সামাজিক উন্নয়ন
বাইববল পাঠ
“ প্রভুর আজিক প্রপ্ররণা আমার ওপর জনত্য অজিজিত্,
কারণ প্রভু আমাবক অজভজিক্ত কবরবেন,
জত্জন আমাবক প্রপ্ররণ কবরবেন দীনদজরবের কাবে মঙ্গলস্মাচার প্রচার করবত্,
বন্দীর কাবে মুজক্ত আর অবের কাবে নবদৃজি লাবভর কথা প্র ািণা করবত্,
পদদজলত্ মানুিবক মুক্ত কবর জদবত্
এবং প্রভুর অনুগ্রহদাবনর বিষ কাল প্র ািণা করবত্”।

প্রারজিক প্রাথষ না
প্রভু আমায় ত ামার শান্তির দূ কর
তেখানে রনয়নে ঘৃণা আন্তম তেে ভান াবাসা তদখান পান্তর
তেখানে রনয়নে আঘা তসখানে ক্ষমা
তেখানে রনয়নে সনেহ তসখানে ন্তবশ্বাস
তেখানে রনয়নে হ াশা তসখানে আশা
তেখানে অন্ধকার তসখানে আন া
তেখানে দুুঃখ তসখানে আেে
তহ পরনমশ্বর আন্তম তেে তবশী ন্তকেু ো খুন্তুঁ ি
তেখানে সািোর প্রনয়ািে তসখানে সািো ন্তদন পান্তর
তেখানে তবাঝাপড়ার প্রনয়ািে তসখানে বুঝন পান্তর
তেখানে ভা বাসার প্রনয়ািে তসখানে ভা বাসন পান্তর
কারণ দানের মনযেই পাওয়ার আেে রনয়নে
ক্ষমার মযে ন্তদনয় ক্ষমা পাওয়া োয়
এবং মৃ ু ের মযে ন্তদনয় অেি িীবে াভ করা োয় ।
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ভু জমকাাঃ
খৃষ্টমণ্ড ী বহুবের যনর এক অখণ্ড এবং অেুনমাদেনোগ্ে উন্নন্ত র ন্তবষনয়র উপর কাি কনর চন নে।
ন্তেনিনদরনক ন্তশক্ষা প্রাঙ্গনণ ন্তেনয়ান্তি

কনরনে, স্বাস্থ্ে ন্তবষয়ক এবং সামান্তিক অর্থনেন্ত ক ন্তবষয়ক উন্নন্ত ন

ন্তবনশষ কনর দন্তরদ্রনদর িেে এবং
ন্তেম্নস্তনরর মােুনষর িেে কাি কনর চন নে। সঠিক েোয়ন্তবচানরর িেে কমথ এবং িগ্ন র রুপািনরর
কানি অংশগ্রহণ করার কমথ মঙ্গ সমাচার প্রচানরর একটি গ্ঠেমূ ক মাত্রা দাে কনরনে। খৃষ্টমণ্ড ীর ন্তবনশষ
কাি মােব িান্ত র মুন্তির িেে এবং তে তকাে প্রন্ত কূ পন্তরন্তস্থ্ন্ত

তর্নক উদ্ধানরর িেে। (ন্তবনশ্বর ন্তবচার

েোয়পরায়ে াুঃ ন্তবশপগ্নণর ন্তি ীয় সাযারণ সভা, ৩০তশ েনভম্বর, ১৯৭১, পদসংখো ৬)। এই সংন্তিষ্ট ন্তবষনয়
খৃষ্টমণ্ড ী দন্তরনদ্রর প্রন্ত েীশুর সহােুভূন্ত সম্পন্ন এবং ভান াবাসার মুখ সুস্পষ্টভানব প্রকাশ কনরনেে। ন্তবন্তবয
উন্নন্ত র ন্তবষয় োড়াও সামান্তিক েোয়ন্তবচানরর বোপানর আমরাও আমানদর ন্তেনয়ান্তি

কন্তর কারাগ্ানরর

তসবায় ন্তেনিনদর সময় বেয় কনর।
ন্তি ীয় ভোটিকাে পন্তরষনদর সামান্তিক ন্তবষয়ক প্রার্ন্তমক েন্তর্পত্র “ তগ্াউডীয়ুম এট তস্পস ”
“খৃষ্টমণ্ড ীর োিন্তকয় ন্তবুঁন্তযসমুহ এবং আযুন্তেক পৃন্তর্বী ”, োহা পন্তরষনদর অেে ম সম্পাদো ন্তহসানব গ্ণে
হনয়নে। পূনবথর েন্তর্র স্বরূপ, ইহা ন্তবশপগ্নণর ভাবমূন্ত থ এবং সামান্তিক সম্পকথ এবং খৃষ্টযমথাব ম্বীনদর কমথ
ন্তবষয়ক ন্তবস্তৃ

স্থ্াে দখ কনর এবং এর সবনচনয় প্রনয়ািেীয় সারমমথ হই , এই েন্তর্ প্রন েকটি মােুনষর

প্রার্ন্তমক মেথাদার কর্া ন্তেন্তি কন্তরয়া বন এবং োহারা েন্ত্রণা তভাগ্ী এবং োহারা েন্ত্রণা তভাগ্ীনদর সান্ত্বো
তদয়, আেে এবং আশা িাগ্ায় এই েুনগ্র মােুনষর দুুঃখ ও দুন্তিিায়, ন্তবনশষভানব োরা দন্তরদ্র এবং তে তকানো
ভানব পীন্তড়

াহানদর সনঙ্গ খৃষ্টমণ্ড ীর ঐকের কর্া তঘাষণা কনর। এইগুন্ত

হ

খৃষ্টন্তবশ্বাসীনদর দুুঃখ ও

দুন্তিিার আেে এবং আশা। (G.S.1)

প্রর্ম পবথুঃ খৃষ্টমণ্ড ীর ন্তশক্ষা
কোর্ন্ত ক সামান্তিক ন্তশক্ষা কোর্ন্ত ক মণ্ড ীর সামান্তিক েোয়ন্তবচার ন্তবষয়ক ন্তশক্ষানক চূ ড়াি
তকানড়নে। আমরা আমানদর সামান্তিক িীবনে তে সক

মাত্রার মুনখামুন্তখ হই এটা তস সক

ন্তবষনয়

মঙ্গ সমাচানরর আন া প্রদশথে করার একটি প্রনচষ্টা। এটা একটি সঠিক সামান্তিক দৃন্তষ্টভন্তঙ্গর পদমেথাদা
বাড়ায়, ো বাইনব

প্র োনদনশর ন্তভন্তির ওপর দণ্ডায়মাে। খৃষ্টমণ্ড ীর পর্প্রদশথকনদর ন্তশক্ষার উপর এবং

ন্তিষ্টাে িান্ত র সামান্তিক ন্তবষনয়র উপর প্রভাবীয় অন্তভজ্ঞ ার সম্পূণথ ইন্ত হাস বেি কনর। খৃষ্টমণ্ড ীর
সামান্তিক ন্তশক্ষা হ মঙ্গ সমাচার প্রচানরর একটি েুন্তিসম্ম হান্ত য়ার।
পরব ী ন্তবভানগ্ কোর্ন্ত কনদর সামান্তিক ন্তশক্ষার ন্তকেু ন্তবন্তশষ্ট অংশ স্পষ্টভানব আন ান্তক করার তচষ্টা চা াে
হনয়নে।

কোর্ন্ত ক সামান্তিক ন্তশক্ষার সা টা মু

ত্ত্ব
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১। মােব বোন্তির িীবে ও মেথাদাুঃ
কোর্ন্ত ক সামান্তিক ন্তচিা যারার ন্তভন্তি হই

একিে মােব বোন্তির প্রকৃ

জ্ঞাে এবং

াহার

মেথাদা। সাযু ন্তি ীয় িে প এর বানকে, কোর্ন্ত ক সামান্তিক ন্তশক্ষার ন্তভন্তি হই ’ একিে মােব বোন্তির
সঠিক দৃন্তস্তভন্তঙ্গ,

াহার দু থভ গুরুত্ব। এই কারনণ পুরুষ বেন্তি......এই পৃন্তর্বীর একমাত্র সৃন্তষ্ট োহা পরনমশ্বর

