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Abstract 
Matua is a sect of depressed class of AVARNA Hindus who are Namasudras, a Schedule Caste 

group. The Movement was launched as a reformation by the followers of SriSri Harichand Thakur. 

Thakur attained atmadarshan at an early age and would subsequently preach his Darshan in Twelve 

Commandments. The teaching of Harichand Thakur established education as preceminently 

important for the adherent and the upliftment of the population the adherents duty, while also 

providing a formula for ending social conflict. Matua Mahasangha believe in Swayam-Dikshiti 
(self-realization) through the chanting of Harinaam, i e, chanting the Holy name of God Hari. 

Harichand stressed the congressional chanting of Lord’s name Kirtan of the sole means to Mukti. 

His followers in 19th century were enchanted by congressional chanting of Lord Hari, which Bengali 

called ‘hariname matoara’ giving the sect current name ‘Matua’. So anyone who has faith in the 

Darshan or Philosophy of God Harichand belongs to the Matua-mahasangha. Gaudiya Vaishnavism 

had immense influence on this sect. I have tried to discuss the influence of Gaudiya Vaishnavism on 

the Matua Sect of Bengal in my research paper. 

____________________________________________________ 

Discussion  
ৈ়াাংল়ার আদি অদধৈ়াসীর্ির মর্ধে নমঃশূদ্রর়া সাংখ্ে়ার দৈচ়ার্র ৈৃহত্তম দিল। প্র়াচীন ৈঙ্গর্ির্শ নমঃশূদ্রর়া ‘চন্ড়াল’ ন়ার্ম 
পদরদচত দিল। অষ্টম শতর্ের পূর্ৈে ৈ়াাংল়ায অব্র়াহ্মে জনর্ ়াষ্ঠীর মর্ধে ত়ার্ির সাংখ্ে়া ৈহু হর্লও চন্ড়াল জ়াদত দহর্সর্ৈ 
দহনু্দ চতুৈের্েের ৈ়াইর্র অৈস্থ়ান দিল ত়ার্ির। ঔপদনর্ৈদশে শ়াসনে়ার্ল জন েন়ার সময সসন্স়াস েদমশন়ার ই.এ. স ইট 
নমঃশূদ্রর্ির সম্পর্েে ৈর্লর্িন, নমঃশূদ্র অথৈ়া চন্ড়ালর়া পূৈেৈর্ঙ্গর ৈৃহত্তম জনজ়াদত। উদনশ শতর্ের সশর্ে নমঃশূদ্রর়া 
পূৈেৈর্ঙ্গ দহনু্দ সম়ার্জর ৈৃহত্তর এৈাং যুক্তৈর্ঙ্গ ম়াদহেের্ির পর্র অথে়াৎ দিতীয সাংখ্ে়া দরষ্ঠ জ়াদত দিল।  

“আৈ়ার ১৯১১ স়ার্লর জন েন়ার দহস়াৈ অনুস়ার্র পূৈেৈর্ঙ্গর সম়াট দহনু্দর্ির মর্ধে নমঃশূদ্রর়া দিল ১৭.৫৬ 
শত়াাংশ।”১   

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:sriashim.biswas@gmail.com


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-4 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 33-46 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 34 of 46 

 

১৯৩১ স়ার্ল দিল ১৮.৯৪ শত়াাংশ। অথে়াৎ দহনু্দর্ির এেদট ৈৃহত্তর অাংশ দিল নমঃশূদ্র সম়ার্জর ম়ানুে। যর্শ়ার, খু্লন়া, 
ফদরিপুর, ৈ়াের ঞ্জ, ঢ়াে়া, মযমনদসাংহ এই ি’দট সজল়ায সম়াট নমঃশূদ্রর্ির অর্ধের্ের সৈদশ অাংশ ৈসৈ়াস েরত। 
ফদরিপুর সজল়ায ত়ার্ির সাংখ্ে়া সৈে়াদধে, ৈ়াাংল়ার এে পঞ্চম়াাংশ নমঃশূদ্রর়া এই সজল়ায ৈসৈ়াস েরত।  
 

“র্পশ়া ও ৈৃদত্ত ত ে়ারর্ে নমঃশূদ্রর়া দভন্ন দভন্ন শ়াখ়্া-উপশ়াখ়্া ৈ়া স ়াষ্ঠীর্ত দৈভক্ত দিল। সযমন- হ়াদলয়া ৈ়া 
হ়ালৈ়াহী (ভূদম চ়ার্ে দনযুক্ত), ঘ়াদস (ঘ়াস ে়াট়ার সর্ঙ্গ যুক্ত), ে়ার্ব়া (প়াদিৈ়াহে), ের়াল (ম়াি দৈর্েত়া), ভ়াগ্গল 
(ভ্র়ামেম়ান দৈর্েত়া), ের়াদতয়া (ে়াঠদমদি), নুদনয়া (লৈে প্রস্তুতে়ারী), জ়াদলয়া (মৎসেজীৈী), দশউলী(র্খ্জুর ও 
ত়াল ়াি সের্ট রস প্রস্তুতে়ারী), ধ়ানী(ধ়ান সথর্ে চ়াল প্রস্তুতে়ারী) ইতে়াদি।”২  

 
১৯০১ স়ার্লর জন েন়ার দভদত্তর্ত সিখ়্া য়ায, নমঃশূদ্রর্ির ৬৪.৯০ শত়াাংশ এৈাং ১৯১১ স়ার্ল ৬৬.৭৫ শত়াাংশ ম়ানুে 
পরদনভেরশীল দিল। তর্ৈ ১৯০১ স়ার্ল ৪৬০০ জন এৈাং ১৯১১ স়ার্ল ৫৪৩২ জন নমঃশূদ্রর্ির খ়্াজন়া দির্ত সিখ়্া য়ায।  
 

“১৯১১ স়ার্লর সসন্স়ার্স নমঃশূদ্রর্ির মর্ধে ৭০ জন দশক্ষে, ৪৯৯ জন দচদেৎসে দহস়ার্ৈ সপশ়াগ্রহে েরর্ত 
সিখ়্া য়ায।”৩  

 
এৈাং ত়ার্ির অনে়ানে সপশ়া দহর্সর্ৈ ৈেৈস়াযী, ৈদেে, সের়াদে, দমদি, সম়াক্ত়ার, সপ়াস্ট অদফর্স দৈদভন্ন চ়ােদরর উর্েখ্ 
ের়া হয। 
          ৈ়াাংল়ায ৈসৈ়াসে়ারী দহনু্দ সম়ার্জর ৈৃহত্তর অাংশ জুর়্ে থ়াে়া নমশূদ্রর়া দৈশ শতর্ের প্রথম িশে পযেন্ত 
দৈদভন্ন স্থ়ার্ন চন্ড়াল, চ়াাঁ়ে়াল, চ়াঙ প্রভৃদত ন়ার্ম অদনদিত এৈাং অস্থ়াযী সপশ়ায দনযুক্ত দিল, যদিও অদধে়াাংশই েৃদেে়াজ 
ও সনৌে়া চ়ালন়ার ে়ার্জ যুক্ত দিল। নমঃশূদ্রর্ির উৎপদত্ত সবর্ে দৈদভন্ন মত সিখ্র্ত প়াওয়া য়ায। স ৌর়্ের ইদতহ়ার্স 
সিখ়্া য়ায সয, প়াল ও সসন র়াজ়ার্ির র়াজত্বে়ার্ল অর্নে দহনু্দই সৈৌদ্ধ হয।  
 

“ব্র়াহ্মেে ধর্মের পুনঃপ্রচ়ারে হর্ল পুনর়ায অর্নর্ে দহনু্দ সম়ার্জ  ৃহীত হন- নমঃশূদ্র জ়াদত ত়ার্ির মর্ধে 
অনেতম।”৪  

 
          আৈ়ার ‘ব্রহ্মবৈৈতে পুর়ার্ে’র মর্ত ব্রহ্ম়ার ম়ানসপুত্র মরীদচর সন্ত়ান ে়াশেপ, ে়াশের্পর েুর্ল়াদ্ভৈ নমঃশূদ্র। 
অথে়াৎ নমঃশূদ্র সম়ার্জর স ়াত্র ে়াশেপ। এইরেম ন়ান়াদৈধ মত প্রচদলত আর্ি নমঃশূদ্রর্ির সম্পর্েে। প্র়াচীনে়াল সথর্ে 
ৈঙ্গর্িশ দিল সি়াট সি়াট সেৌম ৈ়া স ়াষ্ঠীর্ত দৈভক্ত। ধমেের্মের দিে দির্য এৈাং জ়াদত-ৈেে সাংস্ক়ার ও ৈেৈহ়াদরে জীৈন 
প্রভৃদত দৈদভন্নত়ার ে়ারর্ে সেৌমর্ভর্ি ধমেীয দৈশ্ব়াস, স়াম়াদজে রীদতনীদত এৈাং পূজ়া অনুষ্ঠ়ার্নর দভন্নত়া ৈতেম়ান দিল। 
দৈদভন্ন সেৌর্মর ভদক্ত, দৈশ্ব়াস-পূজ়াচ়ার্রর পি়ার্ত ৈহুদির্নর পুরর্ন়া ধে়ান-ধ়ারে়া, অভে়াস ও সাংস্ক়ার সম়ার্জর সভতর্র 
ও ৈ়াইর্র সমস়ামদযে সম়াজর্চতন়া ও সম়াজভ়াৈন়া অনুয়াযী স়াম়াদজে সেদে ও স্তরর্ভর্ি আত্মর্ ়াপন ের্র থ়ার্ে।  

“আৈ়ার এই ধমেীয দৈশ্ব়াস, সাংস্ক়ার, আচ়ার-আচরে িীঘেদিন এেই সেৌর্মর মর্ধে আৈদ্ধ ন়া সথর্ে সেৌর্মর 
স্তর উপস্তর্রর সর্ঙ্গ সয়া ়ার্য়ার্ র ম়াধের্ম অনৈরতই নতুন নতুন ধে়ান-ধ়ারে়া, ভদক্ত, দৈশ্ব়াস ও ধমেেমে, 
আধে়াদত্মে ও ৈেৈহ়াদরে জীৈর্নর আচ়ার-উপ়াচ়ার প্রভৃদত সৃদষ্ট ের্র।”৫ 

         মুসলম়ান শ়াসনে়ার্ল শ়াসের্েদের ে়াি সথর্ে আনুেূলে ল়ার্ভর উর্েশে ি়া়ে়াও ব্র়াহ্মেেৈ়ার্ির ৈেেপ্রথ়ার 
দৈপরীর্ত ইসল়াম ধর্মের উি়ারনীদতর প্রদত এেট়া স্ব়াভ়াদৈে স়াম়াদজে আেেেে দিল।  

“সুতর়াাং এেই স়ার্থ দনম্নর্েদের দৈর়াট সাংখ্েে জনর্ ়াষ্ঠীর ে়ার্ি ধমেীয স়াম়াদজে স়ার্মের আির্শের স়ার্থ 
স়ার্থ ত়াৎক্ষদেে প়াদথেৈ ল়ার্ভর উজ্জ্বল সম্ভ়াৈন়া ইসল়াম ধর্মে ধমে়ান্তর অদনৈ়াযে ের্র তুর্লদিল।”৬  

ব্র়াহ্মেেৈ়ািী স়াম়াদজে সেষ্ঠত্ব রক্ষ়ার ত়াদ র্ি রঘুনন্দন রদচত শ়ািীয গ্রন্থ ও অনে়ানে সৃ্মদতশ়াি সম্মত স়াম়াদজে রীদতনীদত 
মুসদলমর্ির ে়াি সথর্ে ব্র়াহ্মের্ির দৈদিন্নেরর্ের স়ার্থ স়ার্থ দহনু্দ ধর্মের অনে়ানে দনম্নৈর্েের ম়ানুের্েও িূর্র সদরর্য 
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দির্যদিল। এইভ়ার্ৈ ব্র়াহ্মের়া দনর্জর্ির চ়ারপ়ার্শ বতদর প্র়াচীন ধমেশ়ার্ির সিওয়াল সঘর়া আত্মর্েদিে জীৈন য়াপন 
েরর্ত সচর্যদিল। দনজস্ব সীম়াৈদ্ধত়ার ম়ার্ে ব্র়াহ্মেেৈ়াি ৈুদদ্ধৈৃদত্ত ত েমেে়াণ্ড অৈে়াহত সরর্খ্দিল। আৈ়ার নৈেনে়ায চচে়া 
ধমেীয জ্ঞ়ার্নর িুর্ৈে়াধে িশেন স়াধ়ারে ম়ানুর্ের সৈ়াধ মে দিল ন়া।  

“ফর্ল এই দৈশুদ্ধ ৈুদদ্ধৈ়ার্ির প্রদত দনম্নর্েদের মর্ধে প্রদতদেয়া লক্ষে ের়া য়ায।”৭ 

          দিস্টীয পঞ্চিশ ও সে়া়েশ শতর্ে ৈ়াাংল়ায শ্রীবচতনের্ির্ৈর ভদক্তৈ়ািী বৈষ্ণৈ আর্ন্দ়ালর্নর ‘ভদক্ত-র্প্রম-তর্ে’ 
সম়ার্জর সমস্ত সেদের ম়ানুের্ে প্রভ়াদৈত ের্রদিল। ভদক্ত দিল বচতনে ধমে়ার্ন্দ়ালর্নর মূল িশেন। ভ়া ৈত পুর়ার্ের ভদক্ত 
দৈেযে সল়াে সমূর্হর দৈদশষ্ট সাংেলন 'ভদক্ত রত্ন়াৈলী’ সাংেলন ের্রন বচতর্নের সমস়ামদযে ে়ার্ল দৈষু্ণপুরী ন়ামে 
সন্নে়াসী, সসখ়্ার্ন ভদক্তহীন ব্র়াহ্মের্ির ব্র়াহ্মেত়ার সে়ার্ন়া স্থ়ান সনই। এখ়্ার্ন ৈল়া হয ভদক্ত এে দৈর্শে জীৈন িশেন ও 
জীৈনধ়ার়া য়ার্ত স্ব়াথেপরত়া, সল়াভ, সম়াহ, সম্ম়ান প্র়াদির জনে প্রদতর্য়াদ ত়া ও সম্ম়ান ন়া সপর্ল হ়াহ়াে়ার স্থ়ান প়ায ন়া।  

