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Abstract
As ‘MAITREYA JATAK’ is a well known novel by Bani Basu the novelist wants to represent the character
‘Goutam Buddha’ as a person who till now is contemporary with his philosophy. Life is a journey towards
‘Nirvana’ through honest work, honest ambition and honest thinking. But now in socio –political and religious
conflict the soul of human being is also corrupted by politics, social rituals and religion. He remains silent about
the theory of God. With ‘Dhyanyoga’ he goes towards nothingness but suppressed to all his followers. Whether
the world is eternal or not, the soul is existed or not –these are vague questions. After death what will being
about is not required to be known. The novel starts with the character ‘Chanak’, a graduate of ‘Takshashila. In
566 B.C. Goutam Buddha was born. Another graduate of ‘Takshashila” Panchal Tishya is also a friend of
Chanak. Both of them want to accumulate the Jumbudwip against the attack of the outside enimies, but they
could not. Buddha could not make the society as he wanted. As the Buddhists were killed by their sons or
friends, ‘Buddhism’ became valueless. As Buddha was ‘Shakyas’, Shakyas were killed by Birurak. We can say
Buddha could not succeed to achieve his goal. Finally, lying at the death-bed he foresaw that his another
Maitreya. i.e. the reformer will come after 5000 years. The work will get started by Chanak with Shabar Ragga.
What he is and what he is to do, he almost forget. But his thinking is flowing towards next 5000 years. Now we
are to be waiting for the reformed society when all men will be beyond politics, social conflict and self
consciousness. Although he was a spiritual person ,he related with the kings and the ‘Banik’s i.e. (businessmen).
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Article

‘ মে য় জাতক’ উপন ািসক বাণী বসু র এমন একিট উপন াস যখােন একিবংশ শতা ীর
আেগকার এমন একজন ব ি র জীবন দশন আজও কন

াসি ক তা তু েল ধরার

ায় আড়াই হাজার বছর

য়াস কেরেছন। ‘ মে য়

জাতক’ গৗতম বু ে র জীবনকথা নয়। তার িনেজর ব ব হল এিট এমন এক জাতক যা সময়কােলর পু নিনমাণ। যা
আজেকর সময়কােল সংকট মু হূেত িফের দখার যাগ । ইিতহােসর
ইিতহােসর অিনি ত তথ বা পর

রিবেরাধী মত সই সম

ে

কেরেছন । িস াথ একজন অসাধারন বু ি মান, অসামান দিহক
ি তধী অথচ

ঔপন ািসক ক নার আ য় িদেয় শূ ন ান পূ রণ
প ও ব ি মায়া স

ািজক মানু ষ । আজেকর ভাষায় িতিন শাধনবাদী, অিতকৃ

কথা বেলেছন । তাঁর গিঠত সে

িতিন সমাজশি

কল ােনর জন িনেজর উেদ ােগ লাক
ক ণাময়, িনরাস

াপেট রিচত ঐিতহািসক নয় , যখােন
, মােঝ মােঝ কৗতু কি য়,

ও অিতেভাগ এই দু েটার মধ বতী মধ প ার

ও রাজশি র সে আেপাস কেরেছন । এই মহামানব িযিন মানু েষর

র ভূ িমকা নন, তাঁর ল

িছল সংযত, সজাগ, কতব পরায়ন, সহনশীল,

এক সমাজ ব ব ার প ন । বণেভদ িতিন মানেতন না, তাঁর স ও মানত না, িক

সমাজ শরীর
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থেক বণেভদ উিঠেয় দবার চ াও িতিন কেরন িন । জে র বদেল
িবেশষত া ণে র কথা িতিন ব বার বেলেছন । অথাৎ
অ ীকার কেরন িন। ঈ রত
তা সবসাধারেণর মেধ

নকেমর ওপর িনভরশীল বণেভেদর কথা

মভােগর একটা কাঠােমা িহেসেব বণেভেদর ভূ িমকাও িতিন

স েক িতিন নীরব রইেলন এবং িতিন ধ ানেযােগ য অনাদ

শূ েণ র মু েখামু িখ হেলন

চার করেলন না –িতিন বেলেছন এক অ ু ত জগৎ, অ ু ত সমােজর কথা । যখােন িহংসা, ঈষা,

ষ, কলহ নই । সৎ কম, সৎ স

, সৎ িচ ার মেধ িদেয় জীবনকাল কািটেয় পৗছাও এক অিনবাণ
“(১) জগৎ শা ত িক অশা ত ?

নাম িনবাণ । অজাতশ র নানািবধ

ভগবান িনবাণ

56

(২)

শাি েত যার

দহ ও আ া এক না পৃ থক ?

