
 জৈন দর্ শন মূলত মমোক্ষর্োস্ত্র। মমোক্ষলোভের মে পন্থোর কথো জৈন দর্ শভন বলো হভেভে তো হল জনততক। 

মদভহর সোভথ আত্মোর সংভেোগভকই জৈন দর্ শভন বন্ধন বলো হে। কভম শর মোধ্যভম আত্মো মদভহর সোভথ 

সংেুক্ত হে। জৈন  নীতততবদযোর উভের্য হল ৈীভবর বন্ধন মমোচন। আত্মো স্বেোবত অনন্ত জ্ঞোন, অনন্ত 

র্ক্তক্ত, অনন্ত আনন্দর অতধ্কোরী।বন্ধভনর অবসোন হভলই আত্মো তোর স্বোেোতবক ধ্ম শ প্রোপ্ত হে। 

জৈন দর্ শভন মমোক্ষলোভের  ৈনয তচত্তশুক্তির নোনো পিততর উভেখ করো হভেভে েোর মভধ্য ক্তিরত্ন  

উভেখভেোগয। সমযক দর্ শন,সমযক জ্ঞোন, সমযক কম শভক একভেোভগ ক্তিরত্ন বলো হভেভে।জৈনমভত 

মুক্তক্তকোমী বযোক্তক্তর এই ততনটিই একভি থোকো প্রভেোৈন।তচতকতসোে সুফল লোে করোর ৈনযপ্রভেোৈন 

ওষুভধ্র  কোে শকোতরতোে তবশ্বোস, তোর বযবহোর রীততএবং তোর প্রভেোগ। এই ততনটি একসোভথ থোকভলই 

তচতকতসোে ফললোে হে।ভতমনই  বন্ধন মুক্তক্ত হে ক্তিরত্ন েতদ একভি উপতিত থোভক। 

সমযক দর্ শন  জৈন দর্ শভনর তেতত্তস্বরূপ তীথ শংকরভদর উপভদভর্ শ্রিোপূর্ শ তবশ্বোস হল সমযক দর্ শন। 

শ্রিো বযতীত জ্ঞোন হে নো।তকন্তু মে শ্রিো তবচোরতবেুক্ত, তোভক জৈনরো শ্রিো বভলন নো।েো েুক্তক্তগ্রোহয  

তোভকই গ্রহর্ করো কতশবয।তবচোভরর সোভথ শ্রিোর মকোন তবভরোধ্ মনই। 

অতবচল তবশ্বোস ও শ্রিোর ৈনয মোনুষভক  ক্তিতবধ্ কুসংস্কোর ও দম্ভ মথভক মুক্ত হভত হভব। ক্তিতবধ্ 

কুসংস্কোরভক ক্তিতবধ্ মূড় বলো হভেভে- মলোক মূড়,মদবমূড় ও পোষণ্ডী  মূড়।ভলোকমূড় মোনুভষর কতগু্তল 

মলৌতকক তবশ্বোসভক মবোঝোে। মেমন একটি তবভর্ষ নদীভত অবগোহন করভল মোনুষ পতবি হে-এইরূপ 

তবশ্বোস। মদবমূড় মদবতোভদর র্ক্তক্তমত্তোে তবশ্বোসভক মবোঝোে।ভেমন মোনুষ তবশ্বোস কভর মদবতোভদর তুষ্ট 

করভল নোনো স্বোথ শতসক্তি হে। পোষণ্ডী মূড় বলভত েণ্ড সোধ্ুভদর উপভদভর্  তবশ্বোসভক মবোঝোে। এই 

ততনপ্রকোর কুসংস্কোর মথভক মুক্তক্ত সমযক দর্ শভনর আবতর্যক র্তশ। তোেোড়ো তবনেভকও সমযক দর্ শভনর 

আবতর্যক র্তশ বলো হে।মোনুষভক বুক্তিমত্তোর দম্ভ, তবর্োলোকোভর পূৈো করোর দম্ভ, ৈোততর দম্ভ,বংভর্র 

দম্ভ ইতযোতদ মথভক মুক্ত থোকভত হভব। 

সমযক জ্ঞোন   আত্মজ্ঞোনভকই সমযক জ্ঞোন বলো হভেভে।ৈীব বো আত্মোর স্বরূপ সম্বভন্ধ অজ্ঞোনতোই 

বন্ধভনর কোরর্। ৈীব েখন কভম শর বন্ধভন আবি থোভক তখন তোর জ্ঞোন অপ্রকটিত থোভক।কভম শর বন্ধন 

মথভক মুক্তক্ত মপভলই সমযক জ্ঞোন হে। 

সমযক চতরি   মমোক্ষলোভের  সহোেক কম শ পোলনভক সমযক চতরি বভল। 

জৈন নীততদর্ শভন মমোক্ষভক  একই সোভথ পরম পুরষোথ শ  ও জনততক আদর্ শ  বলো হভেভে। এই আদভর্ শ 

মপৌৌঁেোভনোর পথ অতত দুগ শম। জৈন নীততদর্ শভন দুই প্রকোর জনততক অনুর্োসভনর কথো বলো হভেভে।এই 

