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Abstract
It is needless to say that, the Philosophy of Gautama Buddha and Dr B.R. Ambedkar is the burning
example to establish humanism as the basic identity of the human being. We can see that in any
religion humanism gets the first priority as the basic identity of the human being. Gautama Buddha
and Dr B.R. Ambedkar, both the Philosophers of two different eras put much emphasis to construct
some procedures by which human being can be completely released from religious struggles. The
main objective of the both Philosophers is to humanize the human being. We may say Philosophy of
Buddha and Ambedkar is a process of humanization of the human being. In this regard it can be
said that, Dr B.R. Ambedkar has established the ethical standpoint of Gautama Buddha regarding
humanism through constitutional rules and regulations. This paper mainly focused on this
discussion regarding Humanism in the light of the Philosophy of Gautama Buddha and Dr B.R.
Ambedkar.

ভানুল ভানটফক উাদান টনম্ব র্ন্মগ্রণ কযম্বফ এিাআ স্বাবাটফক, তম্বফ ভানুলম্বক কখম্বনাআ াটফকতা গ্রা কম্বযনা এভন
ন। এপ্রম্বঙ্গ ফরা বমম্বত াম্বয বম, ভানুলম্বক শুয াটফকতা গ্রা কম্বযনা ফযং ভানুলআ তায স্বকীতা টযতযাগ কম্বয
টনম্বর্ম্বক াটফক কম্বয বতাম্বর। ব বুম্বর মা বম, ব ভানুল, ভানটফকতা তায প্রধান অশ্র। অম্বর ভানটফকতা বকান
চাদম্বযয ভত অফযণ ন, মা মখন খুট গাম্ব র্ড়াম্বনা মা অফায খুম্বর বপরা মা। টফজ্ঞানম্মত বাম্বফ এিা প্রটতটিত বম,
অত্মটফস্মৃত া ভানফর্াটতয এক স্বাবাটফক ধভম, মায পম্বর ভানুল ভাম্বে ভাম্বে টনর্ ঐটতয বুম্বর ভানটফকতাম্বক গাম্বয
চাদম্বযয ভম্বতা ফযাফায কম্বয এফং নয-শু ম্ব ম্বে। তখন ভানুল বম শুধু ভনুম্বলযতয প্রাণীম্বক বালণ কম্বয, তযাচায কম্বয
এভন ন, ভানুম্বলয দ্বাযা ভানুল বাটলত, টনীটড়ত ম্বত থাম্বক। ভানুল তায টনম্বর্য ততটয কযা তনটতক  ভানটফক টফটধটনম্বলম্বধয গুটরম্বক না-বদখায বান কম্বয, একথা ফরা বমম্বত াম্বয উম্বক্ষা কম্বয। এভতাফস্থা ব ফুেম্বত ক্ষভ  বম, তায
দ্বাযা নয ভানুম্বলয বালণ অম্বর স্ব-বালণ। এআ বাম্বফ ধীম্বয ধীম্বয ব টনম্বর্য কফয টনম্বর্আ খুুঁড়ম্বত থাম্বক। ভানুল উচ্চ, নীচ,
ফণম-র্াত-াত প্রবৃটত ীভাম্বযখায দ্বাযা টনম্বর্ম্বক এফং নযম্বক ীভাীত কযম্বত থাম্বক, পরতঃ টনম্বর্য দ্বাযাআ টনম্বর্ম্বক
ীভাটত কম্বয এফং শুয াটফকতায কাম্বে ায ভানম্বত ফাধয  ফা ফযতা স্বীকায কম্বয। নযম্বক টনীড়ন কম্বয উল্লা
কম্বয, ম্বনযয উন্নটতম্বত ফাধা টদম্ব টনম্বর্ ুখী ায বচষ্টা কম্বয। পরতঃ ভানটফকতায ম্মুম্বখ এক ভানটফক বচাযা
