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Abstract
In this paper I made an attempt to discuss how Swami Vivekananda tries to remove
inequality in caste from society. Vivekananda thinks that inequality in caste in modern India
is a big obstacle in the development of our society. In India caste or varna system means
fourfold division of society namely Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to
Vivekananda caste is not by birth rather it is based on quality of people. It is men who made
them traditional. And gradually one caste starts to predominate over other castes. He
believes that one time is coming when the weaker class will dominate over other castes. But
he does not want such a society where one caste dominates over other castes. Vivekananda
talks about an age when everyone was Brahman and he says that we are now live in a
degenerate age. But we can get that golden age back if we strive hard enough. Swami
Vivekananda wants complete annihilation of this caste system and he tries to harmonize the
people through this annihilation of caste. Thus, in my writing I shall try to discuss some of
his great thinking to remove this inequality in caste from society.
Key words: inequality in caste, obstacle, dominate, golden age, strive hard, complete
annihilation.

বূরভকা: বাযতীয় াভারজক ধাযায় ক্রভরফফতণন রক্ষ্য কযণর বযতায এক স্তণয এক এক ফণর্ণয প্রাধানয দদখণত
ায়া মায়। বাযণতয অতীত, ফতণভান  বরফলযণতয আণরাচনায় রফণফকানন্দ তায ফ্ৃতা  যচনাফরীণত
অংখযফায এই রফলয়রি রনণয় আণরাচনা কণযণেন। রথফীণত াধাযনর্ বাণফ গুর্গত ফর্ণ ফা জারত চাযরি মথাব্রাহ্মর্, ক্ষ্রিয়, বফয  ূদ্র। এণদয ভণধয রফদযা চচণা ফা জ্ঞান চচণা মাযা কণযন তাযা ব্রাহ্মর্। মাযা দমাদ্ধা এফং দদ
ান কণয তাযা ক্ষ্রিয়। মাযা ফযফায়ী তাযা বফয। আয মাযা কারয়ক শ্রণভয দ্বাযা দবাগয ফস্তু উৎন্ন কণয তাযা
শুদ্র। রফফাকানণন্দয ভণত ভানফ ভাণজ ক্রভান্বণয় এই চাযরি ফর্ণদ্বাযা ারত ণয়ণে। তণফ প্ররতরি ান ফযফস্থায়ই
