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Abstract:
Through the passage of the social system, it is observed that the modern social system is
much different and better than its predecessor. But this does not mean that the form of
modern social system is simpler and simpler than the previous social system but modern
social system is becoming more and more complex. Society's relationship with the
individual has largely become a matter of rights and duties. All the social problems in
modern times shake the human mind and the foundation of the present social system. One of
them is marital problems.
Many difficulties in married life lead to the onset of marital problems. And the marital life
of the human race begins with marriage. This marriage is the primary foundation of the
family. Again, family is the first step of socialization. That is why the topic of marriage has
played an important role in the discussion of social life and social philosophy.
It is not possible to give a definite definition of marriage as there are different views on
marriage system in different societies. That is why different people in the West and the East
have given different definitions of marriage. Malinsky, a Western sociologist, argues that
marriage is not the answer to the wife's sexual appeal. The term paternity is marriage. The
famous philosopher Bertrand Russell said that the essence of marriage is the happy
cooperation of husband and wife in making them human after the birth of children.
Professor Mackenzie says there is good reason to place sanctity and permanence on the
marriage ceremony because of the need for a family primary. Mahatma Gandhi of the East
said, marriage is a fence that protects religion, Swami Vivekananda said, marriage is a
great austerity. Swamiji's views on this marriage system and its relevance in today's society
are the subject of this article.
