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সারসংে প
িবদ া ও িশ া এর সংকীণ অথ হল িজেরাজগােরর জন িশ া, িক ব াপকতায় িশ ার
অথ অেনক গভীর। মানুষেক বাঁচার জন িশ া দানই আসল িশ া। জীবেনর মূল সত
ে

উপনীত, তােক উপলি কের মৗিলকতা, আ িনভরতা লাভ করাই িশ ার ল

সূচক শ

: িবদ া ও িশ ার

প, অ েরর স া, কমাচরণ, আ িরক

।

েচ া, িশ া ও ধম,

ইিতবাচক িশ া, অনুে রণা, আ িনভরতা, নারীিশ া, মাতৃ ভাষায় িশ া, উপেযািগতা।
Article
িবদ া ও িবমুি

শ যুগল তৎসম। এখন

হল িবদ া িক? িবদ া শ

নািক কােনা িকছু েক জানার একটা ইি ত মেল। এখন
জানার কােনা শষ নাই জানার চ া বৃথা তাই। িক
ব াখ া

িক? জানার পিরিধ িক কবলমা

র মেধ

হল কী জানা? িন ক
ু েদর মেত,
তােতা নয়, তাহেল জানা এ িবষেয়

িব ােনর আিকিমিডেসর সূ

থেক ইিতহােসর

পলাশী যুে মীরজাফেরর িব াসঘাতকতা পয
েত ক পাঠ পু েকর যাবতীয় িবষয়
পু ানুপু ভােব আ ীকরেণর মেধ ই সীমাব নািক এর মেধ আেছ কােনা গূঢ়ত লােভর
ইি ত? সংেবদনশীল যারা, যারা আধ াি ক তে
িবদ ালােভর

িকছু টা হেলও িব াসী তােদর কােছ

েয়াজনীয়তা মুি েত। যা মানুেষর সবা ীন উ িত তথা আে া িতর সহায়ক

হেয় মুি র পথিনেদশ কের, তাই িবদ া। মানুেষর সেচতন, অেচতন এবং অবেচতন মেনর
যাবতীয় মািলন , কািলমােক সমূেল িবনাশ কের তােক sublimation অথাৎ ম লজনক পেথ
চািলতকরণ বা উ ীতকরণই িবদ া বা িশ ার ল

। যার মাধ েম মানুষ

েয়াজনীয় অথ উপাজন কের, সংকীণ অেথ তাই হল িশ া। িক
িবমুি র সাপান, মানেবা রেণর পথ। তাই

ু ি বৃি র জন

ব াপক অেথ িশ া হল

সুমা ীণ না হেলও ক কাকীণ পেথই তা জয়।
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আমরা য বিল মানুষ 'জােন ',
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ক মেনািব ােনর ভাষায় বলেত গেল বলা ভােলা

মানুষ 'আিব ার কের' (Discovers) বা 'আবরণ উে াচন কের'। Discover শ

র অথ

অন
ােনর খিন প িনেজর য আ া তার উপর থেক আবরণ সিরেয় নওয়া। িব ানী
স ার আইজ াক িনউটেনর মাধ াকষণ আিব ার ও তাঁর মেনর
াগার থেকই। তাঁর
অ েরর অ ঃ েল আেগ থেক য ভাবপর রা িছল িতিন স িল আেরক এভােব সািজেয়
স িলর মেধ একটা নতু ন শৃ লা আিব ার করেল, তােকই আমরা মাধ াকষেণর িনয়ম
বিল। তা আেপেল বা পৃিথবীর কে
পারমািথক সম
ানই মানুেষর মেন।
তাই

কােনা িকছু েত িছল না। অতএব

লৗিকক বা

ামীজীর অেমাঘ বাণী- 'Education is the Manifestation of Perfection already in

Man' অথাৎ মানুেষর অ ের য পূণ

থম থেকই আেছ তারই

কাশ সাধনেক বেল িশ া।

বদাে র িশ াও সম প। অিত বড় কেলর জাহাজ, মহাবলবান রেলর ইি ন তারও জড়,
চেল ফের ধাবমান হয়, িক

জড়। আর এক

ু

কীটানু যখন রেলর গাড়ীর পথ থেক

আ র ার জন সের যায়, তখন ও র চতন শীলতার
নই, য
িবপে

িনয়মেক অিত ম করেত চায় না, কীট

মাণ হয়। যে

ই াশি র িবকাশ

িনয়মেক বাধা িদেত চায়, িনয়েমর

উি ত হয়, তাই স চতন। এই ই াশি র যখােন যত সফল িবকাশ সখােন সুখ

তত অিধক, স জীব তত বড়। এই কমাচরণই জীবন, আর
ই াশি র পূণ সফলতা, তাই িতিন সেবা । য িশ া

সখােনই মুি । ঈ ের

ারা এই ই াশি র বগ ও

িনেজর আয় াধীন ও সফলকাম হয়, তাই িশ া। মনেক তথ ভাের ভারা া

করা

ূ িত
কৃ ত

িশ া নয়, তােত কােনা সুখ তা হয়ই না, বরং কাযকােলও কােনা কােজ আেস না। এই
িবষেয় মহামিত চাণেক র িনেদশ---পু ক া তু যা িবদ া পরহ গতং ধন ।
কাযকােল সমুৎপে ন সা িবদ া ন ত ন ।।
মাথায় কত েলা তথ বাইের থেক েবশ করােনা হেল কবল তাতাকািহনীরই
পুনরাবৃি

