
A	 lexical	 set	 is	 a	 group	 of	
words	 with	 the	 same	 topic,	
function	or	form.	
Example	
Cat,	dog,	tortoise,	gold�ish,	gerbil'	is	part	
of	 the	 topical	 lexical	 set	 pets,	 and	
' q u i c k l y, 	 h a p p i l y, 	 c omp l e t e l y,	
dramatically,	 angrily'	 is	 part	 of	 the	
syntactic	lexical	set	adverbs.

 আজেকর আেলাচনার িবষয়ঃ মূল�েবাধ গঠেন রবী�িশ�া এবং িশ�েকর ভূিমকা। 
িবষয়িটেত আমরা �দখেত পাি� িতনিট সমধম�ী শে�র সং�াপন — মূল�েবাধ, রবী� িশ�া 
ও িশ�ক। Stylistics-এর ভাষায় এই িতনিট শে�র ঘিন� সাি�ধ� একিট অথ�বহ শ���  
( ) �তির কেরেছ —  যা তাৎপয�পূণ�। আজ আমােদর �েত�েকর আেলাচনায় এই lexical set
িবষয়িটই িবেশষভােব পিরলি�ত হেব বেলই মেন হয়।

O, wonder!

How many goodly creatures are there here!

How beauteous mankind is! O brave new world,

That has such people in't!

