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নাযী জাগযণণ ণ্ডিতা যাভাফাইণময বূণ্ডভকা ও জীফনংগ্রাভ
ণ্ডভর
ি া যায়
এভ. এ, যাষ্ট্রণ্ডফজ্ঞান, করযাণী ণ্ডফশ্বণ্ডফদযারম
Abstract:
Pandita Ramabai (1858-1922) wrote extensively from her different positions as a social
reformer, an activist, a traveler, a deeply spiritual person, as an institution builder and her
compulsions led her to pen thoughts. She wrote about the nature and experience of
oppressive patriarchal practices, particularly in the context of widowhood, and other
distresses in a woman’s life. She was a participant observer who wrote about the women’s
question with a piercing gaze. In her books Stri Dharma Niti (1882) and The High Caste
Hindu Women (1888), she depicted the darkest side of the life of the Hindu widows most of
them mere child in the high caste family and the treatment they receive in the family as well
as in the society. Ramabai stands apart from many of her contemporaries, in a number of
ways. This is the reason why, we choose to consider her a social entrepreneur of the period
in which she lived. Accordingly, the term social entrepreneur is used to signify the
leadership taken by Ramabai, the courage she has shown to accept the challenge, the
manner in which she organized her whole project, and addressed the social problems
confronted by women of her caste. Therefore, it was thought necessary to contextualize the
situation within which Ramabai was driven towards the achievement of a social goal. The
paper attempts to make a contextualized space-time study of Ramabai as a social
entrepreneur.
Keywords: Patriarchy; Brahmin Widows; Social Entrepreneur; Saraswati; Arya Mahila
Samaj

উনণ্ডফং তাব্দীয ণ্ডিতীমাণধিয ূচনাকাণর বাযতফণলি ণ্ডক্ষা ফযফস্থাম নাযী ণ্ডক্ষায ণ্ডফলমণ্ডি ণ্ডছর এণকফাণয
নডফণড, ুংগণ্ডিত ককান ণ্ডযকািাণভা ণ্ডছর না। তৎকারীন ভাণজ নাযীয অফস্থান ও দাণয অফস্থাণনয
ভণধয ণ্ডফণল ককান াথিকয ণ্ডছর না । যাষ্ট্র ফা ভাজ কতৃিক নাযীত্ত্বায ককান স্বীকৃণ্ডত ণ্ডছর না, নাযীয অণ্ডধকায
কম ুরুণলয ভান, তাও ভাজ বাফত না। ণ্ডকন্তু ণ্ডফণ্ডবন্ন াণ্ডতয ও ইণ্ডতা গণফলকণদয ভতাভত কথণক
জানা মাম কম বফণ্ডদক মুণগ অথিাৎ ৪০০০ - ১০০০ ণ্ডিস্টূফি ভম কাণর ভণ্ডরাযা বাযতীয় ভাণজ ম্মাণনয
ণে ফফা কযত। কই ভম ভণ্ডরাণদয াযীণ্ডযক এফং কফৌণ্ডিক ণ্ডফকাণয ুণমাগ ণ্ডছর। ভণ্ডরাযা
ভাণজয ুরুলণদয ভত ভান স্বাধীনতা উণবাগ কযণত াযত এফং ভণ্ডরাণদয ণ্ডিমা-করাণয উয
