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অনিতা ব্যািার্জী
সহকারী অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ
বসধধ্া-কানধহা-বিরসা
বিশ্ববিদযালয় পুরুবলয়া

নিবব্নিতা ও সামানর্জক উন্নয়ি
অনিতা ব্যািার্জী
সারসংবেপ
মাগশাধরট এবলজাধিথ ননাধিল, বিবন পবরবিত ভবগনী বনধিবদতা নাধম। ভবগনী বনধে্বদতা
ঈশ্বধরর নসই নিতনর্বির প্রকার্ বিবন ভারতীয় জনজীিধন নিজাগরন বনধয় আধসন।
সমাজ জীিধনর প্রবত নেধে তা নিমন বর্ো, নসিা, বিজ্ঞান, সাবহতয, নারী জাবতর
উন্নয়ধন তাাঁর অিদান অতু লনীয়। ভবগনী বনধিবদতার আবিশভাি ভারধতর ইবতহাধস
অবিস্মরনীয়।স্বামী বিধিকানধের মন্ত্রধক িাস্তিাবয়ত করার অনযতম কান্ডারী বতবন।
স্বামীজীর মূল মন্ত্র তযাগ ও নসিাধক বতবন িাস্তধি তু ধল ধ্ধরধেন তাাঁর জীিধনর মাধ্যধম।
তাাঁর কমশস্থল এই ভারতধক মুবি লাধভর সন্ধান বদধত নিধয়ধেন তযাগ ও নসিার
মাধ্যধম।। বতবন তাাঁর জীিনধক এক সাধ্নায় উর্ত্তীণ কধরবেধলন, তাাঁর জীিধনর উধেধর্যই
নিন সিশমুবির। বতবন জীিন উৎসগশ কধরবেধলন নসিায় ও সিশপ্রকার কলযাধনর বনরন্তর
প্রধিষ্ঠায়। সমাজ জীিধনর প্রধতযকটি বদধকর সিশাঙ্গীন কলযাধনর নি প্রধিষ্ঠা তা তাাঁর
বিবভন্ন কধমশই সুস্পষ্ট।কধমশর মধ্য বদধয় প্রবতবদন, প্রবতমুহুধতশ আধমাৎসগশই বেল তাাঁর
জীিধনর পুরুষাথশ, িা ভারধতর সমাজ জীিধনর নিজাগরণ ঘটিধয়ধে। আমার এই
প্রিধন্ধর লেয ভবগনী বনধিবদতার সাধ্নার ভূ বম ভারতিধষশর সামবিক উন্নয়ধনর জনয
সামাবজক জীিধনর বিবভন্নবদধকর উন্নবতসাধ্ধন তাাঁর অতু লনীয় অিদানগুবলর ওপর
আধলাকপাত করা।
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প্রধদধর্র ডানগযানন নাধম নোট র্হধর। স্বামী বিধিকানধের মধন্ত্র মুগ্ধ হধয় তাাঁর
আহ্বাধন ভারধত আধসন ১৮৯৮ সাধল এিং বনধজর জীিন মানি নসিায় উৎসধগশ
ব্রতী হন।প্রকৃ ত মানুষ গঠধনর জনয িা মানিামাধক সধিশাচ্চস্তধর বনধয় িাওয়া
এিং সািশজনীন ধ্মশ িা ধ্মশ সমন্বধয় স্বামী বিধিকানধের নি আদর্শ তাধত
প্রভাবিত হধয় নিভাধি তযাগ ও নসিার দ্বারা মানি নসিায় ব্রতী হন তাধত তাাঁর
গভীর মানিতাধিাধ্ধক প্রস্ফু টিত কধরধে।ধসই সময় পরাধ্ীন ভারধতর সামাবজক
অিস্থার উন্নয়ধনর জনয বনধিবদতার অিদান অধনকখাবন। সমাজ জীিধনর প্রবতটি
বদধকর তা ধ্মশ, বর্ো, নসিা,নারী জাবতর উন্নয়ন প্রভূ বত সকল নেধেে্ র
উন্নবতসাধ্ধনর স্বপ্ন বতবন নদখধতন এিং তা িাস্তিাবয়ত করার িথাসম্ভি নিষ্টা
বতবন কধরধেন। ভারতিষশ বেল তাাঁর সাধ্নার ভূ বম এিং তার প্রবত ভাধলািাসাও
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বেল সধিশাচ্চ। ভারধতর মুবিসাধ্ধনর জনয তাাঁর নি
আধমাৎসগশ তা অতু লনীয়। তাই রিীন্দ্রনাথ তাাঁধক
‘ধলাকমাতা’ এিং শ্রী অরবিে ‘অবিবর্খা’ নাধম

