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                          গ ৌতম িুতের জীিনী ও িানীাঃ 

বিষয় সংতেপাঃ বিষ্টপিূ ি প্রথম সহস্রাতের মাঝামাঝঝ সময় ভারততর ইবতহাস, দশ িন ও ধ্তম ির গেতে 

নূতন অনুসন্ধান ও সংস্কাতরর দ্বারা বিনবহত হতয়বিে। দশ িতনর গেতে এই নূতন অনুসন্ধানস্পহৃা বিবদক 

যুত র গশষ বদতক উপবনষতদ প্রবতফবেত হতয়বিে। উপবনষদ বিবদক ধ্ম ি এিং জীিনযাপন-পেবততক 

সরাসবর প্রতযাখ্যান না কতর, তত্ব ত বদক গথতক তা াঁতদর দৃঢ়তর বভবির উপর দা াঁড় কবরতয় গসখ্াতন নিীন 

প্রাতের সঞ্চার করতত গিতয়বিে। ইবতহাতস পবরব্রাজক এিং শ্রমে নাতম পবরবিত একদে সন্ন্যাসী এই নূতন 

বিন্তার অগ্রদুত বিতেন।এই সন্ন্যাসীরা িা শ্রমতেরা সংসার ও কম িফতে বিশ্বাসী বিতেন। বকন্তু তা াঁরা গিতদর 

অবধ্কার ও তা াঁর উপর প্রবতষ্টষ্টত সমাজিযিস্থা ও ধ্মীয় আিার-অনুষ্টানতক অস্বীকার কতরবিতেন। 

ব্রাহ্মেতদর প্রাধ্াতনযর উপর প্রবতষ্টষ্টত িে িতভদ িযিস্থাও তা াঁরা মাতননবন। মানুতষর জীিতন স্ব ীয় দাবেতেযর 

উপতযাব তাও তা াঁরা অস্বীকার কতরবিতেন। এই পতি িই ভারতীয় ে উপজাবত জীিন অবতক্রম কতর 

সমাজ-জীিতন প্রতিশ কতরবিে। অথ িনীবততত পশুপােন পতি ির পর কৃবষবভবিক জীিন শুরু হতয়বিে। 

অতনকগুবে ন র  তড় ওঠায় িাবেতজযর প্রসার ঘতেবিে। এরূপ পবরবস্থবতততই সমগ্র মানুতষর মুঝির পথ 

রূতপ বিস্তার োভ করতত শুরু কতরবিে প্রবতিাদী ধ্ম িগুবের। এর মতধ্য অনযতম গিৌেধ্ম ি। সনাতন 

ঐবতহয গক রো কতরও মানুতষর জীিনতক কতষ্টর  হাত গথতক মুঝির উপায় িাততেবিে, যাহার মতধ্য গিদ 

উপবনষতদর িায়া থাকতেও স্বতন্ত্রতা িতিমান।ভারততর মূে সুতরর অনযতম প্রধ্ান বভবি হে এই ধ্ম ি দশ িন।   

মূেবিষয়াঃ- 

পরিতী বিবদকযতু র পর ভারতীয় সমাজ িারষ্টে গশ্রেী িা িতে ি বিভি হতয় পতড়- ব্রাহ্মে, েঝেয়, বিশয ও 

শুদ্র। প্রবতষ্টে গশ্রেীর সুবনবদিষ্ট কাজ বিে। ব্রাহ্মে ও েঝেয়রা বিে সমাতজর বিতশষ সুবিধ্াতভা ী গশ্রেী। 

ব্রাহ্মেরা বিে সমাতজর বশতরামবে। ব্রাহ্মেতদর পরই সমাতজ স্থান বিে েঝেয়তদর। তা াঁরা যেু করততন, 

শাসনকায ি িাোততন এিং রাজস্ব আদায় করততন। িযিসািাবেজয, পশুপােন ও কৃবষকাজ বিে বিশযতদর 

গপশা। তারাই সিতিতয় গিবশ কর বদত। তা াঁতদর অিশয গিদ অধ্যয়তন িাধ্া বিে না। শুদ্ররা এই বতন 

উচ্চিতে ির গসিা করত। এই িে িবভবিক সমাজিযিস্থা অিশয সহজ ও সরে বিে না। প্রবতষ্টে িতে ির মতধ্যই 

উপিে ি বিে। ব্রাহ্মেতদর মতধ্যই বিবভন্ন্ গশ্রেী বিে। এই গশ্রেীর সংখ্যা উিতরাির িঝৃে গপতত থাতক। 

পরিতী বিবদক যুত  ২৭ প্রকার পতুরাবহততর নাম পাওয়া যায়। েঝেয়তদর মতধ্যও এরূপ গশ্রেীবিভা  গদখ্া 

গদয়। বিশযতদর মতধ্য িবৃি অনুযায়ী বিবভন্ন্ উপতশ্রনী  তড় ওতঠ। শদূ্ররাও ঐকযিে বিে না। বিশযতদর   

অথ িতকৌবেনয থাকতেও জন্মতকৌবেনয না থাকায় তা াঁরা সামাঝজক প্রবতষ্ঠা গথতক িঝঞ্চত বিে। এর জনয তা াঁরা 



ব্রাহ্মেতদর দায়ী করত। েঝেয়রা ধ্মীয় গেতে ব্রাহ্মেতদর একাবধ্পততযর বিতরাধ্ী বিতেন। েঝেয়তদর এই 

