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স্বামী পূর্ণাত্মান্ন্দ 
 

শ্রীচচিন্য     ভারিপ্রতদ্ধ এক ধমণাচাযণই নন,    ন         এক          ন     ন     ক৷ ন্  ন এক 
ধমণাসন্দাসন্র তিতন্ প্রবক্তা এবং প্রবিণক, বঙ্গসেসলর ধমণীয়  ামাতজক ইতিাসর একতি অধযাসয়র তিতন্ ন্ায়ক এবং ন্িুন্ 
এক ইতিাসর স্মষ্টা৷ মধযযুসগর বঙ্গসেশ এ             শ ,       এ             এক াংসৃ্কতিক ররসন্লাাঁসর 
উ     শ্রীচচিন্য ৷ তকন্তু এ ৎ সে িাাঁর ম্পসকণ াধারসর্য রয–ধারর্া প্রচতি রসয়সছ, িা সা এই : তিতন্ তছসন্ 
রপৌরুীন্ এক পুরু৷ ারাজীবন্ তিতন্ শুধু কান্নাকাতি কসরই কাতিসয়সছন্৷ গয়ায় তপিার উসেসল তপণ্ডোন্ করসি যায়ার 
পর রেসক িাাঁর মসধয অদু্ভি এক ধসমণান্মােন্ার আসবল য় এবং রইসঙ্গ শুরু য় িাাঁর কান্না৷ রই রয কান্নার ূচন্া, িা 
আর রকান্তেন্ বন্ধ সা ন্া৷      অবতলষ্ট জীবন্ শুধু কান্না আর কান্না৷ তকন্তু প্রামাতর্ক প্রাচীন্    ন  জীবন্ীগ্রন্থগুতসি 
িাাঁর রয–তচত্র পাই, িা এর মূ্পর্ণ তবপরীি৷ রখাসন্ রেতখ, তিতন্ তছসন্ পুরুতং৷ আকার  আচরর্ উভয় তবচাসরই তিতন্ 
তছসন্ রপৌরুসর াকার তবগ্র৷ চচিন্যচতরিামৃিকার্ কৃষ্ণো কতবরাজ তখসছন্ : 

――চচিন্য তংসর ন্বদ্বীসপ অবিার৷ 
তংগ্রীব তংবীযণ তংসর হুঙ্কার৷৷‖‖ 
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একাসর অন্যিম রেষ্ঠ চচিন্যজীবন্ীকার স্বামী ারসেলান্ন্দ আাধারসর্র ঐরকম ভ্রান্ত ধারর্ার অঙ্গ–বযবসেে কসর 
িার অারিা প্রমার্ কসরসছন্ এবং মন্তবয কসরসছন্ : ――ক কাসযণই িাাঁার অাধারর্ প্রতিভা, অপতরীম বুতদ্ধ, অপূবণ 
চতরত্র, অিু কমণেক্ষিা, মান্ হৃেয়  অসৌতকক অধযাত্মম্পসের পতরচয় পায়া যায়৷... িাাঁার জীবন্ ববীসযণর উৎ, 
মৃিঞ্জীবন্ী ুধা৷ আমরা এখন্ তন্বণীযণ বতয়াই িাাঁাসক বুতঝসি পাতর ন্া৷‖‖ 

