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ফঙ্কিভ াঈনযাসয ভান ভসুে বফষ্ণফীয় ফাঙ্কযধাযা 
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Abstract 
Bankim Chandra made a clear estrangement from vaidik ideas by explaining Bhaktism 

which, even Mahaprabhu himself preached through Ramananda. Again, Lord Sri Krishna 

who has been the almighty god to vaishnava, is a mere human being to Bankim Chandra. In 

that argument he has placed Sri Krishna higher than Lord Gautam Buddha and Zesus 

Christ. He has firmly claimed that Sri Krishna should worshipped as a complete human 

being.  According to Bankim Chandra, this worship to god is like love to human beings. 

Bankim, through his novels and essays has tried to re-established Sri Krishna as a pure 

complete human being. In the era of nineteenth century when many used to ridicule Sri 

Krishna and Sri Chaitanya; and also their vaishnava religion and philosophy, and it was 

Bankim Chandra rediscovered their honour and their place through his writing. It was 

Bankim chandra who, for the first time attracted the attention of the educated bengalis 

intelligentsia to the Sri Chaitanya's idea and movement. 
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     ‘ফসন্দভাতযভ’ ভসেয ঋঙ্কল শ্রেষ্ঠতভ াঈযনাঙ্কও ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘসটাাধযাসয়য াসথ াঅভযা ওসরাআ 

ঙ্কযঙ্কঘত। ফাাংরাবালা ুঙ্কিাধসন এফাং ফাগারীয চাতীয় ঘঙ্কযত্র ঙ্কনয়েসন ফঙ্কিভঘসন্দ্রয াফদান ওতঔাঙ্কন তা 

বাফসর ঙ্কফস্মসয়য ান্ত থাসও না। ফঙ্কিভঘন্দ্র তাাঁয চীফদ্দায় াঙ্কতয স্রিা াঈনযাঙ্কও রুস ভঙ্কধও প্রঙ্কঙ্কি 

রাব ওসযঙ্কঙসরন এফাং ভৃতুযয দ ফাসযা ফঙসযয ভসধযাআ চাতীয়তায াঈদ্গাতা রূস ভঙ্কধও ূঙ্কচত 

সয়সঙন। াঙ্কতয ম্রাট ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘসটাাধযাসয়য াঈনযা গ্রন্থ ভূ ম্পসওে স্বতে  ভঙ্কি কত বাসফ ফহু 

াঅসরাঘনা সয় শ্রকসঙ। ফস্তুত ফঙ্কিভঘসন্দ্রয ভভসয় তাাঁয ফহুগুন ওতৃেও ঙ্করঙ্কঔত নানা ওথা াঈনযা গ্রন্থাঙ্কদয 

াঈয ঙ্কফসল াঅসরাওাত ওসযাআ াঅসরাঘয ঙ্কফলয় ফঙ্কিভ াঈনযাস বফষ্ণফ বাফনা। ফঙ্কিভঘন্দ্র ফসরন তাাঁয 

তরুণ াফস্থা শ্রথসও ভসন এাআ প্রন উ াঈঙ্কদত ত ‚এ চীফন ঙ্কনসয় ঙ্কও ওঙ্কযফ, রাআয়া ঙ্কও ওঙ্কযসত য়। ভস্ত চীফন 

াআায াঈত্তয ঔুঙ্কচয়াঙ্কঙপসর এাআটুও ু ঙ্কঙ্কঔয়াঙ্কঙ শ্রম, ওর ফৃঙ্কত্তয াইশ্বযানুফঙ্কতেতাাআ বঙ্কি এফাং শ্র বঙ্কি ফযতীত 

ভনুলয চন্ম নাাআ।‛(১)  এাআ বঙ্কিফাদসওাআ ভাপ্রবু যাভানসন্দয ভুসঔ প্রঙ্কতষ্ঠা ওসযঙ্কঙসরন। ফঙ্কিভঘন্দ্র প্রথসভাআ 

