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Abstract 
ঔপশনববশিক ভারবতর শিক্ষাবযবস্থা শবাংি িতাব্দীর অনযতম প্রধান দুই বযশিত্ব রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানবন্দর কাবে নযযনতম 
আস্থা অর্যন করবত পাবরশন। সমাবর্র মুশিবময় শকেু মানুবষর র্নয ইাংবরশর্ ভাষাবাশিত পাশ্চাবতযর তৎকালীন শিক্ষা শববশ্বর 
প্রভয ত জ্ঞান আিরবণর সিায়ক িবলও তার সবে দদির্ ভাব ও সাংস্কত শতর দকাবনারূপ সাংস্পিয শেল না। মনুষযত্ববশর্যত দসই 
শিক্ষা আমাবদর একশনষ্ঠ দাসপ্রবণতা অর্যবন র্তিা পারেম কবর তুবলশেল, তার সামানয অাংি বযয় কবরশন শিক্ষার মাধযবম 
আমাবদর স্বশনভযরিীলতায় বলীয়ান ক'দর তুলবত। ঔপশনববশিক শিক্ষার এই অন্তশনযশিত কলুষ দযর করবত প্রকত ত শিক্ষার 
উবেিয, স্বরূপ ও তার কার্যকাশরতা প্রসবে রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানন্দ, দু'র্বনই আপন ধীরপ্রাজ্ঞ মতামত শবস্তততভাবব বযি 
কবরশেবলন। রবীন্দ্রনাবথর শিক্ষা (১৯০৮) গ্রবে দতা ববিই, এোড়া িাশন্তশনবকতবন আশ্রম-শবদযালয় প্রশতষ্ঠাকাবলর শবশভন্ন 
ভাষবণ আর শবপুল সাশিতয ও শিশঠপবত্রর নানান প্রবকাবষ্ঠ মশণমুবিার মবতা শবশেবয় রবয়বে শিক্ষাসম্পশকযত তাাঁর সুশিশন্তত 
ধারণারাশর্। অনযশদবক শিক্ষাপ্রসবে শবববকানবন্দর বিববযর পশরমাণ তুলনামযলকভাবব কম এবাং খাশনকিা শবশিিও ববি। 
দোি দোি গদয ও সামশয়ক শকেু ভাষণ দথবক তাাঁর বিববযর শনর্যাস আিরণ ক'দর শনবত িয়। তবু সামশগ্রকভাবব শিক্ষাসম্বন্ধীয় 
উভবয়র ধারণাবক পািাপাশি রাখবল শমল-অশমবলর একশি স্পি রূপবরখা আমাবদর দিাবখ ধরা দদয়, দর্খান দথবক এই দুই 
মনীষার শিক্ষা শবষয়ক শিন্তা-ভাবনার তুলযমযলয শবিার স্বভাবতই িবল আবস। দর্মন, দদির্ মাধযবম শিক্ষা গ্রিবণর কথা 
উভবয় বলবলও রবীন্দ্রনাথ শববিষভাবব দর্ার শদবয়শেবলন মাততভাষার ওপর, এরর্নয বাাংলা শবশ্বশবদযালয় গড়বার পবক্ষও 
সওয়াল কবরন শতশন। শঠক এই শবষবয়ই শবববকানবন্দর আবার পক্ষপাশতত্ব শেল সাংস্কত ত ভাষার প্রশত, প্রািীন ভারত সাংস্কত ত 
অধযয়বনর মবধয শদবয় একশদন দর্ পশরপযণয সবতযর সন্ধান দপবয়শেল, বতযমান রু্গমানবস শতশন দসই িাশ্বত শবদযার র্াগরণ 
ঘিাবত দিবয়শেবলন। এধরবণর শকেু দতশিভশের পাথযকয থাকবলও শিক্ষা শবষবয় দবিশকেু দক্ষবত্র তাাঁবদর দমৌল সাদতিযও লক্ষ 
করা র্ায়। শিক্ষার মুখয উবেিয দর্ আত্মকতত যত্ব অর্যন, দস শবষবয় রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানবন্দর দকাবনা শিমত শেল না। আপন 
স্ব-রার্ প্রশতষ্ঠার র্নয প্রবয়ার্বন পাশ্চাবতযর শবদযাবক আিরণ করবার কথা ববলবেন উভবয়ই। আবার শিক্ষাদাতার ভয শমকায় 
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একর্ন শিক্ষবকর দথবক গুরুর প্রবয়ার্নবক দু'র্বনই অগ্রাশধকার শদবয়শেবলন, শর্শন দকবল োত্রবদর প্রথাগত পাবঠর শিক্ষা 
শদবয় ক্ষান্ত থাকববন না বরাং দদনশন্দন র্ীবনািরবণর মবধয শদবয় পরবতযী প্রর্বের কাবে প্রকত ত শিক্ষার স্বরূপশি উেুি 
ক'দর দদববন। আবলািয প্রববন্ধ আমরা মুখয শকেু দবশিবিযর শভশিবত শিক্ষাবক দকন্দ্র ক'দর রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানবন্দর 
শিন্তাদিযবনর তুলনামযলক পর্যাবলািনা করবার প্রয়াস দনব। 

______________________________________________________ 
Discussion 
মধযরু্বগর ইতাশলর মবতা উশনি িতবকর বাাংলায় আবদৌ নবর্াগরণ ঘবিশেল শকনা এবাং শকেু ঘবি থাকবল তাবক সবযাবথয 
'নবর্াগরণ' বলা কতিা রু্শিসেত, -এ শনবয় শবতবকযর দিষ দনই। তবব দর্ শবষয়িা দকাবনা শবতকয োড়াই প্রশতষ্ঠা দপবত 
পাবর, তা িল, দগািা উশনি িতক রু্বড় একাশধক শবশ্বমনীষার ববের মাশিবত র্েগ্রিণ। এই িতাব্দীর েবয়র দিকবক এ 
শবষবয় সববিবয় দবশি ভাগযবান বলবত িয়, কারণ, এই দিবকর প্রথমশদবক শঠক দু-বেবরর বযবধাবন দর্ দু'র্ন বযশিবক 
আমরা দপলাম তাাঁবদর অনশতক্রময প্রভাব সমার্-সাংস্কত শতর বুবক আর্ও সমান ভাবব শক্রয়ািীল। ১৮৬১ ও ১৮৬৩। 
দর্াড়াসাাঁবকা ও শসমলা শিি। রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানন্দ। উভবয়র কাবর্র পশরশধ ও পশরসর শভন্ন িবলও এক র্ায়গায় 
তাাঁবদর সাধমযয লক্ষয করা র্ায়, শিশিি িাসনাধীন কাবল একশি শবষবয় দু’র্বনই অতযন্ত শনশবড়ভাবব ভাবনাশিন্তা কবরশেবলন। 
দসশি িল শিক্ষা। ঔপশনববশিকতার দবড়ার্াবলর মবধয দথবকও স্ববদিীবদর উপবর্াগী শিক্ষার প্রবয়াগ ও সম্ভাবনা শবষবয় 
উভবয় শনবর্র শনবর্র মবতা ক'দর শিন্তা-ভাবনার প্রবয়াগ ঘিান।    
 