ও ধ্মশ এক।স্বামী বিধিকানধের মধত প্রধতযক ধ্মশই
আংবর্ক সতযধক প্রকার্ কধর তাই নকান একটি ধ্মশ
নক নিমন একমাে সতয িলা িায় না আিার
সম্পূণশ অস্বীকারও করা িায় না।প্রধতযক ধ্ধমশর
সারাংর্ধক িহন করার কথা বতবন িধলন এিং
প্রধতযক ধ্মশ অনযানয ধ্ধমশর মূলভািধক িহন কধর
বনধজধদর সম্পূণশ করধি এধত নকান বিধরাধ্ীতা ননয়
আিার বনধজর ধ্মশধক নেষ্ঠত্ব প্রদান করারও বকেু
ননয়।স্বামী
বিধিকানধের
এই
মত
ধ্মশপ্রাণা
বনধিবদতাধক ভীষণভাধি অনুপ্রাবণত কধর। পরিতী
তাাঁর কধমশর মধ্য বদধয় তার প্রকার্ও ঘধট। বতবন
সমাজ কলযানমূলক কাধজ কখনই ধ্ধমশর বিধভদ
কধরন বন। বতবন জাবত, ধ্মশ, িণশ বনবিশধর্ধষ
সকধলর মুবির জনযই বনধজর জীিন উৎসগশ

তাাঁধক আখযাবয়ত কধরধেন । বতবন সাধ্ারন মানুধষর
কাধে হধয় উধঠবেধলন ‘বসস্টার’।
বনধিবদতা নেহময়ী মাতার মধতা সমাধজর কলযান
সাধ্ন কধর নগধেন। ভারতিধষশর কলযাণ জগধতর
কলযান- স্বামী বিধিকানধের এই কথা বতবন বিশ্বাস
করধতন।
ভারতিষশ
আধ্যাবমকার
নদর্,
এই
আধ্যাবমক আদশ র্ই পাধর সমি জগৎ-নক কলযাধনর
পথ নদখাধত।তাই এই নদধর্র উন্নয়ন ঘটান বেল
তাাঁর কাধে সমি মানিজাবতর উন্নয়ন ঘটান।এই
উন্নয়ধনর অথশ সমাধজর সামবিক উন্নয়ন।তাই সমাজ
জীিধনর প্রবতটি নেে উন্নয়ধন তাাঁর অিদান
অতু লনীয়, িা নিজাগরধণর সৃবষ্ট কধরধে।সমাজ
জীিধনর নিবদক গুবল খুিই গুরুত্বপূণশ নিমন ধ্মশ
নিধহতু ভারতিষশ আধ্যাবমকতার নদর্, বর্ো িা
িথাথশ ভাধি মানিতাধিাধ্ধক জািত কধর, নারী
জাবতর উন্নয়ন এইবদক গুবলধত তাাঁর নি অসামানয
অিদান নসগুবল এখাধন আধলািনা করি।

কধরধেন। ভারতের মতো ধমমপ্রধান ও আধযাত্মিকার দেতে এইরূপ
ধতমমর সমন্বয় ও োর মধয ত্মেতয় মানবোতবাধতক জাগ্রে করা তাাঁর
জীিনই নিন দৃষ্টান্তস্বরূপ িা সামাবজক উন্নয়ধনর
অনযতম বদক।
নিোর ক্ষেত্র
সাধ্ারধণর মধধ্য

ধবমে র ক্ষেত্র
স্বামী বিধিকানধের সাধথ মাগশাধরট এর সাোত
মাগশাধরধটর জীিধনর এক নতু ন অধ্যাধয়র সূিনা
কধর।

