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Abstract
A Human being and his innate values are inseparable, as is any object and its reflection. Though it
is not always apparent, it indeed exists and gets expressed when it finds the situation appropriate.
The main obstructions in the way of its expression are violence and enmity, selfishness, economic
crisis, superstition, political corruption, class division and cast distinction.
If we look back through time, we would see that the last two causes come out as the penultimate
reason behind this social and humanistic degradation. It might not have been as prominent as we
see in Horoppa and Mahenjadaro, yet, at the initial stage of Arian civilization, especially during the
Rig-Vedic age, the seed of this distinction had already been sown when people were distinguished
according to their merits and quality of activities. This distinction became more rigid during the
later period of Atharva-Vedic age, the reflection of which, even in more deteriorated form, we find
in the Primary epics and the Puranas. And with the concretization of this distinction, begins the
deterioration of human values. The books like “Yajnavalkyasamhita”, “Manusamhita”,
“Arthashastra”, “Mricchakatikam”, etc. reflected this deterioration.
The question is, despite the sincere attempts from the great persons like Rammohan, Vivekananda to
uplift people from such orthodox value-system, have we really been able to come out of its
derogatory effect?
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ভানুল ঈন্নবতকাভী শু। অয এআ শুত্ব ত্ত্বায ঈয বযবফগত অবযা তায ভবধয প্রবতস্থাবত কবয ভনুলযত্ব। এআ
ভনুলযত্ববফাধআ ফটফৃবেয এক-একবট কান্ড-ভূর স্বরূ জন্ম লদয় ভানবফক ভূরযবফাবধয বফকাবত ত্ত্বাবক। এফং ভানুল বনজ
ন্তয-ত্ত্বায় বনবজবক বফকবত কবয লতাবর। র্ধাৎ ফয়ফ ফয়ফীয লম রূ ম্বন্ধ, ভানুবলয াবর্ ভানবফক ভূরযবফাবধয
লআরূ তাদাত্ম ম্বন্ধ। জগবত এভন লকান ভানুল লনআ মায ভবধয ভূরযবফাবধয প্রকা লনআ। কাযে, জ্ঞাবনয তভা লম রূব
জ্ঞানবক ফা বফলবয়ক ত্ত্বাবক বভর্যা রূব প্রবতাদন  গ্রাযরূব ঈস্থাবত কবয; এফং জ্ঞাবনয প্রকাব জ্ঞাবনয বফনা
াবধত য় বিক লআ রূবআ ভূরযবফাধ ভবর্ধত। য়বতা কাবরয বফমধবয় তা ম্লান বর তায প্রকা ফযম্ভাফী। অয এআ
প্রকাবত ত্ত্বায ন্তযায় বয় ঈস্থাবত য় বংা-বফবেল, স্বার্ধযতা, ধভধীয় ংস্কায, যাজননবতক লপ্রোট, লেেী ফা জাবত
বফলভযতা বববত্তক াভাবজক বফলয় ভূ।
কারবরবর দৃবিবনবে ূফধক ভাজ দধবন, বফলভযতা, ভানবফক ভূরযবফাধ ফেবয়য ননয-প্রধান কাযেরূব,
