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আষর আভযা মেই ফলর আজষেয লশু আগাভী লিষনয বলফষ্যে। এটা ভষুখ ফলর ভাত্র, 
 শবষফ শিলখ না এয গবীযো। বালফনা োষিয লিে শোন ধযষনয বলফষ্যে ফানাষে চাইলছ 
আভযা। এযা লে ঙ্গ ুজেবযে আধখানা ভানুষলয বলফষ্যে ষে উিষফ? নালে ভানুষলয 
এেখানা অখণ্ড ত্তা ষে উিষফ? 
 
লষযানাষভ যফীন্দ্রনাষথয নাভ লনষে এফ শেন ফরলছ ? চরনু,  শফল ধানাই ানাই না েষয 
শলিষেই মাই . . .   
 
ম্প্রলে আভাষিয শিষয াাঁচলট যাষজে লফধানবা ইষরেন ষে শগর। লনফবাচষনয লিন 
শঘালণা ষরা লিে মখন চাযলিষে েষযানা েলিন লযলিলে এেট ুএেট ুেষভষছ। ভানুল এেট ু
এেট ু েষয ছষে লপযষছ। ফষচষে শফল েষয লপযষছ ছাত্রছাত্রীযা। োষিয িলগে থাো 
যীক্ষা শনোয লিনক্ষণ শঘালণা ষে। আভাষিয যাজে আাষভ যোলয সু্কর আষগই শখারা 
ষেষছ। েষরজ খুষরষছ যীক্ষা ষেষছ, আফায এেলট যী।ক্ষায উষিোগ শনো ষেষছ। 
এযই ভাষঝ ইষরেন েলভষনয ঘন্টা। লনফবাচন ভাষনই সু্কষরয িপাযপা। শবাটষেন্দ্র লষষফ 
সু্কর চাই লনফবাচন েভবী লষষফ লক্ষে চাই, অলক্ষে েভবচাযী চাই। এই ডাভাষডাষর 
অনরাইষন ছাত্রষিয াযা ফছয ফলষে শযষখ পাইনার যীক্ষায োজ শষয অষনে শফযোলয 
সু্কর চুচা প্রচযু অষথবয লফলনভষে নেুন ক্লাষয বলেবয োজ শষয লনর। েলিউটাষযয 
প্রোেলটেোর ক্লাষয  স্মাটব ক্লাষয োটকুু আিাে েষয লনর েখন, মখন আভাষিয যাষজে 
েষযানা লিেীে ফায াভরা শুরু েষয লিষেষছ। গে ফছষযয লযষলফাীন আিােীেেৃ অষথবয 
শোষনা কেলপেৎ না লিষেই এইফ সু্কর শভাটা অষেয টাো ফালগষে লনষেষছ। আয শিষয 
ষফবাচ্চ ক্ষভোধয ির স্বািে লফলষে লফষলজ্ঞষিয ভস্তযেভ যাাাভব উষক্ষা েষয ক্ষভো 
িখষর শনষভ েষে চাইর। শিষয ফৃৎ যাজননলেে লি োষযা যাভব, দুষি ফ 



 

 

অগ্রাহ্য েযর। ৩২ রক্ষ ভানুষলয "ুণে" স্নাষন আয আভাশিয শোলট টাো ফেষে শবাষটয শখরা 
শখষর লনষেই ষফ। েেবাবজা ংফািভাধেভ োষনয োষছ শযাজ শগষেষছ, "েত্তা, এই শো 
পর শষে শগষছ আনাষিয এখনই শো শগারাে শোরায উমুি ভে।" েত্তা বাফষরন, 
'আয শিলয নে আে শগা শোযা . .  । '  
 
লেন্তু শবাট ফব চরষে চরষেই শিখা শগর মাযা শোলবড জষেয ধ্বজা োলেষরন োযা িণূব 
লভথো, লফজ্ঞানীযা েে ষরন, লেন্তু, ক্ষভোধয আভযা ো ভানফ শেন। শোষনা যেভ ফেফিা 
ছাো শিষয ভানুলষে এেটা লযেলিে অলেভাযীয াভষন শিষর শিো র ফরষর বুর ে 
না ।  
 
ছাত্রছাত্রীষিয েষফ েী ষফ ? 
 