র্নসাধারবণর শিক্ষা—  
আমাবদর দদবি শিক্ষাসম্বন্ধীয় দর্সব সমসযা রবয়বে, তার মবধয অতযন্ত গুরুতর একিা শবষয় িল, শিক্ষাবযবস্থার অসামযতা। 
বস্তুত, এবদবি শিক্ষা বরাবর মুশিবময় র্বনর কুশক্ষগত িবয় দথবকবে, তা দকাবনা কাবল সবযস্তবর সমানভাবব শবস্তার লাভ 
করবত পাবরশন। বশঙ্কমিবন্দ্রর বেদিযন (প্রথম প্রকাি দবিাখ, ১২৭৯) প্রকাবির অনযতম প্রধান কারণই শেল শিক্ষাবযবস্থায় 
উচ্চ-নীি দভদাবভদ দযর কবর তাবক সবযর্বনর আয়িাধীন ক'দর দতালা। শিক্ষা প্রকত তঅবথয সমাবর্র পবক্ষ তখনই মেলর্নক 
ও ফলপ্রসয িবয় উঠবব র্খন তা সুশিশক্ষবতর কু্ষদ্র গশি দপশরবয় দদবির সবযত্র সমানভাবব েশড়বয় পড়বার উদারতা অর্যন 
করবত পারবব। তৎকাবল সমাবর্ প্রিশলত ‘শফলির দ ৌন’ শিক্ষার শবশধবযবস্থা কীরকম শেল, ‘বেদিযবনর পত্রসযিনা’ অাংবি 
তার উপবর্াশগতার বণযনা পাওয়া র্ায়, -  

“দকবল উচ্চবশ্রণীর দলাবকরা সুশিশক্ষত িইবলই িইল, অধঃবশ্রণীর দলাকশদগবক পতথক শিখাইবার প্রবয়ার্ন নাই; 
তািারা কাবর্ কাবর্ই শবিান িইয়া উশঠবব। দর্মন দিাষক পদাবথযর উপশরভাবগ র্লবসক কশরবলই শনম্নস্তর পর্যযন্ত 
শসি িয়, দতমশন শবদযারূপ র্ল বাঙাশল র্াশতরূপ দিাষক-মতশিকার উপশরস্তবর ঢাশলবল শনম্নস্তর অথযাৎ ইতরবলাক 
পর্যযন্ত শভশর্য়া উশঠবব!”১  

এখাবন বশঙ্কম দর্ উি শিক্ষাপ্রণালীর বণযনাকারী মাত্র দসকথা বলা বাহুলয। ঊনশবাংি িতাব্দীর শিতীয়াবধযর এই অবস্থা শবি 
িতবক এবসও তার িাশরত্রযবদল কবরশন। তাই বশঙ্কবমর এবিন লজ্জার্নক শববরবণর প্রায় িশিি বের পবর শিক্ষাবযবস্থার 
তথাকশথত উন্নশতসাধন কাবল দাাঁশড়বয় রবীন্দ্রনাথবকও শিক্ষায় অসামযতা দযরীকরণ প্রসবে ভাববত িবয়বে। ঔপশনববশিক 
ভারতববষয শিক্ষার সবযর্নীন শবকাি র্াবত সম্ভব িবত পাবর, তার র্নয রবীন্দ্রনাথও র্নশিক্ষার ওপর শববিষভাবব দর্ার 
শদবয়শেবলন। তাাঁর শিক্ষাশিন্তায় তাই বযশির দথবক সমশির উপর দবশি গুরুত্ব আবরাপ করা িবয়বে। তাাঁর মবত, দদবির 
প্রবতযকশি র্নগণবক নযযনতম শিক্ষাদান না কবর দকবলমাত্র সাংখযালঘু শকেু মানুষবক উচ্চশিক্ষার অশন্তম দসাপাবন আবরািণ 
করার বযবস্থা আসবল শিক্ষা শর্শনসিাবক ইচ্ছাকত তভাবব দুলযভ ও দুময যলয ক'দর দতালা। এবত দকাবনাভাবব দদবির মেল সম্ভব 
নয়। আইন-আদালত দথবক শুরু কবর দদবির সমস্ত সরকাশর শবশধবযবস্থায় শনম্নসাধারবণর দর্ ভয়-ভীশত ও অপারেমতা, 
এর দনপবথয আবে শিক্ষাবক সবযস্তবরর মবধয সমানভাবব শবস্তার করবত না পারা। এই িরম অসামযতার শপেবন তথাকশথত 
শিশক্ষত সম্প্রদাবয়র ভ্রান্ত ধারণাবক খাশনকিা দায়ী কবর রবীন্দ্রনাবথর শতর্যক মন্তবয, - 
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‘‘র্নসাধারণবক দলখাপড়া দিখাইবল আমাবদর িাকর রু্শিবব না, এ কথা র্শদ সতয িয় তবব আমরা দলখাপড়া 
শিশখবল আমাবদরও দাসযভাববর বযাঘাত িইবব এ আিঙ্কাও শমথযা নবি।”২  

রবীন্দ্রনাথ তাই দদবির মানুষবক সশতয সশতয আপন ক'দর পাবার র্নয স্বার্াতযববাবধর অিশমকার পথ বাতবল দদনশন, 
সমাবর্ সুশিক্ষার সম্প্রসারবণর কথা বারবার স্মরণ কশরবয় শদবয়বেন।    

