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েপ্লেটা
চালর্স হুমেমল (Charles Hummel) –এর েলখা ইংরািজ
পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

এেথন্সবাসীগণ [....], আপনােদর চাইেত আিম
বরং ঈশব্রেক েমেন চলব। যতক্ষণ আমার এ েদেহ
পৰ্াণ থাকেব, দশর্ন চচ্চর্া ও সতয্ সমব্েন্ধ িশক্ষা েদওয়া
আিম বন্ধ করব না। যার সেঙ্গ আমার েদখা হেব
তােকই আিম এ িবষেয় পরামশর্ েদেবা। আিম তােক
(৪২৮ – ৩৪৮ িখৰ্স্টপূ বর্া )
বলব, “েহ বন্ধু আমার, তুিম েসই এেথেন্সর নাগিরক,
েয নগর জ্ঞান ও েশৗেযর্র জনয্ িবখয্াত। েকবলমাতৰ্ ধন উপাজর্ন করা আর খয্ািত ও
যশ অজেনর্র জনয্ তুিম এেতা যত্নশীল, তােত িক তুিম লিজ্জত নও? তুিম িক সতয্েক
জানেত, বুঝেত সেচষ্ট হেব না, আত্মার উৎকেষর্র জনয্ একিটবারও িচন্তা করেব না?”
এেথেন্সর িবচারসভায় সেকৰ্িটস এমনই এক জবাবিদিহ কেরেছন। নাগিরক েভাট
তাঁেক মৃ তুয্দেণ্ড দিণ্ডত করেছ। তরুণেদর িবপেথ চািলত করার েদােষ িতিন অিভযু ক্ত
হেয়েছন।
আর এ সমস্ত িকছু আমরা জানিছ তাঁর িশষয্ েপ্লেটার েলখা েথেক। ৩৯৯ িখৰ্ষ্ট
পূ বর্া , সেকৰ্িটসেক কারাগাের হতয্া করা হেয়িছল। েপ্লেটার তখন ২৭-২৮ বছর
বয়স। েচােখর সামেন েপ্লেটা েদখেত েপেলন িকভােব তাঁর অতয্ন্তিপৰ্য় জন্মভূ িম এক
ৈনিতক অবক্ষেয়র িদেক ঢেল পড়েছ। সেকৰ্িটস িনধেন এেথনীয় গণতেন্তৰ্র ভূ িমকা
তাঁেক অসম্ভব আঘাত হানল।
েক এই েপ্লেটা বা সেকৰ্িটস ?
িখৰ্ষ্টপুবর্ ষষ্ঠ শতক েথেক পঞ্চম শতক এই সময় পবর্িট মানব সভয্তার ইিতহােস
এক অসাধারণ সমেয়র পটভূ িম। েপ্লেটা জন্মগৰ্হণ করেছন িঠক এই সময় ৪২৮ িখৰ্ষ্ট
পূ বর্াে । তাঁর িঠক আেগ এই পৃ িথবীর মািটেত এেসিছেলন যু গান্তকারী সব বয্িক্ততব্,
েযমন – কনফুিসয়াস( ছয় শতক), বুদ্ধ (৫৫০ – ৪৮০ িখৰ্ষ্ট পূ বর্া ), সেকৰ্িটস (৪৬৯
– ৩৯৯ িখৰ্ষ্ট পূ বর্া )। পাঁেচর শতেকর েগাড়ার িদেক উপিনষদ েলখা হেচ্ছ। গৰ্ীেসর
পৰ্খয্াত এেথন্স নগরী। েশৗেযর্, বীেযর্, জ্ঞােন, সংস্কৃিতেত পরাকৰ্মী এেথন্স। পািরবািরক
সূ েতৰ্ এেথন্স নগর- রােষ্টৰ্র রাজনীিতক মহেলর সেঙ্গ েপ্লেটার সম্পকর্ থাকেলও তােত
অংশ েনওয়ার সু েযাগ থাকেলও ক্ষমতার অিলন্দ ধের েপ্লেটা হাঁটেলন না। িতিন েবেছ
িনেলন সম্পূ ণর্ িভন্ন পথ। তার কারণ িতিন িশক্ষক সেকৰ্িটেসর সংস্পেশর্ এেসিছেলন।
যিদও সেকৰ্িটস িনেজেক িশক্ষক বলেতন না।, দাশর্িনকও মেন করেতন না। অথচ
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তখনকার এেথেন্সর পেথ ঘােট সেকৰ্িটসেক িঘের থাকত একগুচ্ছ উজ্জব্ল িশিক্ষত
তরুণ। েক এই সেকৰ্িটস জানেত েগেল পড়েত হেব েপ্লেটার েলখা ডায়ালগগুিল।
েকন সেকৰ্িটসেক মারা হেলা তাও জানেত েগেল পড়েত হেব েপ্লেটার েলখা “এেপালিজ”
ডায়ালগিট। ৩৯৯ খৰ্ীষ্টপূ বর্াে সেকৰ্িটসেক কারাগাের হতয্া করা হেলা। সেকৰ্িটেসর
হতয্া েপ্লেটার মেন ভয়ঙ্কর আঘাত হানল এবং েসই আঘাত এতটাই েবিশ িছল েয
িপৰ্য় জন্মভূ িম েছেড় েপ্লেটা েদশান্তরী হেলন দীঘর্ বােরা বছেরর জনয্। এেথেন্সর সমৃ িদ্ধ,
জ্ঞানচচ্চর্া, সস্কৃিত ছািপেয় েপ্লেটার সামেন স্পষ্ট হেয় েদখা িদল এেথনীয় গণতেন্তৰ্র
অবক্ষয়। েপ্লেটা চেল েগেলন গৰ্ীেসর অনয্ এক নগর রােষ্টৰ্। েদখা করেলন, কথা
বলেলন, জানেলন, িশখেলন ওখানকার পৰ্খয্াত দাশর্িনক ইউিক্লেডর সেঙ্গ। েগেলন
ইিজেপ্ট, কাইেরেন ( অধু না িলিবয়া), েদখা করেলন িপথােগািরেয়ন সদসয্েদর সেঙ্গ।
দিক্ষণ ইতািল আর মাগনা গৰ্ািসয়া শহের। এই েদশ ভৰ্মেণর সেঙ্গ সেঙ্গ চলল তাঁর
বই েলখা। গুিটকয় বােদ েপ্লেটার েলখা অিধকাংশ ডায়ালগ কেথাপকথেনর পৰ্ধান
বক্তা েসই সেকৰ্িটস। ডায়ালগগুিলর িবষয় ৈবিচতৰ্্যও অিভনব। ডায়ালগগুিলেত নানান
চিরতৰ্ সেকৰ্িটেসর সেঙ্গ েসইসব িবষয় িনেয় কথা বেলেছন সেকৰ্িটস-পদ্ধিতেত।
এইভােবঃ কত্তবর্য্পরায়ণতা, েশৗযর্- সাহস, সদগুণ, নয্ায়িবচার, েপৰ্ম, েসৗন্দযর্, িবজ্ঞান,
পৰ্কৃিত, ভাষাচচ্চর্ায় অলঙ্কােরর বয্বহার পৰ্ভৃিত িবষয় উেঠ এেসেছ। েকমন িছল এই
সেকৰ্িটস – পদ্ধিত যােক অনু সরণ কের েপ্লেটা তাঁর ডায়ালগগুিল িলেখিছেলন?
পৰ্বীণ সেকৰ্িটস ঘুের েবড়ােতন এেথন্স নগরীর পেথ ঘােট, হােট – বাজাের,
েভাজবািড়েত। কথা বলেতন মানু েষর সেঙ্গ – জ্ঞানীগুণী িকংবা সাধারণ মানু ষ। েয
েকান একিট িবষয় েবেছ িনেতন আেলাচনার জনয্। আর কেথাপকথন শুরু করার
আেগই সব্ীকার কের িনেতন েয িতিন িবষয়িট সম্পেকর্ িকছু ঈ জােনন না। জানার
আগৰ্েহ এই আেলাচনা করেছন। এরপর পৰ্েশ্নাত্তেরর মাধয্েম সেকৰ্িটস তাঁর কেথাপকথন
চালােতন। িকছু ক্ষেণর মেধয্ এটা পৰ্কাশ হেয় পড়ত েয সেকৰ্িটেসর পৰ্শ্নবােণ
উত্তকারীরা ধরাশায়ী হেয় পেড়েছন। আেলাচয্ িবষয় সমব্েন্ধ উত্তরকারীরা েতমন িকছু ই
জােনন না– তাঁেদর জ্ঞােনর অসারতা পৰ্কিটত হেতা। েকন এমন করেতন সেকৰ্িটস?
তার কারণ সেকৰ্িটস িবশব্াস করেতন মেনর িভতর েথেক ভৰ্ান্ত ধারণা– অলীক জ্ঞােনর
জাল েভদ করেত পারাটাই হেলা ভােলা জীবন বা উত্তম জীবন যাপন করেত েশখার
পৰ্থম ধাপ। উত্তম জীবেনর অথর্ বয্িক্তগত জীবন ও েযৗথ জীবেনর মেধয্ সমনব্য় সাধন,
বয্িক্তর ৈনিতক ও রাজৈনিতক জীবেনর মেধয্ েমলবন্ধন।
েপ্লেটা তাঁর েলখা ডায়ালগগুিলেত সেকৰ্িটেসর চিরতৰ্েক িদেয় েযমন সেকৰ্িটেসর
দশর্ন- ভাবনার কথা বিলেয়েছন েতমিন িনেজর িচন্তা -ভাবনাও পৰ্কাশ কেরেছন।
সেকৰ্িটেসর মেতা েপ্লেটার দশর্েনর েকেন্দৰ্ িছল মানু ষ। িবেশষ কের মানু েষর ৈনিতক
সমসয্া। গৰ্ীক নগর- রাষ্টৰ্ বা েপািলস বাস করা সাধারণ মানু েষর অবস্থান, তােদর
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েপ্লেটা

সিঠক আচরণ, নয্ায় িবচার বয্বস্থা– পৰ্ভৃিত েপ্লেটােক ভাবােতা। রাজনীিত িবষয়ক দু িট
েলখা– ‘দয্ িরপাবিলক’ ও ‘ল’ েপ্লেটার গুরুতব্পূ ণর্ কাজ। রাজনীিত - রাষ্টৰ্নীিত িবষয়ক
বই দু িটেত নীিতশাস্তৰ্ িবেশষ মাতৰ্া েপেয়েছ। তাছাড়াও বই দু িটেত িশক্ষা িনেয় েপ্লেটার
ভাবনা িচন্তাও ধরা পেড়েছ। িশক্ষানীিত, িশক্ষা বয্বস্থা– তার পিরচালনা, পাঠকৰ্ম িনেয়
েপ্লেটার যু গান্তকারী ভাবনা িচন্তা আজও সমাদৃ ত। িবদয্ার জগেত েপ্লেটার দু িট অবদান–
এক রাষ্টৰ্িবজ্ঞান ও মনস্তেত্তব্র িবজ্ঞান (সাইেকালিজ)– এর মেতা িবষয়গুিল। ‘দয্
িরপাবিলক’– এ েপ্লেটার রাষ্টৰ্নীিত সংকৰ্ান্ত িচন্তা ভাবনাগুিল রাষ্টৰ্িবজ্ঞােনর মেতা
িবদয্াচচ্চর্ার জন্ম িদেয়েছ।
আর েপ্লেটার মেত সাইেকালিজ হেলা “আত্মার িবজ্ঞান”। েকমন িছল েপ্লেটার
জীবন দশর্ন? বাস্তব জগৎেক বুঝেত মানু ষ ইিন্দৰ্েয়র সাহাযয্ েনয়। আর এই ইিন্দৰ্য়
িনভর্রতা মানু ষেক বাস্তব েথেক দূ ের িনেয় যায়। সু ন্দর, সতয্ ও কলয্াণময় বা ভােলা
‘র’ মেতা পরম অিবনশব্র ধারণাগুিলেক ইিন্দৰ্েয়র সাহােযয্ বুঝেত েচষ্টা করা মানু েষর
একটা পৰ্েচষ্টা মাতৰ্। তােত দু েধর সব্াদ েঘােল েমেট। ইিন্দৰ্য়, কামনা, আকাঙ্খার
নাগপাশ েথেক মুক্ত কের ‘িচর সতয্, সু ন্দর ও ভােলা’ র অেনব্ষেণ মানু ষেক পথ
েদখােনাই িছল েপ্লেটার দশর্ন। আর েসটা সম্ভব িশক্ষা ও দশর্ন চচ্চর্ার হাত ধের। তাই
েপ্লেটা উপস্থাপনা করেলন এক আদশর্ নগর–রাষ্টৰ্ বা েপািলস– এর। িশক্ষাই এই
রাষ্টৰ্েক ৈতির কের। এই রােষ্টৰ্র নাগিরক িশক্ষার সেঙ্গ সম্পিকর্ত এক েগাষ্ঠী। এই
রােষ্টৰ্র পৰ্েতয্কিট নাগিরক িবচারবুিদ্ধ ও যু িক্তর িভিত্তেত রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত িনেত
সক্ষম। তার কারণ নাগিরকরা েসই মেতা উপযু ক্ত িশক্ষায় িশিক্ষত। এই রাষ্টৰ্ িটঁেক
থােক, েবঁেচ থােক িশক্ষার অেস্তৰ্। িশক্ষাই এই রাষ্টৰ্েক েয েকান ধরেণর ক্ষিত সাধক
পৰ্ভাব েথেক রক্ষা কের। এই রােষ্টৰ্র পৰ্চিলত িশক্ষা বয্বস্থার লক্ষয্ বয্িক্তগত উন্নিত
নয়। এই িশক্ষার লক্ষয্ রােষ্টৰ্র পৰ্িতিট নাগিরেকর জনয্ আনন্দময় জীবন যাপন সু িনিশ্চত
করা। এই িশক্ষা বয্বস্থার লক্ষয্ রােষ্টৰ্র পিরেষবা করা। এই আদশর্ রােষ্টৰ্র িশক্ষা বয্বস্থা
হেলা নয্ােয়র পৰ্িতমূ িতর্।
এবার একটু েদেখ েনওয়া যাক, েকমন িছল েপ্লেটার পৰ্বিতর্ত িশক্ষানীিত – িশক্ষা
বয্বস্থা ও পাঠকৰ্ম। েকান পিরেপৰ্িক্ষেতই বা এমনটা িতিন েভেবিছেলন? েপ্লেটার
জীবৎকাল ৪২৮-৩৪৮ িখৰ্ষ্টপূ বর্া । তাঁর জীবদ্দশােতই গৰ্ীেস ঘেটিছল যু গ-রূপান্তর।
পৰ্াচীন যু েগর েগাধূ িল লেগ্ন এেস েপঁৗেছিছল গৰ্ীস। েছাট েছাট সব্াধীন গৰ্ীক নগররাষ্টৰ্গুিলর মৃ তুয্ ঘেটিছল আর তার জায়গায় মাথা তুলিছল আেলক্সানিদৰ্য়ান সামৰ্াজয্।
েপেলাপিনসীয় যু েদ্ধ পরাকৰ্মী এেথন্স নগর-রাষ্টৰ্ পরাভূ ত হেয়িছল। এেথনীয় গণতেন্তৰ্
েদখা িদেয়িছল অবক্ষয়। িপৰ্য় এেথেন্সর অধঃপতন েপ্লেটার মেন পিরবত্তর্ন, নবপৰ্বতর্েনর
পৰ্িত এক গাঢ় অিবশব্াস জন্মায়। মেনর মেধয্ দানা বাঁেধ এক িচরস্থায়ী আদশর্ সমাজ
বয্বস্থার সব্প্ন। ৈতির কেরন আদশর্ সমাজ– রােষ্টৰ্র জনয্ তত্তব্ (‘দয্ িরপাবিলক’) ও েসই
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তেত্তব্র পৰ্ােয়ািগক িদক (‘ল’ গৰ্েন্থ)।
িতিন িশক্ষােক এই আদশর্ সমােজর রূপকার িহসােব পৰ্িতিষ্ঠত কেরন। যথাথর্
িশক্ষাই সমাজেক অস্থায়ীতব্, অবক্ষয় ও কলু ষতা েথেক রক্ষা করেত পাের। এই
সমাজ-রােষ্টৰ্র পিরচালনভার থাকেব এক ‘অিভভাবক’ েশৰ্ণীর হােত। কারা এই
অিভভাবক েশৰ্ণী? এককথায় দাশর্িনক – রাজা। অথর্াৎ েপ্লেটার িশক্ষা বয্বস্থায় িশিক্ষত
হেয় উঠেব কেয়ক জন ঋিষতুলয্ বয্িক্ত। যাঁরা বয্িক্তসব্াথর্ দব্ারা তািড়ত নন। “বহুজন
িহতায়” হেব যাঁেদর জীবেনর আদশর্। অিভভাবক েশৰ্ণীর আর একিট অঙ্গ হেব
রক্ষীবািহনী। েকমন হেব েসই িশক্ষা বয্বস্থা যার গুেণ ৈতির হেব এমন মানু ষ।
১) িশক্ষা বয্বস্থার মূ ল তত্তব্াবধােন থাকেব “সু পারভাইজার”। পিরচালনবেগর্র অন্তগর্ত
নানান উচ্চপেদর মেধয্ এই িশক্ষাসংকৰ্ান্ত সু পারভাইজার পদিট সবেচেয়
গুরুতব্পূ ণর্। সু পারভাইসােরর কাজ হেব িলঙ্গ-িনিবর্েশেষ সকল িশশুর িশক্ষাগৰ্হেণর
জনয্ পৰ্েয়াজন সব িদকগুিলর বয্বস্থা করা। সু পারভাইজােরর িনেচ থাকেব েবশ
কেয়কিট সু পািরনেটনেডন্ট পদ। সু পািরনেটনেডন্টেদর অধীেন থাকেব স্কুল ও
িজমনািসয়াম (শরীরচচ্চর্া েকন্দৰ্) গুিলর পিরচালনা, বয্বস্থাপনার মেতা কাজগুিল।
স্কুল ও িজমনািসয়ামগুিলেত ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর উপিস্থিত, সািবর্ক উন্নিতর েখয়াল
রাখেবন সু পািরনেটনেডন্টরা। িনয়িমতরূেপ পৰ্িতেযািগতার বয্বস্থা থাকেব।
২) েপ্লেটািনক িশক্ষা বয্বস্থার লক্ষয্ হেলা সু সব্াস্থয্ ও সু ন্দর মন গঠন করা। তাই িশশু
িশক্ষায় শরীরচচ্চর্া ও সঙ্গীেতর ভূ িমকা অপিরহাযর্।
৩) পৰ্াক- স্কুল িশক্ষা বয্বস্থার কথাও েপ্লেটা বেল েগেছন, যার দািয়েতব্ থাকেব মাবাবা। েছাটেবলা েথেক সংস্কৃিতর সেঙ্গ পিরচয় করােনার পালা শুরু হেব গেল্পর
মেধয্ িদেয়। গেল্পর িবষয় িনবর্াচন গুরুতব্ পােব। কারণ েছাটেবলাকার নমনীয়
মন েয ছাঁেচ ঢালা হেব পের তা-ই পূ ণর্াঙ্গ রূপ েনেব। গেল্পর সেঙ্গ সেঙ্গ েখলাধূ লা
িশশু িশক্ষায় অনয্তম ভূ িমকা পালন কের। বড় হেয় েয যা হেত চায়, তার চচ্চর্া
ৈশশব েথেকই শুরু হেব েখলার মাধয্েম। িতন েথেক ছয় বছেরর িশশুেদর একেতৰ্
েখলাধূ লা করার পৰ্েয়াজনীয়তার কথা বেলেছন েপ্লেটা।
৪) িশশু ছয় বছের স্কুেল ভিত্তর্ হেব। পৰ্াথিমক ভােব িশশু পড়েত, িলখেত ও গুণেত
িশখেব। বছর দেশক অি এই িশক্ষা চলেব। ১৩ বছের শুরু হেব লায়াের (এক
ধরেণর বীণা) বাজােনার চচ্চর্া। েলখাপড়ার সেঙ্গ সঙ্গীতচচ্চর্া চলেব, চলেব নানা
ধরেণর েখলাধূ লার অভয্াস, েযমন অস্তৰ্িশক্ষা, েঘাড়ায় চড়া। ১৮ বছর বয়স অি
চলেব এই েমৗিলক িশক্ষাকৰ্ম। েগাটা িশক্ষাকৰ্েম থাকেব নানান পরীক্ষা,
পৰ্িতেযািগতা। েছেল– েমেয়রা, িলঙ্গ িনিবর্েশেষ এই বাধয্তামূ লক িশক্ষাকৰ্েম অংশ
েনেব।
৫) ১৮ বছর উত্তীণর্ হেল সকল পড়ুয়ােক বাধয্তামূ লক শারীিরক পৰ্িশক্ষণ ও সামিরক
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পৰ্িশক্ষণ গৰ্হণ করেত হেব। দু ই েথেক িতন বছর ধের চলেব এই পৰ্িশক্ষণ।
৬) ২১ বছর বয়সী পড়ুয়ারা এবার ফলাফল অনু সাের উচ্চিশক্ষার পেথ পা বাড়ােত
পারেব। আর এই উচ্চিশক্ষার জনয্ তােদর ভিত্তর্ হেত হেব েপ্লেটার দব্ারা পৰ্িতিষ্ঠত
“ অয্াকােডমী”-েত। িশক্ষাচচ্চর্া আর গেবষণা েকন্দৰ্ হেব এই অয্াকােডমী।
অয্াকােডমীেত পড়েত আসা পড়ুয়ারা িশখেবন– পাটীগিণত, জয্ািমিত, রাজনীিত,
দশর্ন, েজয্ািতর্িবদয্া ও হারমিন অথর্াৎ শ িবজ্ঞান। অয্াকােডমীর সাংগঠিনক
চিরতৰ্ সমব্েন্ধ েতমন িকছু জানা না েগেলও এটা জানা েগেছ েয অয্াকােডমীর
উদয্ােন বসত পৰ্কৃিত– িবজ্ঞােনর ক্লাস। পৰ্াণী জগেতর জীবন পৰ্িকৰ্য়া আর
গাছ-পালা সবিজ েভষেজর বাড়বৃ িদ্ধ িনেয় পৰ্ােয়ািগক ক্লাস চলত েসখােন। ১০
বছর ধের অয্াকােডমীর পঠন পাঠন চলত। তেব ৬ – ২০ বছর বয়স অি িছল
বাধয্তামূ লক িশক্ষা গৰ্হেণর সময়সীমা। বাধয্তামূ লক িশক্ষা গৃ হীত হেব মুক্ত
পিরেবেশ, বাধয্তামূ লক িনেদর্শনার মাধয্েম নয়। িশক্ষেকর দািয়তব্ পড়ুয়ােক িমথয্া
জ্ঞান েথেক রক্ষা কের সতয্ ও সদগুেণর পেথ চািলত করা। েপ্লেটার কােছ
িশক্ষকতা জীিবকা অজর্েনর িবষয় নয়।
৭) এমত উচ্চিশক্ষায় িশিক্ষত বয্িক্ত এরপর হয় দশর্ন চচ্চর্া েবেছ েনেব আর নয়েতা
বা রাষ্টৰ্শাসেনর লেক্ষয্ উচ্চ-পেদ আসীন হেব। দশর্ন চচ্চর্ায় এেস তারা
কেথাপকথন– কলা বা পৰ্েশ্নাত্তর পদ্ধিতর অভয্াস করেব। এই দশর্ন িশক্ষা চলেব
পাঁচ বছর। ৩৫ বছর বয়সী বয্িক্ত এবার পেনেরা বছেরর জনয্ সামিরক ও
নাগিরক পিরেষবায় যু ক্ত হেব। এখােনও চলেব িনরন্তর পরীক্ষা ও পৰ্িতেযািগতা
যার মেধয্ তােদর পারদশর্ীতা পরীিক্ষত হেব। এইভােব েকেট যােব ১৫িট বছর।
৫০ বছেরর েপৰ্ৗঢ় বা েপৰ্ৗঢ়া এবার অবসর জীবেন উপনীত হেব এবং এই অবসর
জীবন েপ্লেটািনক ভাবনা অনু সাের হেব এক দাশর্িনেকর জীবন। জীবনভর চলেব
এই িশক্ষা। মজার কথা েপ্লেটার এই িশক্ষানীিত– িশক্ষা বয্বস্থার েগাটাটাই রােষ্টৰ্র
অিভভাবক েশৰ্ণীর মানু ষেদর কথা মাথায় েরেখ ৈতির হেয়েছ।
এেথনীয় সমােজ বাস করা দাস ,বিণক ও কািরগর েশৰ্ণীর সদসয্েদর েপ্লেটা িকন্তু
তাঁর িশক্ষানীিতেত স্থান েদনিন। বিণক ও কািরগর েশৰ্ণীর মানু েষরা িবেদশী িছেলন
ফেল তারা এেথেন্সর নাগিরক আইন বিহর্ভূত িছেলন। েপ্লেটার িশক্ষানীিত ও
িশক্ষাবয্বস্থার আতুড় ঘর িছল এক আদশর্ রাষ্টৰ্। েসই কল্পরােষ্টৰ্র িনয়ন্তৰ্ণ, পিরচালনা
থাকেব এক আদশর্ ‘অিভভাবক’ েশৰ্ণীর হােত। েসই অিভভাবকেদর গেড়-িপেট েনেব
এক অতন্দৰ্ পৰ্হরী িশক্ষা বয্বস্থা। েতমনটাই েচেয়িছেলন েপ্লেটা।
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পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

িশক্ষার লক্ষয্ হওয়া উিচত অবসর বা অবকাশ।
স্কুল শ টা এেসেছ গৰ্ীক শ ‘েস্কােল’ েথেক, যার
বাংলা পৰ্িতশ অবসর বা অবকাশ। পড়ােশানা বা
িশক্ষা বলেত আমােদর মেন েয ছিব েভেস ওেঠ তার
সেঙ্গ অবসর– অবকাশেক িমিলেয় েদওয়া এ েযন
(৩৮৪-৩২২ িখৰ্স্টপূ বর্া )
ভয়ানক এক ঠাট্টা! অথচ এমনটাই িবশব্াস করেতন
অয্ািরসটটল। েপ্লেটার ছাতৰ্। পেড়িছেলন েপ্লেটার ৈতির করা অয্াকােডিমেত । একাধাের
গেবষক, অধয্াপক, ৈনয়ািয়ক এবং পিশ্চমী িবজ্ঞােনর জনক অয্ািরসটটল এেথেন্স
একটা স্কুল খুেলেছন। লাইেসয়াম। সকােল পড়েত আসত স্কুেল ভিত্তর্ হওয়া ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা। দু পুেরর পর ওটাই হেয় ঊঠত একিট মুক্ত িবশব্িবদয্ালয়। অয্ািরসটটল
পরাকৰ্মী আেলকজান্দােরর মাষ্টারমশাই িছেলন। েদশ– িবজয়ী আেলকজান্দােরর মেনর
মেধয্ েয অিভযাতৰ্ী মন আর েকৗতুহল লু িকেয় থাকত, তার বীজ পুঁেতিছেলন
অয্ািরসটটল। েপ্লেটা-সেকৰ্িটেসর কেথাপকথন ধাঁেচ, নানা িবষেয় িনেজর ভাবনা িচন্তা
িলেখ েগিছেলন। তার অসম্পূ ণর্ িকছু অংশ আমােদর হােত এেস েপঁৗেছেছ, যার েথেক
আমরা অয্ািরসটটেলর িশক্ষা িচন্তা সমব্েন্ধ জানেত পাির।
অয্ািরসটটেলর মেত মানু েষর লক্ষয্ আর িশক্ষার লক্ষয্ অিভন্ন। আনেন্দর উৎস
সন্ধােন ছু েট চেলেছ মানু ষ। েসই আনন্দ লু িকেয় থােক মুিক্তর মেধয্। মুিক্ত-সব্াধীনতা
ছাড়া আনন্দ উপলি করা অসম্ভব। িশক্ষার লক্ষয্ও মুিক্ত। েলজয্ার বা অবকাশ–অবসর
আমােদর জীবেন আেন েসই মুিক্তর সব্াদ, েসই সব্াধীনতা। মুক্ত মেন আমরা ভাবেত
পাির, েসই সব কাজ করেত পাির যা ‘মানু ষ’ িহসােব আমােদর অিস্ততব্েক পৰ্িতিষ্ঠত
কের। মানু ষ সত্তব্ােক পৰ্কািশত করাই িশক্ষার অবদান – মানু ষ িহসােব আমােদর
সবেচেয় বড় কাজ। তাই িশক্ষার লক্ষয্ হেয় ওেঠ মানব জীবেন েসই অবসর– েসই
মুিক্ত বা সব্াধীনতােক হািজর করা। মানু েষর মেধয্ পৰ্িতিনয়ত চেলেছ পৰ্কৃিত, অভয্াস
আর যু িক্তিবচােরর েখলা। মানু ষ পৰ্াণী জগেতর অন্তর্ভুক্ত হেলও পশু পািখর তুলনায়
েকাথাও অেনকটা আলাদা। পশুেদর মেধয্ পৰ্াকৃিতক গুণাবলীর েদখা েমেল এবং
পৰ্কৃিতর িনয়ন্তৰ্েণই তােদর জীবন চেল। েকান েকান পশুর মেধয্ অভয্াস বা পৰ্াকৃিতক
গুণগুিলর চচ্চর্া করেত েদখা যায়। মানু ষও জন্মসূ েতৰ্ পৰ্কৃিতদত্ত িকছু গুণ িনেয় জন্মায়।
েসই সব গুণ অভয্াস বা চচ্চর্ার মাধয্েম ভােলা বা মন্দ রূপ েনয়। িকন্তু মানু েষর মেধয্
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রেয়েছ যু িক্ত িবচােরর ক্ষমতা, যা তােক পশুতব্ েথেক উদ্ধার কের। িশক্ষার হাত ধের
মানু েষর মেধয্কার পৰ্কৃিতগত গুণ, অভয্াস আর যু িক্তিবচার– এই িতনিটর মেধয্ ৈতির
হয় এক সমনব্য়। তাই মানু ষ তার পৰ্কৃিত ও অভয্ােসর বাধা িডিঙেয় েকবলমাতৰ্ যু িক্তর
িনেদর্েশ কাজ করেত পাের। অয্ািরসটটেলর একিট িবখয্াত উিক্ত “মানু ষ হেলা এক
রাজৈনিতক পৰ্াণী”। েয মানু ষ সমােজ বাস কের না বা েয মানু ষ তার সব্য়ংসম্পূ ণর্তার
েদাহাই িদেয় সমাজবদ্ধ হেত চায় না, েস আদেত একজন পশু িকংবা েস ঈশব্র। েসই
মানু ষ রােষ্টৰ্র অংশ নয়। তাই অয্ািরসটটেলর িশক্ষাতেত্তব্ রাজনীিত-রাষ্টৰ্নীিত, নীিতশাস্তৰ্
িবেশষ মাতৰ্া পায়। অয্ািরসটটল তাঁর িশক্ষাতেত্তব্ জীবনভর িশক্ষাকৰ্েমর কথা বেল
েগেছন। এই ধরেণর িশক্ষা বয্বস্থার আধার এক আদশর্ িগৰ্ক নগর– রাষ্টৰ্। এই রােষ্টৰ্র
মুখয্ উেদ্দশয্ নাগিরক জীবেন আনন্দ, সব্চ্ছলতার বয্বস্থা করা। িশক্ষার হাত ধের গেড়
ওঠা এক নাগিরক েগাষ্ঠী এই রােষ্টৰ্র বািসন্দা। তারা রােষ্টৰ্র পৰ্শাসন িঘের নানান
ভূ িমকা পালন কের। েকউ আেদশ – িনেদর্শ জাির কের, েকউ েসই আজ্ঞা েমেন চেল,
আর েকউ বা নয্ায় িবচাের বয্স্ত থােক। আর নাগিরক –রাষ্টৰ্ েকিন্দৰ্ক এই কমর্কােন্ডর
িপছেন কাজ কের জীবন-ভর পড়া-েশখা-জানা সমিনব্ত এক িশক্ষাবয্বস্থা। েয িশক্ষা
বয্বস্থা এই ধরেণর রাষ্টৰ্েক িস্থিতশীলতা েদেব। িশক্ষার দায়ভার থাকেব রােষ্টৰ্র
অিধকাের। িশক্ষার পীঠস্থান হেব বয্িক্তগত িবদয্ালয় নয়। পড়ুয়ারা যােব রাষ্টৰ্চািলত
জনসাধারেণর স্কুেল। অয্ািরসটটল তাঁর মাষ্টারমশাই েপ্লেটার মতই েভেবেছন। তাঁেদর
এই ভাবনা তাঁেদর সমেয়র েথেক অেনকটা এিগেয় িছল। তখনকার গৰ্ীেস সমর-িশক্ষা
আর শারীর িশক্ষা ছাড়া েগাটা িশক্ষা বয্বস্থাটাই বয্িক্তগত উেদয্ােগ হত।
অয্ািরসটটল তাঁর যু গ েপিরেয় িশক্ষায় গণতেন্তৰ্র কথা ভাবেত েপেরিছেলন। তেব
তাঁর ভাবনা িচন্তায় িকছু সীমাবদ্ধতাও িছল। েযমন– সকেলর সমান িশক্ষার আওতায়
পড়ত েকবল গৰ্ীক নগর–রােষ্টৰ্র নাগিরকরা। এই িশক্ষা বয্বস্থার সু েযাগ গৰ্হণ করেত
পারত না গৰ্ীেসর কৃিষজীিব েশৰ্ণীর মানু ষ, কািরগর আর খুচেরা েদাকািনরা। কািরগরেদর
জনয্ িবেশষ বৃ িত্তমূ লক পৰ্িশক্ষেণর বয্বস্থার কথা বেলেছন অয্ািরসটটল। দাস পৰ্থায়
অভয্স্ত গৰ্ীক সভয্তায়, অয্ািরসটটল দাস শৰ্িমকেদর জনয্ িবেশষ পড়ােশানার কথা
বেলেছন। নারী-পুরুষেক সমান েচােখ েদখেতন না অয্ািরসটটল। তাই জনসাধারেণর
জনয্ িশক্ষা বয্বস্থায় েমেয়রা পড়েত িলখেত িশখেলও তােদর জ্ঞানচচ্চর্ার িবষয় িছল
েসৗন্দযর্, মহতব্, সংযম ও িনেলর্াভী কমর্মুখীতা।
িশক্ষার িবষয়বস্তু কী হেব তার ধারণাও িদেয় েগেছন অয্ািরসটটল তাঁর েলখা
“পিলিটক্স” বইিটেত। তােত তাঁর মতামত হল জীবেন যা অজর্ন করা পৰ্েয়াজন তাই
িশক্ষার িবষয় হওয়া উিচত এবং মেনর িবকাশই হেলা জীবনচচ্চর্ার মূ ল িবষয়। বৃ িত্ত
বা কািয়কশৰ্ম যার িবিনমেয় েলােক মজুির পােব, তােক ভীষণ েছাট নজের েদেখেছন
অয্ািরসটটল। তাই কী েশখা -‘র’ তািলকায় বয্াকরণ, পাটীগিণত, শরীরচচ্চর্া, সঙ্গীত
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ও আঁকা স্থান েপেয়েছ। তেব সঙ্গীত িশক্ষা অয্ািরসটটেলর ভাবনায় েবশ উঁচু জায়গা
িনেয়েছ। সঙ্গীেতর মাধয্েম মানু ষ সু ন্দরেক িচনেত েশেখ। সঙ্গীত িশক্ষার মেধয্ ‘েশানা’র
একটা বেড়া জায়গা থােক তাই িশক্ষা বা পড়ােশানায় সঙ্গীেতর ভূ িমকাও অপিরসীম।
শারীর িশক্ষার পৰ্িশক্ষেণর মধয্ িদেয় বয্িক্তর মন ও শরীর দু েটাই গিঠত হয়,
এমনটাই মেন করেতন অয্ািরসটটল। তেব শরীর চচ্চর্া ও সঙ্গীত িশক্ষা দু েটা েক্ষেতৰ্ই
িতিন মধয্পন্থার পৰ্বতর্ক িছেলন। েকান ধরেণর বাড়াবািড় বা অতয্িধক পিরশৰ্ম পিরহার
করার কথা বেলেছন। যতটুকু করেল মেনর িবকাশ ঘেট, িতিন িঠক ততটাই চচ্চর্া
করার কথা বেলেছন। অয্ািরসটটেলর মেত িশক্ষা েকবল ৈশশব-ৈকেশার-েযৗবেন
আটেক থাকেব না। জীবনভর চলেব এই িশক্ষা গৰ্হণ। পৰ্াক স্কুল িশক্ষা শুরু হেব
মা-বাবার হাত ধের। সন্তান ধারণ করা, মােয়র গেভর্ থাকা-কালীন যত্ন-আিত্ত সবই
চেল আেস অয্ািরসটটলীয় িশক্ষা বয্বস্থার আওতায়। নবজাতেকর লালন-পালনও
িশক্ষার অিধকাের পেড়। বাচ্চা স্কুেল যােব সাত বছের। তার আেগ চলেব েখলাধূ লার
মাধয্েম িশক্ষাদান। যেথষ্ট েভেব িচেন্ত িশক্ষামূ লক েখলাধূ লার বয্বস্থা রাখেত হেব। ৭
বছেরর আেগ িশশু হেব পাঠদােনর দশর্ক। পাঠ শুরু হেব সাত বছর বয়েস। চলেব
২৪ বছর বয়স অি । অয্ািরসটটেলর েলখা হািরেয় েগেছ এখােন এেস। তেব জীবনভর
িশক্ষার কথা বেলেছন িতিন। ৩০-৩৫ বছর বয়েস শরীর পূ ণর্তা পায়, আর মন পিরপূ ণর্
হেয় উঠেত লােগ ৪৯ বছর। এমনটাই বেলেছন অয্ািরসটটল।
অয্ািরসটটেলর িশক্ষা পদ্ধিত বা েপডাগিগ দু ই ধরেণর িশক্ষা পদ্ধিতর কথা
বেলেছ–১) যু িক্তর মাধয্েম িশক্ষা ২) অভয্াস-এর মাধয্েম িশক্ষা। অভয্াস মােন যন্তৰ্বৎ
পুনরাবৃ িত্ত নয়। বরং অভয্াস-এর অথর্ িশখন পদ্ধিতেত সিকৰ্য় অংশগৰ্হণ। পড়ুয়াও
সিকৰ্য়ভােব অংশ েনেব। েকান িকছু করেত েগেল আমােদর িশখেত হেব। এবং এই
েশখাটা হেব কাজ করার মধয্ িদেয়। অথর্াৎ বীণাবাদক হেত েগেল বীণা বাজােত
িশখেত হেব। এবং বীণা বািজেয়ই িশখেত হেব। এই পদ্ধিত ৈনিতক িশক্ষার জনয্
পৰ্েযাজয্ েয েকান কলা ও পৰ্যু িক্ত িবদয্া িশখেত েগেল অভয্ােসর মাধয্েমই িশখেত
হেব। িবজ্ঞান িশক্ষাও এই পদ্ধিতেত ঘটেব। অভয্ােসর মধয্ িদেয় িশক্ষা পিরপূ ণর্তা
পায় যু িক্তর মাধয্েম িশক্ষার েছাঁয়ায়। িবজ্ঞান চচ্চর্ায় এই পদ্ধিত গুরুতব্পূ ণর্। যু িক্তিভিত্তক
িশক্ষা পদ্ধিতর হাত ধের আমরা বস্তু বা ঘটনার িপছেন েয কাযর্-কারণ কাজ কের
তার েখাঁজ কির। যু িক্তিনভর্র পদ্ধিত আমােদর তািত্তব্কতায় েপঁৗেছ েদয় আর অভয্াসিনভর্র
পদ্ধিত আমােদর পৰ্েয়াগ িভিত্তক চচ্চর্ায় িনেয় যায়।
দু িট েক্ষেতৰ্ই আনন্দ পাওয়াটাই মূ ল লক্ষয্। অয্ািরসটটেলর মেত মানু ষ িকছু
ৃ
পৰ্কিতদত্ত পৰ্বণতা িনেয় জন্মােলও, েস মানু ষ হেয় ওেঠ িশক্ষার েদৗলেত। িশক্ষা আর
িশল্পকলা ‘র’ পরশ পাথেরর েছাঁয়ায় তার খামিতগুেলা পিরপূ ণর্তা পায়।
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কনফুিসয়াস
ইয়াং হুয়ািনয্ন রিচত ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

(৫৫১ – ৪৭৯ িখৰ্স্টপূ বর্া )

এক মাষ্টারমশাইেয়র ভাবনা – িচন্তা – দশর্ন হেয়
উঠল এক িবেশষ সংস্কৃিত-সভয্তার উৎস। পৃ িথবীর
মানিচেতৰ্ ৈতির হেলা “কনফুিসয়ান সংস্কৃিত এলাকা”।
িচন, েকািরয়া, জাপান, িভেয়তনােমর মেতা কেয়কিট
েদশ জুেড় ৈতির হেলা এই এলাকা। এই েদশগুিলর
পৰ্থা–ঐিতেহয্ িমেশ আেছ কনফুিসয়ান েবাধ। তােদর
সাংস্কৃিতক আর িশক্ষার ইিতহাস ৈতির হেয়েছ

কনফুিসয়ান ধারণায়।
সাগর-পাহাড় েপিরেয় িচেনর কনফুিসয়াস বাতাস ঢুেক পেড়িছল এই েদশগুিলর
মািটেত িঠক যখন তােদর সমােজ ঘটিছল েকান না েকান পালা বদল। হয় েসখােন
আিদম সমাজ বয্বস্থা পিরবিতর্ত হিচ্ছল দাস পৰ্থার সমােজ, না হয়, দাস পৰ্থার
জায়গায় ৈতির হিচ্ছল সামন্ততািন্তৰ্ক সমাজ বয্বস্থা। তাই-ই হেয়িছল েকািরয়া- জাপানিভেয়তনােমর েক্ষেতৰ্। রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক, সাংস্কৃিতক পালাবদেলর িদেন
কনফুিসয়ািনজম ঢুেক পড়ল। আজ েথেক পৰ্ায় ২০০০ হাজার বছর আেগ েকািরয়া
আর িভেয়তনােম কনফুিসয়ােসর মতবাদ েপঁৗেছ যায়। আর েকািরয়া হেয় তাঁর ভাবনা
েপঁৗেছ যায় জাপােন। িভেয়তনাম েথেক কনফুিসয়ােসর দশর্ন িগেয় েপঁৗছায় দিক্ষণ ও
দিক্ষণ-পূ বর্ এিশয়ার আেরা একগুচ্ছ েদেশ। কনফুিসয়াসেক িভিত্ত কের এই সব েদেশ
ৈতির হয় তােদর জাতীয় পৰ্থা-ঐিতহয্।
েকািরয়া, জাপান, িভেয়তনােমর পৰ্সেঙ্গ বলা যায় েয যখন তােদর আথর্-সামািজক
পটভূ িমেত বদল ঘটিছল, তখন েদশগুিলেত না িছল িলিখত ভাষা (িলিপ), না িছল বই
পতৰ্ পৰ্কাশনার বয্বস্থা। কনফুিসয়ান ধয্ান-ধারণার পৰ্েয়ােগর ফেল, কনফুিসয়ােসর
েলখা রচনাগুিলর হাত ধের ওই েদশগুিলর ভাষায় বয্বহৃত হেলা চাইিনজ িলিপ
িচহ্ণগুিল, পৰ্কািশত হেলা বইপতৰ্। চাইিনজ ধারায় বসল স্কুল বয্বস্থা। ১৬০০ শতেক
েজসু ইট িমশনারীেদর হাত ধের কনফুিসয়ােসর িচন্তাধারা িগেয় েপঁৗছয় ইউেরােপ।
েসখােন তখন শুরু হেয়েছ মধয্িবত্ত-বুেজর্ায়া েশৰ্ণীর জাগরণ। ৈসব্রাচার আর ৈদেবর
েদাহাই িদেয় শাসনতন্তৰ্েক েভেঙ্গ েফলার েতাড়েজাড় চলেছ। েস সমেয়র ইউেরািপয়ান
দাশর্িনেকরা কনফুিসয়ােসর েলখায় তাঁেদর মতামেতর সমথর্ন খুঁেজ পান। রাজনীিতেত
ৈনিতকতা, অথর্নীিতেত কৃিষকােজর গুরুতব্, দশর্েন নন্দনতত্তব্ – পৰ্ভৃিত কনফুিসয়ােসর
ধারণাগুিল ইউেরািপয়ানেদর পৰ্ভািবত কের।
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একটা মজার ধারা লক্ষয্ করা যায়। জাপান, েকািরয়া, িভেয়তনােমর েক্ষেতৰ্ যখন
কনফুিসয়ািনজম েপঁৗছয়, তখন েসই েদশগুিলেত চলিছল ভয়ানক আেলাড়ন, উত্থান।
েদখা যােচ্ছ, েয সমেয় কনফুিসয়ােসর মেন িচন্তা-ভাবনা-দশর্ন দানা বাঁধেছ, তখন
তাঁর চারপােশ চলেছ ভয়ানক আেন্দালন, পিরবত্তর্েনর েঢউ। দীঘর্িদেনর জাও রাজবংেশর
একেচিটয়া আিধপতয্ েভেঙ্গ ৈতির হেচ্ছ সামন্ততািন্তৰ্ক শাসনবয্বস্থা। সময়টা ষষ্ঠ
িখৰ্ষ্টপূ বর্া ।
বহু িবদয্ার অিধকারী কনফুিসয়াস এই পিরবত্তর্নেক কােজ লাগান। এত িদন
অিভজাত ও পৰ্শাসেনর সেঙ্গ যু ক্ত বয্িক্তেদর অিধকাের িছল িশক্ষা। রাজনীিত আর
অথর্নীিতর গাঁথিনেত “পৰ্শাসেনর জনয্ আর পৰ্শাসেনর দব্ারা িশক্ষা” েক েবঁেধ রাখা
িছল। সামন্ততেন্তৰ্র মাথা চাড়া িদেয় ওঠােত েসই িভত েগল নেড়। িশক্ষা-সংস্কৃিত
জনগেণর িবষয় হেয় উঠেত থাকেলা। কনফুিসয়াস সমেয়র েসৰ্ােত েভেস চলেলন।
ৈতির করেলন স্কুল, েযখােন ধনী, দিরদৰ্ সবব্াই সমানভােব পড়ােশানা িশখেব।
কনফুিসয়াস খুেল িদেলন িশক্ষার দরজা, সকেলর জনয্। “আমার িশক্ষা সকেলর
জনয্– এখােনর েকান পৰ্েভদ েনই”। আর েসই েথেক অতীত িচেন সবর্জনীন িশক্ষার
েগাড়াপত্তন হেয় েগল। আর এর সেঙ্গ শুরু হেয় েগল রাজৈনিতক সংস্কার আর
সংস্কৃিতর িবস্তার। আর তখন কতই বা বয়স তরুণ কনফুিসয়ােসর। ৩০ বছর বয়েসই
৩০০০ িশষয্-পড়ুয়া িভড় কের তাঁর স্কুেল। এেদর মেধয্ ৭২ জন ছয়িট কলায়
(আচার-পৰ্থা, সঙ্গীত, ধনু িবর্দয্া, রথ-চালনা, হস্তাক্ষরিবদয্া ও গিণত) িবশারদ হেয়
ওেঠন। উেল্লখয্ েস যু েগ এই ছয়িট কলা িছল িশক্ষালােভর িবষয়।
কনফুিসয়াস পিরচািলত স্কুেলর িশক্ষারীিত, পঠন-পাঠেনর মান, ভিত্তর্ হওয়ার
ধরণ– সব িকছু ই অিদব্তীয় িছল। কনফুিসয়ােসর মেত সমাজ ও বয্িক্ত িবকােশ িশক্ষা
মুখয্ ভূ িমকা পালন কের। িশক্ষার দু িট কাজ১) ৈনিতক িনেদর্শনা
২) বুিদ্ধর িবকাশ।
িশক্ষার হাত ধের েয ৈনিতকতা পৰ্িতষ্ঠা পায় তার মূ েল রেয়েছ একিট সদ্গু ণ
– মানবতা। কনফুিসয়ােসর কােছ মানবতার আর এক নাম সদাশয়তা। এই গুণিটই
মানব সম্পেকর্র আরও নানান গুেণর মধয্ িদেয় পৰ্কািশত হয়, েযমন – শৰ্দ্ধা, মহানতা,
ৈধযর্, পৰ্াজ্ঞতা, করুণা, সাহস / েশৗযর্, পেরাপকার, অমািয়ক আচরণ, িবশব্স্ততা ইতয্ািদ।
এত সব িকছু র উৎেস রেয়েছ সদাশয়তা। গুেণর পৰ্ভােব মানু ষ এেক অেনয্র পৰ্িত
আন্তিরক হেয় ওেঠ, পারস্পিরক সহানু ভূিত েদখায়। এেক অেনয্র েখয়াল রােখ।
বয্িক্তগত দািয়তব্েবাধ ছিড়েয় পেড় সমােজ। বয্িক্তর মেধয্ এই সদাশয়তার চচ্চর্া হওয়া
দরকার, আর তা হেব িশক্ষার হাত ধের। এই িশক্ষার হাত ধের বয্িক্ত-পিরবােরর
শািন্ত সদ্ভাব ছিড়েয় পড়েব সমােজ। েদেশ সু শাসন পৰ্িতিষ্ঠত হেব। মানু ষ থাকেব
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িনরাপেদ। চািরিদেক শািন্ত িবরাজ করেব। বয্িক্তর ৈনিতক মােন উন্নিত সািধত হেল
সমােজও ৈনিতকতা উন্নত হয়। এমনটাই িবশব্াস কেরন সামন্ততািন্তৰ্ক বয্বস্থার িশক্ষক
সমাজ ও রাজৈনিতক েনতারা। িশক্ষার পৰ্ভােব েদেশ েদেশ শািন্ত আেস িনরাপত্তা
সু িনিশ্চত হয়।
িশক্ষার িদব্তীয় কাজিট অথর্াৎ বুিদ্ধর িবকাশ– েস িবষেয়ও কনফুিসয়াস সমান
গুরুতব্ িদেতন। িশক্ষার সাহােযয্ বয্িক্তর মেধয্ সংস্কৃিতেবাধ, দক্ষতা ও সামর্থয্ বৃ িদ্ধ
করা সম্ভব। এর জনয্ িতিন ছয়িট ময্ানু েয়ল িলেখ েগেছন। পৰ্েতয্কিট রচনায় সমাজ
সম্পকর্ ও ৈনিতকতার সেঙ্গ িবেশষ কেয়কিট িবষেয়র চচ্চর্া করা হেয়েছঃ– দশর্ন,
ইিতহাস, রাজনীিত, অথর্নীিত, সংস্কৃিত ও সঙ্গীত চচ্চর্া। সামন্ততািন্তৰ্ক িচেনর িশক্ষা
বয্বস্থায় এই ময্ানু েয়লগুেলা ২০০০ বছেরর েবিশ সময় ধের বুিনয়াদ িহেসেব কাজ
কেরেছ, যা ১৯১৯– এর ৪ঠা েম ’র’ আেন্দালেন পৰ্থম ধাক্কা খায়।
রাজৈনিতক ও ৈনিতক নীিতর উপর ভর কের থাকা কনফুিসয়ান িশক্ষাতেত্তব্র
মূ ল লক্ষয্ “গুেণর মানু ষ” ৈতির করা। িশক্ষাকৰ্েম েসই সব িবষয় স্থান েপেয়েছ যা
সামন্ততন্তৰ্েক বাঁিচেয় রাখেত সাহাযয্ করেব। িশক্ষা বয্বস্থা ৈতির করেব নাগিরক
পিরেষবার দক্ষতাগুিলর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় সু েযাগয্ আিধকািরক। তাই ছয়িট কলার
(আচার-পৰ্থা, সঙ্গীত, রথ-চালােনা, ধনু র্িবদয্া, হস্তাক্ষরিবদয্া ও গিণত) চচ্চর্া গুরুতব্
েপেয়িছল। কৃিষকাজ, বািণজয্ ও কািয়ক শৰ্ম কনফুিসয়ান পাঠকৰ্েম স্থান পাওয়ার জনয্
েযাগয্ বেল িবেবিচত হয়িন। পৰ্কৃিত িবজ্ঞান িবষয়িট েকানকৰ্েম ছু ঁেয় যাওয়া হেয়েছ।
সামন্ততািন্তৰ্ক কাঠােমায় সু শাসনেক িনিশ্চত করেত কনফুিসয়ােসর নীিত িছল েযাগয্
েলাক েবেছ েনওয়া। তাই শুরু হেয়িছল কমর্চারী পৰ্িশক্ষণ বয্বস্থা, পরীক্ষার মাধয্েম
েযাগয্ বয্িক্তেক িনবর্াচন করা। এই বয্বস্থার ফেল বংশগত পরাম্পরায় উচ্চ পেদ িনযু ক্ত
হওয়ার পৰ্াচীন আিভজাতয্পূ ণর্ পৰ্থািট িবলু প্ত হয়। িচেনর সামন্ততািন্তৰ্ক সমােজ এই
িনয়ম যু গান্তকারী বেল গণয্ করা হয়। েদেশ েদেশ সামন্ততািন্তৰ্ক সমাজ েযাগয্তা
িভিত্তক কমর্ িনযু িক্ত ও েযাগয্তা এবং ৈনিতকতা অজর্েনর লেক্ষয্ চিরতৰ্ গঠন আজও
িচনেদেশ িবশব্াস হারায় িন।
কনফুিসয়ােসর িশক্ষানীিতর কেয়কিট উেল্লখ েযাগয্ লক্ষয্ িছল
১) পড়ুয়ার শৰ্বণতা অনু সাের িশক্ষার বয্বস্থা করা.
২) পড়ুয়ােক িশখেত উৎসািহত করা, সাহাযয্ করা
৩) ধােপ ধােপ এিগেয় িনেয় যাওয়া
৪) অনয্েক েশখােনার সেঙ্গ সেঙ্গ িনেজ েশখা
৫) বতর্মানেক অতীেতর আেলায় িবচার করেত েশখা
৬) িশক্ষকেকও পড়েত হেব, জানেত হেব– পড়েত ভােলাবাসেত হেব
৭) তেত্তব্র সেঙ্গ পৰ্েয়াগ-চচ্চর্া েক েমলােনা
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৮) সব্াধীন িচন্তাভাবনােক উৎসাহ েদওয়া
৯) িনেজর বয্িক্তগত আচরণ িশক্ষানীিতর সেঙ্গ খাপ খােচ্ছ িকনা পরখ কের
েনওয়া
১০) পড়ুয়ার বয়স অনু সাের িশক্ষার িবষয় িনবর্াচন করা
১১) আত্ম-িনয়ন্তৰ্ণ ও আত্ম-িবেশ্লষণ করেত েশখা
১২) ভােলা উদাহরণ িহেসেব িনেজেক েপশ করা
১৩) িনেজর ভুল েশাধরােনা, িনেজর িবকাশ ঘটােনা
১৪) মন্দেক খবর্ কের শুভ / ভালেক পৰ্কিটত করা
১৫) ভুল সংেশাধনেক মুক্ত মেন গৰ্হণ করেত েশখা
১৬) সমােলাচনােক গৰ্হণ করেত পারা
১৭) অতীেতর ভুল েবাঝাবুিঝ, সম্পেকর্র মিলনতােক ভুেল িগেয় সামেনর
িদেক এিগেয় যাওয়া।
নীিতগুেলা কনফুিসয়াস ভাবনা-িচন্তা কের ৈতির করেলও পৰ্িতিদেনর জীবনচচ্চর্ার
মাধয্েম েসগুেলােক ঝািলেয় িনেয়িছেলন। তাই েতা হেয় উেঠিছেলন এক পৰ্বাদপৰ্িতম
মাষ্টারমশাই।
িশক্ষক মানু ষটােক েকমন হেত হেব? কনফুিসয়ােসর এ িবষেয় স্পষ্ট মত িছল।
িশক্ষক হেবন িবেবকবান, েসই সেঙ্গ থাকেত হেব অদময্ আেবগ। পড়ুয়ার উপকাের
লাগেত হেল িশক্ষেকর জ্ঞােনর পিরসীমা িবস্তৃত হেত হেব, যেথষ্ট দখল থাকেত হেব।
পড়ুয়ােক ভােলাবাসেত হেব, তােদর মেনর নানান চলন, িবিশষ্টতা সমব্েন্ধ িশক্ষকেক
ওয়ািকবহাল থাকেত হেব। পাঠয্বস্তুেক, জ্ঞােনর িবষয়টােক পড়ুয়ার কােছ েপঁৗেছ িদেত
িশক্ষকেক নানান উপায় বা পন্থার কথা ভাবেত হেব, পৰ্েয়াগ করেত হেব, যা পরবত্তর্ীেত
যথাযথ পদ্ধিতেত রূপ েনেব। পড়ুয়ার উন্নিত, িবকাশই হেলা িশক্ষেকর বৰ্ত। িশক্ষকেদর
থাকেতই হেব রাজৈনিতক পৰ্তয্য়। িশক্ষক হেবন িবনয়ী, অনয্েদর সেঙ্গ সম্পেকর্র
েক্ষেতৰ্ িবচারবুিদ্ধ সম্পন্ন এক মানু ষ। িনেজর জ্ঞানেক িতিন জািহর করেবন না। িশক্ষক
হেবন িনঃসব্াথর্। িনেজেক পৰ্কাশ করেবন পৰ্াণবন্তভােব, চমৎকারভােব। কথার সেঙ্গ
কােজর থাকেব িমল, িশক্ষক হেবন নয্ায়পরায়ণ। মজার কথা কনফুিসয়াস অথর্নীিতেক
িশক্ষার উপের স্থান িদেয়েছন। সু শাসেনর লক্ষণ– সবার আেগ েদেশর সব্চ্ছলতা,
অথর্ৈনিতক উন্নয়ন। তার সেঙ্গ থাকেব িশক্ষােক্ষেতৰ্ উন্নিত।
তাঁর জীবদ্দশায় কনফুিসয়াস িশক্ষক িহেসেব তাঁর লক্ষয্গুিল পূ রণ কের েযেত
পােরন িন। িকন্তু মৃ তুয্র পরবত্তর্ী সময় জুেড় িচেনর সংস্কৃিত ও িশক্ষার ইিতহােস তাঁর
অবদান অপিরসীম। েস অবদান ছিড়েয় েগেছ িবেশব্র অেনক েদেশ।
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আল ফারািব
আমমার – আল – তালিবর’ েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

