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‘িশক্’ বলেত আমষ্ স্ধ্ষণতঃ বুিঝ, �ুল–কেলজ–িব�িব�িবদয্লেে পড়্শা্া 
স্ধ্ষেণষ েচ্েখ িশক্ষ উে�শয হেল্ েযা েতা �ক্েষণ �ুল, কেলজ ব্ িব�িবদয্লেেষ পষীক্প্েশষ একিট 

স্িটরিিেকট েয্গ্ড় কষ্া য্ষ টুিপেত এই স্িটরিিেকটটপ প্লেকষ সংখয্ যত েবিশ, স্ধ্ষেণষ েচ্েখ েস তত েবিশ 
িশিকতা আব্ষ েসই প্লেক যিদ িবেদেশষ ছ্প থ্েক েত্ আষ কথ্ই োইা প্লকধ্ষীষ্ তখা ষীিতমেত্ স্ধ্ষেণষ 
দশরোষ ব� হেে দ্ঁড়্ো স্ধ্ষেণষ েদ্ষ োই ক্ষণ সম্জ ত্েদষ ঐভ্েবই ভ্বেত িশিখেেেছ, েদখেত িশিখেেেছা 
েদ্ষ সম্েজষ, েদ্ষ িশক্ স�েকর আম্েদষ �চিলত ধ্ষণ্ষ, েদ্ষ �চিলত িশক্–বযবব্ষ, েদ্ষ ত্ঁেদষ য্ঁষ্ এই 
�চিলত িশক্বযবব্ষ পিষক�া্ কেষেছা, �চলা কেষেছাা অবব্ এমা দ্ঁিড়েেেছ েয, এই িশক্–বযবব্ েয িল 
�সব কেষ চেলেছ ত্ িাত্�ই হ্সযকষ হেে উেঠেছা একজা বযিি হেেত্ িব�িবদয্লেেষ সেবর্া িড�ী েপেেেছা, 
িব�িবদয্লেেষ খয্তা্ম্ অধয্পক হেেেছাা �্ভ্িবকভ্েবই সম্েজ একজা উািশিকত ও িবষ্ট জ্াী ম্াুষ বেল 
িতিা �ীকৃতা িক� েদখ্ েগল ক্�জ্োষ েলশম্�ও ত্ঁষ োই, েমৗিলক েক্া িচ�্ কষ্ষ স্মথরয ত্ঁষ োই, সংস্েষষ 
েক্া ক্জই ত্ঁষ �্ষ্ হে া্া সংস্েষষ েয েক্া ক্েজ িতিা চূড়্�ভ্েব ‘িমস িিট’া আব্ষ হেেত্ েদখ্ েগল িতিা 
অতয� ভীর �ভ্েবষ ম্াুষ, ত্ঁষ দৃি�ভি� অতয� স�ীণরা অপষপেক একজা বযিি হেেত্ েম্েটই �চিলত অেথর 
‘েলখ্পড়্’ েশেখািা, �ুল–কেলজ–িব�িবদয্লেেষ েক্া িড�ী ত্ঁষ োইা িক� সংস্েষষ া্া্ ক্েজ িতিা অতয� দক, 
েক্া ঘ্ত–�িতঘ্েত িতিা িবচিলত হা া্, িাজ� িচ�্ষ অিধক্ষী, েক্া বয্প্েষই ক্েষ্ মুখ্েপকী াা, স্হেসষ 
সে� সব সমসয্ষ স�ুখীা হেত প্েষা, েক্া াীচত্েক ��ে েদা া্, েক্া াীচত্ষ আ�ে োা া্া এই বযিিিট িক� 
স্ধ্ষেণষ েচ্েখ ‘িশিকত’ াা, িতিা ‘অিশিকত’া বইপড়্ িবদয্, �ুল–কেলজী িবদয্েকই িশক্ মো কষ্ষ িেলই েয 
