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প্রাচীন ভারতে শিক্ষায় দশিে - এক অসমাপ্ত অধ্যয়ন
শিপ্লি কুমার দাস
সহশিক্ষক মান্দ্রা হাতের আশি স্মৃশে শিদযাপীঠ (উঃমা)
সংশক্ষপ্তসার
শিক্ষা একশি সভয েনপতদর উন্নয়ন পশরমাতপর সিতচতয় শনভভরত াগ্য মাপকাশঠ। সমাতের মমরুদন্ড শিক্ষা, সৃশির সূচনাকাি
মেতকই সভযোর উন্নয়তনর ধ্ারাতক অিযাহে রাখতে প্রধ্ানেম ভূশমকা পািন কতর চতিতে। আক্ষশরক অতেভ ‘শিক্ষা’-র উৎপশি
সংস্কৃে ‘িাস্’ ধ্ােু মেতক, ার অেভ িাসন করা, িৃঙ্খশিে করা িা শনয়শিে ইেযাশদ। িৃঙ্খিা ও শনয়িতনর মাধ্যতম শিক্ষা
িযিস্থায় একশদতক ম মন সমাতের অেীে ঐশেহয-সংস্কৃশে সমতয়র পরম্পরা অনু ায়ী সঞ্চাশিে হয় পরিেভী অপেয েনধ্ারায়
মেমশন িশহঃশিতের সতে িযশি মনতনর েো সৃশিিীিোর আদান-প্রদানও সম্ভি হয় শিক্ষার মাধ্যতম। ফতি িযশিকিযাণ এিং
সামশিক অতেভ সমােকিযাণ েো সামাশেক উন্নয়ন ও আধ্ুশনকীকরতণর সত্ভািম উপায় হি শিক্ষা। আিার একোও শঠক ম ,
শিক্ষািযিস্থা পশরচাশিে হয় সংশিি সমাতের সামাশেক দিভন দ্বারা। ভারেিতষভর এই সুপ্রাচীন সভযেনপতদ এতদতির
শিক্ষািযিস্থা ুতগ্ ুতগ্ সমৃদ্ধ হতয়তে িহু মশনষীর উন্নে েীিনদিভন ও শিক্ষাভািনা দ্বারা। প্রাচীন বিশদক ুগ্ মেতক শুরু কতর
আেতকর সমসামশয়ক শিক্ষাভািনাতেও ভারেীয় সমােদিভতনর প্রভাি সুস্পি। মূিে সামাশেক চাশহদার শনশরতখই পশরচাশিে
হতয়তে আমাতদর শিক্ষািযিস্থাপনা। ফতি শিক্ষাআশিনায় শিশভন্ন সামাশেক মপ্রক্ষাপি, স্তরশিনযাস, সামাশেক পশরিেভন,
গ্শেিীিো, প্রো-রীশে ইেযাশদ উতেখত াগ্যভাতি উপশস্থে। প্রাচীনকাি মেতক অদযািশধ্ ভারেীয় সমাে িক্ষয করতি মদখা
ায় িণভতভদ েো োশেতভদ িযিস্থা আমাতদর সভযোর সিতচতয় আতিাশচে ভয়ানক েো শচরপ্রাচীন একশি ক্ষে, া ুতগ্ ুতগ্
শুধ্ুমাত্র সমােিযিস্থাতকই ক্ষশেিস্ত কতর শন, শিক্ষািযিস্থাও তেি িযাহে হতয়তে এই অমানশিক অসাতমযর দ্বারা। ার প্রেযক্ষ
ফিস্বরূপ শিক্ষায় আেও আমরা সশঠকমাতনর সমানাশধ্কার িাস্তশিক অতেভ প্রশেষ্ঠা করতে পাশর শন। স্বাধ্ীতনাির সমতয় আইন
প্রনয়ণ, নীশে িহণ, সাংশিধ্াশনক প্রশেশ্রুশে িা সংরক্ষতণর মতো রােননশেক ম ভাদাদান সিই হতয়তে শনম্নিণভীয় মানুতষর
মসিাতেভ শকন্তু এই আিীিভাদ সিভেনীনো িা সাশিভক সাফিয িাভ কতরশন মসভাতি। আেও সমাতের মসই ক্ষে শনরামতয়র
আন্তশরক ও োেভ প্রতচিার অভাতি শিক্ষািযিস্থাপনা িারিাতর আঘােপ্রাপ্ত হতে এই ঘৃণয সামাশেক কাঠাতমা শিনযাতসর দ্বারা।
ফতি সশঠক মাতনর প্রেযািাপূরতণ িযেভ হতে আেতকর আধ্ুশনক শিক্ষাশচন্তাও। শদও এই িযেভোর কারণসমূহ িতয় এতসতে
কাতির িহমানোয়। প্রাচীন িণভতভদ প্রো কািক্রতম সংকীণভ িযশি-স্বােভ িা অনযানয সামাশেক কারতণ আেতকর োশেতভতদ
রূপ িদতিতে । ফতি এই অসাতমযরও গ্ঠনগ্ে পশরিেভন এতসতে সমতয়র সাতপতক্ষ, া প্রশেশি ুতগ্র শিক্ষা উতেিযতক
িযহে কতরতে শিশভন্নভাতি। সভযোর উষািতে প্রাচীন ুতগ্র বিশদক শিক্ষায় সিভপ্রেম এই অসমসুত াতগ্র ধ্ারা পশরিশক্ষে
হয়, া পরিেভীতে মহাকাতিযর ুগ্ ধ্তর মধ্য ুতগ্ এমনশক আধ্ুশনক ুতগ্ও শিশভন্ন রূতপ ও মাত্রায় প্রকাশিে। িণভতভতদর
মতো অসামাশেক প্রোর উপশস্থশের কারতণই প্রাচীননিশদক কাতির শিক্ষা িযিস্থাপনার শিশভন্ন অসাতমযর রূপ আমরা মদখতে
পাই, া সমসামশয়ক কাতিও সমানভাতি প্রাসশেক। শদও এর িযাশেক্রমী দিভনও শেি। প্রাচীন কাতির ভারেীয় শিক্ষায়
