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বাহুবল ও বাক্যবল* 

  

সামাজিক দুঃখ জিবারণের িিয দইজি উপায় মাত্র ইজিহাণস পজরকরজত্তিি—বাহুবল ও 

বাকযবল। এই দই বল সম্বণে আমার যাহা বজলবার পূণবি সামাজিক দুঃণখর উপপজত্ত 

সম্বণে জকছু বলা আবশ্যক। 

মিুণযযর দুঃণখর কারে জিিজি। (১) কিকগুজল দুঃখ িড়পদাণথির দদাযগুেঘজিি। 

বাহয িগপ কিকগুজল জিয়মাধরি হইয়া চজলণিণছ; কিকগুজল শ্জিকত্ততিক শ্াজসি 

হইণিণছ। মিুযযও বাহয িগণির অংশ্; সুিরাং মিুযযও দসই সকল শ্জিকত্ততিক শ্াজসি। 

নিসজগিক জিয়মসকল উল্লঙ্ঘি কজরণল দরাগাজদণি কষ্ট দ াগ কজরণি হয়, কু্ষপজপপাসায় 

পরজড়ি হইণি হয়, এবং িািাজবধ শ্াররজরক ও মািজসক দুঃখণ াগ কজরণি হয়।  

(২) বাহয িগণির িযায় অন্তিিগপও আরও একজি মিুযযদুঃণখর কারে। দকহ পরশ্রর 

দদজখয়া সুখর, দকহ পরশ্ররণি দুঃখর। দকহ ইজিয়সংযণম সুখর, কাহারও পণক্ষ ইজিয়সংযম 

দঘারির দুঃখ। পতজথবরর কাবযগ্রন্থসকণলর, এই জিিরয় দশ্রেরর দুঃখই আধার। 

(৩) মিুযযদুঃণখর িতিরয় মূল, সমাি। মিুযয সুখর হইবার িিয সমািবধ হ হয়; 

পরস্পণরর সহায়িায় পরস্পণরর অজধকির সুখর হইণব বজলয়া, সকণল জমজলি হইয়া 

বাস কণর। ইহাণি জবণশ্য উন্নজিসাধি হয় বণি, জকন্তু অণিক অমঙ্গলও ঘণি। সামাজিক 

দুঃখ আণছ। দাজরদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। দযখাণি সমাি িাই, দসখাণি দাজরদ্র্য িাই। 

কিকগুজল সামাজিক দুঃখ, সমাি সংস্থাপণিরই ফল-যথা দাজরদ্র্য। দযমি আণলা 

হইণল, ছায়া িাহার আিুযজঙ্গক ফল আণছই আণছ—দিমজি সমািবধ হ হইণলই দাজরদ্র্যাজদ 

কিকগুজল সামাজিক দুঃখ আণছই আণছ।# এ সকল সামাজিক দুঃণখর উণেদ কখিও 

সম্ভণব িা। জকন্তু আর কিকগুজল সামাজিক দুঃখ আণছ, িাহা সমাণির জিিযফল িণহ; 

িাহা জিবাযিয, এবং িাহার উণেদ সামাজিক উন্নজির প্রধাি অংশ্। সামাজিক মিুযয দসই 

সকল সামাজিক দুঃণখর িাহার উণেদিিয বহুকাল হইণি দচজষ্টি। দসই দচষ্টার স যিার 
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ইজিহাণসর প্রধাি অংশ্, এবং সমািিরজি ও রািিরজি, এই দইজি শ্াণের একমাত্র 

উণেশ্য। 

এই জিজবধ সামাজিক দুঃখ, আজম কণয়কজি উদাহরণের িারা বুঝাইণি দচষ্টা কজরব। 

স্বাধরিিার হাজি, একজি দুঃখ সণেহ িাই। জকন্তু সমাণি বাস কজরণল অবশ্যই স্বাধরিিার 

ক্ষজি স্বরকার কজরণি হইণব, যিগুজল মিুযয সমািসম্ভুি, আজম সমাণি বাস কজরয়া, 

িিগুজল মিুণযযরই জকয়দংণশ্ অধরি—এবং সমাণির কত্ততিগণের জবণশ্য প্রকাণর অধরি। 

অিএব স্বাধরিিার হাজি একজি সামাজিক জিিযদুঃখ। 

  

————–  

* বঙ্গদশ্িি, ১২৮৪, নিযষ্ঠ। 

# আণলাকছায়ার উপমাজি সমূ্পেি ও শুধ হ। ইহা সিয দয, এমি িগপ আমরা 

মণিামণধয কল্পিা কজরণি পাজর দয, দস িগণি আণলাকদায়র সূযিয জ ন্ন আর জকছুই িাই—

সুিরাং আণলাক আণছ, ছায়া িাই। দিমজি আমরা এমি সমাি মণি মণি কল্পিা কজরণি 

পাজর দয, িাহাণি সুখ আণছ—দুঃখ িাই। জকন্তু এই িগপ আর এই সমাি দকবল 

মিুঃকজল্পি, অজিত্বশূ্িয। 

————–  

  

