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প্রঙ্গ জৈন নীতিিত্ত্ব : একতি ভীক্ষা
Dr. Debabrata Saha
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Abstract:
Though Jaina philosophy is considered non-Vedic school of Indian philosophy, but it is
clearly integrated with Vedic thought. The essence of Jaina philosophy is its ethics. Hence
the knowledge of saptatattva in Jaina philosophy elaborates Jaina ethics. The saptatattva
are Jiva, Ajiva, Bandha, Sambara, Nirjara and Moksa. As long as there is a discussion of
ethics in the heart of this world, Jaina ethics will have its place. In this research article I
have tried to highlight the Jaina school of Indian Philosophy in the light of its ethical
thought.

বাযিীয় দশনচচশায় জৈন দশন অবফতদক-রূপ গণ্য পরও ভতিি জফতদক তচন্তাধাযা এই দশপন ুস্পষ্ট
রূপ প্রতিপতরি পয়পে। জৈন দশপনয ায র িায নীতিিত্ত্ব। বাযিীয় নীতিিত্ত্ব ভাপেই ৈীপফয ফন্ধনভুতিয উপমাগী জনতিক আচযণ্-তনয়ন্ত্রক কিশপফযয তদগদশন। আফায এরূ তদগদশন মভাক্ষার্শীয ৈগৎমচিনা তনবশয। জৈন দশনও িায ফযতিক্রভ নয়। পপর জৈন নীতিিপত্ত্বয ভূর উপেয র ৈীপফয ফন্ধন-ভুতিয
উপমাগী জনতিক আচযণ্-তনয়ন্ত্রক কিশপফযয তদগদশন প্রদান। িাই জৈন দশপন প্তিপত্ত্বয জ্ঞান জৈন
নীতিিত্ত্বপক তযস্ফূি কপয। প্তিত্ত্বগুতর র ৈীফ, অৈীফ, আস্রফ, ফন্ধ, ংফয, তনৈশযা এফং মভাক্ষ।
ৈীফ ও অৈীফ: জৈন ভপি ৈীফ প্রর্ভ িত্ত্ব এফং অৈীফ তিিীয় িত্ত্ব। জৈনগণ্ ফপরন ভগ্র তফশ্ব ৈীফ ও অৈীফ এই
দুতি দার্শ িাযা গতিি। জৈন দশন অনুমায়ী ৈীফ ফরপি মফাায় মায জচিনয আপে,1 িাাঁযা ফপরন মমপকান
মচিন দ্রফয ম মি ক্ষুদ্রই মাক না মকন ফা িায মচিনা মি স্বল্পই মাক না মকন িা ৈীফ দফাচয। ৈীফ
কখপনা মচিনা ীন য় না। ৈীফ জ্ঞািা, কিশা ও মবািা। ৈীফ মমভন অনযপক প্রকা কপয, মিভতন তনপৈপকও
প্রকা কপয।
ৈীপফয প্রকাযপবদ: ৈীফপক প্রর্ভি দুতি বাপগ বাগ কযা পয়পে – ১) ংাযী ৈীফ এফং ২) ভুি ৈীফ ফা
তদ্ধ ৈীফ।2
ংাযী ৈীফ : ংাযী ৈীফ ংাপযয ফন্ধপন আফদ্ধ র্াপক। অর্শাৎ ৈন্ম-ভৃিুযয চপক্র তযভ্রভণ্যি। এই
