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অনুকরণ 

  

জগদীশ্বরকৃপায়, ঊনচবিংশ শতাব্দীতত আধুচনক বাঙ্গাচি নাতে এক অদু্ভত জন্তু এই 

জগতত দদখা চগয়াতে। পশুতত্ত্বচবৎ পচিততরা পরীক্ষা দ্বারা চির কচরয়াতেন দএ, এই জন্তু 

বাহ্যতঃ েনুষ্য-িক্ষণাক্রান্ত; হ্তে পতদ পাাঁি পাাঁি অঙু্গচি, িাঙু্গি নাই; এবিং অচি ও 

েচেষ্ক, “বাইতেনা” জাচতর সদৃশ বতে। ততব অন্তঃস্বভাব সম্বতে, দসই নপ চনয়তায়তা 

এখনও হ্য় নাই। দকহ্ দকহ্ বতিন, ইহ্ারা অন্তঃসম্বতেও েনুষ্য বতে, দকহ্ দকহ্ বতিন, 

ইহ্ারা বাচহ্তরর েনুষ্য, এবিং অন্ততর পশু। এই ততত্ত্বর েীোিংসা জনয, শ্রীএুক্ত বাবু 

রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শতকর চিত্র োতস বক্তৃতা কতরন। এক্ষতণ তাহ্া েুচরিতত 

কচরয়াতেন। চতচন এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সের্থন কচরয়াতেন। 

আেরা দকান্ েতাবিম্বী? আেরাও বাঙ্গাচির পশুত্ত্ববাদী। আেরা ইিংতরজী সম্বাদপত্র 

হ্ইতত এ পশুতত্ত্ব অভযাস কচরয়াচে। দকান দকান তাম্রশ্মশ্রু ঋচষ্র েত এই দএ, দএেন 

চবধাতা চত্রতিাতকর সুন্দরীগতণর দসৌন্দএথয চতি চতি সিংগ্রহ্ কচরয়া চততিা্তমোর সৃজন 

কচরয়াচেতিন; দসই নপ পশুবৃচ্তমর চতি চতি কচরয়া সিংগ্রহ্পূর্ব্থক এই অপূর্ব্থ নবয 

বাঙ্গাচিিচরত্র সৃজন কচরয়াতেন। শৃগাি হ্ইতত শঠতা, কুক্কুর হ্ইতত দতাষ্ােদ ও 

চভক্ষানুরাগ, দেষ্ হ্ইতত ভীরুতা, বানর হ্ইতত অনুকরণপেুতা, এবিং গর্দ্থভ হ্ইতত 

গর্জ্থন,—এই সকি একত্র কচরয়া, চদঙ্মিি উজ্জ্বিকারী, ভারতবতষ্থর ভরসার চবষ্য়ীভূত, 

এবিং ভট্ট েক্ষেূিতরর আদতরর িি নবয বাঙ্গাচিতক সোজাকাতশ উচদত কচরয়াতেন। 

দএেন সুন্দরীেিতি চততিা্তমো, গ্রন্থেতধয চরিার্থসন্স চসতিক সন্স, দএেন দপাষ্াতকর েতধয 

ফচকতরর জাো, েতদযর েতধয পঞ্চ, খাতদযর েতধয চখিুচি, দতেচন এই েহ্াত্মাচদতগর েতত 
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েনুতষ্যর েতধয নবয বাঙ্গাচি। দএেন ক্ষীতরাদ সেুরিত েন্থন কচরতি িন্দ্র উচঠয়া জগৎ আতিা 

কচরয়াচেি—দতেচন পশুিচরত্রসাগর েন্থন কচরয়া, এই অচনন্দনীয় বাবু িাাঁদ উচঠয়া 

ভারতবষ্থ আতিা কচরতততেন। রাজনারায়ণবাবুর নযায়, দএ সকি অেৃতিুব্ধ  দিাক রাু 

হ্ইয়া এই কিঙ্কশূনয িাাঁদতক গ্রাস কচরতত এান, আেরা তাাঁহ্াতদর চনন্দা কচর। চবতশষ্তঃ 

রাজনারায়ণবাবুতক বচি দএ, আপচনই এই গ্রন্থেতধয দগাোিংসতভাজন চনতষ্ধ কচরয়াতেন, 

ততব বাঙ্গাচির েুি খাইতত বচসয়াতেন দকন?—দগারু হ্ইতত বাঙ্গাচি চকতস অপকৃ্ট? 