(৩)

া অহন িক িবদ মান থােকন ?” ১-এর উ ের িতিন জানান –‘’

‘ জগৎ শা ত বা অশা ত, আ া আেছ িকনা, মৃ তু র পর িক ঘটেব এ সকল উ র
হেব, জরা, মরণ, পিরেদব, শাক এ িলর থেক মু ি

তু ের

ধু কালে পই

হেব না । তথাগত যসব িবষেয় চচা কেরনিন স িল

চচার অেযাগ জানেব । অ ব তীত, িহংসা ব তীত এক সু র জীবন গঠেনর চ ায় িনেয়ািজত হও ।’’2
আনু মািনক ৫৬৬ ি

পূ বাে

নপােলর তরাই অ েলর কিপলাব রােজ গৗতমবু ে র জ হয় । ৩৫ বছর

বয়েস ‘ বািধ’ বা িদব ান লাভ করার পর তাঁর নাম হয় ‘বু ’ বা
বারাণসীর িনকটবতী সারনােথ িতিন ধমমত

লােভর পর

চার কেরন । বৗ মেত ‘িনবাণ’ বা মু ি লাভ করাই হল

মানবজীবেনর মূ ল উে শ িনবােণর অথ হল, সম
থেক মু ি

ানী বা ‘তথাগত’ । বৗ

রকেমর জাগিতক কামনা-বাসনার অবসান ও জ চ

–অথাৎ বৗ ধম অনু সাের িনবাণ হল শা ত শাি

। বৗ ধেম চারিট মূ ল সত তথা আযসেত র

কথা বলা হয়
–i) “জগৎ দু ঃখময়, ii) জাগিতক কামনা-বাসনা ও আসি ই হল মানু েষর যাবতীয় দু ঃেখর কারণ, iii) দু ঃেখর কারণ িল

ংস

করেত পারেল দু ঃেখর হাত থেক অব াহিত পাওয়া যায়, iv) দু ঃেখর কারণ িলর ধংেসর উপায় আেছ । মানু েষর জীবেনর এই চারিট
সত েকই আযসত বলা হয় । বৗ ধেমর মেত, পািথব ভাগ- তৃ ার

িত মানু েষর আসি

থেকই দু ঃেখর জ

এবং ভাগতৃ াই

ইহজগত থেক মু ি র পিরবেত মানু েষর জ া র ঘটায়।” ৩ বৗ ধেমর মেত, ‘চরম ভাগ িবলাস ও চরম কৃ সাধনা

এই দু িট প াই আ ার উ িতেত িব ঘটায় । এইজেন ই বৗ ধেম এই দু ই চরমপ ার ম িঝম বা মধ প া
অনু সরেনর কথা বলা হেয়েছ –এই মধ প াই হল িনবাণ লােভর
যু েগর মগধরাজ িবি সার, কাশলরাজ
ইিতহােসর এই তথ কে

েসনিজৎ

মু খ ব ি

ধান পথ ।’ ৪ তার জীন শােতই তৎকালীন

রা িছেলন তাঁর উে খেযাগ িশষ ।

রেখ ঔপন ািসক দখােত চাইেলন য ‘ ম য়’র সূ চনা বু

আজও আেসনিন । বু প ার পাশাপািশ জনপ া সহ মাট তষি িট বদিবেরাধী

যু েগ সই ম য়

মণপ া িছল । িক

গৗতম ছাড়া আর কাওেকই হত ার চ া হয়িন । দবদ ব ি গত অসূ য়া সূ ত হেয় তাঁেক হত ায় উদ ত হন,
িক জনসাধারণ তা সমথন কেরনিন । গৗতম িনেজও পািলেয় বাঁচেত চান িন – িতিন আন
মৃ তু

েবশ কের িন এমন কান
ীেদর পার

উপন ােস বি

ান নই বেলই িতিন পালােত চান না । সম

িরক ব বসা বািনেজ র
নােম এবং ম

ক বেলেছন –

উপন াস জু েড় বশ বিণক

সার ঘেট, ষাড়শ মহাজনপদ বা বৃ হৎ রাজ েলার মেধ বৃ িজ বা

জাতাি ক রাজ এছাড়া বাকী সব রােজ রাজত

িতি ত হয় ।
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বিদক যু েগর শেষর িদেক উ র ভারেতর িবিভ
অবি ও বৎস এই রাজ চারিট

হয় এবং মগধ কাশল,

মশ শি শালী হেয় ওেঠ । ধীের ধীের অন রাজ েলা জয় কের িনেয় মগধ

কাল েম সা ােজ পিরণত হেয় ওেঠ । এই মগেধর
িল িবেদর গৃ েহ িতষ আিতথ

রােজ র মেধ সংঘাত
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িতিনিধ হেলন পা াল িতষ –িযিন ত শীলার াতক ।

হণ কেরেছন –মগধরাজ িবি সােরর বাতা বেয় এেনেছন িতিন – ব ু ল

িতষ েক সীহর কােছ পািঠেয়েছন । িল িবরা অিতিথ বৎসল হেলও অিতিথেক, মগেধর রাজ িতিনিধেক
চােখর আড়ােল রােখন না । তাই মাঝ রােত িতষ র ঘু ম ভেঙ গেল সীহ তাঁেক

