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                                          জজনধ্ম ি  

বিষয় সংতেপ ঃাঃ প্রচবেত ধ্ম িমততর পবরবধ্র িাইতর িুতের সমসামবয়ক গে সি বচন্তানায়ক গুরু বিতেন 

িধ্ িমান তা াঁতদর একজন। তা াঁর অনুিতীতদর কাতি বতবন মহািীর নাতমও পবরবচত। জজন ধ্ম ি িেতত গিাঝায় 

বিজয়ীতদর ধ্ম ি। মহািীর এই ধ্তম ির প্রবতষ্ঠাতা। এই ধ্তম ির ইবতহাস গিৌেধ্তম ির ইবতহাস গেতক অতনকটাই 

পেৃক। ভারতত দৃঢ়ভাতি প্রবতষ্ঠষ্ঠত হতত গপতরবিে এই ধ্ম ি এিং গদতশর গকাোও গকাোও গে খুিই প্রভাি 

বিস্তার করতত গপতরবিে এততও সতেহ গনই। বকন্তু ভারততর িাইতর এর প্রসার কখনও ঘতটবন। গিৌেধ্তম ির 

গেমন নানারকম গমৌবেক পবরিতিন ও রূপান্তর ঘতটতি  িহুবদন ধ্তর গতমন বকন্তু ঘতটবন জজন ধ্তম ির 

গেতে। জজন ধ্তম ির ইবতহাস গিৌেধ্তম ির ইবতহাতসর মততা গকৌতুহেদ্দীপক নয় এিং তা গিৌেধ্তম ির মততা 

গুরুত্বপূর্ িও গকাতনাবদন হতত পাতরবন। তিু বকন্তু জজনধ্ম ি ভারতত আজও ষ্ঠটতক আতি। জজনতদর সংখযা এ 

গদতশ কুবি েতের কম নয়। গিবশর ভা ই তা াঁরা বিত্তিান িবর্ক গের্ীর মানুষ।   

মূেবিষয় ঃাঃ- প্রাচীন ভারতত বিষ্টপূি ি ষষ্ট শতক বিে ধ্ম িমত ও দশ িনশাতের িযাপাতর অনুসন্ধাতনর ও 

সংস্কার সাধ্তনর েু । ধ্ম িমত বহসাতি গিতদর প্রভাি তখন বকিুটা কতম এতসবিে। গিদ্গুবের গপৌরাবর্ক 

ধ্যান-ধ্ারর্া, পুতরাবহততদর দাবি-দাওয়া গকানবকিুই আর নতুন আে ি-সামাজজক অিস্থার সতঙ্গ খাপ খাইতয় 

বনতত পারবিে না। ফতে প্রবতিাদ গজারদার হতয় ওতে। উপবনষদগুবেতত এর ইবঙ্গত গমতে। উপবনষদ এিং 

ষিদশ িন অিশয গিদতক অগ্রাহয কতরবন, ততি গিদতক নতুন শজি গো াতত সাহােয কতর। প্রাচীনপন্থীরা 

অিশয নতুন ধ্ম িমতগুবেতক সনাতন ধ্ম িবিরুে িতে আখযা গদন। এই নতুন ধ্ম িমতগুবের অনযতম হে 

জজন ধ্ম ি।   

বিষ্টপূি ি ষষ্ট শততকর পতূি িই উত্তর ভারতত কতয়কষ্ঠট  র্রাতজযর উদ্ভি ঘতট। এইসি রাতজযর শাসন 

উপজাবততদর সবমবত দ্বারা পবরচাবেত হত। প্রবত গ্রাতম বিে জনসাধ্ারতর্র বনি িাবচত সবমবত। িজৃজ, মল্ল 

প্রভৃবত সংঘরাজয বিে কতয়কষ্ঠট – স্বাধ্ীন ও সম-অবধ্কারসম্পন্ন উপজাবতর বমবেত  র্রাজয। এরূপ 

 র্রাতজয প্রততযক রাতজযর িা উপজাবতর স্বাতন্ত্র্য অটুট োকত। সুতরাং  র্রাতজয রাজার ঐশ্ববরক 

