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খ্রিস্টপূ র্ব ষষ্ঠ শতকে যে ৬৩খ্রি প্রখ্রতর্াদী ধকমবর আখ্রর্র্বার্ হকেখ্রিল তার মকধে অন্েতম খ্রিল
যর্ৌদ্ধ ধমব। য ৌতম র্ুদ্ধ এই ধকমবর প্রর্তবে। খ্রিস্টপূ র্ব ৬২৩ সাকল খ্রহমালকের পাদকদকশ লুখ্রিন্ী
োন্কন্ খ্রসদ্ধার্ব য ৌতম জন্মগ্রহণ েকরন্। যেৌর্কন্র প্রারকে খ্রসদ্ধার্ব ন্ র পখ্ররভ্রমন্ণোকল জরা,
র্োখ্রধ ও মৃতুের স্বরূপ যদকে অন্ু ধার্ন্ েকরন্ জ কত সু ে অকপক্ষা দুুঃকের পখ্ররমান্ যর্খ্রশ। দুুঃে
যর্কে মুখ্রিলাকর্র উপাে উদ্ভার্কন্র জন্ে ২৯ র্ির র্েকস খ্রতখ্রন্ রাজ খ্রসিংহাসন্, স্ত্রী, খ্রপতা ও
সকদোজাত খ্রশশুপুত্রসহ সর্ খ্রেিু তো

েকর সন্োসধমব অর্লিন্ েকরন্। দুুঃেজকের পকর্র

সন্ধাকন্ িে র্ির েক ার সাধন্ার পর অর্কশকষ এে বর্শােী পূ খ্রণবমা খ্রতখ্রর্কত খ্রসদ্ধার্ব চরম সতে
যর্াখ্রধ লার্ েকর র্ুদ্ধ ন্াকম আেোখ্রেত হন্ (খ্রি.পূ . ৫৮৮)। ঋখ্রষপতন্ মৃ দার্ অর্বাৎ সারন্াকর্
খ্রতখ্রন্ সর্বপ্রর্ম সেল প্রাখ্রণর সু ে ও েলোণাকর্ব সতেধকমবর প্রচার আরে েকরন্। দী্ব ৪৫ র্ির
খ্রতখ্রন্ খ্রর্রামহীন্র্াকর্ র্ারতর্কষবর খ্রর্খ্রর্ন্ন জাে াে সেল প্রাখ্রণর মঙ্গল োমন্াে শীল, সমাখ্রধ ও
প্রজ্ঞার র্াণী প্রচার েকরন্। তাাঁর ধকমবর মমবর্াণী হকলা—এ ধমব সু র্োেোত, স্বেিং দ্রষ্টর্ে; এ
ধমবপালকন্ যোকন্া োলাোল যন্ই। এ ধকমব যোকন্া জাতপাত/জাত অজাত যন্ই, য াাঁড়াখ্রম ও
অন্ধ খ্রর্শ্বাসও যন্ই। ‘একসা, যদকো পরীক্ষা খ্রন্রীক্ষা েকর মন্ুঃপুত হকল বন্র্বাখ্রন্ে ধমব গ্রহণ
েরার’ র্ুকদ্ধর এ খ্রন্রকপক্ষ ও েু ক াপেু ী আহ্বান্ সেল স্তকরর মান্ু ষকে আেৃষ্ট েকরখ্রিল।
তারা দকল দকল দীখ্রক্ষত হকেখ্রিল যর্ৌদ্ধ ধকমব। সমগ্র র্ারতর্ষব ও র্ারতর্াসী মুখ্রিদাতা খ্রহকসকর্
র্রণ েকর খ্রন্কেখ্রিল র্ুদ্ধ ও তাাঁর ধমবকে। র্ুকদ্ধর র্ুদ্ধত্ব লাকর্র পর যর্কে অর্বাৎ খ্রি.পূ . ষষ্ঠ
শতাব্দী যর্কে র্ািংলার পালেু ক র অর্সান্ পেবন্ত প্রাে যদড় হাজার র্ির যর্ৌদ্ধধমব এ
উপমহাকদকশ খ্রর্স্তৃখ্রত লার্ েকরখ্রিল।
