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Abstract 
অদ্বৈত বেদান্ত হল বেবদক দর্শবনর সবেশশ্বরোদ। সবেশশ্বরোদীবদর মবত মানুবষর সবতযকাবরর আত্মা হল শুদ্ধ বচতনয এোং 
পরম সতয ব্রহ্মও শুদ্ধ বচতনয। বেবেকানবন্দর মনন ও বচন্তবন ধমশীয় ভােনা নেরূপ প্রাপ্ত হয় োরাংোর। ধমশ বকান বেবিন্ন 
বেষয় নয় েরাং মানুবষর জীেন কমশ সমস্ত বকছুর সবেই অোবেভাবে জব়িত। ভারবত দর্শনবক ধবমশর তাবিক বদক ও ধমশবক 
দর্শবনর েযেহাবরক বদক েবল সে সমবয়ই মবন করা হবয়বছ। জগবত র্তরকম দর্শন আবছ, তার মবধয বেদান্তই সেবচবয় 
বের্ী েযেহারবর্াগয। তাই বেদান্তই দর্শনর্াস্ত্রগুবলর মবধয সেবচবয় বের্ী মহিপূর্শ ও ধমশসমূবহর মবধয সেবচবয় বের্ী 
সান্ত্বনাদায়ক। বেবেকানবন্দর ধমশ বচন্তায় অনযতম আবলাচয বেষয় হল বেদান্ত দর্শন। বতবন বদবর্-বেবদবর্ সনাতন বহনু্দ ধবমশর 
বেষ্ঠবের মধয বদবয় এই বেদান্ত প্রচার কবর বেশ্ব জয় কবরবছবলন। বতবন ছাত্রােস্থায় বেদান্ত দর্শন অধযয়ন কবরবছবলন। 
বতবন মবন করবতন দর্শবনর আবলাবক মানুষ তার জীেবনর নানা সমসযার সমাধান কবর থাবকন। এমনবক দর্শন জীে ও 
জগবতর অন্তবনশবহত সতযবক উদঘাটন কবর মানুবষর মবন অন্তহীন বজজ্ঞাসার প্রসার ঘটায়। বেবেকানন্দ বেদান্ত ধারর্াবক 
শুধু দর্শবনর মবধয সীমােদ্ধ না বরবে েৃহত্তর জীেন বোবধর সবে সমৃ্পক্ত করবত বচবয়বছন। প্রতযবহর জীেবন বেদাবন্তর 
েযােযাবক কাবজ লাবগবয় উন্নত মানে সমাজ গব়ি তুলবত বচবয়বছন। তাই আবলাচয বনেবে বতবন বকভাবে বেদাবন্তর ব্রহ্মজ্ঞান 
মানবেক গুর্বক েবধশত করবত পারবে এোং বকভাবে বতবন োাংলার সমাজ জীেবন বেদান্ত দর্শবনর প্রবতফলন ঘটাবত 
বচবয়বছবলন তারই আবলাচনায় হবে প্রধান উবের্য। 

______________________________________________________ 
Discussion 
বেবদর অন্তভশাগ উপবনষদই মূলত বেদান্ত। উপবনষবদ উদ্ভাবসত তিজ্ঞান ভারবতর অমূলয সম্পদ। ভারবতর জাতীয় জীেবনর 
মূল বভবত্তই বছল অদ্বৈত বেদান্ত। তাই একথা অনায়াবসই েলা র্ায়, বেদান্তই ভারতীয় জাবতর আনবন্দর মূল উৎস, বেদান্তই 
জাবতর আত্মা এোং প্রার্। সুতরাাং সকল জাবতর উন্নবতর বচষ্টা, সমস্ত রকবমর বহতকর বচন্তা, সকল প্রার্স্পন্দন বেদাবন্তাপবদষ্ট 
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তি জ্ঞানবক বকন্দ্র কবরই প্রেবতশত। স্বামী বেবেকানন্দ এই সতয অন্তবর উপলবি কবর অদ্বৈত বেদাবন্তর মূলতি গুবলবক 
েযেহাবরক জীেবন রূপাবয়ত কবর বেশ্বসভায় ভারবতর মর্শাদা েবধশত কবরবছন।   

প্রবতযক েযবক্ত বনবজর সাবথ বেশ্বাবসর একবট দৃঢ়তা েহন কবর, মা তার বিয়া-কলাপ গুবলবক বনধশারর্ কবর, তার 
েযবক্তেবক রূপাবয়ত কবর, আকার বদয় এোং সম্প্রদাবয়র সদসয বহসাবে তার অেস্থানবক বনধশারর্ কবর। েযবক্তরা জন্মগতভাবে 
বতবর না হবয় জন্মগত হয় এোং তাবদর ঐবতহয, ধমশ, বর্ক্ষা, বেদযালয় বথবক গঠনমূলক ধারর্া এোং আদর্শবক ধারর্ কবর 
উত্তরাবধকারী হয়। পাশ্চাতয বেজ্ঞাবনক সাংর্য়োবদর বচতনায় বনমগ্ন এক নেীন উজ্জ্বল স্নাতক নবরন্দ্র ঐবতহযর ধারায় 
প্রবর্বক্ষত হবয়বছবলন, মহাপরািমর্ালী শ্রীরামকৃবের চুম্বকীয় প্রভাবের মধয বদবয় একবট অদ্বৈত বচন্তাধারায়। তবে নবরন্দ্র 
বকভাবে বেবেকানবন্দ রূপান্তবরত হবয় বছবলন এোং বকভাবে ধমশান্তবরত হবয়বছবলন বস কারর্ জানা আমাবদর দরকার বনই। 
আমরা জানবো অদ্বৈত দর্শন বেবেকানবন্দর সামাবজক এোং রাজদ্বনবতক জীেবন বকভাবে প্রবতফবলত হবয়বছ।  

