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Abstract
Swami Vivekananda was a great Indian philosopher who wanted to build a society of equal
order and spiritually rich. His view was that the people must be educated so that they can
manifest themselves in right direction and work for the development of the country. True
education is the only path of development of a country and the development will be possible
only when all the classes of people be educated. According to Vivekananda, people are the
main wealth of a ‘Nation’ or ‘Country’. Women are the essential strength of it. They must
be educated in a true way and right direction so as to develop the country. Women are not
given right place in society at present in the patriarchal societies. They are subordinated in
the society. But actually they are the main strength and source of inspiration in all time in
all the society. They must be emancipated and educated so as to have a civilised society.
Moral education according to Vivekananda is an essential part of human development.
Spirituality with moral and physical education is the main aim of true education.
Vivekananda desired a society in which there will be no class consciousness. All people will
be of equal respect. There will be no exploitation of man by man. Truly speaking, there will
be a classless, educated, morally and spiritually rich society where women will be given due
respect and a high status.

মাত্র াঈনচবিল িৎবরর জীিদ্দলায় বিবিকানন্দ বিশ্বিাীবক বিক বে বরচানা করার জনয র্াাঁর দর্জস্বী
িাণী, র্াাঁর জীিন েলতনবক বেবক বেবক ছবিবয় বেবয়বছবন, যাবর্ মানু বিক বের বেলা খুাঁবজ দবয় ুস্থ ুন্দর
ভাবি িাাঁচবর্ াবর।াঅজও এাআ র্ালাগ্রস্থ, ক্ষবয়ষ্ণু,াাংস্কৃবর্র বি াঅিবর্ত বনমজ্জমান মাবজর বরত্রাবণর
একমাত্র ে স্বামীবজর ামূয াঈবেলািী, র্াাঁর জীিনােলত। বর্বন র্াাঁর ুেূর প্রারী েৃবিবর্ মস্ত বিশ্বমাজবক
যতবিক্ষণ কবরাআ র্াাঁর ামূয জীিনােলত, াঅধযাবিক দচর্না, াবমাঘ িাণীবক াঅমাবের বিক বে বরচানার
জনয দরবখ দগবছন। র্াাআ াঅজ াঅমরা দেবখ ামযিােী দেলগুবও জি ও প্রগবর্র দিবেবর্ িব দাআ ভারর্ীয়
