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Abstract
This paper aims to highlight Dharma (Religion) and Nīti (Morality) in the light of Indian
Ethics. Dharma and Nīti just like two sides of a coin and closely connected or interlinked.
Dharma flourishes through Nīti and Nīti shapes the human conduct through religion. We
can say that Dharma is a combination of Nīti and it came in the society with the support of
Nīti. Dharma embraces the people and Nīti lead the people to achieve the goal. In this
regard it can be said that Nīti is not only for achieving or to acquire some beautiful
character that people deserve but also to motive people to move forward on the way to
ultimate goal or liberation or Moksa. In this paper I have tried to focus some issues related
to appropriate nature or characteristic feature of Dharma and Nīti with the help of Indian
ethical heritage and ancient scriptures.

জীবন গতি বড় াই তবতিত্র। এই যে তবতিত্রিা, এই তবতিত্রিার আনাড়ি কানাড়ি ধরা পড় তবতিন্ন স্বাড়ের
অনুিূতি, যে অনুিূতি-গুতির সর্ীকরড়ে হার যর্ড়ন োয় আর্াড়ের জীবন, হার যর্ড়ন োয় আর্াড়ের সর্াজ।
যসই হার র্ানা সর্াজ ও জীবড়নর আড়িার তেশারী হি ধর্ম। েুগ েুগান্তর ধড়র র্ানুষ এই ধড়র্মর বযাখ্যা কড়র
এড়সড়ে এবং কড়র োড়ব হয়ড়িা আর্রে। গীিার পািায় িগবান বড়িড়েন, ‘র্াড়র্কং শরেং ব্রজ’,1 আবার
র্নু বড়িড়েন, ‘যবড়োতখ্ড়িা ধর্ম্মর্ি
ূ র্’, আবার বুড়ের িাষায়, ‘অতহংসা পরড়র্া ধর্ম, আবার েতে আর্রা
আজড়কর সন্নযাসীর বযাখ্যায় আতস যিা ‘কর্মই ধর্ম’। ধড়র্মর এড়হন হাজাড়রা িকর্ায় আর্রা হাতরড়য় োতি
অন্ধকাড়র, হাতরড়য় োতি অজ্ঞাড়নর গহড়ন। এই অন্ধকার ও অজ্ঞাড়নর রাজয যেড়ক আড়িার রাড়জয প্রড়বশ
করাড়ি পাড়র নীতি, ো ধড়র্মর র্ূি িাতবকাঠী।
ধড়র্মর একিা বুৎপতিগি অেম আড়ে। ‘ধৃ’ ধািুর সড়ঙ্গ ‘র্ন’ প্রিযয় যোড়গ ‘ধর্ম’ শড়ের উৎপতি। ‘ধৃ’ ধািুর
অেম হি ধারে করা, এই ধারে তবতিন্ন তেক যেড়ক হয়। যের্ন, বযতি ও সর্াজড়ক ধড়র রাড়খ্ ধর্ম, আর
ধর্মড়ক ধড়র রাড়খ্ বযতি। আবার তবড়শষ গুে যবাঝাড়িও ধর্ম শেতি প্রেুি, আবার ধর্ম নীতি অড়েমও বযবহৃি
হয়, আবার শতি তহসাড়বও ধর্ম বযবহৃি হয়। যের্ন, উপতনষড়ে বিা হড়য়ড়ে, ধর্ম হি ক্ষড়ত্ররও ক্ষত্র। ‘ক্ষত্র’
শড়ের অেম হি তনয়ার্ক। ক্ষতত্রয় রাজাড়ক ধর্মই তনয়ন্ত্রে কড়র। ধড়র্মর যিজ এর্নই যে, একজন সাধারে
র্ানুষও শারীতরক এবং রাজননতিক শতি েুি বিবির র্ানুষড়ক তনয়ন্ত্রে করড়ি পাড়র। ধর্ম এর্নই এক