বেবেকানন্দ অদ্বৈতোবদর সাংজ্ঞা অনুধােন কবর েবলবছন বর্, সমগ্র বেবশ্ব একবটই ব্রহ্ম রবয়বছ। তাই অদ্বৈত, 
বেবশ্বর োস্তেতাবক প্রশ্নবেদ্ধ কবর না। বকেল এবট জানান বদয় বর্, বেবশ্বর র্া বকছু আবছ তা মানে সাংবেধাবন প্রবের্ কবর 
না। মানুষবট মুক্ত এোং এর মবধয বর্ পাথশকযগুবল উপবস্থত েবল মবন হবি তা চঞ্চল ো বচরন্তন নয়, তবে এ বথবক মুবক্ত 
পাওয়া বর্বত পাবর। অদ্বৈত বেদাবন্ত এই দাবের সতযতা বেবভন্ন বের্ীর আত্মবনষ্ঠার সাহাবর্য প্রদবর্শত হয়। তবে এবট বনজ 
মুক্ত এোং প্রকৃবতর একবট অাংর্ও গঠন কবর না এোং োবহযক অেস্থার বক্ষবত্র এবট বনধশারর্ বর্াগয নয়। এভাবে আমরা 
সকবলই োবহযক পবরবস্থবত বথবক আত্ম উদ্ধাবরর ঘটনাবট অনুভে কবর। জাগ্রত জীেবন মানুষবট একবট েস্তু বথবক েুে কমই 
পৃথক বর্াগয প্রদবর্শত হবে।   

উবের্যমূলকতা মানুবষর বক্ষবত্র চূ়িান্তভাবে সতয নয়। মানুষ েস্তু রূবপ প্রদবর্শত হবলও েস্তু নয়; বেদ্রুপকারী েস্তু 
তার অবস্তিতা বথবক প্রাপ্ত। মানুবষর অেস্থার উবের্য গুবল মানুবষর গঠনমূলক মানবসক এোং বেৌবদ্ধক র্বক্তর কারবর্ 
বোধগময। এবট তাাঁর ইিার উপবরই েস্তুর অবস্তে রবয়বছ, েস্তুগুবলবক তার মূলভাে এোং চবরত্র গঠবনর কথা ভাো উবচত 
নয়। র্া বকাবনা বকছুর মূল বেষয় তা বথবক পৃথক করা র্ায় না। বজবনস এোং তার সারাাংবর্র একই অথশ আবছ। তবে 
তারা এক এোং একই আকার গঠন কবর। পাথশবকযর নাম থাকবত পাবর, তবে অথশবট একই রকম। সুতরাাং মানুষ েস্তুবক 
মানুষ কবর বতাবল, েস্তুবক মানুষ কবর না। র্বদ েস্তুবট মানুবষর বথবক পৃথক হয়, র্বদ বকছু অবভজ্ঞতা থাবক র্া বেষয় বথবক 
েস্তুর এই পৃথকীকরর্বক নযার্য েবল প্রমার্ কবর তবে তা অনুসরর্ কবর, বর্ েস্তুবট মানুবষর গঠনতবের অাংর্ বতবর করবত 
এোং প্রবের্ করবত পাবর না।   

জ্বলন্ত র্বক্ত এোং আগুন এক এোং অবভন্ন। এগুবলবক বচন্তায় আলাদা করা র্ায়, তবে এই বেবভন্ন নাবমর অথশ 
এক এোং একই সত্তার অবধকারী। জ্বলন্ত র্বক্তবক আগুন বথবক পৃথক করা র্ায় না কারর্ এবট আগুবনর মূল উপাদান। 
মানুবষর বক্ষবত্র র্বদ বনবদশষ্ট বেবর্ষ্টয গুবল বকানওভাবেই তার সাবথ মূলত রু্ক্ত থাবক, তবে বসগুবল তার বথবক আলাদা 
হওয়ার বকান সম্ভােনা বনই। বকন্তু তেুও মানুবষর অবস্তে অক্ষত এোং অবেবিন্ন রবয় বগবছ। এবট একবট ধ্রুে সতয। এোর 
আমরা প্রবতবট বদহ বর্ অবভজ্ঞতা গুবলর মধয বদবয় র্ায় তার আবলাবক মানুবষর প্রবয়াজনীয় প্রকৃবত বেবেষর্ করার বচষ্টা 
করবো।   

