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भूवमका- 

 अरविन्दघोषः  िङ्गप्रदेशे कोनानगरप्राने्त 1872 तमे िषे अगस्तमासस्य 15 वदनाङे्क 

जन्म अलभत। अष्टमिषे एि एषः  इङ्गलैण्डदेशं प्रवत पे्रवषतः  आसीत्। सेन््ट पाल् विद्यालये 

पठनसमये ग्रीक्-ल्याविनावदशास्त्रीयभाषासु अरविन्दस्य अवभरुव ः  उत्पावदता आसीत्। 

पाश्चाते्य पठनं समाप्य 1893 तमे िषे भारतं प्रत्यागतः  अरविन्दः । बडौदाप्राने्त सः  

राज्यसेिायां वनयुक्तः  अभित्। तत्र प्रा ीनभारतीयदशशनशास्त्राणां विसृ्तताध्यायनाय 

समुव तािसरः  लब्धः  अितशत। अनन्तरसमये सः  राजनैवतकजीिने प्रिेशम् अकरोत्। 1908 

िषे सः  कारागृहे प्रविष्टः  अभित्। 

 कारािाससमये तेन अनुभूतं यत् तस्य अदृषं्ट वकविदन्यमेि अस्तस्त। अनया अनुभूत्या 

अरविन्दः  योगी सञ्जातः । तस्य मनवस विवशष्टाध्यास्तिकवि ारः  योगरूपवि ारः    आगतः  

आसीत्। तादृशवि ाराणां स्पष्टरुपं प्रदातंु पस्तण्ड ेयाशम् आश्रमं वनमाशयमास। 

विंशशताबे्ः  प्रारमे्भ िङ्गप्रदेशे तथा आभारते जातीयताबोधस्य विकासः  सुसम्पावदतः  

अभित्। तत्र ये व्यस्तक्तप्रमुखाः  महत्वपूणाां भूवमकां पावलतिन्तः  तेषु अरविन्दघोषः  

अन्यतमः । 

िङ्गीयनिजागरणम्-

पाश्चात्यविज्ञानं युस्तक्तिादः  दशशनं मानितािादः  औदायशिेत्यादयः  िङ्गीयमनसु्स एकम् 

अभूतपूिां पररितशनम् आवनतिन्तः । अनेन पररितशनेन िङे्ग निजागरणस्य आरम्भः  जातः  

आसीत्। वहन्दुधमशस्य संस्कारसाधनं िङ्गीयनिजागरणस्य प्रधानविषयो भिवत। 

राजाराममोहनरायः  देिेन्द्रनाथठाकुरः  श्रीरामकृष्णपरमहंसश्च एते प्रभृतयः  वहन्दुधमशस्य 

पौत्तवलकतां पुरोवहततन्त्रम् आ ारसिशस्वतां   दूरीकतुां प्र ेवष्टतिन्तः । विषये अस्तिन् 
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व्यस्तक्तिगाशनां मतान्यवप वभन्नावन ितशने्त। रमेश न्द्रमजुमदारः  कथयवत यत् 

पाश्चात्यसभ्यतायाः  संस्पशेन जनेषु मानितािादः  युस्तक्तिादश्च सु्फररतो अभित्।  ड. 