“ভদক্তর্ত দহাংস়া, দৈর্িে, অহাংে়ার ও িুনেীদতর সে়ার্ন়া স্থ়ান সনই।”৮  
ভদক্তর্ত জ়াতপ়ার্তর দৈচ়ার সনই।  

“শ্ব়াপি, েুেুর্রর ম়াাংসর্ভ়াজী চন্ড়াল, যদি েৃষ্ণর্ে ত়ার জীৈন ৈ়ােে ৈ়াসন়া সমূহ এৈাং ধন-সম্পি দনর্ৈিন 
ের্র সস ি়ািশ গুনসম্পন্ন ব্র়াহ্মর্ের সচর্যও ৈদরষ্ঠ।”৯  

অথে়াৎ অিুৎ, িদরদ্র, অন়ািৃত এৈাং প্র়াদন্তে হর্লও ভদক্তৈ়ািী বৈষ্ণৈ ধর্মের আদঙন়ায ভক্ত ে সমমযে়াি়ার অদধে়ারী। 
বচতনে প্রৈদতেত ন়াম-সাংেীতেন, ন র পদরেম়া এৈাং পাংদক্ত ভজন়ানুষ্ঠ়ার্ন সেল ভক্ত ে অাংশগ্রহে েরর্ত প়ারত। 
বচতর্নের ভদক্তৈ়ািী ভ়াৈস়াধন়ায ৈদঞ্চত জনস়াধ়ারে ৈে়াপেভ়ার্ৈ আেৃষ্ট হয এৈাং বৈষ্ণৈ ধর্মে িীদক্ষত হয। এর্ক্ষর্ত্র 
লক্ষেেীয দৈেয সয, সে়া়েশ শতর্ের এই সপ্রক্ষ়াপর্ট অসাংখ্ে পদরম়ার্ে দনম্নৈর্েের িদরদ্র নমঃশূদ্র সেদে বৈষ্ণৈ ধর্মের 
পত়াে়াতর্ল আর্স। এর ফর্ল মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে জনশদক্তর্ত ৈদলয়ান হর্য ওর্ঠ। ৈ়াাংল়ায প্রভূত অঞ্চর্ল 
ত়ার্ির সমথেে ৈৃদদ্ধ প়ায। ৈহু দনম্নর্েদের বৈষ্ণৈ গুরুর আদৈভে়াৈ ঘর্ট। ৈ়াাংল়ার চন্ড়াল জ়াদতর সল়ার্ের়া অনে়ানে 
দনম্নৈর্েের মর্ত়াই বৈষ্ণৈ ধর্মের মর্ধে ত়ার্ির ধমেীয স্ব়াধীনত়ার সূত্র খু্াঁর্জ প়ায। বচতনের্ির্ৈর উি়াত্ত আহ্ব়ান 'চন্ড়ার্ল়াদপ 
দিজ সেষ্ঠ, হদরভদক্ত পর়াযে’, দনম্নর্েদের মর্ধে এেদির্ে ধমেীয ভদক্ত ভ়াৈন়ায অদধে়ার অজেন ের্র, অনেদির্ে দিজ 
জ়াদতর সম়ান অথৈ়া দিজর্ির সচর্য সেষ্ঠ স্থ়ান প়াৈ়ার ৈ়াসন়া জ়া দরত হয। বচতনে সহচর দনতে়ানন্দ জ়াত দৈচ়ার 
ম়ানর্তন ন়া, ঢ়াে়া শহর্র দনতে়ানর্ন্দর পুত্র ৈীরভদ্র স ়াস্ব়ামী বৈষ্ণৈ ধর্মের প্রচ়ার ের্রন। অবিত আচ়ার্যের দশেে ঈশ়ান 
ন়া র ম়াদনে র্ঞ্জ বৈষ্ণৈ ধমে প্রচ়ার্র য়ান।  

“বচতর্নের এে ম়াতুল ফদরিপুর্রর মুখ্র্ ়াৈ়া গ্র়ার্ম 'দৈষু্ণি়াস ঠ়ােুর' ন়ার্ম বৈষ্ণৈ ধমে প্রচ়ার ের্রন”।১০  
যর্শ়ার ও খু্লন়ার্ত সন়াতন রূপ স ়াস্ব়ামী বৈষ্ণৈ ধমে প্রচ়ার কররন।  

“ত়াাঁর়া যর্শ়ার্রর সচঙু্গদটয়া গ্র়ার্ম দেিুে়াল ৈসৈ়াস ের্রদির্লন।”১১  
অনেদির্ে যর্শ়ার্রর ভ়াটপ়া়ে়া েল়া ়াদি গ্র়ার্মর যৈন হদরি়ার্সর জন্মস্থ়ান দিল। ৈ়াাংল়ার ৈ়ারভুাঁইয়ার্ির মর্ধে অনেতম 
শদক্তশ়ালী প্রত়াপ়াদিতে র়ায শ়াক্ত ধর্মের অনুস়ারী হর্লও ত়াাঁর ে়াে়া ৈসন্ত র়ায বৈষ্ণৈ দির্লন।  

“মহম্মিপুর্রর র়াজ়া সীত়ার়াম র়ায বৈষ্ণৈ দির্লন।”১২  

এই উভর্য র়াজ়ার ঢ়ালী ৈ়া ল়াদঠয়ালর্ির অর্নর্েই দিল নমঃশূদ্র। ধমেীয, স়াম়াদজে মযে়াি়ার সর্ঙ্গ র়াজশদক্তর অনুের্ঙ্গর 
ে়ারর্ে দনম্নৈর্েের জ়াদত দৈর্শেত নমঃশূদ্রর্ির মর্ধে বৈষ্ণৈ ধর্মের দৈস্ত়ার ঘর্ট।  

“বৈষ্ণৈ ধমেিশের্ন ব্র়াহ্মেেৈ়ার্ির সম়ার্ল়াচন়া ের়ায, প্রথমদির্ে নৈিীর্পর ব্র়াহ্মে ে বৈষ্ণৈ ধর্মের দৈর্র়াধী 
দিল।”১৩  

পরৈতেীে়ার্ল ত়ার়া সম্ভ্র়ান্ত উচু ৈাংর্শর জদমি়ার এৈাং সহ়ার্সনশ়াহী শ়াসের্ির সহ়ানুভূদত অজেন েরর্ত সক্ষম হর্যদিল। 
সুতর়াাং সে়া়েশ শতর্ে বৈষ্ণৈ ধমে দৈস্ত়ার্রর সক্ষর্ত্র সয়া ে পদরমণ্ডল প্রস্তুত হর্যদিল।  

“এর ফর্ল দনম্নৈর্েের অসাংখ্ে নমঃশূদ্র সেদের ম়ানুে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈধর্মের  পত়াে়াতর্ল শরে়াপন্ন 
হয।”১৪ 
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           ৈ়াাংল়ার সম়াজ, ধমে ও সাংসৃ্কদতর উপর বচতনেৈ়ার্ির প্রভ়াৈ দিল সুিূরপ্রস়ারী। আর্ৈ , ভদক্ত, ধমে়ার্প়াসন়ার 
উপর ত়াাঁর গুরুত্ব দিল অপদরসীম পরৈতেীে়ার্ল য়া ৈ়াাংল়ায ঐশ্বযেশ়ালী স়াদহতে ও সাংসৃ্কদতর সৃদষ্ট ের্রদিল। বচতনের্ির্ৈর 
বৈষ্ণৈ স়াদহতে সাংে়ান্ত আর্ৈ , ধমে-ৈেে-দনদৈের্শর্ে সেল সল়ার্ের ে়ার্ি উনু্মক্ত দিল, এই স়াৈেজনীন মর্ন়াভ়াৈ স ়াাঁ়ে়া 
ব্র়াহ্মেেৈ়ার্ির মূলনীদতর প্রৈলভ়ার্ৈ দৈপরীতধমেী।   

“সমসমযে়ার্ল এট়া দিল গুরুত্বপূেে স়াম়াদজে দৈপ্লৈ।”১৫ 
দেন্তু বচতনের্ির্ৈর মৃতুের পর বৈষ্ণৈ ধর্মের সপ্রমভদক্তর তে ধর্মের অঙ্গর্ন জ়াতপ়াতহীনত়া এৈাং সেল সেদের বৈষ্ণৈ 
ভক্ত ও দশর্েের সমমযে়াি়ায গ্রহে ের়ার দৈেযদট সৈদশ দিন স্থ়াযী হযদন। বচতনের্ির্ৈর ভদক্ত ও ধর্মের দিে দির্য 
সেলর্ে এেই আদঙন়ায আনর্ত সচষ্ট়া েরর্লও জ়াদতর্ভি প্রথ়ার্ে সভর্ঙ সফলর্ত চ়ানদন। ত়াি়া়ে়া ত়াাঁর সমর্য ৪৯০ 
জন প্রতেক্ষ পদরের্রর মর্ধে ২৩৯ জনই দিল ব্র়াহ্মে, ৩৭ জন বৈিে, ২৯ জন ে়াযস্থ, ২ জন মুসলম়ান এৈাং ১৬ জন 
িীর্ল়াে। পরৈতেীে়ার্ল শূদ্রর্ির সাংখ্ে়া ৈৃদদ্ধ সপর্লও উচ্চৈর্েের আদধপতে দিল সচ়ার্খ্ প়ে়ার মর্ত়া। সিিশ শতর্ের 
এৈাং আঠ়ার্র়া শতর্ে স ৌ়েীয বৈষ্ণৈধর্মে ৈেেৈ়ািী রীদতনীদত অনুপ্রর্ৈশ ঘর্ট, স ়াাঁ়ে়া বৈষ্ণৈ গুরু ে ত়ার্ির প্রভ়াৈ 
দৈস্ত়ার্রর জনে দনজস্ব জ়াদতেুর্লর মযে়াি়া ও ৈেে চদরত্রর্ে ভক্ত ও দশেের্ির দনেট আত্ম-পদরদচদত দহস়ার্ৈ তুর্ল ধর্রন। 
আত্মপদরচর্যর স্ব়াতন্ত্রীেরর্ের মধে দির্য গুরু ে উাঁচু জ়ার্তর স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ এৈাং তথ়ােদথত দনচু জ়ার্তর বৈষ্ণৈ 
দহর্সর্ৈ- জ়াত-বৈষ্ণৈ এই িুদট সম্প্রি়ার্য দৈভক্ত হর্য পর়্ে।  

“ৈস্তুত এই জ়াতবৈষ্ণৈর্ির সবর্ে এমন সৈ ধ়ারে়া ৈ়া ভ়াৈমূদতে বতদর হয, য়ার সর্ঙ্গ দমর্শ দিল এে়াদধে 
জ়াদত ত শুদচ-অশুদচত়ার সবে, অনেদির্ে ধমেীয সাংস্ক়ার্রর ফর্ল ধমে়ান্তদরত দনচু জ়ার্তর বৈষ্ণৈর়া স ়াাঁ়ে়াপন্থী 
স ়াস্ব়ামী ৈ়া মূলধ়ার়ার প্র়াদতষ্ঠ়াদনে স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ সম্প্রি়ায সথর্ে ৈদহষৃ্কত হর্যদিল।”১৬  

রক্ষেশীল স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধ়ার়া েমশ সাংসৃ্কত ভ়াে়া ও শ়ািীয ৈে়াখ্ে়ার ম়াধের্ম ‘নৈে ব্র়াহ্মেে বৈষ্ণৈ’ মতৈ়ার্ি রূপ়ান্তদরত 
হর্ল়া, য়ার সর্ঙ্গ ব্র়াহ্মেে আদধপতেৈ়ািী সপৌর়াদেে দহনু্দধর্মের সে়ার্ন়া প়াথেেে রইল ন়া। ফর্ল বচতর্নে়াত্তরর বৈষ্ণৈ ধর্মের 
মর্ধে পূর্ৈেে়ার  েদভদত্তে ভদক্ত আর্ন্দ়ালর্নর  দতরুদ্ধ হর্য য়ায। জ়াতবৈষ্ণৈ সম্প্রি়ায আৈ়ার দৈদভন্ন সম্প্রি়ার্যর মর্ধে 
দভন্ন দভন্ন গুরুর্ির সেি ের্র দৈভক্ত হর্য পর়্ে।  

“সর্তর্র়া শতে সথর্ে উদনশ শতে পযেন্ত ৈ়াাংল়ায বৈষ্ণৈ ভদক্তৈ়ািী অন্তদনেদহত 'উি়ারে তে’ তৃেমূর্লর 
দনম্নস্তর্রর ম়ানুর্ের মর্ধে ৈহু গুরুৈ়ািী স ৌেসম্প্রি়ায রূর্প িদ়ের্য পর়্েদিল, অনেদির্ে স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ৈ়া 
মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে সাংসৃ্কত ভ়াে়ার ত়াদেে ও দৈিগ্ধ উচ্চ়ারর্ের ফর্ল উচ্চ-মধেদৈর্ত্তর মর্ধে সীম়াৈদ্ধ 
হর্য পর়্েদিল।”১৭ 