শতি, যে শতির বড়িই র্হািারড়ি এক সার্ানয সারড়র্য় র্হারাজ জনড়র্জড়য়র সিায় তনড়জর প্রতিবাে
জানাড়ি যপড়রতেড়িা। এই ধড়র্মর বড়িই রার্ায়ড়ে ঈশ্বড়রর তিড়ে তিতেি রার্িন্দ্রড়ক তিিির্ িাষায়
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তিরস্কার কড়রতেড়িন বািীর স্ত্রী িা া। বস্তুি এই ধর্মড়ক সবমতনয়ার্ক এক সাংতবধাতনক আইন বিা যেড়ি
পাড়র। র্নু এই ধড়র্মর নার্ তেড়য়ড়েন েণ্ড।2
আবার সাধারে ধর্ম অড়েমও ধর্ম শেতি বযবহৃি হয়। সাধারে ধর্ম হি সিয। সিয বিড়ি শুধু সিয কো
বিা নয়, সিয রক্ষা করাও। সিয বিড়ি এর্ন একিা ননতিকিা োর সড়ঙ্গ েুি অতহংসা, ক্ষর্া, উপকার,
শর্, ের্, শীি ইিযাতে। তকন্তু সিয রক্ষা করা তবষয়তি হি, প্রতিজ্ঞা কড়রতে প্রতিজ্ঞা পািন করড়ি হড়ব, িা
যস োই যহাক, ধন, র্ান, প্রাে োই োক। সব তকেুর তবতনর্ড়য় এই যে সিয রক্ষার ধর্ম—এর র্ড়ধয তিগ্ধ
সড়িযর যিড়য়ও অনয এক েৃঢ়িা আড়ে। বিা হড়য়ড়ে এই পৃেীতবড়ি ধর্মই সবড়িড়য় বড় া কো এবং সড়িযর
প্রতিষ্ঠা ধড়র্মই।
আবার ঋগড়বে-এর প্রােতর্ক েুড়গ েজ্ঞ অড়েমও ধর্ম শেতির বযবহার পাওয়া োয়। েো, েড়জ্ঞন েজ্ঞর্
অেজন্ত যেবাস্তাতন ধর্মাতে প্রের্ানযাসন্।3 আিােম োস্ক তনরুড়ি বড়িড়েন, ধর্ম েড়জ্ঞরই নার্, ‘ধর্ম ইতি
েজ্ঞসয (নার্)’।4 যে গুে শতি বা স্বিাব দ্বারা তকেু ধৃি হয় বা যে শতি বা স্বিাব যকান তকেুড়ক ধারে কড়র
িাড়কই ধড়র্মর সংজ্ঞায় সংজ্ঞাতয়ি কড়রড়েন যবড়ের কিমারা। আবার সায়নািােম ধারক কর্ম অড়েমও ধর্মড়ক
প্রড়য়াগ কড়রড়েন। ধড়র্মর আরও একতি অেম যবড়ের কিমারা উপিতি কড়রতেড়িন, ো হি তনয়র্। তবড়শ্বর
শাশ্বি ননতিক তনয়র্ শৃঙ্খিাড়ক ঋি বিার প্রিিন তেি ঋড়েে-এ। ঋি হি ননতিক কড়র্মর র্ানেণ্ড। িাই
ননতিক তেক যেড়ক ঋি হি অিঙ্ঘনীয় নযায়নীতি। এই সিয ও নযাড়য়র নীতিড়িই তবড়শ্বর সবতকেুর স্বিাব
ধর্ম পতরিাতিি হয়। সিয ও নযাড়য়র নীতি হি সার্াতজক কিযাে ও শাতন্তপূেম সহাবস্থাড়নর নীতি। এই ঋিড়ক
প্রতিপািন করাই হি ধর্ম। বস্তুিঃপড়ক্ষ ঋিই সিয, ঋিই ব্রি, ঋিই শ্রো, ঋিই ধর্ম, ঋিই অর্ৃি। আবার
ঋি, সিয, েজ্ঞ, ব্রহ্ম এসবই ধর্ম, এগুতি ধড়র্মরই নানা প্রকারড়িে। সবমসর্তিি ধর্মই পৃতেবীর ধারক।
উপতনষড়ের েুড়গ যশ্রয় বা তনঃড়শ্রয়স অড়েম ধর্ম শেতি প্রিাতরি হড়য়ড়ে। জাগতিক তবষয় সুখ্ যেড় পরর্াত্মা
যিাগরূপ যশ্রয় িড়ের সন্ধাড়নই েুড়িড়েন উপতনষড়ের ঋতষরা। এই যশ্রয় িািই ধর্ম রূড়প আত্মপ্রকাশ
কড়রড়ে। িাই শাস্ত্রতবতহি আিার-সোিার ও র্ানুড়ষর স্বকীয় শুিতিন্তনও ধর্ম রূড়প তবড়বতিি।
র্নুও িারতি তবষয়ড়ক ধড়র্মর প্রিযক্ষ িক্ষেরূড়প উড়েখ্ কড়রড়ে, েো, যবে বা শ্রুতি, ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি,
