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Abstract: 

The greatest manifestation of human glory is through the Tathagata Buddha. Just as the 

Buddha is the embodiment of loving-kindness and compassion in the whole world, so he 

flooded the whole world with the nectar of salvation from sorrow. That is why the Buddha’s 

principled religion conveys a message of hope to the peoples. During the lifetime of the 

Buddha, there were differences of opinion on various issues. That situation became more 

chaotic after the Buddha’s Mahāparinirvāṇa. In the post-Buddha period, some of his 

followers once re-arranged religion to make it attractive and popular with the people. 

Naturally, tantrism, idol worship and various rituals came into the religion. The actual 

religion and philosophy of the Buddha sank under these external means. Along the pathway 

of history, Buddhism in Bengal has gradually evolved into various forms; in the similar 

pathway, the Bengali Buddhists who were devoted to this religion, have gradually turned 

from being the majority of the humankind in this country to became once a minority 

humankind; I have only tried to explain it in a very brief form in this article. Although 

Buddhism once became extinct in the whole of ancient India, it was not completely 

eradicated because of these Bengali Buddhists. From that time onwards, some number of 

Bengali Buddhists maintained the religion of Buddha on this continent. Although they are 

insignificant in number, they are still there today embracing the religion of the Buddha. 

Most of them have remained in Bengal, and the rest have left Bengal for livelihood or the 

persecution by foreign powers and are scattered in different parts of India. 
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    এবমায আর্রাক-ফবতেকা ভাভবত বগৌতভ ফুর্দ্ধয ভুখবনিঃৃত উর্দ  ফাণীয উয বনবেয কর্য এই জগৎ  জীফন 

বফলমক বম ভতফাদ গর্  উর্েবছর তা বফৌদ্ধধভে  দেন নার্ভ ুবফবদত। ভানফদযদী এই ধভে তায বক্রম বচন্তাধাযায বফফতের্ন 

আজ ভগ্র বফর্শ্বয দযফার্য ছব র্ম র্ র্ছ। বফৌদ্ধধভে অনুষ্ঠার্নয ধভে নম, অনুীরর্নয ধভে। ফাাংরাম বই বফৌদ্ধধর্ভেয 

ক্রভবফকার্য ধাযা বফলমক বকার্না বনবেযর্মাগয প্রাভাণয গ্রন্থ আজ বিতর্দয দৃবির্গাচয মবন। অবফবক্ত ফাাংরাম নানান 

বযফতেন এর্র্ছ, তাছা া ূফে াবকস্তান তথা অধুনা ফাাংরার্দ বফবক্ত মায পর্র গুরুত্বূণে  প্রাভাণয ুুঁবথত্র াংগ্র 

কযা বভার্েই জাধয ফযাায নম। 
 

     ফতেভার্ন বম বূখি ভূ ‘বিভফঙ্গ’ এফাং ‘ফাাংরার্দ’ নার্ভ ুবফবদত, প্রাচীনকার্র বই বূখি বকান একবে বফর্ল নার্ভ 

ুবফবদত বছর না। বিভফর্ঙ্গয বনম্ন অাংর্ প্রধানত গঙ্গায বিভবাগ কথা ফীযবূভ-ফধেভান াংরগ্ন অঞ্চর বছর ‘যাঢ়’ ফা ‘ুষ্প’ 
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নার্ভ খযাত; উত্তযফঙ্গ ‘ুণ্ড্র’ নার্ভ খযাত; ফাাংরার্দর্য ঢাকা, পবযদুয  মর্ায াংরগ্ন অঞ্চর বছর ‘ফঙ্গ’ নার্ভ খযাত এফাং 

তৎ বনম্নফতেী াংরগ্ন অঞ্চর বছর ‘ফঙ্গার’ নার্ভ খযাত; বনামাখারী  কুবভল্লা াংরগ্ন অঞ্চর বছর ‘ভতে’ নার্ভ খযাত; চট্টগ্রাভ, 

শ্রীট্ট াংরগ্ন অঞ্চর বছর ‘বযর্খর’ নার্ভ খযাত। উর্যাক্ত এই ভস্ত এরাকা ভূর্ক একর্ত্র ‘ফঙ্গর্দ’ ফা ‘ফাাংরার্দ’ নার্ভ 

ুবযবচত বছর। বিিূফে লষ্ঠ তাব্দীয ূর্ফে ফঙ্গর্দর্ আমে বযতায প্রবাফ  প্রায বছর, বকন্তু বিিফূে লষ্ঠ তাব্দীর্ত ভাভবত 

ফুর্দ্ধয আবফবোর্ফয ভমকার বথর্ক ক্রভান্বর্ ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধর্ভেয প্রবাফ  প্রায শুরু ম। 
 

     প্রাচীন ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধভে ফুদ্ধর্দর্ফয জীফদ্দার্তই প্রায রাব কর্যবছর এফাং ফুদ্ধ স্বমাং ফঙ্গর্দর্ বযভ্রভণ কর্যবছর্রন। 

