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নৈতিওিাববাধ  তবদ্যাাকবরর ‘বর্ণপতরঘয়’ 

অিী মাপাত্র 

ওারী অধযাতপওা, দ্লণৈ তবভাক, লীদ্ মািতিৈী াচরা রওারী মতা মাতবদ্যায়  

ঘওশ্রীওৃষ্ণপুর, ওুববতিয়া, পূবণ মমতদ্ৈীপুর, পতিমবি 

Abstract: 
Ishwar Chandra Vidyasagar was liberal in his outlook even though he was born in an 

orthodox Hindu Brahmin family. He was a Philosopher, academic, educator, writer, 

translator, printer, publishers, social reformer etc. He wrote a number of books that hold 

primary importance in Bengali Culture. His book ‘Borno Parichoy’ (Introduction to letter) 

is still used as the introductory text to learn Bengali alphabets. This was the first book 

designed on logical principles to teach the Bengali alphabet and moral teaching to the 

beginners systematically. Morality is the standard of society used to decide what is right or 

wrong, good or bad behaviors. It protects life and is respectful of others. Moral values refer 

to the good virtues such as honesty, integrity, truthfulness, helpfulness, love, respectfulness, 

hard work etc. This paper discusses on Vidyasagar’s moral and value added teaching in 

‘Borno Parichoy’ (1
st
 & 2

nd
 part).  

Kewords, Bengali Culture, Borno Parichoy’, Good virtues, Ishwar Chandra Vidyasagar, 

Morality 
 

ঊৈতবিংল লিাব্দীবি ভারিববণ বহুিংঔযও প্রািঃস্মরর্ীয় মৎ মাৈুবর মবধয অৈযিম বৈ ঈশ্বরঘন্দ্র 

বব্যাপাধযায় (১৮২০-১৮৯১)। তিতৈ ১৮২০ াব ২৬মল মবেম্বর পতিম মমতদ্ৈীপবুরর বীরতিং গ্রাবম 

চন্মগ্রর্ ওবরৈ। িাাঁর তপিার ৈাম ঠাওুরদ্া বব্যাপাধযায় এবিং মািা বৈ ভকবিী মদ্বী। িৎওাীৈ 

ওুিংস্কাবরর যুবক তবদ্যাাকর চৈৈী তঙবৈ আধুতৈও তঘন্তার অতধওাতরর্ী। তপিা ঠাওুরদ্া দ্াতরদ্র্যিা 

বে ৈযায়তৈষ্ঠা, ৈীতিপরায়র্িা, অধযবায়  ্াধীৈবঘিা মবৈাভাব অবম্বৈ ওবর ওাক্রবম এওতদ্ৈ 

মাবচ প্রতিষ্ঠা াভ ওরবি মর্ণ বয়তঙবৈ। তপিার এই ব গুর্ পরবিণীওাব পুত্র ঈশ্বরঘবন্দ্রর মবধয 

তবওতলি বয়তঙ। মঙবববায় অিযন্ত মমধাবী ঙাত্র তঙবৈ তিতৈ। নললবওা মর্বও িাাঁর প্রতিভা তঙ 

বণচৈতবতদ্ি। অামাৈয তবর গুবর্র অতধওারী ঈশ্বরঘবন্দ্রর মবৈাব তঙ অীম  দ্ৃঢ়। তিতৈ ারাচীবৈ 

ওুিংস্কার, ধমণীয় মকাাঁিাতম এবিং ধমণান্ধিার তবরুবে আপীৈভাবব িাই ওবর মকবঙৈ। বহুমুঔী প্রতিভার 

অতধওারী ঈশ্বরঘবন্দ্রর এওতদ্বও মযমৈ তঙ অাধারর্ মমধা  বুতে, অৈযতদ্বও তঙ ঘতরবত্রর ওবঠারিা  

িংগ্রামী মবৈাভাব। এওাধাবর তিতৈ তঙবৈ িংস্কৃবির পতিি, মঔও, দ্ালণতৈও, তলক্ষাতবদ্  মাচ-

িংস্কারও। িংস্কৃি তলক্ষার িংস্কার, বািংা তলক্ষার তভতি স্থাপৈ এবিং স্ত্রীতলক্ষার পিৈ  িাাঁর প্রয়াবর অক্ষয় 
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ওীতিণ। িংস্কৃি ভাা  াতবিয অকাধ পাতিবিযর চৈয তিতৈ ‘তবদ্যাাকর’ উপাতধ াভ ওবরৈ। মৈুযবের 

মৎ উিরাতধওার তৈবয় তবদ্যাাকর আতবভূণি বয়তঙবৈ। িাাঁর দ্য়া  মাৈতবওিার চৈয তিতৈ ‘ওরুর্া 

াকর’ ৈাবম ঔযাি তঙবৈ। িাাঁর পাতিিয, ঘাতরতত্রও দ্ৃঢ়িা, ওমণতৈষ্ঠা আচ তিলি চন্মবাতণওীবি 

মাৈভাবব প্রতে এবিং দ্ৃষ্টান্ত ্রূপ।   
 

     ঈশ্বরঘন্দ্র তবদ্যাাকর তঙবৈ আধুতৈও মবৈাভাবাপন্ন। তিতৈ উপতি ওবরতঙবৈ পুরাবৈা মূযববাধ এবিং 

পতরবাবরর মধয মর্বও পতরবিণৈ ৈা আৈবি পারব মাচ  মদ্বলর ওঔবৈাই উন্নতি ম্ভব ৈয়। এচৈয 

তিতৈ তবধবাতববা ঘাু ওরা, বহুতববা  বাযতববা তৈতে ওরা এবিং স্ত্রী তলক্ষা তবস্তাবরর চৈয আব্াৈ 

শুরু ওবরৈ। তিতৈ মবৈ ওবরৈ ৈারীচাতির উন্নতি ৈা খটব বািংার মাচ িংস্কৃতির উন্নতি ম্ভব ৈয়। িাাঁর 

মশ্রষ্ঠে তঙ িাাঁর ্াধীৈ তঘন্তায়, তলক্ষার মক্ষবত্র এবিং মাচ িংস্কাবরর মক্ষবত্র। িাাঁর মবি তলক্ষাবও বি বব 

যুতিতভতিও। স্ত্রী তলক্ষা  ৈারীর উন্নয়বৈ তিতৈ তঙবৈ প্রার্পুরু। শুধমুাত্র ৈারীতলক্ষা ৈয়, মাবচ মগ্র 

বাগাত মশ্রর্ীর মবধয তলক্ষার মক্ষবত্র তিতৈ তঙবৈ পতর্ওৎৃ ্রূপ। বািংাবদ্বল তলক্ষাতবস্তার এবিং মাচ 

িংস্কাবরর িাাঁর অবদ্াৈ তঙ অামাৈয। তলক্ষাবক্ষবত্র িাাঁর ববঘবয় গুরুেপূর্ণ অবদ্াৈ  পাঠযপুস্তও রঘৈা 

 প্রওাল ওরা। তিতৈ পাঠযপসু্তও  অৈযাৈয রঘৈার মধয তদ্বয় বািংা কবদ্যর িংস্কার  িার মাৈ উন্নি 