রলসর বাকযতি িাৎপযণপূর্ণ৷ ুিরাং আমরা রযন্ আমাসের তন্বণীযণিার তকছুিা অন্তি রঝসে রেস তেসয় পুরুতং 
চচিন্যসেসবর তেসক িাকাই৷ এতবসয় িাাঁর প্রামাতর্ক জীবন্ীগ্রন্থগুত এবং মকাসর ঐতিাতক পিভূতমর তকতিৎ জ্ঞান্ 
আমাসের াাযয করসব৷ মকাীন্ বঙ্গসেসলর ামাতজক, াংসৃ্কতিক, ধমণীয়  আধযাতত্মক এবং রাষ্ট্রচন্তিক ভূতমসি 
চচিন্যসেসবর মুচ্চ অবোসন্র তকয়েংল অন্তি আমরা িখন্ অনু্ধাবন্ করসি পারব৷ রেখব, ভারিবসণর, তবসলি 
বঙ্গসেসলর মাজ, াতিয  ংসৃ্কতি িাাঁর কাসছ কী তবপু পতরমাসর্ ঋর্ী৷ তকন্তু েুুঃসখর তবয়, াম্প্রতিক কাসর অতধকাংল 
ঐতিাতক  বুতদ্ধজীবীসের কাসছ তিতন্ প্রায় উসপতক্ষিই রসয়সছন্৷ িাাঁর ভূতমকা  অবোন্ তন্সয় রকান্ উসেখসযাগয গসবর্া 
তবসল রচাসখ পেসছ ন্া৷ ১৯৮৫-৮৬        িাাঁর আতবভণাসবর পাাঁচল বণপূতিণ (জন্ম ১৪৮৬ খ্রীস্টাসের ১৮ রেব্রুয়াতর 
রোপূতর্ণমার তেন্) উপসক্ষয প্রধান্ি পতিমবসঙ্গ, তবসলি ন্েীয়া রজায়, িাাঁর ম্পসকণ তকছু আসাচন্াভা  স্ভরতর্কা–
রের্ীর তকছু প্রকালন্া সয়তছ৷ তকন্তু রকই িাৎক্ষতর্ক উৎা–উেীপন্ার েশ্রুতি এবং জয়ন্তী উৎসবর মাতির সঙ্গ 
সঙ্গ ক উৎা–উেীপন্া   ন অন্ততণি সয়সছ, চচিন্যসেব ম্পতকণি ক ারস্বি প্রয়া রযন্ রিমতন্     স্তব্ধ সয় 
তগসয়সছ৷ 

একো িয রয, শ্রীচচিন্য প্রধান্ি একজন্ জ ৎ     ধমণাচাযণ এবং এ িয রয, তবশুদ্ধ ধমণ বা অধযাত্মসক্ষসত্র 
চচিন্যসেসবর অবোন্ অসপক্ষাকৃি বহু–আসাতচি৷ িাই বিণমাসন্ আমরা িাাঁর তবশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রার্িার আসাচন্া রেসক তবরি 
রেসক ইতিাসর শ্রীচচিন্য এবং িাাঁর অন্যির অবোন্ তন্সয় তকছু আসাচন্া করব৷ একো অস্বীকার করা যাসব ন্া রয, 
চচিন্য–পরবিণী কাস িাাঁর ধমণাসন্দাসন্ অসন্ক আতবিা প্রসবল কসরতছ, তকন্তু সঙ্গ সঙ্গ একো অন্স্বীকাযণ রয, িাসি 



শ্রীচচিসন্যর রকান্ ভূতমকা তছ ন্া৷ িাাঁর েীি জীবন্ অধুঃপতিি জাতিসক উত্থাসন্র পে রেতখসয়তছ, জাতি উতত্থি সয়তছ, 
তকন্তু িাাঁর অনু্গামীরা িাাঁর প্রচাতরি ধমণাসন্দান্সক িাাঁর অবিণমাসন্ তিক রন্িৃত্ব তেসি পাসরন্তন্৷ িাাঁসের অসযাগযিায় এই 
বৃৎ  মৎ ধমণাসন্দান্ ক্রসম লতক্তীন্ সয় পসে৷ পিসন্র োতয়ত্ব িাাঁসেরই৷       ন                        শ  নক 
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চচিন্যসেসবর প  বঙ্গসেসলর মাসজ এসতছ এক চরম অবক্ষয়  চন্রাসজযর যুগ৷ তনু্দধমণ িখন্ যোেণই, স্বামী 
তবসবকান্সন্দর ভাায়, ――ভাসির াাঁতেসি‖‖ আেয় তন্সয়তছ৷ উচ্চবসর্ণর াসি িখন্ ধমণ পর্য–তবসলস পযণবতি সয়তছ, 
জাতিসভসের পাপ মাজসক কসর িুসতছ পঙু্গ এবং আচারবণস্বিার ন্াগপাল মাজজীবসন্র তভতিসক কসর িুসতছ 
চূোন্তভাসব তলতে৷ এর সঙ্গ যুক্ত সয়তছ মুমান্ রাজপুরুসের (শ্রীচচিসন্যর জসন্মর       নশ  ছ  আসগই বঙ্গসেল 
মুমান্ লান্াধীসন্ এসসছ৷ বসঙ্গ িুকণী তবজসয়র েস ইাম িখন্ এসেসলর রাজধসমণ পতরর্ি সয়সছ৷) বপূবণক 
তনু্দসের ধমণান্ততরি করার প্রসচষ্টা৷ অসন্ক ম্ভ্রান্ত তনু্দ আবার মুমান্ লাকসের অনু্গ্রাসভর জন্য রস্বোয় িাসের ধমণ 
গ্রর্ করতছ৷ অন্যতেসক ধমণধ্বজী তনু্দমাজপতিরা কোয় কোয় মানু্সক, তবসলি তন্ম্নবসর্ণর মানু্সক, িাসের োতরদ্র্য  
অায়িার ুসযাগ তন্সয় জাতিচুযি, মাজচুযি কসর চতছ , অেবা িাসের িোকতেি অপরাসধর প্রায়তিিস্বপ প তবধান্ 
তেতে  যসেে অেণেসণ্ডর বা ন্ান্া লারীতরক        জক তন্যণািসন্র৷ রগাাঁো মাজপতিসের অিযাচার  মাত্রাতধক 
রক্ষর্লীিায় অতিষ্ঠ সয় িারা বাধয সয় েস েস আেয় গ্রর্ করসি ছুিতছ ন্বাগি ইামধসমণর াময  ভ্রািৃভাসবর 
ছত্রছায়ায়৷ এভাসব তন্ম্নবসর্ণর তবরাি জন্সগাষ্ঠীর সঙ্গ তনু্দমাসজর ম্পকণ তলতে সয় রযসি াগ৷ যারা তেবাসাসক 
মানু্সক ধমণ–তবচুযতি  ামাতজক অপরাসধর জন্য প্রায়তিসির তবধান্ োন্ করতছসন্, িাাঁরাই আবার ধসমণর ন্াসম রাতত্রর 
অন্ধকাসর রেল জুসে বইসয় তেতেসন্ বীভৎ বামাচাসরর, তন্ণজ্জ রযৌন্াচাসরর তন্বণাধ কেণমাক্ত ধারা৷ মাজ  জাতির জীবসন্ 
বাস্ততবকই িা  ছ  এক চরম অন্ধকার অধযায়৷ 

