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বফবফকানবেয চচতনায় নাযী: প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
াধযাক, ফাাংরা বফবাগ, নাটা চজ.এন.এভ.এ. ভাবফদযারয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Abstract
Swamiji always believed that ‘mother India’ should be the maxim idealism of common Indian women.
Often he showed more importance to the mothers of our country and less to the others. In our country
since many times of past decades, motherhood is being accepted and gratified by Indian women even
as their best policy in life. The selfless tolerant and magnanimous dignity with great grandeur and
compassionate heart of Indian women also affect the foreign ladies like Sister Nivedita and some
others. The everlasting glorious stories of Sarada ma and Bhuban Mohini Devi, the mother of Swami
Vivekananda will never die as we still inspired by their excellence and eternal path-way. In his essays
Swami Vivekananda’s thoughts and explanations about the hard efforts, scarifying attitude and
majestic achievement of Indian women vividly reflects our real heritage towards our Indian culture
and humanity.
Key Words: Mother India, Motherhood, Indian Women, Sister Nivedita, Sarada Ma, Bhuban
Mohini Devi, humanity

‚এবদবয চভবয়য ভবতা চভবয় জগবত নাাআ। বক বফত্র, স্বাধীন, স্বাবক্ষ াঅয দয়াফতী “ চভবয়যাাআ এবদব ফ। ... মত্র
নামেস্তু ূজযবে যভবে তত্র চদফতা। মত্রত্রতাস্তু ন ূজযবে ফোস্তত্রাপরাাঃ বিয়াাঃ।‛ চমখাবন স্ত্রীবরাবকয ূবজতা ন, চখাবন
চদফতাযা াঅনে কবযন। চর বযফায চথবক ১০.০৩.৯৪ াবর যাভকৃষ্ণানেবক চরখা এাআ বত্রাআ স্বাভী বফবফকানবেয
াশ্চাবতযয (াঅবভবযকা) নাযীবদয ম্পবকে স্পষ্ট াববফযবিয ন্ধান চভবর। াঅয ২২চ চবেম্বয, ১৮৯৩ াঅবভবযকায াঅটে
াআন্সবটবটাঈবট ভবরা দবনয ক্ষ চথবক স্বাভীজীবক চদয়া বিতীয় াংফধেনা বায় তাাঁয বাফবফহ্বর কবে ফরা কথা কয়বট বরা:
‚ূণে নাযীবেয াঅদে ূণে স্বাধীনতা।‛ এখাবন চাআ নাযীবেয াঅদে াঅয শুধুভাত্র াশ্চাবতযয াঅদবে ীভাফদ্ধ থাবকনা ফযাং তা
বয় বে বফশ্বভয়। শুধু যাধীন বাযতফবলেয ফুবক নাযীয াঅত্মফবরয ুচীভূখবক বচবিত কযবতাআ তাাঁয এ ফাণীয প্রবয়াগ নয় ফযাং
চমন াতীত-ফতেভান-ববফলযৎ জুবে াঅফভান কারফযাী ভগ্র বফবশ্ব নাযীবেয াবধকাযবক চাচ্চাবয প্রবতষ্ঠা কযায মুগােকাযী
াঅহ্বানবটাআ তয বয় বে তাাঁয এ চঘালণায়। এখন প্রশ্ন বরা, ‘নাযীয ূণে স্বাধীনতা’য ফযাখযা স্বাভীজীয কাবছ বকরূ বছর? তায
াঈত্তবয বাযতীয় নাযী ম্পবকে স্বাভীজীয দৃবষ্টববগবটয াঅশ্রয় চনয়া চমবত াবয। বাযতীয় নাযীয বফত্রতা, দয়া াঅয স্বাধীন
ভাতৃভূবত্তেয রূবটবকাআ বতবন তাাঁয ফাণী  যচনায় প্রাধানয বদবয়বছবরন। চাআ বগ ুরুবলয াাাব বাযতীয় নাযীয াদভয
াবকতা য়বতা তাাঁবক বাফাবত াাময কবযবছর ‘চকাথা চাআ যভণী ফীমেফতী’। স্বাধীনতা াঅবোরবনয চক্ষবত্র বফপ্লফী বাযতীয়
নাযীয াফদাবনয কথা কখনাআ চবারায নয়। নাযীয ফীযে াবথে তাাঁয কাবছ ‘যাজুত যভণীয ফীযে’। ফীযেীন নাযী চমন
াম্পূণে। বস্টায কৃবষ্টবনয স্মৃবতচাযবণ াাআ স্বাভীজীয ফরা চাআ কথা : ‚চতাভযা াঅভাযাআ ভবতা ি ভথে। চতাভাবদয াাময
কযবত মাবফা চকান দাঃবখ? ভবরা ফবর? টা র ববারবয। চফাবঝানা চকন, ঐ াঅচযবণয ভবধয নাযী-ুরুবলয জজবফক
ম্পবকেয ভবনাবাফটাাআ প্রচ্ছন্ন থাবক।‛ (তাাঁবক চমভন চদবখবছ : বস্টায কৃবস্টন : বচোনায়ক বফবফকানে, ম্পাদনা, স্বাভী
চরাবকশ্বযানে, যাভকৃষ্ণ াআনবস্টবটাঈট াফ কারচায)। যাজুত যভণীযা তাবদয স্বাভীবক মুদ্ধ াবজ াবজবয় ফরবতন, ‘য় জয়ী
বয় বপবয এবা, নয়বতা ফীবযয নযায় ভৃতুযফযণ কয।’ ফীযবেয এাআ াকুে বচত্ততা বাযতফলে ছাো াঅয চকান চদবয নাযীয
ভবধয ায়া মাবফ? চাআ প্রাচয যভণীবকাআ তাাঁয াঅহ্বান : ‚াঅবভ একা, াায়। াঅনাবদয ধন-ফর, ফুবদ্ধ-ফর, বফদযা-ফর...
