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Abstract
Though Sri Sri Ramakrishna didn’t receive any formal education from school but he was a popular
as well as great folk teacher. He conquered the mind of people by teaching them, through stories,
songs, and religious advices. He believed that the ultimate aim of life is to experience god. From
very poor people of rural Bengal to the educated urban youth, everybody ran to him to gain
knowledge. Sri Sri Ramakrishna created the opportunity, so that people from various caste and
religion can get education according to their needs and aspirations. He showed people the various
ways so that they may get back their faith on god. For all this reasons, during 1870s he became the
central figure of the renaissance for the educated intellectuals. Through different advice and sayings
(aphorism) he circulated ‘truth’ which is very strong and not slippery. Sri Ramakrishna always tried
to teach through his advice and sayings that human beings must know himself and by knowing
himself he /she will also feel united with all other people, this is experiencing or witnessing god,
which is also known as emancipation. The philosophy, religious advice, sayings, song, story and his
enlightened thought have largely influenced the study of folklore. For this reason he is also
considered as the connector between east and west as well as old and modern folklore. All these
things are the topic of discussion in this paper.
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১.বূতভওা : শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ তঙতরন গ্রাভ-ফাংরায াধাযণ ভানুলতদয ওাতঙ ঔুফআ চনতেয় এওচন ভান
লরাওতক্ষও। তততন লঙাতটা লঙাতটা কল্প, ংকীত  ধভমীয় ঈতদতয ভাধযতভ ভানুলতও তক্ষা তদতয় ওতরয ওাতঙ
তেয় তক্ষও তয় ঈতেতঙতরন। তততন ইশ্বয ঈরতিয ভাধযতভ ভুতিয থ লদতঔতয় ভানুলতও লআতথ ঘরতত তনতদম
লদন। লচনয লম ফ ভানুলচন তাাঁয ওাতঙ লকতঙ তাতদযআ তততন ‘ওাতভনী ওাঞ্চন’ তযাতকয তনতদম তদতয়তঙতরন।
ওাযণ তততন ভতন ওতযন ওাভ  থমআ ভানুলতও ইশ্বতযয থ লথতও তফঘুযত ওতয। তাআ ‘ওাভ-ওাঞ্চন’ ফা ‘ওাতভনী
ওাঞ্চন’ তযাতকয থআ তাাঁয ওাতঙ তঙর এওভাত্র ইশ্বতযয থ। শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ এআ চকৎতও ভায়া ফতর ঈতেঔ ওযততন;
ওাযণ চকততয ন্ধওায তি ‘তফদযা ভায়া’ থাৎ লওাতনা তওঙুয েতত ওাভনা, ফানা, লরাব, লভা, তনষ্ঠুযতা,
ভানুলতও লঘতনায ফমতনম্ন স্ততয নাতভতয় অতন। অয এআ ভায়া মতদ ভানুল তযাক ওযতত না াতয তাতর ংাতযয
ওভমফন্ধন তাতও অফদ্ধ ওতয যাঔতফ। নযতদতও ৃতিয অতরাওভয় তি ‘তফদযাভায়া’ থমাৎ অধযাতিও গুণাফতর,
জ্ঞান, দয়া, রৄদ্ধতা, লেভ  বতি ভানুলতও চঘততনযয তফমাচ্চ স্ততয তনতয় তকতয় জ্ঞাতনয অতরা লদঔায় ফতর তততন
ভতন ওযততন।১
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শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ ৃচনীর তক্ষতওয ভত ভগ্র ভানুতলয চীফনতও তুতর ধতয তাতদয তক্ষা
তদতয়তঙতরন, লম ওাযতণ তাাঁয নুযাকীযা তাাঁয েতত কবীয অওলমণ নুবফ ওতযতঙতরন। তততন ভানুলতও াধাযণবাতফ
তক্ষা না তদতয়, তাতদয অধাতয ঞ্চায ওতযতঙতরন তি এফং অধযাতিও জ্ঞান। ূমম লমভন তাাঁয তিয এওাং
লেচ্ছায় তযাক ওতয তফশ্বচকৎতও অতরাতওত ওতয, লতভতন শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ তাাঁয তঞ্চত তফদযাতিয এওাং ঈৎকম
ওতয গ্রাভ-ফাংরায াধাযণ ভানুলতও অধযাতিও অতরাতও অতরাতওত ওতযতঙতরন। অয লআ চনযআ তততন তনতচতও
ওর েওায াংাতযও ওভম  দাতয়ত্ব লথতও ভুি ওতয তনতয়তঙতরন মাতত তনতচতও তনযয চনয ুতযাুতয ঈচাড়
ওতয তদতত াতযন।২ তততন ফভয়আ ভযাীতড়ত ভানুলতদয ভযা ভাধাতনয চনয থ লদঔাততন। তততন ওঔন
লওাতনা ভানুলতও ততযস্কায ওতয ফতরনতন লম, ‘লতায দ্বাযা তওঙু তফ না’; তততন চানততন লম, চকন্মাতায ৃতিয
তযওল্পনায় েততযও ভানুতলযআ এআ ৃতথফীতত এওটা তনতদি স্থান ফা াভাতচও ফস্থান অতঙ। এচনয তাাঁয ওাতঙ লম
ভস্ত ভানুলচন লকতঙ তাতদয তততন রৄধু তক্ষায় লদনতন তাতদয চীফতনয অভূর তযফতমন খতটতয়তঙন।
২. লরাওংস্কৃতত  লরাওতক্ষা : ভাতফতশ্বয ওর ৃতিআ এও এওতট াভতগ্রও এওও রূত অতফবূমত য়। েওৃতত
তাতও ংতেলণ ওতয, অয ৃতি লআ ংতেলতণয ধাযায় তায তস্তত্বতও ফচায় লযতঔ ঘতর। তওন্তু ভানুতলয তফতেলণী
ভন, তফঘাযধভমী ভন, লআ ৃতিতও চানফায চনয তফতবন্ন বাতফ তফঘায তফতেলণ ওতয তাতও তফতচ্ছন্ন ওতয। ভানুতলয
তফশ্বা, এআ নুীরতনয পতরআ জ্ঞাতনয তফস্তৃতত খতট। অয অভাতদয ভানফ চীফন ৃতিয এআ ংতেলণী তনয়তভআ
অফদ্ধ। ওাযণ, তাতও কবীযবাতফ নুীরন ওযতর লদঔা মায় লম ভানুতলয চীফতনয দু’তট তদও যতয়তঙ। এওতট র
তায চচতফও ত্তায তদও, অয এওতট র তায াভাতচও ত্তায তদও। এআ ঈবয় তদতওয ভম্বতয়য ভতধয তদআতয়আ