দালর্ অফযাত থাণক। স্বাভীজীয ভণত ব্রাহ্মর্ ক্ষ্রিয় াণন দালর্ ফণািক দদখা মায় না তা য় ফযার্গত,
রযফায গত ফা ফড়ণজায দগাষ্ঠীগত। রকন্তু বফয ফযফস্থায় এই দালর্কাযী ক্ষ্ভতা য় ফড়ই বয়াফ। এই ান
ফযফস্থায় দমাগাণমাগ ফযফস্থায প্রবূত উন্নরতয পণর তাযা তাণদয দগািা ম্প্রদাণয়য স্বাণথণ দালর্ চারায় অরধক
ভািায়। স্বাভীজী ভণন কণযন এই বফয ান ফযফস্থায যফতণীকাণর কাণরয মণায় ক্ররভক রনয়ভনুাণয ূদ্র ান
মুণগয আরফবণাফ ণফ। রতরন ভণন কণযন প্রথভ রতনরিয (ব্রাহ্মর্, ক্ষ্রিয়, বফয) ারা দল ফায য ূদ্র মুগ
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আণফই আণফ- এ দকউ প্ররতণযাধ কযণত াযণফ না। উণেখয দম এণক্ষ্ণি ূদ্র ব্দরিণক ভজুয অণথণ গ্রর্ কযা
ণয়ণে। ূদ্র ান ফযফস্থায গযীফযা তাণদয অভান জীফন ংগ্রাভ দথণক অণনকিা ুরফধা াণফ। রকন্তু রফণফকানন্দ
এই ূদ্র ান ফযফস্থাণক ফণচণয় উন্নত একরি ান ফযফস্থা ফণরনরন। ফযং তাাঁয ইচ্ছা র ভাণজয প্ররতরি ফর্ণ
মখন তাণদয রনজ রনজ কভণম্পাদণনয ভাধযণভ এক উন্নত রচন্তায় দ াঁোণত াযণফ তখন দই ফযফস্থািাই ণফ আদণ
ভাজ। এইবাণফ আরভ আভায এই আণরাচনাণত দদখাণত দচষ্টা কযফ দম রফণফকানন্দ রকবাণফ ফর্ণ বফলভয উণচ্ছণদয
ভাধযণভ এক উন্নত ভাজ ফযফস্থায রচন্তা কণযণেন।
রফরবন্ন ফর্ণ ারত ান ফযফস্থা : রফণফকানন্দ ভণন কণযন বাযতফণলণ ভাজ ফযফস্থা রতনরি ফর্ণ দ্বাযা ারত ণয়ণে।
এই রতনরি ফর্ণ ণচ্ছ ুণযারত (ব্রাহ্মর্), বরনক (ক্ষ্রিয়),  ফযফায়ী (বফয) এফং ভণন কণযন আণযকরি ান
মুণগয আরফবণাফ আফযম্ভারফ দরি ণচ্ছ ূদ্র ান ফা ভজুয ান।
এই চাযরি ফর্ণ ফযফস্থায ভণধয ভাজ ফযফস্থায আরদ অধযাণয় যণয়ণে ব্রাহ্মর্ ান, ব্রাহ্মর্যা ভানফ বযতায
ৃরষ্টকাযী তযাগ, তযা  রফদযায় এই ব্রাহ্মর্যা দশ্রষ্ঠ। এই ুণযারত ফা ব্রাহ্মর্ র্য রবরি রনবণয কণয ফুরদ্ধফণরয
উয ফাহু ফণরয উয নয়। এইজনয ুণযারত রদণগয প্রাধাণনযয ণে ণে আরফবণাফ য় রফদযাচচণায। তখন তাণদয
এই রফদযা  রচন্তায স্থাণন াধাযণর্য প্রণফ রের অণনকিা অম্ভফ।স্বত্ত্বগুর্ প্রধান ুরুণলযা দই যাণজয থাণকন
ফাতণা আণনন  অনযণক থ প্রদণন কণযন। আয এই স্বত্ত্বগুর্ প্রধান ুরুণলযাই ণরন ুণযারত। ভানফ ভাণজয
প্রথভ গুরু, দনতা  রযচারক। রকন্তু এই ুণযারত াণন গুর্ দমভন আণে দতভরন দদাল  মণথষ্ট। রফণফকানণন্দয
