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১. বৈচিক পুররোচিরের শচি 

বৈচিক পুররোচিরের মন্ত্রৈরে ৈেীয়োন্, দিৈগণ েোাঁিোর মন্ত্রৈরে আিূে িইয়ো পোন-র োজন 

গ্রিণ কররন ও যজমোনরক অ ীচিে ফে প্রিোন কররন। ইিরেৌচকক মঙ্গরের কোমনোয় 

প্রজোৈগগ, রোজনযৈগগও েোাঁিোর দ্বোরস্থ। রোজো দসোম পুররোচিরের উপোসয, ৈরি ও মন্ত্রপুষ্ট; 

আহুচেগ্রিরণিু দিৈগণ কোরজই পুররোচিরের উপর সিয়; বিৈৈরের উপর মোনৈ-ৈে চক 

কচররে পোরর? মোনৈ-ৈরের দকন্দ্রী ূে রোজোও পুররোচিেৈরগগর অনুগ্রিপ্রোর্গী। েোাঁিোরির 

কৃপোিৃচষ্টই যরর্ষ্ট সোিোযয; েোাঁিোরির আশীৈগোি সৈগরেষ্ট কর; কখনও চৈ ীচিকো-সংকুে 

আরিশ, কখনও সহৃিয় মন্ত্রণো, কখনও দকৌশেময় নীচেজোে- চৈস্তোর রোজশচিরক 

অরনক সমরয়ই পুররোচিেকুরের চনরিগশৈেগী কচরয়োরে। সকরের উপর  য়-

চপেৃপুরুিচিরগর নোম, চনরজর যরশোচেচপ পুররোচিরের দেখনীর অধীন। মিোরেজস্বী, 

জীৈদ্দশোয় অচে কীচেগমোন্, প্রজোৈরগগর চপেৃমোেৃস্থোনীয় িউন নো দকন, মিোসমুরে 

চশচশরচৈন্দুপোরের নযোয় কোেসমুরে েোাঁিোর যশঃসূযগ চিরচিন অস্তচমে; দকৈে 

মিোসত্রোনুষ্ঠোয়ী, অশ্বরমধযোজী, ৈিগোর ৈোচররির নযোয় পুররোচিেগরণর উপর অজ্র-ধন-

ৈিগণকোরী রোজগরণর নোমই পুররোচিে-প্রসোরি জোজ্বেযমোন। দিৈগরণর চপ্রয়, চপ্রয়িশগী 

ধমগোরশোক ব্রোহ্মণয-জগরে নোম-মোত্র-রশি; পরীচিে জনরমজয় আৈোে-ৈৃদ্ধ-ৈচনেোর 

চিরপচরচিে। 
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২. রোজো ও প্রজোর শচি 

রোজয-রিো, চনরজর চৈেোস, ৈনু্ধৈরগগর পুচষ্ট ও সৈগোরপিো পুররোচিেকুরের েুচষ্টর চনচম্ 

রোজরচৈ প্রজোৈগগরক দশোিণ কচররেন। বৈরশযরো রোজোর খোিয, েোাঁিোর দুগ্ধৈেী গো ী। 

  

কর-গ্রিরণ, রোজয-রিোয় প্রজোৈরগগর মেোমরের চৈরশি অরপিো নোই—চিন্দুজগরেও নোই, 

দৈৌদ্ধজগরেও েদ্রূপ। যচিও যুচধচষ্ঠর ৈোরণোৈরে বৈশয-শূরেরও গৃরি পিোপগণ 

কচররেরেন, প্রজোরো রোমিরন্দ্রর দযৌৈরোরজয অচ রিক প্রোর্গনো কচররেরেন, সীেোর 

ৈনৈোরসর জনয দগোপন মন্ত্রণো কচররেরে, চকন্তু সোিোৎ প্রেযি-সম্বরন্ধ রোরজযর প্রর্ো-

স্বরূপ, প্রজোরির দকোন চৈিরয় উচ্চৈোিয নোই। প্রজোশচি আপনোর িমেো অপ্রেযি োরৈ 

চৈশৃঙ্খেরূরপ প্রকোশ কচররেরে। দস শচির অচস্তরে প্রজোৈরগগর নখনও ঞানোন িয় নোই। 

েোিোরে সমৈোরয়র উরিযোগ ৈো ইচ্ছোও নোই; দস দকৌশরেরও সমূ্পণগ অ োৈ, যোিো দ্বোরো 

িুে িুে শচিপুজ এ নকী ূে িইয়ো প্রিড ব ৈে সংগ্রি করর। 

  

চনয়রমর [রয] অ োৈ—েোিোও নরি; চনয়ম আরে, প্রণোেী আরে, চনধগোচরে অংশ আরে, 

কর-সংগ্রি ও বসনযিোেনো ৈো চৈিোর-সম্পোিন ৈো িড ব-পুরস্কোর সকে চৈিরয়রই 

পুঙ্খোনুপুঙ্খ চনয়ম আরে, চকন্তু েোিোর মূরে ঋচির আরিশ, বিৈশচি, ঈশ্বরোরৈশ। েোিোর 

চস্থচেস্থোপকে নরকৈোররই নোই ৈচেরেই িয় নৈং েোিোরে প্রজোৈরগগর সোধোরণ মঙ্গেকর 

কোযগ-সোরধোরনোরদ্দরশ সিমচে িইৈোর ৈো সমরৈে ৈুচদ্ধরযোরগ রোজগৃিীে প্রজোর ধরন 

সোধোরণ স্বেৈুচদ্ধ ও েোিোর আয়-ৈযয়-চনয়মরনর শচিেোর চ্ছোর দকোন চশিোর সম্ভোৈনো 

নোই। 

  

আৈোর ঐ সকে চনরিগশ—পুস্তরক। পুস্তকোৈদ্ধ চনয়ম ও েোিোর কোযগ-পচরণচে, ন দুরয়র 

মরধয িূর—অরনক। নকজন রোমিন্দ্র শে শে অচিৈরণগর২ পরর জন্মগ্রিণ কররন  

িড বোরশোকে অরনক রোজোই আজন্ম দিখোইয়ো যোন, ধমগোরশোকে৩ অচে অ্পসসংখযক। 
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আকৈররর নযোয় প্রজোরিরকর সংখযো আরঙ্গজীরৈর নযোয় প্রজো িরকর অরপিো অরনক 

অ্পস। 

  

িউন যুচধচষ্ঠর ৈো রোমিন্দ্র ৈো ধমগোরশোক ৈো আকৈর, পরর যোিোর মুরখ সৈগিো অন্ন েুচেয়ো 

দিয়, েোিোর ক্ররম চনরজর অন্ন উঠোইয়ো খোইৈোর শচি দেোপ পোয়। সৈগ চৈিরয় অপরর 

যোিোরক রিো করর, েোিোর আত্মরিো শচির স্ফূচেগ কখনও িয় নো। সৈগিোই চশশুর নযোয় 

পোচেে িইরে অচে ৈচেষ্ঠ যুৈোও িীর্গকোয় চশশু িইয়ো যোয়। দিৈেুেয রোজো দ্বোরো 

সৈগরেো োরৈ পোচেে প্রজোও কখনও স্বোয়্শোসন চশরখ নো; রোজমুখোরপিী িইয়ো ক্ররম 

চনৈগীযগ ও চনঃশচি িইয়ো যোয়। ঐ ‘পোচেে’ ‘রচিে’ই িীর্গস্থোয়ী িইরে সৈগনোরশর মূে। 
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৩. স্বোয়ত্তশোসন 

মিোপুরুিচিরগর অরেৌচকক প্রোচে -ঞানোরনোৎপন্ন শোস্ত্রশোচসে সমোরজর শোসন রোজো, প্রজো, 

ধনী, চনধগন, মূখগ, চৈদ্বোন্—সকরের উপর অৈযোিে িওয়ো অন্তেঃ চৈিোরচসদ্ধ, চকন্তু কোরযগ 

কেিূর িইয়োরে ৈো িয়, পূরৈগই ৈেো িইয়োরে। শোচসেগরণর শোসনকোরযগ অনুমচে—যোিো 

আধুচনক পোশ্চোেয জগরের মূেমন্ত্র নৈং যোিোর দশি ৈোণী আরমচরকোর শোসনপদ্ধচে-পরত্র 

অচে উচ্চররৈ দর্োচিে িইয়োরে, ‘ন দিরশ প্রজোচিরগর শোসন প্রজোচিরগর দ্বোরো নৈং 

প্রজোচিরগর কেযোরণর চনচম্ িইরৈ’, [েোিো] দয নরকৈোররই  োরেৈরিগ চেে নো েোিোও 

নরি। যৈন৪ পচরব্রোজরকরো অরনকগুচে িুে িুে স্বোধীনেন্ত্র নরিরশ দিচখয়োচেরেন, 

দৈৌদ্ধচিরগর গ্ররেও স্থরে স্থরে চনিশগন পোওয়ো যোয়, নৈং প্রকৃচে৫ দ্বোরো অনুরমোচিে 

শোসনপদ্ধচের ৈীজ দয চনচশ্চে গ্রোময পঞ্চোরয়রে ৈেগমোন চেে নৈং নখনও স্থোরন স্থোরন 

আরে, দস চৈিরয় আর সরন্দি নোই। চকন্তু দস ৈীজ দয স্থোরন উপ্ত িইয়োচেে, অঙ্কুর দসর্োয় 

উদ্গে িইে নো; ন  োৈ ঐ গ্রোময পঞ্চোরয়ে চ ন্ন সমোজমরধয কখনও সম্প্রসোচরে িয় 

নোই। 

  

ধমগসমোরজ েযোগীরির মরধয, দৈৌদ্ধ যচেগরণর মরঠ ঐ স্বোয়্-শোসনপ্রণোেী চৈরশিরূরপ 

পচরৈচধগে িইয়োচেে, েোিোর চনিশগন যরর্ষ্ট আরে নৈং অিযোচপ নোগো সন্নযোসীরির মরধয 

‘পরঞ্চ’র িমেো ও সম্মোন, প্ররেযক নোগোর সম্প্রিোয়মরধয অচধকোর ও উি সম্প্রিোরয়র 

মরধয সমৈোয়-শচির কোযগ দিচখরে িমৎকৃে িইরে িয়। 
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৪. বৈৌদ্ধচৈপ্লৈ ও েোিোর ফল 

দৈৌরদ্ধোপপ্লোৈরনর সরঙ্গ সরঙ্গ পুররোচিরের শচির িয় ও রোজনযৈরগগর শচির চৈকোশ। 

  

দৈৌদ্ধযুরগর পুররোচিে সৈগেযোগী, মঠোেয়, উিোসীন। ‘শোরপন িোরপন ৈো’৬ রোজকুেরক 

পিোনে কচরয়ো রোচখরে েোাঁিোরির উৎসোি ৈো ইচ্ছো নোই। র্োচকরেও আহুচের োজী 

দিৈকুরের অৈনচের সচিে েোাঁিোরির প্রচেষ্ঠোও চনম্নোচ মুখী; কে শে ব্রহ্মো-ইন্দ্রোচি 

ৈুদ্ধেপ্রোপ্ত নররিরৈর িররণ প্রণে নৈং নই ৈুদ্ধরে মনুিযমোরত্ররই অচধকোর। 

  

কোরজই রোজশচিরূপ মিোৈে যঞানোশ্ব আর পুররোচিে-িস্তধৃে-িৃঢ়সংযে-রচি নরি; দস 

নৈোর আপন ৈরে স্বচ্ছন্দিোরী। ন যুরগর শচিরকন্দ্র সোমগোয়ী যজুযগোজী পুররোচিরে নোই, 

রোজশচিও  োররের চৈকীণগ িচত্রয়ৈংশ-সম্ভূে িুে িুে মড বেীপচেরে সমোচিে নরি; ন 

যুরগর চিগ ্চিগন্তৈযোপী অপ্রচেিেশোসন আসমুেচিেীশগণই মোনৈশচিরকন্দ্র। ন যুরগর 

দনেো আর চৈশ্বোচমত্র ৈচশষ্ঠ নরিন, চকন্তু সম্রোট্ িন্দ্রগুপ্ত, ধমগোরশোক প্র ৃচে। দৈৌদ্ধযুরগর 

নকচ্ছত্র পৃচর্ৈীপচে সম্রোড়গ ্রণর নযোয়  োররের দগৌরৈৈৃচদ্ধকোরী রোজগণ আর কখনও 

 োরে-চসংিোসরন আরূঢ় িন নোই, ন যুরগর দশরি আধুচনক চিন্দুধমগ ও রোজপুেোচি জোচের 

অ ুযত্থোন। ইাঁিোরির িরস্ত  োররের রোজিড ব পুনৈগোর অখড ব প্রেোপ িইরে চৈিুযে িইয়ো 

শেখড ব িইয়ো যোয়। নই সমরয় ব্রোহ্মণযশচির পুনর ুযত্থোন রোজশচির সচিে 

সিকোচর োরৈ উি ্যুি িইয়োচেে। 

  