মাগশাধরট

বিদযালয়

জীিন

নথধকই

বেধলন

প্রভৃ বত বিকাধর্ সাহািয করত। বকন্তু অপরবদধক এই
ধ্মশবর্োর কধঠার ও অসবহষ্ণুতা তাাঁর হৃদয়ধক
কধর।

পরিতীকাধল

িািশ

বনধ্শাবরত

আনাই

বেল

স্বামীজীর

উধের্য।িা বনধিবদতাধক স্পর্শ কধর।এই মনুষযত্বধক
জািত করা সম্ভি িথািথ জ্ঞাধনর মাধ্যধম এিং
বর্োর প্রসাধরর দ্বারাই তা সম্ভি। এই উধের্য
বনধয়ই ভবগনী বনধিবদতা বর্োর প্রসাধরর ব্রতী হন।
িথাথশ বর্োয় পাধর মানুধষর মধনর সংকীণশতাধক দূর
কধর
জাতীয়তাধিাধধ্
উদ্বুদ্ধ
করধত।স্বামী
বিধিকানধের নি ইচ্ছা মানুষ ততরী করা, তা

ধ্মশমূখী।তাাঁর বিদযালধয় নীবতবর্োর ওপর বিধর্ষ
গুরুত্ব নদওয়া হত, িা সংিম, স্বাথশতযাগ, পবিেতা

িযাবথত

মনুষযত্ব

িাস্তিাবয়ত করার প্রিল আকাঙ্খা বেল তাাঁর।বতবন
ভারধতর নি প্রািীন বর্ো তার ওপর গুরুত্ব নদন।
বতবন িধলন জগধতর ধ্মশমতগুবলর মধধ্য নেষ্ঠ ভারত
এিং বর্োর নেধেও পাশ্চাতয সাবহতয এর পবরিধতশ
প্রািয সাবহতয পাধঠ, িা সবতযই উন্নবত ঘটাধত পাধর।
বতবন মধন করধতন পুরাতন প্রথার মধধ্য নারীগণ
নকিল র্ৃঙ্খলা নয়, জীিধনর উধের্য লাভ কধরধে।
ভবগনী বনধিবদতা সমি ভারধতর বিবভন্ন স্থাধন

ধ্মশ

জীিধনর প্রবত বতবন েু দ্ধ হন। ধ্ধমশর অসবহষ্ণুতা ও
উদারতার অভাি তাাঁধক বিিবলত কধর। বতবন
অনুসন্ধান করধত নিধয়ধেন নসই ধ্মশ নিখাধন থাকধি
উদারতা ও অনয ধ্ধমশর প্রবত সমমধনাভাি অথশাৎ
নিখাধন
থাকধি
সিশধ্মশ-এর
সম্বন্বয়।স্বামী
বিধিকানধের সাধথ সাোধতর পর বতবন এরূপ এক

িিৃতা নদন, িাধত মানুধষর অন্তরামা জাগবরত হয়।
তাাঁর িিৃতায় জাতীয়তাধিাধ্, ভারধতর ঐকয,

ধ্ধমশর সন্ধান পান। স্বামী বিধিকানধের নিদাধন্তর নি
িযাখযা ‘প্রধতযক ধ্মশই সতয, প্রধতযক ধ্ধমশই ঈশ্বর

ব্রহ্মিিশ
পালন
বিধর্ষভাধি
প্রকাবর্ত
হধয়ধে।
ভারধতর বর্োিযিস্থায় নি প্রািীন রীবত জীিধনর
প্রথম ভাগ োোিস্থাই ব্রহ্মিিশ পালন, তার ওপর

িতশ মান। বিবভন্ন ধ্মশ একই সধতযর বিবভন্ন প্রকার্’।–
এই উদারতত্ত্ব তাাঁর বির্ত্তধক পূণশ কধর।বতবন বেধলন
সধতযর অনুসন্ধানী এিং বতবন অনুধ্ািন কধরন সতয

বতবন বিধর্ষ গুরুত্ব বদধয়বেধলন। এই ব্রহ্মিিশই পাধর
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গঠন
নকন্দ্র
নকান
বতবন

নারীধক তার িথাধিাগয সন্মাধন ভূ বষত করধত তাই
বতবন অক্লান্ত পবরেধম িাবলকা বিদযালয় স্থাপন

