
প্রবন্ধ 

 

  

ল োকশিক্ষো 

বশিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয় 



বশিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । ল োকশিক্ষো ।         প্রবন্ধ 

 1 

www.bengaliebook.com 
 

 

ল োকশিক্ষো* 

  

ললোকসংখ্যো গণনো করিয়ো জোনো রগয়োছে লে, বোঙ্গোলো লেছে নো রক েয় লকোর  াোর  

লক্ষ মনুায আছে। েয় লকোর  াোর  লক্ষ মনুছাযি দ্বোিো রসদ্ধ নো ইতছ  াোছি, বুর  াথরববতছ  

এমন লকোন কোে্যত নোত। রকন্তু বোঙ্গোলতি দ্বোিো লকোন কোে্যত রসদ্ধ ইতছ ছে নো। তইোি 

অবেয লকোন কোিণ আছে। ললৌই অছে ারিণ  ইতছল  দ্দ্বোিো প্রস্তি াে্যত ব রবর্ন ক কিো 

েোয়, রকন্তু ললৌইমোছেিত   লস গুণ নোত। ললৌইছক নোনোরবধ উাোেোছন প্রস্তু , গরি , 

েোরণ  করিছ  ইয়।  ছব ললৌই তস্পো  ইতয়ো কোছ । মনুাযছক প্রস্তু , উছতেজরজ , রেরক্ষ  

করিছ  ইয়,  ছব মনুছাযি দ্বোিো কোে্য ইয়। বোঙ্গোলোি েয় লকোর  াোর  লক্ষ ললোছকি দ্বোিো 

লে লকোন কোে্য ইয় নো,  োইোি কোিণ এত লে, বোঙ্গোলোি ললোকরেক্ষো নোত। েোাইোি বোঙ্গোলোি 

নোনোরবধ উন কর  সোধছন প্রবথতেজ,  োাইোিো ললোকরেক্ষোি কবো মছন কছিন নো, আান আান 

রবেযোবুরদ্ধপ্রকোছেত প্রমতেজ। বযোাোি বড় অল্প আশ্চে্য নছই। 

তইো কখ্নও সম্ভব নছই লে, রবেযোলছয় াুস্তক াড়োতয়ো, বযোকিণ জযোরমর  রেখ্োতয়ো, 

সপ্তছকোর  ললোছকি রেক্ষোরবধোন কিো েোতছ  াোছি। লস রেক্ষো রেক্ষোত নছই, এবং লস 

উাোছয় এ রেক্ষো সম্ভবও নছই। রিতেজবথরতেজ সকছলি প্রকথ  অবস্থো, ্ব  ্ব  কোছে্য েক্ষ ো, 

কত্েজবয কোছে্য উৎসোই এত রেক্ষোত রেক্ষো। আমোরেছগি এমরন এক ুকু রবশ্বোস আছে লে, 

বযোকিণ জযোরমর ছ  লস রেক্ষো ইয় নো এবং িোমছমোইন িোয় ইতছ  ফর কিোাে লকোয়োি 

াে্যত ব লেরখ্লোম নো লে লকোন তংছিজত-নবতে লস রবাছয় লকোন কবো করইয়োছেন। 

তউছিোছা এতরূা ললোকরেক্ষো নোনোরবধ উাোছয় ইতয়ো বোছক। রবেযোলছয় প্রুরসয়ো 

প্র্থর  অছনক লেছে আাোমি সোধোিণ সকছলিত ইয়। সংবোোে লস সকল লেছে 
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ললোকরেক্ষোি একর  প্রধোন উাোয়। সংবোোে ললোকরেক্ষোি লে রকরূা উাোয়,  োইো 

এছেেতয় ললোক সইছজ অনু্ব করিছ  াোছিন নো। 

এছেছে এক এক ্োাোয় খ্োন েে লাোছনি সংবোোে; লকোনখ্োরনি গ্রোইক ুইত ে , 

লকোনখ্োরনি গ্রোইক াোাি ে , াছড় াোাি সো  ইোজোি ললোক। তউছিোছা এক এক লেছে 

সংবোোে ে  ে , সইস্র সইস্র। এক একখ্োরনি গ্রোইক সইস্র সইস্র, লক্ষ লক্ষ। াছড় 

লক্ষ, লক্ষ, লকোর  লকোর  ললোক।  োিাি নগছি নগছি স্ো, গ্রোছম গ্রোছম বতৃতথ ো। েোইোি 

রকেু বরলবোি আছে, লসত প্রর বোসত সকলছক সমছব  করিয়ো লস কবো বরলয়ো রেখ্োতয়ো 

লেয়। লসত কবো আবোি ে  ে  সংবোোছে প্রিোরি  ইতয়ো ে  ে  র্ন ক গ্রোছম, র্ন ক 

নগছি প্রিোরি , রবিোরি  এবং অধত  ইয়; লক্ষ লক্ষ ললোছক লস কবোয় রেরক্ষ  ইয়। এক 

এক ো ল্োছজি রনমন্ত্রছণত ্ব োুই খ্োেয ির্ব্্ণ করিছ  করিছ  তউছিোাতয় ললোছক লে রেক্ষো 