‘অঙু্গত্তয বনকার্ম’ ফযাখযাত র্মর্ছ ‚ফঙ্গান্ত ুত্র‛ নার্ভ প্রবদ্ধ এক মুফা ববক্ষুত্ব গ্রণ কর্যবছর্রন ফুদ্ধর্দর্ফয বনকর্ে, তাই 

র্োতীত বার্ফ ফরা মাম এই ফঙ্গান্ত ুত্র ফঙ্গর্দ বথর্কই ফুর্দ্ধয বনকে এর্বছর্রন। ‘বথযগাথা’  ‘অাদার্ন’ ‚ফঙ্গী‛ 

নার্ভ ুপ্রবদ্ধ এক ফাঙারী ববক্ষু  স্বনাভধনয কবফয বযচম বভর্র, বমবন কবফতা যচনা কর্য ফুদ্ধর্ক শুবনর্মবছর্রন। বতবন 

বফদযারার্বয জনয যাজগৃর্ ফফাকার্র স্থবফয াবযুর্ত্তয াক্ষাৎ রার্বয ুর্মাগ ান, এফাং অতিঃয ফুর্দ্ধয াবিধয রাব 

কর্য তাুঁয বলযত্ব গ্রণ কর্যন। ‘ববরত্ত জাতক’ এফাং ‘ধম্মদ অেেকথা’ম ফযাখযাত র্মর্ছ ফুদ্ধর্দফ জীফদ্দার্তই ‘ুভ’ 

যার্জযয ‘বতক’ নগর্য বযভ্রভণ কর্যবছর্রন, এই ুভ যাজয বছর প্রাচীন ফর্ঙ্গয অন্তগেত। এই বযভ্রভর্ণয কথা ১৯৪৭ 

বিিার্ব্দ বতব্বতী ুপ্রবদ্ধ বরখক ‘ুম্পা’ কতৃেক বরবখত ‘াগ-াভ-বজান-জযাাং’ গ্রর্ন্থ ফণেনা যর্মর্ছ, মা ধভেদ অেেকথায 

ফণেনায বত হুফহু বভর বযরবক্ষত ম: 
 

অনাথববিক বশ্রষ্ঠীয এক কনযা ‘চরুবুদ্রা’য বফফা ম্পি র্মবছর নু্ড্রফধের্নয এক বফত্তফান বযফার্য। নু্ড্রফধেন ফতেভান 

ফাাংরার্দর্য ফগু া, যাংযু  বদনাজযু াংরগ্ন অঞ্চর। বশ্রষ্ঠী কনযা অর্ফৌদ্ধ শ্বশুযকরূ্রয করর্ক নানানবার্ফ ফরু্দ্ধয প্রবত 

শ্রদ্ধাীর কর্য তরু্রবছর্রন। চরুবুদ্রায আভন্ত্রণ গ্রণ ফূেক ফদু্ধর্দফ নু্ড্রফধের্ন দােণ কর্যন  আবতথয গ্রণ কর্যন। এই 

প্রর্ঙ্গ ফদু্ধর্দফ একবে াবর গাথায ফণেনা কর্যবছর্রন: 

‚দরূ্য র্ন্তা কার্বন্ত বভফর্ন্তা’ফ ফফর্তা, 

অর্ন্ত’ত্থ ন বদবন্ত যবত্ত বখতা মথা যা।‛ 

⸺অথোৎ, ীরফান ৎ ফযবক্ত বভারম ফেত দৃয অবত দযূ বথর্ক প্রকাবত ন, যন্তু অৎ ফযবক্ত যাবত্রকারীন বনবক্ষপ্ত য তরুয 

দৃযর্ে উরব্ধ ন না।
১
 

 

    এছা া, ফুদ্ধর্দফ জীফদ্দার্তই বম ফাাংরাম এর্বছর্রন তা চচবনক বযব্রাজক ‘বউর্মন াঙ’ এয ফণেনার্ত ুস্পি 

উর্ল্লখ যর্মর্ছ। তাুঁয ফণেনাম ফযক্ত র্মর্ছ ফুদ্ধর্দফ ুন্ড্রফধেন, ভতে (কুবভল্লা) ইতযাবদ স্থার্ন প্ত বদফকার ধর্ভোর্দ দান 

কর্যবছর্রন। এফাং বই স্থান বথর্ক কণেুফণে (ফযভুয) র্ম ভগধ (বফায)-এ এর্বছর্রন। প্রাগুক্ত কর্মকবে উদাযর্ণয 

দ্বাযা স্পি বার্ফ প্রতীমভান ম বম, ফুদ্ধর্দর্ফয জীফদ্দার্তই ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধভে বফকবত র্মবছর। 
 

    বভৌমে মুর্গ বৌণ্ড্র যাজয ম্রাে অর্ার্কয (যাজত্বকার: ২৬৯ বিস্টূফোব্দ বথর্ক ২৩২ বিস্টূফোব্দ) ানাধীন বছর এফাং বই 

