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নভ२দূ্র জাকযণ: গুরুচা०দ ঠাওুয  ভতুা ४ন্দারন 

३নন্ত ওভুায ভণ্ডর 

শক্ষও, কওান্নকয নন্কন্দ্রনাথ ওুণ্ড ুশফদযাভশদয, হুকরী এফ१  

কন্ফলও, ५শতা শফবাক, ३যাডাভা শফশ্বশফদযার, ফাযাাত, ७२ ২৪ যকণা   

Abstract 

In the post meeting period in India, the British rulers had just threw away the policy of non-

interference in the religious and social sectors and rather followed the direct interference 

policy in respect of the age-caste system herein.  Their only driving force in this field was 

the infamous ‘Divide and Rule’ policy helpful for their vested interest.  They clearly felt 

that, in order to lengthen their ruling over this country, they have to give a new shape to the 

racial difference so fondly nurtured here.  And once game was handed over, they most 

consciously broke the Hindu backbone in two.  A part of Hindus are identified as ‘Bonafide 

Hindu’ and the other one as ‘Scheduled Caste’.  This resulted in a clear discrimination of 

higher and lower caste in a same society causing unstoppable clashes between those.  Now 

to accelerate the racial enimity British rulers had another card under their sleeves – they 

most cunningly extended co-operating hands to the scheduled caste community.  However, 

the dawn of the 20
th

 Century found the downtrodden races of India to be politicalised and 

as such some of their power-greedy leaders utterly lent upon the rulers for their support 

and helps.  
 

     শযচা०দ ঠাওুয এফ१ তা०য ুত্র  ७ত্তযূশয গুরুচা०দ ঠাওুয প্রফশতিত ভতুা ধভি প্রা ভগ্র ফা१রা নভ२ূদ্র 

জাশতবুক্ত ভানুলন্দয ভন্ধয এও নফন্চতনায জন্ম শদন্শির। ভতুা ধভিানুাযী এফ१ ভতুা ४ন্দারন্নয ভথিওকণ 

এ५ নফন্চতনান্ও ‘কযন্না०’ রূন্ শচশিতওযন্ণয ক্ষাতী। কও७ কও७ ४ফায তান্দয এ५ ७ত্থানন্ও স্পষ্টত५ 

‘ভতুা নফজাকযণ’ নান্ভ ३শবশত ওন্যন্িন। জাশতন্বদ  ३সৃ্পযতায শফরুন্ে এফ१ শনযক্ষযতা দূযীওযন্ণয 

७ন্েন্য এ५ নফজাকযণ १খশটত ন্শির। শযচা०দ  গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ३ক্লান্ত শযশ্রভ, শনযর প্রন্চষ্টা  

७দাযননশতও শচন্তাবাফনায জনয५ এ५ নফজাকযণ দিন ওন্যশির ফাস্তন্ফ ভুঔ। গুরুচা०দ ঠাওুন্যয কনতৃন্ে কম ভতুা 

४ন্দারন দুফিায কশতম্পন্ন ন্ ७ন্ঠশির তায কপ্রক্ষাট যচনা ওন্যশিন্র শযচা०দ ঠাওুয। ফতিভান ফা१রান্দন্য 

পশযদুয কজরায পরডাঙ্গা গ্রান্ভ ১৮১২ খ্রীষ্টান্েয ১১५ ভাচি শযচা०দ ঠাওুয জন্মগ্রণ ওন্যশিন্রন। জশভদান্যয 

३তযাচান্য ३তযাচাশযত ন্ শতশন পরডাঙ্গা গ্রাভ শযতযাক ওন্য ড়াওাশদ গ্রান্ভ এন্ ফশত স্থান ওন্যন। 

ভান্জ মাযা ३ন্তযজ ३সৃ্পয, শনযক্ষয, যাধীন ক५ ভস্ত ভানুন্লয ভুশক্তয জনয, তান্দয ७ন্নন্নয জনয শনন্জয 

জীফনন্ও ७ৎকি ওন্যশিন্রন শযচা०দ ঠাওুয। ত०য এ५ ভুশক্তয ३থি ওঔন্না५ ४ধযাত্ম জীফন্ন ७ত্তযণ শির না, তা শির 

াশথিফ জীফন্ন ३থি, ম্মান, ভমিাদা, শক্ষা  স্বাধীনতায প্রাশি।
১  

কওান নতুন কচতনা, ভতফাদ ফা ४ন্দারন্নয 

জন্মদান ফা ৃষ্ঠন্ালওতাদান্নয ভধয শদন্ তায ভূর জনভানন্ দৃঢ়বান্ফ কপ্রাশথত  না ফা াধাযণ ভানুন্য ভন্ধয 

প্রায রাব ওন্য না। এয জনয ফিান্গ্র প্রন্াজন এওজন ুদক্ষ १কঠও। শ্রীনচতনযন্দন্ফয শিন্রন শনতযানদ, 
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তৃণভূরস্থন্য মায জনশপ্রতা শির ফযাও। বফষ্ণফ ४ন্দারনন্ও জনশপ্র ওন্য কতারায ফযাান্য শতশন এও 

७ন্েঔন্মাকয বূশভওা গ্রণ ওন্যশিন্রন। যাভওৃষ্ণন্দন্ফয শিন্রন স্বাভী শফন্ফওানদ, শফন্ফওানদ শিন্রন ३াধাযণ 

ফাগ্মী  ুশণ্ডত। যাভযণ ার  তীভায এওভাত্র ন্তান শিন্রন যাভদুরার যন্প দুরারচা०দ। দুরার চা०ন্দয 

া१কঠশনও দক্ষতা ওতিাবজা ম্প্রদা জনশপ্র ন্ এও শফার ४ওায ধাযণ ওন্যশির। ३নুরূবান্ফ শযচা०দ 

ঠাওুন্যয ুত্র ভনীলী গুরুচা०দ ঠাওুয শিন্রন মন্থষ্ট ফড় ভান্য ভানুল এফ१ তা०য শির ३াধাযণ া१কঠশনও প্রশতবা। 

তা०য ভন্५ ভতুা ४ন্দারন জনশপ্রতায চূড়া ७ন্নীত ন্শির।  
 

     ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্ে গুরুচা०দ ঠাওুন্যয জন্ম ন্শির পশযদুয কজরায ড়াওাশদ গ্রান্ভ। ীনভনযতান্ফাধ ভানুলন্ও 

ভাথা তুন্র দা०ড়ান্ত কদ না। ীনভনযতা শফদূযীতওযন্ণয ३নযতভ প্রধান াশতায র শক্ষা“ এরূ কফান্ধয দ্বাযা 

শযচাশরত ন্তন গুরুচা०দ ঠাওুয। তা०য ভন্ন এ५ ধাযণা দৃঢ়বান্ফ ফেভূর ন্শির কম শক্ষারান্বয ভধয শদন্५ 

ভওক্ষ ফা ভভমিাদাম্পন্ন ন্ ঠা ম্ভফয।
২  

३থিননশতও ७ন্নশতয ভধয শদন্ াভাশজও ভমিাদা ३জিন ওযা মা। 

४য ३থিননশতও ७ন্নশতয কাান র শক্ষা। স্বাবাশফওবান্ফ५ শক্ষায ७য ফিাশধও গুরুে ४ন্যা ওন্যশিন্রন 

গুরুচা०দ ঠাওুয। জ যর ভতুা ধন্ভিয কচতনায কজাান্য খুভন্ত  ३ফন্শরত চণ্ডার জাশতয জীফন্ন ५শতূন্ফি এও 

নতুন প্রান্ণয ঞ্চায ন্শির শযচা०দ ঠাওুন্যয কনতৃন্ে। শতশন মুশক্তফাদ ধভিী কচতনায শবশত্তন্ত ३তীত শফস্মৃত এ५ 

३ফদশভত  ३ফন্শরত ভান্জয ভানুলন্দয এও५ূন্ত্র গ্রশথতওযন্ণয ওামিশট ম্পাদন ওযন্ত কন্যশিন্রন ভাত্র। 

তান্দয াশফিও শফওান্য দাশে ভৃতুযয ূন্ফি শতশন তুন্র শদন্শিন্রন তা०য५ মথান্মাকয  াথিও ७ত্তযুরুল গুরুচা०দ 

ঠাওুন্যয ७য। ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্ে শতায ভৃতুযয য গুরুচা०দ ঠাওুয শতায শনন্দিভন্তা ३নুন্নত ভান্জ 

শক্ষাশফস্তান্যয ওাজন্ও ३গ্রাশধওায শদন্শিন্রন। প্রঙ্গত ७ন্েঔয, শতায ভৃতুযয ভ গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ফ শির 

ভাত্র ফশত্র ফিয। তদানীন্তন ভন্ ३শধওা१ শক্ষাতন শির ७চ্চফণিম্ভূত ভানুলন্দয শনন্ত্রনাধীন। এ५ ভস্ত 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠান্ন ३ন্তযজ কশ্রণীয ভানুলন্দয শক্ষাগ্রন্ণয কওানরূ ३শধওায শির না। এভনশও গুরুচা०দ ঠাওুয তান্দয 

াঠারা শক্ষাগ্রণ ওযন্ত ান্যন শন। দ্মশফরায াধ ুদযথ  কভাোয ওাশদয ককারও ওীতিনীায ওান্ি ফারয 

শক্ষা এফ१ ४ড়ওাশদ গ্রান্ভয ভক্তফ কথন্ও শন্ঔশিন্রন ४যফী  পাযশ বালা। ४ড়ওাশদয কভাওুফ শভঞায ওাি 

কথন্ও শতশন পাযশ বালা শক্ষায াঠগ্রণ ওন্যশিন্রন।  শতায ३ম্পূণি ওাজ মূ্পণি ওযন্ত শকন্ গুরুচা०দ ঠাওুয 

শঠওবান্ফ५ ७রশি ওন্যশিন্রন কম, ३ন্তযজ জাশতয ভানুলন্দয ७ন্নশত াধন ওযন্ত ককন্র ফিান্গ্র প্রন্াজন এন্দয 

ভন্ধয শক্ষায  শফস্তায খটান্না। স্বী ७ন্েয চশযতাথিওযন্ণয জনয শতশন ১৮৮০ খ্রীষ্টান্ে শনজ কৃন্ াঠারা প্রশতষ্ঠায 

ভাধয ४যম্ভ ওন্যন শক্ষা ४ন্দারন। গ্রান্ভ গ্রান্ভ াঠারা স্থান্নয জনয তা०য কলাকান শির: 
 

‚ফা०শচ শও१ফা ভশয তান্ত ক্ষশত কন५। 

গ্রান্ভ গ্রান্ভ াঠারা কন্ড় কতারা চা५।‛
৩
  

 

     ४ন্দারন ন্েয ३থি ४ন্রাড়ন ফা শফন্ক্ষাব ३থফা কওান রক্ষয শশেয জন ७ন্ত্তজনাূণি শযশস্থশতয ভূতি প্রওায 

কমঔান্ন মত ४ন্দারন ন্ন্ি তায ভূর ७ন্েয ४থি-াভাশজও ३ফস্থায শযফতিন খশটন্ শনন্জন্দয ४ত্মভান 

প্রশতষ্ঠায রড়া५। ३নুন্ধান্নয ভধয শদন্ শফলশট ুস্পষ্ট ন্ ন্ঠ কম বাযতী কপ্রক্ষান্ট কম কওান ४ন্দারন্নয 

কনুন্থয প্রা५ ধভি ফা ধভিী কচতনা এওশট শফন্ল বূশভওা ারন ওন্যন্ি। শনম্নফকিী ५শতা চচিা কদঔান্না 

ন্ন্ি কম, শনম্নকন্কিয বচতন্নযয কম রক্ষণশট শফন্লবান্ফ ७ন্েঔন্মাকয তা র ধভিবাফ। যনশজৎ গু শরন্ঔন্িন, 

‚ধভিবাফ ফরন্ত ४শভ শুধু ধভিী १স্থায প্রশত ४নুকতয কফাঝাশি না, কফাঝাশি কচতনায ক५ ঐতশযও মা 

„Alienated‟ ३ফস্থায ওথা মায প্রবান্ফ জড়জকৎ ফা জীফজকন্তয কওান ত্তান্ও, ফাস্তন্ফয ফা বাফনায ३ন্তকিত 

কওান শফলন্ও তা মথাথিবান্ফ ধাযণায ভন্ধয ४নন্ত ান্য না, এফ१ এও শফলন্য ७য ४য এও শফলন্য গুণ 

४ন্যা ওন্য। পন্র মা ঐশও তান্ও ३ন্রৌশওও ফন্র ভন্ন , মা এওান্ত५ ভানশফও তান্ও বদফ ফন্র বুর । 

ঐতশযওতায ४শতন্ময५ ওতিা ওঔন্না ওঔন্না শনন্জয ৃশষ্টন্ও শঠওবান্ফ শচনন্ত ান্য না। মা তায শনন্জয 
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প্রশতবাজাত তান্ও ক ३ন্নযয ওৃশতে ফন্র ফণিনা ওন্য।
৪
 এ५ ধযন্নয ধভিবাফ শনম্নফণিী  শনম্নফকিী যাজনীশতয 

এওশট ३নযতভ প্রধান ७াদান। গুরুচা०দ ঠাওুয শযচাশরত ভতুা ४ন্দারন্ন এয কওানরূ ফযশতক্রভ রক্ষ ওযা 

মা না। ভতুান্থী করঔওযা এ५ ४ন্দারনন্ও এওশট া१স্কৃশতও ४ন্দারনরূন্ শচশিতওযন্ণয ক্ষাতী। এ५ 