ব্রাহ্মে- বিতরাধ্ী মতনাভাি বজন ও গিৌেধ্তম ির উদ্ভতির অনযতম কারে িতে অতনতক মতন কতরন। এই 

প্রসতঙ্গ উতেখ্ করা যায় গয গ ৌতম িেু বিতেন েঝেয়। 

িতিমান গনপাতের তরাই অঞ্চতে অিবস্থত গসকাতের কবপোি্তু   েরাতজযর শাকয জাবতর নায়ক 

শুতোধ্তনর পেু বিতেন গ ৌতম। তা াঁর আসে নাম বিে বসোথ ি। েুবিনী গ্রাতম তা াঁর জন্ম। জতন্মর 

বকিুপতরই তা াঁর মা মায়াতদিীর মৃতুয হয়। এই মাতৃহীন বশশু গিােতিো গথতক অতুে ঐশ্বতয ি মানুষ হতেও 

বসোথ ি ঐশ্বতয ির প্রবত সম্পূে ি অনাসি বিতেন। গষাে িির িয়তস গ াপা িা যতশাধ্রা নাতম এক 

রাজকনযার সতঙ্গ বসোতথ ির বিিাহ হয়। কােক্রতম তা াঁর পুেসন্তান ভূবমষ্ঠ হয়। তা াঁর নাম রাখ্া হয় রাহুে। 

পুে অথিা পত্নীর আকষ িে বকন্তু বসোথ িতক সংসাতর গিাঁতধ্ রাখ্তত পারতো না। মানুতষর জীিতন জরা, 

িাধ্ িকয, মৃতুয প্রভৃবতর দুাঃখ্ তা াঁতক সংসাতরর প্রবত ক্রমশ অনাসি কতর গতাতে। অিতশতষ একবদন 

মানিজীিতন দুাঃতখ্র অিসানকতে জীিাত্মার মুঝির পথ খু্াঁতজ গির করার জনয বতবন  হৃতযা  কতরন। 

গিৌে সাবহততয এই ঘেনাষ্টে ‘ মহাবভবনষ্ক্রমে ‘ িতে পবরবিত।  

 হৃতযাত র পর বসোথ ি অতনক সন্ন্যাসীর বশষযত্ব গ্রহে কতরন, িহু কৃচ্ছ্রসাধ্ন কতরন, িহুতদশ পয িেন 

কতরন, বকন্তু বদিযজ্ঞান োভ করতত পারতেন না। অিতশতষ  য়ার বনকে বনরঞ্জনা নদীর তীতর উরুবিল্ব 

গ্রাতম এক িহৃৎ অশ্বত্থ াতির নীতি বসোথ ি তপসযায় বনমগ্ন হন। অশ্বতত্থর মতূে িতস বদিযজ্ঞান োভ 

কতরবিতেন িতে ঐ  াতির নাম গিাবধ্দ্রমু এিং স্থানষ্টে গিৌে য়া নাতম পবরবিত হয়। বদিযজ্ঞান োতভর পর 

গ ৌতম িা বসোথ ি ‘িেু’ িা ‘জ্ঞানী’ িতে পবরবিত হন। এরপর বতবন ধ্ম িপ্রিার করতত শুরু কতরন এিং 

িারােসীর বনকে সারনাতথ বতবন তা াঁর ধ্ম িমত সি িপ্রথম িযাখ্যা কতরন। গিৌেধ্ম িশাতে এই ঘেনাতক 

‘ধ্ম িিক্রপ্রিতিন’ িতে উতেখ্ করা হতয়তি। িুতের প্রথম পা াঁিজন বশষয ক্রমশ তা াঁর আতদশ অনুসাতর 

ভারততর বভন্ন্ বভন্ন্ অংতশ তা াঁর িােী প্রিার শুরু কতরন। কবথত আতি স্বয়ং ম ধ্ অঞ্চতে ধ্ম িপ্রিার কতরন 

এিং ম ধ্রাজ বিবিসার তা াঁর ধ্তম ি দীবেত হন। তা াঁর বশষযতদর মতধ্য আনন্দ, মহাকাশযপ, সাবরপুে, 

মজ্ঞোয়ন ও উপাবে প্রমুখ্ প্রধ্ান বিতেন। ধ্ীতর ধ্ীতর তা াঁর উদ্ভাবিত নিধ্ম ি সমগ্র উির ভারতত িবড়তয় 

পতড় এিং গিৌে সম্প্রদায় িা সংঘ স্থাবপত হয়। ৮০ িির িয়তস গ ারেপুর গজোর কুবশনারা িা 

কুশীন তর িেুতদতির গদহান্তর ঘতে। সম্ভিত বিষ্টপূি ি ৪৮৫ িা ৪৮৩ অতে তা াঁর বততরাধ্ান হয়। তা াঁর 

গদহতযাত র ঘেনাষ্টেতক ‘মহাপবরবনি িাে’ িো হয়। 

মানুতষর মুঝির পতথর সন্ধানোভ করাই বিে গ ৌতম িতুের েেয, গদিতার আসতন িবসতয় বতবন বনতজতক 

ভ িানররুতপ প্রিার কতরনবন। বতবন বিতেন মানিমুঝির পথপ্রদশ িক। সাধ্না ও  ভীর তপসযার ফতে 

িুেতদি গয িারষ্টে সততযর সন্ধান গপতয়বিতেন তা াঁতক িারষ্টে আয িসতয(আয িসিাবন) িো হয়। এগুবে হে- 

