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ভারত কলয্ানে ভারত পথিক স্বামী থিনিকােন্দ 
 

Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari 

 

সারাাংশ 
(1863-1902) আমাদের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী হিদিকানন্দ িদেন ভারদের কেযাদের 
প্রেীক। ভারদে ধমীয় সংস্কার, জনহিক্ষা, মহিো সমাদজর উন্ন্হে ইেযাহেদে স্বামী 
হিদিকানদন্দর অিোন স্মরেীয় ও প্রিংসনীয়। এই কারদেই স্বয়ং রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী 
হিদিকানদন্দর সম্পদকে  িদেহিদেন, - “আপহন ভারদে যেদে চাইদে হিদিকানদন্দর যেখা 
পডুন। োাঁর মদধয সমস্ত হকিুই ইহেিাচক; যনহেিাচক হকিুই যনই”। 
 
মূল্শব্দ: স্বামী হিদিকানন্দ, হিক্ষা, স্ত্রী হিক্ষা, ভারে কেযাে, ধমে 
 

ভূমিকা 

স্বামী বিবিকানন্দ বিবেন দার্ শবনক, ঐবিহাবিক, বিশ্ববেবমক, মানিবেবমক, 

এিং বিবেন ভারিীয় জািীয়িািাবদর উদগািা, নারীজাগরবের অগ্রদিূ, 

বর্ক্ষা- বিজ্ঞান-স্থাপিয্-িংসৃ্কবির জগবি নিুন বিন্তা ধারার স্রষ্টা। ধূমবকিুর 

মবিাই    বিস্ময়কর িাাঁর আবি শভাি, ধূমবকিুর মবিাই অকস্মাৎ িাাঁর বিদায়; 

বকন্তু এরই মবধয্ বিবন বিধা-িন্দ্ব-কুিংস্কারাচ্ছন্ন ভারিিািীবক বদবেন 

নিজীিবনর মন্ত্র, দবরদ্র-িঞ্চিি-ঘবৃনিবদর বদবেন মর্ শাদা ও নিুন জীিবনর 

আর্া। স্বামীঞ্চজ জানবিন দদবর্র উন্নবির জনয্ িাই দদবর্র জনগবনর বর্বক্ষি 

হওয়া, এিং দিই বর্ক্ষা শুধ ুদদবর্র পুরুষবদর মবধয্ বিবমি থাকবি না, বর্বক্ষি 

করবি হবি দদবর্র মবহোবদর ও, এিং মবহোবদর বর্ক্ষা বদবি হবি ধম শবক 

িবে বনবয়। স্বামীঞ্চজ িারা জীিন দদবর্র জনগবনর বর্ক্ষার জয়গান 

দগবয়বিন। িাই এক কথায় বিবন  হবেন আমাবদর িামবগ্রক মহাবিপ্লবির 

মহানায়ক, উদগািা, পবথকৃৎ। 
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জন্ম: ঊনবিংর্ র্িাব্দীর মাঝামাঞ্চঝ ১৮৬৩ িাবে 