বফঙ্কদও ঙ্কিয়া ওভে  ঙ্কনলঙ্কদও ধযান ধসভেয শ্রম ানুষ্ঠান  তত্ত্বভুঙ্কঔতা তা শ্রথসও সয এসরনাঃ শ্রফদ ম্পসওে 

ফঙ্কিভ ফরসরন শ্রফসদ মঔন বঙ্কি শ্রনাআ, তঔন বফঙ্কদও ধভোআ ঙ্কনওৃি। শ্রফদ ম্পসওে ফঙ্কিসভয এাআ াঈঙ্কিয তাৎমে 
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র, শ্রফসদ ওাভযফস্তুয াঈসদ্দসয মজ্ঞাঙ্কদয নানা ঙ্কনসদে াঅসঙ, শ্রদফতাসদয প্রন্ন ওযায নানা প্রয়া াঅসঙ, 

ঙ্কওন্তু শ্রম ঙ্কযূণেতাসও শ্রদসঔ ঙ্কনসচসও বতযী ওযফ, শ্র ঙ্কযূণেতায স্পি ঙ্কঘত্রঙ্কট শ্রঔাসন াভসন শ্রনাআ। তাাআ 

ঋসেসদয শ্রাআ ুন্দয ূমে প্রাথেনাঙ্কট, শ্রমঔাসন ঋঙ্কল ফসরসঙন, শ্র ূলন মঙ্কদ চাগ্রতাফস্থায় ফা স্বসে, ঙ্কওঙুভাত্র 

াসয ঙ্কঘন্তা ওসয থাঙ্কও তসফ তায ানুসাঘনায় ওারযাঙ্কত্র শ্রমন দীখে না য়, শ্রাআ প্রাথেনাঙ্কটয ওথা ফঙ্কিভ 

এওটু রখুবাসফাআ তাাঁয ধভেতসত্ত্বয াঅসরাঘনায় াঈসেঔ ওসয শ্রকসঙন। াঈঙ্কনলসদ ব্রহ্মঙ্কচজ্ঞাায় শ্রমঔাসন ঙ্কনগুেণ 

ব্রসহ্ময ওথা ফরা সয়সঙ, শ্রসেসত্র ফঙ্কিভঘন্দ্র জ্ঞানভাকে শ্রথসও সয এসসঙন, যায় যাভানন্দ ঙ্কভরসন 

ভাপ্রবু জ্ঞানভাকেসও ঙ্কনতান্ত ফাাআসযয এঙ্কট জ্ঞান ওসয যাভানন্দসও ফসরসঙন“ ‘এফায াঅসক ও াঅয’ 

াঅফায ফঙ্কিভঘন্দ্র ঙাসন্দাকয াঈঙ্কনলসদয শ্রম শ্রলাওঙ্কটসত াঅত্মযঙ্কতয ওথা ফরা সয়সঙ, শ্রাআ শ্রলাওঙ্কট গ্রন 

ওসযসঙন। শ্রঔাসন াঅসঙ ‘াঅত্মায় মাায াঅনন্দ শ্র স্বযাচ য়।[াঅত্মত্মসফদাং ফেঙ্কভঙ্কত  ফা এল যসন্নফাং 

ভন্বান এফাং ঙ্কফচনন্নাত্মযঙ্কতযাত্মিীড়াঃ াঅত্মঙ্কভথুন াঅত্মানন্দাঃ স্বযাড় বফঙ্কত] তাাঁয ভসত ভানুসয এভন ঙ্কঘত্তফৃঙ্কত্ত 

শ্রনাআ, মা দ্বাযা াঅভযা ঙ্কনগুেণ াইশ্বয ফুছসত াঙ্কয। াইশ্বয ঙ্কনগুেণ সর সত াসযন ঙ্কওন্তু াঅভযা ঙ্কনগুেণ ফছুসত 

াঙ্কযনা, শ্রওননা াঅভাসদয শ্র ঙ্কি শ্রনাআ। বফষ্ণফসদয ওাসঙ েী ওষৃ্ণ শ্রমভন ‘ানাঙ্কদয াঅঙ্কদ ঙ্কিদানন্দ ঙ্কফগ্র’ 