তযভ্রভপণ্য আতদ মনই, িপফ অন্ত আপে। ৈীফ ভুি পর এই তযভ্রভণ্ ভাপ্ত য়।
ভুি ৈীফ ফা তদ্ধ ৈীফ : ভুি ৈীফ িাাঁযাই মাাঁযা কাতভশক দার্শপক ক্ষয় কপয ৈন্ম-ভৃিুযয চক্র মর্পক তনপৈপক
ভুি কযপি মপযপেন।
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ংাযী ৈীফপক আফায দু-বাপগ বাগ কযা পয়পে। মর্া, ে এফং স্থাফয। ে ৈীফ গতিীর অর্শাৎ
একস্থান মর্পক অনয স্থাপন গভন কযপি াপয। আয স্থাফয ৈীফ গতিীন অর্শাৎ একস্থান মর্পক অনয স্থাপন
গভন কযপি াপয না। স্থাফয ৈীফ এপকতিয় তফতষ্ট। এপদয মকফরভাে স্পশ অনুবূতি আপে এফং এপদয
মচিনা ফশাপক্ষা তনম্নস্তযীয়। ে ৈীফপক দু-বাপগ বাগ কযা পয়পে। মর্া, ১) তফকপরতিয় এফং ২)
কপরতিয়। িীতিয় মর্পক চিুতযতিয় ৈীফপক ফরা য় তফকপরতিয় ৈীফ এফং পেতিয় ৈীফপক ফরা য়
কপরতিয় ৈীফ।
জৈন দশপন মাপক ৈীফ ফরা য়, অযায দশপন িা আত্মা রূপ কতর্ি। আধযাত্মফাদী বাযিীয়
দাশতনকপদয ভপি আত্মা মদ, ভন, ইতিয় প্রবৃতি মর্পক তব্ন  এক স্বিন্ত্র ্া। আত্মা উৎত্ ও তফনাীন।
তকন্তু চাফশাক ম্প্রদায় এই ভপিয তফপযাধীিা কপয ফপরন, আত্মা র জচিনযতফতষ্ট মদ। মিক্ষণ্ মদ র্াপক,
িিক্ষণ্ জচিনয র্াপক, মদ তফতনষ্ট পর জচিনয আয র্াপক না। আফায মফৌদ্ধ ম্প্রদাপয়য ভপি, তফজ্ঞান ফা
জচিপনযয প্রফাই আত্মা। তযফিশনীর তফজ্ঞান প্রফা োড়া আত্মা ফপর ৃর্ক মকান ্া মনই।
জৈন ভিানুাপয অৈীফও ৈীপফয ভিই ৎ। জৈনযা ৈীপফয মম রক্ষণ্ তদপয়পেন অৈীফ িায তফযীি
রক্ষণ্মুি অর্শাৎ অৈীফ র মচিনাূনয ৈড়। অৈীফ াাঁচ প্রকায। মর্া, ১) ধভশ, ২) অধভশ, ৩) আকা, ৪)
ুদগর এফং ৫) কার। ধভশ, অধভশ, আকা এফং কার অরূী অৈীফ আয ুদগর রূী অৈীফ। মায আকায
আপে িা রূী এফং মায আকায মনই িা অরূী।
জৈন ভপি ধভশ র এভন একতি দ্রফয মা ৈীফ ও ুদগপরয গতিপি ায়িা কপয। অর্শাৎ এই দ্রফয না
র্াকপর ৈীফ ফা ৈড় দাপর্শয পক্ষ গতিফান ওয়া ম্ভফ পিা না। এৈনয ধভশপক গতি ায়ক ফপর। ধভশ
গতি ায়ক ভাে, তকন্তু গতিয প্রপমাৈক নয়। অর্শাৎ গতিীন ফস্তুপক গতিীর কযায াভর্শয ধপভশয মনই।
আয অধভশ এভন একতি দ্রফয মা ৈীফ ও ৈড় দার্শপক তস্থয র্াকপি াাময কপয। অর্শাৎ ধভশ মমভন গতিয
ায়ক, অধভশ তস্থতিয ায়ক।4 ধভশ ও অধভশ উবপয়ই স্পশ, স্বাদ, গন্ধ এফং গুণ্ ফতৈশি।5 ধভশ ও অধভশ
উবপয়ই অরূী। ধভশ ও অধভশ উবপয়ই গতিীন এফং এযা উবপয়ই এক একতি ভগ্র দ্রফয।6