স্ধ্ষেণষ এই ধ্ষণ্ষ জ� হেেেছ, ত্ বল্ষ অেপক্ ষ্েখ া্া �স�ত মো পেড় েসই িবখয্ত ক্িহাী ব্ কিবত্িটষ 
কথ্, েযখ্ো এক ‘িবদয্েব্ঝ্ই’ পি�ত এবং এক ‘গ�মূখর’ ম্িঝষ কেথ্পকথা বণরা্ কষ্ হেেেছা পি�েতষ ��ব্েণ 
িব�ত ম্িঝা ম্িঝ বই পেড়িা, িক, কেব, েকা, েক্থ্ে িকছু জ্ো া্া ত্ই পি�ত পষম ত্ি�েলযষ সে� ম্িঝেক 
বলেলা, এই সম� া্ জ্া্ষ জায ত্ষ জীবাট্ষ ব্েষ্ আা্ই বৃথ্া এমা সমে �চ� ঝড় উঠলা োৗক্ টলমলা এই 
বুিঝ ডুেব য্ো ম্িঝ বলল পি�তেক : ‘‘ব্বু, আপিা স্ঁত্ষ জ্োা? স্ঁত্ষ জ্ােল আজ আপিা �্েণ ব্ঁচেলও ব্ঁচেত 
প্েষাা’’ পি�েতষ জ্িষজুিষ, ব্গ্ড়�ষ সব িমিলেে িগেেেছ তখাা ম্িঝষ প্েে ধেষ তখা িতিা বলেছা : ‘‘আিম 
স্ঁত্ষ জ্িা া্, তুই আম্েক ব্ঁচ্া’’ ম্িঝ বলল : ‘‘আপিা দুিাে্ষ সব জ্োা, ‘িক কেব, েকা, েক্থ্ে’ সব আপা্ষ 
েঠ্ঁটবা িক� এক স্ঁত্ষ া্ জ্া্ষ জায আপা্ষ জীবাট্ই েয এখা েযেত বেসেছা স্ঁত্ষ া্ জ্া্ে আপা্ষ জীবা 
এখা েষ্ল আা্ই বৃথ্া’’ সুপিষিচত ক্িহাীিট �ষ্মকৃে�ষ কে� েশ্া্ িগেেেছ, সুকুম্ষ ষ্েেষ ‘জীবোষ িহস্ব’ 
কিবত্ে িবধৃত হেেেছা েশ্া্ য্ে, এিট া্িক সতয ঘটা্ইা 

এই পিষে�িকতিট ম্থ্ে েষেখ আমষ্ এখা ‘িশক্ষ সংজ্ ও সীম্’ িবষেিট আেল্চা্ কষবা �্মী িবেবক্ান 
বলেছা : ‘‘েয িবদয্ষ উে�েষ ইতষ–স্ধ্ষণেক জীবা–সং�্েম সমথর কষেত প্ষ্ য্ে া্, য্েত ম্াুেষষ চিষ�বল, 
পষ্থরপষত্, িসংহস্হিসকত্ এো েদে া্, েস িক আব্ষ িশক্? েয–িশক্ে জীবো িােজষ প্েেষ ওপষ দ্ঁড়্েত প্ষ্ 
য্ে, েসই হে� িশক্া’’ অথর্া ‘িশক্’ বলেত �্মীজী বলেত চ্ইেছা বযিিেেষ িবক্শা িশক্ল্েভষ পষ যিদ েকউ 
জীবা–সং�্েমষ স�ুখীা হেত া্ প্েষ, যিদ ত্ষ �কীে বযিিেেষ িবক্শ া্ হে ত্হেল বুঝেত হেব িশক্ ত্ষ 
েকে� বযথর হেেেছা ক্ষণ িশক্ ত্ষ মেধয স্হস জ্গ্েত প্েষিা, বযিিেেষ িবক্শ ঘট্েত প্েষিাা এই �সে� 
�্মীজী একিট দৃ�্� িদেেেছাা বেলেছা : ‘‘িাউ ইেেকর েদখত্ম, আইিষশ কেল্িা�স আসেছা ইংেষজপদ–িাপীিড়ত, 