ইতিাসর এই ক্রাতন্ত  ই শ্রীচচিসন্যর আতবভণাব     ছ ৷ িাাঁর তবর প্রতিভা, েুজণয় প্রিযয় এবং গভীর      রপ্রসমর 
ঐশ্বসযণ তিতন্ প্রচার করসন্ ভারসির িো ধসমণর রই পরম মমণবার্ী, িাাঁর আসগ চণ্ডীো যার উচ্চারর্ কসরতছসন্ : 
――বার উপসর মানু্ িয, িাার উপসর ন্াই৷‖‖ আচারবণস্ব মধযযুগীয় মাজবযবস্থার েৃঢ় ন্াগপালসক তছন্ন কসর উোর রপ্রম–
ভতক্তর রয ধমণােলণ তিতন্ স্থাপন্ করসন্ িা মাসজর বণস্তসরর বণ ম্প্রোসয়র মানু্সর মাতমসন্র মসধয, মামন্বসয়র 
মসধয প পাভ কর৷ তিতন্ শুরু করসন্ এক অতভন্ব ভতক্ত–আসন্দান্—-েবদ্ধভাসব তরন্াম ঙ্কীিণন্৷  ন  ন ধসমণর 
ইতিাস রই প্রেম তিতি         উপান্া প্রবতিণি সা৷ জাতি–ধমণ–বর্ণ তন্তবণসলস িাসি কসর তছ 
অংলগ্রসর্র অবাধ অতধকার৷ র রযন্ এক মা ধমণমসাৎব৷ বহুতেন্ পর ধমণসক রকন্দ্র কসর াময এ মাসজ৷ কীিণন্ সয় 
উি রই া  -      ন  গর্ঙ্গীি৷ িার রস্মাসি রেল রভস রগ, রভস রগ বসর্ণ বসর্ণ, ম্প্রোসয় ম্প্রোসয় 
মনু্যতন্তমণি ক বযবধাসন্র প্রাচীর৷ তনু্দমাসজর পতিি  পেেতি মানু্সরা, যারা ইাসমর আেয় াভ করতছ অেবা 
করার জন্য উদ্গ্গ্রীব সয়তছ, কসিার তনু্দ ব্রাহ্মর্যবাে এবং ইাসমর ুভ াময—এই উভয়সক েূসর ররসখ শ্রীচচিসন্যর 
রপ্রমধসমণর পিাকািস      আবার          ন  ন      মসবি সা৷ 