একমাত্র মিৌদ্ধভািনাতেই সামাশেক সাতমযর ও শিক্ষায় সমানাশধ্কাতরর সুর ধ্বশনে হতয়শেি। আিার িণভাশ্রমতক স্বীকার কতরও
মহাকািয ুতগ্র শিক্ষা হতয় উতঠশেি অতনকিাই িাস্তি ও িৃশিশভশিক। অেভাৎ প্রাচীনকাতির ভারেীয় শিক্ষায় িূতের অিস্থান
শিশভন্ন সমতয় শভন্নশভন্ন আশেতক পশরিশক্ষে ও আতিাশচে হতয়তে দৃঢ়োর সতেই। এই মিখায় প্রাচীনকাতির ভারেীয় শিক্ষায়
িণভতভতদর উপশস্থশে িা শিক্ষায় িূতের অিস্থান েুতি ধ্রার প্রতচিা করা হতয়তে মাত্র। বিশদক ুতগ্র শিশভন্ন সমতয়র সামাশেক
শিনযাসকরতণর আতিাতক মস ুতগ্র শিক্ষািযিস্থাপনার অসম শদকশি আতিাশচে হতয়তে প্রেযক্ষভাতিই। প্রকৃে অতেভ এশি একশি
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প্রারম্ভ : ‘দশিে’ িব্দশির আশভধ্াশনক অেভ- [দ + ে + (স্ম) শিন্] অেভাৎ াতক দিন করা হতয়তে িা ম মিাশষে, শনতেশষে,
অেযাচাশরে, শপষ্ঠ এিং অস্পৃিয। প্রাচীন কাতির ‘িূে’ েনতগ্ািী ইংতরে আমতির প্রেম পতিভ ‘শিপ্রাইভি ক্লাস’, ১৯২৮
সাতির সাইমন কশমিতন ‘Untouchable Castes’, ১৯৩১-র আদমসুমাশরতে িশহভূভে োে (Exterior Caste),
১৯৩৫- র ভারে িাসন আইতন োরা ‘শিতপ্রসি ক্লাস’, মহাত্মা গ্ান্ধী াতদর ‘হশরেন’ (েনগ্তণর মদিো) িতি অশভশহে
কতরতেন (নরশসনহা মমহো নাতম এক গুেরাশি ব্রাহ্মণ সাধ্ু প্রেম ‘হশরেন’ িব্দশি িযিহার করতিও িহুি িযিহাতরর দ্বারা
গ্ান্ধীেী এর িহণত াগ্যো িাশিতয় মোতিন)। োরাই আেতকর ভারতের রােননশেক পশরসতর ‘দশিে’ িতি শচশিে। াতদর
মতধ্য েপশসিী োশে – উপোশে, অনযানয অনিসর মশ্রণী, ধ্মভান্তশরে সংখযািঘু ও অন্তযেিগ্ভ অন্তভুভি।১
িহু প্রাচীন কাি মেতকই ভারেীয় সভযোয় দশিেরা োতদর ািেীয় মানিীয় অশধ্কার মেতক িশঞ্চে। িূে দিনকারী
ব্রাহ্মণযেতির প্রভাতি সমােেীিতনর প্রশেশি েতত্রই দশিতেরা শনপীশিে, মিাশষে ও অস্পৃিয রতয়তে িহুকাি ধ্তরই। িঃ শি
এন মেুমদাতরর কোয়- “The untouchable castes are those who suffer from various social and
political disabilities many of which are traditionally prescribed and socially enforced by
higher castes.”।২ সামাশেক েীিতন িূতের প্রশে অশিচাতরর েীব্র প্রশেিাদ কতরতেন স্বামী শিতিকানন্দ। োাঁর মতে
ভারতের পেতনর অনযেম কারণ িূেোশেতক অন্তযে-অস্পৃিয িতি শিতিচনা করা। ‘িেভমান ভারে’ িতে শেশন ম িূে
োগ্রতণর কো িতিতেন, ো সাধ্ারন মানুতষর মচেনার উতদ্বাধ্নতকই ইশেে কতর। ব্রাহ্মণ, ক্ষশত্রয়, বিিযরা ুতগ্ ুতগ্ িূে
েনগ্ণতক িাসন কতরতেন, মিাষন কতরতেন, ঘৃণা ও অিতহিায় সমাতের মূি মরাে মেতক দূতর সশরতয় মরতখতেন। অেচ
এতদরই প্রাণান্তকর রুশধ্ররািী পশরশ্রতম প্রস্তুে সম্পতদর পাহাতির চূিায় দাাঁশিতয় রতয়তেন েোকশেে উচ্চ সম্প্রদায়ভুি
শিশক্ষে ধ্নী েনগ্ণরা।৩ শিক্ষার মক্ষত্রও এর িযশেক্রম নয়। মিাঁতচ োকার অনযানয অেযািিযকীয় মমৌশিক অশধ্কারগুশির
পািাপাশি িূেতদর শিক্ষার অশধ্কারও ‘অরতণয মরাদন’ রূতপ পশরগ্শণে হতয়তে উচ্চিতণভর সুত াগ্- সুশিধ্াতভাগ্ী সমাে
িযিস্থার কাতে। া প্রাচীন বিশদক ুগ্ মেতক শুরু কতর সমসামশয়ক কাতিও িক্ষযণীয়। োতন্দাতগ্যাপশনষদ - এর ৪ প্রপাঠক (৪
অধ্যায়)–এ মহশষভ মগ্ৌেম এিং সেযকাতমর িাকচশরোয় ো স্পি, শিক্ষায় মসই অসম সুত াতগ্র রূপশি কশিগুরু োাঁর
‘ব্রাহ্মণ’- রচনায় মদশখতয়তেন –
“কুিি হউক মসৌময, মগ্াত্র কী মোমার ?