Keywords: marriage, conjugal life, social, family and husband.

যম ফঙ্গন্তানবি শ্রীশ্রীযাভকৃষ্ণ যভংবয ংস্পবে এব অধযাবিক যেতনায উবেল ঘবিবে প্রােয 
াশ্চাবতযয যদ বযভ্রভণ কবযন এফং বজেত ববজ্ঞতা, াধন দ্ধবত, যরাকবক্ষা, ননবতকবফাধ 
অধযাবিক যেতনা ৃবথফীয কর স্তবযয ভানুবলয ভবধয বফস্তাবয বমবন, বনবজবক ফোন্তকযবণ বনবফদন
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কবযবিবরন।বতবনআ স্বাভী বফবফকানন্দ, অভাবদয স্বাভীজী। বনবকআ ভবন কবযন যম, স্বাভীজী একজন
অদেফান ন্ন্যাী বে যকভন কবয বতবন বফফা ম্পবকে ভতাভত জ্ঞান কবযন- এআ প্রশ্নিা ঠা স্বাবাবফক
বকন্তু এয থে এআ নে যম, বতবন বফফাবত জীফন ম্পবকে নববজ্ঞ বিবরন। অবর স্বাভীজী বিবরন একজন
ভান ভানফবপ্রভী তাআ ভানফ জীফবনয বঙ্গ তবপ্রাতবাবফ জবিত ভস্ত বফলবেয প্রবত বতবন বিবরন
ংবফদনীর। মবদ একথা তয যম, বফফা ফযফস্থা ম্পবকে স্বাভীজী ল্পবফস্তয অবরােনা কবযবিন তফু
তায যআ অবরােনা ফতেভান ভাজ ফযফস্থাবক গবীয বাবফ প্রবাবফত কবয।
ন্ন্যাবক জীফবনয বফোচ্চ অদে রূব স্বীকায কবয বনবে স্বাভীজী বে উবঠবিবরন ভান ন্ন্যাী।
তাআ বফফা ফযফস্থা তাাঁয ববভত ক্ষাত দুষ্ট বত াবয একথা এবকফাবযআ স্বীকায কযা মাে না। এআ
বববমাগবিবক এবিবে না বগবে স্বাভীজী ফবরবিবরন- ‚অবভ বফবে কবযবন, ুতযাং ফধূ ম্বন্ধীে জ্ঞান অভায
ম্পূণে নে... অবভ বযয ফধূ যদবেবি ভাত্র; তায যথবক ংগৃীত জ্ঞানআ অনাবদয ফবরবি।‛১ তবফ এআ
দেনগত নববজ্ঞতায নুবূবত যম বযবভে তা স্বীকায কবয বনবে স্বাভীজী ফবরবিন- ‚ধভেপ্রোযক ফবর
নযানয ুরুল বক্ষা াধাযণবাবফ বাযতীে নাযীবক জানফায ুবমাগ অভাবদযআ যফব। ধভে প্রোযকবক
বফযাভ এক স্থান যথবক নয স্থাবন ভ্রভন কযবত ে, পবর ভাবজয কর স্তবযয বঙ্গ তাাঁয ংবমাগ।
উত্তয-বাযবত ভবরাযা ুরুবলয াভবন যফয ন না- যোবন তাাঁযা ধবভেয যক্ষবত্র বনক ভে বনেভবঙ্গ
কবযন, অভাবদয কথা শুনবত, ধভোবরােনা কযবত তাাঁযা অবন।‛২ নফফাবক জীফবনয বযবযয ভবধয
বকিু বযভাবণ ন্ন্যাবয অদেবক ঞ্চাবযত কযায প্রবোজবনয কথা বতবন ফবরবিবরন। স্বাভীজী বফশ্বা
কযবতন ন্ন্যা অদবেয প্রবত তযবধক শ্রদ্ধায জনয দাম্পতয জীফবনয নদবক ম্পবকেয বদকবিবক এবদব
বফত্র ভবন কযা ে, যজনয যপ্রভ বারফাায কথা বফবাফকবদয াভবন উস্থান কযা বাবনীে।
বফফাবত জীফবনয একবনষ্ঠতায প্রবত স্বাভীজীয গবীয অস্থা বির। যকননা এআ একবনষ্ঠতা দুবি জীফনবক
