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Abstract 

Chaitanyadev is the great man in middle age in Bengal. This time has a Multi culture in 

Bengal but Make every connection with every Hindu religion. He didn't think of anyone as 

trivial. Chaitanyadeva united all the people of that time through Krishna Neem Therefore, 

especially the lower classes of people were able to move people to a devout society and left 

the racist society and started bhakti devotion, followed by Vaishnava religion. 
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     পঞ্চেশ শতদক বাাংলার সমাজ সাংস্কৃযত যছল স্রাতহীন্ ন্েীর মদতা। স্সই ন্েীর স্রাতধারা যন্মমাণ কদরযছদলন্ 

মধয ুদগর  ুগপুরুষ' চৈতন্যদেব। মধয ুগ যছল সমাজ, সাংস্কৃযত ধ্বাংসকারী সম ়ি,  া যবযভন্ন ধদমমর আগমন্ ও প্রভাব 

যবস্তার স্েদক রক্ষা পা ়িযন্ আযভজাতয যহন্দ ুসমাজও। স্  ধমমই বাাংলা ়ি প্রভাব যবস্তার করুক ন্া স্কন্ সমস্ত ধদমমর 

যহাংর প্রভাব পদ ়িযছল যহন্দু বাঙাযলর যন্ম্নবদণমর উপর,  া পরবতমীকাদল বঙ্গী ়ি সাংস্কৃযত অবক্ষয ়িত রূদপ পযরণত 

হদ ়িযছল। এই অবক্ষয ়িত সমাজ-সাংস্কৃযত পুন্জমীযবত কদরযছদলন্ চৈতন্যদেব। 
 

     চৈতন্যদেদবর জন্ম এদকবাদর পঞ্চেশ শতদকর স্শদষর যেদক। আদগর যবযভন্ন  সম ়ি স্মাগল পাঠান্ রাজত্ব 

কদরযছল। ত্রদ ়িােশ শতদক যিলজী বাাংলা আক্রমদণর পরবতমীকাদল যহন্দ ুধদমমর স্  যবপ ম ়ি স্ন্দম এদস যছল তাদত,  

ব্রাহ্মণ ও স্বৌদের মদধয স্  প্রযতযহাংসা তা যকছুটা যস্তযমত হদলা গ্রাম বাাংলার মদধয  দেষ্ট যবস্তৃযত যছল। একযেদক 

ব্রাহ্মদণর আযভজাতযপূণম অহাংকার অন্যযেদক মুসলমাদন্র অতযাৈাদর যন্ম্নবদণমর যহন্দু সমাজদক জজমযরত কদরদছ। 

ফদল অদন্ক যন্ম্নবদণমর মানু্ষ ইসলাম ধমম গ্রহণ করদত বাধয হদ ়িযছল। যহন্দু সমাদজর যন্ম্নবদণমর মানু্ষ  ইসলাম ধমম 

গ্রহণ কদর ব্রাহ্মণদের উপর পূদবমর অবজ্ঞা, অবদহলার প্রযতদশাধ যন্দয়দছন্। তার একটা উোহরণ ‘কালাপাহা ়ি'। 

ৈতুেমশ শতদক গ্রামীণ সমাজ বযবস্থা স্ভদঙ পদ ়িযছল ফদল আর  স্কান্ যন্যেমষ্ট সাংস্কৃযত বজা ়ি স্সরকম কদর োদকযন্। 

যহন্দু ধদমমর সতযন্ারা ়িদণর জা ়িগা ়ি পীর-ফযকর পূজার প্রৈলন্ শুরু হ ়ি। সতযন্ারা ়িণদক পীর যহদসদব পূজার করার 

কারণ হল একসম ়ি প্রৈুর যন্ মাতন্ ৈাযলদ ়িযছল পীর সাদহবরা। ফদল পীরদক সতযন্ারা ়িণ যহসাদব পূজা করদত বাধয 

