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প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারীত্বের সাধিিয পেত্বত কধি আত্মত্বকন্দ্রিকতাত্বক অধতক্রম করত্বত চান। কধি ধসকান্দার আিু 

জাফর লক্ষ কত্বরত্বেন পে জাগধতক এই েৃধিিী ক্রত্বমই জটিল হত্বে আসত্বে। মানুত্বষ্র সত্বে মানুত্বষ্র িাড়ত্বে িযিিান। 

ধিত্তবিভি অজজন আর সুত্বের েুভজািনাে তাত্বের আেু কত্বম োত্বে। তাই কধি আত্মত্বকন্দ্রিকতাত্বক অধতক্রম কত্বর পেত্বত 

চাইত্বেন পসই সি মানুত্বষ্র কাত্বে, োরা প্রকৃত অত্বি জই মানুষ্। 

 

পক ধকভাত্বি সুেী হত্বি তা ধনি জাধরত নে। মানুষ্ গতানুগধতকভাত্বি অি জ-সম্পত্বের মত্বিয সুে পো োঁত্বজ। প্রকৃতেত্বক্ষ এত্বত 

সুে পতা আত্বসই না, িরং জীিন আত্বরা েন্ত্রণামে হে। ধিত্ত-সুত্বের েুভজািনা ওই সি মানুষ্ত্বক সুে না ধেত্বে জীিত্বনর আেু 

আত্বরা কধমত্বে পেে। ধকন্তু প্রকৃত সুেী মানুত্বষ্র অি জ-সম্পে না িাকাে ঘুত্বমর সমসযা হে না। তারা জীণ জ কুটিত্বর ধনন্দ্রিত্বে 

েরম শাধেত্বত ঘুমাত্বত োত্বর। কধিও পতমধন পস রকম এক জীিনোেত্বনর মাত্বে পেত্বত চান, পেোত্বন ভাঙা পিড়ার ঘত্বরও 

মানুষ্ ধনভজািনাে ঘুধমত্বে িাকত্বত োত্বর। অি জ-সম্পত্বের োহাড় না জধমত্বে, মত্বনর মত্বিয পস জনয পকাত্বনা েীনতা, গ্লাধন, 

সংশে না পরত্বে, প্রধতত্বিশীত্বক সাহােয কত্বর, মানুষ্ত্বক ভাত্বলাত্বিত্বস ধতধন সুেী হত্বত চান।   

 

গতানুগধতভাত্বি মানুষ্ পেভাত্বি সুেী হে, পসভাত্বি সুেী হওোর কিা কধি িত্বলনধন। জাগধতক এই েৃধিিী ক্রত্বমই জটিল 

হত্বে ওঠাে মানুত্বষ্র সত্বে মানুত্বষ্র িাড়ত্বে িযিিান। মানুষ্ ক্রত্বমই আত্মত্বকন্দ্রিক হত্বে েড়াে মানধসক শাধে ধিনষ্ট হত্বে। 

ধিত্তবিভি অজজন আর সুত্বের েুভজািনাে মানুত্বষ্র আেু কত্বম োত্বে। ধকন্তু কধি এসি অধতক্রম কত্বর পেত্বত চাইত্বেন 

পসই সি মানুত্বষ্র কাত্বে, ো োঁরা প্রকৃত অত্বি জর মানুষ্; মনুষ্যত্বের আত্বলা ো োঁরা জ্বাধলত্বে পরত্বেত্বেন। েধরদ্র হত্বলও এই মানুষ্ 

ধিত্বত্তর পেেত্বন পোত্বি না। পসানা-রুোর োহাড় গত্বড় পতাত্বল না। জীণ জ ঘত্বর িসিাস কত্বরও তারা সুেী। তুে, পোি পোি 

আনত্বন্দ অিগাহত্বনই তাত্বের ধেন কাত্বি। সারা ধেন হাড়ভাঙা োিুধনর ের হেত্বতা তাত্বের একটি ধেত্বনর আহাে জও পজাত্বি 

না, তিু পকাত্বনা েুরাশা িা গ্লাধন তাত্বের গ্রাস কত্বর না। পকাত্বনা েীনতা িা সংশত্বে তাত্বের জীিন ধিষ্ট নে। োধরত্বদ্রযর মত্বিয 

পিত্বকও তারা মানুষ্ত্বক ভাত্বলািাসত্বত, প্রধতত্বিশীত্বক সাহােয করত্বত োত্বর। কধি তাই মনুষ্যত্বের অধিকারী এসি মানুত্বষ্র 

সাধিিয পেত্বত চাইত্বেন, হাধরত্বে পেত চাইত্বেন তাত্বের মাত্বে। 

 

প্রশ্ন: কধি পকন আত্মত্বকন্দ্রিকতাত্বক অধতক্রম করত্বত চান? িযােযা কত্বরা। 

প্রশ্ন: gvby‡li Rxeb †_‡K myL DavI n‡q hvIqvi KviY Kx? 

 

 


