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                     বিৌদ্ধধ্র্ম েি আরির্োর্িি অর্ েনৈরিক,সামাজিক,িািনৈরিক ও ধ্মীয় পটরু্রমঃ 

 

                                                         রিষয় সংরিপ্তসািঃ- 

রিষ্টপূি ে প্রর্ম সহস্রার্েি মাঝামাজঝ সময় র্াির্িি ইরিহাস, দর্ েৈ ও ধ্র্ম েি বির্ে ৈূিৈ অৈুসন্ধাৈ ও সংস্কার্িি 

দ্বািা রিৈরহি হর্য়রিল। দর্ ের্ৈি বির্ে ইই ৈূিৈ অৈুসন্ধাৈস্পহৃা বিরদক যরু্েি বর্ষ রদর্ক উপরৈষর্দ প্ররিফরলি 

হর্য়রিল। উপরৈষদ বিরদক ধ্ম ে ইিং িীিৈযাপৈ-পদ্ধরির্ক সিাসরি প্রিযাখ্যাৈ ৈা কর্ি, িত্বেি রদক বর্র্ক 

িা াঁর্দি দৃঢ়িি রর্রিি উপি দা াঁড় করির্য় বসখ্ার্ৈ ৈিীৈ প্রার্েি সঞ্চাি কির্ি বির্য়রিল। ইরিহার্স পরিব্রািক ইিং 

শ্রমে ৈার্ম পরিরিি ইকদল সন্ন্যাসী ইই ৈূিৈ রিন্তাি অগ্রদিু রির্লৈ।ইই সন্ন্যাসীিা িা শ্রমর্েিা সংসাি ও 

কম েফর্ল রিশ্বাসী রির্লৈ। রকন্তু িা াঁিা বির্দি অরধ্কাি ও িা াঁি উপি প্ররিষ্টষ্টি সমািিযিস্থা ও ধ্মীয় আিাি-

অৈুষ্টাৈর্ক অস্বীকাি কর্িরির্লৈ। ব্রাহ্মের্দি প্রাধ্ার্ৈযি উপি প্ররিষ্টষ্টি িে ের্র্দ িযিস্থাও িা াঁিা মার্ৈৈরৈ। মাৈুর্ষি 

িীির্ৈ স্বেীয় দারির্েযি উপর্যারেিাও িা াঁিা অস্বীকাি কর্িরির্লৈ। ইই পর্ি েই র্ািিীয়েে উপিারি িীিৈ 

অরিক্রম কর্ি সমাি-িীির্ৈ প্রর্ির্ কর্িরিল। অর্ েৈীরির্ি পশুপালৈ পর্ি েি পি কৃরষরর্রিক িীিৈ শুরু 

হর্য়রিল। অর্ৈকগুরল ৈেি ের্ড় ওঠায় িারের্িযি প্রসাি ঘর্টরিল। ইরূপ পরিরস্থরির্িই সমগ্র মাৈুর্ষি মুজিি পর্ 

রূর্প রিস্তাি লার্ কির্ি শুরু কর্িরিল প্ররিিাদী ধ্ম েগুরলি। 

 

                                                          অর্ েনৈরিক পটরূ্রমঃ  

              বিৌদ্ধধ্র্ম েি উৎপরি ও রিকার্ ঘর্ট পূি ে-উিিপ্রর্দর্র্ ইিং দরিে রিহার্ি যর্াক্রর্ম বকার্ল ইিং মের্ধ্। 

প্রিরলি ধ্ািো হল বয বিরদক ধ্র্ম েি যােযজ্ঞ, আিাি-অৈুষ্ঠাৈ ইিং কর্ঠাি িৈ োশ্রম প্রর্া বিৌদ্ধ ও বিৈ ধ্র্ম েি 

উৎপরিি মূল কািে। বিরদক ধ্র্ম েি পীঠস্তাৈ রিল পজিম উিিপ্রর্দর্, অর্ি বিৌদ্ধ ও বিৈ ধ্র্ম েি উৎপরিস্থল হল 

পূি ের্ািি, উিিপ্রর্দর্ ও দরিে রিহার্ি। ইই অসামঞ্জসয বর্র্ক অধ্যাপক িামর্িৈ র্ম ো মন্তিয কর্িৈ বয বিৌদ্ধ ও 

বিৈ ধ্র্ম েি উৎপরিি কািে খু্াঁির্ি হর্ল সমসামরয়ক অর্ েনৈরিক, সামাজিক ও িািনৈরিক পটরূ্রমকা সম্বর্ন্ধ 

িাৈর্ি হর্ি। অধ্যাপক র্ম োি মর্ি কৃরষকায ে ও রর্র্ে বলাহাি িযিহাি পূি ের্াির্িি অর্ েৈীরির্ি বয রিিাট পরিিিেৈ 



রৈর্য় আর্স িা াঁিই পরির্প্ররির্ি ইই দুষ্টট ধ্র্ম েি উৎপরিি কািে খু্াঁির্ি হর্ি। অৈুমাৈ কিা হয় বয রিষ্ট পূি ে ইক 

হািাি অর্ে পজিম উিিপ্রর্দর্র্ বলাহাি িযিহাি শুরু হয়, পূি ে উিিপ্রর্দর্র্ি িািােসীর্ি ৫০০ রিষ্ট পূি োর্ে, 

দরিে রিহার্িি রকিু রকিু অঞ্চর্ল ৭০০ রিষ্ট পূি োর্ে। কৃরষকার্য ে বলাহাি িযিহাি রিষ্ট পূি োে সপ্তম র্ির্কি আর্ে 

ঘর্টরৈ ির্ল অৈুমাৈ কিা হয়। ইিপি বর্র্ক ৩০০ রিষ্ট পূি োে পয েন্ত কৃরষর্ির্ে বলাহাি িযাপক িযিহাি িলর্ি 

র্ার্ক। বলৌহ-ফলাকাযুি লাঙর্লি িযিহাি কৃরষর্ির্েি ইলাকা বযমৈ িজৃদ্ধ কর্ি, ের্ীি িা রৈরিড় িাষও বিমৈই 

সম্ভম হয় ইিং যর্র্ষ্ট িষৃ্টষ্টপার্িি িৈয খ্াদযর্র্সযি উৎপাদৈও িজৃদ্ধ পায়। ইই ৈিুৈ কৃরষ উৎপাদৈ িযিস্থা ও কৃরষ 