যর্ৌদ্ধ সকেলন্ ও খ্রর্র্াজন্
র্ুকদ্ধর সমকেই খ্রর্ক্ষুসিংক্ ন্ান্া খ্রর্ষকে মতানন্েে যদো খ্রদকেখ্রিল। পরর্তবীোকল র্ুকদ্ধর
পখ্ররখ্রন্র্বাকণর পর যসিা প্রর্ল আোর ধারণ েকরখ্রিল। এই খ্রর্শৃ ঙ্খলা দূ র েরার জন্ে
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আন্ু মাখ্রন্ে খ্রি.পূ . ৪৮৩ অকব্দ প্রর্ম ধমব মহাকসকেলন্ অন্ু খ্রষ্ঠত হে। এই সকেলকন্ র্ুকদ্ধর
‘খ্রর্ন্ে’ ও ‘সূ ত্রগুকলাকে’ সিংেখ্রলত েরা হে। খ্রেন্তু অকন্ে খ্রর্ক্ষু এই খ্রর্ষেখ্রি যমকন্ খ্রন্কত
পাকরন্ খ্রন্। তাাঁরা মুল খ্রর্ক্ষুসিং্ যর্কে সকর োন্। এই সকেলকন্ সিংেখ্রলত র্ুকদ্ধর খ্রর্ন্ে ও
ধমবকে োরা যমকন্ খ্রন্কেখ্রিকলন্ তাাঁরা ‘স্থখ্রর্রর্াদী’ র্া ‘যর্রর্াদী’ ন্াকম পখ্ররখ্রচখ্রত লার্ েরকলন্।
সু তরািং র্লা োে এই সকেলকন্ খ্রর্ক্ষুকদর অনন্েে দূ রীর্ূ ত হে খ্রন্।
প্রর্ম সকেলকন্র খ্র ে এেশ র্ির পর খ্রি.পূ . ৩৮৩ অকব্দ বর্শালীকত খ্রিতীে মহাসকেলন্
অন্ু খ্রষ্ঠত হে। এই সকেলন্ খ্রর্কেদর্াদী খ্রর্ক্ষুকদর ন্ান্ারূপ আপখ্রিকত উিপ্ত হকে ওক । এই
সকেলকন্র যশকষ প্রাে দশ হাজার খ্রর্ক্ষুকদর খ্রর্ক্ষুসিং্ যর্কে র্খ্রহষ্কার েরা হে। এই খ্রর্কদ্রাহী
খ্রর্ক্ষুরা বর্শালীর আর এেখ্রি অঞ্চকল খ্রন্কজকদর খ্রন্কে অখ্রধকর্শন্ েকরন্। তাাঁরা র্ুকদ্ধর ন্ীখ্রত ও
আদকশবর মকধে ন্ান্া পখ্ররর্তবন্ ্িাে। এাঁরা ‘মহাসাখ্রিে’ খ্রর্ক্ষুক াষ্ঠী খ্রহকসকর্ পখ্রর খ্রণত হন্।
সু তরািং এেশ র্িকরর মকধে যর্ৌদ্ধ ধমব দুইর্াক খ্রর্র্ি হকে য ল, স্থখ্রর্রর্াদী র্া যর্রর্াদী ও
মহাসাখ্রিে। মহাসাখ্রিেরা র্ুকদ্ধর ধমব ও ন্ীখ্রত যর্কে র্হু দূ কর সকর োন্। আর স্থখ্রর্রর্াদীরা
র্ুকদ্ধর ন্ীখ্রত ও আদশব ধকর রইকলন্। খ্রেন্তু তাাঁরাও র্ুকদ্ধর প্রেৃত ধমব ও আদশব খ্রন্কে যর্খ্রশ খ্রদন্
র্ােকত পারকলন্ ন্া। ক্রকম এই স্থখ্রর্রর্াদ যর্কে যর্খ্ররকে একলা ‘মখ্রহশাসে’, ‘সর্বাখ্রস্তর্াদী’,
‘সখ্রেতীে’ ও ‘যসৌত্রাখ্রন্তে’ খ্রর্ক্ষু য াষ্ঠীসহ সর্বকমাি এ াকরাখ্রি য াষ্ঠীর। মহাসাখ্রিেরাও
