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এভােবও গেড় েতালা যায়
আশপাশ েথেক কথা উঠল,  

“মাষ্টার মশায় আপিন ঝাড়ু িদেচ্ছন?” 
“আপিন বাথরুেম জল 

ঢালেছন?” 
“মাষ্টার মশায় চারেট েতা কখন 

পার হেয়েছ এখনও?” 
“আজ শিনবার আজও িমড-েড-

িমল?”
উত্তের মাষ্টার মশায় সামানয্ 

েহেস বলেতন, “আমােদরই েতা 
সু্কল।” আিম, হাসানুর, িদিদ অেনকবার 
বেলিছ এবার আমােদর ঝাঁটাটা িদন 
মাষ্টার মশায়। 

উিন েহেসেছন আেগর মেতা 
িকংমব্া েযমন  েহেস থােকন। এবার 
শুরু হল আেরা ডবল উেদয্ােগ এেক 
েগাপালন কেলািনর বািড় বািড় েঘারা। 
পিরবতর্ন হল খািনকটা।

উদাহরন িহেসেব মদনদার কথা 
বিল। মদনদার েটপ, িটিভ, েরিডও 
সারাই ও সাউণ্ড িসেস্টম ভাড়া 
েদওয়ার একটা েদাকান েথেক 
অনায়ােস এক খানা সাউণ্ড িসেস্টম 
পাওয়া েগল। মদনদা হািস মুেখ 
আমােদর িদেয় িদেলন। বলেলন, 
আমার েমেয় েতা আপনােদর ইসু্কেলই 
পেড়, আর নাচ েশখােনার িদন ভাড়া 
িনই কী কের? তাই ওটা আপনারা 
েরেখ িদন যেতা িদন খুিশ। কেয়কিদন 
েযেতই মাষ্টার মশায় ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
নাম মুখস্থ কের েফলেলন। হইহই 
কের সামেনর েছাট্ট পাকর্টােত িনেয় 
েযেত থাকেলন, কংেগৰ্স ভবেনর মােঠ 
যা খুিশ েখলা শুরু হল। কাউেক 
কাউেক হাত ধের আর অনয্েদর 
লাইন কের িনেয় এেলন। আশ্চেযর্র 
কথা অিত দুরন্তরাও মাষ্টার মশাইেয়র 
লাইন ধের দুষু্ট হািস মুেখ আসেত 
থাকেলা সু্কেল। এভােবই চলেছ। 
হাজার সমসয্ােত চুপিট কের না বেস 
শুধু সু্কেলর জনয্ এমন একেপেশ 
েভেব যাওয়া মাষ্টার মশায় এই সময় 
এতটাই অল্প েয অেনেকই অবাক। না 
চাইেলও অবাক। আমােদর সু্কেলর 
বাড়িত দুেটা েবােডর্ যা খুিশ আঁকা 
যায়। এ সপ্তােহর ছিব বেল একটা 
েবাডর্ বাইের ঝুিলেয় রাখেতই সমসয্া 
েদখা িদল। সমসয্াটা বিল – ভাবা 

হেয়িছল েকউ একজন একটা ছিব 
আকঁেব েবােডর্ তােত নাম িলেখ এক 
সপ্তাহ রাখা হেব। পৰ্িত সপ্তােহ 
একজন একজন কের। েহড মাষ্টার 
মশায় সব শুেন বলেলন, খুব ভােলা, 
খুব ভােলা। িকন্তু কাজটা ভাল হল না 
এক সপ্তােহর পৰ্থম ছিব আঁকেলা 
ক্লাস িথ্ৰ-র িবেবক, একটা েছাট বািড় 
তার পােশ একটা রাস্তা, রাস্তার পােশ 
েছাট্ট একটা গাছ। গােছর নীেচ 
আঁকাবাঁকা অক্ষের েলখা গাছ লাগান। 
ছিব েশষ হেতই মাষ্টার মশায়  
বলেলন বাহ্  ! েবশীক্ষণ হয়িন অনয্ 
ঘের ক্লােস আিছ, িবেবক েদৗেড় এল, 
সয্ার আমার ছিব নষ্ট কের িদল। সেঙ্গ 
ক্লাস ওয়ােনর সুফল যার পৰ্ধান কাজ 
অেনয্র েয েকানও  কথা িরিপট করা। 
সুফল বলল “হয্াঁ সয্ার সিতয্, ছিবটা 
নষ্ট হেয় েগেছ।”  এ সপ্তােহর ছিবর 
েবােডর্র সামেন দাঁিড়েয় আিম অবাক। 
েছাট বািড়, গাছ, রাস্তা, হুবহু আেছ 
শুধু জুেড় েগেছ নতুন কেয়কটা তা 
হল রাস্তা িদেয় েহঁেট আসেছ সব্য়ং 
েডােরমন, েডােরমন হাসেছ এবং তার 
হােত অেনক গাছ। েডােরমেনর 
পােয়র কােছ কােছ েলখা আিম 
েডােরমন, েডােরমেনর মাথার উপের 

একটা েপঁচা, আকােশ পািখ, এেকবাের 
েবােডর্র েশেষর িদেক একটা পুকুর। 
েযমন েতমনর পুকুর নয়। একটা 
আশ্চযর্ পুকুর। যােত ফুল েযমন ফুেট 
আেছ, েতমিন মাছ ঘুরেছ েসটাও 
েদখা যােচ্ছ। সেঙ্গ সেঙ্গ িসদ্ধান্ত বদল, 
১) এ সপ্তােহ আমার ছিবর বদেল নাম 
হল- এ সপ্তােহ আমােদর ছিবর। ২) 
একটা েবােডর্ িকছুেতই হেব না তাই 
দুেটা েবাডর্। 

আজকাল আর দুেটা েবােডর্ হেচ্ছ 
না। েয েকউ এেস যখন তখন নািলশ 
কের, সয্ার আমার মােছর পােশ িপউ 
একটা িবড়াল এঁেকেছ, িকংমব্া, সয্ার 
আমার সমুেদৰ্র মেধয্ একটা বািড় 
এঁেকেছ। এখন বািড়টার কী হেব! 
এসব হয়। আমােক েবাঝােত হয় না। 
মাষ্টার মশায়  খুব সহেজই েসসব 
িনষ্পিত্ত কেরন। িনষ্পিত্ত করা সহজ 
না, কারণ সমুদৰ্ েথেক বািড় বাঁচােনা 
িকংমব্া হািস মুেখর িবড়ােলর পােশ 
অবাক েচােখ মাছ সব েথেক যায়। 
বড়রা েছাটেদর পছন্দ খুব কের, 
েছাটরা সহেজ কের না।  কথাটা ভুল 
হেয় যায়। েয েকােনা ভাল কােজ 
সেঙ্গ সেঙ্গ হয্াঁ করা, তার জনয্ 
েছাটাছুিট করা, মানুষটােক েছাটরাও 

িচেন েগেছ। আসেল েছাটরা েমােটও 
েছাট নয়।  

আর মাতৰ্ কেয়কটা িদন। হয়েতা  
বা আর দুেটা মাস। তারপর আমােদর 
েহড মাষ্টার মশায় চেল যােবন, সািভর্স 
বুেকর িহেসেব – এই সবও শুনিছ, 
জািন। তেব িবশব্াস কির না। সময় 
বড্ড যােচ্ছতাই ভােব যাই যাই কের। 
তাই একটা পূেজা চেল যায়, আেরকটা 
আেস, ঈদ যায় ঈদ আেস, ছুিট েশষ 
হয়। রিববার েশষ হেয় দুম কের 
েসামবার আেস। হয়েতা এটাই 
ভয়ংকর হেলও িনয়ম। তবু িকছু 
েক্ষেতৰ্ িনয়ম িঠক কাজ কের না। 
সািভর্স বুেকর িহেসব িনেকেশর পরও 
ন'টা বাজেব, দশটা বাজেব ছাতৰ্েদর 
আসা েদখেত পােবন উিন ------। 
সবব্াই পারেলও িদলীপ কুমার সাহা 
পারেবন না, সু্কেল না এেস। আসেবন 
উিন আসেবন। 

ক’িদন আেগ গভীর িচন্তা কের 
েবর কেরিছ, ওনার চােয় এেতা িমিষ্ট 
েবশী হয় েকন ? উত্তর হল, এত 
ভােলাবাসা িনেয় পৰ্িতিদন ক্লােসর 
ফাঁেক আমােদর জনয্ বািড় বেয় চা 
এেন খাওয়ান তােত িচিনর সেঙ্গ 
ভােলাবাসা জুেড় িমিষ্টটা ডাবল হেয় 
যায়। েক না জােন ভােলাবাসা িমিষ্ট। 
ওনার জেনয্ আমােদর অজসৰ্ ভােলা 
জুেড় যােচ্ছ েরাজ। েযমন –

 
১) সু্কল ছুট এক ছাতৰ্ চার মােস মাথা 

চুলেক বলেছ। আচ্ছা মাষ্টার 

মশায় আিম এত অঙ্ক পাির কী 
কের ? 

২) দুেটা অঙ্ক, এক পাতা হােতর 
েলখা েশষ কের েকউ েনেচ 
িনেচ্ছ, েকউ েডােরমেনর মাথার 
উপের খান কেয়ক পৰ্জাপিত 
এঁেক িদেচ্ছ। 

৩) আমার িবদয্ালয় রচনা কাউেক 
েশখােত হেচ্ছ না, সবব্াই িলখেছ 
আমার ইসু্কল খুব ভােলা।

এত্ত িকছুর পর সহেজ যাওয়া 
যায় না। িফের আসেত হয়। িপছুটান 
বড্ড ঘয্ানঘয্ান কের। সু্কেলর েগঁেট 
িগৰ্ল ধের আপিন েনই, এটা মানােব 
না। আপনােক ছাড়া সু্কলটা বড্ড কষ্ট 
পােব। খুব মন েকমন করা িদেন 
েছাট্টরা এেস বকুল ফুল িবিছেয় 
রাখেব কার জেনয্ ? কার েটিবেল?

 তাই আেরা দু’মাস বা 
েকােনা িদনক্ষেনর িহেসেব নয় 
আপিন  আমােদর সেঙ্গই আেছন 
থাকেবন কারণ আপিন েছাটেদর সু্কল 
জীবেনর আশ্চযর্ ভােলা মাষ্টার মশায় 
হেয় েগেছন িনেজর অজােন্তই। তাই 
আপনার েকাথাও যাবার েনই। 

“এইসব িশশুরা িবজ্ঞানই 
েবােঝ না...... ওরা এেকবাের 
বিঞ্চত, অজ্ঞাত পিরেবশ েথেক 
আেস!”

– পৰ্ায়শই গৰ্ামীণ িকংবা 
আিদবাসী পিরেবশ েথেক আসা 
পৰ্িতিদেনর অিভজ্ঞতা েথেক কী 
েশেখ তা েদখা যাকঃ 

রামী, শুশুিনয়া পবর্েতর একিট 
েছােটা গৰ্ােম বাস কের। েস ধান ও 
েজায়ার চােষর মরশুিম কােজ তার 
বাবা-মােক সাহাযয্ কের। কখেনা 

ভােয়র সেঙ্গ ছাগল চরােত বেন যায়। 
আর তার েছােটােবােনর েদখােশানার 
জনয্ মােক সাহাযয্ কের। এখন েস 
পৰ্ায় আট িকেলািমটার েহঁেট সবেচেয় 
কােছর মাধয্িমক িবদয্ালেয় আেস। 

 পৰ্কৃিতর সেঙ্গ তার ঘিনষ্ট 
সংেযাগ। খাদয্, ওষুধ, জব্ালািন কাঠ, 
রঙ এবং ঘর ৈতিরর উপাদােনর 
মজুত ভাণ্ডার িহসােব েস িবিভন্ন 
গাছপালা বয্বহার কেরেছ। গৃহস্থািল 
কােজ, নানা ধমর্ীয় আচাের এবং 
উৎসব উদযাপেন িবিভন্ন উিদ্ভেদর 

নানা অংশ পযর্েবক্ষন কেরেছ। িবিভন্ন 
বৃেক্ষর মেধয্ েয সূক্ষ্মতম পাথর্কয্ তা 
তার পিরিচত  এবং িবিভন্ন মরশুেম 
তােদর আকার, আয়তন, পাতা ও 
ফুেলর িবনয্াস, গন্ধ এবং েচহারায় কী 
কী পিরবতর্ন হয় তাও েস লক্ষয্ কের। 
তার জীবনিবজ্ঞােনর িশক্ষক যত 
িবিচতৰ্ উিদ্ভদ েচেন তার েচেয় শতগুণ 
েবিশ িবিভন্ন পৰ্জািতর উিদ্ভদ তার 
পিরিচত, - েসই িশক্ষক/িশিক্ষকা 
িযিন িবশব্াস কেরন েয, রামী খুবই 
খারাপ ছাতৰ্ী। 

আমরা িক রামীর এই সমৃদ্ধ 
েবােধর ভাণ্ডারেক জীব-িবজ্ঞােনর 
পৰ্থাবদ্ধ ধারনার ভাণ্ডাের অন্তভুর্ক্ত 
করার কােজ সাহাযয্ করেত পাির ?

আমরা িক তােক এই বেল 
আশব্স্ত করেত পাির েয িবদয্ালেয়র 
জীবনিবজ্ঞান েকবলমাতৰ্ লমব্া লমব্া 
পাঠয্াংেশ নানান পিরভাষা সমব্িলত 
েকােনা এক অবাস্তব জগেতর কথা 
নয়। বরং েয খামাের েস কাজ কের, 
েয পশুেদর েস েচেন, েয অরেণয্র েস 
পিরচযর্া কের, যার মেধয্ িদেয় েস 

িশক্ষাথর্ীরা েকান জীবিবদয্া েশেখ
েরাজ হাঁেট এসব তােদর িনেয়ই 
েলখা। কখেনা যিদ পাির, একমাতৰ্ 
তখনই েস পৰ্কৃত অেথর্ িবজ্ঞান 
িশখেব।
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সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

িশক্ষাঙ্গেন নতুন িদশার সন্ধােন

এভােবও গেড় েতালা যায়

‘গৰ্াম িশক্ষা কিমিট’ িনেয় নতুন েতাড়েজাড়

িশক্ষাঙ্গেন নতুন িদশার েখাঁেজ িশক্ষক এবং িশক্ষার 
সেঙ্গ যুক্ত মানুষজন তাঁেদর িচন্তা – অিভজ্ঞতা িবিনময় 
করার মঞ্চ হল এই নবিদশা পিতৰ্কা। 

আপনােদর মতামত, িশক্ষা িনেয় নতুন িচন্তাভাবনা 
এবং েছেলেমেয়েদর িনেয় সাধারণ পাঠকৰ্েমর বাইের কাজ 
করার অিভজ্ঞতা আমরা আশা কির নবিদশা পিতৰ্কার 
মাধয্েম িবিনময় হেব। 

জানার জনয্, েশখার জনয্ ও জানােনার জনয্।
- আসুন, পিথক হন। 

েযাগােযােগর িঠকানাঃ েযাগােযােগর িঠকানাঃ 
৫/১/২/িজ কনর্িফল্ড েরাড, কিলকাতা – ৭০০ ০১৯৫/১/২/িজ কনর্িফল্ড েরাড, কিলকাতা – ৭০০ ০১৯
েটিলেফান নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭েটিলেফান নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

পাঠকেদর কােছ আহব্ান

মুক্ত আকােশর িনেচ িশশুেদর 
সৃিষ্টর উল্লাস

. . . এর পর েশষ  পাতায়. . . এর পর েশষ  পাতায়

পৰ্থম িদন সু্কেল ঢুকেতই চমেক 
উঠলাম। ৩ জন মাতৰ্ ছাতৰ্। েদাতলা, 
৭ টা ঘেরর সু্কল বািড় জুেড় খাঁ খাঁ 
করা হতাশভাব। িনেজেক মেন মেন 
েবাঝালাম এই জনয্ই েতা আসা। 
আমার সেঙ্গ একই িদেন হািজর 
আেরকজন একই উেদ্দশয্, নাম 
হাসানুর জামান। দু’িদন চার িদন নয় 
পেরর িদনই আিম, হাসানুর আর 
সু্কেলর স্থায়ী িদিদমিণ শৰ্াবণীিদ িমেল 
কেলািন শুদু্ধ টইটই। েকউ ভাবেলা 
এরা েবাধহয় েছেলধরা, িচটফাণ্ড, 
ধান্দাবাজ। েকউ বলেলা, “আপনােদর 
লাভ িক?” - “সরকারী সু্কেল েকন 
পড়ােবা?” - “েমন েরাড েক পার 
কের েদেব?” - আমােদর উত্তর, এক 

সপ্তাহ পাঠান, তারপর েদখুন ! ভােলা 
লাগেল ভিতর্ করােবন নয়েতা...। আর 
এর সেঙ্গ আঁকা েশখা, নাচ েশখা, 
সু্কেল গািড় কের যাওয়া-আসা সবটাই 
িফৰ্। 

এই িফৰ্-েত খািনকটা কাজ হল। 
িফৰ্-েত আজকাল কাজ হয়। ছাতৰ্সংখয্া 
বাড়েত থাকেলা। ৩ জন কেয়ক 
মােসই ৫৪ জন হল। ১ম মাস েথেকই 
িফৰ্ নােচর সু্কল চালু হল। েশৰ্য়া সাহা 
কথা েরেখেছ, েস আজও নাচ েশখায়। 
আমােদর সু্কলটার ভােলা অবস্থার 
জনয্ তার অবদান অেনক। এভােবই 
চলিছল। মােঝ িনেজরাই  িমেল িমেশ 
ঘর রঙ হল, আঁকা আঁিকেত ভের 
েগল। এবার আিস আসল কথায় – 

েশানা েগল আমােদর এই নারায়নপুর 
িজ এস এফ িপ সু্কেল পৰ্ধান িশক্ষক 
আসেছন। েছাট েথেকই আমার পৰ্ধান 
িশক্ষকেক ভয়। তােদর িনেয় েবশ 
িকছু ভয়ংকর সৃ্মিত আেছ তা হল – 

১) ক্লােস িনঃশব্াস বন্ধ কের বেস 
থাকেব। একদম কথা নয়। 

২) খাতায় কাটাকুিট িকংমব্া ছিব 
আঁকা চলেব না। খাতায় থাকেব 
অংক, অংক শুধু অংক।  

৩) সােয়েন্স হািসর েকান জায়গা 
েনই অতএব হাসেব না। িবজ্ঞান 
ক্লােস হাসা মােন িবজ্ঞানেক তুিম     
উপহাস কেরছ। এর জনয্ শািস্ত হেব।  

৪) শািস্ত চার পৰ্কার – কিঠন 
কুিড় পৰ্শ্নমালার অংক, কানধের 
উঠেবাস, িকংমব্া ভীষন েজাের িচল     
িচৎকার সহেযােগ েবেতর আস্ফালন।  
এত্তসব সৃ্মিত আমার েছেলেবলার সু্কল 
সৃ্মিতেত। 

যাইেহাক আমােদর সু্কল নারায়ন- 
পুর িজ এস এফ িপ েত সিতয্ সিতয্ই 
একজন পৰ্ধান িশক্ষক এেলন। িদলীপ 
কুমার সাহা হেলন েসই িশক্ষক।  খুব 
সাধারন কথাবাতর্ার এক পৰ্কার মানুষ 
থােকন, যারা নীরেব কাজ কের যান 
েতমন মানুষ। পােয় একটা সমসয্া 
িনেয়ও আেগ সােড় িতন/চার 
িকেলািমটার দূেরর সু্কেল ধমর্ঘেটর 
িদন েহঁেট িঠক সমেয় যাওয়া মানুষটা 
এই সু্কেল আসেত লাগেলন সােড় 
নটায়। 

ক্লান্ত দুপুের েপঁৗেছ িগেয়িছলাম 
পৰ্তয্ন্ত এক গৰ্ামীন অঞ্চেলর 
িবদয্ালেয়, কািলমািট হাট মাধয্িমক 
িশক্ষা েকেন্দৰ্। সু্কল বলেতই আমােদর 
মানসপেট েভেস ওেঠ ক্লাস ঘর, 
ব্লয্াকেবাডর্, সািরসাির েবঞ্চ, মাস্টার 
মশাইরা পড়ােচ্ছন আর েছেলেমেয়রা 
মন িদেয় পড়া শুনেছ। আনেন্দর 
অবকাশ এখােন েনই। বাইেরর 
আকাশ বাতােসর সেঙ্গ েযন তােদর 
আিড়। এখােন এেস মেন হল, েযন 
িশশুরা নতুন েখলায় েমেত উেঠেছ। 

সু্কেলর পােশ পৰ্কাণ্ড এক শসয্ 
েক্ষেতৰ্ অেযাধয্া পাহাড়েক সাক্ষী েরেখ 
নৃতয্, গােনর নব ছেন্দ আকাশ বাতাস 
মুখিরত হেয় উঠেছ। গৰ্ােমরই এক 
ষােটাধব্র্ সংসৃ্কিতবান মানুষই েনেচ 
েগেয় িশশুেদর েশখােচ্ছন “বৰ্তচারী”। 
মাষ্টারমশাইরাও িশশুেদর সেঙ্গ আনন্দ 

করেছন, গান গাইেছন। 
মাস্টারমশাইেদরও মেন হেয়েছ 
একেঘেয় জীবেনর পৰ্াচীর েভেঙ 
েবেরােত না পারেল সৃিষ্টর আনন্দ 
উপেভাগ করা যায় না। এরকমই সব্প্ন 
হয়েতা েদেখিছেলন “বৰ্তচারী” সৰ্ষ্টা 
গুরুসদয় দত্ত িকন্তু িতিন েদেখ েযেত 
পােরনিন। গৰ্ােমর  সু্কেলর গরীব 
েছেলেমেয়রা হািরেয় যাওয়া বাংলার 
এই পৰ্াচীন েলাকনৃতয্, গীত - অেযাধয্া 
পাহােড়র েকােল হািসেত, আনেন্দ 
লুিটেয় পেড় অনুশীলন কের চেলেছ।

েয ভাবনা ২০০৫ এর জাতীয় 
পাঠয্কৰ্ম রূপেরখার কাঠােমায় ফুেট 
উেঠিছল তারই বাস্তব পৰ্িতফলন 
ঘিটেয় চেলেছ পুরুিলয়া েজলার 
বাঘমুিন্ড ব্লেকর বুড়দা-কািলমািট গৰ্াম 
পঞ্চােয়েতর অন্তগর্ত কািলমািট হাট 
মাধয্িমক িশক্ষা েকেন্দৰ্র েছেলেমেয়রা।

২০০২ সােল পৰ্চুর উৎসাহ এবং 
উদ্দীপনার সেঙ্গ যখন গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট িনেয় এ রােজয্ িচন্তা-ভাবনা 
শুরু হয়, তখন  েথেকই একিদেক 
েযমন আমরা এ িনেয় ইিতবাচক 
কথাও শুেন আসিছ, েতমন ভােব 
অেনক েনিতবাচক কথাও এ িনেয় 
বলা এবং েলখা হেয়েছ। েনিতবাচক 
কথা যা বলা হেয়েছ, তা েয সব িমথয্া 
এবং উেদ্দয্শয্ দব্ারা িনয়িন্তৰ্ত তা 
আমরা মেন কিরনা। িবেশষত গত 
কেয়ক বছর ধের গৰ্াম িশক্ষা কিমিট 
গুিল এ রােজয্ েযভােব কাজ করিছল 
তা েযমন েবশ িকছু িবভৰ্ািন্তর জন্ম 
িদেয়েছ, েতমনই, এ িনেয় েয নতুন 
কের ভাবনা িচন্তা করার দরকার, 
নীিত-িনধর্ারেনর পিরসের এর 
পৰ্েয়াজনীয়তা আজ অেনকাংেশ 
সকেল েমেন িনেয়েছন। েয কারেন 
সরকারী স্তের, িবেশষত পৰ্াথিমক 
িবদয্ালয় এবং গৰ্াম-সমােজর মেধয্ 
েসতুবন্ধন এর জনয্, গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট িনেয় িবিভন্ন িস এল আর িস 
গুেলা েত পৰ্িশক্ষণ শুরু হেয় িগেয়েছ 
বেল আমােদর কােছ িবশব্স্ত সূেতৰ্ 
খবর আসেত শুরু কেরেছ।

গৰ্াম িশক্ষা কিমিট িনেয় আমােদর 
িচন্তা ভাবনাগুিল সরকােরর ভাবনা 
িচন্তার সােথ সব সময় খাপ খায় 
এরকম নয়, তেব গৰ্াম স্তের এ 
ধরেনর েয েকান  কাজ এবং িচন্তা 
ভাবনাগুিলেক আমরা বরাবর সামেন 
িনেয় আসেত সরকার েক সহায়তা 
কেরিছ এবং এই সিন্ধক্ষেনও করেবা। 
তেব আমােদর মেন হয়, যিদ আেগর 
রূেপই গৰ্াম িশক্ষা কিমিট িফের আেস 
তাহেল তা খুব ইিতবাচক িদগেন্তর 
সন্ধান েদেব না। আমরা মেন কির, 
শুধুমাতৰ্ িকছু নয্স্ত কাজই নয়, গৰ্াম 
িশক্ষা কিমিটেক িশক্ষার িবষয় িনেয়ও 
িচন্তা ভাবনা করেত হেব। 

এখােন গৰ্ামীণ িশক্ষার সােথ 
পৰ্িতিদেনর জীবন যাতৰ্ার েমলবন্ধন  
ঘটােনার দািয়তব্ িনেত হেব স্থানীয় 
সরকারেকই। 

আমরা এমন একটা গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট-র কথা ভািব যা শুধুমাতৰ্ িকছু 
ফরময্াট পূরেণর মেধয্ই িনেজেক 
সীমািয়ত রাখেব না। আমরা মেন 
কির গৰ্াম িশক্ষা কিমিট-র হােত 
একটা স্তর অবিধ অেনকগুিল িসদ্ধান্ত 
গৰ্হন এবং পৰ্েয়ােগর ক্ষমতা থাকা খুব 

জরুরী।
যিদও েখয়াল রাখেত হেব  

রাজনীিতর িবষ েযন এেক পৰ্ভািবত 
না করেত পাের, েকননা এর আেগও 
গৰ্াম িশক্ষা কিমিট-র িবরুেদ্ধ েয সব 
পৰ্ধান অিভেযাগ িছল তার মেধয্ পৰ্ধান 
িছল এর ভয়াবহ  রাজনীিতকরন। 
‘নবিদশা’ তার সীিমত ভাবনা এবং  
বয্ািপ্ত িনেয়ও  এর িব–রাজনীিতকরন 
এর জনয্ পৰ্চার পৰ্সার চািলেয়  যােব। 

এর পাশাপািশ আেরা েয সমস্ত 
েসব্চ্ছাবৰ্তী মানুষ এ িনেয় িনরন্তর 
ভাবনা িচন্তা করেছন আজ সময় 
এেসেছ তােদর সবাইেক িনেয় একটা 
সাধারণ মেঞ্চ এেস িমিলত হবার 
েযখান েথেক আমরা একটা মতামত 
তুেল ধরেত পারব।

িবেশষত যারা িশক্ষার অিধকার 
িনেয় কাজ করেছন তারা যিদ এ িনেয় 
তােদর মতামত সামেন িনেয় আেসন 
তেব নীিত-পৰ্ণয়েনর স্তের এই ভাবনা 
গুেলা দৰ্ুত ছিড়েয় িদেত অেনক 
সুিবধা হেত পাের।

এই  সংকলেন ঃএই  সংকলেন ঃ
- কৃষ্ণমূিতর্র িশক্ষাভাবনা- কৃষ্ণমূিতর্র িশক্ষাভাবনা
- রাধাকুমুেদর পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা ও স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা- রাধাকুমুেদর পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা ও স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা
- অতীশ দীপঙ্কেরর গল্প েশানাই- অতীশ দীপঙ্কেরর গল্প েশানাই
- এন িস এফ এর িকছু পৰ্াসিঙ্গক িচন্তাভাবনা- এন িস এফ এর িকছু পৰ্াসিঙ্গক িচন্তাভাবনা
- ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় ছুিটেত িক করা যায়- ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় ছুিটেত িক করা যায়
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িশক্ষার বািক ইিতহাস

িশক্ষা মানুেষর জনয্ আর 
িশক্ষার মেধয্ িদেয়ই মানুষেক মানুষ 
হেত হয় । মানুেষর ঘের জন্ম 
িনেলই মানুষ হওয়া যায় না । তাই 
জরুরী তার জীবন ও জগত সম্পেকর্ 
সিঠক জ্ঞানলাভ করা । তার িনেজর 
পিরচয় জানা, েস েকাথা েথেক 
এেসেছ, েকাথায় যােব, পৃিথবীেত 
তার দািয়তব্ – কতর্বয্ আেছ িকনা, 
থাকেল তা িক ভােব পালন করেত 
হেব এ সবই মানুেষর িশক্ষার 
িবষয়। সঙ্গত কারেনই মানুষেক 
ভাবেত হয় িশক্ষার িবষয় ও তার 
পদ্ধিত িনেয়। িশক্ষা শ িট িনেয় 
আমােদর মেধয্ অেনক িবভৰ্ািন্ত 
আেছ। বই মুখস্থ কের পরীক্ষা 
েদওয়াই িশক্ষা আর েসই কমর্কাণ্ড 
হেব সু্কল নামক পৰ্িতষ্ঠানেক িঘের। 
জীবেনর সেঙ্গ আঞ্চিলক পিরেবেশর 
সেঙ্গ েকান িমল েনই। আসেল 
জীবন েযমন হওয়া উিচত িশক্ষা ও 
েতমন হওয়া দরকার। জীবন ও 
িশক্ষা আসেল একই মুদৰ্ার এিপঠ 
ওিপঠ - এই ভাবনাটাই সাধারনভােব 
েনই। একেঘেয় নীরস পুঁিথর পাতায় 
বন্দী হেয় থােক ৈশশেবর জীবন। 
িশক্ষকরাও আনেন্দর েসানার কািঠ 
রুেপার কািঠর পরশ িদেত পাের না 
েছেলেমেয়েদর, তার ফেল অেনেকই 
সু্কল েছেড় েদয়। গৰ্ােমর অেনক 
গরীব েছেলেমেয়রা িশক্ষার আেলা 
েথেক বিঞ্চত হেয় অন্ধকার জগেতর 
িদেক পা বাড়ায়। এই আনুষ্ঠািনক 
িশক্ষা েকবল গৰ্ামীণ েবকােরর 
সংখয্াই বাড়ােচ্ছ।  অিধকাংশ 
পড়ােশানা েশষ কের না। েকননা 
তােদর অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, না 
পােব শহের চাকির আর না পারেব 
গৰ্ােমর কৃিষর কাজ। মােঠর কাজ 
েথেক সম্পকর্হীন হেয় পেড় 
অেনেকই স্থানান্তরেনর পেথ পা 
বাড়ােচ্ছ।  আনুষ্ঠািনক িশক্ষার 
পাশাপািশ হােত কলেম দক্ষতা 
অজর্েনর িশক্ষােক যিদ েযাগ করা 
যায়, তাহেল েছেলেমেয়রা িনেজেদর 
পছন্দ মত েপশা েবেছ িনেয়  গৰ্ামীন 
পিরেবেশ সুন্দর জীবন যাপন 
করেত পারেতা। েযমন ধরা যাক, 
ইসু্কেল েছেলেমেয়রা গৰ্ােমর একজন 
অিভজ্ঞ চািষর সাহাযয্ িনেয় একটা 
পুিষ্ট বাগান করেলা ইসু্কল পৰ্াঙ্গেণ। 
এর ফেল েছেলেমেয়েদর কৃিষ 
িবষয়ক জ্ঞান অজর্ন করার একটা 

সুেযাগ ৈতির হল। েছেলেমেয়রা 
পৰ্কৃিত পাঠ, পৰ্কৃিত পযর্েবক্ষণ এবং 
পৰ্ােয়ািগক কৃিষ িশক্ষার ওপর বাস্তব 
ধারণা লাভ করেলা। বাগােনর 
পরেশ েছেলেমেয়েদর কৃিষ মনষ্কতা 
গেড় উঠেলা। এইভােব িবদয্ালেয়র 
বাগান কৃিষ িশক্ষার জীবন্ত িবদয্াপীঠ 
রূেপ আত্মপৰ্কাশ ঘটােলা। 
এইখােনই আনুষ্ঠািনক িশক্ষার সেঙ্গ 
স্থানীয় সুেযাগ সুিবধা িভিত্তক 
িশক্ষার সংেযাগ গেড় উঠেলা। শুধু 
জীিবকা নয় স্থানীয় ভূেগাল, 
ইিতহাস, সমােজর েয গনতািন্তৰ্ক 
সব্শািসত পৰ্িতষ্ঠান আেছ, যােক 
আমরা গৰ্াম পঞ্চােয়ত বিল তা 
জানেত ও বুঝেত হেব, িবদয্ালেয়র 
মেধয্ তার চচর্া করেত হেব। 

এ েতা েগল স্থানীয় চািহদা, 
আর একটা িদক আেছ েযটা বস্তু 
িদেয় েবাঝা যায় না অন্তর িদেয় 
বুঝেত হয়। েসটা হল িনেজেক 
জানা, এই জানার নামই িশক্ষা। 
মেন রাখেত হেব, মানুষ হেচ্ছ 
ৈদিহক ও আিত্মক জীব। শুধু মাতৰ্ 
জীিবকা িনভর্র িশক্ষা নয় পিরপূণর্ 
মানুষ রূেপ েছেলেমেয়রা যােত 
িনেজেক েমেল ধরেত পাের, েসটা 
িশক্ষার একটা বড় িদক। আর এক 
িদেক মানুেষর েয ধমর্ েসটাও 
িশক্ষার অঙ্গ। েযমন ধরা যাক 
ফিকর-ফয্াকড়া, সুিফ-ভিক্তর 
শিক্তশালী ধারা যা আমােদর 
সমাজেক আেগ িটিকেয় েরেখিছল 
যার সেঙ্গ জীবনযাপেনর িবেশষ 
চচর্ার পৰ্শ্ন জিড়ত িছল। মানুেষর 
বাইের একিদেক পৰ্কৃিত এবং 
অনয্িদেক অপরাপর মানুেষর সেঙ্গ 
সম্পেকর্র  চচর্ার সুিনিদর্ষ্ট ধারার 
মেধয্ই তােদর বয়ান গেড় উেঠেছ। 
এইগুেলাও িশক্ষার একটা বড় 
ধারা। যা আমােদর মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর সম্পেকর্র একটা েসতু 
বন্ধন কের। িকন্তু দুঃেখর িবষয় 
মানব ধািমর্ক এই িবষয়টা িশক্ষাঙ্গেন 
বাচ্চােদর মেধয্ চচর্ার েকান সুেযাগ 
েনই। অথচ আজেকর সমেয় 
দাঁিড়েয়  যখন মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর বন্ধনটা আলগা হেয় যােচ্ছ 
ততই এটা পৰ্াসিঙ্গক হেয় উঠেছ। 
তাই িশক্ষার কাজ হল জীবেনর 
সমগৰ্ পৰ্িকৰ্য়াটা েবাঝাবার জনয্ 
আমােদর পৰ্স্তুত করা। 

m¤úv`Kxq
“ “ িবশব্েজাড়া পাঠশালা েমার, সবার আিম ছাতৰ্, নানা ভােব নতুন িজিনস
িশখিছ িদবারািতৰ্।”