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ককান ণ্ডফণ্ডধণ্ডনণলধ আণযা কযা ত না। ণ্ডকন্তু তাব্দী ণ্ডযফতিণনয ণে ণে ভণ্ডরাণদয ণ্ডযণ্ডস্থণ্ডত ও
ণ্ডযফতিন ণত শুরু কণয। মণ্ডদও কযণনাাঁ ফা নফজাগযণণয ূত্রাত ণমণ্ডছর ঊনণ্ডফং তাব্দীয প্রথভাধি
কথণকই। তফুও এই ভাণজ নাযীয অফস্থান এণকফাণয কাচনীম ণ্ডছর। ুরুণলয অণ্ডজিত অনযানয ম্পণদয ভত
নাযীযাও একিা ম্পদ ণ্ডছর ভাত্র। ভাণজ নাযীণক ংাণযয ভস্ত দায়-দাণ্ডমত্ব ারন, ন্তান জন্মদানপ্রণ্ডতারন -এই ফণ্ডকছু ণ্ডছর নাযীয জীফণন একভাত্র রক্ষয ও কতিফয। এই তণক ণ্ডন্দুধণভিয কগাাঁডাণ্ডভ,
ণ্ডতৃতন্ত্র, জাত ফযফস্থা, ফারযণ্ডফফা ও উচ্চ কেণীয ণ্ডফধফা ভণ্ডরায ণ্ডনমণভয কফডাজার প্রবৃণ্ডত িভ ভাথাচাডা
ণ্ডদণম ওণি। বাযতীম ভাজ ফযফস্থাম এইযকভ ণ্ডযণ্ডস্থণ্ডতণত ণ্ডন্দু নাযীণদয অফস্থায উন্নণ্ডতয জনয নাযীণদয
ণ্ডণ্ডক্ষত কযণত এফং ণ্ডন্দুণদয কগাাঁডাণ্ডভ ও ণ্ডতৃতণন্ত্রয কফডাজার কথণক নাযীণদয ভুণ্ডিয উণেণয একজন
ভাজ ংস্কাযক উণ্ডন তণকয ভাঝাভাণ্ডঝ ভণম বাযণতয কণিািক যাণজয কাকিাণরয কাণছ গোভূণর অনন্ত
াস্ত্রী কডাংণগ্রয কণ্ডনষ্ঠা কনযা রূণ ২৩ এণ্ডপ্রর ১৮৫৮ াণর উচ্চফংীম ব্রাহ্মণ ণ্ডযফাণয জন্মগ্রণ কণযন
যাভাফাই। ভাজ ংস্কাযক, জ্ঞানী ণ্ডিত ও ফুণ্ডিজীফী ণরন অনন্ত কডাংণগ্রয কনযা যাভাফাই কডাংণগ্র।
যাভাফাইণময ণ্ডতা অনন্ত াস্ত্রী কফদ, ুযাণ ও অনযানয ধভিাস্ত্র অধযমন কণয এই ণ্ডিাণন্ত আণন কম,
ভাণজ নাযী ণ্ডক্ষায গুরুত্ব অণ্ডযীভ। যাভাফাইণময ণ্ডতা একজন প্রখ্যাত ংস্কৃত ণ্ডিত, ণ্ডমণ্ডন
ফাণ্ডযকবাণফ কগাাঁডা ব্রাহ্মণ ণ্ডযফাণযয ভণ্ডরাণদয জনয ণ্ডক্ষা গ্রণণয প্রণমাজনীমতা উরণ্ডি কণযন। তাাঁয
অণ্ডবভত ণ্ডছর ভণ্ডরাণদয ণ্ডফত্র প্রাচীন বালা ংস্কৃত কখ্ায অনুভণ্ডত কদওমা উণ্ডচত, মাণত ভণ্ডরাযা ণ্ডন্দুণদয
ধভিীমগ্রন্থ গুণ্ডর ণ্ডফনাফাধায় ডণত াণয। অনন্ত াস্ত্রী কডাংণগ্র ণ্ডনজ ত্নী রক্ষীফাইণয়য াাাণ্ড অনযানয
ন্তানণদয ককফর করখ্াড়া ণ্ডণ্ডখ্ণমণছন তাই নম, ণ্ডতণ্ডন ফারযণ্ডফফাণয ণ্ডফণযাণ্ডধতা কণযণ্ডছণরন এফং ভাত্র
নম ফছণযয ফাণ্ডরকা যাভাফাইণময ণ্ডফণময কথা ফরণর তা ণ্ডতণ্ডন অস্বীকায কণযন। এই প্রকায কাণজয জনয
তাাঁণক ভাজচুযত কযা ম। কাযণ, উনণ্ডফং তাব্দীয ণ্ডিতীমাণধি নাযীণদয ণ্ডক্ষা গ্রণণয ককান অণ্ডধকায ণ্ডছর
না এফং ফারযণ্ডফফাণয প্রচরন ণ্ডছর। ভাজচুযত ওমায পণর ফাধয ণম অনন্ত াস্ত্রী ণ্ডযফাণয ফনাঞ্চণর
ণ্ডগণম ফফা শুরু কণযন। যফতিী ভণম যাভাফাইণময ণ্ডতা তীথিমাত্রীয জীফন গ্রণ কণযন। কাযণ, ণ্ডতণ্ডন
তাাঁয উদায ভনস্কতায জনয ভস্ত ম্পণ্ডি াণ্ডযণমণ্ডছণরন ও ভণ্ডন্দয ফা অনয ককান ণ্ডনজিন স্থাণন কৌযাণ্ডণক গ্রন্থ
াি কযায থণ্ডি কফণছ ণ্ডনণমণ্ডছণরন। যফতিীকাণর ণ্ডতণ্ডন কনযা যাভাফাই  ভগ্র বাযতফলি াণম কাঁণি
