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Abstract: 

The ancient literature of every language is based on religion, and Bengali literature is no 

exception. It is widely accepted that literature flourished in ancient times, especially in the 

Middle Ages. Although enlightened in the light of the renaissance, some of the authors of 

Bengali literature could not banish religion from the content of literature. That is why they 

have presented religion in a modern way through their writings.Along with Hindu deities, 

he also made Buddhism a subject of literature. Where the Hindu goddess used violence as a 

tool to propagate greatness, the path of sadhana in the development of Buddhist self-power 

has been matched in the society as the cause of Nirvana. Buddha was not a god or an 

incarnation of God. Despite being a prince, he was an ordinary man and through his own 

efforts he knew the ultimate truth of lifeBuddha was not a savior of the human race. He 

would rather inspire his followers to be self-reliant and to work diligently for their own 

salvation. His point was to try yourself. It was in this ideology of the Buddha that many 

Bengali scholars devoted themselves to the salvation of the lost glory of Buddhism. He 

called upon the Bengali writers to awaken the masses to self-empowerment through there 

prolific write, poet. 
  

াঅত্মজা যত্ণয াআহতা প্র ৃতত্ে ঊনহফাং তাব্দীয নফজা যণ। এাআ জা যত্নয পত্রাআ ফািাহর 

দদফহনবধযতা তো   ত্য হিম হিত্ত উদ্বুদ্ধ ত্ম ত্ে। এাআ উত্দ্বাধত্নয াম  ত্মত্ছ ফুত্দ্ধয 

াঅত্মহিয প্রহতষ্ঠাম ানভনীম দৃঢতা। দদফত্  উত্ো  ত্য ভানুল হ বাত্ফ হনজস্ব  ভধ প্রফণতাম জা হত  

গভা ফন্ধন হছন্ন  ত্য ভানুল হ বাত্ফ যভ াঅনন্দ রাব  যত্ত াত্য তায থপ্রদধন হছত্রন ফুদ্ধত্দফ। যভ 

দীহিভান ুরুল হদ্ধাথধ গ ৌতভ ফুদ্ধ হিস্টূফধ লষ্ঠ তাব্দীত্ত াঅহফবূধত ন
১
। বাযতফত্লধ মখন গলারহে স্বাধীন 

খন্ড যাত্জে হফবি হছর। এাআ গলারহে েুদ্র েদু্র যাজে গফৌদ্ধ াহত্তে গলাড ভাজনদ নাত্ভ হযহিত। 

গ ৌতভ ফুত্দ্ধয াঅহফবধাত্ফয ভম বাযত্ত ধভধ াধনাম এ  হফপ্লফ গদখা গদম। দফহদ  মজ্ঞ ানুষ্ঠাত্ন মখন 

বাযতবূহভ শুয যত্ি প্লাহফত তখন গদত্য হিন্তাীর তথা হথত ফুহদ্ধজীফী ণ উরহি  যত্রন এাআ দফহদ  

 ান্ড ভানুলত্  াভহম  ুখ হদত্র  স্থামী ুখ প্রদাত্ন াভথধ। তাাআ তাযা এাআ থ হযতো   ত্য 
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াধনত্থ যভুরুলাথধ রাত্বয গিষ্টা  যত্ত রা ত্রন। াঅত্মহিয হফ াত্য জনে ফুদ্ধ  গফৌদ্ধ ধত্ভধয 

াযাত্না ঐশ্বত্মধয উদ্ধাত্যয জনে াত্ন  ফািাহর ভনীলী াঅত্মহনত্মা   ত্য হছত্রন। 

 

      ফাাংরা াহত্তে গফৌদ্ধ াধোধন তত্েয এ  াধন াং ীত িমধাত্দ নােোহবনত্ময াংত্ ত ামা 

গ ত্র প্র ৃত নাে  ফাাংরা াহত্তে ঊনহফাং তাব্দীয াঅত্  ৃহষ্ট মহন। গৌযাহণ   াভাহজ  বাফধাযায 

নাে  মখন হহেত ভাত্জয ভত্নাযঞ্জত্নয াভগ্রী, হে  গাআ ভম দফহিত্ত্রয িাহদাম নােে াহত্তেয 

াঅহিনাম গফৌদ্ধ াহতে ধভধাফরম্বী নাে  যিনাম ফািাহর যিনা ায ভত্নাহনত্ফ  ত্যন। এাআ ধাযায এ জন 