প্রবতবাবলত ত্ত্বায় প্রতীয়ভান য়। এফং মায লর্বক ঈত্তযবেয র্ খুুঁজবত মুবগ-মুবগ ভানুল ফযাবত বয়বছ, ভানফতায প্রবতবূ
রূব। ভানুল ঈরবি কবযবছ লম, াভাবজক ফেবয়য ধাযায় ভূরযবফাবধয ঈয অধাবযত ুলভ বযবফ যচনায ভাধযবভ
জগৎ  জীফনবক যব্রবেয অবরাবক অবরাবকত কযাআ ভানফজীফবনয চযভ রেয। জীফকুবরয লেষ্ঠ ভানুল, ঈত্তভ আবিয়
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ভবনয বধকাযী। করুভুক্ত ভনআ ভানবফক ভুরযবফাবধয ংগিন। ভানুবলয বচত্তম্পদ এফং ভুদয় প্রাকৃবতক ম্পদ বযবফ
লচতনায োযা ক্রভঃ ভৃদ্ধারী বয়বছ। বকন্তু ংমত লরাব, যস্পবযয প্রবত লেেী বফলভযতা বববত্তক দৃবি ভানবফক
ভূরযবফাবধয েয় াধন কবযবছ। ঐশ্বযীক দৃবি বনবে ূফধক দধবন লবাগযফ্তুকবক কবরয ভবধয বাগ কবয লনয়াআ
মবর্াবচত। কাযে বধক দ্রফয ফা বফত্তঞ্চবয়য ফানা ভানফ ভাবজয বে করযােকয য় না। এআ ৃবর্ফীবক ুন্দয  ুস্থ
কবয গবে লতারায জনয ভানুবলয বনযন্তয কভধ কযা প্রবয়াজন, কভধভয় জীফন ভানুলবক ুস্থযীবয দীঘধজীফী কবয লতাবর। পবর
বযবফ ুন্দয  করযােকয য় এফং ভানবফক ভূরযবফাধ যবেত য়। ১
বযতায আিজাবরকা বফস্তায কাবর ভানুল মখন লগাষ্ঠীফদ্ধ বাবফ ফা কযত তখন, ববপ্রায়, ন্তঃকযন  ভবনয লাবন
বভরবনয দৃষ্ঠান্ত ঈস্থান কবযবছর।২ বকন্তু তখন ফাুঁচায কাভনায় লগাষ্ঠীববদবক ত্রু প্রবতন্ন কবয লজাদ লঘালনা কবযবছর।
অয লআবদন লর্বক াভাবজক বফলভযতা-বফলভযতায রূ রাব কবযবছর।
বযতায বফস্তাবয ঈন্নতীর বযতায ভমধদা রাব কবয, বন্ধু তর্া যপ্পা ভববঞ্জাদাবো বযতা। স্বাবাবফক বাবফআ প্রমুক্ত
য় অবদভ শুত্ব বাফত্ত্বারূ াভাবজক লেনী-জাবত-বরঙ্গ বফলভযতা। লমখাবন লদখা মায় াভাবজক ম্প্রদায় ফা লেনী বফবাজন।
লমভন, ুবযাবত, ফবনক, কারুবল্পী  ভুচবরকাফদ্ধ ভজুয ম্প্রদায় ফা নয-কঙ্কাররূী ক্রীতদা। এআ াভাবজক স্তয বফন্নযা
ফা লেনী বফবাজবনয অবস্তত্ব লদবখ ফরা মায় লম, যপ্পা বযতায ভবয়আ ্রূননাকাবয যফতধী ফনধােয়ী কািাবভায বস্তত্ব
লদযাবতত বয়বছ।
তবফ প্রাচীন বাযতীয় অমধ বযতায ঈলারবে এআ রূ বফলভযতা প্রকট রূ গ্রন না কযবর ঊবেবদয মুবগ লেনী  ফেধ
ফা জাবত লববদয অবা বযরবেত য়। ে ূবে তদানীন্তন ভাবজ ভানুবলয াা লখরায প্রফর আচ্ছা এফং তায বয়াফ
পরাপররূ ধঃতন বযরবেত য়। এফং এআ লখরাবক াভাবজক নযায় রূব গ্রন কযা বয়বছ। লম াা লখবর তাবক
লকঈ ধায লদয়না। কর বপ্রয়জন তাবক বযতযাগ কযবত চায়। র্ধাৎ ভাবজয ঈচ্চস্তবযয ভৃদ্ধারী ভানুল এফং বনচুস্তবযয
দীনীন ভানুবলয লেনীবফনযা ংগিবনয অবা ায়া মায়। ধনী-দবযবদ্রয এআ লবদা-লবদ ভাবজ র্ধননবতক লেবে
প্রার্বভক স্তবয লেনী বফবাজবনয ূোত ঘটায়। অফায কৃবল ঈৎাদন দ্ধবতয অবফষ্কায এফং লআ ঈৎাদন দ্ধবতয
গ্রগবতয বঙ্গ বঙ্গ ূবফধয ঈজাবত ুরব ভতাবববত্তক ভাজ লর্বক বফবদক ভাজ ক্রভ দভমধাদায তাযতভয ফা
ধননফলভয বববত্তক ভাবজ ঈত্তযবনয ূোত ঘটায়।৩
জাবতপ্রর্া  ফেধববদ ৃর্ক বফলয়; ফেধববদ ফরবত লফাঝায় বফবল অদধ দৃবিবকান লর্বক ভগ্র জনভাজবক কবয়কবট