ভ্রভণ কণযন । এভতাফস্থায় ণ্ডতা-ভাতা যাভাফাইণময ডাণানায ণ্ডদণক ণ্ডফণল মত্ন কনন। ভাত্র ১২ ফছয
ফমণ যাভাফাই ণ্ডন্দু ধভিগ্রন্থ েীভদ্ভগফদ্গীতায আিাণযা াজায কলাক আত্মস্থ কণযণ্ডছণরন। ১৯৭৭-৭৮
াণরয বমাফ দুণ্ডবিণক্ষয ভয়কাণর যাভাফাইণময ণ্ডতা অনন্ত াস্ত্রী ও ভাতা রক্ষীফাম উবণমই ভাযা মান।
ণ্ডতা ভাতায ভৃতুযয য যাভাফাই বাইণক ণে ণ্ডনণম তাাঁয ণ্ডতায কদখ্াণনা থ অনুযণ কণযন। ভগ্র
বাযতফলি পণযয পরস্বরূ যাভাফাই উচ্চফণণিয ণ্ডফধফা ভণ্ডরাণদয ণ্ডনষ্ঠুয জীফনমান প্রতযক্ষ কযায ুণমাগ
কণয়ণ্ডছণরন এফং কল মিন্ত ণ্ডতণ্ডন অাম ণ্ডশু ণ্ডফধফাণদয ামতা কযায জনয এণ্ডগণম আণন। ১৮৭৮
াণর করকাতাম আায য যাভাফাইণময ংস্কৃত াস্ত্র ণ্ডফলণম অাধাযণ াণ্ডিতয এফং প্রাচীন ধভিীম াস্ত্র
ভূণয জ্ঞান িাযা ংস্কৃত ণ্ডিত ভরণক অফাক কণযন। প্রাচীন ধভিগ্রন্থগুণ্ডরয উয যাভাফাইণয়য দক্ষতা
কদণখ্ ণ্ডিত ভর এতিাই ভুগ্ধ ণমণ্ডছর কম যাভাফাইণক 'ণ্ডিতা' (জ্ঞানী ফযণ্ডি) এফং 'যস্বতী' (ণ্ডক্ষা
কদফী) উাণ্ডধণত বূণ্ডলত কযা ণয়ণ্ডছর। যফতিীণত ণ্ডতণ্ডন একজন জনণ্ডপ্রম ফযণ্ডিত্ব ণম ওণিন এফং
করকাতায ফুণ্ডিজীফী দণর কমাগদান কণযন। করকাতাম থাকাকারীন ণ্ডতণ্ডন ব্রাহ্মভাণজয ংস্পণি আণন।
ণ্ডতণ্ডন ীঘ্রই ব্রাহ্মভাণজ কমাগ ণ্ডদণরন এফং উিয বাযত জুণড ভণ্ডরাণদয ফধনমনভুণ্ডি ণ্ডফলণয় ফিৃতা ণ্ডদণত
শুরু কণযন। তৎকারীন ভণম বাযণতয ভাজফযফস্থাম ণফিাচ্চ উাণ্ডধ ণ্ডছর “যস্বতী”। তখ্ন কথণকই
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তাাঁণক “ণ্ডিতা যাভাফাই” ফণর ণবাধন কযা ত। এযয ণ্ডতণ্ডন ফাণ্ডরকা ণ্ডফফা ফধনম কযায উণেণয এফং
নাযী ণ্ডক্ষায প্রচরণন ভণনাণ্ডনণফ কণযন। ১৮৮০ াণর কণরযা কযাণগ বাইণময ভৃতুযয য যাভাফাই
বাইণময ফধনমু ণ্ডনচু কেণীয একজন ূদ্র ফাঙাণ্ডর আইনজীফী ণ্ডফণ্ডনণ্ডফাযীণভধাফীয ণে ণ্ডযণম ূণত্র আফি
ন ২২ ফছয ফমণ। ব্রাহ্মণ ণম ণ্ডনচু জাণতয করাকণক ণ্ডফণম কযা ণ্ডছর তৎকারীন ভাণজ যীণ্ডতভত ধভি
ণ্ডফরুি কাজ। ভাণজয ণ্ডফরুণি ণ্ডগণম ণ্ডফফা কণয ণ্ডতণ্ডন তাাঁয কুংস্কাযভুি ভানণ্ডকতায এফং অদভয
াণ্ডকতায ণ্ডযচম ণ্ডদণয়ণ্ডছণরন। ণ্ডফফাণয য ুনযাম যভাফাই স্বাভীণক ণে ণ্ডনণম নাযী ণ্ডক্ষায ণ্ডদণক
ভণনাণ্ডনণফ কণযন। ণ্ডতণ্ডন ও তাাঁয স্বাভী ণ্ডফণ্ডনণ্ডফাযী কভধাফী ণ্ডফধফাণদয জনয স্কুর চারু কযায ণ্ডচন্তাবাফনা
শুরু কণযন। তৎকারীন ভাণজ স্ত্রী ণ্ডক্ষা ধভি ণ্ডফরুি ফণর ণ্ডফণফণ্ডচত ত। ণ্ডতণ্ডন ২৩ ফছয ফমণ ভণনাযভা
নাণভ এক কনযায জন্ম কদন। ণ্ডকন্তু দুবিাগয িণভ ভাত্র কণমক ভাণয ভণধযই যভাফাই বফধফয প্রাপ্ত ন।
ণ্ডনণজণক প্রচণ্ডরত বফধফয জীফণনয কাণছ ভিণ কযা ণত্বও ণ্ডতণ্ডন তাাঁয রক্ষয ণ্ডস্থয কণযন এফং বাযতীম
ভাণজ ণ্ডফণলত ভণ্ডরাণদয বফধফয মুফতী জীফণনণক ভাণজ ধভিীম কগাাঁডাণ্ডভয কফডাজার কথণক ভুি কযণত
ণ্ডনণজয জীফনণক উৎগি কণযন। যাভাফাই কতৃিক যণ্ডচত “Stri Dharma Niti" (Morals for women)