ন চৈপ্লরৈ—বৈচিক কোে িইরে আরদ্ধ িইয়ো বজন ও দৈৌদ্ধ-চৈপ্লরৈ চৈরোররূরপ স্ফুরীকৃে 

পুররোচিেশচি ও রোজশচির দয চিরন্তন চৈৈোি, েোিো চমচরয়ো চগয়োরে। নখন ন দুই 

মিোৈে পরস্পর সিোয়ক, চকন্তু দস মচিমোচিে িোত্রৈীযগও নোই, ব্রহ্মৈীযগও েুপ্ত। 

পরস্পররর স্বোরর্গর সিোয়, চৈপি পরির সমূে উৎকোিণ, দৈৌদ্ধৈংরশর সমূরে চনধন 

ইেযোচি কোরযগ িচয়েৈীযগ ন নূেন শচিসঙ্গম নোনো োরৈ চৈ ি িইয়ো, প্রোয় গেপ্রোণ িইয়ো 

পচড়ে; দশোচণে-রশোিণ, বৈর-চনযগোেন, ধনিরণোচি ৈযোপোরর চনয়ে চনযুি িইয়ো, পূৈগ 
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রোজনযৈরগগর রোজসূয়োচি যরঞানর িোরসযোদ্দীপক অচ নরয়র অঙ্কপোেমোত্র কচরয়ো, 

 োরিোরণোচি-িোরুকোর-শৃঙ্খচেে-পি ও মন্ত্রেরন্ত্রর মিোৈোগ জোে-জচড়ে িইয়ো 

পচশ্চমরিশোগে মুসেমোন ৈযোধচনিরয়র সুে  মৃগয়োয় পচরণে িইে। 

  

দয পুররোচিেশচির সচিে রোজশচির সংগ্রোম বৈচিক কোে িইরেই িচেরেচেে,  গৈোন্ 

েীকৃরের অমোনৈ প্রচে ো স্বীয় জীৈদ্দশোয় যোিোর িত্রপ্রচেৈোচিেো প্রোয়  জ এন কচরয়ো 

চিরে সিম িইয়োচেে, দয ব্রোহ্মণযশচি বজন ও দৈৌদ্ধ উপপ্লোৈরন  োররের কমগরিত্র 

িইরে প্রোয় অপসৃে িইয়োচেে, অর্ৈো প্রৈে প্রচেদ্বন্দ্বী ধরমগর আঞানোনুৈেগী িইয়ো কর্চঞ্চৎ 

জীৈনধোরণ কচররেচেে, যোিো চমচিরকুেোচির  োরেোচধকোর িইরে চকেুকোে প্রোণপরণ 

পূৈগপ্রোধোনয স্থোপন কচররে দিষ্টো কচরয়োচেে, নৈং ঐ প্রোধোনযস্থোপরনর জনয মধয-নচশয়ো 

িইরে সমোগে কূ্ররকমগো ৈৈগরৈোচিনীর পিোনে িইয়ো, েোিোরির ৈী ৎস রীচেনীচে 

স্বরিরশ স্থোপন কচরয়ো, চৈিযোচৈিীন ৈৈগর  ুেোইৈোর দসোজো পর্ মন্ত্রেন্ত্র-মোত্র-আেয় িইয়ো, 

নৈং েজ্জনয চনরজ সৈগরেো োরৈ িেচৈিয, িেৈীযগ, িেোিোর িইয়ো আযগোৈেগরক নকচর 

প্রকোড ব ৈোম-ৈী ৎস ও ৈৈগরোিোররর আৈরেগ পচরণে কচরয়োচেে, নৈং যোিো কুসংস্কোর ও 

অনোিোররর অৈশযম্ভোৈী ফেস্বরূপ সোরিীন ও অচে দুৈগে িইয়ো পচড়য়োচেে, পচশ্চম িইরে 

সমুচত্থে মুসেমোনোক্রমণরূপ প্রৈে ৈোয়ুর স্পশগমোরত্রই েোিো শেধো  ি মৃচ্কোয় পচেে 

িইে। পুনৈগোর কখনও উচঠরৈ চক, দক জোরন? 
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৫. মুসলমোন অচিকোর 

মুসেমোন-রোজরে অপরচিরক দপৌররোচিেযশচির প্রোদু গোৈ অসম্ভৈ। িজরে মিম্মি 

সৈগরেো োরৈ ঐ শচির চৈপরি চেরেন নৈং যর্োসম্ভৈ ঐ শচির নকোন্ত চৈনোরশর জনয 

চনয়মোচি কচরয়ো চগয়োরেন। মুসেমোন-রোজরে রোজোই স্বয়ং প্রধোন পুররোচিে; চেচনই 

ধমগগুরু; নৈং সম্রোট্ িইরে [চেচন] প্রোয়ই সমস্ত মুসেমোন জগরের দনেো িইৈোর আশো 

রোরখন। য়োহুিী ৈো ঈশোিী৯মুসেমোরনর চনকর সমযক্ রৃ্ণয নরি, েোিোরো অ্পসচৈশ্বোসী 

মোত্র; চকন্তু কোরফর মূচেগপূজোকোরী চিন্দু ন জীৈরন ৈচেিোন ও অরন্ত অনন্ত নররকর  োগী। 

দসই কোরফররর ধমগগুরুচিগরক—পুররোচিেচিগরক—িয়ো কচরয়ো দকোন প্রকোরর জীৈনধোরণ 

কচররে আঞানোমোত্র মুসেমোন রোজো চিরে পোররন, েোিোও কখনও কখনও; নেুৈো রোজোর 

ধমগোনুরোগ নকরু ৈৃচদ্ধ িইরেই কোরফর িেযোরূপ মিোযরঞানর আরয়োজন  

  

নক চিরক রোজশচি চ ন্নধমগী চ ন্নোিোরী প্রৈে রোজগরণ সঞ্চোচরে; অপর চিরক 

দপৌররোচিেশচি সমোজ-শোসনোচধকোর িইরে সৈগরেো োরৈ চৈিুযে। মিোচি ধমগশোরস্ত্রর স্থোরন 

দকোরোরনোি িড বনীচে, সংস্কৃে  োিোর স্থোরন পোরসী আরৈী। সংস্কৃে  োিো চৈচজে রৃ্চণে 

চিন্দুরির ধমগমোত্র-প্ররয়োজন রচিে, অেনৈ পুররোচিরের িরস্ত যর্োকর্চঞ্চৎ প্রোণধোরণ 

কচররে েোচগে, আর ব্রোহ্মণযশচি চৈৈোিোচি রীচেনীচে-পচরিোেরনই আপনোর দুরোকোঙ্ক্ষো 

িচরেোর্গ কচররে রচিে, েোিোও যেিণ মুসেমোন রোজোর িয়ো।  

  

বৈচিক ও েোিোর সচন্নচিে উ্রকোরে দপৌররোচিেযশচির দপিরণ রোজশচির স্ফূচেগ িয় 

নোই। দৈৌদ্ধচৈপ্লরৈর পর ব্রোহ্মণযশচির চৈনোরশর সরঙ্গ সরঙ্গ  োররের রোজশচির সমূ্পণগ 

চৈকোশ আমরো দিচখয়োচে। দৈৌদ্ধ সোম্রোরজযর চৈনোশ ও মুসেমোন সোম্রোজয-স্থোপন—নই দুই 

কোরের মরধয রোজপুে জোচের দ্বোরো রোজশচির পুনরুদ্ভোৈরনর দিষ্টো দয চৈফে িইয়োচেে 

েোিোরও কোরণ দপৌররোচিেযশচির নৈজীৈরনর দিষ্টো।  
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পিিচেে-রপৌররোচিেযশচির মুসেমোন রোজো ৈহু পচরমোরণ দমৌযগ, গুপ্ত, আন্ধ্র, িোত্রপোচি 

সম্রোড় ্ৈরগগর দগৌরৈেী পুনরুদ্ভোচসে কচররে সিম িইয়োচেে।  

  

নই প্রকোরর কুমোচরল্ল িইরে েীশঙ্কর ও েীরোমোনুজোচিপচরিোচেে, রোজপুেোচিৈোহু, 

বজনরৈৌদ্ধ-রূচধরোিকরেৈর, পুনুর ুযত্থোরনচু্ছ  োররের দপৌররোচিেযশচি 

মুসেমোনোচধকোর-যুরগ চিরচিরনর মে প্রসুপ্ত রচিে। যুদ্ধচৈগ্রি, প্রচেদ্বচন্দ্বেো ন যুরগ দকৈে 

রোজোয় রোজোয়। ন যুরগর দশরি যখন চিন্দুশচি মিোরোষ্ট্র ৈো চশখৈীরযগর মধযগে িইয়ো 

চিন্দুধরমগর কর্চঞ্চৎ পুনঃস্থোপরন সমর্গ িইয়োচেে, েখনও েোিোর সরঙ্গ দপৌররোচিেযশচির 

চৈরশি কোযগ চেে নো; নমন চক, চশরখরো প্রকোশয োরৈ ব্রোহ্মণ-চিহ্নোচি পচরেযোগ করোইয়ো, 

স্বধমগচেরঙ্গ  ূচিে কচরয়ো ব্রোহ্মণসন্তোনরক স্বসম্প্রিোরয় গ্রিণ করর। 
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৬. ইংলরের ভোরেোচিকোর 

নই প্রকোরর ৈহু র্োে-প্রচের্োরের পর, রোজশচির দশি জয়—চ ন্ন-ধমগোৈেম্বী 

রোজনযৈরগগর নোরম করয়ক শেোব্দী ধচরয়ো  োরে-আকোরশ প্রচেধ্বচনে িইে। চকন্তু নই 

যুরগর দশি োরগ ধীরর ধীরর নকচর অচ নৈ শচি  োরে-সংসোরর আপনোর প্র োৈ চৈস্তোর 

কচররে েোচগে। 

  

ন শচি নে নূেন, ইিোর জন্ম-কমগ  োরেৈোসীর পরি নমন অ োৈনীয়, ইিোর প্র োৈ 

নমনই দুধগিগ দয, নখনও অপ্রচেিেিড বধোরী িইরেও মুচষ্টরময় মোত্র  োরেৈোসী ৈুচতরেরে, 

ন শচিচর চক। আমরো ইংেরড বর  োরেোচধকোররর কর্ো ৈচেরেচে।  

  

অচে প্রোিীনকোে িইরেই ধনধোনযপূণগ  োররের চৈশোে দিত্র প্রৈে চৈরিশীর 

অচধকোরসৃ্পিো উদ্দীচপে কচরয়োরে। ৈোরংৈোর  োরেৈোসী চৈজোচের পিিচেে িইয়োরে। 

েরৈ ইংেরড বর  োরেোচধকোর-রূপ চৈজয়-ৈযোপোররক নে অচ নৈ ৈচে দকন? 

  

অধযোত্মৈরে মন্ত্রৈরে শোস্ত্রৈরে ৈেীয়োন্, শোপোস্ত্র, সংসোরসৃ্পিোশূনয েপস্বীর ভ্রূকুচর-সম্মুরখ 

দুধগিগ রোজশচিরক কম্পোচিে িইরে  োরেৈোসী চিরকোেই দিচখয়ো আচসরেরে। 

বসনযসিোয়, মিোৈীর, শস্ত্রৈে রোজগরণর অপ্রচেিে ৈীযগ ও নকোচধপরেযর সম্মুরখ 

প্রজোকুে—চসংরির সম্মুরখ অজোযূরর্র নযোয়, চনঃশরব্দ আঞানোৈিন করর, েোিোও দিচখয়োরে; 

চকন্তু দয বৈশযকুে—রোজগরণর কর্ো িূরর র্োকুক, রোজকুরম্বগরণর কোিোরও সম্মুরখ 

মিোধনশোেী িইয়োও সৈগিো ৈদ্ধিস্ত ও  য়ত্রস্ত—মুচষ্টরময় দসই বৈশয, নকচত্রে িইয়ো 

ৈযোপোর-অনুররোরধ নিী সমুে উল্লঙ্ঘন কচরয়ো দকৈে ৈুচদ্ধ ও অর্গৈরে ধীরর ধীরর 

চিরপ্রচেচষ্ঠে চিন্দু-মুসেমোন রোজগণরক আপনোরির ক্রীড়ো পু্চেকো কচরয়ো দফচেরৈ, 

শুধু েোিোই নরি, স্বরিশীয় রোজনযগণরকও অর্গৈরে আপনোরির  ৃেযে স্বীকোর করোইয়ো 

েোাঁিোরির দশৌযগৈীযগ ও চৈিযোৈেরক চনরজরির ধনোগরমর প্রৈে যন্ত্র কচরয়ো েইরৈ ও দয 

দিরশর মিোকচৈর অরেৌচকক েুচেকোয় উরন্মচিে, গচৈগে ের্গ নকজন সোধোরণ ৈযচিরক 
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ৈচেরেরেন, ‘পোমর, রোজসোমরন্তর পচৈত্র দিি স্পশগ কচররে সোিস কচরস’,—অচিরকোে 

মরধয ঐ দিরশর প্রৈে সোমন্তৈরগগর উ্রোচধকোরীরো দয ইষ্ট ইচড বয়ো দকোম্পোনী নোমক 

ৈচণকসম্প্রিোরয়র আঞানোৈি  ৃেয িইয়ো  োরেৈরিগ দপ্রচরে িওয়ো মোনৈ-জীৈরনর 

উচ্চোকোঙ্ক্ষোর দশি দসোপোন  োচৈরৈ, [ইিো]  োরেৈোসী কখনও দিরখ নোই  
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৭. বৈশযশচির অভুযিয় 

