
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 17-32 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 17 of 32 

 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 17 –32 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848  
                                     __________________________________________________________________ 

বাাংলা মঙ্গলকাব্বে ববৌদ্ধধব্মের ববকাশ ও সাবিব্যে যার প্রবযফলন 
Development of Buddhism and its reflection in Bengali literature of Mangalkavya    

 
লিলিকা লিশ্বাস   
গবিষক, তুিনামূিক সালিতয লিভাগ 
যাদিিুর লিশ্বলিদযািয়   
ইবমইি : lipikasb@gmail.com   

____________________________________________________ 

Keyword  
Mangal Kavya, Buddhist Literature, Arya Goddess, Loukik Goddess, Buddhist Goddess, 
Brahminism, Buddha Dharma, Pala Kingdom.  
 

____________________________________________________ 

Abstract 
Although there were no early influences of Buddhism in Bangladesh, the influence of this religion 

increased by the Pala kingdom. Tolerant of all Indian religions, opposed to caste and casteism 

system, this religion called all people under their broad umbrella. As a result, the whole common 

people of Bengal began to accept Buddhism more dearly. Brahmanism was patronized by the 

aristocracy and remained confined to the upper society. On the other hand, the populist trend of 

Buddhism dominated the vast masses of Bangladesh and this religion was able to harmonize with 

the secular religion. These gods and goddesses, who have the joint idols of secularism and Buddhism, 

they were enshrined in the Aryan nobility and once a time established in the Brahmanical temple. 

Because of this recognition of folk life, Brahmanism paved the way for its self-expansion. 

Brahminism combined with Buddhist-influenced secularism and the Mangalkavyas emerged as a 

literature of this combination. Bangladesh also had good relations with Java during the time of King 

Devpal of the Pala dynasty. The sculptures found in Java testify to that, such as Shiva Buddha, 

Vishnu Buddha etc. Charyapada is a book written by the laymen of Tantric Buddhism. Buddhists are 

also known for their skill in writing logic, medicine, astrology, grammar-dictionaries etc. During this 

period, there was an improvement in various fields of literature. South India's controversial victor 

Shilabhadra was a student of Professor Baiakaran Chandragomi, who was taught at Nalanda 

University. Chandragomi wrote Chandravakarana. Buddhists are known for their skill in writing 

such as Amar kosha. The Kosh has three organelle stages, like Anga, Anekarrtha and the linga. Many 

knowledge can be found around these three. Various questions have been raised about this ‘Hindu-

Buddhist’ doctrine. At the end of the 19th century, Harprasad Shastri was called the culture of Bengal 

a ‘Pracchanna Bouddha Sanskriti’. His doctrine created a great stir in the history of Bengali literature 

and culture. In the history of ancient Bengal, the history of Bengali glory that has been written during 

the period of expansion of Buddhism in Bengal.   
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Discussion  
ভূবমকা :  
ববৌদ্ধধব্মের বহুপ্রসারী ধারা বাাংলাব্েশব্ক আপন মবিমায় প্লাববয কব্র, েীর্েকাল বাাংলাব্েব্শর মাবিব্য ববৌদ্ধধমে প্রবযবিয 
িব্য় অবিত্ব বজায় বরব্েবিল। যুব্ে যুব্ে বাাংলাব্েব্শ ববৌদ্ধধমে বববভন্ন শাো-প্রশাোয় ববভক্ত িব্য় বববিত্র পবরণবয লাভ 
কব্রবিল। সবেধব্মের প্রবয সবিষু্ণ, জাবযব্ভে ও বণেববষব্মের প্রবয প্রবযবাে জাবনব্য়, এই ধমে সকল মানুষব্ক আপন 
বৃিৎ িাযার যলায় আহ্বান জাবনব্য়বিল। ফলস্বরূপ বাাংলার সাধারণ জনসমাজ ববৌদ্ধধমেব্ক অবধকযর বপ্রয় কব্র গ্রিণ 
করব্য থাব্ক। ব্রাহ্মণেধমে অবভজাযব্েণীর পবরব্পাষকযা লাভ কব্র সমাব্জর উঁিু িব্রর মব্ধেই সীমাবদ্ধ বথব্ক যায়। 
অনেবেব্ক ববৌদ্ধধব্মের বলাকমুবেন প্রবাি বাাংলাব্েব্শর ববপুল জনসাধারব্ণর ওপর প্রাধানে ববিার কব্র বলৌবকক ধব্মের 
সব্ঙ্গ সামঞ্জসে ববধাব্ন সক্ষম িয়। এই বলৌবককধমে ও ববৌদ্ধধব্মের বযৌথমূবযেধারী বেবব্েবীেণ আযে আবভজাব্যে মবিয 
িব্য় একসমব্য় ব্রাহ্মণে বেবায়যব্ন প্রবযিা লাভ কব্র। বলাকজীবব্নর এই স্বীকৃবযোব্নর পবরণবয বিব্সব্ব ব্রাহ্মণেধমে 
বনব্জর আত্মপ্রসারব্ণর পথ প্রশি কব্র। ববৌদ্ধ প্রভাববয বলৌবককধব্মের সব্ঙ্গ ব্রাহ্মণেধব্মের সমন্বয় র্ব্ি, আর এই 
সমন্বব্য়র ফসল বিব্সব্ব উব্ে আব্স মঙ্গলকাবেগুবল।    
 
মঙ্গলকাব্বের পবরবিবয :   
সমাজ-জীবন বির নয়, পবরবযেনশীল। আর এই ক্রমপবরবযেন সাবধয িয় প্রধানয বযনবি অবিার মব্ধে বেব্য় বযমন – 
আবেম সমাজ, বলাক সমাজ, এবাং নােবরক সমাজ। এই আবেম সমাব্জর বীজব্ক সাংগ্রি কব্রই ভববষেব্যর বেব্ক 
ধাবমান িয় বলাকসমাজ। এই বেবণর বথব্ক রসে বনব্য় ববব্ে ওো সাবিব্যের নাম িল বলাকসাবিযে। আবেম সমাজ 
বিল বোিী বনভের। পবরবার গুবলব্য জনসাংেো বৃবদ্ধ বপব্ল যারা একবি আলাো বোিীর রূপ লাভ করয। এভাব্ব বহু 
বোিীর উদ্ভব িব্ল সমসোর সম্ভাবনা বেো যায়। যারা পরস্পর পরস্পব্রর সব্ঙ্গ যুব্দ্ধ বলপ্ত িব্য থাব্ক। এরফব্ল 
উভব্য়র ববনাব্শর পথ প্রশি িয়। ফব্ল বহু আবেম বোিী আজ পৃবথবীর বুক বথব্ক বনবিহ্ন িব্য় বেব্ি। যব্ব আবার 
বকিু জাবয বনব্জব্ের মব্ধে একই ঐকেসূব্ত্রর বমলন র্বিব্য়, উন্নবযর পব্থ অগ্রসর িব্য়ব্ি। বাাংলা বেব্শও এইরূপ 
একবি িবব েৃশেয িব্য়ব্ি। এোব্নও বববভন্ন প্রকৃবযর আবেম জাবযর বাসভূবম বিল। বকন্তু পব্ে যারা বনব্জব্ের মব্ধে 
সম্পব্কের বাঁধন তযবর কব্র অবিব্ত্বর লোইব্য় বনব্জরা আোন-প্রোব্নর মব্ধে বেব্য় ববঁব্ি আব্ি। এই বিব্ক থাকা 
পল্লীসমাব্জর মব্ধেই জন্ম বনব্য়বিল মঙ্গলকাব্বের ধারা -   
    

“আনুমাবনক বিষ্টীয় ত্রব্য়ােশ শযাব্দী িইব্য আরম্ভ কবরয়া অষ্টােশ শযাব্দীর কবব ভারযিব্ের কাল পযেন্ত 
বঙ্গসাবিব্যে বয ববব্শষ এক বেণীর ধমেববষয়ক আেোনকাবে প্রিবলয বিল, যািাই বাাংলা সাবিব্যের ইবযিাব্স 
মঙ্গলকাবে নাব্ম পবরবিয।”১  

 

ত্রব্য়ােশ শযক বযোব্ন বাাংলার ইবযিাব্স র্ব্ি যুকেী আক্রমণ (১২০১ বিস্টাব্ব্দ)। যার ফলস্বরূপ সমাব্জর রূপ পবরববযেয 
িব্য় যায়। এমনবক এই আক্রমব্ণর  ফব্ল বাাংলার আথে-সামাবজক-রাজবনবযক-ধমেীয় পবরবিবযর আমূল পবরবযেন র্ব্ি। 
আযে-অনাব্যের সাাংসৃ্কবযক সাংর্ষে ও সমন্বয়, যাব্ক এককথায় সাংক্রাবন্তকাল বলা যায়। যা এযবেন অবোিয বিল। যুকেী 
আক্রমণ এই প্রবক্রয়াবিব্য অনুর্িব্কর কাজ কব্রবিল। সববেক বথব্ক ববপযেি উচ্চবব্ণের বলাব্করা বনব্জব্ের অবিত্ব 
রক্ষার জনে বনম্নবব্ণের সব্ঙ্গ বমলবন্ধব্ন উব্েোেী িব্য়বিব্লন। ধমেসাংসৃ্কবযর বক্ষব্ত্র এই  পবে অযেন্ত জরুবর। অনাযে 
বলাকায়য অন্তেজ বেবযারা আত্মপ্রবযিার জনে আযে ব্রাহ্মণেব্েবযাব্ের সব্ঙ্গ প্রবযব্যাবেযায় বনব্ম সাংর্ষে ও সমন্বব্য়র 
পর প্রবযিালাব্ভ সক্ষম িব্য়ব্ি। আবার বনম্নবব্ণের বেবযাব্ের মব্ধে উচ্চবব্ণের বেবযাব্ের তববশষ্টে আব্রাবপয িব্য়ব্ি। 
এই সাংর্ষে ও সমন্বব্য়র কাবিবন মঙ্গলকাবেগুবলব্য রূপ বপব্য়ব্ি। যাবিক ববৌদ্ধধব্মের বেবযারা অবলুবপ্তর িাযব্থব্ক 
রক্ষা বপব্য বলৌবকক জনজীবব্নর সাংস্কার, ববশ্বাস, পূজািেনার মব্ধে বনব্জব্ের প্রবযিাপন কব্র। পরবযেীকাব্ল এই 
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বেবযারা ব্রাহ্মণেব্েবায়যব্ন িান কব্র বনয়। উব্ল্লবেয এই বেবভাবনাগুবল সমূ্পণে বলৌবকক ভাবনা বথব্কই উব্ে আসা। 
মঙ্গলকাব্বের প্রধান বমেসত্ত্ব বেবযারা িব্লন – মনসা, িিী, বশব, ধমেোকুর। শীযলা, কাবলকা, ষিী, রায়, সূযে, অন্নো, 
সারো, যীথে প্রভৃবয অপ্রধান বমেসত্ত্ব মঙ্গলকাব্বের বেবযা।  
 
বাাংলায় ববৌদ্ধধব্মের ববকাশ ও সাবিব্যে যার রূপায়ণ :      
আনুমাবনক বিষ্টপূবে ষি শযাব্দীব্য বেৌযম বুব্দ্ধর জন্ম। বুব্দ্ধর পবরবনবোব্ণর পব্র ভারযীয় উপমিাব্েশসি বববভন্ন 
অঞ্চব্ল ববৌদ্ধধব্মের প্রসার র্ব্িবিল। বযমন– শ্রীলঙ্কা, িীন জাপান, বকাবরয়া প্রভৃবয বেশগুবলব্য। যার জীববয কাব্ল 
ববৌদ্ধধমে যযিা প্রভাব ববিার করব্য পাব্রবন। কারণ সমসামবয়ক ভারযবব্ষে বষােশ মিাজনপে২–এ ববভক্ত বিল। 
বসোব্ন বঙ্গ নাব্মর উব্ল্লে পাওয়া যায়বন। এমনবক ভেবান বুব্দ্ধর বশষেব্ের মব্ধেও বকান বাঙাবলর নাম পাওয়া যায়বন। 
যব্ব যারঁ মিাপবরবনবোব্নর পর বথব্কই বাাংলাব্েব্শ ববৌদ্ধধব্মের বকিুিা িব্লও প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রািীন ববৌদ্ধ 
সাবিব্যেগুবল এই সৃ্মবয বিন কব্রব্ি। বযলপত্ত জাযক৩ বযোব্ন ববাবধসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মেব্ত্তর শযপুব্ত্রর মব্ধে 
সবেকবনি পুত্ররূব্প জন্মগ্রিণ কব্রন। এিারাও এোব্ন যক্ষবশলার উব্ল্লে পাওয়া যায়। আবার বুদ্ধব্েব ‘ব্েসক’ শিব্র 
বকিুবেন অবিান কব্রব্ি যা বিল সুব্ম্ভর অন্তেেয। অঙু্গত্তরবনকায়৪-এ বযোব্ন শীল, সমাবধ, প্রজ্ঞা ইযোবে ববৌদ্ধধব্মের 
মূলযত্ত্ব িাোও আরও বকিু গুরুত্বপূণে ববষব্য়র প্রবয নজর বেব্য়বিল। বযমন– েিবববধ, প্রািীন ভারব্যর সমাজবেবিা 
প্রভৃবযর পবরিয় পাওয়া যায়। এই গ্রব্ে ‘বঙ্গন্তপুত্ত’ নাব্ম একজন ববৌদ্ধ আিাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই আিাযে বয 
আসব্ল বব্ঙ্গর সন্তান বসই সম্ভাবনাও উবিয িব্য়ব্ি। বুদ্ধব্েব যারঁ আবশ বির জীবব্নর মব্ধে প্রায় পয়যাবল্লশ বৎসর 
ধমেপ্রিাব্র আত্মবনব্য়াে কব্রবিব্লন। বযবন বকাথায় কযবেন অবিান কব্রবিব্লন যা বলবেয রব্য়ব্ি যাঁর বশষে আনন্দ 
সাবরপুত্ত ও অনোনে বশষেব্ের বণেনায়। িুল্লবগ্ ে মিাবাংস ও েীপবাংস প্রভৃবয ববৌদ্ধ গ্রেগুবলব্য প্রথম মিাসভা (বিস্টপূবে 
৪০০), বিযীয় মিাসভা (বিস্টপূবে ৩০৪-৩০২) ও যৃযীয় মিাসভার (বিস্টপূবে ২৫০) বয বণেনা বেওয়া িব্য়ব্ি বসোব্ন 
রাজেৃি, তবশালী ও পািবলপুত্র এই বযন মিাসভার বণেনা পাওয়া যায়। বকন্তু এই মিাসভাগুবলব্য বববভন্ন রাব্জের বভকু্ষেণ 
বযােোন করব্লও বঙ্গব্েব্শর কারও উপবিবয লক্ষ করা যায় না। রাজা অব্শাব্কর সমব্য়ই ববৌদ্ধধব্মের তমত্রীর বাণী 
ভারযবষেসি ববিভোরযব্কও সঞ্জীববয কব্রবিল-   
 

