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ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা 

মানুষের এমন দূরবস্থা কখন হইষে পাষর না যে, োহাষে শুভ ককছুুই যদখা ো  না  

আমাকদষের গুরুের দুভভাষেেও ককছুু মঙ্গল খুুঁকি া পাও া ো   যে অশুষভর মষযে শুষভর 

অনুসন্ধান ককর া োহার আষলাচনা কষর যসই কবজ্ঞ  দুুঃখও যে যকবল দুুঃখ নষহ, দুুঃষখর 

কদষন এ কথার আষলাচনা  ককছুু সুখ আষছু  

ভারেবেভ পূষবভ স্বাযীন কছুল—এখন অষনক শে বৎসর হইষে পরাযীন  নবে 

ভারেবেভীষ রা ইহা য ারের দুুঃখ মষন কষরন  আমাকদষের ইচ্ছা যে, যসই প্রাচীন 

স্বাযীনোর এবং আযুকনক পরাযীনো  একবার েুলনা ককর া যদকখ  যদকখ যে, দুুঃখই বা 

কক, সুখ কক  

ককন্তু স্বাযীনো ও পরাযীনো, এই সকল কথার োৎপেভে কক, োহা একবার কবষবচনা 

করা আবশেক হইষেষছু  আমরা প্রাচীন ভারেবষেভর সষঙ্গ আযুকনক ভারেবষেভর েুলনা  

প্রবৃত্ত হই াকছু  েুলনার উষেশে োরেমে কনষেভশ  ককন্তু যকা্  কবেষ র োরেমে 

আমাকদষের অনুসন্ধাষনর কবে ? প্রাচীন ভারে স্বাযীন, আযুকনক ভারে পরাযীন, এ কথা 

বকল া কক উপকার? আমাকদষের কবষবচনা , এরূপ েুলনা  এককি মাত্র উষেশে এই 

হও া আবশেক যে, প্রাচীন ভারষে মনুেে সুখী কছুল, কক আযুকনক ভারেবষেভ অকযক সুখী? 

এেক্ষষে অষনষক আমাকদষের প্রকে খড়্গহস্ত হই াষছুন  স্বাযীনো  যে সুখ, োহাষে 

সংশ  কক? যে সংশ  কষর, যে পােণ্ড, নরাযম ইেোকদ  স্বীকার ককর  ককন্তু স্বাযীনো 

পরাযীনো অষপক্ষা ককষস ভাল, োহা কিজ্ঞাসা ককরষল, ইহার সদুত্তর পাও া ভার  

বাঙ্গাকল ইংষরকি পকি া এ কবেষ  দুইকি কথা কশকখ াষছুন- “Liberty” 

“Independence”, োহার অনুবাষদ আমরা স্বাযীনো এবং স্বেন্ত্রো দুইকি কথা পাই াকছু  

অষনষকরই মষন যবায আষছু যে, দুইকি শষে এক পদাথভষক বুঝা   স্বিাকের শাসনাযীন 

অবস্থাষকই ইহা বুঝা , এইকি সাযারে প্রেীকে  রািা েকদ কভন্নষদশী  হষ ন, েষব োুঁহার 

প্রিােে পরাযীন, এবং যসই রািে পরেন্ত্র  এই যহেু, এক্ষষে ইংষরষির শাসনাযীন 

ভারেবেভষক পরাযীন ও পরেন্ত্র বলা কে া থাষক  এই িনে যমােলকদষের শাকসে 
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ভারেবেভষক বা যসরািউষেৌল্লার শাকসে বাঙ্গালাষক পরাযীন—বা পরেন্ত্র বলা কে া 