বনবদধি লেনীবত বফবাজন। ৃবর্ফীয ফধেআ াস্ত্রজ্ঞ ফুবদ্ধজীবফ লেেী াক  লমাদ্ধাবেেী, ঈৎাদক  ফবনক লেেী এফং েভজীবফ
লেেী এআ চায বাবগ জনাধাযনবক বফবাগ কযায প্রয়া ফ মুবগআ লদখা মায়। এফং প্রাচীন বাযত এআ বফলবয় ফযবতক্রভ
নয়। ভাজবক ব্রােন, েবেয়, বফয  ূদ্র এআ চতুফধবেধ বফবক্ত কযায লম লচিা াস্ত্রকাবযযা কবযবছন তা বনছকআ অদধভূরক,
মবদ ফাস্তফ ম্মত নয়। ূবফধ বাযতফবলধ দুবট জাবত বছর, অমধ-নামধ। অমধযা যাবজত নামধবদয দা  দুয রূব গ্রন
কবযবছ এফং ফ্তুকত্ত্বায অবযা ূফধক নামধবদয বনজ-ম্পবত্ত ভবন কবয মবর্চ্ছা ফযফায কবযবছবরন। এবদয ভবধয
ার্ধবকযয ভূর বববত্ত বছর লদবয ফেধ  াভাবজক যীবতনীবত, র্ধাৎ নৃতাবত্ত্বক  াংস্কৃবতক।৪
ঊবেবদ ভঙ্গরকাযক বাবফ ব্রােে বেয ফযফায এফং লদফতাবদয ঈাবধ রূব, বফবল কবয বভে, ফরুন  অবদবতযয
ঈাবধ বাবফ েবেয় বেয ফযফায কযা বয়বছ।৫ এছাো যাজা ফা ম্ভ্রান্ত ফযবক্তফগধবক লফাঝাবনায জনয েবেয় েবটয
ফযফায কযা বয়বছ।৬ তবফ ঈবেখয লম বফয  ূদ্র েেবয়য ঈবেখ ুরুলূক্ত ফযবতত নযে লনআ। ঊবেবদয দভ ভণ্ডবর
ুরুলূবক্ত ৃবি প্রবক্রয়া ফযখা প্রবঙ্গ ফরা বয়বছ– ুরুল রুী এক বফশ্বজাগবতক মাবজ্ঞক ত্ত্বায ভুখ লর্বক ব্রােে, ফাহুেয়
লর্বক যাজেয, উরুবদ লর্বক বফয এফং চযেেয় লর্বক ূবদ্রয ঈদ্ভফ বয়বছ।৭ মজুবফধবদয রূদ্রাধযাবয় বনলাদ বাবফ অট
জাতীয ভানুবলয ঈবেখ কযা বয়বছ। মাবদয ভবধয ব্রাত, ুবঞ্জষ্ঠ, স্ববনর, এফং ভৃগয়ু বকাযজীফী ঈজাবত, োন্তবয তেন,
যর্কায, কভধায তাবদয ঈজাতীয় মধায় লর্বক বয এব বফবদক ভাবজয বনম্নফবগধ লাদায জাবত বাবফ স্বীকৃত বয়বছ।
এফং তর্ ব্রােবে ব্রােেবদয চাযবট বফবল গুবেয ঈয লজায লদয়া বয়বছ।৮ বতবত্তযীয় ংবতা৯ এফং র্ফধবফবদ
ব্রােেবদয লেষ্ঠবত্বয কর্া ফরা বয়বছ।১০ অফায বযফতধনীর মুবগ বচন্তবন েবেয়বদয ঈয লেিত্ব অবযা এফং কাযে
রূব যাজূয় মবজ্ঞয বফধান ফবেধত বয়বছ।১১ তবফ াভাবজক বধকায প্রাপ্তীয লেবে জন্মবমানীগত জাবতত্ব তৎকারীন ভবয়
বছর না। লফদাি ফা মাবজ্ঞক বক্রয়াকরাবয বধকায কর ভানুবলয ভবধযআ বছর। ১২ ছাবন্দগয ঈবনলদ্ লর্বক জানবত াযা
মায় লম, লৌোয়ে নাভক ূদ্র নৃবত ঊবল বযবেয বনকট লফদাধযায়ে কবযবছবরন।১৩ বতবত্তযীয় ব্রােবে যর্কাযবদয বকছু মাবজ্ঞক
প্রবক্রয়ায বধকাযপ্রদান কযা বয়বছ।১৪ ূফধ বভভাংা ূবে লৌধস্বন নাভক একবট জাবতবক স্থান লদয়া বয়বছ, মা ূদ্র নয়,
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অফায ব্রােে, েবেয়-বফয নয়। াংখযায়ন ব্রােবে বফশ্ববজৎ মজ্ঞকাযী যাজাবক বনলাবদয অবতর্য গ্রে কযায বনবদধ লদয়া
বয়বছ। এফং বনলাদ কতৃধক রুবদ্রয ঈবেবয আবি ধবনয বধকায লদয়া বয়বছ।১৫ যস্পয বফবযাধীভূরক ভতাদবধয
প্রবতপরন রূব ভাজ বযফতধবনয ধাযায় প্রবতন্ন য়, মজ্ঞস্থবর নৃতযযতা দাী১৬ এফং লৌজনযভূরক দাত্ব গ্রবেয কর্া১৭।
তর্ ব্রােবে নাযী, ূদ্র  কুকুযবক ভার্ধক বাবফ ঈবেখ কযা বয়বছ এফং তাবদয প্রবত দৃবিাত কযবত ফাযে কযা