আয আকা র তফস্তাযমুি অৈীফ দ্রফয। আকা এভন একতি ৈড় দ্রফয মা ৈীফ, ুদগর প্রবৃতি অনযানয
কর দার্শপক অফতস্থতি দান কপয। মমভন, একতি প্রদীপয দী ীখাপক স্থান কপয মদয় আকা। আফায
মদওয়াপর মপযক মাাঁিা পর মই মপযকপক স্থান কপয মদয় আকা। মিভতন আকা ৈীফ এফং অৈীফপক
স্থান মদয়।7 িাই ফরা মায়, এভন তকেু মনই মা আকাপ অফস্থান কপয না। এতি ফশে তফযাৈভান। আকা ধভশ
ও অধপভশয ভপিা স্পশ, স্বাদ, গন্ধ, ফণ্শগুণ্ ফতৈশি।
আয অৈীফ ফস্তু ভূপয ভপধয একভাে ুদগর র রূী অৈীফ। মম দ্রফয ংপমাগ ও তফবাগপমাগয
(ুযয়তন্ত গরতন্ত চ) িাই ুদগর।8 ুদগপরয দুতি রূ – অণ্ু এফং স্কন্ধ।9 একতি ৈড় দ্রফযপক ক্রভািপয়
তফবাগ ও তফপেলপণ্য ভাধযপভ মম ক্ষুদ্রিভ অতফবাৈয কণ্া াওয়া মায় িাপক ফরা য় অণ্ু। একাতধক অণ্ুয
ভিপয় উৎ্ন  য় ংঘাি ফা স্কন্ধ। ঘি, িাতদয নযায় কর স্থূর দ্রফয র ংঘাি ফা স্কন্ধ। জৈন ভপি,
আভাপদয মদ, ভন, ফাক্ এফং শ্বা-প্রশ্বা ুদগর িাযাই ৃষ্ট।10 িাাঁপদয ভপি, ুদগপরয কাযপণ্ই ৈীপফয
ুখ, দুুঃখ, ৈন্ম এফং ভৃিুয য়।11
আস্রফ: আস্রফ পেয অর্শ ীড়া, কষ্ট, দুুঃখ। এখাপন ‘আস্রফ’ েতি াতযবাতলক, মায অর্শ ৈীপফয কপভশয
আগভন র্। র্ ফা িায (দযৈা) তফনা মকান ফস্তু মকার্াও প্রপফ কযপি াপয না। িত্ত্বার্শূোনুমায়ী কায়,
ফাকয ও ভপনয কভশ র ‘মমাগ’।1 2 আয এগুতরই আস্রপফয কাযণ্।1 3 অর্শাৎ জদতক, ফাতচক এফং ভানতক
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কভশই আস্রপফয কাযণ্। ৈপরয তনপম্ন অফতস্থি মকান িায র্াকপর িায ভপধয তদপয় ৈর প্রফাতি য় ফপর
িাপক আস্রফ ফপর। মরূ কপভশয িায পর্ কভশপস্রাি প্রপফ কপয ৈীপফয াপর্ ংমুি য় ফপর কপভশয
গতি ফা মমাগপক আস্রফ ফরা য়। ৈপর তি ফস্ত্র মমভন ভস্ত অংপয িাযা ফায়ু ফাতি ধূতরকণ্াপক গ্রণ্
কপয মরূ কলায় রূ ৈপর তি ৈীফ মমাগ ফা আস্রপফয িাযা আনীি কভশপক কর অফয়পফয িাযা গ্রণ্
কপয। অর্ফা তনুঃপপল উ্প্ত মরৌতন্ড ৈপর মপরা পর মমরূ কর অফয়পফয িাযা ৈর কণ্াপক মালণ্
কপয মরূ কলাপয়য িাযা উষ্ণ ৈীফ মমাগ ফা আস্রপফয িাযা আনীি কভশভূপক কর তদক মর্পক গ্রণ্
কপয।
কলাপয়য িাযা চাতরি কভশভূপয পপর ‘াম্পযাতয়ক’ (দীঘশপভয়াদী) আস্রফ ংঘতিি য়। আফায মকান
ফযতি কলায় ভুি পয় কভশম্পাদন কযপর ঈলশার্ (স্বল্পপভয়াদী) আস্রফ য়।