উস্থান কম্বয শু দৃ ভানুল (মাম্বক বগাদা ফাংরা ভানুল ফম্বর) ম্ব একটদন ৃটথফী বথম্বক টচয টফদা বন, নটিত
ায ফদম্বর টনটিত । এযআ াাাট অয এক যকভ টচত্র অভাম্বদয াভম্বন প্রটতবাটত  ফা ম্বত বদখা মা,
বমখাম্বন ভানুল টনম্বর্য ভগ্র র্ীফন ম্বনযয র্নয টনম্বফদন কযম্বেন টনঃস্বাথম বাম্বফ, শুধু ভানফতা প্রটতষ্টায রক্ষযম্বক াভম্বন
বযম্বখ। ভানফম্বফাম্বক াম্বথ কম্বয ম্বফমাতবাম্বফ ম্বনযয করযাম্বণ টনম্বর্ম্বক টনম্বাটর্ত কম্বযম্বেন এক যভ অদম প্রটতিায
উম্বেম্বয। দমন টচন্তায আটতা মমাম্বরাচনা কযম্বর উক্ত বাফনায প্রটতপরন টযরটক্ষত  ম্বনক দমন ম্প্রদা ফা
দামটনম্বকয দামটনক উরটিয ভম্বধয। বগৌতভ ফুদ্ধ  অম্বেদকয দুআ মুম্বগয এআ দুর্ন দামটনক ম্বফমাতবাম্বফ ম্বনযয করযাম্বণ
Volume- IX, Issue-II

January 2021

17

ভানফতা, বফৌদ্ধ ধভম  অম্বেদকয: একটি টফম্বেলণ

ড. করযাণ ফযানার্মী

টনম্বর্ম্বক টনম্বাটর্ত কম্বয দমন টচন্তায এক নতুন টদক উম্বন্মাচন কম্বযম্বেন, ভানফতায এক ুউচ্চ অদমম্বক াম্বথ কম্বয এক
যভ অদম প্রটতিা কম্বযম্বেন। এআ প্রফন্ধ ভুখযত বগৌতভ ফুদ্ধ  অম্বেদকম্বযয দমন বম প্রকৃতম্বক্ষ ভানটফটককযম্বণয
(Humanization) এক ূণমাঙ্গ দটরর বকথাআ প্রটতিা কযায প্রা ভাত্র।
ভানফতা  ভানফম্বফা একাথমক ন। ভানফম্বফায ভম্বধয ম্বযাকায র্াতী এক প্রকায নুবূটতয র্ন্ম , বম্বক্ষম্বত্র
স্বজ্ঞাম্বন ফা টনজ্ঞমানভম্বন টফম্বল ং-এয উম্বেক । তম্বফ ভানফম্বফা ভানটফক ম্বত াম্বয, মখন ভানুল ম্বনযয বফা কম্বয
বশ্রিম্বেয স্বীকৃটতম্বক উম্বক্ষা কম্বয, টনঃস্বাথম বাম্বফ ম্বনযয করযাম্বণ টনম্বর্ম্বক টনম্বাটর্ত কম্বয বফা  ভানটফকতায অদম্বময
টভরনম্বক াথমক কম্বয বতাম্বর। ভানফম্বফা টনমুক্ত ম্বনম্বক ভম্বেয উাধীম্বত বূটলত ন, টকন্তু তাম্বত তাুঁযা ভনুলযম্বে ফা
ভাভানফম্বে টতটন কতিা উত্তীনম ম্বত বম্বযম্বেন বআ প্রশ্ন বথম্বকআ মা। ভানুম্বলয ভানটফক উৎকলমতা টনধমাটযত  র্গম্বত
টফযার্ভান ভস্ত র্ীম্বফয প্রটত অচযম্বণয টনটযম্বখ। ভানফতা এভন বকান ভতফাদ নম বমটিম্বক ততযী কযম্বত ম্বমম্বে ফা এভন
ন বম, বকান নয ভতম্বক খণ্ডন, ভণ্ডন কম্বয এআ ভত বক প্রটতটিত কযম্বত ম্বম্বে। ভানুম্বলয তনটতকতা, দামদাটমে,
কতমফযযামনতায ফটঃপ্রকা ম এআ ভান অদম্বময ভধযটদম্বম। একথা ফরাআ মা বম ভানফতা বকান ভতফাদ ন একটি
অদম। টফম্বশ্ব বম কর ভতফাদ প্রচটরত তায ম্বঙ্গ এআ অদম্বময াথমকয ম্বরা এআ অদম্বময বকান প্রফতমক বনআ। মটদ
এম্বকফাম্বযআ বনআ এভন ফরা চম্বর না। টফটবন্ন ভতফাম্বদয টেম্বন টনটদমষ্ট এক ফা একাটধক ফযটক্ত ফা ভাভানফ থাম্বকন মাুঁম্বদযম্বক
ঐ ভতফাম্বদয প্রফতমক ফম্বর গণয কযা । টকন্তু এভন বকান টনটদমষ্ট ফযটক্ত ফা ফযটক্তফগমম্বক াা মানা মাম্বদযম্বক ভানফতায