ইসলামীয় সভয্তার শুরু েথেকই দশর্ন আর
ধমর্মেতর মেধয্ িবেরাধ লক্ষয্ করা যায়। এিদেক, মানু ষ
কী িশখেব, কীভােব িশখেব অথর্াৎ িশক্ষার উেদ্দশয্ কী
হেব তা দশর্েনর আওতায় পেড়। ফেল দশর্ন আর
ধমর্িচন্তার মেধয্ েয লড়াই লক্ষয্ করা েগল তার পৰ্ভাব
িগেয় পড়ল ইসলামীয় িশক্ষা ভাবনায়। িশক্ষা কী ও
(৮৭২-৯৫০ িখৰ্স্টা )
েকন তা িনেয় ইসলাম ধেমর্র আইনজ্ঞ বয্িক্ত ও
দাশর্িনকেদর মেধয্ েয মতিবেরাধ অবস্থান কের েসটা আমরা ভালই বুঝেত পাির।
আল-ফারািব এমন একজন দাশর্িনক িযিন এই দ্দব্ন্দব্ দূ র করার পৰ্য়াস িনেয়িছেলন।
এমন একটা সমেয় তাঁর িচন্তা ভাবনা দানা বাঁধেত শুরু কের যখন ইসলামীয় দু িনয়া
জুেড় শুরু হেয়িছল এক ভয়ানক েতালপাড়। তখন েকন্দৰ্ীয় খিলফা শাসনতন্তৰ্ েভেঙ্গ
টুকেরা টুকেরা হেয় িগেয় কতগুিল সব্াধীন রাষ্টৰ্ ৈতির হেয়েছ। ধমর্মেতর ফারােকর
িভিত্তেত ৈতির হেয়েছ িভন্ন িভন্ন সম্পৰ্দায়। এই রকম একটা পিরিস্থিতেত আল-ফারািব
তাঁর দাশর্িনক দৃ িষ্টেকাণ ৈতির করেলন। যা ইসলামীয় দশর্ন ভাবনায় েমাড় ঘুিরেয়
িদেত েপেরিছল। তাঁর গণতেত্তব্র িভিত্ত িছল “িবশব্জনীন যু িক্ত বা িবচারশিক্ত”। ইসলাম
সংস্কৃিতেত িতিনই পৰ্থম যু িক্ত বা লিজকেক পৰ্িতিষ্ঠত কেরন।
৮৭২ সােল তুিকর্স্তােন ফােরর রােজয্ আল-ফারািব জন্ম গৰ্হণ কেরন। পড়ােশানা
করেত িতিন বাগদাদ যান। আর েসখােনই িতিন গৰ্ীক দশর্নশােস্তৰ্র সেঙ্গ পিরিচত হন।
বয্াকরণ, যু িক্তিবদয্া (লিজক), দশর্ন, সঙ্গীত, অঙ্ক ও িবজ্ঞান িবষেয় পাঠ েনন। েপ্লেটার
“িরপািব্লক” পেড়ন ও েপ্লেটার েলখা ল’স (আইন) বইিটর সারাংশ ৈতির কেরন। িশক্ষা
কী ও তার উেদ্দশয্ কী, েকমন ভােব িশক্ষা পৰ্দান করা হেব েস িবষেয় আল-ফারািবর
মেন সু িচিন্তত মতামত ৈতির হয়। ইসলামীয় িচন্তা ভাবনা ও রাজনীিতেত ঐকয্ িফিরেয়
আনেত তাঁর দশর্ন িচন্তা কােজ লােগ। আল-ফারািবর কােছ দশর্নশাস্তৰ্ পাঠ িছল
সবচাইেত উৎকৃষ্ট িবষয়। তাঁর মেত দশর্ন মানু ষেক সবচাইেত ভােলা ভােব ভােলা
িজিনস িশখেত েশখায়। তাঁর মেত দশর্নিবদয্া মানু ষেক আনন্দ অেনব্ষেণর িদেক চািলত
কের।
আল-ফারািবর দশর্নতেত্তব্র েকেন্দৰ্ িছল রাষ্টৰ্িবজ্ঞান। আর তাঁর দশর্ন তেত্তব্র িভিত্ত
হেলা পৰ্াকৃিতক িনয়মকানু ন ও েকার-আন। আল-ফারািবর দশর্ন ভাবনায় িশক্ষার এক
গুরুতব্পূ ণর্ অবস্থান িছল। িতিন িশক্ষািবদয্ােক একিট সামািজক িবষয় িহসােব েদখেতন।
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িশক্ষার সেঙ্গ বয্িক্তসত্তব্ার সম্পকর্ রেয়েছ। েছাটেবলা েথেকই একজন বয্িক্ত
সমােজর উপযু ক্ত হেয় ওঠার পৰ্স্তুিত েনয়। একান্ত িনজসব্ এক পিরপূ ণর্তা অজর্ন করার
েচষ্টা চেল। আর এটা করেত িগেয় বয্িক্ত মানু ষ লক্ষয্পূ রেণর িদেক এিগেয় যায়।
একিট িনিদর্ষ্ট সময় ধের, িবেশষ সাংস্কৃিতক পিরমন্ডেল বয্িক্ত মানু ষ িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ার
হাত ধের মূ লয্েবাধ গেড় েতােল, আহরণ কের জ্ঞান ও দক্ষতা। িশক্ষার কাজ হেলা
বয্িক্তেক পিরপূ ণর্তার চরম স্তের েপঁৗেছ েদওয়া। আর লক্ষয্পূ রণ এেন েদয় এক অনািবল
আনন্দ। মানব অিস্তেতব্র পৰ্ধান উেদ্দশয্ই হেলা ওই “আনেন্দর” হিদস পাওয়া। িশক্ষার
হাত ধের েয পিরপূ ণর্তার িদেক আমরা এিগেয় চিল, েয আনেন্দর উৎেসর িদেক
এিগেয় চিল, েসটাই জীবেনর পরম ভােলা, পরম শুভ।
“আল ইনসান আল কািমল”– এক পিরপূ ণর্ মানব সত্তা। িশক্ষা গৰ্হেণর ফেল
যার মেধয্ ৈনিতক মূ লয্েবােধর উেন্মষ ঘেটেছ। এমন মানু ষ গেড় উেঠেছ িযিন পূ ণর্াঙ্গরূেপ
ৈনিতক আচরেণর চচ্চর্া কেরন। আর এই জ্ঞান ও মূ লয্েবাধেক হািতয়ার কের এই
পিরপূ ণর্ মানু ষ সমােজর সাধারেণর মেধয্ িমেশ িগেয় তার েসই মূ লয্েবাধ ছিড়েয় িদেচ্ছ।
িশিক্ষত হেয় ওঠা মােন েতমনিট ভােব েবঁেচ থাকা। এমনটাই িবশব্াস করেতন
আল-ফারািব। িশক্ষার স্পেশর্ জ্ঞান, আনন্দ ও ভােলা-েবাধ এক হেয় িমেল িগেয়
মানু েষর আচরেণ বয্বহাের পূ ণর্তা পায়। আল-ফারিব মেন করেতন িশক্ষার তািত্তব্ক
ও বয্বহািরক িদকগুিল চচ্চর্ার স্থান হেলা সমাজ। সমাজ বয্িক্তেক লালন পালন কের।
িশক্ষার উেদ্দশয্ হেলা এক আদশর্ সমাজ ৈতির করা। এমন এক সমাজ বয্বস্থা েযখােন
পৰ্েতয্ক নাগিরক জীবন তােদর সদাচার আর নীিতেবােধর সাহােযয্ িস্থিতশীলতা ও
শািন্ত এেন েদেব। িতিন এমনও মেন করেতন েয িশক্ষার ফেল ৈতির হেব রাজৈনিতক
েনতা। জাহােজর কাপ্তােনর মেতা এই রাজৈনিতক েনতৃতব্ যথাথর্ রীিত নীিতর সাহােযয্
েদশ-জািত-সমাজেক উন্নিতর পেথ িনেয় যােব। এই রাজৈনিতক েনতৃতব্ েদশ পিরচালনা
করা ছাড়াও েদশবাসীর মেধয্ “বহু জনিহতমূ লক” কাজকমর্ উৎসািহত করেবন,
সাধারেণর মেধয্ শুভেবােধর উেন্মষ ঘটােবন। িশক্ষা হেত জাত মুলয্েবাধগুিল দু
ধরেণর। পৰ্থমশিক্ত েযৗিক্তক েযমন– পৰ্াজ্ঞতা, সাধারণ েবাধ/ বুিদ্ধ, উপিস্থত বুিদ্ধ,
উদ্ভাবনী শিক্ত। আর ৈনিতক মূ লয্েবাধগুিল হেলা– সাহস, ঔদাযর্, নয্ায়পরায়ণতা,
আত্মসেচতনতা। এছাড়াও িশক্ষা েথেক উদ্ভুত জানা-েবাঝা-েশখার সেঙ্গ সেঙ্গ যা
জানলাম যা বুঝলাম যা িশখলাম তার একটা বয্বহািরক, পৰ্ােয়ািগক িদক থাকেতই
হেব। এমনটাই মেন করেতন আল-ফারািব। জ্ঞান আহরেণর উেদ্দশয্ হেলা তা বয্বহার
করা। িবজ্ঞান িশক্ষা যিদ পৰ্াতয্িহক জীিবেন বয্বহৃত না হয় তেব তার েকানও মূ লয্
েনই। িশক্ষা িনেয় আল-ফারািব েকান িবেশষ বই না িলখেলও, িশক্ষা িনেয় তাঁর নানান
েলখা েথেক পাঠকৰ্ম ও পাঠদান পদ্ধিত সমব্েন্ধ আমরা জানেত পাির। ভাষা িশক্ষার
উপর আল-ফারািব িবেশষ গুরুতব্ িদেয়েছন। েকান িবষেয় িশক্ষা েদওয়া হেব েস িবষেয়
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তাঁর িনিদর্ষ্ট মতামত রেয়েছ। পড়ুয়ার পাঠ শুরু হেব ভাষা ও তার গঠন িবষেয়। ভাষার
উপর দখল ৈতির হেয়ই তেব অনয্ানয্ িবষেয় জ্ঞান চচ্চর্া সম্ভব হয়। এরপর আেস
লিজক বা যু িক্তিবদয্ার চচ্চর্া। যা পরবত্তর্ী পযর্ােয় িবজ্ঞানিশক্ষার িভিত্ত হেয় দাঁড়ায়।
এরপর আেস অঙ্কশাস্তৰ্ িশক্ষা যা আরম্ভ হেব পািটগিণত িদেয়। তারপর আসেব জয্ািমিত
ও আলেজবৰ্া িশক্ষা। গিণত পােঠর মাধয্েম সংখয্া ও পিরমােপর চচ্চর্া করেত করেত
পড়ুয়ার মেধয্ ভাবনা-িচন্তা, স্পষ্টতা ও যথাযথতার েবাধ েপৰ্ািথত হয়। এরপর আসেব
েজয্ািতর্িবদয্া, সঙ্গীত, গিতিবদয্া ও বলিবদয্ার মেতা িবষয়গুিল। ধীের ধীের পদাথর্েক
েকন্দৰ্ কের পৰ্াকৃিতক িবজ্ঞান পাঠশুরু হেব। যার উপজীবয্ িবষয় হেলা েয েকান
ধরেণর পদাথর্ ও তার গুণাগুণ েযমন- (পৰ্াণী, উিদ্ভদ, খিনজ)। এরপর আসেব ঈশব্রতত্তব্,
সৃ িষ্ট ও জ্ঞান সংকৰ্ান্ত দশর্নশাস্তৰ্। তারপর আসেব রাষ্টৰ্িবজ্ঞান, ধমর্িবচারশাস্তৰ্, আইন
িবষয়ক শাস্তৰ্ (িফক) ও ঈশব্রতত্তব্ (কালাম) িশক্ষার স্থান একদম েশেষ।
পাঠদান পদ্ধিত িনেয় কথা বলেত িগেয় আল-ফারািব বেলেছন েয মানব পৰ্কৃিত
অথর্াৎ িকছু সহজাত ক্ষমতার উপর িভিত্ত কেরই িশক্ষার পৰ্াকার দাঁিড়েয় থােক। অথর্াৎ
জন্মােনার সেঙ্গ সেঙ্গ মানবসত্তা িকছু ক্ষমতা পৰ্বণতা িনেয়ই এই পৃ িথবীেত আেস।
জ্ঞান আহরেণ এই ক্ষমতা কােজ লােগ। আল-ফারািবর িশক্ষা পদ্ধিতেত ইিন্দৰ্য় উপলি
এক মূ খয্ ভূ িমকা েনয়। জ্ঞান আহরণ শুরু হয় ইিন্দৰ্েয়র সাহােযয্। এরপর কল্পনাশিক্তর
সাহােযয্ েসই আহিরত জ্ঞান, বুিদ্ধগত ধারণায় রূপান্তিরত হয়। আল-ফারািবর মেত
পাঠদান শুরু হয় যখন িবষয় বা বস্তুিটর অথর্ বা মােন মেনর িভতের েগঁেথ েদওয়ার
মধয্ িদেয়। মেনর মেধয্ অথর্ েগঁেথ েগেলই আমরা পাঠয্বস্তু / িবষয়িটেক বুঝেত পাির
এবং এই বুেঝ যাওয়ার সেঙ্গ সেঙ্গই ৈতির হয় পাঠয্বস্তু / িবষয়িটেক গৰ্হণ করা।
অথর্াৎ আমােদর বুিদ্ধ পাঠয্িবষয়িটেক উপলি করেত পারেছ। পাঠয্বস্তুেক উপলি
বা েবাধয্গময্ কের েতালার জনয্ দু ই ধরেণর পন্থার কথা বেলেছন। একিট হেলা – যু িক্ত
পরামশর্ পৰ্ভৃিত দব্ারা পাঠয্িবষয়িট সমব্েন্ধ পড়ুয়ার মেন জায়গা ৈতির কের েদওয়া।
িবষয়িট এমনভােব উপস্থাপনা করা হেব যােত তা পড়ুয়ার মন জয় করেব। আর
িদব্তীয় পদ্ধিতিট হেলা– পৰ্দশর্ন বা িনেদর্শনমূ লক পদ্ধিতর সাহােযয্ পাঠয্িবষয়িটর বয্াখয্া
করা, বুিঝেয় েদওয়া, কারা পড়েছ অথর্াৎ পড়ুয়ার আথর্-সামািজক অবস্থান ও কী পড়ােনা
হেচ্ছ তার উপর িনভর্র কের পাঠদােনর পদ্ধিত দু িট বয্বহার করা হয়। সাধারণ মানু ষ,
যােদর জীবনচচ্চর্া ততটা সু িবেধজনক নয়, তােদর পড়ােত েগেল পাঠয্ িবষয়িটেক
তােদর েবাধ অনু সাের মেনাগৰ্াহী কের তুলেত হেব, যােত পাঠেশেষ তারা িবষয়িট
উপলি করেত পাের। েস তুলনায় সমােজর সু িবধােভাগী, েসরা পড়ুয়ােদর জনয্
বয্াখয্াধমর্ী িনেদর্শক (েডমনেস্টৰ্িটভ) পদ্ধিত বয্বহার করা হেব। িবজ্ঞান িশক্ষার জনয্
আল-ফারািব ৈবজ্ঞািনক কেথাপকথন পদ্ধিত বয্বহার করেত বেলেছন। পৰ্েশ্নাত্তেরর
মাধয্েম েযখােন জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। সঙ্গীত িশক্ষার েক্ষেতৰ্ িতিন হােত কলেম যন্তৰ্
21

আল ফারািব

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

বানােনার কথা বেলেছন। সাঙ্গীিতক যন্তৰ্ ৈতির করেত করেত পড়ুয়ার সঙ্গীত চচ্চর্া
সম্ভব হয়। আল-ফারািব িনেজই তানবুর (বাগদাদ ডৰ্াম) ও রাবাব (এক ধরেণর যন্তৰ্)
িনেয় কাজ করােছন। িশক্ষাতেত্তব্ েখলাধু লার ভূ িমকার কথা বেলেছন আল-ফারািব।
িশক্ষামূ লক েখলাধু লার চচ্চর্া করার কথা বেলেছন। পৰ্েতয্কিট েখলার একটা লক্ষয্
থাকেব। েখলাধু লা েযমন মানিসক অবসাদ দূ র কের এবং পড়ুয়ােক তার হারােনা
শিক্ত েফরত েপেত সাহাযয্ কের। তােক পরবত্তর্ী ধােপর গুরুতব্পূ ণর্ েকান কােজর জনয্
পৰ্স্তুত কের েদয়। িশশুেদর মেধয্ সৃ জনশীলতার েক্ষেতৰ্ উৎসাহ পৰ্দান কের এমন সব
েখলাধু লা চচ্চর্ার কথা বেল েগেছন আল-ফারািব।
এমনতর িশক্ষাকৰ্েম িশক্ষক ও পড়ুয়ারা েকমন হেব? িশক্ষক েকমন হেব বলেত
িগেয় আল-ফারািব বেলেছন– িশক্ষক হেব সৎ চিরেতৰ্র, িনেলাভর্ী একজন মানু ষ। সতয্
অেনব্ষণই হেব তাঁর একমাতৰ্ লক্ষয্। এ ছাড়াও তাঁর থাকেবঃ- িবষয়গত দক্ষতা, িবষয়িট
পিরেবশন করার ক্ষমতা, যা জােনন েসটা অনয্েক েবাঝােনার ক্ষমতা। িনেজর অিধগত
িবদয্ােক িবকৃত বা িবনষ্ট হওয়া েথেক রক্ষা করার েবাধ ও ক্ষমতা। ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর
মেধয্ থাকেত হেব কেয়কটা গুণাবলীঃ১) পাঠয্ িবষয়িটর অথর্ বুঝেত েচষ্টা করা,
২) যা বুঝল তা হৃদয়ঙ্গম করা,
৩) যা জানল বুঝল েসটা বণর্না করেত পারা। সেবর্াপির থাকেত হেব েশখাজানার আগৰ্হ।
িশক্ষাদােন শািস্ত, পৰ্শংসা, উপিস্থিতর কথা বেলেছন আল-ফারািব। িশক্ষকেক
হেত হেব মধয্পিন্থ। কেঠারও হেবন না, আবার অিতিরক্ত উদারও নন। িশক্ষেকর
েচষ্টা থাকেব পড়ুয়ার মন্দ বয্বহারেক ভােলা বয্বহাের পৰ্িতস্থািপত করা। তার জনয্
সময়মেতা শািস্ত– পৰ্শংসামূ লক উপহার দােনর কথা বেল েগেছন। খুব িবশদ ভােব
বেলনিন। বািকটা েছেড় েরেখেছন পড়ুয়া ও িশক্ষেকর িবচক্ষণতার উপর। মূ লয্ায়েনর
কথা বলেত িগেয় পরীক্ষার উেদ্দেশয্র কথা বেলেছন। যা পড়া হেচ্ছ েসখােন পড়ুয়ার
মান বা অবস্থান িনধর্ারেণর জনয্ই পরীক্ষা েনওয়া দরকার। পড়ুয়া কতটা েজেনেছ তা
িনদশর্নকারী পরীক্ষা হেত পাের। আবার পদ্ধিতগত ভুলভৰ্ািন্ত পিরমাপ করার জনয্ও
পরীক্ষা েনওয়া েযেত পাের। এইভােব বুিদ্ধর পরীক্ষা েনওয়া েযেত পাের। িসদ্ধান্ত
গৰ্হণ–অনু মান-িবচার িবেশ্লষণী ক্ষমতার মূ লয্ায়ন কের। গািণিতক ক্ষমতা, িবিভন্ন
তেথয্র মেধয্ সম্পকর্ িনধর্ারণ ও পরীক্ষার িবষয় হেত পাের।
আল-ফারািবর িশক্ষাতেত্তব্ এক অখন্ড বয্িক্ত িবকিশত হেয় ওঠার কথা বলা
আেছ– েয বয্িক্ত শারীিরক, মানিসক, বুিদ্ধগতভােব, নয্ায়েবােধ, েসৗন্দযর্েবােধ,
পৰ্ােয়ািগক ক্ষমতায় পিরপূ ণর্। আজেকর িশক্ষাবয্বস্থা এই লক্ষয্ বস্তুেক অবেহলা করেত
পাের না।
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আল গাজািল
নিবল েনাফাল-এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

মানু েষর দু িট গুরুতব্পূ ণর্ ৈবিশষ্টয্ িক ?
আল-গাজািলেক পৰ্শ্নটা করেল উত্তর িমলেব সেচতনতা
আর জ্ঞান। জ্ঞােনর উৎস কী ? পৰ্শ্ন করেল আল-গাজািল
বলেবনঃ জ্ঞােনর উৎস দু িট। একধরেণর জ্ঞান আহরণ
কির আমােদর ইিন্দৰ্য়, যু িক্ত বুিদ্ধ িদেয়, যার সাহােযয্
বাস্তব জগতেক মানু ষ জানেত েচষ্টা কের। আর িদব্তীয়
(১০৫৮– ১১১১ িখৰ্স্টা )
উৎসিট হল মানু েষর মেধয্ লু িকেয় থাকা ৈদব গুণাবলী,
যা অেদখা-অজানা জগেতর রহসয্ উদ্ঘাটন কের, তােক অেদখা-অজানা জানেত বৰ্তী
কের। আল-গাজািলর কােছ েসই জ্ঞানই সতয্ যা ঈশব্রেক জানেত সাহাযয্ কের,
আত্মেক ঈশব্েরর কােছ েপঁৗেছ েদয়। িশক্ষািবদ আল-গাজািলর কােছ পড়ােশানা আর
অনু শীলেনর উেদ্দশয্ মানবজিমেনর চাষ আবাদ করা।
আল-গাজািলর দু িট সত্তা নজের আেস পৰ্থমটা ধমর্পৰ্াণ িশক্ষাগুরু, যার কােছ
িশক্ষা গৰ্হণ করা হল আরাধনা – ঈশব্েরর কােছ েপঁৗছাবার পথ। ঈশব্েরর দু িনয়ায় পা
রাখেত চাওয়া মানু ষেক গেড়িপেট িনেত হেব – তয্াগ, কৃচ্ছব্সাধন, িবনয়, ঔদাযর্য্,
ভদৰ্তা, ৈনিতকতা, সতয্পরায়ণতার েবাধগুিল িদেয়। ইিন্দৰ্য় আর যু িক্ত গৰ্াহয্ জ্ঞােনর
পথ আর ঈশব্রেক জানার জনয্ জ্ঞােনর পথদু িট িভন্ন এমনটাই মেন করেতন িতিন।
িকন্তু দব্ািন্দব্ক িছেলন না। তাই ধমর্িশক্ষায় িবশব্াসী আল-গাজািলর িশক্ষা– িচন্তায় িছল
িবেরাধ দূ র করার সু র। আল-গাজািল যখন পড়াশনা কেরেছন আর িশক্ষা িনেয় িচন্তা
ভাবনা করেছন তখন ইসলাম ধমর্ ও সভয্তায় গেড় উেঠিছল ধমর্েক িনভর্র কের
একিট অনয্ ধরেণর িশক্ষা বয্বস্থা। এই িশক্ষার মূ ল িবষয় িছল – েকারান পাঠ ও তার
িবেশ্লষণ, ইসলামী আইন ও তার বয্বহারশাস্তৰ্ েশখা। আল-গাজািল তাই পেড়ই মাদৰ্াসার
গিণ্ড েপিরেয়েছন। এমনিক ইসলাম ধমর্ীয় আইন, সু িফবাদ িনেয় িশক্ষানিবেশর কাজও
কেরেছন। বাগদােদর িবখয্াত িনজািযয়া মাদৰ্াসায় িতিন িশক্ষকতার কাজও কেরন।
েকারান, আর নবীর ঐিতহয্বাহী গল্প-গাথা, ইসলামী আইন শাস্তৰ্, আর এগুেলােক
িঘের ওঠা ভাষাতত্তব্ পড়ােশানা করা িছল তখনকার সমােজর েরওয়াজ। এগুিলেক বলা
হত “আরব িবজ্ঞান”। ধীের ধীের সমসামিয়ক গৰ্ীক সংস্কৃিত–সভয্তা–িশক্ষার েঢউ
আসেত শুরু কের িছল আরব সভয্তা– সংস্কৃিত–িশক্ষার েদারেগাড়ায়। িচিকৎসাশাস্তৰ্,
েজয্ািতিবর্দয্া, রসায়ন, অঙ্ক, দশর্ন, যু িক্তিবদয্া– এইসব িবষয়গুিলর চচর্াও তখন চলেছ।
িবেদশী অ-আরব িবজ্ঞান, চচর্া বনাম ইসলামী আরব– িবজ্ঞান চচর্ার লড়াই। আল-গাজািল
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পেড় েফলেলন অয্ািরসটটল, েপ্লেটা, প্লােটািনস-এর দাশর্িনক ভাবনাগুিল।
ইসলাম ধেমর্র আইনশােস্তৰ্ পিণ্ডত বনাম দাশর্িনেকর লড়াইেয় আল-গাজািল পক্ষ
েনন ধমর্ীয় আইনশােস্তৰ্র পিণ্ডতেদর পেক্ষ। দশর্ন তাঁর কােছ ততদূ র যথাথর্ যতদূ র তা
ইসলাম ধেমর্র নীিতর সেঙ্গ সহমেত চেল, েযখান েথেক মতান্তর শুরু, দশর্েনর যথাথর্
তা েসখান েথেকই খতম। এই বেল আল-গাজািল িবেরাধী, যু যুধান দু ইপেক্ষর ইিত
টােনন। মজার কথা দশর্েনর িবপেক্ষ েথেকও দশর্ন িবষেয়, পৰ্কৃিত িবজ্ঞান িবষেয়
তাঁর েলখা বকলেম তােদর জয়গানই গায়। এমনটাই হেয়েছ ১৯ শতেকর েশেষর
িদেক। কায়েরা শহেরর িবখয্াত শহেরর িবখয্াত িবশব্িবদয্ালয় আল-আজহার। ইসলামী
দু িনয়ায় ধমর্ীয় শােস্তৰ্র পীঠস্থান বেল মেন করা হয়। এেহন িবশব্িবদয্ালেয়র পাঠকৰ্েম
পৰ্কৃিত িবজ্ঞান পড়ােনার েযৗিক্তকতা পৰ্িতষ্ঠা করেত িগেয়, পৰ্কৃিত িবজ্ঞােনর সেঙ্গ
ইসলাম ধমর্ িশক্ষার আদেশর্র েয েকান সংঘাত েনই েসটা েবাঝােত িগেয় িবশব্িবদয্ালয়
কতৃপক্ষ আল-গাজািলর “পৰ্কৃিত িবজ্ঞান” িবষয়ক েলখারই অবতারণা কেরন। খুরাসান
পৰ্েদেশর তুস শহের এক পারসয্ পিরবাের আল-গাজািলর জন্ম হয় ১০৫৮ খৃষ্টাে ।
পিরবাের সু ফীবােদর পৰ্ভাব িছল, যা পের আল-খাজািলেক পৰ্ভািবত কের। িশক্ষািবদ
আল-গাজািল আর সু ফীধমর্ িবশব্াসী গাজািল িমেল িমেশ েথেকেছন তা িশক্ষা, িশক্ষক–
পড়ুয়া আর পাঠকৰ্ম সমব্েন্ধ তাঁর িচন্তা ভাবনায়। আল-গাজািল ধমর্পৰ্াণ, নয্ায়পরায়ণ
মন িশক্ষেকর উপায় িহসােব ভাবেতন। যার সাহােযয্ মানু ষেক ঈশব্রমুখী কের েতালা
যায়, ঈশব্র সািন্নেধয্ েপঁৗেছ েদওয়া যায়। পািথর্ব আর যা িকছু ধনেদৗলত, ক্ষমতা,
সামািজক সম্মান, এমনিক জ্ঞান িপপাসােকও মায়া, ক্ষণস্থায়ী মেন করেতন। েছাট
বয়েস িশশুেক মকতব বা পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় পাঠােনার পক্ষপাতী িছেলন। িশশুর
আচার আচরণ বয্িক্ততব্ চািরিতৰ্ক ৈবিশষ্টয্ গঠেন বাবা-মা এবং িশক্ষেকর অবদান
অনসব্ীকাযর্ এমনটাই মেন করেতন িতিন। েছাট বয়স েথেক িশশুেক ঈশব্েরর পেথ
েঠেল েদওয়া, ধমর্পেথ এিগেয় েদওয়ার কথা বেলেছন িতিন। সু িফবাদী আল-গাজািল
েচেয়েছন িনেলর্াভী, িনেমর্াহী, সািত্তব্ক ভাবধারায় িশশুরা যােত িশিক্ষত হেয় ওেঠ। িশশু
মেনর উৎসাহ, উদ্দীপনা সমেয়র সােথ সােথ বদলােত থােক। এই বয়েস েয িশশু
েখলনােত আকৃষ্ট হয়, েসই হয়েতা আেরকটু বড় বয়েস জামা-কাপড় েবশভূ ষায় আকষর্ণ
েবাধ কের। তাই িশক্ষকেদর জানা উিচত েকান বয়েস েকান িবষয় অনু েপৰ্রণা েজাগােব,
যােত তারা িবদয্ালয়মূ খী হেয় ওেঠ। িশক্ষা মােন েতা আর েকবল মােনর পৰ্িশক্ষণ নয়,
নয় েকবল তত্তব্ েজাগােনর উপায়। িশক্ষার িবচরণ পড়ুয়ার সমগৰ্ বয্িক্ততব্ জুেড়। তাই
বুিদ্ধ, ধমর্-ভাব, নয্ায়-অনয্ায় েবাধ আর শারীিরক গঠন-সেবেতই েযন িশক্ষার ছাপ
পেড়। তাছাড়া িশক্ষার মুল লক্ষয্ েকবলমাতৰ্ তািত্তব্ক েশখা জানা নয়। েশখােক বাস্তেব
রূপািয়ত করেত হেব, চচর্া করেত হেব। যথাথর্ িশক্ষা পড়ুয়ার আচার আচরেণ পৰ্ভাব
েফেল। যার ফেল পড়ুয়া আহিরত জ্ঞানেক বাস্তেব বয্বহার করেত পৰ্য়াসী হয়।
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সু িফবাদী ধািমর্ক মানিসকতা অনু যায়ী আল-গাজািল মেন করেতন েয পৰ্েলাভেনর
জাগিতক আকষর্ণ েথেক পড়ু্য়ােক েবর কের এেন তােক অিত সাধারণ জীবন যাপেন
অভয্স্ত করােনা দরকার, যােত েস হেয় ওেঠ িবনয়ী এবং কেঠার জীবন যাপেন েস
হেয় ওেঠ িনভর্ীক। আর ওিদেক তাঁর িশক্ষািবদ্ মন মেন করত, িবদয্ালেয় ছু িটর ঘণ্টা
বাজেলই তােদর মুক্ত কের িদেত হেব েখলার জগেত। যােত েখলাধূ েলার উেত্তজনা
পড়ুয়ার মেন ক্লািন্ত দূ র করেত পাের, সারািদেনর পড়ােশানার েবাঝা সিরেয় মন হাল্কা
হেয় উঠেত পাের। িশক্ষা েয বয্িক্তেকিন্দৰ্ক তা বুঝেতন আল-গাজািল। পৰ্েতয্কিট মানু ষ
তার চািরিতৰ্ক ৈবিশষ্টয্ ও সামথর্য্ অনু সাের িভন্ন। িশক্ষক েযন েসটা মেন রােখন এবং
পড়ুয়ার সেঙ্গ িশক্ষেকর আচরণ েযন েসই মেতা হয়। জ্ঞান েযন কারুর কােছ েবাঝা
হেয় না দাঁড়ায়। েক কতটা িশখেব তা িনভর্র কের পড়ুয়ার সামেথর্য্র উপর। িশক্ষেকর
েসটা েযন েখয়াল থােক।
িশক্ষািবদ আল-গাজািলেক টপেক যায় সু ফীবাদী ধািমর্ক আল-গাজািল, যখন সঙ্গীত
আর ছিব আঁকার পৰ্সঙ্গ ওেঠ। নাচ, গান, আঁকার েঘার িবেরাধী িছেলন িতিন। অথচ
িশক্ষা িবজ্ঞােনর সাধারণ নীিত েমেন শুভ েবাধ আর েসৗন্দেযর্র বয্াখয্া কেরেছন।
বেলেছন েকান বস্তুেক তার সম্পূ ণর্তা িদেয় উপলি করেত পারােকই েসৗন্দযর্ আর
গুণ বেল।
তাঁর ভাবনা িচন্তা অেনকটাই িশক্ষক পড়ুয়া েগাষ্ঠীর সেঙ্গ েমেল। তাঁর মেত িশক্ষা
দান করা েকবল মাতৰ্ িশক্ষক আর পিণ্ডতেদর কাজ নয়। েকউ িকছু িশেখ থাকেল
অমিন তার কতর্বয্ ৈতির হয় অনয্েক েশখােনার। িশক্ষেকরা েশখােবন িনেজেদর
উদাহরণ িদেয়, িনেজর মেডল হেয়। িতিন িবশব্াস করেতন িশক্ষক যখন েশখােবন
তখন পড়ুয়ার-িশক্ষকেদর এই আদান পৰ্দােন দু ইজেনরই উপকার হয়।
স্কুল িশক্ষকেদর িকছু গুণ আহরেণর কথা বেল েগেছন আল-গাজািল। িশক্ষেকরা
হেবন জাগিতক ঐশব্যর্ পিরতয্াগী, ভক্তপৰ্াণ অথচ পিণ্ডত, িমতবয্য়ী, িবনয়ী, নয্ায়পরায়ণ
ও আধয্ািত্মকতায় পূ ণর্। আল-গাজািলর ইসলামীয় িশক্ষা ভাবনার পৰ্ভাব িবগত নয়
শতক ধের ইসলামীয় ধমর্ িচন্তা ভাবনা ও চচর্ােক পৰ্ভািবত কের েরেখিছল। গত িতন
দশক ধের ইসলামীয় ধমর্ িচন্তায় এক নতুন েজায়ার এেসেছ। এই িচন্তা পৰ্িতদব্ন্দব্ীমূ লক,
পৰ্িতেযাগী, লড়াই িপৰ্য়। আধু িনক সমাজ সভয্তার সব িকছু েকই ইসলােমর এই নতুন
ভাবধারায় অধািমর্ক বেল মেন করা হয়। আল-গাজািলর িবেরাধ দূ র করা ইসলাম
আর বতর্মােনর পৰ্িতদব্ন্দব্ী ইসলােমর তজর্া চলেছ। এই িচন্তার লড়াই আরব ও ইসলামী
দু িনয়া তথা সমগৰ্ িবেশব্র ভিবষয্ৎ গিত পৰ্কৃিতর রূপ িনধর্ারেণর েক্ষেতৰ্ গুরুতব্পূ ণর্
ভূ িমকা েনেব বেল আশা করা যায়।
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জাঁ জাক রুেশা
মাইেকল েসােয়টাডর্ এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

িনেজর চিরেতৰ্র আপাত সব্িবেরাধীতা পৰ্িতপন্ন
করেত পছন্দ করেতন, সংস্কার মুক্ত মানু ষিট। তাঁর
ভবঘুের, পরাশৰ্য়ী জীবন যাপন একিদেক তাঁেক েযমন
েভাগবাদী সংশয়ীর আখয্া েদয় েতমিন, তাঁর মানু েষর
েসবা করার অদময্ স্পৃহা, মানব জীবেনর মুিক্তর
আকাঙ্ক্ষা, ৈনরােজয্র পৰ্িত গভীর অশৰ্দ্ধা, ধমর্ীয় েবাধ
(১৭১২ – ১৭৭৮ িখৰ্স্টা )
েথেক িনয়ম-নীিতর পৰ্িত টান, আমােদর সামেন এক
অনয্ রুেশা েক এেন দাঁড় করায়।
িশক্ষা িনেয় জাঁ জাক রুেশার িচন্তাভাবনার েহঁয়ািল িনেজর সমেয় েতা বেটই,
তার পরবত্তর্ী পৰ্জন্মেকও ভািবেয় েছেড়েছ। তাবড় তাবড় িশক্ষািবদ্রা পরীক্ষা-িনরীক্ষা
করেত িগেয় রুেশার কল্পনাশৰ্য়ী কাজ “এিমল” েক বার বার স্মরণ কেরেছন। েকমন
িছল রুেশার ভাবনা?
িশক্ষা পদ্ধিতেত েকাপর্ািনকাস–সম িবপ্লব ঘিটেয়িছেলন রুেশা। েসৗর জগেতর
েকেন্দৰ্ েযমন সূ যর্, েতমিন িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ার েকন্দৰ্িবন্দুেত এেন েফলেলন িশশুেক। আর
বহু িদন ধের উেপিক্ষত ৈশশেবর উপর পক্ষপািতেতব্র েঢউ আছেড় পড়ল। নানা েক্ষেতৰ্
তার ছাপ েদখা েগলঃ িচিকৎসাশাস্তৰ্ েথেক শুরু কের নীিতবাগীশ, এমনিক শাসকপিরচালক সবাই িশশুেক গুরুতব্ িদেত শুরু করল। এখােনই েশানা েগল রুেশার
সাবধানবাণী। িশশু েযমন পােপর ফল নয়, েতমিন তােক িনেয় অেহতুক বাড়াবািড়
েযন করা না হয়।
িশক্ষা িনেয় রুেশার ভাবনা িচন্তা মূ লত পৰ্কাশ েপেয়েছ তাঁর েলখা এিমল গৰ্েন্থ।
বইিট গেবষণা-ধমর্ী উপনয্াস। পৰ্কািশত হয় ১৭৬২ সােল। একটা বাচ্চা েছেলর বড়
হেয় ওঠার গল্প বলেত িগেয় রুেশা িশক্ষাপদ্ধিত–েপডাগিজ সমব্েন্ধ তাঁর ভাবনা-িচন্তা
জািনেয়েছন। এিমল িলখেত বেস রুেশা তাঁর সমসামিয়ক আর পূ বর্সূির িশক্ষািবদ্েদর
কথা নানা ছেল বারবার বেলেছন। িকন্তু সব ছািপেয় তাঁর ভাবনা-িচন্তার সব্কীয়তা,
তাঁর পৰ্িতভা, নতুেনর পৰ্বতর্ন নজর কােড়। িশক্ষােক একদম নতুন েচােখ েদখেত
েচেয়েছন রুেশা। পুরেনা দু িনয়াটার এক ঐিতহািসক স্থানচুয্িত, একটা বদল ঘটেত
চেলেছ। আর িশক্ষা হেলা েসই নতুন আকােরর জগৎ। এমনটাই মেন করেতন রুেশা।
আর এখােনই তাঁর ভাবনার অিভনবতব্। যখন আর সবাই “িশক্ষা উৎপাদেন” বয্স্ত বা
িশক্ষােক হািতয়ার কের নানা রূেপর মানু ষ (মানবতাবাদী, সৎ িখৰ্স্টান, সু শীল নাগিরক
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বা িনপাট ভদৰ্েলাক) ৈতির করেত সেচষ্ট, রুেশা তখন বলেছন “আিম তাঁেক বাঁচেত
েশখােবা। আমার এিক্তয়ার েথেক েবিরেয় িগেয়, হলফ কের বলেত পাির, েস না হেব
মন্তৰ্ী, না হেব সান্তৰ্ী, না হেব পুরুত ঠাকুর। পৰ্াথিমকভােব েস হেব একজন মানু ষ”।
আসেল েয সময়টােত রুেশা তাঁর ভাবনা-িচন্তা শুরু কেরিছেলন েসটা িছল
টালমাটাল সময়। মানবতাবাদী আদেশর্র আেলা িনভু িনভু। মানু ষ তার পিরেবশপৰ্কৃিতর সেঙ্গ মািনেয় গুিছেয় থাকার পথ ছাড়েছ। মাথার উপর কতৃর্তব্কারীর শাসেন
সন্তুিষ্টর িদন েশষ। চািহদা এবং আরও েভােগর ইচ্ছা মানু ষেক পৰ্কৃিত েথেক দূ ের
েঠেল িদেয়েছ। মানু ষ আরও, আরও অিধকার করেত চায়, আর েসই সেঙ্গ ক্ষমতা
লােভর েদৗড়। সহজাত চািহদা ছািপেয়, েগাটা সমােজর বুনেন িনেজর সব্াথর্ রক্ষার
েছাঁয়াচ।
মানব সভয্তা বলেত েয সব ফলকগুেলার কথা মেন আেস, েযমনঃ জ্ঞান চচর্া,
িবজ্ঞান, িশল্প-কলা, দশর্ন সমস্তিকছু ই সবেলর ক্ষমতার অিলেন্দ ঢুেক পেড়েছ। ১৭৫০
আর ১৭৫৫ েত েলখা দু িট পৰ্বেন্ধ রুেশা এইসব কথাই বেলেছন। েমাক্ষলােভর বদেল
জ্ঞানচচর্া এখন পৰ্তারণার নামান্তর। িবজ্ঞােনর কাজ হেলা আত্মরক্ষার বয্বস্থা করা।
িশল্প-কলা হেলা িনেজর গিরমা পৰ্কােশর উপায় আর দশর্ন হেলা অেনয্র উপর পৰ্ভুতব্
করার অিভলাষ। রুেশার েলখায় মানব সভয্তার নানান সমাজ বয্বস্থার কথা উেঠ
এেসেছ। সব্াথর্পরতার তািগেদ সমােজর রেন্ধৰ্ রেন্ধৰ্ কলু ষতা ছিড়েয় পেড়েছ। পৰ্কৃিতর
সন্তান বয্িক্ত মানু ষ েজাট েবঁেধ সমাজ গেড় তুেলেছ।
তার বয্িক্তগত ইচ্ছা, সমাজবদ্ধ হেয় গণ ইচ্ছায় উত্তরণ ঘেটেছ। িকন্তু সব্াথর্পরতা,
আত্ম-সু েখর পৰ্চন্ড চােপ এই সমাজ অশান্ত লািটেমর মেতা ঘুের মরেছ। তাহেল উপায়?
আমরা িক হাল েছেড় বেস থাকব? এিমল গৰ্েন্থ রুেশা এই পৰ্েশ্নর উত্তর িদেয়েছন।
এই গেবষণাধমর্ী উপনয্ােস “মানু েষর অকৃিতৰ্ম ভােলােতব্র” জয়গান গাওয়া হেয়েছ।
এখােন িশক্ষা েযন েসই েনৗকা যা গ্লািন প্লািবত মানবতােক রক্ষা করেব। েযমনিট
কেরিছল বাইেবেল েলখা েনায়ার েনৗকা। একাধাের বয্িক্ত মানু ষ েযমন মুক্ত, সব্াধীন,
েতমিন তার অিস্তেতব্র মূ লয্ িনভর্র কের সমগৰ্ মানবজািতর েপৰ্িক্ষেত।
বয্িক্তর সেঙ্গ বহু েক বা ‘সব’ েক েমলােনার জনয্ পৰ্েয়াজন একটা পৰ্িকৰ্য়া। িশক্ষা
হেলা েসই পৰ্িকৰ্য়া যার সাহােযয্ ৈতির হেব এমন এক মানব েগািষ্ঠ েয থাকেব িনেজর
আয়েত্ত-সব্ায়েত্ত। েস হেব সব্াধীন। এই মুক্তমানু ষ ৈতির করেব তার বাঁচার পেথর িনয়ম
কানু ন। রুেশার েলখা এিমেল িশক্ষা েকান নতুনতম আদেশর্র কথা বেল না। মানব
সভয্তার মেতা িশক্ষা এেস দাঁড়ায় িবেরাধ-দব্েন্দব্র েচৗমাথায়। এখােন ধরা েদয় নানান
দব্ন্দব্ঃ সব্াধীনতা বনাম চািহদা; হৃদয় বনাম বুিদ্ধ; বয্িক্ত বনাম রাষ্টৰ্; জ্ঞান বনাম অিভজ্ঞতা।
রুেশার মনও েয মূ িত্তর্মান দব্েন্দব্র ফসল। আেলাকপৰ্ািপ্ত যু েগর মানু ষ হেলও পৰ্খর
যু িক্তবােদর পৰ্িত িবশব্াস রুেশার িভতর বাস কের।
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রুেশার কােছ িশক্ষার কাজ হেলা এই নানান ৈবপরীতয্ দব্ন্দব্েক িনয়ন্তৰ্ন করা,
পিরচালনা করার িশল্প বা উপায়। এই িশক্ষার লক্ষয্ হেলা মানু েষর সব্িনভর্র সব্াধীনতা,
যা থাকেব তার আয়েত্ত।
েকমন হেব এই িশক্ষাকৰ্েমর িশক্ষক-পড়ুয়া সম্পকর্? পড়ুয়া েকানভােবই িশক্ষেকর
অধীেন থাকেব না। তেব, এর অথর্ এই নয় েয পড়ুয়ার েসব্চ্ছাচারেক উৎসািহত করা
হেব। তাই পৰ্ধান চিরতৰ্ এিমলেক পৰ্িতিনয়ত তার ইচ্ছাশিক্তর পরীক্ষা িদেত হয়।
বাস্তেবর সমসয্া দু ঃখ যন্তৰ্ণার সামনা সামিন েমাকািবলা করেত করেত এিমল তার
আত্ম-েবাধ ও সব্ায়ত্ত েবাধ যাচাই কের িনেত পাের।
আর বাধা-অসু িবেধ সমগৰ্ পথিটেত এিমেলর পিরচালক-িশক্ষক তার ছায়া সঙ্গী
হেয় থােকন। হতাশার মূ হুেতর্ উদ্দীপনা েজাগায়, উৎসািহত কের। অথচ এই কাজটা
িতিন এমনভােব কেরন যােত এিমেলর উপর িশক্ষেকর ইচ্ছা েযন েকান ভােবই েচেপ
না বেস। এইভােব সব্াধীনতা বনাম কতৃর্েতব্র সংঘাতেক রুেশা সমাধান কেরন।
একইভােব জ্ঞান বনাম অিভজ্ঞতার দব্ন্দব্ িনেয়ও এিমেলর গেল্প চচর্া করা হয়। িশক্ষার
সাহােযয্ েকবল িশিখেয় পিড়েয় িনেলই চলেব না, পড়ুয়া িনেজ কী িশখেত চায়– িকভােব
িশখেত চায়–কী পড়েত চায়–কখন পড়েত চায়, েসটাও এই িশক্ষা পদ্ধিত েখয়াল
রাখেব।
সমােজর কাজ হল এমন এক অনু কূল িশক্ষা-পিরেবশ ৈতির করা যার লক্ষয্ হেব
বয্িক্ত মানু েষর নাগােল সব্াধীনতা আর আত্মেবাধ এেন েদওয়া। এই িশক্ষা পদ্ধিত
েকবলমাতৰ্ স্কুেলর েচৗহিদ্দেত আটেক থাকেব না। রুেশার মেত এই িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়া
স্কুল, পিরবার বা েয েকান সামািজক পৰ্িতষ্ঠােনর আগল ছািড়েয় ছিড়েয় পড়েব বাইেরর
জগেত। বয্িক্ত অনু ভূিতেক েকেট-কুেট িছঁেড় েফলা সমােজর রক্ত চক্ষুেক কলা েদিখেয়
এই িশক্ষা মানু ষেক মুক্ত করেব,সব্াধীন করেব। এই িশক্ষা পদ্ধিতেক সাকার িদেত
িশক্ষক তার দািয়তব্ এিড়েয় েযেত পারেবন না। যতই বাধা আসু ক তা অিতকৰ্ম করেত
হেব। িশক্ষেকর জীবেনর লক্ষয্ই হেব পড়ুয়ার জনয্ িশক্ষার পথ কের েদওয়া। রুেশা
িলখেছন “ পড়ুয়া মেন করেব এই ধরেণর িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ায় েস-ই সেবর্সবর্া। অথচ
িশক্ষক জােনন িতিন-ই সব”। এমন পৰ্চ্ছন্ন থাকেব িশক্ষেকর িনয়ন্তৰ্ণ। েকানভােবই
েযন পড়ুয়ার সব্াধীনেচতােক খবর্ করা না হয়। আবার, েখয়াল রাখেত হেব পড়ুয়া েযন
েসব্চ্ছাচােরর সব্াদ না েপেয় যায়।
পড়ুয়া তার িশক্ষােক েকান েচােখ েদখেব? এিমল গৰ্েন্থ পড়ুয়া তার িশক্ষা গুরুেক
ভােলাবােস, সমীহ কের, ভয়ও পায়। রুেশার িশক্ষা পদ্ধিতেত হৃদয় তার স্থান কের
িনেয়েছ। যু িক্ত-বুিদ্ধর সেঙ্গ সেঙ্গ অনু ভূিত, সংেবদনশীলতা আর আেবগ সমান জায়গা
েপেয়েছ।
এর সােথ রুেশা েদখােলন েয িশক্ষা হেলা বুিদ্ধবৃ িত্ত িদেয় বুেঝ েনওয়ার িবষয়।
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মানব পৰ্কৃিত িবকােশর ধারােক, িবকােশর নকশােক বুঝেত পাের িশক্ষা। রুেশার এই
পিথকৃৎ ভাবনা ভিবষয্েতর িশক্ষািবদ্েদর মানব পৰ্কৃিত িবকােশর পথ িনেয় কাজ
করার সু েযাগ কের িদল। িশক্ষা েয একটা পৰ্ােয়ািগক পদ্ধিত, হােত কলেম করেত
হয়, তা এিমল গৰ্েন্থ খুব সু ন্দর কের বেল েগেছন রুেশা। পৰ্িত মূ হুর্েত এিমলেক এমন
পিরিস্থিতেত েফলা হয় েয েস থােক সদাই সিকৰ্য়। আর এর ফেল ৈতির হওয়া
অিভজ্ঞতার ঝুিলর িদেক, জীবেনর পথ চলেত িগেয় বারবার েস িফের তাকায়। এিমল
েক িদেয় কািয়ক শৰ্ম করােনা হেয়েছ। েয কােজর সামািজক মূ লয্ রেয়েছ। রুেশার
িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ার কািয়ক শৰ্ম মানয্তা লাভ কের।
রুেশা বলেছন, মানু ষ আদেত মুক্ত। তাঁর বলা িশক্ষাকৰ্েমর লক্ষয্ই হল মানু েষর
মুিক্ত। রুেশা, আবার বলেছন, িশক্ষা হল হৃদেয়র বয্াপার। আর এেত কের পড়ুয়ার
পৰ্িত অিত েস্নেহর ঝুঁিক রেয় যায়, যা িকনা তার সব্াধীনতার গলা িটেপ ধের। রুেশা
বলেছন িশক্ষা হেলা বুিদ্ধর বয্াপার। অতএব, েকান িবষয় িশেখ েফলা, আয়ত্ত কের
েফলাটাই িশক্ষার মূ ল কাজ হেয় দাঁড়ায়। এবার রুেশা বলেছন, যা যা িদেয় বুঝব েয
েশখার িবষয়িট আয়ত্ত করা েগেছ, েস গুিলই তখন িশক্ষাদােনর পৰ্ধান বয্াপার হেয়
ওঠার ভয় েথেক যায়।
আর িশক্ষােক যিদ পৰ্িকৰ্য়ার িবষয় বলা হয় তেব িশক্ষার উৎপাদনমুখী পৰ্যু িক্ত
িহেসেব পযর্বিসত হওয়ার ভয় থােক। এ েযন পৰ্চিলত গানটার মেতা “ আিম রাঁিধব
বািড়ব, বয্ঞ্জন বািড়ব, তবু আিম হাঁিড় েছাঁব না”!
রুেশার িশক্ষা ভাবনায় এই আপাত সব্িবেরাধতা আসেল িশক্ষােক সংযত –সমতার
িমেশল িহেসেব েদখার এক িনেদর্িশকা। িশক্ষা েযন তার সবেক্ষেতৰ্ পিরিমিত েবাধ
ছািড়েয় না যায়। সবেচেয় েবিশ েযটা েখয়াল রাখা িশক্ষার আঘােত েযন পড়ুয়ার
সহজাত পৰ্কৃিত বাধা না পায়। এইভােব রুেশার িশক্ষা ভাবনা আধু িনকতার এক
অতয্ন্ত গুরুতব্পূ ণর্ অংশ হেয় ওেঠ। এিমল উপনয্াসিট রুেশার িশক্ষা ভাবনার পৰ্িতভূ ।
এখােন রুেশা এক সব্প্নদৰ্ষ্টা, িশক্ষা িনেয় েয সব্প্ন েদেখ। উপনয্ােসর েশেষ সব্প্নটােক
যু িক্ত িনভর্র উপসংহাের েপঁৗেছ েদয়।
আজও বাস্তেব যখন আমরা নানান িশক্ষা পৰ্কল্পগুিলর অচল অবস্থা িনেয় মাথা
ুকেট মির, রুেশার িশক্ষা ভাবনা আজও আমােদর িকছু বলার জনয্ এিগেয় আেস।
এখােনও রুেশার েসই অিত েচনা আপাত সব্িবেরাধীতা কাজ কের চেল।
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ইমানু েয়ল কান্ট
েহয্নিরক কানজ-এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