দগারুও দএেন উপকারী, নবয বাঙ্গাচিও দসই নপ। ইহ্ারা সম্বাদপত্র নপ, ভাি ভাি সুস্বাু 

ুগ্ধ চদতততে; িাকচর-িাঙ্গি কাাঁতধ িইয়া, জীবনতক্ষত্র কষ্থণ পূর্ব্থক ইিংতরজ িাষ্ার 

ফসতির দএাগাি কচরয়া চদতততে; চবদযার োিা চপতঠ কচরয়া কাতিজ হ্ইতত োপাখানায় 

আচনয়া দফচিয়া, চিচনর বিতদর নাে রাচখতততে; সোজ সিংস্কাতরর গাচিতত চবিাচত োি 

দবাঝাই চদয়া, রতসর বাজাতর দিািাই কচরতততে; এবিং দদশচহ্ততর ঘাচনগাতে স্বার্থসষ্থপ 

দপষ্ণ কচরয়া, এতশর দতি বাচহ্র কচরতততে। এত গুতণর দগারুতক চক বধ কচরতত আতে? 

চকন্তু চএচন বাঙ্গাচির এত চনন্দা করুন, বাঙ্গাচি তত চনন্দনীয় নতহ্। রাজনারায়ণবাবুও 

বাঙ্গাচির এত চনন্দা কচরয়াতেন, বাঙ্গাচি তত চনন্দনীয় নতহ্। অতনক স্বতদশবৎসি দএ 

অচভপ্রাতয় বাঙ্গাচির চনন্দা কতরন, রাজনারায়ণবাবুও দসই অচভপ্রাতয় বাঙ্গাচির চনন্দা 

কচরয়াতেন—বাঙ্গাচির চহ্তার্থ। দসকাতি আর একাতি চনরতপক্ষ ভাতব তুিনা তাাঁহ্ার 

উতর্দ্শয নতহ্—একাতির দদাষ্-চনর্ব্থািনই তাাঁহ্ার উতর্দ্শয। একাতির গুণগুচির প্রচত চতচন 

চবতশষ্ দৃচ্টচনতক্ষপ কতরন নাই-করাও চনষ্প্রতয়াজন; দকন না, আেরা আপনাচদতগর গুতণর 

প্রচত পিতকর জনয সতন্দহ্এুক্ত নচহ্। 

নবয বাঙ্গাচির অতনক দদাষ্। চকন্তু সকি দদাতষ্র েতধয, অনুকরণানুরাগ 

সর্ব্থবাচদসম্মত। চক ইিংতরজ, চক বাঙ্গাচি, সকতিই ইহ্ার জনয বাঙ্গাচি জাচততক অহ্রহ্ 

চতরস্কৃত কচরতততেন। তচদ্বষ্তয় রাজনারায়ণবাবু এাহ্া বচিয়াতেন, তাহ্া উ্ৃত কচরবার 

আবশযকতা নাই—দস সকি কর্া আচজকাচি সকতিরই েুতখ শুচনতত পাওয়া এায়। 

  

—————-  

* দসকাি আর একাি। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত 
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—————-  

  