িবগত�, হতসবর�, মহ্দিষ�, মহ্মূখর–স�ল একিট ল্িঠ ও ত্ষ অ�িবলি�ত একিট েছঁড়্ ক্পেড়ষ পঁুটিলা ত্ষ চলা 
সভে, চ্হিা সভো ছম্স পেষ আষ এক দৃশয–েস েস্জ্ হেে চলেছ, ত্ষ েবশভূষ্ বদেল েগেছ, ত্ষ চ্হিােত, ত্ষ 
চলো আষ েস ‘ভে ভে’ ভ্ব োইা েকা এমা হেল্? আম্ষ েবদ্� বলেছা েয, ঐ অয্ইিষশময্ােক ত্ষ �েদেশ 
চ্িষিদেক ঘৃণ্ষ মেধয ষ্খ্ হেেিছল–সম� �কৃিত একব্েকয বলিছল, ‘পয্ট েত্ষ আশ্ োই, তুই জে�িছস েগ্ল্ম, 
থ্কিব েগ্ল্মা’ আজ� শােত শােত পয্ট–এষ ত্ই িব�্স হল, িােজেক পয্ট িহপো্ট্ইজ কষেল েয, েস অিত াীচা 
ত্ষ �� স�ুিচত হেে েগলা আষ আেমিষক্ে া্ম্ ম্� চ্িষিদক েথেক �িা উঠল–‘পয্ট তুইও ম্াুষ, আমষ্ও ম্াুষ, 
ম্াুষই েত্ সব কষেছ, েত্ষ আম্ষ মেত্ ম্াুষ সব কষেত প্েষ, বুেক স্হস ব্ঁধা’ পয্ট ঘ্ড় তুলেল, েদখেল িঠক 
কথ্ই েত্ িভতেষষ �� েজেগ উঠেলা, �েং �কৃিত েযা বলেলা, ‘উি��ত জ্�ত’া’’ 

িশক্ষ মূল কথ্ হেল্ ঐ শিিষ উে�্ধা ঘট্ো্া �েতযেকষ মেধযই অা� শিি িািহত আেছা েয �ি�ে্ ব্ 
প�িতষ �্ষ্ ঐ শিিষ জ্গষণ ঘেট, ত্ষই া্ম ‘িশক্’া �্মীজী যখা িশক্ষ সংজ্ িদেলা, তখা িতিা ঐ কথ্ই 
বলেলাা বলেলা : ‘‘ম্াুেষষ মেধয েয পূণরে (perfection) সহজ্ত, ত্ষই িবক্শস্ধােক বেল িশক্া িশকেকষ 
কতরবয েকবল পথ েথেক ব্ধ্িব�গেল্ সিষেে েদওে্া’’ 



‘িশক্’ ম্ো অোক তথয জ্া্ াো েয অোক িড�ী েপেেেছ, বহ িবষেে �চুষ তথয েয েজোেছ, একট্ অিভধ্া 
ব্ একট্ ল্ইে�ষীষ যত বই আেছ সম�ই যিদ ক�ব কেষ েিেল থ্েক, তবু ত্েক যথ্থর িশিকত বল্ চেল া্া 
ত্েকই িশিকত বল্ য্ে েয েক্া িবষেে তথয সং�েহষ সে� সে�, বই পড়্ষ সে� সে�, অোক জ্া্ষ সে� সে� 
‘হওে্’ষ িদেক দৃি� িদেেেছা শধু জ্া্ াে, েসই সে� হওে্া শধু তথয সং�হ াে, েসই সে� আাীকষণ ব্ 
‘অয্িসিমেলশা’া অোক মহা আদশর ব্ িচ�্ষ সে� পিষিচত হল্ম, িক� িােজষ জীবো েসগিলষ েক্া �িতিলা 
ঘট্ল্ম া্, ত্হেল িশক্ষ �কৃত উে�শযই েত্ বযথর হেে েগলা একথ্ �্মী িবেবক্ান বেলেছাা ষবী�া্থও 