বয়বছ। অফায ছাবন্দাগয ঈবনলদ্-এ লগা, শ্ব, স্তী ুফেধ, স্ত্রী, দা  গৃবক ভানুবলয ভবভাূচক এফং দা ক্রয়বমাগয ফা
ঈায বাবফ বফফাাবদ নুষ্ঠাবন প্রদত্তরূব ফেধনা কযা বয়বছ।১৮
বফবদক মুবগ দাযা ফা ক্রীতদাযা তায প্রবুয ম্পূেধ বনয়ন্ত্রবে বছর। লফবদয ফহু লস্তাে-দান-্তুকবত লস্তােগুবরবত ঈবেবখত
বয়বছ লম ইশ্বযবক ঈৎগধীকৃত দান-াভগ্রীয ভবধয এআ দাযা ন্তবূধক্ত বছর। অয দাীবদয ম্পবকধ লম ভস্ত ঈবেখ
ায়া মায়, তাবত লদখা মায় লম“ অমধ ুরুলযা দাীবদয ঈত্নী বাবফ গ্রে কযত, ত্নী বাবফ নয়। ফয ঊবেবদ
অমধবদয োযা দাীবদয গববধ ন্তান ঈৎাদবনয ঈবেখ অবছ। অফায ন্তানীনা বফধফা, লদফবযয োযা ন্তান ঈৎাদবনয
বধকাবযেী বছবরন; মা বনবয়াগ প্রর্া নাবভ প্রচবরত।১৯ ভাবাযবত এয স্পি ঈবেখ লদখবত ায়া মায়; মা নাযীবত্বয লমৌন
ফভাননায বযচয় ফাক।
র্ফধ বফবদকমুবগয যফতধী ভবয় াভাবজক বফলভযতা মখন ভানবফক ভূরযবফাবধয ফেয় াধন কবযবছ তখন এআ
বফলভযতা নয ভাোয় ঈস্থাবত বয়বছ। ভাবজ ঈচ্চ  বনম্ন লর্বক বনম্নত্ত্বয লেেীয ভবধয বফলভযতা প্রকট রূ রাব কবযবছ।
ভাবজ বরঙ্গ বফলভযতায পর স্বরূ নাযীবদয চযভ াযীবযক  ভানবক বাবফ তযাচাবযত বত বয়বছ। ফধবয গুে-কভধগত
বফবাবগয ঈয জন্মবমানীগত লবদ অবযাবত য়ায় ভাবজ ঙ্কটভয় ভুহুবতধয ৃবি বয়বছর। পবর গুে  কবভধয মর্ামর্
বফকা াবধত য়বন। এআরূ াভাবজক বযবস্থবতবক জয় কযায প্রয়া য়বতা বনবক গ্রে কযবর, ীবভত ফযবক্তয বাবগয
ঈন্নবত বনকটা পরপ্রু রূ রাব কবয। লমভন“ বকফত্তধকনযায গবধজাত লফদফযা, লফযাুে ফবষ্ঠ প্রবৃবত ীনবমাবনজাত
বয় াধনায োযা জগৎূজয াস্ত্রকতধা ভলধী বয়বছবরন। র্ধাৎ লমাগযতায ম্মান  বমাবগযয লমাগযতা রাবব ায়তা
কযাআ ধভধঙ্গত। শুধু জন্ম লদবখ ভাদয কযা ভূঢ়তায রেে। মবদ লকঈ ব্রােে কুবর জন্ম কবয শুবদ্রয নযায় অচযে কবয,
র্ফা ভ বফযীত বক্রয়া দৃি য় লবেবে ব্রােে ূদ্রত্ব এফং ূদ্র ব্রােেত্ব রাব কযবফ।২০
কনযাবফক্রয়, ভদযান, গভযাগভন  ্রূনেতযা মধন্ত রুবচীর বক্রয়াকরাবয পবর তৎকারীন ব্রােেযা ভাজ লর্বক
বফতাবেত ফা বতত ত না। লম রূ ফতধভাবন যাজননবতক ফা অবর্ধক েভতাারী ফযবক্তয লেবে প্রবমাজয য়। বকন্তু ভাবজয
নযবেেীয ভানুল, মাযা বনযী দাচাযম্পন্ন ধম্মধবীরু তাবদয প্রবত খুফ বজআ তযাচায“ ঈৎীেন চবর। ধনয বফচায! ধনয!
স্কন্দ ুযাবেয কাী খবন্ড ফরা বয়বছ–
লগাযেকান্ ফাবেজকান্ তর্া কারুকুীরফান্।
বপ্রলযান্ ফাদ্ধুধবলকাংনিফ বফপ্রান্ ূদ্রফদাচবযৎ।।২১
অলধ ভাকাফয, প্রাক-ভাজফযফস্থানা  তৎকারীন ভাজ গ্রগবতয ধাযাবক বরবফদ্ধ কবযবছ মুগান্তবযয বনবযেবন।
লখাবন লমভন একরবফযয গুরুদবেনা প্রদাবনয কাবনী নুাবয েদ্ধা-ববক্তয বযচয় ায়া মায় তৎরূ জন্মগত জাবত
বফলভযতা বববত্তক ভানবফক ভূরযবফাধ ফেয় চযভতা বযরবেত য়। এফং াভাবজক বফলভযতায বকায বত য় ংখয
ভানুলবক। লমখাবন নাযীবত্বয ফভাননা  লেেীগত বফলভযতা ভবাবফ বফস্তাযীর। ভাজ ফেবয়য এআ ধাযাবক