অদ্বৈত বেদান্ত আমাবদর বর্বেবয়বছ বর্, মানুবষর স্বাবথশর জনয উবের্যমূলক বেবর্ষ্টযগুবল অপবরহার্শ নয়। স্ববের 
অবভজ্ঞতায় এমন স্বতেতা এোং পাথশকয র্া সাধারর্ত বনবজর স্বরূপবক বচবিত কবর তা অনুপবস্থত। সূ্থল বেশ্ব অবস্তেহীন। 
জাগ্রত জীেবনর বজবনসগুবল আর বনবজর অবভজ্ঞতার জনয উপবস্থত থাবক না। এবট সূ্থল েস্তু েযতীত একবট অবভজ্ঞতা। সূ্থল 
বদবহক েস্তু এবকোবর অবস্তেহীন হবলও এর অবভজ্ঞতা রবয়বছ। এই অবভজ্ঞতা গুবলর সৃ্মবত, বচত্র, ধারর্া, ছাপগুবল আত্মা 
তার জাগ্রত জীেবনর অবভজ্ঞতার ফবল েহন কবর। সুতরাাং আত্মা সূ্থল েস্তু েযতীত উপলবি কবর, র্বদও এই অেস্থায় বকান 
প্রকার উবের্য রবয়বছ। তবে এোবন স্বােলম্বীতা এোং আপবত্তোদ বথবক আবপবক্ষক স্বাধীনতা উপবভাগ করা হয় এই অবথশ 
বর্, সূ্থল েস্তুগুবল আর স্ববরর সাবথ আেদ্ধ হয় না। সুতরাাং স্ব (বনজ) বকান েস্তু নয়। অবভজ্ঞতা বেষয়গত এোং ত্রুবটমুক্ত। 
এবত েস্তুর প্রবয়াজন হয় না, তবে এবট বজজ্ঞাসা করা বর্বত পাবর, প্রভাে, সৃ্মবত, ধারর্া, বচত্র ইতযাবদর তেুও আপবত্ত আবছ 
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বকনা? পাথশকযবট বকেলমাত্র বেবভন্ন আবদবর্র সাবথ সম্পবকশত; তবে অবভজ্ঞতার মুবোমুবে বকছু আবছ। এই অবভজ্ঞতা 
বনেুাঁত সাংবেদনর্ীল নয়। এর এমন বকছু রবয়বছ, র্া বথবক এবট এর অথশ গ্রহর্ কবর। সুতরাাং এবট েলা র্ায় না বর্, আত্মা 
েস্তুবনষ্ঠ চবরত্র বথবক সমূ্পর্শ মুক্ত এোং এবট বনবজই বকান েস্তু হবত পাবর না। র্বদও স্ববের মানুষ অবভজ্ঞতার সাবথ 
উবের্যমূলক বেশ্ব বথবক আবপবক্ষক স্বাধীনতা উপবভাগ কবর, বর্টা েস্তুবনষ্ট বেবর্ষ্টয ৈারা বচবিত। তবে স্ববের অবভজ্ঞতা 
গুবলবত একজন আসবল এই বেবর্ষ্টয গুবল বথবক মুবক্ত পান না, র্া তার সাবথ জাগ্রত করার অবভজ্ঞতা গুবলর সাবথ রু্ক্ত 
বছল। সুতরাাং শুদ্ধতা এোং অ-অবভজ্ঞতা সম্পবকশ প্রমাবর্ত হয় না। মানুষ েস্তুবটর কারবর্ই বস হবয় ওবঠ । বর্বহতু বতবন 
একাকীে এোং পবরপক্বতায় বেব়ি ওবঠন এোং তাাঁর েযবক্তে বনবজই সাংরক্ষর্ করা হবয়বছ, উৎপাবদত হবয়বছ এোং উবের্য 
বেশ্ব ৈারা বনধশাবরত, বতবন েস্তু- এবটবক প্রবশ্ন েলা েুে সহজ।  

বমৌবলক ঐবকযর বনশ্চয়তার জনয অদ্বৈত বেদান্ত স্বেহীন ঘুবমর অবভজ্ঞতার বদবক ঝুাঁকবছন এোং সতয প্রবতষ্ঠার 
জনয বর্ পাথশকযগুবল চূ়িান্ত নয় এোং এক পর্শাবয় তারা এবকোবর দ্রেীভূত হয়। আত্মবনষ্ঠ বের্ীসমূহ গুবল েস্তুবনষ্ঠ বেশ্ব 
বথবক মানুবষর আবপবক্ষক স্বাধীনতার বদবক এোং তার আকষশনীয় বচি গুবলর বদবক বনবদশর্ কবর। স্ব-অবভজ্ঞতা বনবজই 
একবট উবের্যহীন অবভজ্ঞতা। স্বেহীন অেস্থায় বকেলমাত্র সমূ্পর্শরূবপ অনুপবস্থবত এোং অননয েযবক্তর বেবর্ষ্টযরু্ক্ত সাধারর্ 
পাথশবকযর ভুবল র্াওয়া নয়। বসই অেস্থায় বেবভন্ন পবদ অবধবষ্ঠত বেবভন্ন পদবক্ষপ এোং বিয়াকলাবপর বেবভন্ন বক্ষবত্র বনরু্ক্ত 
স্থানগুবলর ৈারা পাথশকয সমূ্পর্শরূবপ ঘনীভূত হবয়বছ। তবে বসোবন বেশুদ্ধ বচতনা আবছ, বকন্তু বকান েস্তু বনই। অবভজ্ঞতা 
উবের্যহীন। স্ব (বনজ) তার বনজস্ব মুকুট অবভজ্ঞতাবত জ্বলজ্বল কবর। এবট বদোয় বর্, েস্তু এোং তাবদর উবের্যগত 
বেবর্ষ্টযগুবল মানুবষর প্রবয়াজনীয় চবরত্র নয়। রাষ্ট্র অজ্ঞান নয়। েস্তুর অনুপবস্থবত মাবন অবভজ্ঞতার অনুপবস্থবত নয়। অদ্বৈত 
বেদান্ত পবশ্চবমর বদক বথবক পৃথক।   