াব দন সু রী রমনী

পািঠেয় তাঁর য ণা দূ র করেত –িতষ রাজী না হওয়ায় সীহ তাঁেক িনেয় যান অ াপািলর কােছ । জ ু ীেপর
এই

নারী ভগবান বু ে র চােখও ধ

লািগেয় িদেয়িছেলন । বশালীেত তাঁর আম ন সভায় তথাগত

বারবার তাঁেক দখিছেলন কী আ য এই অ পািল । কত সামান বশ, কান
তবু কী মিহমা ! তু িষত

সাধন নই, অল ার নূ নতম,

েগর দবীরাও বু িঝ এই মানবীর কােছ পরাভূ ত হেব । তাই িতষ েক খু ব সহেজই

িতিন শাি িদেত পােরন ।

ায় একিট পূ ণিদবস িতষ িন াযাপন কের সু

শষবােরর মত কাত ায়ন চণক গৃ কুেটর পাশ িদেয় নগেরর
িনি ত । সব তাঁর কােছ অসত ,

া , মায়া বেল

হেয় ওেঠন ।

াকােরর িদেক চেল যাে ন । রাজগৃ হ আজ

িতভাত হেত থােক । আটিবকেদর িতিন িব াস

কেরিছেলন – তােদর আ েয় িছেলন ব িদন । আবার ‘র গা’ ক খু ঁজেত খু ঁজেত চেল যান গিহন অরেণ ।
অরেণ র গহেন কাত ায়ন চণক িনেজেক সমপন কেরেছন । পা াল িতষ কুমার জািনেয়েছন মগধরাজ
িবি সােরর সে

কাশল ,কু

রাজসংেঘর িবষয় এখনও অ

,পা াল, কৗসা ী, উ িয়নী, বশালীর ,গণ রাজারা ম ী

াপেন

ত িক

। িবি সার জােনন এই জীবন ততটু কু পারেব যতটু কু ব ি র কম িনিদ

কের িদেয়েছ । সভায় কুমার কুিনয় অ

তু েলেছন িপতা িবি সারেক হত ার উে েশ । িবি সার িসংহাসন

ছেড় সভা ত াগ করেল পিরপূ ণ সভার অনু ািরত িধ ােরর মেধ

কুিট ভীষণ মু েখ অজাতশ

িসংহাসেন

বসেলন । িজতেসামা নটী –িক কাত ায়ন কন া এবং িবদু ষী বেল রাজা িবি সার তাঁেক ভৃ তকেভাগী অমােত র
মযাদা িদেয়িছেলন –িক

তা

িছল । বু ে ষী থর – দবদ েক িজতেসামার পরামশ মত কান িবহার

াপন কের িদেলন না –তাই দবদে র সাহচেয কুমার কুিনয় এত উ ত আচারণ করেতও িপছু পা হন না ।
িবি সােরর অগাধ িব াস য কান িবপেদ তথাগত তাঁেক র া করেত পারেবন িক
ধমসংেঘর ভতের

মণ দবদ

রা ীয় রাজিনিতর িকট

তা তা হল না । বৗ

েবশ কিরেয়েছন । য রাজশা

িজতেসামা

রন

কেরেছন তােত িতিন িলেখেছন
রাজপু েরািহত

ধু ধমকােয রাজােক সহায়তা কেরন না, িতিন এবং য কান পে র

ঘিন হেয় থােক । সাধারণ সূ

– মতার লাভ ।

েয়ােগর

াজেকর সে রা নীিতর স ক আেরা

জাসাধারণ । উভেয়রই অ –ভয় । রাজা ধনমান ােনর ভয়

সব সময় জািগেয় রােখন রাজদ সামেন রেখ । আর স াসীর পলাশদ ? অিভশােপর ভয়, নরেকর ভয়, িতযক বা হীনেযািনেত
জে র ভয় । ৫ রাজশাে
য

আরও উে খ আেছ

রাজারা যিদ “সত ই জাপালক লাকেসবক হন, হেত চান তাহেল

াজক, পু েরািহত, বরাগী, আপণার ঘিন হেত চাইেব তােক গূ ঢ়, কূট, াথস ানী জেন দূ ের রাখেবন।”৬ রাজা ও স াসী
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এক

হেল তা কান অেথই কােরার পে

যমন মহারাজা িবি সােরর
রাজশা

ভ নয় । রাজার পে

দবরাত চণক রচনা কেরেছন – ত িশলার

মণ গৗতেমর

অ ভ হেয় দাঁড়ায় ।

ে হল ।”