াথধ  নােে ায ত্রন হ হযিন্দ্র গ াল। তাাঁয ‘ফুদ্ধত্দফ িহযত’
২
 (১৮৮৭) ফাাংরা াহত্তে এ  াহফস্মযণীম 

জীফন নাত্েেয স্থান াহধ ায  ত্য াঅত্ছ। হদ্ধাথধ িহযত্র দ্বাযা ফুদ্ধত্দত্ফয িাহযহত্র  াত্রৌহ   ভহভা, 

ঐহতাহ  ফেহিত্ব  ভানফীম ানুবূহতয াংত্মা  াধন গদখত্ত ামা মাম াঅত্রািে নােত্ । এডউাআন 

াঅনধল্ড এয  াফে ‘The Light of Asia’ াফরম্বত্ন এাআ নােে যিনা  ত্যত্ছন নােে ায এফাং উৎ ধ  ত্যন 

তাাঁত্ াআ। দধ  হদ ত্  াঅ ষৃ্ট  যায ভত্তা নােে য এাআ নােত্  স্বল্প হযভাত্ণ ামা মাম। তাাআ ু ুভায 

গন ফত্রত্ছন- 

            ‚নােত্ য গ াডাত্তাআ ফুত্দ্ধয াফতাযত্ব ধহযমা রমাম নােেয জহভত্ত াত্য নাাআ।‛ 
 

াঅত্রািে নাে হে বাঙ্গা াহভত্রােয ছত্ন্দ যহিত। নাে হে মধাত্রািনা  ত্য ফরা মাম নােত্ য বালাশরী  

মহত হিত্েয ফেফায গফ হনুন নােে াত্যয  ূফধ যিনায তুরনাম। হ হযিত্ন্দ্রয এাআ নােে যিনাত্  ানুযণ 

 ত্য যফতধী াত্ন  নােে ায গফৌদ্ধ াহতোফরম্বী নােে যিনা  যত্ত  গিষ্টা  ত্যন। তাত্দয ভত্ধে 

উত্েখত্মা ে ত্রা েীত্যাদপ্রাদ,ভন্মথ যাম প্রভূখ। 
 

      প্রধানত প্রখোত নে-নােে ায হ হয গ াত্লয ধাযা গফত্মাআ ফাাংরা নােে াহত্তে েীত্যাদপ্রাত্দয 

াঅহফবধাফ। প্রথভ হদত্  হতহন বহিভরূ  গৌযাহণ  নাে  যিনাম ব্রতী ত্মহছত্রন। হ ন্তু নে-নােে ায 

হ হযিন্দ্র গ াত্লয গম নােে গফাধ হছর, েীত্যাদপ্রাদ তায াহধ াযী হছত্রন না ফত্রাআ খুফ াথধ  গৌযাহণ  

নাে  যিনা  ত্য উেত্ত াত্যনহন। তায দৃহষ্ট হছর ভূরত জনভত্নাযঞ্জত্নয হদত্ াআ। এছাডা হতহন মুহিফাদী 

ভন হনত্ম ুযাণত্  হফত্েলণ  যত্ত হ ত্ম বহিয জভাত্ত াত্যন হন। তাাআ াংখো ফাহুত্রে হতহন ফধ াত্রয 

ফাাংরা নাে  যিহমতা গদয ভত্ধে এ জন ানেতভ াগ্রণী ুরুল ত্র াহতে গুত্ন তায াহধ াাং নাে াআ 

হনহদধষ্ট ভান স্পধ  যত্ত াত্যহন। তায যিনা ম্ভাত্য দুহে উত্েখত্মা ে গফৌদ্ধ মুত্ য  াহনী হনত্ম গরখা 

নাে  ত্রা ‘াত্া ’
৩
 (১৩১৩)  ‘হফদূযথ’

৪
 (১৩২৯)। প্রথভ নােত্  হদ্ধাথধ গ ৌতত্ভয ফাণী প্রিাত্যয 

বূহভ াম  ৃানত্ন্দয াফতাযণা  ত্যত্ছন নােে ায। াঅত্রািে নােত্ য হদ্বতীম াত্েয প্রথভ দৃত্ে াঅভযা 

 ৃানন্দ  তায হলে াঙ্গধধযত্  গদখত্ত াম।  ৃানন্দ  াঙ্গধধত্যয উহি  প্রতুেহিয ভধে হদত্ম ফুদ্ধত্দফ 

প্রঙ্গ িত্র াঅত্- 

      ‚তুহভ ব ফান ফুদ্ধত্দত্ফয হফার  রুনায াাংবা ী। ফৎ! াধনাম তুহভ হৃদমত্   রুনায প্রস্রফণ 