পাশ্চাতয বচন্তাবেদরা কেবনাই এমন বকান অবভজ্ঞতা ভােবত পাবরন না র্া উবের্যবভবত্তক নয়, তা অবভজ্ঞতা ৈারা 
বনধশাবরত হয়। েস্তু অবভজ্ঞতার একবট প্রবয়াজনীয় উপাদান। সুতরাাং স্ব (বনজ) বেবর্ষ্টয কেনও স্ব (বনজ) বেবর্ষ্টয ছা়িা কল্পনা 
করা র্ায় না। তবে স্ব (বনজ)-এর অের্যই বর্বরানাম থাকবত হবে এোং অের্যই পাথশকয থাকবত হবে। এই পাথশকযগুবল 
বথবক এবটবক কেবনা সরেরাহ করা সম্ভে হবে না। কারর্ তাবদর কাবছ আত্মবচতনা আধযাবত্মকতার চূ়িান্ত লক্ষয। স্ব (বনজ) 
একবট েস্তু র্বদও এবট বদবহক িবমর বকান েস্তু নয়। স্ব (বনজ) সত্তার অবভজ্ঞতা বর্মন মানবসক দৃবষ্টভবে বথবক মুবছ বফলা 
হয়। তাই তারা েযবক্তবের বেলুবপ্তর কথা ভােবত পাবর না। তারা তাবদর অহাং রক্ষার জনয অবনক র্ত্ন কবর। তারা বেষয়েস্তু 
ছা়িা বনবজবক ভােবত পাবর না, র্া তাবদরবক র্বক্তর্ালী কবর বতাবল। তবে অদ্বৈত বেদাবন্তর জনয বেষয়বট সবতযকার অবথশ 
র্বদ বেষয় হয় তা কেবনাই েস্তু হবত পাবর না। চূ়িান্ত বেবেষবর্ এবটবক কম েস্তু হবত হবে। অতএে উবের্য মূলক বেবর্ষ্টয 
গুবল এর মূল অাংর্বট গঠন কবর না। েযবক্তে দ্রেীভূত হয়। এবট মানুবষর আসল বনর্শাস নয়। সাংকীর্শ আদর্শ, সীবমত, 
সীমােদ্ধ হল অবস্তবের বনম্নস্তবরর বেবর্ষ্টয। তবে গুবলবক দ্রেীভূত করা র্ায় এোং স্বতেতা অবেবিন্নভাবে অবস্তে অবেরত 
রােবত পাবর এোং পাথশকযবটবক মবনাদ্বেজ্ঞাবনক পরীক্ষায় বনওয়া বর্বত পাবর। েস্তুবনষ্ঠতা বথবক এই স্বাধীনতা এোং েস্তুবেহীন 
ছা়িাই অনুভবের অবভজ্ঞতা অবনবকর কাবছ অজ্ঞান হবয় র্াওয়ার মবতা ঘটনা। তবে সরল মানুবষর পবক্ষ এবট স্বাভাবেক। 
সাধারর্ জ্ঞাবন বচন্তাভােনা করার জনয উবের্য ছা়িা অবভজ্ঞতা অসম্ভে এোং অকল্পনীয়। সবন্দহ বছল র্জ্ঞেবের বচবয় কম 
সমাবলাচনামূলক বর্াগযতার একজন মানুষবক জজশবরত কবর। সবন্দহ অবনোর্শ বর্ আত্মার অবস্তে বনই। তাই অজ্ঞানতা 
বনবজর অবস্তবের মাধযম হবত পাবর না। তবে অজ্ঞানতা র্া তাবক বোঝায় তা হল অেবহলা এোং েস্তুর সবচতনতার 
অনুপবস্থবত। এবটর বচতনা বনবজই বেলুবপ্ত হবতও পাবর, আোর নাও পাবর। তবে বচতনা এোং অবভজ্ঞতা দুই আবছ। েস্তুত 
আত্ম অবভজ্ঞতা বকছু উবের্য পদ্ধবতবত গব়ি ওবঠ না। অবভজ্ঞতা তাৎক্ষবর্ক র্বদও এর সরলতা জ্ঞান উপলবির ধরবর্র 
নয়। এমনবক জ্ঞান-অবভজ্ঞতা এক অবথশ একবট মধযস্থতা অবভজ্ঞতা। এবট উবের্ীয় অেস্থার মাধযবম প্রভাবেত হয়। এগুবল 
স্বল্পহীন অেস্থায় বেদযমান নয়, তেুও আত্মার অবভজ্ঞতা রবয়বছ। র্বদ অবভজ্ঞতাবট স্বেহীন ঘুবমর রাবজয না ঘবট তবে এই 
অবভজ্ঞতার বকান সৃ্মবতর বেচার হবত পাবর না। তবে আমরা আমাবদর স্বেহীন ঘুমবক স্মরর্ কবর এোং আমরা এও মবন 
কবর বর্, অবভজ্ঞতা হওয়ার মত বকছুই বছল না; তেুও জাবন বর্ আমরা অবভজ্ঞ হবয়বছ। তবে অদ্বৈত বেদান্ত বর্ক্ষা বদবয়বছ 
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বর্, বসবদ্ধর এমন একবট অেস্থাবন বপৌঁছাবনা র্ায়, র্া অবভজ্ঞতা এোং জীেন অবভজ্ঞতার সীমােদ্ধতা বথবক সমূ্পর্শ মুক্ত। 
আসবল এবটই মানুবষর বভবত্ত হওয়া উবচত। অদ্বৈত বেদান্ত মানুবষর আত্ম চবির চূ়িান্ত ঐবকযর ভবে বথবক শুরু হয়, র্া 
বথবক আমাবদর অন্তহীন ছদ্মবের্ এোং সমসযার মূবলর মবধয দাাঁব়িবয় সমস্ত পাথশকয বেলুপ্ত করা হবয়বছ। তাই েযেহাবরক 
বক্ষবত্র আমাবদর এই সতযবক বকেল েৃহৎ আকাবর প্রবয়াগ করবত হবে র্া েযেহাবরক দর্শবনর বভবত্ত হওয়া উবচত। তবে 
বেবেষর্ এোং বেমূতশকরবর্র এই পদ্ধবতর উবের্যবট এই সতযবক চাবলত কবর চবলবছ বর্, সাংবেধাবন োবহযক দুঘশটনার সাবথ 
মানুবষর আসল প্রকৃবত গবঠত হয় না, র্ার মবধয অবস্তবের বেষবয়ক পবরবস্থবত একবট প্রভাের্ালী ভূবমকা পালন কবর। তবে 
বসই বচরন্তন মূল এোং তার েযবক্তবের সাংবেবষ মূল অাংর্ বহসাবে বেরাজ কবর প্রকৃত েযবক্ত।  

