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আমার বার্তালাপ
মার্ত, ২০২২
বিশ্বভারতী এমন একটি শবিময়ী নদী যা অননক প্রবতকূলতা সনেও তার স্বতন্ত্র প্রিানের গবতবিহ্ন অিযােত ররনে
িনলনে। এটি একটি নদী, কারণ এটি ১৯২১ সানল ভারনতর উজ্জ্বল র্যাবতষ্ক গুরুনদি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রবতবিত
েওয়ার পর রথনক প্রিাবেত েনয় িনলনে। এটি একটি শবিময়ী নদী রযনেতু এটির সৃ বি েওয়ার পর রথনক রকাননা
অশুভ শবিই এর প্রিাে িন্ধ করনত পানরবন। যবদও বকেু অপশবি তানদর স্বাথথবসবির ্নয এর প্রিাে িা গবতমু ে
পবরিতথ ননর র্ারপূ িথক রিিা কনরনে অননকিার। যাই রোক, গুরুনদনির আশীিথানদ, তানদর রকউই সম্ভিত সফল েনত
পানরবন, কারণ ইবতোস আমানদর িনল রয সাধারণত অশুভ শবি েয় প্রকৃবতগতভানিই দুিথল। যাাঁরা সিথদা— স্াগতা,
সযত্নতা ও সোনু ভূবত;—গুরুনদনির রা্ননবতক-মতাদনশথর এই মূ ল মূ লযনিাধগুবলনক অগ্রাবধকার রদয় তাাঁনদর সনে
এইোননই অপশবিগুবলর বিপরীতয। অশুভ শবিগুবল নানা বিবিত্র তরে রতানল, যা আসনল িড় িড় িু দিু দ; এিং যা
আপনা রথনকই রফনে যায় কারণ প্রকৃবত তানদর বিরকাল সেয কনর না।
তনি কানরার ধনর রনওয়া উবিত নয় রয গুরুনদি স্বয়ং েয়রাবন ও অপমাননর োত রথনক মু ি বেনলন। অননক সমনয়
বতবন বিিবলতও েনয়বেনলন; যবদও বতবন আত্মবিশ্বাসী বেনলন রয তাাঁর বন্স্ব রা্ননবতক-মতাদশথগত লক্ষ্য অ্থননর
্নয এগুনলা রকিলই এক-একটি িাধা যা তাাঁর দৃঢ় সংকল্পনক কেননাই িযােত করনত পারনি না। উদােরণ প্রিুর। তাাঁর

িাবরত্রপূ ্ায়, বতবন অকপনে িনলবেনলন, কীভানি িাঙাবলরা অনযনদর নীনি রেনন নামািার ্নয সমস্ত উপায় অিলম্বন
কনর থানক। তানত তানদর লাভ না রোক, অননযর ক্ষ্বতসাধনন তারা অন্তত তৃবি লাভ কনর! স্নীকান্ত দানসর সনে
তাাঁর আনলািনায় (‘কমী রিীন্দ্রনাথ’ বশনরানানম প্রকাবশত ১৯৩৭) অনযনদর সমসযায় রফলার রক্ষ্নত্র িাঙাবলর স্বভািগত
প্রিণতা সম্পনকথ বতবন কী উপলবি কনরবেনলন তা িনলবেনলন। এটিই বেল, তাাঁর মনত, সম্প্রদায় বেনসনি িাঙাবল্াবতর
পতননর কারণ। তিু ও, কবি কেননাই তাাঁর সংকল্প রথনক সনর আনসনবন এিং তাাঁর লনক্ষ্যর প্রবত বিরকাল বতবন অবিিলই
বেনলন।
গুরুনদনির কনঠার পবরশ্রম একটি বিকল্প বিদযািিথা এিং বশক্ষ্াপিবতর রকন্দ্র বতবরর বদনক পবরিাবলত েনয়বেল। সু তরাং,
বিশ্বভারতী একটি ্ীিন্ত ইবতোস এিং একটি ্ীিন্ত দশথনও। এটির একটি সমৃ ি উত্তরাবধকানরর ইবতোস রনয়নে যা
১৯২১ সানল বিশ্বভারতীর প্রবতিার সনে সনে উনমাবিত েনত শুরু কনর। বশক্ষ্াবিজ্ঞাননর একটি স্বতন্ত্র রূপ বেসানি
বিশ্বভারতী িযবিনের সিথােীণ বিকানশর ্নয সনিি বেল যা শুধু মাত্র আনু িাবনক পাঠদাননর মনধযই সীমািি বেল না;
িরং বশক্ষ্ার অনযানয সমস্ত পিবত যা সবতযকানরর মানবিক রিতনা ্াগরনণ সোয়ক েনত পানর তার কথাও রভনিবেল।
তাই, কবি বিশ্ববিদযালনয়র সনে মানু ষনক সংযু ি করার ্নয অননক উৎসি ও আিার-অনু িান প্রিতথ ন কনরবেনলন।
উদােরণস্বরূপ, িু ধিানরর বনয়বমত উপাসনা শুধু মাত্র রকাননা বনবদথ ি ধমীয় উনেনশয পবরকবল্পত েয়বন, িরং সামাব্কসাংস্কৃবতক পাথথকয বনবিথনশনষ মানু ষনক একবত্রত করার ্নয একটি প্ল্যােফমথ বতবর করাই এর উনেশয বেল। একইভানি,
অনযানয বনয়বমত অনু িান রযমন রপৌষ-উৎসি, িসনন্তাৎসি, িৃ ক্ষ্নরাপণ, েলকষথণ, বিতাবলক। এই পািথণগুবলর সামাব্ক
উনেশয রনয়নে। এই্াতীয় অনু িানন, বিশ্ববিদযালনয়র সনে যাাঁরা যু ি তাাঁরা এনক অপনরর সনে; এিং কযাম্পানসর
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আনশপানশর গ্রানমর সনে এইভানি যু ি েওয়ার সু নযাগ পান। এটিও একটি বিরল পদনক্ষ্প যা গুরুনদি কনরবেনলন
কারণ বতবন সিথদা বিশ্বাস করনতন রয িারপানশর মানু নষর সনে আশ্রবমকনদর রিনড় ওঠার সু নযাগ কনর রদওয়া তাাঁর
বনবতক দাবয়ে। এই কারনণই গুরুনদি এিং তাাঁর বপতা রদনিন্দ্রনাথ ঠাকুর সিথদা রমলা িা রমলা আনয়া্ন করনত
আগ্রেী বেনলন। এই রমলা বেল এমন একটি উপলক্ষ্ রযোনন রলানকরা সামাব্ক-সাংস্কৃবতক উচ্চনীি রভদ ভুনল এনক
অপনরর সনে বমশনত পারত। যারা রমলায় আননের ্নয আনস তারা তানদর সামাব্ক-সাংস্কৃবতক অিস্থান বনবিথনশনষ
এনক অপনরর সানথ বমনশ যায়।
সূ িনাকাল রথনক বিশ্বভারতীর ইবতোনসর গবতমু ে বিনেষণ করনল এোনক একো ধাক্কা এিং রমােভনের কারণ মনন
েনি রয বিশ্বভারতী এত দ্রুত অধঃপবতত েনয়নে! রিীন্দ্রনাথ এই স্বনামধনয বিশ্ববিদযালনয়র অধঃপতননর রিবশরভাগ
কারণ আনগই আো্ কনর বগনয়বেনলন। অনযথায়, বতবন গান্ধীনক রলো তাাঁর বিঠিনত বলেনতন না রয বিশ্বভারতী
‘একটি রতমন ্াো্ যা [তাাঁর] ্ীিননর রশ্রি সম্পদগুবল িেন কনর িনলনে ... এটি রক্ষ্া করার ্নয স্বনদশিাসীর
কাে রথনক বিনশষ প্রযত্ন দাবি করা অনযাযয নয়।’ (গান্ধীর প্রবত রিীন্দ্রনাথ, রফব্রুয়াবর, ১৯৪০)। উত্তনর, মোত্মা
বলনেবেনলন রয ‘আপবন আমার োনত রয মমথস্পশী বিঠি তুনল বদনয়নেন--- [তা] আমার হৃদয়স্পশথ কনরনে [কারণ]
বিশ্বভারতী একটি ্াতীয় প্রবতিান; এো বনঃসনেনে আন্ত্থাবতক। এোর স্থাবয়ে বনবিত করার সাধারণ প্রনিিায় আপবন
আমার উপর যথাসাধয বনভথ র করনত পানরন।’ (রিীন্দ্রনানথর প্রবত গান্ধী , ১৯ রফব্রুয়াবর, ১৯৪০)। বনন্র লক্ষ্যসাধননর
প্রবত কবি এতোই প্রবতশ্রুবতিি বেনলন রয বতবন বিশ্বভারতীর ্নয অথথ উপা্থননর লনক্ষ্য তাাঁর নাি ও গাননর দলনক
সনে বননয় িাবড় রথনক অননক দূর পযথন্ত পবরক্রমা কনরবেনলন। কবির িয়স যেন সত্তনরর ঘনরর প্রথম বদনক, তেন
বতবন বিশ্ববিদযালনয়র ্নয তেবিল সংগ্রনের ্নয অননক রপ্রাগ্রানম অবভনয় কনরবেনলন যা গান্ধীনক বিব্রত কনরবেল।
