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চার্বাক, বর্ৌদ্ধ ও জৈন দর্বননর বেক্ষিনে মুক্ষি
সুক্ষৈে মণ্ডল
আংক্ষর্ক সমনের অধ্যাপক, দর্বন ক্ষর্ভাগ, রামপুরহাট কনলৈ
Abstract
Sanskrit moksa or Prakrit moksa means liberation or salvation. It is a blissful state of
existence of a soul, completely free from the karmic bondage, free from samsara, the cycle
of birth and death. The Cārvāka admits the existence of four elements--earth, water, fire
and air- only, and he rejects the fifth, the ether, because it is not perceived but inferred.
Similarly soul and god. According to the Cārvāka Philosophy Kama is the most important
of the life. The Cārvāka admits that limited perceived instances instance cannot lead to
unrestricted universal grangerization, it’s the liberation of Cārvāka philosophy. Nirvana is
a state of total freedom and no sufferings. With perfect knowledge, perfect peace and
perfect wisdom. Man is free from all bondage in a state of nirvana . A liberation soul is soul
to have attained isn’t true and pristine nature of infinite bliss, infinite knowledge and
infinite perception. Such a soul is called siddha is revered in Jainism .It Jainism, it is the
highest and noblest objective that a soul should strive to achieve. That is why Jainism is
also known as moksamarga of the path to liberation. So in this paper I want to highlight
that liberation is the last stage of life. Which gives the pleasure from sorrowful life.

ভারেীে দর্বনন মুক্ষি র্া বমানির ধ্ারণানক র্ুঝনে বগনল ‘দর্বন ‘র্ব্দক্ষটর োৎপর্ব অনুধ্ার্ন করনে হনর্। বকননা
‘দর্বন’র্ব্দক্ষটর মনধ্যই ভারেীে দর্বননর মূল চক্ষরত্র অন্তক্ষনবক্ষহে।সাধ্ারণভানর্ ‘দর্বন’র্ব্দক্ষটর অর্ব হল বদখা র্া ৈানা।
ক্ষকন্তু বর্ বকান বদখা র্া ৈানানক দর্বন র্লা র্াে না। এখানন বদখা র্া ৈানা র্া জ্ঞাননর অর্ব হল েত্ত্বজ্ঞান।এই েনত্ত্বর
স্বরূপ ক্ষক? ভারেীে দার্বক্ষনকনদর মনে, এই েত্ত্ব আসনল আত্মেত্ত্ব। েনর্ এই েত্ত্ব ইক্ষিে র্া র্ুক্ষদ্ধর ক্ষর্ষে নে; র্রং
ো অেীর্ ধ্ী-র্ক্ষি সম্পন্ন মুক্ষন-ঋক্ষষনদর ের্া মানুনষর উপলক্ষিনে েকাক্ষর্ে হে। আর েনত্ত্বর এই উপলক্ষির নামই
বমাি। জ্ঞান এই উপলক্ষির উপাে মাত্র। োইনো গীোে জ্ঞান,কমব,ভক্ষি ও বর্ানগর সমম্বনের কর্া র্লা হনেনে।

“মক্ষে সর্বাক্ষণ কমবাক্ষণ সংনযসযাধ্যাত্ম বচেসা।
ক্ষনরার্ীক্ষনবমবনমা ভূত্বা র্ুধ্যস্ব ক্ষর্গেজ্বরঃ”।।১
োই সাধ্ারণভানর্ র্লা র্াে, ভারেীে দার্বক্ষনকনদর মনে ৈীনর্র পনি মুক্ষি ের্া বমাি লাভ করা সম্ভর্।