স্বািুবজত্তিিা একজি পরম সুখ। স্বািুবজত্তিিার ক্ষজি পরম দুঃখ। িগদরশ্বর আমাজদগণক 

দয সকল শ্াররজরক এবং মািজসক বতজত্ত জদয়াণছি, িাহার স্ফূজত্তিণিই আমাণদর মািজসক 

ও শ্াররজরক সুখ। যজদ আমাণক চকু্ষ জদয়া থাণকি, িণব যাহা জকছু দদজখবার আণছ, িাহা 

দদজখয়াই আমার চাকু্ষয সুখ। চকু্ষ পাইয়া যজদ আজম চকু্ষ জচরমুজদ্র্ি রাজখলাম—িণব চকু্ষ 

সম্বণে আজম জচরদুঃখর। যজদ আজম কখিও কখিও বা দকাি দকাি বস্তুসম্বণে চকু্ষ মুজদ্র্ি 

কজরণি বাধয হইলাম—দতশ্য বস্তু দদজখণি পাইলাম িা—িণব আজম জকয়দংণশ্ চকু্ষ সম্বণে 

দুঃখর। আজম বুজধ হবতজত্ত পাইয়াজছ—বুজধ হর স্ফূজত্তিই আমার সুখ। যজদ আজম বুজধ হর মা্িণি ও 

দস্বোমি পজরচালণি জচরজিজযধ হ হই, িণব বুজধ হসম্বণে আজম জচরদুঃখর। যজদ বুজধ হর 

পজরচালণি আজম দকাি জদণক জিজযধ হ হই, িণব আজম দসই পজরমাণে বুজধ হসম্বণে জচরদুঃখর। 
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সমাণি থাজকণল দসই সকল দতশ্য বস্তু দদজখণি পাই িা—সকল জদণক বুজধ হ পজরচালিা 

কজরণি পাই িা। মিুযয কাজিয়া জবজ্ঞাি জশ্জখণি পাই িা—অথবা রািপুররমণধয প্রণবশ্ 

কজরয়া জদদতক্ষা পজরিতপ্ত কজরণি পাজর িা। এগুজল সমাণির মঙ্গলকর হইণলও, 

স্বািুবজিিিার জিণযধক বণি। অিএব এগুজল সামাজিক জিিযদুঃখ।  

দাজরণদ্র্যর কথা পূণবিই বজলয়াজছ। অসামাজিক অবস্থায় দকহই দজরদ্র্ িণহ-বণির 

ফলমূল, বণির পশু, সকণলরই প্রাপয; িদরর িল, বতণক্ষর ছায়া, সকণলরই দ াগয। 

আহাযিয, দপয়, আশ্রয়, শ্রররধারণের িিয যিিুকু প্রণয়ািিরয়, িাহার অজধক দকহ কামিা 

কণর িা, দকহ আবশ্যকরয় জবণবচিা কণর িা, দকহ সংগ্রহ কণর িা। অিএব এণকর 

অণপক্ষা অণিয ধির িণহ, এণকর অণপক্ষা অণিয কাণি কাণিই দজরদ্র্ িণহ ক কাণি কাণিই 

অসামাজিক অবস্থা দাজরদ্র্যশূ্িয। দাজরদ্র্য িারিমযঘজিি কথা; দস িারিময সামাজিকিার 

জিিযফল। দাজরদ্র্য সামাজিকিার জিিয কুফল। 

সামাজিকিার এই এক িািরয় ফল। যিজদি মিুযয সমািবধ হ থাজকণব, িিজদি এ 

সকল ফল জিবাযিয িণহ। জকন্তু আর কিকগুজল সামাজিক দুঃখ আণছ, িাহা অজিিয এবং 

জিবাযিয। এণদণশ্ বণল, জবধবাগে দয জববাহ কজরণি পাণর িা, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, 

সামাজিক দুঃখ—নিসজগিক িণহ। সমাণির গজি জফজরণলই এ দুঃখ জিবাজরি হইণি পাণর। 

জহেুসমাি জ ন্ন অিয সমাণি এ দুঃখ িাই। েরগে দয সম্পজত্তর অজধকাজরের হইণি পাণর 

িা, ইহা জবলাির সমাণির একজি সামাজিক দুঃখ; বযবস্থাপক সমাণির দলখিরজিগিি এক 

ছণত্র ইহা জিবাযিয, অণিক সমাণি এ দুঃখ িাই।  ারিবযিরণয়রা দয স্বণদণশ্ উচ্চির 

রািকাণযিয জিযুি হইণি পাণর িা, ইহা আর একজি জিবাযিয সামাজিক দুঃণখর উদাহরে। 

দয সকল সামাজিক দুঃখ জিিয ও অজিবাযিয, িাহারও উণেণদর িিয মিুযয যত্নবান্ 

হইয়া থাণক। সামাজিক দজরদ্র্িা জিবারে িিয যাহারা দচজষ্টি, ইউণরাণপ, দসাজশ্য়াজলষ্্ট, 