অদ্বৈত বেদাবন্তর ৈারা বোঝা র্ায় স্বতেতার স্বরূপ এোং োস্তেতার পবরকল্পনায় পৃথক েযবক্তর স্থাবনর উপর 
বেবেকানবন্দর েন্ড গুবল বলো হবয়বছ। তবে এবট েুে কমই েলা দরকার বর্, েযবক্তর পদবট সবতযকার অবথশ অবস্তবের 
পবরেবতশত অেস্থার উপর বভবত্ত কবর বতবর হয় না, তবে এবট এমন একবট বজবনস, র্া তার স্থায়ী মমশ বথবক র্বক্ত এোং 
প্রার্র্বক্ত েুাঁবজ বের কবর। এবত বর্ েযবক্ত সমগ্র মানেজাবতর সাবথ একাত্ম হয়, বস, বসই েযবক্তেবক অজশন কবর র্া 
বনবতকতার লক্ষয ধমশীয় সাংসৃ্কবত। এবট একবট সতয সভযতার বভবত্ত গঠন কবর। মানেতাোদী বেবদ্রাহ বথবক উদূ্ভত সামাবজক 
সামযতা স্বাধীনতা এোং ভাতৃবের স্বরবট বকেল অথশহীন, র্বদ তারা বমৌবলক সতযবক েুঝবত আগ্রহী না হয়। এোবন োবহযক 
পবরবস্থবত মানুষবক আকার বদয় না। তাছা়িা অভযন্তরীর্ সত্তার রহসয মানেতাোদীরা েুে কমই মানে জাবতর উন্নবত কবল্প 
সুরক্ষার র্ত্ন কবর। মানেতাোদ আসবলই এক ধরবনর বেজ্ঞানোদ এোং মানুবষর বনবমশত একবট তি র্া বকেল তার োবহযক 
পবরবেবর্র উন্নবতর বভবত্তবত তাবক স্বাথশপরতার বদবক বটবন বনবয় র্ায়। স্বামী বেবেকানবন্দর অবভবর্াজন অনুসাবর অদ্বৈত 
বেদান্ত মানে সম্পবকশর দীঘশস্থায়ী আদর্শ বেকবর্ত হওয়ার সম্ভােনার ফল। তবে স্বতেতা বকেল েৃহত্তর জীেবনর অাংর্ 
বনবয় গবঠত হয়। এবট মানুবষর বসবদ্ধর মূল চাবেকাবঠ এোং এর উপবরই আমাবদর সামাবজক জীেনর্াত্রা ও বচন্তাভােনার 
বভবত্ত গব়ি বতালা উবচত। সম্প্রদাবয়র পৃথক এোং েৃহত্তর জীেবনর মবধয সামঞ্জসযতা এক এোং একই উৎস বথবক শুরু 
হয়। তবে এটা স্পষ্ট বর্, মানুবষর বকন্দ্রীয় মন োবহযক পবরবেবর্র স্রষ্টা নয়, তার বচতনাবত আত্মা ঐশ্ববরক; এটাই তার 
সামাবজক ও রাজদ্বনবতক জীেবনর আসল বকন্দ্র।   

র্বদ বকউ ভারতীয় সাংবেধাবনর বদবক নজর বদয়, তবে এবট বদেবত পাবে বর্, অদ্বৈতই সাংবেধাবনর বভবত্ত ো 
মূলনীবত, র্া সাংবেধাবনর অথশদ্বনবতক ও সামাবজক প্রবতষ্ঠাবন প্রকাবর্ত হয়। সাংবেধাবনর উপস্থাপক বহবসবে অদ্বৈতোদ 
প্রবতশ্রুবত প্রবতধ্ববনত কবর বর্, আইবনর বচাবে সকবলই সমান এোং বর্ োংর্গত কারবর্ সৃষ্ট বেবর্ষে ো বেবর্ষ সুবর্াগ-
সুবেধা উপবভাগ করা হবয়বছ তা বেবেচনা কবর বকানও দুবট েযবক্তর মবধয বেষময বতরী করা র্ায় না। এবট বকেল সামাবজক 
এোং রাজদ্বনবতক বক্ষবত্র বমৌবলক রূপক দৃবষ্টভবের প্রবয়াগ বহসাবে েলা বর্বত পাবর। প্রকৃতপবক্ষ বগাটা জাবতই বকেল 
বনবজর সম্পবকশ র্া বচন্তা কবর, তা বকেল তার বক্ষত্রগুবলবত তার ছায়া ছব়িবয় বদওয়ার জনয এবট অনুবষ্ঠত হবত পাবর; 
বর্োবন এবট তার বিয়াকলাপ গুবলবক বেভক্ত করবে। তবে স্বামী বেবেকানবন্দর অদ্বৈত রূপক বেদযার মূলযায়ন ও প্রর্াংসা 
করার জনয আমরা বকান প্রবচষ্টা কবরবন, বর্োন বথবক তাাঁর রাজদ্বনবতক জাতীয় আদর্শবক অনুবমত করা র্ায়। তাই 
রাজদ্বনবতক ও জাতীয় দৃবষ্টভবের সুস্পষ্টতা বোঝার জনয এই অদ্বৈতোদী পটভূবমবত একবট প্রস্তুবতমূলক বমৌবলক বেষয় 
বহবসবে মবনাবর্াগ আহোন করা উবচত। তবে এবট রাজদ্বনবতক এোং জাতীয় ধারর্া র্া তাাঁবক সন্নযাসী হবত এোং একবট 
ধমশীয় েযেস্থা গ্রহর্ করবত প্রবরাবচত কবরবছল। কারর্ বতবন দৃঢ়ভাবে বেশ্বাস কবরবছবলন বর্, একমাত্র বকউ ধমশ বথবকই 
রাজনীবতবত আসবত পাবর।   