ক) দুাঃখ্, খ্) দাুঃখ্ সমুদয়,  ) দুাঃখ্ বনতরাধ্, ঘ) দুাঃখ্- বনরধ্রমা ি। িুেতদতির মতত এই জ ততর সিই 

দুাঃখ্ময়। জন্ম, জরা, গশাক সিই দুাঃখ্পূে ি। যাতক আমরা আপাত সুখ্ িতে মতন কবর তা াঁর মতধ্যও দুাঃখ্ 

প্রচ্ছন্ন্ভাতি থাতক। প্রততযকষ্টে ি্তু র মততাই এই জ ৎ ও জীিন অবনতয তাই-ই দুাঃখ্ময়। গ ৌতম িুতের 

মতত সংসাতর গযমন দাুঃখ্ আতি গতমনই দুাঃতখ্র কারেও আতি। কারে িাড়া গকাতনা কাতজর উৎপবি 

সম্ভি হয় না। সংসাতর জন্মগ্রহে না করতে মানুষতক জরা-িযাবধ্-মৃতুয গভা  করতত হত না। পুনরায় 

জন্মোতভর িাসনা হে জতন্মর কারে। এই িাসনা হে পাবথ িি ি্তু র প্রবত আসঝি। আর আসঝির কারে 

হে তৃষ্ণা। এর জনযই মানুষ িারিার পবৃথিীতত জন্মগ্রহে কতর এিং দুাঃখ্কষ্ট গভা  কতর। অতএি গয 



কারতন দুাঃতখ্র উৎপবি তা াঁর বিেুবির সতঙ্গ সতঙ্গ দুাঃতখ্রও অিসান ঘেতি। সুতরাং িুেতদতির মতত দুখ্-

বনতরাধ্ িা বনিবৃি সম্ভি। দুাঃতখ্র বনতরাধ্তক গিৌে ে ‘ বনি িাে ‘ িতে থাতকন। 

িুেতদি তা াঁর িােীতত ‘ আত্মা ‘ িা  ‘ব্রহ্ম’ কথাষ্টে িযিহার কতরনবন। বতবন ততের কথাও িতেন বন। বতবন 

িতেতিন এক পতথর কথা, বনি িাে োতভর পথ। গসই পথ অষ্টাবঙ্গক মা ি। এখ্ন বনি িাে িেতত িুেতদি বক 

িেতত গিতয়বিতেন তা জানা প্রতয়াজন। গিৌেধ্তম ি সিা হে েতে েতে জন্ম ও অিেুবির এক বনরবিঝচ্ছন্ন্ 

ধ্ারা। এই ধ্ারা িতে কায ি-কারন সিতন্ধর বনয়তমর অধ্ীতন। জ তত বিরস্থায়ী িতে বকিু গনই এিং বিরস্থায়ী 

সিা িতেও বকিু গনই। অতএি আঝত্মক িা ি্তু  ত এমন গকাতনা পদাথ ি গনই। গিৌেধ্তম ির মূে বভবি 

অিশয িতুয িাহাসতয সিন্ধীয় বশো। িুেতদতির ধ্তম িাপতদতশর মূে িিিযই হে মানিমুঝির পথ সিতন্ধ 

ধ্ারোষ্টে। িুেতদি একসময় িতেবিতেন গয সমুতদ্রর জতের স্বাদ গযমন গনানা, গতমনই তা াঁর ধ্ম িবশোয় ‘ 

মুঝির স্বাদ ‘ িাড়া বকিু গনই। িুেতদি মানুতষর জীিনতক দুাঃখ্ময় িতেতিন, ততি কামনা-িাসনা তযা  

করতত পারতে এই দুাঃখ্ গথতক মুঝি পাওয়া সম্ভি। এই পতথর বনশানাও বতবন বদতয় গ তিন। এই মুঝি 

পতথর সন্ধান জানতে মানুষ কম িিাদ উতপো করতত পারতি এিং পুনজিতন্মর গয িক্র আিবতিত হতত থাতক 

তা গথতক বনতজতক বিবনতয় বনতত পাতর এিং বনি িাে োভ কতর। বনি িাে প্রাবির অিস্থায় বনয়ত 

পবরিরতনশীে ধ্ম িগুবের  বত রুে হতয় যায়, ফতে সংসাতরর সতঙ্গ সম্পূে ি বিতচ্ছদ ঘতে। অথ িাৎ বনি িাে 

হে পুনজিন্মিতক্রর শঙৃ্খে গথতক মুঝি। গিৌে দাশ িবনক না াজুিতনর মতত বনি িাে এিং সংসার দুই পরস্পর-

বিতরাধ্ী িযাপার নয়। সিকয়ষ্টে পারবমতার িিিার ফতে এিং বনবতক শুেতার িরম স্ততর উিীে ি হওয়ার পর 

বিষয় ও বিষয়ীর মতধ্য প্রতভদ েুি হতয় হতয় যায়, গভদ েুি হয় বনি িাে ও জ ৎ সংসার, অঝস্তত্ব ও 

অনবিততর মতধ্য। সংতেতপ বনি িাে হে দুাঃতখ্র আতযবিক বনিবৃি। ততি এর স্বরূপ বক গস সিতন্ধ িুেতদি 