তশষ্টজড়নর আিার আিরে এবং তনজ র্ড়নর সন্তুতষ্ট। আর্াড়ের প্রািীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগড়ের বাস্তব েৃতষ্টিতঙ্গ ও
উোর র্ড়নািাব এড়ক্ষড়ত্র স্মরেড়োগয। িাাঁরা শুধু শ্রুতি ও স্মৃতিড়কই ধড়র্মর প্রর্ােরূড়প স্বীকার কড়রন তন,
যসই সড়ঙ্গ আরও দুতি বাস্তব তবষয়ড়ক েুি কড়রড়েন। যক্ষত্রতবড়শড়ষ তশষ্ট বযতির, সজ্জড়নর, র্হাজড়নর
আিার আিরেড়কও ধড়র্মর যক্ষড়ত্র প্রর্ােরূড়প স্বীকার করা হয়। র্হাজড়নর র্ি ও পেই আর্াড়ের
অনুসরেড়োগয। িড়ব যবড়ের সড়ঙ্গ সম্পকম যনই এর্ন যকান স্মৃতি, এর্ন যকান সোিার, এর্ন যকান
আত্মিুতষ্ট, কখ্ড়না ধড়র্মর প্রর্ােরূড়প গেয হড়ি পাড়র না।
িাই র্নুসংতহিাকাড়রর উপিতিড়ি আর্রা যেখ্ড়ি পাই,
তবদ্বতভঃ যসতবিঃ সতভঃ তনিযম্ অড়দ্বষরাতগতিঃ।
হৃেড়য়ন অতি-অনুজ্ঞািঃ েঃ ধর্মঃ িম্ তনড়বাধি।5
অেমাৎ তহংসারাগশূনয সজ্জন যবেজ্ঞ পতণ্ডিগে কিৃমক সবমো আিতরি এবং র্ড়ন র্ড়ন অনুড়র্াতেি যে
আিরে সর্তষ্টরূপ ধর্ম যসই ধর্ম আপনারা আর্ার কাে যেড়ক শুনুন। নবতেক তবতধসর্ূড়হর র্ড়ধয যেগুতির
আড়বেন আর্াড়ের হৃেড়য়র কাড়ে এবং যেগুতি যবেতবেযাতবদগে অনুড়র্ােন কড়রন, যকবি যসই
তবতধগুতিড়কই আর্রা গ্রহে করব। েতে আর্রা েোেেিাড়ব এবং তনয়তর্িিাড়ব এই নবতেক তবতধ-তনড়েমশগুতি
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পািন কতর িাহড়ি আর্াড়ের হৃেয়-র্ন োবিীয় কিুষ ও র্তিনিা যেড়ক র্ুি হড়ব এবং এই পতরস্কৃি ও
শুে র্নই িখ্ন আত্মজ্ঞান গ্রহড়ে সক্ষর্ হড়ব। অিএব নবতেক বা যশ্রৌিকর্মাতের অনুষ্ঠাড়নর দ্বারা যে ধর্ম জাি
হয় িা আত্মজ্ঞান িো ব্রহ্মজ্ঞানিাড়ি সহায়ক হয়।
আবার ধর্মতপ্রয় অড়শাড়কর ‘যেবানাং তপয় তপয়েতস’ অনুশাসন ধড়র্মর তনষ্ঠারূড়পর পতরিায়ক। আবার
কুরুড়ক্ষড়ত্রর রোঙ্গড়ন োাঁত ড়য় শ্রীকৃড়ের উৎসাড়হ অজুমড়নর ‘নড়ষ্টা যর্াহঃ স্মৃতিিমো’ এই উপিতি ধড়র্মর যসই
সিয স্বরূড়পর প্রকাশ। ধড়র্মর িাবজগি যের্ন একজন োড়ত্রর অধযয়নড়ক িপসযায় উন্নীি কড়র, যির্তন
একজন কতব বা োশমতনড়কর যশ্রষ্ঠ উপিতিড়কও সােমক কড়র। সুিরাং ধর্ম হি বযতি হৃেড়য়র যসই আেশম, ো
িাাঁর আন্তজমগড়ির অনুিূতিড়ক বতহমপ্রকৃতির সড়ঙ্গ তর্তিড়য় যেয়, ো র্ানবধর্মরূড়প অঙ্কুতরি হড়য় তবশ্বধড়র্ম
উন্নীি হয়। এই ধড়র্মর র্ূি উড়েশয হি তবড়শ্বর রহসযর্য়ী শতিড়ক ধরার িীব্র আকুতি। এই আকুতি রূপ পায়
নানা জাতি, িাষা ও িাড়বর র্ধয তেড়য়। যসই রহসযর্য়ী শতি কাড়রা কাড়ে তনরাকার ব্রহ্ম, কাড়রা কাড়ে
র্ূতিমর্ান ঈশ্বর, কাড়রা কাড়ে ঈশ্বরকো, কাড়রা কাড়ে আবার র্ড়নর র্ানুষ।
