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েীথবঙ্কর ভগবালনর উপােনায় অলেবালহে কলরন। দশলদন ধলরই দশটি ধমব পােন করার কথা; লকন্তু বযবহালরক েুলবধালথব এলকক 

লদন এলককটি ধলমবর উপর গুরুত্ব তদওয়া হয়। এখালন আত্মার এই দশটি ধমব েম্পলকব  একটু আলোেনা করা ত লে পালর। 

উত্তম ক্ষমা: তক্রালধর কারণ উপলস্থে হলেও োাঁ র প্রলে তকানও প্রলেলক্রয়া না তদখালনাই উত্তম েমা। আলবলশর কারণ 

েমু্মলখ থাকলেও এবং োর তমাকালবো করার েমো থাকলেও লনলজ্র ব্বহালবর মলধয মলেনো না আেলে তদওয়া এবং আলগর 

শত্রুো মলন কলর েকারণ বা অকারণ উলত্তলজ্ে না হওয়াই েমা। ‘অধযাত্মপ্রকরণ’ গ্রলে বো হলয়লছ ত , েমভালব গাোগালে 

গ্রহণ করলে তছষট্টি হাজ্ার উপবালের ফে োভ হয়। েমা ধমব পাাঁ ে প্রকার।  থা – 

১। উপকার েমা – তকউ আমার েলে করে। েবুও ‘অমুক েময় ও আমার উপকার কলরলছে’ – এই ভাবনা তথলক 

োর অপকারলক েহয করালক বো হয় উপকার েমা। 

২। অপকার েমা – “ লদ আলম তরলগ  াই, োহলে ও আরও েলে করলব”, এই রকম তভলব েমা কলর তদওয়ালক 

অপকার েমা বলে। 

৩। লবপাক েমা – “ লদ তরলগ  াই, োহলে আমার লনলজ্রই কমববন্ধ হলব এবং ভলবষযলে তে কলমবর কুফে আমালকই 

তভাগ করলে হলব”, এই রকম ভাবনা তথলক েমা করালক বো হয় লবপাক েমা। 

৪। বেন েমা – “শালে েমা করার উপলদশ তদওয়া আলছ, অেএব, আমার েমা করা উলেে”, এই ভাবনা তথলক করা 

েমা হে বেন েমা। 

৫। ধমব েমা – “আত্মার ধমবই হে েমা করা”, এই রকম লেিা কলর েমা করা হলে, োলক ধমব েমা বো হয়।      

দশেেণ পলববর প্রথম লদলনর ভাবনা হে উত্তম েমা। লবগে লদনগুলেলে তজ্লন বা না তজ্লন, ইচ্ছায় বা অলনচ্ছায় 

 ালদর োলথ খারাপ বযবহার করা হলয়লছ, োলদর কালছ এই েময় েবাই েমা োন এবং  ারা োাঁ র োলথ খারাপ বযবহার কলরলছ 

োলদর েমা কলরন। শুধু মানুলষর কালছই নয়, এলকলিয় জ্ীব তথলক শুরু কলর পলঞ্চলিয় েমস্ত জ্ীলবর কালছ েমা োওয়া হয়। 

উত্তম েমা মানুলষর আত্মালক েঠিক পথ খুাঁজ্লে এবং জ্ীবন ও অনুশীেলন েমা প্রলয়াগ করলে তশখায়,  া তথলক েমযক 

দশবলনর প্রালি ঘলট। েমযক দশবন হে তেই অনুভূলে  া অল্প েমলয়র জ্নয কঠিন েপ ও েযালগর পর আত্মার জ্নয পরম েুখ ও 

তমাে োলভর প্রথম তোপান। এই লদলন বো হয়, -“লমচ্ছালম দুক্কড়ম” অথবাৎ আমার েমস্ত দুষৃ্কলে লমথযা তহাক এবং “েকলের 

কালছ েমা ও েকেলক েমা”।  

উত্তম মাদদ ি: মাদব ব শলের অথব হে মৃদুো। নম্র হওয়া এবং মান বা অহঙ্কার েযাগ করাই হে মাদব ব। আত্মার মলধয মান 

নামক কষালয়র অভালব এই তকামেো বা মৃদুো প্রকালশে হয়। জ্ীবলন মাদব ব েখনই আলে  খন জ্ােযলভমান ইেযালদ আট 

রকলমর অহঙ্কার নি হয়।  অথব, েম্পদ, অহংকার এবং লবোলেো অলধকাংশ তেলেই বযলক্তলক অহংকারী কলর তোলে, ফলে এই 

ধরলনর বযলক্ত অনযলক তছাট এবং লনলজ্লক েলববাচ্চ মলন কলর। লকন্তু ধন, েম্পদ, বালড় গালড়, এই েব লজ্লনষই নশ্বর। হয় এইেব 

লজ্লনষ একলদন বযলক্তলক তছলড় েলে  ালব অথবা এই েবলক তছলড় বযলক্তলকই একলদন েলে ত লে হলব। এই েব অলনেয 
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লজ্লনলের লপছলন তদৌড়ালনার তেলয় েমস্ত কুকলমবর জ্নক অহংকার এবং পলরগ্রহলকই পলরেযাগ করা উলেে এবং েবলেলয় নম্র 

হলয় েব জ্ীলবর প্রলে বনু্ধত্বপূণব হওয়া উলেে, কারণ েকে জ্ীলবরই লনজ্স্ব েম্মান লনলয় তবাঁলে থাকার অলধকার আলছ। 

উত্তম আজদ ি: আজ্ব ব শলের অথব ঋজু্ো বা েরেো।  প্রলেযক বযলক্তর একটি েহজ্ েরে স্বভাব থাকা উলেে, 

কপটো  থােম্ভব েযাগ করা উলেে। কপটোর মায়ায় বেবাে করাই দুুঃলখর অনযেম মূে কারণ। জ্ীলবর আত্মা জ্ঞান, েুখ, 

প্রলেিা এবং  লবশ্বালের মলো অেংখয গুলণ লেলঞ্চে; এই আত্মার এমনলক তকবেজ্ঞান অজ্ব লনর েমো আলছ। লকন্তু ছেনা 