িৎস, শুধ্ু ব্রাহ্মতণর আতে অশধ্কার
ব্রহ্মশিদযািাতভ”।৪
ভারতের োশেতভদ িা িণভতভতদর উৎস মকন্দ্র ঋতেতদর ১০ ম মন্ডতির ‘পুরুষসূি’ - মক ধ্রা হতিও মসই সমতয়র
সামাশেক শিনযাসকরণতক আেতকর অতেভ োশেতভদ প্রো িিা ায় না । বিশদক ুতগ্র প্রেতম আ ভরা শদ্বে ও অশদ্বে – এই
দুই মশ্রশণতে শিভি হতিও পরিেভী বিশদক ুতগ্ শিতিষ কতর ব্রাহ্মণসাশহেয িা মনুসংশহোয় চেুিভণভপ্রো কতঠারো িাভ কতর।
িৃশির কারতণ সৃি হতিও এই োশেতভতদর শনষ্ঠুরোয় িূেতদর মকানরূপ শিক্ষাশধ্কার স্বীকৃে শেি না মস ুতগ্। োরা শেি শিস্তৃে
শিক্ষা আশিনায় অপািতেয়, মিদপাঠ ও শ্রিতণর অশধ্কার মেতক সম্পূণভরূতপ িশঞ্চে। মসই মেতক শুরু কতর মহাকাতিযর ুতগ্,
মধ্য ুতগ্ এমনশক আধ্ুশনক শিক্ষািযিস্থাও দশিতের সংস্পিভ মপতে িযাকুি হয়শন মসভাতি। ম াগ্যো- মমধ্া ুতগ্ ুতগ্ শনেক
প ুভদস্ত হতয়তে উি- শনষ্ঠুর সামাশেক স্তর শিনযাতসর কাতে। আধ্ুশনক ভারেীয় সমােিযিস্থা প ভাতিাচনা করতিও মদখা াতি
শিক্ষার প্রকৃে আতিাক িা ো ে সমসুত াতগ্র অভাতি আেও িশঞ্চে দশিতেরা। শিশভন্ন সমতয় সরকারী িা মিসরকারী
েরতফ িূে োগ্রতণর উতদযাগ্ িা পশরকল্পনা িহণ করা হতয়তে। েতি মসগুশি হয় প্রকৃে চাশহদা সন্ধাতন িযেভ হতয়তে নেুিা
সামশিক প্রতয়ােতনর শনশরতখ অনুসদৃি। ফতি শিক্ষায় িূতেরা মসই শেশমতরই।
আনুমাশনক খ্ীঃপূিভ ১৫০০ অতব্দ বিশদক আ ভতদর এতদতি আগ্মতনর সময়কাি মেতক খ্ীঃপূিভ ৬০০ অতব্দ শিশখে
সাশহতেযর আশিভভাতির ৫ সময় প ভন্ত ভারেীয় সমােিযিস্থা েো শিক্ষািযিস্থা পশরচিনার মকতন্দ্র শেি মিদ। মিতদর চারশি
প্রকাতরর মতধ্য ঋতেদ- ই ভারতের প্রাচীনেম সাশহেয ধ্ারার শনদিভন। এশি দিশি মণ্ডতি শিভি। ঋতেতদর দিম মন্ডতি ১৯১
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শি শিশভন্ন ঋশষদৃি সূি রতয়তে ার ৯০ েম পুরুষসূিশি শিতিষভাতি উতেখত াগ্য।৬ ঋতেতদর িণভপ্রোর একমাত্র শনদিভন
রতয়তে এখাতনই “ব্রাহ্মতণাহসয মুখমাসীদ্বাহু রােনযঃ কৃেঃ।
ঊরূ েদসয নদ্বিযঃ পদ্ভযাং িূতো অোয়ে।।” ৭
অেভাৎ সৃশির আশদপুরুষ ব্রহ্মার মুখগ্হ্বর মেতক শনঃসৃে হতয়তে ব্রাহ্মণ, িাহু মেতক রােনয িা ক্ষশত্রয়, ঊরু মেতক বিিয
এিং পদেি মেতক দাস িা িূে সৃি। িেভমাতনর িণভতভদ িা োশেতভদ প্রোর উৎসতকন্দ্র রূতপ ঋতেতদর ১০-ম মন্ডতির
পুরুষসূিতক ধ্রা হতিও মস ুতগ্ িতণভর সাতে কতমভর অশিতেদয সম্পকভ শেি, িণভতভদ আেতকর নযায় োশেতভদ রূতপ শেি
না ।
ঋতেতদ িৃশি িা মপিাশভশিক সামাশেক মশ্রণী-শিভােতনর সূত্রপাে পশরিশক্ষে হতিও এই শিভােতন মকাতনারকম েীব্রো
িা অেৃিযো েশনে সমসযা শেি না।৮ সমি ঋতেতদর মতধ্য এই একশি মাত্র মতিই চেুিভণভ ও োতদর উৎপশি শিিৃে হতয়তে।
শকন্তু পরিেভী ুতগ্র ব্রাহ্মণ িেগুশিতে সমাতের োশেতভতদর উতেখ েিের –
োন্ডযমহাব্রাহ্মতণ (৫:৮:১১) পাওয়া ায়- “িূে তের উপ ুি নয়, োর মকাতনা মদিো মনই। মকাতনা মদিো কখতনা
োতক সৃশি কতরনশন; সুেরাং শুধ্ুমাত্র অনয সকতির পদ প্রক্ষািন কতরই োতক েীশিকা শনিভাহ করতে হয়”। িেপে ব্রাহ্মতণ
(১৪:১০১:৩১) িিা হতয়তে – “নারী, িূে, কুকুর ও কাতিা পাশখ হি অসেয, পাপ ও অন্ধকার – োই োতদর প্রশে দৃশিপাে
করা উশচে নয়”।৯ আিার মকৌষীেশক ব্রাহ্মতণ িূেতক িারােনার মেতক হীন প্রশেপন্ন করা হতয়তে – এইভাতি ব্রাহ্মণ সাশহতেযর
িহু অংতি মদিোতদর সতে সমস্ত ধ্রতণর সম্পকভ মেতক িশঞ্চে কতর িূেতক সমাতে অপািতেয় প্রশেপন্ন করার সতচেন