‘যলাকোিরর্াদী’ খ্রর্ক্ষু য াষ্ঠীসহ সাতখ্রি য াষ্ঠীকত খ্রর্র্ি হকে পকড়। এইর্াকর্ যর্ৌদ্ধধমব
আ াকরাখ্রি সম্প্রদাকে খ্রর্র্ি হকে পকড়।
খ্রি.পূ . ২৪৭ অকব্দ যমৌেব সম্রাি অকশাে পািখ্রলপুকত্র তৃতীে যর্ৌদ্ধ ধমব মহাসকেলন্ অন্ু ষ্ঠান্
েকরন্। খ্রতখ্রন্ খ্রিকলন্ যর্রর্াদী যর্ৌদ্ধ। খ্রেন্তু খ্রতখ্রন্ও খ্রর্ক্ষুসকি ঐেেস্থাপন্ েরকত পাকরন্ খ্রন্।
এই সকেলকন্র পর যর্রর্াদী মতাদশব র্ারত যর্কে প্রাে খ্রন্খ্রিহ্ন হকে খ্র কেখ্রিল। তার স্থান্
অখ্রধোর েকরখ্রিল মহাসাখ্রিেরা। তাাঁকদর উদার-ন্ীখ্রত, পূ জা, দান্, স্ব ,ব ন্রে প্রর্ৃখ্রত মতার্াদ
সাধারণ জন্মান্কস যর্খ্রশ আেৃষ্ট েকরখ্রিল। অন্োন্ে য াষ্ঠীগুখ্রলও এইসমে মহাসাখ্রিেকদর
িত্রিাোে চকল আকস। এই মহাসান্জ্ঞখ্রহেরাই চতুর্ব ধমব মহাসকেলকন্ (েখ্রণকষ্কর সমে খ্রি.১ম
শতকে) খ্রন্কজকদর ‘মহাোন্ী’ র্কল অখ্রর্খ্রহত েরল। আর স্থখ্রর্রর্াদীরা হল ‘হীন্োন্ী’ সম্প্রদাে।
হীন্োন্ীরা প্রাচীন্ আদশবকে আাঁেকড় র্াকেন্। তাাঁরা র্ুকদ্ধর ন্ীখ্রত, আদশব যমকন্ চলল। খ্রেন্তু
মহাোন্ীরা তা সম্পূ ণব গ্রহণ েকরন্ খ্রন্। তাাঁরা র্ুদ্ধকে যলাকোির র্কল গ্রহণ েকর তাাঁর উপর
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অকলৌখ্রেেতা আকরাপ েরখ্রিকলন্। তারা অসিংেে র্ুদ্ধ, যদর্তা, স্ব ব, ন্রে প্রর্ৃখ্রতর সিংকোজন্
্িান্ এই ধকমবর মকধে। পূ জা, অচবন্া, ন্ান্া খ্রক্রো-োণ্ড তাাঁরা যর্ৌদ্ধধকমব অন্তর্ুবখ্রি েকরন্।
এইর্াকর্ যর্ৌদ্ধধকমব ন্ান্া যদর্-যদর্ীর আখ্রর্র্বার্ ্কি। ধীকর ধীকর খ্রি. ১ম শতকের পর মহাোন্ী
ধমবখ্রর্শ্বাস র্ািংলাে প্রকর্শ েকর। তাাঁরাই র্ািংলাে র্ুদ্ধ পূ জার উদ্ভর্ েকর। ন্ান্া যদর্-যদর্ীর
পূ জার উদ্ভর্ও েকর তারা। এইর্াকর্ র্ািংলার খ্রর্খ্রর্ন্ন যর্ৌদ্ধ খ্রর্হাকর হীন্োন্ীকদর সাকর্
মহাোন্ীকদর সিংখ্রমশ্রণ লক্ষে েরা োে। অর্বাৎ দুরেম যর্ৌদ্ধ ধকমবর অখ্রস্তত্ব তেন্ র্ঙ্গর্ূ খ্রমকত
লক্ষ েরা োে।
যমৌেবেুক

র্ািংলাে যর্ৌদ্ধধকমবর েকর্ষ্ঠ প্রর্ার্ খ্রিল। তার উকেে রকেকি চীন্া পখ্ররব্রাজকের