ওরবি মর্ণ বয়তঙবৈ। িাাঁর রতঘি গ্রন্থগুত  ‘বর্ণপতরঘয়’, ‘ওর্ামাা’, ‘মবাবধাদ্য়’, ‘আঔযাৈমঞ্জরী’, 

‘বযাওরর্ মওৌমুতদ্’ প্রভৃতি। এগুতর মবধয অৈযিম গুরুেপূর্ণ তলশুপাঠয  ‘বর্ণপতরঘয়’ (১ম  ২য় ভাক)। 
 

     ১৮৫৫ াব বািংা ৈবববণর তদ্ৈ যুকান্তওারী বািংা তলশুপাঠয বর্ণমাা তলক্ষাগ্রন্থ ‘বর্ণপতরঘয়’ প্রওাতলি 

য়। তলশুবদ্র ‘বর্ণপতরঘয়’ মর্বও িংস্কৃি াতবিযর অৈুবাদ্ ওবরতঙবৈ তিতৈ। বাগাত মাবচ তলশুবদ্র 

মবদ্্রূপ  ‘বর্ণপতরঘয়’। এতট প্রচবন্মর পর প্রচন্ম ধবর বাগাত াক্ষরিা তবস্তাবর গুরুেপূর্ণ ভূতমওা 

পাৈ ওবর। এঙািা তিতৈ ‘ওর্ামাা’, ‘মবাবধাদ্য়’ প্রভৃতি গ্রবন্থর মধয তদ্বয় বাগাত মাচ ধাবপ ধাবপ 

তলক্ষার মক্ষবত্র প্রববল ওবরতঙ। তবদ্যাাকর ৃষ্ট বর্ণপতরঘবয়র মধয তদ্বয় বাগাতর ববর্ণর বি পতরঘয় খবট। 

এই গ্রবন্থর মধয তদ্বয় এওতদ্বও মযমৈ তলশুর পাঠযঘঘণার শুভ িাবরাৎখাটৈ খবট র্াবও, মিমতৈ নললবওাব 

আদ্লণ যাপৈ, ঘতরত্র কঠৈ, তৈচ তৈচ মবৈাভাব, তপিা, মািা, তলক্ষও, তলতক্ষওা, অৈযাৈয গুরুচৈ পাঠী 

বন্ধুবান্ধববদ্র ুম্পওণ প্রতিষ্ঠা ম্পবওণ অবকি বয় র্াবও, যার প্রভাবব মওবমাত্র নললবওাবই ীমাবে 

ৈয়, এর প্রভাব মাৈুবর মবধয ারাচীবৈ বিণমাৈ র্াবও। তিতৈ মবৈ ওবরৈ তলক্ষাাভ ববি মওবমাত্র 

পিাবলাৈা বা মঔাপিা ৈয়। তলক্ষার প্রওৃি অর্ণ  জ্ঞাৈাভ। িাাঁর রতঘি বর্ণপতরঘয় এওতদ্বও বাগাত 

মাচবও ভাার বি পতরঘয় খতটবয়তঙ, মিমতৈ আবার আমাবদ্র তবঘারবুতে  ৈীতিববাধ ম্পবওণ এওতট 

ামতগ্রও ধারর্া প্রদ্াৈ ওবর র্াবও। আবাঘয প্রববন্ধ তবদ্যাাকর বর্ণপতরঘবয়র মাধযবম তওভাবব িৎওাীৈ 

মাবচ প্রঘতি ওুিংস্কার, ভ্রান্ততবশ্বা, অন্ধভতি প্রভৃতি বচণৈ ওবর যুতি, বুতে  মৈৈলীিার আবাবও 

মাৈুবর তওরূপ চীবৈযাপৈ ওরা উতঘি, পাতরবাতরও চীববৈ তলশুবদ্র বি তবতভন্ন বযতিবদ্র ম্পওণ, 

তলক্ষাবঘিৈা, তপিামািার বি ন্তাবৈর আঘরর্, ওিণবয, দ্াতয়ে প্রভৃতি ম্পওণ বাগাত মাচবও বঘিৈ 

ওরবি মঘবয়তঙবৈ, মই তববয় এওতট ধারর্া প্রদ্াৈ ওরার মঘষ্টা ওরা বয়বঙ। এওওর্ায় বর্ণপতরঘয় 

তওভাবব তলশুবদ্র মবধয নৈতিওিাববাধ, ৈীতিতলক্ষা  ঘতরত্র কঠবৈ ায়ও ম ম্পবওণ আবাওপাি ওরার 

মঘষ্টা ওরা বয়বঙ।  
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     বাস্ততবও পবক্ষ, ভয মাৈুবর মবাঁবঘ র্াওার চৈয এওতট উবেলয র্াবও। শুধুমাত্র শ্বা প্রশ্বাগ্রর্ 

বচণবৈর মধয তদ্বয় ম মবাঁবঘ র্াওবি পাবর ৈা। শুধমুাত্র চীবৈবও ধারর্ ওবর মবাঁবঘ র্াওাই ৈয়, মাৈুবর 

চীববৈ এওতট কভীর অর্ণ রবয়বঙ। তভন্ন ভাায় বা যায় মওবমাত্র চীবৈধারবর্র মধয তদ্বয়ই মাৈু 

চীববৈর প্রওৃি অর্ণ ঔুাঁবচ পায় ৈা। তৈঙও অতস্তবের মবধয মাৈু তৈবচবও পূর্ণ বব মবৈ ওবর ৈা। মাৈু 

িার চীববৈর অর্ণ  পূর্ণিা ঔুাঁবচবঙ আদ্বলণর মবধয, মূযববাবধর মবধয। িাাঁর ওাবঙ আদ্লণীৈ, মূযীৈ 

চীবৈমাত্রই অর্ণীৈ। প্রাঘীৈ গ্রীও দ্ালণতৈও বক্রতট তবশ্বা ওরবিৈ ৎগুর্ (Virtues) তৈবয় মবাঁবঘ র্াওাই 

 চীববৈর আদ্লণ। মই আদ্লণ যতদ্ আমাবদ্র চীববৈর আৈ্ মওবি মৈয় তওিংবা মৃিুযবও মডবও আবৈ িা 

ব মই আদ্লণ তৈবয় ৎ চীবৈযাপৈ ওরা উতঘি।
১
 এইভাবব বক্রতট ৈীতি বা আদ্বলণর মবধয চীববৈর 

অর্ণবও ঔুাঁবচবঙৈ। এই আদ্বলণর অৈুন্ধাৈ ওরবি তকবয় কতঠি বয়বঙ „Ethics‟ বা ৈীতিতবদ্যা। এই লাস্ত্র 

আদ্বলণর ্রূপবও চাৈবি ঘায়; মই আদ্বলণর আবাবওই মাৈুবর ওমণ অর্বা ামতগ্রওভাবব চীববৈর 

মূযায়ৈ ওরবি ঘায়। 
 

     িবব এই আদ্লণ বা মূযববাধ ওবব মর্বও মাৈুবর মবধয চন্ম তৈবয়বঙ িা বা ওতঠৈ। মওাৈ মওাৈ মবি 

মবৈ ওরা য় মওাৈ এওতট আদ্বলণর ধারর্া মাৈুবর প্রবৃতির মবধয চাি বয়তঙ। মাৈু িার তৈচ 

প্রবৃতিবলি ওিওগুত ৈীতির িারা তৈবচর চীবৈবও পতরঘাতি ওরি। তভন্ন মবি তববববওর তৈবদ্ণলবওই 

