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Abstract 
 

“Swamiji harmonized the East and the West, 

religion and science, past and present. And that is why he is great. Our country men 

have gained unprecedented self-respect, self-reliance and self-assertion from his teachings.” - 

Netaji Subhas Chandra Bose. 
 

Swami Vivekananda (1863-1902), defines education as to achieve fullness of perfection already 

present in a man. The aim of education is to manifest in our lives the perfection, which is the very 

nature of our inner self. In this paper we analyse the Vivekananda’s views on women education, an 

endeavour has been made to focus on the basic theme of his philosophy. To Vivekananda, education 

was not only collection of information, but it meant arousing the people to an awareness of their 

own worth, dignity and responsibility, His objectives of education is man-making, life giving and 

character-building and making them the source of all the strength and sustenance of society, 

creating a society which will provide a healthy milieu for the development of character and 

personality of all its children. He says a nation’s greatness is measured by the greatness of its 

citizens. But the greatness of citizens is impossible without the development of women. He 

considered men and women as two wings of a bird and it is not possible for a bird to fly on only one 

wing. So, according to him, there is no chance for welfare of the world unless the condition of 

women is improved. He wanted women to have full freedom to understand their own problems and 

to propose solutions for their own betterment, and set their destiny by themselves. Men must not 

interfere in women’s problem. Men’s only task should be to arrange for them proper education to 

make them aware of what is wrong and what is right. He believed that women could top and use 

their capabilities, if they were properly educated.  
 

 

     স্বাভী বফবফকানবেয জীফনদশন এ  তা য জা্রতত বফবফক কথবক উ াবযত াভাবজক ধযান ধাযণায উয বববত্ত 

কবয তায বক্ষাবিন্তায উবেল ঘবেবে। বফবফকানবেয জীফনদশন প্রধানত ভানফবকবিক। বতবন ভানুবলয কর 

ভযাবক মশবফক্ষণ  বফবেলণ কবয তায ভাধাবনয কিষ্টা কবযবেন। ধনী-দবযদ্র, বনযক্ষয-াক্ষয, নাযী “ুরুল, 

উচ্চ-নীি, অতযািাযী“ীবিত প্রবৃবত কর ভানুল তায কাবে দদফত্তা স্বরূ। বতবন কর প্রকায ভানুবলয বঙ্গ 

কভরাবভা কযবর  তায ফযফাবয ভানুবলয প্রবত উর্দ্শদৃবষ্টয কখবনা তন ঘবেবন।  তা য জীফবনয ভূর রক্ষয বের 

ীবিত, ফবিত, উববক্ষত ভানুল গুবরবক নতুন কবয ফা িায আা কমাগাবনা। তা য উবেয বের এই কর 

ভানুলগুবরয অন্তবযয ুপ্ত প্রফণতাবক অনুকুর বযবফবয প্রফণতা গুবরবক বফকবত কযবত। কজনয স্বাভী 

বফবফকানে ফবরবেন, ‚বক্ষা ব , ভানুবলয ববতবয কম ূণশতা প্রথভ বতই ফতশভান তাযই প্রকা।‛
১
 অথশা  
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ভানুবলয জাত িাবযবিক প্রফণতাগুবর, কমগুবর ূফশ বতই তায ভবধয ফতশভান কগুবর মথামথ অনুকুর বযবফবয 

ভবধয বফকবত কযাই র বক্ষা। ভানফ জীফন কতকগুবর ফ ানুক্রবভক প্রফণতা বনবে জে্রতণ কবয এফ  

যফতশীকাবর কগুবর মথাথশ বযবফবয ভাধযবভ ধীবয ধীবয বফকা রাব কবয। ভানুবলয অন্তবয জ্ঞাবনয ুপ্ত 

প্রফণতা না থাকত তাবর ত প্রবিষ্টাবত জ্ঞাবনয উবেল ঘোবনা কমত না। অন্তঃায ূনয বর ফবশজগবতয ককান 

প্রকায জ্ঞানবক অন্তবয প্রবফ কযাবনা ম্ভফ নে। কাযণ ূনয কথবক ককান বকেু ৃবষ্ট বত াবয না।এই প্রবঙ্গ 

ািাতয ফুবর্দ্ফাদী দাশবনক কযবন কেকােশ ফবরন, ‘exnihilo nihil fit’ অথশা  ূনয কথবক ককান বকেু উ ন্ন ে না। 
কম ককান কামশ উ বত্তয ূবফশ তায কাযবণয ভবধয বনবত থাবক, অনুকুর বযবিবত তা কামশ রূব প্রবতবাত ে। কামশ 

মবদ উ বত্তয ূবফশ তায উাদান কাযবণয ভবধয বনবত না থাকত তাবর কাবমশয উ বত্ত ম্ভফ ত না। এ প্রবঙ্গ 

কেকােশ ফবরন, “the common truth “from nothing comes” is identical with it. for if we allow that there 

is something in the effect which did not exist in cause, we must grant also that this something has 

been creating by nothing.”
2 

     স্বাভী বফবফকানে বক্ষা ম্ববে অনুরূ ভত প্রকা কবযবেন। তায ভবত জ্ঞান ভানুবলয অন্তবয জেরগ্ন 

কথবকই ফতশভান। অন্তবয এই জ্ঞাবনয প্রকাবয অন্তযাে বাবফ থাবক বকেু আফযণ। এই আফযণগুবর অাবযত 