শবববকানবন্দর সমগ্র শিক্ষাশিন্তার মযল কথাশি িল িশরত্র গঠন বা ‘Character building’। তাাঁর ‘complete 
education’-এর তবে বযশিবত্বর শবকাবির ভয শমকা অপশরসীম। শবববকানবন্দর আদিয িশরবত্রর মবধয উদাি হৃদয়, অফুরান 
সািস, দলািার মবতা দতঢ় মাাংসবপশির সবে উিম বুশিমিাও সমানভাবব আবিযক। এই দিবষাি দবশিবিযর র্নয প্রবয়ার্ন 
উপরু্ি সুশিক্ষার। তাই আপামর র্নসাধারবণর কাবে শিক্ষার সির্লভযতা শবষবয় তাাঁবকও মত প্রকাি করবত দদখা 
শগবয়বে। একর্ন উচ্চমর্যাদার িাহ্মবণর দিবয় নীি-অস্পতিয িিাবলর শবদযাশিক্ষা অশধক প্রবয়ার্নীয় ববল শতশন মবন কবরবেন। 
বস্তুত, সমাবর্র উচ্চবণয িাহ্মণ সির্াতভাবব শিশুকাল দথবক পশরববি ও পশরশস্থশতর সবরকম আনুকয লয দপবয় থাবক আর 
ভয শমষ্ঠ িওয়ামাত্র দসই একই সমার্ একর্ন তথাকশথত শনম্নববণযর বযশিবক লাঞ্ছনা, অববিলা ও অতযািাবরর শিকার বাশনবয় 
দনয়। একমাত্র শিক্ষার আবলাক িারা সমাবর্র ভয়াবি এ শনষু্ঠরতা দযর করা সম্ভব। দশরদ্রবদর শিক্ষাদাবনর র্নয শবববকানন্দ 
একশি নতুন পো উদ্ভাবন কবরশেবলন, তা িল বাশড় বাশড় শগবয় প্রাথশমক শিক্ষার পাঠ শদবয় আসা। এই বযবস্থায় পযণযবয়স্ক 
নারী-পুরুষবদরও শনবয়াগ করা দর্বত পাবর, র্খন গ্রাবমর অশধবাসীগণ কাশয়ক পশরশ্রবমর পর দকাবনা একশি গাবের োয়ায় 
শনবর্বদর মবধয গল্প-গুর্ব কবর থাবকন, অবসবরর দসই মুিয বতয দু-একর্ন শিশক্ষত সন্নযাসীবদর িারা গল্পচ্ছবল বা মানশিত্র 
ও দলাববর সািাবর্য তাাঁবদর প্রাথশমক শকেু দিখান র্ায়। শবববকানবন্দর পরামিয, সম্ভব িবল তাাঁবদর র্নয সান্ধযকাবল 
অববতশনক শবদযালবয় পঠন-পাঠবনর বযবস্থা করাও দর্বত পাবর। দসখাবন িাবত-কলবম শকেু প্রথমস্তবরর শিক্ষা তাাঁরা র্া 
পাবব, তা সারার্ীবন বই পবড় পাওয়া শিক্ষার দিবয় দকাবনা অাংবি কম িবব না।৩ শবদযার্যবনর প্রাশতষ্ঠাশনক দঘরাবিাবপর 
বাইবর শগবয় সববয়বসর ও সববশ্রশণর মানুষবদর র্নয প্রস্তাশবত এ শিক্ষাপিশত ঔপশনববশিক রু্বগর দক্ষবত্র শেল অতযন্ত 
র্নশিতকর।  

শবববকানন্দ শবদযালবয়র আবলাক না-পাওয়া এসব দুভযাগা মানুষবদর র্নয দর্রকম অববতশনক শিক্ষাপ্রণালীর কথা 
দভবববেন, রবীন্দ্রনাবথর শিন্তায় তাাঁবদর শিক্ষালাবভর আবরককরকম উপাবয়র িশদি পাওয়া র্ায়। ১৩৪৩ বোবব্দর একশি 
পবত্র রবীন্দ্রনাথ বাাংলাবদবির তৎকালীন শিক্ষাসশিববর কাবে শবদযার সাংস্পিযিীন নারী - পুরুষবদর র্নয দদিবযাপী প্রাবদশিক 
পরীক্ষাবকন্দ্র স্থাপবনর প্রস্তাব রাবখন। ‘পুনশ্চ’ শিবরানাবম শিশঠর একশি শববিষ অাংবি শিক্ষাশবভাবগর কাবে তাাঁর ঐকাশন্তক 
আশর্য শেল, - 

“দদবির দর্-সকল পুরুষ ও স্ত্রীবলাবকরা নানা কারবণ শবদযালবয় শিক্ষালাবভর সুবর্াগ দথবক বশিত তাবদর র্নয 
দোবিাববড়া প্রাবদশিক িিরগুশলবত র্শদ পরীক্ষাবকন্দ্র স্থাপন করা র্ায়, তবব অবনবকই অবসরমবতা ঘবর ববস 
শনবর্বক শিশক্ষত করবত উৎসাশিত িবব। শনম্নতন দথবক উচ্চতন পবয পর্যন্ত তাবদর পাঠযশবষয় শনশেযি কবর তাবদর 
পাঠযপুস্তক দবাঁবধ শদবল সুশবশিতভাবব তাবদর শিক্ষা শনয়শিত িবত পারবব।”৪  