মম মকান কলায় মুি কভশ াম্পযাতয়ক কভশাস্রপফয কাযণ্ য়। াম্পযাতয়ক কভশাস্রপফয অতধকযণ্ ৈীফও
পি াপয আফায অৈীফও পি াপয। এই প্রকায আস্রপফয ৈীফাতধকযণ্ র আত্মা এফং িায তফতব্ন 
মশায়। াম্পযাতয়ক কভশাস্রপফয অৈীফ অতধকযণ্ র যীয এফং কপভশ ফযফহৃি তফতব্ন  যঞ্জাভ।
শুব কভশ ভূ শুব কভশাস্রপফয কাযণ্। ূৈযাপদয ভপি, কপভশয প্রকৃতি শুব না অশুব িা তনবশয কপয
ফযতিয শুবাশুব অতবপ্রাপয়য উয।1 4 আভযা াধাযণ্িুঃ ভপন কতয মম, শুধুভাে অশুব কভশই তযিযাৈয,
কাযণ্ িা তযণ্াপভ দুুঃখ মেপক আপন। ফাস্তফ দৃষ্টবতঙ্গ মর্পক অশুব কপভশয িুরনায় শুব কভশ অফযই কাভয,
তকন্তু আধযতত্মক দৃষ্টবতঙ্গ মর্পক শুব কভশপকও তনয়ন্ত্রণ্ কযা প্রপয়াৈন। কাযণ্ অশুব কপভশয নযায় শুব কভশ
তযণ্াপভ ৈীফপক ফদ্ধ কপয।
ফন্ধ: ৈীফ তনৈ কভশ অনুাপযই ুদগর কণ্াপক আকৃষ্ট কপয। আয এই আকৃষ্ট ুদগরপক কভশুদগর ফপর।
আস্রফ ৈীপফয স্বরূ নষ্ট কপয ফন্ধপনয তদপক তনপয় মায়। মখন এই ুদগর কণ্া ৈীপফ প্রতফষ্ট য় িখন মই
অফস্থাপক ফন্ধন ফপর। ফন্ধন দুই প্রকায – বাফফন্ধ এফং দ্রফয ফন্ধ। ভপন দূতলি তফচায কযাপক বাফফন্ধ ফপর।
আয মখন ুদগর কণ্া ৈীপফ প্রফৃ্ য় িখন মই ফন্ধনপক দ্রফযফন্ধ ফপর। মমবাপফ দুধ ও ৈপরয তভশ্রণ্ য়
মবাপফ আত্মা ও ুদগপরয ংপমাগ য়। এই ংপমাগ ফা তভরনপক দ্রফযফন্ধ ফপর। বাফফন্ধ র দ্রফযফপন্ধয
কাযণ্। বাফফপন্ধয য দ্রফযফপন্ধয আতফবশাফ য়।
কভশুদগর ৈীফাত্মাপক চায প্রকাপয ফন্ধ কপয। এই প্রকায গুতর র ১) প্রকৃতি ফন্ধ, ২) তস্থতি ফন্ধ, ৩)
অনুবফ ফন্ধ এফং ৪) প্রপদ ফন্ধ।
প্রকৃতি ফন্ধ : কভশদু গর ৈীফাত্মায পঙ্গ ফদ্ধ ফায ভয়, মমাপগয শুবাশুবিা, িীব্রিা, ভন্দিা প্রবৃতি
কাযপণ্য িাযা তফপল তফপল প্রকাপযয তযণ্তি ও আত্মায তফপল তফপল গুণ্পক আফৃি কযায স্ববাফ তনপয়
ফদ্ধ য়। এই রূ ফন্ধপক প্রকৃতি ফন্ধ ফপর।
তস্থতি ফন্ধ : কভশদু গর ৈীপফয পঙ্গ ফদ্ধ ফায ভয়, যাগ-মিলাতদয িীব্রিা ফা ভন্দিায ৈনয তফস্তৃি ফা অল্প
ভপয়য তস্থতি তনপয় ফদ্ধ য় এপক তস্থতি ফন্ধ ফপর।
অনুবাফ ফন্ধ : যাগ-মিলাতদয অধযাফাপয়য িাযিপভযয প্রবাপফ কভশুদগর শুব তক অশুব, িীব্র তক ভন্দ
ইিযাতদ মকভন পর প্রদান কযপফ, িা ফপন্ধয ভয় তনতিি য়। এরূ পরপ্রদান কযায তি রূ যমুি