ফঙ্কিসভয ওাসঙ ঙ্কতঙ্কন াঅদে ুরুল এফাং াঅদে কৃী। 
 

     ানুীরন তসত্ত্বয চীফন্ত াঈদাযসনয াঈয ঙ্কতঙ্কন েীওৃষ্ণসও গ্রন ওসযসঙন; াঅয এাআ ওৃষ্ণ ম্পসওে তাাঁয 

এও ধাযনা শ্রঙাটসফরা শ্রথসওাআ হৃদসয় গ্রঙ্কথত। ূণেঘন্দ্র ঘসটাাধযায় ‘ফঙ্কিভঘসন্দ্রয ফারযঙ্কো’ প্রসে ফরসত 

ঙ্ককসয় ফসরসঙন ‘েী ওৃষ্ণ াঅদে ঘঙ্কযত্র রধসযয এাআ ওয়ঙ্কট ওথা বসফাআ তাাঁায হৃদসয় গ্রঙ্কথত সয়ঙ্কঙর।‘ 

তাাঁয ভসত মীশু ফা াওযঙ্কাং ন্নযাী- াঅদযুরুল নয়। 
 

     এাআ াঅদসেয ভাওাঙ্কিসত ঙ্কফঘায ওসয ফঙ্কিভ ভাত্মা মীশু, প্রবুফুি  বকফান েী বঘতসনযয সে ভসন 

ভসন এওরূ ওর ওসযসঙন। তৎওারীন ঙ্কভনাযী ােীসদয এফাং াআাংযাঙ্কচ ঙ্কোঙ্কবভানী এফাং ফেীয়সদয 

াঈৎাসত ফঙ্কিভঘন্দ্র শ্রমন ফভে সয শ্রাআ াঅদসেয াথোৎ ওৃষ্ণ ঘঙ্কযসত্রয প্রাণ প্রঙ্কতষ্ঠায় শ্রনসভ ঙ্কঙসরন। তাাআ 

ওথায ভসধয ঙ্কনু্দয়াঙ্কনয ছাাঁছটা শ্রমভন এওটু শ্রফঙ্ক শ্রতভঙ্কন ঙ্কিস্টান প্রঙ্কত ঙ্কফদ্রু এফাং ভাত্মা মীশুয প্রঙ্কত 

ওটাে ফঙ্কলেত সয়সঙ। ভানফ ঘঙ্কযসত্রয ফোেীণ ঙ্কযূণেতায চসনয ফঙ্কিভঘন্দ্র জ্ঞানাচেনী ফৃঙ্কত্তয ানুীরসনয 

ওথা ঙ্কফসলবাসফ ফসরসঙন। এ জ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়। ধভেজ্ঞান সর দ্বাদ ফৎয ফয়স্ক ফারও মীশুয শ্রাআ জ্ঞান 

ঙ্কঙর। মঙ্কদ ব্রহ্মজ্ঞানাআ জ্ঞাসনয শ্রল ওথা য়, শ্রম চাসন ,’ মঙ্কদ্দন ফোঙ্কন বূতাঙ্কন াঅত্মত্মফাবুদ ঙ্কফচানতাঃ ৎত্র 

ওঘসভাাঃ ওাঃ শ্রাও এওত্বভু যত’ “ তসফ মীশু াওযঙ্কাং এাআ ভাত্মাযা জ্ঞাসনয াঈিঙ্কঔসয াঈনীত 

সয়সঙন। ফঙ্কিভঘন্দ্র ঙ্কওন্তু জ্ঞাসনয ঙ্কযূণেতায বাসকয ফঙ্কঙ্কফেজ্ঞাসনয  ান্তঙ্কফেজ্ঞান এাআ দুাআ জ্ঞাসনয ওথা 

ফসরসঙন। ফঙ্কঙ্কফেজ্ঞাসনয শ্রওাভসতয ঙ্কনঙ্কদেি Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Biology, 

Sociology এাআ ঙয়াসে জ্ঞান রাসবয ওথা ফসরসঙন। ান্তঙ্কফেজ্ঞান ফরসত ঙ্কনু্দদেন  ধভোসেয ওথা 

