
প্রাচীন র ামে ধমে ে  েমধে র াে শহম   পূর্ েপুরুমে  জাতিগি ধে ে অন্তর্ভ েক্ত  ম়েমে যা র াে া 

তনমজমে জনগণ তহসামর্ সংজ্ঞাত়েি ে ি এর্ং রসইসামে র াে শাসমন  আওিা়ে আনা 

র ামেমে  ধেী়ে অনুশী নগুত  এিে ূ পয েন্ত রয িা া র াে এর্ং ইিাত মি র্োপের্ামর্ অনুস ণ 

ে া হম়েতে  । র াোন া তনমজমে মে অিেন্ত ধাতে েে র্ম  েমন েম তে  এর্ং রের্িামে  সামে 

সুসম্পেে র্জা়ে  াখমি িামে  সাফ েমে িামে  সম্মিত ি ধাতে েেিা  (তপ়োিাস) তর্শ্বশম্মক্ত 

তহসামর্ তচতিি েম তে । র াোন া প্রচভ  সংখেে রের্মের্ী  জনে সিাতনি, িা া এেন এে 

ক্ষেিা যা প্রেে তিস্টান রপাত তেস্টমে  উপহাস েম মে।  

তিহাতসে আেম   শুরু রেমেই ইিাত ়োন উপদ্বীমপ গ্রীেমে  উপতিতি র াোন সংসৃ্কতিমে 

প্রর্াতর্ি েম তে , এেন তেেভ  ধেী়ে অনুশী ন প্রর্িেন েম তে  যা অোমপাম া ধমে ে  সংসৃ্কতি  

েমিা রেৌত ে হম়ে উমেতে । র াোন া িামে  প্রধান রের্মের্ীমে  এর্ং গ্রীেমে  (অে োি্ গ্রোচা) 

েমধে গ্রীে রূপেোমে এর্ং  োটিন সাতহমিে  জনে র াোন তশমে  প্রতিেূতি েটি গ্রহণ েম  রযেন 

র াোতিে তশে ও র াোন তশমে  েি সাধা ণ রক্ষত্র খুুঁজতে , রযেনটি ই স্কানস তে । তর্মশেিঃ 

অগ্রী অনুশী মন  রক্ষমত্রও এস্ট্রাস্কান ধে ে এেটি প্রধান প্রর্ার্ তে । জনশ্রুতি অনুসাম , র ামে  

রর্তশ র্াগ ধেী়ে প্রতিষ্ঠানগুত   প্রতিষ্ঠািা তর্মশেি র াোমজ  সাতর্ন তদ্বিী়ে  াজা নুো 

পম্পম্পত ়োমস  োে রেমে সনাক্ত ে া রযমি পাম , তযতন রের্মের্ীমে  সামে স াসত  আম াচনা 

েম তেম ন। এই প্রত্নিাম্মিে ধে েটি রোস োইত ়োমে  তর্তি তে , "পূর্ েপুরুেমে  উপা়ে" র্া রের্  

"traditionতিহে", যামে র াোন পত চম়ে  রেন্দ্রী়ে তহসামর্ রেখা হি 

 

র াোন ধে ে র্ের্হাত ে এর্ং চভ ম্মক্ততর্তিে তে , ডভ  ইউটিস "" আতে তেম্মি রয আপতন তেমি পাম ন 

"নীতি  তর্তিমি। ধে ে জ্ঞান এর্ং প্রাে েনা, অনুষ্ঠান এর্ং িোমগ  সটেে অনুশী মন  উপ  তনর্ে  

েম , তর্শ্বাস র্া রেৌিূহম   উপ  ন়ে, যতেও  াতিন সাতহমিে theতশমে  প্রেৃতি এর্ং োনতর্ে 

তর্ে়েগুত   সামে সম্পতেেি সম্পতেেি ধা ণা অনুধার্ন ে া যা়ে। এেনতে র ামে  র্ুম্মিজীর্ী 

উচ্চতর্ি রযেন তসমসম া, তযতন তেম ন এেজন আধোম্মিে, িা  েমধে সর্মচম়ে সমেহর্ােী ধে েমে 

সাোম্মজে শঙৃ্খ া  উি্স তহসামর্ রেমখতেম ন। র াোন সাম্রাজে প্রসাত ি হও়ো  সামে সামে 

 াজধানীমি অতর্র্াসী া িামে  িানী়ে ধে ে তনম়ে আমস, যা  েমধে অমনেগুত ই ইিা ী়েমে  েমধে 

জনতপ্র়ে হম়ে ওমে। এ  েমধে তিস্টান ধে োর্ ম্বী া সর্মচম়ে সফ  তে  এর্ং 380 সাম  এটি 

স ো ী  াষ্ট্রী়ে ধমে ে পত ণি হম়েতে । 

 

সাধা ণ র াোনমে  োমে ধে ে তে  দেনম্মেন জীর্মন  এেটি অঙ্গ। প্রতিটি র্াত়িমি এেটি গহৃি 

োজা  তে  রযখামন পত র্াম   গমৃহ রের্মের্ীমে  োমে প্রাে েনা ও প্রাে েনা ে া হি। আমশপামশ  

েম্মে গুত  এর্ং পতর্ত্র িানগুত  রযেন ম্পরংস এর্ং রগ্রার্গুত  শহ টি তর্েযুুক্ত েম মে ted [3] 

র াোন েোম ন্ডা টি ধেী়ে অনুষ্ঠানগুত  তিম  দিত  হম়েতে । েতহ া, োস এর্ং তশশু া সেম ই 

এোতধে ধেী়ে েে েোমে অংশ তনম়েতে । তেেভ  পার্ত ে  ীতিনীতি রের্  েতহ া া পত চা না 



ে মি পা মিন, এর্ং েতহ া া এেনিাই গেন েম তেম ন যা সম্ভর্ি র ামে  সর্ োতধে তর্খোি 

পুম াতহি,  াষ্ট্র-সেতে েি রর্স্টা , তযতন তিস্টী়ে আতধপমিে  তর্ম্মিন্ন না হও়ো অর্তধ শিাব্দী ধম  

র ামে  পতর্ত্র চিভষ্পে তেম ন। 

 