বকিু িতেন বন । পরিতীকাতে দুষ্টে গ্রতে ( সুরঙ্গমতত্ব ও েঙ্খাওিতারতত্ব ) এ সিতন্ধ িো হতয়তি গয 

বনি িাে হে এমন সিা যা স্থান-কাতের অতীত যা জন্ম িন্ধতন আিে নয়, যা খ্ঝিত হয় না, যা বনতয। এষ্টে 

হে িযঝিমতনর বিশ্বমতনর মতধ্য ডুতি যাওয়া। “ অতনতকর ধ্ারো গয বনি িাতের পথ হে ইঝিয়সহ 

িযঝিমতনর বিনাশ, জাতন না গয বনি িাে ও বিশ্বমন একই ি্তু । বিশ্বমতনর গমৌবেক সিা আতি গযষ্টে 

বিতনযময় সিা এিং গিাবধ্রুতপ বিরাজমান। এই বিশ্বমতনর জ্ঞানঝক্রয়া ঘতে না। বনি িাে োতভর পর 

িযঝিমন তাতত বিেীন হতয় যায়। বনি িাে দীপবশখ্া বনি িাতের মততা নয়, িযঝি-মতনর বিশ্বমতনর সবহত 

একীভূত হওয়া।“  

বিষয়াসঝি িজিন কতর এিং ইঝিয়তক সম্পূে িভাতি িশীভুত কতর সি িদা সততযর ধ্যান করতে জীিতন বনজ 

প্রতিষ্টায় বনি িাে োভ সম্ভি। গয পথ অনুসরে কতর দাুঃখ্ গথতক বিরমুঝি সম্ভিপর িুেতদি গসই পথতক 

দুখ্-বনতরাধ্রমা ি িতেতিন। এই পতথর আেষ্টে অঙ্গ িা স্তর আতি। গসইজনয এই পথতক িো হয় ‘ অষ্টাবঙ্গক 

মা ি ‘ ।একবদতক অতযবধ্ক শারীবরক কৃচ্ছ্রসাধ্ন এিং অপরবদতক অসং ত ইঝিয়সুখ্--- এই দুই িরম পথ 

পবরহার কতর মধ্যিতী পথ ( মধ্যপো ) অনুসরে করিার জনয িুেতদি তা াঁর অষ্টাবঙ্গক মাত ির মতধ্য 

বনতদিশ কতরতিন। আেষ্টে পথ হে—সৎিাকয, সৎ িযিহার, সৎ বিন্তা, সৎ জীিন, সৎ শ্রম, সৎ স্মবৃত, সমযক 

দৃষ্টষ্ট ও সমযক সমাবধ্। বমথযা কথা না িো, পরবনন্দা না করা, কাতকও রুঢ় কথা না িো হে সৎ িাকয। 

নযায়সঙ্গত আিরে, িুবর না করা, গকানজীিতক বহংসা না করা, এসি সৎ িযিহার। গভা বিোস তযা  কতর 

সৎ জীিন যাপন করা, সৎ উপাতয় জীবিকা অজিন করা হতচ্ছ সৎ শ্রম। মন গথতক সমস্ত রকম অশুভ, 

অসৎ বিন্তা দরূ করা, সি িদা সৎ বিন্তা বদতয় মনতক পেূ ি রাখ্া হে সৎ বিন্তা। িুেতদি দুাঃখ্ সিতন্ধ গয সি 

কথা িতেতিন গসগুবে যারা িুঝতত পাতর এিং বিশ্বাস কতর একমাে তারাই সমযক দৃষ্টষ্ট িা সতয জ্ঞান োভ 

করতত পাতর। সমযক সঙ্কে হে সমযক স্মবৃত। এইভাতি গদহ-মনতক বিশুে, সংহত ও শান্ত কতর ধ্ীর ও 



বস্থরভাতি সাধ্ন ও ধ্যান করাতকই সমযক সমাবধ্ িো হয়। তা াঁর ধ্ম িমত আতোিনা করতে গদখ্া যায় গয 

বতবন মানুতষর বনবতক জীিতনর উন্ন্বত, অবহংসা, করুো এিং বমেীর ওপর বনজস্ব ধ্ম িমত প্রবতষ্টষ্ঠত 

কতরবিতেন।   

িুেতদি গিৌেধ্ম িািেিীতদর জনয একষ্টে সংঘ স্থাপন কতরবিতেন। পতর সংঘ গিৌেধ্তম ির অপবরহায ি অতঙ্গ 

পবরেত হয়। িুেতদি তা াঁর ধ্ম িমত বেবপিে কতর গরতখ্ যানবন। তা াঁর উপতদশািবে মুতখ্ মুতখ্ প্রিাবরত 

হতয়বিে। গিৌেসঙ্গীবত িা ধ্ম িসতেেতন িুেতদতির উপতদশগুবে আিবৃি করা হত। িুেতদতির মতুৃযর পর 

তা াঁর বশষযরা তা াঁর মত ও িােীগুবে গ্রোকাতর বেবপিে কতরন। এই গ্রেগুবে পাবে ভাষায় বেবখ্ত। 

এগুবেতক বপেক িো হয়। বপেতকর সংখ্যা বতনষ্টে। গসজনয এতদর ‘ ঝেবপেক ‘ িো হয়। এগুবে হে 

বিনয়বপেক, সুিবপেক ও অবভধ্েবপেক। বিনয়বপেতক গিৌে সন্ন্যাসী িা বভেু ন গকান গকান বনয়ম িা 

