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Abstract 
ব্যচির জনয সমচি, না চক, সমচির জনয ব্যচি— রাষ্ট্র চিন্তা ব্রাব্র এই প্রশ্নবক ককবে করবেই আব্চতযত হবয়বে, হবয় 
িবেবে। ইচতহাস এ সাক্ষ্যই চদবে কর্, একইসাবে ব্যচি ও সমচির উপর সমান গুরুত্ব আবরাপ পাশ্চাবতযর রাষ্ট্রচিন্তায় 
েুুঁবজ পাওয়া অতযন্ত কচিন এব্ং িারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায়, উপমহাবদবের ইচতহাস জচনত কারবে, এই জাতীয় িাব্নার র্োেয 
কপ্রচক্ষ্তই বতচর হয়চন। এমনচক, ব্াংোর নব্জাগরবের কর্ রু্চিব্াদ চকংব্া মানব্তাব্াবদর ধারো, স্পিিাবব্ই তা চকন্তু 
ব্যচিস্বাতন্ত্রযব্াবদর পচরসর বতচর কবরবে। চকন্তু ব্যচতক্রম কর্ চেে না, তা নয়। স্বামী চব্বব্কানবের িাব্নায় কসই 
ব্যচতক্রমী িাব্ পাওয়া সম্ভব্। একচদবক নব্জাগরে এব্ং অনযচদবক শ্রীরামকৃষ্ণ তো প্রািীনিারবতর ‘oneness’ এর 
কব্াধ র্ার সত্ত্বা চনমযাে কবরচেে, কসই চব্বব্কানে চকিাবব্ ব্যচি ও সমচিবক এবক অপবর পচরপূরক িাবব্ন এব্ং ককন 
চতচন একচিবক অনযচির জনয অপচরহার্যয ব্বে মবন কবরবেন তার চব্স্তাচরত আবোিনাই এই প্রব্বন্ধর উবেেয। 

____________________________________________________ 

Discussion  
স্বামী চব্বব্কানে সমাজতন্ত্রবক অচিনেন জাচনবয়বেন আব্ার ব্যচিস্বাধীনতাবকও চিধাহীনিাবব্ সমেযন 

কবরবেন। চব্বব্কানবের কাবে রাষ্ট্রচিন্তার পরস্পর চব্বরাধী দুই তত্ত্ব একই সবে গুরুত্ব কতা কপবয়ইবে উপরন্তু চকিাবব্ 
এই দুই পরস্পর চব্বরাধী তত্ত্ব রু্গপৎ কার্যকরী হবত পাবর - তারও চদকচনবদযে কবরবেন চতচন। রাষ্ট্রচিন্তার ইচতহাবস 
এচদক কেবক চতচন চনিঃসবেবহ অননয ককননা, ব্যচি ও সমচিবক একই সবে প্রাধানয কদওয়ার প্রব্নতা গ্রীক রাষ্ট্র চিন্তার 
পর আর কদো র্ায় চন। 

চকন্তু গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা কর্ ব্যচিস্বাধীনতা এব্ং রাষ্ট্র ও ব্যচির মবধয প্রবিদ না করার নীচত অনুসরে কবরচেে 
তার সুফে পাওয়া র্ায় চন। এচরস্টিে র্তই ব্েুন, মানুষবক তার পূেযতার িূডান্ত পর্যাবয় উন্নীত করবত হবে তাবক 
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অব্াধ ব্যচি-স্বাধীনতা চদবতই হবব্, ইচতহাস চকন্তু এিাই কদোবে, কস সমাজ ব্যব্স্থাবতই স্বাধীনতা চেে চনতান্তই একচি 
চব্বেষ কেেীর জনয একবিচিয়া আেীব্যাদ, সমাবজর বৃ্হির অংে, র্াবদর কিতর নারীরাও চেবেন, ব্চিত হবয়বে এ 
অচধকার কেবক, মানচব্ক মর্যাদা কেবক। কেবিার নযায় চব্িার (Justice) সম্পচকযত তত্ত্ব ব্া সামযব্াবদর (Communism) 
তত্ত্বও এই সীমাব্দ্ধতা অচতক্রম করবত পাবরচন। এই তত্ত্ব সমূবহ চনচদযি কেেী রাজননচতক অচধকার কেবক সমূ্পেয 
ব্চিত। এচরস্টিবের দাসতত্ত্ব, নাগচরকত্ব সম্পবকয তার ধারো, অব্সর সম্পবকয এচরস্টিবের ব্িব্য - প্রচতচি কক্ষ্বত্র্ই 
ব্যচি স্বাধীনতাহীন উবপচক্ষ্ত কক েুুঁবজ পাওয়া অতযন্ত সহজ। 

প্রািীন গ্রীবসর পবরই কদো র্াবব্ করামান আইনবক, কর্োবন চসবসরাবরা নযায় চব্িাবরর ধারো ব্যচিস্বাধীনতার 
ব্িব্যবক প্রচতচিত করবত র্বেি রু্চিরু্ি ব্বে মবন হবয়চেে চকন্তু এোবনও তবত্ত্বর সবে ব্াস্তবব্র চমে পাওয়া কগে 
না। করামানরা স্বাধীনতা ও অচধকাবরর তুেনায় চব্োে সাম্রাবজযর েৃঙ্খো রক্ষ্ার চব্ষবয়ই অচধক মবনাবর্াগী হবেন। 
তাই কদো কগে সামচরক ব্াচহনীর েচি ও আমোতাচন্ত্রক উৎকষযতা এক কতৃযত্বব্াদী ব্যব্স্থা প্রসব্ করে।১ দাসপ্রো চেে 
এই সময়কার এক গুরুত্বপূেয বব্চেিয। পরব্তযী সময়িা মধযরু্বগর – কসন্ট অগাচিন এর City of God এর হাত ধবর 
খ্রীিধমযবক কর্ৌচিকিাবব্ প্রচতিার কিিা এব্ং তার পবর ওল্ড কিস্টাবমন্ট চিচিক োসন ব্যব্স্থার প্রব্তযন। এই পর্যাবয় 
ইহকাে অবপক্ষ্া পরকাে গুরুত্ব কপবয়বে অচধক, মানুষ অবপক্ষ্া ঈশ্বর। সামন্ততাচন্ত্রক কতৃযত্বব্াবদর সাবে সাবে সময়িা 
ককবিবে কতৃযবত্বর িবে - একচদবক রাষ্ট্র, অনযচদবক িািয। িতুদযে েতবক কপাপ অিম কব্াচনবফবসর চব্রুবদ্ধ চফচেপ 
কফয়াবরর জয় রিক্ষ্য়ী পর্যাবয়র সমাচি ঘিাবেও কেষ পর্যাবয়র (মধযরু্বগর) চিন্তাচব্দগন চকন্তু তাবদর রিনার মাধযবম 
এই িবের কর্ বৃ্ি তা কেবক কব্র হবত পাবরন চন। উদাহরন চহসাবব্ দাবন্ত আচেচঘয়ারী (১২৬৫-১৩২১), পাডুয়ার 
মাচসচেয়াস (১২৭০-১২৪০) এর নাম উবেে করা র্ায়, র্ারা কর্ৌচিকিাবব্ রাষ্ট্রীয় কতৃযত্ববক প্রচতিা করবত তৎপর 
চেবেন। নব্জাগরে ও সংস্কার আবোেন ধমযীয় কতৃযত্বমূেক েচিসমূবহর উপর মানচব্ক মর্যাদার কো কঘাষো করবেও 
মাচিযন েুোবরর পচরব্চতযত অব্স্থান কষাডে েতবক রাজকীয় বস্বরতবন্ত্রর জন্ম কদয়। 