“বিষ্টীয় প্রথম শযাব্দী িইব্য ববৌদ্ধ সাবিব্যে ও িাপব্যে এমন বহু বনেশেন পাওয়া বেয়াব্ি যািার িারা 
অববসাংবাবেযরূব্প প্রমাণ  িয়, এই সময় বিব্য ববৌদ্ধধমে বঙ্গব্েব্শ বোপকভাব্ব প্রসারলাভ কবরয়াব্ি এবাং 
ভারযবোপী ববৌদ্ধ বিন্তানায়কেণও বঙ্গব্েশ সম্বব্ন্ধ আর অনববিয নব্িন।”৫ 

 
নাোজুেনীব্কািা বশলাব্লে বিস্টপূবে যৃৃ্যীয়–িযুথে শযক নাোে বোবেযভাব্ব বব্ঙ্গর নাম পাওয়া যায়। যা বিল  ববৌদ্ধধব্মের 
প্রধান বকেসমূব্ির মব্ধে একবি। এিাোও বিস্ট পরবযেী প্রথম শযাব্দীর ববশ বকিু বনেশেন বব্ঙ্গ ববৌদ্ধ ধব্মের প্রসাব্রর 
কথা প্রমাণ কব্র – 
 

 “বিষ্টীয় প্রথম শযাব্দীব্য িােশজন মিািববর অক্ষয়কীবযে ও িাবরবত্রক ঔোব্যের জনে সমি ববৌদ্ধ জেব্য 
পূজা পাইয়াবিব্লন। বসইবেন ‘কাবলক’ নাব্ম একজন  বাঙালীও এই িববরমিলীর অন্তেেয বিব্লন।”৬  

 

এরপর িযুথে শযাব্দীব্য গুপ্ত সাম্রাব্জের প্রবযিান িব্লও বাাংলায় ববৌদ্ধধব্মের প্রসার বলাপ পায় না। গুপ্ত রাজারা  তবষ্ণব 
ধমোবলম্বী িব্লও বিব্লন উোর মব্নাভাবাপন্ন যাই যারা অব্নের ধমে পালব্ন িিব্ক্ষপ কব্রনবন। তিবনক পবরব্রাজক ইৎ-
বসাং জাবনব্য়ব্িন মিারাজা শ্রীগুপ্ত িীনব্েশীয় েমণব্ের জনে একবি মৃেিাপন িূব্পর কাব্ি একবি িীনা মবন্দর ও প্রবযিা 
কব্রন, যার প্রমান এেনও ববেেমান। শুধু যাই নয় গুপ্তসম্রাি বিযীয় িেগুব্প্তর রাজত্বকাব্ল  িীন পবরব্রাজক ফা–বিব্য়ন 
ভারব্য আব্সন বযবন েুই বৎসর কাল ধব্র যাম্রবলপ্ত বন্দব্র ববৌদ্ধবিত্র, মূবযে সাংকলব্ন বোপৃয বিব্লন, সমগ্র আযোবযে 
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পবরেশেব্নর মব্ধে বেব্য়। এই যুব্ের আবিাওয়া এযিাই অনুকূল পবরবিবযর বাযো এব্নবিল বয– ধমে, েশেন, কাবে, 
নািক, বজোবযষ, েবণয, িাপযে ও বিত্রকলা সমগ্র বেক বথব্কই ভারব্যর নাম উজ্জ্বল অক্ষব্র বলবেয িব্য থাব্ক। বসই 
সব্ঙ্গ ভারব্যর নাম ইবযিাব্সর পাযায় এক নব অধোব্য়র সূিনা কব্র। কাব্ল কাব্ল বাাংলাব্েব্শ ববৌদ্ধধমে প্রিাব্রর 
প্রমাণস্বরূপ বকিু বকিু মূবযেবশল্প ও যাম্রশাসন আববষৃ্কয িব্য়ব্ি।    
     বিস্ট পরবযেী ষি–সপ্তম শযাব্দীব্য ববৌদ্ধধমে সম্প্রসারব্ণর বেৌরব্বাজ্জ্বল অধোয়। বাাংলার বববভন্ন অাংব্শ – 
কজঙ্গল, পুণ্ড্রবধেন, সমযি, কণেসুবণে ও যাম্রবলবপ্তব্য সব্ত্তারাবধব্কর ও বববশ সুবৃিৎ সঙ্ঘারাম ও বহু ববৌদ্ধিূপ প্রবযিা 
করা িব্য়বিল। বযোব্ন আি িাজার ববৌদ্ধবভকু্ষ বাস করয। যেন ভারয পবরেশেব্ন আব্সন িীনা পবরব্রাজক বিউব্য়ন 
সাাং বযবন শশাব্ঙ্কর ববৌদ্ধব্ের ওপর অযোিাব্রর কথা জানানবন। যব্ব েয়া বা কুশীনেব্রর  ববৌদ্ধব্ের প্রবয অযোিাব্রর 
েৃষ্টান্তব্ক অস্বীকার করা যায় না। বকন্তু যা সব্ত্ত্বও যাঁর সাম্রাব্জেও ভেবান বুব্দ্ধর উপাসনা এব্কবাব্র বন্ধ িব্য় যায়বন। 
বরাং পবরবাব্রর মব্ধেও বভন্ন ধমোবলম্বী সেসেরাও ববনা বিধায় একসব্ঙ্গ বাস করয। সমাব্জও বসই িবব ধরা পব্েবিল। 
বিববধ ধব্মের একব্ত্র বসবাব্সর িবব ধরা পেব্ি েনার বিব্নর মব্ধে। েনার বিনগুবল সম্ভবয বলো িব্য়বিল ষি বা 
সপ্তম শযাব্দীব্য যেন সমগ্র বেশ জুব্ে বববভন্ন রকম ধমেীয় ও জীবন আেব্শে ববশ্বাসী বলাব্কর সমাব্বশ বিল বেব্শ, যার 
ফব্ল এক অভূযপূবে ও অবির অবিার সৃবষ্ট িব্য়বিল অন্তব্েেশীয় সমাজ ও রাজবনবযক বপ্রক্ষাপব্ি। বসইসব্ঙ্গ নানা 
মব্যর বলাকজন পাশাপাবশ অবিাব্নর ফব্ল মানুব্ষর উোরযা ও সিনশীলযাও োবনকিা ববব্েবিল। ববৌদ্ধ, তজন, শাক্ত, 
তশব, সিবজয়া, যাবিক, নাথ, বাউল ও িাবোকব্ের বববভন্ন মযবােও যেন মাথািাো বেব্য় উব্েবিল। যেব্না পযেন্ত 
বাাংলাব্েব্শর বববভন্ন অঞ্চলগুবল, বববভন্ন জনজাবযর নাব্মই েি েি রূব্প পবরবিয বিল। বেৌোবধপবয শশাব্ঙ্কর  বিষ্টাব্যই 
এই েবিয রাজেগুবল এক ঐকেসূব্ত্র আবদ্ধ িওয়ার বনেশেন বরব্েব্ি। এবাং পুণ্ড্রবধেন৭, বেৌে ও বঙ্গ নাব্ম বযনবি জনপব্ে 
ববভক্ত বিল। পরবযেীকাব্ল পুণ্ড্রবধেন, বেৌে  নাব্মর বলাপ িয় শুধু বঙ্গব্েব্শর উব্ল্লে পাওয়া যায়। এই সপ্তম শযাব্দীর 
প্রারব্ম্ভ ববৌদ্ধ রাজা িষেবধেব্নর আববভোব িয় থাব্নশ্বব্রর বসাংিাসব্ন। এই েুই রাজশবক্তর প্রবযিবিযা, একবেব্ক বযমন 
বেশবোপী ববশৃঙ্খলাব্ক বেব্ক আব্ন বযমবন অনেবেব্ক ববৌদ্ধধমে প্রসাব্রর পথ পবরষ্কার িয়।  
 অষ্টম-একােশ শযাব্দীর মব্ধে পূবেবব্ঙ্গ বয কয়বি রাজবাংব্শর প্রবযিা বপব্য়ব্ি যারা প্রব্যেব্কই বিব্লন ববৌদ্ধ 
মযাবলম্বী। অষ্টম শযাব্দীব্য বব্ঙ্গ ও সমযব্ি৮ েড়্গ বাংশ প্রবযবিয িব্য়বিল। মিারাজ বেবেেব্ের ত্রব্য়ােশ রাজোব্ঙ্ক 
উৎকীণে যাম্রফলব্কর বলবপ বথব্ক এই বাংব্শর িার পুরুব্ষর নাম পাওয়া যায়– েেব্োেেম, জাযেড়্গ, বেবেড়্গ ও 
রাজরাজভি। সপ্তম শযাব্দীর বশব্ষর বেব্ক আেয তিবনক পবরব্রাজক বসাংবির বণেনা বথব্ক জানা যায়– এই বাংব্শর 
িযুথে রাজা রাজভি, বযবন পরম বসৌেয বত্ররব্ের উপাসক বিব্লন। বযবন প্রব্যেকবেন ভেবান বুব্দ্ধর একলক্ষ কব্র 
মব্ন মব্ন মূবযে েেব্যন ও বসইসব্ঙ্গ মিাপ্রজ্ঞাপারবমযা৯ সূব্ত্রর একলক্ষ বলাক ও পাে করব্যন। রাজভব্ির োনশীলযার 
কথাও জানা যাব্ে। এই রাজা বুদ্ধব্েব্বর বশাভাযাত্রা ববর করব্যন। বশাভাযাত্রার অগ্রভাব্ে থাকয অবব্লাবকব্যশ্বর-
এর মূবযে, এর বপিব্ন থাকব্যন সকল েমব্ণরা, সবেব্শব্ষ থাকব্যন রাজা বনব্জ। এই েড়্গ রাজবাংব্শর পৃিব্পাষকযায় 
সমযব্ি ববৌদ্ধধব্মের বেৌরব আরও উজ্জ্বল িব্য় উব্েবিল। েড়্গ রাজবাংব্শর পব্র পূবেবব্ঙ্গ ববৌদ্ধ নৃপবয মিারাজাবধরাজ 
কাবন্তব্েব িবরব্কব্ল রাজত্ব কব্রন কাবন্তব্েব। যার পবরবাব্রর মব্ধে সবেধব্মের প্রবয উোরযার িবব ধরা পব্েব্ি। বকননা 
বযবন বনব্জ ববৌদ্ধ ধমোবলম্বী িব্লও যাঁর জননী বশব্বর উপাবসকা বিব্লন। রাজ পবরবাব্রর এই মিৎ েৃশে জনসাধারব্ণর 
কাব্িও েৃষ্টান্ত স্বরূপ িব্য়বিল।   
 শশাব্ঙ্কর মৃযুের পর বাাংলার রাজবনবযক অবিার বশািনীয় িব্য় পব্ে। ববশাল সাম্রাব্জের আকাঙ্ক্ষাই যারঁ 
রাজেব্ক শত্রুর করযলেয কব্র বেব্য়বিল। বসইসময় কামরূব্পর রাজা ভাস্করবমো বেৌে রাজে জয় কব্র, শশাব্ঙ্কর 
রাজধানী কণেসুবণে অবধকার কব্র বনন। আনুমাবনক ৬৩৮ অব্ব্দ বিউব্য়ন সাাং বাাংলাব্েশ পবরভ্রমণ কব্রন। যাঁর বণেনা 
বথব্ক পুণ্ড্রবধেন, সমযি, যাম্রবলপ্ত, কণেসুবণে ও কজঙ্গল এই পাঁিবি রাব্জের সব্ঙ্গ যাব্ের রাজধানীগুবলর নাম পাওয়া 
যায়, বকন্তু রাব্জের রাজার নাব্মর উব্ল্লে পাওয়া যায় না। এই রাব্জের রাজা বিব্লন িষেবধেন এরূপ অনুবময িব্য়ব্ি। 
একবেব্ক রাজা িষেবধেন অনেবেব্ক রাজা ভাস্করবমো, ওই েুই রাজব্নর আক্রমণ শশাব্ঙ্কর রাব্জের ধ্বাংসিয়। এিাোও 
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রাব্জের আভেন্তরীণ কলি, ববব্রািও এই জনে োবনকিা োয়ী বিল। ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অব্ব্দ িষেবধেব্নর মৃযুে িব্ল, 
বযব্বযরাজ কামরূপ পূবেভারব্যর বকিু অাংশ েেল কব্রন। রাজা ভাস্করবমো ও েুব ববশীবেন রাজে সুে বভাে করব্য 
পাব্রন না। এরপর জয়নাে নাব্ম এক রাজার আববভোব র্ব্ি। বযবন মিারাজাবধরাজ উপাবধ গ্রিণ কব্রবিব্লন। এই 
রাজার পরবযেী সময়কাল সম্পব্কে উব্ল্লবেয – ইিার পরবযেী একশয বৎসর বেৌব্ের ইবযিাব্স এক অন্ধকারময় যুব্ের 
সূিনা কব্রবিল। এই যুব্ে অব্নক ববিিঃশত্রু এই রাজে আক্রমণ কব্রবিল। এই যুেব্ক মৎসেনোয় যুে বব্ল বিবহ্নয করা 
িব্য়ব্ি। এই যুব্ের মূল তববশষ্টে বিল ক্ষমযার লোইব্য় পরস্পর িানািাবনব্য বমব্য ওব্ে। ফব্ল বেব্শর অথেনীবয, 
সমাজনীবয ও রাজনীবয ববপযেি িব্য় পব্ে। এই পরস্পব্রর  অববশ্বাব্সর লোই বথব্ক যৎকালীন মানুষব্ক বরিাই বেন 
বোপালব্েব নামক ঐবযিাবসক রাজা। যার িায ধব্রই বেৌরমিব্ল পাল রাজবাংব্শর প্রবযিা। এই রাজা সম্পব্কে আরও 
জানা যায় বয - বপেব্ির পুব্ত্রর নাম বোপালব্েব। বোপালব্েবব্ক পালবাংব্শর প্রথম রাজা বলা বযব্য পাব্র। পবরব্রাজক 
যারানাব্থর উব্ল্লে বথব্ক জানা যায় বোপালব্েব বঙ্গ, মেধ, জয় কব্রন। যা বথব্ক অনুমান করা যায় মেধ ও পাল-
রাজবাংব্শর আবে বনবাস বিল না। বোপালব্েবর পূব্বে বেৌে সাম্রাব্জে কযকগুবল েিরাব্জে ববভক্ত বিল। শূরবাংব্শর 
রাজত্বকাব্লর বশষভাব্ে বেব্শ ববশৃঙখ্লা বেো বেয়। রাজরা পরস্পর বববাে কব্র প্রজাব্ের েুেেশার একব্শষ র্বিব্য় 
যুলব্যন। বোপালব্েব এই রাজাব্েরব্ক পরাবজয কব্র যাঁব্ের অযোিার েমন কব্রন। আবার প্রজারাও এক রাজার 
অধীন িওয়ায় শাবন্তর আবি তযবর িয়।  
 এই পাল নৃপবযেণ মিাযান ববৌদ্ধ ধমোবলম্বী বিব্লন। বোপালব্েব্বর পরবযেী রাজা বিব্লন ধমেপালব্েব যার 
রাজসভায় বধেন কুঞ্জর নাব্ম একজন ববৌদ্ধপবিয রাজসভা অলাংকৃয কব্রবিব্লন। রাজা ধমেপাল সবেধব্মের প্রবয 
উোরযার পবরিয় বেব্য়ব্িন–  
 