েমতা, পুতরাবহততদর শজি ও জিবদক আচার-অনুষ্ঠাতনর গুরুত্ব বিতশষ বিে না। এসি রাতজয ব্রাহ্মর্তদর 

গচতয় েজেয়তদর মে িাদা বিে গিবশ। কৃবষকাে ি ও পশুপােন বিে এসি রাতজযর অে িা তমর প্রধ্ান পে। 

অিশয এসি রাতজয কতয়কষ্ঠট শহতরর উদ্ভি ঘতট এিং গসগুবে বশল্প ও িাবর্তজযর গকন্দ্র হতয় ওতে। 

স্বভািতই এই শহর িা ন রগুবে  র্রাতজযর অবধ্িাসীতদর জীিতন প্রভাি গফতেবিে।  র্রাতজয 

িযজিস্বাধ্ীনতা রাজতন্ত্র্-শাবসত রাতজযর গচতয় অবধ্ক বিে। প্রচবেত মততর বিতরাধ্ীতদরও সহয করা হত। 



 

এরূপ  র্রাজয গেতকই জজনধ্ম ি ও গিৌেধ্তম ির উদ্ভি ঘতট। জজন ধ্তম ির প্রবতষ্ঠাতা মহািীর বিতেন জ্ঞাতৃক 

উপজাবতর অন্তভুিি।  

জজনতদর মতধ্য বকংিদন্তী অনুসাতর চজিশজন তীে িঙ্কর িা মহাপুরুষ এই ধ্ম ি প্রিতিন কতরন। এতদর মতধ্য 

প্রেম তীে িঙ্কর ঋষভ এিং গশষ দুজন হতেন েোক্রতম পাশ্ব িনাে ও মহািীর। গকউ গকউ মতন কতরন 

পাশ্ব িনােই জজন ধ্তম ির প্রিতিক। আিার কারও কারও মতত মহািীরই জজন ধ্ম িতক িাস্তি রূপ গদন। রবমো 

োপাতরর মতত জজন ধ্যান-ধ্ারর্ার প্রচার চেবিে বিষ্টপূি ি সপ্তম শতক গেতকই। বকন্তু পরিতী শতাব্দীতত 

মহািীর গসগুবেতক একটা স্পষ্ট রূপ গদন। জজন শব্দষ্ঠট এতসতি ‘ জজন ‘ শব্দ গেতক, অে িাৎ ‘ বিতজতা’। 

এখাতন বিতজতা মাতন মহািীর। 

মহািীর িােযকাতে িধ্ িমান নাতম পবরবচত বিতেন। উত্তর বিহাতরর অন্ত িত জ্ঞাতৃক নামক েজেয়কুতে 

বতবন জন্মগ্রহর্ কতরন। তা াঁর বপতা বসোে ি বিতেন ঐ কুতের েজেয় নায়ক। মাতা জেশো বিতেন জিশােীর 

রাজ পবরিাতরর সতঙ্গ সম্পবকিতা। সম্ভিত বতবন বিষ্টপিূ ি ৫৪০ অতব্দ জন্মগ্রহর্ কতরন এিং বতবন বিতেন 

গ ৌতম িতুের প্রায়  সমসামবয়ক। 

মহািীর েতশাদা নাতম এক কনযাতক বিিাহ কতরন এিং সংসাতরর প্রবত অনাসজি তা াঁতক সংসার তযাত  

িাধ্য কতর ( ৫১০ বিস্টপিূ িাতব্দ )।  হৃতযা  কতর সুদীঘ ি গতর িির ধ্তর তপশ্চে িার পর ‘ জকিেয ‘ অে িাৎ 

চরম জ্ঞান োভ কতরন। বতবন বসজেোতভর পর ‘ জজন ‘ ( বরপজুয় ) িা বিতজতা নাতম পবরবচত হন। বতবন 

বনগ্র িন্থ িা মুি নাতম এক ধ্ম ি প্রচার কতরন। তা াঁর প্রচাবরত ধ্ম ি ‘ বনগ্র িন্থ ‘ িা জজন ধ্ম ি নাতম পবরবচত। প্রায় 

জেশ িির ধ্তর ধ্ম ি প্রচাতরর পর িাহাত্তর িির িয়তস দবের্ বিহাতরর পািা নামক শহতর বতবন গদহতযা  