ভণত ুণযারত াণন ফংগত রবরিণত দঘায ংকীর্ণতা যাজত্ব কযরের। তাণদয তাণদয ফংধযগণর্য অরধকায
যক্ষ্ায জনয চাযরদণক তাযা গরি রদণয় দযণখরের। তাযা োড়া রফদযা রখফায অরধকায কায রেরনা। প্রর্ফযঞ্জন
দঘাণলয বালায় , ‚প্রাচীন াণেয ফা ঐরতণযয প্রাভানয ধণয দম ান ফফস্থা তায উয প্রজাণদয রিররত ইচ্ছায
দকান প্রবাফ থাকণতা না। ুণযারততণেয ফা যাজতণেয একান্ত প্রবাফধীন প্রজার্, দকফর ‘াররত’  ‘যরক্ষ্ত’
ণয় রনণজণদয অন্তরনণরত র্য কথা বুণরই রের। আফায প্রাচীন মুণগ যাজর্  প্রধানত ুণযারত র্য
অধীণন। পণর আধযারিকতায দদাাই রদণয় গর্র্ণক দানত যাখা ুণযারতণদয রক্ষ্য ণয় দাাঁরড়ণয় রের।‛১
রকন্তু এই মুণগয একরি অনযতভ গুরুত্ব এই দম ুণযারতযা তাণদয ফুরদ্ধফণর রফরবন্ন রফজ্ঞাণনয রবরি স্থানা কণযরের।
প্রাচীন  ভধযমুণগয বাযতফণলণয ইরতাণ এই ুণযারত র্য ণে ফহুকার ফযার ংঘণলণয য দল মণন্ত
ক্ষ্রিয় যাজর্যই প্রাধানয দদখা দদয়। এই ক্ষ্রিয় াণনয ভয় ঐরক বযতায উন্নরত ঘণি। অযর্য বযতায স্থান
অরধকায কণয চারু করা ভরন্বত বযতা। এই বযতায় প্রাকৃরতক কানুন, জের স্থূর দফ বূলারদয স্থান অরধকায
কযণত রাণগ। রক্ষ্ রক্ষ্ ফুরদ্ধজীফী রযশ্রভ ফহুর কৃরলকামণ তযাগ কণয অল্পশ্রভাধয  ূক্ষ্ম ফুরদ্ধয যেবূরভ ত ত
করায় ভণনারনণফ কণয। এই বযতায় শ্রণভয দগ যব রুপ্ত ণয় নগয বযতায আরফবণাফ ণত শুরু য়। এই
ক্ষ্রিয়যা রফজ্ঞান  স্বাধীনতায রযণালক, দদ-দথণক কুংস্কায দূযীকযণর্য ক্ষ্াতী। ক্ষ্রিয়যা মখন জ্ঞান চচণা
কণযণেন তখন ণফণাচ্চ তত্ত্ব তাণদয কাে দথণকই ায়া দগণে। তাযা উরনলদ, গীতায প্রফ্া। যাভ, কৃষ্ণ, ফুদ্ধ এযা
ফাই ক্ষ্রিয় রেণরন। স্বাভীজীয ভণত, ‚বাযতীয় যাষ্ট্রফযফস্থায় ক্ষ্রিয় নৃরতযা অণনণকই যফতণীকাণর একাধাণয
দাণরনক  াক। দ যারনক মুণগয যাভ ফা কৃষ্ণ এফং ঐরতারক মুণগয ফুদ্ধ ফা ভাফীয-এাঁযা ক্ষ্রিয় ফংজাত
এফং আধযারিকতায প্ররতরনরধ।‛২ ক্ষ্রিয়যা দবাগফাদী বযতায দমভন প্রফতণক, দতভরন তাযাই দবাণগ ফীতস্পৃ ণয়
দবাগণফ যাগয তত্ত্ব প্রফতণন কণযণেন রফণফকানন্দ ফণরণেন, ক্ষ্রিয়যাই রচযকার বাযণতয দভরুদি স্বরূ; তাযাই
রফজ্ঞান  স্বাধীনতায রযণালক। দদ দথণক কুংস্কায দূযীবূত কযায জনয ফাযংফায তাণদয ফজ্রকণ্ঠ ধ্বরনত ণয়ণে
আয বাযতফণলণয ইরতাণ প্রথভ তাযাই ুণযারত কুণরয অতযাচায দথণক াধাযর্ণক যক্ষ্া কযায অণবদয
