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মনুষ্যত্ব কি ? * 

  

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া রক করিতে হইতে, আরজও মনুষ্য োহা েুরিতে পাতি নাই। 

অতনক লিাক আতেন, োাঁহািা জগতে ধর্ম্মাত্মা েরিয়া আত্মপরিচয় লেন  োাঁহািা মুত  

েরিয়া থাতকন লে, পিকাতিি জনয পুণযসঞ্চয়ই ইহজতন্ম মনুতষ্যি উতেশ্য। রকন্তু 

অরধকাাংশ্ লিাকই, োতকয না হউক, কাতেময ক কথা মাতন না  অতনক লিাক পিকাতিি 

অরিত্বই স্বীকাি কতি না। পিকাি সর্ব্মোরেসর্ম্ে, কোং পিকাতিি জনয পুণযসঞ্চয় 

ইহতিাতকি ককমাত্র উতেশ্য েরিয়া সর্ব্মজনস্বীকৃে হইতিও, পুণয রক, লস রেষ্তয় রেতশ্ষ্ 

মেতেে। কই েঙ্গতেতশ্ই কক সম্প্রোতয়ি পিকাি সর্ব্মোরেসর্ম্ে, কোং পিকাতিি জনয 

পুণযসঞ্চয় ইহতিাতকি ককমাত্র উতেশ্য েরিয়া মে—মেযপান পিকাতিি ল াি রেপতেি 

কািণ  আি কক সম্প্রোতয়ি মে—মেযপান পিকাতিি জনয পিম কােময। অথচ উেয় 

সম্প্রোয়ই োঙ্গািী কোং উেয় সম্প্রোয়ই রহন্দু। েরে সেয সেযই পিকাতিি জনয 

পুণযসঞ্চয় মনুষ্যজতন্মি প্রধান কােময হয়, েতে লস পুণযই ো রক, রক প্রকাতি োহা অরজ্জমে 

হইতে পাতি, োহাি রিিো রকেুই ক পেমযন্ত হয় নাই।  

মতন কি, োহা রিি হইয়াতে  মতন কি, ব্রাহ্মতণ েরি, গঙ্গাস্নান,ান, েুিসীি মািা 

ধািণ, কোং হরিনামসঙ্কীর্ত্মন ইেযারে পুণযকর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য। অথো মতন 

কি, িরেোতি কােমযেযাগ, রগর জায় েরসয়া নয়ন রনমীিন, কোং খ্রীষ্টধর্ধর্ম্ম রে ধর ধর্ম্মান্ততি 

রেতেষ্, ইহাই পুণযকর্ম্ম। োহা হউক, ককটা রকেু, আি রকেু হউক না হউক, োন েয়া 

সেযরনষ্ঠা প্রেৃরে পুণযকর্ম্ম েরিয়া সর্ব্মজনস্বীকৃে। রকন্তু োই েরিয়া, ইহা লে া োয় না 

লে, োন েয়া সেযরনষ্ঠা প্রেৃরেতক অরধক লিাক জীেতনি উতেশ্য েরিয়া অেযি কোং 

সারধে কতি। অেকে পুণয লে জীেতনি উতেশ্য, োহা সর্ব্মোরেস্বীকৃে নতহ  লে াতন 

স্বীকৃে, লস াতন লস রেশ্বাস লমৌর ক মাত্র। 
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োিরেক জীেতনি উতেশ্য রক, ক েতেি প্রকৃে মীমাাংসা িইয়া মনুষ্যতিাতক আরজও 