কমুযজিষ্্ট প্র তজি িাণম িাহারা খযাি। স্বািুবজিিিার সণঙ্গ সমাণির দয জবণরাধ, িাহার 

লাঘব িিয, জমল্ “Liberty” িামক অপূবি গ্রন্থ প্রচার কজরয়াণছি-অণিণকর কাণছ এই 

গ্রন্থ নদবপ্রসাদ বাকযস্বরূপ গেয। যাহা অজিবাযিয, িাহার জিবারে সম্ভণব িা; জকন্তু 

অজিবাযিয দ:খও মাত্রায় কমাি যাইণি পাণর। দয দরাগ সাংঘাজিক, িাহাও জচজকপসা 
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আদছ-যন্ত্রো কমাি যাইণি পাণর। সুিরাং যাাঁহারা সামাজিক জিিয দুঃখ জিবারণের দচষ্টায় 

বযি, িাাঁহাজদগণক বতথা পজরশ্রণম রি মণি করা যাইণি পাণর িা।  

জিিয এবং অপজরহাযিয সামাজিক দুঃণখর উণেদ সম্ভণব িা, জকন্তু অপর সামাজিক 

দুঃখগুজলর উণেদ সম্ভব এবং মিুযযসাধয। দসই সকল দুঃখ জিবারে িিয মিুযযসমাি 

সবিদাই বযি। মিুণযযর ইজিহাস দসই বযিিার ইজিহাস। 

বলা হইয়াণছ, সামাজিক জিিয দুঃখসকল, সমাি সংস্থাপণিরই অপজরহাযিয ফল—

সমাি হইয়াণছ বজলয়াই দসগুজল হইয়াণছ। জকন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুজল দকাথা হইণি 

আইণস? দসগুজল সমাণির অপজরহাযিয ফল িা হইয়াও দকি ঘণি? িাহার জিবারে পণক্ষ, 

এই প্রণের মরমাংসা জিিান্ত প্রণয়ািিরয়। 

  

এগুজল সামাজিক অিযাচারিজিি। দবাধ হয়, প্রথণম অিযাচার কথাজি বুঝাইণি 

হইণব—িজহণল অণিণক বজলণি পাজরণবি, সমাণির আবার অিযাচার জক? শ্জির অজবজহি 

প্রণয়াগণক অিযাচার বজল। দদখ, মাধযাকযিোজদ দয সকল নিসজগিক শ্জি, িাহা এক 

জিয়ণম চজলণিণছ, িাহার কখিও আজধকয িাই, কখিও অল্পিা িাই; জবজধবধ হ 

অিুল্লঙ্ঘিরয় জিয়ণম িাহা চজলণিণছ। জকন্তু দয সকল শ্জি মািুণযর হণি িাহার এরূপ 

জস্থরিা িাই। মিুণযযর হণি শ্জি থাজকণলই, িাহার প্রণয়াগ জবজহি হইণি পাণর এবং 

অজবজহি হইণি পাণর। দয পজরমাণে শ্জির প্রণয়াগ হইণল উণেশ্যজি জসধ হ হইণব, অথচ 

কাহারও দকাি অজিষ্ট হইণব িা, িাহাই জবজহি প্রণয়াগ। িাহার অজিজরি প্রণয়াগ অজবজহি 

প্রণয়াগ। বারুণদর দয শ্জি, িাহার জবজহি প্রণয়াণগ শ্ত্রুবধ অজবজহি প্রণয়াণগ কামাি 

ফাজিয়া যায়। শ্জির এই অজিজরি প্রণয়াগই অিযাচার। 

মিুযয শ্জির আধার। সমাি মিুণযযর সমবায়, সুিরাং সমািও শ্জির আধার। দস 

শ্জির জবজহি প্রণয়াণগ মিুণযযর মঙ্গল—নদিজেি সামাজিক উন্নজি। অজবজহি প্রণয়াণগ 

সামাজিক দ:খ। সামাজিক শ্জির দসই অজবজহি প্রণয়াগ, সামাজিক অিযাচার। 

কথাজি এখিও পজরষ্কার হয় িাই। সামাজিক অিযাচার ি বুঝা দগল, জকন্তু দক 

অিযাচার কণর? কাহার উপর অিযাচার হয়? সমাি মিুণযযর সমবায়। এই সমণবি 

মিুযযগে জক আপিাজদণগরই উপর অিযাচার কণর? অথবা পরস্পণরর রক্ষাণথি যাহারা 
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সমািবধ হ হইয়াণছ, িাহারাই পরস্পণর উপপরড়ি কণর? িাই বণি, অথচ, জিক িাই িণহ। 