ভম ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধভে বফদযভান বছর। বতবন ফুর্দ্ধয বৌণ্ড্রযার্জয শুবাগভন  ধভের্দনা বচযজাগ্রত কযায জনয একবে স্তূ  

বফায বনভোণ কবযর্মবছর্রন। এছা া ভগ্র ফঙ্গর্দর্ বভাে ৭০ বে বফৌদ্ধবফায বনভোণ কবযর্মবছর্রন, তন্মর্ধয ২২ বে বছর শুধু 

তাম্রবরপ্তর্তই। ববক্ষু ছা া ববক্ষুনীযা বই ভম বফার্য থাকর্তন। 
 

     চচবনক বযব্রাজক ‘পা-বর্মন’ (ঞ্চভ তাব্দী) বাযতফর্লে আগভর্নয য একভম  তাম্রবরপ্তর্ত প্রাম দুই ফৎযকার 

মাফৎ ফফা কর্যবছর্রন। বতবন বই ভর্ম তাম্রবরপ্তর্ত ফহু বফৌদ্ধবফায বযদেন কর্যবছর্রন, তা তাুঁয ভ্রভণ ফৃত্তান্ত বথর্ক 

জানা মাম। বই ভম বফৌদ্ধধভে াযা ফঙ্গর্দর্ বফস্তাযরাব কর্যবছর।
২
 যফতেীকার্র প্তভ তাব্দীর্ত ‘বউর্ন-াঙ’  এর্ 

একর বফায বযদেন কর্যবছর্রন ফর্র তাুঁয ভ্রভণ কাবনীর্ত ফণেনা কর্যবছর্রন। ১৯৬২ বিস্টার্ব্দ করকাতা বফশ্ববফদযারর্ময 

প্রত্নতত্ত্ব বফবার্গয বফবি অধযাক  : ুধীয যঞ্জন দার্য তত্ত্বাফধার্ন কণেুফণে বস্টন াংরগ্ন মদুুয গ্রার্ভয অন্তগেত যাজফাব  

 াঙায প্রত্নস্থর খননকামে শুরু কর্যন। বখান বথর্ক প্রথভ ফৎর্যই ামা মাম বভৌমে মুর্গয নানান প্রত্নফস্তু  বা াভাবেয 

ীরর্ভায। ুতযাাং ফরা মাম, বিস্টূফে চতুথে বথর্ক বিস্টীম প্তভ তাব্দী মেন্ত ভগ্র ফঙ্গর্দফযাী বফৌদ্ধধভে ুপ্রবদ্ধ  

ুপ্রবতবষ্ঠত বছর। আর্যক বফবি চচবনক বযব্রাজক ‘ইৎবাং’ ঞ্চভ  লষ্ঠ তাব্দীর্ত ফর্যন্দ্র (উত্তযফঙ্গ)-য ফগু া বজরায 

ভাস্থানগর্ , বফাবযরত্র (যাজাী)-বত ফহু ভামান বদফর্দফীয ভূবতে উদ্ধার্যয কথা উর্ল্লখ কর্যর্ছন। তৎকারীন বফৌদ্ধ 

ধভোফরম্বীর্দয াংখযা বছর ক্রভহ্রাভান, পা-বর্মন (ঞ্চভ তাব্দী)  বম াংখযায কথা ফর্রর্ছন তায বথর্ক বউর্ন-াঙ 
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(প্তভ তাব্দী) আয হ্রাভান াংখযায কথা ফর্রর্ছন। এফাং তৎযফতেীকার্র ইৎবাং (নফভ তাব্দী) ফাাংরার্দর্ অতযন্ত ক্ষীণ 

অফস্থা বযরবক্ষত কর্যবছর্রন। 
 

     ম্রাে অর্াক বম স্তুগুবর বনভোণ কর্যবছর্রন, তন্মর্ধয াুঁচী স্তু অনযতভ। এই ঐবতাবক স্তূ বনভোণকার্মে ফহু ভানুল 

ভুক্তর্স্ত প্রবূত ধন-ম্পদ প্রদান কর্যবছর্রন। াুঁচী স্তূর্য বতাযণ গার্ত্র দাতা বর্র্ফ ুন্ড্রফধের্নয ধভেদত্তা  ঋবল নেন 

নার্ভ দু’জন উার্কয নাভ উৎকীণে যর্মর্ছ। বিত ফুরার্যয ভর্ত, এই বরব বিস্টূফে বদ্বতী তর্কয প্রথভ বদর্ক। অতএফ 

বদ্বতী তর্কয ভর্ধয ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধ ধর্ভেয ুপ্রবতবষ্ঠত বছর, তা র্োতীত বার্ফ ফরা মাম।
৩
 

 