(1882) এবং “The High Caste Hindu Women” (1888) ফইগুণরাণত ণ্ডতণ্ডন ণ্ডন্দু বফধফয জীফণনয
অধনমকায ণ্ডদকগুণ্ডর অণ্ডিত কণযণছন।
যাভাফাইণময জীফন ও জীফন মুি ণ্ডফলণম ণ্ডফস্তাণ্ডযত আণরাচনায ণে ণে ণ্ডতৃতন্ত্র ণ্ডফলণম একিা
ভযক ধাযণা রাব প্রণমাজন। াধাযণবাণফ ণ্ডতৃতন্ত্র ফরণত কফাঝাম “ণ্ডতায ান” ফা “rule of the
father”। আণর ণ্ডতৃতন্ত্র ফরণত প্রাচীন ভাণজ ণ্ডযফাণযয ফণমাণজযষ্ঠ ুরুল ফযণ্ডিণক, ণ্ডমণ্ডন ণ্ডযফাণযয
াণ্ডফিক ণ্ডনমন্ত্রক। আধুণ্ডনক ভাজও প্রাচীন এই প্রথাণক ফণম ণ্ডনণম চণরণছ। াধাযণবাণফ “তন্ত্র” কথাণ্ডিয
আণ্ডবধাণ্ডনক অথি ফযফায, ণ্ডনয়ভাণ্ডদ, ণ্ডযফীক্ষণ ফা ান। ভানুল মখ্ন দরফি র অথিাৎ কগাষ্ঠী ফা দর বতযী
কযর, তখ্ন কথণকই ককান না ককান তণন্ত্রয অধীণন ভাজফি র। কগাষ্ঠীতন্ত্র কথণক ধীণয ধীণয ভাতৃতাণ্ডন্ত্রক
ফা ভাতৃূত্রীয় ভাণজয উিযণ ঘির। এযয নানা ণ্ডফফতিণনয ভধয ণ্ডদণয় ণ্ডতৃতাণ্ডন্ত্রক ফা ুরুলতাণ্ডন্ত্রক
ভাজফযফস্থায প্রচরন ঘির। াভাণ্ডজক ণ্ডদক কথণক কগাষ্ঠীতন্ত্র, ভাতৃতন্ত্র ফা ুরুলতন্ত্র এণ ভাজণক
ৃঙ্খরাফিতা কযায প্রণয়াজণন ণ্ডকছু াভাণ্ডজক ণ্ডনয়ভণ্ডফণ্ডধ ফা তণন্ত্রয অণ্ডরণ্ডখ্তবাণফ প্রচরন কযর। িণভ
ুরুলতন্ত্র ুরুল কেণ্ডণয স্বাথি-ুণ্ডফধা যক্ষায় এক অণ্ডনফামি াভাণ্ডজক ণ্ডফধান ণ্ডণণফ প্রণ্ডতণ্ডষ্ঠত ণত থাকর।
ুরুলযা কতা ফণিই, নাযীযা মিন্ত ুরুলতণন্ত্রয দাণ ণ্ডযণত র এফং াণ্ডযফাণ্ডযক ও াভাণ্ডজক কর প্রকায
ুণ্ডফধা ুরুলযা উণবাগ কযণত শুরু কযর এফং নাযীযা ভাণজয অফণণ্ডরত, রাণ্ডিত, ফণ্ডঞ্চত কেণী
ণ্ডণণফ ভাণজয একিা অং ণম যইর।
যাভাফাইণমযস্বাভীয ভৃতুযয ণযও যাভাফাইণময অদভয উৎাণয ককান কছদ ণডণ্ডন। ণ্ডতণ্ডন ফৃণ্ডি ণ্ডনণম
উচ্চণ্ডক্ষায জনয করকাতা কছণড ইংরযাণি মান। কখ্াণন ণ্ডগণম ণ্ডতণ্ডন ণ্ডিস্টান ণ্ডভনাযীণদয ংস্পণি আণন
এফং ণ্ডভনাণ্ডযণদয প্রগণ্ডতীর দৃণ্ডিবণ্ডে িাযা প্রবাণ্ডফত ন। বাযণত ণ্ডপণয আায ূণফি ণ্ডতণ্ডন অল্প ফমী
কনযাণক ণ্ডনণম ণ্ডিস্টান ধণভি ধভিান্তণ্ডযত ওমায ণ্ডিান্ত কনন। ধভিীম কগাাঁডা ণ্ডভয পণর ণ্ডফণল কণয ণ্ডন্দু
উচ্চফণণিয বফধফয প্রাপ্ত ভণ্ডরাণদয অফস্থা কাচনীম ণ্ডছর। তৎকারীন ফণিাণ্ডত ভাণজ নম ফছণযয ফাণ্ডরকা
কনযাণক ণ্ডফণম কদওমায প্রথা চারু ণ্ডছর। এই ণ্ডফফা কদওমা ম্পূণি ণর ণ্ডতায অণল ূ ণযরাব ম ফণর
ভাজ ভণন কযত। ফেণদণ এই প্রথাণক ফরা ত কগৌণ্ডযদান। কগৌযীদাণন ণ্ডতা অাযগ ণর াণতনাণত
পর প্রাণ্ডপ্ত ভাজচুযতকযণ। ফাণ্ডরকাণদয ম্মণ্ডত -অম্মণ্ডতয উয ককান গুরুত্ব কতা ণ্ডছরই না ফযং
অফধাণ্ডযতবাণফ ৃণ্ডি ত ফারয ণ্ডফধফায আণযকণ্ডি কেণ্ডণ । মণ্ডদও “ঈশ্বযচন্দ্র ণ্ডফদযাাগণযয” প্রমাণ
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ণ্ডভিরা যায়

উণ্ডনণফণ্ডক যকায ১৮৫৬ াণর ণ্ডফধফাণদয ুনণ্ডফিফাণয আইন চারু কণযন। তায ফাস্তফামন ণ্ডছর ুদযূ