প্রফতমক ফরা মা, বটদক বথম্বক এআ ভতফাদ প্রফতমক ূনয। টকন্তু অফায একথা টেক বম, কর হৃদ  ভনুলযে ম্পন্ন
ভানফম্বপ্রভী ফযটক্তআ এআ ভতফাম্বদয প্রফতমক। অভযা অভাম্বদয প্রম্বতযম্বকয ন্তটনমটত প্রজ্ঞায দ্বাযা ভানফতায এআ অদম্বময ভূরয
নুধাফন কটয।
আংম্বযর্ী ব্দ ‘Humanism’—এয ফাংরা প্রটতব্দ টাম্বফ ‘ভানফতাফাদ’ ব্দটি ফযাফহৃত ম্ব থাম্বক, মা ম্বফমাত বাম্বফ
ভানফ বকটিক। ভানুম্বলয য প্রগাঢ় টফশ্বা  অস্থা ভানফতাফাম্বদয নযতভ নুভাক। তম্বফ ফতমভান টফম্বশ্ব ভনফতা ধ্বংম্বয
নটর্য টকেু কভ নম, এফং প্রটতটি বক্ষম্বত্রআ ভানুম্বলয দ্বাযাআ ভানফতাফাদম্বক ধ্বং কযায প্রমা রক্ষয কযা বগম্বে। ভানুল োডা
শু-াটখ ফা প্রকৃটত ভানফতা ধ্বংম্বয র্নয বকান প্রম্বচষ্টা কযম্বে এভন দৃয টফযর। ভানফতা নাভক এআ ভান অদমম্বক প্রটতিা
কযাআ বাক অয তাম্বক ধ্বং কযাআ বাক দুটিআ একভাত্র ভানুম্বলয দ্বাযাআ ম্ভফ।১ ভানুল মখন অত্মচচতনয উরি ম্বম ভানফ
র্াটতয বফাম টনম্বর্ম্বক টনম্বমাটর্ত কম্বয তখন টতটন ভানফতাফাদী। টনর্ প্রাণাত কম্বয টনম্বর্ম্বক ভানফ র্াটতয বফাম
টনম্বমাটর্ত কম্বযম্বেন এভন ভানুল ৃটথফীয আটতাম্ব কভ নম। টকেু টকেু ঘিনা মুগ মুগ ধম্বয ফম্ব চরা গড়ড়তা র্ীফম্বনয
ঘিনাফরীম্বক টতক্রভ কম্বয াভাটর্ক বচতনা ুস্পষ্টবাম্বফ প্রটতবাত কম্বয। তখন র্গৎ ভানফ র্াটতয কাম্বে ুিয 
ুস্পষ্টবাম্বফ প্রতীভান । ৃটথফীয ফুম্বক এআ কর ঘিনা ভার্ তথা ভানফ র্াটতম্বক াভম্বনয টদম্বক এটগম্ব মাায টেক
টদা বদখা। এভনআ একটি ঘিনা র ৃটথফীম্বত ফুম্বদ্ধয অটফবমাফ। বগৌতভফুদ্ধ ম্বরন এভনআ এক প্রাণুরুল মাুঁয ফানী কর
টফটধটনম্বলম্বধয টনন্ত্রন তথা গণ্ডীম্বক টতক্রভ কম্বয ুদূযপ্রাযী এক টফুর ম্ভাফনা টনম্ব উটস্থত ম্বটের। ৃটথফী এভন
একর্ন ভানুলম্বক বম্বটের মাুঁয র্ীফনম্বক বকি কম্বয নযানয ভানুম্বলয র্ীফন প্রবূত থমূণম  তাৎমমভ ম্ব উম্বেটের।
বগৌতভফুদ্ধ ভানুম্বলয টতাম্বথম ভানুম্বলয বফৌটদ্ধক টফচায ক্ষভতাম্বক প্রাধানয টদম্বম্বেন ভাম্বর্ প্রচটরত ভতগুটরয টফযীম্বত টগম্ব।
একথা অভাম্বদয কম্বরযআ র্ানা বম, ভানফতায স্বাম্বথম তথাকটথত বফম্বদয টফধানম্বক স্বীকায কযম্বত টতটন কুণ্ঠা বফাধ
কম্বযনটন। ভানফতাম্বক অয ফৃত্তয অটঙ্গম্বক প্রটতিায রম্বক্ষয, ভানফ র্াটতয ভুটক্তয রম্বক্ষয টনম্বমাটর্ত এভন প্রাণুরুল ম্বরন
বগৌতভফুদ্ধ। তাুঁয বচতনাম ধযা ম্বযটের এক টফযাি তয— এআ ভানফর্াটত দুঃখ দুদমাগ্রস্থ, টিষ্ট িান্ত। ভানুল অন ুম্বখয
ন্ধাম্বন ক্রভান্বম্বম দুঃখম্বক অয তীব্র কম্বয বতাম্বর। এআ বফাধ ভানফ র্াটতয ভম্বধয র্াগ্রত কযায রম্বক্ষয এফং টকবাম্বফ এআ
দুঃম্বখয াত বথম্বক টচযভুটক্ত ম্ভফ তায মথামথ থ প্রদমম্বনয র্নযআ বগৌতভফুদ্ধ  তাুঁয ধভম টচযস্মযণীম ম্বম থাকম্বফ৷২