ভ্রমণ র্ৃ িাকন্ত ও যর্ৌদ্ধ ‘খ্রদর্ের্দান্’ গ্রকে। চীন্া পখ্ররব্রাজে খ্রহউ-ইকেন্-সাঙ সম্রাি অকশাকের
বতখ্রর খ্রেিু স্তূপ যদকেখ্রিকলন্ েণবসুর্ণব, পুণ্ড্রর্ধবন্, তাম্রখ্রলপ্তকত। খ্রি.পূ . ২ে শতাব্দীকত র্ািংলার দুই
যর্ৌদ্ধ অখ্রধর্াসী ঋখ্রষ ন্ন্দন্ ও শ্রীমখ্রত ধমবদতা, সাাঁখ্রচর খ্রর্েোত যর্ৌদ্ধ স্তূকপর যর্ষ্টন্ী ও যতারণ
বতখ্ররর জন্ে প্রর্ূ ত অর্ব প্রদান্ েকরন্। চীন্া পখ্ররব্রাজে ফা-খ্রহকেন্ তাম্রখ্রলপ্তকত প্রাে দুর্ির
োল অখ্রতর্াখ্রহত েকরখ্রিকলন্। খ্রতখ্রন্ও যসই সমে তাম্রখ্রলপ্তকত র্হু যর্ৌদ্ধ খ্রর্হার পখ্ররদশবন্
েকরন্। খ্রিুঃপূ ুঃ তৃতীে শতকে সম্রাি অকশাে র্ািংলাে প্রাে সিরখ্রি যর্ৌদ্ধ খ্রর্হার খ্রন্মবাণ েকরন্।
পুণ্ড্রর্ধবকন্ প্রাে েুখ্রড়খ্রি যর্ৌদ্ধ খ্রর্হার খ্রিল। এোকন্ হীন্োন্ী ও মহাোন্ী সম্প্রদাে খ্রমখ্রলকে প্রাে
খ্রতন্ হাজাকরর যর্শী খ্রর্ক্ষু খ্রিকলন্। সমতকি খ্রিল খ্রত্রশখ্রি যর্ৌদ্ধ র্হার। োর যর্খ্রশরর্া

খ্রিল

মহাোন্ী খ্রর্ক্ষুকদর। েণবসুর্কণব খ্রিল দশাখ্রধে যর্ৌদ্ধ খ্রর্হার। এোকন্ও খ্রিল মহাোন্ীকদর প্রর্ার্।
তাম্রখ্রলপ্তকতই প্রাে র্াইশখ্রি যর্ৌদ্ধ খ্রর্হার খ্রন্খ্রমবত হকেখ্রিল। যর্ৌদ্ধ খ্রর্ক্ষু িাড়া খ্রর্ক্ষুন্ীরাও র্ােত
এই সর্ খ্রর্হাকর। এোকন্ও মহাোন্ীকদর প্রর্ার্ পখ্ররলখ্রক্ষত হকেখ্রিল। েজঙ্গকলও প্রচুর যর্ৌদ্ধ
খ্রর্হার যদো োে, যেোকন্ মহাোন্ীকদর অখ্রস্তত্ব লক্ষ েরা োে। তকর্ র্ািংলার স্থান্ীে অখ্রধর্াসী
খ্রর্ক্ষুরা খ্রিকলন্ হীন্োন্ী সম্প্রদাকের।
যর্ৌদ্ধধমব ও তাখ্রিেতা
মি, তুেতাে, র্শীেরণ ইতোখ্রদর উদ্ভর্ হকেখ্রিল অর্র্বকর্কদর আমকল। অর্র্ব যর্কদর মান্ু ষ
যদর্তার মুোকপখ্রক্ষ ন্া হকে খ্রন্কজই মিশখ্রির র্কল ইোপূ রকণ সকচষ্ট হকেখ্রিল। যদর্তার ন্াকম
েজ্ঞ েরকল যদর্তা তুষ্ট হকে েজ্ঞোরীর অখ্রর্ষ্ট খ্রসখ্রদ্ধ েরকর্, এিা আখ্রদোকল মান্ু ষ খ্রর্শ্বাসও