অেযাৎ মানচব্ক মর্যাদা ও অচধকাবরর চব্ষয়চি ইচতহাবসর আনুকূেয োি করবত ব্ারংব্ারই ব্যেয হবয়বে। ব্ুঁদযা 
(১৫৩০-৯৬) ও হব্বসর (১৫৮৮-১৬৭০) হাত ধবর কষাডে ও সিদে েতাব্দীবত প্রিাচরত সাব্যবিৌচমকতার তত্ত্ব 
রাষ্ট্রেচিবকই মদত চদবয়বে। এোবন উবেে করা প্রবয়াজন, র্চদ করবনসাুঁর সময় কেবক একিা সাচব্যক চিত্র্ অঙ্কন করা 
র্ায় তবব্ কদো র্াবব্ এই কব্ৌচদ্ধক আবোেবনর মধয চদবয় রু্চিব্াদ ও মানব্তাব্াবদর সাবে সমচেযত হবয়বে স্বাধীনতার 
নীচত, র্ার সূত্র্ ধবরই, ধমযীয় কতৃযত্বব্াদ চব্বরাধী িরম প্রচতব্াদ প্রকাে কপবয়বে সংস্কার আবোেবনর মাধযবম। সিদে 
েতবক ইংেযাবে চপউচরিান চব্েব্ রাজকীয় কতৃযত্বব্াবদর প্রব্ে চব্বরাধীতা কবর এব্ং ঐ েতবকরই কেষ েবে সংঘচিত 
কগৌরব্ময় চব্েবব্র (১৬৮৮) ফবে রাষ্ট্রীয় কতৃযত্বব্াদ প্রশ্নচিবের মুবে দাুঁডায়। র্াই কহাক, িমাস হব্স্ সামাচজক িুচির 
মাধযবম কর্ িরম সাব্যবিৌমবত্বর তত্ত্ব প্রিার করবেন কসোবন সাব্যবিৌবমর চব্বরাধীতা করার ককান অচধকার প্রজাবদর 
চতচন চদবেন না, পক্ষ্ান্তবর জন েবকর (১৬৩২-১৭০৪) ব্িবব্যর মাধযবম সাধারন মানুবষর অচধকাবরর ধারো চকন্তু কব্ে 
েি জচম েুুঁবজ কপবয়চেে। েবকর মবত সরকার Fiduciary Trust চহসাবব্ তার কময সম্পাদন করবব্। জনগবনর 
অচধকার (েবকর মবত এই অচধকার হে জীব্ন, স্বাধীনতা ও বব্ষচয়ক সম্পচির অচধকার) রক্ষ্া করবত সরকার ব্যেয 
হবে সরকাবরর ক্ষ্মতা আপনা কেবকই সম্প্রদাবয়র হাবত নযস্ত হয়।২ এিাবব্ েক জনসাধারেবক রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মতার উৎস 
চহসাবব্ চিচেত কবর ইংেযাবের কগৌরব্ময় চব্েবব্র আদেযবকও (কর্োবন রাজা ও জনসাধারে সমান ব্ো হবয়চেে) 
অচতক্রম কবর র্ান, িূডান্ত িাবব্ নসযাৎ কবরন ঐশ্বচরক অচধকার তত্ত্ববক। রাষ্ট্রচিন্তার এ পর্যাবয় সমচি প্রাধানয কপে, 
ব্যচি নয়। এর পবরই অিাদে েতবকর মহান চিন্তাচব্দ জাুঁ জযাকুবয়ে রুবো (১৭১২-১৭৭৮) জনসাধারবের 
সাব্যবিৌমবত্বর তত্ত্ব প্রিার করবেন। এক স্ব-চব্বরাধীতা তার মবধয কদো কগবেও, েক্ষ্য রােবত হবব্ ১৭৫১ কেবক ১৭৫৫ 
সাবের মধযব্তযী সমবয় রচিত চিসবকাসয সমূবহর মবধয চতচন র্া েুুঁবজ কপবয়চেবেন পরব্তযীবত ১৭৬২ সাবে The Social 

Contract এ চতচন তাই েুুঁবজ কপবয়বেন – মানুবষর সাময ও স্বাধীনতা। এিা চিক কর্ চিসবকাসয সমূবহর ব্িবব্যর সাবে 
সামাচজক িুচির ককান সাদৃেয কনই। এই সতয স্বীকার কবরও এিা অস্বীকার করা র্ায় না কর্, উিয় কক্ষ্বত্র্ই মূেিাবব্র 
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প্রবশ্ন রুবো সবেহাতীতিাবব্ই দৃঢ়তা কদচেবয়বেন। ফেতিঃ েবকর কিবয় একধাপ এচগবয় গনসাব্যবিৌমবত্বর তত্ত্ব প্রচতচিত 
হে অিাদে েতবক র্চদও, Unreal will ব্া অপ্রকৃত ইোর কপ্রচক্ষ্বত ব্ে প্রবয়াবগর মাধযবম ব্যচিবক স্বাধীন করার 
কর্ তত্ত্ব রুবো চদবেন তা স্পিতিঃই ব্যচিস্বাধীনতাবক, ব্যচি অচধকারবক অস্বীকৃচত জানাবো। র্াই কহাক, সাধারবের 
ক্ষ্মতায়ন ও অচধকাবরর কর্ তাচত্ত্বক প্রচক্রয়া কমািামুচি েক কেবক আরম্ভ হবয়চেে তা জজয উইেবহেম্ কেিচরক 
কহবগবের (১৭৭০-১৮৩১) কাবে আব্ারও প্রশ্ন চিবের মুবে দাুঁডায় র্েন কহবগে রাবষ্ট্রর অচধচব্দযক তত্ত্ব প্রিার কবরন 
‘The Philosophy of History’ গ্রবে। চতচন রাষ্ট্রবক কর্িাবব্ সংজ্ঞাচয়ত এব্ং ব্যােযা করবেন তাবত অচধকার কিাবগর 
ধারো রাবষ্ট্রর প্রচত চনিঃেতয আনুগতয প্রকাবের সাবে েীন হবয় কগে। এর পবরই ব্যচিস্বাধীনতার প্রবশ্ন গুরুত্বপূেয িূচমকা 
পােন কবরন উদারনীচতব্াদী তাচত্ত্বক জন সু্টয়ািয চমে (১৮০৬-১৮৭৩) এব্ং চকেুিা িাব্ ব্াদী চি. এইি. গ্রীন (১৮৩৬-
১৮৮২)। ব্বে রাো দরকার সিদে েতবক চপউচরিান চব্েবব্র হাত ধবর উদূ্ভত রাজননচতক িাব্নার মূে চনর্যাসই হে 
উদারনীচতব্াদ র্া সিদে েতবক চমেিন ও জন েক, অিাদে েতবক কব্োম, উনচব্ংে েতবক জন সু্টয়ািয চমে এব্ং 
িাব্ব্াদী গ্রীন এর িাব্নার মাধযবম চব্কাে োি কবর।  