ভানুতলয চীফন েফা অফদ্ধ তয় থাতও। এআ ওাযতণ ভানুতলয চীফতনয স্থাতয়ত্বতও ফচায় যাঔতত লকতর লমভন ওর
যওভ চচতফও ঘাতদায েতয়াচন তয় থাতও, লতভতন ভাচ চীফতন ুস্থবাতফ চীফনমাতনয োতথম াভাতচও ফা
াংস্কৃততও ঘাতদাগুতরয তযতৃতি তায তদও লথতও এওান্তবাতফ েতয়াচন।৩ এআ ওাযতণ লরাওভাতচয ফা ভানুতলয
চীফতন লম াভাতচও, াংস্কৃততও ঘাতদায ৃতি য়, তা এওান্তবাতফ তযতৃতি ওযতত াতয লরাওংস্কৃতত 
লরাওতক্ষা।
২.১ লরাওংস্কৃততয ংতক্ষি ধাযণা : লরাওংস্কৃতত লরাওায়ত ভানুতলয ৃতি, মা ভূরত ঐততযাশ্রয়ী ংত ভাতচয
ভতিকত চীফনঘঘমা  ভানঘঘমায াভতগ্রও ওৃতত, মা ভূরত চচতফওত্তায েতয়াচনতফাধ, ফাস্তফচীফনতফাধ 
তল্পরুতঘতফাধ এফং লৌন্দমমতফাতধয তভতরত রূ। লরাওংস্কৃতত ব্দতটতও তফতেলণ ওযতর াআ ‘লরাও’ অয
‘ংস্কৃতত’, ‘লরাও’ ফরতত লফাছায় এওতট তনতদি ঞ্চতর ফফাওাযী ভানুলচন মঔন ফং যম্পযায় এওআ যওভ
অঘায-অঘযণ, লাাও তযচ্ছদ, এওআ যওভ ঔাদযাবাত বযস্ত, তাতদয তল্প াততয, ংকীত, লরৌতওও লদফলদফী, লরাওাতবনয়, এওআ চীফতনয েততচ্ছতফ তযস্ফুি ওতয থমাৎ এওআ যওভ যাচননততও, লবৌতকাতরও লেক্ষাতট
চীফনধাযা লদারাতয়ত য়, তঔন লআ ঐততয তনবময ংত লকাষ্ঠী লরাও ফতর তফতফতঘত য়। অয এআ ভস্ত
ভানুলতদযতও লওন্দ্র ওতয লম ভস্ত ংস্কৃতত অফততমত য় তাতওআ লরাওংস্কৃতত ফরা য়। লরাওংস্কৃততয স্রিা ংত
ফযাতিভানুল থফা ভগ্র ভাচ, লরাওংস্কৃতত ভগ্র ভাতচ অচ েীওৃত ফতরআ এয লযণু ভূ চীফ, ঘর,
োণফন্ত ফতরআ তীত ফতমভান  বতফলযততয তত্রতফণীস্পমী তয় নন্তওার তফস্তৃত তয় ঘতরতঙ।৪
লরাওংস্কৃতত তীততয তয় এওতট চীফন্ত ধাযা, যফীন্দ্রনাথ মাতও ফতরতঙন-োঘীন তয় তঘযনতুন।
লরাওংস্কৃতততফদ্ ত.এপ.টায ফতরতঙন: “Folklore is lively fossil which refuses to die.”৫ Y.M. Sokolov
ফতরতঙন: ‘লরাওংস্কৃতত তীততয েততধফতন তয় ফতমভাতনয ফতরষ্ঠ ওন্ঠেয’। তাাঁয বালায়: “Folklore is an echo
৬
of the past, and at the same time it is vigorous voice of the present.” লরাওংস্কৃতত এওতট ফৃতক্ষয ভত এয
তওড় তীততয কবীতয গ্রতথত; তওন্তু তা ক্রভাকত নতুন াঔা, নতুন াতা  পর ঈৎন্ন ওতয ঘতরতঙ। এ েতঙ্গ
লরাওংস্কৃতততফদ্  কতফলও ড. তুলায ঘতটাাধযাতয়য ভততট স্মযণীয়:
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‚লরাওংস্কৃতত লরাওায়ত ংতভাতচয ভতিকত েয়াতয চীফনঘমমা  ভানঘঘমায াভতগ্রও ওৃতত; মা
ভূরত তথাওতথত অতদভ ভাতচয ভাতচমত াংস্কৃততও েয়া  গ্রফতমী ভাতচয ুভাতচমত তফদগ্ধ ংস্কৃতত
তক্ষা ওভতফত েওীয় চফততিয োতন্ত্র, তক্ষাকত ততেমত্ন তনযতক্ষ েধানত ঐততযশ্রয়ী।‛৭
লরাওংস্কৃততয ঈমুি ংজ্ঞায লম আংতযতচ েততরূ ফমবাযতীয় স্ততয েথভ বাযতীয় লরাওংস্কৃততয ংজ্ঞা
তাতফ কৃীত য়, লতট র:
“Folklore is the total creation of the life-practice and the ideational-pursuit of mainly
৮
collective spontaneous and anonymous effort of an integrated society.”

লরাওংস্কৃতত াভতগ্রওবাতফ াভাতচও ম্বন্ধাততয ঘরতায় অতদভ ভাতচয াযাতনা তীতত ভূর গ্রতথত
ওতয তফফতমতনয ধাযায় ঘরভানওাতরয ততয ঈদ্ভাতত তয় অকাতভ তদতনয ফাতাফযতণ ম্প্রাতযত। তাআ
লরাওংস্কৃতত তীততয েততধ্বতন তয় ফতমভাতনয ফতরষ্ঠ ওন্ঠেয।
২.২ লরাওংস্কৃততয ঈাদান : লরাওংস্কৃতত ফা Folklore তফলতও নুধাফতনয চনয তায ঈাদান চফতঘত্রতও চানা
েতয়াচন। লরাওংস্কৃতততও লরাওংস্কৃতততফতদ্যা লমভন নানাবাতফ ংজ্ঞাতয়ত ওতযতঙন লতভতন নানাবাতফ ফকমীওযণ
ওতযতঙন। এতক্ষতত্র ভাতওমন লরাওংস্কৃতততফদ্ অয. এভ. ডযন (R. M. Dorson) তফতল ফদান লযতঔতঙন। তততন
লরাওংস্কৃতত  লরাওচীফন ধযায়তনয চনয এ-তফলয়তও ঘাযতট ফতকম তফবি ওতযতঙন। ফকমগুতর র মথাক্রতভ: ১.
লভৌতঔও াততয (Oral literature), ২. ফস্তুকত ংস্কৃতত (Material culture), ৩. াভাতচও লরৌতওও েথা (Social
folk customs) এফং ৪. লরাওতবওযণ তল্প (Performing folk art)। এআ ফকমতফবাচনতট লরাওংস্কৃতত ঘঘমায
লক্ষতত্র তযন্ত গুরুত্বূণম। েঙ্গক্রতভ ফাংরা লরাওংস্কৃততয ঈাদান চফতঘত্রয ম্পতওম ওতয়ওচন তফতলতজ্ঞয ভতাভত
তনতম্ন মমায়ক্রতভ ঈতেঔ ওযা র:
ড. ভম্মদ ীদুো লরাওতফজ্ঞাতনয েধান ১২তট াঔায ঈতেঔ ওতযতঙন: ১) কাথা, ২) ঈওথা, ৩) ঙড়া, ৪)
েীকান, ৫) েফাদ, ৬) লয়াাঁরী, ৭) ুযাণ ওথা, ৮) লরাওাঘায, ৯) লরাওংস্কায, ১০) লঔরাধূরা, ১১) ঔায়াদায়া, ১২) স্ততল্প।
েফীণ লরাওংস্কৃতততফদ্ ড. দুরার লঘৌধুযী ফাংরা লরাওাততয  লরাওংস্কৃততয ঈাদান ংক্রান্ত অতরাঘনায়
লরাওংস্কৃতততও ২৪তট বাতক বাক ওতযতঙন: ১) ঙড়া, ২) কীত/কান, ৩) ধাাঁধা, ৪) েফাদ-েফঘন, ৫) ওথা- রূওথা,
ঈওথা, আততাওথা, ব্রতওথা, ৬) কীততওা/কাথা, ৭) লরাওনৃতয, ৮) লরাওঈৎফ-নুষ্ঠান, লভরা, ৯) অঘায, ভন্ত্র,
তত্র, ১০) লরৌতওও লদফ-লদফী, ১১) লরাওনাটয, ১২) লরাওতল্প, ১৩) লরাওবালা, ১৪) লরাওাঘায, ১৫)
লরাওতফশ্বা-ংস্কায, ১৬) লরাওদমন, ১৭) লরাওক্রীড়া, ১৮) লরাও লধ, ১৯) তওংফদন্তী, ২০) লরাওফাদয, ২১)
লরাওতঘত্র, ২২) লরাও রংওায জ্জা, ২৩) লরাওমান, ২৪) লরাওঐততয।
অফায ড. অযাপ ততিতও তাাঁয ‘লরাওাততয’ ীলমও গ্রতে ভূরত লরাওংস্কৃততয ১৩তট তফলয় তনতয় অতরাঘনা
ওতযতঙন: ১) ধাাঁধা, ২) ঙড়া, ৩) ভন্ত্র, ৪) লঔরাধূরা, ৫) লরাওওথা  লরাওওাতনী, ৬) লরাওুযাণ, ৭) তওংফদন্তী,