বরই ভানুল প্রকৃত বক্ষারাব কযবত ভথশ বফ। এই আফযণগুবর অাযবণয বযবফ প্রবতযক ভানুবলয ববন্ন ববন্ন 

তাই তায বযবফবয উয। বববত্ত কবয ভানুবলয জ্ঞাবনয ীভা বফববন্ন। বকন্তু প্রবতযক ফযাবি মবদ বনবজয ই া 

বিয াাবময অন্তবনবশত বিবক জাগবযত কযবত াবয তাবর প্রকৃত জ্ঞান রাববয ভধয বদবে আবমারবি 

ঘেবফ। জ্ঞাবনয খবন র বনবজয অন্তবযয আমা। কই আমাবক উরবি কযবত াযবর জ্ঞাবনয খবনবে আবফষ্কৃত 

বফ এই জ্ঞাবনয খবনবে আবফষ্কাবযয জনয স্বাভী বফবফকানে কতকগুবর উাবেয োন বদবেবেন। কমগুবর মথামথ 

বাবফ অনুযণ কযবর প্রকৃত বক্ষারাব ম্ভফ বফ। 

     প্রথভত, বিত্ত মভ  একা্রততাঃ জ্ঞান রাববয কক্ষবি প্রথভ আফবযক বফলে র ইবিে  মভ। ইবিেগুবরয 

ভবধয বফবলত অন্তয ইবিে ফা ভনবক  মত যাখা আফযক।ভন  মত থাকবর   কক ্রতণ কযায এফ  ভেবক 

ফজশন কযায বক্ষা রাব কযা মাে। ভনবক  মত কযায প্রধান উাে র ককান একবে বফলবেয প্রবত ভন বমাগ 

কযা, তাযজনয আফযক একা্রততা। একা্রততা কাবজয ভাবপ্তয বনিেতাবক ফৃবর্দ্ কবয। একাবথ একাবধক বফলবে 

ইবিে আকবলশত বর ককান কাজই বিকবাবফ কযা মাে না এফ  কাবজয ভেীভা অবনক কফবি মাে। ভনবক 

 মত কযায প্রদান উাে র ককান একবে বফলবেয প্রবত ভন বমাগ কযা, তায জনয আফযক একা্রততা। বকন্তু 

একবে বফলবেয প্রবত ভন বমাগ কযবর কাজবে বারবাবফ বিক ভবে ম্পন্ন কযা মাবফ। স্বাভী বফবফকানবেয 

ভবত, জ্ঞাবনয রাববয জনয আফযক ভবনয বিবক একভুখী কযা। ককান ফস্তু ম্পবকশ জ্ঞানরাব কযবত বর ফায 

জগবতয একবে ফস্তুবক ভন বমাগ কযবত ে এফ  অন্তবয তাবক উরবি কযায জনয ভনবক আমায অববভুখী 

বত ে। জ্ঞান তখনই মথশাথ  াথশক বফ, মখন তা আমি বফ। ভবনয একা্রততা বি োিা জ্ঞান রাব ম্ভফ নে। 

এ প্রবঙ্গ স্বাভীজী ফবরন, ‚প্রকৃবতয দ্বাযবদব আঘাত কবযবত জাবনবর- বকবাবফ আঘাত কবযবত ে, তাা জানা 

থাবকবর বফশ্বপ্রকবৃত স্বীে যয উদঘাবেত কবযো বদফায জনয প্রস্তুত। কই আঘাবতয বি  তীব্রতা আব একা্রততা 

ইবত। ভানুলযভবনয বিয ককান ীভা কনই, উা মতই একা্রত ে ততই উায বি একবে বফলবেয উয 

ককিীবূত ে এফ  ইাই যয।‛
৩
 

বদ্বতীেত, অনুীরনঃ জ্ঞান রাববয অয একবে প্রবোজনীে বফলে র অনুীরন। ককাবনা বফলবেয মথাথশ জ্ঞান 

অজশবনয জনয বফলেবেবক একা্রততায াবথ ফায ফায অবযা ফা অনুীরন কযবত ে। তাবর বফলেবে ধীবয ধীবয 

আমি কযা জ ে। বশু মখন প্রথভ বক্ষা রাব কযবত শুরু কবয তখন প্রথভবে একবে অক্ষবযয উয নজয 

যাবখ। অক্ষযবে বিনবত এফ  কেবক আমি কবয তা বদবে একবে ব্দ গিন কযায জনয তাবক ফাযফায অক্ষযবে 

অনুীরন কযবত ে। কফ বকেুবদন য অক্ষযবেবক ক বিনবত কবখ  কবে বদবে বক বক ব্দ গিন কযা কমবত 
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াবয ক ম্পবকশ জ্ঞান অজশন কবয। ককান বফলবেয প্রবত ফাযফায অনুীরবনয ভধয বদবে বফলেবেয প্রবত একা্রত 

োয বি রাব কবয। এ প্রবঙ্গ স্বাভী বফবফকানে তঞ্জর কমাগূবিয কোক উত্থান কবয ফবরন, ‚তয 

প্রান্তফাবতা  স্কাযা - অবযাবয দ্বাযা ইায বিযতা ে। বদবনয য বদন অবযা কবযবর ভনঃমবভয এ বনযন্তয 