অনুর্োসনগতলভক ব্রত বলো হে। তকেু ব্রত সোধ্োরর্ মোনুভষর ৈনয বলো হভেভে, আবোর তকেু ব্রত 

সন্নোসীভদর ৈনয তনতদশষ্ট করো হভেভে। সোধ্োরর্ মোনুষভদর ৈনয তনিশোতরত ব্রতগতলভক বলো হে  অনুব্রত  

এবং সন্নোসীভদর পোলনীে ব্রতগতলভক বলো হে মহোব্রত। মহোব্রত ও অনুব্রতর মভধ্য পোথ শকয মকবল 

মোিোগত।সোধ্োরর্ মোনুষভদর ৈনয পোলনীে ব্রতগতল তুলনোমূলকেোভব অভনক সহৈসোধ্য,অপরপভক্ষ 

সন্নযোসীভদর পোলনীে ব্রতগতল কভ োর।  

অতহংসো,সতয,অভেে,ব্রম্ভচে শ এবং অপতরগ্রহ এই পো াঁচটি েখন সন্নযোসীভদর পোলনীে তখন তোভক বভল 

পঞ্চ মহোব্রত। এই পো াঁচটির মভধ্য অতহংসোই সবভথভক মূলযবোন।অতহংসোভক প্রধ্োন বো মূলযবোন বলোর 

কোরর্  হল অনয ব্রতগতলও  পভরোক্ষেোভব অতহংসোর কথোই বভল। 

অতহংসোর অথ শ হল সব রকম তহংসো মথভক তবরতত।প্রোর্ীর প্রতত জদতহক  তহংসোভকই তো াঁরো মকবল তহংসো 

বভলন তন।কোতেক,বোতচক ও মোনতসক –সকল তহংসো মথভক তবরত থোকোই হল অতহংসো।  



তিতীে মহোব্রত  সতয প্রকোরোন্তভর অতহংসো পোলভনর ব্রত।কোরর্ মকোন বযক্তক্তর তবরুভি তমথযোচোরর্ মসই 

বযোক্তক্তর তবপে শভের কোরর্ হে। অসতযেোষর্ তহংসোরই নোমোন্তর মোি। 

অভেে বো পরদ্রবয অপহরর্ মথভক তবরত নো হভলও  তহংসোচোরর্ হে, কোরর্ মে বযোক্তক্ত তোর প্রকৃত 

অতধ্কোরী তোর ক্ষততসোধ্ন হে। 

ব্রম্ভচে শ মথভক তবরত নো  হওেো অপভরর পভক্ষ ক্ষততকোরক হভত পোভর। 

অপতরগ্রহ  অথ শোৎ অতততরক্ত দোন গ্রহন নো কর এবং তোর িোরো অতততরক্ত সম্পভদর অতধ্কোরী নো  

হওেো।েতদ মকোন বযোক্তক্ত অতততরক্ত সম্পদ সঞ্চে কভর তোহভল তোর এই প্রবৃতত্তর ফভল অভনযর অেোব 

সৃটষ্ট হে।অপরভক বক্তঞ্চত করোও এক প্রকোর অতহংসো। 

জৈন নীততদর্ শন অনুেোেী সন্নযোসীর আচরর্ সম্পূর্ শ অতহংস হওেো উতচত।এইৈনয তো াঁভদর পো াঁচটি 

মহোব্রত েোড়োও পো াঁচটি অনুনীতত  বো সতমতত পোলন করভত হভব। মেমন,- 

১।ইষ শো সতমতত – চলোর সমভে মকোন প্রোর্ীর মেন মকোন আঘোত নো লোভগ মস তবষভে সোবধ্োনতো পোলন 

করভত হভব 

২।েোষো সতমতত - বোচতনক আঘোত মেন নো লোভগ তোই বোকসংেম পোলন করভত হভব।  

৩।এষর্ো সতমতত- খোদয তবষভে তনক্তিত হওেো প্রভেোৈন মে মস খোদয মেন শুধ্ু তোর ৈনয জতরী নো হে।  

৪।আদোন তনভক্ষপন সতমতত- প্রভেোৈনীে ক্তৈতনস এমনেোভব বযবহোর করো উতচত েোভত আর কোভরো 

আঘোত নো লোভগ। 

৫।পতরথোপোতনকো সতমতত- অপ্রভেোৈনীে ক্তৈতনস সোবধ্োনতোর সোভথ  তবসৈশন মদওেো উতচত। 

এই পো াঁচটি সতমতত সন্নযোসীভক অতহংসো পোলভন সোহোেয কভর।এই সতমততগতলর অনুর্োসন অতত 

কভ োর। সম্পূর্ শ অতহংসো পোলন নো করভল মমোক্ষ লোে করো েোে নো। 

সোধ্োরর্ মোনুভষর পভক্ষ এই  কভ োর অনুর্োসন পোলন করো সম্ভব নে।প্রততটি মহোব্রতভক তর্তথল কভর 