ধর্মই র্ানুষড়ক সংের্ী, সাহসী, ধীর, বীর, তজড়িতন্দ্রয় এবং কিমবয পরায়ে কড়র। ধর্মই েয়া, অতহংসা,
ক্ষর্া, পরদুঃখ্-কািরিা, যসবা, সিয এবং ব্রহ্মিড়েমর পাঠ যশখ্ায়। র্নু ধড়র্মর েশতি িক্ষড়ের কো বড়িড়েন,
ধৃতিঃ ক্ষর্া েড়র্াহড়স্তয়ং যশৌিতর্তন্দ্রয় তনগ্রহঃ।
ধীতবমেযা সিযর্ যরাড়ধা েশকং ধর্মিক্ষেম্।।6
ধৃতি, ক্ষর্া, ের্, অড়স্তয়, যশৌি, ইতন্দ্রয়তনগ্রহ, তনর্মিবুতে, তবেযা, সিয এবং অড়রাধ—এই েশতি হি
ধড়র্মর িক্ষে।
র্হািারড়ি বিা হড়য়ড়ে,
অড়রাহঃ সবমিূড়িষু কর্মোর্নসাতগরা।
অনুগ্রহশ্চ োনং ি সিাং ধর্মঃ সনািনঃ।7
অেমাৎ র্ন, বােী এবং কড়র্মর দ্বারা সকি প্রােীর সড়ঙ্গ অড়রাহ, সকড়ির প্রতি কৃপা এবং োন এতিই হি
সাধু পুরুষড়ের সনািন ধর্ম। পদ্মপুরাড়ে ধড়র্মর িক্ষড়ে বিা হড়য়ড়ে,
ব্রহ্মিড়েমে সড়িযন র্খ্পঞ্চকবিমননঃ।
োড়নন তনয়নর্শ্চাতপ ক্ষান্তযা যশৌড়িন বেি।।
অতহংসয়াসু শান্তযা ি অড়স্তড়য়নাতপবিমননঃ।
এনিেমশাতি বনঙ্গস্তু ধর্মড়র্ব প্রপূরড়য়ি।।8
অেমাৎ যহ তপ্রয়, ব্রহ্মিেম, সিয, পঞ্চ র্হােজ্ঞ, োন, তনয়র্, ক্ষর্া, যশৌি, অতহংসা, শাতন্ত এবং অড়স্তয় দ্বারা
আিরে করাই হি ধর্ম।
এখ্ন প্রশ্ন হি, যকাড়না বযতি তক র্ন এবং ইতন্দ্রড়য়র িাকর, যকাড়না বযাতি েতে তবেযা-বুতেহীন হয়,
তহংসা-পরায়ে হয়, পরস্বােম হরেকারী হয় িাহড়ি যস তক সুখ্ী অেবা উন্নি হড়ি পাড়র? আপনারা স্বয়ং
তবিার করুন। ধড়র্মর এই িেগুতিড়ক বাে তেড়য় যকাড়না বযতি তক এই জগড়ি সুখ্ পূবমক তিরকাি তিড়ক
োকড়ি পাড়র? ধড়র্মর নার্ পেমন্ত োরা র্ুড়খ্ আড়নন না, িাাঁরা েতে পক্ষপাি শূেয হড়য় গিীর িাড়ব শান্ত
তিড়ি তিন্তা কড়রন িাহড়ি িাাঁরাও বুঝড়ি পারড়বন যে, ধর্মই আর্াড়ের ইহকাি-পরকাড়ির একর্াত্র সহায়ক
এবং সঙ্গী।
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ধর্ম র্ানুষড়ক দুঃখ্ যেড়ক র্ুি কড়র সুড়খ্র শীিিিায় পেমবতসি কড়র, অসিয যেড়ক সড়িয তনড়য় োয়,
ির্সাবৃি হৃেড়য় অপূবম যজযাতির প্রকাশ এড়ন যেয়। ধর্মই িতরত্র গঠড়নর একর্াত্র সহায়ক। র্ৃিুযর পর র্ৃি
বযতির সাড়ে যকান তকেু োয় না, োয় শুধু ধর্ম। িাই েখ্ন ধড়র্মর সর্ম্ান োকড়ব না, িখ্ন পশু ধর্ম তবস্তার
িাি করড়ব। আসড়ি ধর্ম বিড়ি এক প্রকার সড়বমাচ্চ ও সড়বমাৎকৃষ্ট সিার প্রতি র্ানুড়ষর িূ ান্ত অনুরাগড়ক
যবাঝাড়না হয়। ধর্ম শেতি িাই র্ানব জীবড়নর পূেম ননতিক শুেিার উড়েড়শয উৎসগমীকৃি। িাই ধড়র্মর বযঞ্জনা
অিযন্ত বযাপক। এই বযঞ্জনা যকান স্থাড়ন, কাড়ি বা তনতেমষ্ট সর্াড়জ শৃঙ্খিাতয়ি করড়ি পাড়রনা। এই ধর্ম
র্ানবীয় সিা তহসাড়ব র্ানুষড়ক পূেমিা োন কড়র। িাই ধড়র্মর সাড়ে নীতি অঙ্গাঙ্গীিাড়ব জত ি। নীতি শড়ের