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েরকলও, পরর্তবীোকল মান্ু ষ সম্পূ ণব যদর্তা খ্রন্র্বর ন্া হকে খ্রন্কজই তার অখ্রর্ষ্ট খ্রসখ্রদ্ধর জন্ে
মি, র্শীেরণ, তুেতাে ইতোখ্রদর উদ্ভর্ েরল। খ্রন্কজর শখ্রি িারা র্খ্রহশবখ্রিকে জে েরাই খ্রিল
উকেশে। সাধন্ার িারা শখ্রি অজবন্ েকর খ্রন্কজর র্াল র্া অকন্ের মন্দ েরাই খ্রিল মিশখ্রি
উদ্ভকর্র মূ কল। অর্র্বকর্কদ এই রূপ সাধন্ার খ্রন্েমার্লীরও উকেে আকি। সু তরািং তুেতাে,
র্শীেরণ, মিশখ্রি, প্রাচীন্োকল যর্কে র্ারকতর খ্রর্খ্রর্ন্ন ধকমবর মকধে জখ্রড়ত খ্রিল। যলােসমাকজ
প্রচখ্রলত এইসমস্ত খ্রর্শ্বাস মহাোন্ী সম্প্রদাকের মকধে খ্রদকে যর্ৌদ্ধ ধকমব প্রকর্শ েকর। প্রাচীন্ র্ৃ ক্ষ
পূ জা, খ্রলঙ্গ-যোখ্রন্ পূ জা, র্ূ ত, যপ্রত, খ্রপশাচ, েক্ষ, রক্ষ, ডাখ্রেন্ী, যোখ্র ন্ী, খ্রদেপাল ইতোখ্রদর
পূ জা, হাখ্ররখ্রত পূ জা, জাঙ্গুখ্রল পূ জা প্রর্ৃখ্রত মহাোন্ী ধকমব স্থান্ যপল। এই সর্ পূ জা, োদু, যিান্া,
তুেতাে ইতোখ্রদ খ্রন্কজকদর আত্মরক্ষার ের্চ খ্রহকসকর্ ধকমব প্রাধান্ে যপল।
মহাোন্ী খ্রর্ক্ষুরা র্হু পূ র্ব যর্কে অকলৌখ্রেে শখ্রি লাকর্র আশাে য াপকন্ তি সাধন্া
েরকতন্। এই সর্ খ্রর্ক্ষুরা য াপকন্ ‘গুহেসমাজ’ ন্াকম খ্রন্কজকদর দলও ড়কলন্। খ্রিুঃ প্রর্ম র্া
খ্রিতীে শতকে মহাোন্ী যর্ৌদ্ধরা ‘মঞ্জু শ্রী মূ লেল্প’ ন্াকম তি সাধন্ার এেখ্রি গ্রে রচন্া েকরন্।
এই গ্রকের অন্ু েরকণ ‘গুহেসমাজ’ খ্রিুঃ তৃতীে শতকে ‘গুহেসমাজতি’ ন্াকম তকির আর এেখ্রি
গ্রে রচন্া েকরন্। খ্রিুঃ তৃতীে র্া চতুর্ব শতকে আচােব খ্রর্ক্ষু অসঙ্গ ‘গুহেসমাজতি’ গ্রকের
অন্ু েরকণ ‘প্রজ্ঞা পারখ্রমতা’ ন্ামে তি সাধন্ার গ্রে রচন্া েকরন্। সু তরািং র্লা োে, খ্রিুঃ প্রর্ম
র্া খ্রিতীে শতাব্দীকতই র্ািংলার প্রর্ম তি সাধন্ার উদ্ভর্ েকরন্ মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ খ্রর্ক্ষুরাই। তকর্
এর খ্রর্োশ ্কি খ্রিুঃ তৃতীে র্া চতুর্ব শতকে।
মহাোন্ীকদর মকধে তেন্ তি সাধন্া খ্রিল র্কল খ্রন্ম্নকশ্রণীর মান্ু ষকদর প্রাচীন্ প্রর্াগুকলাকে