ন্ন্যাীর জীিনবিাবধর াধনায় বনবজবের াঅিস্থ করবর্ াঈেগ্রীি। বিজ্ঞানবক ম্পূণতরূব করায়ত্ত কবরও াঅধুবনক
মাজ াঅজ াঅিবিশ্বা াবরবয় বিবিকানন্দ ভািধারায় নর্ু ন কবর ািগান করবর্ চায়। স্বামীবজ িময় মবন
কবরবর্ন, মাজবক বিক বে বরচাবর্ করবর্ ব াঅবগ মাবজর প্রবর্বি স্তবরর প্রবর্যক মানুবক বিক
বলক্ষায় বলবক্ষর্ করবর্ বি। যার দ্বারা মানুবর ৎিুবি, াআচ্ছালবি, বিকভাবি বিকবলর্ বয় ৎভাবি চাবর্ য়,
র্াাআ  প্রকৃর্ বলক্ষা। দয বলক্ষায় দেল ও েবলর াঈন্ন্বর্ য়,ব বলক্ষাাআ স্বামীবজর কাময বছ। র্াাঁর বলক্ষা িযিস্থায়
মাবজর েীন দাঃখীবের স্থান বছ িতাবগ্র। বর্বন চাাআবর্ন মাবজর প্রবর্বি স্তবরর প্রবর্বি মানু বনবজর িযবি
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স্বার্ত্রতার্া িজায় দরবখ মাো াঈাঁচু কবর এাআ ৃবেিীবর্ িাাঁচুক। াঅবরাবর্ বলক্ষাবক বর্বন মবন প্রাবণ ঘৃণা করবর্ন,
বলক্ষা বি স্বর্াঃস্ফূর্।ত াঅজবক াঅমরা দয ধ্বাংবর বে এবগবয় চববছ প্রকৃর্ বলক্ষাাআ াবর াঅমবের
াঅিবনভতরলীর্াবক, াঅমাবের াঅিবিশ্বাবক ুনরায় জাগাবর্।
স্বামীবজ িববছন,’াঅবগ মানু ও’।ৃবেিীর দযবকান জাবর্ িা দেবলর িি ম্পে বা র্ার জনগণ এিাং
ািলযাআ নারীজাবর্। বকন্তু ির্তমান মাবজ এাআ দবিাাআ াঈববক্ষর্ এিাং ািববর্। বিবল কবর াঅজবকর মাবজর
নারী বে বে ামাবনর্া এিাং াবির্া। বকন্তু বর্বন িববছন- নারী ানন্ত লবির াঅাঁধার াঅর লবি ছািা জগবর্র
মুবি দনাআ। এাআ মাজরূ াখীর দবি ডানার একবি  নারী। ুর্রাাং ওাআ একবি ডানা যবে ঙ্গু বয় যায় র্বি দ
মাবজর ধ্বাং াবনিাযত। ভাবা জননী না ব মাজ িা রাষ্ট্র ুন্তান াবিনা। র্াাআ নারীবকও বনবজবের মযতাো
রক্ষা কবর চবর্ বি। র্াাআ মাবজর ামবগ্রক াঈন্ন্য়বন দমবয়বের ুবলক্ষা, িযবিত্ব গিন ও মাজকযাবন র্াবের
ভূবমকাবক বর্বন িময় াগ্রাবধকার বেবয়বছন।
বিবিকানন্দ িরকম বলক্ষার াঈবর স্থান বেবয়বছন চবরত্র গিবনর বলক্ষাবক। এ বলক্ষা যার বয়বছ র্ার িাবক ি
বলক্ষা াঅনা দেবকাআ বয় যাবি। দকননা বলক্ষাাআ দর্া মাজাংস্কারবকর ভূবমকা গ্রণ কবর। র্বি ধুধুমাত্র ধুভ
াংস্কার ধুবচর্া োকবাআ বিনা, র্ার বঙ্গ াঅধযাবিক াঅেবলত গবির্ মানবক ও লারীবরক বলক্ষা। প্রকৃর্ মানু তর্রী
করাাআ বা বলক্ষার মূ াঈবদ্দলয।
চবরত্র গিন বলক্ষা দেওয়ার ালাাবল বর্বন বলক্ষােতীবের দে-মনবক ুস্থ ি রাখার জনয িযায়াম ও াঈযুি