কতরন। জজন মতত এ ঘটনাষ্ঠট ঘতট বিষ্টপূি ি ৫২৭-২৮ অতব্দ, আধু্বনক মতত ৪৬৮ বিষ্টপূি িাতব্দ। এ গেতক 

মতন হয় মহািীর ও গ ৌতম িুে সমসামবয়ক বিতেন। 

জজনধ্তম ির অনযতম তীে িঙ্কর পাশ্ব িনাে তা াঁর বশষযতদর চতুে িাম িা চারষ্ঠট বিষতয় সংেম সাধ্নার উপতদশ 

গদন। এই চতুে িাম হে----বহংসা না করা, বমেযা কো না িো, চুবর না করা এিং গকান বকিুতত আসি না 

হওয়া। মাহািীর এই চতুে িাতম আর একষ্ঠট বনতদিশ গো  গদন---ইজন্দ্রয়তক জয় করা। জজন ধ্তম ির মতধ্য 

আিার জেরতের সন্ধান পাওয়া োয়—েোে ি বিশ্বাস, েোে ি জ্ঞান এিং েোে ি কাজ। এগুবের দ্বারা পাবে িি 

িন্ধন গমাচন সহজ ও সম্ভি হয়। সংসাতরর িন্ধন গেতক মানিত্মার মুজিই বিে মহািীতরর উতদ্দশয তাই 

তা াঁর প্রবতষ্ঠষ্ঠত স্প্রদদাতয়র নাম ‘ বনগ্র িন্থ ‘ িা ‘ িন্ধনহীন ‘। মহািীর িসন-ভুষর্তকও িন্ধন িতে মতন 

করততন এিং জি পদাতে ি আত্মার অিবস্থবত স্বীকার করততন। জজনধ্তম ি অবহংসা একষ্ঠট সুউচ্চ স্থান 

অবধ্কার কতরতি। অবহংসা মুজি িা ‘ বসেশীো ‘ োতভর প্রধ্ান উপায়। 

মহািীতরর উপতদতশর প্রচার  াতঙ্গয় সমভূবমততই প্রেতম সীবমত বিে। পতর পজশ্চমাঞ্চতে জজন ধ্তম ির 

প্রসার ঘতট। এিািা উত্তর ভারততর বকিু অংতশ ও দবের্ ভারততর কর্ িাটক রাতজয এই ধ্ম ি িবিতয় 

পতিবিে। গুজরাট ও রাজস্থাতন এখতনা ২০ েতের অবধ্ক জজন ধ্ম িািেম্বী আতিন। 

মহািীর স্বরবচত গকান ধ্ম িগ্রন্থ গরতখ োনবন। অে িাৎ তা াঁর উপতদশািেী প্রেমবদতক গমৌবখক পেবতততই 

সংরবেত বিে। তা াঁর বশষযরা তা াঁর উপতদশ সংকেন কতরবিতেন। এই সংকেনই জজন ধ্ম িশাে। বিষ্টপিূ ি 

তৃতীয় শততক জজনরা দুষ্ঠট স্প্রদদাতয় বিভি হতয় োয়। ধ্ম ি বিষতয় এতদর মতধ্য বিতশষ বকিু পাে িকয গদখা 

োয় না। ততি এতদর একদে গশ্বতিে পরতত শুরু কতর। তা াঁরা ‘ গশ্বতাম্বর ‘ নাতম অবভবহত হয়। আর োরা 

নগ্ন গদতহ রতয় গ ে তা াঁতদর িো হয় ‘ বদ ম্বর ‘। গশ্বতাম্বর শাখার জনশ্রুবত অনুশাতর মহািীতরর উপতদশ ‘ 



 

পূি ি ‘ নাতম গচৌদ্দষ্ঠট গ্রতন্থ সবন্নবিষ্ট হতয়বিে। জজন আচাে ি ভদ্রিাহু সদেিতে দাবের্াততয চতে গ তে উত্তর 

ভারততর জজনরা একষ্ঠট মহাসভা গডতক জজন ধ্ম িশােতক একষ্ঠট সুস্পষ্ট আকার গদিার গচষ্টা কতরন। এর 

