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বাযতে ফবধভব ভন্বয়  শ্রীযাভওষৃ্ণ : াঅধনুনও দনৃিতওাতে 

ড. ানবনিৎ কতগাাধযায় 

াধযাও, ফাাংরা নফবাক, নাটা যমাতকন্দ্রনাথ ভন্ডর সৃ্মনে ভানফদযারয়, নিভফগ 
 

Abstract 
Thakur Ramkrishna Paramhansadev was that divine soul whose magical lessons have 

exerted great influence upon the people not only in India but also in the whole world. The 

‘Lokayata Siksha’ of Thakur Ramkrishnadev on religion like ‘Jata Mot Toto Poth’ (As 

different views, so different paths) reflects the divergent ways of worship to reach in the same 
destination. He proved that humanity is the best religion above all religions, castes and 

classes. The lesson taught by him proved that one can achieve the eternal soul by different 

way of devotional practice and power of worship. Moreover, Ramkrishnadev also tried by 

himself in his lifetime to know the spiritual truth of life through different ways of practices 

guided by the people of different religions. He realized that the coordination of all religions 

under the single roof of society can make this world as a world of love to humanity. To serve 

the poor, ill and distressed people was the main mission of Thakur Ramakrishna, as is 

reflected in the workings of his great disciple Swami Vivekananda. Adopting a modern 

perspective, this paper attempts to highlight the importance of Sri Ramakrishna in religious 

integrity in India. 
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তফব ন ুঔাং ফাঞ্ছনি েচ্চ ধভব ভুদ্ভফম্ । 

েস্মাদ্ধতভবা দা ওাতমবযা ফব ফতেবাঃ প্রমত্নোঃ।। (দক্ষ াংনো) 

     াথবাৎ ওতর ুঔ াআচ্ছা ওতয, ুতঔ থাওতে ওায না াধ য়? নওন্তু যাআ ুঔ াঅত ধভব যথতও। ােএফ 

ভস্ত ফতেবয (ব্রাহ্মে, ক্ষনিয়, বফয  শুদ্র) ভানুতলয ধভব ারন ওযা াঈনিে। প্রািীন বাযতে েযদ্রিা ঋনলযা 

যখালো ওতযনিতরন ‚এওাং নিপ্রা ফহুধা ফদনি‛ “ াথবাৎ নমনন াঅতিন নেনন এও, জ্ঞানীযা োাঁতও ফহু নাতভ 

ানবনে ওতয থাতওন। বাযতেয প্রািীনেভ ধভবগ্রন্থ ঋতেতদ ানিেীয় যভ ব্রতহ্ময এওত্ম নীনেতও প্রনেষ্ঠা 

যদয়া তয়নির। াইশ্বয এও এফাং ানিেীয় েথান নেনন নফনবন্ন িানেয িাযা নফনবন্ন নাতভ াঅযানধে তয় 

থাতওন। াঅয ধভব প্রফেবও াফোয ুরুলকে মুতক মুতক াফেীেব তয় ধতভবয গ্লানন যথতও নফশ্ব  

নফশ্বভানফোতও যক্ষা ওতয িতরন।  

     ফৃত্তয াতথব ওর িড়  িীতফয াঅরাদা াঅরাদা ধভব াঅতি। াঅগুতনয ধভব দগ্ধ ওযা াঅফায িতরয ধভব 

তরা ননম্নকাভী য়া। ‘ধৃ’ ধােুয তগ ‘ভ’ (ভন)-ও প্রেযয় যমাতক ‘ধভব’ ব্দনট এততি মায ভূর াথব তরা 

‘ধাযে ওযা’ ফা ‘ধতয যাঔা’। কীো ফা াংনোয় ধতভবয মা ফযাঔযা যদয়া য় োতে স্পি যম ভানুতলয যফাঁতি 

থাওা  যফতড় ঠায নফলতয় ধভব োয ায়ও নি নাতফ ওাি ওতয। ‘ধভব’ ওথানটয তগ াইশ্বযেত্ত্ব  াইশ্বয 

াধনায নফলয়নটতও মুি ওতয ওাতর বেনয তয়তি ননু্দধভব, যফৌদ্ধধভব, বিনধভব, খ্রীিানধভব, ওনপুনয়াধভব, 

াআহুদীধভব, াযনওধভব (ানবধভব), াআরাভধভব প্রবৃনে। ভানুতলয াতথ ানযানয িীতফয ধভব নফলতয় াথবওয 

াঅতি নঠওাআ নওন্তু ভানুতলয ধভবীয় ফযানি ফা াঅধযানত্মও ভাতকবয াঈদাযো যম প্রবানফে ওযতে াতয োফৎ 

িীফওূরতও স্বাভী নফতফওানতন্দয বাফনাতোআ যভতর োয ন্ধান (‘িীতফ যপ্রভ ওতয যমাআ িন যাআ িন 

যনফতি াইশ্বয’)। 
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     িকতেয ওর ধভবভেগুনরয ভতধয প্রািীনেভ তরা ননু্দধভব। ননু্দধতভবয প্রধান াস্ত্র তরা যফদ। এিাড়া 

প্রস্থান িয় াথবাৎ াঈননলদ, শ্রীভদ বকফৎকীো এফাং যফদাি দবতন ননু্দধতভব তফবাচ্চ স্থান যদয়া য়। াঅত্মা  

ব্রতহ্ময াতবদত্ব এফাং ৎ-নিৎ-াঅনতন্দয াঈরনি ননু্দধতভবয যভ াঈতেয  রক্ষয। েীথবমািা, াঈফা, 