 ত্যছ। গতাভায প্রাণ মখন ফো রু ত্মত্ছ তখন গ হিভান এত্ত্ছ। হ ন্তু  ভধ হফাত্  গ এখন 

াঅনাত্  হিনত্ত াযত্ছ না। গমহদন হিনত্ফ- হনত্জ গ গমহদন গাআ ফৃত্েয ন্ধান াত্ফ, গহদন জীত্ফয 

 রুণা গত্ত াঅয হফরম্ব ত্ফ না।‛ 
 



ফাাংরা াহত্তেয াঅহিনায় গ ৌতভফুদ্ধ প্রঙ্গ                                                                              গদফাহল গভত্ে 
 

Volume- X, Issue-I                                                     October 2021           65 

 ৃানত্ন্দয উহিয ভাধেত্ভ ব ফান ফুদ্ধত্দত্ফয প্রবাফ াত্াত্ য যাজত্ব াত্র হছত্রা তা াঅভযা জানত্ত 

াহয। এাআ নােত্  াত্াত্ য াআহতা ভমধাদা যহেত ম হন হে াআ হ ন্তু  াহনী হয ল্পনাম হ ছু 

 ভধ ুরতা গদখত্ত ামা মাম।  
 

      হদ্বতীয় নােত্  উৎ হাত্ফ ফুত্দ্ধয উাখোত্ন না হত  নো হিত্রা  হফদূযত্থয  াহনী াহরগ্রত্ে 

ামা মাম। গাআ উাখোত্নয ঐহতাহ  াাংত্য উয হবহত্ত  ত্য এাআ নাে  যিনা  ত্যহছত্রন 

েীত্যাদপ্রাদ হফদোহফত্নাদ। এাআ নােত্  ফুত্দ্ধয াফতাযণা হবেু  ত্ম মামায য। প্রথভ াত্েয প্রথভ 

দৃত্ে াঅভযা ফুদ্ধ  তাাঁয হলে াঅনত্ন্দ গ  গদখত্ত াম। ফুত্দ্ধয হতা গম শুত্দ্ধাদন গ  থা হলে াঅনত্ন্দয 

 াত্ছ শুত্ন ফুদ্ধ প্রহতফাদ  ত্যত্ছ - 

                   ‚যাজা শুত্দ্ধাধন হছত্রন হদ্ধাত্থধয হতা ফতু্দ্ধয নম।‛ 

নােে ায ভামায াঅত্রাত্  গ ৌতভ ফুত্দ্ধয ূফধ স্মৃহতিাযণ  ত্যত্ছন ফুত্দ্ধয মফহন ায ভধে হদত্মাআ। 

      াঅধুহন  এ াে নােত্ য গেষ্ঠ ভন্মথ যাম ফাাংরা নােে াহত্তে এ  উজ্জ্বর নেত্র। তায প্রথভ এ াঙ্গ 

নাে  ‘ভুহিয ডা ’
৫
 গফৌদ্ধ  াহনী াফরম্বত্ন যহিত। এাআ নােত্ য প্র া াত্র নােে ায হনফত্ন্ধ 

হরত্খহছত্রন“  

       ‚ ভুহিয ডা  াআহতাত্য হনতান্ত াস্পষ্ট ছামাথ াআত্র াআাত্  এ   াল্পহন  হিত্র রূত্ গ্রণ 

 হযত্র ঐহতাহ  ণ হনরুত্দ্বত্  থাহ ত্ত াহযত্ফন এফাং াঅহভ ফাাঁহিমা মাাআফ।‛ তায এাআ উহিয ভধে 

হদত্ম গফাঝা মাম উি নাে হে াআহতাাহেত নাে । এাআ নােত্  ন য নহে াম্বায গপ্রত্ভ ভুগ্ধ ত্ম ুন্দয  

নাভ  এ  মুফ  তাাঁত্  তাাঁয ফাহডত্ত াঅভন্ত্রণ  ত্য এফাং দধনী ফাফদ দ স্র ভুদ্রা স্ত্রীয  াত্ছ দাহফ  ত্য। 

াম্বায উহস্থহতত্ত স্ত্রী দ্মা ভদু্রা না গদমাাআ তাাঁয ফাহডহে াম্বাত্  দান  ত্য গদম। এভন ভম াম্বায প্রণমী 

নৃহত হফহম্বায প্রত্ফ  ত্য।  র হফলত্ম াফ ত ত্ম হতহন এ হে ভভধাহন্ত  তে উৎ ােন  ত্যন গম 

