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পরমংদেব  বতারবাে : ববোন্ত বেদে ববজ্ঞান
ড. বভবিৎ গদগাপাধ্যায়
ধ্যাপে, বাংা ববভাগ, নাটা বি.এন.এম.এ. মাববেযায়
Abstract
In view point of science, Earth is moving around the sun and thus earth is helio-centric. In term of
physics, Sun and earth are all the changed forms of matters. So, like various plant and animal,
creation of human is also an ascertained result of material reflection and spontaneous change of
inanimate world held in our universe over millions of years. In term of Vedanta the perpetual form
of human development is also centralised by a supreme energy that named as many as God in
different religion. So human development is dio-centric. As we all come from a single source of
energy, there is no place in the new kind of physics both for the field and matter, for the field
is only reality.
Swami Vivekananda as a devotee, in his ‘aratrik stotra’ worshiped his master Ramkrishna
Paramhansadev and explained him there as a real founder and dedicated leader to all religion of
the world. Swami Avedananda also explained him as a spotless, eternal soul descended in this
earth ever before at many times in many forms to favour the people who were suffering
differently from their different mortal pain. To his disciples Ramakrishna was a great saviour
being worshiped as a descent of deity and proved himself as a part of God. The Kindness
personified by him for the welfare of distressed people also proved that he was totally directed by
almighty in the long run of his life to do the best and needful works for mankind. The great teacher
Paramhansa Ramkrishnadev has told that if God is the real matter to know then other are not
the real. In the other way, If we really meditate ourselves as a part of God only then we can
discover our original reality. The person who told this has really felt so. And thus the doctrine of
incarnation, achieved by the supreme grace of almighty was being started and reflects over
thousands of people as the part of real humanity.
Key Words: Helio-centric, Dio-centric, Human Development, Doctrine, Incarnation,
Ramkrishna, Humanity.

ঁ স্থাপোয় চ ধ্মময বমধ্মমস্বরূবপদে।
বতার ববরষ্ঠায় রামেৃষ্ণায় বত নমঃ।।
স্বামব ববদবোনদ ত তাঁর রীরবরামেৃষ্ণ অরাবিে বতাদি ে ধ্দমমর ংস্থাপে  স্বরূপ রীরবরামেৃষ্ণদে বতারগদের মদধ্য বরীরষ্ঠ
বদ বদ তনা েদরবিদন। অর এে গুরুভ্রাতা স্বামব দভোনদ ত তাঁর ্রণোম মদন্ত তাঁদে বন্কল্ক, ি্মমমৃতযয রবত েমাৎ বনতয
শ্বাশ্বত (নাতন) বহুরূপধ্ারব ভক্তগেদে নযগৃবত েরবার িনয নররূপধ্ারব এবং পূিয ইশ্বদরর বতার বদ বেমনা েদরদিন
(ইলাবতারং পরদমলমবডযং/তং রামেৃষ্ণং বলরা নমামঃ)। স্বামব ারোনদদ তর বেমনা বেদে িানা যায় ১৮৮৬ াদর ১া
িানযয়ারব ঠােযর বযবেন েল্পতরু দয়বিদন ববেন বেদেআ তাঁর ভক্তবৃদদ তর মদধ্য এআ তয ্রণবতভাত দয়বি বয ঐবেন বেদে
ঠােযর বনদির বেবদের েো তাঁর ভক্তবৃদ ত দমত ংাদরর োদরা োদিআ অর যক্কাবয়ত রাখদবন না এবং এখন বেদে
পাপবতাপব েদআ তাঁর ভয়পদে অরীরয় াভ েরদব। বস্তুতঃ রামেৃষ্ণ ম্পবেমত বতারতদের যাবতবয় ধ্ারোর ূিপাতবট
এখান বেদেআ শুরু য়। (‘রীরবরামেৃষ্ণ বা্রণদগ’র ২য় ভাগ/’অত্ম্রণোদল ভয়োন’ লবমে ধ্যায় : স্বামব ারোনদ ত দ্রষ্টবয)।
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পরমংদেব  বতারবাে : ববোন্ত বেদে ববজ্ঞান
ড. বভবিৎ গদগাপাধ্যায়
মৃতযযর পূদবম ঠােযদরর োদি োঁবিদয় এেবেন নদরন্দ্রনাে বনদির মনদেআ ্রণশ্ন েদরবিদন ‘ঠােযর বে তদব তযআ ভগবান?’