খােয গ্রবণরও রামলত বেবয়বছন, বর্বন মানুবর ান্তরর্ম দেিবত্বর বিকাল দেখবর্ দচবয়বছন। বিবিকানবন্দর
কাময বছ দেবণীন এক াঅেলত মাজ দযখাবন োকবি স্বােতীন দেবণ মন্বয়। ভারর্ীয় মাবজর জাবর্বভে প্রো
এিাং োবরদ্র্যাআ াঅমাবের মাজবক ান্ধকাবরর ার্ব র্ববয় বেবচ্ছ। াঅজ মাজ দয জাবর্গর্, ধমতগর্, দেবণগর্
তিবমযর বলকার র্া দেবক মুবির একমাত্র ে , মাজাংস্কারক স্বামীবজর মন্বয়ী ভািধারাবক গ্রণ ােতাৎ
িতভূবর্ াইশ্বর েলতন।
স্বামীবজ বছবন ভাবািাার জ্বন্ত বিগ্র, বযবন মানুবক ভাবাবিব মানুবর জনয বনবজর জীিনিাবক
বিববয় বেবর্ দবরবছন। ােচ এাআ ভাবািাার াভাবিাআ াঅজবকর জনজীিন িিান্ন্। বর্বন বর্যকাবরর
গবিবকর েৃবি বনবয় দযমন বিশ্ববজািা মাজর্ত্রতাবক বিবেণ কবরবছন দর্মবন ভবিযর্-দ্র্িা াঊবর মর্াআ ির্তমান
মাজবক যতবিক্ষন কবর দগবছন। স্বামীবজবক র্াাআ াঅজবকর এাআ াবস্থর এিাং র্ালাজজতর মাজিযিস্থার মূব
প্রবর্বির্ করা একান্ত জরুরী।
স্বামী বিবিকানন্দ নামবির বঙ্গ জবিবয় াঅবছ দৌমযেলতন, বিশ্বিবন্দর্, াম্ভি িযবিত্বার াবধকারী এক
দর্জস্বী মাুরু। বযবন মাত্র াউনচবিল িৎর িয়ব মস্ত বিশ্বিাীর হৃেয়বক এক নিীন জীিনবিাবধর দোায়
দোাবয়র্ কবর চব দগবছন জগবর্র রাবর।
দবেন দযমন বিবিকানন্দ বিশ্বিাীবক বিক বে বরচানা করার জনয র্াাঁর দর্জস্বী িাণী, র্াাঁর জীিনেলতনবক
বেবক বেবক ছবিবয় বেবয়বছবন, যাবর্ মানু বিক বের বেলা খুাঁবজ দবয় ুস্থ ুন্দরভাবি িাাঁচবর্ াবর। বিক
দর্মবন াঅজবকর র্ালাগ্রস্থ, ক্ষবয়ষ্ণু াাংস্কৃবর্র বি াঅিবর্ত বনমজ্জমান মনুয মাবজর বরত্রাবণর একমাত্র
াঈায় বর্ াবর স্বামীবজর াঅেলত, র্াাঁর জীিনেলতন, র্াাঁর িাণী এিাং াঈবেল।
বিাংল লর্াব্দীবক াবর্ক্রম কবর এব একবিাংল লর্াব্দীর দোরবগািায় োাঁবিবয় াঅজবকর মাজ নানা কারবণ,
নানা বিবয়, নানা প্রবে, ারস্পবরক াংঘাবর্ জজতবরর্। দিাধ িবজতর্ াুস্থর্া, হৃেয়ীন বিজ্ঞানবচর্না, তচর্নয
িবজতর্ জি প্রগবর্ এিাং দপ্রমীন মানি মন ির্তমান বিশ্ববক এক চরম ও ভয়াি িবির ামবন এবন োাঁি কবরবয়
বেবয়বছ। ােচ াঅমরা দকাঈ জাবননা, কী কবর এাআ িি দেবক মুি বর্ য়? দক াঅমাবের কাবছ এাআ িিমুবির
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িার্তা িন কবর াঅনবিন? াঅমরা বিশ্বিাী াঅজ বিন্ন্ ও িযকু বয় বিক বের ন্ধান খুাঁবজ দিিাবচ্ছ। ােচ এাআ
িি মুবির ে বনবির্ রবয়বছ দাআ দৌমযেলতন, দর্জস্বী াঅধযাবিক, মবনাবিজ্ঞানী স্বামীবজর জীিন েলতবনর মবধয।