াঈসেঔ ওসযসঙন। ঙ্কযূণে এাআ জ্ঞাসনয ধাযনাসতাআ ফঙ্কিভসও শ্রল মেন্ত ফরসত সয়সঙ মীশু াঙ্কঙ্কেত।  
 

     বফষ্ণফসদয যারীরায তত্ত্বসও ফঙ্কিভঘন্দ্র তাাঁয ধভেতত্ত্ব ানুমায়ী ফযাঔযা ওসযসঙন ানন্ত ুন্দসযয 

শ্রৌন্দসমেয ঙ্কফওা  তাাঁয াঅযাধনাাআ েী চাঙ্কতয চীফন াথেওতায ভুঔয াঈায়। এাআ তত্ত্বাত্মও রূওাআ 

যারীরা। ফঙ্কিভঘন্দ্র েীধয স্বাভীয ফযাঔযা শ্রথসও যাসয াথেগ্রন ওসযসঙন- েী ুরুসলয যস্পসযয াত 

ধসয কাাআসত কাাআসত এফাং ভণ্ডরীরূস ভ্রভণ ওযসত ওযসত শ্রম ঙ্কনতয ওসয তায নাভ যা। যফীন্দ্রনাসথয 

কাসনয বালায়“ ‘াঅয় তসফ ঘযী াসত াসত ধঙ্কয ধঙ্কয/ নাঙ্কঘঙ্কফ ঙ্কখঙ্কয ঙ্কখঙ্কয কাঙ্কঙ্কফ কান।‘ ফঙ্কিভঘন্দ্র তাাআ 
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ঙ্কনসদোল াঅঙ্কদযসয নাভকন্ধীন শ্রঔরা ফসরাআ ভসন ওসযসঙন। বাকফসতয েী ওৃষ্ণ ফযাঙ্কিভানফ নন, তাাআ ঙ্কতঙ্কন 

াআঙ্কন্দ্রসয়য াধীন নন, এাআ াসথে ঙ্কতঙ্কন ঙ্কচসতঙ্কন্দ্রয়, াতীঙ্কন্দ্রয় তাাআ তাাঁয ঙ্কচসতঙ্কন্দ্রয়তায ওাযন। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয 

ওৃষ্ণ ঙ্কযূণেভানফ ফসরাআ াআঙ্কন্দ্রয়সও চয় ওসযসঙন, এাআ াসথে ঙ্কতঙ্কন ঙ্কচসতঙ্কন্দ্রয়, েী ওৃষ্ণসও মঙ্কদ াযীযী 

ফসর শ্রদঙ্কঔ তসফ যারীরা ভাসত্রাআ াঈিস্তসযয াঅধযাঙ্কত্মওতা। ঙ্কতঙ্কন এ ওথা ফরসরন না শ্রম েী ওৃষ্ণ শ্রও াইশ্বয 

রূসাআ ুচা ওয, ঙ্কতঙ্কন ফরসরন েী ওষৃ্ণ শ্রও ঙ্কযূণে ভানফ শ্রচসনাআ বঙ্কি ওয। ঙ্কযূণেতায বুঙ্কভওায় বঙ্কিয 

ঙ্কতঙ্কন তাাআ নতুন ফযাঔযা ঙ্কদসরন। ফরসরন শ্রম ঙ্কঘত্তফৃঙ্কত্তসও াঅভযা ঙ্কযূণেতাসও স্বীওায ওঙ্কয, তাযাআ নাভ 

বঙ্কি। ঙ্কযূণেতাসও স্বীওায ওযায াথে তাসও চীফসন এওান্ত শ্রচসন াঅঘযণ ওযা।বঙ্কি তাাআ ঙ্কফশ্ব স্বরূস 

ধযানভূরও াঅয াঅঘযসণ ঙ্কিয়াভুরও। ধযাসন, জ্ঞাসন এফাং ওসভে ঙ্কযূণেতায প্রঙ্কত ঙ্কঘসত্তয াঙ্কবভুঔতাাআ র 

