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Abstract
Wander- thirst Rabindranath has peregrinated in many parts of country and abroad and
recorded vividly on that background of the picture of social, political, economical,
educational, cultural and geographical. He has realized everything through his own aspect
and this dynamism of thought has become unforgettable part of travelogues. He visited
Russia with the hope of understanding in his deep insight the accurate aspect of afterrevolution atmosphere of Russia. Apart from depicting social, political, economical,
cultural and educational aspect of Russia he has heaped praise of Russia. He has attempted
to find out the resemblance between Russia and India on education society, polities,
economies and culture. By comparing, he has found out only discriminations. Standing on
the social background of Russia and observing the life- style of people, he has depicted in
the core of his heart the future transformation of India. The selfless and philanthropic
nature of Russian’s easily admit every one’s right to education and are always ready to
sacrifice for the welfare of the country and its people. Here lies the great ideal of
patriotism which gives Russia the status of superiority than any other European countries.
The overall thought of this country is distributed equally among the different section of
people. As a result, the Russian people bore the responsibility of favorable or unfavorable
of everything. Rabindranath Tagore admits Russia as a land of sacredness and considers
his visit to Russia has given him a great ideal of education. Adopting scientific technology
and improving agriculture in widespread, Russia has started agriculture in superior method
which has strengthened more to the foundation of Russian economy. The agricultural
development also flourishes due to the uniformal agricultural system. Being a shrewd
person with the noticing of good aspect, Rabindranath’s eyes did not escape some defects.
He said on the defects in the education system of Russia that –this education system is cast
paved education system which will be destroyed if there is any difference between theory of
mind and theory of learning, then Russia will not be able to reach its pinnacle
.Rabindranath has depicted before us a vivid picture of social structure of Russia including
perfection and imperfection and he has expressed his idea about Russia comparing the
similarity and dissimilarity of India.
Keys Words: uniformal agricultural system, idealism, status of superiority, dynamism of
thought, philanthropic nature, scientific technology, social structure.
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রবীিনাথ ঠাকুর আবালয সুদ্ূবরর ন্দ্রিয়াসী। বালযকাল থথবকই ন্দ্রবশ্বজগতবক দু’থিাখ ভবর থদ্খার , ন্দ্রবশ্বপ্রকৃন্দ্রতর
সবে অন্তর আত্মার থমলবন্ধন ঘন্দ্রিবয় এক অনান্দ্রবল আনন্দ আস্বাদ্ করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ন্দ্রছল তাাঁর অন্তবর।
‘জীবনস্মৃন্দ্রত’ থথবক জানা যায় থয ন্দ্রিতৃবদ্ব মহন্দ্রষি থদ্ববিনাথ ঠাকুর নানা স্থাবন ভ্রমণ করবতন । ন্দ্রিতৃ থদ্ববর এই
প্রবাবস থাকার প্রবণতাই তাাঁবক অনুবপ্ররণা ন্দ্রদ্বয়ন্দ্রছল ভ্রমবণর। ন্দ্রিতৃবদ্ববর এই অনুবপ্ররণাবক িাবথয় কবরই থদ্ি