নৈতিও আদ্লণ বব অতভতি ওরা য়। আবার মওাৈ মওাৈ মবি প্রর্াবওই মাৈু িার নৈতিও চীববৈর 

আদ্লণ বব মবৈ ওবর। িবব ব মক্ষবত্রই স্পষ্টিা এবিং বণচৈীৈিার অভাব খবট। মচৈয বণচৈীৈ নৈতিও 

আদ্লণ অৈুন্ধাবৈর প্রবয়াচৈ য়। প্রিি উবেঔয াধারর্ভাবব প্রর্াবও নৈতিও তৈয়বমর বি অতভন্ন বব 

মবৈ ওরা ব উভবয়র মবধয পার্ণওয  “ নৈতিও তৈয়ম মওাৈ তববল মাচ বা িংস্কৃতির মবধয আবে 

র্াবও ৈা। নৈতিও তৈয়ম াবণতত্রও “ িা ও মাৈুবর উপর প্রবযাচয। তওন্তু ামাতচও প্রর্ার উপর এরূপ 

নবতলষ্টয আবরাপ ওরা ঘব ৈা। ওারর্ এও মাবচর প্রর্া অৈয মাবচর উপর আবরাতপি ওরা য় ৈা। তওন্তু 

নৈতিওিা মদ্ল, মাচ বা ওাব ীমাবে ৈয়, বরিং ওৃতষ্ট  িংস্কৃতি তৈরবপক্ষভাবব ও মাৈুবর মক্ষবত্র 

প্রবযাচয।  

     ৈীতিতবদ্যার আবাঘয তবয়  নৈতিওিা। ৈীতি দ্ালণতৈওরা এই নৈতিওিা বা ‘Morality’ ওিওগুত 

নবতলবষ্টযর উবেঔ ওবরবঙৈ “  

১) নৈতিও তৈয়ম  পরম মূযবাৈ। মওাৈ নৈতিও তবতধবও যঔৈ ওিবণয বব তৈধণারর্ ওরা য়, 

িঔৈ িার তোন্তবও ঘূিান্ত বব ্ীওার ওবর মৈয়া য়; এবিং মই ওিণবয পাবৈ বযতির দ্ায়বেিা 

্ীওার ওরা য়। 

২) নৈতিও তবতধগুত বণচৈীৈ। নৈতিও তবতধর িারা তৈধণাতরি য় মওাৈ পতরতস্থতিবি আমাবদ্র তও 

ওরা উতঘি। 

৩) নৈতিও তবতধবও বুতেতৈষ্ঠ বা যুতিতৈষ্ঠ বা য়। এগুতর তভতি  মওাৈ বযতি ্ার্ণ, অৈূভূতি, 

প্রবৃতি ৈয়, বরিং নৈতিওিা „Reason‟ বা যুতির উপর প্রতিতষ্ঠি য়।  

৪) মাৈুবর নৈতিওববাধ আত্মবওতন্দ্রও ৈয়, এর মবধয অবৈযর ্ার্ণ  মযণাদ্া এওই মযণাদ্া াভ 

ওবর। াৈুভূতি এবিং পরতিতঘন্তা নৈতিওিার অৈযিম নবতলষ্টয। 

     াধারর্ভাবব, ৈীতিতবদ্যা মাৈু তওভাবব ৎ বা নৈতিও বি পাবর ম ম্পবওণ আবাঘৈা ওবর। 

মাৈুবর আঘরর্ ৎ তওিংবা অৎ বি পাবর। ৈীতিতবদ্যা এওতট আদ্বলণর আবাবও মাৈুবর আঘরবর্র 
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নৈতিও মূয তৈর্ণয় ওবর র্াবও। অতধওািংল মবয়ই মাৈু িার ওাচওবমণ নৈতিও তৈয়ম অৈুরর্ ওবর ঘব। 

তৈবচর ওাচবও আদ্লণতৈষ্ঠ ওরার প্রবর্িা মাৈুবর মবধয তবদ্যমাৈ। এবক্ষবত্র ্ভাবিই এওতট প্রশ্ন উত্থাতপি 

য় ময মওৈ আমরা নৈতিও তৈয়ম অৈুযায়ী ওাচ ওরব? িবব এই প্রবশ্নর উির প্রবি দ্ালণতৈওবদ্র মবধয 

মিপার্ণওয রবয়বঙ। প্রিি উবেঔয তববল তববল তওঙু নৈতিও বাওয তদ্বয় বযতির নৈতিও তলক্ষার ূঘৈা 

খবট। মযমৈ, ‘অৈযবও আখাি ওর ৈা’, ‘মিামার মঔৈা বন্ধু বান্ধববদ্র বি ভাক ওবর মৈয়া উতঘি’ 

ইিযাতদ্ ৈাৈা ৈীতিবাওয শুৈবি তলশুরা অভযস্ত। তবদ্যাাকর তলশুবদ্র াধারর্ ৈীতি  মূযববাধ প্রতিষ্ঠার 

চৈয বর্ণপতরঘবয় (১ম ভাক) ওিওগুত তৈবধাত্মও উপবদ্ল প্রদ্াৈ ওবরবঙৈ। এগুত  “  

১) ‚ওঔবৈা তমঙা ওর্া ওত ৈা।  

২) ওাার তি ছকিা ওতর ৈা। 

৩) ওাাবও কাত তদ্ি ৈা। 

৪) খবর তকয়া উৎপাি ওতর ৈা। 

৫) মরাবদ্র ময় মদ্ৌিাবদ্ৌতি ওতর ৈা। 

৬) পতিবার ময় মকা ওতর ৈা।  

৭) ারাতদ্ৈ মঔা ওতর ৈা।‛
২
   

     আবাঘয উপবদ্লগুত তৈিান্তই চ, র  তলশুুভ ব এবক্ষবত্র তবদ্যাাকবরর মবৈাভাব তঙ  

এওান্তই মাৈতবও  নৈতিও দ্ৃতষ্টম্পন্ন। 

     তওন্তু নৈতিও তবতধর উৎ ৈা চাৈব নৈতিও তলক্ষা ম্পূর্ণ য় ৈা। মযমৈ, যঔৈ বা য় “ ‘মিামার 

গুরুচৈবদ্র আবদ্ল পাৈ ওরা উতঘি’, ‘িয ওর্া বা উতঘি’, ‘তমর্যা ওর্া বা উতঘি ৈয়’, ‘িযা ওরা 

উতঘি ৈয়’ ইিযাতদ্ “ এই ব মক্ষবত্র নৈতিওিার মূব আইবৈর উবেঔ ওরা য়। ওঔবৈাবা নৈতিও তৈয়বমর 

মক্ষবত্র ওিণববযর উবেঔ ওরা য়। এইভাবব ৈীতিপাবৈর ্পবক্ষ মওাৈ যুতি বা বযাঔযা প্রদ্াবৈর মঘষ্টা ওরা 

য়। িবব ৈীতিতবদ্যায় মওবমাত্র ওিওগুত তৈয়ম পাৈ ওরা বা ৈা ওরার ওর্াই বা য় ৈা, এওইভাবব 