সুিতঙ্খল এই বযবস্থায় শিক্ষাথযীরা ঘবর ববস শনবর্বদর পড়াবিানা র্াশর রাখবত পারত এবাং তার পযণয মযলযায়ন ঘিা সম্ভব 
িত ওইসব পরীক্ষাবকবন্দ্র শনশদযি পরীক্ষায় উিীণয িবার মবধয শদবয়। এর শবশনমবয় প্রাপ্ত তাাঁবদর শিক্ষার উপাশধ সমার্ ও 
র্ীশবকা-উভয় দক্ষবত্র র্বথাশিত প্রবয়ার্ন সাধবনর পবথ সিায়ক িত। রবীন্দ্রনাবথর এই প্রাবদশিক পরীক্ষাবকন্দ্র স্থাপবনর 
আশর্য দকবল একশি শিশঠবত সীমাবি শেল না, ১৯৩৩ সাবল কশলকাতা শবশ্বশবদযালবয় প্রদি রবীন্দ্রনাবথর একশি ভাষবণও 
(পবর র্া ‘শিক্ষার শবশকরণ’' পুশস্তকাকাবর দবর িয়) প্রসেশি উত্থাশপত িয়। শকন্তু দুঃবখর শবষয় শিক্ষাশবভাগ বা শবশ্বশবদযালবয়র 
তরফ দথবক দসশদন এ প্রস্তাব বাস্তবায়বনর র্নয দকাবনা পদবক্ষপ গ্রিণ করা িয়শন। পরবতযীকাবল শবশ্বভারতীর 
দলাকশিক্ষাসাংসদ একক প্রবিিায় দদবির শবশভন্ন প্রাবন্ত দবিশকেু রবীন্দ্র প্রস্তাশবত পরীক্ষাবকন্দ্র স্থাপন করবার উবদযাগ গ্রিণ 
ক'দর।৫ অনযশদবক ঔপশনববশিক রু্বগ প্রস্তাশবত শবববকানবন্দর অববতশনক শবদযালবয়র সাক্ষাৎ শনদিযন এখনও গ্রাবম-গবে 
অল্প পশরমাবণ িবলও দদখবত পাওয়া র্ায় এবাং এ ধরবনর র্নশিক্ষা প্রিারমযলক কাবর্ শবশভন্ন দস্বচ্ছাবসবী সাংস্থার আগ্রি 
উিবরাির বতশি পাবচ্ছ, আিার কথা এিাও।  
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শিক্ষা ও আত্মকতত যত্বববাধ— 
শিক্ষা দর্ মাধযম দথবক গ্রিণ করা দিাক না দকন তা দর্ন শিক্ষাথযীর আত্মশনভযরতায় সিায়ক িবয় ওবঠ, এ শবষবয় রবীন্দ্রনাথ 
ও শবববকানন্দ দু'র্বনই সমধমযী মত দপাষণ কবরবেন। প্রকত ত শিক্ষা মানুষবক স্বাবলম্বী িবত দিখায়, তাাঁবক আত্মকতত যবত্বর 
অশধকারী ক'দর দতাবল। শকন্তু রবীন্দ্রনাথ দদবখবেন, শিশিিিাশসত ভারবত ইাংবরশর্ মাধযবমর 'কবল-োাঁিা শবদযা'-র প্রভাবব 
বাঙাশল োত্ররা দকমনভাবব পেু ও পরশনভযরিীল িবয় ওবঠ। এর অনযতম কারণ িল, ভাষার সবে ভাববর শববরাধ। দোিববলায় 
বাঙাশলশিশুবক ইাংবরশর্ পড়বত িয় একপ্রকার বাধয িবয়, রবীন্দ্রনাথ দদবখবেন, শববদশি দসই সমার্-পশরবববির সাবথ শিশুর 
দকাবনারকম পযবযপশরশিশত না ঘিায় দস পরীক্ষায় পাবির তাশগবদ পাঠযগুশল দকাবনাপ্রকাবর গলাধঃকরণ ক'দর ববি শকন্তু 
অন্তর দথবক দসগুশলবক গ্রিণ করা তার সামবথযয কুলায় না। কারণ, আবিিব বাাংলার দর্ আিবপৌবর ঘবর তার দববড় ওঠা, 
দর্ বনু্ধ-বান্ধব ও সুহৃদবদর মাবে তার শনতয আবশতযত দদনশন্দন র্াপন, সববযাপশর বেপ্রকত শতর দর্ মধুর িযামশলমা তার দিিব 
ও দকবিারবক আবিপতবি র্শড়বয়,-এর দকাবনাশির প্রশতচ্ছশব খুাঁবর্ পাওয়া র্ায় না শববদশিভাষার প্রাইমারগুবলায়। ফলত 
শিক্ষার সবে র্ীববনর অশনবযার্য এক বযবধান শিক্ষাথযীবক ক্রমি শনবর্র শিকড় দথবক, শনশিত আত্মপশরিয় দথবক দযরবতযী 
ক'দর দতাবল। একশদবক তার পবক্ষ শববদশি ভাব ও ভাষা সম্পযণযরূবপ আত্মীকরণ করা সম্ভব িয় না, আবার দদির্ রীশত 
ও সাংস্কত শতর পুবরাপুশর বিবতযী িওয়াও একপ্রকার দুঃসাধয িবয় ওবঠ। এ দুইবয়র িানাবপাবড়বন দস আত্মকতত যত্বিীন এক 
পরর্ীবী দশ্রশণবত পশরণত িয়, দর্খাবন সবযদা ওপরমিবলর শনবদযি বযশতবরবক স্ববিিায় দকাবনা কার্ করা তার পবক্ষ সম্ভব 
িবয় ওবঠ না। এবিন ‘কতযাভর্া’ শিক্ষার অবিযম্ভাবী প্রভাবরূবপ আমাবদর রু্শি-বুশি পর্যন্ত দকাবনা এক অদতিয ওপরওয়ালার 
অেুশলবিলবন িাশলত, তাবক ‘ভয বতর উপদ্রব’ এবাং ‘অদু্ভবতর িাসন’ দথবক মুশি দদওয়া আর্ও সম্ভব িল না। ‘শলশপকা’ 
(১৯২২)-র অন্তগযত ‘কতযার ভয ত’ রিনায় আত্মশনভযরতায় শনতান্ত অক্ষম অতীতশবলাসী এই র্াশতর ভশবষযত িাশনত শবদ্রূবপর 
ভশেবত উপশস্থত কবরবেন রবীন্দ্রনাথ, - 

“এবদর ভশবষযৎিা দপাষা দভড়ার মবতা ভয বতর দখাাঁিায় বাাঁধা, দস ভশবষযৎ ভযা'ও কবর না, মযা'ও কবর না, িুপ কবর 
পবড় থাবক মাশিবত, দর্ন এবকবাবর শিরকাবলর মবতা মাশি।”৬  

রবীন্দ্রনাবথর মবত, শনবর্বদর স্বভাববর এই দুবযলতার র্নয আমরা দকাবনাকাবল স্বরার্ অর্যন করবত পারলাম না, 
দদবি এবকর পর এক রার্ার আশবভযাব ঘবি তাাঁরা আমাবদরই ওপর কতত যত্ব কবর দগল, অথি আমরা শিরকাল রইলাম 
তাাঁবদর অনুগত আজ্ঞাবািী রূবপ। শিক্ষার মবতা একান্ত প্রবয়ার্বনর বযাপারবকও আমরা আববদন-শনববদন ও ওপরমিবলর 
অকস্মাৎ কত পাদতশির উপর দেবড় শদবয় শিন্তামুি িবয় অলসভাবব সময় কাশিবয়শে, এরর্নয কখনও আন্তশরক তাশগদ অনুভব 
কশরশন। 'শিক্ষার বািন' প্রববন্ধ এ শবষবয় রবীন্দ্রনাবথর স্পি বীক্ষা, - 