প্রয়াস স্পি হতয়তে। িূেরা উচ্চের শেনশি িতণভর শিি, অস্থাির সম্পশি এমনশক মাতে মাতে ক্রীেদাস রূতপ িণভীে হতয়তে।
েৎকািীন সমাতের িূেতদর শিিশিে সমাে েীিতনর পশরচয় িহন কতর ব্রাহ্মণ িেগুশি। ফতি মসইসময়কার সমাে দিভতনর
শনশরতখ পশরচাশিে শিক্ষািযিস্থায়ও শনমভম ব্রাহ্মণযেতির প্রভাি ও পদদশিে িূেতদর শিিিনার প্রশেফিন মদখতে পাওয়া
ায়। প্রাচীন বিশদক শিক্ষািযিস্থা শেি একান্তই মিদতকশন্দ্রক। সমাতে প্রচশিে চেুিভতণভ র উচ্চ শেন মশ্রণীর উপনয়ন সংকারাতরর
পর মিদাধ্যায়তনর িা শদ্বেত্বিাতভর অশধ্কার েন্মাে। ব্রাহ্মণ সন্তানতদর ৮ িের িয়তস, ক্ষশত্রয়তদর ১১ িের এিং বিিযতদর
১২ িের িয়তস উপনয়ন দান করা হে।১০ ম খাতন িূেতদর উপনয়ন, মিদ শ্রিণ ও পঠতনর মকাতনারূপ অশধ্কার শেি না।শিক্ষা
আশিনায় িূেরা শেি অপািতেয় ও অস্পৃিয। শদও বিশদক ুতগ্র এতকিাতর প্রেম পতিভ িূেতদর পাতঠর অশধ্কার োকতিও
পতর মগ্ৌেম, িশিষ্ঠ, আপস্তিও িূেতদর মিদপাঠ মেতক িশঞ্চে কতরতেন। অিিয আপস্তি প্রেতম শিধ্ান শদতয়শেতিন, নারী ও
িূেরা অেিভতিতদর একশি পশরশিি পাঠ করতে পারতিন এিং মসই অংতি আতে নৃেযগ্ীে, প্রােযশহক কিাশিদযা প্রভৃশে। েতি
িূতেরা াগ্ তে অংিিহণ করতে পারে না এিং ‘নমঃ’ িব্দশিও িযিহার করতে পারে না।১১ বদশহক পশরশ্রমসাধ্য কাে কৃশষ, পশুপািন, ইেযাশদ শনশদভি শেি োতদর েনয। ফিে সৃশির শুরুর শদতকর এই সামাশেক অসাময ও অসম সুত াতগ্র
পশরনাতম আেও িূেতদর শিক্ষা সামশিক অতেভ শেশমরােন্নই। সমাতের উচ্চ শেন িণভ খন িযশিসিার চরম উৎকষভ সাধ্তনর
মাধ্যতম মমাক্ষিাতভর - আতত্মাপিশির সাধ্নায় মি শেি, িূেরা েখন শিক্ষার পাদপ্রদীতপর অন্ধকাতর। মূিে এভাতিই ক্রমি
ক্ষয়প্রাপ্ত হতে োতক ভারতের িৃহির েনসম্পদ । িহু ুগ্ ধ্তর ব্রাহ্মণযেতির শনষ্ঠুরোর শিকার এই িূেোে।
েতি সাধ্ারণ মিদ শনভভর শিক্ষািযিস্থায় িূতের অশধ্কার না োকতিও শচশকৎসািাতে সাধ্ারণে সি িতণভরই অশধ্কার শেি।
সুশ্রুে িিযশিদযায় িূতের অশধ্কার স্বীকার কতরতেন। েতি িূতের মক্ষতত্রও আয়ুতিভদ শিক্ষােভীতদর বিশদক মি উচ্চারণ কতর
আয়ুতিভদ উপনয়ন শনশষদ্ধ শেি।১২
োশেতভদ প্রোর সিতচতয় প্রকি শনদিভন রতয়তে ‘মনুসংশহোয়’- ম শি প্রকৃেই িূে দিন কািয। ম খাতন ব্রাহ্মতণরা
ভারতের সকি িতণভর প্রভু, শিধ্াো ও িাসনকেভা শহতসতি শনতেতদর প্রচার করতিন –
“ব্রাহ্মণসয েতপা োনং েপঃ ক্ষত্রসয রক্ষণম্।
বিিযসয েু েতপা িােভা েপঃ িূেসয মসিনম্”।।১৩
অেভাৎ িােোন িা মিদােভ- োন ব্রাহ্মতণর েপ, প্রোপািন ক্ষশত্রতয়র েপ, কৃশষ িাশণেয বিতিযর েপ এিং মসিা করা
িূতের েপ। এইভাতি ম াগ্যো মমধ্া োকা িূতেরা কা ভে পরাশেে হতয়তে মনুসংশহোর প্রশেশি েতত্রর ব্রাহ্মণয শিধ্াতনর কাতে।
“অধ্ীয়ীশে ন িূেেনসশন্নতধ্ৌ”- িূতের সামতন মিদপাঠ করতে শনতষধ্ করা হয়তে মনুসংশহোয়।১৪ ফিে িূেতদর েীিতনর
প্রকৃে অশভিাপ স্বরূপ এই মনুসংশহো।
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প্রাচীন ব্রাহ্মণযশিক্ষার মগ্ৌরিময় রশি খন অস্তাচতি, েখন ধ্মভীয় রীশে-নীশে পািন সিভস্ব শিক্ষািযিস্থার কতঠারো মেতক
মুশির সন্ধাতন িযকুি হতয় ওতঠ এই সভয েনসম্পতদর িৃহির অংি। মিদিাহয সমাতে ব্রাহ্মতণর এই েন্মগ্ে অশধ্কাতরর
শিরুতদ্ধ মসাচ্চার হতয়শেতিন মগ্ৌেম িুদ্ধ। সূচনা হতয়শেি মিৌদ্ধ ুতগ্র।