ইমানু েয়ল কান্ট, িছেলন লিজক, েমটািফিজেক্সর
অধয্াপক। দশর্ন িছল তাঁর িবদয্া চচ্চর্ার িবষয়। মানু েষর
েবাঝার পৰ্িকৰ্য়া, উপলি করার িবষয়িট িনেয় িছল
অগাধ ভাবনা-িচন্তা। “ আিম কী জানেত পাির? আিম
কী করেত পাির? মানু ষ কী? আিম কী আশা কির?”
পৰ্শ্নগুিল করেত করেত চেল তাঁর দশর্ন চচ্চর্া। একিদেক
(১৭২৪ – ১৮০৪ িখৰ্স্টা )
িবশব্াস করেতন যু িক্ত –িবচার বুিদ্ধ িনভর্র জ্ঞান চচ্চর্ায়।
আবার অপরিদেক পরীক্ষা-িনরীক্ষা-অিভজ্ঞতার বাইেরও েয জানা েবাঝার জগৎ পেড়
থােক তােকও গুরুতব্ িদেয়েছন। কান্ট জেন্মিছেলন ১৭২৪ সােল পৰ্ুিশয়ার েকািনজসবাগর্
(অধু না কািলিননগৰ্াদ) শহের।
িশক্ষা ও িশক্ষাপদ্ধিত িনেয় তাঁর ভাবনা িচন্তা তাঁর দাশর্িনক অবস্থানেক পৰ্িতফিলত
কের। মানু ষ তাঁর কােছ সাবেজক্ট, যার মেধয্ িনহীত আেছ িবচারবুিদ্ধ, ভােলা বা শুভর
সবরকম ৈবিশষ্টয্। তাই মানু ষ মানু ষেক িনেজর সব্াথর্িসিদ্ধর িনিমত্তরূেপ কখনই বয্বহার
করেব না। িনেজর সব্াথর্িসিদ্ধর লেক্ষয্ অনয্েক েশাষণ করেব না। কাণ্ট েয সমেয়
দাশর্িনক িচন্তাভাবনায় রত রেয়েছন েসই সময়টােক ইউেরােপ “আেলাকপৰ্ািপ্তর যু গ”
বেল অিভিহত করা হয়। এই সময়জুেড় মানু েষর আত্ম-অেনব্ষণেক সবেচেয় েবিশ
উৎসািহত করা হেয়িছল। িনেজর সঙ্কল্প আর িবচার বুিদ্ধর উেন্মষ ঘিটেয় মানু ষ তখন
িচন্তা-ভাবনায় িবকিশত হেয় উঠিছল। তাই িবশব্িবদয্ালেয় িশক্ষাতত্তব্ বা “অন েপডাগিগ”
িনেয় বক্তৃতা িদেত িগেয় কাণ্ট– এর ভাবনায় িচন্তায় তার ছাপ। িশক্ষা কী? কার জনয্
িশক্ষা? আেলাকপৰ্াপ্ত িবচার েবাধ, যু িক্ত বুিদ্ধ েকান ধরেণর িশক্ষার েছাঁয়ায় িবশব্জনীন
শািন্তর সূ তৰ্ হেয় উঠেত পাের? এই সব পৰ্েশ্নর উত্তর িদেত িদেত বক্তৃতা কেরিছেলন
কাণ্ট। মুিক্তকামীতার পৰ্িত মানু েষর রেয়েছ পৰ্বল েঝাঁক। পৰ্কৃিতগত ভােব মানু েষর
মেধয্ িবচার –বুিদ্ধ-যু িক্ত অন্তর্িনিহত থাকেলও, এগুিলর বয্বহাের মানু ষ বড়ই অপিরণত।
অেনয্র পরামশর্-িনেদর্িশকা ছাড়া সাধারণভােব মানু ষ তার সু প্ত িবচারেবাধ পৰ্কিটত
করেত পাের না। িবচারেবাধেক সু প্ত কের রাখার একটা বেড়া কারণ যথাযথ সঙ্কল্প
ও সাহেসর অভাব। আেলাকপৰ্াপ্ত হেয় ওঠার অথর্ িনেজর িবচারবুিদ্ধ- যু িক্তবুিদ্ধেক
বয্বহার করার জনয্ সাহসী হেয় ওঠা। এই আেলাকময়তা মানু ষেক মুিক্তর িদেক
এিগেয় েদয়– যা তার কােছ িচর আকািঙ্খত। িশক্ষার সেঙ্গ এই আেলাকপৰ্ািপ্ত বা
এনলাইেটনেমণ্ট সম্পর্িকত। মানু েষর মেধয্ িনিহত ভােলা ৈবিশষ্টয্গুিলেক পিরশীিলত
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কের েতালা হল িশক্ষা। মানু ষ বলেত েয সমিষ্টগত আখয্া েক আমরা বুিঝ তা আসেল
িশক্ষার দান, তার েবিশ িকছু নয়। মানব পৰ্কৃিত পিরপূ ণর্তা পায় সতয্ ও যথর্াথ িশক্ষার
পরেশ। িশক্ষার লক্ষয্ েকবলমাতৰ্ চলিত সমেয়র সেঙ্গ খাপ েখেত েশখােনা নয়।ভােলা
িশক্ষার লক্ষয্ হল জগৎসংসােরর ভােলা করা। বয্িক্ত মানু ষ িশক্ষার রেস জািরত হেয়
মানবজািতর কলয্ােণ কাজ করেব।
িশক্ষার চারিট পৰ্ধান কাজঃ –
১) িনয়ামানু গ িচন্তাভাবনা করেত পারা,
২) দৃ িষ্টভঙ্গীর অনু শীলন করা,
৩) সভয্তার িবকাশ ঘটােনা,
৪) সততা, নয্ায়পরায়ণতার উেন্মষ ঘটােনা।
এখােন নয্ায়পরায়ণতার অথর্ িশিক্ষত হেয় ওঠা, বয্িক্ত শুভ বা ভােলা কােজ বা
উেদ্দেশয্ রত হেত িশখেব। শুভ বা ভােলা িনধর্ািরত হেব বহুজন জাতীয়’র’ আদেল।
কােণ্টর িশক্ষায় দায়বদ্ধতা, কত্তবর্য্পালন, আজ্ঞার অনু বিতর্তার কথা বলা হেয়েছ।
শ গুেলা পরপর সাজােল এইরকম েচহারা েনয়ঃ – িশক্ষার মাধয্েম িবচারবুিদ্ধর িনেদর্শ
জাির হয়। েয িনেদর্শ বা আজ্ঞার অনু বিতর্ হেয় েকান কাজ কত্তবর্য্েবাধ েথেক পালন
করা যা পিরেশেষ মানব জািতর িবকােশ লাগেব। মানু ষেক কািঙ্খত মুিক্তর িদেক িনেয়
যােব।
মানব মুিক্তর আসব্াদ গৰ্হণ করেত হেল িশশু িশক্ষা পদ্ধিতেত িনেম্নাক্ত িতনিট
িবষয় েখালা রাখেত হেব– পৰ্েতয্ক িশশুেক–
১) সব ধরেণর বয্িক্তগত সব্াধীনতা উপেভাগ করেত িদেত হেব। েকবলমাতৰ্ েসইসব
কাজ যা িশশুর ক্ষিত করেব এবং অেনয্র সব্াধীনতায় হস্তেক্ষপ ঘটােব তােত বাধা
েদওয়া হেব।
২) িশশুেক বুঝেত িদেত হেব েয িনেজর উেদ্দশয্ সাধন তখনই সম্ভব যখন েস
অনয্েদরও তােদর উেদ্দশয্ চিরতাথর্ হেত েদয়।
৩) িশশুেক বুঝেত হেব েয েস তার সব্াধীনতা বয্বহার করেত দায়বদ্ধ। তােক সব্াধীন
হেয় ওঠার জনয্ই িশিক্ষত কের েতালা হেচ্ছ। অেনয্র অধীেন, যেত্ন থাকা তার
কািঙ্খত নয়।
িশশুেক িনয়ম শৃ ঙ্খলার িশক্ষা িদেত িগেয় তার েমৗিলক সব্াধীনতা েবাধ েযন খবর্
করা না হয়। কাজ করার অভয্াস করােত িগেয় িশশুেক েখলা েথেক িবিচ্ছন্ন করেল
চলেব না। িশক্ষা বাধয্তামূ লক হেলও তা দাসেতব্র আকার েনেব না। কােণ্টর
কত্তবর্য্েবােধর মেধয্ লু িকেয় আেছ আজেকর িবশব্ নাগিরকেতব্র সংজ্ঞা।
বয্িক্ত সব্ােথর্র েখয়াল রাখেত িগেয় েস েযন িবশব্জনীন েবাধেক িবসর্জন না েদয়।
বরং সবার সব্ােথর্ িনেজর ক্ষুদৰ্ সব্াথর্ িবসজর্েনর কথা বেলেছন কান্ট। সেবর্াপির িশক্ষা
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িশশুেক ভাবেত েশখােব।
বয্িক্ত সব্াথর্ বনাম মানবতার কথা বলেত িগেয় কােণ্টর চরম অনু জ্ঞা/ আেদশঃ–
বয্িক্তগত কাযর্িসিদ্ধর িনিমত্ত বা উপায় িহসােব মানু ষেক বয্বহার করা যােব না। বরং
িনেজর মেধয্ েয মানবতা িনিহত রেয়েছ তা িনেজর কােজ এবং পেরর কােজ তার
পূ ণর্বয্বহার করা। কারণ মানবতাই িনেজ িনেজর েশষ কথা। এই চরম অনু জ্ঞােক
অনু সরণ করা মানু েষর কত্তবর্য্। আর শািন্তর লেক্ষয্, মানু ষেক এই অনু জ্ঞা পালেন
িশিক্ষত কের েতালা িশক্ষার কত্তবর্য্।
পিরেশেষ জানাই কান্ট মেন করেতন, মানু ষেক যত সমসয্া বা পৰ্েশ্নর সন্মু খীন
হেত হয়, তার মেধয্ িশক্ষা িবষয়ক পৰ্শ্ন হেলা সবচাইেত বেড়া ও কিঠনতম। কারণ
একিদেক েযমন অন্তর্দৃিষ্ট বা েকান িকছু েক উপলি করার শিক্ত িনভর্র কের িশক্ষার
ওপর, অপরিদেক িশক্ষা েতমন ভরসা কের অন্তর্দৃিষ্টেক।
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জজর্ েহেগল
জ ই েপ্লইনস্-র েলখা ইংরািজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

জামর্ান শ “িবল্ডঙ্গ্”। একিদেক েযমন িবল্ডঙ্গ্
-এর অথর্ গঠন করা। আবার এই শ িটর অথর্ িশক্ষাআত্মচচর্া। েহেগল এই শ টােক নানান ভােব বয্বহার
কেরেছন। পৰ্কৃিত পাঠ েথেক শুরু কের সমাজ–সংস্কৃিত
েক িনরীক্ষণ করা, তার িববর্তন ও নানা পৰ্কার েবাঝার
উপায় বলেত িগেয় েহেগল “িবল্ডঙ্গ্” বয্বহার কেরেছন।
(১৭৭০ – ১৮৩১ িখৰ্স্টা )
জজর্ েহেগল । ১৯ শতেকর িদক্পাল এক দাশর্িনক।
পাশ্চাতয্ দশর্েনর আদর্শবাদী ধারার পৰ্বক্তা েহেগল িশক্ষােক এক িবপুল পৰ্িকৰ্য়া িহেসেব
েদখেতন। িশক্ষার হাত ধের মানব জীবন তার পৰ্াকৃত পৰ্বৃ িত্ত কািটেয় মানিসক ও
ৈনিতক পূ ণর্তা অজর্ন কের। েস পূ ণর্তা পৰ্কািশত হয় বয্িক্ত মেন, সমগৰ্ মানবজািতর
মনেন। আর েসই পৰ্কাশ আমরা েদখেত পাই আমােদর ধমর্াচরেণ, িশল্প কলায়, িবজ্ঞান
চচর্ায়। অতএব েদখা যােচ্ছ, েহেগেলর ভাবনায় িশক্ষা একটা ঘটনা –িবস্তার। নানা
দৃ িষ্টেকাণ েথেক িশক্ষােক েদখেত েচেয়েছনঃ পৰ্াকৃিতক, মানিসক, ৈনিতক, সাংস্কৃিতক।
েসখান েথেক চেল েগেছন নন্দন তেত্তব্, ধমর্ দশর্েন এমনিক যু িক্ত িবদয্ায়। ‘িশক্ষা
বলেত এক নজের আমরা যা বুিঝ, তা িনেয় েহেগেলর মন্তবয্গুিল বড়ই ছড়ােনােছটােনা,েখয়ািল েঠেক।
েহেগেলর েলখা নু েরমবাগর্ পাঠয্ ও দাশর্িনক িবদয্ার িবশব্েকােষ স্কুল িশক্ষা ও
িশক্ষা পদ্ধিত সমব্েন্ধ তার মতামত জানেত পাির। একটু খিতেয় েদখেলই েবাঝা যায়
েয েহেগল চিরতৰ্ গঠনকারী িশক্ষা বয্বস্থার পক্ষপািত িছেলন না। েতমনিট হেল
িশক্ষাকৰ্ম হেয় উঠেব উপেদেশর পাহাড় আর ধু েলায় লু েটােব অন্তর্দৃিষ্ট, িবচক্ষণতা আর
যু িক্ত-বুিদ্ধর মেতা গুণগুেলা। েহেগেলর িশক্ষা তেত্তব্র মুখয্ উেদ্দশয্ আত্ম-মুখীনতা েথেক
মুিক্ত লাভ। েকবলমাতৰ্ িনেজেক েকন্দৰ্ কের জীবনচচর্া নয়, সমূ হ জ্ঞান ও সিম্মিলত
ইচ্ছায় উন্নীত হওয়া, যা িকনা ৈনিতক আচার-আচরেণর, সংস্কৃিতর িভিত্ত। তাই েহেগল
িবশব্াস করেতন েসই েপডাগিজ বা িশক্ষা পদ্ধিত যা িকনা আমােদর আত্ম-সবর্সব্ মনটােক
গেড় েনেব। িশক্ষার পিরিস্থিত েকমন হেব বলেত িগেয় িযশু িখৰ্েষ্ঠর কথা বেলেছন।
‘যা েভেব িযশু তার িশক্ষার সাহােযয্ িশষয্েদর মনগুেলা গেড়-িপেট িনেতন, পূ ণর্তায়
েপঁৗেছ িদেতন, িঠক েতমনিট চাইেত হেব। িশক্ষার লক্ষয্ হেব মানু েষর মেন ৈনিতকতার
েবাধ ৈতির কের েদওয়া। েদখা যােচ্ছ েয েহেগেলর েপডাগিজ মানু েষর পৰ্াকৃত সত্তােক
সব্ীকার কের িনেয় তার পিরবত্তর্ন ঘটােনার কথা বলেছ। িশক্ষার মাধয্েম মানু েষর পৰ্থম

33

জজর্ েহেগল

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

পৰ্াকৃত সত্তা আধয্ািত্মকতায় পিরবিত্তর্ত হেয় যায়, যা কৰ্েম তার িদব্তীয় সত্তা হেয়
ওেঠ। আর এই িশক্ষার সব্ােথর্ই মানু ষেক িশখেত হেব তার ক্ষুদৰ্ আত্ম-সব্াথর্, তার
একান্ত িনজসব্ েখয়াল খুিশর খপ্পর েথেক েবিরেয় এেস অনয্েদর িচন্তাভাবনােক গুরুতব্
িদেত। আর েসটা করেত হেব যখন েদখা যােব তার সব্াথর্ িচন্তার তুলনায় েসই সব
ভাবনা যখন েশৰ্ষ্ঠ। আর এই েপডাগিজ/ িশক্ষা পদ্ধিতর আেলােত আমরা েদখেত পাই
িশক্ষা কী ভােব ঘেরর েকােন বাবা-মােয়র আল্লাদ-আদর অিতকৰ্ম কের স্কুেলর কেঠার
অনু শাসেন বদেল যায়। স্কুেল এেসও বাচ্চা ভােলাবাসা পায় তার সােথ িমেশ থােক
সাধারণ িনয়ম নীিত েমেন চলার িনেদর্িশকা। স্কুেলর কাজ হেলা এই সাধারণ ইচ্ছার
পৰ্িতফলন ঘটােনা, েশখার উপকরণগুেলা িশিখেয়-পিড়েয় েনওয়া। িশক্ষার কাজ েকবল
মাতৰ্ বাধাহীন পৰ্াকৃিতক ও মানিসক উন্নিত ঘটােনা নয়, তার সােথ থাকেব েসই সু েযাগ
েযখােন পড়ুয়া তার মেনর ভাব পৰ্কাশ করেত পাের, েসই সেঙ্গ উদার ভােব িচন্তা
ভাবনা করেত ও িবচক্ষণতার সেঙ্গ আচরণ করেত িশখেব। যার ফেল পড়ুয়া তার
বয্িক্তগত ও সামািজক জীবেন এই বয্বহার পৰ্িতফিলত করেত পারেব। েহেগেলর
কােছ িশক্ষা সব্াধীনতাকামী, মানব মনেক িবমুক্ত কের। িশক্ষার েছাঁয়ায়, েশখা-পড়া-জ্ঞান
আহরেণর ফেল ঘেট এক পিরবত্তর্ন, পিরমাজর্ন। অন্ধ পৰ্বৃ িত্ত, পৰ্াকৃিতক চািহদা েক
িনয়ন্তৰ্ন করেত েশেখ। িবষয়ী-বাস্তব জীবেনর তাৎক্ষিণকতার েকান্দর েথেক পড়ুয়ার
মন েবিরেয় পেড়। তার মেধয্ ৈতির হয় সাধারণ নীিত- িবচার েবােধর দৃ িষ্টভিঙ্গ। আর
ধীের ধীের আেস উেদ্দশয্-িচন্তা। যার ফেল বয্িক্ত মানু ষ যু িক্ত িদেয় িচন্তা করেত, কাজ
করেত পাের। চারপাশেক, পিরিস্থিতেক েস সািবর্কতা িদেয় িবচার করেত পাের, ফেল
তার িবচার, তার আচরণ হয় মুক্ত, সব্াধীন। আর তখনই েতা “বুেকর মােঝ িবশব্েলােকর
পািব সাড়া”।আর েসটাই েতা িশক্ষার পৰ্িতফলন বা পৰ্িতফলেন িশক্ষা। যার আঁচ
পাওয়া যােব যখন েদখা যােব দু িনয়া জুেড় সব্াথর্পরতা আর সব্াথর্-রক্ষার বদেল সাধারণ
নয্ায়,কতর্বয্, অিধকার আর নীিতর আিধপতয্। েহেগেলর মেত “আপন হেত বািহর
হেয় বাইের দাঁড়া”-েনার এই িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ািট েবশ কষ্ট সাধয্, শৰ্ম সােপক্ষ। েহেগেলর
মেত বাস্তব জগৎ - এর কািঠেনয্, অচলায়তেন িশক্ষা এেস ধাক্কা খায়। িশক্ষা তত্তব্ ও
িশক্ষা চচর্ার এক িবেরাধ ৈতির হয়। ৈতির হয় িনরাশা। তার পৰ্কাশ ঘেট দু ভােবঃ
চরম িবেদৰ্াহ অথবা চরম অকমর্ণয্তায়। িশক্ষা তখন দশর্েনর অবলমব্ন েখাঁেজ। এই
দব্ন্দব্-িবেরাধ েথেক ৈতির হয় নতুন এক সংেশ্লষ যা িবেরাধ েথেক উত্তরণ ঘটায়।
মানু েষর মন পূ ণর্তা েপেত েয পথ ধের চেল তার একটা পযর্ােয় থােক িশক্ষা। িশক্ষার
ফেল মেন েয দব্ন্দব্ ৈতির হয়, তার সমাধান ঘেট দশর্ন চচর্ায়।
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েহলমুট েহইলয্ান্ড–এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

একটা বাগান। ফুল গাছ, লতা পাতার মােঝ
েখলাঘর, জামর্ান ভাষায় যােক বলা হয় িকন্ডারগারেডন।
িশশুরা ছু টেছ, েখলেছ, গাইেছ, নাচেছ। চারিদেক
ছড়ােনা েখলনাপািত আর িতন পয্াঁটরা ‘উপহার’।
পৰ্থমটােত সাত রঙা সু েতার বল। িদব্তীয়টােত রেয়েছ
নানান আকাের কােঠর ৈতির খন্ড। েকানটা বা েগালক,
(১৭৮২-১৮৫২ িখৰ্স্টা )
েবলনা আবার েকােনাটা লু েডার ছক্কার আকাের। তৃতীয়
উপহােরর েপিটেত রেয়েছ একটা বড় ছক্কা যােক খােপ খােপ টুকেরা কের েফলেল
িমলেব আটখানা েছাট েছাট ছক্কা। এছাড়াও রেয়েছ মজাদার সব বই। পাতা পাল্টােল
ছিবগুেলা বইেয়র পাতায় েসঁেট থাকার বদেল পাতা েছেড় উেঠ আেস। বাচ্চারা বস্তু
গুেলা নাড়েব-চাড়েব, িবিল্ডং ব্লকস্ বা কােঠর ৈতির িনমর্াণ খন্ডগুেলা িদেয় গড়েব নানান
িজিনস। আর এই ভােব েখলেত েখলেত িশশু িনেজই িশেখ েনেব বস্তুর সেঙ্গ বস্তুর
সম্পকর্, এক আকােরর সমনব্য়। বেড়ারাও থাকেব পােশ। তারাও িশশুেদর সেঙ্গ েখলা
আর গড়ায় অংশ েনেবন। আর এর মধয্ িদেয় িশশু-মন আকার পােব। বুেঝ েনেব
খন্ডাংেশর সেঙ্গ সমগৰ্তার-সম্পূ ণর্তার সম্পকর্। িনেজর অন্তেরর ভাবনাগুেলা আকার
পােব, পৰ্কািশত হেব। পাঠয্ বই এর িবজ্ঞান পড়ার মেধয্ িদেয় নয়, েখলেত েখলেত,
বস্তুর েমৗিলক রূপগুেলা িনেয় নাড়াচাড়া করেত করেত িশশু েজেন যােব বস্তুর গঠন,
পৰ্কৃিত আর তােক িঘের িনয়ম কানু ন। এর ফেল িশখন সামগৰ্ীেত ঢুেক পড়ল নানান
আকােরর েখলনা। িযিন এই ধরেণর িশক্ষা পদ্ধিতর কথা বলেলন িতিন িনেজই ৈতির
কের েফলেলন এই েখলনা।
েরাজকার িনতয্ ৈনিমিত্তক জীবন ধারেণর মেধয্ িদেয়, িনেজর চারপােশর জীব
জগেত ঘেট চলা ঘটনারািশর সেঙ্গ েদওয়া েনওয়া করেত করেত মানু ষ েজেন যায়
জীবজগত ও বস্তুজগেতর গঠন িনয়ম। বয্িক্ত মেন আর তার েচতনায় যখন বাইেরর
বাস্তব জগত এেস েমেশ, িনেজর অন্তের এই অিস্তেতব্র েবাধই হেলা মানু েষর আসল
িবজ্ঞান চচর্া। এ িবেশব্ যত বস্তু আেছ তার গঠন, পৰ্কৃিত, িনয়ম একমাতৰ্ মানু ষ তার
েচতনা িদেয় জানেত পাের, বুঝেত পাের। আর মানু েষর এই িবেশষেতব্র এই সতয্
উদ্ঘািটত হয় বস্তুেক বুঝেত িগেয়ই। এটাই েফৰ্ডিরখ েফৰ্ােয়েবেলর িশক্ষা তত্তব্। েয
ভাবনায় িবজ্ঞান আর িশক্ষা িমেল িমেশ থােক। েফৰ্ােয়েবেলর মেতা একজন সব্-িশিক্ষত
মানু ষ ঘেরর ধাের মােঠ-ঘােট-বেনর পেথ ঘুের েবড়ােতন আর পৰ্াকৃিতক ৈবিচতৰ্
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উপেভাগ করেতন। পৰ্কৃিত পােঠর আসের ঘুের ঘুের িমিলেয় িনেতন বাইেবেলর পাতায়
েলখা ঈশব্েরর বাণী। েচেয় েচেয় উপলবিদ্ধ করেতন িটউিলপ ফুেলর পাপিড়র গঠন।
পাপিড়র ভাঁেজ লু িকেয় থাকা িতন েকাণা বীেজর শুঁিট। চারিদেক আেরা কত ফুেলর
বাহার। েফৰ্ােয়েবল িলেখেছন “এই েফাটা ফুলগুিল বড় যেত্ন, বড়ই আদের ফুেট আেছ।
এেদর ৈবিচতৰ্্য আমায় িবিস্মত কের।” জন্ম িশক্ষক িছেলন না েফৰ্ােয়েবল। িকন্তু ঘুর
পেথ িশক্ষকতাই তাঁর জীিবকা, তাঁর জীবনচচর্া হেয় দাঁড়ায়।
েগালক আকার। অদ্ভুত তার পৰ্কৃিত। ৈবিচেতৰ্র মেধয্ ঐেকয্র সহাবস্থােনর পৰ্িতভূ
েগালক। এক েথেক বহুর উৎপিত্ত আবার এক-এর মেধয্ বহুর লীন হেয় থাকা। এই
িবশব্ জগেতর সব িকছু র মেধয্ বাস কের এক সৃ জন সহ শিক্ত, যা ধৰ্ুব, সবর্জনীন,
পৰ্াণময়। এই েমৗিলক ধমর্িটেক েফৰ্ােয়েবল েগালক বা বলয় ধমর্ বেলেছন। এ জগেতর
পৰ্িতিট জীব ও জড় বস্তু এই পৰ্কিটত কের, েসই অনু যায়ী কাজ করা। আর একই
সেঙ্গ ঘেট বাইেরর বস্তু-জগেতর িনয়ম-ধমর্ –পৰ্কৃিতেক অন্তেরর মেধয্ গুিটেয় আনা।
বািহরেক অন্তের আনা, অন্তরেক বাইের পৰ্কাশ করার এই দব্েন্দব্র মেধয্ ঐকয্ েখাঁজাই
মানু েষর লক্ষয্। িশক্ষা আর েশখােনার সাহাযয্ িনেয় এই অন্তর-বাইেরর েমলবন্ধন সম্ভব
হয়। িশক্ষার আেলার সাহােযয্ বাইেরর বাস্তব জগেতর েখাল-নলেচ ঠাহর করা সম্ভব
হয়। িশক্ষােক িভিত্ত কের মানু েষর েচতনার সেঙ্গ, মেনর সেঙ্গ বস্তু জগেতর একটা
সম্পকর্ ৈতির হয়। আর এই সম্পকর্ ৈতিরেত েখলা, েখলনা গুরুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা পালন
কের। েখলনা িনেয় েখলেত েখলেত িশশু িনেজেক আর েখলনাটােক িচনেত েশেখ,
আিবষ্কার করেত েশেখ, দু জেন একিতৰ্ত হয়। এই ভােব পড়ুয়া আর পাঠয্ িবষেয়র
মেধয্ও ঘেট েচনা-পিরচয়-একতৰ্ীকরণ।
১৮১৭ সােল Keilhau শহের িতিন পৰ্িতষ্ঠা কেরন “সাধারণ জামর্ান িশক্ষামূ লক
পৰ্িতষ্ঠান” নােম একটা স্কুল। এই পৰ্িতষ্ঠােনর পক্ষ েথেক িতিন পৰ্কাশ কেরন েবশ
কেয়কিট পুিস্তকা। এগুিলেত তাঁর িশক্ষা িচন্তা পৰ্কাশ পায়। এই স্কুল বয্বস্থায় িশশু
েবেড় উঠেব তার পিরবারেক েকন্দৰ্ কের। পািরবািরক পিরেবেশ পড়ােশানা করেব।
স্কুল আর পিরবােরর মেধয্ পারস্পািরক েদওয়া েনওয়া, িবশব্াস, ভরসার বাতাবরেণ
েছাট-বড় সবাই অতয্ন্ত যেত্নর সেঙ্গ িশখেব এই িছল েফৰ্ােয়েবেলর আশা। তাঁর
পৰ্িতিষ্ঠত স্কুেল চলত েখলা-ধূ লা, সংলগ্ন খামাের কাজ করা। খামাের ফসল েথেক স্কুল
আর পিরবারগুিলর চািহদা িমটত। িশক্ষা মােন েকবল মাতৰ্ িশক্ষেকর মুখ িনঃসৃ ত বাণী
নয়। হাত কলেম কাজ, িশক্ষামূ লক েখলা, কািয়ক শৰ্েমর মাধয্েম েলখা পড়া চলত।
সতীথর্রাও ক্লাস িনত। দেল কাজ কের েশখা চলত। সমগৰ্ পিরবার এর সেঙ্গ যু ক্ত
থাকত। েশখা-পড়ার অথর্ েকবল বুিদ্ধেত শান েদওয়া নয়। একই সেঙ্গ শরীর ও
মেনর গঠন। সামািজক – আধয্ািত্মক ভাবনার িবকাশ Keilhau এর িশক্ষাকৰ্ম িছল
েফৰ্ােয়েবল পৰ্ণীত বলয় বা Spherical িশক্ষা তেত্তব্র পরম রূপায়ণ। েফৰ্ােয়েবল তাঁর
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িশক্ষা দশর্েনর কথা িলেখ েগেছন তাঁর েলখা “মানু েষর জনয্ িশক্ষা” (১৮২৬ এ
পৰ্কািশত) নামক বই-এ। এিট েকবল েফৰ্ােয়েবেলর দশর্ন নয়, আদেত এিট তাঁর স্কুল
িশক্ষা পদ্ধিত/ েপডাগিজ। ভাষা িশক্ষা েফৰ্ােয়েবেলর কােছ আলাদা মাতৰ্া েপেয়িছল।
ভাষার সাহােযয্ মানু ষ িনেজেক সৃ িষ্ট কের। ভাষা িশক্ষার ফেল মানু ষ তার িনজসব্তা
খুঁেজ পায়। অঙ্কেক, েফৰ্ােয়েবল েকবল মাতৰ্ িবেশষ িকছু সমসয্া সমাধােনর উপায়
মেন করেতন না। ওনার মেত অেঙ্কর সাহােযয্ মানু ষ, সামিগৰ্ক ভােব বাস্তব জগতেক
িবেশ্লষণ করেত পাের, বয্াখয্া করেত পাের। Keilhau এর মুক্ত-মনা িশক্ষা বয্বস্থা
তদানীন্তন শাসকেদর িবষ নজের পেড়। যিদও তদন্ত িরেপােটর্ েনিতবাচক কথা বলা
না থাকেলও পড়ুয়ার অভােব ১৮৩১ নাগাদ তা বন্ধ হেয় যায়। ইিতমেধয্ Helbe েত
েফৰ্ােয়েবল “জন িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান” নােম সংস্থা েখােলন, েযখােন ৩-৭ বছর বয়সী অনাথ
িশশুেদর আশৰ্য়, কাজ ও সামুিহক িশক্ষার কথা ভাবা হয়। Kindergarten বা েখলাঘর
পৰ্িতষ্ঠা করেত উৎসািহত হন েফৰ্ােয়েবল, আর এর জনয্ িনেজর েদশ জামর্ািন েছেড়
সু ইটজারলয্ােন্ডও যান। Helbe Project অনু সাের ৈতির কেরন স্কুল। স্কুেল হেব
পড়া-েশানা আর দু পুের হেব হােতর কাজ ও েখত খামােরর কাজ। এখােন এেস
িশক্ষক পৰ্িশক্ষেণর সােথ জিড়ত হন। Burgdorf শহের অনাথ আশৰ্েমর পাশাপািশ
চলেব গরীবেদর জনয্ পড়ােশানার বয্বস্থা, িশক্ষক পৰ্িশক্ষণ, আর জনসাধারেণর জনয্
একিট িবশব্িবদয্ালয়। অথর্াৎ এক সামিগৰ্ক িশক্ষা বয্বস্থা েযখােন সৃ জনাত্মক কাজ
গুরুতব্ পােব, তেত্তব্র সেঙ্গ জীবন চচর্া যু ক্ত হেব, েলখাপড়ার সেঙ্গ চলেব হােত কলেম
কাজ করা। েফৰ্ােয়েবল তাঁর পিরকল্পনা রূপান্তিরত হেত েদেখনিন। জামর্ািন িফের
আসেত বাধয্ হন।
ততিদেন েফৰ্ােয়েবল েপঁৗেছ েগেছন তাঁর জীবেনর েশষ অংেক। স্কুল িশক্ষা েথেক
তাঁর েচাখ সের এেসেছ পিরবাের। ৈতির করেত হেব এমন একিট সামািজক সংগঠন
যা রােষ্টৰ্র িনয়ন্তৰ্েণর নাগােল থাকেব না। “আমার এই েছাট্ট ঝুিড়, এেত রাম-রাবণ
আেছ, েদেখ যাও িনেজর েচােখ হনু মান েকমন নােচ, পুতুল েনেব েগা পুতুল”। ক্লাস
ঘের ঢুেক পড়ল েখলনা। েখলার সরঞ্জাম ৈতির করা শুরু করেলন েফৰ্ােয়েবল। েখলা
আর েখলনার সাহােযয্ িশক্ষা পদ্ধিতর পিরেবেশ উন্নিত ঘটােবন। পিরবার কাঠােমােত
বদল আনেবন। অিভভাবকেদর সংগঠন ৈতির করেত উৎসাহ িদেলন। িশক্ষার েকেন্দৰ্
থাকেব পিরবার। অিভভাবেকরাও েখলা আর েখলনায় েমেত উঠেবন। পৰ্াক ৈশশব
অবস্থা েথেকই শুরু হেব বলয় বা Spherical িশক্ষা। এই পৰ্কল্প পের Kindergarten
এ পিরণত হয়। Kindergarten/ েখলাঘর এর জনয্ সৃ িষ্ট হয় এক নতুন বৃ িত্ত–
Kindergarten নাসর্ বা ধাই যারা েখলারত িশশুেদর েখয়াল রাখেব, যত্ন েনেব।
পিরবােরর েচৗহিদ্দ ছািড়েয় েখলাঘর চেল এেলা বাইের। িশশুেদর েখলনা সরবরােহর
জনয্ ৈতির করেলন একটা েখলনা কারখানা। ১৮৪৪ এ ৈতির করেলন এমন একিট
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Kindergarten েযটা এক েযােগ েখলাঘর ও েখলাঘেরর ধাই পৰ্িশক্ষণ পৰ্িতষ্ঠান
িহসােব কাজ করেব। ১৮৪৮ এ জামর্ািন জুেড় শুরু হেলা মাচর্ অভুয্থান। রাজৈনিতক
বদল হয়ত তার িশক্ষা উেদয্াগেক সব্াগত জানােব এমনটাই আশা কের িছেলন
েফৰ্ােয়েবল। আেলাচনা সভাও আেয়াজন কের িছেলন, েযখােন এেস েদেশর িশক্ষািবদরা
জানােবন Kindergarten যােত স্থায়ী মানয্তা পায় েস িনেয় জাতীয় সংসেদ আেলাচনাও
হয়। িকন্তু রাজৈনিতক িবপ্লবিট অসফল হয় আর েফৰ্ােয়েবেলর সব্প্নও সতয্ হয় না।
মুক্ত িচন্তার মানু ষেদর সেঙ্গ েফৰ্ােয়েবেলর েমলােমশা, তাঁর মুক্ত ধমর্ীয় েফৰ্ােয়েবেল
ভাবনা পৰ্ািসয়ান সরকােরর না-পছন্দ হয়। ১৮৫২ সােল তাঁর পৰ্িতষ্ঠা করা সব
েখলাঘেরর িবরুেদ্ধ িনেষধাজ্ঞা জাির করা হয়।
১-২ বছর বাচ্চােদর কথা েভেব েগিছেলন েফৰ্ােয়েবল, যােদর েখলাঘেরর েচৗকাঠ
েপেরােত েদির আেছ। মােয়েদর জনয্ িলেখ েগেছন একটা বই। বই এ আেছ ৈদনিন্দন
জীবেনর কত কথা। ছিবেত েলখা। মা তার হােতর আঙ্গু েলর সাহােযয্ েখলা েদখােব
আর তাই েদেখ নকল করেব। েখলার মাধয্েম মা তার ভােলাবাসা – আদর ছিড়েয়
েদেব। এই আদান পৰ্দােনর ফেল িশশু ধীের ধীের তার পিরেবশ সমব্েন্ধ ওয়ািকবহাল
হেয় উঠেব।
১৮৫২ সােল েফৰ্ােয়েবল মারা যান। উিন মারা যাবার পেরও জামর্ািন জুেড়
েখলাঘেরর পৰ্িত িনেষধাজ্ঞা জাির িছল। িকন্তু েফৰ্ােয়েবেলর েশষ জীবেন িপৰ্য় এক
বন্ধুর অক্লান্ত েচষ্টার ফেল Kindergarten এর কথা সারা পিশ্চম ইউেরােপর
েদশগুিলেত ছিড়েয় পেড়। ছিড়েয় পেড় উত্তর আেমিরকা েথেক জাপােন, তারপর সারা
িবেশব্। তার একমাতৰ্ কারণ েফৰ্ােয়েবেলর নবয্-মানবতা তত্তব্। এই তত্তব্ মানু েষর
িশক্ষােক গুরুত্তব্্ েদয়। রােষ্টৰ্র জনয্ এক েটকসই নাগিরক ৈতির করার লেক্ষয্, বয্িক্ত
মানু েষর পৰ্িশক্ষণ এর লক্ষয্ নয়।
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ময্াক্স লসন – এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