িা এওতট আবদ্ল বা ৈীতির ৃতষ্ট ওবর, যার িারা আমাবদ্র ওিণবয তৈধণাতরি য়। এই আদ্বলণর মাৈদ্বি 

আমাবদ্র ওবমণর মূযায়ৈ ওরা য়। তবদ্যাাকর বর্ণপতরঘবয়র (২য় ভাক) এর তবতভন্ন পাবঠ কল্পচ্ছব তবতভন্ন 

দ্াতয়ে  ওিবণযগুতবও বারিংবার স্মরর্ ওতরবয় তদ্বয়বঙৈ।  

      বাস্ততবও পবক্ষ, মাচচীববৈর প্রতি দ্ৃতষ্ট তৈবক্ষপ ওরব মদ্ঔা যায় এই মাবচ এমৈ তওঙু বযতি 

রবয়বঙৈ, যারা ারাচীবৈভর এওচৈ ৎবযতি য়ার মঘষ্টা ওবরবঙ, ময িার তৈবচর ওিণবযওমণ াধৈ 

ওবরবঙ, প্রতিববলীবদ্র ভাবা রাঔার মঘষ্টা ওবরবঙ আবার তিিীয় এওদ্ বযতির পতরঘয় পায়া যায় যারা 

িাবদ্র মগ্র চীবৈ অৈযায়, অৎভাবব যাপৈ ওবর র্াবও। প্রতিববলী, আত্মীয় ্চৈ, বন্ধুবান্ধব মওউ িাবও 

পঙ্ ওবর ৈা, এমৈতও িাবদ্রবও মাবচর পবক্ষ তবপদ্চৈও বব মবৈ ওবর। াধারর্ভাবব প্রর্ম মশ্রর্ীর 

মাৈুচৈবও নৈতিও, ামাতচও, ভাবা, ওিবণযপরায়র্, প্রভৃতি ৈাৈা তববলবর্ তঘতিি ওরা য়; আর তিিীয় 

মশ্রর্ীর মাৈুবদ্র উি ধারর্া মূবর তবপরীবি অৎ, অনৈতিও মাচতববরাধী ৈাবম অতভতি ওরা য়। 

এইভাবব উভয় মশ্রর্ীর মাৈুবর ঘাতরতত্রও দ্ৃঢ়িার তভন্নিার পতরঘয় পায়া যায়। তবদ্যাাকর বর্ণপতরঘয় 

পুস্তবও উি দুই মশ্রতর্র মাৈুবর ঘতরত্র তববেবর্র মাধযবম তলশুবদ্র ঘতরত্র কঠবৈর তলক্ষা প্রদ্াৈ ওবরবঙৈ।  

     বর্ণপতরঘবয়র ১৯ পাঠ  ২০ পাবঠ এই ঘাতরতত্রও কঠৈ, অভযা, তলক্ষা, দ্াঘার প্রভৃতির বযাঔযা প্রদ্াৈ 

ওবরবঙৈ ‘মকাপা’  ‘রাঔা’ ৈামও দুই তলশু ঘতরবত্রর মধয তদ্বয়। মকাপা ম্পবওণ তবদ্যাাকর 

চাতৈবয়বঙৈ, ‚মকাপা বি ুববাধ। িার বাপ মা যঔৈ যা ববৈ, ম িাই ওবর, যা পায় িাই ঔায়, যা পায় 
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িাই পবর, ভা ঔাব, ভা পতরব বতয়া উৎপাি ওবর ৈা। মকাপা আপৈার ভাই মঙাট ভাই ভতকৈীগুতবও 

বি ভাবাবাব, ম ওঔৈ িাবদ্র তি ছকিা ওবর ৈা, িাবদ্র কাবয় াি িুব ৈা। এ ওারবর্ িার 

তপিা মািা িাবও অতিলয় ভাবাবৈ।‛
৩
 শুধু িাই ৈয়, ‘ুববাধ বাও’ ৈাবম ঔযাি মকাপা তঙবৈ 

পিাবলাৈায় মবৈাবযাকী, ম পাঠলাায় যায়ার ময় পবর্র মবধয মঔা ওবর ৈা। যর্ামবয় ম 

পাঠলাায় উপতস্থি য়। পাঠযতবয় ম্পবওণ পুরািৈ পাঠ মৈ তদ্বয় পিাবলাৈা এবিং গুরুমলাইবয়র ওাবঙ 

ৈিুৈ পাঠ  মবৈাবযাক ওাবর আয়ি ওবর। পাঠগ্রবর্র পর ামতয়ও ওাবর চৈয মঔাধূার চৈয ঙুতট 

ব অৈযাৈয বাবওরা যঔৈ মঔাধূা ওবর িঔৈ মকাপা মঔাধুা ওবর। তওন্তু ম ওঔৈ অৈযাৈযবদ্র 

মবিা মঔার ময় ছকিা, মারামাতর ওবর ৈা। পাঠলাা ঙুতটর পর বাতিবি মপৌাঁবঙ ম পাঠযবইমূ 

যর্াস্থাবৈ রাঔার পর াি মুঔ মধায়ার পর মাবয়র মদ্য়া ঔাবার গ্রর্ ওবর মঙাট মঙাট ভাইববাৈবদ্র বি 

তৈবয় মঔাধূা ওবর। মকাপা তঙবৈ পিাবলাৈায় মবৈাবযাকী ঙাত্র। ম ওঔৈ মঔাপিায় অববা ওবর 

ৈা। পবরর তদ্ৈ পাঠযতববয়র পিামূ যাবি ম ওবর মঘবয় ভাবা ববি পাবর মচৈয ম পুরাবৈা 

পিাগুত দুববা আয়ি ওবর র্াবও। মচৈয তবদ্যাাকর বববঙৈ, ‚মকাপাবও ময মদ্বঔ মই ভাবা 

বব। ও বাবওর মকাপাবর মবিা য়া উতঘি।‛
৪ 
                  

     িবব মওবমাত্র ুববাধ বাবওর ৈমুৈাই ৈয়, ম্ বা ঔারাপ বাবওর উদ্ারর্ তাবব রাঔাবর তঘত্র 

অঙ্কর্ ওবরবঙৈ। এই প্রবি তিতৈ বর্ণপতরঘয় (১ম ভাক) ২০ পাবঠ বববঙৈ, ‚মকাপা মযমৈ ুববাধ, 

রাঔা মিমৈ ৈয়। ম বাপ মার ওর্া শুবৈ ৈা। যা ঔুতল িাই ওবর। ারাতদ্ৈ উৎপাি ওবর; মঙাটভাই 

ভতকৈীগুতর তি ছকিা  মারামাতর ওবর। এই ওারবর্ িার তপিা মািা িাবও মদ্তঔবি পাবরৈ ৈা।‛
৫ 

রাঔাবর ম্ অভযা ম্পবওণ তবদ্যাাকর আর ববৈ রাঔা পাঠলাায় যায়ার ময় পবর্র মবধয 

মঔাধুা ওবর, তমঙাতমতঙ মদ্তর ওবর পাঠলাায় যায়। পাঠলাায় মপৌাঁবঙ বই াবি তৈব এওবার ম 

পাঠযতবয় মবৈাবযাক তদ্বয় পিাবলাৈা ওবর ৈা। ফব ম গুরুমলাবয়র মুবঔ ভাবা পিা ববি পাবর 