ধ্মব, অর্ব, কাম ও বমাি এই চারক্ষট হল পুরুষার্ব। এখানন পুরুষার্ব র্ব্দক্ষটনে ‘পুরুষ’ র্লনে সনচেন মানুষ এর্ং
‘অর্ব’ র্লনে কাময র্স্তু বক বর্াঝাে। কানৈই পুরুষার্ব র্লনে সনচেন মানুনষর কাময র্স্তুনক বর্াঝাে।
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ক্ষকন্তু েশ্ন ৈানগ মানুনষর ৈীর্ননর কামযর্স্তু র্া লিয ক্ষক? োে সকল ভারেীে দার্বক্ষনক সম্প্রদােই দঃখ ক্ষনর্ৃক্ষি
ও সুখ োক্ষিনকই মানুনষর ৈীর্ননর লিয ের্া কাময র্স্তু র্নল উনেখ কনরনেন।
কাম, অর্ব ও বমাি বর্ মানুনষর দঃখ ক্ষনর্ৃি কনর একর্া সেয। ‘কাম’ র্ব্দক্ষট জৈর্ েৃষ্ণা ক্ষনর্ৃক্ষিৈক্ষনে সুখনক
বর্াঝাে। ‘অর্ব’ সািাৎ ভানর্ সুখ উৎপাদন না করনলও োর দ্বারা কাম েৃি হে।েনর্ ধ্নমবর দ্বারা পক্ষরচাক্ষলে হনে
র্ক্ষদ অর্ব ও কানমর সঙ্গ করা হে োহনলই বমাি লাভ সম্ভর্।বমাি হল র্া ক্ষকেু বর্দনা দােক ও দখঃদােক ো
বর্নক ক্ষচরক্ষদননর ৈনয ক্ষনষ্কৃক্ষে। উি চারক্ষট পুরুষানর্বর মনধ্য ের্ম ক্ষেনক্ষট পরম পুরুষার্ব ের্া বমাি লানভর উপাে
স্বরূপ।
‘মুক্ষি’ র্ব্দক্ষট ‘মুচ্’ ধ্ােু হনে ক্ষনষ্পন্ন হনেনে। পাক্ষণক্ষন র্নলন ‘মুচ্’ ধ্ােুর অর্ব ‘বমািণ’। বর্নদ আনে মুক্ষির
অর্ব মৃেুযরূপ র্ন্ধন হনে মুক্ষি, কামনা হনে মুক্ষি, র্ন্ধন হনে মুক্ষি। আর্ার গীোে পাপ হনে মুক্ষি, কমব র্ন্ধন হনে
মুক্ষি, ৈড়ামরণ হনে মুক্ষির উনেখ আনে। মহাভারনে র্াসনার ক্ষনর্ৃক্ষিনক বমাি র্লা হনেনে।
র্াইনহাক মুক্ষি র্া বমািলাভ হনল র্ন্ধন ক্ষেল র্নল ধ্নর ক্ষননে হনর্। র্ন্ধন না র্াকনল মুক্ষির বকান অর্বই হে না।
এই র্ন্ধন হনে ক্ষনষ্কৃক্ষের নামই মুক্ষি।
ভারেীে দর্বনন ‘মুক্ষি’ র্ব্দক্ষটনক ক্ষর্ক্ষভন্ন সম্প্রদাে ক্ষর্ক্ষভন্ন নানম অক্ষভক্ষহে কনরনেন। বর্মন- বমাি,ক্ষনর্বাণ,
জকর্লয, অপর্গব, ক্ষনঃনেেস েভৃক্ষে।

চার্বাক দর্বন মনে মুক্ষি
চার্বাক র্যেীে অনযানয সমস্ত সম্প্রদােই বমািনক পরম পুরুষার্ব র্নল স্বীকার কনরনেন। চার্বাকনদর মনে
‘জচেনযক্ষর্ক্ষর্ষ্ট বদহই আত্মা’। সুেরাং এনদর মনে,আনত্মাপলক্ষি মানন বদহ -সনম্ভাগ। জদক্ষহক র্া ইক্ষিেসুখই
ৈীর্ননর পরম পুরুষার্ব।আর মুক্ষি র্লনে র্ক্ষদ আত্মার মুক্ষি হে, োহনল ো এনকর্ানরই অসম্ভর্। কারন আত্মা র্নল
বকান পদার্বনক েেযি করা র্াে না।আর দঃনখর অেযক্ষন্তক ক্ষনর্ৃক্ষিনকই র্ক্ষদ মুক্ষি র্লনে হে, োহনল ো
এনকর্ানরই অসম্ভর্। কারণ সংসানর দঃখ,ক্ষর্রহ, মৃেুয, বরাগ-বর্াক সর্ই আনে। ক্ষকন্তু সুখ বর্ বনই --এমন কর্া র্লা
র্াে না। র্ক্ষদ সুখ না র্াকে োহনল মানুষ র্াাঁচনে চাইে না। সুেরাং সুখ বর্ দঃনখর বচনে অননক বর্র্ী, ক্ষমলন বর্
ক্ষর্রনহর বচনে অননক দীর্বস্থােী –ো মাননেই হনর্। ৈীর্নন সুখ ও দঃখ দইই আনে। র্ুক্ষদ্ধমাননরা সুখ ধ্ারাে স্নান
করনর্, দঃখ ধ্ারার কানে ক্ষনশ্চেই র্ানর্ না। সুখই স্বগব, দঃখই নরক। সুখ ও দঃখ োড়া স্বগব ও নরক র্নল ক্ষকেু বনই।
