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প্রথম্ পঙ্কিট্ছেদ 

  

এই সংসাচ্ছি একচি শব্দ সর্ব্থদা শুচিচ্ছত পাই – “অমুক বড় ল াক – অমুক ল াি 

ল াক।” এচি লকব  শব্দ িচ্ছে। ল াচ্ছকি পিস্পি ববষময জ্ঞাি মিুষযমণ্ড ীি কাচ্ছযথযি 

একচি প্রধাি প্রবৃচিি মূ । অমুক বড় ল াক, পৃচথবীি যত ক্ষীি সি িবিীত সক ই 

তাাঁোচ্ছক উপোি দাও। ভাষাি সাগি েইচ্ছত শব্দিত্নগুচ  বাচ  বাচ য়া তুচ য়া োি গাাঁচথয়া 

তাাঁোচ্ছক পিাও, লকি িা, চতচি বড় ল াক। লযখাচ্ছি কু্ষদ্র অদৃশযপ্রায় কণ্টকচি পচ্ছথ পচড়য়া 

আচ্ছ , উো যত্নসেকাচ্ছি উঠাইয়া সিাইয়া িাখ – ঐ বড় ল াক আচসচ্ছতচ্ছ ি, চক জাচি 

যচদ তাাঁোি পাচ্ছয় ফুচ্ছি। এই জীবিপচ্ছথি  ায়াচিগ্ধ পার্শ্থ  াচড়য়া লি চ্ছদ্র দাাঁড়াও, বড় 

ল াক যাইচ্ছতচ্ছ ি। সংসাচ্ছিি আিন্দকুসুম সক , সকচ্ছ  চমচ য়া িয়ি কচিয়া শযযািিিা 

কচিয়া িাখ, বড় ল াক উোচ্ছত শয়ি করুি। আি তুচম – তুচম বড় ল াক িে – তুচম 

সচিয়া দাাঁড়াও, এ পৃচথবীি সামগ্রী চক ুই লতামাি জিয িয়। লকব  এই তী্রঘাাতী 

ল া ায়মাি লবত্র লতামাি জিয – বড় ল াচ্ছকি চিিিঞ্জিাথথ লতামাি পৃচ্ছঠেরি সচ্ছগে  মচ্ছধয 

মচ্ছধয ইোি আ াপ েইচ্ছব। 

  

বড় ল াচ্ছক ল াি ল াচ্ছক এ প্রচ্ছভদ চকচ্ছস? িাম বড় ল াক, যদু ল াি ল াক চকচ্ছস? 

তাো চিন্দ ল াচ্ছক এক প্রকাি বুঝাইয়া লদয়। যদু িুচি কচিচ্ছত জাচ্ছি িা, বঞ্চিা কচিচ্ছত 

জাচ্ছি িা, পচ্ছিি সর্ব্থস্ব শঠতা কচিয়া গ্রেণ কচিচ্ছত জাচ্ছি িা, সুতিাং যদু ল াি ল াক  

িাম িুচি কচিয়া, বঞ্চিা কচিয়া, শঠতা কচিয়া ধি সঞ্চয় কচিয়াচ্ছ , সুতিাং িাম বড় 

ল াক। অথবা িাম চিচ্ছজ চিিীে ভা  মািুষ, চকন্তু তাোি প্রচপতামে লি যথযবঞ্চিাচদচ্ছত 

সুদক্ষ চ চ্ছ ি  মুচিচ্ছবি সর্ব্থস্বাপেিণ কচিয়া চবষয় কচিয়া চগয়াচ্ছ ি, িাম জুয়াচ্ছিাচ্ছিি 

প্রচ্ছপ ত্র, সুতিাং লস বড় ল াক। যদু চপতামে আপচি আচিয়া আপিাি খাইয়াচ্ছ  – সুতিাং 

লস ল াি ল াক। অথবা িাম লকাি বঞ্চচ্ছকি কিযা চববাে কচিয়াচ্ছ , লসই সম্বচ্ছে বড় ল াক। 

িাচ্ছমি মাোচ্ছযযি উপি পুষ্পবৃচি কি। 
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অথবা িাম লস াম কচিয়া, গাচ  খাইয়া কদাচিৎ পদাাাত সেয কচিয়া, অথবা 

তচ্ছতাচধক লকাি মেৎ কাযথয কচিয়া, লকাি িাজপুরুচ্ছষি চিকি প্রসাদ প্রাপ্ত েইয়াচ্ছ । িাম 

িাপিাশ গ ায় বাাঁচধয়াচ্ছ  – িাপিাচ্ছশি বচ্ছ  বড় ল াক েইয়াচ্ছ । আমিা লকব  বাগে া ীি 

কথা বচ চ্ছতচ  িা – পৃচথবীি সক  লদচ্ছশিই িাপিাশবােচ্ছকি একই িচিত্র – প্রভুি চিকি 

কীিাণুকীি, চকন্তু অচ্ছিযি কাচ্ছ ? – ধর্ম্থাবতাি!! তুচম লয েও, দুই োচ্ছত লস াম কি, ইচি 

ধর্ম্থাবতাি। ইাঁোি ধর্ম্থাধর্ম্থ জ্ঞাি িাই, অধচ্ছর্ম্থই আসচি, – তাোচ্ছত ক্ষচত চক? িাজকিাচ্ছক্ষ 

ইচি ধর্ম্থাবতাি। ইচি গণ্ডমূখথ, তুচম সর্ব্থশাস্ত্রচবৎ – লস কথা এখি মচ্ছি কচিও িা, ইচি বড় 

ল াক, ইাঁোচ্ছক প্রণাম কি। 

  

আি এক প্রকাচ্ছিি বড় ল াক আচ্ছ । লগাপা  ঠাকুি “কিযাভািগ্রস্ত – কিযাভািগ্রস্ত” 

বচ য়া দুই িাচি পয়সা চভক্ষা কচিয়া লবড়াইচ্ছতচ্ছ  – এও বড় ল াক। লকি িা, লগাপা  

্রঘাহ্মণ জাচত! তুচম শুদ্র – যত বড় ল াক েও িা লকি, লতামাচ্ছক উোি পাচ্ছয়ি ধূচ্ছ া 

 ইচ্ছত েইচ্ছব। দুই প্রেি লব া ঠাকুি িাগ কচিয়া িা যাি – ভা  কচিয়া আোি কিাও, 

যাো িাচ্ছেি, চদয়া চবদায় কি। লগাপা  দচিদ্র, মূখথ, িিাধম, পাচপঠের, চকন্তু লসও বড় 

ল াক। 

  

অতএব সংসাি ববষমযপচিপূণথ। – সক  চবষচ্ছয়ই ববষময জচ্ছে। িাম এ লদচ্ছশ িা 

জচেয়া, ও লদচ্ছশ জচে , লস একচি ববষচ্ছমযি কািণ েই   িাম পাচিাঁি গচ্ছভথ িা জচেয়া, 

জাচদি গচ্ছভথ জচে , লস একচি ববষচ্ছমযি কািণ েই । লতামাি অচ্ছপক্ষা আচম কথায় পিু 

বা আমাি শচি অচধক বা আচম বঞ্চিায় দক্ষ, – এ সক ই সামাচজক ববষচ্ছমযি কািণ। 

সংসাি ববষমযপূণথ। 

  

সংসাচ্ছি ববষময থাকাই উচিত। প্রকৃচতই অচ্ছিক ববষচ্ছমযি চিয়ম কচিয়া আমাচদগচ্ছক 

এই সংসাি-িচ্ছগে  পাঠাইয়াচ্ছ ি। লতামাি অচ্ছপক্ষা আমাি োড়গুচ  লমািা লমািা, বড় কচঠি 

– লতামাি অচ্ছপক্ষা আমাি বাহুচ্ছত অচধক ব  আচ্ছ  – আচম লতামাচ্ছক এক াুচষচ্ছত 

ভূত শায়ী কচিয়া লতামাি অচ্ছপক্ষা বড় ল াক েইচ্ছতচ । কুমুচদিীি অচ্ছপক্ষা লস দাচমিী 
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সুন্দিী  সুতিাং লস দাচমিী জমীদাচ্ছিি স্ত্রী, কুমুচদিী পাি কাচ্ছি। িাচ্ছমি মচস্তচ্ছেি অচ্ছপক্ষা 

যদুি মচস্তে দশ আউন্স ওজচ্ছি ভাচি, সুতিাং যদু সংসাচ্ছি মািয, িাম াৃচণত। 

  

অতএব ববষময সাংসাচিক চিয়ম। জগচ্ছতি সক  পদাচ্ছথথই ববষময। মিুচ্ছষয মিুচ্ছষয 

প্রকৃত ববষময আচ্ছ । লযমি প্রকৃত ববষময আচ্ছ  – প্রকৃত ববষময অথথাৎ লয ববষময 

প্রাকৃচতক চিয়মািুরুদ্ধ, – লতমচি অপ্রকৃত ববষময আচ্ছ । ্রঘাহ্মণ শুচ্ছদ্র অপ্রাকৃত ববষযম। 

্রঘাহ্মণবচ্ছধ গুরু পাপ, – শুদ্রবচ্ছধ  াু পাপ  ইো প্রাকৃচতক চিয়মািুকৃত িচ্ছে। ্রঘাহ্মণ অবধয 

– শুদ্র বধয লকি? শুদ্রই দাতা, ্রঘাহ্মণই লকব  গৃেীতা লকি? তৎপচিবচ্ছিথ যাোি চদবাি 

শচি আচ্ছ , লসই দাতা, যাোি প্রচ্ছয়াজি, লসই গৃেীতা, এ চবচধ েয় িাই লকি? 

  

লদশী চব াতীি মচ্ছধয লসইরূপ আি একচি অপ্রাকৃত ববষময। চকন্তু লস কথাি অচধক 

আচ্ছন্দা ি কচিচ্ছত পাচি িা। 

  

সর্ব্থাচ্ছপক্ষা অথথগত ববষময গুরুতি। তাোি ফচ্ছ  লকাথাও লকাথাও দুই একজি 

ল াক িাকাি খিি খুচজাঁয়া পাচ্ছয়ি িা – চকন্তু  ক্ষ ল াক অনাভাচ্ছব উৎকি লিাগগ্রস্ত 

েইচ্ছতচ্ছ ! 

  

সমাচ্ছজি উনচতচ্ছিাধ বা অবিচতি লয সক  কািণ আচ্ছ , অপ্রাকৃচতক ববষচ্ছমযি 

আচধকযই তাোি প্রধাি। ভািতবচ্ছষথি লয এতচদি েইচ্ছত এত দুর্দ্থশা, সামাচজক ববষচ্ছমযি 

আচধকযই তাোি চবচশি কািণ। 

  

ভািতবচ্ছষথই লয ববষচ্ছমযি আচধকয াচিয়াচ্ছ , এমত িচ্ছে। এই সংসাি ববষমযময়, 

সক  লদশই ববষমযজাচ্ছ  আেন। উনচতশী  সমাচ্ছজ, সামাচজচ্ছকিা পিস্পচ্ছি সংাৃি 

েইয়া লসই ববষমযচ্ছক অপিীত কচিয়াচ্ছ ি। লসই সক  িাচ্ছজযি শ্রীবৃচদ্ধ েইয়াচ্ছ । লিাম 

ইোি প্রধাি উদােিণ। লিামিাচ্ছজযি প্রথমকাচ ক ববষময – লপচত্রষীয় ও চিবীয়চদচ্ছগি 

সম্প্রদায় লভদ – তাো এক প্রকাি সামাচজক সামঞ্জচ্ছসয  য় প্রাপ্ত েইয়াচ  । তদ্রাচ্ছজযি 

লয পশ্চাৎকাচ ক ববষময – িাগচিকত্ব এবং অিাগচিকত্ব  তাোও শাসিকিৃথপচ্ছক্ষি 
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অচ্ছ  চকক িাজিীচতদক্ষতাি গুচ্ছণ অপিীত েইয়াচ  । সুতিাং লিাম পৃচথবীর্শ্িী 

েইয়াচ  । 

  

অিযত্র এরূপ াচ্ছি িাই। আচ্ছমচিকাি চিিদাসচ্ছত্বি উচ্ছেদ জিয লসচদি লাািতি 

আভযন্তচিক সময় েইয়া লগ  – অস্ত্রাাাচ্ছত ক্ষচতচিচকৎসাি িযায় সামাচজক অচিচ্ছিি িািা 

সামাচজক ইিসাধি কচিচ্ছত েই । এই চিচকৎসাি বড় ডািাি দাাঁচ্ছতা এবং লিাবস্পীি। 

ববষচ্ছমযি পচিবচ্ছিথ সাময সংস্থাপিই প্রথম ও চিতীয় ফিাচসস চবিচ্ছবি উচ্ছর্দ্শয। 

  

চকন্তু সর্ব্থত্র এই কচ্ছঠাি চিচকৎসাি প্রচ্ছয়াজি েয় িাই। অচধকাংশ লদচ্ছশই উপচ্ছদিাি 

উপচ্ছদচ্ছশই সাময আদৃত এবং সংস্থাচপত েইয়াচ্ছ । অস্ত্রব  অচ্ছপক্ষা বাকযব  গুরুতি – 

সমিাচ্ছপক্ষা চশক্ষা অচধকতি ফচ্ছ াপদাচয়িী। খ্রীিধর্ম্থ এবং লব দ্ধধর্ম্থ বাচ্ছকয প্রিাচিত েয় 

– ইস  াচ্ছমি ধর্ম্থ শস্ত্রসাোচ্ছযয প্রিাচিত েইয়াচ্ছ । চকন্তু পৃচথবীচ্ছত মুস মাি অ্পসসংখযক 

– লব দ্ধ ও খ্রীিীয়ািই অচধক। 

  

পৃচথবীচ্ছত চতিবাি আশ্চযথয ািিা াচিয়াচ্ছ । বহুকা ান্তি, চতি লদচ্ছশ চতি জি 

মোশুদ্ধাযা জেগ্রেণ কচিয়া ভূমণ্ডচ্ছ  মগে  ময় এক মোমন্ত্র প্রিাি কচিয়াচ্ছ ি। লসই 

মোমচ্ছন্ত্রি স্থূ  মর্ম্থ, “মিুষয সকচ্ছ ই সমাি”। এই স্বগথীয় মোপচবত্র বাকয ভূমণ্ডচ্ছ  প্রিাি 

কচিয়া, তাাঁোিা জগচ্ছত সভযতা এবং উনচতি বীজ বপি কচিয়াচ চ্ছ ি। যখিই 

মিুষযজাচত, দুর্দ্থশাপন, অবিচতি পথারূঢ় েইয়াচ্ছ , তখিই এক মোযা মোশচ্ছব্দ 

কচেয়াচ্ছ ি, “লতামিা সকচ্ছ ই সমাি – পিস্পি সমাি বযবোি কি”। তখি দুর্দ্থশা 

াুচিয়া সুদশা েইয়াচ্ছ , অবিচত াুচিয়া উনচত েইয়াচ্ছ ।  

  

প্রথম, শাকযচসংে বুদ্ধচ্ছদব। যখি ববচদকধর্ম্থসঞ্জাত ববষচ্ছময ভািতবষথ পীচড়ত, তখি 

ইচি জেগ্রেণ কচিয়া ভািতবচ্ছষথি উদ্ধাি কচিয়াচ চ্ছ ি। পৃচথবীচ্ছত যত প্রকাি সামাচজক 

ববষচ্ছমযি উৎপচি েইয়াচ্ছ , ভািতবচ্ছষথি পূর্ব্থকাচিক বণথববষচ্ছমযি িযায় গুরুতি ববষময 

কখি লকাি সমাচ্ছজ প্রিচ ত েয় িাই। অিয বণথ অবস্থািুসাচ্ছি বধয – চকন্তু ্রঘাহ্মণ শত 

অপিাচ্ছধও অবধয। ্রঘাহ্মচ্ছণ লতামাি সর্ব্থপ্রকাি অচিি করুক। তুচম ্রঘাহ্মচ্ছণি লকাি প্রকাি 
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অচিি কচিচ্ছত পাচিচ্ছব িা। লতামিা ্রঘাহ্মচ্ছণি িিচ্ছণ  ুিাইয়া তাাঁোি িিণচ্ছিণু চশচ্ছিাচ্ছদচ্ছশ 

গ্রেণ কি – চকন্তু শুদ্র অসৃ্পশয। শুদ্রসৃ্পি জ  পযথযন্ত অবযবোযথয। এ পৃচথবীি লকাি সুচ্ছখ 

শূদ্র অচধকািী িচ্ছে, লকব  িীিবৃচি তাোি অব ম্বিীয়। জীবচ্ছিি জীবি লয চবদযা, 

তাোচ্ছত তাোি অচধকাি িাই। লস শাচ্ছস্ত্র বদ্ধ, অথি শাস্ত্র লয চক, তাো তাোি স্বিচ্ছক্ষ 

লদচখবাি অচধকাি িাই, তাোি চিজ পিকা ও ্রঘাহ্মচ্ছণি োচ্ছত। ্রঘাহ্মণ যাো বচ চ্ছবি, 

তাো কচিচ্ছ ই পিকাচ্ছ  গচত, িচেচ্ছ  গচত িাই। ্রঘাহ্মণ যাো কিাইচ্ছবি, তাো কচিচ্ছ ই 

পিকাচ্ছ  গচত, িচেচ্ছ  গচত িাই। ্রঘাহ্মণচ্ছক দাি কচিচ্ছ ই পিকাচ্ছ  গচত, চকন্তু শূচ্ছদ্রি 

লসই দাি গ্রেণ কচিচ্ছ ও ্রঘাহ্মণ পচতত। ্রঘাহ্মচ্ছণি লসবা কচিচ্ছ ই শূচ্ছদ্রি পিকাচ্ছ  গচত। 

অথি শূদ্রও মিুষয, ্রঘাহ্মণও মিুষয। প্রািীি ইউচ্ছিাচ্ছপি, বন্দী এবং প্রভু মচ্ছধয লয ববষময, 

তাোও এমি ভয়ািক িচ্ছে। অদযাচপ ভািতবষথবাসীিা লকাি গুরুতি ববষচ্ছমযি কথাি 

উদােিণস্বরূপ বচ্ছ , “বামি শূদ্র তফাৎ”।  

  

এই গুরুতি বণথববষচ্ছমযি ফচ্ছ  ভািতবষথ অবিচতি পচ্ছথ দাাঁড়াই । সক  উনচতি 

মূ  জ্ঞাচ্ছিানচত। পর্শ্াচদবৎ ইচিয়তৃচপ্ত চভন পৃচথবীি এমি লকাি একচি সুখ তুচম চিচ্ছর্দ্থশ 

কচিয়া বচ চ্ছত পাচিচ্ছব িা, যাোি মূ  জ্ঞাচ্ছিানচত িচ্ছে। বণথববষচ্ছময জ্ঞাচ্ছিানচতি পথচ্ছিাধ 

েই । শূদ্র জ্ঞািাচ্ছ ািিাি অচধকািী িচ্ছে  একমাত্র ্রঘাহ্মণ তাোি অচধকািী। ভািতবচ্ছষথি 

অচধকাংশ ল াক ্রঘাহ্মচ্ছণতিবণথ। অতএব অচধকাংশ ল াক মূখথ েই । মচ্ছি কি, যচদ 

ইং চ্ছণ্ড এরূপ চিয়ম থাচকত লয, িচ্ছস , কাচ্ছবচন্দষ, স্তান চ  প্রভৃচত কচ্ছয়কচি চিচর্দ্থি 

বংচ্ছশি ল াক চভন আি লকে চবদযাি আচ্ছ ািিা কচিচ্ছত পাচিচ্ছব িা, তাো েইচ্ছ  ইং চ্ছণ্ডি 

এ সভযতা লকাথায় থাচকত? কচব, দাশথচিক, চবজ্ঞািচবৎ দূচ্ছি থাকুক, ওয়া্ , চিচবন সি, 

আকথিাইি লকাথায় থাচকত? ভািতবচ্ছষথ প্রায় তাোই াচিয়াচ  । চকন্তু লকব  তাোই িচ্ছে। 

অিিযসোয় ্রঘাহ্মচ্ছণিা লয চবদযাি আচ্ছ ািিা একাচধকাি কচিচ্ছ ি, তাোও বণথববষময 

লদাচ্ছষ কুফ প্রদা েইয়া উচঠ । সক  বচ্ছণথি প্রভু েইয়া, তাাঁোিা চবদযাচ্ছক 

প্রভুত্বিক্ষণীরূচ্ছপ চিযুি কচিচ্ছ ি। চবদযাি লযরূপ আচ্ছ ািিায় লসই প্রভুত্ব বজায় থাচ্ছক, 

যাোচ্ছত তাোি আিও বৃচদ্ধ েয়, যাোচ্ছত অিয বণথ আিও প্রণয় েইয়া ্রঘাহ্মণপদিজ 

ইেজচ্ছেি সািভূত কচ্ছি, লসইরূপ আচ্ছ ািিা কচিচ্ছত  াচগচ্ছ ি। আিও যাগযচ্ছজ্ঞি সৃচি 
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কি, আিও মন্ত্র, দাি, দচক্ষণা, প্রায়চশ্চি বাড়াও, আিও লদবতাি মচেমাপূণথ চমথযা 

ইচতোস ক্পসিা কচিয়া এই অপ্সিািূপুিচিক্কণচিচন্দত মধুি আযথযভাষায় গ্রচত কত কি, 

ভািতবাসীচদচ্ছগি মূখথতাবেি আিও আাঁচিয়া বাাঁধ। দশথি, চবজ্ঞাি, সাচেতয, লস সচ্ছব কাজ 

চক? লসচদচ্ছক মি চদও িা। অমুক ্রঘাহ্মণখাচিি কচ্ছ বি বাড়াও – িূতি উপচিষ্ খাচি 

প্রিাি কি – ্রঘাহ্মচ্ছণি উপি ্রঘাহ্মণ, উপচিষচ্ছদি উপি উপচিষ্ , আিণযচ্ছকি উপি 

আিণযক, সূচ্ছত্রি উপি সূত্র, তাি উপি ভাষয, তাি িীকা, তাি ভাষয অিন্তচ্ছশ্রণী – ববচদক 

ধচ্ছর্ম্থি গ্রচ্ছত ক ভািতবষথ আেন কি। চবদযা? – তাোি িাম ভািতবচ্ছষথ  ুপ্ত েউক! 

  

ল াক চবষণ্ি, বযস্ত, শচিত েই । ্রঘাহ্মচ্ছণিা ল চ্ছখি, সক  কাচ্ছজই পাপ – সক  

পাচ্ছপিই প্রায়চশ্চি কচঠি। তচ্ছব চক চবচ্ছপ্রতিবচ্ছণথি পাপ েইচ্ছত মুচি িাই – পািচত্রক সুখ 

চক এতই দূর্ল্থভ? ল াক লকাথায় যাইচ্ছব? চক কচিচ্ছব? এ ধর্ম্থশাস্ত্রপীড়া েইচ্ছত লক উদ্ধাি 

কচিচ্ছব? সর্ব্থসুখচিচ্ছিাধকািী ্রঘাহ্মচ্ছণি োত েইচ্ছত লক িক্ষা কচিচ্ছব? ভািতবাসীচ্ছক লক 

জীবি দাি কচিচ্ছব? 

  

তখি চবশুদ্ধাযা শাকযচসংে অিন্তকা স্থায়ী মচেমা চবস্তাি পূর্ব্থক, ভািতাকাচ্ছশ 

উচদত েইয়া, চদগন্তপ্রধাচবত িচ্ছব বচ চ্ছ ি, “আচম উদ্ধাি কচিব। আচম লতামাচদচ্ছগি 

উদ্ধাচ্ছিি বীজমন্ত্র চদচ্ছতচ , লতামিা লসই মন্ত্র সাধি কি। লতামিা সবই সমাি। ্রঘাহ্মণ শূদ্র 

সমাি। মিুচ্ছষয মিুচ্ছষয সকচ্ছ ই সমাি। সকচ্ছ ই পাপী, সকচ্ছ িই দ্ধাি সদািিচ্ছণ। 

বণথববষময চমথযা। যাগ যজ্ঞ চমথযা। লবদ চমথযা, সূত্র চমথযা, ঐচেক সুখ চমথযা, লক িাজা, 

লক প্রজা, সব চমথযা। ধর্ম্থই সতয। চমথযা তযাগ কচিয়া সকচ্ছ ই সতযধর্ম্থ পা ি কি।”  

  

ববষময-পীচড়ত ভািত এ মোমন্ত্র শুচিয়া চেমচগচি েইচ্ছত মোসমুদ্র পযথন্ত চবিচ ত 

েই । লব দ্ধধর্ম্থ ভািতবচ্ছষথ প্রিচ ত েই  – বণথববষময কতক দূি চব ুপ্ত েই । প্রায় সে্র 

বৎসি ভািতবচ্ছষথ লব দ্ধধর্ম্থ প্রিচ ত িচে । পুিাবৃিজ্ঞ বযচিিা জাচ্ছি লয, লসই সে্র 

বৎসিই ভািতবচ্ছষথি প্রকৃত লস ঠেরচ্ছবি সময়। লয সক  সম্রা্ চেমা য় েইচ্ছত লগাদাবিী 

পযথন্তয বহুজিসমাকীণথ মোসমৃচদ্ধশাচ িী সে্র সে্র িগিীচ্ছত ভািতবষথ পচিপূচিত 

েইয়াচ  । এই সমচ্ছয়ই ভািতবচ্ছষথি লগ িব পচশ্চচ্ছম লিামচ্ছক, পূচ্ছর্ব্থ িীচ্ছি গীত েইয়াচ   
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– তচ্ছর্দ্শীয় িাজািা ভািতবষথীয় সম্রা্ চদচ্ছগি সচেত িাজবিচতক সচ্ছখয বদ্ধ েইয়াচ চ্ছ ি। 

এই সমচ্ছয় ভািতবষথীয় ধর্ম্থপ্রিািচ্ছকিা ধর্ম্থপ্রিাচ্ছি যাত্রা কচিয়া অচ্ছদ্ধথক আচশয়া ভািতীয় 

ধচ্ছর্ম্থ দীচক্ষত কচিয়াচ চ্ছ ি। চশ্পসচবদযাি লয এই সমচ্ছয় চবচ্ছশষ উনচত েইয়াচ  , তাোি 

প্রমাণ আচ্ছ । দশথিশাচ্ছস্ত্রি চবচ্ছশষ অিুশী ি লব চ্ছদ্ধাদচ্ছয়ি আিুষচগে ক বচ য়া লবাধ েয়। 

চবজ্ঞাি সাচেচ্ছতযি চবচ্ছশষ অিুশী চ্ছিি কা চিরূপণ কিা কচঠি, চকন্তু শাকযচসংচ্ছেি 

সম্পাচদত ধর্ম্থচবিচ্ছবি সচেত লয, লস সকচ্ছ ি চবচ্ছশষ সম্বে আচ্ছ , তাো প্রমাণ কিা 

যাইচ্ছত পাচ্ছি। 

  

চিতীয় সামযাবতাি চযশুখ্রীি। লয সমচ্ছয় খ্রীিধচ্ছর্ম্থি প্রিাি আিভ হ েয়, তখি ইউচ্ছিাপ 

ও পচশ্চ আশয়া লিামক িাজযভূি। লিাচ্ছমি লস ঠেরবচদবচ্ছসি অপিাহ্ন উপচস্থত। তখি 

লিাম আি যুদ্ধচবশািদ বীিপ্রসচবিী িচ্ছে, অচমত ধিশা ী লভাগাসি ইচিয়িবশ 

“বাবু”চদচ্ছগি আবাস। যাোচদচ্ছগি আচ্ছমাদ লকব  িণচ্ছক্ষচ্ছত্রই চ  , তাাঁোি এক্ষচ্ছণ লকব  

আোচ্ছি, দাসীসংসচ্ছগথ, এবং িগে ভূচ্ছমি কৃচত্রম যুচ্ছদ্ধ আচ্ছমাদ প্রাপ্ত েইচ্ছত  াচগচ্ছ ি। লয 