র্ঙ্করাচাবর্শর ঐবতহযোহী অদ্বৈতোবদর সাবথ বেবেকানন্দ পবরবচত বছবলন। তবে অদ্বৈবতর অনযানয সূত্রগুবল 
রামানুজ, মাধে, েল্লভ প্রভৃবত বেবদক পদ্ধবত ৈারা বচবত্রত হবয়বছ। এই সমস্ত বভন্ন পদ্ধবত গুবল কার্শত অদ্বৈতোদী, কারর্ 
তারা সকবলই চূ়িান্ত নীবতগুবলর বৈততা এোং এবটবত সমস্ত বকছুর বনভশরতার উপর তাবদর বেশ্বাসবক দৃঢ়তার সাবথ বনবশ্চত 
কবর। সমস্ত আন্তজশাতীয় পবেত্রতা এোং মানুবষর ঈশ্ববরর ধারর্া সাবথ সমানভাবে পবরবর্ত। তবে এই মতোবদর মবধয 
পাথশকয গুবল ঈশ্বর ও মানুষ, ঈশ্বর এোং বেবশ্বর মবধয সম্পবকশর বসই বদকবটর উপর পূর্শতা ও বমাক্ষ অজশবনর পদ্ধবতর 
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উপর বনভশর কবর। তবে স্বামী বেবেকানবন্দর অদ্বৈত মহান র্ঙ্করাচাবর্শর পরম মানেতাোবদর রূপান্তর। র্াংকরাচার্শ এোং 
স্বামী বেবেকানবন্দর অদ্বৈবতর মবধয পাথশকয রবয়বছ, বর্ র্াংকর ধমশবনরবপক্ষ স্বাবথশর েযয়ভাবে বর্ অদ্বৈতোদী মতোদ প্রবতষ্ঠা 
কবরবছবলন, বসবট বছল সাধারর্ জায়গা। ব্রহ্মই বছল তার একমাত্র োস্তেতা। বতবন ব্রহ্ম ো ঈশ্ববরর োস্তেতা ও স্বল্পতার 
প্রবত এতটাই বমাবহত এোং আকৃষ্ট হবয়বছবলন বর্, বতবন অনুভূত বেবশ্বর োস্তেতাবক প্রতযক্ষভাবে প্রতযােযান কবরবছবলন। 
র্াংকর বেদান্তবক বর্ মনস্তাবিক পবরচয় বদবয়বছবলন তার ঐবতহাবসক কারর্ রবয়বছ। তবে এবটবক অের্যই উপবনষদ এোং 
ভগেদ্গীতার প্রাক্ র্ঙ্করীয় বেদাবন্তর সবতযকাবরর অবভপ্রায় এোং েদরায়বর্র ব্রহ্মসূবত্র উবল্লে করা অবনক অনযানয আবদ 
বেদাবন্তক বর্ক্ষবকর আসল উবের্য েলা র্ায় না, কারর্ তারা এগুবলবক মনস্তাবিক মতোদ বহবসবে প্রতযক্ষ কবরনবন।  

র্াংকর বনবজই পবরবস্থবতর সৃবষ্ট কতশা, এোং বেদান্তবক এই পবরবস্থবতর সাংকীর্শতায় আেদ্ধ করবত োধয কবরবছবলন। 
একবদবক, বতবন সাংবেদন প্রোবহর বপছবন স্থায়ী আত্মার োস্তেতা প্রবতষ্ঠা করবত বচবয়বছবলন এোং অনযবদবক তাবক প্রমার্ 
করবত হবয়বছল বর্, বেৌদ্ধ মতোদগুবল এবকোবর মূল বছল না। তাই তারা োইবরর বহনু্দ ধবমশর বচবয় পৃথক বকান মর্শাদা 
দােী করবত পাবর না। একবদবক বর্মন বেৌদ্ধ রীবতবত ধমশ গ্রন্থবটর েযােযা বদবয় এোং স্থায়ী আত্মার োস্তেতাবক সতযভাবে 
প্রমার্ করার বচষ্টা কবরবছন, র্াবত কবর উভয় স্বাথশই সাম্প্রদাবয়ক সাংবেদন গুবল েুঝবত পাবর। তবে বেৌদ্ধ ধবমশর এক 
বের্াল অাংর্বক র্াংকর বহনু্দ ধবমশ আমদাবন কবরবছবলন। এই কারবর্ই বেৌদ্ধ ধারর্ার সাবথ সামঞ্জসয বরবে বতবন পৃবথেীর 
োস্তেতায় েযবক্ত ব্রবহ্মর পৃথক পবরচবয় বেশ্বাস করবত পাবরনবন। আসবল বেশ্ব বমথযাই আেদ্ধ বছল। সুতরাাং এবট েলা র্ায় 
না বর্, র্ঙ্কবরর অদ্বৈত বেৌদ্ধ প্রভাে বথবক পুবরাপুবর দায়মুক্ত বছল। তবে বেবেচনা কবর এবট েলা বর্বত পাবর বর্, 
র্ঙ্করাচাবর্শর অদ্বৈবতর বেৌদ্ধ ধমশ একবট ভাবলা ‘ঐবতহাবসক’ পবরচয় বদয়। বেৌদ্ধ ধমশ এোং অদ্বৈবতর মবধয বর্ ধারাোবহকতার 
সূত্র রবয়বছ, তার ৈারা প্রভাবেত না হবল বেদান্তবক বোঝা অসম্ভে। তবে এবট বনরাময় প্রভাে বছল না, কারর্ এই জাতীয় 
বনবতোচকতা এোং সম্ভােনাময় দৃবষ্টভবে বেবশ্বর সমস্ত মূলযবোধ এোং স্বতে মর্শাদার উপর হতার্ার ছাপ বফবলবছল। তাই 
বেবেকানন্দ েবলবছবলন— ‘Buddha ruined the Hindu and Christ the Roman's.’১    