ফতে িারষ্ঠট ‘অঙ্গ’ নাতম গ্রতন্থ জজন ধ্তম ির তত্বগুবে সবন্নতিবস্টত হয়। পরিতীকাতে অঙ্গ-এর সতঙ্গ ‘ 

উপাঙ্গ ‘ ‘ মুেসুে ‘ প্রভৃবত গ্রতন্থর সংতো  ঘতট। ভদ্রিাহুর অনু ামীরা বকন্তু এগুবে স্বীকার কতরবন। 

অতএি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মুেসুে জজনতদর বদ ম্বর শাখার ধ্ম িগ্রন্থ বহসাতি গেতক োয়।  

জজনরা মুেত অবহংসা পােন কতরন। জিবদক ো েতজ্ঞর আনুষ্ঠাবনকতায় তা াঁরা বিশ্বাস কতরন না। 

জজনতদর মতত মানুষ বনজ কম িফতের জনযই পুনজিন্ম োভ কতর। এই পুনরজন্মএর হাত গেতক মুজির 

উপায় কতোর ব্রত পােন ও কৃচ্ছসাধ্ন। জজনরা জাবততভদ মাতনন না। ফতে অসংখয  হৃী মহািীতরর ধ্ম ি 

গ্রহর্ কতর। এই  হৃী বশষযতদর বিষয়সম্পবত্ত িা পবরিার-পবরজন তযা  করতত হয়বন, ততি তা াঁতদর জজন 

ধ্তম ির বিবধ্িে সুবনবদিষ্ট আচার-অনুস্টান গমতন চেতত হত। গজাই ধ্তম ি িস্তুজ ৎ ও আজত্মক জ ততক দুষ্ঠট 

পেৃক শজি বহসাতি গদখান হয়বন। মানুতষর অনুভি ও বচন্তার েমতা গেমন স্বাভাবিক গতমনই প্রকৃবত 

জ তত একই প্রকাতরর শজি কাজ করতি। এর ফতে জজনতদর বনকট িস্তুজ ৎ ও আজত্মক জ ততর মতধ্য 

পাে িকয গনই। ফতে সি জজবনতস আত্মা িতিমান িতে তা াঁরা মতন কতর।  ািপাো, ইট, পাের সি জজবনতসরই 

আত্মা আতি। আত্মা অবিনাশী, বকন্তু ইশ্বর তা সৃষ্ঠষ্ট কতরনবন। 

উপবনষতদ গেসি ধ্যানধ্ারর্ার কো আতি জজনরা গসগুবে গ্রহর্ কতরবিে। তা াঁরা পুনজিন্মিাতদ এিং 

কৃতকতম ির ফে অনুোয়ী নতুন জন্মোতভর গে তত্ত্ব গসই কম িিাতদ চরম বিশ্বাস রাতখ। 

সি িস্তুরই প্রান আতি জজনধ্তম ির এই তত্ত্ব ও পুনজিন্মিাতদর ধ্ারনার সুষম সমন্বয় ঘটায় নানারকম প্রার্ী 

ও িস্তুর মতধ্য পাে িকয িতে আর বকিু রইে না। জজনতদর বনকট মানুষ পরজতন্ম ইট, পাের হতত পাতর , 

আিার পরজতন্ম মানুষ হতত পাতর। আত্মার আধ্ার বক হতি কম িিাদই তা ষ্ঠেক কতর গদয়। 

জজনধ্তম ির মূে েেয বিে পরম জ্ঞান অজিন, মানুষতক সাহােয করা নয়, িরঞ্চ এমন সি বনয়ম-নীবত িা 

বিবধ্-বিধ্ান ষ্ঠেক কতর গদওয়া ো মানুষতক িাস্তি জীিতন তা াঁর ধ্মীয় আদতশ ি গপৌৌঁিাইতত সাহােয করতি। 

উপবনষদগুবের মততা জজনধ্তম ির আদশ ি হে পরম মুজি। এর অে ি হে সি কামনা-িাসনা ও ঐবহক 

িন্ধতনর হাত এবিতয় এমন একটা অিস্থায় গপৌিান গে অিস্থায় িযজিসত্তা বিেীন হতয় োতি এক 