বেলেছাা ত্ঁষ সুপিষিচত ‘েত্ত্ক্িহাী’ গ�িটেত খুব েজ্ষ্েল্ভ্েব িবষেিট িতিা �� কেষ িদেেেছাা একই কথ্ 
বেলেছা গ্�ীজী, �অষিবন, সুভ্ষচ�, ষ্ধ্কৃ�ণ �মুখা �ষ্মকৃ� চ্ইেতা িশক্থরী হেব �ে�ষ মমরেব�্–�ে�ষ 
শ�েব�্ াো �� েযা ত্ষ জীবো ‘�ি�’ হেে া্ য্ো �ষ্মকৃ� বলেতা : ‘‘পড়্ষ েচেে েশ্া্ ভ্ল, েশ্া্ষ েচেে 
েদখ্ ভ্ল। ক্শীষ িবষেে পড়্, ক্শীষ িবষেে েশ্া্ আষ ক্শীদশরা অোক তি্তা’’ অথর্া গরে েদওে্ হেল্ তথয 
সং�েহষ েচেে উপলি�ষ ওপষ, তে�ষ েবৗি�ক ধ্ষণ্ষ েচেে আিাক অাুভূিতষ ওপষা �্মীজী বলেছা : ‘‘িবিভ� 
িচ�্ষ্িশেক এমাভ্েব িােজষ কেষ িােত হেব, য্েত আম্েদষ জীবা এবং চিষ� গেড় ওেঠ, ম্াুষ ৈতষী হো যিদ 
েকউ প্ঁচট্ ভ্ব হজম কেষ জীবা ও চিষ� ঐভ্েব ৈতিষ কষেত প্েষ, তেব েয ম্াুষিট একিট েগ্ট্ ল্ইে�ষী মুখব 
কেষ বেসেছ, ত্ষ েচেেও েস েবিশ িশিকতা’’ িব�প কেষ �্মীজী বেলেছা : ‘‘িশক্ বলেত যিদ তথয সং�হ েব্ঝ্ে 
তেব েত্ ল্ইে�ষীগিল জগেতষ ে�� জ্াী, িব�েক্ষগিল এক একজা ঋিষ।’’ জ্া্ষ সে� সে� আাীকষণ ব্ 
‘অয্িসিমেলশা’ হে া্ বেলই এত �ুল–কেলজ–িব�িবদয্লে কেষও েদেশষ ব্ি�ত উ�িত স�ব হে� া্া একজা ছ্� 
হেেত্ পদ্থরিবদয্ে সেবর্া িড�ী েপেেেছ, িবদুযা অথব্ আেল্ক স�েকর গেবষণ্ে ‘িপএইচ. িড’ হেেেছ, িক� ব্িড়ষ 
‘িিউজ’ উেড় েগেল �্স এইট পযর� পড়্ েমক্িাকেক েডেক িােে আেস। একজা বেলিছেলা েপৗষিবজ্োষ একিট 
ভ্েল্ ছ্ে�ষ কথ্া ছ্�িট েপৗষিবজ্োষ পষীক্ে শতকষ্ া�ই া�ষ েপেেেছা িক� েদখ্ েগল েস ষ্�্ে হ্ঁট্ষ 
সমেে কল্ েখেে কল্ষ েখ্স্িট ষ্�্েতই েিেল িদলা েপৗষিবজ্োষ েগ্ড়্েত েস েপৗষাীিত ব্ সুা্গিষেকষ কতরবয 
ও দ্িেে স�েকর য্ পেড়েছ ব্ শোেছ ব্ েজোেছ ব্ িশেখেছ ত্ ত্ষ ঐ েশ্া্, পড়্ ব্ বইেেষ প্ত্েতই সীম্ব� 
হেে থ্কল, জীবো, আচষেণ ত্ষ েক্া �ভ্ব েিলেত প্ষল া্া েসক্ষেণ �্মীজী বলেছা : িশক্ হে� এমা 
একিট ব� য্ ম্াুেষষ �্েুত�ীেত িমেশ থ্কেবা ‘‘Education is the nervous association of certain ideas.’’ 