অেম হি ো িক্ষয পড়ে তনড়য় োয়। ো নীতি সম্বন্ধীয় িাই ননতিক। র্হািারড়ির শাতন্তপড়বম নীতি শড়ের
স্বিন্ত্র স্থান িক্ষয করা োয়। এই পড়বম তপিার্হ িীস্ম শরশেযায় শাতয়ি হড়য় নীতি সম্পড়কম েুতধতষ্ঠরড়ক জ্ঞান
প্রোন কড়রড়েন, ো ধড়র্মর তিতি। র্ানবজীবড়ন সবমাঙ্গীন তবকাড়শর জনয নীতির আবশযকিা রড়য়ড়ে। সর্াড়জ
ো তকেু তনয়র্ যেখ্া োয় যসগুতির ননতিক র্ূিযড়বাধও স্বীকৃি। নীতির র্ূড়ি আড়ে সর্াড়জর কিযাে।
সর্াড়জর পড়ক্ষ ো কিযােকর িাই সৎ এবং ো অকিযােকর িাই অসৎ। নীতির উড়েশয হি র্ানুড়ষর সড়ঙ্গ
র্ানুড়ষর সম্পড়কমর উন্নতি সাধন করা। র্ানবজীবন ননতিক দ্বন্দ্ব ও িার সর্াধাড়নর অনন্ত প্রয়াড়সর র্ধয তেড়য়
কিযাড়ের পড়ে এতগড়য় িড়ি।
ধড়র্মর পড়ক্ষ নীতি অিযন্ত জরুরী। নীতি ো া ধর্ম অপতরেি োড়ক। যসই অপতরেি ধর্মতবশ্বাস যেড়ক
উৎপন্ন হয় ধড়র্মর নাড়র্ গেউন্মােনা ও সাম্প্রোতয়কিা। ধর্ম ও নীতির িক্ষয তিন্ন হড়িও িাাঁড়ের র্ড়ধয যকান
তবড়রাধীিা যনই। বরং িারা এড়ক অপড়রর পতরপূরক। ধর্মই নীতির উৎস।
ধর্মািারড়ের ফড়ি র্ানুড়ষর র্ড়ধয সর্িা, শাতন্ত, েয়া, সড়ন্তাষ, সারিয, সাহস, তনিময়িা, বীেম, নধেম,
গাম্ভীেম, ক্ষর্া প্রিৃতি গুড়ের স্বািাতবক তবকাশ হয়। িাই বিা োয়,
ধড়র্মে ধােমড়ি পৃেবী ধড়র্মে িপড়ি রতবঃ।
ধড়র্মে বয়াতি বায়ুশ্চ সবম ধড়র্ম প্রতিতষ্ঠিম্।।
ধড়র্মর তিতিড়িই পৃতেবী তিড়ক আড়ে। ধড়র্মর দ্বারাই সূেম িাপ তবতকরে করড়ে। ধড়র্মর দ্বারাই বায়ু প্রবাতহি—
সর্গ্র তবশ্বসংসার ধড়র্মর উপড়রই প্রতিতষ্ঠি অেমাৎ সবতকেুর আধার হি ধর্ম। সবতকেুর আধার ধর্ম আর এই
ধড়র্মর আধার হি নীতি। ধর্ম েতে একিা র্ািা হয়, যিা নীতি হি যসই র্ািার প্রতিতি পুষ্প। র্ািা যেড়ক পুষ্প
গুতিড়ক সতরড়য় যফিড়ি যের্ন র্ািার অতস্তত্ব োড়ক না যির্তন ধর্ম যেড়ক নীতি গুতিড়ক সতরড়য় যফিড়ি
ধড়র্মরও যকান অতস্তত্ব োকড়ব না।
ধর্ম কিগুতি আিার-আিরড়ের সর্তষ্ট। িাই ধর্মািারেই নীতি। ধর্ম যে আিরড়ের র্ধয তেড়য় পতরস্ফুি হয়
িা নীতি ো া আর তকেুই নয়। আবার র্ানুড়ষর তবতিন্ন আিরড়ের যক্ষড়ত্র ধর্মই তনয়ন্ত্রক। যের্ন, পুরুষােমরূড়প
কার্ ও অেম েতে ধড়র্মর দ্বারা তনয়তন্ত্রি না হয় িাহড়ি র্ানুষ তবপেগার্ী হড়ি পাড়র এবং িার ফড়ি সার্াতজক
কিযাে তবতিি হড়ি পাড়র। কার্ পুরুষােম হড়িও িা কিযােকর হয় েতে িা ধড়র্মর অনুশাসড়নর তবড়রাধী না
হয়। অেম সর্ড়ন্ধও একই কো প্রড়োজয। ধড়র্মর দ্বারা পতরিাতিি না হড়ি অেমও অনড়েমর র্ূি হড়ি পাড়র।
অেমাৎ কার্ ও অেম ধড়র্মর দ্বারা তনয়তন্ত্রি হড়িই র্ানুষ েোেম সার্াতজক জীবন োপন করড়ি পারড়ব। আবার
নীতির দ্বারাই ধর্ম একতি পতরপূেম রূপ পাই। িাই িারিীয় পরম্পরাই নীতির আিাো কড়র অড়িািনার