হদ ়িযছল। তৎকালীন্ যন্ম্নবদণমর যহন্দু সমাজ। তাযিক স্বৌেধদমমর রীযতন্ীযতগুযল যবকৃত কদর কতগুদলা অন্াৈার গ্রামীণ 

সমাদজ প্রৈযলত যছল। ফদল বঙ্গী ়ি গ্রামীণ শান্ত সমাদজর পদক্ষ ভাদলা যছল ন্া। অন্যযেদক সহযজ ়িা স্বৌেরাও যছল 

প্রকট। আযভজাতয ব্রাহ্মদণরা যন্ম্নদেযণর ন্ারীদক স্ভাগ করত যকন্তু স্কান্ যন্ম্ন স্েযণর পুরুষ স্কাদন্া ব্রাহ্মণ ন্ারীদক 

ন্জর যেদল তাদক সমাদজর কদঠার শাযস্ত স্ভাগ করদত হত। আযভজাতয যহন্দু ধদমমর মদধয কদঠার যন্ ়িম োকা ়ি 

স্কাদন্া ভুল ক্ষমা করা হদতা ন্া। এমন্যক রাজা গদণদশর পুত্র  দু  ইসলাম ধমম গ্রহণ করার পর স্স পুন্রা ়ি যহন্দু 

ধদমম যফদর এদসযছল বদট যকন্তু তিন্ আযভজাতয  যহন্দ ুসমাজ তাদক গ্রহণ কদরযন্। যন্ম্ন স্েযণর যহন্দুদের সদঙ্গ 
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সাংকীণম মদন্াভাব যছল প্রৈুর। এমন্ যক তাদের হাদত জল প মন্ত িাও ়িার যন্ ়িম যছল ন্া। আবার স্বৌেরাও ব্রাহ্মণদের 

দ্বারা ন্ান্াভাদব যন্পীয ়িত হদ ়িযছল। এই সমস্ত সুযবধা োকার েরুন্ ইসলাম ধমম প্রৈার করদত সুযবধা হদ ়িযছল পীর 

সাদহবদের। মুসলমাদন্র দুযট যেদক ইসলাম ধমম প্রৈার করদত সুযবধা হদ ়িযছল। একযেদক অস্ত্র অন্যযেদক ও 

গাজীদের দ্বারা স্প্রদমর মধয যেদ ়ি। এমন্যক অদন্ক মযন্দর, মসযজদে রূপান্তর হদ ়িযছল বদল যন্ম্নদেযণর যহন্দুরা 

স্সিাদন্ যগদ ়ি প্রেীপ জ্বালাদতন্। এমন্যক ন্তুন্ ন্তুন্ মাজার চতযর কদর যহন্দুদের ইসলাম ধদমমর প্রযত আকৃষ্ট  

কদরযছল। সমাদজর যন্ম্ন স্েযণর যহন্দুরা যন্রুপা ়ি হদ ়ি প্রেীপ জ্বালাদতন্। স্কউ  যে ইসলাম ধমম গ্রহণ করদত 

অস্বীকার করদতন্ তাহদল তাদের মৃতুযবরণ করদত হদতা। এই সমদ ়ি পযরযস্থযত িুবই জযটল স্েদক জযটলতর রূপ 

ধারণ কদরযছল। যকন্তু চৈতন্যদেদবর জ্ঞান্মাগম এর পযরবদতম চবষ্ণব ধমমদক ভযি মাদগম রূপান্তযরত কদর  স্প্রম যবতরণ 

কদরযছদলন্। 
 

     চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সাদল জন্মগ্রহণ কদরন্ এবাং স্হাদসন্ শাহ বাাংলা ন্বাব পদে অযধযিত হন্ ১৪৯৪ সাদল 

স্হাদসন্ সাদহব বাাংলার ন্বাব পদে আসীন্ হও ়িার পরই শুরু হ ়ি তার রাজযশাসদন্র যবস্তাযরত কমমসূযৈ। স্হাদসন্ 

