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িমঠুন হাoলাদার 
 
Abstract 
The Lalitavistara Sūtra on the contrary is regard as one of the most sacred Mahāyāna texts, as a 
vaipulya sūtra. It is a text -book of voluminous contents and gives the usual designation of a Mahāyāna 
sūtra and yet originally the work embodied a descriptive life of the Buddha for the Sārvāṣṭivādi school 
attached to the Hīnayāna. The Lalitavistara Sūtra tells the story of Gautama Buddha from the time of 
his decent from Tushita until his first sermon in the Deer Park near Varanasi. The Lalitavistara sūtra 
was written in a combination of Sanskrit and a vernacular. The term Lalitavistara has been translated 
"The play in Full "or "Extensive Play", referring to the Mahāyāna view that the Buddha's last 
incarnation was a "display "or "performance" given for the benefit of the beings in this world. The 
Lalitavistara sūtra shares with the Hindu Puranas similarities of style as well as the concept of a divine 
being's earthly activities as "sport", or "play". It has inspired a considerable amount of Buddhist art. 
The Sūtra, which is structured in twenty -seven chapters, first presents the events surrounding the 
Buddha's birth, childhood, and adolescence in the royal palace of his father, king of the sakya nation. It 
then recounts his escape from the palace and the years of hardship he faced in his quest for spiritual 
awakening. Finally the Sūtra reveals his complete victory over the demon Mara, his attainment of 
awakening under the Bodhi tree, his first turning of the wheel of Dharma, and the formation of the very 
early sangha. In this paper, I attempt to explore the Lalitavistara Sūtra. 
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Introduction 
লিলতিবsর িম  সংsৃত o িব d সংsৃেত রিচত eকিট aপূবর্ বুdচিরত। eিট নব মহা ৈবপুলয্ মহাযান 
সূেtর anগর্ত eবং মহাসাংিঘক েলােকাtরবাদীেদর pামািণক gn রt। gেন্হর আেলাচয্ িবষয় খুবi 
তাৎপযর্পূণর্ । ভগবান বুd পৃিথবীেত েয সমs kীড়া েলািলত বা aেলৗিককt pদশর্ন কেরিছেলন তারi 
িবsৃত বণর্না লিলতিবsর gn। সmূণর্ gnিট সp িবংশিত aধয্ােয় (পিরবতর্  ) সমাp eবং তুিষত েলাক 
েথেক ধমর্চk pবতর্ ন পযর্n সিবsের বুdচিরত বিণর্ত হেয়েছ।[1] eর রচনাৈশলী o িবষয় িবনয্াস পািল o 
"জাতক িনদান" -eর aনু প। মহাবs o লিলতিবsর বুd জীবন কািহনী সmেকর্  রিচত হেলo gn দিুট 
িবষয়বs সংsাপেন o রচনারীিতেত িভn। মহাবsেত েযমন বুd কািহনী দেূরিনদােনর দীপংকর বুd 
েথেক  কের সিnেক িনদােন সমাp হেয়েছ., লিলতিবsেরর েবিশ ভাগ aিবদেূর িনদােনর anগর্ত 
(তুিষত sগর্ েথেক চুয্ত হেয় মায়ােদবীর গেভর্  জngহণ, বুdt লাভ eবং বারাণসীেত ধমর্চk pবতর্ ন 
পযর্n)। মহাবsেত বুd কািহনীর ধারাবািহকতা মেধয্ মেধয্ জাতক o aবদান কািহনীর aবতারণায় 
বয্াহত হেয়েছ., িকn লিলতিবsের বুd কািহনী যেথ  সুশৃ ল, সুিবনয্s o aবয্াহত। মহাবsেত মহাযানী 
uপাদান থাকা সেtto eটা সmূণর্ হীনযানী eবং েলােকাtরবাদীেদর gn বেল sীকৃত। aপরপেk বতর্ মান 
আকাের লিলতিবsর নব মহাৈবপুলয্ মহাযান সূেtর anভুর্ k বেল uিlিখত। [2] gেnর িশেরানামo 
তাৎপযর্পূণর্ । পািল িপটেকর জরা - বয্ািধ - মরেণর aধীন aেলৗিকক kমতা সmn মানুষ ভগবান বুd 
লিলতিবsের হেয়েছন জরা-মরণ মুk েলােকাtর সttা েদবািদেদব। pািণেদর মুk করার জনয্ পৃিথবীেত 
মনুষয্ েপ িতিন আিবভূর্ ত। লিলতিবsর (aথর্াৎ বুdলীলার িবsৃত বণর্না) মহাযান ভাবধারার agদতূ। 
লিলতিবsর সmেকর্  Winternitz বেলেছন - "While the Mahāvastu describes itself as a work 
belonging to the Hīnayāna but which has taken up some features of the Mahāyāna. The 
Lalitavistara is considered as one of the holiest texts of the Mahāyāna, describes itself as a 
vaipulya sūtra ' elaborate teaching text - common term for Mahāyāna sūtra and exhibits all 
features of a Mahāyāna Sūtra although the work originally contained the description of 
Buddha's life for the Sarvāstivādins belonging to the Hīnyāna. "Winternitz, 1977: 238 [3]. 