४ন্দারন শির শক্ষায ७ন্নশতরান্বয ভাধযন্ভ ীনভনযতা দূয ওন্য ३থিননশতও ३গ্রকশত রাব ওন্য াভাশজও ভমিাদা 

 ३শধওায ३জিন্নয ४ন্দারন। তন্ফ তাযা এওথা স্বীওায ওন্য শনন্ন্িন কম, এ५ ४ন্দারন্ন ধভি কপ্রযণা শক্ত 

শান্ফ ওাজ ওন্যন্ি।  
 

     শনম্নফকিী ४ন্দারন্নয ফযাঔযা প্রন্ঙ্গ াভজা ४রশবয ফক্তফয র, “The historical process by which a 

class-in-itself is transformed into a class-for itself are complex and are mediated by a 

variety of factors, including influences of pre-existing forms of social organization and 

institution which embody primordial loyalties, such as those of kinship or ethnic identity 

etc, this is especially true on peasant societies, furthermore, given and hierarchical social 

order in peasant societies, the absence of horizontal political cleavages along class lines 

implies the existence of vertical cleavages which cut across class lines.”
৫
 বাযতী কপ্রক্ষান্ট 

কশ্রণীকত কচতনা ন, ধভিী १স্কায এ५ ধযন্নয ४ন্দারন্ন ३ন্নও কফী গুরুেূণি ন্ ७ন্ঠশির। ४ন্র ধভিী 

শফলশট এভন५ কম বফ ३ফস্থা কথন্ও নানা ধযন্নয ३নুান্নয ভন্ধয কফন্ড় ঠায পন্র ভন্নয কঠন এরূ  কম 

ক ४য শওিুন্ত५ ‘রক্ষণ কযঔা’ কথন্ও কফশযন্ ४ন্ত ান্য না। ভন্নয শফওা এভনবান্ফ খন্ট কম ক ४য ধন্ভিয 

४ফযণন্ও শিন্ন ওযায ভন্তা া५ ঞ্চ ওযন্ত ান্য না। ধভিী কচতনা ४িন্ন বাযতীন্দয ভানশওতা 

७রশিূফিও এফ१ শক্ষায ३বাফ  দাশযন্দ্রয দুফির মাকা শদন্ ३নুপ্রন্ফ ওন্য। খ্রীষ্টান শভনাযীযা শনন্ফশও 

ফা१রা তথা ভগ্র বাযতফন্লি তান্দয १ঔযা ফৃশেয জনয তৎয ন্ ७ন্ঠশির। ३ন্েশরান ান্ফ ড२ শ. এ. 

শভন্ডয ভন্ন ক५ ५িা५ ন্তা শির। শওন্তু গুরুচা०দ ঠাওুয শভন্ডয াান্ময শক্ষাতন প্রশতষ্ঠা ওন্য নভ२ূদ্র 

ভাজন্ও কওফরভাত্র শশক্ষত ওন্য কতারায १ওল্প গ্রণ ওন্যশিন্রন তা५ না স্বধভি তযাক না ওন্য ४ত্মপ্রশতষ্ঠায 

४ন্দারন্নয কশতভুঔ শতশন ३নযশদন্ও খুশযন্ শদন্শিন্রন।  
 

     ১৮৮০ খ্রীষ্টান্ে গুরুচা०দ ঠাওুয ড়াওাশদন্ত কম শফদযার প্রশতষ্ঠা ওন্যশিন্রন তান্ত শক্ষাথিীযা বীড় জভান্র 

প্রাযন্ম্ভ শক্ষন্ওয ३বাফ শির ३তযন্ত প্রওট। ওাযণ ফণি শদুযা জাতযাশবভানফত এফ१ ধভিাস্ত্রানুান্নয দ্বাযা 

ীশড়ত ন্ ক শফদযারন্ শক্ষওতা ওযন্ত ३স্বীওায ওন্যশির। এন্ত ভযায ৃশষ্ট ন্শির শঠও५ শওন্তু গুরুচা०দ 

ঠাওুয ३ফদশভত ায াত্র শিন্রন না। শতশন তা०য প্রশতজ্ঞান্ও দৃঢ়তয ওন্য কখালণা ওন্যশিন্রন:  
 

‚३নয জাশত শক্ষা কদ শুধু ३ন্থিয জনয 

নভ२ূদ্রকন্ণ ওন্য ভূঔি ভন্ধয কণয। 

স্বজাশত শক্ষও মশদ শভন্র কওানশদন্ন 

তায ান্ত শক্ষা শদফ ४ন ন্তান্ন।‛
৬
  

 

     চণ্ডার জাশতয ন্তান ন্তশতন্দয শশক্ষত ওন্য কতারায ७ন্েন্য গুরুচা०দ ঠাওুয কম ७ন্দযাক গ্রণ ওন্যশিন্রন 

তান্ত চণ্ডার জাশতবুক্ত ভানুন্লযা শনন্জন্দয প্রন্চষ্টা, শনন্জন্দয ३থিফযন্, শনজ ফাড়ীয জশভন্ত, শনজস্ব জাশতবুক্ত 

ভানুলন্দয শক্ষওতা শক্ষাশফস্তান্যয প্রন্চলতা মত্নফান ন্ ७ন্ঠশিন্রন। এ५ ७ন্দযান্ক স্বত२ প্রন্ণাশদতবান্ফ 

াশভর ন্শিন্রন যখুনাথ যওায। শতশন শিন্রন ३ন্তযজ জাশতবুক্ত প্রথভ শক্ষও শমশন তা०য শনজ জাশতয শক্ষাথিীন্দয 

শক্ষাদান্নয জনয ३গ্রফতিী ন্শিন্রন। শতশন ঠাওুযফাড়ীয াঠারা শক্ষওতা ४যম্ভ ওন্যশিন্রন। এ५ াঠারাশট 

যফতিী ভওান্র ভধযিাত্রফৃশত্ত শফদযারন্ রূান্তশযত ন্শির। গুরুচা०দ ঠাওুন্যয কজযষ্ঠুত্র এ५ শফদযারন্য প্রধান 

শক্ষন্ওয দ ३র१ওৃত ওন্যশিন্রন।  
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     ১৮৮১ খ্রীষ্টান্ে দত্তডাঙ্গায জশভদায ६শ্বযচন্দ্র কা५ন্নয কৃন্ কম ঐশতাশও বা ३নুশষ্ঠত ন্শির তান্ত নভ२ূদ্র 

জাশতবুক্ত ভানুলন্দয াভাশজও ७ন্নন্নয শযওল্পনা শওবান্ফ রূাশত ন্ফ ক ম্পন্ওি শোন্ত কৃীত ন্শির। 

ক५ ন্ঙ্গ শক্ষাশফস্তান্যয শযওল্পনা ३গ্রাশধওায রাব ওন্যশির। ४য এয ३নযতভ প্রধান ওাযণ নভ२ূদ্রন্দয ভন্ধয 

শক্ষাশফস্তান্যয প্রন্াজনীতা ম্পন্ওি গুরুচা०দ ঠাওুয শিন্রন ३শতভাত্রা ন্চতন। কঔান্ন শতশন শক্ষায 

প্রন্াজনীতা  ७া ম্পন্ওি কম বালণ শদন্শিন্রন কশটন্ও তােীয কযা বালণরূন্ শচশিত ওযন্র 

३শতন্াশক্ত ন্ফ না। গুরুচা०ন্দয ३শববালন্ণ কমন ওর ফন্ধন, ওর ৃঙ্খরন্ভাচন্নয এফ१  জ্ঞাননশ্বন্মিয প্রঔয 

দীশিন্ত ७েীি ায শচযাত শনন্দি५ প্রশতপশরত ন্শির। শতশন তা०য জাশতবুক্ত ভানুলন্দয ७ন্েন্য কখালণা 

ওন্যশিন্রন:  

                          ‚তা५ ফশর বা५            ভুশক্ত মশদ চা५ 

                                      শফদ্বান ५ন্ত ५ন্ফ। 

                           কন্র শফদযাধন             দু२ঔ শনফাযণ 

                                       শচযুঔী ন্ফ মন্ফ।‛
৭
 

 

     গুরুচা०দ ঠাওুয তা०য ফক্তন্ফয কম শফলশট ুস্পষ্ট বালা তুন্র ধযন্ত কচন্শিন্রন তা র, নভ२ূদ্রন্দয ভুশক্ত, 

বফলশও ७ন্নশত, দাে কভাচন। এওওথা তান্দয ३ফস্থায ४ভূর শযফতিন্নয জনয শক্ষা র শফওল্পীন ভাধযভ। 

তা०য এ५ ७ন্দ নভ२ূদ্র ভানুন্লযা শনশদ্বিধা কভন্ন শনন্শির। ३ত२য শনন্জন্দয ন্তান ন্তশতন্দয শশক্ষত ওন্য 

কতারায ७ন্েন্য তাযা শনন্জন্দয গ্রান্ভ শফদযার প্রশতষ্ঠায ७ন্দযাক গ্রণ ওন্যশির। ४য এ ফযাান্য তান্দয স্বত२ 

স্ফূতিতা শফন্লবান্ফ রক্ষযনী। নভ२ূদ্রন্দয গ্রান্ভ গ্রান্ভ শফদযার প্রশতষ্ঠায কম ४ন্দারন ४যম্ভ ন্শির তান্ত 

ড়াওাশদ, খৃতওাশদ, কখানাাড়া, এওওথা প্রশতশট গ্রান্ভ শক্ষাতন দিন ওন্যশির ফাস্তন্ফয ভুঔ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টান্ে 

ঠাওুয গুরুচা०ন্দয কনতৃন্ে ६শ্বযচন্দ্র কান্ন ওতৃিও প্রদত্ত জশভন্ত প্রশতশষ্ঠত ন্শির নভ२ূদ্রন্দয শদ্বতী 

শফদযাশনন্ওতন। এযন্য५ চতুশদিন্ও শফদযার প্রশতষ্ঠায শশড়ও ন্ড় শকন্শির।  
 

     শনন্ফশও ফা१রা ७চ্চফণিী এওাশধও ভনীলী শফদযাতন প্রশতষ্ঠায ७ন্দযাক গ্রণ ওন্যশিন্রন শক্ষায 

প্রান্যয জনয। এ५ ভস্ত শফদযার শির প্রধান যন্ওশন্দ্রও। ४য স্পষ্ঠবান্ফ ফরন্ত ককন্র ওরওাতা  

যতরীন্ত५ এ५ ভস্ত শফদযার প্রশতশষ্ঠত ন্শির। এগুশরন্ত াধাযণত ড়ায ুন্মাক কত ७চ্চফণিম্ভূত 

ভানুলন্দয ন্তানন্তশতকণ। ফযশতক্রভ কম এন্ওফান্য५ শির না ক ওথা ন্তা ফরা মান্ফ না। শওন্তু ীনফণিমূ্ভত 

শক্ষাথিীন্দয १ঔযা শির কনাত५ ३শওশঞ্চৎওয। শযভর ওুভায যান্য শযবালানুমাী, ‚ভনীলীফৃদ স্কুর ঔুন্রন্িন, 

ড়ুা কন্ন্িন, শক্ষওযা শড়ন্ন্িন শওন্তু কম ফ ভূঢ় ভূও “ মান্দয ভুন্ঔ শদন্ত ন্ফ বালা, ধ্বশনা তুশরন্ত ন্ফ 

४া, তাযা কতা কঔান্ন ३নুশস্থত। ३থচ শক্ষা শির তান্দয५ এওান্ত প্রন্াজন। স্কুর শযভণ্ডন্রয ওান্ি ফা দূন্য 

এযা িশড়ন্ শিশটন্ থাওন্র ফাণীয কফদীতন্র স্থান শনন্ত ান্য শন এ५ ३ন্তযজ ভান্জয শশুযা।
৮ 

তা५ এরূ 

ভন্তফয ন্তা ३শতন্াশক্ত ন্ফ না কম, ७চ্চফণিী ভনীলীন্দয দ্বাযা শযচাশরত শক্ষা ४ন্দারন ফা শক্ষাশফস্তান্যয 

প্রা প্রওৃত ३ন্থি ३ন্তযজ জাশতবুক্ত শক্ষাথিীন্দয কওান ওান্জ५ ४ন্ শন। মা०যা ভান্জয ফিাঙ্গীন ভঙ্গর ওাভনা 

ওযন্তন তা०যা কওানবান্ফ५ এ५ ३াভঞ্জযূণি ফযফস্থা কভন্ন শনন্ত ান্যন শন। এ५ ধযন্নয াভাশজও বফলভযন্ও 

ভুন্রাৎাশটত ওযায রন্ক্ষয তা०যা ७ন্দযাক গ্রণ ওন্যশিন্রন ३তযন্ত ন্চতনবান্ফ। বফলন্ভযয ফযথা মান্দয ভন 

বাযাক্রান্ত ন্ ७ন্ঠশির তা०ন্দয ভন্ধয ३নযতভ শিন্রন গুরুচা०দ ঠাওুয। ४য ক জনয५ ३ন্তযজ কশ্রণীয 

কিন্রন্ভন্ন্দয জনয মত কফশ ম্ভফ শফদযার প্রশতষ্ঠান্ও५ শতশন তা०য জীফন্নয ব্রত শান্ফ গ্রণ ওন্যশিন্রন। 

১৮৮০ খ্রীষ্টান্ে শনজ কৃন্ শফদযার প্রশতষ্ঠায ভধয শদন্ কম ওভিমন্জ্ঞয ূচনা শতশন ওন্যশিন্রন তা শনযশফশিন্নবান্ফ 