সত্ত্বোচি গুণত্ররয়র বৈিময-েোরেরময প্রসূে ব্রোহ্মণোচি িেুৈণগ সনোেন কোে িইরেই সকে 

স য সমোরজ চৈিযমোন আরে। কোেপ্র োরৈ আৈোর দিশর রি ঐ িেুৈগরণগর দকোন দকোনচরর 

সংখযোচধকয যো প্রেোপোচধকয র্চররে র্োরক, চকন্তু পৃচর্ৈীর ইচেিোস-আরেোিনোয় দৈোধ িয় 

দয, প্রোকৃচেক চনয়রমর ৈরশ ব্রোহ্মণোচি িোচর জোচে যর্োক্ররম ৈসুন্ধরো দ োগ কচররৈ। 

  

িীন, সুরমর, ৈোচৈে, চমসরী, খে ্রি, আযগ, ইরোনী, য়োহুিী, আরোৈ—নই সমস্ত জোচের 

মরধযই সমোজ-রনেৃে প্রর্ম যুরগ ব্রোহ্মণ ৈো পুররোচিে-িরস্ত। চদ্বেীয় যুরগ িচত্রয়কুে অর্গোৎ 

রোজসমোরজ ৈো নকোচধকোরী রোজোর অ ুযিয়। 

  

বৈশয ৈো ৈোচণরজযর দ্বোরো ধনশোেী সম্প্রিোরয়র সমোজ-রনেৃে দকৈে ইংেড বপ্রমুখ আধুচনক 

পোশ্চোেয জোচেচিরগর মরধযই প্রর্ম র্চরয়োরে। 

  

যিযচপ প্রোিীন রোয়র, কোরর্গজ নৈং অরপিোকৃে অৈগোিীন কোরে দ চনসোচি ৈোচণজযপ্রোণ 

িুে িুে রোজয ৈহু প্রেোপশোেী িইয়োচেে, চকন্তু ের্োয়ও যর্োর্গ বৈরশযর অ ুযিয় র্রর 

নোই। 

  

প্রোিীন রোজকুরের ৈংশধরররোই সোধোরণ ৈযচি ও আপনোচিরগর িোসৈরগগর সিোয়েোয় ঐ 

ৈোচণজয করোইরেন নৈং েোিোর উদ্বৃ্ দ োগ কচররেন। দিশ-শোসনোচি কোরযগ দসই কচেপয় 

পুরুি সওয়োয় অনয কোিোরও দকোন ৈোঙ ্চনষ্পচ্র অচধকোর চেে নো। চমসরোচি প্রোিীন 

দিশসমূরি ব্রোহ্মণযশচি অ্পস চিন প্রোধোনয উপর োগ কচরয়ো রোজনযশচির অধীন ও সিোয় 

িইয়ো ৈোস কচরয়োচেে। িীনরিরশ কুংফুরের প্রচে োয় দকন্দ্রী ূে রোজশচি, সোধগচদ্বসি্র 

ৈৎসরররও অচধককোে দপৌররোচিেযশচিরক আপন ইচ্ছোনুসোরর পোেন কচররেরে নৈং গে 

দুই শেোব্দী ধচরয়ো সৈগগ্রোসী চেব্বেীয় েোমোরো রোজগুরু িইয়োও সৈগপ্রকোরর সম্রোররর 

অধীন িইয়ো কোেযোপন কচররেরেন। 
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 োরেৈরিগ রোজশচির জয় ও চৈকোশ অনযোনয প্রোিীন স য জোচেরির অরপিো অরনক পরর 

িইয়োচেে নৈং েজ্জনযই িীন চমসর ৈোচৈেোচি জোচেচিরগর অরনক পরর  োররে 

সোম্রোরজযর অ ুযত্থোন। নক য়োহুিী জোচের মরধয রোজশচি ৈহু দিষ্টো কচরয়োও 

দপৌররোচিেযশচির উপর আচধপেযচৈস্তোরর সমূ্পণগ অিম িইয়োচেে। বৈশযৈগগও দস দিরশ 

কখনও িমেো েো  করর নোই। সোধোরণ প্রজো—দপৌররোচিেযৈন্ধনযুি িইৈোর দিষ্টো কচরয়ো 

অ যন্তরর ঈশোিী ইেযোচি ধমগসম্প্রিোয়-সংর্রিগ ও ৈোচিরর মিোৈে দরোমক রোরজযর দপিরণ 

উৎসন্ন িইয়ো দগে। 

  

দয প্রকোর প্রোিীন যুরগ রোজশচির পরোক্ররম ব্রোহ্মণযশচি ৈহু দিষ্টো কচরয়োও পরোচজে 

িইয়োচেে, দসই প্রকোর নই যুরগ নরৈোচিে বৈশযশচির প্রৈেোর্োরে কে রোজমুকুর 

ধূেযৈেুচিে িইে, কে রোজিড ব চিরচিরনর মে  ি িইে। দয করয়কচর চসংিোসন 

সুস যরিরশ কর্চঞ্চৎ প্রচেচষ্ঠে রচিে, েোিোও বেে, েৈণ, শকগরো ৈো সুরোৈযৈসোয়ীরির 

পণযেব্ধ প্র ূে ধনরোচশর প্র োরৈ, আমীর ওমরো সোচজয়ো চনজ চনজ দগৌরৈচৈস্তোররর 

আস্পি ৈচেয়ো। 

  

দয নূেন মিোশচির প্র োরৈ মুিূেগমরধয েচড়ৎপ্রৈোি নক দমরুপ্রোন্ত িইরে প্রোন্তোন্তরর ৈোেগো 

ৈিন কচররেরে, মিোিোরের নযোয় েুঙ্গেরঙ্গোচয়ে মরিোিচধ যোিোর রোজপর্, যোিোর চনরিগরশ 

নক দিরশর পণযিয় অৈেীেোক্ররম অনয দিরশ সমোনীে িইরেরে নৈং যোিোর আরিরশ 

সম্রোরকুেও কম্পমোন, সংসোরসমুরের সৈগজয়ী নই বৈশযশচির অ ুযত্থোনরূপ মিোেররঙ্গর 

শীিগস্থ শুভ্র দফনরোচশর মরধয ইংেরড বর চসংিোসন প্রচেচষ্ঠে।  

  

অেনৈ ইংেরড বর  োরেোচধকোর ৈোরেয শ্রুে ঈশোমচস ৈো ৈোইরৈেপুস্তরকর  োরেজয়ও 

নরি, পোঠোন-রমোগেোচি সম্রোড় ্গরণর  োরেচৈজরয়র নযোয়ও নরি। চকন্তু ঈশোমচস, 

ৈোইরৈে, রোজপ্রোসোি, িেুরঙ্গৈরের  ূকম্পকোরী পিরিপ, েুরীর রীর চননোি, 

রোজচসংিোসরনর ৈহু আড়ম্বর—ন সকরের পশ্চোরে ৈোস্তৈ ইংেড ব চৈিযমোন। দস ইংেরড বর 

ধ্বজো-করের চিমনী, ৈোচিনী—পণযরপোে, যুদ্ধরিত্র—জগরের পণযৈীচর্কো, নৈং সম্রোঞানী—

স্বয়ং সুৈণগোঙ্গী েী। 
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নইজনযই পূরৈগ ৈচেয়োচে, নচর অচে অচ নৈ ৈযোপোর—ইংেরড বর  োরেচৈজয়। ন নূেন 

মিোশচির সংর্রিগ  োররে চক নূেন চৈপ্লৈ উপচস্থে িইরৈ ও েোিোর পচরণোরম  োররের 

চক পচরৈেগন প্রসোচধে িইরৈ, েোিো  োররেচেিোরসর গে কোে িইরে অনুচমে িইৈোর 

নরি। 
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৮. পুররোচিে শচি 

পূরৈগ ৈচেয়োচে, ব্রোহ্মণ, িত্র, বৈশয, শূে িোচর ৈণগ পযগোয়ক্ররম পৃচর্ৈী দ োগ করর। প্ররেযক 

ৈরণগরই রোজেকোরে কেকগুচে দেোকচিেকর নৈং অপর কেকগুচে অচিেকর কোরযগর 

অনুষ্ঠোন িয়। 
  

দপৌররোচিেযশচির চ চ্ ৈুচদ্ধৈরের উপর, ৈোহুৈরের উপর নরি; নজনয পুররোচিেচিরগর 

প্রোধোরনযর সরঙ্গ সরঙ্গ চৈিযোিিগোর আচৈ গোৈ  অেীচন্দ্রয় আধযোচত্মক জগরের ৈোেগো ও 

সিোয়েোর জনয সৈগমোনৈপ্রোণ সিোই ৈযোকুে। সোধোররণর দসর্োয় প্ররৈশ অসম্ভৈ; জড়ৈূযি 

দ ি কচরয়ো ইচন্দ্রয়সংযমী অেীচন্দ্রয়িশগী সত্ত্বগুণপ্রধোন পুরুরিরোই দস রোরজয গচেচৈচধ 

রোরখন, সংৈোি আরনন নৈং অনযরক পর্ প্রিশগন কররন। ইাঁিোরোই পুররোচিে, 

মোনৈসমোরজর প্রর্ম গুরু, দনেো ও পচরিোেক। 

  

দিৈচৈৎ পুররোচিে দিৈৈৎ পূচজে িরয়ন। মোর্োর র্োম পোরয় দফচেয়ো আর েোাঁিোরক অরন্নর 

সংস্থোন কচররে িয় নো। সৈগর োরগর অগ্র োগ দিৈপ্রোপয, দিৈেোরির মুখোচি পুররোচিে-

কুে। সমোজ েোাঁিোরক ঞানোে ৈো অঞানোেসোরর যরর্ষ্ট সময় দিয়, কোরজই পুররোচিে চিন্তোশীে 

িরয়ন নৈং েজ্জনযই পুররোচিে-প্রোধোরনয প্রর্ম চৈিযোর উরন্মি। দুধগিগ িচত্রয়-চসংরির নৈং 

 য়কচম্পে প্রজো-অজোযূরর্র মরধয পুররোচিে িড বোয়মোন। চসংরির সৈগনোরশচ্ছো 

পুররোচিেিস্তধৃে অধযোত্মরূপ কশোর েোড়রন চনয়চমে। ধনজনমরিোন্ম্  ূপোেৈৃরন্দর 

যরর্চ্ছো-িোররূপ অচিচশখো সকেরকই  স্ম কচররে সিম, দকৈে ধনজনিীন িচরে 

েরপোৈেসিোয় পুররোচিরের ৈোণীরূপ জরে দস অচি চনৈগোচপে। পুররোচিেপ্রোধোরনয 

স যেোর প্রর্ম আচৈ গোৈ, পশুরের উপর দিৈরের প্রর্ম চৈজয়, জরড়র উপর দিেরনর 

প্রর্ম অচধকোর-চৈস্তোর, প্রকৃচের ক্রীেিোস জড়চপড বৈৎ মনুিযরিরির মরধয অস্ফুর োরৈ 

দয অধীশ্বরে েুক্কোচয়ে, েোিোর প্রর্ম চৈকোশ। পুররোচিে জড়-চিেরনযর প্রর্ম চৈ োজক, 

ইি-পররেোরকর সংরযোগ-সিোয়, দিৈ-মনুরিযর ৈোেগোৈি, রোজো-প্রজোর মধযৈেগী দসেু। 

ৈহুকেযোরণর প্রর্মোঙ্কুর েোাঁিোরই েরপোৈে, েোাঁিোরই চৈিযোচনষ্ঠোয়, েোাঁিোরই েযোগমরন্ত্র, 
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েোাঁিোরই প্রোণচসঞ্চরন সমুদূ্ভে; নজনযই সৈগরিরশ প্রর্ম পূজো চেচনই পোইয়োচেরেন, 

নজনযই েোাঁিোরির স্মৃচেও আমোরির পরি পচৈত্র। 

  

দিোিও আরে; প্রোণ-স্ফূচেগর সরঙ্গ সরঙ্গই মৃেৈীজ উপ্ত। অন্ধকোর আরেোর সরঙ্গ সরঙ্গ িরে। 

প্রৈে দিোিও আরে, যোিো কোরে সংযে নো িইরে সমোরজর চৈনোশসোধন করর। স্থূরের 

মধয চিয়ো শচির চৈকোশ সৈগজনীন প্রেযি, অস্ত্রশরস্ত্রর দেি-র ি, অিযোচির িোচিকোচি 

শচি, স্থূে প্রকৃচের প্রৈে সংর্িগ সকরেই দিরখ, সকরেই ৈুরত। ইিোরে কোিোরও সরন্দি 

িয় নো, মরনও চদ্বধো র্োরক নো। চকন্তু দযখোরন শচির আধোর ও চৈকোশরকন্দ্র দকৈে 

মোনচসক, দযখোরন ৈে দকৈে শব্দচৈরশরি, উচ্চোরণচৈরশরি, জপচৈরশরি ৈো অনযোনয 

মোনচসক প্ররয়োগচৈরশরি, দসর্োয় আরেোয় আাঁধোর চমচশয়ো আরে; চৈশ্বোরস দসর্োয় দজোয়োর-

 োাঁরো স্বো োচৈক, প্রেযরিও দসর্োয় কখনও কখনও সরন্দি িয়। দযর্োয় দরোগ, দশোক,  য়, 

েোপ, ঈিগো, বৈরচনযগোেন-সমস্তই উপচস্থে ৈোহুৈে েোচড়য়ো, স্থূে উপোয় েোচড়য়ো ইষ্টচসচদ্ধর 