         পরৈতেীে়ার্ল উদনশ শতর্ে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধর্মের ন়ান়া পট পদরৈতেন হয। দৈদভন্ন বৈষ্ণৈ 
স়াম্প্রি়াযগুদলর মর্ধে সৈৌদ্ধ সহদজয়া, ত়াদন্ত্রে ও ন়াথপন্থী আচ়ার ৈেৈহ়ার্রর সর্ঙ্গ সুদফ িরর্ৈশর্ির সমন্বযৈ়ািী ভ়াৈধ়ার়ার 
অনুপ্রর্ৈশ ঘর্ট। অনেদির্ে ব্র়াহ্মেৈ়ািী দহনু্দধর্মের অভেন্তর্র প্র়াচীন েুলীন প্রথ়া, ৈ়ালেদৈৈ়াহ, সতীি়াহ, ৈহুদৈৈ়াহ, 
অসৃ্পশেজদনত ‘জলচল’- 'জলঅচল’ প্রভৃদত সভি ও বৈেমে সম়াজর্ির্হর অভেন্তর্র অনুপ্রর্ৈশ ের্রদিল। উচ্চৈর্েের 
সম়াজ ব্র়াহ্মেেৈ়ািী রীদতনীদত ও েুসাংস্ক়ার্রর প্রভ়ার্ৈ অস়াঢ় দেয়া-েল়ার্প আত্মমগ্ন হর্য পর়্ে। ঔপদনর্ৈদশে শ়াসর্নর 
প্রথম সথর্েই উচ্চৈর্েের দহনু্দ সম়ার্জর সাংস্ক়ার্রর প্রর্য়াজর্ন র়ামর্ম়াহন র়ায, সেশৈচি, দৈিে়াস়া র প্রমুর্খ্র মর্ত়া 
সম়াজ সাংস্ক়ারর্ের আদৈভে়াৈ ঘর্ট। দেন্তু দনম্নৈর্েের ধমেীয স়াম়াদজে সমসে়া, জ়াদতর্ভি প্রথ়ার বৈেমে, ৈঞ্চন়া ও 
অদৈচ়ার্রর দিেগুদলর অৈস়ান ের্ে সুস্পষ্ট সে়ার্ন়া পদরেেন়া সিখ়্া য়ায ন়া। উদনশ শতর্ের নৈজ়া রে প়াি়াতে 
উি়ারবনদতে ভ়াৈধ়ার়ায দহনু্দ সম়ার্জর ৈে়াপে সাংস্ক়ার্রর ম়াধের্ম আধুদনে যুদক্তৈ়ািী দচন্ত়াভ়াৈন়া মধেযু ীয স়াম়াদজে 
রীদতনীদতর্ে সুদচদন্ততভ়ার্ৈ আঘ়াত হ়ার্ন।  

“প্র়ায অচল স্তর দৈনেস্ত দপর়াদমর্ র নে়ায স্তর়াদযত সম়ার্জর সভতর্র সিখ়্া স ল নতুন সচল স্তর়াযন।”১৮  
দেন্তু এই তথ়ােদথত নৈজ়া রে েলে়াত়া সেদিে অদভজ়াত সম়ার্জ সীম়াৈদ্ধ সথর্ে য়ায, গ্র়াম ৈ়াাংল়ার দনম্নৈর্েের 
সম়ার্জ নৈজ়া রর্ের আর্ল়াে দশখ়্া সপৌঁি়ার্ত ৈেথে হয। সন়াতন দহনু্দধর্মের স়াম়াদজে সাং ঠনদট সয ৈেের্ভি, দনম্নৈর্েের  
ের্ম়াচ্চ অস়ামেত়া, দশক্ষ়া-সাংসৃ্কদত বৈেমে, আধুদনে দশক্ষ়া িীক্ষ়া, যর্ন্ত্র়ান্নযন-দশর্ে়ান্নযর্নর সুদৈধ়া গ্রহর্ের সক্ষর্ত্রও 
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অস়ামে, বৈেমে পদরলদক্ষত হয। ফর্ল পুর়াতন দচর়াযত স়াম়াদজে প্রথ়া অনুস়ার্রই দনম্নৈর্েের গ্র়াম়াঞ্চর্লর ম়ানুর্ের়া 
পদততই সথর্ে য়ায। 

“পূৈেৈর্ঙ্গর যর্শ়ার, খু্লন়া, ৈদরশ়াল, ফদরিপুর প্রভৃদত সজল়ার গ্র়াম়াঞ্চর্ল ৈসৈ়াসে়ারী তথ়ােদথত চন্ড়াল ৈ়া 
নমঃশূদ্র জ়াদতর সল়ার্ের়া সম়ার্জর দনচু তল়ায দশক্ষ়াহীন, েৃদেে়াজ, ম়াি ধর়া, েৃদে েদমে দহস়ার্ৈ জীদৈে়া 
দনৈে়াহ েরর্ত থ়ার্ে।”১৯  

ব্র়াহ্মেেত়াদন্ত্রে ধমেীয-স়াম়াদজে রীদতনীদত ি়ার়া হীন মযে়াি়ায ত়ার্ির জীৈন অদতৈ়াদহত হয। জ়াতবৈষ্ণৈ ধমেীয গুরুর্িৈ 
িীক্ষ়া গ্রহে ের্র, ত়ার্ির ধমেীয অৈস্থ়ানও উচ্চৈর্েের বৈষ্ণৈ ধমেীয গুরুর্ির ি়ার়া ঘৃদেত হয। এই সমর্য পূৈেৈর্ঙ্গ বৈষ্ণৈ 
ধর্মের সয গুরুৈ়ািী সম্প্রি়াযগুদল প্রচদলত দিল ত়ার়া আিশেহীন  ৃহধমে তে়া  ের্র দনেৃষ্টের্মে দলি থ়ােত। ধর্মের 
েতেগুদল ৈ়াদহেে আচ়ার-আচরে, সফ়াট়াে়াাঁট়া, দতলে-চন্দন, তুলসী প়াত়া অর্ঙ্গ ধ়ারে ের়া, ম়াল়াজপ প্রভৃদত দভন্ন দভন্ন 
রীদত প়ালর্নর মধে দির্য দৈদভন্ন সম্প্রি়ার্যর গুরু ে ত়ার্ির ধমেীয জীৈনর্ে আৈদ্ধ সরর্খ্দিল, সযগুদল ম়ানুের্ে 
আত্মমযে়াি়াহীন ের্র  সৈেপ্রে়ার বনদতে-অধ দতর পথ প্রশস্ত ের্রদিল। মূলধ়ার়ার ৈ়াইর্র  র়্ে ওঠ়া দৈদভন্ন স ৌে বৈষ্ণৈ 
ধমেীয গুরু ও সম়াথেে ব্র়াহ্মে গুরুর্ির প্রদতদষ্ঠত সম্প্রি়াযগুদল ি়ার়া প়াদলত েুসাংস্ক়ার, আচ়ার সৈেস্বত়া, সযৌনসঙ্গ প্রভৃদত 
ে়ারর্ে সম়াজর্িহ জর়াজীেে হর্য পর়্ে। নমঃশূদ্র তথ়া অনে়ানে দনম্নর্েদের িদলত অতীত ম়ানুর্ের স়াম়াদজে ও ধমেীয 
অৈস্থ়ান বচতনে পূৈেৈতেী অৈস্থ়ায নে়ায হীন ও অমযে়াি়ার আে়ার ধ়ারে ের্র। 
          উদনশ শতর্ের শুরুর্ত ত়াই, এই দনম্নর্েদের পদতত ও িদলত ম়ানুর্ের জীৈর্ন আর্ল়াে দিশ়া সিখ়্ার্ত এে 
মহ়াপুরুর্ের আদৈভে়াৈ ঘর্ট। দযদন িদলত নমঃশূদ্র সম্প্রি়ায ৈ়া সল়াে়াযত ধমে মতৈ়াি মতুয়ার্ির পদরত্র়াত়া হর্য পৃদথৈীর্ত 
আদৈভূেত হন। ঐদতহ়াদসে দিে দির্য এই ধমেীয স়াম়াদজে পটভূদমর্ত পূৈেৈর্ঙ্গর ফদরিপুর সজল়ার স ়াপ়াল ঞ্জ মহেুম়ার 
সফল়া ়াঙ্গ়া গ্র়ার্মর সম্পন্ন ও সম্ভ্র়ান্ত নমঃশূদ্র বৈষ্ণৈ যর্শ়াৈন্ত ঠ়ােুর ও অন্নপূেে়া সিৈীর দিতীয পুত্ররূর্প ১৮১২ স়ার্লর 
১১ ম়াচে হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর (১৮১২-১৮৭৮) জন্ম হয। যর্শ়াৈন্ত ঠ়ােুর্রর অনে  চ়ার পুত্রর়া দির্লন- েৃষ্ণি়াস, বৈষ্ণৈ ি়াস, 
স ৌরী ি়াস এৈাং স্বরূপ ি়াস। 

 “হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর িুই পুত্র- গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর এৈাং উম়াচরে ঠ়ােুর।”২০  
হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর দপত়া যর্শ়াৈন্ত এৈাং দপত়ামহ মুেুন্দর়াম দনষ্ঠ়াৈ়ান বৈষ্ণৈ দির্লন এৈাং ের্ঠ়ারভ়ার্ৈ বৈষ্ণৈ ধমেীয 
আচ়ার-আচরে প়ালন েরর্তন, দেন্তু হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ৈ়ালেে়াল সথর্েই বৈষ্ণৈ ধমেীয গুরুৈ়াি, খু্াঁদটন়াদট, অন়াচ়ার, বৈষ্ণৈ 
সসৈ়ার ন়ার্ম জ়াত দৈচ়ার- এগুদলর্ে ভ়ার্ল়া সচ়ার্খ্ সিখ্র্তন ন়া। তর্ৈ হদরভদক্ত, হদরন়াম সাংেীতেন ত়াাঁর হৃিযগ্র়াহে দিল 
এৈাং হদরভদক্তপর়াযে স়াধু ৈেদক্তর্ির সর্ঙ্গ প্র়াযই দতদন ধমেীয আর্ল়াচন়ায দনদৈষ্ট থ়াের্তন, েীতের্ন সয়া  দির্তন। ধীর্র 
ধীর্র হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ত়াাঁর েীতেনসঙ্গী ও়ে়াে়াদন্দর নৈেুম়ার র়ায, ৈল়াইচ়াাঁি, স ়াদৈন্দ দৈশ্ব়াস প্রমুখ্ ৈেদক্তর্ির দনর্য এেদট 
'েীতেন িল’  ঠন ের্রন এৈাং ও়ে়াে়াদন্দ, মেে়াদন্দ, ঘৃতে়াদন্দ, র়াউৎখ়্াম়ার প্রভৃদত গ্র়ার্ম জনদপ্রয হর্য ওর্ঠন। হদরচ়াাঁি 
ঠ়ােুর্রর েীতেন িল হদরন়াম সাংেীতেন ও ভদক্তর্প্রর্ম মত্ত হর্য ঈশ্বর স়াধন়ার সহজ সরল মতৈ়াি ও পথ স্বে সমর্য 
স্থ়ানীয নমঃশূদ্রর্ির আেৃষ্ট ের্র। ত়াাঁর েথ়ায ও ের্মে ব্র়াহ্মেেত়াদন্ত্রে রীদতনীদত ৈজেন, জ়াদতৈ়াির্ে পদরহ়ার ের়া এৈাং 
সাংেীেে বৈষ্ণৈ ধর্মের প্রদতৈ়াি, ত়াাঁর্ে সের্লর ে়ার্ি গ্রহের্য়া ে ের্র সত়ার্ল।  
         হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর অনু ়ামী ভক্ত সম্প্রি়ায 'মতুয়া’ ন়ার্ম পদরদচদত অজেন ের্র। েীতেনরত হদরভক্ত ে ‘হদরর্ৈ়াল’ 
‘হদরর্ৈ়াল’ ৈর্ল নৃতেরত অৈস্থ়ায উন্মত্ত হর্তন, েখ্র্ন়া েখ্র্ন়া সচতন়া শুনে অৈস্থ়ায সাংজ্ঞ়াহীন হর্তন। য়া অমতুয়া 
স়াধ়ারে ৈেদক্তর ে়ার্ি 'প়া ল়াদমর ন়াম়ান্তর’ দিল।  

“ৈেঙ্গ ও ঘৃে়া িৃদষ্টর্ত বৈষ্ণৈ গুরু ে ও উচ্চৈর্েের সল়ার্ের়া এর্ির ‘মর্ত়া’ ৈ়া ‘সম়ার্ত়া’ ৈর্ল উপহ়াস েরর্তন। 
উপহ়াস ৈ়া ঘৃে়ার দৈের্য জ়ান়ার পর্রও হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ‘মতুয়া’ ন়ামেরের্েই দনজ সম্প্রি়ার্যর আত্মপদরদচদতর 
স্বীেৃদত সিন।”২১   

হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর ৈযস যখ্ন ৩৫ ৈির অথে়াৎ ১৮৪৬-৪৭ স়াল ন়া ়াি সে়ার্ন়া এে সময র়াউৎখ়্াম়ার গ্র়ার্মর এে ভর্ক্তর 
ৈ়াদ়ের্ত 'আত্মিশেন' ৈ়া ত়াাঁর ঐশী শদক্তর আত্মপ্রে়াশ ঘর্ট এৈাং ত়াাঁর ভ ৈৎ শদক্ত ও মদহম়ার েথ়া দৈর্শেভ়ার্ৈ প্রচ়ার 
ল়াভ ের্র। এই সময হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর জনদপ্রযত়া িুদট ে়ারর্ে ৈৃদদ্ধ প়ায। প্রথমত, হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর েীতের্নর সময 
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সে়ার্ন়ারেম জ়াতদৈচ়ার েরর্তন ন়া, সের্লর সম়ানভ়ার্ৈ েীতের্ন অাংশগ্রহর্ের অদধে়ার ি়ান ের্রন। দিতীয ে়ারে, 
দতদন ৈস্তুৈ়ািী িৃদষ্টভদঙ্গর্ত ম়ানুর্ের স়াদৈেে উন্নযর্নর দিেগুদল তুর্ল ধর্রন। সর়া ৈেদধ গ্রস্ত ম়ানুর্ের দনর়াময, জর়াজীেে, 
পদতত ম়ানুর্ের পদরত্র়াে, ের্মের ম়াধের্ম প়াদথেৈ শদক্তৈৃদদ্ধ ও ভদক্তর ম়াধের্ম আধে়াদত্মে দপপ়াস়া দনৈৃদত্ত েরর্ত সদঠে 
পর্থর সে়ান সিন। ম়ানুে ত়াাঁর্ে দৈশ্ব়াস েরত এৈাং ত়াাঁর মুর্খ্র েথ়া সমর্ন চলত। সর়া , ৈে়াদধ মুদক্তর্ত সৈদশর ভ়া  
সময সুফল প়াওয়ার ে়ারর্ে ত়াাঁর্ে ‘ভ ৈ়ান’ ৈ়া ঈশ্বর্রর সপ্রদরত পুরুে জ্ঞ়ার্ন ভদক্ত েরত। হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর দনর্িেদশত 
‘হ়ার্ত ে়াম মুর্খ্ ন়াম’, ‘সতে েথ়া ৈল়া’ পরিীর্ে ম়াতৃজ্ঞ়ার্ন সিখ়্া,  ়াহেস্থে পদৈত্র ধমে প়ালন ের়া, ম়ানুর্ের সসৈ়া ের়া, 
জ়াদতর্ভি পদরহ়ার ের়া, আত্মসাংযম রক্ষ়া ের়া, পরধমের্ে েদ্ধ়া ের়া- প্রভৃদত মত়াির্শের সমন্বর্য  র়্ে ওঠ়া 'মতুয়া ধমে 
িশেন’ ত়াাঁর অনু ়ামীর্ির প্রচ়ার্রর ফর্ল পূৈেৈর্ঙ্গর দনম্নৈর্েের মর্ধে দৈর্শেত, নমঃশূদ্রর্ির মর্ধে 'মতুয়া ধমেীয সম্প্রি়ায’ 
গুরুত্বপূেে ভ়ার্ৈ প্রদতষ্ঠ়া প়ায। ১৮৭৮ স়ার্ল হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর মৃতুের পর ত়াাঁর পুত্র গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর (১৮৪৭-১৯৩৭) 
সচষ্ট়ায 'মতুয়া ধমেীয’ সম্প্রি়ার্যর ধমেীয, স়াম়াদজে, দশক্ষ়া, স়াাংসৃ্কদতে সাংস্ক়ার ও উন্নযর্নর পদরেেন়া ৈহুমুখ্ী আে়ার 
সনয। এই সময ‘মতুয়া’ ধমেীয সম্প্রি়ায ত়ার্ির স্বতন্ত্র আত্মপদরদচদত ও আত্মপ্রদতষ্ঠ়া েরর্ত সক্ষম হয। 
           উদনশ শতর্ে পূৈেৈর্ঙ্গর প্রতেন্ত অঞ্চর্লর নমঃশূদ্র ও দনম্নৈর্েের জ়াদতগুদল চরমভ়ার্ৈ ধমেীয ও স়াম়াদজে 
দিে দির্য ঘৃদেত, অৈর্হদলত এৈাং ৈেেদহনু্দ জদমি়ার মহ়াজনর্ির ি়ার়া দনমেমভ়ার্ৈ সশ়াদেত হদিল। এেদির্ে 
পুর্র়াদহততর্ন্ত্রর অমযে়াি়া, ঘৃে়া ও সশ়াের্ের হ়াত সথর্ে এৈাং অনেদির্ে ইসল়াম ও দিস্টধর্মে ধমে়ান্তর্রর হ়াত সথর্ে 
নমঃশূদ্র দনম্নৈর্েের ম়ানুের্ির রক্ষ়া েরর্ত ও ত়ার্ির পদরত্র়ার্ের জনে আত্মজ়া রে ও আধে়াদত্মে সচতন়ার দৈে়াশ ঘট়ার্ত 
হদরচ়াাঁি ও গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর মতুয়া ধমেীয সাংস্ক়ার আর্ন্দ়ালনর্ে যুর্ ়াপর্য়া ী ের্র সত়ার্লন। মতুয়া ধর্মের সমস্ত উৎস, 
রীদতনীদত, স়াধনতে সমস্ত দেিুই ত়ারে স ়াাঁস়াইর্যর 'শ্রীশ্রীহদরলীল়ামৃত’ সথর্ে জ়ান়া য়ায। ‘মতুয়া’ শব্দদট এর্সর্ি 
'মত্তত়া’ ৈ়া  ‘ম়ার্ত়ায়ার' শব্দ সথর্ে। অথে়াৎ ন়াম-সাংেীতের্নর মত্ত থ়াে়ার ে়ারর্ে 'মর্ত়া’ শব্দদটর ৈেৈহ়ার ের়া হর্যর্ি। 
গ্র়ামে ভ়াে়ায ৈেঙ্গ়ার্থে 'মর্ত়া’ শব্দদট প্রথম ৈেৈহৃত হর্যদিল তৈুও এই হদরন়াম সাংেীতেন এ ম়ার্ত়ায়ার়া ৈ়া মত্তত়া ত়ার্ির 
আর্ি 'সম়াদধর ন়াম়ান্তর’। হদরর ন়ার্ম, েীতের্ন সমর্ত থ়াে়া ভ়াৈৈ়ািী-ভদক্তৈ়ািী ম়ানুেগুদল য়ার়া সৈিদৈদধ ৈ়া ব্র়াহ্মের্ির 
ধমেগুরু দহস়ার্ৈ ম়ানে ন়া ের্র, শুধুম়াত্র হদরন়াম ও ভদক্তর্প্রর্মর মর্ধে সমস্ত রেম আধে়াদত্মে ও জ়া দতে আনন্দ খু্াঁর্জ 
প়ায ত়ার়াই 'মতুয়া’। ম়ার্ত়ায়ার়া মর্ন ের্র জ়াদতৈ়ার্ি দৈশ্ব়াসী ব্র়াহ্মে ৈ়া বৈষ্ণৈ সেউই স্ব়াথেশূনে নয, জ়াদতর্ভিহীন 
'হদরন়াম সাংেীতেনে়ারী’ এেম়াত্র মতুয়া ভক্ত েই স্ব়াথেশূনে হয, ন়াম সাংেীতের্নর ম়াধের্ম জীৈর্নর আনন্দ খু্াঁর্জ প়াওয়া 
ও আধে়াদত্মে দপপ়াস়া দনৈ়ারে ের়া য়ায, সসই অদধে়ার মতুয়ার্ির ৈতেম়ান।  

 “সুতর়াাং হদরন়াম সাংেীতেনে়ারী এেদট ভদক্তৈ়ািী সম্প্রি়ায হর্ল়া 'মতুয়া সম্প্রি়ায’।’’২২  
উদনশ শতেীয সপ্রক্ষ়াপর্ট মতুয়া ভক্ত র্ের ধমেীয, আধে়াদত্মে ও স়াম়াদজে অৈস্থ়ার্ন পদরর্প্রদক্ষর্ত পরৈতেীে়ার্ল দৈদভন্ন 
মতুয়া স়াদহদতেে, েদৈ, সঙ্গীতে়ার এৈাং প্র়াৈদের্ের়া মতুয়া ভক্ত সম্প্রি়ার্যর দভন্ন দভন্ন ৈে়াখ্ে়া দির্যর্িন। হদরন়াম 
সাংেীতের্নর সময মতুয়া ভক্ত ে দনর্জর্ির আত্মপদরচয, সাংস়ার দচন্ত়া ভুর্ল এে ভ়াৈময জ র্ত লীন হর্য য়ায।   

“অথে়াৎ হৃির্যর সপ্রম ও ভদক্তভ়াৈ য়ার্ির ম়াদতর্য সত়ার্ল, এে়ান্তই ভুদলর্য সিয ম়ানুর্ের জ়াদত ত, েুল ত 
ও ৈেে ত ৈৃদত্ত ও দৈশ্ব়াস ত সমস্ত দৈর্ভি ও দৈর্র়াধ, ত়ার়াই সদতেে়ার অর্থেই ‘মিুয়া’।”২৩  

মতুয়া স়াদহদতেে েদপলেৃষ্ণ ঠ়ােুর্রর মর্ত 'ন়ার্ম সপ্রর্ম ম়ার্ত়ায়ার়া মতুয়া এৈাং প্রচদলত ধে়ান-ধ়ারে়ায য়ার্ির দৈশ্ব়াস 
সনই, দোংৈ়া চলদত প্রথ়ায দৈর্দ্র়াহী য়ার়া ত়াাঁর়াই মতুয়া’। সুতর়াাং মতুয়া সম্প্রি়ার্যর মর্ধে ভক্ত ে ন়ার্ম সপ্রর্ম মত্ত 
থ়াের্লও ত়ার্ির মর্ধে প্রথ়া ত ব্র়াহ্মেে আদধপতেৈ়ািী প্র়াচীন স়াম়াদজে রীদত-নীদতর প্রদত দৈর্র়াধ প্রে়াশ সপর্যর্ি।  

“মতুয়া ৈেদক্তর্ির মর্ধে ভদক্ত, দৈশ্ব়াস ও সচতন়া এমন পযে়ার্য সপৌঁি়ায সযখ়্ার্ন জ়াদতর্ভি, েুলর্ভি ও ৈেের্ভি 
থ়ার্ে ন়া অথে়াৎ ভদক্ত সপ্রম ও ন়ার্মর গুর্ে সেল মতুয়া ে এেই মর্ঞ্চ অৈস্থ়ান ের্র।”২৪ 

‘মতুয়া’ শব্দ ৈ়া ন়ার্মর উৎপদত্ত সযভ়ার্ৈই সহ়াে ন়া সেন মতুয়া ন়ার্মর মর্ধেই এই ধমেীয সম্প্রি়ার্যর আিশে ৈ়া স়াধন 
িশের্নর স্বরূপ প়াওয়া য়ায। ন়ামসাংেীতেন ও সাংঘ সচতন়া এেদির্ে আধে়াদত্মে ভ়ার্ৈর অনুসে়ান সিয, অনেদির্ে 
প্রথ়া ত অৈস্থ়ার প্রদত অন্তদনেদহদত প্রদতৈ়াি জ়ান়ায।  
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           মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধর্মে ব্র়াহ্মেেত়াদন্ত্রে অনুশ়াসন, শ়ািীয রীদতনীদত, আচ়ার-ৈেৈহ়ার ও য়া যজ্ঞ 
পদরহ়ার ের্র র়াধ়ােৃর্ষ্ণর প্রদত সপ্রমভদক্ত, সাংেীতেন ও ন রেীতেন প্রভৃদতর ম়াধের্ম আধে়াদত্মে স্তর্র সপৌঁি়ার্ন়ার তর্ে 
দৈশ্ব়াসী দিল। মতুয়া ধর্মে সমস্ত রেম জ়াদতৈ়াির্ে অস্বীে়ার ের্র সমস্ত ৈর্েের ম়ানুের্ে ধমে ও স়াম়াদজে িৃদষ্টর্ে়ার্ে 
সমমযে়াি়ার আসর্ন ৈস়ার্ন়া হর্যর্ি।  

“গুরুচ়াাঁর্ির সম-স়ামদযেে়ার্ল খু্লন়ার দতনেদ়ে দমঞ়া মতুয়া ধর্মের প্রৈ়ািপুরুে ও ধমেপ্রচ়ারে দির্লন। 
পরৈতেীে়ার্ল ত়াাঁর সিৌদহত্র জদললউদেন দমঞ়া মতুয়া িলপদত হর্যদির্লন।”২৫  

বৈষ্ণৈধর্মের মর্ত়াই মতুয়া ধমেমর্ত ভক্ত ে ন়াম-সাংেীতেনর্ে আধে়াদত্মে স়াধন ম়ার্ ের চরমপযে়ার্য ৈ়া 'সম়াদধ’ স্তর 
দহস়ার্ৈ মর্ন ের্র। বচতনের্ির্ৈর ভদক্তৈ়ািী আর্ন্দ়ালর্ন িীর্ল়াের্ির দৈদশষ্ট স্থ়ান দিল, অবিত আচ়ার্যের িী সীত়ার্িৈী, 
দনতে়ানর্ন্দর দিতীয়া পত্নী জ়াহ্নৈ়া সিৈী ও শ্রীদনৈ়াস আচ়ার্যের েনে়া সহমলত়া ঠ়ােুর়ানী এৈাং পরৈতেীর্ত ে়ার্ল উদনশ 
শতর্ে বৈষ্ণৈ ন়ারীর়া  ‘ম়া স ়াাঁস়াই’ রূর্প খ্ে়াদত অজেন ের্রদির্লন। মতুয়া ধর্মেও িী জ়াদতর্ে দৈর্শে গুরুত্বপূেে মযে়াি়া 
সিওয়া হর্যর্ি- হদরচ়াাঁি পত্নী শ়াদন্তর্িৈী, গুরুচ়াাঁি পত্নী সতেভ়াম়া সিৈী এৈাং প্রমথ রঞ্জন ঠ়ােুর্রর িী দৈন়াপ়াদে সিৈী 
(ৈ়েম়া) এমন দে ৈতেম়ার্ন ৈহু মতুয়া ন়াম-সাংেীতেন ির্লর প্রধ়ান দহর্সর্ৈ িীর্ল়াের্ির দৈদশষ্ট ভূদমে়া সিখ়্া য়ায। 
বৈষ্ণৈ ধমে আর্ন্দ়ালনর্ে সেি ের্র সযমন বৈষ্ণৈ স়াদহতে-সাংসৃ্কদতর জন্ম হর্যদিল, সতমদন মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালনর্ে 
সেি ের্র ৈহু স়াদহতে-ে়াৈে-সঙ্গীত-সাংসৃ্কদতর সৃদষ্ট হর্যদিল।  
          বৈষ্ণৈ ধমেীয আর্ন্দ়ালন ধমেীয দিে দির্য ৈ়া আধে়াদত্মে পযে়ার্য সমস্ত ৈর্েের ম়ানুের্ে এে আসর্ন অদধষ্ঠ়ান 
েরর্লও স়াম়াদজে দিে দির্য ত়ার পরৈতেী দশেে ে সতমন সে়ার্ন়া সম়াজ সাংস্ক়ারমূলে ে়ার্জ মর্ন়াদনর্ৈশ ের্রনদন। 
দেন্তু মতুয়া ধর্মের সক্ষর্ত্র ধমেীয স়ামে প্রচ়ার্রর স়ার্থ স়ার্থ স়াম়াদজে স়ামে, দশক্ষ়া দৈস্ত়ার, এমনদে দনজস্ব সম্প্রি়ার্যর 
অথে-স়াম়াদজে উন্নযর্নর ও র়াজবনদতে অঙ্গর্ন প্রর্ৈর্শর সচষ্ট়া সিখ়্া য়ায। বচতনের্িৈ সন়াতন সম়াজ ৈেৈস্থ়ার পদরৈতেন 
চ়ানদন। মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালর্নর সক্ষর্ত্র ব্র়াহ্মেেত়াদন্ত্রে পুর্র়াদহতর্ির প্রভুত্ব ৈ়া আদধপর্তের দৈন়াশ স়াধন েরর্ত সর্চষ্ট 
হয। বচতনের্িৈ ব্র়াহ্মে পদরৈ়ার্রর সন্ত়ান দির্লন, ত়াাঁর প্রথম িী লক্ষীর্িৈীর মৃতুের পর্র দৈষু্ণদপ্রয়া ন়ার্ম ব্র়াহ্মে েনে়ার্ে 
দৈৈ়াহ ের্রন। দপত়ার ে়াদ্ধ দেয়া সম্পন্ন েরর্ত ব্র়াহ্মেেত়াদন্ত্রে রীদতর্ত ' য়ায দপন্ডি়ান’ ের্রন এৈাং ১৫১০ স়ার্ল 
সেশৈ ভ়ারতীর ে়ার্ি িীক্ষ়া ও সন্নে়াস গ্রহে ের্র সাংস়ার তে়া  ের্রন।  