দ্মা, হফহম্বায  াম্বায াশফধ ন্তান। দ্মায জত্ন্ময হ ছুহদন য াম্বা দ্মা গ  তায াঅত্ য স্বাভী 

ুহিত্ত্রয ফাহডত্ত গযত্খ হফহম্বাত্যয াত্থ াহরত্ম মাম। ুহিত্র দ্মাত্  ভানুল  ত্য ুন্দযত্ য াত্থ হফফা 

হদত্ম  ৃতো   ত্য গফৌদ্ধ হবে ুন। ুহিত্রায উহস্থহতত্ত াম্বা ানুতি ম এফাং ফুঝত্ত াত্য দ্মা তাযাআ 

 নো, মাত্  হতহন ভৃতুেদত্েয াঅত্দ হদত্মত্ছন তায স্বাভী ুন্দযত্ য দ্বাযা। হ ন্তু ুন্দয  দ্মা গ  তো 

 ত্যহন, দ্মায জীহফত াংফাদ  তাত্  প্রতেে গদত্খ ভনন ীডাম জজধহযত ত্ম ূফধস্বাভী ুহিত্ত্রয নোম 

ফুত্দ্ধয িযত্ণ াঅেম হনত্ম ভস্ত জ্বারা জুডাফায জনে গফণুফত্ন ছুত্ে মান। েী ফুদ্ধ তাাঁত্  াঅীফধাদ 

 ত্যন,এখাত্নাআ নােত্ য ভাহি। 
 

       াফে  হফতাম গফৌদ্ধ প্রঙ্গ গফ  ত্ম হে গরখ  এয যিনায ভত্ধে গত্ম থাহ । তাত্দয ভত্ধে 

উত্েখত্মা ে ত্রন ােমিন্দ্র গিৌধুযী,  রুণাহনধান ফত্ন্দোাধোম,  ুভুদ যঞ্জন ভহে , যফীন্দ্রনাথ ো ুয 

প্রভুখ।  
 

       ােমিন্দ্র গিৌধুযী তায ‘স্বপ্নবঙ্গ’  হফতাহেত্ত াহর ফা গফৌদ্ধ াংস্কৃত াহত্তেয ভূর  াহনীয য 

হনবধয না  ত্য হনত্জয ভনাঃতু হিন্তাধাযাম ফুদ্ধত্দত্ফয াঅদধত্  প্রতেে  যত্ত গিষ্টা  ত্যত্ছন।  হফতাহেয 

হফলমফস্তু হত্ত্ফ ফুদ্ধত্দত্ফয  ৃতোত্ য  াযণ গুহরত্  িাযহে স্বত্প্নয ভধে হদত্ম হিহত্রত  ত্যত্ছন। স্বত্প্নয 

প্রথভ হিত্র র াঅহ ফছত্যয ফৃদ্ধ। হদ্বতীম হিত্র  ভরুবূহভয ভত্ধে স্বজন হযতেি হফ াযগ্রস্থ  মুফাুরুল। তৃতীম 

হিত্র জাহুফী ুহরত্ন ভৃত গলাডী ুন্দযী, এফাং িতুথধ হিত্রহে র হভারত্ময হনজধন হখত্য াফহস্থত এ  প্রান্ত 

ভূহতধ তাত্য। ভরূ  াহনীয উজীফে জযাজীণধ, ফোহধগ্রস্থ ভৃতুে হিত্রত্  রেে  ত্য গরখ  তায  ল্পনাত্  
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হফস্তায  ত্যত্ছন। এাআ ভস্ত দৃেগুহরাআ হদ্ধাত্থধয ান্তযত্  দফযা ে ূণধ  ত্য তুত্রহছর।তায তোত্ য 

াং ল্প র -  

                              ‚ িাহনা াআত্ত যাজ াহধযাজ 

                                 ফত্ড ভীয তোত্ াআ ত্ড 

                                 হফবফ ফানা নাহ যাত্খ হিত্ত  

                                 ভহনয  াযত্ণ পহণনী ভত্য। ‛(স্বপ্নবঙ্গ)  
 

      রুণাহনধান ফত্ন্দোাধোম ফুত্দ্ধয বাফধাযাম হফশ্বাী হছত্রন তাাআ হতহন গফহ ছ ু হফতাম গফৌদ্ধ ধত্ভধয 