ফুদ্ধম্বদম্বফয অটফমবাফকাম্বর নানা ধভমভত প্রচটরত টের, তম্বফ বগুটর তাম্বক প্রবাটফত কযম্বত াম্বযটন। ধম্বভময অচায নুিান,
ধম্বভময উৎফ টদ্ধাম্বথময যাম্বর্য অডেম্বযয াম্বথ উদমাটত ত৷ বফদজ্ঞ ঋটলম্বদয অনাম্বগানা, বদফতাম্বদয উম্বেম্বয শ্রদ্ধা
প্রদমন, বগফানম্বক তুষ্ট কযায প্রমা ফআ টনমটভত রূম্বআ অচটযত ত৷ টকন্তু ফুদ্ধম্বদম্বফয ধভম ম্পম্বকম টফম্বেলণ ফা ভূরযামণ
উক্ত ধম্বভময অচযম্বণয ম্বঙ্গ খা খামটন। খা না খামায কাযণ নুন্ধান কযম্বর বদখা মাম তথাকটথত ধম্বভময প্রটত
ফুদ্ধম্বদম্বফয অকলমণীনতা ফা অনীা। ফুদ্ধম্বদফ বেম্বটেম্বরন তনটতক টনভ-যীটত, ৃঙ্খরা  চটযত্র নুমাী ভানফতায
নুীরন। ধযান, গবীয তযা, কম্বোয াধনা, কৃচ্ছাধন এগুটর বমম্বকান ধম্বভময ম্বঙ্গ তম্বপ্রাত বাম্বফ র্টডত। ফুদ্ধম্বদফ বম
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ড. করযাণ ফযানার্মী

ধম্বভময ত্তন কম্বযন বআ ধম্বভম ধযান, তযা, কৃচ্ছাধন বনআ তা নম, তম্বফ এগুটরয টবটত্ত নযম্বকয অগুম্বনয বম ফা স্বগমরাম্ববয
বরাব নম, ফুদ্ধম্বদম্বফয ধম্বভম ধযান তযা কৃচ্ছাধম্বনয টবটত্ত র তনটতক টনভ-নীটত, ৃঙ্খরা  চটযত্র গেম্বনয ভাধযম্বভ দুঃখ
দুদমাগ্রস্থ ভানুলম্বক দুঃম্বখয াত বথম্বক টচয ভুটক্তয থ নুন্ধান।
ম্বমৌটক্তক ধভমাচাযণ ফুদ্ধ প্রফটতমত ধম্বভম স্থান ামটন ফুদ্ধম্বদম্বফয উম্বদাফরী মা ফুদ্ধফাণী নাম্বভ টবটত ম তা এক গবীয
মুটক্তফাম্বদয ভটষ্ট। ভানফ বকটিক বফৌদ্ধ ধম্বভম ভানফ ভুটক্তয প্রধান ন্তযাম রূম্ব টফদযাম্বকআ দাী কযা ম্বমম্বে। ঐ টফদযা
র জ্ঞাম্বনয বাফ। বম জ্ঞান ভানফ ভুটক্তয বাান ম্বত াম্বয, তা বকান তত্ত্বকথা নম, এক গবীয র্ীফন বফাম্বধয দ্বাযা উরি
অত্মপ্রতযাম মায টবটত্ত র টেক ভূরযামণ, তনটতক শুদ্ধতা  চাটযটত্রক ফটরিতা৷ যর টফশ্বা, জ্ঞতা ফা ন্ধটফশ্বা মা প্রকৃত
জ্ঞানম্বক এক টফম্বল অফযম্বণ অফৃত কম্বয যাম্বখ, একভাত্র টেক ভূরযামম্বণয ভাধযম্বভ মুটক্তম্বফাম্বধয উয বয কম্বয ভানফ
ভুটক্তয থম্বক প্রস্ত কযম্বত াম্বয। নানয ধম্বভম এআ ভূরযামণ  মুটক্তম্বফাম্বধয বাফ বতু ধভম - ধভমভম্বত টযণত ম্বচ্ছ  ধভম
বম্বম বীত ভানুল – এিা টফটধ, এিা টনম্বলধ, এিা উটচত, িা নুটচত এআ কর ধভমীম নুান ফা ৃংখম্বর টফদ্ধ ম্বম ভুটক্তয
টযফম্বতম ফদ্ধদা প্রাপ্ত ম্বচ্ছ।
বগৌতভফুম্বদ্ধয দ্বাযা প্রফটতমত দমম্বনয রক্ষয বকান তত্ত্বকথা প্রটতিা নম, ফযং ভানুম্বলয ভুটক্তয থ নুন্ধান কযা। টকবাম্বফ
কর ভানুলম্বক এক েম্বত্র বফুঁম্বধ দান, বফা  করুণায অদম্বম উদ্বুদ্ধ কযা মাম তায জ্বরন্ত দটরর বগৌতভফুম্বদ্ধয ধভম  দমন।
বগৌতভফুদ্ধ বগফান নন, টতটন দুঃখ দুদমাগ্রস্থ ভানুম্বলয দুঃম্বখয াত বথম্বক টচয ভুটক্তয থপ্রদমক। একর্ন অধযাটত্মক 
তনটতকতা ম্পন্ন টদা টনম্বদমক।৩ ভানুম্বল ভানুম্বল তফলভয ফা টফবার্ন নম ফযং ভগ্র ভানফ র্াটতয দুঃখ-দুদমা ভুটক্তয বাান