ন্ীাচস যায়ার ময় চচিন্যসেব রছািন্াগপুসরর মধয তেসয় পে পতরক্রমা কসরতছসন্৷ রই ময় ঐ অিসর অন্তযজ 
 আতেবাীসের তিতন্ িাাঁর রপ্রমধসমণর মসে েীক্ষাোন্ কসরতছসন্৷ এইভাসব মগ্র বঙ্গসেল  পাশ্বণবিণী         উতে    
অগতর্ি তন্ম্নসের্ীর মানু্সর মসধয ন্বজীবসন্র প্রব বন্যা এসতছ৷ িারা রয মানু্, রই আত্মতবশ্বা  আত্মমযণাো 
শ্রীচচিন্য িাসের মসধয জাগ্রি কসর তেসয়তছসন্৷ মনু্যসত্বর আস্বাে রপসয় িারা ন্ববস ঞ্জীতবি সয় উি৷ জাতিসভে  
অসৃ্পলযিার তবরুসদ্ধ িা তছ এক প্রব  বতষ্ঠ প্রতিবােী তবসদ্র্া৷ প্রঙ্গি উসেখয, উির, েতক্ষর্   প    ভারসি 
মকাস আসরা কসয়কজন্ ন্ত–াধসকর আতবভণাব ঘসিতছ এবং িাাঁরা তন্জ তন্জ অিস ঐ একই ভূতমকা পান্ 



করতছসন্৷             ন নক,         , ক   , ন     ,       , একন  ,        ,                 ক     ৷ 
প্রঙ্গি, একো উসেখয রয,  বদ্ধভাসব তরন্াম–ঙ্কীিণসন্র্ প্রবিণন্ কসর চচিন্যসেব ভারিবসণর ই       প্রেম 
জন্ংগিসকর ভূতমকা গ্রর্ কসরতছসন্৷ প্রকৃিপসক্ষই িা তছ ভারিবসণর প্রেম ংগতিি গর্–আসন্দান্ বা ―অরগান্াইজড 
মা মুভসমন্ট‖৷                      ―      ‖      ন                        ন  প    শ   ছ     ই 
    ন            ন   ই       ন     ন  ক   ছ  ন৷ প্রসয়াজসন্ এই আসন্দান্সক চচিন্যসেব অিযাচারী 
লাকসের্ীর তবরুসদ্ধ ংগতিি কসরসছন্৷ েৃষ্টান্তস্বপ প কাজী–েসন্র ঘিন্াতি এই প্রসঙ্গ আমরা স্ভরর্ করতছ৷ 

চচিন্যসেব এইভাসব মকাীন্ তনু্দমাসজ রয তবপ্লব আন্য়ন্ করসন্, িাসক িাাঁর প্রচাতরি ন্ামধসমণর বা রপ্রমধসমণর 
উপজাি বা ―বাই–রপ্রাডাক্ট‖ ভাবস ভু করা সব৷ এই তবপ্লব তছ একান্তভাসবই িাাঁর পতরকতিি৷ প্রখযাি চচিন্যজীবন্ীকার 
বৃন্দাবন্ো িাাঁর ―চচিন্যভাগবি‖ গ্রসন্থ তসখসছন্, চচিন্যসেব অঙ্গীকার কসরতছসন্ : ――ঘসর ঘসর কতরমু কীিণন্ পরচার৷‖‖ 
অপর এক তবতলষ্ট      -জীবন্ীকার জয়ান্ন্দ িাাঁর ―চচিন্যমঙ্গ‖–এ চচিন্যসেসবর জবান্ীসি তসখসছন্ : ――জাতিসভে ন্া 
কতরমু চণ্ডা যবসন্৷‖‖ িাাঁর আসন্দাসন্র অন্যিম রন্াপতি তন্িযান্ন্দসক তিতন্ াসমযর বািণা প্রচার করার জন্য রগৌেবসঙ্গ 
রপ্ররর্ কসরন্ : 

――এসিসক আমার বাকয যতে িয চা৷ 
িসব অতবসে িুতম রগৌেসেসল যা৷৷ 
মূখণ ন্ীচ পতিি েুুঃতখি যি জন্৷ 
ভতক্ত তেয়া কর তগয়া ভার রমাচন্৷৷‖‖ (―চচিন্যভাগবি‖) 
কৃষ্ণো কতবরাসজর ―চচিন্যচতরিামৃি‖–এ শ্রীচচিসন্যর কসে আমরা ুস্পষ্ট ভাায় শুতন্, রপ্রমভতক্তাসভর অতধকার 