উৎপাদর্ৈি হারিয়ার্িি উন্ন্রিি সর্ে কৃরষ উৎপাদৈ পদ্ধরি ও উৎপাদর্ৈি সািসিঞ্জার্মি বির্ে রিিাট পরিিিেৈ 

বদখ্া বদয়। প্রাক-বলৌহযুর্ে কৃরষ উৎপাদর্ৈ েরুি রির্র্ষ রু্রমকা রিল ৈা। ফর্ল কৃরষ উৎপাদর্ৈি বির্ে স্থাৈুর্াি 

বদখ্া রদর্য়রিল। ইই যুর্ে েরু খ্াদয রহসার্ি িা দুগ্ধিাি দ্রিয বিরিি উৎস রহসার্ি িযিহৃি হি। যজ্ঞাৈুস্থার্ৈ 

পশুিরলি বয িীরি রিল িাি ফর্ল বো-সম্পদ ৈষ্ট হর্ি ির্সরিল। খ্াদয রহসার্ি ইিং িরল রহসার্ি বো-সম্পর্দি 

অপির্য়ি উর্েখ্ আর্ি র্িপি ব্রাহ্মে, বিৌদ্ধ ধ্ম েগ্রন্থ ‘ মঝজঝমরৈকায় ‘, ‘ সিুরৈপাি ’ প্ররৃ্রি গ্রর্ন্থ। ৈিুৈ কৃরষ-

পদ্ধরির্ি বোপালৈ ইকষ্টট অপরিহায ে অে রিল। বিৌদ্ধর্াস্ত্র সুিরৈপার্ি কৃরষকায ের্ক বোপালৈ বর্র্ক অরর্ন্ন্ িলা 

হর্য়র্ি। সুিিাং প্রাক-বলৌহযুর্ে অর্ েৈীরির্ি বো-সম্পর্দি গুরুত্ব ৈা র্াকর্লও বলৌহ প্রযুজিি যুর্ে কৃরষকার্য ে 

বোরুি প্রর্য়ািৈীয়িা ইই দুই পদ্ধরিি মর্ধ্য ইকষ্টট সংঘষ ে অরৈিায ের্ার্ি বদখ্া বদয়। ধ্মীও কাির্ৈ বো-হিযা 

অৈুর্মারদি হিাি ফর্ল ইই সংঘষ ে  ধ্মীও স্তর্িও বদখ্া বদয়। বিৌদ্ধ ধ্ম েগ্রন্থগুরলর্ি প্রােীহিযাি রিরুর্দ্ধ িািিাি 

বযসি কর্া িলা হর্য়র্ি িা বর্র্ক বিাঝা যায় বয সমসামরয়ক অর্ েনৈরিক িারহদা সম্পর্কে বিৌদ্ধিা অর্ৈক বির্ী 

সর্িিৈ রিল।           পদ্ধরিি রিকার্র্ি পর্র্ বয সি অন্তিায় রিল িািা বসগুরলি রৈন্দা কর্ির্িৈ। বিৌদ্ধ 

রৈকায় গ্রর্ন্থ ইকষ্টট কারহৈী আর্ি বয, বকাৈ ইক িািা যর্জ্ঞি িৈয পশু হিযাি আর্য়ািৈ কির্ল িুদ্ধর্দি িাি 

কর্ঠাি রৈন্দা কর্িৈ। িুদ্ধর্দি ইকসময় ির্লরির্লৈ বয, প্রািীৈকার্ল ব্রাহ্মর্েিা বোহিযাি রির্িাধ্ী রির্লৈ, কািে, 

েরু মাৈুর্ষি অিযন্ত আপৈিৈ ইিং িাি সাহার্যযই র্সয উৎপারদি হয়। মঝজঝমরৈকায় গ্রর্ন্থ েহৃপরি ইিং 

কুলপরির্দি কিেিয সম্বর্ন্ধ িে েৈা কির্ি রের্য় িলা যায় বয বোপালৈ িার্দি প্রধ্াৈ কিেিয। বোপালর্কি কর্য়কষ্টট 

গুর্ৈি উর্েখ্ আর্ি মঝজঝমরৈকায় গ্রর্ন্থ। বিৌদ্ধ ও বিৈ ধ্র্ম েি খ্াদয ও ধ্মীও কাির্ৈ পশুহিযাি বয রৈন্দা কিা হয় 

িাি িাৎপয ে হল বয ৈিুৈ কৃরষ পদ্ধরির্ি েরু অপরিহায ে রিল।   

কৃরষকার্য ে বলৌহ-প্রযুজিি িযিহার্িি ফর্ল উৎপাদর্ৈি পরিমাৈ ইি বিরর্ পরিমার্ৈ িজৃদ্ধ পায় বয ইই সম্পর্দি 

ওপি রৈর্েি কর্ি িািািা িড় িড় িািয স্থাপর্ৈ উর্দযােী হৈ। িািা স্থায়ী বিিৈরু্ক বসৈযিারহৈী েঠৈ কর্িৈ, 

িযিসা-িারের্িযি প্রসাি ঘর্ট। ৈেিিীিৈ দ্রিু সম্পসারিি হয়, ফর্ল িরেক, কারিেি, রর্েী প্ররৃ্রি বশ্রেীি মাৈুষ 

যািা িযস্ত র্াকি ৈা, িার্দি সংখ্যাও বির্ড় যায়। কৃরষ উৎপাদৈ িজৃদ্ধ পাওয়াি ফর্ল বয অর্ েনৈরিক পরিিিেৈ ঘর্ট, 

িাি প্রকার্ ঘর্ট ৈেিিীির্ৈি প্রসার্ি। বিৌদ্ধ গ্রন্থগুরলর্ি ১০ষ্টট ৈের্িি উর্েখ্ আর্ি , বসগুরলি মর্ধ্য ৬ষ্টট ৈেি 

িুর্দ্ধি মহাপরিরৈি োর্েি সর্ে যুি রিল। পুিািারত্বক অৈুসন্ধার্ৈি ফর্ল িম্পা , িািেহৃ , পাটরলপুে , বির্ালী , 

িািাৈসী , কুর্ীৈেি , শ্রািরন্ত প্ররৃ্রি ৈের্িি অজস্তত্ব আরিষৃ্কি হর্য়র্ি। িারের্িযি প্রসাি ৈেি সৃষ্টষ্টর্ি সাহাযয কর্ি, 