     ম্রাে অর্ার্কয যফতেী মোর্ম বফৌদ্ধধভে প্রচার্য উর্ল্লখর্মাগয বূবভকা বনর্মবছর্রন কুলাণ ম্রাে কবনষ্ক (যাজত্বকার: ৯০-

১০০ বিিাব্দ)। তাুঁযই যাজত্বকার্র বফৌদ্ধ ম্প্রদাম বদ্বধাবফবক্ত র্ম র্ — ীনমান  ভামান ম্প্রদার্ম। কবনষ্ক ভামান 

ভতাফরম্বী বছর্রন, এফাং আজীফন এই ভর্তয ৃষ্ঠর্ালকতা কর্যর্ছন। বউর্মন-াঙ এয বফফযণীর্ত কবনর্ষ্কয ূফে-বাযত 

বফজর্ময উর্ল্লখ যর্মর্ছ। যফতেীকার্র তভরুক, ভারদ, ভুবেদাফাদ  ফগু ার্ত (অধুনা ফাাংরার্দর্য অন্তগেত) কবনর্ষ্কয 

যাজত্বকারীন ভুদ্রা আবফষ্কৃত মাম অর্নক বফদগ্ধ ঐবতাবক বিত অনুভান কর্যর্ছন, ফঙ্গর্দর্য বকান একবে অাং তায 

ম্রাজযাধীন বছর। বিিূফোর্ব্দ বফৌদ্ধধভে ম্প্রাযর্ন অর্ার্কয অফদান বমভন র্ফোৎকৃি, তদনুরূ অফদান বছর বিিীম অর্ব্দ 

কুলাণ ম্রাে কবনর্ষ্কয। 
 

     বিিীম প্তভ তাব্দীর্ত থার্নশ্বর্যয যাজা লেফধের্নয ভমকার্র (যাজত্বকার: ৬০৬-৬৪৭ বিিাব্দ) ফাাংরাম বফৌদ্ধধর্ভেয 

অতযন্ত ফযাকবার্ফ ম্প্রাযণ র্মবছর। তৎকারীন ভমকার্র ফযবক্তফর্গেয অবযন্তর্য বৌভ্রাতৃত্বর্ফাধ, করুণা, ভভত্বর্ফাধ, 

ঐকয  াভযতা বফার্ধয বাফাদর্ে অবধক বযভার্ণ ম্প্রাবযত র্মবছর। তাুঁয যাজর্ত্ব ফঙ্গর্দর্ ৭০ বেয অবধক ঙ্ঘ এফাং 

ভস্ত র্ঙ্ঘ প্রাম ৮,০০০ এয অবধক ববক্ষু ফফা কযর্তন ফর্র চচবনক বযব্রাজক বউর্মন-াঙ এয ভ্রভণ ফৃত্তার্ন্ত ামা 

মাম। প্তভ  অিভ তাব্দীর্ত ফঙ্গর্দর্ ারফাংীম যাজাগণ যাজত্ব কর্যবছর্রন,  বই ভম বফৌদ্ধধভে বফারবার্ফ 

বফস্তাযরাব কর্যবছর। ভগর্ধ বনবভেত নারো বফশ্ববফদযারম ার যাজার্দয ফদানযতায পর্র অবধক ঐশ্বমেভবিত র্ম উর্েবছর। 

বউর্মন-াঙ নারো বফশ্ববফদযারর্ময প্রধান আচামে তথা ফাাংরায কৃতী ন্তান বিত প্রফয ‘ববক্ষু ীরবদ্র’-এয দতর্র 

উবফি র্ম অধযমন কর্যবছর্রন। এই ভমকার্র আর্যক বিত প্রফয ফাঙারী বফৌদ্ধাচামে ুখযাবত অজেন কর্যবছর্রন, বতবন 

র্রন ‘আচামে চন্দ্রগাভী’। বতবন ফর্যন্দ্র অঞ্চর্র ফফা কর্যন এফাং বমাগাচায ভর্তয অনুগাভী বছর্রন। দভ বথর্ক একাদ 

তাব্দীয আর্যক ফাঙারী কৃতী ন্তার্নয এফাং তৎকারীন উজ্জ্বর বজযাবতষ্ক দৃ  ুবিত  দােবনক, বফক্রভীরা ভাবফার্যয 

প্রধান আচামে ‘অতী দীঙ্কয শ্রীজ্ঞান’। বতব্বর্তয যাজায বনভন্ত্রণ যক্ষা কযর্ত বতবন অতযন্ত দুগেভ বভারম ফেতভারা অবতক্রভ 

কর্য বতব্বত প্রর্দর্ এর্ বৌুঁছান। বখার্ন বতবন দীঘে ১৩ ফৎয কার অবতফাবত কর্য বফৌদ্ধধর্ভেয প্রাণ প্রবতষ্ঠা 

কর্যবছর্রন।
৪
 তাুঁয এই অননয  অাধাযণ কৃবতর্ত্বয কথা ফঙ্গ কবফ র্তযন্দ্রনাথ দর্ত্তয বরখনীর্ত প্রবতধ্ববনত র্মর্ছ: 

