্থকতয উতেখ িযতত াকয যমখাতন এিজন ভানকিবাতফ কফিাযগ্রি ভানুল 

আত্মতযায  থ যফতে যনন। এতক্ষতে যিান ননকতি ভানদতিয কনকযতখ এই ঘিনাতি কফচায কফতফচনা িযা 

ম্ভফয নম, িাযণ যম ভানুলকি আত্মতযা িতযতেন কতকন কনতজ স্বাবাকফি ভানকি কযকস্থকততত কেতরন না। 

অস্বাবাকফি ভানকি অফস্থাম থািা যিাতনা ভানুতলয যিাতনা িাজতি ননকতিিতায কনকযতখ কফচায 

অম্ভফ।অথফা ভানকিবাতফ ুস্থ থািতর যিান ভানুল অফাদ ফা তাা ফা বীকতয ভতধয আত্মতযা 

িযতর, তাতি ননকতি কদি যথতি কনন্দনীম ফতর কফতফচনা িযা অনুকচৎ। িাযণ যই ভানুলকি যই ভতম 

ভতনয িতষ্ট বুগকেতরন। এভন কযকস্থকততত তােঁয তক্ষ ননকতি মুকি, কফচায - কফতেলণ িযা ম্ভফয নম।  
  

আত্মতযায তক্ষ মকুি:  আত্মতযাতি ননকতিবাতফ, ভনিাকিি এফিং ধভযীম - এরূ নানান দৃকষ্টবকি যথতি 

অনযাম, অযাধ ফা া ফতর কফতফচনা িযা তর অতনতিই আত্মতযাতি ভথযন িতযতেন। এই ির 

দাযকনিতদয ভতধয দাযকনি, যডকবড কউভ কেতরন অনযতভ। কতকন ফযপ্রথভ এই প্রতি এিকি ূণযাি প্রফন্ধ 

যচনা িতযকেতরন। 
 

    কউভ প্রথতভই আত্মতযায াতথ ঈশ্বতযয প্রকত িতযতফযয অফতরায তিতি নািচ িতয কদতমতেন। কতকন 

ফতরতেন ৃকথফীতত জড জগৎ এফিং প্রাণীজগততদয কবন্ন কবন্ন অকিত্ব ফতযভান এফিং তাতদয ভতধয াযস্পকযি 

িংতমাগ থািতর এই কফতশ্বয নানান অাভঞ্জযতা যদখা মাম। এয ভাধযতভ যিান এি নচতনযীর 

অকিতত্বয ধাযণা িযা ম, মাতি ঈশ্বয রূত আভযা স্বীিায িকয। এ জগততয ৃকষ্ট ফা কনমন্ত্রণিতযা প্রাণীতদয 

কফতলত ভানুলতি কনতজয জীফতনয কেিবাতফ কযচারনায জনয ক্ষভতা কততফ আতফগ, ফুকদ্ধ, ইচ্ছা কি, 

িৃকত, কফচায-কফতফচনায কি ইতযাকদ কদতমতেন। এফিং যই কফচায ফুকদ্ধ আতফগ ইতযাকদয দ্বাযা কনতজয 

জীফতনয কযকস্থকত অনুাতয ভৃতুযফযণ িযায কদ্ধাি ভানুল কনতম থাতি। কউভ ভানুতলয এই ইচ্ছাম কনতজয 

জীফন কনমন্ত্রণ িযায িভযদ্ধকতয ভতধয ঈশ্বতযয উকস্থকত রক্ষয িতযতেন। কউভ ভতন িতযন, যম যম ইচ্ছা  

কফচায কি, ফুকদ্ধ  আতফতগয দ্বাযা এিজন ভানুল কনতজয জীফতনয কফতরা াধতনয কদ্ধাি গ্রণ িতযন, 

যই ভি কিেুই ঈশ্বতযযই প্রদি। ভানুতলয আতফগ, ইচ্ছা, কফচায - কফতফচনা িতরই ঈশ্বতযয প্রিা।  
 