“মতুয়া ধর্মের ে়াদ্ধ প়ারর্লৌদেে দেয়া সম্পন্ন েরর্লও ব্র়াহ্মে পুর্র়াদহতর্ির আৈদশেেত়া পদরহ়ার ের়া হয। 
মতুয়া ধর্মে 'িীক্ষ়া গ্রহে’ এৈাং ‘গুরুৈ়াি’সে সমূ্পেেরূর্প ৈজেন ের়া হর্যর্ি। মতুয়ার়া সন্নে়াস গ্রহর্েও দৈশ্ব়াসী 
নয, ' ়াহেস্থে প্রশস্ত’ ধমেই ত়ার্ির ধমেীয দভদত্ত।”২৬  

বচতনে পরৈতেী ে়ার্ল উদনশ শতর্ে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ আর্ন্দ়ালর্ন িীক্ষ়া গ্রহের্ে সেি ের্র 'জ়াতবৈষ্ণৈ’ 
গুরুর্ির ও ব্র়াহ্মে বৈষ্ণৈর্ির মর্ধে িন্দ্ব ও বৈেমে, মন্ত্রতন্ত্র ও ব্র়াহ্মেৈ়ার্ির প্রভ়ার্ৈ 'ভদক্ত ও সপ্রর্মর’ উত্তর়াদধে়ারীর 
অভ়ার্ৈ স়াৈেজনীনত়া হ়াদরর্য েমশ শুদের্য য়াওয়া নিী সর়ার্ত পদরেত হয। মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালন সদঠে উত্তর়াদধে়ারী 
দহস়ার্ৈ উদনশ শতর্ের দিতীয়ার্ধে আত্মপ্রে়াশ ের্র, সপ্রমভদক্তর্ে সঙ্গী ের্র, গুরুৈ়াির্ে অস্বীে়ার ের্র ধমেীয সম়াজ 
সাংস্ক়ার্র আত্মদনর্য়া  ের্র। এমনদে র়াজবনদতে অন্ত েঠর্নর সচষ্ট়ায িীি ের্ে সঘ়াদেত হয- ‘য়ার িল সনই ত়াাঁর ৈল 
সনই’ সম়ার্জর সম্ম়ানজনে স্থ়ার্ন অদধষ্ঠ়ার্নর জনে 'দশক্ষ়ার্ে ধমে রূর্পই’ স্বীেৃদত সিয। মতুয়া আর্ন্দ়ালন এখ়্ার্ন বৈষ্ণৈ 
আর্ন্দ়ালর্নর সথর্ে অর্নে়াাংর্শ সৈদশ প্র দতশীলত়ার্ে গ্রহে ের্রর্ি। ে়ার্লর আৈর্তে ৈহু প্রে়ার্রর শ়াখ়্া উপ-শ়াখ়্ায 
দৈভক্ত হর্য, দহনু্দ সাংসৃ্কদতর এে এেদট সম্প্রি়ার্যর মর্ধে এে এে প্রে়ার মূদতে ধ়ারে েরল। 
         মূল ধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধর্মের অনুস়ারী ৈ়াউল সম্প্রি়ার্যর সর্ঙ্গও বৈষ্ণৈর্ির তুলন়ামূলে সম্পেে দৈিেম়ান। 
ৈ়াউল সম্প্রি়ার্যর স়াধে র্ের মর্ধে প্র়ােপুরুে দির্লন ল়ালন ফদের। ভদক্তসাং ীত ও ম়ানুর্ের ভ়ার্ল়াৈ়াস়া- সপ্রর্মর 
মর্ধে ঈশ্বরর্ে অনুসে়ান ের়ার পথই ৈ়াউলর্ির আধে়াদত্মেত়ার মূলেথ়া। ৈ়াউল স়াধে ে বৈদিে যুর্ র ব্র়াহ্মেে 
সাংসৃ্কদত, জ়াদতর্ভি ও সপৌত্তদলেত়া দৈর্র়াধী এর্েশ্বরৈ়ািী সম্প্রি়ায। ৈ়াউল সম্প্রি়ায ঈশ্বর্রর অর্লৌদেে অদস্তর্ত্ব দৈশ্ব়াস 
ের্র ন়া। ম়ানুর্ের মর্ধেই এর়া ‘মর্নর ম়ানুের্ে’ খু্াঁর্জ সৈ়ে়ায। ৈ়াউল  ়ান সপ্রম দৈহ্বল, আত্মহ়ার়া উন্মত্ত স়াধে। 
সমন্বযৈ়ািী ম়ানৈধর্মে দৈশ্ব়াসী এে ধরর্নর স়াম়াদজে সাংঘ়াত এই ৈ়াউল সম্প্রি়ার্যর মর্ধে লক্ষেেয, য়া দনম্নৈর্ ের 
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সচতন়াজ়াত। সল়ােসাংসৃ্কদত ধমেীয আধে়াদত্মেত়ায এেই স়াম়াদজে ভ়াৈন়ায মতুয়া ধর্মের সক্ষর্ত্র ৈ়াউল সাং ীর্তর মর্ত়া 
'মতুয়া সাং ীর্তর’ ম়াধের্ম দনম্নৈর্েের প্র়াদন্তে ম়ানুর্ের মর্ধে উি়ার সচতন়া ৈৃদদ্ধ ও সমন্বযৈ়ািী সাংসৃ্কদতর ৈ়াতে়া প্রচ়ার 
ের্র। মতুয়া ধর্মের সক্ষর্ত্র ৈ়াউলর্ির মর্ত়া জ়াদতর্ভি, সপৌত্তদলেত়া পদরহ়ার ের্র ম়ানুর্ের মর্ধে ঈশ্বরর্ে অনুসে়ান 
ের্র।  

“মতুয়া ধমে দৈশ্ব়াস ের্র ‘সয য়ার্র উদ্ধ়ার ের্র, সসই ত়াাঁর ভ ৈ়ান’।”২৭  
ৈ়াউল স়াধের্ির মর্ত়া মতুয়া ধমেপ্রচ়ারে স ়াাঁস়াই, প়া ল ে ম়ানৈর্প্রম, ভদক্ত স়াধন়ার অঙ্গ দহস়ার্ৈ হদর-সঙ্গীত, মতুয়া 
সাং ীত ও ন়াম-সাংেীতের্নর মধে দির্য ম়ানুর্ের হৃিয জয ের্র।  

“অদশ্বনী স ়াাঁস়াই, দৈচরে প়া ল প্রমুখ্ মতুয়া স়াধে দির্লন এেদির্ে মতুয়া সাং ীতে়ার, অনেদির্ে মতুয়া 
ধমে-সম়াজ-সাংস্ক়ারে।”২৮ 

           ৈ়াউল সম্প্রি়ার্যর সর্ঙ্গ মতুয়া সম্প্রি়ার্যর প়াথেেেগুদলর মর্ধে উর্েখ্র্য়া ে হল- ৈ়াউল সম্প্রি়ায গুরু-
গুরুৈ়ার্ি দৈশ্ব়াসী। ৈ়াউল গুরুর্ির মর্ধে দসর়াজশ়াহ, ম়াদেেশ়াহ, শীতল, সখ়্াি়াৈক্স প্রমুখ্ উর্েখ্র্য়া ে দির্লন। ৈ়াউলর্ির 
মর্ত়া িীক্ষ়াি়ান, দশেে বতদর মতুয়া ধর্মে পদরতেক্ত, মতুয়া ধর্মের ধমে প্রচ়ারে ে িীক্ষ়াি়ান ও গুরুদশেে সম্পেে বতদর 
ের্রন ন়া। ৈ়াউলর্ির স়াধন়া ন়ারীর্ে দনর্য দেন্তু ত়ার়া প্রেৃত অর্থে সাংস়ার জীৈর্ন দৈশ্ব়াসী নয। ন়ারীর়া ৈ়াউলর্ির 
স়াধনসদঙ্গনী, ত়ার্ির দশেে ে, সসৈ়াি়াসী, চরেি়াসী প্রভৃদত ন়ার্ম ত়ার্ির স়াধন়ায অাংশগ্রহে ের্রন, অথচ ৈ়াউলর্ির 
ে়ার্ি ন়ারী ে ব্র়াতে। ৈ়াউল ে ন়ারীর্ির সর্ঙ্গ বিদহে দমলর্নর ম়াধের্ম চরম আধে়াদত্মে পযে়ার্য উপনীত হওয়ার 
তেদৈল়ার্স দৈশ্ব়াসী দেন্তু ন়ারীর্ির দরক্তত্ব, শূনেত়া ও অসহ়াযত়া এৈাং আত্মমযে়াি়াহীন প্র়ােীর দৈের্য ত়ার়া অসর্চতন। 
 ়াহেস্থে ধমে ও ন়ারীর প্রর্ে মতুয়া ধর্মের অৈস্থ়ান ৈ়াউল সম্প্রর্ির দঠে দৈপরীত সমরুর্ত অৈস্থ়ান ের্র। সেনন়া মতুয়া ে 
'প্রশস্ত  ়াহেস্থ’ ধর্মে দৈশ্ব়াসী সাংস়ার্র ন়ারী-পুরুে সম়ান অাংশীি়ারী, পরিী মতুয়া ধর্মে ম়াতৃসম, পুরুর্ের এে ন়ারীই 
'ব্রহ্মচ়ারীর’ সম়ান। অথে়াৎ মতুয়া ধর্মে ন়ারীর়া অসহ়ায নয, ৈরাং আত্মমযে়াি়া সম্পন্ন, ত়ার়া স্ব়ামী-সন্ত়ান-সন্তদত সৈ়াইর্ে 
দনর্য শ়াদন্তর্ত সাংস়ার ধমে প়ালর্নর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ হদরন়াম সাংেীতের্ন পুরুর্ের সর্ঙ্গ এেই সর্ঙ্গ অাংশগ্রহে ও আধে়াদত্মে 
সচতন়া ল়াভ েরর্ত প়ার্র। মতুয়া ে ৈ়াউলর্ির মর্ত়া ন়ারীর্ির ‘সিহ-স়াধনসদঙ্গনী’ দহস়ার্ৈ সির্খ্ ন়া ৈ়া সিহতর্ে দৈশ্ব়াস 
ের্র ন়া। 
          উদনশ শতর্ে উদূ্ভত ব্র়াহ্ম আর্ন্দ়ালর্নর সর্ঙ্গও মতুয়া ধর্মের এেদট তুলন়ামূলে সম্পেে দিল। দৈদভন্ন সমর্য 
ভদক্ত ও সপ্রম ম়ানৈত়াৈ়ািী ভ়াৈধ়ার়া দনর্য সয সমস্ত সাংস্ক়ারে ত়াাঁর্ির দনরলস ের্মে দলি হর্যর্িন ত়াাঁর্ির মর্ধে 
উর্েখ্র্য়া ে- শ্রীবচতনের্িৈ, দনতে়ানন্দ, র়ামর্ম়াহন র়ায, দৈিে়াস়া র, সেশৈচি সসন, সির্ৈিন়াথ ঠ়ােুর, দশৈন়াথ শ়ািী 
প্রমুখ্। উচ্চৈর্েের সম়াজ সথর্েই এর্সর্িন এাঁর়া সের্লই প্র়ায। ত়াাঁর্ির ম়ানৈত়াৈ়ািী ভ়াৈধ়ার়া, সৈেৈর্েের সমন্বযৈ়াি, 
শ়াি ে়াঠ়ার্ম়ার মূলের্ৈ়ার্ধর ি়ার়া ৈ়ারৈ়ার আে়ান্ত, ৈ়াাঁধ়াপ্র়াি ও দিধ়া দৈভক্ত হর্যর্ি। সম়ার্জর উচ্চর্েদের্ত অৈস্থ়ানজদনত 
ে়ারর্ে তৃেমূল পযে়ার্যর ম়ানুর্ের ধমেীয সম়াজ সাংে়ান্ত ম়ানদসে সাংের্টর অৈস্থ়া ত়াাঁর়া সযমন অনুধ়াৈন েরর্ত প়ার্রনদন, 
সতমদন সম়ার্জর দনচুতল়ার ম়ানুেও ত়াাঁর্ির ম়ানৈত়াৈ়ািী আির্শের সম্পি ও স়াদন্নধে সথর্ে ৈদঞ্চত সথর্ের্িন। ৈ়াাংল়ার 
এই ৈদঞ্চত ম়ানুর্ের ধমেীয স়াম়াদজে সাংস্ক়ার্রর ধ়ার়াদটর উত্তর়াদধে়ারী দহস়ার্ৈ মতুয়া ধর্মের প্রৈতেে হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ও 
গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর এৈাং ত়াাঁর্ির অনু ়ামীর়া সম়ার্জর দনম্নর্েদের তথ়ােদথত চন্ড়াল ৈ়া নমঃশূদ্র সম্প্রি়ায সথর্ে উর্ঠ 
এর্সর্িন। মতুয়া ধমেীয আর্ন্দ়ালর্নর সূচন়ার্তই িুদট দিে এই আর্ন্দ়ালর্নর স্বতন্ত্রত়া ি়ান ের্রর্ি। প্রথমত, গ্র়াম-
ৈ়াাংল়ার দনম্নৈর্েের ম়ানুর্ের ধমেও সম়াজর্ে সেি ের্র এৈাং ত়ার্ির প়ার্শ সথর্ে ধমেীয পরম্পর়ার মর্ধেই মতুয়া ধর্মের 
উদ্ভৈ হর্যর্ি ও েমদৈে়াশ ঘর্টর্ি। সৈ়ার দনর্চ, সৈ়ার দপর্ি, সৈেহ়ার়ার্ির ম়ার্ে সথর্ে হদর-গুরুচ়াাঁি অদভনৈ ধমেীয 
মত়ািশে ও িৃদষ্টভদঙ্গ তুর্ল ধর্রর্িন। দিতীযত, ৈ়াাংল়ার সক্ষর্ত্র সৈৌদ্ধধমে, বৈষ্ণৈ ভদক্তৈ়াি, বচতনে পরৈতেী সময প্র়াে-
আধুদনে ঔপদনর্ৈদশে পর্ৈে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধর্মের দৈপরীর্ত  র়্ে ওঠ়া ৈ়াউল, েতে়াভজ়া, ৈল়াহ়াদ়ে, স়ার্হৈধনী, 
খু্দশদৈশ্ব়াসী, জ ম্নর্ম়াহনী, সখ্ীভ়াৈে, স়াাঁই, িরর্ৈশ প্রভৃদত স়াম্প্রি়াযগুদলর ধমেীয দৈশ্ব়াস, রীদতনীদত দনদমেত হর্যর্ি 
'ব্র়াহ্মেে ধর্মের পদরপন্থী’ বিনদন্দন স়াধ়ারে সৈ়ার্ধর স্বতঃসূ্ফতে উপ়াি়ানগুদলর উপর দভদত্ত ের্র।  
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“এই স্বতঃসূ্ফতে সচতন়ার উপ়াি়ানগুদল েখ্র্ন়া দৈর্র়াধী এৈাং েখ্র্ন়া েখ্র্ন়া উচ্চৈর্েের আদভজ়াতে মূলে 
ধমেসাংসৃ্কদতর ে়ার্ি আত্মসমপেে েরর্লও এর্ির ধমে ও স়াম়াদজে সচতন়ার মর্ধেে়ার- ব্র়াহ্মেে শ়ার্ির েতৃেত্ব, 
ৈেেৈ়ার্ির সেৌদলনে, সপৌত্তদলেত়ার পৃষ্ঠর্প়ােেত়া প্রভৃদত আদধপতেমূলে ৈেৈস্থ়ার দৈরুর্দ্ধ সদেয প্রদতৈ়াি নতুন 
নতুন দচন্ত়া পদ্ধদত জীৈনধ়ার়ার সর্ঙ্গ ত়ার্ির স়াধ়ারে সৈ়াধ এৈাং ধমেদৈশ্ব়াসর্ে পদরম়াদজেত ও পদরৈদতেত 
ের্রদিল।”২৯   