 

‚ফাঙারী অতী রবঙ্ঘর বগবয তুলার্য বমঙ্কয 

জ্বাবরর জ্ঞার্নয দী বতব্বর্ত ফাঙারী দীঙ্কয।‛
৫ 

—ফাঙারী অতী দীঙ্কয বতব্বর্ত বফৌদ্ধধর্ভেয নফজাগযর্ণয ূচনা কর্যবছর্রন। তাুঁয বরখনীয বছাুঁমাম ১৭৫ বে’য অবধক 

দােবনক গ্রন্থভূর্য আবফবোফ ম এফাং বতবন বফৌদ্ধ ধর্ভেয এক ভানফতাফাদী ফযাখযা প্রদান কর্যবছর্রন। বতব্বতী  চচবনক 

বফৌদ্ধর্দয কাছ বথর্ক অতী দীঙ্কয শ্রীজ্ঞান এখন মেন্ত বদ্বতীম ফুর্দ্ধয নযাম ূবজত র্ম থার্কন। 
 

     অিভ বথর্ক দ্বাদ তক মেন্ত ফঙ্গর্দর্ চন্দ্র  ার যাজার্দয যাজত্বকার্র ভামান বফৌদ্ধধর্ভেয ুফণেমুর্গ মেফবত 

র্মবছর। বাভুযী, দন্তুযী, বফক্রভীরা ভাবফায যাজা ভবার  জমার্রয উর্ল্লখর্মাগয  ুভান কীবতে। ধভোর 

ফঙ্গর্দর্ ঞ্চার্াধে বফৌদ্ধধভে-বফদযামতন ুপ্রবতষ্ঠত কযর্ত ক্ষভ র্মবছর্রন, তায উর্ল্লখ বতব্বতী াবর্তয যর্মর্ছ। 
 

    ফঙ্গর্দর্ তৎকারীন ভর্ম অতযন্ত বফদ্বান  বফদগ্ধ ুবিতর্দয কার্ছ বফৌদ্ধধভে  দেনাস্ত্র অধযামন কযর্ত চীন, বতব্বত, 

কাশ্মীয, বাংর, ফভো প্রবৃবত ফহু বদ বথর্ক জ্ঞানবাু বিত প্রফয ফযবক্তফগে তাুঁর্দয জ্ঞানতৃষ্ণার্ক চবযতাথে কযায জনয 

ফঙ্গবূবভর্ত দােণ কর্যবছর্রন এফাং তৎর্ঙ্গ এই বদর্য ভূরযফান ুুঁবথভূ তাুঁর্দয বদর্য বালাম অনুফাদ কর্য তাুঁর্দয বনজ 

বূর্ভ বনর্ম বমর্ত ক্ষভ র্মবছর্রন। 
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     বতব্বর্তয ঐবতাবক তাযানাথ ফর্েযাাধযার্ময ভর্ত— ‚ার মুর্গয অফার্ন ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধর্ভেয চযভ দুযফস্থা বদখা 

বদম, ার মুর্গ চতযী ফহু বফৌদ্ধ ভবেয  বফায বগ্নপ্রাম  বগ্ন অথফা বফধভেী ফযবক্তফর্গেয দ্বাযা অধুযবলত‛। ার ফাংর্য য 

ফঙ্গর্দর্ বন  ফভেন যাজার্দয যাজত্বকার শুরু ম। বন যাজাযা (কণোের্কয ব্রাহ্মণ) এফাং ফভেন যাজাযা (কবরর্ঙ্গয বগাুঁ া 

ব্রাহ্মণ) ফবযাগত বর্র্ফ ফঙ্গর্দ  ফাঙারীর্দয প্রবত তাুঁর্দয বকার্নারূ বৌাদেযূণে  ভভত্বর্ফাধ বছর না, এফাং তার্দয 

বফৌদ্ধ বফর্দ্বর্লয বযালানর্র  র্রা ফঙ্গর্দর্য বফৌদ্ধগণ। 
 

    দ্বাদ তাব্দীর্ত তুকেী ানাদায ফখবতমায বখরজী ভগধ প্রর্দর্ ানা বদর্ এফাং নারো বফৌদ্ধ বফায  নারো 

বফশ্ববফদযারম ধ্বাং কর্যবছর এফাং ুুঁবথত্র ভস্ত আগুর্ন বস্মীবূত কর্যবছর। এছা া দন্তুযী, বফক্রভীরা ভাবফায  

অনযানয বফৌদ্ধবফায রুে  ধ্বাং কর্যবছর, ভগধ প্রর্দর্ অবধবষ্ঠত বফৌদ্ধ ববক্ষুর্দয বনভেভবার্ফ তযা কর্যবছর। এই ঘেনায 