বঙ্কি। বঙ্কি াসথে প্রঙ্কত ভুূসতেয ঘঙ্কযত্র প্রস্তুঙ্কত। বঙ্কি তাাআ এও াঙ্কবনফ চীফন ব্রসত দীো, বঙ্কি ান্তয 

াধনা। েী ওৃসষ্ণয ফানীসত শ্রম ঙ্কঘত্তাধনায ওথা াঅসঙ, ফঙ্কিভ তাসওাআ ঙ্কযূণেতায াধনা ফা বঙ্কি ফসর 

ঙ্কনসদে ওসযসঙন “ ‚শ্রম াঅত্মচয়ী, মাায ঙ্কঘত্ত াংমভ, শ্রম ভদেী, শ্রম যঙ্কসত ব্রতী শ্রাআ বি। াআশ্বযসও 

ফেদা ান্তসয ঙ্কফদযভান চাঙ্কনয়া শ্রম াঅনায  ঘঙ্কযত্র ঙ্কফত্র না ওঙ্কযয়াসঙ, তাায ঘঙ্কযত্র াআশ্বযানুযাকী নস, শ্র 

বি নস, মাায ভস্ত ঘঙ্কযত্র বঙ্কিয দ্বাযা াঙ্কত না াআয়াসঙ শ্র বি নস,চাায ওর ঙ্কঘত্তযঙ্কত াইশ্বযভুঙ্কঔ 

না াআয়াসঙ শ্র বি নস।‚(২) বঙ্কি াসথে তাাআ ঙ্কিত্র াধনা। ধযাসন, জ্ঞাসন, ওসভে চঔন ঙ্কযূণেতাাআ 

াঅভাসদয রেয তঔনাআ াঅভযা াধও বি। ফেেীন ঙ্কযূণেতায চসনয ান্তসয ফাঙ্কসয াধনাসও চীফসনয 

প্রঙ্কতঙ্কট ভুূসতে স্বীওায ওসয ঘরাাআ র, ফঙ্কিসভয ভসত ধভেসঘতনা। 
       

     বঙ্কিাঙ্কতাফস্থাাআ ওর ফৃঙ্কত্তয মথাথে াভঞ্জয। মঔন ওর ফৃঙ্কত্তগুঙ্করাআ াআশ্বযানুফঙ্কতেনী াআ,সাআ াফস্থাাআ 

বঙ্কি।ফযঙ্কিসত মা শ্রপ্রভ তাাআ শ্রল নয়, শ্রপ্রভ র শ্রাান। াূণেতা শ্রথসও ূণেতায়, ফযঙ্কি শ্রথসও াআশ্বসয, শ্রপ্রভ 

শ্রথসও বঙ্কিসত াঙ্কবমাত্রা। 
   

     ফঙ্কিসভয ভয় শ্রথসওাআ ফাাংরা াঈনযাসয বফষ্ণফীয় ঙ্কঘত্র এফাং বফষ্ণফীয় ঘঙ্কযত্র এওঙ্কট গুরুত্বূণে স্থান 

াঙ্কধওায ওসয াঅসঙ। ভগ্র ভধযমুসকয ফাাংরা াঙ্কতয বফষ্ণফ দাফরীয প্রাধানয ফেচন স্বীওৃত। 

যফতেীওাসর ওঙ্কফ নযাঙ্কও, ািও  ভাসরাঘও ওসরাআ বফষ্ণফ দ াঙ্কসতযয শ্রযাভযাঙ্কিও ভাধুসমেয 

প্রঙ্কত াঅওৃি সয়সঙন। ফঙ্কিভঘন্দ্র বফষ্ণফ ওঙ্কফতায় যাধা ওৃসষ্ণয শ্রপ্রসভয ভসধয ভানফচীফসনয ঙ্কঘযন্তন ভূঙেনাসও 

শুসনঙ্কঙসরন। শ্রাআ ওাযসন ফঙ্কিভঘন্দ্র তাাঁয ঙ্কফঙ্কবন্ন াঈনযাসয ওসয়ওঙ্কট ঘঙ্কযসত্রয ান্তঙ্কনেঙ্কত বাফসফদনাসও 