ৃ        < দ� �টে�� /৫ম অ�, ১ম দশ� 

Shakespeare-এর নাটেকর চির� Prospero �দেখিছেলন এক অিভনব নতুন 

জগৎ (Brave new world)  আর আমরা আজ �দখিছ এক ভয়াবহ পৃিথবী (Grave 

world)। কিব Yeats-এর  ভাষায় যারা ভােলা, তারা �ত�য় হািরেয়েছ, আর অে�রা 

িহংসায় উ�� (The best lack all conviction/while the worst are full of 

passionate intensity)। এই িহংসা�য়ী পিরেবেশ িশ�রা জীবেনর সে� পিরিচত হে�। 

তােদর দশ�েন, �শ�েন ও �বেণ িহংসা�িয়তা। সকেলর মেধ� আিম-আমােক-আমার — এই 

এক অ�াভািবক অ��তার ল�ণ syndrome( )। 

যারা ভােলা, তারা �ত�য় হািরেয়েছ, আর অেন�রা িহংসায় উ��

এর �ভােব িশ�া জগেত �নরাজ� — িশ�ক -িশ�াথ�ী স�েক� অব��াবী ভাঙন। 

��া, ভি�, ভােলাবাসা, পার�িরক সহা�ভূিত অক�নীয়। কােরার �িত কােরা িব�াস 

�নই। এমন ঘটনা ঘটেছ যা িকছুিদন আেগও �কউ ভাবেত পারেতন না। এই �তা �সিদন 

�চ�াইেয় একিট পেনেরা বছেরর �ছেল �িচি�তভােব পিরক�না অ�যায়ী িশি�কােক হত�া 

করল। িশি�কা িহি� িবষেয়র। ছা�িটর �লখাপড়ার ব�াপাের তাঁর অসে�ােষর কথা িতিন 

ছাে�র ডােয়রীেত িলেখ পািঠেয়েছন অিভভাবকেদর সেচতন করার জ�। এেত �ছেলিটর 

মন খারাপ হেতই পাের। িক� �ছেলিট হত�ার পিরক�না কেরেছ ও �সই অ�যায়ী কাজ 

কেরেছ।

হেব না �কন? সমাজ মােন �তা �কবলমা� যাঁরা িবদ�ালেয়র সে� যু� তাঁরা নন। 

কতজন কতরকমভােব আমােদর �েয়াজন চিরতাথ� করেছন, আমােদর আন� িদে�ন। 

আমােদর িফ�, আমােদর গান-বাজনা, আমােদর �টিলিভশন িসিরয়াল — কত িকছু আেছ। 

তাঁরাই আমােদর �ছেলেমেয়েদর কী �েয়াজন জােন। এরা আমােদর �ছেলেমেয়েদর �িচ 

�তির কেরেছ এবং করেছও।  জীবন কী �স ধারণাও �ছেলেমেয়রা ঘের বেস—  চার 

 আজেকর আেলাচনার িবষয়ঃ মূল�েবাধ গঠেন রবী�িশ�া এবং িশ�েকর ভূিমকা। 
িবষয়িটেত আমরা �দখেত পাি� িতনিট সমধম�ী শে�র সং�াপন — মূল�েবাধ, রবী� িশ�া 
ও িশ�ক। Stylistics-এর ভাষায় এই িতনিট শে�র ঘিন� সাি�ধ� একিট অথ�বহ শ���  
( ) �তির কেরেছ —  যা তাৎপয�পূণ�। আজ আমােদর �েত�েকর আেলাচনায় এই lexical set
িবষয়িটই িবেশষভােব পিরলি�ত হেব বেলই মেন হয়।

O, wonder!

How many goodly creatures are there here!

How beauteous mankind is! O brave new world,

That has such people in't!

ৃ        < দ� �টে�� /৫ম অ�, ১ম দশ� 

Shakespeare-এর নাটেকর চির� Prospero �দেখিছেলন এক অিভনব নতুন 

জগৎ (Brave new world)  আর আমরা আজ �দখিছ এক ভয়াবহ পৃিথবী (Grave 

world)। কিব Yeats-এর  ভাষায় যারা ভােলা, তারা �ত�য় হািরেয়েছ, আর অে�রা 

িহংসায় উ�� (The best lack all conviction/while the worst are full of 

passionate intensity)। এই িহংসা�য়ী পিরেবেশ িশ�রা জীবেনর সে� পিরিচত হে�। 

তােদর দশ�েন, �শ�েন ও �বেণ িহংসা�িয়তা। সকেলর মেধ� আিম-আমােক-আমার — এই 

এক অ�াভািবক অ��তার ল�ণ syndrome( )। 

যারা ভােলা, তারা �ত�য় হািরেয়েছ, আর অেন�রা িহংসায় উ��

এর �ভােব িশ�া জগেত �নরাজ� — িশ�ক -িশ�াথ�ী স�েক� অব��াবী ভাঙন। 

��া, ভি�, ভােলাবাসা, পার�িরক সহা�ভূিত অক�নীয়। কােরার �িত কােরা িব�াস 

�নই। এমন ঘটনা ঘটেছ যা িকছুিদন আেগও �কউ ভাবেত পারেতন না। এই �তা �সিদন 

�চ�াইেয় একিট পেনেরা বছেরর �ছেল �িচি�তভােব পিরক�না অ�যায়ী িশি�কােক হত�া 

করল। িশি�কা িহি� িবষেয়র। ছা�িটর �লখাপড়ার ব�াপাের তাঁর অসে�ােষর কথা িতিন 

ছাে�র ডােয়রীেত িলেখ পািঠেয়েছন অিভভাবকেদর সেচতন করার জ�। এেত �ছেলিটর 

মন খারাপ হেতই পাের। িক� �ছেলিট হত�ার পিরক�না কেরেছ ও �সই অ�যায়ী কাজ 

কেরেছ।

হেব না �কন? সমাজ মােন �তা �কবলমা� যাঁরা িবদ�ালেয়র সে� যু� তাঁরা নন। 

কতজন কতরকমভােব আমােদর �েয়াজন চিরতাথ� করেছন, আমােদর আন� িদে�ন। 

আমােদর িফ�, আমােদর গান-বাজনা, আমােদর �টিলিভশন িসিরয়াল — কত িকছু আেছ। 

তাঁরাই আমােদর �ছেলেমেয়েদর কী �েয়াজন জােন। এরা আমােদর �ছেলেমেয়েদর �িচ 

�তির কেরেছ এবং করেছও।  জীবন কী �স ধারণাও �ছেলেমেয়রা ঘের বেস—  চার 

উইিলয়াম বাটলার 

ইেয়টস (ইংেরিজেত 

W i l l i a m  B u t l e r 

Yeats) (১৩ জুন ১৮৬৫ 

- ২৮ জা�য়াির ১৯৩৯) 