কিষ্টাপ্রফা বিয ইো মাে এফ  ভনঃ ফশদা একা্রত ইফায বি রাব কবয।‛
৪
 

     ততৃীেত, আমপ্রতযেঃ বক্ষারাববয জনয আমবফশ্বাী ো আফযক। কাযণ প্রকৃত জ্ঞান আভাবদয অন্তবযই 

আবে, ধীবয ধীবয তা প্রকা াে। বক্ষারাববয কক্ষবি কাউবক অনুকযণ ফা অনুযণ কযা উবিত নে। স্বাভী 

বফবফকানবেয ভবত, নাযী-ুরুল কবরয ভন  ধাযণাবি একযকভ নে তাই অবনযয আদশ বদবে বনজ জীফবনয 

বফিায কযা বিক নে। প্রবতযক ফযবিয বযবফ  বযবিবত এক নে। এই বযবফ  বযবিবত অন্তবযয ুপ্ত 

জ্ঞাবনয প্রকা ঘোে। তাই প্রবতযক ফযাবিয জ্ঞানবক বফকবত কযায বযবফ  বযবিবত থৃক ে ফবর তাবদয 

জ্ঞাবনয বযধী ববন্ন ববন্ন। এ প্রবঙ্গ স্বাভীজী ফবরন, ‚কতাভাবদয ববতবয মাা আবে বনজ বি ফবর তাা প্রকা 

কয, বকন্তু অনুকযণ কবয না; অথি অবযয মাা বার তাা ্রতণ কয। আভাবদগবক অবযয বনকে ববখবত 

ইবফ। ফীজ ভাবেবত ু বতবর উা ভৃবত্তকা, ফােু  জর ইবত য  ্রত কবয ফবে বকন্তু ফৃবর্দ্প্রাপ্ত ইো প্রকাণ্ড 

ভীরুব বযণত ইবর বক উা ভাবে জর ফা ফােুয আকায ধাযণ কবয? না, তাা কবয না। ফীজ ভৃবত্তকাবদ ইবত 

প্রবোজনীে াযা  ্রতণ কবযো বনবজয প্রকৃবত- অনুমােী একবে ফৃ  ফৃবক্ষ বযণত ে।‛
৫
 

     স্বাভী বফবফকানবেয ভবত, বিত্তবক  মভ  একা্রত কবয বনবজয প্রবত আমবফশ্বাী কযবখ ককান বফলেবক ফায 

ফায অনুীরন কযবর ক ম্পবকশ প্রকৃত বক্ষা অজশন কযা জ বফ। বতবন ফবরন বক্ষা ফা জ্ঞানই আভাবদয িযভ 

রক্ষয; তা কথবক ুখ রাব কযবত াবয। আয জগবতয কর দঃবখয বেবন আবে অজ্ঞানতা তাই দঃবখয াত 

কথবক বযিাণ কবত বর অন্তবযয অজ্ঞানতাবক দূয কযবত বফ। ুখ এফ  দঃখ উবেই ভানুলবক ভানবাবফ 

বক্ষা কদে। ুখ ভানুলবক কখাে তায বক কযা উবি  এফ  দঃখ ভানুলবক কখাে তায বক কযা উবিত নে। এই ুখ-

দঃখ নানাবফধ অববজ্ঞতায ভধযবদবেই গবি উবি ভানুবলয িবযি। আয ভানুবলয এইরূ িবযি গিন এফ  ভানুল দতবয 

কযাই র স্বাভীজীয বক্ষায ভূর উবেয। ভানুবলয িবযি র তায অন্তবযয প্রফণতাভূবয ভবষ্ট। তাই প্রবতযক 

ফযবিয ভবনয প্রকৃবত অনুমােী তায িবযি বনধশাবযত ে। ভানুবলয িবযবিয উয বনবশয কবয তায কামশর্দ্বত। 

ভাবজয কর প্রকায কামশই র ভানুবলয ই ায প্রকাভাি। আয এই ই া উদ্ভূত ে ভানুবলয িবযবিয ভধয 

কথবক। তাই ভানুবলয িবযি মত বফি বফ, ততই তায ই া বি ভ  কাবজয উবেবয বনমুি বফ। ুতযা  

কবরয করযাবণয জনয িাই প্রকৃত বক্ষা, মা বফি িবযি গিবনয ভবধয বদবে ভানুল দতবয কযবফ। স্বাভীজী ফবরন, 

‚এই ভুূবতশ আভায ‘আবভ’ ফবরবত মাা ফুঝাে, তাা আভায অতীত জীফবনয  স্কায-ভবষ্টয পর ভাি। ইাবকই 

প্রকৃতবক্ষ ‘িবযি’ ফবর। প্রবতযক ফযাবিয িবযি এই  স্কায ভবষ্টয দ্বাযা বনরুবত ে, অ   স্কাযগুবর প্রফর 

ইবর িবযি অ  ে।‛
৬
 

     স্বাভী বফবফকানবেয ভবত ফতশভান বক্ষা র্দ্বত ভানুবলয িবযি গিায উয নজয কদে না। এই বক্ষা র্দ্বত 

ভানুল গিবত জাবন না জাবন ককযাবন গিবত। স্কুর-কবরবজয বক্ষায ভধয আবে মাবিকতা, মা বনবদশষ্ট ািযূিক 