ন্তেনির ইচ্ছান ই সৃন্তষ্ট কনরনেে। পরনমশ্বর
অন্তি

কনরনেে।(আন্তদপুস্তক ১;২৬),

াুঁর ন্তেনির প্রন্ত চ্ছন্তব এবং প্রন্ত কৃ ন্ত

পুরুষ বোন্তির উপর

ার উপর অ ু েীয় মেথাদা অপথণ কনরনেে। এই অনর্থ কোর্ন্ত ক

সামান্তিক ন্তশক্ষা একিে বোন্তির মেথাদার উপেুি জ্ঞানের এবং

ার নেন্ত ক ভাবার্থ স্পষ্টভানব বোি কনর

প্রন্ত টি োগ্ন্তরনকর সানর্ সম্পকথ স্থ্াপনের িেে তপাপমনহাদয়গ্ণ িারা মােবন্তযকার এই যারণা অন্তযগ্ৃহী
হনয়নে। প্রভু পরনমশ্বনরর সিাে তহ ু ন্তকেু প্রন্ত নরায ক্ষম া রনয়নে অেেনদর িারা ক্ষন্ত র তর্নক রক্ষো
পাওয়ার। ন্তেন্তদথষ্ট যরনণর ন্তকেু পন্তরচা োর তোগ্ে া রনয়নে । আসন

খৃষ্টমণ্ড ী মা ৃ গ্ভথ তর্নক আমৃ ু ে পেথি

প্রন্ত টি ন্তেরীহ মােুনষর িীবনের তমৌন্ত ক অন্তযকার রক্ষা করন

বাযে। ভ্রূণহ োর ন্তবনরান্তয া এবং

তস্বোমৃ ু ের ন্তবনরান্তয া মােব মেথাদানক শ্রদ্ধা িাোনোর খুব প্রনয়ািেীয় বুন্তেয়াদ ন্তবনশষ

ন্তশক্ষা, দান্তরদ্র া

এবং উিাস্তু অন্তভবাসে।
এই ন্তভন্তিমূ ক িীবনের অন্তযকানরর উপর ন্তভন্তি কনর, মােুষ অেে সব অন্তযকারও উপনভাগ্ কনর।
এখানে খৃষ্টমণ্ড ী অেোেেনদর সানর্ এক হনয় মােুনষর মেথাদা এবং মােুনষর তমৌন্ত ক অন্তযকার তঘাষণা কনর।
মােবীয় মেথাদা সুরক্ষার িেে িীবে, খাদে, বাসস্থ্াে, বস্ত্র, অবকাশ, ন্তচন্তকৎসার সুরক্ষা এবং তমৌন্ত ক ন্তশক্ষা –
এ সবই অপন্তরহােথ অংশন্তবনশশ। এই সমস্ত ন্তকেু নক অস্বীকার করা মানেই মােুনষর মনযে এক া ও মােবীয়
মেথাদার অস্বীকার করা। প্রন্ত টি মােুষ ন্তবনশষভানব দন্তরদ্র মােুনষর তমৌন্ত ক অন্তযকারগুন্ত র উন্নী

ও

সুরক্ষার িেে খৃষ্টমণ্ড ীর প্রাবন্তিক ভূ ন্তমকা খুবই গুরুত্বপূণথ।

২। পন্তরবার ও সম্প্রদানয় আহ্বাে ও অংশগ্রহণুঃ
অেেনদর সানর্ সংনোগ্ স্থ্াপনের মাযেনমই মােবীয় মেথাদা স্বীকৃ , উন্নী

ও সুরন্তক্ষ

হনয় র্ানক।

প্রন্ত টি মােুষ এনক অপনরর ভ্রা া ও ভন্তগ্েী এবং তপ্রম ও েোনয়র সম্পনকথ র মাযেনম সুস্থ্ মােবিীবনের
ন্তবকাশ ঘনট। প্রন্ত টি মােুনষর এনক অপনরর সানর্ তোগ্ানোনগ্র ন্তভন্তি হ
আনগ্র বংশযরনদর ও
ানদর প্রন্ত

ার পন্তরবার। প্রন্ত টি মােুষ ার

ানদর সমসামন্তয়ক মােুনষর কাে তর্নক অনেক অেুগ্রহ তপনয় র্ানক এবং এর ফন

ার এক ন্তবনশষ নেন্ত ক দান্তয়ত্ব র্ানক। পন্তরবারগুন্ত সমানির ন্তভন্তি।

াই পন্তরবানরর প্রন্ত

ন্তবনশষ সাহােে ও েত্ন তেওয়া উন্তচৎ। পন্তবত্র ন্তববাহ সংস্কার আি ন্তবনভদ, তপ্রনমর অভাব, আত্মনপ্রম, বহুন্তববাহ,
তভাগ্ন্তব ান্তস া, অনবয গ্ভথ ন্তেনরায, আযুন্তেক েুনগ্র অর্থনেন্ত ক, সামান্তিক, রািনেন্ত ক, মেস্তান্তিক
ন্তবশৃঙ্খ

া এবং অ োন্তযক িেবসন্ত – এই সনবর প্রভানব িিথন্তর । (ন্তি এস ৪৭ – ৫২)
প্রন্ত টি মােুষ প্রেুন্তিন্তবদো, মূ েনবায, তসবামূ ক প্রন্ত ষ্ঠাে, উন্ন মূ ক সুনোগ্ সুন্তবযা – এর মনযেই

িন্মগ্রহণ করনে। এই সামান্তিক ও সাংস্কৃ ন্ত ক পন্তরকাঠানমা সম্প্রদায়গ্ এবং বোন্তিগ্ উন্নয়নের িেে অন্ত
প্রনয়ািে। এর মনযেই বোন্তিগ্

স্বাযীে া গ্নড় ওনঠ। ন্তসদ্ধানি উপেী

সুনোগ্ই মােুনষর মেথাদা ও স্বাযীে া রক্ষার সবনচনয় ভান া উপায়।
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হবার িেে বোন্তিগ্

অংশগ্রহনণর

৩। অন্তযকার ও দান্তয়ত্বুঃ
মােবীয় মেথাদা আভেিরীণ পন্তবত্র মেথাদা তর্নক প্রবান্তহ
আহ্বাে িাোয়। সম্প্রদায়গুন্ত এবং শাসকবনগ্থর মাযেনম তস স্বীকৃ ন্ত

ো মােুষনক

ার সম্প্রদানয় তসবা করন

তপনয় র্ানক। প্রন েক মােুনষর মেথাদার

সম্মাে তদওয়া ও রক্ষা করার দান্তয়ত্ব প্রন েক মােুনষর। মহামােে তপাপ মনহাদয় ত্রনয়ান্তবংশ তোহনের খৃষ্টমণ্ড ী
ন্তবষয়ক পত্র “পানচম ইে ত ন্তরস” এ খৃষ্টীয় সামান্তিক ঐন্ত হে মােবীয় অন্তযকানরর উপর ন্তবনশষ গুরুত্ব তদয়।
এই পনত্র িীবনের অন্তযকার, খাদে, বস্ত্র, বাসস্থ্াে, স্বাস্থ্েরক্ষা, ন্তশক্ষা, েোেে ও পেথাপ্ত পান্তরশ্রন্তমনকর িারা
কমথসংস্থ্াে, অবকাশ – এই সমস্ত তমৌন্ত ক মােবীয় চান্তহদার কর্া উনেন্তখ

রনয়নে। এখানে বাক স্বাযীে া,

যমথ, সংস্থ্া, ভ্রমণ এবং সমানি অংশগ্রহণ এই সব আইন্তে ও রািনেন্ত ক অন্তযকানররও উনেখ পাওয়া োয়।
এই ইন্ত হানসর সমনয় অর্থনেন্ত ক, সামান্তিক ও সাংস্কৃ ন্ত ক অন্তযকার ন্তবনশষভানব উনেখ করন

হয়

তেখানে পান্তর্থবকরণ পািান ের যেী তদশগুন্ত র শন্তিশা ী সংবাদ মাযেনমর িারা সাংস্কৃ ন্ত ক আন্তযপন ের
উপর এন্তি চাপ সৃন্তষ্ট কনর এবং এইভানব যেী ও দন্তরনদ্রর মনযে এক সুন্তবশা ফাুঁক সৃন্তষ্ট করনে।
খৃষ্টীয় সামান্তিক ন্তচিাযারার বৃহৎ দান্তয়ত্বই মােবীয় অন্তযকানর গুরুত্বপূণথ। প্রন্ত টি মােুনষর উন্নয়ে,
ার অন্তযকার রক্ষা এবং মােবীয় পন্তরবানরর সান্তবথক ক োণ – এগুন্ত র দান্তয়ত্ব আমানদর সবার। প্রন েক
মােুষ

ার পূবথপুরুষনদর উিরান্তযকারী এবং

ার সমসামন্তয়ক মােুষনদর কানে সুনোগ্ সুন্তবযা পাবার

উপেুি। এর অর্থ হ এই তে, সমসামন্তয়ক েুনগ্র এবং আসন্ন েুনগ্র মােুষনদর িেে ভান া ন্তকেু করার
দান্তয়ত্ব সবার। (মান র এ