ন্দ্রববদ্বি ভ্রমণ কাবল প্রািয ও প্রতীবিযর অবনক ভাবধারা তাাঁর থলখনীবত সমন্দ্রিত হবয়বছ। ন্দ্রতন্দ্রন থদ্ি ভ্রমবণর সাবথ
সাবথ তৎকালীন থপ্রক্ষািবি থসখানকার স্থান কাল িাত্র থভবদ্ ন্দ্রিক্ষান্দ্রবষয়ক, সাাংস্কৃন্দ্রতক, সামান্দ্রজক,
থভৌবগান্দ্রলক,রাজননন্দ্রতক ও অথিননন্দ্রতক ন্দ্রদ্বকর একিা ন্দ্রনখুাঁত ন্দ্রিত্র ন্দ্রলন্দ্রিবদ্ধ কবরবছন। ন্দ্রতন্দ্রন খুাঁন্দ্রি –নান্দ্রি,বছাি-বড়
সমস্ত ন্দ্রবষবয়র মবধয থিাখ ডুন্দ্রববয় তার থসৌন্দযিরসন্দ্রি আহরণ কবর িাঠক ন্দ্রিবে সঞ্চান্দ্রলত কবরবছন। আর ভাববর
এই সঞ্চরণিীলতাই ভ্রমণ সান্দ্রহবতযর অন্দ্রবস্মরণীয় সামগ্রী হবয় উবঠবছ। থদ্িভ্রমবণর সুবাবদ্ই ন্দ্রতন্দ্রন ১৯৩০ খ্ীীঃ
রান্দ্রিয়া যান। ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার সমাজবযবস্থা ন্দ্রনবয় রান্দ্রিয়া থথবক ১৪ ন্দ্রি িত্র ন্দ্রলবখন্দ্রছবলন যা ‘রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিন্দ্রঠ’ নামক
গ্রবে সাংকন্দ্রলত হবয়বছ। তাাঁর রান্দ্রিয়া ভ্রমবণর থিছবন ন্দ্রছল দ্ীঘি অবিক্ষার অবসান ও তীব্র উৎকন্দ্রিত মবনাভন্দ্রের
বন্দ্রহীঃপ্রকাি। ‘রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিন্দ্রঠ’র শুরুবতই তাাঁর এই দ্ৃন্দ্রিভন্দ্রের িন্দ্ররিয় ন্দ্রদ্বয়বছন – “রান্দ্রিয়ায় অববিবষ আসা থগল”।১
ন্দ্রতন্দ্রন গভীর অন্তদ্ৃিন্দ্রি ন্দ্রদ্বয় ন্দ্রবপ্লববাের রান্দ্রিয়ার আত্মার সন্দ্রঠক স্বরূিন্দ্রি অনুধাববনর বাসনা ন্দ্রনবয় রান্দ্রিয়া ভ্রমবণ
ন্দ্রগবয়ন্দ্রছবলন। ন্দ্রতন্দ্রন ‘রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিন্দ্রঠ’থত রান্দ্রিয়া যাত্রার উবেিয সম্পবকি বলবত ন্দ্রগবয় মন্তবয কবরবছন- “রান্দ্রিয়াযাত্রায়
আমার একন্দ্রি মাত্র উবেিয ন্দ্রছল- ওখাবন জনসাধারবণর ন্দ্রিক্ষান্দ্রবস্তাবরর কাজ ন্দ্রকরকম িলবছ আর তার ফল ন্দ্রকরকম
িাবচ্ছ থসইবি অল্প সমবয়র মবধয থদ্বখ থনওয়া”।২ এই িববি রাবীন্দ্রিক ভাবনায় রান্দ্রিয়া সম্ববন্ধ আবলাকিাত
করববা।
‘রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিন্দ্রঠ’র শুরুবতই ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার িন্দ্ররবতিবনর ন্দ্রদ্বক লক্ষয কবর ভারতববষির ভাবী িন্দ্ররবতিবনর কথা
থভবববছন। আর প্রন্দ্রতন্দ্রনয়ত রান্দ্রিয়ার সবে তার তুলনা কবরবছন। তাাঁর মন্তবয থথবক একথা ্পষি বুঝবত িান্দ্রর।ন্দ্রতন্দ্রন
ববলবছন- “প্রন্দ্রতন্দ্রদ্নই আন্দ্রম ভারতববষির সবে এখানকার তুলনা কবর থদ্ন্দ্রখ আর ভান্দ্রব, কী হবয়বছ আর কী হবত
িারত”।৩ রান্দ্রিয়াবত জনসাধারবণর মযিাদ্া সবিত্রই ছন্দ্রড়বয় রবয়বছ। সকল মানুষবকই এখাবন সমান থিাবখ থদ্খা
হয়। উাঁিু-ন্দ্রনিু, ধনী-দ্ন্দ্ররবের থকান থভদ্াবভদ্ এখাবন থনই। রান্দ্রিয়ার মানুবষর এই উদ্ারননন্দ্রতক িান্দ্ররন্দ্রত্রক ববন্দ্রিবিযর
কথা বলবত ন্দ্রগবয় ববলবছন- “এখাবন থভদ্ থনই ববলই ধবনর থিহারা থগবছ ঘুবি; বদ্বনযরও কু শ্রীতা থনই, আবছ
অন্দ্রকঞ্চনতা। থদ্ি-থজাড়া এই অধম আর থকাথাও থদ্ন্দ্রখন্দ্রন ববলই প্রথবমই এিা আমাবদ্র খুব থিাবখ িবড়। অনয
থদ্বি যাবদ্র আমরা জনসাধারণ বন্দ্রল এখাবন তারাই একমাত্র”।৪ ধনগন্দ্ররমার ইতরতার ন্দ্রতবরাভাব ঘবিবছ ববলই
এখাবন জনসাধারবণর আত্মমযিাদ্া অবান্দ্ররত হবয়বছ। িাষাভুবষা সকবলই আজ মাথা তুবল দ্াাঁ ড়াবত থিবরবছ। ন্দ্রতন্দ্রন
রান্দ্রিয়ার জনসাধারবণর আত্মসবিতনতার কথা ববলবছন-“ ইন্দ্রতমবধয এবদ্র থয দুই-একিা প্রন্দ্রতষ্ঠান থদ্খলুম সবিত্রই
লক্ষয কবরন্দ্রছ এবদ্র ন্দ্রিবের জাগরণ এবাং আত্মমযিাদ্ার আনন্দ”।৫ ন্দ্রকন্তু ভারতববষির মানুবষর আত্মসবিতনতার
ন্দ্রদ্কন্দ্রি লক্ষয কবর দুীঃখ প্রকাি কবরবছন। তাই আমাবদ্র থদ্বির মানুবষর ন্দ্রিবের জাগরণ ও আত্মমযিাদ্ার আনন্দ
উিবভাবগর জনয রান্দ্রিয়ার মানুবষর কাবছ ন্দ্রিক্ষা গ্রহণ করার কথা ববলবছন। ন্দ্রতন্দ্রন মন্তবয কবরবছন – “আমাবদ্র
থদ্বির জনসাধারবণর থতা কথাই থনই, ইাংলযাবের মজুর থশ্রণীর সবে তুলনা করবল আকািিাতাল তফাত থদ্খা