থাষক  এইরূপ সংস্কাষরর সমূলকো কবষবচনা করা োউক  

মহারােী কভষটাকর াষক ইংষরিকনো বলা োইষে পাষর, ককন্তু োুঁহার পূবভপুরুে 

প্রথম বা কিেী  িিভ ইংষরি কছুষলন না  োুঁহারা ির্ম্ভান  েৃেী  উইকল াম ওল্াি 

কছুষলন  যবানাপাকিভ ককসভকার ইোলী  কছুষলন  যেষনর ভূেপূবভ প্রাচীন বুষবভাবংশী  

রািারা ফরাশী কছুষলন  যরামসাম্রাষিের কসংহাসষন অষনক ববভরিােী  সম্রা্  আষরাহে 

ককর াকছুষলন  এইরূপ শে শে  িনার উষল্লখ করা োইষে পাষর  যদখা োইষেষছু, এই 

সকল রাষিে েত্তদবস্থা  রািা কভন্নিােী  কছুষলন  ঐ সকল রািে েৎকাষল পরাযীন বা 

পরেন্ত্র কছুল, বলা োইষে পাষর কক না? যকহই বকলষবন না, বলা োইষে পাষর  েকদ 

প্রথম িিভ-শাকসে ইংলণ্ডষক বা যত্রিান-শাকসে যরামষক পরাযীন বলা না যেল েষব 

শাহািাুঁহা-শাকসে ভারেবেভষক বা আলীবকেভ-শাকসে বাঙ্গালাষক পরাযীন বকল যকন? 

যদখা োইষেষছু যে, শাসনকত্তভা কভন্নিােী  হইষলই রািে পরেন্ত্র হইল না  

পক্ষান্তষর, শাসনকত্তভা স্বিােী  হইষলই রািে যে স্বেন্ত্র হ  না, োহারও অষনক উদাহরে 

যদও া োইষে পাষর  ও কশংিষনর কৃে েুষের পূষবভ আষমকরকার শাসনকতৃ্তভেে স্বিােী  

কছুল উপকনষবশ মাষত্ররই প্রথমাবস্থা  শাসনকত্তভা স্বিােী  হই া থাষক, ককন্তু যস অবস্থা  

উপকনষবশ সকলষক কদাচ স্বেন্ত্র বলা ো  না  

  

েষব পরেন্ত্র কাহাষক বকল? 

ইহা কনকিে যে, ইংষরষির অযীন আযুকনক ভারে পরেন্ত্র রািে বষি  যরামককিে, 

কিষিন হইষে কসকর া পেভেন্ত রাষ্ট্রসকল পরেন্ত্র কছুল বষি  আলকি াসভ বা িাষমকা পরেন্ত্র 

রািে বষি  ককষস এই সকল রািে পরেন্ত্র? এ সকল এক এককি পৃথক্ রািে নষহ, কভন্ন-

যদশবাসী রািার রাষিের অংশ মাত্র  ভারষেশ্বরী ভারেবষেভ থাষকন না—ভারেবষেভর 

রািা ভারেবষেভ নাই  অনে যদষশ  যে যদষশর রািা অনে যদষশর কসংহাসনারূএ এবং 

অনেষদশবাসী, যসই যদশ পরেন্ত্র  

দুইকি রাষিের এক রািা হইষল োহার এককি পরেন্ত্র, এককি স্বেন্ত্র  যে যদষশ রািা 

বাস কষরন, যসইকি স্বেন্ত্র, যে যদষশ বাস কষরন না, যসইকি পরেন্ত্র  
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এইরূপ পকরভাো  কেকগুকল আপকত্ত উত্থাকপে হইষে পাষর  ইংলষণ্ডর প্রথম 

যিমস্, স্কিলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাষিের অযীশ্বর হই া, স্কিলণ্ড েোে ককর া ইংলষণ্ড বাস 

ককরষলন  স্কিলণ্ড কক ইংলণ্ডষক রািা কদ া পরেন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারে ি  ককর া, 

কদল্লীষে কসংহাসন স্থাপনপূবভক, েথা হইষে পপেৃক রািে শাকসে ককরষে লাকেষলন—

োুঁহার স্বষদশ কক ভারেবষেভর অযীন হইল? প্রথম িিভ ইংলষণ্ডর কসংহাসন প্রাপ্ত হই া, 

েথা  অকযষ্ঠান ককর া পপেৃক রািে হাষনাবর শাকসে ককরষে লাকেষলন;—হাষনাবর কক 

েখন পরেন্ত্র হই াকছুল? 