শাদহর কমমকাণ্ডদক প্রযতহত করার স্ৈষ্টা কদরযছদলন্ চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব মাত্র ৪৮ বছর জীযবত যছদলন্। এই 

সমদ ়িই বঙ্গী ়ি ধমম-সাাংস্কৃযতক জীবদন্র আেল পযরবতমন্ কদর যেদ ়িযছদলন্। চৈতন্যদেদবর যপতা জগন্নাে যমে, মাতা 

শৈীদেবী। তার বালয ন্াম যছল যবশ্বম্ভর।  াকন্াম যছল যন্মাই। অল্পযেদন্র মদধযই স্স ধমমশাদস্ত্র পাযণ্ডতয লাভ কদরন্। 

শৈীদেবীর সাত কন্যা ও দুই পুত্র যছল। অল্প যেদন্র মদধযই সমস্ত কন্যা মারা  ান্। ব ়ি পুত্র সন্নযাস গ্রহণ কদরন্। 

তাই যদ্বতী ়ি পুত্রদক জগন্নাে যমে প ়িাদশান্া যন্যষে কদর যেদ ়িযছদলন্। 
 

এই  যে সবম শাদস্ত্র হদব গুণবান্। 

ছায ়ি ়িা সাংসার সুি কযরদব পা ়িান্।। 

অতএব ইহা পয ়ি ়িা কা ম ন্াই। 

মূিম হই ়িা ঘদর স্মার োকুক যন্মাযি।।
১
 (চৈ,ভা,আযে) 

 

     তবু িুব কম সমদ ়ির  মদধয সমস্ত জ্ঞাদন্র অযধকারী হদ ়ি ওদঠ। স্ষাল-সদতর বছর ব ়িদস বল্লভাৈা ম কন্যা 

লক্ষ্মীযপ্র ়িাদক যববাহ কদরন্ এবাং লক্ষীযপ্রয়ার সপম োংশদন্ মৃতুয হ ়ি। তারপর রাজ পযণ্ডত সন্াতদন্র কন্যা যবষ্ণুযপ্র ়িা 

স্ক যববাহ কদরন্। ২৩ বছর ব ়িদস যপতার যপণ্ডোদন্র জন্য গয়ায় যগদ ়ি  ঈশ্বরপুরীর  যন্কট েশাক্ষর ‘স্গাপাল' মদি 

েীক্ষা গ্রহণ কদরন্ এবাং পরবতমীকাদল স্কশব ভারতীর কাদছ েীক্ষা যন্দ ়ি সন্নযাস গ্রহণ কদরন্। তারপর ন্াম হ ়ি 

কৃষ্ণচৈতন্য। সন্নযাস স্ন্ও ়িার পর যতযন্ ভারতবদষমর যবযভন্ন প্রাদন্ত ঘুদর স্ব ়িান্ স্শদষ উয ়িষযার পুরী ধাদমর ১৫৩৩ 

যিস্টাদে স্শষ যন্িঃশ্বাস তযাগ কদরন্। 
 

     স্ষা ়িশ শতদকর উদন্মষ পবম স্েদকই চৈতন্যদেদবর মান্বদপ্রম প্রৈাদরর কাজ শুরু কদরন্ ২৪ বছর ব ়িসী 

চৈতন্যদেব বদঙ্গর গ্রাদম গ্রাদম কৃষ্ণ ন্াম প্রৈার করদত শুরু কদর। বৃন্দাবন্ ধাদম তার ভি মণ্ডলীদের জীবন্-

 াপদন্র যন্দেমশ যেদতন্ এবাং যকছু আৈার আৈরদণর মধয যেদ ়ি একটা আেশম স্থাপন্ করদছন্ যকন্তু স্কান্ সম্প্রো ়ি 

গঠদন্র সদৈষ্ট যছদলন্ ন্া।  . সুন্ীল কুমার স্ে তার "Vaishnava Faith and Movement" গ্রদে বদলদছন্: 