গুরুনদিনক রলো তাাঁর বিঠিনত এটি স্পি েনয়বেল, যেন মোত্মা এই িনল তার যন্ত্রণা প্রকাশ কনরবেনলন রয ‘এো
অকল্পনীয় রয আপনার িয়নস আপনানক আিারও বভক্ষ্ািৃ বত্ত গ্রেণ করনত েনে। শাবন্তবননকতন রথনক রির না েনয়ই
প্রনয়া্নীয় তেবিল আপনার কানে যানত রপৌাঁনোয় রস িযিস্থা করা েনি।’(রিীন্দ্রনাথনক গান্ধী, ১৩ অনটাির, ১৯৩৫)।
এর রথনক যা রিাঝা যায় তা েল তাাঁর ‘সৃ বি’ বিশ্বভারতীর ্নয কবি কতো আন্তবরকভানি কাতর বেনলন! তাাঁর হৃদয়উথলাননা উনদ্বগ বেল বিশ্বভারতীর ্নয যা, তাাঁর মনত, এমন একটি ্ায়গা রযোনন সমগ্র বিশ্ব একটি নীনড় এনস
বমবলত েনয়নে (‘যত্র বিশ্বং ভিনতযক নীড়ম্’)। বিশ্বভারতী েল সিথ্নীন মানিসম্পনদর রক্ষ্ত্র। তাাঁর ধারণার রকন্দ্রস্থনল
মানিতার ্নয রয িযাকুলতা তার রথনক যবদ রস সনর যায় তােনল তার যািতীয় সম্ভািনাও োরায়। তাই, বতবন, তাাঁর
রবিত গ্রনে সিথ্নীন মানিতািানদ আগ্রে সৃ বির পনক্ষ্ র্ারানলা যু বি বদনয়নেন। এটি তাাঁর রা্ননবতক-মতাদশথগত
বিশ্বানসর মূ ল।
১৯১৩ সানল গুরুনদনির রনানিল পু রস্কার ্য় কীভানি শাবন্তবননকতননক একটি ঘু মন্ত ্নপদ রথনক একটি প্রাণিন্ত
নগরীনত রূপান্তবরত কনরবেল তা রদোননার ্নয আমানক এোনন একেু সতকথ ভানি দুনয়ক কথা রযাগ করনত েনি।
রিীন্দ্রনানথর এই বিশ্বভারতী উনদযানগর বিকানশর ফনল একদল রলানকর কানে এটি েনয় উনঠবেল তানদর আনয়র
উৎস। উদােরণস্বরূপ, সাধারণ বশক্ষ্াগত রযাগযতা সম্পন্ন একটি পবরিার শাবন্তবননকতননর আনশপানশর ্বম বিক্রয়
কনর প্রিুর উপা্থন কনরবেল যা বেল প্রধানত ধাননর ্বম। রযনেতু ্বমর দাম সস্তা বেল, এই পবরিারটি রসকারনণ প্রিুর
পবরমানণ ্বম বকননবেল; কারণ গুরুনদি সাবেনতয রনানিল পু রষ্কার ্নয়র পনর বিশ্বকবি বেসানি স্বীকৃবত পাওয়ার পর
রথনক এোনকার ্বমর দাম িাড়নত থানক। পবরিারটির একটি পাকানপাি বেসাি বেল রয কবির রনানিল পু রস্কার
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পাওয়ার পর এিং ইউনরাপ রথনক স্বীকৃবত আদায় কনর বফনর আসার সনে সনে কলকাতার ধনী িযবিরা শাবন্তবননকতনন
্বম বকননত এিং িাবড় বতবর করনত িাইনিই। ্ায়গাো েঠাৎ কনরই কানরার কানরার কানে সামাব্ক অিস্থানগত
বদক রথনক উচ্চাসন প্রবতিার সূ িক েনয় উনঠবেল। সে্ কথায়, কলকাতার অবভ্াতনদর এোনন ্বম রকনার
িযাপারো ভূবমগতভানি রনানিল বি্য়ীর বনকনেয থাকার সু িানদ সামাব্ক সম্মান-অ্থননর একটি প্রনিিার প্রবতফলন
িলা যায়। একটি সানিক ্নপদ এভানিই েঠাৎ কনর িু বি্ীিীনদর রকনন্দ্র পবরণত েনয়বেল। রয পবরিারটি সু লভ মূ নলয
্বম বকননবেল এিং সাধারণ কৃষকনদর একভানি রিাকা িাবননয়বেল তারা রাতারাবত যনথি ধনী েনয় রগনে।
গুরুদেদবর আের্ত থেদে ববর্যুবর্
১৯২১ সানল বিশ্বভারতীর প্রবতিা এিং ১৯৫১ সানল একটি রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় িা ‘একটি ্াতীয় গুরুনের প্রবতিান’
বেসানি এর রূপান্তনরর অন্তিথতী ইবতোস সাক্ষ্য রদয় কীভানি বিশ্ববিদযালয়টি িযবিগত আকিা-আকবির রকনন্দ্র পবরণত
েনয়বেল। গুরুনদনির র্যিপু ত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরনক বিশ্ববিদযালনয়র প্রথম উপািাযথ বেনসনি গ্রেণ করার মাধযনম
প্রবক্রয়াটি শুরু েয়। রথীন্দ্রনাথনক প্রথম উপািাযথ করার রক্ষ্নত্র অনযতম একটি ভািনা বেল এই রয, অতীনতর সনে
ধারািাবেকতা ি্ায় রােনত বতবন সক্ষ্ম েনিন। যবদও বতবন িু ঝনত পানরনবন রয তাাঁর বপতার অনু পবস্থবতনত বিশ্বভারতী
িালাননা বেল এনকিানর আলাদারকম পানোয়াবর রেলা ও রমাকাবিলার নামান্তর; কারণ যাাঁরা কবির সনে কা্ কনরনেন
তাাঁরাও বনন্নদর রিীন্দ্রনানথর আদনশথর প্রকৃত উত্তরাবধকারী িনল দাবি করনত থানকন। যেন তাাঁনদর কাউনকই শীষথ
পদ রদওয়া েল না, তেন রসইসি ‘অতৃি আত্মা’রা একবত্রত েনয় রথীন্দ্রনানথর ্ীিননক ভয়ানক কঠিন ও দুবিথষে কনর
রতানলন। ভারনতর স্বাধীনতার লানভর পর পবরবস্থবত ্টিলতর েনয় ওনঠ; কারণ আনগ বিশ্বভারতীর সনে
আনিগগতভানি যু ি ্াতীয়তািাদী রনতারা ১৯৪৭ সানলর রদশভানগর পনর বেন্নভূবম একটি নতুন রাষ্ট্র পবরিালনায়
িযস্ত েনয় পনড়ন। ভাঙানদশ পবরিালনার দাবয়নে বননয়াব্ত ভারাক্রান্ত রসইসি রনতারা তেন বিশ্বভারতীনত কী ঘেবেল
রসবদনক েু ি একো মননানযাগ রদনবন। রথীন্দ্রনাথ সম্ভিত তাাঁর বপতার সমনয়র বিশ্বস্ত সেকমীনদর বিেু মাত্র অবিশ্বাস
করনত পানরনবন। তাাঁরা রয তাাঁর কতিনড়া ক্ষ্বত করনত পানরন তা বতবন আো্ও করনত পানরনবন। তাাঁর বিরুনি শুধু মাত্র
আবথথক আত্মসানতর বমথযা অবভনযাগই নয়, বনবতক স্খলননর কলঙ্কও রলপন করা েয়। বতবন ক্রমশ এক্ন বনঃসে
মানু ষ েনয় ওনঠন, এিং ্াতীয় গুরুনের এই রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় পবরিালনার দাবয়নে যাাঁরা অবধবিত রসই বদবির
কতথ ানদর সমথথন রপনয়বেনলন িনলও মনন েয় না। রকাননা সাোযয পাওয়ার আশাও বেল না। তেন এমন একটি পবরবস্থবত
বতবর েনয়বেল যেন বিশ্বভারতী রেনড় রদরাদুনন যাওয়া োড়া তাাঁর আর রকাননা উপায় বেল না। রসোননই ১৯৬১ সানল
বতবন মারা যান। সম্প্রবত, ঔপনযাবসক শ্রীনিকুমার িসু রথীন্দ্রনানথর বিশ্বভারতীর উপািাযথ থাকাকালীন একাবকনের যন্ত্রণা
ও রিদনার কাবেনী বিবত্রত কনরনেন (নিকুমার িসু , রতামার আনলা রতামার আাঁধার, প্রবতভাস, কলকাতা, ২০১৭)।
সংনক্ষ্নপ িলনল িলনত েয়, রথীন্দ্রনাথ তাাঁনদর িযবিগত বিনরানধর বশকার েনয়বেনলন যাাঁরা তাাঁনক রিীন্দ্রনাথ ঠাকুনরর
প্রকৃত উত্তরাবধকারী বেনসনি রমনন বননত স্পিতই ঈষথাবিত বেনলন। রয পবরিার সস্তায় রকনা ্বম বিবক্র কনর সম্পনদর
সাম্রা্য গনড় তুনলবেল, রসই পবরিারটি বেল বিবশি পবরিারগুবলর মনধয অনযতম যারা এত নীনি রননম তাাঁর বিরুনি
