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আজীিবক ধম�:

�িতবাদী ধম� িহ�স�ব �বৗ� ও �জন ধ�ম� �ধান হ�লও এই দ�ু ধম�স�দা�য়র অ�কাল আ�গ
অন�ুপ আ�রক� স�দা�য়র সৃ� হ�য়িছল। �াচীন ভার�তর ইিতহা�স এ�আজীিবক স�দায় না�ম
পিরিচত। বলা �য�ত পা�র �য �িতবাদী ধম�স�দায়�িলর ম�ধ� আজীিবক স�দায় �াচীনতম।
আজীিবক স�দা�য়র ইিতহাস খুব �বিশ জানা যায় না। �বৗ� ও �জন ��মালায় তা�দর স��� �য
সম� ম�ব� ও উি� আ�ছ তার মাধ��মই আমরা আজীিবক স�দা�য়র কথা জান�ত পাির। অত��
অ� পিরমাণ আকর ত�থ�র িনপুন ��য়াগ ক�র আজীিবক স�দা�য়র ইিতহাস উ�ািসত ক�রিছ�লন
এ এল ব�শাম। ি��পূব� তৃতীয় শত�ক রিচত পত�িলর মহাভাষ�য় এ�দর উ��খ আ�ছ। ি��পূব�
�থম শতা�ী�ত রিচত িমিল�অপরা� ���আজীিবক�দর উ��খ পাওয়া যায়। বাণভ��র হষ�চিরতও
তাই।

আজীিবক ম�তর �ধান ও �িস�তম �ব�া িছ�লন মংখিল পু� �গাশাল, পািল সািহ�ত� তার
পিরচয় মক৻খিল �গাশাল িহ�স�ব। তার জীবন কািহনী স��ক� িব�শষ িকছ� জানা যায় না। সামান�
এক� পিরবা�র তার জ� হ�য়িছল। তার িপতা �পশায় িছ�লন মংখ বা চারণ কিব/ িচ�কর। �গাশাল
তার সাংসািরক জীব�ন �পি�ক বৃি� িকছ�কাল অনসুরণ কর�লও প�র সংসার ত�াগ ক�রন। িক কার�ণ
িতিন সংসার ত�াগ কর�লন, তা জানা যায় না। �জন ��� বলা হ�য়�ছ �য মহাবীর তঁার স��াস জীব�ন
এর তৃতীয় ব�ষ� �গাশা�লর সা�াৎ পান এবং ছয় বছর তার স�� িছ�লন। প�র দইু সাধ�কর ম�ধ�
ব�াপক মতপাথ�ক� �দখা �দয় এবং মহাবীর �গাশা�লর স�� সং�ব �ছদ ক�রন। �গৗতম বু� মতৃ� �র
অ�কাল আ�গ, ি��পূব� ৪৮৪ অ�� তার মতৃ� � হ�য়িছল। �গাশাল িন�জ�ক তীথ��র ব�ল �ঘাষণাও
ক�রিছ�লন।

�গাশাল আজীিবক ম�তর ��� �ব�া হ�লও �বৗ� সািহ�ত� তঁার আরও দইু পূব�সূরীর নাম পাওয়া
যায়-- ন� বা� ও িকস সংিক�। দি�ণ ভার�তর �বৗ� ঐিতহ� অনযুায়ী বু��দ�বর সমকালীন অপর
দইু আজীিবক প�ী িছ�লন পূরণ কসস ও পকূধ ক�ায়ন।