েযমা েদখ্ িগেেেছ �ষ্মকৃে�ষ েকে�া িতিা িশেখেছা, অথর অিাতয, অথর অহ�্েষষ জ� েদো অতএব  অথর 
বজরাীো েদখ্ িগেেেছ মু�্ষ সে� ত্ঁষ শষীেষষ �শর ঘটেল ত্ঁষ শষীষ স�ুিচত হেে েযতা পষীক্ কেষ েদখ্ িগেেেছ 
অজ্তস্েষও যিদ ত্ঁষ মু�্�শর ঘটত, ত্হেলও ত্ঁষ শষীেষ ৈবকলয ঘটতা এেকই বেল িশক্ য্ �্েুত�ীেক পযর� 
েসইভ্েব িােি�ত ব্ �ভ্িবত কষেবা 

�্মীজী বলেছা : িশক্ষ �্ষ্ ম্াুষ কখো্ই ‘েশেখ’ া্, ম্াুষ জ্া ‘অজরা’ কেষ া্া ‘েশখ্’ ব্ ‘অজরা’ কষ্ 
বলেত িক েব্ঝ্ে?–আিম জ্াত্ম া্, এখা িশখল্ম ব্ জ্াল্ম আম্ষ জ্া িছল া্, আিম জ্া অজরা কষল্মা 
িক� িশক্ষ �ে� েশখ্, জ্া্ ব্ অজরা কষ্ষ ��িটই অব্�ষা ক্ষণ ‘িশক্’টপ �ি�ে্ে ম্াুষ শধু ‘আিব�্ষ’ কেষ 
(‘discovers’) ব্ ‘আবষণ উে�্চা কেষ’ (‘unveils’)া �্মীজী বলেছা, জ্া ম্াুেষষ সহজ্তা কেণরষ কবচকু�েলষ 
মেত্ জ্া িােেই ম্াুষ জ�্ো জ্া ব্ইেষ েথেক িােে আসেত হে া্া আমষ্ বিল িাউটা ম্ধয্কষরণ ‘আিব�্ষ’ 
কেষেছাা এষ অথর িক এই েয, ম্ধয্কষরণত� েক্থ্ও িাউটোষ জায অেপক্ কষিছল? া্, ম্ধয্কষরণ স�িকরত জ্া 
িাউটোষ মোই িছলা সমে এল, আষ িতিা ত্ ‘আিব�্ষ’ কষেলাা ম্াুষ যতষকম জ্াল্ভ কষেছ, সবই ঐ মোষ 
মেধয পূবর েথেকই িািহতা ‘িশক্’ ব্ ‘জ্া’ হেল্ মোষ মেধয িািহত ঐ ‘িশক্’ ব্ ‘জ্া’–এষ িবক্শ ঘট্ো্ষ বয্প্ষ 
ব্ ঐ অ�েষ িািহত জ্োষ উপষ ব্িপত আবষণ উে�্চোষ বয্প্ষা যখা েসই জ্োষ �মশঃ িবক্শ হে ব্ আবষণ 
ধীেষ ধীেষ সিষেে োওে্ হে, তখা আমষ্ বিল, ‘আমষ্ িশক্ কষিছ’ এবং এই �ি�ে্ যতই এিগেে চেল, িশক্ ব্ 
জ্া ততই অ�সষ হো এই আবষণ য্ষ যত েবিশ সষেছ, তুলা্মূলকভ্েব েস তত েবিশ জ্াীা মো ষ্খেত হেব, 
িশক্ ব্ জ্োষ েক্া েশষ োই, সীম্ োই, েক্া বেসও োইা �ষ্মকৃ� বলেতা : ‘‘য্বা ব্ঁিচ ত্বা িশিখা’’ 
পিষণত বেেস িাউটা বলেতা : ‘‘আিম জ্াসমুে�ষ তীেষ বেস াুিড় কুেড়্ি�া’’ দ্শরিাক সে�িটস বলেতা : ‘‘আিম 
শধু এইম্� জ্িা েয, আিম িকছুই জ্িা া্া’’ 

িশক্ �সে� �্মীজী িবেশষ গরে িদেতা মাাশীলত্ অাুশীলোষ উপষ, েমৗিলক িচ�্ কষ্ষ কমত্ষ উপষা 