গণ-ধর্ম ের পুর্রোহিতগণ অহিজোত শ্রেণীর সদসযরো হির্েন। প্রোচীনীন শ্ররোর্ম হগজেো ং র রোট্রকের্প পক প 

পরোর মর্তো শ্রপোনও নীহত হিে নো। শ্ররোমোন প্রজোতর্ের সময় ( হিস্টপূ ে ৫০৯-২।), ংপই  যক্তিরো 

যোরো সরপোরী পম েপতেো হন েোহচীনত ির্য়হির্েন তোরোও অর্ে ং র পহিফ হিসোর্  পোজ পরর্ত 

পোর্রন। যোজপরো হ  োি পর্রর্িন, পহর োর পর্রর্িন ং র রোজননহতপিোর্  সক্তিয় জী নযোপন 

পর্রর্িন। জহুেয়োস হসজোর পনসোে হন েোহচীনত িওয়োর আর্গ পহির্ফক্স মযোক্তক্সমোস ির্য়হির্েন। 

 

অমগ্রস া রের্িামে  ইিামে পম়িন এর্ং সর্ েজনীন শঙৃ্খ া  প্রতিিতর্ তহসামর্ সীোনা 

তচতিিে ণ িো তে েম তেম ন, এর্ামর্ divineতশে তন়েতি  তর্ে়ে তহসামর্ র াোন 

সম্প্রসা ণর্ােমে েঞ্জ ু েম তেম ন। র াোন তর্জম়ে  েূ  তর্তিমি এেটি ধেী়ে রশার্াযাত্রা 

তে , রযখামন তর্জ়েী রজনাম   িা ুঁ  ধাতে েেিা এর্ং জনসাধা মণ  েঙ্গ  রসর্া ে া  জনে িা ুঁ  

ইিা প্রোশ েম তেম ন রের্িামে , তর্মশেি র্হৃস্পতি , যা া নোযে তন়েেমে েূি ে েম  

তেম়েতেম ন িামে  উি্সগ ে েম । পুতনে যুমি  (তিস্টপূর্ ে 26৪-166) ফ স্বরূপ, যখন র াে 

তনমজমে এেটি প্রর্ার্শা ী শম্মক্ত তহসামর্ প্রতিটষ্ঠি ে া  জনে সংগ্রাে েম তে , িামে  সােত ে 

সাফম ে  আশ্বাস রেও়ো  জনে রের্িা  এে ব্রি পূণ ে ে া  জনে েোম্মজমস্ট্রি া অমনেগুত  

নিভন েম্মে  তনে োণ েম তেম ন। রূ্েধেসাগ ী়ে তর্শ্বজমু়ি র াোন া িামে  আতধপিে র্মৃ্মি ে া  

সামে সামে িামে  নীতিো া তে  অনোনে র ােমে  রের্মের্িা ও ধে ে-র্ণ েমে তনেূ ে  ে া  রচষ্টা 

ে া  পত র্মিে িামে মে গ্রহণ ে া, [৪] রযমহিভ  িা া তর্শ্বাস ে ি রয সং ক্ষমণ  traditionতিহে 

সাোম্মজে তিতিশী িা  প্রচা  েম মে। [5] র াে তর্তর্ন্ন ধ মণ  র ােমে মে এেম্মত্রি ে া  এে 

উপা়ে তে  িামে  ধেী়ে heritageতিহেমে সেে েন েম , িানী়ে রের্মের্ীমে  েম্মে  দিত  ে া যা 

িামে  ধে েিিমে র াোন ধমে ে  রেতণতর্নোমস  েমধে দিত  েম তে । সেগ্র সাম্রামজে  

তশ াত তপগুত মি িানী়ে এর্ং র াোন রের্মের্ীমে  পাশাপাতশ উপাসনাগুত   প্রতি উি্সগীেৃি 

রের্মের্ী  পাশাপাতশ উপাসনা  র েডে  ম়েমে 

 

সাম্রামজে  উচ্চিা অর্তধ, র্হভ  আন্তজোতিে রের্মের্ীমে  র ামে worship ে া হি এর্ং এেনতে 

সর্ োতধে প্রিেন্ত প্রমেমশও তনম়ে যাও়ো হি, িামে  েমধে সাইমর্ , আইতসস, এমপানা, এর্ং তেত্রাস 

এর্ং রসা  ইনতর্টিোমস  েমিা রসৌ  েনর্ামে  রের্িা, যিিা উিম  পাও়ো রগমে। র াোন 

তব্রমিন। তর্মেশী ধে েগুত  ক্রের্ধ েোন র ােী়েমে  েমধে র্ক্তমে  আেৃষ্ট েম , যামে  ক্রের্ধ েোন 

সাম্রামজে  অনে রোোও রেমে পূর্ েসূ ী তে । আেোতনেৃি  হসে ধে েগুত , যা প ো ীন জীর্মন 

পত ত্রামণ  সূচনা েম তে , এটি তে  রোনও র্েম্মক্ত  র্েম্মক্তগি পেমে  তর্ে়ে, যা  সামে িা  

পত র্াম   আচা  অনুষ্ঠান চা ামনা এর্ং জনসাধা মণ  ধমে ে অংশ রনও়ো ো়িাও অনুশী ন ে া 



হি। িমর্ এই  হসেগুত  এেমচটি়ো শপে এর্ং রগাপনী়েিা  সামে জত়িি তে , এেন পত তিতি 

যা  ক্ষণশী  র াোন া সমেহমে "যােু", ে়িযন্ত্রেূ ে (েনতসওত টিও) র্া ধ্বংসািে 

োয েে ামপ  দর্তশষ্টে তহসামর্ রেখি। ১৮ religion BC তিস্টপূর্ োমব্দ র্া ুঁচানা মে  সীোর্ি ে া  

তসমনমি  প্রমচষ্টা  েমিা সনািন দনতিেিা ও unityরেে  হভ েতেরূতপি ধেী়েমে  েেন ে া  

জনে তর্তক্ষপ্ত এর্ং েখনও েখনও তনে েে প্রমচষ্টা চা ামনা হম়েতে । রযমহিভ  র াোনমে  েখনই 