এাআ এখন ভাভন্ত্র “ াআাংরণ্ড-বফজয়, াআাঈবযা-বফজয়, াঅবভবযকা-বফজয়। তাাবতাআ চদবয করযাণ।‛১
বফবফকানবেয বালায় : ‚বাযতভাতাাআ নাযী চবযবত্রয বফোচ্চ াঅদে।‛২ নাযীয জননী  জায়া রূবয ভবধয জননী
রূবটবকাআ াবধকতয গুরুে দান কবযবছন স্বাভীজী। বতবন ফবরন : ‚বাযবতয জননীাআ াঅদে নাযী। ভাতৃবাফাআ াআায চল কথা।
...বাযবত নাযীয াঅদে ভাতৃে – চাআ াূফে, স্বাথে ূনয, ফোংা, বনতয ক্ষভাীর জননী। ...ভাতৃোআ নাযীবক ূণে কবয, ভাতৃোআ
নাযীয নাযীে।‛৩ নাযীবেয ূণে স্বযাজ চমন তায ভাতৃভয়ী রূ। বাযতভাতা চথবক শুরু কবয াবত াধাযণ বাযতীয় গৃব নাযী
কবরাআ চমন ভাতৃবেয এাআ করযাণভয়ী, বনাঃস্বাথে, তযাগী  ক্ষভাীর স্বাধীনতায় বফশ্বাী। এখাবন নাযী ম্পবকেত তাাঁয প্রাচয 
াশ্চাতয দৃবষ্টবগীবটয াথেকয চচাবখ বে। বাযবত গৃব নাযী াংায, বযফায  বযজবনয যক্ষাকতেী, াশ্চাবতয স্ত্রীকূর
ফেবনয়ন্ত্রক। াশ্চাবতযয নাযী াভানয াফবরাবতাআ স্বাভী াঅত্মজবনয বফরুবদ্ধ াঅদারবতয িাযস্ত ন। জননীয চে তায ভবধয
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
প্রায়াঃাআ খুবাঁ জ ায়া মায় না। চবদক চথবক বাযতীয় নাযী াননযা। ১৮াআ জানুয়াযী, ১৯০০ কযাবরবপাবণেয়ায যাাবডানায়
চক্সীয়ায ক্লাফ াাঈব প্রদত্ত ফিৃতায় ‘বাযতীয় নাযী’ ম্পবকে তাাঁয এভত বাফনাযাআ স্বাক্ষয চভবর।
শ্রীযাভকৃষ্ণবদফ কাবভনীকাঞ্চন তযাগবক াআষ্ট রাববয প্রধান চাান বাবফ গুরুে দান কবযবছবরন। বফবফকানে চকাথা
গুরুয এাআ ভতবক স্পষ্ট বফবযাবধতা কবযন বন বকন্তু াংাযতযাগী ন্নযাীযা নাযী বাফনা ফবজেত বফন এভনবট চভবন বনবত
াবযন বন। ‘নাযী বাফনা’ ফরবত ভাবজ নাযীয াঈন্নবত  প্রগবত ম্পবকে ভযক বাফনা বফবফকানবেয চচতনাবক বনযেয
াঅবরাবেত কবযবছর। বফবফকানে ভাবজ নাযী  ুরুবলয াবভয বফশ্বাী বছবরন। ােতাঃ বতবন ভবন কযবতন চম নাযীযা ৎ 
বফত্র থাকবর তাবদয ৎ প্রফৃবত্তয িাযা াঈিুদ্ধ বয় ুরুবলযা ৎ  বফত্র বয় াঈেবফন। তাাঁয বালায় : ‚ভুদায় জগবত াঅভযা
নৃাং বত  ুরুবলয াবফত্রতা ম্ববন্ধ াবনক কথা শুবন, বকন্তু াআা তয নয় চম, নৃাং বত  াবফত্র নাযীয াংখযা মত,
ঐরূ ুরুবলয াংখযা বেক তবতা। নাযীগণ চমরূ গবফে ফবরন – এফাং তাা শুবনয়া চরাবক চমরূ বফশ্বা কবয – মবদ
কর নাযী চাআরূ ৎ  বফত্র াআবতন, তবফ াঅবভ বনাঃাংবয় ফবরবত াবয, ৃবথফীবত একবট াবফত্র ুরুল থাবকত না।
এভন াফ বাফ বক াঅবছ মাা বফত্রতা  তীে জয় কবযবত াবয না?‛৪ ুতযাাং াবফত্র ুরুবলয জনয চমভন নাযীয
াততা দায়ী চতভবন নাযীয প্রকৃত ততা  বফত্রতা িাযা ুরুবলয কর বনষ্টুযতাবক দভন কযা মায় ফবর স্বাভীজী বফশ্বা
কযবতন। ুরুবলয কাঞ্চনাবি থাকবর বাযতীয় নাযীয চক্ষবত্র তায ফযবতিভ রক্ষণীয় – এভত প্রকাব বতবন তাাঁয ধভেবফলয়ক
ফিৃতায় ফৃদাযণযক াঈবনলবদয জভবত্রয়ী-মাজ্ঞফল্ক্য কাবনীয াফতাযণা কবযন এফাং বাযতীয় বেু নাযী জভবত্রয়ী প্রবগ ফবরন,
চমখাবন জভবত্রয়ী তাাঁয বত ঋবল মাজ্ঞফবল্ক্যয কাবছ াথে প্রাচুমেয ধন-ম্পবত্ত বকছুাআ চানবন শুধু ফবরবছন : ‚চমনাম্ াভৃতযাভ,
বকভম্ চতন কুমোভ?‛৫ াথোৎ, মা াঅভাবক াভৃত দান কযবত াবয না, তা রাব কবয াঅবভ বক কযবফা? চকফরভাত্র াভৃতে
রাববয াঈায় মবদ বকছু থাবক তাাআ বতবন জানবত চচবয়বছন। াথোৎ বাযতীয় নাযী াঅবথেক নয় ফযাং াযভাবথেক প্রগবতয বদবকাআ
াগ্রয বত চচবয়বছ ু-প্রাচীন কার চথবকাআ। জভবত্রয়ীয ভবতা বফদলী নাযী তাাঁয বূবভকায ভবধয বদবয় শুধু চকাবরয নাযীয
াভাবজক াঈৎকলেতাবকাআ প্রবতপবরত কবযবন ফযাং নাযী শুধু চম ুরুবলয বচত্ত বফবনাদবনয াভগ্রী নয় – াঅধযাবত্মক চক্ষবত্র
াঈত্তযবণয বথ ুরুবলয ভবাগী এাআ াবনফামেতাবক প্রবতবষ্ঠত কবযবছ। াঈনবফাং তবকয নাযী বচত্তবিয জাগযবণ
বফবফকানবেয বচেবনয ুদূয প্রাযী পর ফতেভান ভাবজয বযবপ্রবক্ষবত াঅজ কামেকযী ফবর ভবন য়। তৎ শ্রীযাভকৃষ্ণ
কবথত ‘কাবভনী-কাঞ্চন’ তত্ত্ব চথবক বাযতীয় নাযীযা াঈি বফবফক-ফাণীবত াবনকটাাআ ভুি য়।
বাযতীয় নাযী তথা বেু নাযীবক তাবদয ত ত ফৎবযয াতযাচায াঅয ফেী দা চথবক ভুি বত াঈনবফাং তক মেে
াবক্ষা কযবত বয়বছ। তফু বাযতীয় নাযী াশ্চাবতযয নাযী াবক্ষা াঈৎকৃষ্টতয। প্রবদ্ধ পযাী গ্রন্থকায রুাআ জযাবকাবর
(Louis Jaccoliot) তাাঁয ‘বাযবত ফাাআবফর’ গ্রবন্থ বরবখবছন : “India of the Vedas entertained a respect for
women, amounting to worship; a fact which we seem little to suspect in Europe when we accuse the
extreme East of having denied the dignity of women, and of having only made of her an instrument of
৬
pleasure and of passive obedience.” এখাবন াআাঈবযা বচোয় নাযী  বাযতীয় নাযী বাফনায ভূর াথেকযবট চচাবখ

বে। একভাত্র বাযতীয় বযতা তায প্রাচীনবেয ুফাবদ - বক বযফাবয, বক ভাবজ নাযী জাবতবক ুরুবলয ভান াবধকায
প্রদান কবযবছ। বকন্তু চাআ াবধকায চম কখনাআ াশ্চাবতযয াঈগ্র বফবফয়ানা ফা স্পবধেতা নাযীফাবদে বয় বেবন তায কাযণ
বাযতফবলেয ধভেীয় াংস্কায  জনবষ্ঠক ভাজ ানুীরবনয প্রবিয়া। স্বাভীজী বাযতীয় নাযীয ধভেবক্ষায াবধকায  পরবক