ভবক্তর েৃবষ্ট বেদয় বেখদ বতা মগ্র ববশ্বআ রামেৃষ্ণ াক্ষাৎ ইশ্বদরর ্রণবতমূবতম বদ স্ববোর েরদব। স্বয়ং মযাক্সমূার তাঁদে
‘মাত্মা’ বদবিদন। রঁমযা রাঁ বদবিদন : ‚বতবন বতবরল বোবট মানযদর দুািার বিদরর অধ্যাবত্মে াধ্নার পূেমতা‛। অর
রববদদ তর ভাায় : ‚মানবদেদ ইশ্বদরর ্রণোল‛। তবয তাঁদে ‘বতার রামেৃষ্ণ’ নাদম যত না ডাো য় তার বেদে বতবন
দনে োদির দয় দঠন ‘ঠােযর রামেৃষ্ণ’ নাদম। দনদে তাঁদে ‘্রণাদের ঠােযর’ বদন। মৃতযযর বেিযবেন পূদবম যখন
নদরন্দ্রনাদের মদন ঠােযদরর বতারদের ববদয় ্রণশ্ন বিদগবি তখন ন্তযমামব ঠােযর তা বযন বিদন বযদেআ বদ ঈদঠবিদন
‚এখন বতার জ্ঞান দা না? বতয ববি বয রাম বয েৃষ্ণ বআ আোনবং এআ লরবদর রামেৃষ্ণ “ তদব বতার ববোদন্তর বেে
বেদয় নয়।‛ রীরবরামেৃদষ্ণর এআ বলদর বা েো গুব বনদয়আ যত ংলয়। ববোবন্তে ববদবোনদদ তর ারা িববদনর াধ্নার ফ
‘বলবজ্ঞাদন িবব ববা’ েবা ‘মানদবর মদধ্য ্রণূপ্ত ইশ্বর’ বস্তুতঃ অত্মার মদধ্যআ পরমাত্মার ববতৃবত বনবিত াক্ষয বেয়। েমাৎ
জ্ঞানদযাদগর েৃবষ্টদত বেখদ বয মানযদর মদধ্য ইশ্বর বার ম্ভাবনা দবমাতম ম তাদের মদধ্য রামেৃষ্ণদেআ নযতম বদ মদন
য়।
যযদগ যযদগ যাঁদের অমরা বতার পযরু বদ বেমনা েদরবি তাঁদের দগ ঠােযদরর তযনাক্রদম ববদবোনদ ত বদদিন :
‚ল্ক,দরর ববচারলবক্ত  বচতনযদেদবর ব্রণমভবক্ত এআবার এোধ্াদর মূবতমমতব আ অবার রীরবেৃদষ্ণর বমধ্মম-মন্বয় বাতমা বলানা
বগ অবার েবন েবরদ্র পাপবতাপবর িনয বযদ্ধদেদবর নযায় এেিন ক্রদ তন েবরদতদিন বলানা বগ; বতারপযরুগে বযন
ম্পূেম বিদন। ঠােযর রীরবরামেৃষ্ণ বতবেম আয়া তাঁাদের পূেম েবরয়াদিন (fulfillment of all sages)” (রীরবরীরবরামেৃষ্ণ
েোমৃত : রীরবম েবেত পৃঃ ১০৯৩)। যতরাং ববষ্ণযর েলাবতাদরর নযায় রামেৃষ্ণ এেআ বেদ ে বতাদরর পূেম ্রণবতরূপ বা
যায়।
রামেৃদষ্ণর বনদির েোয় : ‚স্রাদর মন এদ মাবধ্স্থ দয় অর বায োদেনা। ব অর বেরক্ষা েরত পাদরনা। ...