বনবফি ফন্ধবন অফদ্ধ কযবত াবয। তাাঁয ভবত ধযাি জীফনআ যশ্রষ্ঠ জীফন। অয বফযাি অধযাবিক েবযবত্রয
উদ্ভফ তেনআ বফ মেন বতা ভাতায দাম্পবতযয ভবধয বনষ্ঠায বফত্রতা থাকবফ। বফফা ম্পবকে
স্বাভীজীবিবিনবক যম কথাগুবর ফবরবিবরন, তাাঁয যথবক বফফাবয একবি স্বচ্ছ রূ অভাবদয কাবি স্পষ্ট
বে বঠ। বতবন ফবরবিবরন- ‚বফফা একবি বফযাি কৃচ্ঝাধনা।... ননবতক বফত্রতায বিআ জাবতবক
ফাাঁবেবে যাবে। নযানয জাবত মেন বফস্মৃবতয ন্তযাবর েবর বগবেবি, তেন বাযত যফাঁবে অবি এযআ
যজাবয।‛৩
স্বাভীজী বফশ্বা কযবতন, বফফাবত জীফবনয বফত্রতায উয ন্ন্যাবয অদে বনকাংব বনবেযীর। এআ
বফশ্বাবয বববত্ত যাি কযবত স্বাভীজী বভব ফুরবক যরো একবি বেবঠয উবেে কযা যমবত াবয। বভব
ফুর ভবন কযবতন ন্ন্যা জীফবনয প্রবত গবীয অবিয কাযবণআ েবতা স্বাভীজী বফফাবত জীফবনয
বফত্রতা  উকাবযতায মথাথেতা ফুঝবত োআবতন না। স্বাভীজীয প্রবত বভব ফুবরয এআ ধাযনাবি ভূরক
প্রভাবনত ে, মেন স্বাভীজী ফবরন- ‚ূণে ব্রহ্মেবমেয অদে রাব কযবত বর যকাবনা জাবতবক ফযআ
প্রথবভ বফফা-ফন্ধবনয বচ্ছদযতা  বফত্রতায ধাযণায ভধয বদবে গ্রয বে ভাতৃবাবফয প্রবত বফযাি
শ্রদ্ধাবফাধ কযবত বফ। যযাভান কযাথবরক  বন্দুযা বফফাবক বফত্র  বচ্ছদয ভবন কবয “ তাযা বফযাি
বিধয ভাবফত্র নযনাযী ৃবষ্ট কবযবি। অযফবদয কাবি বফফা েুবি বফবল, বকংফা ফরূফেক বধকাবযয
ফযাায, তা আবচ্ছভবতা বফবচ্ছন্ন্ কযা মাে, এফং অভযা যোবন বেযকুভাযী থাকায ফা অদবেয বফকা যদবে
না। অধুবনক যফৌদ্ধধভে এভন ভস্ত জাবতয ভবধয বগবে বিবি, মাযা বফফা প্রথায বফফতেবনয ভধয বদবে
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গ্রয ে বন- তাআ ন্ন্যাবক তাভাায ফস্তু কবয তুবরবি। ুযযাং মতক্ষণ মেন্ত-না জাাবন বফফাবয
যক্ষবত্র, াযস্পবযক অকলেণ  যপ্রবভয বতবযি, ভান  বফত্র অদবেয উদ্ভফ বচ্ছ, ততক্ষন যোবন
বকবাবফ উাঁেুদবযয ন্ন্যাী ফা ন্ন্যাবনীয উদ্ভফ বফ, ফুঝবত াবয না। অবন যমভন িভঃ ফুঝবত
যবযবিন যম, (বফফাবত) জীফবনয উদ্ভফ বফ, ফুঝবত াবয না। অবন যমভন িভঃ এআ ধাযনাে
যৌাঁবিবি- জগবতয বধকাং যরাবকয বক্ষ (বফফাবত) ভাবফত্র ফন্ধবনয বফবল প্রবোজন, মায পবর
কবতে বিারী, অজীফন ব্রহ্মেমেফান নাবয-ুরুবলয উদ্ভফ বত াবয।‛৪
স্বাভীজীয ভবত বফফা ফন্ধবনয বফত্রতা ুযবক্ষত ে একভাত্র ভাজ াবনয ভাধযবভআ। ভানফ বযতায