মানোবনকর প্রিারণা িালায় যা িণথনারও িাইনর। রসই পবরিারটি বেল এোনকার প্রথম পবরিারগুবলর মনধয অনযতম রযটি
আবথথকভানি উন্নবত লাভ কনরবেল— এেনকার ভাষায় যানক িনল রপ্রানমাোবর িযিসা কনর।
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প্রািন উপািাযথনদর স্মৃবতকথাগুবল পযথানলািনা করনল এো বনবিত েয় রয রথীন্দ্রনাথ কীভানি আশ্রবমক, তথাকবথত
রািীবন্দ্রক, স্থানীয় রা্নীবতবিদ, িযিসায়ী সম্প্রদায়, ্বমোঙর এিং রসই বশক্ষ্কনদর সে অননক ‘অতৃি আত্মা’র সমিনয়
গঠিত শবিশালী স্বাথথানিষী রগািী দ্বারা ক্ষ্বতগ্রস্ত েনয়বেনলন। এইসি ‘অতৃি আত্মা’ বিশৃ ঙ্খলার মনধয রিাঁনি থাকনত
ভানলািানসন কারণ সম্ভিত তাাঁরা তাাঁনদর রলোপড়ার কা্কমথ রথনক সম্পূ ণথভানি বিবেন্ন। প্রািন উপািাযথ অধযাপক
বনমাইসাধন িসু রয বিশ্বভারতীনক ‘ভগ্ননীড়’ বেসানি বিবহ্নত কনরবেনলন তানত অিাক েওয়ার বকেু রনই। পনর,
অধযাপক র্ত রায়, রদশ (১৭ আগস্ট, ২০১৯)-এ একটি দীঘথ রলোয় তাাঁর পূ িথসূবররা রয উনদ্বগগুবলনক বিবহ্নত
কনরবেনলন তার বকেু বকেু প্রবতধ্ববনত কনরনেন। তাাঁর মনত, বিশ্বভারতীর পতন েল (ক) রস্টকনোল্ডারনদর সনে
স্বাথথানিষীনদর স্বানথথর িনযবিস্তানরর পারম্পযথ। এমনবক মোন বিজ্ঞানী, প্রািন উপািাযথ অধযাপক সনতযন রিাস নাবক
িনলবেনলন রয বিশ্বভারতীর ভবিষযৎ অন্ধকার েনয় উনঠবেল কারণ অননক েু বরর এোনন একত্র সমানিশ ঘনেবেল। তাাঁনক
অিাক কনর বদনয়বেল রয শাবন্তবননকতননর মনতা এত রোনো একো ্ায়গায় এতগুনলা োরাপ রলানকর পনক্ষ্
কীভানি একত্র সমানিশ সম্ভি েনত পানর! অধযাপক রায় রদশ পবত্রকার ওই প্রিনন্ধ আরও রযাগ কনরনেন রয বিশ্বভারতী
েল ‘রিালপু র ভারতী’ এিং ‘শাবন্তবননকতন শাবন্তর আিাসস্থল না েনয়, েনয় উনঠনে অশাবন্তর বননকতন’। বশক্ষ্ক এিং
প্রশাসবনক কমীনদর বননয়ানগর রক্ষ্নত্র স্ব্ননপাষনণর ধারািাবেকতার কারনণ এই অবভনযানগর সতযতা রনয়নে িনলই
মনন েয়। বতবন সঠিক িনলবেনলন রয এই ধরননর কা্কনমথর ইোকৃত ধারািাবেকতা বিশ্বভারতীর আন্ত্থাবতক িবরত্র;
এমনবক তার ্াতীয় ভািমূ বতথ নকও ক্ষ্ুণ্ণ কনর; যা বিশ্বভারতীর মূ ল ভািনার (রযোনন বিশ্ব এনস একনীনড় বমবলত
েনয়নে) বিপরীত। আমার কাযথকানল আবম বশক্ষ্ক ও বশক্ষ্াকমী বননয়ানগর রক্ষ্নত্র যথাসাধয রিিা কনরবে যানত গুরুনদি
রিীন্দ্রনাথ ঠাকুনরর ধারণার প্রবত শ্রিাশীল রথনক বিশ্বভারতীনক একটি আন্ত্থাবতক বিদযািিথা রকনন্দ্র পবরণত করা যায়।
রিীন্দ্র ভিন রথনক গুরুনদনির রনানিল পদক িুবর েওয়ার সময় তথাকবথত রস্টকনোল্ডারনদর রকউই লবিত
েনয়বেনলন িনল মনন েয় না। ২০২১ সানল সংগীত ভিন রথনক মডানরশননর পর প্রশ্নপত্র িুবর যাওয়ার বিষয়টি কেননাই
কানরার উনদ্বনগর বিষয় েনয় ওনঠ না! এক্ন প্রািন উপািাযথ (অধযাপক বদলীপ বসনো)-রক যেন এক্ন অনযাগয
প্রাথীনক িাকবর রদওয়ার ্নয র্নল পাঠাননা েনয়বেল তেন তার্নয রকউ বিনষাদ্গার কনরনবন; বকংিা অনয এক্ন
প্রািন উপািাযথ (অধযাপক সু শান্ত দত্তগুি) অননক রিআইবন বননয়াগ করার ্নয এিং নতুন বননয়াগকারীনদর প্রবত
অনযৌবিক অনু গ্রে করার ্নয এেন বনয়বমত বসবিআই (রসন্ট্রাল িু যনরা অফ ইননভবস্টনগশন) আদালনত উপবস্থত েনল
রকউ বিিবলত রিাধ কনরন না!
বিশ্বভারতীর অধঃপতন অতযন্ত তীব্র এিং দৃশযমান যা সারা রদনশ বনবতকতা ও িু বিিৃ বত্তগত সততার অিক্ষ্নয়রই একটি
রূপ। ফলস্বরূপ, বিশ্বভারতীনক নীনি রেনন নামািার ্নয রস্টকনোল্ডারনদর লাবলত বকেু মূ লযনিাধ বশক্ষ্াথীরা আত্মসাৎ
করনি তা বিস্ময়কর িনল মনন েয় না। এো আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয ওইসি ‘অতৃি আত্মা’রদর (বশক্ষ্ক এিং অনযানযনদর)
প্রনরািনা োড়া োত্ররা এতো রিপথু েনত পারত না রয তারা তানদর মানিতানিাধ সম্পূ ণথ বিবকনয় রফলনি! এো স্পি
েনয়বেল যেন আবম আমার দুই সন্তানসে ২০২১ সানল এগানরা বদননর ্নয রঘরাও েনয়বেলাম। তারা বদবনক রিাঁ নি
থাকার ্নয োদয, ওষু ধ এিং অনযানয প্রনয়া্নীয় ব্বনসপনত্রর সরিরাে পযথন্ত িন্ধ কনর বদনয়বেল এিং আমানদর
িবেনের রসই বদনগুবলনত সনিতনভানি ্ীিন দুবিথষে কনর তুনলবেল। ভাবি, এই বক রািীবন্দ্রক ঐবতেয! বিশ্বভারতীর
সনে যু ি সিাই তানদর মানিতা োবরনয় রফনলনে তা বনবিত েনয়বেলাম যেন আমানদর এগানরা বদননর িবেনের
সময় রদেলাম বিশ্বভারতীনত কনরকনম্ম োওয়া রকউই উপািাযথনক মু ি করনত এবগনয় এল না! কযাম্পানস কমথকতথ ারা

5

কক্ষ্ িা ভিননর বভতনর থাকনল অবফনসর দর্ায় তালা রদওয়ার একটি সাধারণ অভযাস এোনন রনয়নে। এো
তথাকবথত োত্র এিং তানদর িন্ধুনদর বমবলত গুন্ডাবম। প্রবতটি রক্ষ্নত্র শুধু মাত্র আদালতই উিারকতথ া বেনসনি এসমনয়
কা্ কনরনে। বিশ্বভারতীনত আইন িা বনয়ম েল রিাকানদর ্নয আর ‘র্ার যার মু লুক তার’ েল িাস্তি। যবদ এক্ন
উপািাযথ এিং তাাঁর সেনযাগীরা এই গুন্ডাবমর বিরুনি দাাঁড়ায়, অনযপনক্ষ্র প্রশ্রনয় তাাঁর উপর রমৌবেক এিং শারীবরক
উভয় ধরননর আক্রমনণর িাণ রননম আসনিই। যবদ উপািাযথনক না পাওয়া যায়, তােনল কমথসবিি এিং তাাঁর অবফনসর
সেকমীরা আক্রান্ত েনিন; রযমনো ২০২২ সানলর রফব্রুয়াবরর রশষ সিানের ঘেনাটিনত ঘনেবেল। অবফনস
রিআইবনভানি আিি থাকার কারনণ, বশিরাবত্রর বদন কমথসবিিনক, এমনবক তাাঁর ধমীয় আিার-অনু িান করার অনু মবতও
রদওয়া েয়বন; এিং তাাঁর সেকমী, এক্ন যু গ্ম কমথসবিি যেন অসু স্থ েনয় পনড়ন, তেন তাাঁনক বিবকৎসা রসিার
সু নযাগও রদওয়া েয়বন। এর মনধয বক মানিতার বেনেনফাাঁোও রদো যায়— যার ্নয গুরুনদি তাাঁর সমগ্র ্ীিন উৎসগথ
কনরবেনলন? আবম অিাক। এর মানন বক এই রয গুরুনদি তানদর কানে িযবিস্বাথথ িবরতাথথ করার একো উপায়মাত্র?