३শস্তেীর শির ১৯৩১ খ্রীষ্টাে মিন্ত। এ५ দীখি এওান্ন ফিয ভওান্র গুরুচা०দ স্বী ७ন্দযান্ক এফ१ তা०য 

३নুাযীন্দয ७ৎা  প্রন্চষ্টা ১৮১২শট শফদযার প্রশতশষ্ঠত ন্শির। ৃশথফীয ५শতান্ এ५ ধযন্নয খটনা প্রা 

নশজযশফীন। গুরুচা०দ ঠাওুয শিন্রন ঔুফ ম্ভফত এওভাত্র ভনীলী শমশন এওজন ধভিপ্রচাযও ন্ ३নযতভ গুরুেূণি 
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শক্ষানুযাকী  ধভিপ্রচাযও। ভশণন্ভান বফযাকী শরন্ঔন্িন, ‚ৃশথফীন্ত এভন কওান ধভিগুরু ४ন্িন শও শমশন ३ন্তযজ 

ফা१রায ভুশক্তদাতা গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ভন্তা ফরন্ত ান্যন, শফদযা५ ভানুলন্ও ভুশক্ত শদন্ত ান্য; এওভাত্র শফদযা५ 

ভানুলন্ও ভুশক্ত শদন্ত ান্য। ধভি ভানুন্লয ভন্নয কু্ষধা কভটান্ত ান্য শঠও५ শওন্তু ধভি ওঔন ভানুন্লয কন্টয কু্ষধা 

কভটান্ত ান্য না।‛
৯
 গুরুচা०দ ঠাওুয ভতুা ধভি  শক্ষা ४ন্দারন্নয ভাধযন্ভ নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলন্দয 

३ধ२শতত ३ফস্থা কথন্ও ७োয ওন্য  তান্দয ভমিাদায ४ন্ন প্রশতশষ্ঠত ওযন্ত ক্ষভ ন্শিন্রন। ন্তা তান্দয 

१ঔযাকশযষ্ঠ ३१५ ভুশক্তয স্বাদ রাব ওন্য শন, শওন্তু কম ভস্ত নভ२ূদ্র ভানুল শক্ষাগ্রন্ণয ভধয শদন্ তান্দয ३ফস্থায 

শযফতিন খটান্ত ক্ষভ ন্শিন্রন তান্ত গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ३ফদান কম শফযাট শির ক ওথা ফরায ३ন্ক্ষা५ যান্ঔ 

না।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয  তা०য ३নুাযীযা শনজ ম্প্রদান্য ভানুলন্দয ७ন্নশতওন্ল্প ५१ন্যজ াওওুন্রয ৃষ্ঠন্ালওতা 

 ফদানযতায ७য ३ন্নওা१ন্५ শনবিযীর শিন্রন। এভনশও াম্প্রশতওওান্রয কওান কওান করঔও এ५ ভন্ভি ५१ন্যজ 

াওওুন্রয কৃীত বূশভওা ম্পন্ওি প্র१া ঞ্চভুঔ। স্বন ওুভায শফশ্বা ওুন্ঠাীনবান্ফ এরূ ভন্তফয ওন্যন্িন কম, 

‚বাশকয ४ন্রায ভার ান্ত এন্শির াতাকয কশযন্ াও ५१ন্যজ।‛
১০

  শতশন ४য শরন্ঔন্িন, ১৯০৬ 

খ্রীষ্টান্ে মঔন শদ ুভাবা  ভুশরভ রীক প্রশতশষ্ঠত  তঔন ড়াওাশদয প্রতযন্ত গ্রাভ প্রথভ শফন্দী ান্ওয 

३ফস্থান্ন ধনয ন্শির। কওান শফন্দী ান্ওয দািন্ণ ড়াওাশদ ধনয ন্শির তায নান্ভান্েঔ এঔান্ন কন५। 

३ন্েশরান ান্ফ শ. এ. শভন্ডয ७ন্েঔ তা०য যচনা যন্ন্ি। শওন্তু শভড ান্ফ কতা ४য শফন্দী াও শিন্রন 

না, খ্রীষ্টান শভনাযীরূন্५ শতশন শভন প্রশতষ্ঠা ওন্যশিন্রন। ক५ ন্ঙ্গ শতশন শফধফা কাভ  ফাশরওা শফদযার কন্ড় 

তুন্রশিন্রন। ফাশরওা শফদযার শযচারনায দাশে নযস্ত ন্শির শভ টান্ওয ७য। ফাশরওা শফদযার রূন্ 

४ন্রাচয ভওান্র মন্থষ্ট ঔযাশত ३জিন ওন্যশির তারতরায ফাশরওা শফদযার। কওফরভাত্র ফা१রা ভাধযভ শফদযার 

ন, শভড ান্ফ নভ२ূদ্রন্দয জনয ५१ন্যজী ভাধযভ শফদযার প্রশতষ্ঠায ७ন্দযাক গ্রণ ওন্যশিন্রন। তা०য५ 

४গ্রাশতন্ময ১৯০৮ খ্রীষ্টান্ে প্রশতশষ্ঠত ন্শির ५१ন্যজী ভাধযভ ७চ্চ শফদযার। গুরুচা०দ ঠাওুয মঔন ফা१রায 

প্রতযন্ত গ্রান্ভ গ্রান্ভ, প্রাশন্তও েীন্ত, ন্যয ७ওন্ন্ঠ শও१ফা ন্যয ফক্ষ२স্থন্র দা०শড়ন্ শক্ষাপ্রান্যয ভান ফাণী 

 দুদিভ ४ন্দারন্নয ४হ্বান জাশনন্ ফক্তফয কযন্ঔশিন্রন তঔন ফা१রায এও প্রাত२শ্মযণী ফযশক্তে াশড় 

শদন্শিন্রন ३ভৃতন্রান্ওয ন্থ। এ५ শক্ষাদযদী ভান ুরুলশট শিন্রন ६শ্বযচন্দ্র শফদযাাকয। ১২৯৮ ফঙ্গান্ে 

শফদযাাকন্যয শতন্যাধান্ন শফদযাাকযী শক্ষা ४ন্দারন াশযন্শির তায কফক  শফারতা এফ१ তা ধীন্য ধীন্য 

३স্তশভত ন্ ন্ড়শির। ४য ३নযশদন্ও ১২৮৭ ফঙ্গাে কথন্ও গুরুচা०দ ঠাওুয কম শক্ষা প্রায ४ন্দারন্নয জন্ম 

শদন্শিন্রন তা५ যফতিী দু५ এও দন্ওয ভন্ধয५ দুফিায কশতম্পন্ন ন্ ७ন্ঠশির এফ१ ব্রাতযজন্নযা শক্ষারান্বয 

ভধয শদন্ ७দ্ভাশত ন্শিন্রন ५শতান্য াদপ্রদীন্য ४ন্রান্ও। শফদযাাকয শনম্নফণিী ভানুলন্দয শশক্ষত ওন্য 

কতারায ক্ষাতী শিন্রন না। এভন শও এ শফলন্ শতশন শফন্যাশধতা ওযন্ত শদ্বধান্ফাধ ওন্যন শন। শতশন ফন্রশিন্রন, 

‚४ভায শফনীত ३শবভত এ५ কম, ফঙ্গন্দন্ শক্ষায প্রান্য কশ্রষ্ঠ এফ१ এওভাত্র ফাস্তফাশত ७া५ ४ন্ি কটা র, 

যওান্যয ७শচৎ কওফরভাত্র ७চ্চফণিীন্দয কবতয५ ফযাওবান্ফ শক্ষাপ্রান্যয প্রন্চষ্টা চারান্না। এটা५ শতয কম, 

কানায কফশনান্দয (ুফণিফশণও) শওি ু শযফায ७ন্নত  জনশপ্র, শওন্তু জান্তয ভানদন্ণ্ড ন্দয কশ্রণী ঔুফ५ 

শনম্নস্তন্যয। ४শভ শনশিত কম, ५ কশ্রণীয করান্ওয १স্কৃত ওন্রন্জ প্রন্ফ কওফরভাত্র ককা०ড়া শণ্ডতন্দয १স্কাযন্ও५ 

নাড়া কদন্ফ না, এও५ ন্ঙ্গ ভাশফদযারন্য জনশপ্রতা  ভানম্মান কু্ষণ্ণ ন্ফ।‛
১১

 স্ববাফত५ শফলশট স্পষ্ট কম, 

শফদযাাকন্যয শক্ষা ४ন্দারন  গুরুচা०দ ঠাওুন্যয শক্ষাপ্রায ४ন্দারন্নয ভন্ধয শফন্ল তাৎমি শফদযভান। 

শফদযাাকন্যয শক্ষা ४ন্দারন্নয পর ७চ্চফণিম্ভূত ভানুন্লযা५ কবাক ওন্যশির ३শধও শযভান্ণ। ব্রাতয, ३গ্রজ 

কশ্রণীবুক্ত ভানুন্লযা নীযফ দিন্ওয বূশভওা ারন ওন্যশির ভাত্র। শফদযাাকন্যয ভে १ন্য ३তীত। শওন্তু তা०য 

শক্ষা ४ন্দারন ীভাফে কথন্ও শকন্শির এওশট শনশদিষ্ট শযন্য। ভান্জয শফশবন্ন স্তন্যয ভানুল তায ুপর কবাক 

ওযন্ত ান্য শন। ३শবজাত ফণি শদুন্দয জাতান্তয যক্তচকু্ষয কওাানন্র শনম্নফণিী  শনম্নফকিী ভানুন্লয ওান্ি 
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তায দ্বায রুে ন্ শকন্শির শচযতন্য। ‚ফহুজন শতা ফহুজন ুঔা চ‛ “এয ४দি কথন্ও শফচুযত ন্শির 

শফদযাাকন্যয শক্ষা ४ন্দারন। ३থচ গুরুচা०দ ঠাওুয ওন্ঠায ওশঠন १গ্রান্ভয ভধয শদন্ কম ভস্ত শক্ষা প্রশতষ্ঠান 

কন্ড় তুন্রশিন্রন কগুশরয দ্বায ७ন্মুক্ত শির ভান্জয শন२স্ব, শযক্ত  ३ধ२শতত ভানুলন্দয জনয। শনম্নফকিী 

দৃশষ্টবশঙ্গয শদও শদন্ শফচায ওযন্র এরূ ভন্তফয ন্তা ३শতযশঞ্জত ন্ফ না কম, শফদযাাকয  গুরুচা०দ ঠাওুন্যয 

শক্ষা প্রায ४ন্দারন্নয ভন্ধয কওফরভাত্র ভূরকত প্রন্বদ শির তা५ ন। ফাস্তন্ফয ওশঠন  রূঢ় ভাশটন্ত দা०শড়ন্ 

শফদযাাকন্যয ७ন্েয মঔন ३ন্নওা१ন্५ শফপর তঔন গুরুচা०দ ঠাওুয াপন্রযয জভান্রয বূশলত এফ१ শতশন 

শনন্জন্ও প্রশতষ্ঠা ওন্যশিন্রন নভ२ূদ্র ভানুলন্দয ভুশক্তয ३গ্রদূত রূন্।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয তা०য দূযদশিতা  তীক্ষ্ণ ফাস্তফফুশেয স্পষ্টতা শঠওবান্ফ५ ७রশি ওন্যশিন্রন কম, নাযীশক্ষা 

র াভশগ্রও শক্ষা প্রশক্রায এও ३শযামি ३ঙ্গ। ४য াফিজনীনবান্ফ কণতাশন্ত্রও শক্ষানীশতয ४দি জনকন্ণয 

ভানশও ফুশেয শফওান্ এফ१ চশযত্রকঠন্ন ७ন্নততয াও। তা५ ফযশক্তভানুন্লয শক্ষায ७য শফন্ল গুরুে 

४ন্যান্য ३থি র স্ব-শনন্ত্রণ  স্ব-শনন্দিনা শক্ষাদান। শনন্ফশও বাযতফন্লি এ५ ুন্মান্কয ४দন্ি 

কণতাশন্ত্রও শক্ষাফযফস্থায ३বাফ শির ३তযন্ত প্রওট। ফরা५ ফাহুরয গুরুচা०দ ঠাওুয ३তযন্ত ন্চতন প্রান্ শক্ষায 

বফলভযন্ও, ४য স্পষ্টবান্ফ ফরন্ত ককন্র, শরঙ্গ বফলভযন্ও শফদূযীতওযন্ণয বাফনা, া१কঠশনও শোন্ন্তয ভাধযন্ভ 

ওন্রয জনয শক্ষা ४ন্দারন কন্ড় কতারায ४হ্বান জাশনন্শিন্রন। নাযীয স্বাশধওান্যয প্রন্ে নাযীশক্ষায 

প্রন্াজনীতা শতশন ७রশি ওন্যশিন্রন তীব্রবান্ফ। ফস্তুত२ গুরুচা०দ ঠাওুয শযচাশরত ४ধযাশত্মও  ফযফাশযও 

জীফনকত ফিাত্মও १স্কায  শক্ষা ४ন্দারন্নয ३ঙ্গ শান্ফ५ নাযীয স্বাশধওায ४ন্দারন এও শফশষ্ট তাৎমি  

গুরুে রাব ওন্যশির। শতা শযচা०দ ঠাওুন্যয শনন্দিন্ও স্মযণ ওন্য५ ঠাওুয গুরুচা०দ শনজভুন্ঔ५ ফন্রশিন্রন,  
 