জাতি–বর্ণ–উচ্চ–ন্ীচ তন্তবণসলস কসর মান্৷ কাসরা তবসল অতধকার বা অতিতরক্ত রযাগযিার প্রশ্ন রখাসন্ রন্ই : 
――ন্ীচ জাতি ইস ন্স ভজসন্ অসযাগয, 
ৎ কুস তবপ্র ন্স ভজসন্র রযাগয৷ 
কৃষ্ণ ভজসন্ ন্াই জাতিকুাতে তবচার৷৷‖‖ 
   ন                   ন প জ          ন   ন ক              ―     ন      শ    ‖    ন   ক      

          ন  ন    ক   ন৷ ‗     ক       ক   ক   ক          ৷/                                ৷৷‘ 
     ন    ন             এক     শ  শ             ন        ৷ 

       শ   ন          ক    শ     ক  ৷  ন  ন                      ক  ন     শ     ক   ক   ক   
ক   ন৷     ন              ন                                        ই    শ     ক        প           ই 
ক  ন ন,    ন               ন       ছ  ন৷ এইভাসব      ন               অনু্োর, ঙ্কীর্ণ, আচার  প্রো–বণস্ব 
িৎকাীন্ তনু্দ ব্রাহ্মর্যমাসজর অচায়িসন্ বণলতক্ত তেসয় আঘাি করসন্ চচিন্যসেব৷ তকন্তু সজ এই কাজ—এি বে 
আসন্দান্  তিি সয় যায়তন্৷ চচিন্যসেবসক অসন্ক বাধা, অসন্ক ংগ্রাসমর িুখীন্ সি সয়তছ৷ একতেসক তবধমণী 
রাজলতক্ত, অপরতেসক তনু্দমাসজরই লীণস্থান্ীয় তকছু মানু্, বামাচারী িাতেসকর ে এবং রক্ষর্লী স্ভািণ ব্রাহ্মর্সগাষ্ঠী 
রকামর রবাঁসধ িাাঁর তবসরাতধিায় রন্সমতছ৷ অবলয যারা প্রগতির ন্ায়ক সয় আসন্, এ িাাঁসের ািততপ৷ প্রঙ্গি 
উসেখসযাগয রয, একই মসয় ইউসরাসপ প্রোবণস্ব প্রাতিষ্ঠাতন্ক ধসমণর তবরুসদ্ধ রজাে রঘার্া কসরতছসন্ মাতিণন্ ুোর (জন্ম 
১৪৮৪ খ্রীস্টাে)৷ চচিন্যসেসবর মসিা মকাীন্ ইউসরাসপর ধমণ, মাজ  ভাবজগসি তিতন্ একতি তবপ্লসবর ূত্রপাি 
কসরন্৷      ন        ন        প  ক               ছ  ন   -ন  ,     -    ,     -      ন৷ ক          
‗     ন      শ    ‘৷     ৎ ‗    ক       ক   ক   ক          ৷/                                ৷৷/‘ 
 ক ন  ন শ  ন  নই,  ক ন     -    ন  নই৷     এই    ন  ৷ এই ন  ই           ন     জ            ৷ এ ন 
  জ ধ  , এ ন         ন      প        ই       এই                ৷  

শুধু ধমণীয়  ামাতজক রক্ষসত্রই ন্য়, চচিন্যসেব ামতগ্রকভাসব িৎকাীন্ বঙ্গসেসলর কৃতষ্টজগৎসক তবরািভাসব পতরপুষ্ট 
 মৃদ্ধ কসরতছসন্৷ মকাীন্  পরবিণী কাসর বাংার ভাা, াতিয, েলণন্, তলি, ঙ্গীি–কৃতষ্ট–ংসৃ্কতির ক রক্ষসত্রই 