“ধমেপাল েঙ্গার বামযীব্র একবি পবেব্যর উপর ববক্রমশীলা নামক ববিারিাপন কবরয়া যাঁিার বেয়-বনবোব্ির 
জনে ববির ভূবম োন কব্রন। ববক্রমশীলা ববিাব্রর অপর নাম ববক্রমশীল বেব মিাববিার। এই ববিার বনকি 
একশয সাযবি বেবমবন্দর প্রাকার বববষ্টয বিল।”১০ 

 

পাল রাজারা প্রায় বযনব্শা বির বেৌব্ে রাজত্ব কব্রবিব্লন। ববৌদ্ধধব্মের প্রধান যত্ত্ব বিল ক্ষাবন্ত বা েবন্ত১১, যা এই পাল 
নৃপবযেণ বনব্জব্ের জীবব্ন প্রবযিা কব্রবিব্লন। পূব্বে ববৌদ্ধরাজা অব্শাকও বসই নীবযব্কই বমব্ন িব্লবিব্লন। এই 
ক্ষাবন্ত শুধু রাজসভাব্যই আবদ্ধ না বথব্ক জনসাধারব্ণর হৃেয় পযেন্তও িবেব্য় পব্েবিল। বিনু্দ-ব্বৌদ্ধ এব্ক অব্নের সব্ঙ্গ 
বসৌভাযৃব্ত্বর ববাধ েব্ে যুলব্য বপব্েবিল। এোব্নই বাঙাবলর স্বকীয়যা। এই কারব্ণই পরবযেী বসন রাজসভার কবব 
জয়ব্েব বুদ্ধব্ক সম্মাব্নর সবিয স্মরণ কব্র বব্লব্িন একবি বলাব্ক –   
 

“বনন্দবস যজ্ঞববধরিি শ্রুবয জাযম্। 
সেয়হৃেয়- েবশেয পশুর্াযম্।। 

বকশব ধৃয – বুদ্ধশরীর জয় জেেীব্শ িব্র।”১২  

 

ভারযবব্ষে যেন বিনু্দ-ব্বৌব্দ্ধর লোই িলব্ি যেন জয়ব্েব যার গ্রব্ে বুদ্ধব্ক ভেবানজ্ঞাব্ন নমস্কার জাবনব্য়ব্িন। এবাং 
যব্জ্ঞর নাব্ম পশু িযো বরাব্ধর জনে যার কাব্জর প্রশাংসা কব্রব্িন। পাল যুব্েই প্রথম ব্রাহ্মণে বেবায়যব্ন ববৌদ্ধ 
বেবযারা িান কব্র বনব্য বপব্রবিল। এবাং ব্রাহ্মণে বেবায়যব্নর বেবযারাও ববৌদ্ধব্ের কাব্ি পূজা বপব্য়ব্ি বযমন - 
সরস্বযী মঞু্জশ্রীর শবক্তরূব্প পবরেবণযা, ববৌদ্ধ বাব্েশ্বরী বসাংিবািনা, ববৌদ্ধ কুলব্েবী ব্রাহ্মণে কালীর নামান্তর। ব্রাহ্মণে 
মিাব্েব বযবন সমুরমেনকাব্লর ববষ কব্ে ধারণ কব্রবিব্লন বব্ল যার নাম িব্য়বিল নীলকে। ববৌদ্ধব্ের কাব্ি এই 
বেব িব্য় যায় – নীলগুবিকাবববশষ্টকোং। আবার ববৌদ্ধ যারা বিনু্দব্ের েশমিাববেো১৩-র মব্ধে িান কব্র বনব্য়ব্িন। 
বযেমাব্ন বকিু বকিু মূবযে আববষৃ্কয িব্য়ব্ি বযোব্ন বাঙাবলর িাব্যর স্পব্শের োে রব্য়ব্ি বব্ল অনুবময িব্য়ব্ি।     
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  পাল বাংব্শর রাজা বেবপাল (৮৩০–৮৬৫ বিস্টাব্ব্দ) বযবন ধমেপাব্লর পব্র বসাংিাসন আব্রািণ কব্রবিব্লন। 
েঙ্গার উৎপবত্ত বথব্ক শুরু কব্র পবিব্ম সােব্রর যীর পযেন্ত যার রাজে ববিৃয বিল। এই রাজার সমব্য় ববৌদ্ধ  পবরব্রাজক 
বীরব্েব বহুকাল যার রাজে বাস কব্রবিব্লন। যার সমব্য় জাভার সব্ঙ্গও বাাংলাব্েব্শর সুসম্পকে েব্ে উব্েবিল, জাভাব্য 
প্রাপ্ত মূবযেবশল্প বসইকথার সাক্ষে োন কব্রব্ি। বযমন- বশববুদ্ধ, ববষু্ণবুদ্ধ প্রভৃবয মূবযের পবরবিন্তন। কলকাযা 
ববশ্বববেোলব্য়র আশুব্যাষ বমউবজয়ব্ম বশববুব্দ্ধর একবি মূবযেবি সাংরবক্ষয রব্য়ব্ি। কলোণকুমার েব্ঙ্গাপাধোয় জাবনব্য়ব্িন 
মূবযেবি ববরশাল বজলার বকশবপুর বথব্ক আববষৃ্কয িব্য়ব্ি। ধাযুময় মূবযেবির বিভুজ অধে বনমীবলয েৃবষ্ট, ঢলঢল মুেমিল, 
মৃেুিাব্সোজ্জ্বল প্রসব্ন্নর ভাব প্রকাশক, সুেীর্ে কমনীয় বেিকাবন্ত, আকাব্র বিাি, ধোনমুরায় উপববষ্ট। এই মূবযের মব্ধে 
বশব ও ববষু্ণর প্রাধোনে ব্রাহ্মণে প্রাধাব্নেব্কই প্রকাশ করব্ি। এিাোও বুদ্ধমূবযে েেব্য বেব্য় বাঙাবলরা  কব্যািা আত্মবনি  
সাধনায় মগ্ন িব্য়বিব্লন প্রাপ্ত ববৌদ্ধমূবযেগুবল বসই ববষয়বি প্রমাণ কব্রব্ি।     
 আক্ষবরক অব্থে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত বুদ্ধ বলব্য- উব্িাবধয, জ্ঞানী, জােবরয মানুষব্ক ববাঝায়। উপাসনার মাধেব্ম 
উদ্ভাবসয আধোবত্মক উপলবি এবাং পরম জ্ঞানব্ক ববাবধ বলা িয়। বয অশ্বি োব্ির নীব্ি যপসো করব্য করব্য বুদ্ধত্ব 
লাভ কব্রবিব্লন যার নাম ববাবধবৃক্ষ। বয বকান মানুষই ববাবধপ্রাপ্ত, উব্িাবধয এবাং জােবরয িব্য পাব্র। বসদ্ধাথে 
বেৌযম এইসমব্য়র এমনই একজন বুদ্ধ বয উক্ত ববাবধসত্ত্ব১৪ লাভ কব্রবিব্লন। বুদ্ধত্ব লাব্ভর পূবেবযেী   জীবন সমূিব্ক
বলা িয় ববাবধসত্ত্ব। ববাবধসত্ত্ব জব্ন্মর সবেব্শষ জন্ম িল বুদ্ধত্ব লাব্ভর জনে জন্ম। বত্রবপিক১৫-এ ববাবধসত্ত্ব বিব্সব্ব ৫৪৭ 
(মযান্তব্র ৫৫০) বার বববভন্ন কূব্ল জন্ম বনবার ইবযিাব্সর উব্ল্লে রব্য়ব্ি। বযবন যাঁর পূব্বের জন্মগুব্লাব্য প্রিুর পুব্ণের 
কাজ কব্র েশপারবমযা১৬ বা পারমী সঞ্চয় কব্রবিব্লন। সবেব্শষ বসদ্ধাথে জব্ন্ম বুদ্ধ িবার জনে জন্ম গ্রিণ কব্রন। বুদ্ধত্ব 
লাব্ভর ফব্ল বযবন এই েুিঃেময় সাংসাব্র আর জন্ম বনব্বন না, এিাই বিব্লা যাঁর বশষ জন্ম। পরবযেী তমব্ত্রয় বুদ্ধ১৭  

জন্ম না বনওয়া পযেন্ত পৃবথবীব্য যাঁর শাসন িলব্ব। বযবন পরকাল সম্বব্ন্ধ অব্নক বকিু জাবনব্য়ব্িন, পরকাল বনভের কব্র 
মানুব্ষর ইি জব্ন্মর কব্মের উপর। মৃযুের পর মানুষ একবত্রশ বলাকভুবমর বয বকাব্না একবিব্য েমন কব্র। এই একবত্রশ 
বলাকভুবম িল িার প্রকার অপায় (পাবে, কুল যীযেক )পশু-  বপ্রযব্লাক )বপ্রয -বপেী( , অসুর )অনািারী বেবকুল( । নরক 
সায প্রকার মনুষেব্লাক, িযুমেিারাবজক স্বেে, যাববযাংশ স্বেে, যাম স্বেে, যুবষয স্বেে, বনমোনরবয স্বেে, পরবনবমেয বসববয 
স্বেে। বষাব্লা প্রকার রূপব্রম্মভূবম ও িার  প্রকার অরূপব্রম্মভূবম রব্য়ব্ি। এই একবত্রশ প্রকার বলাকভূবমর উপব্র সবেব্শষ 
ির িল বনবোণ। মানুষ যবে োরাপ কাজ কব্র যািব্ল যারা বপ্রযব্লাক, অসুর, নরক ও বযযেক এই সকল িাব্ন 
জন্মগ্রিণ কব্র সাজা বভাে কব্র। আর ইিজব্ন্ম মানুষ যবে ভাব্লা কাজ কব্র যািব্ল মৃযুের পর বসই মানুষ বাবক 
সাযাশ বলাকভুবমব্য েমন কব্র। বুব্দ্ধর এই যাবযীয় কমোবলী বাঙালী বশল্পীরা বনপুণযার সব্ঙ্গ মূবযেবশব্ল্পর মব্ধে বেব্য় 
ফুবিব্য় যুলব্য সক্ষম িব্য়বিব্লন। বাাংলাব্েব্শ যুব্ে যুব্ে ববৌদ্ধধমে বববভন্ন শাো–প্রশাোয় ববভক্ত িব্য় বববিত্র পবরণবয 
লাভ কব্রব্ি। বাঙাবলর মানস প্রকৃবযব্ক বুঝব্য িব্ল ববৌদ্ধধব্মের পযোব্লািনা প্রব্য়াজন। বাাংলা ও মেব্ধর জনমানসব্ক 
অষ্টম–িােশ এই িারব্শা বির এই ধমেই পবরিালনা কব্রব্ি। এিাোও বুদ্ধ জীবব্নর অনোনে র্িনার যুলনায় 
সব্ম্বাবধলাব্ভর র্িনাই ববব্শষ কব্র বাঙাবল বশল্পীব্ক প্রভাববয কব্রবিল। বববভন্ন বুদ্ধমূবযে িাোও মিাযানী প্রবযমা  
রূপায়ব্নর বক্ষব্ত্রও ববব্শষ েক্ষযার পবরিয় বেব্য়ব্িন। মিাযানী অবব্লাবকব্যশ্বর বলাকনাব্থর মূবযে বযোব্ন – সূযে,  
ব্রহ্মা, ববষু্ণ ও মব্িশ্বর এই সমি বেবযাব্ের গুণাবলী বেব্য় েব্ে বযালা িব্য়ব্ি। এই মূবযে েশেব্ন অনুভব িয় - 
একবেব্ক বযবন কব্োর পৃবথবীর কলোণ সাধব্ন, অনেবেব্ক বযবন েরীব েুিঃেীব্ের আযেনাব্ে করুণার্ন আনযেৃবষ্ট প্রেশেন 
কব্রব্িন। মিাযানী ববৌদ্ধমূবযের মব্ধে যারা বেবীর প্রবযমাই বববশ আববষৃ্কয িব্য়ব্ি। বযবন অবব্লাবকব্যশ্বব্রর শবক্তর 
বেবী। এিাোও িাবরবয, মঞু্জশ্রী, পণেশবরী প্রভৃবয সকল বেবযার মূবযেই বাাংলার মাবিব্য পাওয়া বেব্ি। ববব্শষ কব্র 
ঢাকা, বত্রপুরা, বেনাজপুর, বাগুো ও পূবেবব্ঙ্গর মব্ধেই এর প্রাধোনে বেো বেব্ি। এই জনপব্ের মানুব্ষর মব্ধে মিাযান-
বজ্রযান এই ভাবধারার মব্ধে যব্থষ্ট সুসমন্বয় েব্ে উব্েবিল। িরপ্রসাে শাস্ত্রী যাঁর ‘ব্বব্নর বমব্য়’ (১৯১৯) উপনোব্সর 
মব্ধেও বজ্রযানী ববৌদ্ধ মূবযে সম্পব্কে বহু গুরুত্বপূণে যথেোন কব্রব্িন।     

