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বিদ্যুৎ চক্রির্ত্তী
বিশ্বভারতীর কদ্র্রূপ
য আবি দদ্বিয়াবি। জাবিিা, আজ গুরুদদ্ি থাকদে
এইভাদি িেদতি বকিা? তদি, ‘চাবরত্রপূজা’’ (১৮৯৫) িা সজিীকান্ত
দ্াদসর ‘কিী রিীন্দ্রিাথ’(১৯৩৭) পড়দে িদি হয়, কবি এইভাদি বিদজর
অসহায়তা প্রকাশ করদতি। সিাই ভািদত ভদোিাদসি দর্ বিশ্বভারতী
এই প্রবতষ্ঠাদির উষােদে র্া বিে, আজ ১০০ িির িাদদ্ তাই থাকদি।
অদিদক গুরুদদ্দির ১৯১১ সাদের আশ্রি সংগীদতর বিিরণ শুদি
দ্যরাশা কদরি, দর্ ১০০ িির অবতক্রান্ত হিার পর দসই দিাোদিো
শাবন্তবিদকতি থাকদি। অথচ এটা দকউ ভািিার অিকাশ পাি িা দর্
১০০ িিদর শাবন্তবিদকতি দসই বিগ্ধ গ্রাি দিই। দসিাদি কাাঁচা িাবড়র
পবরিদতয হদয়দি িড় িড় পাকা ইিারত। র্ার িাবেক অদিদকই
বিদজদদ্র তথাকবথত রাবিন্দ্রন্দ্রক িা আশ্রবিক িদে পবরচয় দদ্ি, কোটািূদোটা পািার জিু। তিি র্াতায়দতর অিুতি িাহি বিে গরুর গাবড়,
আজ দিাটর গাবড়র আবিকু কার িা দচাদি পদড়?
উপাচার্ বহদসদি
য
বতি িিদরর অবভজ্ঞতা আিাদক অদিক সিৃদ্ধ
কদরদি। আিার আত্মজীিিী, র্া আবি বেিবি, তা অদিক দিশী পাঠক
পড়দিি - আিার দ্ৃঢ় বিশ্বাস। প্রথিত, বিশ্বভারতীর িাত্র-িাত্রীদদ্র দর্
আক্রিিাত্মক িুিহার আিরা দদ্িোি তা অকল্পিীয়। রাবিন্দ্রন্দ্রক
প্রবতষ্ঠাদি এই িরদির ভাষা বক সবতুই িাঙােী সিাদজর অিক্ষয় বিদদযশ
কদর িা। আিাদদ্র বশক্ষক িন্ধযরা তাই বিোপ করদিি দর্ তাাঁরা
এদকিাদরই বিফে। গত ২১দশ িাচয ভাষা ভিদি দর্ তাণ্ডি হদো তার
দহাতা দক বিদেি জাবিিা। তদি, বশক্ষকদদ্র অদিদকই আিার কাদি
িদেদিি দর্ “সুার আিরা দ্যিকো বদ্দয় বিষির সাপ পােি কদরবি।“
তাাঁরা আরও িদেি দর্ এ দথদক দিাঝা র্ায় দর্ পাঠভিি এিং বশক্ষাসত্র
িাত্র-িাত্রীদদ্র িদিু তাাঁরা দকািরকি সংস্কার বদ্দত পাদরি বি। অতুন্ত
দ্যুঃদির বিষয় কারণ কবিগুরুর উদদশু বিে সভু িািযষ িািাদিা। বকন্তু
দর্ িরদির ভাষা তাাঁদদ্র শুিদত হদো িা দর্ িরদির িুিহাদরর সম্মযিীি