ঙ্কযস্ফুট ওসয শ্রতারায চনয বফষ্ণফ দ াঙ্কসতযয াঅেয় ঙ্কনসয়সঙন। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয প্রথভ াঈনযা 

‘দুসকেনঙ্কন্দনী’ মা ফাাংরা াঙ্কসতয নফ মুসকয ূঘনা ওসযঙ্কঙর। এাআ াঈনযাসয প্রথভ ঔসণ্ড ঞ্চাদ 

ঙ্কযচ্ছসদ ঙ্কদককসচয কায়া কাসন বফষ্ণসফয প্রবাফ” 
 

                                 ‚এ হুভ াঈ হুভ  

                                  এাআ ঙ্কও েসণ শ্রদঙ্কঔরাভ যাসভ ওদসেঙ্কয ডাসর 

                                  শ্রাআ ঙ্কদন ুঙ্কড়র ওার শ্রভায ওাঙ্কর ঙ্কদরাভ ওুসর 

                                  ভাথায় ঘড়ূা, াসত ফাাঁঙ্ক, ওথা ওয় াঙ্ক াঙ্ক 

                                 ফসর  শ্রকায়ারভাঙ্ক ওরী শ্রদফ শ্রপসর।‛(৩) 
 

দেনচঙ্কনত ূফেযাসকয এাআ দঙ্কট ৃঙ্কিয চনয ফঙ্কিভঘন্দ্র বফষ্ণফ দ াঙ্কসতযয দ্বাযস্থ সয়সঙন” 
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                                  ‚শ্রদাআঔযা াঅাআরাভ তাসয 

                                   াআ শ্রদাআঔযা াঅাআরাভ তাসয 

                                   এও াসে এত রূ নয়সন না ধসয।‛ 
 

     ঙ্কদককসচয কায়া এাআ সদয ভসধয শ্রদঙ্কঔ যাধাযানী দু শ্রঘাঔ বসয শ্রদসঔসঙন যাভরূ। শ্রদসঔ াঈিাযন 

ওসযসঙন শ্রাআ প্রঙ্কি াঈঙ্কি এও াসে এতরূ ওঔসনা ধসয না।এ শুধ ুরূাঙ্কফিায াধাযন স্বীওৃঙ্কত নয় “ 

কবীয শ্রপ্রসভয শ্রপ্রযণা যসয়সঙ এ াঈিাযসনয ঙ্কঙসন। ঙ্কফনদ ঘূড়ায াঈসয ভয়ূয াঔা, ঘন্দন ঘঙ্কঘেত ঙ্কিগ্ধ ত্নু 

সৃ্মঙ্কতসত মঔনাআ শ্রচসক াঈসিসঙ তঔনাআ ভসন য় চাঙ্কত ওূর ীর াঅয াঅয যাঔা শ্রকর না। কৃস ওসভে ভন ফস 

না শ্রাআ শ্রপ্রসভয শ্রখায যাধায াযা শ্রঘতনায়। 
 

     শ্রপ্রভাআ শ্রাআ ওান্ডাযী শ্রপ্রভাআ াঅভাসদয থ শ্রদঙ্কঔসয় ঙ্কনসয় মায়। থ শ্রদঔায় ভৃতুয শ্রথসও চীফসনয ঙ্কদসও 

ান্ধওায শ্রথসও াঅসরায় তযী সত তীসয। ফঙ্কিভাঙ্কতয শ্রফদনায় াশ্রুসত তাাআ াধনায থ ঙ্কনসদে। াঅফায 

‘ওারওুণ্ডরা’ াঈনযাস তৃতীয় ঔসণ্ডয ঙ্কযসচ্ছসদয শুরুসতাআ ‘াঈিফদূসতয’ শ্রলাও ‘যাভাদসণয নাঙ্ক নাঙ্ক 

প্রাণনাথ ভভঙ্কস্ত’ ঙ্করসঔসঙন, তাযয যাঙ্কয প্রসফ ওসযসঙন বফষ্ণফ দাফরীসত। ঞ্চভ ঙ্কযসচ্ছসদয 