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-3 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 17-32 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 23 of 32 

 

   বাাংলাব্েব্শ ববৌদ্ধধমে শুধু ববিার লাভ কব্রই বথব্ম থাব্কবন। বরাং বাাংলা সাবিব্যের ববকাব্শর পথব্ক কব্র 
যুব্লবিল আরও প্রশি। ববৌদ্ধ মিাববিারগুবলও এব্ক্ষব্ত্র প্রশাংসার োবব বরব্েব্ি। বকননা পালযুব্ে ধব্মের সব্ঙ্গ ধব্মের, 
জীবব্নর সব্ঙ্গ জীবব্নর সাংযুবক্ত র্ব্ি, যার ফব্ল বাঙাবল ববৌদ্ধবশক্ষা ও সাংসৃ্কবযর বমলব্নর প্রবযফলনব্ক যুব্ল রাো 
িব্য়বিল -   

“ব্বৌদ্ধ যুব্ের বাঙালীর ইবযিাস বাঙালীর আত্মজােরব্ণর ইবযিাস।”১৮ 

 

এই কথার যথাথেযা ববিার করব্য িব্ল আমাব্ের প্রািীন সাবিব্যের ইবযিাব্সর কাব্ি বফব্র বযব্য িব্ব। বঙ্গব্েব্শ  
ববৌদ্ধধমে প্রসাব্রর ফব্ল মানুষ বযমন ববৌদ্ধ বজায়াব্র ো-ভাবসব্য় বিল বযমবন যারা ববৌদ্ধ ধমেগুরুব্ের িারা প্রভাববয 
িব্য় পঁুবথ বা গ্রে রিনায় মব্নাবনব্বশ কব্রবিব্লন। আব্লািে যুব্ের বাঙালীব্ের জ্ঞানসৃ্পিা, মননশীলযা এই সববকিুরই 
স্পষ্ট িবব ধরা পেব্ি। িরপ্রসাে শাস্ত্রী জাবনব্য়ব্িন ব্রাহ্মণব্ের েব্ল িানব্য পারব্ল ববৌদ্ধরা েুব আনন্দ উপলবি করব্যন, 
কারন যািব্ল যাব্ের সাংকৃয গ্রে রিনার সুববধা িয। বসই সমব্য়র গুপ্ত ও কর উপাবধধারী বেবক্তব্ের বলবেয গ্রব্ের 
প্রমাণ পাওয়া যায় -   
   

“কর উপাবধধারী অব্নব্কও ববৌদ্ধগ্রে বলবেয়া বেয়াব্িন। কব্য়কজন তযবলকপাে ববৌদ্ধধমে প্রিাব্র ববব্শষ 
সিায়যা কবরয়াব্িন। ববণকব্েরব্যা কথাই নাই। ইিারাই ববৌদ্ধবভকু্ষব্ের আিারাবের বেবিা কবরয়া বেব্যন ও 
ববিাব্রর েরি িালাইব্যন। যবদ্ভন্ন মূবযে প্রবযিা কবরব্যন, মে প্রবযিা কবরব্যন ও পুিক বলবেয়া মেব্ক োন 
কবরব্যন। ঐরুব্প সকল জাবযর বলাব্কই যেন ববৌদ্ধধব্মের গ্রে বলবেয়াবিব্লন।”১৯        
    

ববৌদ্ধ ধব্মের প্রধান েুবি মযবাব্ের উব্ল্লে লক্ষ করা যায়। প্রধান অাংব্শর নাম িীনযান২০ বা বথরবাে, সাংসৃ্কব্য  এব্ক 
আবার িববরবাে ও বলা িয়, ও বিযীয় অাংব্শর নাম মিাযান২১। অনেবেব্ক মিাযান শাোও েুবি েব্ল ববভক্ত  িব্য় যায়, 
যথা– মাধেবমক২২ ও বযাোিার২৩। মাধেবমক ময পব্র ‘শূনেবাে’ নামধারণ কব্র,কারণ যাঁব্ের মব্য বস্তু, তিযনে সবই 
শূনে। বযাোিারবােীরা প্রিার করব্য থাব্কন জেব্যর সবেিাব্নই ভেবান বুব্দ্ধর উপবিবয রব্য়ব্ি। যা আমরা উপলবি 
করব্য পাবর না। িীনযান শাোরও েুবি আলাো মযবাে সৃবষ্ট িয়।  
 সপ্তম শযক পযেন্ত এই েুই শাো জনবপ্রয়যা বপব্লও অষ্টম শযক নাোে বপৌরাবণক বিনু্দধব্মের পুনরুিান  ও 
অবিযবাে প্রবযিার ফব্ল এই মযবােগুবল বনব্জর জায়ো িারাব্য বব্স। যেন ববৌদ্ধধব্মের ভাবধারাব্যও যুোন্তরকারী 
পবরবযেন আব্স। বিনু্দপুরাব্ণর নোয় এোব্নও আববভূেয িব্লন ববৌদ্ধ বেবব্েবী। একই সব্ঙ্গ যাল বরব্ে  বিনু্দ যাবিকময, 
বকৌলধমে, তশবধমে ও নাথধমে এই সকল ধমেগুবল ববৌদ্ধধব্মের ওপর প্রভাব ববিার করব্য থাব্ক।  ববৌদ্ধ ববেোয়যব্ন শুরু 
িব্য় যায় ববৌদ্ধযাবিক আিার আিরণ। যা মিযান২৪ নাব্ম পবরবিয িয়। এই মিযাব্নর মব্ধে অবিান করব্ি – 
কালিক্রযান, বজ্রযান ও সিজযান। বজ্রযান ও কালিক্রযান-এর মব্ধে ববব্শষ বকান পাথেকে বনই। বজ্র শব্ব্দর অথে 
ববৌদ্ধ যাবিক মব্য িয় শূনেযা। এই বজ্রব্ক বকে কব্রই ববৌদ্ধ বেবব্েবীর নামকরণ িব্য়ব্ি, বযমন - বজ্রধাব্যশ্বরী, 
বব্জ্রশ্বরী, বজ্রসারো প্রভৃবয। বজ্রযাব্নর বশষ পবরণবয সিজযান২৫। এই সিজযাব্নর পর ববৌদ্ধ ধব্মের আর বকান 
পবরববযেয রূব্পর কথা জানা যায় না, এোব্নই এই ধব্মের বশষ বব্ল ধব্র বনব্য িয়। ববৌদ্ধব্ের প্রধান ধমেগ্রব্ের নাম 
প্রজ্ঞাপারবমযা২৬। বযোব্ন ভেবান বুব্দ্ধর মুে বনিঃসৃয বাণী রব্য়ব্ি বব্ল ববৌদ্ধ ধমোবলম্বীব্ের ববশ্বাস। যুকেী আক্রমব্ণর 
ফব্ল ববৌদ্ধ যুব্ের সাবিব্যের ফসব্লর বনেশেন বববশরভাে অাংশই িব্ল বেব্ি ধ্বাংব্সর কবব্ল। যাবিক ববৌদ্ধধব্মের 
সিজযানীব্ের িাব্য রবিয গ্রে িযোপে। এই গ্রব্ের সময়কাল ও বলেকব্ের সম্পব্কে জানা যায় –  
  বেক বকান সমব্য় ববৌদ্ধধমে এই বববভন্ন যাব্ন ববভক্ত িইয়াবিল যািা বলা কবেন যব্ব পাল যুব্ের বাঙলাব্েব্শর 
মননশীলযা ও ধমেীয় জীবন বজ্রযান, কালিক্রযান ও সিজযান প্রভৃবয িারাই বনিঃসব্ন্দব্ি বনয়বিয িইয়াবিল। এই যুব্েই 
কাহ্ন, সরি, লুই, বযব্লাপাে প্রভৃবয প্রেোয বসদ্ধািাযেেণ িযো ও বোিা রিনা কবরয়াব্িন। এই িযো ও বোিায় বাঙালীর 
প্রাব্ণর প্রকাব্শর ববেনা ও রব্সর আব্বে সবেপ্রথম বাঙালীর কব্ে বাঙালীর বনব্জর ভাষায় সূ্ফবরয িইয়াব্ি।২৭ 
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        এিাোও যকেববেো, বিবকৎসাশাস্ত্র, বজোবযষেশেন, বোকরণ–অবভধান প্রভৃবযব্যও যাব্ের েক্ষযার পবরিয় পাওয়া 
যায়। সাবিব্যের বববভন্ন অঙ্গব্নই এই সমব্য় উন্নবযর পবরিয় পাওয়া যায়। ববৌদ্ধরা পাবণবনর িীকা রিনা কব্রন  বযোব্ন 
পযঞ্জবলর মিাভাষেব্ক বযমনভাব্ব গ্রিণ কব্রনবন ফব্ল যাব্ের গ্রে জন সমাব্জ বববশ জনবপ্রয়যা পায়। নালন্দা 
ববশ্বববেোলব্য়র সুব্যােে অধোপক তবয়াকরণ িেব্োমী যার িাত্র বিব্লন েবক্ষণভারব্য যকেযুব্দ্ধ ববজয়ী  মিাববিাব্রর 
কৃবয িাত্র শীলভর। িেব্োমী রিনা কব্রন িােবোকরণ। বকাষ রিনায় যাব্ের েক্ষযার কথাও জানা যায় বযমন 
অমরব্কাষ। বকাব্ষর বযন অঙ্গ পযোয়, অব্নকাথে ও বলঙ্গ। এই বযনব্ক বর্ব্রও যাব্ের বহু জ্ঞাব্নর পবরিয় পাওয়া যায়। 
শুধুমাত্র িন্দ বানান এগুবলর জনেও যাব্ের বলবেয বইব্য়র প্রমাণ পাওয়া যায়। বযমন িব্ন্দর বই িল িব্ন্দামঞ্জরী। 
শব্দশাব্স্ত্রও যাব্ের আনাব্োনার কথা জানা যায় নোয়সূত্র নামক গ্রেবি এর উোিরণ।      
 ববৌদ্ধব্ের েব্ল্পর বইগুবলও িমৎকাবরযার প্রমাণ বেয়। ববৌদ্ধব্ের মূলয েুই ধরব্ণর েব্ল্পর কথা জানা  যায়। 
যথা জাযব্কর েল্প ও অবোব্নর েল্প। জাযব্কর েল্প গুবলব্য রব্য়ব্ি বুদ্ধব্েব্বর পূবেজব্ন্মর কথা আর অবোব্ন থাব্ক 
যাঁর বিলাব্ের পূবেজব্ন্মর কথা। েশম–এোব্রা শযক নাোে যারঁা সৃ্মবযর পুিক বলেব্য শুরু কব্রন বযোব্ন ববৌদ্ধ ধব্মে 
েীবক্ষয করার পদ্ধবয বলো থাকয। বশব্ষর বেব্ক যাঁরা বলেব্য শুরু কব্র যব্ির বই বযোব্ন মূলয রব্য়ব্ি মব্িাদ্ধার, 
মিসাধনা, বেবযা মূবযে তযবর পদ্ধবয ইযোবের কথা। প্রবযমালক্ষণ ববষয়ক প্রধান গ্রে সাধনমালা। বোকারণ রিনাব্যও 
যারা পারেবশেযা বেোন বযমন – িাে বোকরণ, সাংবক্ষপ্তসার প্রভৃবয। বসই সমব্য় রবিয ববৌদ্ধ অবভধান ও পােকব্ক 
িমব্ক বেয়, বযমন – নামবলঙ্গানুশাসন, বত্রকাি,ববশ্বপ্রকাশ প্রভৃবয। আবার ববৌদ্ধ বাঙাবলর সাংসৃ্কয সাবিযে িিোর উজ্জ্বল 
বনেশেন বশলাবলবপ ও যাম্রানুশাসব্নর মব্ধেও প্রকীণে রব্য়ব্ি। কামরূপাবধপবয ভাস্করবমোর সভাকবব যার রিনার শুরুব্য 
বশব ও ধব্মের জয়োন কব্রব্িন। এবার প্রশ্ন ওব্ে এই গ্রেগুবল সব বকাথায় বেল? িরপ্রসাে শাস্ত্রী এই প্রব্শ্নর উত্তর 
বোঁজ কব্রব্িন। যারঁ ভাষায় –   