াফতাযণা  ত্যত্ছন গমভন ‘াহভতাব’  হফতাম ফুত্দ্ধয  ত্োয াধনা  েদ্ধা হনত্ফদন  ত্যত্ছন ফুত্দ্ধয 

িযত্ণ। ‘ ুনার াঞ্চন’  হফতাম দভত্রী   রুণা ভােমী  ুনাত্রয িহযত্র এফাং ফধজীত্ফ গফাযামন 

হত তপ্রানা  াঞ্চন ভারায িহযত্র ারূ ভহভায় ভহেত  ত্য তুত্রহছত্রন।  
 

     ফুদ্ধ প্রদহধত ো ানুযণ  ত্য াঅত্মহিত্ত প্রহতহষ্ঠত ত্র স্বাবাহফ  বাত্ফাআ দভত্রীয হফ া ত্ম 

থাত্ । হ ন্তু এাআ  ত্োয ব্রত বাযতফলধ গফহহদন ধত্য যাখত্ত াত্য হন। াহাংা গ  তো   ত্য ভানুল হাংস্র 

ত্ম উত্েত্ছ। াহন্ত   রোত্ণয জূাযী  ুভুদ যঞ্জন ভহে  গফৌদ্ধ  ৃহষ্ট হফমধত্ময হনষু্ঠযতাম ফেহথত ত্ম 

উত্েহছত্রন। বেতা নাভধাযী ফফধযতা গ  হতহন হধৎ ায  হদত্ম ফত্রত্ছন- 

                    ‚াভৃত্তয গিত্ম  ডত্র ধযায স্বাবাহফ  াহবরুহি।‛ 

    যফীন্দ্রনাথ হফহবন্নবাত্ফ গফৌদ্ধধভধ দ্বাযা প্রবাহফত ত্মহছত্রন। যফীন্দ্রনাত্থয াহযফাহয  াঅফত্ হছর গফৌদ্ধ 

দধত্নয িিধা। তাাঁয বাাআ হদ্বত্জন্দ্রনাথ ো ুয যহিত ‘াঅমধধভধ এফাং গফৌদ্ধধত্ভধয যস্পয  াতপ্রহত াত  ঙ্ঘাত’ 

(১৮৯৯) এফাং ত্তেন্দ্রনাথ ো ুয যহিত ‘গফৌদ্ধধভধ’ (১৯০১) গ্রেদুহোআ তায প্রভাণ ফন  ত্য। এছাড়া 

যাত্জন্দ্ররার হভত্ত্রয ‘The Sanskrit Buddhist Literature Of Nepal’ গ্রেহে তাাঁত্  াত্ন  

গফৌদ্ধাঅখোত্নয ন্ধান গদয়। এাআ গ্রে গথত্   হফ গম  র াঅখোন তাাঁয ৃহষ্টম্ভাত্য ফেফায  ত্যত্ছন তা 

ত্রা গেষ্ঠহবো, জূাহযণী, ন যরক্ষ্মী, হযত্াধ, াভানে েহত, ভরূেপ্রাহি,  াহবায াআতোহদ। ‘ থা  

 াহনী’  হফতাগ্রত্েয  র াঅখোনাআ হতহন গ্রণ  ত্যত্ছন গফৌদ্ধ  াহনী গথত্ । 

      ‘গেষ্ঠ হবো’  হফতাম  হফ ভূর গফৌদ্ধ  াহনীত্  প্রাম মথামথ ানুযণ  ত্যত্ছন। প্রবু ফুত্দ্ধয নাত্ভ 

হবোপ্রাথধী ানাথহন্ডদ োফস্তীুযীয ‘  নর ন’ প্রাাদ গেণী াহতিভ  ত্য িত্রত্ছন। ধ্বহন ুযফাহয 

গদমা ভুহে ভুহে যত্নভাহন েয প্রহত তায ভ্রুত্ে গনাআ। গৌযজত্নয  াত্ছ তায াঅত্ফদন- 

                             ‚ত্ া গৌযজন  ত্যা াফধান, 

                               হবেুত্েষ্ঠ হতহন ফুদ্ধ ব ফান, 

                               গদত্া তাত্য হনজ ফধত্েষ্ঠ দান মত্তাত্ন।‛ 

াফত্ত্ল ভান যীয ীভা ায ত্ম ফত্নয প্রাত্ন্ত এত্ দীন নাযীয হছন্ন ফনত্  হতহন গেষ্ঠ দান হত্ত্ফ 