ৈা। মঔার ময় রাঔা বি ঔুতল বয় র্াবও। মঔার ময় ম বাওী বাওবদ্র বি ছকিা  মারামাতর 

ওবর ফি তলক্ষও মালয় িার প্রতি বণদ্াই অন্তুষ্ট বয় র্াবওৈ। পাঠলাা ঙুতটর পর রাঔা বাতিবি 

মপৌাঁবঙ পাঠযতবয় যর্াস্থাবৈ ৈা মরবঔ এবাবমবাভাবব ঙতিবয় তঙতটবয় রাবঔ, ওঔবৈাবা পবর্র মবধয 

পাঠযতবয় াতরবয় মফব। মচৈয তবদ্যাাকর  বববঙৈ, ‚রাঔাবও মও ভাবাবাব ৈা। মওাৈ 

বাবওরই রাঔাবর মবিা য়া উতঘি ৈয়।‛
৬ 

রাঔাবর মবিা বাবওরা মঔাপিা তলঔবি পাবর ৈা। 

এইভাবব তিতৈ ম্ অভযামূ বচণৈ  ুঅভযা কঠবৈর ওর্া কল্পাওাবর আবাঘৈা ওবরবঙৈ।  

     এইভাবব ভাবা ম্, উতঘি অৈুতঘি প্রভৃতি নৈতিও বযবার ম্ববন্ধ আমরা অবৈও ময় তঠওভাবব ৈা 

চাৈব ‘নৈতিও’ ‘অনৈতিও’ প্রভৃতি লব্দ বযবার বযবার ওবর র্াতও। মযমৈ, নৈতিও দ্াতয়ে, নৈতিও ওমণ, 

নৈতিও বাওয ইিযাতদ্। এগুতর মবধয নৈতিও বাবওযর আবাঘৈা তববল গুরুেপূর্ণ। বাস্তব অতভজ্ঞিায় মদ্ঔা 

যায় নৈতিও বাওয তববল এও ধরবর্র লব্দ বণদ্া উপতস্থি র্াবও, মযমৈ তঠও-ভূ, ৈযায়-অৈযায়, ভাবা-

ম্, উতঘি-অৈুতঘি, ওিণবয ইিযাতদ্। এই চািীয় লব্দগুতর িারা বিার প্রিংলা বা অৈুবমাদ্ৈ তওিংবা তৈ্া 

প্রওাতলি য়। এই চািীয় মূযূঘও লব্দপ্রবয়াবকর িারা বযতির আঘরবর্র মূযায়র্ ওরা য়। মযমৈ, ‘তমর্যা 

ওর্া বা’ ম্ ওাচ, তওিংবা ‘প্রতিববলীর বি ুম্পওণ বচায় রাঔা উতঘি’ ইিযাতদ্  নৈতিও বাবওযর 

উদ্ারর্। িবব প্রর্াতে নৈতিওিার মক্ষবত্র ইচ্ছার ্াধীৈিার মওাৈ স্থাৈ মৈই। িবব এই চািীয় নৈতিও 

তৈয়বমর মক্ষবত্র অর্ণাৎ প্রর্াতে ওমণতৈয়মগুতর প্রশ্নািীি ওিৃণে মমবৈ মৈয়ার পতরববিণ মগুতর পূৈরায় 

তবববঘৈাপূবণও নৈতিও দ্লণবৈর ক্রমতবওাল খবটবঙ। এর ফব ুপ্রাঘীৈ ওমণতৈয়মগুত দ্ৃঢ়ির তভতির উপর 
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পুৈঃপ্রতিতষ্ঠি বি পাবর। আবার মওাৈ মওাৈ মক্ষবত্র মগুতর গ্রর্বযাকযিা ম্পবওণ ব্ মদ্ঔা তদ্বি 

পাবর।
৭
  

     িবব ওঔবৈা ওঔবৈা নৈতিওিা মবাছাবি এওচৈ বযতির অর্বা মকাষ্ঠীর নৈতিও তবতধ বা আদ্লণমূও 

িেবও মবাছায়। নৈতিও দ্ৃতষ্টভতি যতদ্ াতবণও  মাৈতবও, ির্াতপ মাৈুবর ঐতচ্ছও আঘরবর্রই নৈতিও 

মূয তবঘার ওরা য়। মওৈৈা মওবমাত্র ঐতচ্ছও ওবমণর মক্ষবত্রই মাৈু ্াধীৈ। তভন্ন ভাায় বা যায় ময 

ওবমণর উপর মাৈুবর তৈয়ন্ত্রর্ র্াবও, ময ওমণ মাৈু আপৈ ইচ্ছাৈুাবর ম্পাদ্ৈ ওবর অর্বা ওবর ৈা মই 

ওমণ  ঐতচ্ছও ওমণ। মওবমাত্র এই চািীয় ওবমণর মক্ষবত্র তঘিয  অবৈৌতঘিয তবঘার ওরা য়। অনৈতচ্ছও 

ওবমণর নৈতিও তবঘার ওরা য় ৈা। ওারর্ এই চািীয় ওবমণর মক্ষবত্র ইচ্ছার ্াধীৈিা র্াবও ৈা। ফব মই 

ওাবচর দ্ায় ওিণার উপর বিণায় ৈা। িাই পশুপাতঔর আঘরর্, উন্মাবদ্র আঘরর্ তওিংবা তলশুর আঘরবর্র 

নৈতিও তবঘার য় ৈা। প্রিি উবেঔয ‘নৈতিও’ লব্দতট প্রায়লই ‘তঠও’ বা ‘যবর্াতঘি’ এর বি মার্ণও 

তাবব তবববতঘি য়। এবিং ‘ভূ’,‘অৈুতঘি’,‘ম্’মও অনৈতিবওর বি িুৈা ওরা য়। তওন্তু ৈীতিতবদ্যায় 

নৈতিও ববি ৈীতিকিভাবব তঠও বা নৈতিওভাবব বা নৈতিওভাবব ভাবও মবাছায় ৈা। ভা, উতঘি, 

ওিবণযমূও ওবমণর মবিা ম্, অৈুতঘি ওমণ নৈতিও ওবমণর অন্তভুণি। িবব এই তিিীয় প্রওার ওাচগুত 

নৈতিও ব িা ৈীতিকতণি ওমণ। এওওর্ায় বা যায় ম্চ্ছাওৃি ওবমণর চৈয ভা-ম্, ৈযায় অৈযায়, 

উতঘি-অৈুতঘি উভয় প্রওার ওাচওমণই নৈতিও ওবমণর অন্তভুণি। মচৈয ৈীতিতবদ্যাবও নৈতিওিা, িার 

মযা এবিং নৈতিও বঘৈ অর্বা নৈতিও মযা এবিং বঘৈ ম্বন্ধীয় দ্লণৈ বব অতভতি ওরা ঘব।
৮
  

     ঈশ্বরঘন্দ্র তবদ্যাাকর বর্ণপতরঘবয়র তিিীয় ভাবক প্রর্ম পাবঠ ময ব ৈীতি  উপবদ্ল তদ্বয়বঙৈ মগুত 