বনবদশষ্ট ভবেয ভবধয ভুখি কবয া কযা কখাে। এই বক্ষা ভানুলবক শ্রর্দ্া কযবত বখাে না। া্ত্রকবক বফশ্বা 

কযবত বখাে না। তাই স্বাভীজীয দৃবষ্টববঙ্গবত এবে কনবতভূরক বক্ষাঃ এই বক্ষা ভানুবলয স্বাভাজীয ভাভবেক 

বাযতীে ভাজ ফযফিা যাধীনতায ৃঙ্খবর আফর্দ্ বের। এই যাধীনতায ৃঙ্খর কথবক বাযতফাীবক ভুি কযবত 

বর ভানুল গিায বক্ষা আফযক। কম ভানুল ভানফ জীফবনয উবেয ম্পবকশ বিবতন, অবনযয ভযায ভাধাবন 

ত য, কই কদব স্বাধীবনয কাবজ আমতযাগ কযবত ক্ষভ, আয এভন ভানুল গিায জনয িাই প্রকৃত বক্ষা। স্বাভী 

বফবফকানে ফবরন, ‚বফদযাবক্ষা কাবক ফবর? ফই িা?- না। নানাবফধ জ্ঞানাজশন?- তা নে। কম বক্ষা দ্বাযা এই 

ই া বিয কফগ  স্ফূবতশয বনবজয আেত্তাধীন  পরকাভ ে, তাাই বক্ষা। এখন কফাঝ, কম বক্ষায পবর 

ই াবি ক্রভাগত ুরুলানুক্রবভ ফরূফশক বনরুর্দ্ ইো এক্ষবন রুপ্তপ্রাে ইোবে, মাায াবন নূতন বাবফয কথা 
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দূবয থাক, ুযাতনগুবরই এবক এবক অন্তবশত ইবতবে, মা ভনুলযবক ধীবয ধীবয মবিয নযাে কবযো কপবরবতবে, 

ক বক বক্ষা?‛
৭
 

     যাধীন বাযতফলশবক স্বাধীন কযবত প্রথবভ িাই প্রকৃত। কই বক্ষা কবরয ভবধয আম তযাগ জাবগবে তুরবফ 

মা কদবয বক্ষ করযাণকয। ভানুবলয বক্ষা মবদ তাবক অবনযয জনয না বাফাে তাবর তা প্রকৃত বক্ষা নে। 

তা কারীন বক্ষা ফযফিাে ফবিবে ফি ত্রুবে র, এই বক্ষা ফযফিা ককফর ভুবষ্টবভে কবেকজবনয ভবধয ীভাফর্দ্ 

বের। ভাবজয বকেু ফাোই কযা কশ্রবণই এই বক্ষা ্রতবণয ুবমাগ কত। বক্ষা ্রতণ কবয কই ভুবষ্টবভে 

তথাকবথত ববক্ষত ভানুলগুবর অবনযয দঃখ-কষ্ট দূয কযায খুফ একো প্রো কদখাত না, কাযণ তাবদয বক্ষা বের শুধু 

ু বথগত প্রাণীন বক্ষা। তাই অবনযয াবথ বনবজবদয একাম কবয বাফায প্রো তাবদয ভবধয রক্ষ কযা মােবন। 

পরস্বরূ ভাবজয িবফযতায ককান ে বযফতশন ঘবেবন। 

     বক্ষা রাববয কক্ষবি কমবকান প্রকায দফলবভযই ভাবজয উন্নবতয কক্ষবি প্রবতফেকতাস্বরূ। তাই বক্ষাবক 

জাবত, ধভশ, ফণশ, বরঙ্গবববদ ীভাফর্দ্ না কযবখ ফশাধাযবণয ভবধয েবিবে বদবত বফ। ত কারীন ভাবজ ফা 

যাধীন বাযতফবলশয দদশায অনযতভ কাযণ বের বক্ষাে বরঙ্গববদ। অথশা  বক্ষাবক্ষবি নাযী-ুরুবলয ভবধয দফলভয। 

ক ভে খুফ অল্প খযক ুরুল বক্ষারাববয  ভে কবর নাযীবক্ষা বের ভুবষ্টবভে। এ প্রবঙ্গ স্বাভী বফবফকানে 

ফবরবেন, ‚...কতাবদয কদবয কভবেবদয করখািা কখাফায জনয বকেু ভাি কিষ্টা কদখা মাে না। কতাযা করখািা 

কবয ভানুল ব , বকন্তু মাযা তাবদয ুখ দঃবখয বাগী, কর ভবে প্রাণ বদবে কফা কবয, তাবদয বক্ষা বদবত- 

তাবদয উন্নত কযবত কতাযা বক কযবে?...বদব ুরুলবদয, ভবধয কতভন বক্ষায বফস্তায কনই, তা আফায কভবেবদয 

ববতয। ... তা না ’কর বক কদবয এভন দদশা ে? বক্ষায বফস্তায জ্ঞাবনয উবেল এফ না ’কর কদবয উন্নবত বক 

কবয বফ?... বকন্তু জাবন, াধাযবণয ববতয আয কভবেবদয ভবধয বক্ষা বফস্তায ,না বর বকেু ফায কম কনই। 

বাযতফবলশয অ্রতগবতয ফবিবে ফি প্রবতফেকতা র ্ত্রকীবক্ষায অবাফ। ্ত্রকী  ুরুল উবেবক ভান বাবফ বক্ষা দান 