েড় লগাি আতে। িক্ষ িক্ষ েৎসি পূতর্ব্ম, অনন্ত সমুতেি অেিস্পশ্ম জিমতধয লে 

আণুেীক্ষরণক জীে োস করিে, োহাি লেহেে িইয়া মনুষ্য রেতশ্ষ্ েযি—আপরন ক 

সাংসাতি আরসয়া রক করিতে, োহা সমযক্ প্রকাতি রিিীকিণ োেৃশ্ লচরষ্টধর্ে নতহ। লে 

প্রকাি হউক, আপনাি উেিপূরর্ত্ম, কোং অপিাপি োতহযরিয়সকি চরিোথম করিয়া, 

আত্মীয় স্বজতনিও উেিপূরর্ত্ম সাংসারধে করিতে পারিতিই অতনতক মনুষ্যজন্ম সফি 

েরিয়া লোধ কতিন। োহাি উপি লকান প্রকাতি অতনযি উপি প্রাধানযিাে উতেশ্য। 

উেিপূরর্ত্মি পি, ধতন হউক ো অনয প্রকাতি হউক, লিাকমতধয েথাসাধয প্রাধানয িাে 

কিাতক মনুষ্যগণ আপনারেতগি জীেতনি উতেশ্য রেতেচনা করিয়া কােময কতি। কই 

প্রাধানযিাতেি উপায়, লিাতকি রেতেচনায় প্রধানেঃ ধন, েৎপতি িাজপে ও েশ্ঃ। 

অেকে ধন, পে ও েশ্ঃ মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য েরিয়া মুত  স্বীকৃে হউক ো না হউক, 

কােমযেঃ মনুষ্যতিাতক সর্ব্মোরেসর্ম্ে। কই রেনরটি সমোয়, সমাতজ স্পদ্  েরিয়া 

পরিরচে। রেনরটি ককত্রীকিণ দুিমে, অেকে দুই ককরট, রেতশ্ষ্েঃ ধন থারকতিই স্পদ্  

ের্ত্মমান েরিয়া স্বীকৃে হইয়া থাতক। কই স্পদোকাঙ্ক্ষাই সমাজমতধয লিাকজীেতনি 

উতেশ্যস্বরূপ হইয়া অগ্রের্ত্মী, কোং ইহাই সমাতজি ল ািেি অরনতষ্টধর্ি কািণ   সমাতজি 

উ ধররেি গরে লে কে মন্দ, োহাি প্রধান কািণই কই লে, োহয স্পদ্  মনুতষ্যি জীেতনি 

উতেশ্যস্বরূপ হইয়া োাঁড়াইয়াতে।# লকেি সাধািণ মনুষ্যরেতগি কাে নতহ, ইউতিাপীয় 

প্রধান পরিে কোং িাজপুরুষ্গতণি কাতেও েতট। 

  

————-  

* েঙ্গেশ্মন, ১২৮৪,  আরশ্বন। 

# স্বীকাি করি, রকয়ৎপরিমাতণ ধনাকাঙ্ক্ষা সমাতজি মঙ্গিকি। ধতনি আকাঙ্ক্ষা মাত্র 

অমঙ্গিজনক, ক কথা েরি না, ধন মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য হওয়াই অমঙ্গিকি। 

————–  
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কোরচৎ ক নও কমন লকহ জন্মগ্রহণ কতিন লে, রেরন স্পদ্  তক মনুষ্যজীেতনি 

উতেশ্যমতধয গণয কিা েূতি থাকুক, জীেতনাতেতশ্যি প্রধান রেঘ্ন  েরিয়া োরেয়া থাতকন। 

লে িাজযস্পদ্  তক অপি লিাতক জীেনসফিকি রেতেচনা কতি, শ্াকযরসাংহ োহা রেঘ্ন কি 

েরিয়া প্রেযা ান করিয়ারেতিন। োিেেতষ্ম ো ইউতিাতপ কমন অতনতকই মুরনেৃর্ত্ 

মহাপুরুষ্ জরন্ময়াতেন লে, োাঁহািা োহয স্পদ্  তক ঐরূপ  ৃণা করিয়াতেন। ইাঁহািা প্রকৃে 

পথ অেিম্বন করিয়ারেতিন, কমে কথা েরিতে পারিতেরে না। শ্াকযরসাংহ রশ্ াইতিন 

লে, ঐরহক েযাপাতি রচর্ত্রনতেশ্ মাত্র অরনষ্টধর্প্রে, মনুষ্য সর্ব্মেযাগী হইয়া রনর্ব্মাণাকাঙ্ক্ষী 