৮) েফাদ, ৯) কীততওা/কাথা, ১০) কীতত  কান, ১১) লরাওলধ, ১২) ঈৎফ  নুষ্ঠান, ১৩) তফফা ঈৎফ-ইদ
ঈৎফ-দুতকমাৎফ।
২.৩ লরাওতক্ষায ংতক্ষি তযঘয় : েততযও ভানুতলয চীফতনয স্থাতয়ত্বতও ফচায় যাঔায চনয তফতবন্ন ধযতনয চচতফও
ঘাতদায েতয়াচন য়; লতভতন লরাওভাতচয ভানুলতদয লম াংস্কৃততও ফা াভাতচও ঘাতদায ৃতি য় তা
এওান্তবাতফ তযতৃতি ওযতত াতয লরাওতক্ষা। এআ ‘লরাওতক্ষা’ ব্দতটতও তফতেলণ ওযতর াআ ‘লরাও’, মায থম
াধাযণ ভানুলচন ফা ‘চনভতি’ অয তদ্বতীয়াং ‘তক্ষা’, মায থম র ান ওযা, ৃঙ্খতরত ওযা, তনয়ন্ত্রণ ওযা ফা
তনতদম লদয়া। ভানুল েওৃততয ওাঙ লথতও ফা াতযাতশ্বমও তযতফতয ভতধয লথতও োবাতফওবাতফ তবজ্ঞতা চমন
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রুন যওায  ুচয়ওুভায ভণ্ডর

ওতয তফতবন্ন তক্ষা গ্রণ ওতয। লতভতন লরাওভাতচয ভানুতলযা চাতবাতফ লরাওতক্ষাতও লতয় থাতও তাতদয
াতযাতশ্বমও তযতফতয ভতধয লথতও ফা লরাওংস্কৃততয তফতবন্ন ধাযা লথতও। তাআ ভতনয তদও লথতও, বাতফয তদও
লথতও, অতফতকয তদও লথতও ওর লরাওভাচতও ফর  ক্ষভ ওযাআ র লরাওতক্ষায এওভাত্র রক্ষয। এআফ
ভানুলতদয ফয রৄনতত, লদঔতত এফং বাফতত তঔাতত তফ এফং তাতদয তনতচতদয তিতও ফযফায ওযায
লওৌরগুতর চানাতত তফ। লরাওতক্ষা র লরাতওয তক্ষা, লরাতওয চনয তক্ষা, লরাওংস্কৃততয দ্বাযা তক্ষা।
২.৪ লরাওতক্ষায ঈাদান : লরাওতক্ষায ঈাদান ফরতত ম্পূণম লরাওতক্ষা েতক্রয়ায এভন ওতওগুতর ংতও
লফাছায়, লমগুতরয তক্রয়াীর ভম্বতয়য ভাধযতভ ম্পূণম এওতট লরাওতক্ষা ফযফস্থা কতড় ঈতে। ফয লরাওতক্ষা মঔন
ংকতেত অওাতয লরাওভাতচয ভতধয ংকতেত ত তঔন লম তায ভতধয এআ ঈাদানগুতর তঙর না এভন ওথা ফরা
মায় না। লরাওতক্ষায ঈাদানগুতর র: ১) তক্ষাথমী: গ্রাতভয ঘালী, শ্রতভও, ওাভায, ওুতভায ফা লরাওভাতচয
লঔতটঔায়া াধাযণ ভানুলচন; ২) তক্ষও: লরাওকায়ও, ওথওোওুয, মাত্রায়ারা, টুয়া, ফাঈর েওৃতত
তল্পীভাচ; ৩) তফদযারয়: লঔরাযভাে, ঘন্ডীভন্ড, চফেওঔানা, কাঙতরা েবৃতত স্থান; ৪) ােক্রভ: লরাওকতণত,
আততা, বূতকার, চীফতনয ফযওভ ভযা ভাধাতনয এফং অধুতনওতফাতধ ঈত্তযতণয ঈাদানগুতর।
৩. শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয ংতক্ষি চীফনী: শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ তিভফতঙ্গয হুকতর লচরায অযাভফাক ভওুভায
শ্রীযাভুতযয ওাভাযুওুয গ্রাতভ ১৮৫৭ ওাতব্দয ৬ পারৃন (১৮৩৬ তিিাতব্দ ১৮লেব্রূয়াতয), রৄক্লক্ষ, ফুধফায, এও
দতযদ্র ধভমতনষ্ঠ যক্ষণীর ব্রাহ্মণ তযফাতয চন্মগ্রণ ওতযন। ততা শ্রীমুি ক্ষুতদযাভ ঘতটাাধযায় এফং ভাতা শ্রীভতী
ঘন্দ্রাতদফীয ঘতুথম ন্তান তরন শ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ। শ্রীযাভওৃতষ্ণয চতন্ময ূতফম তাাঁয ততা ভাতায ন্মুতঔ লফ
ওতয়ওতট তরৌতওও খটনা খতটতঙর। ন্তান ম্ভাফা শ্রীভতী ঘন্দ্রাতদফী ম্পতওম চনরতত অতঙ লম, ‚এওতদন মুকীতদয
তফ-ভন্দীতয দাাঁতড়তয় ধনীয তঙ্গ ওথা ফরায ভয় লদতঔতঙতরন ভাতদতফয শ্রীঙ্গ লথতও তদফযতচযাতত তনকমত তয়
ভতন্দয ূণম ওতয ফায়ুয নযায় তযঙ্গ লফতক ঙুতট এত তায কতবম েতফ ওতয ঐ লচযাতত লমন ঈদতয েতফি তয়তঙ।
এয য তাাঁয কবমঞ্চাতযয ঈক্রভ তয়তঙ ফতর েতততফী ধফতনতও ফতরতঙতরন।‛৯ শ্রীমুি ক্ষুতদযাভ কয়ায় তকতয়
এওতদন কদাধয তফষ্ণুতও েতে দমন ওতযন, লআ ওাযতণ শ্রীয়ুি ক্ষুতদযাভ নফচাততওয যাযাতশ্রত নাভ ম্ভুঘন্দ্র ফতর
তনধমাযণ ওযায তে কয়াধাতভয েতেয ওথা স্মযণ ওতয ফারতওয নাভ যাঔতরন কদাধয।
শ্রীযাভওৃষ্ণ চতফ কদাআ নাতভ তযতঘত তঙতরন। ংওন  ভাতটয েততভা তনভমাতণ তাাঁয তঙর চাত দক্ষতা।
মতদ তাাঁয েথাকত তক্ষায েতত ভনতমাক তঙর না, এচনয ফাংরাবালা বাতরা ওতয তক্ষা ওতযনতন। মঔন তাাঁতও
াোরায় লেযণ ওযা য়, তঔন তততন ফতরতঙতরন, ‘লরঔা ড়া ততঔ তও ওতযফ? তায পর লতা লওফর ‘ঘারওরা’
এভন তফদযা অতভ ততঔফ না’। তাাঁয লভধাতি এতটাআ েফর তঙর লম, লওাতনা তফলয় মঔন তততন ওযততন তৎক্ষনাৎ তা
তাাঁয বযা তয় লমত। এআবাতফ মাত্রা, ওীতমন, ঘন্ডীযকীত  নানাতফধ ঙ্গীত তাাঁয ওন্ঠস্থ তয়তঙর।১০ এচনয
াোরায় ব্রাহ্মণ ভাতচ েঘতরত ংস্কৃত তক্ষাতও ‘ঘারওরা ফাাঁধাতফদযা’ (থমাৎ ুতযাতততয চীতফওা ঈাচমনীর
তক্ষা) ফতর ঈা ওযততন। ততফ াোরায েতত ঈদাীন থাওতর নতুন তওঙু তঔতত তাাঁয অগ্রতয ন্ত
তঙরনা। তওন্তু কতণতাতেয নাভতা তাাঁয ভুঔস্থ ত না, রৄবংওযী ধাাঁধা রাকত। ভাতৃবালা ফাংরায় তাাঁয ক্ষয জ্ঞান তঙর,
তওন্তু ংস্কৃত নুধাফতন ক্ষভ তর ল বালা তততন ফরতত াযততন না।১১
৩.১ দতক্ষতণশ্বয ওাতরফাতড়তত লৌযততয : ১৮৬৬ াতর তাাঁয গ্রচ যাভওুভাতযয ভৃতুয তর কদাধয তাাঁয স্থান গ্রণ
ওতযন। ভতন্দতযয ঈয-তিভ অতঙ্গনায় এওতট লঙাতটা খতযআ তততন ততফাতত ওতযন তাাঁয ফতি চীফন। এআ
ভয় লথতও শ্রীযাভওৃতষ্ণয বাফতন্ময়তা ফৃতদ্ধায়, ূচা ওযতত ওযতত তঘৎওায ওতয লওাঁতদ তেন এফং াযাতদন ভা
ভা ওযতত থাতওন। যাতত্র ওাতর তনওটফতমী চঙ্গতর তকতয় ফে ঈতফত তযাক ওতয তনচমতন ধযান ওযতত থাতওন। এযয
তততন ওারীয তনওট ম্পূণম তনতচতও ভমণ ওতযন। তও দামতনও তও াধাযণ, ওর লক্ষতত্রআ ফারওুরব অনুকতয
তনতয় লদফীয তনওট োথমনা ওতযন।