ৈেিগুরলও িারেিয প্রসার্ি সাহাযয কর্ি ইিং ফর্ল ৈােরিক িীির্ৈি সুেপাি ঘর্ট যাি অজস্তত্ব বিরদক যুর্ে রিল 

ৈা িলর্লই হয়। ইই যুর্ে বখ্ারদি মুদ্রাি প্রিলৈ হয় (Punched Marked Coins), ফর্ল সম্পদ সঞ্চয় কিিাি 

মাধ্যর্মি উদ্ভি ঘর্ট। ধ্ৈী-দরিদ্র বিষময বদখ্া বদয়। সংর্ির্প কৃরষ উৎপাদর্ৈি রিস্তাি, িারের্িযি প্রসাি, 

ৈেিিীির্ৈি উদ্ভি, মদু্রাি প্রিলৈ ইিং ধ্ৈী-দরির্দ্রি বিষর্মযি িীব্রিা িজৃদ্ধ বয অর্ েনৈরিক ও সামাজিক 

পটরূ্রমকা সৃষ্টষ্ট কর্ি িা াঁিই ফলশ্রুরি রহসার্ি বিৌদ্ধধ্র্ম েি উদ্ভি ঘর্ট।  

                                                              

 



                                                               সামাজিক পটরূ্রমঃ-  

কৃরষরর্রিক ও গ্রামর্কজিক বিরদক অর্ েনৈরিক কাঠার্মার্ি ৈেিিীির্ৈি বকাৈ গুরুত্ব রিল ৈা। সামাজিক 

উদ্িরৃ্িি পরিমাৈ িজৃদ্ধ বপর্লই ৈেিিীির্ৈি সৃষ্টষ্ট হয়। রকন্তু প্রািীৈপন্থীিা ৈেিিীির্ৈি রিরর্ন্ন্ িরহঃপ্রকার্র্ি 

রির্িাধ্ী রির্লৈ। প্রর্মিঃ িরেকর্দি প্ররি ব্রাহ্মের্দি মর্ৈার্াি র্াল রিল ৈা। িে োশ্রম প্রর্ার্ি িজেয় ও বির্যিা 

যর্াক্রর্ম রদ্বিীয় ও িৃিীয় স্থার্ৈি অরধ্কািী রিল। ব্রাহ্মেিাই রির্লৈ সমার্িি মধ্যমরে। সমার্ি িা াঁর্দি বশ্রষ্ঠত্ব 

সি েিৈস্বীকৃি হর্লও স্বািারর্কর্ার্িই িা াঁর্দি রিরুর্দ্ধ রৈম্নির্ে েি মাৈুষর্দি বিার্ রিল। িজেয় ও বির্য ইই দইু 

বশ্রেী সামাজিক ময োদা বর্র্ক িজঞ্চি রিল যরদও সম্পর্দি মারলক রহসার্ি িািা ব্রাহ্মের্দি বির্য় অর্ৈক 

সম্পদর্ালী রিল। িারের্িযি িৈয সমুদ্রযাো ধ্ম ের্াস্ত্রগুরল সমর্ েৈ কর্িরৈ। বিধ্ায়ৈ ৈার্ম ইক র্াস্ত্রকাি অে ইিং 

মের্ধ্ি অরধ্িাসীর্দি ‘ব্রািয’ ির্ল িে েৈা কর্ির্িৈ, কািে িািা িযিসা-িারৈর্িয রলপ্ত রিল ইিং সামুরদ্রক িারৈর্িয 

আগ্রহী রিল। িস্ত্র, েন্ধদ্রিয, িামড়া, খ্াদযদ্রর্িযি িযিসাকিা ব্রাহ্মের্দি পর্ি রৈরষদ্ধ রিল। বিৌদ্ধধ্র্ম ে ইই িরৈকর্শ্রৈী 

রির্র্ষ ময োদা পায়, ইিা অরধ্কাংর্ই রির্লৈ বির্য ির্ে েি অন্তরু্েি। বির্যিা িযিসািারের্িযি দ্বািা ধ্ৈ অিেৈ 

কির্লও ব্রাম্মৈ-র্ারসি সমার্ি িািা সামাজিক প্ররিষ্ঠা বর্র্ক িজঞ্চি রিল। িদু্ধর্দি ইই বশ্রেীি সামাজিক বিার্ 

প্রর্মৈ কর্িৈ। িুর্দ্ধি আরদ রর্ষযর্দি মর্ধ্য অরধ্কাংর্ রিল বশ্রষ্ঠী িা িরেক সম্প্রদায়রু্ি। শ্রািজস্তি ইকিৈ ধ্ৈী 

অৈার্রপন্ডি শ্রািজস্তর্ি ইকষ্টট িহৃৎ উদযাৈই িুদ্ধর্দির্ক দাৈ কিরির্লৈ। 

িযিসা-িারৈর্িযি সর্ে অর্র্ েি বলৈর্দৈ অোেীর্ার্ি যুি ইিং ইই বলৈর্দর্ৈি ইকষ্টট অপরিহায ে অে হল ঋর্েি 

িৈয সুদ গ্রহে। ব্রাহ্মের্দি পর্ি সুদ বৈওয়া রৈরষদ্ধ রিল। ইষ্টটর্ক র্াস্ত্ররির্িাধ্ী িলা হি। রকন্তু বিৌদ্ধর্ার্স্ত্র সুদ গ্রহৈ 

রৈরষদ্ধ রিল ৈা , িিঞ্চ স্পষ্টর্ার্ি িলা হর্য়র্ি বয ঋেগ্রস্ত িযজিি উরিৎ ঋে বর্াধ্ কিা। অেুিিরৈকায় গ্রর্ন্থ 

িরৈর্কি িীিৈযাো প্রোলীর্ক আদর্ ে ির্ল িুর্ল ধ্িা হর্য়র্ি। সমসামরয়ক অর্ েনৈরিক পরিরস্থরির্ি িারের্িয 

ঋেদাৈ , সুদ গ্রহে অপরিহায ে রিল। িুদ্ধর্দি ইগুরলর্ক স্বীকৃরি দাৈ কর্ি ইকষ্টট সামাজিক কিেিয পালৈ কর্িৈ। 