চমবাবফ বনবদে কবযবছন াশ্চাবতয কখনাআ চবাবফ য়বন। বাযবত নাযীবক্ষা  প্রগবত বফলবয় স্বাভীজীয স্পষ্ট ধাযনা বছর চম
ধভেবক চকন্দ্র কবযাআ স্ত্রী বক্ষায বফস্তায কযবত বফ। ধভে বনযবক্ষ ানয কর বক্ষাাআ চগৌণ। ধভে বক্ষা, চবযত্র গেন  ব্রহ্মচমে
ব্রত ারন প্রবৃবতয বদবক দৃবষ্ট বদবত বফ। বাযবত নাযী বক্ষায এাআ বাফনাবট াশ্চাবতযয নাযী বক্ষায বাফনা চথবক এবকফাবযাআ
স্বতন্ত্র। ানযবদবক বফবফকানে ভবন কযবতন নাযী-প্রগবতয একভাত্র ন্থাাআ বরা নাযী বক্ষায বফস্তায। বক্ষা ছাো নাযীয াঈন্নবত
চকাবনাবাবফাআ ম্ভফ নয়। চাআ বগ বতবন ভবন কযবতন বাযতীয় নাযীগবণয ভবধয একজন মবদ ব্রহ্মজ্ঞা ন তবফ তায
ফযবিবেয বফচ্ছুবযত প্রবাবফ ত ত নাযী তযব্রবত দীবক্ষত বফ এফাং তাবত চদ  ভাবজয প্রবূত করযাণ াবধত বফ। চাআ
বগ াশ্চাবতযয নযায় বাযতীয় নাযীয ভবধয ফীযে  াঅত্মযক্ষায বাফ (self defence) - চক জাবগবয় তুরবত বফ।
াতীবত (ভধযমুবগ) াবস্ত্রয চদাাাআ বদবয়, নযবকয বয় চদবখবয় নাযীয বক্ষা রাববয থবক রুদ্ধ কযা বয়বছর।
নাযীবক্ষায চক্ষবত্র াস্ত্র  ুরুলতাবন্ত্রক ভাবজয য চদালাবযা কবয বফবফকানে ফবরন : ‚এবদব ুরুল-চভবয়বত এতটা
তপাৎ চকন চম কবযবছ, তা চফাঝা কবেন। চফদাোবস্ত্র চতা ফবরবছ, একাআ বচৎ ত্তা ফেবূবত বফযাজ কযবছন। ... বনয়ভ নীবতবত
ফদ্ধ কবয এবদবয ুরুবলযা চভবয়বদয এবকফাবয manufacturing machine (াঈৎাদবনয মন্ত্র) কবয তুবরবছ।‛৭
ুতযাাং নাযীবক প্রকৃত বক্ষারাববয ুবমাগ চথবক ফবঞ্চত কযায জনযাআ বাযতফাীয াধাঃতন বয়বছ ফবর তাাঁয াববভত।
ানযবদবক বক্ষাবক্ষবত্র াশ্চাবতযয নাযীযা িভাঃ এবগবয় চবরবছ এ কথা াঈরবি কবযাআ স্বাভীজীয ভেফয : ‚াশ্চাবতযয
চভবয়যা চকভন স্বাধীন, কর কামে াআাযাাআ কবয। স্কুর, কবরজগুবর চভবয়বত বযা, াঅয াঅভাবদয চাো চদব? চভবয়বদয বথ
মেে চবরফায চজা নাাআ।‛৮ শুধু তাাআ নয় প্রাচয বযফাবয নাযীয স্বরূ াঅয াশ্চাবতযয স্বরূ ম্পবকে তাাঁয াঈবি : ‚াশ্চাবতয
নাযী স্ত্রী-বি। নাযীবেয ধাযণা চখাবন ভাত্র স্ত্রীবিবতাআ চকন্দ্রীবূত। বকন্তু বাযবতয একবট াধাযণ ভানুবলয কাবছ ভস্ত
নাযীবি ভাতৃবে ঘনীবূত। প্রাচয বযফাবয ভাতা কত্রেী, স্ত্রী াফববরতা, াশ্চাতয বযফাবয স্ত্রী কত্রেী, জননী াঈববক্ষতা।‛৯
তুরযভূরয বফচাবয চকানবটাআ এবকফাবয কাভয নয়। তফু ভবন য়, দবট বাফধাযায ভবধয একবট ভন্বয় াধন কবয ৃবথফীয
নাযীজাবতয কাবছ একবট াঅদবেয িায াঈবমাচন কযবত চচবয়বছবরন বতবন। তবফ মখন বতবন নাযী জাবত ম্পবকে বম্বাধবনয
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
ববগবত ফবরন চম চভবয়যা ভাত্রাআ ‘ভা জগদম্বায জাত’ তখন প্রাবচযয ভাতৃভূবতে ফা াক্ষাৎ চদফীভূবতে রূবাআ নাযী তায াঅনবট
ায়। াঅফায াশ্চাবতযয প্রগবতবন্থ চভবয়বদয াদভয কভে ক্ষভতায় াঈচ্জবত বয় মখন ঐ একাআ াঈবিবটয াঈচ্চাযণ কবযন তখন
তা বয় বে বাযতীয় দৃবষ্টববগ বদবয় চদখা এক ন্নযাীয প্রকৃত জীফনদেন। বতবন একবদবক চমভন প্রাবচযয নাযীবক াশ্চাবতযয
নাযীয বফুর কভেক্ষভতা, স্বাধীন-বচত্ত দৃপ্ত ভানবকতা  ফেপ্রকায াংস্কায ফবজেত বক্ষায ুপর গ্রণবক চশ্রয় ফবর ভবন
কবযবছন চতভবন াশ্চাবতযয নাযীবক (বাযবতয) নাযীয বাফনা তথা দয়া, ততা  করযাণভয়ী ভাতৃবাফ গ্রবণয প্রবত াঅত্মবনষ্ঠ
বত ফবরবছন। ববগনী বনবফবদতায জীফবন বফবফকানবেয জীফন-ফাণীয প্রবাফ এয ভস্ত ফে প্রভাণ। াঅয়ারেযান্ড দবতা ভাগোবযট
বাযতফবলে এব বাযতীয়বদয চবফকা, ফান্ধফী  ভা বয় াঈবেবছবরন। স্বয়াং যফীন্দ্রনাথ একভয় বনবফবদতাবক ফবরবছবরন
‘চরাকভাতা’।
াঅাআবয নাযী ভাগোবযট াাধাযণ বফদলী বছবরন। বকন্তু তাাঁয বক্ষ বাযতফবলে এব এবকফাবয বেু বয় মায়া ম্ভফ
বছর না। তৎকারীন বাযতফবলেয াবক্ষা, াজ্ঞতা  কুাংস্কায দূয কযা জ কাজ বছর না। বকন্তু বনবফবদতা তাাঁয গুরু
বফবফকানবেয চচাখ বদবয় বনীবেত বাযতফবলেয জদনযতাবক প্রতযক্ষ কবযবছবরন। বাযতীয় নাযী-ভাজবক তায স্বভবভায়
বপবযবয় বদবত বতবন স্বাভীজীয চমাগয কবভেনী বয় াঈবেবছবরন। বনবফবদতা তাাঁয চরখা „The Master as I saw him‟ গ্রবন্থ
ফবরবছন স্বাভীজীয াঈবদবয কথা। স্বাভীজী তাাঁবক ফবরবছবরন : “I have plans for the women of my country in
which I think, could be of great help to me.” বাযতীয় নাযীয প্রগবতয জবনয য়বতা তাাঁয বনবজয চথবক কভেপ্রাণ
বনবফবদতায াঅত্মবিয াঈয াবধকতয বফশ্বা বছর তাাআ িযথে বালায় ফবরবছবরন : ‚বাযবতয জনয, বফবলতাঃ বাযবতয নাযী
ভাবজয জনয ুরুবলয চচবয় নাযীয একজন প্রকৃত বাংবনী প্রবয়াজন। বাযতফলে এখন ভবয়ী ভবরায জমদান কযবত
াযবছনা, তাাআ ানয জাবত বত তাবক ধায কযবত বফ। চতাভায বক্ষা, ঐকাবেকতা, বফত্রতা, াীভ প্রীবত, দৃঢ়তা এফাং
বফোবয চতাভায ধভনীবত প্রফাবত চকবিক যিাআ চতাভাবক ফেথা চাআ াঈমুি নাযীরূব গেন কবযবছ।‛১০ াঅয ভাগোবযবটয
বচত্তফীণায় তখন ধ্ববনত বয় াঈবেবছ ভতী  াশ্বতী চাআ চফদফাণী – ‘তযাবগত্রনবকন াভৃতত্ত্বভানশুাঃ’ াথোৎ তযাবগয ভবন্ত্র
দীবক্ষত বয় ভনুলয চফায় বনবজয জীফন াঈৎগে কযবরাআ াইশ্বযবফা  প্রকৃত াভৃতত্ত্ব রাববয থ প্রস্তুত বফ। ন্নযাীনী