পরমসত্তায়। িযজি-মানুষ েখন এরূপ অিস্থায় গপৌৌঁিায় তখন গস এমন এক অবনি িচনীয় অিস্থায় োতক গে 

অিস্থায় গদিতাও গপৌৌঁিাতত পাতরন না। কারর্ গদিতারা হতেন কম িিাতদর অধ্ীন। গেসি জজন সন্নযাসী এই 

অিস্থায় গপৌৌঁিান িা ‘ পরমা মুজি ‘ পান, তা াঁরা গদিতাতদরও ওপতর। পূর্ ি মুজি অজিন একমাে মানুষ 

করতত পাতর। গদিতাতদর এই মুজি গপতত হতে মানুষ হতয় জন্মগ্রহর্ করতত হতি। মুজির পে কষ্ঠেন পে। 

তপশ্চে িা , সি িতযা  ও আত্মপীিন হে এর মাধ্যম। 

জজনধ্ম ি অনুোয়ী  হৃীর পতে পরম মুজি সম্ভি নয়। একমাে সন্নযাসীর আত্মাই মুজি গপতত পাতর। জজন 

নীবতকোর এক অপবরহাে ি অঙ্গ হে অবহংসা। জজন সাধু্রা গকিেমাে প্রার্ীহতযা গেতকই বিরত োকততন 

না, গিাট গিাট গপাকামাকিও োতত গকানভাতি মতর না োয় তা াঁর জনয তা াঁরা খুিই সতকি োকততন। এর 

জনয জজনশাতে সন্নযাসীতদর জনয ২৮ ষ্ঠট আচারর্বিবধ্ গিাঁতধ্ গদওয়া হয়। এগুবের মতধ্য রতয়তি সতযকো 

িো, সংেম, জিরা য, চুবর না করা ইতযাবদ। ততি জজনধ্তম ির  হৃী বশষযতদর জনয বিবধ্বনতষতধ্র কতোরতা 

এততা গিবশ বিে না। 



 

জজনধ্তম ির কতোর বনয়মকানুন কৃবষজীিীতদর পতে অনুসরন করা অসম্ভি বিে িতে তা াঁরা এই ধ্ম ি গ্রহতন 

বদ্বধ্াতিাধ্ কতরবিে। এর কারর্ হে অবহংসার ওপর গিবশ গুরুত্ব গদওয়া। চাতষর সময় কীটপতঙ্গ মারা 

গেতত পাতর। অতএি গে গপশায় প্রার্ীহতযার সম্ভািনা োকততা, গস সি গপশায় বেপ্ত িযজিতদর পতে এ ধ্ম ি 

গ্রহর্ করা সম্ভি বিে না। িযিসায়ী স্প্রদদাতয়র গোতকরাই এই ধ্ম ি গ্রহর্ কতরবিে। তািািা জজনধ্ম ি 

বমতিযবয়তার ওপর গজার বদতয়তি, বকন্তু সম্পবত্তর পবরমার্ সম্বতন্ধ বকিু িতেবন। এ-দুষ্ঠট বিষয় িযিসায়ী 

স্প্রদদায়তক বিতশষভাতি আকষ ির্ কতরবিে। িযিসায়ী স্প্রদদাতয়র গোকজন অবধ্ক সংখযায় জজনধ্ম ি 

গ্রহর্ করায় শহরগুবের েীিজৃে ঘতট কারর্ িযিসায়ী তো িবর্ক স্প্রদদাতয়র কাজকম ি বিতশষ কতর 

শহরাঞ্চতেই সীমািে বিে। এ কারতর্ জজনধ্তম ির সতঙ্গ শহর- সংসৃ্কবতর একটা বনবিি সম্পকি  তি ওতে। 

পজশ্চম ভারতত সামুবদ্রক িাবর্তজযর সুতো  োকায় ঐ অঞ্চতে জজনতদর সংখযা িজৃে পায়। 

জজনধ্ম ি ির্ িােম প্রো ও জিবদক আচার- অনুষ্ঠাতনর বিরুোচরর্ কতর। এই ধ্ম ি প্রেমবদতক সংসৃ্কত ভাষার 