ৈেিিীির্ৈি কিগুরল অপরিহায ে রির্র্ষত্ব রিল বযগুরল ব্রাহ্মেয ধ্ম ে বমর্ৈ রৈর্ি পার্িৈরৈ, বযমৈ রৈম্নির্ে েি 

িযজিি কাি বর্র্ক অন্ন্ গ্রহে কিা। পুিািৈ সমািিযিস্থা বর্র্ঙ যািাি ফর্ল ইক ধ্ির্ৈি অসহায় ৈািীি সৃষ্টষ্ট হয় 

যািা ইই ৈেিগুরলর্ি েরেকািরৃি গ্রহে কর্ি। িদু্ধ ৈেিিীির্ৈি ইই বিরর্ষ্টযও বমর্ৈ বৈয়। রিরৈ বির্ালীি রিখ্যাি 

েরেকা আম্রপারলি আরির্য গ্রহে কর্িরির্লৈ ইিং ইই বশ্রেীি ৈািীর্দি বিৌদ্ধ সর্ে বযােদার্ৈি অরধ্কাি দাৈ 

কর্ি িা াঁর্দি সামাজিক স্বীকৃরি বদৈ। উদািিা ইিং সংকীে েিা বর্র্ক মুি ইই ধ্ম েমি যুর্োপর্যােী রিল।  

বিরদক যুর্ে ব্রাহ্মে ও িজেয়র্দি মর্ধ্য বশ্রষ্ঠত্ব রৈর্য় ইকষ্টট প্রিণ্ড সংঘাি ির্ল আসরিল। বলাহাি িযিহার্িি ফর্ল 

িজেয়িা উন্ন্িধ্ির্ৈি অর্স্ত্রি অরধ্কািী হয় ইিং িাষ্ট্র ও সমার্িি ওপি ব্রাহ্মের্দি প্ররু্র্েি রির্িারধ্িা কির্ি 

র্ার্ক। বিৌদ্ধযগ্রন্থগুরলর্ি িজেয়র্দি ব্রাহ্মের্দি ওপর্ি স্থাৈ বদওয়া হর্য়র্ি। স্বয়ং িুদ্ধর্দি ইিং মহািীি িজেয় 

রির্লৈ। দীঘ েরৈকায় গ্রর্ন্থ কৃষকর্দি সম্বর্ন্ধ িলা হর্য়র্ি বয িা াঁর্দি প্রধ্াৈ কিেিয হল িজেয়র্দি কি বদওয়া, বকৈৈা 

িজেয়িা বৈিার্িযি হাি বর্র্ক িাষ্ট্র ির্া িৈসাধ্ািের্ক িিা কর্িৈ। ইি ফর্ল কৃরষর্িে গুরলও িিা পায়। 

রৈয়রমি িািস্ব িাড়া িার্ষ্ট্রি অজস্তত্ব সম্ভি ৈয় ইিং িদু্ধর্দর্িি মর্ি ষ্টঠকমি িািস্ব বদওয়া প্রিার্দি কিেিয। ইি 

দ্বািা িুদ্ধর্দি িৎকালীৈ িাষ্ট্র িযিস্থার্ক সমর্ েৈ কর্িরির্লৈ। 

বিাইরদকযুর্ে বোষ্ঠীিারিক সমািিযিস্থা বর্র্ঙ বের্ল সাধ্ািে মাৈুষ বয বৈিার্য ইিং রৈিাপিাি অর্াি বিাধ্ 

কর্িরিল বিৌদ্ধ ধ্ম ে বসই পরিরস্থরি বর্র্ক িৈসাধ্ািের্ক উদ্ধাি কর্ি ইকষ্টট রিকে িযিস্থা স্থাপৈ কর্ি। কৃরষকার্য েি 

রিস্তাি, সামাজিক সম্পর্দি পরিমাে িজৃদ্ধ, মুদ্রাি প্রিলৈ ইিং সমার্িি রিরর্ন্ন্ বশ্রেীি মর্ধ্য বয িীব্র সংঘাি বদখ্া 

রদর্য়রির্লা িা বর্র্ক মাৈুষর্ক িা াঁিিাি পর্ বিৌদ্ধ ধ্ম ে বদখ্ার্ি সিম হয়। ইমৈরক মাৈুষর্ক পারর্ েি দুঃখ্ বর্র্ক িিম 

মুজিি পর্ও রিরৈ রৈর্দের্ কর্িৈ। রিরৈ মাৈুষর্ক রৈি োর্েি আশ্বাস বদৈ। যািা েহৃিযাে কর্ি শ্রমৈ হর্িৈ ৈা, িািাও 

বিৌদ্ধসংর্ঘ বযােদাৈ কর্ি দুঃর্খ্ি হাি বর্র্ক পরিোে বপর্ি পার্িৈ। িুর্দ্ধি ইই সমাধ্াৈ কায েকি কির্ি হর্ল 



সমাির্ক ইকষ্টট মুলয রদর্ি হর্ি। বসই মুলয হল শ্রমের্দি রর্িাদাৈ কিা। আসর্ল কৃরষকায ে ও িারের্িযি উন্ন্রিি 

ফর্ল বশ্রৈীরির্ি সমার্ি ধ্ৈনিষময সৃষ্টষ্ট হয় ও অসর্ন্তাষ িজৃদ্ধ পায়। ইই পরিরস্থরি বর্র্ক িাষ্ট্র ও সমাির্ক স্থারয়ত্ব 

দাৈ কিাি িৈয িুদ্ধর্দি পর্রৈর্দের্ কর্িৈ। িা াঁি উর্ের্য সামাজিক রিপ্লিসাধ্ৈ রিল ৈা, রিরৈ রির্লৈ সংস্কািক 

ইিং আিায ে। 

                                                                 ধ্মীয় পটরূ্রমঃ-   

 বিরদক সর্যিাি সির্ির্য় িড় অিদাৈ হল ধ্মীয় প্ররিষ্ঠাৈ ও ধ্র্ম েি বির্ে। ধ্মীয় িরলদার্ৈি ধ্ািো পিিিী বিরদক 

যুর্ে র্জির্ালী হয়। বিরদক ধ্ম ে ইকরদৈ আয েসমার্ি অরূ্িপিূ ে উৎসার্হি সঞ্চাি কর্িরিল। প্রর্মরদর্ক ই ধ্র্ম েি 

সিলিা প্রর্িযক আয ে সন্তার্ৈি িীিৈর্ক প্রর্ারিি কর্িরিল। রকন্তু বিরদক ধ্ম ে কালক্রর্ম িা াঁি সিলিা হািায় ইিং 