পকরভাোর অনুষরাষয আমাকদেষক বকলষে হইষব যে, প্রথম যিম স্ বা প্রথম িিভ বা 

প্রথম যমােষলর পূবভরাষিের পরেন্ত্রো  কি াকছুল  ককন্তু পারেন্ত্রে  কি াকছুল মাত্র, 

পরাযীনো  ষি নাই  আমরা “ Independence”, শষের পকরবষত্তভ স্বেন্ত্রো এবং 

“Liberty” শষের স্থাষন স্বাযীনো শে এবং েত্তদভাব স্থাষন েত্তদভাবসূচক শে বেবহার 

ককরষেকছু  

েষব পারেন্ত্রে এবং পরাযীনো  প্রষভদ কক? অথবা, স্বােন্ত্রে এবং স্বাযীনো  প্রষভদ 

কক? 

ইংলষণ্ড রািননকেক স্বাযীনোর এককি কবষশে প্রষ াে প্রচকলে আষছু, আমরা যস অথভ 

অবলম্বন ককরষে বাযে নকহ  যকন না, যস অথভ এই উপকস্থে কবচাষরর উপষোেী নষহ  যে 

অথভ ভারেবেভীষ রা বুষঝন, আমরাও যসই অথভ বুঝাইব  

কভন্নষদশী  যলাক, যকান যদষশ রািা হইষল এককি অেোচার  ষি  োুঁহারা রািার 

স্বিাকে, যদশী  যলাকাষপক্ষা োুঁহাকদষের প্রাযানে  ষি  োহাষে প্রিা পরিাকেপীকিে 

হ   যেখাষন যদশী  প্রিা, এবং রািার স্বিােী  প্রিার এইরূপ োরেমে, যসই যদশষক 

পরাযীন বকলব  যে রািে পরিাকেপীিনশূনে, োহা স্বাযীন  

অেএব পরেন্ত্র রািেষকও কখন স্বাযীন বলা োইষে পাষর  েথা, প্রথম িষিভর 

সমষ  হাষনাবর, যমােলকদষের সমষ  কাবুল  পক্ষান্তষর কখন স্বেন্ত্র রািেষকও পরাযীন 

বলা োইষে পাষর; েথা নর্ম্ভানকদষের সমষ  ইংলণ্ড, ঔরষেষবর সমষ  ভারেবেভ  আমরা 
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কুেবউকেষনর অযীন উত্তর ভারেবেভষক পরেন্ত্র ও পরাযীন বকল, আক্ বষরর শাকসে 