সিদে ও অিাদে েতবকর চিন্তাচব্দগন মানুবষর স্বািাচব্ক অচধকার তবত্ত্ব চব্শ্বাসী চেবেন। এই স্বািাচব্ক 
অচধকার তত্ত্ব কেবক অনুসৃত হয় ব্যচি স্বাতন্ত্রযব্াবদর ধারো র্া পূেযতা পায় উনচব্ংে েতবক, জন সু্টয়ািয চমবের হাত 
ধবর। চমে ব্যচির চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাবের স্বাধীনতার প্রবশ্ন ককান আপস কবরনচন। সমচি অবপক্ষ্া ব্যচি 
প্রাধানয কপবয়বে তাুঁর কাবে। আব্ার চতচন র্েন ‘Self Regarding Action; ‘Other Regarding Action' এর কো 
ব্েবেন তেন পচরষ্কার কব্াঝা কগে ব্যচিবক চতচন সমাজ কেবক কব্র কবর এবন পৃেকিাবব্ দুবিা কক্ষ্ত্র্র জন্ম চদবেন।৩ 
এর পবরই গ্রীবনর চদবক তাকাবে মবন হবব্ তা কর্ন চমবের কবমযর অচধকার সংক্রান্ত ব্িবব্যর সম্প্রসাচরত রূপ। চমে 
‘Other Regarding Action’ এর প্রবশ্ন ব্যচিবক চনয়ন্ত্রবনর পবক্ষ্ অনযচদবক গ্রীন কতা স্বয়ং িাব্ব্াদী। ফেতিঃ তাুঁর 
আবোিনায় রাষ্ট্র বদব্ েচির প্রকাে হবব্ - এবত চব্স্মবয়র চকেু কনই। তবব্ িাব্ব্াদী গ্রীন, ব্যচি রাবষ্ট্রর জনয সব্সময়ই 
ব্চে প্রদি তা ব্েবেন না। তাুঁর মবত, ব্যচি চব্বেষ অব্স্থায় ও প্রবয়াজবন রাষ্ট্রীয় নীচতর চব্বরাধীতা করার অচধকারী। 
তবব্ এ অচধকার অতযন্ত সীচমত - একমাত্র্ বনচতক আদবেয উজ্জীচব্ত অল্প চকেু মানুবষরই। মূে কো, গ্রীবনর িাব্ব্াদী 
উদারনীচত রাষ্ট্রবক একচি ইচতব্ািক মাধযম চহবসবব্ ব্যােযা কবর রাষ্ট্রীয় কতৃযত্বব্াদবক বনচতক মানদবের েক্ষ্মন করোয় 
আব্দ্ধ করবে নাগচরক অচধকাবরর প্রবশ্ন পরব্তযী কাবের কেযােকামী রাষ্ট্রব্যব্স্থার ব্ীজব্পন কবর।৪ উনচব্ংে েতবকই 
গ্রীবনর সমসামচয়ক কােয মাকযস্ (১৮১৮-৮৩) এবকব্াবরই চিন্ন দৃচিিেী কেবক সমাজতন্ত্রবক িাচেক ব্স্তুব্াবদর বব্জ্ঞাচনক 
চিচির উপর প্রচতচিত করার মাধযবম তা মানুবষর ব্াস্তব্ জীব্বন প্রবয়াবগর পো চিচেত কবরন র্ার সাহাবর্য এক 
কোষনহীন সমাবজর চিত্র্ চব্কল্প ব্যব্স্থা চহবসবব্ উপস্থাচপত হয়। এই প্রচক্রয়ায় সমচি প্রাধানয পায়। ব্যচি এোবন 
চনতান্তই কগৌন। কমাি কো, মানচব্ক মর্যাদা, অচধকার ও স্বাধীনতার ধারো পৃচেব্ীর ইচতহাবসর চব্চিন্ন পর্যাবয় চব্চব্ধ 
তাচত্ত্বক দৃচিিেীর মাধযবম চিন্ন চিন্ন িাবব্ কেবনা সমচি ব্া কেবনা ব্যচি ককচেক দৃচিিেীবত পর্যাবোচিত হবয়বে। 

চকন্তু সমচি ও ব্যচির স্বােয একই সাবে, সমান িাবব্ ব্াস্তব্ায়ন করা সম্ভব্ - এিা একান্তই চব্বব্কানবের 
চিন্তার স্বকীয়তা। চব্বব্কানে তাুঁর চিন্তার স্বকীয়তা প্রমান কবরবেন িারবতর প্রািীন ঐচতহযবক চিচি কবর। ‘মানুবষর 
কদব্ত্ব’ এব্ং এরই সূত্র্ ধবর ‘নব্চিবত্র্য একত্ব’ েীষযক কব্দাবন্তর ব্িবব্যর মাধযবম চতচন কর্ মত কপাষে করবেন তার 
উপজীব্য চব্ষয়ই হে সমাজতবন্ত্রর েক্ষ্য বব্চিবত্র্যর (র্া ব্যচি স্বাধীনতার কদাতযক) অব্সান ঘিাবনা নয়, চব্বেষ সুচব্ধার 
অব্সান ঘিাবনা। চব্বব্কানবের ফচেত কব্দান্ত দেযবনর আবোিনায় কদো র্ায় সমগ্র কব্দান্ত দেযনবক চতচন দুবিা মূে 
সূবত্র্ তুবে ধবরবেন - এক, Divinity of Man ব্া স্বরূপতিঃ মানুবষর কদব্ত্ব এব্ং দুই, Essential Spirituality of 

Man ব্া মানুবষর অপচরহার্য আধযাচিক প্রব্েতা। এই দুই স্তম্ভবক চিচি কবর চতচন সমাজ গিবনর দুচি মূে সূত্র্ 
আচব্ষ্কার কবরন। প্রবতযক সমাজবক কসই সব্য েচিধর অচস্তত্ব (র্া মানুবষ সুি) – তার স্বীকৃচতর চিচিবত দাুঁড করাবত 
হবব্ এব্ং মানুবষর স্বািাচব্ক আধযাচিক প্রব্েতার চদবক েক্ষ্য করবে সব্ উবেেয কক চনয়চন্ত্রত করবত হবব্। কব্দান্ত 
‘Oneness’ ব্া একবত্বর কো ব্বে সমস্ত কিদাবিদ অস্বীকার কবর। অেযাৎ কব্দান্ত প্রবয়াগ করবে কর্ সমাজ ব্যব্স্থা 
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পাওয়া র্াবে তা এক অচিনব্ সামযব্াবদর বব্চেবিয চব্চেি। অনিত কব্দান্ত প্রবতযক মানুষবক কসই সব্যজ্ঞ েচিমান 
স্বরূপ কদবে োবক এব্ং কসই স্বরূবপর জাগরে ও পুনগযিবনর কো ব্বে ফেতিঃ প্রােচমক িাবব্ এর মাধযবম কর্ 
একাত্ববব্াধ প্রকাচেত হয় তার চিচিবতই চব্বব্কানে সব্ মানুবষর সমান অচধকার নয়, ব্রং এক ধাপ এচগবয় একই 
অচধকার প্রচতিার কো ব্বেবেন। কব্দান্ত একত্ব প্রচতপন্ন কবর সমানত্ব নয়। এ প্রচক্রয়ায় প্রবতযবকর পৃেক পৃেক 
বব্চেিয নি হয় না।অেযাৎ বব্চিত্র্য রচক্ষ্ত হয়। সমাবজর স্বািাচব্ক গচতর স্বাবেয তা জরুরী। কর্োবন বব্চিত্র্য োবক 
কসোবন ব্েপূব্যক সমানত্ব কার্যকরী করা র্ায় না। এই রূপ সমাবজ ককান প্রকার চব্বেষ সুচব্ধার স্থান কনই ককননা 
একত্বই এোনকার মূে নীচত। অনন্ত েচির আুঁধার সমস্ত দীন দচরদ্র, অজ্ঞ, আচস্তক, ধাচমযক, নাচস্তক - সব্ার সব্বক্ষ্বত্র্ 
সমান অচধকার – সামাচজক ব্ণ্টবন, চেক্ষ্ায়, জ্ঞানাজযবন, জীচব্কায় সব্যত্র্। এিাবব্ চব্বব্কানবের কাবে ব্যচি ও সমচি 
পরস্পর একবদবহ েীন হবয়বে। বব্চিত্র্যহীনতা মৃতুযর সমতুে – অেি কসই বব্চিত্র্য একই িাবব্র প্রকাে। এ িাবব্ 
ব্হুবত্বর মবধয একত্ব এব্ং একবত্বর মবধয ব্হুত্ববক চব্শ্ব চব্ধাবনর মূে স্বরূপ চহবসবব্ কদবেবেন চতচন।৫ চব্বব্কানবের 
এই একত্ব চকন্তু প্রানিািেযহীন সমাজ ব্যব্স্থা নয়। একাত্বর অিাবব্ কর্মন কিদ বব্ষময বৃ্চদ্ধ পায় কতমনই বব্চিত্র্য না 
োকবেও সৃচিেীেতার অিাবব্ সমাবজর মৃতুয হয়। ককউ সুের হবব্, ককউ হবব্ না, ককউ প্রচতিাধর হবব্, ককউ হবব্ 
না। চকন্তু কর্ সুের, র্ার প্রচতিা রবয়বে কস ককান চব্বেষ সুচব্ধা দাচব্ করবত পাবর না। মানুবষ মানুবষ কর্মন পােযকয 
োবক, স্বরূবপ ঐকযও োবক। ব্স্তুতিঃ এই দুইবয়র মবধয িারসাময করবেই কার্যকরী হবয়বে চব্বব্কানবের ব্যচিস্বাধীনতা 
চিচিক সমাজতবন্ত্রর ধারনা। 

স্বামী চব্বব্কানে ব্যচি স্বাধীনতাবক সমেযন কবর ব্বেবেন – 
‘‘স্বাধীনতাই উন্নচতর প্রেম েতয, ব্যচির জনযই সমাজ ও রাষ্ট্র, সমাজ চকংব্া রাবষ্ট্রর জনয ব্যচি নয়।’’৬ 