সুিনমর্ল বসু

'আমার বই' সম্পেকর্ আেলাচনা 
কির। বইিট আমােদর কােছ 
অতুলনীয়। বইিট িঠক মেতা পড়ােত 
পারেল িদব্তীয় বইিট অথর্াৎ  'সহজপাঠ' 
পড়ােনার পৰ্েয়াজন হেব না, িকন্তু এই 
বই বহন করা ছয় বছেরর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর পেক্ষ কষ্টসাধয্। এই 
বইেয়র কমর্পতৰ্গুিল যিদ আলাদা 
কের েদওয়া হেতা এবং আরও েবিশ 
েবিশ কমর্েক্ষতৰ্ েদওয়া হেতা এবং 
কমর্পতৰ্গুিল িবদয্ালেয় রাখা হেতা 
তেব বইগুিল বহন করার পেক্ষ কষ্ট 
অেনক কম হেতা। 

এই বইেয়র ইংেরিজ কিবতাগুিল 

ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর আনন্দ েদয় না। েবশ 
িকছু ইংেরিজ শ  আেছ যা বাঙলা 
করেল সংযুক্ত অক্ষর এেস যায় এবং 
কিঠনও হয় েযমনঃ- Hanging , 
Kangaroo , Across , Cloud , 
Flap । আবার বইেয়র িকছু িকছু ছিব 
স্পষ্ট নয়। েযমন – ১১০ পাতার 
ছিবগুিল। 

এবার আিস পিরকাঠােমার 
িদেক। এই বইেয়র পড়ােনার মেতা 
পিরকাঠােমা িবদয্ালেয় এখনও গেড় 
ওেঠিন। বািড়েত পড়ার জনয্ 
িশক্ষকেদর অিতিরক্ত েকােনা কিপ 
েদওয়া থােক না। িবদয্ালেয় পড়ার 

মেতা পিরেবশও থােক না। 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সংখয্া কম হওয়ার জনয্ 
দুইজন িশক্ষকেক ৫িট ক্লাস সামলােত 
হয়। একিট ক্লাসেকই মন িদেয় 
পড়ােনা যায় না। কমর্পতৰ্গুিলও 
িঠকমেতা করােনা যায় না। বইিটেত 
২৩০ পৃষ্ঠা পড়ােত হেব, অথচ আমরা 
সব িমিলেয় ১৮০ িদন পড়ােত পাির। 
একবার কের যিদ পড়ান হয় তারা 
এই সব পড়া মেন রাখেত পারেব 
িক? এই বইগুিল পড়ােত েগেল পৰ্িত 
েশৰ্ণীর জনয্ একজন কের িশক্ষক 
েদওয়া পৰ্েয়াজন ছাতৰ্ যতজনই 
েহাক।

িশক্ষেকর আলাপ

আিম একজন গৰ্ােমর িবদয্ালেয়র 
সহকারী িশক্ষক িহেসেব মেন কির 
েয সমস্ত বই আেগর অথর্াৎ ২০১৩ ও 
২০১৪ ইং সােল েপেয়িছ েস সমস্ত 
বই আরও  আেগর অথর্াৎ ২০১১ ও 
২০১২ ইং সােলর তুলনায় একদমই 
অনয্ রকম। ২০১৩ ইং সােল পৰ্াক 
পৰ্াথিমক শুরু হেয়েছ এেদর েয বই 
অথর্াৎ “কাটুমকুটুম” এেত েবিশর 
ভাগ অংশ আঁিকবঁুিকর মেধয্ িদেয় 
েজাড় েদওয়া হেয়েছ। সমেয়র সেঙ্গ 
তাল িমিলেয় বাবা-মােয়েদর অক্লান্ত 
েচষ্টায় পাঁচ বছেরর েছেলেমেয়রা 
সাধারণত সব্রবণর্, বয্ঞ্জনবণর্, সংখয্ার 
ধারনা করেত পারেছ, েবিশর ভাগ 
বাচ্চারা েমাটামুিট পড়েত বা িলখেত 
পাের । কােজই েযমন “সকেলর তের 
সকেলই আমরা” তােদর জনয্ 
বইিটেত যিদ  আঁিকবঁুিক ও পৰ্থম 
ভাগিট যােত রপ্ত করােনার উপেযাগী 
ছিবগুিল কালারফুল হয় তেব পাঠিট 
আেরা আনন্দদায়ক হেব।  েযমন 
েছােটা েছােটা ছড়া ও আবৃিত্তর মেধয্ 
িদেয় পিরেবশন করেত পারেল ছাতৰ্-
ছাতৰ্ী ও িশক্ষক-িশিক্ষকােদর মেধয্ 
েমলবন্ধন সুন্দর করা েযেত পাের। 
িদেন িদেন পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীর সংখয্া কেম িগেয় পাবিলক 
িবদয্ালেয় িভড় বাড়েছ কােজই 
সকেলর েচষ্টায় িবদয্ালেয়র 
পিরেবশেক আনন্দ মুখর পিরেবশ 
সৃিষ্ট করেত না পারেল ভিবষয্েত 
পৰ্িতিট িবদয্ালেয়র িবদয্ােদবীর পূজা 
অচর্না ও মন্তৰ্ পােঠর েলাক থাকেব 
না। বলা বাহূলয্ কথাটা কতদূর পযর্ন্ত  
েপঁৗছােব জািন না। মেনর েথেক 
বলিছ, গৰ্ােমর পিরেবেশর সােথ 
শহেরর পিরেবেশর এখনও অেনক 
ফারাক রেয়ই েগেছ, আপনারা যারা 
এর সােথ যুক্ত আেছন িকংবা 
কিমিটেত আেছন যিদ শহের বেস 
এই সব িচন্তা ভাবনা কের থােকন 
তেব আপনােদর বলা বাহূলয্ নয় 

অন্তেরর অন্তঃস্থল েথেক রইল 
আমন্তৰ্ণ   একবার গৰ্ােমর পিরেবশ 
েদখবার জনয্। অিনচ্ছা সব্েতব্ও বলেত 
হয় এখােন িব িপ এল েশৰ্নীভুক্ত 
িশক্ষাথর্ীর সংখয্া েবিশ থাকবার 
কারেন তােদর একটা িবরাট অংশ 
ক্ষিতগৰ্স্থ হেচ্ছ। 

কিব গুরু রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর-এর 
েলখা – 
“িশশুপুষ্প আঁিখ েমিল েহিরল এ ধরা 
শয্ামল, সুন্দর, িস্নগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা;
িবশব্ জগেতের ডািক কিহল েহ িপৰ্য়
আিম যতকাল থািক তুিমও থািকও।”

িকছু িকছু জায়গায় তােদর ইেচ্ছ 
থাকেলও উপায় থােক না কারন 
অিভভাবকেদর কােজর সন্ধােন 
অেনয্র উপর িনভর্র হেত হয় বািড়েত 
েদখার েকহই থােক না। িশশুমন 
েখলার তােল িবদয্ালেয়র সময় 
অিতকৰ্ান্ত  হেয় বািড় িফরেছ। এই 
পিরিস্থিতেত িবদয্ালেয় িশক্ষক-
িশিক্ষকারা তােদর পড়ােত পারেছন 
না, কােজই তােদর খামিত েথেকই 
যােচ্ছ। বলেল হয়েতা অেনেকই 
িবশব্াস করেব না অেনক 
অিভভাবকেদর সেঙ্গ গৰ্ােমর 
িবদয্ালেয়র িশক্ষক-িশিক্ষকােদর কথা 
হেয় থােক অেনক েক্ষেতৰ্ই েশানা যায় 
চাষার েছেল িক আর অিফেসর 
বড়বাবু হেব ? তারা চাষাই হেব।   
িকন্তু একটা কথা বারবার উেঠ আেস 

পাঠয্ বইেত েয ভােব করা আেছ 
েসভােবই করার ও েশখার িদেক 
েযেত হেব। যিদ  েসই িদেকই েযেত 
হয় তেব মেন হয় পৰ্থম েশৰ্নী ও 
তৃতীয় েশৰ্নীর পাঠয্ বই-এর িদেক 
েদখেত েগেল েযন  ৭০ ভাগ িশক্ষক-
িশিক্ষকা ও ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর মাথা ঘুের 
যােচ্ছ। েয িক পড়ব ও িক পড়াব। 
মেন হেচ্ছ েযন েকােনাটার সােথ 
েকােনা িমল েনই। যিদ িকনা িনেজর 
মেতা অথর্াৎ সহজ পদ্ধিতেত 
েবাঝােনার িদেক যাওয়া যায় তেব 
পাঠয্ বই-এর ভাষােত বা েলখােত 
অনয্ হেয় যায় িবেশষ কের গিণত 
িবষেয়র স্থানীয় মান, গুেনান ও 
ভােগর েক্ষেতৰ্। রবীন্দৰ্নােথর েসই 
‘মাষ্টারবাবু’ মেন পেড় ? – 

পুবর্ শাকদল পৰ্াথিমক িবদয্ালয় পুবর্ শাকদল পৰ্াথিমক িবদয্ালয় শৰ্ী ঘনশয্াম পাল (সহকারী িশক্ষক) শাকদল – েভটাগুির - েকাচিবহার

“আিম আজ কানাই মাষ্টার,
েপােড়া েমার েবড়াল ছানািট।
আিম ওেক মািরেন মা, েবত
িমিছ িমিছ বিস িনেয় কািঠ
েরাজ েরাজ েদির কের আেস
পড়ােত েদয়না ও েতা মন,
ডান পা তুিলেয় েতালা হাই
যত আিম বিল ‘েশান্  েশান্ ’।
িদন রাত েখলা েখলা েখলা
েলখা পড়ায় ভাির েহলা
আিম বিল চ, ছ, জ , ঝ, ঞ
ও েকবল বেল িমেয়া িমেয়া।”  

অংক ক্লােস েগেল েসই েদববৰ্ত দত্ত-র েলখা –অংক ক্লােস েগেল েসই েদববৰ্ত দত্ত-র েলখা –
ক্লাস েফােরর অঙ্কসয্ার গগন কুমার েসন
ক্লােস িগেয় ব্লয্াক েবােডর্েত অঙ্ক কষােচ্ছন
হঠাৎ েদিখ েরেগ িগেয় ছাতৰ্ েডেক, িতিন – 
ধমক িদেলন – একই ভুল করছ পৰ্িতিদনই !
েহামটাস্ক করেত িদেল, ভুল করেব েরাজই ? 
বাবার সােথ েদখা েহাক, জািনেয় েদব আজই 
ছাতৰ্ বেল – লাভ হেব না, িদেয় এসব জ্ঞান,
পৰ্িতিদনই অঙ্কগুেলা বাবাই কেষ েদন।

বতর্মােন িমড-েড-িমল এবং তার 
খাতাগুিল সামলােনা, বাজার করা, 
েরশন েথেক চাল আনা, িবিডও 
অিফেস েদৗড়েদৗিড় করা, এেত 
একজন িশক্ষেকর েয কত সময় লােগ 
তার িহসাব কতৃর্পক্ষ রােখন িক ?  

ইেলকশেনর জনয্ পৰ্ধান 
িশক্ষকেক েবশ িকছু সময় িদেত হয়, 
তখন নাম তুলেত চতুথর্ েশৰ্ণীর 
সািটর্িফেকট লােগ। েসই সমস্ত 
নামগুিল খুঁেজ েবর কের পৰ্ধান 
িশক্ষকেক সািটর্িফেকট িদেত হয়। 

েশৰ্ণীকক্ষ থাকা সেত্তব্ও একিট 
কেক্ষ ৩িট ক্লাস পড়ােত হয়। ফেল 
সিঠক ভােব পড়ােনা যায় না।  

পৰ্ধান িশক্ষক আবার দুিট সু্কেলর 
Administrator । তােক Building 
repair, Maintenances Grant 

তালমিন্দরা এফ িপ সু্কেলর তালমিন্দরা এফ িপ সু্কেলর শৰ্ী ভানু চয্াটািজ্জর্ ও শৰ্ীমতী মঞু্জ েঘাষ, বালুরঘাট দিক্ষণ িদনাজপুর 

িশক্ষকেদর িকছু অসুিবেধ
এবং School Grant-এর কাজগুিল 
েদখেত হয়। এর জনয্ পৰ্ধান িশক্ষক 
মহাশয়েক েবশ িকছু সময় িদেত 
হয়।       

উপিরউক্ত  সমসয্াগুিল তুেল 
ধরা হেলা এই েভেব েয, আমােদর 

অসুিবধাগুিল না জানােল এই বৃহৎ 
পৰ্য়াস সমূ্পণর্ হেব না। 

শৰ্ী ভানু চয্াটািজ্জর্ ও
শৰ্ীমতী মঞু্জ েঘাষ

‘আমােদর বই’ সম্পেকর্

৭  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

জানােবাঝার পথ চলা চেল, আর 
পৰ্িতিট বয্িক্তর এই আত্ম-আিবষ্কার 
আর তার বাইেরর পৃিথবী-পৰ্কৃিতর 
সেঙ্গ তাল িমিলেয় সমনব্য় েরেখ 
চলেব। বাইেরর আর অন্তেরর সমনব্য় 
সাধন পৰ্িতফিলত হেব পিরেবেশ, 
সমােজ। বয্িক্তর েসৗন্দযর্, শুভেবাধ 
ছিড়েয় পড়েব পিরেবেশ, সমােজ। 
ৈতির হেব সু-সমাজ। আর এই 
অন্তেরর বদল – নবীকরেণর মূেল 
থাকেব িশক্ষা। এই িশক্ষাই আবার 
হেব সমাজ বদেলর হািতয়ার। 

তাই কৃষ্ণমূিতর্ বািতল কেরেছন 
েসই িশক্ষােক েযখােন “আেগ পাঠ 
করেত হয় পের কােজ কের েদখােত 
হয়”। িশক্ষা তার কােছ ভাগ কের 
েনওয়ার, অংশ েনওয়ার। িশক্ষােক 
দান করা যায় না, গৰ্হণ করা যায় না। 

আজেকর এই ভয়ঙ্কর 
পৰ্িতেযাগীতাপূণর্ সমােজ দাঁিড়েয় 
কৃষ্ণমূিতর্ েজার গলায় বেলন “তুিম 
পৰ্িতেযাগীতায় অংশ িনও না। ইঁদূর 
েদৗেড়র চূণর্ – দােগ পা েরেখা না যিদ 
তুিম অনািবল আনেন্দর ভাগীদার 
হেত চাও”। 

আবাস্তব লাগেছ! কৃষ্ণমূিতর্ 
ফাউেণ্ডশেনর সু্কলগুিলেত পৰ্িতেযাগী- 
তার েলশমাতৰ্ েনই। এই সু্কলগুিলর 
পাঠকৰ্ম ছাতৰ্-িশক্ষেকর “িবকােশ” 

িবশব্াস কের। সু্কলগুিল উনু্মক্ত – 
পৰ্কৃিতর বুেক পৰ্কৃিতর রস-রূপ-
গন্ধেক জিড়েয় ধের েবঁেচ থােক। 
বই-মুখী িবদয্া এখােন চেল না। 
েরজাল্ট ভােলা করার েরশােরিশ 
েনই। নতুন নতুন তথয্ আর তত্তব্ 
েমেল িকছু িবষেয় দক্ষ মানুষ ৈতির 
করা এই সু্কলগুিলর লক্ষয্ নয়। 
সু্কলগুিলর পাঠকৰ্ম দাবী কের – উত্তম 
আচরণ, ভােলা বয্বহার – কাজ ও 
সুন্দর সম্পকর্ স্থাপেনর ক্ষমতা।  

কৃষ্ণমূিতর্র কােছ “আত্ম-িবশব্াস” 
ধারণািটর জায়গা িছল না। তাই 
ওনার িচন্তা ধারায় পৰ্িতিষ্ঠত 
সু্কলগুিলেত সব রকেমর আত্ম বা 
অহংেক হিটেয় িদেয় িবশব্াস-আস্থার 
উপর েজার েদওয়া হয়। আমােদর 
েচনা জানা সু্কলগুিলেত ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
কাজকেমর্র মূলয্ায়ন ও িবচার 
পৰ্িতিনয়ত ঘেট চেলেছ। এই 

এমন সু্কলও হয় - েযখােন 
িবেকেলর সূযর্ েদখেত েদখেত ক্লাস 
চলেছ। পািখর ডাক শুনেত শুনেত 
আর ঋতুর সেঙ্গ বদেল যাওয়া গােছর 
পাতার রঙ েদখেত েদখেত পােঠর 
কাজ চলেছ। পৃিথবীর মািটেক অনুভব 
করার মধয্ িদেয় িশক্ষা গৰ্হণ চলেছ। 
েরাময্ািন্টক পৰ্কৃিতিবেদর পযর্েবক্ষণ 
নয় – পৃিথবী – পৰ্কৃিতেক জিড়েয় েয 
সামিগৰ্ক জীবনপৰ্বাহ চলেছ েসই 
ধারাটােক েদেখ – শুেন – বুেঝ 
েনওয়ার েচষ্টাই এই সু্কেলর পাঠকৰ্ম। 
কৃষ্ণমূিতর্ ফাউেণ্ডশন ইিণ্ডয়া (েক. 
এফ. আই.) পিরচািলত সু্কলগুিলর 
পাঠয্কৰ্ম এমনই। বইপতৰ্ সবর্সব্ জানা 
সব নয়। জীবেনর সেঙ্গ পৰ্কৃিতর 
েদওয়া-েনওয়া আর সামঞ্জসয্ বজায় 
রাখেত েশখায় িশক্ষা। 

েজ িড কৃষ্ণমূিতর্ দাশর্িনক িছেলন 
িকন্তু পৰ্থাগত অেথর্ িশক্ষািবদ্  িছেলন 
না। বাবার পৰ্ভােব তাঁর েযৗবেনর 
অেনকগুেলা িদন এক িবেশষ 
আধয্ািত্মক আবহাওয়ায় েকেট যায়। 
মাদৰ্ােজর (এখন অন্ধৰ্পৰ্েদশ) 
িথওেসািফকয্াল েসাসাইিটর সদসয্ 
িছেলন িতিন। সংস্থার সিকৰ্য় সদসয্ 
িছেলন – মন পৰ্াণ িদবয্জ্ঞােন ভের 
থাকত। তেব েসটা একটা বয়স 
অবিধ। িথওেসািফকয্াল েসাসাইিটর 
আশা িছল কৃষ্ণমূিতর্ “িবশব্-িশক্ষক” 
বা “সেতয্র িশক্ষক” হেয় উঠেবন। 
তাঁেক মাথায় েরেখ ৈতির হল িবেশষ 
এক সম্পৰ্দায়। কৃষ্ণমূিতর্ পৰ্িশক্ষণ 
েপেত থাকেলন যােত িবশব্-গুরুর 
পেদ আসীন হেত পােরন। িকন্তু দীঘর্ 
অনুশীলেনর েশেষ েয েজ. িড. 
কৃষ্ণমূিতর্ ৈতির হেলন তাঁেক 
িথওেসািফকয্াল েসাসাইিট েমােটও 
েতমনিট আশা কেরিন। 

১৯২৯ এর এক ঐিতহািসক 
বকৃ্ততায় িতিন েয সম্পৰ্দােয়র েনতৃতব্ 
েপেয়িছেলন েসই সম্পৰ্দায়িটেক 
েভেঙ িদেলন। িনেজেক সবরকম 
কতৃর্তব্, কতৃর্পক্ষ, আধয্ািত্মক বন্ধন 
েথেক মুক্ত েঘাষণা করেলন। তাঁর 
িচন্তা ভাবনা জুেড় থাকল “সু-সমাজ” 
– এর েখাঁজ, যার িভিত্ত হেব “যথাথর্ 
মূলয্েবাধ” আর “যথাথর্ সম্পেকর্র 
বন্ধন”। 

তাঁর মুক্ত ভাবনা তাঁেক মুক্ত 
করেলা গুরু-িনেদর্িশত পথ েথেক। 
জীবন মােন তাঁর কােছ অন্তহীন পেথ 
েহঁেট চলা – একা। েস পেথ 
জানােবাঝা-ই সঙ্গী। এপেথ েকান 
গুরু/ িশক্ষেকর পথ িনেদর্শ লােগ না। 
এপেথর পােথয় মুক্তমন। েয মন 
েদখেব, লক্ষয্ করেব ও িশখেব। 
িনেজেক আিবষ্কার করেত করেত এই 

মূলয্ায়েনর সেঙ্গ জিড়েয় থােক 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ একধরেনর 
তুলনা। যার ফেল ক্লাস ঘের থােক 
দব্ন্দব্, ভীিত, অসহায়তা। কৃষ্ণমূিতর্র 
ফাউেণ্ডশন সু্কলগুিলেত িশক্ষেকরা 
এই তুলনা আর পৰ্িতেযাগী আবহাওয়া 
বন্ধ রাখেত িবেশষ ভােব সেচতন 
থােকন। কৃষ্ণমূিতর্র কােছ যথাথর্ 
িশক্ষার (যা সু-সমােজর জন্ম েদেব) 
ভূিমকা হেলা বয্িক্তেক তার চারপােশর 
সব িকছুর পৰ্িত সংেবদনশীল কের 
েতালা। িশক্ষার ভূিমকা অংক-ভূেগােল 
পারদশর্ীতা ৈতির করা নয় বা ডাক্তার-
ইিঞ্জিনয়ার ৈতির করা নয়। িশক্ষার 
কাজ একজন যথাথর্ মানুষ ৈতির করা, 
েয িবেশষজ্ঞ হেব না। িশিক্ষত হেয় 
েস হেয় উঠেব এক সািবর্ক সত্তা। 
িশিক্ষত মন ভাবেব, িচন্তা করেব, 
সিকৰ্য় থাকেব – জীবন্ত – পৰ্াণবন্ত 
– থাকেব।  

কৃষ্ণমূিতর্র কােছ “অিস্তেতব্র 
পৰ্ধান লক্ষণ হেলা সম্পিকর্ত থাকা 
– সম্পেকর্ থাকা”। মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর সম্পকর্ – মানুেষর সেঙ্গ 
পৰ্কৃিতর। এর মূল কারণ পৰ্িতিট 
বয্িক্ত িবেশষ এই িবশব্সংসােরর সেঙ্গ 
যুক্ত – আলাদা নয়। কৃষ্ণমূিতর্ িবশব্াস 
করেতন বয্িক্তেচতনার বদেল সমেবত 
েচতনায়। 

আধুিনক ভারেতর েপৰ্িক্ষেত 
কৃষ্ণমূিতর্ িশক্ষা িচন্তা েকাথায় স্থান 
েপেয়েছ বা পােব ? 

আমােদর সামেন কী রেয়েছ? 
রেয়েছ ভারতীয় িশক্ষানীিত – যােত 

জায়গা েপেয়েছ সমাজ উন্নয়ন, 
অথর্ৈনিতক উন্নয়েনর মেতা িচন্তা 
ভাবনা। িশক্ষানীিতেত স্থান েপেয়েছ 
িশক্ষার পৰ্ভাব েপঁৗেছ েদওয়ার জনয্ 
নানান উেদয্ােগর কথা – সরকাির 
পৰ্েচষ্টায় সবর্ সাধারেণর জনয্ 
আবিশয্ক িশক্ষাকৰ্ম, কনয্ািশশুেদর 
জনয্ িশক্ষা, পৰ্াথিমক – মাধয্িমক - 
উচ্চস্তেরর িশক্ষা বয্বস্থা এমনিক 
েবসরকাির উেদয্ােগ িশক্ষাদান। 
িপিছেয় পড়া জািতর কােছ িশক্ষাদান। 
িপিছেয় পড়া জািতর কােছ িশক্ষা 
েপঁৗেছ েদওয়ার েচষ্টা চলেছ। িকন্তু 
িশক্ষানীিতর কথা – ভাষা – ইচ্ছার 
সেঙ্গ বাস্তেবর ঘটনার িবপুল ফারাক। 
চারিদেক িশক্ষার বয্থর্তা। িশক্ষার 
সেঙ্গ জীিবকা েজাগােড়র েযাগ েনই 
তাই িশিক্ষত হেয় কাজ েজাগাড় করা 
যায় না। সাক্ষর িশিক্ষত মানুষ তার 
পিরবােরর জনয্ সব্চ্ছলতা এেন িদেত 
পারেছন না – পারেছন না মানিসক 
সহায়তা এেন িদেত। 

চারিদেক এক মূলয্েবােধর 
অবক্ষয়। এটা কী আমােদর ভৰ্ান্ত 
িশক্ষানীিতর দান নয় ? েকাথাও কী 
িশক্ষার মমর্াথর্ ভূিমকােক অসব্ীকার 
করা হেয়েছ ?

কৃষ্ণমূিতর্র দশর্ন স্থান েপেয়েছ 
আমােদর েদেশর পৰ্থাগত সু্কেলর 
পিরেবশ িবজ্ঞােনর পাঠকৰ্েম। েক 
এফ আই সু্কলগুিলর পিরেবশ িবদয্ায় 
পিরেবশ – পৰ্কৃিতর নবীকরণ জায়গা 
কের েনয়। পিরেবশ িবদয্ার পাঠকৰ্েম 
এমন সব পৰ্কল্প গৰ্হণ করা হয়, যার 
সাহােযয্ সু্কল সংলগ্ন স্থানীয় কিমউিনিট 
পিরেষবা পায়। ফেল কিমউিনিটর 
সেঙ্গ সু্কলগুিলর সম্পকর্ িনিবড় হেয় 
ওেঠ। ধীের ধীের এই কিমউিনিটর 
পিরেবশ িবস্তার ঘেট, আেরা বড় মাতৰ্া 
েপেয় যায়। আমােদর েদেশর িকছু 
েবাডর্ (েযমন আই. িস. এস. ই.) 
কৃষ্ণমূিতর্ ফাউনেডশেনর পিরেবশ 
িবদয্ার িবষয়িট গৰ্হণ কেরেছ। 

কৃষ্ণমূিতর্ ফাউনেডশন পিরচািলত 

কেয়কিট সু্কল েচন্নাই, মুমব্াই, পুনা ও 
উত্তরপৰ্েদেশর মেতা জায়গায় 
ছিড়েয়েছ। েচন্নাইেয়র কােছ 
মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূিতর্র জন্মস্থােন) 
সংলগ্ন উনু্মক্ত মেনারম পিরেবেশ 

ৈতির হয় ঋিষ ভয্ািল এডুেকশন 
েসন্টার েক এফ আই পিরচািলত 
পৰ্থম সু্কল। 

ঋিষ ভয্ািল এডুেকশন েসন্টােরর 
অন্তগতর্ রুরাল এডুেকশন েসন্টারিট, 
মাদানাপল্লীর আেশপােশর গৰ্ামগুিলেত 
তার েনটওয়াকর্ িবস্তার কের চেলেছ। 
এর সাহােযয্ পাশাপািশ বহু গৰ্ােম 
গুণগত মােনর পৰ্াথিমক িশক্ষা েপঁৗেছ 
েগেছ। ৈতির হেয়েছ দুিট “হােত 
কলেম পৰ্িশক্ষণ েনওয়ার জনয্” 
বহুস্তরীয় সু্কল। ১৬িট বহুস্তরীর েছাট 
েছাট সু্কল, িশক্ষক-পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্।  

বাস্তেবর শৰ্ীহীন পৰ্াথিমক সু্কল 
েযখােন ঘুপিচ ঘের, একেঘেয় সুের 
একক িশক্ষক একপাল বাচ্চােক িনেয় 
ক্লাস কেরন। েসখােন ছাতৰ্ অনুপিস্থিত 
ভীষন সমসয্া, অনুেপৰ্রণা এবং 
উেদয্ােগর অভাব। অথর্ েনই, 
েশৗচালয়হীন, পানীয় জেলর বয্বস্থাও 
েনই। এই পিরিস্থিতেক চয্ােলঞ্জ 
জািনেয় ঋিষ ভয্ািলর রুরাল 
এডুেকশন েসন্টার ৈতির কেরেছ 
“এক বােক্স সু্কল” পৰ্কল্প। এই 
বয্বস্থায় রেয়েছ িনেজ িনেজ িশেখ 
েফলা যােব এমন উপকরণ। 
উচ্চমােনর অথচ ছাতৰ্-বনু্ধ, ছাতৰ্-
উপেযাগী, েচনা-জানা িবষয়বস্তু িদেয় 
ৈতির েশখার উপকরণ সেঙ্গ থাকেছ 
কিমউিনিটর সেঙ্গ সংেযাগকারী 
িবষয়। এই “এক বােক্স সু্কল” 
পৰ্কল্পিট ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ 
অন্ধৰ্পৰ্েদেশর পৰ্াথিমক সু্কলগুিলেত। 
সরকাির, পৰ্থা-বিহভূর্ত ও আন্তজর্ািতক 
িশক্ষা সংস্থাগুিল রুরাল এডুেকশন 
েসন্টােরর এই পৰ্কল্প েথেক সাহাযয্ 
িনেচ্ছ। 

NCERT তােদর নয্াশনাল 
কািরকুলাম েফৰ্মওয়ােকর্ মূলয্েবাধ 
িশক্ষার িবষয়িট েযাগ কেরেছন। 
েযখােন স্থান েপেয়েছ – িনয়মানুবিতর্তা, 
পিরচ্ছন্নতা, অধয্বসায়, পিরশৰ্মী, 
পিরেষবা ও কতর্বয্েবাধ, সাময্তা, 
সহেযাগীতা, ও সতয্তার মেতা 
মূলয্েবাধগুিল। আশা করা হেচ্ছ সু্কল 
পাঠকৰ্েমর মাধয্েম ক্লাসঘের ছিড়েয় 
পড়া এই েবাধগুিল লড়েব সমাজ 
জুেড় েগঁেড় বসা অজ্ঞানতা, ধমর্ান্ধতা, 
িহংসা, কুসংস্কার ও দুদর্শাগৰ্স্থতার 
িবরুেদ্ধ। আমােদর েদখেত হেব 
েবাধগুেলা িক উপর েথেক “বাণীর” 
মেতা চািপেয় েদওয়া হেচ্ছ নািক 
েবাধগুেলা সৃিষ্ট হেচ্ছ অন্তেরর 
অন্তঃস্থল েথেক! এখােনই পৰ্েয়াজন 
কৃষ্ণমূিতর্র যথাথর্ িশক্ষা ধারনার। েয 
িশক্ষা রূপান্তরকামী। আমােদর 
িশক্ষানীিত েসই রূপান্তরকামী যথাথর্ 
িশক্ষােক পৰ্িতফিলত করেব েতা ?

কৃষ্ণমূিতর্র িচন্তাভাবনায় ৈতির 'ঋিষভয্ািল' সু্কেলর িকছু দৃশয্

weL¨vZ wPš—vwe`‡`i fvebvq wk¶v 
েজ. কৃষ্ণমূিতর্ - মীনাক্ষী থাপান-এর ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন  

ইউেনেস্কা (UNESCO) সংকিলত িশক্ষা িচন্তািবদেদর  জীবন ও ভাবনার িববরণ

“ সতয্কার িশক্ষা মােন কতকগুেলা “ সতয্কার িশক্ষা মােন কতকগুেলা 
তথয্ মুখস্ত কের পরীক্ষার তথয্ মুখস্ত কের পরীক্ষার 
পৰ্াচীরটা েপরালাম এমন  নয়, পৰ্াচীরটা েপরালাম এমন  নয়, 
এর অথর্ জীবেনর তাৎপযর্েক এর অথর্ জীবেনর তাৎপযর্েক 
গভীরভােব উপলি  করা ।”গভীরভােব উপলি  করা ।”

- েজ.কৃষ্ণমূিতর্
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আজ পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্শাসন-চচর্ায় 
রাধাকুমুদ মুেখাপাধয্ায় খুব একিট 
আেলািচত নাম নন। এমনিক রাষ্টৰ্-
পৰ্সিবত ইিতহাস ভাবনাও তােক 
বহুলাংেশ বৰ্াতয্ কের েরেখেছ। তবুও 
মধয্েমধার কতৃর্েতব্ যখন মরেচ ধের 
যায়, তখনই নতুন ইস্পােতর মেতা 
ঝলেস ওেঠন রাধাকুমুেদর মেতা 
মানুেষরা। আমরা চমেক তাকাই তার 
অনুেচ্ছেদ অনুেচ্ছেদ বুেন েদওয়া 
িচন্তার অসীম আেলােক। এবােরর 
আেলাচনা তার েয বইিট িনেয় তার 
পৰ্কাশকাল ১৯১৯, তখনও পূণর্-
সব্রােজর দাবী সামেন আসেত শুরু 
কেরিন। পুেরােনা ধাঁেচর স্থানীয় 
উৎপাদন এবং বন্টন বয্বস্থা ভাঙেছ 
এবং একৈরিখক পুঁিজর সােথ সাযুজয্ 
সমব্িলত একিট বয্বস্থা সামেন 
আসেছ। এরই মােঝ তার এই মহাগৰ্ন্থ 
সৃিষ্ট করেলা িচন্তার নতুন েপৰ্িক্ষত। 
পৰ্াচীন ভারেতর সব্ায়ত্ত-শাসন ভাবনায় 
িতিন নতুন িদক িচহ্ন অনুপৰ্িবষ্ট 
করােলন। ইিতহােসর দব্ািন্দব্ক 
িবেশ্লষেণ তার েলখায় উেঠ এেলা 
‘সুশািসত’ সমাজেকিন্দৰ্ক ভারতবষর্ 
এবং তার িনরন্তর ইিতহােসর জিটল 

অিভযাতৰ্া। ‘েলাকাল গভণর্েমন্ট ইন 
এনিশেয়ন্ট ইিন্ডয়া’ নামক বইিট তুেল 
ধেরেছ শুধু শাসন পরম্পরা নয়, 
েকৗম সমােজর সােথ তার সম্পেকর্র 
অননয্ িচহ্নগুিল। রাধাকুমুেদর সতয্ 
অনুসারী ইিতহােসর পৰ্ধান িচন্তাভূিম 
অনুসন্ধান-িনভর্র এবং অনুসন্ধােনর 
পৰ্িত স্তের িতিন বুেন িদেত পােরন 
ইিতহােসর অননয্ ‘অবেজিক্টভ’ 
িনযর্াসিবনু্দগুিল। গৰ্েন্থর পৰ্থম অধয্ােয় 
পৰ্ারিম্ভক িবেবচনার মধয্ িদেয় িতিন 
িনমর্াণ কেরেছন িনজসব্ তত্তব্েসৗধ। 
এই অধয্ােয়ই পুেরা গৰ্ন্থিটেক উঁচু 
তাের েবঁেধ িদেয়েছন রাধাকুমুদ। 
স্থানীয় সব্ায়ত্ত শাসন বয্বস্থার িনযর্াস 
বনর্না করেত িগেয় িতিন খুব 
সাথর্কতার সেঙ্গ েদিখেয়েছন িকভােব 
সামৰ্ােজয্র কতৃর্েতব্র চরম েপষেনও 
িনজসব্ েকৗম-িভিত্ত িনেয় িটেক িছেলা 
পৰ্াচীন ভারতীয় সমাজ। িতিন এই 
অধয্ােয়ই জািনেয় িদেয়েছন েকন এই 
ভারতীয় পৰ্শাসন িচন্তা অনয্ এবং 
অননয্। রাষ্টৰ্ এই দীঘর্ সময় পেবর্ 
নুয্নতম অনিতকৰ্ময্ হস্তেক্ষপ ছাড়া 
আর িকছুই কেরিন। এর মধয্ িদেয় 
িতিন েযমন বহুলাংেশ েযৗথ েকৗম 