 “  

 ‚ওঔবৈা ওাাবও ওুবাওয ওত ৈা। ওুবাওয ওা বি মদ্া। ময ওুবাওয ওব, মও িাাবও 

মদ্তঔবি পাবর ৈা।  

 বাযওাব মৈ তদ্য়া মঔাপিা তলতঔবব। মঔাপিা তলতঔব ওব িাাবও ভাবাতবব। ময 

মঔাপিায় আয ওবর, মও িাাবও ভাবাব ৈা। িুতম ওঔৈ মঔাপিায় আয ওতর ৈা।  

 দ্া িয ওর্া ওতবব। ময িয ওর্া ওয়, ওব িাাবও ভাবাব। ময তমর্যা ওর্া ওয়, মও 

িাাবও ভাবাব ৈা। ওবই িাাবওই খৃর্া ওবর। িুতম ওঔৈ তমর্যা ওর্া ওত ৈা। 

 তৈিয যাা পতিবব তৈিয িাা অভযা ওতরবব। ওয অভযা ওতরব বতয়া রাতঔয়া তদ্বব ৈা। যাা 

রাতঔয়া তদ্বব িাা অভযা ওতরবি পাতরবব ৈা।  

 ওদ্াতঘৎ তপিামািার ওর্ায় অবাধয ই ৈা। িাাঁারা যঔৈ যাা বতববৈ িাা ওতরবব। ওদ্াঘ 

িাাঁাবদ্র অৈযর্া ওতর ৈা। তপিামািার ওর্া ৈা শুতৈব, িাাঁারা মিামায় ভাবাতববৈ ৈা। 

 অববাধ বাবওরা ারাতদ্ৈ মঔতয়া মবিায়, মঔাপিায় মৈ মদ্য় ৈা। এচৈয িাারা তঘরওা দুঃঔ 

পায়। যাারা মৈ তদ্বয় মঔাপিা তলবঔ িাারা তঘরওা ুবঔ র্াবও।‛
৯
        

    এওইভাবব তিতৈ বর্ণপতরঘবয়র (তিিীয় ভাক) তিিীয় পাবঠ তলশু তলক্ষার্ণীবদ্র নৈতিও তলক্ষা প্রদ্াবৈ 

আর ববৈ “  

 ‚শ্রম ৈা ওতরব মঔাপিা য় ৈা। ময বাও শ্রম ওবর, মই মঔাপিা তলতঔবি পাবর। শ্রম ওর, 

িুতম মঔাপিা তলতঔবি পাতরবব।  
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 পবরর দ্র্ববয াি তদ্ ৈা। ৈা বতয়া পবরর দ্র্বয ইব ঘুতর ওরা য়। ঘুতর ওরা বি মদ্া। ময ঘুতর 

ওবর, মঘার বতয়া িাাবও ওব খৃর্া ওবর। মঘারবও মও প্রিযয় ওবর ৈা।  

 ময বাও প্রিয মৈ তদ্বয় মঔাপিা তলবঔ, ম ওবর তপ্রয় য়। যতদ্ িুতম প্রতিতদ্ৈ মৈ তদ্য়া 

মঔাপিা তলঔ, ওব মিামায় ভাবাতবব। 

 ওঔবৈা ওাার তি ও ওতর ৈা। ও ওরা বি মদ্া। ময িি ওবর তি ও 

ওবর, িাার তি ওাার প্রর্য় র্াবও ৈা। ওবই িাার লত্রু য়। 

 যঔৈ পতিবি বতবব, অৈয তদ্বও মৈ তদ্বব ৈা। অৈযতদ্বও মৈ তদ্ব লীঘ্র অভযা ওতরবি পাতরবব 

ৈা। অতধও তদ্ৈ মবৈ র্াতওবব ৈা। পিা বতবার ময় ভাবা পিা বতবি পাতরবব ৈা। 

 ময ঘুতর ওবর, তমর্যা ওর্া ওয়, ছকিা ওবর, মারামাতর ওবর িাাবও অভদ্র্ বব। িুতম ওদ্াঘ 

অভদ্র্ ই ৈা। অভদ্র্ বাবওর িংস্রবব র্াতও ৈা। যতদ্ িুতম অভদ্র্ , তওিংবা অভদ্র্ বাবওর 

িংস্রবব র্াবওা মও মিামাবও ওাবঙ বতবি তদ্বব ৈা। মিামার তি ওর্া ওতবব ৈা। ওবই 

মিামাবও খৃর্া ওতরবব।‛
১০

 

     এইভাবব তবদ্যাাকর তলশুপাবঠযর মধয তদ্বয় মাৈবচীববৈর ওিওগুত তবতধতৈবধ, তৈয়মওাৈুৈ ির্া 

নৈতিও অৈুলাৈ পাৈ ওরার তৈবদ্ণল ওবরবঙৈ এবিং এর মাধযবম তও ওরা উতঘি তও ওরা অৈুতঘি ম 

ম্পবওণ এওতট ধারর্া প্রদ্াৈ ওবরবঙৈ। এর ফব বযতি ভতবযৎ চীববৈ ৎঘতরবত্রর অতধওারী বি পাবর। 

যারা উপতরততঔি তৈয়ম বা ৈীতির মাৈযিা প্রদ্াৈ ওবর র্াবও ির্া তবদ্যাাকর তৈবদ্ণতলি ওিণবযপাৈ ওবরৈ 

িাবদ্রবও ুলী বাও বা ুববাধ বাও বব তঘতিি ওরা য়; এবিং যারা এই তৈয়মগুত অমাৈয ওবরৈ 

িাবদ্র অভদ্র্ বা ম্ বাও বব তঘতিি ওবরবঙৈ। তিতৈ বর্ণপতরঘবয়র (২য় ভাক) এর িৃিীয় পাবঠ ুলী 

বাবওর ওিওগুত নবতলবষ্টযর উবেঔ ওবরবঙৈ। এগুত - 

 ুলী বাও তপিামািাবও ভাবাবাব, ভতি শ্রো মপার্ ওবর; তপিামািার মদ্য়া উপবদ্বলর 

মাৈযিা মদ্য় এবিং মই অৈুযায়ী চীবৈযাত্রা তৈবণা ওবর। 

 ম (ুলী বাও) বণদ্া মবৈাবযাক তদ্বয় এওাগ্র তঘবি মঔাপিা ওবর; ওারর্ ম চাবৈ 

মবৈাবযাক ওাবর মঔাপিা ৈা তলতঔব তঘরওা দুঃঔ মপবি য়। 

 ম তৈচ তৈচ ভাইববাৈবদ্র বিই ভাবাবাব, িাবদ্র বি ছকিা মারামাতর ওবর ৈা, ঔায়ার 

দ্ায়ার মপব িা ভাইববাৈবদ্র বি ভাক ওবর ঔায়, এওাওী ঔায় ৈা। 

 ম ওঔৈ ওার বি তমর্যা ওর্া বব ৈা। ওারর্ ম উপতি ওবরবঙ ময তমর্যা ওর্া বব মওউ 

িাবও ভাবাব ৈা, মওউ িাবও তবশ্বা ওবর ৈা। ওবই িাাঁবও খৃর্ার মঘাবঔ মদ্বঔ।  

 ম ওঔবৈা মওাৈ অৈযায় ওবর ৈা। যতদ্ ম ওঔৈ বা নদ্বাৎ অৈযায় ওবর মফব, মবক্ষবত্র 

তপিামািা লাৈ ওরব ম িা অবৈি মস্তবও ্ীওার ওবর মৈয়।  

 ম ওঔৈ ওাউবও ওটুবাওয বব ৈা, মারামাতর ওবর ৈা। ম এমৈ মওাৈ ওাচ ওবর ৈা যার িারা 

ওার মবৈ মেল উৎপন্ন য়। 

 ম ওঔৈ পবরর দ্র্বয ঘুতর ওবর ৈা। ম চাবৈ পবরর দ্র্বয ঘুতর ওরা অৈযায়। যারা ঘুতর ওবর 

ওব িাবও খৃর্া ওবর। 
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 ম ওঔৈ আবয ওাটায় ৈা। ময মবয়র ময ওাচ মই মবয় মই ওাচ মৈ তদ্বয় ওবর 