একজন আইিরশ কিব, 

নাট�কার, এবং িবশ শতেকর সািহত�া�েনর 

একজন অ�তম ���পূণ� ও �ভাবশালী 

ব�ি��। িতিন আইিরশ ও ি�িটশ উভয় 

সািহেত�রই একজন �বাদ পু�ষ। ১৯২৩ 

সােল িতিন সািহেত� �নােবল পুর�ার লাভ 

কেরন। উ�ৃত পংি��িল ওঁর িবখ�াত কিবতা 

দ� �সেক��কািমং-এর। আমােদর মেন পেড় 

�যেত পাের জীবনানে�র অ�ুত আঁধার -এর 

কথা ।

মূল�েবাধ, রবী�িশ�া ও িশ�ক
শি�পদ পা�

মেন পড়েত পাের অলডাস হা�িলর 

উপ�াস Brave New World �এর 

কথাওঃ Bravery �যখােন ভয়াবহ।

 সকেলর মেধ� 

আিম-আমােক-আমার 

— এই এক অ�াভািবক 

অস�তার ল�ণু  



�দওয়ােলর মেধ� এেকবাের লাইভ �শা-র মেধ� অথ�াৎ জীবেনর �থেক অিধকতর 

জীব�ভােব পাে�। ওরা �দখেছ সবাই আ�মণা�ক। গােয়র �জাের সব পাওয়া যায়।  

ওরা বড় বড় �চাখ কের সব �দেখ, সব দৃ� ও ব�েব�র সে� একা� হয়। পরবত�ীকােল 

িবদ�ালেয় ও িবদ�ালেয়র বাইের এেদর আচরেণ তা পির�ুট হয়।

আমরা জািন আমােদর অ�ভূিত�িল �ই ধরেনর — বা�নীয় বা সদথ�ক অ�ভূিত 

ও অবা�নীয় বা নঞথ�ক অ�ভূিত।  ––  এই কৃত�তা, িবনয়, সারল�, আ�িরকতা, দয়া

সদথ�ক অ�ভূিত�িল �নিতক কােজ �পা�িরত হয়। অপরপে� ঈষ�া, ��াধ, গব�, সে�হ, 

ঘৃণা, িবে�ষ, �লাভ –– এই অবা�নীয় বা নঞথ�ক অ�ভূিত�িল অৈনিতক কােজ অ��ািণত 

কের।

সদথ�ক বা বা�নীয় অ�ভূিত�িলর জাগরণ ও উপযু�ভােব পিরচালন িশ�ার 

কাজ। িশ�াদেশ�র মূল কথা  —  কীভােব আমরা �িতিদেনর জীবনেক ��র কের তুলেত 

পাির। িক� আজেকর িশ�ার পিরিচত ছিবিট এই লে��র পিরপ�ী। আেগই বেলিছ, িশ�া 

জগেতর �নরােজ�র কথা। িশ�া এখন গানহীন, �াণহীন। িশ�ক-িশ�াথ�ী স�েক� �কান 

আ�িরকতার �শ� �নই। এই স�ক� D. H. Lawrence -এর ব��া�ক কিবতা “Last 

Lesson in the Afternoon” –এর কথা �রণ কিরেয় �দয়। িশ�ক জােনন ছা�রা 

িশখেত চায় না এবং িতিনও �শখােত চান না। িতিন ঘ�টা বাজার অেপ�ায় বেস থাকার 

িস�া� �নন –– 'I'll sit and wait for the bell'।

িশ�করা মেন কেরন তাঁরা ছা�-ছা�ীেদর ভােলার জ� �াণপণ �চ�া কেরন। 

��িণকে� একেশা জেনর �বিশ ছা�। কার িদেক নজর �দেবন? �বিশরভাগ ছাে�র বািড়েত 

�লখাপড়ার পিরেবশ �নই। ওরা বািড়েত িশ�কেদর সমােলাচনা �নেত অভ��। তাই 

অ��ার মানিসকতা িনেয়ই ওরা িবদ�ালেয় আেস। ওরা গৃহ পিরেবশ �থেকই অেনক �-