র বফৌদ্ধদমন তথা বফৌদ্ধ ধভম। বফৌদ্ধ ধভম  দমন মমাম্বরাচনা কযম্বর বদখা মা, র্ীম্বফয ভুটক্তআ প্রধান রক্ষয। তাুঁয প্রচাটযত ধভম
 দমন বাফনা দৃম্বষ্টয বকান স্থান বনআ। তাুঁয ভম্বত র্ীম্বফয ভুটক্ত রাম্ববয র্নয র্ীফ টনম্বর্আ মম্বথষ্ট। র্ বাম্বফ ফরম্বত
বগম্বর ফরম্বত  বফৌদ্ধ ধভম  দমম্বনয ভূর টফিুম্বত যম্বম্বে ভানুল  ভানুম্বলয করযাণ াধন, বকান টতপ্রাকৃত ত্তায
অযাধনা এয র্নয প্রম্বার্নী।
ফুদ্ধম্বদফ বম বফৌদ্ধ ধম্বভময প্রফতমক বআ ধম্বভম এভন বকান নীটতকথা উম্বদ বনআ মা টবন্ন টবন্ন ভানুম্বলয র্নয টবন্ন টবন্ন। এক
টবন্ন খণ্ড নীটত মা ধনী-দটযে, অতম-ীটডত, ভূখম-টটক্ষত কম্বরয র্নয ভান। টতটন তাুঁয ধম্বভময ভম্বধয এভন বকান ধভমীম
উম্বদ বদনটন বমটি শুধুভাত্র ব্রহ্মম্বণয র্নয ফা শুধুভাত্র ক্ষটত্রম ফা তফয ফা ূম্বেয র্নয৷ ফণমম্ববদ-র্াটতম্ববদ আতাটদ তফলভয ফা
াভয বকান বাম্বফআ বফৌদ্ধধম্বভম স্থান ামটন। ীডন, টফটধটনম্বলধ ফা বকান না-ফাচক দৃটষ্টবঙ্গীয প্রটতপরন বনআ বফৌদ্ধধম্বভম।
বফৌদ্ধধভম স্বগম-নযম্বকয ুখ  বীটত না বদটখম্ব প্রকৃতআ তনটতক অচযম্বণ উৎাটত কম্বয। একটদম্বক বফৌদ্ধ দমন বমভন টফশুদ্ধ
অচায-অচযম্বণয য বর্ায টদম্বম্বে, বতভটন অধযাটত্মক টর্জ্ঞাাম্বক বগৌণ স্থান বদা ম্বম্বে।৪ টতটন ভম্বন কযম্বতন
টেক নীটতভারায ভাধযম্বভ ভানুম্বলয টচন্তাধাযাম্বক টদক টনম্বদমনায র্নয  টযচারনায র্নয ধভম একান্ত প্রম্বার্ন। ফরা বমম্বত
াম্বয ফুদ্ধম্বদম্বফয বাফনা অধযাটত্মকতা ফা অম্বফম্বগয টযফম্বতম তনটতকতা  মুটক্তম্বফাধ ধম্বভময টবটত্তরূম্ব প্রটতটিত ম্বর তা
প্রকৃত ভানফ ধভম টম্বম্বফ গণয । ভানফ ধভম প্রটতিায রম্বক্ষয ফুদ্ধম্বদফ বকান প্রাটতিাটনকতাম্বক প্রশ্র না টদম্ব বম ধভম প্রফতমন
কম্বযন তায ভূর রক্ষয টের ভুটক্ত, ফন্ধম্বনয াত বথম্বক ভুটক্ত। একাযম্বণআ অভযা ফরম্বত াটয বফৌদ্ধ ধভম র ভানফ র্াটতয ভুটক্তয
ধভম। ফুদ্ধম্বদম্বফয কাম্বে ফন্ধন র টফদযা ফা প্রকৃত টফদযায বাফ৷৫ ভানুল টফদযাফতঃ দুঃখ-দুদমাম র্ডাম, নয কথাম দুঃখ
ববাগ কম্বয। তম্বফ টতটন এআ দুঃম্বখয াত বথম্বক ভুটক্তয থ টম্বম্বফ বফ কম্বমকটি থ ফা ভাম্বগময ন্ধান টদম্বমম্বেন মায ভূম্বর
টের টংা  ংমভ। বমগুটরম্বক দামটনক টযবালাম ফম্বর ষ্টাটঙ্গক ভাগম।৬ ষ্টাটঙ্গক ভাগম বকান চাটম্বম বদমা ধভমীম
উম্বদ নম। ুস্থ ুিয  াটফমক ভঙ্গর াধক একটি থ বম থ বমম্বকান ভুটক্তকাভী ভানুম্বলয র্নয ভান বাম্বফ গ্রণী।
তয কথা ফরা, দাচায ারন কযা, টংায থ ফরেন কযা, ম্বফমাটয নাযী-ুরুল, উচ্চ-নীচ, র্াত-াত ফণম
ববদাম্ববম্বদয উম্বধ্বম উম্বে ভগ্র ভানফ র্াটতম্বক একূম্বত্র গ্রটথত কযায একটি ম্পূণম ভানফ ধভম , মা তৎকারীন ভ বথম্বক অর্
মমন্ত ফম্ব টনম্ব চম্বরম্বে বফৌদ্ধধভম।
ফাফাাম্বফ অম্বেদকয এআ ভানফ ধম্বভমযআ ূর্াযী টেম্বরন। টমটন তাুঁয র্ীফম্বনয প্রথভ  বল রক্ষয টম্বম্বফ এআ ভানফ