ভূনেবূিা াআেযানদ ননু্দধতভবয বফনিয। যফদাতি জ্ঞানতমাক (নফিাযাত্মও), বনিতমাক (বাফাত্মও)  ওভবতমাতকয 

(শ্রভাত্মও) ওথা ফরা য়। েতফ ধযাতনয ভাধযতভ াইশ্বতযারনিয াঈৎওৃি াঈায় নাতফ যািতমাকতও ননু্দধতভব 

প্রাধানয যদয়া য়। িেুযাশ্রভ, িেুবফেব ননু্দধতভবয াভানিও নবনত্ত স্বরূ। ননু্দধভবতও িােীয় িীফতনয তফবাচ্চ 

যযনিতরন বাযতেয প্রােুরুল স্বাভী নফতফওানন্দ। োাঁয জ্ঞানতমাক, ওভবতমাক  যািতমাক দ্ধনে  

ফযফানযও িীফতন যফদাতিয ানুােগুনরয যর প্রতয়াক েথা নীনে  াঅদবগুনর ননু্দধতভব নফরূ প্রদান 

ওতযনির। োাঁয িীফতফায াতথ ভাি াংস্কায, নক্ষায াতথ িােীয়োফাদ ফবিাআ যফদাতিয ানবনফ 

প্রতয়াক যম ননু্দধতভবয এও ভতাত্তভ রূািয খনটতয়নির য নফলতয় যওাতনা তন্দ যনাআ। 

     ৃনথফীয ওর ধভব ভতেয ভতধয ননু্দধভব াঅনদ, াওৃনিভ  নােন। ননু্দ, িযথ্রুিীয়  াআহুদী এাআ নেন 

ধভবাআ প্রাগকনোনও মুক তে ফেবভান যতয়তি। াআহুদী ধভব েৎপ্রূে ঔৃিধভবতও াঅত্মাৎ ওযা যো দূতযয ওথা 

ো যথতও এও ভয় ননতিাআ নফদায় ননতয়তি। মৎাভানয াযী িানে এঔন িযথ্রুিীয় ধতভবয ানক্ষস্বরূ 

যতয়তি। ানযনদতও োব্দীয য োব্দী ফযাী বাযেফলব িুতড় নােন ননু্দধতভবয প্রবাফ তড়তি িানেতে-

িানেতে, ম্প্রদাতয়-ম্প্রদাতয় প্রধানোঃ দুনট ওাযতে। প্রথভোঃ যফতদাি ননু্দধতভবয নবনত্ত  নফস্তাতযয ভতধয 

যম াঈদাযো  গ্রেতমাকযোতও প্রেযক্ষ ওযা মায় ো ভৎ  াঈচ্চ াঅধযানত্মও বাতফয নযভন্ডরতও ৃনি 

ওতযতি মা ওর িানে-ধভব-ফেব নননফবততল ভানুতলয ওাতি নক্ষনীয় নফলয় এফাং নিেীয়োঃ যফদ  যফদাতিয 

ভতাচ্চ াঅদব  াঅধযানত্মও েযগুনরতও প্রনেনষ্ঠে ওযায িনয যম ওর াফোয নফতল বাযেফতলবয ফুতও 

াফেীেব তয়নিতরন োাঁতদয নফশুদ্ধওভব  িীফনািযে। ননু্দধতভবয তফবাৎওৃি যফদাি জ্ঞান যথতও শুরু ওতয 

যফৌদ্ধেতেয াতজ্ঞয়ফাদ, বিন ধভবানশ্রে ননযীশ্বযফাদ াআেযানদ ওর নফলয়াআ ননু্দধতভবয ম্পদ। াঅিফাওয যফদ 

যথতও প্রািীন ভাত্মাকে োাঁতদয ধভব রাব ওতযনিতরন এফাং াতৌরুতলয় যফদতও োাঁযা ানানদ  ানি ফতর 

নফশ্বা ওযতেন। মুক যথতও মুতক, ওার যথতও ওাতর াঅধযানত্মও িকতেয যম ননয়ভগুনরতও বাযেফলবীয় ঋনল 

ম্প্রদায় প্রেযক্ষ ওতযনিতরন োাঁযা নিতরন প্রওৃে াতথবাআ েযদ্রিা দাবননও। ওারিতেয ধাযায় ঋনলওূতরয 

িাযা প্রাি নদফযদবতনয পর এাআ ওর েয াঈরনিগুনরাআ যম যফদানশ্রে ননু্দ নবনত্ত প্রস্তুে ওতযনির োয াঅয 

ফরায াতক্ষা যাতঔনা।  

     াঅফভান ওার ধতয িতর াঅা বাযেীয় নােন ননু্দধভব যভধভবগুনরতও োয ফুতও াদতয গ্রে 

ওতযতি। োতদয ভতধয াদৃয রক্ষেীয়। যিাতযায়াস্তায প্রফনেবে ানব ধতভব ভাতি ভৃেুযাআ িীফতনয যল 

ওথা নয়, ভৃেুযয য াঅত্মায ানস্তত্ব থাতও এফাং ওভবানুাতয োয ৎ ফা াদ কনে তয় থাতও এভে স্বীওায 

ওযা য়। এ নফলতয় যফদ  াঅতফস্তা াঈবতয়াআ এওাআ বাতফ িীফনফযাী ভতন প্রাতে ৎওভবানুষ্ঠান ম্পাদন, 