যায়। আমরা শ্রীন্দ্রনবকতবন যা করবত থিবয়ন্দ্রছ এরা সমস্ত থদ্ি জুবড় প্রকৃি ভাবব তাই করবছ। আমাবদ্র কমিীরা যন্দ্রদ্
ন্দ্রকছুন্দ্রদ্ন এখাবন এবস ন্দ্রিক্ষা কবর থযবত িারত তাহবল ভান্দ্রর উিকার হত”।৬ ন্দ্রতন্দ্রন আরও ববলবছন আমাবদ্র থদ্বি
ধনগত ববষময রবয়বছ। আর ঐ কারবণই মানুবষ মানুবষ থভদ্াবভদ্ থদ্খা ন্দ্রদ্বয়বছ। আমাবদ্র থদ্বির ধনগন্দ্ররমার
কথা বলবত ন্দ্রগবয় মন্তবয কবরবছন--- “ধনগত ববষবমযর বড়াই আমাবদ্র থদ্বি এবসবছ িন্দ্রিম মহাবদ্ি থথবক।
এক সমবয় আমাবদ্র থদ্বি যখন হাল আমবলর আন্দ্রিসন্দ্রবহারী ও বযবসাদ্ারবদ্র ঘবর নতুন িাকার আমদ্ান্দ্রন হল
তখন ন্দ্রবন্দ্রলত বাবুন্দ্রগন্দ্ররর িলন শুরু কবর ন্দ্রদ্বল। তখন থথবক আসবাবরর মাবিই ভেতার িন্দ্ররমাি আরম্ভ হবয়বছ।
তাই আমাবদ্র থদ্বিও আজকাল কুলিীল রীন্দ্রতনীন্দ্রত বুন্দ্রদ্ধন্দ্রবদ্যা সমস্ত ছান্দ্রিবয় থিাবখ িবড় ধবনর ন্দ্রবন্দ্রিিতা। এই
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ন্দ্রবন্দ্রিিতার থগৌরবই মানুবষর িবক্ষ সববিবয় অবগৌরব”।৭ রান্দ্রিয়া সমস্ত িন্দ্রিম মহাবদ্বির ভ্রূকুন্দ্রি কুন্দ্রিল কিাক্ষবক
সম্পূণি উবিক্ষা কবর ন্দ্রনধিবনর িন্দ্রি সাধনায় যজ্ঞ আরম্ভ কবরবছ। এই িন্দ্রি সাধনার বযাখযা ন্দ্রদ্বত ন্দ্রগবয় ববলবছন –
“মবন মবন ভাবন্দ্রছলুম, ধন িন্দ্রিবত দুজিয় িািাতয সভযতার প্রােণদ্বাবর ঐ রান্দ্রিয়া আজ ন্দ্রনধিবনর িন্দ্রিসাধনার
আসন থিবতবছ সমস্ত িন্দ্রিম মহাবদ্বির ভ্রূকুন্দ্রি কুন্দ্রিল কিাক্ষবক সম্পূণি উবিক্ষা কবর এিা থদ্খবার জবনয আন্দ্রম
যাব না থতা থক যাবব। ওরা িন্দ্রিিালীর িন্দ্রিবক, ধনিালীর ধনবক ন্দ্রবিযিস্ত কবর ন্দ্রদ্বত িায়, তাবত আমরা ভয় করব
ন্দ্রকবসর, রাগই করব বা থকন। আমাবদ্র িন্দ্রিই বা কী, ধনই বা কত। আমরা থতা জগবতর ন্দ্রনরন্ন ন্দ্রনীঃসহায়তার
দ্বলর”।৮ -এই উন্দ্রির মধয ন্দ্রদ্বয় ন্দ্রতন্দ্রন আমাবদ্র থদ্ি তথা ভারতববষির ন্দ্রনরন্ন ন্দ্রনীঃসহায়তার ন্দ্রদ্কন্দ্রিও সকবলর
সামবন তুবল ধরবত থিবরবছন। এইরূি ন্দ্রনধিবনর িন্দ্রি সাধনার যবজ্ঞ আমাবদ্র থদ্বির থয থকানরকম ইচ্ছা ও
সামথিয থনই তা িন্দ্ররষ্কার কবর জান্দ্রনবয় ন্দ্রদ্বয়বছন।
রান্দ্রিয়া বুবঝন্দ্রছল মানুবষর মবনাজগবতর িন্দ্ররবতিন ও ন্দ্রিবের জাগরণ ঘিাবত িাবর সুন্দ্রিক্ষা। তাই প্রন্দ্রতন্দ্রি
নাগন্দ্ররকবক সুন্দ্রিক্ষায় ন্দ্রিন্দ্রক্ষত কবর মানুষ ন্দ্রহবসবব গবড় তুলবত থিবয়বছন। তাই বলা যায় রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিক্ষা বযবস্থা
মানুষ গড়ার ন্দ্রিক্ষা, শুধুমাত্র িুাঁন্দ্রথগত জ্ঞান আহরবণর ন্দ্রবদ্যা নয়। ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার এই ন্দ্রিক্ষা বযবস্থা সম্পবকি ববলবছন“যখন শুবন ন্দ্রছলুম, এখাবন িাষী ও কমিীবদ্র মবধয ন্দ্রিক্ষা হূ হূ কবর এন্দ্রগবয় িবলবছ আন্দ্রম থভববন্দ্রছলুম, থস ন্দ্রিক্ষা
বুন্দ্রঝ সামানয একিুখান্দ্রন িড়া ও থলখা ও অঙ্ক কষা থকবলমাত্র মাথা গুনন্দ্রতবতই তার থগৌরব।ন্দ্রকন্তু এখাবন
থদ্খলুম,ববি িাকা রকবমর ন্দ্রিক্ষা, মানুষ কবর থতালবার উিযুি, থনাি মুখস্থ কবর এম.এ.িাস করবার মবতা
নয়”।৯ এখাবন িাষী ও কমিীবদ্র ন্দ্রনবজবদ্র ন্দ্রবষবয় ন্দ্রিক্ষা ন্দ্রদ্বয় দ্ক্ষ ন্দ্রহবসবব গবড় থতালার জনয যবথি বযবস্থা
রবয়বছ। ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রিক্ষা বযবস্থায় উদ্যম, সাহস ও বুন্দ্রদ্ধিন্দ্রির প্রিাংসা কবর ববলবছন-“ এখানকার ন্দ্রিক্ষা বযবস্থায় থয
অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুন্দ্রদ্ধিন্দ্রি, থয আবত্মাৎসগি থদ্খলুম,তার অন্দ্রত অল্প িন্দ্ররমাণ থাকবলও কৃতাথি হতুম ”।১০
উিযুি সুন্দ্রিক্ষায় ন্দ্রিন্দ্রক্ষত করার মধয ন্দ্রদ্বয় রান্দ্রিয়া দ্ি বছবরর মবধযই সমস্ত িন্দ্ররবতিন সাধন করবত থিবরবছ। তাই
অতীবতর অবস্থাবক বতিমান থপ্রক্ষািবি থমলাবত ন্দ্রগবয় ন্দ্রতন্দ্রন মন্তবয কবরবছন –“বছর দ্বিক আবগই এরা ন্দ্রঠক