 
আব্ার এই চব্বব্কানেই ব্বেন—  

‘‘সমচির জীব্বন ব্যচির সুে... অনন্ত সমচির চদবক সহানুিূচতবর্াবগ তাহার সুবে সুে, দুিঃবে দুিঃে কিাগ কচরয়া 
েননিঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যচির একমাত্র্ কতযব্য।”৭   
 

আক্ষ্চরকিাবব্ এদুচি ব্িব্যবক পরস্পর চব্বরাধী ব্বে মবন হবতই পাবর। েক্ষ্য রােবত হবব্, চিতীয় ব্িবব্যর মাধযবম 
চব্বব্কানে চকন্তু কেেী স্বােয ও সমচি অেযাৎ সাধারবের স্বাবেযর মবধয পােযকয কবরবেন। চতচন ককান চব্বেষ কেেীর 
চব্বেষ অচধকারবক মানবত নারাজ। কেেীর চব্বেষ অচধকার স্বীকৃচত পাওয়ার অেযই হে সমচি তো সাধারবের ব্চিত 
হওয়া। সমচির একক চহসাবব্ ব্যচির ব্চিত হওয়া। কসকারবেই চতচন চব্শ্বাস করবতন সমাজ জীব্বনর মূে েক্ষ্যই হে 
মানুবষর সব্ স্বােযবক ব্যচির চব্কাে সাধবনর প্রবয়াজবন চনয়ন্ত্রন করা। 

একচি সিার অন্তচনযচহত সমস্ত সম্ভাব্নার সােযক রূপায়বনর মধয চদবয় ঈশ্ববরর প্রচতিাত হওয়ার ঘিনা ঘবি 
ব্বেই স্বামীজী ব্েবেন, একই েচি কতা সকবের মবধযই চব্দযমান, তারতময ককব্ে প্রকাবের মাত্র্ায়। তাুঁর িাষায় –  

“এই দচরদ্রগনবক-িারবতর এই পদদচেত জনসাধারেবক তাহাবদর স্বরূপ বু্ঝাইয়া কদওয়া আব্েযক। জাচত 
ব্েয চনচব্যবেবষ সব্ে-দুব্যেতার চব্িার না কচরয়া প্রবতযক নর-নারীবক, প্রবতযক ব্ােক ব্াচেকাবক শুনাও চেোও-
সব্ে, দুব্যে, উচ্চ-নীি চনচব্যবেবষ সকবের কিতর কসই অনন্ত আিা রচহয়াবেন, সুতরাং সকবেই মহৎ হইবত 
পাবর।’’৮  
 

র্চদ তাই হয় তবব্ েচির চব্কাবের কক্ষ্বত্র্ একই সুবর্াগ প্রবতযবকরই প্রাপয। এই দৃচিবকাে কেবকই স্বামীজী কর্মন 
কেেীর চব্বেষাচধকার মাবনন চন, কতমচন চতচন সমচির কেযাবের জনয ব্যচিবক কজার কবর আিতযাগ করাবনার সমূ্পেয 
চব্বরাধীতাও কবরবেন। তাুঁর মবত রাবষ্ট্রর িূচমকা হে ব্যচির চব্কাবের পবে সব্ ব্াধার অপসারন ঘিাবনা। অেযাৎ, 
ব্যচির জনয সমচির িূচমকাবক চনবদযে করবেন চব্বব্কানে। তার কাবে প্রধান হবে ব্যচির স্বােয ও ব্যচির কেযাে- কর্ 
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উবেেয সাধবনর েবক্ষ্য সমচির উন্নয়নবক প্রাধানয চদবয় ব্েবেন- “স্বােযই স্বােযতযাবগর প্রধান চেক্ষ্ক, ব্যচির স্বােয রক্ষ্ার 
জনয সমচির কেযাবের চদবক প্রেম দৃচিপাত’’৯ ব্যচি ও সমচি প্রচতবর্াগী চহবসবব্ আবদৌ তার িাব্নায় স্থান পায়চন। 

স্বামী চব্বব্কানে চব্বেষ কেেীর চব্বেষ অচধকাবরর চব্ষয়চিবক অস্বীকৃচত জাচনবয়বেন, কারন চতচন কেেী িচরত্র্ 
সম্পবকয চব্বেষ িাবব্ সবিতন চেবেন। ব্াস্তবব্র চিচিবতই চতচন প্রশ্ন তুবেবেন – সমাজ কক? েক্ষ্ েক্ষ্ সাধারে মানুষ 
নাচক তুচম-আচম  দেজন ব্ডজাত? ব্ােী ও রিনার ষি েবে অসামানয এক মননেীেতার পচরিয় পাওয়া র্ায় –  

‘‘একজন িাষ করবে, একজন পাহারা চদবে, একজন ব্বয় চনবয় কগবে, আর একজন চকনবে। পাহারাদাবরর 
নাম হে রাজা, মুবির নাম সওদাগর - কর্ চজচনস বতরী করবত োগবো, কস কপবি হাত চদবয় ‘হা িগব্ান' 
ব্বে িাকবত োগবো’’১০ 

 

এ কিদ করো চতচন নসযাৎ করবত কিবয়চেবেন সামচগ্রক কেযাবের স্বাবেয।  
- ‘‘হৃৎচপবে রুচধর সিয় অতযাব্েযক। তাহার েরীরময় সিােন না হইবেই মৃতুয।’’১১ 

 
কুে ব্া জাচত চব্বেবষর হাবত চব্দযা ব্া েচি পুচিিূত হবতই পাবর। এবক্ষ্বত্র্ স্বামীজীর মত হে –  

“কসই ককেীিূত েচি ককব্ে সব্যতিঃ সিাবরর জনয পুচিকৃত। র্চদ তাহা না হইবত পায় কস সমাজ-েরীর 
চনশ্চয়ই ক্ষ্ীপ্র মৃতুযমুবে পচতত হয়।”১২  
 

েক্ষ্যনীয় কর্ প্রচতচি কেেীর পােনীয় কতযবব্যর উবেে এবক্ষ্বত্র্ রবয়বে, সামচগ্রক িাবব্ সমাবজর উন্নচতকবল্প চতচন র্া 
ব্েবত িাইবেন তা হে – ককান চব্দযা ব্া েচি ককান চব্বেষ কেেী অজযন করবেই তাবত কসই কেেীরই অচধকার োকবব্, 
তা নয়। র্চদ অচধকৃত চব্দযা ব্া েচি সমাবজর সব্যস্তবর না কপৌঁোবত পাবর তবব্ সমাজ ক্রবম ধ্বংস কব্চেত হয়। 
জনসমাবজর প্রবতযকচি অংেবক সমান গুরুত্ব চদবেন স্বামীজী। চব্বব্কানবের এই ধারোর সবে আধুচনক রাষ্ট্রতবত্ত্বর 
‘ব্হুত্বব্াদ’ এর সারু্জযতা পচরেচক্ষ্ত হয়, চব্চিন্নতাবক স্বীকার কবরই ঐবকযর সন্ধান চদবয়বেন চতচন। ব্হুত্বব্াদ শুধুমাত্র্ 
বব্চিবত্র্যর স্বীকৃচতই নয়--- ব্রং তা চব্চিন্নতাবক ব্রে ও তার সাবে একািতা রিনা কবর। ব্হুত্বব্াদ শুধু চিন্নতার প্রচত 
সহনেীেতা নয় ব্রং তা চিন্নতাবক কব্াঝার সচক্রয় উবদযাগ। পারস্পচরক মত চব্চনময়; িাবব্র আদান-প্রদান ও তা 
আচিকরবের মাধযবম ব্হুত্বব্াদ ঐবকযর সন্ধান কদয়। আিপচরিবয়র রাজনীচতর কর্ সীমাব্দ্ধতা ব্হুত্বব্াদ তাবক চনয়ন্ত্রে 
ও অচতক্রম করবত পাবর।  