রের্ োত্র এেটি godশ্ব  র্া এেটি সম্প্রো়ে গম়ি রিা া  র্াধের্াধেিা তে  না, িাই ধেী়ে 

সহনশী িা এই অমে ে রোনও সেসো তে  না রয এটি এমেশ্ব র্ােী র্ের্িা  প্রতিমযাতগিা ে া  

পমক্ষ।  ইহভ েী ধমে ে  এমেশ্ব র্ােী েমো িা র াোন নীতিো া  জনে অসুতর্ধা সৃটষ্ট েম তে  যা 

োমে োমে আমপাস ে মি এর্ং তর্মশে অর্োহতি প্রোমন  জনে পত চাত ি েম , িমর্ েখনও 

েখনও অে ী়ে দ্বমে ও জন্ম রে়ে। উোহ ণস্বরূপ, ধেী়ে তর্ম াধ প্রেে ইহভ তে-র াোন যুি এর্ং 

র্া  রোখ্র্া তর্মরামহ  ো ণ হমি সাহাযে েম তে । প্রজািমন্ত্র  পিমন  পম ,  াষ্ট্র ধে ে সম্রািমে  

নিভন শাসনমে সেে েন ে া  জনে রূপান্ত  েম তে । প্রেে র াোন সম্রাি অগাস্টাস ধেী়ে 

পুনজোগ ণ ও সংস্কাম   তর্শা  েে েসূতচ  োধেমে এে-র ামে  শাসমন  অতর্নর্ত্বমে নো়েসঙ্গি 

েম মেন। প্রজািমন্ত্র  স ুক্ষা  জনে পূমর্ ে ে া সর্ েজনীন োনি এখন সম্রামি  েঙ্গ  োেনা ে া 

হম়েতে । িোেতেি "সম্রাি উপাসনা" তপিৃপুরুমে  েৃি এর্ং প্রমিেে র্েম্মক্ত  divineশ্বত ে 

তশক্ষা  রজতন়োমস  traditionalতিহের্াহী র াোন উপাসনাটি তর্শা  আোম  প্রসাত ি হম়েতে । 

ইমম্পত ়ো  োল্ট অনেিে প্রধান উপাম়ে পত ণি হম়েতে  যা  োধেমে র াে প্রমেশগুত মি িা  

উপতিতি  তর্জ্ঞাপন তেম়েতে  এর্ং সেগ্র সাম্রামজে  জমু়ি অংশীোত মত্ব  সাংসৃ্কতিে পত চ়ে এর্ং 

আনুগিে গম়ি িভ ম তে ।  াষ্ট্রধে েমে প্রিোখোন ে া  াষ্ট্রমরামহ  সেিভ ে তে । এটি তে  তিস্টান 

ধমে ে  সামে র ামে  দ্বমে  প্রসঙ্গ, যামে র াোন া তর্তর্ন্নর্ামর্ নাম্মিেিা এর্ং উপনোমস  

েুসংস্কাম   রূপ তহসামর্ তর্মর্চনা েম তে । রশে পয েন্ত, তিস্টানমে সাম্রামজে  স ো ী ধে ে 

তহসামর্ গ্রহণ ে া  সামে সামে র াোন েুশত ের্ামে  অর্সান িমি। 

 

র াোন রপৌ াতণে traditionতিহেটি শহম   তর্তি ও উত্থামন  তর্েম়ে historicalতিহাতসে 

রপৌ াতণে োতহনীগুত মি তর্মশের্ামর্ সেৃি। এই র্ণ েনাগুত  োনর্ অতর্মনিামে  উপ  েৃটষ্ট 

তনর্ি েম , রের্ োত্র রের্-রের্ীমে  েধে রেমে োমে োমে হিমক্ষমপ  সামে 

divineশ্বত ের্ামর্ আমেতশি তন়েতি  এে তর্স্িৃি ধা ণা। র ামে  প্রেে তেমে  ইতিহামস  জনে, 

ইতিহাস এর্ং রপৌ াতণে োতহনী পাে েেে ে া েটেন  

রপৌ াতণে োতহনী অনুসাম , রর্নামস  পুত্র ররাজান শ ণােী আতন়োমি র ামে  অধ ে-

divineশ্বত ে পূর্ েপুরুে তেম ন, যামে র্ া হ়ে রয তিতন র়ে রেমে পোম তড়োে,  োম স এর্ং 

রপমনিসমে ইিাত মি তনম়ে আসা  সে়ে র াোন ধমে ে  তনউতি়োস প্রতিষ্ঠা েম তেম ন। এই 

র্স্তুগুত 'sতিহাতসে সেম়ে তর্শ্বাস ে া হম়েতে  র ামে  েতহ া পুম াতহমি  রর্স্টা মে  

 ক্ষণামর্ক্ষমণ োেমর্। শাস্ত্রী়ে র খেমে  েমি আ়েতন়োসমে আতেেতড়ো রেমে আসা গ্রীে 

তনর্ োতসি তেং ইর্ান্ডা  আে়ে তেম়েতেম ন, যামে  োমে অনোনে ধেী়ে তর্তি তহসামর্ তচতিি ে া 



হম়েতে : তিতন আ া েোম্মিো, "রগ্রমিস্ট অল্টা " প্রতিষ্ঠা েম তেম ন রফা ামে  জা়েগা়ে 

হা তেউত মস  োমে রর্া়েত ়োে, এর্ং, তেংর্েতন্তটি তগম়েতে , তিতনই প্রেে রফর্্রু়োত মি 

 ুমপেোত ়ো উেযাপন েম তেম ন, তিস্টী়ে যুমগ  5 ে শিাব্দী  রশেতেমে উেযাতপি হম়েতে । 

 

গ্রীে প্রর্ামর্  সামে প্রতিটষ্ঠি এেটি ররাজামন  তেেটি র ােু াস এর্ং র োমস  দ্বা া প্রতিটষ্ঠি 

র ামে  সুপত তচি তেংর্েন্তী  সামে এেটি তর্স্িৃি র্ংশর্তৃি  (আ র্া  ঙ্গা   াতিন  াজা) 