কপটো ইেযালদ জ্ীলবর আত্মালক আবৃে কলর রাখলে জ্ীব তো তেই জ্ঞালনর েন্ধান পায়ই না, বরং জ্ীবলন দুুঃখ তনলম আলে। 

োই ছেকপটো আমালদর পলরহার করা উলেে। এমনলক তকানও কুটিে বযলক্তর মলনর কুটিেোলক তজ্লনও োাঁ র োলথ 

েরেোপূণব বযবহারই আমালদর করা উলেে।  উত্তম আজ্ব ধমব আমালদর লশো তদয় ত  েমস্ত তমাহ, মায়া, খারাপ কাজ্ েযাগ 

কলর েরে স্বভালবর অলধকারী হলে মানুষ পরম েুখ ও তমাে োভ করলে পালর। 

উত্তম শশৌচ: তশৌে বা পলবেো ধলমবর অপর নাম লনলেবাভো। তোভলক জ্য় করা এবং তপৌদ্গলেক পদাথবেমূলহর উপর 

আেলক্ত না রাখাই হে তশৌে ধমব। তশৌে ধলমবর োধলকর ভাবা উলেে ত , োংোলরক এই েমস্ত পদাথব পরদ্রবয। এই পদাথবগুলেলক 

আলম অনি জ্ন্ম জ্ন্মািলর বহুবার গ্রহণ কলরলছ, আবার েযাগও কলরলছ। এই কারলণ তোভজ্লনে মহালদালষর কথা লবলবেনা 

কলর তোভলক জ্য় করলে হলব; েলবই েংবর এবং লনরজ্রার োধনা েম্ভব হলব।   তকান লকছুর জ্নয আকাঙ্ক্ষা মালনই হে, ত  

আমালদর কালছ তেই লজ্লনেটি তনই, োাঁ লক পাওয়ার তোভ। এই তোভলক তকানলদনও েৃি করা  ায় না। োহলে আমালদর  া 

আলছ োর জ্নয আমালদর পরমাত্মালক ধনযবাদ জ্ানালনা এবং োলেই েন্তুি থাকাই ভালো। জবষলয়ক েম্পদ এবং েম্পলদ েুখ 

খুাঁলজ্ পাওয়া আত্মার একটি লবভ্রম মাে। উত্তম তশৌে ধমব আমালদর তশখায় ত , মন শুদ্ধ তরলখ  া তপলয়লছ, োলেই খুলশ থাকা 

দরকার। পরমাত্মালক ধনযবাদ জ্ানালনা এবং লনলজ্র আত্মালক শুদ্ধ করা পরম েুখ ও মুলক্ত োলভর এক পো। 

উত্তম সতয: েলেযর অথব হে লহে-লমে-লপ্রয় কথা বো। েলেযর আেরণ তো আমালদর েবারই করা উলেে। লকন্তু 

এজ্নয আমালদর ভাব, ভাষা এবং শরীর – লেলনরই েরেো থালক প্রলয়াজ্ন। েমবায়াে েূলে োধুর মূেগুলণর মলধয লেন 

প্রকালরর েলেযর উলেখ আলছ – ভাব েেয, করণ েেয এবং ত াগেেয। ভাবেলেয লনলজ্র ভাব েববদা েেযালশ্রে হলব, করণ 

েেয হে লনলজ্র করণীয় কাজ্গুলেলক েমযক রূলপ করা এবং ত াগ েেয হে মন, বেন ও কায়ার  ুগপৎ েেযো।  লমথযা কথা 

েথা লমথযাোর অশুভ কমববলন্ধর েৃলি কলর। উত্তম েেয ধমব আমালদর লশো তদয় ত , আত্মার প্রকৃলে জ্ানার জ্নয েেয প্রলয়াজ্ন 

এবং শুধুমাে োর লভলত্তলেই পরম েুখ ও তমাে োলভর পলথ এলগলয়  াওয়া েম্ভব। আমালদর মন এবং আত্মালক েরে এবং 

লবশুদ্ধ করলে পারলে েেয স্বয়ংলক্রয়ভালবই আেলব। 

উত্তম সংযম: েং লমর অথব হে মন, বেন ও কায়ার উপর লনয়ন্ত্রণ। অথবাৎ মানলেক, বালেক ও শারীলরক প্রবৃলত্তগুলেলক 

েং ে করা। েং ম শলের আলরকটি অথব হে, েম্ অথবাৎ েমযক রূলপ  ম অথবাৎ লনয়মেমূহ পােন করা। এই ব্রলে েকে শ্রাবক 

 থােম্ভব েং মী জ্ীবন াপন করার তেিা কলর। তক্রাধ, মান, মায়া, তোভ ইেযালদ পাপপ্রবৃলত্ত তথলক লনবৃত্ত হলয় পাাঁ ে মহাব্রে বা 

পাাঁ ে অণুব্রে পােন করাই উত্তম েং ম ধমব। েমস্ত প্রলোভন তথলক লনলজ্র আত্মালক মুক্ত করার োধনা হে আত্মার এই উত্তম 

েং ম ধলমবর অনুশীেন।এই পথ অনুেরণ কলর পরম েুখ ও পলরোণ োভ করা েম্ভব। 
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উত্তম তপ : েপেযা মালন ত  শুধু উপবাে নয়। বরং েলপর আেে অথব হে, ব্রে পােন করার েলে েলে লনলজ্র ইচ্ছা 

এবং আকাঙ্ক্ষার পালয় তবলড় পরালনা। আত্মার মলেন বৃলত্তগুলেলক লনমূবে করার জ্নয এবং আেলক্তলক দূর কর জ্নয আত্মদমন 

অথবা ইচ্ছার লনলরাধই হে েপ। এই রকম েলপর মাধযলম পুণয কলমবর বৃলদ্ধ ঘলট। আমালদর কামনা বােনা ইেযালদ েীমালয়ে করার 

একমাে উপায় েপ। প্রথম েীথবঙ্কর ভগবান আলদনাথ প্রায় ছয় মাে ধলর এই রকম েপেযা কলরলছলেন (লনরমু্ব উপবাে) এবং 

তমাে রূপ পরমানন্দ োভ কলরলছলেন। েীথবঙ্করলদর মলো েপেযা করা এই  ুলগ োধারণ মানুলষর দ্বারা েম্ভব নয়, লকন্তু এইরূপ 