মণি রাজখণি হইণব, দয, শ্জিরই অিযাচার; যাহার হাণি সামাজিক শ্জি, দসই অিযাচার 

কণর। দযমি গ্রহাজদ িড়জপণ্ডমাণত্রর মাধযাকযিেশ্জি দকিজিজহি, দিমজি সমাণিরও 

একজি প্রধাি শ্জি, দকিজিজহি। দসই শ্জি—শ্াসিশ্জি; সামাজিক দকি—রািা বা 

সামাজিক শ্াসিকত্ততিগে। সমািরক্ষার িিয, সমাণির শ্াসি আবশ্যক। সকণলই 

শ্াসিকত্তিা হইণল, অজিয়ম এবং মিণ দ দহিু শ্াসি অসম্ভব। অিএব শ্াসণির  ার, 

সকল সমাণিই এক বা িণিাজধক বযজির উপর জিজহি হইয়াণছ। িাাঁহারাই সমাণির 

শ্াসিশ্জিধর—সামাজিক দকি। িাাঁহারাই অিযাচারর। িাাঁহারা মিুযয; মিুযযমাণত্ররই 

ভ্রাজন্ত এবং আত্মাদর আণছ। ভ্রান্ত হইয়া িাাঁহারা দসই সমািপ্রদত্ত শ্াসিশ্জি, 

শ্াজসিণবযর উপণর অজবজহি প্রণয়াগ কণরি। আত্মাদণরর বশ্র ূি হইয়াও িাাঁহারা উহার 

অজবজহি প্রণয়াগ কণরি। 

িণব এক সম্প্রদায় সামাজিক অিযাচাররণক পাইলাম। িাাঁহারা রািপুরুয-

অিযাচাণরর পাত্র সমাণির অবজশ্ষ্টাংশ্। জকন্তু বািজবক এই সম্প্রদাণয়র অিযাচারর দকবল 

রািা বা রািপুরুয িণহ। জযজিই সমাণির শ্াসিকত্তিা, জিজিই এই সম্প্রদাণয়র অিযাচারর। 

প্রাচরি  ারিবণযির ব্রাহ্মেগে, রািপুরুয বজলয়া গেয হণয়ি িা, অথচ িাাঁহারা সমাণির 

শ্াসিকত্তিা জছণলি। আযিযসমািণক িাাঁহারা দয জদণক জফরাইণিি ঘুরাইণিি, আযিযসমাি 

দসই জদণক জফজরি ঘুজরি। আযিযসমািণক িাাঁহারা দয জশ্কল পরাইণিি, অলঙ্কার বজলয়া 

আযিযসমাি দসই জশ্কল পজরি। মধযকাজলক ইউণরাণপর ধর্ম্িযািকগে দসইরূপ জছণলি—

রািপুরুয িণহি, অথচ ইউণরাপরয় সমাণির শ্াসিকত্তিা, এবং দঘারির অিযাচারর। 

দপাপগে ইউণরাণপর রািা জছণলি িা, এক জবেু  ূজমর রািা মাত্র, জকন্তু িাাঁহারা সমগ্র 

ইউণরাণপর উফর দঘারির অিযাচার কজরয়া জগয়াণছি। দগ্রগজর বা ইণিাণসণ্্ট্, জলও বা 

আজদ্র্য়ান্ ইউণরাণপ যিিা অিযাচার কজরয়া জগয়াণছি, জিিরয় জফজলপ্  বা চিুেিশ্ লুই, 

অষ্টম দহন্ রর বা প্রথম চালিস্ িিদূর কজরণি পাণরি িাই। 

দকবল রািপুরুয বা ধর্ম্িযািণকর দদায জদয়া ক্ষান্ত হইব দকি? ইংলণণ্ড এক্ষণে রািা 

(রাজ্ঞর) দকাি প্রকার অিযাচাণর ক্ষমিাশ্ালর িণহি—শ্াসিশ্জি িাাঁহার হণি িণহ। এক্ষণে 
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প্রকতি শ্াসিশ্জি ইংলণণ্ড সংবাদপত্রগণলখকজদণগর হণি। সুিরাং ইংলণণ্ডর 

সংবাদণলখকগে অিযাচারর। দযখাণি সামাজিক শ্জি, দসইখাণিই সামাজিক অিযাচার। 

  