আমাবদ্রই থদ্বির জনমজুরবদ্র মবতাই ন্দ্রনরক্ষর ন্দ্রনীঃসহায় ন্দ্রনরন্ন ন্দ্রছল, তাবদ্রই মবতা অন্ধসাংস্কার এবাং মূঢ়
ধান্দ্রমিকতা। দুীঃবখ ন্দ্রবিবদ্ এরা থদ্বতার দ্বাবর মাথা খুাঁড়বছ; িরবলাবকর ভবয় িাণ্ডািুরুতবদ্র হাবত এবদ্র বুন্দ্রদ্ধ ন্দ্রছল
বাাঁধা, আর ইহবলাবকর ভবয় রাজিুরুষ মহাজন ও জন্দ্রমদ্ারবদ্র হাবত,যারা জুবতা থিিা করত তাবদ্র থসই জুবতা
সাফ করা এবদ্র কাজ ন্দ্রছল”।১১ রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিক্ষাবযবস্থা অবনক উন্নতধরবণর ন্দ্রিক্ষা িদ্ধন্দ্রতর দ্বারা গন্দ্রঠত। এখাবন থদ্খা
যায় রান্দ্রিয়ার মানুষ যা িবড় তা সবে সবে ছন্দ্রব এাঁবক, নািযান্দ্রভনবয়র মাধযবম থদ্খাবনা হয়। ফবল সহবজই থবাধগময
হয় এবাং আত্মন্দ্ররকতার ভাব গবড় উবঠ ন্দ্রিক্ষাবক্ষবত্র। ন্দ্রতন্দ্রন উিলন্দ্রি কবরবছন থয, ন্দ্রিক্ষার ন্দ্রবস্তার রান্দ্রিয়ার সবিােীণ
উন্নন্দ্রত এবন ন্দ্রদ্বয়বছ।এই ন্দ্রিক্ষাবযবস্থার সমন্দ্রিগত কলযাবণর ন্দ্রদ্কন্দ্রি তাাঁবক মুগ্ধ কবরন্দ্রছল। অথিাৎ এই ন্দ্রিক্ষা থদ্বির
তথা সকবলর সবিােীণ মেবলর ন্দ্রিক্ষা। স্কুল কবলবজ ছাত্র-ছাত্রীরা ন্দ্রনবজরাই ন্দ্রনবজবদ্রবক িালনা কবর আর সকবল
িরামিি কবর সকবলর থশ্রয় সমাবজর উন্নয়ণমূলক কাযিই কবর থাবক। রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিক্ষাবযবস্থার এই ন্দ্রদ্কন্দ্রির কথা
বলবত ন্দ্রগবয় জান্দ্রনবয়বছন –“এই জবনয রান্দ্রিয়ায় এবস একিা ন্দ্রবরাি ন্দ্রিবের ্পষিি িাওয়া থগল। ন্দ্রিক্ষার ন্দ্রবরাি িবি
আর থকান থদ্বি এমন কবর থদ্ন্দ্রখন্দ্রন, তার কারণ অনয থদ্বি ন্দ্রিক্ষা থয কবর ন্দ্রিক্ষার ফল তারই-‘দুধু ভাতু খায় থস’।
এখাবন প্রবতযবকর ন্দ্রিক্ষায় সকবলর ন্দ্রিক্ষা। একজবনর মবধয ন্দ্রিক্ষার থয অভাব হবব থস অভাব সকলবকই লাগবব।
থকননা সন্দ্রিন্দ্রলত ন্দ্রিক্ষারই থযাবগ এরা সন্দ্রিন্দ্রলত মনবক ন্দ্রবশ্ব সাধারবণর কাবজ সফল করবত িায়। এরা ‘ন্দ্রবশ্বকমিা’;
অতএব এবদ্র ন্দ্রবশ্বমনা হওয়া িাই। অতএব এবদ্র জবনযই যথাথি ন্দ্রবশ্বন্দ্রবদ্যালয়”।১২ ন্দ্রিক্ষার আবরকন্দ্রি ন্দ্রদ্বকর কথা
আবলািনা করার সবে সবে তাবদ্র বদ্নন্দ্রন্দন কাবজর কথাও ববলবছন। ন্দ্রকভাবব বদ্নন্দ্রন্দন কাবজর মধয ন্দ্রদ্বয় ন্দ্রিক্ষা
লাবভর সবে সবে জীবন অন্দ্রতবান্দ্রহত কবরবছ তা বলবত ন্দ্রগবয় ন্দ্রতন্দ্রন ববলবছন – “িল্লীগ্রাবম ভ্রমণ করবত যাওয়ার
বযবস্থা করা হয়। মাবঝ মাবঝ ন্দ্রনবজরা অন্দ্রভনয় কবর; মাবঝ মাবঝ ন্দ্রথবয়িার থদ্খবত, ন্দ্রসবনমা থদ্খবত যায়।
সন্ধযাববলায় গল্প িড়া, গল্প বলা, তকিসভা, সান্দ্রহন্দ্রতযক ও ববজ্ঞান্দ্রনক সভা। ছুন্দ্রির ন্দ্রদ্বন িাবয়ান্দ্রনয়ররা ন্দ্রকছু িন্দ্ররমাবণ
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ন্দ্রনবজবদ্র কািড় কাবি, ঘর িন্দ্ররষ্কার কবর, বান্দ্রড় এবাং বান্দ্রড়র িারন্দ্রদ্ক িন্দ্ররষ্কার কবর, ক্লাস িাবঠযর অন্দ্রতন্দ্ররি িড়া
িবড় থবড়াবত যায়”।১৩ ন্দ্রতন্দ্রন আমাবদ্র থদ্বির ন্দ্রিক্ষা বযবস্থার ত্রুন্দ্রি গুবলাবক তুবল ধবরবছন। ভারতীয় ন্দ্রি ক্ষা বযবস্থা
ন্দ্রছল তথয ও তত্ত্বন্দ্রনভির। এই ন্দ্রিক্ষা তথয ও তত্ত্ববক জানার মবধযই সীমাবদ্ধ ন্দ্রছল। আর তার প্রভাব সকবলর সবিােীণ
মেল সাধবনর উিযুি নয়। তথয ও তত্ত্ব ন্দ্রনভির ন্দ্রিক্ষার কথা বলবত ন্দ্রগবয় মন্তবয কবরবছন-“ন্দ্রতন- নবয় সাতাি হয়
এইবি মুখস্থ করাবক আমরা ন্দ্রিক্ষা ববল গণয কবর থান্দ্রক, থস সম্ববন্ধ থছবলরা থকান মবতই ভুল না কবর তার প্রন্দ্রত
লক্ষ না করাবক গুরুতর অিরাধ জান্দ্রন,ন্দ্রকন্তু থয ন্দ্রজন্দ্রনসিাবক উদ্রস্থ কন্দ্রর থস সম্ববন্ধ ন্দ্রিক্ষাবক তার থিবয় কম দ্াবম
থদ্ওয়াই মূখিতা”।১৪ আমাবদ্র থদ্বির ন্দ্রিক্ষার অভাব জান্দ্রতর অগ্রগন্দ্রতবত বাধা হবয় দ্াাঁন্দ্রড়বয়বছ। থদ্বির ন্দ্রিক্ষার
ন্দ্রবড়ম্বনার ন্দ্রদ্কিা তুবল ধবর ববলবছন-“ িৃন্দ্রথবীর থলাবকর কাবছ একথা প্রিান্দ্ররত থয, আমরা ন্দ্রহন্দু মুসলমাবন