বযফতধীত কযায জনয যাজনীবতবফদ েীকৃষ্ণ েীভদ্ভগফদ্গীতায ভাধযবভ ভানবফক ভূরযবফাবধয জাগযবেয প্রয়াী বয়বছবরন;
জন্মবমানীগতববদবক স্বীকায কবয গুে  কভধগত বতপ্রাচীন লবদ দধবনয ভাধযবভ। তাআ বতবন ফবরবছবরন –
‚চাতুফধনধযং ভয়া ৃিং গুেকম্মধবফবাগঃ। ...‛২২
খ্রীিূফধ ঞ্চভ তােীবত গ্রীক দাধবনক ললেবটা এফং যাবযস্টটল্ ক্রীতদা প্রর্ায ভর্ধবন একটা অদধ ফযাখযা ঈবস্থত
কবয ফবরবছবরন “ গ্রীবয প্রাচীন বযতা গবে ঈবিবছর ক্রীতদাবয েভ এফং ঈচ্চ-নীচ লবদা-লববদয ভাধযবভ। ভগধ 
লভৌমধয মুবগ ক্রীতদা প্রর্া নুরূ প্রাধানয রাব না কযবর, ক্রীতদা ক্রয়-বফক্রবয়য ঈবেখ লফৌদ্ধমুবগয ুুঁবর্বত ায়া মায়।
তৎকারীন ভবয় ক্রীতদাবদয লকি কবয গবে িা ফাজায এফং স্বাস্থয  কভধদেতা নুমায়ী চতুষ্পদ প্রােীয নযায় এআ বেদ
প্রােীয ভূরয বনধধাবযত ত। চীনা মধটক পা-ববয়ন, আৎবন-এয বফফযে লর্বক জানা মায় লম, লফৌদ্ধভবিয বক্রয়া কান্ড
ম্পাদবনয জনয যাজাযা তাবদয দান কযবতন। তবফ তাযা লফৌদ্ধ ংবঘয দয বত াযবতন না।
চন্ডাবাক লফৌদ্ধধভধ গ্রবনয োযা ধভধাবাবক বযেত বয় লফৌদ্ধ নুান নুাবয জীফ বংা বনবলদ্ধ কবযন, এফং কর
লেনীয কর ধভধাফরবম্ব ভানুবলয জনয বধকায াভযতা প্রবতষ্ঠা কবযন। ম্রাট বাবকয োযা প্রদত্ত লপ্রবভয বফজয়-নীবত 
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ভবাফী ভনষ্কতা ভানফ ধভধবক নতুন বদা প্রদধন কবযবছ। শ্ববঘাবলয ভতানুাবয ফরা মায় লম, ব্রােনবদয লেষ্ঠত্ব দায়ী
কযায লকান কাযন লনআ, কাযন ূদ্র ব্রােবনয ভ াবন্ডতয রাব কবযবছ। ুতযাং ব্রেন  ূদ্র একআ ভূদ্রায এবি বি।২৩
বফলভযতায বনবযবে ভাজবক বনয়ন্ত্রবনয জনয মাজ্ঞফল্ক্য বফববন্ন নীবতয প্রেয়ন কবযন, মা কাবরয গবতবত তন্ত্রতা রাব কবয
মুবগয বযফতধবন াাময কবযবছ।
বাযতীয় ভাজ তধা বফবক্ত, এআ জনযআ বন্দু ভাবজ এত ননকয, বফবচ্ছনতা  বফৃঙ্খরা। যাজনীবত লেবে
লকিীকযবনয লচিায পবর ূদ্র ফংীয় লভৌমধয  গুপ্ত াম্রাবজয বুযদয় বর তা স্থায়ী য়বন। বাযবতয জাতীয় জীফবন ফধ
বফলবয় ভাৎযনযায় বচযকার কামধযকযী রূ রাব কবযবছ। ব্রােনয প্রবতবক্রয়ায কাবর লফৌদ্ধধভধ বাযতীয় জীফবন  ভাবজ
াভযফাদ অনয়ন কযবত াবযবন পবর ন্তবধত বয়বছ।
বেবটবক লমখাবন বতন স্তবযয ক্রীতদাবয ঈবেখ অবছ, লকৌবটরয লখাবন নয় প্রকায লবদ দধন কবযবয়বছন। বতবন
জীফনফযাী ক্রীতদা,  স্থায়ী ফা াভবয়ক ক্রীতদাবয ভবধয ার্ধকয বনবদধবয ভাধযবভ াভাবজক ভূরযবফাধবক যো কযায
প্রয়াী বয়বছন। বকন্তু যবে ব্রােনয ধভধ বফবযাধী কর ম্প্রদাবয়য প্রবত লকৌবটরয বফযাগ ভূরক প্রফৃবত্ত ঈস্থান
কবযবছন। তাআ ফরা লমবত াবয লকৌবটরয র্ধাবস্ত্র াক কতৃধবেয ভবনাবাফ লদযাবতত বয়বছ। তাুঁয ভকারীন নযানয
নীবতাস্ত্রকাযগবনয ঈবক্তবত বনবতকতায বাফআ বযরবেত য়। ফ্তুকতঃ লম ভাবজ গুপ্ত তযা, বফল প্রবয়াগ ফা লম লকান
ঈাবয় কাবমধাদ্ধায প্রবৃবতয প্রবত গুরুত্ব লদয়া য় এফং াস্ত্রকাবযযা তা কযনীয় রূব বনবদধ কবযন ল ভাজ লর্বক
বনবতকতায ঈচ্চ অদধ অা কযা মায় না।২৪