ভাথাম তুত্র হনত্রন। গফৌদ্ধধভধ  দধত্ন তোত্ য াঅদধত্  খুফ ফড  ত্য গদখাত্না ত্মত্ছ। 

      ‘জূাহযণী’  হফতাহে ‘নেীয জূা’ নাহে ায ূফধতন রূ। ‘ূজাহযণী’  হফতা  ‘নেীয ূজা’ নাহে ায 

যিনা ার এয ফেফধান গদখত্র গফাঝা মাম এাআ ফুদ্ধ াহনীয প্রহত  হফয  ত  বীয ানুযা  হছর এফাং  ত 

দী ধ হদন ধত্য  হফয ভনত্  াহধ ায  ত্য হছর। এাআ  হফতাম ফুত্দ্ধয গফহদভূত্র েীভতীয াঅত্মদান এ ো 

াধাযন তোত্ য  াহহনরূত্ ফহণধত ত্মহছর। হ ন্তু দী ধ াতা ফছয ত্য 'নেীয জূা'ম তায হন ূঢ াত্থধ 

 তাৎমধ উজ্জ্বর ত্ম উত্েত্ছ। 
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      ‘ন যরক্ষ্মী’  হফতাম গদখা মাম ভৃদ্ধ োফস্তী ন যী প্রিন্ড দুহবধত্েয  ফত্র ত্ডত্ছ। ব ফান ফুদ্ধ 

েুহধতত্দয ান্নদাত্নয জনে প্রত্তে  ুযফাীয  াত্ছ জত্ন জত্ন াঅত্ফদন জানাত্রন। ধনী-ভানী মাাঁযা হছত্রন 

 ত্রাআ েুধাতধ হফার ুযীয েুধা গভোফায ফোাত্য ােভতা জ্ঞান  ত্য নীযত্ফ ভাথানত  যত্রন। এাআ 

হফলমহে  হফয াূফধ ৃহষ্ট  ুরতাম এ  াাধাযণ হিত্র রূত্ হযস্ফুহেত ত্মত্ছ- 

                             ‚হনফধা  গ বা ত্য ফেহথত ন যী-'ত্য 

                              ফুত্দ্ধয  রুণ াঅাঁহখ দুহে 

                              ন্ধোতাযাভ  যত্ পুহে।‛ 

গফৌদ্ধ  াহনী াফরম্বত্ন  যত্র  হফপ্রহতবায স্পত্ধ ‘ন যরেী’  হফতাহে াত্ন াাংত্ গভৌহর  ৃহষ্টয 

তাৎত্মধ উজ্জ্বর ত্ম উত্েত্ছ। 

      ‘হযত্াধ’  হফতাম ভূর  াহনীয াত্ন াাংাআ  হফ ফজধন  ত্যত্ছন। দধনভাত্র ফজ্রত্ত্নয প্রহত োভায 

হিত্ত্ত প্রণমঞ্চায, গাআ প্রণমত্  িহযতাথধ  যায জনে ায এ  প্রণমীয প্রাণাংায এফাং োভায  ফর 

গথত্  ফজ্রাত্নয াঅত্ম হযত্রান- যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ‘হযত্াধ’  হফতাম ভূর  াহনী গথত্  এাআ  মহে াাংাআ 

ভুখেবাত্ফ গ্রণ  ত্যত্ছন। 

      ‘ থা’  াত্ফেয ান্ত ধত ‘াভানে েহত’  হফতায ভূর উৎ ‘হদফোফদানভারা’-য ান্ত ধত োভাফতীয 

 াহহন। ভরূ গফৌদ্ধ  াহনীয  াোত্ভা েু  ুশুধু  হফ গ্রণ  ত্যত্ছন।  হফতাহে শুরু ত্মত্ছ এ  নাে ীম 

াঅবাত্য ভধে হদত্ম- 

                              ‚ফত্ ভা ভাত্ ীত্তয ফাতা, 

                               স্বচ্ছহররা ফরুনা। 

                               ুযী ত্ত দূত্য গ্রাত্ভ হনজধত্ন 

                               হরাভম  াে িম্প ফত্ন, 

                               স্নাত্ন িত্রত্ছন তখী ত্ন  

                                াহয ভহলী  রুণা।‛ 

গফৌদ্ধ  াহনীয োভাফতী যফীন্দ্রনাত্থয  হফতাম ভহলী  রুণাম রূান্তহযত ত্মত্ছন। তায এ  প্রত্যয 

রীরাম দহযদ্র প্রজাত্দয  ুহেযগুহর গরহরান াহিহখাম হনাঃত্ত্ল ধ্বাংপ্রাি ত্মত্ছ। গফৌদ্ধ  াহহনত্ত 