আজীিবক ধম� পু�রাপুির নাি�ক�বাদী। তারা ক�ঠার অদ�ৃবা�দ িব�াস কর�তন। মানষু সৎ কাজ
অথবা ক�ঠার পির��মর �ারা তার ভাগ� িনয়�ণ কর�ত পা�র-- এই মতবা�দ তারা আ�দৗ িব�াসী
িছ�লন না। তারা ম�ন কর�তন পৃিথবীর সবিকছ� আ�গ �থ�ক িনয়িত �ারা িনিদ�� হ�য় আ�ছ। এমনিক
মান�ুষর সাধারণ কাজকম�ও এর বাই�র নয়। সুতরাং একিদক �থ�ক মানষু খুবই অসহায়। এরা ম�ন
ক�রন, যত�ণ না িনয়িত তা�ক অি�ম পয�া�য় িন�য় যায়, তত�ণ পুনজ���র ি�য়া িনিদ�� প�থই চ�ল।
সব মানষু�কই দঃু�খর হাত �থ�ক পির�ান �প�ত হ�ল, তার আ�গ ৮৪০০০০০ জ� অিত�ম কর�ত
হ�ব। এ িবষ�য় �ানী ম�ূখ�র ম�ধ� �কা�না �ভদ �নই। তারা আ�রা ম�ন কর�তন �য তা�দর ক�ঠার
তপ�য�া িনয়িতর অিভ��ত। এখা�ন উ��খ�যাগ� �য, আজীিবক�দর ধম��� িকছ� পাওয়া যায়িন।
সুতরাং এ স��ক� যা িকছ� ধারনা, তা তা�দর শ�প� �বৗ� ও �জন সািহত� �থ�ক সংগৃহীত।



�থমিদ�ক আজীিবক�দর �ধান কম��ক� িছল অব�ী ও অ��র মধ�বত� অ�ল। প�র �মৗয� স�াট
অ�শাক এবং তার �পৗ� দশরথ এই ধ�ম�র পৃ��পাষকতার ক�রন। অ�শা�কর �লখ �ত আজীিবক �দর
জন� মলূ�বান দান এর উ��খ আ�ছ। �া�ণ� ধ�ম�র সমা�লাচনার জন� আজ আজীিবকগন ি��পূব�
প�ম শতা�ীর এবং ি��পূব� তৃতীয় শতা�ীর মধ�বত� সম�য় জনি�য়তা অজ�ন ক�রিছল। �গাশা�লর
��িণ কাঠা�মা সমা�লাচনা এবং কম�ফল বা�দর নত�ন ব�াখ�া িন� ��ণীর মান�ুষর এবং সদ� ধনী�দর
ম�না�যাগ আকষ�ণ ক�রিছল। এই ধ�ম�র আপাত সারল�ও এ�ক জনি�য় ক�রিছল। এমনও অনমুান
করা হয় �য �থম িদ�ক হয়�তা �বৗ��দর ত�লনায় আজীিবক �দর সংখ�া �বিশ িছল। বায়ু পূর�ণ বলা
হ�য়�ছ �য এ�দর অনচুর�দর ম�ধ� শূ� এবং অ� ৃশ�রাও িছল।

সাধারণভা�ব �বৗ� ও �জনরা, িব�শষভা�ব �বৗ�রা, আজীিবক �দর িব�রািধতা ক�রিছল। �থম
িদ�ক এই িব�রাধ ত��র ম�ধ� সীমাব� থাক�লও সব�দা তা থা�কিন। অ�নক সময় তা �ত�� সং�া�ম
পিরণত হ�য়�ছ। এই যু�� �শষ পয�� �বৗ� ধম� িবজয়ী হ�য়�ছ, আজীিবক ধম� হয়িন। এর কারণও
িছল।আজীিবক �দর িশ�া িছল বড় �বিশ এক�প�শ। তঁারা �া�ণ� মতাবাদ �ত�াখ�ান ক�রিছল, িক�
তার পিরব�ত� , তৎকালীন মান�ুষর সমস�ার সমাধা�নর জন� �কান �� এবং িনি�ত মতবাদ �চার
কর�ত পা�রিন। এখা�নই �বৗ� ধ�ম�র িজৎ হ�য়িছল। সব�ব�াপী অদ�ৃবাদ অন� সব সমস�া �থ�ক তা�দর
দ�ৃ�ক আড়াল ক�র �র�খিছল। িহ� ু ধ�ম�র সবিকছ� আ�� করার �বল �মতাও এই �স��
�রণীয়। স�বত ি��য় চত�থ� শত�ক নবজা�ত �ব�ব ধ�ম�র ম�ধ� এই ধম� িবলীন হ�য় িগ�য়িছল।