প্রাচীযরূণ দিায়ভান ণয়রেণরন।‛৩ ক্ষ্রিয় ান মুণগ মরদ রণল্পয  াভারজক কৃরষ্টয চযভ উন্নরত াধন য়
রকন্তু এই ক্ষ্রিয় ান ফড়ই রনষ্ঠুয  অতযাচায ূর্ণ মা আভযা ইরতাণয াতায় দাই দদখণত াই।
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কারক্রণভ দদখা দদয় বফয ানমুগ, ব্রাহ্মর্ দমখাণন রনণজণদয রফদযা ফণরয অরধকারয দারফ কণয, ক্ষ্রিয়
ফাহুফণরয অরধকায জানায়, দখাণন বফণযয ফ্ফয প্রণে স্বাভীজী ফণরন ‚বফয ফররণতণেন উিাদ! অখি
ভিরাকায;, ফযাপ্ত; দমন চযাচয:- দতাভযা মাাণক ফণরা, রতরনই এই ভুদ্রারূী অনন্ত র্ভান আভায ণস্ত। দদখ,
ইায কৃায় আরভ ফণর্ভান। দ ব্রাহ্মার্! দতাভায ত জ রফদযাফুরদ্ধ ইাযই প্রাণদ আরভ এখনই ক্রয় করযফ।
দ ভাযাজ, দতাভায অে ে, দতজ ফীমণ ইাযই কৃায় আভায অরবভত ররদ্ধয জনয প্রমু্ ইণফ। এই দম
অরতরফস্তৃত, অতুযন্নত কাযখানা কর দদরখণতে, ইাযা আভায ভধুক্রভ। ঐ দদখ অংখয ভরক্ষ্কারূী ূদ্রফর্ণ তাাণত
অনফযত ভধু ঞ্চয় করযণতণে। রকন্তু ভধু ান করযণফ দক?- আরভ শ্চাণদ ইণত ভস্ত ভধু রনীড়ন করযয়া
রইণতরে।‛৪ স্বাভীজীয ভণত বাযতফণলণ ভুরভান াণনয অফাণন ইংণযজযা তথা ফরর্ক দশ্ররর্য দম ান শুরু
য় দিাই র বফয ান। তাাঁয ভণত বফযণদয ফারর্ণজযয দ্বাযা দকফর ইংরযান্ড প্রভুখ আধুরনক াশ্চাতয জারত
রদণগয ভণধযই প্রথভ ঘরিণয়ণে। এণক্ষ্ণি রক্ষ্র্ীয় দম দকফর ধনতারেক ইংণযজ জারতণকই বফযজারত ফণরনরন। ফযং
রতরন অনয কণয়করি াশ্চাতয জারতণক অন্তবুণ্ কণযণেন। স্বাভীজীয ভণত এই বফয ান ফযফস্থায ফাইণয মরদ
প্রান্ত বাফ রকন্তু এয দালর্কাযী ক্ষ্ভতা ফড়ই বয়াফ। স্বাভীজীয ভণত, ‚এয দবতণয যীয রনণেলর্  য্
দালর্কাযী ক্ষ্ভতা অথচ ফাইণয প্রান্ত বাফ- ফড়ই বয়াফ।‛৫ রফণফকানন্দ বফয াণনয দালণর্য একরি
রদকণক উদ্ঘারিত কযণত রগণয় ফণরণেন ব্রাহ্মর্  ক্ষ্রিয় াণন দালর্ ফণািক থাণক না তা য় ফযার্গত ফা
রযফাযগত ফা দগাষ্ঠীগত। রকন্তু বফযযা একরি রফযাি ম্প্রদায়, তাই এণক্ষ্ণি দালণর্য ভািা য় অরধক। তাোড়া
বফযযা াম্রাজযফাদী য়ায তাণদয দালণর্য ভািা য় ফণারধক। স্বাভীজী ফণরন, ‚...ব্রাহ্মর্  ক্ষ্রিয় াণন
দালর্ ফণািক রের না “ তা ফযার্গত, রযফাযগত, ফড়ণজাড় দগাষ্ঠীগত। রকন্তু বফযযা একরি রফযাি ম্প্রদায়,
ুতযাং ম্প্রদাণয়য স্বাণথণ দালর্ কযা য়। আফায বফয ান মখন াম্রাজযাফাদী, তখন একিা দগািা জারতয স্বাণথণ