নুরূবাবফ ভনু ংবতাবত াভাবজক বফলভযতা ভভাো বফবরয়ান বয়বছর। তৎকারীন ভবয় াক  লাবলত
লেেীয ুস্পি প্রবতচ্ছবফ ফবররায় লঘালো কবয-ভানবফক ভূরযবফাবধয কত বনষ্ঠুয ফেয় ম্ভফয। তবফ ভাজ ংগিন
এফং বনয়ন্ত্রবনয লেবে লম কর নীবতয অফবযকতা বছর তা মাজ্ঞফল্ক্য ংবতা, র্ধাস্ত্র, ভনু ংবতাবত ূেধভাোয় বফকবত
রূ রাব কবযবছর।
ব্রােেযফাদ বফবযাধী ধভধ জনাধাযেবক বনজ ম্প্রদায়বুক্ত বত অহ্বান কযত এফং তাবদয অচায ফযফায, যীবতনীবত,
বফশ্বা প্রবৃবত স্বীয় ঙ্গীবূত কযত। এআ জনযআ ভামান লফৌদ্ধধভধ, বফষ্ণফধভধ, বজনধভধ, বফধভধ প্রবৃবত বফবদক প্রবাফভুক্ত 
ভাজ দ্ধবত বফলবয় ঈদায।
ভানবফক ভূরযবফাধ জাগযবেয গবতবক তযাবিত কযায জনয বফষ্ণুভধা যাজুেবদয নীবত বো দাবনয রূবক ঞ্চতন্ত্র
যচনায ভাধযবভ ভাবজ জাগবযত কবযবছবরন। এফং শু-েীয চবযোয়বনয ভাধযবভ ভগ্র ভাবজয চবযোয়বনয লচিা
কবযবছবরন। এফং যফতধী কাবর যবচত তকেবয় লআ রূ লচিায প্রবতপরন দৃি বয়বছ। লখাবন ফরা বয়বছলবাগবফরাবয প্রবত ঈদাীনতা প্রকাবয ভাধযবভ বফযাবগযয াধন এফং যবে নুযাগ প্রদধন। লপ্রবভয ভধুযতা লমভন
তয লতভন রুেতা কভ তয নয়। বনজ ভমধাদা েুন্ন লযবখ ঈচ্চাকাঙ্খী বয় ভবত্বয অদধ নুযনআ ভানুবলয চরায
াবর্য়। কাযে কভধ ভানুবলয জীফনবক চাবরত কবয, কবভধয োযাআ ভানুল বনয়বন্ত্রত, ধভধ, লেেী ফা জাবতয োযা নয়।
কাবরয বযফতধবনয াবর্ াবর্ ভাবজয বফলভযতা ূনরুদ্ধাবযয জনয নাযায়ে ভধা প্রাচীন বনবতকতা নুকযবেয ভাধযবভ
নফরূ প্রদান কযবরন, মা ভানবফক ভূরযবফাবধয ঈত্তযেভূরক বর বোয বাবফ ভাজ-ংস্কায ম্ভফী রূ রাব কযর না।
কাবরয গবতবত অগত ক, কুলাে, হুে প্রবৃবত বফবদী জাবত বাযত অক্রভে কবয  ফবত স্থান ূফধক ব্রােেয-লফৌদ্ধ ধভধ
ফরম্বী বয় বন্দুত্ব রাব কবয, পবর ভানবফক ভূরযবফাবধয বফববন্ন ধাযা প্রতযবেত য়। ভূরযবফাবধয এআ ধাযা যাধীন
বাযবতয স্বাধীনতা অবন্দারনবক নতুন যদ লমাগায়। াভাবজক বফলভযতাবক যাবূত কবয ভূরযবফাধ গিবন যাজা যাভবভান
“ বফবফকানন্দ বফবলবাবফ বমাবগতা প্রদধন কবযবছবরন।
মাযা কুটীবয ফা কবয, র্ধাৎ েভজীফী দবযদ্র ম্প্রদায় অজ ফযবক্তত্ব  ভনুলযত্ব বুবর লগবছ। বন্দু-ভুরভান-খ্রীিাবনয
াবয়য তরায় বষ্ঠ বত-বত তাবদয ভবধয এআ ধাযনা বফস্তায রাব কবযবছ লম, তাযা ধনীয দতবর বনবষ্পবলত ফায জনযআ
জন্মরাব কবযবছ। ফুবদ্ধভাবনয বক্ত ভানবক; ভবনয জগৎ অবরা-অুঁধাবযয জগৎ। এআ প্রববরকাভয় জগৎ-ফযাাবয প্রফঞ্চনায
ফহু ুবমাগ র্াবক। বকছু স্বার্ধাবিলী ভানুল র্ধীন অচায  ংস্কাবযয প্রফতধন  ংযেবনয লচিা কবয বফযত বযয বনন্দা
 ভাবরাচনা কবযবছন; লম লকান নতুন বাবফয বফবযাধীতা কবযবছন। মখন জনাধাযবনয কৃায ঈয বনবধবযয ভয় অগত
বয়বছ তখন জনাধাযন মা লচবয়বছ, তায বে ইশ্ববযয নাবভ বফধান প্রদত্ত বয়বছ। স্বাভী বফবফকানন্দ াভাবজক বফলভযতা
বনবযবখ অদধ মুগ-কল্পনায় ফবরবছন“ ‚মবদ এভন একবট যাষ্ট্র গিন কযবত াযা মায়, মাবত ব্রােেমুবগয জ্ঞান, েবেবয়য