মোন্তিস্ত্রা, সবার আন্তর্থক উন্নন্ত )। এই মউন্ত ক দান্তয়ত্ব সমানির প্রন্ত টি মােুষ

এবং প্রন্ত টি সংস্থ্ার অংশগ্রহণ পন্তরচান্ত

কনর।

৪। শান্তি ও দন্তরদ্রনসবাুঃ
দন্তরনদ্রর িেে ন্তকেু করার ইচ্ছা প্রন্ত টি ব থ মাে েুনগ্র খৃষ্টভনির কানে চোন নের ন্তবষয় এবং ানদর
প্রন েকনক

ানদর স্বগ্থন্তেবাসী ন্তপ ার মন া সহােুভূন্ত শী

হওয়ার আহ্বাে িাোয়। “দন্তরনদ্রর িেে ন্তকেু

করার ইচ্ছা” – এই ন্তবষনয়র উপর পন্তবত্র বাইনবন অনেক িায়গ্ায় উনেখ করা হনয়নে। (মন্তর্ ২৫; ৪০-৪৫,
মন্তর্ ১১; ৫, মন্তর্ ১০; ৮)। পুরা ে ন্তেয়নম দন্তরনদ্রর িেে ঈশ্বনরর সহােুভূন্ত ও েত্ন একটি প্রযাে ন্তবষয়। এই
ন্তবষয়টি প্রভু েীশু খৃনষ্টর বাণী ও ন্তশক্ষা এবং আন্তদ খৃষ্টমণ্ড ীর ন্তবযবা, অোর্ এবং অনচো মােুষনদর উপর
ন্তবনশষ েনত্নর মাযেনম প্রন্ত ফন্ত

হনয় র্ানক। দন্তরনদ্রর িেে তসবা করা ানদর প্রন্ত এক াভাব তপাষণ করার

মাযেনমই প্রকাশ পায়। খৃষ্টীয় সামান্তিক ন্তশক্ষা আমানদর এই ন্তশক্ষাই তদয় তে, আমরা তেে সবথদা দন্তরদ্র ও দুবথ
মােুষনদর ন্তবনশষ েত্ন প্রদশথে কন্তর। তপাপ মনহাদয় ষষ্ঠ প প্রভু েীশুর বাণীর উপর ন্তভন্তি কনর মােবীয়
উন্নয়নের প্রন্ত

খৃষ্টমণ্ড ীর মনোভানবর উপর ন্তবনশষ তিার তদে এবং তেমে প্রভু েীশুর যমথপ্রচার ন্তবনশষ

কনর দন্তরদ্র মােুনষর উপর ন্তভন্তি কনর ন্তে , ত মন্তে খৃষ্টমণ্ড ীর যমথপ্রচানরর ন্তবনশষ একটি ন্তদক হওয়া উন্তচৎ
দন্তরদ্র মােুনষর প্রন্ত । (তপাপ ষষ্ঠ প ) এই সমস্ত মােুনষরা
একটা প্রন্তিয়া োর িারা ন্তকেু দ সুনোগ্ সুন্তবযা তর্নক বন্তি
মারণ তরাগ্ এই সনবর িেে

ারাই োরা সামান্তিক ন্তদক তর্নক বন্তহভূথ । এটা
হনচ্ছ, কারণ

ারা বন্তহভূথ । সুনোগ্ সুন্তবযা তর্নক বন্তি

ারা িান্ত , যমথ, বণথ, অসামর্থে,
হওয়াই হ দান্তরদ্র া। দন্তরদ্রনদর

িেে ন্তকেু তস্বচ্ছামূ ক েয়। বরং এটা হ চূ ড়াি কাি এবং ন্তবনবচোমূ ক ন্তবষয়, ো মূ েনবায
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র্া ইচ্ছার

প্রন্ত ফ ে এবং গ্ভীর ন্তবশ্বাস তর্নক আনস। দন্তরদ্রনদর পানশ দাুঁড়ানো, দন্তরদ্রনদর কানে ন্তেনিনক উপন্তস্থ্ করা,
এই িগ্ টানক দন্তরদ্রনদর পন্তরনপ্রন্তক্ষন

পেথনবক্ষণ করা, দন্তরদ্রনদর সানর্ কাি করা, দন্তরদ্রনদর পনক্ষ সমর্থে

করা – এ সব ন্তকেু ই খৃষ্টভি মােুনষর কানে অন্ত

প্রনয়ািেীয়। “খৃষ্টমণ্ড ী তে তকাে ভানবই দন্তরদ্রনদর পানশ

দাুঁড়ানোর িেে আহু ”। ( িে প , আর এম ৭ ন্তডনসম্বর, ১৯৯০,)। দন্তরদ্রনদর িেে ন্তকেু করা খৃষ্টীয়
তসবামূ ক কানির একটি ন্তবনশষ ন্তদক োর সাক্ষে খৃষ্টমণ্ড ীর ঐন্ত হে বহে কনর র্ানক।

৫। কনমথর মেথাদা এবং কমথচারীর অন্তযকারুঃ
মণ্ড ী ন্তবষয়ক পত্র “Leborem Exercens” বা মােবীয় কমথ (১৯৮১) োহা তপাপ ত্রনয়াদশ ন্ত ও এর
“Rerum Rovarum” বা ন্তবন্তভন্ন তশ্রণীর কমথচারীনদর অবস্থ্া- এই পনত্রর ৯০
তপাপ ন্তি ীয় িে পন র িারা রন্তচ

ম বষথ উদোপে উপ নক্ষ,

এই ন্তবষনয়র উপর খৃষ্টমণ্ড ীর সামান্তিক ন্তশক্ষার উপর ন্তবনশষ তিার

তদয়।
কমথ মােবীয় মেথাদার উৎস েয়, এটা একটি উপায় োর মাযেনম মােুষ
প্রকাশ ঘটায় এবং উন্নী

ার িীবে ও মেথাদার

কনর। প্রন্ত টি মােুষ কানির উপর অন্তযকার স্থ্াপে কনর এবং

উৎপাদনের উপায় ন্তহনসনব বা মােবীয় মূ যে তদখা উন্তচৎ েয়। কাি এমেভানব পন্তরচান্ত
োন

কমীনদর মােব ার তসবা হয়,

সাযারণ ক োণ তেে বন্তযথ
ত া ার অন্তযকার রনয়নে োন

াই

ানক

করন

হনব

ানদর পান্তরবান্তরক িীবে সাহােেপ্রাপ্ত হয় এবং মােব সম্প্রদানয়র

হয়। এই ন্ত েটিই হ কানির উনেশে। কমীনদর সংগ্ঠে ন ন্তর করার ও গ্নড়
ারা এই উনেশেগুন্ত সফ

ার সানর্ অিথে করন পানর। (মােবীয় কানির

উপর পত্র “Laborem Exercens”)।

এই পনত্র সাযু ন্তি ীয় িে প পন্তরব থ নের েুনগ্ খৃষ্টমণ্ড ীর ভূ ন্তমকা প্রসনঙ্গ এই বন নেে;
- কমথচারীনদর মেথাদার প্রন্ত ন্তবনশষ মনোনোগ্
- মেথাদার ঙ্ঘে সম্পূণথভানব ন্তেেেীয়
- মােুষনক সঠিকভানব পন্তরচা ো এবং এইভানব ার সান্তবথক উন্নয়ে
এই তক্ষনত্র প্রার্ন্তমক ক্ষে হওয়া উন্তচৎ কমথচারীনদর উন্নয়ে ও সান্তবথক ক োণ, কমথক্ষম া, উৎপাদে
ক্ষম া, মুোফা, বোবসানয়র প্রন্ত নোন্তগ্ া এ সব েয়, েন্তদও এগুন্ত িীবেযারনণর িেে প্রনয়ািে।
খৃষ্টমণ্ড ী মােুনষর কাি মােুনষর তমৌন্ত ক অন্তযকানরর মাযেনমই তদনখ। প্রন েক মােুনষরই কাি করার
বাযে া রনয়নে। এটা একটা দান্তয়ত্ব এবং এই বাযে া র্াকার িেেই কানির সানর্ সানর্ অন্তযকারও েুি হনয়
র্ানক।
এইভানব, সমস্ত কমথচারীর উপেুি কমথসংস্থ্ানের অন্তযকার আনে। সমস্ত কমথচারীর েোেে তব ে
পাওয়ার অন্তযকার আনে। পান্তরশ্রন্তমক সংিাি বোপানর খৃষ্টমণ্ড ী এটাই বেি কনর;
- পন্তরবার চা ানোর িেে েনর্ষ্ট পান্তরশ্রন্তমক
- পন্তরবার গ্নড় ত া ার িেে মানয়নদর ন্তবনশষ ভা া
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- ন্তশশুনদর প্রন্ত