* * * * * * * * *  
আয শিষয ছাত্রছাত্রী নাভে শই বলফষ্যেকুরষে োষিয োষানা যীক্ষা শিো না 
শিোয শিারাচষর শযষখ অলনশ্চেোয ভষধে উষিষগয াভষন  ফলষে শিো ষরা। যোলয 
লনষিব এর -  যীক্ষা ফন্ধ। অপরাইন ক্লা ফন্ধ।  অনরাইষন ক্লা লনষে ষফ। এই লনষিব 
 মাাঁযা জালয েযষছন, শখাাঁজ লনষর শিখা মাষফ োাঁষিয অষনষেই  েষো  লনষজষিয শভাফাইর 
এখষনা লিে ভষো চারাষে জাষন না। অথচ এাঁযা শিষয কফ কেষায শমৌফনষে 
শভাফাইষরয াভষন মন্ত্রফৎ ফলষে যাখায লনষিব লিষে লনলশ্চন্ত ষে শগষরন। এাঁযা 
ছাত্রছাত্রীষিয ফাস্তফ ভস্যাটা ফুঝষেই াযষছন না। এেজন লক্ষে এেলট এেলট  ক্লা 
শনষফন আয ছাত্রছাত্রীযা ঘষয িাে এে জােগাে এেলট শছাট্ট মষন্ত্র শচাখ ভন আটষে ফষ 
থােষফ। এষে এষিয শোষনা  াযীলযে ভানলে  চা  ভস্যা কেলয ষে লেনা এষফয 
এাঁযা ধায ধাষযন না। এাঁযা জাষননই না, আয শখাাঁজ শনোয শচষ্টা েষযনলন এে ফছষযয 
শফল ভে ঘযফলে জীফষন এইফ লশু লেষায লেষাযীয ির এষে আষিৌ শোষনা সুলফধা 
শর লেনা। এ ছাো লিে েেজন ছাত্রছাত্রী স্মাটবষপাষনয সুলফধা শষেষছ ?  আয মাযা 
শষেষছ োষিয ভষধে েেজন ছাত্রছাত্রী ভষনয ষঙ্গ শচাষখয িৃলষ্ট লিয শজায ালযষে 
ডািাষযয যণান্ন ষেষছ। না, এাঁষিয এফ বাফায িযোয শনই। োই স্মাটবষপাষনয শচষে 
এাঁযা লফষল ফেষয ছাত্রীষিয াষে সু্কলট েুষর শিো "রাবজনে" ভষন েষয। ভষন েষয, 
এষিয াযীলযে ভানলে ভস্যায েথা শফাঝায শচষে এষিয ভষনাীন ুেুর বাফা বাষরা। 
োই, এষিয েীযেভ ক্লা রুলটন ষরা,  রুলটন অনুাুমােী ক্লা চরষছ লেনা ঊধ্ববেন 
েেৃবষক্ষয "েো নজযিালয" ।  আর েথা, শফেষনয টাো গুষন লক্ষেযা পাাঁলে লিষে লেনা 
শটাই ফে, এষে ছাত্রছাত্রীষিয লিে েী আয েেখালন উোয ষে এফ শবষফ েী রাব! 
 লিে এইখাষন ঝ েষয এেখানা যফীন্দ্রনাথ াষে এষ ষে । ।  
  
অথ যফীন্দ্রেথা 
 
* * * * * *  
 



 

 