লদশবাৎস যগুচ্ছণ লিাম িাম জগচিখযাত েইয়াচ  , তাো অন্তচেথত েইয়াচ  । লয 

সমসামাচজকতাি জিয আমিা লিাচ্ছমি প্রশংসা কচিয়াচ , লয সমসামাচজকতাি গুচ্ছণ লিাম 

পৃচথবীর্শ্িী েইয়াচ  , তাো  ুপ্ত েইচ্ছত  াচগ । আমিা পূচ্ছর্ব্থ লিামিগিীি কথা বচ য়াচ । 

এক্ষচ্ছণ লিামক সাম্রাচ্ছজযি কথা বচ চ্ছতচ । লিামকসাম্রাচ্ছজয চিিদাসত্বজচিত ববষময 

সাংাাচতক লিাগস্বরূপ প্রচ্ছবশ কচিয়চ  । এক এক বযচি সে্র সে্র চিিদাস থাচকত। 

প্রভুি অকিণীয় সমূদায় কাযথয লসই সক  দাচ্ছসি িািা েইত। ভূচমকষথণ, গােথস্থয ভৃচ্ছতি 

কাযথয, চশ্পসকাযথযাচদ চিিদাসগচ্ছণি িািা চির্ব্থাে েইত। তাোি লগারু বা ুচ্ছিি িযায় ক্রীত 

চবক্রীত েইত। লগারু বা ুচ্ছিি উপি প্রভুি লযরূপ অচধকাি, দাচ্ছসি উপিও লসইরূপ 

অচধকাি চ  । প্রভু মাচিচ্ছ  মাচিচ্ছত পাচিচ্ছতি, কাচিচ্ছ  কাচ্ছত পাচিচ্ছতি, বধ কচিচ্ছ ও 

দণ্ডিীয় েইচ্ছতি িা। প্রভুি আজ্ঞায় দাস িগে ভূচ্ছম অবতীণথ েইয়া চসংে বযাঘ্রাচদ পশুি সচ্ছগে  

যুদ্ধ কচিয়া প্রাণ োিাইত – প্রভু তামাসা লদচখচ্ছতি। লিামক সাম্রাচ্ছজযি ল াক দুই ভাচ্ছগ 

চবভি – প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অিন্তচ্ছভাগাসি – আি এক ভাগ অিন্ত দুর্দ্থশাপন। 
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লকব  এই ববষময িচ্ছে। সম্রা্ লস্বোিািী। তাাঁোি ক্ষমতা ও প্রতাচ্ছপি সীমা চ   

িা। িীচ্ছিা, িগচ্ছি অচি  াগাইয়া বীণাবাদিপূর্ব্থক িগে  লদচখয়াচ চ্ছ ি। কাচ গু া আপি 

অর্শ্চ্ছক কিসচ্ছ ি পচ্ছদ বিণ কচিচ্ছ ি। ইচ য়চ্ছগব চ্ছসি লস্বোিাচিতা বণথিা কচিচ্ছত 

 জ্জা কচ্ছি। লয েউি িা লকি, যত বড় ল াক েউি িা লকি, সম্রাচ্ছিি ইোমাচ্ছত্র চতচি 

বধয, – চবিা কািচ্ছণ, চবিা প্রচ্ছয়াজচ্ছি, চবিা চবিাচ্ছি, চতচি বধয। আবাি লসই সম্রাচ্ছিি 

উপি সম্রা্ লপ্রিিীয় বসচিক। তাোিা আজ যাোচ্ছক ইো, তাোচ্ছক সম্রা্ কচ্ছি – কা  

লস সম্রা্ চ্ছক বধ কচিয়া অিযচ্ছক িাজা কচ্ছি। লিামি সাম্রাজয তাোিা আ ু পিচ্ছ ি মত 

ক্রয় চবক্রয় কচ্ছি। লিামচ্ছক তাোিা যাো মচ্ছি কচ্ছি, তাোই কচ্ছি। সুবায় সুবায় সুবাদাচ্ছিিা 

লস্বোিািী। যাোি শচি আচ্ছ , লসই লস্বোিািী। লযখাচ্ছি লস্বোিাি প্রব , লসখাচ্ছি 

ববষমযও প্রব । 

  

এই সময় খ্রীিধর্ম্থ লিামক সাম্রাজয মচ্ছধয প্রিাচিত েইচ্ছত  াচগ । খ্রীচ্ছিি উচ্চাচিত 

মেতী বাণী ল াচ্ছকি মর্ম্থচ্ছভধ কচিয়া প্রচ্ছবশ কচিচ্ছত  াচগ । চতচি বচ য়াচ চ্ছ ি, মিুচ্ছষয 

মিুচ্ছষয ভ্রাতৃসম্বে। সক  মিুষযই ঈর্শ্িসমচ্ছক্ষ তু । বিং লয পীচড়ত, দুখখী, কাতি, লসই 

ঈর্শ্চ্ছিি অচধক চপ্রয়। এই মোবাচ্ছকয বড় মািুচ্ছষি গর্ব্থ খর্ব্থ েই  – প্রভুি গর্ব্থ খর্ব্থ েই  

– অগে েীি চভকু্ষকও সম্রাচ্ছিি অচ্ছপক্ষা বড় েই । চতচি বচ য়াচ চ্ছ ি, ইেচ্ছ াচ্ছক আমাি 

িাজত্ব িচ্ছে – ঐচেক সুখ সুখ িচ্ছে – ঐচেক প্রাধািয, প্রাধািয িচ্ছে। পৃচথবীচ্ছত দুইবাি 

দুইচি বাকয উি েইয়াচ্ছ , – তাোই িীচতশাচ্ছস্ত্রি সাি – তদচতচিি িীচত আি চক ুই 

িাই। একবাি আযথযবংশীয় ্রঘাহ্মণ গগে াতীচ্ছি বচ য়াচ চ্ছ ি, “আযবৎ সর্ব্থভূচ্ছতষু ষখ 

পশযচত স পচণ্ডতখ”। চিতীয়বাি লজরুসাচ্ছ চ্ছমি পর্ব্থতচশখচ্ছি দাাঁড়াইয়া য়ীহুদাবংশীয় যীশু 

বচ চ্ছ ি, “অচ্ছিযি চিকি তুচম লয বযবোচ্ছিি কামিা কি, অচ্ছিযি প্রচত তুচম লসই বযবোি 

কচিও”। এই দুইচি বাচ্ছকযি িযায় মেৎ বাকয ভূমণ্ডচ্ছ  আি কখি উি েইয়াচ্ছ  চক িা 

সলন্দে। এই বাকয সামযতচ্ছেি মূ । 

  

এই সক  তে ধর্ম্থশাচ্ছস্ত্রাচি বচ য়া পচিগৃেীত েইচ্ছত  াচগ , দাচ্ছসি বেিশৃ্খল  

লমািি েইচ্ছত  াচগ । লভাগাচভ াষী লভাগাচভ াষ তযাগ কচিচ্ছত  াচগ । তৎপ্রসাচ্ছদ 
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লিামচ্ছক বর্ব্থচ্ছি চমচ ত েইয়া, মোচ্ছতজস্বী, উনচতশী , যুদ্ধদুর্ম্থদ জাচত সক  সঞ্জাত 

েই । তাোিাই আধুচিক উইচ্ছিাপীয়চদচ্ছগি পূর্ব্থপুরুষ। আধুচিক ইউচ্ছিাপীয় সভযতাি 

িযায় ল  চকক উনচত পৃচথবীচ্ছত কখি েয় িাই বা েইচ্ছব এমত ভিসা পূর্ব্থগামী মিুচ্ছষযিা 

কখি কচ্ছিি িাই। ইো লয লকব  খ্রীি ধচ্ছর্ম্থি ফ , এমত িচ্ছে  ইোি অচ্ছিক কািণ আচ্ছ  

– চকন্তু প্রধাি কািণ খ্রীিীয় িীচত এবং গ্রীক্ সাচেতয এবং দশথি। এবং খ্রীি ধচ্ছর্ম্থ লয 

লকব  সুফ ই ফচ য়াচ্ছ , এমত িচ্ছে। ইি এবং অচিি উভয়চবধ ফ ই ফচ য়াচ  । খ্রীি 

ধর্ম্থ সামযাযক েইচ্ছ ও পচিণাচ্ছম তৎফচ্ছ  একচি গুরুতি ববষময জচেয়াচ  । 

ধর্ম্থযাজকচদচ্ছগি অিযন্ত প্রভুত্ব বৃচদ্ধ েইয়াচ  । লস্পি, ফ্রান্স প্রভৃচত কচ্ছয়কচি ইউচ্ছিাপীয় 

িাচ্ছজয এই ববষময বড় গুরুতি েইয়াচ  । চবচ্ছশষ ফ্রাচ্ছন্স তৎসচেত উচ্চ লশ্রণী এবং 

অধখচ্ছশ্রণীি মচ্ছধয ঈদৃশ গুরুতি ববষময জচেয়াচ   লয, লসই ববষচ্ছমযি ফচ্ছ  ফিাসী 

মোচবিব াচিয়াচ  । লসই মচথত সাগচ্ছিি একজি মত কিকিথা চ চ্ছ ি – চতচিই তৃতীয় 

বাচ্ছিি সামযতে প্রিািকিথা। তৃতীয় সামযাবতাি রুচ্ছসা। 
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ঙ্কিতীয় পঙ্কিট্ছেদ 

  

অিাদশ শতাব্দীচ্ছত ফ্রান্স িাচ্ছজযি লয অবস্থা াচিয়াচ  , তাো বণথিীয় িচ্ছে। এই কু্ষদ্র 

প্রবচ্ছেি মচ্ছধয তাোি বণথিাি স্থাি িাই – প্রচ্ছয়াজি িাই। জগচিখযাত, বাকযচবশািদ, 

পুিাবৃিজ্ঞ, সূক্ষ্মদশথী বহুসংখযক ল খক তাোি পুঞ্জ পুঞ্জ বণথিা কচিয়াচ্ছ ি। লসই সক  

বণথিা সকচ্ছ িই অিায়াসপাঠয। দুই একিা বচ চ্ছ ই আমাচদচ্ছগি উচ্ছর্দ্শয সাধি েইচ্ছব। 

  

কা থাই  বযগে  কচিয়া বচ য়াচ্ছ ি লয, “লয আইি অিুসাচ্ছি একজি ভূমযচধকািী 

মৃগয়া েইচ্ছত আচসয়া দুই জি দাস বধ কচিয়া তাোচদচ্ছগি িচ্ছি পদ প্রক্ষা ি কচিচ্ছত 

পাচিচ্ছতি, লস আইি ইদািীং আি প্রিচ ত চ   িা”। ইদািীং প্রিচ ত চ   িা। তচ্ছব 

পূচ্ছর্ব্থ চ  । “পঞ্চাশৎবৎসিমচ্ছধয শািচ্ছ ায়াি িযায় লকাি বযচি স্থপচতচদগচ্ছক গুচ  

কচিয়া তাোিা চক প্রকাচ্ছি  াচ্ছদি উপি েইচ্ছত গড়াইয়া পচ্ছড়, লদচখয়া আিন্দ  াভ কচ্ছি 

িা।” লসিাজউচ্ছর্দ্ র্ল্া লদচ্ছশি অচধপচত চ চ্ছ ি  শািচ্ছ ায়া উচ্চচ্ছশ্রণীি প্রজা মাত্র। 

  

এই বযচ্ছগে াচিচ্ছতই তাৎকাচ ক ফিাসীচদচ্ছগি মচ্ছধয চক অচিন্তিীয় ববষময 

জচেয়াচ  , তাো বুঝা যাইচ্ছব। পঞ্চদশ  ুই প্রচ্ছমাদািুিি, বৃথাচ্ছভাগাসি, বযয়চ্ছশ ণ্ড, 

স্বাথথপি িাজা চ চ্ছ ি। তাাঁোি উপপত্নীগচ্ছণি পচিতুচিি জিয অিন্ত ধিিাচশি আবশযক। 

মাদাম লপাম্পাদুি ও মাতাম দুবাচি লয ঐর্শ্যথয লভাগ কচিয়াচ চ্ছ ি, তাো পচিণীতা 

িাজমচেষীি চিে ি কপাচ্ছ ও াচ্ছি িা। মাদাম দুবাচিি একচি বািিবৎ  কাচফ্র খািসামা 

চ    লস এক স্থাচ্ছি শাসিকিৃথত্বপচ্ছদ চিযুি েইয়াচ   – মাদাচ্ছমি আজ্ঞা!  ুইি 

চব াসভবচ্ছিি বণথিা শুচিচ্ছ  ইিপ্রচ্ছস্থি বদবশচিচিচর্ম্থতা পাণ্ডবীয়া পুিীি সচ্ছগে  তু িা 

কিা যায় – লসই সক  প্রচ্ছমাদমচন্দচ্ছি লয উৎসব েইত, চকচ্ছসি সচ্ছগে  তাোি তু িা 

কচিব? জ বৎ অথথবযয়, – এচদচ্ছক িাজচ্ছকাষ শূিয! িাজচ্ছকাষ শূিয, এবং প্রজাবগথমচ্ছধয 

অনাভাচ্ছব োোকাি িব আকাশমচ্ছধয উচঠচ্ছতচ  । িাজচ্ছকাষ শূিয – প্রজামচ্ছধয অনাভাব, 

োোকাি িব – তচ্ছব এ সভাপচ্ছর্ব্থি িাজসূয়, এ িন্দিকািচ্ছি ঐি চব াস – এ সক  
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অথথসাধয বযাপাি সম্ন্ন েয় লকাথা েইচ্ছত? লসই অনাভাবপীচড়ত প্রজাি জীবচ্ছিাপায় 

অপেিণ কচিয়া। চপিচ্ছক লপষণ কচিয়া – শুেচ্ছক লশাষণ কচিয়া, দগ্ধচ্ছক দােি কচিয়া 

দুবাচি কু ক চিিীি অ কদাম িত্নিাচজচ্ছত লশাচভ েয়। আি বড় মািুচ্ছষিা? তাোিা এক 

কপর্দ্থক িাজচ্ছকাচ্ছষ অপথণ কচ্ছি িা – লকব  িাজপ্রসাদ লভাগ কচ্ছি। িাজপ্রসাদ অজ্র, 

অিন্ত, অপচিচমত – লয যত পায়, গ্রেণ কচ্ছি, লকি িা, তাো চপিচ্ছপষণ ্ধ।। চকন্তু 

িাজপ্রসাদচ্ছভাগীিা কপর্দ্থক মাত্র িাজচ্ছকাচ্ছষ লদয় িা। বড় মািুচ্ছষ কি লদয় িা, 

ধর্ম্থযাজচ্ছকিা কি লদয় িা, িাজপুরুচ্ছষিা কি লদয় িা – লকব  দীি দুৎখী কৃষচ্ছকিা কি 

লদয়। তাোি উপি কিসংগ্রােকচদচ্ছগি অতযািাি। চমশা া বচ্ছ ি, “কি আদায় এক 

প্রকাি প্রণা ীবদ্ধ যুচ্ছদ্ধি িযায় চ  । তাোি িািা দুই  ক্ষ চিের্ম্থা ভূচমচ্ছক প্রপীচড়ত 

কচিত। এই পগে পাচ্ছ ি িাচশ, সর্ব্থগ্রাস, সর্ব্থিাশ কচিত। এই প্রকাচ্ছি পচিচ্ছশাচষত 

প্রজাচদচ্ছগি চিকি আিও আদায় কচিচ্ছত েইচ্ছ , সুতিাং চিঠেরুি িাজবযবস্থা, ভয়িি 

দণ্ডচবচধ, িাচবক দাসত্ব, ফাাঁচসকাঠ, পীড়িযন্ত্র প্রভৃচতি আবশযক েই ।” িাজকি ইজািা 

বচ্ছন্দাবস্ত চ  । ইজািাদাচ্ছিি এমি অচধকাি চ   লয, শস্ত্রাাাতাচদি িািা িাজস্ব আদায় 

কচ্ছি। তাোিা তজ্জিয প্রজাবধ পযথন্ত কচিত। এক চদচ্ছক িচ্ছমাদযাি, বিচবোি, িৃতযগীত, 

পিস্ত্রীি সচেত প্রণয়, োসযপচিোস, অিন্ত প্রচ্ছমাদ, চিন্তাশূিযতা  – আি এক চদচ্ছক 

দাচিদ্রয, অিাোি, পীড়া, চিিপিাচ্ছধ িাচবক দাসত্ব, ফাাঁচসকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ  ুইি 

িাজযকাচ্ছ  ফ্রান্সচ্ছদচ্ছশ এইরূপ গুরুতি ববষময। এই ববষময কদযথয, অপচিশুদ্ধ 

িাজশাসিপ্রণা ীজচিত। রুচ্ছসাি গুরুতি প্রোচ্ছি লসই িাজয ও িাজশাসিপ্রণা ী ভিমূ  

েই । তাাঁোি মািস চশচ্ছষযিা তাো িূণথীকৃত কচি । 

  

শাকযচসংে এবং যীশুখ্রীি পচবত্র সতয কথা জগচ্ছত প্রিাি কচিয়াচ চ্ছ ি। এজিয 

মিুষযচ্ছ াচ্ছক তাাঁোিা লয লদবতা বচ য়া পূচজত, ইো যথাচ্ছযাগয। রুচ্ছসা তাাঁোচ্ছদি সমকক্ষ 

বযচি িচ্ছেিি। অচবচমশ্র চবম  সতযই লয তাো কিৃথক ভূমণ্ডচ্ছ  প্রিাচিত েইয়াচ  , এমত 

িচ্ছে। চতচি মচেমাময় ল াকচেতকি বিচতক সচ্ছতযি সচেত অচিিকািক চমথযা চমশাইয়া, 

লসই চমশ্র পদাথথচ্ছক আপিাি অদু্ভত বাচগিজাচ্ছ ি গুচ্ছণ ল াকচবচ্ছমাচেিী শচি চদয়া, 

ফিাসীচদচ্ছগি হৃদয়াচধকাচ্ছি লপ্রিণ কচিয়াচ চ্ছ ি। এচ্ছক কথাগুচ  কাচ্ছ াপচ্ছযাচগিী, 
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তাোচ্ছত রুচ্ছশা বাক্ শচিচ্ছত যথাথথ ঐিজাচ ক, তাাঁোি লপ্রচিত সংকথািুসাচিণী ভ্রাচন্তও 

ফিাসীচদচ্ছগি জীবিযাত্রাি একমাত্র বীজমন্ত্র বচ য়া গৃেীত েই । সক  ফিাসী তাাঁোি 

মািস চশষয েই । তাোিা লসই চশক্ষাি গুচ্ছণ ফিাসীচবিব উপচস্থত কচি । 

  

রুচ্ছসািও মূ  কথা, সাময প্রাকৃচতক চিয়ম। স্বাভাচবক অবস্থায় সক  মিুষয সমাি। 

সভযতাি ফচ্ছ  ববষময জচ্ছে, চকন্তু ববষময জচ্ছে বচ য়া, রুচ্ছসা সভযতাচ্ছক মিুষযজাচতি 

গুরুতি অমগে   চবচ্ছবিিা কচ্ছিি। চতচি ইোও স্বীকাি কচ্ছিি লয, মিুচ্ছষয মিুচ্ছষয বিসচগথক 

ববষময লদচখচ্ছত পাওয়া যায়, চকন্তু লসও সভযতাি লদাচ্ছষ – সভযতাজচিত লভাগাসচি 

পাপািুিচি এবং সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম চবিাচ্ছিি ফ । অসভযাবস্থায় সক  মিুচ্ছষযি সমভাচ্ছব 

শািীচিক পচিশ্রচ্ছমি আবশযক েয়  এজিয সকচ্ছ িই সমভাচ্ছব শিীিপুচি েয়  িীচ্ছিাগ 

শিীচ্ছিি ফ  িীচ্ছিাগ মি। যখি মিুষযগণ বিযাবস্থায়, কািচ্ছি কািচ্ছি মৃগয়া কচিয়া 

লবড়াইত, বৃক্ষতচ্ছ  বৃক্ষতচ্ছ  চিদ্রা যাইত – অ্পসমাত্র ভাষাশচিসম্পন, এজিয বাবদগ্দগ্ধয 

জাচিত িা  লয আকাঙ্ক্ষাি চিবৃচি িাই, লয ল াচ্ছভি তৃচপ্ত িাই, লয বাসিাি পূিণ িাই, 

তাোি চক ুই জাচিত িা  ইোচ্ছক ভা বাচসব, উোচ্ছক বাচসব িা  এ আপি, ও পি, এ 

স্ত্রী, ও পিস্ত্রী, এ সক  বুচঝত িা – লসই অবস্থাচ্ছক স্বগথীয় সুখ মচ্ছি কচিয়া, মিুষযজাচতচ্ছক 

ডাচকয়া বচ য়াচ্ছ ি, “এই অপূর্ব্থ চিত্র লদখ! ইোি সচেত এখিকাি দুখখপূণথ, পাপপূণথ 

সভযাবস্থাি তু িা কি!”  

  

লসই মিুষযজে গ্রেণ কচ্ছি, লসই মিুষযমাচ্ছত্রি সমাি – বিসচগথক প্রকৃচতচ্ছত সমাি, 

এবং সম্পচিি অচধকাচিচ্ছত্বও সমাি। এই পৃচথবীি ভূচমচ্ছত িাজাি লয প্রাকৃচতক অচধকাি, 

চভকু্ষচ্ছকিও লসই অচধকাি। ভূচম সকচ্ছ িই – কাোিও চিজস্ব িচ্ছে। যখি ব বাচ্ছি 

দুর্ব্থ চ্ছক অচধকািিুযত কচিচ্ছত  াচগ , তখিই সমাজ সংস্থাপচ্ছিি আিভ হ েই । লসই 

অপেিচ্ছণি স্থাচয়ত্বচবধাচ্ছিি িাম আইি। 

  

লয বযচি সর্ব্থাচ্ছদ , লকাি ভূচমখণ্ড চিচহ্নত কচিয়া বচ য়াচ  , “ইো আমাি,” লসই 

সমাজকিথা। যচদ লকে তাোচ্ছক উঠাইয়া চদয়া বচ ত, “এ বযচি বঞ্চক, লতামিা উোি 
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কথা শুচিও িা, বসুেিা কাোিও িচ্ছেি  তৎপ্রসূত শসয সকচ্ছ িই।” লস মািবজাচতি 

অচ্ছশষ উপকাি কচিত। 

  

রুচ্ছসাি এই সক  কথা অচত ভয়ািক। বল চ্ছিি শুচিয়া বচ য়াচ চ্ছ ি, এ সক  

বদমাচ্ছয়চ্ছসি দশথিশাস্ত্র। এই সক  কথাি অিুবিথী েইয়া রুচ্ছসাি মািস চশষয ্রুধচ্ছধাাঁ 

বচ য়াচ্ছ ি লয, অপেিচ্ছণই িাম সম্পচি। 

  

জগচিখযাত Le Contrat Social িামক গ্রচ্ছত ক রুচ্ছসা এই সক  মচ্ছতি চকচঞ্চৎ পচিবিথি 

কচিয়াচ চ্ছ ি। সভযাবস্থাি তাদৃশ লদাষকীিথচ্ছি ক্ষান্ত েইয়াচ চ্ছ ি। বচ য়াচ চ্ছ ি লয, 

অসভযাবস্থায় লযখাচ্ছি সেজ জ্ঞাচ্ছি ধর্ম্থ চিণথীত েয়, সভযাবস্থায় তৎপচিবচ্ছিথ 

িযায়ািুভাবকতা সচনচ্ছবচশত েয়। সম্পচত সম্বচ্ছে চতচি প্রথমাচধকািীচ্ছক অচধকািী বচ য়া 

স্বীকাি কচ্ছিি। চকন্তু অবস্থাচবচ্ছশচ্ছষ মাত্র – প্রথম, যচদ ভূচম পূচ্ছর্ব্থ অচধকৃত িা েইয়া 

থাচ্ছক  চিতীয়, অচধকািী যচদ আযভিণচ্ছপাষচ্ছণি উপচ্ছযাগী মাত্র ভূ চম অচধকাি কচ্ছি, 

তাোি অচধক িা  য়, তৃতীয়, যচদ িামমাত্র দখ  িাইয়া, কষথণাচদি িািা দখ   ওয়া 

েয়, তচ্ছব অচধকৃত ভূচম অচধকািীি সম্পচি। 

  

Le Contrat Social গ্রচ্ছত কি স্থূচ্ছ াচ্ছর্দ্শয এই লয, সমাজ সমাজভুিচদচ্ছগি সর্ম্চতসৃি। 

লযমি পাাঁি জি বযবসাদাি চমচ য়া, পিস্পচ্ছি কতকগুচ  চিয়চ্ছমি িািা বদ্ধ েইয়া, একচি 

জচ্ছয়ন্ট িক লকাম্পািী সৃি কচ্ছিি, রুচ্ছসাি মচ্ছত সমাজ, িাজয, শাসি, এ সক  লসইরূচ্ছপ 

ল াচ্ছকি মগে  াথথ ল াচ্ছকি িািা সৃি। এ কথাি ফ  অচত গুরুতি। লতামায় আমায় িুচি 

েইয়াচ্ছ  লয, তুচম আমি জমী িচষয়া চদচ্ছব, আচম লতামাচ্ছক খাইচ্ছত পচিচ্ছত চদব, এবং 

গৃচ্ছে স্থাি চদব। তুচম লয চদি আমাি ভূচমকষথণ বে কচিচ্ছ , লসই চদি আচম লতামাি 

গ চ্ছদচ্ছশ েস্তাপথণ কচিয়া গৃে েইচ্ছত বাচেি কচিয়া চদ াম এবং গ্রাসাোদি বে কচি াম। 

এই কাযথয িযায়সগে ত েই । লতমচি যচদ িাজা প্রজাি সম্বে লকব  িুচিমাত্র েয়, তচ্ছব 

প্রজা অতযািািী িাজাচ্ছক বচ চ্ছত পাচ্ছি, “তুচম িুচি ভগে  কচিয়া । প্রজাি মগে   কচিচ্ছব 

এই অগে ীকাচ্ছি তুচম িাজা  লতামাি কাযথয আমাচ্ছদি মগে   কিা, আমাচ্ছদি কাযথয লতামাচ্ছক 

কিদাি ও লতামাি আজ্ঞাপা ি। তুচম এখি আি আমাচ্ছদি মগে   কি িা, অতএব 
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আমিাও লতামাচ্ছক কি চদব িা বা লতামাি আজ্ঞাপা ি কচিব িা। তুচম িত্নচসংোসি 

েইচ্ছত অবতিণ কি।”  

  

অতএব লয চদি Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই রিন ফিােী িাজাি হস্তেি 

িাজিণ্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat Social গ্রচ্ছত কি িিম ফ  লষাড়শ  ুইি চসংোসিিুযচত, 

এবং প্রাণদণ্ড। ফিাসীচবিচ্ছব যাো চক ু াচিয়াচ  , তাোি মূ  এই গ্রচ্ছত ক। লসই যচ্ছজ্ঞ 

লবদমন্ত্র, এই গ্রচ্ছত কাি বাণী। 

  

লসই ফিাসীচবিচ্ছব, িাজা লগ , িাজকু  লগ , িাজপদ লগ , িাজিাম  ুপ্ত েই   

সম্ভ্রান্ত ল াচ্ছকি সম্প্রদায়  ুপ্ত েই   পুিাতি খ্রীিীয় ধর্ম্থ লগ , ধর্ম্থযাজকসম্প্রদায় লগ   

মাস, বাি প্রভৃচতি িাম পযথযন্ত  ুপ্ত েই  – অিন্তপ্রবাচেত লশাচণতচ্ছ্রাচ্ছত সক  ধুইয়া 

লগ । কাচ্ছ  আবাি সক ই েই , চকন্তু যাো চ  , তাো আি েই  িা। ফ্রান্স িূতি 

কচ্ছ বি প্রাপ্ত েই । ইউচ্ছিাচ্ছপ িূতি সভযতাি সৃচি েই  – মিুষযজাচতি স্থায়ী মগে   চসদ্ধ 

েই । রুচ্ছসাি ভ্রান্ত বাচ্ছকয অিন্তকা স্থাচয়িী কীচিথ সংস্থাচপতা েই । লকি িা, লসই ভ্রান্ত 