যােযর্জ্ঞি জক্রয়াকলার্প খু্িই িষ্টটল হর্য় পর্ড়। ধ্র্ম েি িারহযক অৈুষ্ঠাৈ ক্রমর্ঃ আধ্যাজিক আর্িদৈ অর্পিা িড় 

হর্য় ওর্ঠ। ধ্ম োিির্ে িষ্টটলিা িজৃদ্ধি সার্র্ সার্র্ ব্রাহ্মে বশ্রেীি হার্ি যােযজ্ঞ ও অৈুষ্ঠাৈ সম্পাদর্ৈি অরধ্কাি 

ইকর্িষ্টটয়া হর্য় যায়। েহৃর্স্থি পুেযলার্ অর্িা পাপ-স্খালর্ৈি িৈয ধ্মীয় অৈুষ্ঠার্ৈি অরধ্কাি ব্রাহ্মের্দি হার্ি 

রের্য় পর্ড়। ব্রাম্মৈর্শ্রৈীি ইই প্রাধ্াৈয সমার্ি িজেয় ও অৈযাৈয বশ্রেীি মাৈুর্ষি অসর্ন্তাষ বিরদক যুর্েি 

বর্ষর্ার্ে িীব্র আকাি ধ্ািৈ কর্ি। অর্ৈর্ক মর্ৈ কর্িৈ উপরৈষর্দি দার্ েরৈক ির্েি সমর্ েক রিল িজেয়িা। 

ব্রাহ্মেযধ্ম ে পূি ের্াির্ি খু্ি ইকটা দৃঢ় রর্রিি ওপি স্থারপি হর্ি পার্িরৈ। ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি রিরুর্দ্ধ বয সি ধ্মীয় 

আর্ন্দালৈ হর্য়রির্লা, বসগুরলি উৎসস্থল রিল পূি ে র্াির্ি আি িজেয় বশ্রেীি বলাকই ইগুরলি বৈিৃত্ব রদর্য়রির্লা।  

যােযজ্ঞ ও পশুিরলি রৈষু্টি প্রর্া ইিং সমার্ি রৈিু বশ্রেীি প্ররি উাঁিু বশ্রেীি অিজ্ঞা ও ঘৃৈা ইই দুষ্টট অৈযার্য়ি 

রিরুর্দ্ধ ধ্মীয় বির্ে প্ররিজক্রয়াি সৃষ্টষ্ট হয়। ইইসি প্ররিজক্রয়াি মুখ্য আক্রমে রের্য় পর্ড় বিরদক ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি 

রিরুর্দ্ধ। কািে ব্রাহ্মেয ধ্ম েই বসরদৈ ইসি অৈযার্য়ি পষৃ্টর্পাষকিা কর্িরিল। উপরৈষর্দি ঋরষিা বয স্বাধ্ীৈ 

ধ্ম েরিন্তাি বিিৈা িারের্য় িুর্লরির্লৈ ব্রাহ্মেয ধ্ম ে বসই বিিৈার্ক স্তে কর্ি রদর্ি বির্য়রিল। ইি প্ররিকার্িি 

উর্ের্র্য বিরদক যরু্েি বর্র্ষ রিষ্টপূি ে ষষ্ট র্ির্ক উিি র্াির্ি ব্রাহ্মেযধ্ম ে –রির্িাধ্ী ( বিদরিিধ্ী ) ৈাৈা মর্িি উদ্ভি 

ঘর্ট। ইইসি ধ্ম েমর্িি মর্ধ্য বিৌদ্ধ ধ্ম ে ও বিৈ ধ্র্ম েি প্রর্াি ও প্রাধ্াৈয রিল সি োর্প্রিা বির্ী। 

রিষ্টপূি ে ষষ্ট র্ির্কি আর্ে বর্র্কই র্ািিির্ষ ে রিৈষ্টট রিন্তাধ্ািা পরিলরিি হয়। প্রর্মিঃ, যর্জ্ঞি ওপি অোধ্ 

রিশ্বাস, যাি মাধ্যর্ম বয মৈ কামযিস্তু মাৈুষ লার্ কির্ি পার্ি। রদ্বিীয়িঃ, ব্রহ্মই িিম িে ইিং আিাই ইকমাে 

সিয িা রৈিয- উপরৈষর্দি ইই িােীি প্ররি িিম আস্থা। িৃিীয়িঃ, সৈািৈ ও র্াশ্বি রৈয়র্ম অরিশ্বাস। বকাৈ 

ঘটৈাি উৎপরি রির্েষর্ে আকজিকিাি ওপি অিযরধ্ক গুরুত্ব আর্িাপ কিা হি। ইকরদর্ক যােযর্জ্ঞি ওপি 

মাৈুর্ষি অোধ্ রিশ্বাস ও র্ার্স্ত্রি প্ররি অন্ধ আৈুেিয, অপিরদর্ক ব্রহ্মই সিয- ইই অনদ্বিিার্দি রিকার্র্ি ফর্ল 

িযজি মাৈুষ রৈর্িি ওপি রিশ্বাস হারির্য় বফর্ল। িা াঁিা ইমৈ ইকষ্টট ধ্র্ম েি অর্পিায় রিল যার্ি িা াঁিা মুজিি আস্বাদ 

পায়। বিৌদ্ধ ধ্ম ে ও বিৈ ধ্ম ে মাৈুর্ষি মুজিি পর্র্ি রৈর্দের্ বদিাি বিষ্টা কর্ি। স্বর্ািিই ই দুষ্টট ধ্র্ম েি প্ররি সাধ্ািে 

মাৈুষ আকৃষ্ট হর্য়রিল।  

উপরৈষর্দি ঋরষিা ধ্মীয় যােযজ্ঞ, জক্রয়াকলাপ, আিাি-অৈুষ্ঠাৈর্ক স্বীকাি কির্ি পার্িৈ রৈ। ধ্মীয় রিিার্ি ইগুরল 

মূলযহীৈ ির্ল িা াঁিা মর্ৈ কির্িৈ। উপরৈর্দ্গুরলর্ি বকাৈ রৈরদেষ্ট বদিিাি কর্া বৈই। উপরৈষদগুরলি আদর্ ে পুরুষ 