প্রাম এক ফৎয য গমা, ঝা খর্িয ভধয বদর্ম নদীমা আক্রভণ কর্য ক্রর্ভ ক্রর্ভ াযা ফঙ্গর্দ দখর কর্যবছর। এখার্ন 

বফৌদ্ধ বফায ভূ বনবফেচার্য রুে  ধ্বাং, ববক্ষুর্দয তযারীরা চাবরর্বছর, ুুঁবথত্র ুব র্ম বদর্বছর। অাংখয বফৌদ্ধ ববক্ষু 

ফাাংরার্দ বছর্  অনযত্র াবরর্ম বগর্বছর। প্রাণ ফাুঁচার্ত ফহু বফৌদ্ধ ববক্ষ ু ইরাভ ধভে গ্রণ কযর্ত ফাধয র্মবছর এফাং 

এবার্ফই ফঙ্গর্দর্ ইরাভ ধর্ভেয ূত্রাত র্মবছর। 
 

     বাযতবূবভর্ত অিভ তাব্দীর্তই বফৌদ্ধধর্ভেয অফরুবপ্ত র্ত শুরু কর্যবছর এফাং ভধযমুর্গ অথোৎ ত্রর্াদ তর্কয শুরুর্তই 

বাযতফলে বথর্ক এয বচযবফরুবপ্ত ঘের্ত থার্ক অিাদ তাব্দী মেন্ত ছম তক বাযতবূবভর্ত ভুবরভ ানাধীন বছর। 

বাযতফর্লেয এই ভমকার বফৌদ্ধ ধর্ভেয ইবতার্ অন্ধকাযাচ্ছি মুগ বর্র্ফ বফর্ফবচত। ফঙ্গর্দ এয প্রবাফ বথর্ক ভুক্ত র্ত 

ার্যবন বকার্নাভর্তই। ঞ্চদ তক বথর্ক বফৌদ্ধধভে ফঙ্গর্দ বথর্ক ক্রভান্বর্ম বফরুপ্ত র্ত শুরু কর্য। শুধুভাত্র বকমদাাং 

অফবি বছর চট্টগ্রাভ  তৎাংরগ্ন অঞ্চর্র। বখার্ন বফৌদ্ধ ধর্ভেয ুনজোগযণ শুরু ম উনবফাং তর্কয ভধযবাগ বথর্ক। 
 

     ভন্ত্রবক্ত, ফীকযণ, তুকতাক প্রবৃবতয উদ্ভফ র্মবছর অথফের্ফর্দয ভমকার বথর্কই এফাং প্রাচীনকার বথর্ক বাযতফর্লেয 

ধভে জীফর্নয ভর্ধয তা অঙ্গাঙ্গীবার্ফ জব ত বছর। কারক্রর্ভ বনম্ন বশ্রনীয এক ফযাক াংখযক ভানুল একভম ভামানী 

বফৌদ্ধধর্ভে দীক্ষা গ্রণ কর্যবছর। পর্র স্বাবাবফকবার্ফই তার্দয প্রচবরত ধযান-ধাযণা, মাদু-বোনা, ভন্ত্রবক্ত, ফীকযণ, তুকতাক 

খুফই াফরীরবার্ফ ভামানী বফৌদ্ধধর্ভেয অবযন্তর্য প্রর্ফ কর্যবছর। ুতযাাং ফরা মাম, প্রথভ তন্ত্রাধনায উদ্ভফ কর্যন 

ভামানী বফৌদ্ধ ববক্ষুগণ কতৃেক এফাং তাযা তন্ত্র াধনায ভধয বদর্ম বফৌদ্ধধর্ভেয গূঢ়তত্বর্ক বফাঝার্নায বচিা কর্যন। এবার্ফই 

ফঙ্গর্দর্ তন্ত্র াধনায ীেস্থার্ন বযণত ম। এই নতুন ধযান কল্পনায থই র্রা ‘ভন্ত্রমান’। ভন্ত্রমান  ফজ্রমান- এই দুই 

প্রকায তন্ত্রাধনা  ধযান কল্পনায উৎবত্ত রাব কর্য ভামানী বফৌদ্ধধর্ভে। বচর্ত্ত ফজ্র বার্ফ বফাবধজ্ঞান বক রাব কযা মাম ফর্র 

এই াধনাক ‘ফজ্রমান’ তন্ত্রাধনা ফরা র্মর্ছ। ফজ্রমান তন্ত্রাধনা বথর্ক যফতেীকার্র আর্যা এক তন্ত্র াধনায উদ্ভফ ম, 

মার্ক ‘কারচক্রমান’ তন্ত্রাধনা ফরা ম। অতীত, ফতেভান  ববফলযৎ এই বত্রকার চর্ক্রয ভর্তা চরর্ছ অবফযত এফাং এই কার 

ফবকছু ৃবি কর্য। এই তন্ত্রাধনায উর্দ্দয র, বমাগ াধনায ফর্র প্রাণবক্রমা রুদ্ধ র্র কারর্ক স্তব্ধ কযা মাম। বতব্বর্ত 