পােরন – সই চণক মণ গৗতমেক সবার সমেন
।

ও তা শষ পয

58

িত মগধরােজর অত

াতক বেল ব দূ র পয

ধা দিখেয় মৃ ত নটীর দহ সৎকােরর ব ব া কেরিছেলন

িবনয় নািক রােজ র পে

িতকর সই জন ই কুমার রাজা

িবি সারেক িসংহাসনচু ত কেরেছন । কুমার কুিনয় এখন রাজা অজাতশ
ত ণী মিহষী পদু মাবতী রেয়েছন – িতিন অত

দখেত পান এবং বু ঝেত

চতু র,

বল অথচ িজতেসামা এক অমূ ল স দ, িপতার সে

– তার ঘের সদ ািববািহতা সু রী

মতাবতী, অিভমািননী –কুিনয়র

িত তার আকষণও

সং াম কের তােক পাওয়া – সামােক িতিন কান

অব ােতই হারােত চান না । কুিনয়র মাতা কাশল রাজবংেশর কণ া কাশলেদবী- িতিন চেয়িছেলন
ত িশলায় পািঠেয় পু েক িশ াদান করেত । িবি সােরর

থম বধ পু

কুিনয় । তাই যেথ

হ িদেয় বড়

করেত িগেয় িতিন তােক িশ াদােনর জন বারাণসী থেক আচায আিনেয় িশ া িদেয়িছেলন । তাই এত উ ত
আজ । পদচু ত মহারাজ িবি সারেক অনহাের রাখা হল ব ী কের।
বৗ

দশণ

িণকবােদ িব াসী । তারা মেন কেরন সম

অব ায় িনেজেক

ধাের

বা বী সু মনার সে

েনর জন

ায়ী । িবি সার বি

কেরন িতিন ক ? মানু েষর য চতনা ব ি েক আিম বেল স ক ? কেয়কিদন আেগও

মাহারাজ িবি সার িনেজর স েক এরকম
ত , িনরবি

িকছু ই এক

কেরন িন । তাঁর মেন পেড় তথাগত বেলেছন

ন পর রা আেস তাই মেন হয় এক ।

হাের মেত থাকা িবি সার, িপতৃ শ

অ রাজ

কৃতপে

িতিট

ন

এক নয় । বালক িবি সার,

দ েক িনমূ ল করা িবি সার,

াব ীর

রাজকুমারীেক মহাসমােরােহ িববাহ করা িবি সার এবং
এক

মণ যু বেকর অেলাকসামান

মার সে

িতভা টায় মু

হেয় য তাঁেক রাজন পদ, সনাপিতপদ িদেত চাইল দশনা নেছ মহারাণী

রহস লােপ ম , চণক… দবরাত চণেকর সে

সই আ য িমলেন িমিলত িবি সার, ভাজনগৃ েহর কে

আমরণ

ব ু ে র অ ীকার ...হায় চণক...হায়, -এ িল িভ িভ িবি সার, নানা িবি সােরর এক মালা এ । একিটর কম অন িটেক সৃ ি কের
যাে

মাগত...- তলধােরর মত । ৭

গৗতম প ী রা লমাতা দবী যেশাধরা আর একিট
কণ া) িবশাখার কােছ –যিদ তথাগত মু

তু েলেছন িমগার বধূ সােকত কণ া (ধন েয়র জ

পু ষই হেবন তাহেল িতিন যখােন অব ান কেরন সখােন

যেশাধরার ঠাঁই হয় না কন ?অিত কৃ সাধন যখােন িতিন িনেষধ কেরেছন –যেশাধরা যখন িদেনর পর িদন
অিতকৃে র মধ িদেয় িদন যাপন কেরেছন িতিন িনেষধ কেরন িন কন ? তাহেল বু ে র কিথত দশেণর সে
পালনীয় দশেণ িক কাথাও

রেয় গল ? যেশাধরা

তু লেছন িযিন রাজা হেয়

পারেতন, িনেলাভ, বু ি মান, বীযবান রাজা হেত পারেতন –সম
নীিতর

ে

জা পালন করেত

দেশর রাজনীিতে ে , সামািজক িনয়ম

আনেত পারেতন অভািবতপূ ণ পিরবতন –িতিন তাঁর ‘আেলাকসামান শি

িদেয়

ধু িভ াজীিব
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তরী কের গেলন –যা পূ ণ িছল তা শূ ণ হেয় যাে
এই িক

-যা শূ ণ আেছ তা হে

59

শূ ণ তর –িবপু ল এক িবনাশ –

’? ৮

তথাগত বু ে র কমতে র পালক হবার অপরােধই মগধরাজ িবি সার কারা
রাখা হয় । গা ার নটী িজতেসামা বি নী । কুমার অজাতশ