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লিলতিবsেরর pারেm পািলসুেtর রীিত লkয্ করা যায় - " আিম 
eরকম েনিছ eক সময় ভগবান াবsীর uপকে  েজতবেন 
aনাথিপ েদর আরােম aবsান করিছেলন।" িকn পািল gেn েযমন 
eরপর মূল সূt  হoয়ার সময় বলা হয়, শাsা কিতপয় িশষয্সহ 
aথবা পাঁচশত িশষয্সহ েসখােন uপিsত, েসi েkেt লিলতিবsের 
aনয্ানয্ মহাযান সূেtর মত জাঁকজমকপূণর্ বণর্না আেছ, "1200 িভkু 
eবং 3200 েবািধসtt পিরবৃত বুd িদবয্েজয্ািত িবsািরত কের বেস 
আেছন। " gেnর pারেm বলা হেয়েছ - eক সমেয় ভগবান বুd 
যখন রািtর মধয্ম যােম ধয্ােন সমািহত, তখন ভূ -মধয্s unীষ 
িবরত েথেক apমাণ রি  িনগর্ত হেয় সমs েদবেলাক সহ নরেলাক 
আেলািকত কেরেছ eবং সমs েদবগণেক uddু কেরেছ। েদবগণ 
ভগবােনর sিত গান গাiেত থােকন। ঈ র o aনয্ানয্ সমs েদবগণ 
ভগবােনর কােছ eেস পদবnনােn eক pােn uপিব  হেয় 
কনকা িলপুেট pাথর্না কেরন - "ভগবান পৃিথবীর মানুষেদর মুিkর 
জনয্ লিলতিবsর নামক ধমর্পযর্ায় েদশনা কেরন।" ভগবান 
তু ীভাব ধারণ কের সmিত jাপন করেলন। e প ভূিমকার পের 
জাতক িনদান কথার িdতীয় aংশ aিবদেূর িনদােনর বণর্নার মত 
বুd কািহনী আরm কের তুিষত েদবেলােক aবsান, চার 
মহািবেলাকন, মায়ােদবীর sp, গেভর্  aবsান, মায়ােদবীর িপtালেয় 
গমন, লুিmনী uদয্ােন জn, নn-uপনn কতৃর্ ক sান সমাপন, 
সpপদ কের ছয় িদেক গমন eবং ঐ সকল sােন পেdর pাদভুর্ াব। 
দশিদক aবেলাকন eবং েঘাষণা - "আিম েজয্ ,আিম ে , eটা 
আমার েশষ জn" (uিkিট দীঘর্িনকােয়র মহাপদান সুেtর 
সমতুল), aিসত কথা, বালয্িশkা, kীড়াpদশর্ন, চার িনিমt দশর্ন, 
aিভিনkমণ, েকশকতর্ ন, pbজয্াgহণ, রাজা িবিmসােরর সে  
সাkাৎ, তপচযর্া, মারিবজয়, aিভসেmািধ লাভ, বারাণসীেত ধমর্চk 
pবতর্ ন iতয্ািদ ঘটনা বিণর্ত হেয়েছ। uপেরাk আখয্ান িল পািল 
িনকায় gেn সমভােব বিণর্ত হেয়েছ। িকn লিলতিবsেরর বণর্নার 
মেধয্ মহাযান সূt সুলভ aিতর ন o aেলৗিককt আেরািপত 
হেয়েছ।[4] 
িdতীয় েথেক ষ  পিরবেতর্  তুিষত sগর্ েথেক চুয্ত হেয় েবািধসেttর 
জn পযর্n বণর্না e প - 
" শত pশংসনীয় uপািধযুk েবািধসttেক তুিষত sেগর্ জমকাল 
িদবয্pাসােদ aবsানকােল 8400 বাদয্ িনর মেধয্ মুিkকাযর্ 
সmাদন করার জনয্ পৃিথবীেত aবতীণর্ হoয়ার জনয্ আমntণ করা 
হল। েবািধসtt ব  রাজ পিরবােরর েদাষ ণ পযর্ােলাচনা কের রাজা 
েdাদেনর মিহষী দশ সহs হsীসম শিkর aিধকািরণী, িনখুতঁ 

েসৗnযর্ময়ী o aেশষ ণবতী, বুdমাতা হবার uপযুk জmুdীেপ 
eকমাt নারী মায়ােদবীর গেভর্  জngহণ করেত িস্হর কের হsীেবেশ 
মাতৃkিkেত pেবশ করেলন। েদবগণ মায়ােদবীর জনয্ িদবয্গভর্ গহৃ 
eবং েবািধসেttর জনয্ রt pাসাদ িনমর্াণ করেলন যােত েবািধসtt 
