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• বিষয়- সমাজতত্ত্বে শ্রীবিিাস এর অিদাি  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➢ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

আমি আিার মিমিকা এবং অধ্যিদের কাদে কৃতজ্ঞতার জন্য 
মবদিষ ধ্ন্যবাে জান্াদত চাই, আিাদক এই মবষদ়ে চিৎকার 
এই প্রকল্পটি করার সুবর্ণ সুদ াগ দেও়োর জন্য ।এটি আিাদক 
প্রচুর গদবষর্া করদতও সহা়েতা কদরমেল এবং আমি অদন্ক 
তথ্য সম্পদকণ  জান্দত দেদরমেলাি  

 

আমি আিার সহোঠী ও েমরবাদরর কাদে কৃতজ্ঞ প্রকল্পটি 
সমূ্পর্ণ করদত আিাদক সহা়েতা করার জন্য । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ ভূমিকা 

এি.এন্ শ্রীমন্বাস (১৯১৬–১৯৯৯) 
একজন্ ভারতী়ে সিাজমবজ্ঞান্ী এবং 
সািামজক ন্ৃতত্ত্বমবে মেদলন্।  মতমন্ 
দবমিরভাগই েমির্ ভারদত বর্ণ ও 
বর্ণপ্রথ্া, সািামজক স্তরমবন্যাস, 
সংসৃ্কতা়েন্ এবং োশ্চাতযীকরর্ এবং 
'আমধ্েতযবােী জামত' ধ্ারর্া সম্পদকণ  
তাাঁর কাদজর জন্য খ্যাত।মতমন্ 
দবাম্বাই ইউমন্ভামসণটিদত সিাজমবজ্ঞাদন্ 
তাাঁর জ্ঞান্ এবং ডক্টদরট মডমি 
অজণ ন্ কদরমেদলন্।  চমিদির েিদকর 

দিদষর মেদক, শ্রীন্ীবাস তার আরও েডাশুন্ার জন্য অক্সদ াডণ  
মবশ্বমবেযালদ়ে  ান্।  দসখ্াদন্ মতমন্ একটি গুরুত্বেূর্ণ ভূমিকা 
োলন্ কদরমেদলন্ এবং সিাজমবজ্ঞাদন্র জন্য ধ্ারর্া আন্দত 
শুরু কদরন্। “social change in modern India” এি এন্ 
শ্রীমন্বাস এর এিন্ একটি অন্যতি উদিখ্দ াগয রচন্া দ খ্াদন্ 
ভারতবদষণর সিাদজ সািামজক সচলতার িধ্য মেদ়ে সািামজক 

েমরবতণ ন্ দক মতমন্ বযাখ্যা কদরদেন্।১৯৬৩ সাদল Berkaley 
দত রবীন্দ্রন্াথ্ ঠাকুর দিদিামর়োল বকৃ্ততা়ে সািামজক েমরবতণ ন্ 
সম্পদকণ  ভারতবদষণর সািামজক সচলতা প্রসদে দ  বকৃ্ততা দেন্ 
দসটি েরবতী সিদ়ে িন্থ রূদে প্রকামিত হ়ে। এই বকৃ্ততা়ে 



শ্রীমন্বাস মতন্টি প্রমি়োর কথ্া উদিখ্ কদরন্  থ্া 

সংসৃ্কতায়ন, পমিিীকরন ,ধিমমনরপপক্ষতা।  

 
• সংসৃ্কতায়ন 

শ্রীমন্বাস তার মবখ্যাত িন্থ “Religion and society 
among coorgs of southern India”দত সংসৃ্কতা়েন্ এর 
ধ্ারর্াটি বযাখ্যা কদরন্।সংসৃ্কতা়েন্ হদলা এক প্রমি়ো  ার দ্বারা 
মন্চু জামত আমেবাসী অথ্বা অন্যান্য দগাষ্ঠী স্বকী়ে আেিণ 
আচার এবং জীবন্ধ্ারা অন্ুকরর্ কদর উচ্চ  াদের সিকি 

হদত দচষ্টা কদর। 
শ্রীমন্বাস এর িদধ্যই সংসৃ্কদত শুধু্িাত্র সািামজক েমরবতণ দন্র 
প্রমি়ো ন়্ে এটি সাংসৃ্কমতক মববতণ দন্র দেযতন্া কদর।সংসৃ্কতা়েন্ 
তাই শুধ্ু সািামজক েমরবতণ দন্র সীিাবদ্ধ থ্াদকন্া ভাষা সামহতয 

মিল্প মবজ্ঞান্ েিণন্ এরদিদত্র 
এর মবদিষ েমরবতণ ন্ 
েমরলমিত হ়ে।অধ্যােক 
আদন্দ্র দবদতর িদত 
সংসৃ্কতা়েন্ হল এিন্ এক 
প্রমি়ো  ার িাধ্যদি দকান্ 
মন্চু জাত ভুক্ত বযমক্ত উচ্চ 

