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ত্রিবজাণ ও ত্রবজ্ঞাি 
ডঃ শেখ আলীমুজ্জামাি 

 
শবৌদ্ধ ধমজমচ্ে র্ীবচ্ির প্রধাি লক্ষ্ে হচ্ে সকল বন্ধি শেচ্ক মুত্রি। এটাচ্ক ত্রিবজাণ বলা হয়। আক্ষ্ত্ররক অচ্েজ ত্রিবজাণ 

েব্দত্রটর অেজ ত্রিচ্ি যাওয়া। ো হচ্ল ত্রিবজাণ ত্রক র্ীবি ত্রবমখু শকাি দেজি? সত্রিয় সামাত্রর্ক র্ীবি েোগ কচ্র  সন্যাস গ্রহণ করা?  
সন্যাসই যত্রদ শমাক্ষ্ হয় ো হচ্ল পাত্রেজব র্ীবচ্ির অেজ ত্রক? শিাগবাদ বিাম িাববাদ-  এর মলূ দ্বন্দত্রট শকাোয়? প্রেচ্মই স্বীকার 
কচ্র শিই, ত্রবষয়ত্রট খুবই গিীর এবং আত্রম এ ত্রবষচ্য় একর্ি ত্রবচ্েষজ্ঞ িই। ত্রিচ্র্ ইসলাম ধচ্মজ ত্রবশ্বাসী হচ্য়ও ত্রিন্ন ধচ্মজর এই 
ত্রবষয়ত্রট ত্রিচ্য় ত্রলখচ্ে বচ্সত্রি শবাঝার র্ন্য। ত্রিন্ন শপ্রক্ষ্াপচ্টর ত্রকিু ত্রযন্তা সবার সাচ্ে শেয়ার করত্রি এই প্রেোোয় শয, এিাচ্ব 
হয়চ্ো র্ীবি ত্রিচ্য় কত্রব র্ীবিাচ্ন্দর শসই ত্রবপন্ন ত্রবস্ময় ত্রকিুটা ত্রিত্রমে হচ্ব।   

 অচ্িচ্করই মচ্োই ধমজ সম্পচ্কজ আমার শকৌেূহল আচ্ি। উপমহাচ্দচ্ের অন্যান্য ধমজ শযমি জর্ি বা ত্রহন্দু ধমজ সম্পচ্কজ 
র্ািার আগ্রহ আচ্ি। শবৌদ্ধ ধচ্মজর প্রত্রে রচ্য়চ্ি ত্রবচ্েষ আগ্রহ, কারণ ধমজত্রট আমাচ্দর অঞ্চল হচ্ে উদ্ভুে। শিপাচ্লর লুত্রিিী শযখাচ্ি 
শগৌেম বুদ্ধ র্ন্ম গ্রহণ কচ্রত্রিচ্লি ত্রকংবা ত্রবহাচ্রর গয়া, শযখাচ্ি ত্রেত্রি শবাত্রধপ্রাপ্ত হচ্য়ত্রিচ্লি, র্ায়গাগুচ্লা বা োর বাোবরণ 
অচ্িকটা আমাচ্দর শদচ্ের মচ্োই। এই অঞ্চচ্লর র্ীবি যাপি পদ্ধত্রে বা শমর্ার্, র্ন্ম সূচ্িই আমাচ্দর পচ্ক্ষ্ শবাঝা সহর্।  অন্য 
ত্রদচ্ক ইহুত্রদ, খৃষ্টাি বা ইসলাম ধচ্মজর উদ্ভব হচ্য়চ্ি মধেপ্রাচ্যের মরু অঞ্চচ্ল, শযখািকার র্ীবি যাপি পদ্ধত্রে বা শমর্াচ্র্র সচ্ে 
বািত্রবক অচ্েজ আমরা পত্ররত্রযে িই।  বচ্ে ইসলাম ধমজ আসার আচ্গ আমরা অত্রধকাংেই শবৌদ্ধ  ধমজাবলিী ত্রিলাম বচ্ল র্াত্রি। 
ইসলাম ধমজ গ্রহণ করার পচ্রও আমরা বাোলী মুসত্রলমরা শয িমিীয় রচ্য় শগত্রি, োর কারণ শবাধ হয় আমাচ্দর এই অেীে 
শপ্রক্ষ্াপট।  