“শিক্ষার র্নয আমরা আবদার কশরয়াশে, গরর্ কশর নাই। শিক্ষাশবস্তাবর আমাবদর গা নাই।”৭ 

শিক্ষার বযাপাবর আমাবদর বযশিগত ওর্র দনই ববলই দদিবযাপী অবুশির রার্াবক শসাংিাসবন বশসবয় আমরা তার পদতবল 
িাত র্বড়া ক’দর ববস আশে, র্া মনুষযবত্বর িরম অপমাবনর সাক্ষী। শবশভন্ন বিত তায় ও প্রববন্ধর সাবথ সাবথ কশবতায় পর্যন্ত 
র্াশতর এই মানশসক অিলাবস্থার তীি শবরুিািারণ করবত দদখা শগবয়বে রবীন্দ্রনাথবক। শিত্রা (১৮৯৬)-য় ভগ্ন, স্বাস্থযিীন 
শনর্যীব মানুষগুশলর হৃদবয় নতুনভাবব উদযম সিাবর তাই শতশন সািস রু্শগবয় ববলবেন, - 

“মুিযতয তুশলয়া শির একত্র দাাঁড়াও দদশখ সবব; র্া 
র ভবয় তুশম ভীত দস অনযায় ভীরু দতামা-দিবয়,  
র্খশন র্াশগবব তুশম তখশন দস পলাইবব দধবয়;”৮  

ঔপশনববশিক শিক্ষাবযবস্থার শনয়িকবদর একশি পবযবতর সবে তুলনা ক'দর শতশন বযাখযা শদবয়বেন দর্, অিল-অিল পবযত 
কখনও নবড় না, মানুষবকই তাাঁর প্রবয়ার্বনর গরবর্ তার শদবক নড়বত িয়। দতমনই আমাবদরও শিক্ষার উন্নশত করবত 
িবল শনবর্বদর প্রবয়ার্বনর শবষয়শি দকাবনা এক কতযার ইচ্ছার ওপর নযস্ত রাখবল িলবব না, শনবর্বদরই তাশগবদ 'আমরা 
িাই' কথাশি অতযন্ত দর্াবরর সবে বলবত িবব। 
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শবববকানবন্দর প্রযাকশিকযাল দবদান্ত শিক্ষার মবধযও নানাভাবব আমাবদর এই স্বভাবর্শনত আলসয দযর করার কথা 
বলা িবয়বে। তাাঁর মবত, শিক্ষা দর্ দকাবনা র্ায়গা দথবক গ্রিণ করা দিাক না দকন, তা র্শদ মনুষযত্ব শবকাবির সিায়ক এবাং 
দদি ও দবির কলযাবণ বযবিাবরর উপরু্ি না িয়, তবব তার দকাবনা সাথযকতা দনই। তাই উপশনষদ-এর মিৎ আদিযগুশল 
সির্ ভাষায় সাধারণ মানুবষর মবধয প্রিার করার র্নয তাাঁবক বারবার উৎসাি দর্াগাবত দদখা শগবয়বে, র্াবত িাহ্মণ ও 
িিাল সমানভাবব দসই প্রািীন ভারবতর আদবিযর িারা িাশলত িবয় শিক্ষাবক শনবর্র স্বরূপানুর্ায়ী গবড় দনবার সামথযয অর্যন 
করবত পাবর। আমাবদর দদবি শিক্ষার অপযণযতার্শনত সমসযার দযরীকরবণ পাশ্চাবতযর জ্ঞান ও শবদযাবক এবকবাবর অস্বীকার 
কবরনশন শবববকানন্দ, তবব তার হুবহু নকলনশবশি নয়, পশশ্চবমর শবদযাবক আমাবদর দদবির সমার্-পশরবববির উপরু্ি 
ক’দর গবড় দনবার পরামিয শদবয়বেন শতশন। ‘অপর’ শবদযাবক ‘আপন’ ক’দর দনবার আশ্চর্য সামথযযববাবধর র্নয রবীন্দ্রনাবথর 
মবতা তাাঁবকও র্াপাবনর স্তুশত করবত দদখা শগবয়বে। র্াপান ইউবরাবপর দথবক নানাধরবনর শবদযা গ্রিণ করবলও দসগুশল 
তারা দদবির প্রবয়ার্ন অনুর্ায়ী শনবর্বদর মবতা ক’দর গবড় শনবয়শেল। শববলবতর শবদযাবক স্ববদবির োাঁবি রূপান্তর করবার 
তাবদর দস দকৌিবলর প্রিাংসা ক’দর র্াপান সম্পবকয শবববকানবন্দর উশি, - 

“দসখাবন এখানকার মবতা শবদযার বদির্ম দনই। তারা সাবিববদর সব শনবয়বে, শকন্তু তারা র্াপানীই আবে, 
সাবিব িয় নাই।”৯  

অথি আমাবদর দদবি পাশ্চাবতযর সমস্তশকেু শবনা শবিাবর দমবন দনওয়ার অন্ধ অনুকরণ প্রবতশিবক শবববকানন্দ তীি 
শববরাশধতা কবরবেন। প্রবতযক বযশিমানুষবক সবযাবগ্র তাই স্বশনভযর িবার মবি শতশন দীশক্ষত করবত দিবয়বেন র্া দদবির 
সমগ্র দিতনাবক পযববযর শরিতার পবথ শকাংবা পশশ্চবমর বহুলতার পবথ শনবয় র্াবব না, র্া পযণযতার িান্ত পবথ িাশলত িবয় 
ঔপশনববশিক িাসবন শিয়মাণ স্বাবদশিক ঐকযবক দতঢ় ও মর্বুত ক'দর তুলবব।  
 

আদিয শিক্ষার মাধযম : দুশি তুলযমযলয ভাবনা— 
র্াপাবনর মবতা ভারতববষযও আত্মকতত যবত্বর প্রশতচ্ছশব দদখবত িবল শিক্ষার সমস্ত স্তবর মাততভাষার অন্তভুযশির কথা ববলবেন 
রবীন্দ্রনাথ। কারণ, বাইবরর শিক্ষাবক সমস্ত দদি র্শদ আপন ভাবব আিরণ করবার িশি অর্যন করবত পাবর তববই তার 
সাথযকতা আর তার উবপয় শিসাবব মাততভাষাই প্রধানতম সিায়। আফবিাবসর শবষয়, আমাবদর উচ্চশিক্ষার বািন শববদশিভাষা 
অথি স্বাভাশবক শিন্তার মাধযম িল মাততভাষা। শিক্ষার সবে মাততভাষার এই শববচ্ছবদর দরুন উচ্চঅবের ভাবনাশিন্তা করবার 
সাবলীল ক্ষমতা আমাবদর র্োয় না। ঔপশনববশিককাবল উচ্চশিক্ষায় দকবল ইাংবরশর্ভাষার একচ্ছত্র প্রতাপবক রবীন্দ্রনাথ 
দমবন শনবত পাবরনশন। িাতয মাততভাষার সপক্ষতা ক'দর তৎকাবলর শিক্ষাশবভাবগর উবেবি পরপর তীক্ষ প্রশ্নবাণ েুাঁবড় তাাঁবক 
বলবত দিানা দগল, -  