‚শুন্নশি শতায ওান্ি ४শভ ফহুফায 

নাযী  ুরুল ান্ফ ভ ३শধওায‛ 
 

     শতশন তা०য দীখি জীফন্নয ३শজিত কবীয ३শবজ্ঞতা  শনশফড় ভানশফও १ন্ফদনীরতা ३নুবফ ওন্যশিন্রন, 

ুরুলতাশন্ত্রও ভান্জ কস্বিাচাযীয ७য নাযীন্দয ভাত্রাশতশযক্ত শনবিযীরতায শযণাভ শও ভাযাত্মও এফ१ ওতঔাশন 

শনগ্রাত্মও ন্ত ান্য। দূযদিী প্রজ্ঞা শতশন হৃদঙ্গভ ওযন্ত ক্ষভ ন্শিন্রন কম, কওান ভাজ १স্কৃশতন্ত শক্ষায 

ভূরযন্ফাধ ওতটা শনন্বিজার ফা ঔা०শট তা শস্থয ওযা ম্ভফয - নাযীন্ও শক্ষায ४তাধীন ওযা ন্ন্ি শওনা তা 

মথামথবান্ফ ३নুন্ধান্নয ভধয শদন্। নাযী শক্ষায শফস্তায ম্পন্ওি শতশন ওতঔাশন ४গ্রাশিত শিন্রন তা শনন্ম্নাক্ত 

দযা१ন্ ুস্পষ্টরূন্ শযস্ফুশটত: 

‚নাযীশক্ষা তন্ফ প্রবু ४ন ४র 

াশন্ত তযবাভা নান্ভ স্কুর কশড় কদ।‛
১২

  
 

     এ প্রন্ঙ্গ ভাযান্েয দশরত কনতা কজযাশতযা ককাশফদযাজ পুন্রয ওথা ७ন্েঔয। নাযীশক্ষায কক্ষন্ত্র তা०য 

३ফদান শির ३াভানয। তা०য ম্পন্ওি ফরা ন্ন্ি, “While other reformers concentrated more on 

reforming the social institutions of family and marriage with special emphasis on the status 

and rights of women, Jyotirao Phule revolted against the unjust caste system under which 

millions of people had suffered for centuries.  In particular, he courageously uphold the 

cause of the untouchables and took up cudgels for the poorer peasants.  He was a militant 

advocate of their rights.”
১৩

 কজযাশতযা পুন্র ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্েয ४কষ্ট ভান্ শনজকৃন্ স্বত२স্ফতূিবান্ফ প্রশতষ্ঠা 

ওন্যশিন্রন প্রথভ ফাশরওা শফদযার। ন্য ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টান্ে ফহু প্রশতফন্ধওতা, ফহু ফাধা শফশত্ত ३শতক্রভ ওন্য 

শতশন ४ন্যা দুশট ফাশরওা শফদযার কন্ড় তুন্রশিন্রন। ১৮৮২ খ্রীষ্টান্ে মঔন বাযতী শক্ষা ওশভন (ান্টায 

ওশভন) কশঠত ন্শির তঔন কজযাশতযা পুন্র ওশভন্নয ওান্ি ুস্পষ্ট বালা ফযক্ত ওন্যশিন্রন তা०য শক্ষায 
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শফস্তায ম্পশওিত কৃীত দন্ক্ষ: “A year after the institution of the female schools I also 

established an indigenous mixed school for the lower classes, especially the mahar and 

Mangs.  Two more schools for these classes were subsequently added.  I continued to work 

in them for nearly nine to ten years.”
১৪

 এঔান্ন শতশন „indigenous‟ ফা কদী ভানুল ফরন্ত 

শনম্নফকিীন্দয५ ফুশঝন্ন্িন। পুন্র কমভন ভাায, ভাঙ্গন্দয ভন্তা ३ধ२শতত ভানুলন্দয শক্ষা ७ন্নন্নয ওান্জ 

४ত্মশনন্াক ওন্যশিন্রন কতভশন ফা१রা গুরুচা०দ ঠাওুয ‘চণ্ডার’ নাভধাযী ভানুলন্দয খন্য খন্য শক্ষায ४ন্রা কৌ०ন্ি 

কদায ওান্জ ব্রতী ন্শিন্রন।  
 

     ভতুা ধভি ४ন্দারন্নয প্রাযশম্ভও ফি কথন্ও५ ধভি, ওভি, ভাজ-জীফন  াধন-বজন্ন নাযীশক্তন্ও মথান্মাকয 

ভমিাদা  ३শধওায দান ওযা ন্শির। জন্মচক্র, ওভিপর, ররাটশরঔন ५তযাশদয কদাা५ দানূফিও স্বাথিান্িলী  

যক্ষণীর ভনুফাদীযা ফৃত্তয শুদ্রভাজন্ও কমবান্ফ ফঞ্চনা ওন্যশির, এও५ ३ন্ওৌন্র তাযা ভান্জ নাযীন্ও 

३ফন্রা  ७ন্ক্ষায চযভ ३ফক্ষন্ ७নীত ন্ত ফাধয ন্শির। ধভিানুষ্ঠান্ন, াভাশজও ওাজওন্ভি ३१গ্রন্ণ তথা 

শক্ষা-१স্কৃশত  প্রাশনও ক্ষভতায শযভণ্ডন্র নাযীযা মান্ত কওানবান্ফ५ ३নুপ্রন্ফ ওযন্ত না ান্য ক জনয 

ুন্ওৌন্র তান্দয শযন্ যাঔায ফযফস্থা ওযা ন্শির ভাজ শুেতায শফলশটন্ও ३শিরা শান্ফ ফযফায ওন্য। 

ভতুা ধভিতন্ে নাযী-ুরুন্লয কবদান্বদ ফা শরঙ্গ বফলন্ভযয শফলশটন্ও কওানবান্ফ५ স্বীওৃশত দান ওযা  শন। ব্রাহ্মণয 

াস্ত্রী শফধান্ন নাযীন্ও মাযযনা५ ীন ওন্য কদঔান্না ন্ন্ি। ‘ভনুশঙ্ঘতা’- নাযীন্ও ূদ্রাণী, নযন্ওয দ্বায, ন্থ 

নাযী শফফশজিতা ५তযাশদ খৃণযফযঞ্জও ३শবধা বূশলত ওযা ন্ন্ি। এঔান্ন স্পষ্টবালা ফরা ন্ন্ি কম, ४ধযাত্ম 

াধনায কক্ষন্ত্র নাযী १স্পি ফিদা५ শযতযাজয। নাযীন্দয ম্পন্ওি কফৌে াশতয ३নুযণ ওন্যন্ি ভধযন্থা। 

এঔান্ন এওাধান্য নাযী ७জ্জ্বর ফন্ণি শচশত্রত, ४য ३নযাধান্য নাযী ম্পন্ওি ভমিাদাাশনওয ফক্তফয ७স্থাশত। শওন্তু 

ভতুা ধন্ভি এয ুস্পষ্ট ফযশতক্রভ রক্ষযনী। এঔান্ন ফরা ন্ন্ি, ‚ওশযন্ফ কৃস্থ ধভি রন্ শনজ নাযী।‛ ভতুা তে 

দািশনওতা কৃী ব্রহ্মচাযীয কম ওথা ফরা ন্ন্ি তায ३থি ५শন্দ্র শনগ্র ন “ ५শন্দ্র ফর५ ধভিাচযন্ণয ভূর রক্ষয। 

ভতুা ४দন্ি কািস্থজীফন্ন নাযী ম্পন্ওি १মন্ভয ুস্পষ্ট শনন্দি দান ওন্য ফরা ন্ন্ি ‚এও নাযী-ব্রহ্মচাযী 

ফযশতক্রন্ভ কস্বিাচাযী।‛ গুরুচা०দ ঠাওুয ७রশি ওন্যশিন্রন, ুরুল তায ভন্নয কবীন্য ४ন্ষ্টৃন্ষ্ঠ শওড় কক०ন্ড় 

থাওা স্বাথিয ४ত্মন্ওশন্দ্রওতা, শনযঙ্কু ক্ষভতাশপ্রতা  ४কাী ४শধতযন্ফাধন্ও ওতটা १মভ ওযন্ত ক্ষভ 

ন্ন্ি তা ফুঝন্ত াযা মা শফফা  १াযধভি ারন্ন নাযীয ভতাভত প্রন্ান্কয ३শধওায ওতটা স্বীওৃশত কন্ন্ি 

তা ३নুধাফন্নয ভন্ধয।
১৫

  ুরুলতাশন্ত্রও ভাজফযফস্থা শফফা १ক্রান্ত যীশতনীশত এফ१ যম্পযাকত ४চায ४চযন্ণয 

ভধয শদন্५ ७রশিওযণ ম্ভফয কম ুরুল তায মথাথি জীফন শঙ্গনী রূন্ এফ१ দাম্পতয তথা কািস্থয জীফন্নয ুঔ, 

কৌবাকয  াপন্রযয ३१ীদায শান্ফ ওতটা ভানযতা দান ওযন্ত কন্যন্ি।  
 

     ুরুল প্রধান ভাজ ফযফস্থা ম্পন্ওি গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ধাযণা শির শদফান্রান্ওয ভন্তা স্পষ্ট। তা०য ওান্ি শফলশট 

শযষ্কায শির কম, १ায জীফন্ন কমৌন নীশতন্ফাধ १ক্রান্ত শনন্ভয শনণিাও ুরুল। ३তযন্ত ন্চতনবান্ফ५ ুরুল 

শনধিাযণ ওন্যন্ি নাযীয কক্ষন্ত্র াভাশজও বনশতওতায ভান। এ५ বনশতও ভানদন্ণ্ডয ८ন্েি শফচযণ ওন্য ুরুল। কওননা 

তা ুরুন্লয ७য ४ন্দৌ ४ন্যাশত  শন, ফা ন্র ক५ শনভনীশত এওান্ত५ শশথর। নাযীন্দয শফন্লবান্ফ 

३া শফধফান্দয প্রশত ३ভানশফওতা  ানুবূশতীনতা গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ভনন্ও কফদনা বাযাক্রান্ত ওন্য 

তুন্রশির। শতশন নাযীয ফৃশত্ত, ७ৎাদন ফযফস্থা নাযীয স্থান, রুশচ  ারীনতান্ফাধ, শল্পননুণয, শক্ষা-१স্কৃশতন্ত 

নাযীয দক্ষতা, এভনশও তায বদনশদন শুশচতা  াজজ্জা ফা কালাও-শযিন্দয প্রশত ४গ্রীর শিন্রন 

ভানবান্ফ। ভান্জ কভরান্ভায ুন্মাক, জনজীফন্ন ३१গ্রন্ণয স্বাধীনতা এফ१ ভান্জয ७ন্নশত ফৃশেন্ত নাযীয 

স্থান শনণিন্য ওন্ঠায তযন্ও দৃঢ়বান্ফ কভাওাশফরায ४হ্বান জাশনন্५ শতশন নাযী জাকযণ “ নাযী প্রকশত 

४ন্দারন্নয ূচনা ওন্যশিন্রন। ফস্তুত ভতুা ४ন্দারন্নয ७দ্ভফ  শফওা খন্টশির ধভিী ३নুবাফনা। ক५ 

যম্পযায শফদুভাত্র শফচুযশত না খশটন্ তা०য ূফিূযী  জন্মদাতা শযচা०দ ঠাওুন্যয ४দি  দাঙ্ক ३নুযণূফিও 
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ভতুা ४ন্দারন্নয প্রশতশট কক্ষন্ত্র নাযী জাশতন্ও মথান্মাকয ম্মান  ভূরয দান ওন্যশিন্রন গুরুচা०দ ঠাওুয। 

নাযীভান্জয ३শক্ষা, ওু१স্কায, ভূঢ়তা  াভাশজও দুকিশত ३ফন্রাওন ওন্য শতশন তায প্রশতওায শফধান্নয জনয 

মত্ন প্রাী ন্ ७ন্ঠশিন্রন। শতশন তা०য মুক ফা ওার ম্পন্ওি ३শতভাত্রা ন্চতন শিন্রন ফন্র५ এরূ শোন্ন্ত 

७নীত ন্শিন্রন কম, শফ१ তােীয া१স্কৃশতও কচতনা কম শযফতিন্নয করাত প্রফাশত তায ভূন্র শনশত যন্ন্ি 

শযফায  কৃজীফন্নয প্রচশরত ধাযায ४ভূর শযফতিন। ७ক্ত ভওান্র জীফন্নয ফিন্ক্ষন্ত্র প্রাশযত ন্ত থান্ও 

নাযীভুশক্তয কচতনা।
১৬

  কৃন্য চায কদান্রয ফা५ন্য শফুর জকন্ত ুরুন্লয াাাশ নাযীযা ক ভ ওন্ভিয 

জকন্ত প্রন্ফ ওযন্ত ४যম্ভ ওন্যশির। তন্ফ শফলশট ীভাফে শির ७চ্চফকিী  ७চ্চফণিী ভশরান্দয ভন্ধয। 

গুরুচা०দ ঠাওুয ক ম্পন্ওি শিন্র মন্থষ্ট াশওফার। তা५ নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত নাযীযা মান্ত ভান্জ  १ায 

জীফন্ন এশকন্ কমন্ত ান্য এফ१ শনন্জন্দয ३শধওায ম্পন্ওি ন্চতন ন্ত ান্য ক জনয াশযাশশ্বিওশবশত্তও 

७মুক্ত শক্ষাফযফস্থায প্রন্াজনীতায ওথা শতশন ७রশি ওন্যশিন্রন ভন্ভি ভন্ভি। ভতুা ४ন্দারন্নয ক্রভফধিভান 