আেরা দএ সকি কর্া স্বীকার কচর, এবিং ইহ্াও স্বীকার কচর দএ, রাজনারায়ণবাবু 

এাহ্া বচিয়াতেন, তাহ্ার অতনকগুচিই সঙ্গত। চকন্তু অনুকরণসম্বতে ুই একচে সাধারণ 

ভ্রে আতে। 

অনুকরণ োত্র চক দূষ্য? তাহ্া কদাি হ্ইতত পাতর না। অনুকরণ চভন্ন  প্রর্ে চশক্ষার 

উপায় চকেুই নাই। দএেন চশশু বয়ঃপ্রাতের বাকযানুকরণ কচরয়া কর্া কচহ্তত চশতখ, দএেন 

দস বয়ঃপ্রাতের কাএথয সকি দদচখয়া কাএথয কচরতত চশতখ, অসভয এবিং অচশচক্ষত জাচত 

দসই নপ সভয এবিং চশচক্ষত জাচতর অনুকরণ কচরয়া সকি চবষ্তয় চশক্ষা প্রাে হ্য়। 

অতএব বাঙ্গাচি দএ ইিংতরতজর অনুকরণ কচরতব, ইহ্া সঙ্গত ও এুচক্তচস্। সতয বতে, 

আচদে সভয জাচত চবনানুকরতণ স্বতঃচশচক্ষত এবিং সভয হ্ইয়াচেি; প্রািীন ভারতীয় ও 

চেশরীয় সভযতা কাহ্ারও অনুকরণিব্ধ  নতহ্। চকন্তু দএ আধুচনক ইউতরাপীয় সভযতা 

সর্ব্থজাতীয় সভযতার েতধয দশ্রষ্ঠ, তাহ্া চকতসর ফি? তাহ্াও দরাে ও য়ুনানী সভযতার 

অনুকরতণর ফি। দরােক সভযতাও য়ুনানী সভযতার অনুকরণফি। দএ পচরোতণ বাঙ্গাচি, 

ইিংতরতজর অনুকরণ কচরতততে, পুরাবৃ্তমজ্ঞ জাতনন দএ, ইউতরাপীতয়রা প্রর্োবিাতত 

তদতপক্ষা অল্প পচরোতণ য়ুনানীতয়র, চবতশষ্তঃ দরােকীতয়র অনুকরণ কতরন নাই। 

প্রর্োবিাতত অনুকরণ কচরয়াচেতিন বচিয়াই এখন এ উচ্চতসাপাতন দাাঁিাইয়াতেন   

চশশতব পতরর হ্াতত ধচরয়া দএ জতি নাচেতত না চশচখয়াতে, দস কখনই সাাঁতার চদতত 

চশতখ নাই; দকন না, ইহ্ জতে তাহ্ার জতি নাচেতত না চশচখয়াতে, দস কখনই সাাঁতার 

চদতত চশতখ নাই; দকন না, ইহ্ জতে তাহ্ার জতি নাোই ইইি না। চশক্ষতকর চিচখত 

আদশথ দদচখয়া দএ প্রর্তে চিচখতত না চশচখয়াতে, দস কখনই চিচখতত চশতখ নাই। বাঙ্গাচি 

দএ ইিংতরতজর অনুকরণ কচরতততে, ইহ্াই বাঙ্গাচির ভরসা।  

ততব দিাতকর চবশ্বাস এই দএ, অনুকরতণর ফতি কখন প্রর্ে দশ্রণীর উৎকষ্থ প্রাচে 

হ্য় না। চকতস জাচনতি? 

প্রর্ে, সাচহ্তয সম্বতে দদখ। পৃচর্বীর কতকগুচি প্রর্ে দশ্রণীর কাবয, দকবি অনুকরণ 

োত্র। ড্রাইতর্ন এবিং দবায়াতির অনুকারী দপাপ, দপাতপর অনুকারী জন্ সন। এই নপ কু্ষরিত 
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কু্ষরিত দিখকচদতগর দৃ্টান্ত দদখাইয়া আেরা এ কর্া সপ্রোণ কচরতত িাচহ্ না। বচর্জ্থতির 