েডনমােকর্র একিট েছাট্ট গৰ্াম। েসই গৰ্ােমর
িগজর্ার ধমর্যাজকমহাশয় আর পাঁচজেনর েথেক
অেনকটাই আলাদা। িগজর্া সংলগ্ন তাঁর েয বািড়, েসই
বািড়র পড়ার ঘর েথেক িতিন পৰ্ায় েবর হন না। রাত
িদন িলখেত থােকন। েকবল উপাসনার সময় িগজর্ার
পৰ্াথর্না ঘের দশর্নারিথেদর সামেন আেসন, এটুকুই যা।
(১৭৮৩-১৮৭২ িখৰ্স্টা )
আর েস িক সব যু িক্তপূ ণর্, তািকর্ক েলখা। েলখা গুেলা
ঝড় তুলত ধমর্ীয় মহেল। খস্খেস রুক্ষ েমজােজর গৰ্ুনউইগ িছেলন “ৈদতয্ কূেলর
পৰ্হ্লােদর” মেতা। যাজক হেলও তাঁেক পৰ্চারেকর দািয়তব্ েদওয়া হেতা না, ধমর্ীয়
অনু ষ্ঠােন পিরচালনার ভার েপেতন না। তার একমাতৰ্ কারণ তাঁর “সৃ িষ্ট ছাড়া”
ভাবনা-িচন্তা, ক্ষুরধার েলখনী। যা তখনকার ধািমর্ক, রক্ষণশীল িচন্তাধারার িবপরীেত
বইত। ওেদর কােছ বড়ই অিপৰ্য় িছেলন িতিন। িনেকালাই এফ এস গৰ্ুনউইগ–
ধমর্যাজক হেয়ও তার কােজর িবস্তার িছল নানা িদেক। িছেলন িশক্ষািবদ, ঐিতহািসক,
েলখক, কিব। বরং িছেলন না ঈশব্রতািত্তব্ক। ধমর্যাজক বাবার ধািমর্ক পৰ্ভাব ছািপেয়
িনেকালাইেয়র মেন বড় েবিশ কের ছাপ েফেলিছেলা নিডর্ক পুরান কািহনীগুেলা,
স্কয্ােন্ডেনিভয়ান েলাক গল্প, চারণ কিবেদর গান, বীরগাথা িনেকালাইেক টানত। িনেজও
িলেখেছন পৰ্চুর স্তব–েস্তাতৰ্–গান।
েছাট্ট িনেকালাই-এর েছেলেবলা িঘের িছল এক কথা-বলার জগৎ। একিদেক
গল্প, আর কথামালা ওল্ড নসর্-এর েলখা পুরাণ কািহনী, বীর গাথা আর অনয্ িদেক ধমর্
পৰ্াণ , রক্ষণশীল বাবার ধমর্ীয় উপেদশ। বড় হেয় িনেকালাই েসই েছাট েবলায় েশানা
ওল্ড নসর্ িমথগুিল অনু বাদ করেত শুরু কেরন। আর এত মেনাগৰ্াহী হয় েসই অনু বাদ
েয তার েজাের রাজ অানু কূেলয্র বরাত জুেট যায়। রাজার অনু দােন িতিন ইংলয্াণ্ড
যান। েদেখ আেসন ১৯ শতেকর িশক্ষার পীঠস্থান– িবৰ্িটশ িশক্ষা বয্বস্থা। েসটা িছল
১৮১২। এিদেক এেলা ১৮৩০ সাল। েগাটা েডনমাকর্ জুেড় তখন পিরবতর্েনর েঢউ।
রাজা সপ্তম চালর্স এর হাত ধের গণতন্তৰ্ পা রাখেছ ডয্ািনশ রাজনীিতর অিলেন্দ। রাজা
ৈতির করেছন মন্তৰ্ণা সভা েযখােন আপামর জন সাধারণ মতামত েদওয়ার জনয্েশানার জনয্ েযাগ িদেচ্ছন। এর আেগ িশক্ষােক বাধয্তামূ লক কের েদেশ আইন পাশ
হেয় েগেছ। পৰ্থম িদেক গৰ্ুনউইেগর কােছ মন্তৰ্ণা সংসেদ সাধারণ মানু েষর অংশগৰ্হেণর
অিধকারিট েতমন িবশব্াসেযাগয্ মেন হয়িন। ওনার মেন হেয়িছল েগাটা বয্াপারটাই
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অ-সার, মুেখর কথা। পের িতিনও বুঝেত পােরন েয সিতয্ সিতয্ই সমােজর িনচু
স্তেরর কথা েশানা হেচ্ছ এই সংসদ গুিলেত। এটা বুেঝ তার িশক্ষা সংকৰ্ান্ত েলখা-পতৰ্
েযন েবেড় েগল। “মানু েষর কন্ঠসব্র” ৈতির করেত হেব। এর জনয্ চাই িশক্ষা।
বস্তা-পচা লািতন ভাষায় িশক্ষা নয়। চাই েডনমােকর্র মাতৃভাষায় িশক্ষা। েয িশক্ষা
পৰ্াধানয্ পােব বচন– কথা বলা। যু গ যু গ ধের েয কথা বলা – গল্প বলার ঐিতহয্ বেয়
চেলেছ এ েদশ জুেড়– েসই েমৗিলক েযাগােযােগর ভাষা -পৰ্াণেভামরা হয় এই িশক্ষা
পাঠকৰ্েমর। আর পাঠকৰ্েমর আসল কুশীলবরা হেবন এক িদেক ডয্ািনস চারণ কিবরা,
আর অনয্িদেক পড়ুয়ারা হেবন সমােজর নানা স্তর েথেক, নানা বৃ িত্ত েথেক উেঠ আসা
নানা বয়েসর সাধারণ মানু ষ। গৰ্ুনউইগ-এর মেত এই স্কুেলর আসল িশক্ষক হেবন
চারণ কিব তা েকন ? তাঁর মেত চারণ কিবরা সাধারণ মানু েষর আসল িশক্ষক। কারণ
“তােদর গলার সব্েরই িমেশ থােক িপতৃভূ িমর পৰ্িত ভােলাবাসা জাগােনার, লালন
পালেনর ক্ষমতা, তােদর ভাষায় মধয্ িদেয় মাতৃভাষা আেরা শিক্তমান হেয় ওেঠ, ধনী
হেয় ওেঠ। ”এই ধরেনর িশক্ষাকৰ্েম পুরাণকািহনী বীর গাথা, ডয্ািনশ ছড়া, কিবতা
গুরুতব্ পােব।
েকমন হেব এর উপেযাগী িবদয্ালয়?
গৰ্ুনউইগ দািব করেলন এক েফাক-হাই-স্কুল বা েলাক-িবদয্ালয় ৈতির করার
জনয্। েকমন েস স্কুল? গৰ্ুনউইগ িলখেলন কখনই েসই স্কুল লািতন– গৰ্ামার স্কুল
নয়। ওগুেলা েযন এক একটা “মৃ তুয্পুরী”। গৰ্ুনউইগ দািব করেলন “জীবেনর জনয্
স্কুল” বা “েফাক-হাই-স্কুল”। েযখােন ঘটেব পৰ্ােনর সেঙ্গ পৰ্ােনর আদান–পৰ্দান,
জীবেনর সেঙ্গ জীবেনর েমল বন্ধন। িশক্ষক আর পড়ুয়ারা হেব এেক অপেরর সাথী,
সহচর। আবািসক হেব এই স্কুল। এই স্কুেল যা পড়ােনা হেব তার সেঙ্গ থাকেব
জীবেনর েযাগ। িনেজেদর েচনা জানা জগতেক সেঙ্গ কের িনেয় আসেব িশক্ষক আর
পড়ুয়ারা ক্লাস ঘের হেব আদান-পৰ্দান। আেরা জানা-েশখা-েবাঝা। তারপর পড়া েশষ
কের এক এক কের যখন তারা িফের যাব িনেজেদর েচনা পিরেবেশ, সেঙ্গ কের িনেয়
যােব অিজর্ত জ্ঞান। বয্িক্ত মানু ষিট িবকিশত হওয়ার সােথ সােথ সমাজ-সংসার িবকিশত
হেব। এ েযন লািতন-গৰ্ামার স্কুল ধারার একদম িবপরীত ধারা। এখােন থাকেব না
বইপেতৰ্র সমােবশ, না থাকেব পরীক্ষা বয্বস্থা। এই স্কুল বাস্তেব রূপ েদেব যীশু খৃেষ্টর
“Living Word” বা “জীয়ন্ত শ ” েক।
অিন্তম েভাজেন বেসেছন যীশু, সেঙ্গ রেয়েছন তাঁর ১২ জন িশষয্, যঁারা এেসেছন
সমােজর নানান স্তর েথেক। যীশু আর িশষয্রা– িশক্ষক আর তাঁর ছাতৰ্দল। রুিট েখেত
েখেত আর সু রা পান করেত করেত চলেছ কথা। “জীয়ন্ত শ ” “Living Word”Phrase িট যীশু বয্বহার কেরিছেলন েসিদন। এই ধমর্ীয় অনু ষ্ঠানিট িনঃশ িছল না।
এখােন কথা বলা হিচ্ছল। যীশু বলেছন িচর সেতয্র কথা। বািকরা শুনেছন – সাড়া
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িদেচ্ছন। যীশুর কথাগুেলা মৃ ত শ িছল না। এেদর মেধয্ পৰ্াণ িছল– যীশুর পৰ্াণ
িমেশিছল। শিক্তমান শ , সক্ষমতার শ যীশুর মুখ েথেক ঝের পড়িছল আর েসই
শ গুেলা িশষয্– েশৰ্াতােদর মেন সিকৰ্য় সাড়া জাগািচ্ছল। ধমর্যাজক গৰ্ুনউইগ Last
Supper- এর এই ঝের পড়া েদখেত েপেয়িছেলন, তার সব্েপ্নর েলাক িবদয্ালেয়র
ক্লাস ঘের। যা ক্লাস কক্ষ ছািড়েয় বাইেরর বৃ হত্তর জগেতর ছিড়েয় পড়েব– েফাক হাই
স্কুেলর পড়ুয়ােদর মাধয্েম। গৰ্ুনইউেগর েফাক হাইস্কুল সংকৰ্ান্ত ধারণা পৰ্থম পৰ্কাশ
পায় ১৮৩২ সােল। তখন িতিন বয্স্ত িছেলন নিডর্ক পুরাণচচর্ায়। িতিন িলখেলন “নিডর্ক
িমথলিজ (নেডর্নস্ মাইেথালিজ)” নামক বইিট। আর এই বইেয়র ভুিমকায় পৰ্থম েদখা
যায় ভিবষয্েত েলাক-িবদয্ালয় সমব্েন্ধ তাঁর ধয্ান ধারণা। গৰ্ুনউইগ েফাক হাই স্কুেলর
পৰ্বক্তা হেলও িতিন এই স্কুল স্থাপন কেরনিন। জীবেনর মধয্ ভােগ িতিন ভারেটাভ
িগজর্ার িবশপ িনযু ক্ত হন। আর এই িগজর্ার পড়ার ঘর েথেক েলাক-স্কুেলর আেন্দালন
ছিড়েয় পেড় সারা েডনমাকর্ জুেড়। ১৮৪৪ – এ পৰ্থম েফাক স্কুলিট রিডং– এ ৈতির
হয়। গৰ্ুনউইেগর সু েযাগয্ িশষয্ কৰ্ীেস্টন েকাল্ড িনেজর স্কুলিট স্থাপন কের েলাক-স্কুল
আেন্দালেনর সূ চনা কেরন। গৰ্ুনউইগ িকন্তু তার পড়ার ঘর আর েলখার েটিবেলর
েচৗহিদ্দ েছেড় েবেরােতন না। একমাতৰ্ িগজর্ার অনু ষ্ঠােন তাঁেক েদখা েযত। অদ্ভূত
বয্াপার তাঁর িচন্তাধারায় ৈতির হওয়া স্কুলগুিলেকও েদখেত েযেতন না। েকাল্ডই
আসেতন তাঁর কােছ মুশিকল আসােনর পথ খুঁজেত। ১৮৬৪ সাল ইিতমেধয্ সারা
েডনমাকর্ জুেড় ৈতির হেয় েগেছ ১৫ িট েফাক হাইস্কুল। েডনমাকর্ জিড়েয় পড়ল যু েদ্ধ
আর পৰ্ুিশয়ান-অিস্টৰ্য়ান ৈসনয্দেলর কােছ েহের েগল েডনমাকর্। এরপর হল জামািনর্র
সেঙ্গ যু দ্ধ। েসই যু েদ্ধও েডনমাকর্ পরািজত হল। েডনমােকর্র পৰ্থম েফাক হাই স্কুল
িছল রিডং- এ। েসই রিডং চেল েগল জামািনর্র দখেল। পরািজত েডনমােকর্র একদম
উত্তর সীমােন্ত অয্াসকেভ। েযেহতু জামর্ান সীমানার কােছ, তাই অয্াসকেভ স্কুলিটেত
ডয্ািনশ সংস্কৃিত চচর্ার িদেক িবেশষ নজর েদওয়া হেয়িছল।
অয্াসকেভর স্কুলিটেক সামেন েরেখ এরকম আেরা স্কুল ৈতির হল সারা েডনমাকর্
ু
জেড়। েফাক হাই স্কুেলর েসটা িছল সব্ণর্যুগ। েফাক হাইস্কুেলর মাধয্েম পড়ুয়ারা জানেব
তার “িপতৃভূ িমর কথা, েদেশর মানু েষর কথা, মাতৃভাষার কথা, েদেশর রাজার কথা”–
এই িছল গৰ্ুনউইেগর বাসনা। িতিন বেলেছন এমন এক েলাক জীবেনর কথা যা আর
সবাইেক কােছ েটেন েনয়। এই েলাক জীবন চচর্া করার অথর্ েদেশর মানু েষর
পিরিচিতর সব্ীকৃিত েদওয়া, সংরক্ষণ করা েদেশর মানু েষর সািহতয্, কিবতা ও
জীবনচচর্ােক সব্ীকৃিত েদওয়া। আপাত ভােব উগৰ্-জাতীয়তাবাদী মেন হেলও, গৰ্ুনউইেগর
েলখা ভােলা কের বুেঝ েদখেল েদখা যােব েয িতিন আদেত িছেলন একজন িবশব্বাসী
ও জীবনবাদী মানু ষ। মানু েষর বয্িক্ত সব্াধীনতায় িছল তাঁর পৰ্গাঢ় িবশব্াস। তাঁর পৰ্বিতর্ত
েফাক হাইস্কুল উৎখাত হওয়া মানু ষজেনর মেন িনরাপত্তা েবাধ িফিরেয় আনেত সক্ষম
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হেয়িছল। েফাক হাইস্কুেলর আন্তিরক, অতয্ন্ত আপন, েচনা-জানা পাঠকৰ্ম বহু বহু
সাধারণ েখত খামােরর খাটা ডয্ািনশ চািষেক স্কুল েশষ কের িনেজেদর জানােশানােক
আেরা িবকিশত কের িনেজেদর জীিবকায় িফের েযেত সাহাযয্ কের িছল। িশিক্ষত
হেয়ও তাঁরা তঁােদর জীিবকাচূ য্ত হনিন। গৰ্াম ও কৃিষ-িভিত্তক জীিবকা ও অথর্নীিতেক
এই স্কুল আেন্দালন আেরা উজ্জীিবত কেরিছল। সমেয়র সেঙ্গ ডয্ািনশ সমােজ পিরবত্তর্ন
এেসেছ। কৃিষ েথেক কৰ্েম এ েদশ িশল্প িনভর্র হেয় উেঠেছ। সমেয়র সেঙ্গ েফাক
হাইস্কুলগুিলও তােদর চিরতৰ্ বদেলেছ। ভাবা হেয়িছল গৰ্ুনউইেগর েফাক স্কুল হয়েতা
২০ শতেকর আেলা েদখেব না। শতৰ্ুর আশায় ছাই িদেয় েডনমাকর্ জুেড় েফাক হাই
স্কুল আেরা আেরা ৈতির হেয়েছ। েসটা ১৯৮০ সােলও। সাম্পৰ্িতক কােলও এর পৰ্সার
েদখা যায়। পাশাপািশ সু ইেডন, নরওেয়, িফন-লয্াণ্ড ও জামর্ািন, েপালয্ােণ্ডও েফাক
স্কুেলর েঢউ িগেয় পড়েছ।
গৰ্ুনউইগ েচেয় িছেলন সব্ল্প েময়ােদর আবািসক িবশব্িবদয্ালয়। েযখােন “মৃ ত
জ্ঞানেক” পৰ্িতস্থািপত করেব জীবন। পরীক্ষা বয্বস্থােক সিরেয় জায়গা কের েনেব
জীবনমুখী “অনয্ আর এক রকম বয্বস্থা। ”এই সব্প্ন পূ রেণর জনয্ আমােদর তািকেয়
থাকেত হেব – ভিবষয্েতর িদেক।
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েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গল
অয্ােলক্স অয্ােটওেয়ল – এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

যিদ পৰ্শ্ন করা হয় িশক্ষার উেদ্দশয্ কী? েকন
আমরা পড়ােশানা করব? েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গেলর
জীবনটাই েযন েসই পৰ্েশ্নর উত্তর খুঁজেত খুঁজেত
এিগেয় যাওয়া। েকবল তত্তব্ কথা নয়, েসই তেত্তব্র
বাস্তেব রূপায়ণ ও চচ্চর্া করাই িছল তাঁর জীবন।
েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গেলর মেত িশক্ষা মানু ষেক জ্ঞান অজর্ন
(১৮২০-১৯১০ িখৰ্স্টা )
করেত েশখায় না, কাজ করেত েশখায়।
েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গল সমব্েন্ধ িকছু বলেত েগেল েচােখর সামেন েভেস ওেঠ একিট
দৃ শয্। হাসপাতােলর লমব্া অিলন্দ। দু ই ধাের সাের সাের রুগীর শযয্া পাতা। শযয্ায়
শািয়ত অসু স্থ, আতুড় মানু ষ। রােতর অন্ধকাের েসই অিলন্দ ধের শান্ত অথচ দৃ প্ত
ভিঙ্গেত েহঁেট চেলেছন একজন িসস্টার। পরেন নােসর্র েপাশাক। হােত দীেপর আেলা।
১৮৫৪ সাল। লন্ডেনর এক হাসপাতােল েরাজ এই দৃ শয্িট েদখা েযত। েকৰ্িময়ান যু দ্ধ
েফরৎ বহু আহত ৈসিনেকর শরীের, মেন আশার আেলা জব্ািলেয়িছেলন েফ্লােরন্স
নাইিটেঙ্গল “েলিড উইথ দয্ লয্াম্প”। এই আেলার পথ-যাতৰ্ী আজীবন েখাঁজ কের
েগেছন, চচ্চর্া কের েগেছন েসই িশক্ষার যা বুিদ্ধবৃ িত্তর েচৗহিদ্দ েথেক েবিরেয় আসেব।
েখাঁজ কেরেছন এমন এক িশক্ষার যা কাজ করেব, যােক সিকৰ্য়ভােব পৰ্েয়াগ করা
যােব।
সমগৰ্ নারী জািতর আিত্তর্েক িনেজর মুেখর ভাষায় েফ্লােরন্স পৰ্কাশ কেরেছন এই
বেল “েমেয়রা অেপক্ষা কের আেছ েসই িশক্ষার জনয্ যা তােদর (অনয্েক) েশখােত
সাহাযয্ করেব। েসই িশক্ষা এমন হেব যার মেধয্ ধরা েদেব মানব মেনর চলন। েসই
় েদেব মানবজীবেনর িনয়মরীিতর। আর েসই িনয়মরীিত কী উপােয়
িশক্ষা েখাঁজ
মানু েষর কলয্ােণ বয্বহার করা যােব, িশক্ষা তার হিদসও েদেব”।
বাবার কােছ লািতন, িগৰ্ক, ইিতহাস, দশর্ন, অঙ্ক, সঙ্গীত পৰ্ভৃিত িবষেয় িশক্ষা
লাভ করার পর েফ্লােরন্স চাইেলন তাঁর অিজর্ত িশক্ষার যথর্াথ বয্বহার করেত। চাইেলন
অনাথ, দিরদৰ্ েছেলেমেয়েদর পড়ােত। েচেয়িছেলন সািলসবািরর আতুড় আশৰ্েম নােসর্র
কাজ করেত। েচেয়িছেলন জীবেনর ডােক সাড়া িদেয় িশক্ষার আেলা িনেয় মানু েষর
জীবেন কােজ লাগেত।
১৯শ শতেকর ইংলয্ান্ড। নারীর সব্াধীন েচতনার িবকােশর কথা ভাবাই েযত না।
পিরবার তাঁর ইচ্ছার অন্তরায় হেয় উঠল। মধয্িবত্ত িনিশ্চন্ত জীবেনর আগল েফ্লােরেন্সর
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মেনর বাসনা পূ রণ করেত িদল না। েফ্লােরন্স না-েছাড়। পািরবািরক বাধা অসব্ীকার
কের নািসর্ং েটৰ্িনং িনেত শুরু কেরন।
েফ্লােরেন্সর যখন ২৯ বছর বয়স তখন িতিন ইিজপ্ট, গৰ্ীস ঘুরেত েবেরােলন।
েফরার পেথ পড়ল জামর্ািন। ভােসলডেফর্র কােছ েকইসওয়ােথর্র একিট পৰ্িতষ্ঠান
েদখেলন। একাধাের হাসপাতাল, অনাথাশৰ্ম আর স্কুল। ওই পৰ্িতষ্ঠান েফ্লােরেন্সর
জীবেন আনল একটা বাঁক। পেরর বছর েফ্লােরন্স েগেলন এখােন নািসর্ং িশখেত।
আর এর পরই েতা ৈতির হেলা ইিতহাস। েকইসওয়াথর্ েথেক েটৰ্িনং িনেয় ইংলয্ােন্ড
িফরেলন েফ্লােরন্স। নািসর্ং বা ধাতৰ্ীিবদয্া িনেয় তাঁর ভাবনা আর কাজ শুরু হেলা। নািসর্ং
িশক্ষােক এক সংগিঠত রূপ িদেত চান। তত্তব্ আর চচ্চর্ার েমলবন্ধন। হাসপাতাল
পিরচালনাও েয একটা িশক্ষার িবষয় হেয় উঠেত পাের তা েদিখেয় িদেলন েফ্লােরন্স।
তাঁর িশক্ষার পাঠকৰ্েমর িবষয় উেঠ আসত হাসপাতােল কাজ করেত করেত। তাই
নািসর্ং েটৰ্িনং- এর পাঠকৰ্েম হাসপাতাল পিরচালনা, হাসপাতােলর পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা
সব্াস্থয্িবিধ ঢুেক পড়ল। অপিরচ্ছন্নতা েয েরােগর কারণ, হাসপাতােল রুগী মৃ তুয্র কারণ
েসটা িতিন েজার িদেয় িবশব্াস করেতন।
নািসর্ংশােস্তৰ্ িচিকৎসা ছাড়াও হাসপাতাল ওয়ােডর্র পিরিস্থিত, িবছানাপতৰ্, েরাগীর
েপাষাক, েরাগীর আহার- পৰ্ভৃিত িবষয়গুেলার চচ্চর্া হেত লাগল। সু স্থ হেয় ওঠা
েরাগীেদর জনয্ আেমাদ-পৰ্েমাদ, বই পড়ার বয্বস্থার পৰ্েয়াজনীয়তা ভাবা হেত লাগল।
ধীের ধীের তাঁর যু গান্তকারী ভাবনা িচন্তা ডাক্তাির শােস্তৰ্ পৰ্েবশ করল। ইংলয্ান্ড তখন
যু দ্ধরত। ডাক্তাররা ওয়ােডর্ আহত ৈসিনকেদর েদখেত এেস েযন পয্ােথালিজ ও অনয্ানয্
িবষেয় েটৰ্িনং পান েস বয্বস্থা রাখার কথা বেলন েফ্লােরন্স। পিরসংখয্ানিবদয্ােক কােজ
লািগেয় েফ্লােরন্স তাঁর তত্তব্ ৈতির করেতন। িমিলটািরেত, ৈসনয্দেল ডাক্তাির পড়ার
বয্বস্থা শুরু হয় েফ্লােরেন্সর যু িক্তেত। শুধু ডাক্তারেদর িশক্ষা নয়, ৈসনয্দেলর িশক্ষার
কথাও েভেবিছেলন েফ্লােরন্স। ৈসনয্ বয্ারােক বই আর েখলার সরঞ্জাম রাখার বয্বস্থা
কেরন িতিন। যােত অবসর সমেয় ৈসিনেকরা অথর্পূণর্ ভােব সময় কাটােত পােরন।
এর ফেল ৈসনয্েদর মেধয্ মদয্ পান আর জুয়া েখলা বন্ধ করা সম্ভব হেব। এমনটাই
মেন কেরেছন েফ্লােরন্স।
িবশ শতেকর মধয্ভােগ ইংলয্ান্ড জুেড় েয নািসর্ং বৃ িত্তর পৰ্চলন িছল, তার িপছেন
কাজ করত ধমর্ আর ধািমর্কতা। ধীের ধীের ধেমর্র পৰ্ভাব েথেক নািসর্ং বৃ িত্ত েবিরেয়
আসিছল। েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গল ধমর্ িনরেপক্ষ ধাতৰ্ী পৰ্িশক্ষেণর জনয্ কাজ শুরু কেরন।
তাছাড়াও সমােজ নািসর্ংেয়র কাজেক খুব উচুঁ নজের েদখা হেতা না। েফ্লােরন্স ১৮৫৯
সােল িনেজর অথর্ িদেয় নািসর্ং েটৰ্িনং স্কুল খুলেলন। নাইিটেঙ্গল স্কুেল পৰ্থম যা যা
ঘটল তা হেলা:- িশক্ষানিবিশ নােসর্র ধারণা ৈতির হেলা। যঁারা স্টাইেপন্ড পােবন।
নািসর্ং স্কুলিট নািসর্ং িশক্ষার জনয্ ৈতির হেলও একটা হাসপাতােলর সেঙ্গ যু ক্ত থাকল
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েযখােন হােত কলেম কাজ করেব পৰ্িশক্ষণ পৰ্াপ্ত নাসর্রা। িশক্ষানিবিশরা আবািসক
িছেলন। নাইিটেঙ্গল স্কুেলর িশক্ষা ধারা ছিড়েয় পড়ল েদেশর অনয্ানয্ জায়গায়।
নাইিটেঙ্গল স্কুল েথেক পৰ্িশক্ষপৰ্াপ্ত নাসর্রা ছিড়েয় পড়েলন নানান হাসপাতােল।
েফ্লােরন্স মেন করেতন পৰ্থাগত েটৰ্িনং একজন নাসর্েক িশক্ষা েদয় কীভােব কাজ
িশখেত হয়। তারপর সারা জীবন ধের কাজ করেত করেত িশক্ষার কাজ এিগেয় চেল।
েফ্লােরেন্সর কােছ নািসর্ং েকবলমাতৰ্ একটা বৃ িত্ত বা েপশা িছল না। নািসর্ং আেরা বড়
িকছু । নািসর্ং বা েসবা তাঁর কােছ িছল ঈশব্েরর আহব্ােন সাড়া েদওয়ার মেতা মহৎ
একিট কাজ। রুগীর েসবার মধয্ িদেয় মানবতার মঙ্গল সাধন ঘেট। এটাই িছল
েফ্লােরেন্সর কােছ িশক্ষার উেদ্দশয্। েফ্লােরন্স তাঁর জীবেনর নানােক্ষেতৰ্ িশক্ষা িনেয় কাজ
কেরেছন। বািড়র কােছ একিট েছাট পৰ্াথিমক স্কুল িছল। েসই স্কুেলর লাইেবৰ্ির ৈতির
কের েদন িতিন। পাঠয্বই েথেক িশক্ষা নয় পড়েত হেব আেরা অনয্ বই। তেবই হেব
িশক্ষা অজর্ন। আবার শুধু বই নয়, িনতয্ বয্বহাযর্ উপকরণ– মািট, পাথরও িশক্ষণ
সামগৰ্ী হেয় উঠেত পাের। েফ্লােরন্স েতমনই ভাবেতন।
িবৰ্িটশ ঔপিনেবিশক েদশগুেলার িশক্ষা বয্বস্থা সমব্েন্ধ েফ্লােরন্স েভেবেছন, কাজ
কেরেছন। পিরসংখয্ানিবদ েফ্লােরন্স তাঁর তথয্ অেনব্ষেণর কাজ কেরেছন অেস্টৰ্িলয়া,
কানাডা, সাউথ আিফৰ্কা, শৰ্ীলঙ্কার মেতা িবৰ্িটশ কেলািন গুিলেত। ওই েদশগুেলার
১৪৩টা স্কুেলর পড়ুয়ােদর সব্াস্থয্ সমীক্ষা কেরন। এই সব েদেশর সাধারণেদর জনয্
ইউেরাপীয় িশক্ষা েয উপযু ক্ত নয়, এমন েজারােলা মতামত জানান েফ্লােরন্স।
মধয্ ১৯শ শতেক ইংলয্ােন্ড ওয়াকর্হাউস বা শৰ্মবািড়র চল িছল। এখােন কাজ
করত সমােজর গরীব মানু েষরা। এই সব ওয়াকর্হাউেস িশক্ষার পৰ্চলেনর কথাও বেলন
েফ্লােরন্স। যােত েসই িশক্ষায় িশিক্ষত হেয় ওঠা দিরদৰ্ মানু ষ িনেজেদর জীবেনর দািয়তব্
িনেত েশেখ।
পিরসংখয্ানিবদয্ার মাহাত্ময্ উপলি কেরিছেলন েফ্লােরন্স। সামািজক সমসয্ার
িবচার িবেশ্লষণ করেত িগেয় পিরসংখয্ান বয্বহার কেরিছেলন। ভারতবষর্ আলাদাভােব
েফ্লােরেন্সর কােছ ঋণী। ১৮৫৭ সাল। ভারেত িনযু ক্ত িবৰ্িটশ ৈসনয্বয্বস্থার সব্াস্থয্িবিধ
িবচার িবেশ্লষণ করেত িগেয় সমগৰ্ ভারেতর েবহাল সব্াস্থয্ বয্বস্থা তাঁর নজের আেস।
এই িবষেয় তাঁর মতামত, েলখােলিখ তদানীন্তন ভারত সরকারেক বাধয্ কের ভারেতর
জনয্ জনসব্াস্থয্ িবভাগ িনেয়াগ করেত। ভারেতর গৰ্ামীণ সব্াস্থয্িবিধ বয্বস্থা, ভারেতর
দূ িভর্েক্ষর কারণ। েসচবয্বস্থার পৰ্েয়াজনীয়তা িনেয়ও তাঁর অমূ লয্ ভাবনা িচন্তা এই
েদশেক উপকৃত কেরেছ। িশক্ষা েয চচ্চর্া করার িবষয় তা িনেজর জীবন িদেয় বুিঝেয়
েগেছন েফ্লােরন্স নাইিটেঙ্গল।
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িসিময়ন িফ্লেপািভচ ইেয়েগারভ – এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর
সংিক্ষপ্তায়ন

েছাট্ট একটা স্কুল। ৭ েথেক ১৩ বছর বয়সী
বাচ্চারা পড়েত আেস। গৰ্ােমর স্কুল, পড়েত আেস চাষী
বািড়র েছেলেমেয়রা। সকাল নটার মেধয্ স্কুল বেস।
পড়ােশানার পর দু পুেরর খাওয়া দাওয়া আর িকছু ক্ষেণর
িবশৰ্াম। তারপর আেরা িতন-চার ঘণ্টা স্কুল। স্কুেল
(১৮২৮-১৯১০ িখৰ্স্টা )
পড়ুয়ােদর িতনিট িবভাগঃ- েছাট, মাঝাির, বড়।
বাচ্চােদর বয়স, েশখার ক্ষমতা আর েশখার মাতৰ্া অনু সাের এই িবভাগ। ক্লাস ঘের
পড়ােশানা চেল আলাপ-আেলাচনার সাহােযয্। িবজ্ঞােনর িবষয় িনেয় গল্প বেলন মাষ্টার
মশাই। কথালাপ আর গেল্পর মেধয্ িদেয় েশখা হেয় যায় পৰ্কৃিত িবজ্ঞান, ইিতহাস,
ভূ েগাল, িবজ্ঞান, অঙ্ক আর ভাষা। এছাড়াও েশখােনা হয় আঁকা আর গান। িক পড়ােনা
হেব তা িস্থর হয় িশশুর ক্ষমতা বুেঝ। এছাড়াও অিভভাবেকর মতামত েনওয়া হয়।
এই স্কুেলর মূ লনীিত হল পড়ুয়ােদর সম্মান করা। দু ষ্টুিম করেলও শািস্ত পায় না,
পড়ােশানা বা ভােলা ফল না করেলও িতরস্কার েজােট না। এই স্কুল িবশব্াস কের েয
েছাটরা িশখেত চায়। েজার কের েশখােত হয় না। িশক্ষেকর কাজ পড়ুয়ােদর পিরিস্থিত
আর ক্ষমতা সমব্েন্ধ সজাগ থাকা। আর েশখােনার লেক্ষয্ িচর সৃ িষ্টশীল থাকা। মুক্ত
পিরেবশ, সব্াধীন বাতাবরেণ পড়া েশখা চলেব। েযেহতু পড়ুয়ােদর জীবেন তােদর
চারপােশর পিরেবশ জানা েবাঝার নানান উপকরণ সািজেয় রােখ আর বাচ্চােদর েখালা
মন েসগুেলা গৰ্হণ কের, তাই এই স্কুেল েসই জ্ঞান অজর্েনর উপায়েকই সব্ীকার কের।
পিরেবশ েথেক জানা েদখা েশানা িবষয়গুেলা িশশুরা স্কুল ঘের বেয় আেন। েসগুেলােক
িঘের িশক্ষক-পড়ুয়ােদর মেধয্ আেলাচনা হয়। ৈতির হয় নতুন জানা-েবাঝা-েশখা।
পড়ুয়ােদর মেধয্ ৈতির হয় সব্াধীন েবাধ ।
এই স্কুেলর িশক্ষােবাধ ছিড়েয় েগেছ নানান অঞ্চেল। ৈতির হেয়েছ আেরা েবশ
কেয়কিট এই ধরেণর স্কুল। স্কুল েদখেত এবং, িক উপােয় এখােন পড়া-েশখা চলেছ
েসটা বুেঝ িনেত বহু মানু ষ আেসন। তাঁরা সবাই স্কুলিটর দশর্ন িনেয় আেলাচনা কেরন।
স্কুেলর িযিন পৰ্িতষ্ঠাতা তাঁর এটা েবশ ভােলা লােগ। েয সব ভাবনা-িচন্তা-েবাধ িনেয়
িতিন স্কুলিট শুরু কেরেছন, তার একটা যাচাই হেয় যায় এই ধরেণর আদান-পৰ্দােন।
১৮৫৯ সাল। রািশয়ার টুলা রােজয্র য়াসনায়া অঞ্চেল এমন একিট স্কুল গেড়
উেঠিছল। স্কুলটা পৰ্িতষ্ঠা কের িছেলন িলও তলতস্তয়। িবখয্াত ঔপনয্ািসক। িবশব্ েজাড়া
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তঁার ঔপনয্াসগুিলর খয্ািত।
স্কুলটা শুরু কের, বাচ্চােদর িনেয় কাজ করেত িগেয় িতিন বুঝেত পােরন পড়ােনা
েয েস কাজ নয়। এর জনয্ পড়ােশানা করার দরকার। েবিরেয় পেড়ন ইউেরােপর
েদশগুেলার িশক্ষা বয্বস্থা সেরজিমেন েদেখ আসেত। পৰ্চুর নাম করা িচন্তািবদ্,
িশক্ষািবদ্েদর সেঙ্গ তলস্তয় আেলাচনা কেরন, পড়ােশানা কেরন। রািশয়ার িশক্ষাবয্বস্থা
সংস্কােরর কথা তঁার মাথায় েঘাের। িশক্ষােক সাবর্জনীন কের েতালার কথা ভােবন।
ভােবন কী উপােয় িশক্ষােক েপঁৗেছ েদওয়া যােব সমােজর িনচু তলার মানু ষেদর মেধয্,
পৰ্ািন্তক মানু ষেদর মেধয্। রুশ সমােজর েশৰ্ণী িবভাজনটা েস সমেয় েবশ স্পষ্ট।
একিদেক িশিক্ষত, সংস্কৃিতবান, সু িবধােভাগী ধনী মানু েষর দল, আর অনয্ িদেক
সমােজর িনচু তলার কৃষক মজুরেদর দল যারা অিশিক্ষত িনরক্ষর। সমাজেক িঘের
আেরা েসব্চ্ছাচার, অতয্াচার, িহংসা, কুসংস্কার আর অনয্ায় অিবচার। তলস্তয় মেন
করেতন িশক্ষাই একমাতৰ্ হািতয়ার, যার সাহােযয্ সমতা আর শািন্ত আনা যায়। িতিন
মেন করেতন মানু েষর আিত্মক উন্নিত আসেব িশক্ষারই হাত ধের।
১৮৬১ সাল সারা রুশ জুেড় পিরবতর্েনর েঢউ। চারিদেক িশল্প গেড় উঠেছ,
কৰ্ীতদাস পৰ্থা সমাপ্ত িকন্তু নতুন এক দব্ন্দব্ ৈতির হেচ্ছ। িবজ্ঞান আর পৰ্যু িক্তর পৰ্সার
ঘটেছ, িকন্তু েসখােনও িবেশষ এক েশৰ্ণী লােভর গুড় লু েট-পুেট িনেচ্ছ। েসই
সু িবধােভাগী ধনী েশৰ্ণীর তখন জয়জয়াকার। তলস্তয় একাধাের তাঁর যু গান্তকারী
উপনয্াস িলেখ চলেছন। সমােজর দব্ন্দব্, সমসয্া উেঠ আসেছ তাঁর েলখায়। আর অনয্
িদেক েজারদার হেচ্ছ িশক্ষা িনেয় তাঁর ভাবনা-িচন্তা। িশক্ষা আর িবজ্ঞানেক সব েশৰ্ণীর
মানু েষর কােছ সমান ভােব েপঁৗেছ িদেত হেব। সমাজ যথাথর্ ভােব এেগােব যখন
সমােজর পৰ্িতিট স্তেরর মানু ষ িবজ্ঞান, পৰ্যু িক্ত আর িশক্ষার সু ফল সমান ভােব েভাগ
করেব। এর জনয্ চাই মুক্ত সব্াধীন িশক্ষা।
ৈশশব েথেকই এই সব্াধীন িশক্ষার আসব্াদ গৰ্হণ করেব মানু ষ। মানব জীবন জুেড়
চেল িবকিশত হেয় ওঠার পৰ্িকৰ্য়া। িশশুকাল, বালয্-েযৗবন েপিরেয় হয় একজন পূ ণর্
বয়স্ক মানু ষ। এই যাতৰ্াপেথ ৈশশেবর ভূ িমকা অতয্ন্ত গুরুতব্পূ ণর্। িশশুর মেধয্ নানান
মানিবক গুণাবলী সব্াভািবক ভােব িবকাশ লাভ কের। তাই িশশু যখন িশখেব, েস েসই
েশখার পিরেবশ এই সব্াধীন, সব্াভািবক, সব্েতাবৃ ত্ত িবকাশেক েযন েকান ভােবই বাধা
না েদওয়া হয়। ৈশশবকােলর িশক্ষা পদ্ধিত হওয়া উিচত িশশুেকিন্দৰ্ক। িশক্ষেকর
পৰ্ভাব েযন িশশুর উপর সব চাইেত কম পেড়। তলস্তেয়র িশক্ষা ভাবনায় েয িশক্ষা
পৰ্ণালীর কথা আেস তােত িশশু বা ৈশশব একটা পাঠয্ িবষয় হেয় ওেঠ। িশশুর জনয্
িশক্ষা িনেয় ভাবেত েগেল, ভাবেত হেব তার সামািজক আর মানিসক অবস্থান িনেয়।
পাঠয্পুস্তক িনেয়ও তলস্তেয়র কাজ নজের পড়ার মেতা। িতিন ৈতির কেরিছেলন
পৰ্াথিমক পােঠর জনয্ বই। এই পৰ্াইমােরর গঠন, িবষয় আর পাঁচিট পৰ্াইমােরর মেতা
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িছল না। চার খেন্ড পৰ্কািশত হেয়িছল পৰ্াইমাির বইিট। রািশয়ার স্কুলগুিলেত তা
বয্বহার হেতা।
পৰ্থম খন্ডিট অক্ষর পিরচেয়র জনয্ হেলও েসিট িছল িবশব্েকােষর মেতা। েভৗত
িবজ্ঞান, জীব িবজ্ঞান, রসায়েনর মেতা িবষয়গুিলর েমৗিলক ধারণা এেত স্থান েপেয়িছল।
১৮৭৫-এ তলস্তয় নতুন আেরকিট পৰ্াইমার েলেখন েযখােন স্থান পায় েছাট েছাট গল্প।
অপূ বর্ িশল্প সু ষমায় ভরা িছল েসই েছাটেদর পৰ্াইমার।
তলস্তয় িবশব্াস করেতন েয িশশু পৰ্াথিমক ভােব ছিব, রঙ আর শ েক বয্বহার
কের, ভাবেত েশেখ, িচন্তা করেত েশেখ। ফেল িশশুর পৰ্াথিমক িশক্ষা গৰ্হেণর িদন
গুিলেত যু িক্তর চাইেত ছিবর মাহাত্ময্ অেনক েবিশ। ধীের ধীের বয়স যত বােড়, েশখার
িবষয়গুিল িনেয় যু িক্ত পৰ্েবশ করেলও ছিবর গুরুতব্ রেয়ই যায়। তলস্তেয়র িশক্ষা ভাবনা
পৰ্কািশত হেতা তাঁরই দব্ারা পৰ্কািশত একিট িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পিতৰ্কায়। এেত ছাপা
হতঃ
ক) িশক্ষা পদ্ধিত িনেয় নতুন নতুন পরীক্ষা িনরীক্ষা
খ) স্কুল িশক্ষার বাইের পড়া-েশখা চচর্ার নানান উদ্ভাবন েযমন সাধারণ
মানু েষর মেধয্ বইেয়র পৰ্চার
গ) বয্িক্তগত উেদয্াগ স্থািপত নানান স্কুেলর কথা
ঘ) েশখার পদ্ধিতেত নানান নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবেনর কথা।
পৰ্চিলত পৰ্াচীন িশক্ষা পদ্ধিতর সমােলাচনার করা হত এই পিতৰ্কায়। িশশুেদর
মেধয্ সৃ িষ্টশীলতা জািগেয় েতালার েচষ্টা কীভােব করা যােব তাই িনেয় েলখা েবেরাত,
চলেতা আেলাচনা। েমাট কথা িশক্ষা িবজ্ঞােনর চচর্ার স্থল হেয় ওেঠ এই পিতৰ্কা। এই
সব েদেখ রুশ শাসকেদর েচােখ সেন্দহ জােগ। তলস্তেয়র কাজেক তাঁরা ধমর্ আর
নীিত িবেরাধী বেল সাবয্স্ত কেরন। পিতৰ্কািটর পৰ্কাশ বন্ধ কের েদওয়া হয়।
তলস্তেয়র পিরণত বয়েসর িশক্ষা ভাবনা মানব সম্পেকর্র গিত পৰ্কৃিত িঘের গেড়
উঠেত থােক। সামািজক কলয্ােণ, মানু েষ মানু েষ সম্পকর্ স্থাপেনর েক্ষেতৰ্ িশক্ষার গুরুতব্
িনেয় েলখােলিখ কেরন। েলখক তলস্তেয়র অিভযান িকন্তু অবয্হত িছল। তাঁর েলখার
খয্ািত িবশব্েজাড়া। িকন্তু আমরা অেনেকই জানতাম না, িচনতাম না িশক্ষািবদ্ তলস্তয়েক।
এই েসিদনও পৰ্াক্তন েসািভেয়ত রািশয়ার েলখক িশল্পী েগাষ্ঠী িলও তলস্তেয়র নােম
পুরস্কার েঘাষণা কের আর পুরস্কৃেতর তািলকায় েসইসব মানবতাকমর্ীর দল স্থান পায়
যঁারা হৃদয় িদেয় িশশুেদর জনয্ কাজ কেরেছন। তাই আজও রুশ েদেশর িশক্ষক
পৰ্িশক্ষেণর পাঠকৰ্েম কাজ করেছন। তাই আজও রুশ েদেশর িশক্ষক পৰ্িশক্ষেণর
পাঠকৰ্েম তলস্তেয়র িচন্তা ভাবনা স্থান পায়।
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জন িডউই
রবর্াট িব ওেয়স্টবৰ্ুেকর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

“মেনর মধয্ একটা ছিব বারবার ঘুের িফের
আেস। একটা স্কুেলর ছিব। েযখােন চলেছ এক িবশাল
কমর্কান্ড। কাঠ েচরাইেয়র কাজ চলেছ। হােতর কােছই
রেয়েছ ছু েতার কােজর হেরক রকম সরঞ্জামঃ- হাতুিড়,
দা, মাপ-েজােকর িফেত। মেডল বািড় ৈতির হেচ্ছ।
হােত-কলেম এই কাজ করেত করেত পড়ুয়ারা
(১৮৫৯-১৯৫২ িখৰ্স্টা )
একিদেক েযমন েজেন যােচ্ছ বািড় ৈতির করার
ৈবজ্ঞািনক কািরগির কল-কািঠ। েতমিন েজেন যােচ্ছ বািড় ৈতিরর কাঁচা মােলর েজাগাড়
করেত িগেয় পৰ্কৃিতর অবদােনর কথা। িনমর্াণ িশেল্পর কলা-েকৗশল জানেত িগেয়
িশেল্পর সামিজক িদকটাও তােদর কােছ পিরষ্কার হেয় উেঠেছ। েচাখ আর হােতর
মেধয্ ৈতির হেচ্ছ এক অপরূপ সমনব্য়।”
জন িডউক, িশকােগা িবশব্িবদয্ালেয়র দশর্েনর অধয্াপক, িবশব্িবদয্ালেয়র
কতৃর্পক্ষেকর কােছ পৰ্স্তাব েদন একটা স্কুল গড়ার। দশর্েনর েপডাগিজ বা িশক্ষািবজ্ঞান
িবভােগর অংশ হেব এই স্কুল। দশর্নতেত্তব্র সরাসির চচর্া হেব এই স্কুেল। তত্তব্ আর
অনু শীলন হাত ধরাধির কের চলেব। িডউই-র িকৰ্য়ামূ লক মনস্তত্তব্ আর গনতিন্তৰ্য় নয্ায়
নীিতর েয তত্তব্ িছল তার পরীক্ষাগার হেব এই স্কুল। েসটা িছল ১৮৯৮ সাল।
িবশব্িবদয্ালেয়র মাষ্টারমশাইেদর েছেলেমেয়রা এই স্কুেলর পড়ুয়া। পৰ্থম িদেক পড়ুয়া
সংখয্া ১৬ জন, পর েবেড় ১৪৯ হেয়িছল। “িডউই স্কুল” নােম পিরিচত িছল েছাট্ট এই
স্কুল। পড়ুয়ােদর ১১িট ভাগ। বয়স অনু সাের এই দল ভাগ। এক এক দেলর এক
এক পাঠকৰ্ম। স্কুেলর সবেচেয় েছাটরা, ৪-৫ বছর যােদর বয়স তােদর পাঠকৰ্েম িছল
ঘর-েগরস্থািলর কাজ েযমনঃ রান্না করা, েসলাই-েফাঁড়াই, ছু েতার িমিস্তৰ্র কাজকমর্গুিল
হােত-নােত েশখা। ৬ বছর বয়সীরা িশখেব কােঠর খন্ড জুেড় জুেড় খামার বািড় ৈতির
করা, স্কুেলর বাগােন গম আর েতােলাচাষ করা। আর শুধু চাষ করা নয় ফসল তুেল
ঝাড়াই-েপসাই কের বাজাের িগেয় েসই শসয্পণয্ িবিকৰ্ করা। ৭ বছর বয়সীরা
িনেজেদর বানােনা গুহায়। বেস পৰ্ােগাইিতহািসক জীবন ধারার েবাঝার েচষ্টা করত
আর ৮ বছেরর খুেদর দল ৭ সাগর জয় করা অিভযাতৰ্ী আর দু ঃসাহিসকেদর জীবন
িনেয় পড়ােশানা করত। ৯ বছর বয়সীেদর দল িনেজেদর স্থানীয় ইিতহাস আর ভূ েগাল
িনেয় চচর্া করত ১০ বছেরর একটু বড়রা েজেন িনত উপিনেবিশক ইিতহাস। পড়েত
পড়েত ক্লাসঘের বািনেয় েফলত আিদ আেমিরকানেদর ঘর-কন্নার মেডল। আেরা বড়
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যারা তােদর পাঠকৰ্েম ইিতহাস পড়া থাকেলও িবেশষ িবেশষ ঐিতহািসক কাল
পড়ােনার ওপর েজার েদওয়া হেতা না। তােদর েবিশ করেত হেতা নানা িবষেয়র
উপর ৈবজ্ঞািনক পরীক্ষা িনরীক্ষা েযমনঃ েজয্ািতিবর্দয্া, মানব শরীরিবদয্া, তিড়ৎ-চুমব্ক
তত্তব্, রাজৈনিতক অথর্নীিত, ফেটাগৰ্ািফ। িবতকর্ সভা ঘেরর অভাব হিচ্ছল েদেখ, ১৩
বছেরর পড়ুয়ারা েতা একটা সমবায় বয্বস্থা চালু কর েগাটা ক্লাব বািড় বািনেয়
েফেলিছল। এমন তুেখাড় সব েছেলেমেয় ৈতির করিছল স্কুলটা। বৃ িত্তমূ লক কাজগুেলা
একিদেক েযমন বাচ্চােদর মেন উপকরণ আর পদ্ধিতর েপছেন ৈবজ্ঞািনক ধারণা ৈতির
করেত সাহাযয্ করিছল, অনয্িদেক বৃ িত্তগুিলর সামািজক, সাংস্কৃিতক িদকটাও ওেদর
কােছ স্পষ্ট হেয় উেঠিছল। বৃ িত্ত-িবষয় িভিত্তক পাঠকৰ্েমর সাহােযয্ কািয়ক পৰ্িশক্ষণ
আর ইিতহাস চচর্া েযমন হিচ্ছল েতমিন অঙ্ক, ভূ তত্তব্, জীবিবজ্ঞান, রসায়ন, আঁকাআঁিক,
সঙ্গীত, ভাষা িশখেত েকান বৃ িত্ত পাঠয্ িবষয় িহসােব কাজ করেব েসটা উেঠ আসিছল।
এমন িক িরিডং বা পাঠ করবার িবষয় িহসােব েকান বৃ িত্তিট উপযু ক্ত েস িনেয়ও
পরীক্ষা-িনরীক্ষা চলত। িডউই বলেতন "বাচ্চারা স্কুেল িকছু করেত আেস,রান্না, েসলাই,
কাঠ আর সরঞ্জাম িনেয় িকছু গড়েত আেস আর এই কাজ করার গুচ্ছেক িঘের চেল
অঙ্ক করা, পাঠ পড়া, েলখা-েজাকা।" িরিডং-এর কাজ তখনই করােনা হেতা বাচ্চােদর
মেধয্ েকান িকছু জানাবার জনয্, সমসয্া সমাধােনর জনয্ বই পড়ার চািহদা ৈতির হেতা।
বই আর বই পড়ােক িডউই একটা েশখার উপকরণ িহসােব েদখেছন। িডউই-র
েপডাগিজ মূ ল কথা েছাটেদর হােতর কােছ সেরজিমেন অিভজ্ঞতা ৈতিরর হওয়ার
সু েযাগ িদেয় িদেত হেব। এর পেরর ধাপটা িশশুরা িনেজরাই সব্তঃপৰ্েণািদত হেয়
সমসয্া সমাধােন এিগেয় যােব। এই ভােব বাচ্চারা মেডল খামার বানােত িগেয় অেঙ্কর
নানান খুঁিট নািট েযমন ভগ্নাংশ আর মাপেজাক করা িশেখ েফেল। ওনার মেত িকছু
জানেত-িশখেত েগেল মুক্ত মেনর পৰ্েয়াজন। িক িশখেব, িক জানেব েস িবষেয় যিদ
িশশুর সিকৰ্য় অংশগৰ্হণ করা যায় তেব জানা েশখার পৰ্িকৰ্য়ােত িশশু িনেজ েথেকই
অংশ িনেত শুরু কের। ভুল করা, বারবার পরীক্ষা করার িবিনমেয় েয জানা েশখা হয়
তার েগাড়ায় থােক মুক্ত মন। জন িডউই িবংশ শতেকর পৰ্থম িদেক এক পৰ্িথত যশা
দাশর্িনক। তার দশর্েনর পৰ্থম কথা –
১) তত্তব্ আর চচর্ার েমলবন্ধন,
২) গণতন্তৰ্ই মুিক্তর আধার।
তঁার কমর্জীবন ও ভাবনার জগৎ জুেড় এই দু িটর আমৃ তয্ অনু শীলন কের েগেছন,
িডউই। দশর্ন যিদ মানু ষেক ভােলাভােব েবঁেচ থাকার পথ বাতেল েদয়, তেব িশক্ষা
হল দাশর্িনেকর কােছ তার েসই ভােলা থাকার তত্তব্েক চচর্া করার হািতয়ার। এমনটাই
মেন করেতন িডউই। িডউই েদেখেছন িশক্ষা িনেয় সংস্কারমূ লক ভাবনা ও কাজ করেত
িগেয় পিরষ্কার দু েটা মতবােদর দল ৈতির হেয় েগেছ। এক দেলর মেত িশক্ষােক হেত
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হেব িশশুেকিন্দৰ্ক আর িদব্তীয় দল মেন কের পাঠকৰ্ম-েকিন্দৰ্ক িশক্ষার কথা। স্কুেল
আসেছ একটা িশশু। একটা “ফাঁকা েস্লট” েযন। িশক্ষক হােত চক-খিড় িনেয় ৈতির।
মানব সভয্তার পাতা েথেক জ্ঞান গভর্ বস্তু েজাগাড় কের িশশু েস্লট মেন খস্খস কের
িলেখ িদেলই, পড়ােনা েশখােনা হেয় েগেলা।
িডউই-র সিকৰ্য় িশক্ষা পদ্ধিত েমােটই তা িবশব্াস কের না। বরঞ্চ একদম
উেল্টা কথাই বলেতন িডউই। িশশু যখন স্কুেল আসেত শুরু করেছ তখনই তার মন
েবশ পৰ্গাড় ভােবই সিকৰ্য়। িশক্ষার লক্ষয্ িশশুর এই সিকৰ্য়তােক যত্ন কের িদশা
েদওয়া। স্কুেলর বাতাবরেণ িশশু যখন পৰ্থাগত িশক্ষা িনেত স্কুেল আেস েস সেঙ্গ কের
িনেয় আেস চারিট আিদম পৰ্বৃ িত্ত েযাগােযাগ করার পৰ্বৃ িত্ত, িনমর্ােণর ইচ্ছা জানবার
উৎসু কতা আর িনেজেক পৰ্কাশ করার তাড়না। এছাড়াও িশশুর মেন জমা থােক তার
পিরবার – ঘর – পিরেবশ েথেক েজাগাড় করা নানান অিভজ্ঞতা। িশক্ষেকর কাজ
হেলা এই কাঁচা মােলর রসদেক কােজ লািগেয় মূ লয্বান সম্পদ ৈতির করা, িডউই-র
এই মত িশশু-েকিন্দৰ্ক আর পাঠকৰ্ম-েকিন্দৰ্ক িচন্তািবদেদর পছন্দ হয়িন। আসেল
িডউই েচেয়িছেলন এই দু ই মতেক তাঁর তৃতীয় পথ িদেয় েমলােত। িতিন মেন করেতন
এই িবতেকর্র মূ েল রেয়েছ একটা ধারণা েয িশশুর জীবন- সঞ্জাত অিভজ্ঞতার সেঙ্গ
স্কুেল েয িবষেয় পড়ােনা হেব তার মেধয্ একটা গুণগত পাথর্কয্ রেয়েছ। এই পূ বর্
ধারণা মুিক্ত পাই তাহেলই িশশু-েকিন্দৰ্ক না পাঠকৰ্ম-েকিন্দৰ্ক এই িনেয় আর দব্ন্ধ
থােক না। িডউই-র তেত্তব্র িশক্ষকেদর দািয়তব্ভার বােড়। পাঠকৰ্ম েদওয়া িবষয়গুিলেক
বাস্তব জীবেনর অিভজ্ঞতায় পুনঃপৰ্িতষ্ঠা করা। মানব সভয্তার পুিঞ্জভূ ত অিভজ্ঞতা ল
জ্ঞানগবাস্তব জীবেনর অিভজ্ঞতায় পুনঃপৰ্িতষ্ঠা করা। মানব সভয্তার পুিঞ্জভূ ত অিভজ্ঞতা
ল জ্ঞানগুিলই পাঠকৰ্েম িবষয় হেয় উেঠ এেসেছ। আর এই করেত িগেয় েসগুিলেক
িবমূ তর্ রূপ িনয়েছ। িবমূ তর্েক হােত নােত েনেড়েচেড় েদখার রূপ িদেত হেব িশক্ষকেক।
বাস্তব জীবেনর সমসয্া সমাধােনর অিভজ্ঞতায় িফিরেয় আনেত হেব িশক্ষকেক।
িশক্ষকেকর কাজ হেব পড়ুয়ার সামেন সমসয্াটা িদেয় েদওয়া, সমসয্ার পিরেবশ ৈতির
কের েদওয়া। িক করেত হেব সরাসির বেল েদওয়া নয়। এর জনয্ িশক্ষকেক হেত
হেব পাঠয্ িবষয়িটেত তুেখাড় জ্ঞানী, িশশু মনস্তত্তব্ সমব্েন্ধ ওয়ািকবহাল। আর েসই সেঙ্গ
িশক্ষেকর েজাগান িদেয় েযেত হেব এমন সব উদ্দীপনা যােত িশশু তার েবেড় ওঠার
অিভজ্ঞতার সেঙ্গ পাঠয্ িবষয়টােক িমিলেয় িনেত পাের। আর এ বয্াপাের িশক্ষকেক
হেত হেব যেথষ্ট দক্ষ। পৰ্িতিট স্কুল বয্বস্থার অঙ্গ িহসােব লু িকেয় থােক একটা অনয্
পাঠয্কৰ্ম যা স্পষ্ট কর েদখা না েগেলও এর অিস্ততব্ েটর পাওয়া যায়। পড়ুয়ােদর চিরতৰ্
গঠন, তােদর ৈনিতক েবাধ, রাজৈনিতক অবস্থান িস্থর করেত এই পাঠয্কৰ্ম েবশ
েজারদার ভূ িমকা পালন কের। িডউই-র িশক্ষা তেত্তব্ এই লু কােনা পাঠয্কৰ্েমর িবষয়িট
েবশ সু স্পষ্ট এবং এ িবষেয় তাঁর িচন্তা ভাবনাও েবশ েমৗিলক। তাঁর মেত পৰ্কৃত ভােব,
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যথাথর্ ভােব বাঁচেত হেল চাই এক িবেশষ ধরেণর চিরতৰ্ গঠেনর পৰ্স্তুিত। এই পৰ্কৃত
বা যথাথর্ রূেপ জীবনযাপেনর সেঙ্গ গণতািন্তৰ্ক অনু শীলনীগুিলেক েমলােত িপছপা হনিন
িডউই। বয্িক্ত মানু ষ যখন তােদর িবেশষ িবেশষ গুনগুিলেক িনেজর সমাজ েগাষ্ঠীর
িহতােথর্ কােজ লাগায়, অেনয্র ভােলার জনয্ িনেজেক িনেবদন কের, তখনই তার
মেধয্ ঘেট এক ধরেণর আত্ম উপলি । িশক্ষা বয্বস্থা – স্কুল – পাঠয্কৰ্েমর কাজ হল
পড়ুয়ােদর সব্ভাব অভয্াস-চিরতৰ্-গুণাবলী এই আত্ম উপলি র পেথ চািলত করা। স্কুল
বয্বস্থার সংস্কােরর মাধয্েম েয সমাজ পিরবতর্ন সম্ভব এমনটাই মেন করতন িডউই।
আর এই বয্াপাের িশক্ষেকর উপেরই িতিন ভরসা কেরেছন। তারা যিদ পড়ুয়ােদর
আত্ম উন্নিতর কাজটা সততার সেঙ্গ কেরন তাহেল সমাজেক ভালর িদেক এিগেয়
িনেয় যাওয়ার জনয্ আর েকােনা সংস্কার আেন্দালেনর পৰ্েয়াজন েনই। সমসয্াটা হল
স্কুলগুেলা ৈতিরই হেয়েছ চলমান সমাজ বয্বস্থােক িটিকেয় রাখার জনয্ , সমাজ বদেলর
জনয্ নয়। এটাও জানেতন বেল িডউই-র েপডাগিজেত সমাজ বদলােনা স্কুল বয্বস্থা
েকমন হেব তার কথা বলা আেছ। চলিত স্কুলগুেলার েখাল-নলেচ বদেল েফলেত
হেব, বেলেছন িডউই। িডউই-র ৈতির করা স্কুেলর পাঠয্কৰ্েম েকেন্দৰ্ িছল বৃ িত্ত। স্কুলটা
েযন েছাট্ট এক গণতন্তৰ্। অথচ এই বৃ িত্ত-মূ লক গণতন্তৰ্ী বয্বস্থার মেধয্ িতিন আেমিরকার
পূ ঁিজবাদী সমােজর পৰ্ভাব অতয্ন্ত সেচতন ভােব পৰ্েবশ করেত েদনিন। তার বদেল
স্কুল চলত সমবায় পৰ্থায়। আেমিরকার িশকােগা শহেরর মেধয্ বাস কেরও স্কুলটা
েযন অনয্ রকম। িডউই-র মেত স্কুল-জাত পেণয্র অথর্ৈনিতক মূ েলয্র েচেয় েবিশ
জরুরী পড়ুয়ােদর মেধয্ সামািজক দৃ িষ্টভঙ্গী আর সব্চ্ছতা ৈতির করা। উৎপািদত
পেণয্রসেঙ্গ জিড়েয় থােক হাত আর মিস্তেষ্কর একতা। স্কুেলর েদওয়াল েপিরেয় েয
িবশাল আেমিরকার সমাজ ছিড়েয় তার সােথ িডউই স্কুেলর সমাজ বয্বস্থার বড়ই
অিমল। িডউই তাই স্কুলটােক বলেতন “ভৰ্ূণ” সমাজ। িশেল্পান্নত আেমিরকােক
পৰ্িতফিলত করা স্কুেলর কাজ নয় বরং আগািমেত েয সমাজ গেড় উঠেব তার-ই
ভৰ্ূণাবস্থা এই স্কুল। ১৯০৪ এ িডউইেক এই স্কুেলর ভার েছেড় িদেত বাধয্ করা হয়।্
ক্ষমতার লড়াইেয় তাঁেক হিটেয় েদওয়া হয়। িডউই-র িনেজর স্কুল হারােলও তাঁর
িশক্ষা সংস্কােরর কাজ আর ভাবনা েথেম থােক না। িনেজর িশক্ষা িচন্তার কথা বলেত
ঘুের েবড়ান েদেশ েদেশ িচন, জাপান, েমিক্সেকা, তুিকর্, েসািভেয়ত রািশয়া। কেঠার
ভাষায় পৰ্িতবাদ জানান বৃ িত্তমূ লক িশক্ষাকৰ্েমর িবরুেদ্ধ। িডউই-র মেত এই িশক্ষাকৰ্ম
চলিত অগণতািন্তৰ্ক সমাজ বয্বস্থােক িটিকেয় রাখার রসদ েজাগায়, ৈতির কের েসই
সব শৰ্িমকদল যােদর উপর ভর কের বাড়-বাড়ন্ত ঘেট আেমিরকান িশেল্পান্নয়ন। কড়া
সমােলাচনা কেরন িশশু-েকিন্দৰ্ক িশক্ষা তেত্তব্র ভাবপৰ্বণতার। আজও িডউই-র
ভাবনােক িঘের ওেঠ িবতেকর্র ঝড়। আেমিরকান িশক্ষা বয্বস্থার সমােলাচনার সময়
িডউই দাঁড়ান পরশপাথর হেয়।
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রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর
নমর্ােদশব্র ঝা- এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