র্াাঁবক াঅধুবনক মবনাবিজ্ঞানী িব াবভবর্ করবছ এজনয দয র্ার েৃবি বছ ুেূর প্রারী। দাআ েৃবিবর্ মগ্র
বিশ্বমাজবক যতবিক্ষণ কবর বর্বন র্াাঁর ামূয জীিনােলত, াঅধযাবিক দচর্না, াবমাঘিাণীবক াঅমাবের বিক
বেলা দেখাবনার জনয দরবখ দগবছন। র্াাআ াঅজ াঅমরা দেবখ ামযিােী দেলগুবও জি ও প্রগবর্র দিবেবর্ িব দাআ
ভারর্ীয় ন্ন্যাীর জীিনবিাবধর াধনায় বনবজবের াঅিস্থ করবর্ াঈেগ্রীি। বিবশ্বর ধনর্াবত্রতাক রাষ্ট্রমূব মানু 
মৃবি ও াঈন্ন্বর্র বলখবর াঅবরাণ কবরও াঅধুবনক বিজ্ঞানবক ম্পূণতরূব করায়ত্ত কবরও াঅজ াঅিবিশ্বা াবরবয়
বিবিকানন্দ ভািধারায় নর্ূন কবর ািগান করবর্ চায়। স্বামীবজ বিকাআ িববছবন, ‘যখন াঅবম োকি না র্খনও
াঅবম োকি’। দাআ াঅিবচর্নার দিাধমবত্রতা াঈদ্দীপ্ত বয় বিশ্বমানি াঅজ র্াাঁবক বনবজবের মবধয াঅবিষ্কার করবর্
াঈেগ্রীি। াঅর র্াাআ স্বামীজীবক াঅজবকর এাআ াবস্থর এিাং র্ালা জজতর মাজ িযিস্থার মূব প্রবর্বির্ করা একান্ত
জরুরী।
মাজ  একিা দেবলর র্ো একিা জাবর্র দমরুেণ্ড স্বরূ। দকাবনা একিা দেবলর াঈন্ন্বর্ ািনবর্ মূর্ র্ার
মাবজর াঈরাআ বনভতরলী এিাং এাআ মাজাআ মানুবক বিক বেলা দেবখবয় র্াাঁবক নির্র জীিনবিাবধ াঈন্ন্ীর্ বর্
াাযয কবর। কাবজাআ প্রবর্যক িযবির জীিবন র্াাঁর মাজ বলক্ষবকর ভূবমকা ান কবর এিাং বযবন এাআ মাজবক
াঈন্ন্য়বনর রাস্তা দেখান, বর্বনাআ মাজ বলক্ষক। েবলর বমবর্ দচিায়াআ একবি মাজ াঈন্ন্বর্র বে এবগবয় যািার
গবর্ াভ কবর।
বিবিকানন্দ িববছন, ‘ার্ীবর্র াঈর বনভতর কবর ভবিযৎ’। ুর্রাাং ার্ীর্বক মবন দরবখ াঅমাবের এবগবয়
চা াঈবচর্। মাজবক র্ার ার্ীর্ বভবত্তর াঈর োাঁবিবয়াআ ভবিযর্বক বনমতাণ করবর্ বি। াঅমাবের ুিতুরুরা
মান বছবন বিকাআ, বকন্তু াঅমাবের র্াাঁবের দচবয়ও াবনক িি, াবনক মৎ বর্ বি। বর্বন িববছন, ‘দকানও
বকছু ধ্বাং কবরানা’। দকননা ধ্বাংকারী মাজাংস্কারবকরা দকানবেনাআ মাবজর াঈন্ন্বর্ করবর্ াবরনা। র্াাআ দকান
বকছু ধ্বাং না কবর নি না কবর বনমতাণ কর। র্াাঁর মবর্ মাবজর াঈন্ন্বর্ করবর্ দগব াঅবগ এাআ মাবজর মানুবর
বকব ভাবা য়, বক করব র্ারা দবিা দি ভবর দখবয় মাো াঈাঁ চু কবর িাাঁচবর্ ারবি র্ার িযিস্থা করা াঈবচর্।
র্াবের বনবজর াবয় োাঁিাবনার বলক্ষা দেওয়া াঈবচর্। বর্বন ি ময় মবন করবর্ন মাজবক বিক বে
বরচাবর্ করবর্ ব াঅবগ মাবজর প্রবর্বি স্তবরর প্রবর্বি মানুবক বিক বলক্ষায় বলবক্ষর্ করবর্ বি। স্বামীবজ