“দর্ দবিারা বাাংলা ববল দসই শক আধুশনক মনুসাংশিতার িযদ্র? তার কাবন উচ্চশিক্ষার মি িশলবব না? মাতত ভাষা 
িইবত ইাংবরশর্ভাষায় র্ে লইয়া তববই আমরা শির্ িই?”১০  

এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষার অন্দবর বাাংলাভাষার প্রববি ঘিাবনার একিা উপাবয়র িশদি শদবয়বেন রবীন্দ্রনাথ। তাাঁর পরামিয, 
শবশ্বশবদযালবয়র অন্তশবযভাবগ দর্মন ইাংবরশর্শিক্ষার আবয়ার্ন, দতমনই বশিশবযভাবগ আয়তবন কু্ষদ্র িবলও বাাংলাভাষায় 
পঠনপাঠবনর একশি বযবস্থা করা দর্বত পাবর। এবত দর্সব োত্র ইাংবরশর্ ভাষায় পিুত্ব অর্যবন ততিা সক্ষম নয়, তাাঁরাও 
উচ্চশিক্ষার মর্যাদা দথবক বশিত িবব না। রবীন্দ্রনাথ আিা রাখবেন, - 

“এমশন কশরয়া বাাংলার শবশ্বশবদযালবয় ইাংবরশর্ এবাং বাাংলাভাষার ধারা র্শদ গোর্মুনার মবতা শমশলয়া র্ায় তবব 
বাঙাশল শিক্ষাথযীর পবক্ষ এিা একিা তীথযস্থান িইবব। …ইিাবতই দদবির শিক্ষা র্থাথয শবস্তীণয িইবব, গভীর িইবব, 
সতয িইয়া উশঠবব।”১১  

উচ্চশিক্ষায় পঠন-পাঠবনর মাধযম শিসাবব মাততভাষার অশভবষক ঘিাবনার র্নয রবীন্দ্রনাবথর 'বাাংলা শবশ্বশবদযালয়' ভাবনার 
উদ্ভব। সুশিশক্ষত বাঙাশল র্খন শনঃসশন্দগ্ধভাবব পাশ্চাবতযর ভাষা ও শবদযাবক জ্ঞানার্যবনর একমাত্র দসাপানরূবপ গ্রিণ করবত 
িবলবে, সামাশর্ক পশরসবর মাততভাষার অবস্থান র্খন দুবয়ারাণীর মবতা প্রায় উবপক্ষনীয়, ইাংবরশর্য়ানার দসই ঘযণযাববতয 
দাাঁশড়বয় মাততভাষাবক শিক্ষার সববযাচ্চস্তবর বযবিারবর্াগয ক'দর তুলবত রবীন্দ্রনাবথর এবিন প্রস্তাব সমার্-পশরবববির শনশরবখ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-42 
Website: www.tirj.org.in, Page No.343-350 

___________________________________________________________________________ 

Page 348 of 350 

শনঃসবন্দবি এক দুঃসািশসক পশরিয়। তবব শুধু তেগতভাবব সপক্ষতা নয়, বযশিগত র্ীববনও আমরা দদবখ থাকব রবীন্দ্রনাথ 
মাততভাষাবক দকমন শনশবড়ভাবব লালন কবরশেবলন, প্রথম র্ীববন বাাংলাভাষায় পঠন-পাঠন কীভাবব বালবকর সুস্থ মানশসক 
গঠবন প্রভয ত সিায়তা কবরশেল এবাং তার সুদযরপ্রসারী ফল পরবতযীকাবলর ইাংবরশর্শিক্ষাবক দকমন স্বচ্ছন্দভাবব এশগবয় 
শনবয় র্ায়, এসব কথা র্ীবনস্মতশত (১৯১২)-দত শবশভন্ন প্রসবে উবঠ এবসবে। বস্তুত, মাততভাষাবক শিক্ষার সবযস্তবর েশড়বয় 
দদবার প্রবয়ার্নীয়তা রবীন্দ্রনাথ শনবর্র র্ীবনাশভজ্ঞতার িারা অনুভব কবরশেবলন পরবতযীকাবল তাই এর কার্যকাশরতা সম্ববন্ধ 
শতশন এত শনঃসশন্দগ্ধভাবব মতামত বযি করবত দপবরবেন।  

শবববকানবন্দর শিক্ষাশিন্তায় মাততভাষার উপবর্াশগতার প্রসে থাকবলও দসখাবন শিক্ষার মাধযম শিসাবব সাংস্কত বতর 
প্রাধানয লক্ষয করা র্ায়। শতশন দদবখবেন, সাংস্কত ত িব্দ উচ্চারণমাবত্র র্াশতর মবধয একশি দগৌরব, একশি িশির ভাব 
সিাশরত িয়। প্রািীন ভারত সাংস্কত ত অধযয়বনর িারা একশদন দর্ পযণয সবতযর সন্ধান দপবয়শেল, িাশ্বত দসই আদিযবক 
বতযমান রু্গমানবস পুনরায় সম্প্রসারবণর কাবর্ শনবয়াশর্ত করবত িবব। সাধারবণর আত্মবিতনার এই মিতী প্রয়াবস 
উপশনষদ-এর অপশরসীম গুরুবত্বর কথা বারবার শতশন স্মরণ কশরবয় শদবয়বেন। বতিৎ িশির আধার উপশনষদ-এর প্রসেসযবত্র 
শবববকানবন্দর শিক্ষাশিন্তায় শবশভন্নভাবব ধবমযর অনুষে িবল আবস। তাাঁর মবত, োত্রবদর র্ীশবকা অর্যবনর র্নয কাশরগশর 
শকাংবা অনয দর্ ধরবনর শবদযায় শিশক্ষত করা দিাক না দকন, তাাঁবদর দর্ন ধমযশিক্ষার শবষয়শি শববিষভাবব নর্র দদওয়া িয়। 
শবববকানবন্দর কাবে ধময বলবত দপৌিশলকতায় শবশ্বাসী মন শনবয় শনশদযি শকেু আিার পালন করা নয়, ধময তাাঁর কাবে শেল 
সমস্ত শিক্ষার সারাৎসার শববিষ। তাাঁর মবত, - 