কশতয ন্ঙ্গ ভানতান্র তার শভশরন্ শতশন তা०য ফহুভুঔী শক্ষা १স্কায প্রান্য ভন্ধয নাযীয স্বাশধওায  

নাযীশক্ষায ७য গুরুে ४ন্যা ওন্যশিন্রন। এ কক্ষন্ত্র শফলশট ७ন্েন্ঔয দাফী যান্ঔ তা র গুরুচা०দ ঠাওুন্যয এ५ 

প্রা ३শতও ফা তাৎক্ষশণও ४ন্ফকতাশড়ত শির না। ুশনশদিষ্ট রক্ষয  া१কঠশনও শোন্ত ুশচশন্ততবান্ফ গ্রণূফিও 

শতশন তায ভাজ  শক্ষা१স্কায ४ন্দারন্ন নাযীয স্বাশধওায  নাযীশক্ষায শফলশট মুক্ত ওন্যশিন্রন।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুন্যয কনতৃন্ে ভতুা ধভি ४ন্দারন কম শফশষ্ট রূ রাব ওন্যশির তান্ত শনম্নফন্ণিয  শনম্নফন্কিয 

ভানুন্লয জীফন্ন নাযীয ভূরযন্ফাধ নতুন ওন্য এও ७চ্চ স্থান রাব ওন্যশির। কফদশবশত্তও নাযীয ভূরযন্ফাধ কথন্ও তাযা 

এও নতুন জকন্ত প্রন্ফ ওযন্ত কন্যশির। পরশ্রুশত শান্ফ ३তীত ঐশতয কথন্ও শফফতিন্নয রক্ষণগুশর রাব 

ওন্যশির ুস্পষ্ট রূ। নাযীন্দয ४চায ४চযন্ণ শতব্রতা ায শফলশট শদ্বভাশত্রও ন্ ७ন্ঠশির। ুরুন্লয ান্থ 

ভান্তযারবান্ফ থ শযক্রভা ওযা িাড়া া१াশযও দা  দাশে ারন५ নাযীয ३নযতভ প্রধান ওতিফযরূন্ 

শফন্ফশচত ন্শির। জীফন্নয ফিন্ক্ষন্ত্র ুরুন্লয ভান ३१গ্রন্ণয ুন্মাক নাযীন্দয ম্মুন্ঔ ७ন্ন্মাশচত ওন্য শদন্ 

ভতুা ধভি ४ন্দারন ন্ ७ন্ঠশির নাযীফান্দয ূজাযী। নাযীন্দয াযীশযও ক্ষভতা মতঔাশন দুফির বাফা 

ন্শির, নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত নাযীন্দয শ্রভক্ষভতা প্রভাণ ওন্য শদন্শির এ५ ধযন্নয প্রচশরত ফক্তফয কওফরভাত্র 

ভ্রাশন্তূণি ন, তা নফিফ শভথযা। নাযীন্দয শনন্ ३তীন্তয কম বাফনা “ নাযীযা ভূরত কমৌনঙ্গী “ তায ४ভূর 

শযফতিন খশটন্শির গুরুচা०দ ঠাওুয শযচাশরত ভতুা ४ন্দারন। মা ३তীন্ত শির নাযী জীফন্নয বশফতফয ক५ 

কণ্ডীন্ও কবন্ঙ্গ চুযভায ওন্য শদন্ত কন্যশিন্রন ভতুা ४ন্দারনওাযীযা। ३থিননশতও  াভাশজও কক্ষন্ত্র স্বম্ভয ন্ 

ঠায কম প্রন্চলতা নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভশরাযা চাশরন্ থান্ওন তা শন२ন্দন্ াধুফান্দয কমাকয। প্রচশরত ४থি-

াভাশজও ফযফস্থা এ५ ভস্ত ভশরাযা শিন্নয াশযন্ত ন্র কম কওান ভতুা শযবা শও१ফা শযওীতিন্ন 

ভশরান্দয ७শস্থশত  শক্রতা শফন্লবান্ফ রক্ষযনী। ३নযানয ধভিন্কাষ্ঠীবুক্ত ভশরান্দয কক্ষন্ত্র এ५ ধযন্নয 

ফক্তফয কওানবান্ফ५ প্রন্মাজয ন।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয ভতুান্দয শনজস্ব ७ৎফ শান্ফ ফারুণী কভরায প্রফতিন ওন্যশিন্রন। ড়াওাশদন্ত ३নুশষ্ঠত 

ভাফারুণীয কভরা ভন্ফত বক্তন্দয ম্মুন্ঔ ফক্তফয যাঔন্ত শকন্ শতশন ফন্রশিন্রন, ভতুনা ধভিাদন্ি কওান 

তীথিভ্রভণ কন५, িু०ৎভাকি কন५, কওান জাশতন্বদ প্রথা কন५, কওান জড় ঠাওুয কদফতা তথা ওশল্পত কদফ-কদফীয ३শস্তে 

কন५, দীক্ষায কওান স্থান কন५, কন५ বন্তধাযী ব্রাহ্মণ ুন্যাশন্তয দ্বাযা কওান শক্রাওভি। শতশন ४য ফন্রশিন্রন, 

কফদ-শফশধ ফন্র কওান শওিু কন५। কফন্দয ভন্ত্র ফা ূক্ত বকফান্নয ভুঔশন२ৃত ফাণী ন্ত ান্য না। ভানুল५ ফায 

८ন্ধ্বি, তীথি মিটন্নয দ্বাযা কওানপ্রওায ূণয ३জিন ওযা মা না। বফশদও ४মিকণ শিন্রন কম ভস্ত কদফন্দফীয শ্রষ্টা 

ক५ ভস্ত কদফন্দফীয প্রশত গুরুচা०দ ঠাওুন্যয কওানরূ বশক্তশ্রো ফা ४স্থা শির না। শতশন ভতুা ধভিানুাযীন্দয তা५ 

ওুন্ঠাীনবান্ফ এরূ শনন্দি দান ওন্যশিন্রন কম তাযা কমন শনন্জযা५ ভশদয শনভিাণ ওন্য এফ१ ক५ ভশদন্য 

শযচা०দন্ও প্রশতষ্ঠা ওন্য শনশভত তা०য ূজাচিনা ওন্য। ভতুান্দয ূণযাজিন্নয জনয ७চ্চফণিীন্দয কওান কদফতায 
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ভশদন্য মাায প্রন্াজন কন५। এ५বান্ফ শতশন ভতুা ধন্ভিয প্রফতিও শযচা०দ ঠাওুযন্ও কদফন্েয মিান্ ७ন্নীত 

ওযন্ত কচন্শিন্রন। এ५ ভন্ভি তা०য ফক্তফয শির শযষ্কায: 
 

‚কতাভান্দয এ५ ওূন্র শয ३ফতায। 

দা ওন্য নভ२ূদ্র ওশযর ७োয॥ 

  তা०য ূজা ওয ন্ফ তা०য বক্ত । 

  শ্রীশয ভশদন্য তা०য ভূযশত াজা॥ 

    ভতুায ন্ক্ষ কওান ূজা াফিন না५। 

      শ্রীশয ভশদন্য শনতয ূজা ওযা চা५॥‛
১৭

 
 

     প্রচশরত তোনুান্য, ভতুাধভি কফদ শফন্যাধী, মাকমজ্ঞ শফন্যাধী ুন্যাশততন্ত্র শফন্যাধী, গুরু-শকশয শফন্যাধী  

জাতাত শফন্যাধী। াভযভ কপ্রভবাফনা এ५ ধন্ভিয ভূরভন্ত্র। শদুধন্ভি শ্রভন্ও ওঔন্না५ ম্মান জানান্না  শন। এ५ 

ধভি ভানুলন্ও ३ন্ধ শফশ্বান্য ন্থ শযচাশরত ওন্যন্ি। ६শ্বযভুঔীনতা শ্রভশফভুঔতায জন্ম কদ, শওন্তু ভতুা ধন্ভি শ্রভ 

শফন্ল গুরুন্ে প্রশতবাত ন্ন্ি। ‚ান্ত ওাভ ভুন্ঔ নাভ‛“ এ५ র ভতুা ধন্ভিয াযতে। ভতুা ধভিানুাযীন্দয 

জীশফওা শির ওৃশলওাজ, ভািধযা, ওান্ঠয ওাজ, কনৌওা প্রস্তুত ওযা, ४ফায ३ন্নন্ও५ ধনী ফাশড়য করন্ঠন্রয ওাজ 

ওযত। গুরুচা०দ ঠাওুযন্দয ফযফা শির কনৌওা বতযী। শতশন শ্রভ শফভুঔতান্ও খৃণা ওযন্তন তীব্রবান্ফ। শতশন ান্ত 

ওাভ ভুন্ঔ নাভ ওযন্ত ফন্র নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলন্দযন্ও५ িত্রতন্র াশভর ওন্যশিন্রন। শতশন শিন্রন 

স্বশশক্ষত, ४য কজনয५ এ५ ভস্ত ३ধ२শতত ভানুলন্দয শক্ষা গ্রন্ণয প্রন্যাচনা শদন্ তান্দয শফন্দ্রাী 

ভানশওতাম্পন্ন ওন্য তুরন্ত কন্যশিন্রন। গুরুচা०দ ঠাওুয५ নভ२ূদ্র ম্প্রদান্য এওশট ३१ন্ও ুশশক্ষত ওন্য 

দশরত জাকযণ খশটন্শিন্রন। ভতুা ४ন্দারন্নয পরশ্রুশত স্বরূ নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলন্দয ३থিননশতও, 

যাজননশতও  ভানশও শযফতিন খন্ট এফ१ তাযা ভান্জয ফ ३१ন্য ভান দাফীদায ন্ ন্ঠ। ফরা५ফাহুরয এ५ 

ওৃশতে গুরুচা०দ ঠাওুন্যয প্রায। ভতুা ४ন্দারন্নয প্রাণুরুল শান্ফ শতশন নভ२ূদ্র জাকযন্ণয ३গ্রদূত। 
 

     শযভর ওুভায যা শরন্ঔন্িন, ‚ভতুাধভি শদুধভি ফশবূিত এওশট স্বতন্ত্র ধভি। শওন্তু ভতুাধভিন্ও স্বতন্ত্র ধভিরূন্ 

শচশিতওযণ ম্ভফয শওনা ক ম্পন্ওি মন্থষ্ট ন্দ ফা শফতন্ওিয ३ফওা যন্ন্ি। এরূ ভন্তফয ন্তা 

३শতন্াশক্ত ন্ফ না কম, ভতুাধভি কওানবান্ফ५ শদুধন্ভিয াঔাধভি ন। ওাযণ শান্ফ ফরা কমন্ত ান্য, 

শদুধন্ভিয ३াভয, ३ভানশফওতা, জাশতন্বদ প্রথা, িুৎভাকি ५তযাশদ শফলাশদয কওান স্থান ভতুাধন্ভি কন५। তািাড়া 

এ५ ধন্ভিয ३শবনফে কমভন ४ন্ি কতভশন এয শনজস্ব বফশষ্টয ফতিভান। প্রথভত, ভতুাধন্ভিয ३নযতভ প্রধান বফশষ্টয 

র এ५ কম, এও५ ন্ঙ্গ ‘নাভ  ওাভ’ ३থিাৎ ঠাওুন্যয নাভ বজনা  ওভিম্পাদন্নয ३শযামিতায ওথা ফরা 

ন্ন্ি। ३নযবান্ফ ফরা কমন্ত ান্য, ४ধযাশত্মওতায ন্ঙ্গ ফাস্তফতায কভরফন্ধন খটান্না ন্ন্ি ভতুা ধন্ভি। 

বক্তন্দয ७ন্েন্য গুরুয ভুঔশন२ৃত ফাণী শির এরূ: 
 

“শযনাভ র ভুন্ঔ, 

ান্ত ওাভ ওয ুন্ঔ।‛
১৮ 

 

     শওন্তু এও५ ন্ঙ্গ দুশট ওাজ ওযা শও াধাযণ ভানুন্লয ন্ক্ষ ম্ভফ? কফাধ  ন, ওাযণ ভুন্ঔ ফরা মন্তা জ 

ওান্জ ওযা তন্তাশধও ওশঠন। দুশট ৃথভ ३ন্ঙ্গয ভাধযন্ভ এও५ ন্ঙ্গ দুশট ওভিম্পাদন্ন ভন१ন্মাক ুওশঠন শফল। 

নান্ভ ३যান্ড ওান্ভ এও५ ন্ঙ্গ ভন२१ন্মাক ওযন্ত ন্ফ, ४য তা না ন্র কওানশট५ ম্পন্ন ন্ফ না। ४য ম্পন্ন না 

ন্র পররান্বয ४া দুযাা ভাত্র, কওান ফযশক্তভানুল তায এওভাত্র ভনন্ও এও५ ভন্ দুশট শবন্ন ঔান্ত প্রফাশত 

ওযন্ত ান্য শও? কফাধ  ন, কওান াধাযণ ভানুন্লয ন্ক্ষ তা কওানবান্ফ५ ম্ভফয ন, ४ধযাশত্মও জকন্তয 

ভানুন্লযা তা ান্যন শওনা তা াধাযণ ভানুন্লয ন্ক্ষ কফাধকন্ভযয ३তীত।  
 

ভতুা ধন্ভি ব্রহ্মচাযী ন্েয নতুন ফযাঔযা দান ফা १জ্ঞা শনধিাযণ ওযা ন্ন্ি। এঔান্ন ফরা ন্ন্ি: 
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‚এওনাযী ব্রহ্মচাযী ান্রা কৃধভি। 

কৃধভি নষ্ট ন্র নষ্ট ফ ওভি॥‛ 
 

     ३থিাৎ এ५ ४জ্ঞানুান্য কৃন্ ফন্५ শযফাযফকি ধভিাচযণ ম্ভফ। এ५ ধন্ভি কৃতযাক ওযায কওান প্রন্াজন 

কন५। কৃওভি ফজিন্নয প্রেশট এঔান্ন ३ফান্তয। ফন্ন-জঙ্গন্র-ফিন্ত-শকশযগুা শকন্ াধন-বজন্নয 

३প্রন্াজনীতায ওথা ভতুা ধন্ভি ফরা ন্ন্ি। নাযী  ুরুন্লয শভরন্ন५ প্রওৃশত মূ্পণি, ४য ক জনয५ নাযী-

ুরুল এন্ও ३ন্নযয শযূযও। নাযী  ুরুল মুগ্মবান্ফ ৃশষ্টন্ও যক্ষা ওন্য চন্র। কৃতযাক ওন্য ন্নযা ধভি ারন 

ফা কওৌভামি যক্ষা াধাযণ ভানুন্লয ন্ক্ষ শুধ ু ३ওল্পনী ন, তা এওান্তবান্ফ५ প্রওৃশত শফরুে। তা५ জ-যর 

ন্থা १ায ধভি প্রশতারন ওন্য মান্ত াধাযণ ভানুল ६শ্বয ४যাধনা ওযন্ত ান্য করূ শফধান५ দান ওযা 

ন্শির ভতুা ধন্ভি। শওন্তু প্রে কথন্ও মা, ভানুল শও १াযধভি ারন ওন্য ওান্শভ স্বান্থিয ८ন্ধ্বি ७ঠন্ত ান্য? 