তাাঁরা উকপক্ষা েকরন্খ্রন্। যসগুকলা তাাঁরা ধকমব গ্রহণ েরকলন্ যসই সেল মান্ু ষকদর যর্ৌদ্ধ ধকমব
আেৃষ্ট েরার জন্ে। তি সাধন্াকেই যজারদার েরকলন্ মহাোন্ীরা।
ন্া াজুবকন্র ‘শূ ন্ের্াকদর’ সহজ র্োেো েরকত খ্র কে মহাোন্ী পখ্রিত খ্রর্ক্ষুরা র্ািংলাকদকশ
তিসাধন্া যর্ৌদ্ধ ধোন্তকের অঙ্গ খ্রহকসকর্ গ্রহণ েরকলন্ (খ্রিুঃ সপ্তম শতকে)। সাধারণ মান্ু ষ
শূ ন্ের্াকদর তেের্া ও ধোকন্র খ্রর্খ্রর্ন্ন স্তরগুকলা সহকজ র্ুঝকত পাকরকলন্ ন্া। তাাঁকদর োকি
ধোকন্র চাইকত মিই হকলা মূ ল যপ্ররণা। তাাঁরা োদুমি, ধারণী, র্ীজ ইতোখ্রদ সহকজ র্ুঝকতন্।
মহাোন্ী পখ্রণ্ডতরা তাই তি সাধন্ার মাধেকম যর্ৌদ্ধ ধকমবর সারর্স্তুকে যর্াঝাকলন্। ধকমবর
ূ ঢ়তেকে তাাঁরা তকির মাধেকম সহকজ সেকলর যর্াধ মে েকর তুলকলন্। এইর্াকর্ সপ্তম
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শতকে র্ািংলা হকে উ ল তি সাধন্ার পী স্থান্। খ্রতব্বতী সূ কত্র উকেে পাই যে খ্রিুঃ সপ্তম
শতকে মহাোন্ী তিসাধন্া র্ািংলাে আত্মপ্রোশ েকর ধমবেীখ্রতবর সমে। র্ািংলাকত এইসমে
অকন্ে তাখ্রিে আচােব খ্রিকলন্, োাঁরা খ্রর্হাকর অর্স্থান্ েকর তি সাধন্ার খ্রশক্ষা খ্রদকতন্।
খ্রর্ক্রমপুকরর খ্রর্হাকর খ্রিকলন্ সু প্রখ্রসদ্ধ তাখ্রিে আচােব খ্রর্ক্ষু েুমারচন্দ্র। চট্টগ্রাকমর পখ্রণ্ডত খ্রর্হাকর
খ্রিকলন্ তিাচােব খ্রর্ক্ষু বতলপাদ। র্গুড়া ও েৃষ্ণন্ করর খ্রর্হার দুখ্রিও খ্রিল তি সাধন্ার অন্েতম
যেন্দ্রস্থল। এইসমে প্রাে চুরাখ্রশ জন্ তিখ্রসদ্ধাচােব এই যদকশ খ্রিকলন্। এাঁকদর মাধেকমই মহাোন্ী
তিসাধন্ার খ্রর্োশ ্কিখ্রিল এই যদশ।
মিোন্ ও র্জ্রোন্
মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ খ্রর্ক্ষুরা তিসাধন্াকে যর্ৌদ্ধ ধমবদশবকন্ ঢুখ্রেকে খ্রন্কে মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ ধকমব এে
ন্তুন্ ধোন্ েল্পন্া কড় তুলকলন্। মূ ল যপ্ররণা হল ‘মি’ আর তার সাকর্ েু ি হল ‘ধারণী’ ও
‘র্ীজ’। এই ন্তুন্ ধোন্ েল্পন্ার পর্ই হকলা ‘মিোন্’। ‘মিোন্’ ও ‘র্জ্রোন্’ এই দুই প্রোর