"Although Chaitanya possessed great qualities of leadership and extra-ordinary power over 

minds of men. He did not at any time of his career concern himself directly with the 

organisation of his followers. Absorbed in his devotional ecstasies, he hardly over sought to 

build up a cult or a sect."
২ 
 

এরপদরও তার কৃষ্ণদপ্রম বন্যা বদ ়ি যগদ ়িযছল সমগ্র বাাংলার গ্রাম স্েদক গ্রামান্তদর। 
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     চৈতন্যদেব কৃষ্ণ ন্াম প্রৈাদরর মধয যেদ ়ি তৎকালীন্ যবযভন্ন ধমম ও বদণমর মানু্দষর সদঙ্গ তার সম্পকম চতযর হ ়ি, 

 া এক অসাম্প্রোয ়িক মতােশম স্থাপন্া। তৎকালীন্ সমদ ়ি বঙ্গী ়ি জন্মান্দস প্রৈযলত পঞ্চ উপাসন্ার ধারার সাংদগ 

চৈতন্যদেব উপাসক সম্প্রোদয়র সম্পকম স্রদিযছদলন্। 
 

    চৈতদন্যর কাদছ স্কান্ ধমম স্কান্ বদণমর অযস্তত্ব োকল ন্া, োকল মান্বধমম। প্রদতযকটা সম্প্রো ়ি ও বদণমর মানু্ষ 

তার কাদছ আপন্ হদ ়ি উঠদলা।  বন্ হযরোস তার পরমযশষয। যতযন্ সমস্ত যন্ম্নবদণমর মানু্ষদক কাদছ স্টদন্ 

যন্দ ়িযছদলন্। ফদল স্সই আযভজাদতয যহন্দু ধমম আর োকল ন্া। কৃষ্ণ স্প্রদম মাদতা ়িারা হদ ়ি হযর সাংকীতমন্ কদর 

স্ব ়িা ়ি। স্হাদসন্ শাহ চৈতদন্যর প্রযত প্রেদম যবদদ্বষ ভাব োকদলও পরবতমীকাদল স্সই যবদদ্বষ আর যছল ন্া। স্কশদবর 

কাদছ চৈতদন্যর কো শুদন্ স্হাদসন্ বদলযছদলন্: 
 

"স্ িাদন্ তাহার ইচ্ছা োকুক স্সিাদন্। 

আপন্ারা শাস্ত্র মত করুক যবধাদন্।। 

সবমদলাক লই সুদি করুন্ কীতমন্। 

যবরদল োকুন্ যকবা স্ ন্ ল ়ি মন্।। 

কাজী বা স্কাটাল যকবা হউক স্কান্ জন্। 

যকছ ুবযলদলই তার লইব জীবন্।।’ ৩ 

(চৈতন্যভাগবত) 
 

     যকন্তু চৈতন্য পযরকর গান্ সমূ্পণমরূদপ যবশ্বাস কদরযন্। জ ়িান্ন্দ তার "চৈতন্যমঙ্গল’ গ্রদে বদলযছদলন্, স্হাদসন্ 

শাহ ন্বদ্বীদপর হযরন্াম স্শান্ামাত্রই প্রাণ ন্াশ করার  হুমযক যেদতন্।
 

 

     চৈতন্য পূদবম চবষ্ণব ধমম যছল জ্ঞান্মাগম। যকন্তু চৈতন্যদেব সমূ্পণম ভযির যবশ্বাসী যছদলন্। যতযন্ ভাবদতন্ ভযির 

মধয যেদ ়ি সবযকছু সম্ভব। ভযি প্রৈাদরর জন্য যকছু কাজ কদরযছদলন্, স্সগুদলা সমাজ-সাংস্কৃযতদক একটা স্বাতিযতায় 