তমাে ভাবনা প্রলেযক শ্রাবলকর মলনর মলধয থালক। প ুবষণ পলববর দশ লদন ধলর শ্রাবক শ্রালবকারা একাশনা (একলবো খাওয়া), 

ঊলনাদরী (অলে অল্প আহার)  উপবাে (লকছুই না খাওয়া), ইেযালদ পােন কলরন এবং তমাে রূপ পরমানন্দ প্রালির রাস্তায় েোর 

তেিা কলরন।  

উত্তম তযাগ: 'েযাগ' শেটি শুনলেই তবাঝা  ায় ত , এর অথব হে পলরহার করা বা বজ্ব ন করা।  এখালন প্রলয়াজ্নােীে 

ইচ্ছা ও কামনালক বজ্ব ন করা হয়।  া আলছ, োই লনলয়ই জ্ীবলন েন্তুি থাকা এবং লনলজ্র আকাঙ্ক্ষা লনয়ন্ত্রণ করাই হে েযাগ। 

েযাগ তকবে েৎকমবই বৃলদ্ধ কলর না বরং খারাপ কমবলকও ধ্বংে কলর। েযালগর ভাবনা জজ্ন ধলমব েববালধক গুরুত্বপূণব। স্থানােেূলে 

োর প্রকার েযালগর কথা বো হলয়লছ – মলনর লবকারগুলেলক েযাগ, কথার মলধয অশুভ বা অপ্রীলেকর শেেমূলহর েযাগ, 

শারীলরক অননলেক এবং অশুভ লক্রয়াকোপ েযাগ এবং উপকরণ েযাগ। জজ্ন োধুেিরা োাঁ লদর বালড়ঘর এমনলক বে প বি 

েযাগ কলরন এবং লদগম্বর মুদ্রা পলরধান কলর োরা জ্ীবন কাটান। উত্তম েযাগ ধমব  আমালদর লশো তদয় ত  মনলক শুদ্ধ করার 

মাধযলম ইচ্ছা এবং অনুভূলে েযাগ করা েম্ভব। েযালগর ভাবনাই তকবে অিরাত্মালক শুদ্ধ করলে পালর। 

উত্তম আবকঞ্চনয : শরীর এবং োধনার উপকরলণর উপর মমলত্বর অভাবই আলকঞ্চনয ধমব। অনযভালব বে  ায়, বাহয 

এবং আভযির পলরগ্রহ েযাগ কলর আত্মভালব রমণ করাই আলকঞ্চনয। আলকঞ্চনয আমালদরলক তমাহ েযাগ করলে তশখায়। 

বালহযকভালব আমালদর জ্লম, বালড়, তরৌপয, তোনা, টাকা, খাদযশেয, দাে, দােী, কাপড়, েম্পদ, ইেযালদ লবলভন্ন দ্রবয থাকলেই 

পালর। লকন্তু এই েলবর প্রলে তমাহ েযাগ করাটাই উত্তম আলকঞ্চনয ধমব। তকান বস্তু লনলজ্ পলরগ্রহ নয়; োাঁ লক োভ করার ইচ্ছা, 

েংরহ করার ইচ্ছা, োাঁ র প্রলে মমত্ব বা তমাহ – এগুলোই হে পলরগ্রহ।  আলকঞ্চনয ধলমবর দ্বারা শুধু ত  লনলজ্র ইচ্ছালক লনয়ন্ত্রলণ 

রাখা  ায়, ো’ই নয়, বরং এটি পুণযপ্রবৃলত্তরও বৃলদ্ধ ঘটায়। আত্মার মলধয তথলক ভুে লবশ্বাে, তক্রাধ, অহংকার, ছেনা, তোভ, 

লবদ্রুপ, পছন্দ, অপছন্দ, ভয়, তশাক, এবং োেো ইেযালদ তমাহ েযাগ কলর আত্মালক পলরশুদ্ধ করা  ায়। েমস্ত প্রলোভন এবং 

পলরগ্রহলক েযাগ কলরই পরম েুখ েথা তমাে োভ করা েম্ভব। 

উত্তম ব্রহ্মচযদ : আধযালত্মক দৃলিলে ব্রহ্মে ব শেটিলক লবলেষন করলে আমরা দুটি শে পাই – ব্রহ্ম অথবাৎ আত্মা এবং 

ে বা অথবাৎ আেরণ করা। এই দুই শেল ালগ লনষ্পন্ন ব্রহ্মে ব শলের োৎপ ব লনলজ্র আত্মায় লবেরণ করা বা লনলজ্র আত্মায় েীন 

থাকা। ব্রহ্মে ব আমালদর শরীলরর োলথ েং ুক্ত পলরগ্রহগুলে েযাগ করলে তশখায়। ত মন মাটিলে ঘুমালনা এবং গলদ বা বালেশ 

বযবহার না করা, প্রলয়াজ্লনর তেলয় তবলশ লকছু বযবহার না করা, েরেোর োলথ জ্ীবন  াপন করা,  - তকানরূপ তোভ োেো 

কামনা বােনা না তরলখ োলত্ত্বকভালব জ্ীবন াপন করা।এ ছাড়াও েী -েংেগব েযাগ ব্রহ্মেল বর একটি প্রধান অে। ব্রহ্মে ব রোর 

জ্নয নয় প্রকালরর েযালগর কথা শালে বো হলয়লছ - েংেক্ত বেলেেযাগ, েীকথা েযাগ, লনষদযা েযাগ, অলোপাে লনরীেণ েযাগ, 

েংেগ্নপ্রাকার েযাগ, পূববলেলবে রমণলক্রয়া লবস্মরণ, প্রণীে আহার েযাগ, অলে আহার েযাগ এবং লবভূষা েযাগ। জজ্ন োধুরা 
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কায়মলনাবালকয পূণব ব্রহ্মে ব অনুেরণ করলেও গৃহস্থলদর জ্নয স্বপত্নীেলিাষব্রে এবং স্বপলেেলিাষব্রেই ব্রহ্মে ব । লকন্তু 

প ুবষলণর লদনগুলেলে গৃহস্থরাও পূণব  ব্রহ্মে ব পােলনর তেিা কলরন। 

প ুবষণ উৎেব পােলনর মূে উলেশয হে আত্মালক লবশুদ্ধ করার জ্নয প্রলয়াজ্নীয় উপক্রমেমূলহর উপর মলনাল াগ 