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৩.২ তফফা : ১৮৫৯তিিাতব্দ যাভঘন্দ্র ভুতঔাাধযাতয়য ঞ্চভ ফঙতযয ওনযা াযদায তঙ্গ াে ভতত তাাঁয তফফা ম্পন্ন
য়। এআ ভতয় শ্রীযাভওৃতষ্ণয ফয় তঙর ২৩ ফঙয। ১৮৬০ তিিাতব্দ াযদা লদফীতও লঙতড় শ্রীযাভওৃষ্ণ ওরওাতায়
তপতয অতন। ১৮৬৭ তিিাতব্দয লভ ভাতয অতক তাতদয অয াক্ষাৎ য়তন।
৩.৩ াধনা : তফফাতয য তততন ুনযায় ওরওাতায় তযাফতমন ওতয ভতন্দতযয ওাচ গ্রণ ওতযন। ব্রাহ্মতণয
চযাতাতবভান দূয ওযায চনয তততন তথাওতথত তনম্ন ফকমীয়তদয াতত ঔাদয গ্রণ, ন্তযচ তযফাতযয লফা ওযতত
থাতওন। েণম  লযৌযভুদ্রাতও ভাতটয তঙ্গ তভততয় তততন ফরতত রৄরূ ওতযন ‚টাওা ভাতট, ভাতট টাওা‛ এফং থমতও
লরাষ্ট্রজ্ঞাতন কঙ্গায় তনতক্ষ ওতযন।১২ তঔন লরাতও ফরতত থাতও লম শ্রীযাভওৃষ্ণ অধযাতিও তঘন্তায় ততয ততযআ
াকর তয় লকতঙন। এযয ভতন্দতযয ওাচওভম তাাঁয তক্ষ ম্ভফ তয় যর। লওান এওচন তঘতওৎও ফরতরন লম
রূকীয এআ ফস্থায ওাযণ অধযাতিও ঈতত্তচনা, লওাতনা লধ এতও ুস্থ ওযতত ক্ষভ নয়।
১৮৬৩ তিিাতব্দ চবযফী ব্রাহ্মণীয তনওট তন্ত্রাধনা ম্পূণম ওতযন। এযয চফষ্ণফীয় বতিাধনা ম্পূণম ওতয,
১৮৬৪ তিিাতব্দ লতাতাুযীয তনওট চফদাতন্তও াধনা ম্পূণম ওতযন। ১৮৬৬ তিিাতব্দ গুরূ লকাতফন্দ যাতয়য তনওট
আরাভ ধতভময াধনা ওতযন, ১৮৭৩ তিিাতব্দ ম্ভুঘযণ ভতেও তাাঁতও ফাআতফর াে ওতয লানাতর তততন তিিীয়
ভততয াধনা ওতয তমরৄ তিতিয তঘতত্র তততন চীফন্ত তমরৄয তদফযদমন রাব ওতযতঙতরন। এআফ তফতবন্ন ধভমভততয
বযা ওতয ঈরতি ওতযতঙতরন লম ওর ভতআ এওআ ইশ্বতযয তথ ভানুলতও ঘাতরত ওতয।
৩.৪ বি  তলয : শ্রীযাভওৃতষ্ণয কৃস্থয তলযতদয ভতধয তঙতরন ভতন্দ্র গুি, তকতয ঘন্দ্র লখাল, ক্ষয় ওুভায লন
েভুঔ। তযাকী ন্নযাী তলয তাতফ তঙতরন নতযন্দ্র নাথ দত্ত, ওাতর োদ ঘন্দ্র, তাযওনাথ লখালার, ীবূলণ
ঘক্রফতমী, যৎ ঘন্দ্র ঘক্রফতমী েভুঔ। নাযীতদয ভতধয তঙর লকৌতয ভা  লমাকীন ভা ঈতেঔ লমাকয। শ্রীযাভওৃতষ্ণয ঔযাতত
ঙতড়তয় ড়ায তঙ্গ তঙ্গ ওর চাতত, ওর ধভম  ফতণময ভানুল তাাঁয ওাতঙ অতত রৄরু ওতয। তও ভাযাচ, তও
তবঔাতয, তও তন্ডত, তও তল্পী, তও ব্রাহ্মণ, তও তিিান, তও ভুরভান ওর ধতভময  ওর লায অফারফৃদ্ধ-ফতনতা
ভানুল তাাঁয ওাতঙ এত তলযত্ব গ্রণ ওতযতঙ।
৩.৫ ব্রাহ্মণ  বদ্রতরাও ভাতচ েবাফ : ১৮৭৫ তিিাতব্দ েবাফারী ব্রাহ্মতনতা লওফ ঘন্দ্র লতনয তত
শ্রীযাভওৃতষ্ণয াক্ষাৎ য়। তততন শ্রীযাভওৃতষ্ণয ফহু লদফফাদ গ্রণ ওতযন। তফচয় ওৃষ্ণ লকাোভী, েতা ঘন্দ্র ভচুভদায,
তফনাথ ােী, চত্রতরাওয নাথ ানযার, ভযাক্সভূরায, ভতলম লদতফন্দ্রনাথ োওুয, ইশ্বয ঘন্দ্র তফদযাাকয, ড. ডতিঈ
লতটং, ঈআতরয়াভ য়াডম য়াথম েভুঔ ফযাতিফকম।
৩.৬ লল চীফন: ১৮৮৫ তিিাতব্দয োযতম্ভ শ্রীযাভওৃষ্ণ ক্লাতচমভযানতরাট লযাতক অক্রান্ত ন, ক্রতভ এআ লযাক করায়
ওযান্সাতযয অওায ধাযণ ওতয। তঘতওৎও ভতন্দ্ররার যওায তাাঁতও ওথা ফরতত ফাযণ ওতযতঙতরন। তওন্তু লআ
তনমতদ ভানয ওতয বযাকত বাতফ ধভমারা ঘাতরতয় মান। ভৃতুযয অতক তততন তফতফওানন্দতও ফতরতঙতরন, ‚অচ
লতাতও মথা ফমে তদতয় পতওয তয়তঙ। এআ তিয াাতময তুআ লদতয তল ওরযান ওযতত াযতফ। ওাচ লল
তর অফায মথাস্থাতন তপতয মাতফ।‛১৩ তততন তাাঁয তযাকী ন্নযাীতদয বায তফতফওানন্দতও তদতয় মান। ফততল ১৬
অকট ১৮৮৬ তিিাতব্দ যতরাও কভন ওতযন। তাাঁয তলযতদয ওথায় ভাভাতধ।
৪. শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয ভৃতফাণী  দমন : শ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ ভৃতফাণী  দমতনয ভাধযতভ ততযয েঘায
ওতযতঙন। অয এআ তযআ র ওতরয তযা। েততযও ভানুতলয চীফতনয রক্ষয র ততয েতততষ্ঠত য়া, ওাযণ
এআ ততযয অয এও নাভআ র ইশ্বয। তাআ ভানুলতও এভন ঘতযত্রতি রাব ওযতত তফ মাতত ভানুল ওঔন
তওঙুততআ তয লথতও তফঘুযত তত না াতয। এভন ফস্থা চততয ওযতত তফ মাতত ভানুল ফভয় তনতচতও দমন
ওতয, ওতরয তঙ্গ এওািতা নুবফ ওতয। মাতও অভযা ইশ্বয দমন, অিজ্ঞান ফা ভুতিরাব ফতর। শ্রীযাভওৃষ্ণ
যভংতদফ তাাঁয ফ ঈতদ  ফাণীয ভতধয তদতয় এআ ফস্থা রাতবযআ থতনতদম ওতযতকতঙন। তাাঁয এআ
অতরাওোি বাফনা  ঘঘমা ভূ দমতনয তনওাংত েবাতফত ওতযতঙ। লআ চনয োঘয  ািাতয, োঘীন 
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অধুতনয দমতনয ভতধয েওৃত ংতমাক ূত্ররূত তাাঁতও কণয  ভানয ওযা য়। শ্রীযাভওৃতষ্ণয ভৃতফাণী  দমতনয
ওতয়ওতট ংতক্ষত তফফৃত ওযা র:
‚ভানুতলয চীফতনয ঘযভ ঈতিয তরা ইশ্বযরাব, ওাযণ লওফর তাাঁয দ্বাযাআ স্থায়ী তযূণমতা  তন্তাল রাব
ওযা।‛১৪ ইশ্বতয দমন রাব ওযতত াযতর লওাতনা বয় থাতও না, ওাযণ ইশ্বতয তফশ্বাতয দ্বাযাআ অভযা স্থায়ীবাতফ
লওাতনা ওতেন ওাচতও  চবাতফ ওযতত াতয।
‚ভানুল অনাতও তঘনতত াযতর বকফানতও তঘনতত াতয। ‚অতভ লও‛ বাররুত তফঘায ওযতর লদঔতত
ায়া মায়, অতভ ফ’লর লওান তচতনল লনআ। াত, া, যি, ভাং আতযাতদয লওানটা অতভ। লমভন যাাঁতচয
লঔাা ঙাড়াতত ঙাড়াতত লওফর লঔাাআ লফতযায়, ায তওঙু থাতও না, লআরু তফঘায ওযতর অতভত্ব ফতর
তওঙু াআ না। লতল মা থাতও, তাআ অিা-চঘতনয।‛১৫
অভযা মতদ তনতচতও বাতরাবাতফ তফঘায ওতয, অতভ লও? লওাথায় লথতও অভায ঈদ্ভফ র, অভায যীতযয
লওান ংত অতভ তা ঔুাঁতচ াআ না। মতদ অভায ভতধয চঘতনযআ না থাতও তা তর অতভ ফতর তওঙুআ য় না। এচনয