ইশ্বরদোবট “ বতারাবে “ এআ মাবধ্ বস্থা বেদে নামদত পাদর। তারা ভবক্ত-ভক্ত বনদয় োদে তাআ নামদত পাদর।‛ অধ্যবনে
োদর যযবক্তববেরা য়দতা এদেআ বদবন বনতয বেদে বায় বদরান েবা ভাব বেদে াধ্নায় অদরান। বব্ক,মচন্দ্র তাঁর
েৃষ্ণচবরি অদাচনা ্রণদগ বতারতদের নতযন বযাখযায় বদর Ecce Homo ভাবনা নযরে েদর বদন : ইশ্বর ংাদর
বনদম এদ নবরূপ ধ্ারে েদর বতার রূপ বনন না মানযআ অপনার ে বৃবতম র মযে নযলবন  তাদের েদর মদধ্য
মন্বয় াধ্ন েদর  তার ফ ইশ্বরভবক্ত  মানব ্রণববতদত ঈৎগম েরদ বতারে ্রণাপ্ত য়। েমাৎ ইশ্বর বতার রূদপ মানব
বেদ বদরাে েদরন না বরং মানযআ তাঁর বনঃস্বােম  বন্কলাম েদমমর মদধ্য বেদয় ইশ্বরদোবটর ধ্াপ েমাৎ াধ্যতার পূেম ্রণোদল
বতাররূপব মানবদে অদরাে েদর। ্রণাচবন লাস্ত্র রামায়ে-মাভারত গবতা িয়দেদবর েলাবতার বতাদি বতারদে ্রণতযক্ষ
ভাদব ইশ্বদরর ংল বা দয়দি। বেন্তু মদন রাখদত দব মধ্যযযদগর মগোদবয বেন্তু বেবব চন্ডব বা মনাদে ধ্রাধ্াদম বনদম
অদত দয়দি এআ মানযদরআ োদি পূিা পায়ার অলায়। অ েো মানবে যবে বেবদের মতূয য় তদব বেবতাদে
বগৌে েদর মানদবর মানবেদে বরীরষ্ঠদের স্ববেৃবত িানাদত য়। ভারতবয় অধ্যাত্মবাদের স্থদ পবিমব বঈমযাবনিমদে এভাদবআ
য়দতা এেটা পৃেে মািা োন েদরবিদন ‘েৃষ্ণ’ চবরদির রূপোর াববতযে বব্ক,মচন্দ্র। বব্ক,মচদন্দ্রর ‘নবয মানবতা বাে’
রববদ ত যাদে বদবিদন Life Divine. রববন্দ্রনাদের ভাায় তাআ বি ‘মানযদর ধ্মম’।
বতার ক্ষে ম্পদেম বা য় অত্মা ববনালব। তা স্ত্রব নয় পযরু নয়। বয অত্মার ংদবাধ্ নাআ যা টাোেবি মানম্ভ্রম আবন্দ্রয় যখ আতযাবে বেিযআ চায় না যার োদি অবম বা অমার বদ বেিয বনআ বতবনআ বতারদের ক্ষে বববলষ্ট।
রীরবরামেৃষ্ণদেব বনদি বদতন ‚োবমনবোঞ্চন তযাগ না েরদ দব না ইশ্বরআ বস্তু অর বােব ব বস্তু‛। অবম েতমা অমার
গৃ-পবরবার এেআ জ্ঞান বেদে য় । স্বামবিব অদমবরোনদের ঈদেদলয বদতন : ‚অমাদে বেবখদতি অর ইশ্বরদে
বেবখদত পাআদতি না? বতবন অর অবম বয এে। বতবন বয হৃেয় মদধ্য শুদ্ধ মদনর বগাচর।‛ মাভারদতর বােব স্মরে েরদ বেখা
যায় বতারপযরু ধ্মমংস্থাপদনর িনয যযদগ যযদগ পৃবেববদত বতবেম দয়দিন েমাৎ মানবদে ধ্ারে েদরদিন।