র্াবও। ম মঔাপিা ওরার ময় মঔতয়া মবিায় ৈা।  

 ম ওঔৈ দুঃলী বাওবদ্র বি মঔা ওবর ৈা, ওারর্ ম মবৈ ওবর দুঃলী বাওবদ্র বি 

মঔা ওরব ম িাবদ্র মবিা বয় যাবব। 

 ম যঔৈ তবদ্যাবয় র্াবও গুরুমলায় ময মবয় িাবও যা ওরবি ববৈ প্রফুে তঘবি ম িা ম্পন্ন 

ওবর, ওদ্াঘ িার অৈযর্া ওবর ৈা। ম ওঔৈ গুরুমলাবয়র ওর্ায় অবাধয য় ৈা। এচৈয ম 

তলক্ষও মালবয়র তপ্রয়পাত্র বয় র্াবও। 

এইভাবব তবদ্যাাকর বর্ণপতরঘবয়র (১ম  ২য় ভাক) এর মধয তদ্বয় তলশুমবৈ দ্াঘার অৈুলীৈ  

মূযববাবধর তলক্ষা প্রদ্াৈ ওবরবঙৈ।  

     অতধওািংল মাৈুবর বযবাতরও চীববৈ চতিি র্াবও তবতভন্ন প্রওার মূযববাধ। এগুতর মবধয অৈযিম 

 নৈতিও মূযববাধ। এই নৈতিও মূযববাধ  িাই যা মাৈুবও তওভাবব মূবযর পতরবপ্রতক্ষবি চীবৈবও 

কবি িুবি য় মই তলক্ষা প্রদ্াৈ ওবর র্াবও। নৈতিও মূযববাধ মাৈুবর মবৈ এই মঘিৈার চন্ম মদ্য় ময 

যাবিীয় চীবৈধারা আমাবদ্র ওাময বি পাবর ৈা। নৈতিও তবঘাবরর মক্ষবত্র আমরা ভা-ম্, যবর্াতঘি-

অৈুতঘি প্রভৃতি লব্দ বযবার ওবর র্াতও। মই ওাচবও উতঘি মবৈ ওরা য় ময ওাচ ভাবা। আর যা ওাচ 

ম্ িা অৈুতঘি। ৎ-অৎ, ভা-ম্, ৈাৈাৈ চীবৈপ্রর্াী র্াওবি পাবর, তওন্তু তৈবণাঘৈ ওরবি বব যা 

তওঙু ভাবা, ৎ এবিং যবর্াতঘি িাবওই। এরূপ তবববঘৈার চৈযই এওতট নৈতিও মপ্রতক্ষবির প্রবয়াচৈ য়। 

এবক্ষবত্র নৈতিও মূযববাধই আমাবদ্র মবধয মই দ্ৃতষ্ট চাতকবয় মিাব, যা আমাবদ্র ওমণবও িংযি ওবর, 

তমর্যাঘার  প্রিারর্া মর্বও আমাবদ্র দ্ূবর র্াওবি বব। বুতেবৃতি ম্পন্ন মাৈুবর ওাবঙ চীবৈ শুধমুাত্র 

ধারর্ ওরার চৈয ৈয়, িাবও (চীবৈ) কঠৈ ওরবি য়। মাৈুই মাৈুবর চীবৈবও কঠৈ ওবর, িাবও 

পতরপরূ্ণিা মদ্য়ার মঘষ্টা ওবর।
১১

        

     িবব, বহুওা ধবর প্রাঘয  পািািয ভাবধারায় নৈতিওিার বি ঈশ্ববর তবশ্বা িবপ্রািভাবব যুি। 

এরূপ ধারর্ায় ঈশ্বরবও নৈতিও চীববৈর পরাওাষ্ঠা রূবপ তঘতিি ওরা য়। ঈশ্বরবাদ্ীরা মবৈ ওবরৈ ভাবা 

লবব্দর অর্ণ  ‘ঈশ্বর অৈুবমাতদ্ি’। ঈশ্বর বৈ চীববর ুঔ দুঃবঔর তৈয়ামও। তিতৈ চীববর পাপপরু্য 

তবঘার ওবর পুরস্কার বা লাতস্তদ্াবৈর বযবস্থা ওবরৈ। এই ধারর্ার পতরঘয় পায়া যায় গ্রীও দ্ালণতৈও মেবটার 

তঘন্তাধারার মবধয। তিতৈ মবৈ ওবরৈ ঈশ্বর যতদ্ মওাৈ ওাচ অৈুবমাদ্ৈ ওবরৈ, িবব বুছবি বব মই ওাচ 

ভাবা ববই ঈশ্বর ওিৃণও অৈুবমাতদ্ি বয়বঙ। এইভাববই ৎওবমণর ৈযাযযিা প্রতিপাতদ্ি বয় র্াবও। িবব 

পরবিণীওাব তভন্ন ভাবধারা কবি বঠ, মযঔাবৈ মবৈ ওরা য় মাৈু ময মাবচ বা ওবর মই মাবচ 

প্রঘতি ধযাৈধারর্া  নৈতিও তবতধর িারা ম প্রভাতবি য়, তওিংবা মযগুত ম অৈুরর্ ওবর মগুত তৈতদ্ণষ্ট 

মাচবপ্রতক্ষি তৈভণর। এই মস্ত তঘন্তাতবদ্কর্ মাৈুবর নৈতিও চীববৈ ঈশ্ববরর স্তবক্ষপ ্ীওার ওবরৈ ৈা। 

অর্ণাৎ িারা ঈশ্বরবও মওাৈ নৈতিও মযণাদ্া প্রদ্াৈ ওবরৈ তৈ। মাৈুবর তবঘারবুতেবওই নৈতিওিার মাৈদ্ি 

বব অতভতি ওবরবঙৈ। আধুতৈও ওাব তপটার তিার বৈ এই ভাবধারার তববল মর্ণও। তিতৈ িাাঁর 

তবঔযাি “Practical Ethics” গ্রবন্থ বববঙৈ “Ethics is not something intelligible only in the 

content of religion. I, shall treat ethics as entirely independent of religion.”
12

      

     উপতরউি দুই ভাবধারার মবধয ঈশ্বরঘন্দ্র তবদ্যাাকর িাাঁর বযতিকি চীববৈ তিিীয় ভাবধারাতটবও ির্া 