িাাঁর প্রভা তবকীর্ণ সয়তছ৷ প্রচতি প্রবাসে বা য়—――কানু্ তবন্া গীি ন্াই৷‖‖ চচিসন্যাির বঙ্গসেসল শুধু গীিই ন্য়, চচিন্য 
বা রগৌর তভন্ন রকান্ তকছুই য়তন্৷ চচিন্যসেবসক রকন্দ্র কসর বাঙা  ংসৃ্কসি রয তবলা ধমণ–াতিয, জীবন্ী–াতিয, 
ঐতিাতক তন্বন্ধ–াতিয  েলণন্–াতিয গসে উসিতছ, িা আমরা জাতন্৷ বস্তুি, রােল লিােী রেসক শুরু কসর আধুতন্ক 
কা পযণন্ত বাংার াতিয  েলণন্সক চচিন্যসেব কখসন্া প্রিযক্ষভাসব, কখসন্া পসরাক্ষভাসব প্রভাতবি কসর চসসছন্৷ 
াম্প্রতিককাসর একজন্ তবতলষ্ট বুতদ্ধজীবী তবমকৃষ্ণ মতিা তসখসছন্ : ――চবষ্ণবধসমণর সঙ্গ তকছু পতরচয় ন্া োকস 
রােল লিক রেসক বাঙা াতসিযর ধারা, গতিপ্রকৃতি একেম রবাঝা যাসব ন্া৷ তবসের্ করা যাসব ন্া৷ এমন্তক আধুতন্ক 
যুসগ স্বয়ং রবীন্দ্রন্াসের কতবিার লিকরা ৩০/৪০ ভাগ চবষ্ণবভাসব ভাতবি—এমন্ কো রকউ রকউ বসসছন্৷ ―ভানু্ তংসর 
পোবী‖ শুধু উপক্ষয মাত্র৷‖‖ পোবী–কীিণন্ রিা মূ্পর্ণি এবং বহুংখযক ভজন্ এবং উচ্চাঙ্গ ঙ্গীি চবষ্ণবভাবাতেি, 
একো ন্িুন্ কসর বার অসপক্ষা রাসখ ন্া৷ এছাো রসয়সছ বাউ–ঙ্গীি৷ গরার্াতি  মসন্ারাী িাসির কীিণন্     ন  
       ঙ্গীিজ্ঞ চবষ্ণব ন্ত–াধকসেরই ৃতষ্ট৷ এভাসব যখন্ াতিয  ঙ্গীি শ্রীচচিন্য–প্রভাসব মৃতদ্ধ াভ করসছ িখতন্ 
পালাপাতল শ্রীচচিসন্যর প্রভাসব তলি, স্থাপিয, ভাস্কযণ  তচত্রকার রক্ষসত্র একতি স্বিে  ন্িুন্ ধারা প্রারাভ করসি শুরু 
কসরসছ৷ রােল লিােী রেসক বাংার তলি–ইতিাসর পযণাসাচন্া করস চচিন্যসেব–প্রবতিণ  ধমণাসন্দান্ িো চবষ্ণবধসমণর 
রপ্ররর্ার তবয়তি ুপতরসু্ফি সব৷ 

রােল রেসক অষ্টােল লিােী পযণন্ত বাংার াতিয, ঙ্গীি  তলসি েতক্ষর্ী, রাজস্থান্ী এবং তেলী উপাোসন্র 
ংতমের্ ক্ষর্ীয়৷ উসেখ করা প্রসয়াজন্ রয, এই াংসৃ্কতিক মৃতদ্ধর রন্পসেয চচিন্যসেসবর পসরাক্ষ প্রভাব তক্রয়ালী তছ৷ 
কারর্, চচিন্যসেবই েীঘণকা পসর বাঙাীর আপন্–গৃসকাসর্–ুখী মান্তকিাসক আবার বতমুণখী কসর তেসয়তছসন্৷ আমরা 
চচিন্যসেসবর        ক ভারি–পতরব্রজযার তবয়তি এখাসন্ স্ভরর্ করতছ৷ ঈশ্বরসপ্রসম তবসভার সয় োকস শ্রীচচিন্য 
কখসন্া ভারিবসণর রপ্রক্ষাপিসক তবসৃ্ভি ন্তন্৷ পতরব্রাজক শ্রীচচিন্য রগৌেবসঙ্গর তবতভন্ন অি ভ্রমর্ কসরতছসন্৷ রগৌেবসঙ্গর 
পর উতেশ ৷ অিুঃপর োতক্ষর্ািয, মারাষ্ট্র এবং গুজরাি৷ িারপর িাাঁর পতরব্রাজন্–ূচীসি অন্তভুণক্ত সা তনু্দ–ংসৃ্কতির 
পীিস্থান্ উির–ভারসির মেুরা, বৃন্দাবন্, প্রয়াগ এবং বারার্ী৷ পুরী এবং ন্বদ্বীপ রেসক বারার্ী, প্রয়াগ, মেুরা বৃন্দাবসন্র 
পসে পসে মুসঙ্গর, পািন্া, আগ্রার মসিা তলি, ঙ্গীি  বাতর্জযসকন্দ্রগুত৷ এখাসন্ উসেখয রয, বহুকা রেসক বাতর্জযযাত্রাতপ্রয় 
বাঙাী বতর্কসের বতবণাতর্জয িখন্ প্রায় অবুি৷ েস আন্তুঃপ্রাসেতলক ংসযাগ তছন্ন৷ চচিন্যসেসবর এই পতরক্রমার েস 
একতেসক পুরী, অপরতেসক বারার্ী, বৃন্দাবন্  মেুরার িীেণভূতম,            ন  ,         , ক   , ক     ,     , 
কন  ক     , প     প    প   ন্িুন্ কসর রযন্ আবার বাঙাীসক আকণর্ কর৷ এর অতিতরক্ত ে বাঙাীর তচিতবকাল 
এবং াংসৃ্কতিক ভাবতবতন্ময়৷ 