া१াশযও দু२ঔ ওষ্ট ফা ন্তান ন্তশতন্দয শতাশন্তয শচন্তা ७ন্ক্ষা ওন্য তায ন্ক্ষ শও শযূণি ভাত্রা ६শ্বয 

४যাধনা ४ত্মশনন্াক ম্ভফয? এন্ত শও ভন२१ন্মান্কয ফযাখাত খন্ট না? এ५ফ প্রন্েয দুত্তয াা শওন্তু 

ওশঠন ফযাায। তন্ফ ভতুাধন্ভিয এওশট গুরুেূণি বফশষ্টয ३ফয५ ४ভান্দয দৃশষ্ট ४ওলিণ ওন্য থান্ও, ४য তা র 

দীক্ষাদান্নয প্রন্াজনীনতা। ভতুা ধন্ভি স্পষ্ট শনন্দি দান ওযা ন্ন্ি কম, ওন্ণি গুি ভন্ত্রদান্নয কওান প্রন্াজন 

কন५। কওান গুরুয শলযে গ্রণ ওযন্ত ন্ফ না। ূণযাজিন্নয জনয তীথিন্ক্ষত্র শযভ্রভণ প্রন্াজনীন। শনন্জয 

কৃন্ও५ রূান্তশযত ওযন্ত ন্ফ তীথিস্থান্ন। ব্রাহ্মণযধন্ভিয ভন্তা ভন্ন্ত্রয িড়ািশফ ভতুাধন্ভি কন५।
১৯

 এঔান্ন এওশট 

ভাত্র ভন্ত্র যন্ন্ি, ४য ক५ ভন্ত্র র ‘শযন্ফার’। তন্ফ এ५ ভন্ন্ত্র ভতুাধভি ३শবনফন্েয দাফী ওযন্ত ান্য না। এ५ 

ভন্ত্রশট ভতুাধভি ৃষ্ট ন, বচতনয ४ন্দারন্নয ३নুযণভাত্র। কমঔান্ন ফরা ন্ন্ি२ ‚শযনাভ, শযনাভ, শযনানভফ 

কওফরভ।‛ ‘শযন্ফার’ ভন্ন্ত্র মশদ ভাাত্ময ফা ভাদওতা কথন্ও থান্ও তন্ফ তা শও াধাযণ ভানুন্লয কফাধকন্ভযয 

३তীত ন? ঐশতাশও দৃশষ্টবশঙ্গ ३নুমাী, াশথিফ জকন্ত মা শওিু খন্ট থান্ও তায কওানশট५ ३ন্রৌশওও ন, ফ५ 

করৌশওও ভাত্র।  
 

     তেকতবান্ফ াভয-বভত্রী-স্বাধীনতা५ র ভতুাধন্ভিয শবশত্ত। এঔান্ন কিাট-ফড়, ७०চু-নীচু, ধনী-দশযদ্র, নাযী-ুরুল 

কওান কবদান্বদ কন५। জাশত-ধভি-ফণি ম্প্রদা শনশফিন্ন্ল ওর ভানুল५ এঔান্ন ভানাশধওাযী এফ१ ভাজ স্থান 

রান্ব ক্ষভ। ওন্রয ন্ঙ্গ বভত্রী, ফায প্রশত দ্বযফায, কপ্রভ  বান্রাফাায শক্ষা দান ওন্য ভতুা ধভি। এঔান্ন 

যন্ন্ি স্বাধীনতা ফা ভুশক্তয শদা, এঔান্ন কও७ ওান্যা দা ন, কও७ ওান্যা প্রবু ফা ভাশরও ন। ফরা५ফাহুরয এ५ 

ভস্ত শওিু५ তেওথাভাত্র। নভ२ূদ্র ফযশতন্যন্ও ३নয জাশত-ফণি ফা ম্প্রদান্য দাবুক্ত ভানুন্লয ३নুপ্রন্ফ 

ভতুাধন্ভি খন্টশির ফন্র ভন্ন  না, ত ফণি শফবাজন এঔান্ন শির না, শওন্তু কশ্রণীকত শফবাজনন্ও ভতুাধভি শও 

७ন্ক্ষা ওযন্ত কন্যশির? ফস্তুতন্ক্ষ ভতুাধন্ভিয প্রফতিও শযচা०দ ঠাওুযন্ও কদফে মিান্ ७ন্নীতওযন্ণয প্রন্চষ্টা 

ন্চতনবান্ফ५ চারান্না ন্শির। শযচা०দ ঠাওুয ম্পন্ওি ফরা ন্শির, শতশন ূণি ३ফতায, শতশন ভানফন্দী ६শ্বয, 

শতশন५ এওভাত্র ७ায  ४যাধয। তা०ন্ও স্মযণ ওযন্র५ যন্ভশ্বন্যয ४যাধনা, ূজা  স্মযণ ওযা । তা०য 

াদন্দ্ম ४ত্মভিন ওযন্র५ ६শ্বন্যয াদন্দ্ম ४ত্মভিন ওযা । শযচা०দ ঠাওুয ভানফন্দী ६শ্বয শিন্রন শও 

না ক শফতন্ওি না শকন্ এ ওথা ফরা কমন্ত ান্য কম, ভতুা ধভিানুাযীযা কওফরভাত্র তা०ন্ও ন, গুরুচা०দ ঠাওুযন্ও 

কদফতায ४ন্ন ফশন্শির। শতা-ুত্রন্ও ফুেন্দফ, বচতনযন্দফ, শমশুশখ্রন্েয ভন্কাত্রী রূন্५ প্রশতশষ্ঠত ওন্য 

ক্ষান্ত শন। শযচা०দন্ও ফরা ন্শির, “Incarnation – a living embodiment of a good.” ४ন্র ভতুা 

ধভিাফরম্বীযা শযচা०দ-গুরুচা०ন্দয ४দি কথন্ও দূন্য ন্য শকন্ তান্দয জকান ওযন্ত এফ१ ধূধুন্না শদন্ ূজা 

ওযন্ত ३শধও ४গ্র প্রওা ওন্যশির। কওফরভাত্র ३শশক্ষত  ধভিান্ধ ভানুন্লযা५ ন, এ५ ধযন্নয বাফধাযা ४ওন্ঠ 

শনভশজ্জত ন্ ४ন্িন শশক্ষত ভানুন্লযা।
২০

 তাযা শযচা०দ  গুরুচা०দ ঠাওুয ম্পন্ওি ३ন্রৌশওও ওাশনী কানান্ত 

३ন্নও কফশ ४গ্রী। ४ন্র প্রজ্ঞায ३শধওাযী ন্র ভানুল দূযদৃশষ্টম্পন্ন ন এফ१ ३নাকত বশফলযন্তয এওশট িশফ 

তান্দয ম্মুন্ঔ পুন্ট ন্ঠ ३থিাৎ তাযা বশফলযতদ্রষ্টা ন্ থান্ওন। শওন্তু াধাযণ ভানুল দূযদশিতায ३বান্ফ ফাস্তফন্ও 
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ভানন্ত চা না। তাযা ३ন্রৌশওভ ধযানধাযনা ३ফকান ওন্য ३ন্নও কফশ ४নদ কন্ থান্ওন। ভতুা 

ধভিানুাযীন্দয ভন্ধয এয কওান ফযশতক্রভ শযরশক্ষত  না, ४য তা५ শযচা०দ-গুরুচা०দ ঠাওুন্যয প্রওৃত ७ন্েয 

४জ শযূণিতা রাব ওন্য শন।  
 

     দশরত জাকযন্ণয ভূর কাতা কও? “ গুরুচা०দ ঠাওুয নাশও ফাফাান্ফ ४ন্ম্বদওয? “ এ५ ধযন্নয শফতন্ওি ভতুা 

ধভিশফশ্বাী  ४ন্ম্বদওযন্থীযা জশড়ন্ ন্ড়ন। শযচা०দ-গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ४দন্ি ভৃে ভতুাধন্ভিয ন্ঙ্গ কভরফন্ধন 

খন্টন্ি ३ফন্শরত, ফশঞ্চত, শনীশড়ত  কাশলত জনকন্ণয ভুশক্তয দূত ফাফাান্ফ বীভযা যাভজী ४ন্ম্বদওন্যয 

ভুন্নত  ুশচশন্তত বাফাদন্িয। গুরুচা०দ ঠাওুয ४শফবুিত ন্শিন্রন ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্ে ४য ড२ ४ন্ম্বদওন্যয ४শফবিাফ 

ন্শির ১৮৯১ খ্রীষ্টান্ে। এওজন ফা१রা ३থিাৎ ূফি বাযন্ত ४য এওজন ভাযাে ३থিাৎ শিভ বাযন্ত ३ফস্থান 

ওযন্তন। তা०ন্দয ভন্ধয কদ  ওান্রয ফযফধান ३ফয५ শির। শওন্তু তা०ন্দয ওভিজকৎ, ७েীনা, শচন্তাবাফনা  

কচতনায কওন্দ্রশফদু শির ३শবন্ন। ভতুাধভি ৃষ্ট ন্শির কফৌেধন্ভিয ধাযাফাশওতা  যম্পযান্ও কওন্দ্র ওন্য- এরূ 

५শঙ্গত ুস্পষ্টবান্ফ দান ওন্য থান্ও ভতুাধন্ভিয ४ওয গ্রন্থ ‘রীরাভৃত’-এ এঔান্ন ফরা ন্ন্ি: 
 

‚ফুন্েয ওাভনা তাা শযূণিয জনয 

মন্াফন্ত কৃন্ শয বর ३ফতীণি।‛
২১ 

 

     কফৌেধন্ভিয ७য ভতুাধন্ভিয প্রবাফ কমভন ফযাও কতভশন ড२ ४ন্ম্বদওয কফৌেধন্ভিয দ্বাযা ३নুপ্রাশণত  

প্রবাফাশিত ন্শিন্রন দারুণবান্ফ। শতশন কফৌেধন্ভিয ४দিন্ও ३নুযণ ওন্য শনন্জয জীফন ७ৎকি ওন্যশিন্রন 

ুস্থ ভাজ  াভযফাদী কণতাশন্ত্রও যােকঠন্নয রন্ক্ষয। জীফন্নয প্রাও-ককাধূশর রন্ে শতশন শদুধভিন্ও শচযশফদা 

জাশনন্ কফৌেধন্ভিয িত্রিাা ४শ্র গ্রণ ওন্যশিন্রন স্বত२প্রন্ণাশদতবান্ফ। এ५ ভন্ভি তা०য ফক্তফয শির শযষ্কায, 

‚কফৌেধভি ७শক্তয ७য প্রশতশষ্ঠত। কফৌেধন্ভিয ভূর ४দি- াভয, বভত্রী  ওরুণা। যভতশষ্ণুতা থাওা এফ१ 

কশ্রণীন্বদ না থাওা এ५ ধন্ভিয ভানুল ३শত ন্জ ३নয ধন্ভিয ভানুলন্দয ন্ঙ্গ শভশরত ন্ত কন্যন্ি। ४ভায দৃঢ় 

শফশ্বা, ४ফায মশদ বাযতফাী ফুন্েয ४দি গ্রণ ওন্য তন্ফ বাযন্ত ুনযা কপ্রভ, বান্রাফাা  নযা শফচান্যয 

ভুন্নত ভাজ কন্ড় ७ঠন্ফ।‛  
 

     ব্রাহ্মণযফাদ শফন্যাধী নীশত-শনন্দিনা५ ভতুা ধন্ভিয দিন কমঔান্ন ফরা ন্ন্ি কম, ভান্জ ওর প্রওায কালণ 

 শনীড়ন্নয ভাধযভ র ব্রাহ্মন্ণযয মাকমজ্ঞ, তন্ত্রভন্ত্র, কবওন্ঝারা। ওশল্পত ধযান ধাযণায ভধয শদন্ তাযা স্বকি, 