বাকয সামযাযক – লসই ভ্রাচন্তি কায়া অচ্ছদ্ধথক সচ্ছতয চিচর্ম্থত। 

  

ফিাসীচবিব শচমত েই , তাোি উচ্ছর্দ্শয চসদ্ধ েই । চকন্তু “ভূচম সাধািচ্ছণি” এই 

কথা বচ য়া রুচ্ছসা লয মোবৃচ্ছক্ষি বীজ বপি কচিয়াচ চ্ছ ি, তাোি চিতয িূতি ফ  

ফচ চ্ছত  াচগ । অদযাচপ তাোি ফচ্ছ  ইউচ্ছিাপ পচিপূণথ। “কমুযচিজম্” লসই বৃচ্ছক্ষি ফ । 

“ইন্টািিযাশি ” লসই বৃচ্ছক্ষি ফ । এ সকচ্ছ ি যৎচকচঞ্চৎ পচিিয় চদব। 

  

এ লদচ্ছশ এবং অিয লদচ্ছশ সিিািি সম্পচি বযচিচবচ্ছশচ্ছষি। আমাি বাড়ী, লতামাি 

ভূচম, তাোি বৃক্ষ। চকন্তু ইো চভন আি লকাি প্রকাি সম্পচি েইচ্ছত পাচ্ছি িা, এমত িচ্ছে। 

বযচিচবচ্ছশচ্ছষি সম্পচি িা েইয়া, সর্ব্থচ্ছ াকসাধািচ্ছণি সম্পচি েইচ্ছত পাচ্ছি। এই 

সর্ব্থচ্ছ াকপাচ কা বসুেিা কাোিও একাি জিয সৃি েয় িাই বা দশ পচ্ছিি জি 

ভূমযচধকািীি জিয সৃি েয় িাই। অতএব ভূচমি উপি সকচ্ছ িই সমাি অচধকাি থাকা 

কিথবয। সর্ব্থচবঘ্নচবিাচশিী বাক্ শচিি বচ্ছ , এই কথা রুচ্ছসা পৃচথবীি মচ্ছধয আদৃতা 
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কিাইয়াচ চ্ছ ি। ক্রচ্ছম চবজ্ঞ, চবচ্ছবিক পচণ্ডচ্ছতিা লসই চভচিি উপি সম্পচিমাচ্ছত্রিই 

সাধািণতা স্থাপি কচিবাি মত সক  প্রিাি কচিচ্ছত  াচগচ্ছ ি। 

  

প্রথম মত এই লয, ভূচম এবং মূ ধি, যাোি িািা অিয ধচ্ছিি উৎপচি েইচ্ছব, তাো 

সামাচজক সর্ব্থচ্ছ াচ্ছকি সাধািণ সম্পচি েউক। যাো উৎপন েইচ্ছব, তাো সর্ব্থচ্ছ াচ্ছক 

সমভাচ্ছগ বণ্টি কচিয়া  উক। ইোচ্ছত বড় ল াক ল াি ল াক লকাি প্রচ্ছভদ িচে  িা  

সকচ্ছ ই সমাি ভাচ্ছব পচিশ্রম কচিচ্ছব। সকচ্ছ ই সমাি ভাচ্ছগি ধচ্ছিি অচধকািী। ইোই 

প্রকৃত কমুযচিজম্। ইোি প্রিািকিথা ওচ্ছয়ি,  ুই ব্াং, এবং কাচ্ছব। চকন্তু সাধািণ কমুযচিি, 

বহুশ্রমী এবং অ্পসশ্রমী, কচর্ম্থঠের এবং অকচর্ম্থঠের, সক চ্ছকই লযরূপ ধচ্ছিি সমািভাগী 

কচিচ্ছত িাচ্ছেি,  ুই ব্াং লস মতাব ম্বী িচ্ছেি। চতচি বচ্ছ ি, শ্রমািুসাচ্ছি ধচ্ছিি ভাগ েওয়া 

কিথবয। লয মত লসন্টসাইমচিজম্ বচ য়া চবখযাত, তাোি অচভপ্রায় এই লয, সকচ্ছ ই লয 

সমভাচ্ছব ধিচ্ছভাগী েইচ্ছব বা সকচ্ছ ই এক প্রকাি পচিশ্রম কচিচ্ছব বা সকচ্ছ ই সমাি 

পচিশ্রম কচিচ্ছব এমত িচ্ছে। লয লযমি পচিশ্রচ্ছমি উপযুি ও লয লয কাচ্ছযথযি উপযুি, 

লস লতমচি পচিশ্রম কচিচ্ছব ও লসইরূপ কাচ্ছযথয চিযুি েইচ্ছব। কাচ্ছযথযি গুরুত্ব, এবং 

কর্ম্থকািচ্ছকি গুণািুসাচ্ছি লবতি প্রদি েইচ্ছব। লয যাোি লযাগয, তাোচ্ছত তাোচ্ছক চিযুি 

কচিবাি জিয, লয প্রকাচ্ছি পুিস্কৃত েইচ্ছব তাো চিরূপণ এবং সর্ব্থপ্রকাি তোবধািণ জিয 

কতকগুচ ি কিৃথপক্ষ থাচকচ্ছবি। ভূচম ও ধচ্ছিাৎপাদক সামগ্রী সক  সাধািচ্ছণি। ইতযাচদ। 

  

ফুিীচিজম্ আি এক প্রকাি সাধািণ সম্পচিি পক্ষতা। চকন্তু এ সম্প্রদাচ্ছয়ি এমি 

মত িচ্ছে লয, বযচিচবচ্ছশচ্ছষি সম্পচি থাচকচ্ছত পাচিচ্ছব িা। সম্পচিি ববচ্ছশচষকতা, এবং 

উিিাচধকাচিতাও ইোচ্ছদি অিুমত। ইাঁোিা বচ্ছ ি লয, দুই সে্র বা ত্রুপপ সংখযক ল াক 

একতন্ত্র েইয়া ধচ্ছিাৎপাদি কচিচ্ছব। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদাচ্ছয়ি িািা ধচ্ছিাৎপচি 

েইচ্ছত থাচকচ্ছব। তাোিা আপিাচদচ্ছগি কিৃথপক্ষ আপিািা মচ্ছিািীত কচিচ্ছব। মূ ধচ্ছিি 

পাথথকয থাচকচ্ছব। উৎপন ধচ্ছিি মধয েইচ্ছত প্রথচ্ছম চকয়দংশ সমভাচ্ছব সক চ্ছক চবতচিত 

েইচ্ছব। লয শ্রচ্ছম অপািগ, লসও তাো পাইচ্ছব। যাো অবচশি থাচকচ্ছব, শ্রমকািী, 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিম্চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । সাম্য ।         প্রবন্ধ 

 17 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মূ ধিাচধকািী, এবং কর্ম্থচিপুণচদচ্ছগি মচ্ছধয লকাি চিয়চমত পচিমাচ্ছণ তাো চবভি েইচ্ছব। 

লয লযমি গুণবান , লস তদুপযুি পাইচ্ছব। ইতযাচদ। 

  

ভূসম্পচিি উিিাচধকাচিত্ব সম্বচ্ছে মৃত মোযা জি িুয়ািথ চমল যাো বচ য়াচ্ছ ি, 

তাোিও উচ্ছর্ল্খ কিা আবশযক, লকি িা, তাোও সামযতচ্ছেি অন্তগথত। চযচি উপাজ্জথিকিথা, 

উপাচজ্জথত সম্পচিচ্ছত তাাঁোি লয সমূ্পণথ অচধকাি, ইো চমল স্বীকাি কচ্ছিি। লয যাো আপি 

পচিশ্রচ্ছম বা গুচ্ছণ উপাজ্জথি কচিয়াচ্ছ ি, তাো অপযথযাপ্ত েইচ্ছ ও তাোি যাবজ্জীবি লভাগয 

এবং তাোি জীবিাচ্ছন্তও যাোচ্ছক ইো, তাোচ্ছক চদয়া যাইবাি তাোি অচধকাি আচ্ছ । 

চকন্তু যচদ আপি জীবিাচ্ছন্ত লস কাোচ্ছকও িা চদয়া যায়, তচ্ছব তাোি তযি সম্পচি একা 

লভাগ কচিবাি অচধকাি কাোিও িাই। িাম লয সম্পচি উপাজ্জথি কচিয়াচ্ছ , তাোচ্ছত দশ 

সে্র ল াক প্রচতপাচ ত েইচ্ছত পাচ্ছি  চকন্তু িাম উপাজ্জথি কচিয়াচ্ছ  বচ য়া লস িয় সে্র 

িয় শত চিিাির্ব্ই জিচ্ছক বচঞ্চত কচিয়া, একা লভাচ্ছগি অচধকািী বচ্ছি। জীবিাচ্ছন্ত 

লস্বোক্রচ্ছম আপিাি পুত্রচ্ছক বা অপিচ্ছক তাোচ্ছত স্বত্ববান কচিবািও তাোি অচধকাি 

আচ্ছ । চকন্তু লস যচদ কাোচ্ছকও চদয়া িা লগ , তচ্ছব লকব  বযবস্থাি বচ্ছ , তাোি পুত্রও 

লকি একা অচধকািী েয়? অচধকাি উপাজ্জথি কিথাি, তাোি পুচ্ছত্রি িচ্ছে। লযখাচ্ছি 

অচধকািী বচ য়া যায় িাই লয, আমাি পুত্র সক  লভাগ কচিচ্ছব, লসখাচ্ছি পুত্র অচধকািী 

িচ্ছে, সামাচজক ল াক সকচ্ছ ই সমাি ভাচ্ছব অচধকািী। 

  

তচ্ছব চপতা পুত্রচ্ছক এই দুখখময় সংসাচ্ছি আচিয়াচ্ছ ি, এজিয যাোচ্ছত লস কি িা 

পায়, সুচশচক্ষত েইয়া, অভাবাপন িা েইয়া, যাোচ্ছত লস সুচ্ছখ জীবিযাত্রা চির্ব্থাে কচিচ্ছত 

পাচ্ছি, চপতাি এরূপ উপায় কচিয়া যাওয়া কিথবয। চপতৃসম্পচিি লয অংশ িাচখচ্ছ  এই 

উচ্ছর্দ্শয চসদ্ধ েয়, পুচ্ছত্রি তাো চবিা দাচ্ছিও প্রাপয। চকন্তু তদচধক এক কড়াও তাোি প্রাপয 

িচ্ছে। চমল বচ্ছ ি, জািজ পুচ্ছত্রি অচ্ছপক্ষা অিয পুচ্ছত্রি চক ুমাত্র অচধকাি িাই, – উভচ্ছয়ই 

লকব  আযিক্ষাি উপাচ্ছয়ি অচধকািী। চকন্তু এরূপ যাো চক ু অচধকাি, তাো সন্তাচ্ছিি। 

পুচ্ছত্রি অবিথমাচ্ছি জ্ঞাচত প্রভৃচত মৃচ্ছতি সর্ব্থসম্পচিচ্ছত একাচধকািী েওয়াি চক ুমাত্র 

িযায়সগে ত কািণ িাই। যাোি সন্তাি আচ্ছ , তাোি তযি সম্পচি েইচ্ছত সন্তাচ্ছিি 
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আবশযকীয় ধি িাচখয়া, অবচশি জিসাধািচ্ছণি অচধকাি েওয়া কিথবয। যাোি সন্তাি 

িাই, তাোি সমুদয় সম্পচিচ্ছতই জিসাধািচ্ছণি অচধকাি েওয়া কিথবয। বাস্তচবক 

উিিাচধকািচিত্বসম্বচ্ছে িযায়ািুযায়ী বযবস্থা পৃচথবীি লকাি িাচ্ছজয এ পযথযন্ত েয় িাই। 

চব াতী বযবস্থাি অচ্ছপক্ষা, আমাচ্ছদি ধর্ম্থশাস্ত্র চক ু ভা   চেন্দুধর্ম্থশাস্ত্র অচ্ছপক্ষা সিা আিও 

ভা । চকন্তু সক ই অিযায়পূণথ। এক্ষচ্ছণ চবচধ পৃচথবীি সর্ব্থত্র িচ চ্ছব। 

  

সামযতচ্ছেি লশষাংশও এই চিিস্মিণীয় মোযাি প্রিাচিত। স্ত্রী পুরুচ্ছষ সমাি। এক্ষচ্ছণ 

সুচশক্ষায়, চবজ্ঞাচ্ছি, িাজকাচ্ছযথয, চবচবধ বযবসাচ্ছয় একা পুরুচ্ছষই অচধকািী – স্ত্রীচ্ছ াক 

অিচধকাচিণী থাচকচ্ছব লকি? চমল বচ্ছ ি, িািীজাচতও এ সকচ্ছ ি অচধকািী। তাোিা লয 

পাচিচ্ছব িা, উপযুি িচ্ছে, এ সক  চিিপ্রিচ ত ল  চকক ভ্রাচন্ত মাত্র। চমচ্ছ ি এ মত 

ইউচ্ছিাচ্ছপ গ্রােয েইয়া, ফচ্ছ  পচিণত েইচ্ছতচ্ছ । আমাচদচ্ছগি লদচ্ছশ এ সক  কথা প্রিাচিত 

েইবাি এখিও অচ্ছিক চব ম্ব আচ্ছ । 

  

সামযতেসম্বচ্ছে সাি কথা পুির্ব্থাি উি কচিচ্ছত েই । মিুযচ্ছষয মিুযচ্ছষয সমাি। চকন্তু 

এ কথাি এমত উচ্ছর্দ্শয িচ্ছে লয, সক  অবস্থাি সক  মিুষযই, সক  অবস্থাি সক  

মিুচ্ছষযি সচ্ছগে  সমাি। বিসচগথক তািতময আচ্ছ   লকে দুর্ব্থ , লকে বচ ঠের  লকে বুচদ্ধমান , 

লকে বুচধেীি। বিসচগথক তািতচ্ছময সামাচজক তািতময অবশয াচিচ্ছব  লয বুচদ্ধমান এবং 

বচ ঠের, লস আজ্ঞাদাতা  লয বুচদ্ধেীি এবং দুর্ব্থ , লস আজ্ঞাকািী অবশয েইচ্ছব। রুচ্ছসাও 

এ কথা স্বীকাি কচিয়াচ্ছ ি। চকন্তু সামযতচ্ছেি তাৎপযথয এই লয, সামাচজক ববষময, 

বিসচগথক ববষচ্ছমযি ফ , তাোি অচতচিি ববষময িযায়চবরুদ্ধ, এবং মিুষযজাচতি 

অচিিকি। লয সক  িাজবিচতক ও সামাচজক বযবস্থা প্রিচ ত আচ্ছ , তাোি অচ্ছিকগুচ  

এইরূপ অপ্রাকৃত ববষচ্ছমযি কািণ। লসই বযবস্থাগুচ ি সংচ্ছশাধি িা েইচ্ছ , মিুষযজাচতি 

প্রকৃত উনচত িাই। চমল এক স্থাচ্ছি বচ য়াচ্ছ ি, এক্ষণকাি যত সুবযবস্থা, তাো পূর্ব্থতি 

কুবযবোিসংচ্ছশাধক মাত্র। ইো সতয কথা। চকন্তু সমূ্পণথ সংচ্ছশাধি কা সাচ্ছপক্ষ। তাই 

বচ য়া লকে িা মচ্ছি কচ্ছিি লয, আচম জেগুচ্ছণ বড় ল াক েইয়াচ , অচ্ছিয জেগুচ্ছণ ল াি 

ল াক েইয়াচ্ছ । তুচম লয উচ্চ কুচ্ছ  জচেয়া , লস লতামাি লকাি গুচ্ছণ িচ্ছে  অিয লয িীি 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিম্চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । সাম্য ।         প্রবন্ধ 

 19 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কুচ্ছ  জচেয়াচ্ছ , লস তাোি লদাচ্ছষ িচ্ছে। অতএব পৃচথবীি সুচ্ছখ লতামাি লয অচধকাি, 

িীিকুচ্ছ াৎপচ্ছনিও লসই অচধকাি। তাোি সুচ্ছখি চবঘ্নকািী েইও িা  মচ্ছি থাচ্ছক লযি লয, 

লসও লতামাি ভাই – লতামাি সমকক্ষ। চযচি িযায়চবরুদ্ধ আইচ্ছিি লদাচ্ছষ চপতৃসম্পচি প্রাপ্ত 

েইয়াচ্ছ ি বচ য়া, লদার্দ্থণ্ড প্রিণ্ড প্রতাপাচিত মোিাজাচধিাজ প্রভৃচত উপাচধ ধািণ কচ্ছিি, 

তাাঁোিও লযি স্মিণ থাচ্ছক লয, বগে চ্ছদচ্ছশি কৃষক পিাণ মণ্ড  তাাঁোি সমকক্ষ, এবং তাাঁোি 

ভ্রাতা। জে, লদাষগুচ্ছণি অধীি িচ্ছে। তাোি অিয লকাি লদাষ িাই। লয সম্পচি চতচি একা 

লভাগ কচিচ্ছতচ্ছ ি, পিাণ মণ্ড ও তাোি িযায়সগে ত অচধকািী।  
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তৃতীয় পঙ্কিট্ছেদ 

  

আমিা যচদ পিাণ মণ্ডচ্ছ ি কথা পাচড় াম, তচ্ছব তাোি দুখচ্ছখি পচিিয় চকচঞ্চৎ 

সচবস্তাচ্ছি িা চদয়া থাচকচ্ছত পাচি িা। জমীদাচ্ছিি ঐর্শ্যথয সকচ্ছ ই জাচ্ছিি, চকন্তু যাাঁোিা 

সম্বাদপত্র চ চখয়া, বিৃতা কচিয়া বগে সমাচ্ছজি উদ্ধাচ্ছিি লিিা কচিয়া লবড়াি, তাাঁোিা 

সকচ্ছ  কৃষচ্ছকি অবস্থা সচবচ্ছশষ অবগত িচ্ছেি। সামযতে বুঝাইচ্ছত চগয়া লস ববষময িা 

লদখাইচ্ছ  কথা অসমূ্পণথ থাচকয়া যায়। লয বসুেিা কাোিও িচ্ছে, তাো ভূমযচধকাচিবগথ 

বণ্টি কচিয়া  ওয়াচ্ছত চক ফ  ফচ চ্ছতচ্ছ , তাো চক ু বচ চ্ছত েই ।  

  

যতক্ষণ জমীদাি বাবু সাচ্ছড় সাত মে  পুিীি মচ্ছধয িচগে   সাসথীচ্ছপ্রচিত চিগ্ধাচ্ছ াচ্ছক 

স্ত্রী কিযাি লগ িকাচন্তি উপি েীিকদাচ্ছমি লশাভা চিিীক্ষণ কচিচ্ছতচ্ছ ি, ততক্ষণ পিাণ 

মণ্ড , পুত্রসচেত দুই প্রেচ্ছিি লি চ্ছদ্র, খাচ  মাথায়, খাচ  পায়, এক োাঁিু কাদাি উপি 

চদয়া দুইিা অচস্থির্ম্থাচবচশি ব চ্ছদ লভাাঁতা োচ্ছ  তাাঁোি লভাচ্ছগি জিয িাষকর্ম্থ চির্ব্থাে 

কচিচ্ছতচ্ছ । উোচ্ছদি এই ভাচ্ছদ্রি লি চ্ছদ্র মাথা ফাচিয়া যাইচ্ছতচ্ছ  তৃষ্ণায়  াচত ফাচিয়া 

যাইচ্ছতচ্ছ , তাোি চিবািণ জিয অঞ্জচ  কচিয়া মাচ্ছঠি কর্দ্থম পাি কচিচ্ছতচ্ছ   কু্ষধায় প্রাণ 

যাইচ্ছতচ্ছ , চকন্তু এখি বাড়ী চগয়া আোি কিা েইচ্ছব িা, এই িাচ্ছষি সময়। সেযাচ্ছব া 

চগয়া উোিা ভাগে া পাতচ্ছি িাগে া িাগে া বড় বড় ভাত,  ুণ  িা চদয়া আধচ্ছপিা খাইচ্ছব। 

তাোি পি ল াঁড়া মাদুচ্ছি, িা েয়, ভূচ্ছম, লগাোচ্ছ ি এক পাচ্ছশ শয়ি কচিচ্ছব – উোচ্ছদি 

মশা  াচ্ছগ িা। তাোি পিচদি প্রাচ্ছত আবাি লসই একোাঁিু কাদায় কাজ কচিচ্ছত যাইচ্ছব – 

যাইবাি সময়, েয় জমীদাি, িয় মোজি, পথ েইচ্ছত ধচিয়া  ইয়া চগয়া লদিাি জিয 

বসাইয়া িাচখচ্ছব, কাজ েইচ্ছব িা। িয়ত, িচষবাি সময় জমীদাি জমীখাচি কাচড়য়া  ইচ্ছব, 

তাো েইচ্ছ  লস বৎসি চক কচিচ্ছব? উপবাস – সপচিবাচ্ছি উপবাস! 

  

লপ ষ মাচ্ছস ধাি কাচিয়াই কৃষচ্ছক লপ চ্ছষি চকচস্ত খাজািা চদ । লকে চকচস্ত পচিচ্ছশাধ 

কচি  – কাোি বাচক িচে । ধাি পা া চদয়া, আ ড়াইয়া, লগা ায় তুচ য়া, সময়মত 
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োচ্ছি  ইয়া চগয়া, চবক্রয় কচিয়া, কৃষক সম্বৎসচ্ছিি খাজািা পচিচ্ছশাধ কচিচ্ছত বিত্র মাচ্ছস 

জমীদাচ্ছিি কা াচিচ্ছত আচস । পিাণ মণ্ডচ্ছ ি লপ চ্ছষি চকচস্ত পাাঁি িাকা, িাচি িাকা 

চদয়াচ্ছ , এক িাকা বাচক আচ্ছ । আি বিচ্ছত্রি চকচস্ত চতি িাকা। লমাচ্ছি িাচি িাকা লস চদচ্ছত 

আচসয়াচ্ছ । লগামস্তা চেসাব কচিচ্ছত বচসচ্ছ ি। চেসাব কচিয়া বচ চ্ছ ি, “লতামাি লপ চ্ছষি 

চকচস্তি চতি িাকা বাচক আচ্ছ ” পিাণ মণ্ড  অচ্ছিক িীৎকাি কচি  – লদাোই পাচড়  – 

েয় ত দাচখ া লদখাইচ্ছত পাচি , িয় ত িা। েয় ত লগামস্তা দাচখ া লদয় িাই, িয় ত 

িাচি িাকা  ইয়া, দাচখ ায় দুই িাকা চ চখয়া চদয়াচ্ছ । যাো েউক, চতি িাকা বাচক 

স্বীকাি িা কচিচ্ছ  লস আচখচি কবি পায় িা। েয় ত তাো িা চদচ্ছ  লগামস্তা লসই চতি 

িাকাচ্ছক লতি িাকা কচিয়া িাচ শ কচিচ্ছব। সুতিাং পিাণ মণ্ড  চতি িাকা বাচক স্বীকাি 

কচি । মচ্ছি কি, চতি িাকাই তাোি যথাথথ লদিা। তখি লগামস্তা সুদ কচষ । জচমদািী 

চিচিক িাকায় িাচি আিা। চতি বৎসচ্ছিও িাচি আিা, এক মাচ্ছসিও িাি আিা। চতি িাকা 

বাচকি সুদ ৸০ আিা। পিাণ চতি িাকা বাি আিা চদ । পচ্ছি বিচ্ছত্রি চকচস্ত চতি িাকা 

চদ । তাোি পি লগামস্তাি চেসাবািা। তাো িাকায় দুই পয়সা। পিাণ মণ্ড  ৩২৲ িাকাি 

জমা িাচ্ছখ। তাোচ্ছক চেসাবািা ১৲ িাকা চদচ্ছত েই । তাোি পি পার্ব্থণী। িাএব, লগামস্তা, 

তেশী দাি, মুহুচি, পাইক, সকচ্ছ ই পার্ব্থণীি েকদাি। লমাচ্ছিি উপি পড়তা গ্রাম েইচ্ছত 

এত িাকা আদায় েই । সকচ্ছ  ভাগ কচিয়া  ইচ্ছ ি। পিাণ মণ্ড চ্ছক তজ্জিয আি দুই 

িাকা চদচ্ছত েই । 

  

এ সক  লদ িাযয জমীদাচ্ছিি অচভপ্রায়ািুসাচ্ছি েয় িা, তাো স্বীকাি কচি। চতচি 

ইোি মচ্ছধয িযাযয খাজািা এবং সুদ চভন আি চক ুই পাইচ্ছ ি িা, অবচশি সক  িাচ্ছয়ব 

লগামস্তাি উদচ্ছি লগ । লস কাোি লদাষ? জমীদাি লয লবতচ্ছি িািবান িাচ্ছখি, িাচ্ছয়চ্ছবিও 

লসই লবতি  লগামস্তাি লবতি খািসামাি লবতি অচ্ছপক্ষা চক ু কম। সুতিাং এসব িা 

কচিচ্ছ  তাোচ্ছদি চদিপাত েয় চক প্রকাচ্ছি? এ সক  জমীদাচ্ছিি আজ্ঞািুসাচ্ছি েয় িা 

বচ্ছি, চকন্তু তাাঁোি কাপথচ্ছণযি ফ । প্রজাি চিকি েইচ্ছত তাাঁোি ল াচ্ছক আপি উদিপূচিথি 

জিয অপেিণ কচিচ্ছতচ্ছ , তাোচ্ছত তাাঁোি ক্ষচত চক? তাাঁোি কথা কচেবাি চক প্রচ্ছয়াজি 

আচ্ছ ? 
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তাোি পি আষাঢ় মাচ্ছস িববচ্ছষথি শুভ পুণযাে উপচস্থত। পিাণ পুণযাচ্ছেি চকচস্তচ্ছত 

দুই িাকা খাজািা চদয়া থাচ্ছক। তাো ত লস চদ , চকন্তু লস লকব  খাজািা। শুভ পুণযাচ্ছেি 

চদচ্ছি জমীদািচ্ছক চক ু িজি চদচ্ছত েইচ্ছব। তাোও চদ । েয় ত জমীদাচ্ছিিা অচ্ছিক শচিক, 

প্রচ্ছতযকচ্ছক পৃথক্ পৃথক্ িজি চদচ্ছত েইচ্ছব। তাোও চদ । তাোি পি িাচ্ছয়ব মোশয় 

আল ি – তাাঁোচ্ছকও চক ু িজি চদচ্ছত েইচ্ছব। তাোও চদ । পচ্ছি লগামস্তা মোশচ্ছয়িা। 

তাাঁোচ্ছদি িযাযয পাওিা – তাাঁোিাও পাইচ্ছ ি। লয প্রজাি অথথ িজি চদচ্ছত চদচ্ছত ফুিাইয়া 

লগ  – তাোি কাচ্ছ  বাচক িচে । সময়ান্তচ্ছি আদায় েইচ্ছব।  

  

পিাণ মণ্ড  সব চদয়া থুইয়া াচ্ছি চগয়া লদচখ , আি আোচ্ছিি উপায় িাই। এচদচ্ছক 

িাচ্ছয়ি সময় উপচস্থত। তাোি খিি আচ্ছ । চকন্তু ইোচ্ছত পিাণ ভীত িচ্ছে। এ ত প্রচত 

বৎসচ্ছিই াচিয়া থাচ্ছক। ভিসা, মোজি। পিাণ মোজচ্ছিি কাচ্ছ  লগ । লদড়ী সুচ্ছদ ধাি 

 ইয়া আচস । আবাি আগামী বৎসি তাো সুদ সচ্ছমত শুচধয়া চিখস্ব েইচ্ছব। িাষা চিিকা  

ধাি কচিয়া খায়, চিিকা  লদড়ী সুদ লদয়। ইোচ্ছত িাজাি চিখস্ব েইবাি সভ হাবিা, িাষা 

লকাি  াি! েয় ত জমীদাি চিচ্ছজই মোজি। গ্রাচ্ছমি মচ্ছধয তাাঁোি ধাচ্ছিি লগা া ও 

লগা াবাড়ী আচ্ছ । পিাণ লসইখাি েইচ্ছত ধাি  ইয়া আচস । এরূপ জমীদাচ্ছিি বযবসায় 

মন্দ িচ্ছে। স্বয়ং প্রজাি অথথাপেিণ কচিয়া, তাোচ্ছক চিখস্ব কচিয়া, পচিচ্ছশচ্ছষ কজ্জথ চদয়া 