ভারেবেভষক স্বেন্ত্র ও স্বাযীন বকল  

যস োহাই হউক, প্রাচীন ভারে স্বেন্ত্র ও স্বাযীন; আযুকনক ভারেবেভ পরেন্ত্র ও 

পরাযীন  প্রথষম স্বােন্ত্রে-পারেন্ত্রেিনে যে পবেমে  কিষেষছু, োহার আষলাচনা করা 

োউক—পিাৎ স্বাযীনো ও পরাযীনোর কথা কবষবচনা করা োইষব  রািা অনেষদশবাসী 

হইষল দুইকি অকনষ্টপাষের সম্ভাবনা; প্রথম, রািা দূষর থাককষল সুশাসষনর কব্ন  হ   

কিেী , রািা যে যদষশ অকযষ্ঠান কষরন, যসই যদষশর প্রকে োুঁহার অকযক আদর হ , 

োহার মঙ্গলাথভ দূরস্থ রাষিের অমঙ্গলও ককর া থাষকন  এই দুইকি যদাে যে আযুকনক 

ভারেবষেভ  কিষেষছু না, এমে নষহ  মহারােী কভষটাকর ার কসংহাসন কদল্লী বা ককলকাো  

স্থাকপে হইষল, ভারেবষেভর শাসনপ্রোলী উৎকৃষ্টের হইে, োহার সষ্হ নাই, যকন না, 

োহা রািার কনকিবত্তভী, োহার প্রকে রািপুরুেকদষের অকযক মষনাষোে হ   কিেী  

যদােকিও  কিষেষছু  ইংলষণ্ডর যেৌরবাথভ আকবকসনা া  েুে হইল, বেষ র দা ী ভারেবেভ  

“যহামচাষিভস” বকল া যে বে  বষিিভুক্ত হ , োহার মষযে অষনকগুকলই এইরূপ 

মঙ্গষলর িনে ভারেবষেভর ক্ষকে স্বীকার  এইরূপ অষনক আষছু  

  

রািা দূরকস্থে বকল া আযুকনক ভারেবষেভর সুশাসষনর কব্ন   ষি বষি, ককন্তু যেমন 

রািা যস্বচ্ছাচারী বকল া সুশাসষনর যে সকল কব্ন   কিবার সম্ভাবনা, োহা  ষি না  যকান 

রািা ইকি পরেন্ত্র,—অন্তুঃপুষরই বাস কষরন, রািে দুেভশাগ্রস্ত হইল  যকান রািা কনষ্ঠুর, 

যকান রািা অথভেৃধ্নু  প্রাচীন ভারেবষেভ এ সকষল গুরুের ক্ষকে িকমিতে  আযুকনক 

ভারেবষেভ দূরকস্থে রািা বা রাজ্ঞীর যকান প্রকার যদাে  কিষল, োহার ফল ভারেবষেভ 

ফকলবার সম্ভাবনা নাই  

কিেী , যেমন আযুকনক ভারেবষেভ ইংলষণ্ডর মঙ্গষলর িনে ভারেবষেভর মঙ্গল কখন 

কখন নষ্ট হ , যেমকন প্রাচীন ভারষে রািার আত্মসুষখর িনে রাষিের মঙ্গল নষ্ট হইে  

পৃথবীরাি ি চষির কনো হরে ককর া আত্মসুখ কবযান ককরষলন, োহাষে উভ  মষযে 

সমরাকি প্রজ্বকলে হই া, উভষ র অপ্রীকে ও যেষিাহাকন  কিষে লাকেল  েকন্নবন্ধন 
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উভষ ই মুসলমাষনর হষস্ত পকেে হইষলন  আযুকনক ভারেবষেভ দূরবাসী রািার 

আত্মসুষখর অনুষরায যকান অকনষ্ঠপাষের সম্ভাবনা নাই  

ককন্তু একি যকবল পরেন্ত্রো সম্বষন্ধ উক্ত হইল, আমরা পরাযীনো ও পরেন্ত্রো  

প্রষভদ ককর াকছু  ভারেবষেভ ইংষরষির প্রাযানে, এবং যদশী  প্রিাসকল োুঁহাকদষের 

কনকি অবনে, োুঁহাকদষের সুষখর িনে কক দংষশ যে ভারেবাসীকদষের সুষখর লা ব 

 কি া থাষক, োহা এ যদশী  যকান যলাকই অস্বীকার ককরষবন না  এরূপ িাকের উপর 

িাকের প্রাযানে প্রাচীন ভারষে কছুল না  কছুল না বষি, ককন্তু েতু্তলে বেভপীিন কছুল  ইহা 

যকহই অস্বীকার ককরষবন না যে, কচরকালই ভারেবষেভর সাযারে প্রিা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বেভত্র  