জনয দকৈে স্তম্ভন, উচ্চোরন, ৈশীকরণ, মোরণোচির আেয় গ্রিণ করর, স্থূে-সূি্রমর 

মধযৈেগী নই কুজ্ঝচরকোময় প্ররিচেকোময় জগরে যোাঁিোরো চনয়ে ৈোস কররন, েোাঁিোরির 

মরধযও দযন নকরো ঐ প্রকোর ধূম্রময় োৈ আপনো আপচন প্রচৈষ্ট িয়  দস মরনর সম্মুরখ 

সরে দরখো প্রোয়ই পরড় নো, পচড়রেও মন েোিোরক ৈক্র কচরয়ো েয়। ইিোর পচরণোম 

অসরেেো—হৃিরয়র অচে সঙ্কীণগ, অচে অনুিোর  োৈ; আর সৈগোরপিো মোরোত্মক, চনিোরুণ 

ঈিগোপ্রসূে অপরোসচিেুেো। দয ৈরে, আমোর দিৈেো ৈশ, দরোগোচির উপর আচধপেয, 

 ূেরপ্রেোচির উপর চৈজয়, যোিোর চৈচনমরয় আমোর পোচর্গৈ সুখ স্বোচ্ছন্দয ঐশ্বযগ, েোিো 

অনযরক দকন চিৈ? আৈোর েোিো সমূ্পণগ মোনচসক। দগোপন কচরৈোর সুচৈধো কে  ন 

র্রনোিক্রমরধয মোনৈপ্রকৃচের যোিো িইৈোর েোিোই িয়; সৈগিো আত্মরগোপন অ যোস কচররে 

কচররে স্বোর্গপরেো ও কপরেোর আগমন ও েোিোর চৈিময় ফে। কোরে দগোপরনচ্ছোর 

প্রচেচক্রয়োও আপনোর উপর আচসয়ো পরড়। চৈনো যোরস চৈনো চৈেররণ প্রোয় সৈগচৈিযোর 

নোশ; যোিো ৈোকী র্োরক, েোিোও অরেৌচকক বিৈ উপোরয় প্রোপ্ত ৈচেয়ো আর েোিোরক মোচজগে 

কচরৈোরও (নূেন চৈিযোর কর্ো দেো িূরর র্োকুক) দিষ্টো ৈৃর্ো ৈচেয়ো ধোরণ িয়। েোিোর পর 

চৈিযোিীন, পুরুিকোরিীন, পূৈগপুরুিরির নোমমোত্রধোরী পুররোচিেকুে বপেৃক অচধকোর 
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বপেৃক সম্মোন, বপেৃক আচধপেয অিুণ্ণ রোচখৈোর জনয ‘দযন দেন প্রকোররণ’ দিষ্টো কররন; 

অনযোনয জোচের সচিে কোরজই চৈিম সংর্িগ। 

  

প্রোকৃচেক চনয়রম জরোজীরণগর স্থোরন নৈ প্রোরণোরন্মরির প্রচে-স্থোপরনর১৯ স্বো োচৈক দিষ্টোয় 

উিো সমুপচস্থে িয়। ন সংগ্রোরম জয়চৈজরয়র ফেোফে পূরৈগই ৈচণগে িইয়োরে। 

  

উন্নচের সময় পুররোচিরের দয েপসযো, দয সংযম, দয েযোগ সরেযর অনুসন্ধোরন সমযক্ 

প্রযুি চেে, অৈনচের পূৈগকোরে েোিোই আৈোর দকৈেমোত্র দ োগযসংগ্ররি ৈো আচধপেয-

চৈস্তোরর সমূ্পণগ ৈযচয়ে। দয শচির আধোররে েোাঁিোর মোন, েোাঁিোর পূজো, দসই শচিই নখন 

স্বগগধোম িইরে নররক সমোনীে। উরদ্দশয-িোরো দখই-িোরো দপৌররোচিেযশচি ঊণগোকীরৈৎ 

আপনোর দকোরি আপচনই ৈদ্ধ; দয শৃঙ্খে অপররর পরির জনয পুরুিোনুক্ররম অচে যরের 

সচিে চৈচনচমগে, েোিো চনরজর গচেশচিরক শে দৈষ্টরন প্রচেিে কচরয়োরে; দয সকে 

পুঙ্খোনুপুঙ্খ ৈচিঃশুচদ্ধর আিোর-জোে সমোজরক ৈজ্রৈন্ধরন রোচখৈোর জনয িোচরচিরক চৈস্তৃে 

িইয়োচেে, েোিোরই েন্তুরোচশদ্বোরো আপোিমস্তক-চৈজচড়ে দপৌররোচিেযশচির িেোশ িইয়ো 

চনচেে। আর উপোয় নোই, ন জোে চোঁচড়রে আর পুররোচিরের দপৌররোচিেয র্োরক নো। যোাঁিোরো 

ন করঠোর ৈন্ধরনর মরধয স্বো োচৈক উন্নচের ৈোসনো অেযন্ত প্রচেিে দিচখয়ো ন জোে 

চোঁচড়য়ো অনযোনয জোচের ৈৃচ্-অৈেম্বরন ধন-সঞ্চরয় চনযুি, সমোজ েৎিণোৎ েোাঁিোরির 

দপৌররোচিেয-অচধকোর কোচড়য়ো েইরেরেন। চশখোিীন দরচড়কোরো, অধগ-ইওররোপীয় 

দৈশ ূিো-আিোরোচি-সুমচড বে ব্রোহ্মরণর ব্রহ্মরণয সমোজ চৈশ্বোসী নরিন। আৈোর— োরেৈরিগ 

দযর্োয় নই নৈোগে ইওররোপীয় রোজয, চশিো নৈং ধনোগরমর উপোয় চৈস্তৃে িইরেরে, 

দসর্োয়ই পুরুিোনুক্রমোগে দপৌররোচিেয-ৈযৈসো পচরেযোগ কচরয়ো িরে িরে 

ব্রোহ্মণযুৈকৈৃন্দ অনযোনয জোচের ৈৃচ্ অৈেম্বন কচরয়ো ধনৈোন্ িইরেরে নৈং সরঙ্গ সরঙ্গই 

পুররোচিে-পূৈগপুরুিরির আিোর-ৈযৈিোর নরকৈোরর রসোেরে যোইরেরে।  

  

গুজগররিরশর ব্রোহ্মণজোচের মরধয প্ররেযক অৈোন্তর সম্প্রিোরয়ই দুইচর কচরয়ো  োগ আরে—

নকচর পুররোচিে-ৈযৈসোয়ী, অপরচর অপর দকোন ৈৃচ্ দ্বোরো জীচৈকো করর। নই পুররোচিে-

ৈযৈসোয়ী সম্প্রিোয়ই উি প্ররিরশ ব্রোহ্মণ নোরম অচ চিে নৈং অপর সম্প্রিোয় নকই 
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ব্রোহ্মণকুেপ্রসূে িইরেও পুররোচিে ব্রোহ্মরণরো েোাঁিোরির সচিে দযৌন-সম্বরন্ধ আৈদ্ধ িন নো। 

যর্ো ‘নোগর ব্রোহ্মণ’ ৈচেরে উি ব্রোহ্মণজোচের মরধয যোাঁিোরো চ িোৈৃ্ পুররোচিে, 

েোাঁিোচিগরকই দকৈে ৈুতোইরৈ। ‘নোগর’ ৈচেরে উি জোচের যোাঁিোরো রোজকমগিোরী ৈো 

বৈশযৈৃ্, েোাঁিোচিগরক ৈুতোয়। চকন্তু নিরণ দিখো যোইরেরে দয, উি প্ররিশসমূরিও ন 

চৈ োগ আর ৈড় িরে নো। নোগর ব্রোহ্মরণর পুরত্ররোও ইংররজী পচড়য়ো রোজকমগিোরী 

িইরেরে, অর্ৈো ৈোচণজযোচি ৈযোপোর অৈেম্বন কচররেরে। দরোরের অধযোপরকরো সকে কষ্ট 

সিয কচরয়ো আপনোপন পুত্রচিগরক ইংররজী চৈশ্বচৈিযোেরয় প্রচৈষ্ট করোইরেরেন নৈং 

বৈিয-কোয়স্থোচির ৈৃচ্ অৈেম্বন করোইরেরেন। যচি নই প্রকোর দ্রোে িরে, েোিো িইরে 

ৈেগমোন পুররোচিে-জোচে আর কেচিন নরিরশ র্োচকরৈন, চৈরৈিয চৈিয় সরন্দি নোই। 

যোাঁিোরো সম্প্রিোয়চৈরশি ৈো ৈযচিচৈরশরির উপর ব্রোহ্মণজোচের অচধকোর-চৈিুযচে-রিষ্টোরূপ 

দিোিোররোপ কররন, েোাঁিোরির জোনো উচিে দয, ব্রোহ্মণজোচে প্রোকৃচেক অৈশযম্ভোৈী চনয়রমর 

অধীন িইয়ো আপনোর সমোচধমচন্দর আপচনই চনমগোণ কচররেরেন। ইিোই কেযোণপ্রি, 

প্ররেযক অচ জোে জোচের স্বিরস্ত চনরজর চিেো চনমগোণ করোই প্রধোন কেগৈয। 
  

শচিসঞ্চয় দয প্রকোর আৈশযক, েোিোর চৈচকরণও দসইরূপ ৈো েিরপিো অচধক আৈশযক। 

হৃৎচপরড ব রুচধরসঞ্চয় অেযোৈশযক, েোিোর শরীরময় সঞ্চোেন নো িইরেই মৃেুয। 

কুেচৈরশরি ৈো জোচেচৈরশরি সমোরজর কেযোরণর জনয চৈিযো ৈো শচি দকন্দ্রী ূে িওয়ো 

নককোরের জনয অচে আৈশযক, চকন্তু দসই দকন্দ্রী ূে শচি দকৈে সৈগেঃ সঞ্চোররর জনয 

পুজ এীকৃে। যচি েোিো নো িইরে পোয়, দস সমোজ-শরীর চনশ্চয়ই চিপ্র মৃেুযমুরখ পচেে 

িয়।  
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৯. ক্ষচত্রয়শচি 

অপরচিরক রোজ-চসংরি মৃরগরন্দ্রর গুণরিোিরোচশ সমস্তই চৈিযমোন। নকচিরক 

আত্মর োরগচ্ছোয় দকশরীর করোে নখরোচজ েৃণগুল্মর োজী পশুকুরের হৃৎচপড ব-চৈিোররণ 

মুিূেগও কুচঞ্চে নরি; আৈোর কচৈ ৈচেরেরেন, িুৎিোম জরোজীণগ িইরেও দক্রোড়োগে 

জম্বুক চসংরির  িযরূরপ কখনই গৃিীে িয় নো। প্রজোকুে রোজ-শোিূরেগর দ োরগচ্ছোর চৈ্ 

উপচস্থে কচররেই েোিোরির সৈগনোশ; চৈনীে িইয়ো রোজোঞানো চশররোধোযগ কচররেই েোিোরো 

চনরোপি। শুধু েোিোই নরি; সমোন প্রযে, সমোন আকূচে, সোধোরণ স্বেরিোর্গ ৈযচিগে 

স্বোর্গেযোগ পুরোকোরের চক কর্ো, আধুচনক সমরয়ও দকোন দিরশ সমযক ্রূরপ উপেব্ধ িয় 

নোই। রোজরূপ দকন্দ্র েজ্জনযই সমোজ দ্বোরো সৃষ্ট। শচিসমচষ্ট দসই দকরন্দ্র পুজ এীকৃে নৈং 

ের্ো িইরেই িোচরচিরক সমোজশরীরর প্রসৃে।ব্রোহ্মণোচধকোরর দয প্রকোর ঞানোরনচ্ছোর প্রর্ম 

উরদ্বোধন ও বশশৈোৈস্থোয় যরে পচরপোেন, িচত্রয়োচধকোরর দসই প্রকোর দ োরগচ্ছোর পুচষ্ট 

নৈং েৎসিোয়ক চৈিযোচনিরয়র সৃচষ্ট ও উন্নচে। 

  

মচিমোচিে দেোরকশ্বর চক পণগকুরীরর উন্নে মস্তক রোচখরে পোররন, ৈো জনসোধোরণে য 

দ োজযোচি েোাঁিোর েৃচপ্তসোধরন সিম? 