োধেমে তেত ি হম়েতে । যেজ গমে  সর্ োতধে সাধা ণ সংস্ক ণ না়েে রূপেো  তর্তর্ন্ন তেে 

প্রেশ েন েম । িামে  ো ত ়ো তস তর়্ো িা ুঁ  র্ার্া  োে রেমে েখ  ে া তসংহাসন  ক্ষা  জনে 

িা ুঁ  চাচা  াজা িামে েুো ী োো  তনমেেশ তেম়েতেম ন। Divineতশে হিমক্ষমপ  োধেমে, যখন 

ত ়ো তস তর়্ো Marsশ্ব  েঙ্গ  দ্বা া জজেত ি হম়েতে  িখন ডানতেমে তফত ম়ে রেও়ো হম়েতে । 

তিতন যেজ সন্তামন  জন্ম তেম়েতেম ন, তযতন  াজা  আমেমশ যোযের্ামর্ প্রোতশি হম়েতে  তেন্তু 

এোতধে অম ৌতেে িিনা  েধে তেম়ে  ক্ষা রপম়েতেম ন। র ােু াস এর্ং র োস িামে  োো  

তসংহাসন তফম  রপম়েতেম ন এর্ং এেটি নিভন শহ  গ়িা  উমেমশে যাত্রা েম তেম ন, র ামে  

এেটি দর্তশষ্টেযুক্ত ধেী়ে প্রতিষ্ঠান অগুত   োধেমে রের্িামে  সামে প ােশ ে েম তেম ন, যা 

প্রাচীন ো  রেমেই তর্েেোন র্ম  তচম্মত্রি হ়ে। শহম   রে়ো  দিত   সে়ে র্াইম়ে া েগ়িা েম  

এর্ং র ােু াস র োসমে হিো েম , এেন এেটি োজ যা েখনও েখনও র্ত  তহসামর্ রেখা যা়ে। 

রেটরোইড এর্ামর্ র ামে  প্রতিষ্ঠা ে া তেমে  অতর্মিেে অঙ্গ হম়ে উে । র ােু াসমে রর্শ 

েম়েেটি ধেী়ে প্রতিষ্ঠামন  োমে জো রেও়ো হম়েতে । তিতন েনসতু ়ো উি্সর্ প্রতিষ্ঠা 

েম তেম ন, প্রতিমর্শী সার্াইনমে  অংশ তনমি আেন্ত্রণ জাতনম়েতেম ন; র ােু ামস  পুরুেমে  

দ্বা া সার্াইন না ীমে  প র্িী ধে েণটি র ামে  পু াণেো  েমধে সতহংসিা এর্ং সাংসৃ্কতিে তে  

উর়্েই এমম্বড েম তে । এেজন সফ  রজনাম   তহসামর্, র ােু াস র্হৃস্পতি রফ্ম ত ়োমস  

জনে র ামে  প্রেে েম্মে  প্রতিষ্ঠা েম তেম ন এর্ং প্রেে র াোন তর্জম়ে  উেযাপমন যুমি গহৃীি 

প্রধান  ুটিি রস্পাত ়ো আতফে স র্ াহ েম তেম ন র্ম ও েমন ে া হ়ে। এেজন োনুমে  েৃিভ ে  

হাি রেমে র্া ুঁচমি রপম  র ােু াস  হসেজনের্ামর্ প্রফুল্ল হম়ে েমূ  সম  তগম়েতেম ন।  

 

 

র াে িা  রের্মের্ীমে  চত ত্র, িামে  পা স্পত ে সম্পেে র্া োনর্জগমি  সামে িামে  

তেেম্মি়ো সম্পমেে র্োখো ে া  জনে রোনও িানী়ে সৃটষ্ট  রপৌ াতণে োতহনী এর্ং সাোনে 

রপৌ াতণে োতহনী উপিাপন েম  না, িমর্ র াোন ধে েিি স্বীো  েম মেন রয আোশ ও পতৃের্ী  

সেি  ামজে  াজত্ব েম তেম ন অে  রের্িা। উপম   আোমশ  রের্িা, পািা  রের্িা া এর্ং 

এ  েমধে অগতণি রের্মের্ী া তেম ন। তেেভ  স্পষ্টিই র ামে  পক্ষপাতিত্ব েম তে  ো ণ র াে 

িামে  সিাতনি েম তে , তেন্তু রেউই অন্ততন েতহি, অেেে তর্মেশী র্া তর্মেশী তে  না। উেী়েোন 

র াোন সুপা -রস্টমি   াজননতিে, সাংসৃ্কতিে এর্ং ধেী়ে সংহতি  জনে আইনী সম্প্রোম়ে  

এেটি তর্স্িৃি, অন্তর্ভ েক্ত এর্ং নেনী়ে রনিও়োমেে  প্রম়োজন তে । তর্তর্ন্ন সেম়ে এর্ং তর্তর্ন্ন 



জা়েগা়ে aশ্বত ে সিা  প্রর্ার্, চত ত্র এর্ং োয োর্ত   রক্ষত্রটি অমনে  সামে তর্স্িৃি হমি পাম , 

ওর্া  োপ ে মি পাম  এর্ং র াোন তহসামর্ পুন া়ে সংজ্ঞাত়েি হমি পাম । পত র্িেন তর্েেোন 

traditionsতিমহে  েমধে এমম্বড ে া হম়েতে । ত পার্ত োন যুমগ   াজননতিে, সাোম্মজে এর্ং 

ধেী়ে অতিতিশী িা  সেম়ে এেটি আধাসোতসে, োোমোগি পামে  রর্শ েম়েেটি সংস্ক ণ 

দিত  ে া হম়েতে । র্হৃস্পতি, সেি রের্মের্ীমে  েমধে সর্মচম়ে শম্মক্তশা ী এর্ং "রের্িামে  

সামে শহম   সম্পেে তি  তে ", র ামে  সমর্ োচ্চ োয ো ়ে, অর্েন্ত ীণ সংগেন এর্ং র্াতহেে 

সম্পমেে  divineতশে েিৃেত্বমে ধা ার্াতহের্ামর্ র্েক্ত েম তে । প্রত্নিাম্মিে এর্ং প্রা তম্ভে 