করধত। স্বামীজী
প্রবতষ্ঠা করধত
নারী িবদ এই
নিধয়বেধলন বকন্তু

কধরন। স্বামীজীর মধত নারীজাবতর বর্োর আদশ র্
হধি প্রািীন ভারধতর নারীধদর নেঠত্ব গুধনর সাধথ
আধ্ুবনক বিজ্ঞান বর্োর সম্বন্বয় িা নারীর সিশাঙ্গীণ
উন্নয়ধন সাহািয করধি।এর দ্বারা অনুপ্রাবণত হন
বনধিবদতা। বতবন স্ত্রীবর্ো বিষধয় িধলন বর্ো হধি
আদশ র্মুখী। বিধদর্ী বর্োধক অনুকরণ না কধর
অতীধতর বহেু নারীধদর নি নম্রতা, সবহষ্ণুতা,
করুণা তাধক প্রাধ্ানয নদওয়ার কথা িধলন।বতবন
িধলন “ধি বর্ো িুবদ্ধিৃবর্ত্তর উধন্মষ সাধ্ন করধত
বগধয় নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট কধর তা প্রকৃ ত
বর্ো হধত পাধর না...সুতরাং ভারতীয় নারীধদর
জনয এমন একটা বর্ো িযিস্থার প্রধয়াজন, িার
লেয হধি মানবসক ও আধ্যাবমক িৃবর্ত্তগুবলর

তাাঁর এই আর্া পূণত
শ া লাভ কধর বন। ভারধতর
বনপীবিত, অিধহবলত নরনারীর জনয স্বামীজীর নি
িযাকুলতা, তা স্পর্শ কধর কধরবেল ভবগনী
বনধিবদতাধক।বতবন নমধয়ধদর জনয বিদযালয় স্থাপন
কধরন নসখাধন মুধখ মুধখ িলত বর্োদান সাধথ বেল
েবি আাঁকা, নসলাই ও নখলাধ্ূলা। বতবন স্বয়ং নসলাই
ও অঙ্কধনর ক্লাস বনধতন এোিা ইবতহাস ও ইংধরজী
পিাধতন।ভবগনী বনধিবদতা বর্োদাধনর পদ্ধবত বনধয়
বনরন্তর ভািনা বিন্তা করধতন। বনধিবদতার েু দ্র
বিদযালয় ধ্ীধর ধ্ীধর িবধ্শত হয়। এই বিদযালয়
প্রথধম পবরবিবত লাভ কধর ‘বসস্টার বনধিবদতা স্কু ল’
রূধপ পরিতীকাধল এই বিদযালধয়র নাম হয়
শ্রীরামকৃ ষ্ণ
বমর্ন
বসস্টার
বনধিবদতা
গালশস
স্কু ল।ভবগনী বনধিবদতা বেধলন অসাধ্ারন নলবখকা,
তাাঁর রবিত অসংখয িন্থ জ্ঞাধনর জগৎধক সমৃদ্ধ
কধরধে।ধনতাজী সুভাষিন্দ্র িসু বিপ্লিী নহমিন্দ্র নঘাষ
নক িধলবেধলন “ ভারতিষশধক আবম ভালধিধসবে
বিধিকানে পধি। আর বিধিকানেধক আবম বিধনবে
বনধিবদতার নলখায়”।1 তাই িলা িায় তৎকালীন
ভারতিধষশ জ্ঞাধনর বিস্তার িা বর্োর বিস্তাধর নেধে
তাাঁর অিদান অপবরসীম।

পরস্পধরর সহধিাবগতার বিকার্ সাধ্ন।…”2।বতবন
ভারতীয় নারীধদর সম্বধন্ধ িধলন-“… অনয সকল
নদধর্র নিধয় ভারতই বিধর্ষভাধি মহীয়সী নারীধদর
জন্মদােী…”3। বতবন ১৯০১ সাধল ইংলযধন্ড একটি
িিৃতায় িধলবেধলন “পৃবথিীধত বহেু গাহশ স্থয জীিধনর
মধতা সুের বজবনস নিাধ্ হয় আর বকেু ননই।
ভারতীয় রমনীর আদশ র্ নপ্রম নয়, তযাগ। এই আদশ র্
অেু ন্ন নরধখ আবম বহেুনারীধদর আধ্ুবনক পাশ্চাধতযর