      ঐতিাতক অমসল তত্রপািী তসখসছন্ : ――বে প্রচারসক্ষত্র ব্রজধাম  পসে বারার্ী–প্রয়াগ৷ ব্রজধাসমর 
রভৌসগাতক গুরুত্ব অপতরীম—মসন্ রাখসি সব, মেুরা  বৃন্দাবন্ আগ্রা  তেতের কি কাসছ৷ পািান্ূযণ িখন্ অস্তমান্, 
রমাগূযণ সব উিসছ৷ এই  বস্থায় তনু্দ রাজন্যবসগণর, তবসলি জয়পুসরর একিা ভূতমকা িাাঁর (চচিন্যসেসবর) রচাখ 
এোয়তন্৷ বারার্ী রিা তনু্দ–ংসৃ্কতির প্রার্সকন্দ্র৷... তেসবান্মাসে মি স িাাঁর তচসি ভারসির াংসৃ্কতিক মান্তচত্র ো 
প্রাতরি োকি৷‖‖ এইভাসব শ্রীচচিন্য পূবণভারি, েতক্ষর্ভারি, পতিমভারি  উিরভারসির মসধয ধমণ  ংসৃ্কতি–রকতন্দ্রক 
এক ুেৃঢ় ভাববন্ধসন্র প্রতিষ্ঠা কসরতছসন্৷ স্বপ প োসমাের প্রমুখ পাণে– তিতন্ তন্সজ রইসন্ পুরীসি, েতক্ষসর্ রাখসন্ 
রায় রামান্ন্দসক, রগৌেবসঙ্গ তন্িযান্ন্দসক, বারার্ীসি প্রকালান্ন্দ রস্বিীসক এবং প প, ন্ািন্ প্রমুখ মকাসর ছয়জন্ 
রেষ্ঠ পতণ্ডি  উন্নি াধকসক রপ্ররর্ করসন্ বৃন্দাবসন্৷ বস্তুিপসক্ষ    রা তছসন্ িাাঁর ভাব–আসন্দাসন্র এ ককজন 
রন্ান্ায়ক৷ প্রায় ছয়বছর কা ধসর িাাঁর রেল–পতরক্রমা  আসন্দান্সক ুরতক্ষি করার অিন্দ্র প্রয়াসর মসধয তছ িাাঁর 
অাধারর্ ভারিেৃতষ্ট৷ রকউ এর মসধয িাাঁর ুগভীর রাষ্ট্রচন্তিক প্রজ্ঞার প্রকাল রেখসি পাসরন্৷ জীবসন্র রল আিার বছর 
তিতন্ পুরীসকই িাাঁর অতধষ্ঠান্সক্ষত্র কসরতছসন্৷ স্ভরর্ রাখা প্রসয়াজন্, পুরী তছ মকাীন্ ভারিবসণ উির  েতক্ষর্, পূবণ  
পতিসমর অন্যিম প্রধান্ ঙ্গমস্থ৷ ভারি–পতরক্রমার পর রই ঙ্গমস্থস েীঘণকা অবস্থান্ কসর তিতন্ যখন্ মাপ্রয়ার্ 
করসন্, িখন্ তিতন্ বাস্ততবকই সয় উসিসছন্ ―ভারিপতেক শ্রীচচিন্য‖৷ 