হর্লৈ বসই র্রিষযৎ স্রষ্টা রযরৈ িােরিক বকাৈ িযাপার্ি মার্া ঘামাৈ ৈা, ইমৈরক ধ্র্ম েি িযাপার্িও রিরৈ রৈরি েকাি। 

রিরৈ বদিিার্দিও ওপর্ি ইিং রিরৈ ব্রর্হ্মি মিই রিিন্তৈ ও অরিৈার্ী। 

উপরৈষদগুরলর্ি র্াজণ্ডলয, যােযজ্ঞ ও উোলক ৈার্ম রিৈিৈ ঋরষি ৈাম রির্র্ষর্ার্ি উর্েযখ্র্যােয। প্রর্ম দুিৈ 

হর্লৈ র্ািিাদী ইিং বর্ষিৈ িাস্তিিাদী ধ্যাৈধ্ািো িযি কর্ির্িৈ। উোলক িিুর্ি ের্দি সুিগুরলি িাস্তিসম্মি 

িযাখ্যা বদৈ ইিং রিশ্বসৃষ্টষ্টি িযাপার্ি বদিিার্দি বকাৈ রূ্রমকা বৈই ির্ল মন্তিয কর্িৈ। ইমৈরক রিরৈ আিৈ-ইি 



ধ্ািৈাষ্টটও স্বীকাি কর্িৈরৈ। িা াঁি মর্ি আিৈ হল প্রার্রমক িস্তুেি মাৈরিক রর্রি। অিইি বদখ্া যায় বয 

উপরৈষদগুরলর্ি বয ধ্যাৈধ্ািোি সন্ধাৈ পাওয়া যায় বসগুরলর্ি ব্রাহ্মেযধ্র্ম েি সমর্ েৈ কিা হয়রৈ। অর্ োৎ 

উপরৈষদগুরলর্িই ব্রাহ্মেযধ্র্ম েি অৈুষ্ঠাৈ সি েস্ব জক্রয়াকলার্পি রিিধ্ীিা কিা হয়। অির্য উপরৈষদগুরল বিদ 

অস্বীকাি কর্িরৈ। উপরৈষর্দি সময় বর্র্কই সন্ন্যাসী বশ্রেীি উদ্ভি ঘর্ট। সন্ন্াসীিা িৎকালীৈ সামািীক িন্ধৈ ও 

ধ্মীয় ধ্যাৈধ্ািোি সর্ে সমস্ত সম্পকে রিন্ন্ কির্ি সিম হৈ। ইর্দি িলা হয় পরিব্রািক ( িীর্ েযােী ) িা 

শ্রমে।ইিা প্রর্মরদর্ক মঠ িা সম্প্রদায় ের্ড় বিার্লৈ রৈ। পর্ি অির্য িা াঁিা রৈি রৈি মঠ িা সম্প্রদায় ের্ড় 

বিার্লৈ। ইই সম্প্রদায়গুরল িে েরর্রিক সমািিযিস্থা প্রিযাখ্যাৈ কর্িরিল সিয, রকন্তু বকাৈ রির্র্ষ ধ্ির্েি 

সামাজিক কম েসূিী বঘাষো কর্িরৈ। অিীরিকেে ইরূপ ইকষ্টট ধ্মীয় সম্প্রদায়। ইিা ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি রিরুর্দ্ধ িরলষ্ঠ 

প্ররিিাদ িাৈায়। বোসাল রির্লৈ ইই সম্প্রদার্য়ি প্ররিষ্ঠািা। রিরৈ ব্রাহ্মের্দি িিৈাধ্ীৈ সমািিযিস্থাি রিরুর্দ্ধ 

বকিল প্ররিিাদই কর্িৈরৈ, রিরৈ িা াঁি মিিাদ যার্ি সমার্িি অব্রাহ্মে বশ্রেীি মর্ধ্য আকষ েের্যােয হয় িা াঁি িৈযও 

সর্িষ্ট হৈ। বোসাল িা াঁি ধ্ম েপ্রিাি বকাৈ সন্ন্যাসী সম্প্রদার্য়ি সঙ্কীে ে পরিরধ্ি মর্ধ্য আিদ্ধ িার্খ্ৈরৈ, েহৃীর্দি মর্ধ্যও 

িরড়র্য় রদর্য়রির্লৈ। িহুসংখ্যক েহৃী িা াঁি ধ্ম েমি গ্রহে কির্লও বদৈজন্দৈ িীির্ৈ আর্েি মর্িাই প্রিরলি 

পূিাপাি েে বমর্ৈ িলর্ি র্ার্ক। ফর্ল ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি প্রর্াি বর্র্কই যায়। আজিরিক ধ্র্ম েি িা সম্প্রদার্য়ি মর্িা আি 

ইকষ্টট ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি রিরুদ্ধিাদী সম্প্রদায় ের্ড় বিার্লৈ অজিিা বকর্কম্বরলৈ। রিরৈ িলর্িৈ আিা ির্ল রকিু বৈই 

ইিং মাৈুর্ষি মিুৃযি পি সিরকিুই র্রূ্ৈয রমরলর্য় যায়। পুিাৈকার্যপ ৈার্ম ইক ধ্ম েগুরুও প্রিরলি ধ্ম োৈুষ্ঠার্ৈি 

রিরুর্দ্ধ মি প্রকার্ কর্িৈ। সাধ্ািে মাৈুর্ষি মর্ধ্য িা াঁি যর্র্ষ্ট িৈরপ্রয়িা রিল। ইইসি ধ্মীয় সম্প্রদার্য়ি রিরুর্দ্ধ 

ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি মর্ৈার্াি খু্িই কর্ঠাি রিল। বিৌদ্ধধ্ম েগ্রর্ন্থ উর্েখ্ আর্ি বয বেৌিম িুদ্ধ যখ্ৈ ধ্ম ে প্রিাি শুরু কর্িৈ 

বস-সময় উিি র্াির্িই ৬৩ষ্টট ধ্ম েমি প্রিরলি রিল। ইসি ধ্র্ম েি প্রর্াি দিূ কিিাি িৈয প্রর্য়ািৈ হয় আর্িা 

র্জির্ালী ধ্ম ে আর্ন্দালর্ৈি। পজণ্ডি অলর্দৈিাির্েি কর্ায় , বেৌিম িুর্দ্ধি আরির্োর্িি র্ি র্ি িিি আর্েই 