েহ্াকাবয, দহ্ােতরর প্রচস্ েহ্াকাতবযর অনুকরণ। সেুদয় দরােকসাচহ্তয, য়ুনানীয় 

সাচহ্ততযর অনুকরণ। দএ দরােকসাচহ্তয ব্তমথোন ইউতরাপীয় সভযতার চভচ্তম, তাহ্া 

অনুকরণ োত্র। চকন্তু চবতদশীয় উদাহ্রণ দূতর র্াকুক। আোচদতগর স্বতদতশ ুইখাচন 

েহ্াকাবয আতে—তাহ্াতক েহ্াকাবয বতি না, দগৌরবার্থ ইচতহ্াস বতি—তাহ্া পৃচর্বীর 

সকি কাতবযর দশ্রষ্ঠ। গুতণ উভতয় প্রায় তুিয; অল্প তারতেয। একখাচন আর একখাচনর 

অনুকরণ। 

েহ্াভারত দএ রাোয়তণর পরকাতি প্রণীত, তাহ্া ুইির সাতহ্ব চভন্ন  দবাধ হ্য় আর 

দকহ্ই সহ্জ অবিায় অস্বীকার কচরতবন না। অনযানয অনুকৃত এবিং অনুকরতণর 

নায়কসকতি এতো প্রতভদ দদখা এায়, রাতে ও এুচধচষ্ঠতর তাহ্ার অতপক্ষা অচধক প্রতভদ 

নতহ্। রাোয়তণর অচেতবিধারী বীর, চজততচন্দ্রয়, ভ্রাতৃবৎসি িক্ষ্মণ েহ্াভারতত অর্জ্ুথতন 

পচরণত হ্ইয়াতেন, এবিং ভরত শত্রুঘ্ন নকুি সহ্তদব হ্ইয়াতেন। ভীে, নূতন সৃচ্ট, ততব 

কুম্ভকতণথর একেু োয়ায় দাাঁিাইয়াতেন। রাোয়তণ রাবণ, েহ্াভারতত ুতএথযাধন; রাোয়তণ 

চবভীষ্ণ, েহ্াভারতত চবুর; অচভেনুয, ইন্দ্রচজততর অচিের্জ্া িইয়া গচঠত হ্ইয়াতে। 

এচদতক রাে ভ্রাতা ও পত্নী সচহ্ত বনবাসী; এুচধচষ্ঠরও ভ্রাতা ও পত্নী সচহ্ত বনবাসী। 

উভতয়ই রাজযিুযত। একজতনর পত্নী অপহৃতা, আর একজতনর পত্নী সভােতধয 

অপোচনতা; উভয় েহ্াকাতবযর সারভূত সেরানতি দসই অচি জ্বিন্ত; এক স্প্টতঃ অপতর 

অস্প্টতঃ। উভয় কাতবযর উপনযাসভাগ এই দএ, এুবরাজ রাজযিুযত হ্ইয়া, ভ্রাতা ও 

পত্নীসহ্ বনবাসী, পতর সেতর প্রবৃ্তম, পতর সেরচবজয়ী হ্ইয়া পুনর্ব্থার স্বরাতজয িাচপত। 

কু্ষরিত কু্ষরিত ঘেনাততই দসই সাদৃশয আতে; কুশীিতবর পািা েচণপুতর ব্রূববাহ্ন ক্ৃতমথক 

অচভনীত হ্ইয়াতে; চেচর্িায় ধনুভথঙ্গ, পাঞ্চাতি েৎসযচবেতন পচরণত হ্ইয়াতে; দশরর্কৃত 

পাতপ এবিং পািুকৃত পাতপ চবিক্ষণ ঐকয আতে। েহ্াভারততক রাোয়তণর অনুকরণ 

বচিতত ইচ্ছা হ্য় না, না বিুন; চকন্তু অনুকরণীতয় এবিং অনুকৃতত ইহ্ার অতপক্ষা ঘচনষ্ঠ 

সম্বে অচত চবরি। চকন্তু েহ্াভারত অনুকরণ হ্ইয়াও কাবযেতধয পৃচর্বীতত অনযত্র অতুি—

একা রাোয়ণই তাহ্ার তুিনীয়। অতএব অনুকরণ োত্র দহ্য় নতহ্।  
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পতর, সোজ সম্বতে দদখ। এখন দরােতকরা য়ুনানীয় সভযতার পচরিয় পাইতিন, 