কযবত না াযবর ভাবজয উন্নবত ম্ভফ নে। নাযীবদয ফাদ বদবে ুরুল একাকী ভাবজয উন্নবত াধন কযবত 

অক্ষভ। ভাবজয উন্নবত তখনই ম্ভফ মখন নাযী ুরুল বনবফশববল কর প্রকৃত বক্ষায আবরাবক আবরাবকত বফ। 

স্বাভীজীয ভবত, প্রকৃত বক্ষা র কই বক্ষা, মা ভানুবলয অন্তবয ুপ্ত আকাবয থাবক এফ  অনুকুর বযবফব তা 

ূণশতা রাব কবয তায অন্তবযয বিগুবরবক প্রকাবয ুবমাগ াবফ। নাযী অন্তবযয বিবক মবদ   বথ কাবজ 

রাগাবনা মাে, তাবরই কদবয দদশা ঘুিবফ। ধভশ, বফজ্ঞান, বল্প, করাই, যেন প্রবৃবত কর বফলবে নাযীবক বক্ষা 

বদবত বফ। শুধু  াবযয কাজ  ূজা-অিশনা কখাবরই বফ না, ফায জগ  ম্পবকশ তাবদয বিতন কযবত বফ। 

ফায জগ  ম্পবকশ অফগত বরই যাধীন বাযতফবলশয রাঞ্ছনা  ফঞ্ছণায বফরুবর্দ্ বনববশক বিবত্তয প্রবতফাদী নাযীয 

আবফবশাফ ঘেবফ। এ প্রবঙ্গ স্বাভী বফবফকানে ফবরন, ‚... বক্ষা ফবরবত কতকগুবর ব্দ কখা নব; আভাবদয 

ফৃবত্তগুবরয- বক্ষাভূবয বফকাবক বক্ষা ফরা মাইবত াবয; অথফা ফরা মাইবত াবয বক্ষা ফবরবত ফযাবিবক 

এভন বাবফ গবিত কযা, মাাবত তাায ই া দ্ববফলবে ধাবফত ে এফ  পর ে। এই বাবফ ববক্ষতা ইবর 

বাযবতয করযাণ াধবন ভথশ বনববশক ভবেী নাযীয অবুযদ্ববে ইবফ। তা াযা ঙ্ঘবভিা, রীরা, অরযাফাঈ  

ভীযাফাঈ- এয দাঙ্ক-অনুযবণ ভথশ ইবফন, তা াযা বফি স্বাথশূণয ফীয ইবফন।‛
৯
 

     স্বাভী বফবফকানে ভবন কযবতন, ‚ববক্ষত নাযীই যাধীন বাযতফবলশয ভযায ভাধাবনয থ ফায কযবত 

াযবফ কাযণ একজন ুরুল ববক্ষত বর, ববক্ষবতয  খযা ে এক। বকন্তু একজন নাযী ববক্ষত কযবত াযবর, 

ববক্ষবতয  খযা ে বযফাবযয দয  খযায ভান। বফবলত ঐ বযফাবযয অবযন্তবযয কর ববফলযত প্রজবেই 

কই বক্ষায ুপর কবাগ কযবত াযবফ। বশুয প্রাথবভক বক্ষায ূিনা ে বযফাবযয আবযন্তয তায ভাবেয কাে 

কথবক। কই ভা মবদ বক্ষায আবরাবক আবরাবকত ূণশ ত্ত্বা ন তাবর কই বশুয বক্ষায প্রাথবভক ববত খুফ ি 

ে। ি বববতয উবযই কর ইভাযত গবি কতারা ম্ভফ। তাই বশুয প্রাথবভক বক্ষা মত উন্নত ভাবনয বফ ততই 

ক ববফলযবত ভ  কাবজ আমবনবোগ কযবফ। তাই কদবয জনয বাবরা কভশী কবত বর নাযী বক্ষায প্রায ঘোবত 
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বফ। তবফই কদ উন্নত বফ। নাযী বক্ষায জনয ককফর ু বথগত বক্ষাই মশাপ্ত নে; তাযজনয প্রবোজন কই বক্ষা 

মা তা য অন্তবযয বিবক ূণশতা দান কযবফ। ূণশতা প্রাপ্ত ববক্ষতা নাযী মবদ বনবজবক কদবয কাবজ বনবোবজত কবয 

তা বর তা বদয দ্বাযা কদবয ফৃত্তয উবেয াধীত বফ। এ প্রবঙ্গ ফরা মাে, ‚বস্টায বক্রবস্টন অনফদয বাবফ 

বরবখবেন, ‚ স্বাভীজীয কাবে নাযী ভুবিয অথশ ীভায ফেন ভুবি-মা নাযীয মথাথশ বিবক উবোবিত কবয কদবফ।‛ 

... স্বাভীজী তাই ফরবতন, ‚ভানুবলয বনবত কম “ ূণশতা- তাযই উবোিবনয নাভ বক্ষা।‛ কই উবোিন মখন নাযীয 

কক্ষবি বফ তখন ক নাযী ককফর ু বথগত বক্ষাে ভৃর্দ্ বফ না- ক বফ আবরাবকত অবস্তত্ব। ‚এযকভ বকেু নাযী 