আনুমাশনক খ্ীঃপূঃ ষষ্ঠ িেতক মিৌদ্ধধ্তমভর আশিভভাতির সাতে সাতে পরিেভী ব্রাহ্মণয ুতগ্র িণভতভতদর কতঠার – শনমভম
শদকশি সমাতিাশচে হতে শুরু কতর। মিৌদ্ধ ুতগ্র ( খ্ীঃপূঃ ৬০০-৩০০ অতব্দ) মিখতকরা সমাতে ক্ষশত্রতয়র স্থান সিার উপতর
শদতয়শেতিন। প্রকৃেপতক্ষ ব্রাহ্মণযেতির শনষ্ঠুরোর শিরুতদ্ধ প্রেম প্রশেিাদ গ্তি েুতিশেতিন- মগ্ৌেম িুদ্ধই। সমােেীিতন
মিৌদ্ধ ুতগ্ও িূতের অিস্থার শিতিষ মকানরূপ পশরিেভন না োকতিও িা শনম্নিতণভর সতে উচ্চের িতণভর বিিাশহক সম্পকভ,
আহারাশদ ইেযাশদ সম্পতকভর উপর কতঠার শিশধ্শনতষধ্ োকতিও মিৌদ্ধ ুতগ্ প্রেম িূেরা মপতয়শেি শিক্ষার অশধ্কার। মিদমতিাচ্চারতণ িা শিক্ষা িহতন িশঞ্চে িূতের শিক্ষা- অশধ্কার প্রশেশষ্ঠে হতয়শেি মিৌদ্ধ ুতগ্ই। োে শিচার না োকায় ম মকাতনা
িতনভর মানুষই প্রব্রেযা িহণ করতে পারে। মিৌদ্ধ ধ্তমভ আশ্রয় শনতয় িূেরাও শিক্ষার সম্পূণভ অশধ্কারী িা ম াগ্যো অনু ায়ী
আচা ভ ও উপাধ্যায় পতদর অশধ্কারী হতে মপতরশেি। মসশদক মেতক মিৌদ্ধ শিক্ষািযিস্থা শেি প্রকৃে অতেভ গ্ণোশিক, সিভেনীন
ও িূেশিক্ষার ইশেহাতস এক মগ্ৌরিময় অধ্যায়। িুতদ্ধর সমসামশয়ক শিষযতদর মতধ্য প্রায় সকতিরই স্থান শেি সাশর পুি ও
মমৌদগ্িায়তনর নযায় ব্রাহ্মণ; আনন্দ, রাহুি ও অশনরুতদ্ধর নযায় ক্ষশত্রয়; ি ও অনাে শপন্ডতদর নযায় মশ্রষ্ঠী এিং উপাশির নযায়
িূে সকতিই সংতঘ ম াগ্দান করার অশধ্কার িাভ কতরশেি।১৫ মূিে এই কারতণই অল্প সমতয়র মতধ্য ভারতের শিস্তীণভ
অঞ্চি েুতি েুিনামূিক ভাতি নমনীয় বমত্র ও মপ্রতমর পূোরী মিৌদ্ধধ্তমভ প্রায় সমি ভারে আশ্রয় শনতয়শেি। প্রেম শদতক
শিহার মকশন্দ্রক শিক্ষা পশরচাশিে হতিও ধ্ীতর ধ্ীতর মিৌদ্ধসংঘ গুশির প্রতচিায় েনগ্তণর মতধ্য সাধ্ারণ েনশিক্ষার প্রসাতরর
েনয মিৌদ্ধ শভক্ষুরা নানাভাতি মচিা কতরতেন। ভারতে গ্ণশিক্ষার িযিস্থা মিৌদ্ধতদরই অিদান। ১৬ সংতঘ ম াগ্দাতনর পর রাো,
প্রো, ধ্নী, দশরে, ব্রাহ্মণ, িূে শনশিভতিতষ প্রতেযকতকই একই িে ও শভক্ষা পাত্র িহণ করতে হে। িুদ্ধ োশেতভতদর মূতি
কুঠারাঘাে কতর আধ্যাশত্মক সম্পতদর সিভেনীন অশধ্কার সকতির হাতে েুতি শদতয়শেতিন। মসশদক মেতক শিচার করতি
মিৌদ্ধশিক্ষািযিস্থায় িূেতদর সমানাশধ্কার প্রশেশষ্ঠে হতয়শেি। প্রকৃেপতক্ষ োশেতভদ িযিস্থা দূরীভূে কতর, সিাইতক শিক্ষার
গ্ণোশিক অশধ্কার দান কতর, প্রশেষ্ঠানমূিক শিক্ষািযিস্থা প্রিেভন কতর, শিক্ষাতক সিভেনীন কতর মিৌদ্ধধ্মভ শিক্ষার মক্ষতত্র ম
স্থায়ী অিদান মরতখ মগ্তে োর েুিনা মনই।১৭
শিেকশি োেভই িতিতেন- “ভারেিতষভ িুদ্ধতদি মানিতক িি কশরয়াশেতিন। শেশন োশে মাতনন নাই, াগ্ তের
অিিিন ইতে মানুষতক মুশি শদয়াশেতিন, মদিোতক মানুতষর িক্ষয হইতে অপসৃে কশরয়াশেতিন। শেশন মানুতষর আত্মিশি
প্রচার কশরয়াশেতিন। দয়া এিং কিযাণ শেশন স্বগ্ভ হইতে প্রােভণা কতরন নাই, মানুতষর অন্তর হইতে োহা শেশন আহ্বান
কশরয়াশেতিন”।১৮
মহাকাতিযর ুতগ্ িূেতদর সমােেীিতনর মাতনর শিতিষ মকান োৎপ ভপূণভ োরেময িক্ষয করা ায় না।
সমােেীিতন িণভতভতদর উদাহরণ এই সমতয়ও ভীষণ রকম স্পি। ভগ্িদগ্ীোর চেুেভ অধ্যাতয় ভগ্িান শ্রীকৃষ্ণ িতিতেন“চেুিভণভং ময়া সৃিং গুণকমভ শিভাগ্িঃ”।
মহাভারতে চেুিভতণভর শিভােন শেি; শকন্তু শিষয়শির প্রশে শেি উদার দৃশিভেী “শক্রয়াকমভ শিতভতদন চােুিণভযং প্রশেষ্ঠেম্”।১৯
