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Abstract: 
For centuries, in almost every country of the world, women have struggled to establish their 

own rights in different ways against the patriarchal social system. The precondition for 

women's empowerment is the establishment of women's rights and, no doubt, education is 

the main entrance to the establishment of women’s rights and women empowerment. 

Despite being a foreigner, Lokmata Nivedita tried to empower women in the then Indian 

conservative society by realising their suffering and by educating them. Nivedita's life is so 

vast in scope and variety that it is beyond the reach of this short research paper to analyse 

it. It is only possible to achieve a little bit of her way of life with the same respect and love 

with which Lokmata Nivedita took over the whole of India. In the modern world even today, 

there are constant researches on the works and devotion of Nivedita. The purpose of this 

article is, therefore, very limited. This article tries to make a brief attempt to describe her 

works in terms of a foreigner's vision, her sincere efforts, planning and implementation 

towards women empowerment in pre-independence India. This article also tries to give a 

brief review of the steps taken by the government in post-independence India to promote 

women's education, rights and empowerment and also determine the relevance of Lokmata 

Nivedita in the empowerment of women in the present Indian society. 
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"িঅভায দৃঢ শফশ্বা নমনছ সম, বাযনতয কানজ সতাভায এক শফযাট বশফলযৎ যনমনছ । বাযনতয জনয, 

শফনলত বাযনতয নাযীভানজয জনয, ুরুনলয সচনম নাযীয—একজন প্রকৃত শিংীয প্রনমাজন । বাযতফলষ 

এখননা ভীমী ভশরায জন্মদান কযনত াযনছ না, তািআ িনয জাশত সথনক তানক ধায কযনত নফ। 

সতাভায শক্ষা, ঐকাশিকতা, শফত্রতা, িীভ বারফাা, দৃঢ়তা—নফষাশয সতাভায ধভনীনত প্রফাশত 

সকশিক যনেয জনয তুশভ শিক সিআরূ নাযী, মানক িঅজ প্রনমাজন।" 
i

           

                                                                                                     -   স্বাভী শফনফকানন্দ 
 

   জাতীম িংস্কৃশত  বাফধাযায ধাযক, ফাক এফিং যক্ষশমত্রী নাযীজাশতয িঈন্নশত াধনন স্বাভী শফনফকানন্দ 

িঈশযিঈে ত্র ভাযপৎ ১৮৯৭ ানরয ২৯ স জুরািআ িঅরনভাডা সথনক মাাঁনক িঅহ্বান কনযশছনরন, সিআ 

ভাগষানযট এশরজানফথ সনানফর স্বাভীজীয িঅভন্ত্রনণ াডা শদনম স্বনদ স্বজন ফ শকছ ুসছনড ১৮৯৮ ানরয 

২৮ স জানুমাশয এন স াঁছনরন তাাঁয কভষবূশভ বাযনত।  
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    যক্ষণীর বাযতফনলষ শতৃতাশন্ত্রক াভাশজক শযকািানভায কাযনণ বাযতীম নাযীযা িনযনদনয 

নাযীনদয ভনতািআ যাফরম্বী নম থাকনত ফাধয নমনছ। দীঘষশদননয দাত্ব  যাধীনতায গ্লাশন বাযতীম 

শন্দুভাজনক শফশবন্ন ধযননয ভধযমুগীম শনমভ  ক-ুপ্রথায ৃঙ্খনর িঅফদ্ধ কনযশছর। িঅয এিআ ভস্ত শনমভ 

প্রথায জাতাকনর ফনচনম সফশ সািআ নমশছর তৎকারীন নাযীজাশত। নাযী িযক্ষনীমা, শফফািআ তায 

একভাত্র বফশদক িংস্কায। শন্দুভানজয সক রীনযপ্রথায িফযফায একশদনক িশধকফমস্ক ুরুনলয 

ফহুশফফান িঈৎা দান কনয, িনযশদনক যক্ষণীর ভানজয িন্ধ সগাাঁডাশভ শক্ষায ুনমাগ সথনক ফশিত 

নাযীনক ফারযশফফান ফাধয কনয। পর - িকার ভাতৃত্ব  িকার বফধনফযয গ্লাশন।িঈিনত ফনত নাযীনদয 

নু্মখীন নত ম ভানজয িশত কনিায শনমন্ত্রননয মা শনমষাতননয নাভািযভাত্র। শযশিশতয চান ীনভনয 

নাযীয শশু িান বফধফযদাম স্বজনগৃন প্রতযাফতষন এফিং যভুখানক্ষী নম জীফনমান মা িঅক্ষশযক 

িনথষ দাীফৃশি িথফা ভযণ ফযণ কনয সদফীনত্ব িঈন্নীত মা - িঈশন তনকয িঅযম্ভ মষি এিআ শছর 

শন্দুনাযীয জীফনানরখয। বাযতীম নাযী তথা শন্দু নাযীনক  তানদয ত ত ফছনযয ফন্দী দা সথনক ভেু 

নত িউনশফিং তক মষি িনক্ষা কযনত নমনছ। এিআ ভমকানর স্ত্রীশক্ষায শফলমশট সম শুধ ুিঈনশক্ষত 

শছর তািআ নম, যক্ষণীর ভাজফযফিা শছর তায শযন্থী। তখনকায শদনন ভানুলনদয ফদ্ধভরূ শফশ্বা শছর 

সম সভনমযা সরখাডা শখনর িৎচশযত্রা নম মানফ। শযফানযয কর ুরুলিআ শছর তানদয িশববাফক। 

ুরুনলয যেচক্ষ ু এশডনম সকাননা নাযীয সরখাডা কযায প্রমা সকানবানফ প্রকাশত নম ডনর তা 

যীশতভত িঈৃঙ্খরতা ফনর ভনন কযা নতা। 
 

    এভনিআ ভধযমুগীয় শচিাধাযা এফিং িংস্কানয িঅচ্ছন্ন বাযতফনলষ এনিআ ভাগষানযনটয নক্ষ তৎকারীন 

ভানজয কুিংস্কায, িজ্ঞতা  িশক্ষা দূয কযা জ কাজ শছর না। ািানতযয ধযানধাযণায ানথ বাযতীম 

ঐশতয  বাফাদনষয শভরন, নফষাশয ভাগষানযনটয সভ শরকতা  ফযশেত্বনক িক্ষুণ্ণ সযনখ স্বাভীজী তাাঁয 

ভানকনযানক গনে তুনরশছনরন। ১৮৯৮ ানরয ২৫ স ভাচষ দীক্ষানি িঅচামষয স্বাভী শফনফকানন্দ তাাঁয 

ভানকনযা ব্রহ্মচাশযনী ভাগষানযটনক শননফদন কনযন বাযতভাতায চযনণ। ভাগষানযনটয নফজন্ম ম শননফশদতা 

রূন। শননফশদতা শছনরন স্বাভীজীয বাযত শচিায বালযকায। শননফশদতা তাাঁয গুরুয সচাখ শদনম শনীশডত 

বাযনতয বদনযতানক প্রতযক্ষ কনযশছনরন তািআ শতশন বাযতীম নাযীনক স্বভশভাম শপশযনম শদনত নম 

িঈনিশছনরন স্বাভীজীয সমাগয কশভষনী। স্বাভীজীয াশন্ননধয শননফশদতা ফুনঝশছনরন সম, তাাঁনক প্রথনভ 

নাযীনদয প্রনয়াজন ম্পনকষ জাননত নফ এফিং সিআ ভাজ ম্পনকষ শফনল জ্ঞান িজষন কযনত নফ সম 

ভানজয িঈন্নশতয জনয শতশন নচষ্ট নফন। 
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 সগাাঁো শন্দ ুািারা শছর। তানর প্রশ্ন জানগ নতুন কনয িঅফায শফদযারনময িাননয শক প্রনমাজন? 