যন্দ ়ি যগদ ়িযছল। তার ভযির প্রধান্ মাধযম যছল বাাংলা ভাষা।  
 

     চৈতন্য সমসাময ়িক কাদল ন্বদ্বীপ যছল যহন্দুদের শাস্ত্র পীঠস্থান্ যকন্তু স্সিাদন্ কাজী সাদহব কীতমন্ হযর সাংকীতমন্ 

করদত বাধা যেদতা স্সিাদন্ চৈতন্যদেব যবশাল হযর সাংকীতমন্ স্শাভা াত্রার আদ ়িাজন্ কদরযছল। চৈতন্য অবতার 

পযরকর গান্ স্কান্ ধমমদক আঘাত কদরযন্ বা তাদের যবদরাযধতাও কদরযন্। 
 

     যতযন্ প্রযত ঘদর ঘদর ন্াম সাংকীতমন্ এর বযবস্থা কদরন্  া পূদবম যছল ন্া। স্সই সম ়ি পাষণ্ডদের অতযাৈাদর বে 

ঘদর কীতমন্ ন্া কদর ন্গর কীতমন্ এর মধয যেদ ়ি স্শাভা াত্রা কদরন্ স্ িাদন্ স্কান্ ধমম বণম স্ভোদভে যছলন্া। 

চৈতন্যদেদবর এটা একটা ব ়ি ৈযাদলঞ্জ হদ ়ি োাঁয ়িদ ়িযছল স্সই সম ়ি স্গৌ ়িী ়ি চবষ্ণব ধমম যবদরাধীদের পদক্ষ। 

চৈতন্যদেব চবষ্ণবী ়ি অদন্ক ন্াটদকর আদ ়িাজন্ কদরযছদলন্ এবাং অযভন্ ়ি কদরযছদলন্। 
 

     চৈতন্যদেব পরম স্প্রমম ়ি যছদলন্। স্সই সম ়ি জগাই মাধাই দুই ব্রাহ্মণ মাতাল  ুবক মারদত এদসযছল যকন্তু 

তাদেরদকও যতযন্ ক্ষমা কদর স্েন্। এবাং চবষ্ণব ধদমম েীযক্ষত কদরন্। ভযির মধয যেদ ়িই সামাযজক সম্প্রীযত গদ ়ি 

ওদঠ। রমাকান্ত ৈক্রবতমী তার "বদঙ্গর চবষ্ণব ধমম "গ্রদে বদলদছন্: 
 

"চৈতদন্যর প্রামাযণক জীবন্ী সমূদহ অযতপ্রাকৃত কাযহন্ী কমই আদছ। তাাঁর ন্ামকীতমদন্ স্কান্ও যবদশষ 

আৈার-অনু্িাদন্র বযাপাদরই যছল ন্া। মদন্ ভযি যন্দ ়ি শুধ ু ন্ামগান্ করদলই  যে ভি পরমােম লাভ 

কদরন্, তদব আর স্মাতম যক্র ়িাকলাদপর স্কান্ও প্রদ ়িাজন্ই োদক ন্া। ভযির দ্বারা যবযশষ্ট চবষ্ণব ধমম এক 

নু্তন্ সাংস্কৃযত সৃযষ্ট কদর, সৃযষ্ট কদর নু্তন্ সামাযজক পযরদবশ। ভযির সামাযজক যভযিদক সম্প্রসাযরত করার 



চৈতন্যদেব ও সমসাময ়িক বঙ্গী ়ি সমাজ-সাংস্কৃযতক ঐকয                প্রদসন্যজৎ বমমণ  
 

Volume- VIII, Issue-III                                                     January 2020            59 

জন্য চৈতদন্যর প্রদৈষ্টা যছল যন্রন্তর। জ্ঞান্ ৈৈমা মানু্ষদক মানু্ষ স্েদক যবযচ্ছন্ন কদর স্ে ়ি; এটা এিন্ও স্েিা 

 া ়ি।’ 
৪
 

 