মানয়নদর উপেুি ভান াবাসার িেে মানয়র ভূ ন্তমকা ও মন্তহ ানদর িেে উপেুি

সুনোগ্ সুন্তবযার আবার মূ োয়ে
কমথচারীনদর স্বাস্থ্ে সুরক্ষা, ন্তবশ্রাম পাওয়ার অন্তযকার, অবসরকা ীে ভা া, দুঘথটো বীমা, সঠিক
কমথ পন্তরনবশ এই সমস্ত সামান্তিক সুনোগ্ সুন্তবযা পাওয়া উন্তচৎ। কানির মাযেনম মােুষ ঈশ্বনরর উদ্ভাবেী
কনমথর সানর্ ন্তেনির কাি ভাগ্ কনর তেয়। কানির মাযেনম আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট িগ্

গ্নড় ত া ার িেে

আহু । এটা আমানদরনক েোয়, উদার া ও শান্তির িারা কাি করন অেুপ্রান্তণ করা উন্তচৎ।

৬। সান্তবথক ক োনণর িেে কািুঃ
তপাপ ত্রনয়ান্তবংশ তোহনের ভাষায়, ‘’সান্তবথক ক োণ সামান্তিক শ থ গুন্ত রই সমন্তষ্ট ো দ গ্
বোন্তিগ্

ভানব মােুষনদর ানদর কােথসাযনে সম্পূণথভানব এবং সহনিই তপৌুঁোন

Terris 55)। এই ক েণ হ

বা

সাহােে কনর। (Pacem in

সান্তবথক, কারণ শুযুমাত্র দ গ্ ভানব একটি সম্প্রদানয় এবং পৃর্কভানব

বোন্তিগ্ ভানব ো তর্নক এই ক োণ উপনভাগ্ করা, এন সফ হওয়া এবং এই ক োনণর ন্তবস্তার করা সম্ভব।
সমস্ত মােুষ সান্তবথক ক োণ মহির বাস্তনব রূপান্তয় করন কাি করার িেে বাযে।
কখনো কখনো সান্তবথক ক োণ সাযারণ িেগ্নণর সান্তবথক ইচ্ছা বা আগ্রহ তভনব ভূ

করা হয়। ন্তকন্তু

সাযু ন্তি ীয় িে পন র ভাষায়, “সান্তবথক ক োণ শুযু ন্তেন্তদথষ্ট আগ্রহ বা ইচ্ছার সমন্তষ্ট েয়, বরং এটা
মূ েনবানযর সামেসে তশ্রণীগ্

ন্তবভানগ্র উপর ন্তভন্তি কনর োরা আগ্রহী

ানদর মূ োয়ে ও সমুদায় করা;

পন্তরনশনষ, এটা মােুনষর মেথাদা এবং অন্তযকানরর সঠিক তবাঝাপড়া দাবী কনর”। ( Centesimus Annus
47)। অেে কর্ায়, সান্তবথক ক োণ এটাই েয় ো মােুষ চায়, ন্তকন্তু ো মােুনষর ক োণ এনে তদয়, সামান্তিক
শ থ গুন্ত ো মােবীয় সমৃন্তদ্ধ সক্ষম কনর।
মােবীয় সমৃন্তদ্ধর অনেকগুন্ত

ন্তদক আনে কারণ মােুনষর ন্তবন্তভন্ন যরনণর ন্তদক রনয়নে। মােবীয়

পূণথ ার শারীন্তরক ন্তদক রনয়নে ো স্বাস্থ্ে, মেস্তান্তত্ত্বক ন্তদক রনয়নে ো ক োণ সাযে। েন্তদ তকাে তদনশ পেথাপ্ত
পন্তরমানণ পােীয় ি , পুন্তষ্টকর খাদে এবং দুষণ মুি পন্তরনবশ ো র্ানক মােুষ
করন

সফ

হনব ো। এর সানর্ সানর্, মােবীয় সমৃন্তদ্ধর একটি বুন্তদ্ধগ্

সুন্তবযার মাযেনম সাহােে করা তেন

ার সম্পূণথ ক্ষম ার প্রকাশ

ন্তদক রনয়নে ো সঠিক ন্তশক্ষার

অর্বা পেথাপ্ত ন্তশক্ষার অভানব তরায হন

পানর। সবনশনষ, আমানদর

প্রন েনকরই একটি নেন্ত ক ন্তদক আনে ো আমানদর অসৎ গুণগুন্ত প্রনয়ানগ্র ফন ও সৎ গুণগুন্ত সাযনের
অভানব ন্তবপনর্ পন্তরচান্ত
োয় াহন

হয়। এই সব গুন্ত ই সান্তবথক ক োনণ প্রনয়ািে। তে তকাে একটি গুণ েন্তদ হান্তরনয়

া সম্পূণথ ানক বাযা ন্তদন পানর।

োই তহাক, সান্তবথক ক োণ ো গুরুত্বপূণথ,
তকব মাত্র ঈশ্বরই ন্তদন
তপৌুঁনোন

া ন্তকন্তু মহির ক োণ েয়। প্রন্ত টি মােুনষর চরম পূণথ া

পানরে, ন্তকন্তু সান্তবথক ক োণ দ গ্

ও বোন্তিগ্

ভানব সবাইনক এই চরম ক োনণ

সাহােে কনর। সু রাং, েন্তদ সামান্তিক শ থ গুন্ত এমে তে, মােুষ ঈশ্বর ও প্রন্ত নবশীনক ভা বাসন

বাযাপ্রাপ্ত হয়, াহন সান্তবথক ক োণ উপ ন্তি করা োয় ো।

৭। প্রভু র সৃন্তষ্টর প্রন্ত েত্নুঃ
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প্রভু র সৃন্তষ্টর উপর োনয়বী রক্ষা কনর আমরা
কখনোই পৃন্তর্বী ন্তদবনসর গ্ন

যরাবুন্ত

ভূ ন্তমকা আনে। আমরা এই গ্রহ ও
োপে করার অর্থ

হন

ার প্রন্ত

শ্রদ্ধা জ্ঞাপে কন্তর। পৃন্তর্বীর প্রন্ত

পানর ো। এর িেে আমানদর প্রভু র প্রন্ত

েত্ন

ন্তবশ্বানসর ন্তবনশষ

ার ন্তেবাসীনদর রক্ষা করার িেে তপ্রন্তর

হনয়ন্তে। প্রভু র ন্তবশ্বানস িীবে

ার সমগ্র সৃন্তষ্টর সনঙ্গ সম্পকথ স্থ্াপে করা। এই পন্তরনবশগ্

প্রন্ত িন্তি ার একটি তমৌন্ত ক

নেন্ত ক এবং েীন্ত শাস্ত্রগ্

মাত্রা রনয়নে ো অগ্রাহে করা োনব ো। পৃন্তর্বীর েত্ন সংিাি উদেম, আমানদর

পন্তরনবশ রক্ষা এবং প্রন্ত পা ে এসব কখেই ন্তবশুদ্ধ সামান্তিক ন্তবকাশগ্ কাি েয়, ন্তকন্তু ারা তমৌন্ত ক অনর্থ
প্রকৃ ন্ত গ্ ভানব মােুনষর ভান ার িেে যনমথর উনেনশ তপ্রন্তর

প্রন্ত ষ্ঠাে। কারণ এটা খৃনষ্টর পুেরুত্থানের

কানির একটি অপন্তরহােথ অংশ।
কোর্ন্ত ক সামান্তিক ন্তচিাযারা পন্তরষ্কারভানব পন্তরনবশগ্

এবং বাস্তু সংিাি ন্তবষনয় ইদান্তেং কান

বণথো ন্তদনয়নে। এটা ন্তি ীয় ভোটিকাে মহাসভার সময় তর্নক অিন্তেথন্তহ ভানব পন্তরনবশগ্

ন্তবষনয়

িমবযথমাে এবং গুরুত্বপূণথ স্থ্াে অন্তযকার কনরনে। এই নবজ্ঞান্তেক সম্প্রদানয়র, সরকানরর এবং আপামর
িেসাযারনণর ব থ মােকান র পন্তরনবশগ্ মূ ে হ্রানসর ঐকান্তিক বন্তযথষ্ণু সনচ ে া রনয়নে।

পন্তরনবশগ্ সামান্তিক ন্তশক্ষার বোপানর কোর্ন্ত ক সম্প্রদানয়র ন্তকেু েীন্ত ুঃ
- এই ন্তেন্তখ