তৎকারীন শফদযারমগুনরায ভনধয শভনাশয শফদযারম গুশরনত িীষ্টধনভষয প্রচায চরশছর এফিং সদীম শফদযারম 

গুশরয ভনধয শকছ ু শফদযারম বাযতীম বাফধাযায িঈন্নততয শদকগুনরানক ম্পূণষ বানফ িগ্রায কযশছর িঅয 

শকছু শক্ষাপ্রশতষ্ঠান িঅধুশনক শক্ষা সথনক দূনয সথনক শুধ ু প্রাচীনন্থী বাফধাযানক এশগনম শননম সমনত 

চািআশছর। এখাননিআ শছর শননফশদতায শচিাধাযায াথষকয। তাাঁয রক্ষয িঅধুশনকতায ানথ প্রাচীননত্বয ভন্বয় 

াধন। িফননল সিআ শদনশট এনরা। ১৮৯৮ ানরয ১৩িআ ননবম্বয কারী ূজায শদন স্বাভীশজ  কনমকজন 

গুরু বািআনময িঈশিশতনত স্বমিং াযদা ভা ১৬নিং সফাাডা সরনন শননফশদতায স্বনেয শফদযারমশট প্রশতষ্ঠা 

কযনরন। গুশটকম ফাচ্চা সভনম শননম শুরু নরা শননফশদতায স্বনেয থ চরা। শফদযারমশট শছর সভনমনদয 
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িঅনন্দ শননকতন। াডাম াডাম ঘুনয িশববাফকনদয কানছ কযনজানড প্রাথষনা কনয শতশন শফদযারনম ডায 

জনয সভনমনদয শননম িঅনতন। ফাগফাজানযয সছাট সছাট সভনমযািআ শস্টানযয শক্ষাদাত্রী নয় িঈনিশছর। 

তানদয িনননকয কাছ সথনকিআ শতশন মখন ফািংরা সখায সচষ্টা কযনতন তখন সিআ শশুনদয শনকনট শতশন 

শফনীতা ছাত্রীয ভত িঅচযণ কযনতন। শুরুনত এিআ ঘনযামা স্কুরশটনত শকন্ডাযগানডষন দ্ধশতনত গনেয ভনতা 

কনয সভনমনদয বাযনতয িআশতা, বূনগার ডাননায ানথ ানথ িঅাঁকা  ূচীশে সখাননা নতা। সফ 

কাাঁচা ানতয কানজয সছাট্ট প্রদষনীশট প্রথভ ফছয িঈনবাধন কনযন শ্রীভা স্বমিং।
ii
 ফে সভনয়নদয শক্ষা সদফায 

বায শছর প্রধানত বশগনী শিশস্টন  শ্রীভশত ুধীযায িঈয। শননফশদতা মখনিআ িফয সনতন তখনিআ 

ছাত্রীনদয গশনত  শচত্রশফদযা সখানতন। তাাঁয সখাফায প্রণারী শছর িতযি ুন্দয  নতুন ধযননয। শতশন 

এভন বানফ গশনত  শচত্রশফদযা সখানতন, তানত মায সখায ফা সফাঝায ক্ষভতা কভ, স খুফ নজ তা 

িঅয়ি কনয শনত। শননফশদতায িঈনদ সভনন শফদযারনয়য ফে সভনয়যা সছাট সভনয়নদয শক্ষা শদত। পনর 

িভ সভনমনদয জীফনমাত্রাম প্রবাফ শফস্তায কযনত রানগ  শননফশদতায শক্ষা, ৃঙ্খরানফাধ  স্বনদপ্রীশত। 

িঅফায িনযশদনক ফাচ্চানদয মষনফক্ষণ কনয শননফশদতা ফনুঝশছনরন বাযতীম সভনমযা সছাট সফরা সথনকিআ 

এিআ সদনয ধভষাচযণ  িংস্কায সথনক িশননতযয ভানঝ শনতযনক িঅফান  শফজষন সদফায শক্ষা সনমনছ। 
 

নাযীয ক্ষভতায়ন  শননফশদতা: শননফশদতা শুধু স্কুনরিআ নম, স্বাভীজীয িআচ্ছাম প্রশত ফুধফায সফরুড ভনিয 

নফদীশক্ষতনদয িঈশিদশফদযা  শচত্রশফদযায এফিং প্রশত শুিফায াযীযফৃি  ূচীশনেয শক্ষা শদনতন। এছাডা 

প্রশত ফৃস্পশতফায ন্ধযায় ব্রাহ্মভানজ শক্ষা ম্বন্ধীম ফেৃতা শদনতন। এিআ কর ফেৃতায় যফীন্দ্রনানথয 

বািআশজ িআশন্দযানদফী সচ ধুযানী, সকফচন্দ্র সননয দুিআ কনযা, জগদী চন্দ্র ফুয বগ্নী রাফনযপ্রবা ফ,ু যরা 

সঘালার প্রবৃশত শশক্ষতা ব্রাহ্ম ভশরাযা িঈশিত থাকনতন। প্রশত শনফায কানর ' শক্ষক-শক্ষণ'  নানভ 

ক্লা শুরু কনযন  সমখানন শশক্ষতা ব্রাহ্ম ভশরাযািআ িঈশিত থাকনতন। নয এক িঅনভশযকান শভনাশয 

স্কুনর শতশন প্রশত ফৃস্পশতফায ন্ধযায য এক ঘণ্টা কনয িআশতানয ক্লা শননতন।
iii
 তৎকারীন ভনম 

করকাতায িঈচ্চনশ্রণীয ভশরাগণ সমভন তায াশন্ননধয এন িঅকশলষত ন সতভশন ভানজয িশতাধাযণ 

সভনমযা তানক শননজয যভাত্মীয়া ফনরিআ ভনন কযনতন। শননফশদতা বানরানফনশছনরন বাযতীম 

নাযীনদয। সিআ ভম বাযনত সভনমনদয িফিা শছর িশত ীন। শফনশ্ব তাযা করুণা  িফজ্ঞায াত্রী। শকন্তু 

শতশন সভনমনদয প্রশত াভানযতভ কটাক্ষ য কযনত াযনতন না। তাাঁয শফশবন্ন সরখাম  বালনণ বাযতীম 

নাযীনদয প্রশত গবীয শ্রদ্ধা প্রকা সত।  
 

    ুন্দয  ুশিয ভাজ গডায জনয ভস্ত সক্ষনত্র সভনমনদয প্রশতশনশধত্বভরূক  িিংগ্রণ িঅফযক । 

শননফশদতা ভনন কযনতন সভনমযা ানয ভযায গবীনয প্রনফ কনয িশবনফ  দীঘষিামী ভাধান কযনত 

এফিং তানদয িঈৎাদনীর কভষকানন্ডয ভাধযনভ ভাজনক িাফুননানট সফাঁনধ যাখনত। িংানয শতাভাতায 

কতষফয িাননক শফদযারনম াশিনমিআ সল নম মাম না ফযিং প্রশতশট ঘনয জাতীম িঅদষগুশরয মথা 

াশযফাশযক জীফনন িংঘফদ্ধতা, দানীরতা, ভমষাদানফাধ, ফীযজূায রূামণ এফিং ুযানকথাগুশরয িঅনরাচনা 