িশক্ষা িনেয় রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুেরর িচন্তা ভাবনা,
েলখােলিখ, স্কুল পৰ্িতষ্ঠা করার িপছেন কাজ কেরিছল
িনেজর স্কুল জীবেনর িতক্ত স্মৃিত আর পেরর িদেক
ঔপিনেবিশক ভারেত িবৰ্িটশ শাসকেদর িশক্ষা নীিত।
স্কুল সমব্েন্ধ রবীন্দৰ্নােথর মেন সু খস্মৃিত িছল না।
িবদয্াসাগর পৰ্িতিষ্ঠত বাংলা মাধয্ম স্কুেল ভিত্তর্
(১৮৬১-১৯৪১ িখৰ্স্টা )
হেয়িছেলন েছাটেবলায়। আবার ইংেরিজ মাধয্ম স্কুেলও
িগেয়েছন। রবীন্দৰ্নাথ পড়ােশানার জনয্ িবেদেশও যান। িকন্তু েকান ধরেণর স্কুলই
তাঁেক ধের রাখেত পােরিন। পড়া অসমাপ্ত েরেখ েদেশ িফের আেসন। পৰ্থাগত
েলখাপড়া রবীন্দৰ্নাথেক ধের রাখেত পােরিন। গান বাজনা, শরীর চচ্চর্া, ভাষা, দশর্ন,
ইিতহাস – সবই পেড়ন িকন্তু েসটা স্কুল পিরেবেশ নয়। পৰ্চিলত িশক্ষা বয্বস্থার
অসারতা সমব্েন্ধ একটা ধারণা তাঁর মেন সলেত পাকািচ্ছল।
িবেলত েফরত রবীন্দৰ্নাথ িশলাইদহ যান ৈপতৃক জিমদাির েদখােশানার কােজ।
চািষেদর জীবনেক খুব কাছ েথেক েদখার সু েযাগ পান। অিশিক্ষত, দিরদৰ্, অবেহিলত
মানু ষগুেলার দশা েদেখ রবীন্দৰ্নােথর সংেবদনশীল মন উেদব্ল হেয় ওেঠ। গরীব
মানু ষগুেলােক িপেষ মারেছ সমােজর উঁচুতলার শিক্তগুেলা-: খাজনার জনয্ জিমদারেদর
েবেতর আঘাত, ঋণেশােধর জনয্ মহাজনেদর হুমিকর েঠলায় িভেট মািট ছাড়েত হয়।
এর উপর আেছ েগারা ৈসনয্েদর লািঠর ঘা। আর জাতপােতর ওজর তুেল বৰ্াক্ষ্মণ
পুেরািহতেদর েছাঁয়াছু ঁিয়র িবচার। রবীন্দৰ্নাথ বুঝেত েচষ্টা কেরন েকান পেথ আসেব
অতয্াচার েথেক মুিক্তর উপায়। রবীন্দৰ্নাথ মুিক্তর উপায় িহেসেব িশক্ষার গুরুতব্ উপলি
কেরিছেলন। এর সেঙ্গ চাই গৰ্াম জীবেন সব্িনভর্রতা। গৰ্ােমর মানু ষ িনজসব্ উেদয্ােগ,
িনজসব্ েনতৃেতব্ িনেজেদর তািগেদ সব্য়ম্ভর হেয় উঠেব। িশক্ষা আর গৰ্াম পঞ্চােয়ত
একেযােগ কাজ করেব এই সাধারণ মানু ষগুেলার জীবেন অথর্ৈনিতক আর সামািজক
পিরবতর্ন আনবার লেক্ষয্। গৰ্ােমর মানু েষর সমবায় জীবনধারা ৈতির করেব েসই শিক্ত
যা রুেখ েদেব যু গযু গান্ত ধের চেল আসা িনপীড়ন, েশাষেণর ইিতহাস।
িশলাইদেহ রবীন্দৰ্নােথর িশক্ষা ও গৰ্াম সমােজ সমবায় আেন্দালন িনেয় পরীক্ষা
–িনরীক্ষা শুরু হেলা। স্কুল পৰ্িতষ্ঠা করেলন েসখােন। বাঙলা ভাষায় পড়া েশখা চলত।
ইংেরজীও েশখােনা হেতা। স্কুেলর সােথ ৈতির করেলন হাসপাতাল। গৰ্ােমর মানু ষেদর
িনেয় ৈতির হেলা সমবায় সিমিত। চাষবােসর উন্নত পদ্ধিত িনেয়ও পরীক্ষা িনরীক্ষা
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চলল। এক সিকৰ্য় সমাজ জীবেনর সাধনায় বয্স্ত হেয় পড়েলন রবীন্দৰ্নাথ। িতিন পদ্মা
েবেয় হাউস েবােট কের ঘুরেতন গৰ্ােমর পর গৰ্াম। গৰ্ােমর মানু ষেদর সেঙ্গ কথা
বলেতন, সু খ দু ঃেখর কথা শুনেতন। িশলাইদেহর এই অিভজ্ঞতা রবীন্দৰ্নাথেক এিগেয়
িনেয় েগল শািন্তিনেকতেন। ১৯০১ সােলর ২২েশ িডেসমব্র শুরু হেলা শািন্তিনেকতেনর
আশৰ্ম স্কুল।
বহুযু গ আেগ এই েদেশর বনতেল গাছগাছািলর িনিরিবিল পিরেবেশ, আশৰ্ম
বাতাবরেণ গুরু গৃ েহ বসত তেপাবন। িশেষয্রা এই উন্মু ক্ত পৰ্াকৃিতক পিরেবেশ গুরুর
কােছ পাঠ িনেতন। শািন্তিনেকতেনর লাল মািট আর শাল িপয়ােলর বনজ মািটেত
রবীন্দৰ্নাথ িফিরেয় আনেলন আিদ যু েগর তেপাবন। িশক্ষকরা েযন উদয্ান েদখভাল
করা মািল। আর পড়ুয়ারা সব বাগােনর গাছপালা। যত্ন আর তদারিকেত পড়ােশানা
শুরু হেলা। বসল পৰ্কৃিত পােঠর আসর। মাতৃভাষায় িশক্ষাদােনর গুরুতব্েক মেন েরেখ
বাংলায় েলখাপড়া শুরু হল। ইংেরিজ ভাষা িশক্ষাও চলত। পৰ্কৃিতর েকােল েখলেত
েখলেত, গাহর্স্থয্ কাজ করেত করেত েছাটরা িশখেব। সেঙ্গ গান, নাচ, আঁকা, নাটক।
আনন্দ-মুখর, উৎসব-পূ ণর্ হেব েসই েশখা। িবজ্ঞান, ইিতহাস, ভূ েগােলর মেতা আধু িনক
িবষয়গুিলর চচ্চর্া শুরু হল। সব িবষয়গুিলেত থাকল হােত কলেম কের েদখার সু েযাগ।
পাঠয্বই মুখস্থ কের েশখার িবপেক্ষ িছেলন রবীন্দৰ্নাথ। গল্প বলার ছেল চলত ইিতহাস
িশক্ষা। নাটক আর কিবতাপাঠ িশক্ষণ পদ্ধিতেত স্থান েপল। িশক্ষার দু ই ধরেণর
লক্ষয্। একটা ক্ষুদৰ্ লক্ষয্; যার উেদ্দশয্ িশক্ষার হাত ধের জীিবকার সন্ধান করা। আর
িশক্ষার বড় উেদ্দশয্টা হল- মানব জীবেন পিরপূ ণর্তা আনা, বুিদ্ধ-বৃ িত্তর চচ্চর্া েপিরেয়
সৃ জনশীলতা আর েসৗন্দযর্ েবােধর িদেক এিগেয় যাওয়া।
িশক্ষার বড় িদকটা েদখেত িগেয় রবীন্দৰ্নােথর িশক্ষা িচন্তা ক্ষুদৰ্ লক্ষয্িটেক অবজ্ঞা
কেরিন। তাঁর জীিবকামুখী িশক্ষােত স্থান েপেয়িছল গৰ্ামীণ হস্তিশল্প, কুিটর িশল্প,
কৃিষিবদয্া, হােত কলেম িবজ্ঞান ও পৰ্যু িক্ত িশক্ষা। ১৯শ শতেকর মাঝামািঝ সময়
েথেক িবৰ্িটশ সরকার ভারেত েয িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্সার কেরিছল তােত ইংেরিজ িশক্ষা
স্থান েপেয়িছল। েসই িশক্ষা বয্বস্থার লক্ষয্ িছল একধরেণর িশিক্ষত মধয্িবত্ত েশৰ্ণী
ৈতির করা যারা সরকাির অিফেস কাজ করেব, িবৰ্িটশ বয্বসা বািণজয্ চালােত সাহাযয্
করেব। তাই েসই সমেয়র িশক্ষা অজর্েনর লক্ষয্ িছল েকরািন, উিকল-েমাক্তার, ডাক্তার,
ময্ািজেস্টৰ্ট, পুিলশ, দােরাগা ৈতির করা। এই িশক্ষা বয্বস্থার ফেল ৈতির হয় দু ইিট
েশৰ্ণী। এক েশৰ্ণী যারা এই ধরেণর িশক্ষায় িশক্ষা পৰ্াপ্ত। আর িদব্তীয় েশৰ্ণী যারা এই
িশক্ষার বাইের রেয় েগল। যারা বাইের রেয় েগল তারা েবিশরভাগই িছল গৰ্ােমর মানু ষ
– চাষী, কামার, কুেমার, েতলী। এই সাধারণ গৰ্াময্ মানু ষেদর সেঙ্গ শহুের ইংেরিজ
িশিক্ষত মধয্িবত্তেদর েযাগােযাগ িবিচ্ছন্ন হেয় েগল। পৰ্াক – উপিনেবশ বয্বস্থােত
পৰ্থাগত িশক্ষা বয্বস্থার চল না থাকেলও এই েদেশর সব ধরেণর মানু েষর মেধয্ এক
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সংস্কৃিত পৰ্বাহ বেয় েযত। িবৰ্িটশ িশক্ষা বয্বস্থায় েসই পৰ্বাহ স্ত হল।
ভারেতর জনয্ রবীন্দৰ্নাথ এক জাতীয় িশক্ষা বয্বস্থার কথা বলেলন। েয িশক্ষা
বয্বস্থার লক্ষয্ হেব এই েদেশর িনজসব্ জ্ঞান চচ্চর্ার সম্পদ ও পদ্ধিত উদ্ধার করা, ও
পৰ্িতষ্ঠা করা। অথর্নীিত, কৃিষ, সব্াস্থয্, িচিকৎসা িনেয় ভারেতর েয িনজসব্ িচন্তা ভাবনা
ও জ্ঞােনর আকর আেছ তােক সবার সামেন তুেল ধরা। গৰ্াম জীবেনর আনােচ কানােচ
েয িবজ্ঞান পৰ্যু িক্ত লু িকেয় আেছ তােদর েটেন এেন বসােত হেব জাতীয় িশক্ষা
বয্বস্থােত। এমনটাই মেন করেলন িতিন। িশক্ষা েযমন েদশীয় ঐিতহয্েক তুেল ধরেব
েতমিন পড়ুয়ােদর েদারেগাড়ায় এেন দাঁড় করােব িবেশব্র নানা েদেশর নানা জািতর
সংস্কৃিতেক।
এইভােব রবীন্দৰ্নাথ ৈতির করেলন পাঠভবন আর িবশব্ভারতী। েদশীয় জীবন
ধারার পৰ্াণেকন্দৰ্ হেয় উঠেব িবশব্ভারতী। অনয্েদর েথেক ধার করা জ্ঞান নয়। জ্ঞান
সৃ িষ্ট হেব এই িবশব্ভারতীর কেক্ষ, ক্লাসঘের। িবেশব্র জ্ঞান একিতৰ্ত কের, চচ্চর্া কের,
উন্নত কের তা ছিড়েয় েদওয়া েদেশর ভিবষয্েদর মেধয্। এই িবশব্িবদয্ালেয় আমন্তৰ্ণ
জানােনা হেব িবেশব্র নানান গেবষক আর সৰ্ষ্টােদর। তাঁেদর জ্ঞান িবতরেণর জনয্।
রবীন্দৰ্নাথ েচেয়িছেলন িবশব্ভারতী্র একটা বড় কাজ হেব গৰ্ামীণ জীবনযাতৰ্ায় উন্নিত
আনা। িবশব্ভারতীর হাত ধের রবীন্দৰ্নােথর িশক্ষা িচন্তা গৰ্াম উন্নয়েন িবস্তার লাভ
করল। ৈতির হল শৰ্ীিনেকতন। িশক্ষাসতৰ্ নােম স্কুল খুলেলন। গৰ্ােমর বাচ্চােদর সবর্াঙ্গীণ
িশক্ষার েকন্দৰ্ হেয় উঠল িশক্ষাসতৰ্। গৰ্ােমর বাচ্চারা যােত বড় হেয় জীিবকা েবেছ
িনেত পাের, গৰ্াম জীবন ধারায় যােত উন্নিত আেস তার জনয্ কাজ শুরু হল।
চাই উন্নত সব্াস্থয্ ও উন্নত সমাজজীবন। কৃিষেত গেবষণারমূ লক কাজ শুরু হেলা।
শৰ্ীিনেকতেনর স্কুল বয্বস্থােত সবাইেক হােতর কাজ িশখেত হত। শুরু হেলা সমবায়
সিমিত, েসচ বয্বস্থা, কৃিষ ঋণ দান, বীজ ঘর স্থািপত হেলা। পশুপালন ও দু গ্ধজাত
দৰ্বয্ ৈতিরর েকন্দৰ্ ৈতির হল। গৰ্ামীণ কলয্াণ দপ্তর রাস্তাঘাট ৈতির করা, পুকুর েখাঁড়া,
ভৰ্াময্মান লাইেবৰ্ির চালু করার কােজ হাত িদল। গৰ্ামীণ সমাজ উন্নয়েন শৰ্ীিনেকতেন
েয পরীক্ষা িনরীক্ষা চেলিছল তা আজও আমােদর পথ েদখায়।
িশক্ষা েযন সবার মেধয্ ছিড়েয় পেড় তাই েচেয়িছেলন রবীন্দৰ্নাথ। রবীন্দৰ্নােথর
েচােখ ছাতৰ্– ছাতৰ্ীরা হেব িবেশব্র মানব-মানবী, যারা সমগৰ্ মানব জািতেক িনেয় ভাবেব,
িচন্তা করেব। ক্ষুদৰ্ জাতীয়তাবাদ েথেক মুক্ত হেয় তারা িবশব্ শািন্ত আর ৈমতৰ্ীর জনয্
কাজ করেব। আর এমন মানু ষ মানু ষী ৈতির করেত হেল চাই েতমন িশক্ষক-িশিক্ষকা
,যারা পড়ুয়ােদর পৰ্শ্ন করেত েশখােব, মানিসক অিভযােন উৎসািহত করেব। এই
িশক্ষক–িশিক্ষকারা ৈতির করেব এমন ছাতৰ্–ছাতৰ্ী যারা কােজ উদয্মী ও সাহসী হেব,
িচন্তা ভাবনায় আর কেমর্ােদয্ােগ দৃ প্ত হেব।
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সব্ামী পৰ্ভানন্দ-এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

িশষয্ সম্পেকর্ গুরুর ভিবষয্ৎ বাণী সতয্ হেয়িছল।
শৰ্ীরামকৃষ্ণ িশষয্ নেরন সমব্েন্ধ বেলিছেলন েয িতিন
একিদন িবশব্বাসীর িশক্ষক হেবন। হেয়িছলও তাই।
১৯৮৩ সােলর েসেপ্টমব্র মাস। িচকােগার ধমর্ মহাসভায়
সব্ামী িবেবকান্দ তাঁর বক্তবয্ রাখেলন। িবশব্বাসীেক
জানান িদেলন ভারতবষর্ সম্পেকর্। িবশব্বাসীর সামেন
(১৮৬৩-১৯০২ িখৰ্স্টা )
তুেল ধরেলন েসই ভারতবষর্েক েয েদেশ জ্ঞান চচর্া,
ধমর্পথ সিহষ্ণুতা আর সমনব্েয়র কথা বেল। েসিদেনর েসই সভায় যঁারা উপিস্থত
িছেলন তঁারা সবাই পরাকৰ্মী পিশ্চমী দু িনয়ার অিধবাসী। তঁারা েয সব েদশ েথেক
এেসিছেলন েসই সব েদেশর িশক্ষায় দীক্ষায় েধাপদু রস্ত, সব্াধীন, ধনী। আর সব্ামী
িবেবকানন্দ ওরেফ নেরন েকান ভারতবেষর্র পৰ্িতিনিধতব্ করেছন? েসই ভারতবষর্ েয
পরাধীন। যার কপােল েলখা দীঘর্ িদেনর জাতপােতর েভদােভদ, েছাঁয়াছু িয়, কুসংস্কার
িতলক। িবশব্বয্াপীর মেন ছাপ পেড় েগেছ দীন-হীন এক েদেশর েচহারা। সব্ামী
িবেবকানেন্দর দৃ প্ত বাণী সভায় বেস থাকা েশৰ্াতামন্ডলীর মন েথেক মুেছ িদেত
েপেরিছেলন ভারতবেষর্র মিলন েসই রূপ, তােদর সামেন দাঁিড়েয় সব্ামীিজ পৰ্িতষ্ঠা
করেলন ভারতবেষর্র েসই আদশর্ যা সকল মানু েষর সহাবস্থােন িবশব্াস কের, সকেলর
কলয্ােণ িনেয়ািজত থাকােত িবশব্াস কের। পিশ্চম দু িনয়ার মানসচক্ষু খুেল িদেলন
িবেবকানন্দ। সারা ভারতবষর্ পােয় েহঁেট ঘুের মানু েষর সােথ িমেশ েয জ্ঞান অজর্ন
কের িছেলন েসই জ্ঞােনর আেলা ছিড়েয় িদেয়িছেলন পিশ্চেম। িশক্ষার লক্ষয্ই েতা
সতয্েক তুেল ধরা। সব্ামী িবেবকানন্দ তা-ই করেলন। সব্ামী িবেবকানন্দ সন্নয্াস গৰ্হণ
কেরিছেলন আর তাঁর বৰ্ত সম্পাদেনর উপায়। সমােজর যা িকছু মন্দ যা িকছু খারাপ
েসটােক েশাধরাবার িশক্ষা। িবশব্াস করেতন েয মানু েষর মেধয্ অন্তিনর্িহত রেয়েছ
িবশব্-বৰ্হ্মােন্ডর অসীম জ্ঞান আর ক্ষমতা। চক্মিক পাথেরর িভতের েযমন লু িকেয়
থােক তার জব্েল ওঠার ক্ষমতা। একটু ঘষর্েণই যা-জব্েল ওেঠ। েতমিন মানু েষর অন্তের
লু িকেয় থাকা পূ ণর্তা পৰ্কািশত হয় িশক্ষার সাহােযয্। িশক্ষার হাত ধের সম্ভাবনাগুেলা
সম্পূ ণর্ রূপ েনয়। িবেবকানন্দ মেন করেতন েয িশক্ষা মানু ষেক ৈদনিন্দেনর জীবনযু েদ্ধ
লড়াই করার রসদ েজাগায়। েসই িশক্ষাই যথাথর্ িশক্ষা যা মানব চিরতৰ্েক দৃ ঢ় কের,
িসংেহর মেতা সাহসী মানু ষ ৈতির কের। েসই িশক্ষাই যথাথর্ িশক্ষা যা েলাক িহেতর
চচর্া কের। তাই িবেবকানেন্দর িশক্ষা িচন্তা মানু ষ ৈতির, চিরতৰ্-গঠেনর উপায়। িশিক্ষত

56

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

সব্ামী িবেবকানন্দ

মানু ষ হেয় উঠেব এক পিরপূ ণর্ বয্িক্ততব্ েয িনেজর বুিদ্ধ বৃ িত্তেক উন্নত করেত িশখেব।
েয িনেজর ক্ষুদৰ্ সব্াথর্েক জয় কের অপেরর েসবায় িনেজেক িনেয়ািজত করেত পারেব।
িশক্ষক আর িশক্ষা বয্বস্থা েকমন হেব তা বলেত েগেল সব্ামী িবেবকানন্দ শাস্তৰ্ েথেক
একটা গল্প বলেতন। গল্পটার মূ লকথা হেলাঃ- চািষ েযমন তার েখেত েসেচর জেলর
বয্বস্থা করার জনয্ জল পৰ্বােহর পেথর সব বাধা েভেঙ্গ েদন। েতমিন িশক্ষা বয্বস্থা
ও িশক্ষেকর কাজ হেলা পড়ুয়ার িশক্ষা গৰ্হেণর পেথ সকল ধরেণর বাধা দূ র কের
েদওয়া। িশক্ষার পেথ বাধাগুেলা বািহয্ক ও আভয্ন্তরীণ– দু ই-ই হওয়া সম্ভব। বািহয্ক
বাধাগুিল দূ র করেত হেল পৰ্েয়াজন িশক্ষার সু েযাগ ও সম্পেদর অবাধ বন্টন। সবাই
েযন সমান ভােব গুণসম্পন্ন িশক্ষার সূ েযাগ েভাগ করেত পাের। িশক্ষার পেথ আেরকিট
বািহয্ক বাধা– আিথর্ক দূ রাবস্থা। অথর্ েযন িশক্ষাগৰ্হেণ বাধা না হয়। তার জনয্ চাই
সমােজর আিথর্ক অনু ন্নিত দূ র করা। আর এর সেঙ্গ সেঙ্গ সামািজক– রাজৈনিতক
অিস্থরতাগুেলা দূ র করা।
অন্তেরর বাধা দূ র করার পৰ্থম পদেক্ষপ হেলা িশক্ষক-পড়ুয়ার সম্পেকর্ গভীরতা
আনা। পড়ুয়ার মানিসক ও শারীিরক ক্ষমতা উন্নত করা, েস েযন েয েকান বাধা-িবঘ্নিবপিত্ত-পিরবতর্েনর সেঙ্গ েমাকািবলা করেত েশেখ। িশক্ষক ও িশক্ষা বয্বস্থােক আস্থা
রাখেত হেব পড়ুয়ার অন্তেরর অন্তহীন সম্ভাবনা আর ক্ষমতার উপর। সব্ামী িবেবকানন্দ
েসই সমাজ ৈতির করার জনয্ কাজ কের েগেছন েয সমাজ তার সব ধরেণর সদসয্েক
সবল ও সক্ষম হেয় ওঠার সু েযাগ েদেব। তাই িবেবকানেন্দর িশক্ষা ভাবনায় সমােজর
পৰ্ািন্তক, দু ঃস্থ মানু েষরা স্থান েপেয়েছ। ভারতবেষর্র যথাথর্ উন্নিত তখনই হেব যখন
ভারতবেষর্র দীনহীন দিরদৰ্ মানু ষ সমথর্, সব্য়ম্ভর হেয় উঠেব। িতিন েচেয়েছন িশক্ষার
মাধয্েম েযন পৰ্ািন্তক মানু ষ তােদর বয্িক্তসব্াতন্তৰ্্য অজর্ন কের। িতিন এমন িশক্ষার
কথা বেলেছন েয িশক্ষার েজােড় সমােজর অবেহিলত, বিঞ্চত মানু েষর দল সব্িনভর্র
হওয়ার সােথ সােথ িনেজেদর ঐিতহািসক অবস্থান সমব্েন্ধ সেচতন হেয় উঠেব এবং
িনেজরাই িনেজেদর মুিক্তর পথ খুঁেজ েনেব। পরাধীন ভারেতর সব্াধীন হওয়ার পথ
এই সব মানু েষর িশক্ষায় িনিহত রেয়েছ েতমিন মেন করেতন সব্ামী িবেবকানন্দ।
মানু েষর শরীেরর িশরা উপিশরা িদেয় রক্ত পৰ্বািহত হেল েযমন শরীর সেতজ থােক।
েতমিন েদেশর সবর্স্তেরর মানু েষর মেধয্ িশক্ষা ও সংস্কৃিত পৰ্বাহ েসই েদশেক িনেজর
পােয় দাঁড়ােত সাহাযয্ কের। তাই িতিন েচেয়েছন এই েদেশর সু িবধােভাগী, ধনী সব্চ্ছল
েশৰ্ণীর মানু েষরা েযন দীন দিরদৰ্ ভারতবাসীর পােশ এেস দাঁড়াক। আর এই কােজ
িতিন ভারতবেষর্র িশিক্ষত যু বদলেক আহব্ান জািনেয়েছন। এক তাল েলাহায় হাতুিড়র
ঘা পড়েছ। েলাহার তাল হেলা আমােদর শরীর আর মেনর হাতুিড় িদেচ্ছ ঘা। হাতুিড়র
আঘােত আঘােত েলাহার তাল েথেক ৈতির হেচ্ছ মন যা চায়। মেনর এই সৃ জনশীল
ক্ষমতায় িবশব্াস করেতন বেলই সব্ামী িবেবকানন্দ েতমন িশক্ষার কথা বলেতন যা
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মনেক ৈতির করেব। যথাথর্ ৈতির মেনর ছােপ ৈতির হেব চিরতৰ্। িশক্ষেকর সহানু ভবী
মন িনেজেক নািমেয় আনেত পারেব পড়ুয়ার জানা েবাঝার স্তের। েচাখ-কান িদেয়
িতিন েদখেবন শুনেবন। পড়ুয়ার মনেক বুঝেত েচষ্টা করেবন। আর তখনই িতিন
যথাথর্ ভােব েশখােত পারেবন। েসই িশক্ষােক েথেক ৈতির হেব এমন মানু ষ যার মেধয্
সময্ক ভােব পৰ্কাশ পােব ৈদিহক েসৗষ্টভ, বুিদ্ধ বৃ িত্ত, আেবগ অনু ভূিত আর শুভেবাধ।
এই িশক্ষা মানু েষর অন্তরেক ঘেষ েমেজ ঝক্ঝেক কের তুলেব। জীবনভর চলেব এই
িশক্ষা গৰ্হণ। এই িশক্ষার ফেল ৈতির হেব নতুন মানু ষ যার মেধয্ পৰ্কাশ পােব জ্ঞান,
কমর্, আচরণ আর মনঃ শিক্তর অপূ বর্ সমনব্য়। আর এই মানু েষর হাত ধের গেড় উঠেব
নতুন সমাজ েযখােন থাকেব না েকান ধরেণর েভদােভদ।
ভারতীয় সংিবধান সকেলর জনয্ িশক্ষার অিধকারেক সব্ীকৃিত িদেয়েছ যা
সব্ামী িবেবকানেন্দর সব্প্ন িছল। িকন্তু বাস্তেব এর রূপায়ণ এখন দূ র অস্ত। সব্ামী
িবেবকানেন্দর “জীবনভর িশক্ষা”র ধারণািটও আজ ভারতসহ বহু েদেশ গৃ হীত হেয়েছ।
এর ফেল সমােজর দূ বর্ল পৰ্ািন্তক েশৰ্ণীর েছেলেমেয়রা েছাট বয়েস পড়ােশানার সু েযাগ
না েপেলও বড় হেয় িশক্ষা লাভ করেছ। েমেয়েদর মেধয্ িশক্ষা েপঁৗেছ েদওয়ার পৰ্য়াস
ৈতির হেয়েছ। এতদ্সেত্তব্ও সব্ামী িবেবকানন্দ েয সমাজবয্বস্থার কথা ভাবেতন েসখােন
অবেহিলত বিঞ্চতরা িনেজেদর িনয়িতর িনেজরাই িনয়ন্তা হেব– েসই সমাজবয্বস্থা
আজও ৈতির হয়িন। আজও আমােদর সমাজ তার িনেজর সব্ােথর্ িশক্ষােক বয্বহার
কের চেলেছ। আর তার ফেল সমােজর িনচুতলার মানু েষরা িনেজেদর সব্-অধীন হওয়ার
ক্ষমতা আজও হারােচ্ছ।
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েমাহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
কৃষ্ণ কুমার- এর েলখা ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

কথায় বেল “ আমরা অেনকটা তা–ই, যা আমরা
খাই”। িবষয়টােক আেরা গভীের িনেয় েগেল যা উেঠ
আেস তা েহাল আমরা যা ভািব, বা কির, েযভােব জীবন
যাপন কির তার িপছেন িনজসব্ জীবন েবাধ কাজ কের।
িশক্ষা িনেয় গান্ধীজীর ভাবনা িচন্তা েসরকমই তাঁর
গভীর জীবন েবােধরই ফসল। সব্াধীনতা আেন্দালেনর
(১৮৬৯-১৯৪৮ িখৰ্স্টা )
যু েগ িবৰ্িটশ সামৰ্ােজয্র িবেরাধীতায় মুখর হেয়িছেলন
বহু নামজাদা ভারতীয়। তাঁরা েকউ রাজৈনিতক বয্িক্ততব্, েকউ বা সমাজ সংস্কারক,
েকউ বা কিব – সািহয্িতক। িবৰ্িটশ শাসেনর িবেরাধীতা করার সােথ সােথ তাঁরা িবৰ্িটশ
সকােরর ঔপিনেবিশক িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্তয্াখয্ান কেরন। িকন্তু তাঁেদর পৰ্তয্াখয্ােনর
সব্র গান্ধীজীর মেতা এেতা েজারােলা এবং এেতা ক্ষুরধার িছল না। উপিনেবশ পৰ্থা
আর তার সােঙ্গাপাঙ্গ িশক্ষা বয্বস্থার িবরুেদ্ধ গান্ধীজী সরব হেয়িছেলন। কথায় বেল
কান টানেল মাথা আেস। ঔপিনেবিশকতার সমােলাচনা করেত িগেয় গান্ধীজী পিশ্চমী
সভয্তার চালচলেনর কেঠার সমােলাচনা কেরেছন। তাঁর মেত সামৰ্াজয্বাদী আগৰ্াসেনর
হাত ধের পিশ্চমী- সভয্তা সতয্ ও অিহংসার উপর আঘাত েহেনেছ। পিশ্চমী সভয্তা
তার সমস্ত শিক্ত, িশল্প, উেদয্াগেক কােজ লািগেয় পরেদশ, পরজািতেক আকৰ্মণ
কেরেছ, ধব্ংস কেরেছ, লু টপাট কেরেছ। গান্ধীজীর কােছ পাশ্চাতয্-সভয্তা পৰ্গিতর
পৰ্তীক নয়, অনু করেণর আদশর্ও নয়। তার মােন গান্ধীর মতামত িচর পৰ্চিলত
পৰ্াচয্-পাশ্চাতয্ দব্ািন্দব্কতারই পৰ্কাশ? ঔপনেবিশক িশক্ষার িবকল্প িহসােব বুিনয়াদী
িশক্ষার েয আদেশর্র কথা গান্ধীজী বেলিছেলন তােক পৰ্াচয্-পাশ্চাতয্ দব্ািন্দব্কতার
আেলােক েদখেল চলেব না। িশক্ষা িনেয় কথা বলেত িগেয় অবশয্ই এক দব্ন্দব্ উত্থাপন
কেরেছন। মানু ষ বনাম যেন্তৰ্র দব্ন্দব্। মানু ষ বলেত তামাম মানব সত্তা। আর যন্তৰ্ বলেত
গান্ধীর কােছ উেঠ এেসেছ িশেল্পান্নত পিশ্চমী সভয্তা। েয িশল্প মানু েষর সব্ায়ত্তেক খবর্
কের।
গান্ধীজী পৰ্ণীত বুিনয়াদী িশক্ষাবয্বস্থার িভত গাঁথা িছল সব্-িনভর্রতায়, আত্মসচ্ছলতায়। তাঁর িশক্ষা ভাবনায় উেঠ এেসেছ এক সব্প্নরােষ্টৰ্র পিরকল্পনা। েয সব্প্নরােষ্টৰ্র
নাগিরেকরা হেবন এমন মানু ষ - যঁারা পিরশৰ্মী, আত্মমযর্াদা-সম্পন্ন উদার মেনর। এই
রকম অেনক মানু ষ একেজাট হেয় ৈতির করেব েছাট েছাট সব্িনভর্র েগাষ্ঠী। এইভােব
ৈতির হেব এক আদশর্ সমাজ বয্বস্থা। েছাট অথচ সব্-িনভর্র েগাষ্ঠীবদ্ধ সমাজই গান্ধীর

59

েমাহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

় ীর দৃ ঢ় িবশব্াস িছল ভারতীয় গৰ্ামগুিলর এই
বুিনয়াদী িশক্ষায় রূপািয়ত হেয়েছ। গান্ধীজ
ধরেণর সব্িনভর্র েগাষ্টীেত পিরণত হেয় ওঠার ক্ষমতা রেয়েছ। ভারতীয় গৰ্ামগুিল যু গ
যু গ ধের সব্- িনভর্র িছল। িবৰ্িটশ ঔপিনেবিশক শাসন েসই গৰ্ামীণ সব্- িনভর্রতা ও
সব্ায়ত্তেক ধব্ংস কেরেছ। িবৰ্িটশ শাসন েথেক মুিক্তর অথর্ গৰ্ামেক সক্ষম কের েতালা।
গৰ্ামীণ অথর্নীিতর সব্য়ংসম্পু ণর্তা িফিরেয় আনা, গৰ্ােমর রাজৈনিতক মযর্াদা পুনরায়
পৰ্িতিষ্ঠত করা।
বুিনয়াদী িশক্ষার পিরকল্পনাই হল গৰ্ামেক এই লেক্ষয্ উন্নত কের েতালা। বুিনয়াদী
িশক্ষাবয্বস্থার িশক্ষাথর্ীরা, গৰ্ােমর েছেলেমেয়েদর পৰ্িশক্ষণ িদেত হেব উৎপাদনশীল
কাজকেমর্। তােদর মেধয্ েসই সব মূ লয্েবাধ আর আচার- আচরণ চািরেয় িদেত হেব
যা সমেবত-েগাষ্ঠী জীবেনর অনু কূল হেব। গান্ধীজী েয সমেয় বুিনয়াদী িশক্ষা িনেয়
পরীক্ষা িনরীক্ষা চালােচ্ছন, িঠক েস সময়টােত ভারতবেষর্ শুরু হেয়েছ এক আেলাড়ন।
িশল্পায়েনর হাত ধের পিশ্চমী আধু িনকতার েঢউ আছেড় পড়েছ ভারতবেষর্র অথর্নীিতরাজনীিতর অিলেন্দ। িবৰ্িটশ-সামৰ্ােজয্র হাত ধের ধনতেন্তৰ্র েদৗড় শুরু হেয়েছ এ
েদেশ। আধু িনক িবজ্ঞান ও পৰ্যু িক্তর হাত ধের শুরু হেয়েছ িশল্পায়ন। এই িনিরেখ
গান্ধীজীর বুিনয়াদী িশক্ষার অবস্থান েকাথায়? িতিন কী পৰ্যু িক্ত-িশল্পায়ন িবেরাধী? নািক
িতিন পিশ্চমী-ধাঁেচর আধু িনকতার িবেরাধী? েয আধু িনকতা, িবজ্ঞান ও পৰ্যু িক্তেক
হািতয়ার কের ইউেরাপ িভন্ন অনয্ েদশগুিলেক েশাষণ কেরেছ? আসেল, গান্ধীজী
েচেয়িছেলন ভারেতর মািটেত িশল্পায়ন আর ধনতেন্তৰ্র গিতময়তা িকছু টা হেলও কমুক।
িতিন েচেয়িছেলন পৰ্াথিমকভােব ভারত সামািজক ও রাজৈনিতকভােব উন্নত হেয়
উঠু ক। গান্ধী বুেঝিছেলন-িদন যত এেগােব িশেল্পান্নত পাশ্চাতয্-দু িনয়া তার িশল্প পৰ্যু িক্ত
আর পণয্বাজার িনেয় ভারেতর উপর আছেড় পড়েব। গৰ্াম িভিত্তক ভারতেক এই চাপ
সহয্ করার জনয্ রাজৈনিতকভােব সক্ষম হেয় উঠেত হেব। এর উপর ভারেতর িনজসব্
ধনতন্তৰ্বাদী িশল্পপিত, বিণেকর দলবলও রেয়েছ। েসইজনয্ সবর্পৰ্থেম চাই েতমন এক
রাজৈনিতক বয্বস্থা যার সাহােযয্ ভারেতর আপামর জনসাধারণ, গৰ্ামবাসী আধু িনকতম
উৎপাদন পৰ্িকৰ্য়ােক িনেজেদর সব্ােথর্ বয্বহার করেত সক্ষম হেব। িশল্পায়েনর রকম
সকম এমন হেব যার মাধয্েম েদেশর সামািজক ও রাজৈনিতক অগৰ্গিত ঘটেব। আর
এই মেমর্ বুিনয়াদী িশক্ষার ভূ িমকাও সু িনিদর্ষ্ট হেব। বড় বড় িশল্প পৰ্িতষ্ঠােনর সেঙ্গ
পৰ্িতেযািগতায় না িগেয় গৰ্ােমর মানু ষ, েদেশর সাধারণ মানু েষর অিধকাের থাকেব
তােদর উৎপাদন পৰ্িকৰ্য়া ও পণয্। আর িঠক এই দক্ষতা ৈতির করেব বুিনয়াদী
িশক্ষাবয্বস্থা। সাধারণ ঘেরর িশশুেদর উৎপাদন ক্ষমতা বৃ িদ্ধ ঘটােব িশক্ষা বয্বস্থা।
তাই েতা স্কুল-পাঠয্কৰ্েম উৎপাদনশীল হােতর কাজ অন্তভুর্ক্ত করার কথা
বেলিছেলন গান্ধীজী। আর পাঁচটা পাঠয্ িবষেয়র মেতা হােতর কাজ েশখাটাই েযন
সাধারণ একটা িবষয় হেয় না দাঁড়ায়। বরং হােতর কাজ িশক্ষািট হেয় উঠেব সমগৰ্
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পাঠকৰ্েমর েমরুদণ্ড। আর এই িচন্তাধারার িপছেন কাজ করেছ আবার েসই অননয্
জীবনেবাধ, আমূ ল সংস্কারমনস্কতা। জািতেভদ-অধু য্িষত ভারতবেষর্ িনচু জােতর
মানু েষরাই সাধারণভােব হােতর কােজর সাহােযয্ জীিবকা িনবর্াহ কের এেসেছন।
সু েতাকাটা, তাঁতেবানা, মািটর িশল্প, চামাড়ার কাজ, ঝুিড় েবানা, ধাতুর কাজ, বই
বাঁধাই, পৰ্ভৃিত উৎপাদনমুখী কাজগুিলর িপছেন েয জ্ঞান লু িকেয় আেছ তা ওই িনচু
জােতর মানু ষগুিলই েকবল জােন। ওই ধরেণর জ্ঞানচচ্চর্া সমােজর িনচু বেগর্র
মানু ষগুিলই কের এেসেছ। যােদর মেধয্ অেনকেকই আমরা অস্পৃশয্ মেন কের এেসিছ।
ভারেতর েদশজ িশক্ষা বয্বস্থা এবং পরবতর্ী কােল ঔপিনেবিশক িশক্ষাবয্বস্থা-দু েটাই
েসই সব দক্ষতা (েযমন সব্াক্ষরতা) ও জ্ঞানেক পৰ্াধানয্ িদেয়েছ যা সমােজর উচ্চবগর্ীয়েদর কুিক্ষগত। দু ই ধরেণর িশক্ষাবয্বস্থায় হােতর কাজ-সংকৰ্ান্ত জ্ঞানচচ্চর্া েকােনা
জায়গা পায় িন। বুিনয়াদী িশক্ষার পাঠকৰ্ম ও সমাজ দশর্ন সমােজর িনচুতলার িশশুেদর
পক্ষ িনেয় উেঠ দাঁিড়েয়িছল। এইভােব সমাজ পিরবতর্েনর একটা ইিঙ্গত বুিনয়াদী
িশক্ষাবয্বস্থায় েদখা িদেয়িছল। িশক্ষা বলেত পৰ্তীিক অেথর্ যা বুিঝ তােত বদল ঘটল।
আর িশক্ষা গৰ্হণ করার সু েযাগ সু িবধার পৰ্চিলত কাঠােমােত বদল ঘটল। গান্ধীজী
েচেয়িছেলন স্কুলগুিল েযন সব্- িনভর্র হেয় ওেঠ। সব্িনভর্রতার িপছেন দু েটা যু িক্ত কাজ
কেরিছল। একটা কারণ সম্পূ ণর্ অথর্ৈনিতক। দিরদৰ্ সমাজ সকল িশশুর িশক্ষা গৰ্হেণর
বয্বস্থা করেত অক্ষম হেব, যিদ না স্কুল তার পৰ্েয়াজনীয় পিরকাঠােমাগত সম্পদ ও
আিথর্ক সম্পেদর বয্বস্থা িনেজই না সৃ িষ্ট কের েনয়। িদব্তীয় কারণিট রাজৈনিতক।
আিথর্ক সব্য়ংসম্পূ ণর্তাই স্কুলেক রােষ্টৰ্র িনয়ন্তৰ্ণ ও হস্তেক্ষপ েথেক রক্ষা করেত পাের।
সব্য়ংসম্পূ ণর্তা ও সব্ায়ত্ত গান্ধীজীর অতয্ন্ত িপৰ্য় দু িট মূ লয্েবাধ। আর সতয্ ও অিহংসা
িভিত্তক সমােজর ৈবিশষ্টয্ হেলা সব্য়ংসম্পূ ণর্তা ও সব্ায়ত্ত।
েকানও বয্িক্ত বা সংগঠন িনেজর অিস্ততব্ রক্ষার জনয্ অেনয্র উপর পরিনভর্রশীল
হেল তার পেক্ষ খুব েবিশ িদন ধের সতয্িনষ্ঠ থাকা সম্ভব নয়। এই ধরেণর বয্িক্ত বা
সংগঠনেক এমন িক রােষ্টৰ্র উপর িনভর্রশীল হেত হেলও, যার পিরণাম িহংসা
অবশয্ম্ভাবী। গান্ধীর িশক্ষা নীিতর িবপরীত েমরুেত রাষ্টৰ্ায়ত িশক্ষাবয্বস্থা অবস্থান কের।
রাষ্টৰ্ ও স্কুেলর িবেরাধ তখনই েমটােনা সম্ভব যখন স্কুল তার রক্ষণােবক্ষেণর জনয্
পৰ্েয়াজনীয় সম্পদ িনেজই সৃ িষ্ট কের েনেব।
উৎপাদনশীল স্কুলবয্বস্থার কথা িকভােব মাথায় এেলা? জন রাসিকেনর েলখা
“আনটু দয্ লাস্ট” বইটা পেড়িছেলন গান্ধীজী। িতনিট বাতর্া েপেয়িছেলন বইিট
েথেকঃ–
১) ভােলা অথর্নীিতর অথর্ যার ছতৰ্ছায়ায় সবব্ার উপকার হয়।
২) বুিদ্ধ বা মানিসক শৰ্ম েথেক উপািজর্ত ধেনর মূ লয্ আর ৈদিহক শৰ্ম কের উপাজর্েনর
মূ েলয্ েকান ফারাক েনই। উিকেলর ওকালিত েথেক েরাজগােরর যা মূ লয্ নািপেতর
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চুল েকেট েয টাকা উপাজর্ন হয়, তার মূ েলয্ েকােনা েভদ েনই।
৩) মজুর বা কািরগর িহসােব েবঁেচ থাকােতই বাঁচার মেতা বাঁচা যায়।
রাসিকেনর বইেয় পড়া বাতর্াগুেলা বাস্তেব রূপায়ণ করেবন, এরকমই িসদ্ধান্ত
েনন গান্ধী। ১৯০৪ আর ১৯১০ –এ যথাকৰ্েম ৈতির কেরন িফিনক্স খামার আর তলস্তয়
খামার। গান্ধীজী তখন দিক্ষণ আিফৰ্কাবািস। এই দু ই খামােরর েগাষ্ঠী জীবেন বুিনয়াদী
িশক্ষাবয্বস্থার উৎপাদনশীল স্কুেলর বীজ লু িকেয়িছল। তলস্তেয়র মুিক্তকামী িচন্তাধারার
অংশীদার িছেলন গান্ধীজী। িতিন তাঁর িশক্ষাবয্াবস্থার পাঠয্কৰ্েমর েপৰ্িক্ষেত িশক্ষেকর
সব্ায়ত্ত অিধকােরর কথা বেল েগেছন। ভারতীয় িশক্ষকেক আমলাতেন্তৰ্র দাসতব্ েথেক
মুক্ত কেরেছন। ঔপিনবািশক িশক্ষাবয্বস্থায় িশক্ষেকর কাজ হেলা পাঠয্পুস্তকেক আদয্ন্ত,
হুবহু অনু সরণ কের পাঠদান করা। কারণ আমলাতন্তৰ্ যা চায়, েয জ্ঞান িবতরণ করেত
চায় তা ওই পাঠয্বইেয়র ছেতৰ্ ছেতৰ্ ভের েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষেকর কাজ হেলা েসই
িবষয়িট ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ েপঁৗেছ েদওয়া। গান্ধীজী িশক্ষেকর এই বই-মুখীতা ঘুিচেয়
িদেলন। িশক্ষকেক পাঠদােন হেত হেব েমৗিলক, যা পাঠয্পুস্তক িদেত পারেব না।
বুিনয়াদী িশক্ষা িশক্ষকেক সব্াধীনতা িদল। রাষ্টৰ্িনিদর্ষ্ট পাঠদান েথেক তাঁেক মুিক্ত িদল।
ক্লাসঘের িশক্ষক সব্াধীনপৰ্াণ বয্িক্ত েযখােন রােষ্টৰ্র কতৃর্ত্তব্ চলেব না। গান্ধীজী ক্লাসঘের,
িশক্ষায় ধমর্েকও ঢুকেত েদনিন । সকল ধমর্ েয মানিবক সেতয্র কথা বেল তা চচ্চর্া
কের েদখােত হেব িশক্ষকেক তাঁর পৰ্াতয্ািহক জীবেন, িশক্ষেকর ৈনিতকতার উপর
এতটাই দাবী করািছেলন গান্ধীজী। আশৰ্িমক পিরেবেশ িশক্ষক- িশক্ষাথর্ীর আদান-পৰ্দান
ঘটেব। িশক্ষক তাঁর ৈদনিন্দন জীবনযাপেনর উৎকষর্তায় িশক্ষাথর্ীেক উৎসািহত করেবন
বাঁচার মেতা েবঁেচ থাকেত।
বুিনয়াদী িশক্ষাবয্বস্থা অেনেকই গৰ্হণ কেরিছেলন, রূপািয়ত হেয়িছল েদেশর
েকােণ েকােণ। আবার িবেরাধীতাও কেরিছেলন অেনেক। িবেরাধীতা কেরিছল
তৎকালীন ভারেতর রাজৈনিতক মহল। ভারতীয় অথর্নীিতেক চাঙ্গা করেত শুরু হেয়েছ
িশল্পায়ন আর আধু িনকীকরণ। বাধয্তামূ লক পৰ্াথিমক িশক্ষার আিথর্ক দািয়ত্তব্ নয্স্ত
হেয়েছ রােষ্টৰ্র উপর। িশক্ষাকৰ্েম পৰ্যু িক্তিবদয্ার পৰ্সার ঘেটেছ। ভারত সাকার করেত
চাইেছ েসই সব্প্ন, েযখােন েকন্দৰ্ীভূ ত রাষ্টৰ্ই েদেশর পৰ্ধান চািলকা শিক্ত, েযখােন ৈতির
হেচ্ছ এেকর পর এক িশল্প-কারখানা। সবার জনয্ উচুঁ মােনর েবঁেচ থাকার উপােয়র
হাতছািন। এসবই েতা গান্ধীভাবনার িবপরীত েমরুর িজিনস। বুিনয়াদী িশক্ষাবয্বস্থা
এেত েবমানান। ভারেতর সামািজক উন্নয়ন, িশল্পায়েনর মাধয্েম আিথর্ক উন্নয়ন,
িশল্পপিত-রাজৈনিতক েনতা, বুিদ্ধজীিব, পৰ্যু িক্তিবদ, িবজ্ঞানী এেদর কারুর কােছই
বুিনয়াদী িশক্ষার আেবদন সাড়া েফলেত পােরিন। বরং ১৯৬০ এর দশেকর “উন্নয়ন
পিরকল্পনা” বুিনয়াদী িশক্ষাবয্বস্থােক আেরা দূ ের েঠেল েদয়।
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মািরয়া মেন্টসির