কািশকরী বর্ো বদধত িাই”।4 অথশাৎ ভারতীয়
নারীধদর প্রবত তাাঁর মধনাভাি বেল অধনক উিু ।
ভারতীয় নারী অবর্বেত, তা বতবন মানধতন
না।অের পবরবিবত না থাকা মাধন অবর্বেত একথা
বতবন বিশ্বাস করধতন না। বতবন িধলন ভারতীয়
নারীরা নি ভাধি রামায়ন, মহাভারত মুখস্থ িধলন
তাধত তাধদর অবর্বেত িলা িায় না।বতবন িাইধতন
প্রািীন ধ্মশভািধক উধপো না কধর ভারতীয় নারীরা
আধ্ুবনক বর্োয় বর্বেত হধি।বতবন নারীধদর
বর্েবয়েী বহধসধি গধি নতালার কথা িধলন, িারা
নারীধদর সকল সমসযার সমাধ্ান করধি,ধ্ধমশর িন্ধন
োিা আর নকান িন্ধন তাধদর থাকধি না। অথশাৎ
বতবন নারীধদর এমন ভাধি জাগবরত করধত
নিধয়বেধলন িাধত নারীরা বনধজরাই বনধজধদর উন্নয়ন

িারী র্জানতর উন্নয়বির ক্ষেবত্র
স্বামী বিধিকানধের মধত নারী জাবত ও বনম্নধেণীর
মানুষধদর উন্নবত োিা ভারধতর জাতীয় জীিধনর
উন্নবতসাধ্ন সম্ভি নয়। তাই বতবন নারী জাবত ও
বনম্নধেণীর মানুষধদর বর্োদাধনর দাবয়ত্ব িহধনর
কথা

িধলন।নারী

জাবতর

বর্োর

আদশ র্

বনধয়

স্বামীজী বিন্তা ভািনা করধতন।বতবন মধন করধতন
প্রািীধনর
নারীগণ
নিমন
ইবতহাধস
বনধজধদর
নামাবঙ্কত
কধরধে
ভবিষযধতও
নামাবঙ্কত
করধি।স্বামীজীর কথায় উদ্বুদ্ধ হধয় ভবগনী বনধিবদতা
নমধয়ধদর জনয একটি বিদযালয় স্থাপন কধরন বকন্তু
নসই সময় োেী পাওয়া সহজ বেল না, নানান
প্রবতকূলতার
মধধ্যও
বতবন
এই
কািশ
শুরু

ভারধতর বনধিবদতা, রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি
কালিার,১৯৯৮, পৃ-৬৫
3
ভারধতর বনধিবদতা, রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি
কালিার,১৯৯৮, পৃ-৬৫
4
ভারধতর বনধিবদতা, রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি
কালিার,১৯৯৮, পৃ-৫৭
2

কধরন।বতবন উপলবি কধরবেধলন প্রকৃ ত বর্োয় পাধর
1

ত্মিন্তানায়ক ত্মবতবকানন্দ,রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি কালিার,পৃ-

৯৩৯
~ 72 ~

International Journal of Applied Research

http://www.allresearchjournal.com

সাধ্ন করধত পাধর। বতবন নারীধদর পুরুষধদর
সমতু লয মিশাদা দাধনর কথা িধলন। বতবন িধলন
ভারধত জ্ঞাধনর নি উধন্মষ ঘধটবেল তাধত পুরুষ ও
নারীর সমান
িথািথভাধি তু ধল
িধলন। তাই িলা
বনধিবদতা অিদান

িতশ মান ও ভবিষধতও তা সুদর
ূ
প্রসারী।তাাঁর
জীিনাদর্শ িতশ মান সমাজ জীিধনর নেধেও িহন
করা দরকার তাহধল অধনক সঙ্কটজনক অিস্থা নথধক
সমাজ মুবি পাধি এিং মানিতাধিাধ্ নজধগ ওঠধি
িা পরম আনেধক লাভ করধত সাহািয করধি।

অিদান। নারীধদর নিাগযতাধক
ধ্রার কথা বতবন িাধর িাধর
িায় নারীজাবতর উন্নয়ধন ভবগনী
অতু লনীয়।