তখন তাাঁহ্ারা কায়েতনাবাতকয য়ুনানীয়চদতগর অনুকরতণ প্রবৃ্তম হ্ইতিন। তাহ্ার ফি, 

চকচকতরার বাচিতা, তাচসততসর ইচতবৃ্তমগ্রন্থ বচর্জ্থতি েহ্াকাবয, প্লতস ও দেতবতন্সর 

নােক, হ্তরস ও ওচবতদর গীচতকাবয, দপচপচনয়তনর বযবিা, দসতনকার ধম্মথনীচত, 

আন্তনননচদতগর রাজধম্মথ, িুকািতসর, দভাগাসচক্ত, জনসাধারতণর ঐশ্বএথয এবিং 

সম্রাট গতণর িাপতয কীচ্তমথ। আধুচনক ইউতরাপীয়চদতগর কর্া পূতর্ব্থই উচলিখচখত হ্ইয়াতে; 

ইতািীয়, ফরাচস-সাচহ্তয, গ্রীক ও দরােীয় সাচহ্ততযর অনুকরণ; ইউতরাপীয় বযবিা-শাস্ত্র, 

দরােক বযবিা-শাতস্ত্রর অনুকরণ; ইউতরাপীয় শাসন-প্রণািী দরােকীতয়র অনুকরণ। 

দকার্াও দসই ইচিতরের, দকার্াও দসই দসতনে, দকার্াও দসই দপ্লতবর দশ্রণী; দকার্াও 

দফারে, দকার্াও দসই চেউচনচসচপয়ম্। আধুচনক ইউতরাপীয় িাপতয ও চিত্রচবদযাও য়ুনানী 

ও দরােক েূিচবচশ্ট। এই সকিই প্রর্তে অনুকরণ োত্রই চেি; এক্ষতণ অনুকরণাবিা 

পচরতযাগ কচরয়া পৃর্গ ভাবাপন্ন  ও উন্ন ত হ্ইয়াতে। প্রচতভা র্াচকতিই এ নপ ঘতে, প্রর্ে 

অনুকরণ োত্র হ্য়; পতর অভযাতস উৎকষ্থ প্রাে হ্ওয়া এায়। দএ চশশু প্রর্ে চিচখতত চশতখ, 

তাহ্াতক প্রর্তে গরুর হ্োক্ষতরর অনুকরণ কচরতত হ্য়—পচরণাতে তাহ্ার হ্োক্ষর স্বতন্ত্র 

হ্য়, এবিং প্রচতভা র্াচকতি দস গুরুর অতপক্ষা ভাি চিচখয়াও র্াতক। 

ততব প্রচতভাশূতনযর অনুকরণ বি কদএথয হ্য় বতে। এাহ্ার দএ চবষ্তয় চনসচগথক শচক্ত 

নাই, দএ চিরকািই অনুকারী র্াতক, তাহ্ার স্বাতন্ত্রয কখন দদখা এায় না। ইউতরাপীয় নােক 

ইহ্ার চবচশ্ট উদাহ্রণ। ইউতরাপীয় জাচত োতত্রই আতদৌ য়ুনানী নােতকর অনুকরণ   চকন্তু 

প্রচতভার গুতণ দস্পনীয় এবিং ইিংিিীয় নােক শীঘ্রই স্বাতন্ত্রয িাভ কচরি—এবিং ইিংিি এ 

চবষ্তয় গ্রীতসর সেকক্ষ হ্ইি। এচদতক এতচদ্বষ্তয় স্বাভাচবক শচক্তশূনয দরােীয়, ইতািীয়, 

ফরাচস এবিং জম্মথনীয়গণ অনুকারীই রচহ্তিন। অতনতকই বতিন দএ, দশতষ্াক্ত 

জাচতসকতির নােতকর অতপক্ষাকৃত অনুৎকষ্থ তাাঁহ্াচদতগর অনুচিকীষ্থার ফি। এচে ভ্রে। 

ইহ্া চনসচগথক ক্ষেতার অপ্রতুতিরই ফি। অনুচিকীষ্থাও দসই অপ্রতুতির ফি। 

অনুচিকীষ্থাও কাএথয, কারণ নতহ্। 
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অনুকরণ দএ গাচি বচিয়া আচজ কাচি পচরচিত হ্ইয়াতে, তাহ্ার কারণ প্রচতভাশূনয 