মে জনততক তবতধ্ রচনো করো হে তো সোধ্োরন গৃহিভদর উপভেোগী।জৈন নীততর্োভস্ত্র এভদর বলো হে 

অনুব্রত। 

অনুব্রত রূভপ অতহংসো  -এই অভথ শ অতহংসো হল িুল অতহংসো মথভক তবরতত।অথ শোত উচ্চপ্রোর্ীভক 

আঘোত বো হতযো মথভক তবরতত।উচ্চ মশ্রর্ীেুক্ত প্রোর্ী বলভত একোতধ্ক ইক্তিেেুক্ত প্রোর্ীভক মবোঝোন 

হভেভে। 

অতহংসোর অন্তগ শত েেটি অনুব্রত হল  

১।ইচ্ছোপূব শক তনভদশোষ প্রোর্ীভক হতযো নো করো, 

২।আত্মহতযো মথভক তবরত থোকো,  

৩।ভ্রূর্ হতযো মথভক তবরত থোকো,  

৪।এমন মকোন প্রততষ্ঠোভনর সোভথ েুক্ত নো হওেো েোর উভের্য তহংসো ওধ্বংস,  



৫।মোনুষভক অস্পৃর্য নো  মভন করো, 

৬।সমে প্রোর্ীর প্রতত তনষু্ ুর আচরর্ মথু্ভক তবরত থোকো।  

অনুব্রত রূভপ সতয – িুল তমথযোেোু্ষর্  মথভক তবরত থোকো।তমথযোভক িুল বলো হে তখন েখন তো 

অপভরর ক্ষততকোরক হে।সভতযর সোভথ েুক্ত েেটি অনুব্রত হল – 

১।ক্রেতবক্রভের সমভে েথোেথ পতরমোন মদওেো, 

২।সভচতনেোভব তমথযো অতেমত নো মদওেো,  

৩।তমথযো মোমলো নো করো বো তমথযো সোক্ষয নো মদওেো 

৪।অভনযর মগোপন তথয নো প্রকোর্ করো 

৫।গক্তচ্ছত বস্তু প্রতযপ শন নো করোর ইচ্ছো প্রকোর্ করো 

৬।প্রতোরর্ো নো করো। 

অনুব্রত রূভপ অভেের অথ শ িুল মচৌে শ মথভক তবরত থোকো।ওভেে সম্পভকশ পো াঁচটি অনুব্রত হল 

১।পরদ্রবয অপহরর্ নো করো 

২।অপহৃত দ্রবয ক্রে নো করো বো ক্রভে সোহোেয নো করো  

৩।আইনতবভরোধ্ী বস্তুর সোভথ সম্পকশ নো রোখো 

৪।বোতনভৈযর মক্ষভি অসোমোক্তৈক কোে শকলোপ নো করো 

৫।একটি প্রততষ্ঠোভনর কম শকতশোর মক্ষভি মসই প্রততষ্ঠোভনর সম্পতত্ত আত্মসোত নো করো 

অনুব্রত রূভপ ব্রম্ভচভে শর তোতপে শ 

ব্রম্ভচভে শর অথ শ তনভৈর স্বোমী বো স্ত্রীর তবষভে সন্তুটষ্ট 

অনুব্রত রূভপ ব্রম্ভচে শ সম্পভকশ পো াঁচটি নীতত 

১।বযতেচোর নো করো 

২।অস্বোেোতবক মেৌনকভম শ তলপ্ত  নো হওেো 

৩।ভেৌন কম শ মথভক তনেতমত তবরতত 

৪।আ োভরো বের বেস অবতধ্ তববোহ নো করো 

৫।অতধ্ক বেভস তববোহ নো করো 

অপতরগ্রহ সম্পভকশ পো াঁচিো অনুব্রত হল 

১।স্বোেোতবক প্রভেোৈভনর অতততরক্ত মকোন তকেু গ্রহর্ নো করো 



২।উতভকোচ, এমনতক উপহোরও গ্রহর্ নো করো 

৩।তনভৈর স্বোথ শতসক্তির ৈনয অথ শ নো মদওেো বো গ্রহর্ নো করো 

৪।তচতকতসভকর  পভক্ষ  মলোেবর্ত তচতকতসো দীঘ শোতেত নো করো 

৫।তববোভহ মেৌতুক নো দোবী করো 

অনুব্রতগতল আপোতদৃটষ্টভত মনততবোচক মভন হভলও এই ব্রতগতল পোলভন একতদভক আত্মতসক্তি 

হে,অপরতদভক সমোভৈর উন্নতত হে এবং  মোনুষভক আধ্যোক্তত্মক উন্নততর পভথ তনভে েোে। 

অনুব্রতগতলর  মক্ষভি অকোরর্ কভ োরতো প্রদর্ শন করো হে তন,এভত জৈন দর্ শভনর বোেবভবোধ্ প্রকোতর্ত  

হে। অপরপভক্ষ মহোব্রতগতল তো াঁভদর মভত মকবল মুমুকু্ষ বযোক্তক্তভদরই পোলনীে। আত্মজ্ঞোভনর পথ 

,তো াঁভদর মভত অতত কভ োর।  

  