  

নররেোরক যোাঁিোর মচিমোর েুেনো নোই, দিৈরের যোাঁিোরে আররোপ, েোাঁিোর উপর োগয ৈ্তুরর 

উপর অপর সোধোররণর িৃচষ্টরিপই মিোপোপ, েোর চ্ছোর দেো কর্োই নোই। রোজশরীর 

সোধোরণ শরীররর নযোয় নরি, েোিোরে অরশৌিোচি দিোি স্পরশগ নো, অরনক দিরশ দস 

শরীররর মৃেুয িয় নো। অসূযগস্পশযরূপো রোজিোরোগণও নই  োৈ িইরে সৈগরেো োরৈ 

দেোকরেোিরনর সোিোরে আৈচরে। কোরজই পণগকুরীররর স্থোরন অট্টোচেকোর সমুত্থোন, 

গ্রোমযরকোেোিরের পচরৈরেগ মধুর দকৌশেকেোচৈচশষ্ট সঙ্গীরের ধরোেরে আগমন। সুরময 

আরোম, উপৈন, মরনোরমোিন আরেখযচনিয়,  োস্কযগরেোৈেী, সুকুমোর দকৌরিয়োচি ৈস্ত্র—

শচনঃ পিসঞ্চোরর প্রকৃচেক কোনন, জঙ্গে, স্থূে দৈশ ূিোচির স্থোন অচধকোর কচররে েোচগে। 

েি েি ৈুচদ্ধজীৈী পচরেমৈহুে কৃচিকোযগ েযোগ কচরয়ো অ্পসেমসোধয ও সূষ্মবুৈুচদ্ধর 
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রঙ্গ ূচম শে শে কেোয় মরনোচনরৈশ কচরে। গ্রোরমর দগৌরৈ েুপ্ত িইে; নগররর আচৈ গোৈ 

িইে।  

  

 োরেৈরিগ আৈোর চৈিয়র োগেৃপ্ত মিোরোজগণ অরন্ত অরণযোেয়ী িইয়ো অধযোত্মচৈিযোর 

প্রর্ম গ ীর আরেোিনোয় প্রৈৃ্ িন। অে দ োরগর পর বৈরোগয আচসরেই িইরৈ। দস 

বৈরোগয নৈং গ ীর িোশগচনক চিন্তোর ফেস্বরূপ অধযোত্মেরত্ত্ব নকোন্ত অনুরোগ নৈং মন্ত্রৈহুে 

চক্রয়োকোরড ব অেযন্ত চৈেৃেো—উপচনিদ্, গীেো নৈং বজন ও দৈৌদ্ধরির গ্ররে চৈস্তৃেরূরপ 

প্রিোচরে। নস্থোরনও  োররে দপৌররোচিেয ও রোজনযশচিদ্বরয়র চৈিম কেি। কমগকোরড বর 

চৈরেোরপ পুররোচিরের ৈৃচ্নোশ, কোরজই স্ব োৈেঃ সৈগকোরের সৈগরিরশর পুররোচিে প্রোিীন 

রীচেনীচের রিোয় ৈদ্ধপচরকর, অপর চিরক ‘শোপ ও িোপ’-উ য়িস্ে জনকোচি 

িচত্রয়কুে; দস চৈিম দ্বরন্দ্বর কর্ো পূরৈগই ৈেো িইয়োরে।  

  

পুররোচিে দয প্রকোর সৈগচৈিযো দকন্দ্রী ূে কচররে সরিষ্ট, রোজো দসই প্রকোর সকে 

পোচর্গৈশচি দকন্দ্রী ূে কচররে যেৈোন্। উ রয়রই উপকোর আরে। উ য় ৈ্তুরই সময় 

চৈরশরি সমোরজর কেযোরণর জনয আৈশযক, চকন্তু দস দকৈে সমোরজর বশশৈোৈস্থোয়। 

দযৌৈনপূণগরিি সমোজরক ৈোরেোপরযোগী ৈরস্ত্র ৈেপূৈগক আৈদ্ধ কচরৈোর দিষ্টো কচররে, িয় 

সমোজ স্বীয় দেরজ ৈন্ধন চেন্ন কচরয়ো অগ্রসর িয় ও যর্োয় েোিো কচররে অিম, দসর্োয় 

ধীরর ধীরর পুনৈগোর অস যোৈস্থোয় পচরণে িয়। 

  

রোজো প্রজোচিরগর চপেোমোেো, প্রজোরো েোাঁিোর চশশুসন্তোন। প্রজোরির সৈগরেো োরৈ 

রোজমুখোরপিী িইয়ো র্োকো উচিে নৈং রোজো সৈগিো চনররপি িইয়ো আপন ররসজোে 

সন্তোরনর নযোয় েোিোচিগরক পোেন কচররেন। চকন্তু দয নীচে গৃরি প্ররয়োচজে, েোিো সমগ্র 

দিরশও প্রিোর। সমোজ—গৃরির সমচষ্টমোত্র। ‘প্রোরপ্ত েু দিোড়রশ ৈরিগ’ যচি প্রচে চপেোর 

পুত্ররক চমরত্রর নযোয় গ্রিণ করো উচিে, সমোজচশশু চক দস দিোড়শৈিগ কখনই প্রোপ্ত িয় নো? 

ইচেিোরসর সোিয নই দয, সকে সমোজই নক সমরয় উি দযৌৈনিশোয় উপনীে িয় 

নৈং সকে সমোরজই সোধোরণ ৈযচিচনিরয়র সচিে শচিমোন্ শোসনকোরীরির সংর্িগ 

উপচস্থে িয়। ন যুরদ্ধর জয়পরোজরয়র উপর সমোরজর প্রোণচৈকোশ ও স যেো চন গর করর। 
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 োরেৈিগ ধমগপ্রোণ, ধমগই ন দিরশর  োিো নৈং সকে উরিযোরগর চেঙ্গ২৩। ৈোরংৈোর ন 

চৈপ্লৈ  োররেও র্চররেরে, দকৈে ন দিরশ েোিো ধরমগর নোরম সংসোচধে। িোৈগোক, বজন, 

দৈৌদ্ধ, শঙ্কর, রোমোনুজ, কৈীর, নোনক, বিেনয, ব্রোহ্মসমোজ, আযগসমোজ ইেযোচি সমস্ত 

সম্প্রিোরয়র মরধয সম্মুরখ দফচনে ৈজ্ররর্োিী ধমগেরঙ্গ, পশ্চোরে সমোজচনচেক অ োরৈর 

পূরণ। অর্গিীন শব্দচনিরয়র উচ্চোররণ যচি সৈগকোমনো চসদ্ধ িয়, েোিো িইরে দক আর 

রসনোেৃচপ্তর জনয কষ্টসোধয পুরুিকোররক অৈেম্বন কচররৈ? সমগ্র সমোজ-শরীরর যচি নই 

দরোগ প্ররৈশ করর, সমোজ নরকৈোরর উিযমচৈিীন িইয়ো চৈনোশপ্রোপ্ত িইরৈ। কোরজই 

প্রেযিৈোিী িোৈগোকচিরগর েঙ মোংসর িী দেরির আচৈ গোৈ। পশুরমধ, নররমধ, অশ্বরমধ 

ইেযোচি ৈহুে কমগকোরড বর প্রোণ-চনষ্পীড়ক  োর িইরে সমোজরক সিোিোর ও ঞানোনমোত্রোেয় 

বজন নৈং অচধকৃে জোচেচিরগর চনিোরুণ অেযোিোর িইরে চনম্নস্তরস্থ মনুিযকুেরক 

দৈৌদ্ধচৈপ্লৈ চ ন্ন দক উদ্ধোর কচরে? কোরে যখন দৈৌদ্ধধরমগর প্রৈে সিোিোর মিো অনোিোরর 

পচরণে িইে ও সোমযৈোরির আচেশরযয স্বগৃরি প্রচৈষ্ট নোনো ৈৈগরজোচের বপশোচিক নৃরেয 

সমোজ রেরেোয়মোন িইে, েখন যর্োসম্ভৈ পূৈগ োৈ-পুনঃস্থোপরনর জনয শঙ্কর ও 

রোমোনুরজর দিষ্টো। আৈোর কৈীর, নোনক, বিেনয, ব্রোহ্মসমোজ ও আযগসমোজ নো জন্মগ্রিণ 

কচররে চিন্দু অরপিো মুসেমোন ও চক্রশ্চীয়োরনর সংখযো দয  োররে অরনক অচধক িইে, 

েোিোরে সরন্দিমোত্রও নোই। দ োজযেরৈযর নযোয় নোনোধোেুচৈচশষ্ট শরীর ও 

অনন্ত োৈেরঙ্গশোেী চির্র আর চক প্রকৃষ্ট উপোিোন? চকন্তু দয খোিয দিিরিো ও মরনর 

ৈেসমোধোরন নকোন্ত আৈশযক, েোিোরই দশিোংশ যর্োসমরয় শরীর িইরে ৈচিষৃ্কে িইরে 

নো পোচররে সকে অনরর্গর মূে িয়। 
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১০. ৈযচি ও সমচি জীৈন 

সমচষ্টর জীৈরন ৈযচষ্টর জীৈন, সমচষ্টর সুরখ ৈযচষ্টর সুখ, সমচষ্ট েোচড়য়ো ৈযচষ্টর অচস্তেই 

অসম্ভৈ, ন অনন্ত সেয—জগরের মূে চ চ্। অনন্ত সমচষ্টর চিরক সিোনু ূচেরযোরগ েোিোর 

সুরখ সুখ, দুঃরখ দুঃখ দ োগ কচরয়ো শচনঃ অগ্রসর িওয়োই ৈযচষ্টর নকমোত্র কেগৈয। শুধু 

কেগৈয নরি, ইিোর ৈযচেক্ররম মৃেুয—পোেরন অমরে। প্রকৃচের িরি ধূচে চিৈোর শচি 

কোিোর? সমোরজর িরি অরনক চিন ঠুচে দিওয়ো িরে নো। উপরর আৈজগনোরোচশ যেই 

দকন সচঞ্চে িউক নো, দসই স্তূরপর েেরিরশ দপ্রমস্বরূপ চনঃস্বোর্গ সোমোচজক জীৈরনর 

প্রোণস্পন্দন িইরেরে। সৈগংসিো ধচরত্রীর নযোয় সমোজ অরনক সরিন, চকন্তু নকচিন নো 

নকচিন জোচগয়ো উরঠন নৈং দস উরদ্বোধরনর ৈীরযগ যুগযুগোন্তররর সচঞ্চে মচেনেো ও 

স্বোর্গপরেোরোচশ িূরর চনচিপ্ত িয়। 

  

েমসোচ্ছন্ন পোশৈপ্রকৃচে মোনুি আমরো সি্রৈোর দঠচকয়োও ন মিোন্ সরেয চৈশ্বোস কচর নো, 

সি্রৈোর ঠচকয়োও আৈোর ঠকোইরে যোই—উন্ম্ৈৎ ক্পসনো কচর দয, আমরো প্রকৃচেরক 

ৈঞ্চনো কচররে সিম। অেয্পসিশগী—মরন কচর, দয দকোন প্রকোরর িউক, চনরজর 

স্বোর্গসোধনই জীৈরনর িরম উরদ্দশয। 

  

চৈিযো, ৈুচদ্ধ, ধন, জন, ৈে, ৈীযগ—যোিো চকেু প্রকৃচে আমোরির চনকর সচঞ্চে কররন, েোিো 

পুনৈগোর সঞ্চোররর জনয; নকর্ো মরন র্োরক নো—গচচ্ছে ধরন আত্মৈুচদ্ধ িয়, অমচনই 

সৈগনোরশর সূত্রপোে। 

  

প্রজোসমচষ্টর শচিরকন্দ্ররূপ রোজো অচে শীঘ্রই  ুচেয়ো যোন দয, েোিোরে শচিসঞ্চয় দকৈে 

‘সি্রগুণমুৎ্রষু্টং’। দৈণ-রোজোর নযোয় চেচন সৈগ-রিৈরের আররোপ আপনোরে কচরয়ো অপর 

পুরুরি দকৈে িীন মনুিযে-মোত্র দিরখন  সু িউক ৈো কু িউক, েোাঁিোর ইচ্ছোর ৈযোর্োেই 

মিোপোপ। পোেরনর স্থোরন কোরজই পীড়ন আচসয়ো পরড়—রিরণর স্থোরন  িণ। যচি সমোজ 

চনৈগীযগ িয়, নীররৈ সিয করর, রোজো ও প্রজো উ রয়ই িীন িইরে িীনের অৈস্থোয় উপচস্থে 
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িয় নৈং শীঘ্রই ৈীযগৈোন্ অনয জোচের  িযরূরপ পচরণে িয়। দযর্োয় সমোজশরীর ৈেৈোন্ , 

শীঘ্রই অচে প্রৈে প্রচেচক্রয়ো উপচস্থে িয় নৈং েোিোর আস্ফোেরন েত্র, িড ব, িোমরোচি 

অচে িূরর চৈচিপ্ত ও চসংিোসনোচি চিত্রশোচেকোরচিে প্রোিীন েৈযচৈরশরির নযোয় িইয়ো 

পরড়। 
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১১. বৈশযশচি 

দয মিোশচির ভ্রূ রঙ্গ ‘র্রর্চর রিনোর্ কোাঁরপ েঙ্কোপুরর,’ যোিোর িস্তধৃে সুৈণগ োড বরূপ 

ৈকোড ব-প্রেযোশোয় মিোরোজ িইরে চ িুক পযগন্ত ৈকপঙ চির নযোয় চৈনীেমস্তরক 

পশ্চোি ্গমন কচররেরে, দসই বৈশযশচির চৈকোশই পূরৈগোি প্রচেচক্রয়োর ফে। 
  

ব্রোহ্মণ ৈচেরেন, চৈিযো সকে ৈরের ৈে, ‘আচম দসই চৈিযো-উপজীৈী, সমোজ আমোর 

শোসরন িচেরৈ’—চিনকেক েোিোই িইে। িচত্রয় ৈচেরেন, ‘আমোর অস্ত্রৈে নো র্োচকরে 

চৈিযোৈে-সচিে দকোর্োয় দেোপ পোইয়ো যোও, আচমই দেষ্ঠ’। দকোিমরধয অচস-তনৎকোর 

িইে, সমোজ অৈনেমস্তরক [উিো] গ্রিণ কচরে। চৈিযোর উপোসকও সৈগোরগ্র রোরজোপোসরক 

পচরণে িইরেন  বৈশয ৈচেরেরেন, “উন্মোি  ‘অখড বমড বেোকোরং ৈযোপ্তং দযন িরোিরং’ 

