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Abstract
Existentialist thinkers consider existence as Beingness. The main theme of their philosophy is human
Existence. Here existence does not denote only livelihood but also includes extension of manhood.
The great four existential philosophers, Kierkegaard, Karl Yespars, Heidegger, and Jean-Paul
Sartre mainly focused in their Philosophy the existence of human or man. In my article I have tried
to highlight the philosophical thoughts of those four existentialists. In this short article I have tried
to analyze the concept of ‘Being’ or ‘Existence’ according to Existentialism.

ত্তাফাননয আনরাচনা স্তফস্তবন্ন দশনন গুরুত্ব রাব কযনর ত্তায আনরাচনা খুফ কভই স্তযরস্তিত য়। স্তকন্তু ত্তাফান নয়,
ত্তায আনরাচনাই প্রাথস্তভক  অস্তধক গুরুত্বূর্শ ফনর ভনন য়। াধাযর্ অনথশ ‘ত্তা’ ভানন থাকা ফা স্তফদযভানতা। ‘আস্তভ আস্তি’,
‘ব আনি’, বেস্তফর আনি’ ইতযাস্তদ ফাকযগুস্তরনক মস্তদ স্তফরুদ্ধ বানফ প্রকা কস্তয তানর নফ ‘আস্তভ বনই’, ‘ব বনই’, ‘বেস্তফর
বনই’। এই ফাকযগুস্তরনত ‘বনই’ এয াথশকতা বকাথায়? ‘বনই’ দস্তেয মাথাথশয আভানদয খুুঁিনত য় ‘আনি’ দস্তেয ভাধযনভ।
‘আস্তভ বনই’, ‘ব বনই’, ‘বেস্তফর বনই’ ফাকযগুস্তরনত ‘আস্তভ’, ‘ব’, ‘বেস্তফর’ ব্দগুস্তর ত্তা বদযাতক। মস্তদ প্রশ্ন কযা য় ‘কী’
বনই?? উত্তয নফ ‘বেস্তফর বনই’, ‘আস্তভ বনই’, ‘ব বনই’। এই ‘কী’ প্রশ্নস্তেই ত্তাূচক। এই প্রফনে অস্তিফাদী দাশস্তনক
স্তকনয়নকশগাদশ, াইনেগায, ানরশ, এফং ইনয়ানশয ত্তা ম্পস্তকশত ভতাভত আনরাচনা কযা নয়নি।
অস্তিফাদী দাশস্তননকয স্তচন্তায বকন্দ্রস্তফন্দুনত ভানুনলয অফস্থান। একস্তদক বথনক অস্তিফাদ নরা ভনুলয-স্তযস্তস্থস্ততয দশন।
অস্তিফাদ স্তফলনয়য দশন নয়, স্তফলয়ীয দশন। অস্তিফাদী দাশস্তনকযা ভনন কনযন ‘বফুঁনচ থাকা’ আয ‘অস্তিত্বীর য়া’ এক
স্তিস্তন নয়। অথশীন বানফ িীফনমান কযানক ‘বফুঁনচ থাকা’ ফরা বগনর ‘অস্তিত্বীর য়া’ ফরা মায় না। অস্তিত্বীর য়ায
অথশ এক প্রকায স্তফনল ফযস্তিভানুনল স্তযর্ত য়া, বম ভানুল আননন্দ বস্তফলযনতয স্তদনক এস্তগনয় মায়, স্তফস্তবন্ন স্তফকল্প স্তফচায
স্তফনফচনা কনয বদনখ, স্তনফশাচন কনয, স্তদ্ধান্ত বনয়,  অঙ্গীকাযফদ্ধ য়।
বানযন স্তকনয়নকশগানদশয ভনত ত্তা: স্তকনয়নকশগাদশ স্তিনরন অস্তিফানদয প্রথভ প্রফিা। স্ততস্তন একিন আস্তিক অস্তিফাদী দাশস্তনক
স্তিনরন। অস্তিফাদীনদয কানি ‘ত্তা’ ফা ‘অস্তিত্ব’ ব্দস্তে স্তফনল অথশ ফন কনয। শুধুভার ভানুনলয বিনরই ‘অস্তিত্ব’ ব্দস্তে