খ্রবষ্টধ্মমমতানযযায়ব বতারগে অমাদের পাপ মািমনা  মযবক্ত োন েদরন (vicarious atonement) বযশু খ্রবদষ্টর নযায়
বেলোদভদে তাঁরা বতবেম ন। বেন্তু এ বখনবর পূবমূ ি নযরে েদর অবার বা যায় বমদক্ষদিআ নররূপধ্ারব েবল্পত 
ববদ তত ইশ্বররূপ দপক্ষা বরীরষ্ঠদের বধ্োরব ন। এভাদবআ বযদ্ধ বচতনয লংেরাচাযম “ বরীরষ্ঠদের বলদরাপা াভ েদরদিন।
স্বামবিবর ভাায় : ‚ইশ্বদরর স্বরূপ তযবম যতেূর পার েল্পনা েবরদত পার; বেন্তু বেবখদব বতামার েবল্পত ইশ্বর বতারপযরু
দপক্ষা দনে বনচয। তদব এআ মানয বেবতাগুবদে পূিা েরা বে নযায়? তাঁাদের পূিা েরাদত বোন বো নাআ। শুধ্য তাা
নদ ইশ্বরদে পূিা েবরদত আদ বতারদেআ পূিা েবরদত আদব। তযবম বয মানয বতামার মানযরূপব ভগবানদে পূিা
েবরদত আদব নয ঈপায় নাআ।‛ ১৯০০ খ্রবষ্টাদে California ্রণদেদল Los Angeles এ „Christ the Messenger‟ লবমে
ববদয় স্বামবিব এেবট বক্তৃতা বেন। এআ বক্তৃতায় বতবন বতারতদের ববয়বট ববলদে ঈপস্থাপন েদরবিদন। স্বামবিবর েো
নযরদে বা যায় বতার পযরু মািআ „in the son of God‟ রূদপ ্রণোবলত। অমাদের বভতদর ইশ্বর অদিন বদট বেন্তু
বতার পযরুদআ তাঁর ববলব ্রণোল। অদার স্পদ তন (Vibration of Light) বমস্থাদনআ ্রণোবলত বেন্তু বি বি েবপাদাদেআ
ন্ধোর েূরবভূত য়। অদমবরোয় বস্থান োদ নারে ূিাবে গ্রন্থ বম্বন েদর বখা স্বামবিবর ভবক্তদযাগ গ্রদন্থ বতবন বদন
: ‚বতারগে “ স্পলম দ্বারা মানযদর বচতনয ম্পােন েদরন এবং যারা দুরাচারব তারা পরম াধ্যদত পবরেত ন‛ (প বচৎ
যেূরাচাদরা ভিদত মামননযভাক্ াধ্যদরব  মন্তবযঃ মযে বযববদতা ব ঃ)। রীরবরামেৃদষ্ণর িববন  োযমবববধ্ ক্ষয েরদ
স্বামবিব ববেমত বতারদের ে ক্ষে  বববলষ্টযগুবরআ ন্ধান বমদ। স্বামবিব রবচত রীরবরামেৃষ্ণ অরাবিে বতািবটদত
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রামেৃষ্ণ বনগুমে গুে বনরঞ্জন িগেবশ্বর রূদপ ববদ তত দয়দি (খন্ডন ভব-বন্ধন িগ-বদ তন ববদ ত বতামায়। বনরঞ্জন নররূপধ্র “
বনগুমে গুেময়।।)। গবতায় বযমন রীরবরামেৃষ্ণ ধ্মম মন্বয় েদরবিদন বতমনআ ‘যত মত তত পে’ এর ্রণবক্তা ঠােযর রামেৃষ্ণ বলয
ববদবোনদদ তর মাধ্যদম ‘বমভূতস্থমাত্মানম্’ েমাৎ ভগবান বয বমভূদত অদিন এ তযবটদে ্রণোগত ধ্দমমর ঈপর মানব ধ্দমম