িানযনিও শুনিো, যদুাঃঔওােযো, াঅত্মননববযীরো, ৎনিিা, ৎ ফাওয, নাযীয ভমবাদা প্রবৃনে নফলতয়য 

াঈতয যিায যদয়। াঈনয়ন, মজ্ঞ, ুতযানে প্রবৃনেয াঈতলেখঔ, াঈবতয়াআ াঅতি। বালাকে াদৃয িাড়া যফতদয 

মজ্ঞ, ভে, নভি, াুয, যাভ, ফন প্রবৃনে ব্দ াঅতফস্তায় মথােতভ মন, ভন থ্র, নভথ্র, াহুয, ত্তভ, ফন 

রূত প্রওানে। ঐনোনও বাতফ এওথা েয যম, াআযানীয়  বাযেীয় াঅতমবযা এওভয় এওাআ যকাষ্ঠীবুি 

নিতরন। াঅমব -> াঅনযয় -> এনযয়ান -> াআযান এাআবাতফ নযফেবতনয যম াআনগে াঅভযা ফাাংরা বালােতত্ত্ব াাআ 

োতে প্রভানেে য় যম াযয যদতয যম াঅয এও নাভ াআযান য ব্দনট প্রওৃেতক্ষয াঅমব ব্দ যথতওাআ 

াঈদূ্ভে তয়তি। াঅভাতদয াঅমব ূফবুরুলকে োাঁতদয াআযানী ফা ানব ভ্রােৃফন্দতও ানে তিাআ ফযে ওতয 

ননতয়নিতরন ুদূয ােীতে। াযয যদ ভুরভান াওতদয িাযা নফনিে তর ানবযা বাযেফতলব এত 

াঅশ্রয় গ্রে ওতয। স্বাভী নফতফওানন্দ োাঁয নওাতকা ফিৃোয় ানব ধভবতও ভান িযথুস্ত্র ধভব ফতর ানবনে 

ওতযতিন। াআাঈতযাতয ফহু ভনীলী িযথুস্ত্র  োাঁয ভান াঅদতবয প্রনে াওুণ্ঠ শ্রদ্ধা ননতফদন ওতযতিন। এ 

যথতও বাযে েথা ননু্দধতভবয ভানুতলয ওাতি যধতভবয প্রনে ননষ্ঠা  ধভবননযতক্ষ দৃনিবনগ যম ুদূয ােীে 

ওার যথতওাআ ফেবভান নির এওথা াঅফায প্রভানেে য়। 
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     বিনধভব  যফৌদ্ধধতভবয ভতধয যওাতনা নফতল বফাদৃয যনাআ। ফস্তুোঃ াঈবয়ধভবাআ াতনওাাংত ননু্দধতভবয 

ভেফাতদয াঈয প্রনেনষ্ঠে। াঈবয় ধতভবয ‘ওভবফাদ’ এফাং যফৌদ্ধধতভবয ‘াঅত্মায যদািযফাদ’ ননু্দধভব যথতও 

যওাতনা াাংতাআ নফনচ্ছন্ন নয়। নিযতত্ন ঔনিে যফৌদ্ধধভব। যফৌদ্ধধতভবয ভূর ওথা তরা ফুদ্ধ, ধভব  াংখ। যম বফনদও 

এফাং ননলনদও ব্রাহ্মেযধতভবয বাফ  দবতন যফৌদ্ধধভব এওদা পরফান তয়নির ো এওাি বাতফাআ াঅমব 

ধভবানশ্রে  াঅমব াধনাযাআ পর। যকৌেভ ফুতদ্ধয িেুযগ েয  িন্মািযফাদ াঅমবঋনলতদয যফদািফাতদযাআ 

াঈত্তয পরশ্রুনে ফরা যমতে াতয। যফৌদ্ধ াধনায় িীফতনয িযভ নযেনেতও ফরা তয়তি ‘ননফবাে’। এাআ ননফবাে 

যননেফািও নয়, ো ‘াননফবিনীয় াঅনন্দ প্রানি’য ায নাভ। ানযনদতও যফদ াতস্ত্র ফরা য় ‘ফাওয ভতনয িাযা 

মাাঁতও প্রওা ওযা মায় না, নেননাআ ব্রহ্ম’। ুেযাাং ‘ননফবাে’  ‘ব্রহ্মত্ত্ব’  এওাআ াফস্থা রাতবয দুনট নবন্নরূ ভাি। 

দুনট াফস্থাাআ াফাঙ্ ভনতকািয, াফািয, াননদবন, াপ্রনেষ্ঠ, ানাবা  াননতওে। কীোয ানুান  

ফুতদ্ধয িীফনদবন াঈবয় যক্ষতিাআ যপ্রভভয় দয়াদানক্ষেয, বভিীভূরও ওরযােব্রে, ননযানি  ননফবানায ওথা 

ফরা তয়তি। েতফ যফাধতভবয গুতে ফুদ্ধতদফ ব্রাহ্মে-ানে াঅমবধভবতও াতনওাাংতাআ ানেেভ ওতয যকতিন।  

     ফুদ্ধতদফ স্বয়াং নিতরন ননফৃনত্তভাকবী-াতজ্ঞয়ফাদী। যফদানশ্রে ননু্দধতভবয তগ োাঁয াতনওতক্ষতি নফতযাধ 

নির। যফতদয ফায ওভবফাতদয নযফতেব নেনন স্থান নদতয়নিতরন াঅিয ওভবফাতদয। যফতদয মাকমজ্ঞ, 