যাধীন জারতণক দালর্ কযা য়।‛৬ রফণফকানন্দ ভণন কণযন, দমণতু প্ররতরি ান মুণগই দালর্ অফযাত তাই
কাণরয মণায়ক্ররভক রনয়ণভ ূদ্র ান ফা শ্ররভক াণনয আরফবণাফ ণফই। রতরন ফণরন দমণতু প্রথভ রতনরিয ারা
দল ণয়ণে তাই এফায দণলযরিয ারা। ূদ্রণমাগ আণফই। স্বাভীজীয বালায়, ‚ইরতাণয অণভাঘ রফধাণন ূদ্র
ান আণফই।‛ এই ান ফযফস্থায় গযীফযা অণনকিাই ুরফধা াণফ। রফণফকানণন্দয এরূ ভন্তণফযয াণথ
ভাজতণেয (Socialism) একিা রফণল রভর রযররক্ষ্ত য়। ফণাযাণদয একনায়কণত্বয দম বরফলযদ্বার্ী ভাকণ 
এণের কণযরেণরন তায ণে রফণফকানণন্দয এই ভন্তফয তুরনীয়। অথণাৎ ভাকণ  দমভন উন্নতভাণনয ভাজ তথা
শ্ররভক দশ্ররর্য াণনয কথা রচন্তা কণযণেন। দতভরন রফণফকানন্দ ১৮৯৬ ফা তায আণগ দথণকই ূদ্র প্রাধাণনযয কথা
রচন্তা কণযণেন। মরদ রফণফকানন্দ ভাজতেফাদণক ণফণাচ্চ ভতফাদ ফণরনরন ফযং রতরন দখাণন প্রচররত অনযানয
াভারজক ফযফস্থায দচণয় ভাজতারেক অণক্ষ্াকৃত বাণরা ভণন কণযণেন।
স্বাভীজী ফুঝণত দণযরেণরন দম বারফ ূদ্র াণন দদালগুর্ উবয়ই থাকণফ। এই ান ফযফস্থায দদাল দদখাণত
রগণয় রতরন ফণরণেন য় দতা এই ান ফযফস্থায় ংস্কৃরতয অফনভন ণফ, এফং আাধাযর্ প্ররতবাীর ফযার্য
ংখযা কণভ মাণফ। রকন্তু তপররয রতরন এযভণধয ধনীয দালর্ দথণক দরযণদ্রয ভুর্ দদখণত দণয়রেণরন। তাই এই
জগত ফরঞ্চত ভানুণলয অরধকায প্ররতষ্ঠায জনয ূদ্র ান তায কাণে স্বীকামণ। তাই এণক স্বাগত জানাণত রগণয়
ফণরণেন ‚নতুন বাযত দফরুক! দফরুক রাের ধণয, চালায কুিীয দবদ কণয, দজণর ভারা ভুরচ দভথণযয ঝুরড়য
ভধয ণত। দফরুক ভুরদয দদাকান ণত, বূনায়ারায উনুণনয া দথণক। াি দথণক, ফাজায দথণক। দফরুক দঝাড়
জের াাড় ফণত দথণক। এযা স্র স্র ফৎয অতযাচায ণয়ণে নীযণফ ণয়ণে- তাণত দণয়ণে অূফণ
রষ্ণুতা। নাতন পরুঃখ দবাগ কণযণে তাণত দণয়ণে অির জীফনীর্। এযা একভুণ া োতু দখণয় উরণি রদণত
াযণফ; আধখানা রুরি দণর বিণরাণকয এণদয দতজ ধযণফ না, এযা য্ ফীণজয প্রার্-ম্পন্ন। আয দণয়ণে,
অদ্ভুত দাচায-ফর, মা বিণরাণকয দনই। এত ারন্ত এত প্রীরত, এত বারফাা, এত ভুখরি চু কণয রদনযাত খািা
এফং কামণকাণর রংণয রফক্রভ!! অতীণতয কঙ্কারচয়! এই াভণন দতাভায উিযারধকাযী বরফলযৎ বাযত। ঐ দতাভায
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ুরজত দদফনাথ  ূজা দা

যত্নণরিকা, দতাভায ভারনণকয আংরি-দপণর দা এণদয ভণধয। মত ীঘ্র ায দপণর দা। আয তুরভ মা ায়ায়