অবদ বফেয কথা উবেে কযবত বগবে বতবন ফবরবিন- ‚অবদভ ভাবজ বফফা বির না; িবভ তা এর।
প্রথভ মোবে ভাবেয নাবভ ন্তাবনয নাভ, কাযণ ফাবয ফি বঠকানা থাকত না। তাযয বিারী ুরুল
ধনম্পবত্ত এফং নাযীয উবয ফর বধকায বফস্তায কযর। যআ র বফফাবয অবদ রূ। এআ বফে নাযী
ুরুবলয ঘবিফাবিয ভবতা। িবভ জফযদবস্তয বাফ কভর, যস্বচ্ছাবফফা এর।‛৫ তাাঁয ভবত বাযতীে বফফা
ম্বন্ধীে ধাযণা বনকাংব াশ্চাবতযয ধাযণা বত ৃথক। যকন না াশ্চাবতয ফৃবদ্ধয বঙ্গ স্বাধীন বনফোেবনয
প্রফণতা যফবিবি, অয প্রােয থোৎ বাযতফবলে ফযবিয আচ্ছায উয াভাবজক অদে থাফা ফববেবি।
প্রঙ্গিবভ উবেেয যম, স্বাভীজী ফবরবিন- ‚বফফা ফযাাবয বন্দুযা ভাজতাবিক। ভাবজয করযাবণয কথা
না যববফ মুফক মুফতীয বফফাবক তাযা বাবরা যোবে যদবে না, কাযণ দুবি ভানুবলয করযাবণয যেবে
ভাবজয করযাণ ফযআ ফি।‛৬ এআ একআ বফলে ম্পবকে বতবন অয ফবরবিন- ‚অধুবনক বালাে ফরবত
যগবর ফরবত ে, াশ্চাতয ভানফ অজ স্বাতিযফাদী, অয বন্দু ভাজতাবিক।... ুরুল ফা নাযীবক তায
যস্বচ্ছাভবতা বফবে কযায স্বাধীনতা বদবর বক ে? যিবরবি যম যভবেবক বনফোেন কযর তায বতা েত উোদ
ফা মক্ষাবযাগী। উবটাবদবক যভবেবি েত একবি াাঁি-ভাতার যিবরয ভুে যদবে ভুগ্ধ র।... ধবভেয
নুাবন এআফ বফফা বদ্ধ। ভদযােী, ক্ষেবযাগী, উোদ প্রবৃবতয ন্তানবদয বফবে কযবত যদো বফ
না। ধভে ফবর, বফকরাঙ্গ, বফকৃবতফুবদ্ধ, জিফৎ ফযবিবদয বফফা বনবলদ্ধ।‛৭
দাম্পতয জীফবনয একবনষ্ঠ যপ্রভবক স্বাভীজী যকান শ্রদ্ধাূণে নুযাবগয বঙ্গ যদেবতন, তায বযেে বদবত
বগবে বনবফবদতা ফবরবিন- ‚ স্বাভীজী এক ফৃদ্ধ দম্পবতয যম-কাবনী ফবরবিবরন তা কেবনা বুরফ না।
ঞ্চা ফৎয একত্রফাবয বয তাযা দবযদ্র-বনফাবয (োকোউ) দযজাে যস্পবযয কাি যথবক বফবচ্ছন্ন্
র। প্রথভ বদবনয যবল যাবত্র ফৃদ্ধবি অতেনাদ কবয উঠর- ‘বক! যভযী ঘুবভাবত মাফায অবগ তাবক একফায
যদেবত াফ না- েুম্বন কযবত াযফ না! গত ঞ্চাফিবয একবদবনয জনয যম তা ফাদ মাে বন!’ ঐ ভুচ্চ
বাফভে কাবমেয কথা যববফ স্বাভীজী উচ্জবত বে উঠবরন, ‘বাবফা একফায, বক কাণ্ড! এআ অিংমভ, এআ
বফেবরত বনষ্ঠা- এআ যতা ভুবি! এআ দুবি প্রাবণয বক্ষ বফবেআ প্রস্ত থ।‛৮
ভনুলয জাবতয ভুবিআ- বির স্বাভীজীয কাবি নযতভ একবি বববপ্রত বফলে। তাআ প্রাবেযয অদবেয বঙ্গ
াশ্চাবতযয অদবেয অংবক ভন্ববেয কথা বতবন স্বীকায কবযবিন। কাযণ প্রাবেযয প্রেবরত অদেগুবর