হউক। োিতে কই রশ্ক্ষাি ফি রেষ্ময় হইয়াতে। কইরূপ আিও অতনকাতনক মুরনেৃর্ত্ 

মহাপুরুষ্ মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য সম্বতে ভ্রান্ত হওয়াতে, ঐরহক স্পদতে অননুিি 

হইয়াও, সমাতজি ইষ্টধর্সাধতন রেতশ্ষ্ কৃেকােময হইতে পাতিন নাই। সামানযেঃ স ধরযাসী 

প্রেৃরে সর্ব্মতেশ্ীয় বেিাগীসম্প্রোয় সকিতক উোিহণ স্বরূপ রনরেমষ্টধর্ করিতিই, ককথা 

েতথষ্টধর্ প্রমাণীকৃে হইতে। 

িিূ কথা কই লে, ধনসঞ্চায়ারেি নযায় সু শূ্নয, শুেফিশূ্নয, মহেশূ্নয েযাপাি 

প্রতয়াজনীয় হইতিও ক নই মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য েরিয়া গৃহীে হইতে পাতি না। ক 

জীেন েরেষ্যৎ পািতিৌরকক জীেতনি জনয পিীক্ষা মাত্র—পৃরথেী স্বগমিাতেি জনয কর্ম্মেূরম 

মাত্র—ক কথা েরে েথাথম হয়, েতে পিতিাতক সু প্রে কাতেমযি অনুষ্ঠানই জীেতনি উতেশ্য 

হওয়া উরচে েতট। রকন্তু প্রথমেঃ লসই সকি কােময রক, েরেষ্তয় মেতেে, রন্চয়য়োি 

কতকোতি উপায়াোে  রেেীয়েঃ, পিতিাতকি অরিতত্বিই প্রমাণাোে। 

েৃেীয়েঃ, পিতিাক থারকতি, কোং ইহতিাক পিীক্ষােূরমমাত্র হইতিও ঐরহক কোং 

পািরত্রক শুতেি মতধয রে ধরো হইোি লকান কািণ লে া োয় না। েরে পিতিাক থাতক, 

েতে লে েযেহাতি পিতিাতক শুে রনষ্পরর্ত্ি সম্ভােনা, লসই কাতেমযই ইহতিাতকও শুে 

রনষ্পরর্ত্ি সম্ভােনা লকন নতহ, োহাি েথাথম লহেুরনতেমশ্ ক পেমযন্ত লকহ করিতে পাতি 

নাই। ধর্ম্মাচিণ েরে মঙ্গিপ্রে হয়, েতে লে উহা লকেি পিতিাতক মঙ্গিপ্রে, ইহতিাতক 

মঙ্গিপ্রে নতহ, ক কথা রকতস সপ্রমাণীকৃে হইতেতে? ঈশ্বি স্বতগম েরসয়া কারজি মে 

রেচাি করিতেতেন, পাপীতক নিককুতি লফরিয়া রেতেতেন, পুণযাত্মাতক স্বতগম পাইাইয়া 
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রেতেতেন, ক সকি প্রাচীন মতনািঞ্জন উপনযাসতক প্রমাণ েরিয়া গ্রহণ কিা োইতে পাতি 

না। োাঁহািা েতিন লে, ইহতিাতক অধারর্ম্মতকি শুে, কোং ধারর্ম্মতকি অশুে লে া রগয়া 

থাতক, োাঁহারেতগি চতক্ষ লকেি ধনস্পদোরেই শুে। োাঁহারেতগি রেচাি কই মূি ভ্রারন্ততে 

েূরষ্ে। েরে পুণযকর্ম্ম পিকাতি শুেপ্রে হয়, েতে ইহতিাতকও পুণযকর্ম্ম শুেপ্রে। রকন্তু 