হন এবং তাঁেক অনশেন

সামােক ব ী কেরেছন িতিন িবি সার –অমাত

বেল এবং তাঁর কােছ অ াপনীয়া । দবরাত চণক রাজগৃ হ থেক িনবািসত বু

িবেরািধতার কারেণ –তাই

িবি সােরর মৃ তু র সমেয় িতিন পােশ থাকেত পারেলন না । পা াল িতষ রােত গাপেন িজতেসােমর কােছ
এেস রাজা িবি রােরর মৃ তু সংবাদ দন । সামাও চাইেছন কুমার যােত তাঁেক হত া কেরন সামা ভি
কেরিছেলন রাজা িবি সারেক –িতিন কুমােরর

িত কখেনা সু মুখ হেবন না । স যু েগ িবদূ ষী গিনকােদর যেথ

স ােনর ান দওয়া হেয়েছ ।
দু ই

ী নি য় ও উদেয়র কেথাপকথন থেক জানা যায় য কুমার অজাতশ

করেত যান –িক
িপছেন সশ

রাজা সৈসন যাতীয়র

াসােদর

ী যাতীয়র

ধান ার িদেয় ঢু েক দেখন অপরিদেক ব াবরণ –তাঁর

র ীদল অেপ া করেছ । অরি ত গৃ হ থেক লু ঠ করার বদেল ে

অেশাভনীয় তাই িফের যাবার পেথ যাতীয়র সে
অ ু রীয় দিখেয় কেড় িনেত বেলন িক

াসাদ লু ঠ

িল

হেয় গৃ হ লু ঠ করা

দখা – যাতীয় অজাতশ েক তাঁর হােতর মূ ল বাণ দশিট

িতিন না পারায় যাতীয় বলেলন

ীেদর কােছ বল

েয়াগ কের

িকছু পাওয়া যায় না । আজও সাধারণ মানু ষ রাজ দান না করেল রাজ চালান রা ীয় ব ব ােতও অস ব হেয়
পড়েব ।
অন িদেক
এগােরা পু

ীরা যটা উপল
তথাগতর সে

কেরেছন তা হল কাসলরােজর ব ু

দখা করেত যাবার পেথ দসু

েসনিজৎ ব ু ব ু ল ম

ারা আ া হেয় িনহত হেয়েছন –যারাই তথাগতর

শরণাগত তাঁেদর পিরণিত মমাি ক, অ ত ািশত । অনঘ, সু ভ ও চণক িতনজনই ত শীলার
‘ য়ী’, ‘ি েবদ’ বলত তাঁরা গা ার তথা সম
মৃ তু সংবাদ

েন বু

আ ঘাতী হেয়েছন
মগধ রাজকুমােরর

জ ু ীেপর দু ঃসমেয় অনু পি ত । ব ু ল প ী

াতক – লাক
ামী স ানেদর

ও সংেঘর সবায় িনেয়ািজত হেয়েছন আর কাশলরাজকুমারী কাশলবতী িবষপােন
ামী িবি সােরর মৃ তু র শােক ।
িত যু

িতেশাধ

ৃহা িনবৃ

করেত কাশলরাজ

েসনিজৎ

ঘাষণা কের দীঘকারায়ণ ও িব ঢ়কেক সনাপত কের পািঠেয়েছন ।

বারাণসী িফরবার পেথ পা াল িতষ ও যু ে

যাগদান কেরন । তথাগতর উপ ায়ক আন

অমৃ তেদােনর পু ) এবং তথাগত গৃ কূেটর পাশ িদেয় যাি েলন । তাঁেদর ল
নেম আেস । তথাগত আহত হন । আন
থম দলেক বলা হেয়িছল

(শাক

কের উপর থেক পাথর

তাঁেক পরামশ দন রাজগৃ হ ছেড় পালােত িক

ান নই বেল িতিন স ত হেলন না । আর একবার পেথ
উে েশ ।

ও তাঁর

মৃ তু হীন কান

ঘাতক মাতায়ন করা হেয়িছল বু েক হত ার

থম এই পথ িদেয় য আসেব তােকই হত া করেত । আর তথাগতেক

দেখ তাঁরা আ য হেয় তাঁর শরণ নয় । এরা যখন গৃ েহ িফরেছ তখন পাঁচিট ধনু হ বিরেয় আেস
দলেক হত া করেত । ি তীয় দেলর একজন

থম

থম দেলর একজনেক চেন । তখন তাঁরা ষড়য বু ঝেত পাের
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– বু

হত ার কান

া ীও থাকত না । উ কে

দু দা

ভাব হািতেক সু রাপান কিরেয় বু

তারা এই ষড়য েক িধ ার জানায় । নালািগির নামক

যখন িভ ােথ বিরেয়েছন তখন ছেড় দওয়া হেয়েছ । হািতর

সামেন িশ েকােল এক মা পেড় গেছন –বু
তু েল মহারাজ িবি সােরর গােয়র

60

তাড়াতািড় হািতিটর সামেন দাঁিড়েয় কী যন বলেলন –হািত ঁড়

াণ পেয় শা

হেয় জানু মু েড় বেস পেড় । অথাৎ রাজগৃ েহর মানু ষ তাঁর

মিহমাদশেন আ ু ত হেয় পেড়ন ।
িবর জােনন কাশলরাজ

েসনিজৎই ব ু ল ও তাঁর পু েদর হত া কিরেয়েছন যতই তাঁরা দু জেন সতীথ

হান না কন ? ধনু হ িতষ র পরামেশ কাশী ও গয়ার পেথর

েবশপেথ দু েটা িগিরে ণীর মােঝ

েসনিজৎ

অজাতশ েক পরা কেরন –িক আ য দু -িদন ব ী রাখার পর কন া বিজরার সে অজাতশ র িবেয় দন
। তাহেল যু