অভ�াস �তির কের আেস। তাছাড়া পাঠ�ম সামলােতই িশ�করা িহমিসম। চির�, 

মানিসকতা, মূল�েবাধ, অ�ভূিত  –– এই সব িনেয় ভাববার অবকাশ �কাথায়? পাঠ�ম 

িশ�ণপ�িত মূল�ায়ন �কান িকছুরই সে� �তা ছা�-ছা�ীেদর সব�া�ীণ িবকােশর স�ক� 

�নই। Holistic education �তা কথার কথা।

অেনেকই জােনন  –– িশ�াব�ব�া সমােজর �েয়াজনেক সামেন �রেখ �তির হয়। 

আমরা জািন, পিরেবেশর সে� িশ�ার িনিবড় স�ক�। বত�মান সমােজ উ�িত করেত �গেল 

�য ধরেনর িশ�ায় িশি�ত হেত হয় তােত চির� গঠন ও মূল�েবাধ জাগরণ অ�াসি�ক। 

এখন সবাই utilitarian। আমােদর �দনি�ন �েয়াজন িমটেলই আমরা স��। চতুিদ�েক 

�িতেবশীেক চাকিচেক� ছািড়েয় যাওয়ার জ� এক অ�া��কর �িত�ি�তা। তাই �েয়াজন 

�লাভনীয় �বতেনর চাকির। । �েয়াজেনর যা আমার �েয়াজেন লােগ না তা মূল�হীন

অিতির� যা িকছু তার বাজার দর �নই। এই consumerist  সমােজ সবই পণ�। িশ�াও 

তাই। এই পণ� তাই সবাই টাকা িদেয় িকনেত চায়। এই �কনােবচার বাজাের িশ�করা 

িবে�তা এবং ছা�রা ��তা। এেদর স�ক� ��তা ও িবে�তার। অিভভাবেকরা যা চান 

তাই তাঁেদর িদেত হেব।  একমাি�ক (unidimensional) লে�� ছা�েদর উপযু� কের 

িদেত হেব। যিদ িশ�করা না পােরন, অিভভাবকরা অ�� যােবন। নীিত িনধ�ারকেদর 

হােত পাঠ�ম, পঠন-পাঠন প�িত, মূল�ায়ন – সেবরই সং�ার হেব, তেব বাজােরর কথা 

�ভেব। তাই এই িশ�ায় ছা�ছা�ীর �দেয়র �কােনা �যাগ �নই। তাই এই িশ�ায় বুি�বৃি�র 

অ�শীলন হেলও �দয়বৃি� অবেহিলত। িশ�াথ�ীরা হয় dehumanised robots। 

ওরা �দখেছ 
সবাই আ�মণা�ক। 

গােয়র �জাের 
সব পাওয়া যায়।

সদথ�ক অ�ভূিত�িল 
�নিতক কােজ �পা�িরত 

হয়। অপরপে� অবা�নীয় 
বা নঞথ�ক অ�ভূিত�িল 

অৈনিতক কােজ অ��ািণত 
কের।

HOLISTIC EDUCATION is a 
philosophy of education based on 
the premise that each person finds 
identity, meaning, and purpose in 
life through connections to the 
community, to the natural world, 
and to humanitarian values such as 
compassion and peace. Holistic 
education aims to call forth from 
people an intrinsic reverence for life 
and a passionate love of learning. 