জকন্তু সমাণির দকবল শ্াসিকত্তিা এবং জবধািতগে অিযাচারর, এমি িণহ। অিয প্রকার 

সামাজিক অিযাচারর আণছ। দয সকল জবযণয় রািযশ্াসি িাই, ধর্ম্িশ্াসি িাই, দকাি 

প্রকার শ্াসিকত্তিার শ্াসি িাই—দস সকল জবযণয় সমাি কাহার মণি চণল? অজধকাংণশ্র 

মণি। দযখাণি সমাণির এক মি, দসখাণি দকাি দগালই িাই—দকাি অিযাচার িাই। জকন্তু 

এরূপ ঐকযমি অজি জবরল। সচরাচরই মিণ দ ঘণি। মিণ দ ঘজিণল, অজধকাংণশ্র দয 

মি, অল্পাংশ্ণক দসই মণি চজলণি হয়। অল্পাংশ্ জ ন্নমিাবলম্বর হইণলও, অজধকাংণশ্র 

মিািুসাণর কাযিযণক দঘারির দুঃখ জবণবচিা কজরণলও, িাহাজদগণক অজধকাংণশ্র মণি 

চজলণি হইণব। িজহণল অজধকাংশ্ অল্পাংশ্ণক সমািবজহষ্কতি কজরয়া জদণব—বা অিয 

সামাজিক দণণ্ড পরজড়ি কজরণব। ইহা দঘারির সামাজিক অিযাচার। ইহা অল্পাংণশ্র 

অিযাচার বজলয়া কজথি হইয়াণছ। 

এণদণশ্ অজধকাংণশ্র মি দয, দকহ জহেুবংশ্ি হইয়া জবধবার জববাহ জদণি পাজরণব 

িা বা দকহ জহেুবংশ্ি হইয়া সমুদ্র্ পার হইণব িা। অল্পাংণশ্র মি, জবধবার জববাহ 

দদওয়া অবশ্য কত্তিবয এবং ইংলণ্ডদশ্িি পরম ইষ্টসাধক। জকন্তু যজদ এই অল্পাংশ্ 

আপিাজদণগর মিািুসাণর কাযিয কণর—জবধবা কিযার জববাহ দদয় বা ইংলণণ্ড যায়, িণব 

িাহারা অজধকাংশ্কত্ততিক সমািবজহষ্কতি হয়। ইহা অজধকাংশ্কত্ততিক অল্পাংণশ্র উপর 

সামাজিক অিযাচার। 

ইংলণণ্ড অজধকাংশ্ দলাক খ্ররষ্ট ি এবং ঈশ্বরবাদর। দয অিরশ্বরবাদর বা খ্ররষ্টধণর্ম্ি 

 জিশূ্িয, দস সাহস কজরয়া আপিার অজবশ্বাস বযি কজরণি পাণর িা। বযি কজরণল, 

িািা প্রকার সামাজিক পরড়ায় পরজড়ি হয়। জমল্ িন্মাবজেণন্ন আপিার অ জি বযি 

কজরণি পাজরণলি িা; বযি িা কজরয়াও, দকবল সণেণহর পাত্র হইয়াও, পাজলিয়াণমণণ্ট্ 

অজ ণযক—কাণল অণিক জবঘ্নজবব্রি হইয়াজছণলি। এবং মতিুযর পর অণিক গাজল 

খাইয়াজছণলি। ইহা দঘারির সামাজিক অিযাচার।  
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অিএব সামাজিক অিযাচারর দই দশ্রের ুি; এক, সমাণির শ্ািা এবং জবধািতগে; 

জিিরয়, সমাণির অজধকাংশ্ দলাক। ইহাজদণগর সামাজিক দুঃণখর উপপজত্ত। দসই সকল 

সামাজিক দুঃখ, সমাণির অবিজির কারে। িাহার জিরাকরে মিুণযযর সাধয এবং অবশ্য 

কিিবয। জক জক উপাণয়, দসই সকল অিযাচাণরর জিরাকরে হইণি পাণর? 

দই উপাণয়; বাহুবল এবং বাকযবল। 

বাহুবল কাহাণক বজল, এবং বাকযবল কাহাণক বজল, িাহা প্রথণম বুঝাইব। িপপণর 

এই বণলর প্রণয়াগ বুঝাইব। এবং এই দই বণলর প্রণ দ ও িারিময দদখাইব। 

কাহাণকও বুঝাইণি হইণব িা দয, দয বণল বযাঘ্র হজরেজশ্শুণক হিি কজরয়া দ ািি 

কণর, আর দয বণল অিজলজ্ বা দসডান্ জিি হইয়াজছল, িাহা একই বল; দইই বাহুবল। 

আজম জলজখণি জলজখণি দদজখলাম, আমার সর্ম্ুণখ একিা জিকজিজক একজি মজক্ষকা ধজরয়া 

খাইল—জসস্ জেস্ হইণি আণলক িণ্ডর্ রমািফ্ পযিযন্ত দয যি সাম্রািয স্থাজপি কজরয়াণছ—

দরামান্ বা মাজকদিরয়, খস্রু বা খজলফা, রুস্ বা প্রুস্ জযজি দয সাম্রািয সংস্থাজপি বা 

রজক্ষি কজরয়াণছি, িাাঁহার বল, আর এই কু্ষধাত্তি জিকজিজকর বল, একই বল—বাহুবল। 

সুলিাি মহর্ম্দ দসামিাণথর মজের লুি কজরয়া লইয়া দগল—আর কালামুখর মা্িারর 

ইাঁদর মুণখ কজরয়া পলাইল—উ ণয়ই বরর—বাহুবণল বরর। দসামিাণথর মজেণর, আর 

আমার বেণেদক ইেুণর প্রণ দ অণিক স্বরকার কজর;—জকন্তু মহর্ম্ণদর লক্ষ নসজিণক, 

আর একা মা্িাররণিও প্রণ দ অণিক। সংখযা ও শ্ররণর প্রণ দ—বরণযিয প্রণ দ বড় দদজখ 

িা। সাগরও িল—জশ্জশ্রজবেুও িল। মহর্ম্ণদর বরযিয ও জিকজিজক জবড়াণলর বরযিয, একই 

বরযিয। দইই বাহুবণলর বরযিয। পতজথবরর বররপুরুযগে ধিয ্! এবং িাাঁহাজদণগর 

গুেকরত্তিিকারর ইজিবতত্তণলখকগে—দহরণডািস্ হইণি দক ও জকঙ ণলক সাণহব পযিযন্ত—

িাাঁহারাও ধিয। 

  