ত পার্ত োন যুমগ  সে়ে, তিতন িা ুঁ  েম্মে , ধমে ে  তেেভ  তেে এর্ং েঙ্গ  ও েুইত নামস  সামে 

েম়েেটি divineতশে দর্তশষ্টে র্াগ েম  তনম়েতেম ন, যামে পম  জমুনা এর্ং তেনার্ো দ্বা া 

প্রতিিাপন ে া হম়েতে । রাইমড  প্রতি এেটি ধা ণাগি প্রর্ণিা প র্িীোম   রসম স,  াইর্া  

এর্ং ত মর্ া  েৃতেোজ র্া প্লাতর়্োন রাইড এর্ং ইমম্পত ়ো  োমল্ট  পত পূ ে ম্মত্রগুণী়ে রের্িা-

রগাষ্ঠীগুত   তেেভ  দ্বা া ইতঙ্গি ে া রযমি পাম । অনোনে র়্ি এর্ং রোি রোি রের্মের্ী া divineশী 

তর্র্াহ এর্ং রযৌন অোডমর্ঞ্চাম   রপৌ াতণে োতহনীগুত   োধেমে এেে, এেমত্র র্া পূর্ েসূত্র 

তহসামর্ যুক্ত হমি পাম । প র্িীোম  এই র াোন েনিাম্মিে রেতণতর্নোসগুত  হম ন খে 

সাতহতিেে এর্ং রপৌ াতণে োতহনী, তেেভ  অংশ োশ েতনে সৃটষ্ট এর্ং প্রা়েশই গ্রীে উি্স origin 

 াতিন সাতহমিে  ও সংসৃ্কতি  রহম নাইমজশন গ্রীে অত ম্পম্প়োনমে  আম ামে র াোন 

রের্মের্ীমে  পুন া়ে র্োখো ে া  জনে সাতহতিেে ও দশতেে েমড  স র্ াহ েম তে  এর্ং এই 

ধা ণাটি প্রচা  েম তে  রয েুটি সংসৃ্কতি ই এেটি sharedতিহে তে । 

 

 

র াে  ামজে  রের্মের্ীমে  োমে তচিােে েে, র্ে়ের্হভ   এর্ং রেম্মন্দ্র়ে  ীতিনীতিগুত  রোনও 

র্েম্মক্ত  িম া়ো এর্ং র্েম্মক্তগি রের্মের্ী  সামে সম্পতেেি সাধা ণ ধেী়ে অনুশাসন, র ামে  তর্তর্ন্ন 

পা়িা এর্ং সম্প্রোম়ে  পৃষ্ঠমপােে রের্িামে  দ্বা া এর্ং প্রা়েশই অম ৌতেে সংতেেণী়ে তেেমণ  

দ্বা া প্রতিতেমন  জীর্মন প্রচভ  পত োমণ রর্ম়ি যা়ে were অতফতস়ো , রর্স ো ী, িানী়ে এর্ং 

র্েম্মক্তগি ধে োর্ ী যা দর্ধ র াোন ধমে ে  দর্তশষ্টেযুক্ত এই রচিনা়ে, এেটি প্রামেতশে র াোন 

নাগত ে তযতন রর্াডো  রেমে তির্ুম   তসতর্ম   প ােমশ ে  জনে ইিাত   েীি ে যাত্রা েম তেম ন, 

তিতন র্াত়ি রেমে িা ুঁ  তনমজ  রের্ী  প্রতি িা ুঁ  র্ম্মক্ত অর্মহ া েম ন তন: আতে রিা ািুত  েত , 

েখনই পুম া পতৃের্ী  েধে তেম়ে রযমি তেিাে না, িমর্ আতে প্রেে এর্ং সর্ োতধে ওনু়ো  তর্শ্বি 

উপাসে। আতে পতৃের্ী  রশে প্রামন্ত আতে, িমর্ ে ূত্ব আোমে অনে রের্ী  োমে োনি ে মি 

প্রম াতচি ে মি পাম  না। সমিে  র্া র্াসা আোমে তির্ুম  এমনতে , িমর্ ওনু়ো  অনুেূ  

শম্মক্তগুত  আো  সামে এমসতে । সুি াং, আো  জন্মরূ্তে রেমে েমূ  Italyশী ো, ইিাত মি 

তনর্ োতসি, আতে আো  ব্রি এর্ং প্রাে েনাগুত মে আ  েে সমম্বাধন েত  না 

 

তগ্রমো-র াোন  হসে সম্প্রো়ে: তগ্রমো-র াোন  হসে র ামে  পুম া জীর্ন জমু়ি, " হসে েল্ট" 



এ  অসংখে োত্রা উপতিি হম়েতে । এই ধে েগ্রেগুত  সাধা ণি অ তফ়োমস  গে তহসামর্ 

তেংর্েতন্ত র্া পতর্ত্র গেগুত মি প্রতিটষ্ঠি হম়েতে । রর্তশ র্ামগ  অনোনে সংসৃ্কতিমি রযেন 

এেটি তেশ ী়ে রের্ী োল্ট অফ আইতসমস  তর্তি তে । সেসে া সাধা ণি জানমিন রয 

গেগুত  তর্শুি তেংর্েতন্ত, িমর্ িা া িামে  অনগুােীমে  রেমন চ া  জনে এেটি েমড  

স র্ াহ েম তে । এই ধে েতর্শ্বাসগুত   প্রা়েশই র্ে়ের্হভ  , েীি ে র্া রচষ্টা ে া  প্রম্মক্র়ো প্রম্মক্র়ো 

তে , যা ধমে ে  েমধে পাে েেে  ামখ, িমর্ সম্ভার্ে সেসেমে  আ ও র্া  পত মর্শ এর্ং ো়েিাই 

নামে পত তচি সাোম্মজে র্ন্ধনমে উি্সাতহি েম  এেন এেটি পত মর্মশ  পমে যাও়ো  

প্রতিশ্রুতি রেও়ো হম়েতে । এই র্ন্ডগুত  রর্তশ র্াগ সেসেমে  েমধে তন়েতেির্ামর্ সাধা ণ 