তানদর স্বানথথ িাধা পড়নলই তারা সংকীণথ উনেশয সাধননর ্নয বনন্নদর ‘রািীবন্দ্রক’ িনল ্াবের করনত সংনকাি রিাধ
কনরন না। ‘রািীবন্দ্রকতা’র দাবি আসনল তানদর সংকীণথ উনেশয সাধননর েল োড়া বকেু নয়।
মানয ষদে এেবির্ েরা
সািথ্নীন মানিতািানদ বিশ্বাসী বেনসনি রিীন্দ্রনাথ রিনয়বেনলন এমন একো রক্ষ্ত্র বতবর করনত যানত মানু ষ সমনিত
েনত পানর। বতবন বিশ্বাস করনতন রয মানিতার পনক্ষ্ প্রবতকূল রিবশরভাগ সমসযা সেন্ই একতািি েনয় রমাকাবিলা
করা সম্ভি। এই্নয বতবন সামাব্ক পদমযথাদা বনবিথনশনষ মানু ষনক আকৃি করার ্নয অননক উৎসি ও পািথণ বতবর
কনরবেনলন। তানদর মনধয উনিেনযাগয েল, উদােরণস্বরূপ, প্রবত িু ধিার কািমবের িা উপাসনা গৃ নের বনয়বমত
উপাসনা। বিশ্বভারতী িেনর উনচল্লিশটি উপাসনা কনর। মবেনরর উপাসনায় উপবস্থবতর স্বল্পতা লক্ষ্ করনল মনন তীব্র
রিদনা ্মায়। আবম ভািবে, তথাকবথত রািীবন্দ্রকরা এনত কুবমনরর কান্না কাাঁদনি বক না! একইভানি বিতাবলনক, যা
সংেযায় মাত্র পাাঁি, তানতও উপবস্থবতর োর এতই কম রয বিশ্বভারতীর রািীবন্দ্রক এিং এোনকার অনন্ন প্রবতপাবলতরা
এিযাপানর কতো আগ্রেী তানত সনেে রথনকই যায়। বিশ্বভারতীনত এটি আদনপই বিবিত্র নয় কারণ এক্ন স্বনঘাবষত
রািীবন্দ্রক েওয়া েল এোনকার আবথথক এিং অনযানয সম্মান লানভর একটি উপায়। তথাকবথত আশ্রবমকনদর রক্ষ্নত্রও
একই কথা সতয যাাঁরা আ্নকর বিশ্বভারতীর কলযানণ েু ি কমই অিদান রানেন। আবম িযবিগতভানি একটি এককালীন
তেবিল(কপথাস ফান্ড) গঠন কনর আবথথক অনু দাননর ্নয তাাঁনদর কানে বগনয়বেলাম যা এই বিশ্ববিদযালয়টি প্রািীনতম
রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় েওয়া সনেও এোনন আনগ বেল না। েতাশার কথা েল, তাাঁনদর কাে রথনক রকাননা সাোযযই
আনসবন, যার অথথ েল তাাঁরা বিশ্বভারতী কতৃথপক্ষ্নক মাথায় কনর রানেন ততক্ষ্ণ, যতক্ষ্ণ তাাঁনদর পক্ষ্পাতদুি মু নাফা
সমূ ে সু রবক্ষ্ত থানক! অনযথায় তাাঁরা তাাঁনদর বিস্ময়কররকম বনম্নস্তনরর মানবসকতা প্রদশথন করনত এিং বদ্বধােীনভানি
তাাঁনদর বিষদাাঁত প্রদশথন করনত বপেপা েন না।
বশক্ষ্কনদর মনধযও রকউ রকউ এই রগালকধাাঁধায় আেকা পনড়নেন িনল মনন েনে। কযাম্পানস এই ধরননর
েতাশা্নক পবরনিশ বতবর এিং তানক ি্ায় রাোর রক্ষ্নত্র তাাঁনদর দুঃে্নক অিদাননর কথা ভুনল বগনয় তাাঁরা সিথদা
কতৃথপক্ষ্নক দায়ী করনত থানকন। সিনিনয় বিরবিকর বিষয় েল রয তাাঁরা োত্রনদর অনযাযয দাবিনত র্দ ধনর রােনত
ও প্রনরাবিত করনতও আপবত্ত কনরন না। এটি তাাঁনদর সংকীণথ উনেশযপূ রনণর ্নয অনযনদর িযিোর করার একটি
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পবরকল্পনা োড়া বকেু ই নয়। এোনন আবম অিশযই ্ামথান কবি মাটিথন বননমালার (১৮৯২-১৯৮৪) বিেযাত একটি কবিতার
প্রবত তাাঁনদর দৃবি আকষথণ করবে। কবি বলনেনেন:
‘প্রথমত, তারা সমা্তন্ত্রীনদর রোাঁন্ এনসবেল, এিং আবম কথা িবলবন—
কারণ আবম সমা্তন্ত্রী বেলাম না।
তারপর তারা রেড ইউবনয়ননর রলানকনদর রোাঁন্ এনসবেল, এিং আবম কথা িবলবন—
কারণ আবম রেড ইউবনয়নিাদী বেলাম না
তারপর তারা ইহুবদনদর ্নয এনসবেল, এিং আবম কথা িবলবন—
কারণ আবম ইহুবদ বেলাম না
তারপর তারা আমার রোাঁন্ এনসবেল—এিং আমার েনয় কথা িলার ্নয তেন রকউ আর অিবশি বেল না।’
যানদর রকাননা মানবিক উনদ্বগ রনই এিং গুরুনদি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুনরর মেৎ উত্তরাবধকানরর প্রবত শ্রিা রনই, তানদর
সমথথন কনর বিশ্বভারতী বশক্ষ্কনদর ক্ষ্ুি সদসযরা একটি ফ্রানঙ্কনস্টাইন বতবরনত ্বড়নয় পড়নেন িনল মনন েনে যা
এেনই িা অদূর ভবিষযনত তাাঁনদর বনয়ন্ত্রনণর িাইনর িনল যানি; এিং অপবরসীম যন্ত্রণার কারণ েনি। এটি একটি
ইবতোসবসি সতয। ইবতোনসর অননক বদতয োওয়ায় বমবলনয় রগনে যেন তারা মানিতা; এিং মানবিক রসইসি
মূ লযনিাধ যা প্রবতকূলতার মনধযও মানিতানক টিবকনয় রােনত পানর তার বিরুনি বগনয় দাাঁবড়নয়বেল। এই ধরননর
দাবয়েজ্ঞানেীন আিরনণর একটি ফলাফল ২০২২ সানলর রফব্রুয়াবরর রশষ সিাে রথনক শুরু েওয়া ঘেনাগুবলর মনধয
স্পি। বিশ্বভারতীর তথাকবথত োত্রনদর সংঘটিত অশাবন্ত এতোই নীনি রননম রগনে রয এটি বিশ্বভারতীর প্রকৃত
উত্তরাবধকানরর প্রবত শ্রিাশীলনদর হৃদয়-যন্ত্রণার কারণ েনয় উনঠনে। যারা ২০১৮ সানল বিশ্ববিদযালনয়র প্রেরী
পবরিতথ ননর পর রথনক তানদর আবধপতয োবরনয়বেল, তারা অিশয কতৃথপনক্ষ্র রেনস্থা েওয়ার পনর আনেই কনরবেল।
আবম তানদর বননমালানরর উপনরাি কবিতাটি মনন কবরনয় বদই। ইবতোস েল নযাযয বিিারক এিং রস কাউনক ররয়াত
কনর না। তানদর আবথথক সু বিধা এিং তানদর আপাত উচ্চ সামাব্ক ঠােিাে তারা রভাগ কনরনে গুরুনদনির
অনলাকসামানয সৃ বিনক িস্তুগত লানভর উপায় বেনসনি িযিোর কনর। ভবিষযনতর সামাব্ক-মতাদশথাগত বেমপ্রিানের