বিবশ্বর র্ািৎ মানুবক াঈবদ্দলয কবর িববছন, ‘Be and made’ ােতাৎ বনবজ ও, র্াররবর্া াঅবরকজনবক
তর্রী করবর্ ারবি।
াঅজ াঅমাবের মাবজ দেখা যায় স্কু দেবক াঈচ্চবলক্ষায়র্ন িতত্রাআ ানাস্থাজবনর্ র্ালা, াবিশ্বাবর প্রাচীর।
বলক্ষাবকন্দ্রগুববর্ ছাত্র ছাত্রীবের বঙ্গ াবধকাাংল দক্ষবত্রাআ বলক্ষক বলবক্ষকার দকান াঅবিক তনকিয গবি াঈবিনা।
বলক্ষােতীরা জাবনও না, িাধুনা ছািাও বলক্ষক বলবক্ষকার বনকি দেবক র্াবের াবনক বকছু দনিার াঅবছ। ির্তমাবন
প্রায় প্রবর্বেন াঅমরা ছাত্র বিবক্ষাভ, যুি বিবক্ষাবভর ম্মুখীন াআ, াঅর মবন মবন ভাবি মাজিা দগািায় দগ, বকন্তু
কখবনা মবনর াঅয়নায় বনবজবের দোী মুখগুব ািবাকন কবরনা, াঅর র্াাআ িুঝবর্ াবরনা িা িুঝবর্ চাাআ না দয,
ির্তমাবনর এাআ বিবক্ষাবভর জনয াঅমরাাআ োয়ী। দকননা াঅমরা দর্া র্াবের ামবন দকান াআবর্িাচক াঅেলত র্ুব
ধরবর্ াবরবন। ভাবািাা দপ্রবমর জায়গা েখ কবর বনবয়বছ াবপ্রম, াপ্রীবর্ াঅর াবিশ্বা। াঅর দজনযাআ জীিন্ত
দপ্রম বিগ্র, বিশ্বাবর প্রবর্মূবর্ত বিবিকানন্দবক াঅজ াঅমাবের জীিবন ভীণ প্রবয়াজন।
স্বামীবজ বনবজ িববছন দয, ‘াঅবম াইশ্বর দবয়বছ বক না জাবননা, বকন্তু একিা বজবন িুঝবর্ ারবছ দয, াঅমার
হৃেয়িা াবনক িি বয় দগবছ। াঅবম মানুবক ভাবািাবর্ দবরবছ। এাআ দয মানুবক ভাবািাা এিাাআ দর্া
াবর দবনয়ািাবক িেব বেবর্। াঅমরা যবে একজন াঅবরকজনবক ভাবািাবর্ না াবর, বিশ্বা করবর্ না াবর,
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দপ্রবমর বনগূঢ় িন্ধবন িাাঁধবর্ না াবর র্াব দয দকান বলক্ষা, দয দকান নীবর্িাকয িযেতর্ায় যতিবর্ বর্ িাধয’।
বিবিকানন্দ বছবন দাআ ভাবািাার জ্বন্ত বিগ্র, বযবন মানুবক ভাবাবিব াকার্বর মানুবর জনয বনবজর
জীিনিাবক বিববয় বেবর্ দবরবছন। াঅজবকর এাআ র্ালাজজতর যুবগ যবে াঅমরা স্বামীবজবক স্মরণ মনন কবর
চবর্ াবর র্াব াঅমরাও দেখবিা কর্ ানায়াব মানুবক ভাবাবিব মানুবর জনয জীিনার্ করা যায়। এাআ
ভাবািাার াভাবিাআ াঅজবকর জনজীিন িিান্ন্। বর্যকাবরর গবিবকর েৃবি বেবয় বর্বন দযমন বিশ্ববজািা
মাজর্ত্রতাবক বিবেণ কবরবছন দর্মবন ভবিযৎন দ্র্িা াঊবর মর্াআ ির্তমান মাজবক যতবিক্ষণ কবর দগবছন।
মাজ ােতনীবর্বক বর্বন মানি মুবির কবিােবর যাচাাআ কবরবছন।
বিবিকানন্দ এাআ জগবর্র র্ািৎ বলক্ষার াঈবর বিতাচ্চ স্থান বেবয়বছন চবরত্র গিবনর বলক্ষাবক। এাআ বলক্ষা যার