নেয়াওরা াথফা িােুবফেব-ভাি-নফধাতনয নফতযাধী য়া স্বতত্ত্ব যফতদয জ্ঞানওাতন্ডয াযাাংতয াতথ 

ফুতদ্ধয বাফনায নফতল যওাতনা াথবওয যনাআ। ফুতদ্ধয ানাত্ম (ানাত্ত) ফাদ যমভন যফদািফাদী বাযেীয়যা 

াঅিনযও াতথবাআ যভতন ননতে াতযননন যেভনন োাঁয িীফ যপ্রভ ফা িীতফ দয়া, িানেতবদ নফতরা  াতনও 

াংস্কাযাআ বাযেীয় েথা ননু্দতদয াঅপ্লুে ওতযতি। যফৌদ্ধাংতখয প্রবাতফ স্থানে তয়তি ননু্দ াধু াংখ। 

স্বাভীিী এওস্থাতন ফতরতিন :  

‚বফনদও যৌতযানতেযয নফরুতদ্ধ নতফারনথে ক্ষি নিয নফতদ্রাতয নাভাআ যফৌদ্ধধভব। যফৌদ্ধধভব 

ননু্দধতভবয ূেব নযেনে।”(িকতেয ধভবভে, ৃাঃ ১০৮)    

াফযাআ “ যথযাফাদীয় যফৌদ্ধধতভবয রক্ষযতও াতনওাাংত ননু্দধতভবয াগিেফাতদয ভতকািীয় ফরা মায়। 

     োফাদ এফাং ওনুপুনয় ভেফাদ তরা িীনা দবন  বিননও ধতভবয দুনট ধাযা। এয প্রথভনটয প্রফেবও 

তরন রা-িু, িযাাং-িু প্রবৃনে ভান ফযনিকে এফাং নিেীয়নটয প্রফেবনা ওতযন স্বয়াং ওনপুনয়া। ওনপুনয়া 

োাঁয ধভবভতে যিায নদতয়নিতরন াভানিও দায়ফদ্ধোয াঈয াঅয রা-িু বাতরাফাতেন স্বোঃস্ফুেবো এফাং 

িাে াযতরয বযা িীফনতফাধ। দুনট ধতভবয ফােীয নে যফৌদ্ধধতভবয ফােীয ানে ননওট ম্পওব াঅতি। 

িীতন প্রিনরে োফাদী গ্রন্থ ‘ো-যে----------নিাং’-এ ‘নি’ ব্দনটয াঅক্ষনযও াথব তরা ননাঃশ্বা-প্রশ্বা। যম 

যওান ফস্তুয খন, েযর াথফা ফায়ফীয় াফস্থায় োয ািননবনে ‘নি’ াথফা িীফনী নিয ননমবা ননকবভতনয 

াঈায় নাতফ নৃেয  যমাতকয াংনভশ্রতে এও প্রওাতযয যীযী ঞ্চারন (ওযানরতথননওস ) ফা যমাকভয় 

(িতন্দাভয়) ফযায়াতভয ওথা ফরা য় এফাং এাআ ফযায়াতভ ফনবিকৎ তে ভনতও ম্পূেব নফনচ্ছন্ন ওতয ‘ো’ 

াথবাৎ নিয তথ ধানফে ওতয যৌাঁিান মায় যদােীে াঅত্মায িকতে। এ যমন াতনওটা ননু্দধতভবয 

‘যািতমাক’ াধনায ভতো। ‘যািতমাক’ াধনায াতথ োফাদী ধযান প্রনেয়ায এতো নভর যম িীনা 

েত্ত্বনফতদযা াংস্কৃে বালায াাময ননতয় এাআ প্রনেয়াগুনরতও ‘োফাদী যমাক’ এরূ নাভওযে ওতযতিন। 

াঅফায বাযেীয় ননু্দ যমাকীযা ‘ো নিতয়া’ যমাতকয ভােযতও স্বীওায ওতযতিন োাঁতদয াধনায়। বাযেীয় 

‘ঠ যমাতক’ এয াতনওটা স্বাধভব ঔুাঁতি ায়া মায়। খ্রীি িতন্ময ভাভনয়ও ওাতর যফৌদ্ধধভব িীতন প্রতফ 

ওতযনির এফাং ো ওাতরয ননয়তভ োফাদতও প্রবানফে ওতযনির। যফেবীতে িাাতন প্রফনেবে ‘নতটা’ ধভব 

ফা ‘নন ো’ ধভবতও প্রবানফে ওতযতি যফৌদ্ধধভব  োফাদ যমঔাতন ‘ওানভ যনা নভনি’ াতথব ‘যদফোয 

থ’যও যফাঝাতনা তো।  

     াআহুদী (তভাতি প্রফনেবে)  খ্রীিধভব (নমশু প্রফনেবে) বূভধযাকয েীযফেবী যাতরস্টাাআন, াআযাতয়র, 

ফযনফরন এফাং গ্রী, যযাভ, াঈত্তয াআাঈতযা, াঈত্তয-াঅতভনযওাতও যওন্দ্র ওতয নফস্তায রাব ওযতর এয 

যিতনন (ভাননতদব) গুনর ননু্দ যফদাি ধতভবয নে ামুিযূেব। খ্রীতিয াফোযেত্ত্ব  ভানফ াঈদ্ধায 

(salvation) এফাং প্রায়নিত্তফাদতও (atonement) বাযেীয় ঋনল  াফোযতদয িীফতন েযরূত 

াংানধে তে যদনঔ। নীনেেত্ত্ব  াঅধযানত্মওোয নদও যথতও খ্রীতিয াঈতদগুনর যফদাি নক্ষায তগ 