সৃন্তষ্টর একটি ন্তবশ্বাস রনয়নে ো সবসময় সম্মােপ্রসু । এই েীন্ত

একন্তদনক তেমে

মােবিান্ত র ন্তিয়াক াপ ের্াস্থ্ানে ন্তেয়ন্ত্রণ কনর এবং অেেন্তদনক এই পৃন্তর্বীর বোবহারনক সশ্রদ্ধ
এবং েত্ন পরায়ণ ার ন্তদনক পন্তরচান্ত

কনর।

- একিে মােব বোন্তি এই সৃন্তষ্টর অেনর একটি স্বা ন্ত্রেসূচক স্থ্াে অন্তযকার কনর।
- পন্তরনবনশর

াৎক্ষন্তণক প্রনয়ানগ্র সনঙ্গ অেে নেন্ত ক েীন্ত

এমে তে, একিে মােব বোন্তির

হস্তািনরর অসাযে মেথাদাপূণথ অবস্থ্া। এই মেথাদাপূণথ অবস্থ্ার উন্ন

র অবস্থ্াই হ তে তকাে

প্রন্তসদ্ধ অর্থনেন্ত ক, বান্তণন্তিেক এবং নবজ্ঞান্তেক ন্তেনয়াগ্ বৃন্তদ্ধর চূ ড়াি েীন্ত

সম্পন্তকথ

ন্তেনদথ শব ীর আদশথ েমুো । (W.D.F. 1990, No.7)
- এই পৃন্তর্বীর পণে এবং ো মােবিান্ত র ন্তিয়াক ানপর িারা উৎপান্তদ

া ন্তকেু সংখেক

মােুনষর িেে েয়, বরং মােবিান্ত র ক োনণর িেে চূ ড়ািভানব ন্তেযথান্তর ।
সামান্তিক ন্তশক্ষার এই সক তমৌন্ত ক েীন্ত র সরাসন্তর ফ াফ পন্তরনবনশর প্রন্ত

েত্ন তেওয়া ন্তহনসনব

গ্রাহে হনয়নে।
আমরা েন্তদ ব থ মাে সমনয়র পন্তরনবশগ্

সমসোর সমাযাে খুুঁনি পাওয়ার তচষ্টা কন্তর

তকব মাত্র মােব বোন্তিনকই সমগ্র পৃন্তর্বীর সৃন্তষ্টকুন র মনযে এই ঘটোর িেে যােথ জ্ঞাে অিথে করন
পুরুষ এবং স্ত্রী িান্ত র কনমথর িেে ো অবশেই

াহন
হনব।

া ন্তেনিনদর পরস্পনরর এবং পৃন্তর্বীর এবং োরা এর মনযে

এবং উপনর স্পষ্টভানব ন্তবদেমাে ানদর মঙ্গ ানর্থ মােব বোন্তি নেন্ত কভানব দায়বদ্ধ।
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দান্তয়ত্ব পরায়ণ ার যারণানক অন্তযকার এবং ক থ বে এই দুই রূনপ রূপািন্তর

করা তেন

পানর।

প্রন েনকর এবং সকন র একটি ন্তবপদমুি পন্তরনবশপ্রান্তপ্তর তমৌন্ত ক অন্তযকার আনে। একক, দ , সমাি এবং
িান্ত র এই অন্তযকারনক রক্ষা করার ক থ বে রনয়নে। ো সম্পকথ ন্তেয়ন্ত্রণ কনর এমে আইেগ্

রাস্তা িারা

ভাবমূন্ত থ খুুঁনি তবর কনর এবং ো এই পেথনবক্ষণনক ন্তেরাপনদ রানখ তসইরকম পন্তরকাঠানমা স্থ্াপে করা।
প্রভু র সৃন্তষ্টনক সংরন্তক্ষ রাখার এবং উন্ন মানের পন্তরনবশ ন ন্তর ও রক্ষা করার িেে মণ্ড ীর একটি
তমৌন্ত ক দান্তয়ত্ব রনয়নে। নেন্ত ক এবং েোয় অেোয় ন্তবচার ন্তবষয়ক সংনিষণ তে পনর্ আমরা মােব
পন্তরবানরর অেে সদসেনদর এবং প্রভু র অেে সক সৃন্তষ্টর সনঙ্গ সম্পকথ স্থ্াপে কন্তর, ন্তবশ্বাসীনদর তসই ন্তশক্ষা
ন্তবষয়ক উনেনশের অিভুথ ি।
মণ্ড ীর প্রনয়ািে ন্তপ ামা ার তমৌন্ত ক দান্তয়ত্বনবায ু ন যরা ো

ানদর সিােনদর পরস্পরনক এবং

পন্তরনবশনক সম্মাে প্রদাে করার ন্তশক্ষাদাে কনর, এবং আমানদর সক নক এর ন্তশক্ষা ন্তেন

হনব ন্তকভানব

সম্মানের সানর্ পন্তরনবনশর সম্মুখীে হওয়া োয়। তসৌেনেথর তচ োনবায সম্প্রসান্তর করা োয়। প্রভু র আিেথ
সৃন্তষ্টনক ন্তেন্তবষ্টভানব অবন াকে করা োয় এবং েখে ধ্বংস হয়

খে

াহা পুেুঃ ন্তেমথানণর প্রনয়ািেীয় া

উপ ন্তি করা োয়, এবং প্রভু র সৃন্তষ্টর িেে তে উনেশে াহার রহসেনক উদোপে করা োয়।

ন্তি ীয় পবথুঃ আন া এবং আুঁযার পন্তরন্তস্থ্ন্ত
২, ১; আন া পন্তরস্থ্ন্ত
২০০১ সান র িে গ্ণো অেুোয়ী ভার বনষথর এক ক্ষ তকাটি অন্তযক িেসংখোর মনযে ২৪০ ক্ষ
ন্তিষ্টাে যমথাব ম্বী, োহা সমগ্র ভার ীয় িেসংখোর ২.৪ শ াংশ মাত্র। কোর্ন্ত ক মণ্ড ীর িেসংখো ইহার
মনযে ১.৫ শ াংনশর তবশী হওয়া অসম্ভব।
পন্তরষ্কার ভানব

ার তদশ এবং সমগ্র িান্ত র প্রন্ত

াহার সংখোর ন্তবচানর অনেক তবন্তস। ভার বনষথ কোর্ন্ত ক সম্প্রদানয়র উপন্তস্থ্ন্তর্র ফ স্বরূপ

অনেক গ্ভীর এবং ন্তবস্তৃ
ভারন

র্ান্তপ ইহার সহনোন্তগ্ া

প্রভাব রনয়নে।

খৃষ্টমণ্ড ীর পা কীয় কনমথর ন্ত ন্তি গুরুত্বপূণথ ন্তদক হই

ন্তশক্ষা, স্বাস্থ্ে এবং ন্তেনয়াগ্ বৃন্তদ্ধর উনেনশ

স্থ্ান্তপ ক োণমূ ক কাি।


ক কা ার খৃষ্টমণ্ড ী ন্তবনশষ শহর এ াকার ার োগ্ন্তরকনদর তসবাপ্রদাে কনরনে ার অ ু েীয়
ন্তশক্ষা প্রন্ত ষ্ঠানের মাযেনম। এই সক ন্তশক্ষা প্রন্ত ষ্ঠােগুন্ত

ানদর গ্ ােুগ্ন্ত ক ন্তবদো য়ভু ি ন্তশক্ষা

ন্তেনয়ই বেস্ত েয়, বরং া দন্তরনদ্রর কানে তপৌুঁনেনে ানদর ন্তবন্তভন্ন সমািক োণমূ ক কানির িারা।


মহাযমথপ্রনদনশর অিভুথ ি অগ্ন্তণ

সমািক োণমূ ক সংস্থ্া রনয়নে তেগুন্ত

মহাযমথপ্রনদনশ ন্তেেুি

যমীয় সম্প্রদায়ভু ি পুরুষ ও মন্তহ া এবং প্রন্ত শ্রুন্ত বদ্ধ সাযারণ ন্তবশ্বাসী িারা পন্তরচান্ত

হয়।

(ন্তবশদ ন্তববরনণর িেে ক কা া মহাযমথপ্রনদনশর পন্তরচা ে গ্রন্থ অেুসরণ করুে, P.P. 121-131)।


সমািক োণমূ ক কনমথর ন্তবন্তবয দৃন্তষ্টভন্তঙ্গর িারা োো সম্প্রদানয়র মােুষ উপকৃ



‘তসবা’- দন্তরনদ্রর মনযে দন্তরদ্র নমর প্রন্ত হ তসবার আদশথ।
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হনয়নেে।



ন্তমশোন্তরি অফ চোন্তরটির যান্তমথক পুরুষ ও মন্তহ াগ্ণ দন্তরনদ্রর মনযে দন্তরদ্র ম মােুনষর িেে কাি
কনরে এবং ানদর কনমথর িারা ক কা া খুব ন্তবখো হনয়নে।