তাোি কাচ্ছ  লদড়ী সুদ লভাগ কচ্ছিি। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজাি অথথ অপহৃত কচিচ্ছত 

পাচ্ছিি, ততই তাাঁোি  াভ। 

  

সক  বৎসি সমাি িচ্ছে। লকাি বৎসি উিম ফস  জচ্ছে, লকাি বৎসি জচ্ছে িা। 

অচতবৃচি আচ্ছ , অিাবৃচি আচ্ছ , বিযা আচ্ছ , পগে পাচ্ছ ি লদ িাযয আচ্ছ , অিয কীচ্ছিি 

লদ িাযযও আচ্ছ । যচদ ফসচ্ছ ি সু ক্ষণ লদচ্ছখ, তচ্ছবই মোজি কজ্জথ লদয়  িচ্ছিৎ লদয় 

িা। লকি িা, মোজি চব ক্ষণ জাচ্ছি লয, ফস  িা েইচ্ছ  কৃষক ঋণ পচিচ্ছশাধ কচিচ্ছত 

পাচিচ্ছব িা। তখি কৃষক চিরুপায়। অনাভাচ্ছব সপচিবাচ্ছি প্রাচ্ছণ মািা যায়। কখি ভিসাি 

মচ্ছধয বিয অখাদয ফ মূ , কখি ভিসা “চিচ ফ”, কখি চভক্ষা, কখি ভিসা লকব  
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জগদীর্শ্ি। অ্পসসংখযক মোযা চভন লকাি জমীদািই এমি দুখসমচ্ছয় প্রজাি ভিসাস্থ  

িচ্ছে। মচ্ছি কি, লস বাি সুবৎসি। পিাণ মণ্ড  কজ্জথ পাইয়া চদিপাত কচিচ্ছত  াচগ । 

  

পচ্ছি ভাচ্ছদ্রি চকচস্ত আচস । পিাচ্ছণি আি চক ু িাই, চদচ্ছত পাচি  িা। পাইক, 

চপয়াদা, িগদী, ো শাোিা, লকািা  বা ত্রুপপ লকাি িামধািী মোযা তাগাদায় 

আচসচ্ছ ি। েয়ত ত চক ু কচিচ্ছত িা পাচিয়া, ভা  মািুচ্ছষি মত চফচিয়া লগচ্ছ ি। িয় ত 

পিাণ কজ্জথ কচিয়া িাকা চদ । িয় ত পিাচ্ছণি দুর্ব্ুথচদ্ধ াচি  – লস চপয়াদাি সচ্ছগে  বিসা 

কচি । চপয়াদা চফচিয়া চগয়া লগামস্তাচ্ছক বচ  , “পিাণ মণ্ড  আপিাচ্ছক শযা া 

বচ য়াচ্ছ ।” তখি পিাণচ্ছক ধচিচ্ছত চতি জি চপয়াদা  ুচি । তাোিা পিাণচ্ছক মাচি  াড়া 

কচিয়া  ইয়া আচস । কা াচিচ্ছত আচসয়াই পিাণ চক ু সুসভয গাচ গা াজ শুচি  – 

শিীচ্ছিও চক ু উিম মধযম ধািণ কচি । লগামস্তা তাোি পাাঁিগুণ জচিমািা কচিচ্ছ ি। 

তাোি উপি চপয়াদাি লিাজ। চপয়াদাচদচ্ছগি প্রচত হুকুম েই , উোচ্ছক বসাইয়া িাচখয়া 

আদায় কি। যচদ পিাচ্ছণি লকে চেবতষী থাচ্ছক, তচ্ছব িাকা চদয়া খা া কচিয়া আচি । 

িচ্ছিৎ পিাণ একচদি, দুই চদি, চতি চদি, পাাঁি চদি, সাত চদি, কা াচিচ্ছত িচে । েয় 

ত, পিাচ্ছণি মা চকম্বা ভাই, থািায় চগয়া এচ্ছজোি কচি । সব্ ইন চ্ছস্পক্ িি মোশয় কচ্ছয়দ 

খা াচ্ছসি জিয কিচ্ছিব  পাঠাইচ্ছ ি। কিচ্ছিব  সাচ্ছেব – চদি দুচিয়াি মাচ ক – 

কা াচিচ্ছত আচসয়া জাচকাঁয়া বচ্ছস ি। পিাণ তাাঁোি কাচ্ছ ই বচসয়া – একিু কাাঁদাকািা 

আিভ হ কচি । কিচ্ছিব  সাচ্ছেব একিু ধূমপাি কচিচ্ছত  াচগচ্ছ ি – চকন্তু “কচ্ছয়দ 

খা াচ্ছসি” লকাি কথা িাই। চতচিও জমীদাচ্ছিি লবতিভুক্ – বৎসচ্ছি দুই চতি বাি পার্ব্থণী 

পাি, বড় উচড়বাি ব  িাই। লস চদিও সর্ব্থসুখময় পিমপচবত্রমূচিথ লি পিচ্ছক্রি দশথি 

পাইচ্ছ ি। এই আশ্চযথয িক্র দৃচিমাচ্ছত্রই মিুচ্ছষযি হৃদচ্ছয় আিন্দিচ্ছসি সঞ্চাি েয় – ভচি 

প্রীচতি উদয় েয়। চতচি লগামস্তাি প্রচত প্রীত েইয়া থািায় চগয়া প্রকাশ কচিচ্ছ ি, “লকে 

কচ্ছয়দ চ   িা। পিাণ মণ্ড লফচ্ছির্ব্াজ ল াক – লস পুকুি ধাচ্ছি তা ত ায়  ুকাইয়া চ   

– আচম ডাক চদবামাত্র লসখাি েইচ্ছত আচসয়া আমাচ্ছক লদখা চদ ।” লমাকর্দ্মা ফাাঁচসয়া 

লগ । 
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প্রজা ধচিয়া  ইয়া চগয়া, কা াচিচ্ছত আিক িাখা, মািচপি কিা, জচিমািা কিা, 

লকব  খাজািা বাচকি জিয েয়, এমত িচ্ছে। লয লস কািচ্ছণ েয়। আচজ লগাপা  মণ্ড  

লগামস্তা মোশয়চ্ছক চকচঞ্চৎ প্রণামী চদয়া  াচ শ কচিয়াচ্ছ  লয, “পিাণ আমাচ্ছক  ইয়া 

খায় িা” – তখিই পিাণ ধৃত েইয়া আচস । আচজ লিপা  মণ্ড  ঐরূপ মগে  ািিণ 

কচিয়া িাচ শ কচি  লয, “পিাণ আমাি ভচগিীি সচ্ছগে  প্রসচি কচিয়াচ্ছ ” – অমচি পিাণ 

লগ্রপ্তাি েইয়া আবদ্ধ েই । আচজ সংবাদ আচস , পিাচ্ছণ চবধবা ভ্রাতৃবধূ গব্ভবথবতী েইয়াচ্ছ  

– অমচি পিাণচ্ছক ধচিচ্ছত ল াক  ুচি । আজ পিাণ জমীদাচ্ছিি েইয়া চমথযা সাক্ষয চদচ্ছত 

িািাজ, অমচি তাোচ্ছক ধচিচ্ছত ল াক  ুচি । 

  

লগামস্তা মোশয়, পিাচ্ছণি কাচ্ছ  িাকা আদায় কচিয়াই েউক বা জাচমি  ইয়াই 

েউক বা চকচস্তবন্দী কচিয়াই েউক বা সময়ান্তচ্ছি চবচেত কচিবাি আশায়ই েউক বা 

পুির্ব্থাি পুচ শ আসাি আশিায়ই েউক বা বহুকা  আবদ্ধ িাখাি লকাি ফ  িাই বচ য়াই 

েউক, পিাণ মণ্ড চ্ছক  াচড়য়া চদচ্ছ ি। পিাণ াচ্ছি চগয়া িাষ-আবাচ্ছদি প্রবৃি েই । উিম 

ফস  জচে । অগ্রোয়ণ মাচ্ছস জমীদাচ্ছিি লদ চেত্রীি চববাে বা ভ্রাতুষ্পুচ্ছত্রি অনপ্রাশি। 

বিার্দ্ দুই োজাি িাকা। মেচ্ছ  মাগে ি িচড় । সক  প্রজা িাকাি উপি ।০ আিা চদচ্ছব। 

তাোচ্ছত পাাঁি োজাি িাকা উচঠচ্ছব। দুই োজাি অনপ্রাশচ্ছিি খিি  াচগচ্ছব – চতি োজাি 

জমীদাচ্ছিি চসন্দুচ্ছক উচঠচ্ছব। 

  

লয প্রজা পাচি , লস চদ  – আি পিাণ মণ্ডচ্ছ ি আি চক ুই িাই – লস চদচ্ছত পাচি  

িা। জমীদািী েইচ্ছত পূিা পাাঁি োজাি িাকা আদায় েই  িা। শুচিয়া জমীদাি চস্থি 

কচিচ্ছ ি, একবাি স্বয়ং মোচ্ছ  পদাপথণ কচিচ্ছবি। তাাঁোি আগমি েই  – গ্রাম পচবত্র 

েই ।  

  

তখি বড় বড় কাচ্ছ া কাচ্ছ া পাাঁিা আচিয়া মণ্ডচ্ছ িা কা াচিি িাচ্ছি বাাঁচধয়া যাইচ্ছত 

 াচগ । বড় বড় জীবন্ত রুই, কাত া, মৃগা  উঠাচ্ছি পচড়য়া  যাজ আ ড়াইচ্ছত  াচগ । 

বড় বড় কাচ্ছ া কাচ্ছ া বািথাকু, লগা  আ ু, কচপ, ক াইসুাঁচিচ্ছত াি পূচিয়া যাইচ্ছত 

 াচগ । দচধ দুগ্ধ াৃত িবিীচ্ছতি ত কথা িাই। প্রজাচদচ্ছগি ভচি অি া, চকন্তু বাবুি উদি 
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লতমি িচ্ছে। বাবুি কথা দূচ্ছি থাকুক, পাইক চপয়াদাি পযথযন্ত উদিামচ্ছয়ি  ক্ষণ লদখা 

যাইচ্ছত  াচগ । 

  

চকন্তু লস সক  ত বাচ্ছজ কথা। আস  কথা, জমীদািচ্ছক “আগমিী”, “িজি”, বা 

“লস ামী’ চদচ্ছত েইচ্ছব। আবাি িাকাি অচ্ছি ৵০ বচস । চকন্তু সকচ্ছ  এত পাচ্ছি িা। লয 

পাচি , লস চদ । লয পাচি  িা, লস কা াচিচ্ছত কচ্ছয়দ েই , অথবা তাোি লদিা বাচকি 

সাচম  েই । 

  

পিাণ মণ্ড  চদচ্ছত পাচি  িা। চকন্তু তাোি লক্ষচ্ছত্র উিি ফস  েইয়াচ্ছ । তাোচ্ছত 

লগামস্তাি লিাখ পচড় । চতচি আি আিাি িযাম্প খিি কচিয়া, উপযুি আদা চ্ছত “লক্রাক 

সোয়তাি” প্রাথথিায় দিখাস্ত কচিচ্ছ ি। দিখাচ্ছস্ত ি তাৎপযথয এই, “পিাণ মণ্ডচ্ছ ি চিকি 

খাজািা বাচক, আমিা তাোি ধািয লক্রাক কচিব। চকন্তু পিাণ বড় দাগে াবাজ ল াক, লক্রাক 

কচিচ্ছ  দাগে া োগে ামা খুি জখম কচিচ্ছব বচ য়া ল াক জমায়ত কচিয়াচ্ছ । অতএব 

আদা ত েইচ্ছত চপয়াদা লমাকিি েউক।” লগামস্তা চিিীে ভা  মািুষ, লকব  পিাণ 

মণ্ডচ্ছ ি যত অতযািাি। সুতিাং আদা ত েইচ্ছত চপয়াদা চিযুি েই । চপয়াদা লক্ষচ্ছত্র 

উপচস্থত েইয়াই মায়াময় লি পযিচ্ছক্রি মায়ায় অচভভূত েই । দাাঁড়াইয়া থাচকয়া পিাচ্ছণি 

ধািগুচ ি কািাইয়া জমীদাচ্ছিি কা াচিচ্ছত পাঠাইয়া চদ । ইোি িাম “লক্রাক 

সোয়তা”।  

  

পিাণ লদচখ  সর্ব্থস্ব লগ । মোজচ্ছিি ঋণও পচিচ্ছশাধ কচিচ্ছত পাচিব িা, জমীদাচ্ছিি 

খাজািাও চদচ্ছত পাচিব িা, লপচ্ছিও খাইচ্ছত পাইব িা। এত চদি পিাণ সচেয়াচ   – 

কুমীচ্ছিি সচ্ছগে  বাদ কচিয়া জচ্ছ  বাস কিা িচ্ছ  িা। পিাণ মণ্ড  শুচি  লয, ইোি জিয 

িাচ শ িচ্ছ । পিাণ িাচ শা কচিয়া লদচখচ্ছব। চকন্তু লস ত লসাজা কথা িচ্ছে। আদা ত এবং 

বািাগে িাি মচন্দি তু য  অথথ িচেচ্ছ  প্রচ্ছবচ্ছশি উপায় িাই। িযাচ্ছম্পি মূ য িাই  উকীচ্ছ ি 

চফস িাই  আসামী সাক্ষীি ত বািা িাই  সাক্ষীি লখািাচক িাই  সাক্ষীচ্ছদি পাচিচ্ছতাচষক 

আচ্ছ   েয়ত আমীি খিিা  াচগচ্ছব। এবং আদা চ্ছতি চপয়াদা ও আম াবগথ চক ু চক ুি 
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প্রতযাশা িাচ্ছখি। পিাণ চিখস্ব। – তথাচপ ো  ব দ াচি বাচি লবচিয়া আদা চ্ছত িাচ শ 

কচি । ইোি অচ্ছপক্ষ তাোি গ ায় দচড় চদয়া মিা ভা  চ  । 

  

অমচি জমীদাচ্ছিি পক্ষ েইচ্ছত পা িা িাচ শ েই  লয, পিাণ মণ্ড   লক্রাক অদু  

কচিয়া সক  ধাি কাচিয়া  ইয়া চবক্রয় কচিয়াচ্ছ । সাক্ষীিা সক  সজীদাচ্ছিি প্রজা – 

সুতিাং জমীদাচ্ছিি বশীভূত  লিচ্ছে িয় – ভচ্ছয় বশীভূত। সুতাং তাাঁোি পচ্ছক্ষই সাক্ষ চদ । 

চপয়াদা মোশয় লি পযমচ্ছন্ত্রি লসই পথবিথী। সকচ্ছ ই বচ  , পিাণ লক্রাক অদু  কচিয়া 

ধাি কাচিয়া লবচিয়াচ্ছ । জমীদাচ্ছিি িাচ শ চডক্রী েই , পুিাচ্ছণি িাচ শ চডস চমস েই । 

ইোচ্ছত পিাচ্ছণি  াভ প্রথমতখ, জমীদািচ্ছক ক্ষচতপূিণ চদচ্ছত েই , চিতীয়তখ, দুই 

লমাকর্দ্মাচ্ছতই জমীদাচ্ছিি খিিা চদচ্ছত েই , তৃতীতখ দুই লমাকর্দ্মাচ্ছতই চিচ্ছজি খিিা 

াি েইচ্ছত লগ । 

  

পিাচ্ছণি আি এক জয়সা িাই, লকাথা েইচ্ছত এত িাকা চদচ্ছব? যচদ জচম লবচিয়া 

চদচ্ছত পাচি , তচ্ছব চদ   িচ্ছিৎ লজচ্ছ  লগ   অথবা লদশতযাগ কচিয়া প ায়ি কচি । 

  

আমিা এমত বচ  িা লয, এই অতযািািগুচ ি সক ই একজি প্রজাি প্রচত এক 

বৎসি মচ্ছধয েইয়া থাচ্ছক বা সক  জমীদািই এরূপ কচিয়া থাচ্ছকি। তাো েইচ্ছ  লদশ 

িক্ষা েইত িা। পিাণ মণ্ড  কচ্পসত বযচি – একচি কচ্পসত প্রজাচ্ছক উপ ক্ষয কচিয়া, 

প্রজাি উপি সিিািি অতযািাি-পিায়ণ জমীদাচ্ছিি যত প্রকাি অতযািাি কচিয়া থাচ্ছকি, 

তাো চববৃত কিাই আমাচ্ছদি উচ্ছর্দ্শয। আচজ একজচ্ছিি উপি একরূপ, কা  অিয প্রজাি 

উপি অিুরূপ পীড়ি েইয়া থাচ্ছক। 

  

জমীদািচদচ্ছগি সক  প্রকাি লদ িাচ্ছযযি কথা লয বচ য়া উচঠচ্ছত পাচিয়াচ , এমত 

িচ্ছে। জমীদািচবচ্ছশচ্ছষ, প্রচ্ছদশচবচ্ছশচ্ছষ, সময়চবচ্ছশচ্ছষ লয কত িকচ্ছম িাকা আদায় কিা 

েয়, তাোি তাচ কা কচিয়া সমাপ্ত কিা যায় িা। সর্ব্থত্র এক িকম িচ্ছে  এক স্থাচ্ছি 

সকচ্ছ ি এক চিয়ম িচ্ছে  অচ্ছিচ্ছকি লকাি চিয়মই িাই, যখি যাো পাচ্ছিি, আদায় কচ্ছিি। 
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এক্ষচ্ছণ জমীদািচদচ্ছগি পচ্ছক্ষ কচ্ছয়কচি কথা বচ বাি প্রচ্ছয়াজি আচ্ছ । 

  

প্রথমতখ, আমিা পূচ্ছর্ব্থই বচ য়াচ  লয, সক  জমীদাি অতযািািী িচ্ছেি। চদি চদি 

অতযািািপিায়ণ জমীদাচ্ছিি সংখযা কচমচ্ছতচ্ছ । কচ কাতাস্থ সুচশচক্ষত ভূস্বামীচদচ্ছগি 

লকাি অতযািাি িাই – যাো আচ্ছ , তাো তাাঁোচদচ্ছগি অজ্ঞাচ্ছত এবং অচভমতচবরুচ্ছদ্ধ, 

িাচ্ছয়ব লগামস্তাগচ্ছণি িািায় েয়। মফখস্বচ্ছ ও অচ্ছিক সুচশচক্ষত জমীদাি আচ্ছ ি, 

তাাঁোচদচ্ছগিও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদািচদচ্ছগি অতযািাি তত অচধক িচ্ছে  – অচ্ছিক 

বড় বড় াচ্ছি অতযািাি এচ্ছকবাচ্ছি িাই। সামািয সামািয াচ্ছিই অতযািাি অচধক। যাাঁোি 

জমীদািী েইচ্ছত  ক্ষ িাকা আইচ্ছস – অধর্ম্থািিণ কচিয়া প্রজাচদচ্ছগি চিকি আি পাঁচিশ 

োজাি িাকা  ইবাি জিয তাাঁোি মচ্ছি প্রবৃচি দুর্ব্থ া েইবািই সভ হাবিা, চকন্তু যাাঁোি 

জমীদািী েইচ্ছত বাি মাচ্ছস বাি শত আচ্ছস িা, অথি জমীদািী িা  ি চ্ছি িচ চ্ছত েইচ্ছব, 

তাাঁোি মািচপি কচিয়া আি চক ু সংগ্রে কচিবাি ইো সুতিাং ব বতী েইচ্ছব। আবাি 

যাাঁোিা চিচ্ছজ জমীদাি, আপি প্রজাি চিকি খাজািা আদায় কচ্ছিি, তাাঁোচ্ছদি অচ্ছপক্ষা 

পিিীদাি, দিপিিীদাি, ইজািাদাচ্ছিি লদ িাযয অচধক। আমিা সংচ্ছক্ষপািুচ্ছিাচ্ছধ উপচ্ছি 

লকব  জমীদাি শব্দ বযবোি কচিয়াচ । জমীদাি অচ্ছথথ কিগ্রােী বুচঝচ্ছত েইচ্ছব। ইাঁোিা 

জমীদািচ্ছক জমীদাচ্ছিি  াভ চদয়া তাোি উপি  াভ কচিবাি জিয ইজািা পিচি গ্রেণ 

কচ্ছিি, সুতিাং প্রজাি চিকি েইচ্ছতই তাাঁোচদগচ্ছক  াভ লপাষাইয়া  ইচ্ছত েইচ্ছব। মধযবিথী 

তা ুচ্ছকি সৃজি প্রজাি পচ্ছক্ষ চবষম অচিিকি। 

  

চিতীয়তখ আমিা লয সক  অতযািাি চববৃত কচিয়াচ , তাোি অচ্ছিচ্ছকই জমীদাচ্ছি 

অজ্ঞাচ্ছত, কখি বা অচভমতচবরুচ্ছদ্ধ, িাচ্ছয়ব লগামস্তা প্রভৃচত িািা েইয়া থাচ্ছক। প্রজাি 

উপি লয লকািরূপ পীড়ি েয়, অচ্ছিচ্ছকই তাো জাচ্ছিি িা। 

  

তৃতীয়তখ, অচ্ছিক জমীদািীি প্রজাও ভা  িচ্ছে। পীড়ি িা কচিচ্ছ  খাজািা লদয় িা। 

সকচ্ছ ি উপি িাচ শ কচিয়া খাজািা আদায় কচিচ্ছত লগচ্ছ  জমীদাচ্ছিি সর্ব্থিাশ েয়। 

চকন্তু এতৎসম্বচ্ছে ইোও বিবয লয, প্রজাি উপি আচ্ছগ অতযািাি িা েইচ্ছ , তাোিা 

চবরুদ্ধভাব ধািণ কচ্ছি িা। 
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যাাঁোিা জমীদািচদগচ্ছক লকব  চিন্দা কচ্ছিি, আমিা তাাঁোচদচ্ছগি চবচ্ছিাধী। 

জমীদািচদচ্ছগি িািা অচ্ছিক সৎকাযথয অিুচঠেরত েইচ্ছতচ্ছ । গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম লয এক্ষচ্ছণ চবদযা য় 

সংস্থাচপত েইচ্ছতচ্ছ , আপামি সাধািণ সকচ্ছ ই লয আপি আপি গ্রাচ্ছম বচসয়া 

চবচ্ছদযাপাজ্জথি কচিচ্ছতচ্ছ , ইো জমীদািচদচ্ছগি গুচ্ছণ। জমীদাচ্ছিিা অচ্ছিক স্থাচ্ছি 

চিচকৎসা য়, িথযা, অচতচথশা া ইতযাচদ সৃজি কচিয়া সাধািচ্ছণি উপকাি কচিচ্ছতচ্ছ ি। 

আমাচদচ্ছগি লদচ্ছশ ল াচ্ছকি জিয লয চভন জাতীয় িাজপুরুষচদচ্ছগি সমচ্ছক্ষ দুচ্ছিা কথা 

বচ্ছ , লস লকব  জমীদাচ্ছিি চ্রঘচিশ ইচণ্ডয়াি এচ্ছসাচসএশাি – জমীদািচ্ছদি সমাজ। 

অতএব জমীদািচদচ্ছগি লকব  চিন্দা কিা, অচত অিযায়পিতাি কাজ। এই সম্প্রদায়ভুি 

লকাি লকাি ল াচ্ছকি িািা লয প্রজাপীড়ি েয়, ইোই তাাঁোচ্ছদি  জ্জাজিক ক ি। এই 

ক ি অপিীত কিা, জমীদািচদচ্ছগি োত। যচদ লকাি পচিবাচ্ছি পাাঁি ভাই থাচ্ছক, তাোি 

মচ্ছধয দুই ভাগ দুশ্চচিত্র েয়, তচ্ছব আি চতি জচ্ছি দুশ্চচিত্র ভ্রাতৃিচ্ছয়ি িচিত্র সংচ্ছশাধি 

জিয যত্ন কচ্ছিি। জমীদাি সম্প্রদাচ্ছয়ি প্রচত আমাচ্ছদি বিবয এই লয, তাাঁোিাও লসইরূপ 

করুি। লসই কথা বচ বাি জিযই আমাচ্ছদি এ প্রবে ল খা। আমিা িাজপুরুষচদগচ্ছক 

জািাইচ্ছতচ  িা –  জিসমাজচ্ছক জািাইচ্ছতচ  িা। জমীদািচদচ্ছগি কাচ্ছ ই আমাচ্ছদি 

িাচ শ। ইো তাাঁোচদচ্ছগি অসাধয িচ্ছে। সক  দণ্ড অচ্ছপক্ষা আপি সম্প্রদাচ্ছয়ি চবিাগ, 

আপি সম্প্রদাচ্ছয়ি মচ্ছধয অপমাি সর্ব্থাচ্ছপক্ষা গুরুতি, এবং কাযথযকিী। যত কুচ্ছ াক িুচি 

কচিচ্ছত ইেুক েইয়া লি চ্ছযথয চবিত, তাোচ্ছদি মচ্ছধয অচধকাংশই প্রচতবাসীচদচ্ছগি মচ্ছধয 

লিাি বচ য়া াৃচণত েইবাি ভচ্ছয় িুচি কচ্ছি িা। এই দণ্ড যত কাযথযকিী, আইচ্ছিি দণ্ড তত 

িচ্ছে। জমীদাচ্ছিি পচ্ছক্ষ এই দণ্ড জমীদাচ্ছিিই োত। অপি জমীদাচ্ছিি চিকি াৃচণত, 

অপমাচিত ও সমাজিুযত েইবাি ভয় থাচকচ্ছ  অচ্ছিক দুর্ব্ৃথি জমীদাি দুর্ব্ৃথচি তযাগ 

কচিচ্ছব। 
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চতুথথ পঙ্কিট্ছেদ 

  

এ লদশীয় কৃষকচদচ্ছগি এ দুর্দ্থশা চকচ্ছস েই ? এ লাািতি সামাচজক ববষময লকাথা 

েইচ্ছত জচে ? সাময িীচত বুঝাইবাি জিয আমিা তাো সচবস্তাচ্ছি বচ চ্ছতচ । 

  

ইো অবশয স্বীকাি কচিচ্ছত েইচ্ছব লয, বগে চ্ছদচ্ছশি কৃষচ্ছকি দুর্দ্থশা আচজ কাচ  েয় 

িাই। ভািতবষথীয় ইতি ল াচ্ছকি অিুনচত ধািাবাচেক  যতচদি েইচ্ছত ভািতবচ্ছষথ সভযতাি 

সৃচি, প্রায় ততচদি েইচ্ছত ভািতবষথীয় কৃষকচদচ্ছগি দুর্দ্থশাি সূত্রপাত। পাশ্চাচ্ছিযিা কথায় 

বচ্ছ ি, একচদচ্ছি লিামিগিী চিচর্ম্থতা েয় িাই। এচ্ছদচ্ছশি কৃষকচদচ্ছগি দুর্দ্থশাও দুই এক 

শত বৎসচ্ছি াচ্ছি িাই। চক কািচ্ছণ ভািতবচ্ছষথি প্রজা চিিকা  উনচতেীি, অদয আমিা 

তাোি অিুসোচ্ছি প্রবৃি েইব। 

  

জ্ঞািবুচদ্ধই লয সভযতাি মূ  এবং পচিমাণ, ইো বক্ ল সাচ্ছেচ্ছবি স্থূ  কথা। বক্ ল 

বচ্ছ ি লয, জ্ঞাচিক উনচত চভন বিচতক উনচত িাই। লস কথায় আমিা অিুচ্ছমাদি কচি িা, 

চকন্তু জ্ঞাচিক উনচত লয সভযতাি কািণ, এ কথা অবশয স্বীকাি কচিচ্ছত েইচ্ছব। জ্ঞাচ্ছি 

উনচত িা েইচ্ছ  সভযতাি উনচত েইচ্ছব িা। জ্ঞাি আপচি জচ্ছে িা  অচতশয় শ্রম ভয। 

লকে যচদ চবদযাচ্ছ ািিায় িত িা েয়, তচ্ছব সমাজমচ্ছধয জ্ঞাচ্ছিি প্রকাশ েইচ্ছব িা। চকন্তু 