ধম্বভময প্রটতিায কথাআ ফম্বরম্বেন। অয বকাযম্বণআ মম্বতা বফৌদ্ধধম্বভম দীটক্ষত মায কথা ববম্বফটেম্বরন। অম্বেদকয
ভার্ফযফস্থায অভূর টযফতমন বচম্বটেম্বরন এফং বআ টযফতমম্বনয টবটত্ত র াভয ফা তফলভযীনতা। একটি টফশ্রান্ত রডাআ 
ভার্ ফদম্বরয বাফনা— এফআ টের তাুঁয র্ীফম্বনয প্রধান ঙ্গ। টতটন বম কর ভযাম্বক বদম্বয উন্নটতয, গ্রগটতয ম্বথ
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ফাধা ফম্বর ভম্বন কম্বযম্বেন, বআ ভস্ত ফাধায ভূর কাযণ টক তা টফম্বেলণ কম্বয তাুঁয ভাম্বরাচনা কম্বযম্বেন। ভাম্বর্ প্রচটরত
ফণমাশ্রভ ফযফস্থায টফরুদ্ধাচাযম্বণয আটতা বফ প্রাচীন ম্বর মায াত ধম্বয ফণম ফযফস্থায টফম্বরা অআনটদ্ধ ম টতটন ম্বরন
অম্বেদকয। ভানুম্বল ভানুম্বল ববদ বকান ভার্ম্বক ুস্থ কযম্বত বফী ভম বনম না, একথা ফুেম্বত তায বফী বদযী ম টন।
একথা ফরম্বর তুযটক্ত না বম, ধম্বভময বদাাম টদম্বম র্াটতম্ববদ প্রথায ত্তন বাযম্বতয আটতাম্ব একটি বম ধযাম্বময ূচনা
কম্বযটের অয বআ ধযামটিয আটত িাম্বনন অম্বেদকয। ভানফ র্াটত, ভানফ ধভম, ভানফতা এআ ব্দগুটর ফণমাশ্রভ ফযফস্থাম ফড্ড
বফভানান, অম্বেদকম্বযয উরটিম্বত মখন এআ তযটি ধযা ম্বড তখন টতটন অয বদটয কম্বযনটন, ফণমাশ্রভ ফযফস্থায টফরুদ্ধাচযণ
কম্বয াংটফধাটনক স্তম্বয অআন প্রনমম্বণয ভাধযম্বভ এক বশ্রণীীন অধুটনক ভার্ ফযফস্থায ত্তন কম্বযন। বম ফণমফযফযস্থা
একর্ম্বনয র্নয ডাম্বানায টধকায প্রটতিা কম্বয নযর্নম্বক টটক্ষত বযম্বখ এআ ফযফস্থা বম ভার্ম্বক অয টেম্বনয
টদম্বক টনম্বম মাম্বফ তা টতটন র্ীফন টদম্ব উরটি কম্বযটেম্বরন। ভানুল টম্বম্বফ কম্বর ভান, ভানটফকতা ফা ভানফধভম তাআ
ফম্বর। টতটন দৃপ্ত কম্বে বঘালণা কম্বযটেম্বরন মটদ বকান ধম্বভময উম্বদ ফণমাশ্রভ ফযফস্থাম্বক টিটকম্বম যাখায ম্বক্ষ ভত প্রকা কম্বয
তাম্বর বআ ধম্বভময উম্বদ টযতযার্য ফম্বর টফম্বফটচত মা উটচত। বকননা বআ ধম্বভময উম্বদ ভানফতায ম্বক্ষ ন ফা
ভানুম্বলয ধভম ন, ব ধভম র্াটত ফা ফম্বণময ধভম। র্াটত-ফম্বণময টবটত্তম্বত উচ্চ-নীচ বাফনা বম ভানফতায ম্বক্ষ াটনকাযক ব কথা
ফুেম্বত তায বদটয টন। এপ্রম্বঙ্গ ফরা বমম্বত াম্বয বম, ভনুস্মৃটত বাডাম্বনা, টিুধভম টযতযাগ মম্বতা তাুঁয এআ কর
উরটিযআ প্রটতপরন।
ভযাটিকুম্বরন া কযায য তায ভাষ্টাযভাআম্বময কাম্বে বথম্বক বম ফআ টি টতটন উায টম্বম্বফ বম্বমটেম্বরন মম্বতা
বটিআ তাুঁয ধভম টযফতমম্বনয থ ম্বনকিা ুগভ কম্বযটের। বআ ফআটি টের বগৌতভফুদ্ধ  বফৌদ্ধদমম্বনয উয বরখা একটি ফআ।
বগৌতভফুদ্ধম্বক তখন বথম্বকআ টতটন দান, বফা  করুণায প্রতীক এফং টনম্বর্য র্ীফম্বনয থপ্রদমক ফম্বর বভম্বন টনম্বমটেম্বরন৷
কখনআ বগৌতভফুদ্ধম্বক টতটন বগফান টম্বম্বফ বদম্বখনটন, বদম্বখটেম্বরন তনটতক টক্ষক টম্বম্বফ। বগৌতভফুম্বদ্ধয দামটনক