র্ািিীয়র্দি রিন্তাধ্ািায় ইক আর্লাড়র্ৈি সৃষ্টষ্ট হর্য়রিল যা বিৌদ্ধধ্র্ম েি পর্ সুেম কর্ি।  

 

 

                                                                  িািনৈরিক পটরূ্রমঃ- 

রিষ্টপূি ে ষষ্ঠ র্ির্ক উিি র্াির্িি িািনৈরিক ইরিহাস িমকপ্রদ ৈাৈা ঘটৈায় পরিপূে ে। ইই সমর্য়ই র্াির্ি প্রর্ম 

অর্ৈকগুরল অর্পিাকৃি িড় িার্ষ্ট্রি আরির্োি ঘর্ট ইিং িািপি বসগুরলি মর্ধ্য প্রাধ্াৈয লার্র্ি িৈয প্ররিদ্বজিিা 

শুরু হয়। বিৌদ্ধ ও বিৈ গ্রন্থারদি সািযপ্রমার্ৈি রর্রির্ি িলা যায় বয রিষ্টপূি ে ষষ্ঠ র্ির্কি মাঝামাজঝ র্াির্ি ১৬ষ্টট 

িহৃৎ িার্ষ্ট্রি অরিত্ব রিল। অির্য ইগুরলি মর্ধ্য র্াির্িি সকল িার্ষ্ট্রি অন্তরু্েজি রিল ৈা। আসর্ল র্াির্ি িখ্ৈ 

িুদ্র িহৃৎ িার্ষ্ট্রি সংখ্যা ১৬ষ্টটি বির্য় অর্ৈক বিরর্ রিল। ১৬ সংখ্যাষ্টট রদর্য় ইটাই বিাঝাৈ হর্য়র্ি বয অসংখ্য 

িার্ষ্ট্রি মর্ধ্য ১৬ষ্টট িাষ্ট্রই রিল উর্েখ্ কিাি মর্িা। 

বিৌদ্ধধ্ম েগ্রন্থ ‘ অেুিিরৈকায় ‘ ইিং বিৈর্াস্ত্র ‘ র্েিিীসিু ‘ ৈার্ম দুষ্টট গ্রন্থ বর্র্ক আমিা ১৬ষ্টট িাষ্ট্র সম্বর্ন্ধ 

িাৈর্ি পারি। ির্ি অরধ্কাংর্ ঐরিহারসর্কি মর্ি বিৌদ্ধ ‘ অেুিিরৈকায় ‘ গ্রর্ন্থ ইই িাস্ত্রগুরল সম্বর্ন্ধ বয ির্য 

পাওয়া যায় িা অরধ্ক রৈর্েির্যােয। ইই ১৬ষ্টট িািয হল ১) কার্ী ২) বকার্ল ৩) অে ৪) মেধ্ ৫) িজ্জি িা িজৃি ৬) 

িৎস ৭) মে ৮) বিদী ৯) কুরু ১০) পাঞ্চাল ১১) অিক ১২) র্িূর্সৈ ১৩) কম্বি ১৪) অিন্তী ১৫) মৎসয ১৬) োন্ধাি। 

বষালষ্টট িািয িাড়াও ই যরু্ে কর্য়কষ্টট স্বায়ির্ারসি িািয রিল। ইগুরলর্ি রিরর্ন্ন্ উপিারি িা বোষ্ঠীি র্াসর্ৈি 

সন্ধাৈ পাওয়া যায়, যর্া, রপপ্পরলির্ৈি বমািীয়, বকর্পরু্িি কালামা িারি, আেকপ্পাি িুরল িারি, করপলািস্তুি র্াকয 

িারি, রমরর্লাি রির্ধ্হ িারি ইিযারদ।  



উপরিউি িািযগুরলি অিস্থাৈ বদর্খ্ অৈুমাৈ কিা যায় বয , েো-যমুৈাি উপিযকা অঞ্চলই বসরদর্ৈি আয োি ের্ি েি 

প্রাের্কি রিল। ইকমাে অিক িািযষ্টট রিল দারিোর্িযি বোদািিী অঞ্চর্ল। দারিোর্িযি রিস্িৃি অঞ্চল, পূি ে ও 

পজির্মি সুদৃঢ় অঞ্চল্গুরল বষাড়র্ মহািৈপর্দি সমর্য় আয ে সর্যিাি িাইর্ি রিল। পূি েরদর্কি কামরূপ ও 

িের্দর্ র্াির্িি িািনৈরিক মাৈরির্ে িখ্র্ৈা বকাৈ গুরুত্বপূে ে স্থাৈ অরধ্কাি কর্িরৈ। 

বষাড়র্ মহািৈপর্দি রিরর্ন্ন্ িািযগুরলি মর্ধ্য ক্রমােি যদু্ধরিগ্রহ বলর্েই র্াকর্িা। অির্য ইই যুদ্ধরিগ্রর্হি 

রপির্ৈ িড় িািযগুরলি সাম্রািয প্ররিষ্ঠাি স্বপ্নই রিল প্রধ্াৈ। রকিুরদর্ৈি মর্ধ্যই দুি েল িাস্ত্রগুরল র্জির্ালী িার্ষ্ট্রি 

সর্ে যুর্দ্ধ স্বািিয হারির্য় বফর্ল। ফর্ল িািষ্টট র্জির্ালী িার্ষ্ট্রি উদ্ভি হয়- মেধ্, বকার্ল, অিন্তী ও িৎস। মেধ্ 

িাি রিরম্বসাি, বকার্লিাি প্রর্সৈজিৎ, অিরন্তিাি প্রর্দযাি ইিং উদয়ৈ র্াির্িি িািনৈরিক বির্ে ইই যুর্ে 

প্রাধ্াৈয লার্ কর্িৈ। সির্র্র্ষ মেধ্ িািয আয োির্িেি সাি ের্র্ৌম িমিাি অরধ্কািী হয়। 

বষাড়র্ মহািৈপর্দি যুর্ে িািিি ও প্রিািি ইই দুিকম প্রিরলি র্াসৈিযািস্থা রিল। অর্ৈক িািাই ই যুর্ে 

সাম্রািয প্ররিষ্ঠাি স্বপ্ন বদখ্র্িৈ। িািার্দি মর্ধ্য ‘ সম্রাট’, ‘ইকিাট’ প্ররৃ্রি উপারধ্ধ্ািী িািািও বদখ্া পাওয়া যায়। 