বর্নদ বর্ স্বগব -নরনকর কর্া আনে, োনক বর্মন েেযি করা র্াে না বেমক্ষন োর অক্ষস্তনত্বরও েমান বনই। ভণ্ড
পুনরাক্ষহে সম্প্রদাে ক্ষননৈনদর স্বার্ব ক্ষসক্ষদ্ধর ৈনয সাধ্ারণ মানুষনক স্বগব, নরক, পাপ, পুণয েভৃক্ষে অনলৌক্ষকক র্স্তুর
কর্া শুক্ষননে এনসনে। ক্ষকন্তু র্ুক্ষদ্ধমাননরা এসর্ কর্া ক্ষর্শ্বাস করনর্ না।
কানৈই ৈীনর্র ের্া ৈীর্ননর পরম লিয র্া পুরুষার্বরূনপ র্ক্ষদ বকান নীক্ষের কর্া র্লনে হে োহনল বসই
নীক্ষেনক অর্র্যই বদহ সনম্ভাগ র্া ইক্ষিে সুখ চক্ষরোনর্বর নীক্ষে হনে হনর্। কারন োরা র্নলন জদক্ষহক সুখনভাগই
ৈীর্ননর পূণবো দান কনর। এই কারনন চার্বাকরা কাম র্া জদক্ষহক সুখনক পরম পুরুষার্ব এর্ং োর সাধ্ন অর্বনক বগৌণ
পুরুষার্ব র্নলনেন।
চার্বাক মনে, ৈগনে র্ে রকনমর সুখ আনে োর মনধ্য ইক্ষিে সুখই সর্নচনে বর্ক্ষর্ স্পষ্ট, েীব্র ও বর্াধ্গময।
ৈীনর্র স্বভার্ হল সুখ সন্ধান ও দঃখ পক্ষরহার। ৈগনে পাপ, পুণয, স্বগব, নরক েভৃক্ষের অক্ষস্তত্ব বনই। ৈগনে র্া আনে
ো হল ধ্মব এর্ং এই ধ্নমবর সর্টুকুই পুণয। এই ধ্মব র্াস্ত্র ক্ষনক্ষদবষ্ট ধ্মব নে। এ হল ৈীনর্র এর্ং ৈীর্ননর স্বভার্ধ্মব।
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চার্বানকরা মানুনষ মানুনষ কৃক্ষত্রম বভদানভদ মাননেন না। োনদর মনে, ব্রাহ্মনণ-চণ্ডানল আর্ার েনভদ ক্ষক? সকল
মানুষই ৈীর্নন অমৃনের সমান অক্ষধ্কারী। এই কারনন চার্বাকনদর মানর্োর্াদী ও সামযর্াদী র্লা হে। োই চার্বাকরা
র্নলন, - “র্ার্জ্জীনর্ৎ সুখং ৈীনর্ৎ ঋণং কৃত্বা র্ৃেং ক্ষপনর্ৎ”।২
অর্বাৎ র্েক্ষদন র্াাঁচনর্ সুনখ র্াাঁচনর্, েনোৈনন ঋণ কনরও ক্ষর্ খানর্। বদহনকক্ষিক ৈীর্নন সুখ লাভই অমৃে
লাভ। পরকাল র্নল ক্ষকেু বনই। ৈীর্ন একটাই। ৈনের মাধ্যনমই ৈীর্ননর শুরু আর্ার মৃেুযনেই োর পক্ষরসমাক্ষি।
পক্ষরনর্নষ র্লা র্াে, চার্বাকরা ৈগৎনক বদনখনেন র্স্তুর্াদী দৃক্ষষ্টনে, ৈীর্নক বদনখনেন জদক্ষহক সিা রূনপ। ক্ষকন্তু
মানুষ বকর্ল বদহসর্বস্ব ৈীর্ নে; র্ুক্ষদ্ধমান ও মননর্ীল ৈীর্ও র্নট। োই বস অনুসন্ধান কনর চনল এক পরম
র্াক্ষন্তর, পরম কাময র্স্তুর র্ানক র্লা হে পরম পুরুষার্ব ের্া বমাি।

জৈন দর্বন মনে মুক্ষি
জৈন দর্বনন ৈন্মৈক্ষনে ৈীনর্র নানা েকার দঃখ কষ্ট বভাগনকই ‘র্ন্ধন’ র্লা হনেনে। এই দর্বনন দঃখ কষ্ট
ৈৈবক্ষরে সংসারী আত্মানকই ‘ৈীর্’ র্লা হনেনে। ৈীনর্র এই সংসারী অর্স্থা-ই হল র্দ্ধার্স্থা। ক্ষকন্তু ৈীর্ র্া আত্মা
স্বরূপে ক্ষনেয, শুদ্ধ, মুি- অনন্ত জ্ঞান, অসীম র্ক্ষি ও অপার আননের অক্ষধ্কারী েক্ষের্ন্ধকোর্র্ে র্দ্ধার্স্থাে
ৈীনর্র স্বরূপ আর্ৃে র্ানক। এই েক্ষের্ন্ধকোর আর্রণ উনন্মাচন করনে পারনল ৈীর্ ের্া আত্মা স্ব-স্বরূপ উপলক্ষি
করনে পানর। ৈীনর্র স্ব -স্বরূনপ অর্স্থানই মুক্ষি।