মা িঈশচত ফনর শননফশদতা িঅনফদন কনযশছনরন। শতশন ফনরশছনরন শশু তায শযফানযয ফডনদয সথনক 

সশ্রষ্ঠ শক্ষা াম। জাতীম সচতনায িথষ িংঘফদ্ধবানফ শনিঃস্বাথষ িবযা কযা। শশু মশদ সদনখ শযফানযয ফডযা 

িনযানময প্রশ্রম না শদনম শনিঃস্বাথষবানফ নযয শফনদ ঝাাঁশনম ডনছন তনফ শননজয ঘনযিআ স িঈমুে 

জাশতগিননয শক্ষা ানফ। একজন শফনদশনী কতৃষক স মুনগ শফশ্ব দযফানয  বাযতীম জীফনদষন  নাযীয 

িঈচ্চ িঅদষ, ভনেয শযচম প্রদাননয গুরুত্ব িঅজনকয শদনন দাাঁশডনম িনুবফ কযা কশিন। 
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বাযতীয় নাযী,  িঅত্মশনবষযতা  শননফশদতা: িইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগয সম প্রনচষ্টা বাযনতয ভাশটনত শুরু 

কনযশছনরন স্বাভীজীয ভানকনযা শননফশদতা শননজয একাি িঈনদযানগ বাযতীম শক্ষায প্রাণনকন্দ্র করকাতাম 

তানক এক িননয রূদান কনযন। শতশন িঈরশি কনযশছনরন এনদনয সভনমযা সরখাডা না শখনর 

ভানজয প্রকৃত ভুশে সকানশদন ম্ভফ নম। শননফশদতা চািআনতন বাযতীয় সভনয়যা শশক্ষত নফ, কাজ কযনফ, 

াী নফ, িঅফায সভনয়নদয জাত সম স ন্দমষনফাধ, তা’ াশযনয় সপরনফ না। শুধুভাত্র শফশবন্ন িানন 

বালণ শদনম, ত্র শত্রকাম প্রফন্ধ যচনা কনয সম শতশন স্কুর চারাফায প্রনমাজনীম িনথষয িংিান কনযশছনরন 

তািআ নম, স্বাভীশজয যাভনষ িনথষয িংিান কযায জনয শতশন ািানতয শগনমশছনরন। শকন্তু িনথষয িবাফ 

শননফশদতায শছু ছানডশন। িনথষয িবাফ নরিআ খযচ ফাাঁচাফায িঈনেনয শতশন শননজয জীফনধাযনণয জনয 

ফযাে মৎাভানয িনথষয সথনক কাটছাাঁট কযনতন। মখনিআ স্কুর দুনমষানগয ভনধয শদনম সগনছ তখনিআ 

শক্ষশমত্রীয ানথ ছাত্রীনদয প্রীশতয ফন্ধন সমন িঅয ভজফুত নমনছ। শক্ষায কানজ শননফশদতা সম ফাস্তফ 

ফাাঁধায নু্মখীন নরন, তা র ফারযশফফা। শফফানয কাযনণ কুভাযী ছাত্রীনদয োশুনা ভাঝনথিআ ফন্ধ নয় 

সমত। শশক্ষকা  ছাত্রীয িঅশি  ভনিঃকষ্ট ায ভানত াভাশজক িনুাননয কানছ। তািআ স্বাভীজীয 

যাভনষ শননফশদতা সজায শদনরন ফারযশফধফা  শফফাশত ভশরানদয শক্ষায িঈয। শনছক শক্ষা দাননয 

সথনক শননফশদতা তানদয শশক্ষকা শননফ গনে তুরনত সচনয়শছনরন, মানত বশফলযনত তাযা নাযী শক্ষা 

প্রানয িিংগ্রনণয বাযা নাযীনদয ভযা ভাধানন িঅত্মশননয়াগ কনযন। িভ যক্ষণীর ফাঙাশরয 

িিিঃুনযয দযজা শননফশদতায জনয খুনর মাম। এিআ প্রথভ ফাঙাশর ফধূযা স্কুনর এনরন। ফাশরকানদয ানথ 

ানথ ফারযশফধফা  িিুযফাশনী ফধূযা শস্টানযয স্কুনর িঅনত শুরু কনয। তৎকারীন ভনময সগাাঁডা 

শন্দু শযফানযয িিিঃুনযয  ফমস্কা ভশরানদয জনয ১৯০৪ ানর জগদ্ধাত্রীজূায শদন শস্টায শিশস্টননয 

তোফধানন ুযস্ত্রী শফবাগ শুরু ম। িআশতূনফষ শুধ ুসম যক্ষণীর ফাঙাশর শযফায তানদয শফফাশত সভনমনদয 

স্কুনর ািানতা না এভন নম, তথাকশথত িঈদায ব্রাহ্ম শযফায তানদয শফফাশত সভনমনদয স্কুর কনরনজ 

সমনত ফাাঁধা শদনতন। িথচ শস্টানযয স্কুনর ১৯০৪ ানর শফফাশত ছাত্রীয িংখযা শছর লাটজন। শক্ষাথষীশনযা 

শছনরন তখনকায প্রাচীনন্থী শযফানযয কনযা  ফধূ। তািআ দষাপ্রথা িক্ষুন্ন সযনখ তানদয জনয গাশডয ফযফিা 

কযা ম। তাাঁয ভরূ িঈনেয শছর বাযতীম িংস্কৃশত  যীশতনীশত শফন্দুভাত্র ক্ষণু্ণ না কনয সদীম দ্ধশতনত 

শক্ষাদান কযা। শননফশদতা তাাঁয স্কুনরয শফফাশত  শফধফা সভনমনদয জনয পর  দুনধয ফযফিা যাখনতন 

শফনলত একাদীয শদন মানত ছাত্রীনদয খামা দামায িুশফধা না ঘনট সিআ জনযিআ শছর এিআ ফযফিা। 

িঅজ সদন ফষত্র ফমস্কা ভশরা শক্ষা সকন্দ্র িঅনছ। শননফশদতা শছনরন এিআ শফলনম থপ্রদশষকা। ফািআনযয 

জগনতয ানথ শযশচশতয জনয শননফশদতা ছাত্রীনদয ভানঝ ভনধয শভিঈশজয়াভ, শচশেয়াখানা, সফাটাশনকযার 

গানডষন শননয় সমনতন। িঅফায িঅধযাশত্মক জ্ঞাননয জনয  দশক্ষননশ্বয, ভানয়য ফাশে, সফরুে ভনি শননয় 

সমনতন। শননফশদতা ভনন কযনতন চশযনত্রয ফষািীণ শফকাাধননকিআ শক্ষা ফরা মায়। শতশন সরখাোয 

ানথ ফৃশিভূরক শক্ষায ফযফিা কনযন। ১৯০৫ ার সথনক সরািআ  িঙ্কননয ানথ ভাদুয সফানা প্রবৃশত 

ানতয কাজ সখাননা ত। 
iv
 

 

    শননফশদতা শছনরন একজন িঅদষ শক্ষশয়ত্রী। শতশন ফুনঝশছনরন শফনদী শক্ষায িন্ধ িনুকযণ বাযা 

শক্ষায মথাথষ পররাব কযা ম্ভফ নম। বাযনতয িংস্কৃশত, ঐশতয  িঅদনষয প্রশত রক্ষয সযনখ 

ভনমানমাগী শক্ষা ফযফিা প্রনমাজন। এনদনয াশযফাশযক জীফননয ভূনর সম ভভতাভমী স্বাথষূনয নাযী, 