দকহ দকহ বজলণি পাণরি দয, দকবল বাহুবণল কখিও দকাি সাম্রািয স্থাজপি হয় 

িাই—দকবল বাহুবণল পাজেপাি দসডান্ জিি হয় িাই—দকবল বাহুবণল িাণপাণলয়ন্ বা 

মালিবর বরর িণহ। স্বরকার কজর, জকছু দকৌশ্ল-অথিাপ বুজধ হবল—বাহুবণলর সণঙ্গ সংযুি িা 

হইণল কাযিযকাজরিা ঘণি িা। জকন্তু ইহা দকবল মিুযযবরণরর কাণযিয িণহ—দকহ জক মণি 
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কর দয, জবিা দকৌশ্ণল জিকজিজক মাজছ ধণর, জক জবড়া ইাঁদর ধণর? বুজধ হবণলর সংণযাগ জ ন্ন 

বাহু বণলর স্ফূজত্তি িাই—এবং বুজধ হ বযিরি িরণবর দকাি বণলরই স্ফূজত্তি িাই। 

অিএব ইহা স্বরকার কজরণি হইণিণছ দয, দয বণল পশুগে এবং মিুযযগে উ ণয় 

প্রধািিুঃ স্বাথিসাধি কণর, িাহাই বাহুবল। প্রকতি পণক্ষ ইহা পশুবল, জকন্তু কাণযিয 

সবিক্ষম, এবং সবিত্রই দশ্য জিষ্পজত্তস্থল। যাহার আর জকছুণিই জিষ্পজত্ত হয় িা—িাহার 

জিষ্পজত্ত বাহুবণল। এমি গ্রজন্থ িাই দয, ছুজরণি কািা যায় িা-এমি প্রির িাই দয, আঘাণি 

 াণঙ্গ িা। বাহুবল ইহিগণির উচ্চ আদালি— সকল আপরণলর উপর আপরল এইখাণি; 

ইহার উপর আর আপরল িাই ক বাহুবল—পশুর বল; জকন্তু মিুযয অদযাজপ জকয়দংণশ্ পশু, 

এিিয বাহুবল মিুণযযর প্রধাি অবলম্বি।  

জকন্তু পশুগণের বাহুবণল এবং মিুণযযর বাহুবণল একিু গুরুির প্রণ দ আণছ। 

পশুগণের বাহুবল জিিয বযবহার কজরণি হয়—মিুণযযর বাহুবল জিিয বযবহাণরর প্রণয়ািি 

িাই। ইহার কারে দইজি। বাহুবল অণিক পশুগণের একমাত্র উদরপূজত্তির উপায়। জিিরয় 

কারে, পশুগে প্রযুি বাহুবণলর বশ্র ূি বণি, জকন্তু প্রণয়াণগর পূণবি প্রণয়াগ-সম্ভাবিা 

বুজঝয়া উণি িা। এবং সমািবধ হ িণহ বজলয়া বাহুবলপ্রণয়াণগর প্রণয়ািি জিবারে কজরণি 

পাণর িা। উপিযাণস কজথি আণছ দয, এক বণির পশুগে, দকাি জসংহ কত্ততিক বিয পশুগে 

জিিয হি হইণিণছ দদজখয়া জসংণহর সণঙ্গ বণোবি কজরল দয, প্রিযহ পশুগণের উপর 

পরড়ি কজরবার প্রণয়ািি িাই—একজি একজি পশু প্রিযহ িাাঁহার আহারিিয উপজস্থি 

হইণব। এস্থণল পশুগে সমািজিবধ হ মিুণযযর িযায় আচরে কজরল,—জসংহকত্ততিক বাহুবণলর 

জিিয প্রণয়াগ জিবারে কজরল। মিুযয বতজধ হ িারা বুজঝণি পাণর দয, দকান্ অবস্থায় বাহুবল 

প্রযুি হইবার সম্ভাবিা। এবং সামাজিক শ্তঙ্খণলর িারা িাহার জিবারে কজরণি পাণর। 

রািা মাত্রই বাহুবণল রািা, জকন্তু জিিয বাহুবলপ্রণয়াণগর িারা িাাঁহাজদগণক প্রিাপরড়ি 

কজরণি হয় িা। প্রিাগে দদজখণি পায় দয, এই এক লক্ষ নসজিক পরুুয রািার আজ্ঞাধরি; 

রািাজ্ঞার জবণরাধ িাহাণদর দকবল ধ্বংণসর কারে হইণব। অিএব প্রিা বাহুবল প্রণয়াগ 

সম্ভাবিা দদজখয়া, রািাজ্ঞাজবণরাধর হয় িা। বাহুবলও প্রযুি হয় িা। অথচ বাহুবল 

প্রণয়াণগর দয উণেশ্য, িাহা জসধ হ হয়। এ জদণক এই এক লক্ষ নসিয দয রািার আজ্ঞাধরি, 
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িাহারও কারে প্রিার অথি অথবা অিুগ্রহ। প্রিার অথি দয রািার দকাযগি বা প্রিার 