প্রড়য়াজন হয় তন, ধড়র্মর অড়িািনার র্ড়ধযই নীতি অবযািিাড়ব তনড়জর জায়গা কড়র তনড়য়ড়ে। উপতরউি
ধড়র্মর তবতিন্ন িক্ষড়ের তিির তেড়য় যে ধর্মািারে উতেতখ্ি হড়য়ড়ে যসখ্াড়ন নীতির প্রিাব অিুিনীয়। িাই
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নীতি তবনা ধর্ম বা ধর্ম তবনা নীতি িাবাই োয় না। ধর্মড়ক ধর্ম তহসাড়ব তিড়ক োকড়ি হড়ি নীতির সাহােয ো া
িা কখ্ড়নাই সম্ভব নয়।
িারিীয় পরম্পরাই কর্মবােড়ক ননতিকিার পূবমস্বীকৃতি বড়ি গ্রহে করা হয়। যকবির্াত্র আতস্তক েশমড়ন
নয়, যকান যকান নাতস্তক েশমড়নও কর্মবাে স্বীকৃি হড়য়ড়ে। িারিীয় পরম্পরাই একতি ননতিক তনয়র্ স্বীকার
করা হয় ো অড়র্াঘ। র্ানুড়ষর জীবড়নর শৃঙ্খিাও একতি ননতিক তনয়ড়র্র দ্বারা পতরিাতিি হয়। কর্মই এই
তনয়ড়র্র অধীন। প্রকৃতির ঘিনাবিী যের্ন তনয়র্াধীন যসইরকর্ র্ানুড়ষর কর্মও একতি তনয়ড়র্র দ্বারা
পতরিাতিি। এই তবড়শ্ব যকান তকেুই অকারে নয়। কার্না যেড়কই সর্স্ত কর্ম প্রবৃি হয়।
িারিীয় েশমনিিমার তপেড়ন র্ানুড়ষর জীবনড়ক সর্ুন্নি করার তনতেমষ্ট প্রয়াস আর্রা িক্ষয কতর োর সার্ড়ন
তেি একতি আধযাতত্মক ধ্রুবিারা। িারিীয় োশমতনকরা িাাঁড়ের আধযাতত্মক আেশমড়ক পাতেমব সুখ্িাড়ির আেশম
যেড়ক পৃেক কড়রড়েন। যে নীতি র্ানুষড়ক সুখ্-দুঃড়খ্র পরপাড়র তনড়য় োয়, ো অড়ত্মাপিতির র্তহর্ায়
িাস্বর িাই িারিীয় েশমড়ন যশ্রষ্ঠ নাড়র্ অতিতহি হড়য়ড়ে। আড়ত্মাপিতি র্ানুড়ষর ‘যশ্রয়’। আর জাগতিক িৃতি
হি ‘যপ্রয়’। যপ্রয় িাড়ির ফড়ি আড়ত্মাপিতি হয় না। যে বযতি যপ্রয় ও যশ্রড়য়র পােমকয সম্পড়কম অবতহি
তিতনই প্রাজ্ঞ। সুিরাং একো অবশযই বিড়ি হয় যে, নীতি র্ানুষড়ক শুধু যে সুন্দর িতরত্র িাড়ির অতধকারী
করড়ি িাই িা নয়, িাাঁড়ক র্ুতির পড়ে এতগড়য় যেড়িও উদ্বুে কড়র। িড়ব যে যকান র্ানুড়ষর পড়ক্ষ হয়ড়িা
র্ুতিিাি করা সম্ভব নয়। তকন্তু র্ুতিকার্ী র্ানুড়ষর িাতরতত্রক শুেিার প্রড়য়াজন, িা নাহড়ি র্ুতিিাি
অসম্ভব। িাই যেখ্াড়নই নীতির কো আড়িািনা হড়য়ড়ে যসখ্াড়নই আধযাতত্মক েৃতষ্ট প্রতিফতিি হড়য়ড়ে। আর
এই আধযাতত্মক েৃতষ্টই ধড়র্ম পতরেি হড়য়ড়ে। ধর্ম হি একতি ননতিক তবতধ ো র্ানুড়ষর আিরেড়ক তনয়ন্ত্রে
কড়র। ধর্ম একতি নীতি ো বযতিড়ক সর্াজ কিযাড়ে উদ্বুে কড়র।
ধর্ম ও নীতির র্ড়ধয একিা ঘতনষ্ঠ সম্পকম বিমর্ান োকড়িও ধড়র্মর সড়ঙ্গ তকেু সংস্কার এর্নিাড়ব জত ড়য়
োড়ক, ো বযতি ও সর্াজড়ক তপেড়ন িাড়ন। এড়ক্ষড়ত্র নীতি যকান অবস্থাড়িই িা যর্ড়ন তনড়ি পাড়র না।
যের্ন, সিীোহ প্রো, যকৌতিনয প্রো, যেবোসী প্রো এবং নরবতি প্রিৃতি এক সর্য় স্বীকৃি তেি ধড়র্ম। এ