এ ববৌদ্ধ সাবিযে বেল বকাথায়? এ বজজ্ঞাসার এক উত্তর - িয় বিনু্দরা যাোইয়া বেয়াব্ি, নয় গ্রাস কবরয়াব্ি।২৮     
ববৌদ্ধ ধব্মের অবিব্ত্বর সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ এব্কবাব্র ববৌদ্ধ সাবিব্যের অবিত্বও নষ্ট িব্য় বেব্ি। এই ধ্বাংব্সর ফব্ল শুধু ববৌদ্ধ 
সৃ্মবযই বলাপ পায়বন, বাঙাবলর ইবযিাসও অব্নকাাংব্শ মুব্ি বেব্ি। 
বকিু সাবিব্যে সন্ধান পাওয়া বেব্ি বযমন - সন্ধোকর নন্দীর ‘রামিবরয মানস’  বযোব্ন  কাব্বের কবব ববৌদ্ধ ধব্মের িারা 
প্রভাববয িব্য়বিব্লন। আবার নৃপবয বেবপাব্লর সভাকবব অবভনব্ন্দর কাব্বের বেবী–মািাত্মে বণেনায় ববৌদ্ধ প্রভাব 
পবরলবক্ষয িব্য়ব্ি। কবব জয়ব্েব্বর উোরযার কথা উব্ল্লেব্যােে। প্রাকৃয ও অপভ্রাংশ ভাষায় বাাংলা সাবিযে রবিয না 
িব্লও বাঙাবলর ভাষা ও জীবনিিোর সব্ঙ্গ বমল রব্য়ব্ি প্রিুর। কবীেবিনসমুচ্চয় গ্রেবির সাংকলব্কর নাম জানা যায়বন, 
গ্রব্ের শুরুব্য বুদ্ধপ্রশবি বেব্ে অনুমান করা িয় বয সাংকলক ববৌদ্ধ প্রভাববয বিব্লন। মিাযান ধমে বলাকায়য ধব্মের 
সব্ঙ্গ বমলব্নর ফব্ল যাবিক উপযান তযবর িয়। এই যাবিক উপযাব্নর পালনকারীরা বনব্জব্ের পবরিয়ব্ক লুবকব্য় বরব্ে 
প্রািীন বাাংলা ভাষায় বনজ মব্যর যত্ত্বকথা রিনা করব্যন। পরবযেী িীনযানব্ের ওপব্রও এই বোিীর প্রভাব পব্েবিল। 
বোিাব্কাষ ও িযোিযেবববনিয় গ্রব্ে যার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিজযানীরা পূজা – অিেনা, শাস্ত্রপাে ও মিজব্প বযমন 
ববশ্বাস করব্যন না, যাঁব্ের ববশ্বাস বিল বনব্জর শরীব্রর মব্ধেই বুব্দ্ধর অবিান রব্য়ব্ি। জপ-যপ সব বকিুর মব্ধে 
বেব্য় শরীব্রর মব্ধে থাকা বেবব্ত্বর সন্ধান করব্য বিব্য়ব্িন – 
 

“পবিঅ সঅল সি বক্ োণই।  
বেিবি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই।। 
অমণােমণ ণ বযন ববেবিঅ। 

বযাবব বনলজ্জই ভণই িউ পবিঅ।।”২৯ 
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ববৌদ্ধ ভাবধারাব্ক আেয় কব্র বয সকল সাংসৃ্কয, প্রাকৃয ও অপভ্রাংশ ভাষায় সাবিযে েব্ে উব্েবিল যার সামানে অাংব্শর 
কথা উব্ল্লে করা িল। েশম-একােশ শযাব্দীব্য বয সান্ধেভাষার জন্ম িব্য়বিল ববৌদ্ধ বসদ্ধািাযেেব্ণরা যাঁব্ের রবিয 
োব্নর কথায় বসই ভাষা বেবিার কব্রই মব্নর ভাব প্রকাশ কব্রব্িন।     
 
মঙ্গলকাব্বে ববৌদ্ধভাবনা ববষয়ক সাম্প্রবযক েব্বষণার যাৎপযে :     
উোরপেী ববৌদ্ধ পাল সাম্রাব্জের পযন, ব্রাহ্মণেবােী বসন সাম্রাব্জের উিান ও যুকেী আক্রমব্ণর ফব্ল ববৌদ্ধধব্মের িরম 
ববপযেয় র্ব্ি। ববৌদ্ধধমে ও সাংসৃ্কবযর অবলুবপ্তর কথা সুপ্রিবলয ইবযিাস রূব্প েণে িব্য়ব্ি। বকন্তু পােকব্ের বজব্ন রাো 
েরকার এই বিনু্দ-ব্বৌদ্ধ বেবব্েবী ববষয়ক েব্বষণা সাম্প্রবযক কাব্ল েব্বষক মিব্ল বহু গুরুব্ত্বর োবব রােব্ি। অবয 
সাম্প্রবযক কাব্লর েব্বষণায় প্রিবলয এই বিনু্দ-ব্বৌদ্ধ ময সম্পব্কে নানা প্রশ্ন উব্েব্ি। ঊনববাংশ শযব্কর বশষবেব্ক 
িরপ্রসাে শাস্ত্রী বাাংলার সাংসৃ্কবযব্ক ‘প্রেন্ন ববৌদ্ধ সাংসৃ্কবয’ বব্ল সওয়াল কব্রবিব্লন। যাঁর এই মযবাে বাাংলা সাবিযে 
ও সাংসৃ্কবযর ইবযিাব্স ববরাি আব্লােন যুব্লবিল। প্রািীন বাাংলার ইবযিাব্স বাঙাবলর বেৌরব সম্পবকেয বয সকল 
ইবযিাস রবিয িব্য়ব্ি এই পযেন্ত, যার সমগ্রিাই রবিয িব্য়ব্ি বাাংলা বেব্শ ববৌদ্ধধমে সম্প্রসারব্ণর যুব্ে। বসস্টার 
বনব্ববেযা (১৮৬৭-১৯১১ বিস্টাব্দ) গুরু স্বামী ববব্বকানব্ন্দর (১৮৬৩-১৯০২ বিস্টাব্দ) বথব্ক বেৌযম বুদ্ধ সম্পব্কে জানব্য 
বপব্র, ববৌদ্ধধমে সম্পব্কে আকৃষ্ট িব্য়বিব্লন। পব্র ববশ বকিু ববৌদ্ধ বনেশেন রু্ব্র রু্ব্র পবরেশেন কব্র ববৌদ্ধবশল্প বথব্ক 
বযবন বৃিত্তর অব্থে বিনু্দ বশল্প রূব্পই বুঝব্য বিব্য়বিব্লন, বসই ববষব্য় উচ্ছ্ববসয প্রশাংসা কব্রব্িন। বযবন মব্ন কব্রন 
ইউব্রাপীয় বিত্রকলা বকবল বশল্পীর উত্তরাবধকারসূব্ত্র লাভ করা বৃবত্ত িব্য পাব্র না, বকন্তু ভারযীয় বশল্পীর কাব্ি যা 
জাবযেয উত্তরাবধকার স্বরূপ প্রাপ্ত িব্য়ব্ি। বযবন ববৌদ্ধধমেব্ক বিনু্দধমে বথব্ক আলাো মব্ন করব্যন না। বরাং যাঁর মব্য 
বুদ্ধ একজন উচ্চ িব্রর বিনু্দ আিাযে বিব্লন। ভাষাযব্ত্ত্বর বেক বথব্কও ববৌদ্ধধব্মের গুরুত্বপূণে ভূবমকা রব্য়ব্ি –  
 

“আমাব্ের বেব্শ আযেভাষার সব িব্রর সাবিব্যের উব্ন্মষ িইয়াব্ি ধমেব্ক আেয় কবরয়া। ধমেকথা বিন 
কবরয়াই যুব্ে যুব্ে নযুন ভাষা সাবিব্যের সভায় আসন পাইয়াব্ি। বাঙ্গালা ভাষার ববলায়ও ইিার অনেথা নাই। 
বাঙ্গালা ভাষা যেন সেেজায, ইিার রূপ যেন অযেন্ত অপবরণয, যেন সাংসৃ্কয ভাষা অবলম্বব্ন বাঙ্গালী বশষ্ট 
কববপবিব্যর সাবিযেিিো িবলয। আর যািারা বশবক্ষয ও অবভজায সমাব্জর ধার ধাবরব্যন না যাঁিারা সাংসৃ্কয 
–অবশবক্ষয জনসাধারব্ণর ববাধেমে “ভাষা” বয েল্প – োন – িো রিনা কবরব্যন। এই সূব্ত্রই ববৌদ্ধ ও তশব 
বসদ্ধািাযেব্ের িারা বাঙ্গালা ভাষা সাবিব্যে প্রথম অনুশীবলয িব্য়বিল।”৩০  

 

ঐবযিাবসক রজনীকান্ত িক্রবযেী বেৌব্ের ইবযিাস েুঁজব্য বেব্য় ববৌদ্ধধব্মের পবরণবয সম্পব্কে জাবনব্য়ব্িন –  
 

“এেন ভারযবব্ষের সমযল বক্ষত্র িইব্য ববৌদ্ধধমে অন্তবনেবিয িইয়াব্ি, বিনু্দ ধমে, পুনিঃ প্রবযবিয িইয়াব্ি ; 
বকন্তু ইিা প্রািীন তববেক ধমে িইব্য পৃথক, ইিার অঙ্গ – প্রযেব্ঙ্গ ববৌদ্ধধমে ওযব্প্রাযভাব্ব বমবশয়া আব্ি। 
বাঙ্গালার তবষ্ণবধমে, ববৌদ্ধধব্মের সুসেৃশ সন্তান।”৩১ 

 

প্রািীন মেধ প্রব্েব্শ ববৌদ্ধধব্মের উৎপবত্ত িব্লও, ব্রাহ্মণে সাংস্কাব্রর প্রভাব কাবিব্য় একবেন বঙ্গব্েশব্কও আব্লাবেয 
কব্রবিল। বেক কব্ব বঙ্গব্েব্শ এই ধব্মের প্রব্বশ যা জানা না বেব্লও অনুমান করা যায় বয বুদ্ধব্েব জীববয থাকব্যই 
এই কাজ সমাধা িব্য়বিব্লা। পাল ও বসন যুে োস বাাংলার সমৃবদ্ধর যুে। বমৌযেে ও গুপ্তযুব্ের যা বকিু বনজস্ব বিল 
বশব্ষর এই েুই যুব্ে বসইগুবল বাঙ্গলার বনজস্ব িব্য়বিল।   
 েীব্নশিে বসন গুপ্ত সাম্রাজে পরবযেী বাাংলায় বিনু্দ ববৌদ্ধ সমন্বব্য়র কথা বব্লব্িন। যেন বিনু্দ-ব্বৌব্দ্ধর মব্ধে 
সামবগ্রক অব্থেই একিা সম্প্রীবযর ভাব বিল যা সমকালীন সাবিযে, বশল্পকলার মব্ধে প্রবযফবলয িব্য়ব্ি। বকন্তু 
বসনরাজাব্ের রাজত্বকাল একােশ বথব্ক িােশ শযাব্দী এই সমব্য় গুপ্তযুব্ের উোর বিনু্দধব্মের িব্ল জাযেবভমানী 
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প্রবযবক্রয়াশীল ব্রাহ্মণেবাে প্রবযবিয িয়। বণেবেবিার ফব্ল সমাব্জর উচ্চবব্ণের সব্ঙ্গ বনম্নবব্ণের মানুব্ষর সামাবজক েূরত্ব 
তযবর িব্ল উচ্চবব্ণের বেবব্েবী ও বনম্নবব্ণের বেবব্েবী ভাে িব্য় যায় -  
  বসনরাজাবেব্ের সময় িইব্যই ব্রাহ্মণেধমে এই বেব্শর সামাবজক জীবব্নর ওপর ক্রব্ম ক্রব্ম প্রভাব ববিার 
কবরব্য আরম্ভ কব্র। এই ব্রাহ্মণেধমে যৎকালীন বঙ্গব্েব্শর বববভন্ন িাব্ন বববভন্ন সামাবজক অবিার সমু্মেীন িইয়া বববভন্ন 
আেব্শের বেক িইব্য আবার নূযন সাংসৃ্কবয লাভ কবরব্য লাবেল। এই ভাব্বই বেব্শ বববভন্ন বলৌবকক ধমেমযগুবলর সৃবষ্ট 
িয়। ক্রব্ম সমাব্জর ওপর মূল বিনু্দধব্মের প্রভাব যযই প্রবল িইব্য আরম্ভ কবরল যযই এই বববভন্নমুেী বলৌবকক 
ধমেসম্প্রোয়গুবল এক বকেেয আেব্শের আকষেব্ণ আকৃষ্ট িইব্য লাবেল। যািারই ফব্ল বযেমান বাাংলার বিনু্দসমাব্জ 
পব্ঞ্চাপাসক বিনু্দসম্প্রোব্য়র সৃবষ্ট িইয়াব্ি।৩২  