প্রনমািয। আভযা অস্তিত্বনক কখনই একস্তে ধাযর্ায় রূান্তস্তযত কযনত াযফ না, কাযর্ অস্তিনত্বয ধাযর্া শুধুভার অস্তিনত্বয
ম্ভফনানকই বফাঝায়। স্তকনয়নকশগাদশ শুধুভার ভানুনলয অস্তিত্ব ম্পনকশ আগ্রী স্তিনরন।
স্তকনয়নকশগাদশ ভানুল  িগনতয ম্বে ফযাখযা কনযনিন ভানুলনক াভনন বযনখ। তাুঁয ১৯৩৯ ানর অক্সনপােশ বথনক
প্রকাস্তত Journal নাভক গ্রনে আভযা বদখনত াই ‘আস্তভ’বক স্ততস্তন স্তচন্তায ফুস্তনয়াদ স্তানফ ধনযনিন। এই ‘আস্তভ’বক তাুঁয
বালায় ফরা মায় স্তননিয ম্বনে জ্ঞান, এই জ্ঞান মস্তদ না য় তানর িগৎনক িানা ম্ভফ নয়। অন্তভুশখীনতায দ্বাযাই িগৎনক
িানা ম্ভফ। এই অন্তশভুস্তখনতা স্তকন্তু অংকায নয়। এই বফানধয াানময ভানুল িগৎ এয নঙ্গ স্তননিনক মুি কনয। এই
অন্তশভুখীনতানক স্তকনয়নকশগানদশয বালায় Inwardness ফরা মায়। এস্তে অস্তিনত্বয নি ফনথনক ফড় গুর্। এই অন্তশভুখীনতানক
অনুবনফয দ্বাযা ফযি কযা মায় না। স্তফস্তবন্ন স্তযস্তস্থস্ততয ভনধয স্তননিনক ফানয ফানয িানাই নরা ‘আস্তভ’য জ্ঞান। তাুঁয দশনন
আভযা দুই যকনভয ‘আস্তভ’য আফযর্ খুনর বদখনরন, ‘আস্তভ’য বকান রূ স্তভথযা নয়, স্তকন্তু বফলস্তয়ক ‘আস্তভ’য তয চূড়ান্ত নয়।
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স্ততস্তন রি কনযস্তিনরন বফলস্তয়ক ‘আস্তভ’য নঙ্গ আনযা একস্তে আস্তভ মুি য়, বম ‘আস্তভ’ ৃস্তি কযনত ানয, কল্পনা কযনত
ানয, স্তননিয স্বাথশ না বদনখ অনযয ভঙ্গর কাভনা কনয। ‘আস্তভ’য এই ত্তানক স্ততস্তন Journal নাভক গ্রনে Divine side of
man ফনর ফর্শনা কনযনিন।১
স্ততস্তন ভনন কযনতন, ‘আস্তভ’য তয বকান প্রবানফয দ্বাযা প্রবাস্তফত য় না। আত্মপ্রকানয
স্বাধীনতানতই ভানুল তয নয় নে। এোনকই তয উরস্তিয উাদান ফরা মায়, ভানুনলয আনফগ, অনুবূস্তত ইতযাস্তদ
প্রকানয িনয চাই একো িগৎ। ভানুল প্রথনভ অস্তিত্বীর এফং নয তায াযধভশ অস্তিনত্বয ভনধয স্তদনয় অিশন কনয। অস্তিত্ব
এভন স্তিস্তন মায িনয ভানুলনক অননক বচিা, ংগ্রাভ  প্রস্ততনমাস্তগতায় নাভনত য়। জ্ঞান ফা ফুস্তদ্ধয দ্বাযা ভানফ অস্তিত্বনক
স্তযভা কযা মায় না। স্বাধীনতা  ংকনল্পয াানময ভানফ অস্তিত্বনক ধযা মায়।
স্তকনয়কশাগানদশয ভনত ভানফ িীফননয স্ততনস্তে িয আনি।২ অনুবূস্ততয িয (Aesthetic Stage) বনস্ততক িয (Ethical
Stage) এফং ধভশীয় িয (Religious Stage) স্তননে এই স্ততনস্তে িনযয ফর্শনা ংনিন বদয়া র- অনুবূস্ততয িয
(Aesthetic Stage)

এই িযস্তে ভানুনলয িীফনন প্রথভ িয, এই িযস্তে স্তনকৃি এফং নগনয, এই িযস্তে ইস্তন্দ্রয় ুখ  ববাগস্তফরানয একস্তে
মশায়। ভানুল এই িনযয িীফনন ঙ্গীত  অনযানয ুখদায়ক উকযনর্ আি থানক। ভানুনলয এই িনয িীফন-মান