আিারন অনুসরন করতি তা গেখ্া আতি। সিুবপেতক গিাে গিাে  াতনর মাধ্যতম িুেতদতির ধ্ম ি, উপতদশ, 

িােী ও মত বেবপিে আতি। িুেতদতির িিতনর িযাখ্যা, বিতেষে ও ভাষয অবভধ্েবপেতকর মতধ্য বেবপিে 

হতয়তি।   

গিৌেবভেুরা যাতত সকতে একে হতয় ধ্ম ি আতোিনা করতত পাতর গসজনয িুেতদি তা াঁতদর বনতয় 

গিৌেসংঘ  তড় তুতেবিতেন। প্রথতম গমতয়রা সংতঘ গযা  বদতত পারত না। পতর তা াঁতদর বনতয় একষ্টে সম্পূে ি 

পথৃক সংঘ  তড় গতাো হয়। িুে, ধ্ম ি ও সংঘ- এই বতনষ্টে হে গিৌেধ্তম ির ঝেরত্ন। িুেতদতির মতুৃযর পর 

তা াঁর বশশযরা রাজ তৃহ একষ্টে মহাসতেেন িা সঙ্গীবত আহ্বান কতরন এিং গসখ্াতন গিৌেধ্তম ির নীবত ও 

বশোগুবেতক বেবপিে করার িযিস্থা গনওয়া হয়। 

অষ্টাবঙ্গক মা ি িাড়াও িুেতদি মানুষতক কতয়কষ্টে সাধ্ারে নীবত অনুসরতের উপতদশ বদতয়তিন, যথা- 

বহংসা না করা, িুবর না করা, বমথযাকথা না িো, অথ িবেপ্সা তযা  করা, জীিহতযা িন্ধ করা ইতযাবদ। 

িহুতঘাবষত পঞ্ছশীতের কথাও বতবনই িতেবিতেন। এগুবে হে বহংসা, পরস্বাপহরন, িযাবভিার, মদযপান, 

বমথযাভাষন গথতক বিরত থাকা, মনাঃসংতযা  ও অন্তদৃিষ্টষ্ট। এগুবের দ্বারা বতবন িযঝি-মানুতষর বনবতক িবরে 

 ঠন করার গিষ্টা কতর েমা ও বমেীর বভবিতত মানিজীিনতক  তড় গতাো সম্ভি িতে বতবন মতন 

কতরবিতেন। 

বিবদক ব্রাহ্মেযধ্ম ি গশতষর বদতক ভয়ঙ্কর অদৃষ্টিাদী এিং গদিতদিীর ওপর বনভিরশীে কতর তুতেবিে। 

অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মানুতষর স্বাধ্ীন বিন্তাতক আচ্ছন্ন্ কতর গরতখ্বিে। িুেতদি গসই সময় মানুষতক 

আত্মবিশ্বাতস িেীয়ান কতর তুতেবিতেন, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভতয়র বিরুতে গসবদন বতবনই বিতদ্রাতহর 

িােী শুবনতয়বিতেন।  

জাবততভদতক অস্বীকার কতর িুেতদি সমস্ত মানুষতক সমান অবধ্কার বদতয়বিতেন। সাধ্ারে মানুষ গথতক 

সম্রাে পয িন্ত সি মানুতষর সমান অবধ্কার বিে গিৌেসতে। বিবদকযতু র গশতষ সমাতজ নারীর অবধ্কার 

ক্রমশ সঙূ্কবিত হতয় আতস। িুেতদি তা াঁর ধ্ম িািরতে নারী ও পুরুতষর অবধ্কার প্রায় সমানভাতি গমতন 

বনতয়বিতেন। বিবদক ব্রাহ্মেয ধ্ম ি গশষবদতক ব্রাহ্মে গশ্রেীর একাবধ্পতয ধ্তম ির গেতে প্রায় তা াঁতদর উগ্র 

একনায়কতত্বর সাবমে কতর তুতেবিে। তা াঁর তুেনায় গিৌে সংঘগুবের  ঠন বিে অতনক  েতাবন্ত্রক। গকান 

বিতশষ গশ্রেীর একাবধ্পতয গসখ্াতন বিে না। েমা, বমেী ও করুোর আদতশ ি উজ্জীবিত গিৌেধ্ম ি মানুষতক 

শাবন্তপূে ি জীিতনর সন্ধান বদতয়বিে, মানুতষর সমাতজ বহংসা ও হানাহাবনর পবরিততি মানবিক গপ্রম ও 



ভ্রাতৃতত্বর আদশ িতক উজ্জ্বে কতর তুতে ধ্তরবিে। এইসি গুরুত্ব ও তাৎপতয ির জনয িুতের িােী ভারত এিং 

ভারততর িাইতরর জনসমাতজ বিপুে সমথ িন োভ কতরবিে।  

উপবনষদ ও গিৌেধ্ম ি ঃাঃ- অতনতকর মতত গিৌেধ্ম ি বহন্দ ুিা ব্রাহ্মেয ধ্তম ির একষ্টে বিবশষ্ট অধ্যায়। 
Maxmuller says, “ To my mind having approached Brahmanism after a study of the ancient religion of 

India, the religion of the Vedas Buddhism has always seemed to be not a new religion, but a natural 

development of the Indian mind in its various manifestations, religious, philosophical, social and 

political.” অথ িাৎ গিৌেধ্ম ি হে ব্রাহ্মেযধ্তম ির মুেনীবতর রাজননবতক, ধ্মীয়, শােীয় ও সামাঝজক গেতে 