পয় মম ফন্ধ য় িাপক অনুবাফ ফন্ধ ফা যফন্ধ ফপর। ফপন্ধয িীব্রিা ফা গুপণ্য উয এই ফন্ধ তনবশয কপয।
প্রপদ ফন্ধ : কভশরূপ তযণ্ি ুদগপরয িযণ্ুকাতদক্রপভ মম স্কন্ধ ফা ংঘাি মা অনন্ত প্রপদ ফযাপ্ত,
ৈীফায়পফয তফতব্ন  প্রপদপ িায অনুপ্রপফপক প্রপদ ফন্ধ ফপর। ভন-ফচন কায়ায প্রবাপফ মখন কভশুদগর
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ৈীপফয পঙ্গ ফদ্ধ ফায ৈনয আকৃষ্ট পয় আপ, িখন িা মমাপগয িাযিপভযয ৈনয কখপনা অতধক ফা
কখপনা অল্প ংখযায় আগি পয় আত্মায তি ফদ্ধ য়। এই রূ অল্প ফা ফহু তযভাণ্ তফতষ্ট ফন্ধপক
প্রপদ ফপর।
ংফয: িত্ত্বার্শূোনুমায়ী েভ িত্ত্ব র ংফয। মম ভস্ত কাপমশয িাযা কপভশয আস্রফ অর্শাৎ অগভনপক
তনপযাধ কযা মায়, িাই ংফয। এতি আস্রপফয তফযীি িত্ত্ব। জৈন তযবালায় ‘আস্রফ’ র ৈীপফয চরন।
আস্রপফয তনপযাধ কভশদু গর গুতর ৈীপফ প্রপফ কপয না। িাই আস্রফ তনপযাধপক ংফয ফরা য়।
িত্ত্বার্শূোনুাপয গুতপ্ত, তভতি, মতিধভশ, অনুপপ্রক্ষা, যীলৈয় এফং চাতযে িাযা আস্রফ রুদ্ধ য় ির্া ংফয
াতধি য়। এগুতর ভূরিুঃ শ্রভণ্পদয চচশা ও চমশাতবত্ক।
গুতপ্ত : মম আস্রফ ফা মমাপগয িাযা কভশদু গর ৈীপফ প্রপফ কপয িা মর্পক ৈীফপক যক্ষা কযা র গুতপ্ত।
উ্যাধযায়নূোনুাপয মম মকান াপয তনফাযক র গুতপ্ত। গুতপ্ত তিন প্রকায – ১) ভপনা গুতপ্ত, ২) ফাগ গুতপ্ত
এফং ৩) কায় গুতপ্ত।
তভতি : প্রাণ্ী ীড়া তযিযাগ কপয ভযগবাপফ অফস্থান র তভতি। তভতি াাঁচ প্রকাপযয।
উ্যাধযায়নূোনুমায়ী ধভশীয় ৈীফন-মাপনয ৈনয ে-তভতিয প্রপয়াৈন। এই ে তভতি র – ঈলশা
তভতি, বালা তভতি, এলণ্া তভতি, আদান তভতি এফং উৎগশ তভতি।
মতিধভশ : একৈন শ্রভপণ্য মক্ষপে দতি প্রধান জনতিক গুপণ্য অনুীরন আফযক। এগুতরপক ফরা য়
মতিধভশ। এগুতর র – ক্ষভা, ভাদশফ, আৈশফ, মৌচ, িয, ংমভ, িস, িযাগ, আতকেনয এফং ব্রহ্মচমশ। এই
দতি ধপভশয ারন ংফপযয িৃিীয় উায়।
অনুপপ্রক্ষা : ংফপযয অনযিভ উায় র অনুপপ্রক্ষা। অনুপপ্রক্ষা র কিকগুতর বাফনা। িত্ত্বার্শূপে ১২ তি
অনুপপ্রক্ষায কর্া ফরা পয়পে। এগুতর র – অতনিয বাফনা, অযণ্ বাফনা, ংায বাফনা, একত্ব বাফনা,
অনযত্ব বাফনা, অশুতচত্ব বাফনা, আস্রফ বাফনা, ংফয বাফনা, তনৈশযা বাফনা, মরাক বাফনা, মফাতধদুরশব বাফনা
এফং ধভশ বাফনা।15