তায প্রশত শননফশদতা নানা বানফ শ্রদ্ধা জ্ঞান কনযনছন। শতশন িগ্রগশতয শফনযাধী শছনরন না। প্রগশতয সরাত 
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তখন যক্ষণীর ভানজ িভফধষভান। তািআ শফধফা  শফফাশত সভনমনদয ফািংরা াশতয, িআশতা, িঙ্ক, 

শফজ্ঞান, শেশক্ষা  ূচীশে শক্ষায ানথ ানথ িআিংনযশজ বালাম শক্ষায ফযফিা কনযন।  
 

     নাযীনক িঅত্মশনবষযতায শক্ষা সদফায াাাশ িঈাজষনক্ষভ কনয সতারায কথা শছর তৎকারীন 

নাযীপ্রগশত িঅনন্দারননয ভুখাত্রনদয বাফনায িতীত। ুাঁশথগত শক্ষায াাাশ মানত িথষকযী শক্ষা 

রাব কনয ফমস্কা িাম ভশরাযা  িঅত্মশনবষযীর  িঈাজষনক্ষভ নম িঈিনত ানযন সশদনক তাাঁয 

িিদৃষশষ্ট শছর। িবাফী সভনমনদয দানগ্রননয গ্লাশন সথনক ফাাঁচাফায জনয তানদয শদনতন সকান না সকান 

কাজ। িঅিানযা সথনক কুশড ফছনযয শফধফানদয াানময সদীম িঅচায, কাুন্দী, চাটনী িআতযাশদয ফযফাশমক 

িংগিন কযা এফিং িআিংরযান্ড, বাযত  িঅনভশযকায ফাজানয তায চাশদা ৃশষ্ট কযা শছর শননফশদতায স্কুনরয 

বশফলযত শযকেনায একশট িিং। ১৯০৬ ানর কশরকাতায় িনুশষ্ঠত কিংনগ্রনয ফাশলষক িশধনফনন 

বাযতীম জাতীম কিংনগ্র কতৃষক িঅনমাশজত স্বনদী প্রদষনীনত  শননফশদতা তাাঁয ছাত্রীনদয বতশয স্তশনেয 

শফশবন্ন নভুনা সপ্রযন কনযন। শতশন তাাঁয স্কুনর ুতা কাটায চযকা প্রশতষ্ঠা কনযন এফিং কানরয প্রাথষনাম 

ফনন্দভাতযভ গান িিবুষে কনযন।
v

 শননফশদতায ভনত িংস্কৃশতয সম সকান াখায দুশট স্তয িঅনছ— একশট 

শফকা, িযশট ভুশে। সমখানন শননজয িংস্কৃশতয নি শভরন ঘটনফ— সখাননিআ ঘটনফ ভননয ভুশে। শতশন 

ভনন কযনতন প্রশতশট বাযতীয় শশুয শক্ষায ভূর িঈনেয সাক তায শননজয করযানণয াাাশ তায সদ

সয করযাণ। তািআ একজন শফনদীশন মা নে, শননফশদতা তাাঁয ছাত্রীনদয ভনধয জাতীমতাফাদ এফিং 

সদনপ্রনভয িনুবূশত িাশযত কনযশছনরন।  
 

    ১৯১১ ানরয ৭িআ িনটাফয শননফশদতা িঈিআর কনয তাাঁয ভস্ত শিত িথষ দান কনয মান বাযতীম 

নাযীনদয শক্ষা প্রায  িঈন্নশতকনে। শননফশদতায ভাশনফষাননয নয ুনযশররা গিা শদনম িননক জর 

গশডনম সগনছ। বশগনী শননফশদতায স্বনেয সিআ শশুফৃক্ষশট িঅজ ভীরু সত শযণত নমনছ। তাাঁয নথয 

নাভ ফদনরনছ শকন্তু নটয নাভশট িঅজ িশযফশতষত। শননফশদতায ভাপ্রয়ানণয য তাাঁয স্বে সথনভ থানকশন 

ফযিং তা এশগনয় শননয় সগনছ তাাঁয কভষীগণ, যাভকৃষ্ণ শভন এফিং তাাঁয প্রাননয সথনক শপ্রয় ছাত্রীযা।  
 

    স্বাভী াযদানন্দ প্রকাশত ১৯১৬-১৮ ানরয ফাশলষক শফফযণী সথনক জানা মায়- প্রথভ সথনকিআ শননফশদতা 

ফাশরকা শফদযারয়, শফনফকানন্দ ুযস্ত্রী শফবাগ  ভাতৃভশন্দনযয চাযনট িঈনেয শছর- 
 

১। শক্ষা  সফাব্রনত মাযা জীফন িঈৎগষ কযনত চান ভাতৃভশন্দয তানদয িঅশ্রভরূন শযগশনত নফ। 

২। ূনফষাে ব্রতদুশট ারনন িঅগ্রী নয় সমফ শন্দুনভনয় িঈমুে শক্ষা রাব কযনত চান, িঅশ্রভ তানদয 

িঅশ্রয় শদনয় িআ িঈচ্চাদনষ জীফন গিন কযফায এফিং সিআনি প্রচশরত িঈৎকৃষ্ট প্রণারী িনুমায়ী শক্ষাকতা  

সফা কাজ শখফায ুশফধা সদনফ। 

৩। করকাতায দূযফতষী িাননয সভনয়যা মাযা িআ শফদযারনয় োশুনা কযনত চায়, ভাশক খযচ শননয় িঅশ্রভ 

তানদয সিআ ুনমাগ সদনফ। 

৪। সরািআ, ূচীশে প্রবৃশত শশখনয় এফিং সরখাো জাননর বদ্রশযফানয োফায ফনন্দাফস্ত কনয িঅশ্রভ 

িায় দশযদ্র সভনয়নদয জীশফকাশনফষান ায়তা কযনফ।  

    খুফ কভ ছাত্রীিআ ভাশক খযচা শদনয় ছাত্রীশনফান থাকত। ুধীযা  তায কভষীযা ূচীশে এফিং 

বদ্রশযফানয শক্ষকতা প্রবৃশত নানা িঈানয় দশযদ্র ছাত্রীনদয খযচ চারানতন। নাশিং সেশনিং শননয় যরা সদফী 

তায ভস্ত িঈাজষন শফদযারনয়িআ শদনতন। (প্রব্রাশজকা শফকাপ্রাণা, ১৯৬০)
vi
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    বশগনী ুধীযা শফদযারনয়য প্রােন ছাত্রীনদয ায়তায় ১৯১২ ানর শননফশদতা শফদযারনয়য দুশট াখা 

করকাতায াশতফাগান  ফাশরনত এফিং িঅয একশট াখা ১৯১৯ ানর ূফষফনিয কুশভল্লা নয িান 

কনযন।
vii

 ১৯১৬-১৮ ানরয শত্রফাশলষক শযনাটষ সথনক জানা মায়- তখন মষি াতনায িঈনয ফাশরকা 

এফিং িঅন্দাজ শতননা িঅিিঃুনযয ভশরা িআ শফদযারনয় শক্ষা শননতন। দুনা দশযদ্র ভশরা সরািআ প্রবৃশত 

ানতয কাজ শনখ স্বাফরম্বী নয়শছনরন।
viii

  
 

স্বাধীনতা যফতষী বাযতফনলষ নাযীয ক্ষভতামননয শচত্র: সমনকান ভাজ  যানেয সক্ষনত্র ক্ষভতামননয িথষ 

নাযী ুরুল শনশফষননল ফায ক্ষভতামন। শকন্তু ুরুলতাশন্ত্রক ভাজফযফিাম িঅজ নাযীয ক্ষভতামননক শঘনয 