নীস্ততীন। বকানযকভ কতশফয, দাস্তয়ত্ব, অনুান এই নীস্ততগুস্তর এই িনয থানক না। এখানন থানক তাৎিস্তর্ক ইস্তন্দ্রয়ুখ, এই
িনযয িীফন র বখয়ার-খুীয িীফন। স্তকনয়নকশগানদশয ভনত, এই িনযয িীফন আর িীফন নয়, এই িনয িীফন
দাস্তয়ত্বীন, অস্তস্থয, ির্স্থায়ী এফং অতযন্ত নগনয। এই যকনভয অস্তিত্ব অথশীন, এই িনযয ভানুল প্রকৃতনি স্তনফশাচন কযনত
ানয না। বচানখয াভনন মা ায় তাই গ্রর্ কনয, একস্তে ফস্তু গ্রনর্য যির্ই অনয ফস্তু বখাুঁিা শুরু কনয, এই যকনভয
দাস্তয়ত্বীন এফং নীস্ততীন, িীফননয স্তযর্স্তত দুুঃখ  তাা। অনুবূস্ততয িযস্তে ফযযযথতায় মশফস্তত য় কাযর্ এখানন
একনঘুঁইনয়স্তভ িীফন, ভানস্তক অফাদ, স্তফযস্তি ইতযাস্তদ ভানুলনক গ্রা কনয। এই স্তফযস্তিই র এক ধযনর্য ফর্শনাীন ূর্যতা।
অনুবূস্ততয িনয ভানুল আনি আনি ূর্যতায স্তদনক অগ্রয য়।৩
বনস্ততক িয (Ethical Stage): এই িনয ভানুল অনুবূস্ততয িনযয ইস্তন্দ্রয়স্তিয স্তনস্ফরতা, তাা, নন্দ ম্পনকশ নচতন
য়, আয তখনই ভানুল স্তননিনক স্তনফশাচন কনয এফং মখন ভানুল স্তননিনক স্তনফশাচন কনয তখন ভানুল বনস্ততক িনয উন্নীত য়।
এই িনয ভানুল াভাস্তিক িীফ স্তানফ ভানি স্তননিনক প্রস্ততস্তিত কনয, এফং ভানিয একিন দয স্তননফ দাস্তয়ত্ব,
কতশফয ইতযাস্তদ ারন কনয। বনস্ততক িনয ভানিয স্তনয়ভ, আচায, অনুিান ফই ভানুলনক বভনন চরনত য়। বনস্ততকতায স্বানথশ
ভানুল স্তননিয স্বাথশ স্তফিশন বদয়। ভানিয বারবানফ বফুঁনচ থাকা, কতশফয ইতযাস্তদ ম্পাদন কযা এই িনযয বফস্তিয।
ফযস্তিভানুনলয স্বাধীনতা বনস্ততক িনয স্তফদযভান থানক। এই মশানয় ভানুল স্তননিনক ভূরযায়র্ কনয িীফননয অথশ বখাুঁিায বচিা
কনয। স্তকনয়নকশগানদশয ভনত, এই িনয ভানুল স্তননিয িীফন অস্ততক্রভ কনয ফৃত্তয িীফননয স্তদনক এস্তগনয় মায়। স্তননিয স্বাথশ
স্তযতযাগ কনয অনযয কথা ভানুল বানফ। াফশিনীনতা র বনস্ততক িনযয বফস্তিয। এই িনয ভানুল স্বাস্তত িীফন
অস্ততফাস্তত কনয।৪
ধভশীয় িয (Religious Stage): ধভশীয় িনয ভানুল ঈশ্বনযয প্রস্তত স্তফশ্বা বযনখ তাুঁয কানি আত্মভশন কযনত ানয।
স্তকনয়নকশগানদশয ভনত, ধভশীয় িযস্তে অয দুস্তে িয বথনক উন্নত। ভানফুস্তিনত্বয প্রথভ  স্তদ্বতীয় িনয মথাক্রনভ ইস্তন্দ্রয়ুখনবাগ
 বনস্ততক ভূরয প্রাধানয ায় বতভস্তন ধভশীয় িনয প্রাধানয ায় ঈশ্বনযয প্রস্তত ম্মান প্রদশন  তাুঁয প্রস্তত আত্মভশন। ভানুনলয
াভনন স্ততনস্তে িয ফভনয়য িনয উন্মুি থানক। ইস্তন্দ্রয়ুখনবাগ, বনস্ততক িীফন অথফা ঈশ্বনযয প্রস্তত আত্মভশন এই স্ততনস্তে
িনযয ভনধয ভানুল বকানো স্তনফশাচন কযনফ তা ভানুলনকই স্তেক কযনত নফ। ভানুল ভননানয়ননয ভাধযনভ স্বাধীনতায প্রকা