চবদযাচ্ছ ািিাি পচ্ছক্ষ অবকাশ আবশযক। চবদযাচ্ছ ািিাি পূচ্ছর্ব্থ উদিচ্ছপাষণ িাই  অিাোচ্ছি 

লকে জ্ঞািাচ্ছ ািিাি অবকাশ েয় িা। অতএব সভযতাি সৃচি পচ্ছক্ষ প্রথম আবশযক লয, 

সমাজমচ্ছধয একচি সম্প্রদায় শািীচিক শ্রম বযতীত আযভিণচ্ছপাষচ্ছণ সক্ষম েইচ্ছব। অচ্ছিয 

পচিশ্রম কচিচ্ছব, তাাঁোিা বচসয়া চবদযাচ্ছ ািিা কচিচ্ছবি। যচদ শ্রচ্ছমাপজীবীিা সকচ্ছ ই 

লকব  আযভিণচ্ছপাষচ্ছণি লযাগয খাদয উৎপন কচ্ছি, তাো েইচ্ছ  এরূপ াচিচ্ছব িা  লকি 

িা, যাো জচেচ্ছব, তাো শ্রচ্ছমাপজীবীচ্ছদি লসবায় যাইচ্ছব, আি কাোিও জিয থাচকচ্ছব িা। 

চকন্তু যচদ তাোিা আযভিণচ্ছপাষচ্ছণি প্রচ্ছয়াজিীয় পচিমাচ্ছণি অচ্ছপক্ষা অচধক উৎপাদি 

কচ্ছি, তচ্ছব তাোচদচ্ছগি ভিণচ্ছপাষণ বাচ্ছদ চক ু সচঞ্চত েইচ্ছব। তদ্দ্বািা শ্রমচবিত বযচিিা 
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প্রচতপাচ ত েইয়া চবদযািুশী ি কচিচ্ছত পাচ্ছিি। তখি জ্ঞাচ্ছিি উদয় সভ হব। উৎপাদচ্ছকি 

খাইয়া পচিয়া যাো িচে , তাোচ্ছক সঞ্চয় ব া যাইচ্ছত পাচ্ছি। অতএব সভযতাি উদচ্ছয়ি 

পূচ্ছর্ব্থ প্রথচ্ছম আবশযক – সামাচজক ধিসঞ্চয়ি। 

  

লকাি লদচ্ছশ সামাচজক ধিসঞ্চয় েয়, লকাি লদচ্ছশ েয় িা। লযখাচ্ছি েয়, লস লদশ সভয 

েয়। লয লদচ্ছশ েয় িা, লস লদশ অসভয থাচ্ছক। চক চক কািচ্ছণ লদশচবচ্ছদচ্ছশ আচদম ধিসঞ্চয় 

েইয়া থাচ্ছক? দুইচি কািণ সংচ্ছক্ষচ্ছপ চিচর্দ্থি কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। প্রথম কািণ, ভূচমি 

উর্ব্থিতা। লয লদচ্ছশি ভূচম উর্ব্থিা, লস লদচ্ছশ সেচ্ছজ অচধক শসয উৎপন েইচ্ছত পাচ্ছি। 

সুতিাং শ্রচ্ছমাপজীবীচদচ্ছগি ভিণচ্ছপাষচ্ছণি পি আিও চক ু অবচশি থাচকয়া সচঞ্চত েইচ্ছব। 

চিতীয় কািণ, লদচ্ছশি উষ্ণতা বা শীত তা। শীচ্ছতাষ্ণতাি ফ  চিচবধ। প্রথমতখ, লয লদশ 

উষ্ণ, লস লদচ্ছশি ল াচ্ছকি অ্পসাোি আবশযক, শীত  লদচ্ছশ অচধক আোি আবশযক। এই 

কথা কতকগুচ  স্বাভাচবক চিয়চ্ছমি উপি চিভথি কচ্ছি, তাো এই কু্ষদ্র প্রবচ্ছে চ চখবাি 

স্থাি িাই  আমিা এতদংশ বক্ চ্ছ ি গ্রচ্ছত কি অিুবিথী েইয়া চ চখচ্ছতচ   লক তুে চবচশি 

পাঠক লসই গ্রত ক লদচখচ্ছবি। লয লদচ্ছশি ল াচ্ছকি সাধািণতখ অ্পস খাচ্ছদযি প্রচ্ছয়াজি, লস 

লদচ্ছশ শীঘ্র লয সামাচজক ধিসঞ্চয় েইচ্ছব, তচিষচ্ছয় সচ্ছন্দে িাই। উষ্ণতাি চিতীয় ফ , 

বক্ ল এই বচ্ছ ি লয, তাপাচধকয লেতু ল াচ্ছকি শািীচিক তাপজি খাচ্ছদযি তত আবশযক 

েয় িা। লয লদশ শীত , লস লদচ্ছশ শািীচিক তাপজিক খাচ্ছদযি অচধক আবশযক। 

শািীচিক তাপ র্শ্াসগত বাযু়ি অম্লজাচ্ছিি সচ্ছগে  শিীিস্থ দ্রচ্ছবযি কার্ব্থচ্ছিি িাসায়চিক 

সংচ্ছযাচ্ছগি ফ । অতএব লয খাচ্ছদয কার্ব্থি অচধক আচ্ছ , তাোই তাপজিক লভাজয। 

মাংসাচদচ্ছতই অচধক কার্ব্থি। অতএব শীতপ্রধাি লদচ্ছশি ল াচ্ছকি মাংসাচদি চবচ্ছশষ 

প্রচ্ছয়াজি। উষ্ণচ্ছদচ্ছশ মাংসাচদ অচ্ছপক্ষাকৃত অিাবশযক – বিচ্ছজি অচধক আবশযক। বিজ 

সেচ্ছজ প্রাপয – চকন্তু পশুেিি কিসাধয, এবং লভাজয পশু দু থভ। অতএব উষ্ণচ্ছদচ্ছশি 

খাদয অচ্ছপক্ষাকৃত সু ভ। খাদয সু ভ বচ য়া শীঘ্র ধিসঞ্চয় েয়। 

  

ভািতবষথ উষ্ণচ্ছদশ, এবং তথায় ভূচমও উর্ব্থিা। সুতিাং ভািতবচ্ছষথ অচত শীঘ্র 

ধিসঞ্চয় েওয়াই সভ হব। এই জিয ভািতবচ্ছষথ অচত পূর্ব্থকাচ্ছ ই সভযতাি অভুযদয় 
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েইয়াচ  । ধিাচধকয লেতু, একচি সম্প্রদায় কাচয়ক পচিশ্রম েইচ্ছত অবসি  ইয়া 

জ্ঞািাচ্ছ ািিায় তৎপি েইচ্ছত পাচিয়াচ চ্ছ ি। তাাঁোচদচ্ছগি অচজ্জথত ও প্রিাচিত জ্ঞাচ্ছিি 

কািচ্ছণই ভািতবচ্ছষথি সভযতা। পাঠক বুচঝয়াচ্ছ ি লয, আমিা ্রঘাহ্মণচদচ্ছগি কথা 

বচ চ্ছতচ । 

  

চকন্তু এইরূপ প্রথমকাচ ক সভযতাই ভািতীয় প্রজাি দুিদৃচ্ছিি মূ । লয লয চিয়চ্ছমি 

বচ্ছশ অকাচ্ছ  সভযতা জচেয়াচ  , লসই লসই চিয়চ্ছমি বচ্ছশই তাোি অচধক উনচত লকাি 

কাচ্ছ ই েইচ্ছত পাচি  িা  – লসই লসই চিয়চ্ছমি বচ্ছশই সাধািণ প্রজাি দুর্দ্থশা াচি । 

প্রভাচ্ছতই লমাােন। বা তরু ফ বান েওয়া ভা  িচ্ছে। 

  

যখি জিসমাচ্ছজ ধিসঞ্চয় েই , তখি কাচ্ছজ কাচ্ছজই সমাজ চিভাচ্ছগ চবভি েই । 

এক ভাগ শ্রম কচ্ছি  এক ভাগ শ্রম কচ্ছি িা। এই চিতীয় ভাচ্ছগি শ্রম কচিবাি আবশযকতা 

িাই বচ য়া তাোিা কচ্ছি িা  প্রথম ভাচ্ছগি উৎপাচদত অচতচিি খাচ্ছদয তাোচ্ছদি 

ভিণচ্ছপাষণ েয়। যাোিা শ্রম কচ্ছি িা, তাোচ্ছদিই লকব  সাবকাশ  সুতিাং চিন্তা, চশক্ষা 

ইতযাচদচ্ছত তাোচদচ্ছগিই একাচধকাি। লয চিন্তা কচ্ছি, চশক্ষা পায়, অথথাৎ যাোি বুচদ্ধ 

মাচজ্জথত েয়, লস অিযাচ্ছপক্ষা লযাগয, এবং ক্ষমতাশা ী েয়। সুতিাং সমাজমচ্ছধয 

ইোচদচ্ছগিই প্রধািত্ব েয়। যাোিা শ্রচ্ছমাপজীবী, তাোিা ইোচদচ্ছগি বশ্িথী েইয়া শ্রম 

কচ্ছি। অতএব প্রথচ্ছমই ববষম উপচস্থত েই । চকন্তু এ ববষময প্রাকৃচতক, ইোি উচ্ছেদ 

সভ হচ্ছব িা। এবং উচ্ছেদ মগে  কিও িচ্ছে। 

  

বুদু্ধযপজীবীি জ্ঞাি ও বুচদ্ধি িািা শ্রচ্ছমাপজীবীিা উপকৃত েয়, পুিস্কািস্বরূপ উোিা 

শ্রচ্ছমাপজীবীি অচজ্জথত ধচ্ছিি অংশ গ্রেণ কচ্ছি। শ্রচ্ছমাপজীবীি ভিণচ্ছপাষচ্ছণি জিয যাো 

প্রচ্ছয়াজিীয়, তাোি অচতচিি যাো জচ্ছে, তাো উোচ্ছদিই োচ্ছত জচ্ছম। অতএব সমাচ্ছজি 

লয অচতচিি ধি, তাো ইোচ্ছদিই োচ্ছত সচঞ্চত েইচ্ছত থাচ্ছক। তচ্ছব, লদচ্ছশি উৎপন ধি 

দুই ভাচ্ছগ চবভি েয়, এক ভাগ শ্রচ্ছমাপজীবীি, এক ভাগ বুদু্ধযপজীবীি। প্রথম ভাগ, 

“মজুচিি লবতি,” চিতীয় ভাগ বযবসাচ্ছয়ি “মুিাফা”।* আমিা “লবতি” ও “মুিাফা”, 

এই দুইচি িাম বযবোি কচিচ্ছত থাচকব। “মুিাফা” বুদু্ধযপজীবীচ্ছদি াচ্ছিই থাচকচ্ছব। 
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শ্রচ্ছমাপজীবীিা “লবতি” চভন মুিাফাি লকাি অংশ পায় িা। শ্রচ্ছমাপজীবীিা সংখযায় যতই 

েউক িা লকি, উৎপন ধচ্ছিি লয অংশচি লবতি, লসইচিই তাোচ্ছদি মচ্ছধয চবভি েইচ্ছব, 

“মুিাফাি” মধয েইচ্ছত এক পয়সাও তাোিা পাইচ্ছব িা। 

  

(*) “ভূচমি কি” এবং “সুদ” ইোি অন্তগথত এ স্থচ্ছ  চবচ্ছবিিা কচিচ্ছত েইচ্ছব। 

সংচ্ছক্ষপাচভপ্রাচ্ছয় আমিা কি বা সুচ্ছদি উচ্ছর্ল্খ কচি াম িা। 

  

মচ্ছি কি, লদচ্ছশি উৎপন লকাচি মুদ্রা  তেচ্ছধয পঞ্চাশ  ক্ষ “লবতি”, পঞ্চাশ  ক্ষ 

“মুিাফা”। মচ্ছি কি, লদচ্ছশ পচিাঁশ  ক্ষ শ্রচ্ছমাপজীবী। তাো েইচ্ছ  এই পঞ্চাশ  ক্ষ মুদ্রা 

“লবতি”, পাঁচিশ  ক্ষ ল াচ্ছকি মচ্ছধয ভাগ েইচ্ছব, প্রচ্ছতযক শ্রচ্ছমাপজীবীি ভাচ্ছগ দুই মুদ্রা 

পচড়চ্ছব। মচ্ছি কি, েঠাৎ ঐ পাঁচিশ  ক্ষ শ্রচ্ছমাপজীবীি উপি আি পাঁচিশ  ক্ষ ল াক লকাথা 

েইচ্ছত আচসয়া পচড় । তখি পঞ্চাশ  ক্ষ শ্রচ্ছমাপজীবী েই । লসই পঞ্চাশ  ক্ষ মুদ্রাই ঐ 

পঞ্চাশ  ক্ষ ল াচ্ছকি মচ্ছধয চবভি েইচ্ছব। যাো “মুিাফা”,  তাোি এক পয়সাও উোচ্ছদি 

প্রাপয িচ্ছে, সুতিাং ঐ পঞ্চাশ  ক্ষ মুদ্রাি লবশী এক পয়সাও তাোচ্ছদি মচ্ছধয চবভাজয 

িচ্ছে। সুতিাং এক্ষচ্ছণ প্রচ্ছতযক শ্রচ্ছমাপজীবীি ভাগ দুই মুদ্রাি পচিবচ্ছিথ এক মুদ্রা েইচ্ছব। 

চকন্তু দুই মুদ্রাই ভিণচ্ছপাষচ্ছণি জিয আবশযক বচ য়াই, তাো পাইত। অতএব এক্ষচ্ছণ 

তাোচ্ছদি গ্রাসাোদচ্ছিি কি চবচ্ছশষ দুর্দ্থশা েইচ্ছব।  

  

যচদ ঐ ল াকাগচ্ছমি সচ্ছগে  সচ্ছগে  আি লকাচি মুদ্রা লদচ্ছশি ধিবৃচদ্ধ েইত, তাো েইচ্ছ  

এ কি েইত িা। পঞ্চাশ  ক্ষ মুদ্র লবতি ভাচ্ছগি স্থাচ্ছি লকাচি মুদ্রা লবতি ভাগ েইত। 

তখি ল াক লবশী আসাচ্ছতও সকচ্ছ ি দুই িাকা কচিয়া কু াইত। 

  

অতএব লদখা যাইচ্ছতচ্ছ  লয, ল াকসংখযা বৃচদ্ধ শ্রচ্ছমাপজীবীচ্ছদি মেৎ অচিিি কািণ। 

লয পচিমাচ্ছণ ল াকসংখযা বৃচদ্ধ েয়, যচদ লসই পচিমাচ্ছণ লদচ্ছশি ধিবৃচদ্ধ পায়, তচ্ছব 

শ্রচ্ছমাপজীবীচ্ছদি লকাি অচিি িাই। যচদ ল াকসংখযা বৃচদ্ধি অচ্ছপক্ষাও ধিবৃচদ্ধ গুরুতি 

েয়, তচ্ছব শ্রচ্ছমাপজীবীচ্ছদি শ্রীবৃচদ্ধ –  যথা ইং ণ্ড ও আচ্ছমচিকায়। আি যচদ এই দুইচ্ছয়ি 
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একও িা াচিয়া, ধিবৃচদ্ধি অচ্ছপক্ষা ল াকসংখযা বৃচদ্ধ অচধক েয়, তচ্ছব শ্রচ্ছমাপজীবীচ্ছদি 

দুর্দ্থশা। ভঅিতবচ্ছষথ প্রথচ্ছমাদাচ্ছমই তাোই াচি । 

  

ল াকসংখযা বৃচদ্ধ স্বাভাচবক চিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী েইচ্ছত অচ্ছিক সন্তাি জচ্ছে। 

তাোি আি একচি সন্তাচ্ছিি আবাি অচ্ছিক সন্তাি জচ্ছে। অতএব মিুচ্ছষযি দুর্দ্থশা এক 

প্রকাি স্বভাচ্ছব চিয়মাচদি। সক  সমাচ্ছজই এই অচিিপাচ্ছতি সভ হাবিা। চকন্তু ইোি 

সদুপায় আচ্ছ । প্রকৃত সদুপায় সচ্ছগে  সচ্ছগে  ধিবৃচদ্ধ। পিন্তু লয পচিমাচ্ছণ প্রজাবৃচদ্ধ, লস 

পচিমাচ্ছণ ধিবৃচদ্ধ প্রায়ই াচিয়া উচ্ছঠ িা। াচিবাি অচ্ছিক চবঘ্ন আচ্ছ । অতএব উপায়ান্তি 

অব ম্বি কচিচ্ছত েয়। উপায়ান্তি দুইচি মাত্র। এক উপায় লদশীয় ল াচ্ছকি চকয়দংচ্ছশি 

লদশান্তচ্ছি গমি। লকাি লদচ্ছশ ল াচ্ছকি অচ্ছন কু ায় িা, অিয লদচ্ছশ অন খাইবাি ল াক 

িাই। প্রথচ্ছমাি কতক লদচ্ছশি ল াক লশচ্ছষাি লদচ্ছশ যাউক, তাো েইচ্ছ  প্রথচ্ছমাি 

লদচ্ছশি ল াকসংখযা কচমচ্ছব। এবং লশচ্ছষাি লদচ্ছশিও লকাি অচিি াচিচ্ছব িা। এইরূচ্ছপ 

ইং চ্ছণ্ডি মেদুপকাি েইয়াচ্ছ । ইং চ্ছণ্ডি ল াক আচ্ছমচিকা, অচ্ছস্ত্রচ য়া এবং পৃচথবীি 

অিযািয ভাচ্ছগ বাস কচিয়াচ্ছ । তাোচ্ছত ইং চ্ছণ্ডি শ্রীবৃচদ্ধ েইয়াচ্ছ , উপচিচ্ছবশ সকচ্ছ িও 

মগে   েইয়াচ্ছ । 

  

চিতীয় উপায় চববােপ্রবৃচিি দমি। এইচি প্রধাি উপায়। যচদ সকচ্ছ ই চববাে কচ্ছি, 

তচ্ছব প্রজাবৃচদ্ধি সীমা থাচ্ছক িা। চকন্তু যচদ কতক ল াক অচববাচেত থাচ্ছক, তচ্ছব প্রজাবৃচদ্ধি 

 াাব েয়। লয লদচ্ছশ জীবচ্ছিি স্বেন্দতা ল াচ্ছকি অভযস্ত, লযখাচ্ছি জীচবকাচির্ব্থাচ্ছেি 

সামগ্রী প্রিুিপচিমাচ্ছণ আবশযক, এবং কচ্ছি আেিণীয়, লসখািকাি ল াচ্ছক চববােপ্রবৃচি 

দমি কচ্ছি। পচিবাি প্রচতপা চ্ছিি উপায় িা লদচখচ্ছ  চববাে কচ্ছি িা।  

  

ভািতবচ্ছষথ এই দুইচিি একচি উপায়ও অব চম্বত েইচ্ছত পাচ্ছি িা। উষ্ণতা শিীচ্ছিি 

বশচথয যজিক, পচিশ্রচ্ছম অপ্রবৃচিদায়ক। লদশান্তচ্ছি গমি, উৎসাে, উচ্ছদযাগ এবং 

পচিশ্রচ্ছমি কাজ। চবচ্ছশষতখ প্রকৃচতও তাোি প্রচতকূ তািিণ কচিয়াচ্ছ ি। ভািতবষথচ্ছক 

অ ঙ্ঘ্য পর্ব্থত এবং বাতযাসিু  সমুদ্রমধযস্থ কচিয়া বে কচিয়া িাচখয়াচ্ছ ি। যবিীপ এবং 
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বাচ  উপিীপ চভন আি লকাি চেন্দু উপচিচ্ছবচ্ছশি কথা শুিা যায় িা। ভািতবচ্ছষথি িযায় 

বৃেৎ প্রািীি লদচ্ছশি এইরূপ সামািয ঔপচিচ্ছবচশকা চক্রয়া গণিীয় িচ্ছে। 

  

চববােপ্রবৃচিি দমিচবষচ্ছয় ভািতবচ্ছষথি আিও মন্দাবস্থা। মাচি আাঁিড়াইচ্ছ ই শসয 

জচ্ছে, তাোি যৎচকচঞ্চৎ লভাজি কচিচ্ছ ই শিীচ্ছিি উপকাি েউক িা েউক, কু্ষধাচিবৃচি 

এবং জীবিধািণ েয়। বাযু়ি উষ্ণতাপ্রযুি পচিচ্ছেচ্ছদি বাহুচ্ছ যি আবশযকতা িাই। 

সুতিাং অপকৃি জীচবকা অচত সু ভ। এমত অবস্থায় পচিবাি প্রচতপা চ্ছি অক্ষমতাভচ্ছয় 

লকে ভীত িচ্ছে। সুতিাং চববােপ্রবৃচি দমচ্ছি প্রজা পিােুখ েই । প্রজাবৃচদ্ধি চিবািচ্ছণি 

লকাি উপায়ই অব চম্বত িা েওয়াচ্ছত তাোি লবগ অপ্রচতেত েই । কাচ্ছজ কাচ্ছজই 

সভযতাি প্রথম অভুযদচ্ছয়ি পচ্ছিই ভািতীয় শ্রচ্ছমাপজীবীি দুর্দ্থশা আিভ হ েই । লয ভূচমি 

উর্ব্থিতা ও বাযু়ি উষ্ণতাচ্ছেতুক সভযতাি উদয় তাোচ্ছতই জিসাধািচ্ছণি দুিবস্থাি কািণ 

সৃচি েই । উভয়ই অ ঙ্ঘ্য বিসচগথক চিয়চ্ছমি ফ । 

  

শ্রচ্ছমাপজীবীি এই কািচ্ছণ দুর্দ্থশাি আিভ হ। চকন্তু একবাি অবিচত আিভ হ েইচ্ছ ই, 

লসই অবিচতি ফচ্ছ  আিও অবিচত াচ্ছি। শ্রচ্ছমাপজীবীচদচ্ছগি লয পচিমাচ্ছণ দুিবস্থা বৃচদ্ধ 

েইচ্ছত  াচগ , লসই পচিমাচ্ছণ তাোচদচ্ছগি সচেত সমাচ্ছজি অিয সম্প্রদাচ্ছয়ি তািতময 

অচধকতি েইচ্ছত  াচগ । প্রথম ধচ্ছিি তািতময – তৎফচ্ছ  অচধকাচ্ছিি তািতময। 

শ্রচ্ছমাপজীবীিা েীি েই  বচ য়া তাোচ্ছদি উপি বুদু্ধযপজীবীচদচ্ছগি প্রভুত্ব বাচড়চ্ছত 

 াচগ । অচধক প্রভুচ্ছত্বি ফ  অচধক অতযািাি। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃচতশাচ্ছস্ত্রি মূ । 

এই ববষমযই অস্বাভাচবক। ইোই অমগে চ্ছ ি কািণ। 

  

আমিা লয সক  কথা বচ  াম, তাোি চতিচি গুরুতি তাৎপযথয লদখা যায়খ 

  

১। শ্রচ্ছমাপজীবীচদচ্ছগি অবিচতি লয সক  কািণ লদখাই াম, তাোি ফ  চত্রচবধ। 

  

প্রথম ফ , শ্রচ্ছমি লবতচ্ছিি অ্পসতা। ইোি িামান্তি দাচিদ্র। ইো ববষমযবদ্ধথক। 
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চিতীয় ফ , লবতচ্ছিি অ্পসতা েইচ্ছ ই পচিশ্রচ্ছমি আচধচ্ছকযি আবশযক েয়  লকি 

িা, যাো কচম , তাো খাচিয়া লপাষাইয়া  ইচ্ছত েইচ্ছব। তাোচ্ছত অবকাচ্ছশি ধ্বংস। 

অবকাচ্ছশি অভাচ্ছব চবদযাচ্ছ ািিাি অভাব। অতএব চিতীয় ফ  মূখথতা। ইোও 

ববষমযবদ্ধথক। 

  

তৃতীয় ফ , বুদু্ধযপজীবীচদচ্ছগি প্রভুত্ব এবং অতযািাি বৃচদ্ধ। ইোি িামান্তি দাসত্ব। 

ইো ববষচ্ছমযি পিাকাঠেরা। 

  

দাচিদ্র, মূখথতা, দাসত্ব। 

  

২। ঐ সক  ফ  একবাি উৎপন েইচ্ছ  ভািতবচ্ছষথি িযায় লদচ্ছশ প্রাকৃচতক চিয়মগুচ্ছণ 

স্থাচয়ত্ব  াভ কচিচ্ছত উেুখ েয়। 

  

লদখাি চগয়াচ্ছ  লয, ধিসঞ্চয়ই সভযতাি আচদম কািণ। যচদ বচ  লয, ধিচ প্সা 

সভযতাবৃচদ্ধি চিতয কািণ, তাো েইচ্ছ  অতুযচি েইচ্ছব িা। সামাচজক উনচতি মূ ীভূত, 

মিুষযহৃদচ্ছয় দুইচি বৃচি  প্রথম জ্ঞািচ প্সা, চিতীয় ধিচ প্সা। প্রথচ্ছমািচি মেৎ এবং 

আদিণীয়, চিতীয়চি স্বাথথসাধক এবং িীি বচ য়া খযাত। চকন্তু, “History of Rationalism 

in Europe” িামক গ্রচ্ছত ক ল চক সাচ্ছেব বচ্ছ ি লয, দুইচি বৃচিি মচ্ছধয ধিচ প্সাই 

মিুষযজাচতি অচধকতি মগে  কি েইয়াচ্ছ । বস্তুতখ জ্ঞািচ প্সা কদাচিৎক, ধিচ প্সা 

সর্ব্থসাধািণ  এজিয অচ্ছপক্ষাকৃত ফচ্ছ াপধায়ক। লদচ্ছশি উৎপন ধচ্ছি জিসাধািচ্ছণি 

গ্রাসােদচ্ছিি কু াি েইচ্ছতচ্ছ  বচ য়া সামাচজক ধিচ প্সা কচ্ছম িা। সর্ব্থদা িূতি িূতি 

সুচ্ছখি আকাঙ্ক্ষা জচ্ছে। পূচ্ছর্ব্থ যাো চিষ্প্রচ্ছয়াজিীয় বচ য়া লবাধ েইত, পচ্ছি তাো 

আবশযকীয় লবাধ েয়। তাো পাইচ্ছ  আবাি অিয সামগ্রী আবশযক লবাধ েয়। আকাঙ্ক্ষাি 

লিিা, লিিায় সফ তা জচ্ছে। সুতিাং সুখ এবং মগে   বৃচদ্ধ েইচ্ছত থাচ্ছক। অতএব সুখ 

স্বেন্দতাি আকাঙ্ক্ষাি বৃচদ্ধ সভযতাবৃচদ্ধি পচ্ছক্ষ চিতান্ত প্রচ্ছয়াজিীয়। বােয সুচ্ছখি 

আকাঙ্ক্ষা পচিতৃপ্ত েইয়া আচসচ্ছ  জ্ঞাচ্ছিি আকাঙ্ক্ষা, লস ন্দচ্ছযথযি আকাঙ্ক্ষা, তৎসচ্ছগে  

কাবযসাচেতযাচদি চপ্রয়তা এবং িািাচবধ চবদযাি উৎপচি েয়।  যখি ল াচ্ছকি সুখ া সাি 
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অভাব থাচ্ছক, তখি পচিশ্রচ্ছমি প্রবৃচি দুর্ব্থ া েয়। উৎকষথ াচ্ছভি ইোও থাচ্ছক িা, 