প্রোপ্ত ইয়, আমোছেি  োইোি লকোন অনু্বত নোত। আমোরেছগি লেছেি লে সংবোোে সকল 

আছে,  োইোি ুইর্দ্্েোি কবো   াূছর্ব্্ত বরলয়োরে; বতৃতথ ো সকল   ললোকরেক্ষোি রেক্ 

রেয়োও েোয় নো;  োইোি বহু কোিছণি মছধয একর  প্রধোন কোিণ এত লে,  োইো এখ্নও 

লেেতয় ্োাোয় উতৃত ইয় নো। অর  অল্প ললোছক শুছন, অর  অল্প ললোছক াছড়, আি অল্প 

ললোছক বুছ ; আি বতৃতথ োগুরল অসোি বরলয়ো আিও অল্প ললোছক  োইো ইতছ  রেক্ষোপ্রোপ্ত 

ইয়।  

  

————–  

* বঙ্গেে্ন, ১২৮৫, অগ্রইোয়ণ। 

————–  

  

এক্ষণকোি অবস্থো এতরূা ইতয়োছে বছ , রকন্তু রিিকোল লে এছেছে ললোকরেক্ষোি 

উাোছয়ি অ্োব রেল, এম  নছই। ললোকরেক্ষোি উাোয় নো বোরকছল েোকযরসংই রক প্রকোছি 

সমগ্র ্োি বা্ছক লবৌদ্ধধর্ম্্ রেখ্োতছলন? মছন করিয়ো লেখ্, লবৌদ্ধধছর্ম্্ি কূ   ক্সকল 

বুর ছ  আমোরেছগি আধুরনক েোে্রনকরেছগি মস্তছকি ঘর্ম্্ িিণছক আর্্দ্ কছি; মক্ষমূলি 

লে  োইো বুর ছ  াোছিন নোত, করলকো ো রিরবউছ   োইোি প্রমোণ আছে। লসত কূ  ্ত্বমময়, 
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রনর্ব্্োণবোেত, অরইংসোত্মো, ুইছর্ব্্োধয ধর্ম্্ েোকযরসংই এবং  োাইোি রোযগণ সমগ্র 

্োি বা্ছক—গথইস্থ, ারিব্রোজক, ারি , মূখ্্, রবায়ত, উেোসতন, ব্রোহ্মণ, েূর্দ্, সকলছক 

রেখ্োতয়োরেছলন। ললোকরেক্ষোি রক উাোয় রেল নো? েঙ্কিোিোে্য লসত েথঢ়বদ্ধমূল রেরবিজজয়ত 

সোমযময় লবৌদ্ধধর্ম্্ রবলুপ্ত করিয়ো আবোি সমগ্র ্োি বা্ছক শেবধর্ম্্ রেখ্োতছলন—

ললোকরেক্ষোি রক উাোয় রেল নো? লস রেনও শি নযছেব সমগ্র উৎকল শবষ্ণবব করিয়ো 

আরসয়োছেন। ললোকরেক্ষোি রক উাোয় ইয় নো? আবোি এ রেছক লেরখ্, িোমছমোইন িোয় 

ইতছ  কোছলছজি লেছলি েল াে্যত ব সোছড় র ন াুুষা ব্রোহ্মধর্ম্্ ঘুরাছ ছেন। রকন্তু ললোছক 

  রেছখ্ নো। ললোকরেক্ষোি উাোয় রেল, এখ্ন আি নোত। 

এক ো ললোকরেক্ষোি উাোছয়ি কবো বরল—লস রেনও রেল—আজ আি নোত। কবক োি 

কবো বরলছ রে। গ্রোছম গ্রোছম, নগছি নগছি, লবেত রাারড়ি উাি বরসয়ো, লোড়ো  ুল , নো 

লেরখ্বোি মোনছস সর্ম্ুছখ্ াোর য়ো, সুগরি মরিকোমোলো রেছিোাছি লবরি  করিয়ো, নোুইস্ 

নুুইস্ কোছলো কবক সত োি স তত্ব, অর্জ্ু্ছনি বতিধর্ম্্, লক্ষ্মছণি স যব্র , ্তছমেরি 

তরিয়জয়, িোক্ষসতি লপ্রমপ্রবোই েধতরিি আত্মসমা্ণরবায়ক সুসংকথছ ি সদ্বযোখ্যো সকুছঠে 