 আমােদর 

�দনি�ন �েয়াজন 

িমটেলই 

আমরা স��

robot
/ 'row,bót
noun

A machine built to carry out some 
complex task, esp. one which can be 
programmed and with many 
movable parts

 
An intelligent machine designed to 
look and function like a human 
being or other creature (esp. in 
science fiction)
 
Someone who does not appear to 
have any emotions. "Being  robot, 
Jessica didn't even cry"
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এখােনই আমােদর আেলাচ� িবষেয়র �থম শ�িটর (অথ�াৎ 'মূল�েবাধ') ��� বা 

অপিরহায�তা। এখােন একিট কথা উে�খ করা দরকার। সভািটর নাম �দওয়া হেয়েছ 

“আেলাচনাসভা”। আেলাচনাই এখােন মূল ল��। কারা করেবন? যাঁরা আজ সমােজ 

সব��ের সমােলািচত। এঁরা সকেল িশ�ক। এঁরা িক সিত�ই উদাসীন? এঁরা িক cynic? 

যিদ তাই হেতন তাহেল িনেজরা এই উেদ�াগ িনেতন না। 

আজকাল আমরা িশ�কেদর �িশ�েণ একরকম Reective Model -এর কথা 

বিল।  এখােন Reection বা িচ�ন �ভােব হয়। এক,  Reection in action অথ�াৎ 

িশ�ক ��িণকে� পাঠদােনর সময় িনজ� পাঠদান প�িত িনেয় ভােবন। �ই, Reection 

on action —  এখােন তাঁর ভাবনা ��িণকে� পাঠদােনর পর অবসের। িক� িচ�ন �তা 

অেনক সময় একিট সামািজক �ি�য়া হেত পাের —  যখন িশ�েকরা এেক অপেরর সে� 

ভাবনার আদান �দােনর মাধ�েম িনেজেদর কম�প�িত িনধ�ারণ কেরন। আজ এখােন 

িশ�েকরা �সই �ি�য়ায় িনযু� হেবন। 

এই আেলাচ� িবষেয়র �কে� আেছ —  রবী�িশ�া।

আমরা জািন, রবী�নাথ মূলতঃ কিব। �� হল কিবর নাম �কন? কিবর নাম আসা 

�াভািবক। �ীক নাট�কার Aristophanes । কিব কিবেদরেকই উপযু� িশ�ক বেলেছন

Shelley বেলন তাঁরা পৃিথবীর আইন �ণয়নকারী। Carlyle -এর কথািট �িণধানেযাগ�। 

িতিন বেলেছন । অথ�াৎ কিবরা না থাকেল কিবেদর আেছ —  clear deep-seeing eye

আমরা �চাখ থাকেলই �দখেত �পতাম না। রবী�নােথর মত কিব আমােদর �দখােক দৃি� 

কের তুলেত পােরন। এই �দখা �ধু �চাখ িদেয় �দখা নয়। সম� �চত� িদেয় �দখা। 

কিবমাে�ই কােব�র মাধ�েম পেরা�ভােব িশ�াদােনর কাজ কের থােকন। তেব রবী�নাথ 

পৃিথবীর একমা� কিব িযিন কােব�র মাধ�েম পেরা�ভােব িশ�াদান কের �া� হন িন। 

িতিন িনেজ একিট িবদ�ালয় �াপন কের �ত��ভােব িশ�ার সে� জিড়ত হেয়েছন —  

িশ�া িনেয় �ভেবেছন ও সরাসির িশ�াদােন িনযু� হেয়েছন। িতিন তাঁর �লখায়, 

আেলাচনায়, িশ�াদান প�িতেত আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন িশ�া আহরেণর নয় —  