াবফেক বাবফ ভনুলযজাবতয ভুবিয যক্ষবত্র মোপ্ত নে। তাআ স্বাভীজী বফফাবয যক্ষবত্র ঙ্গী বনফোেবনয স্বাধীনতা
 প্রবোজবন বফফা বফবচ্ছবদয ভত বফজনক বেন্তাবক ভথেন কবযবিন। বফফা ফযাাবয বাযতীে 
আউবযাীে দুআ অদবেয ভবধয যম তাযতভয স্বাভীজী উরবি কবযবিন তায বফফযণ বদবত বগবে বতবন
ফবরবিন- ‚একবদবক নফয বাযত-বাযতী ফবরবতবিন- বত ত্নী বনফোেবন অভাবদয ম্পূণে স্বাধীনতা থাকা
উবেত, কাযণ যম-বফফাব অভাবদয ভস্ত ববফলযৎ জীফবনয ুে-দুঃে, তাা অভযা যস্বচ্ছা-প্রবণাবদত আো
Volume-VIII, Issue-III

May 2022

24

বফফাফযফস্থা0 স্বাভী বফবফকানন্দ

Mukul Mondal

বনফোেন কবযফ। য বদবক প্রােীন বাযত অবদ কবযবতবিন- বফফা আবিে ুবেয জনয নব,
প্রবজাৎাদবনয জনয।... প্রবজাৎাদন দ্বাযা ভাবজয বাবফ ভঙ্গরাভঙ্গবরয তুবভ বাগী। তবেফ যমপ্রণারীবত বফফা কবযবর ভাবজয ফোবধক করযাণ ম্ভফ, তাাআ ভাবজ প্রেবরত। তুবভ ফহুজবনয ববতয
জনয বনবজয ুে-বাবগচ্ছা তযাগ কবযা।‛৯
ন্ন্যাী স্বাভীজী যঘালণা কবযবিন- ‚ভবন যযবো বুবর যম না, যতাভায বফফা, যতাভায ধন, যতাভায
জীফন আবিে ুবেয, বনবজয ফযবিগত ুবেয জনয নে।‛১০ মবদ যফতেীকাবর ফাস্তফ বযবস্থবতয াভবন
দাাঁবিবে বতবন স্বাধীন বনফোেবনয বধকাযবক স্বীকৃবত বদবেবিবরন। তবফ এআ বনফোেবনয স্বাধীনতায প্রবত
স্বাভীজীয অস্থা বির না। যকননা বতবন জানবতন এআ স্বাধীনতা ফহু যক্ষবত্রআ দুঃেবক যেবক অবন। যমভনকর, বফফাবফবচ্ছদ, প্রবৃবত প্রতযাবত ঘিনাগুবর ল্পবদবনয ভবধয ঘিবত শুরু কবয। তায তুরনাে
বববাফক বনতবিত বফবেবত ুোবন্ত বধকবফব, যকননা যভবেযা এবক্ষবত্র যফব কভেকুর ে, তবফ
একথা তয যম তাবদয জীফবন কাবফযয ভবভা কভ থাবক।
বফফা ফযাাবয মুফক মুফতীবদয স্বাধীন বনফোেনবক স্বাভীজী যতভনবাবফ গ্রণ না কযবর এআ বনফোেবনয
ভবধয যবেবি এক প্রকায ূফে যপ্রভভে নুবূবত এ-কথা বতবন স্বীকায কবয বনবেবিন। যআ নুবূবতয
উবেে কযবত বগবে স্বাভীজী াশ্চাতয যশ্রাতাবদয বম্বাধন কবয ফবরবিন- ‚অনাযা ফযআ ফরবত
াবযন, (বববাফক বস্থযীকৃত বফফাবয যক্ষবত্র) বনকোবন অনন্দ যথবক াত্র-াত্রীযা ফবঞ্চত। ুরুবলয
বক্ষ একবি নাযীয যপ্রবভ িায, এফং নাযীয বক্ষ একজন ুরুবলয যপ্রবভ িায, যম-ূফে হৃদোবফগয অনন্দ যথবক তাযা ফবঞ্চত।‛১১ বফফা ফন্ধবন অফদ্ধ োয যক্ষবত্র যম ভস্ত মুফক মুফতীযা
বববাফকবদয বফধানবক যভবন বনবেবি তাবদয প্রবত স্বাভীজী একফায অতেনাদ কবয ফবরবিবরন- ‚ঃ বক