ভাগোবযট জানবতন বাযতীয় চভবয়বদয বক্ষা  াভাবজক াংস্কাবযয জনয তাাঁয গুরুবদফ ববক্ষাফৃবত্ত কবযবছন। বাফী মুবগয বেু
নাযীয স্বপ্ন চদবখবছন বতবন। বভ ভযাকরবয়ডবক চরখা বচবেবত বনবফবদতা স্পষ্ট জানান চম বফবফকানবেয স্বপ্ন মা চাআ বাফী
মুবগয নাযীবদয জনযাআ চফাঁবচ থাকবত বফ তাাঁবক, এছাো তাাঁয াঅয ানয চকাবনা াফরম্বন নাাআ। এ প্রবগ বনবফবদতাবক ফরা
স্বাভীজীয চাআ ফাণীবট াবত াঈবেখবমাগয। স্বাভীজী ফবরবছবরন : ‚চভবয়বদয ভবধয তুবভ চম কাজ কযবফ চ একটা কাবজয
কাজ। তাবদয াঈিুদ্ধ কবযা। াআাঈবযাীয় নাযী কাুরুলবক ঘৃণা কবয, তাযাাআ বদয চৌরুলবক জাবগবয় চযবখবছ। ফাঙারী চভবয়যা
কবফ তাবদয ভবতা ুরুবলয দফেরতাবক বনভেভ বফদ্রুব রাবিত কযবফ?‛১১
‚...চ বফদলী ভাবয়য ভায়ায়
ফুাো বনজারবয় বফদযারয় কবযয়া স্থান
ভূক ভুবখ বালা বদয়া জ্ঞানাবরাক ঢাবরয়া াঅন
বযয বনযা প্রাবণ কবযবর চগা াঅায ঞ্চায,
‘নাযী বফশ্বজননীয প্রবতচ্ছবফ’... ফুবঝ বনবর ায।
‘ধভে শুধু কথা নয়... কাজ’
এ তত্ত্ব চতাভাবয ভাবঝ ভূতে বয় কবযবফ বফযাজ।‛
ফরাফাহুরয ববগনী বনবফবদতায ভবধয স্বাভীজী রক্ষয কবযবছবরন ভা জগদম্বায ভূতে প্রকা। বনবফবদতা তাাঁয ুবফখযাত গ্রবন্থ
(“The Master as I saw him”) াঅবফগ ববয ফবরবছবরন : ‚ােতাঃ াঅভায গুরুবদফ ভবন কযবতন চম, বতবন চম ন্নযাী
ম্প্রদাবয়য ােগেত, চ ন্নযাী ম্প্রদাবয়য াশ্বত, ভাব্রত বরা ‘নাযী  জনগবণয’ জনয প্রাণাত কযা।‛ জনগবণয ূবফে
এখাবন ‘নাযী’ কথাবটবক স্থান চদয়া াতযে তাৎমেূণে ফবর ভবন য়।
াশ্চাবতযয নাযী রূব ভাগোবযট চমভন স্বাভীজীয াঅদে ভন্ত্রবলয বছবরন চতভবন প্রাবচযয াঅদেভয়ী ভাতৃস্বরূবণী নাযীরূব
স্বাভীজী প্রতযক্ষ কবযবছবরন জননী াযদাবক। াায চেভয়ী চদফী াযদা বছবরন ফায ভা। বফবফকানে ভবন কযবতন ভবেয
বক্ষায় নাযীবদয ধভোস্ত্র, াবতয, াংস্কৃত, ফযাকযণ, াআাংবযজী, চরাাআ, বল্পকভে, যান্না, গৃকভে, বশুারন প্রবৃবত বক্ষায়
ববক্ষত কবয চতারা ম্ভফ বফ। নবযন োকুযবক ১০৮বট বফল্বত্র াঅহুবত বদবয় (মাবত ভবেয জবভবট য় চ কাযবণ) ভা
াযদাবক চ াংফাদ বদবয়বছবরন (শ্রীশ্রী ভাবয়য কথা, াঈবিাধন, ৃাঃ ১৯০)। চদফী াযদা তাাঁয বনকট বছবরন ‘গুরুাদদ্ম’।
ূণযবতায়া গগায তীবয বফত্র ভে প্রবতষ্ঠায য নবযন্দ্রনাথ ভা াযবদশ্বযীবক বনবয় মান  প্রথভ ূজায় (দূগোূজা) তাাঁয াত
বদবয়াআ ুবযাবতবক দবক্ষণা দান কযান। ভা াযদায জদনবেন জীফবনয াগাআ বছর বনতয কার-ন্ধযা জ, ধযান, দান 
প্রাথেনা। াাংকায-ূনযতা তাাঁয চবযবত্রয াগ বছর। নবযন্দ্রনাথ  কর যাভকৃষ্ণ াঅবশ্রত বি কূবরয কাবছাআ তাাঁয ফিফয বছর :
‚ভবন বাফবফ, াঅয চকাঈ না থাক, াঅভায এক জন ভা াঅবছন।‛ (শ্রীশ্রী ভাবয়য কথা, াঈবিাধন, ৃাঃ ৫৯) বতবন বতয ভা,
াবতয ভা। বনবফবদতায প্রবত তাাঁয াকৃবত্রভ ানুযাগ বছর। বনবফবদতা  বস্টায কৃবস্টবনয কাবছ ভবেয স্কুর ম্পবকে বতবন
াবনক কথা বজজ্ঞাা কযবতন। এাআ ভবেয ন্নযাীনী  ব্রহ্মচাবযণীগণ যফতেীবত বক্ষবয়ত্রী  ধভেপ্রচাবযকা বতন। য 
গ্রাবভ নাযী বক্ষা চকন্দ্র স্থান কবয তাাঁযা চফা ব্রবতয াঅদবে স্ত্রীবক্ষায প্রায ঘটাবতন। একফায ভা াযদা চদফী বনবফবদতায
স্কুর চদখবত এবর বনবফবদতা তাাঁবক স্কুবরয চভবয়বদয াবতয কাজ চদখান। ভা াভানয একটা বভয জতয়াযী চছাট াখা
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
বনবফবদতাবক াঈায বদবর বস্টায তাবত াঅনবে াঅত্মাযা ন। চাআ বনবফবদতা ম্পবকে ভা াযদা ফবরন : ‘াঅা, বক যর
বফশ্বা। চমন াক্ষাৎ চদফী। নবযনবক (স্বাভীজী) বক ববিাআ কবয! চ এাআ চদব জবমবছ ফবর ফেস্ব চছবে এব প্রাণ বদবয়
তায কাজ কযবছ। বক গুরু ববি! এবদবয াঈযাআ ফা বক বাবরাফাা।‛ (ঐ, ৃাঃ ৩০৮) বনবজ াবত াভানয চরখাো জানবর
বনবফবদতায স্কুবরয প্রবত তাাঁয াীভ াঅগ্র বছর। তাাঁয চাবযবত্রক াঅকলেবণ ভুগ্ধ বয় বফবদবনীযা (বভভ) তাাঁয কাবছ এব
াগ্রব দীক্ষা বনবতন। স্ত্রী-ভবেয াাাব তৎকাবর একবট ফাবরকা বফদযারয় স্থাবত বয়বছর।
বফবফকানে প্রফবতেত স্ত্রী-ভবেয বক্ষায় ভা াযদায চরৌবকক জীফনাচযণগুবর বফবল প্রবাফ চপবরবছর। স্ত্রীবরাকবক প্রায,
স্ত্রীবরাবকয ফেীে াআতযাবদ বফলয়গুবরয বফবযাবধতা কবযবছবরন ভা াযদা। বতবন ভবন কযবতন ুরুবলয কাবছ ন্নযা বরা
তযাবগয াঅদে। বকন্তু নাযীয াঅদে বরা ন্নযাবয াঅশ্রবয় চথবক ুরুল  গৃবয করযাণাধন। চদবয নাযীবক্ষায প্রগবত
ম্পবকে প্রবদব প্রবদব চম াথেকয তাাঁয চচাবখ বেবছর তা তাাঁয বালায় : ‚ভাদ্রাবজয দবট চভবয়, বফ-ফাাআ ফছয ফয়,
বফফা য় নাাআ, বনবফবদতা স্কুবর াঅবছ। াঅা! তাযা ফ চকভন কাজকভে ববখবছ। াঅয াঅভাবদয! এখাবন চাো চদবয
চরাবক বক াঅট ফছয বত না বতাআ ফবর – ‘য চগাত্র কবয দা, য চগাত্র কবয দা’। াঅা, যাধুয মবদ বফবয় না বতা,
তাবর বক এত দাঃখ দদো বতা!‛ (ঐ, ৃাঃ ১৩১) াথোৎ ফারয-বফফাবয কুপর ম্পবকে ভা- মবথষ্ট বচতন বছবরন। বাযতীয়
(বফফাবত) নাযী ম্পবকে াযদা ভাবয়য ফিফযবট বছর এরূ : ‚জবফ ফা-ভাবয়য চকার, চমৌফবন স্বাভীয াঅশ্রয় ছাো
চভবয়বদয াঅয চকাঈ াঅফরুবত াবযনা। চভবয়বরাক ফে খাযা জাত, পস্ কবয একটা কথা মবদ চকাঈ ফবরাআ চপরবর চগা!