যাত। প্রচণ্ডরত ধাযণা ণ্ডছর ফারয ণ্ডফধফাযা জন্ম-জন্মান্তণযয াীমী নাযী। এণদয দামদাণ্ডমত্ব কনওমায
অণ্ডধকায কাযও ণ্ডছর না। তাই এই ফারযণ্ডফধফাযা অকণ্ডথত বাণফ ণ্ডনমিাণ্ডতত, অফণণ্ডরত ও াভানয কদাণল
ভাজ কথণক ফণ্ডস্কৃত অাম কতগুণ্ডর প্রাণী ণ্ডছর ভাত্র। প্রচণ্ডরত ককান আইন কানুন নাযীণ্ডক্ষায ণক্ষ কতা
ণ্ডছরই না, অঞ্চর ণ্ডফণণল নাযী ণ্ডক্ষা ও দিনীম অযাধ ণ্ডছর। কই ণ্ডন্দু ণ্ডফধফা ভণ্ডরাণদয ূনফিাণনয
জনয াভাণ্ডজক কাণজ যাভাফাই ণ্ডিমবাণফ ণ্ডনমুি ন। এই প্রমাণ যাভাফাই ণ্ডিস্টান ণ্ডভনাযীণদয কাছ
কথণক আণ্ডথিক ামতা রাব কণযন। কাণজয পরস্বরূ যাভাফাই ণ্ডন্দু ব্রাহ্মণণদয াাাণ্ড ণ্ডিস্টান
ণ্ডভনাযীণদয ভাণরাচনায ণ্ডকায ন। ণ্ডন্দু ব্রাহ্মণযাও ক্ষুি য় তাাঁয ওয। কাযণ, যাভাফাইণয়য ব্রাহ্মণ
ণ্ডফধফাণদয ূনফিাণনয কাণজয ণ্ডফলয়ণ্ডি ণ্ডছর ুরুলতণন্ত্রয ইচ্ছায ণ্ডফরুণি। আয ণ্ডিস্টান ণ্ডভনাযীণদয
যাগাণ্ডিত ওমায কাযণ ণ্ডছর, যাভাফাইণয়য াভাণ্ডজক কাণজয ককৌণর ধভিান্তকযণণয ণ্ডফলয়ণ্ডি রঘু ণয়
মাওয়ায ণ্ডফলয়ণ্ডি।
এযয যাভাফাই করকাতা কছণড ুনাণত মান। ুনাণত ণ্ডগণম যাভাফাই প্রথভ ফছণযই ণ্ডতনণ্ডি তাৎমিূণি
কাজ কণযন। প্রথভত; উচ্চফণণিয প্রগণ্ডত ভনস্কা কমফ নাযী ফাণ্ডরকাণদয ণ্ডক্ষা কদন এফং ফারযণ্ডফফাণয
ণ্ডফণযাণ্ডধতা কণযন, তাাঁণদয ণ্ডনণম 'আমি ভণ্ডরা ভাজ'প্রণ্ডতষ্ঠা কণযন। ণ্ডিতীমত; যাভাফাইণময ণ্ডরণ্ডখ্ত প্রথভ
ফই “ স্ত্রী ধভিনীণ্ডত” ভাযাণ্ডি বালাম প্রকাণ্ডত ণয়ণ্ডছর মায ইংণযণ্ডজ অনুফাদ “Morals for women “ প্রকা
াম। তৃতীমত; ১৮৮২ াণর বাইযম রডি ণ্ডযন কতৃিক ণ্ডক্ষা ফযফস্থা খ্ণ্ডতণম কদখ্ায জনয গণ্ডিত, “Hunter
Commission on Education -এয কাণছ ণ্ডতণ্ডন াক্ষয প্রভাণ দাণ্ডখ্র কণযন। এই াক্ষযপ্রভাণণ ণ্ডতণ্ডন ফণরন
কম, কদণয ণ্ডণ্ডক্ষত ুরুলণদয ভণধয তকযা ণ্ডনযানব্বই জনই স্ত্রী ণ্ডক্ষায ণ্ডফণযাধী। ুনাণত ণ্ডগণম যাভাফাই
১৮৮১ াণর নাযীণদয ভুণ্ডিয জনয একণ্ডি “আমি ভণ্ডরা ভাজ” নাণভ ংগিন গণড কতাণরন ভাণজ একণ্ডি
ুণ্ডনণ্ডদিি াভাণ্ডজক ৃঙ্খরা প্রণ্ডতষ্ঠায জনয এফং অতীণতয আমি বফণ্ডদক ভাণজয ুনণ্ডনভিাণণয ধাযণা ণ্ডনণম।
ভাণজ ধভিীম কগাাঁডাণ্ডভ ও ণ্ডতৃতণন্ত্রয কফডাজার কথণক কথণক ভণ্ডরাণদয ভুণ্ডিয জনয ণ্ডিতা যাভাফাই
আমি ভণ্ডরা ভাণজয উয অণ্ডধক গুরুত্ব আণযা কণযন। UmaChakravarti -এয ভণত, (Rewriting
History:The Life and Times of Pandita Ramabai’;1998) “আমি ভণ্ডরা ভাজ” প্রণ্ডতণ্ডষ্ঠত ণমণছ
ুরুলতণন্ত্রয আণ্ডধতয দূযীবূত কযায একণ্ডি ংস্থা ণ্ডণণফ। ণ্ডতণ্ডনও এই অণ্ডবভত কালন কণযন কম ণ্ডিতা
যাভাফাই ধভিীম কগাাঁডাণ্ডভ ও াভাণ্ডজক কুংস্কায কথণক ভণ্ডরাণদয ভুি কযণত কচণমণছন। উনণ্ডফং তাব্দী
ণ্ডিতীমাণধি এই ভমকাণর ভাণজ কগাাঁডা ণ্ডন্দুণদয দাত্ব, অল্প ফমণ ণ্ডফধফা ওমা, ফহুণ্ডফফা ও ফৃিণদয