অোক জ্া্ হল, িক� িাজ� েক্া িচ�্শিি গেড় উঠল া্া েস–জ্া্ েত্ অথরহীাা ষবী�া্থ ‘েত্ত্ক্িহাী’ গে� 
িজিাসিট খুব সুনষভ্েব বুিঝেেেছাা আম্েদষ �চিলত িশক্বযবব্ে এধষোষ িশক্ই আমষ্ প্ি�া িেল এই িশক্ 
স�ূণর োিতব্চক িশক্ হেে য্ে�া �্মীজী ত্ই দুঃখ কেষ বলেছা : ‘‘এই োিতব্চক িশক্প�িত �চিলত থ্ক্ষ 
জায ভ্ষতবেষর িবগত প�্শ বছেষ েমৗিলক িচ�্যুি একট্ েল্কও জ�্ল া্।’’ ব�ত, িশক্ষ ম্ধযেম  ম্াুেষষ যিদ 
েমৗিলকত্ষ িবক্শ া্ ঘেট ত্হেল িশক্ কখো্ স্থরক হেত প্েষ া্া ��প্ঠ কেষ, �ব� িলেখ, বিৃত্ কেষ আম্ষ 
অধীত জ্োষ ব্ প্ি�েতযষ �ক্শ ঘট্েত প্িষ, িক� ত্েত আম্ষ সিতযক্েষষ িশক্ল্ভ হেেেছ একথ্ বল্ য্েব 
া্া যিদ অধীত িশক্ আম্ষ কথ্ে ও আচষেণ �িতিিলত া্ হে, পিষ�ুট া্ হে ত্হেল েসই িশক্ষ ত্াপযর িক 
থ্কল? �ষ্মকৃ� বলেতা, মা–মুখ এক া্ হেল িকেসষ ম্াুষ? আাু�্িাক ব্ �্িত�্িাক িশক্ল্ভ কষ্ষ পষ যিদ 



আম্ষ িচ�্ এবং আচষেণ, কথ্ এবং বযবহ্েষ ৈবপষীতয ব্ ি�চ্িষত্ থ্েক ত্হেল েসই িশক্ে িক িল? েসই 
ৈবপষীতয ব্ ি�চ্িষত্েক �ষ্মকৃে�ষ ভ্ষ্ে বল্ য্ে–‘‘ভ্েবষ ঘেষ চুিষা’’ �্মী িবেবক্ান �ষ্মকৃে�ষ জীবো 
িশক্ষ স্থরক িবক্শ লকয কেষ বেলিছেলা : “When I think of that man, I feel like a fool, because I 
want to read books and he never did. ...he was his own bookা’’ 

িশক্ স্থরক হে তখাই যখা িশক্ষ িেল ম্াুষ আািাভরষশীল হেে ওেঠা �্মীজী বলেছা : ‘‘ম্াুষেক যিদ 
আািাভরষশীল হেত েশখ্ো্ া্ য্ে, তেব জগেতষ সম� ঐ�যর ভ্ষেতষ একট্ কু� �্েমষ পেকও যেথ� হেব া্া’’ 
ব্�িবক আমষ্ আজ স্ষ্ েদেশ েদখিছ লক লক েবক্ষা হত্শ্ষ গভীেষ ত্ষ্ িামি�ত হেে য্ে� �মশঃা �্মীজী 
বলেছা, িশক্ল্ভ কষ্ষ পষ যিদ েকউ েবক্ষ থ্েক, িােজষ প্েে া্ দ্ঁড়্েত প্েষ, ত্হেল বুঝেত হেব ত্ষ িশক্ 
বযথর হেেেছা এই বযথরত্ষ ক্ষণ িক? �্মীজী বলেছা, পঁুিথগত িবদয্ষ সে� সে� আমষ্ ক্িেক পিষ�মেক অবেহল্ 
কষিছ, বৃি�মূলক ও �যুিিগত িশক্েক গরে িদইিাা �্মীজী সুসম�স ব্ পূণর্� িশক্ষ কথ্ বলেতাা বলেতা ‘ি� 