বয়বছ র্ার িাবক ি বলক্ষা াঅনা দেবকাআ বয় যায়। দকননা ুবলক্ষায় বলবক্ষর্ িযবিাআ দর্া যোেত মাজ
াংস্কারবকর ভূবমকা ান কবরন। চবরত্র বিকভাবি গবির্ ব মবনর দজার দিবি যায়, মানুবর িুবির বিকাল
ঘবি। দ লর্ িাধা বিঘ্নবক াবর্ক্রম কবর বনবজর াবয় মাো াঈাঁচু কবর োাঁিাবর্ াবর। যার দ্বারা মানুবর ৎিুবি,
াআচ্ছালবি বিক ভাবি বিকবলর্ বয় ৎভাবি চাবর্ য়, র্াাআ বা প্রকৃর্ বলক্ষা। স্বামীবজ মবন কবরবর্ন,
মানুবর মবধয ানন্ত লবি এিাং াার ক্ষমর্া রবয়বছ। র্াাআ বর্বন প্রবর্বি মানুবর দাআ ুপ্ত লবিবক জাগাবনার কো
িববছন। দয বলক্ষায় দেল ও েবলর াঈন্ন্বর্ য়, দ বলক্ষাাআ র্াাঁর কাময বছ। র্াাঁর মবর্, ‘দয বলক্ষা বনরবন্ন্র ান্ন্
দজািাবর্ াবরনা, দ বলক্ষা –বলক্ষা নয়’। বর্বন মবন করবর্ন বলক্ষার দক্ষবত্র মাবজর েীন দাঃখীবের াগ্রবধকার
দেওয়া াঈবচর্। বর্বন িব দগবছন, ‘All beings great or small are equally manifestations of God’
মাবজর প্রবর্বি স্তবরর প্রবর্বি মানু বনবজর িযবি স্বর্ত্রতার্া িজায় দরবখ ম্মাবনর বঙ্গ এাআ ৃবেিীবর্ িাাঁচুক,
বনবজর বিচার িুবিবর্ চুক, বনবজর বিবিকবক জাবগবয় র্ুুক, িীর ন্ন্যাীর স্বপ্ন বছ এিা।
াঅবরাবর্ বলক্ষাবক স্বামীবজ মবন প্রাবণ ঘৃণা করবর্ন। বর্বন মবন করবর্ন, বলক্ষা বি স্বর্াঃস্ফূর্ত। র্াাঁর মবর্,
‘মবনর একাগ্রর্া াধনাআ বলক্ষার ারকো, র্েয াংগ্র নয়’। দয বলক্ষা মানুবক ভাবামন্দ বিচার করা দলখায় না,
ে াে িস্তু বনণতবয় াাযয কবরনা, দ বলক্ষায় বলবক্ষর্ বয় াঅজবক াঅমরা এিাং াঅমাবের াঈত্তরূরীরা বিবে
চাবর্। র্াাআবর্া াঅজ াঅমাবের মাজ রাষ্ট্র র্ো িৃত্তর াবেত মগ্র বিশ্ব বিবচ্ছন্ন্র্ািাে, বাংািক বক্রয়াকাব
বেন বেন বনবজবক ধ্বাংবর বে এবগবয় বনবয় যাবচ্ছ।
ৃবেিীর দযবকান দেল ও জাবর্র িি ম্পে বা র্ার জনগণ এিাং ািলযাআ নারীজাবর্। বকন্তু ির্তমান মাবজ এ
দবি বজবনাআ াঈববক্ষর্, ািববর্। াঅমাবের মাবজর াধাঃর্বনর এবি একবি িি কারণ। বিবল কবর
াঅজবকর মাবজ নারীর ামান ািনার াঈোরবণর দল দনাআ। স্বামীবজ িববছন, ‘নারী ানন্ত লবির াঅধার,
লবি ছািা জগবর্র মুবি দনাআ’। ুরু এিাং নারীবক বর্বন মাজরূ াবখর দবি ডানার বঙ্গ র্ুনা কবর িববছন,
এক ডানায় দযমন াবখ াঅকাবল াঈিবর্ াবরনা, দর্মবন মাজরূ াবখর একবি ডানা নারী লবি যবে ঙ্গু বয়
যায় র্বি দাআ মাবজর বিনাল াবনিাযত। র্বি নারীবেরও বনবজবের মযতাো রক্ষা কবর চবর্ বি। দকননা ভাবা
জননী না ব এাআ মাজ র্ো রাষ্ট্র ুন্তান াবিনা। র্াাআ মাবজর ামবগ্রক াঈন্ন্য়বন দমবয়বের ুবলক্ষা,