অতক তনতচয ভনতও চানতত তফ, তা তরআ ফ ায়া মাতফ।
‚ংাতযয ভতধয ফা ওতয তমতন াধনা ওযতত াতযন তততনআ তেও ফীয াধও। ফীয ুরুল লমভন ভাথায়
লফাছা তনতয় অফায নযতদতও তাওাতত াতয, ফীয াধও লতভতন এ ংাতযয লফাছা খাতড় ওতয
বকফাতনয তদতও লঘতয় থাতও। ফাঈর লমভন দুআ াতত দু’যওভ ফাচনা ফাচায়  ভুতঔ কান ওতয, ল
ংাযী চীফ লতাভযা  লতভতন াতত ভস্ত ওাচওভম ওয, তওন্তু ভুতঔ ফমদা ইশ্বতযয নাভ চ ওযতত বুতরা
না।‛১৬
ভানুল মতদ ংাতযয ওাচ ওযতত ওযতত ইশ্বতযয াধনা ওতয, তাতর লওাতনা লদাল লনআ। অভযা এঔন
গ্রাভ-ফাংরায তনও ভানুলতও লদতঔ ভাতে ওাচ ওযতঙ অফায ভুতঔ ফভয় তযনাভ ওতয ইশ্বযতও ডাওতঙ। অফায
এভন তনও লরাও অতঙ, মাযা ফভয় লকরুয়া লাাও তয াধুয বাফ তনতয় খুতয লফড়ায় তওন্তু ভুতঔ ইশ্বতয নাভ
ওযতত লদঔা মায় না। তাআ শ্রীযাভওৃষ্ণ ওর ংাযী ভানুলতদয ফরততন লতাভাযা ংায ওয তওন্তু ভুতঔ ইশ্বতযয
নাভ চ ওযতত বুতরা না।
‚মত লরাও লদতঔ, ধভম ধভম ওতয, এ য তঙ্গ ছকড়া ওযতঙ,  য তঙ্গ ছকড়া ওযতঙ। তন্দু, ভুরভান,
ব্রহ্মজ্ঞানী, াি, চফষ্ণফ, চফ- ফ যস্পয ছকড়া, এ ফুতদ্ধ নাআ লম, মাাঁতও ওৃষ্ণ ফরঙ, তাাঁতওআ তফ,
তাাঁতওআ অদযাতি ফরা য়; তাাঁতওআ মীরৄ, তাাঁতওআ অো ফরা য়। এও যাভ তাাঁয াচায নাভ। এযওভ
ভতন ওযা বার নয় লম, অভায ধভম তেও, অয নয ওতরয ধভম বুর। ফ থ তদতয়আ তাাঁতও ায়া মায়,
অন্ততযও ফযাওুরতা থাওতরআ র। নন্ত থ নন্ত ভত।‛১৭
ফতমভান ভাতচ ভানুতলয ভতধয ধভম তনতয় োয়আ ঔুতনা-ঔুতন, ওাটা ওাতট লরতকআ অতঙ। তওন্তু অভাতদয এআ ফুতদ্ধ
নাআ লম অভযা মাতও ওৃষ্ণ ফরতঙ, তাতওআ তফ, অধযাতি, মীরৄ, তাতওআ অো ফরা মায়। এও ইশ্বয তাাঁয াচায
নাভ। মায মাতও বাতরা রাতক ল তাতও ডাওতফ, ফ থ তদতয়আ তাতও ায়া মায়। অতভ ফাতড় মাফ তা াতয় লাঁতট
লাও ফা াআতওতর লঘত ফা কাতড়তত ওতয লম লওানবাতফ ফাতড়তত লমতত াযতরআ র।
‚মায তৃষ্ণা ায় ল তও তঔন কঙ্গায চর লখারা ফ’লর এওটা ুওুয লওতট চর ান ওযতত মায়। লতভতন
মায ধভমতৃষ্ণা য়তন, ল এ ধভম তেও নয়,  ধভম তেও নয় এরূ ফ’লর লকারভার ওতয লফড়ায়। তৃষ্ণা থাওতর
ত তফঘায ঘতর না। ঙাতদয ঈয ঈেতত তর ভআ, ফাাঁ, তাঁতড় আতযাতদ ঈাতয় লমভন ঈো মায়, লতভতন
এও ইশ্বতযয ওাতঙ মাফায তনও ঈায় অতঙ। েততযও ধভমআ এও এওতট ঈায়। ফ ভততও নভস্কায
ওযতফ, ততফ এওতট অতঙ তনষ্ঠা বতি। ফাআতও েণাভ ওযতফ ফতট তওন্তু এওতটয ঈয োণঢারা বারফাায
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নাভ তনষ্ঠা। যাভরূ ফআ অয লওান রূ নুভাতনয বার রাকত না। লকাীতদয এত তনষ্ঠা লম তাযা দ্বাযওায
াকতড়ফাাঁধা ওৃষ্ণ লদঔতত ঘাআর না।‛১৮
অভযা এভন তনও ভানুলতও লদতঔ মাযা ইশ্বতয তফশ্বা ওতযনা, থঘ তাযাআ তফতবন্ন ধভম তনতয় লকারভার
াতওতয় লফড়ায়। ধভম ম্পতও লমফ ভানুতলয লওাতনা ধাযণা লনআ, তাতদয মতদ ধতভময ওথা রৄনতত ফরা য়, তঔন
লদঔা মায় তাযাআ তফতবন্ন ধভম তনতয় তওম ওযতঙ। থমাৎ মায ধভম ম্পতওম জ্ঞান অতঙ , ল তওন্তু তফতবন্ন ধভম তনতয়
লকারভার াওায় না, ল ফতর ইশ্বয এওচনআ অতঙন তততন ভানুলতও তফতবন্ন রূত, তফতবন্ন ভতয়, তফতবন্ন বাতফ
ভানুলতও লদঔাতদন।
ব্রহ্ম-তিয লবদাতবদ শ্রীযাভওৃষ্ণ ুন্দযবাতফ ফযাঔযা ওতযতঙতরন। লমভন চরাতয়য চর মঔন তস্থয থাতও, তঔন
তাতও ব্রহ্ম ফা ৎ থফা ুরূল ফরা মায়, তওন্তু তাতত লঢঈ ঈেতর, তি ফা েওৃততয বাফ এত মায়। মঔন লওান
ওাচ নাআ, ৃতি নাআ, তঔন তততন ব্রহ্ম ফা ঘর, টর, ুতভরূফৎ। ওাচ অতরআ তিয লঔরা ফরতত তফ। তওন্তু
েওৃতবাতফ ব্রহ্ম  তিয লবদ নাআ, তা এতওফাতযআ তফতল তযতস্থতত তনবময ওতয থাতও। লমভন:
‚ব্রহ্ম ুরুল এফং তি েওৃতত। ওাযণ এতওয অশ্রয়ীবূত অয এওতট, এআ তনতভত্ত ব্রহ্ম ুরুল এফং তি
েওৃতত ফতরয়া ঈতেতঔত। লমভন, ফৃক্ষ ুরুল  ততদ্বতিত রতা েী তব্দ তবতত আয়া থাতও। তুতভ এওঔাতন
তঘত্রট েস্তুত ওতযতর, তঘত্রতট লতাভায তঘত্রওযা তি আতত লতাভায দ্বাযা চতন্মর, এচনয তুতভ ুরুল,
লতাভায তঘত্রওযা তি লতাভায েী এফং তঘত্রতট ন্তানতফতল। লআ েওায ব্রহ্ম ততা, তি ভাতা এফং
অভযা ফ ন্তানেরূ।‛১৯
৫. লরাওতক্ষায় শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয ফদান : শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ েথাকত তক্ষা গ্রণ না ওতয ততক্ষত
ভধযতফত্ত ম্প্রদাতয়য ভন চয় ওযতত ক্ষভ তয়তঙতরন। ১৮৭০ দতওয ভধযবাক লথতও ািাতয তক্ষায় ততক্ষত
ফুতদ্ধচীতফ ফযতিতদয তনওট তততন তয় ঈতেতঙতরন তন্দু নফচাকযতণয লওন্দ্রীয় ঘতযত্র। তততন ফাাঁধাধযা তফদযারয় তক্ষায
তযফততম েথাকত তক্ষাতওআ গুরুত্ব তদতয় লঙাতটা লঙাতটা কল্প  ধভমীয় ঈতদতয ভাধযতভ তততন ভানুলতও
লরাওতক্ষা তদতয়তঙতরন। লরাওতক্ষা ম্পতওম তাাঁয ধাযণা র জ্ঞান চমতনয তক্ষা ফা মায দ্বাযা াধাযণ চনকতণয 
চকততয ওরযান ওযা মাতফ লআরূ তক্ষাআ লরাওতক্ষা। লমততু ইশ্বয ঈরতিআ ভানুতলয চীফতনয তফমাচ্চ রক্ষয
ফতর তততন ভতন ওযততন, তাআ লরাওতক্ষায ভূর ঈতিয র ক্ষভতা  তঘতনতা। শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ ঙ্গীত, লঙাতটা
লঙাতটা কল্প  ধভমীয় ঈতদতয ভাধযতভ গ্রাভ-ফাংরায ভানুলতও তক্ষা তদতয় ক্ষভ  তঘতন ওযায েয়া
ওতযতঙতরন। লআ ফ কল্প, ঙ্গীত  ঈতদগুতরয ওতয়ওতট ংতক্ষিবাতফ অতরাঘনা ওযা র:
ঙ্গীত : শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ ঙ্গীততয ভাধযতভ লরাওতক্ষা তদতয় গ্রাভ ফাংরায ভানুলতও ক্ষভ  তঘতন
ওতয তাতদয ইশ্বতযয েতত তফশ্বা চাতকতয় তঙতরন। তততন ফতরতঙতরন- ‘মায ইশ্বতয তফশ্বা অতঙ, ল মতদ
ভাাতও ওতয-লকা, ব্রাহ্মণ েী তযা ওতয, তফু বকফাতনয এআ তফশ্বাতয ফতর বাযী বাযী া লথতও ঈদ্ধায তত
াতয’। ল মতদ ফতর অতভ এভন ওাচ অয ওঔন ওযতফা না, তা তর তায লওাতনা তওঙুততআ বয় য় না, ল মতদ
ইশ্বতয েতত তফশ্বা যাঔতত ক্ষভ য়। এরূ এওতট কান র:
‚অতভ দুকমা দুকমা ফতর ভা মতদ ভতয‛।
অতঔতয এ দীতন, না তায লওভতন চানা মাতফ লকা ঙ্কযী।
নাত লকা ব্রাহ্মণ, তযা ওতয ভ্রুণ, ুযাান অতদ তফনাত নাযী।
এ ফ াতও, না বাতফ তততরও, ব্রহ্মদ তনতত াতয।।‛২০
ইশ্বতযয ভাধুমমযত ডুতফ তকতয় তায নন্ত ঐশ্বতমময দ্বাযা তাাঁয াধনা ওযতর জ্ঞাতনয ফাতত জ্বরতফ োণ হৃদতয়।
ইশ্বতযয লেতভ ভগ্ন তয় ক্ষভতা চমন ওযতত াযতর ফ তওঙু ঔুতচ ায়া মাতফ তনতচয োতণয ভতধয। এআ চনয
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তনতচয ভতনয ভতধয ইশ্বতযয েতত তফশ্বা যাঔতত তফ, তাতরআ জ্ঞাতনয ফাতত জ্বরতফ োতণয ভতধয। কয়া, ওাত,
ফৃন্দাফন, ভথুযা ফ তনতচয হৃদয় ভাতছআ াতফ। এরূ এওতট কান র:
‚ডুব্ ডুব্ ডুব্ রু াকতয অভায ভন।
তরাতর াতার ঔুাঁচতর াতফ লয লেভ যত্ন ধন।।
ঔুাঁচ ঔুাঁচ ঔুাঁচ ঔুাঁচতর াতফ হৃদয় ভাতছ ফৃন্দাফন।
দী দী দী জ্ঞাতনয ফাতত, জ্বরতফ হৃতদ নুক্ষণ।।
ডযাং ডযাং ডযাং ডাঙ্গায় তডতগ ঘারায় অফায ল লওান্ চন।
ওুফীয ফতর লান্ লান্ লান্ বাফ গুরুয শ্রীঘযণ।।‛২১
ইশ্বতয লেভ তর ফাআতযয তচতন বুর তয় মাতফ। এআ তফশ্বচকৎ বুর তয় মাতফ, তনতচয লদ লম এত তেয়
তফলয়, মায চনয অভযা তদন-যাত তযঘঘমা ওতয, তাত্ত লমন বুর তয় মাতফ, ংাতযয েতত ভনতমাক থাওতফ না।
এরূ এওতট কান র:
‚ল তদন ওতফ ফা তফ?
তয ফতরতত ধাযা লফতয় ড়তফ (ত তদন ওতফ ফা তফ?)
ংায ফানা মাতফ (ত তদন ওতফ ফা তফ?)
তঙ্গ ুরও তফ (ত তদন ওতফ ফা তফ?)।‛২২
ইশ্বয ন্তমমাভী তাাঁতও অভযা মতদ যর ভতন রৄদ্ধ ভতন োথমনা ওতয তাতর তততন অভাতদয ফ ফুতছতয় তদতফন।
এআ চনয রজ্জা, ঙ্কায, লকৌযফ ফ তযাক ওতয তাাঁয যণাকত তর তায ওাঙ লথতও ফ ায়া মাতফ। এ চনয
এওভতন ইশ্বতযয তঘন্তা ওতয তাাঁয যণাকত তর ভতনয মাফতীয় ফানা তততন ূণম ওতয লদতফন। ইশ্বয তরন ফ
তওঙুযআ ঔতন, এআ চনয তনতচয ভতনয ভতধয অতক তাাঁতও স্থান ওযতত তফ। এরূ এওতট কান র:
‚অনাতত অতন লথতওা ভন লম নাতওা ওারু খতয।
মা ঘাতফ তা ফ’ল াতফ, লঔাাঁচ তনচ ন্তঃুতয।
যভ ধন ঐ যভতণ, মা ঘাতফ তা তদতত াতয
ওত ভতণ ’লড় অতঙ, তঘন্তাভতণয নাঘ দুয়াতয।।‛২৩
লওঈ ঐশ্বতমময তফবফ, ভান, দ এআ তফয ঙ্কায ওতয। এফ দুআ তদতনয চনয; ভৃতুযয য তওঙুআ তঙ্গ মাতফ
না। ফআ তড় যতফ, ভৃতুযয য লম লতাভায ফতঘতয় তেয় ল ওতয়ও তদতনয য বূতর মায়। এচনয ঐশ্বময, ভান,
টাওা য়ায ঙ্কায, এগুতর ভাত্র ওতয়ও তদতনয চনয ভানুলতও ভায়ায় ফদ্ধওতয যাতঔ। অয এআ ফ তফলয়গুতরআ
ভানুলতও ওাতভনী ওাঞ্চতন অফদ্ধ ওতয। তাআ শ্রীযাভওৃষ্ণ ভানুলতও তঘতন ওতযতঙতরন কাতনয ভাধযতভ:
‚লবতফ লদঔ ভন লওঈ ওারু নয় তভতঙ ভ্রভ বূভণ্ডতর।
বুরনা দতক্ষণা ওারী ফন্ধ তয় ভায়াচাতর।।
তদন দুআ ততন তদতনয ততয ওত্তমা ফতর ফাআ ভাতন,
লআ ওত্তমাতও লদতফ লপতর ওারাওাতরয ওত্তমা এতর।।
মায চনয ভয লবতফ ল তও লতাভায তঙ্গ মাতফ,
লআ লেয়ী তদতফ ঙড়া ভঙ্গর তফ ফ’লর।।‛২৪
মতক্ষণ তাাঁতও না চানা মায় ততক্ষণ ফ তভথযা। তঔন ভানুল তাতও বুতর অভায অভায ওতয, ভায়ায় ফদ্ধ তয়
ওাতভনীওাঞ্চতন ভুগ্ধ তয় অয লডাতফ। ভায়াতত ভানুল এভনআ জ্ঞান য় লম ভুতিয থ অতঙ তফু ভুি তত
াতয না। এচনয তততন ভানুলতও তঘতন য়ায চনয কান ধতযতঙতরন:
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‚এভতন ভাভায়ায ভায়া লযতঔতঙ তও ওুও ওতয।
ব্রহ্মা তফষ্ণু নঘতনয চীতফ তও চাতনতত াতয।।
তফর ও’লয খুণমী াতত ভীন েতফ ওতয তাতত।
কতায়াততয থ অতঙ তফু ভীন ারাতত নাতয।।
গুটীতাওায় গুটী ওতয ারাতর ারাতত াতয।
ভাভায়ায় ফদ্ধ গুতট, অনায নাতর অতন ভতয।।‛২৫
অভযা লদতঔতঙ ংায তনতয, তফু ংাতযয মত লরাও চন্মায় তাযা অফায ভৃতুযফযণ ওতয। ভানুল ংাতয
এআ অতঙ এআ লনআ, মাতদযতও অভযা, অভায অভায ওতয, লঘাঔ ফুচতর তাতদয অয াআ না। তফু লরাতওযা অভায
লঙতর, তও ঔাতফ, তও ওযতফ, এআ ফ তঘন্তায চনয তনতচআ তনতচয পাাঁতদ তড় ভায়াতত ফদ্ধ তয় ংাতয অফদ্ধ তয়
ভুি তত াতয না। ভাঙ লমভন খুতণাতত তড় ারাতর ারাতত াতয, তওন্তু ারায় না। অফায গুতট লাওা
লমভন তনতচয জ্বাতর তনতচআ ভতয।
শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ লরাওতও তক্ষা লদয়ায চনয লঙাতটা লঙাতটা কল্প ফতরতঙন। অয এআফ কল্পগুতরয ভাধযতভ
ভানুলতও তঘতন ক্ষভ ওতযতঙরন। ওাতভনী ওাঞ্চন লথতও ভানুলতও ভুি থাওায চনয তততন লম কল্পতট ফতরতঙতরন
লতট র:
‘তনতযানন্দ লকাোভীয লঙতর ফীযবতদ্রয লতযতা নযাড়া তলয তঙর। ফীযবতদ্রয এওতদন বয় তরা ওাযণ, এযা
তদ্ধ তয় লরাওতও মা ফরতফ তাআ পরতফ; লওন না, লরাতও না লচতন মতদ লওান যাধ ওতয, তা তর তাতদয
তনি তফ। এআ লবতফ ফীযবদ্র তাতদয ফরতরন লতাভযা কঙ্গায় তকতয় ন্ধযা অতিও ওতয এ। নযাড়াতদয এত লতচ