াভঞ্জযূেব। 
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     াআরাভ ধভব তরা ‘াঅলেখাহ -য ফােী’ এফাং মায াথব তরা াঅলেখাহ -যে ম্পূেব াঅত্মভবে। স্রিাতও বনি 

ওযা এফাং ৃনিতও বাতরাফাা াআরাতভয নক্ষা। াঅযফ েথা ভগ্র নফতশ্বয ভুরভাতনযা নফশ্বা ওতযন িযে 

ভম্মদ তরন নদফযতপ্রযোপ্রাি যাআ ধভবীয় প্রফিা মায ভাধযতভ াআরাভ াঅওায প্রাি তয়তি। এাআ ধভব াধনায 

যভৌনরও যক্ষিগুনর তরা াদা (ধভবনফশ্বা), নাভাি (প্রাথবনা), যযািা (াঈফা), ি (েীথবমািা) এফাং 

িাওাে (দান)। াধনায এাআ াগগুনর াআরাতভয ভূর নবনত্ত এফাং ি, দযতফ, পনওযতদয িীফন াধনায় 

াআরাতভয িীফনিমবায ভূেব প্রওা। ‘রম্ ’ ব্দনট যথতও াআরাভ তব্দয াঈৎনত্ত, মায াথব ানি। যাআ 

ওাযতোআ ৃনি ওেবাতও ফরা য় ‘াঅস ারাভ’ (ানিয ননঝবয) এফাং ‘যফতস্ত’ ফা স্বকবতও ফরা য় ‘দারুস ারাভ’ 

(ানিয াঅফা)। ‘াঅস ারাম্  াঅরায়ওুম্ ’ তব্দয াথব তরা ‘যোভাতদয াঈয ানি ফনলবে যাক্ ’। াআরাতভয 

ায এওনট নাভ ‘নপৎযৎ’ ফা ভানফধভব। াআরাভ নফশ্বা ওতয ফযনিয ভতধয যম ম্ভাফনা াঅতি ো 

এওািবাতফাআ োয ননিস্ব, োয াঈরনিয াঈতযাআ ফযনিয ভূরযতফাধ, দ গুে এফাং াঅধযানত্মও াপরয ননববয 

ওতয। াঅলেখাহ েত্ত্ব ম্পনওবে ভূর ধাযনায় াআরাভ ভূরোঃ াআহুদী  খ্রীিধতভবয ানুরূ। ফেব ম্পতওবয প্রতে 

াআরাভ ফেব াতভযয াঈয যিায যদয় এফাং স্বয়াং স্বাভী নফতফওানন্দ এ নফলতয় াআরাভধতভবয বূয়ী প্রাংা 

ওতযতিন। াআরাতভ নফনবন্ন ফতেবয ভানুতলয এও াঈতলেখঔতমাকয াফস্থান রক্ষয ওযা মায়। াথবাৎ ফেব াভযফাদ 

াআরাতভয ানযেভ বফনিয। ‘াআন নাভার ভুনভভনা াআখ য়ােুন ’ াথবাৎ - ‘ননিয় নফশ্বফাীকে যোভায ভ্রাো’ 

(াআরাভ ধতভব  ভাতি এ েয প্রনেপনরে তয়তি নাভাি  িাওাতেয ভতধয নদতয়) ওথানট ফযফানযও 

যক্ষতি াআরাতভ যমবাতফ ওামবওয তয়তি ননু্দধতভব যবাতফ য়নন াথি নফতফওানন্দ যদতঔনিতরন যফদাতিয 

াগিেফাতদ যতয়তি াঈচ্চস্ততযয াভযনিিা। এাআ াআরাভী াভযফাদতও বাযেীয় ননু্দ ধতভব গ্রতেয ক্ষােী 

নিতরন স্বাভীিী। নেনন ভতন ওযতেন যফদাতিয ভনস্তষ্ক (েত্ত্ব)  াআরাতভয যদ (াভানিও াংনে) এাআ 

াঈবতয়য ভন্বতয়াআ কতড় াঈঠতে াতয াঅদব ভাি। োাঁয এ বাফনায় এও ানে াঈজ্জ্বর ধভবননযতক্ষ দৃনিবনগয 

নযিয় যভতর। ানযনদতও বাযতেয ানযেভ যশ্রষ্ঠ ুপী াধও ি ফুলেখত াহ  িীফতনয যল প্রাতি এত 

ানুবফ ওতযনিতরন এওাআ াঅলেখাহ  ভম্মদ, নখ্রি, ওৃষ্ণ, থ-নবঔাযী ওতরয ভাতঝাআ যতয়তি। োাআ ফতরনিতরন 

:  

   ‘ফৃন্দাফন যভাঁ যকৌ িযাতফ! 