স্বামীজীর চিন্তায়, প্রকৃচতর চনয়বমই বব্চিত্র্য ধ্রুব্সতয। এ প্রসবে তাুঁর ব্িব্য হে –  
‘‘আমরা র্তই কিিা কচরনা ককন, সকে মানুষ এক রূপ হউক, ইহা কেনই সম্ভব্ হইবব্ না। ককহ ককহ সব্যাে 
সুের হইবব্, ককহ ককহ হইবব্ না – র্ত চদন পর্যন্ত সৃচিবত প্রাবনর চক্রয়া িচেবব্, ততচদন সব্যপ্রকার কিদ ও 
পােযবকযর চব্েয় অসম্ভব্।’’১৩  
 

এিাই র্চদ সতয হয় তবব্ সমানাচধকার প্রচতিা চক কবর সম্ভব্? েক্ষ্য রােবত হবব্, স্বামীজী সাচব্যক কেযাবের জনয 
কেেীসমূবহর পােনীয় কতযব্যবক উবেে কবরবেন। এই কতযব্য কবমযও প্রাবনর সিার করবেন,  

‘‘আমা অবপক্ষ্া কতামার ধননশ্বর্য কব্েী আবে ব্চেয়া তুচম আমার অবপক্ষ্া ব্ড চব্বব্চিত হইবব্ ইহাও হইবত 
পাবর না, কারন অব্স্থার পােযকয সবত্বও আমাবদর কিতবর কসই একই সমতা চব্দযমান।’’১৪  

অেযাৎ প্রকাবের মাত্র্ার তারতময োকবেও কর্বহতু একই েচি সুিাকাবর প্রবতযবকর মবধযই রবয়বে কসবহতু ককউ কোি 
নয়, হীন নয়, তুে নয়। ব্ড হওয়ার অনন্ত সম্ভাব্না আবে প্রবতযবকরই। র্াচন্ত্রক সমতার িারা বব্চিবত্র্যর অব্সান নয়, 
ব্রং ব্যচির চব্কাবের জনয কেেী চব্বেবষর সকে প্রকার চব্বেষাচধকাবরর অব্সান ঘচিবয় সকবের সমান মানচব্ক 
অচধকার স্বীকার, সকেবক সমান মর্যাদা ও সুবর্াগ প্রদাবনর মাধযবম সমচিগতিাবব্ সাময অনয়ন – এিাই স্বামীজীর এই 
দৃিিচের মূে উপজীব্য চব্ষয়। সকেবক একরকম করা র্াবব্ সতয চকন্তু সকেবক সমান মানচব্ক মর্যাদা ও েচির কর্ 
সমতা প্রবতযবকর মবধয চব্দযমান তাবক প্রকাবের েবক্ষ্য সমান সুবর্াগ প্রবতযকবক চনশ্চয়ই কদওয়া র্ায়। স্বামীজী প্রবতযক 
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মানুবষর মবধয কদব্ত্ব জাগাব্ার সাধনা কবরচেবেন, কেবনাই কেেী চব্বেবষর নয়, সমচির। কর্োবন ব্যচির িূচমকাই 
গুরুত্বপূেয –  

“র্াহাবত অপবর োরীচরক, মানচসক ও আধযাচিক স্বাধীনতার চদবক অগ্রসর হইবত পাবর কস চব্ষবয় সহায়তা 
করা ও চনবজ কস চদবক অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষােয।’’১৫  
 

স্মরবে রাো প্রবয়াজন, চব্বব্কানে চকন্তু কেেীর চব্চব্ধতার উপবর্াচগতা েুুঁবজ কপবয়বেন। একজন জুবতা কসোইবয় পিু 
হবত পাবর, অনযজন রাজয োসবন। সমাজ তো সমচির জনয দুবিা কাবজই দুজনবক প্রবয়াজন, তা ব্বে প্রেমজবনর 
মাোয় পদাঘাত করার অচধকার চতচন চিতীয় ব্যচিবক কদন চন। স্বামীজী তাুঁর সমচির কল্পনায় কেেীর অসাময দূরীকরবে 
ব্রতী হবয়বেন, অচস্তত্ব হরবে নয়। 

 সমাজতবন্ত্রর ধারোবক আমরা কর্িাবব্ োি কবর োচক, স্বামীজীর সমাজতবন্ত্রর সাবে কস ধারোর কমৌচেক 
চকেু পােযকয ব্তযমান। এ পােযকয ব্স্তুব্াদ ও আধযািব্াদ চিচিক, কেেী ও সমাবজর সম্পকয চিচিক এব্ং রাবষ্ট্রর িচরত্র্ 
চিচিক। স্বামীজী ব্যচিস্বাধীনতা, স্বাতন্ত্রযতা ও কমৌচেকতার কপ্রচক্ষ্বতই সমাজতবন্ত্রর প্রিচেত ধারোবক মানবত পাবরন 
চন। চতচন কর্ অবেয চনবজবক সমাজতন্ত্রী ব্বেবেন তা হে-  

“I am a Socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no 

bread.”১৬  

 

এোন কেবক দুবিা প্রশ্ন উবি আবস। প্রেম প্রশ্ন হে – সমাজতন্ত্র ‘half a loaf’ ককন? এবক্ষ্বত্র্ সমাজতবন্ত্রর 
প্রিচেত ধযানধারো সম্পচকযত চব্বব্কানবের কনচতব্ািক িাব্না গুচের উবেে করা কর্বত পাবর র্া আসবে ব্যচির 
সৃজনেীেতা ও চনজস্বতা রক্ষ্ার স্বাবেয উচ্চাচরত হবয়চেে—  

“... the doctrine which demands the sacrifice of individual freedom to social supremacy is 

called socialism...”
১৭ 

“…There is no mental activity, no unfoldment of the heart, no vibration of life, no flux of 

hope; there is no strong stimulation of the will, no experience of keen pleasure... there is no 

stir of inventive genius, no desire for novelty, no appreciation of new things... It never even 

occurs to this mind if there is any better state than this, where it does? ...it cannot convince; 

in the event of conviction, effort is lacking; and even where there is effort, lack of enthusiasm 

kills it out. If living by rule alone ensures excellence, if it be virtue to follow strictly the rules 

and customs handed down through generations, say then, who is more virtuous than a tree, 

who is greater devotee, a holier saint, than a railway train? Who has ever seen a piece of 

stone transgress a natural law? ... there is no manifestation of will ... in the machine, the 

machine never wishes to transgress law; the worm wants to oppose law – rises against law, 

whether it succeeds or not; ... Greater is the happiness, higher is the Jiva, in proportion as 

this will is more successfully manifest.”
১৮  

 
অেযাৎ ব্যচির অন্তচনযচহত কদব্বত্বর চব্কাে সাধন, তার সমস্ত সম্ভাব্নার সােযক রূপায়বনর মাধযবম ঈশ্বর 

প্রচতিাত হন ব্বেই স্বামীজী চব্শ্বাস করবতন এব্ং কস কারবনই ব্যচি স্বাধীনতাবক উন্নচতর প্রেম েতয চহসাবব্ চিচেত 
কবরবেন। এব্ার চিতীয় প্রশ্ন হে, কর্ কনচতব্ািক বব্চেিয সমূবহর কারবে চতচন সমাজতন্ত্রবক ‘half a loaf’ ব্েবেন 
তার পচরব্বতয চতচন ককান মবিে উপস্থাপন কবরবেন? এবক্ষ্বত্র্ স্বামীজীর মত হে –  

“This is the work which tends towards sameness, towards unity, without destroying 

variety”১৯ 

 

অেযাৎ বব্চিত্র্যবক মানযতা চদবয় এব্ং অন্তচনযচহত আধাচিকতাবক আঘাত না কবর জনসাধারেবক তাবদর হৃত ব্যচিত্ব 
চফচরবয় কদওয়ািাই প্রেম কাজ। একাজ সম্ভব্ অনিত কব্দাবন্তর প্রিাবরর মাধযবম। ব্বনর কব্দান্তবক গৃবহ, সমাবজ, রাবষ্ট্র 
প্রবয়াবগর মাধযবম কোষে ও অচব্িাবরর অব্সান সম্ভব্। একবত্বর কব্াধ োচব্ত হবে ঐচহক উন্নচত সম্ভব্, দাচরবদ্রর 
অচিোপ কঘািাবনা সম্ভব্। এই একবত্বর কব্াধবক কার্যকরী করার উপায় - চেক্ষ্ার চব্স্তার। গ্রাবম গবি কর্ ‘হচরসিা’ 
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চেে কসই সমবয় কসগুবোর মাধযবম এই িাব্ োচব্ত করার পচরকল্পনা চব্বব্কানে কবরবেন। সাবমযর এই ব্াতযা ও পে 
প্রিাবরর জনয ব্চে প্রদি সহস্র রু্ব্ক কিবয়বেন, সংবঘর পচরকল্পনা কবরবেন চতচন।  