অেভাৎ সমাতে চারশি িতণভর শিভােন ঘতিতে মানুতষর গুণ এিং কতমভর উপর শভশি কতর।
মহাভারতের িাশন্ত পতিভও আতে ম , কমভানুসাতর িণভ শনধ্ভাশরে হয়। েতি িনপতিভ একশদতক ম মন ব্রাহ্মণতদর উচ্চ আদিভ
সম্পতকভ আতিাচনা রতয়তে মেমশন িাশন্তপিভ ও অনুিাসন পতিভর িযাখযা অনু ায়ী িূতের িৃশি হি উচ্চের শেন শদ্বেিতণভর মসিা
করা। া প্রকৃে অতেভ মনুর িিতিযর প্রশেধ্বশন। ােিল্ক্য সংশহোতেও এক সুর িক্ষয করা ায়। ফিেে সমােেীিতন িূেরা
ম এখাতনও অিতহশিে হতয়তে এ িযাপাতর মকাতনা সতন্দতহর অিকাি মনই।
েতি মিতদ িূেতদর অশধ্কার না োকতিও পুরাতণ োতদর অশধ্কার শেি। মহাভারতের অনযেম চশরত্র মহাত্মা শিদুর
িূোণীর গ্ভভোে শেতিন।২০ মস ুতগ্ শিশভন্ন শিক্ষােভীর মক্ষতত্র শিদযাচচভার রকতমর শিশভন্নো শেি। েীিতনর িক্ষযতভতদ শিক্ষাও
শভন্নরূতপ আশিভূভে হে। ব্রাহ্মণ, ক্ষশত্রয় ও বিিয শিক্ষােভীর ভশিষযৎ প্রস্তুশে িৃশি অনু ায়ী শভন্ন শেি। োই মহাকাতিযর শিক্ষাতক
‘িৃশিশিক্ষা’ িিাই সেে। শেন িতণভর শিক্ষা শেি িাধ্যোমূিক।২১ েতি শিদযাচচভা সকতির েনয শনশদভি শেি। িূেতদর উপনয়নসংস্কার না োকতিও িাতরা মেতরা িের িয়তস োতদর শিদযাভযাস শুরু হে (আশদ ৮১/১৪)।২২
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শিপ্লি কুমার দাস

রামায়তনও আমরা এরূপ উদাহরণ মদখতে পাই–কৃশিিাসী রামায়তণর উিরাকাতণ্ড িিুক িৃিাতন্ত –
“মকান্ োশে, েপ কর মকান্ প্রতয়ােন,
েপস্বী িতিন, আশম হই িূেোশে
িিুক আমার নাম শুন মহামশে ”।২৩
অকাতি িূতের েপসযায় শদ্বেপুত্র মতরতে, এই ভীষণ শমেযা অনযাতয়র পতক্ষ মেতকতেন ভারতের অনযেম মশ্রষ্ঠ প্রোিৎসি
রাো স্বয়ং দিরে নন্দন রামচন্দ্রও।
“েপস্বীর িাতকয মকাতপ কাাঁতপ রামেুন্ড।
খড়্গ হতস্ত কাশিতিন েপস্বীর মুন্ড”।।২৪
হায়! শক শনমভম পশরণশে িূতের শিক্ষাকাঙ্খার! এভাতিই ুতগ্ ুতগ্ িূতের শিক্ষার শিচার পদদশিে হতয়তে উচ্চিতণভর কাতে।
“ব্রহ্মা িশিতিন, রাম, বকতি িি কাে।
িূে হতয় েপ কতর, পাই িি িাে”।।২৫
উচ্চিতণভর শনন্দনীয় ঘৃনয িূে দমতনর প্রশক্রয়াতক এইভাতি উৎসাহ িা প্রিংসাদানও আমরা মদখতে পাই মহাকাতিযর ুতগ্।
এইভাতি িণভতভতদর প্রেযক্ষ শিকার বিশদক ব্রাহ্মণয ুগ্ মেতক শুরু কতর মহাকািয ুগ্ এমনশক িেভমান শিক্ষািযিস্থাও।
সামশিক ভাতি শিচার করতি প্রাচীন ভারেীয় শিক্ষায় দশিতের স্থান এতকিাতরই েুে োশেতিয ভরা অসম
সমােেীিতনরই হোিািস্ত পূণভ প্রশেেশিসম। কতমভর শভশিতে সৃি িণভপ্রোর কারতণ বিশদক ুতগ্ শিক্ষায় িূতের অশধ্কার
স্বীকৃে না হতিও শকেু িযশেক্রম শেি , োতন্দাতগ্যাপশনষতদর ৪ প্রপাঠক, ৪ অধ্যাতয় িশণভে ভেৃভহীনা দাসী োিিার পূত্র
সেযকাম ঋশষ মগ্ৌেতমর কাতে শিক্ষািাতভর ইো প্রকাি করতি ঋশষ োর কাতে মগ্াত্র- পশরচয় োনতে চান একো সশঠক,
শকন্তু সেযকাতমর সেো- সেযোর পশরচয় মপতয় শেশন িূেপূত্র সেযকামতক শিষয িতি স্বীকারও কতরশেতিন। কশিগুরু
“ব্রাহ্মণ” কশিোয় উতেখ কতরতেন “… অব্রাহ্মণ নহ েুশম োে,
েুশম শদ্বতোিম, েুশম সেযকুি োে”।২৬
এখাতনই স্পি হতয়তে িূতের ম াগ্যো, শিক্ষা িহতণর গ্ভীর িযাকুিো। মিদে সেযকাম িা মহাকাতিযর দাশসপুত্র শিদুর –
প্রমুখরা িণভ প্রোর এই কতঠার শনকষোর মাতে শচর জ্বাজ্জ্বিযমান িযাশেক্রম।
প্রাচীন ুতগ্ একমাত্র মিৌদ্ধ শিক্ষািযিস্থায় উদারোর কারতন শিক্ষায় প্রশেশষ্ঠে হতয়শেি সিভেনীনো ও সাময। মিৌদ্ধ শিক্ষায়