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ভানবফক ভূরযবফাধ  াভাবজক বফলভযতা
নুভ দত্ত এফং গবে লরট
বযতা, বফবযয ম্প্রাযন বক্ত এফং শুবদ্রয াবভযয অদধ“ এআ ফগুবর বিক বিক ফজায় র্াকবফ, র্চ এবদয লদালগুবর
র্াকবফ না, তাবর তা বফ একবট অদধ যাষ্ট্র‛।২৫
ফতধভাবন জাবতপ্রর্া প্রকৃত জাবত নয় ফযং তা জাবতয গ্রগবতয বে ভা প্রবতফন্ধক, লকান ফদ্ধভূর প্রর্া, ফংগত জাবত,
এফং তাবদয ুবফধাববাবগয বফবল বধকায। প্রকৃত জাবত ূেধবফকাবয বযন্থী। এআ প্রকৃত জাবতয বফকাবক ফরুদ্ধ
কযাবতআ বাযবতয তন বয়বছ। প্রােীন জে ববজাত ম্প্রদায় এফং বফবল ুবফধাববাগী লেেী প্রকৃত জাবতয প্রচন্ড
অঘাততুরয। অর জাবত বফকবত লাক তর্া কবর্ত জন্মগত জাবত-ফন্ধন লববঙ লপরা লাক, তাবরআ ঈত্থান ম্ভফ বফ।
তবফ ঈবেখয লম, াভাবজক বফলভযতাআ যাজননবতক তন  কাবরয বযফতধবনয ভবধয বাযতীয় ভাজ-ংস্কৃবতবক স্থায়ীত্ব
প্রদান কবযবছ। প্রকৃতবে অভযা ক্রভঃ বনয়বভয ফাআবয চবর মাবচ্ছ। অভযা বফবধ ফববূধত বত চাআ। কাযে নু-যভােু
লর্বক নেে মধন্ত কর ত্ত্বাআ ভুবক্তয জনয ংগ্রাভ কযবছ। এআরূ বচন্তবনয ঈবযআ ভগ্র ভানফ জাবতয আবতা যবচত।
স্বাভী বফবফকানন্দ ফবরবছন “ ‚খ্রীিানযা মাুঁবক খ্রীি-ভানফ ফবরন, লফৌদ্ধযা ফবরন ফুদ্ধ-ভানফ, লমাগীযা ফবরন ভুক্তুরুল “ লআ
ূেধ ভানফ এআ ৃঙ্খরায একপ্রান্ত- বতবনআ ংকুবচত ফস্থায় ৃঙ্খরায য প্রাবন্ত জীফানুরূব প্রকাবত‛। ‚মবদ ভানফ, ূেধ
ভানফ, ফুদ্ধ-ভানফ, খ্রীি-ভানফ েুদ্র ভাংর জন্তু বফববলয ক্রভবফকা য়, তবফ ঐ জন্তুবক ংকুবচত ফুদ্ধ ফরবত বফ‛।২৬
বফজ্ঞাবনক বববত্তবত ফরা মায় লম, বাআযা লর্বক ববফযবক্তয নানা স্তয লবযবয় মুগান্তবয ভানুবলয ৃবি বয়বছ। ভানুবলয
প্রাে, ভন, ফুবদ্ধ, বচতনয এববছ ক্রভ-ববফযবক্তয নানা মধাবয় এফং লমাগযতবভয ঈদ্ফতধবনয ভাধযবভ জগবতয ভবধয জীফবফবচবেয ৃবি, বযফতধন  বফনা ভবাবফ াবধত বয়বছ। জগবতয কর প্রােত্ত্বায ভবধয লমরূ লেেী ফা জাবতগত
বফনযা বযরবেত য় ভানুবলয লবেবে তৎরূ য়াআ ফাঞ্ছনীয় এফং বফজ্ঞানম্মত। বফজ্ঞান লচতনায় ভানুল বফশ্ব-জগৎ
চযাচবযয লেষ্ঠ জীফ, ুতযাং এআরূব জীবফয কাবছ লেষ্ঠত্বআ প্রতযাবত; লকানরূ বফলভযতা ফা লবদাববদ নয়। তফু কাবরয
গবতবত ভানুল বনবজবক বংস্র শুত্ব ত্ত্বায় ঈবন্নত কবযবছ। অজ একবফং তাবেবত দাুঁবেবয় ভানুল বনবজবক ঈন্নতীর,
শুবফুবদ্ধ ম্পন্ন, বচন্তাীর, জগৎবক কুবেগত কযায েভতা ম্পন্ন ভবন কযবর ফাস্তবফ তা মর্ার্ধতা রাব কবযবন। বযতায
যবঙ বনবজবক যাঙাবর প্রকৃত যঙ লমন বপবক বয় লগবছ। জন্মরবেয শুভ্র, স্বচ্ছ ভবনয ঈয বযবফ তায কাবরা ছায়ায
োযা জীফন-াতাবক দূবলত কবযবছ। অয এআ দূলে ভূরযবফাধীনতায দূলে। মায লর্বক ভুবক্তয র্ অভাবদয খুুঁজবত বফ
প্রীবত-লপ্রভ, বাবরাফাা-ানুবুবত এফং অবদ ৃবি মুগবরয দূত অভযা কবর, তাআ কবরআ অভযা ভানুল; এআ বাফনায
ভবধয বদবয়।
ভনুলযত্ব! ভনুলযত্ব! অজ লতাভায োবয অবভ ববখাবয। এবা অভাবদয াাময কবযা! লতাভাবদয াাময কবযা! লকননা
তুবভ“অবভ কবরআ অজ বফন্ন! ...