কািাকান্দ্রি মারামান্দ্রর কন্দ্রর, অতএব ইতযান্দ্রদ্। ন্দ্রকন্তু য়ুবরাবিও একদ্া সম্প্রদ্াবয় সম্প্রদ্াবয় কািাকান্দ্রি মারামান্দ্রর িলতথগল কী উিাবয়। থকবলমাত্র ন্দ্রিক্ষান্দ্রবস্তাবরর দ্বারা আমাবদ্র থদ্বিও থসই উিাবয়ই থযত। ন্দ্রকন্তু িতান্দ্রধক বৎসবরর
ইাংবরজ-িাসবনর িবর থদ্বি িতকরা িাাঁিজবনর কিাবল ন্দ্রিক্ষা জুবিবছ, থস ন্দ্রিক্ষা ও ন্দ্রিক্ষার ন্দ্রবড়ম্বনা”।১৫ আমাবদ্র
থদ্বির ন্দ্রিক্ষা প্রাণবান নয়, িুাঁন্দ্রথগত ন্দ্রবদ্যার ভার বহন কবরই ন্দ্রিক্ষাগ্রহন সমাপ্ত কবর।এই ন্দ্রিক্ষাবযবস্থার কথা বলবত
ন্দ্রগবয় ববলবছন- “আমাবদ্র থদ্বি ন্দ্রবদ্যালয় আবছ, ন্দ্রকন্তু ন্দ্রবদ্যার থিবয় বুন্দ্রদ্ধ ববড়া,সাংবাবদ্র থিবয় িন্দ্রি ববড়া, িুাঁন্দ্রথর
িাংন্দ্রির থবাঝার ভাবর ন্দ্রিেবক িালনা করবার ক্ষমতা আমাবদ্র থাবকনা।------ওরা থকাবনান্দ্রদ্ন জানবত িাইবত
থিবখন্দ্রন—প্রথম থথবকই থকবলই বাাঁধা ন্দ্রনয়বম ওবদ্র জান্দ্রনবয় থদ্ওয়া হয়, তার িবর থসই ন্দ্রিন্দ্রক্ষত ন্দ্রবদ্যার িুনরাবন্দ্রে
কবর ওরা িরীক্ষায় মাকিা সাংগ্রহ কবর”।১৬ মানুবষর সকল সমসযা সমাধাবনর মূবল রবয়বছ সুন্দ্রিক্ষা।আর উিযুি
সুন্দ্রিক্ষার অভাব রবয়বছ ভারতববষির মানুবষর।ন্দ্রতন্দ্রন ববলবছন- “মানুবষর সকল সমসযা সমাধাবনর মূবল হবচ্ছ তার
সুন্দ্রিক্ষা। আমাবদ্র থদ্বি তার রাস্তা বন্ধ,কারণ ‘ল অযাে অডিার’ আর থকাবনা উিকাবরর জবনয জায়গা রাখবল না,
তহন্দ্রবল এবকবাবর ফাাঁকা”।১৭ ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার অধযয়নকাবলর সময়সীমা ও ন্দ্রিক্ষার কথা বলবত ন্দ্রগবয় থকৌিবল
আমাবদ্র থদ্বির ন্দ্রিক্ষাবযবস্থার ত্রুন্দ্রি তুবল ধরবত থিবয়বছন-“এবদ্র অধযয়নকাল আমাবদ্র থদ্বির মবতা লম্বা লম্বা
ছুন্দ্রি ন্দ্রদ্বয় ফাাঁক কবর থদ্ওয়া নয়, সুতরাাং অল্পন্দ্রদ্বন অবনক থবন্দ্রি িড়বত িাবর।”১৮
রান্দ্রিয়ার রাষ্ট্রবযবস্থার কথা বলবত ন্দ্রগবয় ‘লীগ অব থনিনস’-এর কথা ববলবছন। সারাবদ্ি জুবড় ‘লীগ অব
থনিনস’-এর সমস্ত িাবলায়ানই ‘িান্দ্রন্ত িাই’ ববল ডাক ন্দ্রদ্বয়বছ, আর থগািা থদ্ি জুবড়ই িলবছ থসই িান্দ্রন্তি্ যজ্ঞ।
ধনী-দ্ন্দ্ররে, উাঁিু-নীিু, সমস্ত জাবতর মানুষই সান্দ্রি্ল হবত থিবরবছ এই যজ্ঞানুষ্ঠাবন। ন্দ্রতন্দ্রন মন্তবয কবরবছন- “কাজ
সামানয নয়, য়ুবরাি-এন্দ্রিয়া জুবড় প্রকাণ্ড এবদ্র রাষ্ট্রবক্ষত্র।প্রজামেলীর মবধয যত ন্দ্রবন্দ্রভন্ন জাবতর মানুষ আবছ
ভারতববষিও এত থনই।তাবদ্র ভূ-প্রকৃন্দ্রত মানবপ্রকৃন্দ্রতর মবধয ির্পষর িাথিকয অবনক থবন্দ্রি।বস্তত এবদ্র সমসযা
বহুন্দ্রবন্দ্রিত্র জান্দ্রত সমাকীণি। বহুন্দ্রবন্দ্রিত্র-অবস্থা-সাংকুল ন্দ্রবশ্বিৃন্দ্রথবীর সমসযারই সাংন্দ্রক্ষপ্তরুি”।১৯ ন্দ্রতন্দ্রন আমাবদ্র থদ্বির
রাষ্ট্রীয় উন্নন্দ্রতর কথা স্মরণ কবর থক্ষাভ প্রকাি কবরবছন।বক্ষাবভর সবে ন্দ্রতন্দ্রন ববলবছন থয আমাবদ্র থদ্বির
রাষ্ট্রবনতা বা থদ্িাত্মববাধীরা জনসাধারণবক হৃদ্য় ন্দ্রদ্বয় উিলন্দ্রদ্ধ কবরনন্দ্রন। তাবদ্র সমসযা সমাধাবনর উিায়
থখাাঁজার থিিাও কবরনন্দ্রন থকান ন্দ্রদ্ন। ন্দ্রতন্দ্রন ্পষিত মন্তবয কবরবছন- “তখনকার ন্দ্রদ্বন থদ্বির িন্দ্রলন্দ্রিকস ন্দ্রনবয় যাাঁরা
আসর জন্দ্রমবয় ন্দ্রছবলন তাাঁবদ্র মবধয একজনও ন্দ্রছবলন না যাাঁরা িল্লীবাসীবক এবদ্বির থলাক ববল অনুভব
করবতন।আমার মবন আবছ িাবনা কন্ফাবরবের সময় আন্দ্রম “তখনকার খুব ববড়া একজন রাষ্ট্রবনতাবক
ববলন্দ্রছলুম, আমাবদ্র থদ্বির রাষ্ট্রীয় উন্নন্দ্রতবক যন্দ্রদ্ আমরা সতয করবত িাই তাহবল সব আবগ আমাবদ্র এই তলার
থলাকবদ্র মানুষ করবত হবব, ন্দ্রতন্দ্রন থস কথািাবক এতই তুচ্ছ ববল উন্দ্রড়বয় ন্দ্রদ্বলন থয আন্দ্রম ্পষি বুঝবত িারলুম
থয, আমাবদ্র থদ্িাত্মবধীরা থদ্ি ববল একিা তত্ত্ববক ন্দ্রববদ্বির িাঠিালা থথবক সাংগ্রহ কবর এবনবছন,বদ্বির
মানুষবক তাাঁরা অন্তবরর মবধয উিলন্দ্রদ্ধ কবরন না”।২০ রবীিনাথ থসান্দ্রভবয়ত রান্দ্রিয়া ও আমাবদ্র থদ্বির