শুরুসত ঙ্কফদযাঙ্কত িাওুসযয ‚চনভ াফঙ্কধ াভ রূ শ্রনাযনু নয়ন া ঙ্কতযঙ্কত শ্রবর।‛ ফঙ্কিসভয সৃ্মঙ্কত শ্রথসও 

াঈিৃত এাআ দঙ্কটসত ঙ্কযসচ্ছসদয ভূর ফিফয সভাসক াতৃঙ্কি ফযঙ্কঞ্জত সয়সঙ। এাআ দ শ্রমাচনায় ফঙ্কিসভয 

ভূর রেয ঙ্কঙর ফাগারীয প্রাঘীন ভধযমুকীয় বফষ্ণফীয় ঐঙ্কতসযয সে াঅধুঙ্কনও ািও ভাসচয ঙ্কযঘয় 

খটাসনা। 
 

     ‚ভৃণাঙ্করনী‛ াঈনযাস প্রনয়দুতী ঙ্ককঙ্কযচায়া এওাঙ্কধও বফষ্ণফ কান শ্রকসয়সঙন। তায ব্রচফুঙ্কর দঙ্কট 

ফযঞ্জনাধভেী ‚ভথুযা ফাঙ্কঙ্কন ভধুয াঙ্কঙ্কন, যাভ ঙ্কফরাঙ্কঙ্কন শ্রয‛। ‘ভাথুয’ দঙ্কটয এঔাসন তাৎমে, ভৃণাঙ্করনীয 

প্রণয় রাসবয াঅায় শ্রসভন্দ্রয কৃতযাক াঅফায ঙ্ককঙ্কযচায়ায ওসন্থ শুঙ্কন াঅত্মঙ্কনসফদসনয দ“ ‚ঘযণতসর ঙ্কদনু 

শ্র যাভ যান যতন।‚ এাআ দু্গঙ্কর বফষ্ণফ ওঙ্কফসদয শ্রওান শ্রওান ঙত্র স্মযন ওযায়। াঅভাসদয শ্রমন শ্রাআ শ্রপ্রভ 

ফৃন্দাফসন ঙ্কনসয় মায়। েী যাঙ্কধওা ওৃসষ্ণয শ্রপ্রভ ভুসেয ভাসছ ডুফ ঙ্কদসয়সঙ। শ্রবস শ্রকসঙ তায ওুর ীর 

রাচ। াঈবসয়য বারফাা াঈবসয়য হৃদসয়য াঈত্তাস এভঙ্কন ওসয সয়সঙ কঙ্কবয,সাআ কবীয শ্রপ্রভ াঈবসয়য 

ঙ্কদও শ্রথসওাআ ধীসয ধীসয শ্রৌাঁসঙ মায় াঅত্মঙ্কনফদসনয ান্ত াঈওূসর। নযনাযীয প্রনয়বাফ প্রওাসয ানযতভ 

াঈমুি ভাধযভ ঙ্কাসফ বফষ্ণফ কীঙ্কতসওাআ ফঙ্কিভঘন্দ্র াঈনযাস ঙ্কল্প ম্মতরূস ফযফায ওসযসঙন। 
 

     ‘ঙ্কফলফৃে’ াঈনযাস বফষ্ণফ এওঙ্কট ঘঙ্কযত্রাআ াঅসঙ ‘ঙ্কযদাী বফষ্ণফী’ ফসর। বফষ্ণফতসত্ত্বয যওীয়া প্রণয় 

বাফনা প্রওাঙ্কত সয়সঙ ঙ্কযদাী বফষ্ণফসফী শ্রদসফন্দ্রয কাসনয ভধয ঙ্কদসয়। ঙ্কযদাী ওুন্দ নঙ্কন্দনীয ভুঔাসন 

শ্রঘসয় শ্রকসয় সি- েীভুঔ িচ শ্রদঔসফা ফসর/ তাাআ এসঙ্কঙ শ্রকাওুসর।‚ ‘ওৃষ্ণওাসন্তয াঈাআর’ ওৃষ্ণওান্তসও 