বযচক্তর অনুকরতণ প্রবৃচ্তম। অক্ষে বযচক্তর কৃত অনুকরণ অতপক্ষা ঘৃণাকর আর চকেুই নাই; 

এতক েন্দ, তাহ্াতত অনুকরণ। নতিৎ অনুকরণ োত্র ঘৃণয নতহ্; এবিং বাঙ্গাচির ব্তমথোন 

অবিায় তাহ্া দদাতষ্র নতহ্। বরিং এ নপ অনুকরণই স্বভাবচস্। ইহ্াতত দএ বাঙ্গাচির 

স্বভাতবর চকেু চবতশষ্ দদাষ্ আতে, এেন দবাধ কচরবার কারণ চনতদথশ করা কচঠন। ইহ্া 

োনুতষ্র স্বভাবচস্ দদাষ্ বা গুণ। এখন উৎকৃ্ট এবিং অপকৃত্ট একচত্রত হ্য়, তখন অপকৃ্ট 

স্বভাবতই উৎকৃত্টর সোন হ্ইতত িাতহ্। সোন হ্ইবার উপায় চক? উপায়, উৎকৃ্ট দএ নপ 

কতর, দসই নপ কর, দসই নপ হ্ইতব। তাহ্াতকই অনুকরণ বতি। বাঙ্গাচি দদতখ, ইিংতরজ 

সভযতায়, চশক্ষায়, বতি ঐশ্বতএথয, সুতখ সর্ব্থািংতশ বাঙ্গাচি হ্ইতত দশ্রষ্ঠ। বাঙ্গাচি দকন না 

ইিংতরতজর েত হ্ইতত িাচহ্তব? চকন্তু চক প্রকাতর দস নপ হ্ইতব? বাঙ্গাচি েতন কতর, ইিংতরজ 

এাহ্া এাহ্া কতর, দসই নপ দসই নপ কচরতি ইিংতরতজর েত সভয, চশচক্ষত, সিন্ন , সুখী 

হ্ইব। অনয দএ দকান জাচত হ্উক না দকন, ঐ অবিাপন্ন  হ্ইতি ঐ নপ কচরত। বাঙ্গাচি 

স্বভাতবর দদাতষ্ এ অনুকরণপ্রবৃচ্তম নতহ্। অন্ততঃ বাঙ্গাচির চতনচে প্রধান জাচত—ব্রাহ্মণ, 

চবদয, কায়ি, আএথযবিংশসম্ভূত; আএথযতশাচণত তাহ্াতদর শরীতর অদযাচপ বচহ্তততে; বাঙ্গাচি 

কখনই বানতরর নযায় দকবি অনুকরতণর জনযই অনুকরণচপ্রয় হ্ইতত পাতর না। এ 

অনুকরণ স্বাভাচবক, এবিং পচরণাতে েঙ্গিপ্রদ হ্ইতত পাতর। এাাঁহ্ারা আোচদতগর কৃত 

ইিংতরতজর আহ্ার পচরচ্ছতদর অনুকরণ দদচখয়া রাগ কতরন, তাাঁহ্ারা ইিংতরজকৃত 

ফরাচসচদতগর আহ্ার ও পচরচ্ছতদর অনুকরণ দদচখয়া চক বচিতবন? এ চবষ্তয় বাঙ্গাচির 

অতপক্ষা ইিংতরজরা অল্পািংতশ অনুকারী? আেরা অনুকরণ কচর, জাতীয় প্রভুর; ইিংতরজরা 

অনুকরণ কতরন—কাহ্ার? 