কষ্ট! বক কষ্ট! কষ্ট অবগ বির, বকন্তু এেন অয যফবি যগবি আউবযাীেবদয ববন্ন্ যীবত যদবে। বাযতীে
ভাজ জানবত যবযবি, নয উাে অবি।‛১২ যআ নয উাবেয ভবধয বফফা বফবচ্ছদ বি। এআ
বফফা বফবচ্ছদবক স্বাভীজী ববফলযৎ ভানফ জাবতয করযাণাবথে যকাবনা যকাবনা বযবস্থবতবত স্বীকায কবয বনবে
বিবরন। তাআ বনবফবদতা ফবরবিবরন- ‚ স্বাভীজী স্বীকায কযবত বদ্বধাবফাধ কযবতন না, যমোবন বফফাফন্ধন
ফজাে যােবর ববফলযৎ ভানফজাবতয প্রবত বফশ্বাঘাতকতা কযা বফ, যোবন স্বাভী স্ত্রী যস্পয ম্বন্ধ বফবচ্ছন্ন্
কযবরআ ফোবধক া  ভবেয কাজ কযবফন‛১৩।
বফফা ফযাাবয বাযতীে  আউবযাীে অদবেয ভবধয তপাৎ অবি- এআ বফলেবি স্বাভীজী বনবজআ তায
ফিবফযয ভবধয পুবিবে তুবরবিবরন। বকন্তু এভন বকিু ঘিনায কথা অভযা বনবফবদতায কাি যথবক জানবত
াবয যম ঘিনা গুবরয ভবধয বাযতীে  আউবযাীে অদবেয অদান প্রদাবনয ফযাাযবি স্বাভীজী স্বীকায
কবয বনবেবিন। প্রঙ্গিবভ উবেেবমাগয বনবফবদতা ফবরবিন- ‚জননক আউবযাীেবক স্বাভীজী ফরবরন,
অভযা জননী-বাফবক ফাবিবে তুবরবি যতাভযা ফাবিবেি জাো-বাফবক। অভায ভবন ে, বকিু অদানপ্রদাবন উবেক্ষআ রাবফান বফ।‛
‚জাাবজ বতবন তাাঁয একবি স্বপ্ন-দেবনয কথা অভাবদয ফবরবিবরনঃ ‘অবভ দুজবনয কণ্ঠস্বয শুনরাভতাযা প্রােয  াশ্চাবতযয বফফা-অদবেয বফলবে অবরােনা কযবির যবল বদ্ধাবন্ত যৌাঁবিবির- দু’যেয
ভবধযআ এভন-বকিু বজবন অবি, মাবক বনবজয ক্ষবত না কবয ৃবথফী ফজেন কযবত াযবফ না।... ‘স্বাভী-স্ত্রীয
(প্রকায) যভরাবভায অনবন্দয ভূরয বাযতফবলে স্বীকৃত নে। বি অভাবদয বনবত বফ াশ্চাবতযয কাি
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যথবক। যতাভাবদয অদবেয াাবময অভাবদয অদেবক বতজ কযা দযকায। যবক্ষ যতাভাবদয
অভাবদয ভাতৃবাবফয প্রবত নুযবিয বকিুিা যনো উবেত।‛১৪
জাবতববদ প্রথাবক স্বাভীজী স্বীকায কবয, ফণে বফবেয ফযাাবয বতবন ফয বেবিবরন। এআ ফণে
ন্তবফেফা ফন্ধ ো জাবতয বক্ষ ফতেভান ক্ষবতকয তা অধুবনক মুবগয বেবকৎা বফজ্ঞান স্বীকায কবয
বনবেবি, তাাঁয উবেে কযবত বগবে বতবন ফবরবিন যম- ‚অভায বেবকৎা বচ্ছ, যযাবগয কাযণবক বনভূর
ে
কযা; যযাগ োা বদবে যাো নে। যমভন বাযতফবলে inter-marriageিা ো দযকায। তা না-োে
জাতিায াযীবযক দুফেরতা এববি।‛১৫ এআ বফফাবয প্রবোজনীেতায কথা ফরবত বগবে স্বাভীজী ফবরবিন‚যদেবত াচ্ছ না- অভাবদয ভাবজ এক-এক যশ্রণীয ভবধয এক ফিয ধবয বফবে বে-বে এেন ধযবত