     চৈতন্য সমসাময ়িক কাদল ন্বদ্বীপ যছল সাংস্কৃযতর পীঠস্থান্। এবাং স্সিাদন্ ৈৈমা হদতা  ন্বয ন্যাদ ়ির। চবষ্ণদবরা  

যকন্তু স্সই ন্বযন্যা ়িদেরদক পাষণ্ডদের স্েদকও যন্দৈ স্েদিন্। যকন্তু তা সদতযও ব্রাহ্মণরাও চবষ্ণব ধদমম েীক্ষা 

যন্দ ়িযছদলন্। এছা ়িা যন্ম্ন স্েযণর মানু্ষ স্েদক শুরু কদর মুসলমান্ প মন্ত চবষ্ণব ধমম গ্রহণ কদরযছদলন্। স্  সমাজ 

একসম ়ি যহাংসা-প্রযতযহাংসা ়ি যন্মযিত যছল। স্সই সমাজদক অদন্কটা পযরবতমন্ কদর যেদ ়িযছল চৈতন্যদেব। চশব ও 

শািরা যছল তাযিক যকন্তু স্সটা অদন্কটা কমদত শুরু কদরদছ। অতুল সুর তার "বাঙলা ও বাঙাযলর যববতমন্’ গ্রদে 

বদলদছন্: "চৈতদন্যর আযবভমাদবর পূদবম যহন্দু সমাদজর তি ধমম যবকৃত কদর বহু অন্াৈার মূলক অনু্িাদন্ পযরণত 

হদ ়িযছল। যন্িাবান্ ব্রাহ্মসমাদজর কদঠারতাও ৈরম শীদষম স্পৌাঁদছযছল। মানু্দষর প্রযত মানু্দষর স্প্রম প্রীযত স্লশমাত্রও 

যছলন্া। পরস্পদরর প্রযত স্প্রম স্থাপন্ করাই চৈতন্য প্রবযতমত স্গৌ ়িী ়ি চবষ্ণব ধদমমর মূল যভযি যছল।’ 
৫
 চৈতন্য প্রবযতমত  

মান্বদপ্রম সমগ্র জাযত, বণম, ধদমমর ঊদধ্বম উদঠ এক সবমজন্ীন্ ধদমম পযরণত হদ ়িযছল। স্  ধদমম ব্রাহ্মণ স্বৌে সহযজ ়িা 

সবাই একাকার হদ ়িযছল এবাং সমাদজ একটা ন্তুন্  ুদগর শুরু হদ ়িযছল। আযভজাতয যহন্দু ধদমম স্ িাদন্ ভগবান্দক 

ভাদলা কদর আরাধন্া করার স্কাদন্া জা ়িগা যছল ন্া, স্সিাদন্ যন্ম্ন স্েযণর মানু্ষ প্রাণ িুদল হযরন্াম সাংকীতমন্ এ 

স্মদত উদঠযছল,  া মানু্ষদক মানু্ষ হদত সাহা য কদরযছল। 
 

     চৈতন্যদেদবদক স্কন্দ্র কদর গদ ়ি উঠল যবযভন্ন সাযহতয। এবাং তার হযরন্াম সাংকীতমন্দক স্কন্দ্র কদর গদ ়ি উঠল 

অদন্ক গাদন্র সুর। চৈতন্যদেদবর পরবতমীকাদল চবষ্ণব ধদমমর যবযভন্ন সম্প্রো ়ি গদ ়ি উঠদলা এবাং স্সই সম্প্রোদ ়ির 

মদধয প্রযতবাদের সাদে সাদে সহযজ ়িা সাধন্া একটা জা ়িগা কদর যন্ল  া সমূ্পণম স্বৌে, শাি ও চশব ধদমমর 

সাংযমযেত একটা রূপ  া তৎকালীন্ বঙ্গী ়ি সমাজ সাংস্কৃযতর যমলন্দক্ষত্র রূদপ রূপায ়িত কদরযছল। চৈতন্য প্রবযতমত 