িক লাকেদখােনা লাক য় ছাড়া আর িকছু –সমেঝাতা রাজায় রাজায় ইিতহাস সা ী । মানু ষ

ান সৃ ি করেত পাের না –তাহেল

ািনহত া

ােণর হত া জীবেনর রহস না জেনই যু ে

তাঁেদর কথা ক ভাবেব ? রাজনীিতকগণ িচরকাল ধের

াণ িদেলা যারা

মতার লােভ এই গাপন ষড়যে িল । জীবেকর

মত িচিকৎসক তাঁর সম জীবন ধের রাগীর িচিকৎসা কেরও িক মানু েষর সব য ণা িনরসন করেত পারেলন
? কাশল িনেজর অি

র া করেত পারেব না – মগেধর অ ভূ

হেল উ াবনী শি র সে

হেয় পড়েব । শাসনকায

ভবু ি র মল-ব ন ঘটােত জানেত হেব । শাসক মেনামত না হেল অমাত রা

যমন রাজােক িসংহাসন থেক নামায় তমিন গণতে ও শাসক পছ
কেরন । পা াল িতষ র িনেষধ সে ও িব রক কিপলাব র িব ে
না – কাশল আর তার রাজবংশ এক নয় । ব ি গত
িজতেসামা –রাজশাে

য

ায়ী করেত

না হেল মানু ষ অন

নতা িনবাচন

যু যা া কের । িব রকেক বাঝান গল

েক রাজারা সামি ক কের দেখন তাহেল তা

গরােজ র বণনা কেরন তা কােনািদনই গেড় তালা স ব নয় । মানু েষর

থেক িহংসােক কােনািদন উি

করা যায় না –কামনােকও িবন

করা যায় না । দহবাসনার

দয়
পা র

সবেচেয় সু র । পা াল িতষ জীবন নারীরাই –িবশাখা এবং অলভা, ভ া এবং অ পালী, অবেশেষ সামা ও
িজতেসামা তার অ জীবনেক গড়ল । একটু কের পূ ণতা িদল ।
িবশাখা আে প কেরন তার জীবন
করেছ ।’ ৯

ীেদর পাঠােনা অ িদেয় মহােভােজর আেয়াজন কেরিছল িভ ু করা । ‘িনম েণ ক দিধর অ

পায়িন, কার ভােগর মাংেস অি
উপলি

ধু ন হল । ‘পূ বারাম সংেঘর িভ ু করা চীবেরর পিটকা িনেয় কলহ

অিধক িছল এই িনেয় িনম কেক কটু কথা

নেত হয়।’ ১০ িবশাখা এখন

কেরন ‘মু ি েময় অহন, অিদ-িভ ু ও সৎ কেয়কজনেক বাদ িদেল সংঘ একিট অলস, পরেভাজী,

অপদাথ মানব স দায় সৃ ি কের চেলেছ।
অবলীলায় িনেয় যাে

ধু মু ি ত মাথা আর র কাষােয়র জন মানু েষর

এবং তাইেত এেদর আ ািভমান, অিধকারেবাধ আরও বেড় যাে

িনেজর মযাদা র ার জন িমগারগৃ েহ সং াম কেরেছন - য িবশাখা তাঁর সম
িনেজেক সমপণ কেরেছন সই িবশাখা আজ ি ধা
বেলিছেলন –নারীেদর

া ও দান

।’ ১১ য িবশাখা

জীবন তথাগতর শরেণ সবায়

তথাগতর আচরেণ । তথাগত িভ ু নীসংঘ

াে র সময়

ান দওয়ায় ধেমর আয়ু পাঁচশত বৎসর কেম গল –িক িবশাখার মেন হেয়েছ ধেমর

আয়ু আরও কম । কারণ িবশাখার মাতৃ হীনা ভ ী সু জাতার িবেয় হয় মহাে

ী সদু র ঘের । িবশাল পিরবার,
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কােরর মানু ষ সখােন, হতভািগনী সখােন বািলকা ভােব আেগর মতই আহার-িবহার কের –তাঁর নােম

তথাগতর কােছ অিভেযাগ এেলা স দু িবনীত, কাউেক মান দয় না, অমিন ভগবান সখােন িগেয় তােক
িত া কিরেয় এেলন স দাসীর মতন থাকেব । ধন েয়র কন া দাসী ! িবশাখা ভগবােনর সােথ কলহ
কেরেছন । বেলেছন ভগবান