রাষ্ট্রিন্দ্ররিালনায় জনসাধারবনর অাংিগ্রহণ ও সুন্দ্রবধা –অসুন্দ্রবধার কথা বলবত ন্দ্রগবয় একিা সুন্দর বযাখযা
ন্দ্রদ্বয়বছন।এখাবন তাাঁর আবক্ষি ্পষিউচ্চান্দ্ররত।ন্দ্রতন্দ্রন ববলবছন –“থসান্দ্রভবয়িবদ্র মবত থদ্বির িাসনতন্ত্র থদ্বির
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মামন্দ্রন মাহাত

থলাবকর ন্দ্রিক্ষারই একিা প্রধান উিায় ও অে।আমাবদ্র থদ্বির রাষ্ট্রিালনার ভাষা যন্দ্রদ্ থদ্বির থলাবকর আিন ভাষা
হত, তাহবল িাসনতবন্ত্রর ন্দ্রিক্ষা তাবদ্র িবক্ষ সুগম হত।ভাষা ইাংবরন্দ্রজ হওয়াবত িাসননীন্দ্রত সম্ববন্ধ ্পষি ধারণা
সাধারবণর আয়োতীত হবয়ই রইল।মধযবস্থর থযাবগ কাজ িলবছ,ন্দ্রকন্তু প্রতযক্ষ থযাগ রইল না।আত্মরক্ষার জবনয
অস্ত্রিালনার ন্দ্রিক্ষা ও অভযাস থথবক থযমন জনসাধারণ বন্দ্রঞ্চত,বদ্িিাসননীন্দ্রত র জ্ঞান থথবকও তারা থতমন্দ্রন
বন্দ্রঞ্চত”।২১ রান্দ্রিয়ার কৃন্দ্রষবযবস্থা ন্দ্রছল সমববত কৃন্দ্রষবযবস্থা।ঐকন্দ্রত্রক কৃন্দ্রষবক্ষবত্র থযাগ ন্দ্রদ্বয় রান্দ্রিয়ার কৃষকরা
ন্দ্রনবজবদ্র অথিননন্দ্রতক অবস্থার ন্দ্রবিুল িন্দ্ররবতিন সাধন কবরবছ। ন্দ্রবন্দ্রভন্ন ধরবণর উন্নত যবন্ত্রর সহবযান্দ্রগতায় উন্নত
মাবনর প্রযুন্দ্রিবত অন্দ্রধক ফসল উৎিন্ন করা সম্ভবির হবয়বছ।ঐকন্দ্রত্রক কৃন্দ্রষবক্ষবত্রর জনয নারীরাও কৃন্দ্রষর ন্দ্রদ্বক ঝুবক
িবড় থরাজগাবরর িথ থবর কবরবছ।এখাবন কৃন্দ্রষবক্ষবত্রর সাংলগ্ন ন্দ্রিশুিালনাবাস, ন্দ্রিশুন্দ্রবদ্যালয় ও সাধারন িাঠিালা
গবড় ওঠার কারবণ িাষীর থমবয়বদ্র জীবনযাত্রা অবনক স্বাভান্দ্রবক হবয়বছ।আবার ন্দ্রিশুবদ্র থদ্খাশুনা ও িড়াবনারও
স্বতন্ত্র বযবস্থা রবয়বছ।কৃন্দ্রষর উন্নন্দ্রতর স্বাবথি ববজ্ঞান্দ্রনক িরীক্ষািালাও ন্দ্রছল।রান্দ্রিয়ার কৃন্দ্রষবযবস্থার উন্নন্দ্রতকবল্প রান্দ্রিয়া
থয বযবস্থা ন্দ্রনবয়ন্দ্রছল তার কথা বলবত ন্দ্রগবয় ববলবছন –“থসন্দ্রদ্ন মবস্কৌ কৃন্দ্রষ আবাস ন্দ্রগবয় ্পষি থদ্খবত থিলুম , দ্ি
বছবরর মবধয রান্দ্রিয়ার িাষীরা ভারতববষির িাষীবদ্র কত বহুদুবর ছান্দ্রড়বয় থগবছ থকবল বই িড়বত থিবখ ন্দ্রন, ওবদ্র
মন থগবছ বদ্বল ,ওরা মানুষ হবয় উবঠবছ।শুধু ন্দ্রিক্ষার কথা বলবল সব কথা বলা হল না, িাবষর উন্নন্দ্রতর জনয সমস্ত
থদ্ি জুবড় থয প্রভূত উদ্যম থসও অসাধারণ”।২২ ঐকন্দ্রত্রক কৃন্দ্রষবক্ষবত্র থযাগদ্ানকারী এক কৃষক ঐকন্দ্রত্রক কৃন্দ্রষবযবস্থার
সবে নারীর উন্নন্দ্রতর থযাগ রবয়বছ ববল মন্তবয কবরবছন। এই বযবস্থার কারবণ িাষী থমবয়বদ্র মানন্দ্রসক ও
অথিননন্দ্রতক বযবস্থার উন্নন্দ্রত সাধন ঘবিবছ। তাই থমবয়রা আর ন্দ্রিন্দ্রছবয় থনই, তারাও ঐকন্দ্রত্রকতার দ্ল গঠন কবর
থদ্বির ন্দ্রবন্দ্রভন্ন প্রাবন্ত থমবয়বদ্র সুন্দ্রিক্ষায় ন্দ্রিন্দ্রক্ষত করবত অগ্রসর হবয়বছ- “ সমববত থখবতর কাবজ আন্দ্রম প্রায় দ্ি
বছর আন্দ্রছ। একিা কথা মবন থরবখা, ঐকন্দ্রত্রক কৃন্দ্রষবক্ষবত্রর সবে নারী-উন্নন্দ্রত-প্রবিিার ঘন্দ্রনষ্ঠ থযাগ আবছ।আজ দ্ি
বছবরর মবধয এখাবন িাষী-থমবয়বদ্র বদ্ল হবয়বছ যবথি। ন্দ্রনবজর উির তাবদ্র অবনক থবন্দ্রি ভরসা হবয়বছ”।২৩
ন্দ্রকন্তু এই বযবস্থা হয়বতা সবিসাফলয লাভ করবত িাবরন্দ্রন। ন্দ্রকছু কৃষক কৃন্দ্রষবক্ষবত্র থযাগদ্ান করার িরও আবার
ন্দ্রনবজবদ্র জন্দ্রম ছান্দ্রড়বয় ন্দ্রনবয়ন্দ্রছল এবাং িরবতিীকাবল আবার থযাগ থদ্য়। আসবল এিা হবয়ন্দ্রছল তৎকালীন
থপ্রক্ষািবি কৃষককুবলর থদ্াদুলযমানতার কারবণ। কৃন্দ্রষবক্ষবত্র থযাগদ্াবনর অসিন্দ্রতর কারণ সম্ববন্ধ ন্দ্রতন্দ্রন তুবল
ধবরবছন-“ অসিন্দ্রতর কারণ মানবিন্দ্ররবত্রর মবধয, ন্দ্রনবজর সম্পন্দ্রের প্রন্দ্রত ন্দ্রনবজর মমতা, ওিা তবকির ন্দ্রবষয় নয়, ওিা
আমাবদ্র সাংস্কাি্রগত। ন্দ্রনবজবক আমরা প্রকাি করবত িাই, সম্পন্দ্রে থসই প্রকাবির একিা উিায়”।২৪ ন্দ্রতন্দ্রন
ভারতববষির কৃন্দ্রষবযবস্থার কথাও তুবল ধবরবছন। রান্দ্রিয়াবত কৃন্দ্রষবত উৎিন্ন ফসবলর থকান বযন্দ্রিগত মান্দ্রলকানা না