মািরয়া মেন্টসির
েহরময্ান েরাহসর্- এর েলখা ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

েছাটেদর বািড় বা িচল্েডৰ্নস্ হাউস। নতুন ধারার
িশক্ষা আেন্দালেনর তীথর্ভূিম। এই বািড়র িভতর চলেছ
এক কমর্যজ্ঞ। েছাটরা িশখেব, তাই চলেছ পৰ্স্তুিত।
েশখার পিরেবশ ৈতির হেচ্ছ – নানান পড়া-েশখার
সামগৰ্ী সাজােনা রেয়েছ, েসইসব সামগৰ্ী েনেড় েচেড়
তােদর েশখা শুরু হেচ্ছ। বাচ্চারা িশখেছ িনেজ
(১৮৭০-১৯৫২ িখৰ্স্টা )
িনেজই। মুক্ত েশখা। িশক্ষক রেয়েছন তেব িতিন
সাহাযয্কারীর ভূ িমকায় রেয়েছন। বাচ্চারা সব্াধীন ভােব িশখেছ – এেক অপরেক েদেখ
িশখেছ। পড়ুয়ারা এখােন সব্াধীন, সিকৰ্য়। এই েশখার পিরেবেশ পড়ুয়ােদর আচার
আচরণ লক্ষয্ রাখেছন িশক্ষক িশিক্ষকারা। েখয়াল রাখেছন িশক্ষণ সামগৰ্ীগুেলা েযন
বাচ্চােদর বয্বহােরর সু িবধােক মাথায় েরেখ সাজােনা থােক। উপকরণ হােত নােত
বয্বহার কের বাচ্চােদর েয অিভজ্ঞতা হেচ্ছ েসটােকও নজর রাখেছন িশক্ষক িশিক্ষকা।
িশক্ষক, িশিক্ষকা ও িশক্ষা বয্বস্থার কাজ হেলা িশশুর সািবর্ক িবকােশর উেদ্দেশয্ উপযু ক্ত
েশখার পিরেবশ পৰ্স্তুত করা। বাচ্চারা েসই পিরেবেশ আসেব, থাকেব আর িশখেব।
িশশুর অন্তেরর িবকাশ েযমন হেব, েতমিন তার বাইেরর িবকাশও হেব। শরীের মেন
িশশু উন্নত হেব। িশশুর ইিন্দৰ্য়গুিল যােত সিকৰ্য় হেয় ওেঠ, িবকিশত হয়, েসটাও
েখয়াল রাখা হেব। আর এই েগাটা িশক্ষা পদ্ধিতর মূ ল নীিত হেলা িশশুেক শৰ্দ্ধা করা,
ৈশশবেক শৰ্দ্ধা করা, মেন পৰ্ােণ িবশব্াস করা মানব জীবেনর সৃ জনশীলতা বহতা রয়
ৈশশেবর মেধয্ই। ৈশশেবর পৰ্িত এই অসম্ভব িবশব্াস ও আস্থা িনেয় িবশ শতেকর
পৰ্থম িদেক নতুন ধারার িশক্ষা ভাবনায় েজায়ার এেনিছেলন এক স্নায়ু িবেশষজ্ঞ
িচিকৎসক। তাঁর নাম মািরয়া মেণ্টসির। মািরয়া িছেলন ইতািলর মানু ষ। িতিন হেলন
পৰ্থম মিহলা, িযিন ডাক্তাির পাশ কেরন। এক মানিসক হাসপাতােল কাজ শুরু কেরন
িতিন। তাঁর কাজ িছল ওই হাসপাতােলর মানিসক পৰ্িতবন্ধী কেয়কিট িশশুর িচিকৎসা
ও যত্ন করা। মািরয়া ওেদর েসবা করেতন আর েদখেতন কী ভােব িশশুগুেলা িনেজর
অক্ষম অবস্থােক অিতকৰ্ম কের েখলাধূ লা কের। েছাট েছাট বাচ্চাগুেলার েখলার জনয্
েয অদময্ ইেচ্ছ মািরয়ােক তা িবিস্মত কের। িতিন ওেদর ইিন্দৰ্য়েবাধগুেলা সেচতন
কের েতালার জনয্ পৰ্চুর অনু শীলনী ও একসারসাইজ (শারীিরক ও মানিসক অনু শীলনী)
করােত শুরু কেরন। িশক্ষাতত্তব্ িনেয়ও িতিন পড়ােশানা শুরু কেরন। দাশর্িনক–
িশক্ষািবদ রুেশার ভাবনা িচন্তার দব্ারা পৰ্ভািবত হন। আর িশক্ষা িনেয় তাঁর তত্তব্, ভাবনা
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বাস্তেব রূপায়ণ করার জনয্ ৈতির কেরন একটা েছাটেদর বািড় বা িচলেডৰ্নস হাউস।
েরাম শহেরর এক েকােণ সান েলেরেঞ্জা বিস্ত। েসই বিস্তর পিরেবেশ পিরবতর্ন আনেত
ৈতির কেরন েছাটেদর বািড়। বাবা-মা-অিভভাবকরা কােজ েবিরেয় েগেল বিস্তর গিলেত
গিলেত েখেল েবড়ায়-ঘুের েবড়ায় অ-গুন্িত বাচ্চা। তােদর িনেয় শুরু হল “েছাটেদর
বািড়”। িশক্ষার হাত ধের হেব মানব কলয্াণ; মানু েষর জীবন ভােলা হেব িশক্ষার
সাহােযয্- এমন িবশব্াস-ই তীবৰ্ ভােব েজেগ উেঠ িছল মািরয়ার মেন। “েছাটেদর বািড়”
পৰ্স্তুত হেয়িছল মািরয়ার িশক্ষণ ভাবনায়। পৰ্চুর িশক্ষণ– সামগৰ্ী সাজােনা থাকত।
বিস্তর বাচ্চারা আসত, েখলত, ঐ সামগৰ্ীগুেলা নাড়া চাড়া করত আর েসই সেঙ্গ চলত
েশখা। বাচ্চারা সব্াধীন ভােব িশখত। মািরয়া িবশব্াস করেতন িশশুর মন স্পেঞ্জর মেতা
ও জল শুেষ েনওয়ার মেতা। িশশুমন হেলা “িবেশাষক”। েশখার পিরেবশ েপেলই
েসই মন েশখার উপকরণ খুঁেজ েনয়। িশশু সৃ িষ্ট করেত করেত েশেখ। িশশুর মেধয্
সব্াধীনেচতা মেনাভাব আর আত্মিবশব্াস িবকিশত করেত েগেল পৰ্েয়াজন িশশুর পৰ্িত
িবশব্াস এবং আস্থা। এই িবশব্াস রাখেত হেব েয তারা অবশয্ই িশখেত পারেব। সান
েলেরেঞ্জােত এই কাজ শুরু কেরন মািরয়া আর তার সাফেলয্র সংবাদ ছিড়েয় পেড়
েদেশ িবেদেশ।
মািরয়ার ৈবজ্ঞািনক মন িশক্ষা িনেয় তাঁর ভাবনা িচন্তােক সংগিঠত কের। িশক্ষা
িবষয়িটেক ৈবজ্ঞািনক দৃ িষ্টভঙ্গী িদেয় যাঁরা েদখেত েচেয়িছেলন, মািরয়া িছেলন তাঁেদর
একজন। িশক্ষক ও িশক্ষার সেঙ্গ যাঁরা জিড়ত তাঁেদর পৰ্িশক্ষণ েদওয়ার িবষেয়ও
গুরুতব্ আেরাপ কেরন মািরয়া। সমগৰ্ িশক্ষণ পৰ্িকৰ্য়ািটেক এক সু সংগিঠত কাঠােমা
েদন। মািরয়া মনেটসিরর িশক্ষণ পদ্ধিতিট রূপািয়ত হয় িকছু পৰ্ামাণয্ িশক্ষণ সামগৰ্ীর
সাহােযয্। উপকরেণর সাহােযয্ তুলনামূ লক ধারণা ৈতির হওয়া। পরীক্ষা িনরীক্ষা করা
এবং ধীের ধীের উপকরণ েপিরেয় িবমূ তর্ েশখার িদেক এিগেয় যাওয়া। িশশুর িনিদর্ষ্ট
আচার আচরণ ও পিরিস্থিত অনু সাের নানান উপকরণ রাখা থাকেব। িশশুেদর কাছ
েথেক আশা করা হয় েয তারা এই সব উপকরণ বয্বহার কের িনেজরাই েশখার এক
একটা পযর্ায় অিতকৰ্ম করেব। আশা করা হয় এই মুক্ত পিরেবেশ কাজ করেত করেত
িশশু সব্াধীন হেত িশখেব। তাই মেণ্টসির কােছ িনয়মানু বিতর্তা বাইের েথেক চািপেয়
েদওয়ার নয়। বয্িক্ত িনেজই িনেজর িনয়ম আিবষ্কার কের, েস িবষেয় িসদ্ধান্ত েনয় ও
েসই িনয়মেক অনু সরণ কের- এই আত্ম বা সব্য়ং িনভর্র িশক্ষাচচর্াই মেণ্টসির কের
েগেছন। আর েযেহতু মেণ্টসির মানব জীবেন বালয্কােলর গুরুতব্ অনু ভব কেরন তাই
েছাট েথেকই িশশুেদর মেধয্ এই সব্-িনয়মানু বিতর্তার েবােধর বীজ বপেনর কথা
বেলেছন। নানান বাস্তব– িনতয্ৈনিমিত্তক কােজর মাধয্েম েছাটেদর মেধয্ ৈধযর্,
যথাযথতার েবাধ ও চচর্া করার মেতা অনু শীলনীর বয্বস্থা রাখেত বেলেছন মািরয়া।
িতিন িবশব্াস কেরন েয এর ফেল িশশুেদর মেধয্ মনঃসংেযাগ বােড়, েবৗিদ্ধক িবকাশ
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হয়।

মেণ্টসির িশক্ষাপদ্ধিতেত অক্ষম ও বয়স্কেদর পৰ্িত সহমিমর্তা ও সহেযািগতা
জায়গা েপেয়েছ। “েছাটেদর বািড়”-েত বয়ঃসিন্ধর িশশুেদর সেঙ্গ এই েবােধর চচর্া
িবিভন্ন পদ্ধিতেত করা হত। মািরয়া মেণ্টসির িশক্ষাভাবনায় জীবন রহেসয্র পৰ্িত এক
মুক্তমনা সংেবদনশীলতা পৰ্কাশ পায়। মাইেকৰ্ােস্কােপর েলেন্সর িভতর িদেয় েকান
একটা ৈজিবক অংশ েদখেত েদখেত পযর্েবক্ষেকর মন িনেজর মেধয্ পৰ্ােণর েখলা
চলেছ তােতই েমেত ওেঠ। তাই মেণ্টসির পৰ্ণীত িশক্ষণ সামগৰ্ীগুেলা এমন হেব
েযগুেলা তাৎক্ষিণক পিরিস্থিতর হাত ধের ধের পড়ুয়ােক িবমূ তর্ েবােধর িদেক িনেয়
যােব। এই ভােব পড়ুয়ার মেধয্ পৰ্তয্ক্ষ করা, উপলি ৈতির হেব। িশক্ষণ সামগৰ্ীর
সেঙ্গ সেঙ্গ এই উপলি গঠেন পিরেবশও বড় ভূ িমকা পালন কের। মািরয়া মেণ্টসির
িবশব্াস করেতন মানু েষর মেধয্ অন্তিনর্িহত সামেথর্য্র উপর। এই সামথর্য্ ও িশশুর
িবেশাষক মন উপযু ক্ত িশক্ষণ পদ্ধিতর সাহােযয্ িবকিশত হয়। মেন্টসিরর কােছ একজন
বয্িক্তর িশশু েথেক বড় হেয় ওঠার অথর্ হেলা পরপর একািধক েবশ কেয়কিট জন্ম
েনওয়ার মেতা ঘটনা। এই কৰ্মানব্েয় িশশু েথেক বড় হেয় ওঠার পেথ রেয়েছ পৰ্চুর
দূ বর্লতা আর অজানা বাঁক। িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়া বয্িক্ত মানু েষর এই বড় হেয় ওঠার চলােক
সু গম কের। মািরয়া মেন্টসিরর িশক্ষা ভাবনা হেলা তত্তব্ আর চচর্ার এক অপূ বর্ িমেশল।
তঁার এই তত্তব্ চচর্ার দব্ারা সব্ীকৃিত েপেয়েছ। তঁার চচর্া িভিত্ত েপেয়েছ ৈবজ্ঞািনক নীিতর
সাহােযয্। তাই েবাধহয় মািরয়া মেন্টসিরর িশক্ষাপদ্ধিত এত সাবর্জনীন মানয্তা েপেয়েছ,
গৃ হীত হেয়েছ।
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এম েক রায়না- এর েলখা ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

শৰ্ী অরিবেন্দর িশক্ষা দশর্েনর মূ ল উপাদান িতনিটঃ
১) বয্িক্ত মানু ষ– তার সাধারণতব্ ও তার অনু পম
অিস্ততব্
২) জািত বা েদশবাসী
৩) িবশব্ মানবতা। বয্িক্তর শরীের আর মেন েযমন
অন্তরাত্মার বাস, েতমিন অন্তরাত্মা বাস কের েদশ বা
(১৮৭২-১৯৫০ িখৰ্স্টা )
জািতর অন্তের। শৰ্ী অরিবন্দ এমন এক িশক্ষার কথা
ভাবেতন, যার মেধয্ িদেয় বয্িক্ত আত্মা ও জািতর আত্মা িবকিশত হেব, অন্তিনর্িহত
সম্ভাবনা ও শিক্ত পৰ্কিটত হেব। আর তার পৰ্ভাব িগেয় পড়েব িবশব্মানবতায়।
শৰ্ী অরিবন্দ তাই এক পিরপূ ণর্তা হেলা একটা পৰ্িকৰ্য়া। ৈজিবক বৃ িদ্ধর পৰ্িকৰ্য়া।
েয পৰ্িকৰ্য়ার সাহােযয্ বয্িক্তর মেধয্ অন্তিনর্িহত সবধরেনর শিক্ত ও ক্ষমতা কাজ কের।
এবং এই িবকােশর পেথ বয্িক্তর সব্ভাব ও সব্ধমর্ যা একান্ত ভােব েসই বয্িক্তর আন্তিরক
েসগুিলর উপর িভিত্ত কেরই এই পিরপূ ণর্ িশক্ষার পথ এিগেয় চেল। পিরপূ ণর্ িশক্ষা
পৰ্িকৰ্য়ার কাজ হেলা উন্নিতর পথ সু গম করা, উন্নিতর জনয্ সকল সু িবধা, উপােয়র
বয্বস্থা রাখা। পিরপূ ণর্ িশক্ষার িতনিট অবশয্ পালনীয় নীিতর কথা বেলেছন শৰ্ী অরিবন্দ।
পৰ্থমঃ- িকছু ই েশখােনা যায় না। পড়ুয়া েশেখ তার িনজসব্ তািগেদ, িনেজর
েচষ্টায়। িশক্ষক এখােন সহায়ক ও পথপৰ্দশর্েকর কাজ কের। েযন একজন বন্ধু।
িশক্ষেকর কাজ হেলা েকমন কের িশখেত হয়, জানেত হয়, তা েদিখেয় েদওয়া।
েশখােনার পেথ হুকুম, িনেদর্েশর েকান স্থান েনই। েছাট িশশুেদর মেধয্ খুব সব্াভািবক
ভােবই এক আিবষ্কারক লু িকেয় থােক। িশশু জন্ম সূ েতৰ্ই অনু সিন্ধৎসু , িবেশ্লষক। তার
মেধয্ পৰ্কৃিতদত্ত ভােব েদওয়া থােক জানার ইচ্ছা, কল্পনাশিক্ত। পৰ্কৃিতেক কােজ লািগেয়
পৰ্কৃিতদত্ত এই উপহারগুেলা ফুিটেয় েতালাই িশক্ষেকর কাজ। তাই পৰ্াথিমক পযর্ােয়
মাতৃভাষার মাধয্েম িশক্ষাদানেক শৰ্ী অরিবন্দ গুরুতব্ িদেয়েছন। কারণ েছাট িশশুেদর
সেঙ্গ মাতৃভাষারই েযাগ সবেচেয় েবিশ।
িদব্তীয় নীিত হেলাঃ- পড়ুয়ােদর উপর েজার কের েকান েশখার “িবষয়” চািপেয়
েদওয়া হেলা ববর্েরািচত কাজ। কী িশখব, কী জানব তােত পড়ুয়ােদর ইচ্ছা– অিনচ্ছা
সম্পূ ণর্ ভােব মানয্তা পােব। িশশুর েকান িনিদর্ষ্ট গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা উন্নত করা হেব,
তােক েকান পূ বর্-িনধর্ািরত বৃ িত্ত বা েপশার জনয্ আেগ েথেকই পৰ্স্তুত করােনা হেব
এবং তার জনয্ িশক্ষক, িশিক্ষকা অিভভাবকেদর পৰ্েচষ্টার সমােলাচনা কেরেছন শৰ্ী
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অরিবন্দ। িতিন মেন করেতন িশশুর মেধয্ েয পৰ্কৃত সব্াভািবক দক্ষতা ও ক্ষমতা
রেয়েছ েসগুিলেক পৰ্াথিমক ভােব লালন পালন করা দরকার।
তৃতীয় নীিতিট হেলাঃ- কােছর পিরেবশ েথেক দূ ের সের যাওয়া। অথর্াৎ িশক্ষার
পথ সরাসির বয্িক্তগত অিভজ্ঞতা, িনেজর জানা– েবাঝা– েথেক ধীের ধীের িবস্তার
লাভ করেব বৃ হৎ জগেতর িদেক। আেরা গভীর আেরা উন্নত অিভজ্ঞতার িদেক িশক্ষার
পথ এিগেয় যােব। িশক্ষার লক্ষয্ই হেলা পড়ুয়ার অন্তের যা আেছ, তার ভােলাটা বার
কের আনা এবং তােক পিরপূ ণর্তা েদওয়া।
শৰ্ী অরিবেন্দর িশক্ষা নীিতর রূপায়েণর মাধয্ম হেলা পড়ুয়ার অন্তঃকরণ। এই
অন্তঃকরেণর চারিট স্তর। পৰ্থম স্তরিট হেলা িচত্ত। যা আমােদর স্মৃিতর ভাণ্ডার। িচেত্তর
িনিষ্কৰ্য় স্মৃিতর অংশিট িশক্ষা পদ্ধিতর বাইের থােক। িকন্তু িচেত্তর েয সিকৰ্য় স্মৃিতর
িবভাগ তার উপর িশক্ষা বা পৰ্িশক্ষণ কাজ কের। এই সিকৰ্য় স্মৃিতর অংশিট যথাযথ
িশক্ষার সাহােযয্ আরও উন্নত হেয় ওেঠ।
অন্তঃকরেণর পেরর স্তর যা িশক্ষার মাধয্ম হেয় ওেঠ েযিট হেলা মানস। ভারতীয়
মনস্তেত্তব্ এই মানসেক ষষ্ঠ ইিন্দৰ্য় বেল মেন করা হয়। েচাখ, কান, নাক, িজহব্া আর
তব্ক দব্ারা গৃ হীত অনু ভূিতগুিল যথাযথ ভােব পৰ্কািশত হয় মানস ইিন্দৰ্য় দব্ারা। এই
মানস স্তেরর উপর িশক্ষার পৰ্ভাব অপিরসীম। িশক্ষার পৰ্ভােব আমােদর পঞ্চ ইিন্দৰ্য়
আর মানেসিন্দৰ্য় যথাথর্ ও সংেবদনশীল হেয় উঠেত পাের এবং িশক্ষার পৰ্থম ধাপ
িহসােব এই ইিন্দৰ্য় িশক্ষার সেঙ্গ জিড়েয় যায় আমােদর শরীেরর অনয্ানয্ অঙ্গ পৰ্তয্েঙ্গর
পৰ্িশক্ষণ। েযমন, আমােদর েচাখ যা েদেখ আর মন যা অনু ভব কের তা যথাথর্ ভােব
পৰ্কাশ করার জনয্ পৰ্েয়াজন আমােদর হােতর পৰ্িশক্ষণ। সমগৰ্ অন্তঃকরেণ তৃতীয়
স্তর েযিট িশক্ষার আওতায় ঢুেক পেড়, েসটা হল বুিদ্ধ। বুিদ্ধ নানা ধরেণর কাজ কের।
কাজ অনু সাের বুিদ্ধেক দু িট দেল ভাগ করা যায়।
ডান দেল কাজ কেরঃ- সামিগৰ্কতার েবাধ, সৃ জনশীলতা ও সংেশ্লষ বা সংেযাগ
সাধেনর েবাধ। আর বুিদ্ধর বাম দেল কাজ কেরঃ- িবচার িবেশ্লষণ, তুলনা করার েবাধ
আর যু িক্ত েবাধ। বুিদ্ধবৃ িত্তর দু ই ধরেণর কাজেক উৎসািহত কের পিরপূ ণর্ িশক্ষা।
অন্তঃকরেণর চতুথর্ অংশিট অিত-পৰ্াকৃিতক ক্ষমতা বা শিক্তর আধার। খুব সাধারণভােব
এই স্তরিট িকৰ্য়াশীল না থাকেলও, মানব সভয্তার ইিতহােস েয সব মানব কীিতর্
আজও অেজয় অমর হেয় রেয়েছ, তােত অন্তঃকরেণর অিতমানস স্তরিটর ভূ িমকা
অনসব্ীকাযর্। িশশুর মেধয্ লু িকেয় থাকা পৰ্িতভা ও অিত-মানস শিক্তগুিলর িবকাশ
পিরপূ ণর্ িশক্ষা অন্তভূ র্ক্ত কের।
শৰ্ী অরিবন্দ তাঁর িশক্ষা ভাবনায় চার ধরেণর িশক্ষার কথা বেলেছন।
১) ইিন্দৰ্য় িশক্ষা, যার মেধয্ ঢুেক আেছ স্নায়ু সবল সক্ষম কের েতালার পৰ্িশক্ষণ।
সংেবদনশীল ও যথাথর্ ভােব িকৰ্য়াশীল ইিন্দৰ্েয়র জনয্ চাই সবল সক্ষম স্নায়।ু
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২) শরীর িশক্ষা, যার আওতায় পেড় সু ন্দর সবল েদহ েসৗষ্ঠব গেড় েতালা।
৩) মেনর িশক্ষা, যার পৰ্ধান লক্ষয্ হেলা মনঃসংেযাগ ও মেনািনেবেশর ক্ষমতা
বাড়ােনা। জ্ঞান আহরেণর পৰ্াথিমক পৰ্েয়াজন হেলা মেনািনেবশ করেত জানা।
এখােন েযাগ অভয্ােসর চচর্ার পৰ্েয়াজন হয়।
৪) নীিত িশক্ষা, এর মূ ল িবষয় হেলা পড়ুয়ােদর নীিতেবােধর পৰ্িশক্ষণ, যা তােক
সতয্-িমথয্া, িঠক-ভুল-এর িবচার করেত েশখােব। শৰ্ী অরিবন্দ িবশব্াস করেতন
না েয কতগুেলা নীিত িশক্ষার বই আর ধমর্ গৰ্ন্থ পিড়েয় িদেলই মানু েষর মেধয্
শুভ– অশুভ েবাধ ৈতির হেয় যােব।
তাছাড়া ভােলা-মন্দ েবাধ বাইের েথেক িনেদর্শ আেদেশর মাধয্েমও েশখােনা যায়
না। এর সেঙ্গ েযেহতু হৃদয় জিড়ত তাই হৃদয়েক ছু ঁেত েগেল চাই হৃদেয়র সেঙ্গ হৃদেয়র
েযাগ। এর জনয্ পৰ্েয়াজন যথাথর্ অনু ভূিত আেবেগর অভয্াস করা, উদার ও উন্নত
পিরমণ্ডেল েমলােমশার সু েযাগ, উৎকৃষ্ট মানিসক ও শারীিরক গঠন ৈতির করা। িশক্ষক
ও পড়ুয়ার মেধয্ আন্তিরক আদানপৰ্দান, একসােথ বইপড়া, কথালাপ - এগুিল
পড়ুয়ােদর মেধয্ শুভ হৃদয়বৃ িত্তর উেন্মষ ঘটােত পাের। বাইের েথেক ধমর্ীয় িশক্ষা নয়।
ঘৃ ণােক ভােলাবাসায় পিরণত করাই শৰ্ী অরিবেন্দর নীিতিশক্ষার মূ ল িবষয়। পড়ুয়ার
খারাপ সংস্কার বা আচরণগুেলােক িচিকৎসা-েযাগয্ েরাগ বেল মেন করেত বেলেছন।
সিঠক পেথ এই বদ অভয্াস েথেক আেরাগয্ লাভ সম্ভব। তার জনয্ শািস্তর পৰ্েয়াজন
েনই। অপরাধ ভাবার দরকার েনই। শৰ্ী অরিবেন্দর কােছ িশক্ষা হেলা এমন এক পথ
েয পথ ধের েযেত েযেত পড়ুয়া তার মানু ষ জেন্মর লক্ষয্ কী তা জানেত পাের। িনেজর
জীবেনর উেদ্দশয্েক বুঝেত িগেয় েস জানেব েগাটা মানব জীবেনর উেদ্দশয্। এবং
করেত করেত সমােজ তার স্থান আর ভূ িমকােক েস িনেজই িনধর্ারণ কের েনেব। এই
ভােব বয্িক্ত েচতনায় িবশব্ েচতনার উত্তরণ ঘটেব।
১৯৪৩ সােল শৰ্ী অরিবন্দ পিন্ডেচিরর আশৰ্েম একটা স্কুল েখােলন। তাঁর িশক্ষাদেশর্র
যথাথর্ রূপায়েণর লেক্ষয্। সেঙ্গ িছেলন তাঁর সাধনসঙ্গী– দয্ মাদার। কুিড়জন পড়ুয়া
িনেয় স্কুল শুরু হয়। এই স্কুেলর লক্ষয্ িছল েসই সব মানু ষ ৈতির করা, যারা মানব
জািতর পৰ্গিতর জনয্, ঐেকয্র লেক্ষয্ কাজ করেব। মানবকলয্ােণর জনয্ েয নবয্ মানব
শিক্ত পৰ্েয়াজন, েসই নতুন শিক্তেক এই পড়ুয়ার দল ধারণ করেব, লালন করেব।
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আেন্টািনও গৰ্ামিস
আিটিলও েমানাস্টা রিচত ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

আেন্টািনও গৰ্ামিসর জীবনকাল েবশ েছাট। মাতৰ্
৪৭ বছর বয়েস িতিন মারা যান। িকন্তু এই সব্ল্প
পিরসের ইউেরাপীয় সংস্কৃিত ও িশক্ষার জগেত তাঁর
রাজৈনিতক ভাবনা িবেশষ ছাপ েরেখ েগেছ। িবশ
শতেকর েগাড়ার িদেক ইতািলেত েদখা িদেয়িছল িবপুল
িশল্পায়ন, অথর্নীিতর িবকাশ। এই আধু িনকীকরণ ও
(১৮৯১-১৯৩৭ িখৰ্স্টা )
উন্নয়ন জাির িছল পৰ্থম িবশব্যু েদ্ধর আেগ অি ।
একিদেক ৈতির হেয়িছল িবজ্ঞান সম্মত কাঠােমা আর অপরিদেক গেড় উঠিছল
িশল্পকলা-সংস্কৃিতর িবজ্ঞান সম্মত পিরেবশ। যিদও এই উন্নয়েনর সু ফল দিক্ষণ ইতািলর
তুলনায় উত্তর ইতািলেত েবিশ েচােখ পড়ত। গৰ্ামিস জেন্মিছেলন দিক্ষণ ইতািলর
সারিদিনয়া পৰ্েদেশ। উচ্চ িশক্ষােথর্ এেসিছেলন তুিরন শহের। তুিরন শহর েসকােলর
ইতালীয় িশল্পায়েনর পীঠস্থান হেয় উেঠিছল। এ শহর িছল ইতািলর শৰ্িমক সংগঠেনর
েকন্দৰ্। গৰ্ামিসর রাজৈনিতক ও িশক্ষােক্ষেতৰ্ িশক্ষানিবশী শুরু হয় পৰ্থম িবশব্যু েদ্ধর
সমেয় সাংবািদক ও িথেয়টােরর িরেপাটর্ার িহেসেব। সেন্ধয্ হেলই গৰ্ামিস চেল েযেতন
েটৰ্ড ইউিনয়ন সংগঠনগুিলর িমিটংেয়। সমাজবাদী পািটর্র দপ্তের। পৰ্থম িবশব্যু দ্ধ হেলা;
তুিরন শহর সমাজবাদীেদর লাল দূ গর্ হেয় উঠল। গৰ্ামিস এই সমেয় দু িট পিতৰ্কা
পৰ্কাশনার কােজ হাত েদন। মূ ল লক্ষয্ িছল িশল্পায়ন আর যু েদ্ধর ফেল জাত শৰ্িমক
েশৰ্ণীেক িশিক্ষত কের েতালা। শৰ্েমর িবজ্ঞান সম্মত পিরচালনার সেঙ্গ িশক্ষা ও পৰ্িশক্ষণ
বয্বস্থার ৈবজ্ঞািনক পিরচালনার মেধয্ সম্পকর্ িনেয় পিতৰ্কা দু িটেত েলখািলিখ হয়।
আসেল িবশব্যু দ্ধ শুরু হওয়ার িকছু বছর আেগ েথেক ইতালীয় সরকােরর িশক্ষানীিতেত
এক িবভাজন লক্ষয্ করা যািচ্ছল। শৰ্েমর জনয্ পৰ্যু িক্তগত ও বৃ িত্তগত িশক্ষা পৰ্স্তুিতেক
সাংস্কৃিতক ও ৈবজ্ঞািনক িশক্ষাকৰ্েমর েথেক আদশর্গত ভােব আলাদা বেল পৰ্িতপন্ন
করা হিচ্ছল। গৰ্ামিসর মেন িভন্ন ধারার মতামত ৈতির হিচ্ছল। গৰ্ামিসর মেত িশক্ষা
হেলা এমন একিট েক্ষতৰ্ েযখােন তত্তব্ আর চচ্চর্ার েমলবন্ধন ঘেট; িশক্ষার পিরসের
সংস্কৃিত অপিরহাযর্ভােব িমেশ যায় রাজনীিতর সেঙ্গ। গৰ্ামিস বরং েদখেত পািচ্ছেলন
এক “নতুন েপশাগত সংস্কৃিত” জন্ম িনেত চেলেছ, যার মেধয্ িমেশ থাকেছ শৰ্ম আর
সংস্কৃিত। শৰ্েমর সংগঠন পৰ্িকৰ্য়ার সেঙ্গ সংস্কৃিত দু িনয়ার সম্পকর্ েদখেত েপেলন
গৰ্ামিস। মানব সভয্তার পৰ্েয়াজন েসই জাতীয় পৰ্যু িক্ত ও বৃ িত্তমূ লক িশক্ষা, যার হাত
ধের ৈতির হেব দক্ষ শৰ্িমক েথেক শুরু কের পিরচালকবগর্,যারা িশল্পায়নেক িনয়ন্তৰ্ণ
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করেব, এিগেয় িনেয় যােব এবং সমাজেকও উন্নত কের তুলেব, পড়ােশানা– জানােবাঝার
হাত ধের চলেব সামািজক ও রাজৈনিতক সেচতন কাজকমর্। স্কুল িশক্ষা িনেয় গৰ্ামিসর
কেয়ক পাতা েলখা যতটা না িশক্ষািবদ িহেসেব পৰ্িতিষ্ঠত কের, তার চাইেত তাঁর
ভাবনা-িচন্তায় িশক্ষামূ লক ধয্ান-ধারণা তাঁেক আরও েবিশ কের িশক্ষািবদ কের েতােল।
িশক্ষা বা িশক্ষাবয্বস্থা েকমন হওয়া উিচত এ িনেয় কথা বলার চাইেত “ িশক্ষা আসেল
কী” তার বাতর্াই গৰ্ামিস েবিশ কের বেল েগেছন। ১৯২২ েথেক ইতািলর রাজনীিতেত
ফয্ািসজেমর কামড় শক্ত হেয় েচেপ বসল। ইতািলর গণতািন্তৰ্ক চলেন বাধা ৈতির হেত
লাগল। জনগেণর জনয্ সামািজক, সাংস্কৃিতক, িশক্ষা সংকৰ্ান্ত উন্নয়ন স্ত কের েদওয়া
হেলা। ১৯২৬ ‘এ’ মুেসািলিন সরকার ইতািলর সংসদ েভেঙ্গ েদন। িবেরাধী রাজৈনিতক
সংগঠনগুিলেক িনিষদ্ধ েঘাষণা করা হয়। গৰ্ামিস তখন ৩৫ বছর বয়সী তরুণ। ইতািলর
কিমউিনস্ট পািটর্র সাধারণ সম্পাদক ও ইতািলয় সংসেদর সদসয্ িছেলন। ফেল তাঁেক
েগৰ্প্তার করা হেলা।
১৯২৮ সাল, গৰ্ামিসর িবচার সভা চলেছ। সরকার পেক্ষর উিকেলর লমব্া ভাষণ
এইভােব েশষ হেলাঃ “আগামী কুিড় বছর এঁর (গৰ্ামিসর) মিস্তষ্ক যােত কাজ না করেত
পাের তার বয্বস্থা করেত হেব”। গৰ্ামিসর মিস্তষ্ক স্ত করা েগল না। েজেল বেস িলেখ
েফলেলন ২৮৪৮ পাতার হােত েলখা েনাট। েসিট “িপৰ্জন েনাটবুকস” নােম পের
পৰ্কািশত হয়। এেত ধরা আেছ িশক্ষা ও রাজনীিত সংকৰ্ান্ত মতামতগুিল। িশক্ষা ও
রাজনীিত িনেয় ইতািলর বুিদ্ধজীিবেদর ঐিতহািসক অবস্থান িনেয় তাঁর গেবষণাধমর্ী
িচন্তা-ভাবনা।
গৰ্ামিসর অনু সন্ধােনর িবষয় হেয় উঠল সমােজ সিকৰ্য় থাকা বুিদ্ধগত শিক্তগুিলর
পৰ্কৃিত িনধর্ারণ। এ শিক্ত সম্পূ ণর্রূেপ িশক্ষা ও রাজনীিতর িমেশল। আমােদর চারপােশ
েয সাংস্কৃিতক পিরমন্ডল েদখেত পাই তা সমােজর আিধপতয্কারী শিক্তর সেঙ্গ
অঙ্গাঙ্গীভােব সম্পিকর্ত। অথর্াৎ সমােজ যােদর আিধপতয্ সংস্কৃিতর দু িনয়া তােদর
পচ্ছন্দ-অপচ্ছন্দেকই পৰ্িতফিলত কের। পৰ্ভাবশালীরাই হেচ্ছ চলমান সংস্কৃিত। েয
ধরেণর সমাজ বয্বস্থা চালু হেয়েছ, তার কাযর্িসিদ্ধর জনয্ েস তার পৰ্েয়াজনীয়
নানাধরেণর বুিদ্ধজীিব ৈতির কের েনয়। সামািজক, রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক নানান
েক্ষেতৰ্র জনয্ এই অগর্ািনক বুিদ্ধজীিবেদর ৈতির করা হয়। ফেল বুিদ্ধজীিবর সজ্ঞায়
তারা কী কাজ কের-র বদেল তারা সমােজ েকান ভূ িমকা পালন কের েসটা গুরুতব্
পায়। এই বুিদ্ধজীিবেদর মেধয্ িদেয় ক্ষমতাশালী দল তােদর পৰ্যু িক্তগত ও রাজৈনিতক
“আিধপতয্” বা “কত্তৃ তব্
র্ ” জাির কের। ধনতািন্তৰ্ক সমাজবয্বস্থার “অগর্ািনক” বা ‘ৈজিবক’
দল হেলা িশল্প পৰ্িতষ্ঠান ও নানা পিরেষবা পৰ্িতষ্ঠােনর পিরচালক-বয্াবস্থাপেকরা,
রাষ্টৰ্পৰ্শাসেনর পৰ্শাসেকরা, আমলাতেন্তৰ্র পিরষদবগর্, িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর সেঙ্গ যু ক্ত
িশক্ষক-অধয্াপেকরা। এেদর মাধয্েমই ধনতন্তৰ্ তার শাসন চালায়, কাজ সাের। আর
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এক ধরেণর বুিদ্ধজীিবর দল রেয়েছ। যােদর বলা হয় পৰ্থাগত বুিদ্ধজীিব েযমন –
দাশর্িনক, িবজ্ঞানী, তািত্তব্ক-পিন্ডত পৰ্ভৃিত। তাঁরা মেন কেরন েয সমাজ- রাজনীিত
তাঁেদর েছাঁয় না। তাঁরা মেন কেরন েয তাঁরা পৰ্ভাবশালী শিক্তর আওতার বাইের
থােকন। আসেল এঁেদর মেধয্ িদেয়ও শাসনতন্তৰ্ তার মতামত কােয়ম রােখ।
চলিত সমাজ বয্বস্থায় অগর্ািনক বুিদ্ধজীিবরা নানান ধরেণর কােজ েনতৃত্তব্ েদন,
িনেদর্শ েদন। পৰ্থাগত ভােব কািয়ক শৰ্ম আর বুিদ্ধগত শৰ্েমর েয ভাগ করা হয় তার
িপছেন লু িকেয় আেছ এই ‘িনেদর্শনার’ গল্প। েয কাজ িনেদর্শেকর ভূ িমকা পালন করায়
তা-ই বুিদ্ধজীিবর কাজ হেয় যায়। আর িনম্নপদস্থেদর কাজ হেয় যায় কািয়ক পিরশৰ্েমর
কাজ। গৰ্ামিসর নতুন িশক্ষা তত্তব্ বুিদ্ধগত শৰ্ম ও কািয়ক শৰ্েমর এই িবভাজেনর
সমােলাচনা কের। সমাজ সংসাের েয শৰ্ম বা কােজর দু িনয়া চলেছ তার আসল রূপ
েথেক আমােদর নজর সিরেয় রাখা হয়। কােজর ধরণ-ধারণ, খুঁিট-নািট গুরুতব্ েদওয়া
হয়। গৰ্ামিসর মেত েয েকান ধরেণর কািয়ক শৰ্েমর িপছেন, তা যতই নগণয্ ও যন্তৰ্বৎ
েহাক না, অবশয্ভােব বুিদ্ধ কাজ কের। গৰ্ামিস তাঁর িশক্ষাকৰ্েম “এক নতুন ধরেণর
বুিদ্ধজীিব” ৈতিরর কথা বেলেছন। কারখানার েসেকেল অথবা অদক্ষ স্তের কাজ করা
সেত্তব্ও এই কািয়ক শৰ্িমেকরাও িবেশষ ধরেণর পৰ্যু িক্ত িশক্ষার জাদু বেল বুিদ্ধজীিব
বেল গণয্ হেব। সমােজ অগর্ািনক বুিদ্ধজীিবেদর েনতৃত্তব্-িনেদর্শনা চেল িশক্ষার হাত
ধের এক সাংস্কৃিতক পিরেবশ ৈতির করার মধয্ িদেয়। এই সাংস্কৃিতক পিরেবেশ কাজ
কের এক ধরেণর অনু রূপতা। সমােজ বাস করা মানু ষ েসই অনু রূপতায় অভয্স্ত হয়।
তােদর মেধয্ পৰ্কািশত হয় এক ধরেণর “সাধারণ বুিদ্ধ”। এইভােব সমাজবাসী মানু ষ
“অনু রূপ” ভােব ভাবেত েশেখ, িবশব্াস কের। সাধারণ বুিদ্ধ িদেয় জগৎ পাের। তার
আেছ িবেশ্লষণী ক্ষমতা, িনেজর পছন্দ-অপছন্দ েবেছ েনবার শিক্ত। জগৎ-জীবনেক
েস সেচতনভােব বুেঝ িনেত পাের। িনেজর জীবেনর িনেদর্শক হেত পাের। বাইের
েথেক েঢেল েদওয়া ছাঁেচর পৰ্িতেরাধ করেত পাের। ইিতহাস ৈতিরেত সিকৰ্য় ভূ িমকা
িনেত পাের। আর এখােনই কাজ কের গৰ্ামিস পৰ্ণীত সিকৰ্য় িশক্ষা। সিকৰ্য় িশক্ষার
কাজ হেলা মানু েষর সামেন এই িবিভন্ন ধরেণর “অনু রূপতা” গুেলা তুেল ধরা, ছাঁেচ
েঢেল েদওয়ার পৰ্িকৰ্য়াগুেলা তুেল ধরা। আর এইখােনই গৰ্ামিসর িচন্তার অিভনবতব্
কাজ কের।
রাজনীিতর সব্-ক্ষমতার অিলন্দ েথেক শুরু কের সমােজ চলেত থাকা
অনু রূপতাগুেলােক তাঁর িশক্ষা তত্তব্ িদেয় েদখেত পারা। েসই একই তত্তব্ িদেয় স্কুল
ও পািরবািরক জীবনেক বয্াখয্া করেত পারা। গৰ্ামিসর মেত পিলিটকয্াল েহেজমিন বা
এক দেলর উপর অনয্ দেলর েয রাজৈনিতক আিধপতয্ চালু থােক তা আসেল এক
ধরেনর িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পৰ্িকৰ্য়া। িশক্ষার কাজ িক তেব সেচতন কের েতালা? সমােজ
েয ক্ষমতা আর আিধপেতয্র লড়াই চলেছ, েসই লড়াইেয়র িপছেন েয রাজৈনিতক
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অবস্থান কাজ করেছ তা তুেল ধরা। রাজনীিতর অন্দের েয লু েকােনা িদকগুেলা রেয়েছ
তা স্পষ্ট কের েতালা। রাজৈনিতক ক্ষমতােক পৰ্শ্ন করেত েশখা। ক্ষমতাশীল রাজৈনিতক
পৰ্ভাবেক এিড়েয় িনেজর মত েবেছ েনবার সব্াধীনতা ৈতির করা। িতিন তাঁর িশক্ষার
েকৗশেল “িনরেপক্ষ” িছেলন না। িতিন েসই দশর্ন চচ্চর্ার অনু সরণ করার কথা বেলেছন
যার সাহােযয্ সাধারণ মানু ষেক রাজনীিত ও সংস্কৃিতর কাযর্কলাপ সমব্েন্ধ সেচতন কের
েতালা যায়। মানু ষ েযন তার সামািজক েপৰ্ক্ষাপটেক সিঠক ঐিতহািসক ও অথর্ৈনিতক
দৃ িষ্টেকাণ েথেক েদখেত েশেখ। এর ফেল তারা িনেজরাই িনেজেদর জীবেনর িনয়ন্তা
হেয় ওেঠ। যার ফেল তারা িনেজেদর সমাজেক িনেজরাই এিগেয় িনেয় েযেত পারেব।
যারা সমােজর েনতৃেতব্ রেয়েছ তােদরেক িনয়ন্তৰ্ণ করেত পারেব।
গৰ্ামিসর িশক্ষাতত্তব্ ও চচ্চর্ার কেয়কিট উেল্লখেযাগয্ ৈবিশষ্টয্ঃ১) আমােদর চারপােশ পৰ্িতিনয়ত ঘেট চলেছ এক েশখা-জানার পৰ্িকৰ্য়া। পৰ্থাগত
পদ্ধিত েমেন এই িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়া চেল না। ফেল, েশখার মুহুতর্গুিলেক িবেশষ
নজর িদেয় েদখেত হয়, বুঝেত হয়।
২) স্কুল, কেলজ, িবশব্িবদয্ালয়– বৃ িত্তমূ লক পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্– অথর্াৎ পৰ্থাগত িশক্ষা
পৰ্িতষ্ঠানগুেলার অন্দের ঘেট চেল সংস্কৃিত আর রাজনীিতর মেধয্ দব্ন্দব্, যা আমরা
েদখেত পাইনা– েদখেত েদওয়া হয় না। সব িবেরাধ ঢাকা থােক আবরেণ। েতমিন
স্কুল-কেলেজর বাইের েয কােজর দু িনয়া– রাজনীিতর জগৎ, তােতও ঘেট চেলেছ
এক িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়া– েশখা-জানার পৰ্িকৰ্য়া। এখানকার িশক্ষামূ লক পৰ্িকৰ্য়া,
স্কুল-কেলজ-িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর িশক্ষা পৰ্িকৰ্য়ার মেতা স্পষ্ট নয়।
৩) স্কুল-িবদয্ালেয়র িশক্ষা বয্বস্থায় অেনক িকছু নতুেনর পৰ্বতর্ন করেত হেব।
নতুন ভাবনা আনেত হেব পাঠকৰ্েম, পঠনপাঠন পদ্ধিতেত, পাঠিবনয্ােস।
যােত িবেশ্লষণাত্মক িচন্তা ভাবনার পৰ্শ্ন করার সু েযাগ ঘেট। তত্তব্ ও চচ্চর্ার মেধয্ আেরা
েমলবন্ধন ঘটােত হেব। শৰ্েমর ইিতহাস আর সাংস্কৃিতক ইিতহাসেক জানেত হেব।
আরও আরও তকর্ তুলেত হেব িশক্ষার লক্ষয্ ও িশক্ষার মূ লয্েক িঘের। িশক্ষার হাত
ধের ৈতির হেব সাংস্কৃিতক পিরেবশ। েযখােন সাধারণ মানু ষ পৰ্স্তুত হেব পৰ্যু িক্তগতভােব,
বৃ িত্তগতভােব। িশেল্পান্নয়নেক তারা িনেজেদর সব্ােথর্ বয্বহার করেত পারেব। এই
সংস্কৃিতেবােধ িবজ্ঞান ও পৰ্যু িক্ত গুরুতব্ েপেলও তােত থাকেব না “সব মুিস্কল আসােনর”
ঔদ্ধতয্। আর এ ছাড়াও এই সংস্কৃিতেত রাজনীিত–অথর্নীিত িমেলিমেশ থাকেব।
েযসব িশক্ষেকরা পড়ুয়ােদর বয্িক্ত সব্াধীনতা ও মুিক্তর িদেক এিগেয় েযেত সাহাযয্
করেছন, তােদর কােছ িশক্ষােক “এক দেলর উপর অনয্ দেলর আিধপতয্”–এর পৰ্িকৰ্য়া
বা িশক্ষােক “সামািজক অনু রূপতা” র পৰ্িকৰ্য়া বেল েভেব িনেত অসব্িস্ত েবাধ হেব।
তেব এই সেচতনতার মাধয্েম ৈতির হেব িশক্ষকতায় নতুন ধরেনর এক েপশাদারীতব্।
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মাও েজ দঙ
ঝাও িকনিজয়ান রিচত ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