শ্রীচচিসন্যর অাধারর্ ভারিেৃতষ্টর সঙ্গ মৃ্পক্ত সয় রসয়সছ িাাঁর ুগভীর মন্বয়–েৃতষ্ট৷ ভারি–পতরক্রমার ুেীঘণ পসে 
চলব, লাক্ত, চবষ্ণব, গার্পিয, রকৌমার প্রভৃতি তনু্দমাসজর ন্ান্া ম্প্রোসয়র তবগ্র  মতন্দরাতে তিতন্ পরম ভতক্ত  েদ্ধার 
সঙ্গ েলণন্ কসরসছন্,         ছন এবং বণত্রই তিতন্ িাাঁর ইষ্টসেবিা শ্রীকৃসষ্ণর প্রকাল উপতব্ধ কসরসছন্৷ ব পেই রয 
একই গন্তসবযর উসেসলয মানু্সক তন্সয় যাসে, কসই রয রই এক–রকই ডাকসছন্ িা িাাঁর আচরর্ রেসক ুস্পষ্টভাসব 
পতরসু্ফি সিা৷ কতবরাজ রগাস্বামী িাই তসখসছন্ : 

――মানু্ভসবর য় এই রিা ক্ষর্ 
বণসত্রসি য় িাাঁর ইষ্ট েরলন্৷৷ 
স্থাবর জঙ্গম রেসখ ন্া রেসখ িাাঁর মূতিণ৷ 
বণসত্রসি য় িাাঁর ইষ্টসেব সূ্ফতিণ৷৷‖‖ 
শ্রীচচিসন্যর তিসরাধাসন্র তিন্ল বছর পর বঙ্গসেসলই আতবভূণি সয়তছসন্      ন       ক         মন্বয়াচাযণ 

শ্রীরামকৃষ্ণ৷ ভারিপতেক শ্রীচচিন্য রয বণভাসবই তবশ্বপতেক শ্রীরামকৃসষ্ণর যোেণ পূবণূরী তছসন্, শ্রীচচিসন্যর ুগভীর 
মন্বয়েৃতষ্ট রেসক িা প্রমাতর্ি৷ 

শ্রীচচিসন্যর তিসরাধাসন্র (১৫৩৩ খ্রীস্টাে) পর এি েীঘণকাসর বযবধাসন্ শ্রীচচিন্য রকা্  তবরাি অবোন্ ররসখতছসন্ িা 
য়সিা হৃেয়ঙ্গম করা জ ন্য়৷ তকন্তু মসয়র ধূত তরসয় ইতিাসর শ্রীচচিসন্যর রয–তচত্রতি এিক্ষর্ আমরা প্রিযক্ষ 
করতছাম, িা তকন্তু কম উজ্জ্ব ন্য়৷     ন          ন ক               ন     ক   ছ  ন        ন  জ         
 ন,                         ন,                   জ    ন ,    জ    এ ন প         ৷      প          শ 
   শ    -     ন    শ   ক   ন      ন  ন শ                ছ৷   ই                                   
ক    ন    প     ক     ই                   ,  ক             প         ন     ক  ছ ন  ন ক   জন        
    ছ,       ক   ক        ন ৷          ন              ন         ক     ক      ক             প       
ন  ন                   শ ই        ৷ চচিন্যসেসবর বণসেষ্ঠ কীতিণ জগৎসক ঈশ্বরসপ্রসমর তবশুদ্ধিম মাগণেলণন্৷ 
প্রঙ্গতির আসাচন্ায় আমরা এখাসন্ যাইতন্, িবু িাাঁর অন্যান্য ঐতিাতক অবোসন্র সঙ্গ একো আমাসের অবলযই স্ভরর্ 
করসি সব রয, তিতন্ মধযযুসগর ইতিাসর বণাগ্রগর্য ন্তপুরু, তযতন্ ভারিবসণ ধমণসক জীবন্ রেসক তবচুযি কসর রেসখন্তন্৷ 
তিতন্ ভগবান্সক আমাসের ঘসরর মানু্ কসর তেসয় তগসয়তছসন্৷ ধমণসক তন্ুঃশ্বা–প্রশ্বাসর মসিা জ কসর িাসক জীবসন্র 
অঙ্গ কসর তেসয় তগসয়তছসন্৷ তিতন্ রেতখসয়তছসন্ ঈশ্বরপ্রার্িা কি গভীর সি পাসর৷ এই কীতিণ শুদ্ধ ইতিাসর অন্তভুণক্ত 
তকন্া বসি পাতর ন্া, িসব এ রয তবশুদ্ধ ইতিাসর মিম অঙ্গ রতবসয় সন্দ রন্ই৷ 
 