্রণবতবষ্ঠত েদরবিদন।
ববজ্ঞাদনর েৃবষ্টদত পৃবেবব ূযমদে বেন্দ্র েদর ঘযরদি (Earth is helio centric)। পোদেমর পবরভাায় ূযম পৃবেবব বআ
বস্তু। পৃবেববর বমদরীরষ্ঠ ৃবষ্ট মানযদর িিতম া তার ঐবে বা িাগবতে তম ার ববোল  ঈন্নবতাধ্ন েদরদি বলযআ ববজ্ঞাদনর
াত ধ্দর বেন্তু তার অবমানোবযাপব ন্তর তম ার ববোল তো মানবভযতার গ্রগবত ঘদটদি ইশ্বরদে বেন্দ্র েদর
(Human development is Dio-Centric)। ন্ততঃ রীরবরামেৃদষ্ণর মত  বােব পিদ তাআ মদন য় োরে রীরবরামেৃষ্ণ
বদবিদন ‘ইশ্বরআ বস্তু বােব ব বস্তু’। এবট বনিে ধ্দমমর েো নয় োরে অধ্যবনে মাোল ববজ্ঞাদনর স্ববোযম তয দা
এআ বয অমাদের ে বেিযরআ বক্ষি বা ঈৎ দা এে েমাৎ ে পোেম  বস্তু এেে ঈৎ বেদে অগত। অআনস্টাআন
বদবিদন : “There is no place in this new kind of physics both for the field and matter, for the field is
the only reality”. এর দগ বোয়ান্টাম তে বা field theory (দক্ষি তে)-বে যবে এে েরা যায় তদব বেখা যাদব বয
পোেম তা যত অনযববক্ষবেে পারমানববে বচৌম্বেবয় বা মািাগবতেআ বাক্ না বেন তার মূ ঐেয বা রূদপর বনতযতা
বভন্ন। ্রণবতবট পোেমআ তার অভযন্তরবে তবিৎ বচৌম্বেবয় বক্ষদি িস্র নয-পরমােযর বেন্দ্রাবতগ অেমদে ঘূেমায়মান রূদপরআ
বাতব ফশ্রুবত। পোেম বভন্ন বভন্ন রূপাবয়ব বববলষ্ট দ গঠনোরব নয -পরমানযর রূদপর বভন্নতা তাদের এেআ বক্ষি দত
ৃবষ্টর ্রণমাে বেয়। অবার এেবট বটববদে যবে পরস্পর দত বববিন্ন বনতয ঘূেমায়মান ববদুযৎলবক্ত বেদন্দ্রর মবষ্টরূদপ বেবখ তদব
তা বয অমাদের মানব মদনর বক্রয়ারআ বাতব ্রণবতরূপ তা অর স্ববোর েরা যায় না। েমাৎ পোদেমর মূ বতে অমাদের
মদনর বক্রয়ারআ বাতব ্রণবতফন এেো বা যায়। বচন্তদনর বববভন্ন তর বতক্রম েদর বববভন্ন পোেমদে বববভন্ন নযভূবতর দগ
ম্পেমযযক্ত েদর বতাদ মানযদর মন। যতরাং বয নযভূবতর অদাদে দ্রষ্ঠা বনতয বস্তু বাদব বটববদে বেদখ বআ দ্রষ্টাআ
অবার তার মরমব েল্পনা বা ন্তেৃমবষ্ট বেদয় ইশ্বদরর স্বরূপদে ্রণতযক্ষ েদর। োলমবনে োন্ট বজ্ঞয়  দজ্ঞয় (phenomenon
and non-phenomenon)-এর পােমেয িানদতন। রাদদর মদত ে বস্তুিগদতর বমৌ ঈপাোন দা Sensedata অর