িূেরা মপতয়শেি শিক্ষায় সমান অশধ্কাতরর স্বাদ।প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণয শিক্ষাতকন্দ্র েক্ষিীিায় শুধ্ুমাত্র শেন উচ্চিতণভর
োত্রতদর শিক্ষা িহতণর সুত াগ্ োকতিও মিৌদ্ধশিক্ষাতকন্দ্র শিখযাে নািন্দায় মকাতনা িণভতভদ- োশেতভদ শেি না। ম মকাতনা
িতণভর িা ধ্তমভর শিক্ষােভীর কাতে প্রতিতির একমাত্র মাপকাশঠ শেি মমধ্া। মূিে এই সমতয়ই িূেতদর শিক্ষা ব্রাহ্মণতদর সাতে
সমান্তরাতিই পশরচাশিে হতয়শেি। শিতদিী প ভিক ফা-শহতয়ন িা শহউতয়ন সাতির শিিরনী মেতক োনা ায় ম , মিৌদ্ধ ুতগ্র
মধ্যপতিভ ব্রাহ্মণ ও মিৌদ্ধরা পািাপাশি শিদযাচচভা করতেন। উভয় শিক্ষা ও মেিাতদর মতধ্য সামঞ্জসয ও সংশমশ্রণ ঘতিশেি। ২৭
অেভাৎ ম াগ্য িূেরা এই সমতয় ব্রাহ্মতণর পািাপাশি শিদযােভতন শিপ্ত শেি িতিই ধ্রা ম তে পাতর। িেভমান শিক্ষার মিি
কতয়কশি গুরুত্বপূণভ আহ্বাতনর পশ্চাতদও রতয়তে মিৌদ্ধশিক্ষার মমৌশিকত্ব। ম মন- ভারতের েনশিক্ষা, শিক্ষাতকন্দ্র শভশিক
শিক্ষািযিস্থা িা সিভ শিক্ষা শমিতনর মূিশভশি মলাগ্ান ‘Education For All’- এগুশির সূত্রপাে ঘতি মূিে মিৌদ্ধ
শিক্ষাভািনাতেই।
মিৌদ্ধ ধ্মভ ও মিৌদ্ধশিক্ষা িযিস্থার সিভেনীন – শিেেনীন সাফতিযর প্রশে কশিগুরুর শ্রদ্ধাঘভ –
“ঐ নাতম একশদন ধ্নয হি মদি মদিান্ততর
েি েন্মভূশম
মসই নাম আর িার এ মদতির নগ্তর প্রান্ততর
দান কর েুশম।
মিাশধ্দ্রুম েতি েি মসশদতনর মহাোগ্রণ
আিার সােভক মহাক, মুি মহাক মমাহ আিরণ ”।২৮
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মহাকাতিযর ুতগ্ পুরাণ পাতঠ িূতের অশধ্কার মস ুতগ্র শিক্ষাভািনার একশি উতেখত াগ্য বিশিিয। মূিে মহাকাতিযর
ুতগ্ খাশনকিা িাস্তি ও িৃশিমূিক শিক্ষাভািনায় িণভানুসাতরই পাঠক্রম রশচে হতয়শেি। এসিই শেি প্রাচীন ভারেীয় শিক্ষায়
িূতের প্রশে অিমাননার িঞ্চনা শদক। েতি প্রাচীন ভারেীয় সমাে গ্ভীরভাতি শিতিষন করতি অতনক আিািঞ্জক সদেভক
উতদযাগ্ও িক্ষয করা ায়।
শুক্রনীশেতে স্বীকার করা হতয়তে ম , োশে অেভাৎ েন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষশত্রয়, বিিয িা িূে শনশদভি হয় না, গুণকমভ দ্বারাই
এতদর প্রতভদ শনধ্ভাশরে হয় “ন োেযা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষশত্রতয়া বিিয এি িা।
ন িূতো ন চ বি মেতো মভশদো গুণকমভশভঃ”।।২৯
ফতি চশরত্রিান ও গুণসম্পন্ন িূতের ব্রাহ্মণ িতি শিতিশচে হওয়ার সম্ভিনাও মস ুতগ্ শেি। একো মহাভারেও স্বীকার কতরতে
“িূতোহশপ িীিসম্পতন্না গুণিান ব্রাহ্মতণা ভতিৎ।
ব্রাহ্মতণাহশপ শক্রয়াহীনঃ িূোৎ প্রেযন্তরং ভতিৎ”।।৩০
অেভাৎ িূতের ম োগ্রণ সম্ভি োর ঈশেে প্রাচীন কাতিই পাওয়া শগ্তয়শেি। নারদ মুশনর ভশিষৎিাণী- কশি ুগ্ িূতের
োগ্রতণর ুগ্ –
“ মুশন িতি, রঘুনাে িাতের শিচার।
সেয ুতগ্ েপসযা শদ্বতের অশধ্কার।।
মত্রো ুতগ্ েপসযা ক্ষশত্রয়-অশধ্কার।
দ্বাপতরতে েপ কতর বিতিযর শিচার।।
কশি ুতগ্ েপসযা কশরতি িূেোশে।
েপসযার নীশে এই শুন রঘুপশে।।”৩১
মস-শদক মেতক মদখতি আধ্ুশনক ুতগ্ই িূতের অশভিাপ মমাচন হতি েপসযা, শিক্ষা সাধ্নার মাধ্যতম। স্বামীেীর কোয়“Education, Education, education alone! Through education comes faith in one’s own self, and
through faith in one’s ownself inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is
৩২
gradually becoming dormant.”