স্বামী বেবেকানন্দ স্বীকার কবরবছন বর্, একবট জাবতবক প্রভাবেতকারী র্বক্তগুবল একবট জাবতর বেশ্ব দৃবষ্টভবেবক 
পবরেতশন কবর। এর সেবচবয় র্বক্তর্ালী বচত্রবট বেৌদ্ধধমশ ৈারা সবিত। আসবল একবট জাবতর বেশ্ব দৃবষ্টভবের পবরেতশন 
হল একবট মহান কারর্। জাতীয় জীেবন একবট বনবদশষ্ট স্থবেরতা এোং জীেবনর একবট হতার্াোদী এোং বনবতোচক মবনাভাে 
েুবদ্ধর সময় বথবকই ভারতীয় জনগবর্র মনবক ধবর বরবেবছ। এোং আমরা েলবত পাবর বর্, র্ঙ্কবরর অদ্বৈত এই জাতীয় 
প্রের্তাবটবক প্রেলভাবে উৎসাহ বদবয়বছল। বসইজনয সমাবলাচকরা র্াংকরবক ‘একজন ছেবের্ী বেৌবদ্ধক’ েবল অবভবহত 
কবরবছন।   

ভারবত বর্বহতু এই ধরবনর চচশা দীঘশকাল ধবর প্রচবলত বছল, তাই বেবদক ঐবতবহযর সাবথ গর্তাবেক আদবর্শর 
সোন করা হাসযকর হবে। মবহলা, রূ্দ্ররা র্বদ কেনও বেদ, ধমশগ্রন্থ এোং আইন সমাবজর বেপরীবত বগবয় প়িাবর্ানা কবর, 
তাহবল তাবদর কাবন লাল ক়িা বলাহা ো বসসা ঢুবকবয় র্াবস্ত বদওয়া হবতা। এই জাতীয় প্রসবে স্বামী বেবেকানবন্দর ধারর্া 
গুবল বর্মন মূল, বতমবন বেপ্লেী বছল। বতবন মবন করবতন, ধমশ ও আইন, ধমশীয় বনবষধাজ্ঞা গুবলর মবধয পৃথকীকরর্ এোং 
পৃথক েযবক্তর অবধকাবরর মবধয বকান বেভাজন থাকবত পাবর না। তার পবক্ষ ধমশ কুসাংস্কার নয় এোং এবট সমূ্পর্শ রু্বক্তহীন 
এোং মানুবষর অবধকার ও মর্শাদার বেবরাধী বকানবটর জনয অনুবমাবদত হবত পাবর না। আসবল বেষয়বট হল, আমাবদর 
মবনর মবধয অবনক কুসাংস্কার রবয়বছ; আমাবদর বদবহ অবনকগুবল োরাপ পাপ এোং ঘা রবয়বছ। এগুবলবক বেবিন্ন এোং 
ধ্বাংস করবত হবে- তবে এগুবল আমাবদর ধমশ, আমাবদর জাতীয় জীেন, আমাবদর আধযাবত্মকতাবক ধ্বাংস কবর না। ধবমশর 
প্রবতবট নীবতই বনরাপদ এোং র্ত তা়িাতাব়ি এই কাবলা দাগ গুবলা মুবছ বফলা হবে তবতাই নীবতগুবল আরও উজ্জ্বল হবে। 
বসইজনয বহনু্দ ধবমশর সাংস্কার বহনু্দ ধবমশর বচতনায় বফবর বগবয়ই সম্ভে হবয়বছল। বতবন পবশ্চমা বথবক আগত আদবর্শর 
বভবত্তবত এই জাতীয় সাংস্কার করা বর্বত পাবর েবল মতামতবট গ্রহর্ কবরনবন। বতবন দৃঢ়তার সাবথ বঘাষর্া কবরবছবলন বর্, 
বহনু্দ ধবমশর প্রাচীন আদর্শ গুবলবত বফবর আসার মাধযবম এজাতীয় মবন্দর বনমূশলকরর্ প্রভাবেত হবত পাবর। আসবল বেসৃ্তত 
হওয়া, োইবর র্াওয়া, সাংহতকরর্, সেশজনীকরর্ আমাবদর লক্ষয গুবলর অেসান এোং সমস্ত সময় আমরা বনবজবদরবক 
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আরও বছাবটা কবর চবলবছ এোং ধমশগ্রবন্থ েবর্শত পবরকল্পনার বেপরীবত বনবজবক বেবিন্ন কবর চবলবছ। সুতরাাং েলা বর্বত 
পাবর বর্, েযবক্তর নযাবয়র অবধকার রক্ষার জনয বতবন সেশদা তার বদর্োসীবক অনুসোন করবত েবলবছবলন, সামাবজক 
কুফলগুবলর প্রবতকার তাবদর বনজস্ব ঐবতবহয রবয়বছ, অনয বকাথাও নয়। এর মাধযবম বতবন এও বোঝাবত চাইবলন বর্, 
বহনু্দ ধবমশর দুনশীবতগুবলর সাবথ ঐবতহযবক বচবিত করার দরকার বনই।  