োিরেক লকেি পুণযকর্ম্ম রক পিতিাতক, রক ইহতিাতক শুেপ্রে হইতে পাতি না। লে প্রকাি 

মতনােৃরর্ত্ি ফি পুণযকর্ম্ম, োহাই উেয় লিাতক শুেপ্রে হওয়াই সম্ভে। লকহ েরে লকেি 

মযারজতেট্ সাতহতেি োড়নাি েশ্ীেূে হইয়া, অথো েতশ্ি িািসায় অপ্রস ধররচতর্ত্ 

দুরেমক্ষরনোিতণি জনয িক্ষ মুো োন কতি, েতে োহাি পািতিৌরকক মঙ্গিসঞ্চয় হইি 

রক? োন পুণযকর্ম্ম েতট, রকন্তু করূপ োতন পিতিাতকি লকান উপকাি হইতে, ইহা লকহই 

েরিতে না। রকন্তু করূপ োতন পিতিাতকি লকান উপকাি হইতে, ইহা লকহই েরিতে না। 

রকন্তু লে অথমাোতে োন করিতে পারিি না, রকন্তু োন করিতে পারিি না েরিয়া কােি, 

লস ইহতিাতক, কোং পিতিাক থারকতি পিতিাতক, সু ী হওয়া সম্ভে।  

অেকে মতনােৃরর্ত্সকি লে অেিায় পরিণে হইতি পুণযকর্ম্ম োহাি স্বাোরেক 

ফিস্বরূপ স্বেঃ রনষ্পারেে হইতে থাতক, পিতিাক থারকতি োহাই পিতিাতক শুেোয়ক 

েরিতি কথা গ্রাহয কিা োইতে পাতি। পিতিাক থাকুক ো না থাকুক, ইহতিাতক োহাই 

মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য েতট। রকন্তু লকেি োহাই মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য হইতে পাতি না। 

লেমন কেকগুরি মানরসক েৃরর্ত্ি লচষ্টধর্া কর্ম্ম, কোং লেমন লস সকিগুরি সমযক্ মারজ্জমে 

ও উ ধরে হইতি, স্বোেেঃ পুণযকতর্ম্মি অনুষ্ঠাতন প্রেৃরর্ত্ জতন্ম, লেমরন আি কেকগুরি েৃরর্ত্ 

আতে, োহাতেি উতেশ্য লকান প্রকাি কােময নতহ—জ্ঞানই োহারেতগি ররিয়য়া কােমযকারিণী 

েৃরর্ত্গুরিি অনুশ্ীিন লেমন মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য, জ্ঞানাজ্জমনী েৃরর্ত্গুরিিও লসইরূপ 

অনুশ্ীিন জীেতনি উতেশ্য হওয়া উরচে। েস্তুেঃ সকি প্রকাি মানরসক েৃরর্ত্ি সমযক্ 

অনুশ্ীিন, স্ূপদণম স্ফূরর্ত্ম ও েতথারচে উ ধররে ও রেশুরিই মনুষ্যজীেতনি উতেশ্য। 

কই উতেশ্যমাত্র অেিম্বন করিয়া, স্পদোরেতে উপেুি  ৃণা লে াইয়া, জীেন 

রনর্ব্মাহ করিয়াতেন, করূপ মনুষ্য লকহ জন্মগ্রহণ কতিন নাই, কমে নতহ। োাঁহারেতগি 

সাং যা অরে অল্প হইতিও, োহারেতগি জীেন-েৃর্ত্ মনুষ্যগতণি অমূিয রশ্ক্ষািি। 
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জীেতনি উতেশ্য সম্বতে করূপ রশ্ক্ষা আি লকাথাও পাওয়া োয় না। নীরেশ্া্ত্র,, ধর্ম্মশ্া্ত্র,, 

রেজ্ঞান, েশ্নম প্রেৃরে সর্ব্মাতপক্ষা কই প্রধান রশ্ক্ষা। দুেমাগযেশ্েঃ ইাঁহারেতগি জীেতনি গূঢ় 

েে সকি অপরিতজ্ঞয়। লকেি দুই জন আপন আপন জীেন-েৃর্ত্ রির য়া িার য়া 

রগয়াতেন। ককজন লগতট, রেেীয় জন্ ষু্টধর্য়াট্ম রমল্। 
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