আচরেণর। িতিনই �রণ কিরেয় িদেয়েছন —   িশ�া �ধু জীিবকার জ� �তির করা নয়, 

িশ�া জীবেনর জ� �তির করা। তাঁর কথা — এমন িশ�া দরকার যা মেনর �ূলতা দূর কের 

– �িচ মািজ�ত কের। তাঁর মেত — িশ�ার চরম ল�� —  সহা�ভূিতর িব�ৃিত। িশি�ত 

মেনর সহা�ভূিত আপন পিরবারেক ছািড়েয় �িতেবশী, �িতেবশীেক ছািড়েয় সমাজ, 

সমাজেক ছািড়েয় �দশ এবং �দেশর সীমানা অিত�ম কের িবেদশ —   এক কথায় সম� 

মানব সমােজ পিরব�া�। 

 িশ�া আহরেণর নয় —  আচরেণর

রবী�নােথর িশ�ািচ�া তাঁর িবিভ� �বে� ও ব�ৃতামালায় �কািশত। িঠক 

�তমনই িতিন তাঁর িবিভ� সৃজনশীল �লখায় — কিবতায়, উপ�ােস ও গে� পেরা�ভােব 

তাঁর মতামত �কাশ কেরেছন। তাঁর এই সহা�ভূিতর িব�ৃিতর কথা আমরা পাই তাঁর 

কিবতায় ও গােন। তাঁর জগৎ তাঁর স�সািরত মাতৃভূিম — “সব ঠাঁই �মার ঘর আেছ/ আিম 

�সই ঘর মির খুঁিজয়া” —  । তাই তাঁর �দেশর মািটেত “ িব�ময়ী-র আঁচলপাতা”

Reection

* IN-ACTION  
ability to think what we’re 
doing while we’re doing it

* ON-ACTION
thinking after the action, 
conscious and usually 
documented 

িশ�া �ধু জীিবকার জ� 
�তির করা নয়, িশ�া 

জীবেনর জ� �তির করা। 

Percy	Bysshe	Shelly	
(1792-1822)

 তাই 
রবী�নােথর িশ�া 

�গাটা পৃিথবীেক �দশ 
ও 

�গাটা মানবসমাজেক 
পরমা�ীয়

 বেল 

�হণ করার িশ�া।

এমন িশ�া দরকার যা 
মেনর �ূলতা দূর কের � 

�িচ মািজ�ত কের।

 িশ�ার চরম ল�� 
সহা�ভূিতর িব�ৃিত
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রবী�নােথর িশ�া �গাটা পৃিথবীেক �দশ ও �গাটা মানবসমাজেক পরমা�ীয় বেল �হণ 