     কউভ আত্মতযায ভথযতন অয এিকি মুকিতত ফতরতেন যম, এিজন ভানুল মখন আত্মতযা িতযন 

তখন স্বাবাকফিবাতফই তােঁয অনুকস্থকতয িাযতণ ভাতজয যফাম কনমুি থািতত াতয না কিন্তু তায াতথ 
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ভানবাতফ এিা কতয যম যই ফযকি ভাজ যথতি আয যিান যফা গ্রণ িতয না। মকদ যিাতনা ভানুল 

জীফতনয াযীকযি কিিংফা ভানকি অস্বাবাকফিতা ফা প্রকতিূরতায ভতধয আত্মতযা না িতয যফেঁতচ 

থািততন, ভানুলকি যতক্ষতে কনতজ ভাতজয যথতি কফকবন্ন প্রিায তমাকগতা ফা যফা গ্রণ িযততন কিন্তু 

কফকনভতম ভাজতি কিেু কপকযতম কদতত াযততন না। অথযাৎ ভাতজয িাতে যই ফযকি দাম ফা যফাঝা 

কততফ প্রকতত ততন। এিজন ভানফ ম্পদ কততফ নম। এই কযকস্থকতয াততক্ষ আত্মনতনয ভাধযতভ 

ভাজতি যই দাম যথতি ভুকি যদমাতিই কউভ ভথযন িতযতেন।  
 

    ুখফাদী দাযকনিতদয প্রধান িথাই র, জীফন যথতি দুঃখ ফা িতষ্টয কযভাণ মত কযভাণ ম্ভফ রাঘফ 

িযা এফিং ুতখয কযভান মতিা ম্ভফ ফৃকদ্ধ িযা। ভানুতলয জীফতন ুখ ফা স্বাচ্ছতন্দ প্রতমাজন অতযি যফক 

এফিং গরুত্বণূয। তাই যম ভুতূতয ভানুতলয জীফতন ুতখয যথতি দুঃখ ফা িতষ্টয কযভাণ ফৃকদ্ধ যতত থাতি 

এফিং ভানুল তায প্রতযাকত ুখ যথতি ফকঞ্চত ম এভতাফস্থাম যই কনকদযষ্ট ভানুলকি কনতজয ইচ্ছাম ুখী 

জীফতনয ভাকপ্ত ঘিাতত াতয। 
   

    এোডা আভযা উতেখ িযতত াকয, িৃাতযা ফা ইউতথতনকমা দ্ধকতয িথা, যমখাতন এিজন ভুভলূুয 

যযাগী ফা দুযাতযাগয ফযাকধতত আিাি যিাতনা ভানুল যস্বচ্ছাম ভৃতুয িাভনা িযতত াতযন এফিং কচকিৎতিয 

ামতাম কনতজয ভৃতুযতি ত্বযাকিত িযায কফজ্ঞানকবকিি ামতা রাব িযতত াতযন। এই ইউতথতনকমা 

দ্ধকতয ভথযন যিফরভাে যই যক্ষতেই গ্রণতমাগয ফা নযাময যমখাতন যই কনকদযষ্ট যযাগীয ুস্থ তম োয 

ম্ভাফনা এতিফাতযই যনই এফিং তা কচকিৎা কফজ্ঞান দ্বাযা প্রভাকণত।অথযাৎ আভযা এিিা কফলতম কনকিত তত 

াকয যম, এিজন ভানুল কনজ উতদযাতগ অথফা কচকিৎা কফজ্ঞাতনয ামতাম কনতজয জীফতনয কযভাকপ্ত 

তখনই ঘিাতত চান মখন যই ভানুলকি কনতজয ূতফযয স্বাবাকফি এফিং আত্মভমযাদা ম্পন্ন জীফনমাতন 

অাযগ তম তেন। প্রকতকি ভানুতলযই জন্মগত অকধিায  আতে কনতজয জীফতন আত্মভমযাদা  যফেঁতচ 

থািায।আত্মভমযাদা ততক্ষণই অক্ষুন্ন থাতি মতক্ষণ যই ভানুলকি কিম থািতত াতযন াযীকযি এফিং 