মাচতৈভণর ির্া তবঘারবুতে তৈভণর নৈতিওিা মর্ণৈ ওবরৈ। তিতৈ িাাঁর ভাবৈাতঘন্তায় নৈতিওিাবও ঈশ্বর 
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তবশ্বা তওিংবা ধমণাবাঘৈার বি যুি ওবরৈ তৈ। প্রিি উবেঔয তিতৈ চন্মগ্রর্ ওবরতঙবৈ ঐতিতযও  

রক্ষর্লী পতরবাবর। মাচ িংস্কাবরর চৈয তিতৈ যুতি তদ্বিৈ ত্ুলাস্ত্র মর্বও। তওন্তু তিতৈ তঙবৈ ধমণ  

ঈশ্বর ম্পবওণ ত্াৈ মবৈর। তওন্তু তিতৈ ঈশ্বর বা মওাৈ অবৌতওও লতির উবেঔ ওবরৈ তৈ। বর্ণপতরঘবয়র 

মাধযবম তলশুবদ্র তিতৈ মওাৈ ঈশ্বর বা ধমণতঘন্তার উপবদ্ল প্রদ্াৈ ওবরৈ তৈ। বরিং তিতৈ উি গ্রবন্থর মাধযবম 

াধারর্ ৈীতিববাবধর তলক্ষা প্রদ্াৈ ওবরবঙৈ। িাাঁর মবি, ঈশ্বরববা ৈয়, মািাতপিার মবাই  মশ্রষ্ঠপুচা 

এবিং এতটই  ন্তাবৈর বণপ্রর্ম এবিং পতবত্র ওিণবয। নললবচীববৈ তপিামািার গুরুে মবাছাবি তিতৈ 

বর্ণপতরঘবয়র অষ্টম পাবঠ বববঙৈ, ‚মদ্ঔ, বাওকর্, পৃতর্বীবি তপিামািা অবপক্ষা বি মও ৈাই। মািা 

কবভণ ধতরয়াবঙৈ। তপিা চন্ম তদ্য়াবঙৈ। িাাঁারা ওি যবে, ওি ওবষ্ট মিামাবদ্র াৈ পাৈ ওতরয়াবঙৈ, 

িাাঁারা মরূপ যে ৈা ওতরব, মিামাবদ্র প্রার্রক্ষা ইি ৈা।‛
১৩ 

 
    তিতৈ তলক্ষার মক্ষবত্র, পাঠযপুস্তবওর মক্ষবত্র ধমণ  ধমণৈীতিবও ম্পূর্ণভাবব বচণৈ ওবরবঙৈ। িাাঁর ওাবঙ 

ধমণ  মাৈবধমণ “ „Religion of Humanity‟। তৈচ ্ার্ণ বযতিবরবও মাচ  মদ্বলর মবাই  িাাঁর 

ওাবঙ প্রওৃি ধমণ। এতট  মাৈবধমণ। পবরাপওার  মাৈবওযার্ই  মাৈুবর প্রওৃি ধমণ। তিতৈ তবশ্বা 

ওরবিৈ মওাৈ বযতি যতদ্ প্রওৃি বি বি ঘাৈ, িাবও প্রর্বম ববঘবয় মঙাট ওাচতট ওরা উতঘি। ওারর্ 

আত্মতৈভণরিাই  ববণািম গুর্। আত্মতৈভণর বা আত্মতৈয়ন্ত্রবর্র িারাই মাৈুবর মবধয নধযণয, িংযম, 

মবৈাব প্রভৃতি মাৈতও তদ্ওগুতর তবওাল খবট। তবদ্যাাকর শুধুমাত্র ত্ু তঙবৈ ৈা, বাগাত ব্রাহ্মর্ 

তঙবৈ ৈা। তিতৈ প্রওৃিপবক্ষ এওচৈ যর্ার্ণ মাৈু তঙবৈ। তৈঙও ওমণচীবৈ তদ্বয় তবদ্যাাকবরর চীববৈর 

ম্পূর্ণ পতরঘয় পায়া যায় ৈা। িাাঁর চীববৈর অৈযিম পতরঘয় পায়া যায় িাাঁর ঘাতরত্রধবমণর লতিবি, িাাঁর 

মৈুযধবমণর মবধয। এই প্রবি রবীন্দ্রৈার্ ঠাওুর িাাঁর ‘ঘাতরত্রপূচা’ প্রববন্ধ বববঙৈ ‚তবদ্যাাকবরর 

চীবৈীবি এই অৈৈয ুভ মৈুযবের প্রাঘুযণযই ববণাচ্চ মকৌরববর তবয়। িাাঁারই মই পবণি প্রমার্ ঘতরত্র 

মাাত্ময িাাঁারই ওৃি ওীতিণবও ঔবণ ওতরয়া রাতঔয়াবঙ।‛
১৪ 

     তবদ্যাাকর ৃষ্ট বর্ণপতরঘয় (১৮৫১) প্রওাবলর পূববণ পযণন্ত প্রর্ম তলক্ষার্ণীবদ্র চবৈয এরওম মওাৈ 

আদ্লণ পাঠযপুস্তও তঙ ৈা। িাাঁর রতঘি বর্ণপতরঘবয়র মাৈ এি উন্নি তঙ ময, প্রওাবলর পর মর্বও অধণ 

লিাব্দীওা পযণন্ত এই গ্রন্থ বিবদ্বল বার চৈয পাঠযতবয় তঙ। শুধু িাই ৈয়, ১৫০ বঙর পবর এঔবৈা 

এই গ্রন্থ মুতদ্র্ি বয় র্াবও। িবব উি গ্রবন্থ আৈুষ্ঠাতৈও ধমণ, আঘার, প্রর্া  অৈুষ্ঠাবৈর মওাৈ উবেঔ ৈা 

ওবর াধারর্ মাৈুবর ময ব ৈীতিববাধ র্াওা উতঘি মগুতবও তিতৈ কল্পচ্ছব তলশুমবৈর উপচীবয ওবর 

পতরববলৈ ওবরবঙৈ। মািৃভতি, তপিৃভতি, ভ্রািৃবে, আতিবর্য়িা, পবরাপওার এবিং াধুিার পুরস্কার, 

অৈযাবয়র লাতস্ত “ এই ববর িারা তিতৈ তলক্ষার্ণীবদ্র নৈতিও তলক্ষার পালাপাতল িাবদ্র দ্ৃতষ্টবও প্রাতরি 

ওরবি মঘবয়তঙবৈ। উি গ্রবন্থর মাধযবম মওবমাত্র মঔাপিা মলঔাবৈার মওৌল, ভাাতলক্ষাই ৈয়, 

তলক্ষার্ণীবদ্র ৈীতিববাধ উন্নি ওরা এবিং আধুতৈও দ্ৃতষ্ট প্রদ্াৈ িাাঁর ক্ষয তঙ। িাই বা যায়, বাগাত চাতি 

বণপ্রর্ম বি য়ার, মযাকয য়ার, মাৈতবও য়ার, নৈতিও মবৈাভাব ম্পন্ন য়ার আধুতৈও প্রকতিলী 

 তবশ্বচৈীৈ য়ার উপওরর্ ঔুাঁবচ মপবয়তঙবৈ বর্ণপতরঘবয়র মবধয। মই ওারবর্ এই গ্রন্থ পূববণর মবিা 

মযণাদ্া ৈা মপব বাগাত মাচবও আচ মৃে ওবর ঘববঙ।  
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