মু নে এই রকৌশল বকন্তু পযথাি নাও েনত পানর! বিশ্বভারতীনক একটি উচ্চতায় বননয় যাওয়ার প্রনিিানক থামাননার ্নয
এিং ঘৃ ণয পবরকল্পনা রিনা করার ্নয ইবতোস তানদর ক্ষ্মা করনি না। অতীনত রকাননা রকাননা বসিান্ত গ্রেণকারী
কতথ ািযবিও তাাঁনদর কাযথকানলর সময় এই্াতীয় কান্ বনযু ি বেনলন।
কযাম্পানস বিশৃ ঙ্খলার ্নয বশক্ষ্াথীনদর দায়ী করা সে্। এটি অিশয একরকম সরলীকরণ রয তানদর কৃতকনমথর ্নয
তারাই শুধু অপরাধী। এক্ননর আিরণ িা োরাপ িযিোর প্রথমত পবরিানরর যথাযথ সামাব্কীকরনণর বশক্ষ্ার উপর
বনভথ র কনর। ভারতীয় সংস্কৃবত মনত একটি বশশু তার পবরিার রথনক তার ‘সংস্কার’ অ্থন কনর। যবদ বিপথগামী রকাননা
‘সংস্কার’ রস অ্থন কনর, তনি তা পনর তার আিরনণও প্রবতফবলত েয়। সু তরাং, পবরিানরর প্রিীণনদর রোনোনদর প্রবত
সঠিক ধরননর সংস্কার সঞ্চানরর দাবয়ে রনয়নে। পনর, স্কুল ও কনলন্র বশক্ষ্করা এনক্ষ্নত্র গুরুেপূ ণথ ভূবমকা পালন
কনরন। সু তরাং, আ্নকর বশক্ষ্াথীরা পবরিানর এিং স্কুনল রযভানি রশনে রসভানিই আিরণ কনর থানক। এটি সামাব্ক
অিক্ষ্য় এিং সাংস্কৃবতক ঘােবতগুবলর একটি— যা সমসামবয়ক ভারনতর সামাব্ক-রা্ননবতক পবরসরগুবলনতও স্পি।
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পবিমিনে বিদযািিথার রক্ষ্নত্রর বিত্রটি নানা ঐবতোবসক কারনণ সিনিনয় রশািনীয়। পবিমিে রদশভানগর কারনণ
ক্ষ্বতগ্রস্ত েনয়বেল; বিভা্ন-পূ িথ িাংলার ওপার রথনক অসোয় মানু ষনদর আকবস্মক আগমননর কারনণও এটি ক্ষ্বতগ্রস্ত
েনয়বেল। রা্যনক রসই উদ্বাস্তু ভার িইনত েনয়নে। ১৯৭০-এর দশনক নকশাল আনোলননর প্রাদুভথ ানির কারনণও
রা্যটি ক্ষ্বতগ্রস্ত েনয়বেল যা সিথোরা বিপ্ল্নির পবরিনতথ রা্যটিনকই সিথোরা রশ্রবণনত পবরণত কনরবেল—রকননা এটি
রা্ননবতকভানি কম অশান্ত ভারনতর অনযানয অংশগুবলনত পুাঁ ব্ ও প্রবতভার িালাননর পথ বতবর কনরবেল। রা্যটি
বতন দশনকরও রিবশ সময় ক্ষ্মতায় থাকা িাম সরকানরর উত্থান ও পতন রদনেনে। রা্যটি ‘পনরর ধনন রপাোবর’ করার
প্রিণতাগুবলর উত্থান এিং তানদর প্রবতপবত্ত রদনেনে। এটি রপবশশবির ক্রমিধথমান গুরুেও রদনেনে, যার ধাক্কা
প্রাথবমকভানি গ্রামীণ এলাকার রলানকনদর উপর িনতথ বেল; এিং রা্যটি ২০১১ সানল রা্ননবতক ক্ষ্মতার পবরিতথ ন
রদনেনে যা, িলবত কথায়, রকিল একো ্াবসথর পবরিতথ ন বেসানি বিবহ্নত করা যায় কারণ অতীনত রয িযিস্থাটি বিকাশ
লাভ কনরবেল তা, সম্ভিত আরও ভয়ংকরভানি এইসময় রথনক প্রকে েয় স্থানীয় রভাে-কারিাবর রা্নীবতকনদর
ক্ষ্মতার রেলায়। তানদর উপরতলার রা্ননবতক দাদা-বদবদনদর ্নয তারা রভাে সংগ্রনে একটি গুরুেপূ ণথ ভূবমকা
পালন কনর থানক। ফলত, পবিমিনে শীষথ রা্ননবতক কতথ ানদর এিং তানদর স্থানীয় রিলানদর মনধয একটি ক্ষ্বতকর
িযিস্থার প্রশ্রয় ও রিাঝাপড়া ঘেনত রদো যানে। রা্যপযথানয় প্রণীত নীবতর নকশা িাস্তিায়ননর রক্ষ্নত্র এই রিলারা
উনিেনযাগয রেনলায়াড় েনয় থানক যা রান্যর রা্ননবতক কতথ ানদর দীঘথকাল ক্ষ্মতায় থাকার রক্ষ্নত্র তানদর উপবস্থবত
ও ভূবমকানক অপবরোযথ কনর রতানল।
আতঙ্ক্নক আথথ-সামাব্ক দৃনশযর এই িাস্তিতার কারনণ এরান্য রিসরকাবর রক্ষ্নত্র কমথসংস্থান প্রায় শূ নয, রয কারনণ
রলানকরা সরকাবর এিং অনযানয ্ায়গায় কান্র রোাঁন্ রযনত িাধয েয়। এই পবরবস্থবতনত অথথ এিং অনযানয সু বিধার
বিবনমনয় সরকাবর সংস্থা এিং িাকবরপ্রাথীনদর মনধয বতবর েয় একরকম মধযস্থতাকারী দালালিক্র যারা সরকাবর এিং
অনযানয রসটনর বননয়াগ রদওয়ার ক্ষ্মতার সু িানদ স্থানীয় িাহুিলীনদর অপকনমথর একটি পাকানপাি বভত বতবর করনত
সোয়তা কনর। আরও অননক অননক উদােরণ রদওয়া যায়। সম্প্রবত (২০২২ সানল) কলকাতা োইনকােথ, এমনবক
সফল িাকবর-প্রতযাশীনদর তাবলকাও িাবতল এিং অকাযথকর রঘাষণা কনরনে রান্যর এই্াতীয় দুনীবতর বিরুনি!
কলকাতা োইনকােথ যা রদনেনে তা েল বেমনশনলর িূড়ামাত্র। োইনকােথও িু ঝনত রপনরনে এই অসদািরণগুবলই
স্বাভাবিক েনয় উনঠনে এরান্য। পুাঁ ব্র এিং প্রবতভার পলায়ন মাননই বক পবিমিনের রকাননা ভবিষযৎ রনই? এর
রকাননা িূড়ান্ত উত্তর েনত পানর না যবদও এিযাপানর আশািাদী েওয়া েু িই মু শবকল।
তােনল কীভানি এই অবিরাম অধঃপতন রঠকাননা সম্ভি? না বক, বিশ্বভারতী বশক্ষ্ার রকন্দ্র বেসানি ক্রমশ বিলু িই েনয়
যানি? আমানক একটি গল্প আপনানদর সনে ভাগ কনর বননত বদন যা আবম এক্ন বশক্ষ্াবিনদর কাে রথনক শুননবে;
বযবন বতন দশনকরও রিবশ সময় ধনর বিশ্বভারতীর রসিা কনরনেন। গল্পটি এইরকম: একবদন, বিনশ্বর বিবভন্ন প্রান্ত রথনক
বতন্ন উপািাযথ ভগিান বশনির কানে বগনয়বেনলন তাাঁনদর পবরিাবলত বিশ্ববিদযালয়গুবলর ভবিষযত ্াননত। এক্ন
পবিম রথনক, আনরক্ন সু দূর পূ িথ রথনক এিং আনরক্ন বিশ্বভারতী রথনক। পবিনমর উপািাযথনক ভগিান বশি