ক্ষকন্তু ক্ষক ভানর্ ৈীর্ এই েক্ষের্ন্ধকোর আর্রণ উনন্মাচন কনর মুক্ষি লাভ করনে পানর? এই েনশ্নর উিনর জৈন
দর্বন সম্প্রদাে দক্ষট েক্ষিোর কর্া উনেখ কনরনেন। র্র্া– সংর্র ও ক্ষনৈবরা।’র্ন্ধন’ র্লনে ৈীনর্র সনঙ্গ পুদ্গল
সংনর্াগ বর্াঝাে র্নল ‘মুক্ষির’ অর্ব হনর্ ৈীর্ বর্নক পুদ্গল ক্ষর্নোগ।ৈীনর্র মনধ্য নেুন পুদ্গনলর আস্রর্ র্া সঞ্চার
র্ন্ধ কনর এর্ং ৈীনর্র সনঙ্গ বর্ পুদ্গনলর পূনর্বই সংনেষ হনেনে ো দূর কনর মুক্ষি লাভ করা র্াে। মুক্ষি লানভর
এই ের্ম েক্ষিোর নাম সংর্র ও ক্ষদ্বেীে েক্ষিোর নাম ক্ষনৈবরা।
জৈন দর্বনন বমাি লানভর উপাে ক্ষননদবর্ করনে ক্ষগনে--- ‘েত্ত্বার্বক্ষধ্গম সূনত্র’র সর্বের্ম সূনত্র উমাস্বামী র্নলন–
“সমযগ্দর্বনজ্ঞানচক্ষরত্রাক্ষন বমািমাগবঃ”।৩ অর্বাৎ সমযক্ দর্বন, সমযক্ জ্ঞান, ও সমযক্ চক্ষরত্র– এই ক্ষেনক্ষট মানগবর
সংর্ুক্ষিই বমািলানভর উপাে। এই ক্ষেনক্ষট মাগব একনত্র জৈন দর্বনন ক্ষত্ররত্ন র্া রত্নত্রে নানম পক্ষরক্ষচে।এই ক্ষেনক্ষট
মানগবর সমন্বনের গুরুত্ব েক্ষেপাদননর ৈনয জৈনগন বরাগ ক্ষচক্ষকৎসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কনরনেন। বরাগীর বরাগ
ক্ষচক্ষকৎসার ৈনয ওষুনধ্র েকৃক্ষে র্া িমো সম্বনন্ধ ক্ষচক্ষকৎসনকর জ্ঞান, ক্ষচক্ষকৎসনকর েক্ষে আস্থা ও ওষুধ্ বসর্ন
েনোৈন। বেমক্ষন মুক্ষিকামী র্যক্ষির পনি েীর্বঙ্করনদর উপলি সনেযর েক্ষে েদ্ধা, সেয সম্বনন্ধ র্র্ার্ব জ্ঞান এর্ং
সনেযর আনলানক সৎ আচরণ করা েনোৈন।
সমযক্ দর্বন:- সমযক্ দর্বন হল েীর্বঙ্করনদর উপলি সনেযর েক্ষে েদ্ধা। ভারেীে ঐক্ষেনহয জ্ঞাননর ের্ম ধ্াপই
হল েদ্ধা (েদ্ধার্ান্ লভনে জ্ঞানম্)। জ্ঞাননর েক্ষে েদ্ধার্ীল না হনল বকান জ্ঞানই লাভ হে না। েনর্ েীর্বঙ্কর র্া মুক্ষন–
ঋক্ষষরা র্া র্নলনেন ো অন্ধভানর্ অনুসরননর ক্ষননদবর্ বকান দর্বনন বনই। েদ্ধা হল র্ুক্ষি, ক্ষর্চার ও মনননর দ্বারা
কক্ষর্ে েনত্ত্ব ক্ষর্শ্বাস এর্ং কক্ষর্ে েনত্ত্বর ক্ষর্পরীে েনত্ত্বর েক্ষে অক্ষভক্ষননর্র্ পক্ষরেযাগ।
সমযক্ জ্ঞান:- সমযক্ জ্ঞান র্লনে ৈীর্ ও অৈীর্ সম্বনন্ধ সংর্ে, ভ্রম ও অক্ষনশ্চেো মুি ক্ষর্র্দ জ্ঞান বর্াঝাে।
কেকগুক্ষল কমব রনেনে র্া সমযক্ জ্ঞান লানভর পনি অনুকূল নে। বমাি লানভ ক্ষপপাসু র্যক্ষি বসই সমস্ত কনমবর
েক্ষের্ন্ধকো দূর কনর বকর্লজ্ঞান লানভর বচষ্টা করনর্ন।
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সমযক্ চক্ষরত্র:- বর্ সর্ কমব আত্মার র্ন্ধননর কারণ, বসই সর্ কমব পক্ষরেযাগ এর্ং েদ্ধার্ান ও জ্ঞানর্ান পুরুনষর পনি
বমাি লানভর সহােক কনমবর অনুর্ীলনই সমযক্ চক্ষরত্র। আর এই সমযক্ চক্ষরত্র লানভর ৈনয জৈন দর্বনন পাাঁচক্ষট ব্রে
পালননর ক্ষননদবর্ রনেনে।এই পঞ্চমহাব্রে হল –অক্ষহংসা,সেয,অনস্তে, ব্রহ্মচর্ব এর্ং অপক্ষরগ্রহ। জৈনগন এই পাাঁচ
েকার কমবনক বমািলানভর সহােক র্নলনেন। ‘অক্ষহংসা’ র্লনে বর্াঝাননা হনেনে গক্ষেমান ও গক্ষেহীন সকল েকার