তকিীভূে করা। তেজ্নয পালরপালশ্ববক পলরমিলের লবলশাধন কাময। োই এই লদনগুলেলে েববে এক আধযালত্মক আবহ গলড় েো 

হয়।  প্রলেকূে পলরলবলশর তথলক লবলচ্ছন্ন না কলর আত্মালক লবশুদ্ধ রূপ তদওয়া েম্ভব নয়। এই দৃলিলকাণ তথলক প্রেযহ 'কল্পেূে' বা 

'েত্ত্বাথব েূে' পাঠ এবং বযাখযান করা হয়। োধু মহাত্মা অথবা লবদ্বান শ্রাবকলদর দ্বারা প্রবেলনরও বযবস্থা থালক। এই েময় পূজ্া, 

অেব না, আরলে, েমাগম, েযাগ, েপেযা, উপবাে, ইেযালদর মলধয থাকা এবং জদনলন্দন তপশাগে এবং োবদয কাজ্কমব তথলক দূলর 

থাকার প্রলেিা করা হয়। েং ম এবং লবলবলকর অনুশীেন অবযাহে থালক। 

মলন্দর, উপাশ্রয়, স্থানক বা েমবশরণ েত্বলর েববালধক েময় অলেবালহে করা প্রলয়াজ্ন বলে শ্রাবকশ্রালবকাগণ মলন 

কলরন। এমলনলে তো প ুবষণ উৎেব দীপাবলে বা লক্রেমালের মলো আনলন্দাোলের উৎেব নয়। েবুও এর প্রভাব েমূ্পণব  

েমালজ্ তোলখ পলড়। হাজ্ার হাজ্ার মানুষ,  ারা লকছু না তখলয়, তবো, তেো, আট্ঠই, মােখমলণর মলো দীঘব উপবালের 

মাধযলম আহারপানীয় েযাগ কলর েীব্র েপ কলরন, োাঁ রা প্রশংো পান।  

প ুবষণ উৎেব তশলষ েমত্বমাপনা বা েমাবাণী অনুষ্ঠান উদ ালপে হয়। এই অনুষ্ঠান এমনই অনুপম ত , অ-জজ্ন 

জ্নোধারণও এ তথলক অলনক অনুলপ্ররণা পান। এটি োমূলহকরূলপ লবশ্ব বনু্ধত্ব লদবে লহলেলব পালেে হলে পালর। গলণশ েেুথী বা 

ঋলষ পঞ্চমী লেলথলে েংবৎেরী উৎেব পালেে হয়। তেলদন মানুষ উপবাে কলরন, লনলজ্র পালপর েমালোেনা কলরন এবং 

ভলবষযলে তেগুলো এড়ালনার শপথ কলরন। শ্রাবকশ্রালবকাগণ েন্ধযায় প্রলেক্রমণ করার েময়, োরা বছর ধলর করা পাপ, তদাষ 

এবং জ্ঞােোলর বা অজ্ালি কটু কথা দ্বারা কালরা হৃদলয় আঘাে তদওয়ার জ্নয করমদব ন, আলেেন এবং ‘লমচ্ছালম দুক্কড়ম” 

বেলনর দ্বারা এলক অপলরর কালছ েমা প্রাথবনা কলরন এবং পরস্পরলক েমা কলরন।  

 এর োলথ, লেলন ত  েুরালশ োখ ত ালনলে জ্ন্ম জ্ন্মাির ধলর লবেরণ করলছন, তেই েমস্ত জ্ীলবর কাছ তথলক েমা 

প্রাথবনা কলর তবাঝান ত , কারও েলে োাঁ র তকানও শত্রুো তনই। পলরােভালব োাঁ রা েংকল্প কলরন ত  োাঁ রা পলরলবলশর তকানও 

েলেোধন করলবন না। মন, বেন বা কায়ার দ্বারা, তজ্লন বা না তজ্লন, লেলন লনলজ্ তকান েলহংেোর কাজ্ করলবন  না, অনযলক 

লদলয় করালবন না, অথবা  ারা ো করলব, োলদর তেই কাজ্ অনুলমাদনও করলবন না। কারও োলথ োাঁ র তকান শত্রুো তনই ো 

লনলিে করার জ্নয, শ্রাবকশ্রালবকাগণ প্রলেযলক তঘাষণা কলরন ত  লেলন মহালবলশ্বর েমস্ত জ্ীবলক েমা কলরলছন। এবং এর 

মাধযলম লেলন েববভূেলক অভয় দান কলরন। 

খাণমবম সণে জীিা, সণে জীিা খমন্তু শম। 

বমবত্তণম সেভুএসু জিরং মজ্ঝং ণ শকণঈ।। 

এই বৎসর ২৪মে আগস্ট থেমক ৩১মে আগস্ট পযযন্ত ‘সরাক প্রািীন জৈন েহাসমের উম্যামগ আম ারৈত পরিে 

বর্যোন থৈলার প ুঁিড়া এবং থ াটকর গ্রােসহ রবরিন্ন সংস্থার উম্যামগ বাুঁ কুড়া, প রুরল া এবং পরিে বর্যোমনর প্রা  ৭০টি গ্রামে 
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প্রা   তশ্বোম্বর েম্প্রদালয়র প ুবষণ পবব েেলছ। এরপর ৩১মে আগস্ট থেমক ৯ই তেলেম্বর পযযন্ত তথলক বাাঁ কুড়া তজ্োর 

রাজ্ালমো, েছমনপুর, ভক্তাবাাঁ ধ, বারলকানা এবং হালড়ভাো গ্রাম সহ প্রা  ১৫টি গ্রামে লদগম্বর েম্প্রদালয়র প ুবষণ শুরু হলব। 

 

 



মহাসতী চন্দনবালা 

- জয়শ্রী লাহা  

ব্রাহ্মী, সুন্দরী, সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী। না, এই তালিকার দ্েষ দ্নই। জৈন ইলতহাসসর দ্সানািী পাতা 