বাযবতয নাযী-ভযায ভাধান কযবফ। অতীবত নাযী ফযাবি াধনায কক্ষবি িযভ তযাগ কবযবে। এখন বক এভন 

এবগবে আবফ না মাযা ফৃত্তয উবেবয যীয-ভন-প্রাণ উ গশ কযবফ? ...বকান ুরুল {নাযীয জনয} এই কাজ 

কযবত াযবফ না। ককফর নাযীযাই কযবফ তা।‛ 
১০

 

     নাযীয উয ুরুবলয বর্দ্ান্ত িাববে কদোয কক্ষবি স্বাভীজী দা আবত্ত জাবনবেবেন। বতবন ভবন কবযবতন 

বক্ষা কদো মশন্ত নাযীবক াাময কযা দযকায। তাযয বক্ষা রাব কবয নাযী আমবফশ্বাী বে উিবর তাবক 

তায বনবজয ভযা ভাধান বনবজবকই কযবত বফ। কাযণ, স্বাভীজী স্বাধীনতায উয খুফ আিাীর বেবরন। তাই 

বক্ষা রাববয ভাধযবভ নাযী বিবক জাগবযত কবয তায স্বাধীন কিতনায বফকা াধন কযাই বের তায রক্ষয। বতবন 

নাযীয অবধকাবযয উয স্তবক্ষ কযবত ম্মত বেবরন না। বতবন নাযীবক ববক্ষত কযা মশন্ত অবধকায ফবর ভবন 

কযবতন। বক্ষারাববয য বিতন নাযী বনবজয ভযায ভাধান বনবজই কযবত াযবফ ফবর স্বাভীজী ভবন 

কযবতন। বতবন বক্ষা কক্ষবি নাযী  ুরুবলয ভান অবধকায স্বীকায কযবতন। বকন্তু ত কারীন যক্ষণীর 

ুরুলতাবিক ভাজ নাযী  ুরুবলয ভান কািাবভা আয কফীবদন িােী বফ না। তাই যক্ষনীর ভাজ 

ুরুলতাবিক ভাজ কািাবভাবক বেবকবে যাখায জনয ধভশ, া্ত্রক, প্রবৃবতয কদাাে বদবে নাযীবক বক্ষা কথবক ফবিত 

যাখবত কিবেবের। বকন্তু স্বাভী বফবফকানে নাযী  ুরুবলয ভবধয বরঙ্গ- দফলভয স্বীকায কবযনবন। নাযী  ুরুবলয 

ভবধয বরঙ্গ দফলভয ভাজ বনবভশত। উববেয ভবধয দজবফক কতকগুবর াথশকয থাকবর, তায বববত্তবত নাযীয অবধকায 

খফশ কযা অবমৌবিক। স্বল্পজ্ঞানী ফযাবি এই দজবফক াথশবকযয বববত্তবত নাযী  ুরুবলয ভবধয কবদ কবয থাবকন। 

বকন্তু প্রকৃত বক্ষা রাব বর অজ্ঞাবনয অেকায আমা কথবক দূয বর ভানুল উরবি কযবত ক্ষভ বফ কম নাযী  

ুরুবলয ভবধয কবদ কবয থাবকন। বকন্তু প্রকৃত বক্ষা রাব বর অজ্ঞাবনয অেকায আমা কথবক দূয বর ভানুল 

উরবি কযবত ক্ষভ বফ কম নাযী  ুরুবলয ভবধয দজবফক াথশকয থাকবর উববেয আমায ককান বরঙ্গ-দফলভয 

কনই। তাই প্রকৃত বক্ষা রাব কযবত জ্ঞাবনয এই অূণশতা দূয বে ূণশতায প্রকা বর ভানুল উরবি কযবত ক্ষভ 

বফ কম নাযী  ুরুবলয ভবধয স্বরূত ককান কবদ কনই। তাই বক্ষারাববয ভাধযবভ আমায অজ্ঞানতা দূয কযায 

বফলবে নাযী  ুরুবলয ভান অবধকায বফদযভান। এ প্রঙ্গ স্বাভীজী ফবরন, ‚যভব্রহ্মতবত্ত্ব বরঙ্গববদ কনই। আভাযা 

‘আবভ তুবভ’য plane-a (বূবভবত) বরঙ্গববদো কদখবত াই, আফায ভন মত অন্তশভুখ বত থাবক, ততই এই  কবদ 

জ্ঞানো িবর মাে কবল ভন মখন ভয ব্রহ্মতবত্ত্ব েুবফ মাে, তখন আয ‘এ ্ত্রকী,  ুরুল’- এই জ্ঞান এবকফাবযই 

থাবক না। ... তাই ফবর কভবে-ুরুবলয ফাযববদ থাকবর স্বরূত ককান কবদ কনই। অতএফ ুরুল মবদ ব্রহ্মজ্ঞ বত 

াবয কতা কভবেযা তা ’কত াযবফ না ককন? তাই ফরবেরুভ কভবেবদয ভবধয একজন মবদ কাবর ব্রহ্মজ্ঞ ন, তবফ 

তা য প্রবতবাে াজাবযা কভবে কজবগ উিবফ এফ  কদবয  ভাবজয ভঙ্গর বফ।‛
১১

 

     বক্ষারাবব নাযী  ুরুবলয ভবধয ভান অবধকায স্বীকায কবযন স্বাভী বফবফকানে, বতবন নাযী ুরুল উবেবকই 