১২ই জানুয়াবর িাংোবদবর্র বহন্দ ু মধয্বিত্ত 

িুঞ্চিজীিী পবরিাবর এই িীর িনয্ািীর জন্ম হয়। 

স্বামী বিবিকানবন্দর বপিার নাম বিে বিশ্বনাথ দত্ত 

এিং মািার নাম ভুিবনশ্বরী দদিী। 

ভারি কেয্াবন স্বামী বিবিকানন্দ: রামকৃষ্ণ 

পরমহংি দদবির বর্ষয্ স্বামী বিবিকানবন্দর নাম 

বিে নবরন্দ্রনাথ দত্ত, বকন্তু জীিবনর পরিবিশকাবে 

১৮৮৭ িাবে বিবন সন  ্ ন যাস গ্রহে করার পর িাাঁর 

নাম হয় স্বামী বিবিকানন্দ। ভারিিবষ শর মধয্বিত্ত 

পবরিাবর জন্ম গ্রহে কবরও িাাঁর এই দিাট 

জীিনকাবে বিবন বিবভন্ন কবম শর জনয্ িুখয্াবি 

অজশন কবরবিন। শুধ ু ভারিিষ শই নয় বিবদবর্ও 

িাাঁর জ্ঞান, িাাঁর িােী িমান রূবপ েবিি দিাটবিো 

দথবকই স্বামী বিবিকানন্দ োপ্ত িয়স্কবদর মি 

বিন্তা-ভািনা এিং ি যিিার করদেন। েিেে-র্াবের 

েবি নবরন্দ্র েিে আকষ শে অনুভি করবিন। 

ক্রবম িাাঁর এই জ্ঞান িৃষ্ণা বদবন বদবন িঞৃ্চি দপবি 

থাবক।স্বামী হিদিকানন্দ যিোন্ত েিেদনর অনগুামী 
হিদেন। োাঁর মদে ‘ধমে’ শুধমুাত্র িহিো িা 
েিেেেদে সীমািদ্ধ থাদক না। হেহন ধমেদক আত্ম-
উপেহি িদেদিন। ধমে হিষদয় হেহন িদেদিন,- 
“এটি িওয়া িা িদে থাকা। েদি যিানা িা জানা 
নয়।...প রদে যদকর অন্তদর যে যেিত্ব (ঐশ্বরীয় সো) 
আদি, োর পূেে হিকহিে রূপই ধমে”। 
হিদিকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমিংদসর যথদক 
হিদখহিদেন,”জীিই হিি”। অথোৎ হেহন মদন কদরন 
ধমে মানুদষর হিদের জন য িওয়া উহচে। কারন 
োাঁর মদে আসে ধমে িে যসই ধমে ো মানুষদক 
পশু যথদক মানুদষ রূপান্তহরে কদর, োরপর মানুষ 
যথদক যেিোয় রূপান্তহরে করা। স্বামী হিদিকানদন্দর 
প্রহে রামকৃদষ্ণর ধদমোপদেিই হিে এই যে- যকান 
প রকার ি যহিগে অজে ন িা উচ্চাকাঙ্খা মদন যপাষে 
না কদর, বিরাগীর জীিন ধারন কদর জীিনদক 
সমাজ-যসিায় উৎসগে করাদেই এর সাথেকো। 
এই ধমেদক যকন্দ্র কদরই স্বামী হিদিকানন্দ হিক্ষার 
প্রচার এিং প্রসার করদে যচদয়দিন। োাঁর মদে ধমে 
ও হিজ্ঞান িদি হিক্ষার মূে হভহি এিং হিক্ষার 
িািন িদি মােৃভাষা। েদি মােৃভাষার পািাপাহি 
হেহন ইংদরহজ ভাষা চচে ার প্রদয়াজনীয়ো ও স্বীকার 
কদরদিন। হিদিকানদন্দর কথায় হিক্ষা িে- 
“Education is the manifestation of the perfection 

already in man”. অথোৎ হিক্ষা যিাটদিো যথদকই 
একটি হিশুর মদধ য থাদক, হকন্তু যসই হিক্ষাদক 