ঘোয়। শুধুভার বদস্তক ফা আস্তত্মক িীফনই মথাথশ িীফন ফা অস্তিত্ব নয়। মথাথশ অস্তিনত্বয িনয এই দুনয়য ভন্বয় প্রনয়ািন, মা
ধভশীয় িনযই ায়া মায়।৫
কারশ ইনয়ানশয ভনত ত্তা: কারশ ইনয়াশ স্তিনরন আস্তিক অস্তিফানদয প্রফিা। স্ততস্তন ভনন কযনতন িগনতয অনয কর
প্রার্ীয ভত ভানুল িন্ম-ভৃতুযয অধীন, তনফ অনয কর প্রার্ীয নঙ্গ ভানুনলয াথশকয র ভানুল স্তচন্তাীর, নচতন এফং
স্বাধীন। কারশ ইনয়ানশয দশননয প্রধান রিয স্তির ভানফঅস্তস্থনত্বয যয উ্ঘােন কযা।
ইনয়ানশয দশনন স্ততন প্রকায ত্তায কথা াই, --স্বরূ ত্তা (Being-in-itself) ফস্তিশাগস্ততক ত্তা (Being there)
এফং আস্তত্মক ত্তা (Being oneself)। ঈশ্বয ফা যভ ত্তানক স্ততস্তন স্বরূ ত্তা ফনর অস্তবস্তত কনযনিন। ইস্তন্দ্রয়গ্রায ত্তানক
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স্ততস্তন ফস্তিশাগস্ততক ত্তা ফনরনিন। অন্তশদৃস্তি ম্পন্ন ভানফত্তানক স্ততস্তন আস্তত্মক ত্তা ফনরনিন। ফস্তিশাগস্ততক ত্তা এফং আস্তত্মক
ত্তা যভত্তানত অন্তশবুি থানক। আভযা আনগই রি কনযস্তি প্রচ্ছন্নত্তা স্তননি স্বাধীন নয়, অতীস্তন্দ্রয়ত্তা প্রচ্ছন্নত্তানক
স্বাধীনতা প্রদান কনয। ইনয়ানশয দশনন ভাননলয অস্তিত্ব যফদাই িগৎ-ম্পৃি (Being-it-the-world)। ভানুল স্তননিয
ভত কনয িগনতয বকান স্তকিুনক স্তযফতশন কযনত ানয না। ভানুল ইস্তন্দ্রয় অনুবনফয াানময িগৎ ম্পনকশ জ্ঞানরাব কনয
এফং ফুস্তদ্ধয দ্বাযা িগৎনক অস্ততক্রভ কনয। িগনতয ভি যকভ জ্ঞানই আনস্তিক, তাই অূর্শ ভানুনলয নি যভ ত্তায
জ্ঞানরাব অম্ভফ। অূর্শ ভানুনলয নি ূর্শনক িানা ম্ভফ নয়, পনর ভানুল ূর্শ জ্ঞান ম্পনকশ অজ্ঞাত থানক।৬
ভানুল স্বাধীন বানফ িীফননয রিয স্তস্থয বযনখ িীফননয নথ এস্তগনয় চনর এফং স্ববাফ অনুমায়ী স্তননিয রিয স্তস্থয কনয।
ভানুনলয িীফন ীস্তভত য়াই কর ম্ভফনায ফািফ রূ স্তদনত ানয না পনর ভানুল ফযথশ য় এফং অূর্শতা ভানুনলয িীফনন
বদখা বদয়। ভানুনলয ভনন ূর্শতা রানবয আা থানক স্তকন্তু ভানুল তা অিশন কযনত ফযথশ য় এফং তাা গ্রস্থ নয় নড়।
ভানুনলয অস্তিনত্বয নি নানা যকভ ফাধা স্তফস্তত্ত থাকায িনয ভানুনলয ভুস্তিয থ স্তক নফ এই স্তননয় ভানুল স্তচন্তা কযনত
থানক। স্তচন্তািগনত কর ভানুল স্বাধীন। ভানুল ভনতা কনয স্তননিয ভুস্তিয থ খুুঁনি বনয়। মখন প্রাকৃস্ততক দুনমশাগ  নানা
ফাধা স্তফস্তত্ত ভানুনলয অস্তিত্বনক স্তফনন্নয স্তদনক ধাস্তফত কনয, তখন ভানুল অন্তনযয দৃস্তি স্তননি কনয, পনর আস্তত্মক ত্তা 
ফস্তিশাগস্ততক ত্তায ম্পকশ স্তিন্ন য়, এফং ভানুনলয স্বাধীনতা বিনগ নে। ূর্শত্তারূী ঈশ্বয ফায উনয আনিন ফনরই