  

ইহ্া আেরা অবশয স্বীকার কচর দএ, বাঙ্গাচি দএ পচরোতণ অনুকরতণ প্রবৃ্তম, ততো 

বাঞ্ছনীয় না হ্ইতত পাতর। বাঙ্গাচির েতধয প্রচতভাশূনয অনুকারীরই বাুিয; এবিং 

তাাঁহ্াচদগতক প্রায় গুণভাতগর অনুকরতণ প্রবৃ্তম না হ্ইয়া দদাষ্ভাতগ র অনুকরতণই প্রবৃ্তম 

দদখা এায়। এইচে েহ্া ুঃখ। বাঙ্গাচি গুতণর অনুকরতণ তত পেু নতহ্; দদাতষ্র অনুকরতণ 

ভূেিতি অচদ্বতীয়। এই জনযই আেরা বাঙ্গাচির অনুকরণপ্রবৃচ্তমতক গাচি পাচি, এবিং এই 
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জনযই রাজনারায়ণবাবু এাহ্া এাহ্া বচিয়াতেন, তাহ্ার অতনকগুচিতক এর্ার্থ বচিয়া স্বীকার 

কচরততচে। 

দএখাতন অনুকারী প্রচতভাশািী, দসখাতনও অনুকরতণর ু ইচে েহ্ৎ দদাষ্ আতে। একচে 

চবচিতত্রযর চবঘ্ন। এ সিংসাতর একচে প্রধান সুখ, চবচিত্রয-ঘচেত। জগতীতিি সর্ব্থ পদার্থ 

এচদ এক বতণথর হ্ইত, ততব জগৎ চক এত সুখদৃশয হ্ইত? সকি শব্দ এক প্রকার হ্ইত—

েতন কর, দকাচকতির স্বতরর নযায় রব চভন্ন  পৃচর্বীতত অনয দকান প্রকার শব্দ না র্াচকত, 

ততব চক দস শব্দ সকতির কণথজ্বািাকর হ্ইত না? আেরা দস নপ স্বভাব পাইতি, না হ্ইতত 

পাচরত। চকন্তু এক্ষতণ আেরা দএ প্রকৃচত িইয়া পৃচর্বীতত জেগ্রহ্ণ কচরয়াচে, তাহ্াতত 

চবচিতত্রযই সুখ। অনুকরতণ এই সুতখর ধ্বিংস হ্য়। েযাকতবর্ উৎকৃ্ট নােক, চকন্তু পৃচর্বীর 

সকি নােক েযাকতবতর্র অনুকরতণ চিচখত হ্ইতি, নােতক আর চক সুখ র্াচকত? সকি 

েহ্াকাবয রঘুবিংতশর আদতশথ চিচখত হ্ইতি, দক আর কাবয পচিত? 

চদ্বতীয়, সকি চবষ্তয়ই এত্নতপৌনঃপুতনয উৎকতষ্থর সম্ভাবনা। চকন্তু পরব্তমথী কাএথয 

পূর্ব্থব্তমথী কাতএথযর অনুকরণ োত্র হ্ইতি, দি্টা দকান প্রকার নূতন পতর্ এায় না; সুতরািং 

কাতএথযর উন্ন চত ঘতে না। তখন ধারাবাচহ্কতা প্রাে হ্ইতত হ্য়। ইহ্া চক চশল্প সাচহ্তয 

চবজ্ঞান, চক সাোচজক কাএথয, চক োনচসক অভযাস, সকি সম্বতে সতয। 

েনুতষ্যর শারীচরক ও োনচসক বৃচ্তম সকতিরই সেকাচিক এতর্াচিত স্ফূচ্তমথ এবিং 

উন্ন চত েনুষ্যতদহ্ ধারতণর প্রধান উতর্দ্শয। ততব এাহ্াতত কতকগুচির অচধকতর পচরপুচ্ট, 

এবিং কতকগুচির প্রচত তাচচ্ছিয জতে, তাহ্া েনুতষ্যর অচন্টকর। েনুষ্য অতনক, এবিং 

একজন েনুতষ্যর সুখও বুচবধ। ত্তমাবৎ সাধতনর জনয বুচবধ চভন্ন  চভন্ন  প্রকাতরর কাতএথযর 

আবশযকতা। চভন্ন  চভন্ন  প্রকাতরর কাএথয চভন্ন  প্রকৃচতর দিাতকর দ্বারা চভন্ন  সিন্ন  হ্ইতত 

পাতর না। এক দশ্রণীর িচরতত্রর দিাতকর দ্বারা বু প্রকাতরর কাএথয সাচধত হ্ইতত পাতর না। 