দেোমরো যোাঁিোরক ৈে, চেচনই নই মুেোরূপী অনন্তশচিমোন্ আমোর িরস্ত। দিখ, ইাঁিোর 

কৃপোয় আচমও সৈগশচিমোন্। দি ব্রোহ্মণ, দেোমোর েপ, জপ, চৈিযোৈুচদ্ধ-ইাঁিোরই প্রসোরি 

আচম নখনই ক্রয় কচরৈ। দি মিোরোজ, দেোমোর অস্ত্রশস্ত্র, দেজৈীযগ—ইাঁিোর কৃপোয় আমোর 

অচ মেচসচদ্ধর জনয প্রযুি িইরৈ। নই দয অচেচৈস্তৃে, অেুযন্নে কোরখোনোসকে 

দিচখরেে, ইিোরো আমোর মধুক্রম। ঐ দিখ, অসংখয মচিকোরূপী শূেৈগগ েোিোরে অনৈরে 

মধুসঞ্চয় কচররেরে, চকন্তু দস মধু পোন কচররৈ দক?—আচম। যর্োকোরে আচম পশ্চোরদ্দশ 

িইরে সমস্ত মধু চনষ্পীড়ন কচরয়ো েইরেচে।”  

  

ব্রোহ্মণ-িচত্রয়োচধপরেয দয প্রকোরর চৈিযো ও স যেোর সঞ্চয়, বৈশযোচধকোর দসই প্রকোর 

ধরনর। দয রঙ্কতঙ্কোর িোেুৈগরণগযর মরনোিরণ কচররে সিম, বৈরশযর ৈে দসই ধন। দস ধন 

পোরে ব্রোহ্মণ ঠকোয়, পোরে িচত্রয় ৈেোৎকোর দ্বোরো গ্রিণ করর, বৈরশযর সিোই নই  য়। 

আত্মরিোর্গ দসজনয দেচষ্ঠকুে নকমচে। কুসীি-কশোিস্ত ৈচণক—সকরের হৃৎকম্প-

উৎপোিক। অর্গৈরে রোজশচিরক সংকীণগ কচররে ৈচণক সিোই ৈযস্ত। যোিোরে রোজশচি 

বৈশযৈরগগর ধনধোনয-সঞ্চরয়র দকোন ৈোধো নো জন্মোইরে পোরর, দস জনয ৈচণক সিোই 

সরিষ্ট। চকন্তু শূেকুরে দস শচি সঞ্চোর িয়—ৈচণরকর ন ইচ্ছো আরিৌ নোই। 
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‘ৈচণক দকোন্ দিরশ নো যোয়?’ চনরজ অঞান িইয়োও ৈযোপোররর অনুররোরধ নকরিরশর 

চৈিযোৈুচদ্ধ, কেো-রকৌশে ৈচণক অনযরিরশ েইয়ো যোয়। দয চৈিযো, স যেো ও কেো-

চৈেোসরূপ রূচধর ব্রোহ্মণ ও িচত্রয়োচধকোরর সমোজ-হৃৎচপরড ব পুজ এীকৃে িইয়োচেে, ৈচণরকর 

পণযৈীচর্কোচ মুখী পেোচনিয়রূপ ধমনী-রযোরগ েোিো সৈগত্র সঞ্চোচরে িইরেরে। ন বৈশয-

প্রোদু গোৈ নো িইরে আজ নক প্রোরন্তর  িয-র োজয, স যেো, চৈেোস ও চৈিযো অনয প্রোরন্ত 

দক েইয়ো যোইে? 
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১২. শূদ্র-জোগরণ 

আর যোিোরির শোরীচরক পচরেরম ব্রোহ্মরণর আচধপেয, িচত্রয়রির ঐশ্বযগ ও বৈরশযর 

ধনধোনয সম্ভৈ, েোিোরো দকোর্োয়? সমোরজর যোিোরো সৈগোঙ্গ িইয়োও সৈগরিরশ সৈগকোরে 

‘জর্নযপ্র রৈো চি সঃ’ ৈচেয়ো অচ চিে, েোিোরির চক ৈৃ্োন্ত? যোিোরির চৈিযোেোর চ্ছোরূপ 

গুরুের অপরোরধ  োররে ‘চজহ্বোরচ্ছি শরীরর িোচি’ িয়োে িড বসকে প্রিোচরে চেে, 

 োররের দসই ‘িেমোন িশোন’,  োররেের দিরশর ‘ োরৈোিী পশু’ দস-শূেজোচের চক 

গচে? 

  

নরিরশর কর্ো চক ৈচেৈ? শূেরির কর্ো িূরর র্োকুক;  োররের ব্রহ্মণয নিরণ অধযোপক 

দগৌরোরঙ্গ, িচত্রয়ে রোজিক্রৈেগী ইংররজ, বৈশযেও ইংরররজর অচস্থমজ্জোয়,  োরেৈোসীর 

দকৈে  োরৈোিী পশুে, দকৈে শূেে। দুর গিয েমসোৈরণ নখন সকেরক সমোন োরৈ 

আচ্ছন্ন কচরয়োরে। নখন দিষ্টোয় দেজ নোই, উরিযোরগ সোিস নোই, মরন ৈে নোই, অপমোরন 

রৃ্ণো নোই, িোসরে অরুচি নোই, হৃিরয় প্রীচে নোই, প্রোরণ আশো নোই; আরে প্রৈে ঈিগো, 

স্বজোচেরদ্বি, আরে দুৈগরের ‘দযন দেন প্রকোররণ’ সৈগনোশসোধরন নকোন্ত ইচ্ছো, আর 

ৈেৈোরনর কুক্কুরৈৎ পিরেিরন। নখন েৃচপ্ত ঐশ্বযগ-প্রিশগরন,  চি স্বোর্গসোধরন, ঞানোন 

অচনেযৈ্তুরসংগ্ররি, দযোগ বপশোচিক আিোরর, কমগ পররর িোসরে, স যেো চৈজোেীয় 

অনুকররণ, ৈোচিে করু োিরণ,  োিোর উৎসগগ ধনীরির অেযদু্ভে িোরুৈোরি ৈো জর্নয 

অেীেেো-চৈচকররণ; ন শূেপূণগ দিরশর শূেরির কো কর্ো   োররেের দিরশর শূেকুে দযন 

চকচঞ্চৎ চৈচনে িইয়োরে। চকন্তু েোিোরির চৈিযো নোই, আর আরে শূেসোধোরণ স্বজোচেরদ্বি। 

সংখযোয় ৈহু িইরে চক িয়? দয নকেোৈরে িশ জরন েি জরনর শচি সংগ্রি করর, দস 

নকেো শূরে নখনও ৈহুিূর; শূেজোচেমোরত্রই নজনয বনসচগগক চনয়রম পরোধীন। 

  

চকন্তু আশো আরে। কোেপ্র োরৈ ব্রোহ্মণোচি ৈণগও শূরের চনম্নোসরন সমোনীে িইরেরে নৈং 

শূেজোচেও উচ্চস্থোরন উর্োচেে িইরেরে। শূেপূণগ দরোমকিোস ইওররোপ িত্রৈীরযগ 

পচরপূণগ। মিোৈে িীন আমোরির সমরিই দ্রুেপিসঞ্চোরর শূেে প্রোপ্ত িইরেরে, নগণয 
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জোপোন খধূপরেরজ শূেে িূরর দফচেয়ো ক্রমশঃ উচ্চৈণগোচধকোর আক্রমণ কচররেরে। 

আধুচনক গ্রীস ও ইেোেীর িত্রেোপচ্ ও েুরস্ক-রস্পনোচির চনম্নোচ মুখ পেনও নস্থরে 

চৈরৈিয। 

  

ের্োচপ নমন সমরয় আচসরৈ, যখন শূেেসচিে শূরের প্রোধোনয িইরৈ, অর্গোৎ বৈশযে 

িচত্রয়ে েো  কচরয়ো শূেজোচে দয প্রকোর ৈেৈীযগ চৈকোশ কচররেরে েোিো নরি, 

শূেধমগকমগ-সচিে সৈগরিরশর শূরেরো সমোরজ নকোচধপেয েো  কচররৈ। েোিোরই 

পূৈগো োসচ্ছরো পোশ্চোেয জগরে ধীরর ধীরর উচিে িইরেরে নৈং সকরে েোিোর ফেোফে 

 োচৈয়ো ৈযোকুে। দসোসযোচেজম্, ননোচকগজম্, নোইচিচেজম্২৬ প্র ৃচে সম্প্রিোয় নই 

চৈপ্লরৈর অগ্রগোমী ধ্বজো। যুগযুগোন্তররর দপিরণর ফরে শূেমোরত্রই িয় কুক্কুরৈৎ 

পিরেিক, নেুৈো চিং্র-পশুৈৎ নৃশংস। আৈোর চিরকোেই েোিোরির ৈোসনো চনষ্ফে; 

নজনয িৃঢ়েো ও অধযৈসোয় েোিোরির নরকৈোররই নোই।  

  

পোশ্চোেয দিরশ চশিোচৈস্তোর সরত্ত্বও শূেজোচের অ ুযত্থোরনর নকচর চৈিম প্রেযৈোয় আরে, 

দসচর গুণগে জোচে। ঐ গুণগে জোচে প্রোিীনকোরে নেরদ্দরশও প্রিোর র্োচকয়ো শূেকুেরক 

িৃঢ়ৈন্ধরন ৈদ্ধ কচরয়ো রোচখয়োচেে। শূেজোচের নরক চৈিযোজগন ৈো ধনসংগ্ররির সুচৈধো ৈড়ই 

অ্পস, েোিোর উপর যচি কোরে দুই-নকচর অসোধোরণ পুরুি শূেকুরে উৎপন্ন িয়, 

অচ জোে সমোজ েৎিণোৎ েোাঁিোরক উপোচধমচড বে কচরয়ো আপনোরির মড বেীরে েুচেয়ো 

েন। েোাঁিোর চৈিযোর প্র োৈ, েোাঁিোর ধরনর  োগ অপর জোচের উপকোরর যোয়, আর েোাঁিোর 

চনরজর জোচে েোাঁিোর চৈিযো, ৈুচদ্ধ, ধরনর চকেুই পোয় নো। শুধু েোিোই নরি, উপচরেন 

জোচের আৈজগনোরোচশরূপ অকমগণয মনুিযসকে শূেৈরগগর মরধয চনচিপ্ত িয়। 

  

দৈশযোপুত্র ৈচশষ্ঠ ও নোরি, িোসীপুত্র সেযকোম জোৈোে, ধীৈর২৮ ৈযোস, অঞানোেচপেো কৃপ-

দেোণ-কণগোচি সকরেই চৈিযো ৈো ৈীররের আধোর ৈচেয়ো ব্রোহ্মণরে ৈো িচত্রয়রে উর্োচেে 

িইে; েোিোরে ৈোরোঙ্গনো, িোসী, ধীৈর ৈো সোরচর্কুরের চক েো  িইে চৈরৈিয। আৈোর 

ব্রোহ্মণ, িচত্রয়, বৈশযকুে িইরে পচেরেরো সেেই শূেকুরে সমোনীে িইে। 
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আধুচনক  োররে শূেকুরেোৎপন্ন মিোপচড বরের ৈো দকোরীশ্বররর স্বসমোজেযোরগর অচধকোর 

নোই। কোরজই েোিোরির চৈিযোৈুচদ্ধর ও ধরনর প্র োৈ স্বজোচেগে িইয়ো স্বীয় মড বেীর 

উন্নচেকর্পস প্রযুি িইরেরে। নই প্রকোর  োররের জন্মগে জোচে, মযগোিো অচেক্ররম 

অসমর্গ িইয়ো ৈৃ্মধযগে দেোকসকরের ধীরর ধীরর উন্নচেচৈধোন কচররেরে। যেিণ 

 োররে জোচেচনচৈগরশরি িড বপুরস্কোর-সঞ্চোরকোরী রোজো র্োচকরৈন, েেিণ নই প্রকোর নীি 

জোচের উন্নচে িইরে র্োচকরৈ। 

  

সমোরজর দনেৃে চৈিযোৈরের দ্বোরোই অচধকৃে িউক, ৈো ৈোহুৈরের দ্বোরো, ৈো ধনৈরের 

দ্বোরো, দস শচির আধোর—প্রজোপুজ এ। দস দনেৃসম্প্রিোয় যে পচরমোরণ নই শিযোধোর িইরে 

আপনোরক চৈচেষ্ট কচররৈ, েে পচরমোরণ েোিো দুৈগে। চকন্তু মোয়োর নমনই চৈচিত্র দখেো—

যোিোরির চনকর িইরে পররোি ৈো প্রেযি োরৈ েে-ৈে-রকৌশে ৈো প্রচেগ্ররির দ্বোরো নই 

শচি পচরগৃিীে িয়, েোিোরো অচিররই দনেৃসম্প্রিোরয়র গণনো িইরে চৈিূচরে িয়। 

দপৌররোচিেযশচি কোেক্ররম শিযোধোর প্রজোপুজ এ িইরে আপনোরক সমূ্পণগ চৈচচ্ছন্ন কচরয়ো 

েোৎকোচেক প্রজোসিোয় রোজশচির চনকর পরো ূে িইে; রোজশচিও আপনোরক সমূ্পণগ 

স্বোধীন চৈিোর কচরয়ো, প্রজোকুে ও আপনোর মরধয দুস্তর পচরখো খনন কচরয়ো অরপিোকৃে 

অচধক পচরমোরণ সোধোরণ-প্রজোসিোয় বৈশযকুরের িরস্ত চনিে ৈো ক্রীড়োপু্চেকো িইয়ো 

দগে। নিরণ বৈশযকুে আপনোর স্বোর্গচসচদ্ধ কচরয়োরে; অেনৈ প্রজোর সিোয়েো অনোৈশযক 

ঞানোরন আপনোচিগরক প্রজোপুজ এ িইরে সমূ্পণগ চৈচ ন্ন কচরৈোর দিষ্টো কচররেরেন; নই স্থোরন 