শূষদ্রর েুলনা  অল্পসংখেক কছুষলন  যসই বেভত্রষ র মষযে িাহ্মণে ও ক্ষকত্র  যদষশর 

শাসনকত্তভা ককন্তু এ সকল কথা একিু সকবস্তাষর যলখা আবশেক হইল  

যলাষকর কবশ্বাস আষছু যে, প্রাচীন ভারষে যকবল ক্ষকত্র ই রািা কছুষলন  বাস্তকবক 

োহা নষহ, রািকােভে দুই অংষশ কবভক্ত কছুল  েুোকদর ভার ক্ষকত্র  িাকের প্রকে কছুল; 

রািেবেবস্থা কনবভাচন, কবচার ইেোকদ কাষেভের ভার িাহ্মণষের উপর কছুল  এক্ষষে যেমন 

কসকবল ও কমকলিকর, এই দুই অংষশ রািকােভে কবভক্ত, েখনকার কর্ম্ভভাে কেকিা 

যসইরূপই কছুল  িাহ্মণষেরা কসকবল কর্ম্ভচারী, ক্ষকত্রষ রা কমকলিকর  এখনও যেমন কমকলিকর 

অষপক্ষা কসকবল কর্ম্ভচারীকদষের প্রাযানে, েখনও যসইরূপ কছুল; রািপুরুেকদষের মষযে 

ক্ষকত্রষ রাই রািা নাম যারে ককরষেন, ককন্তু কােভেেুঃ োুঁহাকদষের উপষরও িাহ্মণষের 

প্রাযানে কছুল  প্রাচীন ভারষে ক্ষকত্রষ রাই সবভদা রািা কছুষলন, এমে নষহ  যবায হ , 

আদেকাষল ক্ষকত্রষ রাই রািা কছুষলন, ককন্তু যবৌেকাষল যমৌেভে প্রভৃকে স্কররিােী  

রািবংশ যদখা ো   চীনপকরিািক যহাষ ন্থ সাঙ কসনু্ধপাষর িাহ্মণে রািা যদকখ া 

কে াকছুষলন  অনেত্রও িাহ্মণষেরা রািা নাম যারে ককর াকছুষলন  মযেকাষল অকযকাংশ 

রািাই রািপুে  রািপুষেরা ক্ষকত্র বংশসম্ভুে স্কররিাকে মাত্র  ক্ষকত্র কদষের প্রাযানে, 

প্রাচীন ভারষে কচরকাল অপ্রকেহে কছুল না, িাহ্মণেকদষের যেৌরব এক কদষনর িনে ল ু 

হ  নাই  যবদষিেী যবৌেকদষের সমষ ও রািকােভে িাহ্মণেকদষের হস্ত হইষে অনে হষস্ত 

ো  নাই—যকন না, োুঁহারাই পকণ্ডে, সুকশকক্ষে, এবং কােভেক্ষম  অেএব প্রাচীন ভারষে 
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িাহ্মণষেরাই প্রকৃেরূষপ রািপুরুেপষদ বাচে  সুকবজ্ঞ যলখক বাবু োরাপ্রসাদ চষটোাপাযো  

যবঙ্গল মাোকিষন প্রবষন্ধ েথাথভই কলকখ াকছুষলন যে, িাহ্মণষেরাই প্রাচীন ভারষের ইংষরি 

কছুষলন  

এক্ষষে কিজ্ঞাসে যে, আযুকনক ভারেবষেভ যদশী কবলাকেষে যে পবেমে, োহা প্রাচীন 

ভারষে িাহ্মণে শূষদ্রর পবেষমের অষপক্ষা কক গুরুের? 

  