িগনত ভানুল স্বাধীন বানফ িীফননয নথ এস্তগনয় চনর।
ভাস্তেনশ াইনেগানযয ভনত ত্তা: ‘ত্তা’ ংক্রান্ত আনরাচনা াইনেগানযয দশননয ভূর স্তবস্তত্ত। স্ততস্তন ‘স্তফং অযান্ড োইভ’ গ্রনে
‘ত্তা’ ম্পনকশ স্তফদ বানফ আনরাচনা কনযনিন। তাুঁয ভনত, ত্তায বকান ংজ্ঞা বদয়া ম্ভফ নয়, কাযর্ ত্তায বথনক বফস্ত
ফযস্তি মুি স্তকিু য় না, মায াানময ত্তায স্বরূ স্তনর্শয় কযা মায় আফায ত্তায বথনক কভ ফযস্তিমুি স্তকিুয দ্বাযা ‘ত্তায’ ংজ্ঞা
বদয়া ম্ভফ নয়।
াইনেগানযয দশনন িগনত শুধুভার ভানুলই অস্তস্থত্বীর ত্তা। ভানফত্তায ভনধয ূর্শত্তা ুি ম্ভফনা রূন স্তফদযভান।
ভানফত্তা স্তননিয স্তনধশাস্তযত থ ফািনফ রূদাননয বচিা কনয। ভানুনলয অন্তনয বম ুিম্ভফনাগুস্তর ফতশভান, বগুস্তরনক ফািনফ
রূদান কযায বচিা ভানুলনক আিীফন কনয বমনত য়। ভানফিীফন ভাননই কভশভয় িীফন। াইনেগানযয বালায় এই কভশভয়
িীফননকই „Dasein’ ফরা বমনত ানয। „Dasein’ একস্তে িাভশান ব্দ, এই ব্দস্তে স্তফনেলর্ কযনর াই „Da’ এফং
„sein’, „Da’ ভানন িগত-ম্পৃি এফং „sein’ ভানন ত্তা (Being) ুতযাং ‘Dasein’ নব্দয আিস্তযক অথশ িগতম্পৃি-ত্তা (Being-in-the-world)। „Dasein’ ফরনত বম ত্তায কথা ফরা য় বস্তে ফভয়ই ‘আভায’ ত্তা নফ। এই
ত্তা অীভ ম্ভফনায় স্তযূর্শ। এই ম্ভফনানক স্তকন্তু ানতয-কানি-উস্তস্থত-ত্তায (Being-present-at-hand) ানথ
তুরনা কযা মায় না। বমনতু Dasein অীভ ম্ভফনায় বযুয বনতু বম বকান স্তফলনয় ব স্বয়ং স্তদ্ধান্ত স্তননত ানয।
িগনত কর স্তকিুই প্রদত্ত (Given); ভানুল স্তেক তাই। বকফরভার ভানুলই তায প্রদত্ত রূস্তেনক মথাথশ অস্তিনত্ব
রূান্তস্তযত কযনত িভ। িগত বথনক ভানুনলয অস্তিত্বনক স্তফস্তচ্ছন্ন কযা মায় না। িগত বথনক আরাদা কনয অস্তিনত্বয তাৎমশ
ফযাখযা কযা মায় না। মথাথশ অস্তস্থত্বীর ত্তা স্তানফ স্তননিনক প্রস্ততস্তিত কযনত কর ভানুনলয আত্ম অস্ততক্রভর্ অস্তযামশ।৭
ভানুনলয িীফন ফতশভান, বস্তফলযৎ  অতীত কানরয ভনধযই ীভাফদ্ধ। এই স্তনযফস্তচ্ছন্ন স্ততন কানরয ভনধযই ভানুনলয িীফন
ফনয় চনরনি। জ্বারা-মন্ত্রর্া-ঘাত-প্রস্ততঘাত-ফাধা-স্তফস্তত্ত ভানুনলয িীফননয স্তনতয ঙ্গী। এই কাযনর্ই াইনেগায ‘স্তফং অযান্ড
োইভ’ গ্রনে কার প্রফানয স্ততন মশায়নক (Caer) বকয়ায ফনর অস্তবস্তত কনযনিন।
াইনেগানযয ভনত, ফযস্তিত্তায অননক ম্ভফনায ভনধয ভৃতুয একস্তে ম্ভফনা। ফযস্তিত্তায চযভ ম্ভফনা নরা ভৃতুয।
ভৃতুযনক ফাদ স্তদনয় ফযস্তিত্তায ূর্শাঙ্গ ফযাখযা ম্ভফ নয়। ভানুল মখন বস্তফলযৎ স্তননয় বানফ তখন ত্তায স্তবতনযয ভি ুি
ম্ভফনাগুস্তরয নঙ্গ ভৃতুয নাভক ম্ভফনাস্তে তায ভননয ভনধয এন মায়। ভানুল স্তচন্তায াানময ‘ভৃতুয-ত্তা’ ম্পনকশ নচতন