ভানকিবাতফ। াযীকযি ফা ভানকিবাতফ কনকিম ফা অক্ষভ যিান ফযকি কযফায এফিং ফৃিয যক্ষতে 

ভাতজয ভমযাদা ফা ম্মান রাব আয িতযন না। ফযঞ্চ ভাজ এফিং যই কনকদযষ্ট ফযকিয কনতজয কযফাতযয 

দযযা ধীতয ধীতয এই ভানুলকিয প্রকত কফতশ্রদ্ধ তম তেন। এভন কযকস্থকততত কনকদযষ্ট ভানুলকি অভান 

যফাধ এফিং অভমযাদা যফাতধ বুগতত থাতিন।এযই পরস্বরূ এিজন ভানুল ম্মাতন কনতজয ভৃতুযতি কনতজয 

কনমন্ত্রতণ যযতখ যীয তযাগ িযতত চান। এিজন ভানুল মখন দীঘযকদন যিান াযীকযি এফিং ভানকি 

অুস্থতাম বুগতত থাতিন এফিং কনতজতি অাম অনুবফ িযতত থাতিন, যই কযকস্থকততত জীফতনয চযভ 

কযণকত ভৃতুযতি কনতজ কযচারনা িযতত াযায ভতধয এি আত্মভমযাদা এফিং আত্ম অকধিাযতফাধ খুেঁতজ 

ান।  
 

উিংায:  আভাতদয এই আতরাচনা ভাধযতভ এিকি কফলম তজই প্রকতবাত ম যম, আত্মতযায ঘিনাতি 

ধভযীম দৃকষ্টতিাণ যথতি অথফা ননকতি ফা ভনিাকিি ির প্রিায কদি যথতিই কনন্দা অথফা ভাতরাচনা িযা 

ম। অকধিািং ভনিাকিি, দাযকনি কিিংফা ধভযীম ফযকিত্ব যমভন আত্মতযায কফতযাকধতা িতযতেন এফিং 

জীফতনয প্রকতিূরতায ভতধয ফােঁচায থ খুেঁতজ যনমায ন্থাতি অফরম্বন িযায কফলতম উতদ কদতমতেন, 

উতটাকদতি কউতভয ভততা দাযকনি আতেন কমকন ভানুতলয স্বতন্ত্রতায অথফা যচতন স্বত্বায এিকি প্রভাণ 

কততফ আত্মতযায ঘিনাতি ভথযন িতযতেন।  
 



আত্মতযা কি আত্মভমযাদা যক্ষায থ তত াতয…                                                                            ভৃণার িাকি যিায 
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    আভযা আতরাচনায ভাধযতভ একি প্রতযক্ষ িতযকে যম, আত্মতযায কফকবন্ন ঘিনাম িাযতণয গবীযতা 

ভান নম। যিান যিান কযকস্থকততত কিংবাগ ভানুতলয িাতেই আত্মতযাই এিভাে থ কততফ কফতফকচত 

ম। বাযতীম ধভযীম এফিং ভাজ তাকিি কদি যথতি আতরাচনা িতয আভযা ফরতত াকয, যমভন নজন ধতভয 

ান্থাযা ন্থা আতে, যমখাতন প্রামতাতফতন ফা কনতজয ভৃতুযতি ত্বযাকিত িযায জনয ফতমাতজযি ফযকিযা 

খাফায এফিং ানীম কযতযাগ িতযন। কিন্তু তা িখতনাই এিকি কিম এফিং আত্মভমযাদা ূণয জীফতনয যক্ষতে 

ভথযনতমাগয নম।  
 

    আত্মতযায ভততা চযভ কদ্ধািতি আভযা তখনই ভানকফিতায দৃকষ্টতিাণ যথতি ভথযন িযতত াকয মখন 

এিজন ভানুল ম্পূণযরূতই আত্মভমযাদা  জীফন মাতন ফযথয। তােঁয াভতন আয যিান কফি  থ মখন 

আয যখারা থাতি না। অনযথাম যিানবাতফই ভানফ জীফতনয ভততা এততা ভূরযফান এিকি ৃকষ্টতি ধ্বিং িযা 

ভথযনতমাগয নম।  
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