ধরড়ের তকেু সংস্কার ধড়র্মর সড়ঙ্গ জত ড়য় বযতি ও সর্াজড়ক তপেড়ন িাড়ন। প্রতিতি বযতি িাাঁর বুতে ও
সংস্কার অনুোয়ী যেগুতিড়ক পাওয়ার যিষ্টা কড়র, যসগুতিড়ক প্রাতির পড়ক্ষ েোতনতেমষ্ট উপায় অবিম্বড়নর
স্বািন্ত্রয িার আড়ে, তকন্তু যসই স্বািন্ত্রয বা স্বাধীনিার অেম কখ্ড়নাই যস্বিািাতরিা নয়। যস্বিািাতরিারই অপর
নার্ অধর্ম বা ধর্মতবড়রাধীিা। যের্ন, একজন যর্াক্ষকার্ী বযতি তনবৃতির্াগম অবিম্বন কড়র সন্নযাস গ্রহে
করড়ি পাড়রন, যসই স্বািন্ত্রয িাাঁর আড়ে, তকন্তু েতে তিতন গৃহস্থ হন, িাহড়ি িাাঁর উপড়র তনিমরশীি
পতরবারড়ক িযাগ কড়র সন্নযাস গ্রহে সবমো অধর্ম, পুনরায়, তিতন েতে গৃহস্থাশ্রড়র্ যেড়কই শর্-ের্াতে
সম্পতির পতরিেমা করড়ি পাড়রন এবং সংসাড়রর েন্ত্রোোয়কিা িক্ষয কড়র তনড়জড়ক র্ানতসক তেক যেড়ক
তবষয় যিাগ তনবৃি করড়ি পাড়রন, িড়ব যসিাই হড়ব িার পড়ক্ষ পরর্ ধর্ম। বযতি ধর্মািরড়ের নাড়র্ কখ্ড়নাই
এর্ন যকান কাজ করড়ব না, ো িার পাতরপাতশ্বমকড়ক তবক্ষুি কড়র যিাড়ি এবং পতরোড়র্ আত্মতবনাড়শর যহিু
হয়। যসই কারড়ে পািঞ্জি সূড়ত্র নর্ত্রী, করুো, র্ুতেিা ও উড়পক্ষা9 িাবনার দ্বারা তিিড়ক সর্িাবাপন্ন বা
প্রসন্ন কড়র যিািার যে পেতি তনধমাতরি হড়য়ড়ে, িা বস্তুি সর্স্ত জীড়বর পড়ক্ষই তবতিন্ন র্াত্রায় পতরিেমনীয়।
যসখ্াড়ন বিা হড়য়ড়ে সর্াড়নর সড়ঙ্গ প্রতিদ্বতন্দ্বিা নয়, তর্ত্রিা। দুঃখ্ী, হীনবড়ির প্রতি িাতিিয, উোসীনিা
নয়, করুো। অতধক সম্পড়ন্নর প্রতি ঈষমা নয়, আনতন্দি র্ড়ন িার সাফড়িযর উেোপন এবং ননতিক েৃতষ্টড়ি
যে হীন, িার প্রতি ঔোসীনয। অনয যিাক কিিা দুষ্ট িতরত্র িা তনড়য় উড়দ্বগ না হওয়া। অেমাৎ র্ন্দ তবষয়
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উড়পক্ষা করা। এগুতি যবৌেধড়র্ম একই িাড়ব আিতিি হড়য়ড়ে। যবৌেধড়র্ম এগুতি ব্রহ্মতবহার নাড়র্ খ্যাি।
এগুতির দ্বারা সকড়ির কিযাে সাতধি হয়।
উপসংহার: ‘নীতি’ শে বিড়ি যবাঝায় কিমবযাকিমবয-তনেমায়ক সূত্র বা তবতধ তনয়র্। আর্াড়ের শাস্ত্রগ্রন্থগুতিড়ি
‘ধর্ম’ শেতি সাধারেি এই অড়েমই বযবহৃি হয় এবং কিমবযাকিমবয-তনেমায়ক শাস্ত্রড়কই ‘ধর্মশাস্ত্র’ বিা হয়।
র্ড়ন করা হয় ধড়র্মর দুতি তেক, একতি হি বযবহাতরক ধর্ম ও অপরতি হি যর্াক্ষধর্ম। পাতরবাতরক, সার্াতজক
বা জাগতিক সম্পড়কম অপড়রর সড়ঙ্গ যেরকর্ বযবহার করা হয়, িারই নার্ বযবহাতরক ধর্ম। পাশ্চাড়িয এড়কই
নীতি (Morality) বড়ি। আর পরড়র্শ্বড়রর জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার িাি যহিু যে সকি তবতশষ্ট সাধন প্রোিী
তনতেমষ্ট আড়ে িারই নার্ যর্াক্ষধর্ম। পাশ্চাড়িয এড়ক ধর্ম বা তরতিতজয়ন বড়িন। আর্াড়ের নীতিশাস্ত্র বা