তৎপ্রচত যত্নও েয় িা। তচনবেি লয লদচ্ছশ খাদয স ভ, লস লদচ্ছশি প্রজাবৃচদ্ধি 

চিবািণকাচিণী প্রবৃচি সকচ্ছ ি অভাব েয়। অতএব লয “সচ্ছন্তাষ” কচবচদচ্ছগি অচ্ছশষ 

প্রশংসাি স্থাি, তাো সমাচ্ছজানচতি চিতান্ত অচিিকািক  কচবগীতা এই প্রবৃচি সামাচজক 

জীবচ্ছিি ে াে । 

  

ল াচ্ছকি অচিিপূণথ সন্তুিভাব, ভািতবচ্ছষথ প্রাকৃচতক চিয়মগুচ্ছণ সেচ্ছজই াচি । এ 

লদচ্ছশ, তাচ্ছপি কািণ অচধক কা  ধচিয়া এককা ীি পচিশ্রম অসেয। তৎকািচ্ছণ পচিশ্রচ্ছম 

অচিো অভযাসগত েয়। লসই অভযাচ্ছসি আিও কািণ আচ্ছ । উষ্ণচ্ছদচ্ছশ শিীিমচ্ছধয 

অচধক তাচ্ছপি সমুদ্ভাচ্ছবি আবশযক েয় িা বচ য়া তথাকাি ল াচ্ছক লয মৃগয়অচদচ্ছত তাদৃশ 

িত েয় িা, ইো পূচ্ছর্ব্থ কচথত েইয়াচ্ছ । বিয পশু েিি কচিয়া খাইচ্ছত েইচ্ছ  পচিশ্রম, 

সােস, ব  এবং কাযথযতৎপিতা অভযস্ত েয়। ইউচ্ছিাপীয় সভযতাি একচি মূ , পূর্ব্থকা ীি 

তাদৃক্ অভযাস। অতএব এচ্ছক শ্রচ্ছমি অিাবশযকতা, তাোচ্ছত শ্রচ্ছম অচিো, ইোি পচিণাম 

আ সয এবং অিুৎসাে। অভযাসগত আ সয এবং অিুৎসাচ্ছেিই িামান্তি সচ্ছন্তাষ। অতএব 

ভািতীয় প্রজাি একবাি দুর্দ্থশা েইচ্ছ , লসই দশাচ্ছতই তাোিা সন্তুি িচে । উদযমাভাচ্ছব 

আি উনচত েই  িা। সুপ্ত চসংচ্ছেি মুচ্ছখ আোযথয পশু স্বতখপ্রচ্ছবশ কচ্ছি িা। 

  

ভািতবচ্ছষথি পুিাবৃিাচ্ছ ািিায় সচ্ছন্তাষ সম্বচ্ছে অচ্ছিকগুচ ি চবচিত্র তে পাওয়া যায়। 

ঐচেক সুচ্ছখ চিসৃ্পেতা, চেন্দুধর্ম্থ এবং লব দ্ধধচ্ছর্ম্থ উভয় কিৃথক অিুজ্ঞাত। চক ্রঘাহ্মণ, চক 

লব দ্ধ, চক স্মািথ, চক দাশথচিক, সকচ্ছ ই প্রাণপচ্ছণ ভািতবাসীচদগচ্ছক চশখাইয়াচ্ছ ি লয, 

ঐচেক সুখ অিাদিণীয়। ইউচ্ছিাচ্ছপও ধর্ম্থযাজকগণকিৃথক ঐচেক সুচ্ছখ অিাদিতে 

প্রিাচিত েইয়াচ  । ইউচ্ছিাচ্ছপ লয লিামীয় সভযতা ল াচ্ছপি পি সে্র বৎসি মিুচ্ছষযি 

ঐচেক অবস্থা অিুনত চ  , এইরূপ চশক্ষাই তাোি কািণ। চকন্তু যখি ইতাচ চ্ছত প্রািীি 

গ্রীক্ সাচেতয, গ্রীক্ দশথচ্ছিি পুিরুদয় েই , তখি তৎপ্রদি চশক্ষাচিবেি ঐচেচ্ছক চবিচি 

ইউচ্ছিাচ্ছপ ক্রচ্ছম মন্দীভূত েই । সচ্ছগে  সচ্ছগে  সভযতািও বৃচদ্ধ েই । ইউচ্ছিাচ্ছপ এ প্রবৃচি 

বদ্ধমূ  েইচ্ছত পাচ্ছি িাই। ভািতবচ্ছষথ ইো মিুচ্ছষযি চিতীয় স্বভাব স্বরূচ্ছপ পচিণত 
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েইয়াচ্ছ । লয ভূচম লয বৃচ্ছক্ষি উপযুি, লসইখাচ্ছিই তাো বদ্ধমূ  েয়। এ লদচ্ছশি ধর্ম্থশাস্ত্র 

কিৃথক লয চিবৃচিজিক চশক্ষা প্রিাচিত েই , লদচ্ছশি অবস্থাই তাোি মূ   আবাি লসই 

ধর্ম্থশাচ্ছস্ত্রি প্রদি চশক্ষায় প্রাকৃচতক অবস্থা জিয চিবৃচি আিও দৃঢ়ীভূতা েই ।  

  

এতচনবে ইউচ্ছিাচ্ছপ এবং ভািতবচ্ছষথ চভন চভন ফ  ফচ  । সুচ্ছপ্তাচথিতত ইউচ্ছিাপীয় 

প্রজাগণ, ঐচেক সুচ্ছখ িত েইয়া সামাচজক ববষময দূিীকিচ্ছণ লিচিত েই । ইোি ফ  

সুখ, সমৃচদ্ধ, সভযতাবৃচদ্ধ। ভািতবষথীয় প্রজাগণ চিচদ্রত িচে   সামাচজক ববষময 

ধািাবাচেক েইয়া িচ  । ইোি ফ  অবিচত। 

  

৩। শ্রচ্ছমাপজীবীচদচ্ছগি দুিবস্থা লয চিিস্থায়ী েয়, লকব  তাোই িচ্ছে। তচনবে 

সমাচ্ছজি অিয সম্প্রদাচ্ছয়ি ল াচ্ছকি লগ িচ্ছবি ধ্বংস েয়। লযমি এক ভাণ্ড দুচ্ছগ্ধ এক চবন্দু 

অম্ল পচড়চ্ছ , সক  দুগ্ধ দচধ েয়, লতমচি সমাচ্ছজি এক অধখচ্ছশ্রণীি দুর্দ্থশায় সক  

লশ্রণীিই দুর্দ্থশা জচ্ছে। 

  

(ক) উপজীচবকািুসাচ্ছি প্রািীি আচ্ছযথযিা িাচি লশ্রণীচ্ছত চবভি েইয়াচ চ্ছ ি। ্রঘাহ্মণ, 

ক্ষচত্রয়, ববশয, শূদ্র। ববষচ্ছমযি উপি ববষময। শুধু অধস্তি লশ্রণী  তাোচদচ্ছগিই দুর্দ্থশাি 

কথা এতক্ষণ বচ চ্ছতচ  াম। ববশয বাচণজযবযবসায়ী। বাচণজয, শ্রচ্ছমাপজীবীি শ্রচ্ছমাৎপন 

দ্রচ্ছবযি প্রািুচ্ছযথযি উপি চিভথি কচ্ছি। লয লদচ্ছশ লদচ্ছশি আবশযকীয় সামগ্রীি অচতচিি 

উৎপন িা েয়, লস লদচ্ছশ বাচণচ্ছজযি উনচত েয় িা। বাচণচ্ছজযি উনচত িা েইচ্ছ , 

বাচণজযবযবসায়ীচদচ্ছগি লস ঠেরচ্ছবি োচি। ল াচ্ছকি অভাববৃচদ্ধ, বাচণচ্ছজযি মূ । যচদ 

আমাচদচ্ছগি অিয লদচ্ছশাৎপন সামগ্রী গ্রেচ্ছণো িা থাচ্ছক, তচ্ছব লকে অিয লদচ্ছশাৎপন 

সামগ্রী আমাচ্ছদি কাচ্ছ  আচিয়া চবক্রয় কচিচ্ছব িা। অতএব লয লদচ্ছশি ল াক অভাবশূিয, 

চিজ শ্রচ্ছমাৎপন সামগ্রীচ্ছত সন্তুি, লস লদচ্ছশ বচণক্ চদচ্ছগি শ্রীোচি অবশয েইচ্ছব। লকে 

চজজ্ঞাসা কচিচ্ছত পাচ্ছিি লয, তচ্ছব চক ভািতবচ্ছষথ বাচণজয চ   িা? চ   বব চক। চ  , 

চকন্তু ভািতবচ্ছষথি তু য চবস্তৃত উর্ব্থিা ভূচমচবচশি বহুধচ্ছিি আকিস্বরূপ লদচ্ছশ লযরূপ 

বাচণজযবাহু য েওয়াি সভ হাবিা চ  , – অচত প্রািীি কাচ্ছ ই লয সভ হাবিা চ  , তাোি 
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চক ুই েয় িাই। বাচণজযোচিি অিযািয কািণও চ  , যথা – ধর্ম্থশাচ্ছস্ত্রি প্রচতবেকতা, 

সমাচ্ছজি অভযস্ত অিুৎসাে ইতযাচদ। এ প্রবচ্ছে লস সকচ্ছ ি উচ্ছর্ল্চ্ছখি আবশযক িাই। 

  

(খ) ক্ষচত্রচ্ছয়িা িাজা বা িাজপুরুষ। যচদ পৃচথবীি পুিাবৃচ্ছি লকাি কথা চিচশ্চত 

প্রচতপন েইয়া থাচ্ছক, তচ্ছব লস কথাচি এই লয, সাধািণ প্রজা সচ্ছতজ এবং িাজচিয়ন্তা িা 

েইচ্ছ , িাজপুরুষচদচ্ছগি স্বভাচ্ছবি উনচত েয় িা, অবিচত েয়। যচদ লকে চক ু িা বচ্ছ , 

িাজপুরুচ্ছষিা সেচ্ছজই লস্বোিািী েচ্ছয়ি। লস্বোিািী েইচ্ছ ই, আযসুখিত, কাচ্ছযথয 

চশচথ , এবং দুচিয়াচিত েইচ্ছত েয়। অতএব লয লদচ্ছশি প্রজা চিচ্ছস্তজ, িম্র, অিুৎসােী, 

অ স, লসইখাচ্ছিই িাজপুরুষচদচ্ছগি ঐরূপ স্বভাবগত অবিচত েইচ্ছব। লযখাচ্ছি প্রজা 

দুখখী, অনবচ্ছস্ত্রি কাগে া , আোচ্ছিাপাজ্জথচ্ছি বযস্ত, এবং সন্তুিস্বভাব, লসইখাচ্ছিই তাোি 

চিচ্ছস্তজ, িম্র, অিুৎসােী, অচবচ্ছিাধী। ভািতবচ্ছষথ ববষমযপীচড়ত েীি বচ্ছণথিা তাই। লসই 

জিয ভািতবচ্ছষথি িাজগণ, মোভািতকীচিথত ব শা ী, ধচর্ম্থঠের, ইচিজয়ী িাজিচিত্র েইচ্ছত 

মধযকাচ্ছ ি কাবযিািকাচদচিচত্রত ব েীি, ইচিয়পিবশ, বস্ত্রণ, অকর্ম্থঠ দশাপ্রাপ্ত েইয়া 

লশচ্ছষ মুস মাি-েচ্ছস্ত  ুপ্ত েইচ্ছ ি। লয লদচ্ছশ সাধািণ প্রজাি অবস্থা ভা , লস লদচ্ছশ 

িাজপুরুষচদচ্ছগি এরূপ দুগথচত াচ্ছি িা। তাোিা িাজাি দুর্ম্থচত লদচখচ্ছ  তাাঁোি প্রচত রুি 

েইচ্ছত পাচ্ছি, এবং েইয়া থাচ্ছক। পিস্পচ্ছিি উপচ্ছিাচ্ছধই উভয় পচ্ছক্ষি উনচত। 

িাজপুরুষগণ অিথথক অসচ্ছন্তাচ্ছষি ভচ্ছয় সতকথ থাচ্ছকি। চকন্তু ইোচ্ছত লকব  লয এই 

উপকাি, ইো িচ্ছে। িাজকাচ্ছযথযি অপক্ষপাতী সমাচ্ছ ািিায় মািচসক গুণসকচ্ছ ি সৃচি 

এবং পুচি েয়। তদভাচ্ছব তৎসমুদাচ্ছয়ি ল াপ। শূচ্ছদ্রি দাসচ্ছত্ব ক্ষচত্রচ্ছয়ি ধি এবং ধচ্ছর্ম্থি 

ল াপ েইয়াচ  । লিাচ্ছম, চিচবয়ািচদচ্ছগি চববাচ্ছদ, ইং চ্ছণ্ডি কমিচদচ্ছগি চববাচ্ছদ 

প্রভুচদচ্ছগি স্বাভাচবক উৎকষথ জচেয়াচ  । 

  

(গ) ্রঘাহ্মণ। লযমি, অধখচ্ছশ্রণীি প্রজাি অবিচতচ্ছত ক্ষচত্রয়চদচ্ছগি প্রভুত্ব বাচড়য়া, 

পচিচ্ছশচ্ছষ  ুপ্ত েইয়াচ  , ্রঘাহ্মণচদচ্ছগিও ত্রুপপ। অপি চতি বচ্ছণথি অিুনচতচ্ছত বণথগত 

লাািতি ববষচ্ছময ্রঘাহ্মচ্ছণি প্রথচ্ছম প্রভুত্ব বৃচদ্ধ পায়। অপি বচ্ছণথি মািচসক শচিি োচি 

েওয়াচ্ছত, তােচদচ্ছগি চিি উপধচ্ছর্ম্থি চবচ্ছশষ বশীভূত েইচ্ছত  াচগ । লদ র্ব্থ য থাচকচ্ছ ই 
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ভয়াচধকয েয়। উপধর্ম্থ ভীচতজাত  এই সংসাি ব শা ী অথি অচিিকািক লদবতাপূণথ, 

এই চবর্শ্াসই উপধর্ম্থ। অতএব অপি বণথত্রয়, মািচসক শচিচবেীি েওয়াচ্ছত অচধকতি 

উপধর্ম্থপীচড়ত েই   ্রঘাহ্মচ্ছণিা উপধচ্ছর্ম্থি যাজক, সুতিাং তাাঁোচ্ছদি প্রভুত্ব বৃচদ্ধ েই । 

ববষময বৃচদ্ধ েই । ্রঘাহ্মচ্ছণিা লকব  শাস্ত্রজা , বযবস্থাজা  চবস্তাচিত কচিয়া ক্ষচত্রয়, 

ববশয, শূদ্রচ্ছক জচড়ত কচিচ্ছত  াচগচ্ছ ি। মচক্ষকাগণ জড়াইয়া পচড়  – িচড়বাি শচি 

িাই। চকন্তু তথাচপ ঊণথিাচ্ছভি জা  ফুিায় িা। চবধাচ্ছিি অন্ত িাই। এচদচ্ছক 

িাজশাসিপ্রণা ী দণ্ডচবচধ দায় সচেচবগ্রে প্রভৃচত েইচ্ছত আিমি, শয়ি, বসি, গমি, 

কচ্ছথাপকথি, োসয, লিাদি, এই সক  পযথন্ত ্রঘাহ্মচ্ছণি িচিত চবচধি িািা চিয়চমত েইচ্ছত 

 াচগ । “আমিা লযরূচ্ছপ বচ , লসইরূচ্ছপ শুইচ্ছব, লসইরূচ্ছপ খাইচ্ছব, লসইরূচ্ছপ বচসচ্ছব, 

লসইরূচ্ছপ োাঁচিচ্ছব, লসইরূচ্ছপ কথা কচেচ্ছব, লসইরূচ্ছপ োচসচ্ছব, লসইরূচ্ছপ কাাঁচদচ্ছব, লতামাি 

জে মৃতুয পযথযন্ত আমাচ্ছদি বযবস্থাি চবপিীত েইচ্ছত পাচিচ্ছব িা, যচদ েয়, তচ্ছব প্রায়চশ্চি 

কচিয়া, আমাচদগচ্ছক দচক্ষণা চদও।” জাচ্ছ ি এইরূপ সূত্র। চকন্তু পিচ্ছক ভ্রান্ত কচিচ্ছত লগচ্ছ  

আপচিও ভ্রান্ত েইচ্ছত েয়  লকি িা, ভ্রাচন্তি আচ্ছ ািিায় ভ্রাচন্ত অভযস্ত েয়। যাো পিচ্ছক 

চবর্শ্াস কিাইচ্ছত িাচে, তাোচ্ছত চিচ্ছজি চবর্শ্াস লদখাইচ্ছত েয়  চবর্শ্াস লদখাইচ্ছত লদখাইচ্ছত 

যথাথথ চবর্শ্াস াচিয়া উচ্ছঠ। লয জাচ্ছ  ্রঘাহ্মচ্ছণিা ভািতবষথচ্ছক জড়াইচ্ছ ি, তাোচ্ছত 

আপিািাও জচড়ত েইচ্ছ ি। লপ িাবৃচিক প্রমাচ্ছণ প্রচতপন েইয়াচ্ছ  লয, মািুচ্ছষি 

লস্বোিুবচিথতাি প্রচ্ছয়াজিাচতচিি লবাধ কচিচ্ছ , সমাচ্ছজি অবিচত েয়। চেন্দু সমাচ্ছজি 

অবিচতি অিয যত কািণ চিচ্ছর্দ্থশ কচিয়াচ , তেচ্ছধয এইচি লবাধ েয় প্রধাি, অদযাচপ 

জাজ্ব যমাি। ইোচ্ছত রুদ্ধ এবং লিাধকািী সমাি ফ চ্ছভাগী। চিয়মজাচ্ছ  জচড়ত েওয়াচ্ছত 

্রঘাহ্মণচদচ্ছগি বুচদ্ধ স্ফূচিথ ুপ্ত েই । লয ্রঘাহ্মণ িামায়ণ মোভািত, পাচণচি বযাকিণ, 

সাংখযদশথি প্রভৃচতি অবতািণা কচিয়াচ চ্ছ ি তাাঁোিা বাসবদিা, কাদম্বিী প্রভৃচতি 

প্রণয়চ্ছি লগ িব লবাধ কচিচ্ছত  াচগচ্ছি। লশচ্ছষ লস ক্ষমতাও লগ । ্রঘাহ্মণচদচ্ছগি মািসচ্ছক্ষত্র 

মরুভূচম েই । 

  

অতএব ববষযচবষ ভািতীয় প্রজাি দুু্র্দ্থশাি একচি মূ  কািণ।  
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পঞ্চম্ পঙ্কিট্ছেদ 

  

মিুচ্ছষয মিুচ্ছষয সমািাচধকািচবচশি – ইোই সামযিীচত। কৃষক ও ভূমযচধকািীচ্ছত লয 

ববষময, সামযিীচতভ্রংচ্ছশি প্রথম উদােিণ স্বরূপ তাোি উচ্ছর্ল্খ কচিয়াচ । চিতীয় উদােিণ 

স্বরূপ স্ত্রীপুরুচ্ছষ লয ববষময, তাোি উচ্ছর্ল্খ কচিব। 

  

মিুচ্ছষয মিুচ্ছষয সমািাচধকািচবচশি। স্ত্রীগণও মিুষযজাচত, অতএব স্ত্রীগণও পুরুচ্ছষি 

তু য অচধকািশাচ িী। লয লয কাচ্ছযথয পুরুচ্ছষি অচধকাি আচ্ছ , স্ত্রীগচ্ছণিও লসই লসই 

কাচ্ছযথয অচধকাি থাকা িযায়সগে ত। লকি থাচকচ্ছব িা? লকে লকে উিি কচিচ্ছত পাচ্ছিি লয, 

স্ত্রী পুরুচ্ছষ প্রকৃচতগত ববষময আচ্ছ   পুরুষ ব বান , স্ত্রী অব া  পুরুষ সােসী, স্ত্রী ভীরু  

পুরুষ লেশসচেষু্ণ, স্ত্রী লকাম া  ইতযাচদ ইতযাচদ  অতএব লযখাচ্ছি স্বভাবগত ববষময 

আচ্ছ , লসখাচ্ছি অচধকািগত ববষময থাকাও চবচ্ছধয়। লকি িা, যাোচ্ছত অশি, লস তাোচ্ছত 

অচধকািী েইচ্ছত পাচ্ছি িা। 

  

ইোি দুইচি উিি সংচ্ছক্ষচ্ছপ চিচ্ছর্দ্থশ কচিচ্ছ ই আপাততখ যচ্ছথি েইচ্ছব। প্রথমতখ 

স্বভাবগত ববষময থাচকচ্ছ ই লয অচধকািগত ববষময থাকা িযায়সগে ত, ইো আমিা স্বীকাি 

কচি িা। এ কথাচি সামযতচ্ছেি মূচ্ছ াচ্ছেদক। লদখ, স্ত্রীপুরুচ্ছষ লযরূপ স্বভাবগত ববষময, 

ইংচ্ছিজ বাগে াচ চ্ছতও লসইরূপ। ইংচ্ছিজ ব বান , বাগে াচ  দুর্ব্থ   ইংচ্ছিজ সােসী, বাগে াচ  

ভীরু  ইংচ্ছিজ লেশসচেষু্ণ, বাগে াচ  লকাম   ইতযাচদ ইতযাচদ। যচদ এই সক  প্রকৃচতগত 

ববষময লেতু অচধকািববষময িযাযয েইত, তচ্ছব আমিা ইংচ্ছিজ বাগে াচ  মচ্ছধয সামািয 

অচধকািববষময লদচখয়া এত িীৎকাি কচি লকি? যচদ স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইোই 

চবিািসগে ত েয়, তচ্ছব বাগে াচ  দাস, ইংচ্ছিজ প্রভু, এচিও চবিািসগে ত েইচ্ছব। 

  

চিতীয় উিি এই, লয সক  চবষচ্ছয় স্ত্রীপুরুচ্ছষ অচধকািববষময লদখা যায়, লস সক  

চবষচ্ছয় স্ত্রীপুরুচ্ছষ যথাথথ প্রকৃচতগত ববষময লদখা যায় িা। যতিুকু লদখা যায়, ততিুকু 
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লকব  সামাচজক চিয়চ্ছমি লদাচ্ছষ। লসই সক  সামাচজক চিয়চ্ছমি সংচ্ছশাধিই সামযিীচতি 

উচ্ছর্দ্শয। চবখযাতিামা জি িুয়ািথ চমল কৃত এতচিষয়ক চবিাচ্ছি, এই চবষয়চি সুন্দিরূচ্ছপ 

প্রমাণীকৃত েইয়াচ্ছ  লস সক  কথা এখাচ্ছি পুিরুি কিা চিষ্প্রচ্ছয়াজি।* 

  

(*) Subjection of women 
  

স্ত্রীগণ সক  লদচ্ছশই পুরুচ্ছষি দাসী। লয লদশ স্ত্রীগণচ্ছক চপঞ্জিাবদ্ধ কচিয়া িা িাচ্ছখ, 

লস লদচ্ছশও স্ত্রীগণচ্ছক পুরুচ্ছষি উপি চিভথি কচিচ্ছত েয়, এবং সর্ব্থপ্রকাচ্ছি আজ্ঞািুবিথী 

েইয়া মি লযাগাইয়া থাচকচ্ছত েয়। 

  

এই প্রথা সর্ব্থচ্ছদচ্ছশ এবং সর্ব্থকাচ্ছ  চিিপ্রিচ ত থাচকচ্ছ ও, এক্ষচ্ছণ আচ্ছমচিকা ও 

ইং চ্ছণ্ড এক সম্প্রদায় সমাজতেচব্ ইোি চবচ্ছিাধী। তাাঁোিা সামযবাদী। তাাঁোচ্ছদি মত 

এই লয, স্ত্রী ও পুরুচ্ছষ সর্ব্থপ্রকাচ্ছি সাময থাকাই উচিত। পুরুষগচ্ছণি যাোচ্ছত যাোচ্ছত 

অচধকাি, স্ত্রীগচ্ছণি তাোচ্ছত তাোচ্ছতই অচধকাি থাকাই উচিত। পুরুচ্ছষ িাকচি কচিচ্ছব, 

বযবসায় কচিচ্ছব, স্ত্রীগচ্ছণ লকি কচিচ্ছব িা? পুরুচ্ছষ িাজসভায়, বযবস্থাপক সভায় সভয 

েইচ্ছব, স্ত্রীচ্ছ াচ্ছক লকি েইচ্ছব িা? িািী পুরুচ্ছষি পত্নী মাত্র, দাসী লকি েইচ্ছব? 

  

আমাচ্ছদি লদচ্ছশ লয পচিমাচ্ছণ স্ত্রীগণ পুরুষাধীি, ইউচ্ছিাচ্ছপ বা আচ্ছমচিকায় তাোি 

শতাংশও িচ্ছে। আমাচদচ্ছগি লদশ অধীিতাি লদশ, সর্ব্থপ্রকাি অধীিতা ইোচ্ছত বীজমাচ্ছত্র 

অিুচিত েইয়া, উর্ব্থিা ভূচম পাইয়া চবচ্ছশষ বৃচদ্ধ াভ কচিয়া থাচ্ছক। এখাচ্ছি প্রজা লযমি 

িাজাি চিতান্ত অধীি, অিযত্র লতমি িচ্ছে  এখাচ্ছি অচশচক্ষত লযমি চশচক্ষচ্ছতি আজ্ঞাবে, 

অিযত্র লতমি িচ্ছে  এখাচ্ছি লযমি শূদ্রাচদ ্রঘাহ্মচ্ছণি পদািত, অিযত্র লকেই ধর্ম্থযাজচ্ছকি 

তাদৃশ বশবিথী িচ্ছে। এখাচ্ছি লযমি দচিদ্র ধিীি পদািত, অিযত্র তত িচ্ছে। এখাচ্ছি স্ত্রী 

লযমি পুরুচ্ছষি আজ্ঞািুবচিথিী, অিযত্র তত িচ্ছে।  

  

এখাচ্ছি িমণী চপঞ্জিাবদ্ধ চবেচগে িী  লয বুচ  পড়াইচ্ছব, লসই বুচ  পচড়চ্ছব। আোি 

চদচ্ছ  খাইচ্ছব, িচ্ছিৎ একাদশী কচিচ্ছব। পচত অথথাৎ পুরুষ লদবতাস্বরূপ  লদবতাস্বরূপ 

লকি, সক  লদবতাি প্রধাি লদবতা বচ য়া শাচ্ছস্ত্র কচথত আচ্ছ । দাসীত্ব এত দূি লয, 
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পত্নীচদচ্ছগি আদশথস্বরূপা লদ্র পদী সতযভামাি চিকি আপিাি প্রশংসা স্বরূপ বচ য়াচ চ্ছ ি 

লয, চতচি স্বামীি সচ্ছন্তাষাথথ সপত্নীগচ্ছণিও পচিিযথযা কচিয়া থাচ্ছকি। 

  

এই আযথয পাচত্রঘতয ধর্ম্থ অচত সুন্দি  ইোি জিয আযথযগেৃ স্বগথতু য সুখময়। চকন্তু 

পাচত্রঘচ্ছতযি লকে চবচ্ছিাধী িচ্ছে  স্ত্রী লয পুরুচ্ছষি দাসীমাত্র, সংসাচ্ছিি অচধকাংশ বযাপাচ্ছি 

স্ত্রীচ্ছ াক অচধকািশূিযা, সামযবাদীিা ইোিই প্রচতবাদী।  

  

অস্মচ্ছর্দ্চ্ছশ স্ত্রীপুরুচ্ছষ লয ভয়িি ববষময, তাো এক্ষচ্ছণ আমাচদচ্ছগি লদশীয়গচ্ছণি চক ু 

চক ু হৃদয়গে ম েইয়াচ্ছ , এবং কচ্ছয়কচি চবষচ্ছয় ববষময চবিাশ কচিবাি জিয সমাজমচ্ছধয 

অচ্ছিক আচ্ছন্দা ি েইচ্ছতচ্ছ । লস কয়চি চবষয় এই –  

  

১ম। পুরুষচ্ছক চবদযাচশক্ষা অবশয কচিচ্ছত েয়  চকন্তু স্ত্রীগণ অচশচক্ষতা থাচ্ছক। 

  

২য়। পুরুচ্ছষি স্ত্রীচবচ্ছয়াগ েইচ্ছ , লস পুির্ব্থাি দািপচিগ্রে কচিচ্ছত অচধকািী। চকন্তু 

স্ত্রীগণ চবধবা েইচ্ছ , আি চববাে কচিচ্ছত অচধকাচিণী িচ্ছে  বিং সর্ব্থচ্ছভাগসুচ্ছখ জ াঞ্জচ  

চদয়া চিিকা  ্রঘহ্মিযথযািুঠেরাচ্ছি বাধয। 

  

৩য়। পুরুচ্ছষ লযখাচ্ছি ইো লসখাচ্ছি যাইচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু স্ত্রীচ্ছ াচ্ছক গৃেপ্রািীি অচতক্রম 

কচিচ্ছত পাচ্ছি িা। 

  

৪থথ। স্ত্রীগণ স্বামীি মৃতুযি পচ্ছিও অিয স্বাচমগ্রেচ্ছণ অচধকািী িচ্ছে, চকন্তু পুরুষগণ স্ত্রী 

বিথমাচ্ছিই, যচ্ছথে বহুচববাে কচিচ্ছত পাচ্ছিি। 

  

১। প্রথম তে সম্বচ্ছে, সাধািণ ল াচ্ছকিও একিু মত চফচিয়াচ্ছ । সকচ্ছ ই এখি 

স্বীকাি কচ্ছিি, কিযাগণচ্ছক একিু ল খাপড়া চশক্ষা কিাি ভা । চকন্তু লকেই প্রায় এখিও 

মচ্ছি ভাচ্ছবি িা লয, পুরুচ্ছষি িযায় স্ত্রীগণও িািাচবধ সাচেতয, গচণত, চবজ্ঞাি, দশথি প্রভৃচত 

লকি চশচখচ্ছব িা? যাাঁোিা, পুত্রচি এম-এ পিীক্ষায় উিীণথ িা েইচ্ছ  চবষপাি কচিচ্ছত ইো 

কচ্ছিি, তাাঁোিাই কিযাচি কথামা া সমাপ্ত কচিচ্ছ ই িচিতাথথ েি। কিযাচিও লকি লয 
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পুচ্ছত্রি িযায় এম-এ পাশ কচিচ্ছব িা, এ প্রশ্ন বাচ্ছিক মাত্রও মচ্ছি স্থাি লদি িা। যচদ লকে, 

তাাঁোচদগচ্ছক এ কথা চজজ্ঞসা কচ্ছি, তচ্ছব অচ্ছিচ্ছকই প্রশ্নকিথাচ্ছক বাতু  মচ্ছি কচিচ্ছবি। লকে 

প্রচতপ্রশ্ন কচিচ্ছবি, লমচ্ছয় অত ল খাপড়া চশচখয়া চক কচিচ্ছব? িাকচি কচিচ্ছব িা চক? যচদ 

সামযবাদী লস প্রচ্ছশ্নি প্রতুযিচ্ছি বচ্ছ ি, “লকিই বা িাকচি কচিচ্ছব িা?” তাোচ্ছত লবাধ েয়, 

তাাঁোিা েচিচ্ছবা  চদয়া উচঠচ্ছবি। লকাি বুচদ্ধমান বযচি উিি কচিচ্ছত পাচ্ছিি, ল চ্ছ ি 

িাকচিই লজািাইচ্ছত পাচি িা, আবাি লমচ্ছয়ি িাকচি লকাথায় পাইব? যাাঁোিা বুচ্ছঝি লয, 

চবচ্ছদযাপাজ্জথি লকব  িাকচিি জিয িচ্ছে, তাাঁোিা বচ চ্ছত পাচ্ছিি, “কিযাচদগচ্ছক পুচ্ছত্রি 

িযায় ল খাপড়া চশখাইবাি উপায় চক? লতমি স্ত্রীচবদযা য় কই?”  