জামতর সন্াতন্ জীবন্ধ্ারা অন্কুরর্ কদর এবং সািামজক 



স্তরমবন্যাদসর উচ্চস্থাদন্  াও়ো়ে প্র়োসী হ়ে। তার িদত 
সংসৃ্কতা়েন্ এর প্রতীক এবং িূলযদবাধ্সিূহ সন্াতন্ সিাজ 
মবন্যাস দথ্দকই এদসদে।দ  অঞ্চদল িমত্র়ে সম্প্রোদ়ের প্রাধ্ান্য 
থ্াদক দসখ্াদন্ এই দগাষ্ঠীর জীবন্ধ্ারদর্র প্রবর্তা েমরলমিত 
হ়ে একইভাদব ববিয সম্প্রোদ়ের জীবন্ ধ্ারা অন্ুসরর্ করার 

প্রবর্তা লিয করা  া়ে ।তাই বলা দ দত োদর দ  দ  অঞ্চদল 
দ  দগাষ্ঠী প্রাধ্ান্য থ্াদক দসই অঞ্চদল মন্ম্ন দের্ীর িান্ুষদের 
িদধ্য দসই উচ্চবদর্ণর জীবন্ধ্ারা অন্ুকরর্ করার প্রবর্তা লিয 
করা  া়ে । 
সংসৃ্কতা়েন্প্রমি়ো বযাখ্যা করদত মগদ়ে শ্রীমন্বাস 
আমধপতযকারী গ াষ্ঠীর গুরুদত্বর কথ্া তুদল ধ্দরন্। 

শ্রীমন্বাদসর িদত, উচ্ছবর্ণ  ুক্ত ন্া হদ়েও সংখ্াবহুল মন্মেণষ্ট 
দেিাজীবী জন্সিমষ্ট অথ্ণনন্মতক িিতার দজাদর একটি অঞ্চদলর 

আমধ্েতযকারী জামতদত েমরর্ত হ়ে।শ্রীমন্বাস এর িদত অতীদত 
সংসৃ্কতা়েন্ প্রমি়ো মেল ধ্ীরগমতদত মকন্তু আধু্মন্কীকরর্ ও 

েমরবতণ ন্ প্রমি়োর  দল সংসৃ্কতা়েন্ এর গমত বৃমদ্ধ ো়ে। 



• পমিমিকরন- মিটিি িাসন্ ভারতী়ে সিাজ ও সংসৃ্কমতদত 
আিূল এবং স্থা়েী েমরবতণ ন্ সাধ্ন্ কদর।  মিটিিরা মন্দ়ে 
এদসমেল তাদের সাদথ্ 
ন্তুন্ প্র ুমক্ত, প্রমতষ্ঠান্, 
জ্ঞান্, মবশ্বাস এবং 
িান্।  এগুমল বযমক্ত 
োিাোমি দগাষ্ঠীর 
সািামজক গমতিীলতার 
প্রধ্ান্ উত্স হদ়ে 

উদঠমেল।এই প্রসদে, এি.এন্. শ্রীমন্বাস, োশ্চাতযকরর্ 
িব্দটি উদিখ্ কদরন্ মিটিি িাসদন্র িাধ্যদি োশ্চাতয 
দ াগাদ াদগর কারদর্ ভারতী়ে সিাজ ও সংসৃ্কমতদত দ  
েমরবতণ ন্ এদসদে তা বযাখ্যা করার জন্য।সংসৃ্কতা়েদন্র 
িদতা দবমিরভাগই েমশ্চিীকরদর্র ধ্ারর্াটি িািাঞ্চদল এবং 
দেদির অন্যান্য জা়েগা়ে সািামজক েমরবতণ দন্র িূলযা়েদন্র 
জন্য মন্ ুক্ত করা হ়ে। 

 
• েমশ্চিীকরদর্র ববমিষ্টয 

I. এটি সবণবযােী কারর্ এটি বাইদরর মবমভন্ন উোোন্দক 
সািঞ্জসয করদত োদর। 

II. এটি জটিল কারর্ এটিদত অদন্ক মেক দ িন্ আচরদর্র 
মেক, জ্ঞাদন্র মেক ইতযামে অন্তভুণ ক্ত রদ়েদে। 



III. িান্বতাবাে ও  ুমক্তবােদক আরও দবমি গুরুত্ব দেও়ো 
হ়ে। 

IV. েমশ্চিীকরর্ িূলত সাংসৃ্কমতক েমরবতণ দন্র মেদক 
িদন্ামন্দবি করকর েমশ্চিীকরদর্র  দল ন্তুন্ প্রমতষ্ঠান্ 
প্রবমতণ ত হ়ে এবং েুরাদন্া প্রমতষ্ঠান্গুমলদত েমরবতণ ন্ 
আদস। 
• প্রভাব- েমশ্চিী করদন্র দ িন্ মকেু ইমতবাচক প্রভাব 
আদে দসরকি দন্মতবাচক প্রভাব ও রদ়েদে। 