বিরুতে বিে এিং সাধ্ারর্ মানুতষর ভাষায় ধ্ম ি িা নীবতকোগুবে প্রচার কতরবিে। ধ্ম িপুস্তকগুবে 

জন্সাধ্ারতর্র গিাধ্ ময ভাষায় গেখা হয়। জজনশাে অধ্ ি- মা ধ্ী ভাষায় বেবখত। গুজরাতটর িল্লভীতত 

জজনরা এক বিরাট বশোতকন্দ্র স্থাপন কতর। এই বশোতকতন্দ্র অনযানয ধ্ম ি অিেম্বী র্ও বশো োভ করতত 

পারত। প্রাকৃত ভাষা হে িহু ভাষার উৎসস্থে। উদাহরর্ বহসাতি গশৌরতসবন, মা ধ্ী ইতযাবদ ভাষার উতল্লখ 

করা োয়। এমনবক দাবের্াততযর কানাবি ভাষার উৎকষ ি সাধ্তন জজনতদর অিদান কম নয়। এই ভাষায় 

তা াঁরা িহু গ্রন্থ রচনা কতরতিন। সংসৃ্কত ভাষাততও জজন সন্নযাসীতদর িহু গ্রন্থ রতয়তি। টীকাকার মবল্লনােও 

বিতেন জজনস্প্রদদায়ভুি। জজনরা গে গকান বিষতয়র পুাঁবে নকে করাতক পুর্য কাজ িতে মতন করত। এ 

কারতন পজশ্চম ভারততর বিবভন্ন জজন গকন্দ্রগুবেতত অসংখয জজন ও অনযানয ধ্তম ির গ্রন্থাবদ পাওয়া োয়। 

বশতল্পর গেতে জজনতদর অিদান বচরস্বরর্ীয়। মাউন্ট আিুতত অিবস্থত অপিূ ি জজন মজেরষ্ঠট এর অনযতম 

গেষ্ঠ বনদশ িন। ইতোরাতত উদয়ব বর ( িযাঘ্র ) গুহাষ্ঠট আর একষ্ঠট অপূি ি জজন বশল্প বনদশ িন। এিািা 

বচততাতরর আবদনাে মজের, মহীশুতরর বনকট েিনতিেত াোয় জজন আেম তো গ ামততশ্বতরর মূবত িষ্ঠট 

আজও বিশ্ময় সৃষ্ঠষ্ট কতর। উবিষযার হাবতগুম্ফা গুহাষ্ঠট জজনতদর অিদান। 

ব্রাহ্মর্যধ্তম ির প্রবতিাতদ জজনধ্তম ির উৎপবত্ত হতেও এষ্ঠট পবরপূর্ িভাতি গিদ-বিতরাধ্ী আতোেন িতে মতন 

করা োয় না। িরঞ্চ এষ্ঠটতক ব্রাহ্মর্য ধ্তম ির একষ্ঠট শাখা বহসাতিই  র্য করা উবচৎ। জিবদক দশ িন ও 

ধ্যানধ্ারর্ার ওপর এষ্ঠট প্রবতষ্ঠষ্ঠত। জজন দশ িনতক িস্তুিাদী দশ িন বহসাতি বচবিত করতেও এই দশ িতনর 

বভবত্তভূবম হে উপবনষদ। জজনধ্তম ির কম িিাদ, আত্মার গদহান্তরিাদ, অবহংসািাদ উপবনষদ গেতকই 

গনওয়া। ব্রাহ্মর্য ধ্তম ির গদিতদিীরা জজনতদর বনকটও উপাসয গদিতদিী। পূজাঅচিনার গেতে জজনরা 

এখতনা ব্রাহ্মর্তদর ওপতরই বনভির কতরন। পাশ্চাত্তয দৃষ্ঠষ্টভঙ্গী অনুসাতর জজনধ্ম িতক ধ্ম ি িা religion         

                            । এখ                                             

         ।            ও     এ                                             এ  

                           ।                         ৎ         ও            

                        ও             এ               । 

মহািীর গকান নতুন ধ্ম ি প্রিতিন কতরনবন। বতবন পাশ্ব িনাে প্রিবতিত ধ্তম ির িার্ীতত বকিু সংতো  