রািা কভন্নিােী  হইষল যে িাকেপীিা িষমিত োহা দুই প্রকাষর  ষি  এক 

রািবেবস্থািকনে; আইষন কবকয থাষক যে, রািার স্বিাকে েষের পষক্ষ ?এই এই রূপ 

 কিষবক, যদশী  যলাষকর পষক্ষ অনে প্রকার  কিষবক  কিেী , স্বিাকেপক্ষপােী রািার 

ইচ্ছািকনে; রািপ্রসাদ রািা স্বিাকেষক কদ া থাষকন এবং কেকন স্বিাকেপক্ষপােী বকল া 

রাষিের কাষেভে স্বিাকেষকই কনেুক্ত ককর া থাষকন  ইংষরি-শাকসে ভারষে, এবং িাহ্মণে-

শাকসে ভারষে এই দুইকি যদাে কক প্রকার বেভমান কছুল যদখা োউক  

১ম  ইংষরিকদষের কৃে রািবেবস্থানুসাষর, যদশী অপরাযীর িনে এক কবচারাল , 

কবলাকে অপরাযীর িনে অনে কবচারাল   যদশী যলাক ইংষরি কতৃ্তভক দকণ্ডে হইষে পাষর, 

ককন্তু ইংষরি যদশী কবচারক কতৃ্তভক দকণ্ডে হইষে পাষর না  ইহা কভন্ন বেবস্থােে পবেমে 

আর বি নাই  ককন্তু ইহা অষপক্ষা কে গুরুের পবেমে িাহ্মণেরাষিে যদখা ো   ইংষরষির 

অনে পৃথক্ কবচারাল  হউক, ককন্তু আইন পৃথক্ নষহ  যেমন একিন যদশী  যলাক 

ইংষরি বয ককরষল বযাহভ, ইংষরি যদশী যলাকষক বয ককরষল আইন অনুসাষর যসইরূপ 

বযাহভ  ককন্তু িাহ্মণেরাষিে শূদ্রহন্তা িাহ্মণষের এবং িাহ্মণেহন্তা শূষদ্রর দষণ্ডর কে পবেমে! 

যক বকলষব, এ কবেষ  প্রাচীন ভারেবেভ হইষে আযুকনক ভারেবেভ কনকৃষ্ট? 

ইংষরষির রাষিে যেমন ইংষরি যদশী যলাক কতৃ্তভক দকণ্ডে হইষে পাষর না, প্রাচীন 

ভারষেও যসইরূপ িাহ্মণে শূদ্র কতৃ্তভক দকণ্ডে হইষে পাকরে না  বাবু িারকানাথ কমত্র 

প্রযানেম কবচারালষ  বকস া আযুকনক ভারেবষেভর মুষখাজ্জ্বল ককর াষছুন—“রামরাষিে” 

কেকন যকাথা থাককষেন?  

২   ইংষরষির রাষিে রািপ্রাসাদ প্রা  ইংষরিরই প্রাপে, ককন্তু কক ৎপকরমাষে 

যদশীষ রাও উচ্চ পষদ প্রকেকষ্ঠে  িাহ্মণেরাষিে শূদ্রকদষের েেিা  কিে কক না সষ্হ  
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ককন্তু েখন শূদ্র, কখন কখন রািকসংহাসনাষরাহে ককরষে সক্ষম হই াকছুল, েখন অনোনে 

উচ্চ পদও যে শূষদ্ররা সমষ  সমষ  অকযকৃে ককরে, োহার সষ্হ নাই  এক্ষষে যদখা 

োইষেষছু যে, আযুকনক ভারষে প্রাথকমক কবচারকােভে প্রা  যদশী  যলাষকর িারাই হই া 

থাষক,—প্রাচীন ভারষে কক প্রাথকমক কবচারকােভে শূষদ্রর িারা হইে? আমরা প্রাচীন 

ভারেবেভ সম্বষন্ধ এে অল্পই িাকন যে, এ কথা কস্থর বকলষে পাকর না  অষনক কবচারকােভে 

গ্রামে সমাষির িারা কনবভাহ হইে যবায হ   ককন্তু সাযারেেুঃ কক কবচার, কক পসনাপেে, 

কক অনোনে প্রযান পদসকল যে িাহ্মণে ও ক্ষকত্রষ র হষস্ত কছুল, োহা প্রাচীন গ্রন্থাকদ পাষ  