আধ্ুশনক ভারতেও একশদতক িূে-দমন এিং অপরশদতক িূে োগ্রতণর

আতন্দািতনর ধ্ারা অিযাহে। সমসামশয়ক কাতিও িূতের সমান অশধ্কার প্রশেশষ্ঠে নয়, া সমি ভারতের উন্নয়তনর পতে
সিতচতয় িি শকন্তু সিভাতপক্ষা আশদম প্রশেিন্ধকো স্বরূপ। স্বামী শিতিকানন্দ এই ব্রাহ্মণযেতির প্রশেিাতদ একসময়
িতিশেতিন- “ পুতরাশহে েি ভারেশিধ্বংসী শিষ। িাশে মমতর পুতরাশহেতদর দূর কতর দাও। কারণ োরা সিভদা প্রগ্শের
শিতরাধ্ী ”।(Caste Culture and Socialism – Swami Vivekanada)।৩৩ রিীন্দ্রনাে ঠাকুতরর িহু রচনায় োেপাে ও
সাম্প্রদাশয়ক মভদিুশদ্ধ শিতরাধ্ী শচন্তা-ভািনার প্রকাি ঘতিতে। োাঁর উপনযাস ‘চেুরে’ োেপাে শিতরাধ্ী আতন্দািতনর েীিন্ত
দশিি।
সমস্তরকম সংকীণভো ও মভদাতভতদর ঊতদ্ধভ উতঠ িূতের অশধ্কার প্রশেষ্ঠার িতক্ষয ুতগ্ ুতগ্ িহু প্রাণ এই পূণযধ্রাধ্াতম
সংিাতম অিেীণভ হতয়তেন। আধ্ুশনক ভারতের দশিে আতন্দািতনর প্রেীক মহাত্মা মেযাশেরাও ফুতি এিং দশিে ভারেিতষভর
সিভকাতির মশ্রষ্ঠ এক অন্তহীন মহােীিন িািা সাতহি ভীমরাও রামেী আতিদকর প্রমুখ রা িহু সরাসশর আতন্দািতনর মাধ্যতম
শনন্মিণভীয়তদর সমানাশধ্কারতক প্রশেষ্ঠা করার মচিা কতরতেন। ফিস্বরূপ 25.12.1927 – Red Letter Day - শদনশি
িূেতদর অশধ্কার প্রশেষ্ঠা েো মনুিাতদর শিরুতদ্ধ মেহাদ মঘাষণার শদন ম শদন প্রকাতিয ব্রাহ্মণযেতির রি মিাষক ইশতেহার
‘মনুসংশহো’ শনেহতস্ত প্রজ্জ্বশিে অশেতে দগ্ধ কতরন ভারেরত্ন িঃ শি.আর. আতিদকর। ৩৪ িঃ আতিদকতরর মনেৃতত্ব রশচে
ভারেীয় সংশিধ্ান ১৯৫০ সাি মেতক শুেতদর সমান অশধ্কারতক সাংশিধ্াশনক ম ভাদা দান কতরতে। ১৯৮০-র মন্ডি
কশমিতনর শরতপাতিভ িূেরা শিক্ষায় অিগ্শের হাশেয়ার স্বরূপ িাভ কতরতে শিক্ষায় সংরক্ষণ। ২০০৯-এর শিক্ষা অশধ্কার
আইতন (RTE-2009) শিক্ষাশধ্কার সূশচে হতয়তে োে-িণভ শনশিভতিতষ সকি ভারেীয়তদর েনয। এসিই িূতের শিক্ষােীিতন
আশিিভাদ স্বরূপ। স্বামীেী িূতের সামাশেক েীিতন উিরতণর পে িতিতেন – “উচ্চের িণভতক নীতচ নামাইয়া এ সমসযার
মীমাংসা হইতি না, শনম্নোশেতক উন্নে কশরতে হইতি”।৩৫ া সম্ভি একমাত্র োেভ শিক্ষার মাধ্যতম। েতি একোও শঠক এই
শুভ আিীিভাদ সমি ভারতের সকি িূতের েীিতন সফিভাতি িশষভে হয়শন। আেও শুধ্ুমাত্র দশিে হওয়ার অপরাতধ্
আত্মাহুশে শদতে হতে উচ্চতমধ্ার প্রশেভা মরাশহে মভমুিাতক। এ অতগ্ৌরি সমি ভারেোশের। োইতো মরাশহতের শনমভম
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পশরণাতমর প্রশেিাতদ কিকাোর াদিপুতর আতন্দািনকারী োত্র-োত্রীতদর কতে ধ্বশনে হয় প্রশেিাতদর সুর – দশিতের সুরগ্ণেতির সুর- শিে মানিোর সুর –
“ সারা গ্াতয় আগুন মমতখ
িানা এই েশিতয় শদিাম
এতসা েতি আমায় োমাতে
মনু িুতক পা রাখিাম
এে মিাো এে জ্বািােন, পৃশেিীও সইতে পাতর না,
দশিে িিতো আমাতক, ধ্বংতসর দায় মনতিা না।
আগুতনর োে, মনই মকাতনা
আশম োই োেহীন আে
নক্ষত্র ধ্ুতিাকনা আশম, পতর আশে ুতদ্ধর সাে ”........৩৬
োশেতভদ, িণভতভতদর এই সংকীণভো ভারেিতষভর মতো উন্নয়নিীি সম্পতদ সমৃদ্ধ সভযোর কাতে অশভিাপ স্বরূপ,
ভারেীয় সমােেীিতন গ্ভীর ক্ষতের নযায়। শিতরাধ্ী রিক্ষয়ী আতন্দািন এ সমসযা সমাধ্াতনর কাশঙ্খে পে নয়। প্রতয়ােন
শিেমানিোতিাধ্, মসৌভ্রােৃত্বতিাধ্ ও মনতনর িযাপকো।
শিতিকানতন্দর মতো আমরাও আিািাদী –
…. “এমন সময় আশসতি, খন িূেত্ব সশহে িূতের প্রাধ্ানয হইতি, ….
িূে ধ্মভ-কমভ সশহে সিভতদতির িূতেরা সমাতে একাশধ্পেয িাভ কশরতি”৩৭
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