থাকায় তাবদ্র মবধয থলাভ ও স্বাথিিরতা ন্দ্রছল না। ন্দ্রকন্তু ভারতববষির কৃন্দ্রষবযবস্থা ন্দ্রছল সামন্ততান্দ্রন্ত্রক। এখাবন জন্দ্রমর
স্বত্ব ও উৎিন্ন ফসবলর মান্দ্রলকানা িাষীবক ন্দ্রদ্বলই তা মহাজবনর হাবত ন্দ্রগবয় িবড়। ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রিলাইদ্বহ থাকাকালীন
কৃন্দ্রষবক্ষত্র ঐকন্দ্রত্রকরবণর কথা িাষীবদ্র মবধয প্রকাি কবরন্দ্রছবলন ন্দ্রকন্তু তা সফল হয়ন্দ্রন। আমাবদ্র থদ্বির কৃষকবদ্র
অবস্থার কথা বলবত ন্দ্রগবয় জান্দ্রনবয়বছন –“ন্দ্রকন্তু আমাবদ্র থদ্বির কৃষক একন্দ্রদ্বক মূঢ়, আর একন্দ্রদ্বক অক্ষম; ন্দ্রিক্ষা
এবাং িন্দ্রি দুই থথবকই বন্দ্রঞ্চত”।২৫ আমাবদ্র থদ্বির কৃন্দ্রষবযবস্থার উন্নন্দ্রত ঘিাবনার জনয িাষীবক আত্মিন্দ্রিবত দ্ৃঢ়
কবর থতালার কথা ববলবছন। এ প্রসবে ন্দ্রতন্দ্রন জান্দ্রনবয়বছন – “িাষীবক আত্মিন্দ্রিবত দ্ৃঢ় কবর তুলবত হবব। এই
ন্দ্রছল আমার অন্দ্রভপ্রায়। এ সম্ববন্ধ দুবিা কথা সবিদ্াই আমার মবন আবন্দান্দ্রলত হবয়বছ।জন্দ্রমর স্বত্ব নযায়ত জন্দ্রমদ্াবরর
নয়, থস িাষীর ; ন্দ্রদ্বতীয়ত, সমবায়নীন্দ্রত অনুসাবর িাবষর থক্ষত্র একন্দ্রত্রত কবর িাষ না করবত িারবল কৃন্দ্রষর উন্নন্দ্রত
হবতই িাবর না ।মান্ধাতার আমবলর হাল লাঙল ন্দ্রনবয় আলবাাঁধা িুকবরা জন্দ্রমবত ফসল ফলাবনা আর ফুবিা
কলন্দ্রসবত জল আনা একই কথা”।২৬ ন্দ্রবশ্বরাজনীন্দ্রতর ন্দ্রদ্বক তাকাবল থদ্খবত িাই রান্দ্রিয়া অবনক উাঁিুবত
অবন্দ্রস্থত।রান্দ্রিয়ার মানুষ প্রবল দুন্দ্রভিবক্ষর কববল িবড় অবনক থলাক মারা যায়। কৃন্দ্রষন্দ্রবপ্লববর ফল স্বরুি যবথি
িন্দ্ররমাবন কলকারখানা তখনও স্থান্দ্রিত হয়ন্দ্রন।এরুি িন্দ্ররন্দ্রস্থন্দ্রতবত রাষ্ট্ররক্ষাবথি বসনযন্দ্রবভাবগর জনয অবনক িাকা খরি
কবরবছ রান্দ্রিয়া।ডীঃসবন্তাষকুমার মেল মন্তবয কবরবছন- “দ্ান্দ্ররেযবক রান্দ্রিয়ার জনসাধারণ ভয় কবরন্দ্রন,ন্দ্রকাংবা থযন
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থতন প্রকাবরণ অথ উিায় কবর ধনতান্দ্রন্ত্রক রাবষ্ট্রর মবতা থভাগন্দ্রবলাবস মে হয়ন্দ্রন।দ্ান্দ্ররেযবক অেীকার কবর ন্দ্রনবয়ই
ন্দ্রনধিবনর িন্দ্রিসাধনায় আত্মন্দ্রনবয়াগ কবরবছ”।২৭ ন্দ্রব্রন্দ্রিিরাজ ভারতববষি থলাভ িন্দ্ররতাথি করার উবেিয সাধবন
কািুরুষতার িন্দ্ররিয় ন্দ্রদ্বয়বছ।এ সম্পবকি ন্দ্রতন্দ্রন মন্তবয কবরবছন “ভীষবণর দুবৃিেতাবক আমরা ভয় কন্দ্রর,বসই ভবয়র
মবধযও সন্মান আবছ,ন্দ্রকন্তু কািুরুবষর দুবৃিেতাবক আমরা ঘৃণা কন্দ্রর।ন্দ্রব্রন্দ্রিি সাম্রাজয আজ আমাবদ্র ঘৃণার দ্ারা ন্দ্রধক্
কৃত ।এই ঘৃণায় আমাবদ্র থজার থদ্বব,এই ঘৃণার থজাবরই আমরা ন্দ্রজতব”।২৮
রান্দ্রিয়ার মানুষ স্বাস্থযসবিতন।শুধুই বই বা িুাঁন্দ্রথর উির ভরসা কবর নয়,সকবলর মবধয
স্বাস্থযন্দ্রবজ্ঞাবনর
প্রবয়াগ িন্দ্ররবযাপ্ত করবত থিবয়বছন।বকান মানুষবকই ন্দ্রবনা ন্দ্রিন্দ্রকৎসায় মরবত না থদ্ওয়ার ন্দ্রসদ্ধান্ত ন্দ্রনবয়বছ।থখবি
খাওয়া,ন্দ্রদ্নমজুরবদ্র জবনযও স্বাস্থযন্দ্রনবাবসর বযবস্থা রবয়বছ;বসখাবন ন্দ্রবনা খরবি থাকা ও ন্দ্রিন্দ্রকৎসার বযবস্থা
রবয়বছ।স্বাস্থযন্দ্রনবাস গুন্দ্রলবত িথয ও শুশ্রূষার অভাব থনই,উিযুি িন্দ্ররমাবনই িাওয়া যায়।রবীিনাথ রান্দ্রিয়ার
স্বাস্থযসবিতনতার প্রসবে ববলবছন- “শুধু থমািা থবতবনর ন্দ্রববিষজ্ঞবদ্র িুাঁন্দ্রথ সৃন্দ্রি করা নয়,সবিজবনর মবধয
স্বাস্থযন্দ্রবজ্ঞাবনর প্রবয়াগ যাবত িন্দ্ররবযাপ্ত হয়, এমন ন্দ্রক এ থদ্বির থিৌরেী থথবক যারা বহুদুবর থাবক তারাও যাবত
অস্বাস্থযকর অবস্থার মবধয অযবে বা ন্দ্রবনা ন্দ্রিন্দ্রকৎসায় মারা না যায় থস ন্দ্রদ্বক সম্পূণি দ্ৃন্দ্রি আবছ”।২৯ অিরন্দ্রদ্বক
আমাবদ্র থদ্বির স্বাস্থযন্দ্রবজ্ঞাবনর প্রবয়াবগর ন্দ্রদ্বক লক্ষয থরবখ থরাগাক্রান্ত মানুষবদ্র থদ্বখবছন, যবথি িন্দ্ররমাবণ
আবরাগয সদ্বনর অভাব লক্ষয কবরবছন।ন্দ্রতন্দ্রন মন্তবয কবরবছন “বাাংলাবদ্বি ঘবর ঘবর যক্ষ্মাবরাগ ছন্দ্রড়বয় িড়বছরান্দ্রিয়া থদ্বখ অবন্দ্রধ এ প্রশ্ন মন থথবক তাড়াবত িারন্দ্রছ থন থয,বাাংলাবদ্বির এইসব অল্পন্দ্রবে মুমূষিবদ্র জবনয কিা