য় এফং ভৃতুয ম্পনকশ একো আঙ্কা ফা বয় ভানুলনক স্তফব্রত কনয। বমনতু ভৃতুয একো অস্তনফামশ ম্ভফনা এফং মায বকান
স্তফকল্প য় না, বনতু এই ম্ভফনাস্তে ফািনফ রূাস্তয়ত ফায আনগই ফযস্তিভানুল স্তননিয স্তনফশাস্তচত ম্ভফনাগুস্তরনক ফািনফ
রূদাননয ভাধযনভ স্তননিয িীফননয একস্তে াভস্তগ্রক রূ বদফায বচিা কনয। ফযস্তিিীফন ীস্তভত অথশাৎ ফযস্তিভানুল র
ভৃতুযভুখী ত্তা।
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িাুঁ-র-ানরশয ভনত ত্তা: িাুঁ-র-ানরশ ১৯৪৩ ানর প্রকাস্তত ‘স্তফস্তয়ং অযাণ্ড নাস্তথংনন’ গ্রনে স্তফিাস্তযত বানফ ত্তায
আনরাচনা কনযনিন, তাুঁয দশনন আভযা বদখনত াই বম বকান প্রকাস্তত স্তফলয় স্তননিই একস্তে ত্তা (Being) উদাযর্ স্বরূ,
একস্তে আরভাস্তয র ত্তা  প্রকাস্তত স্তফলয়রূন আরভাস্তযস্তে একস্তে ত্তায প্রকা। এই যকভ ত্তা র প্রকাস্তত-স্তফলয়-রূত্তা (Being of Phenomenon) ানরশ প্রকাস্তত-স্তফলয়-রূ-ত্তানক ংনিন ত্তা ফনর অস্তবস্তত কনযনিন। স্ততস্তন
ফনরনিন, ‚ত্তা র প্রকাস্তত স্তফলনয়য স্তবস্তত্ত  কর প্রকানয তশ।‛৮ ত্তা বকান প্রকাস্তত স্তফলয় নয়। ত্তা প্রকাস্তত
স্তফলনয়য স্তবস্তত্ত। ত্তা িাড়া প্রকা ম্ভফ নয়। একস্তে স্তফলয় তখনই প্রকাস্তত নফ মখনই স্তফলয়স্তে ত্তানক অফরম্বন কযনফ। বকান
স্তফলনয়য প্রকানয প্রাথস্তভক তশ র তা ত্তানক স্তবস্তত্ত কনয থাকনফ। ত্তানক স্তব স্তত্ত কনযই বম বকান ভানস্তক স্তক্রয়া এফং ঐ
স্তক্রয়া স্তননদশস্তত স্তফলনয়য প্রকা ঘনে। ভানস্তক স্তক্রয়া ব ত্তানক স্তবস্তত্ত কনয থানক বস্তে স্ব-বতু-ত্তা (Being-for-itself)
এই ত্তাই র ভানফত্তা ফা বচতনত্তা। আয ভানস্তক-স্তক্রয়া স্তননদশস্তত স্তফলয় বম ত্তানক স্তবস্তত্ত কনয থানক বস্তে র স্ব-স্তস্থতত্তা (Being-in-itself) ত্তা স্বরূত মা, তাই স্ব-বতু-ত্তা।
ানরশয দশনন, ত্তায ফহুস্তফধ বফস্তনি বযুয াভস্তগ্রক রূনকই স্ব-বতু-ত্তা ফরা মায়। ফরা বমনত ানয একভার
ভানুলই ‘ত্তা’ স্তফলয়ক মাফতীয় ভযায উদ্ভাফক  ভাধান কতশা। ভানফ ূর্য ৃস্তথফীনত ত্তায অস্তিত্ব অথশীন। কর
আত্মনচতন ভানুল ত্তায রূকায। ত্তানক আখযা বদয় ভানুলই। মতির্ মশন্ত ত্তা ভানুনলয বচতনায ফস্তু না নচ্ছ ততির্
মশন্ত ত্তা ‘ত্তা’ নানভ অস্তবস্তত নত ানয না। ত্তায বচতনা িাড়া ত্তায আনরাচনা ম্ভফ নয়। মথাথশ বচতনা ফরনত ‘স্তফলয়’
বচতনানকই বফাঝান নয়নি। স্তফশুদ্ধ বচতনা য় ূর্য। বচতনা স্ব-বতু-ত্তায নঙ্গ এক আন্তয ফা ভান ম্পনকশ আফদ্ধ নয়
একস্তে ‘ভগ্র’ বতযী কনয। এই ‘ভগ্র’ স্তেনকই স্ব-স্তস্থত-ত্তা ফরা মায়। এই স্ব-স্তস্থত-ত্তা র প্রকৃত ত্তা। ভানফত্তা ফা স্বস্তত-ত্তা স্ব-বতু-ত্তায় মশফাস্তত ফায এক স্তযকল্পনা স্তফনল। স্ব-বতু-ত্তা এফং স্ব-স্তস্থত-ত্তা স্তনিক আনযাস্তত স্তকিু