যীল : যীল র কষ্ট ফা কষ্টকয তফলয়। শ্রভণ্গণ্ এই কষ্ট অনাতি এফং তিতিক্ষায িাযা ৈয় কযপফন।
ধাযণ্বাপফ মভাক্ষকাভীপক আরয এফং স্বাচ্ছপন্দয ৈীফন তযিযাগ কযপি য় এফং কষ্টপক ফযণ্ কপয
তনপি য়। িত্ত্বার্শূপে এফং উ্যাধযায়নূপে ফাইতি যীলপয উপেখ যপয়পে। এগুতর র – ক্ষুি যীল,
তাা যীল, ীি যীল, উষ্ণ যীল, দংভক যীল, নাগ্ন্য যীল, অযতি যীল, স্ত্রী যীল,
চমশা যীল, তনলদযা যীল, মযা যীল, আপক্রা যীল, ফধয যীল, মাচনা যীল, অরাব যীল,
মযাগ যীল, িৃণ্স্পশ যীল, ভর যীল, ৎকায ুযস্কায যীল, প্রজ্ঞা যীল, অজ্ঞান যীল এফং
অদশন যীল। এই ফাইতি যীল ৈয় কযপর আস্রফ প্রতিি য় এফং ংফয াতধি য়।
তনৈশযা: তনৈশযা জৈনভপি লষ্ঠিত্ত্ব। তনৈশযায অর্শ কভশফন্ধপনয ক্ষয়। িুঃ িাযা কভশফন্ধপনয ক্ষয় য়। তনৈশযা র দুই
প্রকায, মর্া, বাফ তনৈশযা এফং দ্রফয তনৈশযা। কাভনায ূত্শ াধন কপয কপভশয ক্ষয়কারীন তনৈশযাপক বাফ তনৈশযা
ফপর। িাযয ৈীপফ অফতস্থি কভশুদগপরয প্রকৃি তফনা র দ্রফয তনৈশযা। অনযবাপফও তনৈশযাপক দুই বাপগ বাগ
কযা য়, মর্া, মর্াকাভ তনৈশযা এফং ঔক্রতভক তনৈশযা। মম কাপর মম কভশ পরপ্রদান কযায কর্া, িা মই
পরপ্রদান কপয তফনষ্ট পর িাপক মর্াকাভ তনৈশযা ফপর। এয ৈনয মকান উপদযাগ তনপি য় না। আয, ঔক্রতভক
তনৈশযা মচষ্টাতিি। এই তনৈশযায ৈনয ৈীফপক পচষ্ট পি য়।
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মভাক্ষ: জৈনভপি মভাক্ষ প্তভিত্ত্ব। আত্মাপক কপভশয আফযণ্ মর্পক ভুি কযাই র মভাক্ষ। অর্শাৎ কর কভশক্ষয়
িাযা ৈীফাত্মায তনৈস্বরূ প্রাপ্ত ওয়াই র মভাক্ষ। জৈনদশপন মভাক্ষ র ৈীফ মর্পক কভশদু গপরয তফমুতিকযণ্।
অর্শাৎ আত্মা মর্পক মখন কভশদু গপরয ম্পূণ্শ তফপয়াগ ঘপি িখনই ভক্ষ প্রাতপ্ত ঘপি।
বাযিীয় দশপন জৈন দশন নাতস্তক ম্প্রদায়বুি পরও জনতিকিায মম আদশ ত্ন পফতি পয়পে িা
এককর্ায় অনফদয ও অিুরনীয়। এ প্রপঙ্গ আযও ফরা মমপি াপয মম, জৈন নীতিিপত্ত্ব এভন তকেু জনতিক
বাফনা স্থান মপয়পে িা একতদক মর্পক মমভন অননয মিভনই ভপয়াপমাগীও ফপি। এ প্রপঙ্গ প্রর্পভই
অতংায কর্া উপেখ কযপি য়। িপফ এভন নয় মম, জৈনযা োড়া অতংায কর্া মকউ ফপরন তন, ির্াত
অতংা ম্পপকশ জৈন ভিফাপদয স্বািন্ত্রয এই মম, মম উচ্চিায় এফং ভাোয় জৈনযা এই নীতিতিপক স্থান