সমােজর ধারনার পৰ্িত আমােদর দৃিষ্ট 
আকষর্ণ কেরেছন, আবার েতমন 
ভােবই আমােদর পৰ্িত মূহূেতর্ সতকর্ 
কেরেছন, েযন িনদব্র্ন্দব্ ভারত এরকম 
েকােনা ধারণার কবেল আমরা না 
পিড়। পৰ্িতিট ভারতীয় গৰ্াম েযন 
এেককিট সব্াধীন এবং সব্তন্তৰ্ 
পৰ্জাতেন্তৰ্র মেতা, মেন্টগু-েচমস 
েফাডর্ এর পৰ্িতেবদেন এই সতয্ তারা 
তুেল এেনেছন। তেব এ ধরেনর 
ভাবনার সােথ যিদ আমরা 
রাধাকুমুদেক সরাসির সংযুক্ত কের 
েফিল তেব তা তার েমধার পৰ্িত 
অিবচার হেব। রাধাকুমুদ পৰ্শ্নাতর্ 
হেয়েছন, মাইেসার েথেক 
আফগািনস্তান পযর্ন্ত পিরবয্াপ্ত ভারতীয় 
সামৰ্াজয্ িক সম্ভব হেতা, যিদ না 
থাকত স্থানীয় উৎপাদন বয্বস্থার 
ওপের িনভর্র কের সৃিষ্ট হওয়া স্থানীয় 
সব্ায়ত্ত বয্বস্থার জািলকা িবনয্াস। 
রাধাকুমুদ পৰ্াচীনতার গেন্ধ আেমািদত 
কখন হনিন, যা পুরােনা তাই মহান 
এরকম েকােনা সেম্মাহন তার েনই। 
তেব িতিন যখন ভারতীয় ইিতহােসর 
েপৰ্িক্ষেত স্থানীয় সরকার নামক 
একিট পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্ত্নিববরণী 

িদেচ্ছন, তখন িবনু্দমাতৰ্ িবমূতর্তার 
স্পশর্ বাঁচােনা তার পেক্ষ খুব শক্ত 
একথা বলাই বাহুলয্। 

িদব্তীয় অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ পৰ্াচীন নিথর েপৰ্িক্ষেত িগেল্ডর 
ইিতহাস। িবেশষত সামািজক সংস্থান 
সংকৰ্ান্ত চচর্া খুব জরুরী ভূিমকা 
িনেয়েছ এই অধয্ােয়। তৃতীয় অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ এই সব িগেল্ডর 
গঠনগত িদক এবং তােদর িনিহত 
সম্পেকর্র জিটলতা। যারা আধুিনক 
পৰ্শাসন িবদয্াচচর্ায় আগৰ্হী তােদর 
এই অধয্ায়িট অেনক নব নব ভাবনার 
রসদ িদেত সহায়তা করেব। চতুথর্ 
অধয্ায় দু’পেবর্ িবনয্স্ত। এখােন 
পৰ্শাসিনক কাজ এবং যন্তৰ্ িবনয্াস 
দুই-এর ওপের আেরা অনুপুঙ্খ আেলা 
েফেলেছন রাধাকুমুদ। পঞ্চম অধয্ােয় 
রাধাকুমুদ েদিখেয়েছন এই স্থানীয় 
পৰ্শাসেনর নয্ায়-িবচার ভাবনা এবং 
তার পৰ্শাসিনক স্তরিবনয্াস এর মধয্ 
িদেয়  িতিন আমােদর েদখােত এবং 
পৰ্মান করেত সক্ষম হেয়েছন েয এই 
িছেলা স্থানীয় পৰ্শাসন-পৰ্িতষ্ঠােনর 
সবেচেয় জরুরী এবং গুরুতব্পূণর্ িদক। 
ষষ্ঠ অধয্ােয় িতিন েদিখেয়েছন েপৗর 

কাযর্ সম্পাদেনর পৰ্নালী। রাধাকুমুদ 
পৰ্াচীন এবং মধয্যুগীয় ভারেতর নগর 
পৰ্শাসন ভাবনার েমধা চঞ্চল 
বুিদ্ধদীপ্ততার সরণী অনুসন্ধােন িলপ্ত 
হেয়েছন এখােন। সপ্তম অধয্ােয়  
িতিন আেলাচনায় এেনেছন এইসব 
পৰ্শাসেনর সাংিবধািনকতার 
জায়গাগুিল। অষ্টম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ  িকছু িবেশষ িবেশষ নগর 
পৰ্শাসন এবং তােদর অন্তজর্িটলতা। 
নবম অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
জনপৰ্শাসেনর পৰ্িতষ্ঠান এবং তােদর 
দক্ষতা ও কাযর্ সম্পাদেনর কুশলতা। 

এবাের পৰ্শ্ন হেলা উন্নয়ন কমর্ীরা 
েকন এই মহাগৰ্েন্থর সােথ সহবাস 
করেবন এবং এই গৰ্ন্থপিরণয় তােদর 
িক েদেব ? পৰ্থমতঃ পৰ্জ্ঞার আেলা, 
িদব্তীয়তঃ বীক্ষার েরৗদৰ্, তৃতীয়তঃ 
মনেনর েতজ, চতুথর্তঃ সুপিরচ্ছন্ন 
ইিতহাস েচতনা, পঞ্চমতঃ িবেশ্লষনী 
পারিমতা এবং অেনক তেথয্র ভাণ্ডার 
যা িদেয় তারা িনমর্ান করেত পারেবন 
রাষ্টৰ্ অিতিরক্ত ভাবনার েসৗধ, েযখােন 
অদৃশয্ ইিতহাস-পুরুষ শান্ত রাধাকুমুদ 
আমােদর চলেত েশখােচ্ছন শুভ কমর্ 
পেথ। 

রাধাকুমুেদর ভাবনায় পৰ্াচীন ভারেতর স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা

মহীরুহ পৰ্িতম পািণ্ডেতয্র 
িবচু্ছরেণ তাঁর অনায়াসসাধয্ দক্ষতা 
পৰ্মািণত হেয়েছ বহু গৰ্েন্থ, তাঁর 
সুিনিবড় পৰ্জ্ঞায় চমিকত হেয়েছ 
ইিতহােসর পৰ্ািতষ্ঠািনক চচর্া-পীঠগুিল, 
তাঁর গভীর অনুপুঙ্খ সহকাের রিচত 
ভারতীয় ইিতহােসর িবিভন্ন সময় 
পবর্গুিল আমােদর সামেন আজও 
পৰ্ধান আকর িহসােব পিরগিণত, 
িতিন রাধাকুমুদ মুেখাপাধয্ায়। 
পিরবয্াপ্ত মধয্েমধার জগেত িতিন 
আজ অেনকাংেশ ঝাপসা হেয় 
এেসেছন। আজ আমােদর িবজ্ঞাপন-
মিথত িবদয্াচচর্ার জগেত িতিন 
বহুলাংেশই অনােলািচত। তবু যারা 
িশক্ষার িবিভন্ন েপৰ্িক্ষেত তােদর 
কমর্কাণ্ড এিগেয় িনেয় েযেত চান, 
তােদর যিদ পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা 
ভাবনা এবং বয্বস্থার ধূসর স্নায়ু পেথ 
পিরভৰ্মণ করেত হয়, তেব অিত 
গুরুতব্পূণর্ সম্পদ হেত পাের 
রাধাকুমুেদর অসামানয্ িনমর্াণ 
‘এনিশেয়ন্ট ইিণ্ডয়ান এডুেকশন – 
বৰ্ািহ্মিনকাল অয্ান্ড বুিদ্ধষ্ট’ নামক 
মহা-গৰ্ন্থিট, যার পৰ্িত ছেতৰ্, অনুেচ্ছেদ 
িবপুল তেথয্র িনপুণ সমাহাের িতিন 
তুেল ধেরেছন আবছা হেয় আসা 
ভারেতর অনয্ এক ছিব। েয ছিব 
িতিন পৰ্ামাণয্ দিলেলর সমাহাের মূতর্ 
কের তুেলেছন এক অপূবর্, অভূতপূবর্ 
দক্ষতায়। দুিট অংশ এবং চিবব্শিট 
অধয্ােয় িববৃত হেয়েছ পৰ্াচীন ভারেতর 
িশক্ষা ভাবনা এবং তার পৰ্ািতষ্ঠািনক 
আেয়াজন। অিত সতকর্ রাধাকুমুদ 
যখন তেথয্র িবচু্ছরণ ঘটান তার মেধয্ 
েযমন পৰ্ামািনকতার পৰ্িত পৰ্বল 
যেত্নর ছাপ থােক আবার েতমনই 
িতিন ইিতহােসর তত্তব্-ভাবনা এবং 
িবেশ্লষণও বুেন িদেত পােরন 
অনায়ােস। িতিন শুধু তথয্ সমাহাের 
নয়, আমােদর আেলািকত কের 

েতােলন তার সুিনিবড় িবেশ্লষেণর 
ঘনেতব্। িতিন ইিতহাস িবদয্াচচর্ার 
ভুবেন িনেয় এেস িছেলন সামগৰ্ীকতার 
েবাধ যা আজেকর সাংসৃ্কিতক 
িবদয্াচচর্ার দব্ারা পৰ্ভািবত ইিতহাস 
রচনার েপৰ্িক্ষেত অতয্ন্ত িবরল। 

এই মহা-গৰ্েন্থর পৰ্থম অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ ৈবিদক ধারনাতন্তৰ্ 
এবং পিরভাষার জগত, িদব্তীয় অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ ঋকৈবিদক িশক্ষার 
িবিভন্ন িদকগুিল, তৃতীয় অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ অনয্ানয্ েবেদ িশক্ষা 
েযভােব পৰ্িতভাত হেয়েছ তার 
অনুপুঙ্খ িববরণ, চতুথর্ অধয্ােয় িতিন 
আেলাচনা কেরেছন উত্তর-ৈবিদক 
িশক্ষার পৰ্িতষ্ঠান এবং তার 
আেয়াজনগুিল পৰ্সেঙ্গ, পঞ্চম অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ সূতৰ্ সািহেতয্র 
িশক্ষা ভাবনা, ষষ্ঠ অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ পািণিনর সময়কালীন িশক্ষা, 
সপ্তম অধয্ােয় উেঠ এেসেছ েকৗিটেলয্র 
অথর্শাস্তৰ্ এবং েসখােন িশক্ষার 
আেয়াজন ও দশর্ন, অষ্টম অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ িশক্ষার আইিন 
বয্ািপ্ত, নবম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ সূতৰ্ সািহেতয্র দশর্নগত 
অিভঘােত িশক্ষা িক ভােব এেসেছ, 
দশম অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ 
মহাকােবয্র আেলােক িশক্ষা এখােন 
নতুন এক গেবষণার িবষেয়র পৰ্িত 
ইিঙ্গত িদেয়েছন রাধাকুমুদ, একাদশ 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ পৰ্াচীন 
ভারেতর িশল্প এবং বৃিত্তমূলক িশক্ষা 
এবং দব্াদশ অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
িকছু িবেশষ িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান এবং 
েকন্দৰ্ পৰ্সেঙ্গ।

 িদব্তীয়পবর্ শুরু হেয়েছ 
তৰ্েয়াদশ অধয্ােয়।এই পেবর্ আেলািচত 
হেয়েছ পৰ্ধানত েবৗদ্ধ িশক্ষার দশর্ন 
এবং ধারা। তৰ্েয়াদশ অধয্ােয় িতিন 
আেলাচনা কেরেছন সামিগৰ্ক েবৗদ্ধযুগ 

এবং তার েবৗিদ্ধক যাতৰ্াপথ পৰ্সেঙ্গ। 
চতুদর্শ অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
েবৗদ্ধ িশক্ষার কাঠােমা পৰ্সেঙ্গ, পঞ্চদশ  
অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ  
িনয়মতন্তৰ্, েষাড়শ অধয্ােয় এেসেছ  
েবৗদ্ধ গৃহ এবং আবাস বয্বস্থা, সপ্তদশ 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ িনেদর্শ 
পৰ্সেঙ্গ েযখােন সন্নয্াসী হেয় ওঠার 
িবিভন্ন পযর্ােয় িশক্ষেণর ভূিমকা এবং 
তার তাৎপযর্ রাধাকুমুদ তুেল ধেরেছন, 
অষ্টাদশ অধয্ােয় এেসেছ িশল্প িশক্ষা, 
উিনশতম অধয্ােয় এেসেছ িমিলন্দ-
পন্থা এবং তার িশক্ষা পৰ্সেঙ্গ ভাবনার 
কথা, িবশতম অধয্ােয় রাধাকুমুদ তুেল 
ধেরেছন, জাতেকর ভাবনায় িশক্ষা িক 
ভােব এেসেছ তার আেলাচনা, 
একুশতম অধয্ােয় পঞ্চম শতা ীেত 
পৰ্ধানত: ফা-িহেয়ন এর িববরেণ 
িশক্ষা িকভােব এেসেছ  তার আেলাচনা 
কেরেছন রাধাকুমুদ, বাইশতম 
অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ সপ্তম 
শতা ীেত িহউেয়ন সাং এর ভাবনায় 
এবং েলখায় তৎকালীন িশক্ষার 
পৰ্ািতষ্ঠািনক আেয়াজন েযভােব 
এেসেছ তার পৰ্সেঙ্গ, েতইশতম 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ ই-িচং-এর 
ভাবনা, চিবব্শতম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ িবশব্িবদয্ালেয়র ইিতহাস।

 এই অিত-সুিনিবড় মহা-গৰ্ন্থ 
িশক্ষা িবষেয় কমর্রত উন্নয়ন 
েপশাদাররা িকভােব গৰ্হণ করেবন তা 
বলা শক্ত। তেব যিদ অয্াকােডিমকেসর 
ধূসরতা েথেক আবার রাধাকুমুেদর 
ভাবনা এবং তার ইিতহাস যাপনেক 
সজীব কের তুলেত হয় তেব এর 
পাঠ-পুনপর্াঠ খুব জরুরী। িকন্তু পৰ্শ্ন 
হল িবপুল কমর্কােণ্ডর উেত্তজনা েথেক 
সৃজেনর অবসর েবেছ িনেয় িফল্ড 
অিফেসর জানালা িদেয় শীেতর 
সকােল েপয়ারা গােছর ডােল েকান 
নতুন একিট পিরযায়ী পািখ েদখেত 

েদখেত একুশ শতেকর েকান উন্নয়ন 
কমর্ী রাধাকুমুেদর এই মহা-গৰ্ন্থিট 
হােত তুেল েনেবন িকনা। তেব যিদ 
তােক বুঝেত হয় শুধু রাষ্টৰ্ নয় 
সমােজরও পৰ্াচীন িশক্ষা বয্বস্থায় 
একিট গুরুতব্পূণর্ ভূিমকা িছল তেব 
এই মহা-গৰ্ন্থ তােক এক নতুন 
েচতনার িদেক ধািবত করেব। েয 
ধাবমানতা িনেয় উন্নয়ন কমর্ীরা ছুেট 
যােবন িশক্ষাঙ্গন েথেক নতুন 
িশক্ষাঙ্গেন, েযখােন রাধাকুমুেদর মেতা 
কের িশক্ষক এবং িশক্ষার সােথ যুক্ত 
বনু্ধরা নতুন কের তােদর িশক্ষা 
সংকৰ্ান্ত ভাবনােক নবীকৃত করেবন। 

পৰ্িতিট িশক্ষাঙ্গন হেব সবুজ, েযখােন 
পিরযায়ী পািখরা এেস বসেব, িশশুরা 
বইেয়র পাতায় নয়, বৃেক্ষর সােথ 
সহবােস জীবন ও পৰ্কৃিতেক স্পশর্ 
করেব, েয স্পেশর্ পৰ্থাগত িশক্ষার বাঁধ 
েভেঙ স্থানীয় ভােব পৰ্াসিঙ্গক িশক্ষার 
নান্দীপাঠ রিচত হেব, স্থানীয় সংসৃ্কিত 
এবং েলাকাচাের সমৃদ্ধ হেব িশক্ষাঙ্গন 
এবং েসটাই হেব রাধাকুমুেদর পৰ্িত 
পৰ্কৃত আমােদর আন্তিরক শৰ্দ্ধাঘর্। 
আসুন েচতনায় শান িদই।  

রাধাকুমুেদর িবেশ্লষেণ পৰ্াচীন ভারতীয় িশক্ষা

৩  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

স্থানীয় জ্ঞান-ঐিতহয্ িশক্ষায় 
জ্ঞােনর ভাণ্ডার

ভারতবেষর্র িবিভন্ন জনেগাষ্ঠী এবং বয্িক্তগণ েদেশর 
পিরেবশ এবং সংসৃ্কিত  সংকৰ্ান্ত জ্ঞােনর এক ভাণ্ডার, যা 
তারা তােদর পূবর্তন পৰ্জন্মগুিল েথেক েপেয়েছন ঐিতহয্ 
িহসােব অথবা বয্িক্তগত জীবেনর বাস্তব অিভজ্ঞতার মধয্ 
িদেয়। এই জ্ঞান হেত পাের িবিভন্ন উিদ্ভেদর নামকরণ এবং 
বগর্ীকরণ সংকৰ্ান্ত, জল সংরক্ষেণর পদ্ধিত অথবা সুস্থায়ী 
কৃিষ সংকৰ্ান্ত, েকােনা েকােনা সময় এই সব জ্ঞান এবং 
িবষয়-ভাবনা েথেক িভন্ন ধরেনরও হেত পাের। আবার 
এমনও হেত পাের েয েসগুেলা গুরুতব্পূণর্ িহসােব িবেবিচত 
হেলা না। এমনবস্থায় িশক্ষক িশশুেদর সহায়তা করেত 
পােরন স্থানীয় ঐিতহয্ এবং জনেগাষ্ঠীর বাস্তুতািন্তৰ্ক জ্ঞােনর 
উপের পৰ্কল্প করার জনয্ েযখােন িবদয্ালেয়র িবষয় 
ভাবনার সােথ এই ঐিতহয্ – িনয়িন্তৰ্ত ভাবনার পাথর্কয্ও 
অঙ্গীভূত হেব। েকােনা েকােনা েক্ষেতৰ্ হয়েতা দুইধরেনর 
জ্ঞান পদ্ধিত সমান্তরাল হেত পারেব বা একই রকম হেত 
পাের েযমন িবিভন্ন েরাগ পৰ্সেঙ্গ িবদয্ালেয় অনুশীিলত জ্ঞান 
স্থানীয় জ্ঞান এবং িবশব্ােসর পুেরাপুির িবপরীত এবং ৈবরীও 
হেত পাের। যাই েহাক স্থানীয় জ্ঞােনর সমস্ত পৰ্করণ 
সঞ্চািরত হেত হেব এবং নীিতর মধয্ িদেয়ই।
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পৃষ্ঠাঃ ৩২

পঞ্চােয়তরাজ পৰ্িতষ্ঠােনর িশক্ষায় 
কেয়কিট ইিতবাচক িদক 

• · িশক্ষাবয্বস্থা আমলাতািন্তৰ্ক হেয় ওঠার েঝাঁক কেম যায় 

• · পড়ুয়ােদর যথাযথ িশক্ষাদােনর েক্ষেতৰ্ িশক্ষক-িশিক্ষকা 
অেনক েবিশ দায়বদ্ধ হন 

• · িবদয্ালয়গুিল যেথষ্টভােব সব্-শাসেনর ক্ষমতা অজর্ন 
কের

• · পড়ুয়ােদর চািহদার পৰ্িত অেনক েবিশ নজর রাখা যায় 

• · স্থানীয় জনজীবন, পৰ্কৃিত-পিরেবশ পৰ্ভৃিত িবষেয় 
জানার উদ্দীপনা বােড় 

• · িনজসব্ পিরেবেশ পড়ুয়ারা িবিভন্ন সামথর্য্ অজর্েনর 
অিধকারী হয়

• · পড়ুয়ারা চারপােশর পিরেবশ, জীবন ও জগৎ িনেয় 
পযর্েবক্ষন করেত পাের

• · পযর্েবক্ষণ করা িবষেয়র সেঙ্গ েশৰ্িণকেক্ষর পাঠয্সূিচ 
িনভর্র িবষয় ও  তেথয্র মেধয্ সমব্ন্ধ স্থাপন সহজ হয়  

• · িশশু মেন নানান েকৗতূহল ও পৰ্শ্ন জােগ, পাঠয্সূিচর 
িবষয় সমব্েন্ধ েকৗতূহল বােড়। তােত সৃজন ক্ষমতা বৃিদ্ধ 
পায়

• · িশশু ‘জানা েথেক অজানায়’ এবং ‘মূতর্ েথেক িবমূেতর্র’ 
অিভমুেখ অগৰ্সর হেত পাের। ফেল, িনেজর অঞ্চেলর 
পিরিধ ছািড়েয় িবশব্সমােজর সদসয্ হেয় ওেঠ। 
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বাংলা সংস্করণ - পৃষ্ঠাঃ ৫

েমৗিখক ও হস্তিশেল্পর ঐিতহয্ 
ঐিতহয্ হল িবেশষ েবৗিদ্ধক সম্পিত্ত। যা ৈবিচতৰ্য্ময় 

ও সূক্ষ্ম। আমােদর সমাজ অগিণত মিহলা, পৰ্ািন্তক ও কু্ষদৰ্ 
েগাষ্ঠী ও উপজািত দব্ারা রিক্ষত। সব িশশুর পাঠকৰ্েম 
এগুিলেক যুক্ত করেল আমরা জ্ঞােনর জনয্ েবাঝাপড়া এবং 
ধারনার মমর্বস্তু, দক্ষতা ও ক্ষমতা লােভর জানালা খুেল 
িদেত পাির। যােত তারা িবিভন্ন উদ্ভাবেনর দব্ারা তােদর 
জীবন ও সমাজেক সমৃদ্ধ করেত পাের। 

অনয্িদেক েদখা যায় – সু্কলগুিল িশিক্ষত মানুষেক এই 
সুেযাগ কের েদয়। অথচ আর একদল অেনকেক্ষেতৰ্ 
অবেহিলত থােক। আমরা বলেত চাই – েমৗিখক ও 
হস্তিশেল্পর এই সবেক্ষতৰ্ অবেহলা করা সঙ্গত নয়। স্থানীয় 
সব্াক্ষরতােক েযেকােনা ভােব রক্ষাকরা অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্।
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বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠাঃ ২৫

জাতীয়পাঠকৰ্েমর িকছু 
উেল্লখয্েযাগয্ অংশ

েদেশর মানুেষর ও পিরেবেশর চিরতৰ্ অনুসাের িশক্ষা পদ্ধিত ৈতির হওয়া দরকার। েদেশর মানুেষর ও পিরেবেশর চিরতৰ্ অনুসাের িশক্ষা পদ্ধিত ৈতির হওয়া দরকার। 
িশক্ষা হেব পৰ্িতিদেনর জীবনযাতৰ্ার িনকট অঙ্গ। চলেব তার সেঙ্গ একতােল একসুের। েসটা ক্লাস নামধারী খাঁচার িশক্ষা হেব পৰ্িতিদেনর জীবনযাতৰ্ার িনকট অঙ্গ। চলেব তার সেঙ্গ একতােল একসুের। েসটা ক্লাস নামধারী খাঁচার 
হেব না।হেব না।

রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর 

২০১১ সােল পিশ্চমবঙ্গ 
সরকােরর িবদয্ালয় িশক্ষা দপ্তেরর 
পৰ্তয্ক্ষ তত্তব্াবধােন এবং এ রােজয্র 
অগৰ্নী িশক্ষািবদ এবং িশক্ষািচন্তার 
সােথ ওতপৰ্তভােব যুক্ত িবিভন্ন 
মানুষজনেক িনেয় ও পৰ্ধানত ‘জাতীয় 
পাঠকৰ্ম  রূপেরখা ২০০৫’ এবং 
‘িশক্ষার   অিধকার  ২০০৯’ এর 
ধারনাগত েপৰ্িক্ষেতর সােথ সঙ্গিত 
েরেখ, িবদয্ালয় স্তেরর পাঠয্বইগুিল 
পৰ্সেঙ্গ েয নতুন িবেবচনা এবং 
অনুপুঙ্খ িবেশ্লষন শুরু হয়, তার ফল 
িহেসেব আমরা েপেয়িছ পৰ্ায় সব 
েশৰ্ণীর নতুন বই। েয বইগুিল িবগত 
দু’বছের সারা েদশজুেড় এবং িবেশষত 
এ রােজয্ অেনক নতুন ভাবনার 
উৎসমুখ খুেল িদেয়েছ। নবিদশার এই 
সঙ্কলেন আমরা আেলাচনার জনয্ 
িনবর্াচন কের  িনেয়িছ পৰ্থম এবং 
িদব্তীয় েশৰ্ণীর ‘আমার বই’ সংকলন 
দুিট।

দু’খািন ক্লােশর বইেতই আমরা 
েয েশৰ্ণী-িশখেনর পৰ্ধান িভিত্তর কথা 
েপেয়িছ েসগুিল হেলা িশশু িবষয়ক 
িশক্ষা, হােত কলেম পৰ্েয়ােগর মাধয্েম 
িশক্ষা, সমিনব্ত িশখণ এবং আনন্দময় 
িশক্ষা।
পৰ্থম েশৰ্ণীর পৰ্থম েশৰ্ণীর ‘আমার বইআমার বই’

পৰ্থমেশৰ্ণীর ‘আমার বই’-এর 
মেধয্ বাংলা, ইংরাজী এবং গিণত এই 
িতনিট পৰ্ধান িভিত্ত িবষয়েক িনেয় 
সুসমিনব্ত আকাের পিরেবশন করা 
হেয়েছ। পৰ্িকৰ্য়ািট েযেহতু তুলনায় 
নতুন তাই এখেনা পরীক্ষা-নীিরক্ষার 
সময় চেল যায় িন, েসজনয্ পৰ্িত 
পাতায় েদওয়া হেয়েছ গুরুতব্পূণর্ 
িশখন পরামশর্। সােড় িতনেশা 
পৃষ্ঠাবয্াপী এই বইেয়র পৰ্িত পৃষ্ঠায় 
আেছ অসাধারন হােত আঁকা ছিব, যা 

িশশুর ছিব-েদখার রুিচ িবকােশর 
পেক্ষ িবেশষ সাহাযয্কারী হেব বেল 
আমােদর ধারনা। একদম পৰ্থম পৃষ্ঠা 
েথেকই পাঠ-পৰ্িকৰ্য়ায় স্থান কের 
িনেয়েছ গৰ্াম এবং গৰ্ামীণ জীবেনর 
সরলতা। এখােন বণর্ েচনা এবং 
শ ভান্ডােরর িনমর্াণ ও সৃজেনর জনয্ 
িবদয্াসাগেরর বণর্পিরচেয়র ওপের 
িনভর্র করা হেয়েছ। বইেয়র পৰ্াক-
কথেন এই সমগৰ্ উেদয্ােগর পৰ্ধান 
পুরুষ অধয্াপক অভীক মজুমদার এই 
বইেয়র ‘কৃতয্ািল িনভর্র’ িশখন 
পৰ্িকৰ্য়ার কথা বেলেছন। েযমন বহু 
সময় িশখন পরামেশর্ বলা হেয়েছ, 
েকােনা কিবতা পড়ােনার সময় িশক্ষক 
েশৰ্ণীকেক্ষ অিভনেয়র আশৰ্য় িনেত 
পােরন। আবার িবেশষ কের েযখােন 
অংেকর পাঠ েদওয়া হেচ্ছ, েসখােন 
িশশুেক এমন অেনক ধরেনর 
বহুমািতৰ্ক কােজর িদেক িনেয় আসার 
েচষ্টা আেছ, যা িঠক ভােব সৃজনী 
পৰ্েয়াগ করেত পারেল অেনক নতুন 
সম্ভাবনার িদেক আমরা এিগেয় েযেত 
পারব।  

এই পৰ্থম েশৰ্ণীর “আমার 
বই”-এর অনয্তম পৰ্ধান িদক বেল 
আমােদর মেন হয় পৰ্িতিট পােঠয্র 
অনুষেঙ্গ িশশুর অিভজ্ঞতার সােথ 
পৃিথবীর সহবাস।  েযমন, ১৭০ 
পাতায় ‘কাঁচা আম’ নামক একিট 
ছড়ায় েযখােন কিব সুখলতা রাও 
ৈবশােখর ঝেড় আম ঝের পড়া এবং 
তা কুেড়ােনার আনন্দময় অিভজ্ঞতার 
কথা বেলেছন। এিট যখন িশশু পাঠ 
করেব, েসখােন িশখন পরামশর্ 
অনুযায়ী িশক্ষকেক িকছু িজিনষ 
েখয়াল রাখেত হেব। ৈবশােখর পৰ্কৃিত 
িনেয় িশশুর ভাবনার সােথ পড়ােনােক 
েযমন সমৃ্পক্ত হেত হেব, আবার অনয্ 

িদেক অনয্ানয্ ঋতুগুিলর সােথ এর 
পাথর্কয্ এবং সাদৃশয্ পৰ্সেঙ্গও েযন 
তােদর মেন ধারণা সৃিষ্ট হয়। অনয্ 
িদেক েযমন ২১৮ পাতায় েয গদয্াংশ 
আেছ েসখােন িবিভন্ন পািখর পৰ্সেঙ্গ 
রূপকথা ধরেনর েয আেলাচনা করা 
হেয়েছ, েসখােন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা পািখ 

পৰ্সেঙ্গ েযমন জানেব, তার সােথ 
সােথ     ৈবিচেতৰ্র উদ্ভাস পৰ্সেঙ্গও 
সংেবদনশীল হেয় উঠেব। আবার 
২৫৩ পাতায় েযখােন গাছ পৰ্সেঙ্গ 
একিট গদয্াংশ রেয়েছ, েসখােন 
িশক্ষাথর্ীরা গােছর িবিভন্ন অংেশর 
পৰ্সেঙ্গ েযমন জানেব েতমন ভােবই, 
যা এই পাতার নীেচ িশখন-পরামেশর্ 
বলা হেয়েছ েয িশক্ষাথর্ীরা পাঠিট 
সহজ পােঠর ‘কাল িছল ডাল খািল’র 
িভিত্ত পাঠ িহসােব পড়েব, েসখােন 
গােছর শরীর এবং তার িনজসব্ 
েসৗন্দযর্ দুই-ই েযন পৰ্মূতর্ হেয় ওেঠ 
িশশু-িশক্ষাথর্ীর সামেন। 
িদব্তীয় েশৰ্ণীর িদব্তীয় েশৰ্ণীর ‘আমার বইআমার বই’

িদব্তীয় েশৰ্ণীর “আমার বই” েক 
যিদ পৰ্থম েশৰ্ণীর ধারাবািহকতায় 
েদিখ, তেব তা নতুন অেনকগুিল 
ৈবিশেষ্টয্র পৰ্িত আমােদর দৃিষ্ট 
আকষর্ণ কের। এখােন ধের েনওয়া 

হেয়েছ িশশুর অিভজ্ঞতার পিরসর 
একটু েবশী। বস্তু – রং – বণর্ সম্পেকর্ 
তার েচতনায় একটু স্পষ্টতা এেসেছ,  
পুেরা বাকয্ পাঠ করার দক্ষতা সৃিষ্ট 
হেয়েছ। এই পেবর্ আমরা েদেখিছ 
গদয্াংশগুিল তুলনায় একটু বড় এবং 
তারা িবষয়গতভােব আেগর েশৰ্ণীর 
তুলনায় একটু জিটল। এখােন 
পুনয্লতা চকৰ্বতর্ীর ‘বাদল িদেন’, 
সুভাষ মুেখাপাধয্ায়-এর ‘বােরােমেস’, 
সুখলতা রাও-এর ‘অনয্খােন’, শঙ্খ 
েঘােষর ‘েবলুন বািড়’র পাশাপািশ 
রেয়েছ রবীন্দৰ্নােথর ‘আগুেনর 
পরশমিণ’। এখােন আেরা অনয্ানয্ 
েযসব গদয্-পদয্াংশগুিল আমরা 
েপেয়িছ তা িশশুমেন উন্নত নন্দনেবাধ 

সমৃদ্ধ সািহতয্ ভাবনার পৰ্িত আকষর্ণ 
ৈতরী কের।   যখন উেপন্দৰ্িকেশার-এর 
‘েমেঘর মুলুক’-এর মেতা িচতৰ্কল্প-
সমৃদ্ধ দািজর্িলং ভৰ্মণ বৃত্তান্ত পড়ােনা 
হেব, তা েযন একই সােথ ভৰ্মণ 
কািহনী এবং েলখেকর েদখা 
দািজর্িলং-এর পৰ্িত সংেবদনশীল হেয় 
ওেঠ। আবার অনয্িদেক আমরা যখন 
িশশুেদর লীলা মজুমদােরর ‘হািতর 
মা’ পাঠ করােবা, তখন হািতর অনয্ানয্ 

ৈবিশষ্টয্ ছাড়াও েযন সামেন আেস 
পৰ্াণী সমােজর মমতব্েবাধ এবং তা 
েযন সঞ্চািরত হয় িশশুর েবােধর 
গহেন।

এখােন েয অংক এবং িদব্তীয়ভাষা 
িহসােব ইংেরজীর পাঠ িনবর্াচন করা 
হেয়েছ, েসখােন পদ্ধিতগতভােব পৰ্থম 
েশৰ্ণীর সম্পৰ্সারেনর িদকটাই মাথায় 
রাখা হেয়েছ সবেচেয় েবশী। এবং 
েসজনয্ যিদ খুব সন্তপর্েন েযখােন 
অংক এবং ইংরাজী আেলাচনা করা 
হেয়েছ, যিদ েসই অংশগুিল পাঠ কির 
তেব েদখা যােব এখােন বস্তু পৃিথবীেক 
আশৰ্য় করা হেয়েছ অেনক েবশী 
মাতৰ্ায়। এখােন এই অংক িশক্ষেণ 
খুব জরুরী হেয় উেঠেছ ছিবর বয্বহার 
এবং িবিভন্ন েখলার পৰ্েয়াগ। েযমন 
লুেডার ছক বয্বহােরর মাধয্েম 
েযাগিবেয়ােগর সরল িনয়মকানুনগুেলা 
খুব আনন্দময় পৰ্িকৰ্য়ায় বুিঝেয় 
েদওয়া হেয়েছ এবং লুেডা ছক 
বয্বহােরর জনয্ িশশুর আনন্দ পৰ্িকৰ্য়া 
অেনক তব্রািনব্ত হেব বেল আমােদর 
িবশব্াস।  

খুব সীিমত পিরসের আমরা দুিট 
“আমার বই” পৰ্সেঙ্গ আেলাচনা 
রাখলাম এবং এইভােব আমরা 
অনয্ানয্ বইগুিল পৰ্সেঙ্গও আেলাচনােত 
যােবা। তেব যা আমােদর কাময্, 
তাহল িশক্ষা েযন জীবনেকিন্দৰ্কতােক 
ছঁুেয় থােক এবং আমােদর মেত 
তাহেলই সৃিষ্ট হেব নতুন পৰ্ানবন্ত 
একিট পৰ্জন্ম, যােদর মেমর্ রেয়েছ 
সুপিরছন্ন সংসৃ্কিতেবাধ এবং তার 
সােথ পৰ্িতিদেনর বাস্তবতােক পাঠয্ 
বইেয়র িনিরেখ িমিলেয় েদখার 
দক্ষতা।

নতুন ‘আমার বই’ এবং িশশুেকিন্দৰ্ক পাঠপৰ্িকৰ্য়ার  নতুন িদশার অনুসন্ধােন
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েযেহতু আর দু-িতন মােসর 
মেধয্ই িবদয্ালয়গুিলেত এেস যােব 
গরেমর ছুিট নামক ‘মধুমাস’। তাই  
েসই অবকােশর মুহূতর্গুিলেক ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেদর কােছ আেরা বাঙ্ময় কের 
েতালার জনয্ আমরা তুেল ধরিছ 
একগুচ্ছ নমনীয় পিরকল্পনা। এগুিল 
স্থানীয় ‘পিরেপৰ্িক্ষত’ এবং ‘বাস্তবতা’ 
মাথায় েরেখ যিদ পৰ্েয়াগ করা যায় 
তাহেল ‘িবদয্াঙ্গন’ হেয় উঠেত পাের 
পৰ্কৃিত অেথর্ আনেন্দর আবাসভূিম। 
পৰ্ধানত গরেমর ছুিট’র কথা েভেব 
েলখা হেলও এইসব পিরকল্পনা েয 
েকানও ছুিটর েক্ষেতৰ্ পৰ্াসিঙ্গক। 