সান্ত্বনা বদনয়বেনলন রয তাাঁর রিবশরভাগ সমসযা পাঁ বিশ িেনরর মনধয বমনে যানি। সু দূর প্রািয রথনক আসা উপািাযথও
োনসযাজ্জ্বল মু ে বননয় রিবরনয় এনসবেনলন রযনেতু ভগিান বশি তাাঁনক বনবিত কনরবেনলন রয তাাঁর বিশ্ববিদযালয় বত্রশ
িেনরর মনধয সমসযা রথনক মু ি েনি। এেন বিশ্বভারতীর উপািানযথর পালা। তাাঁনক রদনে ভগিান বশি কান্নাকাটি শুরু
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করনলন কারণ বতবন বনন্ই বনবিত বেনলন না রয বিশ্বভারতী অতীনত রয রগৌরি অ্থন কনরবেল তা আনদৌ বফনর
পানি বকনা! গনল্পর মমথাথথটি েু িই স্পি। বিশ্বভারতীর ভবিষযৎ ভগিান বশিনক উবদ্বগ্ন কনরবেল কারণ বতবন পবিম ও দূরপ্রানিযর উপািাযথনদর মনতা বিশ্বভারতীর কাময সু বদননর রকাননা বনবদথ ি বদনক্ষ্ণ িলনত অপারগ বেনলন। গল্পটি একেু
অবতরবিত েনত পানর কারণ বিশ্বভারতীর প্রতযক্ষ্ সমসযাগুবল অনবতক্রময িনল মনন েয় না যবদ প্রবতিানটির
অংশীদানররা এর মোন প্রবতিাতার দৃবিভবের প্রবত সশ্রি েনয় তাাঁর বিদযার সৃ বি ও প্রসানরর এই বিবশ্বক রিবদটি
রযভানি শুরু েনয়বেল তা অবিিবলত রাোর দৃঢ় অেীকার কনরন। এো প্রমাবণত রয, বিশ্বভারতী িেনরর পর িের ধনর
দলগত লক্ষ্য পূ রনণর একটি রকনন্দ্র পবরণত েনয়নে যা সাধারণভানি এই ধারণার ্ম বদনয়নে রয এোনন বনয়ম-নীবতর
রকাননা িালাই রনই। এোনন ‘দাদাবগবর’ কনর িা রপবশ আস্ফালন কনর সিবকেু করা যায়। আবম আমার পূ িথসূবরনদর
রদাষ বদই না; তাাঁনদর সীমািিতা থাকনত পানর িা সমসযা এড়ানত িা প্রবতিাননর স্বানথথ শাবন্তর ্নয বনয়ম ও বিধাননক
লঘু করনত েয়নতা তাাঁনদর িাধয েনত েনয়বেল। তিু ও, আবম মনন কবর আমার দাবয়ে অপূ ণথ রথনক যানি, যবদ আবম
এই সতযটিনক বিবহ্নত না কনর বদই রয বিশ্বভারতীর এক্ন উপািাযথ এমন এক্ন অেীকারিি প্রধান বযবন দ্রুত
পবরিতথ নশীল দুবনয়ার সনে তাল বমবলনয় বিশ্ববিদযালয়নক এবগনয় বননয় যাওয়ার প্রবতশ্রুবত বদনয়ই সাধারণত কাযথভার
গ্রেণ কনর থানকন। গুরুনদি রিীন্দ্রনানথর এই প্রবতিাননর মূ ল নীবতগুবলর সনে পবরিতথ মান আথথ-সামাব্ক পবরবস্থবতর
সামিসয বিধান কনরই তাাঁনক িলনত েনি এই প্রবতিাননর অগ্রগবতর ্নয। রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় বেনসনি পবরণত
েওয়ার আনগ পযথন্ত বিশ্বভারতীর প্রধাননর পনক্ষ্ এটির পবরিালনা করা িরং সে্ বেল কারণ ১৯৫১ সানলর ‘বিশ্বভারতী
আইন’ অন্তত তেন বিদযমান বেল না। এই আইনটি গৃ েীত েওয়ার সনে সনে বিশ্বভারতী রকন্দ্রীয় রকাষাগার রথনক তার
অবস্তে রক্ষ্ার ্নয আবথথক অনু দান রপনত শুরু কনর যা বিশ্ববিদযালয়টিনক বনয়ম ও বিধাননর কাঠানমার মনধয এমনভানি
রিাঁনধ রানে, যার লঙ্ঘন একটি রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় বেসানি তার অবস্তনের পনক্ষ্ ক্ষ্বতকর েনত পানর। সু তরাং, উপািাযথ
এিং সমগ্র বিশ্ববিদযালয় প্রশাসন ভারত সরকানরর বশক্ষ্াবিভানগর অবধকতথ ানদর ন্রদাবরর অধীনন এনস রগনে। এটি
একই সনে ভানলা এিং োরাপ। বিশ্ববিদযালনয়র সনে যু ি অনননকর ্নয এটি ভানলা কারণ রকন্দ্রীয় সরকার কতৃথক
অবধগ্রেণ করার ফনল রা্য বিশ্ববিদযালয়গুবলনত কমথরতনদর তুলনায় একটি ভানলা রিতন পযানক্ বনবিত কনরনে;
এিং এোড়াও আনে রিতন এিং অনযানয সু নযাগ-সু বিধার বনয়বমত প্রাবি যা রা্য-পবরিাবলত বিশ্ববিদযালয়গুবলনত
তাাঁনদর সমকক্ষ্নদর ্নয আশা করা দুষ্কর। এটি আিার োরাপও কারণ, এেন, তাাঁরা তাাঁনদর স্বাধীনতা োবরনয়নেন যা
তাাঁরা বিশ্বভারতী রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় েওয়ার আনগ উপনভাগ করনতন। স্পিতই এটি তাাঁনদর ্নয এটি একটি ‘শাাঁনের
করাত’ দশা েনয় উনঠনে। বনয়ম ও বিধাননর উপর োনা বিবধবননষনধর দৃঢ়তা সমনয়র সনে সনে আরও কনঠার েনয়
ওনঠ যা অনননকর কানে বিরবির কারণ বনিয়ই; যবদও তাাঁরা তাাঁনদর মাবসক রিতন িৃ বির বিষনয় তাাঁনদর এই বনরুৎসাে
কেননাই প্রকাশ কনরন না! সু তরাং, এই প্রিাদটি যথাথথ রয, ‘যতক্ষ্ণ একটি িযিস্থা এক্ননক অবধকার রভাগ করনত
রদয়, এক্ন িাাঁনদর উপনর থানক; বকন্তু রয মু েূনতথ এক্ননক বনন্র কতথ িয মনন কবরনয় রদওয়া েয়, রস সিনিনয়
বিরবিকর দুরাত্মা েনয় ওনঠ’। প্রািন উপািাযথনদর বলবপিি স্মৃবতকথাগুবলর পযথানলািনা সনেোতীতভানি এই সতযটি
সু বনবিত কনর। যত বদন যানে বিশ্বভারতীর পবরবস্থবত আরও োরাপ েনত যানে। তার একটি কারণ সম্ভিত এই রয
বিশ্বভারতীর উপর স্বাথথানিষী মেনলর আক্রমনণর বিরুনি দাাঁড়ানত বিশ্ববিদযালয় কতৃথপনক্ষ্র িযথথতা। অনযকথায়, কতৃথপক্ষ্
তাাঁনদর পক্ষ্পাতমূ লক স্বাথথ িবরতাথথ করনত িাওয়া রলানকনদর িানপর কানে নত েওয়ার সনে সনে বিশ্বভারতী আইননর
বননদথ শািবল; এিং গুরুনদি রিীন্দ্রনাথ বশক্ষ্াথীনদর মনধয রয মূ লযনিাধ বতবর করনত রিনয়বেনলন— এই দুই রথনকই
বিিুযত েনত শুরু কনর বিশ্বভারতী।
সংেট থেদে থবদরাদনার উপায় েী?