যনমনছ প্রশ্নশচহ্ন। বাযতফনলষ তায ফযশতিভ ঘনটশন। সদ কার শনশফষননল ক্ষভতামননয ভূরতষ র শক্ষা। 

মথামথ শক্ষািআ ানয নাযীনক ক্ষভতাশমত কযনত। তািআ প্রথাগত শক্ষারানবয জনয সভনমনদয শফদযারনম 

প্রনফনয শদকশট স্পষ্ট নম নি। নাযী র জাতীম জনম্পনদয প্রাম িনধষক এফিং জাতীম িগ্রগশতনত 

নাযীয বূশভকা িনস্বীকামষ। স্বাধীননািয বাযনত সমভন িংশফধান নাযী ুরুনলয ভান িশধকানযয কথা 

ফনরনছ সতভশন শফশবন্ন কশভন কশভশট সভনমনদয ক্ষভতামনন নাযী শক্ষায গুরুত্বনক স্বীকায কনয নাযী শক্ষা 

ম্প্রাযনণয শদনক সজায শদনমনছ। 
 

    মুগ মুগ ধনয প্রাম প্রশতশট সদনিআ শবন্ন শবন্ন িঅশিনক নাযীনদযিআ তানদয শননজনদয িশধকায প্রশতষ্ঠায 

রোিআটা রেনত নয়নছ এিআ ুরুলতাশন্ত্রক ভাজ ফযফিায শফরুনদ্ধ। নাযীয ক্ষভতায়ননয ূফষতষ র নাযীয  

িশধকায প্রশতষ্ঠা। শক্ষািআ িশধকায প্রশতষ্ঠা তথা ক্ষভতামননয ভূর প্রনফথ। শক্ষা ভানুনলয ভনধয াশফষক 

সচতনায িঈনন্মল ঘটাম। সভনমনদয নক্ষ িঅিআশন িশধকানযয িংখযা িঅজ ীশভত। পনর িক্ষয জ্ঞানীন 

নাযীনদয নক্ষ সিআফ িশধকাযগুনরা মথামথ বানফ ফযফানযয শযয িঅনযা ীশভত নম নড। শক্ষা 

িঅত্ম  ভাজ নচতন নাযীয ভনধয নজিআ িঅত্মশফশ্বা  িঅত্মভমষাদা সফাধ গনড তুরনত ামতা কনয। 

িঅত্মভমষাদাম্পন্ন শশক্ষত িঅত্মশফশ্বাী নাযীয প্রশত শযফায  ভানজয দৃশষ্টবশিয শযফতষন ঘনট  এফিং 

ফষনক্ষনত্র ভমষাদা ফৃশদ্ধ াম।  িশধকাযীনতা  িথষননশতক যশনবষযীরতা সভনমনদয জীফনন এক ফড 

িশবা। িথষননশতক ভযা নাযীনক  িনযানয িননক িশধকায সথনক ফশিত কনয। একভাত্র শক্ষায 

ভাধযনভিআ নাযী তায সমাগযতা ফৃশদ্ধ কনয এফিং প্রনমাজনীম কভষদক্ষতায প্রশক্ষণ শননম স্বশনবষয নম িঈিনত 

ানয। একজন স্বাফরম্বী নাযীয িথষননশতক ভৃশদ্ধ শুধ ুতায জীফননকিআ ুযশক্ষত কনযনা ফযিং তানক িনযানয 

িথষননশতক ুনমাগ ুশফধা গ্রণ কযনত াাময কনয। একজন িঈাজষনীর নাযী ফষনক্ষনত্র শ্রদ্ধা  ভান-

ভমষাদা িঅদাম কনয শননত ানযন। স্বাফরম্বী শশক্ষত নাযী িশত নজিআ াশযফাশযক  াভাশজক স্তনয 

শফশবন্ন শফলনম শদ্ধাি গ্রনণয ভাধযনভ শননজনদয দাশফদামা িঅদাম  প্রশতফানদয কণ্ঠস্বযনক সজাযানরা 

কনয তুরনত ানয। িঅত্মপ্রতযমী শশক্ষত নাযী শফফা ম্পশকষত প্রাশিক শফলনম শনজ শদ্ধাি গ্রনণয 

িশধকায রাব কনয। একজন শশক্ষত নাযীয স্বাবাশফক নচতনতা এফিং িশধকাযনফাধ ফারযশফফা  

ণপ্রথায শফরুনদ্ধ প্রশতনযাধ গনড তুরনত ামতা কনয। শফশবন্ন ভীক্ষাম সদখা সগনছ শযফায শনমন্ত্রনণ 

স্বাভী িনক্ষা স্ত্রীয শক্ষা িশধক গুরুত্বণূষ। শশক্ষত নাযী জন্ম শনমন্ত্রণ ম্বনন্ধ নচতন মাম ঘন ঘন িান 

ধাযনণয াত সথনক সভনমযা শনষ্কৃশত রাব কনয এফিং সিআ ভনময সমাগয ফযফায কনয িঈৎাদনীর  

ৃজনীর কভষকানন্ড শননজনদয শনমুে কনয িঅত্মশফকানয থ প্রস্ত কযনত ানযন। একজন শশক্ষত 

নচতন ভা  িাননয জন্ম, ুশষ্ট এফিং শননজয জীফননয ুযক্ষা ম্পনকষ মনথষ্ট জাগ থাকায কাযনণ 

ভাতৃত্বকারীন ভৃতুযয  শশু ভৃতুযয ম্ভাফনা হ্রা াম। একজন ভানময শক্ষায ানথ শশুয শক্ষা তনপ্রাত 
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বানফ জশডত। সমনতু ভা তায িাননক সকানর শনি কনয ফড কনয সতানর তািআ শশুয প্রাথশভক 

াভাশজকীকযণ, প্রথাীন শক্ষা  ভূরযনফাধ গিনন ভানময বূশভকা িশযীভ। শশক্ষত  নচতন ভানমযা 

শুধ ুিাননয শক্ষা নম, িাননয তথা শযফানযয ুশষ্ট, স্বািয, চাশদা  িনযানয শফলনম িশধক মত্নীর 

ন। বাযতীম িংশফধান নাগশযনকয সবাটাশধকায, যাজননশতক িিংগ্রনণয ানথ িানমত  স যবাম 

নাযীনদয প্রশতশনশধত্বভরূক িিংগ্রনণয জনয িঅন িংযক্ষননয ফযফিা কনযনছ। একজন শশক্ষত 

িঅত্মশফশ্বাী নাযী যাজননশতক ক্ষভতামননয ভাধযনভ ভানজয শফশবন্ন স্তনযয শদ্ধািগ্রণ প্রশিমাম শননজয 

প্রবাফ শফস্তায কযনত ানয এফিং একজন িক্ষয ফশিত নাযীয তুরনায নজিআ িানীম স্বায়িাশত যকায 

সথনক শুরু কনয যাজয  সকন্দ্রীম স্তনযয শফশবন্ন িানন শননজনক প্রশতশষ্ঠত কযায ুনমাগ রাব কযনত ানযন।  
 

    সমনতু নাযীয ক্ষভতামননয ানথ মুে প্রশতশট সক্ষত্রিআ এনক িযনক প্রবাশফত কনয তািআ বাযনতয 

িথষননশতক দুযফিা, াভাশজক কুিংস্কায, াভাশজক যক্ষণীরতা, সভনমনদয প্রশত শযফানযয িফনরা, নাযী 

ুরুল বফলভয, তুরনাভরূকবানফ সভনয়নদয জনয কভ িথষফযাে, নাযীয শফজ্ঞান  প্রমুশেগত িনগ্রযতা, 