সযগুদল ‘দনম্নৈর্ ের সচতন়া’র মর্ত়া দনম্নৈর্েের সমিশেী সচতন়া। মতুয়া ধর্মে আদধপতেমূলে ধমেীয শ়াি, সৈি, পুর়াে, সৃ্মদত 
শ়ািগুদলর্ে ৈজেন ের্র নতুন ম়ানৈত়াৈ়ািী ভ়াৈধ়ার়ায প্রথম অৈস্থ়ায নমঃশূদ্র সম্প্রি়ার্যর মর্ধে উদিত হর্লও পরৈতেী 
পযে়ার্য সম্প্রি়ায ত সীম়ার্রখ়্া অদতেম ের়ার ত়াদ র্ি অনে়ানে দনম্নৈর্েের ম়ানুর্ের দভন্নত়া, দৈর্ভি অদতেম ের়ার জনে 
উচ্চৈর্েের েতৃেত্বৈ়ার্ির দিেগুদল ৈজেন এৈাং দনর্জর্ির ধমেীয স়াম়াদজে মযে়াি়া হীনত়ার্ে ‘সমত়ার দভদত্তভূদম’ দহস়ার্ৈ 
সমদষ্ট ত সচতন়ায আত্মপ্রদতষ্ঠ়ার পথ দনমে়াে ের্রর্ি।  

“এই ‘সাংসৃ্কত়াযন পদ্ধদতর’ দৈেে রূর্প মতুয়া ধমে়ার্ন্দ়ালন স্থ়ানীয  দণ্ড অদতেম ের্র সমগ্র িদলত জন র্ের 
দনেট জ়াদতৈ়ািহীন সসৌভ়াতৃর্ত্বর আির্শে ধমে, ৈেেহীন সেল জ়াদতর্ে এেদত্রেরর্ের স়াৈেজনীন আির্শে 
উপনীত হর্যর্ি।”৩০  

আত্মপ্রদতষ্ঠ়ার সে়ার্ন মতুয়া ধমে ধমেীয ভ়াৈৈ়ার্ির মর্ধে দশক্ষ়া, সাংসৃ্কদত ও র়াজবনদতে জ়া রর্ের দিেগুদল সুদচদন্ততভ়ার্ৈ 
আযত্ত ের্রর্ি, ফর্ল সমস়ামদযে ধমেীয আর্ন্দ়ালনগুদল সথর্ে মতুয়া সম্প্রি়াযর্ে স্বতন্ত্র দহস়ার্ৈ দচদহ্নত ের়া য়ায। অথে়াৎ 
মতুয়া আর্ন্দ়ালন এেদট ধমেীয ও স়াাংসৃ্কদতে আর্ন্দ়ালন হর্লও এর়া র়াজনীদতর্ত অাংশগ্রহে দৈশ্ব়াস ের্র। উদনশ শতর্ে 
এৈাং ত়ার পূর্ৈে যতগুর্ল়া ধর্মের উদ্ভৈ ঘর্টর্ি ৈ়াাংল়ায, ত়ার মর্ধে এেম়াত্র মতুয়াৈ়ািই সর়াসদর র়াজনীদতর্ত অাংশগ্রহর্ের 
পক্ষপ়াতী। এর়া মর্ন ের্র র়াজনীদতর্ত অাংশগ্রহে ন়া েরর্ল র়ার্ের ে়াি সথর্ে ত়ার্ির প্র়াপে চ়াদহি়া ত়ার়া পূরে েরর্ত 
প়ারর্ৈ ন়া। ত়াই স়াম়াদজে আর্ন্দ়ালনর্ে  দতশীল েরর্ত স র্ল র়াজনীদতর্ত অাংশগ্রহে ের়া অৈশেম্ভ়াৈী ৈর্ল ত়ার্ির 
মত। এৈাং এট়া ৈতেম়ানে়ার্ল পরীদক্ষত সয, এেম়াত্র দপদির্য প়ে়া দনম্নর্েদের প্রদতদনদধ দহস়ার্ৈ মতুয়া আর্ন্দ়ালনই 
স়াথেেভ়ার্ৈ র়াজনীদতর্ত অাংশগ্রহে ের্র স়াম়াদজে উন্নযর্ন দৈর্শে সিথেে ভূদমে়া প়ালন েরর্ত সক্ষম হর্যর্ি। য়া 
সে়া়েশ শতর্ে উদূ্ভত মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে এৈাং উদনশ শতর্ের মূলধ়ার়ার ৈ়াইর্র  র়্ে ওঠ়া দৈদভন্ন বৈষ্ণৈ 
স ়াষ্ঠী ৈ়া ত়ার্ির শ়াখ়্া-সম্প্রি়ার্যর পর্ক্ষ ের়া সম্ভৈ হযদন।  
          মতুয়া এেদট দনিে ধমে সম্প্রি়ায নয, মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালন সল়াে়াযত ভ়াৈধ়ার়ায উেীি ৈ়াাংল়া িদলত 
সম়ার্জর দনপীদ়েত জনজ়াদতর আত্মজ়া রর্ের আর্ন্দ়ালন। ৈ়াাংল়া ধমে, সম়াজ ও স়াদহতে-সাংসৃ্কদতর ইদতহ়ার্স শ্রীশ্রীহদরচ়াাঁি 
ঠ়ােুর ও মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালন সদৈর্শে গুরুত্বপূেে স্থ়ান অদধে়ার ের্র আর্ি। ৈ়াাংল়ার স়াম়াদজে, র়াজবনদতে, ধমেীয ও 
স়াাংসৃ্কদতে ইদতহ়ার্সর সক্ষর্ত্র মতুয়া ধমে সম্প্রি়ায গুরুত্বপূেে ভূদমে়া প়ালন ের্রর্ি ত়া ন়ান়া দিে সথর্ে গুরুত্বপূেে। 
উদনশ শতর্ে মতুয়া ধমে়াির্শের নীদতসমূহ এৈাং ে়াযেধ়ার়া  ভীরভ়ার্ৈ দৈর্লেে েরর্ল এই সতে উপলদি ের়া য়ায সয, 
হদরচ়াাঁি-গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর দনর্িেদশত পথ জীৈন ঘদনষ্ঠ ও সম়াজ সর্চতন ম়ানদসেত়ারই প্রতীে এই ে়ারর্েই হদরচ়াাঁি-
গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর মতুয়ার্ির শুধু ধমে়াির্শে আপু্লত ের্রনদন, দনপীদ়েত ম়ানুের্ে সঙ্ঘৈদ্ধ ও ঐেেৈদ্ধ ের্রর্িন  ের্চতন়ায 
ও সম়াজ সাংস্ক়ার্র প্রর্চষ্ট়ায। মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালর্নর পত়াে়াতর্ল হদর-গুরুর সনতৃর্ত্ব প্রধ়ানত নমঃশূদ্র সম়াজর্ে 
অৈলবন ের্র সয সমস্ত সাংস্ক়ার আর্ন্দ়ালন সাংঘদটত হর্যর্ি ত়ার মর্ধে জ়াতপ়াত দৈর্র়াধী অসৃ্পশেত়া দৈর্ম়াচন, নমঃশূদ্র 
জ়াদতর চন্ড়াল ন়াম সম়াচন, ন়ারী জ়া রে, স্ব়াস্থে ও পদরর্ৈশ সর্চতনত়া, অথেবনদতে উন্নযন, স্বযাংসশদক্ত ও শদক্ত সঞ্চয, 
চ়াদরদত্রে শুদ্ধত়া রক্ষ়া, দমতৈে়াদযত়া, অনে়ায-অতে়াচ়ার্রর প্রদতর্র়াধ, দশক্ষ়া দৈস্ত়ার, স্ব-জ়াদত রীদত ও সিশর্প্রম প্রভৃদত 
প্রধ়ান। অনুন্নত সম়ার্জর সৈে়াঙ্গীন উন্নযন স়াধনই দিল হদরচ়াাঁর্ির আিশে। হদরচ়াাঁি আির্শে উিুদ্ধ শ্রীশ্রীগুরুচ়াাঁি ত়াাঁর 
সমগ্র জীৈন উৎস ে ের্রদির্লন অনুন্নত নমঃশূদ্র ত়াথ়ার সমগ্র অৈর্হদলত িদলত সম়ার্জর আর্ত্ম়ানদত ও জ়া রর্ের 
জনে।  