নযও, ५ওার, যওার ५তযাশদয ৃশষ্ট ওন্যন্ি। ন্চতনবান্ফ শনজ ৃষ্ট কদফন্দফীয নান্ভ ব কদশঔন্ ব্রাহ্মণযা 

দশযদ্র-শনযক্ষয ভানুলন্দয ধন-ম্পদ ३যণ ওন্যন্ি। ড२ ४ন্ম্বদওন্যয ফক্তন্ফয ভন্কাত্রী ভন্তন্ফযয প্রশতপরন 

রক্ষযনী। শতশন ফন্রশিন্রন, শদু কদফন্দফীয রষ্টা ব্রাহ্মণযা। কদফন্দফীয ভূশতিন্ও াক্ষীন্কাার শান্ফ 

ুপ্রশতশষ্ঠতওযন্ণয ভাধযন্ভ ব্রাহ্মণযা ুন্ওৌন্র চাশরন্ মা ३ফাধ রুন্ঠন। ব্রাহ্মণযফাদঞ্জাত ান-কালণ५ 

শনমিাশতত ३ন্তযজ কশ্রণীয ভানুলন্দয দু२ঔ-দুদিা  াভাশজও শনীড়ন্নয ३নযতভ প্রধান ওাযণ। ব্রাহ্মণযফাদ শতনশট 

ভূর নীশতয শবশত্তন্ত প্রশতশষ্ঠত “ ३াভয, শফন্বদ  কালণ।  ব্রাহ্মণযফাদ५ ३সৃ্পযতায জনও। ४জ প্রন্াজন ভস্ত 

শনমিাশতত, ফশঞ্চত  কাশলত ভানুলন্দয এও५ িত্রতন্র াশভর ন্ বাযতফন্লিয ভাশট কথন্ও ব্রাহ্মণযফান্দয 

ভূন্রাৎাটন, ४য তা না ন্র এ५ ভস্ত িাদদ ভানুন্লযা তান্দয শনজস্ব ३শধওান্যয দাফীন্ত কওানশদন५ ভাথা 

তুন্র দা०ড়ান্ত াযন্ফ না।  
 

     ভনু१শতা নাযীন্ও শচশিত ওযা ন্ন্ি নযন্ওয দ্বাযরূন্। কঔান্ন ফরা ন্ন্ি ুরুলন্ও ওরুশলত ওযা५ 

নাযীয স্বাবাশফও প্রফৃশত্ত। নাযী १স্পন্ি স্খশরত  ুরুন্লয ব্রহ্মচমি। ভতুাধভি ४য স্পষ্টবান্ফ ফরন্ত ককন্র 

গুরুচা०দ ঠাওুয এ५ শফধান কওফরভাত্র ফৃোঙু্গষ্ঠ প্রদিন ওন্যন্িন তা५ ন, শতশন এ५ ভন্ভি মূ্পণি শফযীত ওথা 

ফন্রন্িন। তা०য ফক্তফয ३নুমাী নাযীন্ও ন্ঙ্গ শনন্५ ু१মত কািস্থ ধভি প্রশতারন ওযন্ত ন্ফ। যুরুল ফা 

যনাযীয প্রশত কমন দুফিরতা না থান্ও। ফহুকাশভতা কম কওান ভূন্রয শযায ওযন্ত ন্ফ। শনন্জয স্ত্রীন্ও५ াধন 
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শঙ্গনী ওযন্ত ন্ফ। গুরুচা०দ ঠাওুয ভনু१শতায শফধান্নয শফরুন্ে শফন্লাদ্গায ওন্য५ ক্ষান্ত শিন্রন। শওন্তু ব্রাহ্মণযফাদী 

ওু१স্কায  ককা०ড়াশভয শফরুন্ে ড२ ४ন্ম্বদওয শিন্রন ३ন্নও কফী ४ক্রভণাত্মও। শতশন প্রওায ভান্ফন্ 

ভনু१শতান্ও ুশড়ন্ কপরন্ত কওানরূ ওুন্ঠান্ফাধ ওন্যন শন। ব্রাহ্মণযফাদী ३শনষ্টওয ३নুান্নয শফরুন্ে শতশন 

४ন্দারন ওন্যশিন্রন ভগ্র জীফনফযাী। ফাফাান্ন্ফয ফক্তফয শির স্ত্রী স্বাভীয দাী ন ফা তা ন্ত ান্য না। ক 

তায স্বাভীয ধশভিণী, জীফনশঙ্গনী, কওফরভাত্র মযাাশনী ন। তা५ ভমিাদায শদও শদন্ স্বাভী-স্ত্রীয ভন্ধয কওান 

কবদান্বদ কন५, ७বন্য५ ভমিাদা ভান। নাযীন্দয মাযা ক ফন্র প্রশতন্ন ওন্যন্ি তাযা কওফরভাত্র নাযীন্দয ন, 

ভগ্র ভানফভান্জয ত্রু। শতশন স্পষ্টবালা ফন্রশিন্রন, ‚নাযী শনমিাতন ফন্ধ ওযন্ত ন্র ফিান্গ্র প্রন্াজন 

ফহুশফফা প্রথা যদ ওযা। কওান যওাযী ফা ४ধা-যওাযী ওভিচাযী, १দ দয ফা শফধাও এওাশধও শফফা ওযন্ত 

াযন্ফ না, ওযন্র তান্দয দযদ ফা চাওুশয কথন্ও ফযঔাস্ত ওযা ন্ফ।‛
২২

  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয শক্ষায ७য ফিাশধও গুরুে ४ন্যা ওন্য ফন্রশিন্রন, শফদযা५ ভনুলে শফওান্য ন্ফিাত্তভ 

াও। ভন্কাত্রী ফক্তন্ফযয ३নুযণন ড२ ४ন্ম্বদওন্যয ভন্তন্ফয রক্ষযনী। শতশন ফন্রশিন্রন, শক্ষা ভানুন্লয 

কালণ ভুশক্তয শক্তারী াশতায। তা५ এওভাত্র ফযাওবান্ফ শক্ষাদান্নয দ্বাযা জনকণন্ও যাজননশতও কচতনাম্পন্ন 

ওন্য শতযওান্যয কণতাশন্ত্রও যােফযফস্থা কন্ড় কতারা ম্ভফ। শক্ষা५ শক্তয ভূর ७ৎ। জ্ঞান५ শক্ত। জ্ঞানফান 

ফযশক্তযা५ ভান্জ কনতৃে দান ওন্য থান্ওন। গুরুচা०দ ঠাওুয কবন্ফশিন্রন, শক্ষায ন্ঙ্গ মুফও ম্প্রদান্য চাওুশযয 

প্রন্াজনীতা ३শযামি। তাায ३নযতভ প্রধান ওাযণ র কফওাযে। তদুশয ানফযফস্থায ন্ঙ্গ १ন্মাক 

স্থাশত ন্র কদ  যান্েয প্রশত ४নুকতয ফৃশে কন্ থান্ও স্বাবাশফও ওাযন্ণ५। ড२ ४ন্ম্বদওয যওাযী চাওুশযয 

দাফীন্ত প্রথভ কথন্ও५ শিন্রন যফ। শতশন ফন্রশিন্রন, তপশরী  ४শদফাী জাশতভূন্য १ঔযানুান্ত কওন্দ্র  

যাজয যওান্যয চাওুশযন্ত নযাময ३१গ্রন্ণয ফযফস্থা ४५নানুক ওযন্ত ন্ফ। গুরুচা०দ ঠাওযু প্রথভাফশধ এ५ ভন্ভি 

ন্চতন শিন্রন কম, ভাজ १স্কায ওভিূচীন্ও ফাস্তফাশত ওযন্ত ককন্র ভানুলন্ও ন্চতন ওযায প্রন্াজনীতা 

३নস্বীওামি। শক্ষাদান্নয ন্ঙ্গ ন্ঙ্গ १কঠন  ४ন্দারন্নয ভাধযন্ভ জনভত কঠন ম্ভফয। বা শভশত, 

४ন্রাচনা, ভান্ফ १কঠন্নয ভধয শদন্ িাদদ ভানুলন্দয ভন্ধয জাকযণ ৃশষ্ট ওযন্ত ন্ফ। ুি কচতনা জাগ্রত 

ন্র५ শফপ্লন্ফয ३নুওূর শযশস্থশতয ७দ্ভফ খটন্ফ। ४য শফপ্লফ ফাস্তফ রূ রাব ওযন্র५ ভান্জয শযফতিন ३শনফামি  

३ফযম্ভাফী ন্ ७ঠন্ফ। শঠও এও५বান্ফ শক্ষা, १কঠন  ४ন্দারন শির ড२ ४ন্ম্বদওন্যয শতনশট ভন্ত্র। শতশন 

ফরন্তন२ १গ্রাভ५ শক্তয ७ৎ। ३ন্তীন, শনযশফশিন্ন १গ্রান্ভয ভধয শদন্५ যাজননশতও স্বাধীনতা ३জিন ম্ভফয। 

শক্ষা, १শত,  १গ্রাভী ঐওয५ কওফরভাত্র দশরত  কাশলত ভানুলন্দয ভুশক্ত ४নন্ত ান্য।
২৩

 ४শথিও ७ন্নশত 

३ন্ক্ষা ४ত্মভমিাদা ३শধওতয ভূরযফান। তা५ ३ধ२শতত ভানুন্লয १গ্রাভ ४ত্মভমিাদা ३জিন  ভনুলযে শফওান্য 

१গ্রাভ।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয ুদীখি ভওারফযাী রক্ষয ওন্যশিন্রন। শনযক্ষয, দশযদ্র, নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুন্লযা 

ব্রাহ্মণযফাদী १স্কান্যয কফড়াজান্র ४ফে  কভন্য শফন্, শতাভাতায শ্রান্ে ান্ধযয ३তীত ফয ওন্য 

३থিননশতওবান্ফ শফমিস্ত ন্ ন্ড়। যওান্র ুঔরান্বয ३রীও ওল্পনা ফাস্তফ জীফন্নয ভস্ত শওিুন্ও শফজিন 

শদন্ তাযা ব্রাহ্মন্ণয ন্তুশষ্ট শফধান্নয জনয ४কাশতময প্রওা ওন্য থান্ও। ४ত্মা, যভাত্মা, ५ওার, যওার, 

স্বকি, নযও ५তযাশদ শফলন্য শফরুন্ে ফাফাান্ফ শফন্লাদ্গায ওন্যশিন্রন তীব্রবান্ফ। তা०য ফক্তফয ३নুমাী মাকমজ্ঞ, 

ূজাাফিণ, দশফধ १স্কায ५তযাশদ র ব্রাহ্মণযফাদী কালণমন্ত্র। ভশদয, তীথিস্থান, ধভিন্ক্ষত্র কালন্ণয ওাযঔানা। 

ুন্যাশতযা শদ ুভান্জয যক্তন্চালা ফাদুড়। ব্রাহ্মণযফাদ  ন্যাশততন্ন্ত্রয ३শস্তেীরতায ভূর ওাযণ র প্রচশরত 

ওু१স্কায। ४য চযভ ওু१স্কায র ४ত্মায ३শস্তন্ে শফশ্বা। ६শ্বয শফশ্বাী ায কচন্ ४ত্মায ३শস্তন্েয ७য 

শফশ্বা স্থান ফিাশধও ক্ষশতওাযও। ূফিজন্ম, যজন্ম, ३দৃষ্টফাদ, দু२ঔফাদ ५তযাশদ ३রীও ওল্পনা ফযশতন্যন্ও ४য 

শওিু५ ন। ভানশও  বফলশও ७ন্নশত খটান্ত ন্র এ५ ভস্ত শচন্তা কথন্ও ভনন্ও ভুক্ত যাঔন্ত ন্ফ দাফিদা५। 

গুরুচা०দ ঠাওুয ফন্রশিন্রন, কম জাশত াজায ফিয ধন্য ভাজ-१স্কৃশত-ধভি  যাজননশতও দাে ৃঙ্খন্র ४ফে ক५ 
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জাশতয ভুশক্তয জনয তযাক স্বীওায ३ফয ারনী ওতিফয। জীফন ३ন্ক্ষা জাশতন্ও বান্রাফান্ত ন্ফ ३শধ 

শযভান্ণ।
২৪

 ড२ ४ন্ম্বদওয ३তযন্ত দৃঢ়তায ন্ঙ্গ ফন্রশিন্রন, ‚४ভায ওান্ি ४ভায জীফন ३ন্ক্ষা ४ভায কদন্য 

স্বাথি ३ন্নও ফড়। ४ভায ३া  শনমিাশতত ३সৃ্পয ভান্জয স্বাথি তায কচন্ ফড়। শতশন কম ভান্জ জন্মগ্রণ 

ওন্যন্িন এফ१ তায ७ন্নশতয জনয শ্রভ, ভ  ३থি দান ওন্যন্িন, তা०য জন্ম াথিও এফ१ শতশন ভানফভান্জ 

ককৌযফাশিত।‛   

     গুরুচা०দ ঠাওুয তা०য দীখি জীফন্নয ३শবজ্ঞতা এ५ শোন্ন্ত ७নীত ন্শিন্রন কম নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত 

ভানুলন্দয ভুশক্ত এফ१ তায ফস্তুকত জীফন্ন কম ভস্ত ভযা জকের াথন্যয ভন্তা দণ্ডাভান ক५ফ ভযায 

এওভাত্র থ র যাজননশতও ক্ষভতা দঔর। এ५ ভন্ভি তা०য ভন্ন কওানরূ १ শির না কম যাজশক্ত র কশ্রষ্ঠশক্ত, 