 পৰ্থমতঃ- এিপৰ্েলর েশষ 
সপ্তােহর মেধয্ পৰ্াথিমক এবং উচ্চ 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষকেদর িস্থর 
করেত হেব েয গৰ্ীষ্ম অবকােশর পুেরা 
সময়িটর মেধয্ কতটা সময় তারা এই 
‘অনয্িশক্ষা’র জনয্ ‘বয্য়’ করেবন। 
এবং তা জানােত হেব সমস্ত 
অিভভাবকেদর এবং েসখােন পৰ্িতজন 
িশক্ষকেক খুব সুচারু এবং যুিক্তপৰ্ািনত 
ও েবাধগময্ ভাষায় তুেল ধরেত হেব 
এই সব নতুন নতুন পিরকল্পনা িক 
ভােব পাঠয্সূচীর-ই সম্পৰ্সািরত রূপ। 
েযমন কালিচিন অথবা বানারহােটর 
েকােনা িশক্ষক যিদ িস্থর কেরন 
হািতর আকৰ্মণ পৰ্িতেরাধ করার জনয্ 
গরেমর ছুিটর মেধয্ই িতিন িশশু এবং 
িকেশারেদর িনেয় কেয়কিদেনর 
কমর্শালা করেত চান, তাহেল িতিন 
যখন অিভভাবকেদর েসকথা 
েবাঝােবন, তখন খুব সুন্দর এবং 
সুস্পষ্ট ভােব তােক বলেত হেব েয 
এই কমর্শালা আসেল পৰ্িতিদন তারা 
েয পিরেবশিবদয্া পেড়, তােক 
বাস্তেবর সিকৰ্য়তায় িনেয় আসার 
পথ। 

 িদব্তীয়তঃ- ‘নবিদশা’ এমন 
এক িশক্ষার এবং িশক্ষাবয্বস্থার 
সব্পেক্ষ যুিক্ত সম্পৰ্সািরত কের, 
েযখােন েদশ এবং অঞ্চেলর ঐিতহয্ 
এবং ইিতহাস ও সাংসৃ্কিতক 
অিভজ্ঞানগুিল খুব গুরুতব্পূণর্ উপাদান 
িহেসেব িবেবিচত হয়। তাই আমােদর 

পৰ্স্তাব, যিদ অঞ্চেল েকােনা ঐিতহয্ 
উপাদান েথেক থােক েসগুিলর 
ইিতহাস গুরুতব্ এবং তাৎপযর্ পৰ্সেঙ্গ 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সেচতন এবং তােদর 
সংরক্ষণ এবং মােনান্নয়েন সিকৰ্য় 
কের তুলেত িকছু কমর্শালা খুব 
পৰ্েয়াজনীয়। এখােন মাথায় রাখেত 
হেব খুব পিরিচত ঐিতহয্ উপাদান-
েযমন হাজারদুয়ারী অথবা ইমামবাড়া- 
তা েযমন তুেল ধরা পৰ্েয়াজন েতমনই 
তুেল ধরেত হেব অেনক সব্ল্প-পিরিচত 
বা পৰ্ায় অপিরিচত ঐিতহয্গুিলেকও। 

 তৃতীয়তঃ- আমােদর েদশ 
এবং এই রাজয্ বহুধা-িবসৃ্তত 
জীবৈবিচতৰ্র ধারক। েসজনয্ আজ 
যখন বাজার-েকিন্দৰ্ক উন্নয়ন িনমর্ম 
ঔদাসীনয্ এবং বল্গাহীন ঔদ্ধতয্ এক 
ধরেনর একমািতৰ্কতােকই উন্নয়েনর 
পথ িহসােব তুেল ধরেত চাইেছ, তখন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ এই পৰ্াকৃিতক 
ৈবিচতৰ্ সংরক্ষণ এবং বয্বস্থাপনার 
পদ্ধিতগুিল পৰ্সেঙ্গ পৰ্াসিঙ্গক জ্ঞান 
এবং তথয্ তুেল ধরা খুব জরুরী। 
েযমন ধরা যাক সুন্দরবেনর ধানয্ 
পৰ্জািতর পৰ্সেঙ্গ িশক্ষক যখন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর বলেবন, তখন তার 
বয্াখয্া এবং িবেশ্লষেন খুব গুরুতব্পূণর্ 
ভােব েযন স্থান পায় আমােদর েকন 
এই ধানয্ পৰ্জািতর চাষ আবার 
িফিরেয় আনেত হেব এবং তার 
ইিতবাচক িদকগুিল েকাথায়। শুধু 
তাই নয় এর পুিষ্টগুণ িনেয়ও িশক্ষক 
মহাশয়েক খুব সুন্দর ভােব বুিঝেয় 
বলেত হেব। এখােন সেরজিমেন 
েক্ষতৰ্–পিরদশর্ন খুব পৰ্েয়াজনীয়। 
অথর্াৎ সুন্দরবেন েয অক্ষরজ্ঞানহীন 
কৃষক অঞ্চেলর কৃিষ ৈবিচতৰ্ রক্ষার 
সংগৰ্ােম অজােন্ত যুদ্ধরত, েসই 
কৃষেকর েক্ষেত দাঁিড়েয় তার কাছ 
েথেক ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর বুেঝ িনেত হেব 
িকভােব িবিভন্নতাই হেত পাের সুস্থায়ী 

বসুন্ধরার েবঁেচ থাকার েমৗিলক সুর। 
চতুথর্তঃ- আমােদর রােজয্র 

একদম দিক্ষণ পৰ্ােন্ত রেয়েছ িবসৃ্তত 
সমুদৰ্তট েযখােন জলজ-ৈবিচতৰ্  
পৰ্তীয়মান। তাই যিদ পূবর্ েমিদনীপুেরর 
িশক্ষক ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সামেন এই 
ৈবিচতৰ্র গুরুতব্ এবং পৰ্েয়াজনীয়তা 
বুিঝেয় বলেত চান, তাহেল েমিরন 
ইেকা-িসেস্টম িনেয় গেবষনারত 
িবজ্ঞানীর তুলনায় দীঘা-শংকরপুর-
জুনপুেটর মৎসজীিব সম্পৰ্দােয়র 
বংশপরম্পরা লািলত জ্ঞান এবং তথয্ 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কােছ েবশী পৰ্াসিঙ্গক 
এবং আকষর্নীয় হেত পাের। গরেমর 
ছুিটেত দুিদন সমুদৰ্ অঞ্চেল ঘুের িফের 
েবড়াবার েয আনন্দময় যন্তৰ্না 
তাৎপযর্পূণর্ হেত পাের ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
কােছ, যিদ েসখােন পৰ্িতিট তুচ্ছ 
িজিনেসর মেধয্ যুিক্ত খুঁেজ েনওয়ার 
পদ্ধিত ধিরেয় েদন িশক্ষক মহাশয়। 

পঞ্চমতঃ- পুিষ্টিশক্ষা আজ সারা 
পৃিথবীেত খুব গুরুতব্ এবং তাৎপযর্ 
িনেয় িবরাজমান। িশশু-িকেশারেদর 
সুস্থ িবকােশ পুিষ্ট – সব্াস্থয্ েচতনা 
এমন এক গুরুতব্ সম্মিলত উপাদান 
েযখােন পাঠয্সূিচেক েসইমত সাজােনা 
এবং সম্পৰ্সািরত করা খুব জরুরী। 
তাই গৰ্ামীন িশক্ষাঙ্গেন েযখােন িদব্-
পৰ্াহািরক আহার আজ এক মহাযেজ্ঞর 
স্থান িনেয়েছ এবং বহু মহেলর আপিত্ত 
এবং সমােলাচনা সেত্তব্ও এখেনা 
সরকারী সহায়তা িনেয় িবরাজমান, 
েসখােন যিদ িবদয্ালয় পৰ্াঙ্গেণ জায়গা 
পাওয়া যায় তাহেল খুব ভােলা, তা না 
হেল িবদয্ালয় সংলগ্ন অবয্বহৃত 
জিমেত ৈতির হেত পাের পুিষ্ট 
পৰ্দানকারী সবজী বাগান। এই সবজী 
বাগান যখন ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা করেব 
িশক্ষকেদর েদখেত হেব তা েযন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কােছ নতুন আনেন্দর 
পিরসর হেত পাের। এখােন পৰ্িতিট 

বীজ ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েযমন িনেজর হােত 
ধের িচনেত এবং তা েরাপণ করার 
পদ্ধিত এবং পিরচযর্া করার পৰ্নালী 
িশখেব, েতমন ভােব অনুপুঙ্খ ভােব 
জানেব পৰ্িতিট সবজীর পুিষ্টগত 
গুণাবলীগুিল। গৰ্ামীন িশক্ষাঙ্গেন পুিষ্ট-
বাগান হেত পাের এবােরর 
গৰ্ীষ্মাবকাশ-এর পৰ্ধানতম কাজ। 
কারণ সবসময় যিদ কােছ দূের যাওয়া 
সম্ভব নাও হয়, তেবও েযন আমােদর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েপেত পাের পৰ্কৃত বনু্ধ 
কৃিষ-পদ্ধিতর অনুশীলেনর সব্াদ-গন্ধ 
এবং অিভজ্ঞতা। তার জনয্ এই 
ধরেনর উেদয্াগ খুব জরুরী। এর মধয্ 
িদেয় খুব েছাটেবলা েথেকই আমরা 
পােবা নতুন ভােব বাঁচার সাংসৃ্কিতক 
এবং পৰ্াকৃিতক অনুেপৰ্রনা, আর খুব 
েছাটেবলা েথেকই আমােদর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা িশখেব সুপিরকল্পনার 
মাধয্েম এবং সুস্থায়ী পদ্ধিত পৰ্করেণর 
পৰ্েয়ােগ িকভােব চাষ বয্বস্থা হেয় 
উঠেত পাের সঙ্কট অিতকৰ্েম শিক্ত 
সমৃদ্ধ। এখােন েখয়াল রাখেত হেব 
েযন পুিষ্টবাগানগুিল গৰ্ােমর পৰ্বহমান 
কৃিষবয্বস্থার অঙ্গও হয় আবার 
বয্িতকৰ্মীও হয়। েযমন েয অঞ্চেলর 
কৃষকরা পুেরাপুির অভয্স্থ হেয়েছন 
রাসায়িনক সার-িবেষ, তােদর ঘেরর 
েছেলেমেয়রা েযন পুিষ্টবাগান েথেক 
ৈজবকৃিষর বাতর্া িনেয় ঘের েফের। 
এই কােজ নতুন িসেলবােসর পাঠয্বই 
গুিল, যা আমরা এ রােজয্ অনুশীলন 
করিছ েসগুিল বয্বহার করার কথা 
আমরা ভাবেত পাির। 

ষষ্ঠতঃ- নবিদশা-ভাবনা স্থানীয় 
েলাকসংসৃ্কিতর পরম্পরা এবং 
ঐিতেহয্র সামূিহক িবকােশ এবং 
সম্পৰ্সারেণর খুব গুরুতব্ েদয়। 
এবােরর গরেমর ছুিটেত িবদয্ালয় 
পৰ্াঙ্গেণ ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা িশখেত পাের 
স্থানীয় সংসৃ্কিতর আধাের লািলত 

েকােনা িশল্প মাধয্ম। 
সপ্তমতঃ- আমােদর ভাবেত হেব 

ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর নন্দনতত্তব্ এবং িশল্প 
মাধয্মগুিলর চচর্ার জনয্ আসন্ন 
গৰ্ীষ্মকালীন অবকাশেক আমরা 
কতদূর পযর্ন্ত কােজ লাগােত পাির। 
নতুন েয িসেলবাস আমরা এরােজয্ 
েপেয়িছ তা বাঙলা সািহেতয্র মিনমুক্ত 
িদেয় েঘরা। েসখােন েযমন একিদেক 
আেছ ‘পেথর পাঁচালী’ , েতমন আেছ 
‘আদাব’ েযমন আেছ ‘তালনবমী’ 
অথবা জয়েগাসব্ামী বা শিক্ত 
চেট্টাপাধয্ােয়র কিবতা, েতমন রেয়েছ 
লীলা মজুমদােরর ‘মাকু’। এইেতা 
সময় ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর নতুন ধারার 
সািহতয্ অথবা চলিচ্চেতৰ্র িবষেয় 
আগৰ্াহী কের েতালার। এজনয্ 
চলিচ্চেতৰ্র পাঠ এবং চচর্া খুব 
পৰ্েয়াজন। 

এবােরর ছুিটেত তাই িশক্ষাঙ্গেন 
েযমন ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েদখেত পাের 
‘পেথর পাঁচালী’, ‘অপরািজত’, ‘ছুিট’, 
‘অিতিথ’, ‘কাবুিলওয়ালা’ বা ‘দামু’ র 
মেতা ছিবগুিল, েতমনই যিদ গৰ্হণ 
করা যায় পাঠ-উৎসেবর উেদয্াগ 
েযখােন ছিব-গান-কিবতা িদেয় 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা যাপন করেব কেয়কটা 
িদন, তেব তা হেত পাের অেনক  
তাৎপযর্পৰ্ািনত। 

িপৰ্য় পাঠক, আমরা তুেল ধরলাম 
আমােদর জরুরী িকছু নমনীয় 
পিরকল্পনা, েসগুিলর মধয্িদেয় আমরা 
তুেল ধরেত েচেয়িছ িশক্ষাঙ্গেন নতুন 
সৃজন সম্ভাবনা পৰ্সেঙ্গ আমােদর 
ভাবনাগুিল। এর অথর্ এরকম নয় েয 
এগুিলর মধয্ িদেয় আমরা সীমাবদ্ধ 
রাখেত বলিছ। আজ সারা েদশ জুেড় 
িবনােশর অন্ধযাতৰ্া চলেছ, যিদ 
েসখােন িনেয় আসেত হয় ‘নবধারা-
নবিদশা-নবপৰ্ান’, যিদ পৰ্িতেরাধ 
করেত হয় অবক্ষেয়র বাতাবরণিটেক, 
তেব েয িশশুরা এখােনা বাজার-
সভয্তার মতাদেশর্র মারন-িবষ েথেক 
দূের তােদর ওপেরই িনভর্র করেত 
হেব সবেথেক েবশী। 

িবিভন্ন ছুিটেত গৰ্ামীণ িবদয্ালয়গুিলর ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর জনয্
িকছু  উদ্ভাবনী পিরকল্পনা

সারা বছের জুেড় িবিভন্ন ছুিটগুিলেত গৰ্ামীণ িবদয্ালেয়র  ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় নানারকম পিরকল্পনা সারা বছের জুেড় িবিভন্ন ছুিটগুিলেত গৰ্ামীণ িবদয্ালেয়র  ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় নানারকম পিরকল্পনা 
করা েযেত পাের, েযগুিল তােদর পুনর্াঙ্গ িবকােশ খুব জরুরী। এ কােজ শুধুমাতৰ্ িবদয্ালেয়র করা েযেত পাের, েযগুিল তােদর পুনর্াঙ্গ িবকােশ খুব জরুরী। এ কােজ শুধুমাতৰ্ িবদয্ালেয়র 
িশক্ষকরাই নন, স্থানীয় পঞ্চােয়ত, গৰ্াম িশক্ষা সিমিত সকেলই উেদয্াগ িনেত পােরন)িশক্ষকরাই নন, স্থানীয় পঞ্চােয়ত, গৰ্াম িশক্ষা সিমিত সকেলই উেদয্াগ িনেত পােরন)

কিবতার কথা

সুন্দরবেনর িবপদ-সঙু্কল অঞ্চেল 
দািরদৰ্-জজর্িরত একিট পিরবােরর 
গৃহবধূর শান্ত লড়াইেক আমরা িনেচর  
পৰ্িতেবদেন তুেল ধরলাম।

  কিবতা মন্ডল, উত্তর ২৪ 
পরগণা েজলার িহঙ্গলগঞ্জ ব্লেকর 
েগািবন্দকািট গৰ্াম পঞ্চােয়েতর গুমিট 
হাটেখালার বািসন্দা। দুই েছেল েমেয় 
আর সব্ামী িনেয় তার অভােবর 
সংসার। িনেজর ১ কাঠা জিমও েনই 

ফসল ফলােনার জনয্। ২০০৯ েত 
আয়লার পর েথেক বািড় সংলগ্ন েয 
এক িচলেত জিম িছল েসখােনও আর 
িকছু ফলােত পােরিন কিবতারা। 
সপ্তােহ ১ িদন স্থানীয় হােট ভাজাভুিজর 
একিট েদাকান েদয় তার সব্ামী। এই 
েদাকান েথেক েয ২০০-৩০০ টাকা 
আসত তােতই চালােত হত পুেরা 
সপ্তাহ। যতক্ষণ িকেন আনার ক্ষমতা 
থাকত ততসময় েখেত পারত আর 
বািক সময় অধর্াহার ও অনাহাের 
চলত তােদর জীবনযাতৰ্া।

এত কেষ্টর মেধয্ েথেকও কিবতা 
মেন মেন এক সুপ্ত ইচ্ছা েপাষণ করত 
েয, বািড়র সামেনর এক িচলেত 
জায়গায় েস স ীবাগান করেব েযখান 
েথেক েস স ী ফিলেয় বািড়র কােজ 
লাগােব আর যিদ বাড়িত িকছু থােক 
তাহেল িবিকৰ্ কের সংসােরর সচ্ছলতা 
আনেব। িকন্তু ইেচ্ছ থাকেলও বীজ 

েকনার সাধয্ বা সামথর্ িকছুই িছলনা 
তার।

এইরকম পিরিস্থিতেত এই 
ধরেণর পিরবারগুিলর পােশ এেস 
দাঁড়াল স্থানীয় গৰ্াম পঞ্চােয়ত। কিবতা 
এবং কিবতার মত আেরা িকছু 
পিরবার স ীবাগান করার বীজ েপল 
স্থানীয় গৰ্াম পঞ্চােয়ত েথেক। স্থানীয় 
এক েসব্চ্ছােসবী সংগঠন পিশ্চম 
শৰ্ীধরকািট জন কলয্াণ সিমিতর 
সহায়তায় তারা শুরু করল বািড়র 
সামেনর এক িচলেত জিমেত 
স ীবাগান।

কিবতার বাগােন এখন ফলেছ 
শশা, উেচ্ছ, িঝেঙ, েভন্ডী আেরা কত 
িক। বািড়র স ী বাগান েথেকই েস 
এখন পােচ্ছ ৈদনিন্দন স ীর েযাগান। 
স ী েকনার জনয্ তােক আর বাজাের 
েযেত হয় না। িকছুটা আবার েস 
িবিকৰ্ও করেছ আর েসই পয়সায় েস 

এখন সংসােরর অনয্ানয্ চািহদাও 
িকছুটা েমটােচ্ছ।

এই স ী েথেক কিবতা 
পেররবােরর জনয্ বীজও সংগৰ্হ কের 
রাখেছ যােত পেররবার আর কােরা 
মুখােপক্ষী হেয় না থাকেত হয়। 
আশপােশর বািড়র েথেকও বীেজর 

জনয্, স ীর জনয্ চািহদা আসেছ 
কিবতার কােছ। আর কিবতার িনেজর 
মুেখর কথা হল “ তারাও লাগাক, 
তারাও ফসল করুক, আমােদরও 
চলুক, তােদরও চলুক - এইভােব 
গরীব মানুেষর জনয্ েতা গরীব 
মানুষ-ই পােশ থােক।” 

৫  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

অতীশ দীপঙ্কর 
বাংলা আর বাঙ্গািল বলেলই কী 

মেন আেস ? সবুজ েখত, নদনদী, 
জলা জঙ্গল, মশা-মািছ, নারেকাল 

গাছ, আম-গাছ, পুিল িপেঠ, মাছ-ভাত, 
দুপুেরর ভাত ঘুম, গিড়মিস, েদদার 
আড্ডা - আেরা কত িক! 

যিদ বিল এক বাঙািল সমুদৰ্ 
েপিরেয়িছেলন, বরফ ঢাকা িহমালয় 
েপিরেয়িছেলন এবং তাও আবার 
হাজার বছর আেগ। িবশব্াস হেব? যিদ 
বিল, িতিন িছেলন একজন িশক্ষক, 
মাস্টারমশাই। িশক্ষার েখাঁেজ, িশক্ষা 
েপঁৗেছ িদেত েদশ-গৰ্াম েছেড়িছেলন। 

এমনটাই হেয়িছল। হাজার বছর 
আেগ। ১০৫৪ সাল - িতবব্ত েদেশর 
েঞথাও শহেরর েকােল এক েবৗদ্ধ 
মিন্দর। মিন্দর ঘেরর িবছানায় 
মৃতুয্শযয্ায় শুেয় এক বৃদ্ধ। ইিনই েসই 
বাঙািল মাষ্টার। ৭২ ছঁুইছঁুই বয়স। 
ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। পােয়র কােছ 
বেস রেয়েছ িতবব্িত িশষয্ েডাম তান 
পা। িপৰ্য় পৰ্ভু ‘েজােবা েজ’-র (বাংলা 
ভাষায় মহাপুরুষ) কথা শুনেছ েস 
পৰ্াণ িদেয়। বড়ই ক্ষীণ সুেরর কথা 
বলেছন মাষ্টার মশাই। বলেছন ভােলা 
ভােব বাঁচার পেথর কথা, অেনয্র 
ভােলার জনয্ জীবনভর কীভােব বাঁচা 
যায় তার কথা। িশক্ষা েতা তাই–ই 
েদয়। সবাই িমেল সুস্থভােব বাঁচার 
পথ েদখায়। আর িশক্ষক েতা িশক্ষার 
মাধয্েম েসই পেথরই হিদশ েদন। 
গত বােরা বছর িতবব্ত েদশটা চেষ 
েবিড়েয়েছন িতিন। গৰ্ােম গেঞ্জ, 
শহেরর পৰ্িতিট ঘেরর দরজায় কড়া 
েনেড় কথা বেলেছন মানুেষর সেঙ্গ। 
তােদর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়েছন িনেজর 
আদশর্। ভােলাভােব জীবন ধারেণর 
উপায় বেলেছন। ভােলা বয্বহােরর 
পথ েদিখেয়েছন। বেলেছন েসই 
ধমর্কথা যা মেনর অজ্ঞানতা, 
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কুসংস্কার, মানুেষ মানুেষ েরশােরিশ 
দূর কের। সারা িতবব্ত জুেড় অেনক 
িশষয্ তাঁর। বই িলিখেয়েছন, অনুবাদ 
কিরেয়েছন অেনক পুঁিথপতৰ্। এমনিক 
েরাগ িচিকৎসা আর েসবা িনেয় তার 
বই রেয়েছ। কীভােব সবব্াই িমেল 
এেক অেনয্র কষ্টেক দূর কের, সুস্থ 
ভােব বাঁচা যায় তার কথা বেল 
েবিড়েয়েছন। েবৗদ্ধধেমর্র মেধয্ িতিন 
খুঁেজ েপেয়িছেলন তাঁর এই িশক্ষা। 
েসটাই িতিন ছিড়েয় িদেয়িছেলন 
িতবব্েতর ঘের ঘের। 

৯৮২ িখৰ্ষ্টা । আজ েথেক এক 
হাজার বিতৰ্শ বছর আেগকার বাংলা। 
েসই বাংলার িবকৰ্মপুেরর বৰ্জেযািগনী 
নগর। েসই নগের রাজার বািড়। আর 
এই রাজবংেশ জেন্মিছেলন িতবব্েতর 
েসই িশক্ষাগুরু। নাম িছল তার 
চন্দৰ্গভর্। রাজার  ঘের জন্মােলও রাজা 
হেত চানিন। “আমােক অেনক িকছু 
জানেত হেব” – এই েভেব েবিরেয় 
পেড়িছেলন েশখার জনয্। নানান শাস্তৰ্, 
গুরু ঘুের েবৗদ্ধ ধমর্ তাঁেক আকষর্ণ 
কের। কৰ্মশ িতিন েবৗদ্ধ শােস্তৰ্ মহান 
পিণ্ডত হেয় ওেঠন এবং নাম েনন 
দীপঙ্কর। িতবব্েত তাঁর নাম অতীশ 
দীপঙ্কর। েবৗদ্ধশাস্তৰ্ িশখেত তখনকার 
ভারেতর পূবর্িদেকর সব েবৗদ্ধরা 
িবশব্িবদয্ালয় (যােক বলা হেতা িবহার) 
েগেছন। এমনিক েদশ েপিরেয়, সমুদৰ্ 
েপিরেয় ইেন্দােনিশয়ার সুমাতৰ্ায় 
েগেছন - শুধু মাতৰ্ িশখেত, জানেত। 
েদেশ িফের এেস েবৗদ্ধ িশক্ষা পৰ্চার 
শুরু কেরন। এমন সময় ডাক আেস 

িতবব্ত েথেক। িতবব্ত েবৗদ্ধধেমর্ 
িবশব্াস করেলও এখােন তা সিঠক 
ভােব পালন করা হেতা না। িতবব্েত 
তখন ধেমর্র নােম চলিছল অনাচার, 
মন্তৰ্-তন্তৰ্, ঝাড়ফঁুেকর চচর্া। েদশটা 
উচৃ্ছঙ্খলতা আর গা–েজায়ািরেত ভের 
েগিছল। তখন সময়টা ১০৪০ খৃষ্টা । 
ডাক পাঠােলন িতবব্েতর ঞাির 
পৰ্েদেশর রাজা –“ মহাপিণ্ডত অতীশ 
দীপঙ্কর িতবব্েত এেস েদশবাসীেক 
রক্ষা করুন, পথ েদখান”। েসই ডােক 
সাড়া িদেয় অতীশ দীপঙ্কর পািড় 
িদেলন িতবব্েতর উেদ্দেশয্। সেঙ্গ 
িনেলন পুঁিথপতৰ্ আর েদাভাষী এক 
সঙ্গী। পাহািড় দুগর্ম পথ ধের 
েপঁৗছােলন িতবব্ত। ভারেতর সীমান্ত 
েপেরােচ্ছন। জ্ঞানী দীপঙ্কেরর পেথ 
পড়ল িতনেট কুকুর ছানা। পুঁিথপেতৰ্র 
সেঙ্গ তারাও স্থান েপল। আচাযর্ 
দীপঙ্কেরর সেঙ্গ ওই পৰ্জািতর কুকুর 
েপঁৗেছ েগল িতবব্ত েদেশ। 

       অতীশ দীপঙ্কর মারা যান 
েঞথাও মিন্দের। েরেখ যান তাঁর 
িশক্ষা – মানবতার িশক্ষা। তাঁর 
িশষয্েদর মেধয্। “কখেনা িনেজর 
জেনয্ িকছু করেব না; এমন কী 
িনেজর জনয্ বািড়েয় যােব না পুেণয্র 
সঞ্চয়”– তাঁর কথািট মেন েরেখেছন 
তাঁর িশষয্রা। িতবব্ত জুেড় তাঁরা 
অতীেশর ভাগ কের েনওয়া িশক্ষার 
চচর্া কের চেলেছন।

অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার 
আজ অিভজাত িবদয্ায়তনগুিলেত খুব 
জনিপৰ্য়তা লাভ কেরেছ। এ িনেয় 
নানা পতৰ্পিতৰ্কায় আমরা পৰ্চুর েলখা 
েদখিছ, েযখােন িশশুর মনন এবং 
পাঠদান পৰ্িকৰ্য়ার মােঝ এইসব 
উপাদানগুিল িক ভূিমকা িনেত পাের, 
তা িনেয় খুব গুরুতব্পূনর্ আেলাচনা 
থােক, েযগুিল পেড় আজ যারা 
িশক্ষেণর িবষেয় আগৰ্হী তারা অেনক 

সমৃদ্ধ হেত পারেবন। তেব এখেনা 
পযর্ন্ত গৰ্ােমর িবদয্ালয়গুিলেত অিডও-
িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার খুব সামানয্ 
বা পৰ্ায় েনই বলেলই হয়। এখােনই 
খুব পৰ্েয়াজন গৰ্ােমর িবদয্ালেয় 
অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার 
আেরা বৃিদ্ধ করা। গৰ্ােমর িশশু 
িকেশারেদর জনয্, িবেশষতঃ আমােদর 
পিশ্চমবেঙ্গ অেনক িচন্তা-ভাবনা 
িসেলবাস িনেয় হেচ্ছ এবং তার জনয্ 

েবশ িকছু নতুন ধরেনর ইিতবাচক 
সাড়া আমরা েপেয়িছ। তেব নতুন 
িসেলবােসর সােথই শুধু তাল েমলােত 
েগেল আবার পাঠয্ বই েকিন্দৰ্ক হেয় 
পড়ার সম্ভাবনা আেছ। তেব যিদ 
স্থানীয় সংসৃ্কিত, েলাকায়ত জ্ঞান এবং 
পুিষ্ট-সব্াস্থয্ িনেয় েছাট েছাট ছিব 
বািনেয় েসগুিল ক্লােস েদখােনা যায়, 
তেব তা িশশু মেন নতুন েবােধর 
তরঙ্গ তুেল িদেত পাের। এখােন 
পৰ্ধানতঃ েযগুিল তােদর স্থানীয় 
পিরসর েথেক জানা দরকার, েসগুিলর 
ওপর েজার িদেত হেব েবশী। িশশুর 
িনজসব্ সংসদ এলাকায় েয অফুরন্ত 
সামািজক এবং সাংসৃ্কিতক সম্পেদর 
অমূলয্ ভান্ডার িবদয্মান, তা যিদ 
‘অিডও-িভসুয়াল’ মাধয্ম বািহত হেয় 
তার কােছ না েপঁৗেছ যায়, তেব 
আগামী িদেন েস তার গৰ্াম, তার 
সাংসৃ্কিতক িনজসব্তা িনেয় িবনু্দমাতৰ্ 
গবর্েবাধ করেব না। গৰ্ােমর িবদয্ালেয় 
অপু-র জীবনসংগৰ্ােমর কািহনী 
েদখােনা েযেতই পাের, তেব েয িশশু 
অপুর ‘উচ্চাকাঙ্খা’-র িদেক ঝঁুেক 
পড়েলা, েসিক কখেনা বীজ েশাধন, 
চারা ৈতরী এবং স্থানীয় বাজাের তা 
িবিকৰ্েত উৎসািহত হেব? েস তখন 
অেনক েবশী আগৰ্হী হেব শহেরর 
সুেযাগ সুিবধাগুিল িনেয় অপুর মেতা 
‘জ্ঞান-অনুসন্ধানী’ হেয় উঠেত। 
আসেল অিডও-িভসুয়াল উপাদানগুিল 
েযন িশশুেক অিতিরক্ত উচ্চাকাঙ্খী 

কের না েতােল তার িদেক আমােদর 
নজর রাখেত হেব। মূল কথা হেলা 
জীবন যাপেনর সক্ষমতা অজর্েনর 
জনয্ অিডও-িভসুয়াল উপাদানগুিল 
িশশুেক সহায়তা করেলা িকনা। 
েসজনয্ তথাকিথত ‘মহান’ িশল্পকেমর্র 
তুলনায় িকভােব সংসদ এলাকায় ‘যা 
আেছ – যতটুকু আেছ’ তাই িদেয়ই 
সৃিষ্ট হেব জীবন-জীিবকার িভত, 
েসগুিল েদখােনাই খুব জরুরী। িবিভন্ন 
গাছ, েসই সব গােছর পৰ্েয়াজনীয়তা, 
চারা ৈতরীর পদ্ধিত, এলাকায় েকান 
েকান মােছর িডম ফুিটেয় ভােলা আয় 

হেত পাের, এগুিল িনেয় ছিব েদখেল 
িশশু িকেশারেদর মেধয্ ‘উচ্চাকাঙ্খা’র 
মারন িবষ আমরা েঠকােত পারেবা। 
এর পাশাপািশ গৰ্ােমর িশশু-
িকেশারেদর সব্াস্থয্ পুিষ্ট িনেয় ছিব 
েদখােনাও খুব পৰ্েয়াজন। কারণ 
নানাধরেনর অসুেখ ভুেগ তােদর 
পিরবাের অেনক খরচা হেয় যায়। যিদ 
খুব সহেজ িকভােব সুস্থ থাকা যায়, 
তা িনেয় আমরা িশশুেদর সেচতন 
করেত পাির, তেব তাই হেব আমােদর 
সাফলয্। 

অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর মধয্ িদেয় িশশু মেন নতুন তরঙ্গ সৃিষ্টর সম্ভাবনা 

অিডও-িভসুয়াল মাধয্ম
িশক্ষাথর্ীেদর জেনয্ তথয্মূলক রচনা এবং িবশব্েকাষ রচনার সম্ভাবনা এখনও 
পযর্ন্ত পিরপূণর্ ভােব িবকাশ লাভ কেরিন। ‘েনট’ েদেখ িবিভন্ন ‘সাইট’-এ 
েযসব ভােলা মােনর অিডও এবং িভিডও উপাদান আেছ েস সমব্েন্ধ ও 
ওয়ািকবহাল হেয় েসগুেলােক কােজ লািগেয় িশক্ষকেদর জেনয্ পাঠয্পুস্তক, 
ওয়াকর্বুক এবং হয্াণ্ডবুক ৈতির করা েযেত পাের। এই পদ্ধিতেতই ধৰ্ুপিদ 
(অেঙ্গর) িসেনমাগুিলেক পৰ্ািপ্তেযাগয্ করা যায়। উদাহরণ সব্রূপ, একিট 
িশশু যখন গৰ্ামীণ জীবন সমব্েন্ধ পড়েছ তখন তার কােছ সতয্িজৎ রােয়র 
পেথর পাঁচািল (িসেনমা েদখা) সহজলভয্ হওয়া দরকার – তা েস CRC 
েথেক আনা CD-র মাধয্েমই েহাক বা জাতীয় ওেয়বসাইেট েদখা েহাক। 
পাঠয্পুস্তক গুেলা এমন ভােব রিচত হওয়া উিচত যােত িবিভন্ন িবষয় এবং 
নানা অিভজ্ঞতাল  জ্ঞােনর সব্ীকরণ (জ্ঞানেক আত্মস্থ করা) সহজতর হেয় 
ওেঠ। েযমন, একিট হাইসু্কেলর জেনয্ িলিখত পাঠয্বইেত েযখােন 
রাজস্থােনর ইিতহাস িনেয় অেলাচনা করা হেচ্ছ আর মীরার নােমর উেল্লখ 
আেছ েসখােন তাঁর রিচত (অন্তত) একিট ভজেনর বাণীরূপ েযন েদওয়া 
থােক ; েসই সেঙ্গ জানােনা থােক েকান  সাইেট ভজনগুিল রিক্ষত আেছ 
যােত িশশুরা ‘এস এস সুবুব্লক্ষ্মী’র গলায় েসই গান শুনেত সমথর্ হয়।

National Curriculum Framework (2005) পৃষ্ঠাঃ ৩২

অয্ােহড ইিনিসেয়িটভ্ স্ -এর ৈতির 'ওস্তাদ িসং আর মশার গল্প'