“১২৮৭ ৈঙ্গ়ার্ব্দ িত্ত ়াঙ্গ়া এৈাং ১৮৮১ স়ার্ল খু্লন়ার সভ়ায গুরুচ়াাঁর্ির সনতৃর্ত্ব শুধু নমঃশূদ্র সম়াজর্ে সাংগ্র়ার্ম 
সাং দটত ের্রনদন, ঐদতহ়াদসে অর্থে ত়া অদৈদলত ম়ানুের্ে উিুদ্ধ ের্রর্ি আত্মজ়া রর্ের পর্থ।”৩১ 
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          মতুয়া ধমে়ার্ন্দ়ালর্নর পত়াে়া তর্ল িত্ত ়াঙ্গ়ায সয  ে-সম়ার্ৈশ হর্যদিল, ত়া দিল েমজীৈী-েৃদেজীৈী নমঃশূদ্র 
সম়াজ তথ়া সেদে-ৈেে-দৈভক্ত সম়ার্জর দনম্নস্তর্রর অৈর্হদলত ম়ানুর্ের  েজ়া রর্ের ৈদলষ্ঠ পির্ক্ষপ। দশক্ষ়া-প্রস়ার সহ 
ন়ান়া প্রে়ার সম়াজ সাংস্ক়ারমূলে েমেধ়ার়ার অগ্র দতর জনে এৈাং অদভজ়াত, জদমি়ারতন্ত্র, ব্র়াহ্মেেতর্ন্ত্রর দৈরুর্দ্ধ সাংগ্র়ার্ম 
সফল হওয়ার জনে অর্নে সক্ষর্ত্র যু  সর্চতন শ্রীগুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর ইাংর্রজ প্রশ়াসন ৈ়া 'র়াজশদক্ত ধ়ার়া’-র সেৌশল ত 
পথ অৈলবন ের্রদির্লন। আথে-স়াম়াদজে অদধে়ার ও স়াম়াদজে ধমেীয সাংস্ক়ার প্রর্চষ্ট়ার্ে অগ্র়াদধে়ার ন়া দির্য, 
তি়াদনন্তন স্বর্িদশ আর্ন্দ়ালর্ন র়াজবনদতে ক্ষমত়া ল়ার্ভর সয ল়ে়াই, গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর খু্ৈ স্ব়াভ়াদৈে ে়ারর্েই ত়া সহজ 
ভ়ার্ৈ গ্রহন েরর্ত প়ার্রনদন। সৈেপ্রে়ার স়াম়াদজে দনপী়েন ও ৈঞ্চন়ার মূল উৎপ়াটন ন়া ের্র সয র়াজবনদতে আর্ন্দ়ালন 
স়াথেে হর্ত প়ার্র ন়া- এই সতেই দৈর্শেভ়ার্ৈ ৈেক্ত ের্রদির্লন গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর তি়ানীন্তন দৈর্িদশ ৈজেনমূলে স্বর্িদশ 
আর্ন্দ়ালর্নর পটভূদমে়ায। অদভজ়াতে সেদে পদরচ়াদলত স্বর্িদশ আর্ন্দ়ালনর্ে প্রেৃত জনমুখ্ী ের়ার জনেই সম্ভৈত 
গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর স়াম়াদজে নে়ায-নীদত প্রদতষ্ঠ়া ি়াদৈর্ত সুিৃঢ় হর্যদির্লন। সুর্খ্র েথ়া আতে-ম়ানৈত়ার প্রদত গুরুচ়াাঁি 
ঠ়ােুর্রর এই সদঠে সনতৃর্ত্ব যথ়ার্য়া ে মূলে়াযন ও মযে়াি়া প্রি়ান ের্রদির্লন- দৈশ্বেদৈ রৈীিন়াথ ঠ়ােুর, জ়াদতর জনে 
মহ়াত্ম়া  ়ােী এৈাং সিশৈেু দচত্তরঞ্জন ি়াশ। পরৈতেীে়ার্ল গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর সনতৃর্ত্ব স্বর্িদশ আর্ন্দ়ালর্ন নমঃশূদ্র সম়ার্জর 
সদেয ও সর্ ৌরৈ অাংশগ্রহর্ের ঐদতহ়াদসে স্বীেৃদত- গুরুচ়াাঁর্ির দতর্র়াধ়ার্ন অনুদষ্ঠত েলে়াত়া এলৈ়াটে হর্লর মহ়াসভ়া, 
সযখ়্ার্ন সনত়াজী সুভ়ােচি ৈসু, সজ. দস. গুি প্রমুখ্ সমর্ৈত হর্যদির্লন ১৯৩৮ স়ার্ল এৈাং মতুয়া আর্ন্দ়ালর্নর 
মহ়ান়াযর্ের অমর সৃ্মদতর প্রদত েদ্ধ়াঘেে দনর্ৈিন ের্রদির্লন অেুদিত ভ়াে়ায।  

“ইাংর্রজ স়াম্র়াজেৈ়ািী শ়াসন ও সশ়াের্ের দৈরুর্দ্ধ আর্ন্দ়ালর্ন, নীল দৈর্দ্র়ার্হ, ভূ-স্ব়ামীত্ব ও জদমি়ারতর্ন্ত্রর 
দৈর্র়াধী েৃেে সাংগ্র়ার্ম, স্ব়াধীনত়া সাংগ্র়ার্ম এৈাং সেদে সর্চতন েৃের্ের সতভ়া ়া আর্ন্দ়ালর্নর সদেয অাংশগ্রহে 
ের্র নমঃশূদ্র পূৈে়াপর ত়ার্ির সাংগ্র়ামী ঐদতর্হের উজ্জ্বল পদরচয দির্যদির্লন।”৩২  

নমঃশূদ্র সম়ার্জর এই ৈদলষ্ঠ সাংগ্র়ামী ঐদতহে ও সেদে সর্চতনত়া সিশ দৈভ়ার্ ়াত্তর ৈ়াস্তুহ়ার়া আর্ন্দ়ালন, জ়াতীযত়াৈ়ািী 
সম়াজত়াদন্ত্রে ও  েত়াদন্ত্রে আর্ন্দ়ালর্নর পটভূদমর্ত আজও সতত সদেয। মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালর্নর পত়াে়াতর্ল সয 
ৈহুমুখ্ী েমেপ্রর্চষ্ট়া সাংঘদটত হর্যর্ি, ত়ার  দতপ্রেৃদত  ভীরভ়ার্ৈ দৈর্লেে ের্র ৈল়া য়ায সয, প্রৈতেে সেদিে হর্লও 
মতুয়াধমে সাংেীেে ধমের্ ়াষ্ঠীম়াত্র নয, ত়া দিল প়াদরপ়াদশ্বের্ের প্রদতদেয়াজ়াত সুসমৃদ্ধ জীৈনৈ়ািী দৈদশষ্ট ধমে সম্প্রি়ায। 
অপরদির্ে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈর্ির সর্ঙ্গ এর্ির উদনশ শতর্ে সতমন সে়ার্ন়া ঘদনষ্ঠ সম্পেে ৈতেম়ান দিল ন়া। 
আৈ়ার এট়াও সিখ়্া য়ায সয, মূলধ়ার়ার ৈ়াইর্র  র়্ে ওঠ়া কু্ষদ্র ও ম়াে়াদর ধমেসম্প্রি়াযগুদল প্রদতর্য়াদ ত়ায, তেিশের্ন 
এৈাং সম়াজ দৈপ্লর্ৈর সক্ষর্ত্র মতুয়ার্ির মর্ত়া ততট়া প্রভ়াৈ দৈস্ত়ার েরর্ত প়ার্রদন দনম্নৈর্েের ম়ানুের্ির মর্ধে। এখ়্ার্ন 
আৈ়ার, মূলধর্মের স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ সম়ার্জর সর্ঙ্গ প্রদতষ্ঠ়ান দৈর্র়াধী, ব্র়াহ্মেেদৈর্র়াধী, সহদজয়া মতৈ়ার্ি দৈশ্ব়াসী কু্ষদ্র 
সম্প্রি়াযগুদলর সর্ঙ্গ ৈৃহৎ স ়াষ্ঠী দহস়ার্ৈ স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ সম়ার্জর দৈর্শে প়াথেেে লক্ষে ের়া য়ায। 
          মতুয়া ধমে়ার্ন্দ়ালর্নর ৈহুমুখ্ী েমে প্রর্চষ্ট়ার অঙ্গ দহর্সর্ৈ স়াাংসৃ্কদতে সৃজনশীলত়ার দৈে়াশ দৈর্শেভ়ার্ৈ 
উর্েখ্র্য়া ে। মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈধমে সযমন সম়ার্জর প্রদতদট রর্ে রর্ে প্রভ়াৈ দৈস্ত়ার েরর্ত সপর্রদিল, দঠে ত়ার 
সচর্যও সৈ়াধহয সৈদশ প্রভ়াৈ সফর্লদিল মতুয়া সম্প্রি়ার্যর দচন্ত়াধ়ার়া ও আথে-স়াম়াদজে উন্নযন। মতুয়া ধ়ার়ায রদচত 
হর্যর্ি- জীৈনীগ্রন্থ, ন়াটে, প়াল়া ়ান, স়াধনসাং ীত, ে়াৈেতে ও ে়াৈেগ্রন্থ প্রভৃদত স়াদহতে দনিশেন। মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালন 
ও সম়াজ সাংস্ক়ার প্রর্চষ্ট়ার পদরর্প্রদক্ষর্ত প্রে়াদশত হর্যর্ি ন়ান়াদৈি পত্রপদত্রে়া ৈ়া স়ামদযেপত্র। ৈদলষ্ঠ হদরন়াম েীতেন, 
উিন্ত হদরন়াম, জয াংে়া সহে়ার্র নৃতে, ে়াাঁসর্রর ম়ািল, উচ্চস্বর্র হদরর্ৈ়াল ধ্বদন উচ্চ়ারে, নৃতে েরর্ত েরর্ত ম়াত়াম, 
সাংজ্ঞ়াহীন হর্য য়াওয়া- সমর্ৈতভ়ার্ৈ নৃতে ীত, অষ্টে  ়ান, প়াল়া ়ান, হদরয়াত্র়া ও ন়াটে প্রভৃদতর প্রচলন নমঃশূদ্র 
সম়ার্জ দৈর্শেভ়ার্ৈ লক্ষে ের়া য়ায। এর সর্ঙ্গ ি়ারুতক্ষে দশে,  ৃহস্থ়াপতে, মদন্দর, সুদচদশে, দমষ্ট়ান্নদশে প্রভৃদত এই 
সম়ার্জর দৈদশষ্ট সম্পি। মতুয়া নমঃশূদ্র সম়ার্জর শ়ািজ্ঞ ও সুউন্নত েদৈ ে আজও ৈ়াাংল়ার দশে-সুেম়ামদন্ডত েদৈ ়ার্নর 
তথ়া েদৈর ল়ে়াইর্যর সলৌদেে ঐদতহের্ে সমৃদ্ধ ের্র সরর্খ্র্িন, য়া সীম়াৈদ্ধ অদভজ্ঞত়াজ়াত রৈীিন়াথ ঠ়ােুর্রর 
'েদৈওয়াল়া’ সাংে়ান্ত আর্ল়াচন়ার দৈভ্র়াদন্তর্ে িূর েরর্ত সহ়াযত়া ের্র।  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-4 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 33-46 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 43 of 46 

 

“এই প্রসর্ঙ্গ দৈর্শেভ়ার্ৈ ৈল়া য়ায সয, হদরচরে আচ়াযে েদৈ ়ার্নর সক্ষর্ত্র বৈদশষ্টেপূেে অৈি়ান র়াখ্র্লও, 
পূৈেৈর্ঙ্গ েদৈ ়ার্নর দৈদশষ্ট রূপে়ার ও নৈেধ়ার়ার প্রৈতেে দির্লন মতুয়াচ়াযে ‘েদৈরসর়াজ' ত়ারেচি 
সরে়ার।”৩৩ 

           উদনশ শতর্ের সপ্রদক্ষর্ত, স়ামদগ্রে দৈচ়ার্র ৈল়া য়ায মতুয়া আর্ন্দ়ালন এেদির্ে সযমন জ়াতপ়াত দৈর্র়াধী 
ধমেীয আর্ন্দ়ালন, অনেদির্ে সতমন নমঃশূদ্র সম়াজ তথ়া দনম্ন সম্প্রি়ার্যর ম়ানুর্ের আথে-স়াম়াদজে ও র়াজবনদতে-
সাংসৃ্কদতে আত্ম-জ়া রর্ের আর্ন্দ়ালন। শ্রীহদরচ়াাঁি প্রৈদতেত এৈাং শ্রীগুরুচ়াাঁি সাংঘদটত মতুয়া ধমে ও সম়াজ সাংস্ক়ার্রর 
আর্ন্দ়ালর্নর অদভঘ়ার্ত দনম্নসম়ার্জর ম়ানুে সযমন আত্ম-সর্চতন হর্য উর্ঠদিল, সতমদন হদর-গুরুচ়াাঁর্ির মর্ধে সের্ল 
উপলদি ের্রদিল এে অর্লৌদেে ঐশ্বদরে  দরম়া ও মনুেের্ত্বর অপূৈে মদহম়া। ত়াাঁর়া শুধু পরম পুরুে দির্লন ন়া, দির্লন 
স়াথেে যু পুরুে। ত়াই আধে়াত্মেস়াধন়ার সীম়া উত্তীেে হর্য ত়াাঁর়া তৎে়ালীন সম়ার্জর আথেস়াম়াদজে ির্ন্দ্বর দির্েও িৃদষ্ট 
দনর্য়া  ের্রদির্লন এৈাং সশে পযেন্ত ভদক্তধমে ও সাংস্ক়ার আর্ন্দ়ালর্নর ম়াধের্ম নমঃশূদ্র সম়ার্জ তথ়া িদলত-সশ়াদেত 
জনসম়ার্জ সৈের্ত়ামুখ্ী  দতশীলত়া সঞ্চ়ার্র সক্ষম হর্যদির্লন। এইভ়ার্ৈ হদর-গুরু চ়াাঁর্ির ধমেস়াধন়া ও েমেপ্রয়াস সৃদষ্ট 
ের্রদিল সল়াে়াযত সম়ার্জর নৈজ়া রে। আর এই দজদনসদট মূলধ়ার়ার প্র়াদতষ্ঠ়াদনে স ৌ়েীয সম়াজ েরর্ত প়ার্রদন। 
তর্ৈ মূলধ়ার়ার ৈ়াইর্র  র়্ে ওঠ়া অনে়ানে বৈষ্ণৈীয প্রতীে সৈেস্ব ধমেগুদল এ দৈের্য দেিুট়া সফল হর্যদিল। 
          উদনশ শতর্ের নৈজ়া রর্ের ইদতহ়ার্স শ্রীবচতনে প্রভ়াদৈত সে়া়েশ শতর্ের নৈজ়া রর্ের প্রসঙ্গ ৈহু 
আর্ল়াদচত ও চদচেত দৈেয। ইদতহ়ার্সর ৈস্তুৈ়ািী িৃদষ্টর্ত দৈর্লেে েরর্ল মর্ন হয- সে়া়েশ শতে ও উদনশ শতর্ের ৈহু 
দৈর্ঘ়াদেত নৈজ়া রে ৈহুল়াাংর্শ সীম়াৈদ্ধ। বচতনে প্রভ়াদৈত স়ারস্বতর্ে নৈজ়া রে সশে পযেন্ত শ়ািপ্রভ়ামদন্ডত ও মঠ-
স ়াস্ব়ামী প্রভ়াদৈত প্রথ়াৈদ্ধত়ায অৈরুদ্ধ হর্য য়ায। সে়া়েশ শতর্ের সশর্ের দির্ে এৈাং উদনশ শতর্ে কু্ষদ্র ও ম়াে়াদর 
উপধমেগুদল উদূ্ভত হওয়ার আর্  পযেন্ত স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ সম়ার্জর প্রধ়ান অঙ্গ- স ৌ়েীয মঠ ও মদন্দর 
ি়ার়া দনযদন্ত্রত হর্ত়া এৈাং সসখ়্ার্নও ব্র়াহ্মেেপ্রধ়ান মহ়ান্ত, মঠ়াধেক্ষ এৈাং ৈ়াৈ়াদজর়া শ়াি সম্মত ধমে পদরচ়াদলত েরত। 
এর ফর্ল স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে জদটল ও ের্ঠ়ার হর্য পর়্ে। অথে়াৎ স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমের্ে শ্রীবচতর্নের মর্ত়া দনযদন্ত্রত 
সাংস্থ়ায পদরেত পরৈতেীে়ার্লর সে়ার্ন়া বৈষ্ণৈ সনত়া েরর্ত প়ার্রদন। সসজনেই ত়ার়া সম়ার্জর কু্ষদ্র অাংশ এৈাং দনম্নৈেে 
সথর্ে িূর্র থ়ার্ে। পুনর়ায ত়ার্ির আৈ়ার বৈষ্ণৈ সমথেে ও ভর্ক্তর সাংখ্ে়া েমর্ত থ়ার্ে। বৈষ্ণৈ ধমে দৈভ়াদজত হর্য 
য়ায। প্র়ায শত়াদধে সল়াে়াযত স ৌেধর্মের উি়ান ঘর্ট। য়ার়া স ়াট়া উদনশ শতে ধর্র ি়াপর্টর সর্ঙ্গ ৈ়াাংল়ার দৈদভন্ন 
অঞ্চর্ল ধমে প্রচ়ার ও প্রস়ার্র অগ্রেী ভূদমে়া প়ালন ের্রদিল।  