ভৃতুযয ভয় ফরসত শুঙ্কন ‚লসধয াসো ঙ্কযনাভ াঅভায াঈওায। তম্রা ঙ্কযনাভ ি। াঅঙ্কভ শুঙ্কন।‚(৪) 

ফঙ্কিভঘসন্দ্রয ফেসল াঈনযা ‘ীতাযাভ’ এ শ্রদঙ্কঔ ন্নযাী ঙ্খ ঘি কদাধয ীতােয ওৃসষ্ণয নাসভ চয়ধ্বঙ্কন 

ঙ্কদসত ঙ্কদসত এঙ্ককসয় ঘসরসঙ– 
 

                   ‚চয় ঙ্কফ িয !    ঙ্কত্রুয ঙ্কনধন ওয! 

                               যসণ বয়িয ! চয় চয় শ্রয! 

                      ঘর কদাধয!          ওৃষ্ণ ীতােয! 

                     চয় চয় ঙ্কয য! চয় চয় শ্রয!‛(৫) 
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     ওৃষ্ণ  েী বঘতনযসও াঈা ওসয ফাাংরায ধভেদেনসও মঔন যাভসভান নযাৎ ওযসত ঙান, ফঙ্কিভঘন্দ্র 

তঔন েী ওৃষ্ণ  শ্রকৌয ুন্দসযয নফ ভূরযায়ন ওসয ফেবূঙ্কভসত তাাঁসদয েিায ঙ্কাংাসন ফান। ঙ্কফস্মসয়য 

ওথা র শ্রলাড় তাব্দীয ফাাংরাসদস বঘতনয বাফাসন্দারসনয প্রঙ্কত ঙ্কঙ্কেত ফাগারীয দৃঙ্কি, ফেপ্রথভ 

ফঙ্কিভঘন্দ্রাআ াঅওলেণ ওসয ফসরসঙন“ ‚াঅচ শ্রত্রাওে, ওার হুথয, াঅচ শ্রকঙ্করঙ্কর, ওার শ্রফওণ, াআাঈসযাসয 

এাআরূ াওস্মাৎ শ্রৌবাসকযাচ্ছা াআর। াঅভাঙ্কদসকয  এওফায শ্রাআ ঙ্কদন াআয়াঙ্কঙর। াওস্মাৎ নফদ্বীস 

বঘতনযঘসন্দ্রাদয়; তাযয রূ নাতন প্রবৃঙ্কত াাংঔয ওঙ্কফ ধম্মতত্ত্বঙ্কফদ ঙ্কণ্ডত। এঙ্কদসও দেসন যখুনাথ 

ঙ্কযভঙ্কন,কদাধয, চকদী, সৃ্মঙ্কতসত যখুনন্দন, এফাং তৎয কাঙ্কভকন াঅফায ফাাংরা ওাসফযয চসরাচ্ছ্বা, 

ঙ্কফদযাঙ্কত, ঘণ্ডীদা, বঘতসনযয ূফেকাভী। ঙ্কওন্তু তাায য বঘতসনযয যফঙ্কতেনী শ্রম ফাাংরা ওৃষ্ণঙ্কফলঙ্কয়নী 

ওঙ্কফতা, তাা াঙ্কযসভয় শ্রতচঙ্কস্বনী চকসত াতুরনীয়া, শ্র ওথা াআসত?‛(৬) শ্রাআ াঈত্তসয াঅরঙনায াআঙ্কত 

তাঙ্কন সযাঙ্কচনী নাাআডুয এঙ্কি াঈিৃঙ্কত ঙ্কদসয়“ ‚েী বঘতনযসদসফয প্রফঙ্কতেত শ্রপ্রভধভোআ মুকধভে। েী বঘতনয শুধ ু

ফাগারীয চনয নসন, ঙ্কতঙ্কন ফে চকসতয ুচয। েী শ্রকৌযাসেয ধভে মাচনা ওরুন “ ফে ানসথেয না 

াআসফ।‛(৭) 
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