স্বাভাবিক িবহাঃপ্রকাশ। এষ্টে নতুন ধ্ম িমত নয়। অধ্যাপক হপবকন্স ও একই রকম মন্তিয কতরতিনাঃ “ The 

founder of Buddhism did not strike out a new system of morals, he was not a democrat; he did not 

originate a plot to overview the Brahmanic priesthood; he did not invent the order of monks.” অথ িাৎ 

িুেতদি বনবতকতার গেতে নতুন বকিু িতেনবন, বতবন পুতরাবহততদর েমতা িা প্রভাি ধ্বংস করতত 

িানবন, সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপতনর গেতেও বতবন পবথকৃৎ নন। এ গথতক এই বসন্ধাতন্ত আসতত হয় গয, িুেতদি 

গিতদর আরেযক ও উপবনষতদর গেতে িহু বকিু বনতয়বিতেন এিং উপবনশতদ গয সি তত্ব রতয়তি 

গসগুবের উপর বভবি কতর তা াঁর ধ্ম িমত  তড় গতাতেন। গিৌেধ্ম িমত ও উপবনষদগুবের মতধ্য গয একো 

গযা সুে আতি তা সহতজই অনুতময়। তািাড়া ষড়দশ িতনর সতঙ্গও িুেতদি পবরবিত বিতেন। তা াঁর ধ্ম িমতত 

কবপতের সাংখ্য দশ িতনর প্রভাি বিতশষভাতি েেয করা যায়। 

প্রথমতাঃ উপবনষতদর মতাদতশ ির মততা গিৌেধ্ম ি পুনজিন্মিাদ, কম িিাদ, মুঝি িা বনি িাতের তত্ব গ্রহে 

কতরতি। আত্মা অবিনাশী না মানতেও আঝত্মক শঝি গয অবিনাশী তা গিৌেধ্ম ি মতনপ্রাতন গ্রহে কতরতি। 

গিৌেশােকার অশ্বতঘাতষর ‘ িুেিবরতত’ উতেখ্ আতি গয িুেতদি িুেত্বোতভর আত  অরাড় মুবনর 

আশ্রতম যান এিং গসখ্াতন অরাড় মুবন তা াঁতক গমাে বিষতয় গয উপতদশ গদন গসগুবে িুেতদিতক প্রভাবিত 

কতর। ‘ িেুিবরতত’ ২৫ষ্টে ততত্বর উতেখ্ পাওয়া যায় গসগুবের উৎস হে উপবনষদ ও ষড়দশ িন। 

ভারতত অবত প্রািীনকাে গথতকই বিন্তাশীে িযঝিতদর দাশ িবনক বিন্তা জাবতর সাধ্ারে জ্ঞানভািাতর সঝঞ্চত 

হতয়বিে। ভাষা গযমন কার িযঝি ত সম্পবি নয়, এইসি বিন্তাও গতমনই গকান িযঝি-বিতশতষর বিে িতে 

বনবদিষ্ট করা যায় না। সকতেরই তাতত সমান অবধ্কার বিে। এ কারতেই উপবনষতদর কতকগুবে তত্ব সকে 

দশ িতনই েেয করা যায়। প্রথম তত্ব হে পুনজিন্ম, পুনভিি িা সংসারিাদ। মৃতুযর পতর জীিাত্মা কম িানুসাতর 

মানুষ িা মনুতষযতর জীি িা উঝদ্ভদ গদতহ জন্ম গনয়। এই মতষ্টে গিৌেধ্তম ি স্বীকৃত। বদ্বতীয়ত, আত্মার ( 

গিৌেধ্তম ি আঝত্মক শঝি ) অমরতা সকে দশ িতনই স্বীকৃত। আত্মার অমরতার সতঙ্গ জন্মান্ততরর বনবিড় 

সম্পকি এিং এই জন্মান্তর নানা দুাঃতখ্র আকর িতে এ গথতক মুঝি সকে দশ িতনর কাময। িুেতদি মুঝির 

স্থাতন ‘ বনি িাে ‘ কথাষ্টে গ্রহে কতরন। তৃতীয়ত, কম িিাদ- প্রততযক বিন্তা, িাকয এিং কতম ির ফে থাকতিই 

এিং এর ফতেই জীিতক কম িফে গভা  করতত হয়। এোই কম িিাদ। িুেতদি এবত স্বীকার কতরতিন। 

িতুথ িত, জীিন দুাঃখ্ময় এিং এই দুাঃখ্ গথতক মুঝিোতভর উপায় বনধ্ িারে। উপবনষদ ও ষড়দশ িতন মুঝির 

উপায় গযভাতি িবে িত হতয়তি িুেতদি একই পথ অনুসরে কতর বনজস্ব মত প্রকাশ কতরন। বিবদক ঋবষরা 

সাধ্নার দ্বারা গয সতয োভ কতরন তাই উপবনষতদ বনিে আতি। িুেতদি উপবনষতদর দ্বারা বিতশষভাতি 

প্রভাবিত হতয়বিতেন। িুেতদি গিদ অতপৌরুতষও নয় িতেতিন। এতত বকিু নতুনত্ব গনই। নযায়দশ িতনও গিদ 

মানুতষর সৃষ্ট িতে মতন কতর। উপবনষতদ এিং মীমাংসাদশ িতন ঈশ্বতরর অঝস্তত্ব স্বীকৃত হয়বন। িুেতদি গয 