গ্রন্থপনিকা
1. প্রব্রাবজকা মুবিপ্রাণা,ভবগনী বনধিবদতা,রামকৃ ষ্ণ
সারদা
বমর্ন
বসস্টার
বনধিবদতা
গালশস
স্কু ল,কলকাতা,দর্ম সংস্করণ,২০১৭
2. ভারধতর বনধিবদতা, রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট
অি কালিার,১৯৯৮
3. স্বামী
বিধিকানে,ভারধতর
নারী,
উধদ্বাধ্ন
কািশালয়,কলকাতা,২০১২
4. ত্মিন্তানায়ক ত্মবতবকানন্দ,রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি

উপসংহার
ভারতিষশ
বেল
ভবগনী
বনধিবদতার
কাধে
কমশভূবম,সমস্ত
আর্া-আকাঙ্খার
স্থান।নতনি
ভারতিষশধক আপন কধর নিবয়নিবেি। ভারতিধষশর
জনগধনর জনয নিভাধি তযাগ ও নসিা কধরধেন তা
সবতয অতু লনীয়।সমাধজর নি মূল নেেগুবল ধ্মশ,
বর্ো, নারী জাবত এই প্রবতটি নেধে উন্নয়ধনর জনয
তাাঁর আমতযাগ বিরস্মরনীয়।ধ্মশ সম্পধকশ তাাঁর নি
উদারতা ও অনয ধ্ধমশর প্রবত সমমধনাভাি এিং
সিশধ্মশ-এর সম্বন্বধয়র নি প্রধিষ্ঠা িা সতযই সমস্ত
নভদাধভদ দূর কধর মানিতাধিাধ্ধক জািত করধত
পাধর, িা সামাবজক উন্নয়ধনর অনযতম প্রধ্ান
বদক।বতবন িাধর িাধর জাতীয়তাধিাধধ্র কথা

কালিার,কলকাতা,২০১২
5. স্বামী
বিধিকানে,িাণী
কািশালয়,কলকাতা,১৩৬৭

িধলধেন।প্রকৃ ত বর্ো োিা সমাধজর পবরিতশ ন সম্ভি
নয়,তাই বতবন বর্োর ওপর গুরুত্ব নদন। বতবন
িধলন ‘বর্োর অথশ িাইধরর জ্ঞান ও র্বি আহরণ
করা নয়, বনধজর বভতধরর র্বিধক সমযক বিকবর্ত
কধর তু লিার সাধ্না’।5 ভবগনী বনধিবদতার মধ্য
বেল নসই জীিনী র্বি নি র্বি অনযধদর বিকবর্ত
করধত পাধর।নারী জাবতর উন্নয়ধনও তাাঁর অিদান
অসীম। তৎকালীন সমাধজ আলাদা ভাধি নারী বর্ো
বিন্তা করায় হত না, নসই সময় বনধিবদতা এই নারী
বর্োর
বিষধয়
উেযগী
হন।বতবন
বেধলন
বর্েবয়েী,সাবহবতযক,বিজ্ঞাবনক,বর্ল্পী- জীিধনর সকল
বদধকর পূণশ প্রকার্ তাাঁর মধ্য।বতবন এমনই মহামা
বিবন এই জগধতর সকল মানুধষর কলযাধনর কথা
সিশদা বিন্তা করধতন।বতবন ভারতিধষশর আিহাওয়ায়
অসুস্থ হধয় পিধলও তার এই কমশভূবম নেধি িধল
িান বন। বতবন জাবত, ধ্মশ, িণশ বনবিশধর্ধষ সকধলর
মুবির জনযই বনধজর জীিন উৎসগশ কধরধেন।
মানিধপ্রম, নদর্ধসিা, জনকলযান প্রবতধেধে তাাঁর
সমতূ লয দূলশভ।ভারধতর সমাজ জীিধনর উন্নয়ধন
তাাঁর অিদান অতু লনীয় িা শুধ্ু অতীধত নয়,
ভারধতর বনধিবদতা, রামকৃ ষ্ণ বমর্ন ইনবস্টটিউট অি
কালিার,১৯৯৮, পৃ-৬৪
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