শুধুভাত্র াধুয  ুহেযহে বহিবূত ত্মহছর, হ ন্তু যফীন্দ্রনাত্থয  হফতাম দহযদ্র প্রজাত্দয গছাে গ্রাভ খাহন 

ম্পূণধরূত্ ধ্বাংপ্রাি ত্মত্ছ। যানীয এাআ হনভধভ  াত্মধয হফিাত্য  াীযাজ তাত্  হবখাহযনীয গফ হযত্ম 

াঅত্দ হদত্রন দুমাত্য দুমাত্য হবো  ত্য গ াহেয গুহর দতহয  ত্য গদমায। শুধ ুতাাআ নম, এ ফছয ত্য 

যানী গমন  যত্জাত্ড যাজদযফাত্য এত্ জানান জীণধ  ুহেত্য না  ত্য জ ত্তয  তেু ু েহত ত্মত্ছ। গফৌদ্ধ 

মুত্ য যাজধভধ  নোমযামণতায এ  ুন্দয হিত্র এখাত্ন পুত্ে উত্েত্ছ। 

      ‘ভরূেপ্রাহি’  হফতাহে যফীন্দ্রনাথ ‘াফদানত ’-এ প্রাি গফৌদ্ধ  াহহনয হনমধােু ু গ্রণ  ত্য যিনা 

 ত্যত্ছন। এাআ  হফতাম ুদা ভাহর তায  ানত্নয ত্যাফত্য প্রস্ফুহেত া াত্রয দ্মপুরহে স্বত্ণধয 

হফহনভত্ম হফহি না  ত্য িত্রত্ছ প্রবু ফুত্দ্ধয িযত্ণ উৎ ধ  যত্ত। ব ফান ফুত্দ্ধয ান্ত ভাহত  রুণা ন 

ভূহতধহে খুফাআ াাধাযণ দেতায ত্ঙ্গ পুহেত্ম তুত্রত্ছন  হফ- 

                         ‚ফত্ত্ছন দ্মাত্ন     প্রন্ন প্রান্ত ভত্ন, 

                                  হনযঞ্জন াঅনন্দভুযহত।‛ 
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বহিয াঅত্রাত্  বি  ব ফাত্নয হন ূঢ ম্পত্ ধয রূহে  হফ এখাত্ন াায ভহভাম ভভধস্পধী  ত্য 

তুত্রত্ছন। ুদা ভাহর িহযত্রহে যফীন্দ্রনাত্থয নূতন ৃহষ্ট। 

      ‘াহবায’  হফতাহে ‘গফাহধোফদান  ল্পরতা’ গথত্  গনমা ত্মত্ছ। এাআ  হফতাম  হফ ন্নোী 

উগুি  ফাফদত্তায  িহযত্র ৃহষ্ট  ত্যত্ছন। যফীন্দ্রনাথ ‘াহবায’  হফতায় এভন উাখোত্নয ফহু হযফতধন 

াধন  ত্যত্ছন  দফহিত্রে এত্নত্ছন।  হফতাহে  ত্ফ শুরু  ত্যত্ছন- 

                                  ‚ন্নোী উগুি 

                                   ভথুযাুযীয প্রািীত্যয তত্র  

                                   এ দা হছর ুি-‛ 

যফীন্দ্রনাথ গফৌদ্ধ াফদাত্নয উগুত্িয  াহহন াফরম্বন  যত্র  হফয  বীয ানুবূহত, জীফনদধন এফাং 

গপ্রভ বাফনায প্রবাত্ফ রূান্তহযত ম ‘াহবায’  হফতা তথা ন্নোী উগুত্িয িহযত্র ফধত্তাবাত্ফাআ 

যফীন্দ্রৃষ্ট এ  াূফধ  াফে ভধ ত্ম উত্েত্ছ।  

        াহতে ভানফ  ভাজ জীফত্নয প্রহতচ্ছহফ। ভানফ জীফত্নয হফহবন্ন হদ  াহত্তেয ভাধেত্ভ হফ হত 

ম। াহত্তে ভানফ ভত্নয ুখ-দুাঃখ, াঅনন্দ-গফদনা এফাং ভানফ জীফত্নয াশ্বত  হিযন্তন ানুবূহতয 

প্রহতপরন  ত্ে। াহত্তেয হফহবন্ন াখায ভত্ধে উনো এ  াননে হফবা । প্রাযম্ভ াত্র উনোত্য হফলম 