अमलेश वत्रपाठी अकथयत् प्राच्यपाश्चात्ययोः  सस्तिश्रणेन यत् बीजम् अङ्कुरीतं तदेि 

निजागरणस्य वभवत्तः ।  ऐवतहावसकः  यदुनाथसरकारः  उस्तिखवत ऊनविंशशतके 

िङ्गप्रदेशः  निजागरणस्य पीठस्थानम् आसीत् इवत।  अध्यापकः  सुशोभनसरकारः  

कथयवत ऊनविंशशतके िङे्ग सुसंघवितं सांसृ्कवतकजागरणम् एि साधारणतया 

निजागरणम् उच्यते।   

 ऋवष-अरविन्दस्य दृष्टौ िङ्गीयनिजागरणं वकदृशमासीत् इत्ययं प्रबन्धः  प्रधानतः  

इवत ग्रने्थ स्थानं प्राप्तिान्।

ऋर् ेः  दृष्टौ िङ्गीयनिजागरणम्- 

 िङ्गीयानाम् आधुवनकेवतहासः  पयाशलोच्यते  ेत् इदं प्रवतभातं भिवत यत् निजागरणेन 

जातीय ेतना सुसंगवठता अभित्। ऋषेः  अरविन्दस्य मतानुसारं िङ्गीयनिजागरणम् 

आध्यास्तिकजातीयतािादम् अवधकृत्य संगवठतम् आसीत्। अन्तरस्थशस्तक्तरेि प्रकृतशके्तः  

उत्सभूता इवत अनुभिः  एि निजागरणम्। संसृ्कतेः  संरक्षणाय निजागरणमेि एकमात्रः  

पन्थाः । आध्यास्तिकादशशसमूहानां साहाये्यन अिाश ीननिीन-

आक्रमणशीलशस्तक्तप्रबलविश्वस्य सिुखीकरणं निजागरणम्। 

 इदं मतं पररपोषवयतंु शकं्य यत् निसृवष्टः  नाम वनश्चलभािेन पुरातने एि अिरुद्धतया 

स्तस्थवतनाशस्तस्त अवप तु जीिनस्य एकमात्रः  पन्थाः  तथा मुक्तये उपायशे्चवत। पाश्चातेभ्यः  तदा 

वकमवप ग्रहणम् अप्रयोजनं भिवत। अिाकम् आिश्यकं सिशम् अिासु एि विद्यामानं 

ितशत इवत ऋषेः  अवभप्रायमासीत्। 

 व त्तरञ्जनदाससम्पावदते नारायणपवत्रकायां निजागरणविषये उकं्त ितशते यत् 

जातीयप्रकृतेः  अनुयायीतया जातीयधारायां समू्पणाशभ्यन्तरतया निजागरणं गवठतं भिेत्। 

तत्र उच्यते मानितािादः  एकः  एि वकनु्त विवभन्नजावतसमूहः  तादृशसाधारणमानितािादस्य 

िैव त्रविवशष्ट-आिरुपरावजररवत।  यदा ियम् एकतं्व पश्यामः  तदा कस्यावश्चज्जातेः  

िैवशष्ट्यजवनतं ततं्त्व न विनश्यवत अवप तु तज्जातेः  समथशनं पश्यामः । विवशष्टशस्तकं्त प्रकृवतं 

  विलोप्य एकतं्व ियं न लभामहे वकनु्त तदै्ववशष्ट्यम् अनुसृत्य कमशवण 

उच्चतमसम्भािनायाम् उन्नीतं कृत्वा   ऐकं्य प्रापंु्त शकु्नमः । 

 अरविन्दः  पुनः  पुनः  अकथयत् यत् समरुपता न प्रकृत-एकत्वम्। तत् जीिनं 

धं्वसयवत। यथाथश-एकतं्व सुप्रवतवितं  ेत् तन्मध्यस्तस्थतशके्तः  समृद्ध्यिैव त्रतः  तत् प्राणिनं्त 

                                                           
1 An Advanced History of India, R.C.Majumdar and H.C.Raychaudhuri, Pg. No. 26 
2 इइइइइइ इइइइइइइइइ इइइइइइइइ इइइइइइइइ, अअअअअ अअअअअअअअ, Pg.No. 15 
3 Military History of India, Jadunath Sarkar, Pg No. 109 
4 Notes on the Bengali Renaissance, Amit Sen, Pg No. 72 
5 अअअअअअअअअअअअअ 
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सरलं कायशयुकं्त   भिवत। विलुप्तप्राय-आध्यास्तिकतां पुनः  संगृह्य स्वजीिने प्रवतिापनमेि 

निजागरणम्। यस्तिमवप कतशवं्य भिवत तत्सिां स्वशक्त्या स्वप्रवतभया िा करणीयवमवत एि 

पररत्राणाय एकमात्रः  उपायः । 

निजागरणेन अन्तस्थशस्तक्तः  उद्दीवपता अभित्। उते्तजकरुपेण व्यस्तक्तमनसु्स 

नूतनव न्तनम् आभासयवत। स्वहृदयस्थवपवहतद्वारम् उद्घाय 

अन्तस्थवनवितशस्तक्तसमूहान् जागरयवत। सत्तायाः  आि ेतनायाम् एका नूतना वक्रयाधारा 

उन्मोव ता भिवत तथा नूतनभािनायाः  बोधश्च प्रसु्फवितो भिवत। सत्तासु इदमेकं 

सम्भावितोपादानरुपेण भवितुम् अहशवत। अन्तस्थशके्तः  एकत्वरुपेण पुनगशठनम्, 

आन्तसत्तावभः  सह सामञ्जस्यसम्पादनं, स्वाि ेतनया   नूतनतया व्याख्यातवं्य भिवत। 

पाररपावशशकस्तस्थतेः  पररितशनेन उत प्रभािसमूहानाम् आक्रमणेन िा एते वक्रयासमूहाः  

एकवत्रताः  सन्तः  कायां कुिशस्तन्त। तदा बृहदािोन्नवतप्रदायकं पररितशनं निजागरणं उपस्तस्थतं 