যবায হ   

অষনষকই বকলষবন, ইংষরষির প্রাযানে এবং িাহ্মণে ক্ষকত্রষ র প্রাযাষনে সাদৃশে কল্পনা 

সুকল্পনা নষহ; যকন না, িাহ্মণে ক্ষকত্র  শূদ্রপীিক হইষলও স্বিাকে—ইংষরষিরা কভন্ন 

িাকে  ইহার এইরূপ উত্তর কদষে ইচ্ছা কষর যে, যে পীকিে হ , োহার পষক্ষ স্বিাকের 

পীিন ও কভন্ন িাকের পীিন, উভ ই সমান  স্বিােীষ র হষস্ত পীিা ককছুু কমষ্ট, 

পরিােীষ র কৃে পীিা ককছুু কেক্ত লাষে, এমে যবায হ  না  ককন্তু আমরা যস উত্তর 

কদষে চাকহ না  েকদ স্বিােীষ র কৃে পীিা  কাহারও প্রীকে থাষক, োহাষে আমাকদষের 

আপকত্ত নাই  আমাকদষের এইমাত্র বকলবার উষেশে যে, আযুকনক ভারষের 

িাকেপ্রাযাষনের স্থাষন প্রাচীন ভারষে বেভপ্রাযানে কছুল  অকযকাংশ যলাষকর পষক্ষ উভ ই 

সমান  

েষব ইহা অবশে স্বীকার ককরষে হইষব যে, পরাযীন ভারেবষেভ উচ্চষেেীস্থ যলাষক 

স্বী  বুকে, কশক্ষা, বংশ, এবং মেভোদানুসাষর প্রাযানে লাভ ককরষে পাষরন না  োহার কবদো 

এবং বুকে আষছু, োহাষক েকদ বুকেসঞ্চালষনর এবং কবদোর ফষলাৎপকত্তর স্থল না যদও া 

ো , েষব োহার প্রকে গুরুের অেোচার করা হ   আযুকনক ভারেবষেভ এরূপ  কিষেষছু  

প্রাচীন ভারেবষেভ বেভনবেমে গুষন োহাও কছুল, ককন্তু এ পকরমাষে কছুল না  আর এক্ষষে 

রািকােভোকদ সকল ইংষরষির হষস্ত—আমরা পরহস্তরকক্ষে বকল া কনষি যকান কােভে 

ককরষে পাকরষেকছু না  োহাষে আমরাকদষের রািেরক্ষা ও রািেপালনকবদো কশক্ষা 

হইষেষছু না—িােী  গুষের স্ফূকত্তভ হইষেষছু না  অেএব স্বীকার ককরষে হইষব, 
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পরাযীনো একদষক উন্নকেষরাযক  যেমন আমরা ইউষরাপী  সাকহেে ও কবজ্ঞাষন 

কশক্ষালাভ ককরষেকছু  ইউষরাপী  িাকের অযীন না হইষল আমাকদষের কপাষল এ সুখ 

 কিে না  অেএব আমাকদষের পরাযীনোর যেমন এক কদষক ক্ষকে, যেমন আর এক 

কদষক উন্নকে হইষেষছু  

  