কপযপেন িা মকার্াও তযরতক্ষি য় তন। ফযতিয জনতিক, আধযাতত্মক ির্া াভাতৈক ৈীফপন এফং আদপশ—
ফশেই অতংায প্রতিপরন ফাস্তপফ অতি তফযর তনদশন। অতংাপক মকি কপয মম েব্রপিয কর্া জৈন
নীতিিপত্ত্ব উপেখ কযা পয়পে িায প্রতিতিয গুরুত্ব ফাস্তফ দৃতষ্টবতঙ্গ মর্পক অতযীভ।
একতফং িােীপি দাাঁতড়পয় কখপনা কখপনা ভপন য় মম, প্রফেনা, তভর্যাাক্ষয মদওয়ায ঘিনা, অপযয
মগান ির্য প্রকাপয ঘিনা প্রবৃতি ভানুলপক মমন জনতিক অফক্ষপয়য তদপক তনপয় মাপচ্ছ। ভানুপলয এই জনতিক
অফক্ষয় মযাধ কযায মক্ষপে আভায ভপন য় জৈনপদয িযব্রি একতি মর্ার্শ তনদান। একইবাপফ অপস্তয় ব্রপিয
তযতধ অিযন্ত ফযাক। এই ব্রি প্রিযক্ষ এফং পযাক্ষ ফশপ্রকায মচৌমশপক তনতলদ্ধ কপয, মা ফিশভান মুপগও
াতস্তপমাগয অযাধ ফপর তফপফতচি য়। আফায ব্রহ্মচমশ ব্রিতিয গুরুত্বও ফিশভান াভাতৈক মপ্রক্ষাপি অতযীভ।
ফিশভান মুপগ আধুতনকিায নাপভ মম উৎৃঙ্খর ৈীফনমান শুরু পয়পে িাযও মর্ার্শ তনদান পি াপয ব্রহ্মচমশ
ব্রি ারন। এোড়াও স্বাভী-স্ত্রীয মমৌর্ ৈীফন মাপনও মম একিা তনতদশষ্ট ভাো র্াকা আফযক িা স্মযণ্ কতযপয়
মদয় এই ব্রহ্মচমশ ব্রি। আফায অতযগ্র ব্রপিয তদপক িাকাপর এই একই কর্ায় ফরপি য় মম, ফিশভান মুপগয
তযপপ্রতক্ষপি এই ব্রিতিও অতিভাোয় প্রাতঙ্গক। অতযগ্রপয অন্ততনশতি তনমশাতি র এই মম, ভানুল িায
প্রপয়াৈনীয় ফস্তুয মবাপগয ভপধযই মমন ন্তুষ্ট র্াপক। ফিশভাপন আভযা এভনই মরাপবয তকায ই মম, আভযা
আভাপদয প্রপয়াৈন এফং অপ্রপয়াৈপনয ভপধয ার্শকয কযপি াতয না। আভযা প্রপয়াৈপনয অতিতযি ম্পদ
অতধকায কযা মর্পক মতদ তফযি র্াতক িপফ াতন্তূণ্শবাপফ ভাপৈয অর্শবনতিক জফলপভযয আংতক অফান
ঘিাপি াতয। এই ব্রি ফাস্তপফ াভাতৈক দায়ব্ধিায কর্া স্মযণ্ কতযপয় মদয়।
এই ব্রিগুতরয ভপধয এই তনপদশই কযা পয়পে মম, মকউ তনপৈ ব্রি রঙ্ঘন কযপফন না, অযপক িা কযায
তনপদশও মদপফন না এফং মক্ষেতফপপল অপযয অনযায় কাৈপক অনুপভাদনও কযপফন না। অর্শাৎ তনপৈ মকান
অনযায় কাৈ কযা মমভন মদালণ্ীয় মিভতন অযপক িা তনপদশ কযা ফা অপযয মকান অনযায় কাৈপক অনুপভাদন
কযাও িিিাই মদালণ্ীয়। অতি প্রাচীনকাপর জৈনপদয এই চুরপচযা তফচায আৈপকয মুপগ কিিা প্রাতঙ্গক িা
বাফপর আভাপদয অফাক পি য়।
জৈন নীতিিপত্ত্ব কলাপয়য ধাযণ্াতিও অননয। মকননা, কলায়পক ংমি কযায ভধয তদপয় এক অনাি, তনরুতিগ্ন্,