সেলঙ্কোি সংেুতৃত করিয়ো আাোমি সোধোিণ সমছক্ষ রববথ  করিছ ন। লে লোঙ্গল িছা, লে 

 ূলো লাাছজ, লে কোট নো কোছ , লে ্ ো  াোয় নো াোয়, লসও রেরখ্ —রেরখ্  লে ধর্ম্্ রন য, 

লে ধর্ম্্ শেব, লে আত্মোছোণ অশ্রছদ্ধয়, লে াছিি জনয জতবন, লে ঈশ্বি আছেন, রবশ্ব 

সথজন করিছ ছেন, রবশ্ব াোলন করিছ ছেন, রবশ্ব ধ্বংস করিছ ছেন, লে াোা াুণয আছে, 

লে াোছাি েি াুছণযি াুিকোি আছে, লে জন্ম আানোি জনয নছই, াছিি জনয, লে 

অরইংসো ািম ধর্ম্্, লে ললোকরই  ািম কোে্য—লস রেক্ষো লকোবোয়? লস কবক লকোবোয়? 

লকন লগল? বঙ্গতয় নবয েুবছকি কুুষরিি লেোছা। গুল রক কোওিোণত েূয়োি িিোতছ  অাোিগ 

ইতয়ো কুাব অবলম্বন করিয়োছে।  োইোি গোন বড় রমি লোছগ, কবছকি কবো শুরনয়ো রক 

ইছব? েক্ষেছে, রবশ্বেছে, ঈশ্বছিি জনয ঈশ্বিতি আত্মসমা্ণ শুরনয়ো রক ইতছব? িল 

্োত, ব্রোরি  োরনয়ো রবছয় োছি রগয়ো কোওিোণতি  প্পো শুরনয়ো আরস। এত অল্প তংছিরজছ  

রেরক্ষ  ্ব ধর্ম্্ভ্রি, কেোিোি, ুইিোেয়, অসোি, অনোলোায, বঙ্গতয় েুবছকি লেোছা 
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ললোকরেক্ষোি আকি কবক ো ললোা াোতল। তংছিরজ রেক্ষোি গুছণ ললোকরেক্ষোি উাোয় 

ক্রছম লুপ্ত বয ত  বরদ্্ধ  ইতছ ছে নো। 

রকন্তু আসল কবো বরল। লকন লে এ তংছিরজ রেক্ষো সছ্ত্বমও লেছে ললোকরেক্ষোি উাোয় 

হ্রোস বয ত  বথরদ্ধ াোতছ ছে নো,  োইোি স্থূল কোিণ বরল—রেরক্ষছ  অরেরক্ষছ  সমছবেনো 

নোত। রেরক্ষ , অরেরক্ষছ ি হৃেয় বুছ  নো। রেরক্ষ , অরেরক্ষছ ি প্রর  েথরিাো  কছি নো। 

মুষক্ িোমো লোঙ্গল িছা, আমোি ফোউল কোরি সুরসদ্ধ ইতছলত ইতল। িোমো রকছস রেনেোান 

কছি, রক ্োছব,  োি রক অসুখ্,  োি রক সুখ্,  োইো নছেি ফর কিোাে র লোদ্্ধ মছন স্থোন 

লেন নো। রবলোছ  কোণো ফছসট সোছইব, এ লেছে সোি অস্ রল তছেন্, তাইোিো  োাইোি বতৃতথ ো 

ারড়য়ো রক বরলছবন, নছেি ফর কিোাছেি লসত ্োবনো। িোমো িুছলোয় েোক্,  োইোছ  রকেু 

আরসয়ো েোয় নো।  োাইোি মছনি র্ ি েোইো আছে, িোমো এবং িোমোি লগোষ্ঠত—লসত লগোষ্ঠত 

েয় লকোর  াোর  লছক্ষি মছধয েয় লকোর  ঊনাোর  লক্ষ নর্ব্ত ইোজোি নয় ে’ — োইোিো 

 োাইোি মছনি কবো বুর ল নো। েে লতয়ো রক ইতছব? তংছিজ ্োল বরলছল রক ইতছব? েয় 

লকোর  াোর  লছক্ষি ক্রন্দনধ্বরনছ  আকোে লে ফোর য়ো েোতছ ছে—বোঙ্গোলোয় ললোক লে 

রেরখ্ল নো। বোঙ্গোলোয় ললোক লে রেরক্ষ  নোত, তইো সুরেরক্ষ  বুছ ন নো। 

সুরেরক্ষ  েোইো বুছ ন, অরেরক্ষ ছক েোরকয়ো রকেু রকেু বু োতছলত ললোক রেরক্ষ  ইয়। 

এত কবো বোঙ্গোলোি সর্ব্্ছে প্রিোরি  ইওয়ো আবেযক। রকন্তু সুরেরক্ষ , অরেরক্ষছ ি সছঙ্গ 

নো রমরেছল  োইো ঘর ছব নো। সুরেরক্ষছ  অরেরক্ষছ  সমছবেনো িোত।  
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