অেএব ইহাই বুঝা ো  যে, আযুকনকাষপক্ষা প্রাচীন ভারেবষেভ উচ্চ যেেীর যলাষকর 

স্বাযীনোিকনে ককছুু সুখ কছুল  ককন্তু অকযকাংশ যলাষকর পষক্ষ প্রা  দুই েুলে, বরং 

আযুকনক ভারেবেভ ভাল  

েুলনা  আমরা োহা পাইলাম, োহা সংষক্ষষপ পুনরুক্ত ককরষেকছু, অষনষকর 

বুকঝবার সুকবযা হইষব  

১  কভন্নিােী  রািা হইষলই রািে পরেন্ত্র বা পরাযীন হইল না  

কভন্নিােী  রািার অযীন রািেষকও স্বেন্ত্র ও স্বাযীন বলা োইষে পাষর  

২  স্বেন্ত্রো ও স্বাযীনো, পরেন্ত্রো ও পরাযীনো, ইহার আমরা কভন্ন কভন্ন 

পাকরভাকেক অথভ কনষেভশ ককর াকছু  কবষদশকনবাসী রািশাকসে রািে পরেন্ত্র  যেখাষন কভন্ন 

িাকের প্রাযানে, যসই রািে পরাযীন  অেএব যকান রািে পরেন্ত্র অথচ পরাযীন নষহ  

যকান রািে স্বেন্ত্র অথচ স্বাযীন নষহ  যকান রািে পরেন্ত্র এবং পরাযীন  

৩  ককন্তু েুলনার উষেশে উৎকেভাপকেভ  যে রাষিে যলাক সুখী, োহাই উৎকৃষ্ট, যে 

রাষিে যলাক দুুঃখী, োহাই অপকৃষ্ট  স্বােষন্ত্রে ও পরাযীনো  আযুকনক ভারষে প্রিা কক 

পকরমাষে দুুঃখী, োহাই কবষবচে  

৪  প্রথমেুঃ স্বােন্ত্রে ও পারেন্ত্রে  ইহার অন্তেভে দুইকি ে্ত্ব।  প্রথম, রািা কবষদশকস্থে 

বকল া ভারেবষেভর সুশাসষনর কব্ন  হইষেষছু কক না? স্বষদষশর মঙ্গলাথভ শাসনকতৃ্তভেে 

এষদষশর অমঙ্গল  িাই া থাষকন কক না? স্বীকার ককরষে হইষব যে, েত্তৎকারষে 

সুশাসষনর কব্ন   কিষেষছু বষি এবং ভারেবষেভ অমঙ্গল  কিষেষছু বষি  

ককন্তু রািার চকরত্রষদাষে যে সকল অকনষ্ট  কিে, আযুকনক ভারেবষেভ োহা  ষি না  

অেএব প্রাচীন বা আযুকনক ভারেবষেভ এ সম্বষন্ধ কবষশে োরেমে লকক্ষে হ  না  
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৫  কিেী েুঃ স্বাযীনো ও পরাযীনো  আযুকনক ভারেবেভ প্রভুেেপীকিে বষি, ককন্তু 

প্রাচীন ভারেও বি িাহ্মণেপীকিে কছুল  যস কবেষে বি ইেরকবষশে নাই  েষব িাহ্মণে 

ক্ষকত্রষ র একিু সুখ কছুল  

৬  আযুকনক ভারষে কােভেেে িােী  কশক্ষা যলাপ হইষেষছু, ককন্তু কবজ্ঞান ও 

সাকহেেচচ্চভার অপূবভ স্ফূকত্তভ হইষেষছু  

অষনষক রাে ককর া বকলষবন, েষব কক স্বাযীনো পরাযীনো েুলে? েষব পৃকথবীর 

োবজ্জাকে স্বাযীনোর িনে প্রােপে কষর যকন? োুঁহারা এরূপ বকলষবন, োুঁহাষদর কনকি 

আমাষদর এই কনষবদন যে, আমরা যস েষ্ত্ব।র মীমাংসা  প্রবৃত্ত নকহ  আমরা পরাযীন 

িাকে—অষনক কাল পরাযীন থাককব—যস মীমাংসা  আমাষদর প্রষ ািন নাই  আমাষদর 

যকবল ইহাই উষেশে যে, প্রাচীন ভারেবষেভর স্বাযীনোর যহেু েিাকসেে সাযারেেুঃ 

আযুকনক ভারেী  প্রিাকদষের অষপক্ষা সুখী কছুল কক না? আমরা এই মীমাংসা ককর াকছু 

যে, আযুকনক ভারেবষেভ িাহ্মণে ক্ষকত্র  অথভাৎ উচ্চষেেীস্থ যলাষকর অবনকে  কি াষছু, শূদ্র 

অথভাৎ সাযারে প্রিার একিু উন্নকে  কি াষছু  
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