  

বাস্তচবক, বগে চ্ছদচ্ছশ, ভািতবচ্ছষথ বচ চ্ছ ও েয়, স্ত্রীগণচ্ছক পুরুচ্ছষি মত ল খাপড়া 

চশখাইবাি উপায় িাই। এতচ্ছর্দ্শীয় সমাজমচ্ছধয সামযতেযন্তগথত এই িীচতচি লয অদযাচপ 

পচিস্ফুি েয় িাই – ল াচ্ছক লয স্ত্রীচশক্ষাি লকব  লম চখক সমথথি কচিয়া থাচ্ছক, ইোই 

তাোি প্রিুি প্রমাণ। সমাচ্ছজ লকাি অভাব েইচ্ছ ই তাোি পূিণ েয় – সমাজ চক ু 

িাচেচ্ছ ই তাো জচ্ছে। বগে বাচসগণ যচদ স্ত্রীচশক্ষায় যথাথথ অচভ াষী েইচ্ছতি, তাো েইচ্ছ  

তাোি উপায়ও েইত। 

  

লসই উপায় চিচবধ। প্রথম, স্ত্রীচ্ছ াকচদচ্ছগি জিয পৃথক্ চবদযা য় – চিতীয়, 

পুরুষচবদযা চ্ছয় স্ত্রীগচ্ছণি চশক্ষা। 

  

চিতীয়চিি িামমাচ্ছত্র, বগে বাচসগণ জ্বচ য়া উচঠচ্ছবি। তাাঁোিা চিখসচ্ছন্দচ্ছে মচ্ছি 

চবচ্ছবিিা কচিচ্ছবি লয, পুরুচ্ছষি চবদযা চ্ছয় স্ত্রীগণ অধযয়চ্ছি প্রবৃি েইচ্ছ , চিশ্চয়ই কিযাগণ 

বািাগে িাবৎ আিিণ কচিচ্ছব। লমচ্ছয়গুচ্ছ া ত অধখপাচ্ছত যাইচ্ছবই  লবশীি ভাগ ল চ্ছ গু াও 

যচ্ছথোিািী েইচ্ছব। 

  

প্রথম উপায়চি উদ্ভাচবত কচিচ্ছ , এ সক  আপচি াচ্ছি িা বচ্ছি, চকন্তু আপচিি 

অভাব িাই। লমচ্ছয়িা লমচ্ছয়কাচ্ছ চ্ছজ পচড়চ্ছত লগচ্ছ  পি, চশশু পা ি কচিচ্ছব লক? বা কচ্ছক 

স্তিযপাি কিাইচ্ছব লক? বগে ীয় বাচ কা িতুর্দ্থশ বৎসি বয়চ্ছস মাতা ও গৃচেণী েয়। ত্রচ্ছয়াদশ 
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বৎসচ্ছিি মচ্ছধয লয ল খাপড়া চশখা যাইচ্ছত পাচ্ছি, তাোই তাোচ্ছদি সাধয। অথবা তাোও 

সাধয িচ্ছে – লকি িা, ত্রচ্ছয়াদশ বচ্ছষথই বা কু বধূ বা কু কিযা, গৃচ্ছেি বাচেি েইয়া বই 

োচ্ছত কচিয়া কাচ্ছ চ্ছজ পচড়চ্ছত যাইচ্ছব চক প্রকাচ্ছি? 

  

আমিা এ সক  আপচিি মীমাংসায় এক্ষচ্ছণ প্রবৃি িই। আমিা লদচখচ্ছত িাই য, যচদ 

লতামিা সামযবাদী েও, তাো েইচ্ছ  যতচদি িা সমূ্পণথরূচ্ছপ সর্ব্থচবষয়ক সাচ্ছমযি বযবস্থা 

কচিচ্ছত পাি, ততচদি লকব  আংচশক সাচ্ছমযি চবধাি কচিচ্ছত পাচিচ্ছব িা। সামযতেযন্তগথত 

সমাজিীচত সক  পিস্পচ্ছি দৃঢ় সূচ্ছত্র গ্রচত কত, যচদ স্ত্রী পুরুষ সর্ব্থত্র সমািাচধকািচবচশি 

েয়, তচ্ছব ইো চস্থি লয, লকব  চশশুপা ি ও চশশুচ্ছক স্তিযপাি কিাি স্ত্রীচ্ছ াচ্ছকি ভাগ 

িচ্ছে, অথবা একা স্ত্রীিই ভাগ িচ্ছে। যাোচ্ছক গৃেধর্ম্থ বচ্ছ , সাময থাচকচ্ছ  স্ত্রী পুরুষ 

উভচ্ছয়িই তাোচ্ছত সমাি ভাগ। একজি গৃেকর্ম্থ  ইয়া চবদযাচশক্ষায় বচঞ্চত েইচ্ছব, আি 

একজি গৃেকচ্ছর্ম্থি দুখচ্ছখ অবযােচত পাইয়া চবদযাচশক্ষায় চিচর্ব্থঘ্ন েইচ্ছব, ইো স্বভাবসগে ত 

েউক বা িা েউক, সামযসগে ত িচ্ছে। অপিঞ্চ পুরুষগণ চিচর্ব্থচ্ছঘ্ন লযখাচ্ছি লসখাচ্ছি যাইচ্ছত 

পাচ্ছি, এবং স্ত্রীগণ লকাথাও যাইচ্ছত পাচিচ্ছব িা, ইো কদাি িযায়সগে ত িচ্ছে। এই সক  

স্থাচ্ছি ববষময আচ্ছ  বচ য়াই চবদযাচশক্ষাচ্ছতও ববষময াচিচ্ছতচ্ছ । ববষচ্ছমযি ফ  ববষময। 

লয একবাি ল াি েইচ্ছব, তাোচ্ছক ক্রচ্ছম ল াি েইচ্ছত েইচ্ছব।  

  

কথাচি আি এক প্রকাচ্ছি চবিাি কচিয়া লদচখচ্ছ  বুঝা যাইচ্ছব। 

  

স্ত্রীচশক্ষা চবচ্ছধয় চক িা? লবাধ েয়, সকচ্ছ ই বচ চ্ছবি, “চবচ্ছধয় বচ্ছি।”  

  

তািপি চজজ্ঞাসা, লকি চবচ্ছধয়? লকে বচ চ্ছবি িা লয, িাকচিি জিয।* লবাধ েয়, 

এতচ্ছর্দ্শীয় সিিািি সুচশচক্ষত ল াচ্ছক উিি চদচ্ছবি লয, স্ত্রীগচ্ছণি িীচতচশক্ষা, 

জ্ঞাচ্ছিাপাজ্জথি এবং বুচদ্ধ মাচজ্জথত কচিবাি জিয, তাোচদগচ্ছক ল খাপড়া চশখাি উচিত। 

  

(*) সামযবাদী বচ্ছ ি, িাকচিি জিযও বচ্ছি।  
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তািপি, চজজ্ঞাসয লয, পুরুষগণচ্ছক চবদাচশক্ষা কিাইচ্ছত েয় লকি? দীাথকণথ লদশীয় 

গর্দ্থভচ্ছশ্রণী বচ চ্ছবি, িাকচিি জিয, চকন্তু তাাঁোচদচ্ছগি উিি গণিীচ্ছয়ি মচ্ছধয িচ্ছে। অচ্ছিয 

বচ চ্ছবি, িীচতচশক্ষা, জ্ঞাচ্ছিাপাজ্জথি, এবং বুচদ্ধ মাজ্জথচ্ছিি জিযই পুরুচ্ছষি ল খাপড়া চশক্ষা 

প্রচ্ছয়াজি। অিয যচদ লকাি প্রচ্ছয়াজি থাচ্ছক, তচ্ছব তাো লগ ণ প্রচ্ছয়াজি, মুখয প্রচ্ছয়াজি 

িচ্ছে। লগাণ প্রচ্ছয়াজিও স্ত্রীপুরুষ উভচ্ছয়ি পচ্ছক্ষই সমাি। 

  

অতএব চবদযাচশক্ষাসম্বচ্ছে স্ত্রীপুরুষ উভচ্ছয়িই অচধকাচ্ছিি সাময স্বীকাি কচিচ্ছত 

েই । এ সাময সক চ্ছকই স্বীকাি কচিচ্ছত েইচ্ছব, িচ্ছিৎ উপচিকচথত চবিাচ্ছি অবশয 

লকাথাও ভ্রম আচ্ছ । যচদ এখাচ্ছি সাময স্বীকাি কি, তচ্ছব অিযত্র লস সাময স্বীকাি কি িা 

লকি? চশশুপা ি, যচ্ছথো ভ্রমণ, বা গৃেকর্ম্থ সম্বচ্ছন্দ লস সাময স্বীকাি কি িা লকি? সাময 

স্বীকাি কচিচ্ছত লগচ্ছ , সর্ব্থত্র সাময স্বীকাি কচিচ্ছত েয়। উপচ্ছি লয িাচিচি সামাচজক 

ববষচ্ছমযি উচ্ছর্ল্খ কচিয়াচ , তেচ্ছধয চিতীয়চি চবধবাচববাে সম্বেীয়। চবধবাচববাে ভা  চক 

মন্দ, একচি স্বতন্ত্র কথা। তাোি চবচ্ছবিিাি স্থ  এ িচ্ছে। তচ্ছব ইো বচ চ্ছত পাচি লয, লকে 

যচদ আমাচদগচ্ছক চজজ্ঞাসা কচ্ছিি, স্ত্রীচশক্ষা ভা  চক মন্দ? সক  স্ত্রীচ্ছ াক চশচক্ষত েওয়া 

উচিত চক িা, আমিা তখিই উিি চদব, স্ত্রীশক্ষা অচতশয় মগে  কি  সক  স্ত্রীচ্ছ াক 

চশচক্ষতা েওয়া উচিত  চকন্তু চবধবাচববাে সম্বচ্ছে আমাচদগচ্ছক লকে লসরূপ প্রশ্ন কচিচ্ছ  

আমিা লসরূপ উিি চদব িা। আমিা বচ ব, চবধবাচববাে ভা ও িচ্ছে, মন্দও িচ্ছে  সক  

চবধবাি চববাে েওয়া কদাি ভা  িচ্ছে, তচ্ছব চবধবাগচ্ছণি ইোমত চববাচ্ছে অচধকাি থাকা 

ভা । লয স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্থপচতচ্ছক আন্তচিক ভা  বাচসয়াচ  , লস কখিই পুির্ব্থাি পচিণয় 

কচিচ্ছত ইো কচ্ছি িা  লয জাচতগচ্ছণি মচ্ছধয চবধবাচববাে প্রিচ ত আচ্ছ , লস সক  জাচতি 

মচ্ছধযও পচবত্রস্বভাবচবচশিা, লিেময়ী, সাধ্বীগণ চবধবা েইচ্ছ  কদযচপ আি চববাে কচ্ছি 

িা। চকন্তু যচদ লকাি চবধবা, চেন্দুই েউি, আি লয জাতীয় েউি, পচতি ল াকান্তি পচ্ছি 

পুিখপচিণচ্ছয় ইোবতী েচ্ছয়ি, তচ্ছব চতচি অবশয তাোচ্ছত অচধকাচিণী। যচদ 

পত্নীচবচ্ছয়াচ্ছগি পি পুির্ব্থাি দািপচিগ্রচ্ছে অচধকািী েয়, তচ্ছব সামযিীচতি ফচ্ছ  স্ত্রী 

পচতচবচ্ছয়াচ্ছগি পি অবশয, ইো কচিচ্ছ , পুির্ব্থাি পচতগ্রেচ্ছণ অচধকাচিণী। এখাচ্ছি 

চজজ্ঞাসা েইচ্ছত পাচ্ছি, “যচদ” পুরুষ পুিচর্ব্থবাচ্ছে অচধকািী েয়, তচ্ছবই স্ত্রী অচধকাচিণী, 
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চকন্তু পুরুচ্ছষিই চক স্ত্রী চবচ্ছয়াগাচ্ছন্ত চিতীয় বাি চববাে উচিত? উচিত, অিুচিত, স্বতন্ত্র কথা  

ইোচ্ছত ঔচিতযাচ্ছি চিতয চক ুই িাই। চকন্তু মিুষযমাচ্ছত্রিই অচধকাি আচ্ছ , লয যাোচ্ছত 

অচ্ছিযি অচিি িাই, এমত কাযথযমাত্রই প্রবৃচি অিুসাচ্ছি কচিচ্ছত পাচ্ছি। সুতিাং পত্নীচবযুি 

পচত, এবং পচতচবযুি পত্নী ইো েইচ্ছ  পুিখপচিণচ্ছয় উভচ্ছয়ই অচধকািী বচ্ছি। 

  

অতএব চবধবা, চববাচ্ছে অচধকাচিণী বচ্ছি। চকন্তু এই বিচতক তে অদযাচপ এ লদচ্ছশ 

সিিািি স্বীকৃত েয় িাই। যাাঁোিা ইংচ্ছিচজ চশক্ষাি ফচ্ছ , অথবা চবদযাসাগি মোশচ্ছয়ি 

বা ্রঘাহ্ম ধচ্ছর্ম্থি অিুচ্ছিাচ্ছধ, ইো স্বীকাি কচ্ছিি, তাাঁোিা ই োচ্ছক কাচ্ছযথয পচিণত কচ্ছিি িা। 

চতচি চযচি চবধবাচ্ছক চববাচ্ছে অচধকাচিণী বচ য়া স্বীকাি কচ্ছিি, তাাঁোচ্ছদিই গৃেস্থা চবধবা 

চববাোথথ বযাকু য েইচ্ছ ও তাাঁোিা লস চববাচ্ছে উচ্ছদযাগী েইচ্ছত সােস কচ্ছিি িা। তাোি 

কািণ, সমাচ্ছজি ভয়। তচ্ছবই, এই িীচত সমাচ্ছজ প্রচ্ছবশ কচ্ছি িাই। অিযািয সামযাযক 

িীচত সমাচ্ছজ প্রচবি িা েওয়াি কািণ বুঝা যায়  চবধাচ্ছি কিথা পুরুষজাচত লস সকচ্ছ ি 

প্রি চ্ছি আপিাচদগচ্ছক অচিিগ্রস্ত লবাধ কচ্ছিি, চকন্তু এই িীচত এ সমাচ্ছজ লকি প্রচ্ছবশ 

কচিচ্ছত পাচ্ছি িা, তাো ততত সেচ্ছজ বুঝা যায় িা। ইো আয়াসসাধয িচ্ছে  কাোিও 

অচিিকি িচ্ছে, এবং অচ্ছিচ্ছকি সুখবৃচদ্ধকি। তথাচপ ইো সমাচ্ছজ পচিগৃেীত েইবাি  ক্ষণ 

লদখা যায় িা। ইোি কািণ, সমাচ্ছজ ল াকািাচ্ছিি অ ঙ্ঘ্িীয়তাই লবাধ েয়। 

  

আি একচি কথা আচ্ছ । অচ্ছিচ্ছক মচ্ছি কচ্ছিি লয, চিিববধবয বেি, চেন্দু 

মচে াচদচ্ছগি পাচত্রঘতা এরূপ দৃঢ়বদ্ধ লয, তাোি অিযথা কামিা কিা চবচ্ছধয় িচ্ছে। চেন্দু 

স্ত্রীমাচ্ছত্রই জাচ্ছিি লয, এই এক স্বামীি সচ্ছগে  সচ্ছগে  তাাঁোি সক  সুখ যাইচ্ছব, অতএব চতচি 

স্বামীি প্রচত অিন্ত ভচিমতী। এই সম্প্রদাচ্ছয়ি ল াচ্ছকি চবচ্ছবিিায় এই জিযই চেন্দুগৃচ্ছে 

দাম্পতযসুচ্ছখি এত আচধকয। কথাচি সতয বচ য়াই িা েয় স্বীকাি কচি াম। যচদ তাই 

েয়, তচ্ছব চিয়মচি একতিফা িাখ লকি? চবধবাি চিিববধবয যচদ সমাচ্ছজি মগে  কি েয়, 

তচ্ছব মৃতভাযথয পুরুচ্ছষি চিিপত্নীেীিতা চবধাি কি িা লকি? তুচম মচিচ্ছ , লতামাি স্ত্রীি 

আি গচত িাই, এজিয লতামাি স্ত্রী অচধকতি লপ্রমশাচ িী  লসইরূপ লতামাি স্ত্রী মচিচ্ছ , 

লতামািও আি গচত েইচ্ছব িা, চদ এমি চিয়ম েয়, তচ্ছব তুচমও অচধকতি লপ্রমশা ী 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিম্চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । সাম্য ।         প্রবন্ধ 

 47 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েইচ্ছব। এবং দাম্পতয সুখ, গােথস্থয সুখ চিগুণ বৃচদ্ধ েইচ্ছব। চকন্তু লতামাি লব া লস চিয়ম 

খাচ্ছি িা লকি? লকব  অব া স্ত্রীি লব া লস চিয়ম লকি? 

  

তুচম চবধািকিথা পুরুষ, লতামাি সুতিাং লপায়া বাচ্ছিা। লতামাি বাহুব  আচ্ছ , সুতিাং 

তুচম এ লদ িাযয কচিত পাি। চকন্তু জাচিয়া িাখ লয, এ অচতশয় অিযায়, গুরুতি, এবং 

ধর্ম্থচবরুদ্ধ ববষময। 

  

৩য়। চকন্তু পুরুচ্ছষি যত প্রকাি লদ িাযয আচ্ছ , স্ত্রীপুরুচ্ছষ যত প্রকাি ববষময আচ্ছ , 

তেচ্ছদয আমাচদচ্ছগি উচর্ল্চখত তৃতীয় প্রস্তাব, অথথাৎ স্ত্রীগণচ্ছক গৃেমচ্ছধয বিয পশুি িযায় 

বদ্ধ িাখাি অচ্ছপক্ষা চিঠেরুি, জািয অধর্ম্থপ্রসূত ববষময আি চক ুই িাই। আমিা িাতচ্ছকি 

িযায় স্বগথমতথয চবিিণ কচিব, চকন্তু ইোি লদড় কাঠা ভূচমি মচ্ছধয, চপঞ্জচ্ছি িচক্ষতাি িযায় 

বদ্ধ থাচকচ্ছব। পৃচথবীি আিন্দ, লভাগ, চশক্ষা, লক তুক, যাো চক ু জগচ্ছত ভা  আচ্ছ , 

তাোি অচধকাংচ্ছশ বচঞ্চত থাচকচ্ছব। লকি? হুকুম পুরুচ্ছষি।  

  

এই প্রথাি িযায়চবরুদ্ধতা এবং অচিিকাচিতা অচধকাংশ সুচশচক্ষত বযচিই এক্ষচ্ছণ 

স্বীকাি কচ্ছিি, চকন্তু স্বীকাি কচিয়াও তাো  ঙ্ঘ্ি কচিচ্ছত প্রবৃি িি। ইোি কািণ, 

অমযথযাদা ভয়। আমাি স্ত্রী, আমাি কিযাচ্ছক, অচ্ছিয ির্ম্থিচ্ছক্ষ লদচখচ্ছব! চক অপমাি! চক 

 জ্জা! আি লতামাি স্ত্রী, লতামাি কিযাচ্ছক লয পশুি িযায় পর্শ্া চ্ছয় বদ্ধ িাখ, তাোচ্ছত 

চক ু অপমাি িাই? চক ু  জ্জা িাই? যচদ িা থাচ্ছক, তচ্ছব লতামাি মািাপমাি লবাধ 

লদচখয়া, আচম  জ্জায় মচি! 

  

চজজ্ঞাসা কচি, লতামাি অপমাি, লতামাি  জ্জাি অিুচ্ছিাচ্ছধ, তাোচদচ্ছগি উপি পীড়ি 

কচিবাি লতামাি চক অচধকাি? তাোিা চক লতামািই মািিক্ষাি জিয, লতামািই 

বতজসপত্রাচদমচ্ছধয গণয েইবাি জিয, লদে ধািণ কচিয়াচ  ? লতামাি মাি অপমাি সব, 

তাোচ্ছদি সুখ দুখখ চক ুই িচ্ছে? 
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আচম জাচি, লতামিা বগে াগে িাগণচ্ছক এরূপ বতয়াি কচিয়া  লয, তাোিা এখি আি 

এই শাচস্তচ্ছক দুখখ বচ য়া লবাধ কচ্ছি িা। চবচিত্র চক ুই িচ্ছে। যাোচ্ছক অদ্ধথচ্ছভাজচ্ছি অভযস্ত 

কচিচ্ছব, পচিচ্ছশচ্ছষ লস লসই অদ্ধথচ্ছভাজচ্ছিই সন্তুি থাচকচ্ছব, অনাভাবচ্ছক দুখখ মচ্ছি কচিচ্ছব 

িা। চকন্তু তাোচ্ছত লতামাি চিঠেরুিতা মাজ্জথিীয় েই  িা। তাোিা সর্ম্ত েউক, অসর্ম্তই 

েউক, তুচম তাোচদচ্ছগি সুখ ও চশক্ষাি  াাব কচিচ্ছ , এজিয তুচম অিন্ত কা  মোপাপী 

বচ য়া গণয েইচ্ছব। 

  

আি কতকগুচ  মূখথ আচ্ছ ি, তাাঁোচদচ্ছগি শুধু এইরূপ আপচি িচ্ছে। তাাঁোিা বচ্ছ ি 

লয, স্ত্রীগণ সমাজমচ্ছধয যচ্ছথে চবিিণ কচিচ্ছ  দুিস্বভাব েইয়া উচঠচ্ছব, এবং কুিচিত্র 

পুরুষগণ অবসি পাইয়া তাোচদগচ্ছক ধর্ম্থভ্রি কচিচ্ছব। যচদ তাাঁোচদগচ্ছক ব া যায় লয, 

লদখ, ইউচ্ছিাপাচদ সভযসমাচ্ছজ কু কাচমিীগণ যচ্ছথো সমাচ্ছজ চবিিণ কচিচ্ছতচ্ছ , 

তচনবেি চক ক্ষচত েইচ্ছতচ্ছ ? তাোচ্ছত তাাঁোিা উিি কচ্ছিি লয, লস সক  সমাচ্ছজি স্ত্রীগণ, 

চেন্দুমচে াগণ অচ্ছপক্ষা ধর্ম্থভ্রি এবং ক ুচষতস্বভাব বচ্ছি। 

  

ধর্ম্থিক্ষাথথ লয স্ত্রীগণচ্ছক চপঞ্জিচিবদ্ধ িাখা আবশযক, চেন্দুমচে াগচ্ছণি এরূপ কুৎসা 

আমিা সেয কচিচ্ছত পাচি িা। লকব  সংসাচ্ছি ল াকসেবাস কচিচ্ছ ই তাোচদচ্ছগি ধর্ম্থ 

চব ুপ্ত েইচ্ছব, পুরুষ পাইচ্ছ ই তাোি কু ধচ্ছর্ম্থ জ াঞ্জচ  চদয়া তাোি চপ ু চপ ু জুচিচ্ছব, 

চেন্দু স্ত্রীি ধর্ম্থ এরূপ বস্ত্রাবৃত বাচিবৎ িচ্ছে। লয ধর্ম্থ এরূপ বস্ত্রাবৃত বাচিবৎ, লস ধর্ম্থ থাকা, 

িা থাকা সমাি – তাো িাচখবাি জিয এত যচ্ছত্নি প্রচ্ছয়াজি চক? তাোি বেচভচি উেূচ ত 

কচিয়া িূতি চভচিি পিি কি। 

  

৪থথ। আমিা িতুথথ ববষচ্ছমযি উচ্ছর্ল্খ কচিয়াচ , অথথাৎ পুরুষগচ্ছণি বহুচববাচ্ছে 

অচধকাি, তৎসম্বচ্ছে অচধক চ চখবাি প্রচ্ছয়াজি িাই। এক্ষচ্ছণ বগে বাসী চেন্দুগণ চবচ্ছশষরূচ্ছপ 

বুচঝয়াচ্ছ ি লয, এই অচধকাি িীচতচবরুদ্ধ। সেচ্ছজই বুঝা যাইচ্ছব লয, এ স্থচ্ছ  স্ত্রীগচ্ছণি 

অচধকাি বৃচদ্ধ কচিয়া সাময সংস্থাপি কিা সমাজসংস্কািকচদচ্ছগি উচ্ছর্দ্শয েইচ্ছত পাচ্ছি 