তিসাধন্ার উদ্ভর্ হল মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ ধকমব। আর এই ধোন্ েল্পন্ার য াড়াপিন্ হল এই
র্ািংলাকত।
মহাোন্ী খ্রর্ক্ষুরা তিসাধন্াকেই সখ্র ে ধোন্ পদ্ধখ্রত র্কল মকন্ েরকলন্। তারা র্ুকদ্ধর
খ্রর্পসসন্া ধোন্কে সখ্ররকে রােকলন্। আর অন্েখ্রদকে হীন্োন্ীরা

র্ুকদ্ধর প্রদখ্রশবত পর্কে

আাঁেকড় রইকলন্। এাঁকদর মকধে খ্রর্েোত খ্রিকলন্ র্াঙালী যর্ৌদ্ধ খ্রর্ক্ষু শীলর্দ্র।

র্ািংলাকত

মহাোন্ীরা যর্খ্রশ প্রর্ার্ খ্রর্স্তার েকরখ্রিকলন্। মূ লত খ্রন্ম্নর্ণবীে হাখ্রড়, শর্র, যজকল, মুখ্রচ, েুমার,
যডাম, মাখ্রঝ, চণ্ডাল, যপৌণ্ড্র প্রর্ৃখ্রত জাখ্রতগুখ্রলর মকধে মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ খ্রর্ক্ষুরাই যর্খ্রশ প্রর্ার্ খ্রর্স্তার
েকরখ্রিল। এাঁকদর মধে খ্রদকেই মহাোন্ীরা তাাঁকদর ন্র্ে তিসাধন্ার প্রর্ম খ্রর্োশ ্খ্রিকেখ্রিল।
তিসাধন্া হল এে খ্রর্কশষ ধোন্ পদ্ধখ্রত োর িারা সহকজ সাধে খ্রসখ্রদ্ধলার্ েকর। র্ুকদ্ধর
শীল, অষ্টাখ্রঙ্গে মা ব, খ্রচি শুখ্রদ্ধ, ইতোখ্রদ েখ্র ন্ খ্রর্ষেগুখ্রল এই ধোকন্ খ্রন্ষ্প্রকোজন্। তিসাধন্ার
এেখ্রি র্া কে র্লা হে মিোন্। এইরূপ তিসাধন্াে সাধে তার মূ ল র্ীজমি মকন্ মকন্ জপ
েকর ধোকন্ মগ্ন হকর্। এই র্ীজ মিই সাধেকে শখ্রি যদকর্, তার মন্কে খ্রস্থর েরকর্। তেন্
সাধে যসই ধোকন্র মকধে ন্ান্া রঙ, ন্ান্া রূপ প্রতেক্ষ েরকর্। ন্ান্া র্ীর্ৎস রূপ তার সামকন্
িাোিখ্রর্র মকতা উদে হকর্। যসই োল্পখ্রন্ে রূপকে যদর্ র্া যদর্ী র্কল যমকন্ খ্রন্কে তাাঁকদর ধোন্
েরাই হকে মিোন্ তিসাধন্ার মূ ল খ্রর্ষে। যসই যদর্-যদর্ীই সাধেকে মুখ্রির পর্ যদোকর্ন্
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ও জা খ্রতে মাোর র্ন্ধন্ যর্কে মুি েরকর্ন্। সিংকক্ষকপ এই হকে তিসাধন্ার ‘মিোন্’ ধোন্
পদ্ধখ্রত।
এই মিোন্ তকি সাধে খ্রচিকে খ্রন্েখ্রিত েকর অন্তকরর অখ্রগ্ন শখ্রিকে োেবেখ্রর েকর।
যসই শখ্রি মকন্র র্ে-র্ীখ্রত দূ র েকর সাধেকে শখ্রিপ্রদান্ েকর মুখ্রির পর্ ধারাে। এই