াণথ ণ্ডফফা ফধনমণন আফি ওমা ইতযাণ্ডদ াভাণ্ডজক অনযাণময পণর ভণ্ডরাণদয ভযা িভ বমিয রূ
ধাযণ কণয। এইফ ভযা কথণক যাভাফাই ণ্ডনণজণক দূণয ণ্ডযণম যাখ্ণত াণযনণ্ডন, গবীযবাণফ এই
অফস্থায ণে ণ্ডনণজণক জণ্ডডণম কপণরন। ১৮৮৯ াণর যাভাফাই ুনাম প্রতযাণ্ডক্ষত দুস্থ ণ্ডযফাণযয ভণ্ডরাণদয
জনয “ভুণ্ডি ণ্ডভন” প্রণ্ডতষ্ঠা কণযন। এই ভুণ্ডি ণ্ডভন ভাজকরযাণণয কক্ষণত্র গুরুত্বূণি বূণ্ডভকা ারন
কণযণ্ডছর। এই ণ্ডভণন ণ্ডফধফা ভণ্ডরাণদয আেণময ণে ণে ফৃণ্ডি ভূরক ণ্ডক্ষা কদওয়া ত এফং দণ্ডযদ্র,
অাম এফং অধনম ভণ্ডরাণদয ণ্ডযণলফা কদওমা ত। এছাডাও ণ্ডব্রণ্ডি যকায বাযণত ১৮৮২ াণর ণ্ডক্ষা
ণ্ডফলমক কম কণ্ডভণ্ডি গিন কণযন, কই কণ্ডভণ্ডিয কাণছ যাভাফাই ণ্ডক্ষকণদয জনয প্রণ্ডক্ষণণয ফযফস্থা,
ভণ্ডরাণদয স্কুণর ইন্সণক্টয ণ্ডনণমাগ এফং নাযীণদয ণ্ডচণ্ডকৎায জনয কম ভণ্ডরা ডািায প্রণমাজন কই কাযণণ
কভণ্ডডণকর কণরণজ কভণমণদয বণ্ডতি ওমায ুণমাগ কদওমায ুাণ্ডয ক কণযন। এই ুাণ্ডযণয প্রবাণফ
তৎকারীন ভণম ণ্ডফুর আণরাড়ণনয ৃণ্ডি ম। মায কপ্রণ্ডক্ষণত যফতিীণত করণ্ডড ডাপণ্ডযন কভণমণদয
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কভণ্ডডণকর কণরণজ ণ্ডক্ষা গ্রণণয ুণমাগ কদওমায জনয আণন্দারন কণযন। ১৮৮৩ াণর যাভাফাই ণ্ডক্ষক
ণ্ডাণফ উচ্চতয প্রণ্ডক্ষণণয জনয ইণ্ডণকাাণ্ডরমান চাণচি কমাগ কদন। এই চাণচিয আভন্ত্রণণ যাভাফাই ১৮৮৬
াণর ণ্ডক্ষারাণবয জনয আণভণ্ডযকাম গভন কণযন। আণভণ্ডযকা কথণক ণ্ডপণয এণ কফাণবণত ণ্ডতণ্ডন ভাযাণষ্ট্রয
প্রথভ ণ্ডকণাযী ণ্ডফধফাণদয জনয স্কুর ও কাণস্টর “াযদা দন” চারু কণযন ১৮৮৯ াণর। ণ্ডনজ প্রণচিাম
াযদা দণনয আণ্ডেতণদয ণ্ডচণ্ডকৎা ণ্ডফলণম কফাদাণনয ুণ্ডফধায জনয ১৯১১ াণর কডণ্ডবড াুন
াাতণর নাণ্ডিং কেণ্ডনংণয়য ফযফস্থা কণযন। যাভাফাই ণ্ডনজ উণদযাণগ ছাত্রীণদয জনয কফাণ্ডডিং াউ ও চারু
কণযন। যফতিীকাণর াযদা দন ণ্ডক্ষকণদয জনয প্রণ্ডক্ষণ ক্লা, াফণ্ডরক স্কুর, ণ্ডডািিণভন্ট অপ
কভণ্ডডকযার াণ্ডবি এফং গািস্থয ণ্ডফজ্ঞান, প্রাথণ্ডভক ণ্ডচণ্ডকৎা ককন্দ্র, কস্পাণকন ইংণ্ডর প্রণ্ডক্ষণ ককন্দ্র শুরু
কণযন। যফতিীণত যাভাফাই এই াযদা দন কফাণব কথণক ুনাণত স্থানান্তণ্ডযত কণযন এফং াযদা দণনয
নাণভ একণ্ডি োস্ট গিন কণযন। এই ভম ণ্ডতণ্ডন আণ্ডেতাণদয জীণ্ডফকা অজিণনয জনয জণ্ডভ িম কণয “ভুণ্ডি
দন পাভি” গণড কতাণরন। এখ্াণন একণ্ডি স্কুণর একণত্র ৪০০ জনছাত্রীণক ণ্ডক্ষা কদওমায ফণন্দাফস্ত কযা
ম। ১৯০০ াণরয দুণ্ডবিণক্ষয ভম যাভাফাইণয়য কনতৃণত্ব কণমকণা দুণ্ডবিক্ষ ীণ্ডডত অায় নাযী আেম
াম এই আেণভ।
যাভাফাইণময কতৃিক প্রণ্ডতণ্ডিত “আমি ভণ্ডরা ভাজ” ংস্কৃত ণ্ডক্ষায জনয স্থাণ্ডত ম। Nobel Women
Society স্থাণ্ডত ম নাযীণ্ডক্ষায ণ্ডফস্তায রাণবয এফং ফারযণ্ডফফাণয ণ্ডফরুণি আণন্দারণনয জনয। আমি ভণ্ডরা