         এই ববভাজন বববশবেন িায়ী িব্য পাব্রবন, ফব্ল বভযব্র বভযব্র উভয় ধব্মের মব্ধে র্ব্িব্ি সমন্বয়, পালব্ের 
রাজত্বকাব্ল যা বববশ কব্র লক্ষ করা বেব্ি। পালরাজাব্ের সময় বথব্ক বঙ্গব্েব্শ প্রিবলয মিাযান ববৌদ্ধধব্মের সব্ঙ্গ 
িানীয় কযকগুবল বলৌবকক ধমে-সাংস্কাব্রর সাংবমেণ আরম্ভ িয়। ববৌদ্ধধব্মের সব্ঙ্গ বলৌবকক ধব্মের বমেণ স্পষ্ট ববাঝা 
যায়। এই গ্রিণ-বজেন আরও পূবে বথব্কই িলবিব্লা। যুকেী আক্রমণ এোব্ন শুধুমাত্র অণুর্িব্কর কাজ কব্র। বমে 
কযকগুবল বলৌবককধমে ও বমেসত্ত্ব বেবযাব্ের উদ্ভব িয়। যাবিক ববৌদ্ধধব্মেরব্েবযারা অবলুবপ্তর িায বথব্ক রক্ষা বপব্য 
বলৌবকক জনজীবব্নর সাংস্কার, ববশ্বাস, পূজািেনার মব্ধে বনব্জব্ের প্রবযিাপন কব্র। সমাব্জ ক্রব্ম পুরাযন ধমে–ববশ্বাব্সর 
মূল বশবথল িব্য় নবােয আেব্শের উপর আশা ও আশ্বাস িাবপয িয় সযে, বকন্তু রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাযনব্ক 
এব্কবাব্র পবরযোে করব্য পাব্রবন; যাঁরা নূযনব্ক বযভাব্ব গ্রিণ কব্রব্ি বসগুবল পুরাযব্নরই রূপান্তর িব্য় োঁবেব্য়ব্ি। 
এই নূযন পুরাযব্নর বমেব্ণর ভাবনায় উৎপন্ন বেবযারা নাম বপল বমেসত্ত্ব বেবযা, যারা মঙ্গল কাব্বের বেবযা বিব্সব্ব 
সুপবরবিয। এমনবক এই বিনু্দ বপৌরাবণক বেবযাব্ের েেন তববশব্ষ্টের মব্ধেও বিনু্দ-ব্বৌদ্ধ সাংসৃ্কবযর বমল রব্য়ব্ি –     
 সরস্বযী মূবযেকল্পনা বহু প্রািীন – অন্তযিঃ পব্ক্ষ িীিঃ পূিঃ ২য় শযাব্দী। ববৌদ্ধধব্মে যাবিকযা ও বেবব্োিীর 
অনুপ্রব্বশ অবশেই অব্নক পব্রর র্িনা। তববেক – যুে বথব্ক পবরবযেন ও বববযেব্নর মধে বেব্য়  আধুবনক যুব্ে উপনীয 
ববেোব্েবী সরস্বযীর প্রভাব্ব এবাং শবক্তব্েবযা েুেো - কালীর প্রভাব্ব ববৌদ্ধযব্ি বেবী ত্রব্য়র রূপকল্পনা ইবযিাসসম্ময 
বব্লই মব্ন কবর।৩৩  

বিনু্দব্ের সবেমঙ্গব্লর বেবযা বসবদ্ধোযা েব্ণশ মূবযে ববব্লষব্ণ একই কথা মব্ন িয়। ববঘ্নান্তক অব্ক্ষাভেকুব্লর এই বেবযা 
প্রধানয িারপাল রূব্প পবরেবণয িব্য়ব্িন। ববঘ্ন অব্থে বাধা, বকন্তু বজ্রযাব্ন ববঘ্ন বলব্য বিনু্দ বেবযা েব্ণশব্ক ববাঝায়। 
বযব্িযু েব্ণশ বসবদ্ধোযারূব্প পূবজয িন, বসইজনে ববৌদ্ধরা যাব্ক ববঘ্নরূপী মব্ন কব্রন এবাং ববঘ্নান্তব্কর কল্পনা 
কব্রব্িন। শুধু েব্ণশ বা সরস্বযীর রূব্পর মব্ধেই নয় বিনু্দব্ের বববশরভাে তেবী ভাবনার মব্ধে রব্য়ব্ি ববৌদ্ধব্েবযার 
ধারণা।     
 িরপ্রসাে শাস্ত্রী সাবিযে–পবরষৎ-পবত্রকা-র অবভভাষব্ণ বলব্িন– বিািব্বলায় েল্প শুব্নবি যবে একবি  
কাঁিব্পাকা ও একবি আরশুল্লাব্ক একিা বশবশ বা ববাযব্লর মব্ধে বন্ধ কবরয়া রাো যায়, যািব্ল বকিুবেন পব্র বেো 
যাব্ব বয আরব্শালািা কািঁব্পাকা িব্য় বেব্ি, েুব্িাই কাঁিব্পাকা িব্য় বেব্ি। যাব্ের ইযর ববব্শষ করা যায় না।  
মঙ্গলকাব্বে ববৌদ্ধভাবনার প্রবযগ্রিণ প্রসব্ঙ্গও এই কথা প্রব্যাজে। বযমবন মুসবলম অধীব্ন পীবেয বিনু্দ ববৌদ্ধ েুই জাবয 
বিনু্দব্যই পবরণয িব্য়ব্ি, আর মঙ্গলকাবে িব্য় বেব্ি এই সবন্ধক্ষব্ণর কাবে। বযোব্ন েুইব্য়র লোইব্য় ববজয়ী িব্য়ব্ি 
নযুব্নর বোলসধারী পুব্রাব্না। বুদ্ধব্েব্বর মৃযুের পর ধীব্র ধীব্র ববৌদ্ধধমে মূল নীবয বথব্ক সব্র এব্সবিল, িান পব্েবিল 
তনবযক বশবথলযায় যার পবরণবয স্বরূপ সমব্য়র িায ধব্র নযুন রূপান্তব্রর সূবিয িব্য়বিল। মঙ্গলকাব্বের এই ববৌদ্ধ 
ভাবনার বেকবি বনব্য় উবনশ শযক বথব্ক বয েব্বষণা সূবিয িব্য়বিল, বসই েব্বষণার ধারা আজও অবোিয।    
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উপসাংিার :  
এই আব্লািনার মব্ধে বেব্য় মঙ্গলকাব্বের বেবযাব্ের মব্ধে ববৌদ্ধ উত্তরাবধকার কব্যািা রবক্ষয িব্য়ব্ি বসই সম্পব্কে 
আব্লাকপায করা িব্য়ব্ি। বিনু্দ-ব্বৌদ্ধ েুবি ধমে বহুকাল পাশাপাবশ সিাবিাব্নর ফব্ল উভব্য়র মব্ধে মযবাব্ের আোন-
প্রোন িব্য়বিল। এই জনে ববৌদ্ধ পরবযেী মধেযুব্ের বিনু্দ সমাব্জর মব্ধে ববৌদ্ধধব্মের সামাবজক, সাাংসৃ্কবযক, রাজবনবযক 
ও ধমে সকল বক্ষব্ত্রই ববৌদ্ধধব্মের িাপ লক্ষ করা যায়। এমনবক উভয় ধমোবলম্বীব্ের মব্ধে শব্দ বেবিাব্রর সােৃশে 
লক্ষণীয় িব্য় পব্েব্ি। বযমন- বিনু্দমব্য যাব্ক তকবলে নাম বেব্য় বণেনা করা িব্য়ব্ি, ববৌদ্ধমব্য বসিা বনবোণ নাম 
বপব্য়ব্ি। ভেবান বুদ্ধ যপসোর আসন বথব্ক উব্ে এব্স বনব্জব্ক প্রকাবশয কব্রবিব্লন। যাঁর বসই প্রকাব্শর আব্লা 
সযেেীবপ্তব্য প্রকাশ িব্য়বিল ভারযবব্ষের মাবিব্য। মানব-ইবযিাব্স যাঁর বিরন্তন আববভোব ভারযবব্ষের বভৌেবলক 
সীমাব্ক অবযক্রম কব্র িবেব্য় পব্েবিল পৃবথবীর বববভন্ন প্রাব্ন্ত। বসবেন ভারযবষে স্বীকার কব্র বনব্য়বিল পৃবথবীর অনে 
বেশ ও বেব্শর মানুষগুবলব্ক। সব্যের বজায়াব্র বভব্ঙ বেব্য়বিল বব্ণের ববোজাল; ভারব্যর আমিণ বেব্য় বপৌঁব্িবিল 
ববব্েব্শর মানুব্ষর কাব্ি। বযবন কাউব্ক অবজ্ঞা কব্রনবন বা রৃ্ণা কব্র েূব্র বফব্ল রাব্েনবন। ববৌদ্ধধমেব্ক বর্ব্র বববভন্ন 
ভাষায় সাবিযে রিনার কাজ ও িব্লব্ি ধারাবাবিকভাব্ব। আবার শুধু লুপ্ত িব্য় যাওয়া সমাব্জর মব্ধেই এই ধব্মের গুরুত্ব 
বথব্ম থাব্কবন, বরাং আধুবনক কাব্লও ববৌদ্ধধমেব্ক বনব্য় েব্বষণাধমেী কাব্জ উৎসাি বাবেব্য় িব্লব্ি।     
 
যথেসুত্র :  

১. ভট্টািাযে, শ্রী আশুব্যাষ (২০০০), বাাংলা মঙ্গলকাব্বের ইবযিাস, কলকাযা, এ. মুোজেী অোন্ড বকাাং প্রাইব্ভি 
বলবমব্িে, পৃ. ১১  

২. বষােশ মিাজনপে : মিাজন শব্ব্দর অথে িল ববশাল সাম্রাজে। ববৌদ্ধ গ্রব্ে ববশ কব্য়কবার এই নাব্মর 
উব্ল্লে পাওয়া যায়। ববৌদ্ধ গ্রে অঙু্গত্তরাবনকয়া মিাবস্তুব্য ১৬বি মিাজনপব্ের উব্ল্লে পাওয়া যায়, যা ববৌদ্ধ 
ধব্মের ববিাব্রর পূব্বে ভারব্যর উত্তর-উত্তর পবিমাাংব্শ উবিয এবাং ববিৃয িয়। এই ১৬ বি বেশ িল- অবন্তী, 
অস্মক, অঙ্গ, কব্ম্বাজ, কাশী, কুরু, বকাশল, োন্ধার, বিবে, ববজ্জ বা বৃৃ্বজ, বৎস, পাঞ্চাল, মেধ, মৎসে বা মে, 
মল্ল, শূরব্সন। যাব্ের বনব্য়ই তযবর িব্য়বিল বষােশ মিাজনপে।    