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রকাননা উপািানযথর োনত আলাবদননর আিযথ প্রদীপ রনই। সু তরাং, প্রবতিাননর মূ ল নীবতগুবলনক স্মরনণ ররনে আমানদর
দ্রুত ক্ষ্বয়ষ্ণু বিশ্বভারতীনক পু নরুিীবিত করার উপায় ও তার পো বিনিিনা করনত েনি।
প্রথমত, যাাঁরা বিশ্বভারতীনক বনঃস্বাথথ ভানলািানসন, গুরুনদি রিীন্দ্রনানথর মোন আদশথ রক্ষ্ার ্নয তাাঁনদর একবত্রত
েওয়া দরকার। বিশ্ববিদযালনয়র তথাকবথত শুভাকাঙ্ক্ষীনদর স্বাথথানিষী স্বানথথর কারনণ কা্ো সে্ নয়। বকংিা, নিকুমার
িসু র ্ীিনীমূ লক উপনযাসটিনত রযমন িমৎকারভানি রদোননা েনয়নে— ১৯৫১ সানল রকন্দ্রীয় বিশ্ববিদযালয় স্তনর
উত্তীণথ েওয়ার পর রথনক বিশ্বভারতীর রয অধঃপতননর শুরু তা রাতারাবত রশাধারাননা যানি না। এটি অতযন্ত ধীর
প্রবক্রয়ায় সম্ভিপর েওয়া সনেও, রকাননা সনেে রনই, মানু নষর সমবিত প্রনিিায় রয-রকাননা মেৎ কা্ই সম্পন্ন েওয়া
অসম্ভি নয়।
বদ্বতীয়ত, যাাঁরা বিশ্বভারতীর অন্ন্নল প্রবতপাবলত তাাঁনদর মানবসকতারও পবরিতথ ন দরকার। এো আিযথ িনল মনন েয়
না রয স্থানীয় রোনেল মাবলক, রোনো রদাকানদার, যাাঁরা ই-বরক্সা িালান এিং আশপানশর অনযানয িযিসায়ীরা বিশ্বভারতীর
রপৌষনমলা এিং িসন্ত-উৎসি আনয়া্ন করার ্নয র্ার বদনেন, কারণ এই দুটি অনু িান অননক পযথেকনক আকৃি
কনর যার অথথ েল যবদ রসগুনলার আনয়া্ন না েয় তােনল তাাঁনদর আনয়র একটি প্রধান উৎস িন্ধ েনয় যায়। অথথাৎ,
এই পািথণগুবল আনয়া্ননর উপর রয িাইনর রথনক িাপ রদওয়া েয় রস শুধু মাত্র তাাঁনদর স্বাথথ এিং একনিটিয়া মু নাফার
কারনণ! এই অনু িানগুবলর আনয়া্নন িাইনর রথনক েু ি কমই সাোযয পাওয়া যায়, এর মূ ল দায় ও দাবয়ে এনস পনড়
বিশ্বভারতীর উপর। এই দুটি অনু িানন প্রবতবদন প্রায় দুই লানের রিবশ রলানকর সমাগম ঘনে। বিশ্বভারতীর কানে এত
বিশাল ্নসমাগম পবরিালনা করার মনতা ্নিল রনই িা এই পািথণগুবলনক আনগর অিস্থায় বফবরনয় আনার মনতা
আবথথক শবিও রনই। আমার কাযথকানল বকেু বশক্ষ্ক-অবশক্ষ্ক কমথিাবর এিং বকেু উৎসােী োত্র-োত্রী দ্বারা এগুবল
আনয়াব্ত েনয়বেল। িসনন্তাৎসনির রক্ষ্নত্রও একই কথা সতয যা এেন ‘িসন্ত তাণ্ডি’-এর পযথানয় িনল রগনে; যার অথথ
েল অনু িানটি উপনভাগ করার মনতা এক্ন সংনিদনশীল অংশগ্রেণকারী েওয়ার পবরিনতথ , এটি অনননকর কানে
ফূবতথ -ফাতথ া করার উপলক্ষ্ বেনসনি িযিহৃত েনে। ২০১৯ সানল স্পি রদনেবে; রযোনন রসিানরর উৎসনির আনয়া্ন
েনয়বেল, অনু িান রশনষ আমানদর োত্রীনদর বনরাপত্তার ্নয রসই আশ্রমমানঠর পানশর একটি োত্রীবনিানস তানদর
বফবরনয় বননয় রযনত েনয়বেল। অনু িান রশষ েওয়ার পর অননক সাংিাবদক, বিনশষ কনর রমনয়নদর প্রবত দুিথযিোনরর
কথা আমানদর ্াবননয়বেনলন। রান্যর বিবভন্ন অংশ এিং তারও িাইনর রথনক অসংেয গাবড় আসার কারনণ রগাো
রিালপু র অিল েনয় পনড়বেল এিং পু বলনশর োবফক িযিস্থাপনা সম্পূ ণথ িযথথ েনয়বেল কারণ বভড় সবতযই বেল
অকল্পনীয়রকম রিবশ। িস্তুত এত রলানকর স্বেে িলািল পবরিালনা করার মনতা পু বলনশর পযথাি িাবেনী বেল না। শুধু
আধমাইল পথ অবতক্রম করনত দুই ঘণ্টার রিবশ সময় লাগনে িনল শুননত রপনয়বেলাম রসবদন। রিালপু র এিং
শাবন্তবননকতননর িাবসোনদর কানে এ বেল এক দুঃস্বনের অবভজ্ঞতা। ঘেনার পনরর বদননর অবভজ্ঞতা বেল আরও
ভয়ািে। আমরা অনু িানস্থল রথনক অননক ওয়াইন, বিয়ার, রাম এিং হুইবস্কর রিাতল এিং েন েন প্ল্াবস্টনকর ্নলর
পাউি সাফ করলাম! যারা বিশ্বভারতীর েরনি আনয়াব্ত অনু িানন প্রিুর অথথ উপা্থন কনর তারা রপৌষনমলা িা
িসনন্তাৎসনির পনর কেননা মাঠ পবরষ্কার করনত এবগনয় আনস না, কারণ তারা শুধু উপনভাগ কনর বকন্তু দাবয়ে স্বীকার
কনর না। তারা মনন কনর, বিশ্বভারতীর কা্ েল এগুবলর আনয়া্ন করা আর তানদর কা্ শুধু উপনভাগ করা। যারা
শুধু উপনভাগ করনত আনস তারা আমানদর কতথ নিযর প্রবত শ্রিাশীল না েনয় শুধু ই অবধকার দাবি কনর। যাাঁরা িাইনর
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রথনক অনু িানটি উপনভাগ করনত এনসবেনলন, তাাঁনদর অবধকাংশই ্াননন না কবি তাাঁর কবনিপু ত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুনরর
অনু নরানধ সাড়া বদনয় কীভানি িসনন্তাৎসনির পবরকল্পনা সংগঠিত কনরবেনলন। এসি ্াননত তাাঁনদর িনয়ই রগনে!
িবেরাগতনদর ্নয এটি একটি িননভা্ননর বদন। উৎসনির একবদন পনর যেন আমরা পবরেন্নতা অবভযান শুরু কবর
রসোনন তেন আমরা মাটিনত োিানরর রদদার উবেি রপনয়বে।
তৃতীয়ত, বিশ্বভারতী রয অনযানয অনু িানগুবল বনয়বমত কনর থানক (িু ধিানরর উপাসনা, িৃ ক্ষ্নরাপণ, েলকষথণ,
মানঘাৎসি, বশনল্পাৎসি ইতযাবদ), রসগুবল রপৌষনমলা িা িসনন্তাৎসনির মনতা আকষথণীয় নয়, কারণ রসগুবল এই দুটির
মনতা অথথ-উপা্থননর ম্াদার উত্স নয়। এোনন আবম অিশযই উনিে করনত িাইি রয স্থানীয় কাবরগরনদর োনতবতবর পণয বিবক্র করার ্নয রপৌষনমলা শুরু েনয়বেল; যা এেন আর েয় না কারণ তারা েু ি কমই রক্রতা পায়। ফনল
রমলায় রিবশরভাগ রদাকানদারই দাবম িাবণব্যক পণয বিবক্র কনর এিং রক্রতারাও রসই রদাকানগুবলনতই যায়। তাই,
এেন, অননক মৃ তপ্রায় েস্তবশল্পনক সাোযয করার পবরিনতথ রপৌষনমলা রদনশর অননক অঞ্চনলর ধনী িযিসায়ীনদর সু বিধা
কনর বদনয়নে। অনলাইন িু বকং িযিস্থা িালু েওয়ার আনগ স্টল বিতরনণর প্রনশ্ন পু ঙ্খানু পুঙ্খ তদন্ত করার ্নয একটি
কবমটি গঠন করা েনয়বেল, যানত স্পি েয় রয এই দুনীবতর সনে বিশ্বভারতীর সনে যু ি এমন অনননকই ্বড়ত বেল।
রপৌষনমলা িন্ধ কনর রদওয়া উবিত এো রকাননা যু বি নয়। আমরা তা িলবেও না। আমানদর িিিয েল, রািীবন্দ্রক
ঐবতেযনক প্রকৃত অনথথ এবগনয় বননয় রযনত ইেু ক েনল উপনর উবিবেত রিবনয়ম ও অসামিসযগুবলনক সমাধান করার
্নয আপনারাও সিাই দয়া কনর এবগনয় আসু ন।
িতুথথত, বিশ্বভারতীর িদনাম েনয়বেল কারণ অননক বশক্ষ্ক সিানে একিারমাত্র কযাম্পানস উদয় েন িনল অবভনযাগ
রশানা রযত। শ্রীবননকতন কযাম্পানসর এক্ন বশক্ষ্ক আমানক এই বিষনয় একটি েু ি ম্ার গল্প িনলবেনলন। তাাঁর মনত,
অননক অধযাপক আনেন যাাঁরা কলকাতা রথনক েু ি রভানর কলকাতা রথনক আসা রগৌড়িে এক্সনপ্রস ধনর কযাম্পানস
এনস সকাল ৯ো রথনক ক্লাস বননয় দুপু র ১ো ১০-এর শাবন্তবননকতন এক্সনপ্রস ধনর আিার িাবড় বফনর যান! ক্লানসর