   রঙ্কা িড়তও নাদ  ফিাতফ।।  

   ভতে দা ফন  ানি াঅতফ। 

   ফাহ  ফাহ  যাং ফটাাআদা1 

   হুে নও থীাঁ াঅ িাাআদা।।’ (‘ওানুন-াআ-াআক্ ’) 

     াঅভযা ি ওফীয, রারন াহ , ওানি-নিরুর াআরাভ ফা শ্রীযাভওৃতষ্ণয বাফনাতে এভনাআ ধভবননযতক্ষ 

ফবধভব ভন্বয়ী যিেনায ফনাঃপ্রওা যদঔতে াাআ। নফতফওানন্দ প্রফনেবে ‘িীতফ দয়া’ ফা ‘িীফ যফাাআ নফ 

যফা’য থনট াআরাতভযাআ ানযেভ াঅদতবয ানুযে। 

     নঔধতভবয প্রফিা গুরু নানও (‘নানও’ তব্দয াথব ‘ানি’) াঞ্জাতফয তথ তথ খুতয নঔ ধতভবয েত্ত্ব 

প্রিায ওতযন। ‘গুরু গ্রন্থানফ’ নঔওূতরয নফি ধভবগ্রন্থ। াআরাতভয দৃোয় নঔধতভব াফোযফাদ, 

িানেতবদ প্রথাতও াস্বীওায ওযা তর ননু্দধতভবয নযায় নঔধতভব ুনিবন্মফাদ স্বীওৃে। নানও যমভন 

াঈত্তযানধওায ূতি প্রাি ননু্দত্বতও ভূরযদান ওতযনিতরন যেভনাআ াআরাতভয ভমবাদাতও নেনন স্বীওায 

ওতযনিতরন। এঔাতন োাঁয বাযেীয় ধভবননযতক্ষ দৃনি  ফবধভব নষ্ণুোয নযিয় যভতর।  

     াঅধুননও বাযেফতলব ফহু াঅধযানত্মও নযিাোয িন্ম তয়তি। োাঁযা প্রতেযতওাআ নদফযগুোফরীয ভূেব প্রেীও 

নিতরন। িায মুতকয যািা শ্রীওৃষ্ণ াথফা াতমাধযাযাি াফোয শ্রীযাভিতন্দ্রয ফােী াথফা ধভবাদব যথতও শুরু 

ওতয ভধযমুতকয মুকনায়ও শ্রীগিেনযতদতফয বনি  ভানফতপ্রতভয ানুঞ্চায খতটনির োাঁতদয িীফন  ওতভব। 

যম াঅধযানত্মও বাফাদতবয েযগ ৃিতন ফেবভান বাযে বকফৎ ভনভায় াঈত্তীেব তয়তি োযাআ ানযেভ প্রফাদ-

ুরুল তরন বকফান শ্রীযাভওৃষ্ণতদফ। স্বাভী াতবদানন্দ ফতরন :  

‚শ্রীযাভওৃতষ্ণয িীফতনাতেয তরা এও াফবতবৌভ  াশ্বে েয প্রিায ওযা। যাআ েয তরা মনদ 

এাআ ব্রহ্ম এও এফাং ানিেীয় েথান াআনন নফনবন্নরূত নফযািভান এফাং এাআ নফযাট ুরুতলযাআ ূিা ওতয 

নফনবন্ন িানে, নফনবন্ন রূ  নাতভ। ফেবভাতন যম াঅধযানত্মও যিায়াতযয াঈৎতক্ষে েথা েযগ প্রায় 
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াতধবও িকৎতও নযফযি ওতয াঅতভনযওায েীয যদ স্পব ওতযতি ো মীশুয নযায় িনযিফান  নদফয 

ফযনিয ম্পন্ন বকফান শ্রীযাভওৃতষ্ণয িাযা াঈৎন্ন তয়নির, নমনন াঅিতওয বাযেফতলব নদফযবাতফয 

াঅদব নফওা নাতফ ম্মাননে  ূনিে।‛
 
(শ্রীযাভওৃতষ্ণয িীফন  ফােী, ৃাঃ ১০) 

        শ্রীযাভওৃতষ্ণয যম াফবতবৌভ েযনট ভগ্রনট নফতশ্ব প্রিানযে ো তরা ‘মে ভে েে থ’ াথবাৎ ‘মে 

প্রওায নফশ্বা, েে প্রওায াবযা’ রূত ঔযাে। শ্রীযাভওৃতষ্ণয বাফনায গুরুত্ব এঔাতনাআ যম নেনন বাযে েথা 

নফতশ্বয নফনবন্ন ধভবীয় ভেফাদ  াঅধযানত্মও াধনাগুনরতও এওনটয ভতধয ভনন্বে ফা Synthesise ওতযন নন, 

ফযাং নফনবন্ন নযূযও াধনায ভতধয যম যওান এওনটতও াফরম্বন ওতয াইশ্বয াধনায িযভ রতক্ষয যৌাঁিাতনায 

ওথাাআ ফতরতিন। স্বাভী াতবদানন্দ োাঁয ‘যভভয়ব’ ফা ‘কতর’ গ্রতন্থয াঅতভনযওা াংস্কযতে যদনঔতয়তিন যম 

শ্রীযাভওৃতষ্ণয জ্ঞান, বনি, ধভব  যমাতকয নফলয়গুনর স্বোঃাআ এতও াতযয নযূযও। াথবওয শুধু াধতওয 

নফশ্বা, রুনি  দৃনিবনগয এফাং ফাআ নভতর-নভত াঔন্ড ব্রহ্মস্বত্ত্বায স্বরূ াঈরনিতোআ াাময ওতয। োাআ 

য়তো ‘The Life of Ramkrishna’  (১৯২৯) গ্রতন্থয যিনাওায যভযাাঁ যাঁরা াঈরনি ওতযনিতরন “  
“The total unity of this river of God, open to all rivers and all streams.” 