িবশ শতেকর েগাড়ার িদক। সামন্ততািন্তৰ্ক শাসেন
আর সামৰ্াজয্বাদী আগৰ্াসেন জজর্িরত িচেনর সাধারণ
েখেট খাওয়া চাষী, মজুর জনগণ। দািরদৰ্ আর
অ-িশক্ষার অন্ধকাের কােট তােদর িদন। িশক্ষা বয্বস্থার
মাথায় চেড় রেয়েছ ধনী, অিভজাত আর আমলা। তাই
িশক্ষার সু েযাগ এেস েপঁৗছায় না গৰ্ােমর েছাট েছাট
(১৮৯৩-১৯৭৬ িখৰ্স্টা )
কৃষেকর ঘের। িচন েদেশর হুনান পৰ্েদেশর এক কৃষক
পিরবাের েবেড় ওেঠ এক ‘তরুণ তুকর্ী’। েচােখ তার িদন বদেলর সব্প্ন।
যু িক্তবাদী মন সব্প্ন েদেখ এক আদর্শ সমােজর যার শাসনভার থাকেব সবর্হারা
েশৰ্ণীর হােত – যারা মােঠ চাষ কের, কারখানা আর খামাের মজুর খােট। শুধু সব্প্ন
েদেখ ক্ষান্ত থােকন না মাও েজ দঙ। হােত নােত কাজ করেত েনেম পেড়ন িশক্ষােক
হািতয়ার কের। ১৯১৭-২৭ এই সময় জুেড় মাও এর েনতৃেতব্ ৈতির হয় শৰ্িমক,
কৃষকেদর জনয্ নাইট স্কুল। এইভােব নাইট স্কুল বেস হুনান, চােনসার গৰ্ােম, গেঞ্জ
কারখানার পােশ। মাও এর েনতৃেতব্ কৃষেকরা েজাট বাঁেধ, ৈতির হয় কৃষক সংগঠন।
কৃষক সংগঠন েকন্দৰ্গুিলেত পড়ােশানা শুরু হয়। েসখােন মাও পড়ােত আেসন কৃষক
আেন্দালেনর ইিতহাস, ভূ েগাল। মাও িনেজ িছেলন একজন পৰ্াইমাির স্কুল িটচার।
িশক্ষা েক্ষেতৰ্ ধনী, অিভজাত আমলােদর দখল চূ ণর্ করেত হেব। তাই চারিদেক দরকার
স্কুল। গৰ্ােম, গৰ্ােম, হােট বােট, কারখানার পােশ, বসেব জনগেণর স্কুল। িনেজেদর
চািহদা অনু যায়ী ৈতির হেব পাঠকৰ্ম। েমাটা েমাটা বই, িসেলবাস আর পৰ্িতেযািগতামূ লক
পরীক্ষা বয্বস্থার বদল ঘটােত হেব। পৰ্াথিমকভােব মাও এর িশক্ষা আেন্দালেনর িপছেন
কাজ কেরিছল উদারনীিত, গণতন্তৰ্ী সংষ্কার আর ইউেটািপয়ান (কাল্পিনক সব্প্নরাজয্)
সমাজতন্তৰ্ী ধারণা। ১৯২০ সােল িতিন মাকর্স- এেঙ্গলস- েলিনেনর েলখা পেতৰ্র
সংস্পেশর্ আেসন। পৰ্ভািবত হন কিমউিনস্ট ভাবধারায়। ১৯২১ সােল ৈতির করেলন
হুনান মুক্ত িবশব্িবদয্ালয়। এ িবশব্িবদয্ালেয় ভিত্তর্ হেত িবেশষ েকান েযাগয্তা লােগ না।
ভিত্তর্ খরচও আপামর মানু েষর আওতায় পেড়। এখােন েনই েকান অেযৗিক্তক
িনয়মকানু েনর িনেষধাজ্ঞা। পাঠকৰ্েম িমেল িমেশ েগল িচেনর পৰ্াচীন ঐিতহয্ আর
আধু িনক িশক্ষার িবষয়গুিল। সাধারণ েখেট- খাওয়া মানু ষেদর সু েযাগ হেলা এরকম
এক িবশব্িবদয্ালেয় পড়েত আসার।
১৯২৯-৩৭ িচন জুেড় শুরু হেলা কৃষক আেন্দালন। ততিদেন মাও েজ দঙ িচেনর
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কিমউিনস্ট পািটর্র সভাপিত পদ গৰ্হণ কেরেছন। কৃষক আেন্দালেন কিমউিনস্ট পািটর্র
ভূ িমকা মুখয্ হেয় ওেঠ। মােঠ- ঘােট, েক্ষেত- খামাের িবপ্লব সংগিঠত করেত পেথ
নামেলন মাও। িকন্তু িশক্ষা তার সঙ্গ ছাড়ল না। জন িবপ্লেব েযাগদান করার ফেল
িশক্ষার রণাঙ্গেন কিমউিনস্ট পািটর্র দখল সু িনিশ্চত হেয় ওেঠ। মাও েজ দঙ লাল
েফৗেজর আকােদিমেত পড়ােত েযেতন। েসনানী আর অিফসারেদর সমর িশক্ষার সেঙ্গ
পৰ্িশক্ষণ িদেতন রাজনীিত িবষেয়, িচেনর সাংস্কৃিতক ইিতহাস িবষেয়। ১৯২৭ এর পর
চাইিনজ কিমউিনস্ট পািটর্ এক সব্াধীন ৈবপ্লিবক ঘাঁিট কােয়ম করেত সফল হয়।
গণতন্তৰ্কামী শৰ্িমক কৃষকেদর মুক্তাঞ্চল ৈতির হয় িদেক িদেক। আর মাও েজ দঙ
-এর িচন্তা ভাবনা ছিড়েয় পেড় িচেনর পৰ্ান্তের পৰ্ান্তের।
১৯৩৭-৪৯ িচেন শুরু হেলা জাপান িবেরাধী মুিক্ত যু দ্ধ। কিমউিনস্ট পািটর্ এই
সামৰ্াজয্বাদ িবেরাধী যু েদ্ধ অংশ েনয়। মাও েজ দঙ এই লড়াইেয়র ময়দােন েগেলন
সেঙ্গ িনেয় চলেলন িশক্ষা-আেন্দালন। িবপ্লেবর ঘাঁিটগুেলােত চলল তাঁর ক্লাস েনওয়া।
িচন-জাপান সীমান্ত অঞ্চেল গিজেয় উঠল অসংখয্ পৰ্াইমাির স্কুল, মাধয্িমক স্কুল।
জনগণই েসই স্কুেলর পৰ্িতষ্ঠাতা। মাও পৰ্িতষ্ঠা করেলন মিহলােদর জনয্ কেলজ এবং
লাল েফৗেজর সদসয্েদর পৰ্িশক্ষণ সংস্থা। ৈতির করেলন ডঃ নমর্ান েবথু েনর নামািঙ্কত
ডাক্তাির কেলজ। লু য্ সু েনর নামািঙ্কত আটর্ ইন্সিটিটউট, পৰ্কৃিত-িবজ্ঞান পাঠ েকন্দৰ্, জন
পৰ্শাসন পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্। মাও ৈতির করেলন মাকর্স-েলিনিন পাঠেকন্দৰ্। পািটর্ সদসয্েদর
জনয্ পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্। এর মেধয্ অেনকগুিল সংস্থােত মাও িনেজই পড়ােত েযেতন।
আর এত বড় মহাযজ্ঞ যখন চলেছ তখন িচেনর মািটেত গেড় উঠেছ নতুন এক
ইিতহাস। মুিক্তযু েদ্ধর হাত ধের গেড় উঠেছ নতুন সমাজ।
িশক্ষা জগেত িনেজ িনেজ হােত–কলেম কাজ করার অিভজ্ঞতা এবং িবপ্লেবর
সংগৰ্ােম সিকৰ্য় অংশগৰ্হণ মাও েজ দেঙর িশক্ষাসংকৰ্ান্ত মতবাদ সু দৃঢ় কেরিছল।
মাকর্সীয় িচন্তার পৰ্ভাব েসই ভাবনােক আরও উবর্র কের েতােল। ইিতহাসেক মাকর্সীয়
দৃ িষ্টভিঙ্গেত িতিন বয্াখা করেত েশেখন।
১৯৪৯– এ ৈতির হেলা নতুন িচন। েসখােন মাও েজ দঙ-এর িশক্ষািচন্তা-ই বজায়
থােক। নতুন িচেনর স্কুলগুিলেত িতিন িনয়িমত পিরদশর্েন েযেতন, িশক্ষািবদেদর সেঙ্গ
আেলাচনা করেতন। িশক্ষা িনেয় তাঁর ভাবনা েযন নতুন িদগেন্ত উড়ান েদয়। িশক্ষা
িনেয় মাও েজ দেঙর মূ ল বক্তবয্গুিল ও ভাবনাগুিল একবার েদেখ েনওয়া যাক১) মাওেয়র মেত ১৯১৯- এ িচেনর মািটেত েয গৃ হযু দ্ধ হয়, েযখােন পুরােনা পন্থী
সামন্ততেন্তৰ্র সেঙ্গ িবেরাধ লােগ আধু িনক মধয্িবত্ত বুেজর্ায়া েশৰ্ণীর। এখােন
লড়াইটা হয় পুরােনাপন্থী িশক্ষাবয্বস্থার সেঙ্গ আধু িনক িশক্ষাবয্বস্থার। যু েদ্ধর ফেল
ৈতির হয় নব-গণতন্তৰ্। আর নতুন গণতেন্তৰ্ িশক্ষাই মূ ল িবষয় হেয় ওেঠ ।
২) িশক্ষার সেঙ্গ রাজনীিত আর অথর্নীিতর গভীর েযাগ বজায় থােক। অথর্নীিতর
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িভেত রাজনীিত েবেড় ওেঠ, পৰ্কিটত হয়। মাও চাইেতন িচেনর সংস্কৃিতেক
সামন্ততািন্তৰ্ক ভূ সব্ামীেদর হাত েথেক মুক্ত করেত, তার কারণ এর সােথ সাধারণ
মানু ষ, কৃষক– চাষীর েকান েযাগ িছল না। তাঁর আশা িচেনর মািটেত েদখা েদেব
কৃষক অভুয্ত্থান। ভূ সব্ামীেদর ক্ষমতাচুয্ত করার ফেল কৃষকেদর মেধয্ শুরু হেব
সাংস্কৃিতক আেন্দালন। গৰ্ােম গেঞ্জ গিজেয় উঠেব অসংখয্ স্কুল। গৰ্ােমর মানু ষ
েসই স্কুল গড়েব। স্কুেল িক পড়া হেব তা িঠক করেব সাধারণ মানু ষ। পাঠকৰ্েমর
সেঙ্গ থাকেব মানু েষর নািড়র েযাগ।
িশক্ষাবয্বস্থার লক্ষয্ হেব েখেট খাওয়া মানু ষেক কিমউিনস্ট ভাবাদেশর্ গেড় েতালা,
তােদর মেধয্ সমাজতেন্তৰ্র ধয্ান ধারণার বীজ বপন করা। জনিশক্ষার সেঙ্গ
জনিবপ্লেবর েযাগ থাকেব। পড়ােশানার সেঙ্গ েযাগ থাকেব শৰ্েমর।
তত্তব্ আর চচ্চর্ার বাস্তব পৰ্েয়ােগর মেধয্ েযাগ। তেত্তব্র জনয্ তত্তব্ নয়। বই – মুখী
িশক্ষাপােঠয্ তা আটেক থাকেব না, তা বাস্তেব পৰ্েয়াগ করেত হেব। বইেয়র মেধয্
আটেক থাকা জ্ঞান যিদ সমাজ জীবেন পৰ্েয়াগ করা না হয় তেব েসই জ্ঞান
সম্পূ ণর্তা পােব না।
িশক্ষা ও উৎপাদন হাত ধরাধির কের চলেব। স্কুল পৰ্াঙ্গেণ ঘটেব বড় মােপর
উৎপাদন। িশিক্ষত তরুণ দল একেযােগ শৰ্িমক-কৃষকেদর সেঙ্গ কাজ করেব।
কাজ, পড়ােশানা ও উৎপাদন একেযােগ চলেব।
যু বেদর মেধয্ দৃ ঢ় অথচ সিঠক রাজৈনিতক মতাদশর্ পৰ্িতিষ্ঠত করেব িশক্ষা বয্বস্থা।
কােয়মী সব্াথর্েক অসব্ীকার কের তারা েযন মানু ষেক মুিক্তর জীবন িদেত পৰ্স্তুত
থােক।
বুিদ্ধজীিব, েলখক, সািহিতয্ক, অধয্াপক, িবজ্ঞানী, িশল্পকলাকুশলী, ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদরেকও িবপ্লেবর শিরক করেত হেব। িচেনর িবপ্লেবর পেথ তারাই িছল
পৰ্থম পিথক। শৰ্িমক-কৃষেকর সেঙ্গ বুিদ্ধজীিবেদর একেযােগ কাজ করেত হেব।
েয েকান ধরেণর িশক্ষামূ লক কমর্সূচী েযন জনগণেক মেন েরেখ রূপািয়ত হয়।
উপর েথেক চািপেয় েদওয়া নয়, মানু ষ কী চাইেছ আর তারা কী করেত চায়
তাই- ই েযন িশক্ষাবয্বস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মাও েজ দঙ েচেয়িছেলন স্কুল
পাঠকৰ্েম সাধারণ মানু েষর হস্তেক্ষপ, স্কুল পিরচালনায় সাধারণ মানু েষর সিকৰ্য়
অংশগৰ্হণ। িচেন জন গণতন্তৰ্ পৰ্িতিষ্ঠত হেলও মাও েজ দেঙর কাজ েথেম
থােকিন। েথেম থােকিন তাঁর িশক্ষা ভাবনা। এবার কাজ সমাজতািন্তৰ্ক িবপ্লবেক
এিগেয় িনেয় যাওয়া এবং সমাজতন্তৰ্ পৰ্িতষ্ঠা করা। ফেল বদেল েফলেত হেব
িশক্ষাবয্বস্থা। পৰ্িতষ্ঠা করেত হেব নতুন সমাজবাদী িশক্ষাকৰ্ম আর সাংস্কৃিতক
িবপ্লব।
এরপর ৈতির হয় মাও েজ দেঙর িশক্ষা সংকৰ্ান্ত আরও েলখা75
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১) িশক্ষােক বয্বহার কের সমাজতন্তৰ্ পৰ্িতষ্ঠা করেত হেব। িশক্ষােক সবর্জনীন করার
েক্ষেতৰ্ সমবায়গুিলেক িশক্ষা িনেয় কাজ করেত হেব। আথর্– সামািজক বয্বস্থার
সেঙ্গ িশক্ষার েযাগেক পিরষ্কার কের বুেঝ িনেত হেব।
২) িশক্ষার লক্ষয্ হেব সমাজবাদী িচন্তােক সিকৰ্য়ভােব একসােথ লাগু করা। তাই
স্কুল পড়ুয়ােদর মেধয্ গেড় িদেত হেবঃ ৈনিতক, বুিদ্ধ, শারীিরক িবকাশ। তারা
েযন সমাজবাদী হেয় ওেঠ। সংস্কৃিতবান হেয় ওেঠ। সব্াস্থয্ গঠন অগৰ্ািধকার পােব।
পড়ােশানার চােপ েযন তারা অসু স্থ না হয়। পরীক্ষার দানব েযন পড়ুয়ােদর ঘােড়
না বেস।
৩) িশক্ষার সেঙ্গ উৎপাদনমুখী শৰ্েমর েমলবন্ধন ঘটােত হেব। পৰ্েতয্কিট স্কুেল
উৎপাদনমুখী শৰ্ম পাঠয্িবষয় হেব। স্কুল চলেব খামার, কারখানার ধাঁেচ। আর
কারখানা, কৃিষ সমবায় েকন্দৰ্গুিল স্কুেলর চলন গৰ্হণ করেব।
৪) জনিশক্ষার িবপুল পৰ্সার ঘটােত েগেল স্থানীয় কিমিট আর বয্িক্তগত উেদয্ােগ
স্কুল চালােত হেব। িশক্ষা সম্পেদর পূ ণর্ বয্বহার করেত হেব। িশক্ষার পৰ্সাের
এিগেয় আসেব কারখানা, সমবায়। ৈতির হেব িবিভন্ন ধরেণর স্কুলঃ- পূ ণর্ সমেয়র
স্কুল, অধর্–সমেয়র স্কুল, পৰ্যু িক্ত ও বৃ িত্তমূ লক িশক্ষােকন্দৰ্, বয়স্ক িশক্ষােকন্দৰ্, সব্াধীন
মুক্তপাঠ েকন্দৰ্, েরিডও ও েযাগােযাগ বয্বস্থার মাধয্েম িশক্ষাকৰ্ম (কেরসপেন্ডস
িশক্ষা), িবনামূ েলয্ িশক্ষা ও মুেলয্র িবিনমেয় িশক্ষাকৰ্ম। “শতফুল িবকিশত েহাক
– শতমতবাদ পৰ্িতেযািগতা করুক”– এমনটাই েচেয়েছন মাও েজ দঙ।
৫) অনয্ানয্ েদশ বা রােষ্টৰ্র অিভজ্ঞতা েথেক িচন িশক্ষা েনেব। তােদর নানান
সফলতা– িবফলতার খবর িচেনর কােছ থাকেব। ৈনবর্য্িক্তকভােব িচন বুেঝ– েজেন
েনেব অনয্ানয্ েদেশর উত্থানঃ- রাজনীিত, অথর্নীিত, িবজ্ঞান, পৰ্যু িক্ত, সংস্কৃিত,
সািহতয্ িকংবা িশল্পকলা পৰ্ভৃিত িবষেয়।
৬) কিমউিনস্ট পািটর্র দািয়তব্ িশক্ষা সংকৰ্ান্ত িবষেয় েদশেক পথ েদখােনা। মাও
িনেজ সিকৰ্য় অংশ িনেতন। পৰ্িতিট েজলা, রাজয্, স্থানীয় স্তেরর পািটর্ কিমিটর
পৰ্থম সিচবও একইভােব িশক্ষা সংকৰ্ান্ত িবষেয় অংশ গৰ্হণ করেবন।
৭) িশক্ষা–কমর্ী, িশক্ষািবদ হেয় উঠেত েগেল িনেজেক িশিক্ষত হেয় উঠেত হেব।
তােদরেক িশখেত হেব কৃষক, মজুরেদর কাছ েথেক। বুিদ্ধজীিবরা হেব সাধারণ
েখেট খাওয়া মানু েষর বন্ধু। বই–েয় পড়া িবষয়গুেলা মােঠ ঘােট কাজ কের পরখ
কের িনেত হেব। মাকর্সীয় তেত্তব্র েবলায়ও তাই হেত হেব। েশৰ্ণী সংগৰ্াম আর
কৃষক– মজুেরর জীবেনর িশক্ষা েথেক মাকর্সীয় তত্তব্েক বুেঝ িনেত হেব।
নানান ভুল, ভৰ্ািন্ত, িবচুয্িতর পেরও মাও েজ দেঙর িশক্ষা দশর্ন আজও িচেনর
িশক্ষার ইিতহােস একিট মস্ত বড় অধয্ায় হেয় রেয়েছ।
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েজ. কৃষ্ণমূ িতর্
মীনাক্ষী থাপান-এর ইংেরজী পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

এমন স্কুলও হয়- েযখােন িবেকেলর সূ যর্ েদখেত
েদখেত ক্লাস চলেছ। পািখর ডাক শুনেত শুনেত আর
ঋতুর সেঙ্গ বদেল যাওয়া গােছর পাতার রঙ েদখেত
েদখেত পােঠর কাজ চলেছ। পৃ িথবীর মািটেক অনু ভব
করার মধয্ িদেয় িশক্ষা গৰ্হণ চলেছ। েরাময্ািন্টক
পৰ্কৃিতিবেদর পযর্েবক্ষণ নয়– পৃ িথবী– পৰ্কৃিতেক
(১৮৯৫-১৯৮৬ িখৰ্স্টা )
জিড়েয় েয সামিগৰ্ক জীবনপৰ্বাহ চলেছ েসই ধারাটােক
েদেখ – শুেন – বুেঝ েনওয়ার েচষ্টাই এই স্কুেলর পাঠকৰ্ম। কৃষ্ণমূ িতর্ ফাউেণ্ডশন ইিণ্ডয়া
(েক. এফ. আই.) পিরচািলত স্কুলগুিলর পাঠয্কৰ্ম এমনই। বইপতৰ্ সবর্সব্ জানা সব
নয়। জীবেনর সেঙ্গ পৰ্কৃিতর েদওয়া-েনওয়া আর সামঞ্জসয্ বজায় রাখেত েশখায় িশক্ষা।
েজ িড কৃষ্ণমূ িতর্ 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 কৃষ্ণমূ িতর্ “িবশব্-িশক্ষক” বা
“সেতয্র িশক্ষক” হেয় উঠেবন। তাঁেক মাথায় েরেখ ৈতির হল িবেশষ এক সম্পৰ্দায়।
কৃষ্ণমূ িতর্ পৰ্িশক্ষণ েপেত থাকেলন যােত িবশব্-গুরুর পেদ আসীন হেত পােরন। িকন্তু
দীঘর্ অনু শীলেনর েশেষ েয েজ. িড. কৃষ্ণমূ িতর্ ৈতির হেলন তাঁেক িথওেসািফকয্াল
েসাসাইিট েমােটও েতমনিট আশা কেরিন।
১৯২৯ এর এক ঐিতহািসক বক্তৃতায় িতিন েয সম্পৰ্দােয়র েনতৃতব্ েপেয়িছেলন
েসই সম্পৰ্দায়িটেক েভেঙ েদন। িনেজেক সবরকম কতৃর্তব্, কতৃর্পক্ষ, আধয্ািত্মক বন্ধন
েথেক মুক্ত েঘাষণা কেরন। আর তাঁর িচন্তা ভাবনা জুেড় থােক “সু -সমাজ”– এর
েখাঁজ, যার িভিত্ত হেব “যথাথর্ মূ লয্েবাধ” 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 করেতই এই জানােবাঝার পথ চলা ,
আর পৰ্িতিট বয্িক্তর এই আত্ম-আিবষ্কার আর তার বাইেরর পৃ িথবী-পৰ্কৃিতর সেঙ্গ তাল
িমিলেয় সমনব্য় েরেখ চলেব। বাইেরর আর অন্তেরর সমনব্য় সাধন পৰ্িতফিলত হেব
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পিরেবেশ, সমােজ। বয্িক্তর েসৗন্দযর্, শুভেবাধ ছিড়েয় পড়েব পিরেবেশ, সমােজ। ৈতির
হেব সু -সমাজ। আর এই অন্তেরর পিরবতর্ন ও নবীকরেণর মূ েল থাকেব িশক্ষা। এই
িশক্ষাই হেয় উঠেব সমাজ বদেলর হািতয়ার।
তাই কৃষ্ণমূ িতর্ 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 পৰ্িতেযািগতাপূ ণর্ সমােজ দাঁিড়েয় কৃষ্ণমূ িতর্ েজার গলায়
বেলন “তুিম পৰ্িতেযািগতায় অংশ িনও না। ইঁদূর েদৗেড়র চূ ণর্– দােগ পা েরেখা না
যিদ তুিম অনািবল আনেন্দর ভাগীদার হেত চাও”।
আবাস্তব লাগেছ! কৃষ্ণমূ িতর্ ফাউেণ্ডশেনর স্কুলগুিলেত পৰ্িতেযািগতার েলশমাতৰ্
েনই। এই স্কুলগুিলর পাঠকৰ্ম ছাতৰ্-িশক্ষেকর “িবকােশ” িবশব্াস কের। স্কুলগুিল উন্মু ক্ত
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 মানু ষ ৈতির করা এই স্কুলগুিলর লক্ষয্ নয়। স্কুলগুিলর পাঠকৰ্ম
দািব কের– উত্তম আচরণ, ভােলা বয্বহার– কাজ ও সু ন্দর সম্পকর্ স্থাপেনর ক্ষমতা।
কৃষ্ণমূ িতর্র কােছ “আত্ম-িবশব্াস” ধারণািটর জায়গা িছল না। তাই তাঁর িচন্তা
ধারায় পৰ্িতিষ্ঠত স্কুলগুিলেত সব রকেমর আত্ম বা অহংেক হিটেয় িদেয় িবশব্াস-আস্থার
উপর েজার েদওয়া হয়। আমােদর েচনা জানা স্কুলগুিলেত ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর কাজকেমর্র
মূ লয্ায়ন ও িবচার পৰ্িতিনয়ত ঘেট চেলেছ। এই মূ লয্ায়েনর সেঙ্গ জিড়েয় থােক
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ একধরেণর তুলনা। যার ফেল ক্লাস ঘের থােক দব্ন্দব্, ভীিত,
অসহায়তা। কৃষ্ণমূ িতর্র ফাউেণ্ডশন স্কুলগুিলেত িশক্ষেকরা এই তুলনা আর পৰ্িতেযাগী
আবহাওয়া বন্ধ রাখেত িবেশষ ভােব সেচতন থােকন। কৃষ্ণমূ িতর্র কােছ যথাথর্ িশক্ষার
(যা সু -সমােজর জন্ম েদেব) ভূ িমকা হেলা বয্িক্তেক তার চারপােশর সব িকছু র পৰ্িত
সংেবদনশীল কের েতালা। িশক্ষার ভূ িমকা অংক-ভূ েগােল পারদশর্ীতা ৈতির করা নয়
বা ডাক্তার-ইিঞ্জিনয়ার ৈতির করা নয়। িশক্ষার কাজ একজন যথাথর্ মানু ষ ৈতির করা,
েয িবেশষজ্ঞ হেব না। িশিক্ষত হেয় েস হেয় উঠেব এক সািবর্ক সত্তা। িশিক্ষত মন
ভাবেব, িচন্তা করেব, সিকৰ্য় থাকেব– জীবন্ত–পৰ্াণবন্ত থাকেব।
কৃষ্ণমূ িতর্র কােছ “অিস্তেতব্র পৰ্ধান লক্ষণ হেলা সম্পিকর্ত থাকা– সম্পেকর্ থাকা”।
মানু েষর সেঙ্গ মানু েষর সম্পকর্– মানু েষর সেঙ্গ পৰ্কৃিতর। এর মূ ল কারণ পৰ্িতিট বয্িক্ত
িবেশষ এই িবশব্সংসােরর সেঙ্গ যু ক্ত– আলাদা নয়। কৃষ্ণমূ িতর্ িবশব্াস করেতন
বয্িক্তেচতনার বদেল সমেবত েচতনায়।
আধু িনক ভারেতর েপৰ্িক্ষেত কৃষ্ণমূ িতর্র িশক্ষা িচন্তা েকাথায় স্থান েপেয়েছ বা
পােব?
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েজ. কৃষ্ণমূ িতর্

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 মানু ষ তার পিরবােরর জনয্ সব্চ্ছলতা এেন িদেত পারেছন
না– পারেছন না মানিসক সহায়তা এেন িদেত।
চারিদেক এক মূ লয্েবােধর অবক্ষয়। এটা কী আমােদর ভৰ্ান্ত িশক্ষানীিতর দান
নয় ? েকাথাও কী িশক্ষার মমর্াথর্ ভূ িমকােক অসব্ীকার করা হেয়েছ?
কৃষ্ণমূ িতর্র দশর্ন স্থান েপেয়েছ আমােদর েদেশর পৰ্থাগত স্কুেলর পিরেবশ
িবজ্ঞােনর পাঠকৰ্েম। েক এফ আই স্কুলগুিলর পিরেবশ িবদয্ায় পিরেবশ–পৰ্কৃিতর
নবীকরণ জায়গা কের েনয়। পিরেবশিবদয্ার পাঠকৰ্েম এমন সব পৰ্কল্প গৰ্হণ করা
হয়, যার সাহােযয্ স্কুল সংলগ্ন স্থানীয় কিমউিনিট পিরেষবা পায়। ফেল কিমউিনিটর
সেঙ্গ স্কুলগুিলর 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.) কৃষ্ণমূ িতর্ ফাউনেডশেনর পিরেবশিবদয্ার িবষয়িট গৰ্হণ কেরেছ।
কৃষ্ণমূ িতর্ ফাউনেডশন পিরচািলত কেয়কিট স্কুল েচন্নাই, মুমব্াই, পুনা ও
উত্তরপৰ্েদেশর মেতা জায়গায় ছিড়েয় পেড়েছ। েচন্নাইেয়র কােছ মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূ িতর্র
জন্মস্থােন) সংলগ্ন উন্মু ক্ত মেনারম পিরেবেশ ৈতির হয় ঋিষ ভয্ািল এডুেকশন েসন্টার,
েক এফ আই পিরচািলত পৰ্থম স্কুল।
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 দু িট “হােত
কলেম পৰ্িশক্ষণ েনওয়ার জনয্” বহুস্তরীয় স্কুল। ১৬িট বহুস্তরীর েছাট েছাট স্কুল,
িশক্ষক-পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্।
বাস্তেবর শৰ্ীহীন পৰ্াথিমক স্কুল েযখােন ঘুপিচ ঘের, একেঘেয় সু ের একক িশক্ষক
একপাল বাচ্চােক িনেয় ক্লাস কেরন। েসখােন ছাতৰ্ অনু পিস্থিত ভীষণ সমসয্া, অনু েপৰ্রণা
এবং উেদয্ােগর অভাব। অথর্ েনই, েশৗচালয়হীন, পানীয় জেলর বয্বস্থাও েনই। এই
পিরিস্থিতেক চয্ােলঞ্জ জািনেয় ঋিষ ভয্ািলর রুরাল এডুেকশন েসন্টার ৈতির কেরেছ
“এক বােক্স স্কুল” পৰ্কল্প। এই বয্বস্থায় রেয়েছ িনেজ িনেজ িশেখ েফলা যােব এমন
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উপকরণ। উচ্চমােনর অথচ ছাতৰ্-বন্ধু, ছাতৰ্-উপেযাগী, েচনা-জানা িবষয়বস্তু িদেয় ৈতির
েশখার উপকরণ সেঙ্গ থাকেছ কিমউিনিটর সেঙ্গ সংেযাগকারী িবষয়। এই “এক বােক্স
স্কুল” পৰ্কল্পিট ছিড়েয় েদওয়া হেয়েছ অন্ধৰ্পৰ্েদেশর পৰ্াথিমক স্কুলগুিলেত। সরকাির,
পৰ্থা-বিহভূ র্ত ও আন্তজর্ািতক িশক্ষা সংস্থাগুিল রুরাল এডুেকশন েসন্টােরর এই পৰ্কল্প
েথেক সাহাযয্ িনেচ্ছ।
NCERT তােদর নয্াশনাল কািরকুলাম েফৰ্মওয়ােকর্ মূ লয্েবাধ িশক্ষার িবষয়িট েযাগ
কেরেছন। েযখােন স্থান েপেয়েছ– িনয়মানু বিতর্তা, পিরচ্ছন্নতা, অধয্বসায়, পিরশৰ্মী,
পিরেষবা ও কতর্বয্েবাধ, সাময্তা, সহেযািগতা ও সতয্তার মত মূ লয্েবাধগুিল। আশা
করা হেচ্ছ স্কুল পাঠকৰ্েমর মাধয্েম ক্লাসঘের ছিড়েয় পড়া এই েবাধগুিল লড়েব সমাজ
জুেড় েগঁেড় বসা অজ্ঞানতা, ধমর্ান্ধতা, িহংসা, কুসংস্কার ও দু দর্শাগৰ্স্ততার িবরুেদ্ধ।
আমােদর েদখেত হেব েবাধগুেলা িক উপর েথেক “বাণীর” মেতা চািপেয় েদওয়া হেচ্ছ
নািক েবাধগুেলা সৃ িষ্ট হেচ্ছ অন্তেরর অন্তঃস্থল েথেক! এখােনই পৰ্েয়াজন কৃষ্ণমূ িতর্র
যথাথর্ িশক্ষা ধারণার, েয িশক্ষা রূপান্তরকামী। আমােদর িশক্ষানীিত েসই রূপান্তরকামী
যথাথর্ িশক্ষােক পৰ্িতফিলত করেব েতা ?
“সতয্কার িশক্ষা মােন কতকগুেলা তথয্ মুখস্ত কের পরীক্ষার পৰ্াচীরটা েপরালাম
এমন নয়, এর অথর্ জীবেনর তাৎপযর্েক গভীরভােব উপলি করা ।”- েজ.কৃষ্ণমূ িতর্
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েজ.িপ.নাইক

েজ.িপ.নাইক
এ.আর.কামাত এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

ভারতীয় িশক্ষা জগেত দািপেয় েবিড়েয়িছেলন
েজ.িপ. নাইক– চার দশেকরও েবিশ সময় ধের।
মহাত্মা গান্ধীর আইন অমানয্ আেন্দালেন সিকৰ্য়
অংশগৰ্হণ েথেক শুরু কের িশক্ষাদেশর্ গান্ধীবাদী
মেনাভাব; গৰ্ােম গেঞ্জ বুিনয়ািদ িশক্ষা িনেয় কাজ কমর্;
পৰ্াথিমক িবদয্ালয় স্থাপন করা-পিরচালনা করা;
(১৯০৭ -১৯৮১ িখৰ্স্টা )
পরবতর্ীকােল ভারতীয় িশক্ষা বয্বস্থার পুনর্গঠন ও
সংস্কার িনেয় ভাবনা-িচন্তা করা, রূপায়ণ করাই িছল েজ িপ.নাইেকর জীবন ধারা।
ভারতীয় িশক্ষা সমব্েন্ধ এমন িকছু িছল না যা তাঁর অজানা িছল। সব্াধীেনাত্তর ভারেতর
েবশ কেয়কিট িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর সেঙ্গ তাঁর নাম জিড়েয় আেছ। েযমন– (NCERT)
এন.িস.ই.আর.িট (িশক্ষা আর পৰ্িশক্ষণ সংকৰ্ান্ত জাতীয় পষর্দ), জওহারলাল েনেহরু
িবশব্িবদয্ালয়, িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পিরকল্পনা ও পিরচালন সংস্থা এন.আই.ই.িপ. (N.I.E.P),
পুেনর I.I.T েযখােন িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ িনেয় স্নাতেকাত্তর স্তের পড়ােশানা করা
যায়। এছাড়া গৰ্ামীণ সমাজ উন্নয়ন িনেয় পড়ােশানার জনয্ েকালাপুের একিট সংস্থা
ৈতির কেরন েজ.িপ.নাইক। ১৯৬৪ সােল পৰ্থম ভারতীয় িশক্ষা কিমশন গিঠত হয়।
েজ.িপ.নাইক এই কিমশেনর সদসয্-সম্পাদেকর দািয়তব্ গৰ্হণ কেরন। িশক্ষা িনেয় তাঁর
িচন্তাভাবনা ধরা রেয়েছ তাঁর নানা েলখায়। েযমন১) দু ই খেণ্ডর আধু িনক ভারেতর িশক্ষার ইিতহাস, েযখােন ভারতীয় িশক্ষা বয্বস্থার
কালানু কৰ্ম ও সংখয্াতািত্তব্ক তথয্ েদওয়া আেছ।
২) গান্ধীিজর বুিনয়াদ িশক্ষা ও তার রূপায়ণ িনেয় েলখা, েযখােন কমর্িশক্ষা ও হােলর
SUPW (সামািজক ভােব উপেযাগী উৎপাদনমূ লক কাজ) এর কথা বলা আেছ;
৩) জনিশক্ষা সংকৰ্ান্ত নানা েলখা েযখােন বুিনয়ািদ িশক্ষার সবর্জনীনতার পৰ্বতর্ন
কেরেছন, পৰ্াথিমক িশক্ষার পৰ্সােরর কথা বেলেছন। বয়স্ক িশক্ষা, পৰ্থা-বিহর্ভূত
িশক্ষা ও অিবরাম বা কনিটনু িয়ং িশক্ষাকৰ্েমর কথা বেলেছন;
৪) িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পিরকল্পনা ও পিরচালনা িনেয় বহু েলখা রেয়েছ।
৫) সবেচেয় উেল্লখেযাগয্ িশক্ষা কিমশেনর িরেপাটর্ আকাের েলখা ভারতীয় িশক্ষা
বয্বস্থার পুনর্গঠেনর লেক্ষয্ এক মহান নকশার অবতারণা করা।
জীবেনর েশষিদেক তাঁর েলখােলিখর িবষয় হেয় ওেঠ সমাজ ও িশক্ষার মেধয্কার
আন্তঃসম্পকর্। ততিদেন তাঁর ভাবনা িচন্তায় ঘেট েগেছ এক িবপুল বদল। শুরুর িদেক

81

েজ.িপ.নাইক

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

তাঁর িশক্ষা িচন্তােক পৰ্ভািবত কেরিছল গান্ধীিজর বুিনয়ািদ িশক্ষাকৰ্ম আর তাঁর িনেজর
গৰ্ােমগেঞ্জ গরীবগুেবর্া মানু ষেদর সেঙ্গ িশক্ষা িনেয় কাজ করার অিভজ্ঞতা। েসই পৰ্ভাব
আমরা েদখেত পাই েজ িপ নাইেকর নানা েলখায়, এমনিক ১৯৬৪-৬৬ র িশক্ষা
কিমশেনর পৰ্িতেবদেনও েসই পৰ্ভাব েদখা যায়। িতিন জনিশক্ষার কথা বলেত িগেয়
দািব কেরেছন বুিনয়ািদ িশক্ষার সবর্জনীনতােক (িনেদন পেক্ষ ৬-১১ বছর বয়সীেদর
জনয্ সবর্জনীন পৰ্াথিমক িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্সােরর কথা বেলেছন)। সবর্জনীন স্কুল
িশক্ষার পাশাপািশ চালু করেত হেব এমন এক পৰ্থা-বিহর্ভূত িশক্ষাবয্বস্থা যার বহুমুখী
পৰ্েবশ থাকেব। এই িশক্ষা বয্বস্থা হেব আংিশক সমেয়র জনয্। এখানকার পাঠকৰ্ম
কৰ্মানু সারী হেব না। তত্তব্গতভােব এত িনখুঁত িশক্ষাবয্বস্থা বাস্তেব রূপািয়ত হওয়ার
সময় সফল হেলা না। ধু মধাম কের জাতীয় বয়স্ক িশক্ষা কমর্সূচীর সূ চনা হেলও
িকছু িদন পর েথেক কমর্সূচীর পথ চলা েখাঁড়ােত শুরু করল। েজ িপ.নাইক িবরিক্তর
সেঙ্গ এর সমােলাচনা করেলন। িতিন এই বেল ভারতীয় িশক্ষাবয্বস্থার িতরষ্কার করেলন
েয এ বয্বস্থা িচরকালই “েশৰ্ণী” িশক্ষার পেক্ষ কাজ কেরেছ। েকানিদনই এই বয্বস্থা
জনগেণর পেক্ষ দাঁড়ায়িন। িতিন সবর্জনীন বুিনয়ািদ িশক্ষা আর বয়স্ক িশক্ষার লেক্ষয্
এক জনআেন্দালেনর আহব্ান জানােলন। ভারতীয় আথর্-সামািজক গঠেনর িনদারুণ
দািরদৰ্, উপাজর্েনর েক্ষেতৰ্ েয ভয়ানক অসাময্, ধন ও রাজেনৗিতক ক্ষমতার অসম
িবনয্াস েজ িপ নাইেকর সব্প্ন সাকার হেত িদল না। তেব তাঁর উেদয্ােগ পুেনর
িশক্ষােকিন্দৰ্ক পৰ্িশক্ষণ সংস্থার হাত ধের গৰ্ামীণ এলাকায় েবশ িকছু সফল বয়স্ক িশক্ষা
কমর্সূচী চালু করা সম্ভব হয়। ১৯৬০ সােল েকন্দৰ্ীয় িশক্ষা মন্তৰ্েকর সেঙ্গ যু ক্ত হওয়ার
পর িতিন সকল স্তেরর িশক্ষা সংকৰ্ান্ত পিরকল্পনা ও পিরচালনায় গুণগত উন্নিতর
ভাবনা িচন্তা শুরু কেরন। আর এই সু বােদ N..I.E.P.A (জাতীয় িশক্ষা পিরকল্পনা ও
পিরচালনা েকন্দৰ্) স্থািপত হয়। ভারতীয় িশক্ষার পুনর্গঠন , িশক্ষার সেঙ্গ সমােজর
েযাগ, িশক্ষােক্ষেতৰ্ পিরবতর্েনর সেঙ্গ সামািজক পিরবতর্েনর সম্পকর্ েজ িপ নাইকেক
ভািবেয়েছ। িশক্ষা কিমশেনর িরেপােটর্ তাঁর এই িচন্তা ভাবনার কথা জানা যায়। িবৰ্িটশ
সামৰ্ােজয্র অধীেন থাকাকালীন েতা বেটই এবং তার পেরও ভারেতর িশক্ষা বয্বস্থা
েয সব্ায়ত্ত লাভ কেরিন েসটা েজ িপ নাইক বারবার েদিখেয়েছন। পৰ্চিলত িশক্ষা
বয্বস্থার েখাল নলেচ বদেল েফেল ৈতির করেত হেব একিট জাতীয় িশক্ষা বয্বস্থা যা
ভারতীয় সমােজর পিরবতর্ন সাধন করেব। এই িশক্ষা বয্বস্থার লক্ষয্ হেব সামািজক
ও জাতীয় ঐকয্ সাধন, উৎপাদন বৃ িদ্ধ, গণতন্তৰ্েক সু দৃঢ় করা ও আধু িনকতার পৰ্সার
ঘটােনা, িবজ্ঞান ও িবজ্ঞান-মনস্কতার পৰ্সার এবং যথাযথ সামািজক, ৈনিতক, আধয্ািত্মক
মূ লয্েবােধর পৰ্সার। উপেরাক্ত লক্ষয্গুিলেক মাথায় েরেখ িশক্ষা কিমশন িরেপােটর্র
মাধয্েম েপশ করা েহাল জাতীয় িশক্ষা বয্বস্থার এক মহতী নকশা। িদব্তীয় িবশব্যু দ্ধ
পরবত্তর্ী পিশ্চমী সমাজ িবজ্ঞানীেদর ধারা অনু সাের েজ িপ নাইকও মেন করেতন েয
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িশক্ষা হেলা সমাজ বদেলর হািতয়ার। ভারতীয় সমােজ আমূ ল পিরবতর্ন িশক্ষার হাত
ধের আসেব। েজ িপ নাইক এই মতই েপাষণ করেতন। আথর্-সামািজক, সামািজকরাজৈনিতক পটভূ িমর ভূ িমকােক অগৰ্াহয্ কের এই মত িতিন মেন পৰ্ােণ িবশব্াস
করেতন। িশক্ষার েমাড়েক একিতৰ্ত হেব ভারতীয় ঐিতেহয্র জ্ঞান আর আধু িনক
সমেয়র পৰ্গিত। েজ িপ নাইেকর এই ধারণা েবিশ িদন স্থায়ী হেলা না। িশক্ষা কিমশেনর
পৰ্িতেবদেন েদওয়া জাতীয় িশক্ষাবয্বস্থার মহতী নকশা উপযু ক্ত রাজৈনিতক ও
সামািজক কাঠােমার অভােব রূপায়ন করা সম্ভব হেলা না। ৭০ দশেকর মাঝ সময়
েথেক েজ িপ নাইেকর িশক্ষা-সমাজ সম্পকর্ সমব্েন্ধ মত বদলােত শুরু করল। তাঁর
েলখায় কৰ্মশ ধরা িদেত লাগল অনয্ ধারার মতামতঃ–
১) িশক্ষােক্ষেতৰ্ ও সমােজ যু গপৎ পুনর্িবনয্ােসর পৰ্েয়াজনীয়তা
২) পুনর্িবনয্ােসর জেনয্ পৰ্েয়াজন রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক পৰ্েচষ্টা।
িকছু বছর পর সমাজ ও িশক্ষার মেধয্কার সম্পকর্ িনেয় তাঁর ধারণা আেরা িতক্ষ্ণ,
ধারােলা হেত শুরু করল। সারা ভারত সহ িবশব্জুেড় িশক্ষার সব্ণর্যুগ েশষ হেয় এেসেছ।
ভারেতর িশক্ষােক্ষেতৰ্ এক অচল-অনড় িস্থরতা। েজ িপ নাইেকর েলখায় পৰ্কাশ েপল
“এক নতুন সমােজর িদগ্দশর্ন”। িতিন ভারতীয় িশক্ষায় রাজৈনিতক িবষয়সূ চী
েঢাকােলন। গান্ধীবাদী ধারণা েথেক সের না এেসও, িবজ্ঞানেক আধয্ািত্নকতার
মূ লয্েবােধর কােছ েমলাবার েচষ্টা করেলও, েজ িপ নাইেকর ভাবনায় স্থান েপল মানু েষর
সামািজক-রাজৈনিতক সমতা। এই নতুন সমাজ বয্বস্থা সৃ িষ্ট করেব েদেশর দিরদৰ্,
িনপীিড়ত মানু ষ। আর িশক্ষা বয্বস্থা বাইের থাকা রাজৈনিতক কমর্ী, সমাজকমর্ীেদর
কাজ হেব এই দিরদৰ্, িপিছেয় পড়া মানু ষেদর সংগিঠত করার। ইিণ্ডয়ান কাউিন্সল অফ
েসাশয্াল সােয়ন্স িরসর্ােচর (I..C.S.S.R) সেঙ্গ জিড়ত হওয়ার পর েথেক, সমাজিবজ্ঞান
চচর্া, গেবষণার সেঙ্গ জিড়েয় েযেত িগেয় েজ িপ নাইেকর িশক্ষা ভাবনা এই িদশা
পায়। জীবেনর েশষ েলখায় িতিন িশক্ষা কিমশেন েদওয়া িনেজর তেত্তব্র সমােলাচনা
কের েগেছন। িতিন কবুল কেরেছন েয ওই তেত্তব্ দিরদৰ্-িনপীিড়ত ভারেতর কথা ভাবা
হয়িন। ভারেতর সমােজ ধন বন্টন, ক্ষমতা বন্টন, উপাজর্েনর ভয়ানক অসমতা জায়গা
পায় িন। ভারেতর মেতা েদেশ সমাজ পিরবতর্েন িশক্ষা েয পৰ্ধান স্থান েপেত পাের
না েসখােন অন্ন-বস্তৰ্-বাসস্থান-কাজ েয জায়গা কের েনেব– তা িতিন সব্ীকার কের
েগেছন। ভারতীয় িশক্ষাবয্বস্থা েজ িপ নাইেকর একক অবদান েকানিদনই ভুলেব না।
েয সমেয় এ েদেশর িশক্ষা িবজ্ঞান িনেয় গেবষণার মান তুচ্ছাতুচ্ছ, েকবলমাতৰ্
অনু করেণর িবষয় হেয় তা আটেক িছল, েসখােন েজ িপ নাইেকর িচন্তা ভাবনা নতুন
িদক খুেল িদেয়িছল। বহু গেবষকেক নতুন নতুন কাজ করেত অনু পৰ্ািণত কেরিছল।
ভারেতর মুখপাতৰ্ হেয় তথা তৃতীয় িবেশব্র মুখপাতৰ্ হেয় েজ িপ নাইক েপঁৗেছ
িগেয়িছেলন িবেশব্র দরবাের। তাঁর িশক্ষা ভাবনা িনেয়।
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ময্ালকম আিদেসিশইয়া
এিরক পৰ্ভাকর রিচত ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

