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BA 2
nd

 Semester 

Unit- III 

ংসৃ্কতির রূপান্তর (গগাপা াদার) 

পাশ্চািয মান ম্পদ 

১। পযযায়ক্রমম বাঙাতর মান ংসৃ্কতির পতরবিযন এবং তববিযমনর ইতিা 

আমাচনা কমরা।  

উত্তর : ‘ংসৃ্কতির রূপান্তর’ গ্রমে গখক গগাপা াদার পাশ্চািয ংসৃ্কতির 

প্রভামব বাঙাতর মান ংসৃ্কতির পতরবিযন এবং তববিযমনর ইতিা ‘পাশ্চািয 

মান ম্পদ’ লীযক অধ্যাময় পযযায়ক্রমম আমাচনা কমরমছন। এই অধ্যাময় গদখা 

যায়, পাশ্চািয তলক্ষায় তলতক্ষি বাঙাতর মানমাক তছ গমকম প্রভাতবি। গই 

তলক্ষার মে ভারিীয় ংসৃ্কতির গকামনা ম্পকয তছ না। গই তলক্ষা ইউমরামপর 

ধ্তনকিমের তবচার ধ্ারা গেমক ৃষ্ট। গমকম এবং রামমমান রাময়র প্রমচষ্টায় 

ভারিবময এই তলক্ষার প্রবিযন ম্ভব ময়তছ। তিতিল রকামরর জনয গকরানী 

তিতর করা তছ এই তলক্ষা বযবস্থার মূ উমেলয। ভারিবাী এই তলক্ষা গ্রণ কমর 

তনমজমদর জীবন-জীতবকা, তবয়-ম্পদ এবং তনমজমদর মান উন্নি করার গচষ্টা 

কমরতছ।  

 বতণকিমের দ্বারা পতরমলাতধ্ি এই তলক্ষা গ্রণ কমর গকামর বাঙাত 

গতবযি তছ। ম্পন্ন বাঙাত বুঝমি গপমরতছ, ‚জীবমন উন্নতি কতরমি ইম 

ইংমরতজ তলতখমি ইমব।‛ ইংমরতজ তলক্ষায় তলতক্ষি ওয়ার প্রব ইচ্ছা ইয়ং 

গবেমর তবভীতকামক িামদর কামছ ম্লান কমর তদময়তছ। এই তলক্ষার মধ্য তদময় 

ইউমরাপীয় ধ্তনকিমের ‘প্রমবল তনমধ্’ স্থামন বাঙাত প্রমবমলর অতধ্কার াভ 

করমি ক্ষম ময়তছ। বাঙাতমদর বাস্তব জীবমনর মে গকামনা ধ্রমনর তনকি 
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ম্পকয না োকমও গকামর বাঙাত ইংরাতজ তলক্ষার মাধ্যমম ধ্তনকিমের 

মানতক ংসৃ্কতির মে পতরতচি মি গপমরতছ। গকামর বাঙাত গভমবতছ, 

িারা জীবনমক আতবস্কার করমি গপমরমছ। িারা গযন ইউমরাপীয় বুমজযায়ামদর মে 

তনমজমদর একাত্মিা অনুভব করমি গপমরতছ।--- এইভামবই পাশ্চািয তলক্ষার 

মাধ্যমম নিুন গচিনায় উদু্বদ্ধ ময় বাঙায় বাঙার কাচামরর জন্ম । জীবমনর 

ংস্পলয গছমে তদময় শুধু্মাত্র তলক্ষার মাধ্যমম গমে ওঠা ংসৃ্কতির গলকমের গকামনা 

ধ্রমনর দৃঢ়িা তছ না। এই ম্পমকয গখক বাদ াদার বমমছন, ‚যাা শুধু্ 

তলক্ষার মধ্য তদয়া আরণ কতরয়াতছ, জীবনমক্ষত্র ইমি গ্রণ কতরমি পাতরাম না--

- গয ংসৃ্কতির গপ্ররণা শুধু্ই মান-গি নয়“““ একিা আত্মতবমরাধ্ িাামি 

রতয়াই তগয়ামছ।‛ গপ্ররণা তমমব পাশ্চািয তলক্ষা প্রলংনীয় তকন্তু বাঙাত জীবমনর 

প্রাক ধ্তনকিে পমবযর তিা জতমমি গলকে গো খুব জ তছ না। িাই নিুন 

জািীয়িামবামধ্ (প্রেমম তনু্দ পমে মুমান) উদু্বদ্ধ ময়  পরবিযী মময়ও বাঙাত 

মান গই অপূণযিা গেমক মুতি পায়তন। গকামর প্রাণবান মানু মামজর এই 

অবস্থায় ন্তুষ্ট মি পারতছ না। িাাঁমদর অিৃপ্ত মন অনযত্র িৃতপ্তর ন্ধান করতছ। 

মাজ-মানতকিার এই অতস্থরিার গেমক মুতির ন্ধান িাাঁরা গপময়তছ ধ্মমযর 

কামছ। গই মানতক আঘামি জজযতরি মন তনময় স্বামী তবমবকানন্দ নরনারায়মণর 

িি গ্রণ কমরতছমন। স্বামী তবমবকানন্দ বমমছন, ‚বাস্তব অবস্থার প্রতি তবপু 

অমন্তাম, জীবমন গভীর অিৃতপ্তমি, ধ্মমযর ূচনা য়।‛ (স্বামী তবমবকানন্দ) বুঝমি 

পারা যায়, ধ্মমযর পেই তছ গকামর প্রাণবান পুরুমর পে। পরবিযী কাম 

বাঙাত জীবমন এর প্রতিফন ক্ষ করা যায়। স্বামী তবমবকানমন্দর পর গখক 

গকলবচন্দ্র গমনর কো বমমছন। গকলবচন্দ্র গন একতদমক মাজ ংস্কামরর যুদ্ধ 

গঘাণা কমরতছমন, অপরতদমক ামন্তিমের কামছও তিতন আত্মমপযণ 

কমরতছমন। গকামর িাহ্ম মাজও তবািী তপউতরিান ংসৃ্কতিমক গ্রণ কমরতছ 

ধ্মমযর মাধ্যমম। এই ম্পমকয গখক বমমছন, ‚াধ্ারণ িাহ্ম মাজও এই তবািী 
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তপউতরিান ংসৃ্কতিমক গই ধ্মমযর পে তদয়াই বাতি কতরয়া তদ।‛ পরবিযীকামর 

বাঙাত তনু্দমাজ তভমটাতরয়া যুমগর যুতিবাদ এবং স্বাজািযমবামধ্র মে স্বামী 

তবমবকানন্দ প্রভৃতিমদর ম্ব কমর িাহ্ম মামজর দাতব গ্রণ কমরতছ। ---- এই 

 বাঙাত মান ংসৃ্কতির তবকামলর পেযাত্রা।  

 