সূত্র : িক্রবযেী, রজনীকান্ত (২০০৯), বেৌব্ের  ইবযিাস, প্রথম ও বিযীয় েি একব্ত্র, কবলকাযা : বে’জ 
পাববলবশাং, পৃ. ৫০    
৩. বযলপত্ত জাযক: বযলপত্ত জাযক িল জাযক সাংেো ৯৬। বযোব্ন ববাবধসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মেব্ত্তর 
শযপুব্ত্রর মব্ধে একজন িব্য় জন্ম গ্রিণ কব্রন। যাঁর বযৌবনাবিায় প্রব্যেকবুদ্ধেণ রাজভবব্ন বভাজব্নর জনে 
এব্ল ববাবধসত্ত্ব যাঁব্ের বেেভাব্লর োবয়ত্ব বনব্য়বিব্লন। বযবন একবেন যাঁব্ের প্রণাম জাবনব্য় বনব্জর রাজা 
িওয়ার বাসনার কথা জানান। যেন যাঁরা যাব্ক উপব্েশ বেন বয, উক্ত রাব্জের বিসিস্র বযাজন েূব্র 
অবিানকারী োন্ধার রাব্জে সায বেব্নর মব্ধে বপৌঁিাব্য পারব্লই ববাবধসত্ত্ব রাজা িব্য পারব্বন। যারঁ যাত্রাপব্থ 
বিল ভয়ঙ্কর যবক্ষণীব্ের আনাব্োনা ও প্রাণনাব্শর সম্ভাবনা। যাসব্ত্ত্বও ববাবধসত্ত্ব প্রব্যেকবুদ্ধেব্ণর আশীবোে 
বনব্য় রওনা িন। বন পব্থ ববপে এব্লও ইবেয়েমন কব্র যবক্ষণীব্ের িায বথব্ক বনিার পান। যাঁর এই 
সাংযম বেব্ে োন্ধারবাসীরা যাব্ক যক্ষশীলার রাজার পব্ে বরণ কব্র বনব্য়বিব্লন।   
সূত্র : মুোজেী, বন্দনা (২০০৪ – ২০০৫) ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয), ববৌদ্ধব্কাষ, পঞ্চম েি, কলকাযা : 
পাবল ববভাে কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৬৪৯      
৪. অঙু্গত্তরবনকা : পাবল সুত্তবপিব্কর অন্তেেয িযুথে বনকায় বা সূত্রসাংগ্রব্ির নাম অঙু্গরত্তরবনকায়। এই বনকাব্য়র 
মব্ধে আনুমাবনক বমাি ২৩০৮বি সূত্র রব্য়ব্ি। এিাোও গ্রেবি এোরবি বনপায বা পবরব্েব্ে ববভক্ত এবাং 
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প্রব্যেকবি বনপায আবার কব্য়কবি বব্েে ববভক্ত। বনপাযগুবলব্ক ঊধ্বেক্রমসাংেোয় ববনেি করা িব্য়ব্ি। এই 
বনকায়গুবলর মব্ধে সমাব্জর ববববধ ববষয়গুবলব্ক বনব্য় আব্লািনা করা িব্য়ব্ি, বযমন –  
ক) একবনপায বযোব্ন রব্য়ব্ি যথােব্যর কথা, স্বামী-স্ত্রীর কথা, বনবোণলাব্ভর কথা ইযোবে ববষয় গুবল।   
ে) েুকবনপায বযোব্ন রব্য়ব্ি  েুরকম বুদ্ধ, েুই প্রকার বনবাব্সর ও েুই প্রকার োব্নর বণেনা এিারাও অনোনে 
ববষব্য়র কথাও এোব্ন উব্ল্লবেয রব্য়ব্ি।  
ে) বযকবনপায এই বযন সাংেো যুক্ত বনপাব্য রব্য়ব্ি বযন প্রকার পাপকমে, বযন প্রকার বেবযার েূব্যর বণেনা 
ইযোবে। 
র্) িযুক্কবনপায এোব্ন রব্য়ব্ি পাপসঞ্চব্য়র িার কারণ, ধমেববনয় বথব্ক ববমুবক্তর িার বণেনা ইযোবে।  
ঙ) পঞ্চকবনপায বযোব্ন রব্য়ব্ি তশব্ক্ষর বনবোণলাব্ভর পাঁিবি বল, পাঁিবি নীবরণ ও ইযোবে।  
ি) িক্কবনপায এই িয় সাংেোয় থাকব্ব বভকু্ষর িয়বি পালনীয় ধব্মের কথা, িয়বি উচ্চযম ববষব্য়র কথা 
ইযোবে।  
ি) সত্তকবনপায এই সায সাংেোর বনপাব্য সায প্রকার েদ্ধা, শীল ও ধব্নর বণেনা রব্য়ব্ি। এিাোও অনোনে 
বকিু ববষয়ও এোব্ন িান বপব্য়ব্ি।  
জ) অিেকবনপায এই আি সাংেোর বনপাব্য রব্য়ব্ি আি প্রকার বন্ধন, আি প্রকার োন ইযোবে।  
ঝ) নবকবনপায এোব্ন রব্য়ব্ি নয় প্রকার বেবক্ত, নয় প্রকার সাংজ্ঞা ও বিন্তার কথা ও ইযোবে ববষয়।  
ঞ) েসকবনপায এই েশ সাংেোর ববষব্য় রব্য়ব্ি েশ প্রকার বুবদ্ধ, ধব্মের েশ মুলত্তত্ব ইযোবে ববষয়গুবল।  
ি) একােসকবনপায এই সাংেোয় রব্য়ব্ি বনবোব্ণ বপৌঁিাবার এোরবি পব্থর বণেনা, আসব জ্ঞান লাব্ভর জনে 
এোরবি গুরুধমে বণেনা ও ইযোবে ববষয় গুবল।  
সূত্র: ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয) বিৌধুরী, ববনব্য়ে (১৯৮৫- ৮৬), ববৌদ্ধব্কাষ, প্রথম েি, কলকাযা: পাবল 
ববভাে কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৫-৭ 
৫. োশ, আশা (১৯৬৯), বাাংলা সাবিব্যে ববৌদ্ধধমে ও সাংসৃ্কবয, কলকাযা: কোলকািা বুক িাউস, পৃ. ৬  
৬. োশগুপ্ত, নবলবননাথ (১৩৫৫), বাঙ্গালায় ববৌদ্ধধমে, কলকাযা : এ. মুোজেী, পৃ. ৪০   
৭. পুণ্ড্রবধেন: ঋেব্বব্ে পুণ্ড্ররাব্জের উব্ল্লে পাওয়া যায়। প্রািীন যাম্রশাসব্নও পুণ্ড্রব্েব্শর রাজধানী এই পুণ্ড্রবধেন 
নাব্মর উব্ল্লে পাওয়া যায়। িীনা পযেিক েঙ্গা বথব্ক পুণ্ড্রবধেন নেব্রর েূরত্ব বেোন ১০০ মাইল। যার বণেনায় 
উক্ত অঞ্চব্লর নাম বিল–পু-ন্ন–ফ-য-ন্ন। এই রাব্জের বকান রাজার নাম জানা যায়বন। যাই অনুমান করা যায় 
এই রাজেবিও িষেবধেব্নর রাজব্ত্বর অধীব্নই বিল।   
সূত্র: িক্রবযেী, রজনীকান্ত (২০০৯), বেৌব্ের ইবযিাস, প্রথম ও বিযীয় েি একব্ত্র, কবলকাযা : বে’জ 
পাববলবশাং, পৃ. ৪৫    
৮. সমযি: বঙ্গব্েব্শর আব্রক নাম িল সমযি। বিউব্য়ন সাাং এর বণেনা বথব্ক এই রাব্জের আয়যন সম্পব্কে 
জানা যায়। এোব্ন জলবায়ু বিল প্রীবযকর, শসে উৎপােব্নর জনে ভূবম বিল উবের। এোব্ন বমাি বত্রশবি 
সঙ্ঘারাম বিল বযোব্ন ২ িাজার ব্রাহ্মণ বাস করব্যন। রাব্জে ১০০ বির মব্যা বেবমবন্দর বিল। এোব্ন বিনু্দ 
ও ববৌদ্ধ উভয় ধব্মেরই প্রাধানে লক্ষে করা যায়।    
সূত্র: িক্রবযেী, রজনীকান্ত (২০০৯), বেৌব্ের ইবযিাস, প্রথম ও বিযীয় েি একব্ত্র, কবলকাযা: বে’জ  
পাববলবশাং, পৃ. ৩৫  
৯. মিাপ্রজ্ঞাপারবমযা সূত্র: বকিু মিাযান সূত্র রব্য়ব্ি বযগুবলব্য মিাযান েৃবষ্টভঙ্গীর ববৌদ্ধধমেযব্ত্ত্বর োশেবনক 
পযোব্লািনা। এই গ্রব্ের মব্ধে– োন, শীল, ক্ষাবন্ত, বীযে, সমাবধ ও প্রজ্ঞা এই ববষয়গুবল আব্লািনা করা িয়। 
যব্ব এোব্ন প্রজ্ঞা বা জ্ঞাব্নর পবরপূণেযার আব্লািনা এোব্ন বববশ প্রাধানে বপব্য়ব্ি। প্রজ্ঞা িল শূনেযা জ্ঞান 
অথোৎ সমগ্র জােবযক বস্তু এবাং ধব্মের আব্পবক্ষক অবিত্ব ও তনরাত্মে সম্পব্কে জ্ঞান। এই গ্রব্ে ভেবান বুদ্ধ 
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যাঁর বশষয়ব্ের সব্ঙ্গ কথা বব্লব্িন। মিাপ্রজ্ঞাপারবমযা সূত্র বিল প্রজ্ঞাপারবমযা গ্রোববলর একবি ববশ্বব্কাষযুলে 
সাংকলন। এই গ্রেবি  নাোজুেব্নর  রিনা বব্ল কবথয। বিউব্য়ন সাাং ও যাঁর সিকারীরা এই গ্রেব্ক িীনা ভাষায় 
অনুবাে কব্রন। এই বইবি পঞ্চববাংশবযসািবস্রকা প্রজ্ঞাপারবমযাসূত্র নাব্মও পবরবিয।   
সূত্র : বিৌধুরী, ববনব্য়ে নাথ (২০১৪) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধ সাবিযে, বুদ্ধ ও ববৌদ্ধধমে বসবরজ– 
গ্রেমালা ৩, কলকাযা : মিাব্বাবধ, পৃ. ২২৬-২২৯  
১০. িক্রবযেী, রজনীকান্ত (২০০৯), বেৌব্ের ইবযিাস, প্রথম ও বিযীয় েি একব্ত্র, কলকাযা : বিজ, পৃ. ৬৮  
১১. ক্ষাবন্ত বা েবন্ত : এই োবন্তবাবে জাযব্কর সাংেো ৩১৩। এোব্ন শািা বজযবব্ন অবিান কব্রবিব্লন। 
বলাব্ক োল বেব্ল বা প্রিার করব্ল বয বকান শারীবরক ও মানবসক অযোিার করব্লও মানুব্ষর মব্নর বয 
অকু্রদ্ধভাব, যার নাম োবন্ত। ববাবধসত্ত্ব রাজাব্ক এই সাংজ্ঞা বেব্য়ব্িন োবন্তর। অথোৎ অপব্রর িারা পীেব্নও 
যেন মানুব্ষর ববকার িয়না যেন বসই অবিাব্ক বলা িয় োবন্ত।    
সূত্র : বেুয়া, শুভ্রা (২০০০- ২০০১) ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয), ববৌদ্ধব্কাষ, িযুথে েি, কলকাযািঃ পাবল 
ববভাে কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৪২৩ 
১২. িব্ট্টাপাধোয়, নৃব্পেকৃষ্ণ (সম্পাবেয) (১৩৬৬)। জয়ব্েব্বর েীয বোববন্দম্। কলকাযা: বেব বপ্রস। পৃ. 
৩৫।  
১৩. েশমিাববেো: শবক্তব্েবযার  বহুবেন মূবযের মব্ধে েশ মিাববেো অযেন্ত প্রবসদ্ধ। বকান বকান অবোিীন 
পুরাব্ণ ও যব্ি েশমিাববেোর রূপ ববণেয িব্য়ব্ি। েশমিাববেোর উদ্ভব সম্পব্কে একবি কাবিনী প্রিবলয 
রব্য়ব্ি। যথা – েক্ষযব্জ্ঞ বশব – সযী বনমবিয না িওয়া সব্ত্ত্বও বপযার যব্জ্ঞ উপবিয িওয়ার ঐকাবন্তক 
ইোয় পবযর বনকি  বাধাপ্রাপ্ত িব্ল বশব্বর অনুবময আোব্য়র উব্েশে সযী বশবব্ক েশবি ভয়াংকরী মূবযে 
বেবেব্য়বিব্লন। বেবীর এই েশবি রূপ েশমিাববেো নাব্ম পবরবিয। এই রূপগুবল িল – কালী, যারা, 
বত্রপুরসুন্দরী, ভুবব্নশ্বরী, তভরবী, বিন্নমিা, ধূমাবযী, বেলামুেী, মাযঙ্গী, কমলাকাবমনী।  
সূত্র: ভট্টািাযেে, িাংসনারায়ণ (১৯৯৭), বিনু্দব্ের বেবব্েবী উদ্ভব ও ক্রমববকাশ, যৃযীয় পবে, কলকাযা : ফামো 
বক এল এম (প্রাইব্ভি) বলবমব্িে, পৃ. ২৬৫   
১৪. ববাবধসত্ত্ব : ‘ব্বাবধ’ শব্ব্দর অথে িল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, আবার সত্ত্ব শব্ব্দর অথে িল প্রাণী। ববাবধসত্ত্ব শব্ব্দর 
একব্ত্র অথে িল প্রজ্ঞাবান বেবক্ত। এই বেবক্ত পৃবথবীর শুধু বনব্জর েুিঃে বনবারণ কব্র সন্তুবষ্ট পায়না, বযবন 
সমগ্র বেব-মানবসমাজব্ক ভব েুিঃে বথব্ক উদ্ধার করব্য বনব্জর কাব্িই সাংকল্পবদ্ধ থাব্কন। বুদ্ধযলাব্ভর 
জনে বকান সমেক-সমু্বব্দ্ধর কাব্ি প্রাথেনা করব্য িয়, এই প্রাথেনাকারী বেবক্ত আিবি গুব্ণর অবধকারী িব্য 
িয়। বযমন –  
ক) মানবজন্ম লাভ করব্য িব্ব, অনে বকান প্রানী রূব্প প্রাথেনা করব্ল যা পূণে িয় না।  
ে) পুরুষ িব্য় জন্মাব্য িব্ব। স্ত্রী নপুাংসক িব্ল িব্ব না।  
ে) অিেত্ব লাব্ভর জনে উপযুক্ত পুণেরূপ বিযু থাকব্য িব্ব।  
র্) বুব্দ্ধর েশেন বপব্য িব্ব। যাঁর সামব্ন প্রাথেনা করব্য িব্ব।  
ঙ) প্রাথেনাকারীব্ক সাংসারযোেী প্রব্রবজয িব্য িব্ব।  
ি) যাঁব্ক পঞ্চ অবভজ্ঞা ও অষ্ট সমাপবত্ত িব্য িব্ব।  
ি) বুদ্ধত্বলাব্ভর জনে বনব্জর জীবন উৎসেে - এই যোব্ের শবক্তব্যই যাঁর প্রাথেনা পূণে িব্ব।  
জ) যাঁব্ক বুদ্ধকারক ধমে েশপারমী পূরব্ণর মিান প্রব্িষ্টা রােব্য িব্ব।  
উক্ত অষ্টগুণ সম্পন্ন বেবক্ত সমেক সমু্বব্দ্ধর বথব্ক বুদ্ধ িওয়ার ভববষেৎবাণী শুনব্লই বেবক্তর কাযেবসবদ্ধ িব্ব, 
বযবন ববাবধসত্ত্ব নাম পাব্বন। বত্রবপিক গ্রব্ে বুদ্ধত্বলাব্ভর পূব্বে বসদ্ধাথে বেৌযমব্ক, যাঁর পূবেজব্ন্মর ববব্লষণ 
কব্র যাঁব্ক ববাবধসত্ত্ব বব্ল অবভবিয করা িব্য়ব্ি।  