     শ্রীযাভওৃষ্ণতদফ োাঁয ননি িীফতন াআরাভ  নখ্রিীয় ধভবাধনা ওতযনিতরন। এওভয় ঠাওুয ফরতেন :  

‚ননু্দ  ভুরভাতনয ভতধয যমন এওটা নফযাট ফবেপ্রভাে ফযফধান যতয়তি “ যস্পতযয নিিাপ্রোরী, 

ধভব নফশ্বা  ওামবওরা যস্পতযয ওাতি ম্পূেব দুতফবাধয তয় যতয়তি।‛ 
 
(ফায ঠাওুয শ্রীযাভওৃষ্ণ, ৃাঃ ২৬  শ্রীযাভওৃষ্ণ িীফনী, ৃাঃ ৭৬)   

যমন যাআ ওাযতোআ নেনন ১৮৬৬ াতর িগনও ুপী ধভবাফরম্বী ননষ্ঠাফান াধও যকানফন্দ যাতয়য প্রনে াঅওৃি 

তয় তড়ন  াআরাভ ধভব াধনায প্রফৃত্ত ন। াআরাভ ধতভবয প্রনে শ্রীযাভওৃতষ্ণয এাআ াঅনুকতেযয নফলয়নট 

নফিায ওতয াঅধুননও ভাতরািও ফতরন :  

‚বফদানিও যমরূ িানে ধভব নননফবততল ওর নয-নাযীতও এওাআ ব্রহ্ম ফা াঅত্মস্বরূ ফনরয়া জ্ঞান 

ওতযন, াআরাভধভবীকে ভাতিয নদও নদয়া োাঁাতদয ধভবাফরনম্বকেতও যাআরূ ভ্রােৃবাতফ যদনঔয়া 

থাতওন এফাং েদনুরূ ফযফায ওতযন। ফরাফাহুরয যফদাতিয এাআ াঅনত্মও ঐওয  াতবদত্বভূরও 

াভয-বভিী  ভদবন এফাং াআরাতভয াভানিও াভয, ভ্রােৃত্ব  ভদনবো নভনরে াআয়া এও 

ূেবাগ বাযে কনড়য়া েুনরতফ। ভন্বয়ািামব শ্রীযাভওৃতষ্ণয াআরাভ ধভব াধনায ূেব াথবওো াআাযাআ 

ভতধয ুস্পি ূনিে াআতেতি।‛
 
(যাভওৃষ্ণ াংখ 0 াঅদব  াআনো, ৃাঃ ৩৪-৩৫) 

     ‘াইাভন’ াথবাৎ বকফান নমশু ম্পতওব শ্রীযাভওৃতষ্ণয ানুযাকনট ূফবানুরূ। ওনরওাোয নাঁদুনযয়ানট 

লেখীননফাী ব্রাহ্মধভবানুযাকী দানীর শ্রীমুি ম্ভিুযে ভনলেখতওয নে নযিয়  োাঁায ননওট ফাাআতফর শ্রফে 

ূফবও ঠাওুয নখ্রিীয় ধভবেত্ত্ব ম্পতওব াঈৎাী ন। এভয় নেনন ওর ননু্দধভব াংস্কায নফফিবন ওতয 

ম্পূেববাতফ ভানধ ওতে ননমুি ন এফাং াফততল শ্রীশ্রীাইায াফোযত্ব ম্বতন্ধ ননাঃাংয় ন। 

     বকফান ফুদ্ধ ম্পতওব ননু্দ াধাযতেয নফশ্বা ভতো শ্রীযাভওৃষ্ণতদফ োাঁতও াইশ্বযাফোয ফতর শ্রদ্ধা  ূিা 

ওযতেন। ুযীধাভস্থ শ্রীশ্রী িকন্নাথ-ুবদ্রা-ফরবদ্র রূত নিযত্নভূনেবতে শ্রীবকফান ফুতদ্ধয প্রওা াদযন ফেবভান 

ফতর নফশ্বা ওযতেন নেনন। বিনধতভবয ওর েীথবঙ্কয , নঔধতভবয গুরু নানও যথতও শুরু ওতয গুরু 

যকানফন্দ মবি ওর নঔগুরুতদয প্রনোআ োাঁয শ্রদ্ধা নির াটুট। নঔতদয দগুরু ম্পতওব শ্রীযাভওৃতষ্ণয াঈনি 

নির :  

‚োাঁাযা ওতর িনও ঋনলয াফোয “ নঔনদতকয ননওট শুননয়ানি, যািনলব িনতওয ভতন ভুনিরাব 

ওনযফায ূতফব যরাওওরযাে াধন ওনযফায ওাভনা াঈদয় াআয়ানির এফাং যিনয নেনন যকানফন্দ মবি 

দগুরুরূত দফায িন্মগ্রে ওনযয়া নঔিানেয ভতধয ধভবাংস্থান ূফবও যব্রতহ্ময নে নিযওাতরয 

নননভত্ত নভনরে াআয়ানিতরন।‛
  

(শ্রীযাভওৃষ্ণ িীফনী, নখ্রষ্ট্রীয়ীয় ধভবাধন  ডাওাে ফাফায ওাননী, ৃাঃ ৯৬)   

এভয় ব্রাহ্ম ভাতিয ভতো যকাাঁড়া াংস্কাযন্থীতদয নানা াআাংতযিী  ফাাংরা নিওা মথা : ‘ুরব ভািায’, 

‘ানতড নভযয’, ‘নথনস্টও যওায়াটাযনর নযনবাঈ’ “ প্রবৃনে নিওাতে ঠাওুতযয ফবধভব ভন্বয়ী াযকববফােী  

াঅতরািনা প্রওানে য়। িীফতনয প্রায় ফাতযা ফৎয শ্রীযাভওৃষ্ণ ানুনন্ধৎু বফজ্ঞাননতওয নযায় নফনবন্ন 