লিদুষী ও েীিিতী সাধ্বী রমণীসদর দ্গৌরিগাথায় পলরপূণণ। এই মহীয়সীসদর অনযতমা হসিন মহাসতী চন্দনিািা। 
মহাসতী চন্দনিািা ভগিান মহািীসরর সংসের প্রধান সাধ্বী লিসিন। লতলন তাাঁ র লনসৈর ৈীিসনর োিীনতা, েীি ও 

সহনেীিতার উদাহরসণর দ্বারা মানিসভযতাসক সমৃদ্ধ কসরসিন; হসয় উসেসিন নারী ৈালতর দ্গৌরসির প্রতীক।  

লিসের ৈসের প্রায় 600 িির আসগর কথা। চম্পানগরীসত রাৈত্ব করসতন মহারাৈ দলধিাহন। তাাঁ র 

রাণীর নাম লিি ধলরণী। তাাঁ সদর এক কনযা লিি; নাম িসুমতী। রাৈকনযা িসুমতী লিি তাাঁ র মাসয়র মসতাই 

অসিাকসামানয দ্সৌন্দসযণর অলধকালরণী। মাসয়র কাি দ্থসকই দ্স সহনেীিতা, তযাগ ও ধমীয় আস্থার লেক্ষা িাভ 

কসর।  ধসমণ তাাঁ র প্রগাঢ় আস্থার কারসণ তাাঁ র কাময লিি আত্মার লিকাে। পালথণি দ্ভাগপসভাসগর প্রলত লিি না তাাঁ র 

দ্কানও আকষণণ। তাই দ্স লসদ্ধান্ত লনি দ্য দ্স লিসয় করসি না, ধমণকসমণই লনসৈসক লনসয়ালৈত করসি। দ্মসয়র 

মসনাভাি দ্ৈসন তাাঁ র লচন্তাভািনায় দ্কানও হস্তসক্ষপ কসরন লন তাাঁ র লপতামাতা। িরং তাাঁ রা তাাঁ সক তাাঁ র লসদ্ধান্ত 

পািসন উৎসাহ লদসয়সিন।  

সুসেই কাটলিি রাৈা, রানী ও রাৈকনযার লদন। হোৎ একলদন েত্রু রাৈা েতানীক চম্পানগরী আক্রমণ 

কসর। েত্রু জসনযরা চম্পানগরীসত িুটপাট শুরু কসর দ্দয়। অতলকণ ত আক্রমণ প্রলতহত করসত না দ্পসর রাৈা 

দলধিাহন িসন চসি যান। েত্রু পসক্ষর দ্সনাপলত রানী ধালরণী ও রাৈকনযা িসুমতীসক অপহরণ কসর। েত্রু জসসনযর 

আোসত যেন রানী সংজ্ঞা হারান, তেন দ্সনাপলত এসস দ্সই জসলনকসক েুিই লতরস্কার কসর। আসসি পাপাচারী 

দ্সনাপলত রানী ধালরণীর দ্সৌন্দসযণর কথা শুসন তাাঁ র প্রলত আকৃষ্ট হসয় তাাঁ সক দ্য দ্কাসনা মূসিয ৈীলিত অিস্থায় 

পাকড়াও করসত দ্চসয়লিি। তাসত সফি হসয় দ্স সংজ্ঞাহীন ধালরণী ও িসুমতীসক রসথ চালপসয় লনসয় িসনর মধয 

লদসয় পািাসনার ৈনয সারলথসক লনসদণ ে লদি। এসহন কঠিন পলরলস্থলতসতও িসুমতী েুি োন্ত লিি। লকিুক্ষণ পর 

ধালরণীরও জ্ঞান লফরি। লতলন কু্রদ্ধ হসয় দ্সনাপলতর কাসি ৈানসত চাইসিন, “অসর দুিৃণত্ত! তুই আমাসদর দ্কাথায় 

লনসয় চসিলিস”? ধালরণীর জ্ঞান লফসর আসসত দ্দসে দ্সনাপলত সারলথসক রথ থামাসত লনসদণ ে লদসিন। দ্সনাপলতর 



দ্চােমুসের অলভিযলি দ্দসেই ধালরণী িুঝসত পারসিন তাাঁ র অসৎ উসেসেযর কথা। লতলন কনযা িসুমতীসক 

আাঁকসড় ধসর রইসিন। িুঝসিন, এই অিস্থায় পািাসনা অসম্ভি। তিু সাহস সঞ্চয় কসর িসুমতীসক লনসয় রথ 

দ্থসক দ্নসম পড়সিন। দ্সনাপলতর িািসার িাাঁ ধ এিার দ্ভসে দ্গি। দ্স রাণীসক িিি, “তুলম যলদ দ্েচ্ছায় 

আমাসক আমাসক োমী লহসসসি দ্মসন নাও, তাহসিই দ্তামার মেি; নসচৎ আমাসক িিপ্রসয়াগ করসত হসি। 

আমার দীেণলদসনর েপ্ন আৈ সাকার হসিই”। 

তেন ধালরণী লসংহীর মত গৈণ ন কসর উেসিন, "অসর মূেণ! তুই লক ৈালনস না, আলম লিিালহত? তিুও 

দ্তার মসন এই ৈেনয লচন্তা! এেনও সময় আসি। যলদ লনসৈর ৈীিনসক ভাসিািালসস, তাহসি এোন দ্থসক দূর 

হ। নইসি দ্তার মরণ লনলিত”। দ্সনাপলত অট্টহালস দ্হসস িিি, “এোসন দ্তামাসক িাাঁ চাসনার দ্কউ দ্নই, 

একমাত্র আলমই দ্তামার ত্রাণকতণ া হসত পালর”। ধালরণী িিি, “ওসর পামর, দ্তার িািসা দ্তাসক অন্ধ কসর 

লদসয়সি। আমরা ক্ষলত্রয় নারী, সম্ভ্রম রক্ষার ৈনয আমরা দ্যমন ৈীিন লনসতও পালর, দ্তমলন ৈীিন লিসৈণ ন লদসতও 

পালর”। অতঃপর কনযা িসুমতীসক কাসি দ্েসক ধালরণী িিসিন, “আমাসক ক্ষমা কলরস, মা। আত্মসম্ভ্রম রক্ষার 