ৈীনর্র েক্ষে ক্ষহংসা র্া অক্ষনষ্ট বর্নক ক্ষর্রে র্াকা। ‘সেয’ র্লনে বর্াঝাননা হনেনে র্া ক্ষমর্যা নে অর্বাৎ ক্ষেে,ক্ষহেকর
ও র্র্ার্ব র্াকয েনোগ। র্ক্ষদ বকান র্াকয ৈীনর্র অক্ষনষ্ট র্া ৈীর্নহাক্ষন র্টাে োহনল বস র্াকযনক সেয র্লা র্ানর্
না।’অনস্তে’ র্লনে বর্াঝাননা হনেনে দান র্যেীে অনয বকান ভানর্ পরদ্রর্য গ্রহন না করা অর্বাৎ অনচৌর্বর্ৃক্ষি । এর
দ্বারা চুক্ষর, েোরণা েভৃক্ষে অনযাে কাৈ বর্নক ক্ষর্রে র্াকার ক্ষননদবর্ বদওো হনেনে।’ব্রহ্মচর্ব’ র্লনে সাধ্ারনে
বর্ৌনসনম্ভাগ বর্নক ক্ষর্রে র্াকানকই বর্াঝাননা হে।ক্ষকন্তু জৈন দর্বনন সকল েকার সনম্ভাগ বর্নক ক্ষর্রে র্াকানকই
ব্রহ্মচর্ব র্লা হনেনে। ব্রহ্মচর্ব হল অন্তনর ও র্াইনর পক্ষরপূণব সংর্ম অর্বাৎ সমস্ত রকম কানমর ক্ষননরাধ্। ‘অপক্ষরগ্রহ ‘
র্লনে বর্াঝাে সমস্ত েকার বমাহ র্া আসক্ষি েযাগ। ক্ষর্ষনের েক্ষে আসক্ষি বর্নকই ৈীনর্র বদহ ধ্ারণ ও র্ন্ধন হে।
সুেরাং বমাি ক্ষপপাসু ৈীর্নক সমস্ত েকার আসক্ষি েযাগ করনে হনর্।গৃহী ও সন্নযাসী উভেনকই উি পঞ্চব্রে
পালননর ক্ষননদবর্ বদওো হনেনে জৈন দর্বনন। েনর্ একৈন সন্নযাসীর পনি এই পাাঁচক্ষট ব্রে র্ে কন ার ও
পক্ষরপূণবভানর্ পালন করা সম্ভর্, একৈন গৃহীর পনি েেটা সম্ভর্ নে। এৈনয জৈনগণ গৃহীর ৈনয এই পাাঁচক্ষট ব্রনের
একটা সহৈ ও ক্ষর্ক্ষর্ল রূনপর ক্ষননদবর্ ক্ষদনেনেন। গৃহীনদর পালনীে এই সহৈ ও ক্ষর্ক্ষর্ল রূপনক র্লা হে অনুব্রে।
এভানর্ সমযক্ দর্বন, সমযক্ জ্ঞান ও সমযক্ চক্ষরনত্রর সুসামঞ্জসয অনুর্ীলননর দ্বারা ৈীর্ োর সক্ষঞ্চে ও
সক্ষঞ্চেমান কমব-পুদ্গলর্ন্ধন ক্ষেন্ন কনর স্ব -স্বরূনপ অক্ষধ্ক্ষিে হে। পুদ্গল র্ন্ধন ক্ষেন্ন করার সাধ্নাই হল বমাি সাধ্না
এর্ং পুদ্গল র্ন্ধন বমাচনই হল মুক্ষি। বমাি োি ৈীর্নকই জৈন দর্বনন ‘অহবৎ ‘র্লা হে। বর্ অর্স্থাে ৈীনর্র মনধ্য
অহংনর্াধ্ সনর ক্ষগনে বস স্বরূনপ অর্স্থান কনর।

বর্ৌদ্ধ দর্বন মনে মুক্ষি
বর্ৌদ্ধ দর্বনন ‘মুক্ষি’ বক ক্ষনর্বাণ র্নল অক্ষভক্ষহে করা হনেনে। র্ুদ্ধনদর্ বর্ চারক্ষট মহান সনেযর উপলক্ষি
কনরক্ষেনলন োর ের্ম আর্বসনেয র্লা হনেনে ‘দঃখ আনে’। ক্ষদ্বেীে আর্বসনেয র্লা হনেনে ‘এই সমস্ত দঃনখর
কারণ ও আনে’। েৃেীে আর্বসনেয র্লা হনেনে ‘দঃনখর ক্ষননরাধ্ ের্া ক্ষনর্ৃক্ষি সম্ভর্’। চেুর্ব আর্বসনেয র্লা হনেনে
‘দঃখ ক্ষনর্ৃক্ষির উপাে আনে ‘। র্ুদ্ধনদর্ উপলক্ষি কনরক্ষেনলন উৎপন্ন র্স্তু মানত্ররই ক্ষর্নার্ আনে। দঃখ বর্নহেু উৎপন্ন
কার্ব র্স্তু বসনহেু দঃনখরও ক্ষর্নার্ আনে। ক্ষদ্বেীে আর্বসনেয দঃনখর বর্ কারণ-র্ৃঙ্খনলর কর্া র্লা হনেনে বসই
কারন –র্ৃঙ্খনলর ক্ষর্নানর্ দঃনখর ক্ষর্নার্ হে। অক্ষর্দযা বর্নহেু দঃনখর মুল কারন, বসনহেু দঃনখর ক্ষর্নানর্র ৈনয