ধর্মশাড়স্ত্রর তবতধ-বযবস্থা সকিই যর্াক্ষানুকুি, এই যহিু প্রািীন শাড়স্ত্র ‘নীতি’ ও ‘ধড়র্ম’ তবড়শষ যকান পােমকয
করা হয় তন। তকন্তু পাশ্চাড়িয নীতি-িড়ের তিতি আতধড়িৌতিক, আধযাতত্মক তিতির উপর প্রতিতষ্ঠি নয়। িাই
িাাঁরা নীতি-িেড়ক যর্াক্ষিে বা ঈশ্বরিে যেড়ক সম্পূেম পৃেক কড়র যফড়িড়েন।
উপরউি আড়িািনার তিতিড়ি বিা োয় যে, ধর্ম ও নীতি অঙ্গাঙ্গীিাড়ব জত ি। তবতিন্ন শাড়স্ত্র ধড়র্মর যে
িক্ষে যেওয়া হড়য়ড়ে যসখ্ান যেড়কই এিা পতরস্ফুি হয় ধর্ম কিগুতি নীতির সর্াহার। আবার নীতির
আড়িািনায় আর্রা যেখ্িার্ যে, ো নীতি সঙ্গি িাই ধর্ম। িাই বিা োয়, নীতি সঙ্গি ধর্মই হি র্ানুড়ষর
িতরত্র গঠড়নর একর্াত্র িাতবকাঠী। নীতি সঙ্গি ধর্মই র্ানুষড়ক পূেমিা োন কড়র। ধড়র্মর তবতিন্ন যে অপবযাখ্যা
আর্রা যেখ্ড়ি পাই, িারও তনরসন ঘড়ি এই নীতি সঙ্গি ধড়র্মর বযাখ্যার র্ধয তেড়য়। আর্রা েতে ধড়র্মর
বযাখ্যায় নীতির যকান স্থান না রাতখ্ িাহড়ি যসই বযাখ্যা অপবযাখ্যারূড়পই পতরগতেি হড়ব। উপতরউি প্রতিতি
ধড়র্মর িক্ষড়ের যক্ষড়ত্র নীতি শেতি উহয োকড়িও নীতির স্থান তবন্দুর্াত্র যিাপ পাই তন। ধর্ম নীতির হাি
ধড়রই এই সর্াড়জ এড়সড়ে এবং নীতির হাি যেড় ই এই সর্াজ যেড়ক তবোয় যনড়ব। অেমাৎ ধড়র্ম েখ্ন
নীতির হাি োকড়ব না িখ্ন ধর্ম আর ধর্ম োকড়ব না, অধড়র্ম পতরেি হড়ব। যস কারড়েই হয়ড়িা িগবান
শ্রীকৃে অবিার তনড়য়তেড়িই এই ধরাধাড়র্ অধড়র্মর নাশ কড়র ধড়র্মর প্রতিষ্ঠা করড়ি। তিতন কুরুড়ক্ষড়ত্রর
রনাঙ্গড়ে োাঁত ড়য় নীতি কোর র্ধয তেড়য়ই ধড়র্মর প্রতিষ্ঠা কড়রতেড়িন। এই ধরাধাড়র্ যে সকি র্হাপুরুষ
আজ অবতধ অবিীেম হড়য়ড়েন িাাঁরা প্রড়িযড়কই নীতিড়ক পাড়েয় কড়র ধর্মড়ক রক্ষা কড়রড়েন। িাই নীতি
তবহীন ধর্ম অসম্ভব। ‘ধর্ম’ র্ানুষ এবং সর্াজড়ক ধারে কড়র আর ‘নীতি’ র্ানুষ এবং সর্াজড়ক িক্ষয পড়ে
এতগড়য় তনড়য় োয়। ধর্ম ও নীতি এড়ক অপড়রর তবড়রাধী নয় বরং পতরপূরক।
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৫। িরবিমী( ,যিাকনাে ,২০১৯ ,)যবোন্ত কিকািা। ,র্হাড়বাতধ বুক এড়জহী ,সংস্কৃি কড়িজ এবং তবশ্বতবেযািয় ,পতরিাষা৬। িড়টাপাধযায়( ,শ্রীসিীকুর্ার ,২০০৭ ,)সর্িয়র্াগম কিকািা। ,তবধান সরেী ,সংস্কৃি পুস্তক িাণ্ডার ,
৭। পাহা ী ,অন্নোশঙ্কর .ড ,(২০১২), র্নুসংতহিা (তদ্বিীয় অধযায়), সংস্কৃি বুক তডড়পা, তবধান সরেী, কিকািা।
৮। িটািােম( ,উড়র্শ্চন্দ্র ,১৪২০ ,)িারিেশমনসারতবশ্বিারিী , গ্রন্থনতবিাগ কিকািা। ,
৯। যসন( ,অড়িাককুর্ার ,২০১৭ ,)িােকয যলাক ও নীতিক কিকািা। ,িবানী েি যিন ,গীিাঞ্জিী ,
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