“এর্ক্ষর্ত্র বচতনে প্রৈদতেত সরর্নস়াাঁস ক্ষেস্থ়াযী হর্য পর়্ে।”৩৪  
সস সক্ষর্ত্র বৈষ্ণৈ ধমে সথর্ে সৈদরর্য য়াওয়া এেদট নতুন মতৈ়াি 'মতুয়া মতৈ়াি’ অেদির্নর মর্ধেই উদনশ শতর্ের 
প্রথম়ার্ধে ৈ়াাংল়ার দিতীয এৈাং অনে়ানে ধমেীয সেদের মর্ধে সেষ্ঠর্ত্ব পদরেত হয। অথে়াৎ ম়াদহেের্ির পর্র নমঃশূদ্রর়া 
জনসাংখ্ে়ার দনদরর্খ্ এৈাং দশক্ষ়ািীক্ষ়া ও সাংসৃ্কদতর দিে সথর্ে ত়ার়া অনে়ানে প্র়ায সেল ধমেৈর্েের সথর্ে উচ্চ আসর্ন 
প্রদতদষ্ঠত হয। এখ়্ার্ন অৈশেই উদনশ শতর্ে নৈজ়া রর্ের সপ্রক্ষ়াপটদট মতুয়া আর্ন্দ়ালর্নর সক্ষত্রর্ে প্রশস্ত ের্রদিল। 
অপরদির্ে মূলধ়ার়ার স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধমে প্রদতর্য়াদ ত়ায অর্নেট়াই দপদির্য পর়্ে শুধুম়াত্র ত়ার্ির রক্ষেশীল নীদতর 
জনে। এরফর্ল ৈ়াাংল়ার অজর ম়ানুর্ের সমথেন ত়ার়া হ়ার়ার্ত ৈর্স, যদিও ইদতপূর্ৈে সহদজয়া ও জ়াতবৈষ্ণৈ ধমে সাংে়ান্ত 
মতর্ভির্ে সেি ের্র বৈষ্ণৈর্ির সর্ঙ্গ অনে়ানে ব্র়াহ্মেে ধর্মের দৈর্র়াধ ও মত়ান্তর বতদর হয। সস ে়ারর্ে জ়াতবৈষ্ণৈর্ির 
দনচ িৃদষ্টভঙ্গীর্ত সিখ়্া হর্ত়া। সুতর়াাং স ৌ়েীয বৈষ্ণৈধমে স়ামদগ্রেভ়ার্ৈ য়া েরর্ত প়ার্রদন, মতুয়া সহ অনে়ানে ধমে 
সম্প্রি়াযগুদল অর্নে়াাংর্শ ত়া েরর্ত সক্ষম হর্যদিল। দৈপরীতের্ম উদনশ শতর্ের নৈজ়া রে মূলত: ৈদহর়া ত প়াি়াতে 
প্রভ়াৈজ়াত জ়া রে এৈাং মুখ্েত: েলে়াত়া সেদিে উচ্চসম়াজ ও 'এদলট’ ৈ়া সুদৈধ়ার্ভ়া ী সেদের মর্ধে সীম়াৈদ্ধ দিল। 
উদনশ শতর্ের নৈজ়া রে ও জ়াতীয আর্ন্দ়ালর্নর প্রভ়াৈ সসে়ার্ল প্রধ়ানত সম়ার্জর উচ্চস্তর্র সীম়াৈদ্ধ দিল, সসই 
সমর্যর দনপীদ়েত নমঃশূদ্র সম়ার্জর নৈজ়া রে সুদনদিেষ্ট রুপল়াভ ের্রদিল হদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ও গুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর সনতৃর্ত্ব। 
মতুয়ার্ির েমেপ্রর্চষ্ট়া সেৈলম়াত্র স়াম্প্রি়াদযে ধমেদেয়া নয, ৈরাং ত়া দৈর্শে অর্থে সম়ার্জ দনম্নস্তর্রর অৈর্হদলত ম়ানুর্ের 
 েজ়া রর্ের দিশ়ারী। হদরচ়াাঁি-গুরুচ়াাঁি প্রৈদতেত নৈজ়া রে ৈ়াাংল়ার জলৈ়াযুসমূ্ভত স়াধ়ারে ম়ানুর্ের জ়া রে এৈাং সমূ্পেে 
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স্বতঃসূ্ফতেভ়ার্ৈই এই জ়া রর্ের প্রভ়ার্ৈ ৈ়াঙ়াদলর দনজস্ব ঐদতহেজ়াত  সল়াে়াযত চদরর্ত্রর দৈে়াশ ঘর্টর্ি স্বেীয ধ়ার়ায। 
মতুয়া ভ়াৈধ়ার়া শুধু ভক্তমন্ডলী ও নমঃশূদ্র সম়ার্জর  দণ্ডর্ত আৈদ্ধ থ়ার্েদন, ত়া েমৈে়াি হর্যর্ি সল়াে়াযত জনসম়ার্জর 
ৈৃহত্তর পদরদধর্ত এৈাং দনম্ন সম়ার্জর ম়ানুে এই আর্ন্দ়ালর্নর ম়াধের্ম ল়াভ ের্রর্ি নতুন জীৈনর্ৈ়াধ।  

“র্য অর্থে শ্রীবচতনের্িৈর্ে সে়া়েশ শতর্ের নৈজ়া রর্ের সনত়া ৈ়া র়াজ়া র়ামর্ম়াহন র়াযর্ে উদনশ শতর্ের 
নৈজ়া রর্ের সনত়া ৈর্ল অদভদহত ের়া হয, সসই অর্থে শ্রীহদরচ়াাঁি ও শ্রীগুরুচ়াাঁি ঠ়ােুরর্ে ৈ়াাংল়ার অৈর্হদলত 
সল়াে়াযত সম়ার্জর নৈজ়া রর্ের যথ়াথে অগ্রিূত ৈল়া দির্লন।”৩৫ 

           ত়াই উদনশ শতর্ের সপ্রদক্ষতদট স্মরর্ে সরর্খ্ ৈল়া য়ায সয, জ়াতপ়াত দৈর্র়াধী আর্ন্দ়ালর্নর মর্ধে য়ার 
প্র়াথদমে সূত্রপ়াত, ধমে সম়াজ সাংস্ক়ার আর্ন্দ়ালর্নর ম়াধের্ম ত়া আথে-র়াজবনদতে আর্ন্দ়ালর্ন রূপ়ান্তদরত হয এৈাং সৃদষ্ট 
ের্র দনম্ন সম়ার্জর পুনরুজ্জীৈর্নর আর্ন্দ়ালন। এইভ়ার্ৈ মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালন মূলত: নমঃশূদ্র সম়াজর্ে অৈলবন ের্র 
উদূ্ভত হর্লও ে়ালের্ম ত়া সম়াজ সাংস্ক়ার ও স্বর্িদশ আর্ন্দ়ালর্নর মধে দির্যও জ়াতীয জ়া রর্ের স়াথেে পদরেদতর 
দির্ে অগ্রসর হয এৈাং স়ামদগ্রেভ়ার্ৈ সৃদষ্ট ের্র দনম্ন সম়ার্জর নৈজ়া রে। স়ামদগ্রে দৈচ়ার্র পূৈে়াপর মতুয়া ধমে 
আর্ন্দ়ালর্নর ইদতহ়াস দৈর্লের্ে এই সতে সুপ্রদতদষ্ঠত হয সয- মতুয়া ধমে দনত়ান্ত ব্র়াহ্মেেৈ়াি ৈ়া পুর্র়াদহততন্ত্র দৈর্র়াধী 
ধমেযুদ্ধ নয, ত়া িদলত, দনপীদ়েত দনম্নৈেে ও সৈেহ়ার়া সেদের ম়ানুর্ের আত্মজ়া রর্ের আর্ন্দ়ালর্নর স়াথেে পদরেদত। 
মতুয়া আর্ন্দ়ালন ৈঙ্গভূদমর জনজ়াদতর প্রৈ়াহ ও আথে-স়াম়াদজে পটভূদমর্ত উদূ্ভত সল়াে়াযত জীৈন়ােযী ৈৃহৎ ঐদতহে ও 
কু্ষদ্র ঐদতর্হের প্রদেয়াজ়াত ও দৈদশষ্ট ধমে, য়ার মর্ধে যু ৈ়াস্তৈত়ার পটভূদমর্ত ৈেথে হর্য আর্ি জ়াগ্রত ম়ানৈধর্মের মহ়ান 
উত্তর়াদধে়ার।  

“শ্রীহদরচ়াাঁি ঠ়ােুর ও শ্রীগুরুচ়াাঁি ঠ়ােুর্রর আরদ্ধ স়াধনেমে আজ অৈদধ সম়াি হযদন, ত়ার প্রৈ়াদহত হর্য চর্লর্ি 
মতুয়া ধমে আর্ন্দ়ালর্নর ৈহুমুখ্ী ধ়ার়া এৈাং স্বীয প্র়ােশদক্তর স্বেীযত়ায ৈঙ্গ-ভ়ারতীয উপমহ়ার্ির্শর ইদতহ়ার্স 
সৃদষ্ট ের্র চর্লর্ি দনতে নতুন অধে়ায।”৩৬ 

            ত়াই সিখ়্া য়ায সয, প্রতেক্ষ এৈাং পর্র়াক্ষভ়ার্ৈ ৈ়াাংল়ার মতুয়া আর্ন্দ়ালর্নর সক্ষর্ত্র মূলধ়ার়ার প্র়াদতষ্ঠ়াদনে 
স ৌ়েীয বৈষ্ণৈ ধর্মের প্রভ়াৈ পর়্েদিল অদৈসাংৈ়াদিতভ়ার্ৈ। দৈদভন্ন ঘ়াট প্রদতঘ়ার্তর মধে দির্য ধ়ার়াৈ়াদহেভ়ার্ৈ মতুয়া 
ধর্মের উত্তরর্ের সক্ষর্ত্র বৈষ্ণৈ ধর্মের জ়াতপ়াতহীন আিশে নতুন সম়া়ের্ে সিখ়্া দ র্যদিল নমঃশূদ্রর্ির সনতৃর্ত্ব মতুয়া 
ধমে আর্ন্দ়ালর্ন। এর ফর্ল ৈ়াাংল়ার আথেস়াম়াদজে এৈাং র়াজবনদতে সপ্রক্ষ়াপটর্ে নতুনভ়ার্ৈ জ়াগ্রত ের্রদিল মতুয়া 
ধর্মের উদ্ভৈ জদনত ফলশ্রুদতর্ত। সুতর়াাং এ েথ়া ৈল়াই সযর্ত প়ার্র সয, প্র়াে-স্ব়াধীনত়া পর্ৈের অদৈভক্ত ৈ়াাংল়া এৈাং 
পরৈতেীে়ার্ল স্ব়াধীর্ন়াত্তর ৈ়াাংল়ার আথে-স়াম়াদজে ও ধমেীয এমনদে র়াজবনদতে সক্ষত্রর্েও প্রভূত পদরম়ার্ে মতুয়া 
আর্ন্দ়ালন প্রভ়াদৈত ের্রদিল, য়া দিল প্রেৃতপর্ক্ষ বচতনে পরৈতেীে়ার্ল বৈষ্ণৈ ধর্মের জ়াদতৈ়ািহীন ধমে়ার্ন্দ়ালর্নর 
ফসল। 
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