ঈশ্বতরর অঝস্তত্ব সিতন্ধ প্রশ্ন তুতেতিন তাততও নতুনত্ব গনই।  



িুেতদতির মহাপবরবনি িাতের পতর তা াঁর বশষযতদর মতধ্য তা াঁর মতিাদ সিতন্ধ মততভতদর উদ্ভি হয়।এই 

মততভতদর ফতে প্রায় ৩০ ষ্টে দশ িতনর উদ্ভি হয়। িুেতদি তা াঁর প্রিাবরত ধ্তম ির তাবত্বক আতোিনা বনতষধ্ 

কতরবিতেন। বকন্তু বিবভন্ন্ গিৌে দশ িতন  ভীর দাশ িবনক তেসমহু আতোবিত হতয়তি। িুেতদি যা প্রিার 

কতরবিতেন তা াঁর সমথ িতনর জনয সমতয় সমতয় তা াঁতক জ ততর কম িনীবত স্বরূতপর আতোিনা করতত 

হতয়বিে। গিৌে দশ িতনর মতধ্য িারষ্টে প্রধ্ান—মাধ্যবমক দশ িন িা শনূযিাদ, বিভাবষক িা বিজ্ঞানিাদ িা 

গযা ািারিাদ, িাহযানুমানিাদ িা গসৌোবন্তকিাদ এিং বিভাবষকিাদ। মাধ্যবমক দশ িন অনুসাতর মানবসক 

অথিা অমানবসক গকান ি্তু রই প্রকৃত অঝস্তত্ব গনই, সিই শনূয। গযা ািাতর মতনািাহয জ ততর অঝস্তত্ব 

গনই, মানবসক ি্তু রই গকিে অঝস্তত্ব আতি। গসৌোবন্তকিাতদ মানবসক এিং মতনািাহয উভয়বিধ্ ি্তু রই 

অঝস্তত্ব আতি। বকন্তু িাহযি্তু র প্রতযে জ্ঞানোভ হয় না, তা অনুমান ময। প্রততযক ি্তু ই সদা-

পবরিরতনশীে, তা াঁর অঝস্তত্ব েবেক, এোও একষ্টে গিৌেমত। গিৌেদশ িতনর এই শাখ্াগুবেতত গয সি বিষয় 

বনতয় আতোিনা করা হতয়তি গসগুবে ষড়দশ িতনর গকান না গকানষ্টেততই িো হতয়তি। অশ্বতঘাতষর ‘ 

িুেিবরত’ গথতক এ সিতন্ধ অতনক বকিু জানা যায়। সাংখ্য ও নযায়দশ িতনর প্রভাি গথতক গিৌেদশ িন মিু 

হতত পাতরবন। গিৌেধ্তম ি বনি িাতের ওপর বিতশষ গজার গদওয়া হতয়তি। অবিদযার অিসাতন বনি িাে োভ হয় 

এ কথা গিৌেধ্তম ি িো হতয়তি। উপবনষতদর গমাে িা মুঝির সতঙ্গ তুেনা করতে বনি িাতের গকান পাথ িকয 

েেয করা যায় না। মুঝিতত জীি ব্রহ্মভাি প্রাি হয়। গসো পরম আনতন্দর অিস্থা। এই ভাি বকরূপ তা 

আমাতদর ধ্ারনার িাইতর। িুেতদিও বনি িাে োতভর এরূপ অিস্থার কথা িতেতিন। ‘ িুেিবরতত’ িো 

হতয়তি জীি তনর সংস্কারিতক্র আিতিতনর মূতে অজ্ঞান, কম ি ও বিষয়তৃষ্ণা িতিমান। অবিদযা গথতক 

জীতির িন্ধন ও সমযক জ্ঞান গথতক তা াঁর মুঝি। অতএি মুঝি ও বনি িাতের মতধ্য পাথ িকয গনই।  

িুেতদি গয সংঘ স্থাপন কতরবিতেন তা াঁর ধ্ারো বতবন ব্রাহ্মেযধ্ম ি গথতকই গপতয়বিতেন। পরিতী বিবদক 

যুত  গয িতুরাশ্রতমর কথা আতি তা াঁর মতধ্য বতনষ্টে আশ্রমই সন্ন্যাসী জীিন যাপতনর উপর বভবি কতর। 

ব্রহ্মিয ি আশ্রতম দুপ্রকার ব্রহ্মিারী িা বশোথীর স্থান বিে- উপকুরিন এিং বনষ্টষ্ঠক। প্রথম গশ্রেী 

বশোোতভর পর  ারহস্ত আশ্রতম প্রতিশ করত। আর বদ্বতীয় গশ্রেীর ব্রহ্মিারী সংসারধ্ম ি পােন করত না, 

গিৌেধ্তম ির বভেুতদর মততা জীিনযাপন করত। িানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীিন যারা যাপন করততন তা াঁতদর 

সতঙ্গ গিৌে-শ্রমেতদর বিতশষ পাথ িকয বিে না। ব্রহ্মিারীতদর জনয গযসি বনয়মকানুন বিে গিৌেবভেুতদর 

জনযও একইপ্রকার বনয়মকানুন প্রিতিন করা হয়। িুেতদি অবহংসার ওপর গজার বদতয়তিন। এই 

অবহংসার কথাও উপবনষতদ বিতশষভাতি উতেখ্ আতি। উপবনষতদর ব্রহ্মিারীতদর কৃবষতেে বদতয় িেততও 