তাাঁরা হদেি তা দিাি হয় দকাি বশক্ষাগুরুর অবভজ্ঞতায় এদকিাদরই
অকল্পিীয়।
বিশ্বভারতীদত দকাি বকিুই অসম্ভি িয়। িাপ-িা-দিািদক বিদয়
অশ্রািু ভাষা প্রদয়াগ করা সংস্কাদরর িদিু পদড়। র্বদ্ দকউ প্রবতিাদ্
কদরি তদি তাাঁদক আক্রিি করার জিু কবির ভাষায় “অিিরত িুবড়দত
শাি বদ্দয় র্াদে র্াদদ্র স্বাথ য ক্ষযন্ন হদে িা হিার সম্ভািিা সিূহ।“ এই
পরম্পরার দকাি দিদ্ দিই। গুরুদদ্ি িহুিার এর সম্মযিীি হদয়বিদেি।
তাাঁর সযদর্াগু উর্ত্তরাবিকারী, রথীন্দ্রিাথ ঠাকযর বিবভন্ন ভাদি অপদ্স্থ
হদয়বিদেি তা দতা ইবতহাস িদে। অপদ্স্ত হদয়বিদেি আদরা অদিক
উপাচার্।য এটা িাবক বিশ্বভারতীর রীবত। তাই দশািা র্ায়, অিুাপক
অম্লাি দ্র্ত্ত িহাশয় (বর্বি উপাচার্ য বিদেি) িদেবিদেি দর্ এতগুদো
পান্দ্রজ একজায়গায় বক কদর সিদিত হদো। এিাদি দর্ দকাি
আদদােদি অভদ্রতার চূ ড়ান্ত হয়। বক িাত্র-আদদােি, বক কিী
আদদােি। এিাদি গিতাবিক পদ্ধবতদত দকাি আদোচিার সযদর্াগ
থাদক িা। হয় দ্ািী (কিি অদর্ৌন্দ্রিক) দিটাদিার দ্ািী। একিাত্র রাস্তা তাোিন্ধ করা, গাদয়র তাকত দদ্বিদয়, দ্ািী দিটাদিার অদ্িু প্রদচষ্টা।
এর ফদে থাদক িা দকাি সীিাদরিা, থাদক িা দকাি সংস্কার, থাদক িা
বিশ্বভারতীর দকাি িাি-ির্াদ্া।
য র্ারা বিশ্বভারতীর িারক ও িাহক তাাঁরাও
বিফে হি হয়তিা দকাি ভয় িা ভীবত দথদক। িা, দ্াবয়ত্ব বিদত চাি িা
র্বদ্ও একথা সিার দক্ষদত্র প্রদয়াজু িয়।
দক বিশ্বভারতীদক এই অিক্ষয় দথদক িাাঁচাদিি। উপাচার্ আদসি
য
একটা বিবদ্য ষ্ট সিদয়র জিু। র্াাঁরা বিশ্বভারতীর সাদথ সদ্াই র্যি (বশক্ষকবশবক্ষকা, িাত্র-িাত্রী, কিীিৃদ, এিং র্াাঁরা সঠঠক অদথ য রাবিন্দ্রন্দ্রক এিং
আশ্রবিক) তাাঁদদ্র দ্াবয়ত্ব দকাি অংদশই কি িয়। তা িা হদে বিকট
ভবিষুদত বিশ্বভারতী দর্ শুিযিাত্র ইবতহাস এই সম্ভািিা এদকিাদর
উবড়দয় দদ্ওয়া র্ায় িা।

একটা গল্প িদে দশষ করি। বতিজি উপাচার্ সিসুায়
য
জরাজীণ।য
তারা দগদিি ভগিাি বশদির কাদি। এই বতিজি উপাচাদর্রয িদিু
একজি বিশ্বভারতীর। দ্যজি উপাচার্দক
য
ভগিাি একটা সিয়সীিা
বদ্দেি র্ার িদিু তাাঁদদ্র বিশ্ববিদ্ুােদয়র সি সিসুার সিািাি হদি।
র্িি বিশ্বভারতীর উপাচার্ য দগদেি তিি ভগিাি বিদজই কাাঁদ্দত
োগদেি, এিং কান্না থািার দকাি েক্ষণই দিই কারণ বতবি বিদজই
জাদিি িা দর্ বিশ্বভারতীর সিসুা কদি দশষ হদি।
গল্পটা র্বদ্ও রূপক, তিযও িেি এটা আিাদদ্র উদীপিার
দিাড়াক। িূতি উৎসাদহ কাজ করার উৎসাহ। ভগিাি বশদির দ্যুঃি
দিাচি কদর, তাাঁর কান্না থািািই, কারণ আিরা গুরুদদ্দির
আশীিাদ্পয
য ষ্ট।

(৫৬৩ শব্দ)