ন শচিরও মৃেুযৈীজ উপ্ত িইরেরে। 

  

সোধোরণ প্রজো সমস্ত শচির আধোর িইয়োও পরস্পররর মরধয অনন্ত ৈযৈধোন সৃচষ্ট কচরয়ো 

আপনোরির সমস্ত অচধকোর িইরে ৈচঞ্চে রচিয়োরে, নৈং যেকোে নই োৈ র্োচকরৈ 

েেকোে রচিরৈ। সোধোরণ চৈপি ও রৃ্ণো নৈং সোধোরণ প্রীচে—সিোনু ূচের কোরণ। 

মৃগয়োজীৈী পশুকুে দয চনয়মোধীরন নকচত্রে িয়, মনুজৈংশও দসই চনয়মোধীরন নকচত্রে 

িইয়ো জোচে ৈো দিশৈোসীরে পচরণে িয়। 
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নকোন্ত স্বজোচে-ৈোৎসেয ও নকোন্ত ইরোন-চৈরদ্বি গ্রীকজোচের, কোরর্গজ-চৈরদ্বি দরোরমর, 

কোরফর-চৈরদ্বি আরৈজোচের, মুর-চৈরদ্বি দস্পরনর, দস্পন-চৈরদ্বি ফ্রোরের, ফ্রোে-চৈরদ্বি 

ইংেড ব ও জোমগোনীর নৈং ইংেড ব-চৈরদ্বি আরমচরকোর উন্নচের (প্রচেদ্বচন্দ্বেো সমোধোন 

কচরয়ো) নক প্রধোন কোরণ চনচশ্চে। 

  

স্বোর্গই স্বোর্গেযোরগর প্রধোন চশিক। ৈযচষ্টর স্বোর্গরিোর জনয সমচষ্টর কেযোরণর চিরক প্রর্ম 

িৃচষ্টপোে। স্বজোচের স্বোরর্গ চনরজর স্বোর্গ; স্বজোচের কেযোরণ চনরজর কেযোণ। ৈহুজরনর 

সিোয়েো চ ন্ন অচধকোংশ কোযগ দকোনমরে িরে নো, আত্মরিো পযগন্ত অসম্ভৈ। নই 

স্বোর্গরিোর্গ সিকোচরে সৈগরিরশ সৈগজোচেরে চৈিযমোন। েরৈ স্বোরর্গর পচরচধর েোরেময 

আরে। প্ররজোৎপোিন ও ‘দযন দেন প্রকোররণ’ উিরপূচের অৈসর পোইরেই  োরেৈোসীর 

সমূ্পণগ স্বোর্গ-চসচদ্ধ; আর উচ্চৈরণগর—ইিোর উপর ধরমগর ৈোধো নো িয়। নেিরপিো ৈেগমোন 

 োররে দুরোশো আর নোই; ইিোই  োরেজীৈরনর উচ্চেম দসোপোন। 
  

 োরেৈরিগর ৈেগমোন শোসনপ্রণোেীরে কেকগুচে দিোি চৈিযমোন, কেকগুচে প্রৈে গুণও 

আরে। সৈগোরপিো কেযোণ ইিো দয, পোরচেপুত্র-সোম্রোরজযর অধঃপেন িইরে ৈেগমোন কোে 

পযগন্ত, ন প্রকোর শচিমোন্ ও সৈগৈযোপী শোসনযন্ত্র অস্মরদ্দরশ পচরিোচেে িয় নোই। 

বৈশযোচধকোররর দয দিষ্টোয় নক প্রোরন্তর পণযেৈয অনয প্রোরন্ত উপনীে িইরেরে, দসই 

দিষ্টোরই ফরে দিশ-রিশোন্তররর  োৈরোচশ ৈেপূৈগক  োররের অচস্থমজ্জোয় প্ররৈশ 

কচররেরে। নই সকে  োরৈর মরধয কেকগুচে অচে কেযোণকর, কেকগুচে 

অমঙ্গেস্বরূপ, আর কেকগুচে পররিশৈোসীর—ন দিরশর যর্োর্গ কেযোণচনধগোররণ অঞানেোর 

পচরিোয়ক। 

  

চকন্তু গুণরিোিরোচশ দ ি কচরয়ো সকে  চৈিযৎ মঙ্গরের প্রৈে চেঙ্গ দিখো যোইরেরে দয, 

নই চৈজোেীয় ও প্রোিীন স্বজোেীয়  োৈসংর্রিগ অর্পস অর্পস িীর্গসুপ্ত জোচে চৈচনে 

িইরেরে।  ুে করুক, িচে নোই; সকে কোরযগই ভ্রমপ্রমোি আমোরির নকমোত্র চশিক। 

দয ভ্ররম পচেে িয়, ঋেপর্ েোিোরই প্রোপয। ৈৃি  ুে করর নো, প্রস্তরখড ব ভ্ররম পচেে 

িয় নো, পশুকুরে চনয়রমর চৈপরীেোিরণ অেয্পসই িৃষ্ট িয়; চকন্তু  ূরিরৈর উৎপচ্ ভ্রম-
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প্রমোিপূণগ নরকুরেই। িন্তধোৈন িইরে মৃেুয পযগন্ত সমস্ত কমগ, চনেো ঙ্গ িইরে শযযোেয় 

পযগন্ত সমস্ত চিন্তো—যচি অপরর আমোরির জনয পুঙ্খোনুপুঙ্খ োরৈ চনধগোচরে কচরয়ো দিয় 

নৈং রোজশচির দপিরণ ঐ সকে চনয়রমর ৈজ্রৈন্ধরন আমোরির দৈচষ্টে করর, েোিো িইরে 

আমোরির আর চিন্তো কচরৈোর চক র্োরক? মননশীে ৈচেয়োই নো আমরো মনুিয, মনীিী, 

মুচন? চিন্তোশীেেোর দেোরপর সরঙ্গ সরঙ্গ েরমোগুরণর প্রোদু গোৈ, জড়রের আগমন। নখনও 

প্ররেযক ধমগরনেো, সমোজরনেো সমোরজর জনয চনয়ম কচরৈোর জনয ৈযস্ত    দিরশ চক 

চনয়রমর অ োৈ? চনয়রমর দপিরণ দয সৈগনোশ উপচস্থে, দক ৈুরত? 

  

সমূ্পণগ স্বোধীন দস্বচ্ছোিোরী অধীরন চৈচজে জোচে চৈরশি রৃ্ণোর পোত্র িয় নো। অপ্রচেিেশচি 

সম্রোররর সকে প্রজোরই সমোন অচধকোর অর্গোৎ দকোন প্রজোরই রোজশচির চনয়মরন 

চকেুমোত্র অচধকোর নোই। দস স্থরে জোেযচ মোনজচনে চৈরশিোচধকোর অ্পসই র্োরক। চকন্তু 

দযখোরন প্রজোচনয়চমে রোজো ৈো প্রজোেন্ত্র চৈচজে জোচের শোসন করর, দস স্থোরন চৈজয়ী ও 

চৈচজরের মরধয অচে চৈস্তীণগ ৈযৈধোরন চনচমগে িয়, নৈং দয শচি চৈচজেচিরগর কেযোরণ 

সমূ্পণগ চনযুি িইরে অেয্পসকোরে চৈচজে জোচের ৈহুকেযোণসোধরন সমর্গ, দস শচির 

অচধকোংশ  োগই চৈচজে জোচেরক স্বৈরশ রোচখৈোর দিষ্টোয় ও আরয়োজরন প্রযুি িইয়ো ৈৃর্ো 

ৈযচয়ে িয়। প্রজোেন্ত্র দরোমোরপিো সম্রোড়চধচষ্ঠে দরোমক-শোসরন চৈজোেীয় প্রজোরির সুখ 

অচধক নজনযই িইয়োচেে। নজনযই চৈচজে-য়োহুিীৈংশসম্ভূে িইয়োও খ্রীষ্টধমগপ্রিোরক 

দপৌে (St. Paul) দকশরী (Caesar) সম্রোররর সমরি আপনোর অপরোধ-চৈিোররর িমেো 

প্রোপ্ত িইয়োচেরেন। ৈযচিচৈরশি ইংররজ কৃেৈণগ ৈো ‘দনচর ’ অর্গোৎ অস য ৈচেয়ো 

আমোচিগরক অৈঞানো কচরে, ইিোরে িচে-ৈৃচদ্ধ নোই। আমোরির আপনোর মরধয েিরপিো 

অরনক অচধক জোচেগে রৃ্ণোৈুচদ্ধ আরে; নৈং মূখগ িচত্রয় রোজো সিোয় িইরে ব্রোহ্মরণরো 

দয শূেরির ‘চজহ্বোরচ্ছি, শরীরর িোচি’ পুনরোয় কচরৈোর দিষ্টো কচররৈন নো, দক ৈচেরে 

পোরর? প্রোিয আযগোৈরেগ সকে জোচের মরধয দয সোমোচজক উন্নচেকর্পস চকচঞ্চৎ সদ্ভোৈ িৃষ্ট 

িইরেরে, মিোরোষ্ট্ররিরশ ব্রোহ্মরণরো ‘মোরোঠো’ জোচের দয সকে স্তৈ্তুরচে আরম্ভ কচরয়োরেন, 

চনম্ন জোচেরির—নখনও েোিো চনঃস্বোর্গ োৈ িইরে সমুচত্থে ৈচেয়ো ধোরণো িইরেরে নো। 

চকন্তু ইংররজ-সোধোররণর মরন ক্রমশঃ নক ধোরণো উপচস্থে িইরেরে দয,  োরেসোম্রোজয 
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েোাঁিোরির অচধকোরিুযে িইরে ইংররজজোচের সৈগনোশ উপচস্থে িইরৈ। অেনৈ ‘দযন দেন 

প্রকোররণ’  োররে ইংেড বোচধকোর প্রৈে রোচখরে িইরৈ। নই অচধকোর-রিোর প্রধোন উপোয় 

 োরেৈোসীর ৈরি ইংররজজোচের ‘দগৌরৈ’ সিো জোগরূক রোখো। নই ৈুচদ্ধর প্রোৈেয ও 

েোিোর সিরযোগী দিষ্টোর উ্ররো্র ৈৃচদ্ধ দিচখয়ো যুগপৎ িোসয ও করুণররসর উিয় িয়। 

 োরেচনৈোসী ইংররজ ৈুচত  ুচেয়ো যোইরেরেন দয, দয ৈীযগ অধযৈসোয় ও স্বজোচের নকোন্ত 

সিোনু ূচেৈরে েোাঁিোরো নই রোজয অজগন কচরয়োরেন, দয সিোজোগরূক চৈঞানোন-সিোয় 

ৈোচণজয-ৈুচদ্ধৈরে সৈগধনপ্রসূ  োরে ূচমও ইংেরড বর প্রধোন পণযৈীচর্কো িইয়ো পচড়য়োরে, 

যেচিন জোেীয় জীৈন িইরে নই সকে গুণ দেোপ নো িয়, েেচিন েোাঁিোরির চসংিোসন 

অিে। নই সকে গুণ যেচিন ইংরররজর র্োচকরৈ নমন  োরেরোজয—শে শে েুপ্ত 

িইরেও শে শে আৈোর অচজগে িইরৈ। চকন্তু যচি ঐ সকে গুণপ্রৈোরির দৈগ মন্দীকৃে 

িয়, ৈৃর্ো দগৌরৈরর্োিরণ চক সোম্রোজয শোচসে িইরৈ? নজনয ন সকে গুরণর প্রোৈেয সরত্ত্বও 

অর্গিীন ‘দগৌরৈ’-রিোর জনয নে শচিিয় চনরর্গক। উিো প্রজোর কেযোরণ চনরয়োচজে 

িইরে শোসক ও শোচসে উ য় জোচেরই চনচশ্চে মঙ্গেপ্রি। 
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১৩. প্রোিয ও পোশ্চোেয সংঘর্ষ 

পূরৈগই ৈেো িইয়োরে দয, ৈোিয জোচের সংর্রিগ  োরে ক্ররম চৈচনে িইরেরে। নই অ্পস 

জোগুরূকেোর ফেস্বরূপ স্বোধীন চিন্তোর চকচঞ্চৎ উরন্মি। নকচিরক প্রেযিশচি-সংগ্রিরূপ-

প্রমোণ-ৈোিন, শেসূযগ-রজযোচে, আধুচনক পোশ্চোেয চৈঞানোরনর িৃচষ্টপ্রচের্োচেপ্র ো; 

অপরচিরক স্বরিশী চৈরিশী ৈহুমনীিী-উদ্ঘোচরে, যুগযুগোন্তররর সিোনু ূচেরযোরগ 

সৈগশরীরর চিপ্রসঞ্চোরী, ৈেি, আশোপ্রি, পূৈগপুরুিচিরগর অপূৈগ ৈীযগ, অমোনৈ প্রচে ো ও 

দিৈদুেগ  অধযোত্মেত্ত্বকোচিনী। নকচিরক জড়চৈঞানোন, প্রিুর ধনধোনয, প্র ূে ৈেসঞ্চয়, 

েীব্র ইচন্দ্রয়সুখ চৈজোেীয়  োিোয় মিোরকোেোিে উত্থোচপে কচরয়োরে; অপরচিরক নই 

মিোরকোেোিে দ ি কচরয়ো িীণ অর্ি মমগর িী স্বরর পূৈগরিৈচিরগর আেগনোি করণগ প্ররৈশ 

কচররেরে। সম্মুরখ চৈচিত্র যোন, চৈচিত্র পোন, সুসচজ্জে দ োজন, চৈচিত্র পচরচ্ছরি েজ্জোিীনো 