ভাবশালী ব ি েদর ই ানু যায়ী চলেছন, বলেছন

থাকাই ভােলা যমন বলেতন মণ দবদ । আরও বেলেছন সমােজর শি

িজতেদর

ভগবােনর থেক অেনক বশী ।

িতিন িক পেরেছন িবি সােরর হত া রাধ করেত ? িতিন িক পেরেছন নারীেদর অিধকার
য ভগবান অ জেদর দু ঃখ, র
কথা,

য়ী যু

হার ক ের

িতি ত করেত ।

থামােত পােরন িন –িতিন িক কের ব জনিহেতর কথা, ব জনসু েখর

ামণ ফেলর কথা বেলেছন । থর দবদ তাঁর উপলি স েক কুমারেক বলেছন

কুমার বু ঝলাম সংসার ত াগী স াসী আর গৃ হীর পথ স ূ ণ ত । স ূ ণ । স ূ ণ। স াসী কখনও অধগৃ হী হেবন না । এই
য সব িবশাল িবশাল িবহার িনিমত হে , সবে ণীর মানু ষ স চ াল হাক, পু ু শ হাক, সংঘভু

হে , রাগ-ব ািধর নাম কের

িতন তিলকা পাদু কা পরা হে , মধু , ঘৃ ত, পায়স, গৃ হে র গৃ েহ অ েভাগ মৎস মাংস সহেযােগ, এ সকল িক অধগৃ হী নয় ? স াসী
হেত চাও পূ ণ স াসী হও, আর নইেল পূ ণ গৃ হী । গৃ হীর সামািজক দািয় িক অ ?

কৃতপে

গৃ হীই সমাজেক, পৃ িথবীেক রােখ । সই গৃ হীরা য স াসীর লবণ ও অ তৃ া মটায় , তােক

তা স াসীর চেয় অেনক অিধক ।
েয়াজেন র া কের এই-ই তা

অেনক । এর ওপের এ কানন দাও, ও কানন দাও, িবহার গেড়া, িনম েণ আপ ািয়ত কেরা, এ সকল িক ভােলা ? আিম একজন
অহন, জীব ু

পু ষ –আিম বলিছ ভােলা নয়, এ কখনও কল াণকর হেত পাের না ।১২

অথাৎ বু ে র ম িঝম প ার িবেরািধতা কের দবদ

বলেলন –গৃ হীর দািয় ও পালন করেত হেব না ।

স াসীর করনীয়ও করেত হেব না । গৃ হীর সু খও রইল, স াসীর সু খও রইল ।
িবশাখা সাত বছর বয়েস

াতাপি

মােগ

েবশ কেরিছেলন । িবশাখার স ােনরা িবপথগামী । িবশাখা

চেয়িছেলন নারীেদর জন , দােসেদর জন িকছু করেত, পােরনিন –িতিন ব থ । এই সই িবশাখা সােকত
সু রী গরিবনী িকেশারী য হেত পারেতা রাণী । কান পদই যার পে
িবশাখা জীবেন িকছু পান িন । কী
তখন উপলি

ল

বল আ

ত য় িনেয় জীবন

িত া করেত ? চণক িক পারেলন বেদিশক আ মেণর

জ ু ি পেক সংহত করেত ? ঐক েবাধ আনেত ? ভগবান বু

িতিন উ ন হেয়িছেলন, তা ব

িক পারেলন পার

িরক িহংসা, যা দেখ

করেত ? উপর বলা যায় ব িহংসার অনু ােনর পেরা

কারণ িতিনই । হত

না িবি সার হত া িতিন না এেল, অিহংসার বাণী

চার না করেল । কারণ রাজগৃ েহর আপামর মানু ষ

সা ােজ র গৗরব চেয়িছল, আজ য িব ঢ়ক শাক েদর
মু

হয় –তারপর যখন ফরার পথ থােক না

হেয় পেড়িছ ।এিক ধু িমগারমাতা িবশাখারই অনু ভব ? অিধকাংশ কমী মানু েষরই তা

এই এক অনু ভব ? িবি সার িক পারেলন রাজসংঘ
িব ে

অিধক মযাদার হেতা না । সই

াণপেণ

ংস করেত ছু টেছ তা-ও হত না, শাক মু িণেক দেখ

েসনিজেতর মেন শাক কণ ার লাভ না জাগেল । মগধ কাশল ব ু ভােব এক িবরাট সা াজ গেড়

তু লেত পারত হয়ত । হয়ত

প পত রাজসংঘ –হয়ত বা।

পা াল িতষ মেন মেন ভােবন চণক থাকেল িবি সােরর এই পিরণিত হত না –িতিন চণক ও িবি সােরর
সােথ বেস ন