দশমাস গভর্ মল dারা সmৃk বা দিূষত না হন। িতিন aিনবর্াণ 
েজয্ািতেত ব দরূ পযর্n আেলাক িবকীণর্ কের aিত সুnর েকামল 
আসেন সমাসীন রiেলন। মাতৃগেভর্  থাকাকালীন aজাত েবািধসtt 
ধেমর্াপেদশ দােন েদবতােদর আেমািদত করেলন। ব  aেলৗিকক 
িkয়া o িনিমt pদশর্ন কের লুিmনী uদয্ােন সবর্j ভগবান েবািধসtt 
মহাপু ষ েপ মাতৃগভর্  েথেক িনkাn হেলন। ভূিম  হেয়i িতিন 
ছয়িদেক pিতিদেক সpপদ গমন করেলন eবং pিত পদেkেপ পd 
psুিটত হল।" [5] 
িdতীয় o তৃতীয় aধয্ােয় ভগবান বুd তুিষত sেগর্ aবsান করার 
সময় মতর্ য্ েলােক জn gহণ করার জনয্ েদবগেণর pাথর্নায় 
েবািধসtt েকাথায়, েকাn বংেশ জngহণ করেবন, েস িবষেয় সমg 

জগৎ aবেলাকন কের িsর করেলন, িতিন জmুdীেপ কিপলাবs 
নগের জngহণ করেবন - eসেবর িববরণ আেলাচনা করা হেয়েছ।  
চতুথর্ aধয্ােয় েবািধসtt তাঁর পূবর্ জেn েয ধমর্ােলাক মুেখর 
aনুশীলন কেরিছেলন তার ফেল aিnম জেn বুdত pািp ঘেট েস 
108 pকার ধমর্ােলাক মুেখর িববরণ েদoয়া হেয়েছ।  
প ম, ষ  o সpম aধয্ােয় েবািধসেttর জngহেণর uপযুk বয্বsা 
aবলmেনর কথা, গভর্ াবস্হায় িকভােব aবsান কেরিছেলন তার 
িববরণ, তথাগত বুেdর জn o জেnর পর নব জাতক কারo 
aবলmন ছাড়া সাত পদেkপ গমন, বুেdর জেnর সাত িদন পর 
তাঁর মাতা মহামায়ার পরেলাক গমন eবং মহাpজাপিত েগৗতমী 
কতৃর্ ক লািলত - পািলত ঘটনা সমূেহর িববরণ েদoয়া হেয়েছ। সpম 
পিরবেতর্  বুd o আনেnর কেথাপকথেনর জনয্ বুd কািহনী ধারা 
বয্াহত হেয়েছ। বুd বলেলন - "আনn! যারা আমােক িব াস কের, 
আিম তােদর ম ল সাধন কির, যারা আমার শরণাপn হয়, আিম 
তােদর বnু., তথাগেতর ব  িমt আেছ., যারা সতয্ভাষণ কের, 
িমথয্া ভাষণ কের না, তারাi তথাগেতর িমt। আনn! eটাi েযন 
েতামার লkয্ হয়।" [6] 
a ম eবং নবম aধয্ােয় েবািধসtt তাঁর িবমাতা মহাpজাপিত 
েগৗতমীর সে  মিnের েদব দশর্ন করেত েগেল মিnেরর সমs 
pিতমা আসন েথেক uেঠ িশ  েবািধসেttর চরেণ পিতত হয়।  
দশম পিরবেতর্  েবািধসেttর pথম িবদয্ালয় গমেনর বণর্নায়o 
মহাযােনর pভাব সুs  - িবপুল জাঁকজমেকর মেধয্ সমs েদবগণo 
আেগ আেগ পু  িনেkপরতা a  সহs েদবkমারী সহ দশ সহs 
বালক সমিভবাহাের েবািধসtt আচাযর্ িব ািমেtর িবদয্ালেয় pেবশ 
করেলন। েগােবচারী িশkক বালক েবািধসেttর মিহমা সহয্ করেত 
না েপের ভূতেল মূিছর্ত হেয় পেড় েগল। ভা  নামক eকজন েদবতা 
িশkকেক uিঠেয় শাn করল। যিদo সবর্j েবািধসেttর িশkার েকান 
pেয়াজন িছল না, তবুo জগেতর িনয়ম েমেন িবদয্ালেয় eেসেছন। 
তখন েবািধসtt আচাযর্েক িজjাসা করেলন, চীন, ন iতয্ািদ 64 
pকার িলিপর মেধয্ েকাn টা িতিন pথেম েশখােত icা কেরন। 
aবেশেষ আচাযর্ দশ সহs বালকেক িশkা িদেত লাগেলন।[7]. 