উরটিম্বত গাধ অস্থা টের অম্বেদকম্বযয। অয এয কাযণ একিাআ র্াত-াত ীন, নাযী-ুরুল ববদাম্ববদ ীন, উচ্চ-নীম্বচয
তফলভয ীন, কম্বোয ফটণমম নুান  টফটধটনম্বলধ ীন এক ভানফ ধম্বভময বফাধ, এয একটি রূআ র বফৌদ্ধ ধভম, মায বকম্বি
টের ভানুল। টতটন ভম্বন কযম্বতন ভানুল এক টফযাি ম্ভাফনাভ ত্তা, ব বম টনম্বর্আ ভস্ত টকেু কযায টধকায যাম্বখ একথা
ম্ভফত ফমপ্রথভ ফুদ্ধম্বদফআ গবীযবাম্বফ উরটি কম্বযটেম্বরন। বগৌতভ ফুম্বদ্ধয ফানী তথা র্ীফনী দ্বাযা নুপ্রাটণত ম্ব অম্বেদকয
বআ ম্বথয টথক ম্বটেম্বরন। টনম্বর্য কথা না ববম্বফ মুগ মুগ ধম্বয বাটলত  দটরত ভানু ম্বলয অথম-াভাটর্ক উন্নটতয র্নয
অম্বেদকয অভৃতুয ংগ্রাভ কম্বয বগম্বেন। এআ ভস্ত ভানুম্বলয ভম্বধয টক্ষায অম্বরা বৌুঁম্বে বদায র্নয টনযর প্রা কম্বয
বগম্বেন। স্পৃয দটরত ভাম্বর্য ত্রাতা টাম্বফআ অম্বেদকয ক্রভ বফৌদ্ধ ধম্বভময টদম্বক েুুঁম্বক ম্বড়ন। ৃটথফীয ফুম্বক ফুম্বদ্ধয
অটফবমাফ এফং বফৌদ্ধ ধভমম্বক এক ধভমী টফপ্লম্বফয টযফম্বতম ভান টফপ্লম্বফয ভম্বতা ভানযতা টদম্বটেম্বরন। বফৌদ্ধ ধম্বভময প্রটত
অম্বেদকম্বযয এআ শ্রদ্ধা  নুযাম্বগয ন্তযাম্বর তাুঁয ফযটক্তগত র্ীফন  বাযম্বত দটরত ম্প্রদাম্বয প্রটত তফলভয ভূরক অচযণ
ম্বনকখাটন প্রবাফ টফস্তায কযম্বত ক্ষভ ম্বটের।
মতগুটর ধভম এখন প্রাটতিাটনকতায টনটযম্বখ ধভম ফম্বর টফম্বফটচত ম ফা প্রচাটযত ম তায প্রটতিায ভূর রক্ষযআ র টনর্
টনর্ অদম্বময টবটত্তম্বত ভানফ র্াটতম্বক ধাযণ কযা। ধভম ব্দটিয ভম্বধয ধাযণ কযা নাভক টফম্বল তফটম্বষ্টয ভূর প্রতযমটি টনটত
অম্বে ব কাযম্বণআ প্রাটতিাটনক ধভমগুটর ভানফ র্াটতম্বক ধাযণ কম্বয এভন নম। নাতন টিু ধম্বভময প্রচাযকআ ন ফা মীশু,
ফুদ্ধম্বদফ ফা ভম্মদ—এয ভম্বতা ধভমপ্রফতমকগণআ ন প্রম্বতযকযআ ভূর রক্ষয র ভানফ বফা, ভানফ করযাণ ফা ভানম্বফান্নমম্বনয
রূম্বযখা ততযী কযা। মুম্বগ মুম্বগ ভম্বম ভম্বম টবন্ন টবন্ন বপ্রটক্ষম্বত প্রটতিাটনক ধভমগুটর টফম্বেটলত ম্বমম্বে, টকেু বক্ষম্বত্র
টযফতমীত ম্বমম্বে। ধভম স্থটফয ম্বম মামটন তাম্বক ধাযণ কযা ফা যক্ষা কযা ফা নযবাম্বফ ফরা মা ৃঙ্খটরত কযম্বত
ধভমগুটরম্বক নদীয ভম্বতা ফআম্বত ম্বমম্বে ফা ফম্বম চম্বরম্বে। অফায একথা ফরা চম্বর বম, ভূরযামম্বনয অম্বরাম্বক ধভম কখন
শুধুভাত্র ধভমভম্বত মমফটত ম্বমম্বে। উফা, উৎফ, মাগমজ্ঞাটদয দ্বাযা টবষ্ট প্রাটপ্ত এফ তফটষ্টযগুটর ধভমম্বক কখন ধভমভম্বত
মমফটত কম্বযম্বে। বফম্বডম্বে একআ ধম্বভময ভম্বধয টফবার্ন। ম্বৌচ, যক্ষণীরতা ধভমম্বক ুস্থ কম্বয তুম্বরম্বে। ভানফ বফায
টযফম্বতম তখন এম্বকয দ্বাযা ম্বনয ধম্বভময বম বদটখম্বম প্রতাযণা  টফবাটর্ত কম্বয বালণ কযা ম্বমম্বে। ৃটষ্ট ম্বমম্বে উচ্চ-নীচ
ববদাম্ববদ, র্াটতম্ববদ, ফণমম্ববদ আতযাটদ। এআ টফম্ববদ ফা ভানফ র্াটতয ভম্বধয টফবার্ন বকান ধম্বভময ভূর রক্ষয ম্বত াম্বয না,