জাগ্রে করাই িে হিক্ষদকর কাজ। হিক্ষার যক্ষদত্র 
এক সিেদোমুখী হিপ্লি ঘটাদে যচদয়হিদেন স্বামী 
হিদিকানন্দ। ঘদরর মদধ য িন্দী কদর হিক্ষা যেওয়ার 
হিদরাধী হিদেন হেহন। হেহন চাইদেন, হিক্ষার 
পহরদিি এমন িদি যেখাদন হিক্ষাথীদের সদে 
প্রকৃহের হনহিড সম্পকে  গদড উঠদি। 
স্বামী হিদিকানন্দ সমস্থ ভারে ঘুদর জানদেন 
জনমানদির নানান েুুঃখ েেুেিার কথা, এিং যেখদেন 
হকভাদি সাধারন মানুষ যকানঠাসা িদয় হিক্ষা যথদক 
িহিে িদে, োই হেহন সাধারন মানুদষর েুুঃদখ 
িদেদিন- “এরা সিস্র সিস্র িৎসর অে যাচার নীরদি 
সদয়দি- োদে যপদয়দি অটে জীিনীিহি। এরা 
একমুদঠা িােু যখদয় েহুনয়া উদে হেদে পারদি; 
আধখানা রুটি যপদে বত্রদোদক য এদের যেজ ধরদি 
না; এরা রিিীদজর প্রাে-সম্পন্ন্। আর যপদয়দি 
অদূ্ভে সোচার িে, ো বত্রদোদক য নাই। এে িহি, 
এে প্রীহে, এে ভাদোিাসা, এে মুখটি চুপ কদর 
হেন রাে খাটা এিং কােেকাদে হসংদির হিক্রম!” 
স্বামী হিদিকানন্দ যচদয়হিদেন ভারেিদষের সমস্ত 
জনসাধারন হিক্ষার আদো যেখুক। কারন 
জনসাধারদনর হিক্ষার উপদরই যেদির ভহিষ যৎ 
হনভে র কদর। এিাডাও সমগ্র যেি ভ্রমে করার পর 
হেহন িুঝদে পারদেন যে, েেহেন না যেদির স্ত্রীরা 
হিহক্ষে িদে েেহেন যেদির সাহিেক উন্ন্হে সম্ভি 
নয়। এই জন য হেহন জনহিক্ষার পািাপাহি স্ত্রী 
হিক্ষার হেদকও হিদিষ গুরুত্ব হেদয়দিন। মা ও 
যমদয়দের প্রহে হিদিকানদন্দর ভহি, হিশ্বাস, আস্থা ও 
গুরুত্ব হিে সীমািীন। োই ১৮৯৪ সাদে আদমহরকা 
যথদক স্বামী হিদিকানন্দ স্বামী হিিানন্দদক একটি 
হচঠিদে হেদখদিন –“মা- ঠাকরুন হক িস্তু িুঝদে 
পাদরহন, এখনও পাদর না। ক্রদম পারদি। ভাষা, 
িহি হিনা জগদের উদ্ধার িদি না। আমাদের যেি 
সকদের অধম যকন, িহিিীন যকন?- িহির 
অিমাননা যসখাদন িদে। মা- ঠাকুরােী ভারদে 
পুনরায় যসই মিািহি জাগাদে এদসদিন, োাঁদক 
অিেম্বন কদর আিার সি গাগী বমদত্রয়ী জগদে 
জন্মাদি।........যসই জন য আদগ মাদয়র জন য মঠ 
করদে িদি। আদগ মা ও মাদয়র যমদয়রা, োরপর 
িািা আর িাদপর যিদেরা, এই কথা িুঝদে পাদরা 
হক?” 
স্বামী হিদিকানন্দ হেে যভোদভদের হিদরাধী হিদেন। 
হেহন মদনপ্রাদে হিশ্বাস করদেন, ভারেিদষের 
অধুঃপেদনর মূে কারে িে নারী সমাদজর উদপক্ষা 
করা। ো োাঁর মদনাভদির িাদরাধী হিে। 
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হিদিকানন্দ অসংখ য হচঠিপদত্র োাঁর িহিোয় স্ত্রী 
পুরুদষর সমান অহধকাদরর কথা িদেদিন। হেহন 
নারী হিক্ষার কথা িদেদিন, হকন্তু যসই হিক্ষা িদি 
ধমেদক যকন্দ্র কদর- “ধমেদক Centre (যকন্দ্র) কদর 
যরদখ স্ত্রী হিক্ষার প্রচার করদে িদি। ধমে হভন্ন্ অন য 
হিক্ষাটা secondary (যগৌে) িদি। ধমে হিক্ষা চহরত্র 
গঠে নেুিা োর কাদজ গেে যিদরাদিই “। 
হিদিকানন্দ জানদেন, ধমে হিক্ষা না হেদে যমদয়দের 
চহরত্র ঠিক মদো গঠন িদি না, আর যমদয়দের 
চহরত্র ঠিক মদো গঠন না িদে যমদয়রা আেিে 
জননী িদি না। হেহন যমদয়দের মদধ য যেখদে 
যপদয়হিদেন ভারদের আধ যাত্মিহি ও পাশ্চদে যর 
কমেিহির সমন্বয়। এই েইু সমন্বদয় হিক্ষা যেওয়ার 
জন য স্বামী হিদিকানন্দ আহ্বান জাহনদয়হিদেন হমস 
যনািেদক। হমস যনািেদক একটি পদত্র হেহন যেদখন- 
“যোমাদক যখাোখুহে িেহি, এখন আমার েঢ়ৃ 
হিশ্বাস িদয়দি যে, ভারদের কাদজ যোমার এক 
হিরাট ভহিষ যৎ রদয়দি। ভারদের জন য, ভারদের 
নারী সমাদজর জন য, পুরুদষর যচদয় নারীর- একজন 
প্রকৃে হসংিীর প্রদয়াজন। ভারেিষে এখনও মিীয়সী 
মহিোর জন্মোন করদথ পারদি না, োই অন য 
জাহে যথদক োদক ধার করদে িদি। যোমার হিক্ষা, 
ঐকাহন্তকো, পহিত্রো, অসীম ভাদোিাসা, েঢ়ৃো- 
সদিোপহর যোমার ধমনীদে প্রিাহিে যকহেক রদির 
জন য েুহম ঠিক যসই নারী, োদক আজ 
প্রদয়াজন”।.... 
ভারে কে যাদনর এই পহথক একান্ত ভাদিই হিশ্বাস 
করদেন হিক্ষা-েীক্ষায় আেদিে ভারেীয় নারী সমাদজ 
হিপ্লি না এদে ভারদের কে যান কখনই সম্ভি নয়। 
স্বামীজীর কদয়কটি উদেখদোগ য িােী:  
• “েেক্ষে না আপহন হনদজর প্রহে হিশ্বাস 