প্রনয়ািেীয় া প্রসূ উন্নন্ত র আদশথ এই মহাযমথপ্রনদনশর অেে সামান্তিক উন্নন্ত র সম্প্রদানয়র কমথ।



অন্তযকার প্রসূ আদশথ হ উদয়েীর খোন্ত ো তিসুইট এই প্রন্ত ষ্ঠাে িারা পন্তরচান্ত



ন্তবশ্বাসীনদর মনযে অনেনকই সমািনসবা মূ ক কানি ন্তশক্ষাপ্রাপ্ত।



আমানদর কমথ প্রকৃ ন্ত গ্ ভানব সম্পূণথ কোর্ন্ত ক – িান্ত , যমথ, বণথ এবং ভাষা ন্তেন্তবথনশনষ

।

িেসাযারনণর কানে তপৌুঁনেনে।


একটি ভান া পন্তরকাঠানমা ৃ ণমূ পেথানয় ন্তবদেমাে র্ানক।



প্রচু র আিিথান্ত ক বৃন্তিমূ ক প্রন্ত ষ্ঠানের প্রন্ত ন্তেন্তযগ্ণ খৃষ্টমণ্ড ীর ন্তবন্তভন্ন প্রন্ত ষ্ঠানে সহায় া দাে
কনরে এবং এইসক প্রন্ত ষ্ঠােগুন্ত সাযারণ মােুনষর মনে অন্ত শয় উচ্চমাত্রার ন্তবশ্বাসনোগ্ে া অিথে
কনরনেে।



কোর্ন্ত ক মণ্ড ী সামান্তিক প্রন্ত কু

ার িেে এবং

া সঠিকরূনপ রূপািনরর িেে সামান্তিক কনমথ

ন্তেনিনদর ন্তেনয়ান্তি করার সনচ ে া অিথে করনে।


অনেক ন্তশক্ষামূ ক এবং সনচ ে ামূ ক কমথসূচী গ্রহণ করা হনয়নে।



ন্তবনশষভানব গ্রীবনদর িেে তেখানে হাসপা া , দা বে ন্তচন্তকৎসা য় এবং স্বাস্থ্েনকন্দ্র রনয়নে।



দূরব ী স্থ্ানের মােুনষর স্বাস্থ্ে সম্বন্ধীয় প্রনয়ািেীয় া তমটানোর িেে এবং ন্তচন্তকৎসার দ্রবোন্তদ
সরবরাহ করার িেে ভ্রামেমাে দা বে ন্তচন্তকৎসা য় রনয়নে।



মহাযমথপ্রনদনশর বা ক বান্ত কানদর িেে ন্তবন্তভন্ন তহানে চা ানো হয়।



আহ

বা ক্ষন্ত গ্রস্ত সড়কবাসী ন্তশশুনদর িেে সমস্ত নরনটা ন্তবদো নয়র

একটি কমথসূচী চা ানো হয়। এই ন্তশশুরা োরা ন্তবপদগ্রস্ত ন্তে

রফ তর্নক ‘তরেনবা’ োনম

ারা সুরন্তক্ষ , প্রন্ত পান্ত

এবং

ন্তশন্তক্ষ হনয়নে।


সড়কবাসী ন্তশশুনদর িেে সান ন্তসয়াে, এস ন্তড ন্তপ এস, অোডরারস এর
পন্তরচান্ত

রফ তর্নক ন্তবন্তবয কমথসূচী

হয়।



অোডরারস এর ন্তসোরগ্নণর তেৌেপেীর ন্তশশুনদর ন্তেনয় কাি খুবই প্রশংসেীয়।



কারাবাসীনদর োিকনসবা সান ন্তসয়ােনদর এবং মহাযমথপ্রনদনশর িারা এবং অেোেে ন্তবশ্বাসীনদর িারা
পন্তরচান্ত



হয়। মহাযমথপ্রনদনশর একটি অংশ কারাবাসীনদর তসবায় উৎসগ্ীকৃ

হনয়নে।

স্বন্তেভথ র ন্তকেু তগ্াষ্ঠী ন্তবনশষভানব গ্রামে পন্তরনবনশ প্রচু র মন্তহ ানদর এবং পন্তরবারগুন্ত নক সাহােে
করনে।



ন্তবদো য় এবং উচ্চন্তবদো য়গুন্ত ন্তেয়ন্তম ভানব বান্তহেক কমথসূচী পন্তরচা ে ও সংগ্ঠি কনর।



বাং ার কোর্ন্ত ক অোনসান্তসনয়শে ন্তেয়ন্তম ভানব রিদাে ন্তশন্তবনরর আনয়ািে কনর।



ন্তবন্তভন্ন প্রন্ত ষ্ঠাে িারা স্বাস্থ্েন্তশন্তবর বা ন্তচন্তকৎসান্তশন্তবর আনয়ািে করা হয়।



এবং এখে তসবামূ ক বা গ্নবষণামূ ক ন্তবষনয় শারীন্তরক অঙ্গদাে এবং মৃ ু ের পনর ন্তেনির শরীর
দাে করার উনদোগ্ যমীয় প্রন্ত ষ্ঠােগুন্ত র মনযে ক্ষণীয়।

২,২; আুঁযার পন্তরন্তস্থ্ন্ত ুঃ
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খৃষ্টমণ্ড ীর সামান্তিক ন্তশক্ষা ন্তবষয়ক ন্তি ীয় ভোটিকাে মহাসভার েন্তর্ এবং খৃষ্টমণ্ড ীর
সামান্তিক ন্তশক্ষা ন্তবষয়ক অেোেে েন্তর্ বহু খৃষ্টভি এবং আিেথিেকভানব বহু পুনরান্তহন র িাো
তেই।



খৃষ্টমণ্ড ী এখে অবন্তয োিক তকন্তন্দ্রক রনয়নে এবং ন্তবশ্বাসীগ্ণ সম্পূণথভানব খৃষ্টমণ্ড ীর োিকনদর
উপর ন্তেভথ রশী

এবং ন্তবশ্বাসীগ্ণ স্থ্ােীয় সরকানরর ন্তবন্তভন্ন কমথসূচীর ন্তবষনয় ন্তেয়ন্তম ভানব

সাক্ষা পূবথক আন াচোর িেে প্রস্তু েয়।


পােীয় িন

আনসথন্তেনকর সংিমণ এবং উির চন্তিশ পরগ্ণার ভূ গ্ভথ স্থ্ ি

ো চানষর িেে

বেবহৃ হয় ান আনসথন্তেনকর সংিমণ খাদে প্রন্তিয়ানক দূন্তষ করনে।


চানষর কানি রাসায়ন্তেক এবং কীটোশক বেবহার করা মাটির িেে এবং স্বানস্থ্ের িেে ক্ষন্ত কর।



ন্তবপু

পন্তরমানণ দ্রু

শহনরর সংখো বাড়ার িেে গ্াে কাটার ফন

বাস্তু নন্ত্রর ভারসামে া

ন্তঙ্ঘ হনচ্ছ।


উির চন্তিশ পরগ্ণা বেোপ্রবণ এ াকা হওয়ায় দ্রু

শসে ও সম্পন্তির ধ্বংনসর কারনণ ন্তবশ্বাসী

িেসাযারণনক অন্ত ন্তরি কষ্ট সহে করন হয়।


পন্তরনবশগ্ ন্তবষনয় খৃষ্টমণ্ড ী গ্ ােুগ্ন্ত কভানব অজ্ঞা ।



আমরা আমানদর সামান্তিক কনমথ সঠিক পদনক্ষপ ন্তেন ভী ।



সরকানরর সনঙ্গ এবং সরকারী কমথচারীনদর সনঙ্গ তকাে সম্পকথ স্থ্াপে করন চাই ো।



মহাযমথপ্রনদনশর অিভুথ ি ন্তবদো য় বা প্রন্ত ষ্ঠাে সক গ্রীবনদর প্রন্ত সংনবদেশী েয়।



মহাযমথপ্রনদনশর ন্তবদো য়গুন্ত ন্তবচারন্তবভাগ্ীয় এবং আন্তযকান্তরক ন্তবষনয় সংনবদেশী েয়।



ন্তবন্তভন্ন প্রন্ত ষ্ঠাে ন্তবনশষভানব োিক এবং যমীয় বেন্তিবনগ্থর িারা সাযারণ কমথচারীরা তশান্তষ
হনে।



আমানদর িেসাযারনণর িেে বাসস্থ্ানের ঘাটন্ত রনয়নে।



কোর্ন্ত ক ন্তশক্ষক, ন্তশন্তক্ষকা গ্ণ আমানদর প্রন্ত ষ্ঠানে চাকরী পানচ্ছে ো।

ৃ ীয় ভাগ্ুঃ ক্ষে ন্তেযথারণ
- যমথপ্রচারকারী ন্তশষেনদর একটি মঙ্গ সমাচার প্রচানরর সম্প্রদায় ন রী করা, ো সমানি