বব্চিত্র্যবক স্বািাচব্ক এব্ং সমাজ পচরিােনার কক্ষ্বত্র্ প্রবয়াজনীয় ব্বে স্বামীজী চিচেত কবরবেন কর্োবন মর্যাদা 
ও অচধকাবরর প্রবশ্ন ককান পােযকয কনই। এই সূবত্র্ পরব্তযী পর্যাবয়র আিপ্রকাে ঘবি। এই পর্যাবয় ব্রাহ্মে রু্বগর জ্ঞান, 
ক্ষ্চত্র্বয়র সিযতা, বব্বেযর সম্প্রসারেেীেতা এব্ং েূবদ্রর সামযাদবেযর চমেবনর মাধযবম একচি রাষ্ট্র তাুঁর কাময কর্োবন 
এবদর কনচতব্ািকতা সমূহ অনুপচস্থত। সাচব্যকিাবব্ চব্বব্কানে ব্হুমাচত্র্ক সংসৃ্কচতর উপবর্াচগতা এব্ং ব্যচিস্বাধীনতার 
মবধয কসতুব্ন্ধন ঘিাবত কিবয়বেন। এোবন উবেে করা প্রবয়াজন স্বামীজী চকন্তু উচেচেত এই ব্েয এর ধারোবক গ্রহে 
কবরবেন তাবদর কমযকুেেতার কপ্রচক্ষ্বত, জন্মসূবত্র্ নয়। এ প্রসবে চব্বব্কানবের ব্িব্য হে, –  

“The caste system is opposed to the religion of Vedanta. Caste is a social custom and all our 

great preachers have tried to break it down ... caste is simply the outgrowth of the political 

institutions of India, it is a hereditary trade guild ... beginning from Buddha down to Ram 

Mohan Roy, everyone made the mistake of holding cast to be a religious institution and tried 

to pull down religion and caste all together, and failed ... caste is simply a crystallized social 

institutions which after doing its service is now filling the atmosphere of India with its stench 

and it can only be removed by giving back to the people their lost social individuality”২০  

 

এব্ং এ কারবেই স্বামীজী নতুন িারবতর স্বপ্ন কদবেবেন, কর্ িারবতর আিপ্রকাে ঘিবব্ িাষীর োঙে কেবক, িাষার 
কুচির কিদ কবর, কজবেমুচি-কমেবরর ঝুপচডর মধয কেবক, মুচদর কদাকান, িুনাওয়াোর উনুবনর পাে কেবক। এ িারত 
কব্র হবব্ কারোনা কেবক, হাি কেবক, ব্াজার কেবক। এ িারত উদয় হবব্ কঝাড, জেে, পাহাড কেবক। এবদরবক 
ককব্ে স্বরূপ কিনাবত কিবয়বেন স্বামীজী র্া কেবক তারা চব্সৃ্মত চেে রু্বগর পর রু্গ। চদবত কিবয়বেন প্রাপয মর্যাদা ও 
অচধকার। স্বামীজী ইচতহাস কঘবি কদোবেন চকিাবব্ চব্গত কবয়ক েতবকর সংস্কার সমূহ কেবকও এরা ব্চিত হবয়বেন। 
এোবন উবেে করা কর্বত পাবর, সকবের সমানাচধকাবরর প্রবশ্ন স্বামীজী উচ্চ কেেীবক চনবি কিবন চনম্ন কেেীর সাবে 
সাময প্রচতিার পচরব্বতয চনম্নবেেীবক উন্নত করার পক্ষ্পাতী চেবেন। েক্ষ্য রােবত হবব্ ককাবনা কেেীবক চব্বেষ মর্যাদা 
ব্া সুচব্ধা কদওয়ার চব্বরাচধতা স্বামীজী কবরবেন ব্বি, তবব্, সামাচজক অচব্িাবরর ফবে র্ারা এতচদন এই সমান অচধকার 
কেবক ব্চিত হবয়বে তাবদর ক্ষ্চতপূরবের জনয অচতচরি চকেু সুবর্াগ চদবত চতচন প্রস্তুত চেবেন। 

দচরদ্র নারায়ে কসব্ার আচেবক, আিেচির উবিাধবন ব্চিবতর দুদযো কঘািাবত ব্যচি অচধকাবরর ধারো চদবত 
কিবয়বেন চব্বব্কানে –  

“...if the son of a Brahmin needs one teacher, that of a Chandala needs ten. For greater help 

must be given to whom nature has not endowed with an acute intellect from birth.... The 

poor, the downtrodden, the ignorant, let these be your God.”২১  

 

র্ারা শুধুমাত্র্ চনবজবদর জন্ম কেবক দাস কিবব্ এবসবে তাবদরবক ব্রহ্মেচির সবে পচরচিত করবত কিবয়বেন চতচন, কর্ 
েচি ব্যচির কিতবরই েুকাচয়ত। তাই প্রােচমক কাজ হবো চেক্ষ্ার প্রসার - এবকব্াবর মূবে, এবকই চতচন ব্বেবেন 
‘Radical Reform’.২২

 

চব্বব্কানে অতযন্ত সূক্ষ্মিাবব্ ব্যচি-সমচির পারস্পচরক সম্পবকযর মূেযায়ন কবরবেন। ব্যচির সব্যােীন উন্নচত 
চব্ধান সমচির জনয প্রবয়াজনীয়, চকন্তু এর পবরও সমচির ব্া সমাবজর সাচব্যক কেযাবে ব্যচির িূচমকা চকিাবব্ প্রবশ্নর 
মুবে িবে আবস, চব্বব্কানে কস আবোিনাও কবরবেন–  

“েূদ্রজাচতর এবক চব্দযাজযন ব্া ধনসংগ্রবহর সুচব্ধা ব্ডই অল্প, তাহার উপর র্চদ কাবে দুই-একচি অসাধারে 
পুরুষ েূদ্রকুবে উৎপন্ন হন, অচিজাত সমাজ তৎক্ষ্নাৎ তাুঁহাবক উপাচধমচেত কচরয়া আপনাবদর মেেীবত 
তুচেয়া েন। তাহার চব্দযার প্রিাব্, তাহার ধবনর িাগ অপর জাচতর উপকাবর র্ায়। আর তাহার চনবজর 
জাচত, তাহার চব্দযা, বু্চদ্ধ, ধবনর চকেুই পায় না ...কব্েযাপুত্র্ ব্চেি ও নারদ, দাসীপুত্র্ সতযকাম জাব্াে, ধীব্র 
ব্যাস, অজ্ঞাত-চপতা কৃপ-কদ্রাে-কেযাচদ সকবেই চব্দযা ব্া ব্ীরত্বর আধাুঁর ব্চেয়া ব্রাহ্মেবত্ব ব্া ক্ষ্চত্র্য়বত্ব উিচেত 
হইে, তাহাবত ব্ারােনা, দাসী, ধীব্র ব্া সারেীকুবের চক োি হইে - চব্বব্িয।”২৩  
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ব্যচির উন্নয়ন সমাজ জীব্বনর সাচব্যক উন্নয়বনর প্রােচমক েতয। প্রবতযবকর চনজ প্রকৃচত এব্ং চনজ চব্বেষত্ব প্রকাবের 
স্বাধীনতার সাবে এ ধারো রু্ি। উপবরাি ব্িবব্যর এচি একচি চদক। অনযচদবক এই ব্িবব্যর মাধযবম কব্াঝা র্ায় 
ব্যচি-সমচির পারস্পচরক সম্পকয চনরূপবনর জনয চব্বব্কানে জাচত ও ব্বেযর প্রোগত ধারোর মূবে চগবয় সমসযার 
স্বরূপ বু্ঝবত কিবয়বেন, সমাধান সূত্র্ চনরূপন করবত কিবয়বেন। 