ভানুবলয চতা কথা – ফরবরাআ বরা! তাাআ দাঃখ কষ্ট বয় (স্বাভী ফা ফা-ভাবয়য কাবছ) থাকবত য়।‛ (ঐ, ৃাঃ ১৯) বাযতীয়
নাযীয ঐবতয ম্পবকে এাআ বছর ভাবয়য দৃবষ্টবগী। নাযী ম্পবকে াযদা ভাবয়য মাফতীয় বচো বাফনায প্রবতপরন বেবছর
বফবফকানবেয বাযতীয় নাযীয াঅদে কল্পনায়।
স্বাভী বফবফকানবেয কাবছ বাযতীয় নাযীয াংজ্ঞা বছর – যভ শুদ্ধ স্ববাফা, বত যায়ণা, ফোংা ীতায ভত য়া। তাাআ
বতবন ফবরবছন : ‚াঅয চকাবনা চৌযাবণক কাবনীবত এভন চকাবনা চবযত্র চনাআ মা ীতায াঅদবেয ভবতা ভগ্র জাবতয জীফবন
বযফযপ্ত বয়বছ। ... বাযবত মা বকছু ৎ, বফশুদ্ধ  বফত্র, ীতা বচ্ছ তাযাআ নাভ।‛১২ প্রাবচযয নাযী মবদ চফদাবেয াঅদেবক
াশ্চাবতযয াভাবজক াঅবঙনায় চপ্রাবথত কযবত াবযন তবফ বাযবতয নাযীধভে ব্রত তাবদয বনকট গ্রণীয় বফ ফবর বফশ্বা
কযবতন বতবন। এ প্রবগ ‘বাযতী’ বত্রকায ম্পাবদকা োকুযফােীয স্বণেকুভাযী চদফীয কনযা যরা চঘালাবরয াঈবেবয ১৮৯৭
াবরয ২৪চ এবপ্রর বরবখত একবট ত্র বফবল াঈবেখবমাগয। প্রকৃত বেু নাযী বাবফ যরা চঘালাবরয গুণ ফণেনা কবয বতবন
ফবরন : ‚াশ্চাতয চদব নাযীয যাজয, নাযীয ফর, নাযীয প্রবুে। মবদ াঅনায নযায় চতজবস্বনী বফদলী চফদােজ্ঞা চকাঈ এাআ
ভবয় াআাংরবন্ড মান াঅবভ বনবশ্চে ফবরবতবছ এক এক ফৎবয ােতাঃ দ াজায নয-নাযী বাযবতয ধভে গ্রণ কবযয়া কৃতাথে
াআবফ।‛১৩ একবদবক াআাংরন্ড  ানযবদবক াঅবভবযকা। বাযতফবলেয নানাবফধ াভাবজক ভযায বযবপ্রবক্ষবত াঅবভবযকায নাযী
ভাজ কতটা এবগবয় তা ভকারীন ভাজ াংস্কাযক  স্বাভী বফবফকানবেয বপ্রয় গুরুভ্রাতা স্বাভী াববদানবেয ফিবফযাআ জানা
মায়। বতবন ফবরন : ‚ভাবজ চভবয়বদয ফারযবফফা ফন্ধ য়া াঈবচৎ। াঅবভবযকায় াঅবভ চদবখয়াবছ চভবয়যা কত ববক্ষত।
চখাবন াবফফাবত  ববক্ষত নাযীগণ াবনবকাআ বফত্র বাবফ জীফন মান কবয। বফফাবয ূফে মেে ােতাঃ ফাবরকাবদগবক
বফজ্ঞান, দেন, ধভে  ানযানয ফযফাবযক বফলবয় বক্ষাদান কযা কতেফয।‛১৪ ুতযাাং াঈনবফাং তবক প্রাবচযয (বাযবতয)
নাযীকূবরয ভবতা বফবদব নাযীয বক্ষা, াংমভ  বফত্রতাবক রক্ষয কযা মায়। ফরাাআ ফাহুরয াঅজবকয াশ্চাতয নাযী ভাজ
াবনকাাংবাআ চাআ গুণগুবরবক াঈগ্র াঅধুবনকতায চভাব াযাবত ফববছ। াঈনবফাং তবকয াঅবভবযকায় স্ত্রীবরাবকযা
বফশ্ববফদযারবয়য াঈচ্চবক্ষা রাব কবযবছ, ফযাং চবদক চথবক বাযতফলে ববছবয় বছর। ফুবেভত্তা ফা ‘াঅাআ-বকাঈ’ এয বফচাবয
স্ত্রীবরাবকযা চখাবন ুরুবলয াবক্ষা এবগবয় বছর। তাাঁয ভবত াঅবভবযকায় ুরুলবদয াবক্ষা নাযীযাাআ াবধক ববক্ষত এফাং
বফশ্বমুবদ্ধয ভয় ুরুবলযা মখন মুদ্ধ চক্ষবত্র বগবয়বছর তখন চখাবন নাযীযাাআ গৃকবভেয বায গ্রণ কবযবছর। বভত্র বিয বত
াবে স্থাবনয কাযণ বাবফ চখাবন একভাত্র বছর নাযী। মুদ্ধবক্ষবত্র ুরুবলয াব দাাঁবেবয় তাাঁযা ফেপ্রকায াাময
কবযবছর। বাযতফবলে ফে বফলবয় চভবয়বদয গুরুে দান কযা য়বন। শুধু জগজ্জননীরূ বিয াঅবন নয়, নাযী মতবদন না তা
মথাথে ভমোদায াঅনবট বপবয াবফ – ততবদন তায বক্ষ জাতীয় াঈন্নবত ম্ভফ নয় ফবর ভবন কযবতন স্বয়াং স্বাভীজী। স্বাভী
াববদানে াঅয ফবরন : ‚াঅবভবযকায় স্ত্রীবরাবকযা াধাযণতাঃ বত্র ফৎয ফয়বয ূবফে বফফা কবযবত চায়না। চকান চকান
স্ত্রীবরাক াঅফায এবকফাবয বফফা কবযবত াআচ্ছুক নয়। ুরুবলযা চখাবন বত্র ফা চবে ফৎয ফয়বয ূবফে বনবজবদয
বফফাবয াঈমুি ফবরয়া ভবন কবয না, াথচ তাাবদয স্ববাফ  চবযত্র বনভের  বফত্র।‛১৫ তৎকারীন বেুবদয ফারযবফফা
ফা াল্প ফয়ব বফফাবয বযবপ্রবক্ষবত াঈবিবট াতযে তাৎমেূণ।ে াভাবজক প্রবতষ্ঠা  াঅবথেক চমাগযতা ম্পন্ন নয-নাযীয বফফা
কর চদবাআ কাভয। াঅধুবনক কাবর বাযত তথা ৃবথফীয ানযানয দবযদ্র চদগুবরয ভানুলবদয (নয-নাযী) ভবধয চফীযবাগ
ভবয়াআ – াভাবজক  াঅবথেক প্রবতষ্ঠায চক্ষবত্র মবথষ্ট কারবফরম্ব ঘটায়, তাবদয জফফাবক তথা গৃীজীফবনয ূত্রাবত বফরম্ব
ঘটবছ।
বাযতীয় নাযীয চপ্রভ  বফফা প্রবগ স্বাভীজীয াববভত বাযতফবলেয বযবপ্রবক্ষবত াতযে মুবিগ্রায  গবতূণে বছর।
াববদানবেয নযায় বাযতীয় নাযীয ফারযবফফাবক বতবন কখনাআ ভথেন কবযন বন। বক্ষারাব কযবর ভবনয বি ফাবে, ফুবদ্ধয
বফকা য় এফাং চভবয়যা বনবজযাাআ বনবজবদয ভযায ভাধান কযবত াবয ফবর তাাঁয বফশ্বা বছর। বফফাবয চক্ষবত্র তাাআ।
কনযাবক স্বাফরম্বী কবয চতারায বক্ষা না বদবয়াআ চম বতা কনযায বফফা বনবয় দবশ্চোগ্রস্থ ন বফবফকানে তায কবোয বালায়