খার্া , নিৃে, অনুষ্ঠান এর্ং আচা  অনুষ্ঠান এর্ং উপম াক্ত উমেোমগ  ো মণ এই র্ন্ডগুত  দিত  

হম়েতে । অ তফে সম্প্রোম়ে  েমধে অতফে়োমস  উপ  রফাোমস  েমিা সংসৃ্কতি  রেন্দ্রতর্ে ু

অগিো িা  সেসেমে  ধে েিিমে তনমেেশ রে়েতন। তেংর্েতন্ত োতহনীগুত  সেসেমে  গাইড 

ে া  জনে রর্াোমনা হম়েতে , িমর্ এমি জত়িি রের্মের্ী া েে েমনামযাগী তে ।  হসে 

সংিটিি উপতিি তে  এর্ং র ামে  রর্তশ র্াগ অংমশ সাধা ণি গহৃীি হ়ে এর্ং িামে  

সেসেমে  জনে এেটি অননে ধে েিাম্মিে অতর্জ্ঞিা স র্ াহ েম । 

 

েভ টি এর্ং উি্সর্: 

র াোন েোম ন্ডা গুত মি প্রা়ে চতল্লশটি র্াতে েে ধেী়ে উি্সর্ প্রেতশ েি হ়ে। তেেভ  তেেভ  তেন িা়েী তে , অমনে া এেে তেন র্া িা  রচম়ে েে সে়ে: 

পতর্ত্র তেনগুত  (ো া যাও়ো ফাম্মি) "অ-পতর্ত্র" তেমন  রচম়ে রর্তশ (েম  যাও়ো রনফাম্মি)। রর্ুঁমচ োো র াোন ধেী়ে েোম ন্ডা গুত   িভ না 

রেমে রর্াো যা়ে রয স ো ী উি্সর্গুত  তর্তর্ন্ন িানী়ে traditionsতিমহে  জনে অনুমোতেি তর্সিৃ্ি রেৌসেুী রগাষ্ঠী অনুসাম  আম়োজন ে া 

হম়েতে । রর্শ েম়েেটি প্রাচীন এর্ং জনতপ্র়ে উি্সমর্  ুতড ( "মগেস" রযেন  মে  র স এর্ং নািে পত মর্শনা ) অন্তর্ভ েক্ত ে া হম়েতে , 

উোহ ণস্বরূপ, েতেিাত টি  সে়ে ফ চভনা তপ্রতেমজতন়ো  সিামন পো াতস্ট্রনা়ে এর্ং ত র্াম   সিামন  ুতড র াোতন সহ েম়েেটি উোহ ণ 

 ম়েমে। অনোনে উি্সর্গুত মি রের্  িামে  পমু াতহি এর্ং অোমো াইিস, র্া তর্মশে রগাষ্ঠী রযেন রর্ানা রে-  অনুষ্ঠামন েতহ ামে  উপতিতি 

এর্ং আচাম   প্রম়োজন হমি পাম । 

 

অনোনে পার্ত ে উি্সর্গুত  েোম ন্ডাম   দ্বা া প্রম়োজন হ়ে তন, িমর্ ইমর্ি দ্বা া উপ মক্ষ। 

এেটি র াোন রজনাম ম   তর্জ়ে ধেী়ে োনমি  পত পূ ণ তহসামর্ উেযাতপি হম়েতে , যতেও 

এগুত   াজননতিে ও সাোম্মজে িাি্পয েমে োতপম়ে। প্রজািমন্ত্র  রশমে  তেমে,  াজননতিে 

অতর্জাি া জনসাধা মণ  প্রেশ েনীমি এমে অপ মে োত়িম়ে যাও়ো  প্রতিমযাতগিা েম  এর্ং 

তর্জ়েী  ুতড পত চা ে গ্ল্োতডম়েিা  প্রতিমযাতগিা অন্তর্ভ েক্ত ে া  জনে প্রসাত ি হ়ে। তপ্রম্মিমপমি  

অধীমন, এ জািী়ে সেি েশ েনী়ে প্রেশ েনগুত  ইমম্পত ়ো  তন়েন্ত্রমণ  অধীমন আমস: সর্ োতধে 

েৃটষ্টনেন সম্রািমে  দ্বা া র্িভ েতে রেও়ো হি, এর্ং এ  রচম়ে েে িিনা েোম্মজমস্ট্রি া এেটি পতর্ত্র 

োত়েত্ব এর্ং অতফমস  সুমযাগসুতর্ধা তহসামর্ স র্ াহ েম তেম ন। অতিত ক্ত উি্সর্ এর্ং 

রগেগুত  ইমম্পত ়ো  প্রমর্শ ও র্াতে েেী উেযাপন েম । নিভন যুমগ (রসেু াে) তচতিি ে া  জনে 

প্রোগি ত পার্ত োন রসেু া  রগেমস  েমিা অনে াও traditionalতিহেগি েূ েমর্াধ এর্ং 



এেটি সাধা ণ র াোন পত চ়ে র্জা়ে  াখা  জনে সাম্রাম্মজেের্ামর্ অে ো়েমন পত ণি হম়েতে । 

রে ী প্রাচীনোম ও চশোটি িামে  ধেী়ে অনু ামগ  তেেভ  ধম  র মখমে চাচে ফাো মে  প ােশ ে 

দ্বা া তিস্টানমে  অংশ রনও়ো উতচি ন়ে। অমনে প্রত্নিাম্মিে উি্সর্গুত   অে ে এর্ং উি্স 

এেনতে র ামে  র্ুম্মিজীর্ী অতর্জািমেও তর্ম্মিি েম তে , িমর্ িা া যিই অস্পষ্ট তে , 

পুনন ের্ীে ণ ও পুন া়ে র্োখো ে া  সুমযাগ িি রর্তশ - অগাস্টামস িা ুঁ  ধেী়ে সংস্কাম   

েে েসূতচমি রোনও িিনা হাম তন, যা প্রা়েশই দস্ব াচা ী উদ্ভার্নমে আর্ি েম  না, র্া না যুমগ  

তেংর্েতন্ত তহসামর্ িা ুঁ  এেোত্র প্রতিদ্বেী, ওতর্ড। িা ুঁ  ফাম্মিমি, জানু়ো ী রেমে জনু পয েন্ত 