ভাণজয প্রবাফ আণভদনগয, থাণন, ফণব, কারাুয, গধনমাযুয প্রবৃণ্ডত স্থাণন ণ্ডফস্তায রাব কণয। ককফরভাত্র
ংস্কৃত ণ্ডক্ষায ভণধয ীভাফি না কথণক, াভাণ্ডজক যীণ্ডতনীণ্ডত ও কুপ্রথায ণ্ডফরুণি আণন্দারণন তা উিার
ণয় উির। এইযকভ াভাণ্ডজক অণ্ডস্থযতায ণ্ডযণ্ডস্থণ্ডত ফণিনা কযা যণমণছ যাভাফাইণময করখ্া “Stri Dharma
Niti” গ্রণন্থ। ণ্ডিতা যাভাফাইণময ংগ্রাভ শুধুভাত্র নাযী ণ্ডক্ষা ও ণ্ডন্দু উচ্চফণণিয ভণ্ডরাণদয আণন্দারণনয
ভণধযই ীভাফি ণ্ডছর না, যাজননণ্ডতক অেণনও ণ্ডছর তাাঁয দ্রুত দচাযণা। েণ্ডভকণদয ণ্ডনীডণনয ণ্ডফরুণি ও
তাাঁয প্রণ্ডতফাদী কন্ঠ ণ্ডছর কাচ্চায। কণরানীয েণ্ডভকণদয উয মখ্ন াকণেণীযা অতযাচায কণযণ্ডছর তখ্ন
ণ্ডতণ্ডন তায প্রণ্ডতফাণদ জনভাণফ কণয যকাযণক তীব্র বালাম ভাণরাচনা ভাধযণভ জাণ্ডনণমণ্ডছণরন কম
“জনগণ কমভন যকাণযয ণ্ডনকি ফাধয থাকণফ, কতভণ্ডন যকাযণক ও জনগণণয ণ্ডনকি দাণ্ডমত্ব ারণন
,তাাঁণদয অণ্ডধকায ূযণণ ফাধয থাকা উণ্ডচত।" ১৯০৪ াণর বাযণতয ভণ্ডরা ণ্ডযলণদয প্রথভ বাম ণ্ডতণ্ডন
বা কনতৃত্ব কণযন। ১৯০৮ াণর ুযাণি, ১৯১২ াণর কফাবাইণত এফং ১৯২০ াণর কারাুণয বাযত
ভণ্ডরা ণ্ডযলণদয অণ্ডধণফন গুণরাণতও বায কনতৃত্ব কদন। বাযণতয নাযীয কবািাণ্ডধকাণযয আণন্দারণনয
াণথ ও যাভাফাই ওতণপ্রাতবাণফ জণ্ডডত ণ্ডছণরন। দীঘি ছম ফছয নাযীয কবািাণ্ডধকাণযয আণন্দারণনয কনতৃত্ব
কদওয়ায য ১৯২৩ াণর কফাবাই নাযীণদয কবািাণ্ডধকায অণ্ডজিত ম। যাভাফাই কফাবাইণম াযদা কফা
দণনয বাণনত্রী ণ্ডছণরন।
ণ্ডযণণল ফরা মাম যাভাফাই বাযণত ণ্ডকিাযগাণিিন ণ্ডক্ষা ফযফস্থায াাাণ্ড ফৃণ্ডিভূরক ণ্ডক্ষা ফযফস্থায
ণ্ডথকৃৎ ণ্ডছণরন। যাভাফাইণয়য অণ্ডবভত অনুমামী ািিভ ণফ বনণ্ডতক ভূরযণফাণধয ণ্ডবণ্ডিণত াণ্ডণতয
অনুকম্পা ও ংণফদনীরতায াাাণ্ড বনণ্ডতক গুনাফরী ম্পূণি। যীযফৃিীয় ও জীফণ্ডফজ্ঞাণনয াাাণ্ড
আভাণদয চাযাণয প্রাকৃণ্ডতক জগৎ ম্পণকি মিাপ্ত জ্ঞান ণ্ডক্ষা ফযফস্থায ভণধয ংমুি কযায কথা
ফণরণ্ডছণরন। এছাডাও যাভাফাই ণ্ডফণশ্বয প্রথভ ভণ্ডরা অনুফাদক, ণ্ডমণ্ডন ণ্ডিস্টান ধভিগ্রন্থ ণ্ডব্রু বালাম যণ্ডচত
ফাইণফর গ্রন্থণ্ডি ভাযাণ্ডি বালায় অনুফাদ কণযণ্ডছণরন। ণ্ডতণ্ডন জীফণনয ১২ ফছয এই অনুফাণদয জনয উৎগি
কণযণ্ডছণরন এফং ১৯২২ াণর ৫ই এণ্ডপ্রর ৬৪ ফছয ফমণ ভাযা মাওমায ূণফি ভাত্র কণমক ঘণ্টা আণগ
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ণ্ডতণ্ডন এই খ্ডাণ্ডি ম্পূণি কণযণ্ডছণরন। ভাযাণ্ডি বালাম অনূণ্ডদত ফাইণফর গ্রন্থণ্ডি প্রণ্ডতণ্ডি ণ্ডগজিায় কৌাঁণছ কদওমা
ম্ভফ ণয়ণ্ডছর। যাভাফাই জীফণনয অণ্ডধকাং ভমই নাযী ভুণ্ডি ংগ্রাভ ও ভাণজয কুংস্কাণযয ণ্ডফরুণি
রডাই কণযণ্ডছণরন। এই ভস্ত কভিকাণিয জনয ১৯১৯ াণর ণ্ডব্রণ্ডি যকায ণ্ডিতা যাভাফাইণক “কযই-ণ্ডন্দ” ুযস্কাণয বূণ্ডলত কণযন। তৎকারীন ভণম ণ্ডব্রণ্ডি যাজত্বকাণর বাযণত ণফিাচ্চ ম্মাননা যাভাফাই