ত্রহন্দু ধচ্মজ র্ীবচ্ির প্রধাি যারত্রট অধোয় হচ্ে, ব্রহ্মাযাযজ (িাি র্ীবি),  গাহজস্থ্ে (সংসার),  বািপ্রস্থ্ ও সন্যাস। ব্রহ্মাযাযজ,  
গাহজস্থ্ে সহচ্র্ই শবাধগমে। বািপ্রস্থ্ হচ্ে সংসাচ্রর ত্রবষয় আসয় শেচ্ক মুচ্ া আলগা করা। অচ্িক শো কাম- কামাই হচ্লা, এবার 
ত্রক শপলাম বা ত্রক শপলাম িা, শস ত্রহচ্সব শেচ্ক একটু দূচ্র সরা। যা আঁকচ্ে ধচ্র আত্রি োর বাধি হালকা কচ্র, দাি- খয়রাচ্ের 
মাধেচ্ম ত্রকিটুা শবত্ররচ্য় যাওয়ার সুচ্যাগ কচ্র শদওয়া। আর র্ীবচ্ির শেষ অধোয়, সন্যাস হচ্ে  হাে সম্পূণজ খাত্রল করা।  সংসার 
েোগ কচ্র, শকাি আশ্রচ্ম ত্রগচ্য় ধোি বা প্রােজিা করা।  

ইসলাম ধমজ সন্যাস সমেজি কচ্র িা। ধমজগ্রন্থ শকারাি সমাচ্র্র মাচ্ঝ শেচ্কই,  আমৃেেু র্ীবি যাপি করার ত্রবধাি শদয়। 
দাি- খয়রাে করার ত্রবধাি আচ্ি, েচ্ব র্ীবচ্ির শেষ বয়চ্স আয় উপার্জি শেচ্ক দূচ্র সচ্র শযচ্ে হচ্ব শস কো বচ্ল িা। অেজাৎ 
সংসাচ্রর মাচ্ঝ শেচ্কই বািপ্রস্থ্ যযজা করচ্ে হচ্ব, সংসার েোগ করা যাচ্ব িা। প্রচ্য়ার্চ্ির অত্রধক সম্পদ আহরণ করা যাচ্ব, 
প্রচ্য়ার্ি হচ্ল একাত্রধক বার ত্রবচ্য়ও করা যাচ্ব। ইসলাম ধমজ অনুযায়ী, পাত্রেজব অর্জচ্ি ত্রিচ্ষধ শিই, শিই বয়চ্সর শকাি সীমাবদ্ধো ।  

ত্রহন্দু ও ইসলাম ধচ্মজর এই র্ীবি ত্রবরাগী ও র্ীবি মুখী দেজি র্ীবত্রবজ্ঞাচ্ির দৃত্রষ্টচ্ে একটু ত্রিন্ন শপ্রক্ষ্াপট শেচ্ক শদখা 
শযচ্ে পাচ্র। র্ীবি যাপচ্ির শক্ষ্চ্ি মানুচ্ষর স্নায়েুচ্ে দুত্রট ত্রবপরীে ত্রসচ্েম রচ্য়চ্ি। একত্রট হচ্ে ত্রসমপোচ্েত্রটক ত্রসচ্েম অপরত্রট 
পোরাত্রসমপোচ্েত্রটক ত্রসচ্েম। ত্রসমপোচ্েত্রটক ত্রসচ্েম সত্রিয় হচ্ল মানুষ আিমািাত্মক হচ্য় ওচ্  আর পোরাত্রসমপোচ্েত্রটক 
ত্রসচ্েম সত্রিয় হচ্ল মানুষ হচ্য় ওচ্  রক্ষ্িাত্মক, পলায়িপর। এর্ন্য এ দুই ত্রসচ্েম এর ত্রিয়া- প্রত্রেত্রিয়াচ্ক “ফাইট অেবা ফ্লাইট 

(fight or flight)” শরসপন্স বলা হয়।  মানুষ কখি ফাইট করচ্ব বা আিমণ করচ্ব, আর কখি ফ্লাই করচ্ব বা পালাচ্ব,  ো 
অচ্িকটা ত্রিিজর কচ্র পত্ররচ্বে পত্ররত্রস্থ্ত্রের উপর। পত্ররচ্বচ্ের প্রিাব একত্রট শগাষ্ঠী বা সমার্চ্ক েূলিামূলক িাচ্ব অত্রধক 
আিমণাত্মক বা অত্রধক পলায়িপর কচ্র েুলচ্ে পাচ্র।  