ববজ্ঞানব প্লা্ক,-এর অত্মিববনবদত অবব্কলারব ববজ্ঞানবর মদনর লবক্ত বা Creative Imagination বে স্ববোর েরা দয়দি।
ববজ্ঞাদনর ঈন্নততর যন্ত্র অি মানযদর ন্তর বচতদনযর ্রণারে  ন্তঃলবক্তর ্রণভাব বয এেবেন বববতমদনর পদে াাযয
েদরবি ব ম্পদেম বৃতম র অবব্কলাদরর দপক্ষায় রদয়দি তারআ বনর তেয ংগ্র েদর চদদি।
ঈপবনে বদ ৃবষ্টর অবেদত বতবন এে দন্ত এে। মান্ডযেয িাদদ তাগয বৃোরেযে ্রণভৃবত গ্রদন্থ অত্মার ববনালত্ম 
ব্রদের এেেদে স্ববোর েরা দয়দি। ‘য়মাত্মাব্রে’ ‘তেমব’ েবা ‘বামবস্ম’ তে গুব এভাদবআ ্রণবতষ্ঠা বপদয়দি। আবন্দ্রয়
মন বযবদ্ধ ্রণভৃবত বযােৃত মায়ায় দগাচর এবং তাদে বতক্রম েদর ব্রে স্বরূপদে িানদত বগদ াধ্নার ্রণদয়ািন। ব্রে
ব্রে েৃলয গন্ধ গ্রায বনতয  স্পলম এ েো বদদি ঈপবনদের বনবতবাে অবার আবতবাচে দেম েঠ বদদিন
ব্রে লাশ্বত তয বনতয “ ূক্ষ্ম দত ূক্ষ্মাবতত “ মান বেদে মবয়ান। এআ ব্রেদেআ স্বামব ববদবোনদ ত ‘বমিবদবর ন্তরাত্মা’
বদ ঈপবি েদরদিন (ো িনানাং হৃেদয় বন্নববষ্ট)। অবেদত এআ ব্রদের ঈৎপবতম  লূনয বেদে। ববৌদ্ধতদন্ত্র এ লূনযবাদের
েো বা দয়দি (মাযানতন্ত্র)। তদব এ লূনযবাে নাবতে নয় বরং তা িববদনর ঈৎ। যেূর মালূদনয ববস্থত িস্র
মািাগবতে অদােববদ তযর গবতচঞ্চ বনরন্তর ঈদ্ভা  ববযবপ্ত মািাগবতে লবক্তরআ (Energy) নন্ত ববিযরে। োপরার
ভাায় : “The phenomental manifestation of the mystical void, like the subatomic particles, are not
static and permanent, but dynamic and transitory, coming into being and vanishing in on ceaseless
dance and movement and energy.” ববোবন্তদেরা এআ মািাগবতে বাদে বনদিদের বনর াধ্না দ্বারা ন্তদর

ঈপবি েদরবিদন  বখান বেদেআ ব্রদের স্বরূপ  তযানযন্ধান েদরবিদন। ধ্বত এআ ব্রেজ্ঞানদেআ পরবতমবদত যাঁরা
মানদবর ন্তঃতম ার দগ এেবভূত েদর তযদবিদন  বদবিদন ‘িবব ববাআ বলব ববা’ তাঁদের মদধ্যআ নযতম দন
স্বামব ববদবোনদ ত।
বদ্বত এবং দ্বদ্বতপন্থব ববোন্ত জ্ঞানদযাগ  ভবক্তদযাগ ব্রেবােদে ববজ্ঞাবনে মতবাোবের ্রণায় মধ্মমব েদর তয দদি। গবতার
‘েমমদযাগ’ বচতনযাবরীরত ব্রণম ভবক্তবাদে (রাগানযগা) এদ ্রণায় ববযপ্ত দয়দি। রীরবরামেৃষ্ণ জ্ঞান ভবক্ত েমম ব্রণম  বযাদগর