রফরীন ণয়, অদৃয ণয় মা, দকফর কান খাড়া দযণখা; দতাভায মাই রফরীন য়া, আভরন শুনণফ দকারি
জীভুতযন্দী বিণরাকয কম্পনকাযী বরফলযৎ বাযণতয উণদ্ধাধন ধ্বরন- ‘য়া শুরু রক পণত।‛৮
স্বাভীজীয উরযউ্ ফাকযগুরর দ্বাযা তাাঁয অফণররত শ্ররভক দশ্ররর্য প্ররত বারফাাই পুণি উণ ণে। মরদ রতরন
এই ূদ্র ানণক একভাি ণফণাচ্চ ান ফযফস্থা ফণরনরন। তফু রতরন ফণরণেন এই ান অফণররত রনীরড়ত
শ্ররভক দশ্ররর্ তাণদয অরধকায রপণয াণফ। তাই রতরন বারফ ূদ্র ানণক স্বাগত জারনণয়ণেন। রতরন ফণরণেন ‚এভন
ভয় আরণফ মখন ূদ্রণত্বয রত ূণদ্রয প্রাধানয ইণফ, অথণাৎ বফযত্ব, ক্ষ্রিয়ত্ব রাব করযয়া ূদ্রজারত দম প্রকায
ফরফীমণ প্রকা করযণতণে, তাানণ, ূদ্রধভণ- রত ফণণদণয ূণদ্রযা ভাণজ একারধতয রাব করযণফ। তাাযই
ূফণাবািা াশ্চাতয জগণত ধীণয ধীণয উরদত ইণতণে এফং কণর তাায পরাপর বারফয়া ফযাকুর। দাযাররজম,
এনারকণজভ, নাইরররজভ প্রবৃরত ম্প্রদায় এই রফপ্লণফয অগ্রগাভী ধ্বজা।‛৯
ফর্ণ-বফলভযীন  দালর্ীন এক উন্নত ভাজই রফণফকানণন্দয রক্ষ্য: অনযানয ান ফযফস্থা দথণক ূদ্র ানণক
মরদ রতরন উন্নত মণাণয়য ফণরণেন তফু ূদ্র ানণক কখনই রতরন ণফণাচ্চ মণাণয়য ফণর ভণন কণযনরন ফযং
রতরন ূদ্র ফা ফণাাযাণদয মুণগ  মরদ ভাণজয ফণােীন না য় তা ণর  রযফতণন ণয় মাণফ। স্বাভীজীয ভণত,
ূদ্র ফা ফণাযাণদয মুণগ  মরদ ভাণজয ফণােীন রফকা না য়, তাণর এয  রযফতণন ণত ায।‛১০ তাোড়া
রতরন রনণজই ফণরণেন দম ূদ্র ান ফযফস্থা রফরবন্ন রদক দথণক উন্নতয ণর এই ান মুণগ ংস্কৃরতয অফনভন
ঘিণফ। স্বাভীজী ফণরন, ‚ূদ্রমুণগ ংস্কৃরতয ভান অফনরভত ণফ।‛১১ তাই ূদ্র ান ফযফস্থা  তাাঁয কাভয নয় ফা
তাাঁয ভণত এরি আদণ ভাজ ফযফস্থা নয়। এই বাযতফণলণয ফর্ণ, বালা, ধভণ ংস্কায এফং াভারজক উচ্চরবরাল
প্রবৃরতয রফযীত প্রবাণফ রফফাদভান দগাষ্ঠীণত রফরচ্ছন্ন। রতরন ভণন কণযন এই বাযতফলণণক রফযাি ংঘফদ্ধ জারতণত
গণড় দতারাই র প্রকৃত ভযা। রফণফকানন্দ ফণরন এই রফরবন্ন দশ্ররর্ ফা দগাষ্ঠী রচয কারই যণয়ণে  থাকণফ।
রকন্তু প্রণতযক দশ্ররর্য (ব্রাহ্মর্, ক্ষ্রিয়, বফয, ূদ্র) দগুর্ গুররয ভন্বণয় এক নতুন আদণ ভাজ গণড় তুরণত ণফ।
ুতযাং জগণতয ইরতাণ মতই দশ্ররর্ণত দশ্ররর্ণত ংগ্রাভ, রফরবন্নতা থাকুক না দকন রফণফকানণন্দয রক্ষ্য র ফ