ার

ভূ ন্তমকার আত্মপরীক্ষা কনর, এর মাযেনম পন্তরব থ নের ইন্তঙ্গ তদয়
- এই সম্প্রদায়নক শুযুমাত্র ার সদসেনদর িীবে সংগ্রানমই েয়, ার প্রন্ত নবশী মােুষনদরও িীবে
সংগ্রানম ন্তেনিনক সংেুি র্াকন

সাহােে করা এবং এইভানব

ানদর িীবনে পন্তরব থ ে এবং

আেে প্রদাে করা
- আমরা তসই খৃষ্টমণ্ড ীর ন্তবনবচো করন পান্তর ো হনব সন্ত েই মােুনষর খৃষ্টমণ্ড ী; তে খৃষ্টমণ্ড ী
িুশন্তবদ্ধ বা েন্ত্রণাদায়ক মােুনষর সানর্ ন্তেনিনক েুি করনব।
- ন্তেনিনক বেি করা এবং অেেনদর তসবায় ন্তেনিনক েুি করার পাশাপান্তশ খৃষ্টমণ্ড ীর পা কীয়
কাি পন্তরষ্কারভানব এবং সুস্পষ্টভানব সামান্তিক েোয়, মােবীয় ক্ষম া প্রদাে, সমভাব এবং
দন্তরদ্র মােুষগ্ণ ন্তবনশষভানব োরা সামান্তিক বিোয় িিথন্তর
মনোভাব – এসবই বহে করনব।
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ানদর সানর্ এক হওয়ার

- এই সম্প্রদায় তকাে কােথিনমর ন্তবচার এবং গুরুত্ব তদওয়ার িেে মােুষনকই সহায় া তকন্দ্র
করনব; োন এগুন্ত মােুষনক সরাসন্তরভানব অেুগ্রহ দাে করনব, ানদর বন্ধে তর্নক মুি করনব
এবং িীবেবৃন্তদ্ধর িেে প্রদাে করনব।

চ ু র্থ ভাগ্ুঃ কমথ পন্তরকল্পো
েন্তদ খৃষ্টমণ্ড ীর কানে দন্তরনদ্রর িেে গুরু ব- সংিাি তপ্রম একটি তমৌন্ত ক মনোেয়ে হয়,
আমানদর প্রশ্ন করন

হনব একন্তবংশ শ াব্দীন

ক কা া মহাযমথপ্রনদনশ আমানদর কানে

াহন

া ন্তক অর্থ প্রকাশ

কনর।
-

প্রন্ত টি যমথপেীর খৃষ্টভিনদর সমানি সামান্তিক বাযাদায়ক উপানয়র বোপানর অবান্তহ করা

-

তে সমস্ত পন্তরবার তমৌন্ত ক মােবীয় আনমাদপ্রনমাদ অর্থাৎ ন্তেবাসে, খাদে, ন্তশক্ষা,
স্বাস্থ্েবেবস্থ্া,

স্বানস্থ্ের সুনোগ্ সুন্তবযা এই সনবর অভানব ভু গ্নে তসই সমস্ত পন্তরবানর

ত্ত্বাবযাে করা এবং এরপর উন্নয়েমূ ক উপায় প্রনয়াগ্ করা
-

প্রন্ত টি যমথপেীন

েোয়, শান্তি এবং উন্নয়নের কক্ষ শুরু করা ো ন্তডোরীর েোয় শান্তি

উন্নয়েমূ ক সংস্থ্ার সানর্ এবং ঘটোিনম ক কা া মহাযমথপ্রনদনশর সামান্তিক
উন্নয়েমূ ক তকন্দ্র তসবানকন্দ্র ক কা ার সানর্ সমন্বয় সাযে করনব
-

তবকার েুবক েুব ীনদর কমথ সংস্থ্ানের িেে কমথ সংস্থ্াে দপ্তর

-

সরকারী তব ে প্রণা ী আমানদর প্রন্ত ষ্ঠােগুন্ত ন প্রনয়াগ্

-

োগ্ন্তরকনদর ন্তবনশষভানব অেগ্রসর তশ্রণীর োগ্ন্তরকনদর অন্তযকার ও দান্তয়নত্বর উপর তিার
ন্তদনয় সনচ ে ামূ ক অেুষ্ঠাে

-

প্রন্ত টি যমথপেীন ঘনরায়া কমথচারীনদর কক্ষগুন্ত র প্রন্ত ন্তবনশষ েত্ন

-

োরী বা ন্তশশুকেো অন্তযকারগুন্ত র িারা ন্ত ঙ্গ সম া উন্নী করা

-

যমথপ্রানদশীয় ন্তবদো য় প্রাঙ্গণগুন্ত নক ন্তবদো য় েু টি হবার পনর দন্তরদ্রনদর তসবামূ ক কানির
উপনোগ্ী কনর ত া া

-

ন্তপন্তেনয় পড়া োত্রোত্রীনদর আবাসনের সুনোগ্ সুন্তবযা কনর তদওয়া

-

সামান্তিক উন্নয়ে মযেস্থ্ ার িেে খৃষ্টভিনদর প্রন্ত

ন্তবনশষ েত্ন অবশেই প্রনয়ািে –

দ গ্ ভানব বাইনবন র উপর সংন্তক্ষপ্ত ন্তশক্ষা তদওয়া তেন পানর; এটা করার উনেশে এই তে,
এর মাযেনম খৃষ্টভিরা ন্তবশ্বাস ও েোনয়র উপর ন্তবনশষ জ্ঞাে অিথে করন পারনব এবং এর
মাযেনম ন্তডোরীর ন্তবন্তভন্ন িায়গ্ায়
পনর্ পন্তরচান্ত

া প্রনয়াগ্ করন

পারনব। এই ন্তশক্ষা এক পন্তরব থ নের

করনব তে পন্তরব থ ে অর্থ, উনেশে, মূ েনবায এবং যমথপেীর সহায় ার িারা

আযোন্তত্মক ার পনর্ এন্তগ্নয় োনব।
-

আমরা ো ন্তকেু ই খৃষ্টমণ্ড ীন কন্তর ো তকে, আমানদর প্রার্ন্তমকভানব বাইনব ও ঐশ নির
উপর ন্তভন্তি খুবই প্রনয়ািে, ন্তকন্তু এটা

খেই হয় েখে আমরা আযোন্তত্মক ন্তবষনয়র উপর

ন্তবনশষ তিার ন্তদই ো পন্তরত্রানণর সানর্ িন্তড়

োর অর্থ সম্পূণথ। এই ন্তেন্তদথষ্ট ন্তবষনয়র ন্তবনশষ

উনেশে হ , সামান্তিক উন্নয়ে ও আযোন্তত্মক ার মনযে এক ন্তম ে বন্ধে স্থ্াপে করা োর
তকনন্দ্র রনয়নে েোয়। সামান্তিক উন্নয়ে সমাি তসবা েয়, বরং এটা উন্নয়নের নেন্ত ক
ন্তদকগুন্ত র উপর ন্তবনশষ তিার তদয় এবং উন্নয়নের পনর্ তে সব ন্তবষয় বাযা সৃন্তষ্ট কনর
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তসগুন্ত খুুঁনি তবর করা এবং পারস্পন্তরক সহনোন্তগ্ া এবং দন্তরদ্রনদর িেে ন্তকেু করা – এর
িেে পন্তরব থ নের আহ্বাে িাোয়।

পিম ভাগ্ুঃ আন াচোর িেে ন্তকেু প্রশ্ন
১। “আন্তম তসই খৃষ্টমন্ড ী পেে কন্তর ো চূ ণথন্তবচূ ণথ, আহ

এবং অপন্তরষ্কার কারণ এই মন্ড ী বাইনর পনর্র

ওপর রনয়নে, আর তসই খৃষ্টমন্ড ী েয়, ো বদ্ধভানব স্বাস্থ্েকর এবং ো ন্তেনির সমানির মনযে সীমাবদ্ধ”।
(Evangelli Gaudium, 49)
প্রশ্নুঃ এই কর্াগুন্ত র মাযেনম পুণেন্তপ া ফ্রান্তিস আপোনদর যমথপেীর প্রন্ত ন্তক বেি কনরে?
২। যমথপেী, খৃষ্টভিগ্ণ, যমীয় েরোরীগ্ণ, যমীয় প্রন্ত ষ্ঠাে,