ক্ষভতা, ম্মান, ভান-ভমিাদা ३জিন্নয ३নযতভ প্রধান কাান। যাজননশতও ক্ষভতা দঔন্রয ভধয শদন্५ কদ  

জাশতয াশফিও ওরযাণাধন ম্ভফয। শতশন ফন্রশিন্রন: 

‚ধন্ভিয ারও যাজা জাশনন্ফ শনি। 

যাজশক্ত শফনা শওি ুফড় নাশ ॥ 

জাশতধভি মাা শওি ু७ঠা५ন্ত চা। 

   যাজশক্ত থান্ও মশদ মাা চা া॥‛ 
 

     যাজননশতও ক্ষভতাদঔন্রয প্রন্ে গুরুচা०দ ঠাওুন্যয ফক্তন্ফযয ন্ঙ্গ ড२ ४ন্ম্বদওন্যয ফক্তন্ফযয ফযাও াদৃয 

রক্ষযনী। ফস্তুতন্ক্ষ শুধু ভন্কাত্রী ন, কমন এও५ ভন্তফয প্রশতধ্বশনত ন্শির ७বন্য ওন্ন্ঠ। ফাফাান্ফ 

ফন্রশিন্রন, “Capture the temple of power for your emancipation.” তা०য শযবালানুমাী, “Political 

power is the master key by which you can open each and every lock.” ३থিাৎ যাজননশতও ক্ষভতা 

র প্রধান চাশফ মায দ্বাযা তুশভ প্রন্তযওশট তারা ঔুন্র কপরন্ত াযন্ফ। ফরা५ শনষ্প্রন্াজন কম, এ५ দু५ মুকনান্ওয 

বাফনা-শচন্তায কওন্দ্রশফদু এও५ ধাযা প্রফাশত। ফা१রা তথা বাযতফন্লিয দশরত, শতত, ३নগ্রয, 

িাদভুঔীনতাফিস্ব ভান্জয ভুশক্ত  ३গ্রকশতয রন্ক্ষয গুরুচা०দ ঠাওুয  ড२ ४ন্ম্বদওন্যয ধভিী, াভাশজও  

যাজননশতও ४ন্দারন্নয স্বাথিওতা ३ফয স্বীওামিয তা५ এওথা ফরন্ত ফাধা কন५ কম এন্দয ভন্ধয ভূরকত কওান 

প্রন্বদ শির না। এযা শিন্রন এন্ও ३ন্যয মূ্পযও। দশরত জাকযণ খটান্নায ४াাধয প্রন্চষ্টা তা०যা ७বন্५ 

চাশরন্শিন্রন- এ ম্পন্ওি কওান শদ্বভত কন५। শওন্তু তান্দয ३নুৃত থ শির ৃথও। ७বন্५ ३ন্তযজ কশ্রণীয 

ভানুলন্দয ুশশক্ষত ওন্য দাফী ४দান্য জনয তান্দয १কশঠত ওযন্ত কচন্শিন্রন। এ ফযাান্য তা०যা ७বন্५ 

४१শওবান্ফ পর। তা५ গুরুচা०দ ঠাওুয শযচাশরত ভতুা ४ন্দারনন্ও কওফরভাত্র ধভিী শফপ্লফরূন্ শচশিতওযণ 

মথামথ ন্ফ না। এওধা এশকন্ ফরা কমন্ত ান্য কম, এশট শির দশরত ভুশক্ত ४ন্দারন্নয কাান।
২৫

 
 

     এন্দন্য ७চ্চফণিম্ভূত ভানুন্লযা ভতুা ४ন্দারনন্ও কওফরভাত্র নভ२ূদ্রন্দয ४ন্দারনরূন্ শচশিত ওন্য এ५ 

४ন্দারন্নয গুরুে হ্রান্য প্রন্চষ্টা মত্নফান। শওন্তু গুরুচা०দ ঠাওুয তা०য শক্ষা ४ন্দারন্নয ভধয শদন্ কওফরভাত্র 

নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুন্দয ন, কতশর, ভারী, ওুম্ভওায, ওাাশর, ভাশলয, মাদফ, দা, চভিওায, ওভিওায, কৌণ্ড্র-

ক্ষশত্র, ভারাওায, তন্তুফা এভনশও ভুরভানন্দয এও५ িত্রতন্র াশভর ওন্যশিন্রন। ভতুান্দয এ५ শক্ষা 

४ন্দারন্নয দথিও প্রশতশক্রা মঔন প্রা ভগ্র ফা१রায শতত তথা ३নুন্নত কশ্রণীয ভানুলন্দয ভন্ন এও ४ায 

४ন্রা ঞ্চাশযত ন্ির, শঠও ক५ মুক শন্ধক্ষন্ণ দা०শড়ন্ গুরুচা०দ ঠাওুয তান্দয ३নুপ্রাশণত ওযায জনয কফন্ি 

শনন্শিন্রন ফঙ্গ নভ२ূদ্র ভান্ম্মরন্নয ভঞ্চ। এ५ ন্ম্মরন্ন বাশতয বালন্ণ তা०য ওন্ন্ঠ ७দ্গীত ন্শির শনন্ম্নাক্ত 

দযা१ন্: 

                  ‚শওফা শফদযা শওফা ধন্ন         শও শন্ল্প শও শফজ্ঞান্ন 

                               যাজনীশত কক্ষন্ত্র যাজ ওান্জ। 

                   ফঔান্ন থাওা চা५            তা শবন্ন ७া না५ 

                                যাজন্ফন্ াজ যাজ ান্জ।‛ 
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     গুরুচা०দ ঠাওুয শযচাশরত শক্ষা ४ন্দারন্নয ভন্ধয শদন্ নভ२ূদ্র ককাষ্ঠীবুক্ত ভানুলন্দয ম্মুন্ঔ ७শস্থত 

ন্শির নতুনতয জীফন শজজ্ঞাা। এন্শির নতুন জীফন কঠন্নয ५শঙ্গত। ४ধুশনও জীফন্নয প্রন্াজন্ন নভ२ূদ্র 

ম্প্রদান্য ভানুল ভস্ত ওান্জ५ ३গ্রয ন্শির- ঠাওুয, ফযফা  ३থিননশতও জীফন্নয ३নযানয কক্ষন্ত্র তাযা 

কযন্ঔশির প্রশতবায াক্ষয। ভতুা ४ন্দারন্নয ুদূযপ্রাযী পরশ্রুশত শান্ফ ৃশষ্ট ন্শির ভতুা াশতয। 

মন্ান্যয তাযও যওায শযচা०দ ঠাওুন্যয জীফনওাশনী শনন্ যচনা ওন্যন ‘শ্রীশ্রীশযরীরাভৃত’ ীলিও গ্রন্থ। ভতুায 

४দি ম্পন্ওি তা०য ফক্তফয শির শযষ্কায। ভতুান্দয শত্রশফধ গুন্ণয ওথা শতশন ফন্রশিন্রন “ জীন্ফ দা, নান্ভ রুশচ, 

ভানুন্লন্ত শনষ্ঠা। ভানদ ারদায গুরুচা०দ ঠাওুন্যয জীফনচশযত শনন্ যচনা ওন্যশিন্রন ‘শ্রীশ্রীগুরুচা०দচশযত’ নাভও 

গ্রন্থ।  ‘শ্রীশ্রীশযরীরাভৃত’  ‘শ্রীশ্রীগুরুচা०দচশযত’ ীলিও গ্রন্থদ্বন্ও ३শত ন্জ५ শচশিত ওযা কমন্ত ান্য ভতুা 

४ন্দারন্নয তেযক্ষওরূন্। ভতুা চশযত াশতয কমভন যশচত ন্শির কতভশন ৃশষ্ট ন্শির ভতুা দকীশত 

१ওরন্নয ধাযা। প্রাি াক্ষযপ্রভান্ণয শবশত্তন্ত ফরা কমন্ত ান্য, নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ওশফকণ াশন্তযয ३নযানয 

াঔায তুরনা ३শধও শযভান্ণ যচনা ওন্যন্িন ভতুা ঙ্গীত  ওশফকান। াম্প্রশতওওার মিন্ত ভতুা ম্প্রদাবুক্ত 

ওশফন্দয ৬১শট ঙ্গীত १ওরন গ্রন্থ ভুশদ্রত  প্রওাশত ন্ন্ি। নভ२ূদ্র জাশতবুক্ত ভানুন্লয দ্বাযা যশচত প্রথভ 

প্রওাশত গ্রন্থশট র ‘শ্রীশ্রীভা१ওীতিন’, যচশতা ওশফ তাযওচন্দ্র যওায। ভধযমুকী ফা१রা ককৌড়ী বফষ্ণফ াশতয 

কমভন ফা१রা াশতযন্ও ভৃেতয ওন্য তুন্রশির ३নুরূবান্ফ ভতুা াশতয ४ধুশনও ফা१রা াশন্তযয ५শতান্ 

१ন্মাশজত ওন্যন্ি নতুন ভাত্রা।  
 

     গুরুচা०দ ঠাওুয নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলন্দয যাজননশতও শদও শদন্ ন্চতন ওন্য  কতারায ফযাান্য শিন্রন 

ফেশযওয। ভতুা ४ন্দারন্নয পন্র নভ२ূদ্রন্দয যাজননশতও ন্চতনতা ফৃশে কন্শির তা५ ন, তান্দয ভন্ধয 

যাজননশতও জাকযন্ণয ফশ२প্রওা শফন্লবান্ফ রক্ষযনী। „The All India Depressed Classes 

Association‟ ফা ‘াযা বাযত ३নুন্নত কশ্রণী १স্থা’ নাভও १কঠন প্রশতষ্ঠা ওন্য ७ত্তযপ্রন্দন্য স্বাভী ३চুযতানদ 

ফিবাযতীবান্ফ ३নগ্রয  ३ধ२শতত ভানুলন্দয শনন্ প্রথভ ४ন্দারন ४যম্ভ ওন্যশিন্রন। ফা१রান্ত তায 

তযঙ্গ ४িন্ড় ন্ড়শির। ফা१রায যাভশওঙ্কয যা, ভুওুদশফাযী ভশেও, শফযাটচন্দ্র ভণ্ডর, বীষ্মন্দফ দা, ধনঞ্জ যা, 

ডা२ কভাশনীন্ভান দা, যশওরার শফশ্বা, কমান্কন্দ্রনাথ ভণ্ডর প্রভুঔ এ५ ४ন্দারন্ন ४ত্মশনন্াক ওন্যশিন্রন।
২৬

 

ফরা५ ফাহুরয নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুলন্দয যাজননশতও জাকযন্ণয ४ন্দারন বাযতফন্লিয যাজননশতও  

াভাশজও ५শতান্ এও ३শফস্মযণী খটনা। ফা१রা তথা বাযতফন্লিয মুক মুক ধন্য ३ফন্শরত, কাশলত  ফশঞ্চত 

ভানুলন্দয জাকযন্ণয ३শবফযশক্ত প্রওা কন্শির এ५ ४ন্দারন্নয ভধয শদন্। এন্ক্ষন্ত্র ५१ন্যজী শক্ষায প্রবান্ফয 

ওথাশট ५ন্েন্ঔয দাফী যান্ঔ। ফা१রায নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত ভানুন্লযা মাযা ५१ন্যজী শক্ষা শশক্ষত ন্ ঠায 

ুন্মাক রাব ওন্যশিন্রন তা०যা ३শচন্য५ ७রশি ওন্যন কম, তা०যা াভাশজও, া१স্কৃশতও  যাজননশতও ३নযা 

३শফচান্যয শওায। ३থিননশতও শদ শদন্ তা०ন্দয িাদকাভীতায ওাযণ ফণিশদুন্দয শনযশফশিন্ন কালণ। স্ববাফত५ 

এ५ ३ফস্থা কথন্ও শওবান্ফ ভুশক্ত রাব ম্ভফ তায প্রশতওান্যয নানা থানুন্ধান্ন তা०যা ४ত্মশনন্াক ওন্যশিন্রন 

স্বত२প্রন্ণাশদতবান্ফ। নভ२ূদ্র ম্প্রদাবুক্ত কনতৃফৃদ কওফরভাত্র শনন্জন্দয জাশতবুক্ত ভানুলন্দয ওথা५ কবন্ফশিন্রন 

তা५ ন, তা०যা ভগ্র বাযতফন্লিয ३নগ্রয ভানুলন্দয ३থিননশতও, াভাশজও, যাজননশতও, া१স্কৃশতও  শক্ষাকত 

७ন্নন্নয ফযাান্য শচন্তাবাফনা ४যম্ভ ওন্যশিন্রন কবীযবান্ফ। ३ধ२শতত ३ফস্থা কথন্ও তা०যা শওবান্ফ ভুশক্তরাব 

ওযন্ত াযন্ফ এফ१ তা०ন্দয ম্মুন্ঔ কম ভস্ত ভযা জকের াথন্যয ভন্তা দণ্ডাভান কগুশরয ভাধান্নয ७া 

३নুন্ধান ওন্যশিন্রন ন্চতনবান্ফ। এ५বান্ফ নভ२ূদ্র জনন্কাষ্ঠীয কনতৃফৃদ কওান কওান কক্ষন্ত্র শনন্জন্দয াভাশজও 

কণ্ডীয ८ন্ধ্বি শফচযণূফিও ভগ্র বাযতফন্লিয ভানুলন্দয াভাশজও, া१স্কৃশতও  যাজননশতও ३শধওায ३জিন্নয জনয 

কম ४ন্দারন্নয জন্ম শদন্শিন্রন তা চশযত্রকতবান্ফ শযগ্র ওন্যশির যাজননশতও ४ন্দারন্নয রূ।  
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