ুযস্কাযণ্ডি রাব কণযণ্ডছর। ভৃতুযয য বাযত যকাণযয ম্মান জ্ঞান যাভাফাইণময একণ্ডি স্মাযক ডাকণ্ডিণ্ডকি
জাণ্ডয কণযন তাাঁয অফদানণক স্বীকৃণ্ডত জাণ্ডনণয়। “A. B. Shah” -এয ভণত, একজন করখ্ক ণ্ডিতা যাভাফাই
আধুণ্ডনক বাযণতয ণফিাচ্চ ভণ্ডরা এফং ইণ্ডতাণয অনযতভ কযা বাযতীম ণ্ডণণফ খ্যাণ্ডত অজিন কণযন।
ুরুলতাণ্ডন্ত্রক ও কুংস্কাযাচ্ছন্ন ভাণজ কভধা, ভনন, ণ্ডযেভ ও াণ্ডকতা ণ্ডদণম মুণগ মুণগ কমফ নাযীযা
আজণকয অফস্থান বতণ্ডয কণযণছ এফং নাযীয তথা ভাণজয অগ্রমাত্রাণক মাাঁযা গণ্ডতীর কণযণছন, ণ্ডিতা
যাভাফাই তাণদয ভণধয একজন। ণ্ডিতা যাভাফাইণময ংগ্রাভী ইণ্ডতা মুণগ মুণগ নাযীয অগ্রমাত্রাণক আযও
কপ্রযণা ও উৎা কজাগাণচ্ছ। নাযীয দমাত্রাণক আযও দৃঢ কণয তুরণত ক্ষভ ণমণছ।
Reference:
1. Gauba, O.P., Indian Political Thought, Mayur Books, 4226/1, Ansari Road, Darya Gani,
New Delhi- 110002, 2018.
2. Chakravati, Uma, 1998.Rewriting History: The Life and Time of PanditaRamabai. New
Delhi: Kali for women.
3. “PanditaRamabai’s Story in Her Own Words” RamabaiMukti Mission P. O. BOX 1912,
Clinton N. J. 18809.
4. Kosambi, Meera, 1998.”Women Emancipation and Equality: PanditaRamabai’s
Contribution to Women’s Cause “, Economic and Political Weekly, 29 October:47.
5. Hazard, Sonia, “Pundit Ramabai Student, Seeker and Visionary leader”, Focus Asia
Pacific, June 2009 Vol 56.
6. Ridgway, John, “PanditaRamabaiSaraswati (1858-1922) the struggle of an insider in the
Indian context”, Chennai 31st Oct, 2007; Denver 29 feb 2008.
7. “Short Biography of Ramabai “. 25 May 2015.
8. “Women’s History Month: PanditaRamabai" Women’s History Network. 11 March
2011.
9. RamabaiPandita"The High Caste Hindu Women", Reprinted, Maharashtra State Board
of Literature and culture, Bombay. 1887, 1981
10. RamabaiPandita– Indian Christian and Reformer. (23April 1856 in Karnataka) – 5 April
1922.
11. Ramabai Sarasvati(Pandita) ; Pandita Ramabai(2003). Pandita Ramabai’s American
Encounter: Indiana University Press. PP. 29-30.ISBN 0-253-21571-4.
12. Ramabai Pandita– Book in Kannda (1962) Pub by Christ Sahitya Sangha, Bangalore.
13. “Insight into child Theology thought the Life and Work of Pandita Ramabai”Paper For
Oxford Center for Mission Studies, Tuesday 31 October 2006.
14. Kosombi, Meera, “Indian Response to Christanity, Church and Colonialism, Case of
Ramabai Economic and Political weekly, October 24.31.1992.
Volume-VI, Issue-VI

November 2020

43