অক্ষর্দযার ক্ষর্নার্ সর্বানগ্র েনোৈন। অক্ষর্দযার ক্ষর্নার্ হনল িনম িনম দঃনখরও ক্ষর্নার্ হে। এইভানর্ দঃনখর বর্
ক্ষনর্ৃক্ষি হে বসই ক্ষনর্ৃক্ষিনে আর কখনও বেদ পনর না। ফনল ৈীর্নন দঃখ আর কখনই আক্ষর্ভূবে হনে পানর না।
দঃনখর এইরূপ আেযক্ষন্তক ক্ষননরাধ্নক র্লা হে ক্ষনর্বাণ।
‘ক্ষনর্বাণ’ র্নব্দর আিক্ষরক অর্ব হল ক্ষননভ র্াওো। েৃণ র্া কা পুনড় বগনল বর্মন আগুন ক্ষননভ র্াে বেমক্ষন
কামনা-র্াসনার ক্ষচর ক্ষর্লুক্ষিনে দঃনখরও ক্ষচর অর্সান হে অর্বাৎ ক্ষনর্বাণ লাভ হে।’ক্ষননভ র্াওো’ অনর্ব গ্রহন করনল
‘ক্ষনর্বাণ’ র্নব্দ ৈীর্ন-দীপ ক্ষনর্বাণ র্া ধ্বংস বর্াঝাে।’র্ীেল হওো’ অনর্ব গ্রহন করনল ‘ক্ষনর্বাণ’ র্লনে বর্াঝাে
ৈীর্ন-জ্বালা র্ীেল হওো র্া ৈীর্নন দঃনখর ক্ষচর সমাক্ষি। ক্ষদ্বেীে অনর্বই বর্ৌদ্ধ দর্বনন ক্ষনর্বাণ র্ব্দক্ষটনক গ্রহন করা
হে।
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বর্ৌদ্ধ মনে ক্ষনর্বাণ কখনই সিার ক্ষর্নলাপ নে। ক্ষনর্বাণ হল কামনা র্াসনার ক্ষর্নলাপ। মুি অর্স্থাে ৈীনর্র বদহ
র্াকনেও পানর আর্ার নাও র্াকনে পানর। বদহ র্াকাকালীন অর্স্থাে ৈীনর্র বর্ মুক্ষি োনক র্লা হে ৈীর্ন্মুক্ষি।
আর বদনহর ক্ষর্নানর্র পর বর্ মুক্ষি োনক র্লা হে ক্ষর্নদহ মুক্ষি।
আর্ার ক্ষনর্বাণ কমবর্ূণয র্া কমবহীন অর্স্থাও নে। কারন ক্ষনর্বাণ লানভর পর র্ুদ্ধনদর্ বর্ দীর্বক্ষদন বর্াঁনচ ক্ষেনলন,
বসই সমে ক্ষেক্ষন কমবহীন ৈীর্ন র্াপন কনরন ক্ষন। সাধ্নার ফনল দঃখ ক্ষনর্ৃক্ষির বর্ পনর্র সন্ধান ক্ষেক্ষন বপনেক্ষেনলন
ো আপামর ৈনসাধ্ারনণর মনধ্য েচার কনর সর্বেকার দঃখ বর্নক ৈীর্নক মুি করনে বচনেক্ষেনলন। ক্ষকন্তু
র্ুদ্ধনদনর্র এই কমব ক্ষেল ক্ষনষ্কাম কমব। ক্ষনষ্কাম কনমবর বকান ফল উৎপাক্ষদে হে না। আর এই কনমবর স্থান ৈীনর্র
ৈীর্নন আমরণ র্েবমান র্ানক।
ক্ষনর্বাণনক পরম সুখকর অর্স্থাও র্লা র্াে না। কারন সুখ হল বভানগর র্যাপার। কামনা-র্াসনা র্ূণয অর্স্থাে
বভানগর বকান অর্কার্ র্াকনে পানর না। বর্ৌদ্ধ সন্নযাসী নাগনসন ক্ষমক্ষলেনক ক্ষনর্বানণর অর্স্থা র্যাখযা করনে ক্ষগনে
র্নলনেন, বকান উপমা ক্ষদনেই ক্ষনর্বাণনক বর্াঝাননা র্াে না। ক্ষনর্বানণর স্বরূপ বর্াঝানে ক্ষগনে পর্বে ,সমুদ্র েভৃক্ষে
উপমা র্যর্হার করা হে। ক্ষকন্তু ভার্াত্মক বকান উপমাই ক্ষনর্বাণনক র্ণবনা করার পনি পর্বাি নে; র্রং অভার্াত্মক
র্ণবনার মাধ্যনমই ক্ষনর্বাণনক বর্াঝা সহৈ। ক্ষনর্বাণ ৈরা-মরণাক্ষদর অভার্রূপ এক স্বক্ষস্তর অর্স্থা।
চেুর্ব আর্বসনেয র্ুদ্ধনদর্ ভর্চনির আর্েবন বর্নক মুক্ষির উপাে ক্ষহসানর্ আটক্ষট মাগব র্া পনর্র ক্ষননদবর্
ক্ষদনেনেন। এই আটক্ষট মাগব হল, ১। সমযক্ দৃক্ষষ্ট- চারক্ষট আর্বসেয সম্বনন্ধ র্র্ার্ব জ্ঞানই সমযক্ দৃক্ষষ্ট।
২। সমযক্ সংকল্প -সেয জ্ঞানলাভ কনর বসইমনো ৈীর্ন র্াপননর দৃঢ় ইচ্ছাই সমযক্ সংকল্প।