“দর্ ভাবধারা পশুবক মানুবষ এবাং মানুষবক দদবতায় পশরণত কবর, তািাই ধময।”১২  

দীঘযশদবনর শনশবড় অনুিীলন বযশতবরবক এই আবত্মান্নশত সম্ভব নয়। শবববকানন্দ তাাঁর আদিয রু্বকবদর তাই উপশনষদ দথবক 
দকবল দিাক আওড়াবনা নয়, তার দুময যলয ভাব ও ধারণাগুশল আত্মস্থ করার কথা ববলবেন, র্াবত প্রািীন ভারবতর দসই 
সতযসন্ধানী দতশি দদনশন্দন বযবিাবরর মবধয শদবয় একসময় তা পুবরাপুশর সাংস্কাবর পশরণত িয়। দকননা, - 

“উপশনষদ্ দর্ িশি সিার কশরবত সমথয, দসই িশি সমগ্র র্গৎবক দতর্স্বী কশরবত পাবর। উিার িারা সমগ্র 
র্গৎবক পুনরুজ্জীশবত, িশিমান ও বীর্যিালী কশরবত পারা র্ায়।”১৩  

এভাবব শবববকানন্দ প্রািীন ভারবতর দবদান্তবাবদর কাবে বারবার িরণাপন্ন িবয়বেন এবাং এর অন্তশনযশিত ধী-িশির িারা 
ভারতবষযবক র্াগশরত করবত দিবয়বেন। 

ঔপশনষশধক প্রভাব দথবক রবীন্দ্রনাথও দকাবনাভাবব শবরু্ি নন। তাাঁর সমস্ত সাশিতযকময ও সামশগ্রক শিন্তা-দিতনায় 
দতা ববিই, শিক্ষাসম্বন্ধীয় ভাবনাবতও একিা বড় র্ায়গা রু্বড় রবয়বে উপশনষদ প্রসে। প্রািীন ভারবতর শিক্ষার আদিযবক 
শতশনও অতযন্ত মর্যাদার সবে গ্রিণ কবরশেবলন। ১৯০৯ শিস্টাবব্দ ওভারিুন িল-এর বিত তায় শতশন তবপাববনর আশ্রশমক 
শিক্ষাবক ভারবতর 'নযািনাল সাধনা' ববল অশভশিত ক'দর দসই আদিযবক বতযমান শিক্ষাবযবস্থায় র্তদযর সম্ভব প্রবয়াগ করার 
পরামিয দদন। শুধু পরামিয নয়, িাশন্তশনবকতবন িহ্মির্যাশ্রম প্রশতষ্ঠা শদববস (৭ই দপৌষ ১৩০৮) োত্রবদর উবেবিয রবীন্দ্রনাথ 
দর্ বিত তা প্রদান কবরন, দসখাবন প্রকত শতর দক্রাড়লাশলত প্রািীন তবপাববনর উদারতার শিক্ষাবক নব প্রশতশষ্ঠত শবদযালবয় 
পালন করবার দঘাষনা শেল। রবীন্দ্রনাথ প্রকত শত লাশলত তবপাববনর শিক্ষায় বযশির আত্মশবকাবির পযণযতা লক্ষ কবরশেবলন। 
তথাকশথত প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষা শিক্ষাথযীবক শনশদযি দকাবনা শবদযায় পারদিযী িবত সািার্য ক'দর শঠকই শকন্তু আশ্রশমক শিক্ষা 
োত্রবদর প্রকত তঅবথয 'দভািত বত্বর অশধকার' দথবক 'কতত যবত্বর অশধকার' অর্যন করবত দিখায়, কতযাভর্ার ঘতণয মানশসকতার 
পশরববতয তাাঁবক সাশবযকভাবব স্বাবলম্বী ক'দর দতাবল। বলা বাহুলয, রবীন্দ্রনাথ প্রশতশষ্ঠত আশ্রশমক শবদযালয় প্রািীন ভারবতর 
এই তবপাববনর োাঁিবক অবনকাাংবি অনুসরণ ক'দর গবড় উবঠশেল। 
 
মনুষযবত্বর র্াগরবণ শিক্ষক বনাম গুরু— 
পশরপযণযভাবব আত্মকতত যত্ব অর্যবনর শিক্ষায় পথপ্রদিযকরূবপ একর্ন শিক্ষবকর ভয শমকা অতযন্ত আবিযক। র্শদও রবীন্দ্রনাথ 
ও শবববকানন্দ উভবয়ই শিক্ষবকর দিবয় 'গুরু' িব্দশির উপর অশধক গুরুত্ব আবরাপ কবরবেন। শবদযালবয় শিক্ষকরূবপ র্াাঁবক 
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পাওয়া র্ায়, দবতবনর শবশনমবয় শিক্ষা দান করা তাাঁর কার্। শনবর্র দাশয়ত্ব শনপুণভাবব সম্পাদন করা োড়া তাাঁর দথবক 
অশধকশকেু আিা করা সমীিীন নয়। দেফ প্রবয়ার্বনর গশিবত আবি োত্র-শিক্ষবকর এবিন সম্পবকয হৃদয়-মবনর দকাবনারূপ 
সাংবর্াগ ঘবি না। স্বভাবতই শিক্ষক-োবত্রর হৃদয়িীন এ সম্পকয রবীন্দ্রনাবথর বরাবর না-পসন্দ শেল। শিক্ষক ও গুরুর 
আলাদা আলাদা স্বরূপ শবষবয় তাাঁর মত, - 

“দফাবনাগ্রাফ র্বির সবে একখানা দবত এবাং কতকিা পশরমাণ মগর্ রু্শড়য়া শদবলই ইসু্কবলর শিক্ষক দতশর করা 
র্াইবত পাবর। শকন্তু এই শিক্ষকবকই র্শদ গুরুর আসবন বসাইয়া দাও তবব স্বভাবতই তাাঁিার হৃদয়মবনর িশি 
সমগ্রভাবব শিবষযর প্রশত ধাশবত িইবব।”১৪ 