এইচ িষমুল্’ষ—হয্া (হ্ত), েহড (মি��) এবং হ্টর (হদে)–এষ ‘বয্ল্াড ে�্থ’–এষ কথ্া িতিা বলেতা িশক্ 
এমা হেব য্ ম্াুেষষ মি��, হদে ও কমরশিিষ িবক্শ ঘট্েবা সুতষ্ং িশক্ হেল্ ‘ি� এইচ িষমুল্’ষ–েহড, হ্টর 
অয্া হয্া–এষ সুষম িবক্শা অথর্া িশক্ ম্াুেষষ বুি�, মা ও শষীেষষ উাকষরস্ধা কষেবা এষ েক্ািটেকই 
অবেহল্ কষ্ চলেব া্া �্মীজী বলেতা : ‘‘আিম এমা ম্াুষ চ্ই য্ষ ম্ংসেপশী েলৗহদৃঢ়, �্েু ই�্ত িািমরত আষ 
মা বে�ষ উপ্দ্ো গিঠতা আব্ষ হদে পষদুঃেখ ক্তষা’’ 

�্মীজীষ দৃি� শধু মুি�েমে িশিকত ম্াুেষষ �িত সীম্ব� িছল া্া িতিা জ্ােতা েগ্ট্ জ্তট্েক যিদ িশক্ষ 
আেল্ া্ েদওে্ য্ে, ত্হেল েদেশষ যথ্থর উ�িত হেব া্া িতিা ত্ই চ্ইেতা গণিশক্া িতিা বেলেছা : 
‘‘জাস্ধ্ষণেক িশিকত কষ্ এবং ত্েদষ উ�িত কষ্ই জ্তীে জীবোষ প�্া’’ বেলেছা : ‘‘আম্েদষ সম� �িটষ মূল 
এইখ্ো েয, সিতযক্ষ জ্িত–য্ষ্ কুঁেড় ঘেষ িদা ক্ট্ে, ত্ষ্ ত্েদষ বযিিে ও মাুষযে ভুেল েগেছা ত্েদষ এই 
ধ্ষণ্ জে� েগেছ েয ধাীষ প্েেষ তল্ে িাে�িষত হওে্ষ জাযই ত্েদষ জ�া ত্েদষ লু� বযিিেেব্ধ আব্ষ 
িিিষেে িদেত হেবা ত্েদষ িশিকত কেষ তুলেত হেবা’’ িতিা বলেতা, গষীব ম্াুেষষ্ ত্ষ্ বষং ম্েঠ ক্জ কষেব, 
িক� �ুেল আসেত চ্ইেব া্া ম্েঠ ক্জ কষেল ত্ষ্ �্স্�্দোষ ষসদ সং�হ কষেত প্ষেব, িক� �ুেল এেল ত্ 
প্ষেব া্া �্মীজী ত্ই বলেতা, িশক্েকই তখা েযেত হেব চ্ষীষ ঘেষা িতিা ত্ই চ্ইেতা �্মযম্া িশকক, য্ঁষ্ 
ে�্ব, ময্প, ময্িজক ল�া �ভৃিত িােে স�য্েবল্ চ্ষীেদষ এক জ্েগ্ে জুিটেে ত্েদষ ইিতহ্স, ভূেগ্ল, দশরা 
�ভৃিতষ মূল কথ্গিল সহজ ভ্ষ্ে ত্েদষ স্মো তুেল ধষেবাা সে� সে� ত্ষ্ েয েয বৃি�েত আেছ, ত্েকই িকভ্েব 
িবজ্াস�ত উপ্েে আেষ্ ক্যরকষী কষ্ য্ে, ত্ও েশখ্েবাা �েে্জা হেল ত্েদষ এক–একজোষ জায এক্িধক 
িশককেক সমে িদেত হেবা �্মীজী বলেছা, একজা �্�েণষ েছেলষ যিদ একজা িশকেকষ দষক্ষ হে, ত্হেল 
একজা চ�্েলষ েছেলষ জায দষক্ষ দশজা িশকেকষা ত্ঁষ এই পিষক�া্েক িকভ্েব টপদ্া কষ্ স�ব? �্মীজী 
বলেছা, দষক্ষ একদল িাঃ�্থর তয্গ�তী স�য্সী ব্ স�য্সীক� ম্াুষ, য্ঁষ্ এিগেে এেস এই মহ্া �তিট স�� 