ছাত্রছাত্রী নাভে আভাষিয শিষয েবাগাষিয জীফষনয প্রফাষয ষঙ্গ স্বািেেয াভঞ্জস্যূণব 
শোষনা থ আয থােষছ না। (হ্যাাঁ, লিে েষয ধষযষছন, যফীন্দ্রনাষথয েথাই এেট ু লনষজয 
ভষো ফরায শচষ্টা েযরাভ )!!  প্রেলৃেয ভষধে জীফন মাষনয লক্ষায াভান্য গলে শমটকুু লছর 
ফটাই এখন অনরাইন োষানায নাভ েষয শেষে শনো ষরা। ফষচষে ফে েথা ফ 
সু্কর লে লনলিবষ্ট ভষেয অন্তয যাখষছ দুষটা ক্লাষয ভষধে এলনষে লফজ্ঞানম্মে শোষনা 
লনষিবলো শনই। এষিয ভোভষেয ভরূে শনই। এষিয ভষনয শখাাঁজ শনোয ভষো লক্ষা 
আভাষিয শনই। আভাষিয ফরষে লক্ষে অলববাফেষিয েথা ফরলছ। আয লফষল বাষফ 
লক্ষা লযচারনায েেবাফেলিষিয েথা ফরলছ। োযণ, এই অবাগা উষবািাষিয ভষধে 
ংখো গলযষেযই শবাট শনই। জালন, যফীন্দ্রনাথ শম প্রেলৃেয শবেয শথষে লক্ষায েথা ফরষেন 
ো আভযা েেটা াযোভ োয শচষ্টা না েষযই, োষে অফাস্তফ েষয েুষরলছ। লেন্তু, এয 
ষয যফীন্দ্রনাষথয ফষচষে অছষেয শচৌলিয প্রাচীযষঘযা সু্করই এেভাত্র জােগা শমখাষন 
এই ফ কফ কেষায শমৌফন খুফ েভ ভে ষর ভফেীষিয ঙ্গ ালন্নধে শষে াষয 
লক্ষেষিয যাঙা শচাষখয ফাইষয। লযফায, ভাজ  অলববাফেষিয ীভাীন চালষে শিো 
আোঙ্ক্ষায ফাইষয যীয ভন নাোচাোয ঐ ভলুিটকুু আভযা শেষে লনরাভ ।  
 
যফীন্দ্রনাষথয ভষো িালে যাখুন , লেন্তু বাফনায াষে 
 
* * * * * * * * * * * * * * * *  
 
এেট ুযফীন্দ্রনাথ যাখুন , ভালনষে মাষফ ।  
 
* * * * * * * * * * * *  
  
"...স্বাধীনবাষফ শিষে লক্ষািাষনয বায আভাষিয লনষজষে রইষে ইষফ। শিষয োষজ 
মাাঁাযা আত্মভবণ েলযষে চান এইষটই োাঁাষিয ফ শচষে প্রধান োজ। "লক্ষালফলধ" শে 
যফীন্দ্রনাষথয এই শরখা ষে আভায শমভন াল াষে, আনাযা মলি শেউ এ শরখা ষেন 
েষফ োাঁযা ভচুলে াষছন। " শিষয োষজ আত্মভবণ" েযায জন্য শম রোই এই 
লনফবাচষন শিখরাভ োষে াষস্যাষেে স্বাবালফে। োযণ শিষয বায মাাঁযা শনন, োাঁষিয 
শচেনায জগষে ছাত্রছাত্রী নাভে লফলেটাই শনই, পষর, োষিয ভষধে ভনুষ্যত্বষফাধ জাগাষনায 
িাে আষছ ফষর োাঁযা লফশ্বাই েষয না। োই, এষিয ভষধে ভানলফে শফাধ জালগষে েুরষে েী 
েযা িযোয ো লনষে শবষফ এষিয "শ্বােষ্ট" ে না। েীবাষফ এষিয স্বাবালফে অগ্রগলেয 
ফ যাস্তা রুদ্ধ েষয লনষজষিয ছে ভষো সুলফধা ভষো এেটা বাফনাষে এষিয ভষধে শগাঁষথ 
শিো মাে এই ফ শবষফই এাঁযা স্বষে অলিষজন ান। োই াঁষিয শবেষযয ভনুষ্যত্বশে 
শছাঁষট শপরায লযেিনা থাষে। শ শমন ভানুল না ষে োষিয ান ক্ষভো যক্ষা েযায 
প্রষোজনীে াভগ্রী ষে ষি। আয, আগাভী লিষনয লিষনয শুষ্ক লণ্ডে ষে উিষে চাে। 
যফীন্দ্রনাষথয বালাে ফলর, "েখলন শ ভানুল না ইো ভাস্টায- ভাে ইষে চাে ;  েখলন শ 
আয প্রাণ লিষে াষয না, শেফর াি লিো মাে।"   
 
যা মন্ত্র নে, শোভর জীফ ষেজোে ূণব প্রাণ -  



 

 

 
* * * * * * * * * * * * * *  
  
ষিয মত্ন লনন। যাই আভায শিষয শগৌযফ।  
 
* * * * * * * * * * * * *  
  
অজাষন্ত ষিয "শিষোী" েযনশছন লেনা ? েেব থাকুন !  
 