ঘষ্ঠটতয়বিতেন মাে। বকন্তু সাধ্ারর্ত আমরা জাবন মহািীরই বিতেন জজনধ্তম ির প্রিতিক এিং গিৌেশাতেও 

অনুরূপ কোই িো হতয়তি। 



 

ঈশ্বতরর অিবস্থবত গমতন গনওয়া ধ্তম ির একষ্ঠট জিবশষ্টয। বকন্তু জজনধ্ম ি পুতরাপুবরভাতি বনরীশ্বরিাদী। 

ঈশ্বতরর অজস্তত্ব আতি িা গনই গস বনতয় জজন ধ্ম ি মাো ঘামায়বন। এ কারতর্ বিতশ্বর সৃষ্ঠষ্টকতিা ও রোকতিা 

বহসাতি ঈশ্বরতক অস্বীকার করা হতয়তি। তা াঁর িদতে সি িজনীন বিধ্ানতক এই বিতশ্বর বনয়ন্তা বহসাতি  র্য 

করা হতয়তি। ব্রাহ্মর্য ধ্তম ির মহাপ্রেতয়র ধ্ারর্াও এরা স্বীকার কতরন। জজনতদর মতত জীিন এিং 

অজীতির জক্রয়া-প্রবতজক্রয়ার মধ্য বদতয় এই বিশ্ব চেতি। 

জজনরা দুষ্ঠট শাখায় বিভি। ধ্রমবিষতয় িা ততত্ত্বর বদক গেতক এতদর মতধ্য বিতশষ পারেকয গনই, পাে িকয 

আতি কতয়কষ্ঠট বিষতয় িা জনবতক বিবধ্তত। গশ্বতাম্বর িা সাদা গপাষাকধ্ারীরা এ িযাপাতর বকিুটা নরমপন্থী, 

বকন্তু বদ ম্বরীরা এ িযাপাতর খুিই গ া াঁিা। জনবতক বিবধ্বনতষধ্গুবের মতধ্য বদ ম্বর র্ বিতশষ কতর বেবন 

সাধ্ুসন্ত তা াঁর েুতবপপাসা োকতি না, কারর্ বতবন চরম জ্ঞান অজিন কতরতিন। গশ্বতাম্বরীরা এটা বিশ্বাস 

কতর না। বদ ম্বরীরা মতন কতর, গে সাধ্ুর ধ্নসম্পবত্ত আতি এিং িে পবরধ্ান কতর তা াঁর পতে মুজি অজিন 

করা িা বসজেোভ করা সম্ভি নয়। তািািা নারী কখতনা মুজি গপতত পাতর না, মুজি গপতত হতে তা াঁতক 

পুরুষ হতয় জন্মাতত হতি। গশ্বতাম্বর র্ এটা বিশ্বাস কতর না। কতোর তপশ্চে িা উভয় স্প্রদদাতয়র সন্নযাসীর 

পতে আিবশযক। বদতন বতন ঘণ্টার গিবশ বনদ্রা বনতষধ্। িাকী সময়টা পাপস্খেতনর জনয অবিরত উপাসনা 

ও ধ্যাতন কাটাতত হতি। জীি হতযা মহাপাপ িতে মতন করতত হতি। এমনবক গপাকামাকিও মারা চেতি 

না। 

জজনধ্তম ি ঈশ্বতরর িা ইশ্বর-গপ্রবরত পুরুতষর গকান স্থান গনই। গতমনই এই ধ্ম ি প্রচার করিার জনয 

গিৌেসঙ্ঘ িা বিষ্টান চাতচির মততা গকান সংস্থা  তি ওতেবন। ততি সাধ্ুসন্ততদর েো করা ও সংসারতযা ী 

সন্নযাসীতদর এই ধ্ম িমতত বিতশষ স্থান আতি। জজনধ্তম ির দাশ িবনক দৃষ্ঠষ্টভবঙ্গ গিাধ্ ময িাস্তিিাদ ও 

িহুত্বিাতদর সংবমেতন  তি ওতে। জীি ( আত্মা ) এিং অজীি ( িস্তু ) এ দুষ্ঠট শব্দতক জজনধ্তম ির িুবনয়াদ 