ন্তশক্ষা প্রন্ত ষ্ঠােগুন্ত

ন্তকভানব সামান্তিক

মূ োয়নে ন্তেনিনদরনক েুি করনব?
৩। গ্ৃহহীে া(উদাহরণ)
তকাে দশথোর্ীই ক কা ার গ্ৃহহীে মােুষনদর তশাচেীয় অবস্থ্া এন্তড়নয় তেন

পানর ো োরা তিার

কনর বাসেোন্ড বা তর গ্ান্তড়র প্ল্োটফনমথ আশ্রয় তেয়, প্ল্ান্তেক কাগ্নির উপর বা তখা া আকানশর ন্তেনচ
আবহাওয়ার কর্া ো তভনব, উৎপীড়ে, শারীন্তরক ন্তেেথা ে, উনচ্ছনদর ভয় বা স্থ্াে পন্তরব থ নের ভনয় সবসময়
ন্তচন্তি । ২০১১ সান র ত াকগ্ণো অেুোয়ী, ৭০,০০০ গ্ৃহহীে মােুষ ক কা ায় রনয়নে, ন্তকন্তু এ

সংখো

হওয়ার পনর ও রািে প্রশাসে বেবস্থ্ার কানে ারা অদৃশে।
প্রশ্নুঃ ক কা ায় এই সমস্ত মােুষনদর ন্তবন্তভন্ন প্রন্ত ষ্ঠাে এবং ন্তবদো য় ন্তকভানব রান্তত্রর আবাস এবং রান্তত্রর
আহার

ানদরনক সরবরাহ করন

পানর? একটি তোট দ ন্তক এক ফ প্রদ আনো ে শুরু করনব এবং এই

বোপানর হস্তনক্ষনপর িেে মনোেী

তপৌরসভার সদসেনদর সানর্ তদখা করনব? এই গুরুত্বপূণথ ন্তবষনয়র উপর

আমরা ন্তকভানব িেগ্ণনক সনচ ে কনর ু ব?
৪। ুক রন্তচ

মঙ্গ সমাচার ৪ অযোয় ১৮-৩০ পনদ প্রভু েীশুর পা কীয় কানির সম্বনন্ধ পড়ুে এবং ন্তকেু

বাস্তব প্রস্তানবর মাযেনম ন্তকভানব প্রভু েীশুর স্বপ্ন আপোনদর যমথপেীন বাস্তবান্তয় করনবে?
৫। আমরা সবাই আমানদর সমানি দুেীন্ত র প্রন্ত

ঘৃণেনবায তপাষণ কন্তর। এই বোপানর আপোরা ন্তক করন

পানরে?
৬। ভার

সরকানরর ন্তবন্তভন্নভানব িেগ্নণর তমৌন্ত ক অন্তযকার রক্ষা করার িেে

নর্ের অন্তযকার, ন্তশক্ষার

অন্তযকার রনয়নে। আপোনদর যমথপেী ন্তক তবসরকারী সংস্থ্ার অংশ হনয় আপোনদর এ াকায় এই
অন্তযকারগুন্ত উন্নী করন পারনব?
৭। আপোনদর যমথপেী সীমাোর মনযে ন্তক তকাে সংনশাযোগ্ার রনয়নে? েন্তদ র্ানক, াহন আপোরা ন্তক
মহাযমথপ্রনদনশর সংনশাযোগ্ার কানির অংশীদার হন পানরে?
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৮। খৃষ্টীয় সামান্তিক ন্তশক্ষা ভান াভানব িাোর িেে আর ন্তক ন্তক বান্তহেক সহায় া আপোনদর প্রনয়ািে?
সামান্তিক মূ োয়নের ওপর প্রন্তশক্ষণ? কমথ পন্তরকল্পো? যমথপেীগুন্ত ন পন্তরদশথে? অেে ন্তকেু ?
৯। িীষ্টভি হনয় আমানদর উন্তচৎ ঈশ্বনরর সমস্ত সৃন্তষ্টর প্রন্ত েত্ন তেওয়া। ি বায়ু পন্তরব থ নের ক্ষন্ত কর
পন্তরণন্ত এড়ানোর িেে অ োবশেক কানির প্রনয়ািে।
১০। ন্ত েটি উপানয় আমরা পন্তরনবশ েনত্নর িেে কমথ পন্তরচা ো করন পান্তর ার সম্বনন্ধ আন াচো –
১১। ন্ত েটি উপানয় আমরা ি বায়ু পন্তরব থ নের িেে সনচ ে া বাড়ান সহায় া করন পান্তর ার সম্বনন্ধ
আন াচো –

উপসংহারুঃ
খৃষ্টমন্ড ী
ন্তেনয়ান্তি

কনর বা

ার গ্রীবনদর প্রন্ত

তসবামূ ক কানির িারা দন র সানর্ এবং একনকর সানর্ ন্তেনিনক

ানদর সানর্ সম্পকথ স্থ্াপে কনর। সম্পূণথরূনপ মােুনষর উন্নন্ত র পর্ তদন্তখনয় এবং প্রন্ত টি

োগ্ন্তরনকর সান্তবথক অন্তযকারনক উন্নী কনর এবং সম্পূণথরূনপ সমানির ক োনণর িেে সুসমাচার প্রচার কনর।
ক কা ার খৃষ্টমন্ড ী তকাটি ক্ষান্তযক িেনরান র মনযে োনদর তভ র তবশীরভাগ্ দন্তরদ্র েন্তদও অন্ত

ক্ষু দ্র

সংখো ঘু সম্প্রদায় বুও ানদর েীশুর মােবিান্ত র মুন্তির উনেশেনক চান্ত নয় ন্তেনয় োওয়ার দান্তয়ত্ব পা ে
কনর আসনে। েন্তদ েীশুর সুসমাচার ক কা াবাসীনদর প্রভান্তব কনর াহন
মােুনষর সানর্ কাি করন
িীবনের সক

হনব োরা মেুষেনত্বর তসবা করন

মাত্রায় এবং সক

ানক অেেসক সদন্তচিাযারার

ইচ্ছুক। এইরকম কানির মাযেনম আমরা

যানপ আরও উন্ন মানের এবং বাযান্তবঘ্নহীে ‘মােব িীবনের

মঙ্গ সমাচার’ প্রচার কন্তর। খৃষ্টন্তবশ্বাসী বা খৃষ্টযমথাব ম্বী মােুষ িীবেনক এবং প্রভু নক ইন্ত বাচক ভানব
অেুসরণ কনর তে প্রভু িীন্তব
আর

বা পুেরুর্ন্তত্থ , কারণ প্রভু বন নেে, “আন্তম এনসন্তে োন

মােুষ িীবে পায়

া পুরপুন্তর ভানবই পায়”। এই সমস্ত ন্তবষনয়র উপর ন্তভন্তি কনর সামান্তিক উন্নয়নের উপর

মহাযমথপ্রনদনশর পা কীয় পন্তরকল্পো প্রস্তু করা হনয়নে।

সমান্তপ্তসূচক প্রার্থোুঃ
সামান্তিক উন্নয়নের িেে একটি প্রার্থো;
আন্তম ন্তে াম পানপ ভারািাি
এবং ু ন্তম ন্তেন্ত থপ্ত ভানব শ্রবণ কনরন্তেন
আন্তম কারাগ্ানর বেী ও বদ্ধপন্তরকর ন্তে াম
এবং ু ন্তম আমানক তদখন এনসন্তেন ও তকুঁ নদ তফন ন্তেন
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আন্তম তেশা ও ঘৃণে বোবহানর ডু নব ন্তে াম
এবং ু ন্তম আমানক সঠিক ন্তবনবচোর িেে শন্তিদাে কনরন্তেন
আন্তম খারাপ সম্পনকথ িন্তড়নয় পনরন্তে াম
এবং ু ন্তম েত্নপরায়ণ বন্ধুনদর মাযেনম আমানক তবুঁনয তরনখন্তেন
আন্তম হ াশায় পন্তরপূণথ ন্তে াম
এবং ু ন্তম আনরাগ্ে সংস্থ্ােরূনপ আমার কানে এনসন্তেন
আন্তম তিায ও একাকীত্ব তবায কনরন্তে াম
এবং ু ন্তম ত ামার অফু রি তপ্রনম আমায় ভন্তরনয় ন্তদনয়ন্তেন
“আমার এই ু চ্ছ ম ভাইনদর একিনেরও িনেে ত ামরা ো ন্তকেু কনরে, া আমারই িনেে কনরে”।(ইসাইয়া
৬১; ১-২, মন্তর্ ২৫; ৩৫-৩৬, ৪০)
মা মারীয়া, দুুঃখীিনের মা া, দন্তরদ্রনদর কানে সুসমাচার প্রচার করন
প্রার্থো কর। আনমে।
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ত ামার পুনত্রর ন্তেকট আমানদর িেে