র াোন েভ টি  তেনগুত মি োর্েযুে্ি এেটি েীি ে-োর্েগ্রমে ওতর্ড র াোন প্রাচীন প্রত্ন, জনতপ্র়ে 

 ীতিনীতি এর্ং ধেী়ে অনুশী মন  এে অননে েৃটষ্টর্তঙ্গ উপিাপন েম মেন যা রূপান্তত ি েম  

েেনাশম্মক্ত, তর্মনােনেূ ে, উচ্চতচন্তা  এর্ং রর্ৌতিেরূমপ; ম্পস্পোম   েুতি ে র্া অনুপ্রাতণি েতর্-

র্ার্র্ােী তহসামর্ রপাজ রেও়ো সমিও পুম াতহমি  তর্র্ ণ ন়ে, িমর্ র্ণ েনা, েেনা এর্ং োতর্েে 

র্ুেৎপতি সম্পতেেি এেটি োজ যা সোিান োত ়ো, েনসুেত ়ো এর্ং আন্না  উি্সমর্  েমিা েমি়ে 

উি্সর্গুত   তর্স্িৃি  তসেিা এর্ং েু ন্ত তচিমে প্রতিফত ি েম  োমচে  আইতড়োমস রপম ন্না, 

রযখামন ওতর্ড সেে েৃিমেহযুক্ত জতু ়োস তসজা  হিো  তর্ে়েটি র াোনমে  েমধে উি্সর্মে 

পুম াপুত  িিনাক্রান্ত র্ম  েমন েম । িমর্ তর্তর্ন্ন সে়ে এর্ং িান রেমে সং ক্ষণ ে া স ো ী 

েোম ন্ডা গুত  ইমর্ি র্াে রেও়ো র্া তর্স্িৃি ে া  রক্ষমত্র নেনী়েিা রেখা়ে, এটি তনমেেশ েম  

রয প্রম়োজনী়ে পয েমর্ক্ষণগুত   রোনও এেে তিতিশী  এর্ং অনুমোেনেূ ে েোম ন্ডা  তে  

না। প র্িী সেম়ে তিস্টান শাসমন  অধীমন সাম্রামজে নিভন তিস্টান উি্সর্গুত  েেপমক্ষ তেেভ  

তেেভ  traditionalতিহের্াহী উি্সর্ পাশাপাতশ র াোন েোম ন্ডাম   তর্েেোন োোমো  সামে 

সংযুে্ি হম়েতে । 

 

ধেী়ে অনুশী ন- প্রাে েনা, োনি এর্ং শপে: সেি িোগ ও দনমর্েে োয েে  হও়ো  জনে এেসামে 

প্রাে েনা প্রম়োজন। তপ্লতন েে এল্ডা  রিােণা েম তেম ন রয "প্রাে েনা র্েিীি র্ত োনমে অমেমজা 

র্ম  েমন ে া হ়ে এর্ং রের্িামে  যোযে প ােশ ে ন়ে।" তনমজই প্রাে েনা  স্বাধীন ক্ষেিা তে । 

েেে শব্দটি এেের্ামর্ সর্মচম়ে শম্মক্তশা ী ধেী়ে েে ে তে  এর্ং োয েে  রেৌতখে সূত্রগুত   জ্ঞান 

োয েোত িা  েূ  চাতর্োটে। অনুম াধ ে া রের্িা  োম্পিি ক্ষেিাগুত মি রিাো রেও়ো  জনে 

সটেে নােে ণ অিোর্শেে তে , সুি াং র াোন রের্মের্ীমে  েমধে ধেী়ে উপাখোমন  তর্িা  

িমি। সম্প্রোম়ে  পক্ষ রেমে এেজন পুম াতহি উচ্চস্বম  ও স্পষ্টর্ামর্ নাোজ পম়িন (রপ্রি) 

offered তর্মশেজ্ঞ ও রপশাো  া রোেহীনর্ামর্ জনসাধা মণ  ধেী়ে অনুষ্ঠান োয েে  ে মি 

হম়েতে ; রোনও র্ভ ম   প্রম়োজন হমি পাম  ম্মক্র়োটি এেনতে পুম া উি্সর্টি শুরু রেমেই 

পুন ার্তৃি ে া উতচি। Ianতিহাতসে ত তর্ এেন এেটি িিনা  েো জাতনম়েমেন যখন  াতিন 

উি্সমর্ তপ্রজাইতডং েোম্মজমস্ট্রি িা ুঁ  প্রাে েনা়ে উপো মর্াগীমে  িাত ো  েমধে "র াোন োনুে" 

অন্তর্ভ েক্ত ে মি র্ভ ম  তগম়েতেম ন; উি্সর্ শুরু ে মি হমর্। এেনতে রোনও র্েম্মক্ত  দ্বা া 

র্েম্মক্তগি প্রাে েনা সূত্রেূ ে তে , এেটি র্েম্মক্তগি অতর্র্েম্মক্ত  রচম়ে রি াও়োি, যতেও রোনও 



তনতেেষ্ট উমেশে র্া অনুষ্ঠামন  জনে র্েম্মক্ত দ্বা া তনর্ োতচি হম়েতে । শপে - র্ের্সা়ে, িাম়েমিজ 

এর্ং পত মের্া, পষৃ্ঠমপােেিা এর্ং সু ক্ষা,  াষ্ট্রী়ে োয ো ়ে, চভ ম্মক্ত ও আনুগমিে  উমেমশে শপে 

তনম়েমে the রের্মের্ীমে  সাক্ষী এর্ং অনুমোেমন  জনে আমর্েন েম তে । দর্ধ শপে গ্রহণ 

(অস্বীো ) এর্ং শপে ে া শপে র্ঙ্গ ে া এেই এেই শাম্মি র্হন েম তে : উর়্েই োনর্ ও 

রের্িামে  েমধে রেৌত ে র্ন্ধনমে প্রিোখোন েম তে । এেটি রর্ািভে র্া ব্রি এেটি রের্িামে 

রেও়ো প্রতিশ্রুতি তে , সাধা ণি উি্সমগ ে  প্রিার্ র্া প্রাপ্ত উপোম   তর্তনেম়ে এেটি 