 খ্ােয- ভারতী়েরা অদন্ক েমশ্চিা খ্াবারদক (দ িন্ মেজ্জা, 
বাগণার, দেক টাদকা ইতযামে) স্বাগত জামন্দ়েদে।েমশ্চিা 
খ্াবারগুমলদত প্রচুর েমরিাদর্  যাট থ্াদক এবং এর  দল 

ভারদত সূ্থলদত্বর হার বৃমদ্ধ ো়ে।   ভাষা -ভারদত, ৭০০ 
টিরও দবমি ভাষা়ে কথ্া বলা হ়ে।  তদব এই িাতৃভাষার 
অদন্কগুমল ভাষা ম্লান্ হদত শুরু কদরদে।   

আধ্ুমন্কীকরর্- েমশ্চিা সংসৃ্কমত ভারতদক অদন্ক দন্মতবাচক 
উোদ়ে প্রভামবত কদরদে, তদব এটি ভারতদকও মবমভন্নভাদব 
প্রভামবত কদরদে।  আধ্ুমন্কীকরর্ ভারদতর অথ্ণনন্মতক প্রবৃমদ্ধ 
বামডদ়ে তুলদত সিি কদরদে। 

 জন্স্বাস্থয- েমশ্চিীকরদর্র প্রভাদবর কারদর্ ভারদত সযামন্দটিন্ 
এবং জন্স্বাদস্থযর বযােক উন্নমত হদ়েদে।  অদন্ক েমশ্চিা 



মচমকত্সক ভারদত চদল এদসদেন্ এবং ওষুধ্ বতমর কদরদেন্  া 
অসুস্থতাগুমল হ্রাস করদত সাহা য কদরদে। 

 মিিা- েমশ্চিীকরর্ ভারদতর মিিার দিত্রগুমলদকও উেকৃত 
কদরদে।  মিটিিরা  খ্ন্ ভারতদক েখ্ল কদরমেল, তারা 
দেিজদুড অদন্কগুমল মবেযাল়ে মন্িণার্ কদরমেল এবং এর  দল 
মিিার হার বৃমদ্ধ দেদ়েমেল এবং সিাদজর েমরদ্রতি দের্ীর 
জ্ঞাদন্র মবকাি ঘদটমেল। 
 এিন্ও উোহরর্ রদ়েদে দ খ্াদন্ েমশ্চিােন্থাবাে এিন্ িমক্তর 
জন্ম মেদ়েদে  া োরস্পমরক উদেদিয রদ়েদে।  উোহরর্স্বরূে, 
মপ্রমটং দিমিদন্র ভূমিকা।  িুদ্রর্ ন্ত্রটি আধ্ুমন্ক জ্ঞাদন্র 
সংিিদর্র োিাোমি প্রচমলত িহাকাবয, দেৌরামর্ক কামহন্ী, 
ধ্িী়ে সামহতয ইতযামের জ্ঞান্দক সহা়েতা কদর। একইভাদব, 
রাজনন্মতক ও সাংসৃ্কমতক দিদত্র োশ্চাতযবাে জাতী়েতাবাদের 
জন্ম মেদ়েদে এবং েুন্জণ াগরর্, সাম্প্রোম়েকতা, বর্ণবাে, 
ভাষাতত্ত্ব এবং  আঞ্চমলকতা। 

 

 

 

 

 



• ধিমমনরপপক্ষতা 
ধ্িণমন্রদেিতা, অন্য েটুি সংসৃ্কতীকরর্ এবং েমশ্চিীকরদর্র 
িদতা সািামজক েমরবতণ দন্র প্রমি়োটিদক ত্বরামিত কদরদে। 