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সূত্র : বেুয়া, শুভ্রা (২০০০- ২০০১) ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয), ববৌদ্ধব্কাষ, ষি েি, কলকাযা : পাবল ববভাে  
কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৮৪৫-৮৪৭  
১৫. বত্রবপিক : ববৌদ্ধধমেশাব্স্ত্রর অব্নক ববভাে রব্য়ব্ি, বকন্তু সমগ্র ববৌদ্ধসাবিব্যের নাম বত্রবপিক, ববৌদ্ধব্ের 
মব্য বুব্দ্ধর বিনগুবল এই গ্রব্ে গ্রবথয রব্য়ব্ি। এই গ্রেবি বযনবি ভাব্ে ববভক্ত যথা– ক) ববনয় বপিক, ে) 
সুত্ত বপিক ও ে) অবভধমে বপিক। এব্ের মব্ধে ববনয় বপিকই বেি। বপিক শব্ব্দর অথে বপবিকা বা ঝুবে। 
কবথয আব্ি বুব্দ্ধর মৃযুের পব্র প্রথম মিাসাংেীবযর সমব্য় (৪০০ বিস্ট.পূবে.) রাজেৃব্ি আেয বশষেরা, আবৃবত্তর 
মধে বেব্য় বুদ্ধবিনগুবল সাংগ্রি ও সাংিাপন কব্রন। যেনও পযেন্ত বিবপিক বিল। যৃৃ্যীয় মিাসাংেীবযর (২৫০ 
বিস্ট.পূবে.) সমব্য় এই বত্রবপিব্কর প্রথম সাংকলন িয়। বত্রবপিব্কর লক্ষ িল বত্রববধ।  
সূত্র: মুোজেী, বন্দনা (২০০৪- ২০০৫) ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয), ববৌদ্ধব্কাষ, পঞ্চম েি, কলকাযা : পাবল 
ববভাে কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯  
১৬. েশপারবমযা : েুিঃেমুবক্তর পাব্র উত্তীণে িওয়ার বয িযো, বয সাধনা, বয সৎকমোবের অনুিান যাব্কই বব্ল 
পারবমযা বা পারমী (পাবল শব্দ পারমী)। বেৌযম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাব্ভর পূব্বে জন্ম-জন্মান্তর ধব্র বয সমি সৎকমে 
কব্রব্িন যাব্েরব্ক একসব্ঙ্গ পারবমযা বলা িয়। ববৌদ্ধধব্মের প্রাথবমক অবিায় ১০ প্রকার পারবমযার উব্ল্লে 
পাওয়া যায়। যথা – 
ক) োন, ে) শীল, ে) তনষ্কামে, র্) সযে, ঙ) ক্ষাবন্ত, ি) বীযে, ি) অবধিান, জ) তমত্রী, ঝ) উব্পক্ষা, ঞ) প্রজ্ঞা  
উক্ত েশবি কমেব্কই পরবযেীব্য মিাযাব্ন ৬ বি পারবমযার অন্তভুেক্ত করা িব্য়ব্ি।  
সূত্র : বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয) (২০১৪), বেৌযম বুব্দ্ধর ধমে ও েশেন, কলকাযা : মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, 
পৃ. ৩৯২-৩৯৫  
১৭. তমব্ত্রয় বুদ্ধ : বমব্ত্তয়ে বুদ্ধ বা তমব্ত্রয় বুদ্ধ িব্লন ভববষেৎ বুদ্ধ। ‘িক্কববত্তসীিনাে সুত্ত’ মব্য যেন মানব 
সভেযার আবশ বির পার িব্য় যাব্ব, যেন যাঁর জন্ম িব্ব বকযুমযী নেব্র বা বারাণসীব্য। বসোনকার রাজা 
প্রাসাে যোে কব্র, তমব্ত্রয় বুব্দ্ধর বশষেত্ব গ্রিণ করব্বন। এই বমব্ত্তয়ে বুদ্ধ ববেোয ব্রাহ্মণ বাংব্শ জন্মগ্রিণ 
কব্রবিব্লন। বমব্ত্তয়ে িল যারঁ বোব্ত্রর নাম।  
সূত্র : িোিাজেী, জয়ন্তী (২০০৭) ভট্টািাযে, ববলা (সম্পাবেয), ববৌদ্ধব্কাষ, ষি েি, কলকাযা : পাবল ববভাে 
কবলকাযা ববশ্বববেোলয়, পৃ. ৯০৯   
১৮. োশ, আশা (১৯৬৯), বাাংলা সাবিব্যে ববৌদ্ধধমে ও সাংসৃ্কবয, কলকাযা : কোলকািা বুক িাউস, পৃ. ৩  
১৯. শাস্ত্রী, িরপ্রসাে (২০০১), িরপ্রসাে শাস্ত্রী রিনা সাংগ্রি, যৃৃ্যীয় েি, কলকাযা : পবিমবঙ্গ রাজে পুিক 
পষেে, পৃ. ৪৮৯   
২০. িীনযান: ববৌদ্ধধমে বববভন্ন সম্প্রোব্য়র মব্ধে ববভাজব্নর সমব্য় মূলয তবভাবষক, বসৌত্রাবন্তক, মাধেবমক ও 
বযাোিার এই িারবি েল একবত্রয িব্য় প্রধান েুবি েব্ল ববভক্ত িব্য়, নাম পায় মিাযান ও িীনযান। িীনযান 
এই প্রধান সম্প্রোব্য়র মব্ধে তবভাবষক ও বসৌত্রাবন্তক উক্ত েুই েব্লর বমেণ র্ব্ি। এই বথরবােীরা বনব্জব্ের 
প্রািীন সম্প্রোয় বব্ল মব্ন কব্রন। এই বথরবােীব্ের সাবিব্যে েশপারবমযার উব্ল্লে পাওয়া যায়। এব্ের 
প্রধান আেশে অিেত্ত্বলাভ করা।  
সূত্র : বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয) িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২০৯-২১৫  
২১. মিাযান : মূল ববৌদ্ধ সম্প্রোয় িীনযান বথব্কই মিাযান সম্প্রোব্য়র উৎপবত্ত িব্য়ব্ি। বিযীয় মিাসাংেীবযর 
(বিষ্টপূবে ৩৩৪) সময় বকিু বভকু্ষ বনজস্ব উোরপেী ভাবনাব্ক সামব্ন িানব্য বেব্য় েল বথব্ক ববযাবরয িব্য়, 
বয  নযুন েল তযবর কব্র যার নাম িল মিাযান। এব্ের মূল আেশে িল বুদ্ধত্বলাভ করা। এই মযাবলম্বীরা 
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িান জেব্যর প্রবযবি মানুব্ষর বিব্যর জনে বনব্জব্ের উৎসেে করব্য। ববাবধসত্ত্বলাভ করব্যও এই মযাবলম্বীরা 
আগ্রিী িন। িীনযানব্ের এই মযবােীব্ের ময বকিুিা বভন্ন িব্য় ধরা পব্েবিল।   
সূত্র : িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২০৯-২১৫  
২২. মাধেবমক: মিাযান সম্প্রোয় প্রধান েুবি েব্ল ববভক্ত িব্য় যায়, যথা মাধেবমক ও বযাোিার। এই মাধেবমক 
সম্প্রোয় নাোজুেব্নর মধেমকশাস্ত্র বক অবলম্বন কব্র েব্ে উব্েবিল। এব্ের কাব্ি ‘শূনেযা’ মুেেরূপ ভূবমকা 
পালন কব্রবিল। নাোজুেন যাঁর গ্রব্ে কাবরকার সািাব্যে শূব্নের উপিাপন কব্রন। বুব্দ্ধর মধেমপো বক সামব্ন 
বরব্ে শূব্নের েশেনব্ক জনসমব্ক্ষ আনা িব্য়বিল। যাঁব্ের মব্য সাংসার, বনবোণ ও শূনেযা এই বযন একই সূব্ত্র 
বাঁধা। যাঁরা আরও বব্লন- অবি-নাবি, আত্মা-অনাত্মা, বনযে-অবনযে এগুবলব্ক বেব্য় মধেমপোব্ক ববিার করা 
সম্ভব নয়। যাঁব্ের কাব্ি পরমাথে শব্দবিই শূনেযার সমযুলে।  
সূত্র : িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২০৫-২০৭  
২৩. বযাোিার: নালন্দা ববিাব্র নাোজুেন যেন অধেক্ষ বিব্লন, যেন যাঁর একেল অনুোমীব্ের মব্ন প্রব্শ্নর 
উেয় িয়, যা বর্ব্র পরবযেীব্য বববাে িয় ও নযুন েব্লর উদ্ভব িয়। এই নযুন েলবি বযাোিার সম্প্রোয় বা 
ববজ্ঞানবাে নাব্ম পবরবিয। কবথয আব্ি এই েব্লর প্রবযিাযা তমব্ত্রয়নাথ, যার বশষে বিব্লন অসাংে। এই 
মযাবলম্বীরা ববাবধলাব্ভর জনে বযােমােেব্ক ববব্ি বনব্য়বিব্লন। অসাংব্ের বলবেয েুবি গ্রে িল – সূত্রালাংকার 
ও ববাবধসত্ত্বভূবম। উক্ত গ্রে েুবিব্য ববাবধজ্ঞান লাব্ভর িরগুবলর বণেনা করা িব্য়ব্ি। এই সম্প্রোয়ীরা মব্ন 
কব্রন যাঁব্ের কবথয ১০বি সাধনমাব্েের ির অবযক্রম করব্লই ববাবধসত্ত্ব লাভ করা যাব্ব।  
সূত্র : িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২০৭-২০৯   
২৪. মিযান: মিব্ক আেয় কব্র সাধনার বয পথ েব্ে উব্েবিল যা মিযান নাব্ম পবরবিয। ববৌদ্ধধব্মের 
অনোনে শাোর মব্যা এই শাোবিও মনুষেব্ত্বর ববকাশ, উৎকষেযা ও আধোবত্মকযার সািাব্যে বনবেেষ্ট লব্ক্ষে 
বপৌঁিাব্য বিব্য়বিল। মিযিযুক্ত যাবিকযা প্রািীনযুে বথব্কই ভারযবব্ষে অবিত্ববজায় বরব্েবিল, এই শাোবি 
ববৌদ্ধধব্মের সব্ঙ্গ বমব্শ বেব্য় একবি েূঢ় রিসেময় ববৌদ্ধধব্মের জন্ম বেব্য়বিল। মব্ির সব্ঙ্গ মুরার েভীর বমল 
রব্য়ব্ি, িাব্যর আঙু্গল ও বিব্হ্নর সািাব্যে মুরাগুবল বেোব্না িয। মিযিগুবলর শব্ব্দর বোপনীয়যার সব্ঙ্গ 
শারীবরক সাংস্পব্শের বোপারবিও এোব্ন এব্স বযয।  
সূত্র : িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২২১-২২৫     
২৫. সিজযান: যাবিক ববৌদ্ধধব্মের বক্ষব্ত্র ‘সিজ’ শব্ব্দর অথে িল মিাসুে। বজ্রযাব্নর একবি শাো িল 
সিজযান। পালরাজাব্ের সমব্য় এই ধমে ববিৃবয লাভ কব্রবিল। এোব্ন করুণা িল পুরুষ, শূনেযা িল প্রকৃবয। 
শূনেযা ও করুণার বমলব্ন উৎপােন িয় ববাবধবিত্ত যা নারী ও পুরুব্ষর বমবলয বযােমাব্েের এক অবনবেিনীয় 
অবিা, যা নাম বেওয়া িব্য়বিল ‘মিাসুে’। এই সম্প্রোব্য়র যব্ত্ত্বর বেকগুবল জনসাধারব্ণর কাব্ি জবিল বব্ল 
মব্ন িব্য়বিল, যাই সমকালীন মানুব্ষরা এই শাোর ধোনধারণা, মিযি ও মুরাধারব্ণর রীবযগুবলব্য বববশ 
কব্র আকৃষ্ট িব্য়, এগুবলব্কই বুদ্ধত্বলাব্ভর প্রকৃষ্টউপায় বব্ল মব্ন কব্রন। ববৌদ্ধসিবজয়ারা প্রিার কব্রন বয 
ভেবান বুদ্ধ স্বয়াং স্ত্রী বোপার সব্ঙ্গ সিজ সাধনায় বলপ্ত িব্য়বিব্লন। িযোপব্ে (১৯০৭) উবিয বয – লুইপাে, 
সরিপাে, কাহ্নপাে প্রমুে বেবক্তরা এই সিজযান সাধনার সাধক বিব্লন।   
সূত্র : িালোর (ব্ে), মবণকুন্তলা (২০১০) বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয), ববৌদ্ধধব্মের ইবযিাস, কলকাযা : 
মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, পৃ. ২২৮-২৩৪   
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২৬. প্রজ্ঞাপারবমযা: মিাযান সম্প্রোব্য়র ববণেয পারবমযার ষি িান অবধকারী পারবমযা িল এই প্রজ্ঞা 
পারবমযা। আবার প্রাথবমক ববৌদ্ধ সম্প্রোব্য়র পারবমযার েশম িান অবধকার কব্র আব্ি এই প্রজ্ঞা পারবমযা। 
যব্ব প্রথব্মর ভাবনা বথব্ক পরবযেীব্য এই পারবমযার বকিুিা ভাবেয পবরবযেন িব্য়ব্ি। প্রথব্ম প্রজ্ঞা  বলব্য 
ববাঝাব্যা বুবদ্ধ-যীক্ষ্ণযা ও প্রযুেৎপন্নমবযত্ব। ববাবধসত্ত্ব প্রজ্ঞা পারবমযা – র অভোস কব্রবিব্লন। এই পারবমযার 
িারা ববপশেনা প্রাবপ্ত িয়। বযবন বুঝব্য পাব্রন বয সাংসার অবনযে, েুিঃে ও অনাত্মযায় পবরপূণে। জাযক সাংেো 
৪০২ এ প্রজ্ঞা পারবমযা সম্পবকেয েল্পবি উব্ল্লে করা িব্য়ব্ি।    
সূত্র : বিৌধুরী, সুব্কামল (সম্পাবেয) (২০১৪), বেৌযম বুব্দ্ধর ধমে ও েশেন, কলকাযা : মিাব্বাবধ বুক এব্জন্সী, 
পৃ. ৩৯২-৪০৩    
২৭. োশ, আশা (১৯৬৯), বাাংলা সাবিব্যে ববৌদ্ধধমে ও সাংসৃ্কবয, কলকাযা : কোলকািা বুক িাউস, পৃ. ১৩  
২৮. শাস্ত্রী, িরপ্রসাে (২০০১), িরপ্রসাে শাস্ত্রী রিনা সাংগ্রি, যৃৃ্যীয় েি, কলকাযা : পবিমবঙ্গ রাজে পুিক 
পষেে, পৃ. ৫৮৩   
২৯. শাস্ত্রী, িরপ্রসাে (১৩৫৮), িাজার বিব্রর পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় ববৌদ্ধোন ও বোিা, কলকাযা : মিাব্বাবধ 
বুক এব্জন্সী, পৃ. ১০৩    
৩০. বসন, সুকুমার (১৯৭০), বাঙ্গালা সাবিব্যের ইবযিাস, প্রথম েি পূবোধে, কলকাযা : ইস্টানে পাববলশাসে, পৃ.  
৬৪  
৩১. িক্রবযেী, রজনীকান্ত (২০০৯), বেৌব্ের ইবযিাস, প্রথম ও বিযীয় েি একব্ত্র, কলকাযা : বিজ, পৃ. ২৭   
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