াতন্তূণ্শ ৈীফন-মাপনয ন্ধান াওয়া মায়। ফাস্ততফক ৈীফপন াতন্ত মপি পর কলায়গুতরপক তনয়ন্ত্রণ্ কযা
প্রপয়াৈন।
জৈন নীতিিপত্ত্ব প্রায়তিপ্য ধাযণ্া খুফই গুরুত্বূণ্শ। প্রায়তিপ্য িাযা এই ফিফযই তযস্ফুি য় মম, অনযায় ফা
অযাধ কযপর িা স্বীকায কযায ৎ া র্াকা উতচি এফং মই বুর ংপাধন কপয ুনযায় জনতিকিায র্
অফরম্বন কযাই ফাঞ্ছনীয়।
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জৈন নীতিিপত্ত্ব মম ৈীফ ির্া তযপফপয বাফনা প্রতিপতরি পয়পে িা মুপগা্ীণ্শ এফং কাপরা্ীণ্শ। আৈ এই
ভাৈ তযপফ তনপয় স্কুর, কপরপৈ মম পচিনিায াি ফাধযিাভূরক কপযপেন িা জৈন আচামশগণ্ আড়াই
াৈায ফেপযযও ূপফশ তচন্তা কপয মগপেন। গাে-ারা, শু-াতখ, কীি-িঙ্গাতদয প্রতি মম অতং ভপনাবাফ িা
জৈনপদয গবীয তযপফ বাফনাপকই প্রতিপতরি কপয। ফিশভানমুপগ এয গুরুত্ব মম কিখাতন িা প্রভাতণ্ি য়
যকাপযয তফতব্ন  কামশকরাপয ভাধযপভ।
উংায : জৈন নীতিিত্ত্ব অিযন্ত ভপনাপমাগ কাপয মশপফক্ষণ্ কযপর মম ভূর তনমশাতি অনায়াপই গ্রণ্ কযা
মায় িা র এই মম, এই নীতিিপত্ত্ব ভানুপলয উয কপিায তনয়ভ নীতিয বায আপদৌ চাতপয় মদওয়া য় তন ফযং
তকবাপফ অবনতিক কপভশয বায তযায কযা মায় িায একতি তদক তনপদশ কযা পয়পে। ংগ্রপয মকৌর নয়
ফযং গ্রপণ্য তফতধতনপলপধই এই নীতিিত্ত্ব ভুজ্জর। তযপপল ফরা মায়, জৈন নীতিিত্ত্ব িৎকারীন ভপয়ও
মমবাপফ প্রাতঙ্গক তের, আৈ এি ফেয পযও িা ভানবাপফ প্রাতঙ্গক ফা আযও মফী ভাোয় প্রাতঙ্গক ফরপরও
য় মিা অিুযতি পফ না।
আপরাচনায মফতনকা িানায ূপফশ একর্া ফরপি ফাধা মনই মম, বাযিীয় আতস্তক দাশতনকপদয জনতিকিায
মস্রাপি মমভন বাযিীয় বযিায ৈীফনধাযা প্রফাতি, বাযিীয় ংস্কৃতিয ৈাহ্নফীপ্রফা আৈও গতিীর, মিভতন
নাতস্তক দাশতনকপদয তফপল কপয জৈন দাশতনকপদয নীতিপফাধ বাযিীয় ৈীফনদশপনয াতড় খুপর িাাঁপক মমন
উন্মুি তচন্তাধাযায াভপন দাাঁড় কতযপয় তদপয়পে, মা ততখপয় তদপয়পে নাতস্তক মাক ফা আতস্তক নীতিপফাধ মখন
ৈীফপনয পঙ্গ একাকায পয় মায় িখন িা দশপনই ৈায়গা ায়। িাই ফরা মায় মিতদন এ ৈগপিয ফুপক
নীতিিপত্ত্বয আপরাচনা পফ িিতদন জৈন নীতিিত্ত্ব ৈায়গা কপয মনপফ ভননীর াধপকয ূক্ষ্ম ভানতকিায়।
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