* * * * * * * * * * * * * *  
  
ফ শষল ফলর, অি লযষয ফ েথা শো ফরা মাে না, েফু, আভাষিয যোলয সু্কষর "লি 
লক্ষা" য লিন শো শিখলছ না। োই অনরাইন ক্লাষয মলি শোষনা লফেি নাই থাষে েষফ, 
োষে মেটা ম্ভফ ছাত্রছাত্রীষিয যীয ভষনয লিষে রক্ষ শযষখ রুলটন কেলয শাে। প্তাষ 
লেন লিষনয শফল ক্লা যাখষফন না। মেই লফিোরে লফিোরে ফরনু োষানা এখন লটউন 
লনববয। এযা অনরাইষন লটউন েষয বুষর মাই মাষফন না। বাষফয ঘষয চলুয না েষয 
যোলয েভবেেবাষিয শভষন শনো বাষরা, প্রাইষবট লটউনই এখন েযীষা াষযয "শভাক্ষভ" 
উাে। ভাধেলভে উচ্চভাধেলভষে প্রথভ ২০ জষনয নাভ শফয ষর, ংলিষ্ট  সু্কষরয 
ছাত্রছাত্রীষিয লনষে লনলিবষ্ট। সু্কষরয শম গফব পরা ে টা ষযয শষন ছাত্র বীে ফাোষনায 
লফজ্ঞান ভাত্র। সু্কষরয েলৃেত্ব লেন আনায শফল নে। খাষন ফাফা ভায ষেষটয শভাটা টাোয 
লটউলনয ফালে ১৩ আনায অফিান আষছ -  এই যর েে শভষন লনন। আভায ঘশযয 
োষজয ভাললাষে শছষরষভষেষিয' "ভাস্টাষযয ফালেষে'' প্রাইষবট োষনায জন্য শযাজগায 
েযষে ে। ফই খাো লভড শড লভর লটউন লপ লজষযা ষর োষিয শছষরষভষেষিয এটাই 
বযা। মেলিন না এয লফেি ে েেলিন যফীন্দ্রনাথ লশুষিয ভষধে অলিষজষনয অবাষফ 
াাঁলষে ভযষছ। শোলবড শখাষন ভোয উয খাোয ঘা ।  
 
োই, েেব শান শোলবষডয লিেীে শেউ হ্য েষয মলি আভাষিয শেউ শেউ লটাঁষে মাই, 
েষফ শোভয শফাঁষধ ভেিাষন নাভষে ষফ। েী েষয এয শভাোষফরা েযা মাে। ভলেয ভলজষি 
শোলবষডয ষঙ্গ মুদ্ধ ে না। টাষে শষল শো াাোর ই ফানাষে ে। আফায েৃেীে 
শেউষেয ধাক্কা এষর শছষরষভষেষিয ঘযফলে েষয ভষনপ্রাষণ ঙ্গ ু েষযা শোরায শম অষচষ্টা 
েযলছ, ো শথষে শফলযষে আষেই ষফ। যা ললছষে মাষে ভাষন শি ললছষে মাষে। যাষ্ট্র 
শনো ভাষন শ শো ফজান্তা নন। োই োাঁষে ফুঝষে ষফ, "ভানুল ভানুষলয োছ ইষেই 
ললখষে াষয ; শমভন জষরয িাযাই জরাে ূণব ে, লখায িাযাই লখা জ্বলরো ষি 
,প্রাষণয িাযাই প্রাণ ঞ্চালযে  ইো থাষে। ভানুলষে ছাাঁলটো শপলরষরই শ েখন আয ভানুল 
থাষে না, শ েখন আল- আিারষেয ফা েরোযখানায প্রষোজনীে াভগ্রী ইো ষি।"  
 