ৈনয আমার ৈীিন লিসৈণ ন দ্দওয়া িাড়া আর দ্কাসনা পথ দ্নই। তসি ধসমণ লিশ্বাস রাে; যতই কঠিন পলরলস্থলত 

আসুক না দ্কন, লনসৈর েীি ও ধমণসক কেনও তযাগ কলরস না”। এই িসি লৈসনন্দ্র প্রভুসক স্মরণ কসর লনসৈর 

হাসত এক টাসন লনসৈর লৈভ লিাঁ সড় ধালরণী মৃতুযিরণ করসিন। দ্চাসের সামসন এই দৃেয দ্দসে দ্সনাপলত হতভম্ব 

হসয় পড়ি। িসুমতী মাসক ৈলড়সয় ধসর দ্ৈাসর দ্ৈাসর কাাঁ দসত িাগি। এলদসক দ্সনাপলতর মসনর মসধয 

অনুসোচনা হসত িাগি। দ্স ভািসত িাগি, “আলম মহাপাপ কসর দ্ফসিলি। এক েীিব্রতধারী নারীসক হতযার 

পাসপর ভাগী হিাম আলম”। এেন দ্স অনুতাসপর আগুসন পুড়সত িাগি।  তারপর মন লস্থর কসর িসুমতীর লদসক 

এলগসয় দ্গি, আর িিি, “ দ্হ কনযা! আমাসক ক্ষমা কর”। িসুমতী কসয়ক মুহূতণ  চুপ কসর দ্থসক দ্ক্রাসধ ও 

েৃণায় িাি হসয় লচৎকার কসর উেি, “দূর হও, নীচ মহাপাপী। এইমাত্র তুলম এক আযণ নারীর গলিণত েলি 

দ্দসেি। আলমও দ্সই মহীয়সী নারী ধলরণীর কনযা। আলমও েীিব্রত রক্ষার ৈনয ৈীিন লিসৈণ ন লদসত পালর”। এই 

িসি িসুমতী প্রাণ লিসৈণ সনর ৈনয লনসৈর লৈভ টানসত দ্গি।  দ্সনাপলত তাাঁ সক থালমসয় তাাঁ র পয়াসয় পসড় 

লমনলত কসর িিি, “একৈন সতী সাধ্বী কুিনারীসক হতযার পাপ ইলতমসধযই আমার দ্িসগসি, আমাসক আর 

পাসপর ভাগী কসরা না। আমার দ্চাে েুসি দ্গসি”। দ্সনাপলতর লদসক তালকসয় িসুমতী িুঝসত পারি দ্য, 



সলতযই দ্স অনুতপ্ত। তাাঁ সক আশ্বস্ত কসর দ্সনাপলত িিি, “তুলম এই অরসণয আর দ্কাথায় যাসি! দ্তামাসক আলম 

আমার কনযা লহসাসি গ্রহণ করলি; তুলম আমার সাসথ আমার িালড়সত চি। দ্সোসন সসম্মাসন লনসৈর মত 

থাকসি”। অতএি, আিার িসুমতী ঐ দ্সনাপলতর রসথ চড়ি এিং রথ দ্কৌোম্বী নগসর দ্সনাপলতর িালড়র লদসক 

চিি।  লকন্তু দ্সনাপলতর স্ত্রী িসুমতীসক দ্দসেই দ্রসগ আগুন হসয় ওসে। তাাঁ র আো লিি, তাাঁ র োমী িুেপাে 

কসর ধনসম্পলত্ত লনসয় আসসি। দ্সটা দ্তা হিই না, িরং এক রূপিতী কনযাসক তাাঁ র োমী েসর লনসয় এসসসি। দ্স 

দ্তা এই লনসয় োমীর সাসথ তুমুি কিহ শুরু কসর লদি।  অগতযা দ্সনাপলত িসুমতীসক লিলক্র করার লসদ্ধান্ত লনি। 

দ্স রাৈকনযাসক দ্কাোম্বী েহসরর িাৈাসর লিলক্র করার ৈনয দ্মাসড় লনসয় দ্গি। নগরীর দ্েে ধনিাহ 

লিসিন লনঃসন্তান। লতলন প্রচুর দাম লদসয় িসুমতীসক লকসন লনসিন এিং লনসৈর গৃসহ লনসয় লগসয় লনসৈর দ্মসয়র 

মসতা আদর কসর রােসিন। লতলন তাসক আদর কসর 'চন্দনা' িসি োকসতন, তেন দ্থসকই িসুমতীর নাম হসয় 

যায় 'চন্দনিািা'। 

দ্েেৈীর স্ত্রী মূিা লিি প্রচণ্ড সসন্দহপরায়ণ। দ্স চন্দনাসক মন দ্থসক দ্মসন লনসত পারি না। তাাঁ র মসন 

সসন্দহ হত দ্য, দ্েেৈী না এই চন্দনাসক লিসয় কসর িসসন। প্রতযহ দ্েেৈী যেন তাাঁ র কাৈ দ্থসক লফসর 

আসসতন, তেন এক চাকর তাাঁ র পা ধুইসয় লদত। একলদন িাইসর দ্থসক দ্েেৈী এসিন। পা ধুসিায় ভরা। তেন 

দ্কাসনা চাকর উপলস্থত লিি না। ভলিমতী চন্দনিািা লনসৈই ৈি লনসয় দ্দৌসড় এসস দ্েসের পা দ্ধায়াসত 

িাগসিন। দ্স সময় হোৎ তার চুসির ঝুাঁ টি েুসি তাাঁ র একঢাি িম্বা েনকৃষ্ণ চুি নীসচ দ্নসম এি। দ্েে দ্দেসিন, 

পা দ্ধায়া দ্নাংরা ৈসি পড়সি দ্তা তাাঁ র চুি দ্নাংরা হসয় যাসি। তাই তৎক্ষণাৎ লতলন তাাঁ র হাসতর িাঠি লদসয় 

চুিগুসি আিসগাসি তুসি রােসিন। তাাঁ র পা দ্ধায়াসনা দ্েষ হসি যেন চন্দনিািা উসে দাাঁ ড়াি তেন লতলন 

দ্েসহর সসে তার লিনুলন দ্িাঁসধ লদসিন। েটনাচসক্র এই দৃেযটি দ্েোনী মুিার দ্চাসে পসড় দ্গি। তাাঁ র দ্তা আসগ 