ািযূশচনত ুরুলতাশন্ত্রক প্রবাফ, নাযীয ুশষ্ট  স্বানিযয প্রশত িফনরা, ফারযশফফা, শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয 

শযকািানভায িবাফ, জীফননয শফশবন্ন সক্ষনত্র শনযািাীনতা, সগাষ্ঠী  াভাশজক িংস্কৃশতয সনশতফাচক 

প্রবাফ, ধভষীম যক্ষণীরতা, কানজয জগনত ীশভত প্রনফাশধকায এফিং নফষাশয কভষিংিাননয িবাফ 

িঅজ বাযতীয় নাযী শক্ষায ম্প্রাযণ  ক্ষভতামননয নথ িিযাম নম দাশডনম িঅনছ।  
 

     শফগত তাব্দীয ানতয দনকয যফতষী ভয়কার সথনক ভশরানদয ক্ষভতায়ননয জনয বাযত যকায 

নানাশফধ দনক্ষ গ্রন কনযনছ। ১৯৮৫ ানর যকায ভশরা  শশুনদয িঈন্নয়ননয রনক্ষয ভানফ ম্পদ 

ভন্ত্রনকয িধীনন ৃথক ‘ভশরা  শশু িঈন্নয়ন শফবাগ’ গিন কনয মা ২০০৬ ানর ূণষ ভন্ত্রনকয স্বীকৃশত রাব 

কনয। ১৯৯২ ানর গশিত য় জাতীয় ভশরা কশভন। মশদ সকন্দ্রীম  যাজয স্তনয শফশবন্ন প্রনচষ্টা  প্রকে 

সভনমনদয শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন িিংগ্রননয ায ফৃশদ্ধ কনয তানদয স্বাফরম্বী নত াাময কযনছ তথাশ ফাস্তনফ 

যকাশয ুনমাগ ুশফধা  শফশবন্ন প্রকনেয ুপনরয শিংবাগিআ এখন মষি শিক বানফ দশযদ্র ভশরা  

শশুনদয কানছ স াঁছয় না। শক্ষা সক্ষনত্র ামতায জনয িঅনছ ফষ শক্ষা িশবমান, সফশট ফাাঁচা সফশট ডা, 

রাডরী রক্ষ্মী, কনযাশ্রী িআতযাশদ প্রকে। নাযী  শশুয স্বািযযক্ষায িঈনেনয যকায গ্রণ কনযনছ জাতীম 

স্বািয শভন, ফরা, ুিংত শশু শফকা সফা প্রকে, জননী ুযক্ষা সমাজনা, প্রূশত ভৃতুয মষানরাচনা, 

খো জাতীয় স্বািযনীশত িআতযাশদয নযাম কভষূশচ। ভশরানদয িঅশথষক স্বশনবষযতা  শনযািায স্বানথষ গৃীত 

নমনছ স্বফরম্বন, প্রধানভন্ত্রী জনধন সমাজনা, ুকনযা ভৃশদ্ধ , ভাত্মাগান্ধী জাতীম গ্রাভীণ সযাজগায সমাজনা, 

জাতীয় গ্রাভীণ জীশফকা শভন কভষূচীয ভত িঅনযা িননক প্রকে। যাে নাযীয ুযক্ষা  শনযািানক 

ুশনশিত কযায সচষ্টা কযনছ জাতীম ভশরা কশভন, সপ জদাশয শফশধ (িংনাধন) িঅিআন ২০১৩, সম ন 

িযাধ সথনক শশুনদয যক্ষা িঅিআন(২০১২), গাষিয শিংা সথনক নাযীনদয যক্ষা িঅিআন (২০০৫), 

ফারযশফফা শনশলদ্ধ িঅিআন(২০০৬), ভাতৃত্বকারীন ছুশট িআতযাশদয নযাম শফশবন্ন শযকেনা গ্রনণয ভাধযনভ।  
 

     স্বাধীন বাযনতয িংশফধান নাযী ুরুলনক ভান িশধকায প্রদান কযনর িঅজ ফাস্তনফ নাযী ুরুনলয 

তুরনাম ফষনক্ষনত্র ফশিত নচ্ছ। াশযফাশযক  াভাশজক ভমষাদায শদক সথনক নাযীনক িঅজ ীন দৃশষ্টনত 

সদখা ম। শযফানযয কর প্রনমাজনন স তায শ্রভ, িথষ ফযম কনয িশধকািং ভম প্রায ম্মান টুকু 

াম না। শুধু তািআ নম বদনশন্দন জীফনন াশযফাশযক সক্ষনত্র িশধকািং ভনম ুরুনলয শদ্ধািিআ চূডাি ফনর 

গণয ম। দুিঃনখয কথা র বাযতফনলষ এখন প্রাশতষ্ঠাশনক যাজনীশতনত ুরুনলয তুরনায় ভশরানদয 
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িিংগ্রণ তথা ক্ষভতায়ন ফহুরািংন কভ। মশদ িানীয় যকাযগুশরনত সভনয়নদয জনয িঅন িংযক্ষন কযা 

নয়নছ তফু িশধকািং সক্ষনত্রিআ সদখা মায় সম ভশরায ফাশেয ুরুনলযা ফা ভশরা সম যাজননশতক দনরয 

ানথ মুে সিআদনরয ুরুল সনতাযািআ তানদয নয় শদ্ধাি শননচ্ছন। এভনশক শক্ষানক্ষনত্র নাযী ুরুনলয 

বফলভয শযরশক্ষত ম। মশদ স্বাধীনতায য সভনমনদয শক্ষায ায িভ ফৃশদ্ধ সনমনছ তফু যকাযী 

তথয িনুমামী জাতীম  যাজয স্তনয সভনমনদয স্বাক্ষযতায ায িঅজ ুরুনলয তুরনাম িননকটািআ কভ। 

শফশবন্ন ভীক্ষা, গনফলণা  যকাযী তথয সথনক জানা মাম সম বাযনতয প্রথভ াাঁচশট যানজযয ভনধয 

শিভফি িনযতভ যাজয সমখানন ১৫-১৯ ফছনযয ফাশরকানদয ফারযশফফানয ায  ২৫.৬% মা জাতীম গড 

ফারযশফফানয  ানযয (১১.৯%) সথনক িননকটািআ সফী। ২০১৫-১৬ ানরয নযানার পযাশভশর সরথ 

ানবষয প্রদি তথয িনুমামী শিভফনি ১৫-১৯ ফছয ফমী শফফাশত সভনমনদয ভনধয ৪৭% সভনমনকিআ 

কভনক্ষ একশট িাননয জন্ম শদনত সদখা সগনছ। শিভফনি ১২ ফা তায নীনচয ফম সথনক ১৯ফছয ফম 

মষি সমিআ ভস্ত শফফাশত শকনাযী ভানমযা প্রথভ ফাচ্চায জন্ম সদন তায তকযা ায মথািনভ ০.২%, 

০.৩%, ৫.১%, ১০.৬%, ২১.৪%, ২৯.৫%, ২৩.৫%, ৯.৪%।
i x

 ফারযশফফা নরা গবীযবানফ সবনঙ ডা 

এক িভ ভানজয রক্ষণ। এখন শশু  নাযী াচানযয িনযতভ াশতমায ফারযশফফা। কখননা কখননা এিআ 

কাজ শযফানযয জ্ঞাতানথষ নম থানক। দাশযদ্রযতায নাগান িঅফদ্ধ নম িশববাফকযা শশু ফা শকনাযী 