ধ্িণমন্রদেিতাবাে (ইংদরমজ: Secularism) িব্দটির মবসৃ্তত 
অথ্ণ রদ়েদে।তদব ধ্িণমন্রদেিবাে বলদত সাধ্ারর্ত রাষ্ট্র 
আর ধ্িণদক েৃথ্করূদে প্রকাি করাদক দবাঝা়ে।এদিদত্র রাদষ্ট্রর 
আইন্ দকান্ মন্মেণষ্ট ধ্দিণর উের মন্ভণ রিীল থ্াদকন্া। এোডা 
ধ্িণমন্রদেি রাদষ্ট্র ধ্িী়ে স্বাধ্ীন্তাদক গুরুত্ব দেও়ো হ়ে।রাষ্ট্র 
দকাদন্া ধ্িণদকই েিোত কদর ন্া। এই িতবাে অন্ু া়েী, 
সরকার দকান্রূে ধ্িী়ে হস্তদিে করদব ন্া, দকান্ ধ্িী়ে 
মবশ্বাদস মবশ্বাসী হদব ন্া এবং দকান্ ধ্িণদক দকান্ প্রকার 
অমতমরক্ত সুমবধ্া প্রোন্ করদব ন্া।কাউদক ধ্িণ োলদন্ বাধ্য 
করা হদব ন্া।সকল ধ্দিণর িান্ুষ সিান্ অমধ্কার দভাগ 
করদব। 



ধ্িণমন্রদেি রাদষ্ট্র রাজনন্মতক 
মসদ্ধান্তগুদলা, তথ্য এবং 
প্রিাদর্র উের মন্ভণ র করদব, 
দকাদন্া ধ্িী়ে মবশ্বাদসর উের 
ন়্ে। অথ্ণাৎ বলা  া়ে, “ধ্িণ 
 ার  ার রাষ্ট্র সবার”। 

ধিমমনরপপক্ষকরপের মনম্নমিমিত বৈমিষ্ট্যগুমি রপয়পে:  
o দ ৌমক্তকতা ধ্িণমন্রদেিতা প্রমি়ো ত্বরামিত করদত 
গুরুত্বেূর্ণ ভূমিকা োলন্ কদর।  দ ৌমক্তকতা সিস্ত অন্ধ 
মবশ্বাদসর উের ‘মবদবদকর কারর্’ এর প্রভাবদক দবাঝা়ে। 

o দকৌতূহল  প্রমতটি ধ্িণমন্রদেি িান্ুষদক সিস্ত আচাদরর 
সাদথ্  ুক্ত কারর্ এবং প্রভাদবর সম্পকণ  অন্ুসন্ধাদন্র জন্য 
মন্দেণিন্া দে়ে।   

o ধ্িণমন্রদেিতা আধ্ুমন্কা়েদন্র একটি উে-প্রমি়োদত 
েমরর্ত হদ়েদে এবং আধ্ুমন্ক সিাজদক ধ্িী়ে মবশ্বাস, 
মচহ্ন এবং প্রমতষ্ঠাদন্র প্রভাব দথ্দক েদূর দরদখ্দে। 

রাজনন্মতক বযবহাদরর মেক দথ্দক বলা হ়ে, ধ্িণমন্রদেিতাবাে 
হদলা ধ্িণ এবং রাষ্ট্রদক েৃথ্ক করার আদদালন্,  াদত 
ধ্িণমভমিক আইদন্র বেদল সাধ্ারর্ আইন্জামর এবং সকলপ্রকার 
ধ্িী়ে দভোদভে িুক্ত সিাজ গডার আহ্বান্ জান্াদন্া হ়ে। 

 



 

 
❖ উপসংহার  

শ্রীমন্বাস ভারদতর প্রথ্ি প্রজদন্মর সিাজমবজ্ঞান্ীদের িদধ্য 
একটি মবমিষ্ট স্থান্ েখ্ল কদরদেন্। তার দলখ্মন্গুমল ভারতী়ে 
সিাদজর বাস্তবতা দবাঝার লির্ী়ে েেদিে।  এটি  
সিাজমবজ্ঞাদন্র মবমভন্ন মেক প্রমত লন্ কদর।  সািামজক 
েমরবতণ দন্র অদন্ক ধ্ারর্াগুমল সংসৃ্কতীকরর্ এবং 
োশ্চাতযকরদর্র িদতা এিএন্ শ্রীমন্বাস দ্বারা প্রবমতণ ত হদ়েমেল।  
এই েটুি প্রমি়ো েৃথ্কভাদব অধ্য়েন্ করা  াদব ন্া।  একটি 
সমূ্পর্ণ জ্ঞান্ অজণ দন্র জন্য উভ়ে ধ্ারর্াটি অধ্য়েন্ করা 
প্রদ়োজন্।সংসৃ্কতা়েন্ ধ্ারর্াটির িাধ্যদি মতমন্ ভারদতর প্রতযন্ত 
অঞ্চদল সংসৃ্কত িূলযদবাদধ্র অন্ুপ্রদবদির প্রমি়োটি বর্ণন্া 
কদরন্।এোডাও তার ধ্িণমন্রদেিতার ধ্ারর্াটি সািামজক 

েমরবতণ দন্র দিদত্র একটি গুরুত্বেরূ্ণ তথ্য রূদে মবদবমচত হ়ে। 

 

 

 

 

 



 

 

 
❖ গ্রন্থপমি 
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