যগবর ফ বাআ যফাবনয ভবধয বফবে বত অযম্ভ বেবি। দবক্ষনী যফযাদাবযয যােনীে রূ ম্ববন্ধ একফায
ফবরবিবরন, যকাবনািাবত অবিন ফুদ্ধ াাঁে-, যকাবনািাে াজাযবি প্রাণী-কবনয বাবফ বাগবনবক যফ
কবয।‚১৬ তাবতআ যীয দুফের বে মাবচ্ছ, যআবঙ্গ মত যযাগ এব জুিবি। বত ল্পংেযক যরাবকয
ভবধয েরাবপযা কবযআ যিিা দূবলত বে বিবি। তাবদয যীযগত যযাগাবদ নফজাত কর বশুআ বনবে
জোবি। যআজনয তাবদয যীবয যি জোফবধ োযা। কাবজ-কাবজআ যকান যযাবগয ফীজবক resist
কযফায ক্ষভতা ফ যীবয ফি কভ বে বিবি। যীবযয ভবধয একফায নূতন নযযকভ যি বফফাবয
দ্বাযা এব িবর এেনকায যযাগাবদয াত যথবক যিবরগুবরা বযত্রাণ াবফ, এফং এেন যেবে যেয active
বফ।‛১৭
বফফা ফযাফস্থা ম্পবকে স্বাভীজী যম ববভত যালণ কবযবিন, তাাঁয যআ প্রদত্ত ববভতবক ংবফদনীর
ভাজতাবেক দৃবষ্টববঙ্গ বদবে ূক্ষ্মবাবফ বফবেলণ কযবর অভাযা যদেবত াআ, ফতেভান ভাবজ উি
ববভবতয গুরুত্বূণে বুবভকা যবেবি। নফফাবক জীফবনয একবনষ্ঠতা নাভক যম ভৎ গুবণয কথা স্বাভীজী
উবেে কবযবিন যআ গুণবি মবদ প্রবতযকবি দাম্পতয জীফবনয বযবযয ভবধয বফযাবজত ে তাবর দুবি
জীফবনয ভানবক ফস্থায তাযতভয দূযীবূত বে বনবফি ফন্ধবন অফদ্ধ বফ। এফং তায পবর নফফাবক
জীফন বে উঠবফ ুেভে অয এআ ুেভে দাম্পতয জীফবনয েবযত্রগুবর বে উঠবফ অধযাবিক। স্বাভীজীয
ভবত বফফা র একধযবনয কৃচ্ঝাধনা। এআ াধনা তেন-আ বযূণেতা াে মেন বফফা ফন্ধবন অফদ্ধ নযনাযীগণ ংমতবাবফ জীফন মান কবয থোৎ নীবত-বনষ্ঠ বাবফ জীফন মান কবয। এআ অিংমবভয ভবধয
বদবেআ অব জীফবনয ভুবি। যম ভুবি জীফনবক এবন যদে ফাাঁোয যদ। বফফা ফন্ধন র এক প্রকাবযয
বফত্র ফন্ধন। যম ফন্ধবনয ভবধয বদবে নাযী ুরুলগণ ূণে ব্রহ্মেবমেয ভান অদবেয ংীদায বত াবয।
বাযতীে বফফা ফযফস্থাে আচ্ছা স্বাধীনতায যকান ুবমাগ যনআ। কাযণ বন্দুযা দুবি ভানুবলয করযাণ বক্ষা
ভাবজয করযাবণয বফলেবি বধক প্রাধানয বদবে থাবক। বকন্তু াশ্চাতযবক প্রাবেযয নুকযণ কযায পবর
যআ ভাজ করযাবণয ধাযাবি ফযাত বচ্ছ। িভআ যদো মাবচ্ছ ভাবজ বফফা ফযাাবয স্বাধীন বনফোেবনয
প্রফনতায যেউ অিবি বিবি ভাবজ। কাযণ ফযবিয স্বাধীন বনফোেন বনকাংব উমুি জীফনঙ্গী
বনফোেবনয পরতা াে না। তাআ বববাফকবদয উয এআ গুরুদাবেত্ব েণ কযা উবেত। এবত দাম্পতয
জীফন বনকাংব ুেভে ে। বফফা প্রবিোবি স্বাধীন বনফোেন  বববাফকবদয ভতানুাবয ম্পূণে বর