রর্ািোমন  প্রিার্। 

 

ধম ে ং র রোট্রকে 

 

শ্ররোমোন ধমীয় (ধম ে) ংপটি হনতয ও গুরুত্বপূণ ে হ ষয় হিে, শ্রমোস মোইওহরয়োম, শ্ররোমোন traditionহতিয 

 ো পপতকপ প্র োগুহের হিহি। 

শ্রদ তোর্দর যত্ন, ধর্ম ের ংপমোত্র অ ে, তোই জী র্নর মধয হদর্য় শ্রযর্ত ির্য়হিে, ং র শ্রপউ ংিোর্  

 ুঝর্ত পোর্র শ্রপন হসর্সর্রো শ্রপন হের্েহির্েন শ্রয ধম ে "প্রর্য়োজনীয়" হিে। ধমীয় আচীনরণ - েোহতন 

িোষোয় হপয়োতোস, েীপ িোষোয় ইউর্সহ য়ো - ক্তিয়োপেোর্পর অন্তিভ েি হিে ং র হচীনন্তোর নয়। 

ফেস্বরূপ ধমীয় পোজগুহে শ্রযেোর্ন হ শ্বস্ত হিে শ্রসেোর্নই ির্য়হিে: শ্রদর্ে  োহ়ি,  োর্রো, সহমহত, 

েির, সোমহরপ হেহ র, প রস্থোর্ন, শ্রনৌপোয় পর্র। 'যেন ধোহম েপ ভ্রমণপোরীরো পর্  শ্রপোন পহ ত্র 

শ্রেোি  ো শ্রপোনও ধমীয় স্থোন হদর্য় যোয়, তেন তোরো মোনত  ো ফর্ের পনর্ দয পতহর পরর্ত  ো হপিভ ক্ষণ 

 র্স  োর্প' (অহপউহেয়োস, শ্রলোহরডস ১.১)। 

ধমীয় আইন সম্মোন ও তযোর্গর আনুষ্ঠোহনপ  য স্থোর্প শ্রপন্দ্র পর্র যো divineহেপ আেী েোদ হনর্য় 

আর্স, নীহতটি ইউটি শ্রডস ( "আহম হদক্তি, আপহন হদর্ত পোর্রন" ) অনুসোর্র। য োয , ের্েয় ধমীয় 

সোমোক্তজপ সোমোক্তজপ সম্প্রীহত ং র সমকক্তে ংর্নর্ি। ধমীয় অ র্িেো ি'ে নোক্তস্তপতোর ংপ প্রপোর: 

অশুহচীন তযোগ ং র িভে অনুষ্ঠোন হিে হিটিয়ো (অহ শ্বোসয তররুটি)। অহতহরি হনষ্ঠো, শ্রদ র্দ ীর্দর 

প্রহত িয়ঙ্কর পুুঁ চীনপোর্নো ং র divineহেপ জ্ঞোর্নর অন েপ  য িোর  ো অর্েষণ ি'ে পুসরস্কোর। ংর 

মর্ধয শ্রয শ্রপোনও পনহতপ হ চীনভ যহত divineহেপ শ্রিোর্ধর পোরণ ির্ত পোর্র (তোই) রোর্জযর ক্ষহত পরর্ত 

পোর্র    রোর্জযর সরপোরী শ্রদ র্দ ীর্দর ংর আইনী অহফস ং র প্রহতষ্ঠোনগুহের সোর্  হচীনহিত পরো 

ির্য়হিে ং র প্রহতটি শ্রেণীর শ্ররোমোনরো নশ্বর ং র divineশ্বহরপ উচ্চপদস্থ  যক্তির সুহ ধো ং র 

সুরক্ষোর সম্মোন পরর্   র্ে আেো পরো ির্য়হিে। জনসমোর্ র্ে অরে শ্রনওয়ো তোর্দর সম্প্রদোর্য়র 

ং র ংর মূেযর্ োধগুহের প্রহত  যক্তিগত প্রহতশ্রুহত শ্রদেোয়। 

 

স ো ী রগাষ্ঠীগুত মে "জনস্বামে ে  তর্ে়ে" (র স পার্ত ো) তহসামর্  াষ্ট্রী়ে অে োত়েি ে া হম়েতে । 

রর্স ো ী তেন্তু আইনসিি ধেী়ে সম্প্রো়েগুত  িামে  তনজস্ব সম্প্রোম়ে  সুতর্ধা  জনে 

র্েম্মক্তগি র্েম্মক্তমে  দ্বা া অে ো়েন েম তে । স ো ী এর্ং র্েম্মক্তগি সংসৃ্কতি  েমধে পাে েেে 



প্রা়েশই অস্পষ্ট। র্েম্মক্ত র্া সেটষ্টগি সতেতিগুত   াষ্ট্র রের্মের্ীমে  জনে িহতর্  এর্ং সংসৃ্কতি 

স র্ াহ ে মি পাম । পার্ত ে রর্স্টা স স ো ী ও রর্স ো ী সম্প্রোম়ে  জনে র্ের্হাম   

জনে আনুষ্ঠাতনে পোে ে প্রস্তুি েম তেম ন এর্ং পোম িাত ়ো উি্সমর্  জনে  াষ্ট্রী়ে অে ো়েমন 

(এইর্ামর্ প্রোশে) উমদ্বাধনী অনুষ্ঠান েম তেম ন, যা অনেো়ে পত র্াম   পূর্ েপুরুেমে  র্েম্মক্তগি 

আচা  তে । রডাোমস  তেেভ  অনুষ্ঠান (গহৃিা ী ) জনসাধা মণ  জা়েগা়ে অনুটষ্ঠি হি িমর্ 

আইনি তেেভ  অংমশ র্া সমূ্পণ ের্ামর্ প্রাইর্ািা তহসামর্ সংজ্ঞাত়েি ে া হর়েতে । সেি ধে োর্ ম্বী া 

রশে পয েন্ত রসি  এর্ং পতিফাইতসমস  অনুমোেন এর্ং তন়েন্ত্রমণ  সামপমক্ষ। 

 