দ্থসকই মসন সসন্দহ লিি। এেন দ্স লনলিত হসয় দ্গি দ্য তাাঁ র আেঙ্কাই সলতয। দ্েে ও চন্দনার দ্প্রমপিণ 

চিসি। আসসি, মানুসষর সমসযা এই োসনই। দ্য দ্কানও লিষয়সক দ্স লনসৈর মত কসর দ্ভসি দ্নয়। আর, যার 

দ্যমন দৃলষ্ট, তাাঁ র দ্তমন সৃলষ্ট। দ্স যলদ তেন দ্েেসক সরাসলর েটনাটার লিষসয় লৈজ্ঞাসা করত, তাহসিই সি লকিু 



স্পষ্ট হসয় দ্যত। লকন্তু মুিার সসন্দহকীটদষ্ট মন তাাঁ র প্রসয়াৈনই দ্িাধ করি না; দ্স তাাঁ র মত কসর লিষয়টার অথণ 

কসর লনসয় মানলসক জ্বািায় জ্বিসত িাগি।  অজ্ঞানী মানুষ লিচার লিসিচনা দ্িাধ হালরসয় দ্ফসি। 

প্রলতলহংসার আগুসন অলস্থর মুিা চন্দনা নামক এই আপদসক সলরসয় দ্ফিার সুসযাগ েুৈসত িাগি। 

অলচসরই দ্স সুসযাগ লমসিও দ্গি। লিসেষ দ্কানও কাসযণাপিসক্ষয দ্েেৈীসক  একিার কসয়কলদসনর ৈনয িাইসর 

দ্যসত হি। দ্েোনী এমন একটা সুসযাগই েুাঁৈলিি। দ্েেৈী দ্িলরসয় দ্ৈসতই দ্স ঝাাঁ লপসয় পড়ি চন্দনিািার 

উপর। তাাঁ র মাথা নযাড়া কসর হাসত হাতকড়া আর পাসয় দ্েকি পলরসয়, অন্ধকার প্রসকাসে তািা লদসয় আটসক 

দ্রসে লনসৈর লপত্রািসয় চসি দ্গি। লতনলদন পর দ্েেৈী িালড় লফরসিন। িালড়সত কাউসক না দ্দেসত দ্পসয় 

লতলন একটু অিাকই হসিন। এরা সি দ্গি দ্কাথায়! “চন্দনা! চন্দনা!”- লতলন হাাঁ ক পাড়সিন।  লতনলদসনর কু্ষধাতণ  

ও তৃষ্ণাতণ  চন্দনা োন্তভাসি িন্দীগৃহ দ্থসক উত্তর লদি, “িািা! আলম এোসন”। দ্েেৈী তার অিস্থা দ্দসে অিাক 

হসিন এিং েুিই দুঃে দ্পসিন। যাই দ্হাক, আসগ চন্দনার ৈনয োিাসরর িযিস্থা করসত হসি। লতলন রান্নােসর 

োিার লৈলনস েুাঁৈসত িাগসিন, লকন্তু উড়সদর িাকুিা িাড়া আর লকিুই পাওয়া দ্গি না। একটা দ্িাট কুসিা 

দ্পসিন; দ্সই কুসিায় কসর দ্েেৈী দ্সই উড়দ চন্দনাসক দ্েসত লদসয় লনসৈ িুসট দ্গসিন কামার দ্েসক 

আনসত। চন্দনার হাসতর হাতকলড় আর পাসয়র দ্েকি দ্তা কাটসত হসি। এই অিস্থায় চন্দনা ভািসত িাগি, 

দ্কান অলতলথ সাধু যলদ এই সময় আসসন এিং তাাঁ সক যলদ আলম আহার দান করসত পালর, তাহসি আলম লনসৈসক 

দ্সৌভাগযিতী িসি মসন করি।  

এলদসক ভগিান মহািীরেে তখন কঠ াে সাধনা চলঠে। তততন তেন ১৩টি অতিগ্রহ ধােণ কঠে আহাঠেে 

অঠেষঠণ রেতেঠয়ঠেন। এই ১৩টি েতণ  যলদ পূরণ হয়, তসিই লতলন আহার গ্রহণ করসিন, নসচৎ িয়মাস উপিাসীই 

থাকসিন। শতত গুতল হল, তততন আহার্ত তহসাঠে শুধু উড়সদর িাকুিা গ্রহণ কেঠেন, রসই োকুলা কুঠলাে এক 

রকাঠণ থাকঠে, রর্ আহার দান দ্দসি, তাসক ঘঠেে দ্চৌকাসে দাাঁ লড়সয় থাকসত হসি; এক পা দ্যন েসরর িাইসর 

থাসক এিং অপর পা েসরর লভতসর, আহােদান কেঠত হঠে তদঠনে তৃতীয় প্রহসর, আহােদাত্রীঠক অলিিালহতা 

রাৈকনযা হসত হসি, লকন্তু তিুও তাাঁ সক িাৈাসর লিক্রীত হসত হসি, সদাচাতেণী ও লনসদণ াষ হওয়া সসেও তার হাত 

হাতকড়ায় িাাঁ ধা থাকসত হসি, তার পাসয় দ্িলড় থাকসত হসি, মস্তক মুলণ্ডত হসত হসি, কাে পতেতহতা হঠত হঠে, 

লতন লদন উপোসী থাকঠত হঠে এিং তাাঁ ে দ্চাসে অশ্রু থাকঠত হঠে। এ’েকম প্রায় অসম্ভে শতত  পূেণ হওয়া কঠিন। 

তাই িগোনঠক পাাঁ চ মাস পাঁতচশ তদন না রখঠয় কাটাঠত হল। 



জদিক্রসম রসতদন িগোন আহাে তিক্ষাে জনয রশ  ধনোঠহে দ্বাঠে উপলস্থত হসিন। ভগিানসক দ্দসে 

চন্দনিািার আনসন্দর সীমা রইি না। তাাঁ ে আশা পূেণ হঠে; তততন িগোনঠক আহােদাঠনে পুণয অজত ন কেঠেন। 

তকন্তু এ কী! িগোন রতা আহাে গ্রহণ না কঠেই চঠল র্াঠেন! চন্দনিািার েুি মন োরাপ হসিা - আহা! আলম 