আবরাগযাশ্রম আবছ”।৩০
রান্দ্রিয়ার ভাবলা ন্দ্রদ্কগুন্দ্রল লক্ষয কবর রান্দ্রিয়ার মানুবষর সবিােীণ উন্নন্দ্রতর কথা ন্দ্রিন্তা করবলও ন্দ্রকছু অিূণিতা তাাঁর
থিাখ এড়ায়ন্দ্রন ।ন্দ্রিক্ষা বযবস্থার কথা বলবত ন্দ্রগবয় ন্দ্রতন্দ্রন ববলবছন-“ন্দ্রিক্ষান্দ্রবন্দ্রধ ন্দ্রদ্বয় এরা ছাাঁি বান্দ্রনবয়বছ ন্দ্রকন্তু ছাাঁবি
ঢালা মনুষযত্ব কখবনা থিবক না-সজীব মবনর তবত্ত্বর সবে ন্দ্রবদ্যার তত্ত্ব যন্দ্রদ্ না থমবল তাহবল হয় একন্দ্রদ্ন ছাাঁি হবব
থফবি িুরমার,নয় মানুবষর মন যাবব মবর আড়ি হবয়,ন্দ্রকাংবা কবলর িুতুল হবয় দ্াাঁড়াবব”।৩১ সববিািন্দ্রর যাইবহাক
ন্দ্রকছু ত্রুন্দ্রি থাকবলও ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিক্ষাবযবস্থার প্রাণবান রূিন্দ্রি প্রতযক্ষ কবরবছন।ন্দ্রিক্ষাবক প্রাণবান রূবি গবড়
থতালার জনয ন্দ্রিক্ষাবক সাংসাবরর গণ্ডীর থথবক আলাদ্া কবরনন্দ্রন। ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার ন্দ্রিক্ষা, ন্দ্রবজ্ঞান, সমাজঅথিনীন্দ্রত,
স্বাস্থযসবিতনতা ন্দ্রবশ্বরাজনীন্দ্রত সমস্ত ন্দ্রবষবয়ই সবিতন হবয়বছন। রান্দ্রিয়ার মানুবষর এই িদ্বক্ষি তাাঁবক মুগ্ধ
কবরবছ। তাই ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়ার ভাবলামন্দ প্রন্দ্রতন্দ্রনয়ত লক্ষয কবরবছন আর আমাবদ্র থদ্িীয় বযবস্থার সাবথ তা
থমলাবনার থিিা কবরবছন।রান্দ্রিয়া সম্পবকি তাাঁর ধারণা আমরা তাাঁর বিববযর মবধযই থিবয় থান্দ্রক।ন্দ্রতন্দ্রন জান্দ্রনবয়বছন“আজ িৃন্দ্রথবীবত অন্তত এই একিা থদ্বির থলাক স্বাজান্দ্রতক স্বাবথির উিবরও সমস্ত মানুবষর স্বাবথির কথা ন্দ্রিন্তা
করবছ”।৩২ অথিাৎ রান্দ্রিয়ার গুণাবলী ন্দ্রবিার কবর তাবক সকল থদ্বির িীবষি স্থান ন্দ্রদ্বয়বছন।তাাঁর ন্দ্রহসাব মবতা ঐ
একিামাত্র থদ্বিই বযন্দ্রিস্বাবথির উবধি উবঠ সমন্দ্রির স্বাবথির কথা ন্দ্রিন্তা করবত থিবরবছ।রান্দ্রিয়াবত একসবে অবনক
ভাবলা ন্দ্রকছুর প্রতযক্ষদ্িিী হওয়ার কারবণ ন্দ্রতন্দ্রন রান্দ্রিয়া ভ্রমণবক তীথিদ্িি ন আখযা ন্দ্রদ্বয়বছন।ন্দ্রতন্দ্রন জান্দ্রনবয়বছন-“তা
থহাক ,আিাতত রান্দ্রিয়ায় এবসন্দ্রছ না এবল এ জবন্মর তীথিদ্িিন অতযন্ত অসমাপ্ত থাকত”।৩৩ -এই উন্দ্রির মধয ন্দ্রদ্বয়
রান্দ্রিয়ার প্রন্দ্রত তাাঁর অন্তন্দ্রনিন্দ্রহত শ্রদ্ধা ও সুরুন্দ্রিিীল মবনাভাববর ঈন্দ্রেত ন্দ্রনন্দ্রহত রবয়বছ।
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ক। ‘বাোলা সান্দ্রহবতযর ইন্দ্রতহাস’ সুকুমার থসন (িাাঁি খণ্ড)
Volume-II, Issue-VII

August 2016

36

রাবীন্দ্রিক ভাবনায় রান্দ্রিয়া

মামন্দ্রন মাহাত

িতুথি খণ্ড প্রকািক –সুবীরকুমার ন্দ্রমত্র –প্রথম আনন্দ সাংস্করণ জানুয়ান্দ্রর -১৯৯৬
খ। ‘রবীিজীবনী’-প্রভাতকুমার মুবখািাধযায় (িার খণ্ড)
১ম খণ্ড প্রকািক-কুমকুম ভট্টািাযি –ষষ্ঠ সাংস্করণ ভাে ১৪১৭
২য় খণ্ড প্রকািক-শ্রীরামকুমার মুবখািাধযায়-১ম সাংস্করণ
৩য় খণ্ড প্রকািক-কুমকুম ভট্টািাযি-িঞ্চম সাংস্করণ –শ্রাবণ ১৪১৫
৪থি খণ্ড প্রকািক-কুমকুম ভট্টািাযি-িতুথি সাংস্করণ কান্দ্রেিক ১৪১৭
গ। ‘রন্দ্রবজীবনী’-প্রিান্তকুমার িাল (নয় খণ্ড)
অিম খণ্ড প্রকািক-সুবীরকুমার ন্দ্রমত্র-প্রথম সাংস্করণ মাঘ ১৪০৭
নবম খণ্ড প্রকািক-সুবীরকুমার ন্দ্রমত্র-প্রথম সাংস্করণ থম ২০০৩
ঘ। ‘রন্দ্রবরন্দ্রি’-িারুিি ববন্দযািাধযায় (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকািক-সমীরণ থিৌধুরী
তৃতীয় কবলজ স্ট্রীি সাংস্করণ ১৪১৭
ঙ। ‘রবীি ন্দ্রবন্দ্রিত্রা’-প্রমথনাথ ন্দ্রবিী
ি। ‘রবীিায়ণ’-িুন্দ্রলন ন্দ্রবহারী থসন (দু’খণ্ড)
২য় খণ্ড প্রকািক-স্বিনকুমার মুবখািাধযায়
রবীি জন্ম িতবষি িূন্দ্রতি উিলবক্ষ রিনাঘিয ১২ই থিৌষ ১৪১৪
ছ। ‘রবীিনাবথর ভ্রমণসান্দ্রহতয’-সবন্তাষকুমার মেল
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