নয়। স্ব-স্তস্থত-ত্তা ফা স্বরূ ত্তা কখনই ম্ভফ নয়, আফায অম্ভফ নয়। এস্তে শুধু আনি।
ানরশয দশনন স্ব-স্তত-ত্তা  স্ব-স্তস্থত-ত্তা িাড়া আয একস্তে ত্তায কথা াই।৯ বই ত্তাস্তে র অয-বতু-ত্তা
(Being-for-other) স্ব-বতু-ত্তা অস্তনফামশবানফ অয-বতু-ত্তায নঙ্গ ম্পকশমুি, কাযর্ স্ব-বতু-ত্তা আফস্তযক বানফ
অয-বতু-ত্তানক ূচীত কনয। অয-বতু-ত্তা ফযতীত স্ব-বতু-ত্তা গুরুত্বীন। গুরুত্বীন এই কাযনর্ বম, বকান ভানুলই
একক বানফ তায অস্তিত্ব স্তেস্তকনয় যাখনত ানয না। ‘অস্তিত্ব’ ব্দস্তেয চস্তযরই নচ্ছ াভাস্তিক। ভানুল স্তানফ আভায অস্তিত্ব
অনযকর ভানুনলয উয স্তনবশযীর। আস্তভ মস্তদ অনযয অস্তিত্ব স্বীকায না কস্তয তা নর স্তননিই অস্তিত্বীন নয় ড়ফ।
ভানিয কর ভানুনলয নঙ্গ আস্তভ অস্তিত্বীর। ানরশয ভনত, িগৎ ফযতীত অস্তিত্ব ম্ভফ নয়। অস্তিত্ব র িগৎ-ভধয-ত্তা
(Being-in-the-world)। আস্তভ বমভন িগনত অস্তিত্বীর বতভস্তন অনযযা িগনত অস্তিত্বীর। স্ব-বতু-ত্তা  অয-বতুত্তায ভনধয একো ঘস্তনি ম্পকশ আনি। আভায ম্পনকশ অনযয বচতনা এফং অনযয ম্পনকশ আভায বচতনা াযস্পস্তযক
ম্পনকশ আফদ্ধ। আস্তভ বমভন অয ফযস্তিনক ‘ফস্তু’ স্তানফ বদস্তখ বতভস্তন অয ফযস্তিযা আভানক ‘ফস্তু’ স্তানফ বদনখ। আভযা
কনরই এনক অনযয কানি ফস্তু স্তননফ ধযা স্তদই। স্তকন্তু ানরশ বকান ভানুলনক ‘ফস্তু’ স্তানফ স্তচস্তিত কযনত চানস্তন।
ভানুনলয নঙ্গ িগনতয আন্তয ম্পকশ ফতশভান। পনর বচতনত্তা স্তানফ বকান স্তকিুই িগৎ বথনক ভানুলনক স্তফস্তচ্ছন্ন কযনত
ানয না।
বকান স্তফলয় ম্পনকশ বচতনত্তা ফা স্ব-বতু-ত্তায নচতন য়ায একস্তে আফস্তযক তশ র একই নঙ্গ বচতনত্তায
স্তননিয ম্পনকশ আত্মনচতন থাকা। মায আত্মনচতনতা বনই, তায অনয স্তফলনয় নচতন য়া অম্ভফ। আত্মনচতনতা
স্তফলয়নচতনায আফস্তযক  মশাি তশ। এো কখনই ম্ভফ নয় বম বকান স্তফলয় ম্পনকশ আস্তভ নচতন অথচ আস্তভ িাস্তন না বম
বই স্তফলয় ম্পনকশ আস্তভ নচতন। বমভন, একস্তে বেস্তফর ম্পনকশ আস্তভ নচতন অথচ আস্তভ িাস্তন না বম বেস্তফরস্তে ম্পনকশ
আস্তভ নচতন।১০
ভানুনলয অস্তিনত্বয চূড়ান্ত তয নচ্ছ ‘আস্তভ আস্তি’ এই বচতনাই। একই ানথ ভানুল ফুঝনত ানয ৃস্তথফীনত বচতনামুি
আয ভানুল আনি। বচতনায ভনধয স্তদনয়ই ভানুনলয অস্তিত্ব প্রস্ততবাত য়। ভানুনলয অস্তিত্ব ূফশনতশ ফাুঁধা নয়, মস্তদ ভানুল
স্বাধীন তফু ভানুনলয স্বধীনতা বদধনভশয তশ ধনযই প্রকাস্তত য়। বদধনভশয তশগুস্তর স্তননয় ভানুনলয স্বাধীনতায গস্তত
ফযাত য় না। ভানুনলয ভনধয অনন্ত ম্ভাফনা নীস্তত থানক, ভানুল মা য়স্তন তা ভানুলনক নত নফ-এই নত নফ বচতনাোই