কনযানক িনথষয শফশনভনম কামষত শফশি কনয সদন। । বাযতীম নাযী ভানজয স্বািয শফলমক শচত্রশট 

িনিালজনক। শফশবন্ন ভীক্ষা  তনথযয শবশিনত সদখা মানচ্ছ বাযনত ভাতৃ ভৃতুযয ায  শশু ভৃতুযয ায 

িভ কভনছ তফু প্রশতফছয াজায াজায ভা  নফজাতক শশুয ভৃতুয নচ্ছ মা িতযি দুিঃখজনক। মশদ 

স্বাধীনতায য সভনমনদয ক্ষভতামন নমনছ তফু কভষনক্ষনত্র শফনলত িিংগশিত সক্ষনত্র ীশভত 

প্রনফাশধকায, শনযািাীনতা, রাঞ্ছনা এফিং সফতননয বফলভয িঅজ তানদয শছ ু ছানডশন। তািআ িঅজ 

বাযনতয ফ সশ্রণী কািানভাম ভশরানদয িািআ তরাশননত। 
 

নাযীয ক্ষভতামন  শননফশদতায প্রাশিকতা: ফতষভান ভনয় শকছ ু শকছ ু সক্ষনত্র যকায শফশবন্ন প্রকনেয 

ভাধযনভ সভনমনদয ফৃশিভূরক শক্ষা শদনম প্রশক্ষণ সনল শকছ ুশযভাণ িথষ তানদয ানত তুনর সদন মানত 

তাযা শননজনদয ফযফা প্রশতষ্ঠা কনয স্বাফরম্বী নত ানয। ফৃশিভূরক শক্ষা িম্পূনষ সথনক মানফ মশদ 

সভনমনদয বাযা  িঈৎাশদত নণযয চাশদা তথা ফাজায বতশয না কযা মাম। িঈৎাশদত নণযয চাশদা ফা 

ফাজানযয কথা ভাথাম সযনখিআ ফতষভানন যকানযয তযপ সথনক শফশবন্ন শযকেনায ভাধযনভ সভনমনদয 

প্রশক্ষণ গুশর সদমা ম। সিআ জনয যকায সভনমনদয াামযানথষ, সভনমনদয শননম স্বশনবষযনগাষ্ঠী গনড 

সতানর। ভশরানদয স্বশনবষযনগাষ্ঠী গুশরয িঈৎাশদত ণযাভগ্রী শফশিয কযায জনয যকানযয ক্ষ সথনক 

শফশবন্ন সভরা িংগশিত কযা ম। এিআ সভরা গুশরয িনযতভ রক্ষয নরা স্বশনবষযনগাষ্ঠী গুশরয বাযা িঈৎাশদত 

ণযাভগ্রী শফশিয ফাজায বতশয কযা। প্রফনন্ধয িঈনযয িিং গুশর স্মযণ কযনর ফুঝনত িুশফধা নফ না 

সম, শফিং তাব্দীয শুরুনত দাাঁশডনম শননফশদতা ফুঝনত সনযশছনরন এফিং শযকেনা গ্রণ কনযশছনরন 

ফাজায বতশয কযায। শতশন ফুঝনত সনযশছনরন সভনমনদয শুধু ুাঁশথগত শক্ষা শদনম নম তায ানথ ফৃশিভূরক 

শক্ষা  প্রশক্ষণ সদফায প্রনমাজন িঅনছ মানত তাযা প্রনমাজনন স্বাফরম্বী নত ানয। কাযণ ুাঁশথগত শক্ষা 

সমভন সভনমনদয ফযশেনত্বয স্ফূযণ ঘশটনম ুরুলনদয ানথ ফশদনক তার শভশরনম ভানজ প্রশতশষ্ঠত কযনত 

াাময কযনফ সতভশন ফৃশিভূরক শক্ষা িঅশথষক শদক সথনক সভনমনদয স্বাফরম্বী নত াাময কনয। িঅজ 

স্বাধীননািয বাযনত যকাযী াানময শশুনদয শপ্রস্কুর শক্ষায ানথ ুশষ্টয িবাফ সভটাফায জনয খাফায 
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সদমা ম। শননফশদতা তাাঁয স্কুনর দশযদ্র শফধফা  ফধূনদয খাফায ফযফিা কনযশছনরন। ছাত্রীযা স্কুনর 

িঈশিত না থাকনর শতশন তানদয সখাাঁজ শননত সমনতন ফােীনত। ছাত্রীনদয সরখাো, ানতয কাজ  

বদনশন্দন কানজয শবশিনত িঈৎকলষত্র বতশয কযনতন। ভশরানদয ভনধয নচতনতা জাগাফায জনয শতশন 

একশট থ গ্রণ কনযশছনরন। িঅজ সথনক প্রায় একনা কুশে ফছয িঅনগ করকাতায ঐ িফরুদ্ধ ল্লীনত, 

১৭নিং সফাাো সরন, ভশরা ভানফনয িঅনয়াজন কনযশছনরন। ফািংরায ৯িআ কাশতষক, িআিংনযশজ 2 6 স 

িনটাফয সফাাো সরনন ভশরা ভানফ িনুশষ্ঠত য় স্বাভী ব্রহ্মানন্দ  স্বাভী াযদাননন্দয 

নমাশগতায়।
x

 িঅজ স্বাধীন বাযনত িবাফী শশু, ফাশরকা  ভশরানদয শক্ষা, ুশষ্ট, ক্ষভতায়ননয রনক্ষয 

'ভশরা  শশু িঈন্নয়ন' ভন্ত্রনকয িধীনন  যাে সনতাযা, দি িঅশধকাশযকগন, যাজ কভষচাযীগণ, শফশবন্ন 

সফযকাযী প্রশতষ্ঠানগুশর একনমানগ সম ুশফার কভষকাণ্ড শযচারনা কযনছন তা একা একজন শফনদশনী 

নাযী যাধীন বাযনত শফিং তাব্দীয শুরুনতিআ সছাট শযনয ফাস্তফাশয়ত কনযশছনরন এফিং বশফলযনতয কথা 

শচিা কনয রূনযখা বতশয কনযশছনরন, মা এক কথায় িবাফনীয়।   
 

    নাযী ভুশে  নাযী প্রগশতয ম্পনকষ শননফশদতায দৃশষ্টবশি শছর ম্পূণষ সভ শরক। শতশন তাাঁয গুরুয সদখাননা 

নথ চনর সমভন ফযফাশযক জগনত নাযী ুরুনলয ভনধয সকাননা াথষকয কনযন শন সতভশন িঅধযাশত্মক 

জগনত নাযী ুরুনলয ভনধয সকাননা সবদ কনযন শন। শতশন শফশ্বা কযনতন ফ ধযননয ভযায ভাধান 

শক্ষায ভাধযনভ কযা ম্ভফ। তনফ সিআ শক্ষা শুধ ুুাঁশথগত নম, তায িঅনরাম নাযীয ভানশক  সফ শদ্ধক 

শফকা ঘটনফ। সভনমযা িঅত্মজ্ঞাননয িশধকাযী এফিং স্বশনবষয নফ। নাযীজাশতয ফষািীণ ভুশেয জনয 

তানদয যাজননশতক  িথষননশতক ভুশেয প্রনমাজনীমতা শতশন ফষশদক সথনক িঈরশি কনযশছনরন। শতশন 

ভনন কযনতন সম, িঈমুে শক্ষা সনর সভনমযা স্বাধীনবানফিআ শননজনদয ফ ধযননয ভযায ভাধান 

কযনত াযনফন। ক্ষভতা  দক্ষতায সক্ষনত্র স্ত্রী ুরুনল সকান সবদ সনিআ। িঈৎা, ুনমাগ  িনুকূর 