ম্প্রদাতয়য ধভবনফশ্বা  ধভব দ্ধনেগুনর নফশ্বা  ননষ্ঠায নে ারন ওতযনিতরন।  
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     শ্রীযাভওৃতষ্ণয ফােী  ভেগুনরতও প্রেযক্ষ ওযতর যফাঝা মায় ো াঅধুননও বাযতেয ধভব ননযতক্ষোয প্রতে 

ওেঔানন বফজ্ঞাননও নিিাম্পন্ন  মুনিূেব। ঠাওতুযয ভতে ব্রহ্ম  নি াতবদ, ানি  োয দানওানি 

যমভন ৃথও নয়, দুগ্ধ  োয ধফরত্ব যমভন াঅরাদা নয়, যেভনন াওায  ননযাওাতযয প্রতবদ ম্পতওব “ 

‘ননযাওায ির িনভয়া াওায য়া’ াথফা ‘যারায াঅো যদনঔয়া মথাথব াঅো ভতন ড়ায নযায় াওায ভূনেব 

াফরম্বতন াইশ্বতযয মথাথব স্বরূতয প্রেযক্ষ জ্ঞাতন যৌাঁিাতনা’ াআেযানদ নফলয়গুনর ননু্দ েথা ব্রাহ্ম  

াআরাভধতভবয প্রতবদত্বতও এতওফাতয ভুতি যদয় ওাযে াইশ্বয স্বরূতও যওফরভাি াওায ফতর নননদবি ওযায় 

যম যদাল, শুধুভাি ননযাওায গুে ফতর ননতদব ওযাতে ভতদালাফ য়। াইশ্বয ানানদতে াওায িকৎ রূত 

ফযি, ননেয, িনরষ্ণু, াঅয াঅনদতে ব্রহ্মস্বরূত ননযাওাতয িকতেয ননয়াভও নি রূত াফযি াথফা ফযি 

াথবাৎ ফবগুতেয ােীে। ঠাওুতযয ওথায় :  

‚াইশ্বয স্বরূতয াআনে ওনযতে নাাআ, নেনন াওায, নেনন ননযাওায (গুে) এফাং োা িাড়া নেনন াঅয 

যম নও, োা যও িাননতে াতয?‛
 
(শ্রীযাভওৃষ্ণ িীফনী, ৃাঃ ১০৬)    

ানযনদতও ঠাওুয মঔন ফতরন :   

‚াইশ্বযতও বাতরাফাাাআ ভানফ িীফতনয াঈতেয‛ (শ্রীযাভওৃষ্ণওথাভৃে “ শ্রীভ ওনথে, ৩য় বাক, ১ভ  

 ঔন্ড)  

েঔন ভানফতপ্রভ  াইশ্বয যপ্রভ ফস্তুোঃাআ এও তয় মায়। শ্রীযাভওৃতষ্ণয িীফন  ফােী েথাওনথে যিাাঁয়ািুাঁনয়য 

ফারাাআ, াম্প্রদানয়ও যকাাঁড়ানভ  ধতভবান্মত্তোয াফান খনটতয় িানে-ধভব-ফেব নননফবততল এও ভান ঐতওযয 

ূিনা ওতযনির এফাং ো ওর ধভবীয় ানফশ্বাতও দূয ওতযনির। এনদও যথতও যাভওৃতষ্ণয প্রবাফ িনিীফতন 

নির যানফজ্ঞাতনয ভতোাআ। 

ধভবননযতক্ষো  ফবধভবভন্বতয়য প্রতে বাযেফলব নিযওার োয াঈদাযো প্রদবন ওতযতি। কীোয় বকফান 

ফতরতিন :  

  ‚যশ্রয়ান স্বধতভবা নফগুে : যধভবাত্  স্বনুনষ্ঠোে 

  স্বধতভব ননধনাং যশ্রয় যধতভবা বয়াফ।। (কীো ৩/৩৫) 

ভস্ত ধভবাআ েত্ত্বৎ ম্প্রদাতয়য ননওট ফড়। াঅি াঅভযা ভস্ত ধভবতও শুধু যাআ ওনয ো নয়, ফযাং েয ফতর 

নফশ্বা ওনয। াঅি াঅভযা িানন, ভানফিানেয যল নযেনে তরা বকফাতনয তগ ুননভবরন। দয়া, যপ্রভ, 

ভানফোাআ তরা যাআ নভরতনয তথ যৌাঁিাফায এওভাি ি াঈায়। তযয াঈওাযাআ ধভব, যীড়নাআ া। 

স্বাধীনোাআ ধভব, যাধীনোাআ া। াযতও বাতরাফাাাআ ধভব, াযতও খৃো ওযাাআ া। াইশ্বতয  ননি 

াঅত্মায প্রনে নফশ্বাাআ তরা ধভব, তন্দাআ া। াতবদ দবনাআ তরা ধভব, যবদ দবনাআ া। ফবিনীন ধভব 

যওাতনা যদ-ওাতর ীভাফদ্ধ থাতও না। যম াীভ বকফাতনয ওথা যওাতনা ধতভব প্রওানে য় োতও োযাআ 

ভতো াীভ  াঈদায তে য়। োাআ াঅধযানত্মওোয নীরওািভনেতও েথাওনথে ধতভবয ফাতে ওঔনাআ ফন্দী 

ওতয যাঔা মায় না। এাআ তরা ওর ধতভবয ভূর ওথা। 
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