 আগামী সংখয্ায় পৰ্কািশত হেব িকছু অিডওিভজুয়ােলর িববরর্ণ যা 
নবিদশা'র কােছ িলিখত আেবদন জানােল পাওয়া যােব। 
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েযেহতু আর দু-িতন মােসর 
মেধয্ই িবদয্ালয়গুিলেত এেস যােব 
গরেমর ছুিট নামক ‘মধুমাস’। তাই  
েসই অবকােশর মুহূতর্গুিলেক ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীেদর কােছ আেরা বাঙ্ময় কের 
েতালার জনয্ আমরা তুেল ধরিছ 
একগুচ্ছ নমনীয় পিরকল্পনা। এগুিল 
স্থানীয় ‘পিরেপৰ্িক্ষত’ এবং ‘বাস্তবতা’ 
মাথায় েরেখ যিদ পৰ্েয়াগ করা যায় 
তাহেল ‘িবদয্াঙ্গন’ হেয় উঠেত পাের 
পৰ্কৃিত অেথর্ আনেন্দর আবাসভূিম। 
পৰ্ধানত গরেমর ছুিট’র কথা েভেব 
েলখা হেলও এইসব পিরকল্পনা েয 
েকানও ছুিটর েক্ষেতৰ্ পৰ্াসিঙ্গক। 

 পৰ্থমতঃ- এিপৰ্েলর েশষ 
সপ্তােহর মেধয্ পৰ্াথিমক এবং উচ্চ 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষকেদর িস্থর 
করেত হেব েয গৰ্ীষ্ম অবকােশর পুেরা 
সময়িটর মেধয্ কতটা সময় তারা এই 
‘অনয্িশক্ষা’র জনয্ ‘বয্য়’ করেবন। 
এবং তা জানােত হেব সমস্ত 
অিভভাবকেদর এবং েসখােন পৰ্িতজন 
িশক্ষকেক খুব সুচারু এবং যুিক্তপৰ্ািনত 
ও েবাধগময্ ভাষায় তুেল ধরেত হেব 
এই সব নতুন নতুন পিরকল্পনা িক 
ভােব পাঠয্সূচীর-ই সম্পৰ্সািরত রূপ। 
েযমন কালিচিন অথবা বানারহােটর 
েকােনা িশক্ষক যিদ িস্থর কেরন 
হািতর আকৰ্মণ পৰ্িতেরাধ করার জনয্ 
গরেমর ছুিটর মেধয্ই িতিন িশশু এবং 
িকেশারেদর িনেয় কেয়কিদেনর 
কমর্শালা করেত চান, তাহেল িতিন 
যখন অিভভাবকেদর েসকথা 
েবাঝােবন, তখন খুব সুন্দর এবং 
সুস্পষ্ট ভােব তােক বলেত হেব েয 
এই কমর্শালা আসেল পৰ্িতিদন তারা 
েয পিরেবশিবদয্া পেড়, তােক 
বাস্তেবর সিকৰ্য়তায় িনেয় আসার 
পথ। 

 িদব্তীয়তঃ- ‘নবিদশা’ এমন 
এক িশক্ষার এবং িশক্ষাবয্বস্থার 
সব্পেক্ষ যুিক্ত সম্পৰ্সািরত কের, 
েযখােন েদশ এবং অঞ্চেলর ঐিতহয্ 
এবং ইিতহাস ও সাংসৃ্কিতক 
অিভজ্ঞানগুিল খুব গুরুতব্পূণর্ উপাদান 
িহেসেব িবেবিচত হয়। তাই আমােদর 

পৰ্স্তাব, যিদ অঞ্চেল েকােনা ঐিতহয্ 
উপাদান েথেক থােক েসগুিলর 
ইিতহাস গুরুতব্ এবং তাৎপযর্ পৰ্সেঙ্গ 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সেচতন এবং তােদর 
সংরক্ষণ এবং মােনান্নয়েন সিকৰ্য় 
কের তুলেত িকছু কমর্শালা খুব 
পৰ্েয়াজনীয়। এখােন মাথায় রাখেত 
হেব খুব পিরিচত ঐিতহয্ উপাদান-
েযমন হাজারদুয়ারী অথবা ইমামবাড়া- 
তা েযমন তুেল ধরা পৰ্েয়াজন েতমনই 
তুেল ধরেত হেব অেনক সব্ল্প-পিরিচত 
বা পৰ্ায় অপিরিচত ঐিতহয্গুিলেকও। 

 তৃতীয়তঃ- আমােদর েদশ 
এবং এই রাজয্ বহুধা-িবসৃ্তত 
জীবৈবিচতৰ্র ধারক। েসজনয্ আজ 
যখন বাজার-েকিন্দৰ্ক উন্নয়ন িনমর্ম 
ঔদাসীনয্ এবং বল্গাহীন ঔদ্ধতয্ এক 
ধরেনর একমািতৰ্কতােকই উন্নয়েনর 
পথ িহসােব তুেল ধরেত চাইেছ, তখন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ এই পৰ্াকৃিতক 
ৈবিচতৰ্ সংরক্ষণ এবং বয্বস্থাপনার 
পদ্ধিতগুিল পৰ্সেঙ্গ পৰ্াসিঙ্গক জ্ঞান 
এবং তথয্ তুেল ধরা খুব জরুরী। 
েযমন ধরা যাক সুন্দরবেনর ধানয্ 
পৰ্জািতর পৰ্সেঙ্গ িশক্ষক যখন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর বলেবন, তখন তার 
বয্াখয্া এবং িবেশ্লষেন খুব গুরুতব্পূণর্ 
ভােব েযন স্থান পায় আমােদর েকন 
এই ধানয্ পৰ্জািতর চাষ আবার 
িফিরেয় আনেত হেব এবং তার 
ইিতবাচক িদকগুিল েকাথায়। শুধু 
তাই নয় এর পুিষ্টগুণ িনেয়ও িশক্ষক 
মহাশয়েক খুব সুন্দর ভােব বুিঝেয় 
বলেত হেব। এখােন সেরজিমেন 
েক্ষতৰ্–পিরদশর্ন খুব পৰ্েয়াজনীয়। 
অথর্াৎ সুন্দরবেন েয অক্ষরজ্ঞানহীন 
কৃষক অঞ্চেলর কৃিষ ৈবিচতৰ্ রক্ষার 
সংগৰ্ােম অজােন্ত যুদ্ধরত, েসই 
কৃষেকর েক্ষেত দাঁিড়েয় তার কাছ 
েথেক ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর বুেঝ িনেত হেব 
িকভােব িবিভন্নতাই হেত পাের সুস্থায়ী 

বসুন্ধরার েবঁেচ থাকার েমৗিলক সুর। 
চতুথর্তঃ- আমােদর রােজয্র 

একদম দিক্ষণ পৰ্ােন্ত রেয়েছ িবসৃ্তত 
সমুদৰ্তট েযখােন জলজ-ৈবিচতৰ্  
পৰ্তীয়মান। তাই যিদ পূবর্ েমিদনীপুেরর 
িশক্ষক ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সামেন এই 
ৈবিচতৰ্র গুরুতব্ এবং পৰ্েয়াজনীয়তা 
বুিঝেয় বলেত চান, তাহেল েমিরন 
ইেকা-িসেস্টম িনেয় গেবষনারত 
িবজ্ঞানীর তুলনায় দীঘা-শংকরপুর-
জুনপুেটর মৎসজীিব সম্পৰ্দােয়র 
বংশপরম্পরা লািলত জ্ঞান এবং তথয্ 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কােছ েবশী পৰ্াসিঙ্গক 
এবং আকষর্নীয় হেত পাের। গরেমর 
ছুিটেত দুিদন সমুদৰ্ অঞ্চেল ঘুের িফের 
েবড়াবার েয আনন্দময় যন্তৰ্না 
তাৎপযর্পূণর্ হেত পাের ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
কােছ, যিদ েসখােন পৰ্িতিট তুচ্ছ 
িজিনেসর মেধয্ যুিক্ত খুঁেজ েনওয়ার 
পদ্ধিত ধিরেয় েদন িশক্ষক মহাশয়। 

পঞ্চমতঃ- পুিষ্টিশক্ষা আজ সারা 
পৃিথবীেত খুব গুরুতব্ এবং তাৎপযর্ 
িনেয় িবরাজমান। িশশু-িকেশারেদর 
সুস্থ িবকােশ পুিষ্ট – সব্াস্থয্ েচতনা 
এমন এক গুরুতব্ সম্মিলত উপাদান 
েযখােন পাঠয্সূিচেক েসইমত সাজােনা 
এবং সম্পৰ্সািরত করা খুব জরুরী। 
তাই গৰ্ামীন িশক্ষাঙ্গেন েযখােন িদব্-
পৰ্াহািরক আহার আজ এক মহাযেজ্ঞর 
স্থান িনেয়েছ এবং বহু মহেলর আপিত্ত 
এবং সমােলাচনা সেত্তব্ও এখেনা 
সরকারী সহায়তা িনেয় িবরাজমান, 
েসখােন যিদ িবদয্ালয় পৰ্াঙ্গেণ জায়গা 
পাওয়া যায় তাহেল খুব ভােলা, তা না 
হেল িবদয্ালয় সংলগ্ন অবয্বহৃত 
জিমেত ৈতির হেত পাের পুিষ্ট 
পৰ্দানকারী সবজী বাগান। এই সবজী 
বাগান যখন ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা করেব 
িশক্ষকেদর েদখেত হেব তা েযন 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কােছ নতুন আনেন্দর 
পিরসর হেত পাের। এখােন পৰ্িতিট 

বীজ ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েযমন িনেজর হােত 
ধের িচনেত এবং তা েরাপণ করার 
পদ্ধিত এবং পিরচযর্া করার পৰ্নালী 
িশখেব, েতমন ভােব অনুপুঙ্খ ভােব 
জানেব পৰ্িতিট সবজীর পুিষ্টগত 
গুণাবলীগুিল। গৰ্ামীন িশক্ষাঙ্গেন পুিষ্ট-
বাগান হেত পাের এবােরর 
গৰ্ীষ্মাবকাশ-এর পৰ্ধানতম কাজ। 
কারণ সবসময় যিদ কােছ দূের যাওয়া 
সম্ভব নাও হয়, তেবও েযন আমােদর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েপেত পাের পৰ্কৃত বনু্ধ 
কৃিষ-পদ্ধিতর অনুশীলেনর সব্াদ-গন্ধ 
এবং অিভজ্ঞতা। তার জনয্ এই 
ধরেনর উেদয্াগ খুব জরুরী। এর মধয্ 
িদেয় খুব েছাটেবলা েথেকই আমরা 
পােবা নতুন ভােব বাঁচার সাংসৃ্কিতক 
এবং পৰ্াকৃিতক অনুেপৰ্রনা, আর খুব 
েছাটেবলা েথেকই আমােদর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা িশখেব সুপিরকল্পনার 
মাধয্েম এবং সুস্থায়ী পদ্ধিত পৰ্করেণর 
পৰ্েয়ােগ িকভােব চাষ বয্বস্থা হেয় 
উঠেত পাের সঙ্কট অিতকৰ্েম শিক্ত 
সমৃদ্ধ। এখােন েখয়াল রাখেত হেব 
েযন পুিষ্টবাগানগুিল গৰ্ােমর পৰ্বহমান 
কৃিষবয্বস্থার অঙ্গও হয় আবার 
বয্িতকৰ্মীও হয়। েযমন েয অঞ্চেলর 
কৃষকরা পুেরাপুির অভয্স্থ হেয়েছন 
রাসায়িনক সার-িবেষ, তােদর ঘেরর 
েছেলেমেয়রা েযন পুিষ্টবাগান েথেক 
ৈজবকৃিষর বাতর্া িনেয় ঘের েফের। 
এই কােজ নতুন িসেলবােসর পাঠয্বই 
গুিল, যা আমরা এ রােজয্ অনুশীলন 
করিছ েসগুিল বয্বহার করার কথা 
আমরা ভাবেত পাির। 

ষষ্ঠতঃ- নবিদশা-ভাবনা স্থানীয় 
েলাকসংসৃ্কিতর পরম্পরা এবং 
ঐিতেহয্র সামূিহক িবকােশ এবং 
সম্পৰ্সারেণর খুব গুরুতব্ েদয়। 
এবােরর গরেমর ছুিটেত িবদয্ালয় 
পৰ্াঙ্গেণ ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা িশখেত পাের 
স্থানীয় সংসৃ্কিতর আধাের লািলত 

েকােনা িশল্প মাধয্ম। 
সপ্তমতঃ- আমােদর ভাবেত হেব 

ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর নন্দনতত্তব্ এবং িশল্প 
মাধয্মগুিলর চচর্ার জনয্ আসন্ন 
গৰ্ীষ্মকালীন অবকাশেক আমরা 
কতদূর পযর্ন্ত কােজ লাগােত পাির। 
নতুন েয িসেলবাস আমরা এরােজয্ 
েপেয়িছ তা বাঙলা সািহেতয্র মিনমুক্ত 
িদেয় েঘরা। েসখােন েযমন একিদেক 
আেছ ‘পেথর পাঁচালী’ , েতমন আেছ 
‘আদাব’ েযমন আেছ ‘তালনবমী’ 
অথবা জয়েগাসব্ামী বা শিক্ত 
চেট্টাপাধয্ােয়র কিবতা, েতমন রেয়েছ 
লীলা মজুমদােরর ‘মাকু’। এইেতা 
সময় ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর নতুন ধারার 
সািহতয্ অথবা চলিচ্চেতৰ্র িবষেয় 
আগৰ্াহী কের েতালার। এজনয্ 
চলিচ্চেতৰ্র পাঠ এবং চচর্া খুব 
পৰ্েয়াজন। 

এবােরর ছুিটেত তাই িশক্ষাঙ্গেন 
েযমন ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা েদখেত পাের 
‘পেথর পাঁচালী’, ‘অপরািজত’, ‘ছুিট’, 
‘অিতিথ’, ‘কাবুিলওয়ালা’ বা ‘দামু’ র 
মেতা ছিবগুিল, েতমনই যিদ গৰ্হণ 
করা যায় পাঠ-উৎসেবর উেদয্াগ 
েযখােন ছিব-গান-কিবতা িদেয় 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা যাপন করেব কেয়কটা 
িদন, তেব তা হেত পাের অেনক  
তাৎপযর্পৰ্ািনত। 

িপৰ্য় পাঠক, আমরা তুেল ধরলাম 
আমােদর জরুরী িকছু নমনীয় 
পিরকল্পনা, েসগুিলর মধয্িদেয় আমরা 
তুেল ধরেত েচেয়িছ িশক্ষাঙ্গেন নতুন 
সৃজন সম্ভাবনা পৰ্সেঙ্গ আমােদর 
ভাবনাগুিল। এর অথর্ এরকম নয় েয 
এগুিলর মধয্ িদেয় আমরা সীমাবদ্ধ 
রাখেত বলিছ। আজ সারা েদশ জুেড় 
িবনােশর অন্ধযাতৰ্া চলেছ, যিদ 
েসখােন িনেয় আসেত হয় ‘নবধারা-
নবিদশা-নবপৰ্ান’, যিদ পৰ্িতেরাধ 
করেত হয় অবক্ষেয়র বাতাবরণিটেক, 
তেব েয িশশুরা এখােনা বাজার-
সভয্তার মতাদেশর্র মারন-িবষ েথেক 
দূের তােদর ওপেরই িনভর্র করেত 
হেব সবেথেক েবশী। 

িবিভন্ন ছুিটেত গৰ্ামীণ িবদয্ালয়গুিলর ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর জনয্
িকছু  উদ্ভাবনী পিরকল্পনা

সারা বছের জুেড় িবিভন্ন ছুিটগুিলেত গৰ্ামীণ িবদয্ালেয়র  ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় নানারকম পিরকল্পনা সারা বছের জুেড় িবিভন্ন ছুিটগুিলেত গৰ্ামীণ িবদয্ালেয়র  ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় নানারকম পিরকল্পনা 
করা েযেত পাের, েযগুিল তােদর পুনর্াঙ্গ িবকােশ খুব জরুরী। এ কােজ শুধুমাতৰ্ িবদয্ালেয়র করা েযেত পাের, েযগুিল তােদর পুনর্াঙ্গ িবকােশ খুব জরুরী। এ কােজ শুধুমাতৰ্ িবদয্ালেয়র 
িশক্ষকরাই নন, স্থানীয় পঞ্চােয়ত, গৰ্াম িশক্ষা সিমিত সকেলই উেদয্াগ িনেত পােরন)িশক্ষকরাই নন, স্থানীয় পঞ্চােয়ত, গৰ্াম িশক্ষা সিমিত সকেলই উেদয্াগ িনেত পােরন)

কিবতার কথা

সুন্দরবেনর িবপদ-সঙু্কল অঞ্চেল 
দািরদৰ্-জজর্িরত একিট পিরবােরর 
গৃহবধূর শান্ত লড়াইেক আমরা িনেচর  
পৰ্িতেবদেন তুেল ধরলাম।

  কিবতা মন্ডল, উত্তর ২৪ 
পরগণা েজলার িহঙ্গলগঞ্জ ব্লেকর 
েগািবন্দকািট গৰ্াম পঞ্চােয়েতর গুমিট 
হাটেখালার বািসন্দা। দুই েছেল েমেয় 
আর সব্ামী িনেয় তার অভােবর 
সংসার। িনেজর ১ কাঠা জিমও েনই 

ফসল ফলােনার জনয্। ২০০৯ েত 
আয়লার পর েথেক বািড় সংলগ্ন েয 
এক িচলেত জিম িছল েসখােনও আর 
িকছু ফলােত পােরিন কিবতারা। 
সপ্তােহ ১ িদন স্থানীয় হােট ভাজাভুিজর 
একিট েদাকান েদয় তার সব্ামী। এই 
েদাকান েথেক েয ২০০-৩০০ টাকা 
আসত তােতই চালােত হত পুেরা 
সপ্তাহ। যতক্ষণ িকেন আনার ক্ষমতা 
থাকত ততসময় েখেত পারত আর 
বািক সময় অধর্াহার ও অনাহাের 
চলত তােদর জীবনযাতৰ্া।

এত কেষ্টর মেধয্ েথেকও কিবতা 
মেন মেন এক সুপ্ত ইচ্ছা েপাষণ করত 
েয, বািড়র সামেনর এক িচলেত 
জায়গায় েস স ীবাগান করেব েযখান 
েথেক েস স ী ফিলেয় বািড়র কােজ 
লাগােব আর যিদ বাড়িত িকছু থােক 
তাহেল িবিকৰ্ কের সংসােরর সচ্ছলতা 
আনেব। িকন্তু ইেচ্ছ থাকেলও বীজ 

েকনার সাধয্ বা সামথর্ িকছুই িছলনা 
তার।

এইরকম পিরিস্থিতেত এই 
ধরেণর পিরবারগুিলর পােশ এেস 
দাঁড়াল স্থানীয় গৰ্াম পঞ্চােয়ত। কিবতা 
এবং কিবতার মত আেরা িকছু 
পিরবার স ীবাগান করার বীজ েপল 
স্থানীয় গৰ্াম পঞ্চােয়ত েথেক। স্থানীয় 
এক েসব্চ্ছােসবী সংগঠন পিশ্চম 
শৰ্ীধরকািট জন কলয্াণ সিমিতর 
সহায়তায় তারা শুরু করল বািড়র 
সামেনর এক িচলেত জিমেত 
স ীবাগান।

কিবতার বাগােন এখন ফলেছ 
শশা, উেচ্ছ, িঝেঙ, েভন্ডী আেরা কত 
িক। বািড়র স ী বাগান েথেকই েস 
এখন পােচ্ছ ৈদনিন্দন স ীর েযাগান। 
স ী েকনার জনয্ তােক আর বাজাের 
েযেত হয় না। িকছুটা আবার েস 
িবিকৰ্ও করেছ আর েসই পয়সায় েস 

এখন সংসােরর অনয্ানয্ চািহদাও 
িকছুটা েমটােচ্ছ।

এই স ী েথেক কিবতা 
পেররবােরর জনয্ বীজও সংগৰ্হ কের 
রাখেছ যােত পেররবার আর কােরা 
মুখােপক্ষী হেয় না থাকেত হয়। 
আশপােশর বািড়র েথেকও বীেজর 

জনয্, স ীর জনয্ চািহদা আসেছ 
কিবতার কােছ। আর কিবতার িনেজর 
মুেখর কথা হল “ তারাও লাগাক, 
তারাও ফসল করুক, আমােদরও 
চলুক, তােদরও চলুক - এইভােব 
গরীব মানুেষর জনয্ েতা গরীব 
মানুষ-ই পােশ থােক।” 

৫  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

অতীশ দীপঙ্কর 
বাংলা আর বাঙ্গািল বলেলই কী 

মেন আেস ? সবুজ েখত, নদনদী, 
জলা জঙ্গল, মশা-মািছ, নারেকাল 

গাছ, আম-গাছ, পুিল িপেঠ, মাছ-ভাত, 
দুপুেরর ভাত ঘুম, গিড়মিস, েদদার 
আড্ডা - আেরা কত িক! 

যিদ বিল এক বাঙািল সমুদৰ্ 
েপিরেয়িছেলন, বরফ ঢাকা িহমালয় 
েপিরেয়িছেলন এবং তাও আবার 
হাজার বছর আেগ। িবশব্াস হেব? যিদ 
বিল, িতিন িছেলন একজন িশক্ষক, 
মাস্টারমশাই। িশক্ষার েখাঁেজ, িশক্ষা 
েপঁৗেছ িদেত েদশ-গৰ্াম েছেড়িছেলন। 

এমনটাই হেয়িছল। হাজার বছর 
আেগ। ১০৫৪ সাল - িতবব্ত েদেশর 
েঞথাও শহেরর েকােল এক েবৗদ্ধ 
মিন্দর। মিন্দর ঘেরর িবছানায় 
মৃতুয্শযয্ায় শুেয় এক বৃদ্ধ। ইিনই েসই 
বাঙািল মাষ্টার। ৭২ ছঁুইছঁুই বয়স। 
ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। পােয়র কােছ 
বেস রেয়েছ িতবব্িত িশষয্ েডাম তান 
পা। িপৰ্য় পৰ্ভু ‘েজােবা েজ’-র (বাংলা 
ভাষায় মহাপুরুষ) কথা শুনেছ েস 
পৰ্াণ িদেয়। বড়ই ক্ষীণ সুেরর কথা 
বলেছন মাষ্টার মশাই। বলেছন ভােলা 
ভােব বাঁচার পেথর কথা, অেনয্র 
ভােলার জনয্ জীবনভর কীভােব বাঁচা 
যায় তার কথা। িশক্ষা েতা তাই–ই 
েদয়। সবাই িমেল সুস্থভােব বাঁচার 
পথ েদখায়। আর িশক্ষক েতা িশক্ষার 
মাধয্েম েসই পেথরই হিদশ েদন। 
গত বােরা বছর িতবব্ত েদশটা চেষ 
েবিড়েয়েছন িতিন। গৰ্ােম গেঞ্জ, 
শহেরর পৰ্িতিট ঘেরর দরজায় কড়া 
েনেড় কথা বেলেছন মানুেষর সেঙ্গ। 
তােদর মেধয্ ছিড়েয় িদেয়েছন িনেজর 
আদশর্। ভােলাভােব জীবন ধারেণর 
উপায় বেলেছন। ভােলা বয্বহােরর 
পথ েদিখেয়েছন। বেলেছন েসই 
ধমর্কথা যা মেনর অজ্ঞানতা, 
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কুসংস্কার, মানুেষ মানুেষ েরশােরিশ 
দূর কের। সারা িতবব্ত জুেড় অেনক 
িশষয্ তাঁর। বই িলিখেয়েছন, অনুবাদ 
কিরেয়েছন অেনক পুঁিথপতৰ্। এমনিক 
েরাগ িচিকৎসা আর েসবা িনেয় তার 
বই রেয়েছ। কীভােব সবব্াই িমেল 
এেক অেনয্র কষ্টেক দূর কের, সুস্থ 
ভােব বাঁচা যায় তার কথা বেল 
েবিড়েয়েছন। েবৗদ্ধধেমর্র মেধয্ িতিন 
খুঁেজ েপেয়িছেলন তাঁর এই িশক্ষা। 
েসটাই িতিন ছিড়েয় িদেয়িছেলন 
িতবব্েতর ঘের ঘের। 

৯৮২ িখৰ্ষ্টা । আজ েথেক এক 
হাজার বিতৰ্শ বছর আেগকার বাংলা। 
েসই বাংলার িবকৰ্মপুেরর বৰ্জেযািগনী 
নগর। েসই নগের রাজার বািড়। আর 
এই রাজবংেশ জেন্মিছেলন িতবব্েতর 
েসই িশক্ষাগুরু। নাম িছল তার 
চন্দৰ্গভর্। রাজার  ঘের জন্মােলও রাজা 
হেত চানিন। “আমােক অেনক িকছু 
জানেত হেব” – এই েভেব েবিরেয় 
পেড়িছেলন েশখার জনয্। নানান শাস্তৰ্, 
গুরু ঘুের েবৗদ্ধ ধমর্ তাঁেক আকষর্ণ 
কের। কৰ্মশ িতিন েবৗদ্ধ শােস্তৰ্ মহান 
পিণ্ডত হেয় ওেঠন এবং নাম েনন 
দীপঙ্কর। িতবব্েত তাঁর নাম অতীশ 
দীপঙ্কর। েবৗদ্ধশাস্তৰ্ িশখেত তখনকার 
ভারেতর পূবর্িদেকর সব েবৗদ্ধরা 
িবশব্িবদয্ালয় (যােক বলা হেতা িবহার) 
েগেছন। এমনিক েদশ েপিরেয়, সমুদৰ্ 
েপিরেয় ইেন্দােনিশয়ার সুমাতৰ্ায় 
েগেছন - শুধু মাতৰ্ িশখেত, জানেত। 
েদেশ িফের এেস েবৗদ্ধ িশক্ষা পৰ্চার 
শুরু কেরন। এমন সময় ডাক আেস 

িতবব্ত েথেক। িতবব্ত েবৗদ্ধধেমর্ 
িবশব্াস করেলও এখােন তা সিঠক 
ভােব পালন করা হেতা না। িতবব্েত 
তখন ধেমর্র নােম চলিছল অনাচার, 
মন্তৰ্-তন্তৰ্, ঝাড়ফঁুেকর চচর্া। েদশটা 
উচৃ্ছঙ্খলতা আর গা–েজায়ািরেত ভের 
েগিছল। তখন সময়টা ১০৪০ খৃষ্টা । 
ডাক পাঠােলন িতবব্েতর ঞাির 
পৰ্েদেশর রাজা –“ মহাপিণ্ডত অতীশ 
দীপঙ্কর িতবব্েত এেস েদশবাসীেক 
রক্ষা করুন, পথ েদখান”। েসই ডােক 
সাড়া িদেয় অতীশ দীপঙ্কর পািড় 
িদেলন িতবব্েতর উেদ্দেশয্। সেঙ্গ 
িনেলন পুঁিথপতৰ্ আর েদাভাষী এক 
সঙ্গী। পাহািড় দুগর্ম পথ ধের 
েপঁৗছােলন িতবব্ত। ভারেতর সীমান্ত 
েপেরােচ্ছন। জ্ঞানী দীপঙ্কেরর পেথ 
পড়ল িতনেট কুকুর ছানা। পুঁিথপেতৰ্র 
সেঙ্গ তারাও স্থান েপল। আচাযর্ 
দীপঙ্কেরর সেঙ্গ ওই পৰ্জািতর কুকুর 
েপঁৗেছ েগল িতবব্ত েদেশ। 

       অতীশ দীপঙ্কর মারা যান 
েঞথাও মিন্দের। েরেখ যান তাঁর 
িশক্ষা – মানবতার িশক্ষা। তাঁর 
িশষয্েদর মেধয্। “কখেনা িনেজর 
জেনয্ িকছু করেব না; এমন কী 
িনেজর জনয্ বািড়েয় যােব না পুেণয্র 
সঞ্চয়”– তাঁর কথািট মেন েরেখেছন 
তাঁর িশষয্রা। িতবব্ত জুেড় তাঁরা 
অতীেশর ভাগ কের েনওয়া িশক্ষার 
চচর্া কের চেলেছন।

অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার 
আজ অিভজাত িবদয্ায়তনগুিলেত খুব 
জনিপৰ্য়তা লাভ কেরেছ। এ িনেয় 
নানা পতৰ্পিতৰ্কায় আমরা পৰ্চুর েলখা 
েদখিছ, েযখােন িশশুর মনন এবং 
পাঠদান পৰ্িকৰ্য়ার মােঝ এইসব 
উপাদানগুিল িক ভূিমকা িনেত পাের, 
তা িনেয় খুব গুরুতব্পূনর্ আেলাচনা 
থােক, েযগুিল পেড় আজ যারা 
িশক্ষেণর িবষেয় আগৰ্হী তারা অেনক 

সমৃদ্ধ হেত পারেবন। তেব এখেনা 
পযর্ন্ত গৰ্ােমর িবদয্ালয়গুিলেত অিডও-
িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার খুব সামানয্ 
বা পৰ্ায় েনই বলেলই হয়। এখােনই 
খুব পৰ্েয়াজন গৰ্ােমর িবদয্ালেয় 
অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর বয্বহার 
আেরা বৃিদ্ধ করা। গৰ্ােমর িশশু 
িকেশারেদর জনয্, িবেশষতঃ আমােদর 
পিশ্চমবেঙ্গ অেনক িচন্তা-ভাবনা 
িসেলবাস িনেয় হেচ্ছ এবং তার জনয্ 

েবশ িকছু নতুন ধরেনর ইিতবাচক 
সাড়া আমরা েপেয়িছ। তেব নতুন 
িসেলবােসর সােথই শুধু তাল েমলােত 
েগেল আবার পাঠয্ বই েকিন্দৰ্ক হেয় 
পড়ার সম্ভাবনা আেছ। তেব যিদ 
স্থানীয় সংসৃ্কিত, েলাকায়ত জ্ঞান এবং 
পুিষ্ট-সব্াস্থয্ িনেয় েছাট েছাট ছিব 
বািনেয় েসগুিল ক্লােস েদখােনা যায়, 
তেব তা িশশু মেন নতুন েবােধর 
তরঙ্গ তুেল িদেত পাের। এখােন 
পৰ্ধানতঃ েযগুিল তােদর স্থানীয় 
পিরসর েথেক জানা দরকার, েসগুিলর 
ওপর েজার িদেত হেব েবশী। িশশুর 
িনজসব্ সংসদ এলাকায় েয অফুরন্ত 
সামািজক এবং সাংসৃ্কিতক সম্পেদর 
অমূলয্ ভান্ডার িবদয্মান, তা যিদ 
‘অিডও-িভসুয়াল’ মাধয্ম বািহত হেয় 
তার কােছ না েপঁৗেছ যায়, তেব 
আগামী িদেন েস তার গৰ্াম, তার 
সাংসৃ্কিতক িনজসব্তা িনেয় িবনু্দমাতৰ্ 
গবর্েবাধ করেব না। গৰ্ােমর িবদয্ালেয় 
অপু-র জীবনসংগৰ্ােমর কািহনী 
েদখােনা েযেতই পাের, তেব েয িশশু 
অপুর ‘উচ্চাকাঙ্খা’-র িদেক ঝঁুেক 
পড়েলা, েসিক কখেনা বীজ েশাধন, 
চারা ৈতরী এবং স্থানীয় বাজাের তা 
িবিকৰ্েত উৎসািহত হেব? েস তখন 
অেনক েবশী আগৰ্হী হেব শহেরর 
সুেযাগ সুিবধাগুিল িনেয় অপুর মেতা 
‘জ্ঞান-অনুসন্ধানী’ হেয় উঠেত। 
আসেল অিডও-িভসুয়াল উপাদানগুিল 
েযন িশশুেক অিতিরক্ত উচ্চাকাঙ্খী 

কের না েতােল তার িদেক আমােদর 
নজর রাখেত হেব। মূল কথা হেলা 
জীবন যাপেনর সক্ষমতা অজর্েনর 
জনয্ অিডও-িভসুয়াল উপাদানগুিল 
িশশুেক সহায়তা করেলা িকনা। 
েসজনয্ তথাকিথত ‘মহান’ িশল্পকেমর্র 
তুলনায় িকভােব সংসদ এলাকায় ‘যা 
আেছ – যতটুকু আেছ’ তাই িদেয়ই 
সৃিষ্ট হেব জীবন-জীিবকার িভত, 
েসগুিল েদখােনাই খুব জরুরী। িবিভন্ন 
গাছ, েসই সব গােছর পৰ্েয়াজনীয়তা, 
চারা ৈতরীর পদ্ধিত, এলাকায় েকান 
েকান মােছর িডম ফুিটেয় ভােলা আয় 

হেত পাের, এগুিল িনেয় ছিব েদখেল 
িশশু িকেশারেদর মেধয্ ‘উচ্চাকাঙ্খা’র 
মারন িবষ আমরা েঠকােত পারেবা। 
এর পাশাপািশ গৰ্ােমর িশশু-
িকেশারেদর সব্াস্থয্ পুিষ্ট িনেয় ছিব 
েদখােনাও খুব পৰ্েয়াজন। কারণ 
নানাধরেনর অসুেখ ভুেগ তােদর 
পিরবাের অেনক খরচা হেয় যায়। যিদ 
খুব সহেজ িকভােব সুস্থ থাকা যায়, 
তা িনেয় আমরা িশশুেদর সেচতন 
করেত পাির, তেব তাই হেব আমােদর 
সাফলয্। 

অিডও-িভসুয়াল মাধয্েমর মধয্ িদেয় িশশু মেন নতুন তরঙ্গ সৃিষ্টর সম্ভাবনা 

অিডও-িভসুয়াল মাধয্ম
িশক্ষাথর্ীেদর জেনয্ তথয্মূলক রচনা এবং িবশব্েকাষ রচনার সম্ভাবনা এখনও 
পযর্ন্ত পিরপূণর্ ভােব িবকাশ লাভ কেরিন। ‘েনট’ েদেখ িবিভন্ন ‘সাইট’-এ 
েযসব ভােলা মােনর অিডও এবং িভিডও উপাদান আেছ েস সমব্েন্ধ ও 
ওয়ািকবহাল হেয় েসগুেলােক কােজ লািগেয় িশক্ষকেদর জেনয্ পাঠয্পুস্তক, 
ওয়াকর্বুক এবং হয্াণ্ডবুক ৈতির করা েযেত পাের। এই পদ্ধিতেতই ধৰ্ুপিদ 
(অেঙ্গর) িসেনমাগুিলেক পৰ্ািপ্তেযাগয্ করা যায়। উদাহরণ সব্রূপ, একিট 
িশশু যখন গৰ্ামীণ জীবন সমব্েন্ধ পড়েছ তখন তার কােছ সতয্িজৎ রােয়র 
পেথর পাঁচািল (িসেনমা েদখা) সহজলভয্ হওয়া দরকার – তা েস CRC 
েথেক আনা CD-র মাধয্েমই েহাক বা জাতীয় ওেয়বসাইেট েদখা েহাক। 
পাঠয্পুস্তক গুেলা এমন ভােব রিচত হওয়া উিচত যােত িবিভন্ন িবষয় এবং 
নানা অিভজ্ঞতাল  জ্ঞােনর সব্ীকরণ (জ্ঞানেক আত্মস্থ করা) সহজতর হেয় 
ওেঠ। েযমন, একিট হাইসু্কেলর জেনয্ িলিখত পাঠয্বইেত েযখােন 
রাজস্থােনর ইিতহাস িনেয় অেলাচনা করা হেচ্ছ আর মীরার নােমর উেল্লখ 
আেছ েসখােন তাঁর রিচত (অন্তত) একিট ভজেনর বাণীরূপ েযন েদওয়া 
থােক ; েসই সেঙ্গ জানােনা থােক েকান  সাইেট ভজনগুিল রিক্ষত আেছ 
যােত িশশুরা ‘এস এস সুবুব্লক্ষ্মী’র গলায় েসই গান শুনেত সমথর্ হয়।

National Curriculum Framework (2005) পৃষ্ঠাঃ ৩২

অয্ােহড ইিনিসেয়িটভ্ স্ -এর ৈতির 'ওস্তাদ িসং আর মশার গল্প'

 আগামী সংখয্ায় পৰ্কািশত হেব িকছু অিডওিভজুয়ােলর িববরর্ণ যা 
নবিদশা'র কােছ িলিখত আেবদন জানােল পাওয়া যােব। 