মদধ্য এে মা মন্বয় াধ্ন েরদন। ে পদে ে মদতআ ব্রেস্বােব অেযতা ভবক্তদে েদর তযদা েয পাোর।
ববজ্ঞানবরা বেল-ো েবা বস্তু িগদতর বমৌ ঈপাোদনর স্বরূপ ন্ধাদন বয বযবদ্ধগ্রাযতার বতে েবা নবতদের ্রণদশ্ন এদ
েমদে োঁিাদন বখান বেদেআ বযন শুরু দা রীরবরামেৃদষ্ণর বাগ্ময় ঈবক্ত : ‘ববাদধ্ ববাধ্’ েমাৎ যাদে বযেদত বযবদ্ধগ্রাযতার
বধ্গময তদ ্রণদবল েরদত য় তাআ ববাধ্ব অর তার বনমমাে শুধ্য বযবদ্ধ বেদয় নয় বতরব য় ববাধ্ বেদয়। এআ ববাধ্ব দন
ইশ্বর অর তাঁদে বপদত বগদ ববশ্বাদর তরুদত অদরাে েরদত য়। বআ ববাধ্ববৃক্ষ দা ‚ঈর্ধ্মমূ : বাক্ লাখ :
এদাশ্বত্থ নাতনঃ‛ (েদঠাপবনে) যাদে িন বদদিন “grows form above downwards, for its roots are in
Godhead”. রীরবরামেৃদষ্ণর বনববমেল্প মাবধ্ বা ভাবমাবধ্ ইশ্বদরর োদি বপৌঁিাদনার ঈপায় “ অবৃত চক্ষযর ন্তরাদ বয
„Devine Darkness‟ তার মদধ্য বেদয়আ „flight of the alone to the alone‟  মৃতে াদভর ্রণয়া। ঈপবনে
নযরদে েদর যাদে বা যায় বচতনয বগান। রামেৃদষ্ণর ভাায় : ‚িববিগৎদে বিদি ্রণেদম বিোনদদ ত বপৌঁিাদত য়;
তারপর েযাদখ বয বতবনআ এআ ব িবব িগৎ দয়দিন। ... নযদাম ববদাম। ভক্ত বআ য়।‛ রঁমযা রাঁ এদেআ বদদিন :
Volume-III, Issue-III

January 2015

3

পরমংদেব  বতারবাে : ববোন্ত বেদে ববজ্ঞান
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“realize that the Cosmic Ego, wherein are born the infinite modes of the universe, is within thee; at
every moment of the life, see and do good in the world”. রামেৃদষ্ণর ভগবৎদচতনা বয অদ মানযদর বমাগবন

মগদর বভমযখব রঁমযা রাঁর এআ েোদতআ তার ্রণমাে বমদ। াধ্নায় দমর জ্ঞান ম্পূেম বিদিানা বনরাোদরর াদে
বমদনর অনদদ ত ম্পূেম ডযদব বযনা োরে বচতনার রাদিয অদি িস্র মানয যারা াধ্দের াধ্নাি ইশ্বর ভবক্তর ফ
বপদত ঈ্মমযখ। এ বযন স্বদগমােযান বেদে েযযম চয়ন েদর পৃবেববর মনযয ঈপবনদে যগবন্ধত  েযযবমত েদর বতাা। রামেৃদষ্ণর
বতারদের  াধ্ারেদের এ অর এে ক্ষে। ি জ্ঞাদন াো-মাটা ভাায় বাে বলক্ষা োন। ইশ্বরদে চাআ অবার
মনযযদাে বেদে বমবনযমবপ্ত ঘবটদয় ববরাগয াধ্ন নয় েমাৎ বােবলক্ষার িনয ভাবমযদখ োো “ এআ দা রীরবরামেৃদষ্ণর