ােলােক আেলাচনা করেতন রাজনীিত –মানবনীিত । কানন পার হেয় িতষ ন

ােলািকত
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া ের প ছেলন –একিট তী
পয

ছু িরকা িনপু ন ঘাতেকর ারা িপেঠর বাঁিদেক এমন ভােব িবঁেধ গল –আতনাদ

করেত পারেলন না । শাক েদর িশ -বৃ -নারীেদর গরম রে

হাত ধু েয়

িব ঢ়ক । াব ীর একমা পেথর কাঁটা িতষ িনহত । অিচরবতীর
মাৎস ন ােয় পূ ণ অরাজক

াব ী নগরী ছেড় কােল িশ পু

িদেয়েছ, কম িদেয়েছ,

িত া িদেয়েছ,

িতিহংসার শপথ পূ ণ কেরেছ

খােত ঢল নেমেছ –উজান বৃ ি ।

িনেয় গা ার নটী িজতেসামা িফের চেলেছন

গা ােরর িদেক । ‘চলেত চলেত গা ারী ভােবন সারাজীবন িক িতিন
মধ েদশ তাঁেক মু ি
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বােসই কাটােলন ? মধ েদশ...-এই

ম িদেয়েছ, শাক িদল মমাি ক িবে েদর,

মমাি ক মৃ ত র । ব কুল আশ ায় এখন মাতৃ ভূ িমর কােল িফরেছন িতিন । পাসপু রীর রাজা ধার সু র
সাম রাজ এখন গা ার পরপদানত ।’ ১৩ তবু মা দবদ ার িনঃ াস িমেশ আেছ ত শীলার বাতােস । িপতা
দবরােতর ভাবনা । িপতা দবরােতর
চণক, তার পু , তার পু
গা স ব কান

ভূ িমেত বেড় উঠু ক তাঁর কন ার বংশ । িতষ পু

– সামা চণেকর র

এবং

িনেয় নতু ন গা

িতভাধর দূ র ভিবষ েত যিদ চণেকর াধীনতার

জ

চণক –তার পু

নােব নািক ? সই চাণক

বু ঝেত পাের, যিদ ব ন মাচন করেত

পাের ।
বু

চেয়িছেলন সমােজর

ভাব বলেয়র বাইের যেত তেব স ূ ণ েপ নয় –এখােনও মধ প া –তাই

রাজােক উেপ া কের নটীর িনম ন
সু িনথেক সংেঘ

হণ কেরেছন । জীবেনর অ পেব চ াল সাপাক, নীচকুলজাত

হণ কেরেছন । নহািপত উপািলেক

িবনয়ধেরর স ান িদেয়েছন । িতিন িনেজই

ীকার

কেরেছন িতিন অ যামী আবার অ যামী ননও ।িকছু অনু মান করেত পােরন িকছু পােরন না । িবপু ল
চির

ান অ েভদী দৃ ি আর ক ণা িদেয় পৗছােত পােরন অেনক সময় ে র মূ েল, সমস ার মূ েল ।িতিন

যখােন প েছেছন ধ ানি িমত এই

সাি র পারাপাের িবে াভ ওেঠ না । িবনয়সূ ে

তােকই যন তাঁর ভ রা তাঁর বাণী বেল মােন । ক ার চু

সু করম

আেছ

নােম এক কার ছ ােকর ব ন

খাওয়ান তাঁেক িনম ন কের । আর তােত িবষম রাগয ণায় কাতর হেয় পেড়ন । বু
ভাব লু

যা িলিপব

ঘাষণা কেরন স েমর

হেয় আসেবন আেরক ‘ ম য়’ পাঁচ হাজার বছর পর ।

শান ও মহানদীর মধ বতী িব ীণ পাহাড় জ লময় মালভূ িম অ েল বনেকেট বীজ বু নেত থােকন চণক ।
ঢঁিকেত কুেট ধান থেক চাল হয় । পু েজা হয় াম দবতা বু ঢ়ামবু ঢ়া বু ঢ়ামবু িঢ়র । চণক তাঁর কশবতী শবরী
প ী র গা িম বেণর া ল স ান
িছল –িক

সব কের। তাঁর মেন পেড় আবার পেড়ও না িতিন ক, িক তাঁর করার

িতিন বইেত থােকন পাঁচ হাজার বছর পেরকার সময়িব ু র িদেক । বইেত থােকন ‘ ম য়’ হেবন

বেল । আমােদর আেরা আড়াই হাজার বছর অেপ া করেত হেব জ
জন । আমরা ইিতহােস আর এমন চির
একটা স ক

দখেত পাই না িযিন আ াি ক মানু ষ অথচ রাজা ও বিনকেদর

াপন কের ম ী ব েন আব

কান িদন সত হেয় উঠেব ।

জ া েরর মধ িদেয় সই ‘ ম য়’র

করেত চেয়িছেলন মানব সমাজেক । হয়েতা তাঁর সই
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