৬  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

আজ পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্শাসন-চচর্ায় 
রাধাকুমুদ মুেখাপাধয্ায় খুব একিট 
আেলািচত নাম নন। এমনিক রাষ্টৰ্-
পৰ্সিবত ইিতহাস ভাবনাও তােক 
বহুলাংেশ বৰ্াতয্ কের েরেখেছ। তবুও 
মধয্েমধার কতৃর্েতব্ যখন মরেচ ধের 
যায়, তখনই নতুন ইস্পােতর মেতা 
ঝলেস ওেঠন রাধাকুমুেদর মেতা 
মানুেষরা। আমরা চমেক তাকাই তার 
অনুেচ্ছেদ অনুেচ্ছেদ বুেন েদওয়া 
িচন্তার অসীম আেলােক। এবােরর 
আেলাচনা তার েয বইিট িনেয় তার 
পৰ্কাশকাল ১৯১৯, তখনও পূণর্-
সব্রােজর দাবী সামেন আসেত শুরু 
কেরিন। পুেরােনা ধাঁেচর স্থানীয় 
উৎপাদন এবং বন্টন বয্বস্থা ভাঙেছ 
এবং একৈরিখক পুঁিজর সােথ সাযুজয্ 
সমব্িলত একিট বয্বস্থা সামেন 
আসেছ। এরই মােঝ তার এই মহাগৰ্ন্থ 
সৃিষ্ট করেলা িচন্তার নতুন েপৰ্িক্ষত। 
পৰ্াচীন ভারেতর সব্ায়ত্ত-শাসন ভাবনায় 
িতিন নতুন িদক িচহ্ন অনুপৰ্িবষ্ট 
করােলন। ইিতহােসর দব্ািন্দব্ক 
িবেশ্লষেণ তার েলখায় উেঠ এেলা 
‘সুশািসত’ সমাজেকিন্দৰ্ক ভারতবষর্ 
এবং তার িনরন্তর ইিতহােসর জিটল 

অিভযাতৰ্া। ‘েলাকাল গভণর্েমন্ট ইন 
এনিশেয়ন্ট ইিন্ডয়া’ নামক বইিট তুেল 
ধেরেছ শুধু শাসন পরম্পরা নয়, 
েকৗম সমােজর সােথ তার সম্পেকর্র 
অননয্ িচহ্নগুিল। রাধাকুমুেদর সতয্ 
অনুসারী ইিতহােসর পৰ্ধান িচন্তাভূিম 
অনুসন্ধান-িনভর্র এবং অনুসন্ধােনর 
পৰ্িত স্তের িতিন বুেন িদেত পােরন 
ইিতহােসর অননয্ ‘অবেজিক্টভ’ 
িনযর্াসিবনু্দগুিল। গৰ্েন্থর পৰ্থম অধয্ােয় 
পৰ্ারিম্ভক িবেবচনার মধয্ িদেয় িতিন 
িনমর্াণ কেরেছন িনজসব্ তত্তব্েসৗধ। 
এই অধয্ােয়ই পুেরা গৰ্ন্থিটেক উঁচু 
তাের েবঁেধ িদেয়েছন রাধাকুমুদ। 
স্থানীয় সব্ায়ত্ত শাসন বয্বস্থার িনযর্াস 
বনর্না করেত িগেয় িতিন খুব 
সাথর্কতার সেঙ্গ েদিখেয়েছন িকভােব 
সামৰ্ােজয্র কতৃর্েতব্র চরম েপষেনও 
িনজসব্ েকৗম-িভিত্ত িনেয় িটেক িছেলা 
পৰ্াচীন ভারতীয় সমাজ। িতিন এই 
অধয্ােয়ই জািনেয় িদেয়েছন েকন এই 
ভারতীয় পৰ্শাসন িচন্তা অনয্ এবং 
অননয্। রাষ্টৰ্ এই দীঘর্ সময় পেবর্ 
নুয্নতম অনিতকৰ্ময্ হস্তেক্ষপ ছাড়া 
আর িকছুই কেরিন। এর মধয্ িদেয় 
িতিন েযমন বহুলাংেশ েযৗথ েকৗম 

সমােজর ধারনার পৰ্িত আমােদর দৃিষ্ট 
আকষর্ণ কেরেছন, আবার েতমন 
ভােবই আমােদর পৰ্িত মূহূেতর্ সতকর্ 
কেরেছন, েযন িনদব্র্ন্দব্ ভারত এরকম 
েকােনা ধারণার কবেল আমরা না 
পিড়। পৰ্িতিট ভারতীয় গৰ্াম েযন 
এেককিট সব্াধীন এবং সব্তন্তৰ্ 
পৰ্জাতেন্তৰ্র মেতা, মেন্টগু-েচমস 
েফাডর্ এর পৰ্িতেবদেন এই সতয্ তারা 
তুেল এেনেছন। তেব এ ধরেনর 
ভাবনার সােথ যিদ আমরা 
রাধাকুমুদেক সরাসির সংযুক্ত কের 
েফিল তেব তা তার েমধার পৰ্িত 
অিবচার হেব। রাধাকুমুদ পৰ্শ্নাতর্ 
হেয়েছন, মাইেসার েথেক 
আফগািনস্তান পযর্ন্ত পিরবয্াপ্ত ভারতীয় 
সামৰ্াজয্ িক সম্ভব হেতা, যিদ না 
থাকত স্থানীয় উৎপাদন বয্বস্থার 
ওপের িনভর্র কের সৃিষ্ট হওয়া স্থানীয় 
সব্ায়ত্ত বয্বস্থার জািলকা িবনয্াস। 
রাধাকুমুদ পৰ্াচীনতার গেন্ধ আেমািদত 
কখন হনিন, যা পুরােনা তাই মহান 
এরকম েকােনা সেম্মাহন তার েনই। 
তেব িতিন যখন ভারতীয় ইিতহােসর 
েপৰ্িক্ষেত স্থানীয় সরকার নামক 
একিট পৰ্িতষ্ঠােনর পৰ্ত্নিববরণী 

িদেচ্ছন, তখন িবনু্দমাতৰ্ িবমূতর্তার 
স্পশর্ বাঁচােনা তার পেক্ষ খুব শক্ত 
একথা বলাই বাহুলয্। 

িদব্তীয় অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ পৰ্াচীন নিথর েপৰ্িক্ষেত িগেল্ডর 
ইিতহাস। িবেশষত সামািজক সংস্থান 
সংকৰ্ান্ত চচর্া খুব জরুরী ভূিমকা 
িনেয়েছ এই অধয্ােয়। তৃতীয় অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ এই সব িগেল্ডর 
গঠনগত িদক এবং তােদর িনিহত 
সম্পেকর্র জিটলতা। যারা আধুিনক 
পৰ্শাসন িবদয্াচচর্ায় আগৰ্হী তােদর 
এই অধয্ায়িট অেনক নব নব ভাবনার 
রসদ িদেত সহায়তা করেব। চতুথর্ 
অধয্ায় দু’পেবর্ িবনয্স্ত। এখােন 
পৰ্শাসিনক কাজ এবং যন্তৰ্ িবনয্াস 
দুই-এর ওপের আেরা অনুপুঙ্খ আেলা 
েফেলেছন রাধাকুমুদ। পঞ্চম অধয্ােয় 
রাধাকুমুদ েদিখেয়েছন এই স্থানীয় 
পৰ্শাসেনর নয্ায়-িবচার ভাবনা এবং 
তার পৰ্শাসিনক স্তরিবনয্াস এর মধয্ 
িদেয়  িতিন আমােদর েদখােত এবং 
পৰ্মান করেত সক্ষম হেয়েছন েয এই 
িছেলা স্থানীয় পৰ্শাসন-পৰ্িতষ্ঠােনর 
সবেচেয় জরুরী এবং গুরুতব্পূণর্ িদক। 
ষষ্ঠ অধয্ােয় িতিন েদিখেয়েছন েপৗর 

কাযর্ সম্পাদেনর পৰ্নালী। রাধাকুমুদ 
পৰ্াচীন এবং মধয্যুগীয় ভারেতর নগর 
পৰ্শাসন ভাবনার েমধা চঞ্চল 
বুিদ্ধদীপ্ততার সরণী অনুসন্ধােন িলপ্ত 
হেয়েছন এখােন। সপ্তম অধয্ােয়  
িতিন আেলাচনায় এেনেছন এইসব 
পৰ্শাসেনর সাংিবধািনকতার 
জায়গাগুিল। অষ্টম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ  িকছু িবেশষ িবেশষ নগর 
পৰ্শাসন এবং তােদর অন্তজর্িটলতা। 
নবম অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
জনপৰ্শাসেনর পৰ্িতষ্ঠান এবং তােদর 
দক্ষতা ও কাযর্ সম্পাদেনর কুশলতা। 

এবাের পৰ্শ্ন হেলা উন্নয়ন কমর্ীরা 
েকন এই মহাগৰ্েন্থর সােথ সহবাস 
করেবন এবং এই গৰ্ন্থপিরণয় তােদর 
িক েদেব ? পৰ্থমতঃ পৰ্জ্ঞার আেলা, 
িদব্তীয়তঃ বীক্ষার েরৗদৰ্, তৃতীয়তঃ 
মনেনর েতজ, চতুথর্তঃ সুপিরচ্ছন্ন 
ইিতহাস েচতনা, পঞ্চমতঃ িবেশ্লষনী 
পারিমতা এবং অেনক তেথয্র ভাণ্ডার 
যা িদেয় তারা িনমর্ান করেত পারেবন 
রাষ্টৰ্ অিতিরক্ত ভাবনার েসৗধ, েযখােন 
অদৃশয্ ইিতহাস-পুরুষ শান্ত রাধাকুমুদ 
আমােদর চলেত েশখােচ্ছন শুভ কমর্ 
পেথ। 

রাধাকুমুেদর ভাবনায় পৰ্াচীন ভারেতর স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা

মহীরুহ পৰ্িতম পািণ্ডেতয্র 
িবচু্ছরেণ তাঁর অনায়াসসাধয্ দক্ষতা 
পৰ্মািণত হেয়েছ বহু গৰ্েন্থ, তাঁর 
সুিনিবড় পৰ্জ্ঞায় চমিকত হেয়েছ 
ইিতহােসর পৰ্ািতষ্ঠািনক চচর্া-পীঠগুিল, 
তাঁর গভীর অনুপুঙ্খ সহকাের রিচত 
ভারতীয় ইিতহােসর িবিভন্ন সময় 
পবর্গুিল আমােদর সামেন আজও 
পৰ্ধান আকর িহসােব পিরগিণত, 
িতিন রাধাকুমুদ মুেখাপাধয্ায়। 
পিরবয্াপ্ত মধয্েমধার জগেত িতিন 
আজ অেনকাংেশ ঝাপসা হেয় 
এেসেছন। আজ আমােদর িবজ্ঞাপন-
মিথত িবদয্াচচর্ার জগেত িতিন 
বহুলাংেশই অনােলািচত। তবু যারা 
িশক্ষার িবিভন্ন েপৰ্িক্ষেত তােদর 
কমর্কাণ্ড এিগেয় িনেয় েযেত চান, 
তােদর যিদ পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা 
ভাবনা এবং বয্বস্থার ধূসর স্নায়ু পেথ 
পিরভৰ্মণ করেত হয়, তেব অিত 
গুরুতব্পূণর্ সম্পদ হেত পাের 
রাধাকুমুেদর অসামানয্ িনমর্াণ 
‘এনিশেয়ন্ট ইিণ্ডয়ান এডুেকশন – 
বৰ্ািহ্মিনকাল অয্ান্ড বুিদ্ধষ্ট’ নামক 
মহা-গৰ্ন্থিট, যার পৰ্িত ছেতৰ্, অনুেচ্ছেদ 
িবপুল তেথয্র িনপুণ সমাহাের িতিন 
তুেল ধেরেছন আবছা হেয় আসা 
ভারেতর অনয্ এক ছিব। েয ছিব 
িতিন পৰ্ামাণয্ দিলেলর সমাহাের মূতর্ 
কের তুেলেছন এক অপূবর্, অভূতপূবর্ 
দক্ষতায়। দুিট অংশ এবং চিবব্শিট 
অধয্ােয় িববৃত হেয়েছ পৰ্াচীন ভারেতর 
িশক্ষা ভাবনা এবং তার পৰ্ািতষ্ঠািনক 
আেয়াজন। অিত সতকর্ রাধাকুমুদ 
যখন তেথয্র িবচু্ছরণ ঘটান তার মেধয্ 
েযমন পৰ্ামািনকতার পৰ্িত পৰ্বল 
যেত্নর ছাপ থােক আবার েতমনই 
িতিন ইিতহােসর তত্তব্-ভাবনা এবং 
িবেশ্লষণও বুেন িদেত পােরন 
অনায়ােস। িতিন শুধু তথয্ সমাহাের 
নয়, আমােদর আেলািকত কের 

েতােলন তার সুিনিবড় িবেশ্লষেণর 
ঘনেতব্। িতিন ইিতহাস িবদয্াচচর্ার 
ভুবেন িনেয় এেস িছেলন সামগৰ্ীকতার 
েবাধ যা আজেকর সাংসৃ্কিতক 
িবদয্াচচর্ার দব্ারা পৰ্ভািবত ইিতহাস 
রচনার েপৰ্িক্ষেত অতয্ন্ত িবরল। 

এই মহা-গৰ্েন্থর পৰ্থম অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ ৈবিদক ধারনাতন্তৰ্ 
এবং পিরভাষার জগত, িদব্তীয় অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ ঋকৈবিদক িশক্ষার 
িবিভন্ন িদকগুিল, তৃতীয় অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ অনয্ানয্ েবেদ িশক্ষা 
েযভােব পৰ্িতভাত হেয়েছ তার 
অনুপুঙ্খ িববরণ, চতুথর্ অধয্ােয় িতিন 
আেলাচনা কেরেছন উত্তর-ৈবিদক 
িশক্ষার পৰ্িতষ্ঠান এবং তার 
আেয়াজনগুিল পৰ্সেঙ্গ, পঞ্চম অধয্ায় 
আেলািচত হেয়েছ সূতৰ্ সািহেতয্র 
িশক্ষা ভাবনা, ষষ্ঠ অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ পািণিনর সময়কালীন িশক্ষা, 
সপ্তম অধয্ােয় উেঠ এেসেছ েকৗিটেলয্র 
অথর্শাস্তৰ্ এবং েসখােন িশক্ষার 
আেয়াজন ও দশর্ন, অষ্টম অধয্ােয় 
আেলািচত হেয়েছ িশক্ষার আইিন 
বয্ািপ্ত, নবম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ সূতৰ্ সািহেতয্র দশর্নগত 
অিভঘােত িশক্ষা িক ভােব এেসেছ, 
দশম অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ 
মহাকােবয্র আেলােক িশক্ষা এখােন 
নতুন এক গেবষণার িবষেয়র পৰ্িত 
ইিঙ্গত িদেয়েছন রাধাকুমুদ, একাদশ 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ পৰ্াচীন 
ভারেতর িশল্প এবং বৃিত্তমূলক িশক্ষা 
এবং দব্াদশ অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
িকছু িবেশষ িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান এবং 
েকন্দৰ্ পৰ্সেঙ্গ।

 িদব্তীয়পবর্ শুরু হেয়েছ 
তৰ্েয়াদশ অধয্ােয়।এই পেবর্ আেলািচত 
হেয়েছ পৰ্ধানত েবৗদ্ধ িশক্ষার দশর্ন 
এবং ধারা। তৰ্েয়াদশ অধয্ােয় িতিন 
আেলাচনা কেরেছন সামিগৰ্ক েবৗদ্ধযুগ 

এবং তার েবৗিদ্ধক যাতৰ্াপথ পৰ্সেঙ্গ। 
চতুদর্শ অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ 
েবৗদ্ধ িশক্ষার কাঠােমা পৰ্সেঙ্গ, পঞ্চদশ  
অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ  
িনয়মতন্তৰ্, েষাড়শ অধয্ােয় এেসেছ  
েবৗদ্ধ গৃহ এবং আবাস বয্বস্থা, সপ্তদশ 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ িনেদর্শ 
পৰ্সেঙ্গ েযখােন সন্নয্াসী হেয় ওঠার 
িবিভন্ন পযর্ােয় িশক্ষেণর ভূিমকা এবং 
তার তাৎপযর্ রাধাকুমুদ তুেল ধেরেছন, 
অষ্টাদশ অধয্ােয় এেসেছ িশল্প িশক্ষা, 
উিনশতম অধয্ােয় এেসেছ িমিলন্দ-
পন্থা এবং তার িশক্ষা পৰ্সেঙ্গ ভাবনার 
কথা, িবশতম অধয্ােয় রাধাকুমুদ তুেল 
ধেরেছন, জাতেকর ভাবনায় িশক্ষা িক 
ভােব এেসেছ তার আেলাচনা, 
একুশতম অধয্ােয় পঞ্চম শতা ীেত 
পৰ্ধানত: ফা-িহেয়ন এর িববরেণ 
িশক্ষা িকভােব এেসেছ  তার আেলাচনা 
কেরেছন রাধাকুমুদ, বাইশতম 
অধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ সপ্তম 
শতা ীেত িহউেয়ন সাং এর ভাবনায় 
এবং েলখায় তৎকালীন িশক্ষার 
পৰ্ািতষ্ঠািনক আেয়াজন েযভােব 
এেসেছ তার পৰ্সেঙ্গ, েতইশতম 
অধয্ােয় আেলািচত হেয়েছ ই-িচং-এর 
ভাবনা, চিবব্শতম অধয্ােয় আেলািচত 
হেয়েছ িবশব্িবদয্ালেয়র ইিতহাস।

 এই অিত-সুিনিবড় মহা-গৰ্ন্থ 
িশক্ষা িবষেয় কমর্রত উন্নয়ন 
েপশাদাররা িকভােব গৰ্হণ করেবন তা 
বলা শক্ত। তেব যিদ অয্াকােডিমকেসর 
ধূসরতা েথেক আবার রাধাকুমুেদর 
ভাবনা এবং তার ইিতহাস যাপনেক 
সজীব কের তুলেত হয় তেব এর 
পাঠ-পুনপর্াঠ খুব জরুরী। িকন্তু পৰ্শ্ন 
হল িবপুল কমর্কােণ্ডর উেত্তজনা েথেক 
সৃজেনর অবসর েবেছ িনেয় িফল্ড 
অিফেসর জানালা িদেয় শীেতর 
সকােল েপয়ারা গােছর ডােল েকান 
নতুন একিট পিরযায়ী পািখ েদখেত 

েদখেত একুশ শতেকর েকান উন্নয়ন 
কমর্ী রাধাকুমুেদর এই মহা-গৰ্ন্থিট 
হােত তুেল েনেবন িকনা। তেব যিদ 
তােক বুঝেত হয় শুধু রাষ্টৰ্ নয় 
সমােজরও পৰ্াচীন িশক্ষা বয্বস্থায় 
একিট গুরুতব্পূণর্ ভূিমকা িছল তেব 
এই মহা-গৰ্ন্থ তােক এক নতুন 
েচতনার িদেক ধািবত করেব। েয 
ধাবমানতা িনেয় উন্নয়ন কমর্ীরা ছুেট 
যােবন িশক্ষাঙ্গন েথেক নতুন 
িশক্ষাঙ্গেন, েযখােন রাধাকুমুেদর মেতা 
কের িশক্ষক এবং িশক্ষার সােথ যুক্ত 
বনু্ধরা নতুন কের তােদর িশক্ষা 
সংকৰ্ান্ত ভাবনােক নবীকৃত করেবন। 

পৰ্িতিট িশক্ষাঙ্গন হেব সবুজ, েযখােন 
পিরযায়ী পািখরা এেস বসেব, িশশুরা 
বইেয়র পাতায় নয়, বৃেক্ষর সােথ 
সহবােস জীবন ও পৰ্কৃিতেক স্পশর্ 
করেব, েয স্পেশর্ পৰ্থাগত িশক্ষার বাঁধ 
েভেঙ স্থানীয় ভােব পৰ্াসিঙ্গক িশক্ষার 
নান্দীপাঠ রিচত হেব, স্থানীয় সংসৃ্কিত 
এবং েলাকাচাের সমৃদ্ধ হেব িশক্ষাঙ্গন 
এবং েসটাই হেব রাধাকুমুেদর পৰ্িত 
পৰ্কৃত আমােদর আন্তিরক শৰ্দ্ধাঘর্। 
আসুন েচতনায় শান িদই।  

রাধাকুমুেদর িবেশ্লষেণ পৰ্াচীন ভারতীয় িশক্ষা

৩  সংকলন - ৬ । এিপৰ্ল ২০১৪

স্থানীয় জ্ঞান-ঐিতহয্ িশক্ষায় 
জ্ঞােনর ভাণ্ডার

ভারতবেষর্র িবিভন্ন জনেগাষ্ঠী এবং বয্িক্তগণ েদেশর 
পিরেবশ এবং সংসৃ্কিত  সংকৰ্ান্ত জ্ঞােনর এক ভাণ্ডার, যা 
তারা তােদর পূবর্তন পৰ্জন্মগুিল েথেক েপেয়েছন ঐিতহয্ 
িহসােব অথবা বয্িক্তগত জীবেনর বাস্তব অিভজ্ঞতার মধয্ 
িদেয়। এই জ্ঞান হেত পাের িবিভন্ন উিদ্ভেদর নামকরণ এবং 
বগর্ীকরণ সংকৰ্ান্ত, জল সংরক্ষেণর পদ্ধিত অথবা সুস্থায়ী 
কৃিষ সংকৰ্ান্ত, েকােনা েকােনা সময় এই সব জ্ঞান এবং 
িবষয়-ভাবনা েথেক িভন্ন ধরেনরও হেত পাের। আবার 
এমনও হেত পাের েয েসগুেলা গুরুতব্পূণর্ িহসােব িবেবিচত 
হেলা না। এমনবস্থায় িশক্ষক িশশুেদর সহায়তা করেত 
পােরন স্থানীয় ঐিতহয্ এবং জনেগাষ্ঠীর বাস্তুতািন্তৰ্ক জ্ঞােনর 
উপের পৰ্কল্প করার জনয্ েযখােন িবদয্ালেয়র িবষয় 
ভাবনার সােথ এই ঐিতহয্ – িনয়িন্তৰ্ত ভাবনার পাথর্কয্ও 
অঙ্গীভূত হেব। েকােনা েকােনা েক্ষেতৰ্ হয়েতা দুইধরেনর 
জ্ঞান পদ্ধিত সমান্তরাল হেত পারেব বা একই রকম হেত 
পাের েযমন িবিভন্ন েরাগ পৰ্সেঙ্গ িবদয্ালেয় অনুশীিলত জ্ঞান 
স্থানীয় জ্ঞান এবং িবশব্ােসর পুেরাপুির িবপরীত এবং ৈবরীও 
হেত পাের। যাই েহাক স্থানীয় জ্ঞােনর সমস্ত পৰ্করণ 
সঞ্চািরত হেত হেব এবং নীিতর মধয্ িদেয়ই।
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পৃষ্ঠাঃ ৩২

পঞ্চােয়তরাজ পৰ্িতষ্ঠােনর িশক্ষায় 
কেয়কিট ইিতবাচক িদক 

• · িশক্ষাবয্বস্থা আমলাতািন্তৰ্ক হেয় ওঠার েঝাঁক কেম যায় 

• · পড়ুয়ােদর যথাযথ িশক্ষাদােনর েক্ষেতৰ্ িশক্ষক-িশিক্ষকা 
অেনক েবিশ দায়বদ্ধ হন 

• · িবদয্ালয়গুিল যেথষ্টভােব সব্-শাসেনর ক্ষমতা অজর্ন 
কের

• · পড়ুয়ােদর চািহদার পৰ্িত অেনক েবিশ নজর রাখা যায় 

• · স্থানীয় জনজীবন, পৰ্কৃিত-পিরেবশ পৰ্ভৃিত িবষেয় 
জানার উদ্দীপনা বােড় 

• · িনজসব্ পিরেবেশ পড়ুয়ারা িবিভন্ন সামথর্য্ অজর্েনর 
অিধকারী হয়

• · পড়ুয়ারা চারপােশর পিরেবশ, জীবন ও জগৎ িনেয় 
পযর্েবক্ষন করেত পাের

• · পযর্েবক্ষণ করা িবষেয়র সেঙ্গ েশৰ্িণকেক্ষর পাঠয্সূিচ 
িনভর্র িবষয় ও  তেথয্র মেধয্ সমব্ন্ধ স্থাপন সহজ হয়  

• · িশশু মেন নানান েকৗতূহল ও পৰ্শ্ন জােগ, পাঠয্সূিচর 
িবষয় সমব্েন্ধ েকৗতূহল বােড়। তােত সৃজন ক্ষমতা বৃিদ্ধ 
পায়

• · িশশু ‘জানা েথেক অজানায়’ এবং ‘মূতর্ েথেক িবমূেতর্র’ 
অিভমুেখ অগৰ্সর হেত পাের। ফেল, িনেজর অঞ্চেলর 
পিরিধ ছািড়েয় িবশব্সমােজর সদসয্ হেয় ওেঠ। 
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েমৗিখক ও হস্তিশেল্পর ঐিতহয্ 
ঐিতহয্ হল িবেশষ েবৗিদ্ধক সম্পিত্ত। যা ৈবিচতৰ্য্ময় 

ও সূক্ষ্ম। আমােদর সমাজ অগিণত মিহলা, পৰ্ািন্তক ও কু্ষদৰ্ 
েগাষ্ঠী ও উপজািত দব্ারা রিক্ষত। সব িশশুর পাঠকৰ্েম 
এগুিলেক যুক্ত করেল আমরা জ্ঞােনর জনয্ েবাঝাপড়া এবং 
ধারনার মমর্বস্তু, দক্ষতা ও ক্ষমতা লােভর জানালা খুেল 
িদেত পাির। যােত তারা িবিভন্ন উদ্ভাবেনর দব্ারা তােদর 
জীবন ও সমাজেক সমৃদ্ধ করেত পাের। 

অনয্িদেক েদখা যায় – সু্কলগুিল িশিক্ষত মানুষেক এই 
সুেযাগ কের েদয়। অথচ আর একদল অেনকেক্ষেতৰ্ 
অবেহিলত থােক। আমরা বলেত চাই – েমৗিখক ও 
হস্তিশেল্পর এই সবেক্ষতৰ্ অবেহলা করা সঙ্গত নয়। স্থানীয় 
সব্াক্ষরতােক েযেকােনা ভােব রক্ষাকরা অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্।
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বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠাঃ ২৫

জাতীয়পাঠকৰ্েমর িকছু 
উেল্লখয্েযাগয্ অংশ

েদেশর মানুেষর ও পিরেবেশর চিরতৰ্ অনুসাের িশক্ষা পদ্ধিত ৈতির হওয়া দরকার। েদেশর মানুেষর ও পিরেবেশর চিরতৰ্ অনুসাের িশক্ষা পদ্ধিত ৈতির হওয়া দরকার। 
িশক্ষা হেব পৰ্িতিদেনর জীবনযাতৰ্ার িনকট অঙ্গ। চলেব তার সেঙ্গ একতােল একসুের। েসটা ক্লাস নামধারী খাঁচার িশক্ষা হেব পৰ্িতিদেনর জীবনযাতৰ্ার িনকট অঙ্গ। চলেব তার সেঙ্গ একতােল একসুের। েসটা ক্লাস নামধারী খাঁচার 
হেব না।হেব না।

রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর 

২০১১ সােল পিশ্চমবঙ্গ 
সরকােরর িবদয্ালয় িশক্ষা দপ্তেরর 
পৰ্তয্ক্ষ তত্তব্াবধােন এবং এ রােজয্র 
অগৰ্নী িশক্ষািবদ এবং িশক্ষািচন্তার 
সােথ ওতপৰ্তভােব যুক্ত িবিভন্ন 
মানুষজনেক িনেয় ও পৰ্ধানত ‘জাতীয় 
পাঠকৰ্ম  রূপেরখা ২০০৫’ এবং 
‘িশক্ষার   অিধকার  ২০০৯’ এর 
ধারনাগত েপৰ্িক্ষেতর সােথ সঙ্গিত 
েরেখ, িবদয্ালয় স্তেরর পাঠয্বইগুিল 
পৰ্সেঙ্গ েয নতুন িবেবচনা এবং 
অনুপুঙ্খ িবেশ্লষন শুরু হয়, তার ফল 
িহেসেব আমরা েপেয়িছ পৰ্ায় সব 
েশৰ্ণীর নতুন বই। েয বইগুিল িবগত 
দু’বছের সারা েদশজুেড় এবং িবেশষত 
এ রােজয্ অেনক নতুন ভাবনার 
উৎসমুখ খুেল িদেয়েছ। নবিদশার এই 
সঙ্কলেন আমরা আেলাচনার জনয্ 
িনবর্াচন কের  িনেয়িছ পৰ্থম এবং 
িদব্তীয় েশৰ্ণীর ‘আমার বই’ সংকলন 
দুিট।

দু’খািন ক্লােশর বইেতই আমরা 
েয েশৰ্ণী-িশখেনর পৰ্ধান িভিত্তর কথা 
েপেয়িছ েসগুিল হেলা িশশু িবষয়ক 
িশক্ষা, হােত কলেম পৰ্েয়ােগর মাধয্েম 
িশক্ষা, সমিনব্ত িশখণ এবং আনন্দময় 
িশক্ষা।
পৰ্থম েশৰ্ণীর পৰ্থম েশৰ্ণীর ‘আমার বইআমার বই’

পৰ্থমেশৰ্ণীর ‘আমার বই’-এর 
মেধয্ বাংলা, ইংরাজী এবং গিণত এই 
িতনিট পৰ্ধান িভিত্ত িবষয়েক িনেয় 
সুসমিনব্ত আকাের পিরেবশন করা 
হেয়েছ। পৰ্িকৰ্য়ািট েযেহতু তুলনায় 
নতুন তাই এখেনা পরীক্ষা-নীিরক্ষার 
সময় চেল যায় িন, েসজনয্ পৰ্িত 
পাতায় েদওয়া হেয়েছ গুরুতব্পূণর্ 
িশখন পরামশর্। সােড় িতনেশা 
পৃষ্ঠাবয্াপী এই বইেয়র পৰ্িত পৃষ্ঠায় 
আেছ অসাধারন হােত আঁকা ছিব, যা 

িশশুর ছিব-েদখার রুিচ িবকােশর 
পেক্ষ িবেশষ সাহাযয্কারী হেব বেল 
আমােদর ধারনা। একদম পৰ্থম পৃষ্ঠা 
েথেকই পাঠ-পৰ্িকৰ্য়ায় স্থান কের 
িনেয়েছ গৰ্াম এবং গৰ্ামীণ জীবেনর 
সরলতা। এখােন বণর্ েচনা এবং 
শ ভান্ডােরর িনমর্াণ ও সৃজেনর জনয্ 
িবদয্াসাগেরর বণর্পিরচেয়র ওপের 
িনভর্র করা হেয়েছ। বইেয়র পৰ্াক-
কথেন এই সমগৰ্ উেদয্ােগর পৰ্ধান 
পুরুষ অধয্াপক অভীক মজুমদার এই 
বইেয়র ‘কৃতয্ািল িনভর্র’ িশখন 
পৰ্িকৰ্য়ার কথা বেলেছন। েযমন বহু 
সময় িশখন পরামেশর্ বলা হেয়েছ, 
েকােনা কিবতা পড়ােনার সময় িশক্ষক 
েশৰ্ণীকেক্ষ অিভনেয়র আশৰ্য় িনেত 
পােরন। আবার িবেশষ কের েযখােন 
অংেকর পাঠ েদওয়া হেচ্ছ, েসখােন 
িশশুেক এমন অেনক ধরেনর 
বহুমািতৰ্ক কােজর িদেক িনেয় আসার 
েচষ্টা আেছ, যা িঠক ভােব সৃজনী 
পৰ্েয়াগ করেত পারেল অেনক নতুন 
সম্ভাবনার িদেক আমরা এিগেয় েযেত 
পারব।  

এই পৰ্থম েশৰ্ণীর “আমার 
বই”-এর অনয্তম পৰ্ধান িদক বেল 
আমােদর মেন হয় পৰ্িতিট পােঠয্র 
অনুষেঙ্গ িশশুর অিভজ্ঞতার সােথ 
পৃিথবীর সহবাস।  েযমন, ১৭০ 
পাতায় ‘কাঁচা আম’ নামক একিট 
ছড়ায় েযখােন কিব সুখলতা রাও 
ৈবশােখর ঝেড় আম ঝের পড়া এবং 
তা কুেড়ােনার আনন্দময় অিভজ্ঞতার 
কথা বেলেছন। এিট যখন িশশু পাঠ 
করেব, েসখােন িশখন পরামশর্ 
অনুযায়ী িশক্ষকেক িকছু িজিনষ 
েখয়াল রাখেত হেব। ৈবশােখর পৰ্কৃিত 
িনেয় িশশুর ভাবনার সােথ পড়ােনােক 
েযমন সমৃ্পক্ত হেত হেব, আবার অনয্ 

িদেক অনয্ানয্ ঋতুগুিলর সােথ এর 
পাথর্কয্ এবং সাদৃশয্ পৰ্সেঙ্গও েযন 
তােদর মেন ধারণা সৃিষ্ট হয়। অনয্ 
িদেক েযমন ২১৮ পাতায় েয গদয্াংশ 
আেছ েসখােন িবিভন্ন পািখর পৰ্সেঙ্গ 
রূপকথা ধরেনর েয আেলাচনা করা 
হেয়েছ, েসখােন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা পািখ 

পৰ্সেঙ্গ েযমন জানেব, তার সােথ 
সােথ     ৈবিচেতৰ্র উদ্ভাস পৰ্সেঙ্গও 
সংেবদনশীল হেয় উঠেব। আবার 
২৫৩ পাতায় েযখােন গাছ পৰ্সেঙ্গ 
একিট গদয্াংশ রেয়েছ, েসখােন 
িশক্ষাথর্ীরা গােছর িবিভন্ন অংেশর 
পৰ্সেঙ্গ েযমন জানেব েতমন ভােবই, 
যা এই পাতার নীেচ িশখন-পরামেশর্ 
বলা হেয়েছ েয িশক্ষাথর্ীরা পাঠিট 
সহজ পােঠর ‘কাল িছল ডাল খািল’র 
িভিত্ত পাঠ িহসােব পড়েব, েসখােন 
গােছর শরীর এবং তার িনজসব্ 
েসৗন্দযর্ দুই-ই েযন পৰ্মূতর্ হেয় ওেঠ 
িশশু-িশক্ষাথর্ীর সামেন। 
িদব্তীয় েশৰ্ণীর িদব্তীয় েশৰ্ণীর ‘আমার বইআমার বই’

িদব্তীয় েশৰ্ণীর “আমার বই” েক 
যিদ পৰ্থম েশৰ্ণীর ধারাবািহকতায় 
েদিখ, তেব তা নতুন অেনকগুিল 
ৈবিশেষ্টয্র পৰ্িত আমােদর দৃিষ্ট 
আকষর্ণ কের। এখােন ধের েনওয়া 