হছর  াহনী প্রধান, যফতধী াত্র উনোত্ িহযত্ত্রয প্রাধানে প্রহতষ্ঠা ম। ম্প্রাযণীর হফশ্বত্িতনা 

ভানুলত্  এ হদত্  গমভন উদায বাফান্ন  ত্য তুত্রত্ছ, াযহদত্  তায জীফত্ন ৃহষ্ট  ত্যত্ছ াহযীভ 

দ্বন্দ্ব জহেরতা, াঅয উনোত্ ত্য তাযাআ প্রহতপরন। 
 

     গফৌদ্ধধভধাফরম্বী উনো হত্ত্ফ যপ্রাদ াস্ত্রীয ‘গফত্নয গভত্ম’
৬
 এ হে উত্েখত্মা ে দৃষ্টান্ত। এাআ 

উনোত্ যপ্রাদ গফৌদ্ধত্দয াধাঃতত্নয হিত্র ােন  ত্যত্ছন। এাআ উনোত্য েবূহভ াজায ফছয 

াঅত্ য প্রািীন ফাাংরায এ হে হফত্ল াঞ্চত্রয গফৌদ্ধ  হন্দু াধুেহলত জনজীফত্নয াভাহজ  াআহতফৃত্ত। 

গফৌদ্ধধত্ভধয প্রবাত্ফয াফান এফাং হন্দ ুব্রাহ্মণে ধত্ভধয উত্থান এয ভূর প্রহতাদে হফলম। ভূর এাআ হফলমহেত্  

প্রহতষ্ঠা  যত্ত হ ত্ম যপ্রাদ াআ হনহদধষ্ট াঞ্চত্রয জনজীফত্নয িাল-াঅফাদ,  ারুহল্প, ফেফা-ফাহণজে, 

হল্প রািিধা, স্থাতে রা, হফদোিিধা ফ হভহরত্ম দুহে ধত্ভধয ভাজ হফনোত্য এ  ফো  গপ্রোে ােন 

 ত্যত্ছন। ফহণ  হফাযী দত্ত্তয গভত্ম ভামা গ  হনত্ম উনোত্য াঅখোত্র ত্র এাআ  াহনী গাআ াত্থধ 

গ ান নাম -নাহম ায  ল্প নম। াত াাঁ, প্রািীন ফন্দয িগ্রাত্ভয য  গ্রাভ-গ্রাভান্তত্য হনত্ম এ  ফৃৎ 

বূখত্েয জনজীফত্নয াআহতা এাআ  ত্ল্পয প্রধান িহযত্র ত্ম উত্েত্ছ। যপ্রাদ গদত্য াআহতা ফরত্ত 

ফুঝত্তন জনভাত্জয াআহতা। াত াাঁয গফৌদ্ধ যাজা রুা ফা দীয যাজত্ব গরা এফাং হন্দ ুব্রাহ্মণ হযফভধায 

যাজা মায  েনায ভত্ধে যাজশনহত  েভতা স্তান্তত্যয াআহঙ্গত থা ত্র যাজশনহত   ৃহতত্ব ফদর এাআ 

উনোত্ গ ৌন ফোায। এাআ উনোত্য বালা দরীয হদত্  রেে  যত্র ফহেত্ভয প্রবাফ রেে  যা মাম। 

      ধভধাফরহম্ব াহতে যিনায াঅহদভ বাফনা গথত্ াআ গফৌদ্ধ াঅখোন-উাখোন গুহর াহত্তেয াভহগ্র ত্য় 

দাাঁহড়ত্য়ত্ছ হফত্ল  ত্য গফৌদ্ধধত্ভধয ান্ত গৌভে বাফভূহতধয জনে। তাাআ ফাাংরা াহত্তে তাাঁয প্রবাফ  ভ 

গফহ রেে  যা মায় নাে ,  হফতা  উনোত্য হফলয় হনফধািত্ন। 
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৫. ভুহিয ডা , ভন্মথ যায়। 

৬. গফত্নয গভত্য়, যপ্রাদ াস্ত্রী। 

 

ায়  গ্রে: 

১. ফাাংরা াহত্তেয াআহতা, ডাঃ গদত্ফ  ুভায াঅিামধ। 

২. ভগ্র ফাাংরা াহত্তেয হযিয়, ত্যিন্দ্র বট্টািামধ। 

৩. ফাাংরা াহত্তেয ম্পূণধ াআহতফৃত্ত, ডাঃ াঅহত ুভায ফত্ন্ধোাধোয়।  

 