অিুগ্রহ দয িাাঁহার হিগি, দসিুকু সামাজিক জিয়ণমর ফল। অিএব এস্থণল বাহুবল দয 

প্রযুি হইল িা, িাহার মুখয কারে মিুণযযর দরদতজষ্ট, দগৌে কারে সমািবেি। 

আমরা এ প্রবণে দগৌে কারেজি ছাজড়য়া জদণলও জদণি পাজর। সামাজিক অিযাচার দয 

দয বণল জিরাকতি হয়, িাহার আণলাচিায় আমরা প্রবতত্ত। সমািজিবধ হ িা হইণল সামাজিক 

অিযাচাণরর অজিত্ব িাই। সমািবেি সকল সামাজিক অবস্থার জিিয কারে। যাহা জিিয 

কারে, জবকতজির কারোিুসোণি িাহা ছাজড়য়া দদওয়া যাইণি পাণর।  

ইহা বুজঝণি পারা জগয়াণছ দয, এইরূপ কজরণল আমাজদণগর শ্াসণির িিয বাহুবল 

প্রযুি হইণব—এই জবশ্বাসই বাহুবল প্রণয়াগ জিবারণের মূল। জকন্তু মিুণযযর দূরদতজষ্ট সকল 

সমণয় সমাি িণহ—সকল সমণয় বাহুবল প্রণয়াণগর আশ্ঙ্কা কণর িা। অণিক সমণয়ই 

যাাঁহারা সমাণির মণধয িরক্ষ্ণদতজষ্ট, িাাঁহারাই বুজঝণি পাণরি দয, এই এই অবস্থায় বাহুবল 

প্রণয়াণগর সম্ভাবিা। িাাঁহারা অিযণক দসই অবস্থা বুঝাইয়া দদি। দলাণক িাহাণক বুণঝ। 

বুণঝ দয, যজদ আমরা এই সমণয় কত্তিবয সাধি কজর, িণব আমাজদণগর উপর 

বাহুবলপ্রণয়াণগর সম্ভাবিা। বুণঝ দয, বাহুবল প্রণয়াণগ কিকগুজল অশু  ফণলর সম্ভাবিা। 

দসই সকল অশু  ফল আশ্ঙ্কা কজরয়া যাহারা জবপররি পথগামর, িাহারা গন্তবয পণথ 

গমি কণর। 

  

অিএব যখি সমাণির এক  াগ অপর  াগণক পরজড়ি কণর, িখি দসই পরড়ি 

জিবারণের দইজি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রণয়াগ। যখি রািা প্রিাণক উপপরড়ি কজরয়া 

জিরি হণয়ি িা, িখি প্রিা বাহুবল প্রণয়াগ কণর। কখিও কখিও রািাণক যজদ দকহ 

বুঝাইণি পাণর দয, এইরূপ উপপরড়ণি প্রিাগে কত্ততিক বাহুবল প্রণয়াণগর আশ্ঙ্কা, িণব 

রািা অিযাচার হইণি জিরি হণয়ি। 

ইংলণণ্ডর প্রথম চালিস্ দয প্রিাগণের বাহুবণল শ্াজসি হইয়াজছণলি, িাহা সকণল 

অবগি আণছি। িাাঁহার পুত্র জিিরয় দিম স্, বাহুবল প্রণয়াণগর উদযম দদজখয়াই দদশ্ 

পজরিযাগ কজরণলি। জকন্তু এরূপ বাহুবল প্রণয়াণগর প্রণয়ািি সচরাচর ঘণি িা। বাহুবণলর 

আশ্ঙ্কাই যণথষ্ট। অসরম প্রিাপশ্ালর  ারিরয় ইংণরিগে যজদ বুণঝি দয, দকাি কাণযিয 
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প্রিাগে অসন্তুষ্ট হইণব, িণব দস কাণযিয হিণক্ষপ কণরি িা। ১৮৫৭। ৫৮ সাণল দদখা 

জগয়াণছ,  ারিরয় প্রিাগে বাহুবণল িাাঁহাজদণগর সমকক্ষ িণহ। িথাজপ প্রিার সণঙ্গ 

বাহুবণলর পররক্ষা সুখদায়ক িণহ। অিএব িাাঁহারা বাহুবল প্রণয়াণগর আশ্ঙ্কা দদজখণল 

বাজিি পণথ গজি কণরি িা। 

অিএব দকবল  াবর ফল বুঝাইণি পাজরণলই, জবিা প্রণয়াণগ বাহুবণলর কাযিয জসধ হ 

হয়। এই প্রবতজত্ত বা জিবতজত্তদাজয়ির শ্জি আর একজি জিিরয় বল। কথায় বুঝাইণি হয়। এই 