বনতষধ্ করা হতয়তি, কারে তাতত জীিহতযা হিার আশঙ্কা গথতক যায়। 

সংসাতরর দুাঃখ্- কষ্ট  গথতক মানুষ যাতত মুঝি পায় িুেতদি তা াঁর জনয পথবনতদিশ কতরন। উপবনষতদ 

যাজ্ঞযিল্কও এরূপ পথবনতদিশ কতরবিতেন এিং জ ত গয দুাঃখ্ময় এরও উতেখ্ কতরতিন। িুেতদি গয-সি 

জষ্টেে প্রশ্ন উত্থাপন কতরবিতেন গস সি প্রশ্ন উপবনষতদ পূতি িই উবেবখ্ত হতয়তি। নযায়-অনযায়, সতয-

অসতয, সৎ -অসৎ সিতন্ধ িুেতদতির ধ্ারো সাংখ্যদশ িতন এ সিতন্ধ যা িো হতয়তি গসগুবেরই প্রবতধ্ববন 

িতে মতন হয়। এ কারতনই অধ্যাপক গজতকাবি বেতখ্তিন, “ Buddhism was derived from Sankhya.” 

িুেতদি বনতজ ব্রাহ্মেতদর সিতন্ধ উচ্চ ধ্ারো গপাষে করততন। ‘ েবেতবিস্তার’ গ্রতে িো হতয়তি 

গকিেমাে ব্রাহ্মে ও েঝেয়তদর মতধ্যই িুেতদতির পনুজিন্ম হতত পাতর। গিৌেদশ িতন এরূপ উতেখ্ আতি 

গয িুেতদতির সতঙ্গ গদখ্া করতত ব্রাহ্মেতদর গকান িাধ্া বিে না। 



উপসংহাতর িো যায় গয েমা, বমেী ও করুনার আদতশ ি উজ্জীবিত গিৌেধ্ম ি মানুষতক শাবন্তপূে ি জীিতনর 

সন্ধান বদতয়বিে, সমাতজ বহংসা ও হানাহাবনর পবরিততি মানবিক গপ্রম ও ভ্রাবিতত্বর আদশ িতক উজ্জ্বে কতর 

তুতে ধ্তরবিে। আর এসি কারতনই গ ৌতম িুতের িােী গকিেমাে ভারতত নয়, ভারততর িাইতরও 

জনসমাতজ বিপুে সমথ িন কতরবিে।   

 

সহায়ক গ্রেপঝঞ্জাঃ- 

1) Genesis of Buddhism-Its Social Content- B.N.Mukherjee. 

2) Political History of Ancient India-H.C.Raychowdhury. 

3) Religions of Ancient India- L. Renou. 

4) The Religion and Philosophy of the Vedas and Uponisads- A. B. Keith. 

৫) অতীততর উজ্জ্বে ভারত- এ, এে, িযাসাম। 

৬) প্রািীন ভারততর ইবতহাস( প্রথম খ্ি )- সুনীে িতটাপাধ্যায়। 

৭) ভারতিতষ ির ইবতহাস- গরাবমো থাপার। 

 

সম্ভািয প্রশ্নমাোাঃ- 

১) পিরতী বিবদক যুত  গশ্রনীবিভি সমাতজ সি িচ্চ আসতন কারা বিে?  ( ২) 

২) গকান ঘেনাতক ‘ মহাবনস্ক্রমন’ িো হয় ? ( ২ ) 

৩) িুেতদতির গকাথায় এিং সম্ভিত কত বিষ্টাতে বততরাধ্ান হয় ?   ( ২)  

৪) িুেতদতির  বশষযতদর মতধ্য কারা প্রধ্ান বিতেন?   ( ২) 

৫) িারষ্টে আয িসতয বক বক ?  ( ২ ) 

৬) বনি িাে কথার অথ ি বক ?   ( ২ ) 

৭) গিৌেধ্তম ি ‘ মধ্যপো ‘ কাতক িতে?   ( ২ ) 

৮) অষ্টাবঙ্গকমা ি কাতক িতে ও বক বক ? ( ২ ) 

৯) গিৌেধ্তম ি সংঘ বক ? ( ২ ) 

১০) ‘ ঝেবপেক ‘ কাতক িো হয় ? ( ২ ) 



১১) ঝেরত্ন বক ? ( ২ )  

১২) পঞ্চশীে নীবত বক ?  ( ২) 

১৩) অশ্বতঘাতষর গ্রতের নাম বক ?  ( ২ ) 

১৪) গিৌেধ্তম ির ওপর উপবনষতদর প্রভাি সম্পতকি আতোিনা কর । ( ৫ ) ( ১০ ) 

১৫) গিৌেদশ িতনর উৎপবি ও গসগুবের বিষয়িস্ত সম্পতকি আতোিনা কর ।  ( ৫ ) ( ১০ ) 

১৬) গিৌেধ্তম ির মূে তেগুবে আতোিনা কর ।  ( ৫ )  ( ১০ ) 

১৭) ঔপবনষবদক ধ্তম ির সবহত গিৌেধ্তম ির তুেনামূেক আতোিনা কর । ( ৫ ) ( ১০ ) 

১৮) গ ৌতম িতুের জীিনী ও িােী িযাখ্যা কর ।  ( ৫ ) ( ১০ )  