এভন ইবতফািক বক্ষা রাব কবয মবদ স্বাফরম্বী না বত াবয, বনবজয ভযায ভাধাবন নাযী মবদ ুরুবলয 

ভুখাববক্ষ ে তাবর নাযীয কই বক্ষা অথশীন। নাযীবক বক্ষারাববয ভধয বদবে ফুবর্দ্য বফকা কমভন ঘোবত বফ 

কতভবন অন্তবযয বিবক জাগবযত কযবত বফ। মাবত ক বনবজয ভযায ভাধান বনবজই কযবত াবয, ুরুবলয 

উয বনবশযীরতায অফান ঘবে। ুরুলতাবিক ভাজ কািাবভাবক বেবকবে যাখায জনয যক্ষণীর উবেবয নাযী 

বক্ষায ফযাাবয আ্রতী ন। বতবন নাযী বক্ষায বফস্তাবযয জনয এভন বকেু ববক্ষতা ব্রহ্মিাবযণী গিায উয কজায 
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কদন, মা যা কভবেবদয বক্ষা কদোয কাবজ আমবনবোগ কযবফ। ঐ ববক্ষতা ব্রহ্মিাবযণীবদয তদাযকীবত ফাবরকা 

বফদযারবেয উয নাযী বক্ষায বায অশণ কযাই কশ্রে ফবর ভবন কবযবেবরন স্বাভীজী। বতবন এ প্রবঙ্গ ফবরন, 

‚ুরুলবদয জনয কমভন কতকগুবর centre (বক্ষাবকি) কযবত বফ কভবেবদয বক্ষা বদবত কইরূ কতকগুবর 

ককি কযবত বফ। ববক্ষতা  চ্চবযিা ব্রহ্মিাবযণীযা ই কর ককবি কভবেবদয বক্ষায বায কনবফ। ুযাণ, 

ইবতা, গৃকামশ, বল্প, ঘযকন্নায বনেভ  আদশ িবযি গিবনয ােক নীবতগুবর ফতশভান বফজ্ঞাবনয ােতাে 

বক্ষা বদবত বফ। োিীবদয ধভশ যােণ  নীবত যােণ কযবত বফ।‛
১২

 

     স্বাভীজী নাযী বক্ষাবকবিয বায নাযীয উবযই যাখবত কিবেবেবরন ফবর ব্রহ্মিাবযণীবদয উবযই ই কর 

বক্ষাবকবিয দাবেত্ব বদবত কিবেবেবরন। ঐ বক্ষাবকবিয বায নাযীয উবযই যাখবত কিবেবেবরন। ঐ বক্ষা ককি 

ুরুল স্রফ  কথবকই ভুি যাখাই বের উবেয। বতবন ভবন কযবতন নাযী কর প্রকায বক্ষা রাব কযবর বনবজয 

াবথ াবথ অবনযয ভযায ভাধাবনয থ খু বজ ফায কযবত াযবফ। বক্ষাবকিগুবর ুরুল স্রফ কথবক ভুি 

যাখায কাযণ র নাযীবদয াফরম্বী কযা। ুরুবলয ােতা োিাই নাযী মখন বক্ষা রাব কযবত  বক্ষা দান 

কযবত ভথশ বফ তখন তায আমবফশ্বা ফৃবর্দ্ াবফ। আমবফশ্বাী নাযী যাধীন বাযতফবলশয ভযা ভূ দূয কযায 

কাবজ বনবোগ কযবত াযবর কদবয করযাণ বফ। একা ুরুবলয বক্ষ বাযতফলশবয যাধীনতা কযা ম্ভফ নে। 

তায জনয আফযক বক্রে ববক্ষত নাযীয। তাই ুরুবলয অনুরূ ধভশ, দশন, বফজ্ঞান প্রবৃবত কর প্রকায বক্ষা 

নাযীয আফযক। তবফই নাযী ুরুবলয াবথ কদবয করযাবণ আমবনবোগ কযবত াবয। নাযী  ুরুবলয 

ভপ্রবিষ্টাে কদবক উন্নবতয বদবক এবগবে বনবে মাবফ। স্বাভীজী নাযী বক্ষায উবেবয ফবরন, ‚... বফজ্ঞানাবদ অনয 

ফ বক্ষা, মাাবত তাাবদয বনবজবদয  অবযয করযাণ ইবত াবয তাা বখাইবত ইবফ। ...আভাবদয 

কদবয মথাথশ করযাবণয জনয ঐ যকভ কতকগুবর বফি জীফন ব্রহ্মিাযী-ব্রহ্মিাবযণী ো দযকায ইো বিোবে। 

বাযবতয করযাণ ্ত্রকী-জাবতয অবুযদে না ইবর ম্ভফ নে । এক বক্ষ ক্ষীয উত্থান ম্ভফ নব। কই জবনয যাভ 

কৃষ্ণফতাবয ্ত্রকী-গুরু্রতণ কইজনযই নাযীবাফাধন, কইজনযই ভাতৃবাফপ্রিায, কইজনযই আভায ্ত্রকী-ভি িাবন 

প্রথভ উবদযাগ।‛
১৩

 

     ্ত্রকী-ভি শুধুভাি বক্ষা-বযকল্পনা পবরয উবেবযই গবিত নে, স্বাভীজী আদশ নাযী গিবনয উবেবয এই ভি 