সময়সূ বি এভানিই তাাঁনদর ্নয বনধথারণ করা েত যানত ১-১০-এ তাাঁরা শাবন্তবননকতন এক্সনপ্রস ধরনত পানরন। রিালপু র
রস্টশনন যাওয়ার আনগ, তাাঁরা সিসময়ই মানের স্থানীয় বিনক্রতা লােপবতর কাে রথনক মাে বকননতন, কারণ লােপবতর
মানের রিশ েযাবত বেল। আবম োইম- রেবিল রিক কনরবে এিং আিযথ েনয় রদনেবে কথাো রতমন বমথযা নয়। আবম
এও শুননবেলাম রয এই যাত্রীরা সাধারণত শাবন্তবননকতন এক্সনপ্রনসর বড-২ িবগনত একসনে সফর কনরন। উপািাযথ
বেনসনি আমার কমথকানলর শুরুনত, আবম রেননর বড-২ িবগনত িনসবেলাম এো সতয বকনা তা পরীক্ষ্া করার ্নয।
আিযথ্নক েনলও ঘেনা েল রয এো বমথযা নয়! আমার রিৌবকদাবরর সনে সনে পবরবস্থবতর উন্নবত েনয়নে িনল মনন
েনে এিং বশক্ষ্কনদর অনু পবস্থবত অতীনতর মনতা আর তত গুরুতর িনল মনন েনে না।
পঞ্চমত, অবফনস অনু পবস্থবত িা রদবরনত উপবস্থবত বিশ্বভারতীর স্থায়ী কমথিাবরনদর কেননা আত্মগ্লাবনর কারণ েনয়নে
িনল মনন েয়বন। প্রাথবমকভানি, আবম ্াননত রপনরবে রয অবশক্ষ্ক কমথিাবরনদর ্নয রকাননা বনবদথ ি সময়সূ বি রনই
এিং তাাঁরা স্থানীয় রা্ননবতক কতথ ানদর দ্বারা সু রবক্ষ্ত েনয় এিািদ প্রাপয শাবস্ত রথনক রক্ষ্া রপনয়নে। আমার বনয়বমত
ন্রদাবরনত সমসযাটি িূড়ান্তভানি সমাধান করা রগনে িনল আবম ধনর বননয়বেলাম। বকেু পনর, আমানক ্ানাননা
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েনয়বেল রয আনগর অভযাসটি মননর আননে আিার বফনর এনসনে। সম্ভিত তাাঁরা রভনিবেনলন রয ওই রকৌশনল আমার
ন্র এবড়নয় যাওয়া যানি! কী আিনযথর বিষয় রয এই ররাগটি অবফসার রথনক শুরু কনর বপয়ন সকলনকই আক্রান্ত
কনরনে। আবম রকন্দ্রীয় প্রশাসবনক কাযথালয়সে অবফসগুবলনত আকবস্মক পবরদশথন কনরবে এিং একটি বনয়ম বতবর
কনরবে রয উপািানযথর সবিিালনয় রাো উপবস্থবত ররব্স্টানর কমথিাবরনদর উপবস্থবতর স্বাক্ষ্র করনত েনি। আমার বিশ্বাস,
এই ররাগটি এতবদনন একটি উপযু ি ওষু ধ রপনয়নে এিং অনু পবস্থবতর সমসযা এিং রদবরনত উপবস্থবত এেন অতীত িনল
মনন েনে। আবম একটি তথয আপনানদর সনে ভাগ কনর বননত িাইবে যা বিশ্বভারতীর এক্ন প্রািন োত্র এিং এেন
রিালপু নরর একটি স্কুনল কমথরত িযবি আমানক িনলবেনলন৷ আমানক ধনযিাদ ্ানাননার পনর, বতবন ্ানান রয
রিালপু নরর রদাকানদাররা আমার প্রবত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কনরনে কারণ টিবফন িনক্সর বিবক্র দ্রুতগবতনত রিনড়নে। বতবন
আরও িনলবেনলন রয আমার আসার আনগ, বিশ্বভারতীর কমথিাবরনদর টিবফন িক্স সম্পনকথ ধারণা বেল না কারণ তাাঁরা
এনস বনন্র ইোয় অবফস রেনড় িনল রযনতন যেন-তেন। কান্ই তাাঁরা বনধথাবরত বনয়মানু সানর আধঘণ্টার
মধযাহ্ননভান্র বিরবত অনু সরণ করার প্রনয়া্ন অনু ভি করনতন না। গল্পটি িলার উনেশয েল এই বিষয়টি রিাঝাননা রয
অবশক্ষ্ক কমীনদর তাাঁনদর উপবস্থবতর প্রনশ্ন সময়বনি েনত েনি এিং তাাঁনদর বনধথাবরত কা্গুবল রশষ করনত সদাপ্রস্তুত
থাকনত েনি। অবফসারনদর উদােরণও রদওয়া েল, যার অথথ েনে সময়মনতা অবফনস এনস তাাঁরাও সরকাবর বিবধ
রমাতানিক কা্কমথ করনিন।
পবরনশনষ একো অপ্রীবতকর কথা েল, এমন উপায় প্রনয়াগ কনর কতথ িযকনমথ প্রবতশ্রুবতিি করা অসম্ভি না েনলও
সু েকর নয়। প্রবতশ্রুবত সে্াতভানি বনন্র বভতর রথনক আসা উবিত। প্রনতযনকর মনন রাো উবিত রয তাাঁরা
বিশ্বভারতীর ্নয তাাঁনদর পদমযথাদা অনু যায়ী কা্ কনর করদাতানদর অথথ রথনক বনয়বমতভানি সু ের রিতন রপনয়
থানকন। রিসরকাবর রসটনর এিং অনযানয বিশ্ববিদযালনয় কমথরতনদর তুলনায় বিশ্বভারতীর কমথিাবররা সু বিধা ও সু নযাগসু বিধার প্রাবির বদক রথনকও ভানলা অিস্থানন রনয়নেন। আমরা দাতিয প্রবতিাননর অনথথ বিশ্ববিদযালনয়র রসিা কবর না;
আমরা বিশ্ববিদযালয়নক তার অযাকানডবমক উনেশয পূ রনণর ্নয রয বদবনক শ্রম বদই তার ্নয আমরা রিতন পাই।
তাই বিশ্ববিদযালনয়র ্নয আমানদর অেীকানরর প্রবত বনবতকভানি সংনিদনশীল থাকনতই েনি। উপািাযথ, কমথসবিি,
অধযক্ষ্, বিভাগীয় প্রধান এিং অনযানয পদাবধকারীসে তাাঁর সেকমী িা প্রশাসবনক দাবয়নে অবধবিত িযবিনদর সনে
দুিথযিোর করার অবধকার কানরার রনই। এমন িযিোর আমানদর বনবতক রদউবলয়াপনা প্রমাণ কনর। কতৃথপনক্ষ্র অপসারণ
বক িূড়ান্তভানি বিশ্বভারতীর সংকে ও উনদ্বনগর কারণগুবল বনরসন করনি? যবদ তাই েয়, নতুন উপািানযথর আগমন
এিং প্রশাসকনদর একটি নতুন দলগঠননর সনে সনে বিশ্বভারতীর স্বনঘাবষত অবভভািকনদর বতবর করা ্েপাকাননা
সমসযাগুবল অবিলনম্ব অদৃশয েনয় রযত। আবম রিবশরভাগ োত্র, বশক্ষ্ক এিং অবশক্ষ্ক কমীনদর এইধরননর আিরনণর
ও উদ্গীরনণর মু েয কারণগুবল িু ঝনত রপনরবে যা ঠিক মেৎ কারণ নয়। যাাঁরা বিশ্বভারতী রথনক বনয়বমত আয় কনরন
তাাঁনদর একটি পু ঙ্খানু পুঙ্খ আত্মপযথানলািনার প্রনয়া্ন কারণ বিশ্বভারতী েল রসই প্রিাদপ্রবতম েংস যা বনয়বমত
বিরবতনত রসানার বডম্ব রদয়! োাঁসটিনক যত্ন, পবরিযথা এিং সোনু ভূবতর সনে লালনপালন করা দরকার। যবদ আমরা তার
রথনক বিিুযত েই, তােনল আমরা যাাঁরা এর অনথথ ্ীিননর িস্তুসু ে অ্থন কনরবে তাাঁনদর পনক্ষ্ েয়নতা তা একটি
োরাবকবর েনয় যানি। আমানদর বনন্নদর কির েনন করার পবরিনতথ , আসু ন স্বাথথপনরর মনতা স্বাথথরক্ষ্ার লনক্ষ্য নয়;
িরং বিশ্বভারতীর ্নয একটি উন্নত ভবিষযত সু রবক্ষ্ত করার লনক্ষ্য, একটি সমাধানন রপৌাঁোননার ্নয একনযানগ
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বিন্তাভািনা কবর। এোই এেন আমানদর সামনন একমাত্র কা্। অনযথায়, বিশ্বভারতীর ভািাদশথগত বভবত্তনক টিবকনয়
রােনত িযথথ েওয়ার কারনণ এিং রািীবন্দ্রক ঐবতনেযর প্রকৃত রক্ষ্ক বেনসনি যথাযথ ভূবমকা পালন করনত না পারার
কারনণ ইবতোনসর কাঠগড়ায় আমরা েলনায়ক বেনসনি পবরগবণত েি।
এই িাতথ ালাপটির উনেশয েল, বিশ্বভারতীর ্নয যাাঁরা কা্ কনরনেন এিং যাাঁরা এেন কা্ করনেন তাাঁনদর অিদাননক
অিমূ লযায়ন করা িা রেয় করা নয়; িরং িাংলার প্রিবলত প্রিানদর রসই উপনদশনক আনরকিার স্মরণ করা: “দনশ বমনল
কবর কা্/ োবর ব্বত নাবে লা্।’ এটি একটি ইংনরব্ প্রিানদর প্রবতধ্ববন: “United We Win, Divided We
Fall”। গুরুনদি রিীন্দ্রনানথর বিশ্বানসর মূ ল কথা রয বতবন সারা্ীিন প্রবতকূলতার মনধযও কা্ কনরবেনলন। আসু ন
আমরা বফবননক্সর মনতা র্নগ উঠি যা বিশ্বভারতীর প্রবতিাতার আশীিথানদ অসম্ভি নয়।