আসবে চব্বব্কানে চেবেন কসই দােযচনক চর্চন ব্যচি স্বাধীনতার প্রবশ্ন চিধাহীন দৃঢ়তা কদচেবয়চেবেন। 
চব্বেষতিঃ ‘মূক র্ারা দুিঃবে কোবক তাবদর অব্স্থার পচরব্তযন না হবে পরাধীন িারবতর কর্ চকেুই হব্ার নয় তা চতচন 
বু্বঝচেবেন অন্তর কেবক। কসকারবেই ইি-কাি-পােবরর পূজা কফবে এুঁবদরবকই আরাধয কদব্তার আসবন ব্চসবয়চেবেন 
স্বামীজী। একই সবে হৃত আিচব্শ্বাসও চফচরবয় আনবত কিবয়বেন চতচন— 

“ককহই প্রকৃত পবক্ষ্ দুব্যে নবহ। আিা অনন্ত, সব্যেচিমান ও সব্যজ্ঞ। উি, চনবজর স্বরূপ প্রকাচেত কর – 
কতামার কিতর কর্ িগব্ান রচহয়াবেন তাহাবক উনচ্চিঃস্ববর কঘাষো কর। তাুঁহাবক অস্বীকার কচরও না।”২৪  
 

চব্বব্কানে চব্শ্বাস করবতন – চনবজই চনবজবক উদ্ধার করবব্ এই সবতয। এই পয়সাওয়াোরা দয়া কবর গচরবব্র চকেু 
উপকার করবব্ – তা চিরন্তন হয় না এব্ং তায় আবেবর উিয় পবক্ষ্রই অপকার মাত্র্। ‘েক্ষ্ েক্ষ্ তাহাবদর’ 
আবিান্নয়বনর পো চনরূপে করাই চেে তাুঁর র্াব্তীয় চিন্তার ককবে। এ প্রসবে চব্স্তাচরত িাবব্ আবোকপাত কবরবেন 
চব্বব্কানে –  

“...Being always governed by kings of Godlike nature, to whom is left the whole duty of 

protecting and providing for the people, they can never get any occasion for understanding 

the principles of self-government. Such a nation, being entirely dependent on the king for 

everything and never caring to exert it self for the common good or for self defence, becomes 

gradually destitute of inherent energy and strength...”২৫ 

 

েক্ষ্যনীয় চব্ষয় হে, এস্থাবন চব্বব্কানবের ব্িবব্যর John Stuart Mill (1806-1873 A.D.) এর োপ 
চব্বেষ িাবব্ ফুবি ওবি। িরম ব্যচি স্বাতন্ত্রযব্াদী চমে কর্মন মবন করবতন রাষ্ট্রেচির সব্যািক প্রসার ব্যচির ব্যচিত্ব 
চব্কাবের পচরপেী, তা প্রচতবর্াগীতার পচরবব্ে কক সঙু্কচিত কবর। অনযচদবক চব্বব্কানেও চব্শ্বাস কবরন একমাত্র্ 
প্রচতবর্াগীতার পচরবব্েই পাবর জাচতবিদ প্রো কক দূরীিূত করবত –  

“with the introduction of modern competition, see how caste is disappearing fast! ... The 

Brahmana Shopkeeper, Shoemaker and Wine-distiller are common in Northern India. And 

why? Because of competition.”২৬  

 

প্রায় সমসামচয়ক ও চমবের ব্যচি স্বাতন্ত্রযব্াদী চিন্তার সাদৃেয পাওয়া কগবেও, স্মরে রােবত হবব্, উিবয়র 
েক্ষ্য, উবেেয ও িাব্নার কপ্রক্ষ্াপি এক চেে না। ধ্রুপদী অেযোবের Laissez Faire এর সমেযবন উনচব্ংে েতাব্দীবত 
রাষ্ট্রতত্ত্ব চহবসবব্ জন সু্টয়ািয চমবের এই তত্ত্ব প্রিাচরত। অনযচদবক চব্বব্কানবের িারত তেন পরাধীন, োসবকর 
অতযািাবর দীেয, জাচতবিদ প্রোর অচিোবপ েতেবে চব্িি। 

তাই বব্দাচন্তক চব্বব্কানবের সামবন কসই মুহুবতয েক্ষ্য চিচব্ধ – রক্ষ্েেীে সমাজ ব্যব্স্থাবক কিবঙ কফবে 
ধমযবক ব্েীদো কেবক মুি করা এব্ং দুই, রাজননচতক ও অেযননচতক কোষবের অব্সান। এেবক্ষ্য চব্বব্কানে ব্যচি 
স্বাধীনতার চিচিবত সমচির কেযাবের পেবকই কেি ব্বে চিচেত কবরবেন এব্ং ব্যচি স্বাধীনতার েবক্ষ্যই আঘাত 
কবরবেন প্রিচেত সমাজ ব্যব্স্থাবক, ধমযীয় চব্চধ চব্ধানবক। আিেচিবত আস্থাব্ান মানুষ কিবয়বেন স্বামীজী, কস কারবেই 
তাুঁর চিন্তায় নাচস্তক হবেন কস ব্যচি চর্চন চনবজবকই চব্শ্বাস কবরন না – চনবজর বদব্ েচিবক চর্চন সম্মান কবরন না। 

তাই স্বামীজীর চিন্তায়, সমচির একক চহসাবব্ প্রচতচি ব্যচিই হবব্ন স্বাধীন, আিজ্ঞান সম্পন্ন এব্ং আিচব্শ্বাবস 
ব্েীয়ান। চব্বব্কানে চব্চিন্ন জাচতবক ইচতহাবসর চব্চিন্ন অধযাবয়র মত কদেবতন কর্োবন একচি অধযায় ব্াদ পডবেই 
কর্ন ইচতহাস অসমূ্পেয। উির আধুচনক চমবেে ফুবকা ককও কর্ন এোবন েুুঁবজ পাওয়া র্ায়। স্বামীজী অচধকাবরর প্রবশ্ন, 
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সম্মাবনর প্রবশ্ন সকেবক এক সাচরবত করবেচেবেন, কারে পৃচেব্ীর সকে অনুন্নত ও উন্নত জাচতর সাংসৃ্কচতক স্বাতন্ত্রয 
কক চতচন গিীরিাবব্ েদ্ধা করবতন। সাংসৃ্কচতক পােযকয োকবত পাবর, সুবর্াগ সুচব্ধার কপ্রচক্ষ্বত অচজযত জ্ঞান ব্া 
দক্ষ্তার প্রবশ্নও পােযকয োকবত পাবর, চকন্তু র্া চকেু অচজযত তা কাবরা একবিচিয়া নয়, তা সমচি তো সমাবজর 
কেযাবের জনযই উৎসগযীকৃত –  

“... কসই ককেীিূত েচি ককব্ে সব্যতিঃ সিাবরর জনয পুিীকৃত। র্চদ তাহা না হইবত পায় কস সমাজ েরীর 
চনশ্চয়ই চক্ষ্প্র মৃতুযমুবে পচতত হয়।”২৭ 
“The new order of things is the salvation of the people by the people..”২৮ 

 - এই চেে তাুঁর চব্শ্বাস। চকন্তু এ মুচি চক কবর সম্ভব্? - বব্রাগয সাধবন মুচি এবক্ষ্বত্র্ স্বামীজী িান চন। 
চতচন কিবয়বেন চেক্ষ্ার চব্স্তার, র্া একমাত্র্ জনসাধারেবক মুচি চদবত পাবর, তাবদর জাগ্রত করবত পাবর। চেক্ষ্াই কসই 
একমাত্র্ হাচতয়ার র্া চনবজবক চব্শ্বাস করবত কেোয় এব্ং চনবজবক চব্শ্বাস করার মাধযবমই অন্তচনযচহত েচি সমূবহর 
চব্কাে সাচধত হবত োবক। স্বামীজীর মবত, প্রািয এব্ং পাশ্চাবতযর র্াব্তীয় পােযকযই চনচহত রবয়বে এোবন, র্া, আমাবদর 
র্াব্তীয় পরাজবয়র মূবে। এক চব্োে সংেযক মানুষ র্ারা ইচতহাবসর চব্চিন্ন পর্যাবয় তোকচেত চহেু, মুসেমান ও 
খ্রীিান ধবমযর পদাঘাবত তাবদর ব্যচিস্বাতন্ত্রযবব্াধ ও মনুষযত্ব কেবক চব্সৃ্মত হবয়বে, িাব্বত চেবেবে এিাই তার জনয 
চব্ধাতা চনচদযি – তাবদর হৃত সম্পদ চফচরবয় কদওয়া সম্ভব্ একমাত্র্ চেক্ষ্া চব্স্তাবরর মাধযবমই, পরব্তযী কাজিা তারা 
চনবজরাই কবর চনবত পারবব্। সমচির উন্নয়বন, এরই সবে ব্যচির উন্নয়বন, আবরা চতনচি চব্ষয়বক স্বামীজী অতযন্ত 
গুরুত্বপূেয ব্বে চিচেত কবরবেন২৯ –  

ক. Conviction of the powers of goodness,  

খ. Absence of jealousy and suspicion,  

গ. Helping all who are trying to be good and to do good. 