হেয়েছ িশশুর অিভজ্ঞতার পিরসর 
একটু েবশী। বস্তু – রং – বণর্ সম্পেকর্ 
তার েচতনায় একটু স্পষ্টতা এেসেছ,  
পুেরা বাকয্ পাঠ করার দক্ষতা সৃিষ্ট 
হেয়েছ। এই পেবর্ আমরা েদেখিছ 
গদয্াংশগুিল তুলনায় একটু বড় এবং 
তারা িবষয়গতভােব আেগর েশৰ্ণীর 
তুলনায় একটু জিটল। এখােন 
পুনয্লতা চকৰ্বতর্ীর ‘বাদল িদেন’, 
সুভাষ মুেখাপাধয্ায়-এর ‘বােরােমেস’, 
সুখলতা রাও-এর ‘অনয্খােন’, শঙ্খ 
েঘােষর ‘েবলুন বািড়’র পাশাপািশ 
রেয়েছ রবীন্দৰ্নােথর ‘আগুেনর 
পরশমিণ’। এখােন আেরা অনয্ানয্ 
েযসব গদয্-পদয্াংশগুিল আমরা 
েপেয়িছ তা িশশুমেন উন্নত নন্দনেবাধ 

সমৃদ্ধ সািহতয্ ভাবনার পৰ্িত আকষর্ণ 
ৈতরী কের।   যখন উেপন্দৰ্িকেশার-এর 
‘েমেঘর মুলুক’-এর মেতা িচতৰ্কল্প-
সমৃদ্ধ দািজর্িলং ভৰ্মণ বৃত্তান্ত পড়ােনা 
হেব, তা েযন একই সােথ ভৰ্মণ 
কািহনী এবং েলখেকর েদখা 
দািজর্িলং-এর পৰ্িত সংেবদনশীল হেয় 
ওেঠ। আবার অনয্িদেক আমরা যখন 
িশশুেদর লীলা মজুমদােরর ‘হািতর 
মা’ পাঠ করােবা, তখন হািতর অনয্ানয্ 

ৈবিশষ্টয্ ছাড়াও েযন সামেন আেস 
পৰ্াণী সমােজর মমতব্েবাধ এবং তা 
েযন সঞ্চািরত হয় িশশুর েবােধর 
গহেন।

এখােন েয অংক এবং িদব্তীয়ভাষা 
িহসােব ইংেরজীর পাঠ িনবর্াচন করা 
হেয়েছ, েসখােন পদ্ধিতগতভােব পৰ্থম 
েশৰ্ণীর সম্পৰ্সারেনর িদকটাই মাথায় 
রাখা হেয়েছ সবেচেয় েবশী। এবং 
েসজনয্ যিদ খুব সন্তপর্েন েযখােন 
অংক এবং ইংরাজী আেলাচনা করা 
হেয়েছ, যিদ েসই অংশগুিল পাঠ কির 
তেব েদখা যােব এখােন বস্তু পৃিথবীেক 
আশৰ্য় করা হেয়েছ অেনক েবশী 
মাতৰ্ায়। এখােন এই অংক িশক্ষেণ 
খুব জরুরী হেয় উেঠেছ ছিবর বয্বহার 
এবং িবিভন্ন েখলার পৰ্েয়াগ। েযমন 
লুেডার ছক বয্বহােরর মাধয্েম 
েযাগিবেয়ােগর সরল িনয়মকানুনগুেলা 
খুব আনন্দময় পৰ্িকৰ্য়ায় বুিঝেয় 
েদওয়া হেয়েছ এবং লুেডা ছক 
বয্বহােরর জনয্ িশশুর আনন্দ পৰ্িকৰ্য়া 
অেনক তব্রািনব্ত হেব বেল আমােদর 
িবশব্াস।  

খুব সীিমত পিরসের আমরা দুিট 
“আমার বই” পৰ্সেঙ্গ আেলাচনা 
রাখলাম এবং এইভােব আমরা 
অনয্ানয্ বইগুিল পৰ্সেঙ্গও আেলাচনােত 
যােবা। তেব যা আমােদর কাময্, 
তাহল িশক্ষা েযন জীবনেকিন্দৰ্কতােক 
ছঁুেয় থােক এবং আমােদর মেত 
তাহেলই সৃিষ্ট হেব নতুন পৰ্ানবন্ত 
একিট পৰ্জন্ম, যােদর মেমর্ রেয়েছ 
সুপিরছন্ন সংসৃ্কিতেবাধ এবং তার 
সােথ পৰ্িতিদেনর বাস্তবতােক পাঠয্ 
বইেয়র িনিরেখ িমিলেয় েদখার 
দক্ষতা।

নতুন ‘আমার বই’ এবং িশশুেকিন্দৰ্ক পাঠপৰ্িকৰ্য়ার  নতুন িদশার অনুসন্ধােন
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িশক্ষার বািক ইিতহাস

িশক্ষা মানুেষর জনয্ আর 
িশক্ষার মেধয্ িদেয়ই মানুষেক মানুষ 
হেত হয় । মানুেষর ঘের জন্ম 
িনেলই মানুষ হওয়া যায় না । তাই 
জরুরী তার জীবন ও জগত সম্পেকর্ 
সিঠক জ্ঞানলাভ করা । তার িনেজর 
পিরচয় জানা, েস েকাথা েথেক 
এেসেছ, েকাথায় যােব, পৃিথবীেত 
তার দািয়তব্ – কতর্বয্ আেছ িকনা, 
থাকেল তা িক ভােব পালন করেত 
হেব এ সবই মানুেষর িশক্ষার 
িবষয়। সঙ্গত কারেনই মানুষেক 
ভাবেত হয় িশক্ষার িবষয় ও তার 
পদ্ধিত িনেয়। িশক্ষা শ িট িনেয় 
আমােদর মেধয্ অেনক িবভৰ্ািন্ত 
আেছ। বই মুখস্থ কের পরীক্ষা 
েদওয়াই িশক্ষা আর েসই কমর্কাণ্ড 
হেব সু্কল নামক পৰ্িতষ্ঠানেক িঘের। 
জীবেনর সেঙ্গ আঞ্চিলক পিরেবেশর 
সেঙ্গ েকান িমল েনই। আসেল 
জীবন েযমন হওয়া উিচত িশক্ষা ও 
েতমন হওয়া দরকার। জীবন ও 
িশক্ষা আসেল একই মুদৰ্ার এিপঠ 
ওিপঠ - এই ভাবনাটাই সাধারনভােব 
েনই। একেঘেয় নীরস পুঁিথর পাতায় 
বন্দী হেয় থােক ৈশশেবর জীবন। 
িশক্ষকরাও আনেন্দর েসানার কািঠ 
রুেপার কািঠর পরশ িদেত পাের না 
েছেলেমেয়েদর, তার ফেল অেনেকই 
সু্কল েছেড় েদয়। গৰ্ােমর অেনক 
গরীব েছেলেমেয়রা িশক্ষার আেলা 
েথেক বিঞ্চত হেয় অন্ধকার জগেতর 
িদেক পা বাড়ায়। এই আনুষ্ঠািনক 
িশক্ষা েকবল গৰ্ামীণ েবকােরর 
সংখয্াই বাড়ােচ্ছ।  অিধকাংশ 
পড়ােশানা েশষ কের না। েকননা 
তােদর অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, না 
পােব শহের চাকির আর না পারেব 
গৰ্ােমর কৃিষর কাজ। মােঠর কাজ 
েথেক সম্পকর্হীন হেয় পেড় 
অেনেকই স্থানান্তরেনর পেথ পা 
বাড়ােচ্ছ।  আনুষ্ঠািনক িশক্ষার 
পাশাপািশ হােত কলেম দক্ষতা 
অজর্েনর িশক্ষােক যিদ েযাগ করা 
যায়, তাহেল েছেলেমেয়রা িনেজেদর 
পছন্দ মত েপশা েবেছ িনেয়  গৰ্ামীন 
পিরেবেশ সুন্দর জীবন যাপন 
করেত পারেতা। েযমন ধরা যাক, 
ইসু্কেল েছেলেমেয়রা গৰ্ােমর একজন 
অিভজ্ঞ চািষর সাহাযয্ িনেয় একটা 
পুিষ্ট বাগান করেলা ইসু্কল পৰ্াঙ্গেণ। 
এর ফেল েছেলেমেয়েদর কৃিষ 
িবষয়ক জ্ঞান অজর্ন করার একটা 

সুেযাগ ৈতির হল। েছেলেমেয়রা 
পৰ্কৃিত পাঠ, পৰ্কৃিত পযর্েবক্ষণ এবং 
পৰ্ােয়ািগক কৃিষ িশক্ষার ওপর বাস্তব 
ধারণা লাভ করেলা। বাগােনর 
পরেশ েছেলেমেয়েদর কৃিষ মনষ্কতা 
গেড় উঠেলা। এইভােব িবদয্ালেয়র 
বাগান কৃিষ িশক্ষার জীবন্ত িবদয্াপীঠ 
রূেপ আত্মপৰ্কাশ ঘটােলা। 
এইখােনই আনুষ্ঠািনক িশক্ষার সেঙ্গ 
স্থানীয় সুেযাগ সুিবধা িভিত্তক 
িশক্ষার সংেযাগ গেড় উঠেলা। শুধু 
জীিবকা নয় স্থানীয় ভূেগাল, 
ইিতহাস, সমােজর েয গনতািন্তৰ্ক 
সব্শািসত পৰ্িতষ্ঠান আেছ, যােক 
আমরা গৰ্াম পঞ্চােয়ত বিল তা 
জানেত ও বুঝেত হেব, িবদয্ালেয়র 
মেধয্ তার চচর্া করেত হেব। 

এ েতা েগল স্থানীয় চািহদা, 
আর একটা িদক আেছ েযটা বস্তু 
িদেয় েবাঝা যায় না অন্তর িদেয় 
বুঝেত হয়। েসটা হল িনেজেক 
জানা, এই জানার নামই িশক্ষা। 
মেন রাখেত হেব, মানুষ হেচ্ছ 
ৈদিহক ও আিত্মক জীব। শুধু মাতৰ্ 
জীিবকা িনভর্র িশক্ষা নয় পিরপূণর্ 
মানুষ রূেপ েছেলেমেয়রা যােত 
িনেজেক েমেল ধরেত পাের, েসটা 
িশক্ষার একটা বড় িদক। আর এক 
িদেক মানুেষর েয ধমর্ েসটাও 
িশক্ষার অঙ্গ। েযমন ধরা যাক 
ফিকর-ফয্াকড়া, সুিফ-ভিক্তর 
শিক্তশালী ধারা যা আমােদর 
সমাজেক আেগ িটিকেয় েরেখিছল 
যার সেঙ্গ জীবনযাপেনর িবেশষ 
চচর্ার পৰ্শ্ন জিড়ত িছল। মানুেষর 
বাইের একিদেক পৰ্কৃিত এবং 
অনয্িদেক অপরাপর মানুেষর সেঙ্গ 
সম্পেকর্র  চচর্ার সুিনিদর্ষ্ট ধারার 
মেধয্ই তােদর বয়ান গেড় উেঠেছ। 
এইগুেলাও িশক্ষার একটা বড় 
ধারা। যা আমােদর মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর সম্পেকর্র একটা েসতু 
বন্ধন কের। িকন্তু দুঃেখর িবষয় 
মানব ধািমর্ক এই িবষয়টা িশক্ষাঙ্গেন 
বাচ্চােদর মেধয্ চচর্ার েকান সুেযাগ 
েনই। অথচ আজেকর সমেয় 
দাঁিড়েয়  যখন মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর বন্ধনটা আলগা হেয় যােচ্ছ 
ততই এটা পৰ্াসিঙ্গক হেয় উঠেছ। 
তাই িশক্ষার কাজ হল জীবেনর 
সমগৰ্ পৰ্িকৰ্য়াটা েবাঝাবার জনয্ 
আমােদর পৰ্স্তুত করা। 

m¤úv`Kxq
“ “ িবশব্েজাড়া পাঠশালা েমার, সবার আিম ছাতৰ্, নানা ভােব নতুন িজিনস
িশখিছ িদবারািতৰ্।”

সুিনমর্ল বসু

'আমার বই' সম্পেকর্ আেলাচনা 
কির। বইিট আমােদর কােছ 
অতুলনীয়। বইিট িঠক মেতা পড়ােত 
পারেল িদব্তীয় বইিট অথর্াৎ  'সহজপাঠ' 
পড়ােনার পৰ্েয়াজন হেব না, িকন্তু এই 
বই বহন করা ছয় বছেরর 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর পেক্ষ কষ্টসাধয্। এই 
বইেয়র কমর্পতৰ্গুিল যিদ আলাদা 
কের েদওয়া হেতা এবং আরও েবিশ 
েবিশ কমর্েক্ষতৰ্ েদওয়া হেতা এবং 
কমর্পতৰ্গুিল িবদয্ালেয় রাখা হেতা 
তেব বইগুিল বহন করার পেক্ষ কষ্ট 
অেনক কম হেতা। 

এই বইেয়র ইংেরিজ কিবতাগুিল 

ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর আনন্দ েদয় না। েবশ 
িকছু ইংেরিজ শ  আেছ যা বাঙলা 
করেল সংযুক্ত অক্ষর এেস যায় এবং 
কিঠনও হয় েযমনঃ- Hanging , 
Kangaroo , Across , Cloud , 
Flap । আবার বইেয়র িকছু িকছু ছিব 
স্পষ্ট নয়। েযমন – ১১০ পাতার 
ছিবগুিল। 

এবার আিস পিরকাঠােমার 
িদেক। এই বইেয়র পড়ােনার মেতা 
পিরকাঠােমা িবদয্ালেয় এখনও গেড় 
ওেঠিন। বািড়েত পড়ার জনয্ 
িশক্ষকেদর অিতিরক্ত েকােনা কিপ 
েদওয়া থােক না। িবদয্ালেয় পড়ার 

মেতা পিরেবশও থােক না। 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর সংখয্া কম হওয়ার জনয্ 
দুইজন িশক্ষকেক ৫িট ক্লাস সামলােত 
হয়। একিট ক্লাসেকই মন িদেয় 
পড়ােনা যায় না। কমর্পতৰ্গুিলও 
িঠকমেতা করােনা যায় না। বইিটেত 
২৩০ পৃষ্ঠা পড়ােত হেব, অথচ আমরা 
সব িমিলেয় ১৮০ িদন পড়ােত পাির। 
একবার কের যিদ পড়ান হয় তারা 
এই সব পড়া মেন রাখেত পারেব 
িক? এই বইগুিল পড়ােত েগেল পৰ্িত 
েশৰ্ণীর জনয্ একজন কের িশক্ষক 
েদওয়া পৰ্েয়াজন ছাতৰ্ যতজনই 
েহাক।

িশক্ষেকর আলাপ

আিম একজন গৰ্ােমর িবদয্ালেয়র 
সহকারী িশক্ষক িহেসেব মেন কির 
েয সমস্ত বই আেগর অথর্াৎ ২০১৩ ও 
২০১৪ ইং সােল েপেয়িছ েস সমস্ত 
বই আরও  আেগর অথর্াৎ ২০১১ ও 
২০১২ ইং সােলর তুলনায় একদমই 
অনয্ রকম। ২০১৩ ইং সােল পৰ্াক 
পৰ্াথিমক শুরু হেয়েছ এেদর েয বই 
অথর্াৎ “কাটুমকুটুম” এেত েবিশর 
ভাগ অংশ আঁিকবঁুিকর মেধয্ িদেয় 
েজাড় েদওয়া হেয়েছ। সমেয়র সেঙ্গ 
তাল িমিলেয় বাবা-মােয়েদর অক্লান্ত 
েচষ্টায় পাঁচ বছেরর েছেলেমেয়রা 
সাধারণত সব্রবণর্, বয্ঞ্জনবণর্, সংখয্ার 
ধারনা করেত পারেছ, েবিশর ভাগ 
বাচ্চারা েমাটামুিট পড়েত বা িলখেত 
পাের । কােজই েযমন “সকেলর তের 
সকেলই আমরা” তােদর জনয্ 
বইিটেত যিদ  আঁিকবঁুিক ও পৰ্থম 
ভাগিট যােত রপ্ত করােনার উপেযাগী 
ছিবগুিল কালারফুল হয় তেব পাঠিট 
আেরা আনন্দদায়ক হেব।  েযমন 
েছােটা েছােটা ছড়া ও আবৃিত্তর মেধয্ 
িদেয় পিরেবশন করেত পারেল ছাতৰ্-
ছাতৰ্ী ও িশক্ষক-িশিক্ষকােদর মেধয্ 
েমলবন্ধন সুন্দর করা েযেত পাের। 
িদেন িদেন পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় ছাতৰ্-
ছাতৰ্ীর সংখয্া কেম িগেয় পাবিলক 
িবদয্ালেয় িভড় বাড়েছ কােজই 
সকেলর েচষ্টায় িবদয্ালেয়র 
পিরেবশেক আনন্দ মুখর পিরেবশ 
সৃিষ্ট করেত না পারেল ভিবষয্েত 
পৰ্িতিট িবদয্ালেয়র িবদয্ােদবীর পূজা 
অচর্না ও মন্তৰ্ পােঠর েলাক থাকেব 
না। বলা বাহূলয্ কথাটা কতদূর পযর্ন্ত  
েপঁৗছােব জািন না। মেনর েথেক 
বলিছ, গৰ্ােমর পিরেবেশর সােথ 
শহেরর পিরেবেশর এখনও অেনক 
ফারাক রেয়ই েগেছ, আপনারা যারা 
এর সােথ যুক্ত আেছন িকংবা 
কিমিটেত আেছন যিদ শহের বেস 
এই সব িচন্তা ভাবনা কের থােকন 
তেব আপনােদর বলা বাহূলয্ নয় 

অন্তেরর অন্তঃস্থল েথেক রইল 
আমন্তৰ্ণ   একবার গৰ্ােমর পিরেবশ 
েদখবার জনয্। অিনচ্ছা সব্েতব্ও বলেত 
হয় এখােন িব িপ এল েশৰ্নীভুক্ত 
িশক্ষাথর্ীর সংখয্া েবিশ থাকবার 
কারেন তােদর একটা িবরাট অংশ 
ক্ষিতগৰ্স্থ হেচ্ছ। 

কিব গুরু রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর-এর 
েলখা – 
“িশশুপুষ্প আঁিখ েমিল েহিরল এ ধরা 
শয্ামল, সুন্দর, িস্নগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা;
িবশব্ জগেতের ডািক কিহল েহ িপৰ্য়
আিম যতকাল থািক তুিমও থািকও।”

িকছু িকছু জায়গায় তােদর ইেচ্ছ 
থাকেলও উপায় থােক না কারন 
অিভভাবকেদর কােজর সন্ধােন 
অেনয্র উপর িনভর্র হেত হয় বািড়েত 
েদখার েকহই থােক না। িশশুমন 
েখলার তােল িবদয্ালেয়র সময় 
অিতকৰ্ান্ত  হেয় বািড় িফরেছ। এই 
পিরিস্থিতেত িবদয্ালেয় িশক্ষক-
িশিক্ষকারা তােদর পড়ােত পারেছন 
না, কােজই তােদর খামিত েথেকই 
যােচ্ছ। বলেল হয়েতা অেনেকই 
িবশব্াস করেব না অেনক 
অিভভাবকেদর সেঙ্গ গৰ্ােমর 
িবদয্ালেয়র িশক্ষক-িশিক্ষকােদর কথা 
হেয় থােক অেনক েক্ষেতৰ্ই েশানা যায় 
চাষার েছেল িক আর অিফেসর 
বড়বাবু হেব ? তারা চাষাই হেব।   
িকন্তু একটা কথা বারবার উেঠ আেস 

পাঠয্ বইেত েয ভােব করা আেছ 
েসভােবই করার ও েশখার িদেক 
েযেত হেব। যিদ  েসই িদেকই েযেত 
হয় তেব মেন হয় পৰ্থম েশৰ্নী ও 
তৃতীয় েশৰ্নীর পাঠয্ বই-এর িদেক 
েদখেত েগেল েযন  ৭০ ভাগ িশক্ষক-
িশিক্ষকা ও ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর মাথা ঘুের 
যােচ্ছ। েয িক পড়ব ও িক পড়াব। 
মেন হেচ্ছ েযন েকােনাটার সােথ 
েকােনা িমল েনই। যিদ িকনা িনেজর 
মেতা অথর্াৎ সহজ পদ্ধিতেত 
েবাঝােনার িদেক যাওয়া যায় তেব 
পাঠয্ বই-এর ভাষােত বা েলখােত 
অনয্ হেয় যায় িবেশষ কের গিণত 
িবষেয়র স্থানীয় মান, গুেনান ও 
ভােগর েক্ষেতৰ্। রবীন্দৰ্নােথর েসই 
‘মাষ্টারবাবু’ মেন পেড় ? – 

পুবর্ শাকদল পৰ্াথিমক িবদয্ালয় পুবর্ শাকদল পৰ্াথিমক িবদয্ালয় শৰ্ী ঘনশয্াম পাল (সহকারী িশক্ষক) শাকদল – েভটাগুির - েকাচিবহার

“আিম আজ কানাই মাষ্টার,
েপােড়া েমার েবড়াল ছানািট।
আিম ওেক মািরেন মা, েবত
িমিছ িমিছ বিস িনেয় কািঠ
েরাজ েরাজ েদির কের আেস
পড়ােত েদয়না ও েতা মন,
ডান পা তুিলেয় েতালা হাই
যত আিম বিল ‘েশান্  েশান্ ’।
িদন রাত েখলা েখলা েখলা
েলখা পড়ায় ভাির েহলা
আিম বিল চ, ছ, জ , ঝ, ঞ
ও েকবল বেল িমেয়া িমেয়া।”  

অংক ক্লােস েগেল েসই েদববৰ্ত দত্ত-র েলখা –অংক ক্লােস েগেল েসই েদববৰ্ত দত্ত-র েলখা –
ক্লাস েফােরর অঙ্কসয্ার গগন কুমার েসন
ক্লােস িগেয় ব্লয্াক েবােডর্েত অঙ্ক কষােচ্ছন
হঠাৎ েদিখ েরেগ িগেয় ছাতৰ্ েডেক, িতিন – 
ধমক িদেলন – একই ভুল করছ পৰ্িতিদনই !
েহামটাস্ক করেত িদেল, ভুল করেব েরাজই ? 
বাবার সােথ েদখা েহাক, জািনেয় েদব আজই 
ছাতৰ্ বেল – লাভ হেব না, িদেয় এসব জ্ঞান,
পৰ্িতিদনই অঙ্কগুেলা বাবাই কেষ েদন।

বতর্মােন িমড-েড-িমল এবং তার 
খাতাগুিল সামলােনা, বাজার করা, 
েরশন েথেক চাল আনা, িবিডও 
অিফেস েদৗড়েদৗিড় করা, এেত 
একজন িশক্ষেকর েয কত সময় লােগ 
তার িহসাব কতৃর্পক্ষ রােখন িক ?  

ইেলকশেনর জনয্ পৰ্ধান 
িশক্ষকেক েবশ িকছু সময় িদেত হয়, 
তখন নাম তুলেত চতুথর্ েশৰ্ণীর 
সািটর্িফেকট লােগ। েসই সমস্ত 
নামগুিল খুঁেজ েবর কের পৰ্ধান 
িশক্ষকেক সািটর্িফেকট িদেত হয়। 

েশৰ্ণীকক্ষ থাকা সেত্তব্ও একিট 
কেক্ষ ৩িট ক্লাস পড়ােত হয়। ফেল 
সিঠক ভােব পড়ােনা যায় না।  

পৰ্ধান িশক্ষক আবার দুিট সু্কেলর 
Administrator । তােক Building 
repair, Maintenances Grant 

তালমিন্দরা এফ িপ সু্কেলর তালমিন্দরা এফ িপ সু্কেলর শৰ্ী ভানু চয্াটািজ্জর্ ও শৰ্ীমতী মঞু্জ েঘাষ, বালুরঘাট দিক্ষণ িদনাজপুর 

িশক্ষকেদর িকছু অসুিবেধ
এবং School Grant-এর কাজগুিল 
েদখেত হয়। এর জনয্ পৰ্ধান িশক্ষক 
মহাশয়েক েবশ িকছু সময় িদেত 
হয়।       

উপিরউক্ত  সমসয্াগুিল তুেল 
ধরা হেলা এই েভেব েয, আমােদর 

অসুিবধাগুিল না জানােল এই বৃহৎ 
পৰ্য়াস সমূ্পণর্ হেব না। 

শৰ্ী ভানু চয্াটািজ্জর্ ও
শৰ্ীমতী মঞু্জ েঘাষ

‘আমােদর বই’ সম্পেকর্
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জানােবাঝার পথ চলা চেল, আর 
পৰ্িতিট বয্িক্তর এই আত্ম-আিবষ্কার 
আর তার বাইেরর পৃিথবী-পৰ্কৃিতর 
সেঙ্গ তাল িমিলেয় সমনব্য় েরেখ 
চলেব। বাইেরর আর অন্তেরর সমনব্য় 
সাধন পৰ্িতফিলত হেব পিরেবেশ, 
সমােজ। বয্িক্তর েসৗন্দযর্, শুভেবাধ 
ছিড়েয় পড়েব পিরেবেশ, সমােজ। 
ৈতির হেব সু-সমাজ। আর এই 
অন্তেরর বদল – নবীকরেণর মূেল 
থাকেব িশক্ষা। এই িশক্ষাই আবার 
হেব সমাজ বদেলর হািতয়ার। 

তাই কৃষ্ণমূিতর্ বািতল কেরেছন 
েসই িশক্ষােক েযখােন “আেগ পাঠ 
করেত হয় পের কােজ কের েদখােত 
হয়”। িশক্ষা তার কােছ ভাগ কের 
েনওয়ার, অংশ েনওয়ার। িশক্ষােক 
দান করা যায় না, গৰ্হণ করা যায় না। 

আজেকর এই ভয়ঙ্কর 
পৰ্িতেযাগীতাপূণর্ সমােজ দাঁিড়েয় 
কৃষ্ণমূিতর্ েজার গলায় বেলন “তুিম 
পৰ্িতেযাগীতায় অংশ িনও না। ইঁদূর 
েদৗেড়র চূণর্ – দােগ পা েরেখা না যিদ 
তুিম অনািবল আনেন্দর ভাগীদার 
হেত চাও”। 

আবাস্তব লাগেছ! কৃষ্ণমূিতর্ 
ফাউেণ্ডশেনর সু্কলগুিলেত পৰ্িতেযাগী- 
তার েলশমাতৰ্ েনই। এই সু্কলগুিলর 
পাঠকৰ্ম ছাতৰ্-িশক্ষেকর “িবকােশ” 

িবশব্াস কের। সু্কলগুিল উনু্মক্ত – 
পৰ্কৃিতর বুেক পৰ্কৃিতর রস-রূপ-
গন্ধেক জিড়েয় ধের েবঁেচ থােক। 
বই-মুখী িবদয্া এখােন চেল না। 
েরজাল্ট ভােলা করার েরশােরিশ 
েনই। নতুন নতুন তথয্ আর তত্তব্ 
েমেল িকছু িবষেয় দক্ষ মানুষ ৈতির 
করা এই সু্কলগুিলর লক্ষয্ নয়। 
সু্কলগুিলর পাঠকৰ্ম দাবী কের – উত্তম 
আচরণ, ভােলা বয্বহার – কাজ ও 
সুন্দর সম্পকর্ স্থাপেনর ক্ষমতা।  

কৃষ্ণমূিতর্র কােছ “আত্ম-িবশব্াস” 
ধারণািটর জায়গা িছল না। তাই 
ওনার িচন্তা ধারায় পৰ্িতিষ্ঠত 
সু্কলগুিলেত সব রকেমর আত্ম বা 
অহংেক হিটেয় িদেয় িবশব্াস-আস্থার 
উপর েজার েদওয়া হয়। আমােদর 
েচনা জানা সু্কলগুিলেত ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
কাজকেমর্র মূলয্ায়ন ও িবচার 
পৰ্িতিনয়ত ঘেট চেলেছ। এই 

এমন সু্কলও হয় - েযখােন 
িবেকেলর সূযর্ েদখেত েদখেত ক্লাস 
চলেছ। পািখর ডাক শুনেত শুনেত 
আর ঋতুর সেঙ্গ বদেল যাওয়া গােছর 
পাতার রঙ েদখেত েদখেত পােঠর 
কাজ চলেছ। পৃিথবীর মািটেক অনুভব 
করার মধয্ িদেয় িশক্ষা গৰ্হণ চলেছ। 
েরাময্ািন্টক পৰ্কৃিতিবেদর পযর্েবক্ষণ 
নয় – পৃিথবী – পৰ্কৃিতেক জিড়েয় েয 
সামিগৰ্ক জীবনপৰ্বাহ চলেছ েসই 
ধারাটােক েদেখ – শুেন – বুেঝ 
েনওয়ার েচষ্টাই এই সু্কেলর পাঠকৰ্ম। 
কৃষ্ণমূিতর্ ফাউেণ্ডশন ইিণ্ডয়া (েক. 
এফ. আই.) পিরচািলত সু্কলগুিলর 
পাঠয্কৰ্ম এমনই। বইপতৰ্ সবর্সব্ জানা 
সব নয়। জীবেনর সেঙ্গ পৰ্কৃিতর 
েদওয়া-েনওয়া আর সামঞ্জসয্ বজায় 
রাখেত েশখায় িশক্ষা। 

েজ িড কৃষ্ণমূিতর্ দাশর্িনক িছেলন 
িকন্তু পৰ্থাগত অেথর্ িশক্ষািবদ্  িছেলন 
না। বাবার পৰ্ভােব তাঁর েযৗবেনর 
অেনকগুেলা িদন এক িবেশষ 
আধয্ািত্মক আবহাওয়ায় েকেট যায়। 
মাদৰ্ােজর (এখন অন্ধৰ্পৰ্েদশ) 
িথওেসািফকয্াল েসাসাইিটর সদসয্ 
িছেলন িতিন। সংস্থার সিকৰ্য় সদসয্ 
িছেলন – মন পৰ্াণ িদবয্জ্ঞােন ভের 
থাকত। তেব েসটা একটা বয়স 
অবিধ। িথওেসািফকয্াল েসাসাইিটর 
আশা িছল কৃষ্ণমূিতর্ “িবশব্-িশক্ষক” 
বা “সেতয্র িশক্ষক” হেয় উঠেবন। 
তাঁেক মাথায় েরেখ ৈতির হল িবেশষ 
এক সম্পৰ্দায়। কৃষ্ণমূিতর্ পৰ্িশক্ষণ 
েপেত থাকেলন যােত িবশব্-গুরুর 
পেদ আসীন হেত পােরন। িকন্তু দীঘর্ 
অনুশীলেনর েশেষ েয েজ. িড. 
কৃষ্ণমূিতর্ ৈতির হেলন তাঁেক 
িথওেসািফকয্াল েসাসাইিট েমােটও 
েতমনিট আশা কেরিন। 

১৯২৯ এর এক ঐিতহািসক 
বকৃ্ততায় িতিন েয সম্পৰ্দােয়র েনতৃতব্ 
েপেয়িছেলন েসই সম্পৰ্দায়িটেক 
েভেঙ িদেলন। িনেজেক সবরকম 
কতৃর্তব্, কতৃর্পক্ষ, আধয্ািত্মক বন্ধন 
েথেক মুক্ত েঘাষণা করেলন। তাঁর 
িচন্তা ভাবনা জুেড় থাকল “সু-সমাজ” 
– এর েখাঁজ, যার িভিত্ত হেব “যথাথর্ 
মূলয্েবাধ” আর “যথাথর্ সম্পেকর্র 
বন্ধন”। 

তাঁর মুক্ত ভাবনা তাঁেক মুক্ত 
করেলা গুরু-িনেদর্িশত পথ েথেক। 
জীবন মােন তাঁর কােছ অন্তহীন পেথ 
েহঁেট চলা – একা। েস পেথ 
জানােবাঝা-ই সঙ্গী। এপেথ েকান 
গুরু/ িশক্ষেকর পথ িনেদর্শ লােগ না। 
এপেথর পােথয় মুক্তমন। েয মন 
েদখেব, লক্ষয্ করেব ও িশখেব। 
িনেজেক আিবষ্কার করেত করেত এই 

মূলয্ায়েনর সেঙ্গ জিড়েয় থােক 
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ একধরেনর 
তুলনা। যার ফেল ক্লাস ঘের থােক 
দব্ন্দব্, ভীিত, অসহায়তা। কৃষ্ণমূিতর্র 
ফাউেণ্ডশন সু্কলগুিলেত িশক্ষেকরা 
এই তুলনা আর পৰ্িতেযাগী আবহাওয়া 
বন্ধ রাখেত িবেশষ ভােব সেচতন 
থােকন। কৃষ্ণমূিতর্র কােছ যথাথর্ 
িশক্ষার (যা সু-সমােজর জন্ম েদেব) 
ভূিমকা হেলা বয্িক্তেক তার চারপােশর 
সব িকছুর পৰ্িত সংেবদনশীল কের 
েতালা। িশক্ষার ভূিমকা অংক-ভূেগােল 
পারদশর্ীতা ৈতির করা নয় বা ডাক্তার-
ইিঞ্জিনয়ার ৈতির করা নয়। িশক্ষার 
কাজ একজন যথাথর্ মানুষ ৈতির করা, 
েয িবেশষজ্ঞ হেব না। িশিক্ষত হেয় 
েস হেয় উঠেব এক সািবর্ক সত্তা। 
িশিক্ষত মন ভাবেব, িচন্তা করেব, 
সিকৰ্য় থাকেব – জীবন্ত – পৰ্াণবন্ত 
– থাকেব।  

কৃষ্ণমূিতর্র কােছ “অিস্তেতব্র 
পৰ্ধান লক্ষণ হেলা সম্পিকর্ত থাকা 
– সম্পেকর্ থাকা”। মানুেষর সেঙ্গ 
মানুেষর সম্পকর্ – মানুেষর সেঙ্গ 
পৰ্কৃিতর। এর মূল কারণ পৰ্িতিট 
বয্িক্ত িবেশষ এই িবশব্সংসােরর সেঙ্গ 
যুক্ত – আলাদা নয়। কৃষ্ণমূিতর্ িবশব্াস 
করেতন বয্িক্তেচতনার বদেল সমেবত 
েচতনায়। 

আধুিনক ভারেতর েপৰ্িক্ষেত 
কৃষ্ণমূিতর্ িশক্ষা িচন্তা েকাথায় স্থান 
েপেয়েছ বা পােব ? 

আমােদর সামেন কী রেয়েছ? 
রেয়েছ ভারতীয় িশক্ষানীিত – যােত 

জায়গা েপেয়েছ সমাজ উন্নয়ন, 
অথর্ৈনিতক উন্নয়েনর মেতা িচন্তা 
ভাবনা। িশক্ষানীিতেত স্থান েপেয়েছ 
িশক্ষার পৰ্ভাব েপঁৗেছ েদওয়ার জনয্ 
নানান উেদয্ােগর কথা – সরকাির 
পৰ্েচষ্টায় সবর্ সাধারেণর জনয্ 
আবিশয্ক িশক্ষাকৰ্ম, কনয্ািশশুেদর 
জনয্ িশক্ষা, পৰ্াথিমক – মাধয্িমক - 
উচ্চস্তেরর িশক্ষা বয্বস্থা এমনিক 
েবসরকাির উেদয্ােগ িশক্ষাদান। 
িপিছেয় পড়া জািতর কােছ িশক্ষাদান। 
িপিছেয় পড়া জািতর কােছ িশক্ষা 
েপঁৗেছ েদওয়ার েচষ্টা চলেছ। িকন্তু 
িশক্ষানীিতর কথা – ভাষা – ইচ্ছার 
সেঙ্গ বাস্তেবর ঘটনার িবপুল ফারাক। 
চারিদেক িশক্ষার বয্থর্তা। িশক্ষার 
সেঙ্গ জীিবকা েজাগােড়র েযাগ েনই 
তাই িশিক্ষত হেয় কাজ েজাগাড় করা 
যায় না। সাক্ষর িশিক্ষত মানুষ তার 
পিরবােরর জনয্ সব্চ্ছলতা এেন িদেত 
পারেছন না – পারেছন না মানিসক 
সহায়তা এেন িদেত। 

চারিদেক এক মূলয্েবােধর 
অবক্ষয়। এটা কী আমােদর ভৰ্ান্ত 
িশক্ষানীিতর দান নয় ? েকাথাও কী 
িশক্ষার মমর্াথর্ ভূিমকােক অসব্ীকার 
করা হেয়েছ ?