যআ দাম্পতয জীফবন নফফাবক ভযায ূত্রাত ঘিবত াবয। এআ ংকিভে বযবস্থবতয াত যথবক যক্ষা
যবত বফফা বফবচ্ছবদয ভবতা কবঠন বদ্ধাবন্তয কথা স্বাভীজী স্বীকায কবয বনবেবিন। যকননা ভানফজাবতয
করযানাবথে এআ বদ্ধান্ত বনক যক্ষবত্র প্রবমাজয। স্বাভীজীয ভবত বফফাবয থে আবিেজবনত নজবফক বযতৃবপ্ত
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নে, তায গুরুত্ব প্রবজাৎাদবন। এআপ্রবজাৎাদন দ্বাযা ববফলযৎ প্রজবেয অগভন ঘবি, মাবদয ভবধয
বনবকআ অগাভী বদবনয শুবফুবদ্ধ ম্পন্ন্ নাগবযক রূব বযেে রাব কযবত াবয। তাআ বফফা ফযফস্থায
দ্ধবতবি ভাবজয করযানাবথে বনধোবযত ো উবেত। ফহুজবনয বতাবথে বনজস্ব ফযবিগত ুবেয বযবভে
োবদাবক তযাগ কযবত বফ। বাযতীে  আউবযাীে অদবেয ভন্ববেয কথা স্বাভীজী কবয বনবেবিন।
তবফ যআ অদান-প্রদান মাবত াভাবজক করযাবণয বক্ষ মাে যবদবক দৃবষ্টাত কযবত বফ। তা নাবর
ভন্ববেয বফলেবি ক্ষাত দুষ্ট বে িবফ। ভাবজয করযানাবথে স্বাভীজী ন্তবফেফা যভবন বনবেবিন থোৎ
জাবতববদ প্রথাবক প্রাধানয না বদবে বতবন ফণে বফফাবক স্বীকৃবত বদবেবিন। অয এয পবর াযীবযকবাবফ
ুস্থ নফজাতক বশু ববফলযবতয কভেঠ নাগবযক রূব উন্ন্েনভূরক কবভে বনবজবক বনবোবজত কযবত ক্ষভ
বফ।
ফববল ফরবত ে যম, বফফা ফযাাবয াশ্চাতযবক ন্ধ নুকযণ না কবয, বববাফকবদয ববভতবক
গুরুত্ব বদবে এফং বফফাবক এক ধযবনয কৃচ্ঝাধনা, বফত্র ফন্ধন  প্রবজাৎাদন ভবন কবয নযনাযীযা মবদ
ংমত, নীবত-বনষ্ঠ  অিতযাবগয ভবধয বদবে দাম্পতয জীফন শুরু কবয তাবর নফফাবক ভযাগুবর
যতভনবাবফ দাম্পতয জীফনবক ংকিভে কবয তুরবত াযবফ না। বফফাবয য ভানফ জীফবন থেননবতক
স্বচ্ছরতা, ভতববদ  াবযফাবযক যীবত নীবতবক যকি কবয যম নফফাবক ভযায উতবত্ত ঘবি তায ূত্র
ধবযআ বফফাবফবচ্ছদ, বশু ন্তাবনয বনবশ্চত ববফলযৎ  অিতযায ভবতা প্রতযাবত ঘিনা ঘিবত থাবক
মা প্রতযক্ষবাবফ বযফাযবক এফং বযাক্ষবাবফ ভাজবক প্রবাবফত কবয। কাযণ অভযা জাবন ভাজবযফায-বফফা এআ বতনবি বফলে তবপ্রাতবাবফ জবিত। এআ প্রতযাবত ঘিনা ভূবয দ্বাযা ভাজ
ফযফস্থায ভবধয এক ংকিভে বযবস্থবতয ৃবষ্ট বেবি। এআ বযবস্থবতয ফান ঘিাবত বর বফফা
ফযফস্থাবক স্বাভীজী যম দৃবষ্টববঙ্গয বনবযবে উরবি কবযবিবরন, ভনুলয জাবতয যআ দৃবষ্টববঙ্গবক নুযণ কযা
উবেত।, অয এয পবরআ যক্ষা াবফ অভাবদয ভাজফযফস্থা। এোবনআ স্বাভীজী স্বীকৃত বফফা ফযাফস্থায
প্রাবঙ্গকতা।
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