কত হতভাগয দ্য প্রভু স্বয়ং আমাে উোসন এসসও দ্স লভক্ষা না লনসয়ই লফসর দ্গরলন। দুঃঠখ চন্দনা রেঁঠদ উ ল। 

তখন মহােীে প্রিু তিঠে এঠলন। আসঠল োেটি শতত  পূেণ হঠলও চন্দনাে রচাঠখ রতা অশ্রু তেল না। তাই 

িগোঠনে পঠক্ষ তাাঁ ে কাে রথঠক আহােগ্রহণ সম্ভে হয় তন। এখন চন্দনাে রচাঠখ অশ্রু আসায় সে শতত  পূেণ হঠয় 

রগল। প্রিু চন্দনাে হাত রথঠক ঐ আহাে গ্রহণ কেঠলন। 

এই মহান সালেক দাসনর ফিেরূপ, একই সমসয় দ্দিতারা স্বণত েষতণ কেঠত লাগঠলন, পুষ্পেৃতি শুরু 

হঠয় রগল। হাত ও পাঠয়ে রেতি আপনা রথঠকই খুঠল রগল। চন্দনা আোে তনঠজে সুন্দেী োজকনযাে রূপ তিঠে 

রপল। 'আসহা দানম, আসহা দানম' ধ্বলনসত মুেলরত হসয় উ ল সমগ্র আকাে। পুঠো রকৌশাম্বীে জনগণ এই 

অতনেতচনীয় ঘটনা রদখঠত জঠিা হঠয় রগল।  

এই খেে র্খন রশ ানী মূলাে কাঠন রপৌাঁেল, তখন রস লঠিে েশেতী হঠয় রদৌঠি এল। এই স্বণতোতজ 

তাাঁ ঠক রপঠতই হঠে। মূলা এই সম্পদ কুিাঠনাে উঠদযাগ তনঠতই আকাশ রথঠক দদেোণী হল, “এই সম্পদ 

চন্দনিািার দীক্ষার সময় কাসৈ িাগসি; অনয রকউ এগুঠলা তনঠত পােঠে না”। তখন দ্েোলন িঠয় চন্দনার পাসয় 

পসড় তার অপকসমণর ৈনয ক্ষমা চাইসিন। খেে রপঠয় রকৌশাম্বীে রাৈা-রালনও দ্সোসন আসসন। দ্কাসাম্বীর রাণী 

তেঠলন চন্দনার মাতস ; তততন চন্দনাঠক তচনঠত রপঠে তাাঁ ঠক তাাঁ ঠদে রাৈপ্রাসাসদ লনসয় দ্গরলন। চন্দনাে দুঃঠখে 

জীেন রশষ হল। োজপ্রাসাঠদ তাাঁ ে তদন শুধু ধাতমতক তচন্তন এেং ধাতমতক তিয়াকলাঠপই অততোতহত হত।  

ভগিান মহািীরেে দ্কিিজ্ঞান লাঠিে পে তেন চন্দনিািা তাাঁ ে কাঠে দীক্ষা দ্নন। তততন হঠয় ওঠ ন 

36000 সাধ্বী সমতেত সাধ্বী সঠেে প্রধান। সঠেে তনয়মকানুন তনষ্ঠাে সঠে পালঠনে উপে সাধ্বী চন্দনিািা খুে 

গুরুত্ব তদঠতন।, একিার উপাশ্রসয় দ্দলর কসর লফসর আসার জনয তততন সাধ্বী মৃগািতীসক ততেস্কাে কঠেন। মৃগািতী 

তাাঁ ে ত্রুটিে জনয অনুতপ্ত হন। রসই অনুতাপ এতই তীব্র তেল রর্ রসই োঠতই অনুতাসপর আগুসন মৃগািতীৈী তার 

ঘাতী কমতগুতলঠক ক্ষয় কঠে দ্কিি জ্ঞান িাভ কসরন। ঐ রাসতই চন্দনোলা র্খন ঘুমাতেঠলন, তখন একটি সাপ 

তাাঁ ে পাশ তদঠয় চঠল র্ায় যালচ্ছি; তকন্তু তাাঁ ে র্াওয়াে পঠথ তনতিত সাধ্বী চন্দনোলাে একটি হাত োখা তেল। তেন 

মৃগািতীৈী সাধ্বী চন্দনিািার হাত একপাসে সতেঠয় তদঠলন। এঠত চন্দনোলাে ঘুম রিঠে রগল।  

তততন মৃগািতীৈীরক তজজ্ঞাসা কেঠলন, “তক েযাপাে”?  

মৃগািতীৈী িিসিন – “একটা সাপ রপতেঠয় যালচ্ছি”।  



লতলন লৈসজ্ঞস করসিন – “োত রতা অন্ধকাে; তাহঠল সাঠপে র্াওয়াটা তুতম রদখঠল কীিাঠে? তুতম তক তেঠশষ 

জ্ঞান লাি কঠেে”?  

মৃগািতী িিসিন- “হযাাঁ , আপনাে কৃপায় আমাে তেঠশষ জ্ঞান লাি হঠয়ঠে”। 

সাধ্বীজী অোক লিস্মসয় লৈসজ্ঞস করসিন – “প্রলতপালত না অপ্রততপালত”?  

মৃগািতীৈী িিসিন – “অপ্রলতপালত”।  (অপ্রততপাতত জ্ঞান হল রকিি জ্ঞান)। 

এই কথা শুসন সাধ্বীজীর মসন েুি অনুসোচনা হি। তততন লনসৈসক ততেস্কাে কেঠত লাগঠলন। তে! আলম 

এত িড় একজন সাধ্বীসক ততেস্কাে কঠেতে!। একজন রকেলজ্ঞানীঠক মঠনাকি তদঠয়তে!  অনুতাপ কেঠত কেঠত 

সাধ্বী চন্দনিািাৈীও রসই রাসতই দ্কিি জ্ঞান অৈণ ন করসিন। এেপে িহু িির ধসর সংযম ধমত অনুেীিন করার 

পর লতলন লসদ্ধ-িুদ্ধ-মুক্ত হন এেং তসদ্ধঠলাক প্রাপ্ত হন।  