িিয আজম ইহাণক বাকযবল িাম জদয়াজছ। 

এই বাকযবল অজিশ্য় আদরেরয় পদাথি। বাহুবল মিুযযসংহার প্র তজি জবজবধ অজিষ্ট 

সাধি কণর, জকন্তু জবিা রিপাণি, জবিা অোঘাণি, বাহুবণলর কাযিয জসধ হ কণর। অিএব 

এই বাকযবল জক, এবং িাহার প্রণয়াগ লক্ষে ও জবধাি জক প্রকার, িাহা জবণশ্য প্রকাণর 

সমাণলাজচি হওয়া কত্তিবয। জবণশ্যিুঃ এিণেণশ্। অস্মণেণশ্ বাহুবল প্রণয়াণগর দকাি 

সম্ভাবিা িাই—বত্তিমাি অবস্থায় অকত্তিবযও বণি। সামাজিক অিযাচার জিবারণের বাকযবল 

একমাত্র উপায়। অিএব বাকযবণলর জবণশ্য প্রকাণর উন্নজির প্রণয়ািি।  

বস্তুিুঃ বাহুবল অণপক্ষা বাকযবল সবিাংণশ্ দশ্রষ্ঠ। এ পযিযন্ত বাহুবণল পতজথবরর দকবল 

অবিজিই সাধি কজরয়াণছ—যাহা জকছু উন্নজি ঘজিয়াণছ, িাহা বাকযবণল। স যিার যাহা 

জকছু উন্নজি ঘজিয়াণছ, িাহা বাকযবণল। সমািিরজি, রািিরজি, ধর্ম্িিরজি, সাজহিয, 

জবজ্ঞাি, জশ্ল্প, যাহারই উন্নজি ঘজিয়াণছ, িাহা বাকযবণল। জযজি বিা, জযজি কজব, জযজি 

দলখক—দাশ্িজিক, নবজ্ঞাজিক, িরজিণবত্তা, ধর্ম্িণবত্তা, বযবস্থাণবত্তা, সকণলই বাকযবণলই 

বলর। 

ইহা দকহ মণি িা কণরি দয, দকবল বাহুবণলর প্রণয়াগ জিবারেই বাকযবণলর পজরোম 

বা িদণথিই বাকযবল প্রযুি হয়। মিুযয কিক দূর পশুচজরত্র পজরিযাগ কজরয়া উন্নিাবস্থায় 

দাাঁড়াইয়াণছ। অণিক সমণয় মিুযয  ণয়  রি িা হইয়াও, সপকর্ম্িািুষ্ঠাণি প্রবতত্ত। যজদ সমগ্র 

সমাণির কখিও এক কাণল দকাণিা জবণশ্য সদিুষ্ঠাণি প্রবতজত্ত িণন্ম, িণব দস সপকাযিয 

অবশ্য অিুজষ্ঠি হয়। এই সপপণথ িিসাধারণের প্রবতজত্ত কখিও কখিও জ্ঞািরর উপণদশ্ 

বযিরি ঘণি িা। সাধারে মিুযযগে অজ্ঞ, জচন্তাশ্রল বযজিগে িাহাজদগণক জশ্ক্ষা দদি। 
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দসই জশ্ক্ষাদাজয়ির উপণদশ্মালা যজদ যথাজবজহি বলশ্াজলির হয়, িণবই িাহা সমাণির 

হৃদয়ঙ্গমিা হয়। যাহা সমাণির একবার হৃদ গি হয়, সমাি আর িাহা ছাণড় িা—

িদিুষ্ঠাণি প্রবতত্ত হয়। উপণদশ্বাকযবণল আণলাজড়ি সমাি জবপ্লুি হইয়া উণি। বাকযবণল 

এইরূপ যাদতশ্ সামাজিক ইষ্ট সাজধি হয়, বাহুবণল িাদতশ্ কখিও ঘজিবার সম্ভাবিা িাই। 

মুসা, ইসা, শ্াকযজসংহ প্র তজি বাহুবণল বলর িণহি—বাকযবরর মাত্র। জকন্তু ইসা, 

শ্াকযজসংহ প্র তজির িারা পতজথবরর দয ইষ্ট সাজধি হইয়াণছ, বাহুবলবররগে কত্ততিক িাহার 

শ্িাংশ্ িণহ। বাহুবণল দয কখিও দকাি সমাণির ইষ্ট সাধি হয় িা, এমি িণহ। 

আত্মরক্ষার িিয বাহুবলই দশ্রষ্ঠ। আণমজরকায় দকাি উন্নজিসাধিকত্তিা বাহুবলরর 

ওয়াজশ্ংিন্। হলণ্্ড দবলজিয়ণমর প্রধাি বাহুবলরর অণরণের উইজলয়ম।  ারিবণযির 

আধুজিক দগিজির কারে—বাহুবণলর অ াব। জকন্তু দমাণির উপর দদজখণি দগণল, দদখা 

যাইণব দয, বাহুবল অণপক্ষা বাকযবণলই িগণির ইষ্ট সাজধি হইয়াণছ। বাহুবল পশুর 

বল—বাকযবল মিুণযযর বল। জকন্তু কিকগুণলা বজকণি পাজরণল বাকযবল হয় িা।—বাণকযর 

বলণক আজম বাকযবল বজলণিজছ িা। বাণকয যাহা বযি হয়, িাহারই বলণক বাকযবল 

বজলণিজছ। জচন্তাশ্রল জচন্তার িারা িাগজিক িত্ত্বসকল মণিামধয হইণি উদূ্ভি কণরি—

বিা িাহা বাণকয দলাণকর হৃদয়গি করাি। এিদ ণয়র বণলর সমবায়ণক বাকযবল 

বজলণিজছ। 

অণিক সমণয়ই এই বল একাধাণর জিজহি-কখি কখি কখি বণলর আধার 

পতথক  ূি। একজত্রি হউক, পতথক  ূি হউক, উ ণয়র সমবায়ই বাকযবল।  
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