৩।সমযক্ র্াক্ - ক্ষমর্যা ভাষণ পক্ষরেযাগ কনর সদা সেয কর্ন হনচ্ছ সমযক্ র্াক্।এই অনর্ব
অসার র্াক্ -চপলো, কটু র্াকয, পরক্ষনো পক্ষরহার করনে হনর্।
৪। সমযক্ কমবান্ত–সৎকমব, সদাচার েক্ষেপালন, ৈীর্হেযা, স্বার্বপর কমব ও অবর্ধ্ ইক্ষিে সনম্ভাগ বর্নক ক্ষর্রে র্াকাই
সমযক্ কমবান্ত।
৫। সমযক্ আৈীর্ - ৈীর্ন ধ্ারননর ৈনয র্া ক্ষকেু েনোৈন ো সৎভানর্ অৈবন করাই হল সমযক্ আৈীর্।
৬। সমযক্ র্যাোম - সৎ ক্ষচন্তা ও সৎ ের্ৃক্ষির অনুর্ীলননক র্লা হে সমযক্ র্যাোম।
৭। সমযক্ স্মৃক্ষে - র্ুদ্ধনদর্ ক্ষননদবক্ষর্ে চারক্ষট আর্বসনেযর সমযক্ জ্ঞান সর্বদা স্মরনণ রাখাই হল সমযক্ স্মৃক্ষে ।
৮। সমযক্ সমাক্ষধ্ - উপক্ষরউি সােক্ষট মাগব র্র্ার্র্ভানর্ অনুক্ষিে হনল সাধ্নকর ক্ষচি র্ান্ত হে এর্ং বস সমাক্ষধ্র
সামর্বয লাভ কনর। সমাক্ষধ্নেই সাধ্ক ক্ষনর্বাণ লাভ কনর। সমাক্ষধ্র আর্ার চারক্ষট স্তর আনে। ের্ম স্তনর –
ক্ষনর্বাণার্বী সেয সম্বনন্ধ ক্ষর্চার- ক্ষর্েনকবর মাধ্যনম এক সুখকর ও আনেমে অর্স্থাে অর্স্থান কনরন। ক্ষদ্বেীে স্তনর
–ক্ষনর্বাণার্বীর ক্ষচি ক্ষর্চার- ক্ষর্েকবনক অক্ষেিম কনর আর্বসেয চেুষ্টনে পূণব ক্ষর্শ্বাস স্থাপন কনর। এই অর্স্থানেও
সাধ্নকর ক্ষচনি আনে ও র্াক্ষন্তর বর্াধ্ র্ানক। েৃেীে স্তনর – সুখানুভূক্ষে ও আননের েক্ষে সাধ্নকর ঔদাসীনয
বদখা বদে, র্ক্ষদও আত্মনচেনা সম্পূণব ক্ষর্লুি হে না। চেুর্ব স্তনর - সাধ্ক সম্পূণবভানর্ আত্ম সমাক্ষহে হে, -বকান
রূপ অনুভূক্ষেই আর র্ানক না। এ এক েুরীে অর্স্থা, পক্ষরপূণব জ্ঞাননর অর্স্থা –এই অর্স্থানেই সাধ্ক ক্ষনর্বাণ লাভ
কনরন।
দঃখ-ক্ষননরাধ্ মানগবর উপক্ষরউি স্তর গুক্ষলনে ক্ষনর্বাণ লানভর ৈনয বর্ উপনদর্ ক্ষননদবক্ষর্ে হনেনে ো েজ্ঞা, র্ীল
ও সমাক্ষধ্র উপনদর্। সমযক্ দৃক্ষষ্টই হল েজ্ঞা। েজ্ঞার দ্বারাই অক্ষর্দযা ক্ষর্নষ্ট হে এর্ং ক্ষনর্বাণার্বী সমযক্ সংকল্পাক্ষদর
দ্বারা সমাক্ষধ্স্তনর উপনীে হন। সমযক্ সংকল্প, সমযক্ র্াক, সমযক্ কমবান্ত, সমযক্ আৈীর্ ও সমযক্ স্মৃক্ষে –এই
পাাঁচক্ষটনক একনত্র র্লা হে পঞ্চর্ীল। র্ীনলর দ্বারা ক্ষচিশুক্ষদ্ধর পর সমাক্ষধ্র দ্বারা ক্ষনর্বাণ লাভ হে।
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সুক্ষৈে মণ্ডল

র্ুদ্ধনদনর্র মনে সমযক্ আৈীর্ সন্নযাসী ও গৃহী উভনের ৈনয একই রকম নে। ক্ষনর্বাণ সাধ্ারনভানর্ সন্নযাসীনদর
লভয। আর বসই ৈনযই ক্ষেক্ষন অক্ষেক্ষরি কৃচ্ছ্রসাধ্ননর পর্ পক্ষরেযাগ করার ক্ষননদবর্ ক্ষদনেক্ষেনলন। র্ুদ্ধনদর্ র্নলনেন,
পক্ষরপূণব অক্ষমোচার বর্মন দঃনখর ক্ষনদান, বেমনই অক্ষেক্ষরি আত্মক্ষনগ্রহ ও দঃখদােক। সুেরাং এই দই আক্ষের্নর্যর
পর্ই েযাগ করনে হনর্। জ্ঞানী এই দক্ষট পর্ই পক্ষরহার কনর মধ্যম পর্ অনুসরণ কনর, আর এই পর্ই ক্ষনর্বানণর
পর্। এই েসনঙ্গ স্মরণীে, গ্রীক দার্বক্ষনক অযাক্ষরষ্টটলও নীক্ষের বিনত্র মধ্যম পর্ অনুসরনণর ক্ষননদবর্ ক্ষদনেনেন।