ভাবরাচনা কবযন। দভ ফৎয ফয়স্কা কনযা োনবক চম বতা বফফা বদবত চান বতবন ভাাী। ণপ্রথায বফবযাবধতা ূফেক
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
বতবন ‘দবতা’ ব্দবটয ফযাখযা কবযন এাআ ফবর চম – ‘চদানকাবযণী’ াথোৎ াভাবজক কু-প্রথায ফবর চম কনযা ‘বযফাবযয ভস্ত
দগ্ধ চদান কবযয়া রাআয়া মায়’। এ বরা বিতীয় াথে। বফফাবতা নাযী স্বাভীয াঈয বনবেযীর বফন না। মথাথে বক্ষারাবব বতবন
মাবত স্ববনবেয বয় বেন চবদবকাআ তায চজায চদয়া াঈবচৎ। একবদবক বফবফকানে চমভন ুরুবলয চকৌবরনয প্রথাবক ভথেন
কবযন বন চতভনাআ ানযবদবক বফদযাাগয প্রফবতেত বফধফা বফফাবক ভথেন কবযবছন। মবদ বফধফা বফফাবয ফবদক গুবর মুবি
গত বাবফাআ ফোাংব চভবন বনবত াবযন বন। াঅবর ভাজ াংস্কায বফলবয় বফবফকানে াতযে ফাস্তফফাদী দৃবষ্টবগীয বযচয়
বদবয়বছবরন।
বাযতীয় নাযীয চপ্রভ  বফফাবয বফযীবত াঈনবফাং তাব্দীয াশ্চাতযন্থী নয-নাযীয চপ্রভ  বফফা ম্পবকেত ধযানধাযণা 
দৃবষ্টবগীবটয ফযাখযা স্বাভীজীয বফবেলবণ ায়া মায়। বতবন ফবরন : ‚াআাংবযজ  াঅবভবযকানযা কথাফাতোয় ফে াফধান,
চভবয়বদয াভবন। ...বকন্তু চপ্রভ-প্রণবয়য কথা াফাবধ ভায় চছবর, বাবয় চফাবন ফাব – তা চরবছ। ফা চভবয়য প্রণয়ীয কথা
নানাযকভ োট্টা কবয চভবয়বক বজজ্ঞাা কযবছ। পযাীয চভবয় তায় াফনতভুখী, াআাংবযবজয চভবয় ব্রীোীরা, াঅয ভাবকেবনয
চভবয় চচাটাট জফাফ বদবচ্ছ। ...াঅভাবদয চদব চপ্রভ-প্রণবয়য নাভগন্ধবট মেে গুরুজবনয াভবন ফায চজা চনাআ।‛১৬
১৯০০ াবরয ১৮াআ জানুয়াযী কযাবরবপাবণেয়ায াাবডনবস্থত চক্সীয়ায ক্লাবফ প্রদত্ত একবট বালবণ স্বাভীজী বাযতীয় নাযী
ম্পবকে ফবরন : ‚বাযতীয় নাযীয াঅদে বচ্ছ ভাতৃে। ভাতৃোআ বচ্ছ বাযতীয় নাযীয প্রথভ এফাং চল কথা। ‘নাযী’ ব্দবট
বাযতীয় বেুবক ভাতৃবেয কথা স্মযণ কবযবয় চদয়। এভনবক াইশ্বযবক তাযা ভাতা ফবর।‛১৭
ানযবদবক াশ্চাতয নাযী
ম্পবকে তাাঁয ভত বরা : ‚াশ্চাবতয নাযীয রূ বরা স্ত্রী। চখাবন নাযীবেয ভস্ত ধাযণা ফা াঅদে স্ত্রীরূবয ভবধয চকবন্দ্রবূত
থাবক। ... াশ্চাবতযয গৃগুবরবত স্ত্রী-াআ ফেভয়ী কত্রেী। বকন্তু বাযবতয গৃগুবরবত ভা-াআ ফেভয়ী কত্রেী।‛১৮ াথোৎ নাযীবেয
াংজ্ঞায় ‘ভাতৃে’  ‘স্ত্রীে’ এাআ দাআ রূবয ভবধয একটা স্পষ্ট চবদবযখা টানবত চান স্বাভীজী। ফরা ফাহুরয তা প্রাচয  াশ্চাবতযয
দৃবষ্টবগীগত াথেবকযয বনবযবখাআ। স্বাভী বফবফকানবেয জীফবন তাাঁয ভাতা বূফবনশ্বযী চদফীয াফদান বছর াাভানয। জগৎফাীয
কাবছ তাাঁয ভাতৃফাণীয চঘালণা বছর ভাতা বূফবনশ্বযী চদফীয াকৃবতভ চে  বাবরাফাাযাআ পর। াশ্চাবতযয ভাবটবত বাযতীয়
ভাতা-ুবত্রয এাআ াযস্পবযক াঅেবযক চে  শ্রদ্ধায ম্পকেবক বতবন াঅয চকাথা খুবাঁ জ ানবন। াশ্চাবতযয ফুবক ফব বতবন
এভন ুত্রবক চকাথা খুবাঁ জ ানবন চম ভাজজীফবন তায জননীবকাআ ফোগ্রগণযা ভবন কবয। বাযতীয়যা চান না ভৃতুযকাবর
তাবদয স্ত্রী  োবনযা জননীয স্থান াবধকায করুক। বতবন ফবরন : ‚াআবনাআ বচ্ছ াঅভাবদয ভা। াঅভযা মাাঁ য চকাবর ভাথা চযবখ
ভযবত চাাআ। মবদ াফয তাাঁয াঅবগ াঅভায ভৃতুয য়।‛১৯
ানযত্র বতবন ফবরন :‛ভাতৃ চোআ াঅভাবদয এাআ ভযজগবত
২০
াইশ্বযবপ্রবভয বনকটতভ প্রকা।‛
াশ্চাবতযয নযায় নাযীবক বতবন কখবনাাআ জেবদবয বগ ম্পকেমুি চকফরভাত্রাআ
যিভাাংবয ভানফী ফবর বাফবত াবযন বন। নাযীয বফত্রতা তায ভাতৃবে, মা বাযবতয াঅদে। চদবয াঅবি ফা রারায
বফচাবয ুরুবলয কাবছ নাযীয চম ভূরয াথফা াগ্রাবধকায তাবক বতবন তাাঁয ফিবফযয ভবধয বদবয় প্রতযাঘাত কযবত চচবয়বছন।
াশ্চাবতযয ভাবটবত দাাঁবেবয় স্বীয় গুরুয বক্ষায গুণ, ন্নযাীয যীবত  াবযাফব কর ভবরাবদযবক বতবন ভাতৃ বম্বাধন
কযবতন। বকন্তু ভবরাযা প্রায়াঃাআ তাবত াঅতাংবকত বতন। স্বাভীজীয ফিফয বছবরা ভাতৃ বম্বাধন কযবরাআ ভহুরাযা ফৃদ্ধা ফা
চৌেমেযীনা বয় মান না। বাযবত জায়া জননীয বছবন চবর ছায়ায ভবতা, াঅয বতা  োবনয াবনয ভাবঝ এব দাাঁোন
করুণাভয়ী ভাতা। ুত্র াফাধয বর ভাতায চেভয় ভথেন ফেদা ুবত্রয স্ববক্ষাআ বিয়াীর থাবক, এভনাআ বাযবতয
ভাতৃেস্বরূবনী নাযীয াবস্তে। বফবফকানবেয এ ফিফয চথবকাআ বাযতীয় বযফাযতবন্ত্র বতায কতৃেবেয াাাব ফোংা
ভাতায াঅদে  স্থানবট বচবিত বয় মায়। বফবদব ুবত্রয াবস্ত দাতা প্রায়াঃাআ তায ভাতা। ুতযাাং ভাতা চখাবন তায