িযবিত্বগিন ও মাজ কযাবণ র্াাঁবের ভূবমকাবক স্বামীবজ িময় াগ্রাবধকার বেবয়বছন।
বিবিকানবন্দর মবর্ দকাবনা মাজ র্ো দেবলর েবলর াঈন্ন্বর্ করবর্ ধমত িা াঅধযাবিকর্াবক ধারণ কবর
এবগবয় দযবর্ বি। ‘াঅিাবনা দমাক্ষােত জগবির্ায় চ’ এিাাআ স্বামীবজর কো। ধুধুমাত্র ধুভ াংস্কার ধুবচর্া োকবাআ
বিনা, র্ার বঙ্গ প্রবয়াজন াঅধযাবিক াঅেবলত গবির্ মানবক ও লারীবরক বলক্ষা।
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প্রকৃর্ মানু গিন করাাআ বা ক বলক্ষার প্রকৃর্ াঈবদ্দলয। দাআ বলক্ষা দকান কাবর মবধয ীমািি নয়, দ
বলক্ষা িতকাবর, কবর। দেিবলা িৎর াঅবগ বলক্ষা ম্ববন্ধ স্বামীবজর এাআ বচন্তাধারা দযমন প্রাবঙ্গক বছ,
াঅজও বিক দর্মবন র্ার প্রাবঙ্গকর্া রবয়বছ এিাং াঅগামীবর্ও োকবি।
প্রকৃর্ বলক্ষার াংজ্ঞা বেবর্ বগবয় বর্বন িারিার িববছন দয বযবন বলক্ষােতীর বঙ্গ াবভন্ন্ হৃেয় বর্ ারবিন,
বনবজর াঅিাবক বলক্ষােতীর াঅিার বঙ্গ বমববয় বেবর্ ারবিন, বযবন বলক্ষােতীর মন বেবয় িবকছু দেবখন ও র্ার
বিচার কবরন বর্বনাআ প্রকৃর্ বলক্ষক।
বিবিকানন্দ বছবন মবন প্রাবণ মাজর্ত্রতাী। র্াাঁর কাময বছ দেবণীন এক াঅেলত মাজ, দযখাবন োকবি
স্বােতীন দেবণ মন্বয়। বর্বন ভারর্ীয় মাবজর প্রধান মযারূব জাবর্বভে প্রো এিাং োবরদ্র্বক বনবেতল কবরবছন।
এাআ দবিাাআ াঅমাবের মাজবক ান্ধকাবরর ার্ব র্ববয় বেবচ্ছ। াঅমাবের মাজ াংস্কাবরর বে প্রধান দবি
িাধা বচ্ছ ধবমতর দগািাবমর প্রবর্ গভীর াঅবি াঅর ািাবর্যর প্রবর্ প্রচণ্ড াঅকতণ।
াঅজবকর মাজ দয জাবর্গর্, ধমতগর্, দেবণগর্ তিবমযর বলকার, র্া দেবক মুবির একমাত্র ে বা মাজ
াংস্কারক স্বামীবজর মন্বয়ী ভািধারাবক গ্রণ। িতভূবর্ াইশ্বর েলতন- র্াাঁর এাআ িাণীবক ম্ব কবর র্াাঁর
মানবিকর্াবিাবধর বলক্ষাবক মবন প্রাবণ ািম্বন কবর চবর্ ারব াঅজবকর মাবজর ক মযার মাধান
ম্ভি। স্বামীবজর বনরূবর্ প্রকৃর্ বলক্ষাাআ াবর াঅমাবের াঅিবনভতরলীর্াবক, াঅমাবের াঅিবিশ্বাবক ুনরায়
জাগাবর্। দকননা যখনাআ দকান িযবি িা মাজ াঅিবিশ্বা ারায় র্খনাআ র্ার বিনাল ািলযম্ভািী।
াঅজবকর মাবজ মূযবিাবধর িি, জীিনযাত্রার াঅেলতীনর্া, মানিীয় ম্পবকতর িানাবািবন প্রি াঅকার
ধারণ কবরবছ। ৎ চবরত্রিান ওয়া, তনবর্কর্ার বলক্ষা াভ করা, মানবিকবিাবধর বিকাল ঘিাবনা, এগুবা াঅজ
কোর কোয় যতিবর্ বয়বছ। র্াাআ স্বামীবজর িাণীবক াঅমাবের াঅিার স্মরণ করবর্ বি। বর্বন িববছন, ‘াঅবগ