র আস্তভত্বনফানধয বচতনা। ানরশয বালায় এনক ফরা মায় নাস্তথংনয এয বচতনা। ানরশ অস্তিনত্বয ম্ভাফনায স্তদকস্তে স্তননদশ
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কনয ফরনিন-“Nothingness can be nothingness only by nihilating itself expressly as nothingness of the
world; that is, in its nihilation it must direct itself expressly toward this world in order to constitute
itself as refusal of the world. Nothingness carries being in its heart.”১১ এই নত নফ ফযাাযস্তে ভানুনলয

স্বাধীনতানকই ূস্তচত কনয।
তথযূর:
১। “The development of my thought upon something which grows together with the deepest
roots of my life, through which i am so to speak, grafted upen the divine, hold fast to it,
even though the whole world fell apart. That is what i lack and that is what i am striving
after. It is the divine side of man, his inward action which means everything, not a mass of
information...” The Journal of Kierkegaard, Trans and selected by Alerander Dru, Page-45.
২। Six Existentialist Thinkers, H. J. Black ham, Page-10.

৩। ঐ, ৃিা-১০-১১।
৪। ঐ, ৃিা-১০-১১।
৫। ঐ, ৃিা-১০-১১।
৬। ঐ, ৃিা-৫৮-৫৯।
৭। Being and Time, Martin Heidegger, Translated by John Macquarrie & Edward Robinson,
Page-67-68.

৮। "Being is simply the condition of all revelation'' Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre,
Translated by- Hazel E. Barnes. Philosophical Library. New York. Page- 8

৯। ঐ, ৃিা-৩০১।
১০। “...The necessary and sufficient condition for a knowing consciousness to be knowledge of
its object, is that it be consciousness of itself as being that knowledge, This is necessary
condition, for if my consciousness were not consciousness of being consciousness of the
table, it would then be consciousness of that table without consciousness ignorant of itself,
an unconscious-- which is absurd. This is a sufficient condition, for my being conscious of
being conscious of that table not sufficient in fact for me to be conscious of it.” ঐ, ৃিা-১১।
১১। Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre, Translated by- Hazel E. Barnes. Philosophical
Library. New York. Page-52
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