রাখদিন, েেক্ষন আপহন ঈশ্বরদক হিশ্বাস 
করদিন না”। 

• মিাহিদশ্বর সীমািীন পুস্তকােয় আপনার মদনর 
ভীের অিহস্থে”। 

• “মানুদষর যসিাই িে ভগিাদনর যসিা”। 
• “ওদঠা এিং েেক্ষে অিহধ যথদমা না, েেক্ষে 

না েুহম সফে িে”। 
• “প্রদে যক নারী-পুরুষদক ঈশ্বদরর েহৃিদে যেখদে 

িদি। যোমরা কাউদকই সািাে য করদে পাদরা 
না, যকিে যসিা করদে পাদরা, হনদজদের খুি 
িড হকিু যভদিা না; যোমরা ধন য যে যসিা 
করার অহধকার যপদয়দিা,অন যরা পায়হন”। 

মৃেু য:অিদিদষ িাওডা, যিেুডমদঠ ৪ই জেুাই ১৯০২ 
সাদে, মাত্র ৩৯ িির িয়দস মাথার একটি রিনােী 
যফদট োওয়ার কারদন স্বামী হিদিকানন্দ  যিষ 
হনুঃশ্বাস ে যাগ কদরন। 
 

 
 
উপসাংহার: ভারেিদষের জনগদনর এই িীর সন্ন্ যাসী 
স্বামী হিদিকানদন্দর ধ যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা হিে 
ভারেিদষের কে যান সাধন। এই ভারেিষেদক হনদয় 
সিসময় হেহন অিঙ্কার কদরদিন, োই সিসময় 
হেহন ভারদের কে যান কামনার জন য হনদজর 
জীিনদক হেপ্ত যরদখদিন। হেহন ভারেিদষের ধমে, 
হিক্ষা, নারী হিক্ষার মদধ য হেদয় ভারদের কে যান 
কামনা কদরদিন। রামকৃষ্ণ যেদির এই হিষ য সহে যই 
একজন হিস্ময়কর ি যহিত্ব হিদেন, োই বিোহন্তক 
িদয়ও হেহন গুিায় িদস যিোন্ত চচে ায় হিশ্বাসী হিদেন 
না। োাঁর Practical Vedanta হিে জীিদসিা; 
কারে হেহন জাদনন প্রদে যক জীদির মদধ যই ‘ব্রহ্ম’ 
আদি। োই যো হেহন ধমোচারদে সিার সমান 
অহধকার স্বীকার কদর ভারেিদষের জনকে যাদনর 
জয়গান যগদয়দিন। 
পহরদিষ: “ভারে কে যাদন ভারে পহথক স্বামী 
হিদিকানন্দ” আমার এই যেখা পদড পাঠক সমাজ 
খুি সিদজই স্বামী হিদিকানদন্দর হচন্তা ভািনাদক 
জানদে ও িুঝদে পারদি। 
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