র্ীবচ্ির প্রত্রে ইসলাম ধচ্মজর দৃত্রষ্টিেী ইত্রেবাযক, েচ্ব েূলিামূলক ত্রবযাচ্র একটু আিমণাত্মক বচ্ল মচ্ি হয়। ইসলাচ্ম 
এই ফাইট শরসপন্স এর আত্রধচ্কের কারচ্ণ এত্রগচ্য় যাওয়া, যুদ্ধ করার কো বলা হচ্য়চ্ি অচ্িক বার।  প্রচ্য়ার্চ্ি যুচ্দ্ধর  মাচ্  
েহীদ হবার কোও বলা হচ্য়চ্ি। ফ্লাইট শরসপন্স অেজাৎ পালাচ্িার কো খুব শবেী বলা হয় ত্রি। এর ত্রপিচ্িও রচ্য়চ্ি পত্ররচ্বচ্ের 
প্রিাব । ইসলাচ্মর উচ্ন্মষ ঘচ্ট ধূ ধূ মরুিূত্রম অঞ্চচ্ল। শসখাচ্ি পাত্রলচ্য় যাওয়ার র্ায়াগা শেমি শিই। পাত্রলচ্য় শগচ্লও বাঁযা দুষ্কর 
কারণ র্ীবি ধারচ্ণর অন্যেম উপাদাি পাত্রির উৎস শসখাচ্ি সীত্রমে। খাবার ত্রকংবা র্ীবি ধারচ্ণর অন্যান্য উপকরণও অপ্রেুল। 
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সুেরাং র্ীবি বার্ী ধচ্র যুদ্ধ িা কচ্র পাত্রলচ্য় শগচ্ল জবরী পত্ররচ্বচ্ে ত্রটচ্ক োকা দুষ্কর। সম্ভবে একই কারচ্ণ সমার্ েোগ কচ্র 
সন্যাস অবলিি করাচ্ক সমেজি করা হয় ত্রি। 

অপর ত্রদচ্ক ত্রহন্দু ধমজচ্ক েূলিামূলচ্ক ত্রবযাচ্র রক্ষ্িাত্মক মচ্ি হয়। এ ধচ্মজ সংসাচ্রর প্রত্রে জবরাগে বা সংসার েোগ কচ্র 
সন্যাস অবলিি করাচ্ক সমেজি করা হয়। এটা ত্রকন্তু র্ীবত্রবজ্ঞাচ্ির পত্ররিাষায় ফাইট িয় বরং ফ্লাইট শরসপন্স। এর শপিচ্িও 
রচ্য়চ্ি পত্ররচ্বচ্ের প্রিাব। ত্রহন্দু ধমজ ত্রবকত্রেে হচ্য়চ্ি পাকিারে উপমহাচ্দচ্ে। এ অঞ্চচ্ল প্রযরু িদীিালা ও বিবাদাে রচ্য়চ্ি। 
আবহাওয়া িাত্রেেীচ্োষ্ণ, োই বিবাসী হচ্লও ফলমূল বা বন্য প্রাণীর দুধ- মাংস শখচ্য় র্ীবি ধারণ করা সম্ভব।  আচ্গকার ত্রদচ্ি 
সন্যাসীরা োই করচ্েি। সেে কারচ্ণই, এ অঞ্চচ্ল ত্রবকত্রেে ত্রহন্দু ধচ্মজর দেজচ্ি ফ্লাইট শরসপন্স এর আত্রধকে পত্ররলত্রক্ষ্ে হয়।  

শবৌদ্ধ ধমজ এচ্ক্ষ্চ্ি একটু আলাদা। এ ধচ্মজর অচ্িক ধারণাই ত্রহন্দু ধমজ শেচ্ক আসার কারচ্ণ মূল সুর  রক্ষ্িাত্মক। েচ্ব 
শবৌদ্ধ ধমজ সংঘবদ্ধ র্ীবচ্ির কো বচ্ল,  সন্যাস সমেজি কচ্র িা। ফাইট অেবা ফ্লাইট শরসপন্সএর পত্ররবচ্েজ র্ীবচ্ির প্রত্রে একত্রট 
ত্রিন্ন দৃত্রষ্টিেী পত্ররলত্রক্ষ্ে হয় এ ধচ্মজ। শগৌেম বুদ্ধ বচ্লচ্িি র্ীবি যােিাময়। র্ীবি যুচ্দ্ধ ত্রর্চ্ে ত্রকংবা র্ীবি শেচ্ক পাত্রলচ্য়, 
শকাি িাচ্বই র্ীবি জ্বালা শেচ্ক পত্ররিাণ পাওয়া সম্ভব িয়। বরং র্গচ্ের মায়ার্াচ্ল র্ত্রেচ্য় িা পোই শশ্রয়, কারণ ো দুঃখ 
শিাচ্গর কারণ হচ্ব। মুত্রি খঁুর্চ্ে হচ্ব র্াগত্রেক বাসিা ত্রিবজাপচ্ির মধে ত্রদচ্য়। আর শসই মুত্রির সচ্বজাচ্চ শসাপাি হচ্ে  ত্রিবজাণ।       