এইরূ তন্ত্রাধনা ুপ্রবদ্ধ বছর। দারাই রাভা’ বম এই তন্ত্র াধনাম বফশ্বাী বছর্রন, এভন কথা বানা মাম। এই বতন 

প্রকায তর্ন্ত্রয ভর্ধয ভন্ত্রমান তন্ত্রই র্রা বকফরভাত্র ভন্ত্রবক্তয াার্ময বক্ত আযণ কযায উাম, আয ফাবক দুর্ো র ভুবক্তয 

থ ভাত্র।
৬ 
ভামানী ভর্ত, এক জর্ন্ম ফুদ্ধত্ব রাব ম না। তায জনয ফহু জন্ম-জন্মান্তয বযভ্রভণ প্রর্মাজন। এই ভর্তয উয 

বনবেয কর্য তাুঁযা ‘জমান’ নাভক আর্যক তন্ত্রাধনায আবফবোফ ঘোর্রা। এই তন্ত্র াধনাম ভন্ত্র, ুজাচোবদ ফযবতর্যর্ক শুধু 

তন্ত্র াধনায দ্বাযা একজর্ন্মই যভতয জ উাম রব্ধ ফর্রই তা জমান নার্ভ খযাত (৮-ভ তাব্দী)। 
 

     ভামানী তন্ত্রাধনাম এক বফর্লরূ ধযান কল্পনায কথা কথা ফরা ম, মা বকানভর্তই ফুর্দ্ধয ধভে-দেন নম। ভন্ত্রবক্ত, 

ফীকযণ, তুকতাক, মাদুবক্ত প্রবৃবত ফুর্দ্ধয ভতাদর্ে বনই। বফৌদ্ধধর্ভে বকান বদফর্দফীয অবস্তত্ব বনই, এভনবক ফুদ্ধ ূজা 

বনবলদ্ধ। ভামানীযা ফুদ্ধা ুজা শুরু কযর এফাং যফতেীকার্র তাযা নানা বদফর্দফীয উদ্ভফ ঘোর্রা। ভামানীযা ফুর্দ্ধয ভতাদে 

বযতযাগ কর্য এক নতুনবার্ফ ধযান দ্ধবতয আবফবোফ ঘোর্রা; তাই ফরা মাম, ভামানীগণ ফুর্দ্ধয প্রকৃত ভতাদে বথর্ক ফহু 

দূর্য র্য বগর্ছ। 
 

    যফতেীকার্র ফঙ্গর্দর্ বফৌদ্ধধভে বফুরবার্ফ বফস্তাযরাব বযরবক্ষত ম। ২০১১ ার্রয আদভশুভাবয অনুমামী বিভফর্ঙ্গয 

বভাে জনাংখযা ৯.১৩ বকাবে (৯১,৩৪৭,৭৩৬), তায ভর্ধয ০.৩১% বফৌদ্ধ ধভোফরম্বী, মা াংখযাগত বার্ফ চতুথে স্থান অবধকায 

কর্যর্ছ।
৭
 ফতেভার্ন বিভফর্ঙ্গয বভাে ফাঙারী বফৌদ্ধ ভবেয যর্মর্ছ প্রাম ৪৯ বে। এফাং বফর্দব বফৌদ্ধ ভবেয যর্মর্ছ প্রাম ৮ বে, 
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তার্দয ভর্ধয উর্ল্লখর্মাগয র্রা শ্রীরঙ্কায বফৌদ্ধ বিত অনাগবযক ধভোর (১৮৬৪-১৯৩৩) কতৃেক ১৮৯১ ার্র প্রবতবষ্ঠত 

‘ভার্ফাবধ বাাইবে অপ ইবিমা’ (কর্রজ বকামায)। ফাাংরাম বফৌদ্ধধর্ভেয অতযাবধক বফস্তার্যয কাযণ বছর, াভযফাদী  

ভানফদযদী এই ধভের্ক ভানুল তায হৃদর্ময অন্তিঃস্থর্র োুঁই বদর্মবছর। তাই ফঙ্গ-জননীয ন্তান-ন্তবতযা এই ধভের্ক আনায 

কর্য বনর্মবছর স্বাবাবফকবার্ফই। 
 

    ভাভবত ফুর্দ্ধয প্রবত বফশ্বকবফ যফীন্দ্রনাথ োকুর্যয আন্তবযক শ্রদ্ধা, ববক্ত  অনুযার্গ বনদেন তাুঁয জীফনমাত্রা  

াবতযৃবির্ত ভুজ্জ্বর র্ম যর্মর্ছ। চফাখী ূবণেভার্ত ফুদ্ধর্ক উর্দ্দয কর্য যফীন্দ্রনাথ োকুয একখাবন ঙ্গীর্তয যচনা 

কর্যবছর্রন, বমখার্ন বতবন ভাঙ্কর্েয বদর্ন কর প্রকায দুগেবত  বম অর্নাদনকাযী ফুদ্ধর্দর্ফয যণ বনর্মর্ছন: 
 

‚কর করলুতাভা য’, 

জম বাক তফ জম। 

অভতৃফাবয বঞ্চন কয’ 

বনবখরবফূনভম। 

ভাাবন্ত, ভার্ক্ষভ, 

ভাণুয, ভার্প্রভ! 