সাধন্ার মাধেকমই মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ ধকমব র্হু যদর্-যদর্ীর উদ্ভর্ হকেকি। যেমন্ তারা, হাখ্ররখ্রত,
খ্রিন্নমস্তা, মাতঙ্গী প্রর্ৃখ্রত যদর্ী মহাোন্ীরা মিোন্ ধোকন্র মাধেকমই লার্ েকরকি। এইর্াকর্
অসিংেে যদর্-যদর্ীর সৃ খ্রষ্ট হকেকি। আসকল েল্পন্ার র্াইকর একদর যোন্ অখ্রস্তত্ব যন্ই।
খ্রিতীে প্রোর তি সাধন্াকে র্লা হে ‘র্জ্রোন্’ সাধন্া। শূ ন্ের্াদীকদর োকি খ্রন্র্বাণ হকে
শূ ন্েতার পরম জ্ঞান্। খ্রন্র্বাণ প্রাখ্রপ্ত হকে জীকর্র পরম সু ে। শূ ন্েরূপ খ্রন্র্বাণকে এই তি
সাধন্াে েল্পন্া েরা হল যদর্ীরূকপ। আর যে খ্রচকি যর্াখ্রধজ্ঞান্ র্া সমেে জ্ঞাকন্র সিংেল্প
রকেকি, তাকে র্লা হল’যর্াখ্রধখ্রচি’। এই র্খ্রধখ্রচি ধােকন্র মাধেকম েেন্ শূ ন্েতাে খ্রর্লীন্ হে,
তেন্ই খ্রন্ররার্ণ র্া পরম সু কের উদে। র্লা হে, যর্াখ্রধখ্রচি েখ্রল্পত যদখ্রর্র সখ্রহত আখ্রলঙ্গন্র্দ্ধ
হকলই মহাসু কের উদে হে, অর্বাৎ খ্রন্র্বান্ লার্ হে। খ্রচকির র্জ্রর্াকর্ যর্াখ্রধজ্ঞান্ লার্ েরা
োে। তাই এই সাধন্াকে র্লা হে ‘র্জ্রোন্’ তি সাধন্া।
র্জ্রোন্ীরা র্কল, রমকণ যে চরম সু ে অন্ু র্র্ েরা োে, যসই অন্ু খ্রর্খ্রতই হকে ‘যর্াখ্রধখ্রচি’।
এই ‘যর্াখ্রধখ্রচকির’ জন্ে েক ার যো সাধন্ার প্রকোজন্। যো

সাধন্ার িারা ইখ্রন্দ্রেশখ্রি দমন্

েকরই তকর্ই খ্রচি র্কজ্রর মকতা েখ্র ন্। রমণজাত চরম সু েকে স্থাই েরা োে মকির সখ্রিকত।
আর এর মধে খ্রদকেই ইখ্রন্দ্রে শখ্রিকে দমন্ েরা োে। এই চরম সু কের সমে অর্বাৎ যর্াখ্রধখ্রচি
র্জ্র েখ্র ন্ হকল, তেন্ সাধে যদর্-যদর্ী যদেকত পাে। এই সর্ যদর্-যদর্ীর ধোকন্ ডুকর্ য কল
যর্াখ্রধখ্রচি েখ্র ন্ হকে সাধকের যর্াখ্রধজ্ঞান্ লার্ হে। র্জ্রোকন্ও অসিংেে যদর্-যদর্ীর উকেে
আকি। মি, মুদ্রা, পূ জা, আচার, অন্ু ষ্ঠাকন্ র্রা র্জ্রোন্ সাধন্ মা ব। মিোকন্ও এই প্রর্া
রকেকি। এই র্জ্রোন্ ও মিোন্ সাধন্ার োরকণই মহাোন্ী যর্ৌদ্ধ ধকমব ন্ান্া রেম যদর্-যদর্ীর
অখ্রস্তত্ব আমরা যদেকত পাই।
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