भिवत। 

 कालः  तत्प्रभािश्च सिाशन् जीिान् सिाशवण िसु्तवन िा अगे्र नयवत। ियं स्वसत्तायाः  

भूतरुपं पुनः प्रापंु्त न शकु्नमः  वकनु्त सिुखे अग्रसराः  भूत्वा अिाकम् अवधकारं पुनः  लबंु्ध 

शकु्नमः  येन निगवठतजीिनं प्राप्स्स्यामः । अतीतमहत्प्रकृतेः  आदशशस्य   साथशकालो ना 

भिवत। तत्सम्बस्तन्धतभािना तिुपं भाषा तत्पररणवतश्च नूतनभािनया अवभज्ञानेन िा 

पररिवतशता भिवत। ियं तत्सिां भूतालोकेन न अवप तु नूतनालोकेन िष्ट्िंु शकु्नमः । 

नूतनदृष्ट्या तस्य समथशनं कुमशः । पुरातनशब्ानाम् अथोऽवप पररिवतशतः  विसृ्ततः  समृद्धश्च 

भिवत। 

 िङ्गीयनिजागरणं ऋवषणा अध्यािसाधना इवत आख्यया आख्यावयतम् अस्तस्त। 

भारतमातुः  पुरातनसन्ततयः  धमशकल्मषे अधमे   जन्म प्राप्य तादृशवशक्षां   संगृह्य 

स्वल्पायुिन्तः  कु्षिाशयाः  स्वाथशपरायणाः  सङ्कीणशहृदयाश्च अभिन्। तेषु   के न महािानः  

देहं सम्प्राप्य ईदृशः  विषमापदात् जावतं रवक्षतिन्तः । तेषां पुण्यबलेन निजागरणस्य 

आलोकः   तुवदशकु्स उद्भावसतः । नूतनसन्ततयः  साहवसनः  तेजस्तस्वनः  उच्चाशयिन्तः  

उदार ररताः  स्वाथशत्यागीनः  देशवहतसाधकाः  उच्चाकाङ्क्षापूणाशश्च अभिन्। एते युिकाः  

महाशस्तक्तसम्पन्नाः  अविसु्फवलङ्गाः  समस्तजड़तां पररत्यज्य नूतनतया समाजं वनमाशतुम् 

उद्यताः  सस्तन्त। अस्तिन् नूतने प्रा ीनस्यावप प्रभािः  विद्यते। 

 िङ्गीयानां मनः  तदवधकृत्य जीिमानाः  सिेऽवप, मनः  यत् पयशिेक्षवत यत्र वक्रयां करोवत 

 ेते्यतैः  पररिवतशतं भिवत। पररिवतशतं भिवत यदा नूतनव न्तनस्य नूतनभािनायाः  उपादानं 

गृह्नावत। पररिवतशतं भिवत यदा तैः  अवभपे्रररतं सद् नूतनवक्रयािवलषु जागवत्तश। केनावप 
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अस्वीकृतः  िवजशतो िा भिवत  ेदवप पररिवतशतं भिवत। प्रा ीनभािनां सद्वसु्त िा विरोधीभािं 

खण्डवयतंु ियं यदा प्रयुञ्जमहे तदा प्रा ीनव न्तनं नूतनतया अिदवभमुखं प्रकवितो भिवत। 

उपसंहारेः -

 िङ्गीयैः  सिवः  समथशमनसै्कः  वि ारः  करणीयः  वकि स्वप्रज्ञया स्वशक्त्या िा 

समाधातव्यः  यथा राममोहनादयः  समाधानं कृतिन्तः । िङ्गीयनिजागरणस्य प्रकृवतः  

सािशभौमशस्तक्तः  िा नूतनसमाजं वनमाशतु कायां प्रारभत् तदेि शेषं प्रयोजनं साधवयष्यवत इवत। 

महवषशः  योगी अरविन्दः  महान् सन्तः  साधकः  वशक्षाशास्त्री राष्टर िादी क्रास्तन्तकारी 

वि ारकश्च आसीत्। प्राच्यपाश्चात्यसंसृ्कत्योः  वि ारे समन्वयः  सम्पावदतः  ऋवषणा। 

स्ववसद्धान्ताय आदशाशय   भारतीयानां मनवस सः  व रजीवितः  अस्तस्त। 
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