জারতয ভণধয ভন্বয় াধন। ভাজ ফযফস্থায় ব্রাহ্মর্, ক্ষ্রিয়, বফয, ূদ্র প্রণতযণকযই রনজস্ব বূরভকা রতরন স্বীকায
কণযণেন। কাণজই এণের দমভন দশ্ররর্ীন দালনীন এক উন্নত ভাজ ফযফস্থায কল্পনা কণযণেন রফণফকানণন্দয
ফণণশ্ররর্য দশ্রষ্ঠ রদকগুররয ভন্বণয়য কল্পনারি  দ রূ একরি বফলভযীন, দালর্ীন এক উন্নত াভারজক রচন্তায
রযচায়ক।
উংায: উরযউ্ আণরাচনা দথণক ইা স্পষ্ট দম স্বাভী রফণফকানন্দ দকান রফণল ফর্ণ ফা দশ্ররর্য ান ফযফস্থাণক
দশ্রষ্ঠ ান ফযফস্থা ফণরনরন। ফযং স্বাভীজীয বরফলযৎদৃরষ্ট ূদ্র মুগণক  অরতক্রভ কণয দগণে। আদণ ব্রাহ্মর্ণক
আদণ ভানফরূণ কল্পনা কণয রতরন ফণরণেন ভস্ত জগৎণক ব্রাহ্মণর্য আদণণ গণড় দতারাই আভাণদয াধনা
য়া উরচৎ। এখাণন ব্রাহ্মর্ ব্দরি ব্রহ্মজ্ঞানী ফা ব্রহ্মজ্ঞাণনয জনয ণচষ্ট ফযর্ অণথণই ফযফহৃত ণয়ণে । রতরন
ফণরণেন ‚ আফায মখন মুগচক্র ঘুণয দই তয মুণগয অবুযদয় ণফ, তখন আফায কণরই ব্রাহ্মর্ ণফন।‛১২
রফণফকানন্দ দদণয দরযদ্র, রতত  অররক্ষ্ণতয ভণধযই বরফলযৎ নতুন বাযণতয ম্ভাফনা দদণখণেন দফর। তাই
করণক ব্রাহ্মণর্য আদণণ গণড় দতারায কথায দ্বাযা রতরন দফাঝাণত দচণয়ণেন দম প্ররতরি ররেণয় যা জারতণকই
এরগণয় রনণয় আণত ণফ। ফগুণরা ফণর্ণয ভণধয ভন্বয় াধন কযণত ণফ মখনই প্ররতরি ফর্ণ তাণদয রনজ রনজ
কতণফয  দারয়ত্ব ুষ্ঠ বাণফ ারন কযণফ তখনই গণড় উ ণফ একরি আদণ ভাজ। স্বাভীজীয এই উর্রি দপ্লণিায
কারডণনার বাচুণয আণরাচনায াণথ তুরনীয়। দমখাণন দপ্লণিা ফণরণেন ভাণজ জারি তখনই স্থারত য় মখন
অনযজারতগুণরা র কবাণফ তাণদয কতণফয ারন কণয। দপ্লণিায ভণত, it is realized when the rulers govern

wisely, the soldiers fight bravely, and the craftsmen traders work with energy and thrift.”১৩
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এই বাণফ রফণফকানন্দ একরি আদণ কল্পনায় ফণরণেন এভন একরি যাষ্ট্র গ ন কযণত াযা মায় , ব্রাহ্মর্ মুণগয
জ্ঞান ক্ষ্রিণয়য বযতা বফণযয ম্প্রাযর্ র্ এফং াণভযয আদণ এই ফগুরর র ক র ক ফজায় থাকণফ, অথচ
এণদয দদালগুরর থাকণফ না, তাণর তা ণফ একরি আদণ যাষ্ট্র।‛১৪ এইবাণফ রফণফকানন্দ ভাজ ফযফস্থা দথণক
ফর্ণবফলভয দূরযকযণর্য ভাধযণভ এফং প্ররতরি ফণর্ণয ভণধয ভন্বয় াধণনয ভাণধযণভ একরি আদণ ভাজফযফস্থায কথা
ফণরণেন।
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