ভারেীে দর্বনর্ানস্ত্র মুক্ষি লানভর ৈনয মূলে ক্ষেনক্ষট পনর্র উনেখ করা হনেনে; র্র্া– জ্ঞাননর পর্, কনমবর পর্
এর্ং ভক্ষির পর্। মনস্তত্ব অনুসানর মানর্ মননর ক্ষেনক্ষট েধ্ান র্ৃক্ষি আনে; র্র্া –জ্ঞান, অনুভূক্ষে ও ইচ্ছা র্া সংকল্প।
এই ক্ষেনক্ষট র্ৃক্ষির োরেময অনুসানর র্যক্ষির চক্ষরত্রগে োরেময বদখা বদে। র্ারা জ্ঞান ের্ণ োাঁরা জ্ঞানমাগবী অর্বাৎ
োাঁরা জ্ঞাননর পর্ ধ্নর পরমার্ব লানভ আগ্রহী হন। র্ারা ভক্ষি ের্ণ োাঁরা ভক্ষিমাগবী অর্বাৎ োাঁরা ভক্ষির পর্ ধ্নর
পরমার্ব লানভ আগ্রহী হন। আর র্ারা ইচ্ছা র্া সংকল্প ের্ণ োাঁরা কমবমাগবী অর্বাৎ োাঁরা কনমবর পর্ ধ্নর পরমার্ব
লানভ আগ্রহী হন। েনর্ ের্নো অনুসানর মাগব র্া পর্ ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন হনলও লিয অক্ষভন্নই র্ানক -- সমস্ত পনর্র চরম
অভীষ্ট র্া লিয হল মুক্ষি।
পক্ষরনর্নষ পৃক্ষর্র্ীর সর্বৈন েনদ্ধে ক্ষসক্ষদ্ধসাধ্ক রামকৃষ্ণ পরমহংসনদনর্র কর্া উনেখ করনে হে। ক্ষেক্ষন ক্ষননৈ
েনেযক মনের সাধ্না কনর বদক্ষখনেক্ষেনলন বর্, েনেযক সাধ্নার দ্বারাই র্র্ার্ব বেনোলাভ সম্ভর্। এৈনযই ক্ষেক্ষন
র্নলক্ষেনলন – “র্ে মে, েে পর্”।৪
বর্ বকান দর্বনন মুক্ষির স্বরূপ র্া-ই আনলাচনা বহাক না বকন। বসই দর্বননর অন্তরানল বর্ নীক্ষেেত্ত্ব লুক্ষকনে র্ানক
ো োর পুরুনষর মুক্ষির পরম ক্ষসাঁক্ষড়। চার্বাক, বর্ৌদ্ধ ও জৈন দর্বনন বর্ নীক্ষেেনত্ত্বর উনেখ বমনল ো র্যর্হাক্ষরক
ৈীর্নন অেযন্ত গুরুত্বপূণব। এমন ক্ষক ৈীর্ন র্খন নীক্ষেেনত্ত্বর আনলাে আনলাক্ষকে হে েখন ো দর্বনন পক্ষরণে হে।
ের্যসূত্র:
১। গীো ৩/৩০।
২। চার্বাক দর্বনম্।
৩। েত্ত্বার্বসূত্রম্।
৪। কর্ামৃে, েী েী রামকৃষ্ণ।
গ্রন্থপঞ্জী:
১। চনটাপাধ্যাে, বদর্ীেসাদ, বলাকােে দর্বন।
২। চির্েবী, সেযনৈযাক্ষে, সর্বদর্বন সংগ্রহ, অনুর্াদ।
৩। চির্েবী, নীরদর্রণ, ভারেীে দর্বন, দি পার্ক্ষলর্াসব, সিম সংস্করণ, ৈানুোরী ২০০১।
৪। ভটাচার্ব, সমনরি,ভারেীে দর্বন,র্ুক ক্ষসক্ষিনকট োইনভট ক্ষলক্ষমনটড, কক্ষলকাো, েৃেীে সংস্করণ, ২০০৯।
৫। মণ্ডল, েনদযাে কুমার, ভারেীে দর্বন, েনগ্রক্ষসভ পার্ক্ষলর্াসব, কক্ষলকাো, েৃেীে সংস্করণ, ২০১৬।
৬। র্াস্ত্রী,দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্বন, পক্ষশ্চমর্ঙ্গ রাৈয পুস্তক পষবৎ, ১৯৮৯।
৭। বসন, বদর্ব্রে, ভারেীে দর্বন, পক্ষশ্চমর্ঙ্গ রাৈয পুস্তক পষবৎ, ের্ম েকার্ ১৯৭৪।
৮। বসন, রণব্রে, ধ্েপদ র্াংলা অনুর্াদ, হরফ েকার্নী, ের্ম েকার্ ১৯৭৮।
৯। Chatterjee, S . C . and Dutta D . M ., An Introduction To Indian Philosophy.
Volume- VII, Issue-I

July 2018

63

চার্বাক, বর্ৌদ্ধ ও জৈন দর্বননর বেক্ষিনে মুক্ষি

সুক্ষৈে মণ্ডল

১০। Hiriyanna. M, Outlines of Indian Philosophy.

Volume- VII, Issue-I

July 2018

64