লম, ধযান ওযতত ওযতত ভাতধ র। অফায ধযান ওযতত ওযতত বাাঁটা তড়তঙ তফু তাতদয হু নাআ। লতযতায
ভতধয এওতা চন ফুতছতঙতরন ফীযবদ্র তও ফরতফন, তাআ তাযা লদঔা ওযতরন না। ফাওী ফাযতা লদঔা ওযতর ফীযবদ্র
তাতদয ফরতরন, এআ লতযতা লনড়ী লতাভাতদয লফা ওযতফ। লতাভযা এতদয তফতয় ওয। ঐ ফাযতা এঔন েততযতওয
লফাদাীতদয তঙ্গ থাওতত রাকতরা। তঔন অয ল লতচ নাআ, ল তযায ফর নাআ। লভতয় ভানুল তঙ্গ থাওাতত
অয ল ফর যআর না; লওন না, ল োধীনতা লরা তয় মায়। এয ওাযণ লওফর ‘ওাতভনী’ তফতয় ওতয নতদয াট
ফততয় অয াট লতারায লমা নাআ। তাআ এত ভানতফাধ, ত দাতত্বয মন্ত্রণা।’২৬
াতে অতঙ ‘অতা নাযায়ণ; চর নাযায়ণ। তওন্তু লওান চর োওুয লফায় ঘতর; অফায লওান চতর
অাঁঘাতরা, ফান ভাচা, ওাড় ওাাঁঘা লওফর ঘতর। তওন্তু ঔায়া ফা োওুয লফায় ঘতর না। ইশ্বয ফমবূতত অতঙন,
ততফ বাতরা লরাতওয তঙ্গ ভাঔাভাতঔ ঘতর; তওন্তু ভন্দ লরাতওয লথতও তপাৎ থাওতত য়। ফাতখয তবততয নাযায়ণ
অতঙন; তাআ ফতর ফাখতও অতরঙ্গন ওতয ঘুভু ঔায়া ঘতর না। অভাতদয ভাতচ এভন তনও লরাও অতঙন,
মাতদয ওাঙ লথতও ফভয় তঘতন থাওতত য়। তা ঙাড়া তফতদ ড়তত য়। এযওভ এওতট কল্প র:
‘লওান এও ফতন এওতট াধু থাওততন। তততন তাাঁয তলযতদয ঈতদ তদতরন লম ফমবূতত নাযায়ণ অতঙন, এতট
লচতন ওরতও নভস্কায ওযতফ। এওতদন এওতট তলয ফতন লাতভয ওাে অনতত লকতর যাস্তাতদতয় াকরা াতী
অতঙ লদতঔ ল ারার না। ওাযণ ল চাতন াতী নাযায়ণ, এআ লবতফ দাাঁতড়তয় যআর। ভাহুত লঘাঁতঘতয় ারা
ারা ফরতঙ তফু ল নড়তরা না। লতল াতীটা রৄাঁতড় ওতয তুতর াত ঙুতড় লপতর তদর। এযয ংফাদ লতয়
নযানয তলযযা ধযাধতয ওতয অশ্রতভ তনতয় লকর। ুস্থ তর গুরু তচজ্ঞাা ওযর াতী অতঙ লদতঔ তুতভ ারাতর না
লওন? ল ফরতর নাযায়ণ ভানুল, চীফ, চন্তু ফআ তয়তঙন, তাআ াতী নাযায়ণ অতঙ লদতঔ ারায়তন। গুরু তঔন
ফরতর, ফাফা াতী নাযায়ণ অতঙতরন ফতট, তা তয, তওন্তু ফাফা ভাহুত নাযায়ণ লতা লতাভায় ারাতত ফতরতঙর।
মতদ ফআ নাযায়ণ ততফ তাাঁয ওথা তফশ্বা ওযতর না লওন? ভাহুত নাযায়তণয ওথা রৄনতত য়।’২৭
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শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ ভৃতফাণী  ঈতদতয ভাধযতভ লরাওভানুলতও তঘতন  ক্ষভতা চমতনয
তক্ষা তদতয় ভান লরাওতক্ষতওয স্থান দঔর ওতযতঙন। লগুতরয ওতয়ওতট তনতম্ন অতরাঘনা ওযা র:
ংাযী লরাতওতদয তততন ফতরতঙতরন- ংায ওয না লওন তাতত লতাভায লওাতনা লদাল নাআ। ততফ ইশ্বতযতত
ভন লযতঔ ওতযা, তাতর লদঔতফ ল ফাতড়খয তযফায লতাভায নয়, এআ ফ ইশ্বতযয। অভায খয ইশ্বতযয ওাতঙ,
অয ফতর লম, তাাঁয াদ তে বতিয চনয ফযাওুর তয় ফমদা তাাঁয োথমনা ওযতফ। ল চনয ক্ষভ য়ায চনয তততন
ভানুলতও ফতরতঙতরন: ‚লতর াতত লভতঔ ততফ ওাাঁোর বাগতত য়; তা না তর াতত অো চতড়তয় মায়। ইশ্বতযয
বতিরূ রাব ওতয ততফ ংাতয াত তদতত য়। তাতর ংাতযয জ্বারা মন্ত্রনা লবাক ওযতত য় না।‛২৮
াম্প্রদাতয়ওতা তনতয় ভানুতলয ভতধয ভাযা-ভাতয, ঔুতনা-ঔুতন লরতকআ অতঙ। অয লআ ওাযতণ ওরতও তঘতন
ওযায চনয তততন ফতরতঙতরন:
‚মত লরাও লদতঔ, ধভম ধভম ওতয- এ য তঙ্গ ছকড়া ওযতঙ,  য তঙ্গ ছকড়া ওযতঙ। তন্দু, ভুরভান,
ব্রহ্মজ্ঞানী, াি, চফষ্ণফ, চফ- ফ যস্পয ছকড়া। এ ফুতদ্ধ নাআ লম, মাাঁতও ওৃষ্ণ ফরঙ, তাাঁতওআ তফ,
তাাঁতওআ অদযাতি ফরা য়, তাাঁতওআ মীরৄ, তাাঁতওআ অো ফরা য়। এও যাভ তাাঁয াচায নাভ। এযওভ ভতন
ওযা বার নয় লম, অভায ধভমআ তেও, অয নয ওতরয ধভম বুর। ফ থ তদতয়আ তাাঁতও ায়া মায়।
অন্ততযও ফযাওুরতা থাওতরআ র। নন্ত থ- নন্ত ভত। তঘত্ররৄতদ্ধ না ’লর বকফান্ দমন য় না। ওাভ,
লক্রাধ, লরাব এফ চয় ওযতর ততফ তাাঁয ওৃা য়; তঔন দমন য়।‛২৯
৫.১ লরাওংস্কৃতত  শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ : শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ তনতান্ত গ্রাতভয এও দীন দতযদ্র ব্রাহ্মণ খতয চন্মগ্রণ
ওতযন। লম ওাযতণ গ্রাভয ভাতটয ভানুতলয েতত তাাঁয লম টান তা েতততট লক্ষতত্রআ তাাঁয ভতধয রক্ষয ওযা মায়। তততন
গ্রাতভয ভানুতলয ংস্কৃতত লথতও নানান েওায তক্ষা গ্রণ ওতয লগুতরয ঘঘমা ওতযতঙতরন। তততন লঙাতটা লফরায়
গ্রাতভয যাঔার ফারওতদয তঙ্গ নানা েঘতরত গ্রাভয লরাওক্রীড়ায় ভত্ত লথতও অনন্দ নুবফ ওযততন। গ্রাতভয নয
যাঔার ফারতওয ভত তততন াড়ায ভধয ফয়স্ক ভতরাতদয স্নাতনয খাতট তকতয় তফযি ওতয নানান ওটু ওথা রৄতন
অনন্দ লততন। ওঔন অফায লৌযাতণও মাত্রাারা যাভায়ণ, ভাবাযত, ওৃষ্ণরীরায তবনয় ওতয াড়ায ফন্ধুতদয
তঙ্গ অনন্দ ওযততন। এঙাড়া ব্রাহ্মণ ভাতচ েঘতরত ংস্কৃতত তাাঁতও তফতবন্নবাতফ তক্ষা তদতয়তঙর। লম চনয গ্রাতভয
েঘতরত ভানুলতদয ূচা-াফমণ, ঔাদযাবা, লাাও-তযচ্ছদ, তফতবন্ন েওায ংস্কায তাাঁয ভতধয রক্ষয ওযা লমত।
গ্রাতভয লওাথা লওাতনা াংস্কৃততও নুষ্ঠান তর তততন লঔাতন তকতয় ংগ্রণ ওযততন। তততন গ্রাতভয ওুতভায
াড়ায ভতধয তদতয় মাফায ভয় তাতদয ভাতটয েততভা চততয ওযতত লদতঔ, তনতচ বযাকতবাতফ লআরূ ুন্দয
ভাতটয েততভা চততয ওযততন। গ্রাতভয লরাওতল্পীতদয ওাঙ লথতও গ্রাভযনাটও, মাত্রাারায তবনয় লদতঔ এত তততন
তা নুরূবাতফ তবনয় ওযতত াযততন। এ-তফলতয় তাাঁয চাত েততবা তঙর। গ্রাতভয ভতরাযা তাাঁয ওাঙ লথতও