িাববাদী দৃত্রষ্টচ্কাি শেচ্ক ত্রিবজাণ সম্পচ্কজ অচ্িক শলখাচ্লত্রখ হচ্লও, বস্তুবাদী মানুচ্ষর পচ্ক্ষ্ দেজিত্রট শবাঝা শবে কত্র ি। 
োই িাবত্রবদো িয় বরং পদােজত্রবদোর আচ্লাচ্ক ত্রবষয়ত্রট শদখার শযষ্টা করা যাক। শকায়ান্টাম েত্ত্ব বলচ্ি স্থ্াি ও সময়, এ দুচ্টা 
ত্রর্ত্রিস আচ্পত্রক্ষ্ক। োই স্থ্াি বা সমচ্য়র শকাি পরম অত্রিত্ব শিই বা শসিাচ্ব ো মাপাও সম্ভব িয়। ত্রবষয়ত্রট মচ্ি শরচ্খ, এবাচ্র 
শদখা যাক, ধমজ সময়চ্ক ত্রক িাচ্ব মাপচ্ি। ইহুত্রদ, খৃষ্টাি ও ইসলাম ধচ্মজ সময় হচ্ে একত্রট  সরল শরখা। শুরুচ্ে শুধু আল্লাহ বা 
ঈশ্বর ত্রিচ্লি, সময় বচ্ল ত্রকি ুত্রিল িা। সমচ্য়র সরল শরখাত্রট  শুরু হল, যখি ত্রেত্রি সৃত্রষ্ট করা শুরু করচ্লি। প্রেচ্ম ত্রেত্রি শফচ্রেো 
সৃত্রষ্ট করচ্লি। োর পচ্র ত্রেত্রি মানুষ সৃত্রষ্ট করচ্লি। োর পচ্র শসই মানুষচ্ক ত্রসর্দা িা করার র্ন্য েয়োিচ্ক ত্রবোত্রেে করচ্লি। 
োর পর শবচ্হি সৃত্রষ্ট করচ্লি। োর পর শসখাচ্ি মানুষচ্ক োকচ্ে ত্রদচ্লি এক েচ্েজ শয ত্রিত্রষদ্ধ বচৃ্ক্ষ্র ফল খাওয়া যলচ্ব িা। মানুষ  
িুল কচ্র বসচ্লা। োর পর সৃত্রষ্টকেজা আসমাি ও যত্রমি (পৃত্রেবী এবং যাঁদ- োরা খত্রযে এই ত্রবশ্ব) সৃত্রষ্ট করচ্লি। মানুষচ্ক পরীক্ষ্া 
করার র্ন্য পাত্র চ্য় ত্রদচ্লি পতৃ্রেবীচ্ে। পাত্রেজব র্ীবচ্ির পরীক্ষ্ায় শকউ িাল শরর্াল্ট করচ্লা, শকউ  শফল করচ্লা। শসই অনুযায়ী 
শবচ্হি ও শদাযখ জেরী করা আচ্ি, শসখাচ্ি শরর্াল্ট অনুযায়ী মানুষচ্ক পাত্র চ্য় শদওয়া হচ্ব। এবং  েখিই সমচ্য়র সরল শরখাত্রট 
যাচ্ব শেচ্ম ।  