কষেবাা 

�্মীজী গণিশক্ষ সে� সে� েভেবেছা �ীিশক্ষ কথ্ওা িশ�, িবজ্া, ইিতহ্স, দশরা �ভৃিত েমেেেদষ িশক্ 
িদেত হেবা ত্ষ সে� ষ্�্, েসল্ই, �্বযিবজ্াও ত্েদষ জ্ােত হেবা আব্ষ জ্ােত হেব আাষক্ ব্ মযর্দ্ষক্ষ 
েকৗশলওা েতজি�ত্ষ িশক্, বীেযরষ িশক্ও ত্েদষ দষক্ষা েসজায িতিা বলেতা, ঝ্ঁিসষ ষ্াী ল�ী ব্ঈেেষ আদশর 
েমেেেদষ স্মো তুেল ধষেত হেবা েসই সে� চ্ই পিব�ত্, সংযম ও স�ে�ষ দৃঢ়ত্ষ িশক্া েসজায �্মীজী বলেতা 
সীত্, স্িব�ী ও দমে�ীষ আদেশরষ কথ্া ম্াুেষষ িশক্ষ সূচা্ ব্িড়েত–ম্েেষ ক্েছা েসজায ম্েেেদষ �েে্জা 
েতজি�ত্, বীযর, মযর্দ্ষক্, পিব�ত্, সং�্ম ও দৃঢ়ত্ষ িশক্ষ আদেশর িােজেদষ আেগ েথেক ৈতিষ কষ্া ম্েেষ্ই 
জ্িতষ �থম িামর্ত্া সুতষ্ং িশক্ষ সংজ্ ও সীম্ষ আেল্চা্ে এই িবষেিট থ্ক্ অপিষহ্যরা 

িশক্ষ ব্হা িক হেব? �্মীজী বলেছা : ম্তৃভ্ষ্ এবং েসই ভ্ষ্ষ টপ হেব চিলতা 
িক� সবিকছুষ মূেল থ্কেব চিষ� গঠোষ উপষ েজ্ষা চিষ�গঠা অথর্া ম্াুষ ৈতিষ হওে্া �্মীজীষ ভ্ষ্ে, 

“Man-making, character-building education”া এক্�ত্, ��চেযরষ অাুশীলা আম্েদষ মোষ শিিসমূহেক 
একমুখী কষেত স্হ্যয কেষা মোষ শিিগিল একমুখী া্ হেল মোষ ওপষ িাে�ণ ব্পা কষ্ স�ব াো মা যিদ 
িােি�ত া্ হে ত্হেল চিষ�গঠা হওে্ অস�বা চিষ�গঠোষ মূল হেল্ এমা িশক্ য্ মাুষযে জ্িগেে েদে, চিষে�ষ 
উাকষর স্ধা কষ্ে, মাুষযেেষ উে�্ধা ঘট্ে, ম্াুষেক ‘ম্া হঁশ’ কষ্ো ত্ া্ হেল অগিণত অেয্গয ‘িশিকত’ 
ম্াুেষষ সংখয্বৃি� হে, ‘িশিকত’ েবক্েষষ সংখয্বৃি� হো ম্াুেষষ মো হত্শ্ ব্েড়, জীবা জিটল হে, সম্েজ 
িবশৃ�ল্ আেস, ৈাষ্জয আেসা এ–অিভজত্ এখা কম–েবিশ আম্েদষ সকেলষা �্মীজী জ্ােতা, যিদ যথ্থর ম্াুষ 
ৈতিষ া্ হে ত্হেল েক্া উ�িতই িল�সূ হে া্া একট্ জ্ত, একট্ েদশ এিগেে য্ে েসই জ্েতষ, েসই েদেশষ 
ম্াুেষষ শিিেত, ম্াুেষষ গেণা ‘ম্াব–স�দ’–এষ গেণা সব উ�িত তখাই স্থরক হে, যখা ঐিহক উ�িতষ সে� যুি 
হে ম্াুেষষ ম্ািসক উ�িত, ৈািতক উ�িত, আিাক উ�িতা �্মীজী েসকথ্ বেল আম্েদষ সতকর কেষ িদেেেছা।  