ভাতৃুরব ক্ষভা  করুণায বফচাবয কখনাআ স্বচ্ছ নন। বাযতীয় ভাতা কদাব ুত্রবক াববা চদন না। বাযতীয়  াশ্চাতয াঈবয়
াংস্কৃবতবতাআ কুুত্র ুরব, বকন্তু বাযতীয় ভাবজ ‘কুভাতা’ কখন ুরব নন ফবরাআ তাাঁয বফশ্বা। এভনবক স্বয়াং াইশ্বযবক
বাযতীয়যা ভাতৃরূব, বিরূবনী য়ম্ভূ চদফী রূব ূজা কবয থাবকন। স্বয়াং াযদা চদফী শ্রীযাভকৃষ্ণবক তাাঁয বতরূব নয়
ফযাং গুরুরূব গ্রণ কবযাআ চস্বচ্ছায়  যভানবে তাাঁয াঈবদ ানুাবয াঅকুভায ব্রহ্মচাবযণী রূব বগফৎ চফায় বনমুিা
বছবরন। এাআ প্রচন্ড বনষ্ঠা  াংমভ একভাত্র বাযতীয় নাযীয বক্ষাআ ম্ভফ।
াশ্চাবতযয নাযীকূবরয কাবছ বফবফকানবেয বজজ্ঞাা বছর – তাাঁযা ভাতৃবেয াঅগভবনয জনয াইশ্ববযয কাবছ প্রাথেনা কবযন
বকনা? াথফা ভাতৃবেয কাযবণ তাাঁযা াইশ্বযবক ধনযফাদ জানান বকনা? ভাতৃবেয িাযা চম বফত্রতায জম য় তাাআ-াআ াশ্চাতয
নাযীয কাভয য়া াঈবচৎ, নাবর তাবদয বফফা, নাযীে াথফা বক্ষা করাআ ফযথেতায় মেফবত বফ। ানযত্র বতবন াশ্চাবতয
নাযী বক্ষায প্রাংা কবযবছন বকন্তু ‘বাযবতয নাযী’ প্রফবন্ধ াশ্চাতয নাযীয কাবরবজ বক্ষা ফা বফদযাফত্তা চথবক ভাতৃবেয
দাবয়েবফাধবক াবধক গুরুে দান কবযবছন। বাযতীয় দম্পবত োন রাববয ূবফে াইশ্ববযয কাবছ প্রাথেনা কবযন এফাং াইশ্ববযয
ভবতাাআ করযাণভয় এক ত্তাবক োন রূব কাভনা কবযন। ুরুলবক াঈচ্চবাবফয চপ্রযণা বদবত চগবর  ফীয ুবত্রয জননী বত
চগবর তায াঅবগ বাযতীয় নাযীবক াফযাআ ববক্ষতা বত বফ। এ প্রবগ ‘ভাতৃে’  ‘স্ত্রীে’চক একবট াংবমাগ ুবত্র ফাাঁধবত চান
বতবন। বনবজয জননীয প্রগ এবন ফবরন : ‚াঅভায জননী বচ্ছন চাআ স্বাধ্বী, বমবন াঅভাবক এাআ ৃবথফীবত এবনবছন। াঅবভ
জম চনবফা ফবর বতবন তাাঁয চদ, তাাঁয ভন, তাাঁয খাদয, চফবূলা, তাাঁয বচো কল্পনা, ফছবযয য ফছয বফত্র  শুবচশুদ্ধ
চযবখবছন। চমবতু বতবন এাআফ কবযবছন, এাআ ভাতযায় বদ্ধ বয়বছন, চবতুাআ বতবন াঅভায াঈানায চমাগয। এয চথবক
বক চফাঝায়? এয চথবক চফাঝায় চম ভাতৃবেয বগ মুি য়ায ভবধয াঅবছ স্ত্রীে।‛২১
াঈবিবটয ভবধয বদবয় বাযবতয
‘ভাতৃে’  াশ্চাবতযয ‘স্ত্রীে’চক একবট বাফাদবে চভরাবত চান বতবন।
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
নাযীবক্ষা ম্পবকে বফবফকানে াঅবযা ভবন কযবতন চম নাযীবদয বক্ষা  াংস্কৃবত াবনকাাংব ুরুলজাবতয াঈয বনবেয
কবয। চম চদব ুরুলযা াঈচ্চ াংস্কৃবত ম্পন্ন, চ চদব নাযীযা াঈচ্চ াংস্কৃবত ম্পন্না। এবক্ষবত্র াফোট চস্পন্সাবযয যচনায কথা
াঈবেখ কবয ফবরন চম মাবক াফোট চস্পন্সায াঅশ্রবভক বক্ষা ফবরবছন তা একভয় াআাঈবযাবয ফেত্র প্রচবরত বছর এফাং তায
ুপর ায়া বগবয়বছর। বকন্তু াঅশ্চবমেয বফলয় – চমখাবন াক্সবপাডে  চকভবব্রবজয ভবতা দবট বফশ্ববফদযারয়, (মা ুরুলবদয
িাযাাআ প্রবতবষ্ঠত) একদা নাযীবদয জনয বনবলদ্ধ বছর, চখাবন াআাঈবযাীয় বক্ষায াঅদবে কবরকাতা বফশ্ববফদযারয় চকাবর নাযী
বক্ষায জনয তায িায াঈমুি কবয বদবয়বছর। াঅশ্রবভক বক্ষাযীবত ম্মত একাআ ভাবনয বক্ষা এফাং একাআ ভাবনয ােিভ
ম্ববরত বক্ষায াঅবয়াজবনাআ বাযতীয় নাযী – ুরুল বক্ষায াবভয াঈনীত বত াযবফ ফবর ভবন কযবতন স্বাভী বফবফকানে।
বাযতীয় নাযীয ফোংা রূবক বতবন যাভায়বণয ীতায াবথ তুরনা কবযবছন। ীতায ভবধয চকাবনারূ প্রতযাঘাবতয
াবদচ্ছা বছর না ফযাং ত দাঃখকবষ্টয ভবধয বদবয় চগবর চলমেে ীতা বনবজয তীে  নাযীেবক ফোাংব প্রবতষ্ঠা কবয
চগবছন। এ াঅদে বাযতীয় নাযীয। এ প্রবগ বফবদ চথবক বযদ বভত্রবক চরখা (২৮চ বডবম্বয, ১৮৯৩) স্বাভীজীয একবট
বত্রয কথা াঈবেখ কযবত য়। চখাবন বতবন ফবরন : ‚বফবল এ চদব দবযদ্র  স্ত্রী দবযদ্র নাাআ ফবরবরাআ য়  এ চদবয
স্ত্রীবদয ভবতা চকাথা চদবখ নাাআ। ৎ ুরুল াঅভাবদয চদব াবনক, বকন্তু এ চদবয চভবয়বদয ভবতা চভবয় ফোআ কভ। ‘মা
শ্রীাঃ স্বয়াং ুকৃবতনাাং বফবনলু’ – চম চদফী ুকৃতী ুরুবলয গৃব স্বয়াং শ্রীরূব বফযাজভান।‛২২
াঅফায াশ্চাবতযয ভাবটবত
ধফর তুলাবযয নযায় চম নাযীবদয বতবন চদবখবছন তাাঁযা তাবক াঅশ্রয় বদবয়বছ, চখবত বদবয়বছ – চরকচায চদফায ফ ফবোফস্ত
কবয বদবয়বছ। এবদক চথবক াশ্চাবতযয নাযীবদয কাবছ বতবন বছবরন াীভ ঋবণ ঋণী। তাাআ প্রাচয  াশ্চাবতযয নাযীবদয
বফলবয় বতবন ভবাবফাআ ফযবথত ন মখন চদবখন এবদব ফারবফধফায াশ্রুাবত ধবযত্রী াঅদ্রে য় াঅয াশ্চাতয চদবয ফায়ু
ানূঢ়া কুভাযীগবণয দীঘেশ্বাব বফলাি য়। াঈনবফাং তাব্দীয টবূবভবত তাাঁয এ বাফনায মথাথেতা চভবন বনবতাআ য়।