অতএব সিংসাতর িচরত্রনবচিত্রয, কাএথযনবচিত্র, এবিং প্রবৃচ্তমর চবচিত্রয প্রতয়াজন। তদ্বযতীত 

সোতজর সকি চবষ্তয় েঙ্গি নাই। অনুকরণপ্রবৃচ্তমতত ইহ্াই ঘতে দএ, অনুকারীর িচরত্র, 

তাহ্ার প্রবৃচ্তম, এবিং তাহ্ার কাএথয, অনুকরণীতয়র নযায় হ্য়, পর্ান্ততর গেন কচরতত পাতর 

না। এখন সোজি সকতিই বা অচধকািংশ দিাক বা কাএথযক্ষে দশ্রষ্ঠ বযচক্তগণ, একই 
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আদতশথর অনুকারী হ্তয়ন, তখন এই চবচিত্রযহ্াচন অচত গুরুতর হ্ইয়া উতঠ। েনুষ্য-

িচরতত্রর সর্ব্থাঙ্গীন স্ফূচ্তমথ ঘতে না; সর্ব্থপ্রকাতরর েতনাবৃচ্তম সকতির েতধয, এতর্াচিত 

সােঞ্জসয র্াতক না, সর্ব্থপ্রকাতরর কাএথয সিাচদত হ্য় না, েনুতষ্যর কপাতি সকি সুখ 

ঘতে না—েনুষ্যত্ব অসিূণথ র্াতক, সোজ অসিূণথ র্াতক, েনুষ্যজীবন অসিূণথ র্াতক। 

আেরা দএ কয়চে কর্া বচিয়াচে, তাহ্াতত চনম্নচিচখত তত্ত্বসকতির উপিচব্ধ  হ্ইতত 

পাতর— 

১। সাোচজক সভযতার আচদ ুই প্রকার; দকান দকান সোজ স্বতঃ সভয হ্য়, দকান 

দকান সোজ অনযত্র হ্ইতত চশক্ষা িাভ কতর। প্রর্তোক্ত সভযতািাভ বুকািসাতপক্ষ; 

চদ্বতীতয়াক্ত আশু সিন্ন  হ্য়। 

২। এখন দকান অতপক্ষাকৃত অসভয জাচত, সভযতর জাচতর সিংস্পশথ িাভ কতর, তখন 

চদ্বতীয় পতর্ সভযতা অচত দ্রুতগচততত আচসতত র্াতক। দস িতি সাোচজক গচত এই নপ 

হ্য় দএ, অতপক্ষাকৃত অসভয সোজ সভযতর সোতজর সর্ব্থাঙ্গীন অনুকরতণ প্রবৃ্তম হ্য়। 

ইহ্াই স্বাভাচবক চনয়ে। 

৩। অতএব বঙ্গীয় সোতজর দৃশযোন অনুকরণপ্রবৃচ্তম অস্বাভাচবক বা বাঙ্গাচির িচরত্র-

দদাষ্জচনত নতহ্। 

৪। অনুকরণ োত্রই অচন্টকারী নতহ্, কখন কখন তাহ্াতত গুরুতর সুফিও জতে; 

প্রর্োবিায় অনুকরণ, পতর স্বাতন্ত্রয আপচনই আতস। বঙ্গীয় সোতজর অবিা চবতবিনা 

কচরতি, এই অনুকরণবৃচ্তম দএ ভাি নতহ্, এেত চনয়তায় বিা এাইতত পাতর না। ইহ্াতত 

ভরসার িিও আতে। 

৫। ততব অনুকরতণ গুরুতর কুফিও আতে। উপএুক্ত কাি উ্তমীণথ হ্ইতিও 

অনুকরণপ্রবৃচ্তম বিবতী র্াচকতি অর্বা অনুকরতণর এর্ার্থ সেতয়ই অনুকরণপ্রবৃচ্তম 

অবযবচহ্ত নতপ স্ফূচ্তমথ পাইতি, সর্ব্থনাশ উপচিত হ্ইতব। 
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