িো হয়। জীি হে আধ্যাজত্মক এিং অজীি িাস্তি। বকন্তু এ দুষ্ঠটর মতধ্য সীমাতরখা গনই। জজনধ্তম ির জীি ও 

অজীতির ঘাতপ্রবতঘাততর মধ্য বদতয়ই এই বিশ্ব চেতি। জীি গকিেমাে প্রার্ীজ ততই গনই, 

অপ্রার্ীজ ততও আতি। জীতির সংখযা অনন্ত। িস্তুর দ্বারাই পাপ বভন্ন হতয় োয়। এই িস্তু হে কম ি। 

মানুতষর জীিতন কতম ির গশষ গনই। একটার পর একটা কম ি এতস োয়। এর মতধ্য জতন্মরও গশষ গনই। কম ি 

গেতক পবরোর্ গপতেই মুজি। এই নীবতজ্ঞান পাওয়া খুিই দুাঃসাধ্য। পবিেতা অজিন করতত পারতে এটা 

সম্ভি। সংেত জীিনোপন ও কতোর তপসযা না করতত পারতে এটা অজিন করা োয় না। জীি েখন 

িন্ধনমুি হয় তখন তা াঁর স্থান গদিতাতদরও ওপতর। অতএি জজনতদর সাধ্না হে তযা  ও পবিেতার 

সাধ্না। এখাতন ধ্মীয় গকান অনুষ্ঠাতনর কো গনই, মতন্ত্র্র স্থান গনই, ইষ্ট গদিতার কো গনই। অতএি ধ্ম ি 

িেতত আমরা ো িুজঝ জজনধ্তম ি তা েেয করা োয় না। জজনধ্তম ি গকিেমাে সাধ্ুতদর আচারনবিবধ্ িো 

আতি। এ কারতনই জজনধ্ম িতক ধ্ম ি না িতে জনবতক আচারনবিবধ্ িা জনবতক সংবহতা িো হয়। এ সতত্বও 

আমরা মতন কবর জজনধ্ম ি একষ্ঠট ধ্ম ি। এখতনা ভারতত প্রায় ৩ গকাষ্ঠট গোক এই ধ্তম ি বিশ্বাসী।   

 

 

 

 



 

সহায়ক গ্রন্থপজজাঃ- 

1) Genesis of Buddhism-Its Social Content- B.N.Mukherjee. 

2) Political History of Ancient India-H.C.Raychowdhury. 

3) Religions of Ancient India- L. Renou. 

4) The Religion and Philosophy of the Vedas and Uponisads- A. B. Keith. 

৫) অতীততর উজ্জ্বে ভারত- এ, এে, িযাসাম। 

৬) প্রাচীন ভারততর ইবতহাস( প্রেম খণ্ড )- সুনীে চতটাপাধ্যায়। 

৭) ভারতিতষ ির ইবতহাস- গরাবমো োপার। 

 

সম্ভািয প্রশ্নমাোাঃ- 

১) জজন কাতদর িো হয় ? ( ২) 

২) জজনতদর ২৩ তম ও সি িতশষ িা ২৪ তম ‘ তীে িঙ্কর ‘ এর নাম বক ? ( ২) 

৩) চতুে িাম কাতক িতে ? ( ২ ) ( ৫ ) 

৪) ‘ জে-রে’ বক ? ( ২ ) 

৫) জজনতদর দুষ্ঠট স্প্রদদায় বক বক ? ( ২ ) 

৬) জজনতদর ধ্ম িগ্রতন্থর নাম বক ? ( ২ ) 

৭) বদ ম্বর ও গশ্বতাম্বর কাতদর িো হয় ? ( ৫ ) 

৮) জজনধ্তম ির মুেনীবতগুবে বক ? ( ৫ ) 

৯) জজনধ্ম ি ও বহেধু্তম ির মতধ্য বমে ও অবমে গকাোয় ? ( ৫ ) 

১০) জজনধ্ম ি ও গিৌেধ্তম ির মতধ্য বমে ও অবমে বক বক ? ( ৫ ) 

১১) ভারতীয় সমাজ জীিতন জজনধ্তম ির প্রভাি বক ? ( ৫ ) 

১২) জজন দশ িন সম্পতকি আতোচনা কর ? ( ১০ )  

 