প্রবতষ্ঠায বযকল্পনা কবযন। এই ভবিয নাযী বক্ষাথশী, নাযী ববক্ষকা এফ  নাযীই বযিারক। স্বাভীজী এভন একবে 

আদশ ভি প্রবতষ্ঠা কযবত কিবেবেবরন কমখাবন কভবেবদয জনয থাকবফ একবে বফদযারে আয কই বফদযারবেয 

বক্ষাথশী কথবক ববক্ষকা কবরই বফ নাযী। ভবি শুধুভাি ধভশ, াবতয, বফজ্ঞানই িাবনা বফ না তায াবথ াবথ 

গৃ-কবভশয মাফতীে বফলে; মথা যান্না, করাই, প্রবৃবত বফলবে বক্ষা কদো বফ। ভবি অবফফাবত নাযী, বফধফা 

ব্রহ্মিাবযণীবদয অন্ন-ফ্ত্রক-ফািাবনয ুফবোফস্ত কযা বফ। ্ত্রকী ভবি ুরুবলযা প্রবফ কযবত াযবফ না। স্বাভীজীয 

দৃবষ্টবত আদশ নাযী, আদশ জননী বেবরন শ্রীভা অথশা  াযদা কদফী। তা য আবদবশই ভবিয বক্ষাথশীবদয বক্ষা বদবত 

কিবেবেবরন। শ্রীভায নাভনুাবযই স্বাভীজীয ্ত্রকীভি দবক্ষবণশ্ববযয শ্রী াযদা ভি নাবভ বযবিত। এই ্ত্রকীভবিয ভূর 

উবেয বের নাযী বক্ষা বফস্তাবযয ভাধযবভ নাযীবক তায স্বাধীকায বপবযবে কদো। স্বাভীজীয ্ত্রকীভবিয বক্ষাবেিী  

প্রিাবযকাবদয উবেবয ফবরন, ‚ িবযিপ্রতী, ধভশবাফান্না ঐরূ প্রিাবযকাবদয দ্বাযা কদব মথাথশ ্ত্রকী বক্ষায বফস্তায 

বফ। ধভশযােণতা, তযাগ   মভ এখানকায োিীবদয অর কায বফ; আয কফাধভশ তাবদয জীফনব্রত বফ। 

এইরূ আদশ জীফন কদখবর কক তাবদয না ম্মান কযবফ- ককই ফা তাবদয অবফশ্বা কযবফ? কদবয ্ত্রকীবরাকবদয 

জীফন এই বাবফ গবিত ’কর তবফ কতা কদবয ীতা াবফিী গাগশীয আফায অবুযত্থান বফ।‛১৪ 

     স্বাভী বফবফকানে স্বাধীনবিতা আদশ নাযী বিয অবুযত্থাবনয জনয ্ত্রকীভবিয  ভাধযবভ নাযী বক্ষায প্রাবযয 

কিষ্টা কবযন। তা য ভবত, দফবদক ভাবজ নাযী  ুরুবলয বক্ষা রাববয কক্ষবি ককান দফলভয বের না। বক্ষা রাববয 

কক্ষবি ুরুবলয ভতুরয নাযী  ভান ুবমাবগয অধীকাবযণী বের। বফশ্বফযা, কঘালা, গাগশী, দভিী প্রবৃবত বফদলী 

নাযীগণ  কফদ াবি  ব্রহ্মবফিাবয অবধকাযী বেবরন। কাবরয প্রফাভান ধাযায ভবধয আভযা নাযীয উত্থান, তন 
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ফই প্রতযক্ষ কবযবে। ইবতাবয কম ুনযাফৃবত্ত ে তায প্রভাণ কবেবে। দফবদক ভাবজ নাযীয অফয উত্থান তন 

আভযা কমভন যফতশী মুবগ প্রতযক্ষ কবযবে, কতভবন আফায কাবরয প্রফাভান ধাযায  অরযাফাঈ, ভীযাফাঈ, ঝা ীয 

যাণী রক্ষীফাঈ- এয ভবতা বফি স্বাথশূণয ফীয বফদলী নাযীয অবুযদে ঘবেবে। তাই এয কথবক আা কযা মাে কম, 

স্বাভীজী প্রদবশত বথ নাযী বক্ষায প্রায ঘোবত াযবর ববফলযবত বাযতফবলশ ুনযাে বফদলী নাযীয অবুযদে 

ঘেবফ। এই প্রবঙ্গ স্বাভী বফবফকানে ফবরন, ‚... দফবদক মুবগ, উবনলবদয মুবগ কদখবত াবফ-দভবিেী গাগশী 

প্রবৃবত প্রাতঃ-স্মযণীো কভবেযা ব্রহ্মবফিাবয ঋবলিানীে বে যবেবেন। াজায কফদাজ্ঞ ব্রাহ্মবণয বাে গাগশী গবফশ 

মাজ্ঞযফল্কবক ব্রম্ভবফিাবয আফান কবযবেবরন। এ- ফ আদশিানীে কভবেবদয মখন আধযামজ্ঞাবনয আবধকায বের 

তখন, কভবেবদয কই অবধকায এখনই ফা থাকবফ না ককন? একফায মা ঘবেবে , তা আফায অফয ঘেবত াবয। 

History repeats itself ….(ইবতাবয ুনযাফৃবত্ত ে)।‛
১৫
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