তর্যুে  প্রাবঙ্গক ভন্তফয :
১. ভূরযবফাধ জাগযবন ‘ইবাবনলদ্’- ফরা বয়বছ –
‚... লতন তযবক্তন বুঞ্জীর্াঃ ভা গৃধঃ কযবস্বদ্ধনম্’ ।।১।।
‚... কুফধবন্নবফ কভধাবন বজবজবফবলচ্ছতং ভাঃ .. ।।২।।
২. ঊবেবদয ংজ্ঞানুবক্ত (১০/১৯১) ভানবফক ভূরযবফাধ লদযাবতত বয়বছ –
ভানী ফ অকূবতঃ ভানা হৃদয়াবন ফঃ।
ভানভু্তুক লফা ভবনা মর্া ফঃ ুাবত।।৪।।
৩. ঊবেবদয েূক্ত। ১০/৩৪।
৪. ঊবেদ“ ৬/৭৫/১০।
৫. ঊবেদ“ ৭/৬৪/২, ৮/২৫/৮, ৮/৬৭/১, ১০/৬৬/৮ ।
৬. ঊবেদ“ ৪/৪২/১, ১০/১০৯/৩ ।
৭. ঊবেবদয ুরুল ূক্ত“ ১০/৯০।
৮. তর্ ব্রােে“ ১১/৫/৭/১।
৯. বতবত্তযীয় ংবতা“ ১/৭/৩/১।
১০. র্ফধবফদ“ ৫/১৭/১৯।
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ভানবফক ভূরযবফাধ  াভাবজক বফলভযতা
১১. তর্ ব্রােে“ ১৪/৪/১/২৩।
১২. কাটক ংবতা“ ৯/১৬।
১৩. ছাবন্দাগয ঈবনলদ্- ৪/১-২।
১৪. বতবত্তযীয় ব্রােে“ ১/১/৪১।
১৫. াংখযায়ে ব্রােে“ ২৫/১৫।
১৬. বতবত্তযীয় ংবতা“ ৭/৫/১০/১।
১৭. ফৃদাযেযক ঈবনলদ্- ৪/৪/২৩।
১৮. ছাবন্দাগয ঈবনলদ্- ৬/২৪/৩।
১৯. ঊবেদ“ ১০/১৮/৭, ১০/৪২/২।
২০. ‚শুবদ্র বচতদ্ভবফেেযং বেবজ তচ্চন বফদযবত।
ন বফ ূবদ্রা ববফ ূবদ্রা ব্রােবো ব্রােবো ন চ‛।। -ভাবাযবতয াবন্তফধ।
ুযাবে ফরা বয়বছ“ ‚চন্ডাবরাS ব বেজবেষ্ঠ বযববক্তযায়েঃ।‛ –দ্মুযাে।
২১. স্কন্দ ুযাবেয কাী খন্ড“ ১/৪০/১১৮।
২২. েীভদ্ভগফদ্গীতা“ ৪/১৩।
২৩. শ্ববঘাল“ ‚ফজ্রবচ্ছবদকা‛।
২৪. র্ধাবস্ত্র ভাজ ফযফস্থা“ বনফন্ধ“ ডঃ াবন্ত ফবন্দাাধযায়।
২৫. বফবফকানন্দ  ভকারীন বাযতফলধ“ ৭/৩০১/২।
২৬. বফবফকানন্দ  ভকারীন বাযতফলধ“ ২/২৭, ৫/৩১৩।
২৭. ‚জবন্ময ভয় ভানুবলয ভন র্াবক াদা, বরবখত কাগবজয ভত‛ –জন রক।

নুভ দত্ত এফং গবে লরট
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লগাস্বাভী বফজনবফাযী, র্ফধবফদ, ১৯৭৮ খ্রীিাে, যপ প্রকানী, করকাতা
গম্ভীযানন্দ স্বাভী, ঈবনলদ্ গ্রন্থাফরী, ১৩৮১ ফঙ্গাে, ঈবোধন কামধারয়, করকাতা
লঘাল জগদীচি, েীভদ্ভগফদ্গীতা, ১৩৮২ ফঙ্গাে, লপ্রববডন্সী রাআবব্রযী, করকাতা
দত্ত বুবিনার্, বাযতীয় ভাজ দ্ধবত (বেতীয় খন্ড), ১৯৮৩ খ্রীিাে, নফবাযত প্রকানী, করকাতা
ফবন্দাাধযায় দীবিনার্, প্রবতবযাধ প্রবতবদন, ১৯৭৫ খ্রীিাে, ভেীলা গ্রন্থারয়, করকাতা
ফবন্দাাধযায়, ভানবফন্দু। ভনুংবতা। ২০০৪ খ্রীিাে, ংস্কৃত ুস্তক বান্ডায, করকাতা।
ফু ঙ্কযীপ্রাদ, বফবফকানন্দ  ভকারীন বাযতফলধ (তৃতীয় খন্ড)। ১৯৭৮ খ্রীিাে, ভণ্ডর ফুক াঈ, করকাতা
ফু লমাগীযাজ, লফবদয বযচয়, ১৯৭০ খ্রীিাে, পাভধা লক.এর. ভুবখাাধযায়, করকাতা
ফু ুবভতা, মাজ্ঞফল্ক্য ংবতা, ১৪০৭ ফঙ্গাে, ংস্কৃত ুস্তক বান্ডায, করকাতা
বট্টাচামধয নাযায়নচি, র্ফধবফবদ বাযতীয় ংস্কৃবত, ১৯৬৩ খ্রীিাে, করকাতা
বট্টাচামধয নবযিনার্, বাযত-আবতাব বফবদক মুগ, ১৯৯৮ খ্রীিাে, লফদ বফদযাবকি যফীিবাযতী বফশ্ববফদযারয়,
করকাতা
বট্টাচামধয ুকুভায, আবতাবয অবরাবক বফবদক াবতয, ১৯৯১ খ্রীিাে, বিভফঙ্গ যাজয ুস্তক লধদ,
করকাতা
লবৌবভক জাহ্নফীচযে, ংস্কৃত াববতযয আবতা, ১৯৭৫ খ্রীিাে, ংস্কৃত ুস্তক বান্ডায, করকাতা
যায় তযযঞ্জন, ফেধােভ  বফযজাবত, ১৩১৮ ফঙ্গাে, ববদ্ধশ্বয লভবন্ লপ্র, করকাতা
লন ুবকাভর, বাযবতয বযতা  ভাজ বফকাব ধভধ লেেী  জাবতববদ, ১৯৯২ খ্রীিাে, নযাানার ফুক
এবজন্সী প্রাআববট বরবভবটড, করকাতা
লন ুবজত, জাতাবতয যাজনীবত, ১৯৮৯ খ্রীিাে, ুস্তক বফেী, করকাতা
ুয তুর, বন্দু বযতায নৃতাবত্ত্বক বালয, ১৯৮১ খ্রীিাে, াবতযবরাক, করকাতা
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