 

– সাচব্যক িাবব্ এ সকে উপাদান সমূহ চদবত পাবর চিন্তা এব্ং কবমযর স্বাধীনতা, র্াবক স্বামীজী জীব্বনর প্রােচমক েতয 
চহসাবব্ চিচেত কবরবেন। কর্োবন এই চিচব্ধ স্বাধীনতা অনুপচস্থত কসোবন ব্যচি তো সমচির উন্নয়ন অসম্ভব্। একমাত্র্ 
এই স্বাধীনতা প্রচতিার মাধযবমই র্াব্তীয় চব্বেষাচধকাবরর ধারো প্রচতহত করা সম্ভব্, সম্ভব্ প্রবতযবকর জনয সমান 
সুবর্াবগর ব্যব্স্থা করা। এ পোবতই চনবজবক চনবজ সাহার্য করবত কেবে মানুষ, চনবজর মুচির পে আচব্ষ্কার কবর 
চনবজই। 

স্বামীজী চব্শ্বাস করবতন পৃচেব্ীর সমস্ত সম্পদ চদবয়ও িারবতর একিা কু্ষ্দ্রাচতকু্ষ্দ্র গ্রামবকও সাহার্য করা 
সম্ভব্ নয় র্চদ না কসোনকার মানুষ চনবজবদর সাহার্য করবত কেবে। অজ্ঞানতার কর্ রুদ্ধ িার তা মুি হবত পাবর 
একমাত্র্ চেক্ষ্ার মাধযবম, ব্যচির কিতর কেবকই, স্বািাচব্ক িাবব্, প্রাকৃচতক চনয়বম। চব্বব্কানবের চিন্তায় র্ারা চনবজবদর 
ব্রাতয কিবব্ অিযস্ত তাবদর আিচব্শ্বাস ও অচধকার কব্াধ চিচিক েচি চফচরবয় আনাই গুরুত্বপূেয। এই েচির অব্স্থান 
সম্পবকয তারা অজ্ঞ, এমনচক এই েচিবক একচত্র্ত করার ককান উবদযাগ ব্া সক্ষ্মতা-ককানিাই তাবদর কনই। একারবেই 
তাবদর িাব্ (ideas) চদবত হবব্, সংসৃ্কচত (culture) চদবত হবব্। চকিাবব্ একাজ করবত হবব্ কস পোও চনবদযে 
কবরবেন স্বামীজী  
-- 

“We have to give them secular education. We have to follow the plan laid down by our 

ancestors, that is, to bring all the ideals slowly down among the masses. Raise them slowly 

up, raise them to equality...” 
৩০  

 

এই প্রচক্রয়ার সূত্র্ ধবরই, স্বামীজীর চিন্তায়, র্া ঘিবব্ “One must raise one self by one's own exertions...”
৩১ 

এ কাজ র্তক্ষ্ে পর্যন্ত সমূ্পেয না হবব্ ততক্ষ্ে ককান সংস্কাবরই ককান উপকার হবব্ না। এর মাধযবম কর্ সমচির জন্ম 
কস সমচির েচিই আসে েচি। একারবেই, স্বামীজীর মবত, আমাবদর অবপক্ষ্া হবব্ ততচদন, র্তচদন না সমচি চেচক্ষ্ত 
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হবয় ওবি, র্তচদন না তারা তাবদর চনজস্ব প্রবয়াজনীয়তা উপেচি করবত পাবর এব্ং র্তচদন পর্যন্ত তারা তাবদর সমসযা 
সমাধাবন সমূ্পেয রূবপ সক্ষ্ম অেব্া সবিি ব্া উবদযামী না হবয় ওবি। এ পর্যাবয় এিা প্রমাচেত স্বামী চব্বব্কানে একজন 
সমাজতন্ত্রী কারে চতচন ব্যচি স্বাধীনতার সমেযক।  

ব্যচির স্বাধীনতা, কমৌচেকতা ও ব্যচির সৃচিেীেতা সামাচজক কতৃযবত্বর কাবে ব্চে হয় ব্বেই চতচন প্রিচেত 
সমাজতবন্ত্রর ধারো মানবত পাবরন চন এব্ং একারবেই চতচন ব্যচি স্বাধীনতা রক্ষ্া কবরই সমচির কেযাবের পে 
কদচেবয়বেন, ব্ো িাে, চব্বব্কানে কদচেবয়বেন ককন এব্ং চকিাবব্ ব্যচি স্বাধীনতা সমচির জনয অপচরহার্য। ব্স্তুতিঃ 
চব্বব্কানে কেেী স্বােযবক ও চব্বেষাচধকারবক অস্বীকার কবর, উচ্চ ও নীি ব্বেযর ধারোবক নসযাৎ কবর, জাচতবিদবক 
তীব্রিাবব্ চতরস্কার কবর, প্রবতযবকর স্বাধীনতা ও সমতার মাধযবম প্রবতযবকর স্বাতন্ত্রযতা রক্ষ্া কবর, এ ব্িব্য প্রচতচিত 
কবরবেন চকিাবব্ তার িাব্নায়, ব্যচি ও সমচি পরস্পবরর পচরপূরক।  

সমগ্র চব্শ্বচব্ধাবনর মূে স্বরূপ চিচব্ধ- একবত্বর মবধয ব্হুত্ব এব্ং ব্হুবত্বর মবধয একত্ব। ব্হুত্ব অেযাৎ পৃেক 
পৃেক ব্যচির চিন্ন চিন্ন ব্যচিগত বব্চেিয নি হবে িাব্নার চব্চিন্নতা, চিন্তা ও সৃচির চব্চব্ধতা নি হয়- তাবত রূদ্ধ হয় 
সমাবজর স্বািাচব্ক গচত। তাই বব্চিত্র্যবক রক্ষ্া কবর চব্বেষাচধকার এব্ং এই চব্বেষাচধকাবরর কপ্রচক্ষ্বত চনচমযত কিদ-
অতযিার-চনপীডন দূরীিূত করার পবক্ষ্ চব্বকানে। চতচন চব্শ্বাস কবরন-সহ কনৌ িুনি- একবত্র্ োকাই মানব্ প্রকৃচতর 
বব্চেিয। চব্বেষাচধকাবরর চব্বোপ ঘচিবয় কব্দাবন্তর ‘Oneness’ ব্া একত্ব প্রচতিা তাুঁর েক্ষ্য— র্ার মাধযবম অসামযবক 
প্রচতহত করা সম্ভব্ কর্োবন মুেয কাজ হবব্ প্রবতযক ব্যচির অনন্ত সম্ভাব্নাময় সত্ত্বার স্বীকৃচতর উপর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
জীব্নবক গবড কতাো। 
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৩.   চব্স্তাচরত আবোিনার জনয, J.S. Mill, On Liberty (Everyman Edition), Longmans, Green &  
     Co. London, 1869, Ch-II 
৪.   T.H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, Longman, Green &  
     Co., London, 1950, p. 148 
৫.   দােগুি, সান্ত্বনা, চব্বব্কানবের সমাজদেযন, উবিাধন কার্যােয়, কেকাতা, ১৩৭০ ব্োব্দ (প্রেম সংস্করে)  
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