মানু ও’।
ছাত্র ছাত্রীবের চবরত্র গিন বলক্ষা দেওয়ার ালাাবল বিবিকানন্দ র্াবের দেমনবক ুস্থ ি রাখার জনয
িযায়াম ও াঈযুি খােযগ্রবণর রামলত বেবয়বছন। বর্বন প্রবর্বি মানুবর ান্তরর্ম দেিবত্বর বিকাল দেখবর্
দচবয়বছবন। বর্বন চাাআবর্ন, মাবজর প্রবর্বি স্তবরর মানুবর বনজস্ব একিা াঅেলত োকুক।
স্বামীবজর প্রবর্যকবি িাণীবক ান্তর বেবয় গ্রণ কবর র্াাঁর াঅেলত জীিন ও িাণী াঅমরা যর্ দিবল াঅবাচনা
করবিা এিাং বনবজবের জীিবন র্ার াকার রূ বেবর্ দচিা করবিা মাবজ র্র্ দিবল ধুভভািনা িৃবি াবি।
প্রবর্যকবি মানুবর মন র্াব ৎবচন্তায় দিা ভাবি ভবর াঈিবি। মাবজ দনবম াঅবি াার লাবন্ত। কযাবণর
বে, মঙ্গবর বে এবগবয় চবি াঅমাবের এাআ বিশ্ব।
স্বামীবজ দয দকান কমতবক মান গুরুত্ব কাবর ভাবািাবর্ বনবেতল বেবয়বছন। কাবজর মবধয দকাবনা দছাি
িি দনাআ, ি কাজাআ াইশ্ববরর কাজ িব ধবর বনবয় মনবযাগ কাবর কাজবি ুম্পন্ন্ করার কো িববছন।
স্বামীবজ র্াাঁর জীিন ও কমত বেবয় ির্তমান মাবজর কাবছ দয াঅেলত দরবখ দগবছন র্ার যতাবাচনা করা াধারণ
মানুবর কাবছ ‘tip at the iceberg’ দছাাঁয়ার মর্। রিীন্দ্রনাবের কো ধার কবর িবর্ াবর, ‘মধুর দর্ামার দল
নাব দয, দল কো দক িবি!’
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লম্পা দেি কানুনবগা

ায়ক গ্রন্থ :
১) াঅবম স্বামীবজ িবছ- েী রাজবত াঈবেিাাঃ প্রণবিল চক্রির্তী নি গ্রন্থায় (ৃাঃ ১,৪,৫,১০ ৫৭/এ, কবজ ষ্ট্রীি
(কবজ দরাড) ককার্া-৭০০০৭৩, ম্পােনা- র্যো মঙ্গ, প্রেম প্রকালাঃ ধুভ মায়া -১৩৯২
২) জীিন ও িাণীাঃ স্বামী বিবিকানন্দ প্রেম াংস্করণ, প্রকালকাঃ বিবিকানন্দ দকন্দ্র, কনযাকুমারী, ককার্া কাযতায়
৭৬/২, বিধান রবণ, ফ্ল্যাি নাং-এক্স-৩, ককার্া-৭০০০০৬ (ৃাঃ ৩৬), (ৃাঃ ৩৫)
৩) নিকবিা-দৌ-১৪১৮ (বাকবলক্ষক বিবিকানন্দ- স্বামী াঅিবিাধানন্দ), ম্পােকাঃ প্রিীর কুমার মজুমোর
দেি াবর্য কুিীর, ২২/৪ ব, ঝামাুকুর দন, ককার্া -৯ (ৃাঃ ৩০) (ৃাঃ ৩১) (ৃাঃ ৩২)
৪) বনবিাধর্- েী ারো মি, েবক্ষবণশ্বর, ককার্া-৭৬, ২৬ িত, ৩য় াংখযা, (ববেম্বর-াবটাির-২০১২) (ৃাঃ
২৪৩)
৫) বিশ্বজয়ী বিবিকানন্দ- নৃবন্দ্র কৃষ্ণ চবটাাধযায়, দেি াবর্য কুিীর প্রাাআবভি ববমবিড, ২১, ঝামাুকুর দন,
ককার্া-৯
৬) প্রাচয ও ািার্য –স্বামী বিবিকানন্দ, াঈবদ্বাধন কাযতায়, িাগিাজার, ককার্া ৭০০০০৩, ঞ্চবিাংল াংস্করণ

Volume-III, Issue-II

March 2017

38