তম্বফ ফাস্তম্বফ তা ম্বমম্বে, তায কাযণ টকেু স্বাথমাম্বন্বলী ভানুম্বলয দ্বাযা ধম্বভময ফযাখযা, মা ভানফফাণী তথা ভানফতা বথম্বক ফহু
বমার্ন ম্বয টগম্বম ধভমম্বক শুধুভাত্র একটি ভম্বত টযণত কম্বযম্বে।
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ভানফতায ূর্াযী অম্বেদকয র্ীফম্বনয এম্বকফাম্বয বল রম্বে এম্ব ধভম টযফতমন কম্বযন। অম্বেদকয বফৌদ্ধধম্বভময প্রগটতীর
এফং ংস্কাযভুখী টদকটিয প্রটত টফম্বল বাম্বফ অকৃষ্ট ন। তায উরটিম্বত বফৌদ্ধধম্বভময স্বরূ ধযা ম্বড়টের এবাম্বফ বম,
বফৌদ্ধধভম অম্বর র্-যর টকেু নীটত-তনটতকতা, তয  টংা নীটতয উয গুরুে প্রদমন এফং বগুরম্বক ভানফর্াটতয
করযাণাধক রূম্ব নুম্বি কতগুটর টফধান োড়া অয টকেুআ ন, মায ভূর রক্ষয কর ভানুলম্বক এক েম্বত্র বফুঁম্বধ দান, বফা
 করুণায অদম্বম উদ্বুদ্ধ কযা। অম্বেদকযম্বক নুযণ কম্বয একথা ফরাআ মা বম, বফৌদ্ধধভম একটদম্বক বমভন ভানফতাম্বক
প্রটতটফটেত কম্বয বতভটন বফৌদ্ধধভম টনম্বর্ ভানফতায দ্বাযা প্রটতটফটেত । ভূরযম্বফাম্বধয এআ ফক্ষম্বয মুম্বগ বফৌদ্ধধভম টনফমাটত
ম্বম্বে ফম্বর ভম্বন ম্বত াম্বয, টকংফা ফতমভান টযটস্থটতয র্াুঁতাকম্বর ম্বয কায ভম্বন ম্বতআ াম্বয বম ফুদ্ধ প্রাটঙ্গকতা
াটযম্বম্বে, টকন্তু প্রকৃতম্বক্ষ তা ম্ভফ ন। ফুদ্ধম্বদফ এক গবীয র্ীফনম্বফাম্বধয দ্বাযা উদ্বুদ্ধ ম্বম এফং বাম্বরাফাায দ্বাযা ভানফ
র্াটতম্বক উচ্চ-নীচ ববদাম্ববদ না কম্বয, কম্বোয ধভমীম নুাম্বন ৃঙ্খটরত না কম্বয ভানফতাম্বক ম্বফমাচ্চ স্থান টদম্বমম্বেন। ভানুল
ফুটদ্ধফৃটত্ত ম্পন্ন র্ীফ, তাআ টফচায  মুটক্তয দ্বাযা টস্থযটনটিত না ম্ব তাুঁয বকান উম্বদ বক গ্রণ কযম্বত টতটন ফাযফায
টনম্বলধ কম্বযম্বেন। বগৌতভ ফুম্বদ্ধয কাম্বে শ্রদ্ধা ম্বক্ষা মুটক্তআ টের টধক টক্তারী। টতটন ভানুল োড়া নযানয কর প্রাণীম্বদয
প্রটত করুণা টটখম্ব বগম্বেন, ভানটফক ম্বত টটখম্ব বগম্বেন। তাুঁয টক্ষায গবীযতা, চাটযটত্রক দৃঢ়তা এতিা ভভমস্পমী বম
বআ ুদূয তীতকার বথম্বক শুরু কম্বয অর্ তা নুযটণত ম্ব চম্বরম্বে। এআ দা, ক্ষভা, করুণাআ র বগৌতভ ফুম্বদ্ধয ধম্বভময
বশ্রি ম্পদ, মা অর্ ৃটথফীয ফুম্বক ভানফতাম্বক টিটকম্ব যাখায র্নয ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূ। ভানফতায ূর্াযী অম্বেদকয বগৌতভ
ফুম্বদ্ধয উরি তয শ্রদ্ধা ম্বক্ষা মুটক্তআ বশ্রি এআ ম্বতযয উয বয কম্বয ভানফ ভুটক্ত তথা ভানফতায থ প্রস্ত কযম্বত
প্রা কম্বযম্বেন। র্াত-াত, ফণম ফযফস্থায টফম্বরা াধম্বনয উম্বেম্বয াংটফধাটনক স্তম্বয অআন প্রনমম্বণয ভাধযম্বভ এক
বশ্রণীীন অধুটনক ভার্ ফযফস্থা প্রটতিায ভধয টদম্ব ভানুল টম্বম্বফ কম্বর ভান, ভানটফকতা ফা ভানফধভম বম প্রকৃত ধভম বআ
ফাতমা টদম্বম্বেন।
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