িা  পুরুষগচ্ছণি অচধকাি কিথি কিাই উচ্ছর্দ্শয  কািণ, মিুষযজাচতমচ্ছধয কাোিই 

বহুচববাচ্ছে অচধকাি িীচতসগে ত েইচ্ছত পাচ্ছি িা।* লকেই বচ চ্ছব িা লয, স্ত্রীগণও পুরুচ্ছষি 
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িযায় বহুচববাচ্ছে অচধকাচিণী েউি  সকচ্ছ ই বচ চ্ছব, পুরুচ্ছষিও স্ত্রীি িযায় একমাত্র 

চববাচ্ছে অচধকাি। অতএব, লযখাচ্ছি অচধকািচি িীচতসগে ত, লসইখাচ্ছিই সাময অচধকািচ্ছক 

সম্প্রসাচিত কচ্ছি, লযখাচ্ছি কাযথযাচধকািচি অবিচতক, লসখাচ্ছি উোচ্ছক কচিথত এবং সিীণথ 

কচ্ছি। সাচ্ছমযি ফ  কদাি অবিচতক েইচ্ছত পাচ্ছি িা। সাময এবং স্বািুবচিথতা, এই দুই 

তেমচ্ছধয সমুদায় িীচতশাস্ত্র চিচেত আচ্ছ । 

  

(*) কদাচিৎ েইচ্ছত পাচ্ছি লবাধ েয়। যথা, অপুত্রক িাজা, অথবা যাোি ভাযথযা কুঠেরাচদ 

লিাগগ্রস্ত। লবাধ েয় বচ চ্ছতচ , লকি িা, ইো স্বীকাি কচিচ্ছ  পুরুচ্ছষি চবপচ্ছক্ষও লসইরূপ 

বযবস্থা কচিচ্ছত েয়। বস্তুতখ বহুচববাে পচ্ছক্ষ বচ বাি দুই একিা কথা আচ্ছ , চকন্তু আমাি 

চবচ্ছবিিায় বহুচববাে এমি কদযথয প্রথা লয, সক  কথাি উচ্ছর্ল্খ মাচ্ছত্রও অচিি আচ্ছ । 

  

এই িািচি ববষচ্ছমযি উপি আপাততখ বগে ীয় সমাচ্ছজি দৃচি পচড়য়াচ্ছ । যাো অচত 

গচেথত, তাোিই যখি লকাি প্রচতচবধাি েইচ্ছতচ্ছ  িা, তখি লয অিযািয ববষচ্ছমযি প্রচত 

কিাক্ষ কচিচ্ছ  লকাি উপকাি েইচ্ছব, এমত ভিসা কিা যায় িা। আমিা আি দুই একচি 

কথাি উথিতাপি কচিয়া ক্ষান্ত েইব। 

  

স্ত্রীপুরুচ্ছষ লয সক  ববষময প্রায় সর্ব্থসমাচ্ছজ প্রিচ ত আচ্ছ , তেচ্ছধয বপতৃক সম্পচিি 

উিিাচধকাি সম্বেীয় চবচধগুচ  অচত ভয়ািক ও লশািিীয়। পুত্র বপতৃক সম্পচিচ্ছত সমূ্পণথ 

অচধকািী, কিযা লকেই িচ্ছে। পুত্র কিযা, উভচ্ছয়িই এক ঔিচ্ছস, এক গচ্ছবথ জে  উভচ্ছয়িই 

প্রচত চপতা মাতাি এক প্রকাি যত্ন, এক প্রকাি কিথবয কর্ম্থ  চকন্তু পুত্র চপতৃমৃতুযি পি 

চপতাি লকাচি মুদ্রা সুিাপািাচদচ্ছত ভস্মসাৎ করুক, কিযা চবচ্ছশষ প্রচ্ছয়াজচ্ছিি জিযও 

তেচ্ছধয এক কপর্দ্থক পাইচ্ছত পাচ্ছি িা। এই িীচতি কািণ চেন্দুশাচ্ছস্ত্র চিচর্দ্থি েইয়া থাচ্ছক 

লয, লযই শ্রাদ্ধাচধকািী, লসই উিিাচধকািী  লসচি এরূপ অসগে ত এবং অযথাথথ লয, তাোি 

লয চিকতা চির্ব্থািি কিা চিষ্প্রচ্ছয়াজি। লদখা যাউক, এরূপ চিয়চ্ছমি স্বভাবসগে ত অিয 

লকাি মূ  আচ্ছ  চক িা। ইো কচথত েইচ্ছত পাচ্ছি লয, স্ত্রী স্বামীি ধচ্ছি স্বামীি িযায়ই 

অচধকাচিণী  এবং চতচি স্বাচমগৃচ্ছে গৃচেণী, স্বামীি ধবির্শ্চ্ছযথয কত্রথী, অতএব তাাঁোি আি 

বপতৃক ধচ্ছি অচধকাচিণী েইবাি প্রচ্ছয়াজি িাই। যচদ ইোই এই বযবস্থািীচতি মূ স্বরূপ 
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েয়, তাো েইচ্ছ  চজজ্ঞাসয েইচ্ছত পাচ্ছি লয, চবধবা কিযা চবয়ষাচধকাচিণী েয় িা লকি? 

লয কিযা দচিচ্ছদ্র সমচপথত েইয়াচ্ছ , লস উিিাচধকাচিণী েয় িা লকি? চকন্তু আমিা এ 

সক  কু্ষদ্রতি আপচি উপচস্থত কচিচ্ছত ইেুক িচে। স্ত্রীচ্ছক স্বামী বা পুত্র বা এবচম্বধ লকাি 

পুরুচ্ছষি আচশ্রতা েইয়াই ধিভাচগিী েইচ্ছত েইচ্ছব, ইোচ্ছতই আমাচ্ছদি আপচি। অচ্ছিযি 

ধচ্ছি িচেচ্ছ  স্ত্রীজাচত ধিাচধকাচিণী েইচ্ছত পাচিচ্ছব িা – পচ্ছিি দাসী েইয়া ধিী েইচ্ছব – 

িচ্ছিৎ ধিী েইচ্ছব িা, ইোচ্ছতই আপচি। পচিতি পদচ্ছসবা কি, পচত দুি েউক, কুভাষী, 

কদািািী েউক, সক  সেয কি – অবাধয, দুমুথখ, কৃতঘ্ন, পাপাযা পুচ্ছত্রি বাধয েইয়া থাক 

– িচ্ছিৎ ধচ্ছিি সচ্ছগে  স্ত্রীজাচতি লকাি সম্বে িাই। পচত পুত্র তাড়াইয়া চদ  ত সব াুচি । 

স্বাতন্ত্রয অব ম্বি কচিবাি উপায় িাই – সচেষু্ণতা চভন অিয গচতই িাই। এচদচ্ছক পুরুষ, 

সর্ব্থাচধকািী – স্ত্রীি ধিও তাাঁি ধি। ইো কচিচ্ছ ই স্ত্রীচ্ছক সর্ব্থস্বিুযত কচিচ্ছত পাচ্ছিি। 

তাাঁোি স্বাতন্ত্রয অব ম্বচ্ছি লকাি বাধা িাই। এ ববষময গুরুতি, িযায়চবরুদ্ধ, এবং 

িীচতচবরুদ্ধ। 

  

অচ্ছিচ্ছক বচ চ্ছবি, এ অচত উিম বযবস্থা। এ বযবস্থাপ্রভাচ্ছব স্ত্রী স্বামীি বশবচিথিী থাচ্ছক 

বচ্ছি, পুরুষকৃত বযবস্থাবচ ি উচ্ছর্দ্শযই তাই  যত প্রকাি বেি আচ্ছ , সক  প্রকাি বেচ্ছি 

স্ত্রীগচ্ছণি েস্তপদ বাচধাঁয়া পুরুষপদমূচ্ছ  স্থাচপত কি – পুরুষগণ লস্বোক্রচ্ছম পদাাাত 

করুক, অধমথ িািীগণ বাঙ চিষ্পচি কচিচ্ছত িা পাচ্ছি। চজজ্ঞাসা কচি, স্ত্রীগণ পুরুচ্ছষি 

বশবচিথিী েয়, ইো বড় বাঞ্ছিীয়  পুরুষগণ স্ত্রীজাচতি বশবিথী েয়, ইো বাঞ্ছিীয় িচ্ছে 

লকি? যত বেি আচ্ছ , সক  বেচ্ছি স্ত্রীগণচ্ছক বাাঁচধয়া , পুরুষজাচতি জিয একচি বেিও 

িাই লকি? স্ত্রীগণ চক পুরুষাচ্ছপক্ষা অচধকতি স্বভাবতখ দুশ্চচিত্র? িা িজ্জুচি পুরুচ্ছষি োচ্ছত 

বচ য়া, স্ত্রীজাচতি এত দৃঢ় বেি? ইো যচদ অধর্ম্থ িা েয়, তচ্ছব অধর্ম্থ কাোচ্ছক বচ্ছ , 

বচ চ্ছত পাচি িা। 

  

চেন্দু শাস্ত্রািুসাচ্ছি কদাচিৎ স্ত্রী চবষয়াচধকাচিণী েয়, যথা – পচত অপুত্রক মচিচ্ছ । 

এইিুকু চেন্দুশাচ্ছস্ত্রি লগ িব। এইরূপ চবচধ দুই একিা থাকাচ্ছতই আমিা প্রািীি 

আযথযবযবস্থাশাস্ত্রচ্ছক লকাি লকাি অংচ্ছশ আধুচিক সভয ইউচ্ছিাপীয় বযবস্থাশাস্ত্রাচ্ছপক্ষাও 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কিম্চন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । সাম্য ।         প্রবন্ধ 

 51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উৎকৃি বচ য়া লগ িব কচি। চকন্তু এিুকু লকব  মচ্ছন্দি ভা  মাত্র। স্ত্রী চবষয়াচধকাচিণী 

বচ্ছি, চকন্তু দািচবক্রয়াচদি অচধকাচিণী িচ্ছে। এ অচধকাি কতিুকু? আপিাি ভিণচ্ছপ ষণ 

মাত্র পাইচ্ছবি, আি তাাঁোি জীবিকা মচ্ছধয আি কাোচ্ছকও চক ু চদচ্ছবি িা, এই পযথযন্ত 

তাাঁোি অচধকাি। পাপাযা পুত্র সর্ব্থস্ব চবক্রয় কচিয়া ইচিয়সুখ লভাগ করুক, তাোচ্ছত 

শাচ্ছস্ত্রি আপচি িাই, চকন্তু মোিাণী স্বণথময়ীি িযায় ধর্ম্থচিঠেরা স্ত্রী কাোিও প্রাণিক্ষাচ্ছথথও 

এক চবাা েস্তান্তি কচিচ্ছত সমথথ িচ্ছেি। এ ববষময লকি? তাোি উচ্ছিচ্ছিিও অভাব িাই 

– স্ত্রীগণ অ্পসবুচদ্ধ, অচস্থিমচত, চবষয়িক্ষচ্ছণ অশি। েঠাৎ সর্ব্থস্ব েস্তান্তি কচিচ্ছব, 

উিিাচধকািীি ক্ষচত েইচ্ছব, এ জিয তাোিা চবষয় েস্তান্তি কচিচ্ছত অশি েওয়াই উচিত। 

আমিা এ কথা স্বীকাি কচি িা। স্ত্রীগণ বুচদ্ধ, বস্থযথয, িতুিতায় পুরুষাচ্ছপক্ষা লকাি অংচ্ছশ 

িূযি িচ্ছে। চবষয়িক্ষাি জিয লয ববষচয়ক চশক্ষা, তাোচ্ছত তাোিা চিকৃি বচ্ছি, চকন্তু লস 

পুরুচ্ছষিই লদাষ। লতামিা তাোচদগচ্ছক পুিমচ্ছধয আবদ্ধ িাচখয়া, চবষয়কর্ম্থ েইচ্ছত চিচ থপ্ত 

িাখ, সুতিাং তাোচদচ্ছগি ববষচয়ক চশক্ষা েয় িা। আচ্ছগ ববষচয়ক বযাপাচ্ছি চ প্ত েইচ্ছত 

দাও, পচ্ছি চবষচয়ক চশক্ষাি প্রতযাশা কচিও। আচ্ছগ মুচড় িাচখয়া পচ্ছি পাাঁিা কািা যায় িা। 

পুরুচ্ছষি অপিাচ্ছধ স্ত্রী অচশচক্ষতা – চকন্তু লসই অপিাচ্ছধি দণ্ড স্ত্রীগচ্ছণি উপচ্ছিই 

বিথাইচ্ছতচ্ছ । চবিাি মন্দ িয়। 

  

স্ত্রীগচ্ছণি চবষয়াচধকাি সম্বচ্ছে একচি লক তুকাবে বযাপাি মচ্ছি পচড় । কয় বৎসি 

পূচ্ছর্ব্থ োইচ্ছকাচ্ছিথ একচি লমাকর্দ্মা েইয়া চগয়াচ্ছ । চবিাযথয চবষয় এই – অসতী স্ত্রী, 

চবষয়াচধকাচিণী েইচ্ছত পাচ্ছি চক িা! চবিাি অিুমচত কচিচ্ছ ি, পাচ্ছি। শুচিয়া লদচ্ছশ 

হু স্থূ  পচড়য়া লগ । যা! এতকাচ্ছ  চেন্দুস্ত্রীি সতীত্বধর্ম্থ  ুপ্ত েই ! আি লকে সতীত্বধর্ম্থ 

িক্ষা কচিচ্ছব িা! বাগে াচ  সমাজ পয়সা খিি কচিত িাচ্ছে িা – িাজাজ্ঞা িচেচ্ছ  িাাঁদায় 

সচে কচ্ছি িা, চকন্তু এ  াচঠ এমচি মর্ম্থস্থাচ্ছি বাচজয়াচ   লয, চেন্দুগণ আপিা েইচ্ছত 

িাাঁদাচ্ছত সচে কচিয়া, চপ্রচবচ্ছক চন্সচ্ছ  আপী  কচিচ্ছত উদযত! প্রধাি প্রধাি সম্বাদপত্র, “ো 

সতীত্ব! লকাথায় লগচ ” বচ য়া ইংচ্ছিচজ বাগে া া সুচ্ছি লিাদ কচিয়া “ওচ্ছি িাাঁদা লদ!” 

বচ য়া ডাচকচ্ছত  াচগচ্ছ ি। লশষিা চক েইয়াচ্ছ  জাচি িা  লকি িা, লদশী সম্বাদপত্র 

পাঠসুচ্ছখ আমিা ইোক্রচ্ছম বচঞ্চত। চকন্তু যাোই েউক, যাাঁোিা এই চবিাি অচত ভয়িি 
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বযাপাি মচ্ছি কচিয়াচ চ্ছ ি, তাাঁোচদগচ্ছক আমাচদচ্ছগি একচি কথা চজজ্ঞাসয আচ্ছ । স্বীকাি 

কচি, অসতী স্ত্রী চবষচ্ছয় বচঞ্চত েওয়াই চবচ্ছধয়, তাো েইচ্ছ  অসতীত্ব পাপ বড় শাচসত 

থাচ্ছক  চকন্তু লসই সচ্ছগে  আি একচি চবধাি েইচ্ছ  ভা  েয় িা, লয  ম্পি পুরুষ অথবা লয 

পুরুষ পত্নী চভন অিয িািীি সংসগথ কচিয়াচ্ছ , লসও চবষয়াচধকাচ্ছি অক্ষম েইচ্ছব? চবষচ্ছয় 

বচঞ্চত েইবাি ভয় লদখাইয়া স্ত্রীচদচ্ছগি সতী কচিচ্ছত িাও – লসই ভয় লদখাইয়া 

পুরুষগণচ্ছক সৎপচ্ছথ িাচখচ্ছত িাও িা লকি? ধর্ম্থভ্রি স্ত্রী চবষয় পাইচ্ছব িা  ধর্ম্থভ্রি পুরুষ 

চবষয় পাইচ্ছব লকি? ধর্ম্থভ্রি পুরুষ, – লয  ম্পি, লয লিাি, লয চমথযাবাদী, লয মদযাপায়ী, 

লয কৃতঘ্ন, লস সকচ্ছ ই চবষয় পাইচ্ছব  লকি িা, লস পুরুষ  লকব  অসতী চবষয় পাইচ্ছব 

িা  লকি িা, লস স্ত্রী! ইো যচদ ধর্ম্থশাস্ত্র, তচ্ছব অধর্ম্থশাস্ত্র চক? ইো যচদ আইি, তচ্ছব 

লবআইি চক? এই আইি িক্ষাথথ িাাঁদা লতা া যচদ লদশবাৎস য, তচ্ছব মোপাতক 

লকমিতি? 

  

স্ত্রীজাচতি সতীত্বধর্ম্থ সর্ব্থচ্ছতাভাচ্ছব িক্ষণীয়, তাোি িক্ষাথথ যত বাাঁধি বাচধচ্ছতাঁ পাি, 

ততই ভা , কাোিও আপচি িাই। চকন্তু পুরুচ্ছষি উপি লকাি কথা িাই লকি? পুরুষ 

বািস্ত্রীগমি করুক, পিদািচিিত েউক, তাোি লকাি শাসি িাই লকি? শাচ্ছস্ত্র ভূচি ভূচি 

চিচ্ছষধ আচ্ছ   সকচ্ছ ই বচ চ্ছব, পুরুচ্ছষি পচ্ছক্ষও এ সক  অচত মন্দ কর্ম্থ, ল াচ্ছকও একিু 

একিু চিন্দা কচিচ্ছব – চকন্তু এই পযথযন্ত। স্ত্রীচ্ছ াকচদচ্ছগি উপি লযরূপ কচঠি শাসি, 

পুরুষচদচ্ছগি উপি লসরূপ চক ুই িাই। কথায় চক ু েয় িা  ভ্রি পুরুচ্ছষি লকাি সামাচজক 

দণ্ড িাই। একজি স্ত্রী সতীত্ব সম্বচ্ছে লকাি লদাষ কচিচ্ছ  লস আি মুখ লদখাইচ্ছত পাচ্ছি িা  

েয়ত আযীয় স্বজি তাোচ্ছক চবষ প্রদাি কচ্ছিি  আি একজি পুরুষ প্রকাচ্ছশয লসইরূপ 

কাযথয কচিয়া লিাশিাই কচিয়া, জুচড় োাঁকাইয়া িাচত্রচ্ছশচ্ছষ পত্নীচ্ছক িিণচ্ছিণু স্পশথ কিাইচ্ছত 

আচ্ছসি  পত্নী পু চকত েচ্ছয়ি  ল াচ্ছক লকে কি কচিয়া অসাধুবাদ কচ্ছি িা  ল াকসমাচ্ছজ 

চতচি লযরূপ প্রচতচঠেরত চ চ্ছ ি, লসইরূপ প্রচতচঠেরত থাচ্ছকি, লকে তাাঁোি সচেত লকাি প্রকাি 

বযবোচ্ছি সিুচিত েয় িা  এবং তাাঁোি লকাি প্রকাি দাচব দাওয়া থাচকচ্ছ  স্বেচ্ছন্দ চতচি 

লদচ্ছশি িূড়া বচ য়া প্রচতভাত েইচ্ছত পাচ্ছিি। এই আি একচি গুরুতি ববষময। 
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আি একচি অিুচিত ববষময এই লয, সর্ব্থচিম্নচ্ছশ্রণীি স্ত্রীচ্ছ াক চভন, এচ্ছদশীয় স্ত্রীগণ 

উপাজ্জথি কচিচ্ছত পাচ্ছি িা। সতয বচ্ছি, উপাজ্জথিকািী পুরুচ্ছষিা আপি আপি পচিবািস্থা 

স্ত্রীগণচ্ছক প্রচতপা ি কচিয়া থাচ্ছক। চকন্তু এমি স্ত্রী অচ্ছিক এ লদচ্ছশ আচ্ছ  লয, তাোচদগচ্ছক 

প্রচতপা ি কচ্ছি, এমি লকেই িাই। বাগে া াি চবধবা স্ত্রীগণচ্ছক চবচ্ছশষতখ  ক্ষয কচিয়াই 

আমিা চ চখচ্ছতচ । অিাথা বগে চবধবাচদচ্ছগি অনকি ল াকচবখযাত, তাোি চবস্তাচ্ছি 

প্রচ্ছয়াজি িাই। তাোিা উপাজ্জথি কচিয়া চদিপাত কচিচ্ছত পাচ্ছি িা, ইো সমাচ্ছজি চিতান্ত 

চিঠেরুিতা। সতয বচ্ছি, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃচি কচিবাি পচ্ছক্ষ লকাি বাধা িাই, চকন্তু 

ভদ্রচ্ছ াচ্ছকি স্ত্রী কিযা এ সক  বৃচি কচিচ্ছত সক্ষম িয় – তদচ্ছপক্ষা মৃতুযচ্ছত যন্ত্রণা অ্পস। 

অিয লকািপ্রকাচ্ছি ইোিা লয উপাজ্জথি কচিচ্ছত পাচ্ছি িা, তাোি চতিচি কািণ আচ্ছ । 

প্রথমতখ, তাোিা লদশী সমাচ্ছজি িীতযিুসাচ্ছি গৃচ্ছেি বাচেি েইচ্ছত পাচ্ছি িা। গৃচ্ছেি বাচেি 

িা েইচ্ছ  উপাজ্জথি কিাি অ্পস সভ হাবিা। চিতীয়, এ লদশীয় স্ত্রীগণ ল খাপড়া বা 

চশ্পসাচদচ্ছত সুচশচক্ষতা িচ্ছে  লকািপ্রকাি চবদযায় সুচশচক্ষত িা েইচ্ছ  লকে উপাজ্জথি 

কচিচ্ছত পাচ্ছি িা। তৃতীয়, চবচ্ছদশী উচ্ছমদওয়াি এবং চবচ্ছদশী চশ্পসীিা প্রচতচ্ছযাগী  এ 

লদশী পুরুচ্ছষই িাকচি, বযবসায়, চশ্পস বা বাচণচ্ছজয অন কচিয়া সিু াি কচিয়া উচঠচ্ছত 

পাচিচ্ছতচ্ছ  িা, তাোি উপি স্ত্রীচ্ছ াক প্রচ্ছবশ কচিয়া চক কচিচ্ছব? 

  

এই চতিচি চবঘ্ন চিিাকিচ্ছণি একই উপায় – চশক্ষা। ল াচ্ছক সুচশচক্ষত েইচ্ছ , 

চবচ্ছশষতখ স্ত্রীগণ সুচশচক্ষতা েইচ্ছ , তাোিা অিায়াচ্ছসই গৃেমচ্ছধয গুপ্ত থাকাি পদ্ধচত 

অচতক্রম কচিচ্ছত পাচিচ্ছব। চশক্ষা থাচকচ্ছ ই, অচ্ছথথাপাজ্জথচ্ছি িািীগচ্ছণি ক্ষমতা জচেচ্ছব। 

এবং এ লদশী স্ত্রীপুরুষ সক  প্রকাি চবদযায় সুচশচক্ষত েইচ্ছ , চবচ্ছদশী বযবসায়ী, চবচ্ছদশী 

চশ্পসী বা চবচ্ছদশী বচণক্ , তাোচদচ্ছগি অন কাচড়য়া  ইচ্ছত পাচিচ্ছব িা। চশক্ষাই সক  

প্রকাি সামাচজক অমগে   চিবািচ্ছণি উপায়। 

  

আমিা লয সক  কথা এই প্রবচ্ছে বচ য়াচ , তাো যচদ সতয েয়, তচ্ছব আমাচদচ্ছগি 

লদশীয় স্ত্রীগচ্ছণি দশা বড়ই লশািিীয়া। ইোি প্রচতকাি জিয লক চক কচিয়াচ্ছ ি? পচণ্ডতবি 

শ্রীযুি ঈর্শ্িিি চবদযাসাগি ও ্রঘাহ্মসম্প্রদায় অচ্ছিক যত্ন কচিয়াচ্ছ ি – তাাঁোচদচ্ছগি যশখ 
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অক্ষয় েউক  চকন্তু এই কয় জি চভন সমাজ েইচ্ছত চক ুই েয় িাই। লদচ্ছশ অচ্ছিক 

এচ্ছসাচসচ্ছয়শি,  ীগ, লসাসাইচি, সভা, োব ইতযাচদ আচ্ছ  – কাোিও উচ্ছর্দ্শয িাজিীচত, 

কাোিও উচ্ছর্দ্শয সমাজিীচত, কাোিও উচ্ছর্দ্শয ধর্ম্থিীচত, কাোি উচ্ছর্দ্শয দুিথীচত, চকন্তু 

স্ত্রীজাচতি উনচতি জিয লকে িাই। পশুগণচ্ছক লকে প্রোি িা কচ্ছি, একজিয একচি সভা 

আচ্ছ , চকন্তু বাগে া াি অচ্ছদ্ধথক অচধবাসী, স্ত্রীজাচত – তাোচদচ্ছগি উপকািাথথ লকে িাই। 

আমিা কয় চদচ্ছিি চভতি অচ্ছিক পাঠশা া, চিচকৎসাশা া এবং পশুশা াি জিয চবস্তি 

অথথবযয় লদচখ াম, চকন্তু এই বগে সংসািরূপ পশুশা াি সংস্কিণাথথ চক ু কিা যায় িা চক? 

  

যায় িা  লকি িা, তাোচ্ছত িঙ তামাসা চক ু িাই। চক ু কিা যায় িা  লকি িা, 

তাোচ্ছত িায় বাোদুচি, িাজা বাোদুচি, িাি অব্ ইচণ্ডয়া প্রভৃচত চক ু িাই। আচ্ছ  লকব  

মূচ্ছখথি কিতাচ । লক অগ্রসি েইচ্ছব? 

  

উপসংোি 

  

এ লদচ্ছশি বিথমাি সমাচ্ছজি তৃতীয় দৃিান্ত লদখাইচ্ছত েইচ্ছত জাচতগত ববষচ্ছমযি 

উচ্ছর্ল্খ কচিচ্ছত েয়। আমিা বণথ-ববষচ্ছমযি কথা বচ চ্ছতচ  িা। প্রািীি ভািচ্ছতি বণথ-

ববষচ্ছমযি ফচ্ছ ি পচিিয় চদয়াচ । তাোি ফচ্ছ  লয সামাচজক ববষময জচেয়াচ্ছ , তাো 

কৃষচ্ছকি উদােিচ্ছণ বুঝাইয়াচ । এক্ষচ্ছণ বণথগত ববষচ্ছমযি সচ্ছগে  অচধকািগত ববষময িাই  

যাো আচ্ছ , তাো সামািয। জাচতগত লয ববষময বচ চ্ছতচ , তাো লজতা ও চবচজচ্ছতি 

মচ্ছধয। লয জাচত িাজা ও লয জাচত প্রজা, তাোচদচ্ছগি মচ্ছধয এ লদচ্ছশ অচধকািগণ ববষময 

আচ্ছ । লসই ববষময এতচ্ছর্দ্শীয়গণ কিৃথক সর্ব্থদা চবিাচিত েইয়া থাচ্ছক, সুতিাং এ গ্রচ্ছনথ 

তাোি সচবস্তাচ্ছি চবিাি কচিবাি প্রচ্ছয়াজি লদখা যায় িা।  

  

উপসংোচ্ছি আমিা লকব  ইোই বুঝাইচ্ছত িাই লয, আমিা সামযিীচতি এরূপ বযাখযা 

কচি িা লয, সক  মিুষয সমািাবস্থাপন েওয়া আবশযক বচ য়া চস্থি কচিচ্ছত েইচ্ছব। তাো 

কখি েইচ্ছত পাচ্ছি িা। লযখাচ্ছি বুচদ্ধ, মািচসক শচি, চশক্ষা, ব  প্রভৃচতি স্বাভাচবক 

তািতময আচ্ছ , লসখাচ্ছি অবশয অবস্থাি তািতময াচিচ্ছব – লকে িক্ষা কচিচ্ছত পাচিচ্ছব 
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িা। তচ্ছব অচধকাচ্ছিি সাময আবশযক – কাোিও শচি থাচকচ্ছ  অচধকাি িাই, বচ য়া 

চবমুখ িা েয়। সকচ্ছ ি উনচতি পথ মুি িাচে। 
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