তবে র্েনই সমস্ত বেনীর সদসযবদর সমতা এোং বচবকৎসার জনয সমান পদবক্ষবপর দরকার হয়, তেন ধমশীয় 
বচন্তাবেদরা ভারসাময রক্ষার জনয সামবন উপবস্থত হয়। একসময় রামানুজ সম্পবকশ েলা হত— 

“In recognition of the services rendered to him by out-castes in his Delhi Expedition, 
Ramanuja allowed them and their progeny to bathe in the tank attached to the temple 
of Yadava, hill and enter the temple of Ramapriye once a year.”২  

এই জাতীয় বজবনসগুবল প্রথমোবরর জনয ভারবতর জাতীয় সরকার সূচনা কবরবছল, বকন্তু তবে আরও বজার বদবয়বছল এ 
কথা েলা র্ায় না। আমাবদর মবন রােবত হবে বর্, ভারবত ধমশ সামাবজক জীেবনর অাংর্ হবয় উবঠবছল এোং ধমশীয় বনতাবদর 
ৈারা গৃহীত সাংস্কার গুবল সরকাবরর আইন বথবক বেবর্ স্থায়ী ও কার্শকর বছল। রামানুজ বর্ দার্শবনক মতোদ বর্বেবয়বছবলন, 
তাবত স্বামী বেবেকানবন্দর হয়বতা অেবহত হওয়ার সম্ভােনা বছল না, তবে বতবন তাবক অবভনন্দন জাবনবয়বছবলন।   

তবে স্বামী বেবেকানবন্দর এই উবের্যবট কেবনাও বর্োবনা হয়বন বর্, গর্তবের এই আদর্শ গুবল আমাবদর পবশ্চমা 
বদর্ বথবক বর্েবত হবে। তবে এবট সতয বর্, স্বামী বেবেকানন্দ ের্শােম প্রবতষ্ঠান কথা প্রায়র্ই উবল্লে কবরবছবলন। তবে 
এর কুফল সম্পবকশ বজার বদবয় বতবন োরোর আমাবদরবক বেবদর প্রাচীন ঐবতহয, উপবনষদ, ভগেতগীতাবত বফবর বর্বত 
অনুবরাধ কবরবছন। কারর্ তাাঁর মবত, বসবট হল গর্তাবেক আদবর্শ সমৃ্পক্ত। এবট আমাবদর ভুবল বগবল কেনই চলবে না 
বর্, স্বামী বেবেকানন্দ হৃদবয় জাতীয়তাোদী বছবলন এোং বতবন বচবয়বছবলন বর্, এবট বদবর্র রু্েকবদর মবন গব়ি বতালা 
উবচত, আর বসটা শুধুমাত্র প্রাচীন ধমশগ্রন্থগুবলর পুঙ্খানুপুঙ্খ বের্দ অধযয়ন ৈারাই সম্ভে।  

তাই আধুবনক রু্বগর পটভূবমবত বেবেকানবন্দর প্রচাবরত অদ্বৈত বেদাবন্তর মবহমা আজ সমগ্র বেবশ্ব বেরাজমান। 
অদ্বৈত বেদাবন্তর জগৎ িমপ্রসাবরত। স্বামীজীর োস্তেমুেী বেদাবন্ত মানুষ, ব্রহ্ম, মূতশ, অমূতশ, েযবক্ত, জাবত, বদর্ ও মহাবদর্ 
ইতযাবদ সে বকছুরই স্বীকৃবত, সমন্বয় ও সাংহবত আবছ। তাই এই দর্শন বেবভদ সৃবষ্টর দর্শন নয়। বহাংসা ও বেবৈষমূলক, 
অেদমন ও উৎপী়িবনর দর্শন নয়। এমনবক এবট ক্ষমতাতাবেক রাজনীবতরও দর্শন নয়। মানুবষর অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন 
জাবত, ের্শ, ধমশ বনবেশবর্বষ সমদবর্শতার দর্শন, সেশবেধ েেনমুবক্ত আহ্বাবনর দর্শন। তাই বেবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনবক 
মানুবষর জীেবন েযেহাবরর উপবর্াগী কবর গব়ি তুবলবছন। তাই র্বদ ঈশ্ববরর কৃপায় পৃবথেীবত এই অদ্বৈতবেদান্ত আবেভূশত 
না হত, তাহবল আমাবদর এই জগত সাংসারবক কু্ষদ্র ও হীন েবল মবন হত। এইজনয অদ্বৈত বেদান্ত আমাবদর অমৃতময় 
অন্তবলশাবকর সোন বদবয় অনন্ত আর্ায় উিীবেত কবরবছ।  
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