করার িশ�া। ব�ি�গত জীবনচয�ায় িতিন সত�েক �াধা� িদেয়েছন। সমাজ জীবেন 

�দশগত, ধম�গত ও ভাষাগত পিরচেয় ি�ত �থেকও িতিন আমােদর ম�� পিরচেয় উ�ীণ� 

হেত �শখান। এই ম�� পিরচেয় উ�রণই তাঁর িশ�ার ল��। অিশি�ত মন একা�ভােব 

আপন �ােথ�র সীমানায় আব�। অপরপে� িশি�ত মেনর সহা�ভূিত সব�� পিরব�া�। 

কিব��র অেনক কিবতা ব�িদন ধের আমােদর িবদ�ালয়�িলেত মূল�েবাধ 

জাগরেণ সহায়তা করেছ। এমন একিট কিবতা আমােদর রােজ� বাংলায় ও ইংেরিজেত 

িবিভ� সমেয় পাঠ�েম অ�ভু�� �থেকেছ। ইংেরিজ গীতা�িলেত এিট ৩৫ নং কিবতা — 

'Where the mind is without fear' (“িচ� �যথা ভয়শূ�, উ� �যথা 

িশর”)—Bertrand Russell -এর শাি� স�ে� ১৯১৫ সােল �লখা 'The Philosphy 

of Pacism'-এ কিবতািট �লখক পুেরাটাই উ�ৃত কেরেছন, কিবতািটেত সত� �িত�ায় 

ভয়হীনতার কথা, স�ীণ� �ভদােভদ িবেরািধতার কথা, িবচারিবেরাধী তু� আচােরর 

�িতব�কতার কথা ও উ�তিশের িনরলস কম��েচ�ার কথা �িনত হেয়েছ। 

এই আেলাচনায় 'িশ�ক' শ�িট �শেষ উি�িখত হেলও স�ূণ� আেলাচনার �কে� 

আেছন িশ�ক। রবী�নাথ িশ�েকর আদেশ�র কথা, মূল�েবাধ জাগরেণ তাঁর ভূিমকার 

কথা িবিভ� �বে� উে�খ কেরেছন। িঠক �তমন ভােবই িতিন িবিভ� গে� ও উপ�ােস 

িশ�ক চিরে�র মধ� িদেয়ও তাঁর আদশ� িশ�ক স�ে� ধারণা �কাশ কেরেছন। িযিন 

িশ�াদানেক তাঁর জীবেনর অ�তম �ত বেল �জেনিছেলন, তাঁর রিচত সািহেত� �য 

িশ�ক চির� থাকেব এটা �াভািবক। িতিন মহা�া গা�ীর সে� একিট ব�াপাের একমত 

িছেলন — িশ�ক হেবন object lesson। ছা�েদর সামেন িতিনই হেবন আদেশ�র �ল� 

উদাহরণ। আবার তাঁর িব�ােসর মেধ�ই ছা�রা খুঁেজ পােব �ত�য়।

রবী�নােথর '�শষকথা' গে�র অধ�াপক িব�� ভাল মা�ষ — িব�� �ােনর 

উপাসক। তাঁর িব�াস  — মা�ষ বব�রতা �থেক তপ�ার মেধ� িদেয় �ানী হেয় উেঠেছ। 

আরও তপ�া �স করেব। �ূল� বজ�ন করেব আরও। �স হেয় উঠেব �দবতা। অতীেত 

�দবতা িছেলন না, �দবতা আেছন ভিব�েত, মা�েষর ইিতহােসর �শষ অধ�ােয়। 

“ঘের-বাইের” উপ�ােসর িশ�ক চ�নাথবাবু স�ে� িনিখেলশ বেল, �কান 

উপেদশ আমােক র�া করেত পারত না, িক� এই মা�ষিট তাঁর শাি�, তাঁর সত�, তাঁর 

পিব� মূিত�খািন িনেয় আমার জীবেনর মাঝখানিটেত তাঁর জীবেনর �িত�া কেরেছন — 

তাই আিম কল�াণেক এমন সত� কের এমন �ত�� কের �পেয়িছ।

সমাজ আজ িবপ� একথা সত�। িক� �ধু িবপ�তার রব তুেল সভ�তােক র�া 

করা যােব না। �সজ� �েয়াজন �চতনার িবকাশ। �য পৃিথবীেত �ু� �াথ� যুি�র মুেখাশ 

পের চেল, �সই পৃিথবীেত রবী�নােথর সাি�েধ� আমরা খুঁেজ �পেত পাির �সই ভুবন — “ 

িচ� �যথা ভয়শূ�, উ� �যথা িশর”।

ঊনিবংশ শতেকর ��েত ইংল�াে�ডর কিব Wordsworth �দখেলন তাঁর �দশ 

এখন — 'a fen of stagnant waters’

িতিন অতীেতর কিব Milton-�ক আহবান জানােলন,

'We are selshmen

O raise us up, return to us again

And give us manners, virtue, freedom, power.'