eকাদশ, dাদশ o tেয়াদশ aধয্ােয় েবািধসেttর িনজভূিম o সmিt 
িনরীkেণ রত হন। kমার িসdােথর্র সােথ dn পািনর কনয্া 
যেশাধরার িববাহ o িবদয্া িশkা, ধনুিবর্দয্া, aিসিবদয্া মlযুd িবদয্া 
iতয্ািদ িবদয্ায় পটুতা o িসdােথর্র শিkেত েদবদেtর পরাজয় 
iতয্ািদ বণর্না।uপেভাগ পূণর্ জীবেনর aসারতা o aনয্ানয্ েদাষ 
pদশর্ন কের িসdাথর্েক pbজয্া gহেণর জনয্ েদবতারা নানাভােব 
েpরণা েদন -eসেবর িববরণ েদoয়া হেয়েছ। dাদশ o tেয়াদশ 
পিরবেতর্  aেনক ঘটনার uেlখ আেছ যা বুেdর aনয্ জীবন চিরেত 
পাoয়া যায় না।  
চতুদর্শ, প দশ o ষ দশ aধয্ােয় রাজা েdাদেনর পুtেক েভাগ 
িবলােস আবd রাখার েচ া সেtto চাির িনিমt দশর্েন িসdােথর্র 
গৃহতয্ােগর icা, েদবপুt o েবািধসttেদর সহায়তায় গভীর রােt গৃহ 
তয্াগ eবং িসdােথর্র সােথ রাজা িবিmসােরর সাkােতর িববরণ 
েদoয়া হেয়েছ। চতুদর্শ পিরবতর্  েথেক ষড়িবংশ পিরবেতর্  েবািধসেttর 
চাির িনিমt দশর্ন, গৃহতয্াগ, মারিবজয়, বুdt লাভ iতয্ািদ 
ঘটনাবলী aনয্ানয্ gেন্হর মত বলা যায়।  
সpদশ,a াদশ,ঊনিবংশ o িবংশ aধয্ােয় িসdােথর্র দু র তপসয্া 
কেরo pকৃত সnান লােভ বয্থর্ হন। িনর না নদীর তীের সুজাতার 
পায়স gহণ o েভাজন কেরন। eেত িসdােথর্র শরীর আেগর মত 
utম কািn ধারণ করল। তারপর েবািধ বৃেkর নীেচ বেস ধয্ান 
করার পর বুd লােভর বণর্না েদoয়া হেয়েছ।  
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eকিবংশ, dািবংশ o tেয়ািবংশ aধয্ােয় মার sৈসনয্ িনেয় িসdাথর্েক 
আkমণ o মােরর িতন কনয্ার pেলাভন eবং মার পরাজেয়র 
িববরণ, িসdাথর্ সমs মার ৈসনয্েক পরাভূত কের সময্ক সmুd jান 
লাভ কেরন eবং িসdােথর্র েবািধjান লােভর পর েদবগেণর pাথর্না 
করেলন জগেত তাঁর নব লb ধমর্ pচার করার জনয্ িকn তাঁর ei 
ধমর্ জন সাধারণ বুঝেত পারেবন না আশ ায় pচাের aনাgহী হেলন 
iতয্ািদ িববরণ েদoয়া হেয়েছ।  
চতুিবর্ংশ, প িবংশ o ষ িবংশ aধয্ােয় তপসু o ভিlক নােম দiু 
বিণক বািণজয্ যাতায়ােতর সময় বুেdর কােছ eেস uপিsত হন eবং 
তাঁেক pণাম কের কৃতাথর্ হেয় গমন কেরন। েদবগণ িবেশষতঃ 
সহmিত bhা eেস ধমর্চk pবতর্ েনর জনয্ pাথর্না কেরন eবং বুdo 
সmিত pদান কেরন। ভগবান বুেdর পূবর্ পিরিচত রাম পুtক o 