ভগবৎ বচতনার ি বলক্ষা। এেবার ইশ্বদর অদরান “ অবার মায়ার িগদত বদরান। এভাদব বনরন্তর বচতনার অাযায়া। তাঁর বলক্ষা “ ইশ্বদরর অাো অাো নাম দ তাঁদে বপদত বগদ বযােয ডােদত দব। ববদবে তযাগ ববরাগয
বম্বন েদর তাঁদে বযােয ভাদব ডােদ এেময় বঠেআ পায়া যায়।
বববতমদনর ধ্ারায় ইশ্বরদচতনা  ববজ্ঞান এেআ মান্তরা বক্ষদি এদ োঁিায় যখন রীরবরামেৃদষ্ণর বােবদত পাআ ব্রে 
লবক্তর দভেেদে। ব্রে ে ৃবষ্টদে বযক্ত েদর অদি এেো ঈপবনদের তয (ইলাবায বমেং বমম) অর রামেৃদষ্ণর
েোয় : বি  তার োবো লবক্তর নযায় দুগ্ধ  তার ধ্বদের নযায় ব্রে  লবক্ত এে  েৃবিম। এেবট োযম দ দনয
তার োরে। যখন বতবন বনতয তখন বনবিয় অর যখন বতবন বায় তখন তার ্রণোল বতারদে। াদপর ঈপমাদত পূবমভাদব
ফযদট ঈদঠদি এআ রামেৃষ্ণাবরীরত ভাবনা। মায়াদে লংের বদদিন ভ্রম েমাৎ ব্রে তয িগৎ বমেযা। অর রমেৃদষ্ণর েোয় মায়া
বচরবস্থর “ ব্রদেরআ চবষ্ণযতা বক্রয়ালব রূপ। তয িগৎ বযক্ত ব্রদেরআ ্রণোল। জ্ঞান দা ূযম অর বচতনা দা বরফ। জ্ঞান
ূদযমর অদায় বচতনার বরফ গদ ি য় অর বআ ভবক্তর িদ হৃেয় রাদিয ্রণবতবষ্টত য় শুদ্ধ ভগবৎ ব্রণম “ যার িাগবতে
ববঃ্রণোল মানবদ্রণদম ঈতম রে।
মানবদ্রণবমে রামেৃদষ্ণর মতবাে অবার তোেবেত পবিমব মানবতাবাে বেদে অাো বরং ভারতবয় যযবক্তবােব
মানবতাবাদের দনে োদির বযখাদন বেল-োদর উদধ্ম মানয  মনযযেদে বৃতম র মযমাো োন েরা দয়দি। পবিমব
বভাগবােদে মাদাচনা েদরবিদন স্বয়ং স্বামব ববদবোনদ ত োরে বখাদন মানযদে ধ্নতাবন্ত্রে ঈপাোদনরআ অর এে ফ
বাদব বেখাদনা দয়দি। েোমৃদতর রামেৃদষ্ণর তযাগ  বতবতক্ষার ্রণতবে ভারতবদমর মদতা বেদলর বযদে দনে ববলব
নাতন। অবার বতবন শুধ্যআ ্রণগবতপন্থব মাি ংস্কারে নন বরং যযবক্তর গন্ডবদত অবদ্ধ বেদে স্বয়ং ইশ্বরদে ্রণামােয তয
দ তদবআ গ্রেবয় এ মদতরআ ভাযোর বলয নদরন্দ্রনাদের োদি। দনদের মদত বদ তয ধ্দমমর পযনরুত্থান ঘদটবি তাঁর
অগমদন বেন্তু তাঁর িববন  বােব নযরে েরদ অমরা বেখদবা বয অদ রীরবরামেৃষ্ণ বোদনা বনবেমষ্ট িাবত-ধ্মম বা
ম্প্রোদয়র নন বতবন ে ম্প্রোদয়র ব মানযদর।
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