জ্ঞানমূে-উদম-বাবত 

ধ্বাং করুক বতবভযযাবত, 

দুিঃ দুিঃস্বপ্ন ঘাবত 

অগত কয’ বম।‛
৮
 

 

    জীফঘাতী উৎী র্নয প্রবত যফীন্দ্রনাথ োকুয আজীফনফযাী বধক্কায জাবনর্মবছর্রন। তাই, জীফর্নয অবন্তভ মোর্ম বতবন 

নানান প্রবতকূর বযবস্থবত র্ত্ত্ব শুফবর বফর্যাধী আর্োরর্নয ক্ষাফরম্বন কর্যন ফেভর্ক্ষ। যফীন্দ্রনাথ একভম 

বরাইদর্য চর্য াবখ তযা বনবলদ্ধ কর্যবছর্রন। আয, এখর্না াবন্তবনর্কতর্নয আশ্রভ অঞ্চর্র প্রাণী তযা ম্পূণে বনবলদ্ধ 

যর্মর্ছ। 
 

    বনবখর বফশ্বভানর্ফয দুিঃখ-দুদো বথর্ক বযত্রার্ণয দৃঢ াংকল্প বনর্ম ফুদ্ধর্দফ যাজযুখর্বাগ  াংায জীফন বযতযাগ 

কর্যবছর্রন। এই তযাগ  বপ্রর্ভয দ্বাযা বতবন ভানফ হৃদম তথা বনবখর বফশ্বর্ক জম কর্যবছর্রন, আয বোই বতা প্রকৃতর্ক্ষ 

বফজম রাব। তাই যফীন্দ্রনাথ মথাথেই ফর্রর্ছন, ‚ফুদ্ধই ৃবথফী জম কর্যবছর্রন, আর্রকজািায কর্যনবন‛। কাযণ, 

আর্রকজািায ভাত্রাবতবযক্ত বরাব-রারা  অাংফেস্ব’তায ফফতেী র্ অর্স্ত্রয দ্বাযা বম বূবাগ জম কর্যবছর্রন, তা 

বতযকার্য বফজম কখর্নাই র্ত ার্য না।
৯ 

 

    স্বাভী বফর্ফকানে ফুর্দ্ধয জীফনচমো  কভেভূ দ্বাযা অবতম প্রবাফাবন্বত র্মবছর্রন এফাং তার্ক বনবখর বফর্শ্বয ফের্শ্রষ্ঠ 

‚বরাকগুরু‛ ফর্র অবববত কর্যবছর্রন। বফর্ফকানর্েয বালাম ফরা মাম, এ জগর্ত একভাত্র ফুদ্ধ’ই কভের্মার্গয বক্ষা 

ফোাংর্ কার্মে মেফবত কর্যবছর্রন। বফর্ফকানে আয ফর্রবছর্রন, বফৌদ্ধ ধভে ফযতীত বনবখর বফর্শ্বয আয বকান ধভেই 

যক্তক্ষম ছা া একা’ অগ্রয র্ত ক্ষভ মবন। বকফরভাত্র তযাগ, বপ্রভ, করুণা  ভভত্বর্ফার্ধয দ্বাযা রক্ষ রক্ষ ভানুলর্ক 

আশ্রম প্রদান কযা অনয বকান ধর্ভেয র্ক্ষ কখর্নাই ম্ভফ নম। তথাগত ফুর্দ্ধয প্রবত স্বাভীজীয অবযর্ভম শ্রদ্ধা-ববক্তয বম 

চূ ান্ত বফকা ঘর্েবছর তা তায বফববি ফক্তৃতায ভর্ধয ুবযসু্ফে র্মর্ছ: ‚আবভ ফুদ্ধ নই, তথাব একবার্ফ আবভ বফৌদ্ধ।‛ 

‚আবভ ফুর্দ্ধয দাানুদার্য দা।‛ ‚ফুদ্ধর্দফ আভায ইি, আভায ঈশ্বয।‛ 
 

    অতীর্তয ইবতার্য ঐবতয  দােবনক দৃবিববঙ্গ বথর্ক বফৌদ্ধধভের্ক ‚ভানফ ূজাযী‛ ধভে ফরা মাম। ফতেভার্ন বনবখর 

বফশ্বফযাী ভানফতায বম চযভ ঙ্কে বযরবক্ষত র্চ্ছ, এই চযভ ঙ্কে বথর্ক বযত্রার্ণয জনয বফৌদ্ধ ধর্ভেয চনবতকতা অবধক 

পরপ্রূ র্ত ার্য। 
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