চবষ্ণব ধদমমর মদধয যবযভন্ন আিা ়িাগুযল সাংস্কৃযতর স্কন্দ্র হদ ়ি ওদঠ। স্লাদকা সুদরর প্রাধান্য স্পল  া পোবলী কীতমন্ 

সাধারণ মানু্দষর অন্তদর প্রদবশ করদত শুরু করদলা এবাং এর স্েদকই গদ ়ি উঠদলা যবযভন্ন স্লাকসঙ্গীদতর 

যমলন্দক্ষত্র। বাউল ঝুমুর ভাযট ়িাযল টপ্পা টপ এছা ়িাও যবযভন্ন স্লাকসাংগীত সুর হদ ়ি উঠদলা চবষ্ণব পোবলী কীতমন্ 

এর আেদল। অদন্ক স্লাকসুদর গাও ়িা হল কীতমন্। এবাং কীতমদন্ যমদশ স্গল অদন্ক স্লাকসঙ্গীদতর সুর। গ্রাম 

বাাংলার সমাজ ও সাংস্কৃযত ধীদর ধীদর ত্বরাযিত হদত শুরু করদলা। 
 

     মধয ুগ বঙ্গী ়ি সাংস্কৃযতদত একযেদক স্ মন্ সাযহদতযর ভাণ্ডার স্তমযন্ অন্যযেদক যহন্দু ধদমমর অবক্ষয ়িত রূপ যছল 

তা সতয চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করার পদরই বঙ্গী ়ি ধমম আদন্দালদন্র স্ক্ষদত্র একটা অভাবন্ী ়ি ফল স্পদ ়িযছল যহন্দু 

ধমমাবলম্বী যন্ৈু স্েযণর মানু্ষ, স্ টা তাদের স্ক্ষদত্র বাস্তব জীবন্  াপন্ করার  একটা পে। শুধু যন্ৈু স্েযণর ন্ ়ি যকছ ু

পাঠান্ও চবষ্ণব ধমম গ্রহণ কদরযছদলন্। সমাদজ এক সম ়ি যবধবাদের স্কাদন্া অযধকার যছল ন্া স্সই যবধবাদের ধমমী ়ি 

অযধকার যফযরদ ়ি যেদ ়িযছল চৈতন্য প্রবযতমত চবষ্ণব ধমম। তাই চবষ্ণবধমম একসম ়ি বদঙ্গর জন্মান্দস সমাের লাভ 

কদরযছল। চবষ্ণব পোবলী কীতমন্  সুযফবাদের সদঙ্গ অদন্ক যমল রদ ়িদছ একযেদক সুর একযেদক ভগবান্দক  াকার 

পেযত ও মানু্দষর প্রযত েো যেক স্েদক। চবষ্ণব ধদমমর সদঙ্গ শািধদমমর একটা আভযন্তরীণ সম্পকম যছল স্সটা হদলা 

সুদরর সমি ়ি ও ভযি। েীচৈতন্য প্রবযতমত চবষ্ণব ধমম পরবতমীকাদল উয ়িষযা আসাম এমন্যক েযক্ষণ ভারত বতমমাদন্ 

সমগ্র পৃযেবী জুদড় আদলা ়িন্ সৃযষ্ট কদরদছ স্ টা অন্য ধদমমর পদক্ষ সম্ভব হ ়িযন্। চৈতন্যদেব সমসাময ়িক বঙ্গী ়ি 

সমাজ সাংস্কৃযতর মদধয একযেদক স্ মন্ গ্রামবাাংলার মানু্দষর ধমম যবশ্বাসদক সযঠক যেশা স্েযিদ ়িদছন্ ,স্তমযন্ 

সমাদজর মানু্দষর মদধয সম্প্রীযত স্বাধ অকু্ষণ্ণ রািদত যশযিদ ়িদছ  া বঙ্গী ়ি সমাজ, সাযহতয ও সাংস্কৃযতদত যৈরস্মরণী ়ি 

হদ ়ি রদ ়িদছ। 
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