শযনফ সনর িঈবনমিআ ভানজয শফশবন্ন স্তনযয শফশবন্ন কানজ িঅত্মশননমাগ কনয প্রশতষ্ঠা সনত ানযন। 
 

িঈিংায: ভশরানদয  ক্ষভতায়ন এক িশফশচ্ছন্ন দ্ধশত। মশদ নাযীনদয স্বািয, খাদয, ফািান, শক্ষা, 

িথষনীশত, াভাশজক শনযািা ম্বন্ধীয় শফশবন্ন শফলয় ফতষভানন জাতীয় নীশতনত িান সনয়নছ এফিং তৎম্বন্ধীয় 

শফশবন্ন শযকেনা গৃীত নচ্ছ তথাশ শফনফকানন্দ এফিং শননফশদতায স্বনেয বাযনত িঅজ ভ্রূণতযা, 

ফারযশফফা, নাযীাচায, নাযী শনমষাতন, াভাশজক শনযািাীনতা শদন প্রশতশদন সফনেিআ চনরনছ। স্বাধীনতা 

ূফষ বাযনতয কথা স্মযণ কযনর সদখা মানফ, ব্রাহ্ম সনতানদয াধ ুিঈনেয  শচিা থাকনর তাযা মথাথষ 

স্ত্রীস্বাধীনতা চানশন। তাযা সচনয়শছনরন বাযতীয় নাযী নফ তদানীিন ািাতযনদীয় নাযীয প্রশতরূ ভাত্র 

মানদয ভনধয সস্বচ্ছাচায, িঅত্মশনবষযতা, মনথচ্ছাচায থাকনফ না। শকন্তু এিআ শক প্রকৃত স্বাধীনতা? নাযীনক মশদ 

ুরুনলয ভুখানক্ষী নয়িআ থাকনত য় তনফ তায জনয স্বাধীনতায দাফী িঈত্থান কনয শক নফ? শকন্তু স্বাভীজী 

সচনয়শছনরন সভনয়নদয ৃঙ্খরভুশে  ফষািীন িবুযদম। িঅয শতশন তাাঁয িঅদষ  শচিাধাযানক তাাঁয 

ভানকনযা শননফশদতায ভনধয ম্পূণষরূন িাশযত কনযশছনরন। বাযতীম নাযীনক শতশন মথাথষ স্বাধীন 

সদখনত সচনমশছনরন। এিআ ফযাানয শতশন ভনন কযনতন শুধ ু শক্ষাম্বন্ধীয় কানজ ফতষভান শযশিশতনত 

ুরুনলযা সভনমনদয শকছুটা াাময কযনত ানয, শকন্তু নাযীয সভ র ভযায প্রকৃশত শনরুণ কনয 

ভাধাননয দাশমত্ব ুরুনলয না সনমািআ িঈশচৎ, সভনমযা তানদয দাশমত্ব শননজয কাাঁনধ তুনর শননম শননজনদয 

বাগয শননজযািআ গডনফ। স্বাভীজী স্পষ্ট ফনরশছনরন " ুরুল নাযীয জনয মাা কশযমা শদনত ানয , তাা 

িনক্ষা নাযী িননক বারবানফ শননজনদয বাগয শনমন্ত্রণ কযনফ। ুরুনলযা সভনমনদয বাগয গিননয বায 
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গ্রণ কযানতিআ নাযীজাশতয মত শকছ ুিশনষ্ট িআমানছ। একশট প্রাযশম্ভক বুর রিআমা িঅশভ কাজ শুরু কশযনত 

চািআ না। একশট ক্ষুদ্র ভ্রাশি িনভ ফাশডমা চশরনফ এফিং সল িফশধ এত ফৃৎ িঅকায ধাযণ কশযনফ সম, িঈানক 

িংনাধন কযা কশিন িআমা শডনফ। ুতযািং িঅশভ মশদ বুর কশযমা ুরুলনক নাযীয কভষধাযা শনণষম কশযফায 

কানজ রাগািআ, তাা িআনর নাযীযা কখন ঐ শনবষযতায বাফ িআনত ভুে িআনত াশযনফ না - িঈািআ প্রথা 

িআমা দাডািআনফ।" ( ফাণী  যচনা, ১০I ১৭৫)। এিআ একশট ফেফয সথনকিআ স্পষ্ট সফাঝা মাম নাযী স্বাধীনতা 

ম্পনকষ স্বাভীজীয দৃশষ্টবশি এফিং বশফলযত বাযত ম্পনকষ তাাঁয ধাযণা কতখাশন স্বচ্ছ শছর। িঅভায ভনন ম 

এক জননগাষ্ঠীনক নতুনবানফ গনড তুরনত ভুখয বূশভকা থানক সভনমনদয। িঅশদকার সথনক িঅভযা নাযীনক 

সদফী জ্ঞানন ূনজা কনয িঅশছ। একিআ িনি নাযীয িননক রূ। সভনমযা শননজনদয শযফাযনক সমভন শথতু 

সদখনত চাম সতভশন তাযা প্রনমাজন িনুমামী শননজনদযনক সম সকান ছাাঁনচ সঢনর নম িঈিনত ানয রষ্টা  

িংযক্ষক। তািআ নাযীয প্রকৃত ক্ষভতামনন নাযীনকিআ প্রধান এফিং একভাত্র বূশভকা গ্রণ কযনত নফ। িননযয 

ানতয দভ সদমা ুতুর না নয় সিআ নফ স্বমিংম্পূনষ চারক।   
 

     প্রফনন্ধয িঈনযয িিংগুশর স্মযণ কযনর ফুঝনত িুশফধা নফ না সম, সেভমী ভা সমভন শদনযাত তায 

িাননয করযাণ কাভনাম ফযাকুর নম থানকন, একজন শফনদশনী নয় শননফশদতা সবানফিআ তাাঁয সেদৃশষ্ট 

শদনম বাযনতয ভাজজীফননয প্রশতশট শদক ূণষ কনয সতারফায স্বে সদনখশছনরন। শননফশদতায জীফন সফা 

 িঅত্মতযাগভরূক তযায জীফন। তনফ িঅজ একথা ফরায ভয় এননছ, িঅভযা শননফশদতানক সম বানফ 

শফসৃ্মত নয়শছ, তা শফস্ময়কয! শমশন স্বাভী শফনফকাননন্দয বাযত শচিায বালযকায, তাাঁনক িঅভযা মথানমাগয 

ভমষাদায় শক্ষানক্ষনত্র সতা নয়িআ, জীফননয িনয সকান িন্ধকায সঘাচাননায কানজ স্মযণ কশযশন। এ 

িঅভানদয দুবষাগয সম িঅভযা শুধ ু তাাঁয নানভ শকছ ু ভূরযীন িঅনুষ্ঠাশনক শ্রদ্ধাজ্ঞান কনযশছ। শননজনদয 

জীফনচমষায় িঅজ িঅভযা তাাঁয ফাণী  িঅত্মতযাগনক প্রনয়াগ কযায সকান সচষ্টািআ কশযনা। িঅভানদয কতষফয 

শননফশদতায শক্ষাদষ  সফানক জনজীফননয জীফতায় িান কযা। ঐশতয সঘালণা ফা পরক রাগাননা 

শকন্তু মনথষ্ট নয়। িতীনতয কীশতষনক মশদ ফতষভানন জীফ কনয তুরনত য় তনফ স্মৃশতয ানথ ফতষভান 

জীফনমাত্রায সমাগ াধন কযনত নফ।  
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