রবী�নােথর মত কিব 

আমােদর 

ৃ�দখােক দি� 

কের তলেত ু

পােরন।

িচ� �যথা ভয়শূ�, উ� �যথা িশর,

�ান �যথা মু�, �যথা গৃেহর �াচীর

আপন �া�ণতেল িদবসশব�রী

ব�ধাের রােখ নাই খ� �ু� কির,

�যথা বাক� �দেয়র উৎসমুখ হেত

উ�িসয়া উেঠ, �যথা িনব�ািরত ��ােত

�দেশ �দেশ িদেশ িদেশ কম�ধারা ধায়

অজ� সহ�িবধ চিরতাথ�তায়,

�যথা তু� আচােরর ম�বালুরািশ

িবচােরর ��াতঃপথ �ফেল নাই �ািস--

-

�পৗ�েষের কের িন শতধা, িনত� �যথা

তুিম সব� কম� িচ�া আনে�র �নতা,

িনজ হে� িনদ�য় আঘাত কির, িপতঃ,

ভারেতের �সই �েগ� কেরা জাগিরত॥

িশ�ক হেবন 
object lesson

ছা�েদর সামেন িতিনই হেবন 
আদেশ�র �ল� উদাহরণ 

আবার 
তাঁর িব�ােসর মেধ�ই ছা�রা 

খুঁেজ পােব �ত�য়

মূল�েবাধ, রবী�িশ�া, িশ�ক / শি�পদ পা� a Pebbles & Fables presentationকৃত�তা �ীকারঃ পাঠভবন, িব�ভারতী, শাি�িনেকতন



আমােদর রবী�নাথ এখন public function–এ আেছন। আেছন িতিন 

িশ�ামূলক তাি�ক গেবষণােকে�। তাঁেক এখন আমােদর িশ�ায়, আমােদর 

�াত�িহক জীবনচয�ায় �েয়াজন। আ�ন বিল “একাধাের তুিমই আকাশ, তুিমই 

নীড়”। তাঁর আ�েয় �যন বলেত পাির,

“সাথ�ক জনম আমার জে�িছ এই �দেশ”।

আজ এখােন পাঠভবেনর িশ�করা আেলাচনা সভায় িমিলত হেয়েছন কারণ 

তাঁরা জােনন তাঁেদরেকই । ভাবেত হেব  ভাবেত হেব �কান িবক� �ে�র কথা

এখনই। তাঁরা জােনন �ছেলেমেয়রা ওেদর অজাে� বাবা, মা ও িশ�কেদর ওপর 

িনভ�রশীল। িশ�ক ও বাবা-মা�য়�দর একই ��িণভু� করার কারণ িশ�ক বা িশি�কা 

বাবা মােয়র িবক� হেত পােরন। Latin ভাষায় একিট কথা আেছ — loco 

parentis — িযিন বাবা বা মােয়র মত হেত পােরন। এখােন িশ�কেদর �বাঝান 

হেয়েছ। িশ�করা জােনন, ছা�-ছা�ীরা তাঁেদর ওপর িনভ�রশীল। তারা হয়েতা মেন 

মেন ভােব — যিদ তারা পারত তারা তােদর অিজ�ত সবেচেয় দামী ব�িট তােদর 

িশ�ক বা িশি�কােক উপহার িদত। িক� তারা বড়ই অসহায়। 

তাই ইংেরজ কিব �যমন তাঁর �াণািধক ি�য় ি�য়তমার পােয়র তলায় তাঁর 

���িল িবিছেয় িদেত চান �তমনই 

 �ছাট �ছাট �ছেলেমেয়রা িশ�ক বা িশি�কােক মেন মেন বেল, আমরা �তামার 

পােয়র কােছ ছিড়েয় িদেয়িছ আমােদর ���িল, সাবধােন �হঁেটা। �দেখ �হঁেটা — এরা 

সবই �য আমােদর ��!

�কৃত িশ�ক �দেয়র গভীের কথা�িলর �িত�িন িনয়তই �নেত পান  । 

Where the mind is without fear and the head is held 
high;
 Where the knowledge is free;
 Where the world is not broken up into fragments by 
narrow domestic walls;
 Where words come out from the depth of truth;
 Where tireless striving stretches its arms towards 
perfection;
 Where the clear stream of reason has not lost its way 
into the dreary desert sand of dead habit;
 Where the mind is led forward by thee into ever-
widening thought and action —
into that heaven of freedom, my Father, let my 
country awake. 

আমরা ঋণী উইিকিপিডয়া, �� �  এবং ইলাে�টরেদর কােছও
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