নানান েওায ঙ্গীত, ধভমীয় ওথা রৄতন অনন্দ নুবফ ওযততন। এঙাড়া তততন তনতচ গ্রাতভয ফন্ধুতদয তনতয় মাত্রাদর
কেন ওতয গ্রাতভয তফতবন্ন নুষ্ঠান ফাতড়তত তবনয় ওযততন। তততন তনও ভয় াধু-ন্নযাীতদয ওাতঙ তকতয়
তাতদয তঙ্গ ধভমীয় ওথাফাতমা  ফাওযারাতয ভাধযতভ ভত্ত থাওততন। শ্রীযাভওৃষ্ণ গ্রাভ-ফাংরায ভানুতলয বালাততআ
লফত ওথাফাতমা ফরততন, মায ভতধয লরাওবালায ুযআ েততপতরত ত। অয তততন তফতবন্ন ঙ্গীতানুষ্ঠাতন লরাওুতয 
তফতবন্ন লরাওফাতদযয তাতরআ কান ওযততন।
৫.২ চনতক্ষা োতয শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয ফদান : চনতক্ষা োতয শ্রীযাভওৃষ্ণ তঙতরন এওচন চনতেয় ভান
ফযাতিতত্বয তধওাতয। তততন লঙাতটাতফরা লথতওআ ফাাঁধাধযা তফদযারয় তক্ষায তযফততম জ্ঞান চমতনয তক্ষা গ্রণ
ওতযতঙতরন, মায ভূর ঈতিয তঙর চনাধাযতণয ওরযাণ াধন ওযা। তততন কযীফ দীন দুঃঔী, ঘালী, ওাভায,
ওুতভায, যতও, লভথয, দুি েওৃততয লরাওতদয এওআবাতফ তক্ষা লদফায ওথা ফতরতঙতরন। তততন মঔন ধভমীয়তক্ষা
তফস্তায ওতযতঙতরন তঔন ফাংরায় ধভমীয় তফপ্লফ ঘরতঙর। ভানুল মঔন ইশ্বতয তফশ্বা াতযতয় ঘযভ দুদমায় বুকতঙর
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তঔন তততন ওর ভানুলতও ওাতঙ লটতন তফতবন্নবাতফ ধভমীয় তক্ষা তদতয় ভানুলতদয ইশ্বতয তফশ্বা তপতযতয়
তদতয়তঙতরন, মায পতর াচায াচায ভানুল তাাঁয ওাতঙ ঙুতট এততঙর ধভমীয় তক্ষা গ্রণ ওযতত। গ্রাভ-ফাংরায তদন
অতন তদন ঔায় এভন ভানুল লথতও রৄরূ ওতয তযয ঈচ্চততক্ষত ফুতদ্ধচীতফ ফযাতিফকম তাাঁয ওাতঙ তক্ষা গ্রণ ওযায
চনয দতর দতর ঙুতট অত দতক্ষতণশ্বয ওারীফাতড়তত। ভাতচয তফতবন্ন লায ভানুলচন ডািায, ঈতওর, ওতফ,
তল্পী, দামতনও, আতিতনয়ায, ওৃলও, ওাভায, ওুতভায েবৃতত ভানুল। শ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ াম্প্রদাতয়ওতায
তক্ষা তদতয় রৄধু ম্প্রদায় কেতনয ত্তন ওতযতঙন তাআ নয়, গ্রাভ-ফাংরায ওৃলও, দীন দুঃঔী, যতও, লভথয, দুি
েওৃততয লরাওতদয তততন এওআবাতফ তক্ষা তদতয় ওাতঙ লটতনতঙতরন।
৫.৩ লরাওতক্ষতওয বূতভওায় শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ : শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ গ্রাতভয এওচন দতযদ্র ব্রাহ্মণ খতয চন্ম
গ্রণ ওতয এওচন ভান লরাওতক্ষও তঙতরন। তততন গ্রাভ-ফাংরায ভানুলতদয লঙাতটা লঙাতটা কল্প, ংকীত  ধভমীয়
ঈতদতয ভাধযতভ তক্ষা তদতয় াযা ফাংরায় ফযাও েবাফ তফস্তায ওতযন। তততন ইশ্বয ঈরতি ওতয ভানুলতও লআ
তথ ঘরতত তনতদম তদতয়তঙতরন। ভানুল মাতত ইশ্বতয তফশ্বা তপতয ায় এফং তাযা ভতনয তদও লথতও, বাতফয তদও
লথতও ফর  ক্ষভ য় তাযআ তক্ষা তদতয়তঙতরন। ভানুলতও ক্ষভ  তঘতন ওযায চনয ওাতভনী ওাঞ্চন তযাতকয
তনতদম তদতয়তঙতরন। তততন চকৎতও ভায়া ফতর ঈতেঔ ওতয, ভানুলতও তফদযাভায়া গ্রণ ওযতত এফং তফদযাভায়া
তযাতকয তনতদম তদতয়তঙতরন।
শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ যভংতদফ ভানুতলয ভতধয তফতবন্ন ধতভময লকাড়াতভ দূয ওযায চনয আরাভ  তিষ্ট্রধভম তফতবন্ন
ধভমভততয বযা ওতয তততন ঈরতি ওতযতঙতরন লম, ওর ভতআ এওআ ইশ্বতযয তথ ভানুলতও ঘাতরত ওতয। তাআ
ওর ভানুলতও তততন তফতবন্নবাতফ ঘরতত যাভম লদন। শ্রীযাভওৃতষ্ণয ভতধয ৃচনীর লরাওতক্ষতওয ভস্ত গুণআ
তঙর, অয লআ ওাযতণ ভানুল তাাঁয েতত কবীয অওলমণ নুবফ ওতযতঙ। তততন ভানুলতও াধাণবাতফ তক্ষা লদনতন,
ভানুতলয ভতনয অধাতয ঞ্চায ওতযতঙতরন তি এফং অধযাতত্নও জ্ঞান। অয লআ ওাযতণ ওর চাতত, ফণম, ধভম,
ওর ম্প্রদায়, ওর লায ভানুল, দতর দতর ঙুতট এততঙর তাাঁয ওাতঙ তক্ষা গ্রণ ওযতত। শ্রীযাভওৃতষ্ণয এআ
ধভমীয় তক্ষা চনভানত তফযাট েবাফ তফস্তায ওতযতঙর, রৄধু তাআ-আ নয় াচায াচায ভানুল অফায নতুন ওতয আশ্বতয
তফশ্বা তপতয লতয়তঙর।
৬. ঈংায : লরাওতক্ষা র লরাতওয তক্ষা, লরাতওয চনয তক্ষা, লরাওংস্কৃততয দ্বাযা তক্ষা। েততযও লরাওতও
ফা চনাধাযণতও তাতদয ভানতও, াভাতচও, চদতও  েতক্ষাতবও চীফনতও রৄনতত, লদঔতত এফং বাফতত
লঔাতত তফ। তাতদয তনতচয তিতও ফযফায ওযায নীতত  লওৌরগুতর চানাতত তফ। লরাওভাতচয ভানুলতও
তায চীফতনয ফ যওভ ভযা এফং তায ভাধাতনয থ ততঔতয় তদতরআ ল তঘতন তফ। এ চনয গ্রাভয তনযক্ষয
লরাতওতদয ওাতঙ লরাওতক্ষা চীফতনয রতক্ষয লৌাঁঙাফায এওতট াধনা। লরাওতক্ষা লরাওদমতনয এওতট তযামম
ঙ্গ। অভযা লও? এআ ৃতথফী ফা চকৎ ওী? এআ দুআতয়য ভতধয ম্পওম তও? তফতলত এআফ েশ্নগুতরয ঈয লঔাাঁচায
ভতধয তদতয়আ শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণ লরাওতক্ষায তফওা খতটতয়তঙতরন। তততন লঙাতটা লঙাতটা কল্প, ঙ্গীত, ধভমীয় ঈতদতয
ভাধযতভ লরাওভাতচয তফস্তৃণম লক্ষতত্রআ ভানফীয় গুণ  তফতফতওয ঈতদ্ধাধন চতয ওতয তদতয়তঙতরন।
শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয লরাওতক্ষা ভাচ  ংস্কৃততয তদও লথতও, ঐততযকতবাতফ ভগ্র ভাতচআ েবাতফত তয় ঘতরতঙ।
তাআ অচ মতদ শ্রীশ্রীযাভওৃতষ্ণয ঈতদ, ফাণী, লঙাতটা লঙাতটা কল্প  ঙ্গীততয ভাধযতভ লরাওতক্ষা লদয়া য়
তাতর ভগ্র ভাতচয ওাতঙ িীফন ুধা তাতফ ভঙ্গরভয় তফ তনঃতন্দত।
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