কৃষ্ণমূিতর্র দশর্ন স্থান েপেয়েছ 
আমােদর েদেশর পৰ্থাগত সু্কেলর 
পিরেবশ িবজ্ঞােনর পাঠকৰ্েম। েক 
এফ আই সু্কলগুিলর পিরেবশ িবদয্ায় 
পিরেবশ – পৰ্কৃিতর নবীকরণ জায়গা 
কের েনয়। পিরেবশ িবদয্ার পাঠকৰ্েম 
এমন সব পৰ্কল্প গৰ্হণ করা হয়, যার 
সাহােযয্ সু্কল সংলগ্ন স্থানীয় কিমউিনিট 
পিরেষবা পায়। ফেল কিমউিনিটর 
সেঙ্গ সু্কলগুিলর সম্পকর্ িনিবড় হেয় 
ওেঠ। ধীের ধীের এই কিমউিনিটর 
পিরেবশ িবস্তার ঘেট, আেরা বড় মাতৰ্া 
েপেয় যায়। আমােদর েদেশর িকছু 
েবাডর্ (েযমন আই. িস. এস. ই.) 
কৃষ্ণমূিতর্ ফাউনেডশেনর পিরেবশ 
িবদয্ার িবষয়িট গৰ্হণ কেরেছ। 

কৃষ্ণমূিতর্ ফাউনেডশন পিরচািলত 

কেয়কিট সু্কল েচন্নাই, মুমব্াই, পুনা ও 
উত্তরপৰ্েদেশর মেতা জায়গায় 
ছিড়েয়েছ। েচন্নাইেয়র কােছ 
মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূিতর্র জন্মস্থােন) 
সংলগ্ন উনু্মক্ত মেনারম পিরেবেশ 

ৈতির হয় ঋিষ ভয্ািল এডুেকশন 
েসন্টার েক এফ আই পিরচািলত 
পৰ্থম সু্কল। 

ঋিষ ভয্ািল এডুেকশন েসন্টােরর 
অন্তগতর্ রুরাল এডুেকশন েসন্টারিট, 
মাদানাপল্লীর আেশপােশর গৰ্ামগুিলেত 
তার েনটওয়াকর্ িবস্তার কের চেলেছ। 
এর সাহােযয্ পাশাপািশ বহু গৰ্ােম 
গুণগত মােনর পৰ্াথিমক িশক্ষা েপঁৗেছ 
েগেছ। ৈতির হেয়েছ দুিট “হােত 
কলেম পৰ্িশক্ষণ েনওয়ার জনয্” 
বহুস্তরীয় সু্কল। ১৬িট বহুস্তরীর েছাট 
েছাট সু্কল, িশক্ষক-পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্।  

বাস্তেবর শৰ্ীহীন পৰ্াথিমক সু্কল 
েযখােন ঘুপিচ ঘের, একেঘেয় সুের 
একক িশক্ষক একপাল বাচ্চােক িনেয় 
ক্লাস কেরন। েসখােন ছাতৰ্ অনুপিস্থিত 
ভীষন সমসয্া, অনুেপৰ্রণা এবং 
উেদয্ােগর অভাব। অথর্ েনই, 
েশৗচালয়হীন, পানীয় জেলর বয্বস্থাও 
েনই। এই পিরিস্থিতেক চয্ােলঞ্জ 
জািনেয় ঋিষ ভয্ািলর রুরাল 
এডুেকশন েসন্টার ৈতির কেরেছ 
“এক বােক্স সু্কল” পৰ্কল্প। এই 
বয্বস্থায় রেয়েছ িনেজ িনেজ িশেখ 
েফলা যােব এমন উপকরণ। 
উচ্চমােনর অথচ ছাতৰ্-বনু্ধ, ছাতৰ্-
উপেযাগী, েচনা-জানা িবষয়বস্তু িদেয় 
ৈতির েশখার উপকরণ সেঙ্গ থাকেছ 
কিমউিনিটর সেঙ্গ সংেযাগকারী 
িবষয়। এই “এক বােক্স সু্কল” 
পৰ্কল্পিট ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ 
অন্ধৰ্পৰ্েদেশর পৰ্াথিমক সু্কলগুিলেত। 
সরকাির, পৰ্থা-বিহভূর্ত ও আন্তজর্ািতক 
িশক্ষা সংস্থাগুিল রুরাল এডুেকশন 
েসন্টােরর এই পৰ্কল্প েথেক সাহাযয্ 
িনেচ্ছ। 

NCERT তােদর নয্াশনাল 
কািরকুলাম েফৰ্মওয়ােকর্ মূলয্েবাধ 
িশক্ষার িবষয়িট েযাগ কেরেছন। 
েযখােন স্থান েপেয়েছ – িনয়মানুবিতর্তা, 
পিরচ্ছন্নতা, অধয্বসায়, পিরশৰ্মী, 
পিরেষবা ও কতর্বয্েবাধ, সাময্তা, 
সহেযাগীতা, ও সতয্তার মেতা 
মূলয্েবাধগুিল। আশা করা হেচ্ছ সু্কল 
পাঠকৰ্েমর মাধয্েম ক্লাসঘের ছিড়েয় 
পড়া এই েবাধগুিল লড়েব সমাজ 
জুেড় েগঁেড় বসা অজ্ঞানতা, ধমর্ান্ধতা, 
িহংসা, কুসংস্কার ও দুদর্শাগৰ্স্থতার 
িবরুেদ্ধ। আমােদর েদখেত হেব 
েবাধগুেলা িক উপর েথেক “বাণীর” 
মেতা চািপেয় েদওয়া হেচ্ছ নািক 
েবাধগুেলা সৃিষ্ট হেচ্ছ অন্তেরর 
অন্তঃস্থল েথেক! এখােনই পৰ্েয়াজন 
কৃষ্ণমূিতর্র যথাথর্ িশক্ষা ধারনার। েয 
িশক্ষা রূপান্তরকামী। আমােদর 
িশক্ষানীিত েসই রূপান্তরকামী যথাথর্ 
িশক্ষােক পৰ্িতফিলত করেব েতা ?

কৃষ্ণমূিতর্র িচন্তাভাবনায় ৈতির 'ঋিষভয্ািল' সু্কেলর িকছু দৃশয্
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েজ. কৃষ্ণমূিতর্ - মীনাক্ষী থাপান-এর ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন  

ইউেনেস্কা (UNESCO) সংকিলত িশক্ষা িচন্তািবদেদর  জীবন ও ভাবনার িববরণ

“ সতয্কার িশক্ষা মােন কতকগুেলা “ সতয্কার িশক্ষা মােন কতকগুেলা 
তথয্ মুখস্ত কের পরীক্ষার তথয্ মুখস্ত কের পরীক্ষার 
পৰ্াচীরটা েপরালাম এমন  নয়, পৰ্াচীরটা েপরালাম এমন  নয়, 
এর অথর্ জীবেনর তাৎপযর্েক এর অথর্ জীবেনর তাৎপযর্েক 
গভীরভােব উপলি  করা ।”গভীরভােব উপলি  করা ।”

- েজ.কৃষ্ণমূিতর্
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নবিদশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পেক্ষ রিব রায় কতৃর্ক ৫/১/২/িজ কণর্িফল্ড েরাড, কিলকাতা – ৭০০০১৯ হইেত পৰ্কািশত ও শািন্ত মূদৰ্ণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা েলন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ হইেত মুিদৰ্ত

এভােবও গেড় েতালা যায়
আশপাশ েথেক কথা উঠল,  

“মাষ্টার মশায় আপিন ঝাড়ু িদেচ্ছন?” 
“আপিন বাথরুেম জল 

ঢালেছন?” 
“মাষ্টার মশায় চারেট েতা কখন 

পার হেয়েছ এখনও?” 
“আজ শিনবার আজও িমড-েড-

িমল?”
উত্তের মাষ্টার মশায় সামানয্ 

েহেস বলেতন, “আমােদরই েতা 
সু্কল।” আিম, হাসানুর, িদিদ অেনকবার 
বেলিছ এবার আমােদর ঝাঁটাটা িদন 
মাষ্টার মশায়। 

উিন েহেসেছন আেগর মেতা 
িকংমব্া েযমন  েহেস থােকন। এবার 
শুরু হল আেরা ডবল উেদয্ােগ এেক 
েগাপালন কেলািনর বািড় বািড় েঘারা। 
পিরবতর্ন হল খািনকটা।

উদাহরন িহেসেব মদনদার কথা 
বিল। মদনদার েটপ, িটিভ, েরিডও 
সারাই ও সাউণ্ড িসেস্টম ভাড়া 
েদওয়ার একটা েদাকান েথেক 
অনায়ােস এক খানা সাউণ্ড িসেস্টম 
পাওয়া েগল। মদনদা হািস মুেখ 
আমােদর িদেয় িদেলন। বলেলন, 
আমার েমেয় েতা আপনােদর ইসু্কেলই 
পেড়, আর নাচ েশখােনার িদন ভাড়া 
িনই কী কের? তাই ওটা আপনারা 
েরেখ িদন যেতা িদন খুিশ। কেয়কিদন 
েযেতই মাষ্টার মশায় ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর 
নাম মুখস্থ কের েফলেলন। হইহই 
কের সামেনর েছাট্ট পাকর্টােত িনেয় 
েযেত থাকেলন, কংেগৰ্স ভবেনর মােঠ 
যা খুিশ েখলা শুরু হল। কাউেক 
কাউেক হাত ধের আর অনয্েদর 
লাইন কের িনেয় এেলন। আশ্চেযর্র 
কথা অিত দুরন্তরাও মাষ্টার মশাইেয়র 
লাইন ধের দুষু্ট হািস মুেখ আসেত 
থাকেলা সু্কেল। এভােবই চলেছ। 
হাজার সমসয্ােত চুপিট কের না বেস 
শুধু সু্কেলর জনয্ এমন একেপেশ 
েভেব যাওয়া মাষ্টার মশায় এই সময় 
এতটাই অল্প েয অেনেকই অবাক। না 
চাইেলও অবাক। আমােদর সু্কেলর 
বাড়িত দুেটা েবােডর্ যা খুিশ আঁকা 
যায়। এ সপ্তােহর ছিব বেল একটা 
েবাডর্ বাইের ঝুিলেয় রাখেতই সমসয্া 
েদখা িদল। সমসয্াটা বিল – ভাবা 

হেয়িছল েকউ একজন একটা ছিব 
আকঁেব েবােডর্ তােত নাম িলেখ এক 
সপ্তাহ রাখা হেব। পৰ্িত সপ্তােহ 
একজন একজন কের। েহড মাষ্টার 
মশায় সব শুেন বলেলন, খুব ভােলা, 
খুব ভােলা। িকন্তু কাজটা ভাল হল না 
এক সপ্তােহর পৰ্থম ছিব আঁকেলা 
ক্লাস িথ্ৰ-র িবেবক, একটা েছাট বািড় 
তার পােশ একটা রাস্তা, রাস্তার পােশ 
েছাট্ট একটা গাছ। গােছর নীেচ 
আঁকাবাঁকা অক্ষের েলখা গাছ লাগান। 
ছিব েশষ হেতই মাষ্টার মশায়  
বলেলন বাহ্  ! েবশীক্ষণ হয়িন অনয্ 
ঘের ক্লােস আিছ, িবেবক েদৗেড় এল, 
সয্ার আমার ছিব নষ্ট কের িদল। সেঙ্গ 
ক্লাস ওয়ােনর সুফল যার পৰ্ধান কাজ 
অেনয্র েয েকানও  কথা িরিপট করা। 
সুফল বলল “হয্াঁ সয্ার সিতয্, ছিবটা 
নষ্ট হেয় েগেছ।”  এ সপ্তােহর ছিবর 
েবােডর্র সামেন দাঁিড়েয় আিম অবাক। 
েছাট বািড়, গাছ, রাস্তা, হুবহু আেছ 
শুধু জুেড় েগেছ নতুন কেয়কটা তা 
হল রাস্তা িদেয় েহঁেট আসেছ সব্য়ং 
েডােরমন, েডােরমন হাসেছ এবং তার 
হােত অেনক গাছ। েডােরমেনর 
পােয়র কােছ কােছ েলখা আিম 
েডােরমন, েডােরমেনর মাথার উপের 

একটা েপঁচা, আকােশ পািখ, এেকবাের 
েবােডর্র েশেষর িদেক একটা পুকুর। 
েযমন েতমনর পুকুর নয়। একটা 
আশ্চযর্ পুকুর। যােত ফুল েযমন ফুেট 
আেছ, েতমিন মাছ ঘুরেছ েসটাও 
েদখা যােচ্ছ। সেঙ্গ সেঙ্গ িসদ্ধান্ত বদল, 
১) এ সপ্তােহ আমার ছিবর বদেল নাম 
হল- এ সপ্তােহ আমােদর ছিবর। ২) 
একটা েবােডর্ িকছুেতই হেব না তাই 
দুেটা েবাডর্। 

আজকাল আর দুেটা েবােডর্ হেচ্ছ 
না। েয েকউ এেস যখন তখন নািলশ 
কের, সয্ার আমার মােছর পােশ িপউ 
একটা িবড়াল এঁেকেছ, িকংমব্া, সয্ার 
আমার সমুেদৰ্র মেধয্ একটা বািড় 
এঁেকেছ। এখন বািড়টার কী হেব! 
এসব হয়। আমােক েবাঝােত হয় না। 
মাষ্টার মশায়  খুব সহেজই েসসব 
িনষ্পিত্ত কেরন। িনষ্পিত্ত করা সহজ 
না, কারণ সমুদৰ্ েথেক বািড় বাঁচােনা 
িকংমব্া হািস মুেখর িবড়ােলর পােশ 
অবাক েচােখ মাছ সব েথেক যায়। 
বড়রা েছাটেদর পছন্দ খুব কের, 
েছাটরা সহেজ কের না।  কথাটা ভুল 
হেয় যায়। েয েকােনা ভাল কােজ 
সেঙ্গ সেঙ্গ হয্াঁ করা, তার জনয্ 
েছাটাছুিট করা, মানুষটােক েছাটরাও 

িচেন েগেছ। আসেল েছাটরা েমােটও 
েছাট নয়।  

আর মাতৰ্ কেয়কটা িদন। হয়েতা  
বা আর দুেটা মাস। তারপর আমােদর 
েহড মাষ্টার মশায় চেল যােবন, সািভর্স 
বুেকর িহেসেব – এই সবও শুনিছ, 
জািন। তেব িবশব্াস কির না। সময় 
বড্ড যােচ্ছতাই ভােব যাই যাই কের। 
তাই একটা পূেজা চেল যায়, আেরকটা 
আেস, ঈদ যায় ঈদ আেস, ছুিট েশষ 
হয়। রিববার েশষ হেয় দুম কের 
েসামবার আেস। হয়েতা এটাই 
ভয়ংকর হেলও িনয়ম। তবু িকছু 
েক্ষেতৰ্ িনয়ম িঠক কাজ কের না। 
সািভর্স বুেকর িহেসব িনেকেশর পরও 
ন'টা বাজেব, দশটা বাজেব ছাতৰ্েদর 
আসা েদখেত পােবন উিন ------। 
সবব্াই পারেলও িদলীপ কুমার সাহা 
পারেবন না, সু্কেল না এেস। আসেবন 
উিন আসেবন। 

ক’িদন আেগ গভীর িচন্তা কের 
েবর কেরিছ, ওনার চােয় এেতা িমিষ্ট 
েবশী হয় েকন ? উত্তর হল, এত 
ভােলাবাসা িনেয় পৰ্িতিদন ক্লােসর 
ফাঁেক আমােদর জনয্ বািড় বেয় চা 
এেন খাওয়ান তােত িচিনর সেঙ্গ 
ভােলাবাসা জুেড় িমিষ্টটা ডাবল হেয় 
যায়। েক না জােন ভােলাবাসা িমিষ্ট। 
ওনার জেনয্ আমােদর অজসৰ্ ভােলা 
জুেড় যােচ্ছ েরাজ। েযমন –

 
১) সু্কল ছুট এক ছাতৰ্ চার মােস মাথা 

চুলেক বলেছ। আচ্ছা মাষ্টার 

মশায় আিম এত অঙ্ক পাির কী 
কের ? 

২) দুেটা অঙ্ক, এক পাতা হােতর 
েলখা েশষ কের েকউ েনেচ 
িনেচ্ছ, েকউ েডােরমেনর মাথার 
উপের খান কেয়ক পৰ্জাপিত 
এঁেক িদেচ্ছ। 

৩) আমার িবদয্ালয় রচনা কাউেক 
েশখােত হেচ্ছ না, সবব্াই িলখেছ 
আমার ইসু্কল খুব ভােলা।

এত্ত িকছুর পর সহেজ যাওয়া 
যায় না। িফের আসেত হয়। িপছুটান 
বড্ড ঘয্ানঘয্ান কের। সু্কেলর েগঁেট 
িগৰ্ল ধের আপিন েনই, এটা মানােব 
না। আপনােক ছাড়া সু্কলটা বড্ড কষ্ট 
পােব। খুব মন েকমন করা িদেন 
েছাট্টরা এেস বকুল ফুল িবিছেয় 
রাখেব কার জেনয্ ? কার েটিবেল?

 তাই আেরা দু’মাস বা 
েকােনা িদনক্ষেনর িহেসেব নয় 
আপিন  আমােদর সেঙ্গই আেছন 
থাকেবন কারণ আপিন েছাটেদর সু্কল 
জীবেনর আশ্চযর্ ভােলা মাষ্টার মশায় 
হেয় েগেছন িনেজর অজােন্তই। তাই 
আপনার েকাথাও যাবার েনই। 

“এইসব িশশুরা িবজ্ঞানই 
েবােঝ না...... ওরা এেকবাের 
বিঞ্চত, অজ্ঞাত পিরেবশ েথেক 
আেস!”

– পৰ্ায়শই গৰ্ামীণ িকংবা 
আিদবাসী পিরেবশ েথেক আসা 
পৰ্িতিদেনর অিভজ্ঞতা েথেক কী 
েশেখ তা েদখা যাকঃ 

রামী, শুশুিনয়া পবর্েতর একিট 
েছােটা গৰ্ােম বাস কের। েস ধান ও 
েজায়ার চােষর মরশুিম কােজ তার 
বাবা-মােক সাহাযয্ কের। কখেনা 

ভােয়র সেঙ্গ ছাগল চরােত বেন যায়। 
আর তার েছােটােবােনর েদখােশানার 
জনয্ মােক সাহাযয্ কের। এখন েস 
পৰ্ায় আট িকেলািমটার েহঁেট সবেচেয় 
কােছর মাধয্িমক িবদয্ালেয় আেস। 

 পৰ্কৃিতর সেঙ্গ তার ঘিনষ্ট 
সংেযাগ। খাদয্, ওষুধ, জব্ালািন কাঠ, 
রঙ এবং ঘর ৈতিরর উপাদােনর 
মজুত ভাণ্ডার িহসােব েস িবিভন্ন 
গাছপালা বয্বহার কেরেছ। গৃহস্থািল 
কােজ, নানা ধমর্ীয় আচাের এবং 
উৎসব উদযাপেন িবিভন্ন উিদ্ভেদর 

নানা অংশ পযর্েবক্ষন কেরেছ। িবিভন্ন 
বৃেক্ষর মেধয্ েয সূক্ষ্মতম পাথর্কয্ তা 
তার পিরিচত  এবং িবিভন্ন মরশুেম 
তােদর আকার, আয়তন, পাতা ও 
ফুেলর িবনয্াস, গন্ধ এবং েচহারায় কী 
কী পিরবতর্ন হয় তাও েস লক্ষয্ কের। 
তার জীবনিবজ্ঞােনর িশক্ষক যত 
িবিচতৰ্ উিদ্ভদ েচেন তার েচেয় শতগুণ 
েবিশ িবিভন্ন পৰ্জািতর উিদ্ভদ তার 
পিরিচত, - েসই িশক্ষক/িশিক্ষকা 
িযিন িবশব্াস কেরন েয, রামী খুবই 
খারাপ ছাতৰ্ী। 

আমরা িক রামীর এই সমৃদ্ধ 
েবােধর ভাণ্ডারেক জীব-িবজ্ঞােনর 
পৰ্থাবদ্ধ ধারনার ভাণ্ডাের অন্তভুর্ক্ত 
করার কােজ সাহাযয্ করেত পাির ?

আমরা িক তােক এই বেল 
আশব্স্ত করেত পাির েয িবদয্ালেয়র 
জীবনিবজ্ঞান েকবলমাতৰ্ লমব্া লমব্া 
পাঠয্াংেশ নানান পিরভাষা সমব্িলত 
েকােনা এক অবাস্তব জগেতর কথা 
নয়। বরং েয খামাের েস কাজ কের, 
েয পশুেদর েস েচেন, েয অরেণয্র েস 
পিরচযর্া কের, যার মেধয্ িদেয় েস 

িশক্ষাথর্ীরা েকান জীবিবদয্া েশেখ
েরাজ হাঁেট এসব তােদর িনেয়ই 
েলখা। কখেনা যিদ পাির, একমাতৰ্ 
তখনই েস পৰ্কৃত অেথর্ িবজ্ঞান 
িশখেব।
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িশক্ষাঙ্গেন নতুন িদশার সন্ধােন

এভােবও গেড় েতালা যায়

‘গৰ্াম িশক্ষা কিমিট’ িনেয় নতুন েতাড়েজাড়

িশক্ষাঙ্গেন নতুন িদশার েখাঁেজ িশক্ষক এবং িশক্ষার 
সেঙ্গ যুক্ত মানুষজন তাঁেদর িচন্তা – অিভজ্ঞতা িবিনময় 
করার মঞ্চ হল এই নবিদশা পিতৰ্কা। 

আপনােদর মতামত, িশক্ষা িনেয় নতুন িচন্তাভাবনা 
এবং েছেলেমেয়েদর িনেয় সাধারণ পাঠকৰ্েমর বাইের কাজ 
করার অিভজ্ঞতা আমরা আশা কির নবিদশা পিতৰ্কার 
মাধয্েম িবিনময় হেব। 

জানার জনয্, েশখার জনয্ ও জানােনার জনয্।
- আসুন, পিথক হন। 

েযাগােযােগর িঠকানাঃ েযাগােযােগর িঠকানাঃ 
৫/১/২/িজ কনর্িফল্ড েরাড, কিলকাতা – ৭০০ ০১৯৫/১/২/িজ কনর্িফল্ড েরাড, কিলকাতা – ৭০০ ০১৯
েটিলেফান নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭েটিলেফান নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

পাঠকেদর কােছ আহব্ান

মুক্ত আকােশর িনেচ িশশুেদর 
সৃিষ্টর উল্লাস

. . . এর পর েশষ  পাতায়. . . এর পর েশষ  পাতায়

পৰ্থম িদন সু্কেল ঢুকেতই চমেক 
উঠলাম। ৩ জন মাতৰ্ ছাতৰ্। েদাতলা, 
৭ টা ঘেরর সু্কল বািড় জুেড় খাঁ খাঁ 
করা হতাশভাব। িনেজেক মেন মেন 
েবাঝালাম এই জনয্ই েতা আসা। 
আমার সেঙ্গ একই িদেন হািজর 
আেরকজন একই উেদ্দশয্, নাম 
হাসানুর জামান। দু’িদন চার িদন নয় 
পেরর িদনই আিম, হাসানুর আর 
সু্কেলর স্থায়ী িদিদমিণ শৰ্াবণীিদ িমেল 
কেলািন শুদু্ধ টইটই। েকউ ভাবেলা 
এরা েবাধহয় েছেলধরা, িচটফাণ্ড, 
ধান্দাবাজ। েকউ বলেলা, “আপনােদর 
লাভ িক?” - “সরকারী সু্কেল েকন 
পড়ােবা?” - “েমন েরাড েক পার 
কের েদেব?” - আমােদর উত্তর, এক 

সপ্তাহ পাঠান, তারপর েদখুন ! ভােলা 
লাগেল ভিতর্ করােবন নয়েতা...। আর 
এর সেঙ্গ আঁকা েশখা, নাচ েশখা, 
সু্কেল গািড় কের যাওয়া-আসা সবটাই 
িফৰ্। 

এই িফৰ্-েত খািনকটা কাজ হল। 
িফৰ্-েত আজকাল কাজ হয়। ছাতৰ্সংখয্া 
বাড়েত থাকেলা। ৩ জন কেয়ক 
মােসই ৫৪ জন হল। ১ম মাস েথেকই 
িফৰ্ নােচর সু্কল চালু হল। েশৰ্য়া সাহা 
কথা েরেখেছ, েস আজও নাচ েশখায়। 
আমােদর সু্কলটার ভােলা অবস্থার 
জনয্ তার অবদান অেনক। এভােবই 
চলিছল। মােঝ িনেজরাই  িমেল িমেশ 
ঘর রঙ হল, আঁকা আঁিকেত ভের 
েগল। এবার আিস আসল কথায় – 

েশানা েগল আমােদর এই নারায়নপুর 
িজ এস এফ িপ সু্কেল পৰ্ধান িশক্ষক 
আসেছন। েছাট েথেকই আমার পৰ্ধান 
িশক্ষকেক ভয়। তােদর িনেয় েবশ 
িকছু ভয়ংকর সৃ্মিত আেছ তা হল – 

১) ক্লােস িনঃশব্াস বন্ধ কের বেস 
থাকেব। একদম কথা নয়। 

২) খাতায় কাটাকুিট িকংমব্া ছিব 
আঁকা চলেব না। খাতায় থাকেব 
অংক, অংক শুধু অংক।  

৩) সােয়েন্স হািসর েকান জায়গা 
েনই অতএব হাসেব না। িবজ্ঞান 
ক্লােস হাসা মােন িবজ্ঞানেক তুিম     
উপহাস কেরছ। এর জনয্ শািস্ত হেব।  

৪) শািস্ত চার পৰ্কার – কিঠন 
কুিড় পৰ্শ্নমালার অংক, কানধের 
উঠেবাস, িকংমব্া ভীষন েজাের িচল     
িচৎকার সহেযােগ েবেতর আস্ফালন।  
এত্তসব সৃ্মিত আমার েছেলেবলার সু্কল 
সৃ্মিতেত। 

যাইেহাক আমােদর সু্কল নারায়ন- 
পুর িজ এস এফ িপ েত সিতয্ সিতয্ই 
একজন পৰ্ধান িশক্ষক এেলন। িদলীপ 
কুমার সাহা হেলন েসই িশক্ষক।  খুব 
সাধারন কথাবাতর্ার এক পৰ্কার মানুষ 
থােকন, যারা নীরেব কাজ কের যান 
েতমন মানুষ। পােয় একটা সমসয্া 
িনেয়ও আেগ সােড় িতন/চার 
িকেলািমটার দূেরর সু্কেল ধমর্ঘেটর 
িদন েহঁেট িঠক সমেয় যাওয়া মানুষটা 
এই সু্কেল আসেত লাগেলন সােড় 
নটায়। 

ক্লান্ত দুপুের েপঁৗেছ িগেয়িছলাম 
পৰ্তয্ন্ত এক গৰ্ামীন অঞ্চেলর 
িবদয্ালেয়, কািলমািট হাট মাধয্িমক 
িশক্ষা েকেন্দৰ্। সু্কল বলেতই আমােদর 
মানসপেট েভেস ওেঠ ক্লাস ঘর, 
ব্লয্াকেবাডর্, সািরসাির েবঞ্চ, মাস্টার 
মশাইরা পড়ােচ্ছন আর েছেলেমেয়রা 
মন িদেয় পড়া শুনেছ। আনেন্দর 
অবকাশ এখােন েনই। বাইেরর 
আকাশ বাতােসর সেঙ্গ েযন তােদর 
আিড়। এখােন এেস মেন হল, েযন 
িশশুরা নতুন েখলায় েমেত উেঠেছ। 

সু্কেলর পােশ পৰ্কাণ্ড এক শসয্ 
েক্ষেতৰ্ অেযাধয্া পাহাড়েক সাক্ষী েরেখ 
নৃতয্, গােনর নব ছেন্দ আকাশ বাতাস 
মুখিরত হেয় উঠেছ। গৰ্ােমরই এক 
ষােটাধব্র্ সংসৃ্কিতবান মানুষই েনেচ 
েগেয় িশশুেদর েশখােচ্ছন “বৰ্তচারী”। 
মাষ্টারমশাইরাও িশশুেদর সেঙ্গ আনন্দ 

করেছন, গান গাইেছন। 
মাস্টারমশাইেদরও মেন হেয়েছ 
একেঘেয় জীবেনর পৰ্াচীর েভেঙ 
েবেরােত না পারেল সৃিষ্টর আনন্দ 
উপেভাগ করা যায় না। এরকমই সব্প্ন 
হয়েতা েদেখিছেলন “বৰ্তচারী” সৰ্ষ্টা 
গুরুসদয় দত্ত িকন্তু িতিন েদেখ েযেত 
পােরনিন। গৰ্ােমর  সু্কেলর গরীব 
েছেলেমেয়রা হািরেয় যাওয়া বাংলার 
এই পৰ্াচীন েলাকনৃতয্, গীত - অেযাধয্া 
পাহােড়র েকােল হািসেত, আনেন্দ 
লুিটেয় পেড় অনুশীলন কের চেলেছ।

েয ভাবনা ২০০৫ এর জাতীয় 
পাঠয্কৰ্ম রূপেরখার কাঠােমায় ফুেট 
উেঠিছল তারই বাস্তব পৰ্িতফলন 
ঘিটেয় চেলেছ পুরুিলয়া েজলার 
বাঘমুিন্ড ব্লেকর বুড়দা-কািলমািট গৰ্াম 
পঞ্চােয়েতর অন্তগর্ত কািলমািট হাট 
মাধয্িমক িশক্ষা েকেন্দৰ্র েছেলেমেয়রা।

২০০২ সােল পৰ্চুর উৎসাহ এবং 
উদ্দীপনার সেঙ্গ যখন গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট িনেয় এ রােজয্ িচন্তা-ভাবনা 
শুরু হয়, তখন  েথেকই একিদেক 
েযমন আমরা এ িনেয় ইিতবাচক 
কথাও শুেন আসিছ, েতমন ভােব 
অেনক েনিতবাচক কথাও এ িনেয় 
বলা এবং েলখা হেয়েছ। েনিতবাচক 
কথা যা বলা হেয়েছ, তা েয সব িমথয্া 
এবং উেদ্দয্শয্ দব্ারা িনয়িন্তৰ্ত তা 
আমরা মেন কিরনা। িবেশষত গত 
কেয়ক বছর ধের গৰ্াম িশক্ষা কিমিট 
গুিল এ রােজয্ েযভােব কাজ করিছল 
তা েযমন েবশ িকছু িবভৰ্ািন্তর জন্ম 
িদেয়েছ, েতমনই, এ িনেয় েয নতুন 
কের ভাবনা িচন্তা করার দরকার, 
নীিত-িনধর্ারেনর পিরসের এর 
পৰ্েয়াজনীয়তা আজ অেনকাংেশ 
সকেল েমেন িনেয়েছন। েয কারেন 
সরকারী স্তের, িবেশষত পৰ্াথিমক 
িবদয্ালয় এবং গৰ্াম-সমােজর মেধয্ 
েসতুবন্ধন এর জনয্, গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট িনেয় িবিভন্ন িস এল আর িস 
গুেলা েত পৰ্িশক্ষণ শুরু হেয় িগেয়েছ 
বেল আমােদর কােছ িবশব্স্ত সূেতৰ্ 
খবর আসেত শুরু কেরেছ।

গৰ্াম িশক্ষা কিমিট িনেয় আমােদর 
িচন্তা ভাবনাগুিল সরকােরর ভাবনা 
িচন্তার সােথ সব সময় খাপ খায় 
এরকম নয়, তেব গৰ্াম স্তের এ 
ধরেনর েয েকান  কাজ এবং িচন্তা 
ভাবনাগুিলেক আমরা বরাবর সামেন 
িনেয় আসেত সরকার েক সহায়তা 
কেরিছ এবং এই সিন্ধক্ষেনও করেবা। 
তেব আমােদর মেন হয়, যিদ আেগর 
রূেপই গৰ্াম িশক্ষা কিমিট িফের আেস 
তাহেল তা খুব ইিতবাচক িদগেন্তর 
সন্ধান েদেব না। আমরা মেন কির, 
শুধুমাতৰ্ িকছু নয্স্ত কাজই নয়, গৰ্াম 
িশক্ষা কিমিটেক িশক্ষার িবষয় িনেয়ও 
িচন্তা ভাবনা করেত হেব। 

এখােন গৰ্ামীণ িশক্ষার সােথ 
পৰ্িতিদেনর জীবন যাতৰ্ার েমলবন্ধন  
ঘটােনার দািয়তব্ িনেত হেব স্থানীয় 
সরকারেকই। 

আমরা এমন একটা গৰ্াম িশক্ষা 
কিমিট-র কথা ভািব যা শুধুমাতৰ্ িকছু 
ফরময্াট পূরেণর মেধয্ই িনেজেক 
সীমািয়ত রাখেব না। আমরা মেন 
কির গৰ্াম িশক্ষা কিমিট-র হােত 
একটা স্তর অবিধ অেনকগুিল িসদ্ধান্ত 
গৰ্হন এবং পৰ্েয়ােগর ক্ষমতা থাকা খুব 

জরুরী।
যিদও েখয়াল রাখেত হেব  

রাজনীিতর িবষ েযন এেক পৰ্ভািবত 
না করেত পাের, েকননা এর আেগও 
গৰ্াম িশক্ষা কিমিট-র িবরুেদ্ধ েয সব 
পৰ্ধান অিভেযাগ িছল তার মেধয্ পৰ্ধান 
িছল এর ভয়াবহ  রাজনীিতকরন। 
‘নবিদশা’ তার সীিমত ভাবনা এবং  
বয্ািপ্ত িনেয়ও  এর িব–রাজনীিতকরন 
এর জনয্ পৰ্চার পৰ্সার চািলেয়  যােব। 

এর পাশাপািশ আেরা েয সমস্ত 
েসব্চ্ছাবৰ্তী মানুষ এ িনেয় িনরন্তর 
ভাবনা িচন্তা করেছন আজ সময় 
এেসেছ তােদর সবাইেক িনেয় একটা 
সাধারণ মেঞ্চ এেস িমিলত হবার 
েযখান েথেক আমরা একটা মতামত 
তুেল ধরেত পারব।

িবেশষত যারা িশক্ষার অিধকার 
িনেয় কাজ করেছন তারা যিদ এ িনেয় 
তােদর মতামত সামেন িনেয় আেসন 
তেব নীিত-পৰ্ণয়েনর স্তের এই ভাবনা 
গুেলা দৰ্ুত ছিড়েয় িদেত অেনক 
সুিবধা হেত পাের।

এই  সংকলেন ঃএই  সংকলেন ঃ
- কৃষ্ণমূিতর্র িশক্ষাভাবনা- কৃষ্ণমূিতর্র িশক্ষাভাবনা
- রাধাকুমুেদর পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা ও স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা- রাধাকুমুেদর পৰ্াচীন ভারেতর িশক্ষা ও স্থানীয়-শাসন বয্বস্থা
- অতীশ দীপঙ্কেরর গল্প েশানাই- অতীশ দীপঙ্কেরর গল্প েশানাই
- এন িস এফ এর িকছু পৰ্াসিঙ্গক িচন্তাভাবনা- এন িস এফ এর িকছু পৰ্াসিঙ্গক িচন্তাভাবনা
- ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় ছুিটেত িক করা যায়- ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় ছুিটেত িক করা যায়