হেব।

ামীিজ মেত---- িশ া বলেত যিদ

লােই রী িল জগেতর

ধু তথ সং হ বাঝায় তেব তা

ানী, িব েকাষ িল এক একজন ঋিষ। য িবদ ার উে েষ ইতর

সাধারণেক জীবন সং ােম সমথ করেত পারা যায়, যা মানুেষর চির বল, পরাথ তৎপরতা,
িসংহ সাহিসকতা এেন দয়, জীবেন িনেজর পােয়র উপর দাঁড়ােত পারা যায় তাই িশ া।
ভারতবেষর তেপাবেন ি জবটু গণ ম আবৃি কেরেছন-
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যা দেবাঽৈ যাঽ সু যা িব ং ভু বনমািবেবশ।
য ওষিধসু যা বন িতসু তৈ দবায় নেমা নমঃ।।
[ য দবতা অি েত, িযিন জেল, িযিন িব ভু বেন আিব
িযিন বন

হেয় আেছন, িযিন ওষিধেত,

িতেত সই দবতােক নম ার কির।]

অি , বায়ু, জল- ল িব েক িব া া

ারা সহেজ পিরপূণ কের দখেত শখাই যথাথ

শখা।
িশ ার সে ধমও ওতে াতভােব জিড়ত। িশ ার গাড়ার কথা ধম। অধমাচরণ কের
িশ ালাভ স বপর নয়। ধম চােরর সােথ সােথই অিনবাযভােব লৗিকক িবদ া ও অন ন
িবদ া যা িকছু েয়াজন তা আসেব। িক ধমহীন হেয় লৗিকক ান িব ােরর চ া করেল
তা সবসাধারেণর

দয় াহী কখেনাই হেব না। সাধারণেক কবল ইিতবাচক িশ া (Positive

ideas) িদেত হেব। কারণ নিতবাচক িশ া (Negative thought) মানুষেক অ র থেক
শি হীন কের। দুই পদে প এেগােনার পিরবেত চার পদে প প াৎগামী কের। ভাগ েক
সাফল বা ব থতার কারণ ভাবেল মানু্েষর আ ত য় ম ীভূ ত হয়। তােদর অবগত হেত
হেব য, সু িসংেহর মুেখ কখনও মৃগ েবশ কের না---উেদ ািগনং পু ষিসংহ উৈপিত ল ী।
দবং দয়িমিত কাপু ষাঃ বদি ।।
মানুেষর কােনা ু
েচ ােতও ভু ল মাদ না দিখেয় ঐসব িবষয়েক িকভােব
সমৃ তর কের তালা যায় তা দখােত পারেল স িন ার সে স ক কাযসাধেন তৎপর
হেব। িক আমােদর চিলত িশ াব ব ায় ু লবালকেক তার ব থতার জন িতর ার করা
হেয় থােক। যার অিনবায ফল- িশ া ব ব ার

িত

মূলম , য

করেত সাহসী কেরিছল, য

া নিচেকতােক যেমর মুেখ িগেয়

জগৎ চলেছ সই আবিশ ক

াহীনতা। য

া বদ বদাে র
াবেল এই

ার লাপ, তাই আমরা িবনােশর এত িনকট।

মানুষেক যিদ আ িনভরতার িশ া না দওয়া হয়, তেব জগেতর সম

ঐ য

ভারেতর একটা ু
ােমর পে ও পযা হেব না। তাই িনভরতার িশ া িনতা আবশ ক।
কৃ ত িশ ার অভাবই আজ মানুষ হত দির সবেতাভােব। িশ া যেথাপযু হেল তা হেত
আ

ত য়, আ

ত য় বেল অ িনিহত

জেগ ওেঠন। আর িবপরীত

ে

েমই িতিন

সং িচত হন। তৃ ণমূল র তথা নারীেদর মেধ িশ ার উে ষ না হেল সবা ীন উ িত কদািপ
স ব হয়। কারণ স ােনর িশ ার জন েয়াজন মােয়র িশ া।(Because a Woman Who
is a lady today, will be a mother in future. So, women education is essential to
literate their children)
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য ভাষা জনগেণর দরবাের বাধগম হয়, স ভাষােতই িশ া

বা নীয়। কারণ আ ল ভাষা কােজর ভাষা িক
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দান

আমােদর ভােবর ভাষা মাতৃ ভাষা বাংলা,

তাই কােনারকেম ইংেরিজ ভাষা েয়ােগর েচ া থেক যিদবা একটা অথ বর হয় আমােদর
কােছ িক

তােত সুখ ও সত িকছু ই থােক না। এ সে শ রাচােযর বচন িণধানেযাগ ---অথমনথং ভাবয় িনত ং
নাি ততঃ সুখেলশঃ সত ।

এভােব না হয় বাংলা শখা, না হয় ভােলাভােব ইংেরজী শখা।
পিরেশেষ ব ব , মানুেষর অ ের যন 'ভূ ৈমব সুখ , নাে

সুখমি ' এই মহাম

িনত হয়। যার অথ যা ভূ মা যা মহান তাই সুখ, অে সুখ নই। ব ি র জন নয়, সমি র
ােথ আমরা যন িনেবিদত াণ হই।
ভারতবেষর

াচীন তেপাবেন

ধু ধম, অথ, কাম নয় মা লােভও তৎপর হই।

িবদ া পরায়ন

মুি কাম ছা গণেক য মে

আ ান
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(২) তজি নাবধীতম

( তজ ীভােব আমােদর অধ য়ন অধ াপনা হাক)

(৩) মা িবি ষাবৈহ (পর েরর িত যন আমরা িবে ষ না কির)
সহায়ক
১।

আমার ভারত অমর ভারত,

ামী িবেবকান , রামকৃ

িমশন ইনি
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