এবার আস যাক সময় সম্পত্রকজে শবৌদ্ধ ধমজীয় ধারণায়। শবৌদ্ধ ধচ্মজ ত্রকন্তু সময়টা সরল শরখা িয়, বরং বতৃ্তাকার।  শুরুচ্ে 
সময় ত্রিল িা। যা ত্রিল ো ঈশ্বর িয়, োচ্ক বচ্ল হচ্য়চ্ি পরম সত্তা (চ্গৌেম বদু্ধ ঈশ্বচ্রর অত্রিত্ব স্বীকার কচ্রি ত্রি, স্বগজ- িরচ্কর 
কো বচ্লি ত্রি)। সমচ্য়র শুরু হয় মহাত্রবচ্শ্বর সৃত্রষ্ট  লচ্ে। ত্রবজ্ঞাচ্ির পত্ররিাষায় এই  সৃত্রষ্ট  লেচ্ক বলা হয় ত্রবগ বোং। অেজাৎ একত্রট 
ত্রবোল বীচ্ফারণ (ত্রবগ বোং) এর ফচ্ল মহাত্রবশ্ব সৃত্রষ্ট হচ্লা এবং ো িমাগে সম্প্রাসাত্ররে হচ্ে শুরু করচ্লা। িায়া পে, শসৌরর্গে 
সৃত্রষ্ট হচ্লা। পতৃ্রেবী িামক গ্রচ্হ প্রাচ্ণর উদ্ভব ঘটচ্লা। শসই প্রাণ ত্রবকত্রেে হচ্য় মানুচ্ষর র্ন্ম হচ্লা। মানুচ্ষর শদহ ও আত্মা আচ্ি। 
আত্মা হচ্ে সময় শুরু হওয়ার আচ্গ যা ত্রিল, শসই পরম সত্তার অংে। এক পযজাচ্য় মহাত্রবচ্শ্বর সম্প্রাসরণ শেচ্ম যাচ্ব। সম্প্রাসাত্ররে 
বতৃ্তত্রট সংকুত্রযে হচ্য় ত্রকংবা ধ্বচ্স পচ্ে ত্রবলীি হচ্য় যাচ্ব। শসখাচ্িই ত্রকন্তু শেষ িয়, বারবার এই যচ্ির পণূরাবৃত্রে ঘটচ্ব। আবাচ্রা 
আর একটা ত্রবগ বোং হচ্ব, মহাত্রবশ্ব পূণবজার সৃত্রষ্ট হচ্ব। পতৃ্রেবীর মচ্ো একত্রট গ্রচ্হ আবাচ্রা প্রাচ্ণর উদ্ভব ঘটচ্ব, র্ন্ম শিচ্ব মানুষ। 
ত্রবজ্ঞাচ্ির দৃত্রষ্টচ্ে শদখচ্ল, এটাই শবৌদ্ধ ধচ্মজর র্ন্ম যি।  

েচ্ব আচ্গর বার শয িাচ্ব র্ন্ম হচ্য়ত্রিল, পচ্রর বার  ত্র ক শেমিত্রট হচ্ব িা। পচ্রর র্ন্মত্রট হচ্ব পূবজ র্চ্ন্মর কচ্মজর উপর 
ত্রিিজর কচ্র। কত্রেে আচ্ি, শগৌেম বদু্ধ শবাত্রধ বচৃ্ক্ষ্র িীচ্য ধোচ্ি বচ্স অেীে অবচ্লাকি কচ্রত্রিচ্লি এবং ত্রেত্রি অেীচ্ের একুেত্রট 
ত্রবগ বোং পযজন্ত োঁর র্ন্ম পরম্পরা অবচ্লাকি করচ্ে সক্ষ্ম হচ্য়ত্রিচ্লি। শসই প্রত্রিয়ায় ত্রেত্রি উপলত্রি কচ্রত্রিচ্লি, শয িাচ্ব, 
শযখাচ্িই র্ন্ম শহাক িা শকি, র্গচ্ে দুঃখ- কষ্ট শেচ্ক পত্ররিাণ শিই।  েচ্ব এই র্াগত্রেক যােিা শেচ্ক মুত্রি লাি করার উপায়ও 
ত্রেত্রি উপলত্রি কচ্রত্রিচ্লি। শসটা হচ্লা ত্রবগ বোং এর যি শেচ্ক আত্মাচ্ক মুি করা। জদত্রহক কামিা- বাসিার আগুি পত্ররপণূজ 
ত্রিবজাত্রপে করচ্ে পারচ্লই আত্মার ত্রযরমুত্রি ঘটচ্ব, অেজাৎ ত্রিবজাণ লাি হচ্ব। শয ত্রিবজাণ লাি করচ্ব োর পূণর্জন্ম হচ্ব িা। ত্রবগ বোং 
এর যচ্ি শস আর প্রচ্বে করচ্ব িা। শস ত্রমচ্ে যাচ্ব পরম সত্তার সাচ্ে ।  