আরাড় কালাম iতয্ািদ িবjজেনর মৃতুয্ হoয়ােত প বগর্ী িভkুর 
কােছ বারাণসীেত ঋিষপtন মৃগদােব pথম ধমর্ েদশনা কেরন - 
eসেবর িববরণ রেয়েছ।  
েশষ সp িবংশিত পিরবেতর্  সmূণর্ মহাযান রীিতেত লিলতিবsেরর 
মাহাtয্ বিণর্ত হেয়েছ। িযিন ei ধমর্পযর্ায় বণ করেবন, িতিন বীযর্ 
লাভ করেবন, মারিবজয় করেবন। িযিন পাঠ করেবন বা িলেখ পূজা 
করেবন, িকংবা pকাশ করেবন, িতিন aনn পুণয্ aজর্ ন করেবন 
iতয্ািদ। ei সp িবংশ aধয্ােয় gn সমািp সূচক কথা, gn পােঠর 
ধারণা o পূজার ফল েযমন পুরাণ জাতীয় gেnর েশেষ gn মাহাtয্, 
তার পােঠর ফল iতয্ািদ থােক eখােনo তাi করা হেয়েছ। তাi 
লিলতিবsরেক পুরাণ জাতীয় gno ভাবা েযেত পাের।[8]. 
uপেরাk আেলাচনা েথেক eবং gেnর আভয্nরীণ পরীkেণ মেন হয়, 
লিলতিবsর েকান হীনযানী, সmবতঃ সবর্ািsবাদী বুdচিরত 
সmকর্ীয় aেপkাকৃত kুd gn িছল। পের eটা মহাযানীেদর pেচ ায় 
o pভােব পিরবিতর্ ত eবং পিরবিধর্ত হেয়েছ। মহাবsর তুলনায় eিট 
সুসংবd জীবনচিরত হেলo eর মেধয্ খুবi pাচীন o aবর্াচীন 
aনুেcদ আেছ। আেরা uেlখয্ েয, aনয্ানয্ বুdচিরেতর তুলনায় 
eেত বুd জীবেনর aেলৗিককt িবেশষ pদিশর্ত হেয়েছ। সmবতঃ 
লিলতিবsর eকজন েলখেকর রচনা নয়., বর  কিতপয় 
ajাতনামা েলখকেদর রচনা সংকলন। eর গাথাংশ পািল 
সুtিনপােতর গাথার নয্ায় pাচীন। eর ভাষা িম  সংsৃত। মেন হয়, 
লিলতিবsেরর uপাদান িনেয় মহাকিব a েঘাষ তাঁর aনুপম 
বুdচিরত মহাকাবয্ রচনা কেরেছন। ধমর্চk pবতর্ েনর গেদয্ বণর্না 
pাচীনতম েবৗd ঐিতেহয্র sাkর বহন কের। েকাn সমেয় 
লিলতিবsর সmূণর্ আকাের সংকিলত হেয়িছল তা eখেনা আমােদর 
ajাত। তেব গাnার িশlকলায় লিলতিবsেরর বণর্নার সাদশৃয্ েদেখ 
মেন হয় খ্রীsীয় pথম শতাbীর পূেবর্ eিট সংকিলত হেয়িছল। [9] 
িবংশ শতাbীর pথম িদেক, P. L. Vaidya িব াস করেতন েয, েশষ 
সংsৃত পাঠিট খ্রীsীয় তৃতীয় শতাbীর eবং সবর্ািsবাদ o মহাযান 
ঐিতেহয্র uপাদােন পিরপু । Dharmachakra Translation 
Committee বেলেছ লিলতিবsর সূtিট িবিভn uৎেসর eকিট সুs  
সংকলন eবং মহাযান িব  দশর্ন aনুযায়ী িবsৃত। মহাযান ৈবপুলয্ 
সূt েলার মেধয্ লিলতিবsর aিত পিবt gn। 
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