কথায় বেল, েয েযমন, েস েতমন েচােখই
পৃ িথবীেক েদেখ। ময্ালকম আিদেসিশইয়া িছেলন
একজন উঠিত অথর্নীিতিবদ, তাও আবার এমন সময়
যখন তার েদশ ভারতবষর্ সেব ঔপিনেবিশকতার কবল
েথেক েবিরেয়েছ। চািহদা-েজাগান, েকৰ্তা-লিগ্নকাির,
লাভ-উৎপাদন-উন্নয়েনর চুলেচরা িবচার কেরেছন
(১৯১০-১৯৯৪ িখৰ্স্টা )
অথর্শােস্তৰ্র হাত ধের। আথর্-সামািজক উন্নয়েনর সব্প্ন
েদেখেছন, দািরদৰ্ েঘাচােনার সব্প্ন েদেখেছন আিদেসিশইয়া। অথর্ৈনিতক উন্নয়ন মােনই
েয েকবল অথর্ৈনিতক বৃ িদ্ধ নয়, এর সেঙ্গ জিড়ত থােক দািরদৰ্ দূ রীকরেণর িদেক
এিগেয় যাওয়া, এই ভাবনাও তখন েথেকই দানা বাধঁিছল তাঁর মেন। আর িশক্ষা
েক্ষতৰ্ও েয লাভজনক িবিনেয়ােগর একটা উপায় েস কথাও মাথায় চাড়া িদিচ্ছল। েদশ
জুেড় িশল্পায়নেক সু স্থায়ী করেত িগেয় কৃিষ পৰ্ধান ভারতবেষর্ চাষাবাদেক েকবলমাতৰ্
জীবন ধারেণর উপায় কের েরেখ িদেল চলেব না। এখােনও চাই িবিনেয়াগ। িশল্প
উন্নয়ন কৃিষেত উন্নিত আনেব। আর এর সব িকছু র মূ েল থাকেব িশক্ষা। তেত্তব্র
কচকিচ নয়, হােত কলেম িশক্ষার কারবাির িছেলন ময্ালকম। তাই এই মাষ্টার মশাই
ক্লাসঘেরর েঘরােটাপ ছািড়েয় ছাতৰ্েদর িনেয় গৰ্ােমর েক্ষত-খামাের ঘুের ঘুের অথর্নীিতর
তত্তব্গুেলা ঝািলেয় িনেতন। হােত েপষাই করা চাল আর হােত বানােনা কাগজ, তাঁত
ফসল ফলেনর আর গৰ্ামীণ ধার বািকর িপছেন েয অথর্নীিত কাজ কের তার মাপেজাক
করেতন। আর েজার গলায় পৰ্িতষ্ঠা করেতন এই উন্নয়ন পৰ্িকৰ্য়ায় মানু েষর ভূ িমকার
কথা, েযখােন িশক্ষা এেস হাল ধরেব। িদব্তীয় িবশব্যু েদ্ধর অবসােনর পেনেরা বছেরর
মেধয্ তৃতীয় িবেশব্র পৰ্ায় ষাটিট েদশ উপিনেবেশর কবল েথেক সব্াধীনতা লাভ কের।
আর পৰ্ায় এই সময় ধের– ১৯৫০-৬০, আিদেসিশইয়া জািতপুেঞ্জর সামািজক– অথর্নীিত
িবভাগ ইউেনেস্কােত কমর্রত থােকন। কােজর সূ েতৰ্ তাঁেক পৰ্ায়ই েযেত হত েসই সব
সদয্ সব্াধীন হওয়া রাষ্টৰ্গুিলেত। এই েদশগুিলর রাজৈনিতক সব্াধীনতার পটভূ িমকায়
েছেয় িছল গভীর দািরদৰ্, সামািজক-অথর্ৈনিতক অসাময্তা, িশল্পায়েন অনিভজ্ঞতা। তার
সােথ িছল ঔপিনেবিশক িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্সার, যা আদেত েদেশর আপামর সাধারণ
মানু েষর ভােলা থাকার সােথ সম্পিকর্ত িছল না। ঔপিনেবিশক শাসেকর চািহদা চিরতাথর্
করাই িছল এই িশক্ষার লক্ষয্। আিদেসিশইয়া মেত িশক্ষার উপর িনভর্র কের সমাজ
পিরবতর্ন আর পৰ্যু িক্ত গত পৰ্গিত। সমােজর চলমান সামািজক অথর্ৈনিতক চািহদার
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সেঙ্গ বয্িক্তর আশা আকাঙ্ক্ষার িমলন সাধন করেব িশক্ষা। চাকিরর বাজােরর বাজােরর
পৰ্িতেযাগী ৈতির করার সােথ িশক্ষা আবার ধের রাখেব, বেয় িনেয় চলেব েদশজ
সংস্কৃিত এবং তার ঐিতহয্। পৰ্িতফিলত করেব সমােজর মূ লয্েবাধ ও িনয়মকানু ন।
তাঁর মেত িশক্ষা হল এক ধরেণর উেদয্াগ যার লক্ষয্ আেছ, আেছ উেদ্দশয্। কী
পড়ােনা-েশখেনা হেব তার একটা পিরকল্পনা ৈতির করার সময় সামািজক মূ লয্েবাধ,
সামািজক-রাজৈনিতক চািহদা বুেঝ িনেত হেব। পৰ্িতিট সমাজ বয্বস্থার িনজসব্ চািহদা
– অবস্থান অনু সাের িশক্ষােক হেত হেব বাস্তবমুিখ ও সু সঙ্গগত। ইউেনেস্কার পৰ্যু িক্তগত
সহেযািগতা িবভােগর িনেদর্শক িহসােব আিদেসিশইয়ােক ঘুের েবড়ােত হত নানা
েদেশ। উন্নয়নশীল েদশগুেলার উন্নয়েনর েদৗড় তার নজের আসত। আর এখােনই
িতিন তাঁর িবশব্াস কােজ লাগােতন। েযেহতু িশক্ষা সমসয্ার সেঙ্গ সামািজক, অথর্ৈনিতক,
রাজৈনিতক পৰ্শ্ন জিড়েয় থােক তাই তৃতীয় িবেশব্র এই েদশগুেলার িশক্ষা েক্ষেতৰ্র
সেঙ্গ যারা জিড়ত, েসই সব েনতা, মন্তৰ্ীেদর সােথ িগেয় কথা বলেতন। পৰ্থেমই িতিন
এই সব েদেশর েনতা-মন্তৰ্ীেদর সেঙ্গ আেলাচনায় বেস, উন্নয়নেক িঘের িশক্ষার
গুরুতব্পূ ণর্ ভূ িমকা িনেয় উপলি সঞ্চািরত করেতন। এর পেরর কাজ েদশগুিলেক
তােদর িনজ িনজ িশক্ষার লক্ষয্ ও উেদ্দশয্ িস্থর করেত সাহাযয্ করেতন। এই লক্ষয্
ও উেদ্দশয্ েসই েদেশর সামািজক ও সাংস্কৃিতক পৰ্েয়াজনেক মাথায় েরেখ িস্থর করা
হত। এর পেরর ধােপ রাষ্টৰ্গুিলেক যথাযথ িশক্ষার জাতীয় পিরকল্পনা পৰ্স্তুত করার
জনয্ সহেযািগতার বয্বস্থা করা হত, যােত সব্ল্প খরেচ সেবর্াচ্চ লাভ অজর্ন করা সম্ভব
হয়। জাতীয় পিরকল্পনার কািঙ্ক্ষত কাজ হল িশক্ষা সম্পদ বণ্টেনর িবষয়িট িনধর্ারণ
করা এবং েদেশর অথর্ৈনিতক উন্নয়েন িশক্ষা অবস্থান িনিদর্ষ্ট কের েফলা। ১৯৬০ এর
দশক জুেড় িশক্ষা পিরকল্পনার েক্ষেতৰ্ আন্তজর্ািতক সহেযািগতার নতুন িদগন্ত খুেল
যায়। তৃতীয় িবেশব্র েদশগুেলা তােদর িশক্ষা পিরকল্পনায় আিদেসিশইয়ার অথর্ৈনিতক
পরামশর্ পৰ্ামাণয্ মেন করত। তাঁর উৎসােহ উন্নয়নশীল েদশগুিল জাতীয় পিরকল্পনার
েচৗহিদ্দ ছািড়েয় আঞ্চিলক স্তের িশক্ষা পিরকল্পনার ছক ৈতির করার সাহস েপেত
থােক। ১৯৫৯ সােল করাচীেত পৰ্থম এিশয়া মহােদেশর পৰ্াথিমক িশক্ষার আঞ্চিলক
পিরকল্পনা ৈতির হয়। এবং তার পের পেরই এই অঞ্চল িভিত্তক িশক্ষা পিরকল্পনা
সেম্মলন অনু িষ্ঠত হয়, আিফৰ্কায়, আরব েদেশ, লািতন আেমিরকায়। ধীের ধীের
ইউেনেস্কার পৰ্যু িক্তগত সহায়তা িবভাগিট জািতপুেঞ্জর উন্নয়ন পৰ্কেল্প (ইউ এন িড
িপ) েত পিরণত হয়। উন্নয়নশীল েদশগুিলর জনয্ পিরকল্পনা মািফক সহায়তা আেরা
সংগিঠত হেয় ওেঠ। আিদেসিশইয়ার উৎসােহ এই িবভােগর িসংহভাগ অথর্ িশক্ষা
েক্ষেতৰ্ বরাদ্দ হেত শুরু কের।
িশক্ষার সেঙ্গ উন্নয়েনর ওতঃেপৰ্াত সম্পকর্ েদখােত িগেয় আিদেসিশইয়ােক পৰ্চুর
পড়ােশানা করেত হত। করেত হেয়েছ পৰ্চুর েলখােলিখ। ইউেনেস্কার অিফস ঘেরর
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েটিবেল বেস চলত তাঁর গেবষণা। ইউেনেস্কার বষর্পঞ্জী েঘঁেট েঘঁেট পৃ িথবীর িবিভন্ন
অঞ্চেলর মাথা িপছু বৃ িদ্ধ হােরর সেঙ্গ স্কুল-ভিতর্ আর িশক্ষা েক্ষেতৰ্ বয্েয়র তুলনামূ লক
তািলকা ৈতির করেতন। অনয্েদর েলখা গেবষণা পতৰ্গুেলা পেড় েবর কের আনেতন
তােদর সারমমর্। িশক্ষার ফেল, স্কুল-কেলেজ িবিনেয়ােগর ফেল, বয়স্ক িশক্ষা – সাক্ষরতা
আর বৃ িত্তমূ লক িশক্ষার পৰ্সাের ফেল বয্িক্তর উতপাদনশীলতা বােড়, কারবােরর লাভ
বৃ িদ্ধ পায়। পৰ্থাগত ও পৰ্থািবহীন িশক্ষা েক্ষেতৰ্ িবিনেয়ােগর সেঙ্গ সু স্থায়ী উন্নয়েনর
সরাসির সম্পেকর্র পেক্ষ পৰ্মাণ েজাগােড় বয্স্ত থাকেতন। িশক্ষা েক্ষেতৰ্ িবিনেয়ােগর
পিরমাণ বাড়ােনার দািবর সব্পেক্ষ আওয়াজ তুলেতন। আর তাঁর এই পৰ্েচষ্টার ফেল
িবশব্ বয্াংক পৰ্িতষ্ঠা হওয়ার পৰ্ায় ২০ বছর পর ১৯৬২ সােল িবশব্ বয্াংক পৰ্থম িশক্ষা
েক্ষেতৰ্ িবিনেয়াগ কের। আন্তজর্ািতক মেঞ্চ আিদেসিশইয়া েজােরর সােথ েঘাষণা
করেতন উন্নয়েনর মানিবক িদকটা উেপক্ষা করেল েসই উন্নয়ন েকানিদনও সু স্থায়ী
হেব না। আর সু স্থায়ী উন্নয়েনর পিরকাঠােমা িনভর্র কের িশক্ষার উপর। িশক্ষা েকবল
বয্িক্তর বৃ িত্তমূ লক পৰ্স্তুিতর পণয্ নয় জাতীয় উন্নয়েনর হািতয়ার হল িশক্ষা। িশক্ষা হল
েদেশর ভিবষয্েতর জনয্ গুরুতব্পূ ণর্ পুঁিজর লিগ্ন। েদেশ েদেশ ঘুের ঘুের নানান মানু েষর
সেঙ্গ েমলােমশা কের নানান জিটলতা আর অসাময্ েদেখ িশক্ষার মনেমািহনী জাদু র
কথাই মেন কেরেছন আিদেসিশইয়া। অিশিক্ষেতর সামেন িশক্ষা পারেব অিভজ্ঞতার
দু িনয়া খুেল িদেত। তারা তােদর অিধকার সমব্েন্ধ সেচতন হেয় উঠেবন। দািরদৰ্তােক
অেমাঘ ভাগয্ বেল আর েমেন েনেবন না। তাঁরা সেচষ্ট হেবন পিরিস্থিতেক সামনাসামিন
েমাকািবলা করেত। িনেজেদর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ােত নতুন নতুন দক্ষতায় িশিক্ষত
হেবন, িনেজেদর সব্াস্থয্ পিরবােরর সব্াস্থয্ পিরবার পিরকল্পনা সমব্েন্ধ ওয়ািকবহাল হেবন,
িনেজেদর জীবন ধারণ পৰ্িকৰ্য়ায় বদল আনেবন, যােত তাঁরা পৰ্গিতশীল েদেশর সক্ষম
নাগিরক হেয় উঠেত পােরন। আিদেসিশইয়ার িশক্ষািচন্তা, তাই আশব্ােসর কথা বেল,
আত্মিবশব্ােসর কথা বেল। ভারেতর গৰ্ামগঞ্জগুিল মানু েষ মানু েষ পিরপূ ণর্। তাঁেদর মন
পৰ্াণ সহজাত জ্ঞােন ভরপুর। তাঁেদর এই িবপুল উৎপাদন ক্ষমতা অবয্বহৃত পেড়
আেছ। তার কারণ ভয়ঙ্কর িনরক্ষতা কৃিষ পণয্ উতপাদেন িবস্তার আনেত পৰ্েয়াজন
সব্াস্থয্ আর িশক্ষায় উন্নিত। গৰ্ােমর মানু েষর আর েদেশর কৃষকেশৰ্ণীর জীিবকার উন্নয়েন
পৰ্েয়াজন বয়স্ক িশক্ষার পৰ্সার।
পৰ্ায় পঞ্চাশ বছেররও েবিশ সময় ধের তৃতীয় িবেশব্র িশক্ষা েক্ষেতৰ্ উন্নয়েন লেক্ষয্
আিদেসিশইয়া অক্লান্ত ভােব কাজ কের েগেছন। জীবেনর ২৫ বছর পৰ্কৃত অেথর্ িবশব্
নাগিরক িহসােব কাটােলও জীবেনর েশষ িদনগুেলা গৰ্ামীণ ভারেতর সমসয্া সমাধােনই
েকেটেছ। তাঁর ৈতির করা মাদৰ্াজ ইনিস্টিটউট অফ েডেভলাপেমন্ট স্টািডেজ আথর্
সামািজক নানা িবষেয় গেবষণা শুরু হয় তাঁরই েনতৃেতব্। জীবনােন্ত তাঁর সব িদেয়
যান এই সংস্থােক।
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পাওেলা েফৰ্ইরী
েহনজ্ িপটার েগরহাডর্ রিচত ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

নীরবতার বাতাবরণ েভেঙ গা ঝাড়া িদেয় েজেগ
উেঠেছ মানু ষ। এমন মানু ষ যারা তুচ্ছ, নগণয্,
অিধকারহীন, িনপীিড়ত। শ েক হািতয়ার কের উেঠ
দাঁড়ােচ্ছ তারা। েয পিরিস্থিত, পিরেবশ তােদর
গলািটেপ েরেখেছ, েসটােক বদলাবার েচষ্টা করেছ
তারা…
(১৯২১-১৯৯৭ িখৰ্স্টা )
পাওেলা েফৰ্ইরীর জীবন িনেয় একটা নাটক মঞ্চস্থ
হেল, েশষ দৃ শয্টা এমনটা হেল তেবই মানােব।
পাওেলা েফৰ্ইরী জেন্মিছেলন ১৯েশ েসেপ্টমব্র ১৯২১ সােল। বৰ্ািজেলর উত্তর-পূ বর্
অঞ্চেলর েরিসেফ (Recife) শহের। েসই সময় বৰ্ািজলসহ সারা লািতন আেমিরকা
জুেড় চলিছল অথর্ৈনিতক মন্দা। আর েরিসেফ শহরিট কুখয্াত িছল তার দািরদৰ্্য্ আর
অভােবর জনয্। পাওেলার েছাটেবলা কােট গিরবগুেবর্া দূ দর্শাগৰ্স্ত মানু ষেদর সংস্পেশর্।
আিথর্ক অনটেনর কারেণ পাওেলার স্কুলজীবন বারবার বয্াহত হয়। পরবতর্ীকােল তাঁর
কমর্জীবন শুরু হেয়িছল েটৰ্ড ইউিনয়েনর আইনজীিব িহসােব। শৰ্িমকেদর নানা িবষেয়
আইিন পরামশর্ িদেতন পাওেলা েফৰ্ইরী।
েসই সূ তৰ্ ধের েফৰ্ইরী কারখানার শৰ্িমক মজুরেদর সেঙ্গ কাজ করার সু েযাগ
েপেয়িছেলন। েসই সু বােদ িতিন িনরক্ষর েখেট খাওয়া মানু ষগুেলার িশক্ষেণর কােজ
েলেগ পেড়ন। পাওেলা িনেজও িছেলন মধয্িবত্ত পিরবােরর সন্তান। আিথর্ক দু রাবস্থা
তাঁর পিরবারেক তািড়েয় িফেরিছল। চারপােশর অনাহার আর দািরদৰ্্যিক্লষ্ট মানু ষেদর
েদখেত েদখেত িতিন এেদর মেধয্ এক “নীরবতার সংস্কৃিত” লক্ষয্ কেরিছেলন। আিথর্ক
অনু শাসন, সামািজক ও রাজৈনিতক দমন পীড়েনর চােপ মানু ষগুেলা মূ ঢ়, জড়বৎ
জীবনযাপন করত। ক্ষমতাবােনরা িশক্ষােক তােদর হািতয়ার িহেসেব বয্বহার কের
এবং এই অবদমন আর নীরেব েমেন েনওয়ার সংস্কৃিতেক িজইেয় রােখ। পাওেলা
েফৰ্ইরী বৰ্ািজেলর িনপীিড়ত সমােজর সামেন তুেল ধেরন পৰ্শ্নমুখী িশক্ষা। পড়ুয়ারা
েসখােন নীরব িনিষ্কৰ্য় নয়। তারা তােদর চারপােশর জগৎ সমব্েন্ধ পৰ্শ্ন করেত েশেখ,
িনেজর মেনর ভাব পৰ্কাশ করেত করেত পৰ্েশ্নর উত্তর খুঁেজ িনেত েশেখ। পড়ুয়ারা
িনিষ্কৰ্য় েথেক বস্তু বা অবেজক্ট েথেক সিকৰ্য় সাবেজক্ট বা িবষয়ী হেয় উঠেত থােক।
পড়া-েশখা-জানার পিরমণ্ডেল ঘেট যায় এক উত্তরণ। আর বয্িক্ত উত্তরেণর ছাপ িগেয়
পেড় সমাজ-পিরেবেশ। েসখােন ঘটেত থাকা অনয্ায় অিবচােরর িবরুেদ্ধ সাধারণ
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মানু েষর রুেখ দাঁড়ােনার ক্ষমতা ৈতির হয়। পাওেলা মেন করেতন েয মানু ষ িনেজই
িনেজর সমসয্া েথেক েবেরােনার পথ খুঁেজ িনেত পারেব। এই ভােবই পাওেলা েফৰ্ইরী
িশক্ষােক সমাজ উত্তরেণর হািতয়ার িহসােব েদখেত েচেয়েছন এবং সারাজীবন েসই
উেদ্দেশয্ই কাজ কের েগেছন িতিন।
পাওেলা েফৰ্ইরীর বালয্জীবেনর িদেক যিদ আমরা িফের তাকাই তাহেল আমরা
েদখেত পাই েয সমুদৰ্তীেরর বালু তেট েছাট্ট পাওেলা তার েচনা জানা শ বেল চেলেছ
আর তার বাবা বািলর উপর কািঠ িদেয় েসই শ গুেলা িলেখ চেলেছ। এেককটা শ
িলখেছন আর শে র মেধয্ লু িকেয় থাকা েছাট েছাট শ ধব্িনেত ভাঙেছন। টুকেরা
টুকেরা নানান শ -ধব্িন জুেড় জুেড় পাওেলা আর তাঁর বাবা ৈতির কের চেলেছন
আেরা আেরা নতুন নতুন শ । পের বড় হেয় িনরক্ষর মানু েষর সেঙ্গ সাক্ষরতার কাজ
করেত িগেয় পাওেলা িক ওই পদ্ধিতই অনু সরণ কেরিছেলন ? তার কারণ েফৰ্ইরীর
পৰ্বিতর্ত বয়স্ক িশক্ষা এিগেয় িছল এই পৰ্িকৰ্য়ায়ঃ পৰ্থেম পড়ুয়ারা তােদর েচনা – জানা,
পিরিচত জগৎ েথেক শ েবেছ িনেয় শে র েজাগান েদেব। শ গুেলা হেত হেব
পড়ুয়ার অতয্ন্ত পিরিচত এবং িনতয্-বয্বহৃত। েযমন ধরা যাক েসই শ গুিল হলঃ
বিস্ত, েলাক, েভাট, রুিট ইতয্ািদ।
এগুেলােক বলা হয় েমৗল শ । এক একটা শে র সেঙ্গ েদওয়া হেব শ িমিলেয়
এক একটা ছিব। এই ছিব িঘের শুরু হেব সংলাপ–আেলাচনা। আর েসই আেলাচনায়
উেঠ আসেব নানা পৰ্াসিঙ্গক ভাবনা ও পৰ্শ্ন। আেলাচনায় পৰ্িতফিলত হেব পড়ুয়ােদর
ৈদনিন্দন জীবনধারা। শ পড়েত পারার সেঙ্গ সেঙ্গ পড়ুয়ারা তােদর বাস্তব জীবন
িনেয় পড়েব, কথা বলেব, মতামত েদেব। িনেজেদর জীবনেক িনেজেদর মত কের
তারা বুঝেত পারেব। পাওেলা েফৰ্ইরীর এই পৰ্িকৰ্য়ায় সাধারণ মানু ষ শুধু সাক্ষরতা
অজর্ন করেব তাই নয়, েসই সেঙ্গ পড়ুয়ােদর মেধয্ গেড় উঠেব নতুন িচন্তা-ভাবনা,
মতাদশর্, িবচার-িবেবচনা ও মূ লয্েবাধ। সব্াভািবকভােবই মানু ষ িনেজেদর অক্ষমতার
েবড়া-জাল েভেঙ্গ িনেজেদর িনয়িতর িনয়ন্তা হেয় উঠেব িনেজরাই। এমনটাই ঘেটিছল
বৰ্ািজেল। েফৰ্ইরীর সাক্ষরতা পৰ্কল্প অিভভূ ত রূেপ সফল হয়। অল্প সমেয়র মেধয্
েদেশর চারেকািট িনরক্ষর মানু ষ যােত সাক্ষর হেয় ওেঠ েসই উেদ্দেশয্ তদানীন্তন
বৰ্ািজল সরকার পৰ্েচষ্টা কেরন। েসটা িছল ১৯৬৩ সাল।
১৯৬৪ েত বৰ্ািজেলর িমিলটাির শিক্ত েস েদেশর যু ক্তরাষ্টৰ্ীয় সরকারেক হিটেয়
েদয়। েদশ জুেড় েয জনিপৰ্য় িশক্ষা আেন্দালন শুরু হেয়িছল েসটা বন্ধ হেয় যায়।
িমিলটাির শাসনতন্তৰ্ পাওেলা েফৰ্য়ােরর িশক্ষা দশর্নেক “ধব্ংসাত্মক” সাবয্স্ত কের এবং
পাউেলােক িনবর্াসেন পাঠােনা হয়।
পাউেলা েফৰ্ইরী চেল যান বিলিভয়া। েস েদেশর িশক্ষামন্তৰ্েক কাজ েনন িতিন।
বিলিভয়ােতও ঘেট যায় রাজৈনিতক পালাবদল। বিলিভয়া েছেড় পাওেলা চেল যান
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িচিল-েত। েসখােন িতিন কৃষকেদর মেধয্ বয়স্ক িশক্ষার পৰ্সাের িনেজেক িনযু ক্ত কেরন।
পাউেলা-র িশক্ষাদশর্ পড়ুয়ােদর মেধয্ পৰ্শ্ন করেত েশখায়। কৃিষকােজ অতয্াধু িনক
পৰ্যু িক্ত বয্বহার হওয়া সেত্তব্ও কৃষকেদর মজুির কাঠােমােত েকান উন্নিত ঘেট না।
েফৰ্ইরীর িশক্ষা পৰ্কল্প এই দব্ন্দব্েক তুেল ধের এবং তা িনেয় নানা িবতকর্ ও আেন্দালনেক
উৎসািহত কের। গৰ্ামীণ কৃিষ িনভর্র তৃতীয় িবেশব্র েদশগুিলর পৰ্যু িক্তগত সহায়তার
নােম রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক অবদমনও পৰ্কট হেয় উঠিছল। িঠক েসই সমেয়
েফৰ্ইরীর মুিক্তকামী িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্সার ঘটেত শুরু কের। িতিন তাঁর িশক্ষার কথা
বলেত েদেশ েদেশ ঘুের েবড়ান – যান আেমিরকা আর আিফৰ্কার েদশগুেলােতও।
েফৰ্য়াের িনেজই বলেতন েয তাঁর িশক্ষাচচর্া দিলত– িনপীিড়তেদর পৰ্িত অেনক েবিশ
দায়বদ্ধ।
েজেনভায় েফৰ্ইরী এবং আেরা কেয়কজন িনবর্ািসত বৰ্ািজিলয় মানু ষ একেজাট
হেয় ৈতির কেরন ইনিস্টিটউট ফর কালচাযর্াতল অয্াকশন। এই সংস্থার কাজ িছল
তৃতীয় িবেশব্র সব্াধীনকামী েদশগুেলােক মুিক্তর লেক্ষয্ িশক্ষা পিরেষবা েদওয়া। এই
পিরেষবার উেদ্দশয্ িছল েদশগুিলর িশক্ষা বয্বস্থায় িবপ্লবী রাজৈনিতক েচতনা জািগেয়
েতালা। এই েচতনার জাগরণেক পাওেলা েফৰ্য়াের বলেতন িবেবক-উেন্মষ বা
কনেসন্টাইেজশন। পাওেলা েফৰ্ইরী িবশব্াস করেতন েয িশক্ষার মাধয্েম নয্ায়-অনয্ায়
েবাধ ৈতির হেলই মানু ষ সকল বাধা-িবপিত্ত ও অধীনতা েথেক মুিক্তর উপায় খুঁেজ
েনেব।
আমােদর েদেশর িশক্ষা ভাবনায় পাওেলা েফৰ্ইরীর িশক্ষাদেশর্র লক্ষণ েদখেত
পাই যখন ২০০৫ সােলর জাতীয় িশক্ষাকৰ্ম রূপেরখায় “ঊবর্র ও পৰ্াণময় িশক্ষা
িনমর্ােণর” কথা বলা হয়। আর এই িনমর্ােণর িশকড় েয পড়ুয়ার “েভৗত ও সাংস্কৃিতক
মািটেতই গাঁথা থােক”– েস কথাও এই রূপেরখা বেল। আমরা আশায় বুক বাঁিধ।
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ইউসু ফ কাসসাম- এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

একিট েসিমনার চলেছ। আেলাচনার িবষয়ঃ িশক্ষা
আর উন্নয়ন। চলেছ মত পৰ্কাশ, আদান পৰ্দান,
আেলাচনা। েসিমনােরর ঘরটা যিদ বেড়া হেত হেত
েগাটা একটা েদশ হেয় যায়। আর সঞ্চালক –অধয্েক্ষর
েচয়াের যিদ বেসন েস েদেশর রাষ্টৰ্পিত!
১৯৫৭ সাল। তানজািনয়া পৰ্জাতন্তৰ্। রাষ্টৰ্পিত
(১৯২২-১৯৯৯ িখৰ্স্টা )
জুিলয়াস েনয্েরের। সদয্ সব্াধীন হওয়া েদশটা সরগরম
– ঔেপিনেবিশক ধারায় বাঁচা বস্তা-পচা সমাজটােক পাল্টােত হেব।রাষ্টৰ্পিত তাঁর েদেশর
উন্নয়েনর লক্ষয্ ও েকৗশল িনধর্ারণ করেছন। েঘািষত হেচ্ছ “ আরুশা িডক্লয্ােরশন”।
এ েদেশ উন্নয়েনর িভিত্ত হেব সমাজবাদ আর সব্িনভর্রতা। েকান পেথ উন্নয়ন হেব
ভাবেত িগেয় রাষ্টৰ্পিত তাঁর িশক্ষা দশর্ন পৰ্কাশ করেছন। উন্নয়েনর লক্ষয্ মুিক্ত। িশক্ষার
লক্ষয্ও মুিক্ত। রাষ্টৰ্পিতর অন্তের লু িকেয় থােক এক িশক্ষক। জুিলয়াস েনয্েরের- র
পথ চলা শুরু হয় ক্লাস ঘর েথেকই।
তাই রাষ্টৰ্েনতার ভূ িমকা পালেনর িপছেন িশক্ষার দু িনয়া েথেক িশেখ েনওয়া এক
পৰ্তয্য়। যার ৈবিশষ্টয্ঃ অিবরাম মূ লয্ায়ন, অিবরাম িশখন আর বয্াখয্া। েদশ গঠন হেয়
দাঁড়ােলা বৃ হৎ অেথর্র িশক্ষা চচর্া।
তানজািনয়ার সামেন তখন অেনকগুেলা লড়াইঃ১) দািরদৰ্
২) সামািজক–অথর্ৈনিতক অসাময্
৩) জীবেনর পৰ্িত েক্ষেতৰ্ অনু ন্নয়ন ৪) আর সবেচেয় পীড়া-দায়ক ঔেপিনবািশক
শাসেন নু য্ এক জািত। ৈনরাশয্ আর অদৃ েষ্টর েদারেগাড়ায় মাথা খুঁড়েছ।
েনয্েরের েদেশর হাল ধরেলন। তানজািনয়া হেয় উঠেব সব্িনভর্র। উন্নয়েনর উড়ান
চাই। িকন্তু পাশ্চাতয্ কায়দার উন্নয়ন নয়। ধন, অেথর্র হাত ধের উন্নয়ন আসেব না।
আসেব মানু েষর হাত ধের। সমাজবাদী উন্নয়ন, মানু ষ েকিন্দৰ্ক উন্নয়ন। উন্নয়েনর
ফেল থাকেব সবার সমান অিধকার। েনয্েরের -এর মেত এই উন্নয়নেক পূ রণ করেত
হেব িতনিট পূ বর্ শতর্ঃ জিমর সদব্বয্বহার, সু -নীিত, সু -েনতৃতব্। কৃিষ পৰ্ধান েদশ
তানজািনয়া। উন্নয়েনর বাস্তব রূপায়ণ হেত হেব গৰ্ােম। গৰ্ােমর মানু ষ এক সেঙ্গ বাস
করেব, কাজ করেব। সমবায় িভিত্তেত ৈতির হেব সংগিঠত গৰ্াম বা “উজামা” (বাংলায়
“পিরবারতব্)। পিরবারতব্ হেব তানজািনয়ান সমাজবােদর িভিত্ত। এই সমাজবাদী,
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সব্িনভর্র উন্নয়েন সিকৰ্য় অংশ েনেব সাধারণ মানু ষ। উন্নয়ন নীিত পিরকল্পনায় অংশ
েনেব মানু ষ। তারাই িসদ্ধান্ত েনেব েকান পথ ভােলা বা মন্দ। উন্নয়ন পৰ্িকৰ্য়ায় তারা
েযাগদান করেব। পৰ্েতয্েকর জীবনমান উন্নীত হেব। েদেশ রাজৈনিতক- সামািজক
সমতা পৰ্সািরত হেব। মুিষ্টেময় কেয়কজেনর জনয্ িবলাসবহুল জীবনযাপেনর বয্বস্থা
করা উন্নয়েনর লক্ষয্ হেব না। সামািজক পিরবতর্েনর লক্ষয্গুিল িনধর্ারণ করেত করেত
েনয্েরের এক িবকল্প িশক্ষা মেডল েপশ করেলন। ঔেপিনেবিশক িশক্ষা বয্বস্থার
েখাল-নলেচ বদলােত হেব। েদশ গঠন চলেব দু ই ডানায় ভর কেরঃ–
১) সব্িনভর্রতার জনয্ িশক্ষাবয্বস্থা
২) বয়স্ক িশক্ষাকৰ্ম যার লক্ষয্ হেলা জীবনভর েশখা- জানা আর যু িক্তকািমতা।
েনয্েরের –র িবকল্প িশক্ষা বয্বস্থা হেব সমতা, সব্িনভর্রতার দূ ত। ঔেপিনেবিশক
েকৗিলনয্বাদী িশক্ষা বয্বস্থােক বদলােত হেব। েতমনিট চাইেলন েনয্েরের। িবেশষ
কেয়কিট েপশায় মানু ষ েযাগান েদওয়ার কাজ িশক্ষার নয়। িশিক্ষত হেয় ওঠার অথর্
সমাজ িবিচ্ছন্নতা নয়।
েনয্েরের–র পৰ্স্তািবত িশক্ষা বয্বস্থা পৰ্িতষ্ঠা করেত েগেল অবশয্ই কতকগুিল
ৈবিশেষ্টয্র কথ মেন রাখেত হেবঃ –
১) কৃিষ পৰ্ধান তানজািনয়ায় িশক্ষােক হেত হেব গৰ্ামমুখী।
২) িশক্ষক/ িশিক্ষকা– পড়ুয়ারা স্কুেলর মেধয্ই উৎপাদনশীল কমর্সূচীর সেঙ্গ যু ক্ত
থােবন। আর এই ধরেনর কমর্সূচী পিরকল্পনা করা, িসদ্ধান্ত গৰ্হেণ পড়ুয়ারাও
অংশ েনেব।
৩) স্কুল পাঠকৰ্েম এই উৎপাদনমুখী কমর্সূচী অন্তর্ভুক্ত থাকেব। তত্তব্ আর চচর্ার
েমলবন্ধন ঘটেব। েশখা-জানা অথর্পূণর্ হেয় উঠেব।
৪) চলিত পৰ্থাগত িশক্ষাবয্বস্থার পরীক্ষা পদ্ধিত গুরুতব্হীন হেয় যােব। পরীক্ষায় পাস
করার মূ লয্ থাকেব না। পড়ুয়ার পড়ােশানার মূ লয্ায়েনর সেঙ্গ সেঙ্গ গুরুতব্ পােব
েস সমাজ-েগাষ্ঠীেত কতটা অবদান রাখেছ।
৫) িশশুর পৰ্াথিমক িশক্ষার শুরু হেব ৭ বছর বয়েস। েস যখন পৰ্াথিমক স্কুেলর
গিন্ড েপেরােব, ততিদেন েস একজন সব্িনভর্র, উৎপাদনশীল সম্পূ ণর্ মানু ষ হেয়
উেঠেছ।
৬) িশক্ষার পৰ্িতিট স্তর– পৰ্াথিমক, মাধয্িমক, উচ্চিশক্ষা– িনজ িনজ েক্ষেতৰ্ সব্য়ংসম্পূ ণর্
হেব। অথর্াৎ পৰ্াথিমক িশক্ষা েকবলমাতৰ্ মাধয্িমক িশক্ষা লােভর উপায় হেয় থাকেব
না। েতমিন মাধয্িমক িশক্ষা উচ্চিশক্ষা লােভর উপায় মাতৰ্ নয়।
৭) পড়ুয়ারা হেয় উঠেব আত্মিবশব্াসী, সহেযাগী। তােদর মন হেব সিকৰ্য়, অনু সিন্ধৎসু ।
সমােজর পৰ্িত তােদর দায়বদ্ধতার েবাধ ৈতির হেব এই স্কুেলই।
েনয্েরের গভীর ভােব িবশব্াস রােখন উন্নয়ন রূপায়েণ বয়স্ক িশক্ষার গুরুতব্পূ ণর্
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ভূ িমকার কথা। জ্ঞান ও দক্ষতা পৰ্দােনর সেঙ্গ সেঙ্গ মানু েষর েচতনােক উসেক েদওয়ার
কাজ কের বয়স্ক িশক্ষা। েনয্েরের– এর মেত বয়স্ক িশক্ষার িবষয়িট অেনকটাই
রাজৈনিতক। এই িশক্ষার েভতর িদেয় বয্িক্ত িনেজর পিরিস্থিতেক িবচার – িবেশ্লষণ
করেত েশেখ, তার মেন পৰ্শ্ন জােগ। অনু সন্ধান করেত করেত পিরিস্থিত পিরবতর্েনর
পথ, উত্তরেণর পথ খুঁেজ পায়। িনজসব্ বয্িক্তগত উত্তরেণর সােথ সােথ সমােজর
উত্তরেণর উপায় খুঁেজ পায়। বয়স্ক িশক্ষাকৰ্েমর পড়ুয়ারা িনেজরাই িস্থর করেব তারা
কী িশখেব। িশক্ষেকর কাজ হেব েশখার পেথ সঙ্গী হেয় পথ েদখােনা। িশক্ষা িনেয়
জুিলয়াস েনয্েরের-র অপূ বর্ একিট উিক্তঃ “েবঁেচ থাকাটাই েশখা। আর েশখা মােনই
আরও ভােলাভােব েবঁেচ থাকা”।
তানজািনয়ার উন্নয়ন সমাজবােদর পথ েছেড় ধনতািন্তৰ্ক পথ ধেরেছ বহুিদন
েনয্েরের-র িশক্ষা িনেয়। সব্প্ন গুেলা কতক পূ রণ হেয়েছ, কতক হয়িন। েযটা হেয়েছ,
েসটা হেলা তানজািনয়া জুেড় পৰ্াথিমক িশক্ষার পৰ্সার। যার ফেল সব্াস্থয্, কৃিষ সংকৰ্ান্ত
খবরাখবর েদেশর েকানায় েকানায় সহেজই েপঁৗেছ যায়। আর বয়স্ক িশক্ষায়
তানজািনয়ার উদ্ভাবনী উন্নয়ন “িবপ্লেবর” আখয্া েপেয়েছ।
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ইভান ইিলচ
মােসর্েলা গাজারেদা- এর েলখা ইংেরিজ পৰ্বেন্ধর সংিক্ষপ্তায়ন

এক েয িছল রাজার েদশ
সব রকেমর ভােলা
রােত েসথায় েবজায় েরাদ
িদেন চাঁেদর আেলা।
এমন উেল্টা অবস্থা যিদও বা হয়। িকন্তু
এমনটা িক হওয়া সম্ভব– পড়ােশানা–েশখা–জানা
(১৯২৬ - ২০০২ িখৰ্স্টা )
চলেছ িকন্তু স্কুল েনই, িবদয্ালয় েনই, ক্লাসরুম েনই।
আর এমনটা হেত বাধা েকাথায় ? যখন জীবেনর পৰ্িতিট মুহূেতর্ই িকছু না িকছু েশখা
জানার সু েযাগ রেয় যায়। েকউ না েকউ েশখায় আর আমরা িশিখ। এই ধরেণর িশক্ষা
বয্বস্থার পৰ্ধানত িতনিট লক্ষয্ থাকেবঃ১) যারা িশখেত চায়, জানেত চায় তােদর সামেন েশখা– জানার সবরকেমর রসদ
েজাগান রাখা। পড়ুয়ারা েয েকান সময় এই েশখা– জানার পৰ্িকৰ্য়ার পৰ্েবশ
করেত পারেব।
২) এই িশক্ষা বয্বস্থা এমন হেব েয িযিন েকান িবষয় জােনন েবােঝন এবং িতিন
যিদ তার জ্ঞান ভাগ কের
৩) িনেত চান এবং যাঁরা এই জ্ঞান গৰ্হণ করেত চান, িশখেত চান, জানেত চান – এই
দু ই দেলর মেধয্ েযাগােযাগ ৈতির করা সম্ভব হেব।
৪) েকান িবষেয় েকউ যিদ তাঁর মতামত িদেত চান, িবতেকর্ অংশ গৰ্হণ করেত চান
তেব এই িশক্ষা বয্বস্থায় তােক তার মতামত জানােনা সু েযাগ থাকেব।
এছাড়াও যেথাপযু ক্ত েশখা-জানার পৰ্িকৰ্য়া সম্ভব কের েতালার জনয্ থাকেব নানা
ধরেনর পিরেষবা। েযমন ধরুন বইপতৰ্ ও নানা ধরেনর িশক্ষণ সামগৰ্ী পাওয়া যােব
লাইেবৰ্রী, পরীক্ষাগার ও পৰ্দশর্নশালাগুিলেত। এখােন এেস পড়ুয়ারা তােদর চািহদা
অনু যায়ী পড়ােশানার রসদ েজাগাড় কের িনেত পারেব।
আমােদর চারপাশ িঘের রেয়েছ নানান পৰ্িতষ্ঠান েযখােন মানু ষ নানান পৰ্েয়াজেন
আসা– যাওয়া কের। েযমন ধরুন কারখানা, েরলেষ্টশন, িবমানবন্দর ইতয্ািদ। এই
পৰ্িতষ্ঠানগুিলর পাশাপািশ অবস্থান কের নানান িবেনাদন েকন্দৰ্ েযমন নাটয্শালা
(িথেয়টার), জাদু ঘর, িসেনমা। আমরা েয িশক্ষা বয্বস্থার কথা বলেত বেসিছ েসখােন
এই িবেনাদনেকন্দৰ্গুেলা স্কুেলর িবকল্প িশক্ষােকন্দৰ্ হেয় উঠেব।
জাদু ঘর, িথেয়টােরর মেতা িবেনাদনেকন্দৰ্গুেলােত রাখা থাকেব কারখানা,

93

ইভান ইিলচ

মহান িচন্তািবদেদর ভাবনায় িশক্ষা

িবমানবন্দর, েরলেষ্টশন বা আেরা অনয্ানয্ কমর্েক্ষেতৰ্ বয্বহার হয় এমন সব িনতয্
পৰ্েয়াজনীয় উপকরণ। আর জাদু ঘর বা িথেয়টার েদখেত এেস হবু পড়ুয়ারা িকছু টা
সময় সহরা িকছু টা সময় িশক্ষানিবস িহসােব এখানকার উপকরণ বয্বহার কের কাজ
িশেখ েযেত পারেব।
িশক্ষা বয্বস্থায় থাকেব নানা ধরেনর েনটওয়াকর্। দক্ষতা আদান পৰ্দােনর
েনটওয়াকর্– যার সাহােযয্ একজন দক্ষ িবেশষজ্ঞ তার জ্ঞান ভাগ কের িনেত পারেবন
জানেত ও িশখেত ইচ্ছুক বয্িক্তেদর সেঙ্গ।
এছাড়াও এমন সব েনটওয়ােকর্র বয্বস্থা থাকেব েযখােন নানান িশক্ষণীয় কােজর
িববরণী েদওয়া থাকেব িজজ্ঞাসু সতীথর্রা এই েনটওয়ােকর্র সাহাযয্ িনেয় তােদর অজানা
িবষয়গুিল েজেন িনেত পারেব।
এেহন মুক্ত, জীবনেভার েশখা– পড়ার বয্বস্থা কথা েভেব িছেলন ইভান ইিলচ।
১৯২৬ সােল িভেয়নায় জেন্ম িছেলন। পড়ােশানা কেরিছেলন ধমর্ীয় পৰ্িতষ্ঠান পিরচািলত
স্কুেল। কমর্জীবেন পৰ্থম িদেক ধমর্যাজক িছেলন। পুেয়েতর্া িরেকার কয্াথিলক
িবশব্িবদয্ালেয় অধয্ক্ষ িহসােব কাজ কেরিছেলন। এখােন থাকাকালীন নানা েদেশর
নানা সংস্কৃিতর মানু েষর সংস্পেশর্ আেসন। িবিচতৰ্ সংস্কৃিতর েমলবন্ধেন ভাবনা জােগ
তাঁর মেন। ৈতির কেরন আন্তঃসাংস্কৃিতক েযাগােযাগ েকন্দৰ্। ভাষা িশক্ষার সাহােযয্
িনেজর সংস্কৃিতর েচৗহিদ্দ েপিরেয় অনয্ানয্ সংস্কৃিতেক জানা েবাঝা েদখার েচাখ ৈতির
করাই িছল এই েকেন্দৰ্র কাজ। পের িনেজর সংস্কৃিতর েচৗহিদ্দ েপিরেয় অনয্ানয্
সংস্কৃিতেক জানা েবাঝা েদখার েচাখ ৈতির করাই িছল এই েকেন্দৰ্ কাজ। পুেয়েতর্া
িরেকা েছেড় চেল আেসন লািতন আেমিরকার েমিক্সেকােত। ১৯৬১ সােল এখােনও
ৈতির কেরন আরও একিট আন্তঃসাংস্কৃিতক সংেযাগ েকন্দৰ্। আর এই েকেন্দৰ্ বেসই
িতিন ভাবেত শুরু কেরন এমন একিট িশক্ষাবয্বস্থার কথা যা স্কুল নামক পৰ্িতষ্ঠানিটর
ওপের সবর্েতা ভােব েকিন্দৰ্ভূ ত হেব না। স্কুল িভিত্তক িশক্ষার অ-সারতা িনেয় ইিলেচর
েনতৃেতব্ নানান তকর্ – িবতকর্ শুরু হয়। আসেল ধনতািন্তৰ্ক বয্বস্থার িবরুেদ্ধ িছল তার
েজহাদ যার েঢউ িগেয় পেড় ধনতািন্তৰ্ক বয্বস্থার িবরুেদ্ধ। আর স্কুেলর িবরুেদ্ধ তাঁর
ক্ষুরধার যু িক্ত সবেচেয় েবিশ ধারােলা িছল। স্কুল িছল ইিলেচর কােছ “েসানার পাথর
বািট”। কীভােব স্কুল বয্বস্থার েবড়াজাল টপেক িশক্ষা সবর্জনীন হেয় উঠেব এই িছল
তাঁর ভাবনা। ইিলচ মেন করেতন জীবনধারেণর পৰ্িতিট মুহূেতর্ েশখা– জানার অিভজ্ঞতা
ৈতির হয়। িশক্ষােক পণয্ কের তুেলেছ আজেকর সমাজ। িশক্ষােক েভাগয্পণয্ িহসােব
পৰ্িতষ্ঠা কেরেছ স্কুল পৰ্থা। ইভান ইিলেচর মেত স্কুল বয্বস্থা আর িশক্ষা– এদু িটর
অবস্থান এেক অেনয্র িবপরীেত। পৰ্ািতষ্ঠািনক িশক্ষার িবেরাধী িছেলন ইিলচ। িশক্ষােক
পণয্ কের বাজাের ছাড়েছ স্কুল। ধনতািন্তৰ্ক সমােজ স্কুল উৎপািদত িশক্ষা এক িনিদর্ষ্ট
িবিনময় মূ লয্ থােক। আর এই সমােজ যােদর মুেঠায় মূ লধন আেছ তারা এই িশক্ষা–
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নামক পণয্িট েথেক সবেচেয় েবিশ উপকার আদায় করেত পাের।
ফেল সবর্জেনর জনয্ উত্তম মােনর িশক্ষা পিরেষবা স্কুেলর পেক্ষ েদওয়া সম্ভব
হেব না। ফেল স্কুেলর বয্বস্থার সাহােযয্ সবার জনয্ সমমােনর উত্তম িশক্ষাপৰ্দান অলীক
কল্পনা ছাড়া আর িকছু নয়। সবর্জনীন িশক্ষা পৰ্সােরর জনয্ চাই িবকল্প পৰ্িতষ্ঠান। স্কুল
সংকৰ্ান্ত কেয়কিট ধারনা যা আমরা িবশব্জনীন সতয্ বেল মেন কির ইিলচ েসই ভাবনার
অচলায়তেন আঘাত কেরেছন কড়া ভাষায়। সতয্গুেলা েয আসেল অলীক অবাস্তব
তাই িতিন বলেত েচেয়েছন। েযমনঃআমরা িবশব্াস কির েয স্কুল মূ লয্েবােধর িশক্ষা েদয়। এই িবশব্ােসর ফেল ৈতির
হয় স্কুেলর চািহদা। স্কুেলর অিস্ততব্ স্কুেলর চািহদা বাড়ায়। স্কুল বয্বস্থা আমােদর েবাঝায়
েয স্কুেল যাওয়ার সেঙ্গই মূ লয্েবাধ েশখা জানা জিড়েয় আেছ। স্কুল হািজরার সেঙ্গ
েশখা– পড়া েযন সমানু পািতক। েবিশ েবিশ কের স্কুেল েগেল েশখার মূ লয্ বােড়। এই
েশখার মূ লয্ আবার পিরমাপ করা যায় নমব্র, েগৰ্ড, সািটর্িফেকেটর সাহােযয্। ইিলচ
এই ধারণাগুিলেক ভৰ্ান্ত পৰ্িতপন্ন কেরন। তাঁর কােছ িশক্ষা এমন এক মানিবক পৰ্িকৰ্য়া
যােত অেনয্র হস্তেক্ষপ সবচাইেত কম লােগ। িনেজর জীবেনর সেঙ্গ েযাগ রেয়েছ
এমন পিরিস্থিতেত বাইেরর কারুর িনেদর্শ ছাড়াই পড়ুয়ারা িনেজরাই সবেচেয় েবিশ
িশেখ িনেত পাের। েশখার পৰ্িকৰ্য়া তাড়াতািড় ঘেট যখন পড়ুয়ারা এেত সিকৰ্য় ভােব
অংশ েনয়। ইিলচ মেন করেতন েয একজন বয্িক্তর একান্ত িনজসব্ উন্নিত বা েবেড়
ওঠা কখনই স্কুল িনধর্ািরত মাপকািঠর সাহােযয্ িবচার করা যায় না। অথচ দীঘর্ সময়
ধের ধারাবািহক ভােব আমােদর েবাঝােনা হেয়েছ েয স্কুেলর ৈতির মূ লয্েবাধ মাপা
যায়।
ইিলেচর মেত স্কুল পাঠকৰ্ম িবিকৰ্ কের। আর পাঁচটা িবপণন েকেন্দৰ্র মেতা
স্কুেলর হােত পেড় িশক্ষা পণয্ হয় ওেঠ। িশক্ষক েযন পণয্বণ্টনকারী আর ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা
হেলা উপেভাক্তা। উপেভাক্তােদর পৰ্িতিকৰ্য়ার উপর িভিত্ত কের েয ভােব পেণয্র
গুণমােন ঘষা-মাজা করা হয় এবং পরবতর্ী পযর্ােয়র পাঠকৰ্ম এই ভােব ৈতির হয়।
িশক্ষােক পণয্ িহসােব েভাগ করার সােথ সােথ তার উৎপাদন ও বৃ িদ্ধ ঘটােনা হয়।
এর জনয্ ৈতির হয় ভুির ভুির িডিগৰ্, িডেপ্লামা, সািটর্িফেকট। আর এগুেলােক করায়ত্ত
করেত চেল ইঁদূর েদঁৗড়। পড়ুয়া, ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর ইঁদূর েদঁৗড়। যত িডিগৰ্ তত েযন ভােলা
েরাজগােরর সু েযাগ। পণয্ সবর্সব্ সমােজ এই ধারনায় চেল। বাজাের পেণয্র চািহদা
অনু সাের উপেভাক্তারা েযমন িনেজেদর েকৰ্তা মানিসকতা ৈতির করেত সমােজর
অনয্ানয্ অংশ েযমন– পিরবার, বয্িক্তর সামািজক অবস্থান, গণমাধয্ম পৰ্ভৃিত ভূ িমকা
পালন কের। এর মেধয্ স্কুেলর ভূ িমকা সবেচেয় গভীর ও সু দূরপৰ্সাির। স্কুল িভিত্তক
িশক্ষার জয় জয়কােরর মূ েল আঘাত কেরেছন ইিলচ। স্কুল িশক্ষার বাধয্তামূ লক
অবস্থানেক আঘাত কেরেছন িতিন। জ্ঞান আহরণ বা েয েকান েশখা েয একটা পৰ্িকৰ্য়া
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বার বার িতিন আমােদর মেন করােত েচেয়েছন। আর এই েশখা-জানার পৰ্িকৰ্য়া েকান
পৰ্িতষ্ঠােনর চার েদওয়ােলর আটেক থাকেত পাের না। সত্তেরর দশেক ইিলেচর ভাবনা
িশক্ষাজগেত ঝড় তুেলিছল। তাঁর ভাবনার েরশ ধের আজ আমরা েসই সব স্কুল
েদখেত পািচ্ছ যারা পিরেবশ পৰ্কৃিতেক গুরুতব্ েদয়। যারা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর বাস্তব
জীবনেক গুরুতব্ েদয়। এবং যারা সামািজক ভােব পৰ্াসিঙ্গক জ্ঞানচচর্ােক পৰ্াধানয্ েদয়।
তাঁর ভাবনা েমৗিলকতা এেতাটাই েয েসগুেলােক বাস্তবািয়ত না করা েগেলও তাঁর
ভাবনার অকাটয্তা আজ েটর পাওয়া যােচ্ছ। ইিলেচর স্কুল-হীন সমাজ ভাবনার পৰ্সার
ঘেটেছ আজেকর িশক্ষািবদেদর মেন। তাঁর ভাবধারার সাহাযয্ িনেয় এমন সব নীিত
ও পৰ্কল্প ৈতির হেচ্ছ যার সাহােযয্ পৰ্থাগত ও পৰ্থা-বিহভূ র্ত িশক্ষার মেধয্কার সঙ্কট
দূ র করা সম্ভব হেচ্ছ। আজেকর িদেন পৰ্াপ্তবয়স্ক ও যু বকেদর জনয্ েয পৰ্থা বিহভূ র্ত
িশক্ষাকৰ্ম তার পৰ্স্তাবনায় আমরা ইিলেচর ভাবনা েদখেত পাই। নানা েক্ষেতৰ্ েয
জীবনভর িশক্ষাবয্বস্থা শুরু হেয়েছ, তােতও পাই ইিলেচর েছাঁয়া। আজ েদেশ েদেশ
তথয্ ভাণ্ডার ৈতির হেয়েছ, ৈতির হেচ্ছ গেবষণা ও তথয্ আদান পৰ্দােনর েনটওয়াকর্।
এগুেলার সবই ইিলেচর ভাবনায় িছল। একমাতৰ্ ইিলেচর ভাবনােক উেপক্ষা কের
বাজার এখন রমরিমেয় চলেছ।
এেক বদলােত েগেল চাই ভীষণ এক বদল– যা ঘটেত হেব সমােজর সকল
েক্ষেতৰ্। অথর্নীিত েথেক শুরু কের সব্াস্থয্, জীবন ধারেণর মাতৰ্া, কােজর পিরেবশ,
শিক্তর বয্বহার ইতয্ািদ েক্ষতৰ্গুিলেত। এই েক্ষতৰ্গুিলর সেঙ্গ যু ক্ত হেব জনসংখয্া সমসয্া,
দািরদৰ্, েব-েরাজগাির। আর এই ভীষণ বদেলর লক্ষয্ হেব এক সমনব্য়পূ ণর্ উন্নয়ন
পৰ্িকৰ্য়া, েয পৰ্িকৰ্য়ায় মানু েষর অিস্ততব্ িনভর্র করেব সৃ জনশীলতা, মুিক্ত ও উদ্দীপনার
উপর আর েয পৰ্িকৰ্য়ায় পৰ্িতিট মানু ষ অংশ েনেব উৎসােহর সেঙ্গ।
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