িািপদ রিল িংর্াৈুক্ররমক। িািা ইকিে িমিাি অরধ্কািী হর্লও বস্বচ্ছািািী হর্ি পাির্িৈ ৈা। ব্রাহ্মে 

পুিরহির্দি পিামর্ ে, প্ররিরৈরধ্ সর্াি গুরুত্ব ইিং পিুািৈ িীরিৈীরি িার্ক বমর্ৈ িলর্ি হর্িা। ইই যুর্ে রিরর্ন্ন্ 

েেিািযও ের্ড় ওর্ঠ। ইইসি িার্িয েেির্িি ইক অরর্ৈি পিীিা িলরিল। ইইসি িার্িযি র্াসৈকায ে 

উপিারির্দি সরমরি দ্বািা পরিিারলি হি। প্ররি গ্রার্ম িৈসাধ্াির্েি রৈি োরিি সরমরি রিল। আিাি অর্ৈকগুরল 

েেিার্িয প্রধ্ার্ৈি পদ পুরুষাৈুক্ররমক রিল। বির্ালী ৈামক েেিার্িয ইকিৈ িািা, ইকিৈ উপিািা ও 

ইকিৈ বসৈাপরিি ওপি িািয র্াসর্ৈি দ্বারয়ত্ব রিল। 

েেিািযগুরল েষ্টঠি হর্য়রিল কখ্র্ৈা ইকষ্টট উপিািয রৈর্য়, বযমৈ র্াকয-মে। আিাি ইকারধ্ক উপিারি রৈর্য়, 

বযমৈ িজৃি ও যাদি। র্াির্ি আয েিা প্রর্র্ম েেিািযই স্থাপৈ কর্ি, পর্ি িািির্িি উদ্ভি ঘর্ট। আিাি িাির্জি 

যখ্ৈ প্রিল হর্য় ওর্ঠ িখ্ৈ স্বাধ্ীৈর্িিা আয েিা িৈিেল পরিস্কাি কর্ি বসখ্াৈকাি উপিারি িা আরদম 

অরধ্িাসীর্দি সর্ে ইকর্িাট হর্য় ৈিুৈ েেিািয ের্ড় বিার্ল। অর্ৈর্ক মর্ৈ কর্িৈ ব্রাহ্মেয ধ্র্ম েি বো াঁড়ারমি 

িািনৈরিক প্ররিজক্রয়া রহসার্ি ইরূপ েেিার্িযি উদ্ভি ঘর্ট। িািযর্াসর্ৈি বযৌর্ িযিস্থাই রিল েেিািযগুরলি 

প্রধ্াৈ র্জি। রিরর্ন্ন্ উপিারির্দি প্ররিরৈরধ্িা িা পরিিার্িি কিোিা রৈয়রমি প্ররিরৈরধ্ সর্ায় রমরলি হি। প্ররিরৈরধ্ 

সর্াি সর্াপরির্ক িািা িলা হি। ির্ি ইই পদ িংর্াৈুক্ররমক রিল ৈা। অিইি িার্ক িািা ৈা ির্ল প্রধ্াৈ িলাই 

যুজিযুি। সর্ায় সংখ্যােরির্ষ্ঠি মিামি গ্রাহয হি। েেিার্িযি র্াসৈকায ে িালািাি িৈয রিরর্ন্ন্ কম েিািী রিল। 

অর্ৈর্কি মর্ি িুদ্ধর্দি েেিািযগুরলি ধ্া াঁর্ি সংঘ ের্ড় িুর্লরির্লৈ।  

িুদ্ধর্দি ও মহািীি উর্র্য়ই েেিার্িযি ৈােরিক রির্লৈ। িা াঁিা উর্র্য়ই রির্র্ষ রির্র্ষ উপিারিি সদসযও রির্লৈ। 

বেৌিম িুদ্ধ রির্লৈ র্াকয উপিারিি আি মহািীি রির্লৈ জ্ঞািৃক উপিারিি সদসয। ই বর্র্ক বিাঝা যায় বয 

প্ররিিাদী ধ্ম ে আর্ন্দালর্ৈি বির্ে েেিািযগুরলি উর্েযখ্র্যােয রূ্রমকা রিল।ইইসি েেিািযগুরলর্ি র্াসকর্শ্রেী 

রিল িজেয়। সামাজিক ও িািনৈরিক িমিা িা াঁর্দি হার্িই রিল। ফর্ল সমার্ি ব্রাহ্মের্দি িমিা রির্র্ষ রিল ৈা। 

ই কাির্ৈ বিৌদ্ধর্ার্স্ত্র সমার্ি িজেয়র্দি স্থাৈ ব্রাহ্মের্দি ওপর্ি বদওয়া হর্য়র্ি।      

    

                                                               সহায়ক গ্রন্থপজঞ্জঃ- 

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) অিীর্িি উজ্জ্বল র্ািি- ই, ইল, িযাসাম। 

৬) প্রািীৈ র্াির্িি ইরিহাস( প্রর্ম খ্ণ্ড )- সুৈীল ির্টাপাধ্যায়। 

৭) র্ািিির্ষ েি ইরিহাস- বিারমলা র্াপাি। 

                                                             সম্ভািয প্রস্নগুরলঃ- 

১) পিিিী বিরদক যুর্ে সামাজিক রির্ার্েি রর্রি রক রিল? ( ২) 

২) রিষ্টপূি ে ষষ্ট র্ির্ক ধ্ম োর্ন্দালর্ৈি ফর্ল কিগুর্লা ধ্ম েমি সৃষ্টষ্ট হর্য়রিল? ( ২) 

৩) রদ্বি কার্দি িলা হয়? ( ২) 

৪) রিষ্টপিূ ে ষষ্ট র্ির্কি ধ্ম োর্ন্দালর্ৈ িজেয়িা বৈিৃত্ব রদর্য়রির্লা বকৈ? ( ৫, ১০ ) 

৫) বিৌদ্ধ ধ্র্ম েি আরির্োর্িি আির্-সামাজিক পটরূ্রমকা রির্েষে কি ? ( ১০ ) 

৬) বিৌদ্ধ ধ্র্ম েি উদ্ভর্িি সামাজিক, অর্ েনৈরিক, িািনৈরিক ও ধ্মীয় পটরূ্রমকা আর্লািৈা কি। ( ১০ ) 