প্রাচয  াশ্চাবতযয নাযীকুবরয চাাক, পযাান  যীবতনীবতয প্রবগ চম ফণেনাবট স্বাভীজী তাাঁয প্রফবন্ধ তুবর ধবযন তায
বকছু ভাবরাচনা কযা য়। তবফ ‘প্রাচয  াশ্চাতয’ প্রফন্ধ াববক্ষ স্বাভীজী প্রদত্ত ফণেনাবট তুরনাভূরক বাবফ াতযে ফাস্তফ
ম্মত ফবরাআ ভবন য়।
ভূরতাঃ বফবফকানবেয দৃবষ্টবত নাযী  ুরুবল চকাবনা চবদ বছর না। বক ফযফাবযক, বক াঅধযাবত্মক কর চক্ষবত্রাআ ফেপ্রকায
ফন্ধন ভুবি ঘবটবয় ভানফ জীফবনয যভ রক্ষয চম তয রাব, চ বথ নাযী  ুরুল চম ভান াাংবাগী তা বতবন ফেদা ভবন
কযবতন। াঅধুবনক বাযবত স্বাভীজীয ফাণীবতাআ াঅভযা প্রায় ূণে নাযীত্তায জাগযবণয বযচয় াাআ। ব্রহ্মচমেবদ্ধ, চাাং ভন্ত্রস্তি
বাফনায় বফবফকানে ফযবিজীফবন কখন বনাঃগ নন ফযাং চদাতীবতয াধনথ বতবন বনভোণ কবযবছবরন াধযয়বন,
বনবদধযাবন। াঅয ব্রবহ্ময াধনায বথ, চদবয ভগর কাভনায় – নাযীবক বদবয়বছবরন এক ফোগ্রগণয স্থান। প্রায় ভস্ত ৃবথফী
জুবে াঅজ চবাগাকাঙ্খা াঅয াঈমত্ততায ভাযণাবেক মন্ত্রণা। কাফয, াবতয, বল্প, যাজনীবত ফেত্রাআ তায কাবরা ছায়া। এাআ বফকৃবত
াঅয ফীবৎতায ভাবঝ চক কযবফ তয-ুেবযয াবন্বলণ? াঅজবকয চভবয়যা িভাঃ বনবজয কভেদক্ষতা াবক্ষা ুরুবলয
কটাক্ষবকাআ বনবজবদয জবয়য াস্ত্র ফবর বাফবত রজ্জাবফাধ কযবছ না। ুরুবলয চচাবখ শ্রবদ্ধয় ফায চথবক াঅকলেণীয়া ফায
বদবকাআ তায চঝাাঁক চফী। বনযেয চরবচ্চত্র, বট.বব., বফবনাদন চাআ াবিবত কবয চবরবছ ঘৃতাহুবত। এভয় স্বাভীজীবক ফবো
প্রবয়াজন। স্বাভীজী জানবতন চম চভবয়বদয ূজা কবযাআ ফ জাবত ফে বয়বছ। চম চদব, চম জাবতবত চভবয়বদয ূজা চনাআ চ
চদ, চ জাবত কখন ফে বত াবযবন, াযবফ না। ভগ্র ৃবথফীয চপ্রক্ষাবট নাযীবক বমবন এতখাবন ম্মাবনয াঅন
বদবয়বছবরন ুরুবলয াাাব নাযীয চাআ – শ্রদ্ধা  ম্মাবনয াঅন যক্ষা কযায দাবয়ে াঅজ চ নাযীবদযাআ। ফতেভান ক্ষবয়ষ্ণু
ভূরযবফাবধয ফাধা কাবেবয়, বফবফক-ফাণীবত াঈিুদ্ধ বয় নাযীবক তাাআ াঅফায মথাথে াবথোআ বনবজবদয ূজায চমাগয কবয
তুরবত বফ।
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৮। ত্রাফরী, বযদ বভত্রবক বরবখত ত্র (২৮চ বডবম্বয, ১৮৯৩), বফবফকানে যচনা ভগ্র, ৃাঃ ৮০৪।
৯। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩২।
১০। ‘বনবফবদতায জীফবন বফবফকানবেয প্রবাফ’, াঈলা চদফী যস্বতী, স্বাভী বফবফকানে স্মাযক গ্রন্থ, শ্রীযাভকৃষ্ণ চফদাে ভে,
ৃাঃ ১২৬।
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বফবফকানবেয চচতনায় নাযীাঃ প্রাচয  াশ্চাতয বাফাদবে
ড. াবববজৎ গবগাাধযায়
১১। ‘বনবফবদতায জীফবন বফবফকানবেয প্রবাফ’, াঈলা চদফী যস্বতী, স্বাভী বফবফকানে স্মাযক গ্রন্থ, শ্রীযাভকৃষ্ণ চফদাে ভে,
ৃাঃ ১২৯।
১২। যাভায়ণ, বফবফকানে যচনা ভগ্র (১ভ খন্ড), ৃাঃ ৪২৩-৪২৫।
১৩। ত্রাফরী, স্বাভীজীয ফাণী  যচনা, ৃাঃ ৩৩৪।
১৪। ঞ্চয়ণ, বেুনাযী, স্বাভী াববদানে, ৃাঃ ৫১।
১৫। ঞ্চয়ণ, বেুনাযী, স্বাভী াববদানে, ৃাঃ ৫২।
১৬। যীবতনীবত, প্রাচয  াশ্চাতয, বফবফকানে যচনা ভগ্র (১ভ খন্ড), ৃাঃ ২৯।
১৭। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩২।
১৮। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩২।
১৯। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩৩।
২০। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩৩।
২১। বাযবতয নাযী, বফবফকানে যচনা ভগ্র (২য় খন্ড), ৃাঃ ৫৩৫।
২২। ত্রাফরী, বযদ বভত্রবক বরবখত ত্র (২৮চ বডবম্বয, ১৮৯৩), বফবফকানে যচনা ভগ্র, ৃাঃ ৮০৩-৮০৪।

ায়ক গ্রন্থ :
১। বেুনাযী – স্বাভী াববদানে, শ্রীযাভকৃষ্ণ চফদাে ভে, াগ্রায়ণ, ১৪০৮।
২। বফবফকানে যচনা ভগ্র (১ভ  ২য় খন্ড), ানুফাদ  ম্পাদনা ুধাাংশু যঞ্জন চঘাল, কাবভনী প্রকাারয়, জফাখ, ১৪১৭।
৩। শ্রীশ্রী ভাবয়য কথা (াখন্ড) – াঈবিাধন কামোরয়, কবরকাতা, ৩৮তভ ুনভুেদ্রণ, ভাঘ, ১৪১৭।
৪। মুগনায়ক বফবফকানে (১ভ খন্ড), স্বাভী গম্ভীযানে, াঈবিাধন কামোরয়, কবরকাতা, ১৯৮৭।
৫। ত্রাফরী – স্বাভী বফবফকানে, াঈবিাধন কামোরয়, কবরকাতা, ১৯৭৭।
৬। স্বাভী বফবফকানবেয ফাণী  যচনা – াঈবিাধন কামোরয়, করকাতা, ১৯৬৪।
৭। The Master as I saw him – Sister Nivedita, াঈবিাধন কামোরয়, কবরকাতা।

*****
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