চৈদুিী নোরীকুে, নূেন  োৈ, নূেন  ঙ্গী অপূৈগ ৈোসনোর উিয় কচররেরে; আৈোর মরধয 

মরধয দস িৃশয অন্তচিগে িইয়ো ব্রে-উপৈোস, সীেো-সোচৈত্রী, েরপোৈন-জরোৈল্কে, কোিোয়-

দকৌপীন, সমোচধ-আেোনুসন্ধোন উপচস্থে িইরেরে। নকচিরক পোশ্চোেয সমোরজর স্বোর্গপর 

স্বোধীনেো, অপরচিরক আযগসমোরজর করঠোর আত্ম-ৈচেিোন। ন চৈিম সংর্রিগ সমোজ দয 

আরন্দোচেে িইরৈ—েোিোরে চৈচিত্রেো চক? পোশ্চোরেয উরদ্দশয—ৈযচিগে স্বোধীনেো, 

 োিো—অর্গকরী চৈিযো, উপোয়—রোষ্ট্রনীচে।  োররে উরদ্দশয—মুচি,  োিো—দৈি, উপোয়—

েযোগ। ৈেগমোন  োরে নকৈোর দযন ৈুচতরেরে, ৈৃর্ো  চৈিযৎ অধযোত্মকেযোরণর দমোরি 

পচড়য়ো ইিরেোরকর সৈগনোশ কচররেচে; আৈোর মন্ত্রমুগ্ধৈৎ শুচনরেরেঃ ‘ইচে সংসোরর 

স্ফুরেররিোিঃ। কর্চমি মোনৈ েৈ সরন্তোিঃ  ’  

  

নকচিরক নৈয োরে- োরেী ৈচেরেরেন—পচেপত্মী-চনৈগোিরন আমোরির সমূ্পণগ স্বোধীনেো 

িওয়ো উচিে, কোরণ দয চৈৈোরি আমোরির সমস্ত  চৈিযৎ জীৈরনর সুখ-দুঃখ, েোিো আমরো 

দস্বচ্ছোপ্ররণোচিে িইয়ো চনৈগোিন কচরৈ; অপরচিরক প্রোিীন  োরে আরিশ কচররেরেন—

চৈৈোি ইচন্দ্রয়সুরখর জনয নরি, প্ররজোৎপোিরনর জনয। ইিোই ন দিরশর ধোরণো। 
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প্ররজোৎপোিন দ্বোরো সমোরজর  োৈী মঙ্গেোমঙ্গরের েুচম  োগী, অেনৈ দয প্রণোেীরে চৈৈোি 

কচররে সমোরজর সৈগোরপিো কেযোণ সম্ভৈ, েোিোই সমোরজ প্রিচেে; েুচম ৈহুজরনর 

চিরের জনয চনরজর সুখর োরগচ্ছো েযোগ কর। 

  

নকচিরক নৈয োরে ৈচেরেরেন—পোশ্চোেয  োৈ,  োিো, আিোর, পচরচ্ছি ও আিোর 

অৈেম্বন কচররেই আমরো পোশ্চোেয জোচেরির নযোয় ৈেৈীযগসম্পন্ন িইৈ; অপরচিরক 

প্রোিীন  োরে ৈচেরেরেন—মূখগ  অনুকরণ দ্বোরো পররর  োৈ আপনোর িয় নো, অজগন নো 

কচররে দকোন ৈ্তুরই চনরজর িয় নো; চসংি-িরমগ আচ্ছোচিে িইরেই চক গিগ  চসংি িয়?  

  

নকচিরক নৈয োরে ৈচেরেরেন—পোশ্চোেয জোচেরো যোিো করর েোিোই  োে;  োে নো 

িইরে উিোরো নে প্রৈে চক প্রকোরর িইে? অপরচিরক প্রোিীন  োরে ৈচেরেরেন—

চৈদুযরের আরেোক অচে প্রৈে, চকন্তু িণস্থোয়ী; ৈোেক, দেোমোর িিু প্রচেিে িইরেরে, 

সোৈধোন। 

  

েরৈ চক আমোরির পোশ্চোেয জগৎ িইরে চশচখৈোর চকেুই নোই? আমোরির চক দিষ্টো-যে 

কচরৈোর দকোন প্ররয়োজন নোই? আমরো চক সমূ্পণগ? আমোরির সমোজ চক সৈগরেো োরৈ 

চনচিে? চশচখৈোর অরনক আরে, যে আমরণ কচররে িইরৈ, যেই মোনৈজীৈরনর 

উরদ্দশয। েীরোমকৃে ৈচেরেন, ‘যেচিন ৈোাঁচি, েেচিন চশচখ।’ দয ৈযচি ৈো দয সমোরজর 

চশচখৈোর চকেুই নোই, েোিো মৃেুযমুরখ পচেে িইয়োরে। [চশচখৈোর] আরে,—চকন্তু  য়ও 

আরে। 

  

দকোন অ্পসৈুচদ্ধ ৈোেক, েীরোমকৃরের সমরি সৈগিোই শোরস্ত্রর চনন্দো কচরে। নকিো দস 

গীেোর অেযন্ত প্রশংসো করর। েোিোরে েীরোমকৃে ৈরেন, ‘ৈুচত, দকোন ইংররজ পচড বে 

গীেোর প্রশংসো কচরয়োরে, েোিোরে নও প্রশংসো কচরে।’  

  

দি  োরে, ইিোই প্রৈে চৈ ীচিকো। পোশ্চোেয-অনুকরণ-রমোি নমনই প্রৈে িইরেরে দয, 

 োেমরন্দর ঞানোন আর ৈুচদ্ধ চৈিোর শোস্ত্র [ৈো] চৈরৈরকর দ্বোরো চনষ্পন্ন িয় নো। দশ্বেোঙ্গ দয 
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 োরৈর, দয আিোররর প্রশংসো করর, েোিোই  োে; েোিোরো যোিোর চনন্দো করর, েোিোই মন্দ। 

িো  োগয, ইিো অরপিো চনৈুগচদ্ধেোর পচরিয় চক? 

  

পোশ্চোেয নোরী স্বোধীন োরৈ চৈিরণ করর, অেনৈ েোিোই  োে; পোশ্চোেয নোরী স্বয়ংৈরো, 

অেনৈ েোিোই উন্নচের উচ্চেম দসোপোন; পোশ্চোেয পুরুি আমোরির দৈশ- ূিো অশন-

ৈসন রৃ্ণো করর, অেনৈ েোিো অচে মন্দ; পোশ্চোরেযরো মূচেগপূজো দিোিোৈি ৈরে; মূচেগপূজো 

িূচিে, সরন্দি চক? 

  

পোশ্চোরেযরো নকচর দিৈেোর পূজো মঙ্গেপ্রি ৈরে, অেনৈ আমোরির দিৈরিৈী গঙ্গোজরে 

চৈসজগন িোও। পোশ্চোরেযরো জোচের ি রৃ্চণে ৈচেয়ো জোরন, অেনৈ সৈগ ৈণগ নকোকোর 

িও। পোশ্চোরেযরো ৈোেযচৈৈোি সৈগ দিোরির আকর ৈরে, অেনৈ েোিোও অচে মন্দ—

চনচশ্চে। 

  

আমরো নই সকে প্রর্ো রিরণোপরযোগী ৈো েযোগরযোগয—ইিোর চৈিোর কচররেচে নো; েরৈ 

যচি পোশ্চোেযচিরগর অৈঞানোিৃচষ্টমোত্রই আমোরির রীচেনীচের জর্নযেোর কোরণ িয়, েোিোর 

প্রচেৈোি অৈশয কেগৈয। 

  

ৈেগমোন দেখরকর পোশ্চোেয সমোরজর চকচঞ্চৎ প্রেযি ঞানোন আরে; েোিোরে ইিোই ধোরণো 

িইয়োরে দয, পোশ্চোেয সমোজ ও  োরে সমোরজর মূে গচে ও উরদ্দরশযর নেই পোর্গকয 

দয, পোশ্চোেয অনুকররণ গচঠে সম্প্রিোয়মোত্রই নরিরশ চনষ্ফে িইরৈ। যোাঁিোরো পোশ্চোেয 

সমোরজ ৈসৈোস নো কচরয়ো, পোশ্চোেয সমোরজর স্ত্রীজোচের পচৈত্রেোরিোর জনয স্ত্রী-পুরুি-

সংচমেরণর দয সকে চনয়ম ও ৈোধো প্রিচেে আরে, েোিো নো জোচনয়ো স্ত্রী-পুরুরির অৈোধ 

সংচমেণ প্রেয় দিন, েোাঁিোরির সচিে আমোরির অণুমোত্রও সিোনু ূচে নোই। পোশ্চোেয 

দিরশও দিচখয়োচে, দুৈগে জোচের সন্তোরনরো ইংেরড ব যচি জচন্ময়ো র্োরক, আপনোচিগরক 

স্পোচনয়োর্গ, দপোেুগগীজ, গ্রীক ইেযোচি নো ৈচেয়ো, ইংররজ ৈচেয়ো পচরিয় দিয়। 
  

ৈেৈোরনর চিরক সকরে যোয়; দগৌরৈোচিরের দগৌরৈচ্ছরো চনরজর গোরত্র দকোন প্রকোরর 

নকরুও েোরগ—দুৈগেমোরত্ররই নই ইচ্ছো। যখন  োরেৈোসীরক ইওররোপী দৈশ- ূিো-মচড বে 

http://www.bengaliebook.com/


 স্বামী বিবিকানদে  । ির্ত মান ভারর্।   স্বামী বিবিকানবদের িাণী ও রচনা 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দিচখ, েখন মরন িয়, ৈুচত ইিোরো পিিচেে চৈিযোিীন িচরে  োরেৈোসীর সচিে 

আপনোরির স্বজোেীয়ে স্বীকোর কচররে েচজ্জে   িেুিগশশে ৈিগ যোৈৎ চিন্দুররি 

পচরপোচেে পোসগী নিরণ আর ‘দনচর ’ নরিন। জোচেিীন ব্রোহ্মণম্মরনযর ব্রহ্মণযরগৌররৈর 

চনকরর মিোরর্ী কুেীন ব্রোহ্মরণর ৈংশমোযগোিো চৈেীন িইয়ো যোয়। আর পোশ্চোরেযরো নিরণ 

চশিো চিয়োরে দয, ঐ দয কচরেরমোত্র-আচ্ছোিনকোরী অঞান, মূখগ, নীিজোচে, উিোরো 

অনোযগজোচে   উিোরো আর আমোরির নরি   
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১৪. স্বরিশমন্ত্র 

দি  োরে, নই পরোনুৈোি, পরোনুকরণ, পরমুখোরপিো, নই িোসসুে  দুৈগেেো, নই রৃ্চণে 

জর্নয চনষ্ঠুরেো—নইমোত্র সম্বরে েুচম উচ্চোচধকোর েো  কচররৈ? নই েজ্জোকর 

কোপুরুিেোসিোরয় েুচম ৈীরর োগযো স্বোধীনেো েো  কচররৈ? দি  োরে,  ুচেও নো—দেোমোর 

নোরীজোচের আিশগ সীেো, সোচৈত্রী, িময়ন্তী;  ুচেও নো—দেোমোর উপোসয উমোনোর্ 

সৈগেযোগী শঙ্কর;  ুচেও নো—দেোমোর চৈৈোি, দেোমোর ধন, দেোমোর জীৈন ইচন্দ্রয়সুরখর—

চনরজর ৈযচিগে সুরখর জনয নরি;  ুচেও নো—েুচম জন্ম িইরেই ‘মোরয়র’ জনয 

ৈচেপ্রি্;  ুচেও নো—দেোমোর সমোজ দস চৈরোর মিোমোয়োর েোয়োমোত্র;  ুচেও নো—

নীিজোচে, মূখগ, িচরে, অঞান, মুচি, দমর্র দেোমোর রি, দেোমোর  োই  দি ৈীর, সোিস 

অৈেম্বন কর; সিরপগ ৈে—আচম  োরেৈোসী,  োরেৈোসী আমোর  োই। ৈে—মূখগ 

 োরেৈোসী, িচরে  োরেৈোসী, ব্রোহ্মণ  োরেৈোসী, িড বোে  োরেৈোসী আমোর  োই; েুচমও 

কচরমোত্র ৈস্ত্রোৈৃে িইয়ো, সিরপগ র্োচকয়ো ৈে— োরেৈোসী আমোর  োই,  োরেৈোসী আমোর 

প্রোণ,  োররের দিৈরিৈী আমোর ঈশ্বর,  োররের সমোজ আমোর চশশুশযযো, আমোর 

দযৌৈরনর উপৈন, আমোর ৈোধগরকযর ৈোরোণসী; ৈে  োই— োররের মৃচ্কো আমোর স্বগগ, 

 োররের কেযোণ আমোর কেযোণ; আর ৈে চিন-রোে, ‘দি দগৌরীনোর্, দি জগিরম্ব, আমোয় 

মনুিযে িোও; মো, আমোর দুৈগেেো কোপুরুিেো িূর কর, আমোয় মোনুি কর।’  
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