শসবলবাবসর গশি দথবক দবশরবয় এবস শিক্ষকবক এবার গুরুর ভয শমকায় পাওয়া দগল, তাই শুধু প্রথাগত শিক্ষার মবধয আবি 
না দথবক জ্ঞানশপপাসু শিবষযর কাবে এবার র্ীববনর পাঠ দদওয়ার পবয শুরু িল তাাঁর। গুরুর আসবন ববস হৃদয়মবনর সমস্ত 
আকাঙ্ক্ষা শদবয় শতশন একবার র্া দান করববন তা মযবলযর শবশনমবয় দকনা পণযদ্রবয নয়, কতযববযর দায়ভাবরর পশরববতয অন্তর 
দথবক তা দদওয়া িবব ববলই মযলয শদবয় তার পশরমাপ িবল না। প্রসেত আমাবদর মবন পড়বব ঘবর বাইবর (১৯১৬) 
উপনযাবসর িন্দ্রনাথবাবু শকাংবা মাস্টারমিায় (প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪) গবল্পর িরলাল মাস্টাবরর কথা। র্াাঁরা সারার্ীবন 
শনঃস্বাথযভাবব অপার সাশন্নধযদাবনর মাধযবম োত্রবদর র্ীববনর পবথ িাশলত কবরবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকত ত শিক্ষাদাতারূবপ 
এইরকম গুরুর প্রবয়ার্নীয়তা উপলশি কবরশেবলন, শর্শন প্রথাগত পাবঠর মবধয শদবয় শিক্ষাথযীর কাবে দকবল সাফবলযর 
িির্লশদ সমাধানসযত্র শববতত করববন না বরাং দর্খাবন র্ীববনর মিৎ পাঠ শনঃস্বাথযভাবব দদবার শভতবর পাওয়ার অপশরসীম 
আনন্দ থাকবব লুশকবয়। কারণ, - 

“গুরুর মন প্রশত মুিয বতয আপনাবক পাবচ্ছ ববলই আপনাবক শদবচ্ছ। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করবে শনবর্র সতযতা 
দদওয়ার আনবন্দই।”১৫ 

শবববকানবন্দর গুরুসম্পশকযত ভাবনা রবীন্দ্রধারণার দথবক দযরবতযী নয়। তাাঁর মবত, আত্মা দথবক আত্মায় 
িশিসিাবরর ক্ষমতার মবধযই প্রকত ত শিক্ষবকর ধময শনশিত। প্রকত ত শিক্ষক বাইবর দথবক অভাশবত নতুনশকেু শিক্ষাথযীর 
মবধয প্রববি কশরবয় তার শনর্স্বতার িাশন ঘিাবত িাইববন না, শিক্ষাথযীর মবধয প্রথম দথবক পযণযতাববাবধর দর্ সম্ভাবনা সুপ্ত 
রবয়বে, শবকাবির পবথ তার বাধাগুশল অপসারবণ শতশন সািার্য করববন মাত্র। এইর্নয তাাঁবক সমস্ত অিাং তযাগ ক'দর 
শিক্ষাথযীর অবস্থায় শনবর্বক শনবয় র্াওয়া দরকার। অপবরর ভাব বা শনর্স্বতা নি করার দিিাবত শবববকানন্দ প্রকত ত শিক্ষার 
দকাবনা লক্ষণ দদখবত পানশন। কারণ, র্থাথয গুরু তাাঁবকই বলা র্াবব, - 

“শর্শন শনবর্র িশি শিবষযর মবধয সিাশরত কশরয়া তািার িকু্ষ শদয়া দদশখবত পান, তািার কান শদয়া শুশনবত পান, 
তািার মন শদয়া বুশেবত পাবরন।”১৬  

ভারবতর দুরাবস্থা দযর করবত অবনযর কলযাণ করবার ইচ্ছাবক সমযবল শবনাি করার কথা ববলবেন শতশন। কারণ, শিক্ষার 
নাবম অপবরর স্বাভাশবক প্রবণতা মুবে দফবল কখনও কারও কলযাণ সাশধত িবত পাবর না। সির্ উদািরণ সিবর্াবগ 
শবববকানবন্দর বযাখযা, বীর্বক র্ল-মাশি ও উপরু্ি পশরবববির বযবস্থা ক'দর শদবল দস দর্মন শনবর্র সামবথযযর ববি 
ধীবরধীবর দববড় উঠবত থাবক, দতমনই শিক্ষাথযীবক শনবর্র শবকাবির উপবর্াগী পশরববি গবড় তুলবত সািার্য করার মবধযই 
শিক্ষাদাবনর সম্পযণযতা।১৭ কারণ, প্রকত ত শিক্ষার উবেিযই িল মানুষ দতশর করা। দস মানুষ দকবল বুশিবতশিবত উন্নত িবব 
এমনিা নয়, বুশিবতশির সবে সবে দসখাবন উচ্চ হৃদয়বতশিও সমানভাবব আবিযক এবাং িারীশরকভাববও তাাঁবক র্বথি 
িশিিালী িওয়া দরকার র্াবত উচ্চ আদবিযর শিন্তা-ভাবনাগুশল দর্ন িাবত-নাবত প্রবয়াগ করবার বযবস্থা করা র্ায়। মানুষবক 
এই সমগ্রতার শিক্ষায় সমথয ক'দর দতালা বা ‘Complete Education’-এর পাঠ দদওয়াই শেল শবববকানবন্দর শিক্ষাশিন্তার 
মযল উপর্ীবয। 

রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানবন্দর এই শিক্ষাদিযন শনঃসবন্দবি ঔপশনববশিক িাসনবযবস্থার শবরুবি এক দসাচ্চার 
প্রশতবাদ। রবীন্দ্রনাবথর বাাংলা শবশ্বশবদযালয় িালুর প্রস্তাব দিাক বা শবববকানবন্দর বযশিত্ব শবকাবির শিক্ষা, উভবয়র 
শিক্ষাসম্বন্ধীয় শিন্তা-ভাবনার মবধয তৎকালীন দদিীয় প্রবয়ার্ন শতর্যকভাবব শনশিত শেল। বতযমাবনর দপ্রশক্ষবত দসইসব ভাবনা-
শিন্তার গুরুত্ব এখাবনই দর্, রু্শি-প্ররু্শির নবশনমযাবণর রু্বগ দাাঁশড়বয় এখনও আমরা পুবরাপুশর রবীন্দ্রকশথত ‘স্বরার্’ অর্যন 
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করবত পাশরশন। আর্ও স্বভাববর দুবযলতা আমাবদর িাবড়-মজ্জায় র্শড়বয়, অন্ধভাবব পরানুকরণ ও সিবর্ দতাষামুবদ 
দমর্ার্বক এখনও আমরা উপায়শসশির সরল পথ ববল শবববিনা কবর থাশক। কতযার ইচ্ছা-অশনচ্ছার দদালািলতায় আর্ও 
আমাবদর ভাগয শনধযাশরত িয়। এ দথবক সিবর্ ধারণা করা িবল দর্, প্রকত ত শিক্ষা অর্যবন আমাবদর র্বথি পশরমাবণ ত্রুশি 
রবয় দগবে। এইর্নযই রবীন্দ্রনাথ ও শবববকানবন্দর শিক্ষাদিযন বতযমান রু্গ ও প্রবয়ার্বনর শনশরবখ পুনঃপাবঠর দাশব রাবখ। 
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